
א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ְמׁשֹון ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ֶזַרע ׁשִ
ה ָרׁשָ ִניִנים ִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַעל ַהּפָ ּפְ

ְדמֹון  ל ָהֱאלִֹקי ַהּקַ רֹו ַהְמֻקּבָ ִחּבְ ְמׁשֹון" ׁשֶ ְמׁשֹון""ֶזַרע ׁשִ ל "ֶזַרע ׁשִ ֻסּגָ ֶפר ַהּמְ  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  ים ב"ר ַנְחָמן ִמיָכֵאל ַנְחָמִניַנְחָמִני ֵזֶכר ַצּדִ ְמׁשֹון ַחּיִ ים ׁשִ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ  ַרּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ֵמי ּבַ ִסְפרֹו ְוִהְבִטיַח ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ִלְמַקּיְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ֵצא תשפ"ג � ִגְליׂון 216 ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

ה ְלהֹוִסיף  ְזּכֶ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ה ְלהֹוִסיף  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ּבִ ְזּכֶ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ּבִ
ָמתֹו ים ְלִנׁשְ ל יֹום ְלבּוׁשִ ָמתֹוּכָ ים ְלִנׁשְ ל יֹום ְלבּוׁשִ ּכָ

ר  ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהזֶּ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי ּוׁשְ ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעּמָ ּדַ 'ַוּיִ

ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש' )כח, כ(:

ֶדֶרְך ֶרֶמז  ְמׁשֹון זלה"ה ְמָבֵאר ָיֶפה ּבְ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ַרּבֵ

ה ָידּוַע  ְלּבּוׁש: ִהּנֵ ת ַהּמַ ׁשַ ֶחם ְלַבּקָ ת ַהּלֶ ׁשַ ּקָ כּות ּבַ ּיָ ׁשַ

ים  ה ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ עֹוָלם ַהזֶּ ם ּבָ ָאָדם ְמַקּיֵ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

ים  ים ְמֻיָחִדים ְורּוָחִנּיִ טֹוִבים, ֵמִכין הּוא ְלַעְצמֹו ְלבּוׁשִ

ִטיָרתֹו. ְוָכאן ַיֲעֹקב  ָמתֹו ְלַאַחר ּפְ יׁשּו ֶאת ִנׁשְ ֶהם ַיְלּבִ ּבָ ׁשֶ

ׁש ֵמֵאת ה', 'ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹקים', ּוֵפֵרׁש  ּקֵ ָאִבינּו ּבִ

ְך  ה ְוַעד סֹוף. ְוַעל ּכָ ִחּלָ מֹו ָעָליו ִמּתְ חּול ׁשְ ּיָ "י: ׁשֶ ַרׁשִ

ָנתֹו ְלַדּמֹות  ׁש, 'ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש', ְוַכּוָ ּקֵ ּבִ

ֶחם ָצִריְך  ּלֶ מֹו ׁשֶ ּכְ ֶחם, ׁשֶ ת ַהּלֶ ׁשַ ים ְלַבּקָ ְלּבּוׁשִ ת ַהּמַ ׁשַ ּקָ ּבַ

ָאַכל  י ַמה ּשֶׁ ָכל יֹום ֶלֶחם ָחָדׁש, ּכִ ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ ָהָאָדם ׁשֶ

ן ָצִריְך  ם ּכֵ ֶגד ִלְלּבֹׁש ּגַ ם ּבֶ ְך ּגַ ָבר ֶנֱאַכל, ּכָ ֶאְתמֹול ּכְ

ֶגד  ּבֶ ּבַ ק  ּפֵ ִיְסּתַ ְולֹא  ָחָדׁש,  ֶגד  ֶבּ יֹום  ָכל  ּבְ ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ

ל  ּכָ ֶפׁש, ׁשֶ י ַהּנֶ ָנתֹו ִלְבָגִדים ּוְלבּוׁשֵ ָהָיה לֹו ֶאְתמֹול, ְוַכּוָ ׁשֶ

ֶהם  ּבָ ים ׁשֶ בּוׁשִ ָכל יֹום, ֵהם ַהּלְ ן ּבְ ָאָדם ְמַתּקֵ ּקּוִנים ׁשֶ ַהּתִ

