
 

  



ר־ִאתֹו  ֶאת ָהָעם ַּוַיַחץ   ֲּאׁשֶ
ֵני ַמֲחנֹות וכו' ְּוכוְּוֶאת־ַהצֹאן   ...'ִלׁשְ

ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ   ְּוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהּנִ
 )'ט-'ח, ב"בראשית ל(

ֵלָמה יג ָהֵעָצה ַהׁשְ ה ְלַהׂשִ ָקׁשֶ רֹוִאין ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּ ן ְצִריִכי, ּ
ל־ָפִנים ְּלִהְתַנֵהג ְלִפי ֲחֻלַקת ָהֵעָצה ַעל־ּכָ ֹאֶפן , ּ ּבְ

ָאר ִלְפֵליָטה  ָאר לֹו ַמֲחֶנה ַהִנׁשְ ל־ָפִנים ִיְהֶיה ִנׁשְ ַעל־ּכָ ּׁשֶ ּ
לֹום ֵיֵלך . ְולֹא ִיְהֶיה ֶנֱאָבד ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ לֹא ֹיאַמר ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ

ְּוִיְתַהֶנה ְוכו ל־ָפִנים ַרק ִיׁשְ, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן' ּ ַעל־ּכָ ַּתֵדל ׁשֶ ּ ּ
ֵאר ְוכו ִיׁשָ ֵאר ַמה ׁשֶ ִּיׁשָ ּ ּ רֹוֶאה ָאָדם . 'ּּ ׁשֶ ַּהְינו ּכְ

ר ּבֵ ִמְתּגַ מֹו ׁשֶ ר ָעָליו ּכְ ּבֵ ַהֵיֶצר־ָהָרע ִמְתּגַ ּׁשֶ ְוִנְדֶמה לֹו , ּ
ָראוי ֶנְגדֹו ּכָ ֹכחֹו ַלֲעֹמד ּכְ ֵאין ּבְ ּׁשֶ ב , ּ חֹוׁשֵ ְּוָכל ַמה ׁשֶ

ָראויֵּעצֹות ְוַתְחּבול ָידֹו ּכָ ּוֵמֲחַמת זֶה , ֹּות ֵאינֹו עֹוֶלה ּבְ
ֲּעָצתֹו ֲחלוָקה ָתִמיד ִיְסֹמך , ּ ל ֲעָצתֹו ָהִעָקִרִיית ׁשֶ ְֲאַזי ּכָ ּ ּ ּ

ַּעל ּכַֹח ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ֵיֵלך ִיְמָצא ּבֹו , ּ ֵאיזֶה ֶדֶרך ׁשֶ ּבְ ְׁשֶ ְּ ּ
ַרך' ה ִפי ֲחֻלַקת. ְִיְתּבָ ּוְלֵעת ַעָתה ִיְתַנֵהג ּכְ ּ זֶה ,  ָהֵעָצהּ ּׁשֶ

ִחיַנת  ַּוַיַחץ ֶאת ָהָעם ְוכו'ּבְ ָאר ' ּ ְּוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהִנׁשְ ּ
ִיְהֶיה ', ִלְפֵליָטה ֵאיך ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ע ּבְ ִיְקּבַ ַּהְינו ׁשֶ ְּ ּ

לֹא ֶאְהֶיה ָנסֹוג ָאחֹור ְלַגְמֵרי  ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֲאִני ָחָזק ׁשֶ ּ
ַרך' ֵמה ְולֹא ֶאְהֶיה ,  ַעְצִמי ְלעֹוָלםְולֹא ֲאָיֵאׁש ֶאת, ְִיְתּבָ

רוִעים ְוכו ֵהם ּגְ לֹום ֵמַהֲחִסיִדים ַהְנפוִלים ׁשֶ ַּחס ְוׁשָ ּ ּ ּ '
ַמְענו ִמַצִדיִקים, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ׁשָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּּ ַרק ֲאִני ַעל , ּ

אוַכל ַמְרִתי ֶאֱעֹמד ַלֲחֹטף ַמה ׁשֶ ִּמׁשְ ּ ְלַמַען ִיְהֶיה , ּ
ָאר ִל ַּהַמֲחֶנה ַהִנׁשְ ל. ְפֵליָטהּ ָהָאָדם ָחֵפץ , ְלָמׁשָ ׁשֶ

ִהְתּבֹוְדדות ה ּבְ ה ְוִיְתַפֵלל ְוַיְרּבֶ ִיְלֹמד ַהְרּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ְוִיְהֶיה ָנִקי , ּ
ל ֵחְטא ְוִהְרהור ְוכו ֵּמַעָתה ִמּכָ ּ ה ָעָליו ', ּ ָקׁשֶ ְּורֹוֶאה ׁשֶ

אוַכל ', ְּוכו ל־ָפִנים ַמה ׁשֶ ַעל־ּכָ ַדְעתֹו ׁשֶ ִּיְהֶיה ָחָזק ּבְ ּ ּ ּ
ַחַייַל ל , ֲּחֹטף ּבְ ָכל ּכִֹחי ַלֲחֹטף ֵאיזֶה טֹוב ּכָ ַע ּבְ ֶאְתַיּגֵ

לֹום לֹא אוַכל ְלִהְתַפֵלל , ּיֹום ִמיֵמי ַחַיי ְּוִאם ַחס ְוׁשָ ּ ּ
ָלל ל ְתִחָנה , ּכְ ך ֵאיזֶה ִדּבור ׁשֶ ר ַאַחר ּכָ ֶּאְרֶאה ְלַדּבֵ ּ ּ ּ ְ

ה ְוכו ּוַבָקׁשָ לֹום ּגַ. 'ּּ ּם ִמזֶה ַמה ְוִאם ִיְמָנֵעִני ַחס ְוׁשָ
ַמְעִתי ִמִפיו ַז(ַּלֲעׂשֹות  ׁשָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן , )ל"ּ

ה ר , ֶאְלֹמד ְמַעט אֹו ַהְרּבֵ ּבֵ ל־ָפִנים ֶאְתּגַ ְּוַעל־ּכָ
ְרצֹונֹות ֲחָזִקים ַלה ַרך' ּבִ ל־ָפִנים , ְִיְתּבָ ְּוֶאְצַעק ַעל־ּכָ

יָעה ל עֹוָלם הֹוׁשִ ְוִאם ֲעָצִתי . זֶהְּוַכיֹוֵצא ּבָ, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵביִתי ב ּבְ ע אֹו ֵליׁשֵ ְוֵאיִני ָיכֹול ָלֵתת , ֲּחלוָקה ִאם ִלּסַ

י ַדְעִתי, ֵעָצה ְלַנְפׁשִ ל־ָפִנים ֲאִני ָחָזק ּבְ ַּעל־ּכָ ין , ּ ּבֵ ׁשֶ
אוַכל ֶדֶרך ֶאְחֹטף טֹוב ַמה ׁשֶ ין ּבַ ֵביִתי ּבֵ ּּבְ ּ ָאֵרי . ְּ ׁשְ ְוֵכן ּבִ

ר ְלָפ ִאי ֶאְפׁשָ ִחיַנת , ְרָטםְּדָבִרים ׁשֶ ְוָהָיה 'ְוָכל זֶה ּבְ
ָאר ִלְפֵליָטה ַּהַמֲחֶנה ַהִנׁשְ ֵפֵרׁש ַרׁשִ. 'ּ ַעל : י"ְּוזֶה ׁשֶ ּבְ

