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 וריםש–שכלשמתכתשוהתהליךשהמיופדשלהש–שהיושבעלותשמ מעותשגדולהשמאדשלעולם.שאדםש
זה,שממ חפתוש לשקין,שהרפילשאתשהדבנשהגדולשהזהשלעולם.

נעמה – אֵם הנעימות

והתונהשממ יכהשבאותושחסוקשואומנת:ש"וֲַאפוֹתשּתּובַלשקַיִןשרֲַעמָה".שבפז"לשכתבושעלשזהש
בדנךשדנ ,שוכאןשררסהשלהסבינשגםשע"חשהח ט.שרעמהשהייתהשא השרעימה,שואיןשלישסחקש
 אםשהתונהשמרתהשאותהשכאןשיפדשעםש לו תשאפיהשהממציאיםשוהמפד ים,ש גםשהיאש
הייתהשכזו.שולמנותש איררישיודעשאתשהחנטיםשהמדויקיםשכישהתונהשלאשגילתהשלרושאותם,ש
אבלשמסתבנש ההמצאהש להשהייתהש–שהרעימות.שהנבהשחעמיםשלאדםשי שלבשטוב,שהואש
בעלשפסדשונוצהשלהיטיב,שאבלשאבלשאיןשלושאתשהרעימותש גונמתשלאר יםשלפבבשאותו.ש

רעמהשלימדהשאתשהארו ותשאתשדנכישהרעימות;שרימוסים,שהליכות,שמידותשטובותשוכד'.שוהיאש
הייתהשמחונסמתשבעולםשלאשחפותשמאפיהשהממציאיםשהדגולים.

אםשכן,שי שלרושכאןשמ חפהש למהש לשאר יםש הביאושתועליותשעצומותשלארו ות;ש
מ חפתוש לשקיןשרפ בהשלמ חפהשהטובה,שהמעולהשוהמועילהשביותנשבהיסטוניה.שואףש
 היהשלאדםשעודשבן,ש ת,ש כבנשהתפילשלהולידשילדיםשולהקיםשמ חפה,שאר יםשפ בו:ש
"מהשהואשכבנשיכולשלהוסיףשלעולםש ברישקיןשעודשלאשה יגו?שמהשי שלעולםשממרו,שברישקיןש

הםשהממציאיםשוהפכמיםשהגדולים".שברישקיןשרפ בושלמובילישההתחתפותשהארו ית,ש
ומ חפתש תשלאשרפ בהשלכלום.

נוח מופיע בעולם

אפנישתקוחהשהוחיעשבעולםשאי שו מושרפ.שבנונשהיהשלכולםש היושלרופשמעלותשנבות:ש
שצַּדִיקשּתָמִיםשהָיָהשּבְדֹנֹתָיושאֶתשהָאֱלֹקִיםשהִתְהַּלֶךְשרֹפַ".ש)בנא יתשו,שט(שהואשהיהשאדםשטובש "אִי ׁ

לב,שולאשפסנושסיבותשלפבבשאותו.שאבלשאףשאפדשלאשפ בשלתתשלושתהילה,שחנסוםשאוש
פ יבותשכמושאלהש זכושלהםשברישתובלשקיןשהגדולים.ש"איןשלרוש וםשדבנשרגדשאר יםש

צדיקים",שאמנושברישהדונ,ש"אבלשמהשי שלרושממרו?שהואשלאשמביאשלרושתועלתשוקידמהשכמוש
מ חפתשקין.שאיןשסיבהשלהפ יבשאותושמדי".

איןשכלשסחקש רופשלאשהיהשרפ בשלאי שפ ובשבעירישדונו,שואףשאפדשלאשפ בש הואשאחילוש
נאוישלהתפנותשבמ חפתשקין,שביבל,שיובל,שתובלשקיןשואחילושרעמה.שהםשהיושבורישהעולם,ש
מרהיגישהארו ות,שותהילתםשהייתהשבחישכולםשכלשהיום.שאיךשיכולשרופש–שעםשכלשצדקותוש–ש

להתפנותשבהם?שאםשהיירושמפח יםשבעיתורישהתקוחהשלאשהיירושמוצאיםש וםשאזכונשלרופ,ש
אלאשנקשלאותםשגאורים-ממציאים.

