
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

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

ָּפסוק   ְּרֵאה  ָנַתִתי  ְלָפֶניך  ַהיֹום  ֶאת  ַהַחִיים  ְוֶאת ּ ּ ָּ

ה  .  'ּ  ְוכוַּהּטֹוב  ֶאת  ַהָמֶות ָהָיה  לֹו  לֹוַמר ָקׁשֶ ׁשֶ

ִּמְתִחָלה  ֶאת  ַהָמֶות  ְוֶאת  ָהַרע   ים כ  "ואחּּ ֶאת  ַהַחּיִ

ְצָחק  ָאַמר ,  ְּוֶאת  ַהטֹוב ּיִ ְּדָהִכי  ָאְמִריַנן  ַבִמְדָרׁש  ׁשֶ ּ ּ ּ

ְֹאֲרֶריך  ָארור  וְמָבֲרֶכיך  ָברוך ָ ָּ ּ ְוִבְלעם  ָאַמר  ַהֵהֶפך,  ּּ ָ ּ ,

ַהַצִדיִקים  ְתִחָלָתן  ִיסוִרין ְּלִפי  ׁשֶ ּ ּּ ּ ְלָוה ּ   ְוסֹוָפן  ׁשַ

ְלָוה  ְוסֹוָפן  ִיסוִרין עים  ְתִחָלָתן  ׁשַ ְּוָהְרׁשָ ּּ ּ ְּדָהָכא ל  "י  ְו,ִ

ר  לֹוַמר  ְתִחָלה  ֶאת  ַהָמֶות  ְוֶאת  ָהַרע ּלֹא  ָהָיה  ֶאְפׁשָ ּּ ,

ָבא  ָהַרע  ֵיׁש  ַתָקָנה  ְלַאַחר  ׁשֶ ַמע  ׁשֶ ְּדִאם  ֵכן  ֲהָוה  ַמׁשְ ּּ ּ ּ ּ

ְל ִּלְזכֹות  ַבטֹוב  ְוֶזה  ֵאינֹו  ׁשֶ ּ ּ ָהָאָדם ּ ְעֹוָלם  ָצִריך  ׁשֶ

ַּיְקִדים  ְתִפָלה  ְלָצָרה ּ ֶ  ְועֹוד  ָאְמִריַנן  ֶדֶלת  ַהִנְנעֶלת .ּ ּ ּ

ּלֹא  ִבְמֵהָרה  ִתְפַתח ּ ים .ּ ּ  וִמׁשום  ָהִכי  ִהְקִדים  ַהַחּיִ ּ ּ ּ

בֹוא ָהַרע ַח ּיָ ְדַבק ְבֵאלו קֶֹדם ׁשֶ ּיִ ְּוַהטֹוב ׁשֶ ּ ּ  . ו"ּ

ּ  ֵיׁש  ְלַהְקׁשֹות  על  ַהָפסוק  עֹוד ּ ִּדְלִפי  ַמאי  ְדָאְמִריַנן ַ ּ

ָק  ְדַתעִנית  ְדִכי  ָיִהיב  ַרֲחָמָנא  ׂשֹוְבעא"ְּבפ ֲּ ְּלַחּיֵי  הוא ,  ּ

ּלֹא  ֲהָוה  ָצִריך  ָקָרא  ְלֵמיַמר  ֶאָלא  ְרֵאה  ָנַתִתי ,  ְּדָיִהיב ּ ְ

ים  ְוָלָמה  ּיֵש  ַהטֹוב  ְבַוַדאי  ֵיׁש  ַהַחּיִ ְּלָפֶניך  ַהטֹוב  ִדְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָ

יםָּכַתב  ַנֵמי  ֶאת  ַהַח עים  ְקרוִיים ל  "  ְוי,ּיִ ָהְרׁשָ ְּלִפי  ׁשֶ ִ
ַמעת  ְכִדְכִתיב   ֵּמִתים  וְתִפָלָתן  ֵאיָנה  ִנׁשְ ַ ּ ּ ֶכם "ּ ּוְבָפִרׂשְ

ַּכֵפיֶכם  ְוכו ּ ִּמי  ַבֵקׁש  זֹאת  ִמּיְֶדֶכם'  ּ ְָצִריך כ  "ְוא'ְּוכו"  ּ

ים  עם  ַהְתׁשוָבה  ָהָאָדם  ְיַבֵקׁש  לֹו  ַחּיִ ִּמְתִחָלה  ׁשֶ ּ ִּ ּ ּ

ב  ְו"ְּד ֹבא  לֹו כ  "ואח,  ְּכִתיב"  ָרָפא  לֹוָוׁשָ ּיָ ִּיְתַפֵלל  ׁשֶ ּ

ַמעת  ַועַדִין  ֵיׁש  ְלַדְקֵדק  ָאז  ִתְהֶיה  ְתִפָלתֹו  ִנׁשְ ַּהטֹוב  ׁשֶ ֲ ַ ּ ּ ּ ּ
ִמְתִחָלה  ִיֵתן  לֹו  יה  ִדְקָרא  ִניָחא  ׁשֶ ָלָמא  ֵריׁשֵ ְּדִבׁשְ ּּ ּ ּּ

ים   ּיֹוִסיף  ָלֶתת  לֹו  ַהטֹוב  וִמׁשום  ָהִכי כ  "ואחַהַחּיִ ּ ּ ּ
ים  ְוֶאת  ַהטֹוב"  ָקָרא  ָאַמר ֲּאָבל  ֵסיֵפיה ,  "ֶּאת  ַהַחּיִ

ִּדְקָרא  לֹא  ִניָחא  ְד ַמע "ֶּאת  ַהָמֶות  ְוֶאת  ָהַרע"ּ   ַמׁשְ

ר  ִדְלַאַחר  ַאַחר  ַהָמֶות  ִיֵתן  לֹו  ָהָרע  ְוֶזה  ִאי  ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ ּ

ֵמת  ֵאינֹו  יֹוֵדע  עֹוד  ֵבין  טֹוב  ְלָרע ּׁשֶ ַ ְוֵאין  לֹוַמר ,  ּ

ְּדַמְייֵרי  ְבעֶֹנ ֵטיה ּ יִהנֹום  ְדָהא  ַפׁשְ ּׁש  עֹוָלם  ַהָבא  ַבּגֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּדַכָוַנת  ַהָכתוב   ל"ְוי,  ּז  ַדְוָקא"בעוהְּדָקָרא  ַמְייֵרי   ּּ ּ

ְִהיא  ָכך ד  ְוִלְפעִמים ,ּ ִלְפעִמים  ִיֵתן  לֹו  ַהָמֶות  ִמּיָ ָ  ׁשֶ ָּ ּ ּ

ֵהם  ַמר  ים  ְוָרעים  ׁשֶ ִִיְהֶיה  לֹו  ַהָמֶות  ַאַחר  ִיסוִרין  ָקׁשִ ּ ּּ

ּ  ְוַהְינו  ִדְתַנן  ַבעל  ָכְרֲחך  ַאָתה  ַחי  ,ִּמָמֶות ָּ ּ ַּ כ "בעּ

ַּאָתה  ֵמת  ְוֵכן  ְבֵפ ִּדְכֻתבֹות  ִאלוֵלי  ג  "ּ ּ ּ ַלֲחַנְנָיה דוה  נְגּ

ֵאל  ַועַזְרָיה   ָז  ִדְמִציעא "ּ  ְוֵכן  ְבפ.ְלַצְלָמא  ּחוְלָּפֲִמיׁשָ ּ

ְבָרא  לֹא  ְמַגִליָנא  ְוִאי  ִּאי  ִמְקַטל  ָקְטלו  ְלַההוא  ּגַ ּ ּ

דֹו  ֵליה  ְמַגִליָנאְּנגוֵדי   ְּמַנּגְ עים ,ּ  ְוֵכן  ְבִמְתאֹוְנִנים.ּ ִ  ְרׁשָ
ִרים  ָּהיו  ִמְצַטעִרים  ְוהֹוְלִכים  עד  חֶֹדׁש  ָיִמים  ְוַהְכׁשֵ ַ ֲ ּ

