
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

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

ָנה"ִּמְדַרׁש  ַרָבה   ן  ת״ק  ׁשָ ּ  ַמה  ַטעם  ָכל "ַוְיִהי  ֹנַח  ּבֶ ַ
ּוְלָמאַתִים  ְוהו'  ּדֹורֹו  מֹוִליד  ְלק ָנהק  "א  מֹוִליד  ְלתּ ? ׁשָ

ֶּאָלא  ָאַמר  ַהָקָב ּ עים  ֵהם  ֵאין  ְרצֹוִני ,  ה"ּ ִִאם  ְרׁשָ
ּיֹאְבדו  ַבַמִים  ְוִאם  ַצִדיִקים  ֵהם  ַאְטִריַח  עָליו  ָׁשֶ ּ ּ ּּ

ַּלעׂשֹות  ַכָמה  ֵתיבֹות  ְוָכַבׁש  ַהָקָב ּ ּ ּ ְֶאת  ַמעָינֹו ה  "ֲ
ָנה  ְוכוק  "ְוהֹוִליד  ְלת ּעַכ'  ּׁשָ ּוְבִמְדַרׁש  ַת.  ל"ַ ְּנחוָמא ּ

ֵהן  ַמְכעיִסין  ַלַהָקָב ִּאיָתא  ִנְסַתֵכל  ֹנַח  ׁשֶ ּ ִ ּ , ָאַמר,  ה"ּ

ה  ְוִרְבָיה  ְלִפיָכך  לֹא  הֹוִליד  עד  ַַמה  ִלי  ְלִהְזַדֵקק  ִבְפִרּיָ ְ ּ ּ ּ

ָנהק  "ת ְּוַאַחר  ָכך  ָאַמר  ָימות  ָהִאיׁש  ַההוא  ְבלֹא ,  ׁשָ ּ ּ ְ ּ

ָּבִנים  ְוַהָקָב ּ ְּפרו  וְרבו"ָאַמר  ה  "ּ ּ ּ ד,  "ּ ה ִמּיָ ּ  ִנְזָקק  ִבְפִרּיָ

ּעד  ָכאן  ְלׁשֹונֹו,  ְוִרְבָיה ים .  ַ ְּוִהֵנה  ֵאלו  ַהִמְדָרׁשִ ּ ּ ּ

ִַלְכאֹוָרה  ֲחלוִקים  ֶזה  על  ֶזה ִּמִמְדַרׁש  ַרָבה  ִנְרֶאה ְּד,  ּ ּ

ָהָיה  ַהָקָב ּׁשֶ ָכַבׁש  ַמעָינֹו  וה  "ּ ּׁשֶ ְ ַּהַתְנחוָמא  ִנְרֶאה ֵמּ ּ

ָהָיה  ֹנַח  ֵמעְצמֹו ָיא  ֲּאָבל  זֹו  ֵאיָנה.  ַׁשֶ ִּכי ,  כ"כ  ֻקׁשְ

ב  על  ֶזה  ְוַהָקָב ָמא  ֹנַח  ָחׁשַ ּׁשֶ ּ ַ לֹא  ָבָאה ה  "ּ עֹו  ׁשֶ ִּסּיְ ּ

ִאם  ָהְיָתה  ָבָאה  לֹו  ַתֲאָוה  ָהָיה  ֻמְכָרח  ְּלָידֹו  ַתֲאָוה  ׁשֶ ּּ

לֹא  ָלֹבא  ִליֵדי  ֵחְטא ָיא  ָהא .  ִּלְבעֹול  ׁשֶ ֲּאָבל  ִאי  ַקׁשְ

ה   לֹׁשָ ִבׁשְ ֲהֵרי  ָידוע  ׁשֶ ָיא  ׁשֶ ַּקׁשְ ַּ ָּבָניו  לֹא  ָהָיה  ֵבין  ֶזה ּ ּ

ָנה   תֹו  ְבתכ  "ְוא'  אָלֶזה  ַרק  ׁשָ ָבעל  ֶאת  ִאׁשְ ֹּנַח  ׁשֶ ּּ ק "ַּ

הֹוִליד   ָנה  ַאַמאי  ְכׁשֶ ּׁשָ ָּבִנים  ָפַסק  לֹו  ִמִלְבעֹול  ֶאת '  גּ ּ ּ

תֹו  ְוָלָמה  ַדְוָקא   ִּאׁשְ ּ ָפַסק '  גּ ְּדֵליָכא  ְלֵמיַמר  ׁשֶ ּ ּ

ֲהֵרי  ְלַאַחר   ָנ'  קִּמְלהֹוִליד  ׁשֶ ּה  ְדַהְינו  ְלַאַחר ׁשָ ּ

ַּהַמבול  ָאַמר   ַָארור  ְכָנען"ּּ לֹא "  ּ ַרם  לֹו  ׁשֶ ּגָ ְּלִפי  ׁשֶ ּ

ְִלהֹוִליד  ֵבן  ְרִביעי ִּדיָבמֹות  ְפִליֵגי  ֵבית ב  "ְּדבפל  "ְוי?  ּ ּ ּ

ַמאי  וֵבית  ִהֵלל ּׁשַ ּ ּלֹא  ְיַבֵטל  ָאָדם  ִמִפְרָיה  ְוִרְבָיה ,  ּ ּ
ֶּאָלא  ִאם  ֵכן  ֵיׁש  לֹו   ַמאי ְּזָכִרים  ְכִד'  בּ ְּבֵרי  ֵבית  ׁשַ ּ