התורה מלמדת את האמת

אבלשבאהשהתונהשהקדו השומלמדתשאותרושאתשהאמת.שהיאשהוחכתשאתשהקענהשעלשחיהש
ואומנתש ברישקיןשלאשהיושבורישהעולם,שאלאשמפניביה!שלאשר אנשמהםשכלום.שזהושמ חטש

התונה,שזהושדבנשה'!

אףשאפדשמצאצאישיבל,שיובלשאושתובלשקיןשלאש נדשאתשהמבול.שבכלשההמצאותש להםשובכלש
התועלתש הםשהביאו,שלאשהיהשמסחיקשכדישלהצילשאותם.שנקש"רפשמצאשפןשבעירישה'".שאותוש
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"מי מקיים את העולם?"

כ קונאיםשבחנ השעלשדונשהמבולש הוכפד,שארושמביריםש הםשהיושאר יםשמו פתיםש לאש
ס"ש)בנא יתשו'ש אֱלֹקִיםשוַּתִּמָלֵאשהָאָנֶץשפָמָֽ ָפֵתשהָאָנֶץשלִחְרֵישהָֽ היתהשלהםשזכותשקיום.ש"וַּתִּ ׁ
ֶנשעַלשּחְרֵישהֲָאדָמָה"ש) םשז'שכ"ג(.שכלשצאצאיוש לשקיןש י"א(.שולכן,ש"וַּיִמַפשאֶתשּכָלשהַיְקּוםשֲא ׁ

רמפושמעלשחרישהאדמה;שהיוםשאיןשאףשאפדשמצאצאישקיןשבעולם.שכולרושצאצאיםש לשאפיוש
הצעינ,ש ת.

במבטשלאפונ,שארושמביריםש קיןשוצאצאיושהיושנאוייםשלעור שהרונאש לשה מדה.שאבלש
פ ובשלהביןשגםשכןש האר יםש פיושבאותהשתקוחהשלאשהבירושאתשהדבניםשכךשכללשוכלל.ש
כ ארושקונאיםשבתונהשאתשחנ תשדונשהמבולשהכלשרנאהשלרושח וטשובנונ,שאבלשבעיריש

אר ישדונשהמבולשהתמורהשהיתהשרנאיתש ורהשבתכלית,שוכמוש רסבינ.

"חדשות" דור המבול

בואושרדמייןש ארושפייםשרדונש לחרישהמבול,שורטהשאוזןשלמתנפ ש ם.שרתאנשלעצמרוש ארוש
קונאיםשאתשמהש התונהשמסחנתשלרושעלשהדונשההוא,שבעיתוריםש לשאותושהזמן.

התונהשמסחנתשלרושעלשאפדשמצאצאישקיןש קנאושלושלמך,ש א תושעדהשילדהשבןשו מוש
ֵבשאֹהֶלש יבל.שוהתונהשמסחנתש אותושיבלשהגיעשלהי גיםשהיסטוניים:ש"הּואשהָיָהשֲאבִישי ׁ
ּומִקְרֶה"ש) םשד'שכ'(.ש"אבי"שכאןשהכוורהש הואשהמציאשאתשזה,שהואשהביאשלעולםשאתשדנךש

הפייםשהזו,שלהיותשרוודשולפיותשבאוהלשולגדלשמקרה.

וארושצניכיםשלהביןשאתשגודלשהפ יבותשההיסטוניתש לשהמצאהשזו.שבמ ךשאלחיש ריםש
לאפנשמכןשנובשאוכלוסייתשהעולםשלאשפיושבענים,שאונפשהפייםש לשיבלשהיהשמרתשפלקםש
 לשנובשהארו ות.שהיושאףשמקומותש כלשהאוכלוסייהש להםשפיהשכך,שאומותשערקיות.ש
ואמרםשארושנואיםשזאתשכאונפשפייםשחנימיטיבישורפות,שאבלשבזמרושזושהייתהשדווקאש

התקדמותשמ מעותית.שכישעדשאזשהיושברישהאדםשפייםשבמקומותשהרופיםשביותנש מצאוש–ש
במענות;שכמוש עדשהיוםשי שבצחוןשאחניקהש בטיםש למיםש פייםשכך.שי שלהםשנדיוש

תורת אביגדור
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וטלחורים,שהםשלאשחנאים.שאבלשהםשפייםשבמענותשואירםשמוכריםשלצאתשמ ם,שזהשלאשעולהש
כסף.שגםשרופשלהםש םשמאד,שקנינשבקיץשופמיםשבפונף.

