
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ָבת   ָּאַמר  ַרִבי  ַאָחא  ַבר  ַאָבא  ו  "פטּׁשַ ּ י "ארּ
נוי  ְבָגִדים  ִמן  ַהתֹוָרה ִּמַנִין  ְלׁשִ ּּ ּ ֶנֱאַמר ,  ּ ּׁשֶ

ט  ֶאת  ְבָגָדיו  ְוָלַבׁש  ְבָגִדים  ֲאֵחִרים" ּוָפׁשַ ּ ּ "
ָמעאל ְֵוָתָנא  ְדֵבי  ַרִבי  ִיׁשְ ְִלְמָדה  תֹוָרה  ֶדֶרך ,  ּ ּ ּ ּ

ל  ָבֶהם  ְקֵדָרה  ְלַר,  ֶאֶרץ ִבׁשֵ ְּבָגִדים  ׁשֶ ּ ּבֹו  ַאל ּּ
ִּיְמזֹג  ָבֶהם  כֹוס  ְלַרבֹו ּ ים.  כ"ע,  ּ , ָרִאיִתי  ַמְקׁשִ

ַּמה  צֶֹרך  ַלָדָבר  ְוֶזה  ְרָאָיה  ִמן  ַהתֹוָרה ּ ְ   ִאם ,ּ
ְְוַהְסָבָרה  נֹוֶתֶנת  ָכךת  "ַהד ּ ְּוַגם  ָהעיון ?  ּ ּ ִ

מוָרה  ִמׁשום  יׁש  ְדֵאין  זֹו  ְדִחָיה  ּגְ ַּיעקֹב  ִהְרּגִ ּּ ּ ּ ּ ֲ
ת  ְכהוָנהל  "ְּדי ְּקֻדׁשַ ּ אִניּ . ל"עכ,  ּ  ְלָגבֹוַה  ׁשַ
ה ד  "ּוְלע ׁשָ ָיא  ְולֹא  ַהְרּגָ ֵּאין  ָכאן  לֹא  ֻקׁשְ

ִּמׁשום  ְדבפ ּ ְּדיֹוָמא  ַדף  ב  "ּ ֵּמִקיׁש  ְבָגִדים ו  "כּ
ט פֹוׁשֵ לֹוֵבׁש  ִלְבָגִדים  ׁשֶ ּׁשֶ ַּמה  ְלַהָלן  ִבְגֵדי ,  ּ ּ
ּקֶֹדׁש  ַאף  ָכאן  ִבְגֵדי  קֹוֶדׁש ל "ַּמה  ַתכ  "א,  ּ

ְּפחוִת"  ֲאֵחִרים" י "רּים  ֵמֶהם  ִכְדָתָנא  ְדֵבי  ּ
ל  ָבֶהם  ְקֵדָרה  ְלַרבֹו  ְוכו ִבׁשֵ ְּבָגִדים  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ'

ִיְהיו  ֻהְכַרח ַהָכתוב לֹוַמר ׁשֶ ּוֵמעָתה הֹוִאיל ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַ
ִּבְגֵדי  קֹוֶדׁש  ְולֹא  ִבְגֵדי  חֹול ְלהֹוָצַאת '  אפי,  ּ

ן  ַהָצבור  ַבַתפוַח ַּהֶדׁשֶ ּּ ּ ֵאין  עֹוד  ָמקֹום  לֹוַמר ,  ּ
אִני ְלָגבֹוַה ְדָהא ָהָכא ַנֵמי ִּד ת ְכהוָנה ׁשַ ְּקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ

ֵזַרת  ַהָכתוב '  ִּבְגֵדי  קֶֹדׁש  ְוַאִפי'  בעי ָּהִכי  ּגְ ּ
ִיְהיו  ְפחוִתים  ֵמָהִראׁשֹוִנים ִּהיא  ׁשֶ ּּ ּוַמאי ,  ּ

ל  ָבֶהם י  "רְּדָתָנא   ִבׁשֵ ֶּדֶרך  ֶאֶרץ  ְבָגִדים  ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ִּאיְצְטִריך  ְכֵדי  ְלָפֵר'  ְּוכו ְ ּׁש  ַטעָמא  ִדְקָראּ ֲ ,
ר  ְקָרא  ִאְצְטִריך  ְלגוֵפיה  לֹוַמר  ֲּאָבל  עּקָ ּ ְ ִ

ִיְהיו  ִבְגֵדי  קֶֹדׁש  ַדְוָקא ּׁשֶ ּ ּ ּוֵמעָתה  ִאין  ֲהִכי ,  ּ ַּ
ִאם  לֹא  ָהָיה  אֹוֵמר  ַהָכתוב   ָּנֵמי  ׁשֶ " ֲאֵחִרים"ּ

ַמע  ְפחוִתים ְּדַמׁשְ ּ ּלֹא  ָהִיינו  אֹוְמִרים  ֵכן ,  ּ ּ
ִּמֹכַח  ַהְסָבָרא  ְוַה ִהְקִפיד ּ ֶּדֶרך  ֶאֶרץ  הֹוִאיל  ׁשֶ ּ ְ ּ

ִיְהיו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ַדְוָקא ַּהָכתוב ׁשֶ ּ ּּ ּּ.   

 י"בעזה

 

  

ְלֶהֶבת  יקֹוד ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְלֶהֶבת ּבִ יקֹוד ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְלֶהֶבת ּבִ יקֹוד ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְלֶהֶבת ּבִ יקֹוד ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ  ּבִ

ל  ַהַלְיָלה יִה" ַח  ּכָ ְזּבֵ ּא  ָהעָֹלה  ַעל  מֹוְקָדה  ַעל  ַהּמִ
ַח תוַקד ּבֹו ְזּבֵ ַּעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ  )ב, ויקרא ו(" ּ

ה  ִמקֹוְבִרין  ַזַצ י  מֹׁשֶ ם  ַרּבִ ֵ ֶּרֶמז  ָנֶאה  מוָבא  ִמּשׁ : ל"ּ
ֲעבֹוַדת ִאם  ְרצ  –"  ִהיא  ָהעֹוָלה" ֹּוְנך  ְלִהְתַעלֹות  ּבַ ָ

ה  ֶאת  ֲעבֹוָדתֹו    –"  ַעל  מֹוְקָדה"',  ית'  ה ' יתֲעׂשֵ
ִהְתַלֲהבות ֵאׁש קֹוֶדׁש, ּּבְ  . ּבְ

יֵקי  ַהּדֹורֹות  ַצּדִ ְמלֹא  ָזֳהָרה  ּבְ ַּהְנָהָגה  זֹו  ִנְתַגְלָתה  ּבִ ּ ּ
ַית  ְרצֹון  ַהּבֹוֵרא   ֲעׂשִ ק  ּבַ ִהְתַלֲהבות  ְוַהֵחׁשֶ ּׁשֶ ש "יתּ