ּוֵבית  ִהֵלל  אֹוְמִרים  ָזָכר  וְנֵקָבה ֶנֱאַמר  ְוכו,  ּּ ּׁשֶ ְועֹוד .  'ּ

ָּאְמרו  ַבִמְדָרׁש   ּוָבנֹות  ִיָוְלדו  ָלֶהם"פ  "עּּ ּ ָרָאה "  ּ ׁשֶ

ַּהָקָב ִחיִתים  ַזְרעםה  "ּ ָכל  ְבֵני  דֹור  ַהַמבול  ָהיו  ַמׁשְ ָׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ,

ְּלָכך  ָהיו  מֹוִליִדים  יֹוֵתר  ְנ . ל"עכ,  ֵקבֹות  ִמְזָכִריםְ

תֹו  ְכמֹו כ  "אְו ֹּנַח  ִמְתִחָלה  לֹא  ָרָצה  ְלִהְזַדֵוג  עם  ִאׁשְ ּּ ּ ִּ ּ

ָאַמר  ַהִמְדָרׁש  ַהַנ ּׁשֶ ְלַאַחר כ  "ְואחל  "ּ ַמע  ׁשֶ ׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּ

תֹו  כ  "ק ָנה  ִיְהֶיה  ַהַמבול  ִנְזַדֵוג  עם  ִאׁשְ ּׁשָ ּ ּ ִּ ּ ָנה '  קּ ׁשָ

ּקֹוֵדם  ְכֵדי  ְלַקּיֵם  ִמְצַות  ְפִר ה  ְוִרְבָיה  ִבְלַבד  וְכֵדי ּ ּּיָ ּ

תֹו  ַמאי  וֵבית  ִהֵלל  ִנְזַדֵוג  עם  ִאׁשְ ְּלַקּיֵם  ִדְבֵרי  ֵבית  ׁשַ ּ ּ ִּ ּ ּּ ּ

ַַבַפעם  ַהג ּ הֹוִליד '  ּ ְּבַכָוַנת  ֵליַדת  ַבת  ְולֹא  ֶבן  ְוֵכיָון  ׁשֶ ּּ ּ ּ

ַאף  ִאם  ב  ְבַדעתֹו  ׁשֶ ָחׁשַ ֶּבן  ְולֹא  ַבת  ֵפַרׁש  ִמׁשום  ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ

ִּיְזַדֵקק  ְל תֹו  ְפעִמים  ֲאֵחרֹות  לֹא  ַיעֶלה  ְבָידֹו ּ ִּאׁשְ ֲ ָ ּ ּ

ַהָקָב ְּלהֹוִליד  ַבת  ׁשֶ ּ ָהָיה  ַצִדיק  ִמָכל  ְבֵני ה  "ּ ִּמְפֵני  ׁשֶ ּ ּ ּ

ְהֶיה  ּיִ ְהֶיה  לֹו  ַבת  ְכֵדי  ׁשֶ ּיִ ָמא  לֹא  ִיְרֶצה  ׁשֶ ּדֹורֹו  ׁשַ ּּ ּ

ָהיו מֹוִליִדים יֹוֵתר ְנֵקבֹות ֶּהֵכר ֵבינֹו וֵבין דֹורֹו ׁשֶ ּּ ּּ . 

ית( ֵראׁשִ ת ּבְ )ּסֹוף ָפָרׁשַ

 י"בעזה

 

  

ים טֹוִביםְלהֹוִליד   ַמֲעׂשִ

ֵּאֶלה  תֹוְלֹדת  ֹנַח  ֹנַח  ִא" יק  ָתִמים  ָהָיה ּ ּיׁש  ַצּדִ
דֹֹרָתיו  ֶאת  ָהֱא ְים  ִהְתַהֶלך  ֹנַחִקלֹּבְ ית  ("  ּ ֵראׁשִ . )ט,  וּבְ

ְבחֹו "י  "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ ׁשִ ירֹו  ִסֵפר  ּבְ ּהֹוִאיל  ְוִהְזּכִ
ֱאַמר   ּנֶ ֵלי  (ׁשֶ יק  ִלְבָרָכה  )יִמׁשְ ָבר    .ֵזֶכר  ַצּדִ  ,ַאֵחרּדָ
ְדך   ִעָקר  ִָלּמֶ ים ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ּׁשֶ יִקים  ַמֲעׂשִ ל  ַצּדִ ׁשֶ
 .'ְּוכו. טֹוִבים

ֶרך  ָהעֹוָלם ַיֲעלו  ֶאת  ֵזֶכר  ַיִקיֵריֶהם ,  ְִמּדֶ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ָעְזבו ירו  ֶאת  ,    ֶאת  ָהעֹוָלםּׁשֶ יו  ַהטֹוִבים ַּיְזּכִ ַּמֲעׂשָ

ְּוִיְתַעְלמו  ִמְצָדִדים   ּ ַחָייוּ ַּוֲאִפילו .  ֲּאֵפִלים  ּבְ
ע   ָרׁשָ ר  ּבָ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ יֹוֵתרּכְ ע ,  ַּהָגדֹול  ּבְ ָרַצח  ָוָפׁשַ ׁשֶ

ל  ַרע ה  ּכָ ֲעַדִין  הֹוְלִכים ,  ַּיִקיָריו,  ְוָעׂשָ ַּגם  ֵאלו  ׁשֶ ּ ּ
ַדְרּכֹו לו  ,  ּבְ ַתּדְ ִּיׁשְ יַחּ ּכִ ְּלִהְתַעֵלם  וְלַהֲעִלים ,  ְלַהׁשְ ּ

