
ת ַהְמזּוָזה ְסֻגּלַ
יץ זיע"א  ׁשִ ִלי ְצִבי ֵמָראּפְ י ַנְפּתָ הרה"ק ַרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ ִמְתַאְמִרי ִמּשׁ
ה  ָנִאים ְלָחָתן ְוַכּלָ ח ַהּתְ ּסַ ּנֻ ִית, ׁשֶ לֹום ּבַ ה ִלׁשְ י ְמזּוָזה ִהיא ְסֻגּלָ ּכִ
ה ְולֹא ֶזה ִמּזֹו', אֹוִתּיֹות 'ְמזּוָזה',  תּוב: 'ְולֹא ַיְבִריחּו לֹא זֹו ִמּזֶ ּכָ
רֹות  ׁשֵ ּכְ ְמזּוזֹות  ִלְקנֹות  ֵהר  ִיּזָ ִית  ּבַ לֹום  ִלׁשְ ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ְיֵדי  ַעל  ַפַעם  ּבְ ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ אֹוָתן  ְוִיְבּדֹק  ְיָכְלּתֹו  ִפי  ּכְ רֹות  ּוְמֻהּדָ
ַבִית  ּבְ רּו  ּדָ ׁשֶ זּוגֹות  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ָידּוַע  ה  ּוַמֲעׂשֶ ֻמְמֶחה.  סֹוֵפר 
לֹום  ׁשְ ּבִ ָעיֹות  ּבְ ָהיּו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְלָכל  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ֶאָחד 
ֵביָתם  ּבְ ֵאׁש  ְרָצה  ּפָ לֹום  ׁשָ ּבְ רּו  ּדָ ׁשֶ ָהְרִביִעי  ַהּזּוג  ִית.  ּבַ
זּוָזה  ַהּמְ זּוזֹות ָמְצאּו ׁשֶ ְדקּו ֶאת ַהּמְ ּבָ ׁשֶ ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר. ּכְ
ֶאְתֶכם'  ה  ְמַצּוֶ ָאנִֹכי  'ֵאׁש  תּוָבה  ּכְ ָהְיָתה  ִניָסה  ַהּכְ ֶפַתח  ּבְ
ֶכת סֹוָטה )יז.(  ר' ָהְיָתה ֲחֵסָרה ר' רח"ל. ּוְבַמּסֶ ְוֵתַבת 'ֲאׁשֶ
יֵניֶהם, לֹא ָזכּו  ִכיָנה ּבֵ ה ָזכּו ׁשְ ָ י ֲעִקיָבא, ִאיׁש ְוִאּשׁ ַרׁש ַרּבִ ּדָ
ׁש  ּיֵ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ "א )גיטין צ:( ׁשֶ ַהְרׁשָ ם. ּוֵבֵאר ַהּמַ ֵאׁש אֹוַכְלּתָ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ  - ה'  ֵיׁש  ְוָלּה  י'  ֵיׁש  לֹו  ּתֹו,  ְוִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ
יֵניֶהם ַוה' עֹוֵזב אֹוָתם,  ּבֵ לֹום  יֵניֶהם. ַאְך ח"ו ִאם ֵאין ׁשָ ּבֵ

ֲארּו ַרק אֹוִתּיֹות 'ֵאׁש' )'פתחי שערים' עמוד קז(. ִנׁשְ
ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ הרה"ק  ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ִמְתַאְמִרי  ְוֵכן 
ח  ֻנּסַ ּבְ י  ּכִ ְלָבֵאר:  ְצִבי'  ָה'ֲעֶטֶרת  ַעל  ּבַ זיע"א  יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ
ה',  ִמּזֶ זֹו  ְולֹא  ִמּזֹו  ֶזה  לֹא  ַיְעִלימּו  ְוַאל  ַיְבִריחּו  'ְוַאל  ָנִאים  ַהּתְ
כּות ְמזּוָזה ְלָכאן,  ּיָ ַ בֹות 'ֶזה ִמּזֹו' ַאְתָון 'ְמזּוָזה'. ְוָאַמר ַהּשׁ ַהּתֵ
ִלְקּבַֹע  ָצִריְך  ַהֵאיְך  לג.(  )מנחות  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו  י  ּכִ
ַסק  ּפָ ַז"ל  ם  ּתָ נּו  ְוַרּבֵ ד,  ְמֻעּמָ ַסק  ּפָ ַז"ל  "י  ַרׁשִ זּוָזה.  ַהּמְ
ין  עֹוׂשִ ָאנּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ׁשֹוֵכב )שם תוס' ד"ה הא דעבידא(, 
ומהרי"ל  מיימוני  והגהות  רפט,  סי'  יו"ד  )טור  ָרה  ׁשָ ּפְ
זּוָזה  ַהּמְ ְוקֹוְבִעין  ותרומת הדשן סי' נב, ורמ"א שם ס"ו( 
בֹוָאם ְלֵביָתם ַנֲאָוה  ה ּבְ ָ ֵניֶהם. ְוִאיׁש ְוִאּשׁ ם ׁשְ ֵדי ְלַקּיֵ ֲאַלְכסֹון ּכְ ּבַ
ָצִריְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָלֶהם  ז  ְלַרּמֵ זּוָזה,  ּמְ ּבַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ּפֹוְגִעים  קֶֹדׁש, 
ם ַמֲאָמָרם ַז"ל  ִני, ַוֲאַזי ְיֻקּיַ ֵ ד ַהּשׁ ִלְנטֹות ְוִלְכּפֹף ֶאת ַעְצמֹו ַלּצַ