ֲעבֹוַדת ֵהִבי ָּאה אֹוָתם ְלַדְרגֹות ְגבֹוהֹות ּבַ  .'ית' הּ
ִליָט ִוד  ַאּבוֲחִציָרא  ׁשְ י  ּדָ י א  "ֵּהִעיד  ַרּבִ ַעל  ָאִביו  ַרּבִ

ַחר,  ֵמִאיר ַ עֹוד  ֶטֶרם  ָיִאיר  ַהּשׁ ַתן ,  ׁשֶ ּנִ ְּוקֶֹדם  ׁשֶ
ין  ְתֵכֶלת  ְלַכְרִתי ְּלַהְבִחין  ּבֵ ְתׁשוָקה ,  ּ ֲעָרה  ַנְפׁשֹו  ּבִ ּּבָ

ַרךַלֲעבֹוַד ם  ִיְתּבָ ֵ ּעֹוד  ְמַעט  ִנְתַעֵטף '.  ְת  ַהּשׁ
יַח  ְתִפִלין ִציִצית  ְוַנּנִ ּּבַ ּ ֹחֶסר  ְמנוָחה  –'  ּ , ָּלַחׁש  ּבְ

ַּפַעם  ַאַחר  ַפַעם ִהִגיַע  ְזַמן  ִציִצית  וְתִפיִלין.  ּ ֶ ּוִמּשׁ ּּ ,
ְדָמה  ּנִ ִהְתַלֲהבות  וְתׁשוָקה  ַעד  ׁשֶ ִּהְסַתֵער  ֲעֵליֶהן  ּבְ ּ ּ ּ

ֵמַח ַצֲעצוַע  ָחָדׁשְלֶיֶלד  ַהּשָׂ מֹותֹו  לֹא ָרָאה לֹו ,  ּ  ּבְ ּכְ ׁשֶ
 .ּוְכֻדְגָמתֹו ֵאין ְלֵאי ִמי ֵמֲחֵבָריו, ֵמעֹוָלם

ְרִדיְטׁשֹוב  ְמַסְפִרים י  ֵלִוי  ִיְצָחק  ִמּבַ ֹרב ,  ַּעל  ַרּבִ ּמֵ ׁשֶ
ִּהְתַלֲהבות  ְלִקיום  ִמְצַות  ֶאְתרֹוג ל ,  ּּ ב  ְוִהְמִתין  ּכָ ָּיׁשַ

ַּהַלְיָלה  וַבּבֶֹקר ִהִגיַע  ְזַמן  ִקיום ּכְ,  ּ ָרָאה  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ְצָוה ְזִריזות  ָלָארֹון  ּבֹו  הוַנח ,  ַהּמִ ַלח  ֶאת  ָידֹו  ּבִ ּׁשָ ּ

ֶדֶלת  ָּהֶאְתרֹוג  וֵמֹרב  ִהְתַלֲהבותֹו  לֹא  ָנַתן  ִלּבֹו  ּבְ ּ
ְַהְזכוִכית  ְוָחַתך  ֶאת  ָידֹו ּ ּוְבמֹוָצֵאי  ֶהָחג  ָהַאֲחרֹון .  ּ

ל  ַהַלְיָלה ב  ּכָ ַּגֲעגוִעים  ְלִקיום  ִמְצַות ְּוִצָפה  ּבְ,  ָּיׁשַ ּּ

לֹא  ֵהִניַח ַּהְתִפִלין  ׁשֶ ּ ַעת  ְיֵמי  ּ ֶהָחג  ְוחֹול   ִּתׁשְ
ּוִמיֵדי  ַפַעם  .  ַהּמֹוֵעד ִּגְלֵגל'ּ ָידֹו  ַהְיָמִנית  ַעל  ָידֹו 'ּ   ּבְ

קֹול  ְרווי  ַגְעגוִעים ָמאִלית  ְוָלַחׁש  ּבְ ַּהּשְׂ ּּ ָמָחר ':  ּ
ְּתִפִלין ָּמָחר ְתִפִלין' ',ּ ּ'. 

יֵקי ַהּדֹורֹותְוָכ ה ֻעְבּדֹות הוְבאו ַעל ַצּדִ ֵּהּנָ  . א"ִזיָע. ּ

ב ֶאת ַהֵלב  ְּלַלּבֵ
יֵקי  ַהּדֹורֹות  ֶאת  ָהָעם ְּלִהְתעֹוְררות  זֹו  עֹוְררו  ַצּדִ ּ ,

ֲחִמימות  ֵאׁש  קֹוֶדׁש ְצֹות  ּבַ ְּלַקֵים  ַהּמִ ִהְתעֹוְררות ,ּ ּ  ׁשֶ
ם ִיְתַעֶלה ֵ ָּתִביא ְלַאֲהַבת ַהּשׁ ּ. 

ִלים"ּוְבֵסֶפר   ַּאלוֵפינו  ְמֻסּבָ ּ מ "ְּמַסֵפר  ַהְגַרמ"  ּ
יַבת  פֹוִניֶבז  ַעל  ּׁשוְלִזיְנֶגר מוֵאל '  ֹּראׁש  ְיׁשִ י  ׁשְ ַּרּבִ

ַהתֹוָרה  ך  ׁשֶ ה  ַעל  ּכָ ָהָיה  ְמעֹוֵרר  ַהְרּבֵ ּרֹוזֹוְבְסִקי  ׁשֶ ְ

ִּתָלֵמד  ִמתֹוך  ִהְתַלֲהבות ּ ם,  ְּ ֵהִעיר  ׁשָ ֶ , ּוְכמֹו  ּשׁ
ַמֲעַמד  ַהר  ִסיַני  ִנ ּבְ ְּתָנה  ַהתֹוָרה  ׁשֶ ֵאׁש  ַהְגדֹוָלה"ּ , "ּּבָ

ְדך ַהִהְתַלֲהבות  ִהיא  ֵחֶלק  ִמִלּמוד  ַהתֹוָרה,  ְָלַלּמֶ ּׁשֶ ּ ּּ .
ל  ָמֳעָמד  תֹוָרה  ְללֹא  ֵאׁש  ְגדֹוָלה  ֵאיָנה  תֹוָרה  ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ

יִקים ש  "ע(  ַהר  ִסיַני ֵאֶצל  ַצּדִ ֶזה  ְוׁשֶ ֲאִריכות  עֹוד  ּבָ ּּבַ

ֲעבֹוַדת   ָבר  ְוִעְנָין '  הַּהִהְתַלֲהבות  ּבַ ָהְיָתה  ֻמְבָחן  ְלָכל  ּדָ

ּדוך ְוַכּדֹוֶמה ַהָצַעת ׁשִ ְּכְ ּ ּ(. 