יו   ֲעׂשָ ִעים  ֶאת  ִמּמַ ְפׁשָ ֵדי   ּוִּויַחֵטטַהּנִ ֲעָברֹו  ּכְ ּבַ
ים  ִלְמצֹוא  ִאי   ל  ַמֲעׂשִ ֵּאלו  ְנקודֹות  ׁשֶ ּ טֹוִבים ּ

ַחָייו ה  ּבְ ָעׂשָ ְלֵבית ֲהִליָכה    ,ַלֲחֵבִריםֶעְזָרה  ,  ּׁשֶ
פור   יֹום  ּכִ ֶנֶסת  ּבְ ַּהּכְ ים ּ ֵאלו  ַמֲעׂשִ יֹוֵצא  ּבְ ְּוָכל  ּכַ ּ ּ

יֹוֵתר,  טֹוִבים ֵאיָנם  סֹוְפִדים ,  ַּוֲאִפילו  ָהְרחֹוִקים  ּבְ
ע   ָעתֹו  ֶאָלא  ַעל  ְלָמנֹוַח  ָהָרׁשָ ַאֲהָבתֹו ַּעל  ִרׁשְ

ַּלְפָרִחים  ַלַחי  ְוַלצֹוֵמַח ָאַכְלנו ַעל  ,  ּ ַּהָיִמים  ׁשֶ ּ
ָבִרים  טֹוִבים   ָבִרים  טֹוִביםּדְ ִתינו  ּדְ ָאר   ...ְּוׁשָ ּוׁשְ

יֶהם ֲאָבל  ,  ֲּהָבִלים  ֵמָהעֹוָלם  ַהֶזה לֹא  ַעל  ַמֲעׂשֵ
ִעים ְפׁשָ ֻקּדֹות  ְוִתְקָוָתם    ,ַהּנִ ַהּנְ ִּיְהיו ,  ַּהטֹובֹותׁשֶ

תֹו ְותֹוְלדֹוָתיו  .ּמֹוַרׁשְ
ָבִריםִאם   ֵּאלו  ְפֵני  ַהּדְ ַּמהו  ַהָלׁשֹון  ,  ּּ ִעָקר "ּ ּׁשֶ

ל  יִקיםּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ׁשֶ יִקיםַצּדִ יִקיםַצּדִ יִקיםַצּדִ ים טֹוִביםַצּדִ ֲּהֵרי ַגם , " ַמֲעׂשִ
יִרים  ֶאת   ִעים  ַמְזּכִ תֹוְלדֹות  ָהְרׁשָ יו  ַהטֹוִבים ּבְ ַּמֲעׂשָ

ִעיםְולֹא  ֶאת   ְפׁשָ יו  ַהּנִ ְּוַהְתׁשוָבה  ְפׁשוָטה?  ַמֲעׂשָ ּ ּּ ,
ָלׁשֹון  ְוִהיא   ְּמֻדֶיֶקת  ּבַ ִעָקר"ּ ִעָקרׁשֶ ִעָקרׁשֶ ִעָקרׁשֶ ּּׁשֶ ֵאֶצל "  ּ  תֹוְלדֹוֵתיֶהםּּ

יק  לֹא   ים  ּבֹוְדִדים  ַּהַצּדִ ַמֲעׂשִ ר  ּבְ ּוִבְנֻקּדֹות ְמֻדּבָ
ַכת  ְּוַזֲהרוֵרי   ֶחׁשְ יםאֹור  ּבְ ֲעׂשִ ֶדֶרך  ַחִיים ,  ַהּמַ ֶּאָלא  ּבְ ְ ּ
ַמהות  ְוִעָקר  .  ֵאיָתָנה ּּבְ ַהָוה  ַּהַחִיים  ּ ּמְ ֶכת ּׁשֶ ַמּסֶ
ים טֹוִביםְּרצוָפה  ל ַמֲעׂשִ  .  ׁשֶ

 ְוַההֹוָלָדהַּהתֹוָלדֹות 
ן  ְמֻדָיק   מֹו  ּכֵ ָלׁשֹוןּּכְ יק ,  "ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם":  ּבְ ַהַצּדִ ּׁשֶ

ים  טֹוִבים  ַגם   ע.  ַלֲאֵחִריםּמֹוִליד  ַמֲעׂשִ ְּוִאלו  ָהָרׁשָ ּ 
ָּהֹרה  ָעָמל  ְוָילֹד  ָאֶון  וִבְטָנם  ָתִכין  " ִּאיֹוב (  "ִמְרָמהּ

ים  ָרִעיםמֹוִליד    –  )לה,  טו תֹו .  ַמֲעׂשִ ּומֹוַרׁשְ ּ
ִהְנִחיל   ַית  ַרע  ִהיא  ׁשֶ לֹא ִנְמַחק ֲּעׂשִ ם ׁשֶ ְמֵהָרה ּרֹׁשֶ ּבִ

ֶרך  ִּציון ְנקודֹות ְּדֶ ּ ְּזכות ֵמיַמי ַחָייוּ ּ. 
תֹוְלדֹות   ּוִמְהיֹות  ׁשֶ ְלִהְתַיֵחס ֵיׁש  ,  ִּעְנָיָנה  הֹוָלָדהּ

ָרִכים   ִביִאים  ַלּדְ ים  טֹוִביםַהּמְ ֶדֶרך ,  ְלַמֲעׂשִ ְּכְ

ְתַיֲחִסים   ּמִ ִּקצור  ִלקוֵטי  מֹוֲהַר"ַּעֵין  (ְלֵליָדה  ׁשֶ ּּ  –ד  "    ן"ּ