ְרחֹו י ֶאָלֵחם ִעמֹו, ּכָ ּּכִ ְרחֹו . ּ ַעל ּכָ ּבְ זֶה ֲאִני ָחָזק ׁשֶ י ּבָ ּכִ
ל־ָפִנים  ָאר ִלי ַעל־ּכָ ִיְהֶיה ִנׁשְ ִּיְהֶיה ֻמְכָרח ְלַהִניֵחִני ׁשֶ ּּ

ָאר ִלְפֵליָטהַמֲח ֹכחֹו , ֶּנה ַהִנׁשְ י ֶאָלֵחם ִעמֹו ַעל זֶה ּבְ ּּכִ ּ
ל ַהַצִדיק ְוכו ּׁשֶ ּ ֵפֵרׁש ַרׁשִ', ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ם"ּ ִהְתִקין ַעְצמֹו : י ׁשָ

ה ְדָבִרים לׁשָ ְּוִלְתִפָלה וְלִמְלָחָמה, ְלדֹורֹון: ִּלׁשְ ' ְלדֹורֹון'. ּ
ַלח ֵאָל— ׁשָ ִחיַנת ַהִמְנָחה ׁשֶ ּ זֶה ּבְ ּוְבִעְנַין ִמְלֶחֶמת , יוּ

ַתֵלַח ְוסֹוד  ִעיר ַהִמׁשְ ִחיַנת סֹוד ׂשָ ַּהֵיֶצר־ָהָרע הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַלח  ׁשָ ִחיַנת סֹוד ַהִמְנָחה ׁשֶ הוא ּבְ ַּמִים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּ ּ

ו  ְסָפִרים(ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ מוָבא ּבִ ּּכַ ָרה , )ּ ִחיַנת ִדּבְ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ֶנֶגד ֵיֶצר ָה י ֵתֵצא(' ָּרע ְוכוּתֹוָרה ּכְ ת ּכִ ' ִּלְתִפָלה'). ָּפָרׁשַ

ִחיַנת ', ּי ֱאלֵֹקי ֲאדֹוִני ַאְבָרָהם ְוכו"ּ ֵפֵרׁש ַרׁשִ— זֶה ּבְ
יָחה וְצָעָקה ַלה ַרך' ּׂשִ ֲאִני ֶאְצַעק ָתִמיד , ְִיְתּבָ ּׁשֶ

ֵהם ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים  ְזכות ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ַיִציֵלִני ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ָאר ִלְפֵליָטה —' ְלִמְלָחָמה'. 'ְּוכו ּ ְוָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהִנׁשְ ּ
  :)קכט (ל"ְּוַכַנ
 

ימו ְּוֶרַוח ָתׂשִ ּ   
 )ז"י, ב"בראשית ל(

ַעת ִיּסוִרין ָוַצַער ׁשְ ל ַדַעת ָהָאָדם ּבִ ְלּבֵ ִּלְפָעִמים ִנְתּבַ ּ ,
ל ָהעֹוָלם ָנַפל ָעָליו, ַּרֲחָמָנא ִלְצַלן ִאלו ּכָ ְּוִנְדֶמה לֹו ּכְ ּ ,

צו וָבאו ָעָליו ַיַחד ל ַהָצרֹות ִנְתַקּבְ לֹום ּכָ ּוְכִאלו ַחס ְוׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
לֹום ָלל, ַחס ְוׁשָ ִלי ַהְרָחָבה ּכְ ְּוַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַעֵקם , ּבְ

ַרך  ַרך ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְצֹעק ֵאָליו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ְִלּבֹו ֵמַהׁשֵ ְ ּ
ֱאֶמת ֱאֶמתַוֲאַזי ַעל־ ְיֵדי־זֶה ִנְתַרּבִ, ּבֶ , ּין ָעָליו ַהָצרֹות ּבֶ

ך ַאַחר ַצֲערֹו, ַּרֲחָמָנא ִלְצַלן ל ַהִנְמׁשָ י ּכָ ְּכִ ך , ּ ְַהַצַער ִנְמׁשָ ּ
ַדְעתֹו, ַאֲחָריו ן ְצִריִכין ִלָזֵהר ְמֹאד ִלֵתן ֶרַוח ּבְ ַּעל־ּכֵ ּ ּ ,

ַעְצָמן תֹוך ַהָצרֹות ּבְ ם ּבְ ִּלְמֹצא ַהְרָחבֹות ּגַ ּוְלָהִביא , ְ
ָכל ֵעתּתֹוָדה ְוה ָכל ָצָרה . ֹוָדָאה ַעל זֶה ּבְ ֱאֶמת ּבְ י ּבֶ ּכִ

תֹוָכה ַהְרָחָבה עֹוָלם ֵיׁש ּבְ ּבָ ִחיַנת , ּׁשֶ ָצר ִהְרַחְבָת "ּבְ ּּבַ ּ
ַנ" ִּלי ִחיַנת , ל"ּּכַ זֶה ּבְ ין ֵעֶדר וֵבין "ּׁשֶ ימו ּבֵ ְּוֶרַוח ָתׂשִ ּ ּ

ַיֲעֹקב ָאִבינו, "ֵעֶדר ַּהֶנֱאָמר ּבְ ָדְרׁשו ַרּב, ּ ּׁשֶ ל ַעל "ֹּוֵתינו ַזּ
ֻליֹות ַּהָצרֹות ְוַהּגָ ין ַהָצרֹות , ּ ֵון ַיֲעֹקב ִלֵתן ֶרַוח ּבֵ ּכִ ּׁשֶ ּ ּ

ֻליֹות , ְּוַעל־ְיֵדי־זֶה ַמְכִניִעין ְקִלַפת ׁשֹור ַוֲחמֹור. ְּוַהּגָ
ָמֵעאל ו ְוִיׁשְ ִחיַנת ְקִלַפת ֵעׂשָ ֵהם ּבְ ל , ּׁשֶ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ׁשֶ

ֻליֹות ַּהָצרֹות ְוַהּגָ ֵעת ְו, ּ ֵּהם רֹוִצים ְלַעֵקם ֶאת ַהֵלב ּבְ ּ
ִאלו ָאֵפס ִתְקָוה ָּצָרה ּכְ ּ לֹום, ּ זֶה ִעַקר ַהָצָרה , ַחס ְוׁשָ ּׁשֶ ּ ּ

ל ַהָצרֹות ַעְצָמן יֹוֵתר ִמּכָ דֹוָלה ּבְ ִחיַנת , ַּהּגְ זֶה ּבְ ּׁשֶ
ל ַהיֹום " ָאְמָרם ֵאַלי ּכָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפוִני צֹוְרָרי ּבְ ֶרַצח ּבְ ּּבְ ּ

ִלָמִתי ֶנְגִדי ְוכו: "ּוְכִתיב, "ָ ֱאלֶֹקיךַּאֵיה ל ַהיֹום ּכְ ּּכָ ּ ּ ּ' ."
יך ִתקון זֶה ֲּאָבל ַיֲעֹקב ָאִבינו ִהְמׁשִ ּּ ּ ין ֵעֶדר , ְ ִּלֵתן ֶרַוח ּבֵ

