
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

,"ּוזֲַהב  ָהָאֶרץ  ַהִהוא  טֹוב"  )יב,  ב(פ  "עִּמְדָרׁש  ַרָבה  

ְמעֹון  ֶבן  ָלִקיׁשָּאַמר  ַרִבי ּ  לֹא  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ָראוי ,ּ  ׁשִ

ַתֵמׁש  ַבָזָהב ְּלִהׁשְ ּ ּ ָכן ?ְּוָלָמה  ִנְבָרא,  ּ ִביל  ַהִמׁשְ ּ  ִבׁשְ ּ ּ

ְּוַהִמְקָדׁש ֶנֱאַמר,  ּ ְּכָמה ,  "ּוזֲַהב  ָהָאֶרץ  ַהִהוא  טֹוב"  ,ּׁשֶ

ָבִרים  ג(ְּדַאְת  ָאַמר   ָּהָהר  ַהטֹוב  ַהֶזה  ְוַהְלָבֹנן"  )כה,  ּדְ ּ ּ",

ה.  ל"עכ לֹא  ָהָיה  ָראוי ,  ָקׁשֶ ְּדַמאי  אוְלֵמיה  ְדָזָהב  ׁשֶ ּּ ּ ּּ
ַתֵמׁש  בֹו ְּלִהׁשְ ּ הוא  ָדָבר  ָחׁשוב  ָהָיה ,  ּ ִּאי  ִמׁשום  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ֵהם  ִלּיֹות  ׁשֶ ָּלנו  לֹוַמר  ֵכן  ַאף  ָבֲאָבִנים  טֹובֹות  וַמְרּגָ ּּ ּ

ּיֹוֵתר  ֲחׁשוִבים  ִמָזָהב ִסּיֵם  ַהָכתוב  ,  ּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ ם "ּּ ׁשָ

ַּהְבדַֹלח  ְוֶאֶבן  ַהׁשַֹהם ָהֲאָבִנים ,  ְוֵיׁש  לֹוַמר?  "ּ ַּדֲהַגם  ׁשֶ

ִלּיֹות  ֲחׁשובֹות  יֹוֵתר  ֵמַהָזָהב ּטֹובֹות  וַמְרּגָ ּ ִּמָכל ,  ּ

ִלּיֹות  ַנעׂשו ,  ּלֹא  ָדמו  ְלָזָהב,  ָמקֹום ֲהֵרי  ַהַמְרּגָ ּׁשֶ ֲּ
יִרים ִרים  ְוַלְמָלִכים  ְוַלעׁשִ יט  ְלׂשָ ְֲלַתְכׁשִ ְוהֹוִאיל ,  ּ

ּוְבָלאו  ֲהִכי  ַהָקָב ּ ָּנַתן  ָלֶהם  ָכבֹוד  וְגֻדָלה  ְיכֹוִלים ה  "ּ ּ ּ

ָלֶהם ֻדָלה  ׁשֶ זֹו  ִהיא  ַהּגְ ט  ָבֶהם  ׁשֶ ְּלִהְתַקׁשֵ ּ ּ ּ ֲאָבל ,  ּ

ים  ֵבין  ים  בֹו  ֵבין  ָהעִנּיִ ַתְמׁשִ ַּהָזָהב  ָכל  ָהעֹוָלם  ִמׁשְ ּ ֲּ ּ ּ ּ ּ

יִרים לֹא  ָהָיה  עֹוָלם  ָראוי,  ֲָהעׁשִ ְּוָלֵכן  ָקָאַמר  ׁשֶ ּ

ַתֵמׁש  ַבָזָהב ְּלִהׁשְ ּ ּ ָמָצאנו ל  "ְַועי.  ּ ְּדהֹוִאיל  ׁשֶ ּ ּ

ה   ַבָפָרׁשָ ּׁשֶ ְרא  ֱאלִֹהים  ֶאת  ָהאֹור  ִכי  טֹוב"ּ ָּדְרׁשו "  ַּוּיַ ּ

ָהָיה  טֹוב  עַמד  וְגָנזֹו  ְלעִתיד  ָלבֹוא ל  "ַרַז ִביל  ׁשֶ ִבׁשְ ָׁשֶ ָּ ּ

ַתֵמׁש  ַבֶמה   ֵאין  ָהעֹוָלם  ַהֶזה  ָראוי  ְלִהׁשְ ְּלִפי  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ הוא ּ ּׁשֶ

ה  ְדֵאין  ֲהִכי  ָנֵמי  ִדְכִתיב ,  טֹוב ִּמׁשום  ֲהִכי  ַמְקׁשֶ ּ ּ ּ

ּלֹא  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ָראוי ,  "ּוזֲַהב  ָהָאֶרץ  ַהִהיא  טֹוב"

ַתֵמׁש  ֶאָלא  ֵאין  ָראוי  ְלִהׁשְ ַתֵמׁש  בֹו  ְולֹא  ַדי  ׁשֶ ְּלִהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

לֹא  ָהָיה  לֹו  ִלְהיֹות  ִנְבָרא  ְכָלל ּׁשֶ ָלָמא  ָהא,  ּ ֹור ְּדִבׁשְ

הוא  ָדָבר  רוָחִני  ָהָיה  ָיכֹול  ְלָגְנזֹו ּׁשֶ ֲּאָבל  ַהָזָהב ,  ּּ

ִמי  ֵאין  ְסָבָרא  ְלָגְנזֹו  ְלעִתיד  ָלבֹוא  ׁשְ הוא  ָדָבר  ּגַ ָׁשֶ ּ ּ

הוא  ֻכלֹו  רוָחִני ּׁשֶ ּּ ְוֵתֵרץ ,  ָּלָמה  ִנְבָרא,  ְּוִאם  ֵכן,  ּ

ָכן ְוַהִמְקָדׁש ִּמׁשום ַהִמׁשְ ּּ ּ ּ ּ. 

 י"בעזה

 

  

נו' ה  ֱּאלֵֹקינו ָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ּ

יר  ְּיסֹוד  ַהתֹוָרה  ְוַעּמוד  ָהֲעבֹוָדה  ֵליַדע  וְלַהְחּדִ ּ ּ
ל  ֲעבֹוָדֵתנו  ִהיא ּכָ ַעְצֵמנו  ׁשֶ ּּבְ רוך  הוא   ּ ַּרק  ַלָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ

ַרך   מֹוְַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ָרא  ֶאת  ָהעֹוָלם,  ׁשְ ּבָ ּוַמְנִהיגֹו   ׁשֶ
רוָאיו ּוְמַחֶיה  ֶאת  ּבְ ַחר  ,  ּ  ָתִדירּּ ּוָבנו  ּבָ ִלְהיֹות  ְלַעּמֹו ּ

ִּויִדיעֹות  ֵאלו  ֻמְכָרחֹות  ָלעֹוֵבד.  ְוַנֲחָלתֹו ּוְכַמֲאַמר ,  ּ
ע ִלְפֵני ִמי ַאָתה ָעֵמל )ד"ב מי"פָאבֹות (ל "ֲחַז  . ּּדַ

