בס"ד

ַצּוָָאתֹו ַהּקְדֹוׁשָ ה ׁשֶ ל ַּבעַל הַ'ׁשֹו ֵמר אֱ מּונִים' זיע"א
מִּתֹוְך ֵספֶר ַה ַּצּוָָאה מְתֻ ְרּגָם ֵמאִידִ יׁש

ׁש ַהּפ ְִריצּות הִתְ ַחּזְקָה ּבָעֹולָם ,י ְָרדּו ָעלֵינּו
ּומֵָאז ֶ
ׁשמָדֹותַּ ,בעֲוֹונֹותֵ ינּו ה ַָרּבִים,
ּכָל מִינֵי צָרֹותְּ ,גזֵרֹותְ ,
ׁש ַּמ ְחטִיאִים
ׁשה ְִרּתִ יחּו הָעֹולָם ּכְמֹו אֵׁש ,אֹוי ַל ִּט ְּפׁשִים ֶ
ֶ
אֶת הָעֹולָם ְואֵין ָלהֶם ּבּוׁשָה ּו ְכ ִלּמָהֹ ,לא ִל ְפנֵי ַהּקָדֹוׁש
ּבָרּוְך הּואּ ,ו ְל ַהבְּדִ ילֹ ,לא ִּב ְפנֵי ְּבנֵי ָאדָ ם.

ּבָנֹות יְקָרֹות ,ז ֶַרע ַאב ְָרהָם י ִ ְצחַק ְויַעֲק ֹבׁ ,שֶּתָ מִיד
ּבֹורא ּכָל הָעֹולָמֹות,
ָמס ְַרנּו ַחּי ֵינּו ְל ַמעַן ָאבִינּו רֹועֵינּו ֵ
ּובְנֹות יִׂש ְָראֵל הִתְ ַעּטְרּו ּבְבּוׁשָה ּו ְצנִיעּות ,אֹותָ ּה
הֵן ִקּבְלּו ֵמאֲבֹותֵ ינּו ַהּקְדֹוׁשִיםּ ,ובְכֹחָם ַהּגָדֹול ׁשֶל
ׁשּשִׁים
הָָאבֹות ְו ָה ִאּמָהֹות יָכְלּו ְלהִתְ ַקּי ֵם ְּב ִמצ ְַרי ִם ִ
ְדּורים
ִרּבֹוא י ְהּודִ ים עִם נָׂשִים וִילָדִ יםְ ,והָיּו ּג ִ
ַּבֹורא ּכָל
ׁשּלְתַ ּקֵן אֶת הָעֹולָם אִי ֶא ְפׁשָרַ ,רק ה ֵ
אֶ ּלָא ֶ
ִּבקְדֻ ּשָׁה ּו ְצנִיעּותּ ,ו ִבזְכּות זֶה נִגְַאלְנּוִּ ,בזְכּות אֹותָ ן
ׁשּב ָָרא אֶת ּכָל הָעֹולָם ,הּוא י ָכֹול
הָעֹו ָלמִיםַ ,הּיְחִידִ יֶ ,
ׁשהָיּו ָאז.
נָׁשִים צִדְ ָקנִּיֹות ֶ
הַּכ ֹל לְתַ ּקֵןּ ,ו ְל ָהאִיר ּו ְל ַהפ ְִרי ַח ַּב ְּלבָבֹות ַהּי ְהּודִ יים
מיֻחָד הִתְ ַעּט ְַרנּו ְּבזֶה ְּבמִּדַ ת הַּבּוׁשָה ְּבהַר סִינִי ּתְ ׁשּובָה ,קְדֻ ּשָׁה ְו ָטה ֳָרה ּו ְצנִיעּות.
ִּב ְ
ַּבֹורא ּכָל עֹו ָלמִים,
ּתֹורהּ ,כְמֹו ׁשֶָאמַר לָנּו ה ֵ
ְּבמַּתָ ן ָ
ַרק ָלכֶםָּ ,בנִים יְק ִָריםְ ,וכֵן ַלּיְלָדִ ים ְו ַלּנָׁשִים ׁשֶל
(שמות כ ,יז)ּ" :ו ַבעֲבּור ּתִ ְהי ֶה י ְִרָאתֹו עַל ְּפנֵיכֶם ְל ִבלְּתִ י
ׁשּנִק ְָראִים ּגַם ּכֵן ְּכ ָבנִים ַמּמָׁש,
ּתַ ְלמִידַ י ַהּיְק ִָריםֶ ,
ּתֶ ֱחטָאּו"ַ ,ו ֲחזַ"ל ָאמְרּו (נדרים דף כ ע"א)" :זֹו ּבּוׁשָה",
ָלכֶם ֲאנִי ּכֹותֵ ב.
ׁשֹורה י ְִרָאתִ י
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא אֹומֵר ׁשֶּתִ ְהי ֶה ּתָ מִיד ָ
עַל ְּפנֵיכֶםַ ,ו ֲח ָכמֵינּו זַ"ל ּפ ְֵרׁשּו ֶ
ׁש ַה ְכ ָונָה לְ"מִּדַ ת ּכָתּוב ּבְ"ׁשִיר ַהּשׁ ִ
ִירים" (א ,ח)" :אִם ֹלא ּתֵ דְ עִי לְָך
ׁשהִיא הַ" ְּצנִיעּות"ְּ ,כׁשֵם ֶ
הַּבּוׁשָה" ֶ
ּורעִי אֶת ּגְדִ ּי ֹתַ י ְִך
ׁשּכָתּוב ְלגַּבֵי ָאדָ ם ַהּיָפָה ַּבּנָׁשִים ְצאִי לְָך ְּב ִע ְקבֵי הַּצ ֹאן ְ
ְו ָחוָה (בראשית ב ,כה)" :וְֹלא י ִתְ ּבֹוׁשָׁשּו"ְּ ,כ ֶ
ׁשּיַּגִי ַע
ׁשּכְנֹות הָרֹעִים"ׁ .שְֹלמ ֹה ַה ֶּמלְֶך אֹומֵרֶ :
ׁש ְּמ ַאּבְדִ ים עַל ְמ ַ
אֶת הַּבּוׁשָהְ ,מ ַאּבְדִ ים אֶת ַה ְּצנִיעּות.