יֵניֶהם. רּוָיה ּבֵ ִכיָנה ׁשְ ה ָזכּו ׁשְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

ר ֶאת ַהְמזּוָזה ֵ ְלַיׁשּ
ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָחׁשּוב  ָחָכם  ַתְלִמיד  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

י  ׁש ֵמהרה"ק ַרּבִ ֵביתֹו. ּוָבאּו ְקרֹוָביו ְלַבּקֵ ּבְ לֹום ׂשֹוֵרר  ָ ַהּשׁ
רּו  ה ֲעבּוָרם. ְוִסּפְ ְתִפּלָ יר ּבִ ְעּתִ ּיַ ֵמִאיר ֲאִביֲחֵציָרא זיע"א ׁשֶ
ְוִאם  ִית,  ּבַ ּבַ ְיָלִדים  ה  ַהְרּבֵ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ְלאֹותֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו, 
ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ נּו ּבְ ז ַרּבֵ ם. ִהְתַרּכֵ ה ְלֻכּלָ ְיָגֵרׁש אֹוָתּה, ִיְהֶיה ָקׁשֶ
ָחָכם  ְלִמיד  ַלּתַ ידּו  ּגִ ּתַ ִלְקרֹוָביו:  ְוָאַמר  ה  דֹוׁשָ ְוַהּקְ הֹוָרה  ַהּטְ
ַחת  ֻמּנַ זּוָזה  ַהּמְ י  ּכִ ִית,  ַלּבַ ִניָסה  ּכְ ּבַ זּוָזה  ַהּמְ ֶאת  ר  ַסּדֵ ּיְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ
ָהְיָתה  זּוָזה  ַהּמְ ׁשֶ ָהָיה,  ְוָכְך  ִית.  ּבַ ּבַ לֹום  ָ ַהּשׁ ַיֲחזֹר  ְוָאז  ֲהפּוָכה, 
ּוָפׁשּוט  ִלְבִדיָקה  ָנְתנּו אֹוָתּה  י  ּכִ ָחָכם,  ְלִמיד  ַהּתַ ֵבית  ּבְ ֲהפּוָכה 
לֹום  ָ ַהּשׁ ָחַזר  ֶכף  ּתֵ זּוָזה  ַהּמְ ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ ּוְכׁשֶ ֲהפּוָכה,  ֶהֱחִזירּוָה 

ְלֵביָתם.

ַקְרּדֹם לֹא ּבְ
אִויְטׁש  יּוּבַ "ּב ִמּלְ 'ֶמעְנַטאן' ָאַמר הרה"ק ָהַרׁשַ ְהיֹותֹו ּבְ ּבִ
ד ּוְגִביר ַאְך לֹא  ָהָיה ְמֻכּבָ יִחידּות, ַאְבֵרְך ׁשֶ זיע"א ְלַאְבֵרְך ּבִ
תּוב  ַקְרּדֹם. ּכָ ִית' ַאְך לֹא ּבְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ִית: 'ּבְ לֹום ּבַ ָהָיה לֹו ׁשְ
ֶזה  ָאָדם  ִית',  ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ ָאָדם  ִתְפֶאֶרת  'ּכְ יג(  מד  )ישעיה 
ְפֶאֶרת ִהיא  ְפֶאֶרת ַלּמִֹחין, ּתִ ִית' הּוא ּתִ ֶבת ּבָ ׁשֶ מִֹחין, ְוַה'ּלָ
)'תורת שלום'  ְרּגֹות  ַהּדַ ָכל  ּבְ ָנּה  ֶיׁשְ ְוִהיא  לּות  ּלְ ִהְתּכַ ֲהֵרי 

ספר השיחות עמוד 437(.