א ִדְקָרא ִמְתָפֵרׁש ָהִכי ַכַנ ד ְוַאף ֵריׁשָ ֵּמתו ִמּיָ ּ ּּ  .   ל"ּ
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ִּמׁשום   ֲאַנְחנו ִנָצִבים ּ ּׁשֶ יםֲּאַנְחנו  –ּ ִנְצִחּיִ

ְלֶכם  ִלְפֵני  " ַּאֶתם  ִנָצִבים  ַהיֹום  ּכֻ ּ ּ   ּכֹל ...ֱאלֵֹהיֶכם  'הּ
ָרֵאל  .)ט, כט(" ִאיׁש ִיׂשְ

ָרַמת  יג  ְיִדיָעה  ּבְ ַתן  ְלַהּשִׂ ם  ּנִ ְרּכָ ים  ּדַ ֵּמָהאֹוַפּנִ
ין   ִדיַקת  ַיַחס ,  אֹוֲהִביםַּהִקְרָבה  ְוָהַאֲהָבה  ּבֵ ִהיא  ּבְ

ָהַאֲהָבה ,  ָּהֲאִדיׁשותְּלמול  ָּהַאֲחָריות   ָכל  ׁשֶ ּכְ
ַלֵפי   ך  גֹוֶבֶרת  ָרַמת  ָהַאֲחָריות  ּכְ ְּגדֹוָלה  ּכָ ּ ּּ ; ָהאֹוֵהבְ

ְהֹוִרים  אֹוֲהִבים  ֲחֵרִדים  ְלגֹוַרל  ַיְלֵדיֶהם  וְלִפיָכך  ּ
ן ִביׁש  ַהְמֻסּכָ ין  ֵמַהּכְ ָכל  ֻחְמַרת  ַהּדִ  ַּיְזִהירו  אֹוָתם  ּבְ

ּמִ,  ְוַכּדֹוֶמה ֵגר  ַהֶיֶלד  גֹוְבִרים  ָהַאְזָהרֹות ּוְכָכל  ׁשֶ ְּתּבַ ּּ
ָנהְו ּכָ ְפָרט  ֵמאֹוָתם  ִעְנָיִנים .  ַּהַהְתָרעֹות  ִמְפֵני  ַהּסַ ּבִ

ַעל  ְפֵניֶהם  ִנְרִאים  ְנִעיִמים ,  ַּהקֹוְרִצים  ָלָאָדם ּׁשֶ
ם  ְוַאֲחִריָתם  ימו  ָאְרּבָ ם  ָיׂשִ ִקְרּבָ ּוְמתוִקים  ַאך  ּבְ ּ ְּ

ָלָיה ֶרךְוֵכן  ַעל  ֶזה  ַה.  ּכְ ֱאֶמת  ֵמִריַע  ַאף .  ְּדֶ ָהאֹוֵהב  ּבֶ
ַּמְתִריַע  ומֹוִסיף  ָתִמיד  ַאְזָהרֹות ְּמַצֵיר  ֶאת  ַהגֹוְרִמים ,  ּ ּ

ָכל  ְצָבִעים  ַמְפִחיִדים  ַעל  ְמָנת  ִלְמנֹוַע  ּכְ ִנים  ּבִ ֻסּכָ ַהּמְ
ַתן  ֶאת  ַהִקְרָבה  ֲאֵליֶהם ּנִ ּׁשֶ ֶגד.  ּ ֵאין  לֹו ,  ַּהָזר,  ִמּנֶ ֶ ֶזה  ּשׁ

ָבר  ִעם  ָהַא נֹות ,  ֵחרּדָ ּכָ ֲאִדיׁשות  ַלּסַ ִּמְתַיֵחס  ּבַ
ֹוֵנא.  ָּהאֹוְרבֹות  ְלזוָלתֹו ּנו  הוא  ַהּשׂ ְּוַהָגרוַע  ִמּמֶ ּ ּ ּ ,

ְצָבִעים  נֹות  ְוַאף  צֹוֵבַע  אֹוָתם  ּבִ ּכָ ְסִתיר  ֶאת  ַהּסַ ּמַ ּׁשֶ
ֶהם ַהזוַלת ִיפֹול ּבָ ַמָטָרה ׁשֶ ִכים ּבְ ּמֹוׁשְ ּ ּ ּ. 

ל  ְמִעיָדה ּבְ,  עֹוד  ִמְבָחן  ְלָרַמת  ָהַאֲהָבה ַּמַצב  ׁשֶ
ֵחְטא ל  ָהַאְזָהרֹות ,  ּבַ ִּאם  ָיִחיל  ָהָאהוב  ָעָליו  ֶאת  ּכָ

ְזִהירותְו ַיֲעִמיֵדהו  ַעל  ְמקֹומֹו  ּבִ ַּהַהְתָרעֹות  אֹו  ׁשֶ ּ ּ ,
ֵפר  ֶאת  ְיׁשַ ֵדי  ׁשֶ ֵבִדים  ּכְ ים  ּכְ עֹוְנׁשִ ַיֲעִניׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ְּוַגם  ּכְ ּ ּ

יו  .ה ֶאת ִזְכרֹוּיֹוִתירֹו ַקָים לֹא ִיְמֶח, ַמֲעׂשָ
ְדָרׁש  ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז ּמִ ֵתנו(ּבַ ָפָרׁשָ נֹו   ")ּּבְ ָּאַמר  ִחְזִקָיה  ּבְ

י  ִחָיא ל  ַרּבִ ת ,  ּׁשֶ ה  זֹו  ְלָפָרׁשַ ה  ִנְסְמָכה  ָפָרׁשָ ָּלּמָ
ָרֵאל  ֵמָאה  ְקָללֹות  ָחֵסר .  ְקָללֹות ְמעו  ִיׂשְ ָ ּשׁ ְּלִפי  ׁשֶ

ה  זֹו  חוץ ָפָרׁשָ ֶאְמרו  ּבְ ּנֶ ַתִים  ׁשֶ ּׁשְ ּ ע ּ ִעים  ְוֵתׁשַ   ֵמַאְרּבָ
תֹוַרת  ּכֲֹהִנים ֶאְמרו  ּבְ ּנֶ ִּמָיד  הֹוִריקו  ְפֵניֶהם ,  ּׁשֶ ּ ּ

ֵאלו,  ְּוָאְמרו ִּמי  ָיכֹול  ַלֲעמֹד  ּבְ ִּמָיד  ָקָרא  אֹוָתן .  ּ
ה  ְוָהָיה  ְמַפְיָסן ִתיב  ְלַמְעָלה  ִמן  ָהִעְנָין.  ּמֹׁשֶ , ַמה  ּכְ