ׁש ַה ֲחצִיפּות ּתַ ְרּתִ י ַח וְתַ הֲפְֹך אֶת הָעֹולָם" :אִם ֹלא
זְמַן ֶ
ּתֵ דְ עִי לְָך" ,אַּתְ ָ ,ה ִאּשָׁה ַהחֲׁשּובָהְּ ,כׁשֶֹּלא ּתֵ דְ עִי ּכֵיצַד
ּו ָ
בזֶה ְּבנֵי יִׂש ְָראֵל מִתְ ַעּט ְִרים ְּבכָל ּדֹור וָדֹורְּ ,באֵּלּו
ִלנְה ֹגּ ,כִי ַה ֲחצִיפּות ִמּכ ְִריזָה ׁשֶּדַ ְרּכָּה הִיא נְכֹונָה ָּכעֵת,
ׁשנִיםַ ,ר ְח ָמנִים וְגֹו ְמלֵי ַחסָדִ ים.
ַהּשָׁלֹוׁש מִּדֹותַּ :בי ְ ָ
" ְצאִי לְָך ְּב ִע ְקבֵי הַּצ ֹאן" ּבְדַ ְרכֵי ַהּצַּדִ יקִיםַ ,מנְהִיגִי
וְאֹומ ְִרים ֲחזַ"ל ְּב ַמ ֶּסכֶת נְדָ ִרים (דף כ ע"א) :סִימָן טֹוב
יִׂש ְָראֵל ַהּקְדֹוׁשִיםּ ,ובְדַ ְרכֵי אֲבֹותַ י ְִך מִּדֹורֹות קֹודְ מִים
ׁשאֵין לֹו ּבּוׁשָה
ׁשּי ֵׁש לֹו ּבּוׁשָהּ ,ו ְלמִי ֶ
הּוא לָָאדָ ם ְּכ ֶ
"ּורעִי אֶת ּגְדִ ּיֹותַ י ְִך"
ְ
ׁשּנָהֲגּו ַּבּקְדֻ ּשָׁה ּו ְצנִיעּות,
ֶ
ׁשמָתֹו) ֹלא ָעמְדּו ְּבהַר
ׁשאֲבֹותָ יו ( ַה ַּכ ָּונָה ְלנִ ְ
סִימָן ֶ
– ּותְ גַּדְ לִי אֶת יְלָדַ י ְִך ְלפִי ּדַ ְרּכָם ׁשֶל הָ"רֹועִים"
ׁשמָתֹו אֵינָּה ִמּז ֶַרע יִׂש ְָראֵלֶ ,אּלָא מִּדֹור
סִינַי ,ונִ ְ
ַהּקְדֹוׁשִיםׁ ,ש ֶָרעּו אֶת עַם יִׂש ְָראֵל ַּבּקְדֻ ּשָׁה ּו ִב ְצנִיעּות.
ׁשּמְבָֹאר ַּב ְּספ ִָרים,
ֲמֹורהְּ ,כפִי ֶ
ַהּמַּבּול ,סְדֹום ַוע ָ
ׁשאֲבֹותָ יו הָיּו י ְהּודִ ים ְּכׁש ִֵריםֶ .אּלָא ֶ
ֲהגַם ֶ
ׁשאַּתֶ ן מִתְ ַּבּי ְׁשֹות
ׁש ַּב ְּספ ִָרים ּבְנֹות יִׂש ְָראֵל יְקָרֹותִּ ,בגְלַל ֶ
ַהּקַדְ מֹונִים ֹלא ָהי ָה ֵ
צֹורְך ְלה ְַרחִיב ְּבאֵּלּו ָה ִענְיָנִיםִ ,מ ַּכּמָה נָׁשִים ִט ְּפׁשִּיֹות ,אַּתֶ ן ַמ ְכנִיסֹות ַע ְצ ְמכֶן ְּב ָכאֵלּו
הּנָבִיא אֹומֵר (איכה ד,
הֱיֹות ְועַם יִׂש ְָראֵל ּתָ מִיד הּובְדַ ל ּבְבּוׁשָה ּו ְצנִיעּות ַסּכָנֹות ּגְדֹולֹות ,חָס ּוׁשְלֹוםַ .
ּוקְדֻ ּשָׁהַ .רק לַָאחֲרֹונָה ּב ֵ
ׁשהֵן
ְדֹורנּו ,הִתְ חַּדֵ ׁש ַּבעֲוֹונֹותֵ ינּו י)" :נָׁשִים ַר ְח ָמנִּיֹות ִּבּשְׁלּו יַלְדֵ יְהֶן" ,נָׁשִים ֶ
ׁש ֵהבִיאּו אִּתָ ם ֲח ֵ
ה ַָרּבִים ּדֹור חָדָ ׁשֶ ,
ׁשכַת ֲא ֵפלָה ַר ְח ָמנִּיֹות ִמ ְּל ַצעֵר אֶת יַלְדֵ יְהֶןָּ :כעֵת חַם ,אִי ֶא ְפׁשָר
ּומ ְִרירּות עִם ֶה ְפקֵרּות ּופ ְִריצּותַּ ,בעֲוֹונֹותֵ ינּו ה ַָרּבִים ,הַּיֹום ִלנְה ֹג ּכְמֹו ַּפעַםַ ,הּיֶלֶד ַחּלָׁש וְכּו' ,הֵן ְמ ַבּשְׁלֹות
ֶ
ׁשאַּתֶ ן ְּב ַע ְצ ְמכֶן ּתִ הְיּו ֻמכ ְָרחֹות
ׁשּג ְָרמּו ְלחִּדּוׁש ּדֹור ַהּמַּבּול ,אֹוי וַויָ ,לעֵינַי ִם ׁשֶרֹואִים אֶת יַלְדֵ יְהֶןּ .תֵ דַ ְענָהֶ ,
ּכָזֹו ֲא ֵפלָה.
ִלׂשְר ֹף אֶת יַלְדֵ יכֶן ּבְעֹולָם ַהּבָאְּ ,כפִי ׁשֶּמּובָא ַּב ְּספ ִָרים
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נָהֲגּו .ו ְַרק לַָאחֲרֹונָה סָמּוְך לַּדֹור ֶהחָׁשּוְך ְו ַה ִּמ ְסּכֵן ַהּזֶה,
ּשׂעָרְ ,ו ָל ֶלכֶת ְּבפֵָאה
ׁשאִיר אֶת ַה ֵ
ֵהחֵּלּו ִלפְר ֹץ ּגָדֵ ר ּו ְל ַה ְ
נָכ ְִריתּ ,ומֵָאז י ַָרד הַּדֹור ּבְתַ ְכלִית ַהּי ְִרידָ הַּ ,בעֲוֹונֹותֵ ינּו
ה ַָרּבִים.

