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יד ֶׁשהּוא ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא ַמֲעָלה ְגדֹוָלה ְּכֶׁשָאָדם ְמַחֵׁשב ָּתמ  
ָּכל ְצָדָדיו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב,  יף אֹותֹו מ  ְתָּבַרְך, ְוהּוא ַמּק  י 
"ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחֹׁשב ה' ]לֹו ָעֹון[ )תהילים לב, ב(. פי' 
ְהֶיה  ְתָּבַרְך, לֹו ָעֹון. ְוי  ְדֵביקּות ה' י  ְּכֶׁשֶרַגע ֵאינּו ְמַחֵׁשב ּב 

יְך ְלַייֵׁשב ֶאת ַעצמֹו ְּבָכל ַּפַעם  ָדבּוק ָּכל ָּכך ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָצר 
יד  י ָתמ  י ה' ְלֶנְגד  ית  ו  יַקֵיים ׁש  ְתָּבַרְך... ו  ֶׁשהּוא ֶאְצלֹו י 
ים  )תהילים טז, ח(, ּכמֹו ֶׁשַּכתּוב ְּבׁשּולַחן ַערּוך אֹוַרך ַחי 

 סימן א'.

 

יׁש... ֶאל  ֹוֶאת ַעצמ קּבָ דְ ֶׁשּי   אּוה ָרהּתֹוֵעֶסק  רּקָ ע 
ימ  ּפְ  יּור תּיּונ  יֹוא ְךֹותֶׁשּבְ א"ס  רֹוא תֹוָחנ   תֹות 
י אּוהׁשֶ , ָרהּתֹוהַ  ְקָרא ל  ָאַמר ר'  הֶׁשַּבּזֶ . ּהמָ ְׁש ל   דּמּונ 

יר:  ים  ֶכהֹוז ּהמָ ׁשְ ל   ָרהַּבּתֹו ֵסקּוָהע לּכָ ֵמא  ְדָבר  ל 
ְוָכל  תֹוידֲעת   ַדעׁשּיֵ , ר"ל ָרהּתֹוָרֵזי  ֹול יןּל  ְמגַ ּו, הּבֵ ַהְר 
...ָרהּתֹוהַ  ְךּתֹומ   ָתיוֹוְרעֹוְמא

 

יּתְ ...הַ  יאְּכׁשֶ  הּלָ פ   בׁשּוחָ  ֵתרֹוי ַווַדאיּבְ , ָלהֹוְגד ְמָחהְּבׂש   ה 
י ֵתרֹוְלָפָניו י לּוּבָ ְמקּו ְתפ  ַעל  לׁשָ . מָ הּיָ ְבכ  ּו תּוַעְצבּבְ  הּלָ מ 

יְּכׁשֶ ֶזה:  ְתחַ ּו ֵּקׁשְמבַ ּו ֵאלׁשֹו ָענ  ְפֵני ֶמֶלְך  ןּנֵ מ  ָודם  רָּבׂשָ ל 
 רָדבָ  אּלָ אֶ  ּול ֵתןֹונ ֹוֵכן ֵאינ יּפ  , ַאף ַעל ָלהֹוְגד הּיָ ְבכ  ּב  
ְפֵני ֶמֶלְך  רּדֵ ְמסַ  רׂשָ הַ ְּכׁשֶ . ֲאָבל ָעטּומ , ָלהֹוְגד ְמָחהׂש  ל 
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 ֶלְךּמֶ הַ  ֵתןֹו, ָאז נֹותַּבָּקׁשָ  םּגַ  ֵּקׁשְמבַ  ַבחׁשֶ הַ  ְךּתֹומ  ּו
יםֶׁשּנֹו ֹומּכְ ,  הּוּבָ ְמר ָנהּתָ מַ  .תּוָררְׂש ל   ְתנ 

 

 