ם  ּוַמְלכותׁשֵ ּ 
ַרך ם  ִיְתּבָ ֵ ַלֵפי  ַהּשׁ ֱאָמִרים  ּכְ ל  ַהְתָאִרים  ַהּנֶ ְִעָקָרן  ׁשֶ ּ ּ ּ, 

ם ֵ ְלטֹון  ַהּשׁ ִריָאה  ְּמַבְטִאים  ֶאת  ׁשִ ּבְ ּוַמְלכותֹו  ּבַ ּ 
ָגָחתֹו  ַהְפָרִטית  נו  ַהְנָהָגתֹו  ְוַהׁשְ ְכָללות  ְוֶאת  ִעּמָ ּּבִ ּ ּ ּ

ָרכֹות ְְוָכך.    ָּעֵלינו ּ  פֹוְתִחים  ֲאַנְחנו  ֶאת  ַהּבְ ּ
ְּוַהְתִפלֹות רוך  ַאָתה  :  "ּ ּּבָ ֲאדֹון  ַהּכֹל  ָהָיה  ֹהֶוה   –"  ''''ההההְּ

ֱּּאלֵֹקינוֱאלֵֹקינוֱאלֵֹקינוֱאלֵֹקינו"ְּוהוא  ,  ֶיהְוִיְה ִגיַח  ַעל  עֹוָלמֹו  וִמּכֹל "  ּּ ׁשְ ּמַ ּׁשֶ ּ
נו  ְלַעם  ַנֲחָלתֹו ַחר  ּבָ ֵאי  עֹוָלם  ּבָ ָרכֹות .  ּּבָ ְּוֵיׁש  ַגם  ּבְ

ֲאַנְחנו  ְמָפְרִטים  ֶאת  ַהְיִדיָעה  ַהזֹאת ּׁשֶ ת ,  ּּ ִבְרּכַ גֹון  ּבְ ּכְ
ְתִפַלת  ָהֲעִמיָדה ְפַתַחת  ּבְ,  ָּאבֹות  ּבִ רוך"ַּהּנִ ְּבָ ' הּ  ַאָתה  ּ

ַעל  ,    'ְּוכו"  ֱאלֵֹקי  ַאְבָרָהם,  ֱּאלֵֹקינו ָהָיה ׁשֶ ְיֵדי  ׁשֶ
" ֵואלֵֹקי  ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹקי  ִיְצָחק  ֱאלֵֹקי  ַאְבָרָהם"

צו ִהְתַאּמְ ִנְסיֹונֹוָתיו ּׁשֶ ם  ְוָעְמדו  ּבְ ֵ ּ  ְלַבֵקׁש  ֶאת  ַהּשׁ ּ
ּוִבְזכות  ַמֲע ֵלִמים  ִעם ּ יֶהם  ַהטֹוִבים  ֶוֱהיֹוָתם  ׁשְ ּׂשֵ
ַרך   ם  ִיְתּבָ ֵ ָּזִכינו  ֲאַנְחנו  ְַהּשׁ ֵני  ַיֲעֹקב  –ֶצֱאָצֵאיֶהם  ּ  ,ּבְ

ֵאי עֹוָלםִלְהיֹות  ָאר ּבָ ְ ם ְוִנְבָחִרים ִמּשׁ ֵ  .ַעם ַהּשׁ
ֹתַאר   ָקׁשֹות  ַהפֹוְתחֹות  ּבַ ָנם  ּבַ ֶּיׁשְ ּ נו"ּ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ ָּאִבינו  ַמְלּכֵ ּּ ּּ ּּ ּ ."

ָקׁשֹות  ֵאלו   ּּבַ ּ ם ִאיםְּמַבְטּ ֵ ּ  יֹוֵתר  ֶאת  ִקְרָבֵתנו  ְלַהּשׁ
ַרך   ּוְלִפיָכך  ִתְקנו  ַרּבֹוֵתינו  ַז[ְִיְתּבָ ּ ּ ֶרת ל  "ְּ ֲעׂשֶ ְלאֹוְמָרם  ּבַ

ְּיֵמי  ְתׁשוָבה יֹוֵתר ,  ּ ָיִמים  ַהָללו  ְקרֹוִבים  ֲאַנְחנו  ּבְ ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ה .  ]ה"ַּלָקּבָ ֵגׁש  יֹוֵתר  ָלֻעְבּדָ ַבָקׁשֹות  ֵאלו  ִנַתן  ּדָ ּּבְ ּ ּ ּ
ַרך  ְוַעם  ְקרֹובֹו ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ ִנים  ְלַהּשׁ ְבַחְרנו  ִלְהיֹות  ּבָ ְּנִ ּ

ם   ֵ יִרים  ְתִחָלה  ֶאת  ֱהיֹות  ַהּשׁ ּוַמְזּכִ ּ ָּּאִבינו ָאִבינו ָאִבינו ָאִבינו '  יתּ ּּ
ן ַרך  ּוְלַאַחר ִמּכֵ נוְֶאת ֱהיֹותֹו ִיְתּבָ נוַמְלּכֵ נוַמְלּכֵ נוַמְלּכֵ ַּּמְלּכֵ ּּ . 

נו' ֵמה ֱּאלִֹקים ֵלאלֵֹקינו וֵמָאִבינו ְלַמְלּכֵ ּ ּ ּ 
ָבר  ַהֶזה  מֹוִפיַע ּדָ ה ּּכַ ֵסֶדר  ַהתֹוָרה  ַהְקדֹוׁשָ ּ  ּבְ ּ

יָתה ֵראׁשִ ּבְ ית(  ּׁשֶ ֵראׁשִ ת  ּבְ ִריַאת )ִּמָפָרׁשַ ֶרך  ּבְ ְ  ּדֶ

ַמִים  ְוָהָאֶרץ  ְמֹתָאר  ִעְנָין   ָ ַּּאְדנות  ַאְדנות  ַאְדנות  ַאְדנות  ַהּשׁ ַרך ּּ ם  ִיְתּבָ ֵ ְַהּשׁ

הוא  ָהָיה  ֹהֶוה   ִריַאת ,  ְוִיְהֶיהּׁשֶ ן  ּבְ ּוְלַאַחר  ִמּכֵ
ּכֹל  ָהָאָדם ָגָחתֹו  ּבַ יתָּפ(  ְּוַהׁשְ ֵראׁשִ יֹות  ּבְ , )ֹנַח-ָּרׁשִ

ָגַחתַּהְמַבְטִאים  ֶאת   ל ש  "ית  ַהּבֹוֵרא  ַּהׁשְ ֱאלֵֹקי  ּכָ
ר  ִגיַח  ַעל  ָהעֹוָלם  ַוֲאׁשֶ ל  ָיכֹול  וַמׁשְ הוא  ּכָ ָּהָאֶרץ  ׁשֶ ּ ּ

ָבר   ך  ַהּדָ ְִמֶזה  ִנְמׁשַ ת  ֹנַח  ְוַעד  ְתִחַלת  ֵסֶפר (ּ ִּמּסֹוף  ָפָרׁשַ ּ ּ