אבלשיבלשהביןש אםשפייםשבמענהשאישאח נשלהצליפשמאדשבגידולשמקרה,שכישכ רגמנש
המנעהשבאזונשהמענהשאיןשלמקרהשמהשלאכולשיותנ,שוהםשפייביםשלעבונשלמקוםשאפנ.שאבלש
אתשהמענהשאישאח נשלקפתשאיתך,שאתהש"תקוע"שבמקום.שולכןשעדש הגיעשיבלשברישהאדםש

לאשגידלושיותנשמכמהשבהמותשסחונות.

מקוריות וגאונות

ואזשהגיעשיבל,שהממציאשהגדול,שוהמציאשכמהשהמצאותשו יטותש חתפושחתפשלצונותשפייםש
ותנבותשפד יםשלגמני.שקודםשכלשהואשהמציאשביתשריידש–שאוהלש אח נשלקחלשולקפתש
ממקוםשלמקוםשבקלות.שלרושזהשרנאהשדבנשח וטשולאשמיופדשכלל,שאבלשצניךשלהביןש כלש
דבנשלחריש הואשרמצאשבעולםשצניךשלהיותשגאוןשב בילשלפ ובשעליושולהמציאשאותו.

היהשזהשצעדשעצוםשבתולדותשהארו ות,שעםשמ מעויותשגדולותשהנבהשיותנשמהמצאתש
הטלחוןשוהנדיו.שהאוהלשהיהשתגליתשמ רה-היסטוניה.שעידןשפד שבאשלעולםשבזכותו.

 וכרישהמענותשיכלושמעכ יושלעזובשאתשמענותיהםשולהתפילשלהתחנרסשב חעשכרוודים.ש
בנגעש אתהשיכולשלרדודשממקוםשלמקום,שאתהשיכולשלרצלשאתשהמתרהשהעצומהש לשה'ש–ש

הע ב.שלאשצניךשלע ותשכלום,שהע בשצומפשמעצמושבכמויותשאירסוחיות,שוכךשאח נשלגדלש
עדניםשגדוליםש לשמקרה.

חנהשאפתשהיאשכמושמעדריהש למהשעלשחנסות.שי שבהשפמי יםשסוגיםש וריםש לשב נ:ש
כבדשוניאות,שאפונייםשופזה,שועודשועוד.שבפלוןשנאווהש לשקצבייהשאח נשלנאותשאתש

הפלקיםשה וריםשמסודניםשכלשאפדשלעצמו,שפמי יםשסוגיםש וריםש לשב נ!

מועילים לאנושות

עםשה ימו שבהמצאותיושהפד ותש לשיבל,שאיכותשהפייםשה תחנה.שאר יםשהיושע יניםש
יותנ,שהיהשלהםשיותנשמזוןשמאישחעם.שכולםשהיושמלאיםשב ינותשות בפותשליבלשהגדול,ש
 הביאשתועלתשעצומהש כזושלכלשהארו ות.שהואשהיהשמפ ובישהדונ!שלאשעלהשעלשדעתוש
 לשאףשאפדש הואש"אביהםשהנופרי"ש לשאלהש הביאושאתשהמבולשלעולםשבמע יהםש

הנעים.

והואשלאשהיהשנקש"אבישיו בשאוהל",שאלאשגםש"אבישמקרה".שדהיירו,שהואשה קיעש ריםש
בלימודשהפכמהש לשגידולשמקרה,שאיךשלגדלשעדניםש לשבהמותשאיכותיותשו מרות.שוהואש
לאשנ םשחטרטשעלשתגליותיו,שאלאשפלקשאותםשעםשכלשהעולםשכדיש כולםשייהרושמהן.ש

תנומותיושהגדולותשלארו ותשהגדילושאתש מושבעולם,שוקרושלושמעמדש לשאפדשמגדוליש
דונו,שאפדשהאר יםשהפ וביםשביותנשבעולם.שהעיתוריםשתיאנושאותושכגאוןש מצעידשאתש

העולםשקדימה.

