
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹו"""" ְמׁשֹוֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוֶזַרע ׁשִ      """"ןןןןֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ר  ִצָוה  "ּ ֶּזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ִּפיֵרׁש ,  )ב,  ל("  'הּ

ה  ִנְתַנֵבא  ְבי  "ַרׁשִ ּמֹׁשֶ ְּוַהְנִביִאים "  'הֹכה  ָאַמר  "ּ

ִּנְתַנְבאו  ְב ה ,  "'הֹכה  ָאַמר  "ּּ ֲמֹוִסיף  עֵליֶהם  מֹׁשֶ
ִנְתַנֵבא  ְבָלׁשֹון   ּׁשֶ ּ ּוֵפְרׁשו .  ל"עכ"  ָברֶּזה  ַהָד"ּ ּ

ִכיָנה  ָהְיָתה  ְמַדֶבֶרת  ִמתֹוך  ַהׁשְ ים  ְלִפי  ׁשֶ ְַהְמָפְרׁשִ ּ ּ ּּ

ה  ָלֵכן  ָהָיה  ִמְתַנֵבא  ְבָלׁשֹון     ל  מֹׁשֶ רֹונֹו  ׁשֶ ּּגְ ֶזה "ּ

ָאר  ַהְנִביִאים"  ַּהָדָבר ּיֹוֵתר  ִמׁשְ ֲָאְמָנם  עַדִין .  ּ
ה  ִב ְּצִריִכים  ָאנו  ְלמֹוָדעי  ָלָמה  ָזָכה  מֹׁשֶ ּ ְּזכות  ֶזה ִּ

רֹונֹו ִכיָנה ִתְהֶיה ְמַדֶבֶרת ִמתֹוך ּגְ ַהׁשְ ְַדְוָקא ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ . 

ָכַתב  ַבעל ְַוֵיׁש  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּ  "‰»Ú¿·ƒL  »‰È∆„en«Ú"   ם ְּבׁשֵ

»Ó«̄»‰"Ú   מֹות  ָהיו  ְתלויֹות  ְבָאָדם ָכל  ַהְנׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ָאַכל  ֵמעץ  ַהַדעת ַָהִראׁשֹון  ְכׁשֶ ֵּ ֵּיׁש  ְבִפיו  ְוֵיׁש ,  ּ

ְּברֹאׁשֹו  ְוכו תֹו 'ּ ְמעו  ְוָהְלכו  ַאַחר  עַצת  ִאׁשְ ְּוֻכָלם  ׁשָ ּ ֲּ ּ

ְּוֶנֱהנו  ֵמאֹוָתה  ָהֲאִכיָלה ה  ָהָיה  ָתלוי ,  ּ ֲּאָבל  מֹׁשֶ ּ

ְּבָאָדם  ָהִראׁשֹון  ְבַצָוארֹו  ַבָפִנים  ְבָמקֹום  ַהָקֶנה  ּ ּ ּ ּּ ּ

לֹא  ֶנֱהָנה  ְכָלל  ֵמאֹוָתה  ֲאִכיָלה ְּמקֹום  ׁשֶ ּ ַהָקֶנה ,  ּ ּׁשֶ

ה  ְוכוֵאי ִתּיָ ּן  בֹו  לֹא  ֲאִכיָלה  ְולֹא  ׁשְ ְוְלִפיָכך .  ל"עכ'  ּ ּ

רֹונֹו  ַמה  ִכיָנה  ָהְיָתה  ְמַדֶבֶרת  ַדְוָקא  ִמתֹוך  ּגְ ְַהׁשְ ּ ּּ ּ

ָאר ַהְנִביִאים ֵאין ֵכן ִבׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ. 

 

 י"בעזה

 

  

ְַהְמַתֵוך  ין ַהּכַֹח ַלֹפַעלּ  ּּבֵ

ָדִרים  ְוַהָתָרָת ִעְנְיֵני  ַהּנְ ֵתנו  פֹוַתַחת  ּבְ ָּפָרׁשָ ּּ . םּ
ה  זֹו  ָפָרׁשָ ְוָקא  ּבְ ע  ִעְנָיִנים  ֵאלו  ּדַ ּוְלָהִבין  ַמּדוַע  ִנְקּבַ ּ ּּ

ר ְדּבָ ּמִ ְּוִלְקַראת  ִסיום  ֵסֶפר  ּבַ ים  ְמַעט ,  ּ ִנְרֶאה  ְלַהְקּדִ
ִעְנ ל ְפֻעָלהּבְ ָלַמת ּכָ ַהׁשְ ּבור ְוֶחְלקֹו ּבְ ָּין ַהּדִ ּ ּ. 

ֶעְליֹונֹות  ָהָאָדם  ַעל  ָבר  וְמֻפְרָסם  ָהִעְנָין  ׁשֶ ָּידוַע  ַהּדָ ּ
ְתנו  לֹו ּנִ ֶכל  ׁשֶ ָעה  ְוַהּשֵׂ ֲעֵלי  ַהַחִיים  ִהיא  ַהּדֵ ּּבַ ּ ר ,  ּ ַוֲאׁשֶ

ּבור ֹכַח  ַהּדִ טוי  ּבְ א  ִליֵדי  ּבִ ִּיָתרֹון  ֶזה  ּבָ ּ   ִמין ְוָלֵכן.  ּּ
ין  ַה ּ  ְוַדְרָגתֹו  ַהְגבֹוָהה  ֵמֶהם "ַחי"ָהָאָדם  ִנְפָרד  ִמּמִ ּ

ר"ִנְקֵראת   ר'אֹו  ("  ְמַדּבֵ ְּוָכך  ִתְרֵגם .  )'ַחי  ְמַדּבֵ ּ ְ

ּאוְנְקלֹוס  ֶאת  ַהָפסוק   ית  (ּּ ֵראׁשִ ר   )ז,  בּבְ ַהְמַדּבֵ
יִציַרת  ָהָאָדם   ְּלרוַח   –"  ַּוְיִהי  ָהָאָדם  ְלֶנֶפׁש  ַחָיה"ּבִ

ֶרת  –  ְמַמְלָלא ַדּבֶ ַגם  ִמִפיֶהם [.  ּרוַח  ַהּמְ ְּוַאף  ָאְמָנם  ׁשֶ ּ

ֲעֵלי  ַחִיים  יֹוֵצא  קֹול ל  ּבַ יב  קֹולֹות  ֵאלו ,  ּׁשֶ ֵּאין  ְלַהְחׁשִ ּ

ֲהַר(ְוהֹוָכָחה  ָלֶזה  ,  ְּלִדּבוִרים ם  ַהּמַ ֵ ך  )ל"ּמוָבא  ִמּשׁ , ְִמּכָ
ֲעֵלי  ַהַחִיים ׁשֹוֶנה  ִמּבַ ּבְ ֵעת  ְיִציָאָתם  ָלֲאִו,  ּׁשֶ ּמֵ יר ׁשֶ