ים ֵלאֹמר הַ  ּוַאַחת ָהי ַעםּפַ  יכ  , לּלֵ ְצר 
 לׁשֶ  ֵעדּמֹוהַ  לֹוח ֹוא ׁשדֶ ֹוח ׁשֹרא ָהָיהׁשֶ 
תְ  יּב  , ְוָהָיה רַ ַסחּפֶ   לַּפּלֵ ַאְבָרָהם הנ"ל מ 
יּתְ  יתׁשַ  תּלַ פ  ְפֵני הַ  ֲחר   ַעלּבַ ְוהַ  יָבהּתֵ ל 
תְ  בֹוט םׁשֵ   ֶנהֹומְׁש ב  ּו....ֹומֹוְמקּב   לַּפּלֵ ה 
ְתַרֵעד הַ  לֹוק לׁשֶ  ֵרהְׂש עֶ   םׁשֵ  ַעלּבַ ָרם נ 
 ֵלְךֹוְוה ֵעדֹו, ְוָהָיה רָלהֹוב ְרָעָדה ְגדֹוט
ְרע ּכֹוַדְר ּכְ  יּב   דֹול  ידּתָ  ֹותּלָ ְתפ  יּו, מ   מ 
ְׁש  ֹותֹוא ָרָאהׁשֶ  יּתְ הַ  ַעתּב  ָרָאה  הּלָ פ 

יָדה  יד רַ  ָבאּו....ֶׁשּלֹוַהְרע  וולף  יּב  ֶהָחס 
 תֹוֲערּבֹו הּנֵ , ְוה  ָפָניוּבְ קיצעס ְוֵהֵציץ 

יםּפ  לַ ּכְ   יּת  ַמעְ ׁשָ ֵכן  יּכ  ...ּוְלטּבּו, ְוֵעיָניו יד 
יםּפְ  ָמהּכַ  יָריוּבְ מ   ָעמ   אׂשֵ ָהָיה ְמנַ  יּכ  , ח 

תְ  ָלםּכּו ׁשֹרא  ְזָעָקהּב   לַּפּלֵ ְוָהָיה מ 
.ָלהֹוְגד

  

יֵריּבְ  ּוַאֵחינ ּוֵבינּוֲאה יםֹוה רׁשֶ ה', אֲ  ח   ַדְרֵכיּבְ  ְלכ 
ם ֹלא  םּתֶ ַמעְ ְׁש ה'. ֲהֹלא  ֶרְךּדֶ  רֹומְׁש ל   ֵתיֶהםֹוֲאב א 
ָקר יםׁש  ֲחדָ  יּכ  , םּתֶ ְיַדעְ   םּוָערׂשֹלא  רׁשֶ אֲ  ּואּבָ  בֹומ 
יר  ְבָכלּוֲח ס  י ד  י ם.  ָמםְׁש  יםּנ  ְמכַ ּו, ּוֵתינֹוֲאב יר ָוע  ע 
יז תֹודּוֲאג יםֹוׂש  ע ְדרָ  ָבֵתיּו תּיֹוֵנס  כְ  ֵתיּבָ  בּוע  , ַרק תׁשֹומ 
ן הַ  יםׂש  ְר ּפֹו ּבָ . וַ רּבּויּצ  ַעְצָמם מ   ָלםֹוָהָאֶרץ ְלק ַקעּת 

םּתְ  יתּבֵ  לֹו)מלכים א, א, מ(, ק יָלַתָ יםׁשֹו. ְוָדֵתיֶהם פ  , נ 
ים.... ּוְבעֶׁשּטָ  עַ ּבֵ ֶאת ַטֲעָמם  ַמט תְּבַׁשּנֹו  ּוְטלּבָ ֲחָכמ 

ְבֵריּבְ ְיֵמיֶהם  לּכָ  יםּל  ְמבַ ּו ָרהּתֹו דּוַלמּתַ  י ד   לּתּוה 
 ....תֹוְוֹהֵלל
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יֵדיּתַ  יםּז  ְמבַ  ים ְמפ ְלמ  יןּוֲחָכמ  יֵדי הַ  ְרָסמ  ...ְוָכל רּדּוְיח 
יםּכְ ְיֵמיֶהם  יםֹומּו ָחג  יםּבְ ְמקּו, ֲעד  יּפְ ַעל הַ  ָכרׂשָ  ל   הׁש  ר 
ן הַ   ....ְרָסםּוְמפּו עַ ּוָיד רׁשֶ אֲ ּכַ , ָרהּתֹומ 
ֶאת  ּוְראּוַעל ְלַבְבֶכם  ּוימׂש   ּוָנא ַאֵחינ ּוְמעׁש   הּתָ ְועַ 
א תֹורּצָ ...ְוֹלא ַדי מ  ֹוז תּכָ מ   ָלדּנֹוהַ   ּוָהי רׁשֶ אֲ  תֹונׁשֹוָהר 
, ַאף ּוָיְצאׁשֶ ָמה  ּוָיְצא ּוֵתינֹוַבֲעֹונּו, ֶהםּבָ  ֵצאַּכּיֹו תֹותּכָ מ  
ְצַמח,  הׁשָ ֲחדָ  הּתָ עַ  םּגַ   ְוַלֲעָנה.... ׁשֹרא ֶרהּפֹו ׁשרֶ ׁשֹות 

