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ַקה ּדַ 5ָהָמ ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ָמה ַהְקּדָ
ְמָחה ְּכפּוָלה ֶׁשּיֹוֵצא ַהֻּקְנְטֵרס ֶׁשִּלְפֵניֶכם ְלֶרֶגל ִׂשְמַחת  ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, יֹום ּבֹו ַהּׂשִ

ַּבת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִּבִּתי ְּבכֹוָרִתי ִמיַכל ִּתְחֶיה. 

ֻקְנְטֵרס ִלּקּוט ֶזה, ֲאֶׁשר ּבֹו ִלַּקְטנּו ֵמָאה ִחּדּוִׁשים, ַהְנָהגֹות, ְּפִסיקֹות ּוְדָרׁשֹות יֹוֵצא ָלאֹור ְלֶרֶגל ֲחִגיַגת 
ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְזֶּכה ִלְגֹּדל ַּבֶּדֶרְך ָהעֹוָלה  ָיִאיר )ִּגיַמְטִרָּיא ֵמָאה(.  ַּבת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִּבִּתי ַהְּבכֹוָרה ִמיַכל ֵנָרּה 
ֵּבית ֵאל, ְּבֶדֶרְך ָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, ְּבַחֵּיי ְצִניעּות, ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַיַחד ִעם ָּכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 

ְּבִהְזַּדְּמנּות זֹו אֹוֶדה ַלהֹוִרים ַהְיָקִרים ָאִבי מֹוִרי ַרִּבי ַחִּיים ַּכְחלֹון ּוָמַרת ִאִּמי ָהַרָּבִנית ׁשּוַלִּמית ִּתְחֶיה, 
ַעל ָּכל ָהִעּדּוד ְוַהַהְׁשָקָעה ַּבָּבִנים ּוַבָּבנֹות, ַּבְּנָכִדים ּוַבְּנָכדֹות, ַוֲאָבְרֵכם ֶׁשִּיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהָּצפּון ְּבַנַחת ְיהּוִדית 
ֲאִמִּתית ִמָּכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם. ּוִבְכַלל ַהְּבָרָכה ֲאָבֵרְך  ְלֹמר ָחִמי ַרִּבי ַחִּיים ַוֲחמֹוִתי ָמַרת ֲעָנת ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל 

ְּתֹבָרְך ַהְמַסְּיִעים ְּבָכל ֵעת, ִּבְרַּכת ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם ָּתחּול ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם. 

"ְּבֶעְזַרת  ִאְרּגּון  ֹראׁש  יֹוֵׁשב  ְראּוֵבן שליט"א  ָירֹון  ָהַרב  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכה  ִליִדיִדי  אֹוֶדה 
ה'  ְיַׁשֵּלם  ָּבעֹוָלם.  ַוֲהָפָצתֹו  ַהֶּזה  ַהֻּקְנְטֵרס  הֹוָצַאת  ָּכל  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשָּלַקח   – ם"  ַהּׁשֵ

ְׂשָכרֹו ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן. 



ַקה ּדַ ָהָמ  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס·6
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ
 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ַּבַחִּיים, ֶׁשּטֹוַרַחת  ֶעְזָרִתי  ִמָּנִׁשים ָּבֹאֶהל ְּתֹבָרְך  ָהַרָּבִנית ָמַרת ָׂשָרה  ְלִאְׁשִּתי  ַוֲאָבֵרְך  ּוְלִסּיּום אֹוֶדה 
ה, ַהּמּוָסר ְוַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבָכל ִמְרָצּה ְוֹכָחּה ְלַנֵהל ֶאת ֵּביֵתנּו ַעל ַאְדֵני ַהּתֹוָרה, ַהְּקֻדּׁשָ

ִלְראֹות ַנַחת ְיהּוִדית ִמָּכל יֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו ָאֵמן.



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע 7ָק דַ ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ת ַהִמְצָוה' בֹות 'ֲחִגיגֹות ּבַ ִעּקְ ע ִהְסטֹוִרי ּבְ ַמּסָ

הּוִדים  ַהּיְ ב  ַמּצַ  / ְוקֹוְנִפיְרַמְצָיה  ִמְצָוה  ת  ּבַ  / ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ּבַ ֶעְטִליְנֶגר  ָהַרב  ְנאּום 
ַנז /  ּכְ ְקִהּלֹות ַאׁשְ ְיֶגר / ְצִמיַחת ַהּתֹוָפָעה ּבִ ּגַ ל  ִנים / ָהַרֲעיֹון ׁשֶ ֵמָאה ׁשָ ֶדְנַמְרק ִלְפֵני ּכְ ּבְ
ְקִהּלֹות  ת ִמְצָוה ּבִ ְבֵרי ָהאֹוְסִרים / ּבַ יץ ֱאִליֶעֶזר ְוִלּקּוט ּדִ ׁשּוַבת ַהּצִ ּיֹוִנים / ּתְ ֶמָחַאת ַהּצִ
ת  ָרׁשַ ְנָהג / ִסּיּום ּדְ ּיּור ַהּמִ אׁש – ּגִ ָ ַעת ָהַרב יֹוֵסף ַמּשׁ ים / ּדַ ב ָהַרב ִיְצָחק ִנּסִ ְסָפַרד / ִמְכּתַ

ָהַרב ֶעְטִליְנֶגר

ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ַאְרצֹות  ּבְ ַהּפֹוְסִקים,  ִסְפֵרי  ּבְ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵמָאה  ֵמַעל  ָבר  ּכְ ִנּדֹון  ִמְצָוה  ת  ַהּבַ ֲחִגיַגת  א  נֹוׂשֵ
יָעה  ּגִ ּמַ ְרֵאית ָהְיָתה ׁשֶ ּנִ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ֶנֶגד ּתֹוָפָעה זֹו, ׁשֶ ים ָיְצאּו ִלְלֹחם ּבְ ָלה ְוָהֶרפֹוְרָמה, ּפֹוְסִקים ַרּבִ ּכָ ֶעֶרׂש ַהַהׂשְ

ֶזה(. ְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ָהאֹוְסִרים ּבָ ט ּדִ ּקֵ ּלִ ׁשּו"ת ִציץ ֱאִליֶעֶזר ֵחֶלק יח ִסיָמן לג ׁשֶ ן ּבְ ֵמָהֶרפֹוְרִמים )ַעּיֵ

G

ַלִים תשמ"ט ֵחֶלק ב  י ַיֲעֹקב ֶעְטִליְנֶגר ַזַצ"ל )ַמֲהדּוַרת י. הֹוְרִויץ ְירּוׁשָ ְנַין ִצּיֹון ְלַרּבִ ל ׁשּו"ת ּבִ ה ׁשֶ ֲהדּוָרה ַהֲחָדׁשָ ּמַ ּבַ
ָאה:  ָמה ַהּבָ ר' מֹוִפיָעה ַהַהְקּדָ ר ֵסֶפר 'ָערּוְך ַלּנֵ ל ַאְלטּוָנה ּוְמַחּבֵ ּה ׁשֶ ִסיָמן קז( ַרּבָ

ה  ִהּלָ ַהּקְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְלָבנֹות  ֹקֶדׁש  ִלּמּוֵדי  ּבְ ית  ּפּוְמּבִ ִחיָנה  ּבְ ְלֶרֶגל  ְנאּום 
י ָהַרב ַיֲעֹקב ַאֲהֹרן  ר 1866( ַעל ְיֵדי ָהַרב ָהָראׁשִ ֶצְמּבֶ ִכְסֵלו תרכ"ז )ּדֶ ַאְלטּוָנא י' ּבְ ית ּבְ ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ

ֶעְטִליְנֶגר. 



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע ָק דַ  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס·8
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ
 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

אן ִהיא ִעְנָין ָחָדׁש  ָמּה ֶנֱאַסְפנּו ּכָ ׁשְ ּלִ ה ׁשֶ ֻעּלָ ַדי, ַהּפְ אּום אֹוֵמר ָהַרב ֶעְטִליְנֶגר: ְמֻכּבָ ל ַהּנְ ֶחְלקֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ
ָמה ְקָצָרה: ָרה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ּטָ יר ֶאת ַהּמַ ה ְלַעְצִמי ְלַהְסּבִ ן ֲהֵריִני ַמְרׁשֶ ֵתנּו ְוַעל ּכֵ ְקִהּלָ ּבִ

ֵנִסּיֹות  ַהּכְ ית  ַמְרּבִ ּבְ ל  ַהְמֻקּבָ נֹוְצִרי  ְלָחן  ּפֻ ֶטֶקס  ִהיא  ּוׁש,  ִאׁשּ אֹו  רּור  )ִאׁשְ 'קֹוְנִפיְרַמְצָיה'  ל  ׁשֶ זֹו  ִהיא  ַהִחיצֹוִנית  ַהּצּוָרה 
ַמהּוָתּה  ָדת ַאֶחֶרת, ֲאָבל ּבְ הּוָגה ֵאֶצל ַמֲאִמיִנים ּבְ ּנְ ִביָלה( ׁשֶ ַיַחד ִעם ַהּטְ ְצרּות ּבְ ָלה ַלּנַ ּבָ ְקֵסי ַהּקַ ב ְלֶאָחד ִמּטִ ַהּנֹוְצִרּיֹות, ְוֶנְחׁשָ

ֲאָבל  חֹוָבה,  ּכְ ַעְצָמם  ַעל  ָתם  ּדָ ֶאת  לּו  ְיַקּבְ ַהְיָלִדים  ׁשֶ ִהיא  ָרה  ּטָ ַהּמַ ם  ׁשָ ְמֹאד.  ּנּו  ִמּמֶ ְרחֹוָקה  ִהיא  סֹוִדית  ַהּיְ
ְלַיֲהדּותֹו,  ָהָאָדם  ין  ּבֵ ַיְפִריד  ֶות  ַהּמָ ְוַרק  ים,  ַהַחּיִ ַמֲהַלְך  ּבְ ְמֹאד  ְקׁשּוָרה  ֵתנּו  ּדָ ָלל.  ּכְ ֹצֶרְך  ֶזה  ּבָ ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
ל  י ְלֶרֶגל ִלְדּתֹו מּוָטלֹות ָעָליו ּכָ בּות ְלַהֲאִמין, ּכִ ל ִהְתַחּיְ ֵדי ְלַקּבֵ ִתי ּכְ ֶטֶקס ֲחִגיִגי – ּדָ ל ֹצֶרְך ּבְ ָרֵאל ֵאין ּכָ ִיׂשְ ּבְ

ֵתק ֵמֵהן.  ּתֹוָרה, ּוְבׁשּום ֹאֶפן לֹא ָיכֹול ְלִהּנָ ּבַ ְצֹות ׁשֶ ַהּמִ

ִלּמּוֵדי ֹקֶדׁש ּוְבֶעֶצם ֵאין ְמקֹוָמּה  ִחיָנה ּבְ י ִאם ַרק ּבְ ְלָחן, ּכִ ֵעין ּפֻ אן ֵאיָנּה ּכְ ִעים אֹוָתּה ּכָ ָאנּו ְמַבּצְ ה ׁשֶ ֻעּלָ ַהּפְ
ֵיׁש  ֹזאת  ָכל  ּבְ ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ אֹוָתּה  ַע  ְלַבּצֵ ְמֻיָחד  ּבִ ּדֹוֵרׁש  ַהֹחק  ֲאָבל  ֶפר,  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ִאם  י  ּכִ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ
קּופֹות  ּתְ יֹוֵתר. ֵמָאז  ּבְ ְצֹוֵתינּו ַהֲחׁשּובֹות  ִמּמִ ַאַחת  ּכְ ב ֶאְצֵלנּו  ְחׁשָ ַהּנֶ ִקּדּוׁש ה'  ל ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה:  ם ַצד ׁשֶ ּגַ ָלּה 

ר  ְמֻחּסַ לֹום,  ְוׁשָ ָחס  נֹוָאל  ָדָבר  ּכְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  יג  ְלַהּצִ הּוִדים  ַהּיְ אֹוְיֵבי  ָחְדלּו  לֹא  ָאנּו,  ָיֵמינּו  ְוַעד  יקֹות  ַעּתִ
ֶרת  ַהְמַאְפׁשֶ נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ְמֹאד  ָלנּו  ְרצּוָיה  ָלֵכן  ַאֶחֶרת.  ָדת  ּבְ ַמֲאִמיִנים  י  ַלּפֵ ּכְ ַאֲהָבה  ר  ּוְמֻחּסַ מּוָסר 

ב, ֶאת ּתֹוַרת  ּגָ ׂשְ ֶקר ְיסֹודֹו, ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּמּוָסר ַהּנִ ׁשֶ אּוץ ֶזה ּבְ ּנִ דֹוָלה, ְלַהְראֹות ׁשֶ ֲאֵסָפה ּגְ ָלנּו ּבַ
ַנֲערּוָתם  ַחר  ׁשַ ּבְ ּוְכָבר  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  תֹוְך  ּבְ ְכָלִלים  ַהּנִ הֹוָרה  ַהּטְ ָהָאָדם  ַאֲהַבת  ִויסֹודֹות  ַהּמּוָסר 
י, ֲהֵרי ֶזה  פּוְמּבִ ר ָאנּו ַמְכִריִזים ֹזאת ּבְ ֲאׁשֶ לּו. ּכַ סֹודֹות ַהּלָ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו לֹוְמִדים ֵהם ֶאת ַהּיְ ל ּבָ ׁשֶ



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע 9ָק דַ ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ים.  ַרּבִ ַמִים ּבָ ם ׁשָ ה ׁשֵ ׁש ַעּתָ ִקּדּוׁש ה' ַוֲעֵליֶכן ְלַקּדֵ
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ּבֹו  ָראּו  ׁשֶ ּיֹות  ָהָרׁשֻ ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּלָ ַהּקְ ַעל  ה  ְכּפָ ּנִ ׁשֶ ָחָדׁש  ֶטֶקס  ִהּנֹו  ֶזה  ֶקס  ּטֶ ׁשֶ ֵברּור,  ּבְ עֹוֶלה  ָבִרים  ַהּדְ ִמן 
ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ ֶדְנַמְרק.  ּבְ ִרים  ּגְ ִמְתּבַ ְוַנֲעָרה  ַנַער  ל  ּכָ ָהיּו  ִבים  ַחּיָ ּבֹו  ּוׁש,  ִאׁשּ  – Confirmation ְיהּוִדי  ּום  ִיׂשּ
ְסָקה  ּפִ ה  ָרׁשָ ַהּדְ ית  ֵראׁשִ ּבְ ד  ִמּיָ ָאה  ּבָ ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּנֹוְצִרי  ֶקס  ַלּטֶ ְמיֹון  ַהּדִ ַעל  ֵהיֵטב  ָיְדעּו  ְקָהלֹו,  מֹו  ּכְ ֶעְטִליְנֶגר, 
לֹות  ְמֻסּגָ הּוִדית  ַהּיְ ָבה  ְחׁשָ ְוַהּמַ ַהִהְלָכִתית  ֹסֶרת  ַהּמָ ֵאין  ְלַטֲעמֹו,  ַנִים.  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ה  ּקָ ַהּזִ ֶאת  ִלְפֹרם  ָרָתּה  ּטְ ּמַ ׁשֶ
חֹוִרין  ן  ּבֶ הּוא  ְוֵאין  יהּוִדי  ּכִ ִלְדּתֹו  ֵמֶרַגע  ְיהּוִדי  ַעל  מּוָטלֹות  ְצֹות  ּוׁש. ַהּמִ ָהִאׁשּ ְלֶטֶקס  ּדֹוֶמה  ׁשֶ ֶטֶקס  ְלָהִכיל 
י  ְלַרּבִ ָרה  ִאְפׁשְ זֹו  ֶעְקרֹוִנית  ְקִביָעה  ִמְצֹות.  ֹעל  ַלת  ְלַקּבָ ּור  ְוִאׁשּ ּוׁש  ִאׁשּ ל  ּכָ ִנְדָרׁש  ּלֹא  ׁשֶ אן  ּוִמּכָ ֵמֵהן,  ֵטר  ְלִהּפָ
ֶנֶסת  ֵבית ַהּכְ ים ּוִמּקּומֹו ּבְ א ִלּמּוִדּיִ ים ֶאּלָ ְלָחִנּיִ ַעל ְמַאְפְיִנים ּפֻ ֶקס ֵאינֹו ּבַ ַהּטֶ יְך ְוִלְטֹען, ׁשֶ ַיֲעֹקב ֶעְטִליְנֶגר ְלַהְמׁשִ
ה  ָרׁשָ ַהּדְ ל  ׁשֶ ְך ֵחֶלק ֶזה  ֶהְמׁשֵ ּבְ ָכְך.  ּבְ ק  ּפֵ ִהְסּתַ ֶעְטִליְנֶגר לֹא  ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ ְלַבד. אּוָלם  ּבִ ֵמִאּלּוֵצי ַהְמחֹוֵקק  נֹוֵבַע 
ל ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה: ִקּדּוׁש ה'  ֶקס הּוא "ַצד ׁשֶ ל ַהּטֶ ּיּומֹו ׁשֶ ּקִ ְבִסיסֹו ָעַמד ָהַרֲעיֹון ׁשֶ ּבִ ָנה ְלַמֲהָלְך ָחָדׁש ׁשֶ הּוא ּפָ

יֹוֵתר". ְצֹוֵתינּו ַהֲחׁשּובֹות ּבְ ַאַחת ִמּמִ ב ֶאְצֵלנּו ּכְ ְחׁשָ ַהּנֶ

ה  ִריׁשָ ְויֹון ְזֻכּיֹות ְוחֹובֹות ּובֹו ִנְכְלָלה ַהּדְ ֶדְנַמְרק ֹחק ׁשִ ַנת תקע"ד )1814( ֶנְחַקק ּבְ ׁשְ ָבר ּבִ ּכְ
ָפה  ּשָׂ ּבַ ְנָהֶגן  קֹוּפֶ ּבְ ָיָצא ָלאֹור  ָנה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ְוָדת.  ִמין  ל  ֶהְבּדֵ ֶאְזָרח ְללֹא  ְלָכל  ת  ַהּדָ ּוׁש  ְלִאׁשּ
ּוׁש.  הּוִדים ַהּלֹוְמִדים ִלְקַראת ֶטֶקס ָהִאׁשּ ֲעָרה ַהּיְ ַער ְוַהּנַ יר ֶאת ַהּנַ ִנית ִסְפרֹון ָהָאמּור ְלַהְכׁשִ ַהּדֶ
י  ַמְלכּוִתית. ֻחּקֵ רּות  ׁשְ ּכַ חֹוֶתֶמת  ִמְתנֹוֶסֶסת  ַאף  תֹו  ּוִבְתִחּלָ ְלטֹונֹות  ִ ַהּשׁ ּור  ְלִאׁשּ ָזָכה  ֶזה  ֵסֶפר 



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע ָק דַ  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס·10
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ
 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ִדי,  ִמּיָ ֹאֶפן  ּבְ ֻהְפֲעלּו  לֹא  ֵהם  ַאְך   )1854( תרי"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ ֵטיין  ֶלְזִויג-הֹוְלׁשְ ׁשְ ְמחֹוז  ּבִ לּו  ִהְתַקּבְ ים  ִנּיִ ַהּדֶ ְויֹון  ִ ַהּשׁ
רּוְסָיה ַעל ָמחֹוז  ל ּפְ טּוָתּה ׁשֶ ּלְ ּתַ הּוִדים ְלֶפֶרק ְזַמן נֹוָסף. ִעם ִהׁשְ ל ַהּיְ הּול ָהַעְצִמי ׁשֶ ְך ַהּנִ ָנה ְרׁשּות ְלֶהְמׁשֵ ְוִנּתְ
ִלְקַראת  ַרק  ׁשֶ ְלָכְך  ֵהִביא  ׁשֶ הּוא  ֶזה  ּנּוי  ׁשִ ְויֹון.  ִ ַהּשׁ י  ֻחּקֵ ֶהָחַלת  ל  ׁשֶ מּוָאץ  ֲהִליְך  ּתַ ֵהֵחל   )1864( תרכ"ד  ּבְ ֶזה 
ָבר  ּכְ ר ֶזה ׁשֶ ֶהְקׁשֵ ן ּבְ ֶקס. ָראּוי ְלַצּיֵ ִבּצּוַע ַהּטֶ י ַיֲעֹקב ֶעְטִליְנֶגר ּבְ ים ֵהֵחל ַרּבִ ִ ּשׁ ִ נֹות ַהּשׁ ל ׁשְ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ֲחִצית ַהּשׁ ַהּמַ
ְפִריְדִריְך  ְיֵדי  ַעל  ַאְלטּוָנה  ּבְ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ִעילּותֹו  ּפְ ֻהְפְסָקה   )1863( תרכ"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ ָלֵכן,  ֹקֶדם  ִנים  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ
חֹוֶבֶרת ְנטּוִעים  ל ַהחֹוֵקר ַאְבָרָהם ַרייֶנר ּבְ ְויֹוִנית )ִמּתֹוְך ַמֲאָמר ׁשֶ ה ׁשִ ְנַמְרק, ְוַגם ֹזאת ִמּתֹוְך אֹוָתּה ְמַגּמָ ִביִעי ֶמֶלְך ּדֶ ְ ַהּשׁ

ֵחֶלק י ַעּמּוד 55 ָוַהְלָאה(.
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אּו ִמְנָהג  רֹוב ּבָ ים ִמּקָ ַתב, ֲחָדׁשִ ר )ַעּמּוד 36( ּכָ אְסּתֶ ְנׁשֶ ִרין ַזַצ"ל ִמּמַ י יֹוֵסף ְלָהַרב יֹוֵסף ֵהייְלּפְ ֵסֶפר ַמֲעַדּנֵ ּבְ
ֵאינֹו,  ֶזה  ָאֵכן  ֹקֶדׁש.  ַהְרֵרי  ּבְ סּוָדתֹו  ּיְ ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ִמְצָוה,  ַבר  ּבְ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ָלֹחג  ָחָדׁש 
ם  ׁשָ ּכֹוֵתב  ׁשֶ תש"ג  ַנת  ׁשְ לֹוְנּדֹון  ּבְ ָלאֹור  ָצא  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֲאֻגּדַ ל  ׁשֶ ים  לֹׁשִ ְ ַהּשׁ ַנת  ִלׁשְ ַהּיֹוֵבל  ֵסֶפר  ּבְ ּוָמָצאִתי 
ט  ּוְמַצּטֵ ל ָהֶרפֹוְרִמים,  ׁשֶ ָנה  ּכָ ַהּסַ טֹורֹוְנטֹו, אֹודֹות  ּבְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְך ָהָיה ַאב  ּכָ ְוַאַחר  ר  ְסּתֶ ְנׁשֶ ִמּמַ ִוד ַאְקס  ּדָ ָהַרב 

י  ְוָראׁשֵ ְנִהיִגים  ַהּמַ ַאַחד  ָהָיה  ׁשֶ ִיְרָקב  ִעים  ְרׁשָ ם  ׁשֵ ייֶגר  ּגַ ד  ַהְמֻלּמָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ב  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ֶקַטע  ם  ׁשָ
נֹות  ֵנִסּיֹות ַחג ַהְכָנַסת ַהּבָ י ּכְ ָבּתֵ ל ְלַהְנִהיג ּבְ ּדֵ ּתַ ֶתר: "ֶאׁשְ ין ַהּיֶ ַתב ּבֵ ּכָ ל ָהֶרפֹוְרִמים ׁשֶ ִרים ׁשֶ ַהְמַדּבְ
ל ֶאת  ִנים ִלְבִריָתם, ּוְבֹאֶפן ֶזה אּוַלי ַאְצִליַח ְלַבּטֵ ל ַהְכָנַסת ַהּבָ ים ׁשֶ ה ַהַחּגִ ַהּנֹוָלדֹות ּדֹוֶמה ְלֵאּלֶ
ְיֵדי  ַעל  ֵרי-ִמְצָוה  ּבָ ֲחִגיַגת  ל  ׁשֶ טּות  ְ ַהּשׁ ל ֶאת  ְלַבּטֵ ָיִדי  ּבְ ָעְלָתה  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ יָלה  ַהּמִ



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע 11ָק דַ ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

יעּו ְלַבְגרּוָתן". ִהּגִ נֹות ׁשֶ ֵנִסּיֹות ֲחִגיגֹות ַהּבָ י ּכְ ָבּתֵ י ּבְ ִהְנַהְגּתִ ׁשֶ
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ָהַרב  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָקארֹו  ְיֶחְזֵקאל  ֶלבֹוב, ד"ר  ּבְ אֹוִרים'  ַהּנְ 'ַרב  ִעם  ָהְיָתה  זֹו,  ּתֹוָפָעה  ְצִמיַחת  ית  ֵראׁשִ ּוֶבֱאֶמת 
ֶלבֹוב,  ּבְ יף  ַנת 1891 ַמּטִ ְ ִמּשׁ ַיֲעֹקב ָקארֹו, ָהָיה  רֹוֶפסֹור ד"ר  ּפְ ל ַהִהְסטֹוְריֹון  ולֹוְצָלֶויק )1844-1915 ָאִחיו ׁשֶ ִמּוְ ים ָקארֹו  ַחּיִ יֹוֵסף 
נּותֹו  ְלַרּבָ יַע  ְוִהּגִ יל,  ּכִ ַמׂשְ 'ַרב'  ָהָיה  ַעּמּוד 74,  ִרְבעֹון ֶהָעָבר ֵחֶלק ח  ָהַעְצָמִאית –  ּפֹוִלין  יֵמי  ּבִ ְיהּוֵדי ֶלבֹוב  ּתֹוְלדֹות  ַתב מֹונֹוְגַרְפָיה ַעל  ּכָ

ֵאין  ַכח ִאם  ְלִהּוָ ֵדי  ּכְ ָיִמים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ רּוהּו  ִיְקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ִצּוָ מֹוִנים,  ׁשְ ֶבן  ּכְ ִנְפַטר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהּלֹות,  ּקְ ּבַ ַהֲחִסיִדים  ְלטּו  ׁשָ ֲעַדִין  ׁשֶ קּוָפה  ּתְ ּבַ

ר ּתֹוְלדֹות  ת לֹוְדז' ַעּמּוד 202(, ְמַחּבֵ ָנה – ֵסֶפר ְקִהּלַ ָ חֹות ִמּשׁ לֹוְדז' ּפָ ַאר ּבְ ֶחְזֵקאל ָקארֹו ִנׁשְ ּיְ ְלַבד. ּדֹוֶמה ׁשֶ ָמה ִליַטאְרִגית ּבִ ְרּדֵ זֹו ּתַ

ת  ל ּבַ ּלֹו - ֲחִגיָגה ׁשֶ ה ׁשֶ ִפּלָ ֵהיַכל ַהּתְ ַנת תרס"ב 1902 ָרָאה ַלֲעׂשֹות ִמְנָהג ָחָדׁש ּבְ ה ַהִהיא, ּוִבׁשְ ִהּלָ ְיהּוֵדי ַהּקְ
ּנּו, ְוָהיּו  ַרע ִמּמֶ ר ְלִהּפָ ׁשֶ ַעת ַהּכֹ ל ׁשְ יחּו ּכָ דֹוֵלי ְיִריֵביֶהם ְורֹוְדֵפיֶהם, לֹא ִהּנִ ָהַרב ַההּוא ָהָיה ִמּגְ ּיֹוִנים ׁשֶ ִמְצָוה. ַהּצִ
ַנת ֶמָחָאה ִלְפֵני  ם ַהְפּגָ יֶהם ּגַ ימֹות ַלַעג, ֶהָערֹות עֹוְקָצִנּיֹות, ְוהֹוִסיפּו ַעל ַמֲעׂשֵ ֶרת, ְרׁשִ ּקֹ ֶנְגּדֹו ַמַאְמֵרי ּבִ ִנים ּכְ ְמַכּוְ

ַעת ַהֲחִגיָגה ַהִהיא.  ׁשְ אֹוִרים ּבִ ֵהיַכל ַהּנְ

ַעְצָמם  לּו ּבְ ְדקּו ַהּלָ ֶרְך ַהּגֹוִים, ֲאָבל ִאּלּו ּבָ ּום ֶמָחָאה ַעל ִחּקּוי ּדֶ ּיֹוִנים ִמּשׁ ַנת ַהּצִ ַהְפּגָ אי ָהָיה ּבְ ָאְמָנם ַוּדַ
ר  ִעּקַ ּה לֹא ְמַעט ִמן ַהִחּקּוי. ַאְך  ּבָ ם  ּגַ י  ּכִ ְוִנּסּוֶחיָה, ָהיּו רֹוִאים  ֶגיָה  ָ ֻמׂשּ ית,  ֻאּמִ ַהּלְ ְתִפיָסָתם  ּבִ
נּוא ֲעֵליֶהם,  ִריב ַהּשָׂ ל ַהּיָ נּותֹו ׁשֶ ַבת ַאַחת – ְלַפְרֵסם ּגְ י ַאְרָנבֹות ּבְ ּתֵ ס ׁשְ ָנָתם ָהְיָתה ִלְתּפֹ ּוָ ּכַ
ֵדי  ם ִמְתַנּגְ ְרּכֹו ְוִתּקּוָניו, ַאְך ָהיּו ּגַ אֹור, ּדַ ֵדי ָהַרב ַהּנָ ּמּוָבן ִמְתַנּגְ ָהיּו ּכַ ב ַעל ַהֲחֵרִדים, ׁשֶ ּוְלִהְתַחּבֵ

ַמִים.  ם ׁשָ ָנָתם ְלׁשֵ ּוָ יִנים ּכַ ְפּגִ ּיֹוִנים ַהּמַ ל ַהּצִ ם ׁשֶ ִלּבָ דֹול ִאם ָהָיה ּבְ ּיֹוִנים. ְוָסֵפק ּגָ ַהּצִ
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ּוְבסֹוְפָיה  ְדָיאקֹוֶבאר  ּבִ ַרב  יו  ַחּיָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֶאהֶרְנְפַרייז  ַכי  ָמְרּדְ ד"ר  ְרֵסם  ּפִ זֹו,  ִצּיֹוִנית  ֶמָחָאה  ְלַאַחר 
ּלֹא  ְצָוה ּוִבְלַבד ׁשֶ ת ַהּמִ דּות ְלֶטֶקס ּבַ יַע ֶאת ַהִהְתַנּגְ ִהְרּגִ יֶלר ׁשֶ לֹֹמה ׁשִ יֵדי ׁשְ ב ּבִ ְכּתַ ּנִ טֹוְקהֹוְלם, ַמֲאָמר ׁשֶ ּוִבׁשְ
ַעּמּוִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְמִדיַנת  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּדָ )ֵסֶפר  ְקֵסיֶהם.  ּוִמּטִ ַהּגֹוִים  ְרֵכי  ִמּדַ אּולֹות  ְ ַהּשׁ ְלַואי  ּתֹוְפעֹות  ל  ׁשֶ ּגֹוִיי  ֹאִפי  א  ָ ִיׂשּ
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ִמְצָוה'  ת  'ּבַ ג  ַלְחּגֹ ֶלֱאֹסר  ָאִחיד  ָקו  ָנְקטּו  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ׁשֶ ִיְרֶאה  ים,  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ַהּפֹוְסִקים  ִסְפֵרי  ּבְ ן  ְוַהְמַעּיֵ
ֱאִליֶעֶזר  ָהַרב  ׁשּוַבת  ּתְ ֶאת  אן  ּכָ ָנִביא  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ְלַהְמִחיׁש  יִלים.  ּכִ ׂשְ ְוַלּמַ ָלֶרפֹוְרִמים,  מֹות  ְלִהּדָ ׁש  ֵמַהֲחׁשָ
ָלַרב  ִמְצָוה'  ר  ַלּבַ ָנה  'ַמּתָ ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ֶהָעָרה  ּכְ ָבה  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ לג(  ִסיָמן  יח  )ֵחֶלק  ֱאִליֶעֶזר  ִציץ  ׁשּו"ת  ּבְ ַזַצ"ל  ְרג  ַוְלִדיְנּבֶ
ת  ג ֶאת ֲחִגיַגת ַהּבַ יִרים ַלְחּגֹ ְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ַהּתֹוְמִכים ּוַמּתִ ֵהִביא ַרק ֶאת ּדִ אי שליט"א, ׁשֶ י ַאֲהֹרן ַזּכַ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
ָמתֹו, ָרָאה  אֹון ִציץ ֱאִליֶעֶזר ֶאת ַהְסּכָ ׁש ֵמַהּגָ ּקֵ ּבִ ג, ּוְכׁשֶ ִחּבּורֹו ֶאת ַהּפֹוְסִקים ָהאֹוְסִרים ַלְחּגֹ יר ּבְ ִמְצָוה, ְולֹא ִהְזּכִ

ְרג ַזַצ"ל ְלָהִעיר ֶאת ִלּבֹו ַעל ֶזה.  ָהַרב ַוְלִדיְנּבֶ

ֵלמּוָתּה:  ׁשְ ׁשּוָבה ּבִ ֶכן ַהּתְ ְוֶזה ּתֹ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן.  ּבָ ֶדׁש ּתִ ַלִים ִעיר ַהּקֹ ֶעְזַרת ה'.         כ"א ְמַנֵחם ָאב תשמ"ח ִלְפָרט ָקָטן        ְירּוׁשָ ּבְ

אי  ַזּכַ ַאֲהֹרן  מוהר"ר  ְוכּו'  ָעא  ַסּיְ ָמָרא  ּדְ ְבָרא  ּגַ ּוָבִקיא  ָחִריף  ָקר  ַהּיָ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ִלְכבֹוד 
ׁשֹו  ְמֻבּקָ ּכִ ֶזה  ּבָ ל  ְיַקּבֵ ְוִתּכֹוֵנן.  ֶנה  ּבָ ּתִ ֶדׁש  ַהּקֹ ִעיר  ֹפה  ּבְ טֹוב"  יֹום  "אֹור  יַבת  ְיׁשִ ֹראׁש  שליט"א. 
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ֶדׁש  ת ַהּקֹ הּו". ְלִחּבַ ר ִמְצָוה ְיַכּנֵ ָנה ַלּבַ ם "ַמּתָ פּוס ּוְבׁשֵ ח ַהּדְ יס ְועֹוֶלה ַעל ִמְזּבַ ְדּפִ ּמַ ָמִתי ַעל ִסְפרֹו ֶהָחָדׁש ׁשֶ ַהְסּכָ
ר ֶהָערֹות.  ֶזה ִמְסּפַ ב לֹו ּבָ ֶאְכּתֹ

ֵהִביא  בֹודֹו  ּכְ ְוכּו'.  ּוְסעּוָדה  ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ֲעִריַכת  אֹודֹות  ו'  ָסִעיף  ד'  ְוִסיָמן  י"ג  ָסִעיף  ב'  ְלִסיָמן 
עֹות  ּדֵ ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ַהּצַ ם  ּגַ ר  ֻיְזּכַ לֹא  ֶזה  ּכָ ּופֹוּפּוָלִרי  ָחׁשּוב  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְולֹא  ִבים,  ְמַחּיְ עֹות  ּדֵ ַרק 

ֹוְלִלים, ַמֲעָרָכה מּול ַמֲעָרָכה.  ַהּשׁ

ְסָפָריו ַהֲחׁשּוִבים(, ֵחֶלק א' ִסיָמן  עֹוַלם ַהֲהָלָכה ּבִ יְנְסק - ַקאְרִלין, ַהּנֹוָדע ּבְ ּפִ ת  ין ְקִהּלַ ית ּדִ ֵסֶפר ְזַקן ַאֲהֹרן )ַאב ּבֵ ה ּבְ ִהּנֵ
ת  ׁשֶ ה ְמֻלּטֶ ָידֹו ְוָלׁשֹון ַחּדָ יִפּיֹות ּבְ ית ְלַבת - ִמְצָוה, ּוְבֶחֶרב ּפִ ת ֲחִגיָגה ּפּוְמּבִ ּיַ נּוָפה ֶנֶגד ֲעׂשִ ִמְלֶחֶמת ּתְ ז' יֹוֵצא ּבְ
ֲאִביָזַרְייהּו  ְך ּבַ לּו ַעל ְיֵדי ּכָ ׁשְ ּלֹא ִיּכָ י ִנְמָנע ׁשֶ ְלּתִ ּבִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ֶזה ּבַ ׁש ּבָ ּיֵ ָלה ׁשֶ ְכׁשֵ הּוא ְמָתֵאר ֹחֶמר ָהִאּסּור ְוֹגֶדל ַהּמַ
ַבר  ִרים ֵמַעְצָמן, אֹו ֲאִפּלּו ּדְ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ִנים, ְוִכי ָהָיה ָראּוי ֶלֱאֹסר ֶזה ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ֶזה ִמּדְ ה ּפָ ּמָ ִגּלּוי ֲעָריֹות ִמּכַ ּדְ
ָרֵאל, ַעל ַאַחת  ֵעי ִיׂשְ ֵעי ּפֹוׁשְ ָאר ָהֻאּמֹות ְוַאֲחֵריֶהם ָהֶרפֹוְרִמים ְוִרׁשְ ה ֹחק ּוִמְנָהג ׁשְ ה ֵמַעּתָ ה ַנֲעׂשָ ּזֶ יָון ׁשֶ ִמְצָוה, ִמּכֵ
ְמָעּה  ַמְענּו ׁשִ ר לֹא ׁשָ ָבר ָחָדׁש ֲאׁשֶ ּקּון ּדָ ם ּתִ ה ּגַ ָבר ַהּזֶ ּדָ נֹו ּבַ ה ִאּסּוִרים, ְוֶיׁשְ ּמָ ֲעִביָרה ַעל ּכַ ה ּגֹוֵבל ּבַ ּזֶ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ
ר  ה ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶ ּדָ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ֵאין ִנְדנּוד ִאּסּור, ּכָ ָדָבר ׁשֶ ְנֲהֵגי ֲאבֹוֵתינּו ֲאִפּלּו ּבְ ּנֹות ִמּמִ ה ְלׁשַ י ַהּיֹום, ְוֵכן לֹא ֵיָעׂשֶ ְלּתִ ּבִ
ֲעָריֹות  ֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו", ְוַגם ֲאִבְזָרא ּדַ ּום "ּוְבֻחּקֹ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּשׁ ִאּסּורֹו ָחמּור ְמֹאד, ֲאִביְזָרא ּדַ

ַמְדְקרֹות ָחֶרב ְלָהעֹוֵבר ַעל ֶזה.  ֶיֶתר ֲאִריכּות ּוִבְדָבָריו ַהּבֹוִטים ּכְ ם ּבְ ן ׁשָ ְוכּו', ְיֻעּיַ