מֹות ה)ׁשְ ֱּּאלֵֹקינוֱאלֵֹקינוֱאלֵֹקינוֱאלֵֹקינו""""ּהוא  '    ׁשֶ ַחר         """"ּּ ּבָ ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ
ֲאבֹוֵתינו  וַבֲעבוָרם  ִנְבַחְרנו  ֲאַנְחנו ּּבַ ּ ּ ּ ֶצֱאָצֵאי  ַיֲעֹקב ,  ּ

לֹום ָ ֻיָחִדים ִלְהיֹות  ,ָּאִבינו  ָעָליו  ַהּשׁ ם  ַהּמְ ֵ   ַעם  ַהּשׁ
רוִאים ָאר  ַהּבְ ְ ן.    ִּמּשׁ מֹות( ּוְלַאַחר ִמּכֵ ת ׁשְ טוי ) ָּפָרׁשַ ּּבִ ּ

ָּּאִבינוָאִבינוָאִבינוָאִבינו""""ְל ָקָרא,  """"ּּ ׁשֶ ִניםאֹוָת  ּּכְ כֹוִרי   –  ּנו  ּבָ ִני  ּבְ ּבְ
ָרֵאל ן  ,  ִיׂשְ א  ְוֵאיָלך(ּוְלַאַחר  ִמּכֵ ת  ּבָ ְִמָפָרׁשַ ַּהֹתַאר )  ּ

נו" נוַמְלּכֵ נוַמְלּכֵ נוַמְלּכֵ ַּּמְלּכֵ ָקַבע  ָלנו  ֻחִקים  וִמְצֹות,  "ּּ ׁשֶ ּּכְ ּּ ֻיָחִדים ַרק  ּ ַהּמְ
ֵאי עֹוָלם ל ּבָ   .ָּלנו ִמּכָ

נו  ָּאִבינו ַמְלּכֵ ּתֹוָרה וִמְצֹות –ּ ּ 
ַהְת ים  ֵלב  ׁשֶ נו"ָאִרים  ָּנׂשִ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ ָּאִבינו  ַמְלּכֵ ּּ ּּ ּּ ה "ּ  ַלָקּבָ"ּ

ָכל  ַהּנֹוֵגַע  ְלִלּמוד  ַהתֹוָרה  ְוִקיום  ְפָרט  ּבְ ִרים  ּבִ ִּנְזּכָ ּ ּּ
ְצֹות ֵתנו .  ַהּמִ ַבָקׁשָ ה  ְלִלּמוד  תֹוָרה  ְוֵהן  ּבְ ַבָקׁשָ ֵּהן  ּכְ ּ ּּ ּ

ְצֹות ְתׁשוָבה  ֵמִאי  ִקיום  ַהתֹוָרה  ְוַהּמִ ָּלׁשוב  ּבִ ּ ּ ּּ .
ִבְרּכַ ת  ַאֲהַבת  עֹוָלם  ַהּכֹוֶלֶלת  ֶאת ְלֻדְגָמה  ּבְ

ה  ְלִלּמוד  ַהתֹוָרה   ָקׁשָ ַּהּבַ ּ נו  "–ּ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ נוָאִבינו  ַמְלּכֵ ָּאִבינו  ַמְלּכֵ ּּ ּּ ּּ ֲעבור ּ ּ  ּבַ
ְטחו  ָבך  ּבָ ְמך  ַהָגדֹול  וַבֲעבור  ֲאבֹוֵתינו  ׁשֶ ְׁשִ ָּ ּ ּ ּ ּ

ֵדמֹו ֵדם  ֻחֵקי  ַחִיים  ַלֲעׂשֹות  ְרצֹוְנך   /  ַּוְתַלּמְ ַָוְתַלּמְ ּ ּ ּ
ֵלם ֵלָבב  ׁשָ ן  .  ּבְ ָּּאִבינו  ָאב  ָהַרֲחָמןָאִבינו  ָאב  ָהַרֲחָמןָאִבינו  ָאב  ָהַרֲחָמןָאִבינו  ָאב  ָהַרֲחָמןּנו  ְּתָחּנֵּכֵ   ַהְמַרֵחם ,ּּ

נו  ִביָנה  ְלָהִבין   ִלּבֵ ַּרֵחם  ָנא  ָעֵלינו  ְוֵתן  ּבְ ּ  וְלַקֵים ...ּ ּ
ַאֲהָבה ְבֵרי  ַתְלמוד  תֹוָרְתך  ּבְ ל  ּדִ ֶָאת  ּכָ ּ ְוֵכן .  'ְּוכו"  ּ

ְתִפַלת  ָהֲעִמיָדה   יֵבנו  "ּּבִ ָָָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךֲּהׁשִ ָָ ּּ ּ  ְוָקְרֵבנו ,ּּ
נו  ַלֲעב נו  ַלֲעבַמְלּכֵ נו  ַלֲעבַמְלּכֵ נו  ַלֲעבַמְלּכֵ ַּּמְלּכֵ ָָֹוָדֶתךֹוָדֶתךֹוָדֶתךֹוָדֶתךּּ ְלַאֲחֶריָה".  ָָ ָרָכה ׁשֶ ּבְ ה ָאנו , ְּוַגם  ּבַ ּּבָ ּ

ָלׁשֹון   ים  ְסִליָחה  וְמִחיָלה  ּבְ ְּסַלח  ָלנו  ָאִבינוְסַלח  ָלנו  ָאִבינוְסַלח  ָלנו  ָאִבינוְסַלח  ָלנו  ָאִבינו"ְּמַבְקׁשִ ּּ ּּ ּּ ּ 
י  ָחָטאנו נו  ,ּּכִ נוְמחֹול  ָלנו  ַמְלּכֵ נוְמחֹול  ָלנו  ַמְלּכֵ נוְמחֹול  ָלנו  ַמְלּכֵ ְּמחֹול  ָלנו  ַמְלּכֵ ּּ ּּ ּּ ְענוּ י  ָפׁשָ ְּקׁשוָרה "  ּ  ּכִ

ְּלִלּמוד  תֹוָרה ִאי  ְיִדיַעת ,  ּ ֲהֵרי  ַהֵחְטא  ְמקֹורֹו  ּבְ ׁשֶ
ָאה  ֵמחֶֹסר  ַהִקְרָבה  ַלתֹוָרה ַהֲהָל יָעה  ּבָ ָּכה  ְוַהְפׁשִ ּ ּ

ם ֵ ִדְבֵרי ַהּשׁ גֹוֶרֶמת ְלָאָדם ְלַזְלֵזל ּבְ  .ּׁשֶ
ּוִמְהיֹות  ְוִעְנָיִנים  ֵאלו   ָיִכים   –ּּ ַּהתֹוָרה  ְוַהְתׁשוָבה  ׁשַ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָלׁשֹון  ,  ַרק  ְלִיׂשְ ּפֹוִנים  ֲאַנְחנו  ּבְ נו"ּ ָּאִבינו  ַמְלּכֵ ּ "
ַבְט ּמְ ִנים ְוַעם ַלּבֹוֵרא ּׁשֶ  .   ש"יתִּאים ֶאת ֱהיֹוֵתנו ּבָ