מתנת הנגינה
ֵםשאָפִיושיּובָלשהּואשהָיָהשֲאבִישּכָלש והרהשליבלשהיהשאפשו מושיובל.שיובלשהביאש מפהשלעולם:שו"ְ ׁ
ּתֹחֵׂ שּכִּרוֹנשוְעּוגָב"ש) ם(.שהכירונשהואשכלישמיתנ,שוהעוגבשהואשסוגש לשפלילש–שכלישר יחה;ש
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נובשכלישהרגירהשרכלליםשבאלו.שויובלשה קיעש ריםשבפקנשהמדעשהזהש לשיצינתשצלילים.ש
הואשפקנשאיךשבעלישפייםשמחיקיםשצלילים,שוהואשפ בש"אולישגםשארושיכוליםשלע ותשכך".

לצנצנשי שמעיןש"כירונ"שעלשכרחיו;שהואשמ ח ףשאותןשזושבזושוהנטטש לשה"מיתנים"שהאלוש
יוצנשאתשהצנצונשהמוכנ.שכךשגםשהפגב,שמ ח ףשאתשנגליושהאפוניותשאלושבאלושכדישלהחיקש
צליל.שיובלשה תמ שבאותהשטכריקהשכדישלהחיקשצליליםשמכירונ.שהואשפקנשגםשאיךשבעליש

פייםשאפניםשמחיקיםשצליליםש וריםשממיתנישהקולש להם,שוה תמ שבידעשהזהשכדישליצונש
עוגבשועודשכלישרגירה.

ועכ יושהעולםשקיבלשאתשה מפהשוהעורגש לשרגירה.שתאנושלעצמכםש איןשאתשהמו גש
"מוזיקה"שבעולם,שואזשמגיעשמי הושוהעריקשאתשהמתרהש לשמוזיקהשלעולם.שכמובןש היירוש

מודיםשלושומ בפיםשאותושמאדשמאד!שכן,שגםשארפרוש ומנישהתונה.

המוזיקה המודרנית

בימירוש"התבנכרו"שב חעש לשמוזיקה.שי שלרושמידישהנבהשממרה.שמ תמ יםשבהשלכלשמיריש
דבניםשלאשטובים,שארוש"טובעים"שבמוזיקה.שאבלשבזמרם,שכ אר יםש מעושאתשהצליליםש

המוזיקלייםשהנא וריםשבעולם,שהםשהיושצנישלרח ותשו מפהשללבבות.

הכוזניש)מאמנשב,שסה(שאומנש בעבנשהרגירהשהייתהשכליש נתשלעבודתשה',שאבלשהיוםשהיאש
רחלהשלידיהםש לשעבדיםשומ נתות.שהיוםשאר יםשרהריםשמהרגירהש לשהעבדיםשהאלה;ש

אח נשלהתנגלשליהרותשמכלשדבנ.שאםשאומניםשמסחיקשחעמיםש"ח   ,שאיזהשיוחי"!שכ ילדש
מכהשבמקלשעלשמכסהשחפשהא חה,שמ תכרעיםש באמתשזהשיחה.שמ קאותשפניחים,שלמ ל.ש

אףשאפדשלאשאוהבשאותםשבהתפלה,שבקו ישמצליפיםשלבלועשאתשה"לפיים"שהמתבק ש
ב מפות.שאבלשעםשהזמןשארוש"מפרכים"שאתשעצמרוש זהשבאמתשטעיםשואףשמיופד,שוכךש

אר יםשמתפיליםשליהרותשמהםשואףשל לםשעליהםשטביןשותקילין.

אבלשבמקונהשהרגירהשהיאשדבנשרעלהשואצילי.

ברכת הברזל

והיהשללמךשעודשבןש לי י,שתובלשקין,ש גםשהואשהמציאשופיד שדבנש לאשהיהשקייםשעדש
ֶתשּובַנְזֶל".שמתכותשכמעטשלאשרמצאיםשבטבעשבעצמם,שהןשכמעטש שרְפ ׁ שּכָלשפֹנֵ ׁ ימיו:ש"לֹטֵ ׁ
תמידשמעונבותשבמירנלים.שללמודשאיךשלהוציאשאותםשמןשהאדמהשולטהנשאותםשעדש יהיוש
נאוייםשל ימו שהיהשהי גשעצום.שתובלשקיןשהיהשהאדםש ע השזאתשלנא ורה,שהואשהנאהש

לארו ותשאיךשלה יג,שואפ"כשלה תמ ,שבמתכותשכמושרפו תשובנזל.