ּכוִרים ּוְביֹום  ַהּבִ ַהֵלָדה  .  )'באֹות    ּ ם  ׁשֶ ּוְכׁשֵ רוָכה ּ ּּכְ
ֲחָבִלים  ְוִציִרים  וִבְצָעקֹות ך  ָהָאָדם  ָצִריך ,  ּּבַ ְּכָ ְ

ר   ם ְּלִהְתַגּבֵ ֵ ֶדֶרך  וְלַבֵקׁש  ֵמַהּשׁ ּבְ ְכׁשֹוִלים  ׁשֶ ַּעל  ַהּמִ ּ ְ

ֲעבֹוָדתֹו   ַיַעְזֵרהו  ּבַ ָכל  ּכֹחֹו  ׁשֶ ּּבְ ַרך  וְלַסֵגל ּ ִּיְתּבָ ּ ְ

ים  טֹוִבים  וְלִפי ִמּדֹות  טֹובֹות   רֹות  וַמֲעׂשִ ִּויׁשָ ּ
ָכרֹו  ל ׂשְ ך ִיְגּדַ י ּכָ ְַהַצַער ְוַהקֹׁשִ ּ ם(ּ בָֹאר ׁשָ ּמְ  .)ּכַ

ך  ַהָפסוק  ְוִנְרֶאה  ִלְרֹמז   ֶהְמׁשֵ ֹּזאת  ּבְ ּ ֵּאֶלה  תֹוְלֹדת "ְ ּ
ֵהִביָאה  ֶאת  ֹנַח  ְלהֹוִליד    ..."ֹנַח ֶרך  ׁשֶ ַהּדֶ ים ְׁשֶ ַמֲעׂשִ

ום  ,  טֹוִבים ְים  ִהְתַהֶלך  ֹנַחִקֶאת  ָהֱאלֹ"ִּהיא  ִמּשׁ ּ" ,
ִקְרַבת   ּבְ ל  ְלתֹוְלדֹות  ָזָכה  ,  ֱאלִֹקיםׁשֶ ים ׁשֶ ַמֲעׂשִ

 .טֹוִבים
ת  ַגם   ְּוִקְרַבת  ֱאלִֹקים  ִמְתָפֶרׁשֶ ַתְלִמיֵדי ּ ֵבקות  ּבְ ּּדְ

ים  (ֲחָכִמים   ֶכת  ׁשֹוִנים  ַּעֵין  אֹוַפּנִ ַמּסֶ תובֹות  ּבְ ב "ע  קיאּּכְ

עֹות  ם  "ּוָבַרְמּבַ רות .  )בֲהָלָכה  '  וֶּפֶרק  ִהְלכֹות  ּדֵ ְּוַהִהְתַחּבְ
ִפיָעה  ַעל  ָהָאָדם  ַלֲחָכִמים   יִקים  ַמׁשְ ְּוַלַצּדִ ְּלַתֵקן ּ

ָרָכיו וְלַסֵגל  ֶּאת ּדְ ים טֹוִביםּ  .ַמֲעׂשִ
ְבֵרי  ָהַרְמּבָ עֹות  ם  "ִּוידוִעים  ּדִ ִהְלכֹות  ּדֵ ו ֶּפֶרק  (ּבְ

ך    )'אֲהָלָכה   ֶרך  ָהָאָדם  ִלְהיֹות  ִנְמׁשָ ּדֶ ּמִ ְׁשֶ ַאַחר  ֵרָעיו ְ
י  ְמִדיָנתֹו ר  ְְוָלֵכן  ָצִריך  ,  ְוַאְנׁשֵ יִקים ְלִהְתַחּבֵ ַּלַצּדִ

יֶהם  ֲעׂשֵ ִיְלמֹד ִמּמַ ֵדי ׁשֶ  . 'ְּוכוּּכְ

ִנְפָעל  ּּכַֹח ַהפֹוֵעל ּבְ
ָהָיה ה  ׁשֶ ָהָיה  ָלקוי   ,ּוַמֲעׂשֶ יהוִדי  ֶאָחד  ׁשֶ ּּבִ ּ

אות  ַעל  ַהזוַלת ַעס  ְוִהְתַנּשְׂ ת  ַהּכַ ִמּדַ ִּמַיְלדותֹו  ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ְמַסר   ּנִ ֲהָלָכה  ׁשֶ עור  ּבַ ַעל  ְיֵדי ְּלָיִמים  ִנְקַלע  ְלׁשִ

ָהֲאִויָרה  ְוֹאֶפן  ְמִסיַרת .  מֹוֶרה  ֶצֶדק  ְמֻפְרָסם
ֵעיָניו  ְואֹותֹו  ְיהוִדי  ָקַבע  ֶאת  עור  ָמְצָאה  ֵחן  ּבְ ַּהׁשִ ּ

עור  ֶזה ׁשִ תֹוָרה  ּבְ ִּעתֹו  ּבַ ּ עור  ִנְתָנה .  ּ ַמֲהַלך  ַהׁשִ ּּבְ ּ ְ

ֵאלֹות  ֶוֱהיֹות  ְוַהְקֵהל  ָהָיה  ְמֻגָון  רות  ִלׁשְ ֶּאְפׁשָ ּ
ָבִרים  ָפְרצו ,  יֶהם  ׁשֹונֹותּוִמּדֹוֵת ַמֲהָלך  ַהּדְ ּבְ ֵּאַרע  ׁשֶ ּ ְ

ִּוּכוִחים  קֹוָלִנים  ַוֲאִפילו  סֹוֲעִרים ֵענו ,  ּ ְּוַגם  ְמֻיּדָ
ָהָיה  ָרִגיל  ֶדֶרך  ׁשֶ ַתֵתף  ְוֶהְרָאה  ֶאת  ּכֹחֹו  ּכְ ְִהׁשְ ּ ּ