ַהֹתַאר   ֶזה  ָראוי  ְלַהְבִחין  ׁשֶ ְּוַגם  ּבָ ִמְתַיֵחס "  ָּאִבינו"ּ
ִעָקר  ַלתֹוָרה ּּבְ ְּוִאלו  ַהֹתַאר  ,  ּ ּ נו"ּ ִּעְנָינֹו  ִקיום "  ַּמְלּכֵ ּ

ם .  ִמְצוֹות ַבָקׁשֹות  ְלִלּמוד  ַהתֹוָרה  הוׂשַ ְּוָלֵכן  ּבְ ּ ּ ּ
ֵגׁש  ַל ָּּאִבינו  ָאִבינו  ָאִבינו  ָאִבינו  ֹּתַאר  ּדָ ְוֵכן ".  ָּאִבינו  ָאב  ָהַרֲחָמן  "–ּּ

ְתִפַלת  ֲעִמיָדה   יֵבנו    "–ּּבִ ָָָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךָאִבינו  ְלתֹוָרֶתךֲּהׁשִ ָָ ּּ ּּ" ,
ְצֹות   נֹוֵגַע  ְלִקיום  ַהּמִ ְּוִאלו  ּבְ ּּ נו ְּוָקְרֵבנו  "ּ נו ַמְלּכֵ נו ַמְלּכֵ נו ַמְלּכֵ ַּּמְלּכֵ ּּ

ַָָלֲעבֹוָדְתךַלֲעבֹוָדְתךַלֲעבֹוָדְתךַלֲעבֹוָדְתך ְלַאֲחֶריָה".  ָָ ָרָכה  ׁשֶ ּבְ ר ,  ְּוֵכן  ּבַ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ֲחָטִאים ָגָגהׁשֶ,  ּבַ ׁשְ ַהּנֹוַבַעת  ֵמִאי   ִעְנָיָנם  ֲעֵבָרה  ּבִ

ָבִנים  ְלָאב  ,  ְּיִדיַעת  ַהתֹוָרה ְּּסַלח  ָלנו ְסַלח  ָלנו ְסַלח  ָלנו ְסַלח  ָלנו   "–ּפֹוִנים  ּכְ ּּ
ָּּאִבינוָאִבינוָאִבינוָאִבינו י  ָחָטאנוּּ יָעה,  "ּ  ּכִ ִעְנָיָנם  ְפׁשִ ְּוִאלו  ֲעֵברֹות  ׁשֶ ּּ ,

ֲעׂשו  ֵמֲחַמת  ַהְזָנָחה  ְוִאי  ְזִהירות ּנַ ּׁשֶ ָיך ,  ּ ַ ְִעְנָין  ַהּשׁ ּ
ְצוֹותְלֶעֶצם  ִק ּיום  ַהּמִ ר  ֹתַאר  ֶמֶלך  ,  ּ אן  ִנְזּכָ ְּכָ ּ– 

נו" נוְמחֹל ָלנו ַמְלּכֵ נוְמחֹל ָלנו ַמְלּכֵ נוְמחֹל ָלנו ַמְלּכֵ ְּמחֹל ָלנו ַמְלּכֵ ּּ ּּ ּּ ְענוּ י ָפׁשַ   ".ּ ּכִ

ל ָעם ַּהתֹוָרה ְמרֹוֶמֶמת אֹוָתנו ִמּכָ ּ 
ָאמור  יֹוֵתר  ַלתֹוָרה,  ּּכָ ַּהֹתַאר  ָאִבינו  ִמְתַיֵחס  ּבְ ּ ּ .
ָרֵאל " ֵני  ִיׂשְ ּבֹו  הוְרמו  ַעם  ּבְ ל  ׁשֶ ה  ַהֶהְבּדֵ ְּוִהּנֵ ּ
ַלת  ַהתֹוָרה ִמ ֶאְמָצעות  ַקּבָ ָאר  ַהגֹוִים  הוא  ּבְ ְ ּּשׁ ּ ּ ּ

ָרֵאל ית  ִיׂשְ ָכל  ַהגֹוִים  ּבֵ ה  ּכְ זוַלת  ֶזה  ִהּנֵ ּׁשֶ ּ ְלׁשֹון ("  ּ

ת ֻחַקת ָפָרׁשַ ינו אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּרּבֵ ּ ּ ר יט, ּ ְדּבָ ּמִ  .) ב,ּבַ
יִרים ְרַגת  ַהצֹוֵמַח  הוא  ,  ּוַמְסּבִ ּדַ ם  ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ּׁשֶ ּ ֵמַעל ּ

ּבֹו ֶפׁש  ָהצֹוַמַחת  ׁשֶ ֹכַח  ַהּנֶ ְרַגת ,  ַּהּדֹוֵמם  ּבְ ְּוֵכן  ּדַ
ֵהִמית ר  ֵיׁש  לֹו  ֶנֶפׁש  ּבְ ֲאׁשֶ ַּהַחי  ְגדֹוָלה  ֵמַהצֹוֵמַח  ּבַ ּ ,
ֶרת ַדּבֶ ֶפׁש  ַהּמְ ל  ַהּנֶ ׁשֶ ך ,  ְּוֵכן  ָהָאָדם  ָגדֹול  ֵמַהַחי  ּבְ ְּכָ

ֵני  ָאָדם ָאר  ּבְ ְ ַּהְיהוִדי  ָגדֹול  ִמּשׁ ּ ֲעב,  ּ ֶפׁש ּבַ ּור  ַהּנֶ
ּבֹו ְכִלית  ַהֹזאת  ִנְתָנה  לֹו .  ָהֱאלֹוִקית  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּשִׂ ַּהּנֶ ּ

ַרך ם ִיְתּבָ ֵ תֹוַרת ַהּשׁ ֵדי ַלֲעֹסק ּבְ  .ְּכְ

ֲעבור  ַהתֹוָרה ּבַ ֲּהֵרי  ׁשֶ ֲּאַנְחנו  ְקרֹוִבים  יֹוֵתר  ְלבֹוֵרא   ּ
ֵאי עֹוָלםש "יתעֹוָלם  ָאר ּבָ ְ  .ִמּשׁ

ֲעבור  ַהתֹוָרה  ִריָאה  ִהיא  ּבַ ל  ַתְכִלית  ַהּבְ ּכָ ּוִמְהיֹות  ׁשֶ ּ ּ ּ
ה   ת  (ַּהְקדֹוׁשָ ּבָ  ה"ְּוַהָקּבָ  )א"ע  ז  ג"ע;  א"פח  עַּעֵין  ׁשַ
ים   ֵבי ַּעֵין  (ֶּאת  ַהתֹוָרה  ִלְבִריַאת  ָהעֹוָלם  ִהְקּדִ ָּתָנא  ּדְ

ה  ֶפֶרק   ֵּאִלָיהו  ַרּבָ ּ ָרָאה  ְוַעל    )לאּ ִּפי  ַהתֹוָרה  ּבְ ּ ַּעֵין  ֵריׁש (ּ

