
 

  



  רבנו נחמן מברסלב
  "קץִמ"פירושים על פרשת 

  
  ם ֵלה ֹחֹעְרַפּו

 )'א, א"מ(
ַבע  ַבע ָפרֹות טֹובֹות ְוׁשֶ ִחיַנת ֲחלֹום ַפְרֹעה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּ
ֵני  ַבע ׁשְ ָבע ְוׁשֶ ֵני ַהׂשָ ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ֵהם ּבְ ָּפרֹות ָרעֹות ׁשֶ ּ

ִחיַנת ַתֲאַות ָממֹון. ָהָרָעב ֶיׁש לֹו יֹוֵתר ,ּזֶה ּבְ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ּ ׁשֶ ּ
ִריאֹות . ָחֵסר לֹו יֹוֵתר ַבע ָפרֹות ּבְ ָרָאה ׁשֶ ְּוזֶהו ַמה ׁשֶ ּ ּ

ָבע, ְוטֹובֹות ֵני ַהׂשָ ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ְּדַהְינו ּבְ ִחיַנת . ּּ זֶה ּבְ
נֹוֵתן ה ירות ְוָכל טוב ׁשֶ ֲּעׁשִ ּ יִרים' ּ ַרך ְלָהֲעׁשִ ְּוִהֵנה . ְִיְתּבָ

ַבע ָפרֹו ַּוִתְבַלְעָנה . 'ּת ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ְוכוּׁשֶ
ַבע ַהָפרֹות ְיפֹות  ַּהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרעֹות ֶאת ׁשֶ ּ ּ

ִריאֹות ִחיַנת . ַּהַמְרֶאה ְוַהּבְ ַבע ָפרֹות ָהָרעֹות ֵהם ּבְ ּׁשֶ
הוא ָרֵעב  ִחיַנת ַתֲאַות ָממֹון ׁשֶ הוא ּבְ ֵני ָרָעב ׁשֶ ַבע ׁשְ ּׁשֶ ּּ

הָּתִמיד ִלְב ֵני , לַֹע ָממֹון ַהְרּבֵ ַבע ׁשְ ֵהם ּבֹוְלִעים ֶאת ׁשֶ ׁשֶ
ָנַתן לֹו ה ירות ׁשֶ ל ַהטֹוב ְוָהֲעׁשִ ָבע ֶאת ּכָ ַּהׂשָ ּ ּ ַרך' ּ , ְִיְתּבָ

ירות יֹוֵתר ָחֵסר לֹו יֹוֵתר  ֶיׁש לֹו ֲעׁשִ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּּכִ ּ ּ
ְבִחיַנת ה ְדָאָגה: ּבִ ה ְנָכִסים ַמְרּבֶ ָאגֹות ְּוֶיׁש לֹו ְד. ַּמְרּבֶ

ַבע  ְבִחיַנת ַוִתְבַלְעָנה ׁשֶ ִאלו הוא ָעִני ַמָמׁש ּבִ ְּוִיּסוִרין ּכְ ּ ּ ּ ּּ
ָּפרֹות ָהָרעֹות ְוכו י ' ּ ָנה ְולֹא נֹוַדע ּכִ ַּוָתֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ

ָנה ְתִחָלה. ָּבאו ֶאל ִקְרּבֶ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ ּ ְּדַהְינו , ּ ּ
ל ַתֲאַו ֵני ַּעל־ְיֵדי ָהַרע ׁשֶ ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ הוא ּבְ ּת ָממֹון ׁשֶ

ַבע ָפרֹות ָהָרעֹות ִחיַנת ׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ִנְבַלע , ָּהָרָעב ּבְ
ֲחָננֹו ה ירות ׁשֶ ַפע ְוָהֲעׁשִ ל ַהׁשֶ ח ּכָ ּכַ ְּוִנׁשְ ַרך ְולֹא ' ּ ְִיְתּבָ

ָלל ְוהוא ָמֵלא ְדָאגֹות  ירות ּכְ ּנֹוַדע ֶאְצלֹו ָהֲעׁשִ ּ ּ
ַבְתִחָלה ּּכְ י ֵאין לֹו ֲחִצי ַתֲאָותֹו , י ְלעֹוָלם ָחֵסר לֹוּכִ, ּ ּּכִ

ר ְלעֹוָלם ע ֹעׁשֶ ּבַ ָידֹו ְלעֹוָלם ְוֵעינֹו לֹא ִתׂשְ י ַתֲאַות , ּבְ ּּכִ
ָכל ַפַעם יֹוֵתר זֶה ּבֹוֵלַע ֶאת  ִמְתַאֶוה ּבְ לֹו ַמה ׁשֶ ָּממֹון ׁשֶ ּּ ּ ּ
ל טוב ר לֹא נֹוַדע ּכָ לֹו ַעד ֲאׁשֶ ירות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ּּכָ ּּ 

לֹו ירות ׁשֶ ְּוָהֲעׁשִ ח ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ַתֲאַות , ּ ּכָ י ִנְבָלע ְוִנׁשְ ּּכִ
ָכל ַפַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמְתַאֶוה ּבְ לֹו ׁשֶ ָּממֹון ׁשֶ ּּ ּ.  

דֹור  ּבַ ִחיַנת ַהַצִדיק ׁשֶ הוא ּבְ ְּוַהִתקון ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִעַקר ִתקון ַתֲאַות ָממֹון ַעל ָידֹו ּׁשֶ ּּ ּ ּהוא נֹוֵתן ֵעָצה ְו. ּ

ֵני ָהָרָעב  ַבע ׁשְ ִיָנְצלו ִמׁשֶ ֲעֵלי ַהָממֹון ׁשֶ יִרים ּבַ ְּלָהֲעׁשִ ּ ּ ּּ
הוא ִעַקר  ֵּמַרֲעבֹון ַתֲאַות ָממֹון ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶ ּ ּ

ִביַרת ַתֲאַות ָממֹון נו ַז, ּׁשְ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִסיָמן יג(ל "ּּכְ ). ּבְ
ה ַפְרֹע ִחיַנת ַיֲעׂשֶ ּה ְוַיְפֵקד ְפִקיִדים ַעל ָהָאֶרץ ְוזֶה ּבְ

ה ְמֻמִנים ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ֵהם ְמֻמִנים , ּ ֵאי ְצָדָקה ׁשֶ ּבָ ִחיַנת ּגַ ַּהְינו ּבְ ּ
ְּלַפֵקַח ַעל ָהֲעִנִיים , ְּוִחֵמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים: ְּוזֶהו. ּ

עוָרה ֹחֶמׁש—' ְּוִחֵמׁש' ׁשִ ִחיַנת ְצָדָקה ׁשֶ ּ זֶה ּבְ מֹו , ּּ ּכְ
ָאְמרו ז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש: ל"ּ ַרּבֹוֵתינו ַזּׁשֶ ז ַאל ְיַבְזּבֵ . ַהְמַבְזּבֵ

ְּוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָקדֹון ָלָאֶרץ ְוכו: ְּוזֶהו י ִעַקר ִפְקדֹון ', ּ ּּכִ ּ

ְבִחיַנת  ִמיַרת ַהָממֹון הוא ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ּבִ ּוׁשְ ָבא (ּּ ּבָ
ְתָרא יא ְנזו ְלַמָטה ַוֲאִני ּגָ): ּבַ ֲּאבֹוַתי ּגָ ַּנְזִתי ְלַמְעָלה ְוכוּ ּ ,'

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ֻתּבֹות סו(ל "ּ ֶמַלח ָממֹון :): ּכְ
ָרָעב: ְוזֶה. ָחֵסר ֵרת ָהָאֶרץ ּבָ ר , ְולֹא ִתּכָ ּבֵ לֹא ִתְתּגַ ּׁשֶ ּ

ּכֹוֶרֶתת ְועֹוֶקֶרת ֶאת ָהָאָדם ַחס  ַּרֲעבֹון ַתֲאַות ָממֹון ׁשֶ
לֹום ַה, ְוׁשָ ְמֹבָאר ּבְ י , )ִסיָמן כג" (ִּצִויָת ֶצֶדק"ּתֹוָרה ּכַ ּכִ

ַּעל־ְיֵדי ְצָדָקה ִנצֹוִלין ִמַתֲאַות ָממֹון  ַנּ ַּוִיֶתן : ְּוזֶהו. ל"ּּכַ ּ
ר ְסִביֹבֶתיָה  ֵדה ָהִעיר ֲאׁשֶ ָמרו ֹאֶכל ׂשְ ָעִרים ְוׁשָ ֹּאֶכל ּבֶ

תֹוָכה ל ִע, ָּנַתן ּבְ ל ּכָ ַפע ׁשֶ ָנַתן ָהֲאִכיָלה ְוַהׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ יר ּ
ָּוִעיר ַלֲעִנֵיי אֹוָתה ָהִעיר י ֲעִנֵיי ִעיְרך קֹוְדִמין ַלֲעִנֵיי , ּ ּּכִ ָּ

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז, ִעיר ַאֶחֶרת מֹו ׁשֶ ּּכְ ִחיַנת. ל"ּ : ְּוזֶהו ּבְ
תֹוָכה" ר ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ּבְ ֵדה ָהִעיר ֲאׁשֶ ָנַתן , "ֹּאֶכל ׂשְ ּׁשֶ

תֹוך ָהִעיר ַלֲעִנֵיי ְּוִחֵלק ּבְ ְ ל ָהֲאִכיָלה ּ ּ אֹוָתה ָהִעיר ֶאת ּכָ
ְסִביבֹוֶתיָה ּבִ ַפע ׁשֶ ֵפֵרׁש ַרׁשִ. ְּוַהׁשֶ ל ֶאֶרץ "ְּוזֶה ׁשֶ ּכָ י ׁשֶ

ְּמַעֶמֶדת ֵפרֹוֶתיָה ְּונֹוְתִנין ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ ְלתֹוָכה . ּ
ּוְמַעֶמֶדת ֵפרֹוֶתיָה ְוכו ּּ ִחיַנת ָעָפר', ּ י ֶהָעִני הוא ּבְ י , ּּכִ ּכִ

