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ַהְקָּדָמה

"ַּבּיֹום ֶׁשּנֹוַלד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִנְׂשַרף ַהֵּגיִהֹּנם"

ִמְׁשָּפט ֶזה ְמֻיָחס ַלֲחִסיִדים – ֲאָבל ֵאינֹו ֲחִסיִדי, ֹלא ַהִּמְׁשָּפט ְוַגם ֹלא אֹוֵמר ַהִּמְׁשָּפט...

ַהִּמְׁשָּפט ָהָיה ָּכל ָּכְך ּפֹוּפֹוָלִרי ַעד ֶׁשֶהְחִליטּו ִלְכֹּתב ָעָליו ֵסֶפר, ְלַפְרְסמֹו ּוְלַׁשְּוקֹו, ֶׁשֵּכן, ִמי 

ָּברּוְך הּוא  ַלָּקדֹוׁש  ְוַנְרֶאה  ִמְצֹות  ַנֲעֶׂשה  ַּפַעם  ִמֵּדי  ֵּגיִהֹּנם...  ַחִּיים ְלֹלא  ִלְחיֹות ִעם  ֹלא רֹוֶצה 

ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוד זֹוְכִרים אֹותֹו, ֲאָבל ְּכָבר ֵאין ָלנּו עֹוד ִמָּמה ְלַפֵחד...

ְּכֵדי  ְוַתְלִמיָדיו,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִמִּדְבֵרי  ַרק  ּבֹו  ְוהּוְבאּו  ֶזה  ֵסֶפר  ְוֻלַּקט  ִנְכַּתב  ֶזה  ְלֹצֶרְך 

ְסָפִרים  ִמְּׁשָאר  ְמקֹומֹות  ַמְרֵאי  ְמאֹות  ֶׁשֵּיׁש עֹוד  ]ַּכּמּוָבן  ִׁשְקִרי  ֶזה הּוא  ֶׁשִּמְׁשָּפט  ְלהֹוִכיַח 

ֶׁשֹּלא ֵהֵבאנּו[, ְוֹזאת ַנֲעָׂשה ְּכֵדי ְלָהִסיר ְלזּות ְׂשָפַתִים ֵמאֹוָתם ַצִּדיֵקי ֶעְליֹון, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

ְוַהֵּגיִהֹּנם ִעם  ְוִהִּכירּו ַּבְיִדיָעה ֶׁשל ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש,  ְוַתְלִמיָדיו ַוֲחִסיָדיו ְּבָכל ַהּדֹורֹות, ֶׁשֶהֱחִזיקּו 

ֶׁשל  ִּדין  ְלֵבית  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ַהָּמָרה  ָּבֱאֶמת  ְּכֶׁשִּיָּוַכח  ְּבִדְמיֹונֹות  ֶׁשִּיְחֶיה  ָלָאָדם  ַוֲחָבל  ֳעָנָׁשיו,  ְּכַלל 

ַמְעָלה...

ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהֵּסֶפר ִהיא ְלָבֵאר ַעל ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ְוחֹוָבָתּה ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוֶׁשִהיא ֹלא ִנְסֶּתֶרת 

ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ִמְׁשַּתֶּלֶבת ִעָּמּה ְּבַיַחד....

ִּתְזֹּכֶרת ֵמִעְנְיֵני ַהֵּגיִהֹּנם ִהָּנּה ְּכמֹו ַּתְמרּור ָאֹדם ֶׁשְּמַסֵּמן ָלָאָדם ַלֲעֹצר, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה ֹלא 

ַיִּגיַע ִלְתֻאָּנה ִּבְלִּתי ֲהִפיָכה...

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ִמַּתַחת ָיֵדנּו...
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ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 7ַהּגֵ

ֶרק א  ּפֶ

ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש

ַמֲחָׁשָבה ְּפסּוָלה

ֶזה  ָהֹעֶנׁש,  ִיְרַאת  ַעל  ֵּגיִהֹּנם, אֹו  ַעל  ֶׁשְּלַדֵּבר  ְוחֹוְׁשִבים  ְסבּוִרים  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים 

ְוֶזה  "ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ה'" –  ַהַּמְחָׁשָבה –  ִנְמֵצאת  ַהֻּמְטֵעית  ְּבַמְחַׁשְבָּתם  ָּפסּול. 

ַמְסִּפיק.

ַהִאם ַמְחָׁשָבה זֹו ְנכֹוָנה?

ְוִיּסּוִרים,  ֳעָנִׁשים  ַעל  ְמַדְּבִרים  ְּפסּוִקים  ֶעְׂשרֹות  ַהּתֹוָרה.  ִּבְפסּוֵקי  ִנְבֹּדק  ּבֹואּו 

ָּכְך  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ֹלא   – ה'   ֶאת  ֶלֱאֹהב  ַרק  ַמְסִּפיק  ָהָיה  ָאֵכן  ְוִאם 

ַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ְלַהְזִהיר ַעל ֳעָנִׁשים, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.  

'ִיְרַאת  ֵאין  ֶׁשָּבּה  ְואֹוְמִרים  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ַעל  ֵּכן  'ַמֲעִליִלים'  ֵהם  ִּבְמֻיָחד 

ָהֹעֶנׁש' ְּכָלל, ְוָכל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִהָּנּה ַרק ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה, ִרּקּוִדים, ַׁשְלָוה ְוִחּיּוִכים.

ְלֹצֶרְך ֶזה ִלַּקְטנּו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִמִּסְפֵרי ֲחִסיִדים ַרִּבים, ּוִמּתֹוַרת ַהַּבַעל ֵׁשם 

ְוֶהְכֵרַח  ְּבַמֲעַלת  ְלדֹורֹוָתם,  ַּתְלִמיָדיו  ְּגדֹוֵלי  ּוִמּתֹוַרת  ַהֲחִסידּות,  ֲאבֹות  ֲאִבי  טֹוב 

חֹוַבת ַהִּיְרָאה ָהִראׁשֹוִנית ֶׁשִהיא ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ּוִבְלָעֶדיָה ֹלא יּוַכל ָהָאָדם ְלִהְתַקֵּדם 

ְּבׁשּום ַצַעד ַּבֲעבֹוַדת ה'.

ַּתְכִלית ַהִּיְרָאה

ַיֲעֹבד ֶאת ה'  ָיָדּה  ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ִהיא ֹלא ֶׁשַעל  ָלַדַעת ֶׁשַּתְכִלית  ְואּוָלם, ָצִריְך 

ַּבּצּוָרה ַהּזֹו, ֶאָּלא ִהיא ֶׁשִּתְגֹרם ָלָאָדם ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ָהָרע, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר 

ַעְרֵבי ָנַחל ְׁשמֹות )פרשת יתרו - דרוש ה( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ְוֵכן ִּבְמקֹומֹות ָהֹעֶנׁש, ֹלא ָּבא 

ַמְדִריֵכנּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֵמַאַחר  ה',  ֶאת  ַיַעְבדּו  ֶזה  ְלַצד  ֲאֶׁשר  ְלָיְרָאם  ַהָּכתּוב 

ַלַּמֲעָלה ַהַּתְכִליִתית, ְוֵאין ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ַמֲעָלה ַהַּתְכִליִתית, ֶאָּלא ָּבא ַהָּכתּוב ְלַבֵּטל 



ָהֹעֶנׁש ִיְרַאת  8

ֶּפן ְיַפּתּוָך ַהֵּיֶצר ִּכי ִאם ֶּתֱחָטא ִיְהֶיה טֹוב ְלָך ִמַּצד ִּבְרַּכת עֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ְיֻצַּיר ַּגם 

ֵּכן ֶׁשַּתִּׂשיג ֹעֶנׁש ַּכֲאֶׁשר ֶּתֱחָטא. 

ָהֹעֶנׁש,  ִיְרַאת  ְוַרק  ַאְך   - הּוא  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ַלֲעֹצר  ְוַהַּמֲעצֹור  ֶׁשַהָּגֵדר  ִנְמָצא 

)דברים  ֱאִליֶמֶלְך  ַהֹּנַעם  ָּכַתב  ְוֵכן  ָהֲעֵבָרה.  ַּבֲעִׂשַּית  ַהַּתַאְוָתִני  ַהִּדְמיֹון  ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא 

פרשת ראה( ֶׁשָהְרָׁשִעים ָצִריְך ְלָיְרָאם ְּבִיְרַאת ָהֹעֶנׁש. 

ַהִּיְרָאה ְּתִחַּלת ָהֲעבֹוָדה 

ָהעֹוָלה  ַהְיָׁשָרה  ַהֶּדֶרְך  ִהיא  זֹו  ֶאָּלא  ָהֹעֶנׁש,  ִיְרַאת  מֹוִעיָלה  ָלְרָׁשִעים  ַרק  ְוֹלא 

ִּבְתִחָּלָתּה ַּבְּמִסָּלה ְלֵבית ֵאל, ּוְכִפי ֶׁשֵּבֵאר ְּבֵסֶפר ַעְרֵבי ָנַחל )בראשית - דרוש יג( ְוֶזה 

ְלׁשֹונֹו, ִהֵּנה נֹוַדע ֶׁשַּבֲעבֹוַדת ה' ָצִריְך ָהָאָדם ֵליֵלְך ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ְוָלֶזה ַּכֲאֶׁשר 

ָהֹעֶנׁש,  ְּבִיְרַאת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ָצִריְך  ה',  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ָהָאָדם  ֵלב  ָנַדב 

ֶׁשִהיא ַהְּקַטָּנה ַּבַּמְדֵרגֹות, ְוַכֲאֶׁשר ֻהְרַּגל ָּבֶזה ֵאיֶזה ְזַמן, ַעד ֶׁשרֹוֶאה ְּבַעְצמֹו ֶׁשּׁשּוב 

ְלַמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  ְזַמן  ִהִּגיַע  ִּכי  ֵיַדע  זֹו,  ִיְרָאה  ֵמֲחַמת  ֹאֶפן  ְּבֵחְטא ְּבׁשּום  ִיָּכֵׁשל  ֹלא 

ְלֶמֶלְך  ַלֲעֹבד  ֲהִיָּתֵכן  ִלּבֹו,  ֶאל  ּוֵמִׂשים  זֹו,  ְּבִיְרָאה  ִלְמֹאס  ַיְתִחיל  ְוָאז  ָּגבֹוַּה,  יֹוֵתר 

ֹעֶנׁש ֹלא  ָהָיה  ִאם ֹלא  ְוִכי  ֹעֶנׁש,  ֶׁשל  ִיְרָאה  ֵמֲחַמת  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

ָהָיה עֹוְבדֹו?. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוָׁשָנה ְּדָבָריו ָׁשם ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבְּדרּוׁש ַהִּנְזָּכר. ַעֵּין 

ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ִהֵּנה  ְּדָבִרים )פרשת נצבים - דרוש ב(  ָנַחל  ַעְרֵבי  ְּבִסְפרֹו  ָּכַתב  ְוֵכן  ָׁשם. 

ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלָהִׁשית ֶנֶגד ֵעיָניו ָּתִמיד ָעְנֵׁשי ַהֵּגיִהֹּנם ְוֶיֶתר ָהֳעָנִׁשים, ִּכי ָלאו ָּכל 

ָאָדם זֹוֶכה ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות לֹו ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ְּבֵראִׁשיתֹו, ְוָצִריְך ִמְּתִחָּלה ִלְׁשֹמר ֶאת 

ַעְצמֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ֲעבּור ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש.

ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵסֶפר ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ְּבִמְדַּבר )פרשת שלח( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֵאיְך ְיכֹוִלים ָלֹבא 

ְלִיְרַאת ד' ַהְּטהֹוָרה ְמֹבָאר ְּבָכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשַּבְּתִחָּלה ַיְרִּגיל ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו 

ַהַּמְפִחיִדים  ְּדָבִרים  ַעל  ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשִּיֵּתן  ַהְינּו  ָהֹעֶנׁש,  ִיְרַאת  ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשהּוא  ַּבִּיְרָאה 

ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ְוַעְקָרב  ָׂשָרף  ָנָחׁש  ְּכגֹון  ַיִּזיקּו אֹותֹו,  ֲאֵליֶהם ֶׁשֹּלא  ָלֶגֶׁשת  ְוָיֵרא  אֹותֹו, 

ֶׁשָּיֵרא ְלַהְכִעיָסם. ְוַיְחֹׁשב ְּבִלּבֹו, ִאם ֲאִני ִמְתָיֵרא ֵמאֹוָתן ַהִּנְבָרִאים ִמן ָהֲאָדָמה ּוְבָיִדי 

ְוַכָּמה ֵיׁש ִלי ְלִהְתָיֵרא  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֵמֶהם,  ּוְלִהָּמֵלט  ְלִהָּסֵתר  ְוַגם אּוַכל  ַלֲהִמיָתם 

ָּכל  ֶנֶפׁש  ּוְבָידֹו  ָלַעד  ְוַקָּים  ַחי  ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני 

ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש ְוֵאין ִמָּידֹו ַמִּציל, ְוַגם ֵאין ָמקֹום ְלִהָּסֵתר ִמָּפָניו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

"ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו" )ירמיה כג, כד(. ּוְכֶׁשָּיִׂשים ֹזאת ַעל ִלּבֹו 
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ּוְמָקַרְבּתֹו  ַהֵחְטא  ִמן  ּוַמְרַחְקּתֹו  ְּגאֹונֹו  ּוֵמֲהַדר  ד'  ִמַּפַחד  ּוְרָעָדה  ִיְרָאה  ָעָליו  נֹוֵפל 

ְלִיְרָאה ֶאת ד'  ִיְתָּבַרְך  ַהִּיְרָאה, ֶׁשִּצָּונּו ַהּבֹוֵרא  ְלַיד ְזכּות. ֲאָבל ֲעַדִין ֵאין ֶזה ִעַּקר 

ַהָּגדֹול ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ַאְך ִעַּקר ַהִּיְרָאה הּוא ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ַהָּבָאה ִמֹּכַח ַאֲהַבת 

ַהֵּׁשם ַּכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים )תקון לג דף עז ע"ב(.

ִיְרָאה  ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵסֶפר ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ְׁשמֹות )פרשת בא(, ֶׁשִּמִּיְרַאת ָהֹעֶנׁש ֶׁשִהיא 

ִחיצֹוִנית, ְוִיְתעֹוֵרר ִמֶּמָּנה ְלִיְרָאה ְּפִניִמית ַהִּנְקֵראת ַאֲהָבה.

ֲעבֹוַדת ַהִּיְרָאה ַּגם ַלַּצִּדיִקים

ִיְרַאת  ֶׁשל  ַהְּגבֹוָהה  ַלַּדְרָּגה  ָהָאָדם  ֶׁשַּיִּגיַע  ְלַאַחר  ֶׁשֲאִפּלּו  ָרִאינּו  ִמּזֹו  ּוְגדֹוָלה 

ָהרֹוְממּות, הּוא ָצִריְך ַּגם ֵּכן ְקָצת ֶאת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ַּבֲעבֹוַדת ה' ֶׁשּלֹו ְּבָכל יֹום, ּוְכִפי 

ֶׁשִהִּגיַע  ֶׁשִּמי  ַּתְחשֹׁב,  ּוַבל  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  יג(  - דרוש  )בראשית  ָנַחל  ַעְרֵבי  ָהַרב  ֶׁשָּכַתב 

ְּדִאם  זֹו,  ִמְּבִחיָנה  ֶּׁשְּלַמָּטה  ְּבַמה  ַלֲעֹסק  ָצִריְך  ֵאין  ָהרֹוְממּות ׁשּוב  ִיְרַאת  ְלַמְדֵרַגת 

ֵּכן ִמי ֶׁשִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ָהַאֲהָבה ׁשּוב ֵאין ָצִריְך ַלֲעֹבד ְּבִיְרָאה, ְוֶזה ִאי ֶאְפָׁשר. ֶאָּלא 

ָהִעְנָין, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )אורח חיים סימן ד ט"ז ס"ק א(, ֶׁשָהָאָדם ַנֲעֶׂשה ְּבָכל 

יֹום ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה, ְוָלֵכן ְּכמֹו ֶׁשָּכל ָאָדם ִּבְתִחַּלת ַמֲעֵׂשהּו ָצִריְך ְלַהְתִחיל ִמְּלַמָּטה, ָּכְך 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְּכָבר ִהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה ְּגדֹוָלה ִמָּכל ָמקֹום ְּבָכל יֹום ָצִריְך ְלַהְתִחיל 

ִמְּלַמָּטה, ִמְּבִחיַנת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָצִריְך ִלְׁשהֹות ָׁשם, ִּכי ְּבֶרַגע ֶאָחד ַיֲעֶלה 

ֶאל ַהַּמְדֵרָגה ֲאֶׁשר עֹוֵמד ָּבּה, ְוִיְתַעֵּצם ַלֲעלֹות עֹוד ְּכִפי ֹּכחֹו. 

ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה ָּכַתב ְּבֵסֶפר ְמאֹור ֵעיַנִים )ליקוטים(, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ְלִהְתַנֵהג 

ְּבִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ַאְך ִאם ִלְפָעִמים נֹוֵפל ָהָאָדם ִמַּמְדֵרָגה ַהַּנ"ל ַעל ָּכל ָּפִנים ַיֲחִזיק 

ְוִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ִנְקֵראת ִיְרָאה ִחיצֹוִנית  ַעְצמֹו ְּבִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ַעד ֶׁשַּיֲחֹזר ְלַמְדֵרָגָתּה. 

ְוִיְרַאת ָהרֹוְממּות ִנְקֵראת ִיְרָאה ְּפִניִמית.

ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ֶׁשִּיְרַאת ָהֹעֶנׁש – ִנְמֵצאת ְוַקֶּיֶמת ַּגם ֵאֶצל אֹוָתם ֶׁשִהִּגיעּו ַלְּבִחיָנה 

ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל ִיְרַאת ָהרֹוְממּות.

ַהַּפַחד ֶׁשּׁשֹוֵמר

ְוַאל ַיְחֹׁשב ָאָדם ֶׁשַּדְרַּגת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ִהיא ְּפחּוָתה ּוְמאּוָסה ָחִליָלה. ֵצא ּוְלַמד 

ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת )חלק א שורש ב ענף ב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֲעבֹוַדת ה' 

ֵהן ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוֵהן ְּבִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה סּוג ָהא' הּוא ֶׁשעֹוֵבד ה' ְועֹוֶׂשה ִמְצֹוָתיו 
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ְּבקּום ַוֲעֵׂשה, ְוׁשֹוֵמר ַעְצמֹו ִמַּלֲעֹבר ַעל ִמְצַות ּבֹוְראֹו ְּבִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ְוַהֹּכל ְּבֹכַח 

ִּבְגבּוָרה  ִיְצרֹו  ֶאת  ְוכֹוֵבׁש  ַּכָּידּוַע,  ַהֵּלב  ַּתֲאַות  ַעל  ַהֶּמְמָׁשָלה  ִנַּתן  ֲאֶׁשר ּבֹו  ַהֵּׂשֶכל 

ַהֵּלב ֶׁשּבֹו  ַּתֲאַות  ִמְּפֵני  ָּגדֹול  ְּבֹכַח  ְוַהֹּכל  ָהָרע,  ֵיֶצר  ַעל  ֵיֶצר ַהּטֹוב  ּוַמְרִּגיז  ְּגדֹוָלה 

ֲאֶׁשר ָחְזָקה ָעָליו ּוְמַעְּכבֹו ִמַּלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת. ְלָמָׁשל ִמְצַות ְצָדָקה, אֹו ֵׁשָנה 

ַּבֻּסָּכה ִּבימֹות ַהֹּקר ְוַכּדֹוֶמה ֵמַהִּמְצֹות ֲעֵׂשה, ֶׁשֵאין ֶנֶפׁש ָאָדם חֹוֵׁשק ַלֲעׂשֹוָתּה. ּוִמָּכל 

ָלֶהן ּוְמַחַּמְדָּתן ּוְמֹאד  ְּבִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה ִמְּדָבִרים ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַאָּוה  ֶׁשֵּכן 

ְלַנְפׁשֹו  ְוָיֵרא  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ַהֵּׂשֶכל  ֹּכַח  ַעז  ִּכי  ֶאֶפס  ְוַאְך  ַּתֲאָותֹו,  ַעל  ַלֲעֹבר  לֹו  ַמר 

ֵמֲעבֹור ַעל ִּפי ה', ֵהן ֵמֲחַמת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ּוְמַפֵחד ָּתִמיד ֶׁשֹּלא ִיֹּפל ְּבָרָעה ֵהן ְּבִיּסּוֵרי 

ִיְרַאת  ַהִּנְקֵראת  ְּבַדְרָּגא  ִמֶּזה  ְּפִניִמּיּות  ִיְרָאה  אֹו  ֵּגיִהֹּנם.  ְּבִיּסּוֵרי  ְוֵהן  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 

הּוא  ַּכָּמה  יֹוַדַעת  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ֲעבּור  ַעְצמֹו,  ֵמַהֵחְטא  ֶׁשִּמְתָיֵרא  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  אֹו  ֵחְטא 

ּפֹוֵגם ְּבַהּקֹוָמה ְׁשֵלָמה ַהָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן. ְוִכי ָּכל ָהעֹוָלמֹות ִיְתַּפְּגמּו ַעל ָידֹו, ְוָיְחַסר 

ַלְחָמם ְוַהְׁשָּפָעָתם ַעל ְיֵדי ֶזה ]ְוַעֵּין עֹוד ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵחֶלק ב ְּדרּוׁש ג ֶּפֶרק ב[. 

ְּבֵסֶפר  ְוַאְּדַרָּבה,  ה',  ֵמֲעבֹוַדת  ֵחֶלק  ַּגם  ִהיא  ָהֹעֶנׁש  ִמִּיְרַאת  ה'  ֶׁשֲעבֹוַדת  ֲהֵרי 

ְוָהָיה  ִיֵּתן  ְוָכַתב: ִמי  ָנַחל )במדבר חקת - דרוש ג( ִהִּביַע ִמְׁשֶאֶלת ִלּבֹו ַהָּטהֹור  ַעְרֵבי 

ֶרַגע  ְּבָכל  ַהָּׂשָכר ַעל ִלּבֹו  ְוַאֲהַבת  ִּתְהֶיה ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש  ְוַהָּגרּוַע ֶׁשְּבַעם ה',  ַהָּפחּות 

ֹלא יִיָּׁשַכחָּדָבר ֶזה ֵמִאּתֹו, ֲאַזי ֹלא ַיֲעֹבר ֲעֵבָרה ְּבׁשּום ַּפַעם ְוַיֲחִזיק ְּבִמְצֹות ה'. 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָּכַתב ְּבֵסֶפר ַאְגָרא ְּדַכָּלה ְּדָבִרים )פרשת ואתחנן( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָּכְתבּו 

ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשִעַּקר ֹזאת ַהִּיְרָאה ַהְינּו ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ִלְׂשֹרף ַהַּתֲאֹות ָרעֹות ַהִּמְתַּגְּבִרים 

ַעל ָהָאָדם, ָלֵכן ִאם רֹוֶאה ָהָאָדם ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ַהְּמִסיתֹו ְלמֹוְתרֹות ַהּגּוף ִמְתַּגֵּבר ָעָליו 

ְּביֹוֵתר ְוִנְתַעֵּכר ַהֹחֶמר ֶׁשּלֹו ְוֵאינֹו מֹוִעיל לֹו ֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ְלַהְכִניעֹו, ֲאַזי ִמן ַהֶהְכֵרַח 

הּוא ְלַהְכִניעֹו ָּבַעְצבּות ַהָּלז ּוְבַהִּיְרָאה ַהְּפחּוָתה ּוְבַהְזָּכַרת יֹום ַהִּמיָתה ֶׁשָאז ְיֻבְּטלּו 

ָּכל ַּתֲאוֹוָתיו ַהְּמֻדִּמּיֹות ֲאֶׁשר ֶהֶבל ָוִריק ֵהָּמה, ְוַעל ָיָדם ִּתְרַקב ַהְרָּכַבת ַהּגּוף ְּבִחּבּוט 

ַהֶּקֶבר ְוִדין ַהּתֹוַלַעת ֵמֲחַמת ֶׁשֶּנֱהָנה ֵמַהּמֹוָתרֹות ַּכּנֹוָדע.

ַּגם ר' ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ִמּלּוְּבִלין ְּבֻקְנְטֵרס ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות )מצוה ראשונה( ָּכַתב ֵמֵעין 

ֱאמּוָנתֹו  ָהְיָתה  ְוִאּלּו  ּבֹוְראֹו,  ֶאת  ִהְמָרה  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִיְרֶאה  ִלּבֹו  ֶאל  ְּבׂשּומֹו  ֶזה: 

ֲחָזָקה ֶּבֱאֶמת ֵאיְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַמֲעִניׁש ָהְרָׁשִעים ָהָיה לֹו ִלְמֹנַע ִמֶּזה ִמִּיְרַאת ָהֹעֶנׁש 

ִמֶּמּנּו  ְמַסֵּלק  ַהֵּלב הּוא  ַהַּמְפִחיד  ָּדָבר  ֵמֵאיֶזה  ָהָאָדם  ְּבֶטַבע מֹוָרא  ִּכי  ָּפִנים,  ָּכל  ַעל 

ָלָאָדם  ָראּוי  ֶזה  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהָּׂשָכר.  ֵמַאֲהַבת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵכן  ַּתֲאוֹות,  ִמיֵני  ָּכל 

ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִביל ֶזה, ִמָּכל ָמקֹום ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ִּבְׁשִביל ֶזה ַּגם ֵּכן ֲהֵרי ֶזה ֵעדּות 
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ֶׁשֵאין  ַרק  ְוָׁשלֹום  ָחס  ֲאָמָנה  ֵהָעֵדר  ְוֹלא  ָוֹעֶנׁש,  ַהָּׂשָכר  ְּבִעְנַין  ֲאָמָנה  ַקְטנּות  ַעל 

ֱאמּוָנתֹו ְּתקּוָעה ְּבִלּבֹו ְלַגְמֵרי, ּוִבֵּטל ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִמְצַות ֲעֵׂשה "ְוָיַדְעָּת ִעם ְלָבֶבָך 

ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְמַיְּסֶרָּך" )דברים ח, ה(, ַוֲאִפּלּו ֹלא ָעָׂשה ּגּוף 

ָהֲעֵבָרה ִמַּצד ֵאיֶזה ִסָּבה ַאֶחֶרת ַהּמֹוַנְעּתֹו.