ה ית  ַרּבָ ֵראׁשִ קעח קַֹרח  ,  ב"קלד  עּזַֹהר  ַהָקדֹוׁש  תֹוְלדֹות  ;  ּבְ

ֶדֶרך  ,  )ְועֹודא  "ע ים ְּכְ ִכין  ַתְרׁשִ ּמֵ ַנאי  ׁשֶ ן  אֹו  ַהּבַ ָּהֻאּמָ
ְנָין  קֶֹדם   ּבֹוֶנה  ֶאת  ַהּבִ ם(ׁשֶ ה  ׁשָ ית  ַרּבָ ֵראׁשִ ֲהֵרי   )ַּעֵין  ּבְ

לֹו   ל  ָהעֹוָלם  ּכֻ ּכָ ָיך  ּׁשֶ ַ ְׁשּ ֵהם  ,  ַּהתֹוָרהְללֹוְמֵדי  ּ ִנים ׁשֶ ּבָ
קֹום   רוך  הואַלּמָ ּּבָ ׁש   .ְּ ּמֵ ִית  נֹוֲעדו  ְלׁשַ ְּוָכל  ַעְבֵדי  ַהּבַ

ִית ֵני  ַהּבַ ינו  ְוָכַתב    .ֶאת  ּבְ ַּהָקדֹוׁש   "ּאֹור  ַהַחִיים"ַּרּבֵ
ית  ( ֵראׁשִ ָזָכה  ּבַ"  )א,  אּבְ ָכל  ָהעֹוָלםִּמי  ׁשֶ , ּתֹוָרה  ָזָכה  ּבְ

לֹאּוִמי   תֹוָרה  ֵאין  לֹו  ֵלָהנֹות  ֵמָהעֹוָלם  ַעד ּׁשֶ ּ  ָזָכה  ּבַ
ף  ֶרֶגל ר  ֲעָמֶליָהּ  זוַלת  ִאם  ,ְִמְדָרך  ּכַ ׁש  ֶהְכׁשֵ ּמֵ   ."ְיׁשַ

ית ַהִמְדָרׁש ַע יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ּל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ִסיָמָנא ָטָבא .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ִסיָמָנא ָטָבאּבְ ִסיָמָנא ָטָבאּבְ ִסיָמָנא ָטָבאּבְ ית ּבְ ֵראׁשִ ָליֹון   • ּבְ     פ"התש  • 33  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹוןְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶח ֲעבֹוָדה ׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ֹאֶזן ֲערֹות ּבָ ם ַמה ׂשַ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ְלׁשֵ
ִמיָרה  ׁשְ ֵני ֲחָרִקים ְוַכדֹוֶמהּכִ ה , ִּמּפְ ֶפַתח ש "יתַהּבֹוֵרא  ָעׂשָ ָערֹות ּבְ ָעָלהׂשְ  .ַּלְחדֹר ָלֹאֶזןֵמֶהם  ַהּמֹוְנִעים, ַהּתְ

דור  ּּכַ ָעה ּ ַקְטָלִניַהְרּגָ
ֲאִוירֵריַח  ִמְלָחָמה   ה  ּבַ ֲעָרך  ַהלֹוֵחם .  ֻּהְרְגׁשָ ַּהּמַ ְ

ַעת  ֵחרוםִהְכִריז   ָלִליְֶנֱעַרך    .ַּעל  ׁשְ ִּגיוס  ּכְ ּ י .  ּ ַאְנׁשֵ
עֶֹרףָצָבא   ְדקו  ֶאת    ,ּסֹוְבבו  ּבְ ֻּמָגִנים ַהַהֲחָדִרים  ּּבָ

ירו   ַעת  ֵחרוםְּוִהְכׁשִ ְקָלִטים  ִלׁשְ ִבים   .ֶּאת  ַהּמִ ַּהתֹוׁשָ
ָמזֹון   ִּנְקְראו  ְלִהְצַטֵיד  ּבְ ךּ ָ ר  ִלְזַמן  ְמֻמּשׁ ּמָ . ְְמׁשֻ

יִצים   ִּהְתַמְקמו  לֹוֲחִמים  ַאּמִ ֲחִזיתֹותּ ְיִדיעֹות   .ּבַ
ַטח  ָהאֹוֵיבָּקׁשֹות  ָזְרמו   ֶ ֵרר    ,ִמּשׁ ַגם  ִהְתּבָ ֵהם ּׁשֶ

ְלָחָמהֵּהִכינו  ַעְצָמם  ֵהיֵטב   ל .  ִלְקַראת  ַהּמִ ְלִפי  ּכָ
ַּהַתֲחִזיֹות  ְלָחָמה ּ ה ַהּמִ ְלִתי ִנְמַנַעתִהיא ֻעְבּדָ  .ּּבִ

ִקיַעת   ה  ִהְתעֹוֵרר  ְפלֹוִני  ִעם  ׁשְ ַהְמטָֹרף ַּהַחּמָ
ָנתֹו ְ . ּובֹו  ֲחָפִצים  ׁשֹוִנים  ְוָיָצאָּנַטל  ִתיק  .  ִמּשׁ

ִאיׁשֹון  ַלְיָלה   ְּלֶחֶדר  ַהִפקודָחַדר  ּבְ ּ יר ,  ּ ִּנַגׁש  ְלַמְכׁשִ
ְפִעיל   ֶּאת  ָהַאְזָעָקה  ַהקֹוֵראת  ָלֶאְזָרִחים ַהּמַ

ְרָחִבים   ּמֶ ס  ּבַ ּנֵ ֶאת  קֹול ְוֶהֱחִליף  ,  ֻּמָגִניםַהְלִהְתּכַ
ִנגון  ַמְרִגיַע  ְוׁשֹוֶבה  ַהְיָלָלה  ָהעֹוָלה   ְּויֹוֶרֶדת  ּבְ . ֵלבּּ

ל  ִספוק   ִחיוך  ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ ּּ ְ , ָּהֱאִויִליֹותְּמַרֵחף  ַעל  ָפָניו  ּ
ְנָיןָעַזב  ֶאת   ַהְמטָֹרף .  ָּהְרחֹובֹות  ָהיו  ֵריִקים  .ַהּבִ

ִביׁש   ּכְ ִאִטיות  ּבַ ָּנַסע  ּבְ ּ ְּלַמְרֶאה ַתְמרור . ָהָרָחבּ ָאֹדם ּ
ַיד  ָאָדם  ִמְתנֹוֵסס   ֶ מו  ָפָניו,  ָעֶליָהּּשׁ ְרּכְ ִּנְתּכַ ּהוא .  ּ

ָפפֹות  הֹוִציא  ִּמָתא  .  ָעַצר  ֶאת  ִרְכּבֹו ָקה ַהּכְ ַמְדּבֵ
את   ה  ֲעָנִקית  ַהּנֹוׂשֵ ל  ֵליָצן  ַמְצִחיק  ְוִכּסָ ִּציור  ׁשֶ ה ּ ּּבָ

ֶּאת  ַהַתְמרור ם    .ּ ָ אַּתְמרור  ַלָּפָנה  ִמּשׁ ַמֲהַלך   .ַהּבָ ְּבְ

ּסו  ָהֶעֶרב   רֹות  ַתְמרוִרים  ְמּּכֻ ַּעׂשְ ֵּני  ְתנוָעה וְוַכּ ּ
ְדמויֹות ַמְצִחיקֹות  עֹותּּבִ ְעׁשְ      .ּוְמׁשַ