תוב , ָפרֻּמָנח ַעד ָע ּכָ מֹו ׁשֶ ְּתִהִלים קיג(ּּכְ ְמִקיִמי ): ּ
ירותֹו. ֵּמָעָפר ָדל ֹמר ֲעׁשִ רֹוֶצה ָהָאָדם ִלׁשְ ּוְכׁשֶ לֹא , ּ ּׁשֶ

ֵני ָהָרָעב ַבע ׁשְ ְלטו ָעָליו ׁשֶ ָּצִריך ִלֵתן ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ , ִּיׁשְ ְ

נֹוֵתן ירותֹו ְדַהְינו ְזכות ְוֹכַח ַהְצָדָקה ׁשֶ ְּלתֹוך ֲעׁשִ ּ ּ ּ ּּ ְ 
ִחיַנת ָעָפר ֵהם ּבְ ְוזֶה ַמֲעִמיד ְוׁשֹוֵמר , ַּלֲעִנִיים ׁשֶ

ֵני ָהָרָעב  ַבע ׁשְ ִיְתַקֵים ְולֹא ִיְכֶלה ַעל־ְיֵדי ׁשֶ ירותֹו ׁשֶ ֲּעׁשִ ּ ּ
לֹום ירותֹו ַחס ְוׁשָ ְמַכֶלה ַחָייו ַוֲעׁשִ הוא ַתֲאַות ָממֹון ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ 

  ):קסא(
 

   םֵלה ֹחֹעְרַפּו
 )'א, א"מ(

ָאז .. . ַכת ַלְיָלה ׁשֶ ֶחׁשְ ָנה ּבְ ׁשֵ א ּבַ י ַהֲחלֹום ּבָ ּּכִ
ֶקר רות ַהׁשֶ ּבְ ִּהְתּגַ לֹא ְדָבִרים , ּ ן ֵאין ֲחלֹום ּבְ ְּוַעל־ּכֵ

ֵטִלים ם . ּבְ ֵיׁש ׁשָ ם ָהֱאֶמת ׁשֶ ֲּאָבל יֹוֵסף ָיַדע ְלַגלֹות ּגַ ּ
ֶקר ּוְלָבְררֹו ֵמַהׁשֶ ִחיַנת ִפְתרֹון ֲחלֹום ַפ, ּ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ְרֹעה ּ

לֹא ָיַדע ׁשום ֶאָחד ֵמֶהם ְלָפְתרֹו ּׁשֶ ַבע , ּ ׁשֶ י ָרָאה ׁשֶ ּּכִ
ַבע ָפרֹות טֹובֹות וְבִריאֹות  ְלעו ׁשֶ ָּפרֹות ָהָרעֹות ּבָ ּּ ּ

ָנה או ֶאל ִקְרּבֶ י ּבָ י לֹא נֹוַדע ּכִ ֵאֶלה ַעד ּכִ ּּכָ ֶקר , ּ י ַהׁשֶ ּּכִ
ִחיַנת  ִלּבֹו'ּבְ ַבע תֹוֵעבֹות ּבְ ֹמאל ַוֲאִחיָז' ּׁשֶ ּתֹו ִמׂשְ

ֹמאל ִחיַנת ְפֵני ַהׁשֹור ִמׂשְ ִּמּבְ ּ ְטָרא ְדנוְקָבא , ּ ְּוָהִעָקר ִמּסִ ּ ּ
ָפָרה ֹסֵרָרה  י ּכְ ִחיַנת ּכִ ִחיַנת ָפָרה ּבְ ִהיא ּבְ ֹמאל ׁשֶ ׂשְ ּבִ ּׁשֶ

ָרֵאל ַבע , ָסַרר ִיׂשְ רו ׁשֶ ּבְ ְּוִהְתַפֵלא ַפְרֹעה ְמֹאד ֵאיך ִהְתּגַ ְ ּ ּּ
ל־ ֵהם ָּפרֹות ָהָרעֹות ּכָ ַבע ָפרֹות ַהטֹובֹות ׁשֶ ך ַעל ׁשֶ ּּכָ ּ ְ

ִחיַנת ֱאֶמת ְבָעה, ּבְ ִחיַנת ָחְצָבה ַעֻמֶדיָה ׁשִ ִחיַנת , ּּבְ ּבְ



ית ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ׁשִ ִנְבָרא ּבְ ִּקיום ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ְולֹא ָהָיה . ּ
ּׁשום ָאָדם יֹוֵדַע ִלְפֹתר ל ֶעֶצם , ּ ִקּבֵ י ִאם יֹוֵסף ׁשֶ ּּכִ

ִחיַנת , ֲעֹקבָּהֱאֶמת ִמַי כֹור ׁשֹורֹו'ְּוהוא ּבְ יֹוֵדַע ', ּבְ ּׁשֶ
ֶקר  ָיִמין וְלַגלֹות ָהֱאֶמת ִמֹתֶקף ַהׁשֶ ֹמאל ּבְ ִּלְכֹלל ׂשְ ּ ּ ּ

ִנְבַלע ָהֱאֶמת ַמָמׁש ַּהחֹוֶפה ָעָליו ַעד ׁשֶ ַּאף־ַעל־ִפי־ֵכן , ּ
ִחיַנת יֹוֵסף ְמַגֵלהו, ָּהֱאֶמת ַקָים ְלעֹוָלם ְּוַהַצִדיק ּבְ ּ ּ ּ ,

ַּעל־ְיֵדי זֶה ָפַתר ֲחלֹום ַפְרֹעהׁשֶ ַעל־ְיֵדי זֶה ָעָלה , ּ ׁשֶ
ָרֵאל וִפְרְנָסם ְוכו ל ִיׂשְ ִּלְגֻדָלה ְוִהִציל ֶאת ּכָ ּ ּ ְּוָיְצאו ִמן ', ּ

לות ַעל־ָידֹו ן יֹוֵסף , ַּהּגָ יַח ּבֶ ִחיַנת ָמׁשִ י יֹוֵסף הוא ּבְ ּּכִ
 ):קסב ('ְּוכו

 

   םֵלה ֹחֹעְרַפּו
  )'א, א"מ(

ִחיַנת ֲחלֹום ַפְרֹעה  ְבָעה ָפרֹות , )א, מא(ְּוזֶה ּבְ ָרָאה ׁשִ ּׁשֶ
ִחיַנת ַהטֹוב, ַּהטֹובֹות ֵהם ּבְ ִחיַנת ְתִפָלה, ּׁשֶ ּּבְ מֹו , ּ ּכְ
תוב  ּכָ ַע יד(ּׁשֶ ָפֵתינו ): הֹוׁשֵ ְלָמה ָפִרים ׂשְ ּוְנׁשַ מוָבא (ּּ ּּכַ ּ

ְדָבָריו ַז ִסיָמן נה ְלִעְנַי"ּבִ ּן ָפָרה ֲאֻדָמהל ּבְ ִהיא , ּ ׁשֶ
ִחיַנת ְתִפָלה ּּבְ ם, ּ ַבע). ַּעֵין ׁשָ לוָלה ִמׁשֶ ְּוִהיא ּכְ ִחיַנת , ּ ּבְ

ְּתִהִלים קיט( יֹום ִהַלְלִתיך) ּ ַבע ּבַ ָׁשֶ ּ ּ ך ָרָאה . ּ ְְוַאַחר ּכָ

ַבע ָפרֹות ֲאֵחרֹות ָרעֹות ְמֹאד ְוכו ּׁשֶ ִחיַנת ', ּ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ִמְתּגַ מור ׁשֶ ָּהַרע ַהּגָ ֶנֶגד ַהְתִפָלה ַהטֹוָבהּ ר ּכְ ּּבֵ ּּ ... 

ר ָהַרע ַעל ַהטֹוב ּבֵ ִמְתּגַ ּׁשֶ ְבִחיַנת , ּ ַּוָתֹבאָנה ֶאל 'ּבִ
ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ָנה ְולֹא נֹוַדע ּכִ ִאלו לֹא ָהָיה ', ִּקְרּבֶ ּּכְ ּ

ָלל ָלל, טֹוב ּכְ ִאלו לֹא ִהְתַפֵלל ּכְ ּּכְ ּּ ך ָרָאה עֹוד . ּ ְְוַאַחר ּכָ

ִלים טֹובֹותַּהַפַע ּבֳ ַבע ׁשִ חֹוְזִרין ְועֹוִלין ׁשֶ ֵהם , ם ׁשֶ ׁשֶ
ִחיַנת ַהטֹוב ִחיַנת , ּּבְ ִהיא ּבְ ִחיַנת ְתִפָלה ׁשֶ ּּבְ  )ה, ב(ּ

ֶדה יַח ַהׂשָ ִחיַנת , ּׂשִ ם(ּבְ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח )סג,  כדׁשָ ּ
ֶדה ׂשָ ַהתֹוָרה , ּּבַ מוָבא ּבְ ּּכַ ּ ַעז'ּ לקוטי (' ּ ֶאל רותַּויֹאֶמר ּבֹ
ַעל־ְיֵדי ַהְתִפָלה , )סימן סה -' ן חלק א"מוהר ּׁשֶ ּ

ֶדה ָהֶעְליֹוָנה ׂשָ ְּמַלְקִטין ְצָמִחים ִנְפָלִאים ּבַ ך . ּ ְְוַאַחר ּכָ

ִלים ָרעֹות ּבֳ ַבע ׁשִ ָּחְזרו ְוָעלו ׁשֶ ִחיַנת ָהַרע , ּ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ֶנֶגד ַהטֹוב ר ּכְ ּבֵ ָחַזר ְוִהְתּגַ ֶנֶגד ַה, ּׁשֶ ְּתִפָלהּכְ ן , ּ ְוַעל־ּכֵ

ִּנְתַפֵלא ְמֹאד ַעל זֶה ִחיַנת ? ַּמה זֹאת: ּ ְּוֵאין פֹוֵתר 'ּבְ
ָיא. 'אֹוָתם ְלַפְרֹעה ה לֹו ֻקׁשְ ָהָיה ָקׁשֶ ָּלָמה חֹוְזִרים ...  ׁשֶ