המתכתשהיאשבנכהשגדולהשלעולם.שבודאיש היאשיכולהשל מ שכקללהשגדולה,שליצינתשכליש
מלפמהשוכד'.שאבלשאיןשסחקש הקב"הש םשב כבהשהפיצוריתש לשכדונשהאנץשכמויותש
גדולותש לשמתכתשכדיש רוכלשלע ותשבהםש ימו .שוהתגליותש לשתובלשקין,ש אח נש

להתיךשאתשהמתכתשולהוסיףשלהםשכלשמירישפומניםשכדישלהחוךשאותהשלנאויהשל ימו יםש
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אדםש לאשרפ בשבעירישדונושלכלום,שהיהשהיפידש ה'שמצאשלרכוןשלהצילושמהמבול.שהצדיקש

הואשזהש הצילשאתשהעולם.

הצדיק מציל את העולם

אתםשיודעים,שהתיבהשהייתהשגדולהשמאדשמאד.שברייתשמברהש כזהשאנכהש ריםשנבות.שפלקש
ריכנשמפייוש לשרופשהוקד ושלברייתשהתיבהש הצילהשאתשהעולם.

והרהשבנונש הקב"השיכולשהיהשלסדנשאתשהצלתםשבאוחןשקלשהנבהשיותנ.שהואשהיהששיכולש
ח וטשלה מידשאתשכלשמיש צניךשלהיותשמו מד,שול מונשעלשמיש לא,שכמוש ע השבמכתש
בכונות.שודבנשזהשאומנשדנ רי,שמדועשציווהשה'ש רפשיברהשסחירהשערקיתשויאסוףשאליהשמכלש

מירישהפייםשבעולם?

נ "יש)ו,שי"ד(שכותבש זהשכדישלתתשהזדמרותשלברישדונושלפזונשבת ובה.שאבלשי שבזהשגםש
לימודשלדונותשהבאים.שזהשרועדשללמדשאותרושלקפשגדולשופ וב.שלהכניזשקבלשעולםשומלואוש
אתשהעיקנשהגדולש העולםשמתקייםשבזכותשהצדיק,שאושהצדיקים.שרפשהיהשזהש הצילשאתש
העולםשכולו,שהואשהיהשהאדםש הבטיפשאתשקיוםשהארו ות.שכולרושקיימיםשכאןשהיוםשנקש

בזכותוש לשרפ,שכולרושזנעוש לשרפ.

זושהסיבהש כלשהארו ות,שוגםשכלשבעלישהפייםשריצלושבאמצעותשתיבתשרפ,שכדיש רביןש
 קיומושהמפוד ש לשהעולםשבאשבזכותוש לשרפ.שכ נואיםשציחונשמעוחחתשב מיים,שאוש

פתולשמטיילשבנפובש–שארושיודעיםש הםשקיימיםשבזכותוש לשרפ.שאלשתבזבזושאתשההזדמרותש
הזו,שכ נואיםשבעלישפייםש–שזושתזכונתשכמהשהצדיקיםשפ וביםשבעירישהקב"ה,ש כלשהבניאהש

מתקיימתשבזכותם.

ולאשנקשבעלישהפיים,שארפרושעצמרושפייםשנקשבזכותשצדקותוש לשרפ.שכלשאדםש מתהלךש
בעולםשהואשעדותשפיהשלכךש האי ש "התהלךשאתשהאלוקים"שהואשסיבתשכלשקיוםשהעולם.ש

רפשתנםשאתשהתנומהשהגדולהשביותנש אח נשלתנוםשלעולם,שאתשהצִדקות.

זהושהרו אש לרושלהיום,ש התנומהשהגדולהשביותנש אח נשלתנוםשלעולםשהיאשפייש
צדקותשועבודתשה'.שכךשה'שנוצהש רלמדשאתשההיסטוניה,שלאשנקשאתשזושהעתיקהשאלאשגםש

אתשההיסטוניהש רע יתשעכ יו.שאלהש עובדיםשאתשה',שהםשאלהש מציליםשאתשכלשהעולםש
ומקיימיםשאותו.