יִקים,  ּדִ פּון ַלּצַ ֹעֶנג ַהּצָ ג ּבָ ָמה, ְלִהְתַעּנֵ ׁשָ ׁש ַהּנְ ְתַלּבֵ ּתִ

ָכל  ה ּבְ ְזּכֶ ּיִ ׁש ַיֲעֹקב, ׁשֶ ּקֵ ּבִ זַֹּהר )ח"א רכד.( ְוֶזה ׁשֶ ְוַכְמֹבָאר ּבַ

ָמתֹו. )זרע שמשון פרשת אחרי אות א( ים ְלִנׁשְ ים ֲחָדׁשִ יֹום ְלהֹוִסיף ְלבּוׁשִ

ְוָקא ֵלָאה ָנְתָנה הֹוָדָאה ַלה'  ְוָקא ֵלָאה ָנְתָנה הֹוָדָאה ַלה' ַמּדּוַע ּדַ ַמּדּוַע ּדַ
מֹו  ן ָקְרָאה ׁשְ ַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ּכֵ ן ַוּתֹאֶמר ַהּפַ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ 'ַוּתַ

י יֹוֵתר  ַטְלּתִ ּנָ ַעם אֹוֶדה, ׁשֶ "י ַהּפַ ַרׁשִ ֶדת' )כט לה(: ּבְ ֲעֹמד ִמּלֶ ְיהּוָדה ַוּתַ

ָרא ַהקב"ה  ּבָ ָמָרא )ברכות ז, ב( ִמּיֹום ׁשֶ ה ֵיׁש ִלי ְלהֹודֹות. ּוַבּגְ ֵמֶחְלִקי, ֵמַעּתָ

את ֵלָאה ְוהֹוַדּתּו. ֵיׁש  ּבָ הֹוָדה ְלַהקב"ה ַעד ׁשֶ ֶאת עֹוָלמֹו לֹא ָהָיה ָאָדם ׁשֶ

ה ַהקב"ה  ָעׂשָ ׁשֶ ק ָאֵכן ַמּדּוַע ָהָאבֹות ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָנְתנּו הֹוָדָאה ּכְ ְלַדְקּדֵ

ים.  ה ִנּסִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ָלֶהם ּכָ

ה ֶחֶסד ִעם ִמי  ַהקב"ה עֹוׂשֶ ֹאֶפן ׁשֶ א ּבְ ֶכת ֶאּלָ ּיֶ ַההֹוָדָאה לֹא ׁשַ ְוי"ל ׁשֶ

ִריִכים ְלהֹודֹות  ּצְ ָעה ׁשֶ ִצינּו ְלִעְנַין ַאְרּבָ ּמָ ֵאין לֹו ְזכּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֶ

בּוׁש  ִבים טֹובֹות', ְוָכַתב ַהּלְ ָבְרִכים 'ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ ּמְ ׁשֶ

ַההֹוָדָאה  ִעים. ְועֹוד ֵיׁש ְלהֹוִסיף ׁשֶ ִבים' ַהְינּו ְרׁשָ 'ְלַחּיָ

ם ֶאת  ַהקב"ה ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּגַ ֹאֶפן ׁשֶ ֶכת ַרק ּבְ ּיֶ ׁשַ

ָהָיה  ִריִכים ְלהֹודֹות, ׁשֶ ּצְ ָעה ׁשֶ ַהֵהֶפְך, ּוְכמֹו ְלִעְנַין ָהַאְרּבָ

יָלם. ּלֹא ְלַהּצִ ָיכֹול ׁשֶ

ל  ֶהם ֶאת ּכָ ב ָלָאבֹות ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה ַהקב"ה ִהְתַחּיֵ ְוִהּנֵ

ִהְבִטיחֹו  ִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ׁשֶ ּמָ ה ָלֶהם, ּוְכמֹו ׁשֶ ָעׂשָ ַמה ּשֶׁ

ם  ּלֵ ב ְלׁשַ אי ַחּיָ ַוּדַ ן ּבְ דֹול', ְוִאם ּכֵ ָך ְלגֹוי ּגָ ה' )יב, ב( 'ְוֶאֶעׂשְ

