
 

  



  נחמן מברסלברבנו 
  "וישב"על פרשת ים פירוש

  
ֶאֶר ב ַיֲעֹקב ּבְ   ּץ ְמגוֵרי ָאִביוַּוֵיׁשֶ

 )'א, ז"ל(
ְּוָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ַז...  ה פ(ל "ּ ָהָיה ְמַג)ד, ד"ַרּבָ ִרים  ׁשֶ ֵּיר ּגֵ

ְדָבָריו ַז( מוָבא ּבִ ּּכַ ִסיָמן רכח"ּ : )ב, זל(ְוזֶה ). ל ֵחֶלק א ּבְ
ֵּאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף" ֶדֶרך , "ּ יֹוֵסף ָהַלך ּבְ ְַהְינו ׁשֶ ְ ּ ּ

ִרים וְלָקֵרב  ן ְלַגֵיר ּגֵ ם ּכֵ ָּאִביו ַיֲעֹקב ְוָהָיה עֹוֵסק ּגַ ּ
ֵאַרע ְלַיֲעֹקב ֵאַרע ,ַּהְנָפׁשֹות ָהְרחֹוקֹות ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּ ּכִ

זֶהו ֵפרוׁש , ְליֹוֵסף ּׁשֶ ּּ ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף"ּ מֹו " ּ ּכְ
ֵפֵרׁש ַרׁשִ ם ָוֵעֶבר ָמַסר לֹו"ּׁשֶ ל ִמׁשֵ ִקּבֵ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ם ׁשֶ ּי ׁשָ ּּ .

ֵאַרע ְלַיֲעֹקב ֵאַרע ְליֹוֵסף ְוכו ְּוָכל ַמה ׁשֶ ְך ְוָכל זֶה ִנְסַמ. 'ּ
ַּלָפסוק  ָהָיה ַיֲעֹקב ְמַגֵיר ', ְּמגוֵרי ָאִביו'ּ הוא ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ִרים ֵּאֶלה תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף'ְְוֵתֶכף ִנְסַמך . ּגֵ ּ ,'
ל ָחְכָמתֹו ָמַסר לֹו ּכָ ֵפרוׁשֹו ׁשֶ ּׁשֶ ֵיר , ַּהְינו. ּּ ַיֲעֹקב ּגִ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

ָהָיה  ִרים ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ָחְכָמתֹו ׁשֶ יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ּגֵ
יֹוֵתר יוַכל ְלַרֹפאות ַהחֹוִלים ּבְ ֵאֶלה ַעד ׁשֶ ִּצְמצוִמים ּכָ ּ ּּ ּ ,

זֶה ָתִמיד מֹו ֵכן ָהָיה יֹוֵסף ַהַצִדיק עֹוֵסק ּבָ ּּכְ י ַיֲעֹקב , ּּ ּכִ
ל ָחְכָמתֹו י ִעַקר ַהָחְכָמה הוא ְלַהְכִניס . ָמַסר לֹו ּכָ ּּכִ ּ

עֹוָלם ְלהֹו גֹות ֱאֹלקות ּבָ ַּהׂשָ בורֹוָתיו ּ ִּדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ִחיַנת  .'ְּוכו ם(ְּוזֶהו ּבְ ֵרה : )ב, לזׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יֹוֵסף ּבֶ

צֹאן ָנה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֶאָחיו ּבַ ִחיַנת , ּׁשָ רֹוֵעה ֹצאן זֶה ּבְ
ם רֹוֵעה ֹצאן ׁשֵ ָכל ָמקֹום ּבְ ִנְקָרא ּבְ ַּמְנִהיג ַהדֹור ׁשֶ : ְּוזֶהו. ּ

ַבע  ן ׁשְ ָנה ָהָיה ְוכוּבֶ ֵרה ׁשָ ֵרה ', ֶּעׂשְ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ
ִגיַמְטִרָיא  מוָבא" טֹוב"ּבְ ּּכַ יֹוֵסף ָהָיה טֹוב ַלּכֹל , ּ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ל לֹו טֹוב ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָהָיה ָיכֹול ְלָקֵרב ַהּכֹ י , ְּוָהָיה ּכֻ ּכִ
רוִעים ְנֻקדֹות טֹובֹות ְוַעל־ְיֵדי  ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ַהּגָ ָּמָצא ּבְ ּ זֶה ּ

ַרך' ֵקְרָבם ַלה ם(ְּוזֶהו  .ְִיְתּבָ ֵני : )ב,  לזׁשָ ְּוהוא ַנַער ֶאת ּבְ
ֵני ִזְלָפה ְוכו ִּבְלָהה ְוֶאת ּבְ ֵהם ', ּ ָפחֹות ׁשֶ ֵני ַהׁשְ ֵהם ּבְ ּׁשֶ

ָהָיה מֹוִריד  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ָפחֹות ַהְירודֹות ׁשֶ ִחיַנת ִמׁשְ ּּבְ ּ
ֵדי ְל יֹוֵתר ּכְ  ):קמ (...ָקְרָבםֶאת ַעְצמֹו ֲאֵליֶהם ּבְ

 

ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ּ   
 )'א, ז"ל(

ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ְוכו ב ַיֲעֹקב ּבְ ְּוזֶה ַוֵיׁשֶ ּ ֵּאֶלה ֹתְלדֹות ' ּ ּ
ְּוָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ַז. 'ַּיֲעֹקב יֹוֵסף ְוכו ה "ּ ִמְדָרׁש ַרּבָ ל ּבְ

ִר ִריםְּמגוֵרי ָאִביו ְלׁשֹון ּגֵ ָהָיה ַיֲעֹקב ְמַגֵיר ּגֵ . ּים ׁשֶ
ְדָבָריו ַז ִסיָמן רכ"ְוִאיָתא ּבִ ִחיַנת ַמה "ל ּבְ זֶהו ּבְ ּח ׁשֶ ּ
ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ּׁשֶ ּ ְלָוה ָקַפץ "ּ ׁשַ ב ּבְ ֵקׁש ַיֲעֹקב ֵליׁשֵ ּל ּבִ
ל יֹוֵסף ֶהְכֵרַח , ָעָליו ֻרְגזֹו ׁשֶ ִרים ּבְ עֹוֵסק ְלַגֵיר ּגֵ י זֶה ׁשֶ ּּכִ

ִי ְּהיו לֹו ִיּסוִרים וַמֲחלֶֹקת ְוכוּׁשֶ ּ ּ ָכל ָאָדם . 'ּ ְּוֵכן הוא ּבְ

ִרים וַבֲעֵלי ְתׁשוָבה ָהרֹוִצים ָלׁשוב ֶאל ה ֵאלו ַהּגֵ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ '
ָמה  ן ּכַ ם ּכֵ ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ּגַ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ַּעל־ְיֵדי ַהַצִדיק ּבְ ּ ּ ּ

רות ְוכו ִּמיֵני ַמֲחלֶֹקת ְוִיּסוִרים ְוִהְתּגָ ּ י ִאי ' ּ ָכל ַפַעם ּכִ ּּבְ
ֱאֶמת ַלה ר ְלִהְתָקֵרב ּבֶ י ִאם ַעל־ְיֵדי ֶזה ' ֶאְפׁשָ ַרך ּכִ ְִיְתּבָ

זֶה ה ּבָ ְדָבֵרינו ַהְרּבֵ ְמֹבָאר ּבִ ִסיָמן . ּּכַ תוב ּבְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ
ֶנֶגד ַהֵיֶצר ָהָרע ְוכו"ע ָכל ַפַעם ּכְ הוא ְלִהְתַחזֵק ּבְ ּב ׁשֶ ּּ ּ ּ '

ם ָרֵאל ָהרֹוֶצה ְוַעל־ּכֵ. ַּעֵין ׁשָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ּן ַעל ּכָ
ְלָוה ' ָּלׁשוב ַלה ׁשַ ב ּבְ ֵקׁש ַיֲעֹקב ֵליׁשֵ ַרך ֶנֱאַמר ּבִ ִּיְתּבָ ְ

ִחיַנת יֹוֵסף . 'ָּקַפץ ָעָליו ְוכו ְּוַהִתקון ְלָכל זֶה הוא ּבְ ּ ּ ּ
ַעְצמֹו ִחיַנת ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף, ּבְ ּּבְ י "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ, ּ

ָתן ַמָליו ְטעוִנים ִפׁשְ ָתִני ַהזֶה ִנְכְנסו ּגְ ַּהִפׁשְ ּּ ּּ ּּ ַּהֶפָחִמי , ּ
ָּתֵמַה ָתן ַהזֶה: ּ ל ַהִפׁשְ ָּאָנה ִיְכֹנס ּכָ ּ ָּהָיה ִפֵקַח ֶאָחד , ּ ּ

יב לֹו ל : ֵהׁשִ ׂשֹוֵרף ּכָ ְלך ׁשֶ ִּניצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא ִמַמפוַח ׁשֶ ָ ּ ּ ּ ּ
ך ְוכו ָתן ּכָ ַּהִפׁשְ ְ ּ ּית ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵבית יֹוֵסף ְוָהָיה ּבֵ', ּ

ְמַכֶלה  ו ְלַקׁש ִניצֹוץ יֹוֵצא ִמיֹוֵסף ׁשֶ ֶּלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ ּ ּ ּ
ל תוִבים . ְוׂשֹוֵרף ַהּכֹ ל ָהַאלוִפים ַהּכְ י ַיֲעֹקב ָרָאה ּכָ ּּכִ ּ ּ

ְּלַמְעָלה ָתַמה ְוכו ּ ִתיב ְלַמָטה ֵאֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב ' ּ ַּמה ּכְ ּּ
ָפסוק ַוְיִהי "ְּוֵכן ֵפֵרׁש ַרׁשִ. 'ּץ ֶאָחד ְוכוִניצֹו' ּיֹוֵסף ְוכו ּי ּבַ ּ

ְלֵחִני ְוכו ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַויֹאֶמר ׁשַ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּוֵפֵרׁש ', ּ
ו ְוכו"ַרׁשִ ל ֵעׂשָ ָטנֹו ׁשֶ נֹוַלד ׂשְ ּי ִמׁשֶ ּ לֹא ֶלָהָבה ' ּ ֵאׁש ּבְ

ִחי', ֵּאינֹו ׁשֹוֵלט ְוכו י יֹוֵסף הוא ּבְ ַּהְינו ּכִ ַּנת ַהַצִדיק ּ ּ
ָרֵאל  ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ֵמַח ֶאת ֵלב ּכָ ָיכֹול ְלׂשַ ָּהֱאֶמת ׁשֶ ּּ

ְמָחה ְּוַלֲהֹפך ַהָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ַעל־ְיֵדי זֶה ַמְלִהיב ֶאת , ְ ׁשֶ
ָרֵאל ַלה ִסיָמן ט' ֵלב ִיׂשְ תוב ּבְ ּכָ ַרך וְכמֹו ׁשֶ ִּיְתּבָ ּ ְ '

י ַהַצִדיק ה ִלקוֵטי ִתְנָיָנא ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ר רוַח ּ ִחיַנת ִאיׁש ֲאׁשֶ ּוא ּבְ ּ
ִחיַנת ַעְצבות ִמֵלב  הוא ּבְ ב ָהַעְפרוִריות ׁשֶ ְמַנׁשֵ ּּבֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

יוַכל ְלִהְתַלֵהב ַלה ֵדי ׁשֶ ְרֵאִלי ּכְ ִּאיׁש ַהִיׂשְ ּ ַרך ְוכו' ּ ִּיְתּבָ ְ '
ם ֶנֱאַמר ּבֹו ֲהִנְמָצא ָכזֶה ִאיׁש . ַּעֵין ׁשָ ִחיַנת יֹוֵסף ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ

ר רוַח ֱאלִֹקים ּבֹוֲא ִחיַנת ַהַצִדיק , ּׁשֶ י יֹוֵסף הוא ּבְ ּּכִ ּ ּ
ל  ל ֵהיְכֵלי ַהְתמורֹות וְלהֹוִציא ּכָ ָיכֹול ֵליֵרד ְלתֹוך ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ְ ּ
ל ִמי  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֹעֶמק ְנִפיָלתֹו ּכָ ם ּכָ ַּהְנָפׁשֹות ִמׁשָ ּ

רֹוֶצה ְלִהְתַאֵחז ּבֹו ֵאי, ׁשֶ ַוַדאי ִמי ׁשֶ י ּבְ ָלל ּּכִ נֹו רֹוֶצה ּכְ
חֹוֵלק ְוכו ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ר ַלְעֹזר לֹו ', ִּמּכָ ַוַדאי ִאי ֶאְפׁשָ ּּבְ

ֶכל  י ָיבוז ְלׂשֵ ר ּכִ ִסיל ַאל ְתַדּבֵ ָאְזֵני ּכְ ְּוָעָליו ֶנֱאַמר ּבְ ּ
ִָמֶליך ַחִיים , ּ ָחס ַעל ַנְפׁשֹו ֲעַדִין ְוָחֵפץ ּבַ ל ִמי ׁשֶ ֲּאָבל ּכָ

ָנַפל  ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ִחיַנת יֹוֵסף ּ ָנַפל ָיכֹול ַהַצִדיק ּבְ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ם י יֹוֵסף ָיַרד ְלָכל ֵהיְכֵלי ַהְתמורֹות , ְּלהֹוִציאֹו ִמׁשָ ּּכִ ּ

ר יֹוֵסף ְבִחיַנת ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ִחיַנת ַעְצבות , ּבִ ַּעְבדות ּבְ ּ
הוא  ך ִמזֲֻהַמת ַהָנָחׁש ׁשֶ ִנְמׁשָ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ מוָבא ּבְ ּּכַ ּּ ּ ּּ ְ

ִנְתַקֵלל ֶעֶבד ֲעָבִדים ּבְ ִמֶמנו ָיָצא ִמְצַרִים ׁשֶ ִּחיַנת ָחם ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ



מוָבא' ִּיְהֶיה ְוכו ּּכַ ָכל זֶה, ּ ְוָהָיה לֹו , ְויֹוֵסף ָעַבר ּבְ
ך ֵמַעְצבות ְוָהָיה  ִנְמׁשָ ַתֲאָוה ֹזאת ׁשֶ ִּנְסיֹונֹות ֲעצוִמים ּבְ ְּ ּ

ִנים ָמה ׁשָ ֵבית ָהֲאסוִרים ּכַ ּּבְ ָכל ְוַעל־ְיֵד, ּ י זֶה ָעַבר ּבְ
לֹום ׁשָ ִחינֹות ֵהיְכֵלי ַהְתמורֹות ְוָיָצא ֵמֶהם ּבְ ּּבְ ם , ּ ַאף ּגַ

ִחיַנת  זֶהו ּבְ ה ֲעצוָמה ַעל־ְיֵדי זֶה ׁשֶ ָּזָכה ְלתֹוְספֹות ְקֻדׁשָ ּּ ּ
ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ִחיַנת ִיׁשְ ן ֶיׁש לֹו ּכַֹח . יֹוֵסף ּבְ ְוַעל־ּכֵ

ְמָחהְַלֲהֹפך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ּ ַלֲהֹפך ַהָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ זֶהו , ְ ּׁשֶ ּ
ר נֹוַלד יֹוֵסף ְוָאְמָרה  ֲאׁשֶ ָאה ָרֵחל ּכַ ִהְתַנּבְ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ּּבְ

ִחיַנת יֹוֵסף , ָּאַסף ֱאלִֹקים ֶאת ֶחְרָפִתי י ַעל־ְיֵדי ּבְ ּכִ
ָכל ֵהיְכֵלי ַהְתמורֹות ְוָלֵצאת  ָיכֹול ַלֲעֹבר ּבְ ַּהַצִדיק ׁשֶ ּ ּּ ּ

ִאין ִמ ל ַהֲחָרפֹות ַהּבָ ְטלו ּכָ לֹום ַעל־ְיֵדי זֶה ִיְתּבַ ׁשָ ם ּבְ ּׁשָ ּ ּ
ם מֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר יֹוֵסף ה, ִּמׁשָ ך ָקְרָאה ׁשְ ִלי ' ְְוַאַחר ּכָ

ן ַאֵחר ְטלו , ּבֵ ַעל ָידֹו ִיְתּבַ לֹא ַדי ׁשֶ ָאְמָרה ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּּ ּ ּ
ִחיַנת ָאַסף ֱאֹלִקים ֶאת ֶחְרָפִת ם , יַּהֲחָרפֹות ּבְ ַאף ּגַ

ִּיְהֶיה לֹו ּכַֹח ַלֲהֹפך ַהֲחָרפֹות ְלָכבֹוד ַלֲהֹפך ַהָיגֹון  ְ ְ

ִחיַנת יֹוֵסף ה זֶהו ּבְ ְמָחה ׁשֶ ַּוֲאָנָחה ְלׂשִ ן ַאֵחר' ּ , ִלי ּבֵ
ן  ִחיַנת ּבֵ ְמִחים ַהֵלב ּבְ ים טֹוִבים ַהְמׂשַ ִחיַנת ַמֲעׂשִ ּּבְ ּ

ַמח ָאב י ִעַקר תֹוְלדֹוֵתי, ָּחָכם ְיׂשַ ּּכִ ל ַצִדיִקים ֵהם ּ ֶּהן ׁשֶ
ים טֹוִבים ַדְיָקא ַעל־ְיֵדי ַהֲחָרפֹות ְוכו, ַמֲעׂשִ ַּהְינו ׁשֶ ּּ '

ה ְלהֹוִסיף ְלהֹוִליד  הוא הֹוָלָדה ִדְקֻדׁשָ ן ַאֵחר ׁשֶ ּיֹוֵסף ּבֵ ּ ּ
ְבִחיַנת ִהְתַהְפכות  ְמָחה ְוטֹוב ּבִ ַּעל־ְיֵדי זֶה ַדְיָקא ׂשִ ּ ּ

ְמָחה מֹו , ַּהָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלׂשִ ִחיַנת יֹוֵסף ּכְ ל זֶה ּבְ ּכָ ׁשֶ
ָלַחִני ֱאלִֹקים ִלְפֵניֶכם ְוכו תוב ְלִמְחָיה ׁשְ ּכָ ּׁשֶ ּוְכמֹו ', ּ

ָבה ְלטֹוָבה  ְבֶתם ְלָרָעה ֱאֹלִקים ֲחׁשָ תוב ְוַאֶתם ֲחׁשַ ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
יֹום ַהזֶה ְלַהֲחיֹות ַעם ָרב ְּלַמַען ֲעׂשֹה ּכַ ָפִרים . ּ ּסְ ְוִאיָתא ּבַ

ָלָחם ַעל זֶה ַאׁשְ י ְלִמְחָיה ׁשְ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּכִ ֵּריֶהם ּבַ ּ
ם ְלָקֵרב ' ֱּאלִֹקים ְוכו ר ָנפֹוצו ׁשָ ּוְלַטֵהר ַהְמקֹומֹות ֲאׁשֶ ּּ

ה ִלְמקֹוָמם ְוכו ִּניצֹוֵצי ְקֻדׁשָ ִחיַנת ְיִריָדה ' ּ ל זֶה ּבְ ּכָ ׁשֶ
ִנְתַהֵפך ַהּכֹל ְלטֹוב ְלׂשָ ִחיָנה ׁשֶ ְַתְכִלית ָהֲעִלָיה ּבְ ּ ּ ּ ׂשֹון ּ

ְמָחה ִחיַנת יֹוֵסף ָיכֹול ְלַהְלִהיב ֶאת . ְוׂשִ ן ַדְיָקא ּבְ ְּוַעל־ּכֵ
ַרך' ַּהֵלב ַלה   ):קמא (...ְִיְתּבָ
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ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַז ְּוזֶה ְמֻרָמז ּבְ ָאְמרו ַעל ַיֲעֹקב "ּ ּל ׁשֶ
ִחיַנ, ָּאִבינו הוא ּבְ ִחיַנת , ּת ֶעֶצם ְנֻקַדת ָהֱאֶמתּׁשֶ ִּתֵתן "ּבְ ּ

ו ִנְתָיֵרא ְמֹאד ": ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ָרָאה ַאלוֵפי ֵעׂשָ ׁשֶ ּּכְ ּ
ָלם: ְוָאַמר ִּמי יוַכל ִלְכּבֹׁש ֶאת ּכֻ : ָּמה ְכִתיב ְלַמָטה? ּ

ֵּאֶלה תְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְוכו" ּ ִניצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא " 'ּ
ְמַכֶלה ִּמיֹוֵסף ׁשֶ ּ ָלםּ ָתִני ְוכו. ּ ְוׂשֹוֵרף ֶאת ּכֻ ל ְלִפׁשְ ָּמׁשָ ּ ,'

ַּהֶפָחִמי ָתַמה ּ ָתן ַהזֶה: ּ ל ַהִפׁשְ ֵנס ּכָ ָּאָנה ִיּכָ ּ ִּפֵקַח ֶאָחד ? ּ ּ
יב לֹו ׂשֹוֵרף ֶאת : ֵהׁשִ ְלך ׁשֶ ִּניצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא ִמַמפוַח ׁשֶ ָ ּ ּ ּ ּ
לֹו ְוכו ּּכֻ ִחיַנת ַקִין. 'ּ ָתִני הוא ּבְ ַּהִפׁשְ ּ נֹו ׁשֶ, ּ ֵהִביא ָקְרּבָ

ָתן ִּפׁשְ ָאְמרו ַרַז, ּ מֹו ׁשֶ ַעל ַמֲחלֶֹקת , ל"ּּכְ ְּוהוא ָהָיה ּבַ
ל ִמיֵני ַמֲחלֶֹקת , ָהִראׁשֹון ל ּכָ ַתְלׁשֵ ך ְוִנׁשְ ּוִמֶמנו ִנְמׁשַ ְ ּ ּּ ּ
עֹוָלם ּבָ ֶקר חֹוֵלק ַעל ָהֱאֶמת ְורֹוֶצה ְלַהְעִלים , ׁשֶ ַהׁשֶ ּׁשֶ

ַעל־ְיֵדי־זֶה ִמ, אֹותֹו ו ְלַגְמֵריַעד ׁשֶ ִרים ַאלוֵפי ֵעׂשָ ּבְ ְּתּגַ ּ .

ן ַיֲעֹקב הוא ְנֻקַדת ָהֱאֶמת, ְוַעל־ּכֵ ּׁשֶ ָהָיה ִמְתָיֵרא ְמֹאד , ּ
לֹום לֹא ִיְתַעֵלם ָהֱאֶמת ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּׁשֶ ָמה ְכִתיב ; ּ

ֵּאֶלה תְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְוכו: "ְּלַמָטה ּ ִניצֹוץ ֶאָחד , "ּ
י ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ְוַאָתה ָמרֹום ְלעֹוָלם , ּוַהְינ. 'ּיֹוֵצא ְוכו ּּכִ ּ

ִחיַנת יֹוֵסף', ה י ֵיׁש ּבְ ִחיַנת ַהַצִדיק ָהֱאֶמת, ּכִ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,
עֹוָלם ָיכֹול ְלַהְלִהיב אֹור ָהֱאֶמת ּבָ ְבִחיַנת , ּׁשֶ ּוֵבית "ּבִ

ָקִרים , "יֹוֵסף ֶלָהָבה ֹרף ִויַכֶלה ְלָכל ַהׁשְ ִיׂשְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ
ָל ָטא ָקֵאי, ֶהםּׁשֶ י קוׁשְ י ִניצֹוץ ֶאָחד , ]ַּקָים ְוָהֱאֶמת[ ּּכִ ּכִ

ת אֹור תֹוָרתֹו ָהֲאִמִתית  ת ָהֱאֶמת וִמְקֻדׁשַ ִּמְקֻדׁשַ ּ ּ ּּ ּּ
ְרֵאִלי ֶלב ִאיׁש ַהִיׂשְ ֵמִאיר וִמְתנֹוֵצץ ּבְ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת , ּ ֶהָחֵפץ ּבֶ

ּוַמֶטה ַדְעתֹו וְלָבבֹו ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמתֹו ּ ּּ ּיצֹוץ ַהזֶה ְּוַהִנ, ּ
ל  ָקִרים ְוַהַהְטָעאֹות ׁשֶ ל ַהׁשְ ּהוא ׂשֹוֵרף וְמַכֶלה ּכָ ּ ּ ּ

ו ְוַכיֹוֵצא ָבֶהם ִחיַנת ַאלוֵפי ֵעׂשָ ּּבְ ּ ַפת ֱאֶמת ִתּכֹון , ּ י ׂשְ ּּכִ
  ):קמב(ָלַעד 
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ַמ ית ׁשַ ְּוִהֵנה ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ּבֵ ִעְנַין ּ ּאי וֵבית ִהֵלל ּבְ ּ
ֵאין ָראוי  ִּהְתָקְרבות ַהְנָפׁשֹות ָהְרחֹוקֹות ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּּ

ַמאי אֹוְמִרים, ִּמן ַהִדין ְלָקְרָבן ית ׁשַ ּבֵ ְפֹוֵחת ְוהֹוֵלך': ּׁשֶ ּ '
לֹא ִיְתָקְרבו ְּלַהְעִלים ָהאֹור ֵמֶהן ׁשֶ ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים. ּ ּ :

ִלים ְוִצְמצוִמים ',ְמֹוִסיף ְוהֹוֵלך' י ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּ ּכִ
ַרך  ֶהם אֹורֹו ִיְתּבָ ם ּבָ יוְכלו ְלָהִאיר ּגַ ֹאֶפן ׁשֶ ֵאֶלה ּבְ ְּכָ ּ ּ ּ ּ

ם ֵהם ִיְתָקְרבו ּגַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּזֶהו , ִּהֵנה ִעְנַין ַמֲחלֶֹקת ֹזאת. ּ
ָכל דֹור ַעל ַהַצִדיִקים  ּבְ ַלל ַהַמֲחֹלֶקת ׁשֶ ִחיַנת ּכְ ּּבְ ּּ ּ

ֵלִמים ָהעֹוְסִקים ְלָקֵרב ַנְפׁשֹות ָהְרחֹוִקים ַלהַה ' ּׁשְ
ַרך דֹוֵלי , ְִיְתּבָ ים ִמּגְ ים ְמֹאד ָקִמים ֲעֵליֶהם ְוַגם ַרּבִ ַרּבִ ׁשֶ

ִמַדת ַהִדין  ַּהַצִדיִקים חֹוְלִקים ֲעֵליֶהם ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֶהם ׁש ּבָ ם ִטיָנא ַעד . ִמְתַלּבֵ ִלּבָ ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְכָנס ּבְ

ָראוי ְוחֹוְלִקים ָעָליו ׁשֶ ִאלו ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ּכָ ִּנְדֶמה ָלֶהם ּכְ ּ ּ ּ
ֹרב ַהדֹורֹות ָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים ּבְ ר ּכְ ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט . ּּכַ

ין  ה ַהָקֵטגֹוְרָיא ּבֵ ִנְתַרּבֶ יָחא ׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ָיֵמינו ּבְ ּּבְ ּ ּ
דֹול ּוְביֹוֵתר ַעל ַרּבֵ, ַּהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמֹאד ּנו ַהּגָ

ְּוַהנֹוָרא זֵֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ר ָמַסר , ּ ַעל ֲאׁשֶ
ָרֵאל ל ָיָמיו ְלַרֵחם ַעל ִיׂשְ ל , ַּנְפׁשֹו ִמֶנֶגד ְוָעַסק ּכָ ַעל ּכָ

ַרך' ְלָקְרָבם ַלה, ָהְרחֹוִקים   .ְִיְתּבָ
ָבִטים ַעל יֹוֵסף ַהַצִדי ל ַהׁשְ ִחיַנת ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ י , קּּ ּכִ

עֹוֵסק ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ַלה ִחיַנת ַהַצִדיק ׁשֶ ּיֹוֵסף הוא ּבְ ּ ּ '
ָכל יֹום מֹוִסיף ְוהֹוֵלך ָהאֹור ּבְ ַרך ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְִיְתּבָ י , ְּ ּכִ