ִרים ַפַעם ַאַחר ַפַעם ְלעֹוֵרר ַהטֹוב וְלִהְתַפֵלל  ּבְ ּוִמְתּגַ ּ ּ ּּ ּּ
ִמְתּגַ רֹוִאין ׁשֶ זֶה ֵּמַאַחר ׁשֶ ָכל ַפַעם ַרע ּכָ ֶנְגָדם ּבְ ר ּכְ ּּבֵ ּ
ל יַח ַהּכֹ ּכִ רֹוֶצה ְלַהׁשְ   .ׁשֶ

ַבע ָפרֹות טֹובֹות  ׁשֶ יל ַהטֹוב ְוָהַרע ּבְ ּוַבְתִחָלה ִהְמׁשִ ּ ּּ ּ
ִלים ּבֳ ׁשִ ך ּבְ ֵאין ַהטֹוב ְוָהַרע , ְְוָרעֹות ְוַאַחר ּכָ י ָידוַע ׁשֶ ּּכִ ּ

ְבִחיָנה ַאַח ָכל ַפַעם ּבִ הוא , תִּמְתעֹוֵרר ּבְ י ַהטֹוב ׁשֶ ּּכִ ּ
ִחיַנת ַהְתִפָלה ּּבְ ִחינֹות ִמדֹוֵמם, ּ ל ַהּבְ לול ִמּכָ ּּכָ , צֹוֵמַח, ּ

ר, ַחי ָעה ְיסֹודֹות, ְמַדּבֵ ִחיַנת ַאְרּבָ ֵהם ּבְ , ּרוַח, ֵאׁש: ׁשֶ
ם, ָעָפר, ַמִים ע אֹוִתיֹות ַהׁשֵ ם ַאְרּבַ ְרׁשָ ׁשָ ּׁשֶ ם , ּּ ִמׁשָ ּׁשֶ ּ

ל ָהעֹוָלמ ִכין ּכָ ֶהןִנְמׁשָ ּבָ ּוְלֻעַמת זֶה , ֹּות ְוָכל ַהטֹוב ׁשֶ ּ
ֶהן ּבָ ַהטֹוב ִמְתעֹוֵרר ִלְפָעִמים הוא טֹוב , ָהַרע ׁשֶ ּוְכׁשֶ ּּ

ְבִחיַנת  הוא ּבִ ַבע ָפרֹות טֹובֹות'ּׁשֶ ְבִחיַנת ַחי' ּׁשֶ , ּבִ
ְבִחיַנת צֹוֵמַח ִלים ְוֵכן ָהַרע , ְוִלְפָעִמים ּבִ ּבֳ ְבִחיַנת ׁשִ ּבִ

ֶנְגדֹו ֵאין ַהטֹוב ְוַכ, ּּכְ ַנְפׁשֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ יׁש ּכָ ר ַמְרּגִ ֲּאׁשֶ
ָכל ַפַעם ֶוה ּבְ ִחיַנת . ְּוָהַרע ׁשָ ל זֶה הוא ּבְ ְּוַהִתקון ַעל ּכָ ּ ּ ּ

ַהַצִדיק ָהֱאֶמת, ִּפְתרֹון יֹוֵסף ַהּכֹל ָתלוי ּבְ ָאַמר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ,
ְבִחיַנת  ם(ּבִ ' םֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכ ')לג,  מאׁשָ

ל זֶה הוא ְיַתֵקן ּכָ ּׁשֶ ִחיַנת יֹוֵסף ַהַצִדיק  ... ּ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ַעְצמֹו מֹוך, ּבְ ְבִחיַנת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ ם( ָּבִ , )לט,  מאׁשָ

ִיְקּבֹץ ֶאת ַהטֹוב  ל ֶאָחד ׁשֶ הוא יֹוֵדַע ְלַתֵקן ֶאת ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ִנים ַהטֹובֹות ְבִחיַנת ַהׁשָ ּבִ ּׁשֶ ֵע, ּ ְּדַהְינו ּבְ ִנְתעֹוֵרר ּ ּת ׁשֶ

ל  ְיַחזֵק ֶאת ַעְצמֹו ַלֲחֹטף טֹוב ְתִפָלה ְותֹוָרה ּכָ ַּהטֹוב ׁשֶ ּ ּּ ּ
ל ְיֵמי ַחָייו יוַכל ּכָ ַּמה ׁשֶ ּּ ִיְהֶיה לֹו ָהֹאֶכל ְלִפָקדֹון , ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ

ך ה , ְַאַחר ּכָ ִיְזּכֶ יוַכל ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ּבֹו ַעד ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ
ר ּבִ ּבֵ ֵלמותְלִהְתּגַ ִקיף ְוֵיֶרא ה, ּׁשְ ַמִים' ַעד ַיׁשְ   ...ִּמׁשָ

  ):קסג(

  
   ְוִהּנֵה ִמן ַהְיֹאר ֹעלֹות

  )'ב, א"מ(
ַבע ...  ֵהם ׁשֶ ָפַתר יֹוֵסף ׁשֶ ִחיַנת ַהֲחלֹום ַפְרֹעה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּ

ַבע ָרעֹות ַבע , ָּפרֹות טֹובֹות ְוׁשֶ ִלים טֹוִבים ְוׁשֶ ּבֳ ַבע ׁשִ ׁשֶ
ִחיַנת , ד ָרִעים"ד טֹוִבים ְוי"י, ח"ְּוֻכָלם עֹוִלים כ, םָרִעי ּבְ

ים"כ נוִיים ָהַרּבִ ל ַהׁשִ ֶהם ּכָ ּבָ ּח ִעִתים ׁשֶ ּ ּ ְּוִעַקר ָהַרע , ּ
ך ְוָהאֹור ְוכו ֶקר ְוָהֱאֶמת ַהֹחׁשֶ ֶהם הוא ַהׁשֶ ּבָ ְּוַהטֹוב ׁשֶ ְּ ּ ּ'.  

ִלי ּבֳ ל זֶה ַעל־ְיֵדי ָפרֹות ְוׁשִ ן ָרָאה ּכָ י ַעל־ְיֵדי , םְּוַעל־ּכֵ ּכִ
ְּתִפָלה זֹוֶכה ְלִזווגֹו ּ ּ ֲעֵלי , ּ ֵהם ּבַ ִחיַנת ָפרֹות ׁשֶ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ

ִלים ֵהם ְתבוָאה , ַּחִיים ּבֳ ִחיַנת ֶבן ֹפָרת יֹוֵסף ְוַהׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ
ִלים ַעל־ְיֵדי ַהְתִפָלה ְמַקּבְ ִחיַנת ַפְרָנָסה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ְוָרָאה . ּ

ַבע ָפרֹות טֹובֹות ַּפְרֹעה ׁשֶ כו ֵמַהְתִפָלה ּ ִנְמׁשְ ּ ְמֹאד ׁשֶ ּ ּ ּ
יֹום ִהַלְלִתיך ַבע ּבַ ִחיַנת ׁשֶ ִהיא ּבְ ָָהְראוָיה ׁשֶ ּ ּ ּ ֲאָבל ָרָאה . ּ

ַבע ָפרֹות עֹולֹות ַאֲחֵריֶהן ַדלֹות ְוָרעֹות  ְּלֻעַמת זֶה ׁשֶ ּ ּ ּ
ֹּתַאר ְמֹאד לֹא ָרִאיִתי ָכֵהָנה ְוכו ּ ַּוִתְבַלְעָנה ַהָפרֹות ' ּ ּ

ָנה' ָּהָרעֹות ְוכו י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ֶקר , ְּולֹא נֹוַדע ּכִ י ַהׁשֶ ּּכִ
ָלל  ֵאין רֹוִאין ָהֱאֶמת ּכְ ך ַעד ׁשֶ ל־ּכָ יך ּכָ ר וַמְחׁשִ ּבֵ ְִמְתּגַ ְ ּ

עֹוָלם ִאלו לֹא ָהָיה ּבָ ּּכְ לֹום , ּ י ְפַגם ַהִזווִגין ַחס ְוׁשָ ּּכִ ּ ּ ּ
ה ֲאִמִת ִאלו ֵאין ׁשום ְקֻדׁשָ ך ּכְ ל־ּכָ ר ּכָ ּבֵ ִּמְתּגַ ּ ּ ּ ּ ית ַחס ְ

ֵעֶסק ַהִזווִגים לֹום ּבְ ְּוׁשָ ּ ל ַהְקֻדׁשֹות ְוָכל , ּ ֱאֶמת ּכָ ר ּבֶ ֲּאׁשֶ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ְפָרט ּבַ ָידוַע ּבִ זֶה ּכַ ַּהִיחוִדים ְתלוִיים ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּּ

  .ל"י ַז"ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִר
ִחיַנת ַפְרָנָסה  ִלים ְמֵלאֹות ְוטֹובֹות ּבְ ּבֳ ַבע ׁשִ ְּוֵכן ָרָאה ׁשֶ

ִביָעהּו ה, ׂשְ ירות וָממֹון ַהְרּבֵ ַמְרִויִחין ֲעׁשִ ֵיׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
ִלים ֲאֵחרֹות צֹוְמחֹות  ּבֳ ַבע ׁשִ ך ְוִהֵנה ׁשֶ ּוְבתֹוך ּכָ ְ ְ ּ

ַּאֲחֵריֶהם ְצנומֹות ַדקֹות ְוכו ּּ ַּוִתְבַלְעָנה ְוכו' ּ ְּדַהְינו ', ּ ּ
ֶקֶרב ר ִנְבָלע ּבְ ַמְרִויַח וִמְתַעׁשֵ ל ַמה ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּּ  ָהַרע ַעד ּ

ִאלו לֹא ִהְרִויַח  ָנה ּכְ י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ר לֹא נֹוַדע ּכִ ֲּאׁשֶ ּּ
ִחינֹות. ֵמעֹוָלם ַכָמה ּבְ א לֹו : ְּוזֶה ּבְ ך ּבָ תֹוך ּכָ ּבְ ְאֹו ׁשֶ ְ

ָלל לֹא נֹוַדע ָהֶרַוח ּכְ ה ַעד ׁשֶ אֹו , ֶּהְפֵסד ְוַגם מֹוִציא ַהְרּבֵ
ר ֲאִפלו ֲעַדִין ִמְתַעׁשֵ ּׁשֶ ּ ך ַעד ֲאָבל, ּ ל־ּכָ ְ ַתֲאָותֹו ַלָממֹון ּכָ ּ ּ