ָרֵאל  ְוגֹו ל  ִיׂשְ ה  ֶאל  ּכָ ּסֹות ',ַּוִיְקָרא  מֹׁשֶ   ַהּמַ
קֹום  ַהֶזה  ְוגֹו',  ַּהְגדֹולֹות  ְוגֹו ַּוָתֹבאו  ֶאל  ַהּמָ ּ ְּוַאֶתם .  'ּ

ַאֶתם  ָבִרים  ׁשֶ קֹוִלי  ַוֲאַמְרֶתם  ְלָפַני  ּדְ ַמְעֶתם  ּבְ ּלֹא  ׁשְ ּ ּ
ָלָיה יִתי  ֶאְתֶכם  ּכְ ָלָיה  ְולֹא  ָעׂשִ , ַּחָיִבין  ֲעֵליֶהם  ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ְּתִהִלים  קו(  ׁשֶ ִמְצַרִים  לֹא ּ  ֲאבֹוֵתינו  ּבְ)ז,  ּ
ילו  ִנְפְלאֹוֶתיך  ְוגֹו ּכִ ִָהׂשְ ֲאַמְרֶתם .  'ּ ְּולֹא  עֹוד  ֶאָלא  ׁשֶ ּ

מֹות לב( ָלֵעֶגל ָרֵאל, )ד, ׁשְ ֵָאֶלה ֱאלֶֹהיך ִיׂשְ ּ" . 
ֵדי ,  ְּלאֹור  ָהָאמור ה  ַאְזָהרֹות  ּכְ ָהאֹוֵהב  ַמְרּבֶ ׁשֶ

ְּלַהִציל  ֶאת  ֲאהובֹו  ִמָצרֹות  ַרּבֹות  ְוָרעֹות ֲהֵרי ,  ּּ
ָע ה ׁשֶ ָפָרׁשָ רו  ּבַ ְזּכְ ּנִ תֹוֵכחֹות  ׁשֶ ֵּלינו  ִלְראֹות  ּבַ ּ ּ

אֹוֵהב  ַרך  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ טוי  ְלַאֲהַבת  ַהּשׁ ְַהקֹוֶדֶמת  ּבִ ּ ּ ּ
ְהֶיה  טֹוִבים ּנִ ַהְצָלָחֵתנו  ְולֹא ,  ּאֹוָתנו  ְוָחֵפץ  ׁשֶ ּּבְ

לֹוֵננו ִכׁשְ ִגיָדה .  ּּבְ ל  ּבְ ֲחָטִאים  ׁשֶ לו  ּבַ ׁשְ ּכָ ׁשֶ ְּוַגם  ּכְ
ַהַתׁשְ ָלָיה  ִמָיִדיתּׁשֶ ּלום  ֲעבוָרם  ּכְ ּ ּמֹוִכיַח ,  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ

ר ְזּכָ ְדָרׁש  ַהּנִ ך,  ַהּמִ ֻהְזֲהרו  ַעל  ּכָ ְְוַעל  ַאף  ׁשֶ ִמּכֹל ,  ּ

ַּאֶתם  ִנָצִבים  ַהיֹום"ָמקֹום   ּ ְּוׁשוב  הוַכח  ַאֲהַבת "  ּ ּ
ֲּאהוֵבנו   נו  –ּ ָּאִבינו  ַמְלּכֵ ָלָיה   ּ ַנע  ֶאת  ַהּכְ ּמָ ׁשֶ

ֹעֶנ ּמֹוִתיר אֹוָתנו ִנָצִביםְוֵהִמיָרה ּבְ ּׁש ׁשֶ ּ. 
ִביִאים ל  תֹוֵכחֹות  ַהּנְ ַלֵפי  ּכָ ָבִרים  ֶנֶאְמרו  ַגם  ּכְ ְּוַהּדְ ּּ ּ ,
ּנֹוֲעדו  ִלְמנֹוַע  אֹוָתם  ַאְזָהרֹוֵתיֶהם  ַהָקׁשֹות  ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ַית  ַרע ֶעֶצם  הֹוִכיחו  ֶאת  ָהַאֲהָבה  ַהְגדֹוָלה ,  ֵּמֲעׂשִ ּּבְ ּ
ַרך ם  ִיְתּבָ ֵ אֹוֲהָבם  ַהּשׁ ִהְרּבו ,  ְׁשֶ ֹוְנִאים  ׁשֶ ת  ַהּשׂ ְּלֻעּמַ

ַמָטָרה  ְלַהִפיָלם  ָרֵאל  ּבְ ָבִחים  ַעל  ִיׂשְ ַּמְחָמאֹות  וׁשְ ּ ּ
ֵחְטא ן.  ּבְ מֹו  ּכֵ ָבִרים ,  ּכְ תֹוַכְחָתם  וַבּדְ ִביִאים  ּבְ ַּהּנְ ּ

ֵרת  לֹא  ִיּכָ ָאְמרו  ָטְמנו  ִפְתֵחי  ַהָצָלה  ׁשֶ ים  ׁשֶ ַּהָקׁשִ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ם  ִיׂשְ ְּוִאלו  .  ׁשֵ ָרֵאלּ ִדְבֵריֶהם ,  ׂשֹוְנֵאי  ִיׂשְ ּבְ

ִעיִמים'ַה לֹל ,    ְלֹאֶזן  ַוֲעֵרִבים  ַעד  ְלַהֲחִריד'ּנְ ִּנּסו  ִלׁשְ
ָרֵאל ֶּאת  ִנְצִחיות  ִיׂשְ ֲחַז,  ּ ַסְנֶהְדִרין  קה (ל  "ְּוַכּמוָבא  ּבַ

ר  ַנְחָמִני .  ")א"כ  עַּתֲעִנית  ;  ב"ע מוֵאל  ּבַ י  ׁשְ ָּאַמר  ַרּבִ
י  יֹוָנָתן ְכִתיבַמ,  ָאַמר  ַרּבִ ֵלי  כז(,  אי  ּדִ ֶנֱאָמִנים ")  ִמׁשְ

יקֹות  ׂשֹוֵנא ִּפְצֵעי  אֹוֵהב  ְוַנְעָתרֹות  ְנׁשִ טֹוָבה "  ?ּ
ָרֵאל ילֹוִני  ֶאת  ִיׂשְ ִ ִקֵלל  ֲאִחָיה  ַהּשׁ ְּקָלָלה  ׁשֶ ּ יֹוֵתר ,  ּ

ע ְלָעם  ָהָרׁשָ ְרָכן  ּבִ ּבֵ ָרָכה  ׁשֶ ילֹוִני .  ִמּבְ ִ ֲּאִחָיה  ַהּשׁ
ָקֶנה ִּקְלָלן  ּבַ ָרֵאלָאַמר  ָל,  ּ ה  ה",  ֶהן  ְלִיׂשְ ֶאת '  ְוִהּכָ

ר  ָינוד  ַהָקֶנה   ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ִּיׂשְ ִים[ּ ּמַ ַּמה  ָקֶנה  ֶזה ,  ]"ּבַ
ְמקֹום  ַמִים יו ,  ְוִגְזעֹו  ַמֲחִליף,  עֹוֵמד  ּבִ ָרׁשָ ְוׁשָ

ין אֹות ,  ְמֻרּבִ עֹוָלם  ּבָ ּבָ ל  ָהרוחֹות  ׁשֶ ַּוֲאִפלו  ּכָ ּ ּ
בֹות  ּבֹו קֹומֹוֵאין  ְמִזיִזין  אֹותֹו,  ְונֹוׁשְ ֶּאָלא ,    ִמּמְ