ִמיִעים  קֹולֹות ָבר  ַמׁשְ ָהָאָדם,  ָהעֹוָלם  ּכְ ַעל  ַאף ,  ֲהֵרי  ׁשֶ
רֹוֶאה וׁש  ַקָים  ּבֹו,  ׁשֹוֵמַע,  ׁשֶ ּשׁ ֵּמִריַח  ְוַגם  חוׁש  ַהּמִ ּ ִעם ,  ּ

ר ,  זֹאת ֵגר  ְמַעט  ְוַכֲאׁשֶ ִיְתּבַ ּבור  לֹא  ַקָים  ֶאְצלֹו  ַעד  ׁשֶ ַּהּדִ ּ ּ ּ
ר  ִעם  ְסִביָבתֹו ֵ ר,  ִיְתַקּשׁ ָפָתםָיִבין  ַוְיַדּבֵ ׂשְ אן .    ּבִ ִמּכָ

ְתָנה  ּבֹו ּנִ ָעה  ׁשֶ ּבור  ָהָאָדם  ְמקֹורֹו  ֵמַהּדֵ ּדִ ּׁשֶ ֲעֵלי .  ּ ְּוִאלו  ּבַ ּ

קֹולֹות,  ַּהַחִיים ַּהיֹוְצִאים  ִמִפיו   ּקֹוָלם  ְוִצְפצוָפם  ֵהם  ּכְ ּ

ל  ַחָייו ְתקוָפה  ָהִראׁשֹוָנה  ׁשֶ י  ּבַ ל  ִתינֹוק  ֱאנֹוׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ַגם ,  ּ ּׁשֶ

ּבוראֹוָתם ֵאין ְלַכּנ   .]ֹּות ּדִ

ֵלמות ַהְפֻעָלה ׁשְ ּבור ּבִ ל ַהּדִ ְּמקֹומֹו ׁשֶ ּ ּ ּ 
ּבור  ָהָאָדם  ִנַתן  ִלְלמֹוד  ֵמַהּמוָבא  יבות  ּדִ ַּעל  ֲחׁשִ ּ ּ ּ

ָפִרים ּסְ ר ,  ּבַ ֲאׁשֶ ֵלָמה  ּכַ ֶבת  ִלׁשְ ל  ְפֻעָלה  ֶנְחׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּ
ָבה ה, ִהיא ּכֹוֶלֶלת ַמֲחׁשָ ּבור וַמֲעׂשֶ ּּדִ ּ . 

ֲאׁשֶ ה  ּבַ הְוִהּנֵ ֲעׂשֶ ָבה  ְוַהּמַ ְחׁשָ ּמוָבן ,  ר  ְלֶחְלֵקי  ַהּמַ
ִני   ֵ ִלים  ֶאת  ַהּשׁ ָהֶאָחד  ַמׁשְ ָבר  ׁשֶ ָבה   –ַהּדָ ַמֲחׁשָ

צוַע ָאה  ִלְכֵדי  ּבִ לֹא  ּבָ ּׁשֶ ּ ֵּאיָנה  ְפֻעָלה,  ּ ּ ְּוַגם  ְפֻעָלה ,  ּ ּ
ָחֵסר ָבה  לֹוָקה  ּבְ ֹחֶסר  ִתְכנון  וַמְחׁשָ ית  ּבְ ֲעׂשֵ ַּהּנַ ּ ּ 

ַמ ה  ּבְ ָבה  ְתִחָלהְוסֹוף  ַמֲעׂשֶ ְּחׁשָ ן,  ְוִלְכאֹוָרה.  ּ , ִאם  ּכֵ
ַהְפֻעָלה  ִתָקֵרא  ֵדי  ׁשֶ ה  ּכְ ָבה  וַמֲעׂשֶ ַמְחׁשָ י  ּבְ ּּדַ ּ ּּ ּ
ּבור  ל  ַהּדִ ֵלָמה  ְוֵיׁש  ְלָהִבין  ַמה  ְמקֹומֹו  ׁשֶ ּׁשְ

ֵלמות ַהְפֻעָלה ׁשְ ּּבִ ּ ּ ? 
ים  ֲאֵחִרים ,  ֹזאת  ָועֹוד ִרים  ַגם  חוׁשִ ּוַמּדוַע  לֹא  ִנְזּכָ ּ ּּ

ׁשְ ִבצוַע  ַהְפֻעָלהַהּמִ ַּתְתִפים  ּבְ ּ ּ ּ ָעֶליָה ,  ּּ גֹון  ְרִאָיה  ׁשֶ ּּכְ
ּטור  ֵריׁש  אֹוַרח  ַחִיים(ָּאְמרו   ַּעִין  רֹוָאה  ְוַהֵלב  חֹוֵמד   ")ּ

ה  גֹוְמִרים ֲעׂשֶ ּוְכֵלי  ַהּמַ ר  טוי  "ְּועֹוד  ַעֵין  ַרׁשִ("  ּ ְדּבָ ּמִ , ּבַ

ָרכֹות  לט   ְלִמי  ּבְ ִמיָעה,  )ה"א  ה"פִּוירוׁשַ  ,אֹו  ׁשְ
ל  ֵאָבֵרי  ָהָאָדם יבוָתה  ְגדֹוָלה  ַעל  ּכָ ֲחׁשִ ּׁשֶ ּ ְלָמד ,  ּ ּנִ ּכַ

לוֵמי  ֵנֶזק ִּמַתׁשְ א  (  ּ ָבא  ַקּמָ ַהקֹוֵטַע  ַיד  אֹו   ,)ב"פה  עּבָ ּׁשֶ
ָאר  ֵאָבִרים א  ַעִין  ְוֵכן  ׁשְ ֵמי ,  ֶרֶגל  אֹו  ְמַסּמֵ ֵלם  ּדְ ְּמׁשַ

ִהִזיק  אֹוָתם  ֵאיָבִרים ְּוִאלו  ,  ּׁשֶ ֵמי   נֹוֵתן  לֹו,ֵחְרׁשֹו"ּ   ּדְ
לֹו ְהיֹותֹו  ֵחֵרׁש  "  ּּכֻ י  ּבִ ֵּאינֹו  ָראוי  ִלְכלום"ּכִ  )י"ַרׁשִ("  ּ

ּ  ְוֵאָבִרים  ֵאלו  ְועֹוד  ֲאֵחִרים.ְּלׁשום  ְמָלאָכה  – ַעל ,  ּ

ה יבוָתם  ָהַרּבָ גֹוֵרם  ִעָקִרי ,  ַּאף  ֲחׁשִ ִבים  ּכְ ּלֹא  ֶנְחׁשָ
ֵלמות  ַהְפֻעָלה ׁשְ ּּבִ ּ ּבור  ֶנְחׁשַ,  ּ ּוַמּדוַע  ַרק  ַהּדִ ּ ב ּ

ָבה  ְחׁשָ ָבר  ְלַצד  ַהּמַ ֵלמות  ַהּדָ ׁשְ יב  ָחׁשוב  ּבִ ְּלַמְרּכִ ּ
ה ֲעׂשֶ  ?ְוַהּמַ

