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הּׁשלֹוׁשים  ליֹום הסּפד ְְְְִִֵֵֶַּדברי

ׁשליט"א  נזרית אריאל הרה"ג הּגדֹול ְְֲִִִִִֵֵַָָָמאחי

הם  ה ּכתב  על מעלים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּדברים

להאיר ע"ה  לא ּמא ׁשהיה  האֹור  מן ְְְִִִֶַָָָָָמעט

ּכְך ּכל  היינּו החּיים ׁשּבמהלְך אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעלינּו,

ה ּמעׂשים  ּבגדל ח ׁשנ ּו ּתמיד ולא ְְְֲִִִֶַַַָֹֹקרֹובים ,

מתחילים  ּמתרחקים, ּכאׁשר  לדאב ֹוננּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַאְך

ה ּמעׂשים  ואז ּכֹוללת ּתמּונה ּכבר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָלק ּבל 

אֹו מּובנים, לא לפעמים ׁשהיּו ְְִִִִֶַָָָֹהּפׁשּוטים

לעׂשֹות  אחד מרצֹון  נבעּו נצרכים לא ְְֲִִֵֶַַָָָָֹאּולי

וכל  טֹוב , הּיֹותר  הּצד  על  ה ' רצֹון ְְֵֶַַַַָאת

מעׂשים  ׁשל נפלאה מחרזת יֹוצרים ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָֹהחרּוזים 

ּגדֹולה  אּׁשה ׁשל  ּדמּות הּמראים ְְְִִִִֶַַַָָאּדירים 

ׁשמים  ׁשם  לק ּדׁש הּוא  אחד ּפעלּה ְֳִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכל 

ל ּתֹורה. חּילים ְְִַַַָָּולהרּבֹות 

- מכר ּה מ ּפנינים  ׁשּבע ֹולם רחק ּבנהג ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ

ּתעסק  ואם יפי, ׁשל  עֹולם סביב ּבנּויה ְְְֲִִִִֶַָָָֹֹאּׁשה

סביב  ׁשּתהיה להּניח סביר  אז ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבמסחר,

ע"ה  א ּמא אְך וכ ּדֹומה , ּפנינים ׁשל ְְִִִֶֶַַָָעֹולם

ּׁשרב  מ ּמה רח ֹוק  מכרּה, מּפנינים ְְִִִִִֶַָָָֹרח ֹוק 

היא  עּסּוק ּה, היה עסק  ה ּנׁשים ִִִַַַָָָָָעֹולם

על ּיתּה מעת ל ּבית ּכּלּה ּכל את ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהק ּדיׁשה

את  ללמד לאלּפן נכנסה ה ּקדׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֻלארץ 

ערב, ּבגר ּיֹות ללמד המׁשיכה  ּומּׁשם ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהּׂשפה ,

עּסּוק  ל ׁשּום ּבזה ה ׁשּתּמׁשה ׁשּלא  ְְְְִִֶֶַַָָֹלמר ֹות

לס ּיע  ׁשּתּוכל  הילדים  עב ּור  העזרה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמּלבד

ּתֹורה  ּבלּמּוד  המׁשיכה  ּומּׁשם ְְְִִִִִָָָָּבּלּמּודם,

אחרים. לל ּמד אף ה ּימים  ּוברב ֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָל ׁשמ ּה

- יחסר לא  ו ׁשלל ּבעל ּה, לב ּבּה ְְְֵֶַַָָָָָָֹּבטח 

הגם  אב " י ׂשּמח  חכם "ּבן  מבארים ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָחז"ל 

ּבפרנסת  עס ּוק  היה לאוי"ט ׁשּיחיה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשאבינ ּו

ּפנּוי  היה ולא הּׁשנים, ּכל  לארְך ְְִִֶַַַָָָָָֹֹהּבית

אּמא  מעׂשית. ּבצּורה הּבנים ּבחּנּוְך ְְֲֲִִִִַַַָָָֹלעסק 

מׁשמר על  לעמד  נאמנה ׁשליחה היתה ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָֹע"ה

מדרי  מל ּוה היתה היא ׁשלב. ּבכל כה החּנּוְך, ְְְְִִִַַַָָָָָָָ

הּדרְך. מּזֹו נס ּור לבל הּמׁשמר על ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָועֹומדת

ׁשהמׁשיְך ׁשּמי  מק ּבל היה נעּורי ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻּבימי

ל ּיׁשיבה  מהחטיבה עקיבא  ּבני ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּביׁשיבת

עׂשיתי  ואני זּמּון, מק ּבל  היה  ְֲִִִִִִֵַַַָָָהּתיכֹונית

ּכאׁשר ואכן  להמׁשיְך, ׁשּלא ּבכדי  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹהּכל

עב ּור ה ּזּמּון את לידי מסרה לא  ְְְֲִִִֶַַָָָָֹהיׁשיבה

לחמה  ע "ה  אּמא  הּתיכֹונית, ְֲִִִִַַָָָָהיׁשיבה

ּובראׁשֹונה  ּוברא ׁש היׁשיבה , מּול ְְִִִִַָָָָָֹּכלביאה

להמׁשיְך החׁשיב ּות את  בטוטו"ד לי ְְְֲִִִִִֶַַָהס ּבירה

וחתניה  ּבניה  ּכל  וראתה זכתה אכן ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָּביׁשיבה.

וזה  הרּבים , ּומזּכי ׁשעּורים  מ ּגידי ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָר ּבנים

לא  ׁשהיא  יחסר לא ׁשלל הּכתּוב ְְִֶֶַַָָָָָֹֹמׁשמעּות 

יׂשּמח  חכם "ּבן ׁשל  הּנחת את  מאבי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּסרה

ָאב".

- רע ולא טֹוב הּׁשנים ּגמלתהּו ּברב  ְְְְִַַָָָֹֹ

לבד, ה ּבית עניני ּבכל  התמֹודדה  ע"ה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָאּמא

אבי  עם לצאת זכתה לא ר ּבֹות ְְִִִֵַָָָָָֹּופעמים

הּזמּנים  היּו מעּטים  לנפׁש. לאוי"ט ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹׁשּיחיה 

הע ּסּוקים  לאֹור וזאת יחד , נפ ׁשּו ְְְִִֵֶַַָָֹׁשהם

ק ׁשה  ל ּה ׁשהיה  למרֹות אבי, ׁשל  ְִִֶֶֶַַָָָָָָהרּבים 

ׁשּיחיה  אּבא  עם לצאת הׁשּתֹוקקה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָוהיא 

לא  מעֹולם ּכְך, על התּפּללה ואף ְְְְִֵֶַַַָָָֹֹלנפ ׁש,

והעריכה  הבינה ּכנגּדֹו, לחמה אֹו לֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָָָָהפריעה

הּנׁשר ּכדברי אֹותֹו, ּכּבדה  לעֹולם ְְְְִִֵֶֶַָָאֹותֹו,

אי ׁשּות  הל ' כ)הּגדֹול  טו, ּבעיניה (פרק "יהיה ְְִִֵֶֶַָָ

י ׂשנא ..." אׁשר  ּכל  מרחקת מל ְך... אֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָּכׂשר

- ּופׁשּתים  צמר  ּדֹור ׁשים ּדרׁשה  חז"ל  ְְְֲִִִֶֶַָָ

יצחק  ּבין להב ּדיל  ׁשּידעה ׂשרה  ְְְְִִֵֶַַָָָָָעל 

הּצמר ּבין מערּבבים ׁשּלא ּכׁשם  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹלי ׁשמעאל ,

ע"ה. אּמא ּגם וכְך ׁשעטנז, מחמת  ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלּפׁשּתים

ׁשהיּו הּׁשכּונה ׁשּילדי נעּורי ּבימי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָזכ ּורני

ג



ואכן  סביבי, היּו ּומצו ֹות מ ּתֹורה  ְְְְִִִִִֵָָָרח ֹוקים

אּתי  יחד  מצטרפים היּו ּכּלם ׁשּבת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻּבערב 

הּׁשּבת  סע ּודת לאחר אבל  ה ּכנסת, ְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָלבית

ּבחברת  אֹותי רֹואה  היתה ׁשאּמא ּפעמים ְְְְִִִֶֶַָָָָָָהיּו

הּבֹוגר ּגילי למר ֹות לרּוחּה, ׁשּלא  ְְְִִִֵֶַַָָֹנערים

מּׁשם, ּבידּה אֹותי ולֹוקחת ּבאה ְְְִִַַָָָָָָָהיתה 

לעׂשֹות, ּדחּוף  ענין ל ָך יׁש לי ְְְֲִִֵֶֶַָָואֹומרת

ּלעׂשֹות  מה לי ׁשאין לי מבארת היתה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובּדרְך

ּכזֹו. ְְֶָָּבחברה

- לביתּה טרף וּתּתן  לילה ּבע ֹוד  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָו ּתקם 

לפני  עֹומדת ּבקר  ּבכל ק ּום מׁשּכימה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהיתה 

מ ּׁשעה, יֹותר  ׁשל ארּכה  לתפ ּלה  5.00 ְֲִִִֵֶָָָָָָֻׁשעה

ּומכינה  ּגּופנית, ּפעיל ּות עֹוׂשה  היתה  ְְְְִִִָָָָָָואז

הּצהרים. לאר ּוחת אֹו ה ּספר לבית אכל ְֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

ּבּבית, ׁשּיהיה מב ּׁשל  לאכל  ּדאגה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻלע ֹולם 

ּולמעלה  חּמה, לארּוחה  י ׁשּוב  ְְְֲֶַַַַָָָָָוׁשאּבא 

אכל  ׁשּיהיה ּדֹואגת היתה ׁשנה  ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹמּׁשלׁשים

ולסע ּודה  אביב. לתל  ּבנסיעֹותיו ְְְְְִִִִֵַָָָָלא ּבא

ּדגים  מטּגנת היתה הּכנסת ּבבית ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשליׁשית

אחרים. לׂשּמח ְְֲִֵֵַַַֹוהּכל

- לנערתיה  רֹוצה וחק ׁשאּמא ּפעמים ְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ

ּתמיד  לא ואז ּבנ ֹותיה, עם חברה ְְְֲִִִֵֶָָָָֹלהיֹות

אצל  אְך לּבנֹות, ּגבּול ֹות להגּדיר  מק ֹום ְְְִֵֵֶַַַָָיׁש

חברה  ׁשל  מנּצח ׁשּלּוב היה לדעּתי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאּמא

ּגבּולֹות  נתנה  מּמׁש ׁשני ּומּצד אחד, ְְִִִֵֶַַַָָָָמּצד 

ה ּבנים  ׁשעם ּבכ ְך הס ּתּפקה ולא ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּברּורים,

היתה  ּגם אּלא ּתֹורה, ׁשל  ּדר ְך ל ּה ְֵֶֶֶֶַָָָָָיׁש

לא  ּוזכ ּורני 'עזרא ', ה ּנער ּבתנּועת ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹמערבת 

ק ׁשרים  יֹוצרת היתה ׁשאּמא  ארּועים ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָמעט 

א ֹותם. מפרקת אֹו לאחיֹותי, ְְְְִִֶֶֶַַָָָחברתּיים 

- ּכרם  נטעה  כּפיה ׁשעּורים מ ּפרי מאֹותם ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

אֹו לׁשמע , הֹולכת היתה ע "ה ְְִִֶֶֶַָָָֹׁשאּמא

ּבּמטּבח  ּתֹורה לדברי קב ּוע ּבאפן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמק ׁשיבה

ּבהכנֹות  אֹו הּבית ּבצרכי עבֹודתּה ּכדי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָּתֹוְך

ׁשל  מחּבר ֹות  לעצמּה ס ּדרה  היא ְְְְְִִֶַַַָָָָלׁשּבת.

ּבֹודדים  ּדּפים ואפ ּלּו ׁשּׁשמעה, ְְְֲִִִִֶַַַָָָהּדברים

ל ׁשּכח, ׁשּלא מנת על  ּכתבה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּׁשמעה

מּפרי  מּמׁש היה זה ׁשעּור למסר ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּוכׁשּיצאה 

ׁשע ּורי  ׁשל  ּכרמים ּכרמים, נטעה  היא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּכּפיה

אֹו ּבעצמּה, מסרה ׁשהיא לנׁשים ְְְְִִֶַָָָָָּתֹורה

ׁשּסּפר ּכפי לנׁשים ּתֹורה ׁשע ּורי  יזמה ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָׁשהיא

מֹוסדֹות  ראׁש ׁשליט"א ּכהן ׁשמע ֹון ְְְִִֵָֹֹהרה"ג

לפני  אליו  נּגׁשה ׁשאּמא  מ ֹור ּיה, ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּבית 

ׁשבע  ּבאר ּכאׁשר  ׁשנה וחמׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכע ׂשרים 

הרּוח  מההּבט  מדּבר  ּבבחינת ּפנתה היתה  ני. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ויׁש לנׁשים, ׁשעּור למסר צריְך ׁשה ּוא ְְְִִִִֵֵֶָָָֹאליו

ּבעצם  ּכְך ּפיו , למ ֹוצא ׁשּמח ּכֹות ְְְִִֶֶֶַָָָנׁשים

נׁשים  ּכעׂשר  ּבעיר. הּנׁשים  ׁשעּורי ְְִִִִִִֵֶֶַָָָהתחילּו

אּמא  אבל ּבהתחלה, הּמׁשּתּתפֹות ּכל  ְְְֲִִַַַַָָָָָָהיּו

נׁשים  מגּיסת מיחדת נפׁש ּבמסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻהיתה 

הּכירה, מּמׁש ׁשּלא ּכאּלה  מהרח ֹוב, ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹאפּלּו

ה ּמניע  היה זה  ואּולי א ֹותם, ְְִִִֵֶַַַָָָָהזמינה

ּבהמׁשְך. מֹורּיה  ּבבית לנׁשים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָל ּמדר ׁשה

ּכרמים  ּכרמים , נטעה לּמּודיה מּפרי ְְְְִִִִִֶַָָָָָָמּמׁש

ּתה ּלים  ּוקב ּוצֹות לנׁשים ּתֹורה  ׁשעּורי ְְְִִִִֵֶָָׁשל

ְִָלנׁשים.

- זרֹועתיה  וּתאּמץ  מתניה בעֹוז ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹחגרה

ּגם  ּבחריצ ּות עצמּה את לּמדה ע"ה ְְֲִִִֶַַַָָָאּמא

זה  אם ּכלל, מרּגלת  היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻּדברים

ּדרׁשֹות, ואף ּוכתיבה, העברית, ּבּׂשפה  ְְְְִִִִַַָָָָָּבּטּוי

את  מּיד זהה  א ֹותּה ׁשּׁשמע  אחד  ּכל  ִִֵֶֶֶַָָָָָָָלכן

לא  וזה  ׁשּלּה, ּבּטּוי ּבכל  ה ּצרפּתי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹהּמבטא

'חגרה  ׁשע ּורים. ולמסר להתּבּטא  מּמּנּה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמנע

מֹורּיה, היס ֹודי הּספר  ּבבית ּבהיֹותנ ּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָבע ֹוז'

מ ׂשרד  מּול  ההֹורים ועד  מ ּמֹובילי ְְִִִִֵַַַַָָהיתה 

ליֹוׁשב  מכ ּתב  ּכתבה צעירה ּכאּמא ְְְְְִִִִֵַָָָָָהחּנּוְך.

מחאתּה: הּביעה  ּבֹו ה ּדתי, החּנּוְך מנהל  ְְֲִִִִִַַַָָָָֹרא ׁש

הּמקרא  טעמי ל ֹומדים ׁשּלא  י ּתכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹאיְך

ׁשּכּיֹום  ּדבר היס ֹודי?!... הּספר  ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַָָּבכּתֹות

ל ּמֹועצה  נֹוקב  מכ ּתב  ּכתבה ועֹוד  מצּוי. ְְְְִֵַָָָָָָֹמאד 

להתּגֹורר ּבב ֹואם ּבתחּלה ולעיריה, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָהּדתית

ד



ה ּׁשכּונה  ּבכל מקוה היה לא  רמ ֹות ְְְְִִֶַַָָָָָֹּבׁשכּונת

הרב  ּדעת את הּביעה ּוב ֹו ה ּזֹו, ְִִֶַַַַָָָֹהּגדֹולה 

מקוה  אין  הּׁשכ ּונה ׁשּבכל  י ּתכן איְך ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּדֹומם:

מקואֹות. חסרים לא ב "ה וכיֹום ְְֲִִֵֶַָָֹאחד?!...

לא  חּקּה, לחם היּו ונּקיֹון סדר ְִִֵֶֶֶָָָָֹֻחריצּות

היה  לא והּבית הּביתה , ׁשּנכנסנּו ּפעם ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהיה 

נקי. לא אֹו ְִָָֹֻמס ּדר

לאביֹון ׁשּלחה וידיה לעני ּפרׂשה  ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָּכּפּה

ּכספים - מעׂשרֹות למסר הק ּפידה ְְְְִִִִִַַָָָֹא ּמא

היא  קר ֹובים. חכמים לתלמיד  ְְְֲִִִִִַָָָּבראׁשֹונה

ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת מּדי רגליה  מכּתתת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהיתה 

ׁשהיא  מנֹות ּומח ּלקת  ס ֹורֹוקה  החֹולים ְְִִֵֶֶֶַַָָלבית

ל ׁשּבֹות  ׁשּנאלצּו למׁשּפחֹות ּבעצמּה ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָּבּׁשלה

ּבּׁשבעה  ואף הח ֹולים. ּבבית  יּקיריהם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָעם

ס ּגי  ׁשה ּוא מאחר  ּבבנ ֹו מל ּוה אדם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּגיע 

מב  היתה ׁשהיא ּבדמע ֹות וס ּפר  ּקרת נהֹור, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ּוכׁשהיּו ּכספים, לֹו מביאה  ׁשבּוע , מּדי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָאצלֹו

ועל  עב ּור ֹו מבּׁשלת היתה מאכלים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָחסרים

ּדבר . ידענּו לא ְַָָָָֹּכְך

הּתֹורה  ׁשעּורי מּבאי אחת ס ּפרה ְְִִִֵֵַַַָָָָּבנֹוסף

ׁשֹומעֹות  ׁשהיינּו רק  "לא  ע"ה : א ּמי ְִִִֶֶַָֹׁשל

מעׂשינּו ּכל  א ּלא מּפיה, ּתֹורה  ׁשעּורי ֲִִִֵֵֶֶַָָָָאת

חדׁשה  הנהגה ׁשּנהגנּו ּפעם ּכל לפיה  ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָהיּו

ה ּזֹו?!... ה ּפעם ּנׁשּתּנה מה אֹותנּו ְְֲִַַַַַַָָָוׁשאל ּו

ּבּׁשעּור, אֹותנּו ל ּמדה  ארלט ּכְך ְְְִִֶַַַָָָָאמרנּו

אחת  ּכל  לּותה היא  הּׂשמחֹות ְְְִִִִֶַַַָָָּוכׁשה ּגיעּו

עצמּה והיא צר ּכנּו, לכל  ודאגה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָמאּתנּו

ודאגה  הּׂשמחֹות עבּור  ּכספים לנּו ְְְֱֲֲִִֶַָָָָָָהעבירה

רק  לא ׁשהיא ׁשהב ּנּו עד ׁשּלנּו, ְִִֵֶֶֶַַַַַָֹלּמלּבּוׁשים

א ּלא  ה ּתֹורה , ּבׁשעּורי ידיע ֹות לנּו ְְֱִִִֵֶֶַָָָָהעבירה

אחת  ּכל ׁשל  הא ּמא היתה  מּמׁש ְִִֶַַַָָָָָָהיא 

צעירה  היתה  היא ׁשּבּגיל  למרֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָמאּתנּו

ֵֵֻמר ּבנּו.

ּביתּה כל ּכי מ ּׁשלג  לביתּה תירא ְִִִֵֵֶָָָָָֹלא

- ׁשנים  מיׁשֹורים,לבׁש ּבׁשני ּפר ׁש הרל ּב"ג ְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ

הּכלּכלי  ּבּמיׁשֹור ּגם ל ּה הֹועילה ְִִִִַַַַָָָָָחריצּות ּה

לביתּה ודאגה ידיעֹותיה והרחיבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּלמדה

לקנֹות  חריצ ּותּה ּגם ּומאידְך קרה, ְְִִִֵַָָָָָלי ֹום

ׁשּלא  מּמּנּה ׁשּמנעּו אּלּו הם וי ׁשרּות ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמּדֹות

ּגם  וכ ְך נכ ׁשלים. ׁשר ּבים ּבדברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלה ּכׁשל 

אבל  מאד  עד  חרּוצה היתה א ּמא ְְֲֲִֵֶַָָָָָֹאצל 

הּצניעּות  ּבמ ּדת מיחדת מאד ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻהיתה 

ּבגדים  אצל ּה ׁשמרה  היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָוההס ּתּפק ּות.

לה ׁשּתּמׁש ׁשּיכלה  זמן ּכל  ׁשנים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבמׁשְך

הּבגדים  רב  ּכחדׁשים. נראים  והיּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּבהם,

והיא  לּה מח ּדׁש היה לאוי"ט  ׁשּיחיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָאּבא

לפני  ּבגדים אפ ּלּו ולֹוב ׁשת ׁשֹומרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָהיתה 

ִָׁשנים.

זקני  עם  ּבׁשבּתֹו ּבעלּה ּבּׁשערים  ְְְְְִִִִֵַַָָָנֹודע 

- ׁשאּמא ארץ  הר ּוחנית העצמה ּבזכ ּות ְְִִִֶֶָָָָָָָ

ּבני  הּבנים ׁשּגם  זכתה הּבית, אל  ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהביאה

חכמים, לתלמידי  נּׂשאּו הּבנֹות וגם ְְְְֲִִִֵַַַָָָּתֹורה

ׁשּכְך וכיון לחכמים, ועד לבית הּבית ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהפְך

ׁשּפ חכמים קרה  ּבביתנּו ּבּקרּו עמים ְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

חכמים  עם ׁשּיׁשב לאּבא  ּגרם ּומי ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָחׁשּובים,

הּׂשמחֹות  ּובכל  אּמא, הּׁשלחן ּברא ׁש ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּכא ּלה 

יׁשב  ׁשליט"א נזרית ארן  הרה"ג אחי ְְִִִִֶֶַָָָֹׁשל

ׁשאּמא  ע ֹוד ּומה הּגדֹולים, החכמים עם ְֲִִִִֶַַַָָָָאּבא

עצה  לק ּבל  ׁשּיל ְך אֹותֹו מדרּבנת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיתה 

וע ֹוד  זצוק "ל א ּביחצירא אלעזר  מרּבי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּוברכה

חׁשּובים. ֲֲִִָחכמים

ל ּכנעני  נתנה וחג ֹור  ו ּתמ ּכר ע ׂשתה  ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹסדין 

זצ"ל - מּברלין הּנציב עם הּסּפּור ְִִִִִֶַַַַַָָידּוע 

מּמי ּסדי  ׁשהיה יהּודה ּבן אליעזר  אליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנּגׁש

ר ּבתי, ּבתמיהה  העברית לּלׁשֹון ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָהאקדמיה 

ללׁשֹון  האקדמיה  חברי ׁשאנחנּו יּתכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאיְך

הּלׁשֹון, ּבעניני ערב עד מּבקר  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹעס ּוקים

ורבא  אּבּיי ּבהויֹות  רק  עס ּוק  ׁשהּנָך ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָואּתה 

מא ּתנּו?!... טֹוב  העברית הּׂשפה את ְִִִֵֵֶַַָָָָיֹודע

מׁשל  ׁשּלנּו: הּפס ּוק  ּפרּוׁש זהּו הרב  לֹו ֵֶֶַַָָָָָָָענה 

מנת  על  לסיטֹונאי ׁשּנכנס  ּגד ֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָלס ֹוחר

ה



יקרים  ּבּדים ׁשל ּגדֹולֹות ּכּמּיֹות ְְְְִִִֶַַַָֻלהזמין

לא  מ ּמׁש ּכּמּיֹות ׁשהזמין ולאחר ְְְִִֶַַַַָֹֹֻמאד ,

הרּבה  הּמסחר  ּבבית ל ֹו נתנּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָׁשגרתּיֹות,

זאת  ראה ּבמּתנה , וׂשק ּיֹות חגֹורֹות ְְְֲִַַָָָָֹֹמאד 

הּוא  ּגם ּפנה... מּתנ ֹות, ׁשּקּבל ֲִֵֵֶַַָָָחבר ֹו

ּגחְך ּכזֹו. מ ּתנה ּגם  לֹו ׁשּיעניק  ְֲִִִִֵֶַַַָָָָלסיטֹונאי

ּגדֹולֹות  ּכּמּיֹות הזמין הּוא  "הלא ואמר: ְְְֲִִַַַָָֹֻהּלה

את  ּבמּתנה ל ֹו ׁשּנעניק  וּדאי סח ֹורה  ְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשל

רק  לב ּקׁש ׁשּבאת א ּתה אבל  ְֲֲֵֶַַַַָָָָהחגֹורֹות,

ּתק ּבל...." ואז עליהן ׁשּלם ּבב ּקׁשה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָחגֹורֹות

אנחנּו הרי  ה ּנציב, ה ׁשיבֹו ּפׁשּוט ְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָוהּנמ ׁשל 

הּיֹום  ׁשעֹות ּכל ּבמׁשְך ּבּתֹורה  ְְְִֶֶֶַַָָׁשעֹוסקים

ואּתם  ּבמּתנה, העברית הּׂשפה  את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָמק ּבלים 

ׁשּתצטרכ ּו ּבו ּדאי  ּבּׂשפה רק  ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשעֹוסקים

הׁשּתּדל ּותּה ּברב  אּמא ּגם  וכְך עליה... ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשּלם

אף  ּבכׁשר ֹונ ֹות זכתה  ה', את ולדעת ְְְְְִִֶַַַָָָֹללמד 

לאחרים. מּׁשּלּה ּולהעניק  ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָללּמד 

- אחר ֹון  לי ֹום  ו ּתׂשחק  לב ּוׁשּה והדר  ְְְְֲִַַַָָָֹעז

מּמעׂשיו  ּדרּבנן חלּוק  ק ֹונה אדם ְֲִֶַַָָָָָָָּכל 

ּבעֹולמֹות  אֹותֹו ילּביׁשּו ּומּמּנּו ְִִִֶַָָָּומּתֹורתֹו

ׁשּיל ּבי ׁשּו ה ּמלּבּוׁשים לפיכ ְך ְְְְִִִִֶֶַַַָָהעליֹונים,

ּביפים. מדהימים  יהיּו ְְְְִִִַָָָאֹותּה

- אחר ֹון ליֹום  ׁשל ו ּתׂשחק האחרֹון יֹומּה ְְֲֲִֶַַַַָָ

מיחדים  צ ּדיקים ׁשאפּלּו נדיר , היה  ְֲִִִִִִֶַָָָָָֻאּמא

מעמד, לכזה  זֹוכים ּבּקׁשה לא  היא ראׁשית  ְְֲִִִִֵֶַָָָֹ

וע ֹוד  יֹום, ּבאֹותֹו לעבד ילְך ׁשּלא  ְְֲֵֵֵֶַַָֹֹמאּבא

החתנים  וה ּבנֹות הּבנים ׁשּכל זכתה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָהיא 

ע ֹוד  הּיֹום ּבתחּלת  ּבּבית, נכחּו ְְְִִִַַַַַַָוהּכּלֹות

וזאת  יחד , מּׁשהּו ללמד אפּלּו ְְְְֲִִִֶַַַַֹֹהס ּפקנּו

ולא  ּכמעט האחר ֹונים ׁשּבּׁשב ּועֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹאחרי

האחרֹונים  ה ּליל ֹות ּבמ ׁשְך מּטה, על ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנה

היתה  לא יֹום ּבאֹותֹו וגם יּסּורים, ְְְִִֵַָָֹֹמרב

ּגּופּה ׁשּכל  מרב לס ּבל ׁשּיכלה  ּתנּוחה  ְְְִֵֶֶָָָָָֹֹׁשּום

ּגּופ ּה, רב  את  ׁשעטּו ה ּבּצק ֹות ּבגלל ְִֶֶַַַַָָָָֹּכאב

לּה ׁשּנעזר ּבּקׁשה רגע ּבכל  ּכמעט ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

לפני  ּכׁשעה  ל ׁשּכב , א ֹו לׁשבת אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹלעמד

א ֹורן  הרב הּגא ֹון אחי נכנס  הּיֹום  ְֲִִֶַַַַָָָחצֹות

והח ּלֹונּו יּבק ', 'מעבר ספר ּובידֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹׁשליט"א 

ּובעת  ׁשם, ה ּמֹופיע הּפטירה סדר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָלע ׂשֹות

להתּפּלל. ּכּלם יצאנּו ּגדֹולה , מנחה זמן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻהּגיע 

היא  היה, ּתמיד ה ּׁשנים ׁשּלארְך ְִִִֶֶַָָָָָָֹּדבר 

מצוה, ּדבר ׁשּום מאּתנּו מנעה  לא ְְְִִֵֵַָָָָָֹמעֹולם

ואז  נדרים, ה ּתרת סדר ע ׂשינ ּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּוכ ׁשחזרנּו

קראה  היא ּובא, קרב ׁשּזמּנּה הבינה  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמּׁשהיא 

ואז  אֹותנּו, ּוברכה מא ּתנּו ואחת אחד  ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָלכל 

ׁשם  ללא האמת' 'ּדּין  ּברּכת ּבפיה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹאמרה

ּפיה  ּפסק  לא העת אֹותּה וכל ְְִֵַַָָָָָֹּומלכ ּות,

ע ֹוד  האחרֹונה, הּנׁשימה  ועד ּתה ּלים  ְְְֲִִִִַַַַָָָמּלֹומר 

נׁשמתּה את והׁשיבה ּתהּלים ְְְְְִִִִִֵֶָָָָמלמלה 

,16.40 ּבׁשעה הּכב ֹוד  ּכּסא  לפני ְְְִִֵֵַַָָָָהּטה ֹורה 

נפרדה  אביטל  ׁשּבּתנּו ׁשעה  ּבא ֹותּה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָּבד ּיּוק 

זמן  ּולאחר  חדׁשים. ּכארּבעה לפני ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָמאּתנּו

מּׁשני  ּבּקׁשּתי ואני  ה ּקפֹות, לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָהחלנּו

ּדין, ּבית מיתֹות אר ּבע ּגם ׁשּיעׂשּו ְֲִִֵֶַַַַַּדֹודי

ארּבע  ּכזה לגּוף  יעׂשּו איְך ה ׁשיבּו הם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָאְך

העלמין  לבית ּבהּגיענּו ּולמע ׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָמיתֹות ?!..