ֶהן ּהֹוֵלך  וָבא  ִעּמָ ְממו  ָהרוחֹות  ָעַמד  ַהָקֶנה ,  ְ ּּדָ ּ ּ
ַמִים  ַהתֹוָרה[ִבְמקֹומֹו   ָרֵאל  עֹוְמִדין  ּבְ ך  ִיׂשְ ּּכָ   ִאם  ֵהם ,ְ

יו ,    ַמְחִליִפיןןּ  ִגְזֵעיֶה–  ּגֹוִלים ָרׁשָ תֹוָרה  ְוׁשָ ְּועֹוְסִקין  ּבַ
ין ל  ָגֻליֹות  ,  ְמֻרּבִ ַּוֲאִפילו  ּכָ ּ ַמִים ּ ָ ע  רוחֹות  ַהּשׁ ַאְרּבַ ּבְ ֶ ּּשׁ

. "]ֵעין  ַיֲעֹקב"נֹוָסף  ּבְ  –ֵּאין  ְמִזיִזין  אֹותֹו  ִמּכַֹח  ַהתֹוָרה  
ֶאֶרז ְרָכן  ּבְ ע  ּבֵ ְלָעם  ָהָרׁשָ ֱאַמר,  ֲאָבל  ּבִ ּנֶ ר (,  ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ֲאָרִזים    ")כד ָמה  ֶאֶרז  ֶזה  ֵאינֹו  עֹוֵמד ".  ]ֲעֵלי  ַמִים[ּכַ
ְמקֹום  ַמִים יו ,  ּין  ִגְזעֹו  ַמֲחִליףְוֵא,  ּבִ ָרׁשָ ְוֵאין  ׁשָ

ין בֹות  ּבֹו,  ְמֻרּבִ עֹוָלם  נֹוׁשְ ּבָ ל  ָהרוחֹות  ׁשֶ ַּוֲאִפלו  ּכָ ּ ּ ,
ֶהן ֵּאינֹו  הֹוֵלך  וָבא  ִעּמָ ָבה  בֹו  רוַח ,  ְ ׁשְ ּנָ יָון  ׁשֶ ּּכֵ

רֹוִמית  עֹוַקְרתֹו  ְוהֹוַפְכתֹו  ַעל  ָפָניו ּּדְ ּ ְולֹא  עֹוד ,  ּ
ָזָכה  ָקֶנה  ִלֹט ֶּאָלא  ׁשֶ ּל  ֵהיֶמּנו  קוְלמֹוס  ִלְכֹתב  ּבֹו ּ ּ ּ

ֵּסֶפר תֹוָרה ְנִביִאים וְכתוִבים ּ ּ." 

ַּהַיִציבות  ּ ָבה ּ ָ ּשׁ ַחֵיינוַּעל ַעְצָמה ׁשֶ ּּבְ ּ 
ר  ִיְתּבֹוֵנן   ַמָצבֹו  ְיַגֶלה  ִמְסַפר  ַרב ְוַכֲאׁשֶ ָּהָאָדם  ּבְ ּ ל ּ ׁשֶ

ַמֲהָלָכם   ָאה  ְלִפְתחֹו ְּפָעִמים  ּבְ ּבָ ַהָצָרה  ׁשֶ ֶ ב  ּשׁ ָּחׁשַ
מֹו,  ַּתְכִריַע  אֹותֹו ָרה,  ְלֻדְגָמה,  ּכְ ִהְתַגּבְ ֲחָלה  ׁשֶ , ַּהּמַ

ַּהִפטוִרים  ֵמָהֲעבֹוָדה ל  ְוֵכן  ָהְלָאה ,  ּ ׁשַ ּכָ ְבָחן  ׁשֶ ַהּמִ
ָאְפָסה  .  ְוֵכן  ָהְלָאה ְבנו  ׁשֶ עֹות  ֵאלו  ָחׁשַ ׁשָ ּּבְ ּ ִּתְקָוה ּ

ָּלנו  ֶאָלא  ִלְפנֹות  ַלּבֹוֵרא  לֹא  נֹוַתר  .  ָחִליָלה .  ש"יתּ
ְבנו  ָעָליו  לֹא  ָחׁשַ וון  ׁשֶ ָאה  ְיׁשוָעה  ִמּכִ ּוִפְתאֹום  ּבָ ּ ּ ּ ּּ

ְּלַכְתִחָלה ִנגוד  ְלַתֲחִזיֹות,  ּ ּּבְ ּ לֹא ,  ּ ֲחָלה  ָחְלָפה  ּכְ ַהּמַ
ה,  ָהְיָתה ִהיא  ,  ְוַאְדַרּבָ ֵרר  ׁשֶ ְִחִהְתּבָ ּאֹוָתנו ה  ָלּשׁ

ַמָצִבים  ֲאֵחִרים ּבֹו  .  ּּבְ חֹור  ׁשֶ ָ ְרנו ַּהיֹום  ַהּשׁ ּשַׂ ִּנְתּבַ

ִּפטוִריַעל   ּ ֵרר  ֵמָהֲעבֹוָדה    םּ יֹום  ִהְתּבָ ְצָלח ּּכַ ַהּמֻ
ך   ֵעֶקב  ּכָ ום  ׁשֶ יֹוֵתר  ִמּשׁ ְּבְ ֲעבֹוָדה  טֹוָבה ָּמָצאנו  ּ

ִמְבָחן.  יֹוֵתר לֹון  ּבְ ָ ּשׁ ָּלַמְדנו  יֹוֵתר ,  ֵעֶקב  ַהּכִ
ך  ִהְרַוְחנו  ְלנו  ִמָטֻעיֹות  ֶהָעָבר  וְכתֹוָצָאה  ִמּכָ ּכַ ְּוִהׂשְ ּ ְּ ּ ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור ים ְו"ַּעל ְיֵדי ּבֵ לֹוםַהַחּיִ ת ִנָצִבים  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהׁשָ ָּפָרׁשַ ָליֹון   •ּ        • 30  ּּ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



ֹאֶזןֲהָגָנה ַעל  ּבָ יִבים ָהֲעִדיִנים ׁשֶ ְרּכִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא    ַהּמַ
ֵדי  ְלָהֵגן   ל  ּכְ יִבים  ָהֲעִדיִנים  ׁשֶ ְרּכִ תֹוך  ֶאת  ש  "יתָקַבע  ַהּבֹוֵרא  ,  ָהֹאֶזןַעל  ַהּמַ ל  ָהֹאֶזן  ּבְ ִניִמי  ׁשֶ ה   –ע  ָדְצַהְַהֵחֶלק  ַהּפְ הוא  ַהֵחֶלק  ַהָקׁשֶ ּׁשֶ ּ

יֹוֵתר  ֶעֶצם ּבְ ּבְ ַּהֻגְלֹגֶלת ׁשֶ ַהֻגְלֹגֶלת ַעְצָמּה ִהיא (ּ ּׁשֶ יֹוֵתר  היָחׁשִִהְקָהֶעֶצם ּ ֵבָדה ּבְ ַעְצמֹות ַהגוףְוַהּכְ ּּבְ ּ(.  