ְתִחָלה ְוכו רוַע לֹו ִמּבַ ַעָתה ּגָ ּׁשֶ ּּ ּ מור ', ּ ר ׁשָ י הוא ֹעׁשֶ ְּוַגם ּכִ ּ



ה  א ַמְרּבֶ ָלל ַאְדַרּבָ ירות ּכְ ֵאין זֶה ֲעׁשִ ִּלְבָעָליו ְלָרָעתֹו ׁשֶ ּ
ַעס וַמְכאֹובֹות ְואֹוֵבד  ה ְדָאָגה ְוָכל ָיָמיו ּכַ ְּנָכִסים ַמְרּבֶ ּ

  .'ּעֹוָלמֹו ַעל־ְיֵדי זֶה ְוכו
ֵמִאיר  הוא ַהַצִדיק ָהֲאִמִתי ׁשֶ ְּוַהִתקון ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ

ָעה ָכל ֵעת ְוׁשָ ָרֵאל ּבְ ָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ י ַיֲעֹקב . ָּהֱאֶמת ּבְ ּכִ
ֵרה , ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֵתים ֶעׂשְ ָכל ׁשְ ְּוהוא ֵמִאיר ָהֱאֶמת ּבְ ּ

ֻּנְסֲחאֹות ַהְתִפָלה  ְבֵטי ָיה ּ ר ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ִחיַנת ׁשְ ֵהם ּבְ ּׁשֶ
ָניו ֵהם ּבָ ה , ׁשֶ ְקֻדׁשָ ַעל־ְיֵדי זֶה זֹוִכים ְלִזווָגן ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ה ְקֻדׁשָ ּוְלַפְרָנָסָתם ּבִ ַכת ְנֻקַדת ָהֱאֶמת . ּ ֲּאָבל ִעַקר ַהְמׁשָ ּ
ָבִטים ְוכו ר ַהׁשְ ֵנים ָעׂשָ ִחיַנת ַיֲעֹקב ִלׁשְ יך ּבְ ַמְמׁשִ ּׁשֶ ּ ְ ּ ,'

ּא ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ַהַצִדיקּהו י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו, ּ ָזֵקן , ּּכִ
הוא  הוא אֹור ַהָפִנים ׁשֶ ִחיַנת ֱאֶמת ׁשֶ ה זֶה ּבְ ִּדְקֻדׁשָ ּּ ּ ּ

ִחיַנת ְוָהַדְרָת ְפֵני ָזֵקן ִחיַנת ָזֵקן ּבְ ּּבְ ַעִתיָקא , ּ י ֱאֶמת ּבְ ּּכִ
ל ַהּבְ. ַּתְלָיא יֹוֵתר ּכָ ן ָמַסר לֹו ּבְ מֹו ְוַעל־ּכֵ ָרכֹות ּכְ

תוב ּכָ ָרֵאל ְוכו: ּׁשֶ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ּּבְ ְ תוב', ָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ִמיֵדי : ּ
ְרֹכת הֹוַרי ' ֲּאִביר ַיֲעֹקב ְוכו ְברו ַעל ּבִ ְרֹכת ָאִביך ּגָ ַּעד ּבִ ָ

ִּתְהֶייָנה ְלֹראׁש יֹוֵסף ְוכו ִחיַנת ', ּ ָרכֹות ֵהם ּבְ ְוָכל ַהּבְ
ָמ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִסיָמן נד(קֹום ַאֵחר ֱּאֶמת ּכְ ַעל ) ד, ּבְ

ָּפסוק  ְעָיה סה(ּ ָאֶרץ ְוכו): ְיׁשַ ֵרך ּבָ ר ַהִמְתּבָ ֲּאׁשֶ ְ ן . 'ּ ְוַעל־ּכֵ
ל ֲחלֹום ַפְרֹעה הוא ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ַהַצִדיק  ַּהִתקון ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ָבע  ֵני ַהׂשָ ַבע ׁשְ רו ׁשֶ ּבְ ִיְתּגַ ָכל ֶאָחד ׁשֶ ֵמִאיר ָהֱאֶמת ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ַב נֹות ָהָרָעבַעל ׁשֶ ר ַהטֹוב ַעל ָהַרע ַעל־ְיֵדי , ע ׁשְ ּבֵ ִיְתּגַ ּׁשֶ ּ
 —ְּוִחֵמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים : )לד, מא(ְּוזֶהו . ָהֱאֶמת

תוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵלי ַזִין ּכְ ִחיַנת ּכְ מֹות יג(ּּבְ ים ): יח, ׁשְ ַוֲחֻמׁשִ
ָרֵאל ִלי ַזִין , ָּעלו ְבֵני ִיׂשְ י ִעַקר ַהּכְ ּהוא ַהְתִפָלה ְוכוּּכִ ּּ ּ' .

תֹוָכה  ָלַקח ֵמֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָנַתן ּבְ ִחיַנת ׁשֶ ְּוזֶהו ּבְ ּ ה צ(ּ , ַרּבָ
ֵפרוׁש ַרׁשִ. ה ּומוָבא ּבְ ּ ית מא"ּ ֵראׁשִ ֶזה ' ָעָפר, ')מח, י ּבְ

ַהתֹוָרה  ם ּבְ תוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ְתִפָלה ּכְ ּּבְ ּּ לקוטי (' טּ
ְּדַהְינו ִמן ַהַמִים , ּה ְוִהֵנה ִמן ַהְיֹאר ֹעלֹותְוזֶ. )'ן א"מוהר ּ ּ

ך ְוכו ְפִכי ַכַמִים ִלּבֵ ִחיַנת ׁשִ ִחיַנת ְתִפָלה ּבְ הוא ּבְ ּׁשֶ ְּ ּ ּ ּ' 
  :)קסד(
  

ָנה ְולֹא נֹוַדע   ַּוָתֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ
  )א"כ, א"מ(

ִתקונֹו ַעל־ְיֵדי יֹו ִחיַנת ֲחלֹום ַפְרֹעה ׁשֶ ְּוזֶה ּבְ ּ ָפַתר ּּ ֵּסף ׁשֶ
ה, אֹותֹו יֵמי ֲחֻנּכָ ה ּבִ קֹוִרין ֹזאת ַהָפָרׁשָ ּׁשֶ י ַפְרֹעה . ּ ּּכִ

טול ִחיַנת ּבִ ך ִמּבְ ִנְמׁשַ ָנה ׁשֶ ֵעת ׁשֵ ָּרָאה ּבְ ּ ְ ְָרָאה ָאז ֵאיך , ּ

ַבע ָפרֹות ַהטֹובֹות ְוכו ַבע ָפרֹות ָהָרעֹות ּבֹוְלִעים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,'
רו ּבְ ִחיַנת ִהְתּגַ הוא ּבְ ּׁשֶ ַּהְינו , ּת ָהָרע ַעל ַהטֹובּ

ַבע ַהִמדֹות  ַבע ִמדֹות ָרעֹות ַעל ׁשֶ רות ַהׁשֶ ּבְ ִּהְתּגַ ּ ּּ ּ
ר  ָנה : ")כא, מא(ַּהטֹובֹות ַעד ֲאׁשֶ ַּוָתֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ

ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ֶרת ". ְּולֹא נֹוַדע ּכִ ּבֶ ך ִמְתּגַ ל־ּכַ י ּכָ ְּכִ

ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ יַח ֶאת ַהּסִ ּכִ רֹוֶצה ְלַהׁשְ ָּכל ַפַעם ַעד ׁשֶ
ִאלו לֹא ָרָאה טֹוב ֵמעֹוָלם ָכל ַפַעם ּכְ ָּהָאָדם ּבְ ּ ּ ,

טול ָרָאה ַרק ֶאת ַהטֹוב  ֵעת ַהּבִ ְתִחָלה ּבְ ּבַ ַּאף־ַעל־ִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ַבע ָפרֹות ַהטֹובֹות ִחיַנת ׁשֶ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ֵתֶכף , ּ ַּאך ָרָאה ׁשֶ ְ

ך ָסמוך ַל ְַאַחר ּכַ ַמְתִחיל ָלׁשוב , ֲהִקיצֹוְּ ׁשֶ ְּדַהְינו ּכְ ּּ ּ

ַבע ָפרֹות  ך ׁשֶ ִרים ַאַחר ּכַ ּבְ טול חֹוְזִרים וִמְתּגַ ֵּמַהּבִ ְ ּ ּ ּ
יֹוֵתר , ָהָרעֹות ר ּבְ ּבֵ ֶרה וִמְתּגַ אֹוֵרב וִמְתּגָ ֵהם ָהַרע ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ך רות ַהָפרֹות ָרעֹות ַלֲהִקיצֹו. ְַאַחר ּכַ ּבְ ִנְסַמך ִהְתּגַ ְּוזֶה ׁשֶ ּּ ְ 
ם תוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ְוכו: ּּכְ ָכל ' ּ ָוִאיָקץ ְוֵכן ּבְ

ה   .ַּהָפָרׁשָ
ֵלמות  ׁשְ טול ּבִ ָזָכה ְלַתְכִלית ַהּבִ ְּוִתקונֹו ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ָראוי ְבִחיַנת , ּּכָ ם(ּבִ ן )כב,  מטׁשָ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ּ ּבֵ
יֹוֵסף,  עֹוֶלה ָעִין—ּפֹוָרת ֲעֵלי ַעִין  ִחיַנת ַהַצִדיק , ּׁשֶ ּּבְ ּ

י הוא סֹוֵתם ֵעיָניו ֵמֵחיזו , עֹוֶלה ַעל ָהַעִין, ָהֱאֶמת ּּכִ ּ
ְלַגְמֵרי ְוֵאין ] מהסתכלות על העולם הזה[ְּדַהאי ָעְלָמא 

ֶהֶרף ַעִין זֶה ָהעֹוָלם ֲאִפלו ּכְ לות ּבְ ּלֹו ׁשום ִהְסַתּכְ ּ ּּ ּ ,
ן ִנְקָר ּי הוא עֹוֶלה ַעל ָהַעִין ּכִ', עֹוֶלה ָעִין'א ְוַעל־ּכֵ
ל ָעָליו זֶה ָהעֹוָלם . ּומֹוׁשֵ לות ּבְ ֶיׁש לֹו ִהְסַתּכְ י ִמי ׁשֶ ּּכִ ּ ּ