היה  לא ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנח ּפר ׁשהּקבר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמס ּתּבר 

לּבֹור אֹותה  הֹוריד ּו וכא ׁשר , ּכראּוי ְֲִֶַַָָָּבנּוי 

ּבלֹוק  עליה  ונפל  מידיהם , נׁשמטה  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיא 

יעׂשה ... יראיו רצ ֹון ּבּה ְְְֲִֵֵֶַַָָוהתק ּים

על חסד ותֹורת בחכמה ּפתחה ְְְְִֶֶַַָָָָָּפיה 

- ּבבחינת לׁשֹונּה היתה ל ּמדה  ׁשהיא הּתֹורה ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

הרב  ס ּפר וכְך ס ֹוף , ועד  מּתחּלה ּגמּור ְְְִִִֵֶֶַַָָָָחסד 

ׁשּפנה  הּׁשבעה, ּבעצרת ׁשליט "א  ּכהן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשמעֹון

ׁשֹומרים  ּביתֹו ּובני ׁשהּוא  ל ֹו ואמר אדם ְְְִֵֵֵֶַָָָָאליו

הרב  אֹותֹו ׁשאל  ע "ה, אּמא  ּבגלל ְְִִִַַַָָָמצו ֹות

הׁשיבֹו והּלה ּבׁשע ּור ?... אֹותּה ׁשמעּת ְְְֱִִֶַַָָָָָׁשּמא

ׁשּלּה?.... ּתלמידה היא אׁשּתָך אּולי ְְְִִִֶַַָָֹלא ,

ּפעם  ּפגׁשה רק  היא  לא, הׁשיב  ּכְך על  ְְִִֵַַַַַָָָֹוגם

הס ּפיק  וזה אּתּה, וׂשֹוחחה אׁשּתי ְְְְֲִִִִִֶֶָָאת

לצ ּור ולחזר החּיים  ּדרְך את ל ׁשּנֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹלא ׁשּתי

מצוֹות. ל ׁשמר ּכּלנּו את ּולהביא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֻמחצבּתּה

ו



לא  עצלּות ולחם  ּביתּה הליכ ֹות ְְֲִִֵֶֶַָָֹצֹופ ּיה

- את תאכל הכינה  מּמׁש ּבהנהגֹותיה  אּמא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבהרּבה  ׁשנֹוהג ֹות אחיֹותי וׁשל  ׁשּלנּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר ְך

ׁשנים  ׁשּבת , ּבכל  ּכמֹותּה, ּדברים ְְְְִִַָָָָָֹמאד 

היא  ׁשּבת, לכבֹוד  לחם  א ֹופה היתה ְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשאּמא

א ֹופה  היתה ׁשמֹונה מּגיל  ׁשּכבר לנּו ְְְְִִִֶֶָָָָָָס ּפרה

ּבע ּקר היתה  ׁשהאפ ּיה ּובוּדאי ְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבמרֹוק ֹו.

את  נ ּצלה אּמא אבל קד ׁש, ׁשּבת ְְֲִִִֶֶַַָָָֹלכבֹוד

וגם  ׁשּבת, ּבכל  חּלה להפריׁש ְְְְְְִִַַַַַַָָָההז ּדּמנּות

ּכל  ועבּור  ּכּלנּו עבּור ּבתפּלה ְְְֲֲִִַַָָָֻלהר ּבֹות

היה  ידּה מּתחת ה ּיֹוצא  הּלחם ואכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.

ׁשּבת. ׁשל מיחד וטעם רּבֹות  ּבתפ ּלֹות ְְְִִֶַַַַָָָֻספּוג 

מּגיע  היה לאוי"ט, ׁשּיחיה ׁשאבי  ּפעם ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבכל

הּלחם  את מגּבי ּה אֹו מצ ּביע  היה זה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלפס ּוק 

תאכל", לא עצל ּות "ולחם  ּבמנּגינה: ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹואֹומר 

ׁשאּמא  ה ּדבר  הס ּתּיע  ׁשּלא  ּפעמים היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואף 

ּבערּגה:" מנ ּגן  היה א ּבא ׁשם וגם ּתאפה , ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹע"ה

תאכל ..." לא עצל ּות ְְֵֶֶַֹֹולחם

- ויהללּה ּבעל ּה ויאּׁשרּוה בניה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָקמ ּו

ּבקדּׁשה  חּיים ׁשל  ׁשלמה מּסכת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻּכׁשרֹואים 

ׁשם  לק ּדׁש היתה  מגּמתה ׁשּכל  ְְְְֳֵֵֶַַָָָָָָוטהרה,

הּיֹותר הּצד על  ה ּבֹורא רצֹון ולעׂשֹות ְְֲִֵֵַַַַַַַָׁשמים

ּכּלֹות  הּבנֹות, ה ּבנים , ּכאחד ּכּלם ְִֶַַַָָָָֻטֹוב .

ק ֹומתנּו מלא עֹומדים  הּיקר ואבינּו ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹוחתנים

ה ּזכ ּות  על ּומֹודים אחד  ּפה  אֹות ּה ְְְִִֶֶַַַָָּומהללים

ּבחלק ּה. לּפל  ְְִִֶֶָָֹׁשּזּכנּו

ה' יראת אּׁשה ה ּיפי  והבל החן  ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשקר 

- תתה ּלל ּבע ֹולם היא רק  ׁשּיכים  והחן  ה ּיפי ְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ

לעד, נׁשאר ולא ׁשּנעלם  עֹולם ׁשהּוא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָֹהּזה

ל  ׁשקר, ּבבחינת זה ה'ולכן יראת עּמת  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ

ׁשּתּכֹון  אמת ׂשפת וּדאי  זה  לעד, ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָעֹומדת

לאחר האדם  ׁשל  ׁשבחֹו ע ּקר  ּובזה ְְִִֶֶַַַַָָָָָלעד,

וכְך הנהגֹותיה  היּו וכ ְך הּזה , ּבע ֹולם  ְְְֶֶַַַָָָָָָָָחּייו 

א ֹותנּו. ְִָָחּנכה

ב ּׁשערים  ויהללּוה ידיה מ ּפרי  ל ּה ְְְְִִִִֶַַָָָָָּתנּו

- רק מעׂשיה היּו עליה ּׁשּנכ ּתב  מה ּכל ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

היה  והּכל  עליה , ׁשּידענּו הּדברים ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקצת

ּבעצמּה ארגה ׁשהיא הח ּיים ּומ ּמּסכת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנּה,

ללמד  ּבּׁשערים , זאת לס ּפר הח ֹובה  ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹועלינּו

ה ּדגּולה. א ּמנּו ׁשל  הּגדֹולים מּמע ׂשיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּוללּמד 

ה ּמתים  ּבתחּית מּמׁש ּבקרֹוב  אּתנּו לרא ֹותְך ּובצּפּיה ּבדמע  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּכֹותב 

ה ּמׁשיח, מלְך עם אריאל יחד .ּבנְך ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ז



הּׁשלֹוׁשים  ליֹום הסּפד ְְְְִִֵֵֶַּדברי

ׁשליט"א  סרֹור סיון הרה"ג הּיקר ְְִִִִִַָָָָמּגיסי

אֹוצרּה היא  ה ' ְִִַָָיראת

חמֹותנּו מרת ׁשל  הּפלאית ְֲִִִִֵֶַַָָאיׁשּיּותּה

האצילית  ּדמּותּה עם  הּמפּגׁש ְְֲִִִִַָָָע"ה,

לחבר ֹו אדם ּובין ל ּמק ֹום אדם ּבין ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמׁשּלבת

ּפטירתּה ועם  ּבחּייה  מאד ּגדֹולה ְְְְְִִֶַָָָָָָֹהיה 

רּוחנית  חויה  זאת למאד . עד  ְְְֲִִִַַָָָָֹֹהתע ּצמה 

את  המאּגדת החּיים, איכּות על  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמׁשּפיעה

הנכֹונים  ּובא ּזּון ּבּסדר האדם , ּׁשּיֹודע מה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל 

נעלים  לחּיים מע ׂשי  למדריְך ּבכְך ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָוהֹופכת

הם. ּבאׁשר  ואּׁשה איׁש ְְֲִִֵֶַָָלכל 

ּובמׁשְך ּבהלויה , ׁשהיה  ה ּגדֹול  ה' ְְִֶֶֶַַַָָָָָק ּדּוׁש

ׁשּנחרטה  רּוחנית חויה זֹוהי  הּׁשבעה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָימי

ּגדֹולה  התע ֹורר ּות עמק . עמק  ּכּלם ְְְְִֵָָָָֹֹֻּבלב

לתּקּון  , ׁשמים ליראת ה ּתֹורה ְְְְֲִִִַַַַַָָלאהבת 

טֹובים. ּומע ׂשים ֲִִִַַה ּמּדֹות

לאּׁשה  ּכבֹוד  חֹולקים ׁשהם הרּגיׁשּו ְְְִִִִֵֶָָָֻּכּלם

אחדּות  היה ּבחּייה  הח ׁשּוב ׁשהּדבר ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,

ּכב ֹוד  ּובנס ּתר, ּבגל ּוי חסד מע ׂשי  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשּפחה,

אהבת  ראׁשֹון, ּביֹום ּכבר  ׁשּמתחיל  ְְְֲִִֶַַַַַָָהּׁשּבת 

ּכב ֹוד הּב ּתפּלה, ׁשל  ּבכחּה אמּונה ר ּיֹות, ְְְֱִִֶַָָָָֹ

איׁש לכל והערכה ּכבֹוד  ׁשרחׁשה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָלא ּמא

אֹותּה הֹובילּו האמצעים  ׁשּכל  ְְִִִֶֶָָָָָואּׁשה,

מרֹוממים  הרּגיׁשּו ּכּלם ּבקרבתּה ה', ְְְְֲִִִִַַָָָָֻלעבֹודת

יֹותר . ּומכּבדים ְִֵֵָֻי ֹותר 

ּבפׁשטּות  ּדרְך מֹורה ׁשהיתה ְְְִֵֶֶֶַָָָָהאּׁשה

לכל  ּכאחד, וע ׂשּיה ּבלּמּוד יחד , ּגם ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָועמק ּות

ּומלאכה. עׂשּיה  אׁשת ּולכל  מחד ּבית  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעקרת

איׁשית  ּדגמא - הּגדֹול ְִִַַָָֻהּסֹוד

וינ ּברג יעקב  יחיאל הרב א ׁש ה ּׂשרידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבעל

זצ"ל  מּסּלנט י ׂשראל  רּבי  על ּכתב  ְְִִִֵַַַַַַַַַָָזצ"ל 

חברתית  להׁשּפעה ּביֹותר  ה ּמצלח ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמכׁשיר 

הּמֹורה  ׁשל  הּמּוסרית  התנהג ּותֹו הּוא  ְְֲִִִִֶֶַַַָוצּבּורית

ׂשפת  היא לעם ה ּמּובנת ה ּׂשפה ה ּמדריְך, ְְִִֶֶַַַַַָָָָאֹו

איׁשּיּותֹו. ּבכח מׁשּפיע  ּגד ֹול אדם ְְֲִִִִַַַַַָָָֹהּמע ׂשים.

אבל  ל ׁשע ׁשע יכֹולים וׁשעׁשּועים ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָּבדר ׁשֹות

חזקה  אמּונה רק  ה ּלבבֹות. את לכּבׁש ְְֱֲִֶַַָָָָֹֹלא 

והּמתלּבׁשת  לב אל מּלב  הּזֹורמת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻועמּקה

נפלאֹות. מחֹוללת היא ּכּבירים ְְְֲִִִִִֶֶַַָּבמע ׂשים

הּנׂשּגבים  ה ּדברים  ּכי נראה  ע"ה, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָחמֹותנּו

ּדר ׁשה  לא היא מעֹולם עליה , נאמר ּו ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּללּו

אחד  ּבעצמּה. ע ׂשתה ּׁשּלא מה  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹמאחרים

היה  ּפיה על ׁשגּורים  ׁשהיּו ְְִִִִֶַַָָָָָהּמׁשּפטים

ה ּנצרְך את לד ּבר יׁש ולכן  קצּוב  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"הּדּבּור

ׁשהק ּפידה  מי רק  הרע". ּבל ׁשֹון מאד  ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹּולהּזהר

ּומדּודים, ׁשק ּולים ּדּבּורים על  ּבחּייה ְְְְִִִִֶַַָֹמאד 

יכ ֹולה  ה ּלׁשֹון  ּבׁשמירת אינס ֹופי לּמּוד ְְְִִִִֵַַַָָעל 

ׁשהיה  מי ּכל אכן חזק . ּכזה מׁשּפט ְִִֵֶֶַָָָָָָָָלֹומר 

וכּמה  מה ויֹותר ּפעמים חֹוׁשב  היה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָלידּה

ׁשּלּה העצמית מה ּדריׁשה נבע  זה ּכל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלד ּבר.

וה ּלׁשֹון. הּדּבּור ְְֳִַַַָָלטהרת

ּבמעׂשים, ּבעּקר היתה  ׁשּלּה ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּגדל ּות

ּבּבית  ׁשאצלנּו מעֹולם אמרה לא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹהיא 

ּבנתה  ׁשהיא הּבית אבל  ּתֹורה , ְְֲִִִֶַַָָָָלֹומדים 

ּבלּתי  'ׁשע ּור ' היה  ּובׁשקט ׁשּלּה ְְְִִִִֶֶֶַָָָּבּׁשאיפ ֹות

ּבנֹוׂשאים  וכן הּתֹורה, לּמּוד לעּדּוד ְְְְִִִֵֵַָּפֹוסק 

אמרה  לא  מעֹולם היא לחבר ֹו אדם ְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּבין

ּפנים  ּבסבר אדם ּכל  לק ּבל  צריְך לכם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ'ּדעּו

וכיצד  ּפניה מאֹור את ראינּו אבל  ְְֲִֵֶֶַָָָָָיפֹות '

אליו  ּדּברה ּבחמימּות, אדם על  ק ּבלה  ְְֲִִִִֵַַָָָָָהיא 

אמּת לב  ּבתׂשּומת ּבֹו והתענּינה ית.ּבנחת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ׁשאין  ּכּנראה הּלב ּכל  עם ערְך ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשּמגׁשימים 

ּומדּיק ֹות. מלּטׁשֹות הגּדרֹות לֹומר  ְְְֶַַָָָֹֻֻצרְך

ח



הּכח  מקֹור - הּגדֹולה ְְֲַַַָָָָֹהענוה

ּדבר מּתֹוְך אּלא  מחברֹו אדם יּפטר  ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאל 

לא.)הלכה  לּה(ברכות ׁשהסב  ה ּמר ּכזי ה ּדבר  , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתֹורה. ּדברי  ּולה ׁשמיע ל ׁשמע היה ר ּוח  ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹנחת

ול ֹומר מּוכן להּגיע  צריְך היה  אר ּוע  ְְְִִֵַַַַָָָָָּבכל

יחד. ּגם ועמּקים ּפׁשּוטים ְְֲִִִַַַַָֻּדברים

ׁשּגרמּו ּדברים לכּתב  לנכֹון ראיתי ּכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹעל 

ּכחֹות  ל ׁשאב ׁשּנּוכל ּכדי ּבחּייה , ׂשמחה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹלּה

ּובעזרתֹו ּבלבב ּה ׁשּפעל העּקרי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמ'ה ּמנֹוע'

מיחד. חן עם אצילית ּדמּות להיֹות ְְְְֲִִִִִִֵָָֻהצליחה

החסד  יּבנה" חסד "ע ֹולם חסידים ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָאמרּו

ּקדם  מה אְך ע ֹולם. ׁשּׁשמ ֹו הּבנין יס ֹוד ְְְִֶַַַַָָָהּוא 

ּכדי  מּדּוע ? הענוה ! זה? חּיּוני ליס ֹוד ְֲִִִֵֶַַַָָָּגם

את  לּצק  יהיה אפׁשר אליו מק ֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּיּוצר

את  הּבֹורא ו"הקטין" "צמצם" החסד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַעּמּוד

ּוב'חלל' הע ֹולם  ּכל  את ׁשּמּלאה  ְְִֶֶֶָָָָָָנֹוכחּותֹו

מ ּכאן  עֹולם. ל ּצק  היה אפ ׁשר  ענותֹו ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשּיצרה

הּנח  עליו ה ּתׁשּתית היא  ׁשהענוה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלמדנּו

העֹולם. ְָָיס ֹוד

ל  ּבדף  ׁשּבת ּבמּסכת נמצאת  ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻהּסגיא

ׁשל  ה ּגדֹולה הענוה על  ּבס ּפּור ְְְֲִֶֶֶַַָָָָועֹוסקת

לדֹורֹות. וחּקּוי מֹודל  ּומׁשּמׁשת ה ּזקן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּלל

ּכהּלל  ענותן אדם יהא לעֹולם רּבנן: ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּתנּו

ּבני  ּבׁשני מע ׂשה  ּכׁשּמאי. ק ּפדן יהא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָואל 

מי  ּכל  אמרּו: זה , את זה ׁשהמרּו ְְִִֶֶֶֶָָָָאדם

מאֹות  ארּבע י ּטל - ה ּלל  את ויקניט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּילְך

אֹותֹו אקניטּנּו. אני מהם: אחד  אמר ְֲִִֵֶֶֶַַָָזּוז.

ראׁשֹו. את חפף והּלל היה, ׁשּבת  ערב  ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום

ּכאן  מי אמר : ּבית ֹו, ּפתח על ועבר  ְִֵֶַַַַַָָָָהל ְך

ה ּלל ? ּכאן מי ִִִֵֵָה ּלל ?

היּו הענוה מּדת את לל ּמדנּו ְְְֲִֵֶַַָָָָָּבב ֹואם

את  ה ּמֹורים ּכללים לנּו למסר יכֹולים  ְְְֲִִִִֶַַָָֹחז"ל 

הבינּו הם א ּולם ה ּמּדה , ׁשל ִִֵֵֶַַָָָמהּות ּה

ּכחֹו ּכי , מע ׂשי  לס ּפּור  יׁש ר ּבה ְֲֲִִִִֵֶַַָֹׁשעדיפּות

יבׁשים  מּכללים יֹותר  ּגד ֹול  ס ּפּור ְְִִִִֵֵֶָָׁשל

ְִָֻּומדּיקים.

הּנפׁשית  ּכׁשההכנה הכנֹות, ער ְך ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָהּמקניט

עב ֹודה  מעליו, הּבּוׁשה  את להסיר ְֲִִֵֶַָָָָָהיא 

אלקים  איׁש ּכל ּפי ּבמיחד  ּבי ֹותר  ְְְֱִִִֵֵַָָָֹֻק ׁשה

ה ּזקן. ּכהּלל ְִֵֵַָָקדֹוׁש

יל ְך הּוא ׁשּבֹו הּזמן את לכּון ידע ְְֵֵֵֶֶַַַַָהּוא

מּׁשלותֹו לצאת האדם  עלּול  ּבֹו ׁשּבת', ְִֵֶֶַַָָָָָָָ'ערב 

א ּלא  הּזמן את רק  לא  ּולהתרּגז. ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹלכעס 

עצמֹו את מכין  האדם עת ּבכל  ְְִֵֵֶַַָָָָָהּמק ֹום,

ּבני  מּצד ׁשֹונֹות ּתֹופעֹות עם ְְְִִִֵֵַָלהתמֹודד

ּבעב ֹודה  א ֹו ּבּבית ּפֹוגׁש, ה ּוא אֹותם ֲִֵַַָָָָָאדם

ּפרטי  מק ֹום  ה ּמרחץ, ּבבית ּבהיֹותֹו ְְְְִִֵֶַָָָָאּולם

מּפני  להתּגֹונן הכנֹות ע ֹוׂשה לא ה ּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶָֹּביֹותר 

. הּמקניט ּכּון  הּזה ל ּמק ֹום  האדם , ְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבני

מהמׁשכ ּה ׁשרֹואים  ּכפי ההכנֹות ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלאחר 

ּבמׂשימתֹו. הצליח  לא ה ּוא הּסגיה  ְְְִִִִֶַַָָֹֻׁשל

טב ּועה  היתה הענוה לה ּסיק  נּתן ְְְֲִִִַָָָָָָָָמּכאן

ּכדברי  נפ ׁשֹו' קד ּׁשת ּב'עמק  הּזקן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּבה ּלל 

ּפר ּוׁשֹו אין מּוסרי  להיֹות זצ "ל. ק ּוק  ְְִִֵֵַַָָָָהראי"ה

מעׂשים  לעׂשֹות לפעמים  ׁשּנדמה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָּכפי

נפ ׁש ּבעל להיֹות אּלא ּבלבד, ְְִִִִֶֶֶַַַָָמּוסרּיים

ּומתּקנת. יׁשרה ְְִֶֶָָָֻמּוסרית ,

מה  ּבני, ל ֹו: אמר לקראת ֹו. ויצא ְְְְִִִֵַַָָָָָנתעּטף 

ל ׁשאל. לי יׁש ׁשאלה לֹו: אמר  מב ּקׁש? ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹאּתה 

מה  מ ּפני ׁשאל !... ּבני, ׁשאל לֹו: ְְְְִִֵַַַָָאמר

לֹו: אמר - סגלגּלֹות? ּבבל ּיים ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָרא ׁשיהן

להם  ׁשאין מּפני ׁשאלּת, ּגד ֹולה  ׁשאלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבני ,

ּפּקחֹות ... ְִַחּיֹות

מ ּגבת, ּבחלּוק  הח ּוצה  י ֹוצא לא הּזקן ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּלל

הּוא  יֹוצא. וכ ְך הּנׂשיא ּבבגדי מתע ּטף ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

נׁשמה  היא נׁשמתֹו ּכי הבנה מּתֹוְך ּכְך ְְֲִִִִֶָָָָָָעֹוׂשה

ט



הּוא  ׁשּלֹו ה ּנׁשמה את מיחדת. ְְֱִֶֶֶֶַָָֹֻאלקית

לא  הּלל ׁשל  האלֹוקית וה ּנׁשמה ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹמכ ּבד,

א ּלא  מּגבת, ּבחל ּוק  עטּופה החּוצה ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָּתצא 

הּגיע  הּנׂשיא ׁשּלתפקיד אפ ּלּו ה ּנׂשיא, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָּבבגדי

עמל  ׁשל ׁשנים מאד  הרּבה  אחרי  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹהּלל

היתה  ׁשאלמלא יֹודע  ה ּוא עני, מּתֹוְך ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּתֹורה 

היה  אם  ּגם מיחדת , ּכה אלקית נׁשמה ְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֻלֹו

ּב הרּבה לדר ּגת עמל  מּגיע היה לא ּתֹורה , ְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

זה  הרי  נׂשיא להיֹות ׁשה ּגיע ּכיון ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנׂשיא.

והּוא  מיחדת אלקית נׁשמה ל ֹו ׁשּיׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶָָֹֻאֹומר

נׂשיא. ּבבגדי אֹות ּה ְְְִִֵֵַָָמכּבד 

הרב  ׁשל  ּבא ּור ֹו מּתֹוְך ּגם עֹולים ְִִִֵֶַַַָָהּדברים

אּיה '. 'עין ּבספר ֹו זצ"ל ְְִֵַַַָק ּוק 

ּכן  ּגם  לכ ּבד היא האמּתית הענוה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדרְך

הענוה  יס ֹוד ּכי הראּויה . ּבּמּדה עצמֹו, ְְְֲִִֶַַָָָָָָאת

ׁשּום  ּבלא  לאמּתתּה, האמת ה ּכרת ְֱֲִִֶַַַָָָָֹהיא 

האנׁשים  ׁשּברב  ּדמיֹון, ׁשל וער ּבּוביא ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָֹעּורֹון

את  מס ּמאת לעצמם  הנפרזה  ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהאהבה 

ּבעצמם  ה ּנמצא  ּבחּסרֹון מּלראֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעיניהם

מ ּצד  מכּבד עצמֹו את רֹואה  הענו אבל ...ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ

וה ּטֹוב  החכמה מּצד ּבֹו, אׁשר אל ֹו-הים ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָצלם

ּבנפׁשֹו. ְְְִִַַהּנקנים

אבל  ּבֹו, יׁש מאד ׁשהרּבה יֹודע  ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹהענו 

א ּלא  אינֹו ּכב ֹודֹו ׁשּכל  ּומבין מּכיר  ְִִֵֵֶֶַָָהּוא 

ׁשּמה  יֹודע  ּבֹו'. אׁשר אלקים  צלם ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ'מּצד

לעּמת  ּוכאפס  ּכאין ה ּוא ּבֹו ועמל  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻּׁשהׁשקיע 

יצירתֹו ּבטבע  ּבמּתנה , מהקב"ה ּׁשּקּבל  ְְְִִֵֶֶַַַָָָמה

ְִַַה ּנפׁשית.

לידי  ּבאים איְך ראינּו ע"ה  חמֹותנּו ֲִִִֵֵֵֵֶָָאצל 

לה ֹודֹות  מּצּדּה ה ּלל ּו, הּתכּונֹות ׁשּתי ְְְִִִֵַַָָּבּטּוי

חסד  מע ׂשה  עֹוׂשה היא ואם לכּלם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻּולהּלל 

ּגדל  הּטֹוב. לה ּכרת א ֹו לתמּורה לצ ּפֹות ְְְִֶַַַַָָֹֹלא 

. מאד  נּכר היה לקב"ה  ׁשּלּה הּטֹוב ְִֵֶַַָָָָָֹהּכרת

היה  נּתן ּתה ּלים אמירת אֹו ּתפּלה ְְְֲִִִִִַַָָָָּבכל

ּבפני  לעמד  והרצֹון  ה ּדבק ּות את  ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹלח ּוׁש

הּטֹובֹות  ּכל על לֹו להֹוד ֹות ׁשּבּׁשמים, ְִֶַַַַַָָָאּבא

החסדים  ּכל  אֹות ּה. הּסֹובבים ּכל ּפי  ְְְֲִִֵֵַַַָָָוכן

יֹומי ֹומּיים  היּו ה ּמׁשּפחה  ּבני עּמנּו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשעׂשתה

עׂשיתי  לא ׁשּדרה ׁשהיא  ההרּגׁשה  ְְִִִִֶַַָָָָָֹאּולם

היה  הּכל  עליֹון , מאמץ אֹו מיחד ְְֲֶַַָָָָָָֹֻּדבר 

לעׂשֹות  ׁשּצרי ְך מאליו ּוכברּור ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבטבעּיּות

לּה עׂשה הּבית מּבני אחד אם ְִִִִֵֵֶַַָָָָָּומאידְך

ּדברי  חֹוסכת ולא מרעיפה היתה מּיד  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹטֹובה

מ ּגדר ׁשּיֹוצא ּבאפן  הּטֹוב  והּכרת ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹּתֹודה

ִָָהרגיל.

ח ׁשּובים  ה ּיֹותר הּדברים רב הלא ְֱֲֲִִֵֶֶַַָֹֹּובאמת,

מׁשּפחּתֹו ּובריאּותֹו, חּייו עצם לאדם: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש

ׁשּיכּותֹו וכחֹותיו; ּכׁשר ֹונֹותיו אחריו; ְְֲִַַָָָָָָֹּובניו

ּולארץ  ה ּקדֹוׁשה  ל ּתֹורה ה ּיׂשראלית, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלא ּומה

א ּלא  הם מּמּנּו לא  - ועֹוד וע ֹוד ְְְִִֵֵֶֶָָֹיׂשראל,

עליֹון. ְֵֶֶֶמחסד 

ׁשּמרּכז  להבחין יֹודע הּזקן ׁשהּלל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיון

ּגם  הּוא ּכְך ׁשּבֹו, האל ֹו-קי החלק  הּוא ֱִֵֶֶַַַָָָחּייו 

ׁשּכל  אפּלּו מּול ֹו, הע ֹומד  האדם  את ֲִֵֶֶֶָָָָָר ֹואה

אֹותֹו. להכעיס  להצליח היא זה ׁשל  ְְְְְִִִֶֶַַַַָמטרתֹו

להכעיס  ׁשרֹוצה  האדם מּול ה ּלל  ְְִִֵֵֶֶַָָָעֹומד 

האלֹוקית. נׁשמתֹו את ּבֹו ור ֹואה ְְֱִִֶֶָָאֹותֹו,

עכ ׁשיו  ר ֹואה הּלל , מּול  העֹומד ְִֵֵֶַָָָָָהאדם

עצמֹו. ׁשּבֹו האל ֹו-הי את ראי" ְְְֱִִִֶֶַַָ"ּבתמּונת

ה ּזקן. ה ּלל  הּוא ה ּמהל ְך את ׁשּמֹוביל  ֲִִִֵֵֶֶַַַָָמי

לאדם  מס ּיע  הּוא ׁשּלֹו המיחדת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבהתּבֹוננ ּות

ה ּכב ֹוד  ׁשּבֹו. האל ֹו-קי את להּכיר ְֱִִֶֶֶַַָָׁשּמּולֹו

להכעיס  ׁשּבא האדם ּכל ּפי הּלל חׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו

לאהבה. ּגם מתרחב  - ְְֲִֵַַַָאֹות ֹו

אינּה לרעהּו האדם ׁשּבין  הּיחס  ְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשלמּות

ואהבה  ּכבֹוד  ׁשל חּבּור מּתֹוְך אּלא ְֲִִֶֶַָָָָָּבאה 

ְַָיח ּדו.