ַחָייו ְצָעקֹות  וְבַכַעס,  ּּבְ ִעם  ַהְזַמן...  ּּבִ ֶּאָלא  ׁשֶ ם ,  ּ ׂשָ
ִג ּמַ עור  נֹוַתר  ָרגוַעֵּלב  ׁשֶ ּיד  ַהׁשִ ַנַחת ,  ּ א  ְונֹוֵתן  ּבְ נֹוׂשֵ

ִריֹות ָכבֹוד  וַבֲעָנָוה,  ִּעם  ַהּבְ יב  ְלָכל  ָאָדם  ּבְ . ֵּמׁשִ
עור ל  ַמִגיד  ַהׁשִ ַתן  ִלּבֹו  ְלִהְתַנֲהגותֹו  ׁשֶ ּנָ ֶ ִּמּשׁ ּּ ,

יותֹו ִּהְתַפֵעל  ֵמִאיׁשִ ּ ְלָוה  ַהְפִניִמית.ּ ַ ל  ָהַרב   ּ  ַהּשׁ ׁשֶ
ק .  ָליוִהְקִריָנה  ָע ּהוא  ָחׁש  ַאף  ִקְנָאה  ְמֻסֶתֶרת  ְוָחׁשַ ּ

מֹוהו ֵליו,  ִּלְהיֹות  ּכָ ל ,  ָּרגוַע  ְוׁשָ ַתּדֵ ְּוָכך  ֵהֵחל  ְלִהׁשְ ְ

ּבור  ָהָרגוַע ְּלַסֵגל  ְלַעְצמֹו  ֶאת  ַהּדִ ּ ֶּאת  ִעם  ַהְזַמן ,  ּ
ַעס  ֶאְצלֹו ת  ַהּכַ ֵפר  ֶאת  ִמּדַ יָלא  ַגם ,  ִּהְצִליַח  ְלׁשַ ּוִמּמֵ ּ

ַּחָייו  ְוַחֵי ַתּנוּ ַפְחתֹו  ִהׁשְ ּי  ִמׁשְ ּ ּ יות .  ּ ּאֹותֹו  ִאיׁשִ ּ
ִפיַע  ַעל  ְסִביבֹוָתיו  ְללֹא  מוָדע,  ֲּחׁשוָבה ִּהׁשְ ּ ,

ִליָכה  ך  ַחֵיי  ַהָצִעיר  ְוִהׁשְ ָכה  ְלֶמׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ָפָעה  ׁשֶ ַּהׁשְ ּ ּ ְ ּ
ן.  ַּגם  ַעל  ֶצֱאָצָאיו ִנים  ַרּבֹות  ְלַאַחר  ִמּכֵ , ַּגם  ׁשָ
ִהְתעֹוְרָרה  ּבֹו ׁשֶ ַעס  ְוַהְיִהירותּכְ ת  ַהּכַ ר ,  ּ  ִמּדַ ִנְזּכַ

הֹוִפיָעה  עור  וְדמותֹו  ָהְרגוָעה  ׁשֶ אֹותֹו  ַמִגיד  ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ֵעיֵני  רוחֹו ֲעדֹו  ְוֶהְחִזיָרה  אֹותֹו ,  ּּבְ ָּעְצָרה  ּבַ

ִפיות ִּלׁשְ ְדך.  ּ ל ,  ְָלַלּמֶ ִעָקר  תֹוְלדֹוֵתיֶהם  ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ים  טֹוִבים יִקים  ַמֲעׂשִ לֹא ,  ְּוִנְרֶאה  ְלַדֵיק.  ַצּדִ ּׁשֶ

יֶהם ֹנאַמר   יִקים  ֵהם  ַמֲעׂשֵ תֹוְלדֹות  ַהַצּדִ ּׁשֶ ּ

ים  טֹוִבים",  ַּהטֹוִבים ַרק לֹא  ,  "ֶּאָלא  ַמֲעׂשִ
יֶהם  ַהטֹוִבים  ֶאָלא   ַּמֲעׂשֵ ים  ַהטֹוִבים ּ ֲעׂשִ ַּגם  ַהּמַ ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ֹנַח  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ֹנַח ָפָרׁשַ ת ֹנַח ָפָרׁשַ ת ֹנַח ָפָרׁשַ ָליֹון   •ָּּּּפָרׁשַ      פ"התש  • 34  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּו ַעת ַהּתְ ׁשְ  ְקִריַאת ַהּתֹוָרהֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ִצְלצול ָעִדין ָיִקיץ  יַצד ִיָתֵכן ׁשֶ ּּכֵ ּ ָמקֹום ָאָדם ּ ן ּבְ ׁשֵ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?רֹוֵעׁשַהּיָ
ִעילות   יָנה  ּּפְ ְזַמן  ַהׁשֵ ה  ַהּבֹוֵרא  :  ַמְדִהיָמה  ְלַהְפִליאָּהֹאֶזן  ּבִ ָאָדם  ש  "יתָעׂשָ ְיוַכל  ִליׁשֹון  ֵהיֵטב  ָסמוך  ׁשֶ ּ ִביׁש  סֹוֵאןּ ְאֹו  ָסמוך  ,  ַלּכְ ְּלאוָלם ּ

ֵּארוִעים ְוַכדֹוֶמה אֹון , ּ ם ְגדֹוִלים ׁשְ ָּהַרַעׁש ְוַהְצִליִלים ַהּבֹוְקִעים ִמׁשָ ּ יֹוֵתרּ ר , ּבְ ן ָעמֹוק ְוַכֲאׁשֶ ּלֹא ְיעֹוְררוהוֵהם ָיׁשֵ ּ . 