ל  ְיהוִדי  ְלַהִגיַע  ְלִהְתַלֲהבות ָיד  ּכָ ּּבְ ֵאׁש  קֹוֶדׁש   ּּ
ֲעבֹוַדת   ל .  'הּבַ ֻסָפר  ַעל  ֲחבוָרה  ׁשֶ ּמְ ּוְכִפי  ׁשֶ ּּ
י   ִביִאי'  הְמַבְקׁשֵ ָרִכים  ַהּמְ ּדְ בו  ְוׂשֹוֲחחו  ּבַ ָיׁשְ ּׁשֶ ּ ם ּ

י  ָנָתן  ִמְנֵמרֹוב  ַתְלִמידֹו  ְּלִקְרַבת  ֱאלִֹקים  ֵאֶצל  ַרּבִ
ֶרְסֶלב י  ַנְחָמן  ִמּבְ ל  ַרּבִ ה  ְלַהְרצֹות .  ׁשֶ י  ָנָתן  ִהְרּבָ ַרּבִ

לֹום ָ ל  ַאְבָרָהם  ָאִבינו ָעָליו ַהּשׁ ַּעל  ַתְבֵעַרת  ַהֵלב  ׁשֶ ּּ ,
ל  ֱאִליִלים עֹוָלם  ׁשֶ ָהָיה  ֶיֶלד  ּבֹוֵדד  ּבְ ַחר,  ׁשֶ ַ ִמּשׁ  ׁשֶ

ַּיְלּדותֹו  ִחֵפׂש  וִבֵקׁש  ָלַדַעת  ֶאת  ֲאדֹון  ַהּכֹל ּ ּוְלַאַחר ,  ּּ
צות ל  ִהְתַאּמְ ִנים  ַרּבֹות  ׁשֶ ִגָלה  ֶאת  אֹור  ,  ּׁשָ ׁשֶ ּּכְ ', הּ

ְמִסירות  עֹוָלם  ּבִ ל  ָיָמיו  ְלַפְרֵסם  אֹותֹו  ּבָ ָּפַעל  ּכָ ּ
ל  ָהעֹוָלם ּוִמֵהר  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ִצווי ,  ֶּנֶפׁש  ֶאל  מול  ּכָ ּ ּ

ֵ נֹו  ְוכוַהּשׁ ּנו  ַלֲעקֹד  ֶאת  ּבְ ֵקׁש  ִמּמֶ ּבִ ׁשֶ ּם  ּכְ ּ ר .  'ּ ּבֵ ך  ּדִ ְּכָ

ִהְתַלֲהבות  י ָנָתן ּבְ ִּבְתׁשוַקת ֶנֶפׁש ַעָזהּוַּרּבִ ּ . 
ֵני  ַהֲחבוָרה ְֵאיך  לֹוְקִחים  ֵלב ,  ַאה:  ֶּנֱאַנח  ֶאָחד  ִמּבְ

 ?ָּגדֹול ָכֶזה
י  ָנָתן ֶזה:  ֵהִגיב  ַרּבִ ַָגם  ַאָתה  ֵיׁש  ְלך  ֵלב  ּכָ ּ ַרק ,  ּ
ָעֶליך מוָטל  ּׁשֶ ב'ָ  ...אֹותֹו' ְלַלּבֵ

ּוְכֵדי  ְלַהִגיַע  ְלִהְתַלֲהבות  קֹוֶדׁש  זֹו ֵיׁש  ַלְחּבֹר ,  ּּ
ִהְתַפֲעלות  ֲעבֹוָדתֹו  ּבְ ֵמִחים  ּבַ ם  ַהּשְׂ ֵ ְּלִיְרֵאי  ַהּשׁ ּ

ּוְתׁשוַקת  ֶנֶפׁש ים.  ּ ָפִרים  ַהְקדֹוׁשִ ּסְ ַּגם  ַהְקִריָאה  ּבַ ּ ּ ,
ִסְפֵרי  ַהּמוָסר  ו ּּבְ יִקים ּ ְּבִסְפֵרי  תֹוְלדֹות  ַהַצּדִ ּ

ָּהֲאִמִתִיים ְמִביִאים ֶאת ַהִהְתַלֲהבות ַהּבֹוָנה ּּ . 
ִנים  ֶאת  ְּוֵיׁש  ְלִהְתַרֵחק  ֵמַהּמֹוְנִעים  וְמַצּנְ

ה  ַּהִהְתַלֲהבות גֹון  ִעתֹוִנים,  ַּהְקדֹוׁשָ ַּוֲאִפילו ,  ּּכְ
ֵהם  ְמִפיִצים  תֹוָרה,  ֲעלֹוִנים  ׁשֹוִנים ֲהַגם  ׁשֶ  ּׁשֶ

ַכֻמיֹות  ִמְסָחִריֹות ּּבְ ְבֵרי ,  ּ ָמִעים  ּדִ ין  ְלֵבין  ִנׁשְ ְַאך  ּבֵ

ַּאִפיקֹוְרסות  וְכִפיָרה   ּ ִדְבֵרי  ֲחַז(ּ גֹון  ַצד  ִפְקפוק  ּבְ ּּכְ ּ , ל"ּ

ַעל  ּבְ אוִרים  ׁשֹוִנים  ַהּנֹוְגִדים  ֶאת  ַהֲהָלָכה  ְותֹוָרה  ׁשֶ ּּבֵ
יִקים  ׁשֶ.  ּפֹה ַצּדִ ן  ִחפוׂש  ּדִֹפי  ּבַ ּוְכמֹו  ּכֵ ּ ִכְתֵבי  ַהֹקֶדׁשּּ , )ּּבְ

א גֹון  ּדָ ָבר ,  ְּוָהָיה  אֹוֵמר  ֶהָחֵפץ  ַחִיים  ַעל  ּכְ ַהּדָ ׁשֶ
ִמים  ְמזוָזה  ּשָׂ ְסיֹוֶנִרים  ׁשֶ ּּדֹוֶמה  ִלְכֵנִסיֹות  ַהּמִ ּ

ם  ְיהוִדים ֵדי  ִלְמׁשֹוך  ְלׁשָ ִפְתָחם  ּכְ ּּבְ ֶזק (.  ְ ּוֵמֵעֶבר  ַלּנֶ

ֲעבֹוַדת   ְגַרם  ַעל  ְי'  הָּהרוָחִני  ּבַ ּנִ ֵּדי  ְקִריַאת  ִעתֹוִנים ׁשֶ
ִמיַעת ֲחָדׁשֹות ֵאב , ּוׁשְ ֶהם ְמִביָאה ִליֵדי ּכְ ַּגם ַהְקִריָאה ּבָ ּ