ן הוא ַתַחת ָהַעִין לותֹו ּכֵ ִפי ִהְסַתּכְ ּּכְ ּּ ל , ּ י ָהַעִין מֹוׁשֵ ּכִ
ך ַאַחר ֵעיָניו ִנְמׁשָ ְָעָליו ֵמַאַחר ׁשֶ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו , ּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

ָמה ׁשֶ) טסֹוטה (ל "ַז זֶהו ', ְָהַלך ַאַחר ֵעיָניו'ַּעל ּכַ ּׁשֶ ּ
ִחיַנת  ר טו(ּבְ ִמְדּבַ ְּולֹא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ) ּבְ ּ
לֹא ִתְהֶיה ָהַעִין רֹוָאה ְוַהֵלב חֹוֵמד ׁשֹוְלִטין , ֵעיֵניֶכם ּׁשֶ ּ

ר ֲעֵלי ָהַעִין ְוַהֵלב ְוַיֲעֶלה ֲעֵל, ָעָליו ּבֵ ַּרק הוא ִיְתּגַ יֶהם ּ
ֶהם ְבִחיַנת , ְוִיְמׁשֹל ּבָ לֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשום . 'עֹוֵלי ָעִין'ּבִ ּׁשֶ ּ

זֶה ָהעֹוָלם לות ּבְ ִּהְסַתּכְ ִנְקָרא , ּ ִחיַנת יֹוֵסף ׁשֶ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ל ַהֲחָרפֹות ְוַהּבוׁשֹות ', עֹוֵלי ָעִין' ן הוא ְמַבֵטל ּכָ ְּוַעל־ּכֵ ּּ

ְט ַלל ַהַתֲאוֹות ְוַהּסִ ֵהם ּכְ ְבִחיַנת , ָרא ָאֳחָראּׁשֶ  )כג, ל(ּבִ
ן ָזָכה יֹוֵסף ְלַתְכִלית . ָּאַסף ֱאלִֹקים ֶאת ֶחְרָפִתי ְוַעל־ּכֵ

ֵלמות ְוַעל־ְיֵדי זֶה ָפַתר ְוִתֵקן ֲחלֹום ַפְרֹעה  ׁשְ טול ּבִ ַּהּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
יר ַהטֹוב ַעל ָהַרע ֵני ַהׂשָ, ְּוִהְגּבִ ַבע ׁשְ ֵני ּׁשֶ ַבע ׁשְ ָבע ַעל ׁשֶ

  ):קסה (ָהָרָעב
 

ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ    ְּולֹא נֹוַדע ּכִ
 )א"כ, א"מ(

ִחיַנת ֲחלֹום ַפְרֹעה ְּוָכל זֶה הוא ּבְ ַלל ַהֲחלֹום הוא , ּ ּכְ ּׁשֶ
ַבע ָפרֹות  ִחיַנת ׁשֶ ך ּבְ ִחיַנת ֹחׁשֶ ֶקר ּבְ הוא ַהׁשֶ ָהַרע ׁשֶ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ִלים ָהָרעֹות ִהְתּגַ ּבֳ ַבע ׁשִ ך ַעל ָהָרעֹות ְוׁשֶ ל־ּכָ רו ּכָ ְּבְ ּ
ר ַוִתְבַלְעָנה ְוכו ַּהטֹוב ַעד ֲאׁשֶ ּ ָנה ' ּ ַּוָתֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ

ָנה ְוכו י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ְּולֹא נֹוַדע ּכִ ְּוָכל זֶה ְמַרֵמז ַעל . 'ּ
לות ֵהם ָהַעּכו, ֲּאִריַכת ַהּגָ ו ַמָמׁש ׁשֶ ַאלוֵפי ֵעׂשָ ּׁשֶ ּּ ְוֵכן , ם"ּ

ל ׁשֶ ך, ֶקרַּהַמְנִהיִגים ׁשֶ ל־ּכָ ִרים ּכָ ּבְ ְמַעט , ְִמְתּגַ ּכִ ַעד ׁשֶ
ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ִּנְבַלע ַהטֹוב ְוָהֱאֶמת ְולֹא נֹוַדע ּכִ ּ .

ִתקוִנים ִתקון כ תוב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ַּעל ָפסוק זֶה .) ַּדף נב(' ּ ּ
ֵעֶרב ַרב ְד: ְוזֶה ְלׁשֹונֹו ַלע ּבְ ד ִאְתּבַ ָרֵאל ּכַ ַּוי ְלִיׂשְ ַּעַלְיהו ּ

ָנה וַמְרֵאיֶהן ַרע  י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ִּאְתַמר ְולֹא נֹוַדע ּכִ ּ ּ
ר ְוכו ֲאׁשֶ ֶריָה ְלֹראׁש'ַעד ', ּּכַ ִּאנון ) ה, ֵאיָכה א(' ָּהיו ׂשָ ּ

ַּעַלְיהו ִאְתַמר , ֵעֶרב ַרב ְעָיה א(ּ ַרִיך סֹוְרִרים ): כג, ְיׁשַ ְׂשָ

לֹו ֹאֵהב ׁשַֹחד  ָנִבים ּכֻ ְּוַחְבֵרי ּגַ קֹוֵרא . 'ְּוכוּ ִּנְמָצא ׁשֶ
ָנִבים ם ּגַ ׁשֵ ֶקר ּבְ ל ׁשֶ ִרים ְוַהַמְנִהיִגים ׁשֶ ַּהׂשָ ּ י ֵהם ִעַקר , ּ ּּכִ

ָנִבים ַהּגֹוְנִבים ַדַעת ַהֲהמֹון ַעם ַּהּגַ ר , ּ ִאי ֶאְפׁשָ ַעד ׁשֶ
ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ְבִחיַנת ְולֹא נֹוַדע ּכִ . ַּלֲעֹמד ֲעֵליֶהן ּבִ



ִיְהֶיה ְּוַיֲעֹקב ָאִבינו רוַח ָקְדׁשֹו ַמה ׁשֶ ָרָאה ֹזאת ּבְ ׁשֶ ּ ּכְ ּ ּ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ָהֵאֶלה ּּבְ ָּתַמה, ּ יב לֹו . ּ ֲּאָבל ַהִפֵקַח ֵהׁשִ ּ

י ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ִניצֹוץ ֶאָחד ְוכו ּּכִ ְּדַהְינו ַעל־ְיֵדי יֹוֵסף ', ּ ּ
ִחיַנת ֲחל הוא יֹוֵדַע ִלְפֹתר וְלַתֵקן ּבְ ַּהַצִדיק ׁשֶ ּ ּּ , ֹּום ַפְרֹעהּּ

ַּעל־ָידֹו ִיְתַתֵקן ַהּכֹל ֶלה ָהֱאֶמת, ּ ל סֹוף ִיְתּגַ ועין  (ְּוסֹוף ּכָ
  ):קסו ()בפנים ותבין

 

ֵני ָרָעב ַבע ׁשְ    ׁשֶ
 )ז"כ, א"מ(

ל ַתֲאַות ָממֹון ַבע , ַּעל־ְיֵדי ָהַרע ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ הוא ּבְ ּׁשֶ
ֵני ָהָרָעב ַפע ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְבָלע ְוִנׁשְ, ׁשְ ל ַהׁשֶ ח ּכָ ּּכָ

ם ֲחָננֹו ַהׁשֵ ירות ׁשֶ ְּוָהֲעׁשִ ירות , ּ ְּולֹא נֹוָדע ֶאְצלֹו ָהֲעׁשִ
ָלל ַבְתִחָלה ְויֹוֵתר, ּכְ ְּוהוא ָמֵלא ְדָאגֹות ּכְ ּ ִחיַנת , ּ ּבְ

ה ְדָאָגה' ה ְנָכִסים ַמְרּבֶ ְּוַהִתקון הוא ַרק . 'ַּמְרּבֶ ּ ּ ּ
הו דֹור ׁשֶ ּבַ ַּעל־ְיֵדי ַהַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ִחיַנת יֹוֵסףּ ִעַקר , א ּבְ ּׁשֶ

ִּתקון ַתֲאַות ָממֹון ַעל־ָידֹו ּּ ְּוהוא נֹוֵתן ֵעָצה , ּ
ֵני ָהָרָעב ַבע ׁשְ ִיָנְצלו ִמׁשֶ יִרים ׁשֶ ְּלָהֲעׁשִ ּ ּ ֵמַרֲעבֹון , ּ

ִיְתנו ְצָדָקה ַלֲעִנֵיי ָהִעיר, ַּתֲאַות ָממֹון ַּעל־ְיֵדי ׁשֶ ּּ ּ ,
ְּוַעל־ְיֵדי־זֶה ִיָנְצלו ִמַתֲאַו ּ ָלֶהם , ת ָממֹוןּ ירות ׁשֶ ְּוָהֲעׁשִ ּ

לֹום , ִּיְתַקֵים ְולֹא ִיְכֶלה   ):קסז(ַחס ְוׁשָ
 

ר רו ּבָ ַּוִיְצּבְ ּ   
  )ה"ל, א"מ(

ָנה ְוִלְפתר ֲחלֹומֹות  ַּהַצִדיק זֹוֶכה ְלָבֵרר ַהׁשֵ ּּ ּ
ֵלימות ׁשְ רֹוֶצה . ּּבִ ְּוהוא ְמַחזֵק ְונֹוֵתן ֵעָצה ְלָכל ִמי ׁשֶ ּ
ִמְתעֹוֵרר ּבֹו ֵאיזֶה טֹוב ,  ַנְפׁשֹוָּלחוס ַעל ֵעת ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ

ל  ים טֹוִבים ּכָ ֲּאזַי ִיְזָדֵרז ִויַמֵהר ַלְחטֹף תֹוָרה וַמֲעׂשִ ּ ּ
יוַכל ַּמה ׁשֶ ּ ִיְהֶיה לֹו ְלִפָקדֹון ִליֵמי ָהָרָעב ַחס , ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ

עֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם ֵהם ְיֵמי ָהַרע ׁשֶ לֹום ׁשֶ ָאז , ְוׁשָ ׁשֶ
ְתִחָלה ּיו ץ ּבִ ִקּבֵ ַהטֹוב ׁשֶ ַּכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּ ּ

יֵמי ְנעוָריו ָנַתן יֹוֵסף ַהַצִדיק , ּּבִ ִחיַנת ָהֵעָצה ׁשֶ זֶה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ר ְוכו רו ּבָ ַּוִיְצּבְ ּ ְּוָהָיה ָהאֶכל ְלִפָקדֹון ְוכו' ּ  ):קסח(' ּ

 

  ן דֹוָּקִפל ְלֶכֹאה ָהָיָהְו
 )ו"ל, א"מ(

ַל ְבָעה ּכְ ִחיַנת ׁשִ ָכל דֹור ֵהם ּבְ ּבְ ּל ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל , רֹוִעים ְּוֵהם עֹוְסִקים ְלַגֵדל ֱאמוַנת ִיׂשְ ּ

ֵיׁש ָלֶהם ִליָמה ַעל ְיֵדי ָהרוַח ְנבוָאה ׁשֶ ּוְלַהׁשְ ּ ּ ְוֵהם , ּּ
ְבָעה ְקֵני ְמנֹוָרה ִחיַנת ׁשִ ֵני ַהׂשַבע . ּבְ ַבע ׁשְ ִחיַנת ׁשֶ ּּבְ

ְמֹבָאר  ְפִניםּּכַ ֶנְגָדם ַמְנִהיִגים ְורֹוִעים . ּבִ ֲּאָבל ֵיׁש ּכְ
ֶקר ִחיַנת ְנִביֵאי ַהׁשֶ ֶקר ּבְ ל ׁשֶ ִלים ֶאת , ּׁשֶ ְוֵהם ְמַבְלּבְ

ֵני ָהָרָעב ַבע ׁשְ ה ְוִנְקָרִאים ׁשֶ ָּהֱאמוָנה ַהְקדֹוׁשָ ְוֵהם . ּ
ים אֹור ַהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ַעד  ַּמְסִתיִרים וְמַכּסִ ּ ּ ּּ ּ

ֵאין ָללׁשֶ ִרים ּכְ ִאלו ,  ִנּכָ ָלל ּכְ ְּוֵאין רֹוִאים אֹוָתם ּכְ ּ
לֹום עֹוָלם ַחס ְוׁשָ ִחיַנת ַוִתְבַלְעָנה , ֵאיָנם ּבָ זֶה ּבְ ּׁשֶ ּ
ַבע ָפרֹות ָהָרעֹות ְוכו ּׁשֶ או ֶאל ' ּ י ּבָ ְּולֹא נֹוַדע ּכִ

ָנה ֵהם . ִּקְרּבֶ ֵני ָהָרָעב ׁשֶ ַבע ׁשְ ִרין ׁשֶ ּבְ ִמְתּגַ ׁשֶ ְּוָאז ּכְ
ֵאין יֹוְדִעין ַעל ְיֵדי ּבְ ֶקר ַעד ׁשֶ ל ׁשֶ ִּחיַנת ַהַמְנִהיִגים ׁשֶ

אֹותֹו דֹור ּבְ ּזֶה ֵמַהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ׁשֶ ּּ ּ ָאז ְצִריִכין , ּ
לו ָלנו  ּגִ ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּלַפְרֵנס וְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּ ּּ ּ

ְלָפֵנינו ַּהַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ׁשֶ ּ ּ ּ ְו ֵליֵלך ּוְצִריִכין ָאנ. ּּ ּ
ַרך ִויַגֶלה  ם ִיְתּבָ ְיַרֵחם ָעֵלינו ַהׁשֵ ַדְרֵכיֶהם ַעד ׁשֶ ּּבְ ְ ּ ּ
ֵיׁש ָלֶהם  דֹור ַהזֶה ׁשֶ ּבַ ם ֶאת ַהַצִדיֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ָּלנו ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ

ּרוַח ְנבוָאה רוַח ַהקֶֹדׁש ֲאִמִתי ּ ּ ּ ַעל ְיֵדי זֶה ְמָבְרִרין , ּ ׁשֶ
ֵלימות ָהֱא יִכין ׁשְ ַּהְמַדֶמה וַמְמׁשִ ּ ָרֵאלּ ִיׂשְ , ּמוָנה ּבְ

ים ְצִאי  ָנׁשִ ִחיַנת ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ זֶה ּבְ ּׁשֶ ּ ְ ּ ּ
ָמקֹום ַאֵחר ְמֹבָאר ּבְ ִעְקֵבי ַהצֹאן ּכַ ָּלך ּבְ ּ ְּוזֶה ְמֻרָמז . ְ

ָנַתן יֹוֵסף ַהַצִדיק ְלַבֵטל תֶקף ָהְרָעבֹון  ָהֵעָצה ׁשֶ ם ּבְ ּּגַ ּ ּּ ּ
ֵני ָהָרָעב ַבע ׁשְ ל ׁשֶ צו ֶאת ֹאֶכל , ׁשֶ ְיַקּבְ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ

ִנים ַהטֹובֹות ְוָהיו ְלִפָקדֹון ָלָאֶרץ ְוכו ַּהׁשָ ּּ ּ ְמֹבָאר ' ּ ּּכַ
ְפִנים    ):קסט(ּבִ

 

ׁש ְגֵדי ׁשֵ ׁש אֹותֹו ּבִ    ַּוַיְלּבֵ
 )ב"מ, א"מ(

לֹא ָעְמדו  ל ְזַמן ׁשֶ דֹוִלים ּכָ ֲּאִפלו ַהַצִדיִקים ַהּגְ ּּ ּּ ּ
יֹון  ִנּסָ ָראוי ָלֶהםּּבַ ֲּעַדִין ֵיׁש ָלֶהם ָלחוׁש אוַלי ֵיׁש , ּּכָ ּ

ָגִדים ַהצֹוִאים ֶהם עֹוד ֵאיזֶה ֲאִחיָזה ֵמַהּבְ ְַאך ַאַחר . ּּבָ

ָראוי ִנְסיֹוָנם ּכָ זֹוִכין ַלֲעֹמד ּבְ ׁשֶ ך ּכְ ּּכָ ּ ָּאז לֹא ַדי , ְ
ָגִדים ַהצֹוִאים  יט ֵמַעל ַעְצָמן ַהּבְ זֹוִכין ְלַהְפׁשִ ּׁשֶ ּ

ֵל ׁשְ ָגִדים ְלָבִנים וְנִקִייםּבִ ׁש ּבְ ּימות ְוִלְלּבֹ ּ זֶה , ּ ּׁשֶ
ָיָדה ְוַאַחר  ְגדֹו ּבְ יֹוֵסף ַוַיֲעזֹב ּבִ ֶנֱאַמר ּבְ ִחיַנת ַמה ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ
ׁש וְכַמֲאַמר  ְגֵדי ׁשֵ ׁש אֹותֹו ּבִ ִתיב ַוַיְלּבֵ ך ּכְ ּּכָ ּ ְ

ַח . ל"ַּרּבֹוֵתינו זַ ֵיׁש ָלֶהם ּכֹ זֹוִכין ׁשֶ ם ׁשֶ ַּאף ּגַ ּ
ָגִדים ַהצֹוִאים ִמַתְלִמיֵדיֶהם ְוַחְבֵריֶהם  יט ַהּבְ ְּלַהְפׁשִ ּ

ָגִדים ְנִקִיים ם ּבְ יׁשָ ּוְלַהְלּבִ ְבִחיַנת ְלֻכָלם ָנַתן , ּ ּּבִ
יֹוֵסף ֵאֶצל ֶאָחיו  ָמלֹות ַהֶנֱאַמר ּבְ ְּלִאיׁש ֲחִליפֹות ׂשְ

  ):קע(
 

יט ּלִ ְּויֹוֵסף הוא ַהׁשַ ּ   
  )'ו, ב"מ(

ַּהַצִדיק ָרכֹות ּ ָפעֹות ְוַהּבְ ל ַהַהׁשְ ּ ָהֱאֶמת ִמֶמנו ּכָ ּ ּּ
ָידוַע ּּכַ יר , ּ ּבִ ִליט הוא ַהַמׁשְ ִחיַנת ְויֹוֵסף הוא ַהׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ

ל ַעם ָהָאֶרץ ּכָ ֵני ָאָדם , ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ל ּבְ ֵהם ּכָ ׁשֶ
עֹוָלם ּבָ ָפָעָתם ַרק , ׁשֶ ִלים ַהׁשְ ָלם יֹוְנִקים וְמַקּבְ ּּכֻ ּ ּ

ִחיַנת יֹוֵסףֵּמַהַצ הוא ּבְ ִּדיק ׁשֶ ִחיַנת ְיסֹוד , ּ הוא ּבְ ּׁשֶ
ל יֹוד  ְבִחיַנת ֻקצֹו ׁשֶ הוא ּבִ י ְיסֹוד ַהָפׁשוט ׁשֶ ַּהֲחִמיׁשִ ּ ּ ּ

ע ְיסֹודֹות ָכל ָהַאְרּבַ הוא ַהִחיות ַהֶנֱעָלם ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוִעַקר . ּּ
ַּמֲעַלת וְגֻדַלת ַהַצִדיק ָהֲאִמִתי הוא ַעל ְיֵדי ִמַדת  ּּ ּּ ּ ּ

ִחיַנת ְוַנְחנו ָמהָה ְפלות ּבְ ֲּעָנָוה ְוׁשִ דֹוָלה . ּ י ֲעָנָוה ּגְ ּכִ
ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו זַ מֹו ׁשֶ ָלם ּכְ ִּמּכֻ ּ ִפי ַמה . ל"ּ ְוָכל ֶאָחד ּכְ

ֱאֶמת ְפלותֹו ּבֶ יׁש ׁשִ ְמַבֵטל ַעְצמֹו וַמְרּגִ ּׁשֶ ּ ּ ּ מֹו ֵכן , ּ ּכְ
ֱאֶמת ְלַהַצִדיק ָהֲא ּהוא זֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ּבֶ ּ ְוֵכן . ִּמִתיּ

