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 הדעת חסרי אחרונים דורות על בכי
ַשק ָשא ְלָרֵחל ַיֲעֹקב ַויִּ  ? אבינו יעקב בכה למה (יא, כט) ַוֵיְבךְ  ֹקלוֹ  ֶאת ַויִּ
, ושוטים כופרים, בלייעל בני אנשים יבואו האחרונים שבדורות ראה כי: מובא א"זיע מקוצק ק"הרה בשם

 ופחותה נמוכה לדרגה שיגיעו, בניו על בכה אבינו יעקב?!' נישואין בלי רחל את נישק אבינו יעקב איך: 'וישאלו
 .ו"ח כמותם פחותים אנשים הם כאילו עליון קדושי על ויחשבו, ברוחניות הבנה של קצה להם יהיה לא, כזאת
 ונרמזים תלויים ועצומים נשגבים ועניינים, עשה השכינה פי על – אבינו יעקב שעשה מה שכל, לדעת עלינו
 .בזה

 כפי, חיצוני ליופי הכוונה אין(. יז, כט" )מראה ויפת תואר יפת היתה ורחל רכות לאה ועיני: "אומר הפסוק
 אפשר אי, ושלום חס... ותאוותנות נהנתנות, גשמיות זה להם שיש מה שכל אנשים אותם בטעות שסוברים

 . גשמי יופי על הסתכל כאילו אבינו יעקב על לומר ואסור
 אשה היופי והבל החן שקר(, "ל, לא) במשלי הפסוק על דורש היה א"זיע מפשיסחא בונים שמחה רבי ק"הרה

 להיות יזכה קשים ימים שבאותם ומי. יופי יהיה ולהבל, חן יהיה שלשקר, דור יבוא": תתהלל היא' ה יראת
 אנשים יישארו שלא וכמעט, הזאת בתקופה שמים ירא להיות מאד קשה יהיה כי, להלל צריך אותו -' ה ירא

 '.ה יראי
 ". הולך אנכי אשר הזה בדרך ושמרני עימדי אלקים יהיה אם: "והתפלל עמד אבינו יעקב

 ? אבינו יעקב התפלל דרך איזו על
 יראת בהם שיש אלו אפילו. אחריו בניו את ה"הקב שישמור, הארוכה הגלות של הדרך על ביקש אבינו יעקב

 הוא שההבל וחושבים, השקר אחרי נוהרים כולם. חשיבות הרבה כך כל שמקבל, השקר מול לעמוד יתקשו' ה
 . ביותר היפה הדבר

* 

 יום של תלולה ירידה יש, הזה בדור, היום: "אצלו כשהייתי לי אמר א"שליט מגור ר"האדמו
 ". הקודמים בדורות דור כנגד

 להיכנס צריך'. ה ביראת ולהידבק להתפלל רק. פתרון אין: "אמר והוא, שאלתי?" עושים מה"
 מסגרת בתוך מסגרת, מתירנות שום בלי, קפדניות מסגרות לתוך והנוער הילדים את ולהכניס

 ".מסגרת בתוך
 יש ולהבל, הזה בדור חן מאד הרבה יש לשקר", היופי והבל החן שקר"ב מלא הדור כי? למה
 היום אין? אנשים מושך מה. הבלים אחרי היום נגררים אנשים כמה תראו. אנשים בעיני יופי

, שטבע הצוללן של" מדהימות" הרצאות? יש כן מה. רציניים תורה שיעורי על מודעות הרבה
 ...גרוע הפחות במקרה כבר וזה. המת והחי החי המת, האפריקאי הנסיך, שהתגייר הכומר

 ?ותוספות י"רש עם, גמרא שיעור וללמוד לשבת עם ומה
 ?!האמת מה אותך ילמד הוא? שבת שומר שבקושי, זמר או משחקן, להתחזק צריך אתה ממי

 בהשתתפות, "בקטן כתוב הרבנים ועל, לבנה קידוש באותיות במודעות כתובים הזמרים שמות
 ומבקשים היד את לו מנשקים, כפיים לו מוחאים, הזמר עולה". אלמוני פלוני הגאון הרב

 .חתימה
 .ויצילנו ישמרנו' ה. חן קיבל והשקר יופי קיבל ההבל כי? למה
, הקשה בניסיון מעמד שמחזיק מי". תתהלל היא' ה יראת" בגדר להיות שיזכה אדם אשרי אבל

 !השמיים מן ומכופל כפול שכרו, שמיים ירא להיות הזה בדור גם ומצליח

ת ַׁ ש  רָּ ָּ א פ  צֵּ י ֵּ  וַׁ
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ך ְ הְַחי ֵּ אֵּ ר  ֹובְֶאתְו  ְג-ַהט 