ָלֶהם  ַעְצָמם.  ֵלב ֲהֵרי  ְלִפי  ֶמְחָקִרים  ׁשֶ ֲּאחוִזים ,  ּׁשֶ
ֲאסֹונֹות  וְטַרֶגְדיֹות ים  ּבַ ֶלל  ְגדוׁשִ ְּגבֹוִהים  ֵמַהּמֶ ּ ּּ ּ ,

ְנָאה  ְוַתֲחרות ,  ִקְנָאהְּוָהֲאחוִזים  ַהּנֹוָתִרים  ְמֵלִאים  ּבְ ּׂשִ
יִרים  ְלׁשֹוְמָעם ִּויִדיעֹות  ֵאלו  ַמְחּדִ ם וְלֹמָחם, ּ ַרַעל , ְּלִלּבָ

ֶפׁש ִפיַע ַעל ַתִקינות ַהּנֶ ׁשְ ַּהְרָסִני ַהּמַ ּּ ּ( . 
ְּוַכָידוַע ית,  ּ ֶנת  יֹוֵתר  ְוחֹוֶדֶרת ,  ְּקִרירות  ֲחִריׁשִ ְמֻסּכֶ

ל ַאף  ׁשֶ,  ָּלֲעָצמֹות  יֹוֵתר  ִמּסֹוָפה ת  ּכָ ֵּאיָנה  ֻמְרֶגׁשֶ ּ
ך ָחַדר ,  ְּכָ ֶזק  ֵמאֹותֹו  קֹר  ׁשֶ ּוְבַמָצִבים  ׁשֹוִנים  ַהּנֶ ּ

ֶקט ׁשֶ ַּלגוף ּבְ ְלִתי ָהִפיך ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,ּ ּ הוא ּבִ ְ ּ ּ . 
רוָחִניות ָבר  ּבְ ן  הוא  ַהּדָ ּּכֵ ּ ִמיַעת ,  ּּ ְ ְקִרירות  ִמּשׁ ּׁשֶ ּ

ְכ ים  ּבִ ׁשִ ְבֵרי  ַאִפיקֹוְרסות  ַהְמֻלּבָ ּּדִ ְבֵרי  תֹוָרהּ ִּאלו  ּדִ ּ ּ ,

ֵאת ֶיֶתר  ׂשְ ֶנת  ָלרוָחִניות  ּבְ ְּמֻסּכֶ ָאמור .  ּּ ּכָ ְּקִרירות  ׁשֶ ּ
ֶנת  ֶאת  ַהִהְתַלֲהבות ָהה  ֶאת  ַהִהְתַפֲעלות  וְמַצּנֶ ַּמּכְ ּ ּ ּ .

ָכָרה ,  ִנְזּכֹר ִהְתַלֲהבות  ְגדֹוָלה  ַמֲעָלָתה  וׂשְ ְצָוה  ּבְ ּמִ ּׁשֶ ּּ ּּ
ְצָו ה ִמּמִ ה ְוַכּמָ ּמָ ָמהִּפי ּכַ ית ְללֹא ְנׁשָ ֲעׂשֵ  . ה ַהּנַ

ים ֹקֶדם ַהֶפַסח  .ּׁשֹוֲאִלים ְודֹוְרׁשִ
ָיִמים  ַהָללו ּּבַ ּ ָעְמֵדנו  ִלְפֵני  ַחג  ַהֵחרות,  ּ ּּבְ ָרֵאל   ּ ְוִיׂשְ

ֲהָכנֹות  ֶהָחג ים  ֲעסוִקים  ּבַ ה ,  ְּקדֹוׁשִ טֹוב  ַנֲעׂשֶ
ְמָצא  ְזַמן  ָקט ּנִ ׁשֶ ְּלָהִכין  ֶאת  ַעְצֵמנו  ִלְקַראת ,  ּכְ

יםַּהָי ִלּמוד  ִעְנְיֵני  ַהֶפַסח  ְוִספור ,  ִּמים  ַהְקדֹוׁשִ ּּבְ ּּ ּ
ֲהָכנֹות  ֵאלו  ְיעֹוְררו  ֶאת  ַהֵלב .  ְיִציַאת  ִמְצַרִים ּּבַ ּּ ּ

ֶדר  וִביֵמי  ַהּמֹוֵעד ֵליל  ַהּסֵ ה  ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְּלִהְתַלֲהבות  ּדִ ּ .
ְצָוה ל  ֵאיכות  ַהּמִ ך  ִתְגּדַ ּוְכגֶֹדל  ַהֲהָכָנה  ּכָ ּ ְּ ,

ְמָחה ִקיוָמהְוַהּשִׂ ּ ּבְ ּ ּ. 

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ַצו  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ּפוִרים  -ָּפָרׁשַ ָליֹון    •ּ   ט"התשע' בֲאָדר      •4ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ּנֹוָלד ׁשֶ ד ּכְ ַרְגָליו ִמּיָ ְַמדוַע ָהָאָדם לֹא ָיכֹול ַלֲהלֹך ּבְ ּ ים, ּ ֲעֵלי ַהַחּיִ מֹו ּבַ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא    ?ּכְ
ֲעֵלי  ַהַחִיים  ֵמֵעת  ֵצאָתם  ָלֲאִויר   בֹוְגִריםּּבַ עֹות  ּבֹוְדדֹות  ֵהם  ִמְתַהְלִכים  ּכְ ל  ׁשָ ָבר  ְיכֹוִלים  ַלֲעמֹוד  ַעל  ַרְגֵליֶהם  ְוַכֲעֹבר  ְזַמן  ָקָצר  ׁשֶ . ָּהעֹוָלם  ּכְ

ַנִים  ֵמָאז  נֹוְלדו ה  ׁשְ ּמָ ֵני  ָאָדם  ֵאיָנם  ְיכֹוִלים  ְלַהֵלך  ַעל  ַרְגֵליֶהם  ַעד  ְלַאַחר  ּכַ ָתם  ּבְ ְּלֻעּמָ ְ ְּוזֹאת  ִמׁשום  ׁשֶ.  ּ ֲעֵלי  ַהַחִיים  נֹוָלִדים  ִעם  ָרַמת ּ ָידוַע  ּבַ ּּכַ ּּ
ית  ְלֹאֶרך  ְיֵמיֶהם)  ְּנמוָכה  ֻאְמָנם(ֵדָעה   ּנֵ ּתַ ֵאיָנה  ִמׁשְ ָתם,  ְׁשֶ ִיְגַדל  ִיְרּכֹׁש  ַדַעת  ָהָאָדם,  ְלֻעּמָ ׁשֶ ּנֹוַלד  ֵאין  ּבֹו  ֲהָבָנה  ְוַרק  ּכְ ׁשֶ ּּכְ ּ ה.  ּ ִּאילו  ָהְיָתה ,  ֵמַעּתָ ּ