ׁש ַהּבַת
ׁשּפָט ְּב ַע ְצמָּה עַל ֶ
ׁש ָהאֵם ּתִ ּתֵ ן ּדִ ין ּו ִמ ְ
ַהּקְדֹוׁשִיםֶ ,
ׁש ַמי ִםִּ ,בגְלַל ִטּפַת ּתַ ֲאוָה
ֹלא נָ ֲהגָה ִּב ְצנִיעּותׁ ,שֹומּו ָ
נֹוראִים עֲצּומִים,
אַּתֶ ן מ ְַרׁשֹות ְל ַע ְצ ְמכֶן לִּפ ֹל לְעֹנָׁשִים ָ
ׁש ֻּמכ ְָרחִים לָבֹוא עַל אֵּלּו ׁשֶֹּלא ׁשֹומ ְִרים
ַר ֲח ָמנָא לִי ְצלַןֶ ,
עַל ְצנִיעּות.

ָאריצֶער זִי"עַָ ,אמַר
הּצַּדִ יק ַהּקָדֹוׁש ַרּבִי ִּפנְחָס ק ִ
ַ
ׁשּכָל ַה ְּג ֻאּלָה ָהי ְתָ ה ּתְ לּוי ָה
ׁש ַה ָּמׁשִי ַח י ָבֹוא ָאז י ְִראּו ֶ
ׁש ְּכ ֶ
עַל ּכֵןּ ,בָנֹות יְקָרֹותְ ,מ ַבּקֵׁש ֲאנִי ִמּכֵןׁ ,שֶֹּלא ּתִ ּקְחּו ֶ
ּשׂעָר
ׁש ַה ְכ ָונָה עַל ַה ֵ
ׂשע ֲָרה ַאחַתּ ,ו ְב ֶעצֶם ּכְתָ ב י ָד ּכָתּוב ֶ
ֵחלֶק חַס ְוׁשָלֹום ּבְאֹותֹו הָ"ּדֹור ֶהחָדָ ׁש" ֶהחָׁשּוְך ְו ַהּמַרְּ ,ב ַ
ׁשאִירַ ,ר ֲח ָמנָא לִי ְצלַן.
ׁשּנָׁשִים ְמקִּלֹות ְל ַע ְצמָן ְל ַה ְ
ׁשּבְנֹות יִׂש ְָראֵל ֵהחֵּלּו ְל ָהקֵל ִּב ְצנִיעּות ,י ַָרד ֶ
ׁש ֵּמעֵת ֶ
ֶ
הַּדֹור לִ"ׁשְא ֹל ּתַ חְּתִ ית"ַ ,ר ֲח ָמנָא לִי ְצלַןְ ,ו ַהּנְׁש
ּכעֵתּ ,בָנֹות יְקָרֹות ,אֵיזֶה ָּפנִים יִהְיּו ָלכֶם ִּב ְפנֵי
ָמֹות ָ
ׁש ַּמח ְִריבִים אֶת
ׁשּבַּדֹור"ֶ ,
ׁשֶל הָ"ע ֶֶרב ָרבַ ,עּזֵי ָּפנִים ֶ
ׁשּכָל הָָאבֹות ְו ָה ִאּמָהֹות עִם ּכָל ַהּנָׁשִים
ָמׁשִי ַח צָדַ קְנּוְּ ,כ ֶ
הָעֹולָם ּכֻּלֹוֵ ,החֵּלּו ְלהִתְ ַרּבֹותְ .והַּכ ֹל ִּבגְלַל ַה ֵחטְא ׁשֶל
צִדְ ָקנִּיֹות י ָבֹואּו ְּביַחַד עִם ִמּשִׂיחַ ,אֵיזֶה ָּפנִים י ִ ְהי ֶה ָלכֵן
ׁשאֵינָן נֹוהֲגֹות ִּב ְצנִיעּות.
ּבָנֹות יִׂש ְָראֵל ֶ
ׁש ִע ַּכבְּתֶ ן אֶת ַה ְּג ֻאּלָהַ ,ר ֲח ָמנָא לִי ְצלַןְ ,להֵיכָן ּתִ הְיּו
ֶ
מָה אֶת מִתְ ַּבּי ְׁשֹות ִמ ָּכ ֵאלֶה ֶ
ׁשלָכֹות ַר ֲח ָמנָא לִי ְצלַן.
ׁשּנֶ ְחׁשָבֹות ַמּמָׁש ִּכ ְבהֵמֹותֻ ,מ ְ
ׁש ְּב ֵהמָה אֵינָּה מִתְ ַּבּיֶׁשֶתּ ,כְָך ּגַם ַלהֵן אֵין ׁשּום
ְּכפִי ֶ
ׁשּכָל ִאּשָׁה ֹלא ּתָ קֵל חַס ְוׁשָלֹום,
ָלכֵן ְמ ַבּקֵׁש ֲאנִיֶ ,
ׁשּגַם אַּתֶ ן ֲחכָמֹותּ ,וׁשְֹלמ ֹה
ּבּוׁשָה .אַּתֶ ן רֹוצֹות ְלה ְַראֹות ֶ
ׂשעַר ר ֹאׁשָּה ,אֹו ְּבפֵָאה
ְָארת ְ
ׁשהִיא ְּב ַהׁש ַ
ׁשּום קּולָא ּכָל ֶ
ַה ֶּמלְֶך ה ֲֵרי ְּכבָר ָאמַר (משלי יא ,ב)ְ " :ואֶת צְנּועִים ָח ְכמָה",
ׂשעָרְ ,וגַם ֹלא לֵילְֵך ִּב ְבגָדִ ים
נָכ ְִריתֲ ,אפִּלּו ַרק ַמּשֶׁהּו ֵ
אֵּלּו ׁשֶּנֹו ֲהגִים ִּב ְצנִיעּותֶ ,א ְצלָם נִ ְמצֵאת ַה ֲח ָכמָה.
ׁשכֵן
ְקצ ִָרים חַס ְוׁשָלֹום ,וְֹלא ְּבג ְַר ַּבי ִם ִצבְעֹונִּיֹותּ ,כָל ָ
ׁשּקֻּפֹותָ ,אסּור לֵילְֵך ָּבהֶןֶ ,אּלָא
ׁשּקֻּפֹותֲ ,אפִּלּו ׁשְח ֹרֹות ֶ
עַל ּכֵן ְמ ַבּקֵׁש ֲאנִי ִמּכֵןּ ,תְ ַרחֲמּו עַל נִׁשְמֹותֵ יכֶן ַהּיְקָרֹותֶ ,
ׁשמָה ׁשֶל י ְהּודִ י נִ ְל ְקחָה מִּתַ חַת ִּכּסֵא ַהּכָבֹודּ ,גָבֹו ַּה ֶּבעָבֹות ַואֲטּומֹות ּוׁשְח ֹרֹותּ ,ו ְבגָדִ ים א ֲֻרּכִיםְ ,ו ַהּבָנֹות
ׁשּכָל נְ ָ
ֶ
ׁשעִים ,חַס
יֹותֵ ר מִן ַה ַּמלְָאכִים .י ְהּודִ י ֶאחָד אֹו ִאּשָׁה ַאחַת י ְהּודִ ּי ָה ּתַ נְ ֵהגְנָה ִּב ְצנִיעּות ,וְֹלא ּתִ תְ ַחּב ְֵרנָה עִם ְר ָ
ׁשעִים ּופ ְִריצּות,
ׁשֶּנֹו ֲהגִים ַּב ַּכׁשְרּות ּו ְצנִיעּותֲ ,עלֵיהֶם עֹומְדִ ים מֵאֹות ְוׁשָלֹום ,וְֹלא ּתִ ְלמַדְ נָה ְּב ַבי ִת חִּנּוְך ׁשֶל ְר ָ
ׁשּמַד" ַלּיְלָדִ ים.