ַהַּצַעד ָהִראׁשֹון ַּבְּתׁשּוָבה

ַּגם ְּבֶדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה ַהַּצַעד ָהִראׁשֹון ַמְתִחיל ְּבִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ְוֵכן ָּכַתב ְּבֵסֶפר ְמַנֵחם 

ֶטֶרם  ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְלַמְדֵרַגת  ּוְלַהִּגיַע  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  הגדול(  שבת  )דרשת  ִצּיֹון 

ַׁשֲאַנּנֹות  ּוִבְמנּוחֹות  ִּבְנֵוה ָׁשלֹום  ֵיֵׁשב  ָּכְך  ַאַחר  ְוַרק  ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש,   ֱהיֹות ַעל ָּפָניו 

ְלַפּנֹות ַּדְעּתֹו ְלַהִּכיר ְּגֻדַּלת ַהֶּמֶלְך ַהְמרֹוָמם ַהִּנְסָּתר ְוַהֶּנֱעָלם ֲאֶׁשר ֵאין סֹוף ָוֵחֶקר 

ָהֹעֶנׁש  ִיְרַאת  ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי  ְוָכַתב,  )פרשת אמור(  ְּדָבָריו עֹוד  ְוָׁשָנה  ּוְגֻדָּלתֹו,  ִלְתבּוָנתֹו 

ִּדין  עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהִעָּלָאה,  ה'  ְלִיְרַאת  ּוְלַהִּגיַע  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ָּבְרָׁשִעים ְׁשמֹו ִמְתַעֶּלה ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ְוזּוַלת ֶזה ֹלא ֻהְצַרְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ְלִהָּנֵקם ֵמְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה

ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ֶׁשְּתִחָּלָתם  ָמָצאנּו  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ְּבַדְרֵכי  ְוַגם 

)רמזים לשביעי של  ַוִּיְקָרא  ָוָׁשֶמׁש  ְּבֵסֶפר ָמאֹור  ֵעיֵנינּו  ֶׁשֵהִאיר  ּוְכִפי  ָהֹעֶנׁש,  ְּבִיְרַאת 

ְּבִפְתֵחי ּתֹוָרה  ִלְכֹנס  ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה  ַּבְּתִחָּלה  ַּבֲעבֹוַדת ה',  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ֶׁשָּכַתב  פסח( 

ַוֲעבֹוָדה ָצִריְך ָלִׂשים ַעל ַהֵּלב ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ֲאֶׁשר הּוא ִיְתָּבַרְך נֹוֵקם ֵמעֹוְבֵרי ְרצֹונֹו. 

ַהִּיְרָאה ְוַהּתֹוָרה הֹוְלִכים ַיַחד

]ְוַהִּיְרָאה ְוַהּתֹוָרה הֹוְלִכים ַיְחָּדו, ַעֵּין ְּבֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְּבִמְדַּבר )פרשת 

חקת( ֶׁשָּכַתב, ֶׁשֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא ֶׁשָּיׁשּוב ֵמֵחְטא ַעל ְיֵדי ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ִּכי ִאם ַאַחר 

ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה, ֶׁשִהיא ִנְקָרא ּתֹוָרה ַעל ֵׁשם ֶׁשּיֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך. ַעֵּין ָׁשם[.

ְּתִחַּלת ָהֲעבֹוָדה

ְוָׁשָנה ְּדָבָריו עֹוד ְּבָמאֹור ָוָׁשֶמׁש ְּדָבִרים )פרשת עקב( ְוָכַתב: ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְקִּדים 

ֶטֶרם ּבֹואֹו ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָלׂשּום מּול ָּפָניו ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ֶׁשִאם ַיֲעֹבר 
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ָחס ְוָׁשלֹום - ֵיָעֵנׁש ְּבִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ְוֵכן ָצִריְך ְלַהְרִּגיל ַעְצמֹו ָּתִמיד, ֶׁשִּיְרַאת 

ָׁשַמִים  ְיֵרא  הּוא  ְוִאם  ה',  ַלֲעבֹוַדת  ִיָּכֵנס  ֶׁשָּבּה  ַהַּׁשַער  ְוִהיא  ֵעיָניו,  ֶנֶגד  ִיְהֶיה  ֹעֶנׁש 

- ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, זֹוֶכה ֶאל ַאֲהָבה ֶׁשעֹוֶׂשה ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ֵמַאֲהָבה, ּוִמָּׁשם זֹוֶכה 

ֶאל ַהִּיְרָאה – ָהרֹוְממּות. ַעד ָּכאן.

ְכָמה  חׇ "ֵראִׁשית  ְּכִתיב  ֶׁשָּלֵכן  עקב(  )פרשת  ְּדָבִרים  ָוָׁשֶמׁש  ְּבָמאֹור  עֹוד  ּומֹוִסיף 

ִיְרַאת ה'" )תהילים קיא, י(, ֶׁשָּצִריְך ֶׁשַּתְקִּדים ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ְלָכל ָּדָבר.

ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ְּבַאֲהַבת ה'

ְואּוָלם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמֲחִזיִקים ֶאת ַעְצָמם ְּכאֹוֲהֵבי ה', ְוֹלא מּוָכִנים ִלְׁשֹמַע ְּכָלל 

ַעל ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ְוַגם אֹוְמִרים ֶׁשּזֹו ָּכל ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְוִׁשַּטת ַהֲחִסידּות. 

ַעל ֵאֶּלה ְוֶׁשְּכמֹוָתם ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשה' ָיִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם, ֶׁשֵּכן ִּכְמַעט ְוֹלא ַּבִּנְמָצא 

ִמי ֶׁשַּיֲעֹבד ֶאת ּבֹוְראֹו ַרק ְּבַאֲהָבה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְבִׂשיחֹות ָהַר"ן )סימן ה( ָאַמר: ַאְׁשֵרי 

ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ִמִּסְפֵריֶהם )של הפילוסופים(, ַרק הֹוֵלְך ִּבְתִמימּות ְוֵיׁש לֹו ִיְרַאת 

ָהֹעֶנׁש. ִּכי ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ַּבְּתִחָּלה ִהיא ַרק ֵמֲחַמת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ּוְבִלי ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש 

ִּכי  ִיְרָאה,  ֵּכן  ַּגם  ְצִריִכים  ַצִּדיִקים  ַוֲאִפּלּו  ה'.  ַּבֲעבֹוַדת  ְּכָלל  ְלַהְתִחיל  ֶאְפָׁשר  ִאי 

עֹוְבֵדי ֵמַאֲהָבה ֵהם מּוָעִטים ְמֹאד ְמֹאד, ְוִעָּקר הּוא ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש. ִּכי ַהִּיְרָאה ִעָּלָאה 

ְּבִגין ְּדהּוא ַרב ְוַׁשִּליט ְוכּו' )הקדמת הזוהר דף יא ע"ב(, ַהְינּו ִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ָלאו ָּכל 

ָאָדם זֹוֶכה ְלֹזאת ַהִּיְרָאה, ֲאָבל ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ֵאֶצל 

ֹרב ְּבֵני ָאָדם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. 

ַאְבָרָהם ָעַבד  ְוִהֵּנה,  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,  ְּבֵראִׁשית )פרשת תולדות(  ָוָׁשֶמׁש  ּוְּבֵסֶפר ָמאֹור 

ַרק ְּבַאֲהָבה, ִּכי ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ָאָדם ַהָּגדֹול, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם ְצִריִכים 

ִיְרַאת  ַהְינּו  תחתונה(,  ביראה  )פירוש  ַּתָּתָאה  ְּבִיְרָאה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעֹבד  ִמְּתִחָּלה 

ִיְרַאת  ֶׁשִהיא  ִעָּלָאה,  ְלִיְרָאה  ָיֹבא  ּוֵמַאֲהָבה  ְלַאֲהָבה.  ָלבֹוא  יּוַכל  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהֹעֶנׁש, 

ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ִמְּפֵני  ִמְכׁשֹולֹות  ְלַכָּמה  ָלֹבא  יּוַכל   - ָּבַאֲהָבה  ַיְתִחיל  ִאם  ִּכי  ָהרֹוְממּות, 

ֶׁשִּמְּפֵני ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה - ָיֹבא ִליֵדי ַּגֲאָוה ְוִליֵדי ְׂשחֹוק ְוהֹוְללּות. ַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעֹבד 

ַהַּצִּדיִקים.  ֶאל  ְלַהִּמְתַחְּבִרים  ַּכָּידּוַע  ְּבִיְרָאה,  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ְוִלְכֹּבׁש  ְּבִיְרָאה,  ִמְּתִחָּלה 

ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשֻּמְחָזק ִּבְתִמימּות ּוְבִצְדקּות, ָיֹבא ַאַחר ָּכְך ִמֵּמיָלא ְלִמַּדת ַאֲהָבה. ַעד 

ָּכאן.



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 13ַהּגֵ

ֹּכַח ַהְּתׁשּוָבה

ִמָּכל  ִיָּנֵצל  ֶּׁשָעָׂשה,  ַמה  ַעל  ְוִיְצַטֵער  ָהָאָדם  ַיֲחֹזר  ִאם  ָהֹעֶנׁש  ִיְרַאת  ְוַלְמרֹות 

ֹעֶנׁש ּוְבַוַּדאי ֵמָעְנֵׁשי ַהֵּגיִהֹּנם, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ִמּלּוְּבִלין ְּבִסְפרֹו ִצְדַקת 

ִיּסּוֵרי  ַמָּמׁש  ֵהם  ֶׁשָעָׂשה  ֲעֵברֹות  ַעל  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ֶנֶפׁש  ֶׁשָהָעְגַמת  נז(,  )אות  ַהַּצִּדיק 

ֵּגיִהֹּנם ַעל אֹוָתּה ֲעֵבָרה, ְוָלֵכן ָאְמרּו ִּבְבָרכֹות )דף יב ע"ב( ְּדַהִּמְתַּבֵּיׁש ָּבּה מֹוֲחִלין לֹו, 

ֲעֵברֹות  ֵעת  ְּבָכל  ַמְזִּכיִרים לֹו  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֶׁשּזֹוֶכה  ּוִמי  ֵּגיִהֹּנם.  ֹעֶנׁש  ָסַבל  ְּכָבר  ִּכי 

ֶׁשָעָׂשה ּוִמְתַמְרֵמר ֲעֵליֶהם ַעד ֶׁשּסֹוֵבל ִׁשעּור ֵּגיִהֹּנם ַהַּמִּגיַע לֹו ַעל ֶזה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ְּבָעְנֵׁשי עֹוָלם  ְוֶזהּו ַהֵּפָרעֹון ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשִּנְפָרִעים ִמן ַהַּצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי 

ַהֶּזה ַמָּמׁש ֵיׁש ִמְׁשָּפִטים ֲאֵחִרים.
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ֶרק ב ּפֶ

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ּתֹוַרת ַהּבַ

ֵאזֹור  ּבְ  )1695( תנ"ה  ַנת  ׁשְ ְסִביב  נֹוַלד  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ן  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ
ֵאזֹורֹו, ְויֹוֵתר  ד ּוְכׁשֹוֵחט ּבְ עֹוֵזר ִלְמַלּמֵ ׁש ּכְ ּמֵ ה ׁשִ ִחּלָ אּוְקָרִאיָנה-רֹוַמְנָיה. ּתְ
ינֹוקֹות. ְמֻאָחר יֹוֵתר  ד ּתִ ָגִליְצָיה ְוָהָיה ְמַלּמֵ ּבְ רֹוִדי ׁשֶ ְמֻאָחר ָעַבר ָלִעיר ּבְ
ִעְנְיֵני ּתֹוָרה  ֲעָירֹות אּוְקָרִאיָנה ְוִהְתִחיל ְלַהְדִריְך ֶאת ַהּפֹוִנים ֵאָליו ּבְ ָנַדד ּבַ
ִנְפַטר  ם  ׁשָ ֶמ'ִז'יּבּוז',  ֲעָיָרה  ּבָ ע  ּקַ ּתַ ִהׁשְ  )1740( ַנת ת"ק  ׁשְ ּבִ ַמִים.  ׁשָ ְוִיְרַאת 
ִאים ָהיּו ֶצֱאָצֵאי  ּדֹורֹות ַהּבָ דֹוֵלי ַהֲחִסידּות ּבַ ַנת תק"כ )1760(. ֵחֶלק ִמּגְ ׁשְ ּבִ
ֵמֶהם  ה,  ַהֲחָדׁשָ ַדְרּכֹו  ּבְ ְלִמיִדים  ּתַ רֹות  ֶעׂשְ ִהְדִריְך  ַהבעש"ט  ָאֶדל.  ּתֹו  ּבִ
ֵהִפיצּו ֶאת  ְזִריץ' ְור' ַיֲעֹקב יֹוֵסף ִמּפֹוְלָנָאה, ׁשֶ יד ִמּמֶ ּגִ ר ַהּמַ ִעּקָ ְמֻפְרָסִמים ּבְ

ה. ָכל ִמְזַרח ֵאירֹוּפָ ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּבְ

ְתַבֲערּו  "ֹלא  מּוָבא,  ויקהל(  )פרשת  ְׁשמֹות  ַהּתֹוָרה  ַעל  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵסֶפר 

ֵּפרּוׁש  ַזַצ"ל,  טֹוב  ֵׁשם  ֵמַהַּבַעל  ג(.  לה,  )שמות  ַהַּׁשָּבת"  ְּביֹום  ֹמְׁשֹבֵתיֶכם  ְּבֹכל  ֵאׁש 

ַהִּמְׁשָנה ְּבַׁשָּבת )דף מד ע"א( ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש ְוכּו' ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ָּכל ַהֵּנרֹות 

ְמַטְלְטִלין חּוץ ִמן ַהֵּנר ַהּדֹוֵלק ְּבַׁשָּבת, ְוהּוא ְּדִנְׁשַמת ָאָדם ְקרּוָיה ֵנר ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵנר 

ה' ִנְׁשַמת ָאָדם" )משלי כ, כז(, ַוֲחָכֵמינּו ַז"ל ָּדְרׁשּו )ויקרא רבה פרשת אמור פרשה לא אות 

ד(, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָאָדם ֵנְרָך ְּבָיִדי ְוֵנִרי ְּבָיְדָך ֵנְרָך ְּבָיִדי ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵנר ה' 

ֶאָּלא ָאַמר  ֵנר ָּתִמיד" )שמות כז, כ(,  ְּבָיְדָך "ְלַהֲעֹלת  ֵנִרי  ִנְׁשַמת ָאָדם" )משלי כ, כז( 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִאם ֵהַאְרָּת ֵנִרי ֲהֵריִני ֵמִאיר ֵנְרָך. ּוַבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )חלק ב דף קנ 

ע"ב( ְמֹבָאר, ִּכי ְּבַׁשָּבת יֹוְצִאין ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ִמֵּגיִהֹּנם חּוץ ִמְּמַחְּלֵלי ַׁשָּבת, ּוָבֶזה יּוַבן, 

ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש, ָרָצה לֹוַמר ְנָׁשָמה ַהְּקרּוָיה ֵנר ֶׁשֹּלא ִנְתַלְכְלָכה ְּבצֹוַאת ֲעֹונֹוָתיו, 

ְמַטְלְטִלין ּומֹוִציִאין אֹוָתּה ִמֵּגיִהֹּנם ְּבַׁשָּבת, ֲאָבל ֹלא ָיָׁשן ֶׁשִּנְתַיֵּׁשן ַּבֲעֹונֹוָתיו. ַרִּבי 

ַהַּׁשָּבת,  ֶׁשְּמַחֵּלל  ְּבַׁשָּבת,  ַהּדֹוֵלק  ִמֵּנר  חּוץ  ְמַטְלְטִלין,  ַהֵּנרֹות  ָּכל  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון 

)כתר  ֵחן.  ָחָכם  ִפי  ְוִדְבֵרי  ְּכֶנֶגד ִמָּדה,  ְּבֵגיִהֹּנם ַּגם ֵּכן, ְּבַׁשָּבת ִמָּדה  ֶׁשּדֹוֵלק ִנְׁשָמתֹו 

שם טוב חלק ב דף יז ע"א, צפנת פענח דף צג ע"ג(.



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 15ַהּגֵ

ֶעֶצם  ַעד  ֹתאְכלּו  ְוַכְרֶמל ֹלא  ְוָקִלי  "ְוֶלֶחם  )פרשת אמור(,  ַוִּיְקָרא  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

ַהּיֹום ַהֶּזה ְוגֹו'" )ויקרא כג, יד(. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָׁשַאל ַּבֲחלֹומֹו ַעל ָחָדׁש ַּבְּזַמן ַהֶּזה, 

ֵאיְך ַהִּדין? 

ֶאת  ִצְּננּו  ִסיְרִקיׂש[  יֹוֵאל  ]ַרִּבי  ָחָדׁש  ַּבִית  ָהַרב  ְּפִטיַרת  ֶׁשְּלַאַחר  אֹותֹו,  ְוָענּו 

ַהֵּגיִהֹּנם ַאְרָּבִעים יֹום, ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָצִריְך ֶזה ִלְכבֹוד ָהַרב ַּבִית ָחָדׁש, ּוַבֹּבֶקר ָעַמד 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָׁשַלח ְלָהִביא ֵׁשָכר ִמן ֶהָחָדׁש ְוָׁשָתהּו, ְוָאַמר ְּכַדאי 

ָהַרב ַּבִית ָחָדׁש ֶׁשַּמִּתיר ְּכֵדי ִלְסֹמְך ָעָליו )זכרון טוב דף יב עמוד ד(. 
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ֶרק ג ּפֶ

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ּתֹוַרת ּתַ
ִעם  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ דֹול  ּגְ ָהָיה  )כ"ץ(  ֵהן  ַהּכֹ יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ
ַנת תק"ל )1770(  ְ ה ְקִהּלֹות, ּוִמּשׁ ַכּמָ ַרב ּבְ ׁש ּכְ ּמֵ ְזִריְטׁש. ׁשִ ב ִמּמֶ יד ר' ּדֹ ּגִ ַהּמַ
ֲהִפיַכת  ַעל  ְמֹאד  יַע  ּפִ ִהׁשְ  .)1782( תקמ"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ ִנְפַטר  ם  ׁשָ פֹוְלָנָאה,  ּבְ
'ּתֹוְלדֹות  ֶהם  ּבָ ַהְמֻפְרָסם  ְסָפִרים,  ה  ּמָ ּכַ ַתב  ּכָ ְרָחָבה.  ִלְתנּוָעה  ַהֲחִסידּות 
ְוֵכן   ,)1780  - )דפו"ר תק"מ  ס  ְדּפַ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהֲחִסידּות  ֵסֶפר  יֹוֵסף',  ַיֲעֹקב 

ָרת יֹוֵסף'. ים', ּו'ֶבן ּפֹ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ְעֵנַח', 'ּכְ 'ָצְפַנת ּפַ

ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף )דרשות והוספות שבת הגדול אות ב(: ְונֹוַדע ַמה ֶּׁשָאְמרּו 

ְּתִפַּלת  ְיֵדי  ַעל  ָהֲאסּוִרין  ְּבֵבית  ָחבּוׁש  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ָהָיה  ַאַחת  ַּפַעם  ַהּמּוָסר,  ַחְכֵמי 

ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה )עיין ביומא דף סט ע"ב(, ְוָאז ִנְכָּבה ֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ַּגם ֵּכן, ָחַזר 

ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ֵאׁש  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ִלְמקֹומֹו,  ֵּגיִהֹּנם  ֶׁשל  ָחַזר ֵאׁש  ִלְמקֹומֹו  ָהָרע  ֵיֶצר 

ֶׁשּבֹוֵער ָּבְרָׁשִעים ַלֲעׂשֹות ָרע, ּגֹוֵרם ְלֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ֶׁשִּיָּלֵהב ַּגם ֵּכן. 

ָצְפַנת ַּפְעֵנַח )שמות פרשת תרומה( ]ִלְמַחֵּבר ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף[, ֵיׁש לֹוַמר 

ְּבֶדֶרְך ֲהָלָצה ַּבָּפסּוק "ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאֹמר ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה 

ַעל  ְוָהֵאׁש  ּבֹו.  ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד  ְוֵאׁש  ַהֹּבֶקר  ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַעל מֹוְקָדה 

ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר" )ויקרא ו, ב -  ָעֶליָה  ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו ֹלא ִתְכֶּבה ּוִבֵער 

ה(, ְרצֹונֹו לֹוַמר, ָּכל ָאָדם ֶׁשִּנְתַמֵעט ְויֹוֵרד ְלֵגיִהֹּנם, חֹוֵזר ְועֹוֶלה ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב 

ְוַכּיֹוֵצא. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן "ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר" 

- ְרצֹונֹו לֹוַמר, ִמי ֶׁשַּמְדִליק ְּבַׁשָּבת ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר, ּוְמַחֵּלל ַׁשָּבת - ָאז "ֵאׁש 

ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו" - ַּגם ֵּכן ַאף ְּבַׁשָּבת. ְוִאם ֹּתאַמר ֵמַאִין ִיְהיּו ֵעִצים ְלֵגיִהֹּנם, ּוְמָפֵרׁש 

ִמי ֶׁשָהיּו סּוָסיו ּוַבֲהמֹוָתיו ְמַחְּלִלין ַׁשָּבת ְלָהִביא ֵעִצים ְּבַׁשָּבת, ָאז ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה 

ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  "ְוָהֵאׁש  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְּבַׁשָּבת,  ֵּכן  ַּגם  ְלֵגיִהֹּנם  ֵעִצים  לֹו  ְמִביִאין 

ּבֹו ֹלא ִתְכֶּבה" - ַהְינּו ַאף ְּבַׁשָּבת, ִּכי "ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן" - ִּכי ֵיׁש ֹּכֵהן אֹון ְוֹכֵהן 

ִמְדָין ֶׁשַּבְּקִלָּפה, "ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר", ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַכֵּפר.
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ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 17ַהּגֵ

פֹוִלין. ָהָיה  ַנת תע"ז )1717( ּבְ ׁשְ ַמן נֹוַלד ּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִליּפְ ן ַרּבִ ר' ֱאִליֶמֶלְך ּבֶ
ם  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ דֹול ׁשֶ ְלִמידֹו ַהּגָ ְזִריץ', ּתַ ר ִמּמֶ ב ּבֶ יד' ר' ּדֹ ּגִ ל 'ַהּמַ ְלִמידֹו ׁשֶ ּתַ
א  יק ר' זּוׁשָ ּדִ ְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ִעם ָאִחיו ַהּצַ ִנים ָנַדד ּבִ מֹוֶנה ׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ טֹוב. ּבְ
ְזכּותֹו ָהְפָכה ְלִעיר ֲחִסידּות  ּבִ ִליֶז'ְנְסק, ׁשֶ ב ּבְ ֵ ְך ִהְתַיׁשּ ֵמֲאִניּפֹוִלי, ְוַאַחר ּכָ
ין  ּבֵ ְוִסּגּוף.  ִריׁשּות  ּפְ ִמְנֲהֵגי  ְוָנַהג  ָוֶחֶסד,  ְצָדָקה  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ה  ִהְרּבָ ִזית.  ֶמְרּכָ
יד'  ּגִ ָרֵאל 'ַהּמַ ִלין, ר' ִיׂשְ ִוי ַה'חֹוֶזה' ִמּלּוּבְ ְלִמיָדיו ִנְמנּו ר' ַיֲעֹקב ִיְצָחק ַהּלֵ ּתַ
ַנת תקמ"ז )1787(  ׁשְ ָטא. ִנְפַטר ּבִ יל ֵמַאּפְ ַע ֶהׁשִ ִמּקֹוְז'ִניץ, ְור' ַאְבָרָהם ְיהֹוֻשׁ

ִליֶז'ְנְסק.  ּבְ

ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך ַוִּיְקָרא )פרשת צו(, ֵיׁש ְלָפֵרׁש ַהָּפסּוק "ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל 

ֹּתאַמר  ֶׁשֹּלא  ב(  ו,  )ויקרא  ּבֹו"  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֵאׁש  ַהֹּבֶקר  ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל   ַהִּמְזֵּבַח 

ֲחַז"ל )פסחים דף נ ע"ב(, ֹלא ֵכן הּוא  ְּכִדְבֵרי  ֲהֹלא ַּגם ִלּמּוד ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה הּוא טֹוב 

ִּכְדָבֶריָך, ִּכי ֲחַז"ל ִהִּתירּו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָיֹבא ִליֵדי ִלְׁשָמּה, ֲאָבל 

ִאם לֹוֵמד ָּכל ָיָמיו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ְּבַוַּדאי ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ְּבֵגיִהֹּנם. ְוֶזהּו "ָּכל ַהַּלְיָלה" - 

ָיָמיו "ַעד ַהֹּבֶקר" - ֶרֶמז ַעד יֹום מֹותֹו  ַוֲאֵפָלה ָּכל  ֵּפרּוׁש ִאם ַהִּלּמּוד הּוא ְּבֹחֶׁשְך 

ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  "ְוֵאׁש  ְמֹאד  ַמר  הּוא  ֲאַזי  ַמֲעָׂשיו,  ָּכל  ַעל  ּוִבּקּור  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  יֹום 

ּבֹו"  - ָרָצה לֹוַמר ָהֵאׁש ֶׁשָהָיה ָראּוי ִלְהיֹות ִמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו ְּבֵגיִהֹּנם.

כה,  )דברים  ָהָרָׁשע"  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  "ְוָהָיה  כי תצא(,  )פרשת  ְּדָבִרים  ֱאִליֶמֶלְך  ֹנַעם 

ב(, ֵּפרּוׁש "ִּבן" - ְלׁשֹון ִּביָנה, ָרָצה לֹוַמר ַּכֲאֶׁשר ִיְזֶּכה ַהַּצִּדיק ָלֹבא ְלַמְדֵרַגת ִּביָנה 

ֶׁשָּׁשם ִהיא ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה "ַהּכֹות ָהָרָׁשע" - ֵּפרּוׁש ֲאַזי ַיֶּכה ִויַכֵּתת ֶאת ָהִרְׁשעּות, 

"ְוִהָּכהּו  עֹוד.  ֵאָליו  ָּתׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ָהִרְׁשעּות  ֶאת  ֶׁשַּיִּפיל  ֵּפרּוׁש   - ַהֹּׁשֵפט"  "ְוִהִּפילֹו 

 - ְּבִמְסָּפר"  ִרְׁשָעתֹו  "ְּכֵדי  ָהִרְׁשעּות.  ֶאת  ְּבָפָניו  ְיַכֵּתת  ֶׁשַהַּצִּדיק  ֵּפרּוׁש   - ְלָפָניו" 

ֵּפרּוׁש ַעל ְיֵדי ֶׁשַהַּצִּדיק ְיַסֵּפר ְּבָפָניו ֲעֵברֹות ָּכֵאּלּו ְּכִפי ִרְׁשָעתֹו ֶׁשָעָׂשה, ִויַגֶּנה ְּבָפָניו 

ַהַּמֲעֵׂשה ַהַּתְעּתּוִעים, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיַכֵּתת ֶאת ִרְׁשָעתֹו ֶׁשֹּלא ָּתׁשּוב ָעָליו עֹוד, ְוָיֹבא 

)דברים  ְלֵעיֶניָך"  ָאִחיָך  "ְוִנְקָלה  ֵּכן,  ַהַּצִּדיק  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ְוִאם  ְׁשֵלָמה.  ְּתׁשּוָבה  ִליֵדי 

כה, ג(, ָרָצה לֹוַמר ְוִתְגֹרם ְלַעְצְמָך ָלֵצאת ִמן ַהַּגן ֵעֶדן ִלְראֹות ֶאת ִיּסּוֵרי ָאִחיָך ֵאיְך 

הּוא ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ָלֵכן ִּתְרֶאה ְלַכֵּתת ֶאת ִרְׁשָעתֹו ְלַגְמֵרי ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ֶאל 

ִרְׁשָעתֹו ְוָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוִיְזֶּכה ְלֹנַעם ֶעְליֹון ְוַקל ְלָהִבין.

