
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

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

ְמׁשַֹתִיך  )  א"עה  ע(ה  "פָּבְתָרא   ְמִתי  ַכְדֹכד  ׁשִ ְְוׂשַ ּ ַחד ּ

ֶפהְּדׁשַֹהם  ְוַחד  ָאַמר  ְּדָאַמר   ּ  ָאַמר  ַהָקָבַּיׁשְ ֶלֱהֵוי ה  "ּ

ְּכֵדין  וְכֵדין   ָּצִריך  עּיון  ָלָמה  ַדְוָקא  ִיְהיו  ַהחֹומֹות .  ל"עכּ ּּ ִ ְ

ֵּמֵאלו  ַהב ֶפה'  ּ ְבֵאלו ?  ֲאָבִנים  ׁשַֹהם  ְוָיׁשְ ְּוֵיׁש  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּ

ָּהֲאָבִנים  ָהָיה  ָכתוב  ָבֶהם  ְבַאְבֵני  ַה ּ מֹות  יֹוֵסף ּּ ן  ׁשֵ חֹׁשֶ

ַהׁשַֹהם  יֹועיל ,  ּוִבְנָיִמין בֹוִרים  ׁשֶ ְלֵטי  ַהּגִ ְִוָכתוב  ְבֵסֶפר  ׁשִ ּ ּּ ּ

יר ְוהוא ְמַלֵמד ְלׁשֹון  ִּלְזִכיָרה  וָלעיַנִים ְוהוא טֹוב ְלַהעׁשִ ּ ּ ֲּ ֵ
ָּהָאָדם  ְלָהִליץ  וְלַדֵבר  ְבָחְכָמה  ְלָהִבין  ַהִחידֹות  ּ ּ

ַַהֶנעָלמֹות  ְוִכְמעט  ָיִב ֱ ּיא  ֶאת  ָהָאָדם  ְלָהִליץ  וְלַדֵבר ּ ּ

ְַבָחְכָמה  ְלָהִבין  ַהִחידֹות  ַהֶנעָלמֹות  ְוִכְמעט  ָיִביא  ֶאת  ֱ ּ ּ

ָהָיה ,  ָּהָאָדם  ִליֵדי  ְנבוָאה ְּוִנְתָנה  ֶאֶבן  זֹו  ְליֹוֵסף  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ

ַלֹו  עיַנִים  טֹובֹות  ֵבן  ֹפָרת  יֹוֵסף  ֵבן  ֹפָרת  עֵלי  עִין  ֲ ֵּ ּּ ּ

ְזכֹור  יֹוֵסף  ְוכוְּזִכיָרה  ְכל  "ְוהי ִּדְכִתיב  ַוּיִ ָהָיה '  ּ ּוִמְפֵני  ׁשֶ ּ

ָּחָכם  ַבעל  ֲהָלָכה  ְבִפְתרֹון  ַהֲחלֹום  ְוִנְצְנָצה  בֹו  רוַח  ּ ּ ַּ
ַּהקֶֹדׁש  ְכִדְכִתיב  ַאֲחֵרי  הֹוִדיע  ֱאלִֹקים  ְוכו ַ ּ ְוָהָיה  ִאיׁש '  ּ

ְלעִתיד  ָלבֹוא  וָמְלָא.  ל"עכַמְצִליַח   ְּוָלֵכן  ְכֵדי  ִלְרמֹז  ׁשֶ ָ ּ ה ּ

ָָהָאֶרץ  ֵדעה  ֶאת   ְּוַהְצָלָחה  ַרָבה  וְזִכיָרה  טֹוָבה  ִיְהיו '  הּ ּ ּ

ָאַמר  ֶפה  ַהְינו  ַמה  ׁשֶ ַּהחֹומֹות  ִמׁשַֹהם  וַמאן  ְדָאַמר  ַיׁשְ ּ ּּ

לֹא  ִיְתנו ל  ׁשֶ"ָּהַרב  ַהַנ מֹור  ָהָאָדם  ׁשֶ ֶפה  ְסֻגָלתֹו  ִלׁשְ ׁשְ ַּהּיַ ּ ּּ ּ ּ

ּלֹו  ַהַסִמים  ַהְמִמיִתים  ְוכו ּ ּ ּ  ְלִבְנָיִמין  ִלְזֹכר  לֹו  ְזכות ְּוִנַתן'  ּ ּ ּ ּ

ְלָדה  אֹותֹו  ַחי  ְוִהיא  ָהְלָכה  ְלעֹוָלָמה  ְבעת  ּיָ ִֵאמֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ

ֵּלָדָתה  ְולֹא  ִהִזיָקה  ְולֹא  ֵהִמיָתה  אֹותֹו  עָמה   ּּ ִ ָּיגוד וּ

ַהֵבית  ֵכן  ׁשֶ ְלקוט  על  ָפסוק  וֵבין  ְכֵתָפיו  ׁשָ ְּדִאיָתא  ַבּיַ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּ
ַּהִמְקָדׁש  ִנְבָנה  ְב ּ ָבִטים ּ ָכל  ַהׁשְ ל  ִבְנָיִמין  ְלִפי  ׁשֶ ֶּחְלקֹו  ׁשֶ ּ ּ

ל  יֹוֵסף  חוץ  ִמִבְנָיִמין  ְוִאם  ִיְבנו  ֵהם  ָּהיו  ִבְמִכיָרתֹו  ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַרֵחם  ַהָקָב ּיְ ם  ׁשֶ ְלכו  ְלִהְתַפֵלל  ׁשָ ֶּאת  ֵבית  ַהִמְקָדׁש  ַוּיֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ה "ּ

ָבִטים  ְוַהָק ָאר  ַהׁשְ ֵאין  ֵכן  ׁשְ ָרֵאל  ַמה  ׁשֶ ּעל  ִיׂשְ ּ ּּ ה "ָּבַ

ֵניֶהם  ְבֵני  ָרֵחל  ְוָרֵחל  ֲהֵרי  ׁשְ ָּאַמר  ֶלֱהֵוי  ְכֵדין  וְכֵדין  ׁשֶ ּּ

ה  סֹועָרה  ֲִהיא  ַהְמָמֶאֶנת  ְלִהְתַנֵחם  ְוַהָכתוב  אֹוֵמר  עִנּיָ ֲ ּ ּּ

ְמִתי  ַכְדֹכד  ְוכו'  ּלֹא  ֻנָחָמה  ְוכו ְּוׂשַ ֵני  ָבֶניָה '  ּּ ְּכֶנֶגד  ׁשְ ּ

ָקָרא  ְלחֹומֹות  ְירוׁשָ ְּוַהַטעם  ׁשֶ ּ ַ ְמׁשַֹתִיך  ִמְפֵני ּ ַּלִים  ׁשִ ְ

ֶמׁש  ַהֹכל  הֹוְלִכים  ְלאֹורֹו  ָכך  ֵיְלכו  ּגֹוִים  ָלאֹור  ְכמֹו  ַהׁשֶ ּׁשִ ְּ ּ ּ

ֶמׁש  ִכְדָאְמֵרי  ָהָתם  עִתיד  ְהיו  ְכמֹו  ַהׁשֶ ּיִ ל  חֹומֹוַתִיך  ׁשֶ ָׁשֶ ּ ּּ ּ ְ

ַּהָקָב ל  ִלְוָיָתן  ָזָכה ה  "ּ ַּלעׂשֹות  ֻסָכה  ַלַצִדיִקים  ֵמעֹורֹו  ׁשֶ ּּ ֲ
ָאר  עֹוׂשִ ּים  לֹו  ָקִמיע  ְוַהׁשְ ַלִים   סֹוְרֹוּפַ ּעל  חֹומֹות  ְירוׁשָ ַ

ֶנֱאַמר  ְוָהְלכו  ְּוִזיוֹו  הֹוֵלך  ִמסֹוף  ָהעֹוָלם  ְועד  סֹופֹו  ׁשֶ ּ ַּ ְ

ּּגֹוִיים ְלאֹוֵרך וְמָלִכים ְוכו ּ ְ'. 