ֵעת ָצָרה, ְלֵעֶדר ֲאִפלו ּבְ ּׁשֶ לֹום, ּ לו ַעל , ַחס ְוׁשָ ִּיְסַתּכְ ּ
ם ִי ִהְרִחיב ַהׁשֵ ַרך ִעמֹו ַעד ָּהֶרַוח ְוַעל ַהַהְרָחָבה ׁשֶ ְּתּבָ ְ

ַנ, ֵּהָנה ַעְצָמה ַמְרִחיב לֹו ּכַ ַהָצָרה ּבְ ְּוַגם ּבְ ּ , ל"ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ְְוַעל־ְיֵדי־זֶה יוַכל ִלְצֹעק ְלַהׁשֵ ּ ְּוִיְהֶיה ִנצֹול , ּ

ַרך  ַחְסדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתּבָ ל ַהָצרֹות ּבְ ְְלַגְמֵרי ִמּכָ ּ   ):קל(ּ

 

ר־לֹו    ַּוַיֲעֵבר ֶאת־ֲאׁשֶ

  עשה עצמו כגשרי "פירש רשו
 )ד"כ-ג"כ, ב"בראשית ל(

זֶה ָהעֹוָלם הוא ֱאֶמת ר ַלֲעֹבר ָעָליו ּבְ ׁשֶ י ִעַקר ַהּגֶ ּּכִ י , ּ ּכִ
נו ַז ִדְבֵרי ַרּבֵ ִסיָמן מח ִלקוֵטי ִתְנָיָנא(ל "ִּאיָתא ּבְ ּּבְ ּ ּ (

ר ַצר ׁשֶ זֶה ָהעֹוָלם ַעל ּגֶ ָהָאָדם ָצִריך ַלֲעֹבר ּבְ ְּוָהִעָקר , ְׁשֶ



ָללׁשֶ ר ַהַצר . ּלֹא ִיְתָפֵחד ּכְ ׁשֶ ְּוִלְזּכֹות ָלזֶה ַלֲעֹבר ַעל ַהּגֶ
ל זֶה ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ... ּהוא ַעל־ְיֵדי , ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֱאֶמת ּכְ

ל ָהעֹוָלם ִעם ֱאֶמת ְיכֹוִלין ַלֲעֹבר ּכָ י ִעַקר , ָהעֹוָלם ׁשֶ ּּכִ
רוך , ּהוא ָהֱאֶמת ל ַהָקדֹוׁש ּבָ י חֹוָתמֹו ׁשֶ ְּכִ ּ ּהוא ֱאֶמת ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ּובֹו ֶנְחְתמו ׁשָ י, ּּ ֵראׁשִ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָר'ּּכְ א 'ת ּבָ
ל ָהעֹוָלם ', ֱאֶמת'ּם סֹוֵפי ֵתבֹות 'ֱאלִֹקי ַעל זֶה עֹוֵמד ּכָ ׁשֶ

ֵיׁש ְלָהָאָדם . ּוְמלֹואֹו ְלּבוִלים ְוַהְמִניעֹות ׁשֶ ְּוָכל ַהּבִ ּ ּ
ָהִעָקר הוא ְמִני', ֵמֲעבֹוַדת ה ּׁשֶ ּ ָהִעָקר ָהֵעָצה ,ּעֹות ַהֹמַחּ

הוא מֹוֶרה ֶדֶרך ְלָהָאָדם , ַּלֲעֹבר ֲעֵליֶהם הוא ֱאֶמת ְׁשֶ ּ ּ
ְבִחיַנת  ְּתִהִלים מג(ַלֲעֹבר ַעל ַהּכֹל ּבִ ַלח אֹוְרך ) ּ ָׁשְ

ַּוֲאִמְתך ֵהָמה ַיְנחוִני ְוכו ּ ּ ָ תוב . 'ּ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ְּתִהִלים פו(ּ ּ :(
ֲאִמֶתך ְוכ" ֲָאַהֵלך ּבַ ְּ ה". 'ּוּ ר ִדְקֻדׁשָ ׁשֶ י ָהֱאֶמת הוא ַהּגֶ ּּכִ ּ ּ .

ַיֲעֹקב ֶנֱאַמר ּבְ ְבִחיַנת ַמה ׁשֶ ּּבִ ִחיַנת ֱאֶמת , ּ הוא ּבְ ּׁשֶ
ר ֶגׁשֶ ה ַעְצמֹו ּכְ ָעׂשָ ר , ׁשֶ ׁשֶ ָהֱאֶמת הוא ַהּגֶ ּזֶה ֶרֶמז ׁשֶ

ַנ   .ל"ּּכַ
ר לֹו  ל ֲאׁשֶ ר ְלַהִציל ֶאת ּכָ ֶגׁשֶ ה ַעְצמֹו ּכְ י ַיֲעֹקב ָעׂשָ ּּכִ

ָהַלך ִלְקָראתֹו ו ׁשֶ ל ֵעׂשָ ְִמַפַחד ַהַלְיָלה וִמַפְחדֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ל , ּ ּכָ ׁשֶ
ָלִליות ַהְפָחִדים ְוַהִיּסוִרים ְוַהְמִניעֹות  ִחיַנת ּכְ ּזֶה הוא ּבְ ּּ ּ ּּ ּ

ׁש ' ְּוכו ִמְתַלּבֵ ִבים ׁשֶ ל ַהׂשֹוְנִאים ְוַהְמַעּכְ ֵיׁש ָלָאָדם ִמּכָ ּׁשֶ ּ ּ
ֶהם ַהֵיֶצר ָהָרע הו, ּּבָ ָידוַעּׁשֶ ו ּכַ ְבִחיַנת ֵעׂשָ ּא ּבִ ן . ּ ְוַעל־ּכֵ

ל ַהְפָחִדים  ר ַלֲעֹבר ַעל ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ַּיֲעֹקב ִסֵמן ְלָבָניו ׁשֶ ּ
י ִאם ַעל־ְיֵדי ֱאֶמת ִחיַנת ַיֲעֹקב , ָּהֵאֶלה ּכִ הוא ּבְ ּׁשֶ

ר ֶגׁשֶ ה ַעְצמֹו ּכְ ָעׂשָ זֶה  ...ׁשֶ ּכַֹח ַהזֶה ְיכֹוִלין ַלֲעֹבר ּבְ ּבַ ּ ׁשֶ
ְצִריִכין ַלֲעֹבר ָהעֹו ר ַהַצר ׁשֶ ׁשֶ ל ְיֵמי ַחָייו ַעל ַהּגֶ ָּלם ּכָ ּ ּ

ַנ ִלי ַפַחד ּכַ ָּעָליו ּבְ   ):קלא (ל"ּ
 

ַּוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ּ ּ   
   שחזר על פכין קטנים ששכחל "ודרשו רז

 )ה"כ, ב"בראשית ל(
ֹמר ָממֹונֹו ַוֲחָפָציו  ל ָאָדם ִלָזֵהר ְמֹאד ִלׁשְ ָּצִריך ּכָ ְ

ָב ַהַתֲאַות ָממֹון ְמֻגָנה ְמֹאד. ַבת־ָעִיןּכְ י ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּּכִ ּּ ,
א ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ַאְדַרּבָ ַתֲאַות ָממֹון , ּ ֵּמֲחַמת זֶה גוָפא ׁשֶ ּ