ֵצאתֹו  ַלֲאִויר  ָהעֹוָלםְלָאָדם  ְיֹכֶלת  ַל ֲּעמֹוד  ַעל  ַרְגָליו  וְלַהֵלך  ִמָיד  ּבְ ְ ּ ִהלוכֹו,  ּ ן  ּבְ ּכֵ ָּהָיה  ִמְסּתַ ֶכל  ָהָיה  ָעלול  ִלּפֹול ,  ּ ֶהְעֵדר  ַהַדַעת  ְוַהׂשֵ י  ּבְ ּּכִ ּ ּ ּ
ָנה גֹון  ָהֵאׁש,  ִּלְמקֹומֹות  ַהֲחׂשוִפים  ְלַסּכָ ה  ִעּמֹו  ַהּבֹוֵרא  ָלֵכן  ֶחֶס.  ּּבֹורֹות  ַוֲעָמִקים  ְוַכדֹוֶמה,  ּכְ ַרְגָליו ש  "יתד  ָעׂשָ לֹא  ָנַתן  לֹו  ּכַֹח  ְלַהֵלך  ּבְ ְׁשֶ ּ ּ

ין טֹוב ְלָרע ֵנס ּבֹו ַהֵדָעה ְלַהְבִחין ּבֵ ֵגר ְוִתּכָ ִיְתּבַ ַרְגָליו ִמָיד ֶאָלא ַעד ׁשֶ ּּבְ ּ ּ י (. ּּ יֹות"ַעל ּפִ ְלּפִ י ֵאִלָיהו ַהּכֵֹהן ִזיָע" ִּמְדָרׁש ּתַ ְּלַרּבִ ַעל א"ּ ֶבט מוַסר" ּבַ  ")ּׁשֵ

ַּגם ַחְרבֹוָנה ָזכור ַלטֹוב ּ ּ 
ִריִסים   ַחְרבֹוָנה  ָהָיה  ֶאָחד  ֵמַהּסָ ְתִחַלת (ָּידוַע  ׁשֶ ר  ּבִ ְזּכָ ּנִ ּּכַ

ִגָלה   ְרִתים  ֶאת  ְפֵני ,  י,  אַּהּמְ ִריִסים  ַהְמׁשָ ְבַעת  ַהּסָ ִ ֶאָחד  ִמּשׁ ּּכְ

ֵורֹוׁש ֶלך  ֲאַחׁשְ ף(ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז)  ְַהּמֶ ָאַמר   ")א"טז  ע  ְּמִגָלה  ּדַ

י  ֶאְלָעָזר ע,ַרּבִ אֹוָתה  ֵעָצה  ָהָיה,    ַאף  ַחְרבֹוָנה  ָרׁשָ . ּּבְ
לֹא  ִנְתַקְיָמה  ֲעָצתֹו ָרָאה  ׁשֶ יָון  ׁשֶ ּּכֵ ַרח,  ּ . 'ְּוכו"  ִּמָיד  ּבָ

ן ַמּדוַע ַחְרבֹוָנה ָזכור ַלטֹוב ִּאם ּכֵ ּ ּ? 

ִמְדַרׁש   ה  (ּמוָבא  ּבְ ֶּאְסֵתר  ָפָרׁשָ ה ֶמה  ָע:  )טִּפְסָקה  י  ּ ׂשָ

ֵּאִלָיהו   ָּזכור  ַלטֹובּ ֲאדֹוִני ,  ְוָאַמר  לֹו,    ִנְדֶמה  ְלַחְרבֹוָנה,ּ

ֶלך ַכי  ְוגֹו,  ְַהּמֶ ן  ְלָמְרּדְ ה  ַהּמָ ר  ָעׂשָ ה  ָהֵעץ  ֲאׁשֶ ' ַּגם  ִהּנֵ

ָאַמר   ִּפְנָחס  ָצִריך  לֹוַמר  ַחְרבֹוָנה  ָזכֹור  ַלטֹוב'  רּדְ ְ ּ "
ְמעֹוִני  ַעל  ְמִג( ַיְלקוט  ׁשִ ְּוַעֵין  ַגם  ּבְ ּ ן ּ ִאּבְ ַתב  ּבָ ַּלת  ֶאְסֵתר  ְוֵכן  ּכָ ּ

ה . ֶעְזָרא ֵאִלָיה ַרּבָ ם ַמֲהִרי) צ"תרִסיָמן (ְּוֵכן ּבְ ׁשֵ  . )ל"ּבְ
ִביא  ִנְדֶמה  ֵאִלָיהו  ַהּנָ ָּאְמָנם  ֵיׁש  ְמָבֲאִרים  ׁשֶ ּ

ל  ַחְרבֹוָנה[.  ְלַחְרבֹוָנה ִעְנָין  ֶזה  וִלְזהותֹו  ׁשֶ ּּבְ " אֹור ָחָדׁש"ַּעֵין  ,  ּ
ֲהַר ֶגל  ַמֲחֶנה  ֶאְפַרִים";  ל"ַלּמַ רוׁש  ְלפוִרים  "  (ּדֶ ּּדְ ַכָונֹות "ּ ִּאיָתא  ּבְ

ַּחְרבֹוָנה  ִמְסַפר  ֵאִלָיהו  ִפְנָחס ּּ ם'  ְּוכו"  ּ לֹֹמה";  )ַּעֵין  ׁשָ " ִּתְפֶאֶרת  ׁשְ
ת  ִמֵקץ  )  ַרדֹוְמְסק( ַּעל  ַהתֹוָרה  ָפָרׁשַ ּ ית  מב  יט  (ּ ֵראׁשִ פ "עהּבְ
ִנים  ַאֶתם  ֲאִחיֶכם  ֶאָחד" ִרְמֵזי (ּוְבֵחֶלק  ַהּמֹוֲעִדים  )  'ְּוכו"  ִּאם  ּכֵ

ּפוִרים ּ[(. 
ּוְלֵבאור  ֶזה ִביא  ִהְתַחֵפׂש  ְלַחְרבֹוָנה,  ּ ֵאִלָיהו  ַהּנָ ּׁשֶ ּ ּ ,

יִרים  ֶאת  ַחְרבֹוָנה ְּוַגם  ַחְרבֹוָנה  ָזכור "  –  ַּמּדוַע  ַמְזּכִ
ֲּהֵרי  ָהָיה  ֶזה  ֵאִלָיהו  ְולֹא  ַחְרבֹוָנה,  "ְלטֹוב ּוַמה ,  ּ

 ?יר ְלטֹוב ֶאת ַחְרבֹוָנהָמקֹום ְלַהְזּכִ
ָל ְ וב  ָלֶזה  ּכֹוֵתב  ַהּשׁ ְבֵרי ה  "ִּיּשׁ ם  ּדִ ַהְקּדֵ ַּהָקדֹוׁש  ּבְ