 י"בעזה

 

  

ַהְתָמָדה וְבִהְתַעלות  ָּתִמיד ּבְ ּּ ּ
ָרֵאל  " ֵני  ִיׂשְ ְּוַאָתה  ְתַצֶוה  ֶאת  ּבְ ּ " ְּלַהֲעלֹת  ֵנר  ָתִמיד...ּ
ך.  )כ,  כז( ים  ָעְמדו  ַעל  ּכָ ָפְרׁשִ ְַהּמְ ת ,  ּ ַבָקׁשַ ּבְ עֹוד  ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ

ן  ְלה"ַּהָקּבָ ּכָ ׁשְ ר  ְלׁשֹון  ִצווי  ִבְנַין  ַהּמִ ְּוֵכָליו  לֹא  ִנְזּכָ ּ ,
ָרֵאל  ְלָהִביא  ֳחָמִרים  ְיָקִרים  ָידוַע  ִנְדְרׁשו  ִיׂשְ ּכַ ֲּהַגם  ׁשֶ ּ ּ

ְללו  ָזָהב ּכָ ֶסף,  ּׁשֶ ֲהֵרי ,  'ְּוכוֲאָבִנים  טֹובֹות  ,  ְּתֵכֶלת,  ּכֶ
נֹוָרה  ּדֹוֵרׁש  ַהָק ֶמן  ַלּמְ ֶ ּשׁ ּבַ ְלׁשֹוןה  "ּבָּׁשֶ ינו  ּבִ ה  ַרּבֵ  ִּמּמֹׁשֶ

ִּצווי ָבר.  ּ ַעל ,  ּוְבַטַעם  ַהּדָ ינו  ַיֲעקֹב  ּבַ ְּמָבֵאר  ַרּבֵ
ַּהטוִרים נֹוָרה:  "ּ ּמְ ָתִמיד  ַצו  ֶאת .  ְּוָכַתב  ַצָוָאה  ּבַ ְוֵכן  ּבְ

ָרֵאל   ֵני  ִיׂשְ ר  כח(ּבְ ְדּבָ ּמִ ָכל )  ב,  ּבַ ֵניֶהם  נֹוֲהִגין  ּבְ ְ ּשׁ ְלִפי  ׁשֶ
יס ְלִפיָכך ָצִריך ֵזרוזיֹום  ְוֵיׁש  ּבָ ֶּהם  ֶחְסרֹון ּכִ ְ ָלֵכן ָאַמר . ְ

ֶהם ְלׁשֹון ַצָוָאה  . "ּּבָ
ָבִרים  ֵאלו ְּוֵיׁש  ִלְלמֹוד  ִמּדְ ָאָדם  ִנְדַרׁש  ַלֲעׂשֹות ,  ּ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ה  ַחד  ְפָעִמי ֵעיָניו  ַגם  ִאם  אֹותֹו ,  ַּמֲעׂשֶ ָבר  ּבְ ַּקל  ַהּדָ
ה  ּדֹוֵרׁש  הֹוָצַאת  ָממֹון  ַרב ֶצתַמֲעׂשֶ ,   ַוֲעבֹוָדה  ְמֻאּמֶ

ה  ְתִמיִדי ָאָדם  ִנְדַרׁש  ַלֲעׂשֹות  ַמֲעׂשֶ ׁשֶ ַּאך  ּכְ ָכל  יֹום ,  ְ ּבְ
ָעה ל  ּכֶֹבד ,  ּוְבָכל  ׁשָ אן  ַהֵיֶצר  ָהַרע  ֵמִניַח  ֶאת  ּכָ ּּכָ

ִליט  ַעל  ָהָאָדם  ַעְצלות  ְוִרְפיֹון  ָיַדִים ָקלֹו  ְלַהׁשְ . ִּמׁשְ
טוי א  ִליֵדי  ּבִ ָבר  ּבָ ַּהּדָ ִעְנָי  ּ ְגָמה ,  ִנים  ׁשֹוִניםּבְ ִּנַקח  ּדֻ

ִתיָנה ת  ַהּנְ ּדַ ּמוָכִנים ,  ִמּמִ יִרים  ְגדֹוִלים  ׁשֶ ָנם  ֲעׁשִ ֶּיׁשְ ּ
יָבה ַּתְלמוד  תֹוָרה  וְלָכל ,  ִּלְתֹרם  ִמְבֶנה  ָגדֹול  ִליׁשִ ּ ּ ּ

עֹוָלם ם  ּבָ ֵ בֹוד  ַהּשׁ ִעְנָינֹו  ְלַהְרּבֹות  ֶאת  ּכְ , ּמוָסד  ׁשֶ
נֹוֵגַע  ָלַהְחָזָק ּבְ עֹוד  ׁשֶ ְפָעל ּבְ ל  ַהּמִ ֹוֶטֶפת  ׁשֶ ה  ַהּשׁ

ְְמַעִטים ַהּמוָכִנים ְלָכך, ַּהתֹוָרִני ּ ַיַחס ַלקֹוְדִמים ּ  . ּּבְ
ְתִמידות עֹוְבדֹו  ּבִ ם  הוא  ֶזה  ׁשֶ ֵ ְּוֶעֶבד  ַהּשׁ ֵאינֹו ,  ּ ׁשֶ

ִהְתַלֲהבות  ַחד  ְפָעִמית  ִקְצַרת  מֹוֵעד ִּמְסַתֵפק  ּבְ ּּ ֶּאָלא ,  ּ
יך  ְלַהְלִהיב  ֶאת  ַנְפׁש ל  ְיֵמי  ֲעבֹוָדתֹו ְַמְמׁשִ ְֹו  ְלֹאֶרך  ּכָ

עֹוָלם  ַהֶזה ִאים  ָיֶפה  ִעם .  ּּבָ ָבִרים  ּבָ ַהּדְ ְוִנְרֶאה  ׁשֶ
ַּהָפסוק   ה  ְותֹוְמֶכיָה "ּ ֲחִזיִקים  ּבָ ֵּעץ  ַחִיים  ִהיא  ַלּמַ ּ
ר ָ ֳאִנָיתֹו ".  ְמֻאּשׁ יִלים  ֶאת  ָהִעְנָין  ְלָאָדם  ׁשֶ ּוַמְמׁשִ ּ

ָים ַגִלים  ַהּסֹוֲעִרים וְמַבֵקׁש ּוְבעֹודֹו  ִנְלַחם  ,  ָּטְבָעה  ּבַ ּּבְ ּּ
ֶגַזע  ֵעץ,  ּעֹוד  ְקָצת  ַחִיים הוא .  ַמְבִחין  ּבְ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ

ֵעץ ָכל  ּכֹחֹוָתיו  ּבָ ץ  ְותֹוֵפׂש  ּבְ ך  ַיִגיַע .  ִמְתַאּמֵ ַּרק  ּכָ ְ

ם  (.  ְלחֹוף  ִמְבָטִחים ְרָאה  ּוְכׁשֵ ּנִ ָהָאָדם  ַמֲחִזיק  ֶאת ׁשֶ ׁשֶ
ֶעֶצ,  ָהֵעץ ַּגם ִאם , ְּוֵכן ַהְחָזַקת ַהתֹוָרה.  ם  ָהֵעץ  ַמֲחִזיק  אֹותֹוּבְ

תֹוָרה ָהָאָדם  ַמֲחִזיק  ּבַ ֱאֶמת  ַהתֹוָרה  ַמְחִזיָקה ,  ִּנְרֶאה  ׁשֶ ּּבֶ
ַיְחׁשֹב  )אֹותֹו ֲּעַדִין  לֹא  ִנְמָצא  ַהִטֵפׁש  ׁשֶ ּ י  ִלי :  ּ ּדַ

ֵעץ  ְוָיָצאָת  ְיֵדי  חֹוָבִתי ְנִגיָעה  ּבָ י  ֱהיֹות  ְוָחֵפ.  ּבִ ץ ּכִ
ַּחִיים  הוא ָכל  ּכֹחֹו,  ּ ֵעץ  ּבְ ִלי  ְלַהְרפֹות ,  ֶיֱאֹחז  ּבָ ִּמּבְ

ָלל ָמעוָתה  ַחִיים ,  ּכְ ֵעץ  ַמׁשְ ָהֲאִחיָזה  ּבָ יֹוְדעֹו  ׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ֵצל  ִמְטִביָעה ך  ִיּנָ ֲּעבורֹו  ְוַרק  ּכָ ְ ֵעץ  ַהַחִיים.  ּ ך  ּבְ ּּכָ ל ,  ְ ּכָ

ֶרֶצ ה  ּבְ ה  ָהָאָדם  ְוִנְתַמך  ּבָ ּעֹוד  ַמֲחִזיק  ּבָ , ּף  וְבַהְתָמָדהְּ
ִרים  ָ ר –ּזֹוֶכה ְלַחִיים ְמֻאּשׁ ָ  .ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשׁ

ַּהָפסוק ַהּכֹוֵלל ּ 
ַרךַע ם  ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ יבות  ַהַהְתָמָדה  ּבַ ְל  ֲחׁשִ ִנְרֶאה ,  ּ