הוא ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהַצִדיק ְוִנְכָלל ּבֹו  ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּּ ּ



ֱאֶמת מֹו ֵכן הוא זֹוֶכה יֹוֵתר ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה , ּבֶ ּּכְ
ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ל ִתקונֹו ּכַ זֶה ּכָ ֱאֶמת ׁשֶ ּּבֶ ּּ ּ ך . ּ ְְוָאז ִנְמׁשָ

ַפע ְורֹ ָרָכה ְותֹוְספֹות ׁשֶ ְבִחיַנת ַמאן ב טֹוב ּבִָעָליו ּבְ
ְּדהוא ְזֵעיר הוא ַרב  ּ ] מי שהוא קטן הוא גדול[ּ

  ):קעא(

 

   ּנוְחַנים ֲאִחַאֲָעָבֶדיך ר ׂשָים ָעֵנׁשְ
  )ג"י, ב"מ(

ָכל : י"ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ...  ָחֵסר ִנְתַפַזְרנו ּבְ ִביל ָהֶאָחד ׁשֶ ּוִבׁשְ ּּ ּ
ֲעֵרי ָהִעיר ְלַבְקׁשֹו ִחיַנת ַהִתק. ׁשַ ּזֶה ּבְ ַלל ּ ְמַתְקִנים ּכְ ּון ׁשֶ ּ ּ

ְמַתְקִנים  ָבִטים ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ לוִלים ּבִ ָרֵאל ַהּכְ ִּיׂשְ ּ ּ
ִחיַנת  הוא ּבְ ְכבֹוד ַהַצִדיק ׁשֶ ָפְגמו ְתִחָלה ּבִ ַּהְפָגם ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ

ְתׁשוָבה ַעל זֶה וִמְתַפְזִרים , יֹוֵסף ו ֵהם חֹוְזִרים ּבִ י ַעְכׁשָ ּּכִ ּ ּ ּ
ָעִר ָכל ַהׁשְ ִחיַנת ּּבְ ּים ְלַחֵפׂש וְלַבֵקׁש ֶאת ַהַצִדיק ּבְ ּ ּ ּּ

ְצִריִכין , יֹוֵסף ָכל דֹור ָודֹור ׁשֶ ְּוַהתֹוָרה ְמַלֶמֶדת אֹוָתנו ּבְ ּּ ּ ּ
ָכל ִמיֵני ִחפוׂש  ְּלׁשֹוֵטט וְלַבֵקׁש וְלַחֵפׂש ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ְמִסירות ֶנֶפׁש ִלְזּכֹות ִלְמֹצא ֶאת ַהַצִדיק ָהֱאֶמת  ּּבִ ּ ּ

ִחיַנת יֹוֵסףׁשֶ ר . ּהוא ּבְ ֵנים ָעׂשָ ַהׁשְ ִחיַנת ַמה ׁשֶ זֶהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָבִטים ָרֵאל, ׁשְ ַלל ִיׂשְ ֵהם ּכְ ָעִרים , ׁשֶ ָכל ַהׁשְ ִּנְתַפְזרו ּבְ ּ ּ ּ

ְּלַחֵפׂש ֶאת יֹוֵסף ַהַצִדיק ּ ָפְגמו . ּ ּוָבזֶה ִתְקנו ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ֱאֶמת ְלָמְצא ְכבֹודֹו ְתִחָלה ְוָזכו ּבֶ ּּבִ ּ  ):קעב.. (.ֹוּ

  
ם ֶאָחד  ְלחו ִמּכֶ   ּׁשִ

  )ז"ט, ב"מ(
ם ֶאָחד ְוִיַקח ֶאת ֲאִחיֶכם ְוכו: )טז, מב(ְוזֶה  ְלחו ִמּכֶ ּׁשִ ּּ '

ֲחנו ִדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְתֶכם ְּוִיּבָ ּ ֵאין , ּ ל ְזַמן ׁשֶ י ּכָ ּכִ
ָבִטים ַיַחד ר ַהׁשְ ֵנים ָעׂשָ ִצים ׁשְ  ֵאין ְמֹבָרר ִּמְתַקּבְ

ַיְלקוט (' ָּהֱאֶמת ְוכו ְפִליָאה מוָבא ּבְ ְּוֵכן ְמֻרָמז ִעְנָין זֶה ּבִ ּ ּ
ם ָּהְראוֵבִני ַעל ָפסוק זֶה ַעֵין ׁשָ ּ ל ). ּּ ן ַעָתה ּכָ ְּוַעל־ּכֵ

ים הוא ַעל־ְיֵדי ַהְסָתַרת  ֲעֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ לות ּבַ ֲּאִריַכת ַהּגָ ּ ּ ּ
תו ּכָ מֹו ׁשֶ ָּדִנֵיאל ח(ב ֶּעֶצם ָהֱאֶמת ּכְ ֵלך ֱאֶמת ): יב, ּ ְְוַתׁשְ

ה ֲעָדִרים ֲעָדִרים , ַאְרָצה .) ַסְנֶהְדִרין צז(ְוָהֱאֶמת ַנֲעׂשֶ
ֶאְצלֹו ָהֱאֶמת ל , ְוָכל ֶאָחד אֹוֵמר ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ֵאֶצל ּכָ

ל ֱאֶמת ָרֵאל ֵאיזֶה ְנֻקָדה ׁשֶ ֶּאָחד ִמִיׂשְ ָלם ִמזֶַרע , ּ י ּכֻ ּּכִ ּ
הוא  לֹה , ֶעֶצם ָהֱאֶמתַּיֲעֹקב ׁשֶ ָרֵאל ִנְקָרִאים ּכֻ ְּוָכל ִיׂשְ

ֲּאָבל ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֵמֲחַמת , )כא, ִיְרְמָיה ב(זֶַרע ֱאֶמת 
ל  ּגָ ְפָרט ַתֲאַות ַהִמׁשְ ַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶה ְוִטְרדֹוָתיו ּבִ ּ ּּ

הוא ְפַגם ַהִזווִגין ּׁשֶ ּ ּּ הוא ְפַגם ַהַפְרָנָסה, ּ ְּוַתֲאַות ָממֹון ׁשֶ ּ ּ ,
ב ְמֹאד ְמֹאד ֶאת  ך ְמַסּבֵ הוא ַהֹחׁשֶ ֶקר ׁשֶ ְַעל־ְיֵדי זֶה ַהׁשֶ ּ ּ

ים, ָהֱאֶמת ֲעֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ לות ּבַ ְּוַעל־ְיֵדי זֶה ֲאִריַכת ַהּגָ ּ .
י ִאם  ֵלמות ּכִ ׁשְ ִיְהֶיה ָהֱאֶמת ּבִ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ ּּכִ ּ

ָרֵאל ַיַחד ִלְבִחיַנת יֹו ל ִיׂשְ צו ּכָ ִיְתַקּבְ ׁשֶ ּּכְ הוא ּ ֵּסף ׁשֶ
ִחיַנת ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ּּבְ ן ַעָתה ִעַקר ַהִתקון , ּ ְּוַעל־ּכֵ ּ ּּ ּ

ְּוַהִתְקָוה הוא ַעל־ְיֵדי ַהִמְתָקְרִבים ִלְנֻקַדת ָהֱאֶמת ְוכו ּּ ּ ּ' 
  :)גקע(

י  ִליׁשִ יֹום ַהׁשְ ַּויֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ּבַ ּ ּ  
  )ח"י, ב"מ(
ִביל זֶה ִתְקנו ָלנו ּוִבׁשְ ּ ּּ נו ְוַהְנִביִאים ִלְקרֹות ּ ה ַרּבֵ ּ ֹמׁשֶ ּ

ָכל ַפַעם ַמַתן  יר אֹוָתנו ּבְ ֵדי ְלַהְזּכִ ִצּבור ּכְ תֹוָרה ּבְ ּּבַ ּּ ּ ּ
ָכל , ּתֹוָרה ַלת ַהתֹוָרה ּבְ ל ָעֵלינו ַקּבָ ה ְלַקּבֵ ִנְזּכֶ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ת ְויֹום . יֹום ֵמָחָדׁש ּבָ ׁשַ ן ִעַקר ְקִריַאת ַהתֹוָרה ּבְ ְּוַעל־ּכֵ ּ
ּבֹו ִנְתָנה תֹוָרה ְוכו ּטֹוב ׁשֶ ּ ָהְלכו ', ּ ׁשֶ ך ּכְ ֲּאָבל ַאַחר ּכָ ְ

ה ָיִמים ְוכו לׁשָ ִני ', ּׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ִצּבור ּגַ ִּתְקנו ִלְקרֹות ּבְ ּ ּ ּ
י ת ְלַבד , ַוֲחִמיׁשִ ּבָ ׁשַ יר ּבְ ֵאין ַמְסִפיק ְלַהְזּכִ י ָראו ׁשֶ ּּכִ ּ

ת ּבָ ל ְימֹות ַהׁשַ ן ִתְקנו, ַּעל ּכָ ַּעל־ּכֵ ּ ִני ּ ׁשֵ ם ּבְ  ִלְקרֹות ּגַ
י ה ָיִמים ַמַתן תֹוָרה , ַוֲחִמיׁשִ לׁשָ ל ׁשְ תֹוך ּכָ יר ּבְ ְּלַהְזּכִ ּ ְ

ה ָיִמים לׁשָ ִנְתָנה ִלׁשְ ִסיַני ׁשֶ ּּבְ ּ.  
י  ֶבר'ּכִ לֹוׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ֶּהן ּכָ ּ '

ל, )ִּאיֹוב לג( ַיַעְברו ַעל ּכָ ֶהְכֵרַח ׁשֶ י ּבְ ּּכִ ּ ָאָדם ֲעִליֹות ּ
ה ְמֹאד ִביל ִהְתַחְדׁשות. ִויִרידֹות ַהְרּבֵ ׁשְ ְּוַהּכֹל ּבִ ּ ,