ַתב ְוֵכן י ק"ַהגה כָּ ים יֹוֵסף ַרבִּ ן ַבַעל ַחיִּ יׁש ַהבֶּ ים, א"זיע ַחי אִּ רִּ ְדבָּ בִּ ל ׁשֶּ ם ׁשֶּ ַמיִּ יּות) ׁשָּ נִּ יְך( רּוחָּ רִּ ְסַתֵכל צָּ ַמַעל ְלהִּ  מִּ
יעַ  ְנַאת ּוְלַהגִּ ים ְלקִּ ה סֹוְפרִּ ה ַהַמְרבָּ ְכמָּ ץ ַאְך, חָּ ָארֶּ יּות) בָּ ַתַחת –( ַגְׁשמִּ ה; מִּ ְראֶּ ֵיׁש יִּ ים ׁשֶּ ּנּו ְגרּועִּ מֶּ ְצַטֵער ּוַמּדּועַ  מִּ  יִּ

ם ם ַעל ָאדָּ ֵאינוֹ  עֹולָּ ּלוֹ  ׁשֶּ  ? ׁשֶּ

ְתבּו ר ַבֲעֵלי ְוכָּ א ַהמּוסָּ רָּ ַבְגמָּ כֹות ׁשֶּ א:( מח) ְברָּ ַביֹום מּובָּ ְתנּו ׁשֶּ ּנִּ ר ֲהרּוֵגי ׁשֶּ ה ֵביתָּ ְקבּורָּ ְקנּו לִּ ְרַכת ַרבֹוֵתינּו תִּ  ַהּטֹוב בִּ
יב ְשֵתי ְוַהֵמיטִּ בֹות ׁשֶּ יּו ֲהטָּ אן הָּ ַאַחת: כָּ ֹּלא - הָּ יחּו ׁשֶּ ְסרִּ ה הִּ יָּ ְתנּו - ְוַהְשנִּ ּנִּ ה ׁשֶּ ְקבּורָּ מּוהַ . לִּ ְקנּו ַמּדּועַ  ְותָּ כָּ  תִּ  זוֹ  הְברָּ

ְרַכת ְבתֹוְך זֹון בִּ י? ַהמָּ ְצאּו ֹלא ְוכִּ קֹום מָּ  ? יֹוֵתר טֹוב ַאֵחר מָּ

א ּלָּ צּו אֶּ רָּ ְרֹמז ׁשֶּ ם לִּ ָאדָּ ר לָּ בָּ צּום ּדָּ ֲהֵרי, עָּ ַבע ׁשֶּ ם ְבטֶּ עֹולָּ ם הָּ ָאדָּ ה ַהיֹוֵׁשב הָּ ְסעּודָּ יד בִּ מִּ ים הּוא מֹוֵצא תָּ  מּומִּ
ְסרֹונֹות ֵסר ַפַעם, ְוחֶּ ַלח חָּ ק ּוַפַעם מֶּ ה יָּרָּ זֶּ ה סּוג ּוַפַעם כָּ יָּ ה ְׁשתִּ זֶּ אּו כָּ ים ּובָּ מִּ ְמזּו ֲחכָּ ם ְורָּ ָאדָּ ה: לָּ ְתלֹוֵנן ַאתָּ  בֹוא? מִּ

ה ְראֶּ ה ַמה תִּ ְתבֹוֵנן בֹוא! ְכֵאב זֶּ ְקנּו ַמה ַעל תִּ ה, ְלהֹודֹות תִּ ה ֹלא עֹוד ְוַאתָּ ַבְלתָּ  ַמה ַעל מֹודֶּ קִּ  ?שֶּ

יר ת ְוֵהאִּ אנָּה יֹוֵסף ַיֲעֹקב ַהתֹוְלדֹות ק"הרה ֵעיֵנינּו אֶּ פֹולָּ ר, א"זיע מִּ ַכֲאׁשֶּ ֵאל ַעם יְָּצאּו ׁשֶּ ְשרָּ ם יִּ ְצַריִּ מִּ יעּו מִּ גִּ ה ְוהִּ רָּ  ְלמָּ
ְׁשתֹות יְָּכלּו ֹלא ם לִּ ה ַמיִּ רָּ מָּ י מִּ ים כִּ רִּ יּו מָּ ה, הָּ ַעק ַרֵבנּו ּוֹמׁשֶּ ל זָּ הּו' ה אֶּ יְך ֵעץ ְוהֹורָּ ַיְׁשלִּ ל ׁשֶּ ם אֶּ ְמְתקּו ְוָאז ַהַמיִּ  יִּ