ל  ָאְמָנם   ַמע  ִצְלצול  ָעִדין  ׁשֶ ִהׁשָ ּּבְ עֹוֵררּ עֹון  ַהּמְ ָאָדם  ,  ַּהׁשָ ׁשֶ מֹואֹו  ּכְ ׁשְ ֵסֶפר  ְּרֵאה  ֻדְגָמאֹות  (ִיְפַקח  ֶאת  ֵעיָניו  ִּמַיד  ,  ָקרֹוב  ִיְקָרא  ּבִ קֹול "נֹוָספֹות  ּבְ

ַמע ה ַהּבֹוֵרא . )43' עמ "ָוׁשֶ ן ָעׂשָ ּכֵ ַהּמַֹח ש "יתׁשֶ ן ׁשֶ ִמיַע  ַיְחִליט, ִיְברֹרְוְיַסּנֵ מֹוַעֶאת ְוַיׁשְ רֹוֶצה ָהָאָדם ִלׁשְ  .  ַמה ׁשֶ
 

ל   ִעְקבֹוָתם  ַגם  ֵהם  ׁשֶ או  ּבְ ּבָ ֲּאֵחִרים  ׁשֶ ִבים ּ ֶנְחׁשָ
יִקים ל  ַהַצּדִ ר  ֵהם  ָגְרמו ,  ְּלתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ

ַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ְְלָכך   רֹות  ּבְ יִכים ַהְיׁשָ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ
ל  ַהְנָהגֹות תֹוְלדֹות  ְוֶצֱאָצֵאי  ּומֹוִליִדים   ֶצֱאָצִאים  ׁשֶ

עֹוָלםְוָאָדם    .טֹובֹות ה  טֹוב  ּבָ ָפַעל  ְוָעׂשָ ִהְנִחיל ,  ּׁשֶ
ר ד  אֹוְרחֹות  יֹׁשֶ ָרִכים  טֹוִבים  ְוִלּמֵ ְמֵהָרה ,  ּדְ לֹא  ּבִ

ים  ְרּבִ ּמַ ְכָכל  ׁשֶ ח  ִמֵלב  ְוִזְכרֹו  עֹוֶלה  ָתִמיד  ּכִ ּכַ ִּנׁשְ ּ
ֵני  ָהָאָדם  ָלֶלֶכת  ַאַחר  ים  ּבְ ִריֹות  וִמְתַרּבִ ַּהּבְ ּ

ִהְנִחיל  ָלעֹוָלםַהְנָהגֹוָת רוכֹות  ׁשֶ ְוֵהִעיר .  ּיו  ַהּבְ
ְיהוִדים ,  ו"  נרֶאְפַרִים  ְזַרְחָיה  עֹוַבְדָיה'  רְּיִדיֵדינו   ּׁשֶ ּ

ֲעָנָוה  וְבֶחֶסד ֲהגו  ּבָ ּנָ יִקים  ׁשֶ ַּצּדִ ֹכַח ,  ּ ִפיעו  ּבְ ִּהׁשְ ּ
ל  ִלּמוד יֶהם  ַעל  ְסִביֹבָתם  יֹוֵתר  ִמּכָ ם .  ַּמֲעׂשֵ ְורֹׁשֶ

ִּהְתַנֲהגוָתם  ַהט ר ּ ִריֹות  נֹוַתר  ְוַאף  ִהְתַגּבֵ ֹּוָבה  ַעל  ַהּבְ ּ

ִנים  ַרּבֹות  ְלַאַחר  ְפִטיָרָתם ַּגם  ׁשָ ר  אֹוָתם ,  ּ ְוַכֲאׁשֶ
ִריֹות  ְפעו  ֵמֶהם  ִנְדְרׁשו  ִלְגמֹל  ֲחָסִדים  ִעם  ַהּבְ ֻהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

יק,  ְוַכּדֹוֶמה אֹותֹו  ָאָדם  ַצּדִ רו  ּבְ לו ,  ִּנְזּכְ ַתּדְ ְּוִהׁשְ ּ
ִפי   ֲהגו  הואִלְנֹהג  ּכְ ּנָ ּׁשֶ ֲעָנָוה,  ּ אות  ַעל ,  ּבַ ִלי  ִהְתַנּשְׂ ּּבְ

ְזָקק ַלֶחֶסד, ָהַאֵחר  .  ַהּנִ

ה ֶּהְרֵגל   ֶטַבעַנֲעׂשָ
ּנוי  ַוֲהַגם   ִ ּשׁ ה  ּׁשֶ ַחְבֵלי  ִמּדָ רוָכה  ּבְ ְּלָיָדה ְּלטֹוָבה  ּכְ
ל  ֶאָחד  ,  ׁשֹוִנים ְרָגתֹוּכָ ֵאר ,  ְּלִפי  ּדַ ּבֵ ֶ ָרִכים  ּשׁ ּוַבּדְ
עֹות  ם  "ָהַרְמּבָ ִהְלכֹות  ּדֵ ל  ָמקֹום ,  )בֶּפֶרק  (ּבְ ִמּכָ

ה  ֶטַבע ל .  ָהֶרֶגל  ַנֲעׂשָ ַתּדֵ ָאָדם  ַמְחִליט  וִמׁשְ ּוְכׁשֶ ּ ּ
ם   םְלִהְתַקּדֵ ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ּנוי  ִמּדֹוָתיו  ,  ּבַ ׁשִ ַית ּּבְ ּוַבֲעׂשִ ּ