יםּדְ ֶאת  ֶאהֹוְור ֵמעַ ׁשֹוְוָכל הַ  ֲחָלָציו  ֶגֶברּכְ  רֹוֶיֱאז ָבר 
 ְדָפםֹו, ְלהםׁשָ ָהָרָעה ַעל ֹרא םּתָ בְ ׁשַ ַמחֲ  יבׁש  ְלהָ 
יצ םׁשָ מ  ּו, ַעתּגַ מַ  ָרֵאלְׂש י   ידׂש   םֹוַעד ְמק ְדָפםֹוְלרּו  םּוָיפ 

ְתחַ   .ְנָיןַּבּמ   ּורּבְ ְלַמַען ֹלא י 

 

 אןּכָ  קָלאבְׁש מ   ָתְביםּכְ הַ  ּואׁשּבָ כְ ּו
ויְלָנא, ֲאֵזי ָאַמר  שֹוְלְקַהל ָקד ו 

ם ק"ק  יןּד  הנ"ל: "הַ  ןֹואּגָ הַ  ע 
ְׁשּפָ הַ ׁשֶ  רׁשֶ אֲ ּבַ , קָלאבְׁש  הנ"ל  ָחהּמ 
יןֹויקּפ  אַ  הּמָ הֵ  יןֹומּו, ְרס  יד  ְוֹלא  ר 

ין ]עבודה זרה כו ע"ב[.   ְךֹוְבתּוַמֲעל 
 ףּסֵ ַהְמאַ  ׁשהנ"ל ָהָיה ֹרא תּכָ הְ 

א יס ןׁשֹוָהר  , ֹומְׁש  ְרֵאיֹוקּבְ  רּומו' א 
יׁשֵ ְוהַ   ידּג  , מַ יםּי  ָהַרב מו' חַ  נ 
 ןֹואּגָ ַעל הַ  יםּי  מו' חַ  יבׁש  ....ְוהֵ ָכאןּדְ 

 ֶקרׁשֶ  ֹוָרתֹוְות ֶקרׁשֶ  אּוהׁשֶ הנ"ל 
 יֶכףּתֵ  ַסקּפְ ....ְוָהָיה ֶקרׁשֶ  ֹוָנתּוֶוֱאמ
 לׁשֶ  ְנָיןּמ  ֶאת הַ  רּזֵ ְלפַ ּו ׁשְלָגרֵ 

סְ   יםּי  מוהר"ר חַ  קַּתּלֵ קארלינר....נ 
ן הַ  ידּמְ מ  י יםּי  . ומו' חַ תֹוג  יָפה  לּבֵ ק  ְנז 
י  יםּי  ומו' חַ  ֹוַעל ַעְצמ יּדּוְונ 
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יםֹוָהר ּובְׁש ָנַסע...ואח"כ יָ  ְוַגם  ְזנ 
יםַּדּיָ  תֹותּכָ  ֵניְׁש   יתּבֵ ַאב  ןֹואּגָ ְוהַ  ינ 

ין.   ָתְביםּכְ ֶאת הַ  ףֹורְׂש ל   ַסקּפְ ְוָהָיה ד 
 ַלתּבָ קַ  ֶדםֹוֵאֵצל הקונ"ע ק ֶהםֶׁשּלָ 
יָסר ֹראתַׁשּבָ   ףּסֵ ַהְמאַ  ׁש. ומו' א 

 ֶדםֹוק תַׁשּבָ  ָנהֹוְבַמֲעָלה ֶעְלי ַיֲעֶלה
 ֵביתּו ֶנֶסתּכְ הַ  יתּבֵ  ְבָכלּוַעד,  ֵכןׁשֹו
ְהֶיה  ׁשְדרָ ּמ  הַ  ְנָין  םׁשּוֹלא י  , ָכאןּבְ מ 