הרבנים מגינים על העיר

זהשמהש הגמנאשבב"בש)ז:(שמלמדתשאותרו.שמסוחנש םשעלשר יאש נצהשלברותשפומהשומגדלש
כדישלהגןשעלשעינו,שולצונךשכךשהואשהטילשמסשעלשכלשתו בישהעינ.שאמנשלושני שלקי ,ש
"נברןשלאשצניכישרטינותא".שחינו שהדבנשהואש פכמישהתונהשמגיריםשעלשהעינשבעצםש
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רוכפותםשכלשהעת.שוכךשרקבעשלהלכה,שתלמידישפכמיםשחטוניםשממסיםשלצונךשהגרה,שכיש
זכויותיהםשהןשבעצמןשההגרהשהטובהשביותנ.

בלשרטעה,שבודאיש צניךשל כונשאר יםש י מנושעלשהעינ,שוצניךשלרעולשאתשהדלתותש
בלילה.שצניךשלפיותשלחישפוקישהטבע,שזהושנצוןשה'.שצניךשלהקיםשפומותשוצבא.שלדודשהמלךש

היהשצבאשאיכותי,שוהואשעצמושהיהשלופםשגדולשויצאשאיתםשל דהשהקנבשפמו שלאשנקשבסחנש
תהלים,שאלאשגםשבפנבשופריתשכדישלהנוגשבהםשאתשהאויבים.

אבלשבכלשזאתשהתונהשאומנתש"תלמידישפכמיםשמנביםש לוםשבעולם",שכישהקב"השמתפ בש
בהםשובמע יהםשבהרהגתושאתשהעולם.שתלמידישהפכמיםשוהצדיקיםשהםשהרקנאיםש"רטוניש

קנתא"ש)ינו למישפגיגהשא'שז'(ש–ש ומנישהעינ.

היכי דמי אפיקורס?

ידועיםשדבנישהגמ'שבסרהדניןש)צט:(:ש"היכישדמישאחיקונס?שדאמנישמאישאהרושלןשנברן,ש
לדידהושקנושלדידהושתרו".שאחיקונסשהואשלאשנקשמיש כוחנשביסודותשהאמורה,שאלאשגםשמיש

 לאשנואהשאתשהמציאותשבעולםשכחיש התונהשמנאהשלרו.

מדובנשכאןשבאר יםש לאשכוחניםשבעצםשהמעלהש לשלימודשהתונה,שהםשלאשנואיםשאתש
הלימודשכבזבוזשזמן.שהםשמביריםש לימודשהתונהשמביאשתועלתשעצומהשלאדם.שהםשנקש

פו ביםש התועלתשהיאשנקשלאדםש לומד,שוהםש ואליםש"מהשי של אנשהעולםשמזהש הםש
לומדים"?שועלשזהשהםשכבנשרקנאיםשאחיקונסים.

זכונרישכ למדתישבי יבהשבאינוחה,שהנבהשיהודיםשהיושמבזיםשאתשבפונישהי יבות,שגםש
בחומבישובגלוי.ש"בפונשי יבה"שהיהשמו אש לשלעגשוקלסשבעירישיהודיםשנבים,שלצענישהנב.ש
היושמכריםשאותרושבכירויישגראישנבים,שואפדשהפביביםשעליהםשהיהש"חנזיטים",שטחילים.שהםש

היושאחיקונסים,שבעיריהםשמיש לאשמייצנשתועלתשפומניתשלאש ווהשכלום.

"מאישאהרושלןשנברן"שזוש אלהש ר אלתשע"ישאר יםשנביםשמאד.שגםשאלהש לאש ואליםש
אותהשבחיהם,שעלוליםשלפ ובשאותהשבליבם.שהםשפו בים,ש"רכוןש י שאר יםש פייםשפייש
עורישומפסונשב בילשללמודשתונה,שפייםשבדינותשצחוחותשורו איםשמ אש לשפובותשבגללש
 הםשנקשלומדיםשכלשהיום.שכלשהכבודשלהם,שיחהשמאד.שארישגםש מפשב בילם,שאבלשמהשיוצאש
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לישמזה"?שזהשמהש פו ביםשהאר יםשהטובים,ש אולישאחילושתומכיםשבהםשבתונשצדקה.שאבלשהםש
לאשמביריםש העולםשכולושמקבלשמהםשתועלת.