• • •



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ּתֹוַרת  18

ַנת תק"ך  ׁשְ ָגִליְצָיה ּבִ ְרנֹוִביץ נֹוַלד ּבְ ׁשֶ לֹֹמה ִטיֶרר ִמּטְ י ׁשְ ן ַרּבִ ים ּבֶ י ַחּיִ ַרּבִ
י  ַרּבִ ֶהם  ּבָ ְמקֹומֹו,  ּבִ ָחיּו  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ִלְגדֹוֵלי  ִהְתָקֵרב  ָצִעיר  ִגיל  ּבְ  .)1760(

ַנת תקמ"ט )1789(  ְ ה ְקִהּלֹות. ִמּשׁ ַכּמָ ַרב ּבְ ׁש ּכְ ּמֵ לֹוְטׁשֹוב. ׁשִ ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמּזְ
ָעתֹו  ּפָ ְוַהׁשְ אּוְקָרִאיָנה(,  ּבְ )ַהּיֹום  בֹוקֹוִביָנה  ּבְ ׁשֶ ְרנֹוִביץ  ְטׁשֶ ָהִעיר  ַרב  ּכְ ה  ֻמּנָ
ַנת תקע"ד )1814( ְוִנְפַטר ְלַאַחר  ׁשְ ָכל ָהֵאזֹור. ָעָלה ָלָאֶרץ ּבִ ה ּבְ ָהְיָתה ַרּבָ
ֶאת  ְמֹאד  יׁש  ִהְדּגִ  .)1818( תקע"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ְצַפת,  ּבִ ְספּורֹות  ִנים  ׁשָ
יו( ִנְקָרא  ַחּיָ ס ּבְ ְדּפַ ּנִ ִחיד ׁשֶ ת, ְוִסְפרֹו ָהִראׁשֹון )ְוַהּיָ ּבָ ָרֵאל ּוְלׁשַ ר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ ַהּקֶ

ַחס ֵאֶליָה. ת ּוַבּיַ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ְקֻדׁשּ ּלֹו ּבִ ת', ְועֹוֵסק ּכֻ ּבָ ל ׁשַ 'ִסּדּורֹו ׁשֶ

ַּבֵּסֶפר ִסּדּורֹו ֶׁשל ַׁשָּבת )חלק ב דרוש ג פרק ב( ָּכַתב, ְוַהִּדיִנים ֶׁשָּבִאין ַעל ָהְרָׁשִעים 

ַאף ֶׁשהּוא ְּבֶדֶרְך ָהְרפּוָאה, ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשְרפּוָאָתם ֵאיָנּה ַרק ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל 

ֹעֶנׁש יֹוֵתר ָחמּור ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוַעל ֵּכן עֹוְנִׁשין אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַעל ָּכל ָּפִנים 

ַּבֲעֹונֹוֵתיֶהם  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַעְצָמם  ֵמְרָׁשִעים  ָיָצא  ִהֵּנה הּוא  ָהֹעֶנׁש הּוא.  ֶּדֶרְך 

ְּבָנֵקל  ֶׁשהּוא  ּגּוָפם,  ֶאת  ַמֲעִניׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ְוָהֵאל ַהּטֹוב  ַהֲחָזקֹות  ַהְּגבּורֹות  ֹעֶנׁש 

ִלְמֹאד ְוֵאיָנם ַאף ַעל ַאַחת ִמִּני ֶאֶלף ֵמָעְנֵׁשי ֵּגיִהֹּנם ְלַנְפׁשֹוֵתיֶהם.

• • •

ִעיר אֹוִז'יַרן.  ַנת תקט"ו )1755( ּבָ ׁשְ ֵעֶרְך ּבִ יץ נֹוַלד ּבְ ׁשִ לֹֹמה ַאייּבְ ִוד ׁשְ ר' ּדָ
תקס"ח  ַנת  ּוִבׁשְ סֹורֹוָקה,  ִעיר  ּבָ ּוַבּסֹוף  פֹוִלין  ּבְ ְקִהּלֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ַרב  ָהָיה 
ר  ַנת תקע"ד )1814(. ִחּבֵ ׁשְ ְצַפת, ּוָבּה ִנְפַטר ּבִ ב ּבִ ֵ )1808( ָעָלה ַאְרָצה ְוִהְתַיׁשּ

ים  ְלָחן ָערּוְך ֹאַרח ַחּיִ ָרד" ַעל ׁשֻ י ׂשְ יֵניֶהם 'ְלבּוׁשֵ ֲהָלָכה, ּבֵ ים ּבַ ְסָפִרים ַרּבִ
ים,  ַרּבִ ֲחִסידּות  ִסְפֵרי  ר  ִחּבֵ ֵכן  מֹו  ּכְ א'.  ׁשֶ ּדֶ 'ְנאֹות  ְוׁשּו"ת  ֵדָעה,  ְויֹוֶרה 
תקפ"ה )1825(,  ס ָלִראׁשֹוָנה ּבְ ְדּפַ ּנִ ֶפר 'ַעְרֵבי ָנַחל' ַעל ַהּתֹוָרה ׁשֶ יֵניֶהם ַהּסֵ ּבֵ

ַנת תרכ"ב )1862(. ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ ת ְסָתִרים' ִנְדּפַ ִסְפרֹו 'ְמִגּלַ

ַעְרֵבי ָנַחל ְּבִמְדַּבר )פרשת פנחס - דרוש ב(, ְוִלְהיֹות ִּכי ה' ָחֵפץ ֶׁשָהְרָׁשִעים ַיְצִּדיקּו 

ָחִליָלה  ִּכי  ְּבָעְנׁשֹו,  ָהָרָׁשע  ֶׁשֵּיַדע  ְּכֵדי  ָאָדם ּבֹו,  ָּכל  ַיד  ָלֹזאת חֹוַתם  ְּבַעְצָמם,  ִּדין 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֹזאת  ְּבֵעיָניו  ָיָׁשר  ִאיׁש  ֶּדֶרְך  ֶׁשָּכל  ְלִפי  ִּכי  ֵמֶרַׁשע,  ָלֵאל 

ִלְבָרָכה )עירובין דף יט ע"א( ְרָׁשִעים ֲאִפּלּו ְּבִפְתחֹו ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ֵאיָנן חֹוְזִרין ִּבְתׁשּוָבה, 

ַוֲאִפּלּו  ְלַצִּדיק,  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמֲחִזיק  ָהָרָׁשע  ִּכי  ַאָּגדֹות,  ְּבִחּדּוֵׁשי  ַהַּמַהְרָׁש"א  ּוֵפַרׁש 

ַצִּדיק ַרק מֹוִליִכין אֹותֹו  ְּבִלּבֹו ֶׁשהּוא  ֲעַדִין אֹוֵמר  ֵּגיִהֹּנם  ְלֶפַתח  ְּכֶׁשְּמִביִאין אֹותֹו 

ֶּדֶרְך ֵּגיִהֹּנם ְּכמֹו ֶׁשּמֹוִליִכין ַהַּצִּדיִקים ֶּדֶרְך ֵּגיִהֹּנם ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ְנָׁשמֹות, ְוַעד ֶׁשָּבא 
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ְלֵגיִהֹּנם ְורֹוֶאה ֶׁשָהֵאׁש ׂשֹוַרְפּתֹו ָאז אֹוֵמר לֹו ִלּבֹו ֶׁשהּוא ָרָׁשע, ְוָאז ַמְרִאין לֹו ְּבֵבית 

ְוָלֵכן ְלַטַעם ֶזה  ְּכֵדי ֶׁשַּיְצִּדיק ִּדין ָׁשַמִים ְּבַעְצמֹו,  ִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה ָּכל ִּפְרֵטי ַמֲעָׂשיו 

ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר ֶׁשהּוא ֹקֶדם ּבֹואֹו ֶאל ַהֵּבית ִּדין ִאם ַיּכּוהּו ָּכְך ִיְתַרֵעם ְוֹיאַמר ֶׁשֻהָּכה 

ְּבִחָּנם, ָלֵכן ׁשֹוֲאִלין לֹו ְׁשמֹו, ּוְכֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ְּׁשמֹו ִמֶּזה הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו 

ֶׁשָהָיה ָרָׁשע ְוָאַבד ְׁשמֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַקֵּבל ַהִּדין ְּבִלי ִעְרעּור. 

ַעְרֵבי ָנַחל ְּדָבִרים )פרשת נצבים דרוש ב(, ִהֵּנה ִכי ֵכן ִמְׁשְּפֵטי ָהְרָׁשִעים ֹקֶדם ּבֹוָאם 

ְלֵגיִהֹּנם ָמִרים ְוָקִׁשים ֶאֶלף ְּפָעִמים יֹוֵתר ִמֵּגיִהֹּנם, ְוהּוא ִּביֵדי ַאְכָזִרים ְוַהְׁשָּגָחה ָסָרה 

ְלֵגיִהֹּנם ְוָׁשם ֵיֵצא ִמְׁשָּפטֹו  ְזַמן ֶׁשִּיָּכֵנס  ְזַמן ָאֹרְך ַעד ַהִּגיַע  ֵמָעָליו ָׁשם, ְוסֹוֵבל ָּכְך 

ַּכָּמה ְזַמן ִיְהֶיה ְּבֵגיִהֹּנם. ּוְבַהִּגיַע ַהְּזַמן נֹוְתִנים לֹו ַהְמֻמִּנים ָמקֹום ְוָיַדִים ִלְבֹרַח, ְוהּוא 

ּבֹוֵרַח ִמָּׁשם, ּוְבַהְתִחילֹו ִלְבֹרַח ֵאיַמת ָמֶות נֹוֶפֶלת ָעָליו ֶּפן ִיְרְּדפּו ַהְמֻמִּנים ַאֲחָריו, 

ְורֹוֶאה ַהֵּגיִהֹּנם ְלָפָניו ְוָנס ְלָׁשם ְּבָחְׁשבֹו ֶׁשּׁשּום ְּבִרָּיה ֹלא ִיְרֹּדף ַאֲחָריו ְלָׁשם. 

ֶׁשִּיָּנֵצל,  ָּבִרי  ַהָּדָבר  ְוֵאין  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ִלְמקֹום  ּבֹוֵרַח  הּוא  ְלֵהיָכן  ָעָליו  ְוִיָּפֵלא 

ְלָׁשם  ּבֹוֵרַח  הּוא  ְלָפָניו  ַהֵּגיִהֹּנם  ּוְכֶׁשרֹוֶאה  ִמֵּגיִהֹּנם,  לֹו  ָמִרים  ֶׁשִּיּסּוָריו  ְלִפי  ֶאָּלא 

ְוִאם ָחס  ִיָּנֵצל ִמָּׁשם טֹוב,  ְואֹוֵמר ֶאל ִלּבֹו ִאם  ִעיר חֹוָמה,  ֵּבית מֹוַׁשב  ָהָיה  ְּכִאּלּו 

ְוָׁשלֹום ִיָּׁשֵאר ָׁשם ּבֹוֵחר הּוא ָּבֶזה ִמִּיּסּוָריו ָהִראׁשֹוִנים. 

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות )פרק ד משנה כב( ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצְרָך ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית 

ָמנֹוס ָלְך. ַהְינּו ַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצְרָך ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַקל ְּבֵעיֶניָך, ִּכי ָיֹדַע ֵּתַדע ֶׁשִּיּסּוֶריָך 

ָהִראׁשֹוִנים  ִיּסּוִרים  ֶנֶגד  ָמנֹוס  ֵּבית  ְלָך  ִיְהֶיה  ֶׁשַהֵּגיִהֹּנם  ַעד  ְלָך  ָמִרים  ָּכְך  ָּכל  ִיְהיּו 

ְוָכָאמּור, ִהֵּנה ִכי ֵכן ֵהם ִמְׁשְּפֵטי ִיּסּוֵרי ַהֵּגיִהֹּנם ְוַהּקֹוְדִמים לֹו.
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ֶרק ד ּפֶ

תד ֶרְסֶלב ְוַחּבַ  ּתֹוַרת ּבְ

ּתֹוַרת ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב

ֶמִז'יּבּוז'  ַנת תקל"ב )1772( ּבְ ׁשְ ֶרְסֶלב נֹוַלד ּבִ ְמָחה ִמּבְ י ׂשִ ן ַרּבִ י ַנְחָמן ּבֶ ַרּבִ
רֹונֹוָתיו ַהְמֻיָחִדים  ִכׁשְ ר ּבְ ְלדּותֹו ִנּכַ ל ַהבעש"ט. ִמּיַ ִנין ׁשֶ אּוְקָרִאיָנה ּכְ ּבְ ׁשֶ
כּו ֵאָליו  ים ִנְמׁשְ ל, ְוַרּבִ ּלֵ ה ְלִהְתּבֹוֵדד ּוְלִהְתּפַ ּלֹו. ִהְרּבָ ַמִים ׁשֶ ָ ּוְבִיְרַאת ַהּשׁ
ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ּכַ ין  ּבֵ ָעַבר  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ָהרּוָחִני.  ַמְנִהיָגם  ּכְ ֵאָליו  ְוִהְתַיֲחסּו 
ה  ּמָ ּכַ ָהה  ׁשָ  )1798( ַנת תקנ"ח  ׁשְ ּבִ ַלֲחִסיָדיו.  ַאְדמֹו"ר  ְוָהַפְך  אּוְקָרִאיָנה,  ּבְ
ינֹו  ים ּבֵ עֹות ַרּבִ ִנים ִהְתעֹוְררּו ִחּלּוֵקי ּדֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ָרֵאל. ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ים ּבְ ֳחָדׁשִ
א  ּבָ ַהּסַ ד  ִמּצַ ֵאָליו  דּות  ַהִהְתַנּגְ ְידּוָעה  ר  ּוְבִעּקָ ֲאֵחִרים,  ַאְדמֹו"ִרי"ם  ְלֵבין 
ָרִכים ֲחָדׁשֹות ּוְמֻיָחדֹות  ְך ָעַבר ִלְבֶרְסֶלב. הּוא ָסַלל לֹו ּדְ ּפֹוִלי. ַאַחר ּכָ ְ ִמּשׁ
יבּות  ֲחׁשִ ׁשּוָטה,  ּפְ ֱאמּוָנה  ִהְתּבֹוְדדּות,  ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ קּות  ִהְתַעּמְ ֲחִסידּות -  ּבַ
יֹומֹו  בֹוא  ּבְ ׁשֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֶחֶפת,  ׁשַ ּבְ ָחָלה  הּוא  ְועֹוד.  אּוׁש  ַהּיֵ ּוְגנּות  ְמָחה  ַהּשִׂ
ָפָניו.  ּלְ ּדֹור ׁשֶ ְפָרעֹות ּבַ רּו ַאְלֵפי ְיהּוִדים ּבִ ם ִנְקּבְ ִעיר אּוַמן, ׁשָ רּוהּו ּבָ ִיְקּבְ
ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ִליהּוִדים  מֹותֹו  ַאֲחֵרי  אּו  ְ ִנׂשּ ּוְבנֹוָתיו  יו,  ַחּיָ ּבְ ִנְפְטרּו  ָניו  ּבָ
ה לֹו יֹוֵרׁש.  ַנת תקע"א )1810(, ְולֹא ֻמּנָ ׁשְ ִגיל 38 ּבִ אּוַמן ּבְ ֵמֲחִסיָדיו. ִנְפַטר ּבְ
ֶטְרְנַהְרץ  ׁשְ ָנָתן  י  ַרּבִ ְלִמידֹו  ּתַ ַתב  ּכָ לֹו  ַהְמֻיָחִסים  ָתִבים  ַהּכְ ית  ַמְרּבִ ֶאת 
ִנְמִנים  ים  ִרּיִ ָהִעּקָ ִחּבּוָריו  ִעם  ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ יחֹות  ׂשִ ִמּתֹוְך  ֶרְסֶלב  ִמּבְ

ּדֹות, ָועֹוד. יחֹות ָהַר"ן, ֵסֶפר ַהּמִ ּיֹות, ׂשִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )תורה י אות ט(, ֵמִביא ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבָבָבא ָּבְתָרא )דף עד ע"א(, 

אֹותֹו  ֶׁשְּמַהְּפִכים  ָּבָׂשר  ]ֵּפרּוׁש,  ְּבַקַּלַחת  ָּבָׂשר  ְּכמֹו  ְּבֵגיִהֹּנם  ִנְׂשָרִפים  ֹקַרח  ֶׁשֲעַדת 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּבֵּׁשל[ ּוַמֲאִריְך ְלָבֵאר ָהִעְנָין. ַעֵּין ָׁשם. 

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )תורה י אות ט(, ֵאין ֵּגיִהֹּנם ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ְּכמֹו ִּבְׁשָאר ָיִמים )זוהר 

פרשת תרומה דף קנ ע"ב(, ְוַהֵּגיִהֹּנם ֶׁשל ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵאינֹו ֶאָּלא ַהֲחָרָטה, ֶׁשִּמְתָחְרִטים 

ּומֹוִדים ּוִמְתַּבְּיִׁשין, ֶזה ְּבַעְצמֹו ֵּגיִהֹּנם ֶׁשָּלֶהם.
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ּבּוָׁשה,  ֶׁשל  ֵּגיִהֹּנם  ֹלא  הּוא  ַהֵּגיִהֹּנם,  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ֶׁשִּבְׁשָאר  ְלֵמִדים  ָאנּו  ִמָּכאן 

ֶאָּלא ֵּגיִהֹּנם ַאֵחר, ְוַרק ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש סֹוְבִלים ָהְרָׁשִעים ֵּגיִהֹּנם ֶׁשל ּבּוָׁשה. 

ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )תורה כב אות יא(, ָּכל ָהעֹוָלם ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ְלֵגיִהֹּנם ]ַעֵּין ַּתֲעִנית 

ָהֳעָנִׁשים  ִּכי  ְלֵגיִהֹּנם.  ָּפִנים  ַעז  ְּבָאבֹות )פרק ה משנה כ(,  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ַּדף י ע"א[, 

ֶׁשל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶהֱחִליף ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע"ה ַעל ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ַאְך ֹעֶנׁש ָהַעּזּות 

ִנְׁשַאר ַרק ְּבֵגיִהֹּנם. ְוֶזה ֶׁשָּפַגם ְּבַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה, ַעל ְיֵדי ַעּזּות ָּפִנים ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא, 

ְיַׁשֵּלם ְּבִׁשִּׁשים ַהְינּו ְּבֵגיִהֹּנם.

ַׁשַער  ִּכי  ַהִּׁשּדּוְך,  ִּבְׁשַעת  ֶחֶרס  ְּכִלי  ְׁשִביַרת  צ(,  תורה  )תניינא  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי 

ַהַחְרִסית ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים )שהיו משליכין שם שברי חרסים כמו שפירש רש"י שם( ְוֶזה ַהַּׁשַער 

הּוא ְּכֶנֶגד ִּפְתָחּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָיָצאָת ֶאל ֵּגיא ֶבן ִהֹּנם ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַׁשַער 

ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ַהֵּגיִהֹּנם,  ְּבִחיַנת  ֶזהּו  ִהֹּנם  ֶבן  ְוֵגיא  ב(.  יט,  )ירמיה  ַהַחְרִסית 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּגָמָרא )עיין בעירובין דף יט ע"א, ובסוכה דף לב ע"ב( ְׁשֵּתי ְּתָמרֹות ֵיׁש 

ְּכִלי  ֶׁשּׁשֹוְבִרין  ְוֶזהּו  ֵּגיִהֹּנם.  ֶׁשל  ִּפְתָחּה  ְוֶזהּו  ִמֵּביֵניֶהן  ָעָׁשן  ְועֹוֶלה  ִהֹּנם  ֶבן  ְּבֵגיא 

ֶחֶרס ִּבְׁשַעת ַהִּׁשּדּוְך, ִּכי ְמַרְּמִזים לֹו ָּבֶזה ְׁשֵני ִעְנָיִנים. ַהְינּו ֶׁשְּמַרְּמִזין לֹו, ִאם ִהיא 

ִאָּׁשה ָרָעה, ִּתָּזֵהר ְלַבל ִּתְבֹּגד ָּבּה, ַרק ְּתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה, ִּכי ַעל ְיֵדי  ֶזה ֵאיְנָך רֹוֶאה 

ֵּגיִהֹּנם. ְוִאם ִהיא ִאָּׁשה טֹוָבה, ַּדע ּוְזֹכר ִּכי ֵיׁש ֵּגיִהֹּנם. ְוֹלא ִּתְהֶיה ִנְמָׁשְך ַאַחר  ְּפֵני 

ַּתֲאָוְתָך, ּוְתַקֵּדׁש ַעְצְמָך ָּכָראּוי, ִּכי ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ֵּגיִהֹּנם. ְוָכל ֶזה ְמַרְּמִזין לֹו ַעל ְיֵדי 

ְׁשִביַרת ְּכִלי ֶחֶרס, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַׁשַער ַהַחְרִסית, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּפְתָחּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם.

ְועֹוָלם  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  אֹוְמִרים  ַהֹּכל  ִהֵּנה  קיט(,  תורה  )תניינא  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי 

ַהָּבא, ְוִהֵּנה עֹוָלם ַהָּבא ָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם ַהָּבא, ֶאְפָׁשר ֵיׁש ַּגם עֹוָלם ַהֶּזה 

ַּגם ֵּכן ְּבֵאיֶזה עֹוָלם. ִּכי ְּבָכאן ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַהֵּגיִהֹּנם, ִּכי ֻּכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים 

ָּתִמיד. ְוָאַמר ֶׁשֵאין ִנְמָצא ׁשּום עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל.

ּוַבִּׂשיחֹות ֶׁשַאַחר ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַּבּכֹוֶתֶרת "ַמֲעֶׂשה ְּבַצִּדיק ֶאָחד" מּוָבא ַמֲעשֶׂה 

ָכָּראּוי  ְלַגְמֵרי  ְלַגְמֵרי  ַהָיּדּוַע  ִמַתֲּאָוה  ְמאד שֶָׁיָּצא  ָגּדֹול  ַצִדּיק  ֶאָחד שֶָׁהָיה  ְבַּצִדּיק 

ַוֲעָצמֹות  ָבּשָׂר  ֲחִתיכֹות  ְבּיֹוָרה  שֶֻׁמָּנּח  ְוָרָאה  ֶעְליֹוִנים  ְלעֹוָלמֹות  ְוָעָלה  ִבּשְֵׁלמּות 

ְושַָׁאל: ַמה ּזאת ? ְוֵהשִׁיבּו לֹו, שֶּׁזאת ָהְיָתה ִאשָּׁה ָיָפה ְמאד ְמאד ְוַעל ֵכּן, ֵמֲחַמת 

ְוָרָצה ִלְראֹוָתּה ּוָמְסרּו  ָכּאן  ְמַחְמִּמין אֹוָתּה  ֵכּן  ַלֲעֵבָרה ַעל  ְמַחֶמֶּמת ּגּוָפּה  שֶָׁהְיָתה 

לֹו שֵׁמֹות שֶַׁתֲּחזֹור ְוִתְתַחֵבּר ְכַּבְתִּחָלּה ְוָרָאה שֶָׁהְיָתה ְיַפת ּתַאר ְגּדֹוָלה ְמאד ּוִמֶזּה 
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ָראּוי ִלְראֹות ְגּנּות ַהַתֲּאָוה ַהּזאת ִאם חֹוְתִכין אֹוָתּה ַלֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹות ַהִאם ִיְהֶיה 

שַָׁיְּך ַהַתֲּאָוה?. 

ָמקֹום  ְוֹלא  ְּגדֹוִלים,  ִיּסּוִרים  ָמֵלא  ַהֵּגיִהֹּנם הּוא  ַנְחָמן  ַרִּבי  ְלִפי  ֶׁשַּגם  ָלנּו,  ֲהֵרי 

'ֶׁשְּכַדאי' ָלֶלֶכת ְלָׁשם.

ּתֹוַרת ַרֵּבנּו ַזְלָמן ִמַּלאִדי ַּבַעל ַהַּתְנָיא

לֹוְז'ָנה  ִעיר  ּבָ  )1745( תק"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ נֹוַלד  רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ן  ּבֶ ַזְלָמן  ֵניאֹור  ׁשְ ר' 
יד'  ּגִ 'ַהּמַ ר  ּבֶ ב  ּדֹ ר'  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ַלֲחבּוַרת  ִהְצָטֵרף  הּוא  רּוְסָיה.  ּבְ ׁשֶ
ִעיר ָהַפְך ִלְהיֹות  ילֹו ַהּצָ ם טֹוב, ְוַלְמרֹות ּגִ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ְזִריְטׁש, יֹוְרׁשֹו ׁשֶ ִמּמֶ
ּוְמֹבָרר,  ן  ְמֻתּקָ ְלָחן ָערּוְך  ׁשֻ ר  ְלַחּבֵ ָעָליו  ַרּבֹו ֵהִטיל  ֶהם.  ּבָ ׁשֶ ֵמַהּבֹוְלִטים 
ְלָחן  ֻ ִליׁש ִמן ַהּשׁ ׁשְ ים, ַאְך ַרק ּכִ ָהְפָכה ְלִמְפַעל ַחּיִ ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ְוהּוא ֵהֵחל ּבַ
מּוָכִנים  ָהיּו  ׁשֶ נֹוָסִפים  ַוֲחָלִקים  ִטיָרתֹו,  ּפְ ְלַאַחר  ָלאֹור  ָיָצא  ּלֹו  ׁשֶ ָערּוְך 
ְדּתֹו לֹוְז'ָנה.  ִעיר ֻהּלַ יד' ּבְ ה ְל'ַמּגִ ַנת תקכ"ז )1767( ִנְתַמּנָ ׁשְ ֵרָפה. ּבִ ׂשְ ָאְבדּו ּבִ
ִנְהָיה רש"ז   )1773( ַנת תקל"ג  ׁשְ ּבִ ְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ ַרּבֹו  ִטיַרת  ּפְ ְלַאַחר 
ַנת תקל"ז )1777(  ׁשְ ְסק. ּבִ יֶטּפְ ל ִמּוִ ל יֹוְרׁשֹו ר' ְמַנֵחם ֶמְנּדְ ְלִמיד-ָחֵבר ׁשֶ ּתַ
ֵעֶקב  רּוְסָיה.  ֲחִסיֵדי  ְלֹראׁש  ָהַפְך  ְורש"ז  ָלָאֶרץ,  ְסק  יֶטּפְ ִמּוִ רמ"מ  ָעָלה 
ַנת  ׁשְ ּבִ ְחרּורֹו  ׁשִ ְוַאֲחֵרי  ֲעַמִים,  ּפַ רש"ז  ֶנֱאַסר  ִדים'  ְתַנּגְ ַה'ּמִ ל  ׁשֶ נֹות  ַהְלׁשָ
ס  ּסֵ ם ּבִ ָמּה הּוא ִנְקָרא ַעד ַהּיֹום, ׁשָ תקס"ד )1804( ָעַבר ָלִעיר ִליַאִדי, ַעל ׁשְ
ד. נֹוָסף ִלְפִעילּותֹו  ַעת'( אֹוָתּה ִיּסֵ יָנה, ּדַ "ד )'ָחְכָמה, ּבִ ח ֶאת ֲחִסידּות ַחּבַ ּוִפּתַ
ר ֶאת  ָאר ִחּבֵ ְ ְפרּוִתית, ּוֵבין ַהּשׁ ְפִעילּותֹו ַהּסִ יְך ּבִ ַהִחּנּוִכית ְוָהִאְרּגּוִנית ִהְמׁשִ
"ד ַעד ַהּיֹום. ִנְפַטר  ל ֲחִסידּות ַחּבַ ִזי ׁשֶ ְרּכָ ֶפר ַהּמֶ הּוא ַהּסֵ ְנָיא', ׁשֶ ֵסֶפר 'ַהּתַ
ֵניאֹוְרסֹון )'ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי'(  ר ׁשְ ב ּבֶ כֹור ר' ּדֹ ַנת תקע"ג )1813(, ּוְבנֹו ַהּבְ ׁשְ ּבִ
יֵדי ֲחִסיָדיו  ּבִ ה  ַהְמֻכּנֶ ַתב,  ּכָ ְלָחן ָערּוְך אֹותֹו  ֻ ַהּשׁ א ֶאת ְמקֹומֹו. ֵסֶפר  ִמּלֵ
ֶפר  ְלָחן ָערּוְך. ַהּסֵ ֻ ל ַהּשׁ ה ִעּבּוד ְוִתְמצּות ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב', הּוא ְלַמֲעׂשֶ 'ׁשֻ

ַמֲהדּורֹות ַרּבֹות. ָיָצא ָלאֹור ּבְ

ּוְלַטֲהרֹו  ְלַנּקֹותֹו  ַהֶּקֶבר  ְלִחּבּוט  ַהּגּוף  ָצִריְך  ח(,  )פרק  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ַּתְנָיא 

ִמֻּטְמָאתֹו ֶׁשִּקֵּבל ַּבֲהָנַאת עֹוָלם ַהֶּזה ְוַתֲענּוָגיו ִמֻּטְמַאת ְקִלַּפת ֹנַגּה ְוֵׁשִדין ְיהּוָדאִין, 

ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִמי ֶׁשֹּלא ֶנֱהָנה ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ָּכל ָיָמיו ְּכַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. ְוַעל ְּדָבִרים ְּבֵטִלים 

ְּבֶהֵּתר ְּכגֹון ַעם ָהָאֶרץ ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹמד ָצִריְך ְלַטֵהר ַנְפׁשֹו ִמֻּטְמָאה זֹו ִּדְקִלָּפה זֹו 

ַעל ְיֵדי ִּגְלּגּוָלּה ְּבַכף ַהֶּקַלע, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר )פרשת בשלח דף נט עמוד א(. 
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ִמָּׁשֹלׁש  ֶׁשֵהן  ָּבֶהם  ְוַכּיֹוֵצא  ָהָרע  ְוָלׁשֹון  ֵליָצנּות  ְּכמֹו  ֲאסּוִרים  ְלִדּבּוִרים  ֲאָבל 

ֻטְמָאתֹו  ּוְלַהֲעִביר  ְלַטֵהר  מֹוִעיל  ]ְלַבּדֹו[  ַהֶּקַלע  ַּכף  ֵאין  ְלַגְמֵרי  ַהְּטֵמאֹות  ְקִלּפֹות 

ְועֹוֵסק  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעֹסק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי  ְוֵכן  ְלֵגיִהֹּנם.  ֵליֵרד  ְצִריָכה  ַרק  ֵמַהֶּנֶפׁש 

ְלַנְפׁשֹו ְלָמְרָקּה ּוְלַזְּכָכּה ַרק ֳעָנִׁשים  ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים ֵאין ַּכף ַהֶּקַלע ְלַבּדֹו מֹוִעיל 

ֲחמּוִרים ֶׁשַּמֲעִניִׁשים ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה ִּבְפָרטּות ִמְּלַבד ֹעֶנׁש ַהְּכָלִלי ְלָכל ִּבּטּול ִמְצֹות 

ֲעֵׂשה ֵמֲחַמת ַעְצלּות ְּבֵגיִהֹּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג.

ְוָחֵמץ  ְּבַׁשָּבתֹות  ֹעֶנׁש ִאּסּור ְמָלאָכה  ֹחֶמר  יּוַבן  ֲאָמִרים )פרק מו(,  ַּתְנָיא ִלּקּוֵטי 

ְּבֶפַסח ַהָּׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, ְלִפי ֶׁשַאף ְּבֶנֶפׁש ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ָּגמּור ֵמִאיר אֹור ְקֻדַּׁשת 

ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ְוִנּדֹון ְּבַנְפׁשֹו ְּבָכֵרת ּוְסִקיָלה ַעל ִחּלּול ְקֻדָּׁשה זֹו. ְוַגם ַמֶּׁשהּו ָחֵמץ 

אֹו ִטְלטּול ֻמְקֶצה ּפֹוֵגם ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַעל ַנְפׁשֹו ְּכמֹו ִּבְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ִּכי ּתֹוָרה 

ַאַחת ְלֻכָּלנּו.

ַּתְנָיא ִאֶּגֶרת ַהְּתׁשּוָבה )פרק יב(, ְוַטַעם ַהִּׂשְמָחה ְּבִיּסּוֵרי ַהּגּוף, ְלִפי ֶׁשִהיא טֹוָבה 

ְּבֵגיִהֹּנם  ֵמַהֵּמרּוק  ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה  ַהחֹוֵטאת  ַלֶּנֶפׁש  ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה 

)ִּבְפָרט ְּבדֹורֹוֵתינּו ֵאֶּלה ֶׁשֵאין ַּבְיֹכֶלת ְלִהְתַעּנֹות ְּכִפי ִמְסַּפר ָּכל ַהּצֹומֹות ֶׁשְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה ֵמָהֲאִר"י ַז"ל 

ַהְּצִריכֹות ְלֵמרּוק ַהֶּנֶפׁש ְלַהִּציָלּה ִמֵּמרּוק ְּבֵגיִהֹּנם( ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ן ַז"ל ַּבַהְקָּדָמה ְלֵפרּוׁש 

ֵסֶפר ִאּיֹוב, ֶׁשֲאִפּלּו ִיּסּוִרים ֶׁשל ִאּיֹוב ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֵאין ָלֶהן ֵעֶרְך ְּכָלל ְלִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש 

ָׁשָעה ַאַחת ְּבֵגיִהֹּנם ִּכי ֵאׁש ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ְּבֵגיִהֹּנם. ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשעֹוָלם 

ַהֶּזה ֶחֶסד ִיָּבֶנה ּוְבִיּסּוִרין ַקִּלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִנּצֹול ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא.

• • •

 ִּדְבֵרי ָהַאְדמֹו"ר ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ַזַצ"ל

ּוְבאֹוַצר ַמַאְמֵרי ַהֲחִסידּות ְלַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ְׁשֵניאֹוְרסֹון ָהַאְדמֹו"ר ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש 

ַמְסִּפיק  ֹלא  ִאּסּור  ַּתֲאַות  ְוֶׁשַעל  ְוַהֵּגיִהֹּנם,  ַהֶּקַלע  ַּכף  ִעְנַין  מּוָבא  רפ(  )עמוד  ַזַצ"ל 

ֶׁשַּיֲעֹבר ַרק ְּבַכף ַהֶּקַלע, ֶאָּלא ִיְצָטֵרְך ַּגם ְלָעְנֵׁשי ַהֵּגיִהֹּנם.
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ֶרק ה ּפֶ

רֹוִנים ּתֹוַרת ַאְדמֹוִריתם ַאח 
ְּבֵני ִיָּׂששָכר )מאמרי השבתות מאמר ט - מעלות וסגולות שבת אות ט( 

ָהָיה   .)1785( תקמ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ נֹוַלד  ינֹוב  ִמּדִ יָרא  ּפִ ׁשַ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  ר' 
ִלין  ִמּלּוּבְ ַה'חֹוֶזה'  הֹורֹוִביץ  ִיְצָחק  ַיֲעֹקב  ר'  ל  ׁשֶ רֹוִבים  ַהּקְ ְלִמיֵדיֶהם  ִמּתַ
שָכר,  ִיּשָׂ ֶבט  ֵ ִמּשׁ הּוא  ׁשֶ לֹו  ה  ּלָ ּגִ ַרּבֹו  ַהֲחִסידּות.  דֹוֵלי  ִמּגְ ֲאֵחִרים  ל  ְוׁשֶ
פֹוִלין,  ה ֲעָירֹות ּבְ ַכּמָ ַרב ּבְ ׁש ּכְ ּמֵ שָכר'. ׁשִ ֵני ִיּשָׂ דֹול 'ּבְ ְוָלֵכן ָקָרא ְלִסְפרֹו ַהּגָ
ַאְדמֹו"ר  ׁש ּכְ ּמֵ ָמּה ִנְקָרא. ֵהֵחל ְלׁשַ ַעל ׁשְ מּוְנַקְטׁש ּוְבִדינֹוב, ׁשֶ ּוְלַבּסֹוף ּבְ

ַנת תקע"ה )1815(. ׁשְ ּבִ

ָאְמרּו ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר )דף פה ע"א(, "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" 

)שמות לה, ג(, ַהְינּו ֶׁשֹּלא ִלְכֹעס ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּכֹוֵעס הּוא ְּכמֹו ֶׁשִהְדִליק ֶאת ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם. 

ְוִהֵּנה ַמְקִׁשים ֲהֹלא ַהַּכַעס ָאסּור ַּגם ִּביֵמי ַהֹחל ְוָלָּמה ַרק ְּבַׁשָּבת ֶנֱאַמר ֵּכן? ְוִנְרֶאה 

ִלי ַהָּקָטן ָּבֶזה, ְּדִהֵּנה ְּבֹחל ְּבֹלא ֶזה ַהֵּגיִהֹּנם ּדֹוֵלק, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ִנְכֶּבה ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם, 

ַהֵּגיִהֹּנם ַּגם ְּבַׁשָּבת, ְועֹוד  ָעְנֵׁשי  ְוָׁשלֹום  ַמְדִליקֹו ּוְמעֹוֵרר ָחס  ְוָהָאָדם ַהּכֹוֵעס הּוא 

ֶׁשהּוא ְּכִאּלּו ַמְדִליק ֵאׁש ְּבַׁשָּבת ֶׁשהּוא ַאב ְמָלאָכה.

• • •

ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה ִלּקּוִטים 

ַנת תקס"א )1801(  ׁשְ ינֹוִביץ' נֹוַלד ּבִ ֵהן ַרּבִ ב ְצִבי ַהּכֹ י ּדֹ ן ַרּבִ לֹֹמה ּבֶ י ׁשְ ַרּבִ
ַלֲחִסידּות,  ִהְתָקֵרב  ֲערּותֹו.  ִמּנַ ְלִעּלּוי  ב  ֶנְחׁשַ ְמֻיֶחֶסת.  ָחה  ּפָ ְלִמׁשְ פֹוִלין  ּבְ
יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ דֹוׁש  ַהּקָ הּוִדי  ַהּיְ  - דֹורֹו  ּבְ ַהֲחִסידּות  דֹוֵלי  ּגְ ֵאֶצל  ְוִהְסּתֹוֵפף 
ָרדֹוְמְסק,  ִעיר  ּבָ ְלַרב  ה  ֻמּנָ  )1836( תקצ"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ ִלין.  ִמּלּוּבְ ְוַה'חֹוֶזה' 
ר  ַנת תרכ"ו )1866(. ִחּבֵ ׁשְ ז ֲחִסיִדי ָחׁשּוב. ִנְפַטר ּבִ ְזכּותֹו ְלֶמְרּכָ ָהְפָכה ּבִ ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ַעל  לֹֹמה'  ׁשְ ְפֶאֶרת  'ּתִ ֶפר  ַהּסֵ ֶהם  ּבָ ים,  ַרּבִ ַוֲחִסידּות  ֲהָלָכה  ִסְפֵרי 

ְוַהּמֹוֲעִדים.



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 25ַהּגֵ

ָאַמְרִּתי ְלָפֵרׁש ִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות ְּבַׁשָּבת )דף פח עמוד א בד"ה שכפה עליהם הר כגיגית(, 

ְוָלָמה  ְלִנְׁשָמע  ַנֲעֶׂשה  ִהְקִּדימּו  ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְלׁשֹוָנם,  ְוֶזה  ַהּתֹוָספֹות  ְוָכְתבּו 

ֻהְצַרְך ִלְכּפֹות ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית? ֶׁשָּמא ִיְהיּו חֹוְזִרים ְּכֶׁשִּיְראּו ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה. ְוָתַמּה 

ֲעֵליֶהם ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַראג ְּבֵסֶפר ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל, ֲהִיָּתֵכן ֶׁשָּבְרחּו ֵמָהֵאׁש, ֶזה ִיָּתֵכן 

ִליָלִדים ְקַטִּנים ְוֹלא ְלדֹור ֵּדָעה?! ַעֵּין ָׁשם. ּוְלַדְעִּתי ַּכָּוַנת ַהּתֹוָספֹות, ֶׁשִּמְּתִחָּלה ֹלא 

ְּכֶׁשָראּו ָהֵאׁש  ֲאָבל  ְוִנְׁשָמע,  ַנֲעֶׂשה  ָאְמרּו  ְלָכְך  ַיַעְברּו,  ֵמָהֳעָנִׁשים ִאם  יֹוְדִעים  ָהיּו 

ַהְּגדֹוָלה ְוֵהִבינּו ֶׁשִאם ֹלא ָהָיה ֹעֶנׁש ַעל ָהֲעֵברֹות ָלָּמה ָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבֵאׁש 

ּוְבקֹולֹות ּוְבָרִקים, ֶאָּלא ְלהֹוִדיַע "ִּכי ד' ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא ֵאל ַקָּנא" )דברים ד, 

כד(, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ֹמֶׁשה "ְלַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו" )שמות 

כ, יז(. ְוַאַחר ֶׁשֵהִבינּו ָהֳעָנִׁשים ַהְּגדֹוִלים ִאם ַיַעְברּו ֶּבֱאֶמת ֹלא ָרצּו ְלַקֵּבל.

• • •

ָהָיה  ַנת תקפ"ג )1823( ְלָאִביו ר' ַיֲעֹקב ׁשֶ ׁשְ ינֹוִביץ' נֹוַלד ּבִ ֵהן ַרּבִ ר' ָצדֹוק ַהּכֹ
יָצא.  ַכי יֹוֵסף ַלייֶנר ֵמִאיְז'ּבִ ר ְלר' ָמְרּדְ ִליָטא. ִנְקׁשַ ּבְ ל ְקִריְזּבּוְרג ׁשֶ ּה ׁשֶ ַרּבָ
ת  ּטַ י ׁשִ תֹוַרת ַהֲחִסידּות ַעל ּפִ ר ְסָפִרים ּבְ ִלין, ְוֵהֵחל ְלַחּבֵ הּוא ָעַבר ְללּוּבְ
ַתב  ּכָ  .)1900( ַנת תר"ס  ׁשְ ּבִ ִטיָרתֹו  ּפְ ַעד  ִלין,  לּוּבְ ּבְ ַאְדמֹו"ר  ּכְ ׁש  ּמֵ ׁשִ ַרּבֹו; 
רֹון ִעּלּוִיי  ָ ׁשּ ל ּכִ ַמִים ׁשֶ ַנת ׁשָ י ָצדֹוק ָזָכה ְלַמּתְ ֲהָלָכה. ַרּבִ ם ּבַ ים ּגַ ְסָפִרים ַרּבִ
ִגיל  ִריִניק, ּבְ ל ָהִעּלּוי ִמּקְ ְמעֹו ׁשֶ ים ׁשִ ְרַחּקִ ַיְלדּותֹו ָיָצא ַלּמֶ ַמְפִליא ּוְכָבר ּבְ
ָבה ַעל  ל ׁשּוָרה ּבֹו ִנְכּתְ ּכָ ֶלְך" - ׁשֶ ר ֶאת ִסְפרֹו  "אֹוַצר ַהּמֶ ֵרה ִחּבֵ ׁש ֶעׂשְ ׁשֵ

י ַהּתֹוָרה ַוֲחִדיָרה ְלֹעֶמק ָהִעְנָיִנים. ָכל ִמְכַמּנֵ ִליָטה ּבְ ְסַמְך ׁשְ

ְּפִרי ַצִּדיק ַוִּיְקָרא )פרשת אחרי אות ו(, ֵיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ֵּגיִהֹּנם, ֵּגיִהֹּנם ֶׁשל ֵאׁש ֶנֶגד 

ִנְקְראּו ֵאׁש, ְוֵגיִהֹּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג  ְוַהָּכבֹוד ֶׁשֻּכָּלם  ְוַהַּתֲאָוה  ָּכל ַהָּׁשֹלׁש ְקִלּפֹות ַהִּקְנָאה 

ֶנֶגד ְקִלַּפת ֲעָמֵלק.

ְּדֵאין  ו(  כו,  רבה  )בראשית  ֶאְלָעאי  ַרִּבי  ֶּבן  ְיהּוָדה  ר'  קפג(,  )עמוד  ַהָּׁשִבין  ַּתָּקַנת 

ֶׁשֶּנֱאַמר "רּוֲחֶכם  ֵאׁש יֹוָצא ִמּגּופֹו ֶׁשל ָרָׁשע ּוְמַלַהְטּתֹו,  ֶאָּלא  ֶלָעִתיד ָלבֹוא  ֵּגיִהֹּנם 

ֵאׁש ֹּתאַכְלֶכם" )ישעיה לג, יא(, ְוֶזהּו ְוִאָּׁשם ַהְינּו ָהֵאׁש ֶׁשָּלֶהם ַהּיֹוָצא ִמּגּוָפם ֶזה ֹלא 

ִתְכֶּבה ַּגם ֶלָעִתיד, ֶׁשֵאין ֵּגיִהֹּנם ֶׁשְּכָבר ָּכָלה ְוֵהם ֹלא ָּכלּו ְוֵכן ָהֵאׁש ֶׁשִּמּגּוָפם.

• • •
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נח(  פרשת  בראשית  התורה  על  טוב  שם  הבעל  לספר  )מחובר  ַחִּיים  ַמִים  ְמקֹור  ַּבֵּסֶפר 

ָּכַתב, ְוֵכן ַהְמַהְרֵהר ִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָקִׁשים, עֹוֵמד ַמָּמׁש ְּבֵגיִהֹּנם, ְוֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם 

ַמָּמׁש ּבֹוֵער ּבֹו, ְוהּוא ְּבַחָּייו ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַאַחר מֹותֹו, ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים, 

ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ְּבִׂשְמָחה אֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. עֹוד 

ָּכַתב )בראשית פרשת נח(, ָצִריְך ַלֲעֹמד ְלָפָניו ִיְרַאת ֹעֶנׁש, ִּכי ַעל ָּכל ִחּמּום ַמֲחָׁשבֹות 

חּוץ  ִמיָתה  ַטֲעֵמי  ַּפַעם  ֶאֶלף  ְוִיְטֹעם  ַמְדֵרגֹות  ַהְרֵּבה  ֵיֵרד  יֹוֵתר,  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ָרעֹות 

ֵמָעְנֵׁשי ֵּגיִהֹּנם ְמרּוִרים ְוָצרֹות ַהְרֵּבה ּוְנִפילֹות ְיסֹוְבבּוהּו, ָּכל ֶזה ִיֵּתן ַהַּמְׂשִּכיל ַעל 

ִלּבֹו. ּומֹוִסיף )שם(, ֶׁשַעל ְיֵדי ִיְרַאת ֹעֶנׁש ֶׁשֵּיַדע ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ִיְדֶחה 

ְוַיֲהֹרג אֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ָרָעה, ִּכי ַהָּבא ְלָהְרְּגָך ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו.



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 27ַהּגֵ

רֹון ֶרק ַאח  ּפֶ

ֶׁשִּנְרֶאה  ַהֲחִסידּות,  ְּבתֹוַרת  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּגאֹוִנים  ִמִּדְבֵרי  ַּכָּמה  ָנִביא  ֶזה  ְּבֶפֶרק 

ִמִּדְבֵריֶהם ִלְכאֹוָרה, ֶׁשַהֵּגיִהֹּנם הּוא ׁשֹוֶנה ִמָּכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ְלֵעיל. ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות 

ָּתלּו ְּבִדְבֵרי ָקְדָׁשם ַהְרֵּבה ּבּוֵקי ְסִריֵקי ]ְּדָבִרים ְטֵפִלים ְוֵאיָנם ְנכֹוִנים, ַעֵּין ֲעבֹוָדה 

ָזָרה ַּדף לז ַעּמּוד ב[, ְוָלא ִניָחא ְלהּו ְלאֹוָתם ַצִּדיִקים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ֶׁשֹּיאְמרּו ְוִיְתלּו 

ְּבִדְבֵריֶהם ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים, ּוְכֵדי ְלַיֵּׁשב ִמָּקָחם ֶׁשל ַצִּדיִקים – ָאַמְרנּו ְלָהִביא ִּדְבֵריֶהם 

ּוְלָבֲאָרם ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא.

ֵראִׁשית ֵיׁש ְלַצֵּין, ֶׁשֵאין ְּבֹכַח ֵאי ִמי ֵמָהַאֲחרֹוִנים ַוֲאִפּלּו ֵמָהִראׁשֹוִנים ַלֲחֹלק ַעל 

ִּדְבֵרי ֲחַז"ל, ַהְּגָמרֹות ְוַהִּמְדָרִׁשים ַהְמֵלִאים ֵמִעְנְיֵני ַהֵּגיִהֹּנם, ָּכְך – ֶׁשַּגם ִאם ִנְמָצא 

ְלַקֵּבל  ֵּגיִהֹּנם, ֹלא נּוַכל  ֶׁשִּיְכֹּתב ְּבִסְפרֹו ֶׁשֵאין יֹוֵתר  ַהַּצִּדיִקים  ַהֲחָכִמים  ְלֶאָחד ִמן 

ֶאת ְּדָבָריו ְּכמֹות ֶׁשֵהם, ְוִנְצָטֵרְך ַלֲעֹמל ְלָבֵאר ְּדָבָריו, ּוְלהֹוִציא ָלאֹור ַּתֲעלּוָמה.

ְׁשֵני  ֶׁשִּנְכְּפָלה  ּבּוָׁשה  ְּגדֹוָלה  ָּכַתב,  בהשמטות(  כב  )תורה  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ַּבֵּסֶפר 

)עיין  ַעִּמי ְלעֹוָלם"  ֵיֹבׁשּו  ְוכּו'", "ְוֹלא  ֵיֹבׁשּו  )יואל ב, כו - כז( "ְוֹלא  ַּבָּפסּוק  ְּפָעִמים 

מועד קטן דף ט ע"ב(: ַהַּגן ֵעֶדן ְוַהֵּגיִהֹּנם ֵהם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַמָּמׁש, ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא 

ְלָׁשם, ֵמֲחַמת ַהְּקִרירּות ֶׁשְּבַצד ָצפֹון ְוָדרֹום. ְוַצַער ַהּבּוָׁשה ָּגדֹול ְמֹאד יֹוֵתר ֵמֹעֶנׁש 

ֵּגיִהֹּנם, ְוָכל ִיּסּוֵרי עֹוָלם ַהֶּזה, ֵיׁש ָּבֶהם ַצַער ַהּבּוָׁשה, ֶׁשִּמְתַּבֵּיׁש ֵמֲחֵבָריו ַעל ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ִיּסּוִרין. ְוֵכן ֶלָעִתיד ָלֹבא ַצַער ַהּבּוָׁשה ָּגדֹול ְמֹאד, ַוֲאִפּלּו ָּכל ַצִּדיק ִנְכֶוה ֵמֻחָּפתֹו 

ֶׁשל ֲחֵברֹו, אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִלָּמה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא )בבא בתרא 

דף עה ע"א(.

הּוא  ַהֵּגיִהֹּנם  ֶׁשָּכל  לֹוַמר  ֶׁשִּמְתַּכֵּון   – ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשָּתלּו  ָהיּו 

ֵּגיִהֹּנם,  ֶׁשֵאין  ְוָאַמר  ִּבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ִנְרֶאה  ִּבְדָבָריו  ְנַדְקֵּדק  ִאם  ַאְך  ּבּוָׁשה,  ִעְנְיֵני  ַרק 

ְוַהּבּוָׁשה ִהיא ַהֵּגיִהֹּנם, ֶאָּלא ָאַמר ֶׁשַּצַער ַהּבּוָׁשה ָּגדֹול ְמֹאד יֹוֵתר ֵמֹעֶנׁש ַהֵּגיִהֹּנם.

ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ַהֻּמְחָזק ַצִּדיק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵיָעֵנׁש ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת 

ָּבֳעָנִׁשים נֹוָרִאים, ְוַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ֻּכָּלם ֶׁשָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ָהָיה ָרָׁשע ְוָצבּוַע, ַצַער ַהּבּוָׁשה 

ֶׁשּלֹו ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ִיְהֶיה ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמַהִּיּסּוִרים ֶׁשּסֹוֵבל, ֶׁשְּכֹכל ֶׁשִּיְגְּדלּו ִיּסּוָריו – ֵּכן 

ִּתְגַּדל ָּבְׁשּתֹו, ֶׁשֻּכָּלם ַמִּכיִרים ְויֹוְדִעים ּבֹו ֶׁשָהָיה ָרָׁשע.



רֹוִנים ַאח  ַאְדמֹוִריתם  ּתֹוַרת  28

ַּבֵּסֶפר ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף )שמות פרשת בא( ָּכַתב, ָהעֹוֶלה ִמֶּזה, ִּכי ֵאין ָלְרָׁשִעים 

ֵּגיִהֹּנם יֹוֵתר ֵמִאם ֶׁשַּמְכִניִסין אֹוָתן ְלַגן ֵעֶדן, ֶׁשֵאין ָׁשם ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוַתֲאֹות עֹוָלם 

ַהֶּזה, ַרק ַהַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבין ְוַעְטרֹוֵתיֶהן ְּבָראֵׁשיֶהם, ֵהם ֶׁשָהיּו ְּפחּוֵתי ָהֵעֶרְך ְּבֵעיֵני 

ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ִּתְסַרח )סוטה דף  ַּגֵּסי ָהרּוַח, ֶׁשָהיּו ְסרּוִחים ְּבֵעיֵניֶהם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 

מט ע"ב(, ְוַעָּתה ֵהם ְּבֹראׁש ַהְּקרּוִאים ּוִמְתַעְּדִנין ְּבַתֲענּוֵגי ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה, ְוָהֹעֶנג 

ָמִרים  ֵהם  ָיִמים  ג'  ָלַמד  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִאם  ּוָמה  ָּבֶזה,  ֻהְרְּגלּו  ֶׁשֹּלא  ֶנַגע,  ֵהם  ָלְרָׁשִעים 

ֶּׁשהּוא  ַמה  ָמָרה  לֹו  ַעָּתה  ֶׁשִהיא  ָּבֶזה  ָיָמיו  ָּכל  ֻהְרַּגל  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ֶאְצלֹו, 

ָמתֹוק, ְוָׂשִמים אֹור ַהּתֹוָרה ְלֹחֶׁשְך ְּבֵעיֵניֶהם.

ַהַּצִּדיִקים  ְּכבֹוד  ֶאת  ֶׁשִּיְראּו   – ַהֵּגיִהֹּנם  ֵמָעְנֵׁשי  ֶאָחד  ֶׁשֶּזהּו   – ַהְּדָבִרים  ּוֵבאּור 

ְוֶאת ַהֶהְפֵסד ֶׁשָּלֶהם, ְוַהַּצִּדיִקים ִמְתַעְּנִגים, ְוָהְרָׁשִעים ִמְתַנְּגִעים. ְוֶזהּו חּוץ ֵמָהֹעֶנׁש 

ַהָּׁשמּור ָלֶהם ְּבִׁשְבָעה ְמדֹוֵרי ֵּגיִהֹּנם ָּכל ֶאָחד ּוְמדֹורֹו. ּוַמה ֶּׁשָאַמר – ִּכי ֵאין ָלְרָׁשִעים 

ְלהֹורֹות  ֵּכן,  ָאַמר  ָהִעְנָין  ְלַהְפָלַגת   – ֵעֶדן  ְלַגן  ֶׁשַּמְכִניִסין אֹוָתן  ֵמִאם  יֹוֵתר  ֵּגיִהֹּנם 

ַעל ַהַּצַער ַהָּגדֹול ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה. ְודו"ק ּוָפׁשּוט.

ְוָהַרב ַהְמַחֵּבר ַעְצמֹו ֵמִביא ּוְמָתֵאר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶאת ַהֵּגיִהֹּנם ְּכֵאׁש ַמָּמׁש, ּוְכמֹו 

ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְלֵעיל. 

ַיֲעֹקב  ּתֹוְלדֹות  ֵסֶפר  ]ִלְמַחֵּבר  צו(  פרשת  )ויקרא  ַּפִּסים  ְּכֹתֶנת  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב  עֹוד 

יֹוֵסף[, עֹוד ֵיׁש לֹוַמר ְּבֶדֶרְך ֲהָלָצה, ִּכי ָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר ֵּפרּוׁש ַהַּׁש"ס )נדרים דף 

ח ע"ב( ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרֵּתָקּה, ַצִּדיִקים ִמְתַרְּפִאין 

ָלֶזה?  ֹחִלי  ִיְהֶיה  ָלֶזה  ְלָהִבין, ֵאיְך ַמה ֶּׁשהּוא ְרפּוָאה  ְוֵיׁש  ִנּדֹוִנין ָּבּה.  ּוְרָׁשִעים  ָּבּה 

ּוֵבַאְרִּתי, ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵאין ָלְרָׁשִעים ֵּגיִהֹּנם יֹוֵתר ִמַּגן ֵעֶדן, ֶׁשֵאין ׁשּום ַּתֲענּוג ְּבַגן 

ֵעֶדן ַרק ִּבְדָבִרים רּוָחִנִּיים, ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְוֵהם ֵאיָנם ֻמְרָּגִלים ָּבֶזה ְוֶנְחָׁשב ֶזה 

ָלֶהם ְלֵגיִהֹּנם, ְוִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן. ִאם ֵּכן ְמֹבָאר ַׁשִּפיר ַמה ֶּׁשַהַּצִּדיִקים ִמְתַרְּפִאים 

ָּבֶזה  ח(,  ג,  )משלי  ְוכּו'"  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  "ִרְפאּות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשהּוא  ָּבּה, 

ַעְצמֹו ִנּדֹוִנין ָהְרָׁשִעים.

ְוֵיׁש ֶׁשִּיְׂשְמחּו ִּבְדָבָריו ֶׁשִהֵּנה ָמָצאנּו ֶׁשֵאין ׁשּום ֵאׁש ֶׁשּׂשֹוֶרֶפת ַּבֵּגיִהֹּנם... ַאְך ִאם 

ִיְהֶיה ֵּכן, ַאְך ְלֵעת ַעָּתה  ְנַדְקֵּדק ִנְרֶאה ֶׁשְּמָבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשֶּלָעִתיד ָלֹבא 

ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ּוְמָתֵאר  ֵמִביא  ַהִּנְזָּכר  ַהְמַחֵּבר  ֶׁשָהַרב  ּוְבִיחּוד  ָּתִמיד ּתּוַקד ָׁשם.  ֵאׁש 

ֶׁשִּיְראּו  ָהְרָׁשִעים,  ֶׁשל  ֵמָהֳעָנִׁשים  ֶאָחד  עֹוד  ֶׁשֶּזהּו  ְועֹוד  ַמָּמׁש.  ְּכֵאׁש  ַהֵּגיִהֹּנם  ֶאת 

ַעל  ַהְמַדֵּבר  ַּבָּכתּוב  ֵּכן  ֻמְזָּכר  ּוְכָבר  סֹוְבִלים,  ֵהם  ְוֵאיְך  ִמְתַעְּנִגים,  ַהַּצִּדיִקים  ֵאיְך 
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ְוֵאֶּלה  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ֵאֶּלה  ָיִקיצּו  ָעָפר  ַאְדַמת  ִמְּיֵׁשֵני  "ְוַרִּבים  ְואֹוֵמר  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית 

ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם" )דניאל יב, ב(.

ֵּבאּור ַמֲאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ֶׁשֵאין ֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֶלֶטת ְּבפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל

עֹוד ָאַמְרִּתי ָלֹבא ּוְלָבֵאר ַמֲאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְּבֵערּוִבין )דף יט עמוד א(, ּוַבֲחִגיָגה 

)דף כז עמוד א(, ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאין אּור ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהן 

ָזָהב ָעַמד  ָּכֳעִבי ִּדיַנר  ַהָּזָהב ֶׁשֵאין ָעָליו ֶאָּלא  ִמְזַּבח  ַהָּזָהב, ָמה  ָוֹחֶמר ִמִּמְזַּבח  ַקל 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמֵלִאין ִמְצֹות ָּכִרּמֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּכָּמה ָׁשִנים ְוֹלא ָׁשְלָטה ּבֹו ָהאּור, ּפֹוְׁשֵעי 

ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך. ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש: ַאל ִּתְקֵרי ַרָּקֵתְך ֶאָּלא ֵריָקֵתְך, 

ֶׁשֲאִפּלּו ֵריָקִנין ֶׁשָּבְך ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרּמֹון - ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 

ְוָכְתבּו ַהּתֹוָספֹות ַּבֲחִגיָגה )שם(, ִּדְבפֹוְׁשִעים ְקָצת ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאת ְּדָבָריו.

ֵאין אּור  ָּכֵאֶּלה  ּופֹוְׁשִעים  ָּכִרּמֹון.  ִמְצֹות  ְמֵלִאים  ֶׁשֵהם  ֶּׁשָאַמר  ִמַּמה  ְוֵכן מּוָכח 

ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם.

ַהַּצַער  ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת  ֵּפֵרׁש, ֶׁשַרק ּפֹוְׁשִעים  )ד"ה לעולם לא(  ְּבֵערּוִבין  ְוַהְּמִאיִרי 

ֵאּלּו  ֵהם  ִמְׁשָּפטֹו,  ֹיֶׁשר  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ּוְבֶׁשַבח  ַהִּדין,  ְּבַהְצָּדַקת  ַהִּמיָתה  ְוִיּסּוֵרי 

ֶׁשִּנּצֹוִלים ִמִּיּסּוֵרי ַהֵּגיִהֹּנם.

ֲחִגיָגה )שם( ]ְלר' ַרֲחִמים ַחי ָחִויָתה  ה ּבַ ֻהּנָ ְרֵחי ּכְ ֶפר ּפִ ּסֵ אּור נֹוָסף ָמָצאנּו ּבַ ּבֵ
ַנת תרס"א )1901(. היה רב הקהילה  ׁשְ א )ּתּוִניְסָיה( ּבִ 'ְרּבָ ּגֶ ִאי  ֵהן נֹוַלד ּבָ ַהּכֹ
ה  היהודית בג'רבא, ובסוף ימיו רב מושב ברכיה )סמוך לאשקלון(, ּוְלַמֲעׂשֶ
ה  ְלִמיִדים ַהְרּבֵ פּוצֹות. ֶהֱעִמיד ּתַ ָרֵאל ּוַבּתְ ִיׂשְ א ּבְ 'ְרּבָ ל עֹוֵלי ּגֶ ל ּכָ ם ׁשֶ ַרּבָ
ּוְתׁשּובֹות.  ֵאלֹות  ׁשְ ִסְפֵרי  ל  ׁשֶ ָרִכים  ּכְ ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ים,  ַרּבִ ְסָפִרים  ְוָכַתב 

תשי"ט )1959([, ִנְפַטר ּבְ

ְּבַיד  ַהַּמֲחִזיִקים  ָהָאֶרץ,  ַעֵּמי  אֹוָתם  ַהְינּו  ָּכִרּמֹון  ִמְצֹות  ֶׁשְּמֵלִאים  ֶּׁשָאַמר  ְּדַמה 

ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶזה זֹוִכים ֶׁשֵאין אּור ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם 

ְוֵהֵגן ַעל ַהּתֹוָרה  ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה,  ּוְכמֹו ֶׁשַהָּממֹון ֶׁשָּנְתנּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָׁשַמר 

ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ֵּתֵלְך ְלִאּבּוד ָחס ְוָׁשלֹום, ָּכְך הּוא ֵמֵגן ְוׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם 

ֶׁשֹּלא ִיְכלּו ְוֹיאְבדּו ָּבֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם.

ִוי הֹוְרִויץ י ְצִבי ִהיְרׁש ַהּלֵ ן ַרּבִ יְנָחס ּבֶ י ּפִ ּוַבֵּסֶפר ָּפִנים ָיפֹות )שמות פרק כו(, ְלַרּבִ
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ִנים.  ַחת ַרּבָ ּפַ ַנת תצ"א )1730( ְלִמׁשְ ׁשְ פֹוִלין ּבִ ּבְ ִעיר ְטׁשֹוְרְטקֹוב ׁשֶ  ]נֹוַלד ּבָ
ֶאָחיו  י  ּוִמּפִ ְטׁשֹוְרְטקֹוב,  ּבִ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ָהָיה  ׁשֶ ָאִביו  י  ִמּפִ ּתֹוָרה  ָלַמד 
מּוֵאל  ׁשְ ְור'  רֹוְסקּורֹוב,  ּפְ ִעיר  ּבָ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ְלָיִמים  ַנחּום,  ר'  דֹוִלים  ַהּגְ
ִהְתָקְרבּו  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ּבּוְרג.  ִניֶקְלׂשְ ָהִעיר  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ְלָיִמים  ֶמְלֶקא,  ׁשְ
ם  ַעל ׁשֵ ְלִמיד ַהּבַ ְזִריְטׁש, ּתַ ר ִמּמֶ ב ּבֶ מּוֵאל ְלר' ּדֹ יְנָחס ְור' ׁשְ ָהַאִחים ר' ּפִ
ַנת תקל"ב  ָעִרים ׁשֹונֹות, ּוִבׁשְ נּות ּבְ ַרּבָ יְנָחס ּבְ ׁש ר' ּפִ ּמֵ ְך ׁשִ ֶהְמׁשֵ טֹוב. ּבַ
ַנת תקכ"ט -  ׁשְ ל ר' ַאְבָרָהם ַאִביׁש )ִנְפַטר ּבִ א ֶאת ְמקֹומֹו ׁשֶ ה ְלַמּלֵ )1772( ֻמּנָ

ִנים,  ְך 33 ׁשָ ֶמׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ַמיין, ּוְבַתְפִקיד ֶזה ׁשִ ל ְפַרְנְקפּוְרט ּדְ ּה ׁשֶ ַרּבָ 1768( ּכְ

ַנת תקס"ה )1805([,  ׁשְ ַעד מֹותֹו ּבִ

ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש  ִמְצַטֲעִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּפֹוְׁשֵעי  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ֶׁשַּכָּוַנת  ָּבֶזה,  ֵּבֵאר עֹוד 

ט  )דף  ְּבסֹוָטה  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ָּכִעְנָין  ְלַגְמֵרי,  אֹוָתם  ְמַכֶּלה  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא  ְּבֵגיִהֹּנם, 

ע"א( ִחַּצי ֲאַכֶּלה ָּבם ִחַּצי ָּכִלים ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים, ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה )דף 

יז ע"א(, ְּבפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְּבגּוָפן, ֵּגיִהֹּנם ָּכֶלה ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים, ֶׁשֵאין ַהֵּגיִהֹּנם ְמַכֶּלה 

ִמֶּזה  ִלְלֹמד  ֵאין  ֲאָבל  ְלַגְמֵרי,  ִנְׂשַרף  ֶׁשֹּלא  ַהָּזָהב  ִמִּמְזַּבח  ִנְלַמד  ְוֶזה  ְלַגְמֵרי,  אֹוָתם 

ֶׁשֵאיָנם ִמְצַטֲעִרים. ּוְכֵעין ֶזה ָּכַתב ְּבׁשּו"ת ִמְׁשֶנה ֲהָלכֹות )חלק י סימן שי( ַעֵּין ָׁשם.

ה ִפּלָ א ּתְ ָ ְלִסּיּום ִנׂשּ

ִלְפֵני נֹוָרא ֲעִליָלה

ְבֵרי ֲחַז"ל ָהֲאמּוִרים מּו ּדִ ְתַקּיְ ּיִ ׁשֶ

ים ְדָרׁשִ ָמָרא ּוַבּמִ ּגְ ּבַ

א" ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ "ּכָ

א ֶזה ּוַבּבָ דּו ֶאת ֶחְלָקם ּבָ ְולֹא ְיַאּבְ

ִחית ְוָרָעה ל ַמׁשְ ְצלּו ִמּכָ ְוִיּנָ

ל ֵחְטא ָעֹון ַוֲעֵבָרה ּוִמּכָ

ְתׁשּוָבה ְוַהחֹוְטִאים ָיׁשּובּו ּבִ

נּו ְלָעְבדֹו ֵמַאֲהָבה ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ

ָרֵאל ִויַרֵחם ה' ַעל ַעם ִיׂשְ

ּוִבְמֵהָרה, ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל

ַבח ְלֵא-ל ּבֹוֵרא עֹוָלם. ַלם ׁשֶ ם ְוִנׁשְ ּתַ
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ִּפי  ַעל  ַהֵּגיִהֹּנם  ַמהּו  ְוֵתאּוִרים  ִלּקּוִטים  ְמַעט  ָּכאן  ְלָהִביא  ָאַמְרנּו  ַהּקֹוְרִאים  ְלתֹוֶעֶלת 
ַהְרָּגָׁשה  ַרק  ֶזה  ֶׁשַהֵּגיִהֹּנם  ָהאֹוְמִרים  ִּדְבֵרי  ָּכל  ְלַהְפִריְך ֶאת  ְּכֵדי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ֹלא ְנִעיָמה אֹו ּבּוָׁשה....

ְּבִעְנְיֵני  ֵמיְמרֹות  ִלּקּוט  ְמִביִאים   )91 עמוד  גיהנם  עדן;  גן  פרק  )אייזנשטיין  ַהִּמְדָרִׁשים  ְּבאֹוַצר 
ֵּגיִהֹּנם' ]הובא גם בספר ראשית חכמה שער היראה פרק יב[.  'ַמֶּסֶכת  ַהִּנְקָרא  ַהֵּגיִהֹּנם 
ַלֲהָבַנת  ִקּׁשּור  ִמּלֹות  ]ְוהֹוַסְפנּו  ְוִכְלׁשֹוָנם  ִּכְכָתָבם  ַהָּללּו  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָנִביא  ְוָאַמְרנּו 

ָהִעְנָין ְּבסֹוְגַרִים ְמֻרָּבִעים[:

ם יִהּנֹ ֶכת ּגֵ ַמּסֶ
ְּכִתיב "ִלְפֵני ַזְעמֹו ִמי ַיֲעמֹוד ּוִמי ָיקּום ַּבֲחרֹון 
]ִלְדֹרׁש  ָּפַתח  ְזֵעיָרא  ר'  ו(,  א,  )נחום  ַאּפֹו" 
)משלי  ַהב"  ַהב  ָבנֹות  ְׁשֵּתי  "ַלֲעלּוָקה  ְוָאַמר[ 
ֶׁשל  ִּכּתֹות  ְׁשֵּתי  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר  טו(,  ל, 

ַמְלָאִכים עֹוְמִדים ַעל ִּפְתֵחי ֵּגיִהֹּנם, ְואֹוְמרֹות 
ַהב ַהב ַאְיֵּתי ַאְיֵּתי ]ָהִביאּו ָהִביאּו ֶאת ִנְׁשמֹות 
ֶׁשּקֹול  ֵּגיִהֹּנם  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  ָהְרָׁשִעים[, 
ַנֲהָמָתּה הֹוֵלְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו, ְוָלָּמה 
ִנְקָרא ְׁשמֹו ָּתְפֶּתה, ֶׁשַהֹּכל ִנְכָנִסים ָׁשם ְּבִפּתּוי 

ֶׁשל ֵיֶצר ָהָרע. 

ְּבֵעֶמק  "ֹעְבֵרי  ָּפַתח  יֹוָחָנן  ר'  ִראׁשֹון:  ֶּפֶרק 
ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא 
מֹוֶרה" )תהלים פד, ז(, ְמַלֵּמד ֶׁשָהָרָׁשע ִמְתַוֶּדה 
ֶׁשַהְּמֹצָרע  ְּכֵׁשם  ַמְעָלה[  ֶׁשל  ִּדין  ]ְּבֵבית 
ִמְתַוֶּדה ְואֹוֵמר - ֲאִני ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני ָעַבְרִּתי 
ְּפלֹוִני  ְּביֹום  ְּפלֹוִני  ְּבָמקֹום  ְּפלֹוִנית  ֲעֵבָרה 

ִּבְפֵני ְּפלֹוִני ְּבַמֲעַמד ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני. 

ֶאָחד  ַּבָּים,  ֶאָחד  ְּבֵגיִהֹּנם  ֵיׁש  ֵעִדים  ְׁשֹלָׁשה 
ִמַּנִין,  ֶׁשַּבָּים  זֹו  ַּבִּיּׁשּוב.  ְוֶאָחד  ַּבִּמְדָּבר, 
קֹוִלי"  ָׁשַמְעָּת  ִׁשַּוְעִּתי  ְׁשאֹול  "ִמֶּבֶטן  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵּכן  ְוָאַמר  ַהֵּגיִהֹּנם,  ֶזהּו  ]ְוַהְּׁשאֹול  ג(  ב,  )יונה 

ֶׁשַּבִּמְדָּבר  זֹו  ַּבָּים[.  ַהָּדָגה  ִּבְמֵעי  ֶׁשָהָיה  יֹוָנה 

)במדבר  ְׁשֹאָלה"  ַחִּיים  "ְוָיְרדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמַּנִין, 
ְּבַאְדַמת  ֶׁשִּנְבְלעּו  ֹקַרח  ְּבלּוֵעי  ]ֵהם  לג(  טז, 

ְוָׁשם  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ִעם  ַמֲחֻלְקָּתם  ַעל  ַהִּמְדָּבר 
ָיְרדּו ַלְּׁשאֹול הּוא ַהֵּגיִהֹּנם[. זֹו ֶׁשַּבִּיּׁשּוב ִמַּנִין, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ְנֻאם ה' ֲאֶׁשר אּור לֹו ְּבִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו 

ם" )ישעיה לא, ט(.  ִּבירּוָׁשלִָ

אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ְּבֵגיִהּנֹם,  ֵיׁש  ֵאׁש  ִמיֵני  ֲחִמָּׁשה 
ְוׁשֹוָתה, ׁשֹוָתה ְוֵאיָנּה אֹוֶכֶלת, אֹוֶכֶלת ְוֵאיָנּה 
ֵאׁש  ְוֵיׁש  ׁשֹוָתה,  ְוֹלא  אֹוֶכֶלת  ֹלא  ׁשֹוָתה, 
ְוֵיׁש ָּבּה  ְּכָהִרים,  ֶּגָחִלים  ָּבּה  ֵיׁש  אֹוֶכֶלת ֵאׁש. 
ַהֶּמַלח,  ְּכָים  ֶּגָחִלים  ָּבּה  ֵיׁש  ִּכְגָבעֹות,  ֶּגָחִלים 
ָּבּה  ֵיׁש  ְּגדֹולֹות.  ַּכֲאָבִנים  ֶּגָחִלים  ָּבּה  ְוֵיׁש 
ְנָהרֹות ֶׁשל ֶזֶפת ְוֶׁשל ָּגְפִרית מֹוְׁשִכין ְורֹוְתִחין 

ַּגֲחֵלי ְרָתִמים. 

ּדֹוֲחִפין  ַחָּבָלה  ַמְלֲאֵכי   - ָרָׁשע  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר 
אֹותֹו ַעל ָּפָניו ַוֲאֵחִרים ְמַקְּבִלים אֹותֹו ֵמֶהם, 
ְודֹוֲחִפין אֹותֹו ִלְפֵני אּור ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ּופֹוֶעֶרת 
ִּפיָה ּובֹוַלְעּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָלֵכן ִהְרִחיָבה ְּׁשאֹול 
ֲהָדָרּה  ְוָיַרד  ֹחק  ִלְבִלי  ִפיָה  ּוָפֲעָרה  ַנְפָׁשּה 
יד(.  ה,  )ישעיהו  ָּבּה"  ְוָעֵלז  ּוְׁשאֹוָנּה  ַוֲהמֹוָנּה 
ַנֲעֶׂשה[ ְלִמי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ִמְצָוה ַאַחת  ]ָּכל ֶזה 
ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאָבל  ְזכּות,  ְלַכף  ֶׁשַּמְכִריעֹו 
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ָּבִאים  ַרִּבים  ְוִיּסּוִרין  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה 
"ַּגם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵּגיִהֹּנם,  ֶׁשל  ִמִּדיָנּה  ִנּצֹול  ָעָליו 
ְוכּו'  ָרע  ִאיָרא  ֹלא  ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ֵאֵלְך  ִּכי 
כג,  )תהלים  ְיַנֲחֻמִני"  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך 
"ּוִמְׁשַעְנֶּתָך"  ִיּסּוִרין,  ֵאּלּו   - "ִׁשְבְטָך"  ד(, 

- זֹו ַהּתֹוָרה. 

• • •

ְרָׁשִעים  "ְוֵעיֵני  ָּפַתח:  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֵׁשִני:  ֶּפֶרק 
ַמַּפח  ְוִתְקָוָתם  ִמְנֶהם  ָאַבד  ּוָמנֹוס  ִּתְכֶליָנה 
ָּכֶלה  ֶׁשֵאינֹו  ]ָהָרָׁשע[  ּגּוף  יא, כ(.  )איוב  ָנֶפׁש" 
יֹוֵצאת  ְוִנְׁשָמתֹו  אֹותֹו[,  ֶׁשּׂשֹוְרִפים  ]ַלְמרֹות 
ְּבֵאׁש ֶׁשֵאינֹו ִנְכֶּבה, ַוֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ִּכי 
תֹוַלְעָּתם ֹלא ָתמּות ְוִאָּׁשם ֹלא ִתְכֶּבה" )ישעיה 

סו, כד(. 

ָהַלְכִּתי  ַאַחת  ַּפַעם  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻשַׁע  ַרִּבי  ָאַמר 
ְלטֹוב,  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ּוָמָצאִתי  ַּבֶּדֶרְך 
ָאַמר ִלי ְרצֹוְנָך ֶׁשַאֲעִמיְדָך ַעל ַׁשַער ֵּגיִהֹּנם? 
ֶׁשְּתלּוִיין  ָאָדם  ְּבֵני  ֶהְרַאִני  ֵהן.  לֹו  ָאַמְרִּתי 
ּוְבֵני  ִּביֵדיֶהם,  ֶׁשְּתלּוִיין  ָאָדם  ּוְבֵני  ְּבָחְטָמם 
ֶׁשְּתלּוִיין  ָאָדם  ּוְבֵני  ִּבְלׁשֹוָנם,  ֶׁשְּתלּוִיין  ָאָדם 
ְּבַדֵּדיֶהן,  ֶׁשְּתלּויֹות  ָנִׁשים  ְוֶהְרַאִני  ְּבַרְגֵליֶהם, 
ְוֶהְרַאִני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּתלּוִיין ְּבֵעיֵניֶהם, ְוֶהְרַאִני 
ּוְבֵני  ְּבָׂשָרם,  אֹוָתם  ֶׁשַּמֲאִכיִלין  ָאָדם  ְּבֵני 
ּוְבֵני  ְרָתִמים,  ַּגֲחֵלי  אֹוָתם  ֶׁשַּמֲאִכיִלין  ָאָדם 
אֹוָתם.  אֹוְכִלין  ְותֹוָלִעים  ַחִּיים  יֹוְׁשִבים  ָאָדם 
תֹוַלְעָּתם  "ִּכי  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּכתּוב  ֵאּלּו  ִלי  ָאַמר 
ֶׁשַּמֲאִכיִלין  ָאָדם  ְּבֵני  ְוֶהְרַאִני  ָתמּות".  ֹלא 
ַעל  אֹוָתם  ַמֲאִכיִלין  ְוָהיּו  ַּדק,  חֹול  אֹוָתם 
ָּכְרָחם ְוִׁשֵּניֶהם ִנְׁשָּברֹות, ְוהקב"ה אֹוֵמר ָלֶהם 
ָמתֹוק  ָהָיה  ַהָּגֵזל  ֶאת  ְּכֶׁשֲאַכְלֶּתם  ְרָׁשִעים 
ְּבִפיֶכם, ְוַעָּתה ֵאין ָּבֶכם ֹּכַח ֶלֱאֹכל, ְלַקֵּים ַמה 

ח(.  ג,  )תהלים  ִׁשַּבְרָּת"  ְרָׁשִעים  "ִׁשֵּני  ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ְוֶהְרַאִני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִליִכין אֹוָתם ִמן ָהֵאׁש 
ֶׁשרֹוֶעה  ֶזה  ְּכרֹוֶעה  ָלֵאׁש,  ַהֶּׁשֶלג  ּוִמן  ַלֶּׁשֶלג 
ַהָּכתּוב אֹוֵמר  ַוֲעֵליֶהם  ְלַהר.  ֵמַהר  ֹצאנֹו  ֶאת 
ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם  ָמֶות  ַׁשּתּו  ִלְׁשאֹול  "ַּכֹּצאן 
ְיָׁשִרים ַלֹּבֶקר ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו" 

)תהלים מט, טו(. 

ְמֻמֶּנה  ּוַמְלָאְך  ַמְלָאְך  ָּכל  יֹוָחָנן,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְוָדן אֹותֹו  ָּבא  ֶזה  ַאַחת.  ֲעֵבָרה  ֹעֶנׁש  ְלִהָּפַרע 
ֻּכָּלם  ְוֵכן  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוֵכן  ַהֵּׁשִני  ְוֵכן  לֹו,  ְוהֹוֵלְך 
ְּבָידֹו.  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵברֹות  ְלָכל  ֶׁשַּמְׁשִליִמין  ַעד 
]ָמָׁשל[ ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלַבַעל חֹוב ֶׁשָהָיה 
ֵאֶצל  ְוהֹוִליכּוהּו  ַהְרֵּבה  חֹובֹות  ַּבֲעֵלי  לֹו 
ָלֶכם?  ֶאֱעֶׂשה  ָמה  ַהֶּמֶלְך  ָלֶהם  ָאַמר  ַהֶּמֶלְך, 
ַנְפׁשֹו  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֵּביֵניֶכם.  ְוַחְּלקּוהּו  ְלכּו 
ִנְמֶסֶרת ְּבֵגיִהֹּנם ְלַמְלָאִכים ַאְכָזִרים ּוְמַחְּלִקים 

אֹותֹו ֵּביֵניֶהם. 

• • •

ְלֵגיִהֹּנם  יֹוְרִדין  ְׁשֹלָׁשה  ַּתְנָיא  ְׁשִליִׁשי:  ֶּפֶרק 
ְוֵאין עֹוִלין, ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני 
ְוַהִּנְׁשָּבע ְּבֵׁשם ה' ַלֶּׁשֶקר, ְוֵיׁש  ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, 
אֹוְמִרים ַאף ַהִּמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו, ְוַהְמַסְכֵסְך 

ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ְלָהִביא ְמִריָבה ֵּביֵניֶהם. 

ָהִרים  ִלְׁשֵני  אֹוָתן  מֹוִליִכין  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל 
ַׁשָּבת  ּוְבמֹוָצֵאי  ָׁשם,  ּוַמִּניִחין אֹוָתן  ֶׁשֶלג  ֶׁשל 
ַמֲחִזיִרין אֹוָתם ִלְמקֹוָמם, ּוַמְלָאְך יֹוֵצא ְודֹוֵחף 
אֹוָתם ּוַמֲחִזיר אֹוָתם ִלְמקֹוָמם ְּבֵגיִהֹּנם. ּוֵמֵהן 
ְּכֵדי  ְׁשֵחיֶהם  ֵּבית  ַּתַחת  ְונֹוְתִנין  ֶׁשֶלג  נֹוְטִלין 
ְלַצֵּנן אֹוָתם ]ֵמֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם[ ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהֹחל, 
ֶׁשַאף  ָלֶכם  אֹוי  ְרָׁשִעים  ָלֶהם  אֹוֵמר  ְוהקב"ה 
ֹחם  ַגם  "ִצָּיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּגֹוְזִלים,  ַאֶּתם  ְּבֵגיִהֹּנם 
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יט(  כד,  )איוב  ָחָטאּו"  ְׁשאֹול  ֶׁשֶלג  ֵמיֵמי  ִיְגְזלּו 
ְּכלֹוַמר ַאף ִּבְׁשאֹול ָחָטאּו. 

• • •

ִמיָתָתם[  ]ֶׁשַאַחר  ֹחֶדׁש  י"ב  ָּכל  ְרִביִעי:  ֶּפֶרק 
ַרְגֵלי  ַּתַחת  ְמַפַּזְרָּתן  ְוָהרּוַח  ֵאֶפר  ַנֲעִׂשים 
ִיְהיּו  ַהַּצִּדיִקים, ִּדְכִתיב "ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי 
ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם" )מלאכי ג, כט(, ְוַאַחר 
ָּכְך ִנְׁשָמָתן חֹוֶזֶרת ָּבֶהם ְוֵהם יֹוְצִאים ִמֵּגיִהֹּנם, 
ּוְפֵניֶהם ְׁשֹחרֹות ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה ְוֵהם ַמְצִּדיִקים 
ָיֶפה  ]ַלקב"ה[  ְואֹוְמִרים  ַהִּדין  ֶאת  ֲעֵליֶהם 
ָּגַזְרָּת ָעֵלינּו ָיֶפה ַּדְנָּתנּו, ְלָך ה' ַהְּצָדָקה ְוָלנּו 

ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים ַּכּיֹום ַהֶּזה. 

]ֵּכן נֹוֲהִגים ִעם ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל[ ֲאָבל ]ְּבִרְׁשֵעי[ 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָּדִנים אֹוָתם 
ְּבִׁשְבָעה ְמדֹורֹות ֶׁשל ֵאׁש ּוְבָכל ָמדֹור ּוָמדֹור 

ִּכֵּסא  ִמַּתַחת  יֹוֵצא  ִּדינּור  ּוְנַהר  ֹחֶדׁש.  י"ב 
ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ְוהֹוֵלְך  ֲעֵליֶהם  ְויֹוֵרד  ַהָּכבֹוד 

ְוַעד סֹופֹו. 

ְוז' ְמדֹורֹות ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ]ְּבתֹוְך ַהֵּגיִהֹּנם[ ּוְבָכל 
ָמדֹור ּוָמדֹור ֵיׁש ּבֹו ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָּבִּתים, ּוְבָכל 
ַּבִית ּוַבִית ֵיׁש ּבֹו ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ַחּלֹונֹות, ּוְבָכל 
ָמָרה,  ַּכֵּדי  ֲאָלִפים  ֵׁשֶׁשת  ּבֹו  ֵיׁש  ְוַחּלֹון  ַחּלֹון 
ְוֻכָּלם ְמֻזָּמִנים ְלסֹוְפִרים ּוְלַדָּיִנים, ֶׁשֹּלא ָעׂשּו 
"ְוָנַהְמָּת  ְׁשֹלֹמה  ָאַמר  ָׁשָעה  ּוְלאֹוָתּה  ַּכהֹוֵגן, 
ְבַאֲחִריֶתָך ִּבְכלֹות ְּבָׂשְרָך ּוְׁשֵאֶרָך ְוגֹו'" )משלי 
]ֵמֹעֶנׁש[,  ִנְמָלט  ֵאינֹו  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  יא(.  ה, 

טֹוִבים.  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ּבֹו  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
ַאֲחֵרי ָּכל ֹזאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַרֵחם ַעל 
ְוֹלא  ָאִריב  ְלעֹוָלם  ֹלא  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרּיֹוָתיו 
ָלֶנַצח ֶאְּקצֹוף ִּכי רּוַח ִמְּלָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנָׁשמֹות 

ֲאִני ָעִׂשיִתי" )ישעיה נז, טז(. 

ְסִליק ַמֶּסֶכת ֵּגיִהֹּנם

ְלַהְׁשָלַמת ָהִעְנָין הֹוַסְפנּו ִלּקּוט נֹוָסף ֵמִעְנְיֵני ַהֵּגיִהֹּנם ַהִּנְקָרא 'ֶּפֶרק ִמֵּגיִהֹּנם ְלר' ִיְצָחק 

ֶּבן ַּפְרָנְך'. הּוָבא ַּגם ְּבאֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל )עמוד 92(.

ָאָדם  ֶׁשל  ֲעֹונֹוָתיו  ָּכל  אֹוֵמר,  ִיְצָחק  ַרִּבי 
"ַוְּתִהי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעְצמֹוָתיו  ַעל  לֹו  ֲחקּוִקים 
ְוָכל  כז(,  לב,  )יחזקאל  ַעְצמֹוָתם"  ַעל  ֲעֹוֹנָתם 

ְזֻכּיֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ּכֹוְתִבים לֹו ַעל ַיד ְיִמינֹו. 

ִּבְזֻכּיֹוָתיו  ְמִעיִדין  ֵאין  אֹוֵמר  ְיהֹוֻשַׁע  ַרִּבי 
ְּפִטיָרתֹו,  ִּבְׁשַעת  ֶאָּלא  ָאָדם  ֶׁשל  ּוְבחֹובֹוָתיו 
ַוֲאִפּלּו ִׂשיָחה ַקָּלה ֶׁשֵאין ָּבּה ֵחְטא, ַמִּגיִדים לֹו 
ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו. ָהא ֵּכיַצד, ְּכֶׁשָאָדם ֵמת 
ַמְלַאְך  ָהֶאָחד  ַהָּׁשֵרת,  ַמְלֲאֵכי  ג'  ָעָליו  ָּבִאין 

אֹוֵמר  ְמֻמֶּנה,  ְוָהֶאָחד  סֹוֵפר,  ְוָהֶאָחד  ַהָּמֶות 
ָאַמר  ִקְּצָך,  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ָלָאָדם[  ]ַהַּמְלָאְך  לֹו 
ִקִּצי,  ִהִּגיַע  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ֵכן  ֵאינֹו  ]ָהָאָדם[  לֹו 
ּוְׁשנֹוָתיו,  ָיָמיו  ַהּסֹוֵפר  ַהַּמְלָאְך  חֹוֵׁשב  ִמָּיד 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ּפֹוֵתַח ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו ְורֹוֶאה 

ֶאת ַמְלַאְך ַהָּמֶות ּוִמְזַּדְעֵזַע ְונֹוֵפל ַעל ָּפָניו. 

ִמּסֹוף  ֶׁשָאְרּכֹו  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו 
ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו. ַוֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ֶׁשל 

ָרָׁשע, ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו. 
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ִנְפָטר  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְּבָׁשָעה  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ַמְלֲאֵכי  ֶׁשל  ִּכּתֹות  ג'  ָעָליו  ָּבִאין  ָהעֹוָלם  ִמן 
ָאָבד  "ַהַּצִּדיק  אֹוֶמֶרת  ַאַחת  ַּכת  ַהָּׁשֵרת, 
ַּכת  א(,  נז,  )ישעיה  ֵלב"  ַעל  ָׂשם  ִאיׁש  ְוֵאין 
נז,  )ישעיה  ְוגֹו'"  ָׁשלֹום  "ָיֹבא  אֹוֶמֶרת  ְׁשִנָּיה 
ִצְדֶקָך"  ְלָפֶניָך  "ְוָהַלְך  אֹוֶמֶרת  ג'  ַּכת  ב(, 

ח(.  נח,  )ישעיה 

ָלָאָדם  לֹו  עֹוְמִדים  ַמְלָאִכים  ד'  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו 
ְּכֶׁשָּתֹבא  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ִמן  ְּפִטיָרתֹו  ִּבְׁשַעת 
ֶאָחד  קֹול  ִּתְזַעק  ָהעֹוָלם  ִמן  ִלָּפֵטר  ַהְּנָׁשָמה 
ְואֹוֶמֶרת - ֶאֶרץ ֶאֶרץ ֶׁשָהַלְכִּתי ָעַלִיְך ַהִּציֵלִני 
"ַלה'  ְואֹוֵמר  ַהַּמְלָאְך  ְועֹוֶנה  ַהָּמֶות,  ִמִּדין 

ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" )תהילים כד, א(. צֹוֶעֶקת קֹול 

ּוִמְׁשַּפְחִּתי  ְקרֹוַבי  ַאַחי  ַאַחי   - ְואֹוֶמֶרת  ֵׁשִני 

ַהָּמֶות,  ִמִּדין  ְוַהִּצילּוִני  ּבֹואּו  ָעַלי  ַהֲחִביִבים 

ִיְפֶּדה  ָפֹדה  ֹלא  "ָאח  עֹוֶנה  ַהֵּׁשִני  ְוַהַּמְלָאְך 

ְׁשִליִׁשי  קֹול  ְוצֹוֶעֶקת  ח(.  מט,  )תהילים  ִאיׁש" 

ְואֹוֶמֶרת - ָממֹוִני ָממֹוִני ֶהָחִביב ָעַלי ַהִּציֵלִני 

ִמִּדין ַהָּמֶות ַהֶּזה, ְועֹוֶנה ַמְלָאְך ְׁשִליִׁשי ְואֹוֵמר 

"ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" )תהילים כד, א(. ְוצֹוֶעֶקת 

ּבֹואּו  ַהּטֹוִבים  ַמֲעַׂשי   - ְואֹוֶמֶרת  ְרִביִעי  קֹול 

ְרִביִעי  ַמְלָאְך  ְועֹוֶנה  ַהָּמֶות,  ִמִּדין  ְוַהִּצילּוִני 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהֱאֶמת,  ֶאל  ָקָראָת  ַעְכָׁשו  ְואֹוֵמר לֹו 

"ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך" )ישעיה נח, ח(.

• • •

ְּבאֹוַצר  ֵּכן  ַּגם  הּוָבא  ַהֶּקֶבר,  ִחּבּוט  ַמֶּסֶכת  ֶאת  עֹוד  הֹוַסְפנּו  ַהְמַעְּיִנים,  ְלתֹוֶעֶלת 

ַהִּמְדָרִׁשים ַאייֶזְנְׁשֵטיין ַהַּנ"ל )עמוד 93( ּוַבֵּסֶפר ֵראִׁשית ָחְכָמה )שער היראה פרק יב(.

ֶבר ֶכת ִחּבּוט ַהּקֶ ַמּסֶ
ֵאָליו  ָּבִאין  ֵמת?  ָאָדם  ֵּכיַצד  ִראׁשֹון:  ֶּפֶרק 
ַמְלֲאֵכי ָהָרִקיַע, ֶאָחד ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְוֶאָחד 
ֶׁשְּמֻמֶּנה  ְוֶאָחד  סֹוֵפר  ְוֶאָחד  ָמֶות  ִמַּמְלֲאֵכי 
אֹוֵמר  ִקְּצָך,  ִהִּגיַע  קּום  לֹו:  ְואֹוְמִרים  ִעּמֹו 
ָלֶהם ֲעַדִין ֹלא ִהִּגיַע ִקִּצי, ִמָּיד ּפֹוֵתַח ֶאת ֵעיָניו 
ְורֹוֶאה ַמְלָאְך, ָאְרּכֹו ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו 
ְלבּוׁשֹו  ֵעיַנִים,  ָמֵלא  ָקְדֳקדֹו  ְוַעד  ַרְגלֹו  ִמַּכף 
ְוִטָּפה  ְוַסִּכין ְּבָידֹו  ֵאׁש ְּכסּותֹו ֵאׁש, ֻּכּלֹו ֵאׁש, 
ֶׁשל ָמָרה ָּתלּוי ּבֹו, ִמֶּמָּנה ֵמת ִמֶּמָּנה ַמְסִריַח 
ְוֵאינֹו ֵמת ַעד ֶׁשרֹוֶאה  ִמֶּמָּנה ָּפָניו מֹוִריקֹות, 
"ִּכי ֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבַעְצמֹו,  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי" )שמות לג, ג(, ְּבַחֵּייֶהם ֵאיָנם 

רֹוִאים ֲאָבל רֹוִאים ְּבִמיָתָתם, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְלָפָניו 
ִיְכְרעּו ָּכל יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו ֹלא ִחָּיה" )תהלים 
ְוהקב"ה  ִקּצֹו[  ]ֶׁשִהִּגיַע  ֵמִעיד  ִמָּיד  ל(.  כב, 

ִלְבָעָליו,  ַנְפׁשֹו  ַצִּדיק הּוא מֹוֵסר  ִאם  חֹוֵתם. 
ּוַמְגִּביר  ָעְרּפֹו  ַמְקֶׁשה  הּוא  ָּגמּור  ָרָׁשע  ִאם 
ִיְצרֹו. ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֲאִפּלּו ִּבְפִטיָרתֹו ֶׁשל 

ָאָדם ָרָׁשע ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו. 

ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקֶׁשה  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן 
ִּבְׁשַעת  ָעְרּפֹו  ַמְקֶׁשה  ָּכְך  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָעְרּפֹו 
ִיְרֶאה  "ָרָׁשע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבִּדין,  ְּפִטיָרתֹו ֶׁשעֹוֵמד 

ְוָכָעס ְוגֹו'" )תהלים קיב, י(. 



ם טֹוב ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּפִ ַעל  ם  יִהּנֹ 35ַהּגֵ

אֹוֵמר?  ַמהּו  ַצִּדיק  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ִּבְׁשַעת 
ּוִבְׁשַעת  א(,  נז,  )ישעיה  ְוגֹו'"  ָאָבד  "ַהַּצִּדיק 
ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ָרָׁשע ַמהּו אֹוֵמר? ּוְבִלַּיַעל ְּכקֹוץ 

ֻמָנד ְוגֹו' )שמואל ב, כג, ו(. 

• • •

ַרִּבי  ֶאת  ]ַּתְלִמיָדיו[  ָׁשֲאלּו  ֵׁשִני:  ֶּפֶרק 
ֱאִליֶעֶזר, ֵּכיַצד ִּדין ִחּבּוט ַהֶּקֶבר? ָאַמר ָלֶהם, 
ַמְלַאְך  ָּבא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְפָטר  ִּבְזַמן 
ַהָּמֶות ְויֹוֵׁשב לֹו ַעל ִקְברֹו ּוַמֶּכה אֹותֹו ְּבָידֹו, 
לֹו  אֹוֵמר  ְׁשֶמָך.  ַהִּגיָדה  קּום  לֹו:  ְואֹוֵמר 
]ָהָאָדם ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות[: ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי 
ְּׁשִמי.  ַמה  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאיִני  ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר 
ּוַמֲעִמידֹו  ְּבגּופֹו  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ַמְכִניס  ִמָּיד 

ּוְמַחְּיבֹו ַּבִּדין. 

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻשַׁע ֶּבן ֵלִוי: ]ַמְלַאְך ַהָּמֶות[ ִחָּציו 
ֵאׁש ְוַׁשְלֶׁשֶלת ְּבָידֹו, ּוְבַפַעם ַאַחת ]ֶׁשַּמֶּכה ֶאת 
ִמְתָּפְרִקים,  ֵאָבָריו  ֶׁשּלֹו[  ַּבַּׁשְלֶׁשֶלת  ָהָאָדם 
ַעְצמֹוָתיו  ָּבָאָדם[  ]ֶׁשַּמֶּכה  ַהְּׁשִנָּיה  ]ּוַבַּפַעם[ 
ּוְמַלְּקִטים  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ּוָבִאין  ִמְתָּפְרִקים, 
ַּפַעם  אֹותֹו  ּוַמֶּכה  אֹותֹו.  ּוַמֲעִמיִדין  אֹוָתן 
אֹותֹו  ְוָדִנין  ִּדין,  ִמֶּמּנּו  ּוְמַבְקִׁשין  ְׁשִליִׁשית. 
ָּדִנין  ְּבָכְך  ב'  ְויֹום  א'  יֹום  ּוִמָּדה,  ִמָּדה  ְּבָכל 
ג'  יֹום  ְלֵעיל[.  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְּבָכל  ]ַהְינּו  אֹותֹו 
ִמְּפֵני  ֵעיָניו  ִמב'  ַמֵּכהּו  ְּבַמּכֹות,  אֹותֹו  ָּדִנין 
ָׁשַמע  ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא  ּוֵמָאְזָניו  ְוָאַמר,  ָרָאה  ֶׁשֹּלא 
ִמְּׂשָפָתיו  ֶׁשהֹוִציא  ִמְּפֵני  ּוִמְּׂשָפָתיו  ְוָאַמר, 
ִמְּפֵני ֶׁשֵהִעיד ֵעדּות  ִּדְבֵרי ִּתְפלּות, ּוִמְּלׁשֹונֹו 
ִלְדַבר  ַרְגָליו  ֶׁשִהְקִּדים  ִמְּפֵני  ּוֵמַרְגָליו  ֶׁשֶקר, 
ֲעֵבָרה. ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ָּכל ַהַּמְקִּדים ַרְגָליו 
ַהָּמֶות.  ַמְלַאְך  לֹו  ַמְקִּדיִמין  ֲעֵבָרה  ִלְדַבר 
ִמיָתתֹו  ָהָרע  ְּבָלׁשֹון  ֲחֵברֹו  ַעל  ַהַּמְלִׁשין  ְוָכל 
ְּבַאְסָּכָרה ]ֶּפַצע ֻמְגָלִתי ַּבָּגרֹון ֶׁשחֹוְנקֹו ַלָּמֶות[.
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ַרִּבי  ִמּׁשּום  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַמר  ְׁשִליִׁשי:  ֶּפֶרק 
ֶאת  ָּדן  ֶׁשהקב"ה  ַהִּדין  יֹום  ָקֶׁשה  ֱאִליֶעֶזר, 
ִּדין  ֵּגיִהֹּנם.  ֶׁשל  ִמִּדין  יֹוֵתר  ַּבֶּקֶבר  ָהָאָדם 
ֵּגיִהֹּנם ]ָּדִנים ֶאת ָהָאָדם ִמִּגיל[ ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, 
ּבֹו,  ִנּדֹוִנין  ַצִּדיִקים  ֲאִפּלּו  ַהֶּקֶבר  ִּדין  ֲאָבל 
ֲאִפּלּו ְּגמּוֵלי ָחָלב, ֲאִפּלּו יֹוְנֵקי ָׁשַדִים ִנּדֹוִנים 
ּבֹו, ֲאִפּלּו ְנָפִלים ִנּדֹוִנין ּבֹו. ֲאָבל ָאְמרּו ֲחַז"ל, 
ֹקֶדם  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ּוֵמת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהָּדר 
ְוִנְקָּבר ִּבְׁשַעת ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר  ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה 

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת - ֵאינֹו רֹוֶאה ִּדין ַהֶּקֶבר. 

ַהֶּקֶבר?  ִמִּדין  ֶׁשִּיָּנֵצל  ]ָהָאָדם[  ַּיֲעֶׂשה  ּוַמה 
ִיְהֶיה אֹוֵהב ְצָדקֹות, ְואֹוֵהב ּתֹוָכחֹות, ְואֹוֵהב 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ּוַמְכִניס אֹוְרִחים ְלתֹוְך ֵּביתֹו, 
ְוִיְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו ְּבַכָּוָנה, ְוָאז ֲאִפּלּו ֵמת ְּבחּוץ 
ָלָאֶרץ ]ִאם[ ֵמת ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵאינֹו רֹוֶאה ִּדין 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵּגיִהֹּנם,  ֶׁשל  ִּדיָנּה  ֹלא  ְוַאף  ַהֶּקֶבר 
"ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי" )יונה 
ב, ג(, ִמָּצָרה זֹו ִחּבּוט ַהֶּקֶבר, ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ֶזהּו 

ִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם. 

ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר, ְׁשֹלָׁשה ִּדיִנין ֵהן ]ֶׁשָּדִנים ֶאת 
ּוְׁשָלְׁשָּתן  ִמֶּזה,  ֶזה  ָקִׁשין  ּוְׁשָלְׁשָּתן  ָהָאָדם[ 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֵהם.  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
אֹוֵמר, ְוִכי ְׁשָלְׁשָּתן ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? 
ַוֲהֹלא ִּדין ֶקֶבר ְלַבּדֹו ָּדִנין אֹותֹו, ְוִדין ֵּגיִהֹּנם 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָׁשַמִים  ְוִדין  אֹותֹו,  ָּדִנין  ְלַבּדֹו 
]ֶׁשִּנְמָצא  ִּדין  ָעָליו  ֵאין  ִאם  הּוא.  הּוא  ָּברּוְך 
ָּדִנין  ָלאו  ְוִאם  ִמָּיד,  אֹותֹו  ּפֹוְטִרין  ַצִּדיק[ 

אֹותֹו ִּדין ָאֹרְך. 

• • •

ַרִּבי יֹוֵסי, ֹּבא ּוְרֵאה ַּכָּמה  ְרִביִעי: ָאַמר  ֶּפֶרק 
ֵּבין ְּבֵהָמה ְלָאָדם, ְּבֵהָמה ַּכָּמה ִיּסּוִרין סֹוֶבֶלת 
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אֹוָתּה  ּוַמְפִׁשיִטין  אֹוָתּה  ׁשֹוֲחִטין  ָּבעֹוָלם, 
ְוֵאין ָעֶליָה ִּדין, ֲאָבל ָאָדם ַּכָּמה ִיּסּוִרין סֹוֵבל 
ָּגמּור  ַצִּדיק  ִאם  ִמיָתתֹו  ּוְלַאַחר  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
הּוא ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמן ַהִּדין. ְוִאם ָרָׁשע ָּגמּור 

הּוא ָּדִנין אֹותֹו ְּבִדיִנים ֲחמּוִרים. 

ָאְמרּו ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, ֹלא ַּדי 
ֶׁשהּוא ִנְבָהל ִמַּמְלַאְך ַהָּמֶות ֶׁשֻּכּלֹו ָמֵלא ֵעיַנִים 
ְּכלּום  לֹו:  ׁשֹוֵאל  ֶאָּלא  ְּבָידֹו,  ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו 
ְוִהְמַלְכָּת  ֲחָסִדים,  ּוִבְגִמילּות  ַּבּתֹוָרה  ָעַסְקָּת 
ֲחֵבְרָך  ֶאת  ְוִהְמַלְכָּת  ְוַעְרִבית  ַׁשֲחִרית  ְלקֹוְנָך 
זֹוֵרק  ַהָּללּו,  ְּדָבִרים  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  רּוַח?  ְּבַנַחת 
ְּבֹלא  ִנְׁשָמתֹו  ְויֹוֵצאת  ִּפיו  ְלתֹוְך  ִטָּפה  אֹותֹו 
ַצַער ְּכמֹוֵׁשְך ִניָמא ֵמָחָלב. ְוִאם ֵאין ּבֹו ְּדָבִרים 
ַהָּללּו, יֹוֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִמּגּופֹו ִּכְגִריַרת קֹוִצים 

ִמן ַהֶּצֶמר. 

ּוְכֶׁשָּבא ַמְלַאְך ַהָּמֶות ]ְלהֹוִציא ִנְׁשַמת ַהַּצִּדיק[ 
ִמָּיד  ֵאֶליָך,  ְׁשָלַחִני  קֹוְנָך  ַצִּדיק,   – לֹו  אֹוֵמר 
ִמְתַחֵּנן לֹו, אֹוֵמר לֹו ]ַמְלַאְך ַהָּמֶות[ ָׁשָעה זֹו 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָעְבָרּה, ֶאָּלא ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמֲאחֹוֵרי 
ַהַּפְרּגֹוד ֶׁשהקב"ה ְמַתֵּקן ְלָך ָמדֹור ְּבַגן ֵעֶדן. 

• • •

ַהִּדין אֹוֵמר לֹו ַהָּקדֹוׁש  ִּבְׁשַעת  ֲחִמיִׁשי:  ֶּפֶרק 
ָעֶליָך  ִלי  ָהָיה  ָּגדֹול  ֹטַרח  ָלָאָדם,  הּוא  ָּברּוְך 
ֵנֶפל,  ָהִייָת  ְוֹלא  ִאְּמָך  ִּבְמֵעי  ִמֶּׁשְּיַצְרִּתיְך 
ְמזֹונֹות  ְלָך  ִּתַּקְנִּתי  ַלֲאִויר ָהעֹוָלם  ּוְכֶׁשָּיָצאָת 
ַּבּתֹוָרה  ָעַסְקָּת  ְּכלּום  ַהִּיּסּוִרין,  ִמן  ְוִהַּצְלִּתיָך 
ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ְלָפַני?  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות  ְוָעִׂשיָת 
ַהִּדין,  ִמן  ִמָּיד  אֹותֹו  ּפֹוְטִרין  ַהָּללּו  ְּדָבִרים 
ַמְלֲאֵכי  ַלֲחִמָּׁשה  אֹותֹו  מֹוְסִרין  ָלאו  ְוִאם 
ַחָּבָלה ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה, ֶאָחד ַמֶּכה 
ֶׁשְּמַקֵּבל[  ַהַּמּכֹות  ֶאת  ]סֹוֵפר  מֹוֶנה  ְוֶאָחד 
]ְּכֶׁשּנֹוְתִנין  ִּדין  ְּבֵבית  ּומֹוִנין  ֶׁשַּמִּכין  ְּכֶדֶרְך 
אּור  מֹוִציא  ַהְּׁשִליִׁשי  ]ְוַהַּמְלָאְך[  ַמְלקֹות[, 
ִמּגּופֹו ְּכִכְבָׁשן ֶׁשָהאּור יֹוֵצא ִמֶּמּנּו ]ּוַמֲעִניׁשֹו 
ֲעָׂשִבים  ֵמִביא  ָהְרִביִעי  ]ְוַהַּמְלָאְך[  ָּבֵאׁש[, 
ָמִרים ַוֲחמּוִצים ִמן ֶהָהִרים, ֶׁשִאם ָּגַזל ֵמֲחֵברֹו 
אֹוְמִרים לֹו ַּדְקֵּדק ְּבִׁשְּנָך ]ִּתְטַחן אֹוָתם ְּבִׁשְּנָך[ 
ְלִפי ֶׁשָאַכְלָּת ָּגֵזל ְּבִׁשֶּניָך, ]ְוַהַּמְלָאְך[ ַהֲחִמיִׁשי 
ַמֶּכה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ְואֹוֵמר ָלֶהם: ִמְּפֵני 
ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ִהְדַרְכֶּתם  ֹלא  ָמה 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים 
טֹוִבים ְוִיְפֹרׁש ִמַּמֲעִׂשים ָרִעים. ִמָּיד נֹוְתִנין לֹו 
ְרׁשּות ְלַהּכֹות ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ְוִאם ָקָרא 

ְוֹלא ִקֵּים ַמְלִקין אֹותֹו ִּבְפֵניֶהם. 

ְסִליק ַמֶּסֶכת ִחּבּוט ַהֶּקֶבר

ְלַהְׁשָלַמת ָהִעְנָין ָנִביא ִמְדָרׁש נֹוָסף ֶׁשְּמָבֵאר ֶאת ִּדיֵני ַהֶּקֶבר, הּוָבא ְּבאֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים 

ַאייֶזְנְׁשֵטיין ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל )עמוד 94( ַהִּנְקָרא 'ֵּכיַצד ִּדין ַהֶּקֶבר'.