ֹאֶפן  ָכל ַפַעם ִצְמצוִמים ְוֵכִלים ִנְפָלִאים ּבְ ה ּבְ ּעֹוׂשֶ ּ
ע ִיְרֶצה ּבָ ל ִמי ׁשֶ יוְכלו ְלִהְתָקֵרב ּכָ ּׁשֶ ּּ ם זֶה . ֹוָלםּ ְוַעל ׁשֵ

ִחיַנת מֹוִסיף ְוהֹוֵלך, ִנְקָרא יֹוֵסף ָבִטים . ְּבְ ְּוַהׁשְ
ים ָלם ְקדֹוׁשִ ּכֻ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ָלם ַצִדיִקים , ּ י ָהיו ּכֻ ּּכִ ּ ּ

דֹוִלים ִביל זֶה, ּגְ ׁשְ ִחיַנת . ָּחְלקו ָעָליו ּבִ : )א, לז(ְוזֶה ּבְ
ֶאֶרץ ְמ ב ַיֲעֹקב ּבְ ְּוָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ַז. ּגוֵרי ָאִביוַּוֵיׁשֶ ל "ּ

ה פ( ִרים )ד, ד"ַרּבָ ָהָיה ְמַגֵיר ּגֵ ְדָבָריו ַז(ּ ׁשֶ מוָבא ּבִ ּּכַ ל "ּ
ִסיָמן רכח ם(ְוזֶה ). ֵחֶלק א ּבְ ֵּאֶלה ֹתְלדֹות : ")ב,  לזׁשָ ּ



ֶדֶרך ָאִביו ַיֲעֹק, "ַיֲעֹקב יֹוֵסף יֹוֵסף ָהַלך ּבְ ְַהְינו ׁשֶ ְ ּ ב ְוָהָיה ּ
ִרים וְלָקֵרב ַהְנָפׁשֹות ָהְרחֹוקֹות ן ְלַגֵיר ּגֵ ם ּכֵ ּעֹוֵסק ּגַ ּ י , ּ ּכִ

ֵאַרע ְלַיֲעֹקב ֵאַרע ְליֹוֵסף ל ַמה ׁשֶ זֶהו ֵפרוׁש , ּּכָ ּׁשֶ ּּ ֵּאֶלה "ּ
ֵפֵרׁש ַרׁשִ" ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף מֹו ׁשֶ ל ַמה "ּּכְ ּכָ ם ׁשֶ י ׁשָ

ם ָוֵעֶבר ָמ ל ִמׁשֵ ִקּבֵ ּׁשֶ ֵאַרע ְלַיֲעֹקב . ַסר לֹוּּ ְּוָכל ַמה ׁשֶ
ְּוָכל זֶה ִנְסַמך ַלָפסוק . 'ֵּאַרע ְליֹוֵסף ְוכו ּ ', ְּמגוֵרי ָאִביו'ְ

ִרים ָהָיה ַיֲעֹקב ְמַגֵיר ּגֵ הוא ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ֵּאֶלה 'ְְוֵתֶכף ִנְסַמך . ּ
ל ָחְכָמתֹו', ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ָמַסר לֹו ּכָ ֵפרוׁשֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּּ .

ָהָיה  ִרים ַעל־ְיֵדי ֹעֶצם ָחְכָמתֹו ׁשֶ ֵיר ּגֵ ַיֲעֹקב ּגִ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ
יוַכל ְלַרֹפאות  ֵאֶלה ַעד ׁשֶ ּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ִצְמצוִמים ּכָ ּ ּּ ּ

יֹוֵתר זֶה , ַהחֹוִלים ּבְ מֹו ֵכן ָהָיה יֹוֵסף ַהַצִדיק עֹוֵסק ּבָ ּּכְ ּ
ל ָחְכָמתֹו, ָּתִמיד י ַיֲעֹקב ָמַסר לֹו ּכָ ּי ִעַקר ַהָחְכָמה ּכִ. ּכִ

עֹוָלם ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני  גֹות ֱאֹלקות ּבָ ּהוא ְלַהְכִניס ַהׂשָ ּּ
בורֹוָתיו ְוכו ָּהָאָדם ּגְ ּ'.  

ִחיַנת ָנה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת : ְּוזֶהו ּבְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יֹוֵסף ּבֶ
צֹאן ִנְקָר, ֶּאָחיו ּבַ ִחיַנת ַמְנִהיג ַהדֹור ׁשֶ ּרֹוֵעה ֹצאן זֶה ּבְ א ּ

ם רֹוֵעה ֹצאן ׁשֵ ָכל ָמקֹום ּבְ ָנה : ְּוזֶהו. ּבְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ
ִגיַמְטִרָיא ', ָּהָיה ְוכו ֵרה ּבְ ַבע ֶעׂשְ מוָבא" טֹוב"ׁשְ ּּכַ ַּהְינו , ּ

לֹו טֹוב ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָהָיה  יֹוֵסף ָהָיה טֹוב ַלּכֹל ְוָהָיה ּכֻ ּׁשֶ ּ
ל י ָמָצא ּבְ, ָיכֹול ְלָקֵרב ַהּכֹ רוִעים ְנֻקדֹות ּכִ ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ַּהּגָ ּ ּ

ַרך' טֹובֹות ְוַעל־ְיֵדי זֶה ֵקְרָבם ַלה   .ְִיְתּבָ
ֵני ִזְלָפה ְוכו: ְּוזֶהו ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ּבְ ְּוהוא ַנַער ֶאת ּבְ ּּ ,'

ָפחֹות ַהְירודֹות  ִחיַנת ִמׁשְ ֵהם ּבְ ָפחֹות ׁשֶ ֵני ַהׁשְ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ָהָיה מ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ֵדי ׁשֶ יֹוֵתר ּכְ ֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ֲאֵליֶהם ּבְ

ם זֶה ִנְקָרִאים ָהְרחֹוִקים . ְלָקְרָבם ְלָהה 'ְוַעל ׁשֵ ֵני ּבִ ּבְ
ּוְבֵני ִזְלָפה ַעל ָדָבר ', ּ יֹוֵתר ַהּבַ ֶהם ּבְ ֶנֱאָחז ּבָ ּזֶה ֶרֶמז ׁשֶ ּ

ְלָהה ֵני ּבִ ִחיַנת ּבְ זֶהו ּבְ ְּוֵחילֹוָתיו ׁשֶ ִחיַנת , ּ  ְיֶחְזֵקאל(ּבְ
ָלהֹות ֶאְתֵנך ְוכו): כא, כו ּּבַ ְ ּ ִדים: י"ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ', ּ ַּהְינו . ׁשֵ

ֵהם ְמַבֲהִלים  ִדים וְקִלפֹות ׁשֶ ֵהם ׁשֵ ֵּחילֹות ַהֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ ּ ּ
ים ֶאת ָהָאָדם ִלים וַמְרִעיׁשִ ּוְמַבְלּבְ ֵני . ּ ִחיַנת ּבְ ְוזֶה ּבְ

ִחיַנת , ִּזְלָפה ְּתִהִלים קיט(ּבְ ָפה ֲאָחַזְתִני ַזְלָע): נג, ּ
ִעים ָלהֹות , ֵמְרׁשָ ִחיַנת ּבַ י ֵחילֹות ַהֵיֶצר ָהָרע ֵהם ּבְ ּּכִ ּ
ְלָהה , ְוַזְלָעפֹות ֵני ּבִ ִכים ַאֲחֵריֶהם ִנְקָרִאים ּבְ ְּוָכל ַהִנְמׁשָ

ּוְבֵני ִזְלָפה דֹול. ּ ְּוַהַצִדיק ַהּגָ ִחיַנת יֹוֵסף, ּ ּעֹוֵסק ִעָמֶהם , ּבְ
ֵדי ְלָקְרָבם ַלהּומֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ֲא ַרך' ֵליֶהם ּכְ   .ְִיְתּבָ

ֵני ִזְלָפה ְוכו: ְּוזֶהו ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ּבְ ְּוהוא ַנַער ֶאת ּבְ ּּ' .
ה ַנֲערות ְוכו: י"ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ה ַמֲעׂשֵ ָהָיה עֹוׂשֶ ּׁשֶ י . 'ּ ּכִ

ֹעֶצם ָחְכָמתֹו מֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ֲאֵליֶהם  ַּהַצִדיק ָהֱאֶמת ּבְ ּ
ך ל ּכַ ה ַנֲערותְּכָ ה ַמֲעׂשֵ ִאלו עֹוׂשֶ ִנְדֶמה ּכְ ּ ַעד ׁשֶ ּ ּ י , ּ ּכִ

יַחת ֻחִלין ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ִעָמֶהם  ר ִעָמֶהם ׂשִ ְּמַדּבֵ ּּ
ֵחק ִעָמֶהם ּוִלְפָעִמים ְמַטֵיל וְמׂשַ ּ ֵדי , ּּ ָוָנתֹו ּכְ ְּוָכל ּכַ

ַרך' ְלָקְרָבם ַעל־ְיֵדי זֶה ַלה ְדָבָריו ַז. ְִיְתּבָ ְּוַכמוָבן ּבִ ל "ּ
ָמה ְוַכָמה ַהַצִדיק מֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו  ַכָמה ְמקֹומֹות ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ה ַנֲערות ב ֶאְצלֹו ַמֲעׂשֵ ל זֶה ֶנְחׁשָ ּכָ ֲאָבל , ֶּאל ָהעֹוָלם ׁשֶ
ָוָנתֹו ְרצוָיה ַלה ּּכַ ִביל ְלָקֵרב ' ּ ׁשְ ַרך ְלַבד ּבִ ְִיְתּבָ

ר ְלָק' ָהְרחֹוִקים ְמֹאד ַלה ִאי ֶאְפׁשָ ַרך ׁשֶ י ְִיְתּבָ ְרָבם ּכִ
ִחיַנת. ִאם ַעל־ְיֵדי זֶה ֵני ִבְלָהה : ְּוזֶהו ּבְ ְּוהוא ַנַער ֶאת ּבְ

ֵני ִזְלָפה ְוכו ְּוֶאת ּבְ   :)קמג ('ּ

י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו    ּּכִ
 )'ג, ז"ל(

י ֶבן ְזֻקִנים  ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְוזֶה ְוִיׂשְ
יםְזֻקִנים ְל. ּהוא לֹו י הוא עֹוֵסק ָתִמיד , ׁשֹון ַרּבִ ּּכִ ּ

ִחיַנת ַהִזְקָנה  ה ַעל ּבְ ָכל ַפַעם ַהִזְקָנה ִדְקֻדׁשָ יר ּבְ ְּלַהְגּבִ ּּ ּ ּ
ִעְסקֹו , ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא י ֵיׁש ָזֵקן ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּּכִ

ָּתִמיד ְלַהִפיל ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ִזְקָנה ְדַהְינו ְלַהֲחִליׁש  ּ ּ ּ
יו ְוכוֶּאת ַד ַמֲעׂשָ ִאלו הוא ָזֵקן ּבְ ְּעתֹו ּכְ ּ ּ ּ ַעל זֶה ִהְזִהיר ' ּ ׁשֶ

נו ַז ֲּאדֹוֵננו מֹוֵרנו ְוַרּבֵ ּ ָמה ַצִדיִקים "ּ ַמְענו ִמּכַ ּל ְוֵכן ׁשָ ּ ּ
ָאסור ִלְהיֹות ָזֵקן ְוכו ּׁשֶ ה ' ּ ְּוַהְכָנָעתֹו ַעל־ְיֵדי ָזֵקן ִדְקֻדׁשָ ּ

י ב ּבִ ִחיַנת ָזֵקן ְויֹוׁשֵ הוא ּבְ ִחיַנת ָזֵקן ּׁשֶ יָבה ָהֲאִמִתי ּבְ ּׁשִ
הוא מֹוִסיף , זֶה ָקָנה ָחְכָמה ִחיַנת יֹוֵסף ׁשֶ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ

ָכל ַפַעם ְוכו ה ְוִחיות ּבְ ְּקֻדׁשָ ּּ ּ ְדָבֵרינו ' ּ ְּוַכְמֹבָאר ִמזֶה ּבִ ּ
ה  ִהְלכֹות ְתִפִלין ֲהָלָכה ה(ַהְרּבֵ ְּוַעֵין ּבְ ּ י ). ּ ִחיַנת ּכִ ְּוזֶהו ּבְ
ָכל ַפַעם מֹוִסיף ִזְקָנה ֶבן ְזֻקִנ ּבְ ים ׁשֶ ּים הוא לֹו ְלׁשֹון ַרּבִ ּ

ִחיַנת ִיְרַאת ה הוא ּבְ ה ׁשֶ ה ַעל ִזְקָנה ִדְקֻדׁשָ ִּדְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ '
ִחיַנת ִזְקָנה ְדִסְטָרא  ּתֹוִסיף ָיִמים ְלַהְכִניַע וְלַבֵטל ּבְ ּ ּּ

ִליֵכִני ְלֵע ַעל זֶה ִהְתַפֵלל ָדִוד ַאל ַתׁשְ ָּאֳחָרא ׁשֶ ּ ּ ת ִזְקָנה ּ
ְבִחיַנת ', ְּוכו ָכל ַפַעם ֵמָחָדׁש ּבִ י ְצִריִכין ְלִהְתַחֵדׁש ּבְ ּּכִ ּ

ַּיֲחִליפו ֹכַח ְוכו' ְוקֹוֵי ה ִחיַנת ִזְקָנה ' ּ זֶהו ִעַקר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ם זֶה  ִנְקָרא ַעל ׁשֵ ִחיַנת יֹוֵסף ַהַצִדיק ׁשֶ זֶהו ּבְ ה ׁשֶ ִּדְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ

הוא מֹוִס ם ׁשֶ הוא ִעַקר ּיֹוֵסף ַעל ׁשֵ ה ָוַדַעת ׁשֶ ּיף ְקֻדׁשָ ּ ּ
ָכל ַפַעם ַּהִחיות ּבְ ּ   :)קמד (ּ