ִמיָעה,  ְוִנְרֶאה  לֹוַמר ְ י  ָהְרִאָיה  ְוַהּשׁ יַנת ,  ָהֵריַח,  ּּכִ ּבִ
יבוָתם  ְוֹכָחם  ְלהֹוִליד  ַּהֵלב  ְוַכּדֹוֶמה  ְלֹרב  ֲחׁשִ ּ

ֹמַח  ָהָאָדם ָבה,  ַרְעיֹונֹות  ּבְ ָיִכים  ְלַמְחׁשָ ְוֵאָבִרים   ,ּׁשַ
ָיִכים ,  ֲאֵחִרים ְפֻעַלת  ַהָיָדִים  ְוָהַרְגַלִים  ְוַכּדֹוֶמה  ׁשַ ּּכִ ּ ּ

ה ֲעׂשֶ ֻמָצע .  ְלֵחֶלק  ַהּמַ הוא  ַהּמְ ּבור  ׁשֶ ּׁשֹוֶנה  ּכַֹח  ַהּדִ ּ ּ
יֵניֶהם ה  ְוִעְנָינֹו  ְלַתֵוך  ּבֵ ֲעׂשֶ ָבה  ַלּמַ ְחׁשָ ין  ַהּמַ ְּבֵ ין ,  ּ ּבֵ

ָמה  .  ַּהּכַֹח  ַלֹפַעל ׁשָ ין  ַהּנְ ַּלגוףּבֵ  ְוָכל  עֹוד  ָהָאָדם.  ּ
ַמע,  ָרָאה ב  ְוַכּדֹוֶמה  ַאך  לֹא  הֹוִציא ,  ֵהִריַח,  ׁשָ ְָחׁשַ

ִפיו ָבה ,  ֶאת  ָהַרְעיֹון  ּבְ ֶגֶדר  ַמְחׁשָ ָבר  ּבְ נֹוַתר  ַהּדָ
ְלַבד ִפיו.  ּבִ ָאָדם  הֹוִציא  ֶאת  ָתְכִניֹוָתיו  ּבְ ׁשֶ ַּאך  ּכְ ּ ְ ,

ַכָו י  ּבְ יחֹו  ּכִ ִּהִגיד  ְוָאַמר  ְלִאיׁש  ׂשִ ָּנתֹו  ְלַבֵצַע  ֶאת ּ
ְבתֹו ַמֲחׁשַ ר  ָעְלָתה  ּבְ ּנֹוַצר  ְמֻחָיבֹות  ְיֵתָרה ,  ֲּאׁשֶ

ָבה  ַלֹפַעל ְחׁשָ ן.  ְּלהֹוִציא  ֶאת  ַהּמַ ִאם  לֹא  ּכֵ ֵיֵצא ,  ׁשֶ
ין אי ְולֹא ַאּמִ ּדַ  .ּבַ

ה ֲעׂשֶ ַיַחס ַלּמַ ּבור מוָעט ּבְ ּּדִ ּ 
ין  ַהּמַ ּבור  ְמַתֵוך  ּבֵ ְהיֹות  ַהּדִ ּמִ ְְוִנְרֶאה  ׁשֶ ּ ָבה ּ ְחׁשָ

ה ְפִליג ,  ְלַמֲעׂשֶ יֵניֶהם  ְוַהּמַ ר  ּבֵ ּבור  ְלַחּבֵ ְמַעט  ּדִ י  ּבִ ּּדַ
ִדּבוִרים  ְמֻיָתִרים ּּבְ ד  ֶאת ,  ּ ילֹו  וְמַאּבֵ יַח  ַתְבׁשִ ַּמְקּדִ ּ

יֵניֶהם אי  ַהָזֵקן  .  ַּהִחּבור  ּבֵ ּמַ  )טו,  אָאבֹות  (ְּוָאַמר  ׁשַ
ה"... ה  ַהְרּבֵ ֹּוד  ָאְמרו   ְוע.'ְּוכו"  ֱאמֹור  ְמַעט  ַוֲעׂשֵ
ָבא  ְמִציָעא  (ל  "ֲחַז ) ב"כא  עְּוֵכן  ַעֵין  ְנָדִרים  ;  א"פז  עַּעֵין  ּבָ

יִקים" ה,  ַצּדִ ים  ַהְרּבֵ ִעים.  אֹוְמִרים  ְמַעט  ְועֹוׂשִ , ְרׁשָ
ים ה  ַוֲאִפילו  ְמַעט  ֵאיָנם  עֹוׂשִ ּוְלִפי ".  ּאֹוְמִרים  ַהְרּבֵ

ָבִרים יק  ְל,  ְַמֲהַלך  ַהּדְ ָחֵפץ  ַהַצּדִ יָון  ׁשֶ הֹוִציא  ֶאת ּּכֵ
ְבתֹו  ַלֹפַעל ַּמְחׁשַ ִפיו,  ּ ָבִרים  ּבְ ְוְבָכך ,  מֹוִציא  ֶאת  ַהּדְ ּ

לֹוַמר'ְּמַחֵיב'יֹוֵצר   ּבור  ַמְמִריץ  אֹותֹו  ִלְפעֹל ,    ּכְ ַּהּדִ
ה ְבתֹו  ְלַמֲעׂשֵ ּוְלהֹוִציא  ֶאת  ַמְחׁשַ ֵמַהּכַֹח  ֶאל ,  ּ

 ְֵאינֹו  סֹוֵמך  ַעל  ּכֹחֹו  ְוֹעֶצם,  ְַאך  ִעם  ֹזאת.  ַּהֹפַעל
ה,  ָידֹו ִתְקָוה  ַלֲעׂשֹות  ַהְרּבֵ  .ְְוָלֵכן  אֹוֵמר  ַאך  ְמַעט  ּבְ

ְּוִאלו לֹא  ֻקַים  ַאף ,  ּ ּבור  ׁשֶ ְגַלל  ּדִ ך  ּבִ ע  ִנְקָרא  ּכָ ָּהָרׁשָ ּ ּ ְ

ְמַעט אי ְוַכְזָבן, לֹא ּבִ ּדַ  .ְוֶזה הֹוִציאֹו ּבַ

ֹכַח ַמְכִריַע ּבור ּכְ  ַּהּדִ
ֻמ,  הֹוָכָחה  ָלֶזה ּבור  הוא  ַהּמְ ַהּדִ ּׁשֶ ין ּ ָּצע  ּבֵ

ֵלמֹות  ַהְפֻעָלה  יב  ֶאת  ׁשְ ה  וַמְרּכִ ֲעׂשֶ ָבה  ַלּמַ ְחׁשָ ַּהּמַ ּ ּ
יֵניֶהם ְהיֹותֹו  ְמַתֵוך  ּבֵ ְּבִ ים  ֵמָהִעְנָיִנים ,  ּ ִנְלַמד  ֵמַרּבִ