ׁשּזֶה ַמּמָׁש " ַּבי ִת ֶ
ׁש ַּמלְָאכִים אֵינָם י ְכֹולִים ְל ַהּגִי ַע ֲאלֵיהֶםְ .ואֵיְך חַס ְוׁשָלֹוםֶ ,
עֹולָמֹותֶ ,
ּשׁבִיל ׁשְטּות,
ׁשלִיְך ּתַ עֲנּוג ּגָדֹול ְונִ ְצחִיַּ ,ב ְ
ֶא ְפׁשָר ְל ַה ְ
ּשׂעָרֹות ׁשֶל ַהּבָנֹות ָקצַר
ְוכֵן ֹלא ְל ַסּפֵר אֶת ַה ְ
ּשׁבִיל ּתַ עֲנּוג אֹו ּתַ ֲאוָה ׁשֶל ַּכּמָה
ּורעּות רּוחַַּ ,ב ְ
ֶהבֶל ְ
ֶערן ְּבלָׁשֹון אִידִ יׁש) ׁשֶּזֹו מֹודָ ה חֲדָ ׁשָה
ֶערׁש ְ
(אּונְט ְ
ּדַ ּקֹותּ ,ו ִבפ ְָרט הַּיֹום ְּב ָכזֶה עֹולָם חָׁשּוְך ,מַר וְָאפֵל.
ׂשע ֲָרן,
ׁש ַהּבָנֹות אֵינָן אֹוסְפֹות אֶת ַ
ּופ ְִריצּות ּגְדֹולָהֶ ,
ׂשעָרּ ,כִי מִן הַּדִ ין
עַל ּכֵן ְמ ַבּקֵׁש ֲאנִי ִמּכָל ַהּנָׁשִים ְו ַהּיְלָדִ ים ׁשֶל ָּבנַי ּכִי ָאסּור לֹומַר ִמּלָה קְדֹוׁשָה מּול ֵ
ׂשעָר ְּב ִאּשָׁה ע ְֶרוָה"ְ ,ו ָהאִּסּור הּוא ֲאפִּלּו ֵאצֶל ּבְתּולָה,
ׁשּיִחְיּוְ ,וכֵן ּגַם י ְהּודִ ים ֲאח ִֵרים " ֵ
ׁשּיִחְיּוּ ,ומִּתַ ְלמִידֵ י ֶ
ֶ
ּשׂעָר קָלּועֲַ ,אבָל אִם
ׁש ַה ֵ
ׁש ַההֶּתֵ ר ֶא ְצלָּה הּוא ַרק ְּכ ֶ
ׁשֶרֹוצִים ִלׁשְמ ֹ ַע ּבְקֹולֵנּוְ ,לׁשָמּור אֶת ּכָל ַהּגְדֵ ִרים ֶ
ׂשעָר ְּב ִאּשָׁה
ְמ ַסּפ ְִרים אֹותָ ּה ָקצַר זֶה נִק ְָרא ַמּמָׁש " ֵ
ׁש ִהזְה ְַרנּו.
ְו ַה ְסיָּגִים ֶ
ע ְֶרוָה" (עיין מ"ב או"ח סי' ע"ה סקי"ד בשם מג"א עי"ש)ַ ,אל ּתַ ה ְַרגּו
ֵראׁשִ ית ,צ ְִריכָה ָה ִאּשָׁה ְל ִהּזָהֵר ּבַּתַ ְכלִית ַהּזְהִירּות
חַס ְוׁשָלֹום אֶת יַלְדֵ יכֶם ַּבּי ָדַ י ִם.
ׂשע ֲָרה ַאחַת ,חָס ְוׁשָלֹום,
ׂשע ָָרּהֲ ,אפִּלּו ַ
ׁשֶֹּלא י ֵָראֶה ְ
ׁשמָה ,וְֹלא עַל הַּגּוף
עּקָר ה ַָר ְחמָנּות הִיא עַל ַהּנְ ָ
ְו ָלכֵן ִל ְפנֵי ַּכּמָה מֵאֹות ָׁשנִים ָקבְעּו ּגְאֹונִים צַּדִ יקִים ִ
ּו ַמנְהִיגִי הַּדֹור ַהּקְדֹוׁשִים ּגָדֵ ר ָחזָק ֶ
ׁשעָתִ יד ְלהִתְ ּבַּלּות ְּב ָעפָר ּו ְלהֵָאכֵל עַל
ׁשּכָל ִאּשָׁה ּתָ סִיר ַה ִּט ְּפׁשִי ְוהַחֹמֶרֶ ,
אֶת ּכָל ְ
ׂשעַר ר ֹאׁשָּהְ ,וכְָך ִקּבְלּו ֲעלֵיהֶם ְּבגָדֵ ר ָחזָק ְוכֵן י ְדֵ י ִרּמָה וְתֹו ֵלעָה ּונְ ָחׁשִים ,חַס ְוׁשָלֹום ,ז ֹאת ֹלא נִק ְֶראת
הערה :לאורך כל הדורות נהגו בנות ישראל לכסות את ראשן עם מטפחת .לפני כ 200-שנה חוקקו במזרח אירופה גזירות אשר אסרו את הלבוש היהודי .על גברים
נאסר ללכת עם מעילים ארוכים וכובעים יהודיים ועל הנשים נאסר ללכת עם כיסוי ראש .קנסות כבדים הוטלו על העובר גזרות אלה .במקרים רבים הותקפו יהודים
בעלי לבוש יהודי במכות ומהלומות אכזריות .בעקבות זאת הרבה מן הנשים הסירו לגמרי את כיסוי הראש והיו כאלה שכיסו את ראשן בפאה נכרית כדי להפחית
את האיסור .למרבה הצער ,גם לאחר שהגזרות חלפו הרבה מהן נשארו עם הפאה הנכרית.