  
י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו    ּּכִ

  )'ג, ז"ל(
ן ִנְקָרא יֹוֵסף ִחיַנת , ְוַעל־ּכֵ ָאַסף ֱאלִֹקים ֶאת : )כג, ל(ּבְ

ל ַהֲחָרפֹות ובוׁשֹו, ֶּחְרָפִתי ף וְמַבֵטל ּכָ ְמַאּסֵ ּׁשֶ ּ ּּ ת ּ
ָרֵאל ְתׁשוָבה וְמָקְרָבם ַלה, ִּמִיׂשְ י ַמֲחִזיָרם ּבִ ּּכִ ַרך' ּ . ְִיְתּבָ

ִחיַנת  ם(ְוזֶה ּבְ ן' יֹוֵסף ה: )כד,  לׁשָ ם זֶה , ִלי ּבֵ ַעל ׁשֵ ׁשֶ
ַהַצִדיק עֹוֵסק ָתִמיד ְלהֹוִסיף וְלָקֵרב , ִנְקָרא יֹוֵסף ַּהְינו ׁשֶ ּּ ּּ

ָכל ַפַעם וְמַבֵק ְּנָפׁשֹות ֲחָדׁשֹות ּבְ ַרך ' ּׁש ָתִמיד ֵמהּּ ְִיְתּבָ

ִחיַנת, ַעל זֶה ן ַאֵחר' יֹוֵסף ה: ּבְ יֹוֵסף ה, ִלי ּבֵ ָכל ' ּׁשֶ לֹו ּבְ
ן ִנְקָרא ּבֵ ַּפַעם ַתְלִמיד ָחָדׁש ׁשֶ ן , ּּ ל ַהְמַלֵמד ּבֶ י ּכָ ּּכִ

ִאלו ְיָלדֹו  ֲּחֵברֹו תֹוָרה ּכְ ּ ְּוהוא ְמַחֵפׂש :). ַסְנֶהְדִרין יט(ּ ּ
ּוְמַבֵקׁש ָתִמ ּ ְבִחיַנתּ ים ּבִ יֹוֵסף : ּיד ְלהֹוִסיף וְלָקֵרב ֲחָדׁשִ

ן ַאֵחר' ה   .ִלי ּבֵ
ן י ֶבן : "ְוַעל־ּכֵ ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְוִיׂשְ

ִביל זֶה ְמֹאד, )ג, לז(" ְּזֻקִנים הוא לֹו ׁשְ ָאַהב אֹותֹו ּבִ , ׁשֶ
זֶה ְלַרֵחם ַעל ַהּכֹ י הוא ָחֵפץ ּבָ ּל ְוַלֲעׂשֹות ַתְחּבולֹות ּּכִ ּ

י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו: ְּוזֶהו. ְלָקֵרב ַהּכֹל ִחיַנת ' ָזֵקן, 'ּּכִ זֶה ּבְ
דֹוִלים ְמֹאד ִחיַנת , ַרֲחִמים ּגְ ָזֵקן ): ְּמִכיְלָתא ִיְתרֹו(ּבְ

ֵהם , ָמֵלא ַרֲחִמים ִחיַנת ְתֵליַסר ִתיקוֵני ִדיְקָנא ׁשֶ ּּבְ ּ ּ
דֹוִלים ְמ לֹׁש , ֹאדַרֲחִמים ּגְ ל ַהׁשְ ל ִמֶמנו ּכָ ִקּבֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ל ַרֲחִמים ֵרה ִמדֹות ׁשֶ ִחיַנת ָזֵקן , ֶּעׂשְ ֵהם ּבְ ַנׁשֶ , ל"ּּכַ
ָלם ַעל־ְיֵדי זֶה הוא ְמַרֵחם ַעל ַהּכֹל וְמָקֵרב ּכֻ ּׁשֶ ּ ְּוזֶהו . ּ

ם ֻאְנְקלֹוס ִתְרּגֵ י ֶבן ְזֻקִנים: "ּׁשֶ ים הוא " ּכִ ר ַחּכִ י ּבַ ּּכִ



ים, 'ֵּליה ר ַחּכִ דֹוָלה, ַּוַדאי' ּבַ י ְצִריִכין ָלזֶה ָחְכָמה ּגְ , ּכִ
יוַכל , ָּחְכָמה ֲעֻמָקה ְמֹאד ְמֹאד, ָחְכָמה ִנְפָלָאה ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ

יוַכל ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות  ֵאֶלה ׁשֶ ִלים ְוִצְמצוִמים ּכָ ַּלֲעׂשֹות ּכֵ ּּ ּ
ֵאֶלה ֵאֶלה, ְּרחֹוקֹות ּכָ גֹות ּוְלַהְכִניס, ּחֹוִלים ּכָ ֶהם ַהׂשָ ּ ּבָ

  .ֱּאלֹקות
ים: )ג, לז(ְוזֶה  ֹתֶנת ַפּסִ ה לֹו ּכְ ֵלי ֵמיָלת . ְּוָעׂשָ ֵפרוׁשֹו ּכְ ּׁשֶ ּ

ִחיַנת  ָוִנין ָיִפים ּבְ ֵהם ּגְ ֶיׁש ּבָ ְרַפס ): ו, ֶּאְסֵתר א(ּׁשֶ ּּכַ
זֶה ְלָקֵרב . ּוְתֵכֶלת עֹוֵסק ּבָ ָרָאה ׁשֶ ַּהְינו ֵמֲחַמת ׁשֶ
ים ִנְפָלִאים ,  ְרחֹוקֹותְנָפׁשֹות ה לֹו ְלבוׁשִ ן ָעׂשָ ַּעל־ּכֵ

ים ֹתֶנת ַפּסִ ִחיַנת ּכְ ָוִנין ָיִפים ְוִנְפָלִאים ּבְ ֶהם ּגְ ֶיׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ,
ִלים  ִחיַנת ּכֵ ֵהם ּבְ ִחיַנת ִצְמצוִמים ִנְפָלִאים ׁשֶ ַּהְינו ּבְ ּ

ַג יך ַעל ָיָדם ַהׂשָ יוַכל ְלַהְמׁשִ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ ּוְלבוׁשִ ְ ּ ּ ּת ֱאלֹקות ּּ
ֲּאִפלו ְלָהְרחֹוִקים ְמֹאד ִחיַנת ַהִצְמצוִמים ַהַנ. ּ י ּבְ ּּכִ ּ ל "ּ

ִחיַנת ָחְכָמה ַתָתָאה ֵהם ּבְ ּׁשֶ ָוִנין, ּ ל ַהּגְ לוִלים ִמּכָ , ֵּהם ּכְ
ַעל  ה ׁשֶ ל ַהְקֻדׁשָ ין ׁשֶ ִלים ְוַהְלבוׁשִ ל ַהּכֵ ַלל ּכָ ֵהם ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

יִגין ֱאלֹקותֹו ִיְתּבָ ָּיָדם ַמׂשִ זַֹהר , ְַרךּ תוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ָמה ְפָעִמים ַּהָקדֹוׁש ּכַ ּ ָוִנין, ּ ל ַהּגְ ִליָלא ִמּכָ  ְּדִאיִהי ּכְ

  :)קמה(
 

  ם לֹוף ֲחֵסם יֹולֲֹחַּיַו
 )'ה, ז"ל(

ַתב ַיד ַהֲחֵבִרים( ִמי ):עֹוד ָמָצאִתי ִמּכְ ֵיׁש ֵחן ׁשֶ ּ ַדע ׁשֶ ּ ּ
זֶ ַתֵמׁש ּבָ ָיכֹול ְלִהׁשְ ּׁשֶ ּ ֵאַלת ּ ּה ַהֵחן הוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ׁשְ

ָכל , ְיֵדי ַהֲחלֹומֹות ֲחלֹום ְוֵליַדע ֲעִתידֹות ַעל י ּבְ ּכִ
ָמה  ֶהן ּכַ ֵיׁש ּבָ ֶהם ֲעִתידֹות ַרק ׁשֶ ַוַדאי ֵיׁש ּבָ ַּהֲחלֹומֹות ּבְ ּ ּ

ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה מֹו ׁשֶ ְּפֹסֶלת ְוֶתֶבן ּכְ ּ ): מ(ּ
ם ׁשֶ ׁשֵ ך ֵאין ֲחלֹום ְוכוּכְ לֹא ֶתֶבן ּכָ ר ְלָבר ּבְ ִּאי ֶאְפׁשָ ְ ּ' .

תוב ּכָ מֹו ׁשֶ רוִרים ּכְ ְּוַגם ֵיׁש ֲחלֹומֹות ּבְ ֲחלֹום ): נ(ּ ּבַ
ר ּבֹו ֵיׁש לֹו זֶה ַהֵחן . ֲאַדּבֵ ּוִמי ׁשֶ  ֲחלֹומֹוָתיו צֹוְדִקים ל"ַּהַנּ

ַוַדאי ׁשֹוֵמַע ֲחלֹום ֵמַא, ּּבְ ׁשֶ ֲאִפלו ּכְ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ְמַסֵפר ּ ֵּחר ׁשֶ ּ
ּלֹו ֲאַזי נֹוֵפל ַהֶתֶבן ְוַהְפֹסֶלת ִמן ַהֲחלֹום ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּ

ְּיֵדי זֶה ָיכֹול ִלְפֹתר  ְוַעל, ׁשֹוֵמַע ַרק ַהֲחלֹום ַהְמֹבָרר
ְויֹוֵסף ָהָיה לֹו זֶה ַהֵחן . ַהֲחלֹום ְוֵליַדע ָהֲעִתידֹות ֵמֶהם
ן פֹוָר ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ִחיַנת ּבֵ ּּבְ ְלׁשֹון ֵחן , )ס(ת ֲעֵלי ָעִיןּ

ֵפַרׁש ַרׁשִ מֹו ׁשֶ ּּכְ , ְיֵדי זֶה ָהָיה ֲחלֹומֹוָתיו צֹוְדִקים ַעל, י"ּ
ֲחלֹומֹות וָפַתר אֹוָתם ֵמֲחַמת  ַתֵמׁש ָתִמיד ּבַ י ִהׁשְ ּּכִ ּ ּּ

תֹוָרה ָהיו ֲחלֹומֹוָתיו צֹוְדִקים ְוִנְכְתבו ּבַ ּׁשֶ ּּ ם ַעל. ּ ְיֵדי ֶזה  ּגַ
תֹוָרהָהָיה ָיכֹול ִל תוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְּפֹתר ֲחלֹומֹות ּכְ . מ( ּּ

  :)קמו ().מא
 

ִמים ֲאֻלִמים  ְּוִהּנֵה ֲאַנְחנו ְמַאּלְ ּ  
ֶדה תֹוך ַהׂשָ ּּבְ ְ   

 )'ז, ז"ל(
ָחַלם  תֹוך : )ז, לז(ְוזֶה ׁשֶ ְְוִהֵנה ֲאַנְחנו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ּבְ ּ ּּ ּ

ֶדה ֵפר. ַּהׂשָ ִריםּׁשֶ ִחיַנת ִצְמצוִמים. ּוׁשֹו ְקׁשָ ַּהְינו ּבְ ֵהם , ּ ׁשֶ
ִרים ִחיַנת ְקׁשָ ר, ּבְ ִחיַנת ֶקׁשֶ י ַהִצְמצום ּבְ ּּכִ ָלם , ּ ּכֻ ַּהְינו ׁשֶ ּ

זֶה ים , ָּהיו עֹוְסִקים ּבָ ָהיו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ְועֹוׂשִ ּׁשֶ ּ ּ

ַג ֵדי ִלְמׁשֹך ַעל ָיָדם ַהׂשָ ִרים ְוִצְמצוִמים ּכְ ְּקׁשָ ְ , ּת ֱאלֹקותּ
ל יֹוֵסף ַהַצִדיק ָעלו ַעל  ִלים ׁשֶ ֲּאָבל ַהִצְמצוִמים ְוַהּכֵ ּּ ּ ּ

ָלם ְבִחיַנת, ּּכֻ ְּוִהֵנה ָקָמה ֲאֻלָמִתי ְוַגם ִנָצָבה ְוכו: ּבִ ּ ּ ּ ,'
לֹו ָקָמה ְוַגם ִנָצָבה ָלַעד ְוָלֶנַצח ר ְוַהִצְמצום ׁשֶ ַהֶקׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ .

יָנה ֲאֻלֹמֵתיֶכם ְּוִהֵנה ְתֻסּבֶ ַתֲחֶויןּ ּ ַוִתׁשְ ָלם , ּ ַלֲאֻלָמִתיָּ ּכֻ ּׁשֶ
גֹות ֱאֹלקות ַעל־ְיֵדי  ל ִמֶמנו ַהׂשָ ְּצִריִכין ְלַקּבֵ ּּ ּ ּ

ָחְכָמתֹו ָהֲעֻמָקה ה ּבְ ָעׂשָ ַּהִצְמצוִמים ִנְפָלִאים ׁשֶ ּ ַעל־ְיֵדי , ּ
ָעַסק ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ָתִמיד ֲאִפלו , ּׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ָזָכה ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ַּהַצִדיִק גֹות ּ יג ַהׂשָ זֶה ְלַהׂשִ עֹוְסִקין ּבָ דֹוִלים ׁשֶ ּים ַהּגְ ּ
ֱּאלֹקות ַעל־ְיֵדי ַהִצְמצוִמים ל , ּּ ם ֵהם ְצִריִכין ְלַקּבֵ ּגַ

ִּמֶמנו ּ ָלם, ּ לֹו עֹוֶלה ַעל ּכֻ י ׁשֶ ּּכִ ְבִחיַנת , ּ ֵלי לא(ּבִ , ִמׁשְ
ָלָנה): כט נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאְת ָעִלית ַעל ּכֻ ַּרּבֹות ּבָ ּ ּ ,

יֹוֵתר ָהעֹוֵסק  דֹול ּבְ ֶנֱאַמר ַעל ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ַהּגָ ּׁשֶ ּ ּ
ָחְכָמה  יך תֹוָרה ּבְ ים וְלַהְמׁשִ ִלים וְלבוׁשִ ַּלֲעׂשֹות ּכֵ ְ ּ ּ ּ

ֹזאת יוְכלו ְלִהְתָקֵרב ַהּכֹל ַלה, ֲּאִמִתית ּכָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ '
ַרך ל , ְִיְתּבָ ַבח ׁשֶ ִחיַנת ַהׁשֶ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ת ַחִיל"ּ ', ְּוכו" ֵאׁשֶ

ִחיַנת  ם(ּבְ ִתים): יג, ׁשָ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ָּדְרׁשָ ּ ִחיַנת , ּ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ַגת ֱאלֹקות ְוכו ים ְלַהׂשָ ִלים וְלבוׁשִ ּּכֵ ּ ּ ִחיַנת .'ּּ : ְוזֶה ּבְ

ֳאִניֹות סֹוֵחר ִמֶמְרָחק ְוכו ָּהְיָתה ּכָ ּ עֹוד ַלְיָלה ' ּ ַּוָתָקם ּבְ
ַּוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוכו ּ ּ ֹתֶקף. 'ּ ּבְ לות ׁשֶ ַכת ֵליל ַהּגָ ּ ֶחׁשְ

ָרֵאל ִהיא נֹוֶתֶנת ָלֶהם ֶטֶרף ְוכו ל ַנְפׁשֹות ִיׂשְ  ...'ּׁשֶ
 ):קמז(

 

ֲּהָמלֹך ִתְמלֹך ָעֵלינו ְּ ְ   
 )'ח, ז"ל(

ִחיַנת יֹוֵסף הוא ּבְ ַּהַצִדיק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ ְּמַרֵחם ַעל ַהדֹור , ּ
ֶדל ַמֲעַלת ְקֻד ּוְמַסֵפר וְמַרֵמז ָלֶהם ּגֹ ּּ ָגתֹוּ תֹו ְוֹעֶצם ַהׂשָ ּׁשָ ּ ,

ָלם ְצִריִכים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּכֻ ּוֵמִעיר ָאְזֵניֶהם ׁשֶ ל , ּ י ּכָ ּכִ
ֲּעִלַית תֹוָרָתם ַוֲעבֹוָדָתם הוא ַעל ָידֹו ּ ִחיַנת ַמה , ּ זֶה ּבְ ּׁשֶ

ָבִטים ֲחלֹומֹוָתיו וְדָבָריו ֵפר יֹוֵסף ְלַהׁשְ ּסִ ּׁשֶ ּ ֲאָבל . ּּ
ְתִמימותְּצִריִכין ָלזֶה ְזִכָי יב ְדָבָריו ּבִ דֹוָלה ְלַהְקׁשִ ּה ּגְ ּ ,

ם ַהַצִדיִקים  ּגַ י ִלְפָעִמים ֲעֹון ַהדֹור ּגֹוֵרם ַעד ׁשֶ ּּכִ ּּ
ְדָבָריו ִרים ֵאיָנם רֹוִצים ְלַהֲאִמין ּבִ ׁשֵ ִדין , ְוַהּכְ ְוחֹוׁשְ

ָלה אות וֶמְמׁשָ ִביל ִהְתַנׂשְ ׁשְ ָוַנת ְדָבָריו ּבִ ל ּכַ ּכָ ּאֹותֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ,
ָאְמרו לֹו ַאֵחי יֹוֵסף ֲהָמלֹך ִתְמלֹך ָעֵלינו  ִחיַנת ׁשֶ זֶה ּבְ ּׁשֶ ְּ ְּ ּ

ַעל ְיֵדי זֶה ֶנֱעַלם ַהַצִדיק ִמן ָהעֹוָלם ַחס ', ְּוכו ַּעד ׁשֶ ּ
לֹום    ):קמח(ְוׁשָ

 

   ַּעל ֲחלֹומֹוָתיו ְוַעל ְדָבָריו
 )'ח, ז"ל(

בַה  יׁש תֹוָרה ּגָ ַהַצִדיק ַמְלּבִ ַּמה ׁשֶ ּּ יֹות ּ ִספוֵרי ַמֲעׂשִ ּּבְ ּ ּ
יחֹות ֻחִלין ַדְיָקא ְּוׂשִ ֵני ָאָדם , ּ ְוַעל ְיֵדי זֶה ְמעֹוֵרר ּבְ

ְתׁשוָבה ָנָתם וַמֲחִזיָרם ּבִ ִּמׁשְ ּ ַאַחר ֵחְטא , ּ ּזֶה סֹוד ַמה ׁשֶ
תוב ַוַיַעׂש ה ָּאָדם ָהִראׁשֹון ּכָ תֹו ' ּ ֱּאלִֹקים ָלָאָדם וְלִאׁשְ ּ

י ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ םּּכָ ל ַהּסֹודֹות , ׁשֵ ּכָ ִחיַנת ַמה ׁשֶ זֶה ּבְ ּׁשֶ ּ
בֹוִהים ְוַהנֹוָרִאים ְוַהִנְפָלִאים ְמֹאד ַּהּגְ ׁשו , ּ ִּנְתַלּבְ



ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ פוִרים ׁשֶ ּסִ ּּבַ ּּ יָנה , ּ ֵדי ְלעֹוֵרר ֵמַהׁשֵ ּּכְ
ם ִיְתּבָ ָלם ְלַהׁשֵ ָיׁשובו ּכֻ ֵאי עֹוָלם ׁשֶ ְּוַהִמיָתה ְלָכל ּבָ ּ ּ ּ ּ   .ְַרךּ

לֹום ַיֲעֹקב ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ן ּבְ ם־ּכֵ ְּוזֶה ּגַ ּּ ּ ,
ָלִליות  ִחיַנת ּכְ ה ּבְ ִחיַנת ַהָפִנים ִדְקֻדׁשָ הוא ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ְבִעים ָפִנים ַלתֹוָרה ַּהׁשִ ּ ו , ּ ִבְגֵדי ֵעׂשָ ׁש ּבְ ֻהְכַרח ְלִהְתַלּבֵ
ָרכֹו ל ַהּבְ ִחיַנת , ּת ִמִיְצָחקְּוַעל ְיֵדי זֶה ַדְיָקא ִקּבֵ זֶה ּבְ ּׁשֶ

יֹות  ך ַעל־ְיֵדי ִספוֵרי ַמֲעׂשִ ירות ַהִנְמׁשָ ַפע ָהֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ   .ל"ַּהַנְּ
ִחיַנת ִספור ַהֲחלֹומֹות וִפְתרֹון ַהֲחלֹומֹות  ן ּבְ ם־ּכֵ ְּוזֶה ּגַ ּ ּ

ֶהם יֹוֵסף ַהַצִדיק ָעַסק ּבָ ּׁשֶ ִחיַנת ִספוֵרי , ּ ל זֶה הוא ּבְ ּכָ ּׁשֶ ּּ
י בֹוִהים ְוֶנֱעָלִמים ְמֹאדַּמֲעׂשִ ֶהם ְדָבִרים ּגְ ֵיׁש ּבָ ֹּות ׁשֶ ּ.  

ְמַסְפִרין ָהעֹוָלם פוִרים ְוַהֲחלֹומֹות ׁשֶ ַהּסִ ם ּבְ י ּגַ ּּכִ ּ ֵיׁש , ּּ
בֹוִהים ן ְדָבִרים ּגְ ם ּכֵ ֶהם ּגַ ל , ּּבָ ֵאין יֹוֵדַע וֵמִבין ּכָ ַּרק ׁשֶ

ִחיַנ, זֶה הוא ּבְ י ִאם ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּּכִ ּ ן , ת יֹוֵסףּ ְוַעל ּכֵ
ֲחלֹומֹוָתיו  ֵיׁש ּבַ ֶאָחיו לֹא ָרצו ְלַהֲאִמין ׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ

בֹוִהים ְּוִספוָריו ְדָבִרים ּגְ ּ נֹוא אֹותֹו ַעל , ּ ַּויֹוִסיפו עֹוד ׂשְ ּ
ַּאף ַעל ִפי ֵכן ְוַאָתה ָמרֹום , ֲּחלֹומֹוָתיו ְוַעל ְדָבָריו ּ

ל סֹו', ְלעֹוָלם ה י סֹוף ּכָ ּף ָעָלה ִלְגֻדָלה ַדְיָקא ַעל ְיֵדי ּכִ ּ
ָרֵאל , ַּהֲחלֹומֹות וִפְתרֹוָנם ל ִיׂשְ ל ַהִקיום ׁשֶ ּכָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ

ִמְצַרִים ִחיַנת ִהְתעֹוְררות , ּבְ ִהיא ּבְ ֻאָלה ׁשֶ ְּוִעַקר ַהּגְ ּ ּ
ָנה ה ֶאת , ַּהׁשֵ ֶנֱאַמר ַוִיַקח ֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ָּהָיה ַעל ָידֹו ּכְ ּּ

  ):קמט(  ...ֹוַּעְצמֹות יֹוֵסף ִעמ
 

   ַּעל ֲחלֹומֹוָתיו ְוַעל ְדָבָריו
 )'ח, ז"ל(

ֻדַלת ַהַצִדיק  ִּאם ָהיו ַהּכֹל רֹוִאים וְמִביִנים ַמֲעַלת ּגְ ּ ּ ּ ּ
ָגתֹו ּוְגֻדַלת ַהׂשָ ּ ֲּאִפלו ֵחֶלק ֶאָחד ִמִני ֶאֶלף, ּ ּ ַוַדאי , ּ ָּהיו ּבְ ּ

רוִכים ַאֲחָריו ְוָהיו ִמְתָקְר ָלם ּכְ ּּכֻ ּ ם ּ ָכל ַנְפׁשָ ִבים ֵאָליו ּבְ
ִביל . ּוְבָכל ְמֹאָדם ׁשְ ָחְכָמה ּבִ ַּאך ַהַצִדיק ִמְתַנֵהג ּבְ ּ ְ

ִחיָרה ּוַמְעִלים ַעְצמֹו וַמְסִתיר ֶאת ַעְצמֹו ִמן ָהעֹוָלם, ַהּבְ ּ ּ ,
ן ְמַעט ִמְזֵעיר ֵמֹעֶצם  ְּוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ְמַגֶלה ַגם־ּכֵ ּ ּ

ָגתֹו ִחיָרהְוַעל־ְיֵד, ּנֹוְראֹות ַהׂשָ ל , י־זֶה ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ּכָ ׁשֶ
ֻדַלת  ֱאֶמת רֹוִאים וְמִביִנים ֵמָרחֹוק ֲאִמַתת ּגְ ַּהֲחֵפִצים ּבֶ ּ ּ

ם ְלֵהֶפך. ַּמֲעָלתֹו וִמְתָקְרִבים ֵאָליו , ְֲאָבל ֵיׁש ּגַ
ֶרֶמז נֹוְראֹות ִנְפְלאֹות  ׁשֹוְמִעים ּבְ א ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ַאְדַרּבָ ּׁשֶ ּ

ָגתֹו יֹוֵתרַעל־ְיֵדי, ַּהׂשָ ִרין ּבֹו ּבְ ִלְפָעִמים , ־זֶה ִמְתּגָ ַּעד ׁשֶ
ַצִדיִקים ְוחֹוְלִקים ָעָליו  ם ּבְ ַעל־ָדָבר ּגַ ׁש ַעְצמֹו ַהּבַ ִּמְתַלּבֵ ּ

ה (ְורֹוִצים ְלַהְעִלים אֹורֹו  ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִנְסָתרֹות ַהְרּבֵ ּ
ין ַהַצִדיִקים ּבֵ ִעְנַין ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּּבְ ּ ִחינֹו, ּ ת ֵיׁש ְּוַכָמה ּבְ

זֶה ָמקֹום ַאֵחר, ּבָ ְמֹבָאר ּבְ ִחיַנת ַהַמֲחלֶֹקת ). ּכַ ְּוזֶה ּבְ
ָבִטים ַעל יֹוֵסף ָחְלקו ַהׁשְ ּׁשֶ ֻדַלת , ּ ִרֵמז ָלֶהם ּגְ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ

ֵפר ָלֶהם ֲחלֹומֹוָתיו ּסִ יֹוֵתר ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ְוֵהם , ַּמֲעָלתֹו ּבְ
ֹנא אֹותֹו ַעל ֲחלֹומֹוָתיו ְו ֲאָבל . ַּעל ְדָבָריוּהֹוִסיפו ׂשְ

ך ִהְתָחְרטו , ְּלעֹוָלם ַתֲעֹמד' ֲעַצת ה ַאַחר־ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ְּ

ָבִטים ְמֹאד ַעל זֶה ְוָאְמרו ַּהׁשְ ִמים ֲאַנְחנו : "ּ ֲּאָבל ֲאׁשֵ
ַעְצמֹו ִנְתַהֵפך ְלטֹוָבה , "'ְּוכו ְנָאה ּבְ ְְוַגם ַהַמֲחלֶֹקת ְוַהׂשִ ּ ּּ

ָאַמר יֹוֵסף, ְגדֹוָלה מֹו ׁשֶ ָבה ְלטֹוָבה: "ּכְ ". ֱּאלִֹקים ֲחׁשָ
ל ְוָיְרדו  ְלּגֵ ָבִטים ִנְתּגַ ין ַהׁשְ ּבֵ ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּ ּ

מֹו־ֵכן , ֲּאבֹוֵתינו ְלִמְצַרִים ך ְלַמַתן־תֹוָרה ּכְ ְּוָזכו ַאַחר־ּכָ ּ ְ ּ
ַעל ַהַצִדיק, ַּעָתה ַּדְיָקא ַעל־ְיֵדי ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּּ ּ ,

ל ַהתֹוָרה ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנ ים ׁשֶ ָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ין ַהּסְ ְּתַרּבִ ּ
ה ְּוִנְתַתֵקן ְפַגם ֱאמוַנת ֲחָכִמים, ַּהְקדֹוׁשָ ּ ּ ל , ּ ּסֹוף ּכָ ַעד ׁשֶ

ֻדַלת ַהַצִדיק  ַעְצמֹו ַדְיָקא ּגְ ֶלה ַעל־ְיֵדי־זֶה ּבְ ּסֹוף ִיְתּגַ ּ ּ ּ
ַנּוַמֲעָלתֹו    ):קנ (ל"ּּכַ

  

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְו ְּוִהּנֵה ַהׁשֶ ר ּ ַאַחד ָעׂשָ
ַתֲחִוים ִלי    ּּכֹוָכִבים ִמׁשְ

  )'ט, ז"ל(
ר ּכֹוָכִבים : )ט, לז(ְּוזֶהו  ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְוַאַחד ָעׂשָ ְּוִהֵנה ַהׁשֶ ּ ּ

ַתֲחִוים ִלי ל. ִּמׁשְ ִפיַע וְמַקּבֵ ִחיַנת ַמׁשְ ֶמׁש ְוָיֵרַח ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ,
ֶכל ֶעְליֹון ְוׂשֵ ִחיַנת ׂשֵ ֶּכל ַתְחתֹוןּבְ ִחיַנת ָהַרב , ּ ּבְ

הוא ָהַרב. ְּוַהַתְלִמיד י ַהַצִדיק ׁשֶ ּּכִ ּ ֶמׁש, ּ מֹו , ִנְקָרא ׁשֶ ּכְ
תוב  ּכָ ֶמׁש): ה, ֹקֶהֶלת א(ּׁשֶ ֶמׁש וָבא ַהׁשָ ְּוָזַרח ַהׁשֶ ּּ .

ְּוָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ַז ין עב(ל "ּ ִּקדוׁשִ ְקָעה :): ּ לֹא ׁשָ ַּעד ׁשֶ
מֹו ְּוַהָיֵרַח. 'ְּוכו ל ָהאֹור ֵמַרּבֹו ּכְ ְמַקּבֵ ִחיַנת ַהַתְלִמיד ׁשֶ ּ ּבְ ּ

ַּהְלָבָנה ֵמַהַחָמה ר ּכֹוָכִבים. ּ ִחיַנת , ְוַאַחד ָעׂשָ זֶה ּבְ
ְמָקְרִבים אֹוָתם ַלה ַּהְנָפׁשֹות ָהְרחֹוקֹות ׁשֶ ַרך' ּ , ְִיְתּבָ

ֵהם ְנָפׁשֹות ְקדֹוׁשֹות ְמֹאד ִעְמֵקי , ׁשֶ ַּאך ָהיו ְתִחָלה ּבְ ּ ּ ְ

ר ַסְמָמֵני ַה ְבִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ ם ּבִ ְּקִלפֹות ְוָעלו ִמׁשָ ּ ּ ּ
ר ּכֹוָכִבים, ַּהְקֹטֶרת ִחיַנת ַאַחד ָעׂשָ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ִחיַנת , ּ ּבְ

ָּדִנֵיאל יב( ּכֹוָכִבים): ג, ּ ים ּכַ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ְּוֻכָלם . ּ
ַתֲחִוים ִלי יך ׂשִ, ִּמׁשְ דֹול ַמְמׁשִ י ַהַצִדיק ַהּגָ ְּכִ ּ ְּכִליֹות ּ

דֹוִלים ְוַהְקַטִנים ְוָכל ָהְרחֹוִקים  ל ַהּגְ ּכָ ֵאֶלה ַעד ׁשֶ ּּכָ ּ ּ
ָל ל ִמֶמנוָּהרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ּכֻ ּם ְצִריִכים ְלַקּבֵ ּ   ):קנא (ּ

 

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְּוִהּנֵה ַהׁשֶ ּ   
 )'ט, ז"ל(

 להמשיך -פי שכל הצדיקים עוסקים בזה -על-אף
 אבל כולם צריכין -ידי צמצומים השגות אלקות על 

לקבל השגות אלקות מזה הצדיק שיכול לעשות 
עד שיכול לקרב , בחכמתו צמצומים נפלאים כאלה

כי הוא בחכמתו עולה על ; כל הנפשות הרחוקות
והוא ממשיך , ואת עלית על כולנהבחינת , כולם

עד שכל הגדולים והקטנים וכל , שכליות כאלו
 כולם צריכים לקבל ,הרחוקים הרוצים להתקרב

והנה השמש והירח ואחד עשר בבחינת , ממנו
שראה יוסף בחלומו וכן הוה , כוכבים משתחווים לי

 ):קנב(
 

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְּוִהּנֵה ַהׁשֶ ּ   
 )'ט, ז"ל(

זֶה ָכל דֹור ָודֹור ִנְמָצא ַצִדיק ּכָ ּּבְ יֹוֵדַע ַלֲהלֹך ֶנֶגד , ּ ְׁשֶ ּ
ל ֶאָחד  ל ּכָ לֹום , ְוֶאָחדּרוחֹו ׁשֶ ה ׁשָ ַעל־ָידֹו ָהָיה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ

עֹוָלם ַרך, ּבָ ם ִיְתּבָ ִבים ְלַהׁשֵ ְְוַעל־ְיֵדי־זֶה ָהיו ַהּכֹל ׁשָ ּ י , ּ ּכִ



ָרצֹון ֶאָחד ָהֶעְליֹון ְּוָהיו , ַּעל־ָידֹו ָהיו ַהּכֹל ִנְכָלִלין ּבְ
ִפירֹות ְוָכ ל ּכֹחֹות ַהֵיֶצר ָהָרע ְוָכל ַהּכְ ְטִלים ּכָ ִּמְתּבַ ל ּ

נוי ָהְרצֹונֹות, ַּהַמֲחלֶֹקת ִחיַנת ׁשִ ָלם ִמּבְ ׁשֶֹרׁש ּכֻ ּׁשֶ ּ ּ ְַאך . ּ

הוא  זֶה ׁשֶ ִנְמָצא ַצִדיק ּכָ ַעל־ָדָבר ׁשֶ רֹוֶאה ַהּבַ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ
ה ִחיַנת ֹמׁשֶ ִחיַנת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּבְ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות , ּבְ ּׁשֶ

ין ַהּכֹל לֹום ּבֵ דֹול ַעל זֶה ֲּאַזי הוא ְמעֹוֵרר ַמֲחלֹ, ׁשָ ֶקת ּגָ
ַעְצמֹו דֹול ּבְ ַּהַצִדיק ַהּגָ יֹוֵתר , ּ ַהּכֹל חֹוְלִקין ָעָליו ּבְ ַעד ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ֱאֶמת ַהּכֹל ְרחֹוִקים ִמֶמנו, ֵמַעל ּכָ י ּבֶ ּּכִ ּ י , ּ ּכִ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו הוא מוָעט ְמֹאד ּבֵ נוי ְוָהִרחוק ׁשֶ ַּהׁשִ ּ ּ ּ ּ י , ּ ּכִ

ֹרב ַדְרֵכיֶהם ֵה ַתֲאוֹוֵתיֶהם ּּבְ ִוים זֶה ָלזֶה ּבְ ם ׁשָ
ּוְבִמדֹוֵתיֶהם יֵניֶהם, ּ נוי ּבֵ ֵיׁש ֵאיזֶה ִרחוק ְוׁשִ ַּרק ׁשֶ ּּ ֲאָבל , ּ

דֹול ַהּכֹל ְרחֹוִקים ְלַגְמֵרי ִּמזֶה ַהַצִדיק ַהּגָ ּ י הוא , ּ ּּכִ
ֵני  ל ּבְ ל ּכָ נוי ָהְרצֹונֹות ׁשֶ ל ׁשִ א ִמּכָ ְּמרֹוָמם וְמֻנׂשָ ּּ ּ

ל ָהעֹוָלם ְוֵאין לֹו ׁשום ּכִ, ָהעֹוָלם ּי הוא ָרחֹוק ְלַגְמֵרי ִמּכָ ּ
ָלל זֶה ָהעֹוָלם ּכְ ָרצֹון , ָרצֹון ּבְ לול ָתִמיד ּבָ ַּרק הוא ּכָ ּ ּ

ִחיַנת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ָהֶעְליֹון ַמֲאִמין ּבֹו . ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ִלְמֹצא ַעְצמֹו, ּוִמְתָקֵרב ֵאָליו  ֲאַזי ּכָ

תֹוך זֶה ַהַצִדיק ּּבְ ּ ָרֵאל , ְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ י הוא ׁשֶֹרׁש ּכָ ּּכִ
ָלם ְּוָכלול ִמּכֻ ְרצֹונֹות, ּ ּבָ ְבִחיַנת ָרצֹון ׁשֶ י הוא ּבִ ַּהְינו , ּּכִ

ל  ָכל ָהְרצֹונֹות ְוַהְנָפׁשֹות ׁשֶ ׁש ּבְ ָּהָרצֹון ָהֶעְליֹון ַהְמֻלּבָ
ֵני ָהעֹוָלם ל ּבְ ַעל. ּכָ ַהּבַ ׁשֶ ִפירֹות ְַאך ּכְ ּ־ָדָבר ַמְכִניס ּכְ

ם ֵמָעָליו ֵני־ָאָדם ַלֲחלֹק ִלּבָ ֵלב ּבְ ֲאַזי , ּוַמֲחלֶֹקת ּבְ
ל ִמיֵני ַמֲחלֶֹקת  דֹול יֹוֵתר ִמּכָ ָעָליו ּגָ ַּהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ

עֹוָלם ּבָ ל , ׁשֶ הוא ָרחֹוק וְמרֹוָמם ְמֹאד ִמּכָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ
ֵאי עֹוָלם ל ּבָ ל ּכָ ּכֻ, ָהְרצֹונֹות ׁשֶ נוִייםׁשֶ ֶהם ׁשִ ָּלם ֵיׁש ּבָ ּ ּ ,

ל זֶה ָהעֹוָלם נוי ָרצֹון ׁשֶ ְּוהוא ֵאין לֹו ׁשום ׁשִ ּ ן , ּּ ְוַעל־ּכֵ
ָלם חֹוְלִקים ָעָליו ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלָסְבלֹו ְוִלְפָעִמים . ּּכֻ

ך ל־ּכָ ֶרה ּכָ ַעל־ָדָבר ִמְתּגָ ְַהּבַ ם , ּ ַמְכִניס ִטיָנא ּגַ ַּעד ׁשֶ
ֵלב ַהַצִדיִקים ַה ּּבְ ְּקַטִנים ִמֶמנו ַלֲחלֹק ָעָליוּ ּ ּ ּ ִחיַנת . ּ ְוזֶה ּבְ

ָבִטים ַעל יֹוֵסף ַהַצִדיק ל ַהׁשְ ַּהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּּ ּוֶבֱאֶמת . ּ
דֹוִלים ְונֹוָרִאים ָלם ָהיו ַצִדיִקים ּגְ ּכֻ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ה וְמַיֲחִדים ִיחוִדים  ִרים ִנְפָלִאים ִדְקֻדׁשָ ִרים ְקׁשָ ּוְמַקׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ָלם ָהיו ְצִריִכין ָלבֹוא , דֹוִליםּגְ ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ּכֻ ּ ּ

ר ֵאָליו ּוְלִהְתַקׁשֵ ה, ּ ְקֻדׁשָ ּבַ י הוא ַהָזֵקן ָהֱאֶמת ׁשֶ ּּכִ ּ ּ ּ ,
ִחיַנת ֵמַצח ָהָרצֹון הוא ּבְ ם , ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּׁשֶ ְלׁשָ ּׁשֶ

ָלם ְלׁשֶֹרׁש ָהָרצֹון ל ָהְרצֹונֹות ּכֻ ר ּכָ ְּצִריִכין ְלַקׁשֵ  ְוזֶה .ּ
ִחיַנת ַתֲחֶוין: "ּבְ יָנה ֲאֻלֹמֵתיֶכם ַוִתׁשְ ְּוִהֵנה ְתֻסּבֶ ּ ּ ָּ 

ֶלה ֱאמוַנת ָהָרצֹון". ַּלֲאֻלָמִתי ְּוַרק ַעל־ָידֹו ִנְתּגַ ַהּכֹל , ּ ׁשֶ
ַרך ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ֵטל ַדַעת ַחְכֵמי , ְִמְתַנֵהג ַרק ּבִ ְּוִנְכָנע ְוִנְתּבַ ּ

ל ָחְכָמָתם ְמֻיּסֶ, ַּהֶטַבע ּכָ ַמִים ׁשֶ ֶּדת ַעל אֹותֹות ַהׁשָ
ִּמַמֲעֶרֶכת ַהּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ָלם , ּ ֱאֶמת ּכֻ ר ּבֶ ֲּאׁשֶ

ָרצֹון ָהֶעְליֹון ַהָקדֹוׁש ִחיַנת ַרֲעָוא , ִּמְתַנֲהִגים ַרק ּבָ ּבְ
ִחיַנת , ְדַרֲעִוין הוא ּבְ ַמת ַהַצִדיק ׁשֶ ם ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ִמׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ִחיַנת. יֹוֵסף ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְוכו": ְוזֶה ּבְ ְּוִהֵנה ַהׁשֶ ּ ּ ַתֲחִוים ' ּ ִּמׁשְ
יֹוֵסף ַהַצִדיק ְמַרֵמז ומֹוִדיַע ֹזאת ". ִלי ַּאך ַאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְ

ֶדל ַמֲעָלתֹו ְוכו ', ִּלְבֵני ָהעֹוָלם ְקָצת ֵמֹעֶצם ּגֹ
ִחיָרה ַח ַהּבְ דֹול ּכֹ ַעל־ְיֵדי־זֶה , ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן ּגָ ַעד ׁשֶ

יֹוֵתרִנְתעֹוֵר ְנָאה ּבְ ּר ִלְפָעִמים ַהַמֲחלֶֹקת ְוַהׂשִ ְבִחיַנת , ּ ּבִ

ֹנא ֹאתֹו ְוכו" ַּויֹוִספו עֹוד ׂשְ ּ רות ". 'ּ ֶדל ִהְתּגָ ּוֶבֱאֶמת ְלִפי ּגֹ ּ
ַעל־ָדָבר ַיַהְרגו ֶאת יֹוֵסף ַהַצִדיק, ַּהּבַ ָּרָצה ַלֲהִסיָתם ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ל ם , ֹוםְוָאז ָהָיה ָהעֹוָלם ָחֵרב ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ֲּאָבל ַהׁשֵ
ָלִליות ָהעֹוָלם ַרֲחָמיו ָחַמל ֲעֵליֶהם ְוַעל ּכְ ַרך ּבְ ִּיְתּבָ ּ ְ ,