ְדָרׁש   ת  ַוְיִחי(ַהּמִ ית  ָפָרׁשַ ֵראׁשִ ה  ,  ּּבְ  )הִּפְסָקה  צו  ָּפָרׁשָ

י   ַרּבִ ה  ּדְ ֻעְבּדָ יא  –ּבְ ׂשִ י  ְיהוָדה  ַהּנָ ַבל ,  ַּרּבִ ּסָ ֶ ִּמָיִמים  ּשׁ

ָהָי ִיםְמֹאד ֵמֹחִלי ׁשֶ ּנַ ִ ּשׁ  .ה לֹו ּבַ

נו" יו  ְוָכל  אֹוָתן ,ַּרּבֵ ּנָ ׁשִ ׁש  ּבְ ָנה  ָחׁשַ ֵרה  ׁשָ לׁש  ֶעׂשְ   ׁשְ

ָרֵאל  ְולֹא  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ָנה  לֹא  ֵמָתה  ַחָיה  ּבְ ֵרה  ׁשָ לׁש  ֶעׂשְ ּׁשְ

ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ָרה  ּבְ ה  ֻעּבָ ָ ִּהִפיָלה  ִאּשׁ לׁש .ּ סֹוף  ׁשְ   ּבְ

ַעס  ַרּבֵ ָנה  ּכָ ֵרה  ׁשָ י  ִחָיא  ַהָגדֹולּנו  ַעל  יֶעׂשְ ַּרּבִ ִנְכַנס ,  ּ

י  ִחָיא  ל  ַרּבִ ְדמותֹו  ׁשֶ נו  ּבִ ֵּאִלָיהו  ָזכור  ַלטֹוב  ֵאֶצל  ַרּבֵ ּּ ּ ּ ּּ
ּנֹו וִמָיד ִנְתַרֵפא ְּוָנַתן ָידֹו ַעל ׁשִ ּ י ִחָיא רְלָמָח, ּ ּ ִנְכַנס ַרּבִ

י,  ָאַמר  לֹו.ֶאְצלֹו ך  ַמה  ִהיא  ֲעׂשוָיה,  ַרּבִ ּנָ ּ  אֹוָתה  ׁשִ ְ ּ? 

ַתָת  ָיְדך  ָעֶליָה  ֶאְתמֹול  ִמ,ָאַמר ּנָ ָעה  ׁשֶ ָ ָּשׁ . ּ  ִנְתַרְפָאה–  ּ
י  ִחָיא ָעה  ָאַמר  ַרּבִ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ ֶאֶרץ ,ּ ּבְ ּ  ִאי  ָלֶכם  ַחיֹות  ׁשֶ

ָרֵאל ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּבְ רֹות  ׁשֶ לֹוַמר(  ִאי  ָלֶכם  ֻעּבָ ָיַדע ,  ּכְ

ְתַרֵפא ּנִ ָרָכה  ֲעלוָלה  ְלִהָפֵסק  ֵעֶקב  ׁשֶ ַהּבְ ּׁשֶ ּ יּ ָבא ,    ַרּבִ ַּעֵין  ּבָ

ף   ֲּאִפלו  ֵכן  ָאַמר  לֹו  לֹא  ָהִייִתי  ֲאִני ,  )א"פה  עְמִציָעא  ּדַ ּ

ך ּנֶ ַתִתי  ָיִדי  ַעל  ׁשִ ּנָ ָׁשֶ ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב יָיַדע  ַרּבֵ.  ּ ּנו ׁשֶ ּ ּ ּּ

בֹוד, ָהָיה י ִחָיא ּכָ ַרּבִ ָעה ִהְתִחיל ִלְנהֹג ּבְ ֵּמאֹוָתה ׁשָ ּ." 
ה  זֹו   ָלַּעל  ִפי  ֻעְבּדָ ְ ָּוֵוי  ָהַעּמוִדים (ַּהָקדֹוׁש  ה  "ְמָבֵאר  ַהּשׁ

ָלֵכן  ֲאַנְחנו  אֹוְמִרים  ַחְרבֹוָנה  ָזכור  ַלטֹוב  )אֶּפֶרק   ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

ָזכור  ַלטֹוב  הוא  ֵאִלָיהו" ום  ּדְ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ ּוָבֶזה  יֹוֵצא  טֹוב ,  ּ

ל  ַרב  ָפָפא   ַּמֲאָמרֹו  ׁשֶ ֹיאַמר  ְוַגם  ַחְרבֹוָנה"ּ ֶ ְּוָצִריך  ּשׁ ְ" ,

ךִמּמָ ְפׁשָ ּ  ִאם  ַחְרבֹוָנה  הוא  ֵאִלָיהו  ַמה  טֹוב,ְה  ּנַ ְוִאם ,  ּּ

ְדֶמה  ּנִ ל  ָמקֹום  ֵמַאַחר  ׁשֶ ׁש  הוא  ִמּכָ ַּחְרבֹוָנה  ַמּמָ
ֵאִלָיהו  ה  טֹוב  ָהָיה  ַחְרבֹוָנה  ׁשֶ ּמָ ּצוָרתֹו  ְלַחְרבֹוָנה  ּכַ ּּ

צוָרתֹו הוא ,  ִּנְדֶמה  ּבְ ָּלֵכן  ָאַמר  ְוַגם  ַחְרבֹוָנה  ֲהַגם  ׁשֶ
ל  ָמקֹום  ָזכֹור  ַלטֹובַחְרבֹו ְפׁשוטֹו  ִמּכָ ָּנה  ּכִ לֹוַמר ".  [ּ ּכְ

ִביא  ָזכור  ַלטֹוב ִּאם  ִנְדֶמה  ֵאִלָיהו  ַהּנָ ּ ּ ל ,  ּ ְדמותֹו  ׁשֶ ּּבִ
אֹותֹו ַחְרבֹוָנה ַמע ָהָיה ּבֹו טֹוב ּבְ  ...] ַחְרבֹוָנה ַמׁשְ
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ְרכֹות  לֹא  ְלָבֵרך  ּבִ י  ַחִיים  ָהָיה  ׁשֶ ל  ַרּבִ ְִמְנָהגֹו  ׁשֶ ּ ּ

תֹו ְרּכָ ֱהִנין  ֶאָלא  ִאם  ַיֲענו  ָאֵמן  ַאַחר  ּבִ ַּהּנֶ ך  ָנֲהגו [.  ּ ּכָּ ְ

יִקים ת  ֵעֶקב  ,  ַצּדִ זַֹהר  ַהָקדֹוׁש  ָפָרׁשַ ּומוָבא  ּבַ ּ ּ ּ א "ג  רעֵחֶלק  (ּ