ְהֶיה  לּכֹ ַרק הַ   ְבֵביתּו ֶנֶסתּכְ הַ  ֵביתּבְ י 
ְתוַ לֹודּגָ הַ  ׁשְדרָ ּמ  הַ  יּכְ  הּדֶ , ְוי   ַסחּנּוהַ  פ 
ים יןּד   יתּבֵ ָיָצא מ   רׁשֶ אֲ  . ואח"כ ַיֲחר 
יםּנ  ְוָכל הַ  ָתםֹוא ַׁשָּמׁשהַ   ֵאָליו. ְלו 

 

יתּבְ  ּואּבָ  ָלםֶׁשּכּו ְרֶאהּת    ַתְכל 
יצ יתּוַהֲחר  ָיָמיו  לּכָ  ֹוַעל ַעְצמ לּבֵ ....ק 

י אֶׁשּלֹ   ְמַעתּב   תֹועׁשָ ב'  ֵתרֹוי ןׁשָ ל 
 ֹלאּבְ  תֹוֹלא ָהַלְך ד' ָאמ ֹודֹוָלֵעת....ֵמע

יןּו ָרהֹות יל   ֵטָלהּבְ  יָחהׂש   חׂשָ , ְוֹלא ְתפ 
ם ָמיוּיָ מ   , ֹולּוְגבּב   ָניוּבָ ֶאָחד מ   אּבָ ...ְוא 
גְ  יּכ   םּגַ  ֹלא ָרָאה  יּכ   ְמָחהׂש  יל הַ ּד  ה 
יםְׁש  ֹוא ָנהׁשָ  ֹותֹוא , ֶאֶפס ֹלא ָנַתי 
ְנָין  ֹותֹוא ַאלׁשָ   רׁשֶ , ְוַכאֲ ֹוְרָנָסתּפַ ַעל ע 

ַאַחת, ַמֵהר  ָעהׁשָ  רּויעׁש   ּכֹוְר ּדַ ָנח מ  
קְ  בׁשּו ּוְיַמֲהֶרנ י עַ ּבֹול  . ֹודּמּוֵסֶדר ל 

ּטַ , ֶרְךַּבּדֶ ְוֹכה ָאַמר:  ְלהַ  ּתָ לְ ּב  יםׁשמ   ל 
י רּויעׁש    םׁשּוּלָ א יְ ּו, הדךְ ּמּוֵסֶדר ל 
יּבְ  .ֵבית   

י ְוהַ  ְרֵאה  בּו, ָמה ַרב טיָטהּב  ַאח 
ים  תׁשֹוַנפְ ּבְ  תּוְוָהֲעֵרב ֶנגֹוָהע ַהְיֵרא 
יםֹוָהע ֶוֱעָסֶקיָה  הּזֶ הַ  ָלםֹוע ְרֵכיּדַ  ְזב 

...ֹלא ָקם תֹוְצוּמ  בַ ּו ָרהַּבּתֹו לֹוַלֲעמ
יּבְ  ֹוָרתֹותּבְ  ּוהֹומּכָ  י יּבּור   ָריוּבּוח 

 הּפֶ  ַעלֶׁשּבְ וְ  ְכָתבֶׁשּב   ָרהַּבּתֹו
יתֹורּתָ סְ ּנ  בַ ּו יםׁש  מ   ֵתרֹוי רּבֵ , ח   ְבע 
יםּכְ   .ָרכ 
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, ֹלא ְצֹותּמ  ְוהַ  ָרהּתֹוהַ  לּכָ  כְליתּתַ 
י ידְ  הּכֶ זְ ֶׁשּי   ֵדיּכְ  אּלָ אֶ  ּונּתְ נ   ּבֹו קּבַ ל 
ת דְ  ֹובּו: "בּותֶׁשּכָ  ֹומּכְ , ַרְךּבָ י  " קּבַ ת 

יםׁשָ הַ  תּבֹוְברַ ּו)דברים י, כ(....  נ 
ְתַמֲעט ין  תֹוָבבּלְ הַ  ּונ   ילׂשּכ  ְלהַ ּוְלָהב 

 ָרהּתֹוֵמהַ  תׂשֹוע"ד הנ"ל, ַרק ַלעֲ 
תְ  תְ ּו ֶהםּבָ  לַּגּדֵ ֲעָטָרה ְלה   ֵארּפָ ְלה 

ֲהָלָכה ַאַחת  ֵמדֶׁשּלֹוכְ ּו....ֶהםּבָ 
תְ   ֵתרֹוי ֵמדֶׁשּלֹוכְ ּוְמַעט,  ֵארּפָ מ 
תְ  יֵדיּתַ הַ  הּנֵ ....ְוה  ֵתרֹוי ֵארּפָ מ   ְלמ 