ְפִעיל  ִהְפִעיל  .  ְּלָמֳחַרת  ָפְרָצה  ִמְלָחָמה ֶאת ַהּמַ
ְמִהירות  ַאך   יר  ּבִ ְכׁשִ ְַהּמַ ְמקֹום  ַאְזָעָקה  עֹוָלה ּ ּבִ

ְמָעה  ַמְנִגיָנה  ַמְרִגיָעה   ְּויֹוֶרֶדת  ִנׁשְ יָון .  ּוְנִעיָמהּ ּכֵ
יכו   ך  ִהְמׁשִ ּכָ ּׁשֶ ְגַרת  ַחֵייֶהםְ ׁשִ ְוַרק   ,ָּהֶאְזָרִחים  ּבְ

ר   ֲאׁשֶ  ,ְלֶחְרָדָתם,  ֵּהִבינוִטיִלים  ֻּהְמְטרו  ּכַ
ִעצוָמה ְלָחָמה  ּבְ ַהּמִ ּׁשֶ ּ ָהָלה  ָהְיָתה  ְגדֹוָלה.  ּ , ַּהּבֶ

ּּבוָקא  וְמֻבָלָקה ּ ךַעלנֹוָסף  .  ּ ֵאין  ,  ְ  ּכָ ַּתְמרוֵרּבְ י ּ
ין ֵּאְרעו    ,ְוַאְזָהָרהַהְכָוָנה   ָרִכים  ָקׁשֹות  ּבֵ ְּתאונֹות  ּדְ ּ
ֵלי   ים  וִמֲהרו  ,  ָהֶרֶכבּכְ ְכִביׁשִ עו  ּבִ ּנָ ּׁשֶ ּ ִלְמקֹומֹות ּ

ֲחֶסה ָּהְרׁשות  ָעׂשו    .ַהּמַ ל  ַמֲאָמץ  ִלְתֹפס  ֶאת ּ ּּכָ
ֹוֶטה  ָאֵכן  ִנְתַפס    .ַהּנֹוָראָהֲעַבְרָין   ְּוהוָבא ַּהּשׁ
ר  .  ַלֲחִקיָרה ֻדּבָ ּמְ ְּתִחָלה  ָסְברו  ׁשֶ ְמַרֵגל  ּּ ִאיׁש   –ּּבִ

ל   ְלָחם  ְצָלִלים  ׁשַ ֶהםָהאֹוֵיב  ַהּנִ ְַאך  ַעד  ְמֵהָרה .  ּבָ

ר  ֻדּבָ ּמְ ֶאְזָרח ׁשֹוֶטה ֻמְפָרעֵּהִבינו ׁשֶ  . ּבָ
ָּתַמה  ַעל  ַהַיַחס  ָהִאיׁש   ּ ה  ַהּ ַלָפיוֻנְקׁשֶ ר   .ּּכְ ְוַכֲאׁשֶ

ֵהִביאֹו ֶּהְראו  לֹו  ֶאת  ַהחֹוְקִרים   ים  ׁשֶ ָזִקים  ָהַרּבִ ַהּנְ
יו ֹראׁש  מוָרם  וְבֵגו    ,ָהִאיׁשְַאך    .ַמֲעׂשָ ּּבְ  ,ָּזקוףּ

תֹו   יר  ֶאת  ֶעְמּדָ ַלַהט  ַלֲהָגָנתֹוִהְסּבִ ָאנִֹכי   :ְוָטַען  ּבְ
ְמָחה  וְבטוב  ֵלָבבּדֹוֵגל   ׂשִ ּּבְ ְלַות ָחֵפץ  ֲאִני    .ּ ׁשַ ּבְ
ִריֹות ָחם   ,ּרוָחםֶאת  ְלרֹוֵמם  ְרצֹוִני  ,  ַּהּבְ ּמְ ְלׂשַ

יַח  ֶאת  ִסְבָלם ּכִ י    .ּוְלַהׁשְ ַּהָיָפה  סֹוֶלֶדת ַנְפׁשִ
לֹא  ָתִבינו  אֹוִתי    .ֵמַהְפָחדֹות ּׁשֶ ּ ֵאיִני  ׁשֹוֵלל   ,לֹא  ָנכֹוןּ

ָרה  ַאך ִתי  ְֶאת  ַהַהְסּבָ ִריׁשָ ִהיא    ּדְ ְדָרִכים ׁשֶ ה  ּבִ ֵּתָעׂשֶ
ּוַמְרִגיעֹותֲעִליזֹות   ַמְחִרידֹות ַּהְזָעקֹות  לֹא  עֹוד    .ּ
ּוְמַאְימֹות ְמקֹוָמם  .  ּ ְמעו  ּבִ ָ ּנֹור  ְוָחִליל ְצִליֵלי  ִּיּשׁ ּכִ

יִתי ָמקֹום  ְצָבִעים    .ְְוָכך  ָעׂשִ םּבְ יִרים  ּדָ ְזּכִ ּמַ  ׁשֶ
ֶּהֱעַדְפִתי  ְלַהִציג  ַלָקָהל  ,  ּוְדָמעֹות ּ ְּתמונֹות  ֵליָצִנים ּ ּ

םׁשֶ חו  ֶאת  ִלּבָ ּמְ ַיֲעלו  ,  ְּיׂשַ ּׁשֶ ל ּ חֹוק  ְוִחיוך  ַעל  ּדַ ְׂשְ ּ ּ

ְפתֹוֵתיֶהם א  .ׂשִ ַרּבָ ַעת  ַהָקָהל ְּדקו  ּבִ  ,ַאּדְ ּדַ ּוִמְצאו  ׁשֶ ּ ּ
י ל  ָאָדם  ,  ְלִצּדִ ֲאלו  ּכָ ָּוְכחו  ִתְוּׁשַ ַאף  ֶאָחד  ּ לֹא ׁשֶ

ְפִחיִדים אֹותֹו  ּמַ ּוַמְרִאים לֹו ֶאת ַהֵגיִהּנֹםאֹוֵהב ׁשֶ ּ.    
ֹוְפִטים   ַהּשׁ ַעת  ְלָנבֹון  ָנֵקל  ׁשֶ ַתְכְנעו ּדַ ּלֹא  ִיׁשְ ּ

ָריו  ְוָכל   ֶּאְזָרח  ָהגון  ְיַבֵקׁש  ְלַמצֹות  ֵמֶהְסּבֵ ּ ין ּ ֶאת  ַהּדִ
ן   ית  ֶזה  ִעם  ֲעַבְרָין  ְמֻסּכָ ָעָליו  ֶאת  ָהעֶֹנׁש ְוִיְדרֹׁש  ְלָהׁשִ

י  ַרּבִ ִעים ַהּמֵ ים ִנְפׁשָ חֹק ְלַמֲעׂשִ ַּהָקבוַע ּבַ ֵאלוּ ּּכְ ּ. 
ל  ָאָדם   י  ּכָ ַהְפָחָדה  ִנְצֶרֶכת  וְמֻחֶיֶבת   יֹוֵדַעּכִ ּׁשֶ ּ

ּוְבַמָצִבים   ה  ּ ּנָ ְלַהְרִחיק  ִמן ְּמֻסָיִמים  ֵאין  טֹוָבה  ִמּמֶ
ָנה ּכָ ַאֲהָבָתם ,  הֹוִרים  אֹוֲהִביםְוַגם  .  ַהּסַ ָכל  ׁשֶ ּכְ
ְרׁשו  ְלַהְפָחדֹות,  ְּגדֹוָלה ֵדי  ְלַהְרִתיַע   ִּיּדָ ְּוִאיוִמים  ּכְ ּ ּ

נֹות  ָהאֹוְרבֹות   ּכָ ְמָרם  ֵמַהּסַ ּוְרֵאה (ֶּאת  ַיִקיֵריֶהם  ְלׁשָ

ת ִנָצִבים ַּמֲאָמֵרנו ְלָפָרׁשַ ּ(. 
ֵתאור   ּבַ ַּעל  ַאף  ׁשֶ רּ ְזּכָ ימו  כוָלם  ְלהֹוִקיַע ,  ַהּנִ ַּיְסּכִ ּ ּ

ֹוֶטה  ֶאת   ֶהְחִליף  ֶאת  ָהַאְזָעָקה  ַהּשׁ ְפִחיָדה ׁשֶ ַהּמַ
ַמְנִגיָנה  ַעִליָזה ּּבְ ַמָצִבים  לֹא    ,ָאְמָנם,  ּ ָּפחֹות ּּבְ

נוי  ָבר ׁשָ ִנים ְיֵהא ַהּדָ ַמֲחלֶֹקתְּמֻסּכָ  ...ּבְ
ָבִרים ֲאמוִרים ַלֵפי ַמה ַהּדְ ָבִרים ֲאמוִריםּכְ ַלֵפי ַמה ַהּדְ ָבִרים ֲאמוִריםּכְ ַלֵפי ַמה ַהּדְ ָבִרים ֲאמוִריםּכְ ַלֵפי ַמה ַהּדְ ּּּכְ ּּ ּּ ּּ????        

ה  (  ל"ָּאְמרו  ֲחַז ר  ַרּבָ ְדּבָ ּמִ ם "  )ד,  כאּבַ ּכֵ א  ְלָהְרֶגך  ַהׁשְ ָּבָ ּ
ְחִטיא  ֶאת .  ְלָהְרגֹו ַהּמַ ִין  ׁשֶ ְמעֹון  אֹוֵמר  ִמּנַ י  ׁשִ ַרּבִ

עֹוָלם ,  ָהָאָדם  יֹוֵתר  ִמן  ַההֹוְרגֹו ַההֹוֵרג  הֹוֵרג  ּבָ ׁשֶ
א,  ַּהֶזה ְחִטיא  הֹוְרגֹו ,  ְוֵיׁש  לֹו  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהּבָ ְוַהּמַ

עֹוָלם  ַהֶזה   אּּבָ ֵתי  ֻאּמֹות  ִקְדמו  ֶאת .ּוָבעֹוָלם  ַהּבָ ּ  ׁשְ ּ
ֶחֶרב ָרֵאל  ּבְ ֲעֵבָרה,  ִיׂשְ ַתִים  ּבַ ּוׁשְ ְצִרים ,  ּ ַהּמִ

ֶחֶרב מו  ּבְ ֹיג,ַּוֲאדֹוִמים  ִקּדְ ,   ָאַמר  אֹוֵיב  ֶאְרּדֹף  ַאּשִׂ
י מֹות  (  ָאִריק  ַחְרּבִ ּ  ַוֹיאֶמר  ֵאָליו  ֱאדֹום  לֹא ,)ט,  טוׁשְ

ֶחֶרב  ֵאֵצא  ִלְקָראֶתך י  ֶפן  ּבַ ַָתֲעבֹר  ּבִ ר  (  ּ ְדּבָ ּמִ . )יח,  כּבַ
ֲעֵבָרה ַתִים  ּבַ ּוׁשְ ַּעל  ֵאֶלה ,  מֹוָאִבים  ְוַעּמֹוִנים,  ּ
ֶחֶרב מו  ּבְ ִקּדְ ּׁשֶ ִתיב,  ּ ָבִרים  (    לֹא  ְתַתֵעב  ֲאֹדִמי,ּכְ , כגּדְ

ם  (    לֹא  ְתַתֵעב  ִמְצִרי,)ח מו ,  )ד,  כגׁשָ ִקּדְ ֲּאָבל  ֵאלו  ׁשֶ ּּ ּ
ָרֵאל ֲעֵבָרה  ְלַהְחִטיא  ֶאת  ִיׂשְ   לֹא  ָיֹבא  ַעּמֹוִני ,ּבַ

יִרי, ּומֹוָאִבי ם ( ַעד עֹוָלם, ַּגם ּדֹור ֲעׂשִ   .)ד, כגׁשָ
ר  ָקִמים  ְיהוִדים  ַהֲחֵרִדים   םְּוַכֲאׁשֶ ֵ  ְלִדְבֵרי  ַהּשׁ

ַרך   ים  ְלַהְתִריַע  ְִיְתּבָ ּוְמַבְקׁשִ ַּעל  ְיִריָדה  רוָחִנית ּ
ִמיׁשֹוִרים   ִיְטֲענו  ,  ׁשֹוִניםּבְ ֵאלו  ׁשֶ ְצאו  ּכָ ִּיּמָ ּ ּּ םּ  :ֶנְגּדָ

ַהְפָחדֹות ׁשו  ּבְ ַתּמְ ַּמּדוַע  ִתׁשְ ּ ּ ִצטוט    ?ּ ּּבְ ְּפסוִקים ּ ּ
ֵאלו ַּהטֹוֲעִנים    ,ל"ּוַמַאְמֵרי  ֲחַז ַּעל  ֲעֵברֹות  ּכָ ּ

ַהִאם   .ְוַכּדֹוֶמהָענֹוׁש  ֵיָעֵנׁש  ,  ּמֹות  יוַמת  :ַוֲאֵחרֹות
ִּאלו  ֱהִייֶתם  ַמְרִגיִעים  ֶאת  ּלֹא  מוָטב   , ַּהָקָהלּּ

ְוְמַגִלים ָלֶהם ַאך  ּ ל ִמְצוֹותּ ָכָרם ׁשֶ  ?ְּוַרק ַמָתן ׂשְ
ִעְנָיןלֹא   אנו  ִלְקּבַֹע  ַמְסְמרֹות  ּבָ . ְלעֹוֵררְֵאיך  ,  ּּבָ

ָבר  ָתלוי   ַהּדָ רור  ׁשֶ ּּבָ ּ ְזַמןּ קֹום ,  ּּבַ ָפׁשֹות  וַבּמָ ּנְ ּּבַ
ַדַעתְּוַכּמוָבן   ה  ּבְ ל  ָערום  ַיֲעׂשֶ ּכָ ל  ָמקֹום,  ּׁשֶ , ְַאך  ִמּכָ
ַטֲענֹות  ֵאלו  ֵיׁש   ים  ֵלב  ׁשֶ ָּלׂשִ ּ עֹוְרִריםּ  ,ֶנֶגד  ַהּמְ
ְדָבִרים  ֵאלו    –יֹוֵתר  ְּוָחמור  [ פֹוִנים  ּבִ ׁשֶ ּּכְ ּ ְלׁשֹוְמֵעי ּ