ֲאִריְך  ַהּתַ ם  ׁשָ ן  ִדְמֻצּיָ ּכְ תרפ"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ עֹוד  ַאֲהֹרן  ְזַקן  ַעל  ַהּבַ יב  ֵהׁשִ את  ַהּזֹ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאת 
יָרה.  ת ֹקֶדׁש לֹוְנּדֹון ַהּבִ ְקִהּלַ ִנים ּדִ ָבה ְלַוַעד ָהַרּבָ ׁשּוָבה, ְוִנְכּתְ ֹראׁש ַהּתְ ּבְ
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ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ָרָצה  ׁשֶ ְלׁשֹוֲאלֹו  יב  ֵהׁשִ מ"ד  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  ּבְ ְועֹוד(  ִליל,  ְוַהּגָ ְרָנאִוויץ  ְטׁשֶ ת  ְקִהּלַ ּדִ ֲאַב"ד  )ַהּגַ ר  ֵ ְמַבׂשּ קֹול  ּוְבׁשּו"ת 
ֲהָלָכה  ּבַ ָמקֹום  ם  ּגַ ֵאין  ְוׁשֶ ִמְצָוה,  ת  ּבַ ְכִנית  ּתָ ַלֲעִריַכת  ָלֶזה  ָמקֹום  ל  ּכָ ֵאין  ׁשֶ ְפִקידֹו,  ּתַ ֹתֶקף  ּבְ ָכֹזאת  ּבְ ְלַהְנִהיג 
ל  חּוג ׁשֶ ְמָחה ְוִגיָלה ּבְ תֹור יֹום ׂשִ ה ּבְ ן ֶאת ַהְמֹאָרע ַהּזֶ ר ְלַצּיֵ ֶאְפׁשָ ָטַרִני, ְוָיַעץ לֹו ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ָהָאב ְיָבֵרְך ָעֶליָה ּבָ ׁשֶ
יֹוָמא  ם ְלַהְרצֹות ַהְרָצָאה ֵמִעְנְיֵני ּדְ ׁשָ ּבֹו ִהיא לֹוֶמֶדת ְותּוַכל ַהּמֹוָרה ּדְ ֶפר ְלָבנֹות ׁשֶ ֵביָתּה ּוְבֵבית ַהּסֵ ְקרֹוִבים ּבְ

ם.  ן ׁשָ ׁשּוָבתֹו ְיֻעּיַ ְמִצית ּתְ ְצֹות, זֹוִהי ּתַ יָעה ְלִגיל ַהּמִ ִהּגִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ְלַהְבִהיר חֹוַבת ּבַ

ֵחֶלק ב'  עְסט ַז"ל ּבְ יק ָהַרֲאָב"ד ִמּבּוַדאּפֶ ּדִ אֹון ַהּצַ ָרֵאל ְלַהּגָ ְבֵרי ִיׂשְ א, ְלֵסֶפר ׁשּו"ת ּדִ י ֲאִני ּבָ ִליׁשִ ְ ְוֶאל ַהּשׁ
ֵהן  ָטַרִני,  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ת  ּוִבְרּכַ ְסעּוָדה  ת  ּיַ ַוֲעׂשִ ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ֲעִריַכת  ֶנֶגד  ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ּיֹוֵצא  ׁשֶ ז',  ִסיָמן 
ָבר  דֹוׁש ֶנֶגד ָהרֹוִצים ִלְפֹרץ ֶזה ּוְלַהְנִהיג ּדָ יו ַהּקָ י נּור ּפֹוְלִטין ִמּפִ ִית, ְוִקּדּוִדין ּדִ ּבַ מֹוֲעדֹוִנים, ְוַגם ְלַרּבֹות לֹא ּבַ ּבְ
ַמִים, ְואֹוַרְיָתא ָקא  ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ַמִים אֹו ׁשֶ ם ׁשָ ָנָתם ְלׁשֵ ּוָ ין ִאם ּכַ ּה ּבֵ ָערּום ֲאבֹוֵתינּו, ְוֵאין ַנְפָקא ִמּנָ ּלֹא ׂשְ ֶזה ׁשֶ ּכָ

ם.  ן ׁשָ ִדיֻעּיַ עּור ַוֲערֹוְך. ּכְ ּה ְלֵאין ׁשִ ָחא ּבֵ ְמַרּתְ

י  ּכִ ּוָבא  מֹוֶרה  ק"ד  ִסיָמן  ים  ַחּיִ ֹאַרח  ֵחֶלק  ַז"ל(  ֵטיין  ַפייְנׁשְ ה  ֹמׁשֶ ר'  אֹון  )ְלַהּגָ ה  ֹמׁשֶ רֹות  ִאּגְ ׁשּו"ת  ּבְ ְלַרּבֹות  ם  ּגַ
יר  ֵאין ׁשּום ָמקֹום ְלַהּתִ ָעְלָמא, ְוָלֵכן הּוא ּכֹוֵתב ּדְ ְבֵרי ָרׁשּות ְוֶהֶבל ּבְ אי ַרק ּדִ ת ִמְצָוה הּוא ַוּדַ ל ּבַ ֶרמֹוְנָיה ׁשֶ ַהּצֶ

א ֵמָהֶרפֹוְרִמים ְוַהּקֹוְנֶסְרָבִטיִבים, ְוַרק ִאם ָרָצה  קֹור ּבָ ַהּמָ ֶזה ׁשֶ ן ּבָ ּכֵ ֶנֶסת, ְוָכל ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ַלֲעׂשֹות ֶזה ּבְ
ַבר ִמְצָוה  יב ֶזה ּדְ אי, ֲאָבל ֵאין ֶזה ׁשּום ִעְנָין ָוֶסֶמְך ְלַהֲחׁשִ ַ ֵביתֹו ַרׁשּ ְמָחה ּבְ ָהָאב ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ׂשִ

ם.  ן ׁשָ ִית ָהָיה יֹוֵתר טֹוב ִלְמֹנַע ַעּיֵ ּבַ י ַאף ּבַ ם ְוכֹוֵתב ּכִ ּוְסעּוַדת ִמְצָוה. ּוְמַסּיֵ

דֹוִלים ֶעְליֹוִנים ְלַמֲעָלה ֶלֱאֹסר ִאּסּור  ַמְסָקַנת ַהּגְ י ִנְרֶאה ּכְ ְעּתִ ם ַלֲעִנּיּות ּדַ י ּגַ יד ּכִ ְוָהֱאֶמת ַאּגִ



ַסה ָָ ְסָהקע ֹדָ ְס ּבסי ְסִּקבע ֹסי מדָ גע ֹדָ ּס ָ ַסי ע גסהע 15ָק דַ ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ֲאִביָזַרְייהּו  ֲאִביָזַרְייהּו ּדַ ל ּבַ ׁשֵ ִהּכָ ֵלט ִמּלְ ית ְלַבת, לֹא ִיּמָ ֲחִגיָגה ּפּוְמּבִ ּבַ ְגַלל ׁשֶ ִית, ּבִ ּבַ י ּבַ פּוְמּבִ ּמֹוֲעדֹון ְוֵהן ּבְ ֵהן ּבַ
ֶזה ִמְצָוה,  ּבָ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵמּה ָלבֹוא ְולֹוַמר  ַכר ׁשְ ּדְ אן  ּמַ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ יָמא, ְוַעל ַאַחת  ְוַדי ְלַחּכִ ִנים,  ּפָ ה  ּמָ ִגּלּוי ֲעָריֹות ִמּכַ ּדְ
ֲעלּו  ּיַ ְנֲהגּו, אֹו ׁשֶ ּיִ ין ַמֲחֵנה ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה' ׁשֶ י ְולֹא ָרִאיִתי ּבֵ ֵרא ְסעּוַדת ִמְצָוה. ְוַנַער ָהִייִתי ְוַגם ָזַקְנּתִ ּקָ ּתִ אֹו ׁשֶ
ֵיְצאּו  לֹא  ִהְרהּור  ִמיֵדי  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ּדְ ְוֵהִבינּו  ָיְדעּו  ּדְ ִמְצָוה,  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ַלֲעֹרְך  ֶזה,  ּכָ ַרֲעיֹון  ם  ָקְדׁשָ ְפֵתי  ׂשִ ַעל 

ר ְיֵהא.  ֶזה ְיֵהא ֲאׁשֶ ֲעָמד ּכָ ִמּמַ

ּכֹוֵתב  ֵאיֶנּנּו  י"ז  ִסיָמן  ְרֵאה  ת  ָרׁשַ ּפָ א'  ָנה  ׁשָ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ֶהָחׁשּוב  אֹון  ַהּגָ ם  ּגַ י  ּכִ יׁש  ְלַהְדּגִ ּוִבְרצֹוִני 
ְוֶזהּו  ְסעּוָדה,  ָלּה  ַלֲעׂשֹות  ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ ְדָבָריו  ּבִ ּכֹוֵתב  א  ַרּבָ ְוַאּדְ ְסעּוָדה,  ָלּה  ַלֲעׂשֹות  ְלַהְנִהיג  ָהָראּוי  ּמֵ ׁשֶ ִאּלּו  ּכְ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָיֹבאּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדר  ּגָ ִדיַרת  ּגְ ְגַלל  ּבִ ֶזה  הּוא  ׁשֶ אי  ּדַ ַלּוַ ְוָקרֹוב  ַבר,  ּדָ א  ַעּמָ ַמאי  ֲחֵזי  ּפּוק  ל  ׁשֶ ְבִחיָנה  ּבִ
ְסעּוָדה,  ַלֲעׂשֹות  ן  ּכֵ ּוְלַהְנִהיג  ֶזה  ּנֹות  ְלׁשַ ֶרֶמז  ּבְ ֲאִפּלּו  יַע  ַמּצִ לֹא  דֹוׁש  ַהּקָ ְוהּוא  ֲעָריֹות.  ִגּלּוי  ּדְ ֲאִביָזַרְייהּו  ּבַ
ְגֵדי  ּבִ ׁש  ְוִתְלּבֹ ַהּיֹום,  ֵמָחה אֹותֹו  ׂשְ ת  ַהּבַ ְהֶיה  ּתִ ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה(  ּלֹא  ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ ׁשֶ י  ּפִ ל ֶזה )ַאף ַעל  ּכָ ִעם  ׁשֶ ּכֹוֵתב  א  ֶאּלָ
ְוֶזה  ם.  ׁשָ ן  יֻעּיַ ּכִ ִמְצֹות  ֹעל  ּבְ ִניָסָתּה  ּכְ ַעל  ן  ּוְתַכּוֵ ֶהֱחָינּו  ׁשֶ ּוְתָבֵרְך  ָחָדׁש  ֶגד  ּבֶ ׁש  ְלּבַ ּתִ ָיָדּה  ְלֵאל  ֵיׁש  ְוִאם  ת  ּבָ ׁשַ

ֱאִליֶעֶזר. ִציץ  ָהַרב  ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ַעד  ְך.  ּכָ ַעל  עֹוְרִרין  ל  ּכָ ֵאין  ּבְ ל  ּוְמֻקּבָ ָרצּוי  אי  ַוּדַ ּבְ

G

ם  ּגַ ׁשֶ ַזַצ"ל  ָנֶאה  ים  ַחּיִ ַאְבָרָהם  ָהַרב  ים,  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ ַהּפֹוְסִקים  דֹוֵלי  ִמּגְ ְלֶאָחד  ָמָצאנּו  עֹוד 
ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ִסְפרֹו ְקצֹות  ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ְוַכְמֹבֶאֶרת  ת ִמְצָוה,  ּבַ ֲחִגיַגת  ּבַ ִלְנֹהג  ּלֹא  ׁשֶ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ הּוא הֹוֵלְך 
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ְוהּוא  ים,  ְלָנׁשִ ְזֻכּיֹות  ּוּוי  ׁשִ ל  ׁשֶ ֵריַח  ּבֹו  ֵיׁש  ִמְצָוה  ְלַבר  ה  ַהּזֶ ַהִחּקּוי  ׁשֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֶהָעָרה(,  ּבַ ַעּמּוד ב  ִסיָמן קמז  )ֵחֶלק ט 

ָלה נֹוֶתֶנת ַלֲחִגיגֹות,  ְמׁשָ ַהּמֶ ִרּיֹות ׁשֶ ּכָ נֹות ְוַהּסֻ ְגּדָ ה ָצַמח ַעל ֶרַקע ְמנֹות ַהּמִ ְנָהג ַהּזֶ ַהּמִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ִמְנָהג לֹא ָיֶפה. ְוׁשָ
יֶהן,  ּתֵ ם ׁשְ ר ְלַקּיֵ ּום ָהא ֶאְפׁשָ ת ִמְצָוה, ְוִאּלּו ִמּשׁ ְנָהג ַלֲחִגיגֹות ּבַ ט ַהּמִ ֵ ׁשּ נֹות ִנְתּפַ ר ַעל ַהּמָ ּלֹא ְלַוּתֵ ּוֵמְרצֹוָנם ׁשֶ
ם  ׁשָ ִויַבּלּו  נֹות  ְגּדָ ַהּמִ ה  ּמָ ׁשָ קּו  ְיַחּלְ רֹובֹות  ְוַהּקְ א  ָהִאּמָ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ְתֵלי  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֲחִגיָגה  ר  ּוְלַסּדֵ נֹות  ַהּמָ ל  ְלַקּבֵ

ְמָחה. ל ׂשִ ֲאִויָרה ׁשֶ ּבַ

G

ְסעּודֹות  ים  עֹוׂשִ ֵאין  ַמּדּוַע  מּוס  ּכָ ַטַעם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַזַצ"ל  ֵרייִניַמן  ּגְ ַמְרָיהּו  ׁשְ ָלַרב  ָאַמר  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ׁשֶ ּומּוָבא 
ה ִאיׁש ּתֹוְלדֹות ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵחֶלק ג ַעּמּוד  ים ְסעּוָדה זֹו )ַמֲעׂשֵ ּלֹא עֹוׂשִ ים ׁשֶ ַנּזִ ּכְ ְך ָהַאׁשְ ָעְמדּו ַעל ּכָ ת ִמְצָוה, ּוֶפֶלא ׁשֶ ּבַ

קסט(.
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ׁשּו  ֵמִאים, לֹא ָחׁשְ חֹות ָנֲעָצה ֶאת ְטָלֶפיָה ַהּטְ ָלה ָהֲארּוָרה ּפָ ּכָ ֶהן ַהַהׂשְ ּבָ ְקִהּלֹות ְסָפַרד, ׁשֶ ּבִ ן ׁשֶ ְמַעְנֵין ְלַצּיֵ
נֹו  א ּבְ י ַאְבָרָהם מּוָסִפּיָ אֹון ַרּבִ ַתב ָהַרב ַהּגָ ּכָ ת ִמְצָוה, ַוֲאִפּלּו עֹוְדדּו ֶאת ֶזה. ּוְכמֹו ׁשֶ ְנֹהג ֲחִגיַגת ּבַ ִמּלִ

ים ָוֶחֶסד ֵחֶלק  ָמה ְלִסְפרֹו ַחּיִ ַהְקּדָ ב ּבַ ָנה אֹודֹוָתיו ִנְכּתַ אַתִים ׁשָ ָהָיה ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמּמָ ה )ׁשֶ ים מּוָסאִפּיָ י ַחּיִ ל ַרּבִ ׁשֶ
ְכְנָסה  ּנִ ּיֹום ׁשֶ ה ְסעּוָדה ּבַ עֹוׂשֶ ֹקֶבץ ֹנַעם ֵחֶלק ז' ַעּמּוד ד( - ִמי ׁשֶ הּוְבָאה ּבְ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ָתב, ּבִ ב הֹוָצַאת ְמכֹון ַהּכְ

ִהיא,  ִמְצָוה  עּוַדת  ּסְ ׁשֶ ִנְרֶאה  ֶאָחד,  ְויֹום  ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ָלּה  ְלאּו  ּמָ ׁשֶ ְצֹות,  ַהּמִ ִחּיּוב  ּבְ ּתֹו  ּבִ
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ָצְרַפת  ָעֵרי  ּבְ נֹוֲהִגים  ְוֵכן  ָלֶזה,  ֶזה  ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ַמה  י  ּכִ ֶאָחד,  ְויֹום  ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ לֹו  ְלאּו  ּמָ ׁשֶ ַנַער  ּבְ מֹו  ּכְ
ת ִמְצָוה,  ּבַ ית  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ִמְצָוה, ְוֵכן ְלַבת  ר  ּבַ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְלֵבן  ִמְצָוה  ּוְסעּוַדת  ְמָחה  ׂשִ יֹום  ַלֲעׂשֹות  ֲעָירֹות,  ָאר  ּוִבׁשְ
ַסק  ּפָ ב ָלֶלֶכת, )ּוְכמֹו ׁשֶ ְסעּוָדה זֹו, ַחּיָ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִאם קֹוְרִאים לֹו ּוַמְזִמיִנים אֹותֹו ְלִהׁשְ ּה ׁשֶ ּוִמְנָהג ָנכֹון הּוא. ְוָנְפָקא ִמּנָ

ִרית ִמיָלה(.  יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן רסה ָסִעיף יב ְלִעְנַין ְסעּוַדת ּבְ ּה ּבְ ַהּגָ ָהַרָמ"א ּבַ
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ַזַצ"ל  ים  ִנּסִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ְיֵדי  ַעל  ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ַזַצ"ל  ה  מּוָסאִפּיָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ זֹו  ׁשּוָבה  ּתְ
ת  ּבַ ִגיל  ּבְ ִלְהיֹוָתּה  ֹקֶדם  ה  ְקַטּנָ ה  ַיְלּדָ י  ִמּפִ ֲהדּות,  ְוַהּיַ ַהּתֹוָרה  ַעת  ּדַ ַמִהי  ִמְצָוה,  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  אֹודֹות  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ְך ָהָיה... ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ִמְצָוה. ּוַמֲעׂשֶ

ְצֹות  ְתָקֶרֶבת ְלִגיל ַהּמִ ֵתל ָאִביב ַהּמִ סֹוִדי ּבְ ֶפר ַהּיְ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ה ו' ׁשֶ ִכּתָ ְלִמיָדה ּבְ ָרֶנִביץ', ּתַ ָהְיָתה ֹזאת ָנאָוה ּגְ
 ,12 ַה –  ּה  ְדּתָ ֻהּלַ יֹום  ִהְתָקֵרב  ֶ ִמּשׁ זֹו.  ֵאָלה  ׁשְ ּבִ ַהְכָרָעה  ִליֵדי  ְלָהִביא  ָלִלית,  ַהּכְ כּות  ַהּזְ ָלה  ְלּגְ ִנְתּגַ ְזכּוָתּה  ּבִ ׁשֶ
ַנת ַה- 13.  יָעם ִלׁשְ ַהּגִ ִנים ּבְ עֹוְרִכים ַלּבָ דֹוֶמה ַלֲחִגיָגה ׁשֶ ת ִמְצָוה, ּבְ ֲחִגיַגת ּבַ ּה ּבַ ָקה ַנְפׁשָ ְמֹאד ָחׁשְ

א. ּבָ ָבר ַלּסַ ּנֹוַדע ַהּדָ ָדה, ַעד ׁשֶ ָחה לֹא ִהְתַנּגְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְלַהְכִניס  ּוָפַחד  יֹו"ד  ל  ׁשֶ ֲאִפּלּו קֹוצֹו  ּנֹות  ְלׁשַ ָהָיה  ָחֵרד  ָעה,  ּדֵ ְלדֹור  ִריד  ׂשָ ָהָיה  ׁשֶ א  ּבָ ַהּסַ
ּלֹו: ָלאו! ׁשֶ ֵקן, ְוהּוא ּבְ ְכֵנַע ֶאת ַהּזָ ָחה ִנּסּו ְלׁשַ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ל ּבְ ֶקף. ּכָ ָכל ּתֹ ד ּבְ ֶזה, ְוִהְתַנּגֵ ּכָ ִחּדּוׁש ׁשֶ
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ַסק  ּפְ ׁש  ּוְלַבּקֵ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ י  ָהָראׁשִ ָהַרב  ֶאל  ִלְפנֹות  ַעְצָמּה  ַעת  ּדַ ַעל  ה  ַטּנָ ַהּקְ ָנאָוה  ֶהְחִליָטה  ֵיאּוׁש  ֹרב  ּבְ
יַצד  ּכֵ ם  ּלָ ּכֻ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ֶאת  ּוְלָתִמיד  ַאַחת  ִיְפֹסק  ָברֹו,  ּדְ ֶאת  י  ָהָראׁשִ ָהַרב  ֹיאַמר  ה,  ַרּבָ ַאּדְ יו.  ִמּפִ ֲהָלָכה 
ְתָבה  ּכָ ּה,  ְרּתָ ְחּבַ ִמּמַ ף  ּדַ ה  ְוָתְלׁשָ ָנאָוה  ָבה  ָיׁשְ ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ּקּול  ְלׁשִ ָנתּון  ָהִעְנָין  ְיֵהא  ְוַאל  ִלְנֹהג, 
ֵתל  ּבְ ּיֹות  ְלּפִ ּתַ ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ ו'  ה  ּתָ ִמּכִ ָנאָוה   – ה"  ַיְלּדָ בֹודֹו  ּכְ ֶאל  "ּפֹוָנה  י  ָהָראׁשִ ָהַרב  ֶאל  ׁש  ִנְרּגָ ב  ִמְכּתָ
ִמְצָוה.  ר  ּבַ ְלֶיֶלד  ָלֹחג  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ָנהּוג  י,  ּלִ ׁשֶ ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ִהיא  בּועֹות  ׁשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ עֹוד  ּבְ ר  "ֲאׁשֶ ָאִביב. 
דּות  ִהְתַנּגְ ּבְ ִנְתֶקֶלת  ֲאִני  ּיֹום  ּכַ ָלל.  ּכְ ֶזה  ְמֹאָרע  נּו  ִצּיְ לֹא  ה  ַיְלּדָ ּלְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ִמְצָוה.  ְלַבר  ִיֲחסּו  ְמֻיֶחֶדת  יבּות  ַוֲחׁשִ
ַהְמֻיָחד  ִסְגנֹוָנּה  ּבְ ה  יׁשָ ַמְדּגִ  – ְמֹאד"  ֲאִני  "ּוְתֵמָהה   -12 ַה  י  ְדּתִ ֻהּלַ יֹום  ּבְ ֲחִגיָגה  ַלֲעִריַכת  ָסִבי,  ד  ִמּצַ ה  ָקׁשָ
ִחּנּוְך  ׁשֶ רּור  ּבָ ם  ּגַ ַוֲהֵרי  ַעל,  ֵמַהּבַ ה  ּמָ ּכַ י  ּפִ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶבת  ְמַעּצֶ ָחה,  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ִית  ַהּבַ מּות  ּדְ ֶאת  י  ּכִ ָידּוַע  ֲהֵרי  "ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְנָסּה  ִהּכָ יֹום  ֶאת  ָחְגגּו  ְולֹא  נּו  ִצּיְ לֹא  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  ה.  ָ ָהִאּשׁ ַעל  ר  ִעּקָ ּבְ מּוָטל  א,  ַהּבָ ַהּדֹור  ֶזה  ַהְיָלִדים 
ַמע  "ׁשְ דּונּו  ִלּמְ ַרּבֹוֵתינּו  ם  ּגַ ֲהֵרי  ֶניָה?  ּפָ ַעל  ן  ַהּבֵ ֶאת  יפּו  ֶהְעּדִ ְוָלָמה  ִמְצֹות,  ְלֹעל  ה  ָהֻאּמָ ֵאם  ִהיא  ׁשֶ ה,  ָ ָהִאּשׁ
ֶזה  ִיְהֶיה  לֹא  ַהִאם  ים  ַהַחּיִ ְטֵחי  ׁשִ ָכל  ּבְ ְמֹעָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ְוַכּיֹום  ָך"  ִאּמֶ ּתֹוַרת  ׁש  ּטֹ ּתִ ְוַאל  ָאִביָך,  מּוַסר  ִני  ּבְ
ִלְקַראת  ה  ְלּדָ ַהּיַ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ֱאֶמת  ּבֶ ָצִריְך  ָאְמָנם  ְוִאם  ִמְצָוה?  ת  ַהּבַ ֲחִגיַגת  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ְלעֹוֵדד  כֹון  ַהּנָ ִמן 
ֹזאת?  ּכָ ֲחִגיָגה  ַלֲעֹרְך  יַע  ַמּצִ ֲאדֹוִני  יַצד  ּכֵ ִמְצָוה,  ת  ַהּבַ ַלֲחִגיַגת  ָלֵתת  ַדאי  ּכְ מּות  ּדְ ַמה  ֲעֶלה,  ַהּנַ ְפִקיָדּה  ּתַ

ָנאָוה  חֹוֶתֶמת  ַרב  ּוְבָכבֹוד  ּתֹוָדה  י  ִרְגׁשֵ ּבְ ִהיָרה".  ַהּמְ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ַעל  ִלְכבֹודֹו  ֶאְהֶיה  ּתֹוָדה  "ַוֲאִסיַרת 
ׁש.  ְרּגָ ַהּנִ ָבּה  ִמְכּתָ ַעל 
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י: ְכָתב ִאיׁשִ ב ַעל ְמדֹוָכה זֹו ְוָעָנה ָלּה ּבִ י ָיׁשַ ָהַרב ָהָראׁשִ

ר תשכ"ג  ֲאִריְך: י"ב ִאּיָ ּתַ

ָנה ְויֹום  יָעה ִל-12 ׁשָ ִהּגִ ה ׁשֶ ת ִמְצָוה ְלַיְלּדָ ֵאָלה ִאם ֵיׁש ַלֲעֹרְך ֲחִגיַגת ּבַ ְ ב ּבֹו עֹוַרְרּתְ ֶאת ַהּשׁ י ִמְכּתָ ְלּתִ "ִקּבַ
ר  ּבַ ֲחִגיַגת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְקִהּלֹות  ָכל  ּבְ ִמיד  ִמּתָ עֹוְרִכים  ֶיֶלד  ּלְ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ֵבְך.  ִמְכּתָ ּבְ ַטַעם  ְבֵרי  ּדִ ה  ּמָ ּכַ ָמָצאִתי  ֶאָחד, 
ר  ֲאׁשֶ עֹוד  ין.  ִפּלִ ּתְ ַחת  ַהּנָ ִמְצַות  ְוִהיא  ִדית  ִמּיָ ִמְצָוה  לֹו  נֹוֶסֶפת  ְצֹות,  ַהּמִ ְלֹעל  ִנְכַנס  ּבֹו  ׁשֶ ּיֹום  ּמִ ׁשֶ ִהיא,  ִמְצָוה 
ֵאין  ִדית ּוְמֻיֶחֶדת. ְואּוָלם ֵאין ֹזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָפֶניָה ִמְצָוה ִמּיָ ה ָאְמָנם ִנְכֶנֶסת ְלֹעל ִמְצֹות אּוָלם ֵאין עֹוֶמֶדת ּבְ ַיְלּדָ
יָה. ֶאת  ַחּיֶ ּבְ ֲחִגיָגה ִלְכבֹוד ְמֹאָרע ֶזה  ַלֲעֹרְך  ְוָרצּוי  ה, ָראּוי  ַרּבָ ַאּדְ ִניָסָתּה ְלִמְצֹות.  ּכְ יֹום  ּבְ ֹמַח  ִלׂשְ ְצִריָכה  ת  ַהּבַ
ָבִרים ְלֶרֶגל ַהְמֹאָרע  א ּדְ ָ ל ַרב. ָהַרב ִיׂשּ פּות ׁשֶ ּתְ ּתַ ֶחְבַרת ְקרֹוֶביָה ִויִדידֹוֶתיָה, ּוְבִהׁשְ ִית ּבְ ּבַ ַהֲחִגיָגה ֵיׁש ַלֲעֹרְך ּבַ

ֵמיֶהן. ל ְמַקּיְ ָכר ׁשֶ ְצֹות, ּוַבּשָׂ ֹמר ֶאת ַהּמִ ה, ִלׁשְ ַמֲעַלת ַהֻחּקָ ר ּבְ ה, ִויַדּבֵ ַהּזֶ

ַעל  ְקָצָרה  ַהְרָצָאה  ִכין  ּתָ ׁשֶ כֹון  ַהּנָ ִמן  ֶהֱחָינּו".  "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ ָעָליו  ּוְתָבֵרְך  ָחָדׁש  ֶגד  ּבֶ ׁש  ְלּבַ ּתִ ׁשֶ ָראּוי  ת,  ַהּבַ
אֹוָתְך,  ְמָבֵרְך  ִהְנִני  ֹזאת  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ ֹזאת.  ל  ׁשֶ ּה  ֵמָעְנׁשָ ָטַרִני  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ֹיאַמר:  ָהָאב  ַהּיֹום,  ֵעֶרְך  ְוַעל  ַהְמֹאָרע 
י  ְוִתְזּכִ ּה.  ּוְמָסְרּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּתֹוַרת  ִעם  ֲעבֹותֹות  ּבַ ְקׁשּוָרה  ְהִיי  ּתִ ים,  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּבַ סּוָגה  ים  ַחּיִ ּבַ ְך  ְרּכֵ ּדַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ְמַחת הֹוַרִיְך".   ְמָחֵתְך ּוְלׂשִ ָרֵאל, ְלׂשִ ִית ֶנֱאָמן ְלִיׂשְ ְלָהִקים ּבַ

ים ִיְצָחק ִנּסִ

ָרֵאל.  י ְלִיׂשְ ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ְוָהַרב ָהָראׁשִ
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 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ת  ּבַ ַלּתֹוָרה ִלְכבֹוד  ֲעֶלה  ּתַ ּתֹו  ּבִ ׁשֶ ָרָצה  ׁשֶ ּכֹוֵתב ְלָאב  ים  ִנּסִ ֵרי תשכ"ד, ָהַרב  ִתׁשְ ּבְ ן,  ִמּכֵ ָנה ְלַאַחר  ֲחִצי ׁשָ
יַע ַרְעיֹונֹות ֲאֵחִרים: ִמְצָוָתּה, ַאְך ָהַרב ַמּצִ

יִרים  ּוַמּכִ ְיִדיִדים  ְלַהְזִמין ְקרֹוִבים,  ִמְצָוה  ר  ַלּבַ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִמְצָוה  ת  ַלּבַ ְמָחה  ׂשִ יֹום  ַלֲעׂשֹות  טֹוב ְוָיֶפה 
ֶגד ָחָדׁש, ְוִאם ֲחָכָמה ִהיא ָראּוי  ֶהֱחָינּו ַעל ּבֶ ת ׁשֶ ְרּכַ ת ִמְצָוה ּבִ אֹותֹו ַמֲעָמד ְמָבֶרֶכת ַהּבַ ְמָחה, ּבְ ּשִׂ ָפם ּבַ ּתְ ּוְלׁשַ
ת  ה, ַוֲאִבי ַהּבַ ת ַחּנָ ִפּלַ סּוִקים ִראׁשֹוִנים ִמּתְ ֵני ּפְ בֹוָרה ּוׁשְ יַרת ּדְ יֹוָמא, ְוִתְקָרא ֶאת ׁשִ ָבִרים ֵמִעְנָיָנא ּדְ אַמר ּדְ ּתֹ ׁשֶ
ְרָבָבה",  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאּתְ  "ֲאֹחֵתנּו  ָלּה  ְוֹיאְמרּו  אֹוָתּה  ִויָבְרכּו  ֹזאת,  ל  ׁשֶ ּה  ֵמָעְנׁשָ ָטַרִני  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ֹיאַמר  ִמְצָוה 
ים - ִמּתֹוְך ַמֲאַמר  ָתב ַיד ָהַרב ִנּסִ ׁשּוָבה ִמּכְ ל, ֲאָבל לֹא ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה )ּתְ ּלֵ ֶנֶסת ְלִהְתּפַ ֵלְך ִלְפֵני ֵכן ְלֵבית ַהּכְ ּתֵ ְוַכּמּוָבן ׁשֶ

ַטְייָמן ִמְכֶלֶלת ֶהְרצֹוג ַעּמּוד 19(. ל ַהחֹוֵקר ַאְבָרָהם ׁשְ ת ִמְצָוה' ׁשֶ 'ּבַ
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ְך  ִלְמׁשֹ ִעּדּוד  ּכְ ִמְצָוה  ת  ַהּבַ ֶטֶקס  ֶאת  ג  ַלְחּגֹ ִנית  ַרּבָ ָיְזָמה  ָהְיָתה  ִמְצַרִים,  ּכְ ָהֲאֵחרֹות  ְסָפַרד  ַאְרצֹות  ּבְ ם  ּגַ
ל  י ׁשֶ ּה ָהָראׁשִ ַרּבָ ֵהן ָאז ּכְ ּכִ ן ׁשֶ הּו ַחּזָ ָהָעְלָתה ַעל ְיֵדי ָהַרב ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ נֹות ָהְרחֹוקֹות ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהּצָ ֶאת ַהּבָ
ָראטֹו )ִמּתֹוְך  ִוד ּפְ ְרּגֹוָלה, ְוָהַרב ּדָ ל ּפֶ ְלכּו ַאֲחָריו, ָהַרב ְרָפֵאלֹו ּדֶ ּמָ ִנים ׁשֶ ַדְרּכֹו ָהַרּבָ יכּו ּבְ ה,  ְוִהְמׁשִ ִרּיָ ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ

ֶחֶבל טּוִניְסָיה ָחְגגּו ֶאת ֶטֶקס  ם ּבְ ַטְייָמן ִמְכֶלֶלת ֶהְרצֹוג ַעּמּוד 15-16(.  ּגַ ל ַהחֹוֵקר ַאְבָרָהם ׁשְ ת ִמְצָוה' ׁשֶ ַמֲאַמר 'ּבַ

ִמְצָוה  ִלְבנֹות  ה  ָרׁשָ ּדְ ֶהֱעִביר  טּוִניס,  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ְתרּוג,  ׁשִ ָהַרב  ׁשֶ ְלָכְך  ֵעדּות  ָנּה  ְוֶיׁשְ ִמְצָוה,  ת  ַהּבַ
תּוִניס" ֶיַדע ַעם - ב ַעּמּוד 5(. ב ּבְ הּוִדי ַהּיֹוׁשֵ ץ, "ָהָעם ַהּיְ ַנת תרפ"ו )1925(. )נ. ְסלּוׁשְ ׁשְ ּבִ
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ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ִלְכבֹוד  ה  ְדָרׁשָ ּבִ ַנת תשכ"ט )1969(  ׁשְ ּבִ ֵחיָפה  ָהִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ אׁש  ָ ַמּשׁ יֹוֵסף  ְבֵרי ָהַרב  ּדִ ן ֶאת  ְמַעְנֵין ְלַצּיֵ
ל  ְלּגֵ ה, ְוִנְתּגַ יָקה ְוַהֲחָדׁשָ ְצרּות ָהַעּתִ ֵעי ְיהּוָדה ָיָצא, ַרק ֵמַהּנַ ת ִמְצָוה לֹא ִמּמְ ָאַמר: ִמְנַהג ֲחִגיַגת ּבַ ְצָוה ׁשֶ ת ַהּמִ ּבַ
ם  ְלׁשֵ ַרק  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ה  ְלַכּמָ ר  ְרּדֵ ִנְתּדַ ּוֵמֶהם  ָרתֹו,  ְלַמּטְ ֶאָחד  ל  ּכָ ּבֹו  ׁשּו  ּמְ ּתַ ְוִנׁשְ ָהֶרפֹוְרִמית,  ָלֵעָדה 
ִכיָנה. )ֵסֶפר  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ה ְלַהְכִניסֹו ּתַ ְנָהג ַהּזֶ ר ֶאת ַהּמִ ָחה ְוֵרִעים ֲאהּוִבים, ְוָאַמְרנּו ְלַגּיֵ ּפָ ֵהל ִמׁשְ ְמָחה, ְלִהּקָ ׂשִ
ת ִמְצָוה  ר ִמְצָוה אֹו ַנֲעַרת ַהּבַ ַער ַהּבַ ּנַ יר ֶטֶקס ׁשֶ ם ִהְזּכִ ְתׁשּוָבתֹו ׁשָ ה ְלַבת ִמְצָוה ַעּמּוד רב(. ְוָאְמָנם ּבִ ָרׁשָ ֵנר ִמְצָוה ּדְ

ַרק  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ֲערּות,  ְוַהּבַ ְלדּות  ַהּיַ קּוַפת  ּתְ ַלֲעֹזב ֶאת  ַעְצָמם  ִלים ַעל  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ִעים  ּבָ ְוִנׁשְ ד ֶאל ַעל  ַהּיָ ְמִניִפים ֶאת 
יָקה.  ְצרּות ָהַעּתִ ת ִמְצָוה ָיָצא ֵמַהּנַ ְנַהג ֲחִגיַגת ּבַ ּמִ יר ׁשֶ ַעל ִמְנָהג ֶזה ִהְזּכִ
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ה,  מּוָסאִפּיָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַדְרּכֹו  ּבְ ָהְלכּו  ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים  עֹות  ּדֵ ֶאת  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ְטנּו  ִלּקַ ֶזה,  ִחּבּור  ּבְ
ִנים  רֹות ׁשָ ִכְתֵביֶהם ֶנֶאְמרּו ִלְפֵני ֶעׂשְ ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבְ ת ִמְצָוה, ַהּדְ ג ּבַ ְחּגֹ ׁש ִמּלַ ל ֲחׁשָ קּו ּכָ חּו, ְוִסּלְ ּבְ ירּו ְוׁשִ ִהּתִ ׁשֶ

ּוַמְתִאיִמים יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלדֹוֵרנּו. 

יֹום  ּבְ ְנַהג  ּתִ ִמְצָוה  ת  ַהּבַ ת  ְלּדַ ּיַ ׁשֶ ּוְכַדאי  ָראּוי  ׁשֶ ֲחׁשּובֹות,  ַהְנָהגֹות  ְוהֹוַסְפנּו  ַתְבנּו  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ
ם ָהַלְכנּו.  ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, ּוְבַדְרּכָ ִטים ִמּדִ ם ֲערּוִכים ּוְמֻלּקָ ּלָ ֶזה, ּכֻ

ִניעּות  ַהּצְ ל  ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ ַאּמֹות  י  ּפִ ַעל  ִלְהיֹות  ֶבת  ַחּיֶ ִמְצָוה  ת  ַהּבַ ֲחִגיַגת  ֶעֶצם  ׁשֶ ּמּוָבן  ּכַ
ִמְצָוה  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ְוׁשֶ זֹו,  ִמְצָוה  עּוַדת  ִמּסְ ָלה  ּקָ ּתַ ֵצא  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ְלדֹור,  ִמּדֹור  ַהְמסּוָרה 
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ן ׁשּו"ת ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ָשַעיֹו )ֵחֶלק א' ֵחֶלק ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן ב(.  ֲעֵבָרה. )ַעּיֵ ָאה ּבַ ַהּבָ
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ְצָוה: ל ָהַרב ַיֲעֹקב ַאֲהֹרן ֶעְטִליְנֶגר ַזַצ"ל ִלְבנֹות ַהּמִ ֶרת ְלֵעיל, ׁשֶ ְזּכֶ תֹו ַהּנִ ָרׁשָ ֶקַטע נֹוָסף ִמּתֹוְך ּדְ ם ּבְ ּוְנַסּיֵ

ָך ֶאת ַלַהט  ַעּמְ ְלָבבֹות  ּבִ ְוִהְדַלְקּתָ  ְוֵאׁש  ר ִסיַני ַמִים  ִמְדּבַ ּבְ ְבּתָ  ִעְרּבַ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ִלְפֵני ֲאָלִפים  רֹוִמים,  ּמְ ׁשֹוֵכן ּבַ
ן  ֵבל. ּתֵ ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ִאירּו ֶאת ּכָ ּיָ ָכל ֵעת ֶאל ּתֹוְך ָהֲאֵפָלה ָהרּוָחִנית, ַעד ׁשֶ ר ַקְרֵני אֹוָרּה חֹוְדרֹות ּבְ ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ
ָך  ֵדי ְלָעְבּדְ ר ֵאׁש ְלתֹוְך ְלָבָבם ּכְ ם, ְוַהְחּדֵ ּלָ ִרּיֹות ּכֻ ִים ְוֶאת ֵאׁש ָהַאֲהָבה ֵאֶליָך ְוֶאל ַהּבְ ְלַמֲאִמיֶניָך ֶאת ֹטַהר ַהּמַ
ּוְבָרָכה  ר  ׂשּו ֹאׁשֶ ְיַחּפְ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ִוּתּוָריו,  ל  ר ִעם ּכָ ְדּבָ ִמיד ֶאת ֵסֶמל ַהּמִ ֶניָך ִיְראּו ּתָ ּבָ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֵלם.  ֵלָבב ׁשָ ּבְ
ַעד  ֵמֵהן  ַנַחת  ְוִיְרוּו  ְמָחה  ַהּשִׂ ְמלֹא  ִיְראּו ֶאת  לּו  ַהּלָ נֹות  ַהּבָ הֹוֵרי  ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ִניעּות.  ּצְ ּבַ ִאם  י  ּכִ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ר  ֹעׁשֶ ּבָ
ּוְבָכל  ְתָך  ִגּנָ ּבְ ְלִתְפֶאֶרת  ִיְצְמחּו  ו,  ַעְכׁשָ ים  ָהַרּכִ ה  ָהֵאּלֶ ִרים  ְהּדָ ַהּנֶ ָרִחים  ַהּפְ ׁשֶ ָרצֹון,  ְיִהי  טֹוָבה.  יָבה  ְוׂשֵ ִזְקָנה 

א ְכבֹוֶדָך! ִעים ִלְפֵני ִכּסֵ יֶהם ַיֲעֶלה ָהֵריַח ַהּנָ ַחּיֵ

ָאֵמן.