ים ַהְמכַ  יןּתְ ֲחָכמ  ם ֵליֵלְך ַרְגֵליהֶ  ת 
יר.... יר ָלע   ֻּתּכּו:ַעל ַמה  ָבןּוי הּזֶ בַ ּוֵמע 

יפֹות דֹו]ע ָסָרה[ )ישעיה א, ה(,  ּוס 
יןּתְ ְמכַ ׁשֶ   יָבהׁש  יּב  ֵליֵלְך  םַרְגֵליהֶ  ת 

ְלמ יפֹות דֹו, עדֹול  ְתַרֵחק  ּוס  ָסָרה ְלה 
ת רּוְוָלס  .ַרְךּבָ ֵמה' י 

 ירּכ  ְוֹלא אַ  ּויהּת  ֹלא ְיַדעְ  יּכ  ַאף  הּנֵ ה  
 רׁשֶ אֲ  יוּת  ַמעְ ְׁש ֹאֶזן  ַמעׁשֵ , ַאְך ּוֵאהַמְר 
 דֹוַלֲעמ אֶׁשּלֹ , ֹוב ְסָסהֹוה' נ חַ ּור
יםׂשַ מְ  דֹוסּבְ  יםּמַ הַ  ֲחק  יג  יםּבַ  ְלע   ֲחָפצ 

 בֶׁשַּבּלֵ  ָדהֹוֲעבּבַ  ֱאֶמתּבֶ ֶאת ה'  דֹוַלֲעב
יּתְ  ֹוז ָיָדם  יּכ  )תענית ב, ע"ב(.  הּלָ פ 

ילּו ָרהַּבּתֹוָרָמה  ים,  תּוְגמ  יּוֲחָסד   מ 
יםּיָ הַ  לּכָ  ֱאֶמתּבֶ ֶזה ָלֶהם  ןּתֵ י   . ַאְך מ 
 קֹוח ּוָחְלפ תֹורּתֹו ּוָעְבר הּתָ עַ 
ָוְסָדםּבְ  ְגז ה   ַמדְׁש  ֵזיַרתּגְ  רֹוַיַחד ָעַלי ל 

יּתְ ַעל הַ  תְ הּלָ פ   ָתםֹומּכְ  לַּפּלֵ , ְלה 
יּבְ  ןֹוזּפָ ח  ּבְ  – ְווקאּדַ   ָעהּונּתְ  םׁשּו ל 

....לֹוַוֲהָרַמת ק  
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יםֹוָהא ְוַגם יּתְ  ְמר  ֹלא  ָנןּבָ רַ ּדְ מ   הּלָ פ 
יֵמיֶהם.  תֹורֹוְמא ּוָרא  ַסחֶׁשּנּוַאף  יּכ  מ 
יּתְ הַ  ְנָינָ ּו הּלָ פ  יםּפְ ג'  ּהמ   אּוה םַּבּיֹו ָעמ 
יָנןּבָ רַ ּדְ מ   ְנָינָ  רּקָ , ע   אּוה ָתהּוַמה ּהע 
, ָלַדַעת ֶאת ה' ָרהּתֹוהַ  לּכָ  דֹוְיס
ְפַאְר  ֹותּוְדלּגַ  ירּכ  ְלהַ  ...ְלַאֲהָבה ּתֹוְות 

 ץּפֹוְוַלחְ  ֹוָרתֹוְבתּו ּבֹו ְלָדְבָקהּוֶאת ה' 
ְצוּבְ  דֹוְמא ְנָין ֶזה  לּכָ  רׁשֶ , אֲ ָתיוֹומ  ע 
יַרת  הּזֶ הְ  ַמןַּבּזְ  ּוָלנ הׂשָ ַנעֲ  ַעל ְיֵדי ֲאמ 
ְמָרא,  ֵקיּוסּפְ  ְרכּוְדז  יַאת  תֹוב  ְקר 
ָמֵלא  ֶפהּבְ  ְלַאֲחֶריהָ ּו, ְלָפֶניָה מעְׁש 
 לּכָ ....בּלֵ הַ  ָווָנתּכַ  ֵררֹוְמע לֹוְבקּו
יָלהַּבּתְ  ַטַעםֶאל ה' ְוָטַעם  בֹורּקָ הַ   פ 
ין ְויַ  ַעםּפַ   ּהְלָעדָ ּב   יּכ   ילְׂשּכ  ַאַחת, ָיב 