יֹוֵצא ַלׁשוק  ׁשֶ ָנה ְגדֹוָלה ַוֲעצוָמה ּכְ ך ְוֵיׁש ַסּכָ ל־ּכָ ְּמֻגָנה ּכָ ּּ ּ ְ ּ
ִביל ַפְרָנָסתֹו ׁשְ לֹא ִיֹפל ְל, ּּבִ ּׁשֶ ְַאך , ַתֲאַות ָממֹוןּ

ַמר־ַנְפׁשֹו ָלֵצאת ַלׁשוק  ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן הוא ֻמְכָרח ּבְ ּּ ּ
ִביל ַפְרָנָסה ׁשְ ָבר ִהְרִויַח , ּּבִ ּכְ ן זֶה ַהָממֹון ׁשֶ ַּעל־ּכֵ

ַרך ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ל , ְּבְ ְמרֹו ְמֹאד ִמּכָ ַוַדאי ָצִריך ְלׁשָ ְּבְ ּ
ן ַנְפׁשֹו , לֹוםֶּהְפֵסד ְוֶהזֵק ַוֲאֵבָדה ַחס ְוׁשָ ּכֵ ּסִ ֵמַאַחר ׁשֶ

ִביל זֶה ׁשְ ִמיות ְורוָחִניות ּבִ ַגׁשְ ּּבְ ּ ּּ ִמיַרת . ּ ׁשְ פֹוֵגם ּבִ ּוִמי ׁשֶ ּ
ָראוי ַּהָממֹון ּכָ דֹול ְמֹאד, ּ ּהוא ְפָגם ּגָ ְפִנים, ּ ְמֹבָאר ּבִ . ּכַ

ן ָחַזר ַיֲעֹקב ָאִבינו ַעל ַפִכין ְקַטִנים ְּוַעל־ּכֵ ּ ּוְכמֹו , ּ
ָאְמר ּו ַרּבֹוֵתינו ַזׁשֶ ַּצִדיִקים ָחִביב ֲעֵליֶהם ָממֹוָנם : ל"ּ

  ):קלב(ל "ְּוָכל זֶה ֵמֲחַמת ַהַנ', ְּוכו
    

ַּוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ּ   
 )ה"כ, ב"בראשית ל(

ְּוָאְמרו ַרּבֹוֵתינו זַ ו"ּ ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ הוא ׂשָ י זֶה ָידוַע , ּל ׁשֶ ּּכִ

ִעְנַין ל ִמְלַחְמָתם ָהָיה ּבְ ּכָ ָהִאיׁש ַהַנּׁשֶ ֻליֹות ׁשֶ ּ ַהּגָ ל "ּ
יר  ֻליֹות וְרצֹונֹו ָהָיה ְלַהְגּבִ ר ְלַהֲאִריך ַהּגָ ּבֵ ָּרָצה ְלִהְתּגַ ּ ְ

ם לֹום לֹא יוְכלו ָלֵצאת ִמׁשָ ַחס ְוׁשָ ך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ּּכָ ּ ּ י , ְ ּכִ
ֻאָלה ָסתום ְוֶנְעָלם ְמֹאד  ֵקץ ַהּגְ רֹוִאין ׁשֶ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ּ

ן ֵהם אֹו לֹום ַעד ְמֹאד ַעל־ּכֵ רו ַחס ְוׁשָ ּבְ ִיְתּגַ ְּמִרים ׁשֶ ּ
לֹום ָאֵפס ִתְקָוה ַחס ְוׁשָ רוָתם הוא , ּׁשֶ ּבְ ְּוִעַקר ִהְתּגַ ּ ּ

ל ֶנֶפׁש  ָכל ַפַעם ַעל ּכָ ִרים ּבְ ּבְ ִמְתּגַ לות ַהֶנֶפׁש ַמה ׁשֶ ּּגָ ּ ּּ ּ
ִרים ּבְ ִמְתּגַ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ִמזֶה ִעַקר , ָּוֶנֶפׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּּ

ָידוַעֲאִריַכ ָלִלי ּכַ לות ַהּכְ ּת ַהּגָ ִעַקר . ּּ ּוְכָבר ְמֹבָאר ׁשֶ ּ
רות ַהְקִלפֹות הוא ַעל־ְיֵדי ָהַעְצבות ּבְ ִּהְתּגַ ּ ּּ ְולֹא ָהָיה , ּ

ַתְבנו ְלֵעיל  ּכָ ר ֲעֵליֶהם ֵמֲחַמת ָהִעְנָין ׁשֶ ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֶּאְפׁשָ
ִרין ּבְ ּבְ ִמְתּגַ ל ַמה ׁשֶ ָהא ַתְלָיא ּכָ ָהא ּבְ ּׁשֶ ּ ַּעְצבות ּ

ל וָממֹון ְוַכַעס ְוכו ּגָ ִרין ַהַתֲאוֹות ִמׁשְ ּבְ ִּמְתּגַ ּ ְוֵכן ', ּ
ר ּבֵ ִרין ָהַעְצבות ִמְתּגַ ּבְ ַהַתֲאוֹות ִמְתּגַ ל ַמה ׁשֶ ְּלֵהֶפך ּכָ ּ ּ ְ .

ְתִפָלה  ר ַלֲעלֹות ְוַלֲעֹסק ּבִ רוָתם ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ּוְכִפי ִהְתּגַ ּ ּ
ָראוי ַלֲעלֹות ְלָמ ְּוִתקוֶניָה ּכָ ּ ְצִריִכין ַלֲעלֹות ּ ּקֹום ׁשֶ

ְמָחה ְוכו ם ְמקֹור ַהׂשִ ׁשָ ּׁשֶ ּ ְמַעט ָאַבְדנו . 'ּ ן ּכִ ַּעל־ּכֵ
ָעְנֵינו לוֵלי ה ּּבְ ָכל דֹור ' ּ ׁשֹוֵלַח ָלנו ּבְ ֶּעְזָרָתה ָלנו ׁשֶ ּּ ּ ּ

ִתקוֵננו ְולֹוֲחִמים  ֵהם עֹוְסִקים ּבְ ַּצִדיֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּ ּ ּ
ֲּעבוֵרנו ּ.  

ִחיַנת ִמְל ִמֶמנו ִעַקר ַהְתָחַלת ,ֶחֶמת ַיֲעֹקבְוזֶה ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ת ִיׂשְ  ):קלג (ְּקֻדׁשַ

 

ִמי ַאל ִלׁשְ ָּלָמה זֶה ִתׁשְ ּ ּ   
 )'ל, ב"בראשית ל(

ית לב(ְוזֶה  ֵראׁשִ ִמי): ל, ּבְ ַאל ִלׁשְ ָּלָמה זֶה ִתׁשְ ּ י , ּ ּכִ
ַתְלִחין ְל ִמׁשְ ִליחות ׁשֶ ַתִנים ְלִפי ַהׁשְ מֹוֵתינו ִמׁשְ ּׁשְ ּ ּּ ּּ זֶה ּּ