ָרָכה  ,  )א"ע ֲעַלת  ַהּבְ ר  ִמּמַ ֶלך ַהְמַדּבֵ ֶבת  ּדֹורֹון  ַלּמֶ ְחׁשֶ ּנֶ ְׁשֶ

ּוַמאן  ִאיהו"ק  "הזוהְואֹוֵמר  ש  "ע,  'ְּוכו ָאִתיבו ?ּ ָרָכה  ּדְ ּ  ּבְ

ָאִתיבו  ָעֵליה  ָאֵמן.  ָּעֵליה  ָאֵמן ָרָכה  ּדְ ָכל  ּבְ ּּדְ א  ִאיהו ,  ּ ּּדָ

ָקא  ָיאות ּדְ ִקיוָמא  כַּ ּּבְ ּ ָרָכה   –"  (ּ ַּמה  ִהיא  אֹוָתה  ּבְ

ֶבת  ּדֹורֹון  ְוכ ְחׁשֶ ּנֶ יבו  ָעֶליָה ,  ש"ע,  'ּוׁשֶ ֵהׁשִ ֶ ָרָכה  ּשׁ ּזֹו  ַהּבְ

ָראוי, ָאֵמן ִקיום כָּ ָרָכה זֹו ִהיא ּבְ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ(. [ 

י  ַחִיים ּוִבֵקׁש  ְלַהְרוֹות  ֶאת ,  ַּלְיָלה  ֶאָחד  ָצָמא  ַרּבִ ּ
ֵני .  ִצְמאֹונֹו ל  ּבְ ֻאֶחֶרת  ּכָ ָעה  ַהּמְ ָ ֵעֶקב  ַהּשׁ א  ָעָקא  ׁשֶ ּדָ

ָנָתם   ִית  ָנמו  ֶאת  ׁשְ ָעה  זֹו  ְולֹא  ִנְמָצא  ִאיׁש ַּהּבַ ׁשָ ּבְ

ַיֲעֶנה  ָאֵמן  ַאַחר   ְרָכתֹוּׁשֶ ית .  ּבִ י  ַחִיים  ְלֵעֶבר  ּבֵ ָּיָצא  ַרּבִ

יָבה   ין'ּוֹולֹוִזּבְִמְדָרׁשֹו   ֵני  ַהְיׁשִ ִתְקָוה  ִלְמצֹוא  ִמי  ִמּבְ ּּבְ

תֹו ְרּכָ ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ּבִ ם לֹא ִנְרָאה ִאיׁש. ּׁשֶ ַּאך ַגם ׁשָ ְ . 

עֹו יָבה  ִנְרָאה ,  דֹו  ְמַהְרֵהרּבְ חוֵרי  ַהְיׁשִ ה  ֶאָחד  ִמּבַ ְּוִהּנֵ ּ
ְדָרׁש ֵבית  ַהּמִ י  ַחִיים .  ֵמָרחֹוק  עֹוֵבר  ּבְ ַמח  ַרּבִ ּׂשָ

ְרָכתֹו  ַמע  ֶאת  ּבִ ָ ִיּשׁ ּנו  ׁשֶ ְמָחה  ְגדֹוָלה  וִבֵקׁש  ִמּמֶ ּׂשִ ּ ּּ ּ

יָב.  ַּוַיֲעֶנה  ָאֵמן  ַאֲחֶריָה ּמוָבן  ַנֲעָנה  ְלֹראׁש  ַהְיׁשִ ּּכַ ה ּ
ְרָכתֹו ַכָוָנה  ַאַחר  ּבִ י .  ְּוָעָנה  ָאֵמן  ּבְ ֳחָרת  ָפַגׁש  ַרּבִ ַּלּמָ

חור  ְוהֹוָדה  לֹו אֹותֹו  ּבָ ַּחִיים  ּבְ ְזכוְתך :  "ּ ּבִ ר  ּכֲֹחך  ׁשֶ ְָיׁשַ ָּ
אֹוִני חור  ֵעיַנִים ".  ָּיֹכְלִתי  ְלַהְרוֹות  ֶאת  ִצּמְ ָּתָלה  ַהּבָ ּ

ינו  :  "ׁשֹוֲאלֹות בֹוד  ַרּבֵ ְמִחיָלה  ִמּכְ ְַאך  ֵאיִני  יֹוֵדַע  ַעל ּּבִ

ח  "?ַּמה הוא ׁשָ

חור  ל  ַהּבָ יר  לֹו  וְתִמיָהתֹו  ׁשֶ י  ַחִיים  ְלַהְזּכִ ִּניָסה  ַרּבִ ּ ּ

עֹות :  "ָּגְבָרה ׁשָ ְדָרׁש  ּבְ ֵבית  ַהּמִ ָלל  לֹא  ָהִייִתי  ּבְ ּכְ

ר  עֹות  ֲעֵליֶהם  ְמַדּבֵ אֹוָתם  ׁשָ ַּהַלְיָלה  ָוֶבַטח  לֹא  ּבְ

ינו בֹוד ַרּבֵ ָאז ָיׁשַ, ּּכְ ָנִתיׁשֶ  ".ְּנִתי ְוָעְרָבה ׁשְ

ֶגֶדר  ַתֲעלוָמה ָבר  ָהָיה  ּבְ ַּהּדָ ך  ֵהִסיק  ֶאָחד .  ּ ְֵעֶקב  ּכָ

ל  ַצֲערֹו  ׁשֶ ִביא  ָרָאה  ּבְ ְרֶאה  ֵאִלָיהו  ַהּנָ ּנִ ּכַ ִנים  ׁשֶ ָּהַרּבָ ּ

יק חור, אֹותֹו ַצּדִ ל אֹותֹו ּבָ ְדמותֹו ׁשֶ ן לֹו ּבִ ּמֵ ְּוִנְזּדַ ּ. 
יָבהאֹותֹו  ַרב  ֵמַרּבָ,  ִעם  ֹזאת חור ,  ֵּני  ַהְיׁשִ ִּצֵין  ֶאת  ַהּבָ ּ

ַבח חוֵרי ,  ְלׁשֶ תֹוך  ֵמאֹות  ּבַ ּמִ ה  ׁשֶ ֲהֵרי  ָהֻעְבּדָ ּׁשֶ ְּ

ְוָקא  לֹו ּמֹות  ּדַ ִביא  ְלִהְתּדַ ַחר  ֵאִלָיהו  ַהּנָ יָבה  ּבָ ַּהְיׁשִ ּ ּ ,

ֵיׁש ּבֹו  ...ּמֹוִכיָחה ַעל ַמְעָלה ׁשֶ

ָדם" ָדם '–" ְלַאּבְ  'לֹא ּבְ
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ַמֲהַלך  ְסעוַדת  ַהפוִרים ּּבְ ּּ י ,  ְ א  ְיהוִדי  ָזֵקן  ִלְפֵני  ַרּבִ ּּבָ
ַּאִגיד  ְלך  ִחּדוׁש  ָנֶאה  ְוִתֵתן  ִלי  ָמעֹות ,  ַּחִיים  ְוָאַמר ּ ָ ּ