י ים א   ֹוְוֶאת ַרְגל ֹוֶאת ָיד ׁשֹלא ָיר 
ְצַות  יּכ  , ֱאֶמתּבֶ ה'  דֹוַלֲעב ם מ  ע 
 )ישעיה כט, יג(. ָדהּוּמָ ְמל יםׁש  ֲאנָ 

ְגר ַכלּתּו םּגַ  ְתנַ  םֹול  , בַּבּלֵ  תּואְׂש ָלָאָדם ַהה 
 בּלֵ הַ  ָטָהַרתּבְ ית'  ֹותֹוא ֵבדֹוע אּוה רׁשֶ ֵמאֲ 
י  םֹולׁשַ ַחס וְ  ֵעיָניוּבְ  לּקֵ יׂש   ם יְרֶאה מ  א 

י  ְנָיֵני ֲעב ֵאיןׁשֶ ָומ   ָבהׁשָ ַמחֲ ּבְ לו' ית'  ֹוָדתֹוע 
ה'  ַרתֹותּבְ  בּותּכָ הַ  ָכלּכְ  יםּיֵ ְמקַ ּו, ָרהֹוְטה
ֵאיֶזה  ְרֶאהְּכֶׁשּי   ןֶׁשּכֵ . ְוָכל תּוֵביקּד ֹלאּבְ 
י תְ  ַרתֹותּבְ  ֵסקֹוע ׁשא  ָעָליו  ֵנןּבֹוה' ְוי 
תְ ּהמָ ְׁש ל   אֶׁשּלֹ  אּוהׁשֶ   דֹוְמא ֵעיָניוּבְ  הַּבּזֶ , י 

ְנָין  אּו. ְוהםֹולׁשַ ַחס וְ  יְליּפְ ע  ָהַרֲחָמן  ל 
ְצַות ה'  יםּיֵ ַהְמקַ  לּכָ ...ֱאֶמתּבֶ  יּכ  . ּויֵלנּצ  יַ  מ 
יָונ רׁשֶ אֲ  ָכלּכְ   ּוָרֵתנֹותּבְ  ּוצ 

 ֹלאּבְ ַאף  הּפֶ ְבַעל ּו ְכָתבֶׁשּב  הֹוׁשָ ַהְקד
ְקָרא ַגם  תּוֵביקּדְ  ים ,  ֵבדֹוע ןּכֵ נ  ֱאֹלה 

תְ  בּוְוָאה  .ַרְךּבָ ְלָפָניו י 
יל ַרתֹותּבְ  ֵסקֹוְוֵכן ָהָאָדם ָהע  אֶׁשּלֹ  ּוה' ֲאפ 

ם ּהמָ ְׁש ל   ין ֵאינ איּדַ וַ  יּכ  , א   ְדֵרָגהַּבּמַ  ֹוֲעַדי 
יָלה  ָההֹובּגְ הַ  ית, ָאְמָנם ֲחל  ית  ָהֲאמ 

יָלה ְלבַ  יל ֹותּזֹוַוֲחל   לּכָ  אּבָ , ְוַאְדרַ בַּבּלֵ  ּוֲאפ 
י ְנה ָיבּוְמח ָרֵאלְׂש י   ׁשא   ּבֹו םּגַ  גֹול 
ילדֹובּכָ  ְסקׁש םָהָאדָ  ּו....ֲהֵרי ֲאפ   ֹוע 
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 אּלָ , אֶ יּוָראּכָ  ּהמָ ְׁש ל   אֶׁשּלֹ  ַרְךּבָ יתְ  ֹוָרתֹותּבְ 
ְׁש  ילּב  ָיהּפְ  ֹוֵאיז ב  ם  — ּהְלַגְרֵמי נ  ַרק א 
נט ֹוֵאינ רז"ל  ּוָעָליו ָאְמר רׁשֶ ח"ו, אֲ  רּוְלק 
)ירושלימי  ָניוּפָ ַעל  ֹוְלָייתׁש   ָהֵפְךֶׁשּתֵ  חַ ֹונ

 ברכות ח ע"א, רשי על ברכות יז ע"א(...
ֲהֵרי  ֹול יעַ ֶׁשַּמּג   בֹוט ָכרׂשָ  ֹול ֵבעַ ֹוהקב"ה ק