ֵתנו   ָפָרׁשָ ִּלְלמֹוד  ִמָפסוק  נֹוָסף  ּבְ ּ ֶבׂש "  )לט,  כט(ּ ֶאת  ַהּכֶ
ה  ַבּבֶֹקר  ְו ין ָּהֶאָחד  ַתֲעׂשֶ ה  ּבֵ ִני  ַתֲעׂשֶ ֵ ֶבׂש  ַהּשׁ ֵּאת  ַהּכֶ

ִים ֲהַר".  ָהַעְרּבָ ' בֵחֶלק  ("  ְנִתיבֹות  עֹוָלם"ּבִל  "ְוָכַתב  ַהּמַ
ִחּבור  ֵעין  ַיֲעקֹב   ")'אֶּפֶרק  ,  ְנִתיב  ַאֲהַבת  ֵרַע ְּוִתְמָצא  ּבְ

ִחּבור  ִמְדַרׁש  ֶאָחד  ְוז ָצא  ּבְ ּמָ ַמת  ַהּכֹוֵתב  ׁשֶ ַהְקּדָ , ל"ּּבְ
ן  זֹוָמא  אֹו ַמע ּבֶ ִצינו  ָפסוק  ּכֹוֵלל  יֹוֵתר  ְוהוא  ׁשְ ֵּמר  ּמָ ּ ּּ
ָרֵאל  ְוגֹו ִצינו  ָפסוק  ּכֹוֵלל  יֹוֵתר .  'ִיׂשְ ס  אֹוֵמר  ּמָ ן  ַנּנָ ּּבֶ ּּ

מֹוך ְָוהוא  ְוָאַהְבָת  ְלֵרֲעך  ּכָ ָ ּ ן  ָפִזי  אֹוֵמר .  ּ ְמעֹון  ּבֶ ּׁשִ

ִצינו  ָפסוק  ּכֹוֵלל  יֹוֵתר ּּמָ ֶבׂש  ָהֶאָחד ,ּ  ְוהוא,ּּ   ֶאת  ַהּכֶ
ּבֶֹקר  ְוגֹוַּת ה  ּבַ ְּפלֹוִני  ַעל  ַרְגָליו  ְוָאַמר '  ָעַמד  ר.  'ֲעׂשֶ

ֶבן  ָפִזי ר  ֲאִני  ַמְרֶאה  אֹוְתך ,ֲּהָלָכה  ּכְ ָכל  ֲאׁשֶ ְכִתיב  ּכְ ָ  ּדִ

ן  ְוגֹו ּכָ ׁשְ ָבָריו  ְמָבֵאר   ."'ֶּאת  ַתְבִנית  ַהּמִ ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ ְּבְ

ֲהַר ל  ַאַחת  ֵמַהְפסוִקיםל  "ַהּמַ ֶּאת  ּכָ ם ְוֶאת  ֱהיֹוָת  ּ
ם,  ּכֹוְלִלים ן  ָפִזי.  ַּעֵין  ׁשָ ְבֵרי  ּבֶ ּ  וְבֵבאור  ּדִ ּ ִפי ,  ּ ּכְ ׁשֶ

ְדָרׁש ְבֵרי  ַהּמִ עֹוֶלה  ִמּדִ מֹותֹו,  ׁשֶ ַתב ,  ֲהָלָכה  ּכְ ּכָ
ֲהַר ֶבׂש  ָהֶאָחד "  ,ל"ַהּמַ ן  ָפִזי  ֶאת  ַהּכֶ ָאַמר  ּבֶ ּוַמה  ׁשֶ ּ

תֹוָרה  יֹוֵתר ָלל  ָגדֹול  ּבַ ּבֶֹקר  הוא  ּכְ ה  ּבַ ַּתֲעׂשֶ ּ ה ָרָצ,  ּּ
ָהָאָדם  עֹוֵבד  ַהׁש ְתִמידות  ַהָגמור "לֹוַמר  ַמה  ׁשֶ ּי  ּבִ ּּ

ָהֶעֶבד  לֹא  ָסר  ֲעבֹוָדתֹו  ִמן  ָאדֹון ,  ְּוהוא  ַעְבּדֹו ּוְכמֹו  ׁשֶ
לֹו  ַרק  הוא  עֹוְבדֹו  ְתִמיִדי ּׁשֶ ּ ֶבׂש ,  ּ ְוְלָכך  ָאַמר  ֶאת  ַהּכֶ ּ

ּבֶֹקר  ְוגֹו ה  ּבַ ֶזה  ֶנֱאַמר  ַעל  '  ָּהֶאָחד  ַתֲעׂשֶ ּן  ָתִמיד ָקְרּבַּׁשֶ
תֹוָרה ָלל  ּבַ ָבר  ֶזה  ַהּכְ ַחר  ְוֶעֶרב  ּדָ ֻכָון ,  ּׁשַ ַתְכִלית  ַהּמְ ּׁשֶ ּ

ִיְהֶיה  ָהָאָדם  ֶעֶבד  ְלַהָקּבָ ָאר  ַהתֹוָרה "ּׁשֶ ּה  ְוָכל  ׁשְ
ַע א  ׁשֶ ֵּפירוׁשָ ְצֹות  הוא  עֹוֵבד  ֶאת  ּבֹוְראֹו  ְלַגְמֵרי"ּ . ּי  ַהּמִ

ום  ּדִ ֶבן  ָפִזי  ִמּשׁ ֲהָלָכה  ּכְ ְּוָאַמר  ּדַ ר  ֲאִני ּ ָכל  ֲאׁשֶ ְכִתיב  ּכְ
ָליו  ל  ּכֵ ן  ְוֶאת  ַתְבִנית  ּכָ ּכָ ׁשְ ַּמְרֶאה  אֹוְתך  ֶאת  ַתְבִנית  ַהּמִ ּ ָ

ְּוֵכן  ַתֲעׂשו תוב  לֹוַמר  ְוֵכן  ַתֲעׂשו  וְכָבר ,  ּ ָנה  ַהּכָ ׁשָ ּוִמּדְ ּ ּ ּ ּ
ן ּכָ ׁשְ ַית  ַהּמִ ְוָכַפל  ַאְזָהָרה ,  ִּהְזִהיר  ִלְפֵני  ֶזה  ַעל  ֲעׂשִ

ַּהזֹאת  ִמְפֵני  ּכִ תֹוָרה  הוא ּ ָלל  ָגדֹול  ּבַ ָבר  ֶזה  הוא  ּכְ ּי  ּדָ ּ ּּ
ָבר  ָנה  ּבֹו  לֹוַמר  ְוֵכן  ַתֲעׂשו  ְלַחֵזק  ַהּדָ ָּהֲעבֹוָדה  וְלָכך  ׁשָ ּ ּ ְּ

יֹוֵתר ן הוא ַעל ָהֲעבֹוָדה, ּבְ ּכָ ׁשְ י ַצָוַאת ַהּמִ ּּכִ   . 'ְּוכו" ּ

ַפַעם ָהִראׁשֹוָנה מֹו ּבְ  ּכְ
ֶזה ָפ,  ְוִנְרֶאה  ְלהֹוִסיף  ּבָ ֶבׂש  ָהֶאָחד "ּסוק  ֶזה  ּׁשֶ ֶאת  ַהּכֶ

ּבֶֹקר ה  ּבַ ר  ֵמִעְנַין  ַהְקָרַבת  ַהְתִמיִדין ,  'ְוגֹו"  ַּתֲעׂשֶ ְּמַדּבֵ
לוִאים ְבַעת  ְיֵמי  ַהּמִ ׁשִ ּּבְ ּוְלִעְנַין  ַהְקָרַבת  ַהְתִמיִדין .  ּ ּ

ָכל  יֹום ת  ִפיְנָחס  ֶנֱאַמר  ,  ּבְ ָפָרׁשַ ר  (ּּבְ ְדּבָ ּמִ  )ד,  כחּבַ
ָלׁשֹון  ּדֹוֶמה   ה  ַבּבֶֹקר  ְוֵאת ֶא"ּבְ ֶבׂש  ֶאָחד  ַתֲעׂשֶ ּת  ַהּכֶ

ִים ין  ָהַעְרּבָ ה  ּבֵ ִני  ַתֲעׂשֶ ֵ ֶבׂש  ַהּשׁ , ּאֹוָתם  ִמִלים  –"  ַּהּכֶ
ְמקֹום   ֵתנו"  ָהֶאָחד"ַרק  ּבִ ָפָרׁשָ ת "  ֶאָחד",  ּּבְ ָפָרׁשַ ּבְ

ֶזה  ִנְרֶאה  לֹוַמר.  ִּפיְנָחס ר  ּבָ י  ֱהיֹות  וִמֶטַבע ,  ְוַהֶהְסּבֵ ּּכִ ּ
ּמַ ַהְתָמָדהָהָאָדם  ׁשֶ ה  ּבְ ה  ֲהַנֲעׂשֶ ָּעלול  ְלַהְקהֹות ,  ֲעׂשֶ

ד  ֶאת   ֹאֶרך  ַהְזַמן  וְלַאּבֵ ּּבְ ּ ִּהְתַלֲהבות  ַהְקדוָמהְ ּּ ,
ָיֶמיָה  ָהִראׁשֹוִנים ְצָוה  ּבְ ַית  ַהּמִ ֵעת  ֲעׂשִ ָהְיָתה  ּבְ ּוָבא .  ּׁשֶ

ֵדנו ק ,  ְּלַלּמְ ל  ְלַבל  ִיְקֶהה  ַהִהְתַלֲהבות  ְוַהֵחׁשֶ ַתּדֵ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ּאֶֹרך  ַהְזַמןּבְ ְפֵני ,  ְ ל  ִמְצָוה  ְמֻיֶחֶדת  ּבִ ר  ִיְרֶאה  ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָאה  ּבָ ִאלו  זֹו  ַהַפַעם  ָהִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ַּעְצָמה  וְבָכל  ַפַעם  ּכְ ּּ ּּ ּ
ְצָוה  וְלִקיוָמה ,  ְלָידֹו ּמִ ׁשות  ּבַ ָבר  ְלִהְתַחּדְ ָּיִביא  ַהּדָ ּ ּ ּּ

ִהְתַלֲהבות  . ּּבְ
ר ָרַמז  ,  ְוֶאְפׁשָ יר  ְלַעְצמֹו "  ָהֶאָחד"ָלׁשֹון  ּבְׁשֶ ַיְחּדִ ּׁשֶ

ֶבׂש  ֶאָחד אֹוָתה  ִמְצָוה  ִהיא  לֹא  עֹוד  ּכֶ ֶּאָלא ,  ּׁשֶ
תֹוֶסֶפת ַהֵה" ָהֶאָחד"  .ּמֹוָרה ַעל ֱהיֹוָתה ְמֻיֶחֶדתא "ּׁשֶ

ה ָפסוק ַהפֹוֵתַח ֶאת ַהָפָרׁשָ ָבר ִנְרָמז ּבַ ְּוַהּדָ ּ ְלַהֲעלֹות ", ּּ
ַיַחד  ִעם"  ֵּנר  ָתִמיד ים "  ָּתִמיד"  ַהּׁשֶ ְּוַהָקבוַע  ֵיׁש  ָלׂשִ ּ
, ְּלהֹוִסיף  וְלַהְלִהיב  ֶאת  ַעְצמֹו,  "ְלַהֲעלֹות"ֵּלב  ַגם  

ָדה ים ְמֻלּמָ ִמְצַות ֲאָנׁשִ ה ּכְ לֹא ֵתָעׂשֶ ּׁשֶ ּ . 
ָפִרים  ֶאת  ֲעבֹוַדת  ַאֲהֹרן  ַהּכֵֹהן ּסְ יִרים  ּבַ , ְְוָכך  ַמְסּבִ

ַהֲעלֹוְתך   ת  ּבְ ָפָרׁשַ ר  (ָָעָליו  ֶנֱאַמר  ּבְ ְדּבָ ּמִ ַּוַיַעׂש "  )ג,  חּבַ
ן  ַאֲהֹרן נֹוָרה  ֶהֱעָלה  ֵנֹרֶתיָה,ּכֵ ּ  ֶאל  מול  ְפֵני  ַהּמְ ּ, 

ר  ִצָוה   ֲאׁשֶ ה'הּּכַ ְבֵרי י  "ְוַרׁשִ"    ֶאת  מׁשֶ ֵהִביא  ֶאת  ּדִ
ְפֵרי   ן  ַאֲהֹרן"ַהּסִ ל  ַאֲהֹרן ,  ַּוַיַעׂש  ּכֵ ְבחֹו  ׁשֶ ְּלַהִגיד  ׁשִ

ה ּנָ לֹא  ׁשִ ים".  ּׁשֶ ַאֲהֹרן ְוִכ,  ּוַמְקׁשִ ְעֵתנו  ׁשֶ ּי  ָעָלה  ַעל  ּדַ ּ
ה ְמְסרו  ְלמֹׁשֶ ּנִ ַרך  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ ְבֵרי  ַהּשׁ ה  ִמּדִ ּנֶ ְּיׁשַ ֶּאָלא ?  ְ

ֶזה ר  ּבָ ַהֶהְסּבֵ ֶהֱעָלה  ַאֲהֹרן ,  ׁשֶ אֹוָתה  ִהְתַלֲהבות  ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּ
נֹוָרה ּמְ ַפַעם  ָהִראׁשֹוָנה  ֶאת  ָהאֹור  ּבַ ל ,  ּּבַ יָכה  ּכָ ִהְמׁשִ

א  ְלֵהִטיב  וְלַהְדִליק ְּיֵמי  ַחָייו  ּבְ ר  ּבָ ֲאׁשֶ ָּכל  יֹום  ְויֹום  ּכַ
רֹות ִחיָקה ָחִליָלה, ֶאת ַהּנֵ ּנוי וׁשְ ִלי ׁשִ ִּמּבְ ּ . 

ְּתַצֶוה   ַצְוָתא –ּ
ֲעבֹוַדת  ָפִרים  ִלְקנֹות  ַהְתָמָדה  ּבַ ּסְ הוְבאו  ּבַ ֵּמָהֵעצֹות  ׁשֶ ּ

ם   ֵ מֹור  ַעל  ַהִהְתַלֲהבות'  יתַהּשׁ  ְּוַיַחד  ִעם  זֹאת  ִלׁשְ
ִמַלת  ְתַצֶוה,  ִראׁשֹוִניתָה ִּנְרֶמֶזת  ּבְ ּ רֹוֶמֶזת  ְלָלׁשֹון ,  ּ ׁשֶ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .ְרקיֹו־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ַצֶוה    ָּּּּפָרׁשַ ַצֶוהּתְ ַצֶוהּתְ ַצֶוהּתְ ּּּתְ ָליֹון   •    )ָזֹכר(    ּּ     פ"תש'ה  • 52  ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹו ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ָדהַהּמַ



ה  ָרׁשָ ּפָ נֹוָרהּבַ ֶמן ַלּמְ ר ַעל ַהׁשֶ ְגֵדי ַהּכֵֹהן ַהָגדֹולְוַעל , ְּמֻדּבָ ֲעׂשוִים , ּּבִ ָתףַמה  .ֵמֲאָבִנים טֹובֹותּׁשֶ ֶמן ְּמׁשֻ ין ׁשֶ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ַזִית ָלֲאָבִנים טֹובֹות ּבֵ
ֶמן  ְוַגם  ָהֲאָבִנים   ֶ תֹוך  חֶֹמר  ַּגם  ַהּשׁ ִרים  ּבְ ַרק  ,  ָעבְַהּטֹובֹות  ֻמְסּתָ תֹוך  ַהֵזיִתים  ׁשֶ ֶמן  ּבְ ֶ ַּהּשׁ ה  ְלַאַחר  ְ ִתיׁשָ ֶמןּכְ ֶ ְכָבה  ָעָבה  ְמֹכֶעֶרת ָּהֲאָבִנים  ְמֻכִסים  ,  ּמוָפק  ַהּשׁ ׁשִ ּּבְ

ַּהִלּטוׁש ְלַאַחר ְוַרק  ל ִנְרִאים ּ ַרק ְלַאַחר ַמֲאָמץ , ַלּתֹוָרהְוֶזה ֶרֶמז . ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹותָיְפָים ׁשֶ ּתֹוָרהׁשֶ ּבַ ִּמְתַגֶלה ַהיִֹפי ׁשֶ ּ ּ. 

י .  ִּחּבור  –"  ַצְוָתא" יִקים  עֹוׂשֵ ר  ְלַצּדִ ְתַחּבֵ ּנִ ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ
רוך  הוא קֹום  ּבָ ְּרצֹון  ַהּמָ ְבִחיַנת  ,  ְּ ֵהם  ּבִ ֶמן  ַזִית "ׁשֶ ׁשֶ

ְבִחי"  ְָזך ם  ּבִ ֵ ּוְמַכְתִתים  ֶאת  ַעְצָמם  ְלתֹוַרת  ַהּשׁ ַנת ּ
אֹור" ִתית  ַלּמָ הות ,  "ּכָ ָ ָפָעה  ְוַהּשׁ ֵּמֶהם  ִנַקח  ַהׁשְ ּ ּ

ר  ַגם  אֹוָתנו  ְלִקיום  ִמְצוֹות ֶחְבָרָתם  ְתַחּבֵ ּּבְ ּ ּּ ם ּ ֵ   ַהּשׁ
ְתִמידות ק  וְבִהְתַלֲהבות,  ּּבִ ֵחׁשֶ ּּבְ ֵהֵבאנו .  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ ּ

ְבֵרי  ָהַרְמּבָ ָעָבר  ִמּדִ עֹות  ם  "ּבֶ ִהְלכֹות  ּדֵ ְלִעְנָין   )וֶּפֶרק  (ּבְ
ָפַעת  ַהֶחְבָרה ֵבקות ,  ּּכַֹח  ַהׁשְ ִליָלה  ְוַעל  ַהּדְ ְּלִחיוב  ְוִלׁשְ ּ ּ

ֲעֵלי  ִמּדֹות  ָרעֹות  ַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ֵמַחד  ְוַהְרָחָקה  ִמּבַ ּבְ
ִפיִעים ַעל ֶנֶפׁש ָהָאָדם ְלטֹוב וְלֵהֶפך, ְֵמִאיָדך ׁשְ ּמַ ְׁשֶ ּ ּ . 

ֲהָלכֹות  ֵאלו  ַמְנֶחה ּבַ ּוְבעֹוד  ׁשֶ ֶאת  ָהָאָדם ם  "  ָהַרְמּבָּּ
ִמּדֹותָלבֹור   ֶרך  ָהֶאְמַצע  ּבְ ְלִעְנָין ֲהֵרי    ְֶאת  ּדֶ ּׁשֶ
ִקיצֹוִניֹות ם  "מֹוֶרה  ָהַרְמּבָ,  ַהֶחְבָרה ץ  ּבְ ְּלִהְתַאּמֵ

ֶחְבָרה   ֶבת  ּבְ רֹותָלׁשֶ ֲעֵלי  ִמּדֹות  ְיׁשָ , ַּתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ּבַ
ֶבת ,  ְוִאם  לֹא  ָמָצא  ֶחְבָרה  טֹוָבה ָעָליו  ְלִהְתּבֹוֵדד  ְוָלׁשֶ

ֵאין  ְמִניִחים  אֹותֹו ",  ְיִחיִדי ְּוִאם  ָהיו  ָרִעים  ְוַחָטִאים  ׁשֶ ּ
ֶהן  ְונֹוֵהג  ן  ִנְתָעֵרב  ִעּמָ ִדיָנה  ֶאָלא  ִאם  ּכֵ ּמְ ב  ּבַ ֵּליׁשֵ

ִמְנ רֹותּבְ ְדּבָ ָערֹות  וְלחֹוִחים  ְוַלּמִ . ָּהָגם  ָהַרע  ֵיֵצא  ַלּמְ
ֶדֶרך ַחָטִאיםְוַאל ַיְנִה ּיג ַעְצמֹו ּבְ  . 'ְּוכו "ְ

ְדָרׁש ּמִ ָאְמרו  ַהֲחָכִמים  ּבַ ַהְפסוִקים  ׁשֶ ְּוִנְרֶאה  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּ 
הוָבא  ּבְ יבות   "ֵעין  ַיֲעקֹב"ּׁשֶ ְּמעֹוְרִרים  ֶאת  ַהֵלב  ַלֲחׁשִ ּ

ם   ֵ ַצְווָתא  ִעם  ִיְרֵאי  ַהּשׁ ם  ּבְ ֵ ָבִרים  (ֲּעבֹוַדת  ַהּשׁ ן ַהּדְ ְלַקּמָ
ֲהַרְיסֹוד    ַּעל  ִפי ְבֵרי  ַהּמַ ם,  ל"ּדִ ן  זֹוָמא  אֹוֵמר.  )ַּעֵין  ׁשָ  ,ּבֶ

ִצינו  ָפסוק  ּכֹוֵלל  יֹוֵתר ּּמָ ָרֵאלׁשְ"  –  ּּ , '  ְוגֹו"ַמע  ִיׂשְ
ָפסוק  ֶזה ּׁשֶ ִעְנָינֹו  ִיחוד  ,  ּ ם  ּׁשֶ ֵ ַרך  פֹוֵתַח ַהּשׁ ִּיְתּבָ ְ

ִלים ּמִ ַמע  :  "ּּבַ ָרֵאלׁשְ ֵדי  "  ִיׂשְ ה  ּכְ ֵיׁש  ּבָ ּׁשֶ ְּלַבֵטא  ֶאת ּ

ָרֵאל   ל  ַּאְחדות  ִיׂשְ ין  ּכָ ֵהם  ַהְיִחיִדים  ִמּבֵ ָהֻאּמֹות ּׁשֶ
ם ֵ ת  ַהּשׁ ַ ְצַטוו  ַעל  ְקֻדּשׁ ּנִ ֶ ּּשׁ ֶזה  ַמְלִהיב  ֶאת ,  ּ ְתּבֹוֵנן  ּבָ ְוַהּמִ

ְזכות  ַהְגדֹוָלה  ַנְפׁשֹו   ּּבַ ּ נֹות  ּ ְתָנה  לֹו  ְלִהּמָ ּנִ ִעם  ַעם ּׁשֶ
ֶמך י  ׁשְ ׁשֵ ס  אֹוֵמר.  ְָמַקּדְ ן  ַנּנָ ִּצינו  ָפסוק  ּכֹוֵלל  יֹוֵתר   ּמָ,ּבֶ ּּ

מֹוך"ְּוהוא   ְָוָאַהְבָת  ְלֵרֲעך  ּכָ ָ ּזֹו  ְמֻקֶיֶמת ּוִמְצָוה    ."ּ
יהוִדים  ׁשֹוְמֵרי   ֵיׁש  ָלנו  ,  ּוִמְצֹותּתֹוָרה  ּּבִ ּׁשֶ ם  ַאְחָוהּ . ִעּמָ

הות   ָ יִקים  ְּוֵכן  ַהּשׁ רות  ַלַצּדִ ְּוִהְתַחּבְ ַלֲעבֹוַדת ְּמַסַיַעת  ּ
ם   ֵ ְתִמידותַהּשׁ ָאַמר  ָּפסוק  ּכַ,  ּּבִ ן  ָפִזי  ׁשֶ ְמעֹון  ּבֶ ֶאת "ּׁשִ

ּבֶֹק ה ּבַ ֶבׂש ָהֶאָחד ַתֲעׂשֶ  .' ְוגֹו"רַּהּכֶ
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ

ִכיָנה ְבחֶֹדש�  ְ ָכַנת ַהש� ְ ַּהש� ּ  ֲאָדרּ
ְבִנַית  ְלָמה  ּבִ ָרֵאל  ִנׁשְ ל  ִיׂשְ ְּגֻאָלָתם  ׁשֶ ּ ּ

ן ּכָ ׁשְ ְבֵרי  ָהַרְמּבַ,  ַהּמִ ר  ִמּדִ ְזּכָ ּנִ ָלֵכן ,  ן"ּכַ ְּוׁשֶ
מֹות הוא  ֵסֶפר  ַהְגאוָלה,  ֵסֶפר  ׁשְ ּׁשֶ ּּ ,

ן ּכָ ׁשְ יֹות  ַהּמִ ָפָרׁשִ ַלם  ּבְ ֵאר ַּגם  .  ִּנׁשְ ִהְתּבָ
עֹוָלם  ַהֶזה ִכיָנה  ִהיא  ּבָ ָרַית  ׁשְ ִעָקר  ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ,

רוִאים י  ַהּבְ ּוְלִפי  ַמֲעׂשֵ עֹוָלם  ּ ֶרה  ּבָ . ִּתׁשְ
ִכיָנה  ְ ָבה  ַהּשׁ ן  ׁשָ ּכָ ׁשְ ּוַבֲהָקַמת  ַהּמִ
דוָדה  ֵעֶקב  ֵחְטֵאי  ַהּדֹורֹות  ַהקֹוְדִמים  ִּמּנְ ּ

עֹוָלם  ַהֶזה ְמלָֹאה  ּבָ ְרָתה  ּבִ ְּוׁשָ ִפ,  ּ י ּכְ
ִמְדָרׁש ַתְנחוָמא בָֹאר ּבְ ּמְ ּׁשֶ ר, ּ ְזּכָ ּנִ  . ּכַ

ְקָראֹות  יֹות  ַהּנִ ל  ַהַפְרׁשִ ּכָ ים  ֵלב  ׁשֶ ָּנׂשִ ּ
ן  ּכָ ׁשְ ִעְנְיֵני  ַהּמִ ֹחֶדׁש  ֲאָדר  עֹוְסקֹות  ּבְ ּבְ

ָחל  ( ַלם  ֲאָדִרים'  בּוְכׁשֶ ִמיִני ַהֹחֶדׁש    ִנׁשְ ת  ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ

ן  ְוִחּנוכֹו ּכָ ׁשְ ר  ֵמֲהָקַמת  ַהּמִ ְוִנְרֶאה .)  ַּהְמַדּבֵ
ן ,  ְלָבֵאר  ֶאת  ָהִעְנָין ּכָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכְ ּכִ

ַתְחתֹוִנים ִכיָנה  ּבַ ָרַאת  ׁשְ ִּעְנָינֹו  ַהׁשְ ך ,  ּ ְּכָ

ם  ַהֹח.  ַּגם  ֹחֶדׁש  ֲאָדר , ֶדׁש  רֹוֵמז  ָלֶזהְוׁשֵ
ּמוָבא  ּבְ ּוְכִפי  ׁשֶ י ("  ְמאֹור  ֵעיַנִים"ּ ְלַרּבִ

יל עְרנֹוּבִ ַּנחום  ִמְטׁשֶ ֵתנו  )ּ ָפָרׁשָ ַטַעם ",  ּּבְ
ך ה  ִנְקָרא  ּכָ ּ  הוא  ִמְפֵני ,ְַהֹחֶדׁש  ֲאָדר  ָלּמָ ּ

ֹחֶדׁש  ֶזה  ִנְרַמז  א ּבְ ' ר ָרָצה לֹוַמר א"ָד' ׁשֶ
ל  עֹוָל הוא  ַאלופֹו  ׁשֶ ּׁשֶ תובּּ ּכָ ּם  וְכמֹו  ׁשֶ ּ 

ּ  ַאלוף  ְנֻעַרי  ָאָתה)ד,  גִיְרְמָיה  ( ּ ם ,  ּ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ
אֹות  א ּהוא  ִראׁשֹון  ְלָכל  ָהאֹוִתיֹות '  ׁשֶ ּ

ַרך  הוא  ִראׁשֹון  ְלָכל  ם  ִיְתּבָ ֵ ך  ַהּשׁ ּּכָ ְ ְ

ְמָצִאים ִחיַנת  א,ַהּנִ ר  ִעם '  ּ  ְוֶזהו  ִעְנַין  ּבְ ּדָ
ִכיָנתֹו   ֶרה  ׁשְ ַמׁשְ ַּהַתְחתֹוִנים  ׁשֶ ִעם ּ

ַּהַתְחתֹוִנים ְמָחה   עֹוד  ש"ע'  ְּוכו("  ּ ָלֵכן  ַהּשִׂ ְּוׁשֶ

יֵמי ַהפוִרים ָכל ַהֹחֶדׁש ְולֹא ַרק ּבִ ִּהיא ּבְ ּ(. 

ֹחֶדׁש  ֶזה ִע ְהיֹות  ׁשֶ ּמִ ְנָינֹו ְוִנְרֶאה  לֹוַמר  ׁשֶ
ִכיָנה ָרַית  ׁשְ  ()ל  "ָּאְמרו  ֲחַז,  ַהׁשְ

ְמָחה" ׂשִ ים  ּבְ ְכַנס  ֲאָדר  ַמְרּבִ ּנִ ֶ י ,  "ִמּשׁ ּכִ
ל  ִמְצָוה  ִהיא  ֵמָהִעְנָיִנים  ְמָחה  ׁשֶ ׂשִ
ִכיָנה ְ ָרַית  ַהּשׁ , ַהְמִכיִנים  ֶאת  ַהׁשְ

ַמֲאָמר  ֲחַז ת  (ל  "ּכְ ּבָ ְחִתי "  )ב"ל  עׁשַ ּבַ ְּוׁשִ
ְמָחה ל ]זֹו[  –"  ֲאִני  ֶאת  ַהּשִׂ ְמָחה  ׁשֶ   ׂשִ

ה.  "ִמְצָוה ְמָחה  ַמה  זו  עֹוׂשָ ּוְלׂשִ ּ זֹו "  ּ
ל  ִמְצָוה ֵאיָנה  ׁשֶ ְמָחה  ׁשְ ְדך,  ׁשִ  ,ְָלַלּמֶ

ִכיָנה  ׁשֹוָרה  לֹא  ִמתֹוך  ַעְצלות ֵאין  ׁשְ ּׁשֶ ְּ ,
ְּולֹא  ִמתֹוך  ַעְצבות חֹוק,  ְּ ְְולֹא  ִמתֹוך  ׂשְ ּ ,

ְּולֹא  ִמתֹוך  ַקלות  ֹראׁש ּּ ְְולֹא  ִמתֹוך ,  ְ ּ
יָחה ֵטִלים, ׂשִ ָבִרים ּבְ ְְולֹא ִמתֹוך ּדְ ֶּאָלא . ּ

ל  ִמְצָוה ְמָחה  ׁשֶ ַבר  ׂשִ ְִמתֹוך  ּדְ ֱאַמר,  ּ ּנֶ , ׁשֶ
ְּוַעָתה ְקחו ִלי ")ְמָלִכים ב ג(  . 'ְּוכו" 'ְוגֹו" ּ

ָרַית  ֹחֶדׁש  ֶזה  ִנְתַיֵחד  ְלַהׁשְ ְוַטַעם  ׁשֶ
ִכיָנה ְ ום ,  ִנְרֶאה  לֹוַמר,  ַהּשׁ י  ִמּשׁ ּּכִ
ֹחֶד ּבְ ין ׁשֶ ָלה  ּבֵ ׁש  ֶזה  הֹוָכָחה  ַהַהְבּדָ

יֹוֵתר ֵפרוד  ַהָגדֹול  ּבְ ים  ּבְ ָרֵאל  ָלַעּמִ ִּיׂשְ ּ ,
ל  ָהָמן י  ַטְעמֹו  ְוִנּמוקֹו  ׁשֶ ִמיד ,  ּּכִ ְלַהׁשְ

ל ַהְיהוִדים ד ֶאת ּכָ ְּוַלֲהרֹוג וְלַאּבֵ ָהְיָתה , ּ
ָרֵאל  ְמֹפָרד  ַעם  ִיׂשְ ּמוק  ׁשֶ ֵּמֲחַמת  ַהּנִ

ל  ִמּכֹל  ָהַעּמִ ה ,  יםּוֻמְבּדָ ָבר  ַנֲעׂשָ ְוַהּדָ
ִכָפה   ַלט  ּבְ ָ ּשׁ ֵורֹוׁש  ׁשֶ ַמת  ֲאַחׁשְ ַהְסּכָ  ()ּּבְ

ְלחו  ָלֶהם  ׁשְ ּנִ ֶ ים  ּשׁ ל  ָהַעּמִ ַמת  ּכָ ּוְבַהְסּכָ ּ
ָרֵאל  וְלָהְרָגם ָּהִאְגרֹות  ְלִהָפֵרד  ִמִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ָרֵאל  ַעם  ִיׂשְ ֶזה  הוַכח  ְלֵעין  ּכֹל  ׁשֶ ּּבָ
ל  וֻמְפָרׁש  ְלַגְמֵרי  ִמ ים ֻּמְבּדָ ן  ָהַעּמִ

ין  ֵאׁש  ְלַמִים  וֵבין  ָהאֹור  ל  ּבֵ ְּוַכֶהְבּדֵ
ך ְכִפיָפה , ְְלחֹׁשֶ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ּבִ ׁשֶ
ין  קֹוֶדׁש  ְלחֹול ,  ַאַחת ָלה  ּבֵ ן  ַהַהְבּדָ ּכֵ

ים ָרֵאל  ָלַעּמִ לֹא  ָידורו ,  ּוֵבין  ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּ
ָמקֹום  ֶאָחד ָהָמן .  ּבְ ֶ ְהיֹות  ּשׁ ּמִ ְוִנְרֶאה  ׁשֶ

ַּחר  ְלהֹוִציא  ֶאת  ְזָממֹו  ְוִהִטיל  גֹוָרל ּבָ ּ
ַּגם  ַעל  ַהיֹום  ְוַגם  ַעל  ַהֹחֶדׁש   ִּמיֹום   "–ּ

ר  הוא ,ְּליֹום  וֵמֹחֶדׁש  ְלֹחֶדׁש ֵנים  ָעׂשָ ּ  ׁשְ
ל  ַהֹחֶדׁש   )ז,  גֶּאְסֵתר  ("  ֹחֶדׁש  ֲאָדר ָלֵכן  ּכָ