ְסֵקי  ֵמָא+ה ּפִ
ֲהָלָכ+ה +ַהְנ+ָהָגה 
ִעְנַין  ים ּבְ ְוִחּדּוׁשִ

ת ִמְצָוה' 'ּבַ

ְסֵקי  ְסֵקי ֵמָא+ה ּפִ ֵמָא+ה ּפִ
ֲהָלָכ+ה +ַהְנ+ָהָגה ֲהָלָכ+ה +ַהְנ+ָהָגה 
ִעְנַין  ים ּבְ ִעְנַין ְוִחּדּוׁשִ ים ּבְ ְוִחּדּוׁשִ

ת ִמְצָוה' ת ִמְצָוה''ּבַ 'ּבַ
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יַני. א.  ה ִמּסִ ִנים הּוא ֵמֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ת ִמְצָוה ַאַחר י"ב ׁשָ ית ּבַ ֲעׂשֵ ּנַ עּור ֶזה ׁשֶ ׁשִ
ׁשּו"ת ַמֲהִרי"ל ִסיָמן נא

ֶבן ה' ב.  ְכִתיב "ַוּיִ ף מה ַעּמּוד ב( ּדִ ה ּדַ ָמָרא )ִנּדָ ּגְ ִגיל י"ג, ָאְמרּו ּבַ ינֹוק ּבְ ִגיל י"ב ְוַהּתִ יֹנֶקת ּבְ ַהּתִ יֹנֶקת קֹוֵדם ְלִתינֹוק ׁשֶ ּתִ ֶ  ּוַמה ּשׁ
ָנה  ׁשְ ֵפרּוׁש ַהּמִ "ם ּבְ ִאיׁש. ְוָהַרְמּבָ ה יֹוֵתר ִמּבָ ָ ִאּשׁ יָנה ְיֵתָרה ּבָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ד ׁשֶ ית ב, כב(, ְמַלּמֵ ֵראׁשִ ָלע" )ּבְ ֶאת ַהּצֵ

ִאיׁש. ה ָלֹרב ְקָצִרים יֹוֵתר ִמּבָ ָ י ָהִאּשׁ ַחּיֵ ַתב, ְלִפי ׁשֶ ָנה ו'( ּכָ ֶרק ה' ִמׁשְ ה ּפֶ )ִנּדָ

ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב ַמֶּסֶכת ִנָּדה ֶּפֶרק ה 

ָנה ִלְפֵני ָהִאיׁש. .  ל ֹעל ִמְצֹות ׁשָ ּלֹא לֹוֶמֶדת ּתֹוָרה ֵיׁש ָלּה ּכֹחֹות ְיֵתִרים ְלַקּבֵ ת ׁשֶ ַהּבַ
ַרִׁש"י ְּכֻתּבֹות ַּדף נ ַעּמּוד א ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ּוְבִתיֹנֶקת

ּוִאין ְוַעל ד.  ׂשּ ָנה ְוהּוא מֹוֶרה ַעל ַהֶחְדָוה ְוַהּנִ ִגיל י"ב ּוְכֶנֶגד ֶזה ַמֲהַלְך ּכֹוַכב ֶצֶדק הּוא י"ב ׁשָ ת ִמְצָוה ּבְ ית ּבַ ֲעָרה ַנֲעׂשֵ ַהּנַ
ָנה ו'(. ֶרק ד' ִמׁשְ ַרֲאָב"ד )ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה ּפֶ ְמֹבָאר ּבָ ֵהָריֹון ּכַ

ָהַרב ָׁשלֹום מֹוְסקֹוִביץ' ֵסֶפר ַּדַעת ָׁשלֹום ֵחֶלק ב ַעּמּוד קכו

ֵקָבה. ה.  ָכר, ְוי"ב ַלּנְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַלּזָ י"ג ׁשָ ָאָדם הּוא ּבְ ה ּבָ דֹוׁשָ ֶפׁש ַהּקְ ִניַסת ַהּנֶ ר ּכְ ַמר ְוִעּקַ  ּגְ
ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִסיָמן ד ָסִעיף ב

ים ִלקּוִטים ַהְנָהגֹות ְוִחּדּוׁשִ
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א ו.  ִגיַמְטִרּיָ ת ִמְצָוה ּבְ - ֶז"ה ּבְ ֵקָבה ִנְהֵיית ּבַ ַהְינּו ַהּנְ ָנה זֹו ּדְ ּוָ זֹו, ְוַהּכַ ֶזה ְוֶזה ּבָ ר ּוַבת ִמְצָוה – זֹו ּבָ ֶרֶמז ִחיָדִתי ָנְתנּו ְלִגיָלֵאי ַהּבַ
א 13.  יַמְטִרּיָ ר ִמְצָוה ּבְ – ז"ֹו ּגִ ָכר ִנְהֶיה ּבַ ַהְינּו ַהּזָ י"ב, ְוֶזה ּדְ

ָהַרב יֹוֵסף ָּבא ָּגד ַנַחל ֵאיָתן ַעּמּוד 1065

ַעל. .  ֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז ַהֵחֶלק ֱאלֹוּהַ ִמּמָ ֶיֶתר ׂשְ ק ֶאְצָלּה ּבְ ת ִמְצָוה ִמְתַחּזֵ יֹום ַהּבַ ּבְ
ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ֻקְנְטֵרס י"ב ְלִמְצֹות ֶּפֶרק ו

ָאז ח.  ר ִמְצָוה ּוַבת ִמְצָוה, ׁשֶ ל ַאֲחֵרי ּבַ ֹאֶפן ׁשֶ ר, ְוהּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ ָ יל ַהְמֻאּשׁ ָבר ַלּגִ יַע ּכְ ִהּגִ ה ׁשֶ ֵמַח ַעּתָ ְוָלֵכן הּוא ׂשָ
ֶיֶתר ֹחֶזק, ַחּיּות  ל ִמְצָוה ּבְ ם ּכָ ם עֹוד יֹוֵתר ִמְצֹות, ּוְלַקּיֵ ּיּוַכל ְלַקּיֵ רּוְך הּוא ַעְצמֹו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָכר ְמֻיָחד, ְוִסּיּוַע ְמֻיָחד ֵמַהּקָ נֹו ׂשָ ֶיׁשְ

ְמָחה.  ְוׂשִ
ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבִוויְטׁש ֻקְנְטֵרס ַּבת י"ב ְלִמְצֹות ֶּפֶרק ו

תֹוָרה ּוְבִמְצֹות.  .  ָבה ּבְ ְתַחּיְ ּנִ יָון ׁשֶ ת, ּכֵ ל ַהּבַ ית ׁשֶ ָדה ָהֲאִמּתִ ת ִמְצָוה הּוא יֹום ַהּלֵ יֹום ַהּבַ
ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ֻקְנְטֵרס ַּבת י"ב ְלִמְצֹות ֶּפֶרק ז

ֻדְגַמת "ַהּיֹום י.  ֵלמּות, ְוהּוא ּבְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ית ִאיׁש ִיׂשְ ֲעׂשֵ ּנַ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְמָחה ּגְ ה ְוׂשִ ת ִמְצָוה הּוא יֹום ְסֻגּלָ יֹום ַהּבַ
ָבִרים כז, ט(. ה ִנְהֵייָת ְלָעם" )ּדְ ַהּזֶ

ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ֻקְנְטֵרס ַּבת י"ב ְלִמְצֹות ֶּפֶרק ז

יׁש ְוִלְראֹות ֶאת אֹותֹו יא.  ה ְלַבר ִמְצָוה אֹו ְלַבת ִמְצָוה, ְצִריִכים ֵהם ְלַהְרּגִ ה ַנֲעׂשֶ ֶלד אֹו ַיְלּדָ ּיֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ
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יֹום  ם ּבְ ְך הּוא ּגַ יֹום ֶזה. ּכָ ֹמַח ְמֹאד ּבְ ֵכן ְצִריִכים ִלׂשְ ּלָ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ָרֵאל. ְוָאְמרּו ּבַ ָנה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ּבֹו ִנּתְ בּועֹות, ׁשֶ ָ מֹו ַחג ַהּשׁ יֹום ּכְ
ן ּתֹוָרה...  ל ַמּתַ יֹום ׁשֶ ִבילֹו ּכְ ׁשְ ָרֵאל, ֲהֵרי ֶזה ּבִ ַלל ִיׂשְ ל ּכְ מֹו ּכָ ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּכְ ה ּבְ דֹול, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ְמֻצּוֶ ה ּגָ ָטן ַנֲעׂשֶ ַהּקָ ׁשֶ

ָהַרב ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיְרַּבְך ִמְּכָתב ָידֹו מּוָבא ְּבֵסֶפר ַׁשְלֵמי ִׂשְמָחה ַעּמּוד תרעז-תרעח

ף קסה ַעּמּוד ב, יב.  ַלח ּדַ ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ֶרק טז ֲהָלָכה ב, ּוַבּזַֹהר ַהּקָ י ָנָתן ּפֶ ַרּבִ ן י"ג ִנְכָנס ּבֹו ֵיֶצר ַהּטֹוב )ָאבֹות ּדְ ּבֶ ֲחַז"ל ׁשֶ ֹבָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַבת י"ב. ם הּוא ּבְ ְך ּגַ ף קו ַעּמּוד ב( ּכָ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ם ּפָ ְוׁשָ

ָהַרב ָמְרְּדַכי ְּגרֹוס ֵסֶפר אֹור ְלַאְרַּבע ָעָׂשר ִסיָמן לד 

ל אֹור י .  חּוִדּיֹות ׁשֶ ֻגּלֹות ַהּיִ ְצֹות, ְוִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות מּוַדַעת ַלּסְ ָרֵאל ְלעֹוַלם ַהּמִ ת ִיׂשְ ל ּבַ יָעּה ְלִגיל י"ב ִנְכֶנֶסת ּכָ ִעם ַהּגִ
ה ַהּסֹוְבִבים אֹוָתּה.  ִמיד ְמקֹור ָהאֹור ְלָכל ֵאּלֶ ְהֶיה ּתָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ה', ּכְ

ָהַרב ַיֲעֹקב ֶׁשִליְנָקה מֹוֲעֵדי ִיְׂשָרֵאל ַּבֲהָלָכה ּוָבַאָּגָדה ֵחֶלק ב ַעּמּוד רצב

ָראּוי לֹו, יד.  בֹוד ּכָ ִעירֹו לֹא ָנֲהגּו ּבֹו ּכָ ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ִנים ּבְ ְרׁשָ דֹוֵלי ַהּפַ י"ם, ֶאָחד ִמּגְ ְלּבִ ָהָיה ִעם ַהּמַ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ַלח אֹוָתּה  ַחת ָיָפה ְוׁשָ ִמְטּפַ ׁש ּבְ ּגָ ה ֶאת ַהּמַ ׁש ְוִכּסָ ַמּגָ ם אֹוָתּה ּבְ ַתְבִנית ֲחִזיר, ׂשָ ה עּוָגה ּבְ ָעׂשָ יר ֶאָחד ָחצּוף ׁשֶ ִעיר ָעׁשִ ְוָהָיה ּבָ
ַלח  ׁש, ְוׁשָ ַמּגָ ם אֹוָתּה ּבְ ּלֹו, ְוׂשָ מּוָנה ׁשֶ יר רֹוֶצה ִלְלֹעג לֹו, ַאף הּוא ָלַקח ּתְ ֶהָעׁשִ י"ם ָיַדע ׁשֶ ְלּבִ י"ם. ַהּמַ ְלּבִ לֹוַח ָמנֹות ַלּמַ ִמׁשְ
ת  ַהּבַ ֲחִגיַגת  ָאה  ּבָ ָאמּור  ּכָ י".  ּלִ ׁשֶ יֹוָקן  ּדְ ְלָך  י  ַלְחּתִ ׁשָ ַוֲאִני  ָך,  ּלְ ׁשֶ יֹוָקן  ּדְ ַלְחּתָ  ׁשָ ה  "ַאּתָ ְוָכַתב לֹו  יר  ֶלָעׁשִ
ה ִיְדֲאגּו  ֲאגּו ִלְמזֹון ַהּגּוף, ֵמַעּתָ ה ּדָ ִדיָעה, ַעד ַעּתָ ִמיָדה ְוַהּיְ ְצֹות, ִחּיּוב ַהּלְ ת ִחּיּוב ַהּמִ יר ַלּבַ ִמְצָוה ְלַהְזּכִ

ְרצּוף ֶהָחָכם.  ל ֶאת ּפַ ְרצּוף ַהֲחִזיר ּוְלַקּבֵ ַח ֶאת ּפַ ּלֵ ֶפׁש, ְלׁשַ ִלְמזֹון ַהּנֶ
ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח ְמסֹוָרה ְליֹוֵסף ֵחֶלק ח ְּדָרָׁשה ְלַבת ִמְצָוה ַעּמּוד 196-197 
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ף לב  ו.  ת ּדַ ּבָ ֲעֹונֹו )ׁשַ ים ּבַ ֵהם ְקַטּנִ ׁשֶ ָניו ּוְבנֹוָתיו ֵמִתים ּכְ ּבָ ָטַרִני, ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ּבָ ְרּכַ ת ּבִ ְדָלה ַהּבַ ּגָ ׁשֶ ן ּכְ ם ּכֵ א ְלָבֵרְך ּגַ ָהָיה ָלַאּבָ
ֶלת ִעם  ּדֶ ת ִמְתּגַ ַהּבַ יָון ׁשֶ ּכֵ ר ׁשֶ דֹו ֶאְפׁשָ ּלֹא ִלּמְ ֱעָנׁש ָהָאב ְלִפי ׁשֶ ּנֶ ָבֵרְך ְלִפי ׁשֶ ּמְ ה. ּוְלַטַעם ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ה ִנְפַטר ִמּזֶ ַעּמּוד ב( ְוַעּתָ

ָבֵרְך ָהֵאם.  ּתְ ָיא ׁשֶ ל ָמקֹום ַקׁשְ ָדּה ִמּכָ ּה ֵאיָנּה מּוֶטֶלת ָעָליו ְלַלּמְ ִאּמָ
ׁשּו"ת ֲהָלכֹות ְקַטּנֹות ֵחֶלק א ִסיָמן רכב

ָנא   .  ׁשְ ָלא  ָהָאב,  ֲעֹון  ּבַ ים  ֶנֱעָנׁשִ ִנים  ּבָ ׁשֶ בּוׁש  ַהּלְ ְלֵפרּוׁש  ָטַרִני,  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ָנה  ׁשָ י"ב  ת  ּבַ ְנֵקָבה  ּבִ ְיָבֵרְך  ה לֹא  ָלּמָ ה  ְוִהּנֵ
ֵגן ַאְבָרָהם )ִסיָמן  ַתב ַהּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ּתֹו ְקַטּנָ ְך ּבִ ב ְלַחּנֵ ֵאינֹו ְמֻחּיָ ּום ִחּנּוְך ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ָאַמר ִמּשׁ ְזָכִרים אֹו ְנֵקבֹות, ֲאָבל ְלַמאן ּדְ
ָכּה  ב ְלַחּנְ ֻחּיַ ּיְ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּה ִמְצֹות ּכָ ָכּה, ֵאין ּבָ ב ְלַחּנְ ָאַמר ְמֻחּיָ ף כט ַעּמּוד א(. ַוֲאִפּלּו ְלַמאן ּדְ ָנִזיר )ּדַ ָמָרא ּבְ שמג ָסִעיף ָקָטן א( ֵמַהּגְ

ַקְטנּוָתּה.  ּבְ
ַהְּפִרי ְמָגִדים ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם ִסיָמן רכה ָסִעיף ָקָטן ה'

ית י .  ת ִנּזֹוֶנת ִמּבֵ ַהּבַ ֶרְך ָהעֹוָלם ׁשֶ ּדֶ ּום ׁשֶ יָעה ְלִמְצֹות, ִמּשׁ ִהּגִ ּתֹו ׁשֶ ָטַרִני ַעל ּבִ ּפְ רּוְך ׁשֶ ֵאין ָהָאב ְמָבֵרְך ּבָ ַעם ׁשֶ ִנְרֶאה ִלי ַהּטַ
ִנְפָטר ַעד  ן לֹא  ּכֵ ְוִאם  ן ְלהֹוִכיָחּה,  ּכֵ ם  ּגַ ָיכֹול  יָאּה,  ִ ּוְלַהׂשּ ְלזּוָנּה  ְלּתֹו  ַחת ֶמְמׁשַ ּתַ ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ן  ּכֵ ְוִאם  ּוִאים,  ׂשּ ַהּנִ ָאִביָה ַעד 

ב ְלהֹוִכיָחּה. ֲעָלּה, ְוָאז הּוא ִיְהֶיה ַחּיָ ֶלת ּבַ ַחת ֶמְמׁשֶ ְהֶיה ּתַ ר ּתִ ּוִאין, ַעד ֲאׁשֶ ׂשּ ַהּנִ
ַּכף ַהַחִּיים ִסיָמן רכה ָסִעיף ָקָטן טו

ֲהֵרי יח.  ֲעָלּה, ׁשֶ ל ּבַ ל ׁשֶ ן ַמּזָ ם ּכֵ ׁש ָלּה ּגַ ּיֵ ת ׁשֶ ַהּבַ יָעה ְלִמְצֹות, ְלִפי ׁשֶ ִהּגִ ּתֹו ׁשֶ ֵאין ָהָאב ְמָבֵרְך ַעל ּבִ ְוִנְרֶאה ׁשֶ
נּו  ּקְ ּתִ ן לֹא  ּכֵ ְוַעל  ֵחְטא ָהָאב,  ּבְ ָעֵנׁש  ּתֵ ַעל ְולֹא  ַהּבַ ל  ַמּזַ ר  ְגּבַ ּיִ ׁשֶ ר  לֹוִני ִלְפלֹוִני, ֶאְפׁשָ ּפְ ת  ּבַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִהְכִריזּו 

ְלָבֵרְך.
ַּכף ַהַחִּיים ִסיָמן רכה ָסִעיף ָקָטן טו
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ָטַרִני.י .  ּפְ רּוְך ׁשֶ ָבֵרְך ָעֶליָה ָאִביָה ּבָ ּיְ נּו ׁשֶ ּקְ ֵבן, לֹא ּתִ ְצֹות ּכְ ָכל ַהּמִ ת ִחּנּוְך ּבְ ּבַ ֵאין ּבַ יָון ׁשֶ  ּכֵ
ׁשּו"ת ַרִּבי ְיִדיְדָיּה ִטיָאה ַוייל ִסיָמן טז

ין - כ.  ִפּלִ ֹמר ּתְ ִציִצית, ִלׁשְ ב ּבְ ף - ַחּיָ לּוָלב, ְלִהְתַעּטֵ ב ּבְ ף מב ַעּמּוד א( ָאְמרּו, ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלַנְעֵנַע - ַחּיָ ה )ּדַ ֻסּכָ ָמָרא ּבְ ּגְ ה ּבַ ִהּנֵ
יָנא ַעל  לּו מּוָטִלים ִמּדִ ל ַהִחּיּוִבים ַהּלָ ּכָ ַמע. ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ ר - ָאִביו לֹוְמדֹו ּתֹוָרה ּוְקִריַאת ׁשְ ין. יֹוֵדַע ְלַדּבֵ ִפּלִ ָאִביו לֹוֵקַח לֹו ּתְ

ת. ל ַהּבַ ּדֵ ִהְתּגַ ָטַרִני ּבְ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ּבָ ֵאין ָמקֹום ְלִבְרּכַ ִיחּוסֹו ְלִבּתֹו ִהְלָכְך הּוא ׁשֶ ִיחּוסֹו ִלְבנֹו ֲאָבל לֹא ּבְ ָהָאב ַרק ּבְ
ָהַרב ְיהּוָדה ֵליּב ִציֶרְלסֹון ׁשּו"ת ֵלב ְיהּוָדה ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן ב

ֵגן ַאְבָרָהם )ִסיָמן רכה ָסִעיף ָקָטן ה( כא.  א ְלִדְבֵרי ַהּמָ ְעּתָ א ִסּיַ ת ִמְצָוה, ִאּכָ ָטַרִני ַעל ּבַ ּפְ רּוְך ׁשֶ ּלֹא ְלָבֵרְך ּבָ ְנַהג ָהעֹוָלם ׁשֶ  ִמּמִ
ֵאינֹו  ת ׁשֶ ּבַ ְך ּבַ ּיָ ן ֶזה לֹא ׁשַ כֹו, ְוִאם ּכֵ ּלֹא ִחּנְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ּבִ ָחָטא ַהּבֵ ׁשֶ ה ֶנֱעַנׁש ָהָאב ּכְ ַעד ַעּתָ ּום ׁשֶ ָבְרִכים ִמּשׁ ּמְ ַעם ׁשֶ ַהּטַ ַתב ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ֲעֹון  ן ֶנֱעַנׁש ּבַ ה ַהּבֵ ַעד ַעּתָ ָפֵרׁש ַהֵהֶפְך, ׁשֶ ּמְ בּוׁש )ִסיָמן רכה ָסִעיף ב( ׁשֶ ִאּלּו ְלַטַעם ַהּלְ ף כט??? ׁשֶ ָנִזיר ּדַ ְדִאיָתא ּבְ ָכּה ּכִ ב ְלַחּנְ ַחּיָ

ף לב ַעּמּוד ב(. ת ּדַ ּבָ ָמָרא )ׁשַ ּגְ ּמּוָבא ּבַ ֲעֹון ָהָאב ּכַ ת ּבַ ם ִהיא ֶנֱעֶנׁשֶ ֲהֵרי ּגַ ת ׁשֶ ּבַ ם ּבַ ְך ּגַ ּיָ ָהָאב, ַהְינּו ַטְעָמא ׁשַ
 ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ִליְּפַמאן וֹוַלק ׁשּו"ת ֵעין ֱאִליֶעֶזר ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן יד, 
 ָהַרב ִסיַני ַסִּפיר ׁשּו"ת ִמְנַחת ָעִני ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן ג, ו
ְָהַרב ָנָתן ֶנַטע ַלייֶטר ׁשּו"ת ִצּיּון ְלֶנֶפׁש ַחָּיה ִסיָמן נה

ִמיד ְזַמּנֹו כב.  ָטן ּתָ ּקָ ן, ְוִנְרֶאה ׁשֶ מֹו ַעל ַהּבֵ ָטַרִני ּכְ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ּבָ ה לֹא ְמָבְרִכים ַעל ַהּבַ ׁש ִלי ָלּמָ  ִנְתַחּדֵ
יָאּה ׁשּוב ֵאין ְרׁשּות ָאִביָה ָעֶליָה ְולֹא  ִ ה ִאם ָאִביָה ִהׂשּ ן ְקַטּנָ ֵאין ּכֵ ֶ ָרָכה, ַמה ּשׁ נּו לֹו ּבְ ּקְ ִגיל י"ג ְוָלֵכן ּתִ ּבְ

ֲעבּוָרּה. ֶנֱעָנׁש ּבַ
ָהַרב ֹמֶׁשה ַרְטָמן ׁשּו"ת ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֵחֶלק ב סֹוף ִסיָמן קכ 
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ֲעֹונֹוָתיו. כ .  ְגַלל  ּבִ ת  ֶנֱעֶנׁשֶ ֵאיָנּה  ֵכן  מֹו  ּכְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְזכּותֹו  ְולֹא  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָאִביָה  ַנֲחַלת  ת  יֹוֶרׁשֶ ֵאיָנּה  ת  ַהּבַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
רּוְך  ּתֹו ּבָ ָלל ְלָבֵרְך ַעל ּבִ ְך ּכְ ּיָ ַעם ֶזה ֵאין ׁשַ ְגָלָלּה, ּוִמּטַ ּלֹא ֵיָעֵנׁש ּבִ ין נֹוֵתן ׁשֶ ן ׁשּוַרת ַהּדִ ת ֲעבּורֹו, ּכֵ ִהיא ֵאיָנּה ֶנֱעֶנׁשֶ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

ת ִמְצָוה.  ית ּבַ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ָטַרִני ּכְ ּפְ ׁשֶ
ָהַרב ִמיָכֵאל ַּדייְטׁש ׁשּו"ת ַרב ַמְלִּכָּי"א ִסיָמן א ַּדף ד ַעּמּוד ד'

ת כד.  ָרׁשַ ה )ּפָ ְדַרׁש ַרּבָ ְבֵרי ַהּמִ ן ּדִ ל זֹו", ְנַצּיֵ ּה ׁשֶ ָטַרִני ֵמָעְנׁשָ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ְלַבת - ִמְצָוה, "ּבָ ֵנס ַהּבַ ִהּכָ ַמּדּוַע ֵאין ְמָבְרִכים ּבְ
ב ֹאָהִלים. ר' ֵלִוי  ם ֹיׁשֵ ֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ סּוק: ַוּיִ ה סג ִסיָמן י(, ַעל ַהּפָ ָרׁשָ ּתֹוְלדֹות ּפָ

ֵרה  לֹׁש ֶעׂשְ ל ׁשְ ְך ּכָ ְדלּו ּוָפְרחּו ֶזה נֹוֵתן ֵריחֹו ְוֶזה חֹוחֹו. ּכָ ּגָ יָון ׁשֶ י ֶזה. ּכֵ ּבֵ ֵדִלים ֶזה ַעל ּגַ ָהיּו ּגְ בֹוִנית ׁשֶ ל ַלֲהַדס ְוִעּצְ ָאַמר ָמׁשָ
י  ָנה, ֶזה ָהָיה הֹוֵלְך ְלָבּתֵ ֵרה ׁשָ לֹׁש - ֶעׂשְ ֶפר, ְלַאַחר ׁשְ ית - ַהּסֵ ִאים ִמּבֵ ֵניֶהם ּבָ ֶפר, ּוׁשְ ֵניֶהם הֹוְלִכים ְלֵבית - ַהּסֵ ָנה ׁשְ ׁשָ
אן ְוֵאיָלְך ָצִריְך  ָנה, ִמּכָ ְבנֹו ַעד י"ג ׁשָ ל ּבִ ּפֵ י ֲעבֹוַדת - ּכֹוָכִבים. ָאַמר ַרב ָצִריְך ָאָדם ְלִהּטַ - ִמְדָרׁשֹות, ְוֶזה ָהָיה הֹוֵלְך ְלָבּתֵ
יַע ְלִגיל ִמְצֹות. ּוְלִפי ֶזה ֵאין  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּתֹו ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ּכְ נֹו, ֲאָבל ּבִ ְוָקא ּבְ ַמע ּדַ ל ֶזה". ַמׁשְ ָטַרִני ֵמָעְנׁשֹו ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ אַמר "ּבָ ּיֹ ׁשֶ
ר  א ִעּקַ ן, ֶאּלָ ִבּתֹו ּכֵ ם ּבְ ן ּגַ ִאם ּכֵ ְתבּו ָהַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ ּכָ ִפי ׁשֶ ָטן, ּכְ עֹוֵבר ַהּקָ ֶ ה ָהָיה ָאִביו ֶנֱעָנׁש ַעל ַמה ּשׁ ַעד ַעּתָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַעם ּבִ ַהּטַ
ן  אן ְוֵאיָלְך ָחל ַהִחּיּוב ַעל ַהּבֵ ן ִיְלַמד ּתֹוָרה, ּוִמּכָ ַהּבֵ ב ָהָאב ִלְדֹאג ׁשֶ יל ֶזה ַחּיָ ַעד ּגִ ד ּתֹוָרה ִלְבנֹו, ׁשֶ ָנה ַעל ַהִחּיּוב ְלַלּמֵ ּוָ ַהּכַ

ָדּה ּתֹוָרה.  ֵאין ִחּיּוב ְלַלּמְ ַבת ׁשֶ ְך ּבְ ּיָ ַטל הּוא ִמן ַהּתֹוָרה ֵאין ָהֹעֶנׁש ַעל ָאִביו. ְוָכל ֶזה ֵאינֹו ׁשַ ַעְצמֹו, ְוִאם ּבָ
ׁשּו"ת ֲעֵׂשה ְלָך ַרב ֵחֶלק א ִסיָמן לא 

יָנא כה.  ִמּדִ ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהּגֹוֵמל  ת  ְלִבְרּכַ ּדֹוֶמה  ׁשֶ ִמְצָוה  ת  ּבַ ַעל  ָטָרנּו  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ְמָבְרִכין  ֵאין  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ּום  ַעם ִמּשׁ ים ִסיָמן ריט( ַהּטַ ֹאַרח ַחּיִ ָרָכה זֹו ְוָכְתבּו ָהַאֲחרֹוִנים )ּבְ ים ְמָבְרכֹות ּבְ ֵאין ָנׁשִ ְגָמָרא, ִמְנַהג ָהעֹוָלם ׁשֶ ּדִ
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ָרָכה.  זֹו ַהּבְ ה. ְוֵכן ּבְ ָ ָרה ְוָלאו ֹאַרח ַאְרָעא ְלִאּשׁ ְפֵני ֲעׂשָ ָרָכה זֹו ִהיא ּבִ ֵסֶדר ּבְ ּדְ
   ׁשּו"ת קֹול ְמַבֵּׂשר ֵחֶלק ב ִסיָמן מד 

ין כו.  ן י"ג ִלְתִפּלִ מֹו ֵאֶצל ּבֵ ֹפַעל ּכְ ה ִחּיּוב ִמְצָוה ּבְ ֵאין ֶאְצָלּה ַמֲעׂשֵ יָון ׁשֶ ָטַרִני, ּכֵ ּפְ רּוְך ׁשֶ ּתֹו ּבָ ֵאין ְמָבֵרְך ָהָאב ַעל ּבִ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
ָבר. ר ַהּדָ ְולֹא ִנּכָ

ׁשּו"ת ִּדְבֵרי ְמַנֵחם ְלָהַר"מ ָּכֵׁשר ִסיָמן לח ַעּמּוד קלב

ים, ְוִאם כ .  ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ת י"ב ְוׁשִ דֹוָלה ּבַ ית ּגְ ֲעׂשֵ ּנַ ְרׁשּותֹו, ַעד ׁשֶ ַאר עֹוד ּבִ ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ ּלֹא ְיָבֵרְך ָאִביָה, ִמּפְ ְועֹוד ַטַעם ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ
ָבר ָיְצָאה ֵמְרׁשּותֹו ְוָיכֹול ָלֹבא ִליֵדי ִקְלקּול. ִאּלּו ּכְ ָטַרִני, ִנְרֶאה ּכְ ּפְ רּוְך ׁשֶ ְיָבֵרְך ּבָ

ׁשּו"ת ִּדְבֵרי ְמַנֵחם ְלָהַר"מ ָּכֵׁשר ִסיָמן לח ַעּמּוד קלב

ָרָכה כח.  ָנה ַהּבְ ּקְ לֹא ִנּתַ ה ֹאָפִנים, ְוִנְרֶאה עֹוד ּדְ ַכּמָ ת, ּוֵפְרׁשּו ּבְ ם ַלּבַ ָטַרִני ּגַ ּפְ רּוְך ׁשֶ ה לֹא ְיָבֵרְך ָהָאב ּבָ נּו ָלּמָ  ְוַהּפֹוְסִקים ּדָ
ּבּור ּוְלָבֵרְך. ּתֹו ַלּצִ ִניעּות ָלבֹוא ִעם ּבִ ְרֵכי ַהּצְ ל ֶזה" ְוֵאין ִמּדַ ָרָכה "ֵמָעְנׁשֹו ׁשֶ ַסח ַהּבְ הּוא ְלָפָניו ְוִכְדמּוָכח ִמּנֹ ׁשֶ ַרק ּכְ

ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ֶּכֶרְך א ִסיָמן קנו 

ם ּוַמְלכּות.כ .  ָטַרִני ְללֹא ׁשֵ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ִמְצָוה ּבָ ה ּבַ עֹוׂשָ ּיֹום ׁשֶ ּתֹו ּבַ ׁש ָלָאב ְלָבֵרְך ַעל ּבִ ּיֵ  ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב ִיְצָחק ִנִּסים ַזַצ"ל ְּבֹקֶבץ ֹנַעם – ז ַעּמּוד ד – ה

ת ל.  ּבַ י  ְלַגּבֵ ְלָאְמָרּה  ׁש  ֲחׁשָ ל  ּכָ ֵאין  ן  ּכֵ ְוִאם  ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ ִלי  ּבְ ָטַרִני  ּפְ ׁשֶ רּוְך  ּבָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  ר  ָהִעּקָ
ׁש. ׁשֶ ין ָצִריְך ּבֹ יָעה ְלִמְצֹות ְוֵלית ּדֵ ִהּגִ ׁשֶ

ׁשּו"ת ַיִּביַע ֹאֶמר ֵחֶלק ו ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן כט אֹות ג
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ל ֶזה, ְוִאּלּו לא.  ָטַרִני ֵמָעְנׁשֹו ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ר ִמְצָוה ָהָאב עֹוֶלה ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְמָבֵרְך ּבָ ׁש ּבַ ּיֵ ׁשֶ ַח ֶאָחד ַמּדּוַע ּכְ ּקֵ ַעם ּפִ ֲאלּו ּפַ  ׁשָ
ֵדל  ּגָ ר ִמְצָוה הּוא  יַע ְלִגיל ּבַ ּוַמּגִ ר  ּגֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ַער  ַהּנַ ַח: ׁשֶ ּקֵ ּפִ יָעה ְלִגיל ִמְצֹות ָהָאב ֵאינֹו ְמָבֵרְך? ָעָנה ָלֶהם אֹותֹו  ּתֹו ַמּגִ ּבִ ׁשֶ ּכְ
ָמָרא  ּגְ ָאְמרּו ּבַ יְך ִלְדֹאג ָלּה ְוַלֲעִתיָדּה, ּוְכמֹו ׁשֶ ִמיד ָהָאב ַמְמׁשִ ת ּתָ ַחת הֹוָריו. ְואּוָלם ֵאֶצל ַהּבַ ּגָ ַהׁשְ לּוי ּבְ ֵאינֹו ּתָ ְוִכְמַעט ׁשֶ

ילֹות! ּלֵ ן ּבַ ּה ָעֶליָה – ָהָאב ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשֹ ְחּדָ ְוא, ֵמֹרב ּפַ ת ְלָאִביָה ַמְטֹמֶנת ׁשָ ף ק ַעּמּוד ב( ּבַ ַסְנֶהְדִרין )ּדַ ּבְ
ָהַרב ְיֶחְזֵקאל ַסֲעִדָּיאן ִאְמֵרי ְיֶחְזֵקאל ֵחֶלק ב ַעּמּוד 74

ֵגן ַאְבָרָהם )ִסיָמן שמג ָסִעיף ָקָטן א(לב.  ּמָ ּמּוָבא ּבַ ֵאין מּוָטל ָעֶליָה ִחּנּוָכּה ּכַ ָטַרִני ׁשֶ ּפְ רּוְך ׁשֶ ת ּבָ ֵאין ָהֵאם ְמָבֶרֶכת ַעל ַהּבַ
ְּפִרי ְמָגִדים ִסיָמן רכה ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם אֹות ה

ִניעּות ל .  ּצְ ַדְרֵכי ה' ּבַ רֹות ַההֹוְלכֹות ּבְ הּו ְלָבנֹות ְיׁשָ ּכָ ּזִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְצָוה, ִהיא הֹוָדָאה ְלַהּשׁ ת ַהּמִ ל ּבַ עּוָדה ַהּזֹו ׁשֶ ל ַהּסְ ּכָ
ה. ָ ֻדׁשּ ּוַבּתֹוָרה ּוַבּקְ

ֲחזֹון עֹוַבְדָיה ְּבָרכֹות ַעּמּוד תלו

ֵני לד.  ֶקֶרב ּבְ ן ּבְ ְנָהג ַלֲעׂשֹות ּכֵ ט ַהּמִ ׁשַ יָעה ְלִמְצֹות, ְוֵכן ּפָ ִהּגִ ְבֵרי ּתֹוָרה ְלַבת ׁשֶ ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֲחִגיָגה ְצנּוָעה ּוְסעּוָדה ִעם ּדִ
ָחה. ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֲהִליכֹות עֹוָלם סֹוף ָּפָרַׁשת ְרֵאה

ֵסֶפר ָים לה.  "ל ּבְ ַתב ַמַהְרׁשַ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ ְמָחה ְלַבת - ִמְצָוה, ַעל ּפִ ׁש ִמְצָוה ַלֲעֹרְך ְסעּוָדה ְוׂשִ ּיֵ אי ׁשֶ ַוּדַ  ִנְרֶאה ּבְ
קֹום  ּנֹוְתִנים ַלּמָ דֹוָלה ִמּזֹו, ׁשֶ ר ִמְצָוה ֵאין ְלָך ְסעּוַדת ִמְצָוה ּגְ עּוַדת ּבַ ּסְ א ִסיָמן לז(, ׁשֶ ָבָבא ַקּמָ ֶרק ז' ּדְ לֹֹמה )ּפֶ ל ׁשְ ׁשֶ
ָכל  ֶבת ּבְ ְתַחּיֶ ּמִ ת ׁשֶ י ּבַ ה ְוכּו', ְוָהִכי ַנּמִ ה ְועֹוׂשֶ ר ִמְצָוה ְוָגדֹול ַהְמֻצּוֶ ַער ִלְהיֹות ּבַ ָכה ַהּנַ ּזָ ַבח ְוהֹוָדָיה ַעל ׁשֶ ׁשֶ
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א. י ִאּכָ יר ֵיׁש ַלֲעׂשֹותֹו יֹום טֹוב, ּוִמְצָוה ַנּמִ ּפִ ה, ׁשַ ה ְועֹוׂשָ ֶהן, ְוָהְוָיא ַלּה ְמֻצּוָ ֶבת ּבָ ה ַחּיֶ ָ ָהִאּשׁ ְצֹות ׁשֶ ַהּמִ
ׁשּו"ת ַיִּביַע ֹאֶמר ֵחֶלק ו - ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן כט אֹות ד