תְ  ֵעיָניוּבְ  דֹוָיָקר ְמא ֹוָרתּתֹוֵעֶסק  , ַרְךּבָ י 
 הּוׁשָ ְקדּב   ּהמָ ְׁש ל   תֹוְצוּמ  הַ  לּכָ מְ  ֵתרֹוי

 ֵליָמהְׁש  ָנהׁשְ מ   ֲהֵריׁש...ָבהׁשָ חֲ ּמַ ְוָטָהַרת הַ 
ינׁשָ  .' )פאה ְלםּכּו ֶנֶגדּכְ  ָרהּתֹו דֹו"ְוַתְלמ ּונ 

 א, א(...
 יֲאךׁש  יַ  ַאלׁשֶ , דֹוְמא ךְׁש ַנפְ  ֵהרּזָ ְלֹזאת ה  

ְצְרך ֵלאֹמר,  יׁשֶ י   ֵהאֶׁשּתְ  ְרֶאהּת   לּכֹ הַ  רּקָ ע 
ָיֶמיך ְלַטֵהר  לּכָ  קּוַאְך ָעס

 ָרהּתֹוהַ  לֶׁשּכָ ....ֹיאַמר ְלך ֹבֶתיךְׁש ַמחְ 
... םּולּכְ  הּנָ ֵאינֶ  תּוֵביקּדְ  ֹלאֶׁשּבְ  ְצוהּמ  ְוהַ 

יםּפָ ְוַירֶאה ְלך  יּתְ  לֶׁשּכָ  נ   ְצָוהמ   ֹוא הּלָ פ 
ְוָטָהָרה  הּוׁשָ ְקדּב   ָמהּוֲעצ ַכָווָנהּבְ  יתׂשֵ עֲ ֶׁשּנַ 
יא ְיָקָרה מ  ָּנּהְזמַ ּב   אֶׁשּלֹ ַאף  ּיּו, ֲהֵרי ה   םּק 
.... ַעד ַכָווָנהּבְ  אֶׁשּלֹ , ָּנּהְזמַ ּב   ְצוהּמ  הַ 

ּמֵ  יר מ ֵהיֶתרּכְ ְיֵהא ְלך  יָלאֶׁשּמ   ֵעדֹוְלַהֲעב 
יּתְ הַ  י ַמאי ַנְפקְצוהּמ  והַ  הּלָ פ   יןּבֵ  ָתאּו...ְוכ 

י   ַכָווָנהּבְ  ָפרׁשֹו ֵקעַ ּתֹו ָהָיהׁשֶ ֶזה ְלמ 
א ֵלילּבְ  ָמהּוֲעצ  םֹוְמקּב  , ַסחּפֶ  לׁשֶ  ןׁשֹור 

יַלת  ְצַות ֲאכ  תּכַ מ  תּכַ הַ  ֵכלֹו, ְואהּצָ מַ  ַזי   ַזי 
 ?ָרהּתֹולַ  םֹוָמק הּיֵ ....ְואַ ָנהׁשָ הַ  ׁשֹראּבְ  הּצָ מַ 

י . הׂשֶ עֲ ּמַ ֵחֶלק הַ  אּוה תֹוְצוּמ  הַ  ָכלּבְ  רּקָ ָהע 
ְצַטֶרֶפת  אּלָ אֶ  ּהֵאינָ  ָבהׁשָ חְ ּמַ ָטָהַרת הַ  מ 

י ְצְוהּמ  , ְול  הׂשֶ עֲ ּמַ לַ  ע  יָלה ָבאּכּוְוֹלא ל  ....ֲחל 
יָלה ָלנ ְדח ּוֲוֲחל   ָרֵטיּפְ מ   ָרטּפְ  םׁשּו תֹול 

 ְבֵריּד  ֶאָחד מ   קּדּויקְ ּד  , ַאף הׂשֶ עֲ ּמַ הַ 
יםֹוס ַחס  ָּנּהְזמַ  תַׁשּנֹולְ  ןֶׁשּכֵ  לּכָ וְ  ְפר 
ְׁש  םֹולׁשַ וְ  ילּב  יַעת ָטָהַרת הַ  ב  , ָבהׁשָ חְ ּמַ ְמנ 

ֲהֵרי ֶזה  יוׂשָ ַמעֲ ּבְ  קּדֵ ְלַדקְ  הּבֶ ְר ּמַ ְוָכל הַ 
 .חׁשּוּבָ מְ 