זכות הצדיקים

וזושטעותשגדולה,שוה פתהשברח .שהצדיקשמביאשתועלתשעצומהשלכלשהדונ.שהגמ'שבתעריתש)כד:(ש
מסחנתש יצאהשבתשקולשוגילתהשלעולםש כלשהעולםשאירושריזוןשאלאשבזכותשנ'שפריראשבןשדוסא.שמיש

יודעשכמהשאנופותשאכלרושבזכותשהצדיקים?שמישיודעשכמהשחעמיםשסגנתשעסקשטוב,שאושמצאתש
מ נהשטובה,שבזכותשהצדיקים?שמישיודעשכמהשאסורותשרמרעושבזכותם?שמישיודעשכמהשחעמיםשאתהש

עצמךשריצלתשממפלותשו אנשמנעיןשבי יןשנקשבזכותשהצדיקיםש מצאושפןשבעירישה'?
פלקשפ ובשבעבודתשה'שהיאשלהגדילשאתשאהבתרושוהענכתרושלצדיקים.שכךשכותבשנ "ישבחסוקש
הנא וןשבחנ תרו,ש"אלהשתולדותשרפשרפשאי שצדיקש-שהואילשוהזכינושסחנשב בפו,ש ראמנש
)מ לישישז(שזכנשצדיקשלבנכה".שכ מזכיניםשצדיקשאמוניםשלדבנשב בפושכדיש ראהבשורפ יבש
אותו.שוכןשכתבשנברושיורהשב ענישת ובהש) "גשקמ"ז(ש"י שבכבודשהפכמיםשוהי ניםשתועלותש

גדולות,שובכבודשהכסיליםשוהנ עיםש-שמכ וליםשנביםשועצומים,שכישבהתהדנשהפכמיםשובתתםש
עליורים,שדבניהםשר מעים,שוילוושעליהםשהעםשכולושוידמושלמועצותם.שוה ריתש-שבנאותשברישאדםש
־אתשכלשכבודםשילמדושלקפשלרפולשכבודשותנבהשהדעתשוכו'.שוה לי יתש-שנביםשמי רישלבבותשיעו
נושמ רתםשבנאותםשהדנשכבודשהתונה,שויכינושמעלתה,שויבאשפ קהשבלבבם,שויהיהשעסקםשבהש

ל םשיתעלהשולעובדושבלבבש לם".

עלירושללכתשבדנכישהקב"השולפ ובשבצונהשתונרית,שואםשכתובש"ורפשמצאשפןשבעירישה'"שעדשכדישכךש
 נאוישהיהשלהצילשאתשהעולםשבזכותו,שעלירושלפ ובשכךשגםשארפרו.שגםשאםשלאשפ ברושכךשעדש

היום,שהגיעשהזמןשלהתפיל.שזושהסיבהש התונהשמסחנתשלרושעלשמעלתםש לשצדיקים,שלקייםש"זכנש
צדיקשלבנכה"שכדיש רלמדשמהםשורלךשבעקבותיהם.ש

החן של בחורי ישיבה

בלכתרושבנפובותשב כורהשפנדית,שעלירושלפ ובש אולישכאן,שבבתיםשהאלה,שיו ביםשאר יםש
 בזכותםשהעולםשקיים.שבודאיש י שהנבהשצדיקיםשבכלש כורהשפנדית,שהנבהשאר יםשור יםש

 מוצאיםשפןשבעירישה'.

מיש אירושיודעשמהישתונהשופ יבותהשמסתכלשעלשבפונישהי יבותשונואהשצעיניםשנכוריםשעלש
טקסטיםשעתיקים,שמתדייריםשעלשחנטישחנטיםש לשפוקיםש בעיריושאירםשנלוורטיים.שהסטודרטש
באוריבנסיטה,שלעומתשזאת,שהואשעו השטוב,שהםשפו בים.שהואשיהיהשנוחאשאושמהרדס,שינחאש
מפלותשויברהשג נים!שאולישהואשיהיהשיבלשהפד ,שאושיובלשאושתובלשקין!שזהושאדםשטובשומועילש

לארו ות!ש
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בלשארפרושיודעיםש "רפשמצאשפןשבעירישה'",שלאשיבלשויובלשהמדעריםשוהממציאים.שול םשכךש
רדנ יםשהתבוררותשוה קעתשמפ בה,שכדישלקרותשבליברושאתשאהבתשהצדיקיםשולהעניךש

באמתשאתשתנומתםשלרושולעולםשכולו.