ר   ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר  ּבַ יֹות  ּבְ ַמֲהָלך  ַהָפָרׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּ יֹות (ְ ָפָרׁשִ ְּוַגם  ּבַ ּ

ְכָלל ִאְלָמֵלא  ַהּדִ,)ַּהתֹוָרה  ּבִ ּּבור  לֹא  ָהְיָתה   ׁשֶ
ה ַמֲעׂשֶ צוַע ּבְ ָאה  ִלְכֵדי  ּבִ ָבה  ּבָ ְחׁשָ ַּהּמַ ֲהָלכֹות .ּ  ֵהן ּבַ

ְמאֹוָרעֹות  . ְוֵהן ּבַ
ֲהָלכֹות גֹון  ִהְלכֹות  סֹוָטה  ְוָנִזיר,  ּבַ ה ,ּכְ ִאיׁשָ ּ  ׁשֶ

ן  ָאְרִרים  ֶאָלא  ִאם  ּכֵ ִים  ַהּמְ ּמַ ֵדק  ּבַ ּסֹוָטה  לֹא  ִתּבָ ּ

ִפ ְעָלה  ִהְזִהיָרה  ּבְ ֵתר  ִעם  ְפלֹוִני  ְוִהיא ּּבַ לֹא  ִתּסָ ּיו  ׁשֶ ּּ
ְבתֹו ;  ָּעְבָרה  ְוִנְסְתָרה ַמֲחׁשַ ָעְלָתה  ּבְ ְּוֵכן  ָאָדם  ׁשֶ

ָעָליו  ְלהֹוִציא  ֶאת ,  ָהָרצֹון  ִלְהיֹות  ָנִזיר  ָקדֹוׁש
ִפיו ָבר ּבְ  . ַהּדָ

ר  ּוַבְמאֹוָרעֹות ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר  ּבַ ּבְ ֶ ֵהִביאֹו  ִלְלמֹוד   ּשׁ ׁשֶ
ִע גֹון,  ְנָיָנםֲהָלכֹות  ּבְ ְמַנע ,  ּכְ ּנִ ֶ יִקים  ּשׁ אֹוָתם  ַצּדִ

ום  ֱהיֹוָתם  ְטֵמֵאי  ֵמת ֵּמֶהם  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ַהָפַסח  ִמּשׁ ּ ּ ,
ִנָיה  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ַהֶפַסח נות  ׁשְ ּמְ ִּנְתָנה  ָלֶהם  ִהְזּדַ ּ ּ ּ ,

ִני  –ָּלֶהם  וְלדֹורֹוָתם   ֵהִביאו  ֶאת ,  ֶּפַסח  ׁשֵ ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ּ
ְפֵני ְבֵריֶהם  ּבִ לֹום  ְוָטֲענו ּדִ ָ ינו  ָעָליו  ַהּשׁ ה  ַרּבֵ ּ  מֹׁשֶ ּ

ָפָניו ה  ִנָגַרע:  ּבְ נֹות  ְצָלְפָחד   ְוֵכן!  ?ָּלּמָ ַטֲעַנת  ּבְ
ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ה ה  "ְּוָאַמר  ַהָקּבָ,  ְלַנֲחָלה  ּבְ ְלמֹׁשֶ

ינו   נֹות  ְצָלְפָחד    ")ז,  כז(ַּרּבֵ ן  ּבְ ּוְבִעְקבֹות "  ּדְֹבֹרתּדְֹבֹרתּדְֹבֹרתּדְֹבֹרתּכֵ ּ
ּמִ סֹוף  ֵסֶפר  ּבַ ר  ֶזה  ּבְ ֵני  יֹוֵסף   )ה,  לו(ְדּבָ ָּטֲענו  ּבְ

ָרֵאל  ינו  ְלָכל  ִיׂשְ ה  ַרּבֵ ֵלמות  ַנֲחָלָתם  וָמַסר  מֹׁשֶ ִּלׁשְ ּ ּ
ם  ֵ ן ַמֵטה ְבֵני יֹוֵסף "' הִמּשׁ  . ש"ע" ּדְֹבִריםּדְֹבִריםּדְֹבִריםּדְֹבִריםּּכֵ

ּבור  ֵהִביא  ִליֵדי  ַהּדִ ן  ֵארוִעים  נֹוָסִפים  ׁשֶ מֹו  ּכֵ ּּכְ ּ
ה ָל  ,ַמֲעׂשֶ ה  ִמְרָים  ְוַהַהׁשְ ַמֲעׂשֵ או ּכְ ּבָ ּכֹות  ׁשֶ

ה מֹׁשֶ ָרה  ּבְ ּבְ ּדִ ִעְקבֹות  ֶזה  ָהיו  ַבֲעבור  ׁשֶ ּּבְ ְוֵכן ;  ּ
הֹוִציא ַּהְמַרְגִלים  ֶנֶעְנׁשו  ְלַאַחר  ׁשֶ ִפיֶהם  ֶאת וּ   ּבְ

ת  ָהָאֶרץ  ָרָעה ּבַ ְוֵמִאיָדך.  ּדִ ֵלב  ָקָנה  ֶאת  עֹוָלמֹו ,  ּ ּכָ
ַבח  ָהָאֶרץ ׁשֶ ּבוִרים  ּבְ ִפיו  ּדִ הֹוִציא  ּבְ ַּבֲעבור  ׁשֶ ְוֵכן   ;ּ

ַמר  ֶאת  ְמִזּמֹוָתיו  ְלַעְצמֹו,  קַֹרח ל  עֹוד  ׁשָ ּכָ  ׁשֶ
ָבה   ַמְחׁשָ ן  ֶעְזָרא  ְוַרְמּבַ(ּבְ ת  ֹקַרח  ן  "ַּעֵין  ִאּבְ ֵריׁש  ָפָרׁשַ , טזּּבְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ַמּטֹות  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון   •ָּפָרׁשַ        •22/א  ּּגִ

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

ּבֹוןְוִלּמּו ֲעבֹוָדה ד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



 שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  
ַּמדוַע רֹות ֶיׁשְ ?ּ ָנם ּפֵ

ה ִגְבעֹול ֲחָלׁשָ ֲאִחיָזָתם ּבְ  ?ׁשֶ

רֹות  ֵאלו ּּפֵ י  רֹוב,  ּ ְּגֵדִלים ,  ַעל  ּפִ
ה  ְלַהִגיַע  ֲעֵליֶהםָּגבֹוּהַ   . ְּוָקׁשֶ
ֵדי   ֵיַקל  ּכְ ְּלַלְקָטם  ָטַבע ּׁשֶ
ֵעץ   ש"יתַהּבֹוֵרא   ֲאִחיָזָתם  ּבָ ׁשֶ

ֵהא  רֹוֶפֶפת   ַנֲענוַע  ְוַדי  ּתְ ָהֵעץ ּּבְ
לו   רֹות  ִיּפְ ַהּפֵ ֵדי  ׁשֶ ָלָאֶרץ ּּכְ