ך ִביל זֶה ִנְבָרא יֹום ָוַלְיָלה אֹור ָוֹחׁשֶ ׁשְ ּבִ ְּוהוא , ְׁשֶ
ְכָלל  ִמיות וְברוָחִניות ּבִ ַגׁשְ ַרך ַמֲאִפיל וֵמִאיר ּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ָכל ָאָדם וְבָכל ְזַמן ּוִבְפָרט ּבְ ֵפֵרׁש ַרׁשִּו, ּ י ַעל "ְּכמֹו ׁשֶ
ָּפסוק  ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום ְוכו): ְּדָבִרים כט(ּ ּ ּ ֶנֱאַמר —' ּ ּ ׁשֶ

הוא ַמֲאִפיל וֵמִאיר: ַּאַחר ַהתֹוָכחֹות יֹום ַהזֶה ׁשֶ ּּכַ ּ ּ ך , ּ ְּכָ

ְּוָכל ַהתֹוָכחֹות ְוכו. ָּעִתיד ְלַהֲאִפיל וְלָהִאיר ָלֶכם ֵהן ', ּ
ֵּהן ַהַמִצ י ְלעֹוָלם ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה . 'ֶּכם ְוכויִבין ֶאְתּ ּכִ

ְרצֹונֹו ַרֲחָמיו ָתִמיד ּכִ ן. ְּוגֹוֵמר ּבְ ְּיַחֵינו ִמיֹוַמִים : ְוַעל־ּכֵ ּּ
י ְיִקיֵמנו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו  ִליׁשִ יֹום ַהׁשְ ּּבַ ּ ַע ו(ּ ּוְכמֹו ). הֹוׁשֵ

ה  ִמְדָרׁש ַרּבָ ָאְמרו ּבְ ה צ(ּׁשֶ ּ ַעל ָפסוק )אָּפָרׁשָ : )יח, מב(ּ
י ְוכו ִליׁשִ יֹום ַהׁשְ ַּויֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ּבַ ּ ּ ְלעֹוָלם ֵאין ', ּ ּׁשֶ

ה  לׁשָ ָצָרה ׁשְ ֶהה ַהַצִדיִקים ּבְ רוך הוא ַמׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ
ְּוֵכן ְלָדִוד וְליֹוָנה ְוכו', ָּיִמים ְוכו י הוא ַיְכִאיב '. 'ּ ּּכִ
ׁש ִי ְּמַחץ ְוָיָדיו ִתְרֶפאָנהְוֶיְחּבָ מוֵאל־א ב(ּוְכִתיב . 'ּ ): ּׁשְ

ִפיל ַאף ְמרֹוֵמם ' ה יר ַמׁשְ ֵּמִמית וְמַחֶיה מֹוִריׁש וַמֲעׁשִ ּ ּּ
אֹול ַוָיַעל   .ּמֹוִריד ׁשְ

ִנּגון וִבְטָעִמים  ִצּבור ּבְ תֹוָרה ּבְ ל זֶה קֹוִרין ּבַ ִביל ּכָ ּוִבׁשְ ּ ּ ּּ
ה ָיִמים לׁשָ ָכל ׁשְ ֵדי ְל, ּבְ ל ּכְ תֹוך ּכָ יר אֹוָתנו ּבְ ְַהְזּכִ ּ

ת ָיִמים ְוכו לׁשֶ ִסיַני ִלׁשְ ה ָיִמים יֹום ַמַתן תֹוָרה ּבְ לׁשָ ּׁשְ ּ ּ ,'
ִתְהֶיה ַהתֹוָרה  ָכל יֹום ָויֹום ׁשֶ יר ּבְ ַעל־ְיֵדי זֶה ַנְזּכִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ

זֶה ָהִעָקר, ְּוָהֲעבֹוָדה ֶאְצֵלנו ֵמָחָדׁש ּׁשֶ   :)דקע (ּ
  

ַדי ִיֵת ְּוֵאל ׁשַ   ן ָלֶכם ַרֲחִמים ּ
  )ד"י, ג"מ(

ַלח ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ...  ַדי ִיֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים ְוׁשִ ְּוֵאל ׁשַ ּ ּ
ָעָליו ֶנֱאַמר ַמה ' ְּוכו ֻאָלה ַהזֹאת ׁשֶ ְמַרֵמז ַעל ֵקץ ַהּגְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִנְתַחֵנן ַיֲעֹקב ָאִבינו ָעֵלינו ּׁשֶ ּ ּ ּ ָּהאֹוֵמר ְלעֹוָלמֹו ַדי ֹיאַמר : ּ
ְּלָצרֹוֵתינו ַדי ְכָלל וִבְפָרט. ּ ָרֵאל , ְּוזֶה ּבִ ְכָלִליות ִיׂשְ ּּבִ ּ

יֹאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ּׁשֶ ּ ְעּבוד , ּ ך ָעֵלינו ַהׁשִ ָבר ָמׁשַ י ּכְ ּּכִ ּּ ְ

ל סֹוף  לות ְמֹאד ְמֹאד וְבַוַדאי סֹוף ּכָ ְּוָאַרך ָעֵלינו ַהּגָ ּ ּ ּ ְ

ֹּיאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ִויַמֵהר ְלָגֳאֵל ֻאַלת עֹוָלםּ ּנו ּגְ מֹו , ּ ּכְ
תוב  ּכָ ּלֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתך ְוכו) ֵאיָכה ד(ּׁשֶ ְוֵכן ', ְ



ל ֶאָחד ְפָרִטיות ֵאֶצל ּכָ ּּבִ ִהְתִחילו ְקָצת , ּ ּוִבְפָרט אֹוָתן ׁשֶ ּ
ֶהֱעָלה  ּוְכָבר ֶהֱעָלה אֹוָתם ַהַצִדיק ָהֱאֶמת ִמָמקֹום ׁשֶ ּ ּ ּ

ל ֶא ר יֹוֵדַע ּכָ ֲאׁשֶ ַנְפׁשֹו ְוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן אֹוָתם ּכַ ָּחד ּבְ
ָכל ַפַעם וְבָכל יֹום ְוכו ּעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ּבְ ּ עֹוֵבר ' ּ ַּמה ׁשֶ

ה , ֲעֵליֶהם ל ְזֵקִנים ִדְקֻדׁשָ ֹכָחם ׁשֶ ּוְצִריִכים ִלְבֹטַח ּבְ ּ ּ
עֹוְסִקים ְלַחזֵק ֶאת ָהָרצֹון   :)קעה (ּׁשֶ

 

  ף ֶסּכֶ ַהיַעִבּי ְגיִעִבְּג־תֶאְו
 )'ב, ד"מ(

לות יֹוֵסף ְלֶאָחיו ִּעַקר ִהְתּגַ ּ דֹול , ּ זֶה ָהָיה ֶאְצָלם ֶחֶסד ּגָ ּׁשֶ
ים ִויׁשוָעה ְגדֹוָלה ָלֶהם ְוַלֲאִביֶהם ַיֲעֹקב  ְּוַרֲחִמים ַרּבִ

לֹום, ָּאִבינו ָהָיה , ָּעָליו ַהׁשָ ִביַע ׁשֶ ל זֶה ָהָיה ַעל־ְיֵדי ַהּגָ ּכָ
ְנָיִמין ַאְמַתַחת ּבִ ְת, ּּבְ ּבַ ִּחָלה ָהָיה ָלֶהם ִמזֶה ְמִרירות ּׁשֶ ּ ּ

דֹול ְמֹאד ִעְנָין זֶה ְיׁשוָעה , ְוַצַער ּגָ ּוְלַבּסֹוף ָהָיה ֶנְעָלם ּבְ ּ
ים ֱאֶמת. ְגדֹוָלה ְוַרֲחִמים ַרּבִ ְסָפִרים ּבֶ ן מוָבא ּבִ , ְּוַעל־ּכֵ

ּסֹוד ַה ִביַע'ׁשֶ ּהוא אֹוִתיֹות י' ּגָ ּג ְפָעִמים "ַּהְינו י, ב"ג ע"ּ
ִחיַנת ְתֵליַסר ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי,ּב"ַע ּ ּבְ שלוש עשרה  [ּ

ַלל ָהַרֲחִמים ְוַהֶחֶסד, ]מידות של רחמים ֵהם ּכְ ְוזֶה . ׁשֶ
ֶּרֶמז ָלנו ֵליַדע וְלהֹוִדיַע דֹול וַמר , ּ ַצַער ּגָ ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ ּּכְ

ְמַעֵקם ֶאת ִלּבֹו ְמֹאד ְמֹאד ְיַחזֵק ֶאת ַעְצמֹו  ְּמֹאד ַעד ׁשֶ ּ ּ
ם זֶה ְלטֹוָבהְוֵיַדע ּגַ ּוְבַוַדאי ֶנְעָלִמין ַרֲחִמים ,  ְוַיֲאִמין ׁשֶ ּ

ְמִרירות ַהַצַער ַהזֶה ִּנְפָלִאים ּבִ ּ ְצִריִכין ִלְצֹעק , ּ ַּרק ׁשֶ
ַרך  ַרך וְלַחּכֹות ְלַרֲחָמיו ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ְוְלִהְתַפֵלל ְלַהׁשֵ ְּ ּּ ּ ּ

 ):קעו(

  
  

  מראה מקומות
 ז"  י-'  הלכות ברכת המזון ד-לקוטי הלכות  )קסא(

 ח" י-'  הלכות גניבה ה-לקוטי הלכות  )קסב(

 ' י-'  הלכות שבת ו-לקוטי הלכות  )קסג(

  ה" כ–'  גנבה ה הלכות– לקוטי הלכות )קסד(

  ' ז-'  הלכות נטילת ידים שחרית ד-לקוטי הלכות  )קסה(

 ג" ל-'  הלכות גניבה ה-לקוטי הלכות  )קסו(

 מתוך ז" אות י-'  דוןהמזכת  ברתכו הל-לקוטי הלכות  )קסז(

 ג" י-  ממון ופרנסה -אוצר היראה 

 מתוך ' מ אות-' בציעת הפת ההלכות  –לקוטי הלכות  )קסח(

 א" מ- צדיק -אוצר היראה 
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 ח" קל- צדיק -אוצר היראה 

 מתוך ' מ אות-' בציעת הפת ההלכות  –לקוטי הלכות  )קע(

  ' מ- צדיק -אוצר היראה 

אוצר  מתוך 'אות ד - ' הלכות ערלה ה-לקוטי הלכות  )קעא(
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