ׁש לו.  אֹותֹו יֹום, ְוִתְלּבֹ ֵמָחה ּבְ ְהֶיה ׂשְ ל ֶזה ּתִ ּלֹא ָנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ָלּה ְסעּוָדה, ִעם ּכָ י ׁשֶ ֵנס ְלִמְצֹות, ַאף ַעל ּפִ ּכָ ּתִ ּיֹום ׁשֶ ת ּבַ ְוַהּבַ
אן.  ֹעל ִמְצֹות. ַעד ּכָ ִניָסָתּה ּבְ ְמַחת ּכְ ן ִלְפֹטר ׂשִ ֶהֱחָינּו ּוְתַכּוֵ ֶגד ָחָדׁש ּוְתָבֵרְך ׁשֶ ׁש ּבֶ ְלּבַ ת, ְוִאם ֵיׁש ְלֵאל ָיָדּה ּתִ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ּבִ

ָהַרב ֶּבן ִאיׁש ַחי ָּפָרַׁשת ְרֵאה אֹות יז

ִרי ָחָדׁש, ְוִאם יֹוַדַעת ל .  ֶגד ָחָדׁש אֹו ּפְ ֶהֱחָינּו ַעל ּבֶ ָבֵרְך ׁשֶ ת ִמְצָוה[ ּתְ ְהֶיה ּבַ ּתִ ּיֹום ׁשֶ ָנה ּבַ ּוָ ַנת ַהי"ג ]ַהּכַ ְנָסּה ִלׁשְ ִהּכָ ת ּבְ ַהּבַ
ִמים. ָאר ַהּיָ ְ אֹותֹו ַהּיֹום ִמּשׁ ִלְלֹמד, ֵיׁש ָלּה ִלְלֹמד יֹוֵתר ּבְ

ַּכף ַהַחִּיים סֹוֵפר ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן רכה אֹות יב

עּוַדת לח.  ּסְ ָנה ְויֹום ֶאָחד, ִנְרֶאה ׁשֶ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְלאּו ָלּה ׁשְ ּמָ ְצֹות, ׁשֶ ִחּיּוב ַהּמִ ּתֹו ּבְ ְכְנָסה ּבִ ּנִ ּיֹום ׁשֶ ה ְסעּוָדה ּבַ עֹוׂשֶ  ִמי ׁשֶ
ָאר  ָעֵרי ָצְרַפת ּוִבׁשְ ין ֶזה ָלֶזה, ְוֵכן נֹוֲהִגים ּבְ ל ּבֵ י ַמה ֶהְבּדֵ ָנה ְויֹום ֶאָחד, ּכִ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ְלאּו לֹו ׁשְ ּמָ ַנַער ׁשֶ מֹו ּבְ ִמְצָוה ִהיא, ּכְ
ת ִמְצָוה, ּוִמְנָהג ָנכֹון הּוא. ְוָנְפָקא  ית ּבַ ֲעׂשֵ ּנַ ר ִמְצָוה, ְוֵכן ְלַבת ׁשֶ ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ְמָחה ּוְסעּוַדת ִמְצָוה ְלֵבן ׁשֶ ֲעָירֹות, ַלֲעׂשֹות יֹום ׂשִ
יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן רסה ָסִעיף  ּה ּבְ ַהּגָ ַסק ָהַרָמ"א ּבַ ּפָ ב ָלֶלֶכת, )ּוְכמֹו ׁשֶ ְסעּוָדה זֹו, ַחּיָ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִאם קֹוְרִאים לֹו ּוַמְזִמיִנים אֹותֹו ְלִהׁשְ ּה ׁשֶ ִמּנָ

ִרית ִמיָלה(. יב ְלִעְנַין ְסעּוַדת ּבְ

ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם מּוָסִפָּיא, ִּבְתׁשּוָבה הּוְבָאה ְּבֹקֶבץ ֹנַעם ֵחֶלק ז' ַעּמּוד ד

ת.ל .  ן ַלּבַ ין ַהּבֵ ּלֹא ְלָהִטיל ִקְנָאה ּבֵ ם ְלַבת ִמְצָוה ׁשֶ ֹזאת ּגַ ה ּכָ  ִהְנִהיגּו ַלֲעׂשֹות ְמִסּבָ
ׁשּו"ת ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ֶחֶלק ה' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן כח 
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ַמן מ.  ּזְ ים ְלַבר ִמְצָוה ְסעּוָדה ַוֲחִגיָגה ּבַ עֹוׂשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָבר, ּכְ ָראּוי ְוָהגּון ַהּדָ אי ּדְ ת ִמְצָוה ַוּדַ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ּבַ ּנָ ְמקֹומֹות ׁשֶ ּבִ
ְחֵרר  ּתַ ִנׁשְ ָהָאב  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ַבד  ִמּלְ ְוֶזה  ִמְצָוה.  ְלַבת -  ַעם  ַהּטַ ְוהּוא  ין  ַהּדִ ְוהּוא  ִמְצֹות,  ְלֹעל  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ

יעּו ְלִמְצֹות.  ּגִ ּיַ ָניו ּוְבנֹוָתיו ַעד ׁשֶ ְך ּבָ ֵמָהֹעֶנׁש ַהּמּוָטל ָעָליו ְלַחּנֵ
ׁשּו"ת ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ֶחֶלק ה' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן כח 

ַיַחס ַנֲעָרה, ְוָלֵכן מא.  ֵרה ִמְתַיֶחֶסת ּבְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ְלִפי ַהּתֹוָרה, ְוִגיל ׁשְ ַיַחס ְקַטּנָ ֵרה ִהיא ִמְתַיֶחֶסת ּבְ ים ֶעׂשְ ּתֵ יל ׁשְ ת ַעד ּגִ  ַהּבַ
ה, ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ָלּה ֲחִגיָגה ְרּגָ ָעְלָתה ּדַ יָון ׁשֶ ּכֵ

ׁשּו"ת ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ֶחֶלק ה' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן כח 

ְנָהג ַהּטֹוב מב.  ר ַהּמִ ֵ ן ִאיׁש ַחי ִאּשׁ יָעה ְלִמְצֹות, ְוָהַרב ּבֶ ִהּגִ ת ִמְצָוה ְלַבת ׁשֶ ים ֲחִגיַגת ּבַ עֹוׂשִ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְנָהג ּבַ ט ַהּמִ ֵ ׁשּ  ִנְתּפַ
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ן,  ַלּבֵ ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ ִלי  ּבְ ַהֲחִגיָגה  ת  ְמִסּבַ ּבִ זֹו  ל  ׁשֶ ּה  ֵמָעְנׁשָ ָטַרִני  ּפְ ׁשֶ ְיָבֵרְך  ָהָאב  ׁשֶ ּוְכַדאי  ה.  ַהּזֶ

ם.  ן ׁשָ ְלִמְצֹות. ְוַעּיֵ
ָהַרב ַעְמָרם ַאּבּוְרִביַע ְּבֵסֶפר ְנִתיֵבי ַעם ִסיָמן רכה

ָנה ְויֹום ֶאָחד, ַהִאם ְלִפי ַהֲהָלָכה ֵיׁש מ .  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְלאּו ָלּה ׁשְ ּמָ ת - ִמְצָוה, ׁשֶ יָעה ְלִגיל ּבַ ִהּגִ ֵאָלה: ַנֲעָרה ׁשֶ  ׁשְ
יַח  הּוא ַמּנִ ר - ִמְצָוה, ׁשֶ יַע ְלִגיל ּבַ ִהּגִ א ְלַנַער ׁשֶ ן ֶאּלָ ה ֲחִגיִגית ּוְסעּוָדה, אֹו ֵאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָמקֹום ַלֲעֹרְך ָלּה ְמִסּבָ

ֶבת  ָנה ְויֹום ֶאָחד, ּוִמְתַחּיֶ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְלאּו ָלּה ׁשְ ּמָ ם ְלַנֲעָרה ׁשֶ ּגַ ׁשּוָבה: ִנְרֶאה ׁשֶ יעֹו ְלִמְצֹות. ּתְ ַהּגִ ין ּבְ ִפּלִ ּתְ
אֹוָתן  ּבְ ה  ְועֹוׂשָ ה  ְמֻצּוָ ית  ַנֲעׂשֵ ֲהֵרי  ב(,  ַעּמּוד  ף מה  ּדַ ה  ִנּדָ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ )ְוַכְמֹבָאר  ֶהן,  ּבָ ֶבת  ַחּיֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ָכל  ּבְ
ל  ל ֶהְבּדֵ ִחיָנה ַהּזֹאת ֵאין ּכָ ַהּבְ ּמֵ יָון ׁשֶ ְמָחה, ּכֵ ְסעּוַדת הֹוָדָאה ְוׂשִ ִניָסָתּה ְלִמְצֹות ּבִ ִמְצֹות, ְוָראּוי ָלֹחג ֶאת ּכְ
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יָעם ְלִחּיּוב ִמְצֹות.  ַהּגִ ין ַנַער ְלַנֲעָרה, ּבְ ּבֵ
ׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת ֵחֶלק ב ִסיָמן כט 

ִלי מד.  ָחה, ְוָאִביָה ֹיאַמר ּבְ ּפָ ׁשְ ִנים ְויֹום ֶאָחד, טֹוב ַלֲעׂשֹות ִלְכבֹוָדּה ְסעּוָדה ִלְקרֹובֹות ַהּמִ יָעה ְלִגיל י"ב ׁשָ ִהּגִ ׁשֶ ת ּכְ ם ַהּבַ  ּגַ
ל זֹו.  ּה ׁשֶ ָטַרִני ֵמָעְנׁשָ ּפְ רּוְך ׁשֶ ם ּוַמְלכּות ּבָ ׁשֵ

ֲחזֹון עֹוַבְדָיה ְּבָרכֹות ַעּמּוד תלה

ִניָסָתם ְלִחּיּוב מה.  ּכְ יֹום  ּבְ ְמָחה  ֹמַח ּוְלַהְראֹות ׂשִ ת ְצִריִכים ִלׂשְ ן ְוַאַחת ַהּבַ ת, ְוֶאָחד ַהּבֵ ם ַלּבַ ּגַ  יֹוָמא ָטָבא ֵיׁש ַלֲעׂשֹות 
ן  ָכָרן ְוָעְנׁשָ ה, ׂשְ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ְצֹות, ֲעׂשֵ ְפֵניֶהם ַעל ֵעֶרְך ַהּמִ ר ּבִ ֶרק, ְוַתְלִמיד ָחָכם ְיַדּבֵ ָעְמָדם ַעל ַהּפֶ ְרָעָדה ּבְ ְצֹות, ְוָיִגילּו ּבִ ַהּמִ

ְצֹות. ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ ת ּכְ ּבָ קּוָלה ׁשַ ְ ּשׁ ִמיָרָתּה ׁשֶ ת ּוׁשְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ם ְוִיְרָאתֹו ּוְקֻדׁשּ ֵ ְוַאֲהַבת ַהּשׁ
ָהַרב ִיְצָחק ִנִּסים ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשֻהְדְּפָסה ְּבַיְרחֹון אֹור ַהִּמְזָרח חֹוֶבֶרת יג ַעּמּוד 35, ּוְבׁשּו"ת ֵיין ַהּטֹוב 
ֵחֶלק ב ִסיָמן ו

ֶגד ְוַעל מו.  ֶהֱחָינּו ַעל ַהּבֶ ֶגד ָחָדׁש ּוְתָבֵרְך ׁשֶ ׁש ּבֶ ְלּבַ ֶדׁש, ּתִ ה ְסעּוַדת ִמְצָוה ְצנּוָעה ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹ ֲעׂשֶ יָעה ְלִמְצֹות ּתַ ִהּגִ ת ׁשֶ ּבַ
ים טֹוִבים.  ה ּוַמֲעׂשִ ְתִפּלָ ה ּבִ ְצֹות. ְוַתְרּבֶ ִניָסָתּה ְלֹעל ַהּמִ ּכְ

ָהַרב ֵאִלָּיהּו ִּביטֹון מֹוֲעֵדי ֵאִלָּיהּו ֵחֶלק א ִסיָמן יב ַעּמּוד מג

ָכל מ .  ּבְ ֶבת  ְוַחּיֶ ָנה,  ת י"ב ׁשָ ית ּבַ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ ּכְ עּוַדת ִמְצָוה  ים ַהּסְ ה לֹא עֹוׂשִ ה ִלי, ָלּמָ ּוֵמעֹוָלם ָהָיה ָקׁשֶ
מֹו ָלִאיׁש? ְצֹות ּכְ ַהּמִ

ַרִּבי ְּפַתְחָיה ָהאְרְנְּבַלס, ִּפְתֵחי ְׁשָעִרים, ֵעֶרְך יג אֹות טז ַעּמּוד כז 
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ָרֵאל, מח.  נֹות ִיׂשְ ִחים ֶאת ּבְ ִאּלּו ְמַקּפְ ּכְ ָרֵאל, ׁשֶ ִעים ְלַקְטֵרג ַעל ַחְכֵמי ִיׂשְ  ְמִניַעת ֲחִגיגֹות ִלְבנֹות ִמְצָוה, נֹוֶתֶנת ָיד ַלּפֹוׁשְ
נֹות.  ִנים ַלּבָ ין ַהּבָ ים ַהְפָלָיה ּבֵ ְועֹוׂשִ

ׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת ֵחֶלק ב ִסיָמן כט 

ָיֶמיָה מ .  ל  ּכָ ִפיָה:  ּבְ ְוָטֲעָנה  ַזַצ"ל  ה ְלֵבית ָהַרב קּוק  ּבֹוִכּיָ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ְוַחְכַמת ֵלב  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ָהְיָתה  ׁשֶ ַנֲעָרה  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ  
ְמָחה  ֲעֹרְך ָלּה ׂשִ ּיַ ה ֵמָאִביָה ׁשֶ ְקׁשָ ֵרה ְוִנְכְנָסה ְלֹעל ִמְצֹות ּבִ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְלאּו ָלּה ׁשְ ּמָ ֵעת ׁשֶ ה ּבְ ְתִפּלֹות ּוְבָרכֹות, ְוַעּתָ ֶקת ּבִ ְמַדְקּדֶ
ה  ים ְקַטּנָ ׁשִ י ַמֲעַלת ַהּנָ א הֹוִסיף ָלּה ּכִ ַרב ָלּה ֶאּלָ ּסֵ ְלַבד ׁשֶ ה ְלַאֶחיָה, ַאְך ָאִביָה לֹא ּבִ ָעׂשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחה ּכְ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ה ִעם ּכָ ּתֶ ּוִמׁשְ
ים  ה", ְוָנׁשִ ָ ִני ִאּשׁ ּלֹא ָעׂשָ ים "ׁשֶ ֶקר ְמָבְרִכים ָהֲאָנׁשִ י ּבֹ י ִמּדֵ ְך, ְוהֹוָכָחה ְלָכְך, ּכִ ל ּכָ ְמָחָתן ּכָ ִהיא, ְלִפיָכְך לֹא חֹוְגִגים ֶאת ׂשִ
ים ּוֵבאּור  ׁשִ ַבח ַהּנָ ָרָכה הּוא ְלׁשֶ כֹון ֹנַסח ַהּבְ י ַהֵהֶפְך הּוא ַהּנָ ּתִ ִעי ָלְך ּבִ ְרצֹונֹו". ָאַמר ָלּה ָהַרב ַזַצ"ל: ּדְ ִני ּכִ ָעׂשָ ְמָבְרכֹות "ׁשֶ
ית א,  ֵראׁשִ ְדמּוֵתנּו" )ּבְ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְלָאִכים "ַנֲעׂשֶ רּוְך הּוא ַלּמַ דֹוׁש ּבָ ְבָרא ָאָדם ָאַמר ַהּקָ ּנִ ׁשֶ ְך הּוא, ָמִצינּו ּכְ ָרָכה ּכָ ַהּבְ
אֶמר ה' ֱאלִֹקים לֹא  ֱאַמר "ַוּיֹ ּנֶ ׁשֶ ְלָאִכים  ֵעץ ִעם ַהּמַ ִלי ְלִהּוָ ְלַבד, ִמּבְ ּבִ י ְרצֹונֹו  ּפִ ָאּה ַעל  ה ֲעׂשָ ָ ָרא ֶאת ָהִאּשׁ ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוִאּלּו  כו( 

ר,  ים הּוא ְמַדּבֵ ׁשִ ַבח ַהּנָ ָרָכה ְלׁשֶ א, ֹנַסח ַהּבְ ַרּבָ י ַאּדְ ית ב, ח(, ִנְמָצא ּכִ ֵראׁשִ ֶנְגּדֹו" )ּבְ ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעׂשֶ
ה  ָ ָבֶרֶכת ָהִאּשׁ ּמְ ְלַבד, ְוֶזהּו ׁשֶ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ְרצֹון ַהּקָ ית ּבִ ה ַנֲעׂשֵ ָ ו, ְוִאּלּו ָהִאּשׁ ְלָאִכים ַיְחּדָ ה ִלְרצֹון ה' ְוַהּמַ ָהִאיׁש ַנֲעׂשָ ׁשֶ

ָרִפים ּוַמְלָאִכים, ְוזֹוִהי ַמֲעָלה ְיֵתָרה.  ִלי ְלָעֵרב ׂשְ ֵלם, ִמּבְ ָ הֹור ְוַהּשׁ ְרצֹונֹו ָהֱאלִֹקי ַהּטָ ִני ּכִ ָעׂשָ ְרצֹונֹו" – ׁשֶ ִני ּכִ ָעׂשָ "ׁשֶ
ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ְּדרּוק ִמְנַחת ִיְׂשָרֵאל ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַעּמּוד קא

ֵתיֶהם לֹא נ.  "ּוְבֻחּקֹ ּום  ִמּשׁ ִאּסּור  ׁש  ֲחׁשַ ל  ּכָ ֶזה  ּבָ ֵאין  ִמְצָוה,  ת  ּבַ ְלַנֲעָרה  ה  ּוְמִסּבָ ֲחִגיָגה  ַלֲעׂשֹות  ָהרֹוִצים 
ּמֹות ַלּגֹוִים.  ֶזה ְלִהּדַ ָנה ּבָ ּוָ ֵאין ַהּכַ יָון ׁשֶ ֵתֵלכּו", ִמּכֵ

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעֹקב ַוְיְנֶּבְרג ְּבׁשּו"ת ְׂשִריֵדי ֵאׁש ֵחֶלק ג ִסיָמן צג
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יָעה ְלִמְצֹות, נא.  ִהּגִ ת, ׁשֶ ֵלב ַהּבַ ק ּבְ ֵדי ְלַחּזֵ ן ּכְ ים ּכֵ ֵהם עֹוׂשִ ת ִמְצָוה אֹוְמִרים, ׁשֶ ִהְנִהיגּו ֶזה ֵמָחָדׁש ֲחִגיַגת ּבַ ה ֵמַאֵחינּו ׁשֶ ְוֵאּלֶ
ת ָלנּו ַמה  דֹול ְוָקדֹוׁש. ְולֹא ִאְכּפַ ת ְלַעם ּגָ אֹון ַעל ַיֲהדּוָתּה ְוַעל ֱהיֹוָתּה ּבַ ּה ֶרֶגׁש ַהּגָ ֲהדּות ּוְלִמְצֹוֶתיָה, ּוְלעֹוֵרר ּבָ ֶרֶגׁש ַאֲהָבה ַלּיַ
ֵנִסּיֹות  ּכְ ְלִלים ְוכֹוְרִעים ּבַ ִדיָדן, ֵהם ִמְתּפַ ִדיְדהּו ַוֲאָנן ּבְ נֹות, ֵהם ּבְ ִנים ּוֵבין ַלּבָ ין ַלּבָ ם ַהּגֹוִים חֹוְגִגים ֲחִגיַגת ַהּקֹוְנֶפְרַמְצָיאן ּבֵ ּגַ ֶ ּשׁ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ֶהם ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ ּלָ ׁשֶ
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעֹקב ַוְיְנֶּבְרג ְּבׁשּו"ת ְׂשִריֵדי ֵאׁש ֵחֶלק ג ִסיָמן צג

ׁש נב.  ּיֵ ֶ ן. ּוַמה ּשׁ ֵמי ְלַהְנִהיג ּכֵ יר ּדָ ּפִ יָעה ְלִמְצֹות, ׁשַ ִהּגִ ת ׁשֶ ם ִחּזּוק ְוִעּדּוד ִחּנּוִכי ַלּבַ ת ִמְצָוה ְלׁשֵ  ָהרֹוִצים ְלַהְנִהיג ֲחִגיַגת ַהּבַ
ִחּנּוְך  ָפֵנינּו לֹא ִהְצָטְרכּו ַלֲעֹסק ּבְ ּלְ ּדֹורֹות ׁשֶ י ּבַ ָלל, ּכִ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ֵאין ֶזה ְטָעָנה ּכְ ן ּבַ ּלֹא ָנֲהגּו ּכֵ ּום ׁשֶ טֹוֲעִנים ֶנֶגד ֶזה, ִמּשׁ
ת  ַ ִביב ָהְיָתה ְמֵלָאה רּוַח ָטֳהַרת ּוְקֻדׁשּ ַמִים, ְוָכל ָהֲאִויָרה ִמּסָ ָרֵאל ָהָיה ָמֵלא ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ נֹות, ְלִפי ׁשֶ ַהּבָ
ים  ֲעֹונֹות ָהַרּבִ ּבָ ו ׁשֶ ה. ֲאָבל ַעְכׁשָ ֶאֶפס ַמֲעׂשֶ ם ּבְ ַעת ְוִיְרַאת ה' ּגַ ם רּוַח ּדַ ֲאפּו ְלִקְרּבָ ָרֵאל ׁשָ ֵבית ִיׂשְ ְדלּו ּבְ ּגָ נֹות ׁשֶ ֲהדּות. ְוַהּבָ ַהּיַ
ָרֵאל, מּוָטל ָעֵלינּו  ִיׂשְ ַנֲערֹות  ָבבֹות  ל ַיֲהדּות ִמּלְ ִזיק ׁשֶ ל  ּכָ ְועֹוֶקֶרת  ַעת ָהְרחֹוב הֹוֶרֶסת  ּפָ ְוַהׁשְ ּנּוי ָעצּום,  ׁשִ ּנּו ַהּדֹורֹות  ּתַ ִנׁשְ
ל ּתֹוָרה  נּו מֹוְסדֹות ִחּנּוְך ׁשֶ ְך, ְוִתּקְ ּדֹור ַהּקֹוֵדם ַעל ּכָ ָרֵאל ּבַ דֹוֵלי ִיׂשְ ָבר ָעְמדּו ּגְ ֵרנּו ּכְ נֹות, ּוְלָאׁשְ ִחּנּוְך ַהּבָ חֹוֵתינּו ּבְ ל ּכֹ ז ּכָ ְלַרּכֵ
יֹוֵתר  ָרה ּבְ דֹוָלה ְוֶנְהּדָ ָנה ּגְ ית ַיֲעֹקב ְלָבנֹות, ִהיא ַהְפּגָ ֶפר ּבֵ ית ַהּסֵ ל ּבֵ יָפה ׁשֶ דֹוָלה ּוַמּקִ ת ּגְ ָרֵאל, ַוֲהָקַמת ֶרׁשֶ ְוַדַעת ִלְבנֹות ִיׂשְ
ת ֶאת יֹום  ם ַלּבַ ְמַעט ָלֹחג ּגַ ֶבת ּכִ ָדגֹוִגי ְמַחּיֶ רֹון ַהּפֵ ר ְוחֹוַבת ָהִעּקָ ׁשָ יֹון ַהּיָ דֹוֵרנּו. ְוׁשּוַרת ַהִהּגָ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ נֹות ׁשֶ ל ִחּנּוְך ַהּבָ ׁשֶ
ת,  ל ַהּבַ י ׁשֶ ֶרֶגׁש ָהֱאנֹוׁשִ נֹות ּפֹוַגַעת ָקׁשֹות ּבָ ִנים ַלּבָ ין ַהּבָ ים ּבֵ עֹוׂשִ ָעָתּה ְלִמְצֹות, ְוִאּלּו ַהַהְפָלָיה ַהּזֹאת ׁשֶ ַהּגָ

נֹות ִמְצָוה. ִית ִלְנָערֹות ּבְ ּבַ ה ַוֲחִגיָגה ּבַ יר ַלֲעׂשֹות ְמִסּבָ ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַהּתִ
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעֹקב ַוְיְנֶּבְרג ְּבׁשּו"ת ְׂשִריֵדי ֵאׁש ֵחֶלק ג' ִסיָמן צג

ַהִחּנּוְך נ .  ְלִחּזּוק  ֲחָרָדה  ּבַ ּדֹוֵפק  ם  ִלּבָ ִמְצָוה,  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ל  ׁשֶ ֶזה  ָחָדׁש  ִמְנָהג  ל  ׁשֶ ר  ֶהּתֵ ּבַ ִדים  ַהְמַצּדְ
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יָען ְלִגיל  ַהּגִ ּבְ ּוְלִעּדּוד מּוָסִרי  יֹוֵתר ְלִחּסּון רּוָחִני  ּבְ ה ֵהן ְזקּוקֹות  ּדֹור ַהּזֶ ים ּבַ ל ַהַחּיִ ִסּבֹות ׁשֶ ּנְ ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ נֹות  ל ּבְ ִתי ׁשֶ ַהּדָ
ָרֵאל. נֹות ִיׂשְ ֵלב ּבְ ָלַטת רּוַח ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ ֱאֶמת ִחּזּוק ְוֹחֶסן ְלַהׁשְ ׁש ּבֶ ּמֵ ְנָהג ֶזה ְיׁשַ ּמִ ְצֹות. ְוֵיׁש ִלְדֹאג ְלָכְך ׁשֶ ַהּמִ

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעֹקב ַוְיְנֶּבְרג ְּבׁשּו"ת ְׂשִריֵדי ֵאׁש ֵחֶלק ג' ִסיָמן צג

יו. נד.  ָרׁשָ י, ַעל ׁשָ הּוִדי ָהֲאִמּתִ מֹות ַלֲעֹקר ֶאת ַהִחּנּוְך ַהּיְ ּוּוִנים ׁשֹוִנים, ְוֵהן ְמַאּיְ בֹות ִמּכִ ְ דֹורֹוֵתינּו רּוחֹות ָזרֹות ְוָרעֹות ְמַנׁשּ  ּבְ
ין  ל ֻחּלִ ֶדׁש. רּוַח ׁשֶ ֵאיָנם ַעל ָטֳהַרת ַהּקֹ ין, ׁשֶ י ֻחּלִ ִליִלּיֹות ַוֲחׂשּופֹות יֹוֵתר ְלַחּיֵ עֹות ׁשְ ּפָ ִגיעֹות יֹוֵתר ְלַהׁשְ ָרֵאל ַנֲעׂשּו ּפְ נֹות ִיׂשְ ּבְ
י  ָעה ָרָעה. ְלִפיָכְך ֵאין ּדַ ּפָ ל ַהׁשְ ֵני ּכָ ן ִמּפְ ָהָיה ָאטּום ּוְמֻחּסָ הּוִדי, ׁשֶ ִית ַהּיְ ם ְלתֹוֵכִכי ַהּבַ ר ּגַ ֶמת ַלְחּדֹ עֹוָלם, ְמַאּיֶ ֹוֶלֶטת ּבָ ַהּשׁ
ל ֶאת  ֵ נֹוֵתינּו ְלַיֲהדּות. ָעֵלינּו ְלַחׁשּ ה ְלִחּנּוְך ּבְ ָבה ַרּבָ יׁש ַמְחׁשָ ִלים ִלְפֵני ּדֹורֹות. ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ָהיּו ְמֻקּבָ ָרִכים ׁשֶ ּטֹות ּוַבּדְ ִ ּשׁ ּבַ
ִנים  ּמְ ְזּדַ ים ַהּמִ ּתּוִיים ָהַרּבִ ַיֲהדּוָתן, ְלַמַען יּוְכלּו ֲעמֹוד מּול ַהּפִ ְך ְזקּופֹות קֹוָמה ְוֵגאֹות ּבְ ָדן ְלַהּלֵ ן אֹוָתן. ָעֵלינּו ְלַלּמְ רּוָחן ּוְלַחּסֵ
ת ִמְצָוה  ל ּבַ ָהָיה ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם. ִקּיּום ַהֲחִגיָגה ׁשֶ ִפי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ נֹות ִיׂשְ ל ּבְ ָהב ׁשֶ ֶרת ַהּזָ ְרׁשֶ יכּו ִלְטוֹות ֶאת ׁשַ ָלֶהן, ּוְלַמַען ַיְמׁשִ

ָרִכים ְלָכְך.  הּוא ַאַחד ַהּדְ
ָהַרב ַיֲעֹקב ַרקֹוְבְסִקי ְּבֵסֶפר ֲארּוָכה ַּבת ַעִּמי ֵחֶלק ב ַעּמּוד 85

ַער נה.  ר ִנְגַמל ַהּנַ ֲאׁשֶ ה, ּכַ דֹוָלה ִאם ְקַטּנָ ת ֵרִעים, ִאם ּגְ ֲעָרה ָעׂשּו ְמִסּבַ ַער אֹו ַהּנַ קּוָפה ַעל ַהּנַ ף ּתְ ִהְתַחּלֵ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ  ָנהּוג ּבְ
ה ֶנֱאַמר  ַחּנָ ית כא, ח(, ּבְ ֵראׁשִ ֵמל ֶאת ִיְצָחק" )ּבְ יֹום ִהּגָ ה ָגדֹול ּבְ ּתֶ ַעׂש ַאְבָרָהם ִמׁשְ ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר "ַוּיַ ה. ּבְ ָעׂשּו ְמִסּבָ

ָכל  ְרֶאה ּבְ ּנִ מּוֵאל א, א, כד(. ְוָכְך ּכַ ה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין" )ׁשְ לֹׁשָ ָפִרים ׁשְ ָמַלּתּו ּבְ ר ּגְ ֲאׁשֶ ּה ּכַ ֲעֵלהּו ִעּמָ "ַוּתַ
ים  ּתֵ יָעּה ִלׁשְ ַהּגִ ּבְ ה ׁשֶ הּוִדּיָ ֲעָרה ַהּיְ י ַהּנַ ַחּיֵ ָרֵאל ָחל ִמְפֶנה ּבְ ה ְלִפי ּתֹוַרת ִיׂשְ ֲעָרה. ְוִהּנֵ ַער אֹו ַהּנַ י ַהּנַ ַחּיֵ ִמְפֶנה ּבְ
ה  ָ ל ִאּשׁ מֹו ּכָ ל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּכְ ה ְלַנֲעָרה. ּוִמן ָאז ָחִלים ָעֶליָה ּכָ ַטּנָ ָמּה ִמּקְ ה ׁשְ ּנֶ ּתַ ִנים ְויֹום ֶאָחד ִמׁשְ ֵרה ׁשָ ֶעׂשְ
ה ֲחׁשּוָבה זֹו,  ִצים ִלְמִסּבָ ֵמל", ָאנּו ִנְקּבָ חֹות ָחׁשּוב "ִמּיֹום ִהּגָ הּוא לֹא ּפָ ה ׁשֶ ְפֶנה ַהּזֶ ּום ִצּיּון ַהּמִ דֹוָלה, ּוִמּשׁ ּגְ
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ִביִאים. ְך ָמֹסֶרת ָהָאבֹות ְוַהּנְ ִהיא ֶהְמׁשֵ ׁשֶ
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ָנה ְויֹום נו.  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ יֹום ְמלֹאת ָלּה ׁשְ ְמָחה ְלַבת ִמְצָוה ּבְ ה ֲחִגיִגית ּוְסעּוַדת הֹוָדָאה ְוׂשִ ּנֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְמִסּבָ ְנָהג ׁשֶ  ַהּמִ
ָדנּות  ַקּפְ ֹמר ּבְ ַרְך. אּוָלם ֵיׁש ִלׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ חֹות ְלַהּשׁ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ּתֹוָרה, ְוׁשִ ם ּדִ אְמרּו ׁשָ ּיֹ ֶאָחד, הּוא ִמְנָהג טֹוב ְוָהגּון. ְוטֹוב ׁשֶ
ֵהא  ם ּתְ יָלה ׁשָ ְמקֹום ּגִ ְרָעָדה, ּבִ ְמָחה ְוִגילּו ּבִ ׂשִ ֱאַמר, ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ ּנֶ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁשָ ַעת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ִניעּות ְלִפי ּדַ ָלֵלי ַהּצְ ַעל ּכְ

ָתִמים. ַרְך לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ף  ל ַעּמּוד ב(. ְוַהּשׁ ָרכֹות ּדַ ְרָעָדה )ּבְ
ׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת ֵחֶלק ב ִסיָמן כט 

ם נ .  א ְלׁשֵ ים ֵאיָנּה ֶאּלָ ִ ים ְוַהְמַעׂשּ ַנת ָהעֹוׂשִ ָבר ָלַבׁש ֹאִפי ּתֹוָרִני ְלַגְמֵרי, ְוַכּוָ ַהּדָ יָון ׁשֶ נּו ּכֵ ְזַמּנֵ חֹוְגִגים ּבִ ת ִמְצָוה ׁשֶ ֲחִגיַגת ּבַ
ֶזה  ֲהדּות ֵיׁש ּבָ ּיַ ה, ְוֵיׁש ָלֶזה ְמקֹורֹות ּבַ ה ְועֹוׂשָ ְמֻצּוָ ְצֹות ּכִ ִקּיּום ַהּמִ ׁש ּבְ ּיֵ ְמָחה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ֲעָרה ַהּשִׂ ֵלב ַהּנַ ק ּבְ ֵדי ְלַחּזֵ ַמִים, ּכְ ׁשָ

ר ִמְצָוה.  מֹו ְסעּוַדת ּבַ ְמָחה ּכְ ׂשִ
ָהַרב ֵאִלָּיהּו ִאיָלן ְסִויָסה ֵסֶפר ָּגדֹול ַהְמֻצֶּוה ַעּמּוד קמד

יַע ֵעת זֹו נח.  ַהּגִ ּבְ ה אֹוָתּה ְוֶאת הֹוֶריָה  ּכָ ּזִ ׁשֶ רּוְך הּוא, ַעל  דֹוׁש ּבָ ל ְסעּוַדת הֹוָדָיה ַלּקָ ִעְנָין ׁשֶ ם  ּגַ ת ִמְצָוה  ְסעּוַדת ּבַ ּבִ ֵיׁש   
ה. ה ְועֹוׂשָ ְהֶיה ְמֻצּוָ ה ּתִ ם ֵמַעּתָ ּתָ ּבִ ׁשֶ

ָהַרב ֵאִלָּיהּו ִאיָלן ְסִויָסה ֵסֶפר ָּגדֹול ַהְמֻצֶּוה ַעּמּוד קמה

ַהְרֵרי ֹקֶדׁש. נ .  ת, ְיסּוָדתֹו ּבְ ת ִמְצָוה ַלּבַ ים ֲחִגיַגת ּבַ עֹוׂשִ ְנָהג ׁשֶ ט ַהּמִ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּנִ ֶ  ַמה ּשׁ
ָהַרב ֵאִלָּיהּו ֲאִביְרָזל ׁשּו"ת ִּדְּברֹות ֵאִלָּיהּו ֵחֶלק ג ִסיָמן ה
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ָנה ס.  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ יֹום ְמלֹאת ַלּבַ ְמָחה ְלַבת ִמְצָוה, ּבְ ה ֲחִגיִגית ּוְסעּוַדת הֹוָדָאה ְוׂשִ ׁש נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות ְמִסּבָ ּיֵ ְנָהג ׁשֶ ַהּמִ
ְבֵרי  ם ּדִ אְמרּו ׁשָ ּיֹ א. ְוטֹוב ׁשֶ ָרֵאל ַסּבָ רּוַח ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ֶזה ִמְצָוה ְלִחּזּוק ַהִחּנּוְך ִלְבנֹות ִיׂשְ ְויֹום ֶאָחד, הּוא ִמְנָהג טֹוב ְוָהגּון, ְוֵיׁש ּבָ
ַעת ּתֹוָרֵתנּו  ִניעּות ְלִפי ּדַ ָלֵלי ַהּצְ ָדנּות ַעל ּכְ ַקּפְ ֹמר ּבְ ׁש ִלׁשְ ּיֵ רּור ְמֹאד ׁשֶ ַרְך. אּוָלם ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ חֹות ְלַהּשׁ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ּתֹוָרה ְוׁשִ
ם  ִלי ׁשֵ ל זֹו" ּבְ ּה ׁשֶ ָטַרִני ֵמָעְנׁשָ ּפְ רּוְך ׁשֶ ָהָאב ְיָבֵרְך "ּבָ ְרָעָדה. ְוָנכֹון ׁשֶ ְמָחה ְוִגילּו ּבִ ׂשִ ֱאַמר: ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ ּנֶ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ

ר ִמְצָוה.  ה ּבַ ֲעׂשָ ּנַ ַנַער ׁשֶ ן ּבְ אֹוְמִרים ּכֵ ֶדֶרְך ׁשֶ ּוַמְלכּות, ּכְ
ַיְלקּוט יֹוֵסף ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ב ֲהָלכֹות ַהְּקׁשּורֹות ַל"ֲחִגיַגת" ַּבר ִמְצָוה ָסִעיף ל

ת ְלעֹוֵרר אֹוָתּה ַעל חֹוָבָתּה סא.  ִחיָדה ֵאֶצל ַהּבַ נּות ַהּיְ ּמְ ת ִמְצָוה, ַהִהְזּדַ פּוָלה ַלֲעֹרְך ֲחִגיָגה ּוְסעּוַדת ּבַ ה ְוחֹוָבה ּכְ  ִמְצָוה ַרּבָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַבת ֶנֱאָמָנה ּבְ ְצֹות, ְוִיעּוָדּה ּכְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ֵמַהּיֹום ּבְ

ָהַרב ֶאְפַרִים ִפיְׁשל ַוְיְנֶּבְרֶגר ִּבְכָתב ֵעת ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם תשס"ג, ַעּמּוד תמד

א ָצִריְך סב.  ַח ֶאת ֶחְלָקּה, ֶאּלָ ן ָחס ְוָחִליָלה ְלַקּפֵ ן ּתֹוָרה, ַעל ּכֵ יֹום ַמּתַ ְצֹות, הּוא ֶאְצָלּה ּכְ יָעה ְלֹעל ַהּמִ ת ַמּגִ ַהּבַ ּיֹום ׁשֶ  ּבַ
ה ְוָהֵאם,  ָ ת, ָהִאּשׁ ל ַהּבַ ִבים ׁשֶ ּגָ ׂשְ ֲעִלים ְוַהּנִ ְפִקיִדים ַהּנַ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִהְתעֹוְררּות ַעל ַהּתַ ַלֲעֹרְך ִלְכבֹוָדּה ְסעּוַדת ִמְצָוה ִעם ּדִ

ים טֹוִבים ֵמַהּיֹום ּוְלעֹוָלם.  ָרֵאל. ּוְלָזְרָזּה ְלִמְצֹות ּוְלַמֲעׂשִ ְלאֹור ּתֹוַרת ִיׂשְ
ָהַרב ֶאְפַרִים ִפיְׁשל ַוְיְנֶּבְרֶגר ִּבְכָתב ֵעת ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם תשס"ג, ַעּמּוד תמד

ְוִנְרֶאה ס .  ים,  ְלָנׁשִ ַרק  ְועֹוׂשֹות  ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ַלֲעׂשֹות  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ֶקֶרב  ּבְ ם  ּגַ ָנפֹוץ  ָבר  ַהּדָ ַהּיֹום 
ים. ֲעׂשִ ְצֹות ְוַהּמַ אֲהבּו ַהּמִ ּיֹ ָבר ִחּנּוְך ׁשֶ ּדָ ָבר ְוֵיׁש ּבַ ה טֹוב ַהּדָ ַרּבָ ַאּדְ ּדְ