לֹא ֲהָרגוהו ְלַגְמֵרי ַרֲחָמיו ׁשֶ ב ּבְ ְּוִסּבֵ ּ ַּרק ְמָכרוהו , ּ ּ
ֶכֶסף ְלִמְצָרִים ַאר ַחי . ּבְ יֹוֵסף ִנׁשְ ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּ

ל־ָפִנים ַרך ּבְ, ַּעל־ּכָ ם ִיְתּבָ ב ַהׁשֵ ְִסּבֵ ַעד , ַרֲחָמיוּ
ְתׁשוָבה ְוִנְתָחְרטו ַעל ְמִכיָרתֹו ָלם ּבִ בו ּכֻ ך ׁשָ ַאַחר־ּכָ ּׁשֶ ּ ּּ ְ ,

צו ְוִנְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָחְזרו ְוִנְתַקּבְ ַּעד ׁשֶ ּ ָלם , ּ ּוָבאו ּכֻ ּ ּ
ַאֲהָבה וְבַהְכָנָעה ְגדֹוָלה ֱאֶמת ֵמַאַחר , ֵּאָליו ּבְ י ּבֶ ּכִ

הוא ׁשֶֹרׁש ָהָרצֹון ָלם ְצִריִכין ָלבֹוא , ּׁשֶ ַוַדאי ּכֻ ּּבְ ּ
ר ֵאָליו ּוְלִהְתַקׁשֵ ָלֶהם, ּ ֵלמות ׁשֶ ְּוזֶה ִעַקר ַהׁשְ ּ ּ ְוֵכן נֹוֵהג . ּ
ָכל דֹור ָודֹור ְפָרִטיות , ּּבְ ך ּבִ ל־ּכָ ר ְלָבֵאר ּכָ ְּוִאי ֶאְפׁשָ ּ ְ

  ):קנג(
 

  ף ֵסיֹו־ת ֶאּרוּכְְמִּיַו
 )ח"כ, ז"ל(

ָכל דֹור ָודֹור ֵי ָמה ַצִדיִקים ֲאִמִתִייםּּבְ ּׁש ּכַ ּ ּ ֲאָבל ֵיׁש . ּ
ל  ַוַדאי ֵאין ַמְדֵרַגת ּכָ י ּבְ ֱּאֶמת ְלַמְעָלה ֵמֱאֶמת ּכִ

ִוין ַּהַצִדיִקים ׁשָ דֹול . ּ ַמֲעַלת וַמְדֵרַגת ַהַצִדיק ּגָ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ
יֹוֵתר דֹול וְמֻבָרר ּבְ לֹו ּגָ ַוַדאי ָהֱאֶמת ׁשֶ ּיֹוֵתר ּבְ ּ י . ּ ּכִ

ָּקר הוא ָהֱאֶמתָהִע ָכל דֹור ַצִדיק ֲאִמִתי . ּ ֵיׁש ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ
ין ַהַצִדיִקים ּבֵ ִחיַנת ְנֻקַדת ָהֱאֶמת ׁשֶ הוא ּבְ ּׁשֶ ּּ ַרק , ּ

רות ַהִחלוִפים ְוַהְתמורֹות ַעל ְיֵדי זֶה  ּבְ ֵּמֲחַמת ִהְתּגַ ּ ּּ ּ
ה ְמֹאד ֵליַדע ֵהיָכן ָהֱאֶמת ֶרה . ָקׁשֶ י ַעל ִפי ֹרב ִמְתּגָ ּּכִ

ַעְצָמן ַהַצִדיִקים ּבְ ַעל ָדָבר ּבְ ַּהּבַ יֵניֶהם , ּּ ּוַמְכִניס ּבֵ
דֹול ַלֲחלֹק ַעל זֶה ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ַּמֲחלֶֹקת ּגָ הוא , ּ ּׁשֶ

ין ַהַצִדיִקים ּבֵ ִחיַנת ְנֻקַדת ָהֱאֶמת ׁשֶ ּּבְ ְוִנְדֶמה ָלֶהם , ּּ
לֹום ִמֶד ִאלו זֶה ַהַצִדיק ַדְיָקא נֹוֶטה ַחס ְוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ . ְֶרך ָהֱאֶמתּ

ָבִטים ַעל יֹוֵסף  ָחְלקו ַהׁשְ ִחיַנת ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּוִמזֶה ָהָיה ּבְ ּ ּּ ּ
ר יֹוֵסף ר ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ל ַהָדָבר . ַעד ֲאׁשֶ ְלּגֵ ְּוַעל ְיֵדי זֶה ִנְתּגַ

ם ֲעָבִדים ְּוָיְרדו ֲאבֹוֵתינו ְלִמְצַרִים ְוָהיו ׁשָ ּ ְוֵכן ַמֲחלֶֹקת . ּ
ָרַדף ֶאת  אול ׁשֶ ִחָנםּׁשָ ָּדִוד ּבְ ַכָמה , ּ ָמִצינו ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ

יָחא  ִעְקבֹות ְמׁשִ דֹורֹות ַהָללו ּבְ ְפָרט ּבַ ְּוַכָמה דֹורֹות ּבִ ּ ּ ּ ּ
ין ַהַצִדיִקים ם ּבֵ ר ַהַקֵטיגֹוְרָיא ְוַהַמֲחלֶֹקת ּגַ ּבֵ ִהְתּגַ ּׁשֶ ּ ּ ַעד , ּ

ֵאין יֹוְדִעין ֵהיָכן ָהֱאֶמת ן ְצִריִכין ְלִהְתַפ. ׁשֶ ֵּלל ַּעל ּכֵ
ה  ַרך ַעל זֶה ַהְרּבֵ ם ִיְתּבָ ְְלַהׁשֵ   ):קנד(ּ

 

   ףֵסיֹו־ת ֶאּרוּכְְמִּיַו
 )ח"כ, ז"ל(

ֹמר ַעְצָמם ְמֹאד וְלַבֵקׁש  דֹוִלים ְצִריִכין ִלׁשְ ם ַצִדיִקים ּגְ ּּגַ ּ ּ
ַרך ְמֹאד ְלִהָנֵצל ֵמֵעצֹות ִנְבָערֹות ם ִיְתּבָ ֵּמַהׁשֵ ְ ְפָרט , ּ ּבִ

ִעְנַין ַהַמ ָטן, ֲחלֶֹקתּּבְ רות ַהׂשָ ּבְ ם ִעַקר ִהְתּגַ ׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ,
ֵלב ַהַצִדיִקים ַמְכִניס ְסָברֹות ּבְ ּׁשֶ ּ ִנְדֶמה ָלֶהם , ּ ַּעד ׁשֶ

ֵהם ְצִריִכים ִלְרדֹף ֶאת ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ַעד ְלַחָייו ּׁשֶ ּ ּוִמי . ּּ
ים ָבִטים ַהְקדֹוׁשִ ָּלנו ָגדֹול ֵמַהׁשְ ּ ָחְלקו ַעל יֹוֵסף , ּ ּׁשֶ



ך ִנְתָחְרטו ַעל זֶה ְמֹאד, ָּמְכרו אֹותֹו ְלֶעֶבדּו ְּוַאַחר־ּכָ ְ ,
  ):קנה(ְּוַגם ַיֲעֹקב ָאִבינו ִקְנֵטר אֹוָתם ַעל זֶה ְמֹאד 

  
ח ְגִדי ִעִזים ִמן ַהצֹאן ּלַ ָּאֹנִכי ֲאׁשַ ּ ּ   

  )ז"י, ח"ל(
ְמִכיַרת יֹוֵסף ׁשָ ְוַעל ָפְגמו ּבִ ׁשֶ ָבִטים ּכְ ן ַהׁשְ ּּכֵ ּ ִעיר ּ ֲּחטו ׂשְ

ִעְנַין , )לא, לז(ִּעִזים  ָלֶהם ָהָיה ּבְ י ִעַקר ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ּּכִ ּ ּ
ַּהַמְלכות לֹא , ּ יֹוֵסף רֹוֶצה ִלְמלֹך ֲעֵליֶהם ׁשֶ ָאְמרו ׁשֶ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ִדין יֹוֵסף רֹוֶצה ִלְמלֹך ַרק , ּּכַ ְוְלִפי ַדְעָתם ִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְּיֵדי ַעזות ַעל לֹוםּ ַעזות ,  ַחס ְוׁשָ ר ּבָ ּבֵ ְּוֵהם ָרצו ְלִהְתּגַ ּּ

ָלֶהם ֶנְגדֹו ּׁשֶ ִעיר ִעִזים ַעל, ּ ֲחטו ׂשְ ן ׁשָ ּּכֵ ִחיַנת , ּ הוא ּבְ ּׁשֶ
ַּעזות ּ.  

ם(ְּוֵכן ְיהוָדה ָאַמר ְלָתָמר  ִדי : )יז,  לחׁשָ ַלח ּגְ ָּאֹנִכי ֲאׁשַ
ִּעִזים ִמן ַהצֹאן ִעְנ, ּ י ִעַקר ַהִמְלָחָמה ּבְ ּּכִ ה ּ ַּין ַעזות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּ

לֹום ְוְלֵהֶפך ַחס ְוׁשָ ל, ּ ּגָ ַתֲאַות ַהִמׁשְ ּהוא ּבְ ם ִעַקר , ּ ׁשָ ּׁשֶ ּ
ֲּאִחיַזת ָהַעזות ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ּ י ּבֹו ַעז ּבֹו תוְקָפא, ּ ּּכִ ּ .

ם  ִמׁשָ ה ׁשֶ ִּויהוָדה ָהָיה ָצִריך ָאז ְלָבֵרר ָהַעזות ִדְקֻדׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ִּעַקר ַמְלכות ִד ּ הּ יַח , ְּקֻדׁשָ ִחיַנת ַמְלכות ָדִוד וָמׁשִ ּּבְ ּּ
ֵיֵצא ִמֶמנו ַעל ּׁשֶ ּ ּ ֶנֱאַמר ָעָליו , ְיֵדי זֶה ּ ְּתִהִלים כא(ּׁשֶ ' ה): ּ

ַמח ֶמֶלך ָעְזך ִיׂשְ ְּבְ ָ ִחיַנת , ּ מוֵאל(ּבְ ְּוִיֶתן ֹעז ): א ב ּׁשְ
יחֹו ן ָאַמר ָאז ַעל. ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמׁשִ ַלח ָאֹנִכי ֲא: ּכֵ ּׁשַ

ִדי ִעִזים ִדי ִעִזים, 'ּּגְ רור ָהַעזות הוא , ַּדְיָקא' ּּגְ י ִעַקר ּבֵ ּּכִ ּ ּּ ּ
ִדי ִעִזים ְבִחיַנת ּגְ ם ּבִ ַעל, ּׁשָ ִאים ְלַכָפָרה  ׁשֶ ן ֵהם ּבָ ּּכֵ

נֹות ִצּבור ָקְרּבְ ים וְרָגִלים ְויֹום , ּּבְ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ּּבְ
פוִרים ַּהּכִ ָלם ְצִריִכים ׂשָ, ּ ּכֻ ִּעיר ַדְיָקא ְלַכֵפרּׁשֶ י ִעַקר . ּ ּּכִ

ָפַרת ָהֲעוֹונֹות ַעל ה ֵמַעזות  ּּכַ רור ָהַעזות ִדְקֻדׁשָ ְּיֵדי ּבֵ ּ ּּ ּּ ּ
ל ַהַתֲאוֹות ם ּכָ ִמׁשָ הוא ַעזות ַהּגוף ׁשֶ ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ .

ה  זֹוֶכה ְלָבֵרר ָאז ְמַהֵפך ַעזות ַהּגוף ֶאל ַהְקֻדׁשָ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ְּ

ה וְלֵהֶפך ְלֵהֶפךְו ְקֻדׁשָ ִדי ִעִזים ּבַ ִחיַנת ּגְ ְִנְכָלל ּבְ ְ ּ ּ ּ ּ.  
ִעְנַין  ו ּבְ ין ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ָהָיה ּבֵ ל ָהִעְנָין ׁשֶ ִחיַנת ּכָ ְוזֶה ּבְ

ָרכֹות ַלת ַהּבְ ֲעַצת ִרְבָקה ִאמֹו ָהָיה ַדְיָקא, ַקּבָ ּׁשֶ ְוַקח ִלי : ּ
ָדֵיי ִעִזים ְוכו ֵני ּגְ ם ׁשְ ִּמׁשָ ּ ָרכֹות , )ט, כז(' ּ ל ַהּבְ י ּכָ ּכִ

כֹות ַעל ְבִחיַנת  ִנְמׁשָ ה ּבִ ְּיֵדי ַעזות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ְּתִהִלים כט(ּ ּ :(
ֹּעז ְלַעמֹו ִיֵתן ה' ה ְּיָבֵרך ֶאת ַעמֹו ְוכו' ּ ּ ִחיַנת ', ְ בורֹות 'ּבְ ּּגְ

ִמים ׁשָ ֵני ְוַעל. 'ּגְ ה ׁשְ ַיֲעׂשֶ ן ִצְוָתה ִרְבָקה ִאמֹו ׁשֶ ּּכֵ ּ ָדֵיי ּ  ּגְ
ִּעִזים ִויַתֵקן ִויָבֵרר אֹוָתם ר ְלַהְכִניַע ַעזות , ּ ּבֵ ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ו ִאיׁש  ִחיַנת ֵעׂשָ הוא זֲֻהַמת ַהָנָחׁש ּבְ ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּ
ִעיר ה, ׂשָ ְּוִלְזּכֹות ְלַעזות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ל  ְוַעל, ּ ְיֵדי זֶה ְיַקּבֵ