ָצִריך ַיֲעֹקב , ָהעֹוָלם ִחיָרה ׁשֶ ִביל ַהּבְ ׁשְ ַהּכֹל ּבִ ְׁשֶ ּ
ל  ֶנֶגד ּכָ לֹו ּכְ ִחיַנת ֱאֶמת ַלֲעֹמד ִעם ָהֱאֶמת ׁשֶ ּּבְ
ְיכֹוִלין ָלבֹוא ַעל־ְיֵדי ַהַמְלָאך  ְַהִנְסיֹונֹות ְוַהְמבוכֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ם ׁשֶֹרׁש ַהֵיֶצר ָהָרע ִמׁשָ ּׁשֶ ּ רֹו ׁשֶ, ּ י ָהָיה ׂשָ ו ְוכוּכִ ', ּל ֵעׂשָ
ֵברור מֹו ּבְ ר ֵליַדע ׁשְ ן ִאי ֶאְפׁשָ הוא . ְּוַעל־ּכֵ ַּאך ֵאיך ׁשֶ ְ ְ

ַתֵלַח ְצִריִכין ִלְפנֹות וְלִהְתָקֵרב ַלה ִּנְקָרא ְוִנׁשְ ּ ַרך ' ּ ְִיְתּבָ

ל ַהָטעוִתים ְוכו ַּעל־ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוַלֲעֹמד ֶנֶגד ּכָ ּ ִאים ' ּ ַהּבָ
ְבִח ְַעל־ְיֵדי ַהַמְלָאך ּבִ ַע יב(יַנת ּ ר ֶאל ): ה, הֹוׁשֵ ַּוָיׂשַ

ַּמְלָאך ַויוַכל לֹו ּ ים , ְ ִריָת ִעם ֱאלִֹקים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ּכִ
ַּותוָכל  ית לב(ּ ֵראׁשִ ִחיַנת ). כה, ּבְ מֹות כג(ְוזֶה ּבְ , ׁשְ

ֶמר ִמָפָניו ַאל ַתֵמר ּבֹו): כא ִּהׁשָ ּּ ְּוָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו זַ, ּ ל "ּ
ְּלׁשֹון ְתמוָרה: :)ַסְנֶהְדִרין לח( ֹמר , ּ ם ְצִריִכין ִלׁשְ י ׁשָ ּכִ

לֹום  לֹא ְלָהִמיר וְלַהֲחִליף ַחס ְוׁשָ ַּעְצמֹו ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּ
ֱאֶמת ֶקר ּבֶ ים ְלֵאין ִמְסָפר, ַּהׁשֶ י ַהָטעוִתים ַרּבִ ּּכִ ּ י , ּ ּכִ

ִחיַנת ַלַהט ַהֶחֶרב  ם ֲאִחיַזת ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּבְ ִּמׁשָ ּ
נוִיים, ֶּפֶכתַּהִמְתַה ָוִנין ְוׁשִ ַּהִמְתַהֶפֶכת ְלַכָמה ּגְ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּ

ִחיַנת ַיֲעֹקב  ל ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ּבְ ַּעל־ְיֵדי ֶעֶצם ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ
ִחיַנת ֶאֶבן טֹוב ָלם ְוִלְראֹות , ּבְ ֶנֶגד ּכֻ ְּיכֹוִלין ַלֲעֹמד ּכְ

הוא וְלִהְתָקֵרב ַלה ָכל ָמקֹום ׁשֶ ַּהְפָתִחים ּבְ ּ  ְַרךִיְתּבָ' ּ
  :)קלד(



ם    ְַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ
 )'ל, ב"בראשית ל(

ָרֵאל ל ִיׂשְ ִהיא ַהִחיות ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ִּעַקר ַהׂשִ ּ ּ ּהוא ַעל־ְיֵדי , ּ
ָרֵאִלי ֵלב ִאיׁש ַהִיׂשְ ּבְ ְּנֻקַדת ָהֱאֶמת ׁשֶ ַנְפׁשֹו יֹוַדַעת , ּ ּׁשֶ

ְמָחֵתנו ל ׂשִ זֶה ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ת ֱאמוַנת ִיׂשְ ְּמֹאד ְקֻדׁשַ ּּ ּ 
ה ַמח ּבַ ִחיַנת ָאֹנִכי ֶאׂשְ הוא . 'ּבְ ִפי ַמה ׁשֶ ְּוָכל ָאָדם ּכְ ּ

ַאף ַעל ִפי ֵכן הוא ִמזֶַרע  ִּאם ִיְזּכֹר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ִחינֹות, ִיׂשְ ַכָמה ּבְ ְּוִהְבִדיָלנו ִמן ַהתֹוִעים ּבְ ּ ּ ָיכֹול , ּ

הוא ַעל־ְיֵדי זֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵמַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְּלׂשַ . הּ
ת ַיֲעֹקב ִחיַנת ְקֻדׁשַ ְמָחה הוא ּבְ ן ִעַקר ַהׂשִ ְּוַעל־ּכֵ ּּ ּ ,

ָרֵאל ַמח ִיׂשְ ִחיַנת ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ י ַיֲעֹקב הוא , ּבְ ּּכִ
ָידוַע ִחיַנת ֱאֶמת ּכַ ּּבְ ִחיַנת ְנֻקַדת ָהֱאֶמת , ּ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ

ָרֵאל ָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ ָרׁש ּבְ ֻמׁשְ ּׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ִעַק, ּ ר ּׁשֶ
ְמָחה יֹוֵתר. ַּהׂשִ ֶרה ַעל זֶה ּבְ ַעל ָדָבר ִמְתּגָ . ֲּאָבל ַהּבַ

ּוִבְתִחָלה ֵמִסית ֶאת ָהָאָדם וַמֲחִטיאֹו וַמְטִרידֹו  ּ ּּ
ִטְרַדת ַהַפְרָנָסה ְוַכיֹוֵצא ומֹוְנעֹו ֵמֲעבֹוַדת ה ּּבְ ּ ּ ְוַאַחר ', ּ
ַעְצבות וָמָרה  רֹות ּבֹו ּבְ ך הוא מֹוִסיף ְלִהְתּגָ ּּכָ ּ ּ חֹוָרה ְ ׁשְ

ִמְתעֹוֵרר ֵאיזֶה ִהְתעֹוְררות , ְמֹאד ֵעת ׁשֶ ּוִבְפָרט ּבְ ּּ
ה ְקֻדׁשָ ּבִ ה ַלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ָדָבר ׁשֶ ִּדְקֻדׁשָ ּ ּ ֶרה , ּ ָאז ִמְתּגָ ׁשֶ

ַעְצבות יֹוֵתר זֶה ַמִזיק ְמֹאד ְלָהָאָדם, ּּבֹו ּבְ ּׁשֶ ְּוזֶה ִעַקר . ּ
ו ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ַעל ָדָבר ׁשֶ, ִמְלֶחֶמת ַיֲעֹקב ִעם ׂשָ ּהוא ַהּבַ ּ

רות  לות ְמֹאד ַעל־ְיֵדי ִהְתּגָ רֹוֶצה ְלַהֲאִריך ַהּגָ ּׁשֶ ּ ְ

ָכל דֹור, ָּהַעְצבות ְּוַיֲעֹקב ִנְלָחם ִעמֹו ּבְ ַיֲעֹקב . ּ ְּוִהֵנה ּבְ
ַעל  ַוַדאי ֵאין ְלַהּבַ הוא ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ּבְ ַעְצמֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ

ַח ֶנְגדֹו ׁשום ּכֹ ָּדָבר ּכְ י ה, ּ ְפָרט ּכִ ּוא ָקדֹוׁש ְמֹאד ּבִ
ִרית ת ַהּבְ ְקֻדׁשַ ך , ּּבִ ִעָקרֹו ִנְמׁשָ ְְוֵאין ְלָהַעְצבות ׁשֶ ּ ּ

ִרית ׁשום ֲאִחיָזה ּבֹו ִּמְפַגם ַהּבְ ַּרק ִעַקר ַהִמְלָחָמה , ּ ּ
ֵהם ַהְנָפׁשֹות ַהְקַטנֹות  ֲעבור יֹוְצֵאי ֶיֶרך ַיֲעֹקב ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ְ ּ

ֶהם ִעַק ּבָ ִחיַנת ַרְגִלין ׁשֶ ְַאך ַאף . ּר ֲאִחיזַת ָהַעְצבותּּבְ

ר ָעָליו ַעל־ְיֵדי , ַּעל ִפי ֵכן ּבֵ ֹגֶדל ּכֹחֹו ִמְתּגַ ַּהַצִדיק ּבְ ּ
ִחיַנת  הוא ּבְ ְמָחה ׁשֶ ְמָחה ִמְמקֹור ַהׂשִ יך ַהׂשִ ַמְמׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ְּ

ֶתר ֶעְליֹון ם ַהְנָפׁשֹות , ּכֶ ֵמַח ּגַ ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ָיכֹול ְלׂשַ ּ
ַּהְנפולֹות ְוַה ּיֹוְרדֹות ְוַהֲחלוׁשֹות ְמֹאד ְלַרְפאֹוָתן ּ ּ ּ

ך , ִּמְצִליָעָתן ל ּכָ ְמָחה ֲעֵליֶהם ּכָ ִתְגַדל אֹור ַהׂשִ ְַעד ׁשֶ ּ ּ ּ
ְמָחה ל ַהָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ַיַהְפכו ּכָ ַּעד ׁשֶ ַדְיָקא , ּּ ּׁשֶ

רו  ּבְ ִּמתֹוך ֹעֶמק ֲחִליׁשוָתם וְפִחיתות ַמְדֵרָגָתם ִיְתּגַ ּ ּ ּ ְ ּ
יֹוֵתרֶאת ַעְצ ֵמַח ֶאת , ָמם ּבְ ְּלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצָמם וְלׂשַ ּ

ְמַעט ְנֻקָדָתם  ְמָחה ּבִ ֵלמות ַהׂשִ ַתְכִלית ׁשְ ם ּבְ ַּנְפׁשָ ּ ּ
ת ַיֲהדוָתם ַּהטֹוָבה וִבְקֻדׁשַ ּּ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ַמְכִניִעין ֶאת . ּ

ך ל ּכָ ְֵהיְכֵלי ַהְתמורֹות ּכָ ּ ַעְצָמם ֻמְכָרִחים , ּ ֵהם ּבְ ַעד ׁשֶ
ל ַהִניצֹוצֹות ְל ה ּכָ יב ֶאל ַהְקֻדׁשָ ַּהֲחִזיר וְלהֹוִציא וְלָהׁשִ ּּ ּ ּ

יֵניֶהם ָהיו ּבֵ ים ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשִ ת . ּ ֵדל ְקֻדׁשַ ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְתּגַ ּׁשֶ ּ
יֹוֵתר ְמָחה ּבְ א ַעד , ַּהׂשִ א ְלַדְרּגָ עֹוִלין ִמַדְרּגָ ַּעד ׁשֶ

ְמָח ֱאֶמת ְלַתְכִלית ְמקֹור ַהׂשִ ִאין ּבֶ ּבָ ִחיַנת ּׁשֶ ה ּבְ
ם ְמַחת עֹוָלם ַעל ֹראׁשָ ַיֲעֹקב . ְוׂשִ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּ

ָרכֹות  ו ַעְצמֹו ְלהֹודֹות לֹו ַעל ַהּבְ ל ֵעׂשָ רֹו ׁשֶ ִהְכִריַח ְלׂשָ
  ):קלה(

ו     ִלי ָרב־ֶיׁשַּויֹאֶמר ֵעׂשָ
 )'ט, ג"בראשית ל(

מֹו...  ִּעַקר ִקיום ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ַהַצִדיק ּכְ ּ ּ ּ תובּ ּכָ : ּ ׁשֶ
ֵמה? ָּעְלָמא ַעל ַמה ָקֵאי ַּעל ַעמוד ַחד ְוַצִדיק ׁשְ ּ ּ , העולם[ ּ
ֲאָבל . ]ושמו צדיק, על עמוד אחד? על מה הוא עומד

ִדים ְוחֹוְלִקים ַעל  ָכל דֹור ָודֹור ִמְתַנּגְ ְּלֻעַמת זֶה ֵיׁש ּבְ ּ
ִחיַנת ָהַרב ִדְקִלָפ ְיִניָקָתם ִמּבְ ַּהַצִדיק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ ּּ הוא ּ ּה ׁשֶ

ו ִחיַנת ֵעׂשָ ִחיַנת ָהָמן־ֲעָמֵלק, ּבְ ִחיַנת ֶיׁש ִלי ָרב, ּבְ , ּבְ
ָהֱאֶמת ַלֲאִמתֹו אֹוֵמר  ֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ
ֵאינֹו ָיכֹול  ֵעיָניו ׁשֶ טֹוב ּבְ ּבֹוֵחר לֹו ַרב ִמי ׁשֶ ֶּיׁש ִלי ַרב ׁשֶ

א, ְּנִפיָלתֹוְּלהֹוִציאֹו ִמְמקֹומֹו ְוַלֲהִקימֹו ִמ ּהוא , ַּאְדַרּבָ
הוא ְנֻקַדת ָהֱאֶמת ְּמַרֲחקֹו ֵמַהַצִדיק ׁשֶ ּּ י הוא יֹוֵנק , ּ ּּכִ

ִחיַנת ָהַרב ִדְקִלָפה ִּמּבְ ו , ּ ִחיַנת ַאלוֵפי ֵעׂשָ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ
ו   .ַרְבְרֵבי ֵעׂשָ

ָלֶהם ֵמֶהם יִכים ָהרוַח ַחִיים ׁשֶ ְּוֵאלו ַהחֹוְלִקים ַמְמׁשִ ּּ ּ ּ ,
ְּדַהְינו ּ ֵמָהַרב ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ַהַנּ ָעתֹו "ּ ׁשְ דֹול ּבִ ּל ְוהוא ּגָ

ֻדָלה, ּוַמְצִליַח ְמֹאד ל ַהּגְ ֵיׁש ָלֶהם ּכָ י ִנְדֶמה ׁשֶ ּּכִ ֲאָבל , ּ
ָעה ֶלה ְוֶנֱאָבד, ּהוא ַרק ְלִפי ׁשָ י ַלּסֹוף ּכָ י , ּכִ י ַאְנׁשֵ ּכִ

יִכין ַמְמׁשִ לֹא ָהיו ְוָכל ַהִחיות ׁשֶ ם ּכְ ַּהׁשֵ ּ ּּ ִלים ּ  ְלַהׁשְ
ַלם  ִנׁשְ ִנְדֶמה ׁשֶ ָלֶהם ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ַּהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ּ ּ ּ

דֹול יֹוֵתר ִמַדאי ִרּבוי ּגָ ָלֶהם ּבְ רֹון ׁשֶ ַּהִחּסָ ּ ֲּאָבל הוא ַרק , ּ
ָעה ַקָלה י ֵתֶכף וִמָיד ָחֵסר ָלֶהם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְּלׁשָ ּּכִ ּ י , ּ ּכִ

ַּדַעת ָחַסְרָת ַמה ָקִניָת ּ ִנ. ּ ֵאינֹו ּּכַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ חוׁש ׁשֶ ְּרֶאה ּבְ
ל ָיָמיו ַאַחר  ֱאֶמת ַלֲאִמתֹו הוא רֹוֵדף ּכָ ר ּבֶ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ּ
ירות ְוָכל ָיָמיו ָמֵלא ֶחְסרֹונֹות ְוָכל ַמה  ַּפְרָנָסה ַוֲעׁשִ ּ

ֶיׁש לֹו יֹוֵתר ָחֵסר לֹו יֹוֵתר ּׁשֶ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו . ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ
ֶּנה ְמַבֵקׁש ָמאַתִים ְוכוֶיׁש לֹו ָמ: ל"ַז ּ'.  