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ְוכָל ַהּצָרֹות ׁשֶל יִׂש ְָראֵל ַּבעֲוֹונֹותֵ ינּו ה ַָרּבִיםָּ ,באִים
ִּבגְלַל ַהּפ ְִריצֹות ׁשֶל ַהּנָׁשִיםַ ,ר ֲח ָמנָא לִי ְצלַן .עַל ּכֵן ָּבנַי
ׁשמְעּו
ׁשנֵי הָעֹולָמֹות ,וְתִ ְ
ַהּיְק ִָריםִ ,הּזָהֲרּו ׁשֶֹּלא ּתַ ְפסִידּו ְ
ׁשּגִי ַח עַל
לִדְ ב ַָרי וְתִ נְהֲגּו ַּב ְּצנִיעּות ּוקְדֻ ּשָׁהְ .וכָל אִיׁש י ַ ְ
ִאׁשְּתֹו ׁשֶּתִ תְ נַהֵג ַּב ְּצנִיעּותְ ,וכָל ָאב ָואֵם עַל יַלְדֵ יהֶם.

ׁשּנָהֲגּו אִּמֹותֵ ינּו ַהּקְדֹוׁשֹות ּבְדֹורֹות
ַר ְחמָנּותֶ ,אּלָא ּכְמֹו ֶ
ׁשעַל
הַּקֹודְ מִיםׁ ,ש ֶַרק ִהּבִיטּו עַל ָה ִעּקָר ,עַל ה ַָר ְחמָנּות ֶ
ַהּנְׁשָמֹות וְֹלא עַל הַּגּופֹות.

ָ
ׁש ֲאפִּלּו ִעּוֵר מ ֵָרגִיׁש ְּכבָר
ּכעֵתָּ ,בנַי ַהּיְק ִָריםִּ ,בזְמַן ָּכזֶה ֶ
ּבְאֹור ַה ְּג ֻאּלָה ְּב ֶעז ְַרת ַהּשֵׁם י ִתְ ּב ֵָרְךׁ ,שֶָאנּו מּו ָכנִים ְּבכָל
ֶרגַע ו ְֶרגַע ְּב ֶעז ְַרת ַהּשֵׁם י ִתְ ּב ֵָרְך ְל ִה ָּגאֵל ֵמ ַהּגָלּות ַהּמ ָָרה,
ְו ַחּיָבִים ְלהִתְ ַחּזֵק ָּבאֱמּונָה ַהּקְדֹוׁשָהֲ ,הגַם ׁשֶרֹואִים ָאנּו
ׁשּזֶה הַּכ ֹל
אֶת ַה ַּצעַר ׁשֶל עַם יִׂש ְָראֵלֻ ,מכ ְָרחִים ְל ַה ֲאמִין ֶ
ְנֹוראֹותּ ,כִי
ׁשבִילֵנּוְ ,וי ֵׁש ְּבכָל זֶה טֹובֹות עֲצּומֹות ו ָ
ִּב ְ
ׁש ָּפגְמּו
הַּיֹום ּכָל הַּדֹור הֵם ִּגלְּגּולִים ׁשֶל ה ְַרּבֵה ּדֹורֹות ֶ
מְא ֹדְ ,ואִי ֶא ְפׁשָר לְתַ ּקֵן הַּכ ֹלֶ ,אּלָא ַרק עַל י ְדֵ י ַה ֵּסבֶל
ׁשֶּסֹובֵל עַם יִׂש ְָראֵל ּו ְמ ַק ְּבלִים אֶת ְּגז ֵַרת ַהּשֵׁם י ִתְ ּב ֵָרְך
ַּבֹורא ה ַָר ְחמָןׁ ,שֶהּוא
ּבַָא ֲהבָהְ ,ואֵינָם ְמה ְַרה ִֵרים ַאח ֲֵרי ה ֵ
ַּבעַל ה ַָר ֲחמִים ּו ַבעַל ַה ֶחסֶד ָה ֲאמִּתִ י ,וְהּוא הָָאב ַהּנֶ ֱאמָן
ְל ָבנָיוְ ,ועַל י ְדֵ י זֶה י ְ ַקּבְלּו ֻּכּלָם אֶת ּתִ ּקּונָם ָה ֲאמִּתִ י.

ָלכֵן ָּבנַי ַהּיְק ִָריםַ ,אל ּתִ תְ ַּבּי ְׁשּו מִן ַהּפְתָ אִיםּ ,כִי מָה
ַּבֹורא ּבָרּוְך
ׁשוֶה ּכָל הָעֹולָם ְּכנֶגֶד ָרצֹון ֶאחָד ׁשֶל ה ֵ
ָ
ׁשכֶם ִלׁשְמ ֹר אַּתְ י ְסֹודֵ י ַה ְּצנִיעּות:
הּוא ,וְתִ ְמסְרּו אֶת נַ ְפ ְ
ּשׂעָרַּ ,ב ְּבגָדִ יםְּ ,בגִּדּול ַה ָּבנִיםְ ,וי ִ ְהי ֶה ָלכֶם אֹׁשֶר
ַּב ֵ
ׁש ָּמׁשִי ַח צִדְ קֵנּו י ָבֹוא ,אַּתֶ ן ּתָ אִירּו וְתִ ז ְְרחּו
ְאֹורהּ ,ו ְכ ֶ
ו ָ
ּשׁמֶׁשְ ,ו ַה ְּל ָבנָה ְוהַּכֹו ָכבִים וְעֹוד יֹותֵ ר,
ּכְמֹו הָאֹור ׁשֶל ַה ֶ
ׂשכַר ַה ְּצנִיעּות עֹולֶה עַל ּכָל ַה ִּמצְוֹות ּו ַמ ֲעׂשִים
"ּכִי ְ
טֹובִים".

ׁשאֵינָּה נֹו ֶהגֶת ִּב ְצנִיעּות ,אֵינָּה ּפֹו ֶעלֶת
ּשה ֶ
ְוהָאִ ָׁ
ּשׁאֵר ׁשְקּועָה
ׁשּלָּהְ ,וחָס ְוׁשָלֹום ּתִ ָ
ֵמ ֻאּמָה ְּבכָל הַחּומְרֹות ֶ
צ ִָריְך ְל ָהבִין ,אֵיְך ָאב נֶ ֱאמָן ו ְַר ְחמָן ָּכזֶה רֹוצֶה ּכְָך ִּבׁשְאֹול ּתַ חְּתִ ּיֹות.
ׁשּנִ ְכנָסִים
ְלעַּנֹות אֶת ָּבנָיו ,חַס ְוׁשָלֹוםֶ ,אּלָא עֹוד ִל ְפנֵי ֶ
ׁשמְרּו ׁשֶֹּלא ּתִ ְהי ֶה ָלכֶם ַאחַר ּכְָך
ְלגַן-עֵדֶ ןֻ ,מכ ְָרחִים ק ֹדֶ ם ְל ַהּגִי ַע ְלגֵהִּנ ֹם ּולְעֹנָׁשִים ָקׁשִים ָלכֵן ָּבנַי ַהּיְק ִָרים ּתִ ְ
ׁשמְעּו
ׁש ְּבי ָדֹוְ ,וכָל ח ֲָרטָה חַס ְוׁשָלֹוםּ ,כִי ָאז ְמ ֻאחָר מִּדַ יֶ ,אּלָא ִ
ׁשיְזַּכְכּו וִי ַטהֲרּו אֶת הָָאדָ ם מִן ָה ֲעבֵירֹות ֶ
ֶ
ְאֹורה.
ׁשּיָאִיר ּבָעֹולָם ְּבעֵת "ּבִיַאת לִדְ ב ַָריְ ,וי ִ ְהי ֶה ָלכֶם אֹׁשֶר ו ָ
ׁשּכֵן ִל ְפנֵי אֹור ּגָדֹול ְועָצּום ֶ
ֶ
ַה ָּמׁשִיחַ"ֶ ,
ׁשבֶת ְו ִללְמ ֹד,
ׁשּזֶה אֹור ה ְַרּבֵה יֹותֵ ר ּגָדֹול מִן ַהּגַן עֵדֶ ןּ ,כְמֹו כֵן ּתַ עֲז ֹר ּכָל ִאּשָׁה ְל ַב ֲעלָּה ׁשֶּיּוכַל ָל ֶ
ֶ
ַּתֹורה ַהּקְדֹוׁשָהּ ,כְמֹו ׁשֶָאמְרּו
ׁש ֲאפִּלּו ִל ְבהֵמֹות ְוחַּיֹות ּתִ ְהי ֶה ּדַ עַת ּגְדֹולָה ַלעֲב ֹד אֶת ה' וְֹלא ּתִ תְ ַּבּטְלּו ִמּלִּמּוד ה ָ
ׁשּכֵן ָל ֲאנָׁשִים ְוכָל
יֹותֵ ר ִמּכַּיֹום לְָאדָ ם ּגָדֹול ּבְיֹותֵ רּ ,כָל ֶ
ֲחזַ"ל ַהּקְדֹוׁשִים ְּב ַמ ֶּסכֶת ּב ְָרכֹות (דף יז ע"א)ּ" :גְדֹולָה
ׁשּכֵן ַלּי ְהּודִ ים ׁשֶעֹומְדִ ים
ׁשּכֵן ְוכָל ֶ
ׁשּכֵן ַלּי ְהּודִ יםְ ,וכָל ֶ
ֶ
ׁש ִה ְבטִי ַח ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ַלּנָׁשִים יֹותֵ ר מִן
ַה ְב ָטחָה ֶ
ֲחזָקִים ְואֵיתָ נִים ֶּבאֱמּונָתָ ם ַהּגְדֹולָה ּומּו ָכנִים לִיה ֵָרג
ׁש ֲאנַּנֹות ק ֹ ְמנָה
ׁשּנֶ ֱאמַר (ישעיה לב ,ט)" :נָׁשִים ַ
ָה ֲאנָׁשִים"ֶ ,
ׁשהֵם
ּו ְל ִה ְצ ַטעֵר ְו ִלסְּב ֹל עִּנּוי ִים ִלכְבֹוד ׁשְמֹו י ִתְ ּב ַָרְךֶ ,
ׁש ַמ ְענָה קֹולִי ּבָנֹות ּבֹוטְחֹות ַה ֲאזֵּנָה ָאמ ְַרּתִ י"ּ ,כְלֹומַר,
ְ
יִהְיּו ה ְַרּבֵה יֹותֵ ר מִן ַה ַּמלְָאכִים.
ׂשכָר יֹותֵ ר
ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִה ְבטִי ַח ְלעָתִ יד לָבֹוא ָ
ׁשּכָתּוב (במדבר כג ,כג)ָּ " :כעֵת י ֵָאמֵר ְליַעֲק ֹב ּו ְליִׂש ְָראֵל ּגָדֹול ַלּנָׁשִים ֵמ ֲאׁשֶר ַל ֲאנָׁשִים .אֹומ ֶֶרת ׁשָם ַה ְּגמ ָָרא
ּכְמֹו ֶ
מָה ָּפעַל אֵל"ַ ,ה ַּמלְָאכִים י ָבֹואּו וִי ַבּקְׁשּו ֵמעַם יִׂש ְָראֵלַּ :ב ֶה ְמׁשְֵך – ַרב ׁשַָאל אֵת ַרּבִי ִחּי ָא" :נָׂשִים ַּבּמַאי זַ ְכי ָן",
ׂשכָר ֵמאִיר? וְהּוא ָענָה
ָאנּו ְמ ַב ְּקׁשִים ִמּכֶם ׁשֶּת ֹאמְרּו לָנּו מָה ּדִ ּבֵר אִּתְ כֶם ה'! מִי ִּבזְכּות מָה זֹוכֹות ַהּנָׁשִים ַל ָּכזֶה ָ
ׁשהֵן ׁשֹולְחֹות אֶת ְּבנֵיהֶן ַלחֲדָ ִרים ְולִיׁשִיבֹות
י ָכֹול ְל ַהּשִׂיג ז ֹאת! ֲאפִּלּו ַהּנְבִיאִים ַהּגְדֹולִים ֹלא י ָדְ עּו עַד לֹוִּ :בזְכּות ֶ
ּתֹורה,
ּתֹורה ,וְעֹוזְרֹות ְל ַב ֲעלֵיהֶן ׁשֶּיּוכְלּו ִללְמ ֹד ָ
ָאֹורה ׁשֶּתִ ְהי ֶה ַלּי ְהּודִ יםִ .ללְמ ֹד ָ
ַּכּמָה ּתָ אִיר וְתִ פ ְַרח וְתַ ְבהִיק ה ָ
ׁשהֵם י ִתְ ַאחֲרּו עַד לְבֹוָאם ִמּבֵית
ּבֹורא ּגָדֹול ּו ַממְּתִ ינֹות ַלהֵן ַּכּמָה ֶ
אִם ּכֵן ּכְדָ אִי ִלמְס ֹר אֶת ַהּנֶפֶׁש ִל ְפנֵי ָּכזֶה ֵ
ּתֹורתָ ם.
ַהּמִדְ ָרׁש ִמּלִּמּוד ָ
ּומָתֹוקּ ,ו ְלהִתְ נַהֵג ַּב ְּצנִיעּותּ ,ו ִבקְדֻ ּשָׁה ּו ְב ָטה ֳָרה.
ּשׂכָר ּבְדִ ּיּוק
ּשה ׁשֶהֹו ֶלכֶת ִּב ְצנִיעּות הַּיֹוםְ ,ו ַכ ָּונָתָ ּה ַלּשֵׁם עַל אֵּלּו ַהּשְׁלֹוׁשָה ּדְ ב ִָרים י ִ ְהי ֶה ָלכֵן ַה ָ
הָאִ ָׁ
ׁשהֵן ְּב ַע ְצמָן הָיּו לֹומְדֹות ְוהֵן ִמ ַּקּבָלֹות ֵחלֶק
ׁש ַמי ִם ,הִיא ְמגִּנָה עַל ֵחלֶק מִן הַּדֹור .וְתִ זְּכֶה ְלעָתִ ידְּ ,כׁשֵם ֶ
ָ
ַּתֹורה ׁשֶל ְּבנֵיהֶן ּו ַב ֲעלֵיהֶן.
ְּבלִּמּוד ה ָ
ׁש ַּמלְָאכִים ּגְדֹולִים ֹלא יִזְּכּו לֹו.
ָלּמָה ֶ
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ׁש ָאׁש ְָרם ַהּגָדֹול ּבְיֹותֵ ר
ֹלא ּכְמֹו ַהּפְתָ אִים ׁשֶל יָמֵינּוֶ ,
ׁש ַה ְּגב ִָרים י ַ ַעמְלּו ָקׁשֶה ְויִׁשְּתַ ְעּבְדּו ּכְדֵ י
ַו ֲח ַכמְּתֶ ם הִיא ֶ
ְל ַמלְאֹות ּתַ אֲוֹותֵ יהֶןּ ,ו ְביַחַד ַלעֲס ֹק ִע ָמהֵם ּבִ"דְ ב ִָרים
ׁש ָהאִיׁש מִתְ קַּדֵ ׁש ּו ְמ ַטהֵר
ׁשהֵן רֹואֹות ֶ
ְּב ֵטלִים"ּ .ו ְכ ֶ
ִּב ְצנִיעּות ּו ִבפ ְִריׁשּות ,הֵן מ ְַרּתִ יחֹות ָעלָיו אֶת הָעֹולָם.
ׁשּכָל ַחּי ֵיהֶם ְ
ֹלא ּכְָך עָׂשּו אֲבֹותֵ ינּו ַהּקְדֹוׁשִיםֶ ,
ּורצֹונָם אֲ בָל ּכָל זֶה ִּב ְמ ָצע ֶֶרת אֹותֹו ְּב ִמלֵי ּדְ ַע ְלמָאֲ .אבָל
ׁש ַה ְּגב ִָרים ְו ַהּיְלָדִ ים יִהְיּו י ְהּודִ ים י ְִראֵי ָ
ָהי ָה ֶ
ִירצַת ִענְיְנֵי ּפ ְִריצּות ,אֹו ּגִּדּול
ּשּׁי ְָך ְל ִענְי ָן ּפ ְ
ׁש ַ
ׁש ַמי ִםּ .דָ בָר ֶ
ׁש ַמי ִם
ַּתֹורה ְו ַה ֲחסִידּות ְו ַהּיַהֲדּות ָּבנִים ּו ְלהַדְ ִריכֵם עַל ּדֶ ֶרְך ַה ְּצנִיעּות ְוי ְִרַאת ָ
הָאִ ָׁ
ּשה ְמ ַק ֶּבלֶת ֵחלֶק ֵמה ָ
ׁשֶל ַּב ֲעלָּהְּ ,כׁשֶהּוא נִ ְמצָא ּבֵין י ְִראֵי ָ
ׁש ַמי ִםְּ ,בקִּבּוץ ְו ַהנְ ָהגַת ַה ְּצנִיעּות ׁשֶל ַהּי ְֵראִים ָה ֲאמִּתִ ּי ִים ,עַל זֶה חָס
קָדֹוׁשִּ ,בסְעּודָ ה ,וְיֹוׁשֵב ְּבבֵית ַהּמִדְ ָרׁש וְלֹומֵד ,וְנֹו ֵס ַע ְוׁשָלֹוםֹ ,לא ּתִ הְיּו ֲענָוִיםַ ,רק ּתֵ צְאּו ָּבאֵׁש ּו ַב ַּמי ִם,
ַלּצַּדִ יקּ ,ו ְכׁשֶהּוא רֹוצֶה ִלנְה ֹג ִּבקְדֻ ּשָׁה ְו ָטה ֳָרה ְוהִיא
ּכִי ּכָל אֵּלּו הָָאבֹות ּו ְב ָעלִים ַר ְח ָמנִים ׁשֶרֹוצִים ַרק
ׂשכָר ֵחלֶק ְּכ ֵחלֶקּ ,בְדִ ּיּוק
אֵינָּה מִתְ נַּגֶדֶ ת לֹוָ ,אז י ֵׁש לָּה ָ
ַּגֹורם ַהּשָׁלֹום ְּב ִענְי ָן זֶהָ ,ראִינּו ּבְחּוׁש ּכִי ּכָל ְּבנֵיהֶםַ ,ר ֲח ָמנָא
ּכָמֹוהּוּ ,ו ְלעִּתִ ים ה ְַרּבֵה יֹותֵ ר ִמּמֶּנּוּ ,כִי הִיא ה ֵ
ׁשהִיא ְמ ַסּיַעַת ּומְעֹודֶ דֶ ת ִל ְצלָן ,יֹו ְצאִים לְתַ ְרּבּות ָרעָהְ ,ואִם ֹלא ְּבנֵיהֶם ָאז ְּבנֵי
לַּכ ֹלְ ,וכֵן ּגַם עִם יְלָדֶ י ָה ְּכ ֶ
אֹותָ ם ַלּכְָך.
ְּבנֵיהֶם ,חַס ְוׁשָלֹום.

ׁש ָּגחָה
(משלי טו ,א) ַמ ֲענֶה ַּרְך יָׁשִיב חֵימָהּ ,ו ְל ַה ֲאמִין ְּב ַה ְ
ּבּורים הּוא ִמ ְּל ַמ ְעלָה עַל ָּפגַם
ּפ ְָרטִיתּ ,כִי ּכָל אֵּלּו הַּדִ ִ
ּשׁ ַמי ִם ְּפגָמָיו
ׁשּמ ְַר ְּמזִין לֹו מִן ַה ָ
ּבּורים ׁשֶּלֹו ,וְעֹוד ֶ
הַּדִ ִ
ׂשכֶל ְל ָהבִין ,וְעֹוד ִמ ְּפנֵי חִּלּול ה' ְּב ַמחֲֹלקֶת.
אִם י ֵׁש לֹו ֵ

ַ
הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא י ְ ַטהֵר אֶת לִּבֹותֵ ינּוֶ ,
ׁשּנַעֲב ֹד וְאִ ם ָמסַר נַפְׁשֹו וְֹלא הֹועִילָ ,אז אֵין לֹו עֹנֶׁש מִן
אֹותֹו עִם הַדַ עַת ַהּנְכֹונָה ,עִם ֱאמֶת ,קְדֻ ּשָׁה ּו ְצנִיעּות,
ּשׁ ְלחָן ַהּטָהֹור ְּב ַמ ֲאמַר
ּשׁ ַמי ִםַּ ,כ ֲאׁשֶר ּכָתַ בְּתִ י ַּב ֻ
ַה ָ
ְוי ִתְ ַּגּלֶה ִּב ְמה ֵָרה הָאֹור ׁשֶל ָמׁשִי ַח צִדְ קֵנּו ִּב ְמה ֵָרה
ַה ְּצנִיעּותְ ,ועַל ּפִי ר ֹב ְּב ֶעז ְַרת ה' י ִתְ ּב ֵָרְך ְּבוַּדָ אִי יֹועִיל
ְּביָמֵינּוָ ,אמֵן.
ה ְַרּבֵה.
ָ
ּבנַיֲ ,הגַם ּכִי ּתָ מִיד ִהנְ ַהגְּתִ י אֶתְ כֶם עַל ַהּשָׁלֹום וְֹלא
ׁשּבָעֹולָם ׁשֶֹּלא לָחּוס
ׁשּכֵן ְוצ ִָריְך ַלעֲׂשֹות ּכָל תַ קִיפּות ֶ
ְלח ְַרחֵר ִריב עִם ׁשּום ָאדָ ם ,חַס ְוׁשָלֹוםְ ,וכָל ֶ
עִם ִאׁשְּתֹו ׁש ֵ
ֶהֹוריתִ י אֶתְ כֶם ּתָ דִ יר ְל ַקּבֵל ִּבזְיֹונֹות ְו ַלחֲמ ֹל ְּכלָל ֹלא עַל ִאׁשְּתֹו וְֹלא עַל ָּבנָיו ַר ְחמָנּות ׁשֶל
ְוחֵרּופִים ֵמ ִאׁשְּתֹו ְו ִלׁשְּת ֹק עַל דְ בַר ּכְבֹוד ה'ּ ,כִי זֶה ּפְתָ אּותּ ,כִי זֶה ה ַָר ְחמָנּות הּוא מס"מ ְוּכַּת ּדִ ילֵיּה,
טֹובָה ּכְפּולָה ּו ְמ ֻכ ֶּפלֶת ְלאִיׁש ִלסְּב ֹל חֵרּופֵי ִאׁשְּתֹו
ַר ֲח ָמנָא ִל ְצלָן .אֹוי עַל ַר ְחמָנּות ּכָזֹוַ .רק צ ִָריְך ּתֵ כֶף
ׂש ָּגבָה זֹו
ּו ְבלִי ְל ָהׁשִיב ּכְלּוםְ .ועַד ַּכּמָה עֲצּומָה ְונִ ְ
ׁשבִיל זֶה ְלמַדְ ֵרגֹות ָלצֵאת ְּבכָל מִינִי ּתֹקֶף ע ֹז ּו ִב ְמסִירּות נֶפֶׁש ִלמְחֹות
ׁשּזָכּו ִּב ְ
הַּטֹובָהְ ,ו ַכּמָה צַּדִ יקִים ֶ
ׁשּבָעֹולָםְ ,וׁשֶֹּלא ִלׁשְּת ֹק ְו ַלחֲנ ֹף ּול ְַרחֵם
ּשׁ ַמי ִםּ .גַם ְלכָל אִיׁש ְּבכָל הַּכ ֹ ַח ֶ
ַרּבֹות ּו ְלה ְַרּבֵה מַּתָ נֹות מִן ַה ָ
ּפָׁשּוט זֹו טֹובָה עֲצּומָהְּ ,כ ַמ ֲאמ ָָרם זַ"ל (עירובין דף מא ָּבזֶה ,חַס ְוׁשָלֹוםְ .ל ַמעַן ה' ּתְ ַרחֲמּו עַל נְפָׁשֹות נְׁשֵיכֶם
ע"ב)ֶ ,
ׁשאֵינֹו רֹואֶה ְּפנֵי ַהּגֵיהִּנֹוםֲ .הגַם ּכִי עַל ָה ִאּשָׁה ְועַל ְּבנֵיכֶם יֹותֵ ר ָמעַל הַּגּוף ַהּבָזּויָ ,עפָר ּו ַמי ִםִ ,טּפָה
ְּב ַע ְצמָּה הּוא ַר ְחמָנּות ּגְדֹולָהּ ,כִי ה ְַרּבֵה ּתִ ְהי ֶה צ ְִריכָה
סְרּוחָה ,וְתִ ְראּו לָחּוס עַל ּכְבֹוד ׁשְמֹו ַהּגָדֹול ׁשֶֹּלא
ׁש ְּמ ַצע ֶֶרת ַּב ֲעלָּה,
ִלסְּב ֹל עַל זֶה עֹנָׁשִים ָקׁשִים עַל ֶ
ֲאבָל ָלאִיׁש הּוא טֹובָה ּגְדֹולָה ַועֲצּומָה ַלעֲׂשֹות ַעצְמֹו י ִתְ ַחּלֵל ,חָס ְוׁשָלֹוםָ .ואֵם ּתִ נְהֲגּו עַל ּדֶ ֶרְך הַּטֹובָה
ׁשעֲׁשּועִין קַדִ יׁשִין עַל ּכָל ָּפנִים
ּשׂ ְמחָהְ ,ו ָה ִעּקָר יַעֲז ֹר ָלכֶם ה' ְלגָדֵ ל ַ
ּשׁמַעְ ,ו ִלׁשְּת ֹק ְו ִלסְּב ֹל ַּב ִ
ַּכח ֶֶרׁש ֹלא י ִ ָ
ׁשֶֹּלא ַלעֲנֹות ּכְלּום ,חַס ְוׁשָלֹוםַ ,רק ְל ָהׁשִיב ַרּכֹותְ ,לפִי ע ֵֶרְך הַּדֹור.
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