כֹות ִמׁשָ ָרכֹות ַהִנְמׁשָ ַּהּבְ   .םּ
ִתיב  ְמׁשֹון ּכְ ׁשִ תֹו ): ׁשֹוְפִטים טו(ְוֵכן ּבְ ַּוִיְפֹקד ֶאת ִאׁשְ ּ

ְגִדי ִעִזים ר ַעל , ּּבִ ּבֵ ְמׁשֹון ָהָיה רֹוֶצה ָאז ְלִהְתּגַ י ׁשִ ּכִ
ִחָנם ַרק ַעל ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ לו ּבְ ָמׁשְ ִתים ׁשֶ ְּפִלׁשְ ּ ּּ ְּיֵדי ַעזות ּ ּ ,

ם  תוב ׁשָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ם(ּ ּי ֹתֲאָנה הוא ְמַבֵקׁש ְוכוּכִ):  ידׁשָ ּּ' .
ְגִדי ִעִזים ְוַעל ן ָהָיה ִעְסקֹו ּבִ לֹא ָזָכה , ּּכֵ ַּאך ֵמֲחַמת ׁשֶ ְ

ָראוי ֵלמות ּכָ ׁשְ ְּלָבֵרר ּבִ ן ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ַעל, ּ ּּכֵ ל ָעָליו "ּ
ִתיב ֲעִלָיה .) סֹוָטה י( ֶאְצלֹו ֶנֱאַמר ְיִריָדה וִביהוָדה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ
ִּהֵנה ָחִמיך ֹעֶלה ִתְמָנָתה ְוכו: )יג, לח( ְ י ְיהוָדה ָזָכה ', ּ ּּכִ

יַח ָיָצא ִמֶמנו ָמׁשִ ֵלמות ַעד ׁשֶ ׁשְ ְּלָבֵרר ּבִ ּּ ּ הוא ִעַקר , ּ ּׁשֶ ּ
ה ַּעזות ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ִחיַנת ְוִיֶתן ֹעז , ּ ה ּבְ ם ַמְלכות ִדְקֻדׁשָ ִמׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

  :)קנו ('ְּלַמְלּכֹו ְוכו
 

   ןֵאָמְיַו
 )'ח, ט"ל(

יֹון ִנּסָ ָנֵקל יֹוֵתר ַלֲעֹמד ּבְ ו ּבְ י ָהִראׁשֹוִנים , ַעְכׁשָ ּכִ
ל ְברו ּכָ ָבר ׁשָ יֹון ּכְ ִנּסָ ָעְמדו ּבְ ּׁשֶ ל  ּ ך ְקִלָפה ַהזֹאת ׁשֶ ּּכָ ּ ְ

יֹון , ַּתֲאָוה זֹו ִנּסָ ַקל ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ּבְ ו ּבְ ַעְכׁשָ ַעד ׁשֶ
ַּוֲאִפלו ִאיׁש ָפׁשוט ְל ּּ יֹוןּ ִנּסָ ו ַלֲעֹמד ּבְ . ַגְמֵרי ָיכֹול ַעְכׁשָ

ן ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוַעל ּּכֵ ל ): ר(ּ ָּתְקפֹו ׁשֶ ּ
ַעז ל ּבֹ ל , ּיֹוֵסף ַעְנְוָתנותֹו ׁשֶ ַעז ַעְנְוָתנותֹו ׁשֶ ל ּבֹ ְּוָתְקפֹו ׁשֶ ּ

ן ַלִיׁש ל יֹוֵסף . ַּפְלִטי ּבֵ יֹון ׁשֶ י ֹתֶקף ַהִנּסָ ּּכִ ַּהַצִדיק ָהָיה ּ ּ
ָהָיה ַאֲחָריו ַעז ׁשֶ ָּדָבר ַקל וָפׁשוט ֵאֶצל ּבֹ ּ ְּוֵכן ֹתֶקף . ּ
ַעז ָהָיה ַקל וָפׁשוט ֵאֶצל ַפְלִטי ל ּבֹ יֹון ׁשֶ ַּהִנּסָ ּּ ל ִמי . ּ י ּכָ ּכִ

יֹון ַקל ֶאְצלֹו יֹוֵתר  ָהָיה ַאֲחרֹון יֹוֵתר ַהִנּסָ ַנּׁשֶ ן  ְוַעל. ל"ּּכַ ּכֵ
ָנֵקל ַל ו ּבְ יֹון ֲאִפלו ִאיׁש ָפׁשוט ְלַגְמֵרי ַעְכׁשָ ִנּסָ ֲּעֹמד ּבְ ּּ ּ

ר ְלֵעיל ִנְזּכַ  :)קנז (ּּכַ

 

ה ָהָרָעה ַהְגֹדָלה ַהזֹאת ְּוֵאיך ֶאֱעׂשֶ ּ ְ   
  )'ט, ט"ל(

ְבִחיַנת ...  יֵבי ְוַיֲעֹקב הוא ּבִ ֲחָדא ֲחׁשִ י ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ּכַ ּּכִ
ָפט תוב, ִּמׁשְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ָפ: "ּ ַיֲעֹקב ַאָתה ִּמׁשְ ּט וְצָדָקה ּבְ ּ
יָת דֹול ְולֹא ". ָעׂשִ יֹון ּגָ ִנּסָ ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָזָכה יֹוֵסף ַלֲעֹמד ּבְ

ִרית ּבְ ת ַהֵיֶצר זֹוִכין ַעל־ְיֵדי , ָּפַגם ּבַ ִביׁשַ י ִעַקר ּכְ ּּכִ ּ
ָפט ַעְצמֹו , ִּמׁשְ ׁשֹוְפִטין ְוָדִנין ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ַּעל־ְיֵדי ׁשֶ

ַוַדא ּבְ ל ּׁשֶ ַרך ַהּגֹוֵמל לֹו ּכָ ִדין ַלֲחֹטא ֶנְגדֹו ִיְתּבָ ְי ֵאינֹו ּבְ ּ
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ַּהטֹובֹות ְוָעִתיד ְלִהָפַרע ִמֶמנו ַעל ַהּכֹל ּכְ ּ ּ ּ ּ

ֹדָלה ַהזֹאת ְוָחָטאִתי : "יֹוֵסף ָאז ה ָהָרָעה ַהּגְ ְּוֵאיך ֶאֱעׂשֶ ְ

ַבׁש ֶאת ִיְצרֹו וָמַנע, "ֵלאֹלִקים  ֶאת ַעְצמֹו ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ּכָ
ֹפט , ִמן ָהֲעֵבָרה ָהָאָדם ָצִריך ִלׁשְ ָפט ׁשֶ י זֶה ִעַקר ַהִמׁשְ ּּכִ ּ ּ ְּ

ֹפט ֶאת ַעְצמֹו ָתִמיד ֵאיך ָראוי , ֶאת ַעְצמֹו ִיׁשְ ְּדַהְינו ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ּ
ָכל יֹום ָויֹום א ִליֵדי ֵאיזֶה , לֹו ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּבָ ׁשֶ ּוִבְפָרט ּכְ

ַהֵי ָקל ׁשֶ יֹון וִמׁשְ ִּנּסָ ֶּצר ְמִסיתֹו ְלֵאיזֶה ַתֲאָוה אֹו ִמָדה ּ ּ
ֹפט ֶאת ַעְצמֹו ִאם  ָצִריך ִלׁשְ ָפט ׁשֶ ָאז ִעַקר ַהִמׁשְ ָּרָעה ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ

ך ָראוי לֹו ַלֲעׂשֹות ּּכָ ָקל הוא . ְ יֹון ְוַהִמׁשְ ְּוִעַקר ַהִנּסָ ּ ּ ּ
ַתֲאַות ִנאוף הוא ַרע ַהּכֹוֵלל, ּּבְ ָפט , ּׁשֶ ם ִעַקר ַהִמׁשְ ְּוׁשָ ּ ּ

ָצ ַרך ּׁשֶ ָפטֹו ְוִדינֹו ִיְתּבָ ְִריך ָהָאָדם ְלִהְתָיֵרא ְמֹאד ִמִמׁשְ ְּ ּ
ַעְצמֹו ְוִלְבֹרַח ִמן ָהֲעֵבָרה ֹפט ֶאת ַעְצמֹו ּבְ מֹו , ְּוִלׁשְ ּכְ

ָאְמרו ַכר : ּׁשֶ ָכָרה וׂשְ ֶנֶגד ׂשְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ֱּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּ
ֶנֶגד ֶהְפֵסָדה תו. ֲּעֵבָרה ּכְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ְבִתי ְדָרַכי : "בּ ִּחׁשַ ּ

יָבה ַרְגַלי ְוכו נו ". 'ָּוָאׁשִ ַתב ֲאדֹוֵננו מֹוֵרנו ְוַרּבֵ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ב ֶאת , ל"ַז ְיַיׁשֵ ִיְהֶיה ְלָהָאָדם ִיׁשוב ַהַדַעת ׁשֶ ָצִריך ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ְ ּ

ל ַהַתֲאוֹות ְוכו ַּעְצמֹו ֵהיֵטב ַמה ַתְכִלית ִמּכָ ּ ל זֶה ', ּ ּכָ ׁשֶ
ִח ָפט ּהוא ּבְ ַתֲאָוה ל"ַּהַנּיַנת ִמׁשְ ִעָקרֹו הוא ּבַ ּ ׁשֶ ּ . ל"ַּהַנּ

ַעל־ְיֵדי זֶה  ֵלמות ׁשֶ ׁשְ ָפט ּבִ ְּויֹוֵסף ָזָכה ִלְבִחיַנת ִמׁשְ ּ
יֹון ְו ִנּסָ   :)קנח (ל"ַּכַנָּעַמד ּבַ



ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכתֹו ַּוָיֹבא ַהּבַ ּ   
  )א"י, ט"ל(

ל ַהְמָלאכֹות ׁשֶ...  ת ְיֵמי ּּכָ ׁשֶ ָכל יֹום ִמׁשֵ ה ּבְ ָּהָאָדם עֹוׂשֶ
ה רוִרים ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות , ַּהַמֲעׂשֶ ִחיַנת ּבֵ ָלם ֵהם ּבְ ּּכֻ ּ

ָידוַע ֵּמִעְמֵקי ַהְקִלפֹות ּכַ ּ ּ ת , ּ רור ַעל־ְיֵדי ְקֻדׁשַ ְּוִעַקר ַהּבֵ ּ ּ
ָבה חוט , ַּהַמֲחׁשָ ָבה ּכְ ׁשֹוֵמר ֶאת ַהַמֲחׁשָ ַּעל־ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ

ֲע ִחיַנת ָוֲאַמֵלא . ָרהַּהׂשַ ל ָהָאָדם ּבְ ְּוזֶה ִעַקר ְמַלאְכתֹו ׁשֶ ּ ּ
ּוְבָכל ְמָלאָכה ְוכו' ּאֹותֹו ְוכו תוב . 'ּ ּכָ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּ

יֹון  א ִליֵדי ִנּסָ ּבָ ׁשֶ יֹוֵסף ַהַצִדיק ּכְ ּּבְ ַּוָיֹבא : ")יא, לט(ּ
ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכתֹו י ". ַּהּבַ ִּעַקר ַהְמָלאָכה ּכִ ּ

יֹון ִנּסָ זֶה ָהעֹוָלם הוא ַלֲעֹמד ּבְ ל ָהָאָדם ּבְ ְּוָהֻאָמנות ׁשֶ ּ ּ ,
ַתֲאָוה ַהזֹאת ְּוָהִעָקר ּבְ ִמיַרת , ּ ְּוָהִעָקר ַעל־ְיֵדי ׁשְ

ָכל ַפַעם ֲעָרה ּבְ חוט ַהׂשַ ָבה ּכְ ַּהַמֲחׁשָ ּּ   ):קנט (ּ
 

ִבְגדֹו הו ּבְ ַּוִתְתְפׂשֵ ּּ   
 )ב"י, ט"ל(

ַעל...  ַהּבַ ְטָרא ׁשֶ ָּאֳחָרא תֹוֶפֶסת ֶאת ָהָאָדם  ָּדָבר ְוַהּסִ
ִבְגדֹו ָגָדיו , ּּבְ ִטְרַדת ּבְ ַמְטִריד אֹותֹו ּבְ ְּדַהְינו ׁשֶ ּּ ּ

יו ּוַמְלּבוׁשָ ל . ּ ים וְבָגִדים ׁשֶ י ִטְרַדת ִהְצָטְרכות ַמְלּבוׁשִ ּּכִ ּ ּ ּ
ִלין ְמֹאד ֶאת ָהָאָדם ומֹוְנ  ִעים אֹותֹו ַעלָּאָדם ֵהם ְמַבְלּבְ

ַרך ם ִיְתּבָ ְְיֵדי זֶה ֵמֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ִבְגדֹו. ּ הו ּבְ ְּוזֶהו ַוִתְתְפׂשֵ ּּ ּ .
ַעל הוא ּבַ ַּאך ִמי ׁשֶ ה ְ ם ' ֶנֶפׁש ְוִלּבֹו ָחָזק ּבַ יַח ּגַ ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ

ֶגד ִלְלּבׁש ַעל ַעל זֶה ַאף ֵאין לֹו ּבֶ ֵכן  ִּפי ַעל ַאף, ִּפי ׁשֶ
זֶה ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהִניַח ַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְטִריד ַע ְּצמֹו ּבָ

זֶה ל ּבָ ְגדֹו ֶאְצָלה ַוָיָנס ְוכו. ְלַבְלּבֵ ְּוזֶהו ַוַיַנח ּבִ ּּ ּּ , )ו('ּ
יַח  ּגִ ְגדֹו וַמְלּבוׁשֹו ְוָנס ובֹוֵרַח ֵמֶהם ְוֵאינֹו ַמׁשְ ַמִניַח ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָלל ַעל זֶה ֲעבֹוַדת ה. ּכְ לֹו ּבַ ה ֶאת ׁשֶ ִפי ַמה ' ַּרק עֹוׂשֶ ּכְ
ָיכֹול ּׁשֶ  :)קס (ּ
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