 .  ִויֵהא ַקל ְלאֹוְסָפם
רֹות ,  ַּהֵזיִתיםְלֻדְגָמה   ֵהם  ּפֵ ׁשֶ
ים ְַהֶדֶרך  ,  ְקַטּנִ ִהיא ְּלַלְקָטם  ּ

לֹוַמר  ִנְענוַע   –"  ְמִסיָקה"ּבִ ּּכְ
ַזֲעזוַע  ַהֵזיִתים  ,  ָהֵעץ ַּדי  ּבְ ּ ֵדי ּ ּכְ

ֲעַנף ָקם  ֵמֲאִחיָזָתם  ּבַ , ְלַנּתְ
ַּלְיִריעֹות (ְּלהֹוִריָדם  ַלַקְרַקע  

ַחת   ּפֹוְרִסים  ִמּתַ ְוָכל )  ָלֵעִציםׁשֶ
ַעל  ָהָאָדם   ּהוא ַלֲעׂשֹות  ׁשֶ

קֹום ֶלֱאסֹוף   אֹוָתם  ִמּמְ
 .ְנִפיָלָתם

ין ַהְמָצִרים  ִּתיקוּן ּבֵ
ים ְסָפִרים  ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ְוִאְמֵרי  ִפיְנ(  ּמוָבא  ּבִ י  ג  )ָחס  ְועֹודּאֹוֵהב  ִיׂשְ ין  '  ּכִ בועֹות  ְיֵמי  ּבֵ ָצִרים  ַּהּשָׁ ִלים ַהּמְ ה  ָיִמים  ְמֻסּגָ ֵהּמָ

יג   לֹא  ִהּשִׂ ֶהם  ַמה  ׁשֶ יג  ּבָ לְּוָיכֹול  ְלַהּשִׂ ָנהּכָ ת !    ַהּשָׁ ֵביתֹו  ְוָכל  ֶאָחד  ָיכֹול  ָלֶגׁשֶ ֶדה  ְוֹלא  ּבְ ּשָׂ ֶלך  ִנְמָצא  ּבַ י  ַהּמֶ ְּכִ

ל  ר"  ,ְּוִהְמִליצו,  ֵאָליו ָצִריםּכָ ין  ַהּמְ יגוָה  ּבֵ לֹוַמר".  ֹּוְדֶפיָה  ִהּשִׂ י  ָי:  ּכְ ל  רֹוְדֵפי  וְמַבְקׁשֵ רֹוִצים  ִליָדֵבק ,  ּה־ּּכָ ׁשֶ
ָצִרים ין  ַהּמְ יֵמי  ּבֵ יגֹו  ּבִ ה  ְיכֹוִלים  ְלַהּשִׂ ֻדּשָׁ ּקְ ּמוז"י  ְויֹום  .ּבַ ָנה  ְויֹום  ּז  ּתַ ֹראׁש  ַהּשָׁ ָאב  '  ט  ּכְ ְעָנאּבְ יֹום  הֹוׁשַ א ּכְ   ַרּבָ

ׁשוָבה'  ְוג ֶרת  ְיֵמי  ּתְ ִבים  ַלֲעׂשֶ יְנַתִים  ֶנְחׁשָ בועֹות  ּבֵ ַּהּשָׁ ַאְרמֹונֹו  כ,  ּ ֶלך  ֵאינֹו  ִנְמָצא  ּבְ י  ַהּמֶ ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד"ְּכִ .א  ֵאֶצל  ּכָ
ֵר יֵמי ִתׁשְ ה ִליׁשועֹות ְוַהְצָלחֹות ּבִ ְזּכֶ ן ּיִ ִמים ַהָללו ּכֵ ּיָ ר ִיְתַקֵדׁש ּבַ ּוְכִפי ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ  .ּי ְוַהמֹוֲעִדיםּ

ָונֹות"ְוָכַתב  ּבְ ַער  ַהּכַ ָצִרים    )ãô"ò  è"â(  "ּׁשַ ין  ַהּמְ ין  א  "כְוֵהם  ִעְנַין  ּבֵ ּבֵ ָאב  ִמְנָהג  טֹוב ַעד  ְּלַתּמוז  ז  "יָיִמים  ׁשֶ ָעה  ּבְ ִּתׁשְ

ר  הוא  ְמאֹד  ְלָכל   ֲאֵבלות  ְּוָכׁשֵ ֶבת  ּבָ ַעל  ֶנֶפׁש  ָלׁשֶ ָכל  ּּבַ ׁש  ַּאַחר  ֲחִצי  ַהיֹום  ּבְ ִכָיה  ַמּמָ ֵּאלו  ַהָיִמים  ְוִלְבּכֹות  ּבְ ּ ּ ן ּ ַעל  ֻחְרּבָ

ִית  ְוַטַעם   י  ָאז  ֱהיֹות  ֶזה  ַאַחר  ֲחצֹות  ַהּבַ ַּהיֹום  הוא  ּכִ י  ּ סֹוד  ּכִ יִנין  ּבְ ּהוא  ִהְתעֹוְררות  ַהּדִ טו  ִצְלֵלי  ָעֶרב  ּ ר  ִּיּנָ ה  זֹו ֲאׁשֶ ְלִסּבָ

ַרף  ַהֵהיָכל   ה  תֹועהֶזָבר  ָדְו  ַּאַחר  ֲחִצי  ַהיֹוםִנׂשְ ֶ  עֹוׂשֶ ֶנֶפׁש  ָהָאת  ֶלּ דֹוָלה  ּבְ ֲּחצֹות  ַהַלְיָלה  ֵאין ְוִעְנָין    םָדּגְ

ירֹו  ְֹצֶרך   י  ְלַהְזּכִ ָאר  ַהֵלילֹות  ָצִריך  ֲּאִפילו  ּכִ ָכל  ׁשְ ְּבְ ן  ּ ל  ַעל  ַהֻחְרּבָ ן  ְלִהְתַאּבֵ ּכֵ ל  ׁשֶ ָצִרים  ּוִמּכָ ין  ַהּמְ ֵלילֹות  ּבֵ ָצִריךּבְ ְׁשֶ ּ
ְבִכָיה ְוָעָליו ֶנֱאַמרְלהֹוִסיף äÈé ( ּ ּבִ Àò ÇLÀéåñ,é(  ְמחו ֶאת ַלִים ּׂשִ ִלים ָעֶליָה' ּכוְּירוׁשָ ְתַאּבְ ל ַהּמִ  .' וכו"ּכָ

ï  (  "ַחימֹוֵעד  ְלָכל  "י  ּבְ'ַפַלאִג  ח"ְּוָכַתב  ַהְגָר Èîé Äñè  ,à  úÉåæ  ,  øÆôÅñ  í ÅM ÄîäÈ÷ Èã Àv Çä  ä ÅNÂò Çî(,  "...  ָעה  ּוַמה  טֹוב אֹוָתה  ׁשָ ּוַמה  ָנִעים  ִלֵתן  ּבְ ְּפרוָטה ּּ ּ
ּ  ְלַהְמִתיק  ַהטֹוב  ...,  ִלְצָדָקה ל  ְיֵמי  ַהִדיןּ ַּהִדין  ִנְמַתק  ְּדֵאין  ,  ּׁשֶ ְרׁשֹוֶּאָלא  ּ ׁשָ ה  ָרצֹוןָצָרה  ְּואֹוִתיֹות    ,ּבְ ְּוֶזהו  ַוֲאִני ,  ַנֲעׂשָ