ֵאּלּו יֹוְרִדין ְלֵגיִהֹּנם: ַהַּדָּין, ְוַהַּטָּבח, ְוַהַּלְבָלר, 
ְוֻכָּלן  ִּתינֹוקֹות,  ּוְמַלְּמֵדי  ְוסֹוְפִרים,  ְוָהרֹוֵפא, 
חּוץ  ְועֹוִלין,  יֹוְרִדין  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  עֹוִׂשין  ִאם 
ִמְּׁשֹלָׁשה ֶׁשּיֹוְרִדין ְוֵאיָנם עֹוִלים: ַהַּמְלִּבין ְּפֵני 

ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים ְוַהְמַכֶּנה ֵׁשם ַלֲחֵברֹו ְוַהָּבא ַעל 
ֵאֶׁשת ִאיׁש. 

ְׁשאֹול,  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְלֵגיִהֹּנם,  ֵׁשמֹות  ִׁשְבָעה 
ַוֲחַצר  ַׁשַחת,  ּוְבֵאר  ָׁשאֹון,  ְּבֵאר  ַוֲאַבּדֹון, 
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ָמֶות, ּובֹור ַּתְחִּתית, ְוִטיט ַהָּיֵון. ְׁשאֹול ַמֲהַלְך 
ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ָאְרָּכּה ְוֵכן ָרְחָּבּה ְוֵכן ֻּכָּלן, 
ֲאָלִפים  ב'  ַמֲהַלְך  ֵּגיִהֹּנם  ֶׁשל  ָאְרָּכּה  ִנְמָצא 

ָׁשָנה ְוק' ָׁשָנה. 

אֹותֹו  מֹוְסִרין  ַּבִּדין  ִמְתַחֵּיב  ֶׁשָאָדם  ּוִבְזַמן 
ְלַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְותֹוְפִסין אֹותֹו ּומֹוִליִכין אֹותֹו 
ַלֲחַצר ָמֶות ֹחֶׁשְך ַוֲאֵפָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְיִהי ַדְרָּכם 
עֹוד  ְוֹלא  ו(,  לה,  )תהילים  ַוֲחַלְקַלֹּקת"  ֹחֶׁשְך 
ֶאָּלא ֶׁשּדֹוֲחִפין אֹותֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּגיִהֹּנם, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ּוַמְלַאְך ה' ּדֹוֶחה" )תהילים לה, ה(. 

ְּכֶׁשֵּמת ָהָאָדם ּומּוָטל ַּבִּמָּטה, ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ַאֲחָריו,  ְמַהְּלִכין  ָאָדם  ּוְבֵני  ְלָפָניו  ְמַהְּלִכין 
ִאם אֹוְמִרים ָעָליו ְּבֵני ָאָדם: ַאְׁשֵרי ְּפלֹוִני ֶזה 
ַמְלֲאֵכי  לֹו  אֹוְמִרים  ְּבַחָּייו,  ְוָנִעים  טֹוב  ָהָיה 
ָעֶליָך[  ֶּׁשאֹוְמִרים  ַמה  ָּכל  ]ֶאת  ְּכֹתב  ַהָּׁשֵרת: 
ְוהּוא ּכֹוֵתב ְוֵהן חֹוְתִמין, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ְׁשֵני 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְמַלִּוין לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו 
אֹו  הּוא  חֹוֵמס  ִאם  הּוא  ַּגָּנב  ִאם  ְויֹוְדִעין 
עֹוֵׁשק, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא קֹורֹות ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִמִּקיר  "ְוֶאֶבן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו,  ְמִעיִדים  ַוֲאָבִנים 
ִּתְזָעק ְוגֹו'" )חבקוק ב, יא(. ּוִמי ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה 
מֹוִליִכין אֹותֹו ְלַגן ֵעֶדן, ְוִאם ֵמת ְּבֹלא ְּתׁשּוָבה 

מֹוִליִכין אֹותֹו ְלֵגיִהֹּנם. 

ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  אֹותֹו  מֹוִליִכין  ָאָדם  ּוְכֶׁשֵּמת 
ָּבעֹוָלם  ָעִׂשיָת  ֶמה  ְּבִני  לֹו,  ְואֹוְמִרים  ְוִיְצָחק 
ָׂשדֹות  ָקִניִתי  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו?  ֶׁשָּיָצאָת 
לֹו:  אֹוְמִרים  ָיַמי.  ָּכל  ָּבֶהן  ְוָעַמְלִּתי  ּוְכָרִמים 
ׁשֹוֶטה! ֹלא ָלַמְדָּת ִמָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשָאַמר "ַלה' 
מֹוִציִאין  א(.  כד,  )תהילים  ּוְמלֹוָאּה"  ָהָאֶרץ 
ֵכן  ְּכמֹו  לֹו  ְוׁשֹוֲאִלים  ַאֵחר  ּוַמְכִניִסין  אֹותֹו 
ְוהּוא אֹוֵמר: ָקִניִתי ֶּכֶסף ְוָזָהב, ְוֵהם אֹוְמִרים 

ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּנִביִאים  ָלַמְדָּת  ֹלא  ׁשֹוֶטה!  לֹו: 
ח(,  ב,  )חגי  ַהָּזָהב"  ְוִלי  ַהֶּכֶסף  "ִלי  ֶׁשָאְמרּו 
אֹוְמִרים  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶאְצָלם  ּוְכֶׁשַּמְכִניִסין 
ִמֶּמּנּו?  ֶׁשָּבאֶתם  ָּבעֹוָלם  ָעִׂשיָת  ֶמה  לֹו: 
ְואֹוֵמר: ַּבּתֹוָרה ָעַמְלִּתי ָּכל ְיֵמי ַחַּיי, אֹוְמִרים 
לֹו "ָיֹבא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם" )ישעיה 
נז, ב(, ְוַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקְּבלֹו ְּבֵסֶבר 

ָּפִנים ָיפֹות. 

ְוֻכָּלן  ְּבֵגיִהֹּנם  ְקבּוִעים  ִּדיִנים  ָּבֵּתי  ֲחִמָּׁשה 
ָׁשם  ּוָמָצא  ִראׁשֹון  ְּבַבִית  ִנְכַנס  ְיַׁשְעָיה.  ָרָאה 
ִׁשְכֵמיֶהם  ַעל  ַמִים  ַּכֵּדי  ֶׁשאֹוֲחִזים  ֲאָנִׁשים  ב' 
ְלתֹוְך  אֹוָתם  ּוַמְׁשִליִכין  אֹוָתן  ּוְמַמְלִאים 
ָעָליו  ְיַׁשְעָיה  ָאַמר  ָמֵלא,  ֵאיֶנּנּו  ְוַהּבֹור  ַהּבֹור 
ָרַזָּיא  ָּגֵלי  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהָּׁשלֹום 
ַּגֵּלי ִלי ָרָזא ְּדָנא ]ַּגֵּלה ִלי סֹוד ֶזה, ַמה ֵּפֶׁשר 
רּוַח  לֹו  ֵהִׁשיב  ַהָּללּו[,  ָהֲאָנִׁשים  ַמֲעֵׂשה 
ֵמַחְבֵריֶהם  ֶׁשחֹוְמִדים  ָאָדם  ְּבֵני  ֵאּלּו  ַהֹּקֶדׁש 
ּוְלָכְך ָּדנּו אֹוָתם ְּבָכְך. ִנְכַנס ְּבַבִית ֵׁשִני ּוָמָצא 
ְוָאַמר  ִּבְלׁשֹוָנם,  ְּתלּוִים  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשֵני  ָׁשם 
ָאַמר  ְּדָנא,  ָרָזא  ִלי  ַּגֵּלי  ָרַזָּיא  ָּגֵלי  ְלהקב"ה: 
ְרִכילּות  ]ֶׁשִּדְּברּו  ֶׁשָרְכלּו  ָאָדם  ְּבֵני  ֵאּלּו  לֹו: 
ִנְכַנס  ְּבָכְך.  אֹוָתם  ָּדנּו  ּוְלָכְך  ָהָרע[  ְוָלׁשֹון 
ַהְּתלּוִין  ָאָדם  ְּבֵני  ָׁשם  ּוָמָצא  ְׁשִליִׁשי  ְּבַבִית 
לֹו:  ָאַמר  ְוכּו'.  ָרַזָּיא  ָּגֵלי  לֹו:  ָאַמר  ָּבֶעְרָוה, 
ִעם  ּוְמַזִּנים  ְנׁשֹוֵתיֶהן  ֶׁשַּמִּניִחין  ְּבֵני  ֵאּלּו 
ִנְכַנס  ְּבָכְך.  אֹוָתם  ָּדנּו  ּוְלָכְך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבנֹות 
ֶׁשְּתלּויֹות  ָנִׁשים  ב'  ָׁשם  ּוָמָצא  ְרִביִעי  ְּבַבִית 
לֹו:  ָאַמר  ְוכּו'  ָרַזָּיא  ָּגֵלי  לֹו:  ָאַמר  ְּבַדֵּדיֶהן, 
ּופֹוְרמֹות  ֹראָׁשן  ֶאת  ֶׁשּפֹוְרעֹות  ָנִׁשים  ֵאּלּו 
ַּבּׁשּוק  ְויֹוְׁשבֹות  ]ִּבְגֵדיֶהן[  ִסְטֵריֶהן  ֶאת 
ְלַבב  ְלַהּטֹות  ְּכֵדי  ְּבֵניֶהן ַּבּׁשּוק  ּוֵמִניקֹות ֶאת 
ָּדנּו  ְלָכְך  אֹוָתם,  ּוְלַהֲחִטיא  ֲאֵליֶהן  ָאָדם  ְּבֵני 
ָׁשם  ּוָמָצא  ֲחִמיִׁשי  ְּבַבִית  ִנְכַנס  ְּבָכְך.  אֹוָתם 
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ַהַּבִית ָמֵלא ָעָׁשן ּוָמָצא ָׁשם ַהַּפחֹות ְוַהְּסָגִנים 
ֲעֵליֶהן  יֹוֵׁשב  ָהָרָׁשע  ּוַפְרֹעה  ְוַהִּגְזָּבִרים 
ֹלא  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ֵּגיִהֹּנם,  ֶׁשל  ִּפְתחֹו  ּוְמַׁשֵּמר 

ְּבִמְצַרִים?  ְּכֶׁשָהִייִתי  ִמֶּמִּני  ִלְלֹמד  ָלֶכם  ָהָיה 
ֶּפַתח  ָּכל  ּוְמַׁשֵּמר  ]ַּפְרֹעה[  יֹוֵׁשב  ַוֲעַדִין 

ּוֶפַתח ִמֵּגיִהֹּנם. 
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כה ֲאָדר תשפ"א

ְזַמן ְרָׁשִעים ְּבֵגיִהֹּנם

ְׁשֵאָלה

ַהִאם ֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשִּנּדֹוִנים ְּבֵגיִהֹּנם אֹו ִּבְׁשָאר ֳעָנִׁשים יֹוֵתר ִמי"ב ֹחֶדׁש?

ְּתׁשּוָבה
 א( ִהֵּנה ְמקֹור ְמקֹומֹו ָטהֹור ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבֵעֻדּיֹות )פרק ב משנה י( ִמְׁשַּפט ְרָׁשִעים ְּבֵגיִהֹּנם ְׁשֵנים 
ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ְוַעל ֲאָתר ְּבתֹוְספֹות יֹום טֹוב ְמַחֵּלק ֵּבין סּוֵגי ָהְרָׁשִעים, ְּדֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשִּנּדֹוִנים   

ְּביֹוֵתר ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר. 

ֻאּמֹות  ּופֹוְׁשֵעי  ְּבגּוָפן,  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  יֹוֵתר,  ְמֹבָאר  א(  עמוד  יז  )דף  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש   ּוַבְּגָמָרא 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלַאַחר  ֹחֶדׁש,  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָּבּה  ְוִנּדֹוִנין  ְלֵגיִהֹּנם,  יֹוְרִדין   - ְּבגּוָפן  ָהעֹוָלם   
ַהִּמיִנין,  ֲאָבל  ַצִּדיִקים.  ַרְגֵלי  ַּכּפֹות  ַּתַחת  ְמַפַּזְרָּתן  ְורּוַח  ִנְׂשֶרֶפת,  ְוִנְׁשָמָתן  ָּכֶלה  ּגּוָפן  ֹחֶדׁש 
ְוֶׁשֵּפְרׁשּו  ַהֵּמִתים,  ִּבְתִחַּית  ְוֶׁשָּכְפרּו  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשָּכְפרּו  ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסים,  ְוַהְמֻׁשָּמִדים  ְוַהָּמסֹורֹות, 
ָיָרְבָעם  ְּכגֹון  ָהַרִּבים,  ֶאת  ְוֶהֱחִטיאּו  ְוֶׁשָחְטאּו  ַחִּיים,  ְּבֶאֶרץ  ִחִּתיָתם  ְוֶׁשָּנְתנּו  ִצּבּור,  ִמַּדְרֵכי 
ְּבִפְגֵרי  ְוָראּו  "ְוָיְצאּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּדֹורֹות,  ְלדֹוֵרי  ָּבּה  ְוִנּדֹוִנין  ְלֵגיִהֹּנם,  יֹוְרִדין   - ַוֲחֵבָריו  ְנָבט  ֶּבן 
ָהֲאָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים ִּבי ְוגֹו'" - ֵּגיִהֹּנם ָּכֶלה ְוֵהן ֵאיָנן ָּכִלין. ַעד ָּכאן. ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא 

יֹוְצִאים ֵמַהֵּגיִהֹּנם ְלעֹוָלם. 

 ְוֵכן ָּפַסק ָהַרְמָּב"ם )הלכות תשובה פרק ג הלכה ו(, ְוֵאּלּו ֵהן ֶׁשֵאין ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ֶאָּלא ִנְכָרִתים 
ַהִּמיִנים,  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ְוַחָּטאָתם  ִרְׁשָעם  ֹּגֶדל  ַעל  ְוִנּדֹוִנין  ְואֹוְבִדין   
ַהּמֹוְרִדים,  ַהּגֹוֵאל,  ּוְבִביַאת  ַהֵּמִתים  ִּבְתִחַּית  ְוַהּכֹוְפִרים  ַּבּתֹוָרה,  ְוַהּכֹוְפִרים  ְוָהֶאִּפיקֹורֹוִסין, 
ּוַמֲחִטיֵאי ָהַרִּבים, ְוַהּפֹוְרִׁשין ִמַּדְרֵכי ִצּבּור, ְוָהעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ְּבָיד ָרָמה ְּבַפְרֶהְסָיא ִּכיהֹוָיִקים, 
ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּוַבֲעֵלי  ָּדִמים,  ְוׁשֹוְפֵכי  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ַהִּצּבּור ֶׁשֹּלא  ַעל  ֵאיָמה  ּוְמִטיֵלי  ְוַהּמֹוְסִרים, 
ָהַרְמָּב"ם )שם הערה  ַמֲהִר"י ַקאַּפח ַּבֵּפרּוׁש ַעל  ֵהִעיר  ְּדָבָריו. ּוְכָבר  ָעְרָלתֹו. ַעד ָּכאן  ְוַהּמֹוֵׁשְך 
ָּבַרְמָּב"ם  ְוַעֵּין עֹוד  ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ְלעֹוָלם  ְוִיּסּוִרים  ֵסֶבל  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ְלעֹוָלם  ֶׁשִּנּדֹוִנים  כב( 

ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה )פרק ה סוף הלכה ד(.

 עֹוד ָמָצאִתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְמֹבָאר ְּבֹזַהר ָחָדׁש )כרך ב מגילת רות דף לג ע"ב(, ַהָּמדֹור ַהֲחִמיִׁשי 
ַּבּתֹוָרה  ְוַהּכֹוְפִרים  ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסים  ]ְוַהּמֹוְסִרים[  ַהִּמיִנים  ִנּדֹוִנים  ְוָׁשם  ְׁשאֹול,  ִנְקָרא   
)איוב  ַיֲעֶלה"  ֹלא  ְׁשאֹול  יֹוֵרד  ֵּכן  ַוֵּיַלְך  ָעָנן  "ָּכָלה  ֶנֱאַמר  ֵאֶּלה  ַעל  ַהֵּמִתים.  ִּבְתִחַּית  ְוַהּכֹוְפִרים 
ַוָּיַעל" )שמואל א, ב, ו(. עֹוד  ְוַעל ְׁשָאר ַהחֹוְטִאים ְּכִתיב "ה' ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול  ז, ט(. 

מּוָבא ַּבֹּזַהר )שם(, ַּבָּמדֹור ַהְּׁשִביִעי ִנְקָרא ֶאֶרץ ַּתְחִּתית, ַהּיֹוֵרד ְלָׁשם ׁשּוב ֵאינֹו עֹוֶלה, ַוֲעֵליֶהם 
ֶנֱאַמר "ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ְוגֹו'" )מלאכי ג, כא( ְוָכל ֵאּלּו ַהְּמדֹורֹות ֵאׁש אֹוְכָלה ּדֹוֶלֶקת ַלְיָלה ָויֹום 

ְזַמן ְרָׁשִעים ְּבֵגיִהֹּנם
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לֹו  ֶׁשֵאין  ָּגמּור  ָרָׁשע  ֹחֶדׁש.  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ְוִנּדֹון  ָרָׁשע  ֶׁשִּנְקָרא  ִמי  ֵיׁש  ְרָׁשִעים.  ֶׁשל  ְלַנְפׁשֹוָתם 
ִׁשָּׁשה  ְּבֵגיִהֹּנם  ִנּדֹון  ָרָׁשע  ָאְמֵרי,  ַרָּבָנן  ְּבֵגיִהֹּנם.  ְלעֹוָלם  ְוִנּדֹון  ַּתָּקָנה  לֹו  ֵאין  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּור 
ֳחָדִׁשים. ָרָׁשע ָּגמּור ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ְוָהֵני ִמֵּלי ְּכֶׁשִהְרֲהרּו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ּוֵמתּו, ֲאָבל ִאם 
ְּבִפְגֵרי  ְוָראּו  "ְוָיְצאּו  ָאַמר  ַהָּפסּוק  ֲעֵליֶהם  ְּתׁשּוָבה,  ָעׂשּו  ְוֹלא  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ִהְרֲהרּו  ֹלא 

ָהֲאָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים ִּבי ְוגֹו'" )ישעיה סו, כד(. ַעד ָּכאן.

 ְוֵכן ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ֶאְלּבֹו ְּבֵסֶפר ָהִעָּקִרים )מאמר ד פרק כח( ֶׁשָהֲאָנִׁשים ַהִּנְמָלִטים ִמְּכִפיַרת ֶאָחד 
ֵמָהִעָּקִרים ַהּכֹוְלִלים ִנּדֹוִנים ְּבֹעֶנׁש ִנְצִחי ִאם ֹלא ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה. ַעֵּין ָׁשם. ]ועיין במ"ש   

בספר העיקרים מאמר ד פרק לח[. 

ַּגם ְּבתֹוְספֹות ָּבָבא ְמִציָעא )דף נח ע"ב ד"ה חוץ( ְּבֵתרּוָצם ָהִראׁשֹון ָּכְתבּו, ֶׁשַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו 
ָּבַרִּבים ִנּדֹון ְלעֹוָלם ְּבֵגיִהֹּנם.

ֹּכה  לֹו:  ֶׁשָאַמר  ָרָׁשע  ְלִנְׁשַמת  ָחָכם  ֶׁשָרָאה  ַאָּגָדה,  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  קטו(  )סימן  ָהִריָב"ׁש  ּוְבׁשּו"ת 
ִמְׁשָּפִטי ָּכל ַהָּיִמים ָלֹבא ְּבֵאׁש ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם ִלְהיֹות ִנּדֹון ָּבּה. ַעֵּין ָׁשם.  

ַמֲעָׂשיו  ְּכִפי  ָׁשם  ִנּדֹון  ָאָדם  ָּכל  ַהָּזָהב,  ִּבְלׁשֹונֹו  ָהִעְנָין  ִסֵּכם  ַהְּגמּול  ַׁשַער  ִּבְתִחַּלת   ְוָהַרְמָּב"ן 
ִּבְׁשֹלָׁשה ִּדיִנין ֶׁשָּמנּו ָעָליו, ִּדין ַהַּקל ֶׁשָּבֶהן ֵאין לֹו ִקְצָבה, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ִנּדֹון ְּכִפי   
ַמֲעָׂשיו ּוְמַצְפֵצף ְועֹוֶלה, ְוֶהָחמּור ֶׁשָּבֶהן ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, ְוַהֵּבינֹוִני ִּדינֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ְלַאַחר 

י"ב ֹחֶדׁש ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֵּגיִהֹּנם ּפֹוַלְטָּתן ְוִנְמָסרֹות ְלדּוָמה ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה. ַעד ָּכאן. 

ּוְכמֹו  ְּבֵגיִהֹּנם,  ַּבָּׁשִנים  ֵמאֹות  ֶׁשִּנּדֹונּו  ְרָׁשִעים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשָּמָצאנּו  ִיְרֶאה  ַּבַּתְלמּוד   ְוַהְמַעֵּין 
 – ָהָאמֹוָרִאים  ּדֹור  ֶׁשַעד  ֹקַרח  ִּבְבלּוֵעי  ע"א(  עד  )דף     ָּבְתָרא  ְּבָבָבא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו   
ְּכָבָׂשר  ְּבֵגיִהֹּנם  ִנְׂשָרִפים  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ְויֹוֵתר ֵמֵעת ַעם  ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה  ְּכֶאֶלף  ֶׁשֵהם 
ְּבֵאׁש  ֶׁשִּנְׂשַרף  ַאֵחר  ֱאִליָׁשע  ַעל  ע"ב(,  טו  )דף  ַּבֲחִגיָגה  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו  ְוֵכן  ָׁשם.  ַעֵּין  ַּבַּקַּלַחת. 
ְּבִדְבֵרי  ְמֹבָאר  ְוֵכן  יֹוָחָנן.  ַרִּבי  ָהָאמֹוָרא  ִמיַתת  ְזַמן  ַעד  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ִמימֹות  ַהֵּגיִהֹּנם 
ַהַּמַהְרָׁש"א ְּבִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ְּבָרכֹות )דף כח עמוד ב( ֶׁשְרָׁשִעים ְּגמּוִרים ִנּדֹוִנים ְלעֹוָלם, ֶׁשֵּפַרׁש 
ֹלא  ִאם  ַּגם  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  כו'  ְּדָרִכים  ְׁשֵני  ְלָפַני  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶּׁשָאַמר  ֶׁשַּמה 
ִיְהֶיה ִמיָתִתי ָלעֹוָלם ַהָּבא ִמיַתת עֹוָלם ִּכְרָׁשִעים ְּגמּוִרים ִמָּכל ָמקֹום ֲאִני ִמְתָיֵרא ֶׁשָּמא יֹוִליכּו 

אֹוִתי ְלֵגיִהֹּנם ִלְהיֹות ִנּדֹון י"ב ֹחֶדׁש. ַעד ָּכאן. 

 ּוִמְּלַבד ֹזאת ֵיׁש ִלְזֹּכר ִּדְבֵרי ָהַאַּבְרָּבֵנאל )במדבר פרק טו פסוק א( ֶׁשָּכַתב, ְוִעם ֱהיֹות ֶׁשָאְמרּו ַרַז"ל 
ָעְנָׁשם  ָּבֶהם  ִּכי  ַהָּכֵרתֹות,  ְּבִעְנַין  ֶזה  ָאְמרּו  ֹלא  ֹחֶדׁש,  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשֹעֶנׁש   

ַלֶּנֶפׁש ְזַמן יֹוֵתר ָאֹרְך ִמֶּזה. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו.

 ְועֹוד ָעֶליָך ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ִּדין נֹוָסף ֶלָעִתיד ָלֹבא ַּבּיֹום ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבׁשּו"ת ַרִּבי 
ְּבֹראׁש   - ָהֶאָחד  ֵהן:  ִּדיִנין  ְׁשֹלָׁשה  ַז"ל  ָהַרְמָּב"ן  ֶׁשְּלַדַעת  יא(,  )הרא"ם סימן  ִמְזָרִחי  ֵאִלָּיהּו   
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ַהָּׁשָנה ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ָלדּון ּבֹו ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה. ַהֵּׁשִני - ִּבְׁשַעת ַהִּמיָתה 
ָלדּון ּבֹו ִעְנְיֵני ַהְּנָפׁשֹות ְלַאַחר ַהִּמיָתה ֶׁשהּוא עֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות. ַהְּׁשִליִׁשי - ְּביֹום ַהְּתִחָּיה ְלִעְנַין 
ַהִּנְקָרא  ֶׁשהּוא  ְּבַחָּייו  ַהְּׁשִכיָנה  ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות  ִלְחיֹות  ָהָראּוי  הּוא  ִמי  ּבֹו  ָלדּון  ַהָּבא  ָהעֹוָלם 
עֹוָלם ַהָּבא, ּוִמי הּוא ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ִלְחיֹות ְוֵלָהנֹות ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ֶאָּלא ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּבֵגיִהֹּנם ְלעֹוָלם 

ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

 ב( ְוַדע, ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ְסַתם ֲאָנִׁשים ָמָצאנּו ֶׁשַּגם ְלַאַחר י"ב ֹחֶדׁש ְצִריִכים ַּכָּפָרה, ִמַּמה ֶּׁשָאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל  ְלַעְּמָך  "ַּכֵּפר  אֹוְמִרים  ֲערּוָפה  ֶעְגָלה  ַעל  ְּכֶׁשִּמְתַוִּדים  שופטים(,  פרשת  )סוף  ַּבִּסְפֵרי   
ֵאּלּו   – ָּפִדיָת  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים.  ֵאּלּו   - ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ֲחַז"ל:  ּוֵפְרׁשּו  ח(,  כא,  )דברים  ָּפִדיָת"  ֲאֶׁשר 
ַהֵּמִתים, ְמַלֵּמד ֶׁשַהֵּמִתים ְצִריִכים ַּכָּפָרה. עֹוד ָאְמרּו ָׁשם "ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה'" – ְמַלֵּמד ֶׁשַּכָּפָרה 
זֹו ְמַכֶּפֶרת ַעל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ֲהֵרי ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשָעְברּו ַּכָּמה ּדֹורֹות ִמיִציַאת ִמְצַרִים, ִמָּכל ָמקֹום 
ּוֵמֵעין  ִמִּמְצַרִים.  ַהּיֹוֵצא  ָהָעם  ַעל  ַּכָּפָרה  ַּגם  מֹוִסיִפים  ַּכָּפָרה  ֶׁשִעְנָינֹו  ֶזה  ְּבֻנָּסח  ְּכֶׁשִּמְתַוִּדים 
ֶזה ָאְמרּו ִּבְמִגָּלה )דף כה ע"ב(, ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ָהִראׁשֹון ִנְקָרא ּוִמַּתְרֵּגם, ְּדִניָחא ְלהּו ְּדֶלֱהֵוי ֵלּה 

ַּכָּפָרה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ֵהִעיר ְּבֵסֶפר ֹיֶׁשר הֹוַרי )סימן יא עמוד רלט(. 

 ְוַכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַתב ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )מרגליות סימן רמא(, ְוַעל ֶׁשְּכָבר ֵמתּו ּוְכָבר ָעְברּו י"ב ֹחֶדׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵּגיִהֹּנם,  ֶׁשל  ֵאׁש  ְמַהְּפִכים  ִּכי  ְוֹחֶדׁש,  ֹחֶדׁש  ְּבָכל  ֲעֵליֶהם  ְלִהְתַּפֵּלל  ָצִריְך   
"ְוִאָּׁשם  ּוְכִתיב  כג(,  סו,  )ישעיה  ָּבָׂשר"  ָכל  ָיבֹוא  ְּבַׁשַּבּתֹו  ַׁשָּבת  ּוִמֵּדי  ְּבָחְדׁשֹו  ֹחֶדׁש  ִמֵּדי  "ְוָהָיה 
ֹלא ִתְכֶּבה" )שם פסוק כד(, ֲהֵרי ְּבָכל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְמַהְּפִכים ּבֹו. ְוִלְפֵני יֹום טֹוב ְוַׁשָּבת ְוַאֲחָריו, 
אֹוָתן ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ַּכהֹוֵגן. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוֵכן ָּכַתב ְלֵעיל ִמֵּנּה ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים 
)סוף סימן מו(, ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשִּנְרָאה ַּבֲחלֹום ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ֶׁשֵּמת, ְוָאַמר ֶׁשְּבָכל יֹום 

ַוֲהֵרי  ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב. ָאְמרּו לֹו  ַהֶּנֱהִנין  ָּדִנים אֹותֹו ַעל ֶׁשֹּלא ִּדְקֵּדק ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוִבְרַּכת 
ֲחָזִקים  ְּבֻפְרָעֻנּיֹות  ָּדִנין אֹותֹו  ְּבֵגיִהֹּנם י"ב ֹחֶדׁש ְוֹלא יֹוֵתר? ָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵאין  ִמְׁשַּפט ְרָׁשִעים 
ְּכמֹו ְּבי"ב ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹוִנים. ַעד ָּכאן. ְוהּוְבאּו ְּדָבָריו ַּגם ֵּכן ְּבֵסֶפר ַקב ַהָּיָׁשר )פרק יח עמוד פד(, 

ְוַעֵּין ְּבׁשּו"ת ַיִּביַע ֹאֶמר )חלק ה יורה דעה סימן לב אות ב(.

ָלא,  ְותּו  ֳחָדִׁשים  י"ב  ֵהם  ַהֵּגיִהֹּנם  ֶׁשָעְנֵׁשי  ִּכְפׁשּוָטם,  ָּבֶזה  ֲחַז"ל  ֶׁשִּדְבֵרי  ְוַהִּמְתַעֵּקׁש לֹוַמר   ג( 
ֶׁשִּיָּכֵנס  ֶׁשֹּקֶדם  ֵהָּמה,  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִלְקדֹוִׁשים  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִסְפֵרי  ֶּׁשָּמָצאִתי  ַמה  ְואֹוַמר  ַאַען   
ְלֵגיִהֹּנם ֶנֱעָנׁש ָּבֳעָנִׁשים ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים. ְוֵכן ָּכַתב מהרח"ו ְּבַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים )הקדמה כב( ְוֶזה 
ְלׁשֹונֹו, ְוֵיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם "ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביָך ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹוְך ַּכף ַהָּקַלע" )שמואל א, כה, 
ִמֶּדִחי  הֹוֶלֶכת  ַנְפָׁשם  ָאְמָנם  ֲעֹוָנם,  ְלָמֵרק  ְּפִטיָרָתם  ַאַחר  ְלֵגיִהֹּנם  ְלִהָּכֵנס  זֹוִכים  ְוֵאיָנם  כט(, 

ֹחֶדׁש  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ָּכְך  ַאַחר  ְלִהָּכֵנס  ְויּוַכל  ְקָצת  ָעְנׁשֹו  ְיָמֵרק  ַעד  ְמֻׁשִּנים  ְּבִגְלּגּוִלים  ֶּדִחי  ֶאל 
ּוְלִהְתַּכֵּפר ְלַגְמֵרי. ְוָלֵאּלּו ֵאין ְזַמן ָקצּוב, ִּכי ִלְפָעִמים ֵיְלכּו ַּבִּגְלּגּוִלים ָהֵהם ֶעְׂשִרים ָׁשִנים אֹו 

ֵמָאה אֹו ֶאֶלף, ְוַהֹּכל ָּתלּוי ְּכִפי ֵעֶרְך ָהֲעֹונֹות ֶׁשָעָׂשה ַּבְּתִחָּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
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 ְוֵצא ּוְלַמד ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ַּבֵּסֶפר ּדֹוֵרׁש טֹוב ְלַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחֵציָרא )דרוש ג לנפטרים 
עמוד קכד(, ְּדַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ֲעֵׂשה ַמה ֶּׁשִּלְּבָך ָחֵפץ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא   

ִּדין  ִּכי  ַמָּמׁש,  ַהָּׂשָטן  ִּדְבֵרי  ְוֵאין  ֵעֶדן.  ְלַגן  ַּתֲעֶלה  ְוַאַחר ָּכְך  ַיֲעִניׁשּו אֹוְתָך יֹוֵתר ִמי"ב ֹחֶדׁש  ֹלא 
ַהֵּגיִהֹּנם הּוא ַאֲחרֹון, ְוקֹוֵדם לֹו ִּדין ַהִּגְלּגּול ֶׁשַּיְחֹזר ָהָאָדם ְלִהְתַּגְלֵּגל ְוַצַער ָּגדֹול ֵיׁש ַּבִּגְלּגּול. 

ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. 

ַז"ל  ֶׁשִּדֵּבר ַלמהרח"ו  ָהרּוַח  ַמֲעֵׂשה  ֵהִביא,  ז(  ֲאָנְך )תהלים פרק  ְּבִסְפרֹו חֹוַמת  ִחיָד"א  ָהַרב   ַּגם 
ֶׁשָהָיה כ"ה ָׁשִנים ְּבִיּסּוִרין ָקִׁשים ְמֹאד, ִּכי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ִמְׁשַּפט ְרָׁשִעים ְּבֵגיִהֹּנם י"ב ֹחֶדׁש   
ָׁשִנים הֹוְלִכים  ַּכָּמה  ְוַאַחר  ָקִׁשים.  יֹוֵתר  ִיּסּוִרין  ֵהם  ֵּגיִהֹּנם  ֹקֶדם  ֲאָבל  ְלֵגיִהֹּנם,  ְּכֶׁשֵּיְלכּו  הּוא 
ְלֵגיִהֹּנם ְוָׁשם ֵהם י"ב ֹחֶדׁש. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו "ּוַבּסֹוף ִיֹּפל ְּבַׁשַחת ִיְפַעל" )תהילים ז, טז(, ְּדַהֵּגיִהֹּנם 
ֵיׁש  ָלֵכן  ְוֹקֶדם  ְלֵגיִהֹּנם  ִנְכָנִסים  ָיָׁשר  ֶׁשֹּלא  ְוַהְינּו  ָּכאן.  ַעד  ָקִׁשים.  ִיּסּוִרין  ַּכָּמה  ְּבסֹוף  הּוא 

ֳעָנִׁשים ַרִּבים ָלְרָׁשִעים.

 ְוֵכן ְמֹבָאר ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ַהָּגאֹון ר' ֹמֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך שליט"א ְּבׁשּו"ת ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות )כרך ד 
ְוֶזה  ַזַצ"ל  ַהָּגדֹול  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ַצָּוַאת  ֻנַּסח  הּוָבא  ִמַּקאְרִלין  ַאֲהֹרן  ֵּבית  ֶׁשַּבֵּסֶפר  כ(,  סימן   

ַּכֵּסֶדר  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ֶעֶרב  ּוְבָכל  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ַהְּׁשִנָּיה  ּוַבָּׁשָנה  ַהַּצָּוָאה:  ְּבסֹוף  ְלׁשֹונֹו 
ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֹחֶדׁש,  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ְרָׁשִעים  ֶׁשִּמְׁשַּפט  ַוֲהַגם  ְוַהְּצָדָקה,  ַקִּדיׁש  ַהִּלּמּוד  ַהַּנ"ל, 
ִיְהֶיה ִלי ְזכּות ָלבֹוא ְלֵגיִהֹּנם ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה. ַעֵּין ָׁשם. ְוִדְבֵרי ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ"ל ַמְלִהיִבים 

ּוַמְבִהיִלים, ּוַמה ַּנֲעֶנה ֲאָנן ַאַּבְתֵרּה. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו.

ָּכַתב,  )בסוף ספר ישעיה(  ָפז  ְּכִלי  ֶׁשְּבֵסֶפר  ֵהִביא,  )ערך גיהנם(  ַהָּגנּוז  ַהְלִוִּים אֹור  ֲעבֹוַדת   ּוְבֵסֶפר 
י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ְרָׁשִעים  ִמְׁשַּפט  ְּדָאְמִריַנן  ְּדָהא  ֶאְלַקֵּבץ,  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  מֹוִרי  ִמִּפי  ָׁשַמְעִּתי   
ַעד  ַהְרֵּבה.  ְּבֵגיִהֹּנם  ָׁשם  ִמְתַעְּכִבין  ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ַמֲעִניִׁשין.  ֶׁשֵאין  ַּדְיָקא,  ִמְׁשָּפט  ַהְינּו  ֹחֶדׁש 
ּוַמאן  א(  עמוד  קנא  דף  תרומה  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִמִּדְבֵרי  ִלְדָבָריו  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ְוֵיׁש  ָּכאן. 

ְּדִאְצְטִריְך ְלֶמֱהֵוי ֲעַלְיהּו ִניָחא ְוכּו'. ַעֵּין ָׁשם. 

 ד( ְוִהֵּנה ַּבַּטַעם ֶׁשאֹוֵמר ַעל ָאִביו ֲהֵריִני ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכבֹו ַרק ְּבתֹוְך י"ב ֹחֶדׁש, ָּכַתב ַרִׁש"י ְּבִקּדּוִׁשין 
ְּבֵגיִהֹּנם  ִיְׂשָרֵאל  ִרְׁשֵעי  ִמְׁשַּפט  ֶׁשֵאין  ֶּׁשִּקֵּבל  ַמה  ִקֵּבל  ְּכָבר   - ְוֵאיָלְך  ִמָּכאן  )דף לא עמוד ב(   
ֶאָּלא י"ב ֹחֶדׁש. ַעד ָּכאן. ְוֵיׁש ְלַעֵּין ַעל ְּדָבָריו ִמַּמה ֶּׁשָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ְּבֻסָּכה )דף כ ע"א( ֲהֵריִני 
ִחָּיא  ְלַכָּפָרתֹו ֶׁשל ר'  ָעַלי  ַהָּבִאין  ִיּסּוִרין  ַּכָּפַרת -  ֲהֵריִני  ַרִׁש"י:  ּוֵפַרׁש  ּוָבָניו.  ִחָּיא  ַרִּבי  ַּכָּפַרת 
ּוָבָניו ִיְהיּו, ּוְלׁשֹון ָּכבֹוד הּוא ֶזה, ְּכֶׁשהּוא ַמְזִּכיר ָאִביו אֹו ַרּבֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ָצִריְך לֹוַמר ֵּכן. 
ַעד ָּכאן. ַוֲהֹלא ָהָיה ֶזה ְזַמן ְזַמִּנים טּוָבא ַאֲחֵרי ִמיַתת ַרִּבי ִחָּיא ְויֹוֵתר ִמי"ב ֹחֶדׁש? ְוֵכן ֵהִעיר 
ְּבֵסֶפר ַּפַחד ִיְצָחק )ערך הריני כפרת(, ּוְבֵסֶפר ָּפָרַׁשת ָמְרְּדַכי פֹוֶגְלָמן ְּבֻסָּכה )שם(. ְוַעֵּין ְּבַהָּגהֹות 

ַיְעֵּב"ץ ְּבֻסָּכה )שם( ּוְבַיְלקּוט יֹוֵסף )הלכות אבלות סימן לט הערה ד(. 

 ְוַהִּנְרֶאה ְלָבֵאר ָּבֶזה ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ְּדַכָּוַנת ַרִׁש"י ְּבִקּדּוִׁשין ְּדַרק ֵמַהֲחָׁשׁש ֶׁשֹּיאְמרּו ַעל ָאִביו 
ִמְׁשָּכבֹו  ַּכָּפַרת  ֲהֵריִני  ָאִביו  ַעל  לֹוַמר  ַיְמִׁשיְך  ֹלא  ָאִביו  ִּבְכבֹוד  ּופֹוֵגַע  ָרָׁשע  ֶׁשהּוא   
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ְוָלא  ַהְּגדֹוָלה  ַּבֲחִסידּותֹו  ְמֻפְרָסם  ַרּבֹו  אֹו  ָאִביו  ִּדְכֶׁשָהָיה  ַמְׁשַמע  ּוִמֵּמיָלא  ֹחֶדׁש.  י"ב  ְלַאַחר 
ְוָלֵכן ֹלא ָחׁש ֵריׁש ָלִקיׁש  ֵּכן, ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ָּכבֹוד,  ָּכֶזה, ֻמָּתר לֹוַמר  ַלַעז  ֶׁשֵּיֵצא  ָחְיִׁשיַנן 
לֹוַמר ַעל ַרִּבי ִחָּיא ּוָבָניו ֲהֵריִני ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכָבם, ֶׁשַהֹּכל ִהִּכירּו ַּבֲחִסידּוָתם ַהְּגדֹוָלה ְוַגם ַעֵּמי 
ְּבָבָבא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהַרִּבים,  ְלַזּכֹות  ְלִעיר  ֵמִעיר  ִחָּיא  ַרִּבי  הֹוֵלְך  ָהָיה  ֶׁשֲהֵרי  ָהָאֶרץ, 

ְמִציָעא )דף פה ע"ב(. ְוַעֵּין עֹוד ְּבׁשּו"ת ַהַּתְׁשֵּב"ץ )ח"א סימן קכב(. 

 ּוֵמַעָּתה, הּוא ַהִּדין ְלִאיָדְך ִּגיָסא, ִאם ָהָיה ָאִביו ְמֻפְרָסם ְּבִרְׁשעּותֹו ָיכֹול לֹוַמר ַּגם ְלַאַחר י"ב 
ּוְמַחְּסִרים  ָהֵאֶבל  ִּבְׁשַנת  ַקִּדיׁש  ִמּלֹוַמר  ֶּׁשַּמְפִסיִקים  ְּבַמה  ָרִאיִתי  ֶזה  ּוֵמֵעין  ֹחֶדׁש.   
ֵמַהֹחֶדׁש ַהי"ב, ְוהּוא ִמַּמה ֶּׁשָּכַתב ָהַרָמ"א )יו"ד סוף סימן שעו( ְּדָנֲהגּו ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ַרק 
)יו"ד  יֹוֵסף  ַּבִּבְרֵּכי  ַהִחיָד"א  ָּכַתב  ּוְכָבר  ְרָׁשִעים.  ְוִאָּמם  ֲאִביֶהם  ַיֲעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֳחָדִׁשים,  י"א 
סימן שעו ס"ק ח(, ֶׁשָרצּוי לֹוַמר ַקִּדיׁש ָּכל י"ב ֹחֶדׁש ְלַזּכֹות ֶאת ַהָּמנֹוַח, ֶאָּלא ֶׁשֵּמֲחַמת ֶהָהמֹון 

ּוְמַחְּסִרים  ָחׁשּו  ָלֵכן  ֹחֶדׁש,  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ִמְׁשָּפטֹו  ח"ו  ְּכִאּלּו  ַּבָּמנֹוַח  ָסָרה  ִויַדֵּבר  ִיְטֶעה  ֶׁשֹּלא 
יֹוֵצא,  ָּבֶזה  ַּגם  ּוִמֵּמיָלא  ָּכאן.  ַעד  תג(.  סימן  )יו"ד  ַהְּגדֹוָלה  ַּבְּכֶנֶסת  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהי"ב  ֵמַהֹחֶדׁש 
ְוַכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי  ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ַקִּדיׁש ְּבָכל ַהי"ב ֹחֶדׁש.  ְּדִמי ֶׁשָהָיה ְמֻפְרָסם ְּבִרְׁשעֹו ָוֵמת, 
ֵּכן ָרִאיִתי ְּבׁשּו"ת ִאְּגרֹות ֹמֶׁשה )יורה דעה חלק ד סימן סא ד"ה אף שודאי( ֶׁשָּכַתב, ֶׁשָּפׁשּוט ֶׁשהּוא 
ְּדָהיּו  ּתֹוָרה,  ׁשֹוְמֵרי  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ַלֵּבן  ְּכֶׁשָּידּוַע  ֲאָבל  ּתֹוָרה.  ְלׁשֹוְמֵרי  ֶׁשְּידּוִעין  ִאיְנֵׁשי  ִּבְסַתם 
ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבתֹות - ַאף ֶׁשָהָיה ַרק ְלַפְרָנָסתֹו ְוֹלא ִלְׁשָאר ְּדָבִרים, ֵיׁש לֹו לֹוַמר ַקִּדיׁש ָּכל ַהי"ב 
לֹוַמר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְלֵתָאבֹון,  ַרק  ַאף  ִעְנָיִנים  ִלְׁשָאר  ַּגם  ַׁשָּבתֹות  ְמַחְּלֵלי  ְּכֶׁשָהיּו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֹחֶדׁש. 
ָּכל ַהי"ב ֹחֶדׁש. ַעד ָּכאן ְּדָבָריו. ְוֵאין ַהַּכָּוָנה ֶׁשְּלַאַחר י"ב ֹחֶדׁש יֹוֵצא ָאִביו ָהָרָׁשע ֵמַהֵּגיִהֹּנם, 
ֹחֶדׁש1,  י"ב  ַעד  ֶאָּלא  ַקִּדיׁש  ֲאִמיַרת  ֲחַז"ל  ִּתְּקנּו  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ַהַּקִּדיׁש,  לֹוַמר  ַמְפִסיִקים  ְוָלֵכן 
ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו  ָהָרָׁשע,  ָאִביו  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ָועֹוד  ַלֲעׂשֹות עֹוד  ְלִהְתַאֵּמץ  לֹו  ֵיׁש  ּוְבַוַּדאי 
ְלַכָּפַרת  ְצָדָקה  ְוַלֲעׂשֹות  ֶׁשֵּמת  ָרָׁשע  ַעל  ַּגם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּטֹוב  כא(,  פרק  ג  )מאמר  ַיֹּבק  ַמֲעַבר 
ַיִּקיׁש  ְוַהְמַעֵּין  ְוִסֵּים,  ַהֲחַת"ם סֹוֵפר )חאהע"ז ס"ס סט(,  ָּכַתב  ְוֵכן  ֹחֶדׁש.  ַאַחר י"ב  ַוֲאִפּלּו  ַנְפׁשֹו, 
ָעָליו  ּוְלהֹוִסיף  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַאֵּמץ  ַלֵּבן  ֶׁשָראּוי  ַהֵּמת,  ְלֶנֶפׁש  ְוִתּקּון  ִעּלּוי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָּדָבר  ְלָכל 
ַהְּׂשֵדי  ָּכַתב  ְוֵכן  ָּכאן.  ַעד  ָּכבֹוד.  ְמנּוָחתֹו  ְוָהְיָתה  ְלַׁשְלָוֵתּה  ַאְרָכא  ְוֶתֱהֵוי  ֵמִתים,  ִמְּׁשָאר  יֹוֵתר 
ַׁשֲעֵרי  ּוְבׁשּו"ת  ל(,   - כט  סי'  )חיו"ד  ג'  ֶחֶלק  ְּפָעִלים  ַרב  ּוְבׁשּו"ת  קכ(,  אות  אבלות  )מערכת  ֶחֶמד 
חיו"ד  ו  )חלק  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְּבׁשּו"ת  ְּדָבָריו  הּוְבאּו  ָׁשם.  ַעֵּין  לב(.  ס"ס  חיו"ד  )ח"ב  ְפַרְנקֹו  ַרֲחִמים 
דיני   - ל  )סימן  ֲאֵבלּות  ִהְלכֹות  יֹוֵסף  ּוְבַיְלקּוט  ס(  סימן  סוף  ו  )חלק  ָּדַעת  ְיַחֶּוה  ּוְבׁשּו"ת  לו(,  ס"ס 

ל(.  סעיף  קדיש 

ּוְכגוֹן  ֵגיִהּנֹם,  בְּ ִמי"ב חֶֹדׁש  יוֵֹתר  אי  ַודַּ בְּ ְמָצִאים  נִּ ִעים שֶׁ ִלְרשָׁ ֵני ָמה לֹא אוְֹמִרים  ִמפְּ ַטַעם  ן  ִלתֵּ ְוֵיׁש   .1
יׁש גַּם ְלַאַחר י"ב חֶֹדׁש? ְוָרִאיִתי ְמָבֲאִרים ַעל  ַפְרֶהְסָיא ַקדִּ ֵמִזיד בְּ ת בְּ בָּ ֵלי שַׁ יקוְֹרִסים ּוְמַחלְּ ִמיִנים ְוֶאפִּ

ְבָרכוֹת )דף נח ע"ב(  ָאְמרּו ֲחַז"ל בִּ י ַמה שֶּׁ פִּ

ַמן  זְּ ְוָקא בַּ ן הּוא דַּ ר חֶֹדׁש. ְוִהְתעוְֹררּות ַהבֵּ ֵנים ָעשָׂ א ְלַאַחר שְׁ ב ֶאלָּ ַח ִמן ַהלֵּ כֵּ תַּ ת ִמשְׁ ָאַמר ַרב: ֵאין ַהמֵּ
ַהזֶּה.  
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 ְוִהֵּנה ִאם ֵּכִנים ָאנּו ָּבֶזה, ִניָחא ַמה ֶּׁשֵהִעירּו ַּבַּיְלקּוט ְמָפְרִׁשים ַעל ֵסֶפר ֲחִסיִדים )הוצאת אוצר 
הפוסקים סימן מו( ֶׁשִּדְבֵרי ֵסֶפר ֲחִסיִדים ַהַּנ"ל סֹוְתִרים ִּדְבֵרי ַרִׁש"י? ְוִלְדָבֵרינּו ִניָחא, ֶׁשַּגם   

ַרִׁש"י מֹוֶדה ֶׁשֵּיׁש ֶׁשֶּנֱעָנִׁשים יֹוֵתר ִמי"ב ֹחֶדׁש, ַרק ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲחִזיקּו ְלָאִביו ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּכֶזה 
ֹלא ֹיאַמר ֵּכן ַעל ָאִביו. ְואּוָלם ָּדחּוק ְלַהֲעִמיס ֵּכן ְּבַרִׁש"י ּוְבַפְׁשטּות ַּכָּוַנת ַרִׁש"י ְּדֵיׁש ְלַהֲחִזיקֹו 
ִּכְסַתם ִאיְנֵׁשי, ֶׁשֵהם ְּבֶחְזַקת ַּכְׁשרּות ְוָלא ַמְחְזִקיַנן ְלִאיִניׁש ְּבִרְׁשעּוָתא. ּוִמָּכל ָמקֹום ַּגם ַרִׁש"י 

מֹוֶדה ֶׁשֵּיׁש ְרָׁשִעים ֶׁשִּנּדֹוִנים ְּביֹוֵתר ֳעָנִׁשים, ְויֹוֵתר ְזַמן. 

ְלַרִּבי  ָלֲאָלִפים  ַהֶחֶסד  ְּבֵׁשם  יט(,  אות  נו  סימן  )או"ח  סֹוֵפר  ַהַחִּיים  ְּבַכף  ָּכַתב  ְּכָבר  ּוְלִדיָנא,   ה( 
ּתֹוֶעֶלת  ֶׁשֵאין  ֹחֶדׁש,  י"ב  ְלַאַחר  ַאף  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ֵיׁש  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ַזַצ"ל  ַּפאּפּו  ֱאִליֶעֶזר   
ֶאל  ְּבַמֲעלֹות  ַלֲעלֹות  לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ֹזאת  ַּגם  ַאף  ֶאָּלא  ְלַבד,  ִמֵּגיִהֹּנם  ַהֵּמת  ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ַהַּקִּדיׁש 
ַהְּמנּוָחה ְוַהַּנֲחָלה. ִהֵּנה ִּכי ֵכן ָראּוי ָלִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ְלַצּוֹות ֶאת ָּבָניו, ֶׁשִּיְׁשַּתְּדלּו לֹוַמר 
ֵאיֶזה ַקִּדיׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ָּכל ַהָּיִמים, ִּכי ִמי ֶזה ָעַרב ֶאל ִלּבֹו ֶׁשֹּלא ְיֵהא ִנּדֹון ְלַאַחר י"ב ֹחֶדׁש. 
ִּגּלּו  ְּכָבר  ֹחֶדׁש,  י"ב  ְּבֵגיִהֹּנם  ְרָׁשִעים  ִמְׁשַּפט  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְנִהי  ַהֶּזה.  ַהָּיתֹום  ַּבּדֹור  ִּבְפָרט 
ַלמהרח"ו ְּבַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים )הקדמה כב( ֶׁשֶּזהּו ְלַאַחר ֶׁשּסֹוֵבל ַּכָּמה ֳעָנִׁשין ָקִׁשים ּוָמִרים חּוץ 

ְלֵגיִהֹּנם, ְוַגם ֶׁשַהי"ב ֹחֶדׁש הּוא ִמְׁשָּפט ָקֶׁשה ְוַאַחר ָּכְך הּוא יֹוֵתר ַקל. ַעד ָּכאן. 

 ּוִבְכָללּות ָהִעְנָין ֵיׁש ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְזֹּכר ֶׁשַּיֲעִניׁשּוהּו ְלִפי ַמֲעָׂשיו, ְונֹוֵתן ָלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתֹו, 
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשּסֹוף  ְואֹוֶמֶרת  ַהּכֹוֶפֶרת  ֶׁשַּלֵּדָעה  ַהְּגמּול,  ְּבַׁשַער  ָהַרְמָּב"ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו   
ְלִהָּכֵרת ּוְלֵהָאֵבד ְותּו ָלא, ָעִׂשיָת עֹוֵבר ַעל ָּכֵרת ֶאָחד ְוָהֶאִּפיקֹורֹוס ְוַהּׁשֹוֵפְך ָּדִמים ָּכל ָיָמיו, 
ַּבַּקָּבָלה  ְמֹפָרׁש  ּוְכָבר  ַהִּמיָתה?!  ַאַחר  ַצַער  ָּבֶהם  ְוֵאין  אֹוְבִדין  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִדיֵניֶהם,  ָׁשִוין 

ֶׁשָהיּו ַּבּכֹוְפִרים ֵּדעֹות ַהָּללּו ֵמֶהם. ַעד ָּכאן. ְוַהְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים.



"ביום שנולד הבעל שם טוב נשרף 
הגהינום"

משפט זה המיוחס לחסידים – אבל אינו חסידי, לא 

המשפט וגם לא אומר המשפט...

לכתוב  שהחליטו  עד  פופולרי  כך  כל  היה  המשפט 

רוצה  לא  מי  שכן,  ולשווקו,  לפרסמו  ספר,  עליו 

נעשה  פעם  מידי  גיהנום...  ללא  חיים  עם  לחיות 

אותו,  זוכרים  עוד  שאנחנו  לקב"ה  ונראה  מצוות 

אבל כבר אין לנו עוד ממה לפחד...

לצורך זה נכתב ולוקט ספר זה והובאו בו רק מדברי 

הבעל שם טוב ותלמידיו, כדי להוכיח שמשפט זה 

הוא שיקרי ]כמובן שיש עוד מאות מראה מקומות 

משאר ספרים שלא הבאנו[, וזאת נעשה כדי להסיר 

לזות שפתיים מאותם צדיקי עליון הבעל שם טוב 

והכירו  שהחזיקו  הדורות,  בכל  וחסידיו  ותלמידיו 

בידיעה של יראת העונש, והגהינום עם כלל עונשיו, 

וחבל לאדם שיחיה בדמיונות כשיווכח באמת המרה 

כשיגיע לבית דין של מעלה...

ם" להפצת יהדות בארץ ובעולם כולו.  
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