יטות ְפׁשִ ְּוַעל־ִפי ֹרב ָחֵסר לֹו ּבִ ַמְרִויַח , ּ י ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ ּּכִ
ָידֹו ְמאוָמה  ּבֹון ֵאין ּבְ א ֶאל ַהֶחׁשְ ּבָ ׁשֶ ּוַמְרִויַח וְלַבּסֹוף ּכְ ּ ּ

דֹול ַעל־חֹוב ּגָ ָאר ּבַ תוב, ְוִנׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּלֹא ַיֲחֹרך ְרִמָיה : "ּּכְ ְ

ר ֶאל ְצרֹור ". ֹוֵציד ַתּכֵ ר ִמׂשְ ַתּכֵ ְבִחיַנת ְוַהִמׂשְ ְּוהוא ּבִ ּ ּ ּ
ין , ָּנקוב ה ּבֵ ה ַהְרּבֵ ִכיַח ֹזאת ַהַמֲעׂשֶ ׁשָ ּוִבְפָרט ַעָתה ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲעֵלי־חֹובֹות ַוֲאִפלו  ָאִרים ּבַ ַעל־ִפי ֹרב ִנׁשְ יִרים ׁשֶ ָּהֲעׁשִ ּ ּ
ה ְלִפי  ַעל־חֹוב ָחֵסר לֹו ַהְרּבֵ ֵאינֹו ּבַ ִּרּבוי ִמי ׁשֶ

ְגדֹולֹות יֹוֵתר ַעד  ָכל ַפַעם ּבִ יתֹו ּבְ ַמְנִהיג ּבֵ ּהֹוָצאֹוָתיו ׁשֶ ּ
ֵבד ָעָליו  ַמְרִויַח ְוֹראׁשֹו ּכָ ל ַמה ׁשֶ ֵאין ַמְסִפיק לֹו ּכָ ּׁשֶ ּּ
ָחֵסר לֹו  ִנְדֶמה לֹו ׁשֶ לֹו ׁשֶ ָכל ַפַעם ֵמִרּבוי ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ

ִפ לֹו ּכְ ֵּמַהֶהְכֵרִחיות ׁשֶ ּ יתֹוּ ַמְנִהיג ַעְצמֹו ְוֶאת ּבֵ ּי ַמה ׁשֶ ּ, 
ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם  ִקי ְקָצת ּבְ ּבָ חוׁש ְלִמי ׁשֶ ְּוָכל זֶה ִנְרֶאה ּבְ
ֱאֶמת ַלֲאִמתֹו ְוֵאיָנם  ִלים ַעל ַהַתְכִלית ּבֶ ֵאיָנם ִמְסַתּכְ ּׁשֶ ּ ּ

ַכת ,ִּמְתָקְרִבים ְלַצִדיֵקי ֱאֶמת ַהְמׁשָ  ְוָכל זֶה ֵמֲחַמת ׁשֶ
ַּהִחיו ֵלמות ַהֶחְסרֹונֹות ּ ִחיַנת ׁשְ הוא ּבְ ָלֶהם ׁשֶ ּת ׁשֶ ּ ּ

רֹון לֹו ִחּסָ ַעְצמֹו ּכֻ הוא ּבְ ך ָלֶהם ֵמָהַרב ִדְקִלָפה ׁשֶ ִּנְמׁשָ ּ ּ ּ ְ ,
י ִלּבֹו ָחֵסר ִמּכֹל ִחיַנת ְמֹאֹרת ָחֵסר, ּכִ י ְיִניָקָתם ִמּבְ , ּכִ
ִחיַנת ְמֵאַרת ה ע' ּבְ ֵבית ָרׁשָ ָלִבי, ּבְ ִחיַנת ְוַהּכְ ּם ַעזֵי ּבְ

ֵבִעים ְלעֹוָלם  ֵהם ֵאיָנם ׂשְ ְבָעה ׁשֶ ֶּנֶפׁש לֹא ָיְדעו ׂשָ
ה ְוָכל זֶה  ָלֶהם וְלעֹוָלם ָחֵסר ָלֶהם ַהְרּבֵ ירות ׁשֶ ֵּמָהֲעׁשִ ּּ



יֹוְנִקים ֵמָהַרב ִדְקִלָפה ַהַנ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ּ ָלִבים . ל"ּ ְּוזֶהו ְוַהּכְ
ְבָעה ֵהָמה ֹרִע ַּעזֵי ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעו ׂשָ ּ ֵהם ', ּים ְוכוּ ׁשֶ

ך  ַהִחיות ַהִנְמׁשָ ְָהרֹוִעים ְוַהַמְנִהיִגים ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
רֹון ִחיַנת ִחּסָ לֹו ּבְ ִלים ַהֶחְסרֹונֹות הוא ּכֻ ֵּמֶהם ְלַהׁשְ לֹא , ּ

ְבָעה ְוַכַנ ָּיְדעו ׂשָ   :)קלו (ל"ּ
 

י ִני ֱאלִֹקים ְוִכי ֶיׁש־ּכִ    ֹכל־ִלי־ַחּנַ
 )א"י, ג"בראשית ל(

ִחיַנת ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַתֲאָותֹו ...  ִנצֹול ִמּבְ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ת ה ָזָכה ְלִבְרּכַ ָחֵפץ ֵמַאַחר ׁשֶ ל ַמה ׁשֶ י ֶיׁש לֹו ּכָ ָידֹו ּכִ ּּבְ ּ '

פוָלה ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ת ה. ּּבְ ְרּכַ ׁשֹוָרה ּבִ ּוְכׁשֶ ר ' ּ ֹכל ֲאׁשֶ ּבְ
ַוַדאי ֵאינֹו ִמְתַאֶוה יֹו ֶּיׁש לֹו ּבְ ירות ּ י זֶה ִעַקר ָהֲעׁשִ ֵּתר ּכִ ּ

ת  ְרּכַ ְבִחיַנת ּבִ עֹוָלם ּבִ ּבָ ירות ׁשֶ ל ִמיֵני ֲעׁשִ ָּהעֹוֶלה ַעל ּכָ
יר ְולֹא יֹוִסיף ֶעֶצב ִעָמה' ה ִּהיא ַתֲעׁשִ ִחיַנת ,ּ ִנצֹול ִמּבְ ּ ׁשֶ ּ