ְָתִפָלִתי  ְלך   ּ ה  ְוִנְרֶאה  י  "ְוַע  ,ֵעת  ָרצֹון'  הּ ִבְנָין  ֶזה  ִנְזּכֶ ית  ּבְ ינו  ּבֵ ָזְכֵרנו  ִּמְקָדׁשֵ ֲעָגָלא ן  "ּדֹוֵרׁש  ֵהא  "ִּציֹון  ִהי,  ֶּאת  ִציֹוןּּבְ ָּלה  ּבַ
ּוַבְזַמן  ְמֵהָרה ּ ָיֵמָקִריב ּבִ ò"ù  ãÉåòë( ּנוּבְ Àa íéÄæ Èî Àø" à é ÅîÀéíé Äø Èö Àn Çä ïé Åa(. ]ְלחּו  לקבלת תיקון חצות לבין המצרים  ]mas819514@gmail.com -ל ִאיֵמילׁשִ

ֶנֶגד  ָהעיַנִים   י  ַתּמוז  ְוָאב  ֵהם  ּכְ ְֵוָחְדׁשֵ ּ ֵ  עיִני  עיִני  יֹוְרָדה  ַמִים–ּ ֶהם    .ֵ ְּוָלֵכן  ִעָקר  ַהִתקון  ּבָ ּּ ִמיַרת :  ּ ׁשְ
ָבה  ְוַעי ְחׁשָ רֹון  ְוֶזהו  "ָהֵעיַנִים  ְוַהּמַ ּכ  ְמַתֵקן  ַהִזּכָ ּ ּƒÊ'  ְכרֹוz'…Â  ַרת…Ó'  י י  ָראׁשֵ ה  ַעְבּדִ ֵּתיבֹות  ַתּמוזׁשֶ ַע,  ּ לֹוַמר  ׁשֶ ּי  ִלּמוד "ּכְ

ה ּתֹוָרֵתנו  ַהְקדֹוׁשָ ּ ה  וִבְבִכָיה,  ּ ָ ּוְקֻדּשׁ ּ ָיִמים  ַהָללו  ְמַתֵקן  ַהּכֹל  ְוַע,  ּ ֶאְמַצע  ַהיֹום  ּבַ ֲאִמיַרת  ִתקון  ֲחצֹות  ּבְ ּּבַ ּּ ּ ּּ ָמעֹות "ּ י  ַהּדְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָר"כ(ּבֹוֶנה ַאְבֵני ּבֵ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ ׂשָכר וֶבן ִאיׁש ַחי ְועֹודֵאל כ ּבְ ּוְבֵני ִיׂשָ ה ַלְגֻאָלה)ּּ ּ ְוִנְזּכֶ  .ּ ָהֲאִמִתית ָאֵמןּ

ִפיו )א ָבִרים  ּבְ הֹוִציא  ֶאת  ַהּדְ ׁשֶ   לֹא  ֶנֱעַנׁש  ְוַרק  ּכְ
ֲא,  ַלֲעַדת  ַמֲעִריָציו ה  ְוִנְבַלע  ּבָ א  ִליֵדי  ַמֲעׂשֶ ; ָדָמהּבָ

ּבור  ֵאָליו ְמקֹום  ַהּדִ ַלע  ּבִ ַאת  ַהּסֶ ה  ַהּכָ ; ְּוֵכן  ַמֲעׂשֵ
ּבור ְלָעם  הֹוֶלֶכת  סֹוֶבֶבת  ָסִביב  ַהּדִ ת  ּבִ ְּוָכל  ָפָרׁשַ ּ ,

ְִאם  ְלַקֵלל  אֹו  ְלָבֵרך יל;  ּ ׁש  ִנְפַתח ,  ּוְלַהְבּדִ ַּהֻחּמָ
ִדּבור   ר    "–ּּבְ ֹאֶה'הַוְיַדּבֵ ר  ִסיַני  ּבְ ִמְדּבַ ה  ּבְ ל   ֶאל  מׁשֶ

ה  ִמִפי '  ְוגֹו"  מֹוֵעד ל  מֹׁשֶ ִקּבֵ ְּוֵכן  הֹוָראֹות  ַהתֹוָרה  ׁשֶ ּ ּ
ָלׁשֹון   ַּהְגבוָרה  פֹוְתחֹות  ּבְ ר"ּּ " ַּוֹיאֶמר",  "ַוְיַדּבֵ

ה ִביא  ִליֵדי  ַמֲעׂשֶ ּבור  ַהּמֵ ִעְנָיָנם  ּדִ , ְּוַכּדֹוֶמה  ׁשֶ
ְגָמאֹות  נֹוָספֹות ה  ּדֻ ֶפר  ַהקֹוֵדם    ְוָכֵהּנָ ּסֵ ַּגם  ּבַ ּ– 

נֹות   ַּוִיְקָרא ׁש  ְוַהָקְרּבָ ְקּדָ ֲעבֹוַדת  ַהּמִ ִעָקר  ִעְנָיָנה  ּבַ ּׁשֶ ּּ
ּבור   ּדִ י  ּבַ ר  ּדַ ֵדי  ַּוֲאׁשֶ ָאחו ְַלֲהפֹך  ּכְ ֵהָמה  ָהרֹוָעה  ּבָ ּּבְ

ים   ְתּבֹוֵנן  ִיְרֶאה  ְלָקָדׁשִ ים  ְוַהּמִ י  ָקָדׁשִ ִּעָקר ְוָקְדׁשֵ
ּבור  ,  ֶזה ּכַֹח  ַהּדִ ֶ ָבה  ְוָהַרְעיֹון ּּשׁ ְחׁשָ מֹוִציא  ֶאת  ַהּמַ

ֹפַעל ה  ּבְ ֲעׂשֶ ית ַּגם    ,ַלּמַ מֹות  וְבֵראׁשִ ים  ׁשְ ׁשִ ֻחּמָ ּּבַ
יֹות ַהתֹוָרהּוְבֶעֶצם  ָכל ָפָרׁשִ ּּבְ ּ ּ. 