ְך  ה ָאֹנִכי ִעּמָ ַהְבָטָחתֹו. ְוֵכן ְלַיֲעֹקב ָאַמר )כח, טו( 'ְוִהּנֵ

ָאְמרּו ֲחַז"ל )יבמות סד,  יָך' ְוגֹו'. ְועֹוד ָמִצינּו ׁשֶ ַמְרּתִ ּוׁשְ

ַהקב"ה  ִביל ׁשֶ ׁשְ הֹות ָהיּו ֲעָקרֹות ּבִ ָהָאבֹות ְוָהִאּמָ א( ׁשֶ

ר  ִעּקַ ּמֵ יִקים עיי"ש. ְוַהְינּו ׁשֶ ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ִמְתַאּוֶ

ִלי  ָבִנים ִמּבְ ֵקד ּבְ ַבע ָהיּו ְצִריִכים ְלִהּפָ ין ְוֶדֶרְך ַהּטֶ ַהּדִ

ה אֹוָתם  ל ָהעֹוָלם, אּוָלם ַהקב"ה ָעׂשָ ֶדֶרְך ּכָ ׁשּום ַצַער ּכְ

ן  ָתם, ְוִאם ּכֵ ֹמַע ֶאת קֹוָלם ּוְתִפּלָ י ָרָצה ִלׁשְ ֲעָקִרים ּכִ

ן  לּו ְוָעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו, ׁשּוב ֻמְכָרח ִליּתֵ ּלְ ֵהם ִהְתּפַ ְלַאַחר ׁשֶ

ָאר  ן ּתֹוָדה יֹוֵתר ִמּשְׁ ל ָהעֹוָלם, ְוֵאין ָלֶהם ִחּיּוב ִליּתֵ ֶדֶרְך ּכָ ִנים ּכְ ָלֶהם ּבָ

ַהקב"ה  י ֵהם ֻהְצְרכּו ְלֵנס ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ִלי ֵנס, ּכִ כּו ְלָבִנים ּבְ זָּ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ָתם. ִפּלָ ֹמַע ֶאת קֹול ּתְ ָרָצה ִלׁשְ

ן ְרִביִעי ְוהֹוִסיף ָלּה יֹוֵתר  ַתן ָלּה ַהשי"ת ּבֵ ּנָ ָרֲאָתה ֵלָאה ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ ַאְך ַעּתָ

ַעם אֹוֶדה  ד ַהֶחֶסד, ָאז ָאְמָרה 'ַהּפַ א ִמּצַ ָבר ַהּבָ הּו ּדָ זֶּ יַע ָלּה, ׁשֶ ּגִ ֵמֶחְלָקּה ַהּמַ

ב ְלהֹודֹות. )'זרע שמשון'  כּותֹו ַחּיָ ל ָהָאָדם יֹוֵתר ִמזְּ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ י ּכְ ֶאת ה'', ּכִ

פרשתנו אות יד, עיי"ש עוד מה שהוסיף בזה(

ברכת המחבר 
מתוך הקדמת הספר

ְמׁשֹון ּתֹוַרת ׁשִ
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ים ּתֹוַרת ַחּיִ

דֹוׁש -  ים ַהּקָ ל ָהאֹור ַהַחּיִ ִניִנים ִמּתֹוָרתֹו ׁשֶ  ּפְ
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ן ְלָהַרע ְלַיֲעֹקב ּוֵ ָלָבן ִנְתּכַ

ק  ָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶבּ ן ֲאֹחתֹו ַוָיּ ַמע ַיֲעֹקב ֶבּ ֹמַע ָלָבן ֶאת ֵשׁ ַוְיִהי ִכְשׁ

ָבִרים  ל ַהְדּ ר ְלָלָבן ֵאת ָכּ יתֹו ַוְיַסֵפּ ק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ֵבּ ׁ לֹו ַוְיַנֶשּ

ַעם  דֹוׁש זלה"ה ְמָפֵרׁש ַהּטַ ים ַהּקָ נּו ָהאֹור ַהַחּיִ ה )כט, יג(. ַרּבֵ ָהֵאֶלּ

ן ָלָבן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ י רֹוֶצה ִלְרֹמז ׁשֶ תּוב 'ַוְיִהי' ְלׁשֹון ַצַער, ּכִ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

ׂש  ָצא ְלָגְזלֹו ְוִחּפֵ ּיָ ָאְמרּו ֲחַז"ל )ב"ר פ, ז( ׁשֶ מֹו ׁשֶ ְלָהַרע ְלַיֲעֹקב, ּכְ