ּפוִרים י  ַחִיים.  ּ ָכבֹוד,  ָּאַמר  ַרּבִ בֹודֹו  ָוֶאֵתן ,  ּבְ ֹּיאַמר  ּכְ
 . ְָלך

יׁש ְבֵרי  ֲחַז,  ָּאַמר  ַהָקׁשִ ֱהנו ל  "ְּידוִעים  ּדִ ּנֶ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ
ֵורֹוׁש ת  ֲאַחׁשְ ֻעּדַ ָרֵאל  ִמּסְ ָלָיה ,  ִיׂשְ ִנְגַזר  ֲעֵליֶהם  ּכְ

ִמְדַרׁש  .  ַרֲחָמָנא  ִליְצָלן ה  ז(ְּוָאְמרו  ּבְ ) יח,  ֶּאְסֵתר  ַרּבָ

ֵקׁש  ְלַבֵטל  ֶאת  ַהְגֵזָרה ִביא  ָזכור  ַלטֹוב  ּבִ ֵאִלָיהו  ַהּנָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ים  ְוכו ּוָבא  ִלְפֵני  ָהָאבֹות  ַהְקדֹוׁשִ א  ִלְפֵני .  'ּּ ּבָ ּוְכׁשֶ

ינו  ָאַמר  לֹו ה  ַרּבֵ ה  ְפָעִמים ,ִאי  רֹוֶעה  ֶנֱאָמן:  ּמֹׁשֶ ּמָ ּ  ּכַ

ָרֵאל  וִבַטְלָת  ְגֵזָרָתם  ְלִבְלִתי  ָּעַמְדָת  ַעל  ַהֶפֶרץ  ְלִיׂשְ ּ ּ ּּ ּּ
ִחית ֱאַמר  ,  ַהׁשְ ּנֶ ְּתִהִלים  קו(ׁשֶ ה  ְבִחירֹו ּ  לוֵלי  מ,)כג,  ּ ׁשֶ

ִחית יב  ֲחָמתֹו  ֵמַהׁשְ ֶפֶרץ  ְלָפָניו  ְלָהׁשִ ַמה ,  ָּעַמד  ּבַ
ַּתֲעֶנה  ַעל  ַהָצָרה  ַהֹזאת   ְעָיה  לז(ּּ י  ָבאו  ָבִנים ,)ג,  ְיׁשַ ּ  ּכִ

ר  וגו ּבֵ ר .  'ַעד  ַמׁשְ ׁשֵ לום  ֵיׁש  ָאָדם  ּכָ ה  ּכְ ָּאַמר  לֹו  מׁשֶ
אֹותֹו ַהּדֹור מֹו ָמְרּדֳ, ָאַמר לֹו ֵיׁש, ּבְ ְָאַמר לֹו ֵלך . ַכיּוׁשְ

ְתִפָלה ם  ּבִ ָ ַיֲעֹמד  הוא  ִמּשׁ ֵדי  ׁשֶ ְּוהֹוִדיעֹו  ּכְ ּ ַוֲאִני ,  ּ

אן רוך ,  ִמּכָ ְוְנַבֵקׁש  ַרֲחִמים  ֲעֵליֶהם  ִלְפֵני  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּּ ּ

ָלָיה ,  רֹוֶעה  ֶנֱאָמן,  ָאַמר  לֹו.  ּהוא ָבר  ִנְכְתָבה  ִאֶגֶרת  ּכְ ּּכְ ּ
ָרֵאל ה  ִאם.  ַעל  ִיׂשְ ִטיט  ִהיא  ֲחתוָמה ָאַמר  לֹו  מׁשֶ ּ  ּבְ

ַמַעת ְּתִפָלֵתנו  ִנׁשְ ָהָיה הוא,  ּּ ֶ ָדם  ֶנְחְתָמה  ַמה ּשׁ ְּוִאם  ּבְ ּ ,

ִטיט  ִהיא  ֲחתוָמה נו  ֵלך .  ָּאַמר  לֹו  ּבְ ה  ַרּבֵ ְָאַמר  לֹו  מׁשֶ ּ
ַכי ַכי,  ְוהֹוִדיַע  ְלָמְרּדֳ ְִמָיד  ָהַלך  ְוהֹוִדיַע  ְלָמְרּדֳ ֲהָדא ,  ּ

ַכי ָי: ּהוא  ִדְכִתיב ה ַוִיְקַרע ּוָמְרּדֳ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַּדע ֶאת ּכָ

ָגָדיו ַכי ֶאת ּבְ  .'ְּוכו" ָמְרּדֳ
ַאל  ַהָזֵקן י  ַחִיים  ְּוׁשָ ַהְגֵזָרה   ֵמַאִין  נֹוַדע:  ֶּאת  ַרּבִ ָּאֵכן ׁשֶ

ָדם ִטיט  ְולֹא  ּבְ יב?  ִּנְכְתָבה  ּבְ ֲהֵרי  ֶנֱאַמר :  ְוֵהׁשִ ׁשֶ

ָדם" יָלה  יֹוֵצ"  ְלַאּבְ ֵתָחֵלק  ֶאת  ַהּמִ ּוְכׁשֶ ָדם:  "אּ " לֹא  ּבְ

ִטיט  .ֶּאָלא ּבְ

י ַחִיים ַעל ַהִחּדוׁש ְוָנַתן לֹו ַמָתת ָיד ְנִדיָבה ַמח ַרּבִ ּׂשָ ּ ּ . 

י  ַחִיים  ִלְפֵני  ַרּבֹו  ַהְגָר א  ַרּבִ ְּלָיִמים  ּבָ ָפָניו א  "ּ ח  ּבְ ְוׂשָ
ֹאָרע  .ֶאת ַהּמְ

ָבר :  ָּאַמר  לֹו  ַהָגאֹון הֹוִדיַע  ֶאת  ַהּדָ ֶ ֶזה  ּשׁ ע  ְלך  ׁשֶ ּּדַ ָ

ינוְל ה  ַרּבֵ ָאַמר  ְלך  ֶאת  ַהִחּדוׁש,  ּמֹׁשֶ ּהוא  ֶזה  ׁשֶ ָּ ...

ִביא  ָזכור  ָזָכה  ְלִגלוי  ֵאִלָיהו  ַהּנָ י  ַחִיים  ׁשֶ ְּוֵהִבין  ַרּבִ ּ ּ ּּ ּּ

 .א"ִזיָע. ַּלטֹוב
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לֹום וְמֹבָר ת ׁשָ ּבָ   ְךּׁשַ
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