בוַע ָ ת ַהּשׁ ָמה זֹו ִנַגׂש ְלָפָרׁשַ ִּעם ַהְקּדָ ּ. 
ָדִרים ִעְנְיֵני  ַהּנְ ֵתנו  עֹוֶסֶקת  ּבְ ָּפָרׁשָ ִּאם  ָאַמְרנו .  ּ

ין  ַהּמַ ר  ּבֵ ַחּבֵ ַתֵוך  ְוַהּמְ ּבור  הוא  ַהּמְ ַהּדִ ְׁשֶ ּ ּ ָבה ּ ְחׁשָ
ה ֲעׂשֶ ָפַתִים  ,  ַלּמַ ְלִבטוי  ׂשְ ֲּהֵרי  ׁשֶ ּ ל   –ּ ּבוִרים  ׁשֶ ּּדִ

בוָעה ֶּנֶדר  וׁשְ ל  ִהְתַחְיבות,  ּ ֶנה  ֹתֶקף  ׁשֶ ֵּיׁש  ִמׁשְ ּּ .
ְבתֹו  ֶזה  ְמֻחָיב  ַהּנֹוֵדר  ְלהֹוִציא  ֶאת  ַמְחׁשַ ַמָצב  ּכָ ּּבְ ּ ּ

ַמֲחׁשַ.  ַּלֹפַעל ר  ָעָלה  ּבְ ה  ֶאת  ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ . ְּבתֹוְּלַבֵצַע  ּבְ
ה  ֹזאת לֹא  ַיֲעׂשֶ ּוְכׁשֶ ּוְקלֹונֹו  ַרב  ִמֶזה   ֶּחְטאֹו  ָגדֹול,  ּ ּ

בוָעה ִלי ֶנֶדר אֹו ׁשְ ּבורֹו ִמּבְ ֵהֵפר ֶאת ּדִ ּׁשֶ ּ. 
ה  ָעה  ָפָרׁשָ ַטַעם  ֶזה  ִנְקּבְ ּמִ ְּוַעל  ִפי  ֶזה  ִנְרֶאה  לֹוַמר  ׁשֶ ּּ

ר  ְוקֶֹדם  ִסּכום  ַהּמַ ְדּבָ ּמִ ּזֹו  ִלְקַראת  ִסיום  ֵסֶפר  ּבַ ּ עֹות ּ ּסָ
ְצַרִים ָרֵאל  ֵמָאז  ֵצאָתם  ִמּמִ ָעְברו  ִיׂשְ י  ְלַאַחר .  ּׁשֶ ּכִ

ּבור ָעְצַמת  ַהּדִ ּנֹוַכְחנו  ּבְ ּׁשֶ ִפיַע   ּ ְּוֶאת  ּכָֹחה  ָהַרב  ְלַהׁשְ ּ
ִליך  ַעל  ֶהָעִתיד ְוְלַהׁשְ ָדִרים,  ּ , ָנִבין  ֶאת  ֻחְמַרת  ַהּנְ

ּבור ַא ל ּדִ ה ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ֲחמוִרים ִפי ּכַ ּׁשֶ  .ֵחרּּ

תֹוָצָאה  או  ּכְ ּבָ לֹונֹות  ׁשֶ ׁשְ ים  ֵמַהּכִ ַרּבִ ּבָ ים  ֵלב  ׁשֶ ָּנׁשִ
ּבור  ַהלֹא  ָנכֹון ֵּמַהּדִ ַעם ,  ּ ּבְ ֻיָחִדים  ׁשֶ לו  ַהּמְ ׁשְ ּּכָ
י  ָהָעם ָרֵאל  ְוָראׁשֵ ה ,  ִיׂשְ ְּואוַלי  ָלֵכן  פֹוַתַחת  ַהָפָרׁשָ ּ ּ

ָלׁשֹון   ר  (ּבְ ְדּבָ ּמִ ה  ֶאל  ")  ב,  לּבַ ר  מׁשֶ י י י י ָראׁשֵָראׁשֵָראׁשֵָראׁשֵַוְיַדּבֵ
טֹות טֹותַהּמַ טֹותַהּמַ טֹותַהּמַ ַּּהּמַ ָרֵאלּּ ד,  'ְוגֹו"    ִלְבֵני  ִיׂשְ ִחיֵרי ,ְלַלּמֵ ִאם  ּבְ   ׁשֶ

ּבור  לֹא   –ָהָעם   לו  ְוָלקו  ֵעֶקב  ּדִ טֹות  ִנְכׁשְ י  ַהּמַ ָּראׁשֵ ּ ּ ּ
ֵני  ָאָדם ,  ָנכֹון ָאר  ּבְ ַעל  ׁשְ ה  ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ּמָ ַעל  ַאַחת  ּכַ

ִמיַרת  ַהֶפה  ְוַהָלׁשֹון ִנְקיֹון  וׁשְ ְּלִהָזֵהר  ּבְ ּ ּ לֹא  ַיֵחל "ׁשֶ,  ּּ
ָברֹו ה.ּדְ ָכל ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲעׂשֶ ּ ּכְ ּ." 

ָדִרים ,  ִּהְתּבֹוְננות  נֹוֶסֶפת  ַמְעָלה ִעָקר  ַהּנְ ּׁשֶ
ה  זֹו  ֵהם  ַעל  ַהקֹורֹות  ָפָרׁשָ ִרים  ּבְ ֻדּבָ בועֹות  ַהּמְ ּוׁשְ ּ ּ

ֵביתֹו ה;  ֶאת  ָהָאָדם  ּבְ ָ ָּאב  וִבתֹו,  ִאיׁש  ְוִאּשׁ ה ,  ּ ָ ִאּשׁ
ה ָ ַעְנֵפי ֶנֶדר  ַא,  ְּוִאּשׁ יֹוֵצא  ּבְ ה  ְוָכל  ּכַ ְּלָמָנה  וְגרוׁשָ ּ ּ

ֹוִנים ָפָחה  ַהּשׁ ׁשְ ד.  ַּהּמִ ֶזה  ְלַלּמֵ ֵיׁש  ּבָ , ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ
ָפָחה ׁשְ ַעל  ֹראׁש  ַהּמִ ב  ְלֹראׁש  ַמֶטה ,  ּׁשֶ ְחׁשַ ּנֶ ּׁשֶ

יתֹו ַיַחס  ִלְבֵני  ּבֵ ּבוִרים  ְמֻיָתִרים ,  ּבְ ִגיַח  ִמּדִ ְּלַהׁשְ ּ ּ
ֵביתֹו ו ְפָרט ּבְ ַפְחתֹוּּבִ ִּבְבֵני ִמׁשְ ּ. 