קֹו ָלַדַעת ִאם ֵיׁש לֹו ָעָליו ְנָכִסים ַוֲחָפִצים, ְוַגם  ַמְצּפּוָניו, ְוַגם ִחּבְ

ִלּיֹות. ִפיו ַמְרּגָ קֹו ָלַדַעת ִאם ֵיׁש ּבְ ִנּשְׁ

ן ְלַרּמֹותֹו יק' ְוִנּתָ ֲעֹקב 'ַצּדִ ּיַ ב ׁשֶ ָלָבן ָחׁשַ

ן  ַמע ַיֲעֹקב ּבֶ סּוק: ְוָאְמרֹו 'ׁשֵ ְך ַהּפָ נּו ְלָפֵרׁש ֶאת ֶהְמׁשֵ ּומֹוִסיף ַרּבֵ

ָאַמר  ם ָקרֹוב לֹו ּוְכִפי ׁשֶ ָהָיה ּגַ ן ֲאֹחתֹו ַאף ׁשֶ ק לֹוַמר ּבֶ ְקּדֵ ֲאֹחתֹו', ּדִ

ָאַמר ָלּה ַיֲעֹקב  יָדה לֹו ָרֵחל ַמה ּשֶׁ י לֹא ִהּגִ הּוא ֲאִחי ָאִביָה, ּכִ ָלּה ׁשֶ

יק  ן ִרְבָקה ַצּדִ הּוא ּבֶ א ָאְמָרה לֹו ַרק ׁשֶ י הּוא ֲאִחי ָאִביָה, ֶאּלָ ּכִ

ַדְעּתֹו  י ָעָלה ּבְ בֹות ְלַרּמֹותֹו, ּכִ ב ַמֲחׁשָ ן ָחׁשַ ֶקת. ּוֵמֲחַמת ּכֵ ן ַצּדֶ ּבֶ

ל ָהָאֶרץ. ֶדֶרְך ּכָ ִקי ּבְ יק ְוֵאינֹו ּבָ הּוא ַצּדִ ר ְלַרּמֹותֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֵכן  ָכְך ִיּתָ ּבְ ב ׁשֶ י ָלָבן ָחׁשַ יתֹו', ּכִ תּוב 'ַוְיִביֵאהּו ֶאל ּבֵ ם ָאַמר ַהּכָ ּגַ

יעּו  ן ֱהִביאֹו ְלֵביתֹו ַעד ַיּגִ ם ָממֹונֹו ָיבֹוא ַאֲחָריו, ּוֵמֲחַמת ּכֵ ּגַ ׁשֶ

ם ְויּוַכל ְלָגְזלֹו. ְנָכָסיו ְלׁשָ

ת ּבֹואֹו,  ר לֹו ִסּבַ ה', ַיֲעֹקב ִסּפֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ְלָלָבן ֵאת ּכָ 'ַוְיַסּפֵ

ָרְדפֹו  ּנּו ַהּכֹל ּבְ ל ִמּמֶ ּטַ ּנִ ר ָעַבר ָעָליו ִעם ֱאִליַפז, ׁשֶ ְוַטַעם ּבֹואֹו, ַוֲאׁשֶ

ָגְזלֹו. ָהַרע לֹו ְוֵאין לֹו ַמה ְלּ ֵאין לֹו ַמה ּלְ ַאֲחָריו, ּוְבָכְך ָיִבין ׁשֶ

ָעַבר ָעָליו  ל ַמה ּשֶׁ ר לֹו ּכָ  ַיֲעֹקב ִסּפֵ
ק ִעּמֹו ּלֹא ְלִהְתַעּסֵ ִבין ׁשֶ ּיָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ָמָרא )מגילה  ּגְ ָאְמרּו ּבַ ֶרְך ַמה ּשֶׁ ים: ַעל ּדֶ עֹוד ְמָפֵרׁש ָהאֹור ַהַחּיִ

ם  אי הּוא, ְוָלֶזה ִנְתַחּכֵ י ָאִביָה ַרּמַ ָרֵחל הֹוִדיָעה ְלַיֲעֹקב ּכִ יג, א( ׁשֶ

יַע,  ל ֵמַהְרׁשִ ֶזה ֶיְחּדַ ּבָ ֵדי ׁשֶ ֲעָברּוהּו ּכְ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ר לֹו ּכָ ְלַסּפֵ