ר  ִאילו  ָהִיינ ה  ֵמֲאׁשֶ ה  ְוַכּמָ ּמָ ִּפי  ּכַ ּו  ַמְצִליִחים ּ
ְבָחן ּמִ ַיְלּדוֵתנו.  ּבַ ָבר  ַגם  ּבְ ְּוֵכן  ַהּדָ ּ ינו,  ּ ּמִ ר  ּדִ ֲאׁשֶ  ּּכַ

ֵבית  ִסְפֵרנו  ָעִתיד  ְלֵהָעֵרך  ּבְ ְבָחן  ׁשֶ ּמִ ְלנו  ּבַ ׁשַ ּכָ ּׁשֶ ְּ

ל ְיֵמי ַחֵיינו ִליִלית  ְתַלֶוה  אֹוָתנו  ּכָ ְ ַהתֹוָצָאה  ַהּשׁ ְּוׁשֶ ּ ּ ּ ּּ .
ּכוִיים  ַה ל  ַהּסִ ַּאך  ֶנֶגד  ּכָ ְבָחן  ִהְצִליַחְ ְוַגם .  ּמִ

ְבָחן  לֹא  ִהְצִליַח ַהּמִ ׁשֶ ֱאֶמת  ַהתֹוָצָאה ,  ּכְ ַּאך  ַהִאם  ּבֶ ְ

ל  ְיֵמי  ַחֵיינו ִּלְוָתה  אֹוָתנו  ּכָ ּ רֹוֵמי ,  ַּהִאם  ֲאַנְחנו?  ּּ ִמּמְ
ִנים  ֵמָאז רֹות  ׁשָ ה  ַעׂשְ ּמָ ַמְצִליִחים  ִלְקֹרא  ֶאת ,  ּכַ
אן תוִבים  ּכָ ָבִרים  ַהּכְ א  נֹוַתְרנו  ּבוִרים אֹו  ׁשֶ,  ַּהּדְ ּּמָ ּ

י  ֲאָרצֹות ְבנו  ָאז,  ְוַעּמֵ ָחׁשַ ֶ ִפי  ּשׁ ַהִאם  ֲאֵחִרים ?  ּּכְ
ְבָחן  ָאז ּמִ ִהְצִליחו  ּבַ ִמְבְחֵני ,  ּׁשֶ ִּהְצִליחו  ַגם  ּבְ ּ

תֹוָצָאה  ֵמאֹותֹו  ִמְבָחן , ְּיֵתָרה  ִמזֹו?  ַּהַחִיים  ּכְ
ָלל  ָהֲעָמִמי ֶהְתֵאם  ַלּכְ לֹא  הֹו,  ּבְ ה  ׁשֶ ּכָ ּמַ ֶ  –ֶרֶגת  ּּשׁ

ֶלת ֶ לֹון,  ְמַחּשׁ ָ ּשׁ ַהּכִ יַצד   ֲהֵרי  ׁשֶ ד  אֹוָתנו  ּכֵ ִּלּמֵ
ֵהל  ְְלִהְתמֹוֵדד  ִעם  ֶאְתָגִרים  ְוֵאיך  לֹא  ְלִהּבָ ּ

לֹונֹות ׁשְ ם ,  ִמּכִ ִאים  ֻמְקּדָ לֹונֹות  ּבָ ׁשְ ַהּכִ ּוְכָכל  ׁשֶ
ך ,  יֹוֵתר ְלָמד  ֵמֶהם ְמַסֵיַע יֹוֵתר ְלֶהְמׁשֵ ך  ַהֶלַקח  ַהּנִ ְּכָ ְּ ּ
ַיְלדות  ּבֹוִנים  ֶאת .  יםַּהַחִי ִאים  ּבַ לֹונֹות  ַהּבָ ְּוִכׁשְ ּ

יִרים  ֶאת  ְתקוַפת  ְצִמיָחתֹו  וְמִכיִנים  וַמְכׁשִ ֶפׁש  ּבִ ַּהּנֶ ּ ּ
 . ָּהָאָדם ִלְקַראת ַהְיִציָאה ַלַחִיים

ַּהְתׁשוָבה נֹוֶתֶנת ָלנו ַיִציבות ּ ּ ּּ 
י  ָאְמָנם  ֵחֶלק   ַּהפֹוְקדֹות  ֶאת ֵמַהְמאָֹרעֹות  ְוַאף  ּכִ

ל  אֹותֹו  ְוִאם  לֹא  ָּהָאָדם  נֹוֲעדו   ֵ לֹא ,  ִיְטֶעהְלַחּשׁ
ים ַגם ,  ֹזאתִעם    .ַיְחּכִ נֹוֵגַע  ַלֲאסֹונֹות  וַמֲחלֹות  ׁשֶ ּּבְ ּ

ְמִטיִבים  ָלנו ְררו  ּכִ ֵּהם  ִהְתּבָ ָּראוי לֹא  ַהִאם    ,ּ
ַהתֹוֶעֶלת  ָתבֹוא   ּׁשֶ ֶבל  ְללֹא  ּ ִביבַהּסֵ ּסָ ּמִ ַּמּדוַע ,  ׁשֶ

ָעִתיד  ַהַחִיים  ִיְהיו  ְלִהְצַטֵער  ָּעֵלינו   ּבֶ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ָיִפים ּ
ְְַהְתׁשוָבה  ְלָכךַהְתׁשוָבה  ְלָכךַהְתׁשוָבה  ְלָכךַהְתׁשוָבה  ְלָכך  ?יֹוֵתר ְְ ּ ּּ ּּ ּּ רוָרה  ּ אֹוָתם  ִיְתרֹונֹות ,  ּּבְ ׁשֶ

ל  ֵמַהָקּבָָיַכל  ָהָאָדם   ְלַואי ּתֹוְפעֹות  ַּגם  ְללֹא  ה  "ְּלַקּבֵ
ֶבל  ְו קֹוָרם  ַלּסֵ ּמְ ֲעוֹונֹותׁשֶ בֹות    ּבַ ַפעַהְמַעּכְ ֶ . ֶאת  ַהּשׁ

ָאָדם  חֹוֵטא   ׁשֶ ר  ם  ֵהַזְמּהוא  ּכְ ַחּבֵ ינֹו ֶּאת  ַהִצּנֹור  ַהּמְ ּבֵ
ַפע   ֶ ָּהרוָחִנִייםְלֵבין  ְמקֹורֹות  ַהּשׁ ּוְכֵדי  ְלַנקֹוָתם.  ּ ּ ,

ַּלֲעׂשֹות  ְתׁשוָבהָעָליו   ֶבת .  ּ ַהְתׁשוָבה  ִמְתַעּכֶ ּוְכָכל  ׁשֶ ּ ּ
ִצינֹור  ר ִלְכלוך ּבְ ְִמְצַטּבֵ קוי ּ ְּוַהּנִ ה יֹוֵתרּ  . ָקׁשֶ

ֲאַנְחנו  ִנָצִבים  ַעל  ,  ְוָלֵכן ַּאף  ׁשֶ םָּתִמיד  ּ ֵ , ִלְפֵני  ַהּשׁ
ֶבל  ַהֶזה  ִאְלָמֵלא  ָהִיינו ָּיכְֹלנו  ִלְמנֹוַע  ֶאת   ַּהּסֵ ּ

ְחֹוְטִאים ְוִנְזָקִקים ְלַתֲהִליך ַהִזּכוך ְּ ּ. 
ֲהִרים  ַעל  ִפי  ַהּמוָבא   ָבִרים  ִמְתּבַ ְּוַהּדְ ת ּבְּ ָפָרׁשַ

ֵתנו   ָפָרׁשָ ַּהְתׁשוָבה  ּבְ ּ ָבִרים  (ּ ר  ,  )לּדְ ֲאׁשֶ ּכַ ָּתׁשוב  ׁשֶ ּ– 
ְבָת  ַעד  " ר ֶקֱאלֹ'  הְּוׁשַ כֹל  ֲאׁשֶ ַמְעָת  ְבקֹלֹו  ּכְ ּיך  ְוׁשָ ָ

ָכל  ְלָבְבך  וְבָכל  ָּאנִֹכי  ְמַצְוך  ַהיֹום  ַאָתה  וָבֶניך  ּבְ ּ ּ ָּ ָ ָּ
ך ב    "–ֲאַזי  "  ַָנְפׁשֶ בוְתך  ְוִרֲחֶמךֶקֱאלֹ'  הְוׁשָ ָיך  ֶאת  ׁשְ ָ ָּ "
ך  ַהְפסוִקים,  'ְוגֹו ֶהְמׁשֵ ְּוֵכן  ּבְ ּ ִרים  ,  ְ ַדּבְ ּמְ ַּעל  ַהטֹוב ׁשֶ

ָתׁשוב ׁשֶ ִיְהֶיה  ְלך  ּכְ ּׁשֶ ּ ָ ל  ַהתֹוֵכחֹות    ,ּ ְוָהָאלֹות ְּוֶאת  ּכָ
ָלנו'  הִּיֵתן   ַּעל  ָהאֹוְיִבים  ׁשֶ ְועֹוד  ַהְבָטחֹות  טֹובֹות ,  ּ
קֹול  "ֶזה  ְוָכל   ַמע  ּבְ י  ִתׁשְ מֹר  ִמְצֹוָתיו ֶקֱאלֹ'  הּכִ ָיך  ִלׁשְ

ֵסֶפר  ְּוֻחקָֹתיו תוָבה  ּבְ י  ָתׁשוב  ֶאל ַּהתֹוָרה  ּ  ַהּכְ ַּהֶזה  ּכִ ּ
ךֶקֱאלֹ'  ה ָכל  ְלָבְבך  וְבָכל  ַנְפׁשֶ ָיך  ּבְ ָ ְואֹוֵמר ".  ָּ

ֵאין  ה  "ַּהָקּבָ ֶ ֶכתּשׁ ה  וְמֻסּבֶ יָמה  ָקׁשָ ְמׂשִ ר  ּבִ ֻדּבָ , ּּמְ
ך  ְולֹא  ְרֹחָקה  ִהילֹא  ִנְפֵלאת  ִה" לֹא .  איָא  ִמּמְ

ַמִים  ִה ָ י  ָקרֹוב  ֵאֶליך …ְּולֹא  ֵמֵעֶבר  ַלָים  …  איַבּשׁ ָ  ּכִ

ִפיך  וִבְלָבְבך  ַלֲעׂשתֹו ָבר  ְמאֹד  ּבְ ַָהּדָ ֵּמִהְתּבֹוְננות ".ָּ
ְפסוִקים  עֹוֶלה ּּבַ ר  ,  ּ ֲאׁשֶ ּכַ ְתׁשוָבה ׁשֶ ב  ּבִ ָּהָאָדם  ׁשָ

ה  זֹוֶכה   ְָוֵהיִטְבך "עֹוד  יֹוֵתר  ֵמֲאבֹוָתיו  ְלטֹוָבה  ְמֻרּבָ

ך  ֵמֲאֹבֶתיך ְָוִהְרּבְ ַּעֵין (,  ָיֹוֵתר  ֵמֲאבֹוֶתיך  –"ָ

ים ָפְרׁשִ ּמְ לֹא  ָאָדם  ָאְמָנם  [  .)ּבַ ְתׁשוָבה  ּׁשֶ ְּוַאף  ַעל  ִפי ָּחַזר  ּבִ

ן   ִרים  ִעְנָיָניוּכֵ ָנה  ,  ִּמְסַתּדְ ַסּכָ הוא  ּבְ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ְּגדֹוָלה  וְרפוָאתֹו ּ ּ ּ

ָאר   אֹו ,  ָהעֹוָלםְלָטְרדֹו  ִמן  ְּוַהַהְצָלחֹות  נֹוֲעדו  ַּהַהָצלֹות  ּוׁשְ

ּנו   ִפי  ִּלְמנֹוַע  ִמּמֶ ה ַּהְצָלָחה  ְגדֹוָלה  יֹוֵתר  ּכְ ַכּמָ ֵהֵבאנו  ּבְ ּׁשֶ

ְבֵרי   ת ְּלֻדְגָמה  ְרֵאה  ַמֲאָמֵרנו  (ל  "ַּרּבֹוֵתינו  ַזְמקֹומֹות  ִמּדִ ְלָפָרׁשַ

ה ַמָטרֹות  )ְמצֹוָרע ם ַיִציֵלנו .ְלָרָעתֹוְּוָכֵהּנָ ֵ ַּהּשׁ ּ.[ 

ְתׁשוָבֵתנו  רֹוֶצה  ה  "ַּהָקּבָ ּּבִ טֹוָבֵתנוְוָחֵפץ  ּ .  ּּבְ
ׁשוב  ְכּו ּנָ םּׁשֶ ֵ ִיים  ,  ֶאל  ַהּשׁ ל  ַהְקׁשָ ֵּיָהְפכו  ּכָ ִלְבָרָכה ּ

ַּגם  ַהָצרֹות  .  ְּגדֹוָלה ָבר  ָעַבְרנוּ ּכְ ְררו  ַעָתה ,  ּׁשֶ ִּיְתּבָ ּ
ֲהָכָנה  ְלטֹוָבה  וְלַהְצָלָחה   ַחֵיינוּּכַ ּּבְ ם   ּ ְרּכָ ְוַדְוָקא  ּדַ

ָצִבים  ּנִ ֲּאַנְחנו ְועֹוְמִדים ַעל ַרְגֵלינוֵּנַדע ָנכֹוָנה ׁשֶ ּ. 

ּנֹוַתְרנו ִנָצִבים ּ 
ָאמור ַרך    ,ּּכָ ם  ִיְתּבָ ֵ ּנֹוֵתן  ַהּשׁ ְַהַיִציבות  ׁשֶ ּ ּ ָרֵאל ּ ְלִיׂשְ

ִּעְנָיָנה  ִנְצִחיות ּ ֲחָטִאים  ,  ּ ָלָיהְוַגם  ּבַ ם  ּכְ ָעְנׁשָ ַחר ,  ׁשֶ ּבָ
ּמֹוִתיר  אֹוָתנו  ה  "ַּהָקּבָ ֹעֶנׁש  ׁשֶ ִּנָצִבים ְּלַהְחִליָפם  ּבְ

ָבר  ֶזה  .  ְּוִנְצִחִיים אומֹות  ָהעֹוָלם  ּדָ ּלֹא  ַקָים  ּבְ ַעםּ , ּכְ
ָמעותֹו  ֹעֶנׁש  ֶאְצָלם   ָלָיהַּמׁשְ ְרִאי ּהוַכח  ְוֶזה  .  ּכְ ּבִ
ים  ֲחָזִקים  ,  ַהּדֹורֹות ַעּמִ ל  ָהעֹוָלםׁשֶ ְלטו  ַעל  ּכָ ָ ּשׁ , ּׁשֶ
מֹו   ֶבלּכְ ים ָמַדי  ,  ָּפַרס,  רֹוִמי,  ּבָ ים  נֹוָסִפים  ַרּבִ ְוַעּמִ

ִרים   ְזּכָ ִסְפֵרי  ַהִהיְסטֹוְרָיהַהּנִ ֵאַרע  ָלֶהם ,  ּבְ ׁשֶ ּכְ
ָּהְיָתה  זֹו  ְתִחָלה  ,  ְנִפיָלה ל  ְמִחיָקה  ֻמְחֶלֶטת  ֵמַעל ּ ׁשֶ
ָרֵאל.  ָהעֹוָלםַּמַפת   ְּוִאלו  ַעם  ִיׂשְ ַעל  ַאף  ְנִפילֹות ,  ּ

נֹותחֹוְזרֹות   ה  ַאֶחֶרתַעל  ּכֹל  ֻאֶיֶתר    ְוִנׁשְ ב ,  ּמָ ׁשָ
ֵאין  ָלֶהם  ִמְצַות .  ְועֹוֵמד  ַעל  ַרְגָליו ֶ ַּלגֹוִים  ּשׁ

ַּהְתׁשוָבה נות  ַּגם    ,ּ ּמְ ּלֹא  ִנֶתֶנת  ָלֶהם  ִהְזּדַ ִלְהיֹות ּ
ַּאֶתם  ִנָצִבים  ,  ִּנָצִבים ָרֵאלּכֹל  ִאיׁש  "ּהוא  ַרק  ְלּ  ".ִיׂשְ

ֵתנו ָפָרׁשָ ְדָרׁש  ּבְ ך  ַהּמִ ּוְכֶהְמׁשֵ ּ  ִמְפֵני ,ְּוִאם  ֹתאַמר"  :ְּ
ָלָיה  ְוָאנו  ַקָיִמין ָּמה  ַהגֹוִים  ִנְתַחְיבו  ּכְ ּּ ּ ְלִפי .  ּ

או  ֲעֵליֶהן  ִיּסוִרין ּבָ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ֶהן ,  ּ ְמַבֲעִטים  ּבָ
רוך  הוא ל  ַהָקדֹוׁש  ּבָ מֹו  ׁשֶ יִרין  ׁשְ ְּוֵאיָנם  ַמְזּכִ ְּ ּ ,

ֱאַמר ּנֶ פֹך  ֲחָמְתך  ַעל  ַהג:  ׁשֶ ּׁשְ ָ ר  לֹא  ְיָדעוך ְ ָֹוִים  ֲאׁשֶ ּ
ְּתִהִלים  ('  ְוגֹו ָרֵאל.  )ו,  עטּ ִאין ,  ֲאָבל  ִיׂשְ ַהִיּסוִרין  ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ

ֵּהן  ִנְכָנִעין  וִמְתַפְלִלין,  ֲעֵליֶהן ּ ֱאַמר,  ּ ּנֶ ָצָרה  ְוָיגֹון :  ׁשֶ
ם  ('  ֶאְמָצא  ְוגֹו ְְלִפיָכך  ָאַמר  ָלֶהם .  )ד-ג,  קטזׁשָ

רוך  הוא ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ְקָללֹות  ַהָללו ַּאף  ַעל  ִפי,  ּ ּ  ׁשֶ ּ ּ
אֹות ֲעֵליֶכם , ּ ְוֵכן הוא אֹוֵמר....ֵהן ַמֲעִמידֹות ֶאְתֶכםֵהן ַמֲעִמידֹות ֶאְתֶכםֵהן ַמֲעִמידֹות ֶאְתֶכםֵהן ַמֲעִמידֹות ֶאְתֶכם, , , , ּבָ

ְָלַמַען  ַעּנְֹתך  וְלַמַען  ַנּסֶֹתך  ְוגֹו ָבִרים  ('  ָּ ְְוָכך .  )טז,  חּדְ

ָרֵאל ה  ְלִיׂשְ ַהִיּסוִרין ,  ָאַמר  ָלֶהם  מֹׁשֶ ַּאף  ַעל  ִפי  ׁשֶ ּ ּ
ִאין  ֲעֵליֶכם ַּהָללו  ּבָ : ְְלָכך  ֶנֱאַמר.  יָדהֵיׁש  ָלֶכם  ֲעִמ,  ּ

ְלֶכם ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום ּכֻ ּ ּ םַּעֵין ( "ּ  .) עֹודׁשָ
ר   ַּחִיים   –ִּנָצִבים  ַּעְצֵמנו  ֶאת  ֲּאַנְחנו  מֹוְצִאים  ְוַכֲאׁשֶ
ִלוו  אֹוָתנו  ְּוַקָיִמים   ִיים  ׁשֶ ַּעל  ַאף  ַהְקׁשָ ּ ּ ּ ַחִייםּ ֵהן ,  ּּבַ

ְפָרט  ְוֵהן   ָרֵאלּבִ ֵחֶלק  ִמְכַלל  ִיׂשְ ָּלנו ָּראוי  ,  ּכְ
רוך  הואְלַהְחִזיר  ַאֲהָבה   ַּלֲאהוֵבנו  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּ ְּ ּ ,

ּנֹוֵהג   נו  ׁשֶ ַרֲחִמים  ְוׁשֹוֵמר  ִּעּמָ ּאֹוָתנו  ַקָיִמיםּבְ ַּגם   ּ
ְּלַאֵחר  ְפֻעלֹות   ֵהם  ֶנֶגד  ְרצֹונֹוּ ל ִנְזּכֹר  .  ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ֲּעִמיָדֵתנו  ַעל  ַרְגֵלינו   ְזכות  אֹוָתה  ַאֲהָבה ּ ִּהיא  ּבִ ּ

ֲאַנְחנו  ַרךּׁשֶ  .ְַמְחִזיִרים לֹו ִיְתּבָ

 ְּלאֹוֲהֵבנוְלַהְחִזיר ַאֲהָבה 
ּוְבָעְמֵדנו   ר  ּ ָנה  ֲאׁשֶ ָ ִּנְתָנה  ָלנו ִלְקַראת  יֹום  ֹראׁש  ַהּשׁ ּ

ְַהְזכות  ְלַהְמִליך   ּ ְזכות ִנְזּכֹר  ,  ָּעֵלינוה  "ֶּאת  ַהָקּבָּ ּׁשֶ ּ
נות  זֹו  ִהיא   ּמְ ם ִּהְזּדַ ֵ ִנְפָלָאה  ְלַהְחִזיר  ַאֲהָבה  ְלַהּשׁ
ַרך ה  ,  ְִיְתּבָ מֹות  ַרּבָ ׁשְ ל ..."  ,)ה,  לב(ְוֶנֱאַמר  ּבִ ּכָ

ָכִרי  ִתְתנו ׂשְ יִתי  ָלֶכם  לֹא ׁשֶ ָעׂשִ ים  ְוַהְגבורֹות  ׁשֶ ּסִ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ
ָבִנים  ְוקֹוְרִאים  אֹוִתי  ִדים  אֹוִתי  ּכְ ִתְהיו  ְמַכּבְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ּ

ּוַמה ,  ּ  ָוֹאַמר  ָאִבי  ִתְקְרִאי  ִלי)יט,  גִיְרְמָיה  (,  ֲאִביֶכם
ים ּסִ םּנִ עֹוָלם  יֹוֵתר  ִמּכֶ יִתי  ִלְבִרָיה  ּבָ יִתי ,    ָעׂשִ ָעׂשִ ׁשֶ

ֱהִייֶתם  ְמַהְלִכים  ַאֲחַרי  ַוֲאִני  ְמַהֵלך  ִלְפֵניֶכם  ְָלֶכם  ׁשֶ ּ ּ
ֱאַמר  ,  ּוֵמִאיר  ָלֶכם ּנֶ מֹות  (ׁשֶ ְהֵֹלך '    ַוה)כא,  יגׁשְ

 .' וכו"ם יֹוָמםִלְפֵניֶה

יןִּנָצִבים  ּדִ  ִלְזּכֹות ּבַ
ם   ֵ ֶרך  נֹוֶסֶפת  ְלַהְחִזיר  ַאֲהָבה  ְלַהּשׁ ַרךְּדֶ ּמוָבא ,  ְִיְתּבָ

ֵבי  ֵאִלָיהו   א  ּדְ ַתּנָ ּּבְ ה  ֶפֶרק  (ּ ְְוָכך  ָאַמר  ָלֶהם "  )כחַּרּבָ

ַני  ֲאהוַבי  ה  "ַּהָקּבָ ָרֵאל  ּבָ ָבר ְּלִיׂשְ לום  ָחַסְרִתי  ּדָ ּּכְ ּ
ֲאַבֵקׁש   ֶ םּּשׁ ם  ,ִמּכֶ ּוַמה  ֲאִני  ְמַבֵקׁש  ִמּכֶ ֶּאָלא   ?ּ

ִתְהיו  אֹוֲהִבין  ֶזה  ֶאת   ּׁשֶ ִדין  ֶזה  ּ ֶאת ֶּזה  ְוִתְהיו  ְמַכּבְ
ֶכם  ְּוִתְהיו  ְיֵרִאים    ,ֶזה ֵצא  ּבָ ֲעֵבָרה ֶּזה  ִמֶזה  ְולֹא  ִיּמָ

לֹא  ָתבֹואו  ִליֵדי  ְפסול  ְוֶגֶזל  ְוָדָבר  ְמֹכָער   ּׁשֶ ּ ּּ ְלעֹוָלם ּ
ִּהִגיד  ְלך  ָאָדם  ַמה  טֹוב   )ח,  וִמיָכה  (  ,ְְלָכך  ֶנֱאַמר ָ ּ

ָפט  ְוַאֲהַבת '  הּוָמה   י  ִאם  ֲעׂשֹות  ִמׁשְ ך  ּכִ ּּדֹוֵרׁש  ִמּמְ ָ

ַּאל  ִתְקֵרי  ְוַהְצֵנַע   ,ָיךֶקֶחֶסד  ְוַהְצֵנַע  ֶלֶכת  ִעם  ֱאלֹ
ך  ֶּאָלא  ְוַהְצֵנַע    ָיךֶקֱאלֶֹלֶכת  ִעם   . ָיךֶקֱאלֶָֹלֶכת  ִעּמְ

ַאָתה  הֹוֵלך  ִעּמֹו   ל  ְזַמן  ׁשֶ ְּכָ ִצְנָעה  ְיֵהא  הוא  ַגם  ּ ּּבְ ן ּ ּכֵ
ִצְנָעה ְלָכך  ך ּבְ ְִעּמְ  ."ֱָאלֶֹקיךֶנֱאַמר ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ָ

ְבֵרי  ְּידוִעים   ַּהֹזַהר  ַהָקדֹוׁש  ּדִ יַלת    ()ּ ּמִ  "ַּהיֹום"ׁשֶ
ָנה ָ ַּגם  ַהָלׁשֹון  .  מֹוָרה  ַעל  ֹראׁש  ַהּשׁ ַּאֶתם  ִנָצִבים "ּ ּ

ְלֶכם  ִלְפֵני   ַּהיֹום  ּכֻ ְליֹום  ֹראׁש רֹוֵמז    "ֱאלֵֹהיֶכם  'הּ
ל   ּכָ ָנה  ׁשֶ ָ ֵאי  עֹוָלם  ִנָצִבים  ְלִדין  ִלְפֵני  ַהּשׁ םּּבָ ֵ  .ַהּשׁ

הוְבאו   ֻגלֹות  ׁשֶ ּוֵמַהּסְ ּ יןּּ ּדִ ָפִרים  ִלְזּכֹות  ּבַ ּסְ ִהיא   ,ּבַ
ַאְחדות ִלְהיֹות  ָרֵאל" –ּּבְ  ."ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ
ּזֹו  נֹוֶתֶנת  ָלנו  ַיִציבותַּאְחדות   ְדָרׁש ְּוַכּמוָבא  .  ּּ ּמִ ּבַ
ֵתנו ָפָרׁשָ ָבר  ַאֵחר",  ּּבְ ַּאֶתם  ִנָצִבים  ַהיֹום,  ּדָ ּ ָמה ,  ּ

ַּהיֹום  ֵמִאיר  ְפָעִמים  וַמֲאִפיל  ְפָעִמים ּּ ַּאף  ַאֶתם ,  ּ
ֲאֵפָלה  ָלֶכם ׁשֶ , ָעִתיד  ְלָהִאיר  ָלֶכם  אֹור  עֹוָלם,  ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ְעָיה  (ְלאֹור  עֹוָלם  '  ְָוָהָיה  ְלך  ה:  ׁשֶ . )יט,  סְיׁשַ
ִת,  ֵאיָמַתי ְזַמן  ׁשֶ ה  ַאַחתּּבִ ְלֶכם  ֲאֻגּדָ ְּהיו  ּכֻ ֱאַמר,  ּ ּנֶ : ׁשֶ

ְלֶכם  ַהיֹום   ַּחִיים  ּכֻ ָבִרים  (ּּ עֹוָלם.  )ד,  דּדְ ּבָ ֹנַהג  ׁשֶ , ּבְ
ל  ָקִנים ה  ׁשֶ א  ָיכֹל ,  ִאם  נֹוֵטל  ָאָדם  ֲאֻגּדָ ּמָ ׁשֶ

ְבָרם   ַבת  ַאַחתְלׁשָ ְּוִאלו  נֹוֵטל  ַאַחת  ַאַחת.  ּבְ ֲּאִפלו ,  ּ ּ
ָרן ּבְ ָרֵאל  ִנְגֲאִלין ְּוֵכן  ַאְת.  ִּתינֹוק  ְמׁשַ ֵאין  ִיׂשְ   מֹוֵצא  ׁשֶ

ה  ַאַחת ָלן  ֲאֻגּדָ ִיְהיו  ּכֻ ַּעד  ׁשֶ ּ ֱאַמר,  ּ ּנֶ ה :  ׁשֶ ָיִמים  ָהֵהּמָ ּּבַ
ָרֵאל  וְבֵני  ְיהוָדה '  ּוָבֵעת  ַהִהיא  ְנֻאם  ה ָּיבֹאו  ְבֵני  ִיׂשְ ּ ּ

ו  ְוגֹו ֵהן  ֲאגוִדים.  )ד,  נִיְרְמָיה  ('  ַיְחּדָ ׁשֶ ִלין  ְפֵני ,  ּּכְ ְּמַקּבְ
ִכיָנ ָיֵמינו ָאֵמן. "הׁשְ ְמֵהָרה ּבְ  . ּּבִ
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ
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ַנת  )א"כא עסֹוָטה ' מס(ואצולי מצלא  ֗אָנּ֗֗גְ ַמ֗֗יֵנּ֗֗ו֗ג ֗אֲ֗הָרֹ֗וּ֗֗ת֗הַ )ק"פ לפ"תש( ׁשְ

 