ה    ,]ִלְקָחם ל ֵּאיָנם  ִמּכַֹח  אֹוָתה  ְלִחיׁשָ ַּמְרִגיָעה  ׁשֶ
ָחׁש  ְלַחָוה   ל  ַחי  –ַּהּנָ ים  ,  ֵאם  ּכָ ִהְקּדִ ֶ לֹא "  :ִלְדָבָריוּשׁ
ּמֹות  ְתֻמתון ה  ַלֲחָרָדה.  "ּ ַאף  ֶאָחד  ֲעַדִין   ,ֵאין  ִסּבָ

ֶרך ,  ַּהַהְרָגָעהְלַאַחר  ִמילֹות  ...  ֵּמת  ִמֶזהלֹא   ְַהּדֶ

ר ָסָרה  ל עֹוָלםָקְצָרה ְלַדּבֵ ַמְלּכֹו ׁשֶ  . ּבְ
ָלנו  יֹוְדִעיםְַאך   יֹום  ּכֻ ּּכַ ּ ַּרק  ֵהם  ֵמתו  ִמֶזהלֹא  ,  ּ ֶּאָלא ,  ּ

ָקְדמו  ָלנו   ל  ַהּדֹורֹות  ׁשֶ ּּכָ ּ ֵּמתו  ִמֶזהּ , יֹוָמםּוְבֹבא  .  ּ

ָאז   ֵרר  ׁשֶ ַמִיםעֹוֶמק    'ַּמְרִגיִעים'ְלאֹוָתם  ִיְתּבָ ין  ׁשָ , ּדִ
ה נֹוָרָאה ָּיִבינו  ּמָ יָתה ָהרוָחִניתּכַ  .ִּהיא ַהּמִ

אֶחְרָדתֹו  ּבָ ל ַהּסַ  ׁשֶ
פֹוִלי  ק  "הגהְּמֻסָפר  ַעל   ְ א  ִמּשׁ ּבָ ת  ֵליל ַּהּסַ ְסֻעּדַ ּבִ ׁשֶ

ת  ֶאָחד  ְמָצאוהו   ּבָ ּׁשַ ְדֶמה  לֹו  ּ ּנִ י ָּעצוב  ְוָאַמר  ׁשֶ ּכִ
ׁש  ִאֵחר  ְמַעט  ְלַהְדִליק   ת  ְוחֹוׁשֵ ּבָ ל  ׁשַ ּהוא ֵנר  ׁשֶ

ִּמָיד  ָקמו  ַהֲחִסיִדים    .  ֵּמַחָטאת ְבֵרי ְּרִעיפו  ִהְוּ ּדִ
יק  ,  ַּהְרָגָעה ה  ַלַצּדִ ן  לֹא  ְיֻאּנֶ ּכֵ ל  ּׁשֶ ְַאך ,  'ְּוכו  ָאֶוןּכָ

ל  ר  ֶעיִלֹוּפׁשְַה ֶּאת  ַהַתְנחוִמין  ַהָללוֵסֵרב  ְלַקּבֵ ּ ּּ .
תֹוך   י  ְרָפֵאל  ְּבְ ך  ָפָנה  ַגם  ְלַרּבִ ּּכָ ּ ב ְ ָיׁשַ אד  ׁשֶ ְרׁשַ ִּמּבַ
ְפַאת   ְלָחןּבִ ַאל  אֹותֹו  ַעל  ָהִעְנָין    ,ַהׁשֻ ֶדֶרך ְוׁשָ ְּכְ

ָאר  ַתְלִמיָדיו ַאל  ִלׁשְ ָ ּשׁ י  ְרָפֵאל.  ּׁשֶ ַהִאם   ,ָאַמר  ַרּבִ
ת   ּבָ יב  ָסֵפק  ִחלול  ׁשַ ַּנֲחׁשִ א   ?ְלָדָבר  ַקלּ ּבָ ָּפָנה  ַהּסַ

ֶהם ים  ְוָגַער  ּבָ פֹוִלי  ַלְמֻסּבִ ְ ִביל  ׁשֹוִטים   :ִּמּשׁ ׁשְ ּבִ
מֹוְתֶכם ָיכְֹלִתי  ּכְ ִלי ְתׁשוָבהּׁשֶ ָּלמות ּבְ ּ ּ.     

ּמוׁשן ִלְפֵני ָכָצְרַלן ֹולָעּבְְּלַעֵין ֵיׁש  ִ  ַּהּשׁ
ָלכֹוָתיו  ִנְכְתבו  ֵחְטא  ִעְנַין   ַעת  ְוַהׁשְ ֵּעץ  ַהּדַ תֹוָרה ּ ּּבַ

ִריַאת   ֶזה .  ָהעֹוָלם  ְוָהָאָדםִּמָיד  ְלַאַחר  ּבְ ְוֵיׁש  ּבָ
ד   ֶהָחֵפץ  ִלְחיֹות  ְלַלּמֵ עֹוָלמֹו ׁשֶ ְלָוה  וְבַנַחת  ּבְ ׁשַ ּּבְ

ל  ַהָקדֹוׁש   רוך  הואּׁשֶ ּּבָ ים  ֵלב  ,  ְּ ֵהיֵטב  ְלַאְזָהרֹות ָיׂשִ
ָיבֹואו  ְלַאַחר   ּׁשֶ ןּ יֹות  ַהתֹוָרה,  ִמּכֵ ל  ַפְרׁשִ ְּלאֶֹרך  ּכָ ּ ּ ְ .

ה  ִהיא   ָיִבין  ַמה  ָקׁשָ ל  ָחָטא  ֶאָחדּׁשֶ , ּתֹוָצָאה  ׁשֶ
ָלכֹוֶתיָה  ְלדֹוֵרי  ּדֹורֹות  ְוחֹוֵטא   ַהׁשְ ד ׁשֶ ֶאָחד  ְיַאּבֵ

ה צָֹרף  ְלָכל ְוִאם    .טֹוָבה  ַהְרּבֵ ַדף  הֹוָראֹות  ַהּמְ ּבְ
ָנם  ַאְזָהרֹות   יר  ֶיׁשְ ּמוָצר  וַמְכׁשִ ה ּ ּוָבֶהם  ֵפרוט  ָקׁשֶ ּּ

ּמוׁש  לֹא  ָנכֹון  ַעל   ירּבַּׁשִ לֹא  ,  ַמְכׁשִ ַעת ּׁשֶ ַעל  ּדַ
ַחִיים  ַעל  ,  ַּהְמַיֵצר ה  ּבַ ה  ְוַכּמָ ּמָ ַעְצָמם ַּאַחת  ּכַ

עֹוָלם  ַהֶזה ֵהם  ַמֲעַבר  ,  ּּבְ ִויִהי  ָרצֹון   .ְּלַחֵיי  ֵנַצחׁשֶ
עֹוָלם ַהֶזה  לֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ּׁשֶ אּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ     .ְולֹא ִנּכָ
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