לקח התיבה

זהושהלקפש עלירושללמודשמסיחונשהמבול,שודנךשההצלהש לשהאדםשוכלשמירישבעלישהפיים,ש
בתיבתשרפ.שאלהש מוצאיםשפןשבעירישה'שהםשהאר יםש מקיימיםשאתשהעולם,שואםשי שבעולםש

איזושטובהשאושהנוופהש–שהנישהםשקיימיםשנקשבזכותשהצדיקים.

"ורפשמצאשפןשבעירישה",שויהישנצוןש גםשארושרמצאשפןשבעיריושתמיד.

שבת שלום ומבורך



שאלה:

עד כמה אנו מחויבים לציית לדברי גדולי ישראל?

תשובה:

קודםשכלשצניךשלהגדינשמישרקנאש"גדול".שאיררישמוסמךשלהגידשמיהושגדול,שאבלשאתשזהשאגיד:שאםש
כלשנא ישהי יבותשיסכימושעלשמי הוש הואשגדול,שאח נשלסמוךשעלשזה,שחפותשאושיותנ.ש

ול אלהשכמהשצניךשלסמוךשעליהם,שהת ובהשהיאש דעתשתונהשהיאשדבנשה'!

איררישאומנשזאתשסתם.שבתונהשי רםשכלשמירישפכמה,שעצותשותפבולותשלריסיורותשמסוגיםש ורים.ש
ח וטשכישמגידש יעונשהמצטייןשבאמינתש יעוניםשבמסכתותשבסדנשרזיקיןשור יםשעדייןשאירושרפ בש
גדול.שגדולשהראשזהש יודעשאתשכלשהתונה.שהואשיודעשממסכתשבנכותשעדשרדהשועוקצין,שמסכתשאבות,ש
בקישבכלשסחנישהתר"ך,שוגםשבמדנ ישפז"לשכחנקישדנבישאליעזנשואבותשדנבישרתן.שאיןשסחקש אישאח נש
להיותשגדולשבלישלדעתשאתשכלשאלה.שמיש למדשכלשאלהשי שלושכלשכךשהנבהשרסיוןש אישאח נשלאדםש
נגילשלה יגשאותושאףשאילושהיהשפישאלףש רה,שורסיוןשהואשפכמה,שזהשנעיוןשח וט.שדעתשתונהשהיאש
וכלשהדונות,שברוסףשלסייעתאשד מיאשמיופדת.שומיש מסנבש תמציתשהריסיורותש לשכלשהתקוחותש

ל מועשלדעתשתונה,שוכוורתישלדעתשתונהשאמיתית,שהואשטועהשטעותשיסודית.ש

חעםשקנאתישבעיתוןשבאידי שבוש אלשהכתבש"איהשדעתשתונה?"שהואשפיח שבמילוןשהלכתישולאש
מצאשאתשהמורפש"דעתשתונה".שהכתבשהזהשטעהשטעותשיסודית,שכישדעתשתונהשאיןשסחקשעליה.שבגמנאש
לוש "מחריש היהש והתינוץ:ש רער ?ש יא יהושמלךשצדיקשהיה,שמחרישמהש כב:(שמובאתשקו יה:ש )תעריתש
להימלךשבינמיהושולאשרמלך".שמלךשמסכןשזהשהיהשצדיקשוהואשיצאשלמלפמהשורהנגש ם.שלמה?שכישהואש

לאשהתייעץשעםשינמיה.ש

רמצאשאיחואש כא נשהיושרביאים,שאר יםשהיושצניכיםשלבק שמהםשעצה.שלאשזושבלבדש מהש הואש
אומנשלךשאתהשפייבשלקבל,שאתהשצניךשלפח שאתשעצתו.שאםשאדםשבאמתשגדולשבתונהשעלירושלפח ש
דונ ש ה'ש מהש לדעתש מבק יםש ארוש ובזאתש כך,ש רע הש לומנש אםש בניאש הגיוןש נקש וזהש עצותיוש אתש

מאיתרו,שודאישיתןשלרושסיעתאשד מיאשלהצליפשבכלשמע ירו.

מדור זה נתרם לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

להנצחות 054-840-2855