ב  ִלְגאוָלה   ר  ֶנְהַפך   "–ֶּנְחׁשָ ְְוַהֹחֶדׁש  ֲאׁשֶ ּ
ְמָחה  וֵמֵאֶבל  ְליֹום  טֹוב ָּלֶהם  ִמָיגֹון   ְּלׂשִ

ְמָחה ֶתה  ְוׂשִ " ַּלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ְיֵמי  ִמׁשְ
ם  ('  ְּוכו ל  ַהֹחֶדׁש   )כב,  טׁשָ ׁש  ּכָ ְוִנְתַקּדֵ

ִכיָנה ָרַית  ׁשְ ָיְצאו   .ְלַהׁשְ ׁשֶ ּכְ ם  ׁשֶ ּוְכׁשֵ ּּ
ְצָרִים ּכֹון ,  ִמּמִ ִכיָנה  ִלׁשְ ְ ָבה  ַהּשׁ ׁשָ

ר  ִנְפְרדו ֲאׁשֶ עֹוָלם  ַרק  ּכַ ּ  ַלֲחלוִטין ּּבָ
ְצִרים ר,  ֵמַהּמִ ְזּכָ ּנִ ִגָלה,  ּכַ ֵנס  ַהּמְ ך  ַגם  ּבְ ּּכָ ּ ְ ,

ָרֵאל  ְלַגְמֵרי  ר  ֻהְפְרדו  ַעם  ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּּכַ
ֶות  ְלַחִיים,  ֵמָהֻאּמֹות ָלה  ִמּמָ ַהְבּדָ , ּּכְ

ר ְזּכָ ּנִ ִכיָנה, ּכַ ְ ָרַית ַהּשׁ ּהוַכן ַהְיסֹוד ְלַהׁשְ ּ. 
ל  ָגדֹול  ֵיׁש  ּבֵ ָרַית ָּאְמָנם  ֶהְבּדֵ ין  ַהׁשְ

ִכיָנה  ְ ָרַית  ַהּשׁ ן  ְלַהׁשְ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִכיָנה  ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ִגָלה ֵנס  ַהּמְ ּבְ ְרָתה ,  ּׁשֶ ן  ׁשָ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ׁשֶ

ִגלוי  וֶבָהָדר ִכיָנה  ּבְ ְ ַּהּשׁ ּ ְּוִאלו  ֵנס ,  ּ ּ
ֶהְסֵתר  ְוַגם  ְלַאַחר  ִגָלה  ָהְיָתה  ּבְ ַּהּמְ ּ

ׁש ְקּדָ בו  ְלַאְרָצם  ְוִנְבָנה  ַהּמִ ָ ּשׁ ֶ   ָחְסָרה ּּשׁ
ִית  ָהִראׁשֹון ַבּבַ ִכיָנה  ּכְ ָרַית  ׁשְ . ()  ּבֹו  ַהׁשְ

ּוֵמַהְטָעִמים ַחַז  ּ ְמנו  ּבְ ּנִ לֹא   ְלִפיֶהםל  "ּׁשֶ
פוִרים ּקֹוְרִאים  ַהֵלל  ּבְ ִתי   (),  ּ י  ַאּכַ ּּכִ

ֵורֹוׁש  ֲאַנן ְּועֹוד  לֹא  ִנְגַאְלנו ,  ַעְבֵדי  ֲאַחׁשְ
ֵלמות ׁשְ ְגֻאַל,  ּּבִ ן  ּבִ ֵאין  ּכֵ ֶ ת  ִמְצַרִים ַּמה  ּשׁ

ֵלמות ׁשְ ָהְיָתה ּבִ  .ּׁשֶ
ֱאֶמת  ִהיא  ַהּנֹוֶתֶנת ה ,  ְַאך  ּבֶ ּבָ י  ַהּסִ ּכִ

עֹוָלם  ִעָקר  ּבָ ִכיָנה  ִהיא  ּבְ ְ ָרַית  ַהּשׁ ַהׁשְ ּׁשֶ
ֵיׁש  ּבֹו  טֹוב  ְוַרע,  ַּהֶזה ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ֵני ,  ּ ּבְ ּוְכׁשֶ

ר  ַעל  ָּאָדם  ְקרוֵצי  ֹחֶמר  ּבֹוֲחִרים  ְלִהְתַגּבֵ ּ
הְרצֹוָנם  ְוַת ַרך'  ֲאָוָתם  ְוִלְדּבֹק  ּבַ , ְִיְתּבָ

ָכך  ֵהם  ַמְמִליִכים  אֹותֹו  ֲעֵליֶהם . ְּבְ
אֹותֹות  ֵּמַעָתה  ְגֻאַלת  ִמְצַרִים  ָהְיָתה  ּבְ ּ ּ
ִכיָנה ִגלוי  ׁשְ ּומֹוְפִתים  וְבָיד  ֲחָזָקה  ּבְ ּ ּּ ,

ִגָלה ֵנס  ַהּמְ ן  ּבְ ֵאין  ּכֵ ֶ ַעם ,  ַּמה  ּשׁ ׁשֶ
ל  ֲע ָרֵאל  ִהְתעֹוְררו  ְלַקּבֵ ֵליֶהם  ֶאת ִּיׂשְ

ל  ֶאת  ָרצֹון  וְלַקּבֵ ַרך  ּבְ ַּמְלכותֹו  ִיְתּבָ ְּ

ל  ִיְצֵרי  ֹעֶמק  ָגלות  ׁשֶ ְמָחה  ּבְ ׂשִ ּתֹוָרתֹו  ּבְ ּּ
ּגוף  ְוֶנֶפׁש ּוִמתֹוך  ֶהְסֵתר  ָפִנים,  ּ ּ ּ ְּ ,

ֵאיָנה  חֹוֶרֶגת  ִמִגְדֵרי  ַהֶטַבע ַהְנָהָגה  ׁשֶ ּּבְ ּ ,
לו  ָּפְרצו  ֶאת  ַמְחסֹום  ַתֲאָוָתם  ְוִקּבְ ּ ּ ּ

ְמָחה  ֶאת  ַהְנָהַגת  ּבְ ְוַדַעת ',  הָּרצֹון  וְבׂשִ
ִכיָנה  ָרַית  ׁשְ ַכת  ַהׁשְ ַהְמׁשָ ְלָנבֹון  ָנֵקל  ׁשֶ

ַחת  יֹוֵתר ּבַ אֶֹפן  ֶזה  ְמֻעָלה  וְמׁשֻ ּּבְ ְולֹא ,  ּ
ס ְגֻאַלת ִמְצַרִים ִגָלה ִמּנֵ ָּגַרע ֵנס ַהּמְ ּּ ּ . 

ך ּכָ ְוִמְהיֹות  ׁשֶ ִגָלה,  ּ ָאמור ,  ֵּנס  ַהּמְ ּכָ ּׁשֶ
יםִעְנָי ָרֵאל  ִמן  ָהַעּמִ , ָּנה  ַהְפָרַדת  ִיׂשְ

ְגֻאָלה  ִיְפַעת  ָזֳהָרה  ּבַ ִּתְתַגֶלה  ּבְ ּּ ּ ּ
ִגָלה,    ָאז.ָהֲעִתיָדה ֵנס  ַהּמְ ְתָלה ,ּּבְ ּ  ֻהׁשְ

עֹוָלם  ם  ּבָ ֵ ַלת  ַמְלכות  ַהּשׁ ַּהַגְרִעין  ְלַקּבָ ּ
ְמָחה ָרצֹון  וְבׂשִ ּוְנִטיָעה  זֹו  ָפרֹוַח ,  ּּבְ ּ
ַּגֶלה  ְלָעִתיד  ָלבֹואִּתְפַרח  ְוָתֵגל  ְוִתְת ּ ,

ר  ם  ְמַדּבֵ ֵ י  ִפי  ַהּשׁ ר  ּכִ ׂשָ ל  ּבָ ִיְראו  ּכָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ַרך ,  ֲעֵליֶהם ְְוַהְמָלַכת  ַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ

ָתה  ָאז  ִמתֹוך  ֶהְסֵתר  ֶעׂשְ ּנֶ עֹוָלם  ׁשֶ ּּבָ ְּ

ִגלוי ,  ָּפִנים ֵרר  ְלָעִתיד  ָלבֹוא  ּבְ ִּיְתּבָ ּ
ַטַעם  ֶזה  ְוִנְרֶאה.  ָּפִנים ּמִ ל ֲה,  ּׁשֶ ּכָ ַגם  ׁשֶ

ַּהּמֹוֲעִדים  ֲעִתיִדין  ִליַבֵטל  ִויֵמי  ַהפוִרים  ּ ּ
ֵטִלים  ְלעֹוָלם ֵלי  ַּיְלקוט  (  ֵאיָנן  ּבְ ט ִמׁשְ

ִיְתַגֶלה ,  )תתקמד י  ְלָעִתיד  ָלבֹוא  ׁשֶ ּּכִ ּ ּ
ל  עֹוָלם  ְוָראו  ּכָ ַמִים  ּבָ בֹוד  ַמְלכות  ׁשָ ּּכְ ּ

י  ִפי   ר  ּכִ ׂשָ ּבֵ'  הּּבָ ֵנֵצא  ְלַגְמֵרי ,  רּדִ
ס  ַתֵלם  ַהּנֵ ֵורֹוׁש  ְוִיׁשְ ֵּמַעְבדות  ֲאַחׁשְ ּ ּ

ֵורֹוׁש יֵמי  ֲאַחׁשְ ֵהֵחל  ּבִ י  ָאְמָנם .  ׁשֶ ְוַאף  ּכִ
ַּגם  ְגֻאַלת  ִמְצַרִים  ִתָזֵכר  ְלָעִתיד  ָלבֹוא  ּ ּ ּ ּ

ָרכֹות  ( ים ,  )ה"א  מ"פּבְ ּסִ ל  ָמקֹום  ַהּנִ ִמּכָ
ָי ְמֵהָרה  ּבְ ְגֻאָלה  ָהֲעִתיָדה  ּבִ ּּבַ ֵּמינו  ִיְהיו ּ ּ

ְּגדֹוִלים  יֹוֵתר  ִמְגֻאַלת  ִמְצַרִים   ּ ַּעֵין (ּ
 .ְוַכּנֹוָדע )רנטו ַּיְלקוט 

ָבר  נֹוָסף יר  ּדָ . ַּעל  ִפי  ֶזה  ִנְרֶאה  ְלַהְסּבִ
פור  ִנְגַזר  יֹום  ּכִ ָפִרים  ׁשֶ ּסְ ּמוָבא  ּבַ ּּ ּ

ִּמפוִרים   פוִרים  –ּ פוִרים  ּכְ ּּכִ ּ ִתקוֵני ַּעֵין(  ּ ּ  ּבְ ּ

ה  ֶאת  ִמְצוֹות  ְיֵמי ,  )ב"נז  עַּהזַֹהר   ְוִהּנֵ
ִתָיה  ֲאִכיָלה  וׁשְ ַּהפוִרים  ְמַקְיִמים  ּבָ ּּ ּ ּ
לֹא  ָיַדע ְּוַחָיב  ִאיִניׁש  ִלְבסוֵמי  ַעד  ּדְ ּ ,
ִתָיה ֲאִכיָלה  וׁשְ פור  ָאסור  ּבָ ְּוִאלו  יֹום  ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ְּוִנְצַטֵוינו  ּבֹו   יֶתם  ֶאת  ַנְפׁשֹוֵת"ּ " יֶכםְוִעּנִ
ְלָעִתיד [ ם  ׁשֶ ִתקוֵני  ַהזַֹהר  ׁשָ ָּאְמָנם  ַעֵין  ּבְ ּּ ּ ּ

פוִרים  ֵיָהֵפך  ֵמִעּנוי  ְלעֶֹנג  ָּלבֹוא  יֹום  ַהּכִ ְּ ּ
ֶוה .  ]ְּוִיְדֶמה  ְלפוִרים ָ ַהַצד  ַהּשׁ ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ

ֶהם ּבָ ֵטִלין  ְלעֹוָלם,  ׁשֶ ֵניֶהם  ֵאיָנם  ּבְ ְ ּשׁ , ׁשֶ
ְמעֹוִני   ַיְלקוט  ׁשִ ּמוָבא  ּבְ ּּכַ ֵלי  ֶפֶרק  (ּ ט ִּמׁשְ

ל  ַהּמֹוֲעִדים  ֲעִתיִדין   ")תתקמדֶרֶמז   ּכָ ׁשֶ
ֵטִלים  ִּליַבֵטל  ִויֵמי  ַהפוִרים  ֵאיָנן  ּבְ ּ ּ

י  ֶאְלָעָזר,  ְלעֹוָלם   ַאף  יֹום ,ָאַמר  ַרּבִ
ֵטל  ְלעֹוָלם פוִרים  לֹא  ִיּבָ ַּהּכִ ֱאַמר ,ּ ּנֶ   ׁשֶ

ְּוָהְיָתה  ֹזאת  ָלֶכם  ְלֻחַקת   )לד  ,טזַּוִיְקָרא  (
ֵנ".עֹוָלם ְ ּשׁ יֶהם  ִעְנָיָנם  ִקְרַבת   ְוֵכן  ׁשֶ

פוִרים  ֻמְזָמִנים  ֲאַנְחנו .  ֱאלִֹקים ָּאְמָנם  ּבְ ּ
ֶלך ם  ֵיׁש  ְלִהְתַנֵהג ,  ְְלֵהיָכל  ַהּמֶ ְוׁשָ
קֹום ִמְנַהג  ַהּמָ ֵאין  ָלֶהם ,  ּכְ ֶ ְלָאִכים  ּשׁ ּמַ ּכַ

ִתָיה  ְוכו ֲּאִכיָלה  וׁשְ ְּוִאלו  '  ּּ פוִרים ּ ּּבְ
ִכיָנה  יֹוֶרֶדת  ָלעֹוָלם  ַהֶזה ְ ֲּאלופֹו ,  ַּהּשׁ

ְמקֹוֵמנו  ְוִכְבָיכֹול  נו  ּבִ ר  ִעּמָ ל  עֹוָלם  ּדָ ּׁשֶ ּ
ִמְנָהג ְמקֹוֵמנוה "ּנֹוֵהג ַהָקּבָ נו ּכְ ִּעּמָ ּ . 

ְמ ּשִׂ ַּחת  יֹום  ַהפוִריםְוִנְרֶאה  ְלָבֵאר  ׁשֶ ּ ,
ִכיָנה  ְ ְמַחת  ַהּשׁ ָאה  ִמּשִׂ ר  ִהיא  ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

נו רוָיה  ִעּמָ ְ ַּהּשׁ ְבֵרי ,  ּ ִליִמים  ִעם  ּדִ ַמׁשְ
עֹוָלמֹול  "ָהַרְמַח חֹוַבת  ָהָאָדם  ּבְ , ּבְ

ר  ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ יֹום  ֶזה  ַמֲעִלים  ְלָפָניו,  ּכַ י  ּבְ  ּכִ
ִמיות  ְוֶאת  ַה ַרך  ֶאת  ַהַגׁשְ ִּיְתּבָ ּ ּ ל ְ ַּתֲענוג  ׁשֶ ּ

ִמי ִמים .  ָּהעֹוָלם  ַהַגׁשְ ּשְׂ יֹום  ַהֶזה  ִמְתּבַ ּּבַ ּ
ַיִין לֹא  ָיַדע,  ּבְ ּוָבֶזה  ַמְקִריִבים ,  ַעד  ּדְ

ִחיָרה ה  "ִּלְפֵני  ַהָקּבָ ֶכל  ְוֶאת  ַהּבְ ֶאת  ַהּשֵׂ
ְלִתי  ַלה ת  ָפֵנינו  ּבִ ְּוָכל  ְמַגּמַ ּ , ְלַבּדֹו'  ּ
ַעת  ַעל  ִעְנְי ִלי  ָלֵתת  ֶאת  ַהּדַ ֵני  ָהעֹוָלם ִמּבְ

ִחים  ּכְ ַּהֶזה  ַהטֹוְרִדים  ֶאת  ָהָאָדם  וְמׁשַ ּּ
עֹוָלמֹו נו  ֶאת  חֹוָבתֹו  ּבְ יֹום  ֶזה .  ִּמּמֶ ּבְ

ִמְנָהג  ם  ּכְ ֵ ִגים  ַעל  ַהּשׁ ֲּאַנְחנו  ִמְתַעּנְ
ֲעבוֵרנו  ָהעֹוָלם ,  ָּהעֹוָלם  ַהֶזה ַּוֲהַגם  ׁשֶ ּ

י ֲעָבר  ְוַהְזַמּנִ ַּהֶזה  הוא  עֹוָלם  ַהּמַ ּ ל ,  ּ ִמּכָ
אן  ִאָוה ָמ י  ּכָ ְמָחֵתנו  ּבֹו  ּכִ ּקֹום  ׂשִ ּ ּ

ִכיַנת  ֻעזֹו בֹודֹו  וׁשְ ב  ֶאת  ּכְ ְּלמֹוׁשָ ּ.
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