ים  טֹוִבים ַמִיםזֹוֶכה  ,  ַמֲעׂשִ ָ ְּלִסיוַע  ִמּשׁ א ,  ּ ַהּבָ ׁשֶ
יִעים אֹותֹוְּלִהָטֵהר   .ַמּסִ

י   ּבולַּגם  ַאְנׁשֵ יעו  ,  ּּדֹור  ַהּמַ ְּתִחָלה ,  ִּמָידּלֹא  ִהְרׁשִ ּ
ָּגְזלו  ְמַעט  ְוַאַחר   ך  ָמְצאו  ַהֶיֶתר  ִלְגזֹל  ּ ּּכָ ּ ה ְ ַהְרּבֵ

ְלָאה   ּמָ ּוְלַהִגיַע  ְלַמָצב  ׁשֶ ּ . ָּהָאֶרץ  ָחָמס  ְללֹא  ִמָצפֹוןּ
ה ה  טֹוָבה  ְמֻרּבָ ל  ,  ּוִמּדָ ַתּדֵ ָאָדם  ִמׁשְ ׁשֶ ֲעבֹוַדת ּּכְ ּבַ

ם ֵ ְתִחָלהַּגם ִאם ,  ַהּשׁ ה ּבַ ָּקׁשֶ ַמֲהַלך ַהְזַמן , ּ ּּבְ ֵיַקל לֹו ְ
ָבר   ַהּדָ ך  ַגם .  ְַיֲהפֹך  ֶאְצלֹו  ְלֶטַבעַעד  ׁשֶ ּוְבֶהְמׁשֵ ְ ּ

יו  ַהטֹוִבים   ֲעׂשָ ְּסִביבֹוָתיו  ִיְלְמדו  ִמּמַ ְוִנְמָצא ּ
ל  הֹוִליד תֹוְלדֹות ׁשֶ ֶ עֹוָלםּּשׁ ים טֹוִבים ּבָ  .ַמֲעׂשִ

¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
 )050.4125671' טל. (שִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה� 

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ❏ •  ‡·¯‰�Á Ô· ‰ÈÁ¯Ê ÌÈ¯Ù‡‰�È�Á  • ‰È�ÂÒ Ô· Ì¯ÓÚ •‰�È�Á ‰�Á Ô· „Â„ Ì‰  לזיוג הגון ��ÂÓÁ¯Â È¯‡Ó ˙· ‰ÎÏÓ • „Â„ Ô· ÌÚÂ‰ לרפואת ÔÈÓÈ�· Ô· ‰�ÂÈ להצלחת

ִאיֵמיל, ִלְתגּובֹות.  3475998229' ו טל"הי ֶאְפַרִים ְזַרְחָיה עֹוַבְדָיה info@hv5t.org ִלְתרּומֹות ְוַהְנָצחֹות ָליֹון ּבְ ַלת ַהּגִ   mas819514@gmail.com ֶּהָערֹות ּוְלַקּבָ

ָון חֶֹדׁש ֶחׁשְ ֹכַח ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ  ּבְ

יג וְלָה ְּלַהׂשִ ַדַעת ַהתֹוָרהּ  ִּבין ּבְ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ֶמׁש ָמאֹור  ָוׁשָ ַתב  ּבְ ִמיִני'  פרסֹוף  (  ּכָ י  ַקְדמֹוֵני ...)  ׁשְ ן  ָנֲהגו  ַאְנׁשֵ ַּעל  ּכֵ

נו   רֹאׁש  חֶֹדׁש  ִאָיר  וְברֹאׁש  חֶֹדׁש  )קלדִמְצָוה  ק  "ַּעֵין  ָסֶמ(ְּזַמּנֵ ִּלְלמֹד  ּבְ ּ

ָון  ֲהָלָכה  ּתֹוֶסֶפת   לו  ְקֻדׁשֹות ַמְרֶחׁשְ יֹום  טֹוב  ִנְתּגַ ּבְ ֵני  ׁשֶ ִּמּפְ ּ ּ

ָרֵאל   ֶנֶסת  ִיׂשְ יָנה  ָוַדַעתֶעְליֹונֹות  ַעל  ַהּכְ ֵהן  ּבִ ל   ,ׁשֶ ְּוֵצרוף  ׁשֶ

ָון מֹוִרים ַעל ַהַדַעתְורֹאׁשּרֹאׁש חֶֹדׁש ִאָיר    ,ּ חֶֹדׁש ַמְרֶחׁשְ

ׁשְְתְוִנ ים ֵארּכַ ּלו ּו ֳחָדׁשִ ַעת ְלּ יג ּדַ  ה ָרּתֹוַהַהּשִׂ

ָאריֹוֵתר  ׁשְ יִמּבִ  !ם ֳחָדׁשִ
ַעת יֹוֵתר ,ְוָהָיה ֹזאת ָלֶהם ְלאֹות ף ָלֶהם ּדַ  ִאם ִנְתַוּסֵ

י ׁשִ יןּוְמַחּדְ יםןּ ִחּדוׁשִ ָאר ֳחָדׁשִ ׁשְ אֹוָרְייָתא יֹוֵתר ִמּבִ   ּדְ
ֶהָחג ַהְקֻדׁשֹות ָהעְליֹונ יגֹו ּבְ ִהׂשִ ֶָאז ָיְדעו ׁשֶ ּ ּ ּּ  ...ֹותּ

ים ְסָפִרים  ַהְקדֹוׁשִ ְתבו  ּבַ ּכָ ּוַמה  ַגם  ׁשֶ ּ ּּ ּ        )»„ÈƒÁ  Ô…Â‡»b«‰"‡, È≈�¿a  