ִית לֹום ּבַ ה ִלׁשְ ִית - ְסֻגּלָ ּבַ ְדָרה ּבַ ַהֲעָבַרת ַהּסִ
ְדָרה  אְנז זיע"א ָנַהג לֹוַמר ֶאת ַהּסִ ים ִמּצַ י ַחּיִ הרה"ק ַרּבִ
ים  ַחּיִ ְרֵכי  ּדַ ֵסֶפר  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ֵביתֹו,  ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ל  ׁשֶ
ָאַמר  זיע"א  אּבֹוב  ִמּבָ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ְוהרה"ק  סה(.  )אות 
ִית )'מגן  לֹום ּבַ ה ִלׁשְ ִית הּוא ְסֻגּלָ ּבַ ְדָרה ּבַ ַהֲעָבַרת ַהּסִ ְלֶאָחד ׁשֶ

אבות' עמוד עא(.

ת ּבָ ֵליל ׁשַ רֹות ּבְ ּנֵ ל ּבַ ּכֵ ְלִהְסּתַ
אַמְרָנא  ה ִמּקָ י ַיֲעקֹב מֹׁשֶ רּו ִלְפֵני הרה"ק ַרּבִ ר ִסּפְ ֲאׁשֶ ּכַ
לֹום  ר ׁשָ י ׂשַ ִית ֵמהרה"ק ַרּבִ לֹום ּבַ ה ִלׁשְ ׁש ְסֻגּלָ ּיֵ זיע"א, ׁשֶ
לֹום',  ת 'ֵצאְתֶכם ְלׁשָ ּבָ ֵליל ׁשַ עְלָזא זיע"א, ְלַבל יֹאַמר ּבְ ִמּבֶ
ה  י ְסֻגּלָ ה, ָאֵכן זֹאת ֵאַדע ּכִ ֲאַזי ָאַמר: ָאנִֹכי לֹא ֵאַדע ִמּזֶ
ת, ְולֹא זֹו  ּבָ ֵליל ׁשַ רֹות ּבְ ּנֵ ל ּבַ ּכֵ ִית, ְלִהְסּתַ לֹום ּבַ ִלׁשְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון קמ"ב

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ



ֵצל ֵמִחּבּוט  לֹׁש ְסֻגּלֹות: ַלֲאִריכּות ָיִמים ּוְלִהּנָ ֶזה ׁשָ י ֵיׁש ּבָ ְלַבד ּכִ ּבִ
ִית )'שלשלת קאמרנא' עמוד שפד(. לֹום ּבַ ֶבר ְוִלׁשְ ַהּקֶ

ִלים יתֹו ְלָהִדיַח ַהּכֵ ְרוּול ְוַלֲעזֹר ִלְבֵני ּבֵ ַ ּפּול ַהּשׁ ּקִ
עָואְרְסק  ׁשֶ ִמּפְ ִאיִציְקל  י  ַרּבִ הרה"ק  ָאַמר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ה  ת ְסֻגּלָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ית ּבְ ּלִ ּפּול ַהּטַ ּקִ ים ׁשֶ ִפי ֲאָנׁשִ זיע"א: ָרִגיל ּבְ
יתֹו  ּבֵ ִלְבֵני  ְוַלֲעזֹר  ְרוּול  ַ ַהּשׁ ּפּול  ּקִ ׁשֶ אֹוֵמר  ַוֲאִני  ִית.  ּבַ לֹום  ִלׁשְ
ִית )'שיח צדיקים'  לֹום ּבַ ה ִלׁשְ ה ְסֻגּלָ ּזֶ אי ׁשֶ ִלים ַוּדַ ְלָהִדיַח ַהּכֵ

עמוד קכג(.

ִית קּוֶגעל' לֹום ּבַ 'ׁשְ
י  דֹוׁש ַרּבִ יד ַהּקָ ּגִ ּתֹו ֶאל ַהּמַ א ִאיׁש ֲהמֹוִני ִעם ִאׁשְ ַעם ּבָ ּפַ
רֹוֶצה  ׁשֶ יד,  ּגִ ַלּמַ ָהִאיׁש  ְוָאַמר  זיע"א.  אְזִניץ  ִמּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ
יב  ה. ֵהׁשִ ה ְוַעל ַמה ּזֶ יד: ַמה ּזֶ ּגִ ָאלֹו ַהּמַ ּתֹו. ׁשְ ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ
ַעד  בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוֵבד  ָאנִֹכי  ה  ִהּנֵ ָהִאיׁש: 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ א  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ג.  ְלִהְתַעּנֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוַאַחר  ִגים  ַהּדָ ֶאת  עּוָדה  ַהּסְ ת  ְתִחּלַ ּבִ י  ּתִ ִאׁשְ ִלי  נֹוֶתֶנת 
ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעד  ין[  ]-ַחּמִ אֶלעְנט'  ׁשָ ְוַה'ּטְ ָצִלים  ַהּבְ ְך  ּכָ
יׁש  ֵבַע ְוֵאין ֲאִני ַמְרּגִ ִטיָדה[ ֲאִני ׂשָ ׁשְ יַע ְלַה'ּקּוֶגעל' ]-ּפַ ַמּגִ
בּוַע,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ עֹוֵבד  ֲאִני  ה  ַהּזֶ ַה'ּקּוֶגעל'  ְוַעל  ַטַעם,  ּבֹו 
ָלֵכן  ָלִריק.  ֲעָמִלי  ל  ּכָ ִנְמָצא  ַטַעם  ּבֹו  יׁש  ַמְרּגִ ֵאיִני  ְוִאם 
ּדּוׁש.  ַהּקִ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ַה'ּקּוֶגעל'  ִלי  ן  ּתֵ ּתִ ִהיא  ׁשֶ רֹוֶצה  ֲאִני 
ֶלֱאכֹל ֶאת  ָאִביָה  ית  ּבֵ ִמְנַהג  ָרֲאָתה  ְך  ּכָ ׁשֶ ָאְמָרה,  ה  ָ ְוָהִאּשׁ
ָאַמר  ְנָהג.  ַהּמִ ה  ּנֶ ׁשַ ּתְ ְולֹא  עּוָדה  ַהּסְ ֶאְמַצע  ּבְ ַה'ּקּוֶגעל' 
ה  ֲעׂשֶ ּתַ יֵניֶכם, ׁשֶ ָרה ּבֵ ׁשָ ה ּפְ ה ֲאִני ֶאֱעׂשֶ דֹוׁש: ִהּנֵ יד ַהּקָ ּגִ ָלֶהם ַהּמַ
ְוָהֶאָחד  ה  ַרּבָ א  ִקּדּוׁשָ ַאַחר  ֶכף  ּתֵ ן  ּתֵ ּתִ ָהֶאָחד  'קּוְגֶלען',  ֵני  ׁשְ
יד  ּגִ ָסק, ְוֵתֶכף ָקָרא ַהּמַ ֵעיֵניֶהם ַהּפְ עּוָדה, ְוהּוַטב ּבְ ֶאְמַצע ַהּסְ ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ה ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ּתַ ְפֵניֶהם: ִהּנֵ ִנית ְוָאַמר ָלּה ּבִ ּתֹו ָהַרּבָ ְלִאׁשְ
ֶאְמַצע  ּבְ ִני  ֵ ְוַהּשׁ ִקּדּוׁש  ְלַאַחר  ֶאָחד  'קּוְגֶלען',  ֵני  ׁשְ ֲעבּוִרי  ם  ּגַ
דֹוׁש ֶלֱאכֹל 'קּוֶגעל'  יד ַהּקָ ּגִ ַחת ַהּמַ ּפַ ל ִמׁשְ עּוָדה. ְוֵכן ִמְנַהג ּכָ ַהּסְ

ִית קּוֶגעל'.  לֹום ּבַ ְסעּוַדת ַהּיֹום ְוקֹוִרים לֹו 'ׁשְ ּדּוׁש ּבִ ַאַחר ַהּקִ

לֹום  ּום ׁשְ ת הּוא ִמּשׁ ּבָ ת ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשַ ר ִסּבַ ִעּקַ
ִית ּבַ

ת  ּבָ ַ ָחַלק קַֹרח ַעל ַהּשׁ דֹוׁש )ח"ג קעו.( ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ מּוָבא ּבַ
ַמאי  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָאִזיל  קַֹרח  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  לֹום,  ָ ַהּשׁ ְוַעל 
ָבֵעי  ּדְ ּוַמאן  א  ְוַתּתָ א  ְלֵעּלָ ּדִ א  לּוְגּתָ ּפְ א,  לּוְגּתָ ּפְ ַמֲחלֶֹקת 
ַמֲחלֶֹקת  ָעְלִמין,  הּו  ּלְ ִמּכֻ ִיְתֲאִביד  ָעְלָמא  ּדְ ּקּוָנא  ּתִ ְלַאְפְלָגא 
א  יׁשָ ָמא ַקּדִ ֵליג ַעל ׁשְ לֹום ּפְ ְפֵליג ַעל ׁשָ לֹום ּוַמאן ּדִ ׁשָ א ּדְ לּוְגּתָ ּפְ
ָקֵאים  ָעְלָמא  ֵלית  ֲחֵזי  א  ּתָ ֵרי.  ִאּקְ לֹום  ׁשָ א  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ּדִ ִגין  ּבְ
ָיִכיל  ָלא  ָעְלָמא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ָרא  ּבָ ד  ּכַ לֹום,  ׁשָ ַעל  א  ֶאּלָ
ת,  ּבָ ׁשַ הּוא  ּוַמאי  לֹום,  ׁשָ ֲעַלְיהּו  ָרא  ְוׁשָ ָאָתא  ּדְ ַעד  ָמא  ְלִאְתַקּיְ
ּוַמאן  ָעְלָמא,  ם  ִאְתַקּיַ ּוְכֵדין  ֵאי,  ְוַתּתָ ֵאי  ִעּלָ ּדְ ָלָמא  ׁשְ ִאיהּו  ּדְ

ְפֵליג ֲעֵליּה ִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא. ע"כ.  ּדִ
ָמִצינּו  ְקָיָמא  ל  ׁשֶ ר  ְוֶקׁשֶ ֵהם.  ַחד  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ לֹום  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ִנְמָצא 
ְיֵדי  ַעל  ְוהּוא  ֵביתֹו,  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ִאיׁש  ל  ּכָ ין  ּכִ ְלַהׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֶהם 
ַהְדָלַקת  ת  ִסּבַ ר  ְוִעּקַ ַטַעם  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִמְצַות 

ִית, ְוַכְמבָֹאר.  לֹום ּבַ ּום ׁשְ ת הּוא ִמּשׁ ּבָ ֵנרֹות ׁשַ
ַלֲהָפַרת  ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְיֵדי  ַעל  ְלַקְלֵקל  קַֹרח  ָרָצה  ֶזה  ְוָדָבר 
ְרָנָסה  ַהּפַ ְלִאּבּוד  ּגֹוֵרם  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ְוִרּבּוי  לֹום  ָ ַהּשׁ
ר  דֹוָלה כ"כ ֲהֵרי ֶזה עֹׁשֶ ר ֵהִביא ְלַמֲחלֶֹקת ּגְ ירּות, ְוַכֲאׁשֶ ְוָהֲעׁשִ
אֹוָלה. ְוָלַקח קַֹרח ִעּמֹו  ָאַבד הּוא ְוָכל ְרכּוׁשֹו ׁשְ מּור ְלָרָעתֹו ׁשֶ ׁשָ
ָל"ה  ְ ֵהִביא ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ א ֵנ"ר,  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ים ִאיׁש,  ִ ַוֲחִמּשׁ ָמאַתִים 
ַעל ַהּטּוִרים )במדבר טז  ְבֵרי ּבַ ה )תורה אור אות כ( ֶאת ּדִ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ִעים ִיְדָעְך' )איוב כא יז(,  ַתן ִסיָמן ַעל ר"ן ִאיׁש, 'ֵנר ְרׁשָ ּנָ ב( ׁשֶ
ָהיּו  פּו ִעּמֹו, ׁשֶ ּתְ ּתַ רּו ְלַמֲחלֶֹקת קַֹרח ְוִנׁשְ ִהְתַחּבְ ֶזה ׁשֶ ָחְטאּו ּבָ ׁשֶ
ִנְקְראּו  ְלַמֲחלֶֹקת  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ׁשֵ י  ַאְנׁשֵ ְקִריֵאי מֹוֵעד 
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