יֹוֵתר ַתֵלם ּבְ ׁשְ ֶּהָעָמל ַהּמִ ּ 
ָעְצָמָתה  ֵעת  נֹוַכְחנו  ּבְ ית  ְוַעד  ּכָ ֵראׁשִ ת  ּבְ ֵּמָאז  ָפָרׁשַ ּ ּ

ה ֲעׂשֶ ָבה  ַלּמַ ְחׁשָ ין  ַהּמַ ר  ּבֵ ּבור  ְלַחּבֵ ל  ַהּדִ ין ,  ּׁשֶ ּבֵ
ָּהָרצֹון  ְלִבצועֹו ל  תֹוְצאֹות .  ּ ּוְכִפי  ָהעֹוֶלה  ִמּכָ ּ

ּבורמֹוָצאֹות  ַה ֹכַח  ֶזה  ֵהם ,  ּּדִ יֹוֵתר  ּבְ ַּהטֹוִבים  ּבְ
ּבוֵרי  ַהתֹוָרה ּּדִ ּכָֹחם  ְלהֹוִריד  ֶאת  ַהָחְכָמה ,  ּ ׁשֶ

ָגָבה,  ָהֱאלֹוִקית ׂשְ ְּלַחֵיי ,  ָּלעֹוָלם  ַהֶזה,  ָּהֶעְליֹוָנה  ְוַהּנִ
ה ֲעׂשֶ ר  .  ַהּמַ ְדּבָ ּמִ הוא  ַגם (ְוִלְקַראת  ֲחִתיַמת  ֵסֶפר  ּבַ ּׁשֶ ּ

ּבור ל )  ְּלׁשֹון  ּדִ ים  ׁשֶ ר  ָפֵנינו  ִלְדָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ
ִכים  ָבִרים  ְוִנְמׁשָ ינו  ַהפֹוְתִחים  ֶאת  ֵסֶפר  ּדְ ה  ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּ

יֹוָתיו ְּלאֶֹרך  ַפְרׁשִ ּ ּבוִרים  ,  ְ ל  ַהּדִ ם  ׁשֶ ֶעְרּכָ יל  ּבְ ּכִ  –ַּנׂשְ
ּבוֵרי ַהתֹוָרה ּּדִ ם , ּ ֵ ַּהְתִפָלה ְוַההֹוָדָיה ְלַהּשׁ  .'יתּ

ה ֶאת  אֹו ל  ַהתֹוָרה  ַהְקדֹוׁשָ ָגִבים  ׁשֶ ּבוִרים  ִנׂשְ ָּתם  ּדִ ּ ּּ
רֹום  ָלעֹוָלם  ַהֶזה ָיְרָדה  ִמּמָ ּׁשֶ ַּמֲעֶלה  לֹוֵמד  ַהתֹוָרה ,  ּ

ּׁשוב  ָלעֹוָלמֹות  ָהרוָחִנִיים  ִעם  ֵפרֹות  וְתׁשואֹות  ּ ּ ּּ ּ
ַחֵיי  ֵנַצח ׁשו  ּבְ ִיְתַמּמְ ֶּרַוח  ֲעָנִקיֹות  ׁשֶ ּ ֶזה  ֲעָמלֹו .  ּּ

ַחִיים יֵמי  ַחָייו   ,ּּבַ יֹוֵתר  ָלָאָדם  ּבִ ַתֵלם  ּבְ ׁשְ ָּעָמל  ַהּמִ ּ ּ
עֹוָלם  ַהֶזה ֶרך  ַמֲאָמר  ֲחַז,  ּּבָ צט ַסְנֶהְדִרין  (ל  "ְַעל  ּדֶ

ר  ַאְבִדיִמי"  )ב"ע ַמאי  ְקָרא ,  ָאַמר  ַרב  ִיְצָחק  ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ֵלי  טז(,  ׁשֶ י ,  ֶּנֶפׁש  ָעֵמל  ָעְמָלה  לֹו  ")כז,  ִמׁשְ ּכִ

ָּאַכף  ָעָליו  ִפיהו קֹום  ַהֶזה–  "ּ ּמָ ּ  הוא  ָעֵמל  ּבַ ּ ,
ָמקֹום  ַאֵחר י "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ[  ְותֹוָרתֹו  עֹוֶמֶלת  לֹו  ּבְ

ַחֶזֶרת  ָעָליו" ּמְ ת ֵמֵאת קֹוָנה ִלְמסֹר לֹו ַטֲעֵמי , ּׁשֶ ּוְמַבֶקׁשֶ ּ
ּתֹוָרה  וְסָדֶריָה ַפף  ִפיהו ,  ּ ּכָ ָאַכף  ׁשֶ ה  ִמְפֵני  ׁשֶ ך  ָלּמָ ְּוָכל  ּכָ ּ ּ ְ

ְבֵרי  תֹוָר י  ֶאְלָעָזר]."הַּעל  ּדִ ל  ָאָדם ְלָעָמל ,    ָאַמר  ַרּבִ ּכָ
ֱאַמר,  ִנְבָרא ּנֶ י  ָאָדם  ְלָעָמל  יוָלד  ")ִּאיֹוב  ה(,  ׁשֶ ּּכִ ּ" ,

  ִאם  ַלֲעַמל ?ִּאם  ַלֲעַמל  ֶפה  ִנְבָרא,  ֵאיִני  יֹוֵדַע
הוא  אֹוֵמר?ְמָלאָכה  ִנְבָרא ׁשֶ י  ָאַכף  ָעָליו ",  ּ  ּכְ ּכִ

ִּפיהו ַוֲעַדִין  ֵאיִני .  ה  ִנְבָראַּלֲעַמל  ֶפ,  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  "ּ
יָחה?ִּאם  ַלֲעַמל  תֹוָרה,  יֹוֵדַע  ?  ִאם  ַלֲעַמל  ׂשִ

הוא  אֹוֵמר ׁשֶ ַע  א(,  ּּכְ ּלֹא  ָימוׁש  ֵסֶפר  ַהתֹוָרה   ")ְיהֹוׁשֻ ּ
ַָהֶזה  ִמִפיך ּ ְּוַהְינו ,  ַּלֲעַמל  תֹוָרה  ִנְבָרא,  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  "ּ

ָאַמר  ָרָבא ּּכוְלהו  גוֵפי,  ּדְ ּ רוְפְת,  ּּ ּטוֵביה ;  ּ  ִניְנהו  ִקיּּדְ ּ
אֹוַרְיָתא,  ִלְדָזִכי רוְפְתִקי  ּדְ י "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ[.  "ַּוֲהֵוי  ּדְ

רוְפְתִקי" לֹוַמר,  ןַטְרָחִני  –  ּּדְ ל  ַהגוִפין  ְלָעָמל  ִנְבְראו,  כְּ ּכָּ ּ ּ. 

ּטוֵביה  ִלְדָזִכי   ָזָכה  ְוָהָיה  ֲעָמלֹו  ְוָטְרחֹו –ּ ָריו  ְלִמי  ׁשֶ ּ  ַאׁשְ

תֹוָרה יִמין  ּבֹו ְלׁשֹו,  ּּבַ ׂשִ ּמְ יס  ָארֹוך  ׁשֶ רוְפְתִקי  כִּ ְן  ַאֵחר  ּדְ ּ

ָבִרים,  ָמעֹות ל  וְלַהְכִניס  ּדְ ל  ַהגוִפין  ַנְרִתיִקין  ֵהם  ְלַקּבֵ ּכָּ ּ ּ ּ ,

ה ַנְרֵתק ַלתֹוָרה ָזָכה ְוַנֲעׂשֶ ָריו ְלִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ[" 

מֹור  ִפינו  וְלׁשֹוֵננו"ְויה ה  ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ ּר  ׁשֶ ּ ּ ׁשֵ,  ּ ל ְולֹא  ִנּכָ
 .ְלעֹוָלם ָוֶעד
¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ 
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