נפ ׁש אהבת ּבלא הּבא ּכבֹוד ׁשל  ְֲֶֶֶַַַַַָָֹיחס 

נימּוסי  יחס  זֹול , יחס  הּוא ואמּתית, ֲֲִִִִַַַַַָֻעמּקה

י



א ּלא  אמּתי, מּקּׁשּור נֹובע  ׁשאינֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶַָוחיצ ֹוני,

ההרּגל  הּצר ְך, חֹובת ידי  לצאת ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמהחפץ

מ ׁשּפיל  הּוא ּכזה  ּכב ֹוד  הּברּיֹות. ּבין  ְְְִִֵֶַַַַָָֹוהּנהג

הּלל, יצא לכן ... מאד מּועט וערּכֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּומב ּזה

יחס  ּבלבּוׁשֹו, עטּוף לביתֹו, הּבא ְְְִִֵַַַַָָלקראת 

ּבני. - ּכּנהּו אהבה  ּומּתֹוְך ּכב ֹוד, ְֲִִִֶַָָָׁשל

אֹותֹו ּכל ּפי הּלל ׁשל  והאהבה ְְֲִֵֵֶַַַָָָהּכבֹוד 

ּבנתינה. מע ׂשי  ּבּטּוי לידי ּגם  ּבאים ְֲִִִִִִֵַַָָָָאדם

מב ּקׁש?": אּתה מה "ּבני, א ֹותֹו: ׁשֹואל ְְִִֵֵֵַַָָהּלל

ּתביא  ה ּכב ֹוד , עם ּכׁשּמתחּברת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָוהאהבה ,

חבר ֹו לטֹובת  מּוכן להיֹות מעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָלידי

מב ּקׁש'. אּתה  'מה  הּלל: לֹו אמר  ולכן ְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹּבפעל ,

מק ֹור הם  והאהבה  הּכבֹוד  ׁשל ה ּׁשלם ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָהּיחס 

מעׂשית  לפע ּלה ה ּנכ ֹונ ּות ׁשל  הּפנימי ְְְֲִִִִֶַַַַַַָֻהּדחף

ה ּזּולת ... ְַַַלטֹובת

להכעיס ֹו, ׁשּבא  לאדם הּלל  ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמפ ּגׁש

ּכְך ה ּלל ; מּצד  מלאכ ּותי  מפ ּגׁש היה  ְְִִִִֵַָָָָָֹלא 

להיֹות  הפכה  ׁשּלֹו הענוה נפׁשֹו. טבע ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָהיה 

האלֹו-קי  את לכ ּבד יֹודע הּוא  הּנפ ׁש. ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָטבע 

מכּב ה ּוא ּכְך ּומּתֹוְך עצמֹו, את ׁשּבֹו ּגם ד  ְְִֵֶֶַַַָ

ּכב ֹוד  זהּו אדם. ּכל אצל  ׁשּנמצא ְֱִִֵֶֶֶָָָָָָהאל ֹו-קי

מעׂשי. ּבּטּוי ל ּה ׁשּיׁש אהבה עם ֲֲִִִֵֶַַַָָָהּבא 

מּבח ּייהם  יֹותר ּבמיתתם צּדיקים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָּגדֹולים

ז:) ִ(חּולין

ּגד ֹולם  ועד  מּקטּנם הּבר ּיֹות ׁשּכל ְְְְִִִֶַַַָָָמי

מעׂשיו, את ור ֹוצים אֹות ֹו, ּומׁשּבחים  ְְְֲִִִֶַַָמֹודים

אהבה  לֹו זרע יתּבר ְך ׁשהא-ל  היא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָראיה

על  טֹוב  ׁשם ל ֹו וׂשם האדם ּבני ְְְִֵֵַָָָָּבל ּבֹות 

רצֹות  על  ּוגד ֹולה ּברּורה ראיה  והיא ְְְְְְִַָָָָָלׁשֹונם ,

אֹותֹו הלבבות)ה ּבֹורא .(חֹובֹות ְֵַַָ

ל ּמּוד  ׁשל היּו ע"ה  הּצּדקת ׁשל  ִֶֶֶֶֶַַַָָחּייה 

קדם  מאד ּה, ּבכל סביבתית  וה ׁשּפעה  ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹעצמי

ּברחה  ּׁשּלמדה, מה ּכל את ק ּימה  היא ְְְִִֶֶַָָָָָָָּכל 

לעׂשֹות  לכ ּלם, אֹותֹו העניקה  ורק  ְְֱֲִֵֶַַַָָָֻמהּכבֹוד

ׁשעה, ּבכל להתּפּלל הפסקה , ללא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹחסדים

לדמּות  ּדמּותּה הֹופכת ּפטירתּה ְְְְִִֶֶַַָָָּולאחר

לאֹורּה. ללכת ירצ ּו ׁשר ּבים ְְִִֵֶֶֶַָָמֹופת

ּתהיה  ּגדֹולה הּיֹותר רּוח  ְְִֵֶַַַַַָהּנחת

יׂשראל  מעם ואחת אחד ּכל ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבהתעֹוררּות

ויכל ּתם. ּכחם ּכפי וה ּדרכים ה ּמּדֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹלתּקן

ּכחּה ּבכל  המׁשיכה היא האחרֹונים ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹּברגעיה 

ּובתפ ּלֹות  ּפס ּוקים  ּבאמירת הּזמן את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַלנּצל

ּומעׂשּיֹות  ר ּוחנּיֹות ּבׁשאיפֹות ְְֲִִִִִַָָּכללּיֹות,

ּביׁשיבה  ּבהם ע ֹוסקת היא וכעת  , ְְִִִֵֶֶֶָָָּגדֹול ֹות

מעלה. ְֶַָׁשל 

אֹות  הם  ה ׁשאירה  ׁשהיא ְְִִִִֵֶַָָָהּמׁשּפחה

ּבח ּייה. היתה  ּׁשהיא מה  לכל  ְְְִֵֶֶַַָָָָּומֹופת

ה ּדברים  ּכל  ׁשּיהיּו ּגד ֹולה ּתפּלה ְְְְִִִֶַָָָָָֻּכּלנּו

ּגדֹולה  ונחמה ּכח ֹות ולנתינת נׁשמתּה, ְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹלע ּלּוי 

ּבית  הקימּו ׁשּביחד יבדל "א הּיקר  ְְֲִִֵֶַַַַַָָָלבעל ּה

והאחיֹות  האחים ּכל ול ׁשאר  ְְְְְֲִִִַַָָָָָָלתפארה,

הּנכדים  והּכּלֹות, החתנים  והּבנֹות, ְְְֲִִִַַַַַַָָָָהּבנים

את  ׁשּימׁשיכּו והּנינֹות ה ּנינים ְְְִִִִֶֶַַַַָהּנכדֹות ,

נׁשמתּה ּתהא ׁשהֹותירה , הּנפלאה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹורׁשת

הח ּיים. ּבצרֹור ְְִִַַָצר ּורה

יי



שליט"א  ּגּבאי ׁשמעֹון הרה"ג מּגיסי ְְִִִִִַַָּדברים

תח"י  פרחה ּבת ז"ל ח ּנה ארלט הּצּדקת חמֹותי מרת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלע"נ 

ּדבר זהּו אּלּו. ּדברים  ולכ ּתב ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹלׁשבת

ּבּה החסרה ה ּמציא ּות ּבּׂשכל. נתּפס  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאינֹו

למּלאּה אׁשר ּתהֹום עצ ּומה. ּתה ֹום ְְְְְֲֲֲִֶַָָָנפערה 

ּבאפן  לא  וּדאי אפׁשרי. ּכבל ּתי נראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמחד ׁש

ׁשבּועֹות. מס ּפר  לפני עד מלאה  היתה ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבּה

ׁשּיׁש ּבּמציא ּות הה ּכרה עצם זאת עם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹויחד 

עד  היא  ק ׁשה הידיעה. עצם  ׁשּכזה. ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹחסר

חמֹותי  מרת על  ּדברים לכ ּתב להכלה. ְְְֲֲִִִַַַָָָָֹֹמאד 

ענוה  טּפת ואין  ראּוי. ׁשאיני וּדאי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהיקרה ,

ראּוי. ׁשאיני ּובתמים ּבאמת  זה. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָּבמׁשּפט

אכ ּתב ? מה על אד ּבר. ּומה  אמר ְֲֵֶַַַָָָֹֹמה

האם  ׁשּבּה? העצּומה  ד ' אהבת על ֲֲִִֶַַַַַָָָהאם 

ּתלמידי  אהבת על ּתֹורה ? אהבת ְֲֲִֵַַַַַַַָעל 

ּבהּדּור ועׂשּיתֹו החסד אהבת על  ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָחכמים?

ה ּטֹוב  הּכרת על  לכ ּתב  האם רב ? ְִִַַַַַַָֹֹּכה 

אֹו ה ּמׁשּפחה? חׁשיב ּות על האם ְֲֲִִִַַַָָָָהעצּומה ?

ק ּלה  על נת ּפסת ּבל ּתי הק ּפדה  על  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָאּולי

איׁשּיּות  ׁשל קצהּו קצה רק  ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָּכבחמּורה?

ולא  וליל ֹות. ימים  לכ ּתב  נּתן עליה ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹּגדֹולה.

לכּתב. ׁשּיׁש מ ּמה ּבמעט  ולּו לגעת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאזּכה

חמֹותי. מרת על ּבנק ּדה לפ ּתח ְְְֲִִִִַַַָָֹֻואם

הּתרּומּיֹות  מּמּדֹותיה אחת ׁשּמּדה ְְִִִִִֶֶֶַַַָָנראה

ּכאחֹות  הצטרפה ואליה האמת, מּדת ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה 

ּתמימה. אלקים קרבת ְְְֱִִִַָָֹּתאֹומה 

אׁשר מפרסמים מקרים ׁשני אנּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָֻמּכירים 

מלאכי  מּול  והתמֹודד נאבק  ודם ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבהם

אבינּו. יעקב הּוא ׁשּבהם הראׁשֹון ֲִִִֶֶַַָָָָֹׁשמים.

מלא ְך. מּול הּוא ע ֹומד  הּנחל . את  ְְְֵֶַַַַָּבע ֹוברֹו

מאבק  ׁשל  ּבס ֹופֹו ּבֹו. נאבק  ע ׂשו, ׁשל  ְֱֲֵֶֶֶַַָָָׂשר ֹו

מאּׁשר ולא הּמלאְך את יעקב ּתֹופס  ְְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹזה,

וכאׁשר עֹולם. לבֹורא ּולה ּלל  לעל ֹות ְְְֲֲֵֵֶַַַָלֹו

יעקב  זאת מתנה ׁשּיׁשחרר ֹו, הּמלאְך ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָֹֹמבּקׁש

ּברר ּבלית ה ּמלא ְך יברכ ֹו. ׁשהּמלאְך ה ּבכ ְך, ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

מה  ּבּקׁשה , עֹוד יעקב מב ּקׁש ואז ְְְְֲֵַַַַָָָָֹמברכֹו.

על  אְך הּמלאְך?. את יעקב ׁשֹואל  ְְֲִֵֶַַַַַָֹׁשמָך

מּדּוע  רגע ? ּתׁשּובה ! ה ּוא מק ּבל לא ְְֵֶַַַַָָֹּכְך

י ֹותר חזק  ה ּמלא ְך את אּתה  ּתֹופס  ְֵֵֶַַַָָָָֹלא 

האם  לׁשחרּורֹו? ּכתנאי  זֹו ּדריׁשה ּגם ְְְְְִִִִֵַַַָודֹור ׁש

י ֹותר לָך חׁשּובה  היתה ׁשהּברכה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָמּפני 

לא  ׁשמֹו ואם הּמלאְך? ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִִֶַַַָֹמידיעת

ל ׁשמֹו? ׁשאל  ּבכלל  מּדּוע חׁשּוב , ּכְך ְְִִַַַָָָָָּכל 

ננּסה  לתׁשּובה  רעיֹון ּכאן נעלה  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָּובטרם

ּככל  ּגדֹול  ודם  ּבׂשר הּסיטּואציה. את ְְְִִֶַַָָָָָָָָלהבין 

מלאְך? עם לה ּלחם יכ ֹול  האם  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה .

ּבין  יׁש מׁשמעּותי ׁשהבּדל אּלא  ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהכיצד ?

טֹוב  ּבמּדת חּיים אדם ּבני  למלא ְך. ְְְְִִֵַַַָָָָָאדם 

ׁשאינם  אחרים ויׁש טֹובים ּדברים  י ׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָורע.

ּדבר יׁש ולבן. ׁשחר הּכל  לא אְך ְֵֵַַָָָָָָֹֹֹּכא ּלּו.

ואּלּו להפ ְך. ויׁש לזּולתי. ורע  לי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּטֹוב

וה ּׁשקר . האמת ּבתחּומי חּיים ׁשמּיא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָמלאכי 

ּׁשחֹורג מה ּכל מ ׁשמעית. וחד  ּבר ּורה ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָהאמת

אמת!. אינֹו ּפׁשּוט ּכי  ׁשקר , הינ ֹו ֱִִִֵֶֶֶָָמּׁשם

אמת  "ּתּתן מעלתֹו אׁשר  אבינּו ֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹיעקב

האמת. מּדת ּפי על  ּבחּייו נהג ְְֱֲִִֶַַַַַָָָֹליעקב ",

ּבזאת  ּדבק  הרּבה. והּמר ּכבּות  הּקׁשי ּכל ְְְִִַַַַָָָָָֹֹֻעם

ּבמּדת  נֹוהג אׁשר אדם  הּנָך ואם  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָהּמּדה.

ּבין  ּכׁשוה ּבהם, להּלחם ּבכח ָך ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמלאכים,

ה ּמלא ְך. ּבפני התנה ּכא ׁשר ועכׁשו  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשוים.

ידרׁש ּכיצד לדר ּכֹו, ללכת יּוכל יברכ ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאם

ּבאֹותֹו הרי יׁשחרר ֹו? ולא נֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶַָֹּדריׁשה

ּוו ּדאי  האמת, מּדת את ה ּוא מאּבד ְֱִֵֶֶֶַַַַַָרגע 

להתמֹודד. יּוכל  לא מלאכים ְְְִִִֵַַָֹעם

יי



ּבפני  הּוא ע ֹומד רּבנּו. מׁשה היה לֹו, ְִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשני

להם  ולענֹות מרֹומים . ּבׁשמי  עליֹון ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָמלאכי 

הרי  ּורעדה, חיל  הּוא . צריְך ְְֲִִִֵֵֵֶָָָלׁשאל ֹותיהם

יכ ֹולים. לכּלֹותֹו ּפיהם ּבהבל  אֹוכלה. ְְְְִִֵֶֶֶַָאׁש

ּבכּסא  אֹוחז ד', ּכדבר מׁשה ? עֹוׂשה  ְְִִֵֵֶֶַָֹמה

האם  אחיזה? אֹותּה היא מה ועֹונה . ְֲִִִֶַַַָָָהּכבֹוד 

מּמׁש? ׁשל ּכּסא ׁשם ׁשעמד  לֹומר  ִִֵֶֶַַַָָָָנּתן

ׁשּבא  אּלא ׁשּלא. וּדאי ׁשּיהיה? ּככל  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמפאר 

ּכבֹודי. ּבכּסא אחז למׁשה. ואמר  עֹולם ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹּבֹורא

ּדבּוק  אׁשר אדם ּבי. ּדב ּוק  היית  חּייָך ֲִִֶֶַָָָָָָָּכל 

ּבכּסא  חּייו ּכל  אֹוחז אׁשר אדם הּנֹו הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבי

להתמֹודד  זֹו ּדבק ּות ּבזכּות הּוא  יכֹול  ְְְְְִִִֵֵָּכב ֹודי.

הּמלאכים. אּלּו עם ְִִֵַַַָאף 

טב ּועה  היתה האמת מ ּדת ע "ה  ְְֱֲִִֶַָָָָחמֹותי 

ּוללא  ק ּצּורים ללא יֹום יֹום ּבּה הלכה  ְְְִִָָָָֹֹּבּה.

התמידה  ּכחמּורה ק ּלה הקל ֹות. ְֲֲִִִַַָָָָחּפּוׂש

אף  הקלה ׁשּום ח ּפׂשה ולא מצו ֹות. ְְְְֲִִִַָָָֹּבק ּיּום

ּומּדבר מאד . עד  מרּכבים היּו הּדברים ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֻּכא ׁשר

לא  מ ּמערב. מזרח ּכרחק  התרחקה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹֹׁשקר 

אחרי  מלאכים. מּול ּבמאבק  עמדה  ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָאחת

נקראה  ּכבר הּמׁשּפחה  אׁשר  מרּכב , לב  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻנּתּוח

החמּורה. הּסּכנה  ּבעּקב ֹות החֹולים  ְְְֲִִֵַַַַָָָלבית

וכן  לּׁשגרה . וחזרה רגליה על  עמדה  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָוהּנה 

ׁשל  ס ּכנה ּכדי עד  ׁשהס ּתּבְך צנּתּור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלאחר

למעׂשיה  וחֹוזרת היא ע ֹומדת ו ׁשּוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָמּמׁש.

וע ֹוד  ּובחסדים. ּבּקד ׁש לעסק  ְְֲֲִִֶַַַַָֹֹהּגדֹולים ,

להם  מתאימה  מאבק  הּמּלה אׁשר  ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָמקרים

טב ּועה  היתה אׁשר האמת מּדת ּכְך. ְְֱֲִֶֶַָָָָָָּכל 

חּייה  ּכל  אחיזתּה עם יחד  מאד, עד ְֲִִֶַַַַָָָָָֹּבּה

לּה אפׁשרּו א ׁשר אּלּו הם הּכבֹוד, ְְְֲִִֵֵֵֶַָָּבכּסא

להתמֹודד  ׁשליחיו, ּובעזרת ּדׁשמּיא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבס ּיעּתא

ּומׁשה  אבינּו יעקב  ׁשל ּכהתמ ֹודד ּותם ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹמּמׁש

מרֹום. מלאכי ּבאֹותם ְְֲֵֵַַָָרּבנּו

היה  ה ּכב ֹוד, ּבכּסא ה ּזאת האחיזה ְֲִִֵֶַַָָָָָֹאת

זכ ּורה  ׁשֹונֹות. ּבהנהג ֹות לראֹות ְְְְִִַָָָנּתן

ּפעמים  עצמ ּה על ׁשחזרה אחת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָסיטּואציה 

להתארח  לביתנּו מּגיעה  היתה  ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָר ּבֹות.

ּברכה  הּמׁשּפחה ׁשּכל  לאחר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָּבׁשּבתֹות.

ׁשהיתה  הרא ׁשֹון ה ּדבר  לׁשל ֹום, ְְִֶַָָָָָָָאֹותּה

את  ּבבּקׁשה אפׁשר  "אם ה ּוא: ְְְִֶֶֶֶַַָָָמבּקׁשת 

ּבבּקׁשה  אפׁשר  "אם א ֹו הּתהּלים". ְְְִִִֵֶֶַַָָָספר

ּפׁשּוט  ודּבּורים. יׁשיבה  לא הּסּדּור". ְְִִִִֶַָָֹאת

ו ׁשירה  ּתפּלה מּתֹוְך הּׁשּבת את ְְְִִִֵֶַַַָָָלק ּבל 

ֵַל ּבֹורא.

ה ּקׁשה. ה ּבׂשֹורה את ׁשֹומע ה ּמלְך ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחזק ּיה 

הע ֹולם  את אף ּולא ּבד  למּות הּוא ְֵֵֶֶַַָָָׁשעֹומד 

ּתפּלה. ונֹוׂשא הּקיר אל  ּפניו מסב  ְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּבא.

ּבּקיר? ּיׁש מה  הּקיר ? אל הס ּבה אֹותּה ֲִִִֵֶַַַָָָמה

זֹו אחּוזֹות אבנים  אסף ּדבר . ּבֹו אין ֲֲֲִֵֵֶָָָֹהרי

אֹותּה ׁשל  ּמׁשמעּות מה  ּכְך אם ּבטיט. ְְִִֶַַָָָָּבזֹו

זכה  אף ּבעקבֹותיה אׁשר לתֹוספת ּפעּלה. ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֻ

רֹואה  ּתפ ּלה  נ ֹוׂשא  אדם ּכאׁשר  ר ּבה? ְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשנים

ה ּמׁשּפחה  את רֹואה  ר ּבים. ּדברים לפניו  ְְְִִִֶֶַַָָָָָהּוא 

את  הּוא  רֹואה הרֹופאים. את  רֹואה  ְְִֶֶֶֶַָָָהיקרה .

ּדברים  הּסגּלֹות. את הּוא  ורֹואה  ְְְְִֶֶַַָֻהּתרּופֹות

אליהם  ּגם אּלּו וכל  עיניו. מּול  רֹואה  ְֲִֵֵֵֶֶַַָָר ּבים

הּוא  עֹולם ּבֹורא  אכן עיניו. את הּוא ֵֵֵֵֶָָָנֹוׂשא

יכ ֹול. ּכל  ׁשה ּנֹו ה ּיחיד  הּוא הּכל . ְִִִֶַַַָָֹֹּתכלית

הם  ּגם לעיל  הזּכרנּו אׁשר  אּלּו ּכל  ְְְֲִֵֵֵֶַַַָאְך

הם  ּגם החֹולה. ׁשל ּתקות ֹו אל  ְְִִֵֶֶֶַַָָֹמצרפים 

מסב  והּנה יׁשּועה. מאֹותּה ּכחלק  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָנתּפסים

ׁשעצם  מדּבר , אין  ה ּקיר. אל עיניו  ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאדם 

ׂשאת  ּביתר מעלה ה ּוא ה ּקיר, אל  ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַהּסּבּוב

ּבעצם  לּקיר , זאת ה ּבטה  אּלא הּתפּלה. ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

עד  ּׁשראה  מה  ּכל את מעיניו ֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמעלימה 

לא  ואף הר ֹופא ולא הּתרּופה  לא ְְְְֵַַַָָָֹֹֹעכׁשו.

מּביט  אני אְך ׁשליחים. הם  אכן ְְְֲִִִִִֵֵַַַָמׁשּפחּתֹו.

"ּכל ּום". ּבעיני לראֹות אני רֹוצה  ה ּקיר. זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַאל 

ּבֹורא  אֹותָך רק  סביב . מ"הּנֹוף " ּדבר  ְִֵֵַַָָָׁשּום

את  יתּפס  לא  ּבעֹולם ּדבר  ׁשאף  ְִֶֶַָָָָָֹֹעֹולם.

הם  יֹותר  וט ֹוב טֹוב  ּׁשּיׁש מה ּכל  ְְֲִֵֵֵֶַַַָמחׁשב ּתי.
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ּכּלם. מעל מעלה מעלה אּתה, ְְְֵֶַַַַָָָָֻׁשלּוחיָך.

זמן  ּבכל  ּפיה על  ׁשג ּור  היה ׁשמים ְְִִֵַַַָָָָָָׁשם

אּתה  מחליט אּתה  ּביד ָך, "אני עת. ְְְְֲִִֵַַַָָָָּובכל 

האחרֹונים  ּברגעים להֹוציא היכלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹיֹודע".

ה ּׁשֹומעים  ּכל  את זעזע  א ׁשר הּמׁשּפט ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאת

ה ּמּבט  את מב ּטא האמת". ּדּין ְֱֵֶֶַַַַַָָָ"ּברּוְך

הּוא  ד' ּכי ּבחּייה, היה אׁשר  הּקיר  ְֲִִֶֶֶַַָָָאל 

ח ּייה. ְֶֶַַָמרּכז

ּפע ּלה  לאחר  חל ׁשל יֹום ּבסתם ְְְְִִֶַַַַָָֹֻלה ּגיע

ה ּמרקחת. ּבבית ּתרּופה קנּית ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַָָּפׁשּוטה 

הרי  נֹורמלי. ּדבר זה  ר ּבה ּתֹודה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹול ׁשמע 

מּדת  את אחרת אֹו זֹו ּבמ ּדה יׁש אדם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלכל 

ּפעם  אחר ּפעם ּכאׁשר אְך טֹובה. ֲֶַַַַַַַַַַָָהּכרת

ואליה  וׁשּוב . ׁשּוב  ּתֹודה א ּתה ְֵֵֶַַָָָָׁשֹומע

מחילה  סליחה, התנּצל ּות, מּלֹות ְְְְְְִִִִִַָָָמצטרפ ֹות

ׁשּטרחּת ּכְך על  ּדֹומעֹות עינים  אף ְְְִִִֵֶַַַַָָָּולעּתים

ּכיצד  טרחה? לקנֹות. ה ּתר ּופֹות את ְְְֲִִֵֶַַָָעב ּור ּה

ּבעלת  אצלְך אְך לחׁשב ?! זאת על ְֲֲִֵֶַַַַַָֹֹנּתן

הּזּולת. עם  להיטיב העז והרצֹון הרחּום ְְִִֵֵַַַַַָָָָהּלב

צריְך וה ּוא לאחר נצרכת  ׁשאּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהמח ׁשה 

היתה  עבּורְך ולעׂשֹות יֹומֹו מּׁשגרת ְְְְֲֲִִֵַַַָָלׁשּנֹות 

היתה  זֹו ּותח ּוׁשה (יּתכן אפׁשרית . ְְְְִִִִֵֶָָָָָּבל ּתי

ּברגיׁשּות  ה ּדברים  את  עׂשיתי לא אני  ּכי ְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּגם

טֹורח  ׁשאני ּתחּוׁשה ונתּתי ְְְֲִִֵֶַַָָָָהראּויה .

מבּקׁש וׁשּוב  ׁשּוב אני ּכְך על ְְֲִִֵַַַָָָּבּמׂשימה.

ְִָמחילה).

היה  הטֹוב ה ּכרת ׁשל הזֹו המידה  ִֶֶַַַַָָָָָאת

לי  זכ ּורה רּבֹות. ּבסיטּואציֹות לראֹות ְְְְִִִִַַָָנּתן

החֹולים. ּבבית  אׁשּפּוז לאחר ּבּה ְְְְִִִֵַַַַָָסיטּואציה 

ּכּמה  לביתּה. להחזיר ּה הּזכּות ּבחלקי ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָנפלה

ס ֹולד  אדם ּכל ּכּמה ועד הּבית. את  ְֲִֵֶַַַַָָָָָָאהבה

מּבית  יצאנּו החֹולים. ּבבית ְְִִִֵֵַָָמּנֹוכחּותֹו

מחלף  הּמהיר . הּכביׁש על ע ֹולים ְְִִִִֶַַַַָָהחֹולים .

"אפׁשר ׁשאלה. נׁשמעת ואז מחלף . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָועֹוד 

רק  ׁשּכן , ׁשאמר ּתי  לאחר אֹותָך?". ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָלהטריח

ראיתי  לא יבנה . ּדרְך נעבר  "אּולי אמרה : ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאז

נמצאת  זמן". מאד הר ּבה ׁשּלי א ּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאת

ּומּבדיקה  לבדיקה, מאׁשּפּוז, החֹולים. ְְְְִִִִִִֵֵַָָּבבית

החם  לביתּה מתּגעּגעת חלילה . וח ֹוזר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָלנּתּוח

לביתּה. לחזר ׁשּתּוכל לפני  אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹוהּנעים.

הּכרת  הֹורים. ּכּבּוד מצות  לק ּים היא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָחּיבת

ה ּדרְך ׁשּכל  וכּמּובן לאּמא. עצּומה  ְְֲִֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב 

עד  המרּגׁש הּבּקּור לאחר ּכְך. על  ְְְִֵַַַַַַַָָהֹודתה

לבאר חזרה  לרכב  ׁשּוב נכנסנּו ּכאׁשר  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹמאד ,

את  להתניע ׁשהס ּפק ּתי לפני עֹוד  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַׁשבע,

ׁשל  צר ֹור  ׁשּוב ל ׁשמע הס ּפק ּתי ּכבר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹהרכב .

הּנסיעה. על ְִַַָּתֹודֹות

מ ּמׁש ּדגמא, היתה ּבלּמּודּה ְְְְִִַַָָָָָֻהיס ֹודּיּות

ׁשע ּור לּמּוד, ּכל  היׁשיבה. ּבהיכל  ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַָָָּכבן

הּכל  ידה'. 'על  עבר ּו לא לעֹולם הרצאה. ְְְַַַָָָָָָֹֹאֹו

ׁשל  למעׂשה  מהלכה, והפְך לרא ׁש, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹנכנס 

אֹו ּתפּלה הּדּור , ּכל  ּכיצד  לרא ֹות ְְִִִֵַַָָָמּמׁש.

ּכל  הּיֹומיֹום. ּבח ּיי מק ֹום ק ּבל ּו ראּוי, ְְְְִִֵַַָָָָמנהג

המלאה  יֹומּה ּבׁשגרת מק ֹומ ֹו את מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָּדבר 

ּוב ׁשלחן  מק ֹום . אפס  עד  וע ׂשּיה, ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֻּבתכן

ר ּבה. ּבׂשמחה מּופצים היּו ה ּדברים  ְְְִִִַַַַָָָָָָהּׁשּבת 

נלמד  אׁשר את  לס ּפר ׂשמחה  היתה  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּכא ׁשר

ּבּמדרׁשה. הּׁשב ּוע ְְֲִַַַַַָָָּבמהל ְך

אֹו ּתפּלה לּמּוד , ללא יֹוׁשבת ְְְִִִֶֶָָֹלראֹותּה

מׂשימה  ּבכל ּבּצּוע לראֹות נּתן היה לא ְְְִִִִַָָָָָֹ

לה ּכנס  זכיתי מאז ויֹותר  העׂשֹורים ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָׁשני

מעל  ל ֹומר נּתן ואּולי היקרה. ְְְִִֵַַַַַָָָָָלּמׁשּפחה

הּמחׁשבה  ּובעל  הּמפלא הח ּנּוְך ׁשאת ְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּכל,

אצל  יֹום יֹום  לראֹות  אני זֹוכה ְֲֲִִֵֶֶָָֻהעמ ּקה,

שתח"י  אׁשּתי  היא  הלא היקרה ְְֲִִִִַָָָֹּבּתּה

וגיס ֹותי  ּגיסי אחיה ּכל ואצל  ְְִִֵֶֶַַַָָמנב"ת .

מּמׁש. ׁשל חֹותם הטּביעה  ּכיצד ְְִִִֵֶַַַָָָָהיקרים .

חסד  ּומפלא. אמ ּתי יׁשר  הגינּות  ׁשל  ְֲֲִִִֶֶֶֶָָֹֻחֹותם 

ורצֹון  הּגּוף . איברי ּבכל זֹורם  אׁשר ְְְֲֵֵֵֶַָָָעצ ּום

ספק  אין ר ּבֹות. ּבצּורֹות לּקד ׁש ְְְִֵֵֵֶַַַָֹלהתחּבר 

ׁשל  העצּום  עמל ּה ּפרי הּנֹו זה ְֲִִֶֶֶֶָָָָׁשחֹותם

היקרה. ְֲִַָָחמֹותי
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את  מזּוגים ׁשּלאדם הּדברים ְְְְְִִִֶֶַַָָָידּועים

שמו"ר ספק  אין ואכן לֹו. הראּוי ְִֵֵֵָָָָזּוּוגֹו

חמֹותי  עם יחד  זכה  אׁשר הי "ו הּיקר ֲֲִִִֶַַַָָָָָחמי

ּובעל  מׁשמעּותי  ּגד ֹול ּכה  ּבית  להקים ְְִִִַַַַָָָֹע"ה

עצּום  חלק  הּנֹו להפליא. מתּוקים ְְְִִִֵֵֶַָּפרֹות

ּברמה  חסד  ּבעל אדם הּמפלא . ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּפר ֹויקט

אדם  אֹו קר ֹוב  מׁשּפחה, מּבן ּתתאר . ְְִִֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּידֹו היכן  עד ועזרה ּבהק ׁשבה ּתמיד ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָזר .

הּתֹורה  אהבת נפלא. לב ּברחב  ְְֲִִֵַַַַַָָָֹמּׂשיגה.

ּכצעיר למבּגר החכמים ּתלמידי ּוכבֹוד  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻׁשּבֹו.

לי  ׁשּנתן האי ׁשית הּדגמא ועל  ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻּכאחד.

חס ְך לא ּכיצד  ׁשּלכּלם) מאמין ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֻ(ואני

ּבּמה  מׁשּנה ולא  ּדבר  ע"ה חמֹותי ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹמאׁשּתֹו

זֹו ׁשּיהיה" לדאג אז צריכה "אּמא  ְְְְִִִִֶֶָָָָֹֻמדּבר.

ּכל  על  ׁשהתק ּבלה  הּתחּוׁשה וזֹו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָהּמסר

ׁשעלה. ֶֶָָֹצרְך

ה ּמׁשּפחה  ּכל עם יחד  בע"ה  ְְִִִֶֶַַַָָָׁשּיזּכה 

אריכ ּות  נחת, ּבריא ּות, לרב . ׁשמים ְְְֲִִִִַַַַָָֹלברּכת

ּבהמׁשְך ּגדֹולה. ואמּונה  ׂשמחה וׁשנים. ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָימים 

ה ּבֹורא. ׁשל ּבעֹולמֹו ְֲִֵֶַָָָהעׂשּיה

אחר צעד  להתחיל  יתּבר ְך, בע"ה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָׁשּנזּכה

ׁשנים  ע ֹוד העצּום. החלל  את  למ ּלא ְִֵֶֶֶַַַָָָָצעד

ׁשּנּוכל  מנת  על ּבדרּכּה לצעד עלינ ּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻארּכֹות 

וי ֹותר יֹותר  להטּביע העֹולם ּבזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלהמׁשיְך

חֹותמּה. ֶָָאת

ת.נ.צ .ב.ה 
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ע"ה  אּמא ׁשל ְִִֶָָלדמּותּה

תליט"א  ּגּבאי ואֹורלי סרֹור רויטל הרּבנּיֹות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָמאחיֹותי

מּׁשהּו מחּזק , ס ּפּור לכּתב  ְְְְִִִֵֶַַַַֹהתּבּקׁשנּו

היּו ח ּייה ּכל  אּמא אצל אְך מּמּנה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלמדנּו

החל  קץ . אין מסירּות ׁשל  אר ְך אחד ְִִֵֵֵֶֶָָָֹס ּפּור

ּבימי  הּׁשנה  ימֹות ּבכל  מק ּדמת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻּבה ׁשּכמה

ּבׁשּבתֹות  ואפּלּו ה ּקיץ  ּובימי קרים ְֲִִִִֵֶַַַַָָֹחרף

לּמּודים  ׁשל  זמן זה  אם  מׁשּנה לא ְְְִִִִֶֶֶַַַֹוחּגים .

ּכי  ק ּום הׁשּכימה ּתמיד ּגדֹולה, חפׁשה ְְְִִִִָָָָֻאֹו

מרּבה.. והּמלאכה קצר  ְְְְַַַָָָָָֻה ּזמן

ליד  ּבתפּלה נפּתח ּתמיד היה ְְְִִִִֶַַָָָָָֹהּבקר 

לאּבא  להכין ּדאגה אח"כ  ּומּיד  ְְְֲִִַַַָָָָָהּמזּוזה,

מהּתפ ּלה  ׁשּיׁשּוב  ּכדי הּבקר ארּוחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת

ל ׁשלח  ּתמיד  ּדאגה ּבעבּורֹו. מּוכן יהיה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹוהּכל

ולא  לעבֹודה, מב ּׁשל  אכל  עּמֹו ולע ֹובדים ְְְְֲִִֶָָָָֹֹֻלֹו

ּדבר . ְִֶָָָהחסירה

ּתה ּלים  ואחריה ׁשּלּה ׁשחרית ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָּתפּלת

לׁשֹון  והלכ ֹות  ּדבֹורה" ה"ּתמר מּתֹוְך ְְְְִִִֶַָָֹול ּמּוד

להתחיל  נּגׁשת אּמא אחריה מּיד ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהרע.

"הנחֹות " עׂשתה לא מע ֹולם  ְְֲֵַָָָָָָֹּבּמלאכה.

ונקי  מס ּדר יהיה ׁשהּבית והק ּפידה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻלעצמּה

המד ּיק . מק ֹומֹו את הּכיר ּפרט ְְְְִִֶַָָָֻוכל 

מק ֹור היתה  ׁשּלּה ה ּתֹורה ְֲֶַַַָָָָָאהבת

ׁשב ּוע  ּבכל  הק ּפידה רביעי ּבימי ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָלהערצה .

ּתמיד  ללמד . ּכְך ּכל  ונהנתה ל ּמדרׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹללכת

ה ּׁשע ּור ּובס ּיּום ּומתענינת ׁשֹואלת  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהיתה 

איׁשי. ּבאפן לֹו ּולה ֹודֹות  לרב ללכת ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹּדאגה 

והתר ּגׁשה  ׁשּלמדה  מה  את ּבערּגה ס ּפרה  ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָלנּו

עליהם  חזרה  לע ּתים מהּדברים. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹמאד 

יצאה  ּכעת  ּכאּלּו ּבמּלה מּלה ׁשּבת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻּבׁשלחן

ִֵַמהּׁשעּור .

ׁשל  והערצה  הּתֹורה  למען ְְְֲִֶַַַַָָָָמסירּותּה

מ ּמּנה. נפרד ּבל ּתי חלק  היּו הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלֹומדי

ללמד  אחינּו את לע ֹודד  ּתמיד ּדאגה ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹּכְך

ּתחּום. ּבכל עליהם ּולהקל ְְְֲֵֵֶָָעֹוד ,

ה ּׁשב ּוע  ּכל  סביב הי ּו לׁשּבת ְְֲִַַַַָָָָָההכנֹות

ׁשל  י ֹום היה מק ּדם. ׁשּיֹותר ּכּמה  ְְֵֵֵֶֶַָָָָֻוהחלּו

ּבּׁשּולים  ׁשל  יֹום נּקיֹון, ׁשל  וי ֹום ְְִִִִֶֶָקנּיֹות ,

והּכל  חּלה והפרׁשת לחם  אפּית  ׁשל  ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹויֹום

ׁשליׁשית  לסעּודה ּגם קדׁש. ׁשּבת ְְְִִִִֶַַַָֹלכבֹוד

ּבסדר ּכב ֹוד ׁשל מק ֹום היה  ה ּכנסת  ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָּבבית

טּגנה  ּבהם  אר ּכֹות ׁשנים היּו ּדגים יֹומּה. ְֲִִִֶָָָָָָֻ

למען  וה ּכל  סלטים ּבּׁשלה ְְְְִִַַַָָָֹואח"כ

ּבכל  ּדאגה  האחרֹונֹות  ּבּׁשנים ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהּמתּפּללים.

סלטים  לׁשלח האחרֹון) הּׁשב ּוע (עד  ְֲִִַַַַַַָָָָָֹׁשבּוע 

ּגם  ּבעצמּה ה ּמצוה את  לעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָורצתה

קל ... לּה היה לא ּכבר  ְֲֶַַָָָָֹּכאׁשר 

ּבמינֹו, מיחד  היה אּמא  ׁשל  הה ֹורים ְְִִִִֶַָָָָֻּכּבּוד

ּכאׁשר וחמ ֹותּה. חמיה את ּגם  ּבתֹוכֹו ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָוכלל 

ּבהם  ׁשנים צרכיהם . לכל ּדאגה ּבחּיים, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָהיּו

א ּבא) ׁשל (אּמא ממה את ּבּקרה ְִִִֶֶֶֶַָָָָאּמא

ּתֹורה. ס ּפּורי ל ּה וס ּפרה י ֹום ְְְִִֵָָָָּבכל

זכ ּו ּביבנה  מתּגֹוררים א ׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַָָהֹוריה

לכל  האכל את להם הביאה  ּבהם ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹלב ּקּורים

ּבׁשלמ ּותּה. ְִֵַַָָהּׁשּבת

לנּו, יֹומית הּיֹום  הּדאגה את נׁשּכח ְְִִֶַַַַָָָּבל 

ׁשּלנּו ולילדים ל ּבעלים  ּגם נּׂשּואינּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּולאחר

הּתפ ּלֹות  והרּוחנּיים , הפיזּיים  צרכינּו ְְְְִִִִִִֵַַָָָָלכל

הּנכֹונה  ּבּדרְך ללכת ׁשּנזּכה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָהּתמידּיֹות 

אלקים. ויראי  ה ' אֹוהבי ְְְְֱֲִִִֵֵֹולהיֹות

יֹומּה עד  וחלי ק ׁשי  ׁשל ּבזמּנים ְְִִִִֶַַַָֹֹּגם

ּתמיד  התל ֹוננה , לא אּמא מעֹולם ְְֲִִִֵַָָָָָֹהאחר ֹון ,

ּומה  ה ' ׁשל ּבּידים אני  לטֹובה "הּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָֹאמרה
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ּפיה  ּבעבּורי" טֹוב הכי זה עֹוׂשה ֲֲִִִֶֶֶַַָָׁשאּתה

ּכּלם. על  ּתפ ּלֹות מּלֹומר ּפסק  ְִִַַַָָֹֻלא

המתארים  ׁשלמים ּדּפים למּלא ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹיכלנּו

המיחדת, ּדרּכּה את האהּובה, אּמא  ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֻאת

הּפנים. הארת את ּומסירּותּה, נתינתּה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָאת

מּלהכיל ... קטּנֹות והּמּלים קצרה  היריעה  ְְְְְִִִִִַַַַָָָָאְך

ולגרם  ּבדר ּכְך, ללכת ׁשּנצליח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹמתּפּללֹות

רּוח. נחת ַַַָל ְך

ּבנֹותי ְך ס ֹופ ּיים אין וגעגּועים ואֹורלי ּבאהבה  רויטל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָ
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הכ"מ  אּמי מאחֹות הסּפד ְְֲִִִֵֵֵֶּדברי

תליט"א  מרציאנֹו ּפנינה ְְִִִַַָָָָהרּבנית

ּבדרּכּה.. ְְֶֶַָָללכת

היקרה, אחֹותנּו על ׁשּׁשמענּו ְְְֲִֵֶַַַָָָָּדברים 

אבֹות". ּב"מּסכת ּבּמׁשנה נפ ּתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָּתחּלה

ׁשאנּו היס ֹודֹות את מּמּנּה לּמדּונּו ְְֲִִִֶֶֶַָָָחכמים

הדרכה  יֹום, ה ּיֹום ּבחּיי להתנהג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָצריכים

ּפרטים. לפרטי ְְֲִִִֵַָָמעׂשית

יז: מ ׁשנה  א ּפרק  ּבאבֹות ְְְִִֶֶַָָָהּמׁשנה 

ּבין  ּגדל ּתי ימי  ּכל  אֹומר ּבנֹו ְְְִִֵֵַַָָָ"ׁשמע ֹון

א ּלא  טֹוב ל ּגּוף מצאתי  ולא ְֲִִֶַַָָָָֹהחכמים,

ה ּמעׂשה  א ּלא ע ּקר  הּמדר ׁש ולא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹׁשתיקה,

חטא " מביא  ּדברים ה ּמר ּבה ְְְְִִֵֵֶַַָָוכל 

ּכּמה  אּתּה ׁשּלמדּו ה ּמדרׁשה נׁשֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָס ּפרּו

מּטבע  ההפסקה ּבזמן ה ּכלל, על  ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָחׁשבה 

אְך א ֹוכל ֹות.. מפטּפטֹות, נׁשים ְְְְְִִַַַָהּבר ּיֹות

ה ּלׁשֹון  על לׁשמר ׁשּכדאי  ידעה ע"ה ְְְְִֶֶַַַַָָָֹארלט

הלכ ֹות  לל ּמּוד א ֹותם מכּנסת היתה  ְְְְְִִֵֶֶַָָָָולכן

לּה ׁשּיביאּו מּכּלם ּומב ּקׁשת הרע ְִִֶֶֶַָָָָָָֻלׁשֹון

לזּכֹות  ּדאגה ּבנֹוסף לזּוּוגים. לתפּלה  ְְְְֲִִִִִֵָָָָׁשמֹות

הּנהנין. ּבברכֹות אמן ְְֱֲִִִֵֶַַַָּבענּית

אחֹותנּו ּכּמה לידינּו הּגיעּו ר ּבים ְֲִִִִִֵֵַַָָס ּפּורים

ללּמד, מנת על  ללמד ּבבחינת היתה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹהיקרה 

את  מׁשאירה היתה לא לעׂשּית ּה. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹועֹובר

ׁשּצריְך ּדבר  יׁש אם א ּלא עקר , ִִִֵֶֶַָָָָָָהּלּמּוד

התרּגלנּו עכ ׁשיו עד  אם ּגם נׁשּנה, ְְְְְִִֶַַַַַַַָלׁשּנֹות 

מתּכֹופפים  ההלכה  זֹו אם אחרת. ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹלנהג

לע ׂשּיתּה. ועֹובר ְֲֲִֵַַָָָָלהלכה 

קדׁשים" והייתם ְְְְְִִִִִֶֶַֹ"והתקּדׁשּתם

מּתֹורה  רחֹוק  ׁשהיה ע ׁשיר  על  ְִִֶַָָָָָָֻמס ּפר

ּגד ֹול  ּכסף  סכ ּום  לתרם  רצה א ׁשר ְְְֲִִֶֶֶָָָֹּומצוֹות,

הּכסף  את לק ּבל  סרב  הּוא  אְך סאלי, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלּבּבא 

הּבּבא  אֹותֹו ׁשלח הע ׁשיר , התע ּקׁשּות ְְְִִֶַַַַַַָָָּולאחר

את  ׁשּיפקיד  חאקי הּבּבא לאחיו ְְִִִִֶֶַַַָָָָסאלי

רב  ּבכבֹוד  התק ּבל  העׁשיר ּבידיו. ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּסכּום

לפני  ה ּמל ְך. ּכיד  ּגד ֹולה  סעּודה עבּורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָועׂשּו

מּמּנּו ּבּקׁש חאקי מהּבּבא הע ׁשיר  ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנפרד

לפני  ידים  ל ּטל  רק  קטּנה . ּבּקׁשה ְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹהּצּדיק 

אׁשּתֹו ּבק ּלּות, הס ּכים העׁשיר לחם. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאֹוכל

ּכְך. על  יק ּפיד  ׁשּבעלּה לדאג ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהס ּכימה 

ׁשרצים  עם אר ּוחה ל ֹו הּגיׁשּו ה ּטיסה  ְְֲֲִִִִִַַַָָָּבמהלְך

קם  להבטחתֹו מחּיב  היה אׁשר  ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֻוהע ׁשיר 

טרפֹות  לאכל  נב ֹוְך הר ּגיׁש ּוכ ׁשחזר ידיו ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹלּטל

מהּדּילת  ּבּקׁש הּוא  ידים. נטילת ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר 

העׁשיר לביתם  ּכׁשּׁשבּו צמחֹונית. ְְְֲִִִֵֶֶָָָָארּוחה

ׁש הבינּו לא ואׁשּתֹו זה  ּבּבית טרף  ּלאכל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

לק ּים  החּלּו ּכְך ידים. נטילת עם יחד  ְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהֹול ְך

הּתֹוצאה  זֹו ּתֹורה. לׁשֹומרי ׁשהפכּו עד  ְְְְִֵֶַַָָָָמצו ֹות

מק ּדׁשים  מ ּׁשמים מעט עצמֹו מק ּדׁש ְְְְְִִִֵַַַַַָָָאדם

ּבידֹו. מס ּיעים להּטהר וה ּבא הר ּבה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָאֹות ֹו

ּבצק  ׁשהכינה הּנׁשים אחת  הּׁשבעה ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבימי

ּפרק ּתי  ּדאגה  "אל  לי : ואמרה אלי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָנּגׁשה

היא  אֹותי". ל ּמדה  ׁשארלט ּכפי  ה ּנפה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָאת

עלּולים  נרטבת הּנפה  ׁשאם לי ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָהס ּבירה

ואע"פ  ּבח ּבּור. ה ּנפה ּבדפנֹות ּתֹולעים ְְְִִִֵַַָָָָָלה ּוצר

זאת. לע ׂשֹות  קל ֲֶַַֹֹׁשּלא

סרטֹון  ה ּגיסים אחד ל ּה הראה  ׁשנים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָלפני

לבן. מּגׁש על  ארז ׁשּמס ּננים מראים ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבֹו

ּונק ּדֹות  לבנים ּפרּורים ירדּו ס ּנּון ּכדי ְְְְִִִֵֵָָֻּתֹוְך

הּנק ּדֹות  ׁשנּיֹות ּכּמה  לאחר ְְְְִַַַַָֹֻׁשחר ֹות.

לפליאה  לּה ּגרם ה ּדבר  לזּוז.. החּלּו ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשחרֹות

ׁשּכְך לּה עניתי ּבענין. אֹותי ׁשּתפה ְְִִִִִִֶָָָָָָָּומּיד 

זר ּביב  הר ּבנית ׁשל  ּבביתּה ׁשע ֹוׂשים ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָראיתי

מ ּכאן  ׁשא ּול. אּבא צּיֹון ּבן הרב  ׁשל  ִִֶֶַַָָָָָאחֹות 
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עד ׁשים, חּטה , ּכגֹון: הּקטנּיֹות ׁשּכל  ְְְֲִִִִֶַַָָָָלמדנּו

לוּדא  ּכדי ּתח ּלה  מס ּננים אגֹוזים ְְְְְְֱִִִֵֵַַָׂשּומׂשּום,

ּבֹוררים. ואח"כ מתּלעת לא ְְֲִִֶַַָָֹֻׁשהאריזה 

רּבֹות  ׁשנים לפני המנחמֹות: אחת ְְְֲִִִֵַַַַַָָס ּפרה

איְך ל ּמדה ּבֹו ארלט ׁשל  ל ּׁשעּור ְְִִִִֵֶֶַַָָהּגיעה

אכילת  ּכֹולל ּכהלכתֹו, הּסדר  ליל ְְֲִִִֵֵֵֶַַָעֹוׂשים

הּׁשקילֹות  וכל מּצה ׁשל 'ּכזית' ְְְִִֶַַַַַַָָארּבע

ּבפניה  קבלה הּנׁשים  אחת ּבּדבר . ְְְִֶַַַַַָָָָָָָהּכר ּוכ ֹות

את  ּתק ּים ואיְך ּכזית ּזה מה  מבינה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינּה

את  ׁשלחה היקרה אחֹותנּו החג. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָמצו ֹות

ּבבחינת  מּצה 'ּכזית' ׁשל  מד ּגמית עם ְְְִִִִִִֶַַַַָָָּבנּה

ועׂשה". ראה ְֲֵֵֶַָ"ּכזה

ּברכה  ענין על ל ּמדה ה ּפעמים ְְְְְִִִַַַַַָָָָּבאחד

.1 ּתנאים : ׁשני ׁשיתק ּימּו צריְך ְְְְֲִִִֵֶַַָָָאחרֹונה,

לאכל  - הּזמן .2 לחם, 'ּכזית' - האכל  ְֱִֶֶֶֶַַַַַָֹֹּכּמּות

מׁשקל  קנתה  ארלט  ּדּקֹות. ׁשבע ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָּברצף 

הּמצוה  את לע ׂשֹות מנת על ְְֲִִִִֶַַַַָָּדיגיטלי

האחרֹונה  ׁשּבּׁשּבת  ּבּתּה ס ּפרה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּכהלכתּה.

לחם  ּכזית לאכל מאד  התאּמצה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלח ּייה,

ה '. רצֹון  לעׂשֹות ְְֲִֵַּבכדי

ׁשּקׁשתה  שאע"פ וילדיה  חתניה ְֲִִֵֶֶֶָָָָָָהעידּו

ּכׁשּיצאה  האחר ֹונים, ּבימיה העמידה  ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָעליה

לעמד  מאד מתאּמצת היתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמהּׁשירּותים 

ּכמֹונה  ּבמּלה מּלה  מהּכתּוב  יצר אׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּולברְך

ָמעֹות.

מאירה  היתה ׁשאח ֹותנּו המנחמֹות ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָאחת

מס ּפר מּתיק ּה ה ֹוציאה מאד , ּפנים  ְְִִִִִַָָָָֹלּה

אג' ּכׁשל ׁשים מהן אחת  ּובכל  ְְִִִֵֶַַַָֹׂשק ּיֹות

ראתה  אח ֹותנּו ּפעם ארלט ". ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָואמרה:"זה 

קחי  לּה אמרה לצדקה, ׁשטר  מביאה  ְְְְְִִִָָָָָָָָאֹותּה

ׁשל  למטּבעֹות אֹות ֹו ּופרטי הּסכּום ְְְְְִִֶֶַַאת

לצדקה  מהם ּכּמה  ּתני יֹום ּובכל  אג' ְְְִִֵֶֶֶַָָָָעׂשר

ו"הּכל  ּבבחינת ר ּבֹות מצוֹות ל ּה ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹּכדי

הּמע ׂשה" רב טו)לפי ג, ע ֹובדיה (אבות רּבנ ּו . ְְֲִֵֶַַַַָֹ

ּכֹופל  ּׁשאדם  מה  לפי מפרׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּברטנּורא

מר ּבה. ׂשכרֹו ּכְך ה ּטֹוב ּבע ׂשּית  ְְְֲִִֶַַַַָָֻּומתמיד

לצדקה  זהּובים מאה המח ּלק  ּדֹומה  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו

אחת. ּבפעם אֹותם  לּנֹותן ּפעמים ְְְִֵֵַַַַַָָָּבמאה

עליה  חביבה  היתה  ּכּמה ענין ְְְֲִִֶַָָָָָָָּבאֹותֹו

יׂשראל. לכלל  הּדאגה  עם  יחד הּצדקה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצות

לק ּום  יכלה  לא ּכׁשּכבר לחּייה  האחרֹון ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹּבּיֹום

ה ּצדקה. ק ּפֹות את אליה להביא  ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבּקׁשה 

לז ּוּוגים, האחת ׁשֹונֹות. ק ּפֹות מס ּפר ל ּה ְְִִִַַַָָָֻהיּו

עליהם  ׁשּיאמר  מי ׁשאין לאנׁשים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשנּיה

ּבעל  מאיר  רּבי  לזכ ּות  הּׁשליׁשית ְְִִִִִִֵַַַַַק ּדי ׁש,

החמיׁשית  ּבצרי, הרב  לקהּלת הרביעית ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָהּנס ,

הּתֹורה, ולעמלי ּתֹורה לאהבת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָּתפּלֹות

לכְך מיעדת זֹו ק ּפה לאּוׁשּפיזין. ְְְְִִִִֶֶַָָֹֻהּׁשּׁשית

וחֹוׁשב  ּפעֹוט סכּום י ֹום ּכל  יׂשים  ְְִֵֶָָָָָׁשאדם

הּסּכֹות  חג לקראת החג. לצרכי הּנזקקים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻעל 

נצרכים. לאנ ׁשים הּנּתן נכ ּבד סכּום ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָמצטרף 

הּגאּלה". את המקרבת צדקה ְְְְֶֶֶַַָָָָָֻ"ּגדֹולה

החֹולים  ּבבית מׁשק  מנהלת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָס ּפרה

ׁשּבת  ּבערב  רּבֹות ׁשנים ׁשּלפני  ְְִִֵֶֶֶַַָָָס ֹורֹוקה

ביה"ח  לפתח מּגיעה  היתה  היקרה  ְְְֲִֵֶַַַָָָָָאחֹותנּו

לׁשּבת  לחמנּיֹות ּכֹולל אכל  מנֹות ל ּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹנֹותנת

ׁשֹומרי וא ֹומר אנׁשים ּתזהי וּדאי "א ּת לּה: ת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

קרֹוביהם, עם ל ׁשּבֹות ה ּבאים ְְְִִִֵֶַַָּכׁשרּות

ּוגמילּות  צדקה הּמנֹות". את להם ְְְְִִֶֶַַָָָָּתחּלקי

נתן  למי יֹודע לא הּנֹותן  - ל ׁשמ ּה ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחסד 

ק ּבל. מּמי  יֹודע לא  ְְִִִֵֵֵַַַֹוהמק ּבל

היא  ּומס ּפרת, אּׁשה א ֹותּה ְְִִִֶֶַַָָָממׁשיכה

אחֹותנּו ּכיצד  זכרה  הּׁשכ ּונה, ּתֹוׁשבת ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָהיתה 

יֹום  ק ׁשי מ ּבּתים  ילדים אֹוספת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהיקרה 

ל ּבם. את ל ׂשּמח מתיקה  מיני להם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונֹותנת 

ּבנֹותיה, למדּו ּבֹו ּבּגן ה ּסּיע ֹות אחת ְְְִֶַַַַַַָָָָס ּפרה

וראתה  לּגן ארלט נכנסה  הּימים  ּבאחד  ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּכי 

לביתּה אֹותּה לקחה  נק ּיה ׁשאינּה ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָילדה

ראּויים  ּובגדים ט ֹובה  למקלחת לּה ְְְְֲִִִַַָָָָָּדאגה 

ראׁשּה. את לנּקֹות ְְֶַַָֹואף
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הּׁשעּורים  ּבאחד  המנחמֹות, אחת ְְְֲִִִַַַַַַַָס ּפרה

ׁשלחן  חׁשיבּות על  להם  הס ּבירה  ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהעבירה,

ּתֹורה  ּבדברי ה ּׁשלחן  את להאיר ְְְְִִֵֶַַָָָָֻׁשּבת.

ּבבחינת  ּבטלים. ּדּבּורים לדּבר  לא  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַֹוהׁשּתּדל

ׁשּלא  ּדבר" ..וד ּבר רגלָך מ ּׁשּבת ּתׁשיב ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"אם

ּתתע ּנג אז- ּבחל, ּכד ּבּורָך ּבׁשּבת ּדּבּורָך ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹיהיה 

מענג מעט  להר ּגי ׁש ׁשרֹוצה אדם  ה '. ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹעל 

ּבׁשּבת  ׁשאפׁשר ּכּמה למעט ינּסה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת

ּבׁשלחן  לפח ֹות ל ֹו, ק ׁשה  אם חל  ְְְִִִֵֶַָָֹֻמּדּבּורי

ׁשהק ּפידה  ּובנֹותיה  מּבניה ּגם ׁשמע ּתי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבת.

ּבבחינת  ּבּׁשלחן. ּתֹורה ּדברי  ׁשּיאמר ּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֻמאד 

ּולק ּים. לע ׂשֹות  ל ׁשמר  ּוללּמד ְְְְֲִִֵֵַַַֹֹללמד 

נפרדת  ּברכה  על נלחמה ׁשאחֹותי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָזכ ּורני

מכּתב  מצאנּו הּׁשבעה ּבמהלְך ׁשבע. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבבאר

ל ׁשכ ּונת  ּכתֹוׁשבת העיר לראׁש ּפֹונה היא ְְְִִִֶֶַָָֹּבֹו

ּבית  ׁשּיבנה  ימים. ּבא ֹותם ׁשהיתה  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָרמ ֹות

ּבסיס ּיֹות  מּזכּיֹות ּכחלק  טהרה ּומקוה  ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכנסת

וחֹוב ֹות. זכ ּיֹות  ׁשוי ְְְְִֵָֻּכתֹוׁשבים

שליט"א  מ ּוסאי אּורי הרב ה ּדּין  ְִִֵַַַַָָָמס ּפר

רגל  ּכּדּור לׂשחק  נהגּו ילדים ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּבהיֹותם

ׁשלמה". "היכל  לביה "כ  הּסמּוְך ְְִֵַַַָָֹֹּבּמגרׁש

הּתפ ּלה  ּבס ּיּום ארלט יצאה הּפעמים ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּבאחת

אליהם  ּפנתה  מׂשחקים  אֹותם  ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָּוכׁשראתה 

ּבכ ּדּור מׂשחקים ׁשהם יּתכן ּכיצד  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּבכאב 

ּכה  היתה  הּפנּיה לּתפ ּלה. לה ּכנס  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּבמק ֹום

היינּו לא  ה ּבאה  ׁשּלּׁשּבת ואמּתית ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹנר ּגׁשת

להּגיע  והעדפנּו ּבׁשּבת ׁשּוב ל ׂשחק  ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָֻמס ּגלים

חז"ל: מאמר  ּבּה התק ּים ְְֲֲִִֵַַַַַָָל ּתפּלה.

נׁשמעים" ּדבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"מי

ּבּקד ׁש לעלֹות ּבׁשאיפה היּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהנהגֹותיה

מק ֹום  לֹו למצא הׁשּתּדלה חפץ ּכל  ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹּובמק ּביל

למק ֹומֹו. להחזיר ֹו הּׁשּמּוׁש ּולאחר ל ֹו ְְְְְִִִַַַַַָֻהמד ּיק 

ּבצּורה  ּבּקדׁש לעלֹות מתרּגלת  ה ּמחׁשבה  ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכְך

ׁשּמּסכת  אמרנּו ׁשלב . אחר ׁשלב ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמס ּדרת

מעׂשית  הדרכה יס ֹודֹות, ׁשל  מּסכת ְְֲִֶֶֶַַַָָָאב ֹות

ּבהנהגֹותיה  יֹום. ּבּיֹום להתנהג איְך ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלפרטים

את  "אהב  אֹומר : ׁשמעיה  את  ׁשמעה ְְְֱֵֶֶַַַַָָָוּדאי

ּגם  מׁשּתעממת. אֹותּה ראית לא ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה"

מתניה  ּבעז א ֹוזרת  היתה  חּלׁש היה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשּלּבּה

היתה  לא  ׁשּנמצאת. מק ֹום  ּבכל  ְְְְִֵֶֶֶָָָָֹועֹוזרת

מֹוׁשיטה  ּתמיד  , ּבב ּקּוריה אנׁשים ְְֲִִִִִֶַָָָָָמטריחה 

הּבית. מּבני חלק  היא ּכאּלּו לעזרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָיד

לא  זמן מבזּבזת לא  ּובר ּור  טבעי ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹֹּבאפן

לאחרים. ולא ְְְֲִֵַַָֹלעצמּה

ּבּבטן  ּכׁשהיה  אבינּו יעקב  על  ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר

ּכי  לצאת, רצה מלאְך עם ׁשּלמד  ְִִֵֶַַָָָָָאע"פ 

ּבעמל, הּנקנית ּתֹורה  ׁשל  מעלתּה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּגדֹולה

ה ּׂשכר אגרא" צער ּה "לפּום  הּכלל לפי ְְְְֲִַַַַַָָָָָֹהּכל

הּמאמץ. עפ "י  ְֲִַַָָנק ּבע 

היּו ׁשהנהגֹותיה  ראינּו נעּורינּו ְְִִֵֶֶַַַַָָָמּׁשחר 

ּובעקב ּיּות. ּבהתמדה  ּבנחיׁשּות, ְְְְְְִִִִִִַָָּבזריזּות,

להאכיל  הנהגֹותיה ּבכל זכתה צעד  אחר ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָצעד

מסיר ּות  ׁשל מ ּדה זֹו מ"ן ה ּמ"ן. את  ְִִֶֶַָָָָאֹותנּו

ּבכל  עצּומה. ּתֹורה ּבאהבת ּבתפּלה, ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָנפׁש

ּתֹורה  ל ׁשע ּורי  מק ׁשיבה היתה  ּפנּוי ְְְִִֵֶַַָָָָָרגע 

ּפסק ּו לא ׂשפתֹותיה הּבית. עבֹודֹות ּכדי ְְְֲִִֵֶַַָָֹּתֹוְך

ּבבחינת  וה ּפרט הּכלל  על  ּתפ ּלה  ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹללחׁש

ה' אל וק ּוה ל ּבָך ויאמץ חזק  ה' אל  ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַ"ק ּוה

כז)" לא (תהילים ׁשּתפ ּלתֹו אדם ראה ְִִֶָָָָָֹאם

ה '. אל ויעתיר  ימׁשיְך ְְֲֲִִֵֶַַַנענית

הי  אחֹותנּו ּומזּכה.אכן זֹוכה ּבבחינת תה  ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לס ּפר מאנ ׁשים לבּקׁש עת ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָהק ּפידה 

ּבל ּמּוד  מאד ׂשמחה והיתה ׁשּלמדּו ּדבר ְְְְְְִֵֶָָָָָָָֹלּה

ּולהעביר ללמד  אחרים ע ֹודדה ּכְך מּתֹוְך ְְְֲֲִִִִֵֶַָָֹזה.

ּתלמידי  הצמיחה ּכְך ּׁשּלמדּו. מה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהלאה

ּתֹורה. א ֹוהבי ֲֲִֵָָחכמים

וללכת  מ ּמעׂשיה ללמד ׁשּנזּכה  רצֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיהי

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ּגֹואל  לצ ּיֹון ּובא ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָּבדר ּכּה

כ



הכ"מ  אּמי על ׁשּכתבּתי ְְִִִֵֶֶַַָהסּפד

ּתחי' פרחה ּבת ז"ל חּנה ְְְִֵֶַַַַָָארלט

לפטירתה  הׁשלֹוׁשים ְְְִִִַַָליֹום

התשע"ט  טבת  ד' רביעי  ְִִֵֵיֹום

אדני" ּבי ו ּיאמר  יהּודה אליו "ו ּיּגׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלסדר

ליׂשראל" אלהים  ו ּיאמר ּׁשבע... ּבארה ו ּיבא לֹו א ׁשר  וכל י ׂשראל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ו ּיּסע 

ׁשם" אׂשימ ָך ּגדֹול לג ֹוי ּכי  מרדה... ּתירא אל אביָך אלהי האל אנכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ"וּיאמר

חרדים  לו)ּבספר לה, ס"ק ּכּבד (פ"ט ּכתב ְֲִֵֵֵֶַַָ

ּבּלב, ּכב ֹוד מצינּו אּמָך, ואת  אביָך ְִִִֵֶֶֶַָָָאת

א)ּדכתיב טו, וכּו'(ּתהּלים ּבאהלָך יגּור מי ה' ְְְְֳִִִִִֶָָ

ׁשּיחׁשב  הּׂשכל , עיני הינּו נמאס , ּבעיניו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹנבזה 

ונקלה, ּומאּוס  נבזה ה ּוא ּכי ּבלּבֹו ְְְְִִִִֶֶָָָָהאדם

ואם  יכּבד . ה' יראי ואת ּדקרא  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָוסיפיּה

ּבּלב, ולא  ּבלבד  ּובמעׂשה  ּבדברים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהּכבֹוד 

ּומאּוסים  נבזים  ׁשהם לֹו א ֹותם מ ׁשוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָהרי

מּפני  ּבּפה אֹותם מכּבד רק  ּכמ ֹוהּו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּבעיניו

הכי  ּכרח ָך על  אּלא צ ּוה, יתּבר ְך ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׁשם

ׁשּידּמה  ּבעיניו, יכ ּבד ה' יראי ואת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָקאמר

ונ  ּגדֹולים ׁשהם  ע ּקרּבל ּבֹו ׁשּזהּו ארץ  כ ּבדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

ּבדּבּור יכּבדם ו ּדאי  ּכְך ּומּתֹוְך ְְְְִִֵַַַָָּכב ֹודם 

ְֲֶַּובמעׂשה.

אֹו ּבל ּבֹו, א ּמֹו אֹו אביו המבּזה  ְְְִִִֶַַַָועל 

אֹו ּדבריהם ׁשּסֹותר  ּבמעׂשה א ֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבדברים

ּבזה, וכּיֹוצא  להם המיחד ּבּמק ֹום ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻיֹוׁשב

ׁשאינֹו ּופר ׁשּו וא ּמֹו, אביו מקלה  ארּור  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָנאמר

ּבּזיֹון  וא ׁשּכחן ּבּזיֹון , לׁשֹון אּלא  קללה ְְְְְְִִֶַַָָָָָלׁשֹון 

ע ֹוד  ּונק ּלתי ּבל ּבּה, לֹו ו ּתבז ּדכתיב ְְְִִִִִֵֶַַַָֹּבּלב,

ּבעיני  ׁשפל  והייתי ו)מּזאת ּוכתיב (ש"ב . ְְְִִִִֵָָָָֹ

ּבעיניה ּגבר ּתּה ד)וּתקל  טז, זה (ברא' ועל  , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשלמה  יז)אמר ל, לאב (מׁשלי ּתלעג  עין ְְְְִִִֵַַַָָֹֹ

ויאכל ּוה  נחל ערבי יּקרּוה אם ליּקהת ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֻותבז

ׁשהיה  ּבאיׁש ּבימינּו היה ּומע ׂשה נׁשר , ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָבני 

ּבעיניו, ּובזּויה  ק ּלה ׁשהיתה רק  א ּמֹו, את ְְְִֵֶֶַַָָָָָָזן

והאיׁש אביו , מֹות אחרי  לאיׁש ׁשּנּׂשאה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָלפי

ותפ ׂשּו ל ּים וה ׁשלְך ונהרג ים ּדר ְך הל ְך ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה

הּים  ׂשפת על ּומצאּוה ּו לבּקׁשֹו ְְְְְִַַַַַָָהּיה ּודים 

הרי  העֹורבים, ׁשּנקר ּוה  מנּקרת אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻועין 

ּדהרי  האם, ּכב ֹוד  וכן האב, ּבכבֹוד  ְְְְֲִֵֵֵַָָָלָך

ּדע ּקר ונראה , לעיל. ּכדכתיבנא הם, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָׁשק ּולים

ּבעי  לּבא רחמנא ּדהא ּבּלב, ּכבֹוד  ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָמצות

ּכב ֹודם  יתּבר ְך ה ׁשוה הרי  ועֹוד  מצוה, ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָּבכל

נתרעם יתּבר ְך הּוא  יד)לכבֹוד ֹו, כט, (יׁשעיה ְְְְְִִִֵַַַָָ

מּמּני, רחק  ולּבֹו ּכּבדּוני ּוב ׂשפתיו ְְְְִִִִִִִִֶַָָּבפיו

ע "כ . ּבּלב . ּכבֹודי ׁשעּקר ְְִִֵֶַַַּכל ֹומר

אדם  הח ּיי ּכתב ס"ג)וכן סז ה ּכּבּוד (ּכלל ְְִֵֵַַַַַָָָ

ּבמחׁשבה  ּובד ּבּור. ּובמע ׂשה  ּבמחׁשבה  ְְְְֲֲֲִֶַַַָָָָהּוא 

ה' יראי ואת נמאס , ּבעיניו  "נבזה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָּכדכתיב

ל ֹומר ּדאין ּבּמח ׁשבה, יכּבד  והינּו ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָיכּבד",

הם  ּובעיניו אֹותם ׁשּבל ּבֹו ׁשּמכּבד  רק  נבזים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹוהּו ּבעיניו ׁשוין הם ּכן אם ְְִִִִֵֵֵָָָָּבדברים,

ּכרחָך על  אּלא ּבעיניו, נבזה  ה ּוא ּגם  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי

ח ׁשּובים  ׁשהם ּבלּבֹו ׁשּמכּבדם לֹומר  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָּדרֹוצה

ׁשהם  ּבעיניו  ׁשּידמה ּדהינּו ּובל ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָּבעיניו

ּבני  ׁשאר ׁשּבעיני  אף ארץ, ונכ ּבדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּגדֹולים

ּכּבּוד, עּקר וזה ּכלל. חׁשּובים אינם ְְֲִִִֵֶַָָָָאדם 

ּוב ׂשפתיו  "ּבפיו ּכתיב הרי ּכן, לא ְְְֲִִִִֵֵֶָָֹׁשאם

ע "כ . מּמּני" רחק  ולּבֹו ְְִִִִִִֶַּכּבדּוני

כי



זצ "ל ׁשמּואלביץ הגר"ח מּוסר וכ "כ (ׂשיחֹות ְִִֵֶַַָ

קנח) ּכּבּוד עּמּוד מצות ׁשאין מק ּבלני וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַֻ

מעריְך ּכן אם א ּלא ּכהלכתּה, מתק ּימת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאב 

הּבן  וח ּיב מאד , ּומעריצ ֹו אביו את ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּבן

הּוא  ׁשּבהן ּומעלֹות  ּתכּונֹות ּבאביו ְְְֲִִֶֶַָָֹלמצא

ּבהן  והריהּו זּולתֹו, אחד מּכל  יֹותר  ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצט ּין

אם  ּכי זצ "ל], אאמו"ר  נהג [וכן הּדֹור  ְְִִֵַַַַָּגדֹול 

ּבמעמּקי  מחׁשיבֹו ואינֹו ּבל ּבֹו, יעריכּנּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַֹלא 

וקם  ּומׁשקהּו מאכילֹו אפ ּלּו אז ּכי ְְְֲֲִִִֵַַַָָנפׁשֹו,

עּקר . ּכל אב ּכּבּוד מצות ק ּים לא ְְִִִִֵַָָָָָֹלפניו,

ּכתב  שנז)וע ֹוד עּמּוד אאמו"ר(ׁשם היה נֹוהג ְֵַַָָָָ

מיחדת  מעלה  ולמצא להתּבֹונן ימיו ּכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזצ"ל 

עד  אדם , מּכל יֹותר  ּבּה מצ ּין ׁשהיה  ְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּבאביו

ההיא. ּבּמעלה ּבדרא חד  ׁשהיה ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמצא

אאמו"ר צריְך היה ל ּמה ּתמהּתי ְִִֵַָָָָָָָּומעֹולם

והּוא  ּדבר, ׁשל  טעמ ֹו על ׁשעמד ּתי עד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָלזה .

הּברּיֹות  ּכּבּוד  וכן אב ּכּבּוד מצות ְְְִִִִִֵֶַַַָׁשעּקר

י ּתכן  ולא  אמּתי, ּכבֹוד  לכּבדֹו ה ּוא ְְְְֲִִִִֵַָָָֹּבכלל ,

יהיה  לא אם  אמת, ּכב ֹוד אביו את ְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹלכּבד 

ה ּכב ֹוד  ּכל אין  אז ּכי ּבעיניו , נכּבד  ְְִִִֵֵַָָָָָָאביו

י ֹוצא  ואינֹו ולחּוץ , הּׂשפה  מן אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשּמכ ּבדֹו

ּבׁשלמּות, אב ּכּבּוד מצות חֹובת ידי ְְְִִִֵֵֶַַָָּבזה 

ולמצא  לח ּפׂש לבּקׁש, הּבן חּיב  ּכן  ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹעל 

ידי  ועל ּבאביו, ונכ ּבדֹות מיחד ֹות ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻמעל ֹות

ה ּכב ֹוד  ויהיה ּבעיניו, נכּבד  אביו יהיה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכן 

ּכּבּוד  מצות ויק ּים אמּתי, ּכבֹוד  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָׁשּמכ ּבדֹו

ע "כ . ּבׁשלמּות ְִֵָאב 

ק ּדּוׁשין ּבחּייו (לא:)ּובגמרא מכ ּבדֹו ת"ר: ְְְְִִִַַָָָ

היה  ּכיצד? ּבמֹותֹו וכּו', ּבמֹותֹו ְְְְְֵַַָָּומכּבד ֹו

ּכְך יאמר : לא מּפיו, ׁשמּועה  ּדבר  ְְִִֵַַָָֹֹאֹומר

הריני  מרי, אּבא אמר  ּכְך אּלא א ּבא, ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאמר

עׂשר ׁשנים ּתֹוְך מיּלי  והני  מ ׁשּכבֹו. ְְְִִֵֵֵַַָָָָָּכּפרת

לברכה  זכר ֹונֹו אֹומר: ואילְך, מּכאן ְְִִִֵֵֶָָָָָֹחד ׁש,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלח ּיי

ק ּדּוׁשין ה"ב)ּוביר ּוׁשלמי ּכּבּוד (פ"א איתא: ְִִִִִִַָ

ּופירש"י: ׁשּבחמּור ֹות, מהחמּורה ואם ֲֲֵֵֶַַָָָאב 

הראּוי  רע ּכל  יב ֹוא עלי מׁשּכב ֹו ּכּפרת ְֲִִֵַַַָָָָָָָָהריני

מהּגאֹון  ה ּׁש"ס  ּובגליֹון עכ"ד. נפ ׁשֹו על ְְְִֵַַַַַָָלב ֹוא

ו ׁשם  רפ"ב, נגעים  למס ' צּין ז"ל ְְִִֵַָָרעק "א

ׁשל  ּכּפרתן אני יׁשמעאל ר' אמר ְֲִִִֵֶַַָָָָָָאיתא :

ס ּכה במס ' וכן  ע"א)יׂשראל, כ' ּדאמר(ּדף ְְְִֵֵַַָָָֻ

וז"ל  ּובניו, חּיא  ר ' ּכּפרת הריני לקיׁש ֲִִִֵֵַַָָָָָרי ׁש

ׁשל  לכ ּפרתֹו עלי ה ּבאין  יּסּורין  ז"ל ְִִִִֶַַַַַָָָָר ׁש"י

זה, הּוא ּכבֹוד ּולׁשֹון יהיּו, ּובניו חּיא ְְִִֶָָָָר '

מיתתֹו. לאחר ר ּבֹו אֹו אביו מזּכיר ְְְִִִֶַַַַָָּכׁשה ּוא

ז"ל  ּבר ׁש"י הכ"מ: אמירת ְְֲִִַַַַָּומׁשמעּות 

מן  עצמֹו על לקחת ענין ּגם ׁשּזה ְְְִִֶֶַַַַַַַָָמׁשמע

נׁשמת  על  מקל וזה ור ּבֹו אביו ׁשל  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהּיּסּורים 

ׁשּכתב  ּכמֹו ּכב ֹודֹו, וזהּו וכּו' אביו ְְְְְִִֶֶַַָָָהּנפטר 

רׁש"י  ּולמע ׂשה זה, הּוא  ּכבֹוד  ּולׁשֹון ְְֲִִֶֶַַַָר ׁש"י

ּובּגמ' ר ּבֹו, על וגם אביו  על ּגם זה  ְְִֵֶַַַַַַָָּכֹותב

לאחר העּקרי הּמכּבד ֹו ׁשּזה מׁשמע  ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָׁשם

ּובׁשּבלי  מאד. ּבזה ליּזהר צריְך ּכן ואם ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָֹמֹותֹו,

פ"א)הּלקט סי' ּכּפרה (ׁשּבת ּכעין ׁשּזה  ּכֹותב ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

חּלאווה  מהר "ם ּוב ׁשּו"ת החּיים, ע "י ְֲִִֶַַַַַָָׁשּמֹועיל 

ּתׁשּובה) ד"ה י"ז הּתׁשּובה.(סי' על  להקל  ׁשּזה  ְְְֵֶֶַַָָָ

ס"ט)ּובשו"ע  ר"מ סי' לכ ּבדֹו(יו"ד ח ּיב ּכתב ְְְַַַָָ

ּדבר אֹומר היה  ּכיצד , מֹות ֹו. אחר  ְֲִֵֵַַַַָָאפּלּו

מארי  אּבא אמר ּכְך אֹומר : מּפיו , ְִִִֵַַָָָָָׁשמּועה 

ׁשנים  ּתֹוְך ה ּוא אם מׁשּכבֹו, ּכּפרת ְְֲִִִֵֵַַָָהריני

עׂשר ׁשנים לאחר הּוא ואם חד ׁש, ְְְִֵֶַַָָָָֹעׂשר

הרמ"א  וכתב  לברכה. זכרֹונֹו א ֹומר: ְְְִִֵֶַַָָָָָֹחד ׁש,

מהרי"ל  כ"ז)ּבׁשם אם (סימן ּבין ח ּלּוק  ואין  ְְֲִִִֵֵֵֵַַ

זה. ּבכל  ְְֶָָלאב 

ּכֹותב  ּדאם אֹומרים יׁש הרמ"א ּכתב  ְְִִֵֵַַָָָעֹוד 

אביו, ּומזּכיר  ּדבר  חדׁש עׂשר ׁשנים  ְְִִֵֶַָָָָָֹּתֹוְך

זכרֹונֹו אּלא  מׁשּכבֹו ּכּפרת הריני לכּתב ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹא"צ

ׁשנים  לאחר  מתק ּימת ּכתיבתֹו ּדהא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלברכה,

חדׁש ּדקּדּוׁשין)ע ׂשר פ"ק ּבאלפס ויׁש(הג' , ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

ּבכתיבה אפּלּו מחּברים מחמירים ּוׁשאר (בנ"י ְְְְְֲִִִִִִַַָָ

כי



ן' ּותׁשּובת רשב"ץ ּבׁשם רמ"ב סי' סֹוף בב"י ְְֵַוכ"מ

רס"ד) נֹוהגין.חביב וכן , ְֲִִֵָ

זהב  ּבזר  הּטהֹור  סק"ד)ּובּׁשלחן קל"ב (סימן ְְִֵַַַָָָָֻ

ק ּדיׁש וא ֹומר ׁשּמתּפּלל  ּפעם "ּובכל  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּכתב 

להעל ֹותן  ואם אב ּכּבּוד לק ּים יכּון ימיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָּכל 

עד  מדרגה  אחר  מדרגה עליֹונה  ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמדרגה 

ּתֹורה  חּדּוׁשי ּבכל  וכן הּמעלֹות, ְְֲִֵֵַַָָר ּום

ּבחּייו  מכּבד ֹו ּכּבּוד מצות יכ ּון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָׁשּמחּדׁש

אביו  נפ ׁש עם עצמֹו לק ּׁשר  ּבמֹותֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַָמכּבד ֹו

צדקה  ויּתן למעלה, להעל ֹותם ּביחּודים ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָואּמֹו

אב  ּכּבּוד  מצות ּומק ּים ימיו , ּכל  ְְֲִִֵַַָָָָָעב ּורם 

ׁשּבעוה"ז, הּכב ֹוד  מּכל י ֹותר  מּמׁש ִֵֵֶַַָָָָָואם

ּבפסקי  והביאֹו ר ּוח", לנחת להם ְְְְְִִֵֵֶַַַָוהּוא 

ׁשם)ּתׁשּוב ֹות .(ּבהערֹות ְֶַָָ

ּפּקּודיָך ּדר ְך ל"ג)ּובספר  ו'(מ"ע א ֹות ְִֵֶֶֶֶ

ּבכל  ה ּנהּוג ּכּבּוד  מצות ּבכלל ּבזה "ל , ְְְְִִִֵַַַָָּכֹותב

ּבצּבּור ק ּדי ׁש הּבן  ׁשּיאמר יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶַַַָֹּתפּוצ ֹות

ׁשלמים  חד ׁשים י"א וא ּמֹו אביו נׁשמת ְְְֲֳִִִִִֵַָָעב ּור 

ּביֹום  וׁשנה  ׁשנה ּבכל וכן  ּפטירתם, ְְְְְִֵַַָָָָָָָאחר

יֹודע  ׁשהּוא ּומי ק ּדיׁש, אֹומרים ְִִִֵֶַַהיא "צ 

זה  ּכי הּתבה לפני  עֹובר  ה ּתבה  לפני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלעבר

ּכׁשא ֹומר לנׁשמתֹו ועּלּוי להּנפטר  ר ּוח  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָנחת

מׁשמע  עכל "ק . ּבצּבּור, ּוברכּו קדּׁשה ְְְְִֵַַַָָֻהּבן

מצות  ּבגדר  נכנס  ק ּדיׁש ּדאמירת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמּדבריו

מּדאֹוריתא. מצוה  והוי ְְְְִִִֵָָָָּכּבּוד

ר ' מהרה"ג מפרׁש מקרא ּבספר  ְְְְִֵֶָָֹוכ "כ

ּבס ֹוף  וּיּגׁש ּבפר ׁשת טרּונק  יה ּודה  ְְְְְִִַַַַָָָָיצחק 

חו "ז  ומאדמו"ר  ׁשּכתב: זבחים, וּיזּבח ְְִִֶַַַָָד"ה 

ז"ל מּסאכט ׁשאוו האבנ"ז)ה ּגאֹון ׁשמעּתי (הינּו ְְְִִַַַַָָָָָ

ּדק ּדיׁש זצ"ל  מּטׁשעכנאוו הּגאֹון כ"ק  ְְְְִִֵֶַַַַָָּבׁשם

הּמב ּטלֹו ּבֹו, ׁשהנהיגּו מּכיון  ואם אב  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָעל 

ּדאֹוריתא  ּדהּוא ואם אב ּבזיֹון ּבכלל ְְְְְִִֵֵַָָָָָהוי

ׁשּו"ת  ׁשיטת וכן עכ "ל , מיתה לאחר ְְִִֵַַַַָאף

א')הרד"ך  חדר י"א הוי (ּבית ק ּדיׁש ּדאמירת ֲִִִֵֶֶַַַַָ

מ  ּגדֹול  ּכבֹוד לָך ואין ׁשם,ּדאֹוריתא עּין  ּזה, ְְְְִֵֵֶַָָָָָ

במהד "ת הנוב "י ׁשיטת מ"ה)וכן  סי' (אהע"ז ְִֵַ

ּדאֹוריתא. מצוה הוי  ּבמֹות ֹו ְְְְְְִִֵַָָָָּדמכ ּבדֹו

התפא"י ובפ"ד אכן נ"ד, אֹות מ"ז פ"א (קּדּוׁשין ִִֵָ

ג') אֹות הוי ּדפסחים מיתה ּדלאחר ּכֹותב  , ְְִִִִֵֵַַָָָ

ּתׁשּב"ץ  ׁשּו"ת וע "ע סנ"ג)ּדר ּבנן, .(ח"ב ְְְֵַַָָ

ח')והחיד "א  סעיף ר"מ סי' יֹוסף ּכֹותב,(ּבברּכי ְְְְִִִֵֵֵַָ

אמירת  אם ּבזה  לפק ּפק  יׁש ההדיֹוט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָולי 

ּדהּוא  ּכיון ּדבריהם, ׁשל  ּכמצוה  נח ׁשב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָק ּדיׁש

קד ׁש ּבהררי יס ּודתֹו ּכי ואף ּבעלמא, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹמנהגא 

ׁשל  מצוה ּבס ּוג לדּון  יׁש רז"ל , ְְְְִִֵֵֶַַָָמדרׁשי

יעקב  ׁשב ּות שו"ת וע"ע עכ"ל . ְְְֲִֵֶַֹּדבריהם,

ק"ב) הּוא (סי' ק ּדיׁש אמירת ּדכל  ְְֲִִִֵַַָּדמביא 

ק ּדיׁש, וא "צ  צ ּדיק  אביו ּדׁשּמא ְְִִִִֵֶַַָָָמּספק ,

להקל  ספקא ספק  הו"ל ספק  עֹוד יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵָָָואם

ׁשם. ע ּין ק ּדיׁש, ל ֹומר חּיב  ְִֵֵַַַַָָואין

עמ"ס  ּבח ּדּוׁשיו זצ "ל הגרעק "א ְְִִֵַַָוהּנה 

אב  ּכּבּוד  מצות האם ּבאריכּות ּדן  ְֲִִִִִִַַַָָק ּדּוׁשין

אֹו מ ּדאֹוריתא  היא מיתה לאחר ְְְִִִֶֶַַַָָָהּנֹוהגת

לדבריו, צדדים מּכּמה ּבזה ודן מּדר ּבנן, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָרק 

הּתֹורה, מן ׁשּזה  ׁשם ׁשּנׁשאר נראה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָולכאֹורה

ס"ח)ּובתׁשּוב ֹות סימן ח"א ונראה (ּפסקים וז"ל  ְְְְִִִִֶַָ

ּבעצמּותֹו ּוגדּלה ּכב ֹוד ׁשה ּוא ענין ּבין ְְְְְִֵֵֶַַָָָֻלח ּלק 

ּכב ֹוד  מגּבי ּה ּדבזה מארי, אּבא לֹומר ְְְְִִֶַַַַָָָּכמֹו

ּכּבּוד  אבל מיתה , לאחר  ּגם ׁשּיְך זהּו ְֲִִִֶַַַַָָָָאביו

מאכילֹו ּכעין לאביו  רּוח נחת ְְֲֲִִֵַַַַַָלע ׂשֹות

זה  ּומּכלל  אביו, ׁשל  צערֹו למנע ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּומׁשקה ּו

ענין  ׁשהּוא  הּגדֹול  ואחיו אביו אׁשת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלכּבד 

ּבזה  מּמּנּו, צערֹו ּומניעת לאביו  ר ּוח  ְְֲִִִֶֶַַַַַָָנחת

אכּפת  ּדלא מיתה  לאחר ׁשּיְך ּדלא ל ֹומר  ְְְְִִֵַַַַַָָֹֹיׁש

עכדה"ק . ּבזה , ְֶָלהּו

ּבעצם  ׁשּיְך ׁשה ּוא ּדדבר הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָוהחּלּוק 

ּפטירתֹו, לאחר  ּגם נֹוהג אז אביו ְְְִִִֵַַַָָָלכבֹוד

ּכגֹון  לאביו מּמׁש נ ֹוגע ׁשאינֹו ּדבר ְְִֵֵֶַַָָָָמשא"כ 

ּכּבּוד  ּוכגֹון אּמֹו, ׁשאינּה אביו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶָָּכּבּוד

אב  ּכּבּוד ּבתֹורת יֹותר  ׁשּזה הּגד ֹול ְִִֵֶֶַַָָָאחיו 

כג



לק ּימם, האב  ּפטירת לאחר חּיּוב אין ְְְְִִֵַַַַָָָָאז

רּוחני  ׁשהּוא ּדבר  ּדכל  ל ֹומר אפׁשר  ְְְִֵֶֶַָָָָָּובי ֹותר

ה ּבא  ׁשּבעֹולם ה ּמיתה לאחר ּגם ׁשּיְך ְִֶֶַַַַַַָָָָָזה

רּוחני. ּדבר (רק ) ׁשם  ע ּקר  ֱִִֶַָָָָָָנח ׁשב 

ּׁשּפרׁש מה  ּגם להבין אפ ׁשר  ּבזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּנה 

ק ּדּוׁשין  עמ "ס  ה ּזקן ר"י  ּבתֹוס ' ּבּגמ'- (מּובא ְְִִֵַַָָָ

הּדף) על ׁשּׁשמע ׁשם הלכה ׁשמ ּועה ּדבר וז"ל  ְְְֲֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּכן, ּבאּמֹו ה ּדין  אין ּווּדאי ְִִִֵֵֵֵֶַַַָמאביו,

א ּלא  זכר ֹונֹו, ולא ּכּפרה לא  ּכְך ל ֹומר ְְִֶַַַָָָָָֹֹחּיב 

ּכדקתני  מּמּנּו ׁשּׁשמע הלכה , ּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּכׁשאֹומר 

ּכׁשא ֹומר אבל מּפיו , ׁשמּועה ּדבר  אֹומר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָהיה 

ּבדברים  לכּבד ֹו חּיב אינֹו ּדעלמא  מיּלי  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבׁשמֹו

ּדעת  ּתבין וכן ּומס ּים  עֹוד , ׁשם  עּין ְְִֵֵֵֵַַַַָָאּלּו,

פ"ו)הרמּב"ם ּדבר(ּבממרים אֹומר היה  ׁשּכתב  ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

והאחרֹונים  עכ"ד. ה ּבריתא ּכלׁשֹון  ְְְְְֲִִַַַָָָׁשמּועה 

על  חֹולק  הרמ "א  וכן מאד , ּבזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹהתחּבטּו

ּכרחך  ועל  א ּמֹו, ּובין אביו ּבין וכתב ְְְִִֵֵֶַַַָָָזה,

ּדעלמא, ּבמי ּלי אפּלּו ּכן  ּדא ֹומרים ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָּכּונתֹו

ּדעלמא  ּבמיּלי ׁשאפּלּו מ ׁשה  ּבדרכי ּכתב  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן

הּבעלי  ּדברי ּולהבין  וכּו', ּכּפרת הריני ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָצ"ל 

ּדוקא  ר ּוחני ׁשּבדבר ּכּנ"ל  לֹומר  אפ ׁשר  ְְְִֶֶַַַַָָָָָּתֹוס '

ּכב ֹוד  ּדאין מיתה , לאחר ּכּבּוד  ענין  ְְְִִִֵַַַַָָָׁשּיְך

וכב ֹוד  ּתֹועלת אין  להּו ּוסבירא ּתֹורה, ְְְִֵֶֶֶָָָָאּלא

והרמ"א  ּדעלמא, ּבמיּלי ׁשמֹו להזּכיר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָסתם

על  ׁשּׁשּיְך ּדבר ׁשּכל סבר ּו אחרֹונים ְְֲִֶֶַַַָָָָָָּוׁשאר

חּיב  ּכבֹוד  ּדרְך ׁשמ ֹו ׁשּמזּכיר אביו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָעצם

מֹותֹו. לאחר  ְַַַּגם

ּכּיד ּוע  הּגד ֹולה , ּתֹועל ּתֹו ידּוע  ְְְַַַַַָָָועֹוד 

ּפּקּודי ָך ּבדר ְך מּובא ל"ג)מהאריז "ל  ,(מ"ע ְֲִִֵֶֶֶַָָ

רּבי  מהאדמ ֹו"ר  יׂשראל ּדברי בספה"ק  ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָוכן

זצ"ל  מ ּמֹודז'יץ יתרֹו)יׂשראל  ג"כ(פר' מביא  ְְְִִִִִֵֵַַָ

לחּדׁש אדם ׁשחּיב  ז"ל  האר"י ּדברי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאת

אביו  את מעּטרין ואז  ּבׁשּבת, ּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַָָָָחּדּוׁשי 

הּכתּוב  על זה ּומסמי ְך ּבעוה "ב , ְֲִֶַַַַָָָּבעטר ֹות

והרב  וכן ׁשם, עּין ה ּׁשּבת יֹום  את ְְֵֵֶַַַַָָָָזכ ֹור 

ג"כ וכן ז"ל האר"י ּבׁשם  ז"ל , ְְֲִִֵֵַַַָָהחיד"א

חּדּוׁשי  ׁשּמחּדׁש ׁשּמי הזוה"ק , ּדברי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַידּועים

רּוח  ונחת ּגד ֹול ּכב ֹוד  ּגֹורם ּבׁשּבת  ְְֵַַַַָָָָּתֹורה

וכן  עדן, ּבגן אֹות ֹו ּומע ּטרים ּבעוה "ב ְְְְְִִֵֵֶַַָָלאביו

איׁש הּסמיכ ּות  ׁשּזהּו ּכֹותב ּבחיד "א ְְִִִֵֵֶֶַַָָמפרׁש

ּתׁשמרּו, ׁשּבתתי ׁשל  והּסמיכ ּות  ואּמֹו ְְְְְִִִִֶַַַָֹֹאביו

ׁשּזה  ּבׁשּבת ּתֹורה  חּדּוׁשי ׁשּמח ּדׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמי

אפׁשר והינּו וא ּמֹו. לאביו  רּוח נחת  ְְְְְִִֶֶַַַַָָעֹוׂשה

ּבעוה "ב, ּגם  יׁש ּתֹורה ׁשחּדּוׁשי ּכּנ"ל ִֵֵֶַַַַָָלֹומר 

ׁשהיא  ּדיקא ּבׁשּבת לֹומר  אפׁשר יֹותר ְְְְִֵֶֶַַַָָָועֹוד

והם  עוה"ב  היא ּתֹורה ודברי עוה "ב ְְְִִֵֵֵֵָמעין 

ּתֹורה  חּדּוׁשי  ּולח ּדׁש ּבעוה"ב . ְְִִִֵֵַָָָנמצאים

ּפטירתם. לאחר  ּבי ֹותר  ׁשּיְך זה  ְְְְִֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת,

ל ֹומר יׁש הכ "מ, אמירת ׁשל  ְֲֲִִֵֶַַַוהחׁשיב ּות

ׁשּכתב  ּכמ ֹו חמּור  ׁשּזה מצאנּו ְְִִֶֶֶַָָָָּדבדּבּור 

ממרים  הל ' הט"ו)הרמּב"ם וז"ל (פ"ה ְְִַַַָ

ואפ ּלּו ּבדברים, אפּלּו ואּמֹו אביו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָׁשהמב ּזה

ּובית  הּגבּורה מּפי ארּור  זה  הרי ְְֲִִִִֵֵֶַָָָּברמיזה 

ּכן  ואם עכ "ד, זה על ועֹונׁשין מּכין ְְְִִִִֵֶַַּדין 

ּכּבּוד  יׁש טֹוב  ׁשּבדּבּור  מרּבה  טֹובה ְְִִִֵֶָָָֻמּדה 

להחיד "א ועּין  ּדוד)אב , ּפני ׁשּכתב (ּבספרֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּתיראּו ואּמֹו אביו איׁש ׁשל הּסמיכּות ְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּלכן

מּדּבּור, ּגם היא ה ּׁשביתה  ׁשּבׁשּבת ְְְִִִִֶַַַַָָָלׁשּבת

ג"כ היא  והּׁשביתה העֹולם נברא ְְְְִִִִֶַָָָָׁשּבד ּבּור

ליראה  ׁשּצרי ְך הּסמיכּות ולכן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמהּדּבּור,

ּבד ּבּור . ּגם ְִִֵַָמאביו

יׁש ּתֹורה  ּבדברי ּדוקא מּדּוע ְְְְִֵֵֵַַַָָּובבר ּור 

ל ֹומר ׁשּצרי ְך ּבזה וכן רּוח, נחת  ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלאב

א"ר ּדהלא מּׁשּום  ל ֹומר אפׁשר  וכ ּדֹו', ְְֲִֶַַַָֹהכ"מ

ּתלמיד  ּובנ ֹו חכם, ּתלמיד  ׁשה ּוא ּכל ְְְִִֶַַָָָָֹיֹוחנן 

ּפֹוסקת  ה ּתֹורה אין  ׁשּוב ת"ח ּבנֹו ּובן ְֵֶֶֶַָָָחכם

וגֹו' ּבריתי זאת ואני ׁשּנאמר  לעֹולם, ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֹמּזרעֹו

זרע ָך זרע ּומ ּפי זרע ָך ּומּפי מּפיָך ימּוׁשּו ְְֲֲִִִִִִֶַַַָֹלא 

ה' נ"ט)אמר אני (יׁשעיהּו ב"ה הּקדֹוׁש אמר  , ְְֲִַַַַָָָָ

זה  ּבדבר לָך ע"א)ערב פ"ה מעּתה (ב"מ מאי , ְְֵֵֶַַָָָָ

ּתֹורה  ואילְך מּכאן ירמיה  א "ר  עֹולם ְְְִִֵַָָָָָָועד 

ׁשּלּה אכסניא על  מׁשלי מחּזרת מדרׁש (עּין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

כד



י"ט) ּתנחּומא ּפרׁשה מדרׁש ועּין ּתֹולדֹות , (פר' ְְְְִֵַַַָָָָ

א') ולבני סי' לבני ָך והֹודעּתם אחר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָּבדר ְך

ּבחרב  אלקיָך ה ' לפני עמדּת אׁשר  יֹום  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹבני ָך

י) ד, ּפֹוסקת (ּדברים אינּה ּתֹורה  ׁשּבמּתן ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּבניָך ולבני לבניָך ּבהֹודעּתם, ּכְך ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָלד ֹורֹות

ּגם  ׁשּמּכאן ל ֹומר ואפ ׁשר ּפֹוסקת, ּכן אינּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכל ּפי  ּבפרט לזקנֹו ק ׁשר ל ֹו ׁשּיׁש לנכד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָרמז

ׁשּמעּטרים  מיחדת זכ ּות  זה ּבזה ולכן  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּתֹורה,

ׁשּבּתפּלה, ׁשרֹואים ּוכמ ֹו עדן , ּבגן ְְְִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו

ּומתּפּללים  מבּקׁשים אנּו הּתֹורה ְְְְְְִִִִַַַָָּבברכֹות

צאצאינּו" וצאצאי "וצאצאינּו אנחנּו ְְְְְֱֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָונהיה

ׁשּזה  רֹואים וכ ּו' י ׂשראל  ּבית ע ּמָך ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָוצאצאי 

ויג ּדל  ילמד  ׁשּבנֹו אביו ׁשל מחּיּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָחלק 

ה ּטעם  ׁשּזה  ׁשם ה ּב"ח וכ "כ ְֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה,

אין  ׁשּׁשּוב מּׁשּום  הּצאצאים על ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָׁשּמבּקׁשים 

מהם. ּפֹוסקת ֶֶֶֶַָה ּתֹורה

רּוח  נחת  ׁשאין לדעת צריְך ּכן ְִִֵֵֶַַַַַָָואם

ותלמידיו  וצאצאיו ּבניו ׁשעֹוסקים מּזֹו ְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

ּבתֹורתֹו, ּובפרט ּבּתֹורה ּומחּדׁשים ְְְְִִַַַָָָָּבּתֹורה ,

יּׂששכר, ּבבני איתא  ּכבר ׁשמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָוׁשּמזּכירים 

להתע ּלֹות  ל ּנׁשמה אפׁשר אי  ְְְְִִֶֶַַָָָָׁשּבעוה"ב

וזה  ּבעוה"ז, מעׂשיו ע"י רק  יֹותר , ְְֲִֵֶַַָָָּבדרגֹות 

ׁשּכלי  מּפיו  ׁשמּועה ּכׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶָָאפׁשר

ּתלמיד  ּכל  ּדאיתא ּכמֹו ממלמלים, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָהּמע ׂשה 

ׂשפתֹותיו  מּפיו ׁשמ ּועה ׁשא ֹומרים ְְְִִִִֶַָָָחכם

ּבכלי  מעׂשה ּכאן יׁש ּכן אם ּבּקבר, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּדֹובבֹות

והתע ּלּות  ׂשכר לֹו יׁש שעי"ז ּבעוה"ב ְְִֵַַָָָהּגּוף 

ּביֹותר . הּגד ֹול ר ּוח הּנחת זה ּו וא "כ ְְֵֶַַַַַָָּבעוה"ב ,

ׁשּבת  הל ' במשנ"ב ג')ועּין ס"ק ר"צ (סי' ְֵַַָ

וכן  ּבׁשּבת. ּתֹורה  חּדּוׁשי  ּבענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּמביא 

כ"א)בקיצושו "ע  סעיף קמ"ג ׁשרֹוצה (סי' ּדמי ְְִִֶֶ

יעסק  אּמֹו ואת אביו את לכּבד  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּבאמת

ה ּכב ֹוד  ׁשּזה ּו טֹובים, ּובמעׂשים  ְֲִִֶֶַַַָָּבּתֹורה 

לאב  אׁשרי הּבר ּיֹות ׁשא ֹומרים לאבֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָהּגד ֹול

הֹול ְך הּבן אין אם אבל  ּכזה, ּבן  ׁשּגּדל ּו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָואם

עליו  חרּפה יּׂשאּו אבֹותיו הרי אב ֹותיו ְְְֲֲֲִֵֶֶֶָָָָָּבדר ְך

ע ֹוד. עי"ש

ּבזוה "ק  ּבחּקֹותי)וכן סו"פ וּיקרא חּמׁש (סֹוף ְְְִֵַַַָָֻֻ

ׁשחּיבים  ּבמֹותֹו, אביו את מכ ּבד ְְִִֵֵֶֶַַַָָהאי ְך

הזוה"ק  אֹומר  מיתתֹו, לאחר  ּגם ְְִִֵַַַַָּבכבֹוד ֹו

ואם  מחּייו, ּבי ֹותר חּיב  מיתתֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלאחר 

את  ּבזה  מכ ּבד וכּו' הּטֹובה ּבּדרְך ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹול ְך

י ֹולד ּתֹו, אׁשרי  ׁשא ֹומרים אדם ּבני ּבין  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאביו

זה  ידי ׁשעל  ה ּבא ּבע ֹולם לאביו מ ֹועיל  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכן

יֹותר . מכ ּבד ּבמק ֹום עדן ּבגן אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַָָֻמֹוׁשיבים

ּבזוה"ק  איתא ע ֹוד ׁשלח)והּנה  וז"ל (בפר' , ְְִִֵַַָ

"יקר ּדכ ּמה ק ּדיׁשא, ּבֹוצינא  ׁשמעּתא ְְְִִַַַָָָָָָּתּו

על  ו"עטרה ּכב ֹוד" על  "ּכב ֹוד  יקר ", ֲַַַַָָָָָָעל 

ּתּמן. נׁש ּבר ּדהה ּוא לאב ּוה מעטרן  ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָעטרה"

ּבׁשּבת  חּדּוׁשים ׁשח ּדׁש אֹות ֹו ׁשל לאביו ְְְִִִִֵֶֶַַָָהינּו

עדן, ּבגן לאביו נֹותנים ועטרֹות ּכבֹוד  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָּכּמה

אתּכנ ׁשּו ה ּוא ּבריְך קד ׁשא ּדאמר ְְְְְְְִִַַָָָָֻּבׁשעּתא

ּדאֹוריתא, חדּתין  ּומּלין ח ּדּוׁשא ְְְְְִִִִִַַָָָלמ ׁשמע 

מעּטרים  ולכן ּפלֹוני, ּבר  ּדפל ֹוני ְְְְְְִִִִִֵֵַַָמּׁשמיּה

למעלה, נחמד ׁשּנעׂשה ׁשמ ֹו ׁשּמזּכירים  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאביו

צּדיקים  ּכּמה ריׁשיּה, על  ּדנׁשקין אינּון  ְְְִִִִֵֵַַַַַָּכמה

המחּדׁש. אבי ׁשל ראׁשֹו על  ׁשּנֹוׁשקים ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹהם

זּכאה  נחּתּון, ּכד ליּה מעּטרין צ ּדיק ּיא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָּכמה

ּבאֹוריתא  ּדמ ׁשּתדל ּון אינּון ּדכל  ְְְְְְִִֵַַָָָחּולקיה ֹון

עכל "ק . י ֹומין מ ּׁשאר  ּדׁשּבתא ְְְְִִַָָָּביֹומא

ז"ל  האר"י פר'ּובׁשם ּתֹורה ּבלּקּוטי (נמצא ְְְֲִִִֵֵַָָָ

ּבׁשּבת,יתרֹו) חידֹו"ת לחּדׁש ׁשחּיבים איתא  ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּבעוה"ב  ּבעטרֹות אביו את מעּטרין  ְְְֲִִֶַַָָָועי "ז

ׁשם. ֵַָע ּין

לכּתב  צריְך האם ּכתיבה ּבענין  ְְְְְִִִִִִַַָָָֹּכתיבה:

וכן  אּמֹו, ועל אביו על  הכ"מ הּׁשנה ְְְִִֵַַַָָָּבתֹוְך

ׁשם  ביור"ד בדרכ "מ הרמ"א הּנה רּבֹו: ִֵַַַָָָעל 

ׁשם ּברמ"א ט')וכן  מחלקת (סעי' הביא  ְֲִֵֵֶַָָָָֹ

צריְך מאביו  ּכׁשּכֹותבים ּגם האם ְְִִִִִִֵֶַַָָרא ׁשֹונים

ּכיון  הדרכ "מ ׁשם ּומס ּים הכ"מ , ְְִֵֵַָָֹלכּתב

כה



ּכּפרת  הריני ׁשּכתבּו להראׁשֹונים  ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשראינּו

הּׁשנה, ּבתֹוְך ועֹוד  יֹוסף  ה ּנּמּוקי  ּכגֹון ְְְְִִֵֵַַָָָמׁשּכב ֹו,

א"כ חדׁש, י"ב  לאחר ׁשּמתק ּים ּפי על  ְְִִֵֶֶַַַַַֹאף 

ולא  הכ"מ לכּתב לנהג צריְך ּדכ ְך ְְְְִִִִַָָֹֹֹמּסיק 

לכּתב  ׁשאפ ׁשר (ּכּמּובן וכּדֹו' ְְְִֶֶַַָָֹזללה"ה 

במס ' הריטב"א ּכתב  וכן נהגּו, וכ ְך ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשניהם)

ק"ג)ב"ב  מ ֹורי (ּדף בסו"ד  ּבזה"ל  ׁשּכֹותב ְִֵֶַ

ּדברי  ּכל והּנה מׁשּכבֹו, ּכּפרת  הריני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהרב

על  הּדין ּומה אביו, על הם  ּכאן  ִִֵַַַַַָָָָהרמ"א

הרמ"א  ּכתב  לא ּכתיבה ּדין יׁש האם ְִִִֵַַַַָָָָֹר ּבֹו

ּומע ֹוד  ה ּנ"ל הריטב"א  ּומּדברי ּדינֹו, ְְִִִִֵֵֶַַָָָּבזה 

הכ"מ, ּכתב ּו ּברּבם ׁשּגם  ראינּו ְְִִִֶַַָָָרא ׁשֹונים

הכ"מ, לכּתב צריְך ר ּבם אצל  ּדגם ְְְִִֵֶַַַַָָֹמׁשמע

הּׁש"ְך ּכתב  כ"ו)וכן ס"ק רמ"ב וז"ל (בסי' ְֵַַַָ

אפ ּלּו הכ "מ לכּתב ג"כ  צריְך ר ּבֹו ְְְֲִִִִֶַַָֹּכׁשּמזּכיר

חדׁש. י"ב לאחר ה ּמתק ּימת ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹּבכתיבה

ּכׁשּמזּכירים  ּכאן להעיר  ׁשּיׁש ענין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָעֹוד 

צ ּדיק  אֹו חדׁש י "ב  לאחר ר ּבֹו אֹו ְִִֶַַַַָֹאביו

וכן  ׁשם , הּׁשּו"ע כ"כ  זללה"ה  צ "ל ְְֵַַָָֻמס ּים,

הט"ז יג)העיר ס"ק רמ איתא (סימן ּבּגמ ' ְִִִֵַַַָָ

הּוא  וכן  הּבא, עֹולם לחּיי לברכה ְְְְִִֵֵַַָָָָזכרֹונֹו

זלה"ה  החֹותמים ואֹותן טּורים  ּבקצת ְְְְִִִִַַָָנדּפס 

ע "כ . זללה "ה . לחתם ּוצריכין למ"ד  ְְְֲִִִֶַַָֹמחּסרים

ּבאּמֹו ּגם האם מחלקת ּכאן יׁש ְֲִִֵֶַַַָֹעֹוד 

מּגד ֹולי  הר ּבה הּׁשל ֹום, ועליה הכ "מ  ְְְִֵֵֶַַָָָצ"ל 

על  הּנ"ל  לׁשֹונֹות ּבספרם הזּכירּו ְְְְִִִַַַָָעֹולם

ּוברמ"א וע ֹוד , החת"ס  ּכגֹון סעיף אּמם  (ׁשם ְְְִִָָָָָ

לאּמֹוט') אביו ּבין ּבזה ח ּלּוק  ׁשאין ְִִִֵֵֶֶַָָָּכתב 

ועּין  הכ"מ , להזּכיר צריְך חד ׁש י"ב ְְְְִִֵֶֶַַָֹׁשּבתֹוְך

ׁשם ק ּדּוׁשין במס ' ה ּזקן ר"י לא ּבתֹוס ' (ּדף ְִִֵַַָָ

הכ "מ ב) לֹומר  צריְך אין  ׁשמיעה ְְִִִֵֶַָָָׁשּבסתם

לעיל  ּׁשּכתבנּו מה  עּין ּתֹורה, ּבדברי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָרק 

אֹו מנהג מאּמֹו ּכׁשּמזּכיר ורק  ּבזה , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבאּור 

ּבסתם  ולא לֹומר  צריְך ּתֹורה ׁשל ְְְִִִֶַָָָָֹענין 

ּבסתם  דאפי' מׁשמע ומהרמ"א ְְְִִַַָָׁשמיעה ,

ה ּדברים  והּובאּו וכ ּדֹו'. הכ "מ  צ"ל  ְְְְְִִַַָָׁשמיעה 

הּדף על  ּדף  לא:)ּבספר  .(קּדּוׁשין ְִִֵֶַַַַ

אל  נתּתי האמ ּור , ּפי  על  ּכן, על ֲִִֵֶֶֶַַַָָאׁשר 

אּמי  ׁשל  מּמּדֹותיה  ּבמעט להתּבֹונן ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָלּבי

ּבבחינת ח)הכ "מ, א, מ ּוסר(מׁשלי ּבני "ׁשמע ְְְְִִִִֵַַַ

יֹונתן  ותרּגם  אּמָך", ּתֹורת ּתּטׁש ואל  ְְְִִִִֵֶַַָָָֹאביָך

ולא  ּדאבּוְך, מרד ּותא ּברי "ׁשמע ע ּוזיאל  ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבן

ּפרׁש ּדוד  והּמצ ּודֹות ּדא ּמְך", מּניּמּוסא ְְְְִִִִִִֵֵַָָָּתּטעי 

הּוא (ׁשם) חפץ ּבוּדאי ּכי מאבי ָך מּוסר ק ּבל  ְִִֵֵֵַַַָָָָ

מל ּמדת ָך. ּׁשא ּמָך מה - אּמָך ּתֹורת ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָּבתּקנתָך.

מֹורה  חכמה האּׁשה ּכי  ּפר ׁש עזרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָּובא ּבן

ׁשהיתה  ׁשבע ּכבת  לבנּה הי ׁשרה ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדר ְך

"ּבעטרה  ּבבחינת עי"ש. למּואל  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָמיּסרת

א ּמֹו" ּלֹו יא)ׁשעּטרה  ג, הּׁשירים וכן (ׁשיר , ְְִִִִִֵֶַָ

ׂשיחֹות  ּבספרֹו זצ"ל  ׁשמ ּואלביץ  הגר"ח ְְְִִִֵֶַַַָּכתב 

יד)מּוסר  לא (עּמּוד והרי האם, ּתֹורת ּומהי ֲִֵֵַַַַָָֹ

ה ּמּדֹות  ׁשּלּה, הּמּוסר  אּלא ּתֹורה? ְִֶֶַַָָָָָָלמדה

ּוכמֹו ׁשּלּה. הּתֹורה זֹוהי ׁשּלּה, ְְְִֶֶַַַָָָוהּיׁשרּות

למ ּואל  ּדברי הּמל ְך: ׁשלמה אצל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּמצינּו

א ּמֹו" יּסר ּתּו מּׂשא  א)מל ְך לא, וחז"ל (מׁשלי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ב) ע, איְך(סנהדרין ה ּפס ּוקים ּבאּור האריכּו ְְְֱִִִֵֵֶֶַַ

ּברא"ׁש ּומצאנּו אּמֹו. יּסר ּתּו (פ"ג וכיצד  ְְִִֵַַָָָֹ

י"א) סי' ּדבי דמו"ק ׁשא ּמתא הראב "ד ְְְֲֵֵֶַַַָָּבׁשם

"ולא  ּכּדין, ׁשּלא ׁשּנהג אדם  החרימה ְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹר ּבי

מּׁשּום  הּנּדּוי להּתיר  יׂשראל חכמי  ְְְְִִִִֵֵַַַָָיכל ּו

ולא  חטא , ויראת יּתירה  חכמה  ּבּה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹׁשהיה

ׁש"ּתֹורה " ּובו ּדאי ּכנג ּדּה", עצמם ל ׁשקל ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹרצ ּו

ק ּבלה  א ּלא רּבי , ּבבית הּׁשפחה למדה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלא 

זה  ּומ ּוסר ויׁשר ּות, למּדֹות חּנּוְך ְְְִִִֶֶַָמּמּנּו

מחכמי  יֹותר אֹותּה העלה  ּבביתֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּקּבלה

ׁשלמה  ׁשהזהיר אּמָך" "ּתֹורת והיא ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹֹיׂשראל,

ע "כ . ֶָָעליה .

הרמח"ל  ּדברי  ּומפרסמים  ְְְְִִִִֵַַָָֻוידּועים

ּומצאתי  וז"ל: י ׁשרים למס ּלת ְְְְְִִִִַַָָָָָּבהק ּדמת ֹו

החלקים  ׁשּכלל ּו לברכה, זכרֹונם ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָלחכמינ ּו

ּומס ּדר ּפרטי יֹותר אחר וחּלּוק  ּבסדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻהאּלה

כו



אֹותם  לקנֹות ּבהם  הּמצטרכת ההדרגה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

הּובאה  ּבבריתא  ּׁשאמרּו מה  והּוא נכֹון. ְְְְְֶַַַָָָָָעל 

ּבפרק  מהם ואחד  ּבׁש"ס , ׁשֹונים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָּבמק ֹומֹות

אידיהן ב')לפני כ' זרה ל ׁשֹונֹו,(עבֹודה זה , ְְֲִֵֵֵֶֶָָָ

ּתֹורה  יאיר, ּבן ּפנחס  ר ּבי אמר ְִִִִֶַַָָָָָ"מּכאן

לידי  מביאה  זהירּות זהיר ּות, לידי ְְְְִִִִִִֵֵָָמביאה

נק ּיּות  נק ּיּות, לידי מביאה  זריזּות ְְְְְִִִִִִֵָזריזּות,

לידי  מביאה ּפרי ׁשּות  ּפריׁשּות, לידי ְְְְִִִִִִֵֵָָמביאה

חסידּות  חסיד ּות, לידי מביאה טהרה  ְֲֲֳֳִִִִֵָָָָָטהרה,

יראת  לידי  מביאה ענוה ענוה, לידי ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָמביאה

קד ּׁשה, לידי מביאה  חטא יראת  ְְְְְִִִֵֵֵַָָֻחטא,

הּקד ׁש רּוח  הּקדׁש, רּוח לידי מביאה ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻקד ּׁשה 

ּפי  על  וה ּנה הּמתים". ּתחּית לידי  ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמביאה

זה, חּבּורי לחּבר  הס ּכמ ּתי ה ּזאת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּבריתא

ּתנאי  לאחרים ּולהזּכיר לעצמי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָלל ּמד 

ּבכל  ואבאר למדרגֹותיהם  הּׁשלמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהעבֹודה

ה ּדרְך ּפרטיו, אֹו וחלקיו  עניניו  מהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד 

וה ּדרְך מפסידיו הם  ּומה אֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַָָלקנֹות

מי  וכל אני ּבֹו אקרא ּכי מהם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָלה ּׁשמר 

את  ליראה  נלמד למען נחת, ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּימצא 

לפניו. חֹובתנּו מּמּנּו תּׁשכח  ולא אלקינּו, ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹה'

מּלּבנּו להסיר  מׁשּתּדל הּטבע חמרּיּות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואׁשר

זכרֹוננּו על יעלה וההס ּתּכל ּות הּקריאה -ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ּבכסלנּו יהיה וה' עלינּו. המצּוה  אל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻויעירנּו

בּקׁשת  ּבנּו ותתק ּים מּלכד, רגלינ ּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹויׁשמר

לאלהיו האהּוב  יא)המ ׁשֹורר פו, ,(תהלים ְֵֵַָָָֹ

לבבי  יחד  ּבאמּתָך, אה ּלְך ּדרּכָך, ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"הֹורני

רצ ֹון. יהי  ּכן  אמן ׁשמָך". ְְְְִִֵֵֶָָָליראה 

הכ "מ  לאּמי אנכי ּכן  אע ׂשה  אמר ּתי  ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָֹוכ ְך

ׁשּיהיה  ּבקצרה ּכעת ּפרקי  לׁשנֹות ְְְְִִִִִֵֶֶָָָוזללה"ה ,

עיני. ְֵֶֶַלנגד

לכל  המביאה היא ּבראׁש, ּתֹורה - ְְִִַָָָָָֹּתֹורה

רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכמֹו ידי (ׁשם)הּמעל ֹות, "על  ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

אזהר ֹות  ּומבין ׁשרֹואה ועֹוד ּבּה ְְִֵֵֶֶֶַָָׁשעֹוסק 

רגילה  הכ"מ אּמי היתה עכ "ל , ונׁשמר " ְְְְִִִִֶָָָָָׁשּבּה

ּבכל  לנהג איְך ּתדיר , ולׁשאל  לׁשמע  ְְְְְְִִִִִֵַָָֹֹֹֹללמד 

ּפי  ועל ה ּקדֹוׁשה , ּתֹורתנּו ּפי על  ְְְִִֵַַַָָָּפרט

לׁשּנּוי  ׂשכל ּבׂשּום ה ּצרּופה , ְְְֲִֵֶַַָָָההלכה

נׁשים  ּבין ה ּדינים  ּובח ּלּוקי והעד ּות, ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָהּמנהגים

ְִִָלגברים.

ׁשּכל  ּבּלויה, ּבהס ּפד  הזּכרּתי ׁשּכבר  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּוכמ ֹו

היּו הכ "מ א ּמי ׁשל ׁשאיפ ֹותיה וכל  ְְְִִִֶֶַָָָָָמעינּה

ה  ּתזּכה  ּכּמה הּזה, ּבּדבר  אבי רק  ּובעל ּה יא ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

מׁשּפחּתּה וכל  חלציה יֹוצאי וכל  הי"ו ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָמֹורי

עליו  להׁשּפיע ּׁשּיכלה מי וכל  קרֹוביה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָוכל

ּבדרְך ויֹותר יֹותר ללכת אפׁשרית, ּדרְך ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּבכל

והּמצוֹות. ְְִַַָהּתֹורה

רׁש"י ּפרׁש - "ּכׁשהעברה (ׁשם)זהירּות ְְֲִִֵֵֵֶַָָָ

אּמי  יּכׁשל", ׁשּלא  להּׁשמר  זהיר  לידֹו, ְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּבא 

ׁשּיכלה  מק ֹום  ּבכל זהירה היתה ְְְְִֶָָָָָָָהכ"מ

הּמכׁשֹול, ּולהסיר  העברה להרחיק  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלה ׁשּפיע

קטּנים  ילדים ׁשראתה ּבמק ֹום ְְְְֲִִֶַָָָָּכגֹון 

לבנֹות, ּבנים ּבין הפרדה  ּבלא ְְְְֲִִֵַַָָָָֹמׂשחקים 

ּבכל  לפעל ּדֹואגת היתה  נער, ּבתנּוע ֹות ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹּכגֹון 

ּבכחּה, היה  ׁשּלא  ּומה ּביניהם, להפריד  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכח ּה,

ּבהם  ׁשּיׁש מּמק ֹומֹות יתרחק ּו ׁשּבניה  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּדאגה 

למכׁשֹול. ְְֲִָח ׁשׁש

ּתדיר אֹותנּו מזהירה היתה  הכ"מ ְְִִִִַָָָָָאּמי

הּקד ֹוׁשה ּתֹורתנ ּו ּכאזהרת ד,לנהג (ּדברים ְְְְְִִֵַַַָָָָֹ

ׁשּלא טו) לנפׁשתיכם", מאד ְְְְְְִֵֶֶֶַַֹֹֹ"ונׁשמרּתם

ּפנים  ּבׁשּום וכיו"ב  מס ּכנים ּבדרכים ְְְִִִִֶֶָָָָֻללכת

והרפּואה, הרֹופאים ּכללי ּכל  ול ׁשמר ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹואפן,

ּבריאים, ׁשאינם מהּמאכלים ּבזהירּות ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָהן

וטּפּול  ּבדיקה וכל הּגּוף , ּבׁשמירת ְְְְְִִִִֵַַָָוהן

אֹותנּו מזרזת  היתה הרֹופאים ע "י ְְְְִִֶֶַָָָָָָהּנדר ׁש

יֹומּה ועד  עלינּו, ע ֹומד ּוכגד ֹול זרענּו, ְְְְֵֵֵֶַַָָָואת

לעׂשֹות  ל ׁשּכח לא אֹותנּו הזהירה ְְֲֲִִִַַַָָָֹֹהאחר ֹון ,

ידי  על הּנדר ׁשים והטּפּולים הּבדיק ֹות ְְְְִִִִִֵַַַַָָּכל 

ְִָהרֹופאים.

רׁש"י  ּפרׁש - ונׁשמר(ׁשם)זריזּות "זריז ְְְִִִִֵֵַָָָ

הכ "מ  אּמי עברה", ּתבֹוא  ׁשּלא לכן ֲִִֵֵֶֶָָָֹֹקדם 

כז



לה ׁשּפיע  ּׁשּיכלה מי  ּולכל לּה ּדֹואגת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָהיתה 

ּוכדכתיבנא. עברה לדבר יבא  ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹׁשּלא 

מהיר ּות "(ׁשם)והרא"ה  "ל ׁשֹון ׁשהּוא  ּפר ׁש ְְִֵֵֶָ

ּפר ׁש ּבמהרׁש"א ׁשם)וכן אּגדֹות זריזּות (חּדּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

ּבזריזּות  ׁשּיק ּום ּבּבקר  ּבעמד ֹו הּיֹום ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּבתח ּלת

מּמּדֹותיה  והן ּבק ּומֹו, עצל יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶָָֹולא

הּכתּוב  וק ּימה לא,המפרסמֹות, ּפרק (מׁשלי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

לביתּה"טו) טרף  וּתּתן  לילה ּבע ֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ"וּתקם 

ׁשּכתב  ּוכמֹו ה ּׁשחר , מעֹוררת היתה  ימיה ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרב 

חּיים  ארח הּטהֹור ׁשלחנֹו ּברי ׁש ה ּׁשּו"ע  ְְִֵַַַַַָָָָֹֻמרן

ס"א) א' ּבּבקר(סי' לעמד ּכארי ְֲֲִִֵֶַַַַֹֹ"יתּגּבר

ה ּׁשחר ". מע ֹורר ה ּוא ׁשּיהא ּבֹורא ֹו, ְְְֲֵֵֶַַַַַלעבֹודת

אֹות  הּׁשחר לתפ ּלת עצמּה להכין  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּומזּדרזת

ּברגׁש מרּגל ּיֹות ּכמֹונה ּבתבה  ּתבה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבאֹות

רם. ְָּובק ֹול

ּביתּה, ּבני צרכי וכל האכל הכנת ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹואחר

הן  ׁשּבקדּׁשה ּדבר לכל מזּדרזת ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֻהיתה 

לׁשּבת  מתּכֹוננת היתה הּׁשבּוע  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתחּלת

הא ֹורחים, והזמנת ּובב ּׁשּולים ּבקנ ּיֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָֹקד ׁש

לא  רב, ּפי על האחרֹונֹות ּבּׁשנים ׁשּגם ֲִִֶַַַַָָָֹֹּכְך

ׁשא ּולי  ׁשני יֹום אחר  עּמּה לד ּבר ׁשּיְך ְִִֵֵֶַַַַַָָָָהיה 

ׁשּכבר לפי הּקרֹובה, ּבׁשּבת להתארח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיס ּכימּו

ל ׁשּנֹות. אפׁשר  ואי הּׁשּבת ְְְְְִֶַַַָָָֻּתכננה

ּולל ּמד  ללמד  ללכת ּתֹורה  ל ׁשע ּורי ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹוהן

רא ׁשֹונים, מעׂשרה להיֹות מׁשּתּדלת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָהיתה 

לאחר . ולא להק ּדים ה ׁשּתּדלה  ּדבר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֹּובכל

הּמהרׁש"א - "נק ּיּות (ׁשם)נק ּיּות ּפרׁש ְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשחרית", ידים ּונטילת הּגּוף  נק ּיּות ְְֲִִִִַַַַָהּוא 

ּכְך ּבזה , אֹותנּו ׁשהזהירה ּכׁשם הכ "מ ְְִִִִֵֶֶָָָָאּמי

ּבגּופּההי  הן ּבנק ּיּות, וסמל ּדגמא תה  ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻ

מה  ּכל מׁשמר, מּכל ׁשֹומרת ְְִִֶֶֶַָָָָָׁשהיתה 

חֹולה  ׁשהיתה ואף  הר ֹופאים , ְְְְִִִֶֶַָָָָָּׁשהזהירּוה 

ּבריאּותּה ׁשמירת רּבֹות, ׁשנים  ְְְִִִֶֶַַָָֻמס ּכנת

לפי  י ֹומית, והליכה  התע ּמל ּות עם ְְְְְֲִִִִִִַַַָּבתכלית

ימיה  להאריְך לּה עמד ּו ּומׁשטר, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָסדר

עֹולם. מּבֹורא  לּה ׁשּנקצבּו ְְְִִֵֶֶָָָּוׁשנֹותיה

מאד  מק ּפידה היתה הכ"מ אּמי  כן  ְְְְִִִֵַָָָֹּכמֹו

ּגד ֹול  יס ֹוד ּכּידּוע  ׁשהּוא  ה ּבית, נקי ֹון ְְִִֶַַַַַָָעל 

רחמים  ּבּקׁש זֹו מצוה ּבזכּות ואף ה ', ְְְֲֲִִִִֵַַַַָּבעבֹודת

מּברדיטׁשֹוב, יצחק  לוי ר ּבי הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָָהרב

ּתקיעת  ׁשּלאחר  רצֹון היהי את ׁשאמר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָּולאחר

הּתקיעה  מן הּיֹוצאים  הּמלאכים על  ְְְִִִִַַַַַָָָׁשֹופר

ואמר הֹוסיף קשר"ק , ּתקיעה ּתרּועה  ְְְְִִִַָָָָׁשברים

הּיֹוצאים  הּמלאכים אם  רח ּום אב  מתֹוק  ְְִִִַַַַָָָָ"אב

ׂשרה  ּבן יצחק  לוי ּבֹו ׁשּתקע ה ּׁשֹופר  ְִִִֵֶֶַַָָָָָמן

ה ּמלאכים  יב ֹואּו הּמה, ח ּלׁשים ְִִֵֶַַַַָָָָסאׁשע

העב ֹודה  מן ׁשּנבראּו וה ּבריאים  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָהּקד ֹוׁשים

יׂשראל  ּבני ע ּמָך ועמל ּו עבדּו אׁשר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוהיגיעה

קראצן  עם עמלים הם ּכאׁשר ּפסח, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַלפני

קא ׁשערן  ׁשפׁשּוף , רייּבן החלקה, ׁשאּבן ְְְְְְִֵֶַַָָָָּגר ּוד ,

מצוה  להּדּור  הּפסח חג לכב ֹוד  ּכלים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהכׁשר 

אֹותנּו חּנכה וכ ְך אמן". ּבעדנּו ט ֹוב ְְְְֲִִֵֵַַָָָָוימליצּו

יהיּו וכיו"ב  ׁשהארֹונֹות ז ֹו, יקרה  ְְְְֲִִֶָָָָּבמצוה

ההר ּגׁשה  את ולתת ׁשּבת, לכבֹוד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבריקים

הּבית. ּבני לכל  והּנעימה ְְְְִִֵַַַַָָָה ּטֹובה

מּדת  י ׁשרים ּבמס ּלת ּבאר  ְְְִִִִֵֵַַַַָָהרמח"ל

מּכל  לגמרי נקי האדם היֹות  היא, ְְְֱִִִִֵַַָָָָָהּנק ּיּות

ּׁשהחטא  מ ּמה די  לא חטא, ּומּכל  רעה  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּדה 

ּׁשהּלב  מ ּמה ּכן גם אּלא וגל ּוי, מפרסם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻּבֹו

הכ "מ  אּמי ּבּדבר , הּתר לה ֹור ֹות ּבֹו ְְִִִֵֶֶַָָנפּתה 

קל  ספק  ּכל  על  א ֹותי ל ׁשאל רגילה ְְְִִִֵַַָָָָָֹהיתה 

מּתר הּמע ׂשה  א ֹו הּדבר האם ּבל ּבּה, ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעלה

צריְך ׁשּמא אֹו ההלכה, ּפי על ְְֲִִִֶַַַָָָָָלכּתחּלה

ה ּדבר . ּולתּקן ל ׁשאל ּבֹוׁשה ולא הּדבר, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֹלת ּקן

ס ּפרה  תחי' מכל ּוף  נינט  אבי ְְֲִִִֶַַָָואחֹות

אחד  ׁשל חתן ל ׁשּבת אֹותּה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכׁשהזמינה

ּבתנאי  ּתב ֹוא ׁשהיא ל ּה אמרה היא ְְִִִִֶֶַָָָָָָמּבניה,

ּבביתּה, ׁשּיׁש ה ּכלים ּכל  את ׁשּתטּביל  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמק ּדם

להטּביל  אפׁשר איְך הּדֹודה נחרדה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמּיד 

מאד, ּגד ֹולה  ּכּמּות זֹו הלא  ה ּכלים ּכל  ְְֲִֵֶַַָָֹֹאת

כח



ּבעצמּה ׁשהיא הכ"מ אּמי ל ּה ה ׁשיבה ְְִִִִִֵֶַָָָָמּיד 

להטּבילם, ׁשּבביתּה הּכלים ּכל  את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּתּקח

ּכל  את והטּבילה ּבאה  מּכן לאחר  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּומּיד 

על  לפלא, הּדבר ל ּה והיה ׁשּבבית ּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּכלים 

ּכליה  ּכל  ּובזכ ּות ּה מצוה , לדבר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָנחיׁשּותּה

לּה להביא ּכׁשרצתה ס ּפרה  ועֹוד  ְְְְְְִִִֶָָָָָטבּולים ,

ּבתקף, ּכְך על  עמדה  לביתּה, ּדבר  ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה 

ּתֹועלת. ּבֹו ּתהיה  אם רק  הּדבר את ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתכניס 

הרא"ה - ׁשּגֹודר(ׁשם)ּפריׁשּות ּפרׁש ְִֵֵֵֶָ

על  להחמיר  ּכל ֹומר ל ֹו, ּבּמּתר  אפ ּלּו ְְְְֲִִַַַַַָֻעצמֹו

הכ "מ  אּמי הּמּתר, מּדבר אף  לפרׁש ְְִִִִַַַָָָֹֻעצמֹו

ּׁשּמּתר, מה  רק  לעׂשֹות מחּפׂשת  היתה ְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֻלא 

לכּתחּלה, ה ּכל  לעׂשֹות מׁשּתּדלת היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּבעניני  ּובפרט הּׁשיטֹות, ּכל ח ֹובת ידי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלצאת

ׁשּנכנס  ׁשהאכל ּביֹותר, זהירה היתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילה 

לפני  זכ ּורני ההּדּור , ּבתכלית יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַלּבית

יֹוסף  ע ֹובדיה ר ּבנּו ׁשּמרן ׁשנים ְְִֵֵֶַַַָָָָעׂשרֹות

ּדעת  ּבעם ולּמד  ּבקדׁשֹו, ּדּבר  ְְְִִֵֵַַָָָזצוק "ל

אכילת  ּובחמרת חלק  ּבׂשר  קנּית ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֻּבח ׁשיבּות

על  ׁשמרה אז, מּני לספרּדים , ּכׁשר ְְִִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

סע ּודה  ל ׁשּום יׁשבה  ולא מׁשמר, ּבכל ְְְְְְְִָָָָָָָֹּדבריו

לנּו הר ׁשתה  ולא  זֹו, ּבהלכה נהגּו ְְְֲֲִֶַָָָָָֹֹׁשּלא

להֹוכיח  מר ּבה והיתה ּבּדבר, ה ּתר  ְְְְִֵֶַַַָָָָָׁשּום

ענין  ׁשּיכלה מק ֹום ּובכל  ּבּמׁשּפחה  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּוללּמד 

תחי' ס ּלם קטי אבי אחֹות וס ּפרה ְְֲִִִֶֶֶַָָזה,

ּגדֹולה  ּכּמּות קנתה ז"ל  ׁשּסבתי זכּורה ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ׁשּלא  מּסבתי א ּמי ּבּקׁשה  מּיד  ּבׂשר, ְִִִִִִֶֶָָָָָָֹׁשל

להּגאֹון  ׁשּתׁשאל  עד ּכל ּום, מהּבׂשר  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּתבּׁשל 

מּתר זה ּבׂשר  האם זצ "ל ׁשֹוׁשּנה  ח ּיים ִִִֶַַַַַַָָָָֻר ּבי

ה ּבׂשר ּכּמּות ּכל  עם ּבאה ּומּיד ְִִִִַַַָָָָָָָלספרּדים,

ׁשֹוׁשּנה  חּיים רּבי  ה ּגאֹון את וׁשאלה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהּגד ֹולה ,

אז  ורק  לספרּדים , ּגם לה ּתיר והׁשיב  ְְְְִִִִֵַַַַַַָָזצ"ל 

ל ּסבת  א ּמי הּבׂשר .ה ּתירה לבּׁשל  י ְְִִִִִֵַַָָָָָ

ּכתב  טו)והרמח "ל פרק ה ּדרְך(ׁשם "הּנה  ְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּיס ּתּכל  הּוא, הּפריׁשּות את לקנֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָֻהּמבחר

הּזה  העֹולם ּתענּוגֹות ּבגריעּות ְֲִִֶַַָָָָָהאדם

הּגדֹולֹות  והרעֹות עצמם מּצד  ְְְְִִַַַָָָָּופחיתּותם

הרּגילה  הכ"מ  אּמי  מהם" להּולד ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשּקר ֹובֹות

זכ ּורני  מּמֹותר ֹות, להתרחק  מ ּקטנּות ְְְְִִִִֵַַַָָאֹותנּו

ממּתקת  ׁשּׁשתּיה  מּקטנּות אֹותנּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֻׁשחּנכה 

היינּו ּוממּתּקים ׁשּבת, לכבֹוד  רק  ְְִִִִַַַַָָׁשֹותים

אּמא  אצל  ע"ה, מהּסּבא י ֹותר ְְִִֵֵֵֶַַַָָמק ּבלים 

ּבריא  לא  ׁשּזה  אֹומרים הר ֹופאים אם ְְִִִִֶֶָָֹע"ה

ּבלי  ּגם להס ּתּדר ואפׁשר  זה, על  לעמד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

ּבריא, י ֹותר ּבאכל אֹותנּו מעֹודדת והיתה  ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹזה,

טעם  עם מתּוק ֹות, ק ּלֹות לחמנּיֹות  ְְְִִַַַַָּכגֹון 

מיחדֹות  ספּגנּיֹות  ואף קדּׁשה, ׁשל  ְְְְְִֶַָָָָֻֻֻֻמיחד 

ּכמעט  הי ּו החנּכה  חג לכבֹוד מכינה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻׁשהיתה 

אבל  יבלע ּנה, ּבכּפֹו ׁשּבעֹוד ּה ׁשמן, ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָֹללא

האידנא  ּדמתקרי קטנּיֹות ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָּגרעינים

ּוכדברי  וע ּקר, ּכלל  זכרֹונם עלה לא ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹ'ּפּצּוחים'

הּוא (ׁשם)הרמח"ל  הּמאכל , תענּוג הּנה  ְֲֲִֵַַַַַָָָ

ונפסד  אבד ּדבר היׁש ּומרּגׁש, מּוח ׁש ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָֻהּיֹותר 

כׁשע ּור אּלא ׁשעּורֹו אין ׁשהרי מּמּנּו? ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָיֹותר

ּבבני  וירד מּמּנה ׁשּיצא ּכיון ה ּבליעה  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבית 

היה. לא ּכאּלּו ונׁשּכח זכרֹו אבד  ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹהּמעים

הּלב  תּקּון היא ּפרׁש הרמח "ל - ְֳִִֵֵֵַַַָָָטהרה

על  אֹותנּו ּגּדלה  הכ "מ אּמי ְְֲִִִַַַָָָוהּמח ׁשב ֹות,

החל  אּביחצירא, לבית ה ּצּדיקים ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָּברּכי 

ּובכל  זיע"א יעקב  רּבי ק ּדיׁשא ְֲִִֵַַַַַָָָֹמהּסּבא

ּבחיקם, ׁשּגדלה יעקב  ירְך יֹוצאי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּצּדיקים

סאלי  ּבבא סידנא ּובפרט  לעינים, לנּו ְְְְִִִִֵַָָָָָָָוהי ּו

טהר ּבבחינת טהרה , לעֹוד ל ׁשאף ְְְְֳִִִַָָָֹזיע"א ,

ׁשּיכלה  אימת ּכל  כן ּוכמֹו אמץ, יסיף  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹידים

ללא  א ּמֹות ד' ללכת  ׁשּלא ּבק ּומּה ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹהק ּפידה 

ּבספרן  להתמיד  ׁשהביאתנּו והיא ְְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָנטילה,

וללמד  ּבארחֹותיהם להּביט צ ּדיקים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשל

יעקב' 'יגל הּפּיּוטים ספר  ּובפרט  ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּמע ׂשיהם,

מׁש לא יעקב  א ּביר ק ּדיׁשא ס ּבא  ְֲִִִֶַַַַָָָֹֹׁשחּברֹו

ה ּׁשּבת. ְִַַַָֻמּׁשלחן

ּפר ׁש שם)והּמהר"ל  אגדות הּטהרה (חידושי ְֲֳֵֵַַַַָָ

ס ֹוטה ּובמּסכת מעלה, י ֹותר עֹוד (מ"ט היא  ְֲִֵֶֶַַָָ

כט



אֹומר,א') אלעזר  ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי ְְְִִֵֶֶַַָָָּתניא,

טעם  ּבטלה מּיׂשראל , טהרה ׁשּפסקה ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּפני 

ונהגּו טהֹורין ׁשּכׁשהיּו מהּפרֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָוריח

את  ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש וטהר זכּו ְְֳִֵֶַָָָָָּבטהרה ,

רב  וכּו', רע  ּומּטעם רע מריח  ְִֵֵֵֵֶַַַַַַּפירֹותיהן

ׁשל  ס ּוג ּדחינּוניתא, ּתּומר ּתא  אׁשּכח ְְְִִֶַַַָָָהּונא 

טֹוב, ריח ּבּה ויׁש ׁשמנה ׁשהיא  מיחד, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻּתמר

ּבריּה, רּבה אתא ּבס ּודריּה, ּכרכּה ְְְְֲֵֵַַָָָָָָׁשקלה 

ּדחינּוניתא, ריחא מֹורחינא לאביו, ליּה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר

מריח  ׁשאּתה ּבָך יׁש טהרה  ּבני, לי ּה, ְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר

הּפר ֹות  ריח אצלָך ּבטל ולא ה ּפרֹות, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹריח

ניהליּה. יהבה ולכן ּבטהרה נֹוהג ׁשהּנָך ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶָָָָָמּפני 

ּכמֹו ל ּנפׁש, היא  הּטהרה  ּכי נלמד ְְֳִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּזה

ז"ל  ב')ׁשּתּקנּו ס' ּבי (ברכות ׁשּנתּת נׁשמה ְְִִֶֶַַָָָָ

ּביֹותר, הריח ּכח  ל ֹו היה וכאׁשר ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורה.

ׁשאמר ּו ּכמֹו הּנפׁש, מּצד  הּוא  הריח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר 

ב') מ"ג מּמּנּו(שם נהנה ׁשה ּנׁשמה ּדבר  ְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָאיזה

ׁשּמס ּלקת  ה ּוא וה ּטהרה הריח . אֹומר ְְֱֳֵֵֵֶֶֶַַָָָֻהוי

מן  טהרה נקרא וזהּו ּתע ּוב, מּכל ְְְֳִִִִֶַָָָָָָהּנׁשמה

חברּותא  לספר ּובהער ֹות הּנפׁש. ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻטמאת

הּכּונה  ׁשאין ּבאר  הּכהן  צדֹוק  ׁשרּבי  ִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכתב 

אז  נהגה לא ׁשהרי הּגּוף , מּטמאת ְְֲֲֳִֵֶַַָָָָָֹֻלטהרה

מ  ּולטמאת  נגעים, היתה טמאת לא  ּכבר  ת ְְְְְְִֵַַָָָָֹֻֻ

ּכמֹו ׁשה ּכּונה אּלא אדּמה. ּפרה ְֲֳֶֶַַַָָָָָָָֻטהרת

ה' יראת ואמרּו ה ', ּביראת והריחֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָׁשּכתּוב 

והיא  ּבטהרה, ּתֹורה ה ּלֹומד  זה ְְְֳִֵֶַָָָָטהֹורה,

נתנּו הּדּודאים אמר ּו ולכן מחטאים, ְְְֲֳִִֵֵַָָָָָָָטהרתֹו

טעמּו ׁשּלא יׂשראל ּבני ּבח ּורי  אּלּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹריח,

לאדם  ה ּׂשגה  ה ּוא ׁשהריח והיינּו חטא , ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָטעם 

הכ "מ  אּמי אצל  וכְך החטא, מּפגמי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָטהֹור 

מרּגיׁש היה  ׁשלחנּה, על לאכל ׁשּזכה מי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹֻּכל 

לפי  הערבים, ּבּמאכלים קד ּׁשה  ׁשל ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֻטעם 

ה ּמאכלים  על להתּפּלל  רגילה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשהיתה 

ויהיה  ּבריא , יהיה  מהם ׁשּיאכל ׁשּמי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרּבה ,

הּתֹורה. ללמד חׁשק  ְִֵֶַָֹל ֹו

ּפרׁש עּיּון (שם)הּמהרׁש"א הּוא  טהרה ְֳִֵֵַַַָָָָ

ללמד  עצמֹו לטהר האדם ׁשּצריְך ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה

וכן  טה ֹורה , היא ה' יראת כמ"ש ְְְִִֵַָָּתֹורה,

ּתמיד  מׁשתֹוקקת  היתה  הכ"מ  אּמי  ְְְִִִֵֶֶֶָָָאצל 

הּקד ֹוׁשה, ּבתֹורתנּו ידיעֹות ועֹוד  עֹוד ְְְְְִִֵַָָלה ֹוסיף 

היתה  ּבּבית והּבּׁשּולים ה ּנקיֹונֹות ּכדי ּתֹוְך ְְְְִִִִֵֵַַַַָָהן

ּתֹורה  וׁשעּורי קדׁש ּתכנּיֹות ל ׁשמע ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹמרּבה

השי"ת  ׁשּזּכנּו ּדיסק  וכל  הּדֹור , חכמי ְְְִִִִֵֶַַָָמּפי

ּפעמים  אֹותֹו ׁשמעה  מּיד  לאֹורה, ְְְְִִִָָָָָלה ֹוציא 

ּכל  ׁשאר ְך ואף  ס ֹופֹו, ועד מ ּתחּלת ֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹמס ּפר 

מאירה  והיתה  ׁשעֹות, מ40 למעלה ְְְְְְִִֵַָָָָָּדיסק 

ל ֹומר רא ּוי איְך אח"כ  האר ֹותיה את ִֵֶֶֶַָָָלי 

מׁשּתּדלת  ׁשהיתה ר ּבֹות ּופעמים ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּדברים,

לאחרים, ּׁשּׁשמעה מה את להעביר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמאד 

ׁשנים  ׁשּמסרה  ּכסדרן ּתמידין ּבּׁשע ּורים ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהן

לבני  ׁשּבת ּבסעּודֹות והן  לנ ׁשים , ְְְְִִִֵֵַַָָר ּבֹות

ולאֹורחים. ְְִִַַָה ּבית 

ּפר ׁש ה ּמהר"ל - אגדֹות חסידּות (חידּוׁשי ֲֲִִֵֵֵַַַַָ

והרמח"ל שם) הּנפׁש, זּכּות  ה ּוא החסיד ּות ְְֲִֶֶַַַַַָָ

שם) יח מה (פרק הּוא  החסידּות ׁשר ׁש ֲִֵֵֶַַֹּבאר 

ז"ל יז)ּׁשאמר ּו ׁשעמלֹו(ּברכֹות אדם "אׁשרי , ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

והענין  ליֹוצרֹו". רּוח נחת ועֹוׂשה  ְְְְְִֶַַַַָָָבּתֹורה

ּכל  על  ה ּמּטלֹות ה ּמצו ֹות ה ּנה ּכי ְִִִֵַַַָָֻהּוא ,

עד  ידּועה וחֹובתן הן , יד ּועֹות  ּכבר  ְְְְְִֵֵַָָָָָיׂשראל

את  ׁשאֹוהב מי אמנם  מּגעת, היא ְִִֵֵֶֶַַַָָָהיכן

לא  אמּתית, אהבה ׁשמֹו ית ּברְך ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹהּבֹורא 

ּׁשּכבר ּבמה  עצמֹו לפטר ויכ ּון  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹיׁשּתּדל 

יׂשראל  ּכל  על  אׁשר  החֹובה מן ְְְֲִִֵֶַַָָָָֻמפרסם

ּבן  אל ׁשּיקרה ּכמ ֹו לֹו יקרה אּלא  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָּבכלל ,

ּדעּתֹו את אביו יגּלה ׁשא ּלּו אביו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָאֹוהב

הּדברים, מן ּבדבר חפץ  ׁשהּוא  מעט ְְְִִִֵֶַַָָָָּגּלּוי 

ההּוא  ּוב ּמעׂשה הה ּוא ּבּדבר הּבן יר ּבה ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּכבר 

אמר ֹו ׁשּלא  ּפי על  ואף ּׁשּיּוכל, מה ְֲִֶֶַַַַָָֹּכל 

די  הּנה  דּבּור , ּובחצי  אחת ּפעם אּלא ֲִִִִֵֶַַַַַַָָאביו

אביו  ׁשל ּדעּתֹו היכן להבין ה ּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָלא ֹותֹו

אמר לא א ׁשר את גם  ל ֹו לעׂשֹות ֲֲֶֶַַַָָֹנֹוטה ,

ׁשּיהיה  ּבעצמֹו לדּון ׁשּיּוכל  ּכיון ּבפר ּוׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָלֹו

ימּתין  ולא לפניו, רּוח נחת ההּוא ְְְִַַַַַַָָָָֹהּדבר

ל



ּפעם  לֹו ׁשּיאמר א ֹו ּבפר ּוׁש יֹותר ְְֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיצּוה ּו

מפעל ֹותיה  ּכל הכ "מ אּמי  אצל וכן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָאחרת.

א ּלא  עליהם , ׁשּנצטּותה מחמת הי ּו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא 

ּׁשּבאר מה וכן מאד , ּבמצו ֹות חפצה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהיתה 

יט)הרמח "ל פרק הּוא (שם החסידּות ּבחלקי ְְְֲִֵֶַַַָ

ק ּיּום  - וענינֹו ל ּמק ֹום , אדם ׁשּבין  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבּמע ׂשה

עד  ׁשּבהם  ה ּדק ּדּוקים  ּבכל הּמצוֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָּכל 

ׁשּקראּום  הם וא ּלה  מּגעת, האדם ׁשּיד  ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמק ֹום 

ואמרּו מצוה ", "ׁשירי לח)חז"ל  "ׁשירי (סוכה , ְְְְְֲִֵֵַָָָָ

על  אף ּכי הּפרענּות ", את מע ּכבים ְְְְִִִֶַַַַָָֻמצוה

יצא  ּוכבר זּולתם נׁשלם  הּמצוה ׁשּגּוף ְְְִִִֶַַָָָָָָּפי

יׂשראל, המֹון לכל  זה ה ּנה ח ֹובתֹו, ידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָבזה 

להרּבֹות  אּלא להם אין החסידים ְְֲִִֵֶֶַַַָָאְך

ו  אּמי ּבהׁשלמתם וכן ּכלל. ּבהם למעט לא  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מצוה, ּבׁשירי מאד מק ּפידה היתה ְְְְְִִִֵַָָָָָֹהכ"מ

ה ּקּדּוׁש מּכֹוס  לטעם  והב ּדלה ק ּדּוׁש ׁשל ְְְִִִִֵֶַַָָֹהן

ל ׁשמר הבּדלה, יין  מּׁשירי  ּבּגּוף ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹולמרח 

ׁשירי  לׁשמר וכן חמץ, ל ׂשרפת ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹהּלּולבים

ּולנּׁשק  הּבית, ּבהם לע ּׁשן חנּכה ׁשל  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻּפתיל ֹות

ּכׁשהיינּו העינים על  ּולהעבירם  ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּציצּיֹות 

ּבציצית. עטּופים ּבׁשּבת ה ּכנסת מּבית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשבים

הרמח"ל ע ֹוד  ּׁשּבאר  ּבמה החלק (שם)וכן ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

לחברֹו, אדם ּׁשּבין  ּבמה הּוא  ׁשּבראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשני

לע ֹולם  האדם ׁשּיהיה ההטבה , גדל  ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹוענינֹו

ּבּגּוף, וזה להם. מרע  ולא ל ּברּיֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹמיטיב 

לעזר מׁשּתּדל ׁשּיהיה - ּבּגּוף ּובּנפ ׁש. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבממ ֹון

מעליהם, מּׁשאם  ויקל  ּׁשּיּוכל  ּבמה  אדם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל 

ּׁשּׁשנינּו מה ו)וה ּוא עם (אבות בע ֹול  "ונ ֹוׂשא  , ְְְִִֵֶַָ

ּבגּופֹו נזק  איזה לחבר ֹו מּגיע ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַחבר ֹו",

יטרח  להסירֹו אֹו אֹותֹו למנע  יכֹול ְְְֲִִִַַַָֹוהּוא 

ּתּׁשיג ּכאׁשר לס ּיעֹו - ּבממֹון לע ׂשֹותֹו. ְְְְֲֲִֵֶַַַַָּכדי

ּׁשּיּוכל, מה ּבכל  הּנזקין  מּמּנּו ולמנע  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹידֹו

ׁשּיכ ֹולים  נזקין מיני ּכל הּוא ׁשּירחיק  ׁשּכן  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכל 

ואפ ּלּו לר ּבים, ּבין ליחיד  ּבין מחמתֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָלב ֹוא

ׁשּיכֹול  ּכיון מצ ּוי, הּזקן אין  מּיד  ִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשעּתה

ז"ל  ואמרּו ויעבירם, יסירם  כ ְך לידי ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָלב ֹוא

ב) ּכׁשּלְך".(אבות עליָך חביב חבר ָך ממ ֹון "יהי ,ְְְֲִִֵֶֶָָָָ

מּכל  להפרי ׁש מׁשּתּדלת הכ"מ א ּמי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָוכן

צדק ֹות  ולעׂשֹות מעׂשרֹות, לּה ׁשּנּתן ְְְֲִֶֶֶַַַַָָּכסף

למֹוסדֹות  קב ּועה  ּכספים ּבחל ּקת הן ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻהרּבה ,

ּומאכל  ממֹון מּתן ּבמׁשלֹוח  הן וחסד , ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּתֹורה

אם  ּובפרט  נזקק ֹות, ּולמׁשּפחֹות ְְְְֲִִִִִִַָָָלענּיים

א ֹוספת  היתה ּכּלה, הכנסת על ְְְֶֶַַַַָָָָָָׁשמעה

ׁשּׁשלחה  ּפעמים וכ ּמה  ּׁשּיכלה  מה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָעב ּור ּה

ליעדֹו. ה ּכסף  להעביר ְְֲֲִִֶֶַַַאֹותי

הרמח"ל  ּכתב ׁשּיׁשּתּדל (שם)ע ֹוד - ּבּנפ ׁש ְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּביד ֹו, ׁשּיׁש רּוח קרת ּכל  לחברֹו ְֲֲֵֵֶַַַַָָֹלע ׂשֹות

הענינים, ׁשאר  ּבכל ּבין הּכבֹוד  ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָּבין 

לחבר ֹו יעׂשהּו ׁשאם יֹודע  ּׁשהּוא מה  ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָּכל 

אּמי  אצל  וכן מּמּנּו. רּוח נחת מק ּבל  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַהּוא 

ּבהכנסת  מאד  מׁשּתּדלת היתה  ְְְְְִֶֶַַַָָָֹהכ"מ

מאֹוכלי  היּו רּבים  ר ּבֹות ּופעמים ְְְִִִֵֵַַָָאֹורחים,

ּכן  ידי ועל טֹובים, וימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָֻׁשלחנּה

וכן  להשי"ת, הּברּיֹות את  מקרבת ְְְְִֵֶֶֶַָָָהיתה 

והּקׁשר האחד ּות את לח ּזק  ּדֹואגת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיתה 

היתה  והיא הּמרחבת, וה ּמׁשּפחה האחים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבין 

הּמׁשּפחה. לכל  ודגמא ְְְְִֵֶַָָָָֻסמל 

הרמח"ל  ּבאר - כב)ענוה פרק ה ּוא,(שם ְֲֵֵַַָָָ

מּׁשּום  עצמֹו מח ׁשיב ּבל ּתי האדם ְְְֱִִִִַַָָָהיֹות 

לא  ּפעם  אף  הכ "מ אּמי וכן  ׁשּיהיה, ְְִִִֵֶֶַַַַַֹטעם 

לכ ּבדּה ׁשּצרי ְך ּדמ ּות לאיזֹו עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהחׁשיבה

אֹותנּו ּׁשחּנכה מּמה חּוץ  לּזּולת, ְְִִֶַַַַַָָּביחס 

ׁשהיתה  הגם ואם, אב  לכּבּוד  ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבזהיר ּות

מׁשּפיעה, ּדמּות והיתה ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַָָָָמל ּמדת

ּבצניעּות  לנהג אֹותנּו ּומל ּמדת נֹוהגת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹוהיתה

אליה, ּביחס  זה וכל  ּכב ֹוד , מּכל  מאד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולברח

ׁשּנכ ּבדם  מאד  הק ּפידה לּזּולת ּביחס  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹאבל

היתה  הי"ו לאבי ּבפרט ׁשאפׁשר, ּכב ֹוד  ְְְְְִִֶֶָָָָָָָּבכל

ה ּכנסת  לבית אּתֹו ללכת אֹותנּו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמחּנכת

לנּׁשק ֹו ל ּבית ּבה ּכנס ֹו מּיד ולק ּום עּמֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹולחזר 

ּבׁשל ֹומֹו. ְְְִִֹולדרׁש

לי



ּבמׁשנה  אֹותנּו הזהירה אדם לכל  ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן 

ּובפרט  אפ ׁשרי, ּכבֹוד ּכל לתת ְְְִִִֵֶָָָָָזהירּות

ק ֹוראה  והיתה ּבפיה ׁשגּור והיה ְְְְְֲִִַָָָָָָָָלחכמים ,

"וכל  ּבאּגרּתֹו הרמּב"ן ּׁשּכתב  מה ְְְְִִֶַַַַַָָָָּתדיר 

ּגד  יהיה אֹואדם חכם אם ּבעיניָך, מּמָך ֹול  ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

הּוא  רׁש ואם לכּבדֹו. עליָך הּוא , ְְְִִֶַָָָעׁשיר

ּבלבב ָך חׁשב  מּמּנּו, חכם אֹו עׁשיר ְְְֲִִִֶַָָָָָֹואּתה 

ׁשאם  מּמָך, זּכאי  והּוא מּמּנּו חּיב  אּתה ְְִִִִֶֶַַַַָָּכי 

וכּמה  מזיד" ואּתה ׁשֹוגג הּוא  חֹוטא  ְְִֵֵֵַַָָהּוא 

"ׁשמע  ׁשם הרמּב"ן ׁשּכתב ה ּדברים  ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּתֹואמים

א ּמָך ּתֹורת ּתּטׁש ואל אביָך מּוסר (משלי ּבני  ְְִִִִֶַַַָֹ

ּבנחת א) ּדבריָך ּכל לד ּבר ּתמיד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּתתנהג

הּכעס  מן ּתּנצל ּובזה עת, ּובכל  אדם  ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלכל 

וכן  אדם". ּבני להחטיא רעה מּדה  ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשהיא

לברכה זכר ֹונם רּבֹותינּו כא)אמר ּו ,(נדרים ְְְִִֵַָָָָ

ּבֹו, ׁשֹולטין ּגיהּנם  מיני  ּכל  הּכֹועס , ְִִִֵֵֵַָָֹ"ּכל 

יא)ׁשּנאמר  והעבר(קהלת  מ ּלּבָך ּכעס  "הסר , ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּנאמר ּגיהּנם, אּלא רעה ואין  מּבׂשרָך", ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרעה

טז) וכאׁשר(משלי רעה". ליֹום  רׁשע "וגם ,ְְְֲֶַַָָָָ

מּדת  לּבָך על ּתעלה  הּכעס , מן ְֲִִִִֵֶַַַַַַָּתּנצל 

ה ּמּדֹות  מּכל טֹובה מּדה ׁשהיא ֲִִִִֶַָָָָָָהענוה,

ׁשּנאמר  כב)טֹובֹות, יראת (שם ענוה "עקב  ְֱֲִֵֶֶֶַַָָ

אֹותנּו מזהירה היתה הכ "מ א ּמי וכְך ְְְִִִַָָָָָה'",

עת. ּובכל אדם לכל ּבנחת ְְְְֵֵַַַָָָָלדּבר 

הרמח"ל ּכתב - החטא פרק יראת (שם ְְְִֵַַַַַָָ

אחרכד) נמנית הּזאת הּמּדה ראֹותנּו ְְִִִֵֵֵַַַַָֹה ּנה

ה ּנה, עד  זכרנּו א ׁשר  ה ּטֹוב ֹות הּמּדֹות ְֲִֵֶַַַַָָָּכל 

ׁשּיהיה  ׁשראּוי ענינּה על להעירנּו לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדי

לה ּׁשיג וק ׁשה  מאד  וע ּקרי  נכּבד  ענין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹוּדאי

מי  א ּלא אליו להּגיע  יּוכל  לא  ׁשּכבר ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

זכרם. ׁשּקדם  ה ּמּדֹות  ּכל הּׁשיג ְְִִִִֶֶַָָָָָׁשּכבר 

הּיראה  מיני ּכי ׁשּנק ּדים, צריְך ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאמנם

מאד  ק ּלה  האחת ׁשל ׁשה , ׁשהם  ׁשנים ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹהם

ק ׁשה  והּׁשנּיה  ּכמֹוה ּו. קל  ּדבר  אין ְְְִִֵַַַָָָָָָָלה ּׁשיגּה

ּגד ֹול  ׁשלמּות כן ּכמֹו ּוׁשלמּותּה ה ּכל , ְְְִֵֵֵַָָֹמן

האחד, ה ּמין וזהּו הענׁש, יראת יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמאד .

הּׁשני, הּמין וזה ּו הרֹוממ ּות, יראת ְְְְִִִֵֵֶַַַָויׁש

הענׁש יראת מּמּנּו, ׁשני חלק  החטא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיראת

ה' ּפי את מעבר יירא ׁשאדם  ְֲִִִֵֶֶָָָָֹּכפ ׁשּוטּה,

אם  לעברֹות, אׁשר הענׁשים מּפני ְֱֲֲֳִִִֵֵֶָָָָֹאלהיו

ח ּנכה  הכ "מ אּמי וכן  לּנפׁש. ואם ְְְִִִִֵֶֶַַָלּגּוף 

מאד  להרחיק  ּכג ֹון קטּנים ּבע ֹודּנּו ְְְְְְִִֶַַָֹאֹותנּו

עב ֹור עד ּולהמּתין ּבּמטּבח, לחלב ּבׂשר  ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּבין 

אפ ּלּו ּבה  ׁשּיׁש האכילה מּסּיּום  ׁשעֹות ֲֲִִִִֵֵֶָָָָׁשׁש

והיה  ּבׁשּבת, מּמקצה  ּובזהירּות עֹוף, ְְְְְִִִֶַַָָָֻּבׂשר

ּבאיזה  ח "ו  מּלה ּכׁשל  ּפחד ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָנראה

ע ֹון. ְִָמכׁשֹול

הרמח"ל ּבאר  הּוא (שם)עֹוד ה ּׁשני  ה ּמין ְִִֵֵֵַַַַָ

מן  ירחק  ׁשהאדם והּוא  הר ֹוממּות, ְְְְִִִֶַַָָָָיראת

הּגד ֹול  ּכב ֹודֹו מ ּפני יע ׂשם ולא  ְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹהחטאים

ל ּבֹו יערב איְך אֹו יקל  איְך ּכי ׁשמֹו, ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָיתּבר ְך

ּדבר לעׂשֹות ונמאס  ׁשפל ודם  - ּבׂשר ְְֲִֶַָָָָָָָָָׁשל

ׁשמֹו. ויתעּלה יתּבר ְך ה ּבֹורא ׁשל  רצֹונֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָנגד

לה ּׁשיג ק ּלה ּכְך ּכל אינּה ה ּיראה זאת ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹוהּנה 

ידיעה  מּתֹוְך אּלא תּולד  לא ּכי ְִִִִֵֶָָָָֹאֹותּה,

ועל  יתּבר ְך רֹוממּותֹו על  להתּבֹונן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָוהׂשּכלה ,

ּדברים  אּלה  ּכל  האדם, ׁשל ְְִִֵֶֶָָָָָּפחיתּותֹו

והיא  ּומׂשּכיל , הּמבין ה ּׁשכל ְְְִִִִֵֵֶַַַמתֹולדֹות 

מאחד  ׁשני , לחלק  ׂשמנּוה אׁשר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּיראה 

יב ֹוׁש ּבּה זכרנּו, אׁשר החסיד ּות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָמחלקי

להתּפּלל  ק ֹונֹו לפני ּבעמד ֹו ויחרד  ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָהאדם

המׁשּבחת  הּיראה  היא  עב ֹודה , ּכל לעבד  ְְֲֲִִַַַַַָָָֹֻאֹו

מה  וה ּוא ע ֹולם, חסידי ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָׁשּנׁשּתּבחּו

ואֹומר מדּבר  כח)ּׁשּמׁשה "ליראה (דברים , ְְְְִֵֵֶֶַָֹ

אלהי ָך". ה ' את הּזה והּנֹורא ה ּנכ ּבד הּׁשם ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאת

ע ּתה, ּבבאּורּה ׁשאנחנּו ה ּיראה ְְְֲִֵֶַַַָָָֹזאת

מּיראת  חלק  ּכמֹו היא  החטא, יראת  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַּדהינּו,

עצמֹו. ּבפני מין ּוכמ ֹו ׁשּזכרנּו, ְְְְְִִֵֶַַָָהרֹוממּות

ירא  האדם ׁשּיהיה  הּוא ענינ ּה הּנה  ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהינּו

ּבם  נתערב ּפן מעׂשיו, על  ּתמיד ְְֲִִֵֵֶַַָָָָודֹואג

איזה  ׁשם  יהיה ּפן אֹו חטא ׁשמץ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָאיזה 

ּכב ֹודֹו גדל לפי ׁשאינֹו גדֹול א ֹו קטן ְְִֵֶֶָָָָֹֹדבר 

לי



היתה  הכ "מ אּמי וכן ׁשמֹו. ורֹוממ ּות ְְְְְְִִִֵֵָָָיתּבר ְך

החסידים, מּמעׂשי לנּו ּולס ּפר לקרא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹמרּבה

ּדגמא  ּבעצמּה והיתה ּבק ֹונם, ּדבקים הם ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻאיְך

מּיד  ּבק ּומּה ית ּברְך לה ּׁשם ְְְְְְִִִֵֵַַָָָלהתּבּטל ּות

ּובתפּלתּה הּׁשחר ּברכֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָּכׁשּמתחילה 

וכן  רב, זמן  למ ׁשְך ּבדבק ּות נמׁשכת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהיתה 

ּברכֹות. ּוׁשאר הּמזֹון ּברּכת מברכת ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשהיתה

הרמח"ל  ּכתב - כו)קד ּׁשה פרק "ענין (שם ְְְִַַַַָָָֻ

עב ֹודה  ּתח ּלתֹו ּדהינּו, הּוא, ּכפּול  ְְְְֲִַַָָָָֻהּקד ּׁשה

מ ּתנה, וס ֹופֹו הׁשּתּדל ּות ּתח ּלתֹו גמּול , ְְְְְְִִַַָָָוס ֹופ ֹו

מק ּדׁש ׁשאדם מה ה ּוא ׁשּתחילתֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָוהיינּו

מה  וה ּוא אֹותֹו. ּׁשּמק ּדׁשים מה וס ֹופ ֹו ְְְְְִֶַַַַעצמֹו

ז"ל  לט)ּׁשאמרּו עצמֹו(יומא מק ּדׁש "אדם , ְְְֵֶַַַָָָ

- מּלמּטה הרּבה , א ֹותֹו מק ּדׁשים  - ְְְְְִִֵַַַַָמעט

הּוא  ההׁשּתּדלּות  מלמעלה". אֹות ֹו ְְְְְְִִִַַַַָמק ּדׁשים

החמרּיּות  מן ונעּתק  נבּדל האדם ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה 

ׁשעה  ּובכל עת ּבכל  ּתמיד  ּומת ּדּבק  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָלגמרי

זכתה  זֹו למדרגה הכ"מ אּמי וכן ְְְְִִֵֵֵַָָָָֹּבאלהיו".

ּביּסּורים  נמצאת ׁשהיתה ימיה, ס ֹוף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָלקראת 

ּכלל  ּולׁשער לתאר  יכ ֹול  הּפה  ׁשאין  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָנֹוראים

ּגּופ ּה, ּבכל ׁשהּקיפּוה  ה ּבּצק ֹות מחמת ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָועּקר ,

מּמּנּה ונּטל מנֹוח, לּה היה לא  ּתנּוחה ְְְִִֶַַָָָָָָֹובׁשּום 

היתה  אכילתּה וכל  ה ּמאכלים , ְְֲֲִִַַַַָָָָָָטעם 

היתה  ּבפיה  ּכּפרה, מזּבח  ואּׁשים, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָּכקר ּבנֹות

לר ּכְך צריכה  ׁשהיתה ׂשרפה, ּכעין  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמרּגי ׁשה 

והיתה  ּובמׁשחֹות, ּג'לי ּבכעין ח ּכּה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָאת

וע ֹוד  טּפה  ּכפׁשּוטֹו ּבמ ׂשּורה נמּדדת ְְְְְִִִִִֶֶָָָָׁשתּיתּה

היא  ּומכאבינּו נׂשאה היא חלינּו את ְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹטּפה ,

"נעּתק  להיֹות הרמח"ל  ּכדברי וזכתה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָסבלה,

עת  ּבכל  ּתמיד ּומתּדּבק  לגמרי  החמרּיּות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמן

ּופרסמנּו ׁשּמצאנּו ּכפי ּבאלהיו", ׁשעה ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹּובכל 

ׁשהיתה  מהּפתקים חלק  ה ּׁשבעה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהס ּפד 

להשי"ת. והֹודאה ּדבק ּות  ׁשּכּלם ְְֵֶֶֶָָָֻּכֹותבת,

שמפסידי  ספרֹו יׁשרים המס ּלת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָּומס ּים 

ורב  האמּתּיֹות  הידיעֹות חסרֹון הם, ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹהּמּדה

מ ֹוצא  החמר ּיּות ּכי האדם. ּבני עם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהחברה

הּנפ ׁש ונׁשארת ּומתחּזק  ונע ֹור  מינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַאת

ּבהּפרדֹו א ְך מּמאסרּה. תצא ולא בֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹלכּודה

ה ׁשראת  אל עצמֹו ויכין לבּדֹו י ּׁשאר  - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמהם 

ּבּה ליל ְך, ׁשר ֹוצה ּבּדר ְך הּנה  ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻקד ּׁשתֹו,

ּתת ּגּבר ל ֹו יּתן אׁשר האלהי ּובעזר ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻיֹוליכ ּוהּו,

ותד ּבק  הּגּופנּיּות את ּותנ ּצח ּבֹו ְְְְִִֶַַַַַָנפׁשֹו

יעלה  ּומּׁשם  ּבֹו. ותׁשלם  יתּברְך ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻּבקדּׁשתֹו

ה ּקדׁש, הרּוח והיא יֹותר  גב ֹוהה  מעלה ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹאל 

מחק  למעלה  להיֹות ה ׂשּכלתֹו ּתּגיע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּכבר 

מעלה  אל ּדבק ּות ֹו להּגיע ויכֹול ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָהאנֹוׁשי .

ׁשל  מפ ּתח ּביד ֹו יּמסר ׁשּכבר  ּגד ֹולה ּכְך ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל 

לאל ּיהּו ׁשּנמסר ּכמֹו ה ּמתים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתחּית

עצם  על  ּׁשּמֹורה מה ׁשה ּוא ְֱִֶֶֶֶֶַַָֹולאליׁשע ,

יתּברְך הּוא ׁשּבהיֹות  יתּבר ְך, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָההתּדּבק ּות

חי. לכל חּיים ה ּנֹותן החּיים, מק ֹור  ְְְִִֵַַַַַָׁשמֹו

ז"ל  ב)ּוכמאמרם מפּתחֹות (תענית "ׁשלׁשה , ְְְְֲַַַָָָֹ

הּמתים " ּתח ּית מפּתח  ׁשליח , ביד נמסר ּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹלא 

ּגמּור, ּדבק ּות יתּברְך ּבֹו ה ּדבק  הּנה  ְְְִִֵֵֵֵַָָָוכּו'.

החּיים  מׁשְך אפ ּלּו יתּברְך מּמּנּו למׁשְך ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹיּוכל

י ֹותר ּבפרט ל ֹו ּׁשּמתיחס  מה ׁשה ּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָעצמם,

ּׁשּסּימה  מה והּוא ׁשּכתב ּתי. ּכמֹו הּכל , ְְְְִִִֶֶַַַָָֹמן

ה ּקדׁש, רּוח לידי מביאה "ּוקד ּׁשה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבריתא,

מב  הּקד ׁש ה ּמתים":ורּוח  ּתחּית לידי יאה  ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ

תדע  ׁשּכמֹוני ידעּתי  נעים, ק ֹורא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָואּתה 

חּקי  ּכל את זה ּבספרי ּכּליתי לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶָֹֻאׁשר 

ל ֹומר ּׁשּיׁש מה ּכל  אמרּתי ולא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹהחסידּות ,

להת ּבֹונן  ואין ס ֹוף , לּדבר אין ּכי זה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבענין

ּפרט  מ ּכל  קצת אמר ּתי  אבל  ְְְְֲִִִַַָָָָָּתכלית,

חּבּורי  יסדּתי  עליה אׁשר הּבריתא , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבפרטי

וראׁשית  התחלה  להיֹות ּׁשּיּוכל  מה  והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָזה,

ׁשּנגלה  ּכיון ההם, ּבענינים העּיּון  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלהרחיב

ּבדרְך ּבם ללכת לעינינּו ארחם ונפ ּתח ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָדרּכם 

נאמר ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל ועל א)מיׁשֹור, ,(משלי ְֱִֵֶֶַַַָָ

ּתחּבלֹות  ונב ֹון לקח ויֹוסף  חכם ְְְְִֵֶַַַָָָֻ"יׁשמע

ה' "ּכי אֹותֹו, מס ּיעים ל ּטהר  והּבא ְְְְִִִִֵֶַַָָיקנה ",

ּותב ּונה" ּדעת מּפיו חכמה, ב)יּתן  (שם ְְִִִֵַַָָָ

לג



בֹוראֹו. לפני ּדרּכֹו את איׁש איׁש ְְְְְִִִִֵֶַַלהיׁשיר 

הם, למלְך הכ "מ אּמי מעׂשי אני א ֹומר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַוכן

ּומי  למנ ֹותם יּוכל  מי הּמלכים , מלכי  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָמל ְך

מן  מעט א ּלא מניתי ולא  לספרם, ְְְְִִִֶַַָָָָֹיּוכל

עצמי  לעֹורר  ּכדי האמר, ּבקצירת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּמעט,

ּבמה  ׁשּנּוכל , ּכּמה עד  להחזיק  ּגילי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַָּובני 

אּתה", ּובׂשרי עצמי "אְך ּבבחינת ּבי, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּׁשּנטעה 

אנּו רּוח נחת לפניו לע ׂשֹות ּבֹוראנּו ְְֲִֵֵַַַַַָָָויזּכנּו

ּולל ּמד  ללמד ע ֹולם עד זרענ ּו וזרע ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָֹוזרענּו

ּתֹורתָך ּדברי ּכל את ּולק ּים ולעׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹלׁשמר

ּומּׁשאר מּזה ׁשּתּמׁשְך והתע ֹוררּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּבאהבה ,

ּולל ּמד  ללמד  ּבֹוראנּו ׁשּיזּכנּו ה ּתֹורה  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹּדברי 

נׁשמתּה לע ּלּוי יהיה ּפה, ּובעל  ְְְְְִִִִֶֶַָָָּבכתב

וצּדיק ֹות  צּדיקים ּבמח ּצת ליׁשב  ְְְִִִִִֵֵַַַַָהּטה ֹורה ,

מ ֹורי  אבי ּבעד ּולהע ּתיר  עדן, ּבגן  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָאׁשר 

עם  ואר ּכים טֹובים ימים לאר ְך ְְֲִִִִִֶַָָֹֻׁשליט"א 

ׁשּנזּכה  יׂשראל  ּכלל ּבתֹוְך חלציה יֹוצאי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל 

ּכרצ ֹונֹו. רצ ֹונֹו לעׂשֹות ְְֲִִַָּתמיד

מיכאל מּמּני ּבנּהארן ְִִִֵֶֶָָֹ

ּבקרֹוב  ה ּמתים ּבתח ּית הּמאירים  ּפניה לראֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהמצ ּפה

לד