ם ים ל"ַוחז ַהַמיִּ ֵעץ ֵבֲארּו ַהְקדֹוׁשִּ ה ׁשֶּ יָּה זֶּ י ֵעץ הָּ נִּ הּוא ַהְרּדּופָּ תוֹ  ְיֵדי ְוַעל ְביֹוֵתר ַמר ׁשֶּ יקָּ ם ְזרִּ ה ַלַמיִּ שֶּ לּוי ֵנס ֵיעָּ  גָּ
ֹּלא ם ַרק ׁשֶּ ַהַמיִּ ְהיּו ֹלא ׁשֶּ ים יִּ רִּ א יֹוֵתר מָּ ּלָּ  . יְֻמְתקּו אֶּ

ְך ַאְך רֶּ ׁש ְבדֶּ זוְ  ַהְּדרָּ מֶּ רֶּ ָאְמנָּם, א"זיע ק"הרה ֵבֵאר הָּ ם ׁשֶּ יּו ַהַמיִּ ים הָּ רִּ ן מָּ ְבֵני ְוֵכיוָּ ֵאל  ׁשֶּ ְשרָּ ְתלֹוְננּו יִּ ֲעקּו הִּ ל ְוצָּ ' ה אֶּ
ה ַרְך ַהֵשם הֹורָּ ְתבָּ ה יִּ יְך ַרֵבנּו ְלֹמׁשֶּ ת ְלַהְׁשלִּ ֲעמּו, ַמר ֵעץ אֹותוֹ  אֶּ ּטָּ ר, אֹותוֹ  ּוְכׁשֶּ ם ְכבָּ ים ַהַמיִּ רִּ ם נְֶּחְׁשבּו ַהמָּ הֶּ  לָּ

ים ְמתּוקִּ שּום, לִּ הּו מִּ זֶּ ַבע ׁשֶּ ם טֶּ עֹולָּ ר בָּ ַכֲאׁשֶּ ים טֹוב ׁשֶּ ים צֹוֲעקִּ ְתלֹוְננִּ ר ַאְך, ּומִּ ים ַכֲאׁשֶּ ן ְמַעט טֹוֲעמִּ ַרע מִּ  ָאז הָּ
ים יכִּ ים ַמֲערִּ ת ּוְמַׁשְבחִּ ב אֶּ יּו בוֹ  ַהַמצָּ  .הָּ

ְך ת ְוכָּ רֶּ א ְמַספֶּ רָּ ים ַהְגמָּ רִּ ה.( נ) ְנדָּ עָּ ְבׁשָּ ֵחל ׁשֶּ רָּ תוֹ  ׁשֶּ ל בִּ א ׁשֶּ בּועַ  ַכְלבָּ ה הּוְצָאה שָּ ֵביתָּ שּום מִּ ְשָאה מִּ ּנִּ י ׁשֶּ  ְלַרבִּ
א יבָּ ְלכּו, ֲעקִּ יא הָּ ה הִּ גּור ּוַבֲעלָּ ן ְבֵבית לָּ בֶּ יּו ַהתֶּ ן ַצַער ַחֵיי ְוחָּ ם ּומִּ ַמיִּ ֲחמּו ַהשָּ ם רִּ צּו ֲעֵליהֶּ יס ְורָּ פִּ ת ְלהָּ ם אֶּ , ַּדְעתָּ

ה שּו ּומֶּ ְלחּו? עָּ ת ׁשָּ הּו אֶּ יָּ יא ֵאלִּ ְדמּות ַהּנָּבִּ ל בִּ י ׁשֶּ נִּ א עָּ בָּ ן ְלַבֵקׁש ׁשֶּ בֶּ ת ְלַכּסֹות תֶּ ינֹוק אֶּ ּנֹוַלד ַהתִּ ה ׁשֶּ ה זֶּ אּו ַעתָּ רָּ  ּוְכׁשֶּ
י א ַרבִּ יבָּ ְׁשתוֹ  ֲעקִּ ֵיׁש ְואִּ ים ׁשֶּ ַגם ֲאנָּׁשִּ ן ׁשֶּ בֶּ ת ְלַכּסֹות תֶּ ד אֶּ לֶּ ם ֵאין ַהיֶּ הֶּ ַרְך ְלַהֵשם הֹודּו לָּ ְתבָּ ְך ַעל יִּ חֹות כָּ ְּלפָּ  ֵיׁש ׁשֶּ

ם הֶּ ן לָּ בֶּ ֹרב תֶּ ְׁשַכב לָּ יו לִּ לָּ ְתַכּסֹות עָּ י בוֹ  ּוְלהִּ הּו כִּ ַבע זֶּ א טֶּ רָּ בָּ ַרְך ַהֵשם ׁשֶּ ְתבָּ ם יִּ עֹולָּ ר בָּ ַכֲאׁשֶּ ם ׁשֶּ ְתבֹוֵנן ָאדָּ  ַמהּו מִּ
ד, ַרע יָּ ל הּוא נֹוֵתן מִּ בוֹ  אֶּ ַרְך ְלַהֵשם ְלהֹודֹות לִּ ְתבָּ ֵיׁש ַמה ַעל יִּ  . ְביָּדוֹ  שֶּ

א א ּומּובָּ רָּ ין ַבְגמָּ תּוב ַמּדּועַ  ֵבאּור:( ס) ֻחּלִּ ַׁשת כָּ רָּ יָאה ְבפָּ ים ַוַיַעש ַהְברִּ ת ֱאֹלקִּ ים ַהְמֹאֹרת ְׁשֵני" אֶּ  ּוְלַאַחר" ַהְגֹדלִּ
ֵכן ת" מִּ אֹור אֶּ ֹדל ַהמָּ ת ַהגָּ אֹור ְואֶּ ֹטן ַהמָּ ה"? ַהקָּ א ּוֵבֲארָּ רָּ ָאה ַהְגמָּ בָּ נָּה ׁשֶּ ה ַהְּלבָּ דֹוׁש ְוָאְמרָּ רּוְך ְלַהקָּ י בָּ אִּ  הּואׁשֶּ

ר ְפׁשָּ ְׁשֵני אֶּ ים לִּ כִּ ר ְמלָּ תֶּ ד ְבכֶּ חָּ ה ְוָאַמר אֶּ דֹוׁש לָּ רּוְך ַהקָּ י בָּ ֵכן ּוְלַאַחר ַעְצֵמְך הּואַמֲעטִּ ה מִּ צָּ דֹוׁש רָּ רּוְך ַהקָּ  הּוא בָּ
ת ְלַפֵיס נָּה אֶּ ל ַהְּלבָּ יֵני ְבכָּ ים מִּ ְּלַבּסֹוף ַעד אֹוַפּנִּ ה ׁשֶּ ְרבָּ יהָּ  הִּ ְבאֹותֶּ ם צִּ ה ְושָּ יבָּ ְּסבִּ ים מִּ בִּ ֹרב כֹוכָּ  . לָּ

ה ְקׁשָּ י ק"הרה ְוהִּ ק ַרבִּ ְצחָּ י יִּ ּוֹוְרקִּ יּוס ַמה, א"זיע מִּ אן ֵיׁש פִּ ה ַהֹכל ְלַאַחר ֲהֵרי? כָּ ְיתָּ נָּה הָּ ה ַהְּלבָּ ה ְגדֹולָּ ה ַכַחמָּ  ְוַעתָּ
ְתַמעֲ  הנִּ נָּה ּוֵבֵאר? טָּ ַּלְּלבָּ ל ַעל ֵיׁש ׁשֶּ ים כָּ נִּ ה ְמַעט פָּ מָּ ָאְמנָּם נֶּחָּ ה ֵאינָּה ׁשֶּ ה ְכמוֹ  ְגדֹולָּ ים ֵיׁש ַאְך, ַהַחמָּ ּנָּה ְקַטּנִּ מֶּ  מִּ

ים ְוֵהם בִּ  . ַהכֹוכָּ

ה זֶּ ם ּובָּ צֶּ ַסר ְבעֶּ ַרְך ַהֵשם מָּ ְתבָּ ְך ַקו יִּ רֶּ ים ְודֶּ ַדַעת ַלַחיִּ ֵאין לָּ ְתיֵָּאׁש ׁשֶּ ן ְבׁשּום ְלהִּ יד! ֹאפֶּ מִּ ים תָּ יכִּ ַדַעת ְצרִּ ַגם לָּ ם ׁשֶּ  אִּ
י ֹלא יתִּ כִּ יעַ  זָּ ים עֹוד ֵיׁש... ל ְלַהגִּ ַגם ַרבִּ כּו ֹלא ׁשֶּ יעַ  זָּ קֹום ְלַהגִּ י בוֹ  ַלמָּ א ֲאנִּ ְמצָּ ר נִּ ים ְוַכֲאׁשֶּ ים ֹזאת חֹוְׁשבִּ ְתבֹוְננִּ  ּומִּ

ים דִּ ַהֵשם ַבֲחסָּ ַרְך ׁשֶּ ְתבָּ נּו גֹוֵמל ֵכן יִּ מָּ יָך ְוַעל עִּ ּסֶּ יָך נִּ ל ְוטֹובֹותֶּ ְבכָּ ֵבנּו ֲהֵרי, ֵעת ׁשֶּ ּלִּ ְהיֹות יָּכֹול ׁשֶּ ֵלא לִּ ה מָּ ְמחָּ , ְבשִּ
ַבח ה ׁשֶּ ּלָּ ְך ּוְתהִּ ְשֹרד ְוכָּ ת נִּ ם ַחֵיינּו אֶּ עֹולָּ ה בָּ תֹוְך ַהזֶּ ה מִּ ׁש ּוְמנּוַחת ַׁשְלוָּ  .ַהּנֶּפֶּ