ָהַרב ָּדִנֵּיאל ְּפַלְבִני ַמֲעַדֵּני ָּדִנֵּיאל ֵחֶלק ו ַעּמּוד שה
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יְך סד.  ִהיא ְצִריָכה ָלַדַעת ְוַתְמׁשִ ָבִרים ׁשֶ ָדּה ַהּדְ ה ְלַלּמְ ָכה ַעד ּכֹ ּזָ יָעה ְלִמְצֹות ָהָאב ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ׁשֶ ּגִ ַבת ַהּמַ ם ּבְ ּגַ
ֶהם. ּבָ

ׁשּו"ת ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְּגִריְנְּבַלט ֵחֶלק א ִסיָמן קנח

ְולֹא סה.  ְצֹות  ַהּמִ ִחּזּוק ַעל ֹעל  יַחת  ׂשִ ּוְבַהְזָמַנת ַרב ָהאֹוֵמר  ְצִניעּות  ּבִ ית  ֲעׂשֵ ַהּנַ ִמְצָוה,  ת  ּבַ ת  ְמִסּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָלַמְדנּו  ה  ֵמַעּתָ  
ב ִלְסעּוַדת ִמְצָוה.  ָחׁשֵ ֶדת, ּתֵ ת יֹום ֻהּלֶ ְמִסּבַ ּכִ

ָהַרב ָמְרְּדַכי טֹוִליָדנֹו ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ַעּמּוד קסב

ְכַנס סו.  ּנִ ְמַחת ָהִאיׁש ׁשֶ ַיַחס ְלׂשִ ְך ּבְ ל ּכָ ְמָחה ּכָ ֵאינֹו ׂשִ ג, ַוֲהַגם ׁשֶ ִנים ְלַנֲעָרה ַאף אֹותֹו ָראּוי ַלְחּגֹ ֶדת י"ב ׁשָ יֹום ֻהּלֶ ה ּבְ ִהּנֵ
ִמְצֹות  ֶבת ּבְ ית ְמֻחּיֶ ַתר ַטְעָמא, ְוַגם ִהיא ַנֲעׂשֵ ל ָמקֹום ִזיל ּבָ ה, ִמּכָ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ה ְלָכל ּדָ ְלִחּיּוב ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוִמְצָטֵרף ַעּתָ

ג.  ְחּגֹ ּתַ יר ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ּפִ ה ְוׁשַ ה ְועֹוׂשָ ית ְמֻצּוָ ה ַנֲעׂשֵ ּתֹוָרה ְוַעּתָ ּבַ ר ׁשֶ ּתָ ָרָמן ּוְבָכל ָהָאסּור ְוַהּמֻ ַמן ּגְ ַהּזְ ׁשֶ

ָהַרב ֵמִאיר ֵאִלָּיהּו ׁשּו"ת ַמְרְּכבֹות ַאְרָּגָמן ֵחֶלק א ַמֲהדּוָרה ְּתִליָתָאה ֵחֶלק יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן יז ַעּמּוד 
קצד 

ַלֲעׂשֹות ס .  זֹו  ְמִדיָנה  ּדִ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ֹרב  ּבְ ּנֹוֲהִגין  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִקּדּוׁש  ַלֲעׂשֹות  ִמְצָוה  ת  ּבַ ֲחִגיַגת  ֶעֶצם  ְדַבר  ּבִ  
ים  ם לֹוַמר ֵאיֶזה ִמּלִ ָאה ּגַ ָ ין ְוַרּשׁ עֹוׂשִ ָמחֹות ׁשֶ ָאר ׂשְ ְ ְמָחה זֹו ִמּשׁ ְרָעה ׂשִ ׁש ְלָהָאָדם לֹא ּגָ ּיֵ ְמָחה ׁשֶ ָכל ׂשִ ּבְ
ֶזה, ֲאָבל לֹא  ׁש ּבָ ּיֵ בֹוד ּתֹוָרתֹו ָהָרָמה ׁשֶ ּסֹוֵבר ּכְ י ַלּתֹוֶעֶלת ׁשֶ ְהֶיה ַסּגִ ּיִ ר ׁשֶ ּבֵ ְמָחָתּה, ְוֶזה ִמְסּתַ ִלְכבֹוד ׂשִ

ם.  ּדּוׁש ׁשָ ין ַהּקִ עֹוׂשִ ְלָחן ׁשֶ ֻ א ֵאֶצל ַהּשׁ יָמה ֶאּלָ אַמר ַעל ַהּבִ ּתֹ

ׁשּו"ת ִאְּגרֹות ֹמֶׁשה ֹאַרח ַחִּיים ֵחֶלק ד ִסיָמן לו 
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ת ִמְצָוה ּוִבְפָרט סח.  אי ָהגּון ְוָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֲחִגיַגת ּבַ ַוּדַ ית ּבְ ְחּתִ ּפַ ה ִמׁשְ יתֹו ּוִבְמִסּבָ תֹוְך ּבֵ ִצְנָעה ּבְ ת ִמְצָוה ּבְ  ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ּבַ
ָאמּור  ִקית. ָאְמָנם ּכָ ְנּדָ ּפֻ ֶהֶנת ּכַ ֵהא ּכֹ ּיֹות, ְוָלֵכן לֹא ּתְ ָכל ִמיֵני ִהְתַרֲחׁשֻ ה ִמיֵני ְמִסּבֹות ֲחִגיִגּיֹות ּבְ ּמָ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ּכַ ּנָ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ַמִים.  ם ׁשָ ְהֶיה ְלׁשֵ ּיִ ר ׁשֶ ית ְמֻצְמֶצֶמת, ַאְך ָהִעּקָ ְחּתִ ּפַ צּוָרה ִמׁשְ ַרק ּבְ
ָהַרב ֲחנֹוְך זּוְנֶּדל ְּגרֹוְסֶּבְרג ְּכָתב ֵעת ְׁשַמְעִּתין ַעּמּוד 38

ימּוס, ס .  ְוַהּנִ ֶאֶרץ  ֶרְך  ִמּדֶ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ְסעּוָדה  ָלּה  ַלֲעׂשֹות  ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ִמְצָוה  ת  ּבַ ַהחֹוֶגֶגת  ת,  ַהּבַ ם  ּגַ  
ָחה  ּפָ ׁשְ חּוג ַהּמִ ּבְ אי ׁשֶ ּמּוָבן ֵמֵאָליו, ֲאָבל ַוּדַ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּכַ רּוִאים ּוְלָבְרָכּה ְוִלְדֹרׁש ּבְ ְלִמיֵדי - ֲחָכִמים ְוַהּקְ ְפֵני ּתַ ַלֲהִביָאּה ּבִ

ְצֹות. ְנָסּה ְלֹעל ַהּמִ ָנה ַעל ִהּכָ ּוָ ֶהֱחָינּו" ִעם ּכַ ֶגד ָחָדׁש, ּוְתָבֵרְך "ׁשֶ ּה ּבֶ יׁשָ אֹותֹו יֹום, ּוְלַהְלּבִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת - ִמְצָוה ּבְ
ׁשּו"ת ֲעֵׂשה ְלָך ַרב ֵחֶלק א ִסיָמן לא 

ֵביָתּה ּוְבֵבית ע.  ל ְקרֹוִבים ִויִדיִדים ּבְ חּוג ׁשֶ ְמָחה ְוִגיָלה, ּבְ תֹור יֹום ׂשִ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ל ּבַ ה ׁשֶ ן ֶאת ַהְמֹאָרע ַהּזֶ ר ְלַצּיֵ  ֶאְפׁשָ
ת  יֹוָמא ְלַהְבִהיר חֹוַבת ּבַ ה( ְלַהְרצֹות ַהְרָצָאה ֵמִעְנָיָנא ּדְ ָ ם )ִאיׁש אֹו ִאּשׁ ָ ּשׁ ִהיא לֹוֶמֶדת ּבֹו, ְויּוַכל ַהּמֹוֶרה ׁשֶ ֶפר ְלָבנֹות ׁשֶ ַהּסֵ

ְצֹות.  יָעה ְלִגיל ַהּמִ ִהּגִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
   ׁשּו"ת קֹול ְמַבֵּׂשר ֵחֶלק ב ִסיָמן מד 

ֲהָלָכה עא.  ת ִמְצָוה ְלָבנֹות, ַהִאם ֵיׁש ָמקֹום ְלָכְך ּבַ א ַלֲעׂשֹות ֲחִגיַגת ּבַ רֹוב ֶזה ּבָ ּקָ ּמִ ַהג ׁשֶ ְדַבר ַהּנֹ ֵאָלה: ָמה ּבִ  ׁשְ
ַמִים ּוְצִניעּות  ִיְרַאת ׁשָ ק ּבְ ְתַחּזֵ ּתִ ת ׁשֶ ִלים ֶאת ַהֲחִגיָגה ְלִעּדּוד ַהּבַ ׁשּוָבה: ִאם ְמַנּצְ ׁש ִלְמחֹות ֶנֶגד ֶזה? ּתְ ּיֵ אֹו ׁשֶ

ְלֵהָעֵרְך  ְצִריָכה  ה  ַהְמִסּבָ ְוַגם  ִחּנּוִכית.  ָרה  ַמּטָ ֲעַלת  ּבַ ִהיא  ַהֲחִגיָגה  ׁשֶ ִנְמָצא  רֹות,  ׁשֵ ַהּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ נֹות  ּבְ ָכל  ּכְ
ַמִים.  ם ׁשָ ים ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשִ ְהיּו ּכָ ּיִ ֻעּלֹות ַרֲאָוה ּוִבְזּבּוז ְוׁשֶ ְצִניעּות ֶיֶתר, ְללֹא ּפְ ּבִ

ָהַרב ְיִחיֵאל ָזִאיד ׁשּו"ת ִּבְנָין ֲעֵדי ַעד ֵחֶלק ב ְׁשֵאָלה 42
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ּה עב.  ְחּתָ ּפַ ה ֵמַחְברֹוֶתיָה ּוִמׁשְ ּמֹות ָלִאיׁש ְוקֹוְרִאים ְלַכּמָ ָרה ּוְבצּוָרה ְלִהּדַ ַמּטָ ים ֶאת ֶזה ּבְ ּלֹא עֹוׂשִ ׁשֶ ת ִמְצָוה ּכְ  ֲחִגיַגת ּבַ
ר  ֶזה ִאּסּור, ּוְלֵהֶפְך ֶזה ְיעֹוֵרר אֹוָתּה ִלְזּכֹ ר ִמְצָוה ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ּבָ ְמיֹון ִלְסעּוַדת ּבַ ֶזה ׁשּום ּדִ ֵאין ּבָ ה, ׁשֶ ְלַבד ִלְסעּוָדה ְקַטּנָ

ְצֹות יֹוֵתר. ּמִ ו ּבַ ת ֵמחֹוָבָתּה ֵמַעְכׁשָ יָרּה ַלּבַ ְגדֹוָלה, ְוָראּוי ְלַהְזּכִ ִמְצֹות ּכִ ֶבת ּבְ ת ִמְצָוה ְוַחּיֶ ו ּבַ ִהיא ֵמַעְכׁשָ ׁשֶ
ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ֶּכֶרְך א ִסיָמן קנו 

ְצֹות ע .  ָכל ַהּמִ ֶבת ּבְ ה ִהיא ַחּיֶ י ֵמַעּתָ ֲעָרה ּכִ יר ַלּנַ ת ִמְצָוה, ְלַהְזּכִ ָרֵאל ָלֹחג ֲחִגיַגת ּבַ ִיׂשְ ִנים ֵהֵחּלּו ּבְ ה ׁשָ ּמָ רֹוב ּכַ  ֶזה ִמּקָ
ֶהם.  ֶבת ּבָ דֹוָלה ַחּיֶ ה ּגְ ָ ל ִאּשׁ ּכָ ׁשֶ

ָהַרב יֹוֵסף ַקאַּפח ְמסֹוָרה ְליֹוֵסף ֵחֶלק ח ְּדָרָׁשה ְלַבת ִמְצָוה ַעּמּוד 196

א, עד.  ר ִמְצָוה? ֶאּלָ חֹות ִמּבַ ָקע לֹא ּפָ ֵארּוַע ֻמׁשְ ת ִמְצָוה ּבְ ג ּבַ ִהְתִחילּו ַלְחּגֹ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ֹאל: ָמה ָקָרה ּבַ  ֵיׁש ִלׁשְ
מֹו  ת ִמְצָוה, ּכְ גּו ִלי ּבַ ְחּגְ ּיַ ם ֲאִני רֹוָצה ׁשֶ ּה ְואֹוֶמֶרת ָלּה: "ּגַ ֵרה ָוֵחִצי ְלִאּמָ ת ָהַאַחת ֶעׂשְ ה ּבַ ְלּדָ ָאה ַהּיַ ָעָבר ִאם ָהְיָתה ּבָ ּבֶ ׁשֶ
י ַהְיָקָרה, ְרִאי ֶאת ָאִחיְך  ּתִ יָרה ָלּה: "ּבִ ּוַמְסּבִ יָה  ְרּכֶ ּבִ יָבה אֹוָתּה ַעל  דֹול!", ָאז ָהְיָתה ָהֵאם ַהְיָקָרה מֹוׁשִ ָחְגגּו ְלָאִחי ַהּגָ ׁשֶ
ָלרּוץ  ָעָליו  ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ חֹוֵזר  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  ְלַהּנִ ה  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ּבְ ֶקר  ּבֹ ל  ּכָ ָקם הּוא  ִמְצָוה  ר  ּבַ ְהָיה  ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  דֹול  ַהּגָ
הּוא  ֶנֱאָלץ  ֻסּכֹות  ת  ֻחְפׁשַ ּבְ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  לֹו.  ֵיׁש  ָעמּוס  יֹום  ֵסֶדר  ֵאיֶזה  ְרִאי  ִמְנָין...  ּבְ ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ת  ִפּלַ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְבֵרי  ְמָעה זֹו ֶאת ּדִ ּה...", ַאְך ׁשָ ן ּבָ ה ַעל ְמָנת ֶלֱאֹכל ְוִליׁשֹ ׂש ֻסּכָ ל ֹחל ַהּמֹוֵעד, ּוְלַחּפֵ ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם לּוָלב ְוֶאְתרֹוג ּכָ
ֶאל  ה  ְלּדָ ַהּיַ יָטה  ַמּבִ ְלַצֲעֵרנּו  ַהּיֹום  ַאְך  זֹו!  ּכָ ׁשֶ ה  ִלְמִסּבָ ָאִחיָה  הּוא  ָראּוי  ן  ּכֵ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ ִהְפִסיָקה  ּה  ִאּמָ
ְוֶנֱאָלִצים  ל ָהֵאם  ֶמת ַטֲעָנָתּה ׁשֶ ּתֶ ּנּו... ָאז ִמְסּתַ ֶמת ִמְצֹות יֹוֵתר ִמּמֶ ַעם ִהיא ְמַקּיֶ ּפַ ּלֹא  ָאִחיָה ְורֹוָאה ׁשֶ

ל ָאִחיָה. חֹות ִמּזֹו ׁשֶ ת ִמְצָוה לֹא ּפָ ת ּבַ ַלֲעֹרְך ִלְכבֹוָדּה ְמִסּבַ
ָהַרב ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַמְעַּגל ַהַחִּיים ַעּמּוד 86 
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ִניָסָתּה עה.  ם ַעל ּכְ ן ּגַ ֶהֱחָינּו ּוְתַכּוֵ ָבֵרְך ׁשֶ ת, ְוִאם ֵיׁש ָלּה ַמְלּבּוׁש ָחָדׁש ּתְ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ׁש ּבִ אֹותֹו יֹום ְוִתְלּבַ ֵמָחה ּבְ ת ׂשְ ְהֶיה ַהּבַ  ּתִ
ׁש אֹו ֵסֶפר ְוַכּדֹוֶמה, ְוֵתַדע  ָנה ֻחּמָ ן ָלּה ַמּתָ ּפּור, ְוִיּתֵ ְבֶעֶרב יֹום ּכִ ת ַהְיָלִדים ּכִ ִבְרּכַ א ְיָבֵרְך אֹוָתּה ּבְ ָהַאּבָ ְצֹות, ְוטֹוב ׁשֶ ְלֹעל ַהּמִ

ְצֹות.  ְכְנָסה ְלֹעל ַהּמִ ּנִ ר ׁשֶ ֶזה ְוִתְזּכֹ ּבָ
ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ֶּכֶרְך ה ִסיָמן סח 

ב עו.  אֹותֹו ַהּיֹום אּוַלי ַרב ַאֵחר ִיְדֹרׁש ְוֵיָחׁשֵ אֹותֹו ַהּיֹום ָהֵוי ְסעּוַדת ִמְצָוה, ְוִאם לֹא ּבְ ין ְסעּוַדת ִמְצָוה ּבְ ַבת ִמְצָוה ִאם עֹוׂשִ  ּבְ
ְסעּוַדת ִמְצָוה.   

ׁשּו"ת ִרְבבֹות ֶאְפַרִים ְּגִריְנְּבַלט ֵחֶלק א ִסיָמן קנח

ְוֵכן ע .  ֵיׁש ֹעֶנׁש ַאֵחר,  ו  ֶרת ֵמַעְכׁשָ ַדּבֶ ּמְ ׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ְוַלּלָ ת ִמְצָוה,  ו ִהיא ּבַ ַעְכׁשָ ּמֵ ת ִמְצָוה ׁשֶ ת ַהּבַ ַיְלּדַ  ָרצּוי ְלעֹוֵרר ֶאת 
ו ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר. ּה ֵמַעְכׁשָ ּלָ ְצֹות ׁשֶ ַהּמִ

ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ֶּכֶרְך ה ִסיָמן סח 

ים עח.  ּתִ דֹות ְלָהִקים ּבָ נֹות ַהְמֻעּתָ רּו ֵמִעְנְיֵני ִמְצֹות ְוִחּנּוְך ַהּבָ ַדּבְ ּיְ ת ִמְצָוה, ׁשֶ ת ַהּבַ ל ְמִסּבַ נּות זֹו ׁשֶ ּמְ ִהְזּדַ ּבְ  ָנכֹון ְוָרצּוי ׁשֶ
ְוֵכן  ּלֹו.  ּכֻ עֹוָלם  אֹור  ִלְהיֹות  ְבֶחֶרת  ַהּנִ ְרֵאִלית  ׂשְ ַהּיִ ה  ָהֻאּמָ ֶקֶרן  ְוַלֲהָרַמת  ָאבֹות  ּוְלִתְפֶאֶרת  ם  ְלׁשֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ֵאֶצל  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהּמֹוֶדְרִני  בּוׁש  ּלְ ּבַ ֵהן  ְמֹאד,  רּוץ  ּפָ ַהּדֹור  ָהַרב  ַדֲאבֹוֵננּו  ּלְ ׁשֶ ְצִניעּות  ִעְנְיֵני  ּבְ ָבִרים  ּדְ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש 
ה ַעל ָהעֹוֵמד.  רּוץ ְמֻרּבֶ ים ַהּפָ ִתּיִ ם ֵאֶצל ַהּדָ ים ְנׂשּואֹות ּגַ ָנׁשִ ּסּוי ָהֹראׁש ּבְ ִעְנַין ּכִ ִתּיֹות הּוא ֻמְזָנח ְמֹאד, ְוֵכן ּבְ ַהּדָ

ָהַרב ֲחנֹוְך זּוְנֶּדל ְּגרֹוְסֶּבְרג ְּכָתב ֵעת ְׁשַמְעִּתין ַעּמּוד 38

ים, ִמי ַלּלֹוְמִדים ִמי ע .  ֶרְך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ס לֹו ּדֶ ּלֵ הּוִדי ּפִ ַער ַהּיְ ֵני ָאָדם, ַהּנֹ ם ּבְ ם ּגַ ּנּו ְוִאּתָ ּתַ ים ִנׁשְ ַמּנִ  ַהּזְ
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ַמן ַהּמֹוֶדְרִנית  ַהּזְ ַגְעָנה ֵמרּוַח  ּפָ ּתִ ן  ּפֶ ׁש ְרִציִני ְמֹאד  ם ֲחׁשָ ַקּיָ יָלא  נֹות ַאֲחֵריֶהן, ִמּמֵ ְוַגם ַהּבָ ּוִבּלּוִיים.  ּוִמי ְלִטּיּוִלים  ָלֲעבֹוָדה 
ָפֶניָה  יׁש ּוְלַהְבִליט ּבְ יק אֹוָתן ָחִליָלה. ִאי ְלָכְך ֵמָהָראּוי ְלַהְדּגִ ְדּבִ ית ּתַ ִדיָנה, ּוַמֲחַלת ָהָאְפָנה ָהֵאירֹוּפִ ְרחֹובֹות ַהּמְ ַהּסֹוֶעֶרת ּבִ
ַאַחת  ה ּכְ ֶפת ְלגֹוַרל ָהֻאּמָ ּתֶ ל ָעֶליָה ֹעל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוִתְהֶיה ׁשֻ ֶבת ְלַקּבֵ ּבֹו ִמְתַחּיֶ ת ִמְצָוה, יֹום ׁשֶ ְהֶיה ּבַ ּבֹו ּתִ ֶאת ַהּיֹום ׁשֶ

ִהְסטֹוְרָיה. ֲעלּו ּבַ ּפָ דֹולֹות ׁשֶ ים ַהּגְ ׁשִ ַהּנָ
ָהַרב ֹמֶׁשה ַמְלָּכה ִנְטֵפי ַהַּמִים ֵחֶלק ג, ַעּמּוד קעד-קעה

ת ִמְצָוה.פ.  ר ִלְכבֹוד ֲחִגיַגת ַהּבַ ַעל ֶהָערּוְך ַלּנֵ ל ּבַ ֶסת ׁשֶ ה ֻמְדּפֶ ָרׁשָ ָרָאה ּדְ לֹֹמה ַאְדֶלר ׁשֶ י ד"ר ׁשְ י מֹוִרי ְוַרּבִ י ִמּפִ ַמְעּתִ  ׁשָ
מ' ּבֹוֶיאר ַהַּמְעָין יב תשל"ב ַעּמּוד 61 ֶהָעָרה 25

ה ַבת פא.  בּוּדָ ל ּכְ ּכָ ַעם ׁשֶ ֵעת ַלֲעׂשֹות ֵמַהּטַ ר ּכָ ת ִמְצָוה, ִאי ֶאְפׁשָ ָפֵנינּו ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ּבַ ּלְ ּדֹורֹות ׁשֶ ּלֹא ָנֲהגּו ּבַ ּום ׁשֶ  ְוִכי ִמּשׁ
י  ים ַלֲעבֹוָדה ַאף ַעל-ּפִ ּיֹוְצאֹות ַהָנׁשִ ָלל ׁשֶ ּלֹא ָנֲהגּו ּכְ גֹון ׁשֶ ים לֹא ָנֲהגּו, ּכְ ָבִרים ַרּבִ ָפֵנינּו, ּדְ ּלְ ה ּדֹורֹות ׁשֶ ִניָמה? ַהְרּבֵ ֶמֶלְך ּפְ

ִניָמה? ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ ּום ּכָ ֶזה ֶנֱאֹסר ִמּשׁ ם ּבָ ֶזה ַהִאם ּגַ ׁש ִמְכׁשֹוִלים ּבָ ּיֵ דּוַע ַהּיֹום ׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ׁשּו"ת ִּבְרַּכת ֲאִריֵאל ֻחָּבָרה ִסיָמן כה

ְכְנָסה ְלֹעל פב.  ּנִ ׁשֶ ֹמַח  ְיִחיָדה ְורֹוֶצה ִלׂשְ ת  ּבַ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ּוִבְפָרט ִמי  ֱאֶמת,  ּבֶ ְצִניעּות  ֶרְך  ּדֶ ים  עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ  
ְצֹות  ם ֵמַהּיֹום ָוַהְלָאה ַהּמִ ְתעֹוֵרר ְלַקּיֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ּתִ ְצֹות, ֵאין ׁשּום ִאּסּור ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ִלְכבֹוָדּה, ׁשֶ ַהּמִ
ִכים  ּיָ ַ ְצֹות ַהּשׁ ל ַהּמִ ם ּכָ י ֵמַהּיֹום ָוַהְלָאה, חֹוב ָקדֹוׁש מּוָטל ָעֶליָה ְלַקּיֵ ִבין ּכִ ּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ יֹוֵתר ֶרֶגׁש ּוְביֹוֵתר ּכַ ּבְ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה.  עּוָדה ּבְ ַמן ּוְלִפי ָהָאָדם ּוְלִפי ֹאֶפן ַהּסְ ל ְלִפי ַהּזְ ּה ְוַהּכֹ ּבָ
ׁשּו"ת ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ְקרֹויז ֵחֶלק ז ִסיָמן פד
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אי פ .  ַוּדַ ּבְ ְוָאז  ִמְצָוה,  ְלַבת  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַהֲחִגיִגית  ה  ִסּבָ ּמְ ּבַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ָנכֹון   
ֶבת ִלְסעּוַדת ִמְצָוה. ֶנְחׁשֶ

ׁשּו"ת ְיַחֶּוה ָּדַעת ֵחֶלק ב ִסיָמן כט

ה פד.  ִסּבָ קֹום, ְוַאף ִאם עֹוְרִכים ֶאת ַהּמְ ת  ַהּמָ ַ ְמרּו ַעל ְקֻדׁשּ ֶנֶסת, ַאף ִאם ִיׁשְ ֵבית ַהּכְ ת ִמְצָוה ּבְ ת ּבַ  ֵאין ָראּוי ַלֲעֹרְך ְמִסּבַ
ְלִלים.  ם ִמְתּפַ ֵאין ׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַעת ַלְיָלה ּבְ ׁשְ ּבִ

ַיְלקּוט יֹוֵסף ִהְלכֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַעּמּוד רמד

ַעל פה.  ִמְצָוה  ת  ּבַ ת  ְמִסּבַ ָלּה  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוְצִניעּות,  ה  ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,  ַיֲעֹקב  ֵבית  ּבְ ְולֹוֶמֶדת  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ְלִגיל  יָעה  ּגִ ּמַ ׁשֶ ת  ּבַ  
דֹול, ְוִאם  ּגָ ה ַרַעׁש  ָבר ְולֹא ָראּוי ַלֲעׂשֹות ִמּזֶ י לֹא ָצנּוַע ַהּדָ ּכִ אּוָלם,  ִית, ְולֹא ּבְ תֹוְך ַהּבַ ה ּבְ ה ְמִסּבָ ְוַתֲעׂשֶ ְכָתה ְלִמְצֹות,  ּזָ ׁשֶ
ֵאָלה  ְבֵרי ּתֹוָרה ׁשְ ת ָעְמָדה ְוָאְמָרה ּדִ ת ִמְצָוה ְוַהּבַ ת ּבַ ָעִמים ָרִאינּו ְמִסּבַ אַמר ִהיא, ַרּבֹות ּפְ ְבֵרי ּתֹוָרה ּתֹ ְיכֹוָלה ִהיא לֹוַמר ּדִ

ּוְתׁשּוָבה. 

ִׁשעּוֵרי ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ֵחֶלק ג ַעּמּוד קצו

יֹום ֶזה.פו.  ְבָרָכה ּבְ ה ּבִ ְפִריׁש ַחּלָ ת ּתַ ַהּבַ ֵיׁש נֹוֲהִגים ׁשֶ

ֻקְנְטֵרס ִהְלכֹות ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ְירּוָׁשַלִים תשס"ו

ַרְך.פ .  ם ִיְתּבָ ֵ ל ָעֶליָה ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּה ְלַקּבֵ ַדְעּתָ ים ּבְ ְסּכִ ְצָוה ּתַ ת ַהּמִ ל ּבַ יֹום ֶזה ׁשֶ  ּבְ

ָהַרב ָמְרְּדַכי ְּגרֹוס ֵסֶפר אֹור ְלַאְרַּבע ָעָׂשר ִסיָמן לד 
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ִסים.פח.  ְרַי"ג ִמְצֹות ֻמְדּפָ ֲעֹבר ַעל ּתַ ת ִמְצָוה ּתַ יֹום ַהּבַ ּבְ  ַמה ּטֹוב ׁשֶ
ָהַרב ָמְרְּדַכי ְּגרֹוס ֵסֶפר אֹור ְלַאְרַּבע ָעָׂשר ִסיָמן לד 

ָבִרים פ .  ּדְ ּבַ ּוִבְפָרט  ּדֹות  ַהּמִ ְוַעל ֲעבֹוַדת  ִקּיּוָמם.  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ּה ַעל  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ַמּנֹו  ִמּזְ יׁש  ַיְקּדִ ָאִביָה   
ֶעְזַרת  ִאיָפָתּה ִיְהֶיה ּבְ ַרק ׁשְ ְמִניַעת מֹוָתרֹות ׁשֶ ֲהִליכֹוֶתיָה. ְוֵכן ּבִ ִניעּות ּבַ ְרֵכי ַהּצְ ָדּה ּדַ ַכַעס, ִקְנָאה ְוַגֲאָוה. ְוֵכן ְלַלּמְ ִכיִחים ּכְ ְ ַהּשׁ
ּה  ִריׁש ּבָ ׁשְ ּיַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי ׁשֶ קּוִעים ּבְ ַאְך ְוַרק ִיְהיּו ׁשְ ִנים ׁשֶ ַע ַלּבָ ִקיַדת ַהּתֹוָרה. ּוְלַסּיֵ ׁשְ ם ַלֲעֹזר ְלַבֲעָלּה ּבִ ֵ ַהּשׁ

ַאֲהַבת ּתֹוָרה ּוְכבֹוד לֹוְמֶדיָה. 
ָהַרב ָמְרְּדַכי ְּגרֹוס ֵסֶפר אֹור ְלַאְרַּבע ָעָׂשר ִסיָמן לד 

ל צ.  ּלֵ ים ְוִתְתּפַ ִהּלִ ִפי ֲהָבָנָתּה, ְוֹתאַמר ּתְ ִיְרַאת ה' ְוִתְלַמד ִסְפֵרי מּוָסר ּכְ קּות ֶאְצָלּה ּבְ ת ִמְצָוה ִיְהֶיה מּוָכן ְלִהְתַחּזְ  יֹום ַהּבַ
ְצָרְך. ִפי ַהּנִ ה אֹוָתּה ְלִיְרַאת ה' ּכְ ל עֹוָלם ְיַזּכֶ ָהִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשֶ

ָהַרב ָמְרְּדַכי ְּגרֹוס ֵסֶפר אֹור ְלַאְרַּבע ָעָׂשר ִסיָמן לד 

ן ְצָדָקה צא.  ת ִמְנָחה. ְוֵכן ַעל ַההֹוִרים ִלּתֵ ִפּלַ ֶקר, ְוֵכן ֹקֶדם ּתְ ּבֹ אֹותֹו יֹום ּבַ נּו ִלְצָדָקה ּבְ ת ִמְצָוה ִיּתְ יעֹות ְלִגיל ּבַ ּגִ  ְיָלדֹות ַהּמַ
יֹום ֶזה.  ִלְזכּוָתם ּבְ

ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ִּביִחידּות י"ז ְׁשָבט תשמ"ב הּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ַּבת י"ב ְלִמְצֹות ֶּפֶרק ה

ים. צב.  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ּבְ ת ִמְצָוה ִיְלְמדּו ִמְזמֹור י"ג ׁשֶ יֹום ַהּבַ  ּבְ
 ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ִּביִחידּות י"ז ְׁשָבט תשמ"ב הּוָבא ְּבֻקְנְטֵרס ַּבת י"ב ְלִמְצֹות
 ֶּפֶרק ה



ּל ּוע סד ּד ְסָסקע ּלסָהָוַהבסי ַע מסד םע  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס·48
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ
 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ל ֵאיֶזה ְמקֹוָמן צ .  ת ִמְצָוה, ׁשֶ ֶטֶכס ַהּבַ ה ְמקֹומֹות ּבְ ַכּמָ ר ִנְגְרמּו ּבְ ְכׁשֹולֹות ֲאׁשֶ ֵני ַהּמִ ָתב ִמּפְ  ִהְנִני ַמֲעֶלה ֶאת ֶזה ַעל ַהּכְ
ְוַהֲחֵברֹות  ת ִמְצָוה  ַהּבַ ר  ּוְבִעּקָ ים  ָנׁשִ פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ים  ָהַרּבִ ּוָבֲעֹונֹות  יר קֹוָלם,  ׁשִ ּבְ נֹוְתִנים  ת ִמְצָוה  ַהּבַ ֶטֶכס  ּבְ ִרין –  ַהְמַהּדְ

ְלָחן ָערּוְך )ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן כא ָסִעיף א( ְלִאּסּור ֻמְחָלט.  ֻ ּשׁ ין ְמֹפָרׁש ּבַ ֲהֵרי ַהּדִ ָרה ׁשֶ ׁשָ ְך ּפְ ּיָ ֶזה ֵאין ׁשַ ּה, ַוֲהֵרי ּבָ ּלָ ׁשֶ
ָהַאְדמֹו"ר ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ִמְכָּתב י"ג ַּתּמּוז תשי"ח – ִאְּגרֹות ֹקֶדׁש ֵחֶלק יז ַעּמּוד רלז

ן צד.  ּכֵ ׁשֶ ֶזה.  יֹום  ל  ׁשֶ ֲאִריְך  ִמּתַ ָהֵחל  ְלֹתֶקף  ְכָנִסים  ּנִ ׁשֶ ַהִחּיּוִבים  ם ֶאת  ּגַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָלַקַחת  ָלּה  ֵיׁש  ְצָוה  ַהּמִ ת  ַהּבַ ת  ַיְלּדַ  
ר ָעָליו ֹקֶדם ָלֵכן!  ּבֵ ָהְיָתה ִמְתּגַ ֶ ה ּשׁ ֶצר ָהָרע – יֹוֵתר ִמּמַ ר ַעל ַהּיֵ ּבֵ ְהֶיה ְצִריָכה ְלִהְתמֹוֵדד ּוְלִהְתּגַ ת ִמְצָוה ּתִ ה ַנֲעַרת ַהּבַ ֵמַעּתָ
ה  ה ְועֹוׂשֶ ֵאינֹו ְמֻצּוֶ י ׁשֶ ה ִמּמִ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהְמֻצּוֶ ֲהֵרי ּגָ ָהיּו ָלּה ֹקֶדם ָלֵכן, ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ים יֹוֵתר – ִמּמַ ִיְהיּו ָלּה ִנְסיֹונֹות ּוִפּתּוִיים ָקׁשִ

דֹול יֹוֵתר. י ֵיׁש לֹו ֵיֶצר ָהָרע ּגָ דֹול - ּכִ ף לא ַעּמּוד א( ּגָ ין ּדַ )ִקּדּוׁשִ

ָהַרב ְיֶחְזֵקאל ַסֲעִדָּיאן ִאְמֵרי ְיֶחְזֵקאל ְּדרּוׁש א ְלַבת ִמְצָוה ַעּמּוד 142

ּבּוד ְוִדְבֵרי ִחּזּוק.צה.  ְקָצת ּכִ עּוָדה, ְוַדי ּבִ הֹוָצאֹות ַהּסְ ת ִמְצָוה, ֵאין ִעְנָין ְלַהְפִריז ּבְ ם ּבַ ם ַהחֹוְגִגים ְלִבּתָ  ּגַ
ָהַרב ָמְרְּדַכי טֹוִליָדנֹו ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ַעּמּוד קסב

ֶאת צו.  ׁשֶ ְוָראּוי  ּה,  ּלָ ׁשֶ אֹו  ּלֹו  ׁשֶ ֵהם  ִאם  ָאִביָה  ְלַחן  ׁשֻ ַעל  מּוָכה  ַהּסְ ְלַנֲעָרה  ַהּנֹוְתִנים  ָנה  ַמּתָ ִאם  ַרּבֹוֵתינּו  קּו  ּפְ ִהְסּתַ
ל  עּוָדה ְוָהֵארּוַע הּוא ׁשֶ ן ֲעבּור ַהּסְ ּתַ ּנִ ן ָהָאב ְלִבּתֹו, ּוָממֹון ׁשֶ ת ִמְצָוה ִיּתֵ ת ַהּבַ ְתנּו ְלַיְלּדַ ּנָ ת ִמְצָוה ׁשֶ נֹות ַהּבַ ַמּתְ

ָהָאב.
ַעֵּין ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן לז ָסִעיף א ַּבֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָסִעיף ָקָטן א ּוֵבית ְׁשמּוֵאל ָסִעיף 
ָקָטן א, ּוְבַאְבֵני ִמּלּוִאים ָׁשם ָסִעיף ָקָטן א, ּוִבְקצֹות ַהֹחֶׁשן ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט ִסיָמן קעו 

ָסִעיף יב אֹות ו, ּוְבִסיָמן רע ָסִעיף ָקָטן א ּוְבָעֹרְך ַהֻּׁשְלָחן ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן לז ָסִעיף ה



ּל ּוע סד ּד ְסָסקע ּלסָהָוַהבסי ַע מסד 49םע ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

ְוֵיׁש צ .  ֶזה.  יֹום  ּבְ ים  ְלָנׁשִ ֶרת  ְסּפֹ ּתִ ִאּסּור  ֵאין  ָהִכי  ָלאו  ּבְ ׁשֶ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ ָלּה  ר  ֻמּתָ ִמְצָוה,  ת  ּבַ ית  ֲעׂשֵ ַהּנַ ת  ּבַ
ֶזה.  ֶהֱחִמירּו ּבָ ים ׁשֶ ַנּזִ ּכְ ֵמָהַאׁשְ

ַיְלקּוט יֹוֵסף אֹוַצר ִּדיִנים ָלִאָּׁשה ְוַלַּבת ֶּפֶרק מד ָסִעיף ב, ְוַעֵּין ְּבׁשּו"ת ִאְּגרֹות ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ֵחֶלק 
ב יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן קלז, ּוְבֵסֶפר ֲהִליכֹות ְׁשֹלֹמה אֹוֶיְרַּבְך מֹוֲעִדים ֶּפֶרק יא ְּבֵׁשם ְּתׁשּוָבה ְּכָתב ָיד

ירֹות צח.  ׁשִ ם  ׁשָ ְוֹיאְמרּו  ָאב  ֹחֶדׁש  ְלֹראׁש  ַתּמּוז  ּבְ י"ז  ין  ּבֵ ְנִגיָנה  ֵלי  ּכְ ְללֹא  ִמְצָוה  ת  ּבַ ְסעּוַדת  ַלֲעׂשֹות  יר  ְלַהּתִ ִנְרֶאה    
חֹות ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּבָ ְוִתׁשְ

ׁשּו"ת ְּדָבֶריָך ָיִאיר ַחָּדאד ֵחֶלק ג ִסיָמן יט

ֵלי צ .  ּכְ ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ]ּוִבְלַבד  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ם  ׁשָ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ ִמְצָוה  ת  ּבַ ְסעּוַדת  ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְבָעה  ׁשִ ַאַחר  ְלָאֵבל  ר  ֻמּתָ  
ְנִגיָנה[. 

ָהַרב ָיִאיר ֹּכֵהן ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ַעּמּוד 118

ְפֵני ק.  ין ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֹנַסח ֶזה ּבִ ת ִמְצָוה, ּוִמן ַהּדִ ִהיא ּבַ ַעם ַאַחת ְלַאַחר ׁשֶ ן ּפַ אַמר ּכֵ ּתֹ ה ׁשֶ ָ ִתי ְלָכל ִאּשׁ א ַרּבָ ְנּתָ ּקַ  ּתַ
ָדִרים ְוָכל  ל ַהּנְ ל ָעַלי ּכָ ֲאַקּבֵ ֶ א ַמה ּשׁ אן ּוְלַהּבָ ֶלת ִמּכָ ָבִרים(: "ֲהֵריִני ְמַבּטֶ ִבין ַהּדְ ּתָ ׁשֶ ֵביָתּה )ּכְ ים ַוֲאִפּלּו ְלַעְצָמּה ּבְ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ׁשְ

ֲעֹון ְנָדִרים. ל ּבַ ׁשֵ ּכָ ב". ְולֹא ּתִ ּלֵ ָלה ּבַ מֹות ְוַקּבָ בּועֹות ּוְנִזירֹות ְוִאּסּוִרים ַוֲחָרמֹות ְוַהְסּכָ ׁשְ
ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות ֶּכֶרְך ג ִסיָמן קס 

)=(





ַמֲאָמר ִהְלָכִתי ַמֲאָמר ִהְלָכִתי 
אּו+דֹות ֻחְמַר+ת  אּו+דֹות ֻחְמַר+ת  
ִרּקּוִדים ְמֹעָרִבים ִרּקּוִדים ְמֹעָרִבים 

ֵארּוַע  ++פֹות ּבְ ּתְ ּתַ ֵארּוַע ְוִהׁשְ ++פֹות ּבְ ּתְ ּתַ ְוִהׁשְ
++כֶ +ה++כֶ +ה

ַמֲאָמר ִהְלָכִתי 
אּו+דֹות ֻחְמַר+ת  
ִרּקּוִדים ְמֹעָרִבים 

ֵארּוַע  ++פֹות ּבְ ּתְ ּתַ ְוִהׁשְ
++כֶ +ה





ֻמה ַדַ ָרס ּו סד ֹדָ עסדְס ְדָ ְדָ ָ ּו ּלסָסהע ֹע ּלסָקגיַ  ּע סד מד 53ֶקָקָ ְס ע ·  ֻקְנְטֵרס ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה ת ִמְצָו+ה ּבַ  ּבַ

 ֻקְנְטֵרס
ת ִמְצָו+ה  ּבַ

יֹום ְׁשִליִׁשי י' ַּתּמּוז התש"ע ְונֹוַסף ֹנֶפְך ְּבֵטֵבת תשפ"ב*

ֻחְמַרת ִרּקּוִדים ְמֹעָרִבים ְוִהְׁשַּתְּתפּות ְּבֵארּוַע ָּכֶזה
ֻחְמַרת ִאּסּור ִהְׁשַּתְּתפּות ְּבֵארּוַע ֶׁשרֹוְקִדים ּבֹו ְמֹעָרב / ַהַּסָּכָנה ִלְהיֹות ְּבָמקֹום 
ה ֲאִפּלּו ֶׁשֵאיָנּה ְנׂשּוָאה / ֵאין ָלֶלֶכת ַלֲחֻתָּנה ְמֹעֶרֶבת  ָּכֶזה / ִאּסּור ִקְרָבה ְלִאּׁשָ
יג ְּתרּומֹות ִליִׁשיבֹות / ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶׁשעֹוִׂשים ֵארּוַע ְמֹעָרב ְוֹלא ָיכֹול  ְּכֵדי ְלַהּׂשִ
ְלִהְתַחֵּמק / ֹּגַבּה ַהְּמִחּצֹות / חֹוַבת ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים ַּבֲחֻתּנֹות ּוְבֵארּוִעים / ִאּסּור 

ִהְסַּתְּכלּות ַּבַּכָּלה 

ְׁשֵאָלה(

* ְּתׁשּוָבה זֹו ֻהְדְּפָסה ְּבׁשּו"ת ַאְך טֹוב ְלִיְׂשָרֵאל ֵחֶלק ב ִסיָמן כה,  ְוָכֵעת נֹוַסף ָּבּה הֹוָספֹות 
נֹוָספֹות ְוִסּדּור ָחָדׁש.

ְלִׂשְמַחת  ֵליֵלְך  ְלָאָדם  ֻמָּתר  ִאם  ָוֶאְתּבֹוָנן  ָעַמְדִּתי 
ֵמֵרִעים ָּכל ֶׁשִהיא, ְּכֶׁשּיֹוֵדַע ֵמֹראׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ֵערּוב 

ֵּבין ְּגָבִרים ְלָנִׁשים 'ּוַמֶּסֶכת ֵערּוִבין' ָׁשנּו ָּכאן? 

עֹוד ָעָלה ְלָבֵאר ֶאת ֻחְמַרת ָהִרּקּוִדים ַהְמֹעָרִבים! 

ָאָדם  ְּכֶׁשְּמַזְּמִנים  ִהְסַּתַּפְקִּתי  עֹוד 

ִלְהיֹות ֵעד ְּבֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין, ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשַהָּמקֹום ַההּוא 
ִיְהֶיה ּבֹו ְּפִריצּות ּוְׁשָאר ַמְרִעין ִּביִׁשין ַמה ַּיֲעֶׂשה? 

ְוַאַּגב ָאַמְרִּתי ְלָבֵאר ִּדין ַהְּמִחָּצה ַהְּצִריָכה ִלְהיֹות ֵּבין 
ַהְּגָבִרים ַלָּנִׁשים. ְוִאּסּור ִהְסַּתְּכלּות ַּבַּכָּלה. ְוֶזה ַהִחִּלי 

ְּבֶעְזַרת צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
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ְּתׁשּוָבה(

א( ִהֵּנה, ֵהיָכא ֶׁשרֹוֶצה ָהָאָדם ֵליֵלְך ַלֲחֻתּנֹות ּוְׂשָמחֹות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֵערּוב ֵּבין ַהְּגָבִרים ַלָּנִׁשים ְוִלְהיֹות נֹוֵכַח ָׁשם 
ְּבִלי ִסָּבה, ֶאָּלא ַרק ִמַּצד ִקְרָבה ִמְׁשַּפְחִּתית ְוַכּדֹוֶמה ְותּו ֹלא, ָּבֶזה ַהָּדָבר ָּפׁשּוט ֶׁשָאסּור, ַּדֲהֵרי ְמָגֶרה ֵיֶצר ָהָרע 
ְּבַנְפׁשֹו. ְוֵעיָניו רֹואֹות ַמְראֹות ֲאסּוִרים ְוִהְרהּוָריו ָּתִמיד ּפֹוֲעִלים. ְועֹוֵבר ָּבֶזה ַעל ֻחֵּקי ָהֱאֹלִקים. ּוְכָבר ִצַּוְתנּו 
ַהּתֹוָרה "ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם" )ְּבִמְדַּבר טו, לט(. ְועֹוד ִצַּוְתנּו ַהּתֹוָרה 
"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע" )ְּדָבִרים כג, י(. ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה )ַּדף כ ַעּמּוד א'(, ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ָאָדם ְּבִאָּׁשה ָנָאה 
ַוֲאִפּלּו ְּפנּוָיה, ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ַוֲאִפּלּו ְמֹכֶעֶרת. ְוֹלא ְּבִבְגֵדי ֶצַבע ֶׁשל ִאָּׁשה... ַוֲאִפּלּו ְמֹלא ֵעיַנִים ְּכַמְלַאְך ַהָּמֶות ַעד 
ָּכאן. ְוִאם ֵּכן אֹותֹו ָאָדם ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֶחֶבר ֵמֵרִעים ְּבָמקֹום ֲאֶׁשר ּבֹו ְמחֹוְלִלים ְּגָבִרים ִעם ָנִׁשים ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ֵיׁש לֹו 
ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ְוָיבֹוא ִליֵדי ֻטְמָאה. ּוְבִיחּוד ֶׁשּׁשֹוֶהה ָׁשם ְזַמן ַרב. ּוְבָבָבא ָּבְתָרא )ַּדף קסד ַעּמּוד ב'( ָאְמרּו, ְׁשֹלָׁשה 
ְּדָבִרים ֵאין ָאָדם ִנּצֹול ֵמֶהם ְּבָכל יֹום ְוָקָחִׁשיב ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ַּבֲהֵדּה. ַעֵּין ָׁשם. ְוִאם ֵּכן ִמי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָנִקי 
ֲאִני ְוֹלא ִיְדַּבק ִּבי ְמאּוָמה! ְוַעֵּין עֹוד ַּבּתֹוָספֹות ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה )ָׁשם ַעּמּוד ב' ד"ה ֶׁשֹּלא ְיַהְרֵהר(. ְועֹוד ִאיָתא ַּבֲעבֹוָדה 
ָזָרה )ָׁשם ַעּמּוד ב'( ָּתנּו ַרָּבָנן, "ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע" ֶׁשֹּלא ְיַהְרֵהר ָאָדם ַּבּיֹום ְוָיבֹוא ִליֵדי ֻטְמָאה ַּבַּלְיָלה. ַעד 
ָּכאן. ְוֵכן הּוא ָּבִרי"ף )ָׁשם ַּדף ו ַעּמּוד א' ִמַּדֵּפי ָהִרי"ף(. ּוָבֹרא"ׁש )ָׁשם ִסיָמן כ(. ְוֵכן ָּפַסק ָהַרְמָּב"ם ְּבָידֹו ַהֲחָזָקה )ֶּפֶרק 

כ"א ֵמִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִּביָאה ֲהָלָכה יט – כא(. ְוֵכן ָּפַסק ַהּטּור )ְּבֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן כג ָסִעיף ג( ְוֵכן ָּפַסק ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 

)ָׁשם(. ּוְלֹרב ְּכָכל ַהּפֹוְסִקים ֲהָוה ִמיִדי ְּדאֹוַרְיָתא ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָּבֶזה ְּבאֹוַצר ַהּפֹוְסִקים )ָׁשם אֹות ח(, ַעֵּין 

ָׁשם. ְוִאם הּוא ָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַוֲחזּותֹו מֹוַכַחת ָעָליו, ַּכָּמה ִחּלּול ה' ּגֹוֵרם ְּבַמה ֶּׁשִּנְׁשָאר 
ָאָדם  ָּכאן  ֵיׁש  'ִהֵּנה  ְלַעְצָמם  ְואֹוְמִרים  ּגּוְׁשַּפְנָקא,  ַהחֹוְטִאים  ָהֲאָנִׁשים  ְלאֹוָתם  ָּבֶזה  ְּדנֹוֵתן  ָׁשם. 
ָּדִתי ְורֹוֶאה ֵּכיַצד ָאנּו רֹוְקִדים ְוֹלא מֹוֶחה ָּבנּו ְוַאף ֹלא יֹוֵצא ַהחּוָצה, ְׁשַמע ִמַּנּה ֶׁשֵאין ָּכל ָרע 
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ְּבַמֲעֵׂשינּו'. ]ְוִאם ִנְמָצא ַּבַּצד ְּבֹאֶפן ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ּומּוָכח ְלֶהְדָיא ְּדֵאין ְרצֹונֹו ִלְראֹות, ֶאְפָׁשר ֶׁשִחּלּול ה' ֵליָּכא. 
ַאְך ַאַּכִּתי ִאָּכא ֲחָׁשָׁשא ִּדְמָגֶרה ֵיֶצר ָהָרע ְּבַעְצמֹו. ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו[. 

ב( ְוֶׁשָּמא ָאֹמר ֹיאַמר ָהָאָדם, ְּדֵכיָון ֶׁשִהְפִליגּו ֲחַז"ל ָּכל ָּכְך ְּבַמֲעַלת ִׂשְמַחת ָחָתן ְוַכָּלה, ִאם ֵּכן ֶאְהֶיה ַאף ֲאִני 
ִמְּמַׂשְּמֵחי ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ֶׁשְּבַוַּדאי ִיְׂשְמחּו ֶׁשִּיְראּוִני ַּבֲחֻתָּנָתם ְוִׂשְמַחת ִלָּבם. ְוַאף ֶאְׁשֶהה ָׁשם ְזַמן ַרב ְלַהְראֹות ֶאת 
ִחָּבִתי ֲאֵליֶהם. ּוְׂשַכר ִמְצַות ִׂשְמַחת ָחָתן ְוַכָּלה ְּבָיִדי! ָאִׁשיב לֹו, ִּדְכָבר ְקָדמֹו ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )ִסיָמן שצג( ְּדָכַתב 
ִמְצָוה  ְּכמֹו  ַהִּמְצָוה.  ַיֲעֶׂשה  ָיָדּה, מּוָטב ֶׁשֹּלא  ַעל  ֲעֵבָרה  ַהָּבָאה  ִמְצָוה  ָּכל  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  ְטָעָנה  ַהאי  ַעל  ַלֲענֹות 
ְלַׂשֵּמַח ֶהָחָתן ְוִאם ֵיׁש ָּפִריִצים ְויֹוֵדַע ֶׁשְּבֹלא ְּפִריצּות ֹלא ִיְהֶיה, אֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבֹלא ִהְרהּור, אֹו ֵאינֹו ָיכֹול 
ִלְהיֹות ִמִּלְראֹות ַּבָּנִׁשים, ַאל ִיְהֶיה ָׁשם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ]ְוָׁשָנה ְּדָברֹו עֹוד ְּבִסיָמן תתקנג ַעֵּין ָׁשם.[ ְועֹוד ָּכַתב 
ָׁשם ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )ִסיָמן תתריד( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ְוֵכן ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשֵהם ְרָׁשִעים ְוִלָּבם ָרע ָאסּור ְלׁשֹוֵרר ָלֶהם ְלִׂשְמָחה 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ַעל ֵּכן ַעל ַּבחּוָריו ֹלא ִיְׂשַמח ֲאֹדָני" )ְיַׁשְעָיה ט, טז(, ּוְכִתיב "ִׂשיׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי ַעד" )ָׁשם סה, יח(. ּוְכִתיב 
ְוַגְלִּתי ִבירּוָׁשַלִים ְוַׂשְׂשִּתי ְבַעִּמי ְוֹלא ִיָּׁשַמע ָּבּה ]עֹוד[ קֹול  "ִּכי ִהְנִני בֹוֵרא ֶאת ְירּוָׁשַלִים ִּגיָלה ְוַעָּמּה ָמׂשֹוׂש 
ְּבִכי ְוקֹול ְזָעָקה" )ָׁשם(. ָמַתי ַאֶּתם ִׂשיׂשּו ְוִגילּו, ְּכֶׁשַּגְלִּתי ְוַׂשְׂשִּתי ְּבַעִּמי ַהַּצִּדיִקים ְוֹלא ָּבְרָׁשִעים. ַעד ָּכאן. ֲהֵרי 
ֶׁשֵאין ְּכָלל ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה ְרָׁשִעים. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשעֹוִׂשים ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ֶאת ֲחֻתָּנָתם ְמֹעֶרֶבת ְּבַוַּדאי ֶׁשֵהם 
ֵיָעְנׁשּו ַעל  ִנְקָרִאים ְרָׁשִעים ֶאָּלא ֶׁשֹּלא  ִּבְכַלל ְרָׁשִעים. ]ְוַאף ִאם ֵהם ְּבֶגֶדר 'ִּתינֹוקֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו' 
ֶזה ַּבָּׁשַמִים ְּכעֹוֶׂשה ְּבָזדֹון.[ ַּדֲהֵרי ֵהם חֹוְטִאים ּוַמֲחִטיִאים ֶאת ָהַרִּבים. ְוָכל ֲעֹונֹות ָהֲאָנִׁשים 
ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַצָּואָרם. ְוַהאי ָעֹון ֶׁשל ִקְרָבה ַלֲעָריֹות נֹוָרא ְוָאֹים הּוא. ְוַכָּמה ַּתָּקלֹות 
נֹוָראֹות ָיְצאּו, ְויֹוְצאֹות, ְועֹוד ֵיְצאּו ִמֶּזה. ְוַכָּמה ָּבִּתים ְּבִיְׂשָרֵאל ִהְתָּפְרקּו ִּבְגַלל ַהאי ִעְנָיָנא. 
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ְוִאְּתָתא ְּבבֹוִציָנא. ְוֹלא  ְּבָקֵרי  ְוִאיהּו  ְּבֶגֶבר ַאֵחר,  ֵעיֶניָה  ְוַאף ָהִאָּׁשה נֹוֶתֶנת  ֵעיָניו ְּבִאָּׁשה ַאֶחֶרת,  ְוַהֶּגֶבר נֹוֵתן 
ְלִחָּנם ָהַלְך ַהַּזְרִזיר ֵאֶצל ָהעֹוֵרב. ּוְבֵׁשם ַהֹחֶפׁש ְוַהְּדרֹור, נֹוְתִנים ֵהם ְּדרֹור ְלָכל ַּתֲאוֹוֵתיֶהם ָהֲאֵפלֹות. ְוָהָאָדם 
ֶׁשָּלַמד ְויֹוֵדַע ֶאת ָהֵני ִמֵּלי ּוְבָכל ֹאֶפן הֹוֵלְך ְוצֹוֶפה ַּבָּנִׁשים ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )ִסיָמן תתקמד(, ֶׁשֹּלא ַרק ֵיָעֵנׁש 
ַעל ֶעֶצם ַמה ֶּׁשּצֹוֶפה ַּבָּנִׁשים ֶאָּלא ֵיָעֵנׁש ַּגם ַעל ַמה ֶּׁשָּלַמד ְּכָבר. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּצֹוֶפה ַּבָּנִׁשים 
ַהְמחֹוְללֹות, ְּדַוַּדאי ָּגִריר ִלֵּבּה טּוָבא ַּבְתַרְיהּו. ְוֹלא ּתֹוִעיל לֹו ּתֹוָרתֹו, ְוַאְּדַרָּבה ֵיָעֵנׁש ַעל ִלּמּודֹו, ֶׁשֹּלא ִקֵּים ֶאת 

ַמה ֶּׁשָּלַמד.

ג( ְוָאַמְרִּתי ְלָהִביא ָּכאן ְּבִקּצּור ְּדָבִרים ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבִעְנָין ֶזה ְּבֵסֶפר ַיְרְּכֵתי ַהַּבִית )ַעּמּוד יט(, ְּבֵׁשם ֵסֶפר ַהָּקָנה 
)ַּדף קב ַעּמּוד ב'( ְוֶזה ֹּתֶרף ְּדָבָריו, ְוִהֵּנה, ְּבִרּקּוד ָהֲאָנִׁשים ִעם ַהָּנִׁשים ְוֵהם ְּבעּולֹות ָּבַעל, ֹלא ִּתָּפֵרד ַמֲחַׁשְבָּתם 

ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה  ְוִהֵּנה ָעְברּו ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ֲעֵברֹות.  ִּכי זֹוְכרֹות ְּתנּועֹות ַהְמַרֵּקד.  ֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש. 
ְוִהֵּנה ּפֹוֵקד  ְיֵהא ֵּפרּוד ֵּבין ַהְּדָבִקים.  ַעִין, ּוַמְרֶאה ָלּה ָלֵתת ִּדּבּוק ְׁשֵניֶהם ֶׁשֹּלא  ְוֵאּלּו ֵהם, ַּבְּתִחָּלה עֹוֶׂשה לֹו 
ַּכָּפּה  ּגֹוֵרד  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ְגדֹוָלה,  ַּתֲאָוה  ְוִנְתַאֶּוה  ְּבֹחֶזק  ָיֶדיָה  ַמֲחִזיק  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ְּבָיָדּה  ָידֹו  ֶזה קֹוֵׁשר  ְוַאֲחֵרי  ָעֹון. 
ֲאֶׁשר  ַהָּקָנה,  ֶּבן  ְנחּוְנָיא  ְלַרֵּבנּו  ְמֻיָחס  ַהָּקָנה,  ֵסֶפר  ֶזה  ְוִהֵּנה  ָּכאן.  ַעד  ָהֲעֵבָרה  ַמֲעֵׂשה  ָלּה  ּוְמַרֵּמז  ְּבִצָּפְרָניו 
ֵהיִטיב ְלַהְגִּדיר ֹזאת ַהִּפְרָצה, ֲאֶׁשר ֹלא ִמְסַּתֶּיֶמת ַרק ְּבִרּקּוִדים ְּבָעְלָמא. ֶאָּלא ַאף ַּבֲעֵבַרת ֵאֶׁשת – ִאיׁש. ְועֹוד 

ִנָּדה ְּגמּוָרה  ִּדְבַוַּדאי  ְוִלַּגע ָּבּה,  ִלְרֹקד ִעָּמּה  ֶהֵּתר  ֵליָּכא ׁשּום  ִּבְפנּוָיה  ְוַאף  ְועֹוד ִאּסּוֵרי ְּדאֹוַרְיָתא. 
ִהיא, ְּדֹלא נֹוְתִנים ְלַרָּוקֹות ְּבָיֵמינּו ִלְטֹּבל ְּבִמְקָואֹות ִמְּפֵני ַהַּתָּקָלה. ּוְבִאּסּור ִנָּדה ֵאין ִחּלּוק ֵּבין 
ְּפנּוָיה ְלֵאֶׁשת ִאיׁש. ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבׁשּו"ת ָהִריָב"ׁש )ִסיָמן תכה(, ֶׁשָּדָבר ָּברּור הּוא ֶׁשִאּסּור ִּביַאת 
ִנָּדה ֹלא ְּבִאְׁשּתֹו ִּבְלַבד הּוא, ֶאָּלא ֵּבין ְּבִאְׁשּתֹו ּוֵבין ְּבֵאֶׁשת ֲחֵברֹו ּוֵבין ִּבְפנּוָיה ְוכּו'. ַעֵּין ָׁשם. ְוַעֵּין 
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ָּכל  ֵּכן  ְוִאם  לד(.  ַעּמּוד  א'  )ֵחֶלק  ַהַּבִית  ְּבָטֳהַרת  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  ַהגר"ע  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ָמָרן  ָּבֶזה  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  עֹוד 
ַהִּׂשְמָחה ָׁשם ֵאיָנּה ִׂשְמַחת ִמְצָוה ְּכָלל ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם. ְואֹותֹו ָמקֹום ִנְהֶיה ְמקֹום מֹוָׁשב ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא. 
ְוֶזה ֹּתֶרף ְּדָבָריו, ָאְמָנם  )ְּבֶחֶלק ז' ַעּמּוד 422 אֹות יב(  ּוְכָבר ָצַוח ִּכְכרּוְכָיא ַעל ֶזה ַהָּדָבר ַהָּגאֹון ַּבַעל ַהְּׂשֵדי ֶחֶמד 
ַהטא"ס,  ִרּקּוד  עֹוִׂשין  ְמקֹומֹות  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ְּכמֹו  ָלֲעָריֹות,  ְקִריָבה  ִאּסּור  ִׂשְמָחָתם  ִמּׁשּום  ְלַהִּתיר  ָחִליָלה 
ְנָעִרים ִעם ְּבתּולֹות ּתֹוְקִעים ַּכָּפם ֶזה ֶאת ֶזה ּוְמַרְּקִדין ְוסֹוְבִבים ְוהֹוְלִכים ִמִּפָּנה ְלִפָּנה ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי. ְוַכָּמה 
ָהָרע  ַלֲעׂשֹות  ְוַיְׁשִחיתּו  ְוָיִריעּו  ְּבִקְרָּבם.  ּתּוַקד  ְוֵאׁש  ֵּביֵניֶהם.  ְמַרֵּקד  ַהָּׂשָטן  ִּכי  ְלַעְצָמם  ּגֹוְרִמים  ַרּבֹות  ָרעֹות 
ּתֹוֲעַבת ה' ֲאֶׁשר ָׂשֵנא... ְוָלא ִמַּבְעָיא ְּבִאּסּור ְקִריָבה ָלֲעָריֹות ְּדהּוא ִאּסּור ָחמּור ְמֹאד ַרע ְּבֵעיֵני ה' ְּדֹלא ֻהַּתר 
ֲאִביְזָרא  ָהֵוי  ִמְּדַרָּבָנן, ִמָּכל ָמקֹום  ָּדָבר ֶׁשִאּסּורֹו  ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאָּלא  ְוַכָּלה, ַאף ִאם  ָחָתן  ָחִליָלה ִמּׁשּום ִׂשְמַחת 
ְּדִגּלּוי ֲעָריֹות. ּוְלַדַעת ַּכָּמה ּפֹוְסִקים ַהִּדין נֹוֵתן ֵלָהֵרג ְוֹלא ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם. ְוִאם ֵּכן ְּפִׁשיָטא ְּדֵאין ְלַהִּתיר ִמּׁשּום 
ִׂשְמָחָתם ֲאִפּלּו ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ְּדָעְלָמא... ְוַרּבֹוֵתינּו ִּתְּקנּו ְלָבֵרְך ַּבֻחָּפה ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ּוְכֶׁשֵּיׁש ִנְדנּוד ֲעֵבָרה 
ֵאין ְלָבֵרְך ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו. ֶׁשֵאין זֹו ִׂשְמָחה ֶאָּלא ּתּוָגה. ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַרָּבֵני ָהַאֲחרֹוִנים ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֲחִסיִדים 
ֶׁשַהִּׂשְמָחה  ְלָבֵרְך  ֵאין  ֵּביֵניֶהם  ַהֶּפה  ִנְבלּות  ְוָׁשלֹום  ָחס  ֶׁשֵּיׁש  אֹו  ָהֲאָנִׁשים  ֵּבין  יֹוְׁשבֹות  ִּדְכֶׁשָּנִׁשים  )ִסיָמן שצג(, 

ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְואֹוְמִרים  ִנְזָהִרים  ְלַיֵּׁשב, ַמה ֶּׁשֵאין  ְוִנְדֲחקּו  ְוֵכן ֵהִביא ַהִּמְׁשָנה ְּברּוָרה ִסיָמן תטו סק"ב(  ִּבְמעֹונֹו. 
ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ַאף ְּכֶׁשֵּיׁש ְּבָמקֹום ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְורֹוִאים ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו. ְוַעֵּין ְלָהַרב ַהְּלבּוׁש )ְּבסֹוף 
ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ְּבִלּקּוֵטי ַהִּמְנָהִגים ִסיָמן לו( ֶׁשָּכַתב, ֶׁשִּמּׁשּום ֶׁשֻּמְרָּגלֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָנִׁשים ַהְרֵּבה ֵּבין 

ִהְרהּוֵרי  ִמּׁשּום  ְּבָעְלָמא  ִּבְרִאָּיה  ְלֵמיַחׁש  ֵליָּכא  ֵאּלּו  ֶאת  ֵאּלּו  ְורֹואֹות  ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  ָהֲאָנִׁשים 
ֲעֵבָרה... ּוְפִׁשיָטא ֶׁשֵאין ִלְלֹמד ִמֶּזה ְלִרּקּוִדים ּוְתִקיַעת ַּכף ֶאל ַּכף ֶׁשֵהן ּגּוֵפי ֲעֵבָרה. ּוִמי ֶזה 
ְּבָעְלָמא  ִּבְרִאָּיה  ְּדֶזה ֹלא ַׁשָּיְך ֶאָּלא  ְּדִמְּלַבד  ִחָּוֵרי,  ִּכי ָקאֵקי  ְּבֵעיַני  ְוָדְמָין  ִזִּכיִתי  ֹיאַמר  ֲאֶׁשר 
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ְּדָלא ֵניחּוׁש ְלִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ְוֹלא ְּבִקְרָבה, ְּדהּוא ּגּוָפא ֲעֵבָרה. ְועֹוד, ְּדִאם ָאְמרּו ֵּכן ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהַּׁש"ס ְלִפי 
ִיְצָרם, ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֹכָחם לֹוַמר ִּגיָרא ְּבֵעיָנא ְּדִׂשְטָנא,  ְוֹטַהר ַרֲעיֹוָנם, ֵהָּמה ַהִּגּבֹוִרים ִלְכֹּבׁש ֶאת  ֹּגֶדל ְקֻדָּׁשָתם 
ִּבְדָבִרים  ָעֵלינּו ָּתִמיד ַאף  ָהָרע ָהאֹוֵרב  ִיְצֵרנּו  ִמִּלְכֹּבׁש ֶאת  ֹּכַח  ַהִּקיר ּוְתׁשּוֵׁשי  ֵאזֹוֵבי  ֲאַנְחנּו  ִנְלַמד ֵמֶהם  ֵאיְך 
ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ְמַחַּמְדָּתן? ְוַקל ָוֹחֶמר ָלֲעָריֹות ְוַכּיֹוֵצא! ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ִלְגֹּדר ָּגֵדר ִלְפִנים ִמָּגֵדר ְוַלֲעׂשֹות 
ִמְׁשֶמֶרת ְלִמְׁשֶמֶרת ּוְלַהְרִחיק ִמָּכל ַהּדֹוֶמה ַלִּכעּור ְוֻכֵּלי ַהאי ְואּוַלי. ַעד ָּכאן ֹּתֶרף ִּדְבֵרי ָהַרב ְׂשֵדי ֶחֶמד. ַאָּתה 
ָהְרֵאָת ָלַדַעת ַעד ַּכָּמה ָחמּור ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶׁשל ִקְרָבה ָלֲעָריֹות ַוֲאִפּלּו ִהיא ְּפנּוָיה. ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבֵעת ִׂשְמָחה 
ּוְׂשחֹוק. ְוַאף ְּגאֹון ֻעֵּזנּו ָהַרב ִחיָד"א ְּבִסְפרֹו ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש )ִסיָמן ט אֹות שח(, ֶהֱאִריְך ְלָבֵאר ֹחֶמר ַהאי ִאּסּוָרא 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֹלא ְּתֵהא ָּכֹזאת ִלְׂשֹחק ִעם ָנִׁשים ֲאִפּלּו ְּבפּוִרים ּוְלַטֵּיל ִעָּמֶהן ִאם ֵאיָנן ְּבֵני ֵּביתֹו ּוְקרֹובֹוָתיו. ַאְך 
ִהְסַּתְּכלּות  ִאּסּור  ִּכי  ַּכִּמְנָהג.  ְזרֹועֹוֵתיֶהם  ִחּבּוק  ְּבֶדֶרְך  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ְקרֹובֹוָתיו  ִעם  ְלַטֵּיל  ְלַהֲחִמיר  ֵאין 
ְלַמה  ֵהִביא  )ָׁשם(,  ַהֹּקֶדׁש  ּוְבַׁשֲעֵרי  ָּכאן.  ַעד  ְוכּו'.  ֲחִסידּות  ִמּתֹוַרת  ְוֹלא  ִמִּדיָנא  ָעצּום  הּוא  ּוְקִריָבָתן  ְּבָנִׁשים 
ֶנֱהֶנה  אֹו  ַּתֲאָוה  ֶּדֶרְך  ּוְמַנֵּׁשק  ְּדַהְמַחֵּבק  א'(,  ֲהָלָכה  ִּביָאה  ִאּסּוֵרי  ֵמִהְלכֹות  כ"א  )ֶּפֶרק  ַהֲחָזָקה  ְּבָידֹו  ָהַרְמָּב"ם  ֶּׁשָּכַתב 
ְּבֵקרּוב ָּבָׂשר ֵמַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות עֹוֵבר ַעל ָלאו "ְּדֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה )ַוִּיְקָרא יח, ו(, ְולֹוֶקה ַעל ֶזה. ַעֵּין 
ָׁשם. ּומֹוִסיף עֹוד, ְּדָידּוַע ַמה ֶּׁשָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ִּדְבתּולֹות ִּדיָדן ִּבְכַלל ִנּדֹות ֵהן ְּכֶׁשִהִּגיעּו ִלְזַמן ִוְסָּתן, ְוָידּוַע 

ֶׁשְּלִעְנָין ֶזה ֵאין ִחּלּוק ֵּבין ְנׂשּוָאה ִלְפנּוָיה ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרָמ"א )ְּביֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן קפג ָסִעיף י'(, ּוִמֶּזה הּוא 
ּתֹוֵכָחה ְמֻגָּלה ַעל אֹוָתן ַהֲחֻתּנֹות, ֶׁשָרבּו ְּכמֹו ָרבּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַּבחּוִרים ֶׁשֹּלא ֶלֱאמּוָנה ָּגְברּו 

ִּדְכִתיב  ַמה  ַעל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְועֹוְבִרים  ַהְּבתּולֹות  ִעם  ְּבַיַחד  ּוְמַרְּקִדים  ַּתְרּבּות.  ְּבִלי  ּוְבֵני  ָבָאֶרץ, 
"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע" )ְּדָבִרים כג, י(. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֶּזהּו ַאְזָהָרה ֶׁשֹּלא ְיַהְרֵהר ָאָדם ַּבּיֹום ְוָיבֹוא 
ִליֵדי ֻטְמָאה ַּבַּלְיָלה, ְוַגם ִלְפָעִמים ַהְרֵּבה ָמצּוי ֶׁשַעל ְיֵדי ָהִרּקּוד ְמַחְּבִקין ּוְמַנְּׁשִקין ֶזה ֶאת ֶזה 
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ִּבְלָבבֹו,  ָנְגָעה  ה'  ֶׁשִּיְרַאת  ִמי  ְלָכל  ָנכֹון  ְּמֹאד  ּוַמה  ַּכַּנ"ל.  ְלָהַרְמָּב"ם  ֶעְרָוה"  ְלַגּלֹות  ִתְקְרבּו  ַעל "ֹלא  ְועֹוְבִרין 
ְלַרֵחק ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאּלּו ַהֲחֻתּנֹות ֶׁשִּמְתַנֲהגֹות ֶׁשֹּלא ַעל ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ֶׁשַהְּׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם. ְוַעֵּין ַּבַּב"ח ּוַבֵּבית 
ְׁשמּוֵאל ֶאֶבן ָהֵעֶזר )ִסיָמן סב(, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּבֻחָּפה ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ַיַחד ַּבֶחֶדר ֵאין לֹוַמר ָׁשם ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו, 
ַּגְוָנא  ְיֻעַּין ָׁשם. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְכַהאי  ְוֵכן הּוא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )ִסיָמן שצג(,  ְּדֵאין ִׂשְמָחה ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ָׁשם. 
ְּבָמקֹום ֶׁשָּבחּור ּוְבתּוָלה ְמַרְּקִדים ַיְחָּדו ְּבַוַּדאי ֵאין ָׁשם ִׂשְמָחה, ֶאָּלא ֲאֵבלּות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ִּכי ָצִריְך ְלִהְתַאֵּבל 
ֵּפרּוׁש  )ֵאיָכה ה, טו(,  ְמֹחֵלנּו  ְלֵאֶבל  ֶנְהַּפְך  ִלֵּבנּו  "ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש  ְּבֵאיָכה  ֶּׁשָּכתּוב  ֵּפְרׁשּו ַמה  ֶזה  ָּדָבר  ְוַעל  ֶזה.  ַעל 
ֶׁשַהָּנִביא ְמקֹוֵנן, ֵאיְך ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו, ִּכי ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֵאיְך ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ַהִּׂשְמָחה ָלָאבֹות ְּבַהִּגיַע ּתֹור 
ְזַמן ֶׁשָהיּו זֹוִכים ְלַהְכִניס ֶאת ְּבֵניֶהם ְלִׂשְמַחת ִנּׂשּוִאין ֶׁשִהיא ִמְצָוה ַרָּבה ַּכָּידּוַע. ְוַעָּתה, ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ַיַען 
ִּכי ֶנֱהַפְך ְלֵאֶבל ְמחֹוֵלנּו, ִּכי ַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּביֵניֶהם ָּבחּור ּוְבתּוָלה ַיְחָּדו. ְואֹוָתם ַהְּמחֹולֹות ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ַרֲחָמָנא 
ִלְצַלן. ]ְוַגם ֹזאת ְלמֹוַדע ֶׁשַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֵמָהמֹון מֹוִרין ֶהֵּתר ְלַעְצָמן ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהִאָּׁשה ְוַהְּבתּוָלה ִהיא לֹו ְקרֹוָבה 
ִמּׁשּום ָהִכי ֻמָּתר ְלַחְּבָקּה ּוְלַנְּׁשָקּה ְוֶזהּו ָטעּות ִּכי ַנֲהפֹוְך הּוא ֶׁשַהְּקרֹוָבה הּוא ְּביֹוֵתר ְּבִאּסּור ָחמּור ְלִעְנָין ֶזה 
ֶׁשֲהֵרי ַהָּבא ַעל ִאּמֹו ְוַכָּלתֹו ִנּדֹון ִּבְסִקיָלה ֶׁשִהיא ִמיָתה ֲחמּוָרה, ְוַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש ִנּדֹון ְּבֵחֶנק ֶׁשִהיא ִמיָתה 
)ִסיָמן תרמ( ּוְקָצת ָצִריְך ִעּיּון[  ַזַצ"ל  ַחִּיים ְלַהגרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד  ְוַעֵּין  ְּבׁשּו"ת ַׂשְלַמת  ְּדָבָריו.  ַקָּלה ְוכּו'. ַעד ָּכאן 
ְוֵצא ּוְלַמד עֹוד ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ַהָּגאֹון ר' ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ ְּבַיֲערֹות ְּדַבׁש )ֵחֶלק א' ְּדרּוׁש ו' ַלֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה( ַּגֵּבי 
ִמְׁשֵּתה  ְלַהְרּבֹות  ֹלא  ַּבֻּסָּכה,  ּתֹוָרה  ְוִלְלֹמד  ֵליֵׁשב  ָלָאָדם  ֵיׁש  ְוָלֶזה  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ֻסָּכה  ִמְצַות 
ֵמֵרִעים ַּתֲעֹרֶבת ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ַּבחּוִרים ּוְבתּולֹות ָחָתן ְוַכָּלה ְּבִדְבֵרי ֲעָגִבים ְוֵליָצנּות ְוִהְרהּור 
ִצָּלא  ֻסָּכה  ְּבֵצל  ַלֲעׂשֹות   – רֹואֹות  ֶׁשָּכְך  ְוָלֵעיַנִים  ׁשֹוְמעֹות  ֶׁשָּכְך  ָלָאְזַנִים  אֹוי  ֲעֵבָרה 
ִּדְמֵהיְמנּוָתא - ֵצל ָרע ְוֵצל ֵׁשִדים ּוַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ַּבֻּסָּכה... ְוַנֲעָׂשה ֲעַנן ֹּבֶקר 
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ְוָעִבים ְּדָׁשְוא ֶׁשל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוכּו'. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. 

ְּדַמֲהַר"ם ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג ֶׁשָּׂשמּו  )ִסיָמן סו( ִמְּׁשֵמּה  ֵמַהָּכְלּבֹו  )ִסיָמן צז(  ֵהִביא ָהַרב ִחיָד"א ְּבׁשּו"ת יֹוֵסף ֹאֶמץ  ְועֹוד 
'ֵחֶרם' ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ֲאָנִׁשים ִעם ָנִׁשים ְּבָמחֹול ְוָהיּו ּדֹוְרִׁשים ָיד ְלָיד ֹלא ִיָּנֶקה ָּרע. ּוְבׁשּו"ת ֵּבֵאר ֹמֶׁשה ְׁשֶטְרן )ֶחֶלק 
ד' ִסיָמן קמז ַעּמּוד רכט(, ָּכַתב ַּגם ֵּכן ְּבֻחְמַרת ַהאי ִעְנָיָנא ְוֶזה ֹּתֶרף ְּדָבָריו, ַעֵּין ְּבִׁשּיּוֵרי ְּבָרָכה )ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן כא(, 

ֶהֱחִרימּו  ָׂשאלֹוִניִקי  ּוְגאֹוֵני  ְוכּו'.  'ֵחֶרם'  ֶׁשָּׂשמּו  ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג  ְּדַמֲהַר"ם  ִמְּׁשֵמּה  סו(  ִסיָמן  )סֹוף  ּבֹו  ֵמַהָּכל  ֶׁשֵהִביא 
ְיחֹוֵלל  ֹלא  ָׁשִנים  י"ב  ֶּבן  ַנַער  ֶׁשֲאִפּלּו  ָּכְתבּו,  ֻקְׁשַטְנִּדָּיא  ּוְגאֹוֵני  ָנִׁשים,  ִעם  ֲאָנִׁשים  ְמחֹולֹות  ַעל  ָנָחׁש  ִּבְגֵזַרת 
ִּבְמקֹום ָנִׁשים, ַוֲאִפּלּו ְלחֹוֵלל ְּבַבִית ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְלַבד ְוָנִׁשים ְלַבד ָאסּור, הּוָבא ִּבְתׁשּוַבת ִּבְנָיִמין ְזֵאב )ִסיָמן שד 
ְושה(, ְוֶזה מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶנֶגד ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְזַמֵּננּו ֵאֶצל ַהֲחֻתּנֹות ֲאִפּלּו ֵאֶצל ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ַוֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה 

ְוכּו' ַעד ָּכאן ֹּתֶרף ְּדָבָריו.

ּוְבֵסֶפר ֶצַמח ַצִּדיק ְלָהַרב ְיהּוָדה ַאְרֵיה ִּדי מֹוִדיָנא ַזַצ"ל )ֶּפֶרק לח ִמן ַהְּצִניעּות( ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ְוֵיׁש ִמי ֶׁשָּכַתב 
ִּכי  ּוָמחֹול.  ְוִרּקּוִדים  ְוִנּגּוִנים  ִׁשיִרים  ִּבְמקֹום  ִמִּלְהיֹות  ַהִּׁשִּׁשי  ְּדָבִרים...  ִמִּׁשָּׁשה  ְלִהָּׁשֵמר  ָצִריְך  ָצנּוַע  ִלְהיֹות 
ִּפיָטאגֹוָרה ָאַמר ַּכֲעָרִבים ַעל ִיְבֵלי ַמִים ִיְפָרחּו, ֵּכן ִּתְפַרח ַּתֲאַות ַהִּזָּמה ִמְּדָבִרים ֵאֶּלה. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְועֹוד 

ִעְנָיָנא ַעֵּין ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבֵּבאּור ֲהָלָכה )סֹוף ִסיָמן שלט(, ּוְבָטֳהַרת ַהַּבִית ְלָמָרן ָהִראׁשֹון  ְּבֻחְמָרא ְּדַהאי 
ְלִצּיֹון נר"ו )ֵחֶלק א' ַעּמּוד לז – לח(. ּוַבְּיַחֶּוה ָּדַעת )ֵחֶלק א' ִסיָמן מח(. ּוְבׁשּו"ת ָׁשֲאלּו ְלָברּוְך טֹוֵלָדנֹו )ֵחֶלק 
ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן נט ּוְבתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה ָׁשם(, ּוְבׁשּו"ת ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ַוַעְקִנין )ֵחֶלק א' ִסיָמן מח(, ּוְבַאְזָהָרה ִלְבנֹות 

ִּבְׁשַעת  ֶׁשֵאינֹו  ֵערּוב  ְוַאף  ָׁשם.  ַעֵּין  ַעּמּוד עא(,  ִסיָמן כא  ָהֵעֶזר  )ֶאֶבן  ָׁשִני  ְּבֵסֶפר חּוט  ֶׁשָּכַתב  ִיְׂשָרֵאל 
ִׂשְמָחה ְוִרּקּוִדים ָאסּור. ְוֶזה ָּפׁשּוט. ְוַעֵּין עֹוד ְלַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבׁשּו"ת ִמְׁשַנת ר' ַאֲהֹרן קֹוְטֶלר )ֵחֶלק 
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א' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן יב – יג(, ּוְבׁשּו"ת ִמְׁשֶנה ֲהָלכֹות )ֵחֶלק ו' ִסיָמן ריט, רכו, ְוֶחֶלק ט' ִסיָמן רעג(, ּוְבֵסֶפר ְׁשָעִרים ְמֻצָּיִנים 

ַּבֲהָלָכה )ֶחֶלק ד' ִסיָמן קנב ָסִעיף יג(, ַעֵּין ָׁשם. 

ּוְלַאַחר הֹוִדיַע ֱאֹלִקים אֹוָתנּו ְלָכל ֹזאת, ְלֹחֶמר ֶהָעֹון ַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֶׁשל ָהִרּקּוִדים ַהְמֹעָרִבים, ְוֶׁשַאף ַהִּנְמָצִאים 
ָׁשם ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֹלא ִנְפְלטּו ִמַּיד ַהֵּיֶצר ָהָרע ַהַּמְׁשִחית, ִאם ֵּכן ַמה ָּמקֹום ֵיׁש ְלִהְסַּתֵּפק ִאי ַׁשָּיְך ַצד ֶהֵּתר ֵליֵלְך 

ְלָמקֹום ָּכֶזה ֲאֶׁשר ָׁשם ְׂשִעיִרים ְיַרֵּקדּו?

ְוֶזה  ִעְנָיָנא  ַהאי  ְּבֹחֶמר  ָּכַתב  ו(,  ֶּפֶרק  ָחָתן  ַהְמַׂשֵּמַח  )ְּבִעְנַין  ֶחֶסד  ַאֲהַבת  ְּבִסְפרֹו  ַזַצ"ל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ַהָּגאֹון  ְוַאף  ד( 
ְלׁשֹונֹו, ַאְך ֵיׁש ִלָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַהִּקְלקּול ָיֵתר ַעל ַהִּתּקּון, ְּכגֹון ִּבְמקֹומֹות ֶׁשַהַּבחּוִרים ּפֹוְרֵעי מּוָסר ּוְבֵני ְּבִלי 
ַּתְרּבּות ְמַרְּקִדים ִעם ַהְּבתּולֹות ֶׁשהּוא ָעֹון ְּפִליִלי. ְועֹוְבִרים ָּבֶזה ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ִאּסּוִרים אֹו ְׁשָאר ְּפִריצּות ַּכֲאֶׁשר 
ָמצּוי ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְּבֵאיֶזה ְמקֹומֹות ֵמֲחֻתּנֹות ָּכֵאּלּו ֶׁשִּמְתַנֲהגֹות ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ָצִריְך ִלְבֹרַח ְמֹאד ִּכי 
ַהָּׂשָטן ְמַרֵּקד ֵּביֵניֶהם ְוֵאין ׁשּום ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ֶׁשֻהְפַקר ֶאְצָלם ְּדַבר ַהֵּׁשם ְּבַפְרֶהְסָיא. ִּכי ִאּלּו ָהיּו 
ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ִמְצָטֲעִרים ָּבֶזה ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה ָּבא ִליֵדי ֶזה. ְוִאם ִיְׁשֶהה ֵאֶצל ְמִסּבֹות ָּכֵאּלּו ָיֹבא ְלִקְלקּול ְלַכָּמה 
ִעְנָיִנים. ַאְך ִאם הּוא ְמַׁשֵער ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַעל ַהֲחֻתָּנה ֶאְפָׁשר ֶׁשְּיַקְּבלּו ּתֹוַכְחּתֹו ְוִיְמָנֵעם ִמֶּזה, ְּבַוַּדאי ִמְצָוה ַרָּבה 
ִלְהיֹות ָׁשם ּוְלָמְנָעם. ּוְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ּוַבַהָּגּה ַהְּׁשִנָּיה ָׁשם ָּכַתב עֹוד ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו, ּוֶבֱאֶמת ֶאְתַּפֵּלא ַעל ַהְמֻחָּתִנים ֵאיְך ַמִּניִחים ְּדַבר ְּפִריצּות ַעל ִׂשְמַחת ְּבֵניֶהם? ֲהֹלא 
ָידּוַע ֶׁשִעַּקר ָהִעְנָין ָּתלּוי ְּבָכל ְּפֻעָּלה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִאם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְתַּדֵּבק ִעּמֹו ִעם ַהְּפֻעָּלה 
ַהִהיא. ְוָאז ְּבַוַּדאי ַיְצִליַח ָּבּה. ְוִאם ָחס ְוָׁשלֹום ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְתַרֵחק ָאז ִמֶּמּנּו, ַלָּׁשְוא ִיְהֶיה 
ָּכל ֲעָמלֹו. ְוִאם ֵּכן ְּבִעְנָיֵננּו ֶׁשַהֲחֻתָּנה ִמְתַנֶהֶגת ְּבֶדֶרְך ַהְּפִריצּות ְּבַוַּדאי ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ָׁשם, 
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ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם. ּוְבַוַּדאי ֵאין ַּתְכִלית ִזּוּוג ְּבֵניֶכם ַיֲעֶלה ָיֶפה. ְוִיְהֶיה ְקָטטֹות ּוְמִריבֹות ֵּביֵניֶהם. ְוֵכן ַזְרָעם ֹלא 
ִיְהֶיה ָנכֹון ִלְפֵני ה' ְוֵאיְך ַיִּניחּו ָּדָבר ָּכֶזה. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ּוֵמִביא עֹוד ָׁשם ְלַמֲעֶׂשה ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )ָׁשם( 
ְוֶזה ַהַּמֲעֶׂשה: ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה רֹוֵכב ְיִחיִדי ַּבַּלְיָלה ְוַהְּלָבָנה זֹוַרַחת ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה. ְוָהָיה רֹוֵכב ַּבִּמְדָּבר, 
ְוָהָיה רֹוֶאה ַחִיל ָּגדֹול ַוֲעָגלֹות ְּגדֹולֹות. ְוַעל ָהֲעָגָלה יֹוְׁשִבים ְּבֵני ָאָדם. ְוַהּמֹוְׁשִכים ֶאת ָהֲעָגלֹות ְּבֵני ָאָדם, ְוָתַמּה 
ֶמה ָהיּו עֹוִׂשים? ְּכֶׁשִּנְתָקֵרב ֶאְצָלם, ִהִּכיר ִמְקָצָתם ֶׁשְּכָבר ֵמתּו, ָאַמר ָלֶהם ַמה ֶּזה ֶׁשַאֶּתם מֹוְׁשִכים ָּכל ַהַּלְיָלה 
ָהֲעָגלֹות ּוִמְקַצְתֶכם ַעל ָהֲעָגלֹות? ָאַמר לֹו, ִּבְׁשִביל ֲעֹוֵנינּו ְּכֶׁשָהִיינּו ַחִּיים ְּבאֹותֹו עֹוָלם ָהִיינּו ְמַׂשֲחִקים ִעם ָנִׁשים 
ּוְבתּולֹות. ְוַעָּתה ָאנּו מֹוְׁשִכים ָהֲעָגָלה ַעד ֶׁשָּכְך ָאנּו ֲעֵיִפים ִויֵגִעים ֶׁשֹּלא נּוַכל ִלְנֹהג יֹוֵתר ְוָאז יֹוְרִדים אֹוָתם 
ֶׁשַעל ָהֲעָגָלה ְוָאנּו עֹוִלים ְוָנִחים ְונֹוֲהִגים אֹוָתנּו ַעד ֶׁשְּיֵגִעים ַוֲעֵיִפים ְוַאַחר ָּכְך ֵהם עֹוִלים ְוָנִחים. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמִעיק ַּתְחֵּתיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָּתִעיק ָהֲעָגָלה" )ָעמֹוס ב, יג(. ּוְכִתיב "הֹוי ֹמְׁשֵכי ֶהָעֹון ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ְוַכֲעבֹות 
ָהֲעָגָלה ַחָּטָאה" )ְיַׁשְעָיהּו ה, יח(. ְוַהְינּו, ֶׁשִּמָּכל ָעֹון ִנְבָרא ַמְׁשִחית ְוהּוא ַנֲעֶׂשה ָּכֵבד ְמֹאד ַּכֲעָגָלה ְטעּוָנה ֶׁשָּצִריְך 
ְלָמְׁשכֹו ַּבֲעבֹותֹות ְּגדֹולֹות. ּוְבַעל ָּכְרחֹו ָצִריְך ָהָאָדם ְלָמְׁשכֹו ִמְּפֵני ֵאיָמתֹו. ְוָהִעְנָין ַהֶּזה הּוא ַהֹּכל ִמָּדה ְּכֶנֶגד 
ִמָּדה ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ֹּפה ְמַרֵּקד ָּכל ֶאָחד ִלְפֵני ֲחֵברֹו ַעד ֶׁשָהָיה ִמְתַיֵּגַע ְוׁשֹוֵבת ְוחֹוֵזר ַהֵּׁשִני ּוְמַרֵּקד ְלָפָניו ַעד ֶׁשהּוא 
ַיְכִניס  ְּבַוַּדאי ֹלא  ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו  ְוָהָאָדם ֲאֶׁשר  ְוכּו'. ַעד ָּכאן.  ָהֹעֶנׁש  ַנֲעֶׂשה ַאַחר ָּכְך  ֵּכן  ָחִליָלה  ִמְתַיֵּגַע ְוחֹוֵזר 

ַעְצמֹו ְלַסָּכָנה ּגּוָפִנית ְוָכל ֶׁשֵּכן ֹלא ְלַסָּכַנת עֹוָלם ִהיא ְׂשֵרַפת ַהְּנָׁשָמה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ּוְכָבר ָּכַתב ַהָּגאֹון 
ַּבַעל ַהְּׂשֵדי ֶחֶמד )ֶּכֶרְך ז ַעּמּוד 423( ּתֹוֵכָחה ְמֻגָּלה  ְלֵאּלּו ַההֹוִרים ֶׁשּנֹוְתִנים ִלְבֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר 

ָהָרע ַהֶּזה. ְוָכַתב ֲעֵליֶהם ְוֶזה ֹּתֶרף ְּדָבָריו, ְוַאֶּתם ׂשֹוְרִפים ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ָּבֵאׁש ַּבֵּגיִהֹּנם, ֵאׁש ַעד 
ְׁשאֹול ּתּוַקד, ֵאׁש ַוֲאַבּדֹון ְׂשֵרַפת ְנָׁשָמה ְוגּוף ַקָּים, ְׂשֵרָפה ִנְצִחית. ְוָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות ְמַלְּקִטים 
ֵעִצים, ִּכי ֵהִכינּו ֶטַבח יֹום ַמְטּבֹוַח ִלְׁשֹחט ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם. ְוַיַעְרכּו ֻׁשְלָחן ְוָכל ְמָגִדים ּוַמֲעַדִּנים 
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ְוִיְקְראּו ְלָחָתן ְוַכָּלה ְוֹיאְמרּו ָיקּומּו ַהְּנָעִרים ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם מּום ֵמֲעֵבָרה ְּתִהָּלה ָלֵאל, ְוָלֶהם ֹּכַח ַלֲעֹמד 
ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִויַצֲחקּו ִלְפֵניֶהם ְּבִחּבּוק ְוִנּׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה ִמְּקִריַבת ִּגּלּוי ֲעָריֹות. ְוֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה 
ְּכַחָּנה ְוִׁשְבַעת ָּבֶניָה. ִּכי ֹּתאְמרּו, ַאָּתה ָׁשַחְטָּת ֵּבן ֶאָחד ַוֲאַנְחנּו ׁשֹוֲחִטים ַהְיָלִדים ַהְרֵּבה, ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות. 
ְוַיֲעׂשּו ֻּתִּפים ּוְמחֹולֹות ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם. ְוָׁשָּמה ִהְרִּגיַע ִליִלית )ִהיא ֵאֶׁשת ַהס"מ( ְוָׁשָּמה קֹוְננּו ַהָּׂשָטן ְוַכת ִּדיֵלּה 
ּוִמִּׂשְמָחָתם ָעָלה ָבְאָׁשם ַעל ַצֲחָנָתם ְוכּו'. ַעד ָּכאן. ְועֹוד ָּכַתב )ָׁשם ַעּמּוד 425(, ִמְּכַלל ַהְּדָבִרים ַהּׁשֹוֵמַע ִיְׁשַמע, 
ִּביֵמי ַהֲחֻתָּנה ַלֲעׂשֹות ִרּקּוד ַהְּבתּולֹות ]ַהִּנְקָרא טא"ס[  ְּבֵני ָאָדם  ַהְמֻנָּגע ֶׁשּנֹוֲהִגים ֵאיֶזה  ַהִּמְנָהג  ָוָמר  ִּכי ַרע 
ָסמּוְך ַלֻחָּפה אֹו ְּבתֹוְך ַהֻחָּפה. ְוֶנֶאְספּו ָׁשם ְּבֵבית ֶהָחָתן אֹו ַהַּכָּלה ַּבחּוִרים ִעם ְּבתּולֹות, ַוְיִהי ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ֵאׁש 
ּתּוַקד ְּבִקְרָּבם ְוָיקּומּו ְלַצֵחק ַיְחָּדו ְיֻחָּבקּו ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֹלא ָזכּו. ְוִיְפְׁשטּו ָיד ְלָיד ְוִיְתְקעּו ַכף ֶאל ַּכף ִויַסְּבבּו 
ִמִּפָּנה ְלִפָּנה ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון. ְוָיבֹוא ַּגם ַהָּׂשָטן ְּבתֹוָכם ְמַרֵּקד ֵּביֵניֶהם. ְוַיֲעׂשּו ָזר ַמֲעֵׂשיֶהם, ַהְרֵּבה ַיְלדּות 
ֲאֶׁשר  ִנְבלּות,  ְוָכל ֶּפה ּדֹוֵבר  ֲעָגבֹות  ִׁשיֵרי  ְּבִׁשיר  יֹוְצִאים  ַהִּׁשיר  ּוַבֲעֵלי  ָהָרִעים עֹוִׂשים.  ְׁשֵכִנים  ַהְרֵּבה  עֹוָׂשה, 
ֵאין ֵקץ ְלֹעֶנׁש ַהְמַדֵּבר ְוַהּׁשֹוֵמַע ִנְבלּות ֶּפה! ֶׁשֲאִפּלּו ֶנְחַּתם ָעָליו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלטֹוָבה, ֶנְהָּפְך ָעָליו 
ְלָרָעה! ּוְכִתיב "ַעל ַּבחּוָריו ֹלא ִיְׂשַמח ה' ְוֹלא ְיַרֵחם ְוגֹו' ְוָכל ֶּפה ֹּדֵבר ְנָבָלה" )ְיַׁשְעָיה  ט, טז(. ְוֶזה ּכֹוֵלל ַּגם ְלאֹוָתם 
ִּבְנִזיָפה.  ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים ְלַהְׁשִּתיָקם  ֶׁשֵאיָנם ְמַרְּקִדים ַרק ׁשֹוְמִעים ֶחְרַּפת ַהְּנָבִלים ָהֵאּלּו ַהְמַצְפְצִפים ְּבקֹוָלם 
ִמְּלַבד ָהִאּסּור ֶהָחמּור ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ְרִאָּיָתם עֹוְבִרים ַעל ִמְצַות ה' "ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם" 
)ְּבִמְדַּבר טו, לט( ֵעיָנא ְוִלָּבא ַסְרסּוֵרי ַּדֲעֵבָרה. ּוִמיֵדי ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ַהָּקִׁשים ֵמֲעֵבָרה ֹלא ָיְצאּו. 

ּוִמְּלַבד ִאּסּור ְיִׁשיָבָתם ְּבסֹוד ְמַׂשֲחִקים ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה ָיִביא ֱאֹלִקים ְּבִמְׁשָּפט 
ַרֲחָמָנא ִלְצַלן... ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוַעל ָהִרּקּוד ַהֶּזה ַהִּנְקָרא טא"ס ָּכַתב )ָׁשם(, ִּכי ָּבִדיק ִּבְׁשֵמּה, 
ָאֲחָרא, הּוא  ַהִּסְטָרא  ֲעַצת  ִּכי הּוא  ַאֲחָרא(.  )ִסְטָרא  ַהִּנְקָרא טא"ס אֹוִתּיֹות סט"א  ַהֶּזה  ָהִרּקּוד 
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ָׂשָטן, הּוא ֵיֶצר ָהָרע ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם ְלַהְרִּגיָלם ְלָכל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות. ּוְמַסֵּים ְּדָבָריו )ָׁשם(, ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש 
ְמקֹומֹות ֲאֶׁשר ֹלא ִּבְרצֹון ֲחָכִמים ָּפְׁשָטה ִמְסַּפַחת ַהֶּנַגע ַהֶּזה. ּוְגדֹוֵלי ַהּדֹור ַהֲעֵלם ַיֲעִלימּו ֵעיֵניֶהם, ִּכי ֵאין ּדֹוָרם 
ָיֶפה ְוֵאין ְּבָיָדם ִלְגֹּדר ְוַלֲעֹצר ְּבַיד ָהעֹוִׂשים ֵאֶּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ִּכי ֵאין ֹּכַח ֵּבית ִּדין ָיֶפה. ְוֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים 
ָּדֵׁשי ָּבּה ַרִּבים, ַנֲעָׂשה ָלֶהם ְּכֶהֵּתר, ְּכִמְׁשַּפט ָהעֹוֵבר ְוַהּׁשֹוֶנה. ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון. ְוַאְׁשֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ָּתִמיד 
ְלַהְרִחיק ַעְצמֹו ִמָּכל ָרע. ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ִיַּטע ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ָאֵמן. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוַעֵּין עֹוד 

ְּבׁשּו"ת ִמְנַחת ִיְצָחק )ֶחֶלק ג' ִסיָמן קיא(. ּוְבׁשּו"ת ַיִּביַע ֹאֶמר )ֶחֶלק ז' ֵחֶלק יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן מא אֹות ג(.

ֲהֵרי ָלן, ְּדֹלא זֹו ִּבְלַבד ְּדֵאין ִמְצָוה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמַחת ָחָתן ְוַכָּלה ֶׁשָּכזֹו, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבא ָעֹון ָּגדֹול הּוא. ְּדחֹוֵטא 
הּוא ְּבַכָּמה ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים. ְוָעלּול ְלִהָּכֵׁשל ְּבַמְראֹות ָהֲאסּורֹות ּוְבִדְבֵרי ְנָבָלה ְוִטֹּנֶפת. ְוַאף הּוא ִנְכָלל ִּבְכַלל 

ָהֵני ִרְׁשֵעי ְּדֻכְּלהּו ְּבַקָּבא ֲחָדא ָּכְיִליְנהּו. ְוַעֵּין עֹוד ְּבׁשּו"ת ַׂשְלַמת ַחִּיים )ִסיָמן תרמד(.

ה( ּוֵמַהְׁשָּתא, ָנְפָלה ַנִּמי ְטָעָנה ַאֶחֶרת ְּבֵביָרא, ְּדָהיּו ֶׁשָּטֲענּו ְּבֹלא ַּדַעת, ֶׁשֹּזאת ַהְּסעּוַדת ָחָתן ְוַכָּלה ִהיא ִּבְכַלל 
ְסעּוַדת ִמְצָוה ּוְלֵׁשם ָּכְך ָאְזֵלי ְלָהָתם. ּוְלִפי ַהִּמְתָּבֵאר ְלֵעיל ָנִפיק, ְּדִבְסעּוָדה זֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֵערּוב ֹלא זֹו ִּבְלַבד 
ַהֹּכֵהן ִמּלּוְּבִלין  ְוֵצא ּוְלַמד ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ַהָּגאֹון ר' ָצדֹוק  ֶׁשֵאיָנּה ְסעּוַדת ִמְצָוה ֶאָּלא ַאף ְסעּוַדת ֲעֵבָרה ִהיא. 

ְּבַיִּביַע ֹאֶמר )ֶחֶלק ד' ֵחֶלק יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן יט אֹות ג(, ְּדָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו  ֶוֱהִביאֹו  ְּבֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות )ַעּמּוד כט( 
הֹוֵלְך ִלְסעּוַדת ִמיָלה ְּכֶׁשְּמַזְּמִנים אֹותֹו ָהֵוי ִּכְמֻנֶּדה ַלָּׁשַמִים. ּוִמיהּו ִאם ִנְמְצאּו ָׁשם ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵאיָנם 
ְמֻהָּגִנים ַרַּׁשאי ְלִהָּמַנע ִמֵּליֵלְך ְלָׁשם. ַעד ָּכאן. ְוִאם ֵּכן ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַהאי ִמְּלָתא ְּדֹלא ַרק ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְּבֵני 
ָאָדם ֶׁשֵאיָנם ְמֻהָּגִנים, ֶאָּלא ַאף ַהס"מ ְוָכל ּגּוְנָדא ִּדיֵלּה ִנְמָצִאים ָׁשם ְלַחֵּמם ַהּגּוף ִלְדַבר ֲעֵבָרה ה' 
ַיִּציֵלנּו. ּוְבַוַּדאי ְּדֵליָּכא ָּבֶזה ַאף ֶאָחד ֶחְלֵקי ִׁשִּׁשים ִמְּסעּוַדת ִמְצָוה. ְוַאְּדַרָּבה ִאם ֹלא ֵיֵלְך עֹוֶלה 
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לֹו ְּכִמְצָוה. ּוְכַהִהיא ְּדָאְמִריַנן ְּבִקּדּוִׁשין )לט ַעּמּוד ב'(, ָיַׁשב ְוֹלא ָעַבר ֲעֵבָרה - נֹוְתִנים לֹו ָׂשָכר ְּכעֹוֶׂשה ִמְצָוה. 
ַעֵּין ָׁשם. ְוַעֵּין עֹוד ַּבֶּבן ִאיׁש ַחי )ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים ִסיָמן י"ח(, ּוַבַּיְלקּוט יֹוֵסף ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות )ֵחֶלק א' ַעּמּוד 

רסט – ער(, ַעֵּין ָׁשם.

ו( ּוְפָעִמים, ְוחֹוֵׁשב ָהָאָדם ֶׁשִאם ֵיֵלְך ַלֲחֻתַּנת ְּפלֹוִני ֶהָעִׁשיר ְּבַוַּדאי ַאַחר ָּכְך ְיַקֵּבל ִמֶּמּנּו טֹוַבת ֲהָנָאה ְּגדֹוָלה, 
ּוְכגֹון ֶׁשִּיְתֹרם ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשַּמֲחִזיק. ְוִאם ֵּכן ֵיֵצא ִמֶּזה ָּדָבר טֹוב ְוִיְתַרֶּבה ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ִּבְזכּות ְּתרּומֹוָתיו 
ְוִאם ֵּכן ֶאְפָׁשר ִּדיֵהא ָׁשֵרי? ְוַאִּלָּבא ֶּדֱאֶמת ֹזאת ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּדָהא ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּדֵאין אֹוְמִרים לֹו ָלָאָדם 
ֲחָטא ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֲחֵבְרָך. ְועֹוד ָמָצאִתי ָּכתּוב ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּבֵסֶפר ֹקֶבץ ַמֲאָמִרים )ֵחֶלק א' ַעּמּוד קכז( ְלַהָּגאֹון 
ר' ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ַזַצ"ל הי"ד, ְּדֵפַרׁש ַהאי ְּפסּוָקא "ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך" )ְּדָבִרים כג, טו(, ְּדַהְינּו 
ֶׁשִאם רֹוִצים ְּבִקְרַבת ֱאֹלִקים ֲהֵרי ֶזה ַרק ְּבֹלא ֶעְרַות ָּדָבר. ְוִאם רֹוִצים ְּבֶעְרַות ָּדָבר ֲהֵרי ֶזה ְּבֶהְכֵרַח ָקׁשּור ְּבִסּלּוק 
ַהְּׁשִכיָנה ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֵצרּוף ְמֻׁשֶּנה ָּכֶזה, ּדֹוֲחִקים ֶאת ַרְגֵלי ַהְּׁשִכיָנה ַעל ְיֵדי ֲעִריַכת ֶנֶׁשף ִעם 
ְמחֹולֹות ְמֹעָרִבים ִּבְכֵדי ְלַהֲחִזיק ְיִׁשיָבה ֶׁשל לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ּוְׂשָפַתִים ִיַּׁשק ֵמִׁשיב ְּדָבִרים ְנכֹוִחים. 
ְוִאם ֵּכן ָּכל ַהְּטָענֹות ַהָּלאֹות ְוַהְמֻתָּלאֹות ֶׁשָּיכֹול ַהָּדָבר ְלָהִביא ּתֹוֶעֶלת ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵאיָנם ֶאָּלא ֲעצֹות ַהֵּיֶצר 

ָהָרע ְוַעֵּין ְּבׁשּו"ת ְלהֹורֹות ָנַתן ֶּגְׁשֶטְטֶנר )ֵחֶלק א' ִסיָמן נט( ַמה ֶּׁשָּכַתב ָּבֶזה.

ְלַהגר"א  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָטֳהַרת  ְּבֵסֶפר  ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  ְמֹעָרב,  ְּבֵארּוַע  ַהִהְׁשַּתְּתפּות  ְּבֶעֶצם  ְוִהֵּנה  ז( 
ַזַּכאי שליט"א )ִסיָמן כא ָסִעיף לו( ֶׁשָּכַתב, ֶׁשִּמי ֶׁשֻהְזַמן ַלֲחֻתָּנה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִרּקּוִדים ְמֹעָרִבים ְוֹלא 
ָיכֹול ְלִהָּמַנע ִמִּלְהיֹות ָׁשם ַיֲעֶׂשה ְׁשֵאַלת ָחָכם. ּוְבֶהָעָרה )67( ָּכַתב, ִּדְבֵסֶפר ֲהִליכֹות ַּבת ִיְׂשָרֵאל 
)ַעּמּוד ק(, ָּכַתב ְּבֵׁשם ַהגרב"צ ַאָּבא ָׁשאּול ַזַצ"ל, ֶׁשֵּיׁש ְלָהֵקל ְלָבנֹות ִלְׁשהֹות ַּבֲחֻתָּנה ְמֹעֶרֶבת. 
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ְוַרק ִאם ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִאם ַיְזִמינּוָה ִלְרֹקד ִּתְתַּבֵּיׁש ְלָסֵרב ָאז ֲאסּורֹות ַאף ַהָּנִׁשים ִלְׁשהֹות ָׁשם, ְוִסֵּים ֶׁשָרצּוי ְּביֹוֵתר 
ֶׁשֹּלא ִלְׁשהֹות ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ַהֻחָּפה. ַעד ָּכאן. ַוֲהֹלם ָרִאיִתי ְּבֵסֶפר ִחּׁשּוֵקי ֶחֶמד ַעל ַמֶּסֶכת יֹוָמא )ַּדף ע ע"א ַעּמּוד 
תלג - תלד( ֶׁשָּיָצא ִלּדֹון ִאם ֻמָּתר  ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִנּׂשּוֵאי ְּבֵני ּתֹוָרה ְּכֶׁשֶּנֱאָלִצים ַלֲעֹרְך ֲחֻתָּנה ְּבַתֲעֹרֶבת ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, 

ֶּבן ּתֹוָרה ִהְתָאֵרס ִעם ַּכָּלה ְּכֵׁשָרה, ְוִהְזִמין ְלִׂשְמַחת ִנּׂשּוָאיו ֲחֵבִרים ְּבֵני ּתֹוָרה, ַאְך ֵמַאַחר ְוהֹוֵרי ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה 
ֲעַדִין ֵאיָנם ְמַקְּיִמים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ִמֵּמיָלא ַהֲחֻתָּנה ִּתְהֶיה ְמֹעֶרֶבת, ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם. ִמְסַּתְּפִקים ֲחֵבָריו ִיְרֵאי 
ה', ַהִאם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּנּׂשּוִאין ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ָחָתן ְוַכָּלה ְּכֵׁשִרים ִויָקִרים, אֹו ִיָּמְנעּו ִּבְגַלל ַהַּתֲעֹרֶבת? ּוַמִּסיק 
ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַּבֻחָּפה, ְוַיַעְצמּו ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות ְּבָרע, ּוְלַאַחר ַהֻחָּפה ִמָּיד ַיַעְזבּו ֶאת ַהָּמקֹום, ִויַקְּדׁשּו ָּבֶזה ֵׁשם ָׁשַמִים. 
ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְואּוָלם ֵהיָכא ֶׁשַּגם ֶהָחָתן ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ָּכל ָּכְך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ִנְרֶאה ַּדֲהָוה ִחּלּול ה' ְּבִהְׁשַּתְּתפּותֹו 
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ָהִעְנָין.  ְלִפי  ְוַהֹּכל  ָׁשם.  ִנְרֶאה  ּתֹוָרה  ּוֶבן  ֲחֵרִדי  ֶׁשהּוא  ָעָליו  מֹוִכיָחה  ֶׁשֲחזּותֹו  ֶׁשָאָדם  ָׁשם, 

ְּבָאבֹות )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ט"ז(, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב ְוִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק.

ֶזה  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֶׁשחֹוֵׁשׁש  אֹו  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם  אֹו  ְוַהַּכָּלה  ֶהָחָתן  ֶזה  ֶאל  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ָלָאָדם  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵהיָכא  ְואּוָלם 
ִּתְהֶיה ְמִריָבה ְּגדֹוָלה ָחֵפץ ֵליֵלְך ְלָׁשם ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום, ּוַמְרִּגיׁש ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשֻּמְכָרח ֵליֵלְך ְלָׁשם, ַרק ִאם ַמִּכיר 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשֹמר ֶאת ֵעיָניו ְוָאְזָניו ִמָּכל ַמְרִעין ִּביִׁשין ָאז אּוַלי יּוַכל ְלִהָּכֵנס ְלֶפֶרק ְזַמן ָקָצר ְּביֹוֵתר לֹוַמר 

ִּבְרַּכת ַמָּזל טֹוב ְוָלֵצאת ְותּו ֹלא ִמיִדי. ְוַגם ָּדָבר ֶזה ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַוֵּתר ָעָליו ָעִדיף ְטֵפי, ִּדְפָעִמים ְוִיְצרֹו 
ָיכֹול ְלַהְכִׁשילֹו ֶׁשָּיִסיט ֶאת ֵעיָניו ְלֶרַגע ְלַצד ֶזה ּוְכָבר ִיָּכֵׁשל ְוִיֹּפל ְּבבֹור ְּדִאית ֵּבּה ִמיָתה ה' ְיַרֵחם. 
ָהָרע ָמצּוי  ֵיֶצר  ְּדֵאין  ֲהָלָכה א'(  ג'  )ֶּפֶרק  ְּבסֹוָטה  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  ֶּׁשָאְמרּו  ִמַּמה  ָלֶזה  ֵיׁש  ּוְקָצת ִסּמּוִכין 
ְלָׁשָעה. ְוַעֵּין עֹוד ְּבַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ְּבֵסֶפר ַאְך טֹוב ְלִיְׂשָרֵאל )ֵחֶלק א' ִסיָמן כ אֹות ב ד"ה ּוְמַפְקֵּפק(, ְודּון 

ִמֵּנּה ְואֹוֵקי ְּבַאְתִרין.
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ְּבַוַּדאי  ְויֹוֵדַע  ְוִקּדּוִׁשין.  ְּבֻחָּפה  ֵעד  ִלְהיֹות  ָאָדם  ֶׁשִהְזִמינּו  ֵהיָכא  ְסֵפָקא  ַהאי  ְּבִלִּבי  ָעָלה  ָּבֶזה,  ּוִבְהיֹוִתי  ח( 
ֶׁשֹּזאת ַהֲחֻתָּנה ִּתְהֶיה ְמֹעֶרֶבת. ְוַאף ַהַּכָּלה ַמְלּבּוֶׁשיָה ִיְהיּו ִּבְבִחיַנת ָּפרּוץ ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד, ְוִאם ֹלא ֵיֵלְך הּוא 
]ֶׁשהּוא ֵעד ָּכֵׁשר[ ִאָּכא ֲחָׁשָׁשא ֶׁשָּיִביאּו ֵעד ָּפסּול ]ְּכגֹון ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא ְוַכּדֹוֶמה[ ְוָאז ָּכל ַהִּקּדּוִׁשין 
ַּדְעִּתי  ְוַלֲעִנּיּות  ֶיֱחָטא.  ְוֹלא  טֹוב  ָהָאָדם  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ְלַעֵּין  ֵיׁש  ּוֵמַהְׁשָּתא  ַקָּיִמין.  ְוָלא  ְׁשִריִרין  ָלא  ְּבֵטִלים  ִיְהיּו 
ִּביִׁשין  ַהַּמְרִעין  ּוִבְׁשָאר  ָהֲאסּוִרים ֶׁשָּׁשם,  ְּבַמְראֹות  ִיָּכֵׁשל  ְלִבְלִּתי  ִלָּזֵהר  ֶׁשָּיכֹול  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְּדֵהיָכא  ִנְרֶאה, 
ַיִּביט ַרק ְּכֶׁשהּוא  ַהַּכָּלה  ְוַאף ַעל  ָקָעִביד.  ִמְצָוה  ְוַאְּדַרָּבא  ְלֹצֶרְך ֹזאת ָהֵעדּות  ֵליֵלְך ְלָׁשם ַרק  ָיכֹול  ַהְמצּוִיים 
ְּבבֹואֹו  ֲעֵברֹות  ֵאּלּו  ְּבֵאי  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְּדִיָּכֵׁשל  ֲחָׁשָׁשא  ִאָּכא  ִאם  ַאְך  ִמֶּזה.  ֵלָהנֹות  ֶׁשֹּלא  ְוִיְתַּכֵּון  ֵעדּותֹו.  ְלֹצֶרְך 
אֹוְמִרים  ְוֵאין  ַהּזֹו?  ַלָּצָרה  ַעְצמֹו  ְלַהְכִניס  לֹו  ֵּיׁש  ּוַמה  ִאָּכא.  ַנִּמי  ְוִאּסּוָרא  ְלָׁשם,  ֵיֵלְך  ֹלא  ַהֲחֻתָּנה  ֹזאת  ֶאל 

ֲחֵבְרָך. ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ֲחָטא  ָלָאָדם 

ְלָהִביא  ֵיׁש  ְוִקּדּוִׁשין.  ְּבֻחָּפה  ֵעד  ִלְהיֹות  ֵליֵלְך  ָיכֹול  ִיָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּבַעְצמֹו  יֹוֵדַע  ֶׁשִאם  ֶּׁשָּכַתְבִּתי  ְּבַמה  ְוִהֵּנה  ט( 
ְקָצת ְרָאָיה ֵמַהאי ְּדִאיָתא ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה )ַּדף יח ַעּמּוד ב'( ַּתְנָיא, ֵאין הֹוְלִכין ָלִאְצַטְדָיִנין ִמְּפֵני ֶׁשֵהן מֹוַׁשב ֵלִצים. 
ְוַרִּבי ָנָתן ַמִּתיר ִמְּפֵני ְׁשֵני ְּדָבִרים, ֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשּצֹוֵוַח ּוַמִּציל ]ּוֵפַרׁש ַרִׁש"י: ִאם רֹוֶאה ֶׁשָּיִגיחּו ָׁשם ְיהּוִדי צֹוֵעק 
ּוִמְתַחֵּנן ָלֶהם ּוַמִּצילֹו[. ְוֶאָחד ִמְּפֵני ֶׁשֵּמִעיד ֵעדּות ִאָּׁשה ְלַהִּׂשיָאּה. ּוֵפַרׁש ַרִׁש"י ֶׁשֵּמִעיד ֵעדּות ִאָּׁשה: ִאם 
ַּדֲהָוה  ַאף  ֶׁשַעל  ָלן  ֲהֵרי  ָּכאן.  ַעד  ּוַמִּׂשיָאּה.  ְּבִאְׁשּתֹו  ֵמִעיד  ָׁשם  ֶנֱהָרג  ִיְׂשָרֵאל  ֲחֵברֹו  רֹוֶאה 
מֹוַׁשב ֵלִצים ְוָאסּור ֵליֵלְך ְלָמקֹום ָּכֶזה ְוַאף ָנִׁשים ּגֹויֹות ַההֹוְלכֹות ְּבִבְגֵדי ְּפִריצּות ִנְמָצאֹות 
ָׁשם ְּדָהא מֹוַׁשב ּגֹוִים הּוא ֲאִפּלּו ָהִכי ָאְמִריַנן ְּדִמּׁשּום ֵעדּות ִאָּׁשה ָׁשֵרי. ְוֶאְפָׁשר ְּדהּוא ַהִּדין 
ָּגְרִסיַנן  ְּדָלא  ָּכַתב,  א(  אֹות  )ָׁשם  ]ּוַבַּב"ח  ְּדִנְׁשֵרי.  ֶאְפָׁשר  ִאָּׁשה  ִקּדּוֵׁשי  ֵעדּות  ַנִּמי  ְּדָהֵוי  ָהָכא 
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ֵּכן ַמה  ְוִאם  ָלִאְצַטְדיֹוִנים.  ֵליֵלְך  ָהִאּסּור  ֶׁשֶּזהּו  ְוַהְינּו  ָּדִמים.  ֶׁשֵהן ׁשֹוְפֵכי  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ֵלִצים  ֶׁשֵהן מֹוַׁשב  ִמְּפֵני 
ְנטּוָיה  ַהּדֹוָחה  ָיד  ָאְמָנם,  ְלַסָּכָנה.[  ַעְצמֹו  ְּכֶׁשַּמְכִניס  ֲאִפּלּו  ַהְינּו  ִאָּׁשה  ֵעדּות  ִמּׁשּום  ֵליֵלְך  ָנָתן  ַרִּבי  ֶּׁשִהִּתיר 
ַמה  ַרָּבָנן  ָּבּה  ַאִּקילּו  ִמְּלָתא  ַהאי  ּוִמּׁשּום  ִעּגּוָנא  ִמּׁשּום  ֶהֵּתר  ָהֵוי  ְּדָהָתם  ֲחָדא,  ֶזה.  ֶאל  ֶזה  ָקַרב  ְּדֹלא  לֹוַמר 
ְלִדְבֵרי  ְּכָלל  ַמְיֵתי  ִסיָמן יח(, ָלא  )ָׁשם  ְוָהֹרא"ׁש  ָהִרי"ף(,  ִמַּדֵּפי  )ָׁשם ַּדף ה ַעּמּוד ב'  ָהִרי"ף  ְּדָהא  ְועֹוד  ָהָכא.  ֵּכן  ֶּׁשֵאין 
ְּכָוֵתּה  ְּבֵהֶפְך ֶׁשֹּלא ָּפְסקּו  ְרָאָיה  ָּבֶזה ִמָּכאן  ֵלִצים ְוֹלא ָחְלקּו  ֵליֵלְך ְלמֹוַׁשב  ְוָכְתבּו ְּדָאסּור  ָנָתן. ּוִמְּדָסְתמּו  ר' 

ָהָאָדם.  ֵיֵלְך  ִּבְׁשִביל ֵעדּות ִאָּׁשה ֹלא  ְוַאף  ָנָתן  ְּדר' 

ִּדְסָתָמא  ְּדָכַתב,  ז'(  ֲהָלָכה  א  )ֶּפֶרק  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַעל  ָהַרְדַּב"ז  ִמִּדְבֵרי  ְלָהִעיר  ֵיׁש  ְּדַאַּכִּתי  ֶאָּלא  י( 
ְּכר'  ְּדָאְתָיא  ּומּוָכח  ְלָׁשם.  ֵליֵלְך  ָאַסר  ְוֹלא  ְלָבנֹות  ֶאָּלא  ָאַסר  ֹלא  ְּבַמְתִניִתין  ְּדָהא  ָנָתן,  ְּכר'  ֲהָוה  ַמְתִניִתין 
ְלָהַרְדַּב"ז  ֵלּה  ִּדְסִביָרא  ְוֶאְפָׁשר  ְּדָבָריו.  ָּכאן  ַעד  ָנָתן.  ְּכר'  ֵלּה  ִּדְסִביָרא  ָלִאְצַטְדָיִנין ִמּׁשּום  ֵליֵלְך  ּוֻמָּתר  ָנָתן... 
ְּדַרּבֹוֵתינּו  ְּפֻלְּגָתא  ָמָצאנּו  ִּדְכָבר  ֲעֵלּה.  ֲחָכִמים  ִּדְפִליֵגי  ַאף  ְוַעל  ְּכָוֵתּה  ַמְתִניִתין  ִּדְסַתם  ִהְלְכָתא ִמּׁשּום  ְּדָהִכי 
ְּדַרִּבים  ֵהיָכא  ְּדָכל  ְמַדֵּיק,  יֹוָחָנן(  ר'  ָאַמר  ְוָהא  ד"ה  ְּבתֹוָספֹות  א'  ַעּמּוד  מג  )ַּדף  ְּבֻחִּלין  ְּדַהַּמַהְרָׁש"א  ָּבֶזה,  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִלְדחֹות  ְוָכַתב  ֲעֵלּה,  ָּפִליג  יא(  אֹות  ה  )ַמֲעֶרֶכת  ְכֻהָּנה  ּוְבִזְכֵרי  ִמְׁשָנה.  ִּכְסַתם  ְּדִהְלְכָתא  ַהְּכָלל  ֶנֱאַמר  ֹלא  ְּפִליֵגי 

ְּבֵסֶפר  ְּדָבָריו  ְוהּוְבאּו  ָׁשם.  ַעֵּין  ְּכָלָלא.  ְלַהְך  ִאיָתא  ְּפִליֵגי  ְּדַרִּבים  ֵהיָכא  ְּדַגם  ַמְׁשַמע  ֵמָהָתם  ְּדַאְּדַרָּבא 
ָׁשם  ַעֵּין  יז(,  אֹות  כד  ַעּמּוד  א'  )ֵחֶלק  שליט"א  יֹוֵסף  ִיְצָחק  ָהַרב  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ְלַהָּגאֹון  ִיְצָחק  ֵעין 

ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה. ְוִאם ֵּכן, ֶאְפָׁשר ְּדָהַרְדַּב"ז ָהִכי ַנִּמי ְסִביָרא ֵלּה ַלֲהָלָכה ְּדִהְלְכָתא ְּכר' ָנָתן ַעל ַאף 
ֶׁשֲחָכִמים ְּפִליֵגי ֲעֵלּה ֵּכיָון ְּדִאיָתא ְסַתם ַמְתִניִתין ְּכָוֵתּה. ְוַאַּכִּתי ָצִריְך ִעּיּון. ּוְלִדיָנא ִנְרֶאה ְּכמֹו 

ַעְצמֹו.  ְוִלְׁשֹמר  ִלָּזֵהר  ֶׁשָּיכֹול  ְּבַעְצמֹו  ַמִּכיר  ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא  ְּדַהֹּכל  ֶׁשָּכַתְבנּו, 
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יא( ַוֲאִני ַהֶּגֶבר ָרִאיִתי ֶאת ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי, ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ְוַאף ְּבַמֲחֵננּו ָנַעץ ַהֵּיֶצר ָהָרע ְטָלָפיו 
ְוֵהֵקּלּו ְּבִעְנַין ַהְּמִחָּצה ַהִּנֶּתֶנת ֵּבין ַהְּגָבִרים ַלָּנִׁשים. ּוְפָעִמים ְוֹזאת ַהְּמִחָּצה ֻּכָּלּה ְמֵלָאה ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים 
ֲחלּוִלים. ֲאֶׁשר ְּבָנֵקל ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ִמּתֹוָכּה ֶאת ַהָּנִׁשים ֶׁשֵּמֵעֶבר ָלּה. ְוֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ֵמֹרב ִטְׁשטּוׁש ַהַּדַעת 
ַוֲאִטימּות ַהֵּלב ַהֵּמִבין ְּבָדָבר ֶזה. ְּדָהא ָּכל ִעְנַין ַהְּמִחָּצה הּוא ְלַהְפִריד ֵּבין ַהָּנִׁשים ַלְּגָבִרים ְוֶׁשֹּלא ִיְראּו ֵאּלּו ֶאת 
ֵאּלּו. ְוִאם ֵּכן ַמה ַּיֲהֵני ְמִחָּצה ֲאֶׁשר ְּכֹגַבּה ֶהָהִרים ָּגְבָהּה ַאְך ֻּכָּלּה ְמֵלָאה ְּפָרצֹות. ה' ִיְגֹּדר ִּפְרצֹות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַרֲחִמים ָאֵמן. 

ְוִהֵּנה ְּבִדין ַהְּמִחָּצה ֵּבין ַהְּגָבִרים ַלָּנִׁשים, ֶלְך ָנא ְרֵאה ְלַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבׁשּו"ת ְׂשִריֵדי ֵאׁש )ֵחֶלק ב' ִסיָמן יד(, ְּדָיָצא ִלּדֹון 
ִאם ֻמָּתר ְלַסֵּדר ֶאת ֵּבית ַהְּתִפָּלה ְּבֹאֶפן ֶׁשָהֲאָנִׁשים ֵיְׁשבּו ּוְפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ִמְזָרח ְוַהָּנִׁשים ֵמֲאחֹוֵריֶהם ]ְלֹלא ְמִחָּצה[. 
ְוָכַתב, ִּדְׁשֵאָלה זֹו ִנּדֹוָנה ַהְרֵּבה ְּבׁשּו"ת ּוְכָבר ִנְפְסָקה ֲהָלָכה ֶׁשְּמֻחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ַהַּמְבֶּדֶלת ֵּבין ָהֲאָנִׁשים 
ְלֵבין ַהָּנִׁשים. ּוְמקֹור ַהִּדין ְּבֻסָּכה )ַּדף נא ַעּמּוד ב'(, ֶׁשַּגם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ֵּכן ֶעְזַרת ֲאָנִׁשים ְלחּוד ְוֶעְזַרת ָנִׁשים 
ְלחּוד. ְוֵאין ֹצֶרְך ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ִּכי ֶזה ָּדָבר ָידּוַע ַעל ַהֹּכל. ּוְבׁשּו"ת ַמֲהַר"ם ִׁשיק )ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן עז(, ִנְׁשַאל ֵמַרב 
ֶאָחד ֶׁשִּבְקִהָּלתֹו ָרצּו ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּמִחָּצה ּוְלַהֲעִמיד ִּבְמקֹוָמּה ַעּמּוִדים ְּגבֹוִהים, ְוִהְפִחידּו ֶאת ָהַרב ֶׁשְּבִאם ֹלא 
ְוָחִליָלה ְלַהִּתיר  ְוִיָּפְרדּו ְלַגְמֵרי ִמֶּמּנּו. ְוֵהִׁשיב ֶׁשָחִליָלה  ִיְפְּתחּו ֶאת ֲחֻנּיֹוֵתיֶהם ְּבַׁשָּבת  ַיִּתיר ָלֶהם ָּדָבר ֶזה 
ָלֶהם ָּדָבר ֶזה, ַוֲאִפּלּו ִאם ַיַעְמדּו ְּבִמְרָּדם ְוִיְפְּתחּו ֶאת ֲחֻנּיֹוֵתיֶהם ְּבַׁשָּבת ְוכּו'. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. 
ִּבְרָעָדה",  "ְוִגילּו  ִּבְבִחיַנת  ָׁשם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָאָדם  ֲאֶׁשר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַאף  ֶׁשְּמִחָּצה  ָלן  ֲהֵרי 
)ְּתִהִּלים ב, יא(, ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ִּבְמֹאד ְמֹאד ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְׂשָמחֹות ֲאֶׁשר רּוַח ְקִליָלה ַוֲאִויַרת ֲעִליצּות 

ׂשֹוֶרֶרת ַּבֹּכל. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ֲהַיְחֶּתה ִאיׁש ֵאׁש ְּבֵחיקֹו ּוְבָגָדיו ֹלא ִתָּׂשַרְפָנה ִאם ְיַהֵּלְך ִאיׁש ַעל 
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ַהֶּגָחִלים ְוַרְגָליו ֹלא ִתָּכֶויָנה" )ִמְׁשֵלי ו, כז –כח(. ְוֶלְך ָנא ְרֵאה ְלַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבׁשּו"ת ְקֵנה ֹבֶׂשם )ֵחֶלק ב' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים 
ִסיָמן ט( ֶׁשֶהֱאִריְך ְּבִדיֵני ַהְּמִחָּצה ְוָכַתב ֶׁשָּבִעיַנן ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִנְראֹות ַהָּנִׁשים ֵמַהְּמִחָּצה, ּוְמִחָּצה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְרָוִחים 

ֶׁשִּנְראֹות ַהָּנִׁשים ִמּתֹוָכן, ָלאו ְׁשֵמּה ְמִחָּצה ִהיא ַעֵּין ָׁשם. ְוֵכן ָּכַתב ְּבׁשּו"ת ֶׁשֶמ"ׁש ּוָמֵגן ְלַהגר"ש ַמָּׁשאׁש ַזַצ"ל 
)ֵחֶלק ב' ֵחֶלק ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן ס(, ַעֵּין ָׁשם. 

יב( ּוִבְהיֹוִתי ָּבֶזה ַחּמֹוִתי ָרִאיִתי ְּדֵיׁש ִמן ַהּפֹוְסִקים ֶׁשָּנְקטּו ְּדִדין ְמִחָּצה ֵאינֹו ִמַּטַעם ֲחַׁשׁש ִהְסַּתְּכלּות ֶאָּלא ַרק 
ְּכֵדי ְלַהְפִריד ֵּבין ַהְּגָבִרים ַלָּנִׁשים. ְוִראׁשֹון ַּבֹּקֶדׁש הּוא ַהָּגאֹון ר' ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל ְּבׁשּו"ת ִאְּגרֹות ֹמֶׁשה 
)ֹאַרח ַחִּיים ֵחֶלק א' ִסיָמן לט( ֶׁשָּכַתב, ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ְּגבֹוָהה ְּבִמָּדה ָּכזֹו ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ַקּלּות ֹראׁש. 

ֲאָבל ִמְסַּתֵּבר ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ֶׁשַּסִּגי ִּבְמִחָּצה ְּגבֹוָהה ַעד ַאַחר ַהְּכֵתַפִים, ַּדֲהֵרי ָחִזיַנן ֶׁשַהְּמִחָּצה ֵאיָנּה ִמַּצד ִאּסּור 
ִהְסַּתְּכלּות ְוכּו'. ַעֵּין ָׁשם. ֲהֵרי ֶׁשִהִּתיר ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ַרק ַעד ַאַחר ַהְּכֵתַפִים ְוַעל ַאף ֶׁשֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ִלְראֹות ֶאת 
ַהָּנִׁשים. ְוֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו ַהָּגאֹון ַּבַעל ַהְּׂשִריֵדי ֵאׁש )ְּבֵחֶלק ב' ִסיָמן יד(. ְוהֹוִסיף ְוָכַתב, ִּדְכֶנֶגד ַהָּגאֹון ר' ֹמֶׁשה 
ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל ָיָצא ָהַאְדמֹו"ר ִמַּסאְטֶמר ְוִעּמֹו ָּכל ַרָּבֵני אּוְנַגֶראן ְוָאְסרּו ְמִחָּצה ָּכזֹו. ּוָפְסקּו, ֶׁשַהְּמִחָּצה ְצִריָכה 
ִלְהיֹות ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָהָראִׁשים. ְוַאף ֵהם הֹורּו ַעל ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם ְּבֵפרּוׁשֹו ַעל ַהִּמְׁשָנה ְּדַמֶּסֶכת ֻסָּכה ֶׁשָהִאּסּור 

הּוא ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו ָהֲאָנִׁשים ַּבָּנִׁשים. ְוִלי ִנְרִאים ִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ר' ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ּוְרָאיֹוָתיו ְּבִסְפרֹו ִאְּגרֹות 
ֶׁשֹּלא  ַּכָּוָנתֹו  ַּבָּנִׁשים,  ָהֲאָנִׁשים  ִיְסַּתְּכלּו  ֶׁשֹּלא  ָהַרְמָּב"ם  ֶּׁשָּכַתב  ֶׁשַּמה  ּוָברּור  ַמְכִריחֹות...  ֵהן  ֹמֶׁשה 

ֲהָנָאה  ְלֵׁשם  ְלִהְסַּתֵּכל  ָיבֹואּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּבְׁשַעת  ָלֹחׁש  ְוֵאין  ֲהָנָאה  ְלֵׁשם  ְלִהְסַּתֵּכל  ָּפִריִצים  ָיבֹואּו 
ְוכּו'. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוִהֵּנה ִמִּדְבֵרי ָהַרב ְׂשִריֵדי ֵאׁש ַמְׁשַמע ְּדָכל ֵהיָכא ְּדִאָּכא ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו 
ְלֵׁשם ֲהָנָאה ּוְכגֹון ְּבאּוַלם ְׂשָמחֹות ֶׁשְּפָעִמים ַאף ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ֵיׁש ְמחֹולֹות ְוִרּקּוִדים ְוַהְּגָבִרים 
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ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְּכֶנֶגד ַהְּמִחָּצה ֵאינֹו ִמן ַהִּנְמָנע ֶׁשֹּלא ָיִזינּו ֵעיֵניֶהם ַּבַּמֲחֶזה ַהֶּזה. ְוִאם ֵּכן ֶאְפָׁשר ֶׁשַּגם ָהַרב ְׂשִריֵדי ֵאׁש 
ְנַדְקֵּדק ְּבִדְבֵרי ַהגר"מ ַפייְנְׁשֵטיין ִנְרֶאה ֶׁשָּכַתב ֶׁשֹּגַבּה ַהְּמִחָּצה ִּתְהֶיה ַעד  ְוֵכן ִאם  ַזַצ"ל יֹוֶדה ְּדַהָּדָבר ָאסּור. 
ַאַחר ַהְּכֵתַפִים. ְוֹלא ִנְרֶאה ּגּוף ַהָּנִׁשים ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלְּמִחָּצה ֶאָּלא ַרק ֹראָׁשן. ְוִאם ֵּכן ֶאְפָׁשר ְּדִבְמִחָּצה ַהְמֵלָאה חֹוִרים 

ּוְנָקִבים ַאף ַהגר"מ ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל יֹוֶדה ְּדָלאו ְׁשֵמּה ְמִחָּצה ִהיא ְוָצִריְך ִעּיּון.

ָאְמָנם ְּבִדְבֵרי ַהגר"מ ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל ֵיׁש ְלַעֵּין, ְּדִהֵּנה ָּכַתב )ָׁשם ִסיָמן מ( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֲאָבל ֹלא ִּבְׁשִביל ֶזה )ַהְינּו ֶׁשֹּלא 
ִיְראּו ַהְּגָבִרים ֶאת ַהָּנִׁשים( הּוא ִעְנַין ִחּיּוב ַהְּמִחָּצה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשִּמְתַאְּסִפים ֶׁשְּמֻחָּיִבין ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה 

ֵּבין ֲאָנִׁשים ְלָנִׁשים, ִּכי ִּבְׁשִביל ִאּסּור ַהִהְסַּתְּכלּות הּוא ְּכמֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִּדין ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְסַּתְּכלּו 
ָּבֶהן ְּכמֹו ָּבְרחֹובֹות. ְוִאם ֵיׁש ִמי ֶׁשַּיֲעֹבר ְוִיְסַּתֵּכל ְּבַכָּוָנה ִלְראֹות ְוֵלָהנֹות ֵאין ָאנּו ַאְחָרִאין ָלֶהם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 
ְּבָנִׁשים. ּוְלָהִכי ַמֲהֵני ְמִחָּצה  ְוֵעיָניו ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּכל  ֲהֵרי ָלן ִּדְסִביָרא ֵלּה ְּדָתִמיד ֵיׁש ַעל ָהָאָדם ִלְׁשֹמר ַעְצמֹו 

ַהְּגבֹוָהה ְּבִׁשעּור ַמְסִּפיק ַעל ַאף ֶׁשִּנְראֹות ַהָּנִׁשים ִמֶּמָּנה.

ּוְבִעְנַין ַהְּמִחּצֹות ָרִאיִתי ְלַהגר"י ַמָּׁשאׁש ַזַצ"ל ְּבׁשּו"ת אֹוַצר ַהִּמְכָּתִבים )ֵחֶלק ג' ִסיָמן ֶאֶלף תשסו( ֶׁשָּפַסק, ֶׁשְּצִריִכים 
ַהְּמִחּצֹות ִלְהיֹות ְּגבֹוהֹות ַוֲאטּומֹות ִמַּבד ֶׁשֵאינֹו ָׁשקּוף, ַעד ֶׁשֹּלא ֵּתָרֶאה ָהֲאֻרָּכה ֶׁשָּבֶהן ִּבְהיֹוָתּה עֹוֶמֶדת. ַעד ָּכאן 

ְּדָבָריו. ְוַעֵּין עֹוד ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ָׁשם ַעל ַהַּתָּקָלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשָּיכֹול ַהָּדָבר ְלָהִביא.

יג( ְוָאִעָּקָרא ְּדִדְבֵרי ָהִאְּגרֹות ֹמֶׁשה, ַהָּדָבר ָּפׁשּוט ֶׁשֵאין ַּכָּוַנת ִּדְבֵרי ַהגר"מ ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל 
ְּדָתִמיד ִחּיּוב ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים הּוא ַעל ָהִאיׁש ְוֵאין ַעל ָהִאָּׁשה ׁשּום ִחּיּוב ִלְׁשֹמר ַעְצָמּה. ְוַאף 
ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו  ֵאּלּו  ְוַרק  ַאְׁשָמה,  ֲעֹון  ְּכָלל  ֵאין  ְּדָעֶליָה  ֵניָמא  ִּבְפִריצּות  ָּבְרחֹוב  ָהִאָּׁשה  ְּכֶׁשֵּתֵלְך 
ָּבּה ֲעֹוָנּה ַוֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו. ְּדֶזה ֵאינֹו, ְּדַרק ֵהיָכא ֶׁשְּלבּוָׁשה ִּבְצִניעּות ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא מֹוֵׁשְך ְּתׂשּוֶמת 
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טֹוב  ַאְך  ְּבֵסֶפר  ָּבֶזה  ֶּׁשָּכַתְבנּו  ְּבַמה  עֹוד  ְוַעֵּין  ָעְׂשָתה.  ֶׁשָּלּה  ֶאת  ְּדִהיא  ּפֹוֵׁשַע,  ְּדַהִּמְסַּתֵּכל  ָאְמִריַנן  ְיֵתָרה  ֵלב 
ְלִיְׂשָרֵאל )ֵחֶלק א' ִסיָמן יח ַעּמּוד רנב ד"ה ְועֹוד ָרִאיִתי( ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה. ּוֵמַהְׁשָּתא ְּבדֹוֵרנּו ָאנּו ֶׁשֶּדֶרְך ַהָּנִׁשים ְּכֶׁשָּבאֹות 
ְלאּוַלם ְׂשָמחֹות ָלבֹוא ְמֻקָּׁשטֹות ְּבֵמיַטב ַמְחְלצֹוֵתיֶהן ּוְבֵמיַטב ָּבְׂשֵמיֶהן, ְוִאם ֵהם ַּגם ֵּכן רֹוְקדֹות ְּכֶנֶגד ַהְּמִחָּצה 
ַהְמֵלָאה ְנָקִבים ּוְפָרצֹות, ֲהֵרי זֹו ִּפְרָצה ַהּקֹוֵראת ַלַּגָּנב. ּוַמה ַּיֲעֶׂשה ַהַּנַער ְוֹלא ֶיֱחָטא. ְוֵצא ּוְלַמד ִמַּמה ֶּׁשָּכְתבּו 
ַהּתֹוָספֹות ִּבְמִגָּלה )ַּדף לא ַעּמּוד א' ד"ה ְּבִמְנָחה(, ְּדַהַּטַעם ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים קֹוִרין ְּבִמְנָחה ֶאת ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות הּוא 
ִמּׁשּום ֶׁשַהָּנִׁשים ְמֻקָּׁשטֹות ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהּיֹום ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַהְזִּכיָרם ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ָּבֶהן. ַעד ָּכאן. ֲהֵרי ָלן ְּדַאף 
ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָאָדם ָּפרּוׁש ִמָּכל ַהַּתֲאוֹות ִמָּכל ָמקֹום ִאָּכא ֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם ֵמֲחַמת ַהָּנִׁשים 
ֶׁשָּבאֹות ְמֻקָּׁשטֹות. ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבֵעת ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה. ּוְבִיחּוד ְּכֶׁשרֹוְקדֹות ּוְמחֹוְללֹות ְּדֵיׁש ִלָּזֵהר ְטֵפי. ּוָבֶזה ֶאְפָׁשר 
ְּדַאף ְלַהגר"מ ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל ָּבִעיַנן ֶׁשֹּלא ֵיָראּו ַהָּנִׁשים ֵמֵעֶבר ַהְּמִחָּצה ְּכָלל. ְוַעֵּין ְּבׁשּו"ת עֹוַלת ִיְצָחק ַרַּצאִּבי 

)ֵחֶלק ב' ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן רלט(.

יד( עֹוד ָאַמְרִּתי ְלעֹוֵרר ַאַהאי ִעְנָיָנא ְּדֵיׁש ַהּמֹוִרים ֶהֵּתר ְלַעְצָמם ְלִהְסַּתֵּכל ַּבַּכָּלה ְּכַאַּות ַנְפָׁשם. ְוַאף ְמַדְּבִרים 
ַחד ִעם ַחְבֵרּה ֲהָרִאיָת ֵּכיַצד ָהְיָתה ִנְרֵאית ַהַּכָּלה? ְוֵאיְך ָהָיה ָיְפָיּה? אֹוי ָלָאְזַנִים ֶׁשָּכְך ׁשֹוְמעֹות! ְוֵהם ּתֹוִלים 

ַעְצָמם ִּבְסָברֹות ְּתלּואֹות ּוִבְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְנכֹוִנים ַלֲהָלָכה. ְוָאַמְרִּתי ְּכֵדי ְלַהְפִריְך ַטֲענֹוֵתיֶהם ֶאְׁשֶנה ֶּפֶרק 
ֶזה ְּבֶקֶצר ַאִּמיץ ַוֹּיאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעָּמֶכם. ִהֵּנה ָׁשִנינּו ִּבְכֻתּבֹות )ַּדף יז ַעּמּוד א'(, ָאַמר ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר 

ַנְחָמִני ָאַמר ר' יֹוָנָתן, ֻמָּתר ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ַהַּכָּלה ָּכל ִׁשְבָעה ְּכֵדי ְלַחְּבָבּה ַעל ַּבֲעָלּה. ְוֵלית ִהְלְכָתא 
ְּכָוֵתּה. ְוָכַתב ָהֹרא"ׁש ִּבְכֻתּבֹות )ֶּפֶרק ב' ִסיָמן ג(, ְּדֵיׁש אֹוְמִרים ְּדָכל ִׁשְבָעה ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל, ֲאָבל 
יֹום ֶאָחד ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהִחּבּוב ֵאֶצל ַּבֲעָלּה ָׁשֵרי. ְּדִאם ֹלא ֵכן ִמי ָיִעיד ֶׁשָּיְצָתה ְּבִהינּוָמא ְוֹראָׁשּה 
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ָּפרּוַע. ְוֵליָתא, ַּדֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה, ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשרֹוִאים ַהִהינּוָמא ֶׁשָעׂשּו ְואֹוְמִרים זֹו ִהיא 
ֶׁשל ַּכָּלה ְּפלֹוִנית ַהְינּו ֵעדּות ְוכּו'. ַעֵּין ָׁשם. ְוֵכן הּוָבא ָּברי"ו )ָנִתיב כב ֵחֶלק ב'( ְוָכַתב, ְּדֵכן ִהְסִּכימּו ֹרב ַהּפֹוְסִקים 
ֶלֱאֹסר. ְוֵכן ִנְרֶאה ִעָּקר. ְוַעֵּין עֹוד ַּבְּמִאיִרי ָׁשם ְוָצִריְך ִעּיּון ְקָצת. ּוַבִּׁשָּטה ְמֻקֶּבֶצת ִּבְכֻתּבֹות )ָׁשם( ָּכַתב, ְּדִבְׁשַעת 
ִּבְׁשַעת  ְּכָלל ֹלא  ָּבּה  ִמְסַּתְּכִלים  ְּדֵאין  ַהֵּלִוי אֹוֵמר,  ְוָהְרֵא"ם  ְּכלּום.  ְּבָכְך  ֵאין  ָּבּה  ַהִּמְסַּתֵּכל  ְּבִהינּוָמא  ְיִציָאָתּה 
ַהְכָנָסָתּה ַלֻחָּפה ְוֹלא ְלַאַחר ָּכְך. ַעד ָּכאן. ְועֹוד ָּכַתב ָׁשם ְּבֵׁשם ר' יֹוָנה ֶׁשֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ַּבַּכָּלה 
ִמיתֹות(  ד'  )ֶּפֶרק  ְּבַסְנֶהְדִרין  ַהִּמְׁשָנה  ְּבֵפרּוׁש  ְּדָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב,  ִסיָמן סה(  ז'  )ֶחֶלק  ָהַרְדַּב"ז  ּוְבׁשּו"ת  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו'. 
ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה.  ְוָאסּור  ֶעְרָוה  ְוִהיא  ִּפי ֶׁשִהיא ֵאֶׁשת ִאיׁש  ְוַאף ַעל  ְּבָרָכה.  ַּבַּכָּלה ִּבְׁשַעת  ְלִהְסַּתֵּכל  ָּכַתב, ְּדֻמָּתר 
ַאַחר ָּכְך ְוכּו'. ּוְמָפֵרׁש ָהָתם ַהֻּסְגָיא ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ּוַמִּסיק ְּדָהַרְמָּב"ם ָחַזר ּבֹו ִמְּדָבָריו ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה. 
ְּדָהא ְּבָידֹו ַהֲחָזָקה )ְּבֶפֶרק כ"א ֵמִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ִּביָאה ֲהָלָכה ב'( ָּכַתב, ְוַהִּמְסַּתֵּכל ֲאִפּלּו ְּבֶאְצַּבע ְקַטָּנה ֶׁשל ִאָּׁשה ְוִנְתַּכֵּון 
ַּגְוָנא ְוַהאי ַּכָּלה  ֵלָהנֹות ְּכִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ִּבְמקֹום ַהֹּתֶרף ְוכּו'. ַעד ָּכאן. ֲהֵרי ֶׁשָאַסר ְלִהְסַּתֵּכל ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ְּבָכל 
ֵאֶׁשת ִאיׁש ִהיא ְּדָהֵוי ְלַאַחר ִנּׂשּוִאין. ַעֵּין ָׁשם. ְוֵכן ָּפַסק ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )ֶאֶבן ָהֵעֶזר ִסיָמן סה ָסִעיף ב(, ְּדָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל 
ַּבַּכָּלה. ּוָבַרָמ"א ָּכַתב, ֲאָבל ֻמָּתר ְלִהְסַּתֵּכל ַּבַּתְכִׁשיִטין ֶׁשָעֶליָה. ַעֵּין ָׁשם. ְוַעֵּין עֹוד ְּבָיֶפה ַלֵּלב )ֵחֶלק ד' ָסִעיף ָקָטן 
ה'(, ֶׁשִּיֵּׁשב ְלׁשֹון ַרִׁש"י ִּבְפָסִחים )סֹוף ֶּפֶרק ז(. ְוהּוְבאּו ְּדָבָריו ְּבאֹוַצר ַהּפֹוְסִקים )ָׁשם ֶהָעָרה ו(. ְוַאף ִאם ָהֵני ִאיְנֵׁשי 
ִמְסַּתְּכִלים ָּבּה ֹקֶדם ַהִּקּדּוִׁשין ְּדַאַּכִּתי ְּפנּוָיה ִהיא, ְמָנא ְלהּו ַהאי ֶהֵּתָרא ְלִהְסַּתֵּכל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִאָּׁשה ְּפנּוָיה? 
ָהא ְּכָבר ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם )ָׁשם ֲהָלָכה ג'(, ְּדֻמָּתר ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ַהְּפנּוָיה ִלְראֹות ִאם ָנָאה ְּבֵעיָניו 
ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׂשֶאָּנה. ַעד ָּכאן. ְוַעֵּין ָׁשם ָּבַרֲאָב"ד ְוֹזאת ַהַּכָּלה ְּבַוַּדאי ֹלא ְלֵׁשם ִנּׂשּוִאין הּוא ִמְסַּתֵּכל 
ָעֶליָה, ֶאָּלא ְלֵׁשם ַּתֲאַות ִלּבֹו ַוֲחָׁשָקיו ְוֹזאת ִמי ִהִּתיר? ְוַעל ַאף ֶׁשַּבְּגָמָרא ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה )ַּדף כ 
ַעּמּוד א'( ָאְמִריַנן ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ָאָדם ְּבִאָּׁשה ָנָאה ַוֲאִפּלּו ְּפנּוָיה ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ַוֲאִפּלּו ְמֹכֶעֶרת. ַעד 
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ָּכאן. ּוַמְׁשַמע ְּדִבְפנּוָיה ְמֹכֶעֶרת ֻמָּתר, ָהא ְּכָבר ָּכַתב ָהראמ"ה ָׁשם )ְוהּוְבאּו ְּדָבָריו ְּבַהָּגהֹות ְוִחּדּוִׁשים ַוְגַׁשל ַעּמּוד יג( ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו, ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ְוכּו' ֲאָבל ְּפנּוָיה ְמֹכֶעֶרת ְּפָעִמים ֻמָּתר ְּכֵדי ְלָכְנָסּה הּוא אֹו ְקרֹובֹו, ֲאָבל ְּבָנָאה ַעל ָּכְרִחין 
ִמְסַּתֵּכל ֶּדֶרְך ְזנּות ִּדְלָכְנָסּה ֵאין ָצִריְך ִהְסַּתְּכלּות ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּכָּלה ֶׁשֵעיֶניָה ָנאֹות ְוכּו'. ַעד ָּכאן. ְוַעֵּין עֹוד ְלַמה 
ֶּׁשָּכַתב ְלָתֵרץ ַּבֵּתרּוץ ַהֵּׁשִני. ְוִסֵּים, ּוְלִדיָדן ָאסּור ְּבָכל ַּגְוָנא ְוָלֵכן ָסְתמּו ַהּפֹוְסִקים. ְוַהְינּו ִּדְכִתיב ְוִנְׁשַמְרָּת. ְוִאּיֹוב 
ֶׁשָהָיה ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֹלא ִנְצַטָּוה ַעל ֶזה ָקֵרי ֵלּה ָהָתם ַמֲחִמיר. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ּוְבִקּצּור ִּפְסֵקי ָהֹרא"ׁש ַּבֲעבֹוָדה 
ָזָרה )ֶּפֶרק א' אֹות כ( ָּכַתב, ָאסּור ְלִהְסַּתֵּכל ֲאִפּלּו ְּבִאָּׁשה ְּפנּוָיה, ְוֹלא ִחֵּלק ֵּבין ָנָאה ִלְמֹכֶעֶרת. ְוַעֵּין ָׁשם ְּבִפְלּפּוָלא 
ָחִריְפָתא )אֹות ק(. ְוֵיׁש ְלַהֲאִריְך ּוְלַקֵּצר ֲאִני ָצִריְך. ּוִמָּכל ָמקֹום ָחִזיַנן ְּדֵאין ֶהֵּתר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּכָּלה ֶׁשֹּלא ְלֹצֶרְך 
ְּכָלל. ְוָכל ַהֶהֵּתִרים ֵהם ֶהֵּתִרים ּפֹוְרִחים ָּבֲאִויר ֶׁשַהָּבִסיס ֶׁשֲעֵליֶהם ִנְׁשָעִנים הּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע. ְוה' ַיִּציֵלנּו ֵמַהאי 

ִיְצָרא ַּדֲעָריֹות. ִויַזֵּכנּו ַלֲעֹסק ְּבאֹוָרה, ִהיא ַהּתֹוָרה ַהְיָקָרה. ַזָּכה ּוָבָרה. ְוַהִּנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ָּכַתְבִּתי.

ֵּפרֹות ַהּנֹוְׁשִרים:  

א' ָאסּור ָלָאָדם ֵליֵלְך ִלְׂשָמחֹות ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשִּיְהיּו ְּבֵערּוב ְּגָבִרים ְוָנִׁשים, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשֵּיׁש ִרּקּוִדים ּוְמחֹולֹות ֲאֶׁשר 
ָׁשם ְׂשִעיִרים )ֵׁשִדים( ְיַרֵּקדּו. ִויַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמָּׁשם ְוֹלא ִיָּלֵכד ִּבְׁשִחיתֹוָתם. ְוִאם ִנְקַלע ְלָכֶזה ֵארּוַע ְוֹלא ָיַדע ֵמֹראׁש 

ֶׁשִּיְהֶיה ֵּכן, ְוָיכֹול ִלְמחֹות ָּבֶהם ִיְמֶחה, ּוִמְצָוה ַרָּבה ְּבָידֹו. ְוִאם ֹלא ָיכֹול ִלְמחֹות ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו ִמָּׁשם, ִויַקֵּים 
ְּבַעְצמֹו "ְוַאָּתה ֶאת ַנְפְׁשָך ִהַּצְלָּת" )ְיֶחְזֵקאל ג, יט(. 

ב' ְּכֶׁשַּמְזִמיִנים ָאָדם ִלְהיֹות ֵעד ְלֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין ְוַהָּמקֹום ָּפרּוץ  ְמֹאד, ַהָּדָבר ָּתלּוי ְלִפי ַמה ֶּׁשַּמִּכיר 
ֶאת ַעְצמֹו. ְוִאם יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיָּכֵׁשל, אֹוְמִרים לֹו ֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶׂשה ָעִדיף. ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיֵלְך ֵעד 

ַאֵחר ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר ְלֵעדּות. ְּדֵאין אֹוְמִרים לֹו ָלָאָדם ֲחָטא ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֲחֵבְרָך. 
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ְּכֶׁשַהָּנִׁשים רֹוְקדֹות, ִהיא ְמִחָּצה  ְוָכל ֶׁשֵּכן  ַלְּגָבִרים ּוְבִיחּוד ִּבְׂשָמחֹות  ַהָּנִׁשים  ֵּבין  ג' ַהְּמִחָּצה ַהְּצִריָכה ִלְהיֹות 
ַהְּגבֹוָהה ֵמַעל קֹוַמת ָאָדם ּוְלֹלא חֹוִרים ּוְסָדִקים ֶׁשִּנְראֹות ֵמֵהן ַהָּנִׁשים.

ד' ֵאין ׁשּום ֶהֵּתר ָלָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַּבַּכָּלה ְּבָכל ְזַמן ֶׁשהּוא ֵּבין ִלְפֵני ַהֻחָּפה ְוַהִּקּדּוִׁשין ּוֵבין ַאֲחֵרי. ְוָהֵעִדים ִיְסַּתְּכלּו 
ַרק ְּכֶׁשְּצִריִכים, ְוֹלא ִיְתַּכְּונּו ְלִהְסַּתֵּכל ַלֲהָנָאָתם. ְוצּור ַיִּציֶלּנּו ִמְּׁשִגיאֹות ְוָיֵראנּו ִמּתֹוָרתֹו ִנְפָלאֹות ָאֵמן.  
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