¯»ÎN»OƒÈ,ƒ‚‡«Ï«Ù  ÌÈƒi«Á«‰  Û«k  '„…ÂÚ¿Â  È(         ָיִמים  ֵאלו ֵיׁש  ְלִהָזֵהר  ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ

ַית ֶחֶסד  ה וַבֲעׂשִ ִלּמוד ַהּתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּיֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבְ ּ ּּ
ים ַלת    ְּוִזּכוי  ָהַרּבִ י  ְתׁשוָבתֹו  ְוַקּבָ ּיֹוֶרה  ּכִ ּׁשֶ ּ ֶפׁשּ ַהּנֶ

ָפה ְוַלחוץ ַח יֹום ַהְתׁשוָבה לֹא ָהְיָתה ֵמַהׂשָ ּּבְ ּּ  .ו"ּ

אֹור ַהתֹוָרהר "ויה ה ֵלאֹור ּבְ ִנְזּכֶ ּׁשֶ ִּהיא ַהָמאֹור , ּ
רוָחִני  ַמְחִזיָרתֹו ְלמוָטב וְלָכל ַהְיׁשועֹות ּבָ תֹוָרה ׁשֶ ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ִמי  ָיֵמינו ָאֵמןְוַגׁשְ ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ּוְלִביַאת ָמׁשִ ּ ּ. 
 

ת ְלאתַרְקִל ּבָ הָכְלּו ְוֵנכ ׁשַ     
ָרָכה י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ  ּכִ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ת ּבָ ִמיַרת  ׁשַ ָרכֹות  הּוא  ׁשְ ַחַזַּכּמּוָבא  ,  ְּמקֹור  ָכל  ַהּבְ ה  ּבְ , ל"ַהְרּבֵ

ת  י  "ְוַע ּבָ ָרֵאל  ֶאת  ַהׁשַ ׁשֹוְמִרים  ִיׂשְ ּׁשֶ ָרֵאל  –ּ ָמִרים  ִיׂשְ ִּכי ";  ִנׁשְ

ת ּבָ ְמָרה  ׁשַ ְמֵרִני,  ֶאׁשְ ל    )ע"ראב("  ֵאל  ִיׁשְ ת יֹוםּּוְסֻגלֹוֶתיָה  ׁשֶ ּבָ ּ  ַהׁשַ

אנּו ֶאָלא ְלַהְזִכיר ֶאת ַהָידּוַע ְולֹא ,ְידּוִעים ְלָכל ּּבָ ּ ּ .    

ְכָנִסים ּוִבְפ ּנִ ֵעת ַהזֹאת ׁשֶ ת ּקֶֹדׁש ּבְ ּבָ ָּרט ֵיׁש ְלִהְזָדֵרז ִלְכִניַסת ׁשַ ּ
ִאים ָעֵלינו ְלטֹוָבה ְקִדיָמה, ִּליֵמי ַהחֶֹרף ַהּבָ ִקיָעה ּמַ ַהׁשְ ּׁשֶ ּ    

ם  ת ִנְכֶנֶסת ֻמְקּדָ ּבָ ְּוַהׁשַ
ָתה ְכבֹוָדה וִבְקֻדׁשָ ֵּיׁש ְלִהָזֵהר יֹוֵתר ּבִ ּ ּּ ּ    

ת' וכדאי(  ּבָ ׁשַ   )ש"ב ע"קיח ע ּבְ

ֵהם  ַכֲהָרִרים  ת  ׁשֶ ּבָ ִלמוד  ִהְלכֹות  ׁשַ ּוְלהֹוִסיף  ּבְ ּ ּ ּ
ֲעָרה ׂשַ ַּהְתלוִיים  ּבְ ְּוָכַתב  ֶהָחֵפץ  ַחִיים ,  ּ

ַהְקָדַמת  ( רוָרהג  "חּּבְ ָנה  ּבְ ִמׁשְ נּו "  )ּּבְ ּוְכָבר  ֵהִעיד  ּבָ
ַעל  אּוִרים  ְותּוִמים   ִסְפרֹוַּהָגאֹון  ּבַ   ַיֲעַרת ּבְ

רי  ִאי  ִּכ,  ַּהְדָבׁש ִציאּות ְּכָלל  ֶאְפׁשָ ּמְ   ּבַ
ֵצל ִיּנָ ת  ִאם  לֹאּׁשֶ ּבָ ּ  ִיְלֹמד  ָכל ּ  ֵמִאסּור  ׁשַ

ְרָים ַּהִדיִנים ַעל     ". ֵהיֵטיב ֵהיֵטיבּבֻ
ִנְזֶ�ה  ְלָכל  ַהְ�ָרכ�ת  ְוַהַהְ�ָ�ע�ת  ֶ�ַהַ�ָ�ת ,  �ִבְזכ�ת  ְ�ִמיַרת  ַ�ָ�ת  ָקְדֵ�נ�

�ְוֶ�ִ)ַ'&�  א�ְיֵבנ�  ְו%�ְנֵאנ�  ְוָכל ,  ָצִרי#  ִלְנחֹל  ַנֲחָלה�ְבִלי  ְמ,  ִהיא  ְמק�ָר
%�ְנֵאנ� '  הַיְדֵ�ר  ,  ְוִנָ�ַ�ע  ְ'��ַעת  ע�ָל#  ִ�ְמֵהָרה  ְ�ָיֵמנ�,  ְמַבְקֵ�י  ָרָעֵתנ�

 .ח ִלֵ�נ�ִיְרא� ֵעיֵננ� ַוִ)ְ%ַמ, ְ�ִבי+ת ְמִ�יַח ִצְדֵקנ�, ְוַעִ&י# ַ'ַחת ַרְגֵלנ�


