
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁש"""" ְמׁשֶזַרע ׁשִ ְמׁשֶזַרע ׁשִ ְמׁשֶזַרע ׁשִ      """"ֹוןֹוןֹוןֹוןֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

עיַני  ַהָדָבר ַּוִייַטב  ּבְ ֵ ה  ָהָיה  טֹוב  ָלָמה י  "ּ  ִפיֵרִשּׁ ְּוִאם  ְבעיֵני  מֹׁשֶ ֵ ּ

ֲּאָמָרה  ְבתֹוְכחֹות אֹוֵמר  ַלֲחֵברֹו  ְמֹכר  ִלי  ֲחמֹוְרך ,  ּ ל  ְלָאָדם  ׁשֶ ָָמׁשָ ּ

'ְּוכו,  ָאַמר  לֹו  ֵהן,  ִּנָסיֹוןּנֹוְתנֹו  ַאָתה  ִלי  ְל,  ָאַמר  לֹו  ֵהן,  ֶזה

ְּבָהִרים  וְגָבעֹות[ ֵאין  ְמעְכבֹו  ְכלום.  ָאַמר  לֹו  ֵהן,  ּ ָרָאה  ׁשֶ ֵּכיָון  ׁשֶ ּּ ּ ָאַמר ,  ַּ

ַּהלֹוֵקַח  ְבִלבֹו ּ לֹא  ֶאְמָצא  בֹו  מום,  ּ ָּבטוַח  הוא  ֶזה  ׁשֶ ּ ּּ ִּמָיד  ָאַמר  לֹו  טֹול .  ּּ

ָּמעֹוֶתיך  ְוֵאיִני  ְמַנֵסהו ּ ֵּמעָתה.  ָ ָמא   ַא,]ַ ּף  ֲאִני  הֹוֵדיִתי  ְלִדְבֵריֶכם  ׁשֶ

ֵאיִני  ְמעֵכב  ְוַאֶתם  לֹא  ֲחַזְרֶתם  ָבֶכם  ִתְראו  ׁשֶ ַּתְחְזרו  ָבֶכם  ְכׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ַּ

ה.  ל"עכ ך  לֹוַמר  '  ַאף  ְלִפי  ִפימ  "מְּדָהא  ,  ָקׁשֶ ּיָ יַטב "ְֶזה  לֹא  ׁשַ ַוּיִ

ְּבעיַני  ַהָדָבר ֲאלו"  ֵּ לֹא  ִיׁשְ ְּדיֹוֵתר  טֹוב  ָהָיה  ׁשֶ ּ ּ  ְכלום  ֶאָלא  ַיֲאִמינו ּ ּּ ּ

ְּבַהָקָב ה  וִמְדָקָאַמר ה  "ּּ ּוְבמֹׁשֶ ּ יַטב ְבעיַני ַהָדָבר"ּ ַּוּיִ ָהָיה " ֵּ ִנְרֶאה ׁשֶ

ֲאלו  ָדָבר  ֶזה  ְואח ׁשְ ּיִ ה  ׁשֶ ּטֹוב  ְבעיֵני  מֹׁשֶ ּּ ּ ּיֹודו  ִלְדָבָריו  יֹוֵתר כ  "ֵ

ֵאָלה  ְכָלל ִאם  ֶהֱאִמינו  ַבְתִחָלה  ְבלֹא  ׁשְ ִּמׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ֶּזה  ֵאינֹו  ְלִפי  ֵתרוצֹו ְו,  ּ ּ

ל  ַרׁשִ ִלים .  ל"ַזי  "ׁשֶ ה  ִלְמַרּגְ ָאַמר  מֹׁשֶ ְּועֹוד  ֵיׁש  ְלַדְקֵדק  ְבָמה  ׁשֶ ּ

ּוְרִאיֶתם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוכו" ַּהְמעט  הוא,  ֶּהָחָזק  הוא  ֲהָרֶפה'  ּ ' ְּוכו"  ַ

ה  ְלָבֵרר  ָלֶהם  ַדְוָקא  עְנָיִנים  ֵאלו ְּדַמה  הוְצָרך  מֹׁשֶ ּּ ִ ּ ם ַוֲהלֹא  ֵה,  ְּ

ית  ִלבֹו  ִלְדָבִרים  ֵאלו  ְבִלי  ַלח  ָיׁשִ ׁשְ ּיִ ָכל  ִמי  ׁשֶ ְּדָבִרים  ְפׁשוִטים  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ָפֵרׁש  אֹוָתם  ְתִחָלה  ְוָהָיה  ַדי  לֹוַמר  ִבְסָתם   ּיְ ּׁשֶ ּ ּ ּוְרִאיֶתם  ֶאת "ּ

ב  עֶליָה  ָהָאֶרץ ַָמה  ִהיא  ְוֶאת  ָהעם  ַהּיֹוׁשֵ ָאְמָנם ִאיָתא . ְּותו  לֹא"  ָ

ְלָחן  ער ְָבׁשֻ ְוך  ּ ִהְסִכימו  עָליו "',  וִָסעיף  ב  "רלִסיָמן  מ  "חּ ָָכל  ׁשֶ ּ ּ ּ

ַמֲחִזיִרים  בֹו  ַהֶמַקח  ֶזה הוא  מום  ׁשֶ ְּבֵני  ַהְמִדיָנה  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ . ַמֲחִזיִרין,  ּ

ֵאינֹו  מום ִהְסִכימו  עָליו  ׁשֶ ְּוָכל  ׁשֶ ָּ ֲּהֵרי  ֶזה  ֵאינֹו  ַמְחִזיר  בֹו  ֶאָלא ,  ּ ּ

א  ְו,  ִּאם  ִפיֵרׁש ָכל  ַהנֹוׂשֵ ּׁשֶ ּעל  ִמְנָהג  ַהְמִדיָנה  הוא ,  נֹוֵתן  ְסָתםּ ּ ַ

לַֹח כ  "ְוא.  ל"עכ"  ְסֹוֵמך ה  ִלׁשְ ָרֵאל  ָהְלכו  ֵאֶצל  מֹׁשֶ ׂשְ ּיִ ִּנְרֶאה  ׁשֶ

ְמְצאו  ָבה ּיִ ִלים  ְוִהְסִכימו  ֵביֵניֶהם  על  עְנַין  ַהמוִמין  ׁשֶ ַּהְמַרּגְ ּ ּ ּּ ּ ּ ִּ ַ ,

ם  ָהר ְּדַהְינו  ִאם  ִיְהֶיה  ׁשָ ּב  עם  ִאם  ִיְהיו  ֲחָזֹוּ בו ַ ׁשְ ּיָ ִּקים  ְדַהְינו  ׁשֶ ּ ּ

ָמַסר  ָלֶהם  ִלְראֹות  ִאם  הוא  ָחָזק  ְכמֹו  הוא  ַהִסיָמן  ׁשֶ ִּבְפָרִזים  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ֵפֵרׁש  ַרׁשִ ּׁשֶ ַלח  ְלך'  ְּבפי  "ּ ְּועֹוד  ִיְהֶיה  ִנְקָרא  מום  ִאם  ָהָאֶרץ ,  ָׁשְ

ִֵתְהֶיה  ָרָזה  אֹו  לֹא  ִיְהֶיה  ָבה  עץ ּ ּ ה  ְלָפֵרה  "ומש,  ּ ְהוְצָרך  מֹׁשֶ ׁש ּ

ְּכֵדי  ְלהֹוִדיע  ָלֶהם  עְנַין  ַהמוִמין 'ְּוכו"  ֶּהָחָזק  הוא  ֲהָרֶפה"ָלֶהם   ּ ִ ַ ּ

ִהְסִכימו  ֵביֵניֶהם ּׁשֶ ָכַתב  .  ּּ יַטב  ְבעיָני  ַהָדָבר"ְּוֶזה  ׁשֶ ַּוּיִ ָהָיה "  ֵּ ׁשֶ

ְבֶאֶרץ  ָהִייִתי  יֹוֵדע  ׁשֶ ּטֹוב  ְבעיֵני  ְלַהְסִכים  ֵביֵנינו  ַהמוִמין  ְלִפי  ׁשֶ ּ ּ ַּ ֵּ ּ ּ

ִהְסַכְמנוִי ָרֵאל  לֹא  ָהָיה  ׁשום  מום  ֵמאֹוָתם  ׁשֶ ּׂשְ ּ ִפיר .  ּּ יק  ׁשַ ּוָבֶזה  ַדּיֵ ּּ

ל  ַרׁשִ ֵּתְרצו  ׁשֶ ֶּבָהִרים  וְגָבעֹות  ָאַמר  לֹו  ֵהןי  "ּ ּנֹוְתנֹו  ַאָתה  ִלי ,  ּ

ָרֵאל  ָהיו  ,  ָאַמר  לֹו  ֵהן,  ְּלִנָסיֹון ה  ְלִיׂשְ ֵבין  מֹׁשֶ ֵּהיָכן  ָמִצינו  ׁשֶ ּ כ "כּּ

ֵאלֹות  ו ה  ּׁשְ ֵפֵרט  מֹׁשֶ ִמַמה  ׁשֶ ְּתׁשובֹות  ֶאָלא  ַוַדאי  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ֶּהָחָזק  הוא "ּ

ָהיו  ֵביֵניֶהם  ְוִאם  לֹא  ָהיו '  ְּוכו"  ֲהָרֶפה ָּאנו  ְלֵמִדים  ַהִדבוִרים  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵאינֹו  מום  ַאף  ַמה  ׁשֶ ה  ֶפן  ֹיאְמרו  ׁשֶ ׁש  מֹׁשֶ ַּמְסִכיִמים  ָבֶזה  ָהָיה  חֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ

הוא מום ֲאָבל עָת ּׁשֶ ּ ִהְסִכימו ֵאין ָלֶהם ִפְתחֹון ֶפה ְלַדֵברַּ ּה ׁשֶ ּּ ּ ּ. 

ֵפֵרִשׁ"ּובד ּז  יוַבן  ַנִמי  ַמה  ׁשֶ ּ ּ יבו  אֹוָתנו  ָדָבר"פ  "י  ע"ּ ׁשִ ַּוּיָ ּ ְּבֵאיֶזה "  ּ

ָרֵאל  ָלַדעת .  ל"עכ,  ָּלׁשֹון  ֵהם  ְמַדְבִרים ְַדַמה  ִאְכַפת  ְלהו  ְלִיׂשְ ּ ּ ּ

ַאף  ֶזה  ִהְסִכימו  ֵביֵניֶהם ,  ֹּון  ְמַדְבִריםְּבֵאיֶזה  ָלׁש ֶּאָלא  ִמְפֵני  ׁשֶ ּּ ּ ּ

ְהֶיה  מום   ּיִ ִלים "ועכּׁשֶ ַהְמַרּגְ ּז  לֹא  הֹועילו  ְכלום  ְבַתָקָנָתם  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ִ

לֹא  ִהְסִכימו  ֵביֵניֶהם   ּהֹוִציאו  ִדָבה  ְוָאְמרו  מוִמין  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ם   –ּּ ְּכׁשֵ

ֶנה  ָכך  עָמה ִפְרָיה  ְמׁשֻ ּׁשֶ ּּ ַּ ְ ּ ֶנהּ ִבים ,  ּ  ְמׁשֻ ָהיו  יֹוׁשְ ָראו  ׁשֶ ַּוֲאִפילו  ׁשֶ ּ ּ

ִהְסִכימו   ֶזהו  ַהִסָבה  ׁשֶ ְּבִמְבָצִרים  ׁשֶ ּּ ּ ּ יםְּלַהִכירּּ ֵהם  ַחָלׁשִ ז "עכ,  ּ  ׁשֶ

ִּכי ָחָזק הוא ִמֶמנו"ָּאְמרו  ּ ּּ ּוְלִפיָכך ֲאָמָרה ְבתֹוֵכחֹות" ּ ּ ְ ּ. 

 י"בעזה

 

  

ַמע   ?ְּוָלָמה לֹא ֶהֱאִזיןָּלָמה לֹא ׁשָ

אֹו  ַמֲהַלך  ַמּשָׂ לֹום ,  ְּבְ ָ ינו  ָעָליו  ַהּשׁ ה  ַרּבֵ יר  מֹׁשֶ ַּמְזּכִ
ר   ֶאת  ַהְמאָֹרעֹות ְדּבָ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ֵני  ִיׂשְ ָעְברו  ַעל  ּבְ ּׁשֶ

ָלכֹוֵתיֶהם ַמֲהַלך  ִאְזּכור  ֵחְטא .  ְוֶאת  ַהׁשְ ּּבְ ְ

א  ּבְ ּבָ ְעִפיִלים  ׁשֶ ַּהְמַרְגִלים  ְוֵחְטא  ַהּמַ , ִּעְקבֹוָתיוּ
ר   ֲאׁשֶ ֵניֶהם  ּכַ ׁשְ ם  ְוֵעֶקב ּבִ ֵ ָּעְברו  ְוִהְמרו  ֶאת  ִפי  ַהּשׁ ּ ּ

יֵדי  ָהֱאמֹוִרי פו  ּבִ ך  ִנְרּדְ ּּכָ ם,  ְ ַעם ,  )מה,  א(  ֶנֱאַמר  ׁשָ ׁשֶ
ָרֵאל  ֵהִבין  ֶאת  ָטעותֹו   בו  ַוִתְבּכו  ִלְפֵני   "–ִּיׂשְ ַּוָתׁשֻ ּ ּ ּ

ַמע ', ה קְֹלֶכם ְולֹא ֶהֱא'הְולֹא ׁשָ  ".ִזין ֲאֵליֶכם ּבְ
ְּוִנְרֶאה  ְלָהִבין  ַמּדוַע  ַהָקּבָ ַּחּנון  ְוַרחום  הוא "ׁשֶה  "ּ ּ ּ

ֶּאֶרך  ַאַפִים  ְוַרב  ֶחֶסד  ְוִנָחם  ַעל  ָהָרָעה תוב ("  ְ ְּלׁשֹון  ַהּכָ

יֹוֵאל   יֹוָנה  ב  יג  ּבְ ַמע  ְוֶהֱאִזין  ִלְבִכיֹות ,  )ב,  דְוֵכן  ּבְ ּלֹא  ׁשָ

ִבים  ֵאָליו ָ ׁשֶ.  ַהּשׁ ְמפָֹרׁש  ּוִבְפָרט  ּכְ ֱאַמר  ּבִ " 'הִלְפֵני  "ּנֶ
ם  ֲהָוָי  – רוך  הואה  "ׁשֵ ּּבָ ת ,  ְּ ּמֹוֶרה  ַעל  ִמּדַ ׁשֶ

ך  ֵפֵרׁש  ַרׁשִ[.  ָהַרֲחִמים ְּוַעל  ּכָ ְבָיכֹול "ַּהָקדֹוׁש  י  "ְ ּכִ

ִאלו ַאְכָזִרי ת ַרֲחָמיו ּכְ יֶתם ִמּדַ ֲּעׂשִ  .] ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶזה, "ּ

ה ּוִבְכַלל  ָהִעְנָין  ֵיׁש  ְלָהִבין ּמָ ְלׁשֹון  ַהָפסוק  ּכַ ּ  ּבִ ּ
יוִקים ּּדִ ֶפל  ַהָלׁשֹון,  ּ ם  ַמה  ּכֶ ַמע  :  "ְּלׁשֵ  'הְולֹא  ׁשָ

קְֹלֶכם  ְולֹא  ֶהֱאִזין  ֲאֵליֶכם ְּועֹוד  ַמּדוַע ?  "ּבְ
ַמע"  ְלקֹוְלֶכם" ּוַמהו ?  לֹא  ֶהֱאִזין"  ֲאֵליֶכם"  ְו,לֹא  ׁשָ ּ

 ? ָלֶכם :ִּלְכאֹוָרה יֹוֵתר ְמֻדָיק לֹוַמר" ֲאֵליֶכם"ְלׁשֹון 
ּמוָבא  ָלל  ׁשֶ ים  ּכְ ְּוַלֲהָבַנת  ָהִעְנָין  ִנְרֶאה  ְלַהְקּדִ

ָפִרים ּסְ ין  ְמתוָחה  ַעל  ָהָאָדם ,  ּבַ ת  ַהּדִ ר  ִמּדַ ֲאׁשֶ ּכַ ּׁשֶ
ל  חֹובֹוָתיו ׁשֶ לֹא ,  ּבְ ֵדי  ׁשֶ מֹו  ּכְ יר  ׁשְ לֹא  ְלַהְזּכִ ָּראוי  ׁשֶ ּ ּ

ַקְטְרִגים ְמַעט  ֶר,  ְלעֹוֵרר  ָעָליו  ֶאת  ַהּמְ ַגע ַעד ַוֲחִבי  ּכִ
 . ַיֲעבֹור ַזַעם

תֹו  ָקׁשָ ה  ּבַ ֵתָעׂשֶ ָהָאָדם  תֹוֵבַע  ְודֹוֵרׁש  ׁשֶ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ּכְ ּ ּ ּ
ַיֲענו  לֹו  ין  ְוַהֶצֶדק  ַמִגיַע  לֹו  ׁשֶ ַעל  ִפי  ַהּדִ ְּוטֹוֵען  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ַלֵפי  ַמְעָלה ִדּבורֹו  ְטרוְניֹות  ּכְ ְּוַאף  מֹוִסיף  ּבְ ּ ַעל   ּ
ה  לֹו  ּבְ'ָעֶול'ָה ֲעׂשָ ּנַ ֶ תֹו  ּשׁ ָקׁשָ ל  ִאי  ִמלוי  ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ,

י  ָנה  ְגדֹוָלה  ּכִ ֶזה  ַמְכִניס  ַעְצמֹו  ְלַסּכָ ַמַצב  ּכָ ּבְ ּׁשֶ ּ
ִּנְפַתח  ִפְנָקסֹו ְרִרים   ּ ְתּבָ ּמִ יו  וְכׁשֶ ּובֹוְדִקים  ֶאת  ַמֲעׂשָ ּ

 .   ַּמְחִמיר ַמָצבֹו,  ֵמֶהָעָבר חֹובֹוָתיו
ֲעֵלי  ְלׁשֹון  ַהקֶֹדׁש ְתבו  ּבַ ּעֹוד  ּכָ ּ  ,ְ ּשׁ ִמיָעה  ִהיא ׁשֶ

ַתְנחוָמא ,  ְלֻדְגָמה[ֵּמָרחֹוק  ְוַהֲאָזָנה  ִמָקרֹוב   ּמוָבא  ּבְ ּ

ה  ָאַמר"...  )בַּהֲאִזינו  ( ַמִים,  ֹמׁשֶ ָ ָבִרים  (  ַּהֲאִזינו  ַהּשׁ , לבּדְ

ְעָיהו  ָאַמר.  )א ַמִים  ְוַהֲאִזיִני  ֶאֶרץ,  )ב,  א(  ִּויׁשַ ְמעו  ׁשָ . ּׁשִ

י  ֲעִקיָבא ד,  ָאַמר  ַרּבִ יָו,  ְמַלּמֵ ה  ֶאת ּכֵ ָאַמר  ֹמׁשֶ ן  ׁשֶ

ַמִים  ָהָיה,  ַּהתֹוָרה ָ ּשׁ ָאָדם ,  ּבַ ַמִים  ּכְ ָ ר  ִעם  ַהּשׁ ְוָהָיה  ְמַדּבֵ

ר  ִעם  ֲחֵברֹו ַדּבֵ ּמְ ָאַמר,  ׁשֶ ַמִים,  ׁשֶ ָ ְוָרָאה  ֶאת .  ַּהֲאִזינו  ַהּשׁ

ּנו ַמע  ָהָאֶרץ,  ְוָאַמר,  ָּהָאֶרץ  ְרחֹוָקה  ִמּמֶ ֲאָבל .  ְוִתׁשְ

ָאֶר ָהָיה  ּבָ ְעָיה  ׁשֶ ּנוְיׁשַ ַמִים  ְרחֹוִקים  ִמּמֶ , ּץ  ְוָרָאה  ׁשָ

ַמִים,  ִהְתִחיל  לֹוַמר ְמעו  ׁשָ ך,  ּׁשִ , ְוַהֲאִזיִני  ֶאֶרץ,  ְְוַאַחר  ּכָ

ָהְיָתה ְקרֹוָבה ֵאָליו ים' ְּוכו" ׁשֶ   .]ְועֹוד ַרּבִ
ר ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ֶרך  ֶזה  ִנְרֶאה  לֹוַמר  ּבְ ְַעל  ּדֶ יָון ,  ְ י  ּכֵ ּכִ

ֵח ָרֵאל  ּבְ ָחְטאו  ִיׂשְ ִפיות ,  ְּטא  ָחמורּׁשֶ רוך  ּבֹו  ּכְ ּכָ ּׁשֶ ּּ ְ

ָעה ,  טֹוָבה אֹוָתה  ׁשָ ָּהָיה  ִקְטרוג  ָגדֹול  ּבְ ּ ּ
ין  ָהְיָתה  ְמתוָחה  ֲעֵליֶהם ת  ַהּדִ ּוִמּדַ ּוַמה .  ּ

ם  ַאְכָזִריות ֵ ַהְנָהַגת  ַהּשׁ ָראו  ּבְ ּעֹוד  ׁשֶ ּּ ,
ַתב  ַרׁשִ ּכָ ִפי  ׁשֶ ּכְ יֶתם "י  "ׁשֶ ְבָיכֹול  ֲעׂשִ ּכִ

ת  ַרֲחָמיו   ִאלו  ַאְכָזִריִמּדַ ּּכְ ָּהיו  ְמצוִיים ,  "ּ ּ
יֶהם קו  ֶאת  ַמֲעׂשֵ ִיְבּדְ ָנה  ְגדֹוָלה  ׁשֶ ַסּכָ ּּבְ ּ ּ ,

ְִאם  ָאֵכן  ֵהם  ְראוִיים  ְלָכך ְוָאז  יֹוַכח ,  ּ
יֶהם  לֹוִקים  ה  וַמֲעׂשֵ חֹוָבָתם  ְמֻרּבָ ּׁשֶ

ְכִפיות  טֹוָבה ּּבִ ְיעֹוֵרר  ֲעֵליֶהם ,  ּ ַּמַצב  ׁשֶ ּ
ֶיֶתר  ׂשְ ין  ּבְ ת  ַהּדִ ֵּאת  וַמָצָבם  ַיֲחִמירִמּדַ ּ ,

ַהָקּבָ יָון  ׁשֶ ּוִמּכֵ ָפט  ַיֲעִמיד ה  "ּ ִמׁשְ ֶּמֶלך  ּבְ ְ

ן,  ֶאֶרץ ים  ִלְמנֹוַע ,  ַעל  ּכֵ ֻרּבִ ֵמַרֲחָמיו  ַהּמְ
ְמִאיִלים  ְלָפָניו  ְלַבל  ׂשְ ֵמַהְמַקְטְרִגים  ַהּמַ
לֹא  ָיבֹואו  ָרֵאל  ׁשֶ ְּיַקְטְרגו  ַעל  ִיׂשְ ּּ

ם   ה  ְלַמצֹות  ִעּמָ ְדִריׁשָ ין  ַעל ּּבִ ֶאת  ַהּדִ
יֶהם ַמע  ",  ַמֲעׂשֵ ִנְמַנע "  ְלקֹוְלֶכם'  הלֹא  ׁשָ

ָרֵאל'  ה מֹוַע  ְלקֹול  ִיׂשְ ְ לֹא ,  ִמּשׁ ְּוַעל  ְיֵדי  ׁשֶ
ַעד ,  ֶהֱעָלה  קֹוָלם  ְלָפָניו ָּעַצר  ַגם  ּבְ
ַקְטֵרג   ְלָאך  ַהּמְ " ְולֹא  ֶהֱאִזין  ֲאֵליֶכם"ְַהּמַ

ְּטְרגו ְלֹא  ֻיְצַרך  ְלַהֲאִזין  ִלְדָבָריו  ִאם  ְיַק  –
ֲעבוְרֶכם.  ֲעֵליֶכם ַּוֲאֵליֶכם  ִמְתָפֵרׁש  ּבַ ּ ,

ֵדי ְלַהִציְלֶכם ִמִקְטרוג ּּכְ ּ ּ . 
" ֲעֵליֶכם"ּכְִּיְתָפֵרׁש  "  ֲאֵליֶכם"אֹו  ְלׁשֹון  [

ה  ְמקֹומֹות ַכּמָ זֹאת  ּבְ ּוָמִצינו  ּכָ ִמְזמֹור ,  ּ גֹון  ּבְ ּכְ

א  ֵעיַני  ֶאל  ֶהָהִרים" ְּתִהִלים  (  "ֶאּשָׂ ) א,  קכאּ

ּוֵפְרׁשו  ּבֹו  ָהַרַד צודֹות  ַעל  ֶהָהִריםק  "ּ . ְּוַהּמְ

ְחֵיי  ע  "ְוַע ינו  ּבַ ַרּבֵ ר  (ּּבְ ְדּבָ ּמִ ְלִעְנָין ,  )טו,  כחּבַ

ִעיר  רֹאׁש  חֶֹדׁש ָפָרה  ְוכו,  ׂשֵ ָּהִביאו  ָעַלי  ּכְ ּ' ,

ַתב  ָהַרב  ַהָגדֹול  ר" ּוְלׁשֹון  ָעַלי  ּכָ ִיְצָחק '  ּ

הו"ַאְלָפס  ַז ִהְלכֹוָתיו  ׁשֶ מֹו  ֵאַליּל  ּבְ ְוֵכן ,  א  ּכְ

ים ָפְרׁשִ ֵּפְרׁשו רֹוב ַהּמְ ּ [." 

ִמיָעה  ָלֶהם  ָהָיה  ְ ֶעֶצם  ִאי  ַהּשׁ ּבְ יֹוֵצא  ׁשֶ
ְּוָכל  ַמְטָרָתה ,  ַרֲחִמים  ֻמְפָלִגים  ֵאין  ֵקץ

לֹא   ִאים ְֻיְצַרך  ּׁשֶ ַקְטְרִגים  ַהּבָ ְלַהֲאִזין  ַלּמְ
ָרֵאל ַעם ,  ְּלעֹוֵרר  ִקְטרוג  ַעל  ִיׂשְ ַמה  ׁשֶ

ב  ְלַאְכָזִריותִיׂשְ ָּרֵאל  ָחׁשַ ָהֱאלִֹקים ,  ּ
ָבה ְלטֹוָבה וְלַרֲחִמים  .ָּחׁשְ
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ 
 לעילוי נשמת 

 ה"עוס טובה בת טאמרת סבתי 

 אב-מנחם' ו' נפ

 ה" עיוכבד בת שרה מרת אחותי

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָבִרים ָּפָרׁשַ ָליֹון   •ּדְ        •23  ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ם ַמה ָזָנב ְלַבֲעֵלי  יםְלׁשֵ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  )1( ?ַהַחּיִ
ֲעֵלי  ַהַחִיים  ֵיׁש  ָזָנבש  "יתַהּבֹוֵרא   ים  ִמּבַ ְלַרּבִ ה  ׁשֶ ָּעׂשָ ׁש  ִלְצָרִכים  ׁשֹוִנים.  ּ ּמֵ ֲעֵלי  ַהַחִיים,  ַּהָזָנב  ְמׁשַ ין  ּבַ ֹוָנה  ּבֵ ֶהְתֵאם  ַלִהְתַנֲהלות  ַהּשׁ ּּבְ ְיעו ֶחְלָקם  ִיְס;  ּ ּּתַ ּ

ּּבֹו  ְלִנווט ׁש  ַהָזָנב  ִלְתִמיָכה  וְתנוָעה,  ֵמֶהם  ַלֲהָגָנה,  ּ ּמֵ ְּלֶחְלָקם  ְיׁשַ ּ ן  ּ ַעט  ֵמֶהם  יוְבאו  ְלַקּמָ ּמְ ים  נֹוָסִפים  ׁשֶ ּמוׁשִ ה  ׁשִ ְּוָכֵהּנָ ּ ְזָנבֹוָהַאְרֵיה.    ּ ׁש  ּבִ ּמֵ ּתַ ֵדי     ִמׁשְ ּכְ

אֹוְיָביו ְכָלל  אֹוְיָביו.  ַלְחּבֹט  ּבְ רֹוֵבץ,  ּבִ ֵעת  ׁשֶ ַצֲערֹות  אֹותֹו  ּבְ ּמְ ַּגם  ַחיֹות  ְקַטּנֹות  ׁשֶ ה  ְמֻדֶיֶקת.  ּ ר  ַמּכָ ְקֵצה  ַהָזָנב  ְמַאְפׁשֵ ּבִ ה  ׁשֶ ְּוַהגוׁש  ַהָקׁשֶ ּ ּּ ְלָהִניס   ּ

ִזיִקים ּוְלַהְכִריַע ֶאת ַהּמַ ך ָיבֹוא (. ּ   )י"בעזהְֶהְמׁשֵ
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ית ַהְכֶנֶסת ֲאַתר ּבֵ ָליֹון ּבַ ִּנַתן ְלהֹוִריד ֶאת ַהּגִ ּּ  www.hv5t.org  

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

ïé Åá Àì  íé Äø Èö Àn Çää Èò ÀL Äú Àå á Èà Àa   ן ֶׁשֵהִביא ְִחּנוּך ַׁהִמְקָדשְלֻחְרּבַ ּ ּ  

י  ַרב   ר  ּבֵ ל  ּבַ יר  ּכָ ה  ַהְמַזְעֵזַע  ַמּכִ ֲעׂשֶ ַקְמָצא  וַבר  ַקְמָצא ְויֹוֵדַע  ֶאת  ַהּמַ ּּבְ
ן   ֵהִביא  ְלֻחְרּבַ ֶ ְקָדׁשּשׁ ַמֶסֶכת  ,  ַּהּמִ ּמוָבא  ּבְ ּּכַ יִטין  ּ ְּדַבר ְוֶזה  ,  )ב"נה  ע(ּגִ
ְקָצָרה ה  ּבִ ֲעׂשֶ ה  ָאָדם    :ַהּמַ ְּסעוָדה  וִבֵקׁש  ִמֶאָחד  ָעׂשָ ּ ׁשֹו  ּ ּמָ ִיְקָרא ׁשַ ּׁשֶ

ׁש  ָטָעה  ְוֵהִביא  .  ִליִדידֹו  ַקְמָצא ּמָ ַ מֹו  ַהּשׁ ְ ּשׁ ְמקֹומֹו  ֶאת  ׂשֹוְנאֹו  ׁשֶ ר ּבִ ָהָיה  ּבַ
ֹוֵנאּנֹוְכחותֹו  .  ַקְמָצא ר  ַקְמָצא  ַהּשׂ ל  ּבַ ל ֶאת  ִקְלְקָלה  ,  ׁשֶ ַּמָצב  רוחֹו  ׁשֶ ּ
ַעל   ַּהְסעוָדה  ּבַ ךְוֵכיָון  ּ ּכָ קֹוםָּפָנה  ֵאָליו  ְוָדַרׁש  ,  ְׁשֶ נו  ַלֲעֹזב  ֶאת  ַהּמָ ִּמּמֶ ר .  ּ ּבַ

ה  וִבֵקׁש   ַּקְמָצא  ִהְתַמֵלא  ּבוׁשָ ּ ּ ָבר  ּ ּכְ יָון  ׁשֶ ּכֵ ַעל  ַהְסעוָדה  ׁשֶ ִּמּבַ אּ ַּיִניַח  לֹו ,  ּבָ
ּבֹונֹו  ַהְפָרִטיְּוהוא   ִית  ֵסֵרב  ְַאך  .  ֹּיאַכל  ַעל  ֶחׁשְ ַעל  ַהּבַ תֹוּבַ ב  ַעל  ְדִריׁשָ :ְּוׁשָ

ְנֹוְכחוְתך  ַמְפִריָעה  ִלי ֶכף  וִמָידּקום  ,  ּ קֹום  ּתֵ ַּוֲעֹזב  ֶאת  ַהּמָ ם  ּכְ  .ּ ר ּגַ ּבַ ׁשֶ
ֵלם  ַּקְמָצא  ִהִציַע   ְּלַפצֹותֹו  וְלׁשַ ּ ְּמִחיר  ֲחִצי  ַהְסעוָדה  ַוֲאִפילו ֵאת  ּ ּ ּ

ִהִציַע   ׁשֶ ֵלם  ֶאת  ַהְסעוָדה  ּּכְ ְּלׁשַ ּ ָלּה  ַעל  ּ ים  ּּכֻ ּבֹונֹו  לֹא  ִהְסּכִ ִית ֶחׁשְ ַעל  ַהּבַ ּבַ
ר  ַקְמָצא   ּבַ ַפס  ּבֹו  ,  ִמְתַמְהֵמַה  ָלֵצאתְוִכְראֹותֹו  ׁשֶ הּתָ בוׁשָ ְּוהֹוִציאו  ּבְ ר .  ּ ּבַ

ה  ַקְמָצא   ָתה  לֹוּלֹא  ָסַלח  ַעל  ַהּבוׁשָ ֶנֶעׂשְ בו  ,  ּׁשֶ ָקָהל  ָיׁשְ ּבַ ְפָרט  ׁשֶ ּּבִ ם ּ ּגַ
ְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ְולֹא   ְלָהַרע  ְלָכל ,  ַּהנֹוָרא  ִמּכֹלְוֶהְחִליט  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ,  ִּמחוּתַ

א  ִלְפֵני  ַהֵקיָסר  .  ַּהְיהוִדים ּהוא  ּבָ ַהְיהוִדים  ָמְרדו  ּ ְּוָאַמר  לֹו  ׁשֶ ּ ֵקׁש .  ּבֹוּ ּּבִ
ּוַבר  ַקְמָצא  ִהִציַע  לֹו  ַּהֵקיָסר  הֹוָכחֹות   לַֹח  ַעל  ָידֹו  ּ ן  ִלׁשְ ַיְקִריבו ָקְרּבָ ּׁשֶ ּ

ֵבית  ֲּעבורֹו   ְקָדׁש  ַוִיָוַכח  ּבְ ַּהּמִ ַהְיהוִדים  ְמָסְרִבים  ְלַהְקִריבֹוּּ ּׁשֶ ים .  ּ ִהְסּכִ
ַּהֵקיָסר  ְלַנסֹות  ֶאת  ַהְיהוִדים   ּ ַלח  ּ ר  ַקְמָצא  ֵעֶגל  ְוׁשָ ֻמְבָחר  ְלֵבית ִעם  ּבַ

ְקָדׁש ֶדֶרך  .  ַּהּמִ ְּבַ ר  ַקְמָצא  ֶאת  ּ ַעל  ָּפַצע  ּבַ אֹו  ּבַ ָפָתיו  ַוֲעׂשָ ׂשְ ּמום ָהֵעֶגל  ּבִ
ֶזה  לֹא   ן  ּכָ ָקְרּבָ יֹוְדעֹו  ׁשֶ ן  ְיֵהא  ּּבְ ִּדין  וְדָבִרים ְלַאַחר  ,  ְוָאְמָנם.  ְלַהְקִריבִּנּתַ ּ

ם  ( ָמָראְּראו  ׁשָ ּגְ ִּנְמְנעו  ַהְיהוִדים  ִמְלַהְקִריב  ֶאת  )  ּבַ ּ ןּ ַּהֵקיָסר  ָרָאה .  ַּהָקְרּבָ
ָכך   ַהְיהוִדים  ֵאיָנם  ֶנֱאָמִנים  ְּבְ ּהֹוָכָחה  ׁשֶ ֵהִביָאה ּ ְלֹו  ְוֶנֱעַרך  ְלִמְלָחָמה  ׁשֶ

ן   ִית  ְלֻחְרּבַ ָרֵאל  וְלַמָצב  ְוַהְגָלַית  ַהּבַ ָּהָעם  ֵמֶאֶרץ  ִיׂשְ ּה  ָאנו ּ ַּהנֹוְכִחי  ּבָ ּ
רוִיים  ְמֵהָרה ּׁשְ יַח ּבִ ׁשִ ָיבֹוא ַהּמָ ָיֵמינו ָאֵמןַּעד ׁשֶ  .ּּבְ
ּמוָבן   ַעל  ּּכַ ּבַ וָרהׁשֶ ּשׁ ַּהְסעוָדה  לֹא  ָנַהג  ּכַ ּ ם  ַהֲחָכִמים .  ּ ּגַ ֵכן  ׁשֶ ְוִיּתָ

ְסעוָדה   פו  ּבַ ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶ ּּשׁ ל  ֶאת  ן  ּתְֵלַמָּהיו  ְצִריִכים  ּּ ַעל  ִּהְתַנֲהגותֹו  ׁשֶ ִיתּבַ . ַהּבַ
ל  ָמקֹום ר  ַקְמָצא  ,  ַּהַטֲענֹותַעל  ַאף  ,  ִמּכָ ּבַ ֵרר  ׁשֶ ָּהָיה  ְמֻקְלָקל  ֵמִעָקרֹו ִמְתּבָ

ַּהִנְלַמד  ִמַדְרֵכי  ְפֻעָלתֹו  ּוְכִפי   ּ בולֹות,  ָהַאְכָזִריתּּ גוַבת  ַהָנָקם  ַחְסַרת  ַהּגְ ִּמּתְ ּּ ,
ָאה  ְלִספוָקּה  ַעד   לֹא  ּבָ ּׁשֶ ּ לו  ִמִסְכסוך  ּ ָרֵאל  ִיְסּבְ ל  ִיׂשְ ּכָ ְׁשֶ ּ ִעם  ֵקיָסר  רֹוִמי ּּ

ַאְכָזִריותֹו  ָהְיָתה   ּׁשֶ ל  ַמה  ּ ם  ָדָבר  ִמּכָ ֶמֶרד  ְוַהּתֹוָצאֹות ּׁשֵ ן  ּכְ ּמֵ ִנְרֶאה  ִמְסּתַ ֶ ּּשׁ
רורֹות ָּהיו  ּבְ ל  .  ּ ְנָאָתם  ׁשֶ ָאה ְּואוַלי  ׂשִ ְסעוָדה  ּבָ ְלִמיֵדי  ַהֲחָכִמים  ּבַ ּּתַ ּ

רות  ֵמ יות  ַהְמֻפְקֶפֶקת  ֶּהּכֵ ֻּמְקֶדֶמת  ִעם  ָהִאיׁשִ ּ גוָבתֹו  ַהנֹוָרָאה  ְלַהֲחִריד ּּ ּתְ ּׁשֶ ּ
יותֹוֵהִעיָדה ַעל  ִּאיׁשִ ּ. 

ך ך  אֹו  ּכָ ְּכָ ה  ,  ְ ֲעׂשֶ ֵּיׁש  ְלָהִבין  ַמדוַע  ַהּמַ ם  ַעל  ַקְמָצא  ּ ר ִנְקָרא  ּגַ ְוַגם  ַעל  ּבַ
ף  ֲהֵרי  ,  ַקְמָצא ּתָ ָכל  ֶזהַקְמָצא  לֹא  ָהָיה  ׁשֻ כור.  ּבְ ָלל ַקְמָצא  ,  ְּוַכּזָ לֹא  ָהָיה  ּכְ

קֹום ּמָ ל    ,ּבַ ׁשֶ ל  ּבְ ׁשָּטעותֹו  ׁשֶ ּמָ ַ ֲאִפילו  לֹא  ָיַדע  ,  ַהּשׁ ֵכן  ׁשֶ ַּעל  ִקיוָמּה ְּוִיּתָ ּ
ל  ַהְסעוָדה ּׁשֶ ּוַמדוַע  ,  ּ ּ ה  ּ ֲעׂשֶ א  ֶאת  ַהּכֹוֶתֶרתַהּמַ ה  נֹוׂשֵ ַּאַקְמָצא  וַבר ":  ַהּזֶ

ַּקְמָצא  ָחרוב  ְירוָשַלִים יָמה  ַאַחת    "ּ ְנׁשִ ירֹו  ּבִ ּוַמדוַע  ְלַהְזּכִ ּ ר  ַקְמָצא  ִעם  ּ –ּבַ
יות  אֹוָתּה ּ  ִאיׁשִ יִרים    ?ְּמֻפְקֶפֶקתּ ֲאִפיֵקי "ֵסֶפר  ַּעל  ִפי  (ֶאת  ָהִעְנָין  ּוַמְסּבִ

ֵּאִלָיהו ֵּאִלָיהו  ָלַרב    "ּ ַהְרׁשַָעל  ,  )ַּקָיםֶאְליֹוַחאי  ּ ֶּדֶרך  ִדְבֵרי  ַהּמַ ר א  "ְּ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ַקְמָצא   ּוַבר  ַקְמָצא  ָהיו  ּׁשֶ ֵדנו.  ָּאב  וְבנֹוּ ּוָבא  ְלַלּמְ ָהַרְעיֹון    ,ּ ָהַאְכָזִרי ׁשֶ

ַלל   ָרֵאל  ְלָהִמיט  ָאסֹון  ַעל  ּכְ ל  ֵמֲחַמתִיׂשְ ה  ׁשֶ ל  ּ  ּבוׁשָ ֹקֶמץ ִאיׁש  ֶאָחד  אֹו  ׁשֶ
ים ִחנוך  ְמקֹוָרּה  ,  ֲאָנׁשִ ְּבַ ּ ָרַכׁש  ַּהְקלֹוֵקל  ּ ֵבית  הֹוָריוׁשֶ ִהְרִעיף  ָעָליו  .  ּבְ ִּפנוק ׁשֶ ּ ּ

ה   חוׁשָ יַע  לֹו  ַוֲאבֹוי  ְּוָנַטע  ּבֹו  ֶאת  ַהּתְ ַהּכֹל  ַמּגִ הו  ׁשֶ , ִלְפֹגַע  ּבֹוָיֵעז  ִּאם  ִמיׁשֶ
י  ָאז   ל  ָהעֹוָלם  ֶיֱחַרבּכִ ְּואוַלי  ִמַטַעם  .  ּכָ ר  לֹא  ,  ֶזהּ ר  ַקְמָצאִנְזּכַ מֹו  ֶאָלא  ּבַ , ּׁשְ

ָאִביו ִהְתַנֲהגותֹו ְמקֹוָרּה ּבְ ֵדנו ׁשֶ ְלַלּמְ ּׁשֶ ּ ּ. 

ְַהחֶֹשךְֹוך ּתׁ ֶשּמִרֹואָה ׁ 

ְבֵרי  ְידּוִעים   הַהזַֹּהר  ּדִ ַצּוֶ ת  ּתְ ָפָרׁשַ אֹור    ,)א"קפד  ע(  ַּהָקדֹוׁש  ּבְ י  הּוא ׁשֶ ֲאִמּתִ

א ֶזה  ַהּבָ ךְ  ִמּתֹוך  ּכָ ֵלית  "  –.  ְַהֹחׁשֶ ּגֹוּא  ֶאָלא  ַההּוא  ְדָנִפיק  ִמְנהֹוָרּדְ

ֶזה    ."אֲחׁשֹוָכ יֹוֵצא  ּבָ יִריםּּכַ ִקים  ְוֶנְהּפִָכים  ַּמָצֵבי  ׁשֶ,  ַמְסּבִ ין  ַהִנְמּתָ , ְלַרֲחִמיםּּדִ

דֹוִלים  ִבים ְלַרֲחִמים ּגְ ר יֹוֵתר ֶנְחׁשָ ָהָיה ֵמִעָקרֹו ַרֲחִמיםַרֲחִמים ֵמֲאׁשֶ  .ּׁשֶ

ֵבין  ָצִריםִקְרַבת ֱאלִֹקים ּבְ  ַהּמְ

ין " יגּוָה  ּבֵ ל  רֹוְדֶפיָה  ִהׂשִ ם  טֹוב  ַהָקדֹוׁש  ָאַמר  ַעל  ַהּפָסּוק  ּכָ ַעל  ׁשֵ ַּהּבַ ּ

ָצִרים ָיִמים  ֵאלו  ֵה,  ַהּמְ ִּמּפְֵני  ׁשֶ ּ ִביָרהּ ל "ְוִסְטָרא  ַאֲחָרא  ר,  ּם  ְיֵמי  ַהׁשְ
ה,  ּגֹוֵבר ְתַחֵזק  ּבַ ּמִ ּוִמי  ׁשֶ ר  ַעל  ַהֵיֶצר  ָהַרע'  ּ ּבֵ ָיִמים  ֵאלו  וִמְתּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

יו ַמֲעׂשָ ּפֵׁש  ּבְ ת  ְיסֹוד  ַהָקדֹוׁש,  ּוְמַפׁשְ ְקֻדׁשַ ּוִבְפָרט  ּבִ ּ ִכיָנה ,  ּ יג  ַהׁשְ ַּמׂשִ ּ
ָיִמים  ֵאלו יֹוֵתר  ּבְ ּּבְ ָיִמים  ֵאלוְוֶז,  ּ ֶזה  ּבְ יַח  ּבָ ּגִ ׁשְ ּמַ רור  ְלִמי  ׁשֶ ּה  ּבָ   ְוֶזה ,ּּ

ן  ּפֵרּוׁש   ם  ּכֵ ת"  עהט"בעש("  'ִאם  ּתֹוִציא  ָיָקר  ִמזֹּוֵלל  ְוגֹו)  וִיְרְמָיה  ט(ּגַ

ם , ְּמִגַלת ֵאיָכה מּוֵאל"ִּמׁשֵ  ")ִזְכרֹון ׁשְ

ֵסֶפר   אּור  ַעֵין  ּבְ ָרֵאל  "ּּוְלֶיֶתר  ּבֵ ִניּפְִרֵקי  ָאבֹות  ּפֶֶרק  (ֲעבֹוַדת  ִיׂשְ יד   )ׁשֵ ּגִ ַלּמַ
י   ָרֵאל  ַרּבִ יק  ,  א"ִזיָעיץ  ִנ'אְזָקִמִיׂשְ ָבָריו  ְוַנְעּתִ ְוַעל  ָיִמים "ְמַעט  ִמּדְ

ָצִרים)ג,  ֵאיָכה  א(ֵּאלּו  ֶנֱאַמר   ין  ַהּמְ יגּוָה  ּבֵ ל  רֹוְדֶפיָה  ִהׂשִ ָּכל ּפֵרּוׁש  ,  ּ  ּכָ
יגוָה,  ה"רֹוְדֵפי  ָי ִּהׂשִ ַרך  יֹוֵצא  ְלֵעֶזר  וְלַסַעד  ָלנ,  ּ ִּכי  ַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְ מֹו ּ,וּ   ּכְ
תּוב   ּכָ מֹות  ג(ׁשֶ ר  ֶאְהֶי"  ֶאְהֶי)יד,  ׁשְ יַמְטִרָיא  כ,  ה"ה  ֲאׁשֶ א  יֹום "כֵּאלּו  .  א"ּּגִ

ֶעְזָרָתם ם  ּבְ ָצִרים  ֶאְהֶיה  ִעּמָ ין  ַהּמְ ּבֵ ְְלָכך  ַקל  ְלִהְתָקֵרב  ַעְצמֹו  ֶאל .  ׁשֶ

ָאר  ָיִמים ָיִמים  ֵאלו  ִמׁשְ ַרך  ּבְ ַּהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ּ ּ ֻדְגָמא  ּוָמ,ְ ר   ּכְ ַהׂשַ ׁשֶ ל  ּכְ ּׁשַ
ַקל  ָלבֹוא  ֶאְצלֹו  ֵמֲחַמת  ַהׁשֹוְמִרים  לֹו  ָאז  ֵאינֹו  ּבְ ּפָָלִטין  ׁשֶ ב  ּבַ ּיֹוׁשֵ ּ

דֹוָלה  ִלְראֹות  ּפָָניו ׁשּוָרה  ּגְ ְַהסֹוְבִבים  אֹותֹו  ְוַגם  ָצִריך  ְלָהִביא  לֹו  ּתְ ּ ,
ׁש ֶרך  ַקל  ָלֹבא  ֶאְצלֹו  ְוַגם  ּתְ ר  יֹוֵצא  ַלּדֶ ַהׂשַ ׁשֶ ְֲאָבל  ּכְ ּוָרה  מּוֶעֶטת ּ

ד ֵעיָניו  ּבְ ָבה  ּבְ ֵסֶבר '  ֶנְחׁשְ ל  אֹותֹו  ּבְ ַחָלה  ָיָפה  ּוְמַקּבֵ לּוְסָקאֹות  אֹו  ּבְ ּּגְ

ֶרךָיפֹות  ּפִָנים   ּדֶ הּוא  ּבַ ין  ֲהרֹוֶאה  אֹותֹו .  ְֵמֲחַמת  ׁשֶ ְּוַהִחלּוק  הּוא  ּבֵ

ֶרך ּדֶ ֵביתֹו  ָלרֹוֶאה  אֹותֹו  ּבַ ֵביתֹו  ,  ְּבְ י  ֲהרֹוֶאה  אֹותֹו  ּבְ ָיכֹול  ִלְראֹות ּכִ
ָגָדיו ט  ִמּבְ הּוא  ֻמְפׁשָ ׁשֶ ֶרך  רֹוֶאה  אֹותֹו ,  אֹותֹו  ּכְ ּדֶ ְְוָהרֹוֶאה  אֹותֹו  ּבַ

ְבָגָדיו הּוא  ְמֻעָטף  ּבִ ׁשֶ ֶרך  יֹוֵתר .  ּּכְ ּדֶ ל  ָמקֹום  ִלְראֹות  אֹותֹו  ּבַ ְֲאָבל  ִמּכָ

הּוא  רֹוֶאה  א,  ַקל מֹו  ׁשֶ ַּאך  אֹוָתּה  ְרִאָיה  ֵאיָנּה  ְמֻצְחַצַחת  ּכְ ֹותֹו ְ
ֵביתֹו ּוְבָיִמים  ָהֵאלו  יֹוֵצא  ַהּבֹוֵרא  ב.  ּבְ ּה  ֵמֲחַמת  ֶחְזַקת  ַהָיִמים "ּּ

ם עֹוד ' ְוכּו ."ַּוֲחִריפוָתם ִרְמֵזי ָיִמים ֵאלּוַּעֵין ׁשָ  .ּּבְ

ל  תֹות ׁשֶ ּבָ ָצִריםַּמֲעַלת ַהׁשַ ין ַהּמְ  ּבֵ

ֵסֶפר   ַתב  ּבְ מּוֵאל"ּכָ ם  ִמׁשְ ת  ַמְסֵעי  "  (ּׁשֵ ַנת  ּּפָָרׁשַ ם )  ע"תר'הׁשְ ִּמׁשֵ
ַּהְיהּוִדי  ַהָקדֹוׁש   יְסָחא(ּ ין "  ,א"ִזיָעה  "זצללה  )ִמּפְַרׁשִ ת  ּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ַּהְמָצִרים  הוא  ִכְבָכל   ית  ּ ִליׁשִ עוָדה  ַהׁשְ ֵעת  ַהּסְ ת  ּבְ ּבָ ּׁשַ הוא  ַרֲעָוא ּ ּׁשֶ
ַרֲעִוין ִמְנָחה  ,  ּדְ ִמיד  ּבְ ּתָ ת  הּוא  ְזַמן  ַהְינּו  ְלִפי  ׁשֶ ּבָ ין  ּוְבׁשַ ְֶנְהּפַך ּדִ

ַרֲעָוא ין  ּוְבֵבן  ,  ְלַרֲעָוא  ּדְ ֵהם  ְיֵמי  ּדִ ָצִרים  ׁשֶ ת  ֶנְהּפַך ַהּמְ ּבָ ׁשַ ְָלֵכן  ּבְ

ַרֲעִוין ּפֵֵרׁש  ַעל  ּפִי  ַּעֵין  (  "ק"  עכתדה,ְלַרֲעָוא  ּדְ ם  ַמה  ׁשֶ , ְּוַהִנְלַמד  ִמזֶּה  )ֶזהׁשָ
ַעת   ׁשְ תִמְנָחה  ּׁשֶ ּבָ ל  ׁשַ ֶבת  ,  ׁשֶ ַרֲעִויןַרֲעָוא  "ֶנְחׁשֶ , ְרצֹון  ָהְרצֹונֹות  –"  ּדְ
ַמן  ִמְנָחה  הּוא  ְזַמן  ִּמׁשּום   זְּ יִניםׁשֶ ל  ּדִ ת  ,  ׁשֶ ּבָ , ַרֲחִמיםִעְנָיָנּה  ֹקֶדׁש  ְוׁשַ
ָאה  ְוָלֵכן   ּבָ ׁשֶ יֹום  ּכְ ין  ּבְ ַעת  ּדִ ל  ַרֲחִמיםׁשְ ִרים  ָהַרֲחִמים  ֶיֶתר ,  ׁשֶ ּבְ ִמְתּגַ

ֵאיָנם   עֹות  ֲאֵחרֹות  ׁשֶ יןַעל  ׁשָ עֹות  ּדִ ֱהיֹות  ,  זֶה  יֹוֵצאַעל  ּפִי    .ׁשָ ְיֵמי ׁשֶ ּׁשֶ

ָצִרים ין  ַהּמְ ין  ֵהם  ּבֵ תֹות  ,  ְיֵמי  ּדִ ּבָ ֶהם  ַּהׁשַ ַחלֹות  ּבָ יִקים  אֹוָתם ּׁשֶ ַמְמּתִ
דֹוָלה ְוָלֵכן , ְלַרֲחִמים ָאר ַמֲעָלָתם ּגְ ָנהִּמׁשְ תֹות ַהׁשָ ּבָ     .ּׁשַ

 