ָרָכה ֵיַדע  כֹוָרה ְוַהּבְ ַקח ַהּבְ ּלָ ם ַיֲעֹקב ַעד ׁשֶ ְתַחּכֵ ּנִ ֶ ַדע ַמה ׁשּ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ה  ֲעׂשֵ ר ֲעָברֹו ִמּמַ ְצָטֵרְך, ְוַגם הֹוִדיעֹו ֲאׁשֶ ּיִ ֶ י ָערֹום ַיְעִרים ְלַמה ּשׁ ּכִ

יד  ָקק ִמן ֶהָחִבית, ְוֶזה ַיּגִ נֹוֵטל ּפְ קֹוָמּה ּכְ ֶהֱעִביר אֹוָתּה ִמּמְ ָהֶאֶבן ׁשֶ

תֹו ּבֹו  יד ִחּבָ ָקַאת ֹצאנֹו, ְוֶזה ַיּגִ ה ַהׁשְ ם ַמֲעׂשֵ ּבֹור ַחִיל. ּגַ י הּוא ּגִ ּכִ

ָרה ִעּמֹו. ְוַהְנָהָגתֹו ַהְיׁשָ

לּות ת ַהּגָ ְרּכַ ּבִ
ְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרְך  סּוק 'ַוּיִ ה )ב"ר עה, ח( ַעל ּפָ ִמְדָרׁש ַרּבָ  ִאיָתא ּבְ

ָרָכה ִהיא.  לּות ּבְ ה, ְוִכי ַהּגָ לּות. ְוָקׁשֶ ת ַהּגָ ְרּכַ ְרכֹו ּבִ ּבֵ ֹאתֹו' )בראשית כח, א(, ׁשֶ

ָתִרים ֶהְרָאה לֹו  ין ַהּבְ ַמְרֵאה ּבֵ ּבְ ְדָרׁש )שם מד, כא(, ׁשֶ ּמִ ֲאָבל ִאיָתא ּבַ

ן ּתֹוָרה,  ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ּוַמּתַ ם, ְוׁשִ יִהֹנּ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ּגֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ִים, ִיְהיּו ִנּצֹוִלין  ּתַ ׁשְ ֶניָך ִיְהיּו ֲעסּוִקים ּבִ ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ נֹות. ְוָאַמר לֹו, ּכָ ְוָקְרּבָ

ֵגיִהּנֹם  ֶניָך, ּבְ ְרדּו ּבָ ּיֵ ה רֹוֶצה ׁשֶ ה ַאּתָ ּמָ ַאל אֹותֹו, ּבַ ְך ׁשָ ִים. ְוַאַחר ּכָ ּתַ ְ ִמּשׁ

יר לֹוַמר  ּפִ ק ׁשַ ּום ָהֵכי ִיְצּדַ ְלֻכּיֹות. ּוִמּשׁ ַמְלֻכיֹות, ּוֵבֵרר ַאְבָרָהם ַהּמַ אֹו ּבְ

יִהּנֹם. )אות ד( ָניו ַלּגֵ ּלֹא ֵיְרדּו ּבָ ֵדי ׁשֶ לּות, ּכְ ת ּגָ ְרּכַ ּבִ

ַמִים  ַער ַהּשָׁ ׁש הּוא ׁשַ ְקּדָ  ְמקֹום ַהּמִ
הּוא ָחֵרב ֵעת ׁשֶ ַאף ּבְ

ַחת  יִמין ֶאֶבן ּתַ ׂשִ ּמְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ית יֹוֵסף )או"ח סימן תקנ"ה(, ֵיׁש ּבְ ָכַתב ַהּבֵ

קֹום' )כח, יא(, ּוֵבית  ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ָבר, 'ַוּיִ ָאב, ְוֶרֶמז ַלּדָ ם ֵליל ט' ּבְ ֹראׁשָ

ׁש ָרָאה.  ְקּדָ ן ַהּמִ ה', ְוֻחְרּבָ קֹום ַהזֶּ ְכִתיב 'ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ׁש ָרָאה, ּדִ ְקּדָ ַהּמִ