זֶה  יֹוֵלָדה ׁשֶ ְפַלִים ּכַ ִחיַנת ַצַער ּכִ ִעָצבֹון ֹתאֲכֶלָנה ִמּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ִח ָידֹוּבְ י זֹוֶכה ,ּיַנת ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַתֲאָותֹו ּבְ  ּכִ

ת ה ַנ' ְלִבְרּכַ פוָלה ּכַ ַפע ּכְ ִחיַנת ׁשֶ ּּבְ  :)קלז (ל"ּ
 

   ַּוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִטי
 )ג"י, ג"בראשית ל(

ֲעבֹוָדתֹו ...  דֹול ּבַ ְצִריִכין ִלְהיֹות ָזִריז ּגָ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ
ַרך ָעה ַאף־ַעל, ְִיְתּבָ ר ִלְדֹחק ֶאת ַהׁשָ ּ־ִפי־ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ּ

ָלל ַּרק ֵליֵלך וְלִהְתַנֵהל ְלַאט ְלַאט, ּכְ ְבִחיַנת , ְ א 'ּבִ ַהּבָ
ִּלָטֵהר ְמַסְיִעין לֹו ָאַמר ', ּאֹוְמִרים לֹו ַהְמֵתן, ּ ּוְכמֹו ׁשֶ

לֹום, ַּיֲעֹקב ָאִבינו ים ְוכו: "ָּעָליו ַהׁשָ ַוֲאִני ', ַּהְיָלִדים ַרּכִ
ר ְלָפַני וְלֶרֶגל ֶאְת ַּנֲהָלה ְלִאִטי ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאׁשֶ ּ ּ

ר ". 'ַּהְיָלִדים ְוכו ה ְלַדּבֵ זֶה ַהְרּבֵ  ):קלח(ְוֵיׁש ּבָ
 

  ְוָאִביו ָקָרא־לֹו ִבְנָיִמין 
 )ח"י, ה"בראשית ל(

ית־ַהִמְקָדׁש ֶנֱחַרב ַהּבֵ לות ׁשֶ ּגָ ֱאֶמת ַעָתה ּבַ ן ּבֶ ְּוַעל־ּכֵ ּ ּ ּ ּ ,
ה ְמֹאד ֵיׁש ָלֶהם ָקׁשֶ ֹכַח ַהַצִדיִקים ׁשֶ י ִאם ּבְ ֹמַח ּכִ ּ ִלׂשְ ּ ּ

מֹו  ית־ַהִמְקָדׁש ּכְ ִבְנַין ּבֵ ב ּכְ ֶנְחׁשָ דֹול ְוִנְפָלא ׁשֶ ַּדַעת ּגָ ּּ ּ
ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ּׁשֶ ֶיׁש ּבֹו ֵדָעה ְוכו"ּ ל ִמי ׁשֶ ּל ּכָ ּ ֵהם ', ּ ׁשֶ

ַרך ּכְ ְמָחה ּבֹו ִיְתּבָ יִכים ָעֵלינו ׂשִ ְַמְמׁשִ נוַכל ּ ֵּדי ׁשֶ ּ
לות ַהַמר ַהזֶה ּגָ ְּלִהְתַקֵים ּבַ ּ ּ ן . ּ ן ָקְרָאה לֹו ִאמֹו ּבֶ ְּוַעל־ּכֵ

ֵדי , אֹוִני ת ְדָרִכים ּכְ ָפָרׁשַ ָרה ּבְ י ָרֵחל ֵמָתה ָאז ְוִנְקּבְ ּּכִ
מֹו  ן ּכְ ֵעת ַהֻחְרּבָ ָרֵאל ִלְבּכֹות ַעל ִקְבָרה ּבְ יוְכלו ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ּׁשֶ ָרֵחל ִאֵמנו . ל" ַזּ ן ֵמֲחַמת ׁשֶ ְּוַעל־ּכֵ ּ
ה ַלֵקץ ָהַאֲחרֹון ִנְזּכֶ ִיְהֶיה ֹקֶדם ׁשֶ ן ׁשֶ ֶדל ַהֻחְרּבָ ָּרֲאָתה ּגֹ ּ ּ ,

ֶדל ָהֲאִנינות  ם ּגֹ ן אֹוִני ַעל ׁשֵ מֹו ּבֶ ן ָקְרָאה ׁשְ ַּעל־ּכֵ
ן  ָכל ַלְיָלה ִלְבּכֹות ַעל ֻחְרּבַ ְצִריִכין ּבְ ִכָיה ׁשֶ ְּוַהּבְ ּ

ית־ ַּהִמְקָדׁשּבֵ ל ֶאָחד ִלְצֹעק ְוִלְבּכֹות . ּ ְְוֵכן ָצִריך ּכָ

ְנַין  ִבין ּבִ ְמַעּכְ ָכל יֹום ַעל ְפָגָמיו ׁשֶ ה ּבְ ַּהְרּבֵ ּ
ִכי  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ִחיַנת קֹול ּבְ זֶה ּבְ ית־ַהִמְקָדׁש ׁשֶ ּּבֵ ּ ּ

ֶניָה ְוכו ה ַעל ּבָ ַּתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ א ֲאָבל ָאִביו ָקָר. 'ּ
ן  י ַיֲעֹקב ָקָרא אֹותֹו ּבֶ ָרֵאל ּכִ ם ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְנָיִמין ַעל ׁשֵ לֹו ּבִ

ֶנה  ָרֵאל ְוִיּבָ ַנֲחֹזר ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ם ַהּסֹוף ׁשֶ ָּיִמין ַעל ׁשֵ
ם ְמקֹור  ׁשָ ְנָיִמין ׁשֶ ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ ית־ַהִמְקָדׁש ּבְ ּּבֵ ּ ּ

ְמָחה ם ַעָת. ַּהׂשִ ּגַ ַיֲעֹקב ָאַמר ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ ה ְצִריִכין ִלְקרֹותֹו ּ
ְמָחה ִחיַנת ׂשִ הוא ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ם ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְנָיִמין ַעל ׁשֵ י , ּּבִ ּכִ

ַעְצבות ַרק ְצִריִכין  לות ָאסור ִלְהיֹות ּבְ ּגָ ם ַעָתה ּבַ ּּגַ ּ ּ ּ
יֹום ָעה ּבַ יָחתֹו ֵאיזֶה ׁשָ ִּלְצֹעק ְוִלְבּכֹות וְלָפֵרׁש ׂשִ ֲאָבל , ּ

ָכל ַהיֹום ְצִריִכין  ָכל ּּבְ ֵמַח ַנְפׁשֹו ּבְ ְמָחה ְלׂשַ ׂשִ ִּלְהיֹות ּבְ
רור ֵמֵהיְכֵלי . ַּדְרֵכי ָהֵעצֹות ְמָחה ִעַקר ַהּבֵ י ַעל־ְיֵדי ׂשִ ּּכִ ּ

ל  לות ּכָ ַעל־ְיֵדי זֶה ַדְיָקא יֹוְצִאין ִמן ַהּגָ ַּהְתמורֹות ׁשֶ ּּ ּ
ְמָחה ֵתֵצאו י ְבׂשִ ְבִחיַנת ּכִ ִחיָנתֹו ּבִ   :)קלט (ֶּאָחד ְלִפי ּבְ
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