ן. ֲעֹקב ָרָאה ַהֻחְרּבָ ּיַ סּוק ׁשֶ ּפָ ה, ֵהיָכן ָרמּוז ּבַ ְוָקׁשֶ

ָרָאה,  ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ה', ַהְינּו ַהּבֵ קֹום ַהזֶּ רּוׁשֹו, 'ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ְך ּפֵ א ּכָ ֶאּלָ

א ָאַמר 'ֵאין  ית ֱאלִֹקים', ֶאּלָ ׁש לֹא ָאַמר 'ֶזה ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ָרָאה ַהּבֵ ְוַאַחר ׁשֶ

ה ָעִתיד ֵלָחֵרב, ּוַמהּו  זֶּ ם ָלַעד, ׁשֶ ְהֶיה ַקּיָ ּיִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶזה' אֹותֹו ַהּבֵ

י  רּוְך הּוא ֵמַעְצמֹו, 'ּכִ דֹוׁש ּבָ ְבֶנה ַהּקָ ּיִ ֶ ם, ַמה ּשׁ ְתַקּיֵ ּיִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהּבֵ

י  ָמִים', ְוכּוּלֵ ַער ַהּשָׁ ית ֱאלִֹקים', ָאְמָנם ָמקֹום 'ֶזה' ְלעֹוָלם הּוא 'ׁשַ ִאם ּבֵ

ים. )אות ו( ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֶרְך ּבֵ ָתם ּדֶ ְתִפּלָ ם ּבִ ִנים ִלּבָ ָעְלָמא ְמַכּוְ

ֵעת ָצָרה ֵאין ְלָאָדם ֲהָנָאה ִמן ָהעֹוָלם ּבְ
ר  ֶרְך ַהֶזּה ֲאֶשׁ ֶדּ ָמַרִני ַבּ ִדי ּוְשׁ ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעָמּ ַדּ ַוִיּ

ְדָרׁש )ב"ר ע, ד(,  ּמִ ׁש )כח, כ(. ּבַ ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹבּ

ֵעת ָצָרה.  ְהיּו נֹוְדִרים ּבְ ּיִ ַמאי ֵלאֹמר, ֵלאֹמר ְלדֹורֹות ׁשֶ

ר לֹא  ְכַלל 'טֹוב ֲאׁשֶ ֵעת ָצָרה, ְוֵאינֹו ּבִ ה ִמְצָוה ִלּדֹר ּבְ ֵיׁש לֹוַמר ַטַעם ָלּמָ

ּלֹא ֶלֱאֹסר  ֵדי ׁשֶ ּלֹא ִלּדֹר, ּכְ ֵני ָאָדם יֹוֵתר טֹוב ׁשֶ ִבְסַתם ּבְ ִתּדֹר' )קהלת ה, ד(. ּדְ

ם  ְתַחּכַ ִדְכִתיב )קהלת ז, טז( 'ַאל ּתִ ָאְסָרה ַהּתֹוָרה, ּכְ ה ּשֶׁ ָעָליו יֹוֵתר ִמּמַ

א ִלְכַלל ֵחְטא )ב"ר  ַרּבָ ָאה ַאּדְ ִגיָעה, ּבָ הֹוִסיָפה ַהּנְ ה, ְלִפי ׁשֶ יֹוֵתר'. ְוֵכן ַחּוָ

ִין )נזיר יט, א(.  ֵער ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ ּצִ ִזיר ִנְקָרא חֹוֵטא, ְלִפי ׁשֶ יט, ג(. ְוַהּנָ

ָרה ֵאינֹו ָיכֹול ֵלָהנֹות ֵמָהעֹוָלם  ִביל ַהּצָ ׁשְ ּבִ ֵעת ָצָרה, ׁשֶ הּוא ּבְ ׁשֶ ָאְמָנם ּכְ

ֲחַמת ֶהְפֵסדֹו לֹא יּוַכל  ּמֵ ָמָרא )ברכות נו, ב( ׁשֶ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ְרצֹונֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ה ּכִ ַהזֶּ

ְך  ה ּכָ ֲהֵרי ֵמַעּתָ ר לֹו ֶלֱאֹסר ָעָליו ֵאיזֹו ֲהָנָאה, ׁשֶ ּתֹות, ָאז ֻמּתָ ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ

ַלח ֵאָליו ָצָרה זֹו. )אות ז( ּשָׁ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ הּוא ְרצֹונֹו ׁשֶ
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