
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ִּאיׁש  ְכַמְתַנת ּ  ָידֹו  ְכִבְרַכת  ּ ֵיׁש .  'ּ  ְוכוֱָאלֶֹקיך'  הּ

ְּלַדְקֵדק  ַאַמאי  ִאיְצְטִריך  ִמַלת   ְ ּ ּ ּוַמהו  ַהֶכֶפל "  ִאיׁש"ּ ּ ּ

ל   ְּכַמְתַנת  ָידֹו  ְכִבְרַכת  "ׁשֶ ּ ְּועֹוד  ָלָמה ,  "ֱָאלֶֹקיך'  הּּ

ִּהְתִחיל  ְבָלׁשֹון  ִנְסָתר   ל "ְוי.  ְּבָלׁשֹון  ִנְמָצאכ  "ואחּ

ּיֵׁש  ָבעֹו ים'  בָלם  ְּלִפי  ׁשֶ ַמָזלֹו ,  ִמיֵני  ֲאָנׁשִ ֵּיׁש  ִמי  ׁשֶ ּ

ר  וְנָכִסים  ְוָכבֹוד  ַמִים  עֹׁשֶ ָנְתנו  לֹו  ִמן  ַהׁשָ ַרם  לֹו  ׁשֶ ּּגָ ּ ּ ּ

י  ֵביתֹו ּיֹוֵתר  ֵמַהָצִריך  לֹו  ְלִמְחָיתֹו  וְלִמְחַית  ַאְנׁשֵ ּ ְּ ,

ֲהֵרי  ִנְתַחּיֵב  ַלָמקֹום  ְּוֶזה  ִנְקָרא  לֶֹוה  ִמן  ַהָמקֹום  ׁשֶ ּ

ּנֹוֵתן  לֹו  יֹוֵתר  ִמְצָרָכיוִּמַמה  ׁשֶ ל ,  ּ ְוֵיׁש  ִמן  ַאֵחר  ׁשֶ

לֹא  ָנַתן  ָלֶהם  ַהָקָב ים  ׁשֶ ֲּאָנׁשִ ּ ַָרק  ְמעט  ִמְזער ה  "ּ ַ
ְּכֵדי  ַחּיוָתם  ְבִצְמצום ּּ ַחּיָב כ  "כְוֶזה  לֹא  ִנְקָרא  ,  ּ

ִביל  ָממֹונֹו  ַלָמקֹום עָבד  ִבׁשְ ּוְמׁשֻ ּּ ּ ֲהֵרי  ַאְדַרָבא ,  ְ ּׁשֶ ּ

ּב  ַהָמקֹום  ִלֵתן  לֹו  ִדין  ִמְחָיתֹוְּכָבר  ִנְתַחּיֵ ּ ִּדְכִתיב ,  ּ

ר" ִביע  ְלָכל  ַחי"ּוְכִתיב  ,  "ּנֹוֵתן  ֶלֶחם  ְלָכל  ָבׂשָ ַוַמׂשְ ּ ּ "

ִני  ָאַמר  'ְּוכו ּוְכֶנֶגד  ַהִמין  ַהׁשֵ ּ ִּאיׁש  ְכַמְתַנת  ָידֹו"ּ ּ" ,

ִנְקָרא  ִאיׁש ִביר  ְוָאדֹון  ְכמֹו  ,  ְּלִפי  ׁשֶ ְּדַהְינו  ּגְ ִאיׁש 'ּּ

ֲהֵרי  ֵאין  לֹו  ַרק  ְכֵדי  ִמְחָיתֹו  ְוִספוקֹו  ְוֵאינֹו ',  יֳָנעִמ ּׁשֶ ּ ּ

עָבִדים ּלֶֹוה  וְנָכָסיו  ֵאיָנם  ְמׁשֻ ְ ְּוֶזה  ִיֵתן  ְכִפי  ַמְתַנת ,  ּ ּּ

בו,  ָּידֹו  ְולֹא  ְכִפי  ְנָכָסיו ֲהֵרי  לֹא  ִנְתַחּיְ ָאְמָנם ,  ּׁשֶ

ִנְקָרא  לֶֹוה  וְנָכָסיו  ִנ ְּכֶנֶגד  ַהִמין  ָהִראׁשֹון  ׁשֶ ּּ בוּ , ְּתַחּיְ

ְּכִבְרַכת  "ַעל  ֶזה  ָאַמר   ְּוָאַמר  ְבָלׁשֹון ,  "ֱָאלֶֹקיך'  הּ

ָלָוה  ֵמֲחֵברֹו  ַהַמְלֶוה  כֹוְתבֹו ,  ִנְמָצא ִמי  ׁשֶ ִּמְפֵני  ׁשְ ּ ּ ּּ

ַעל  ִפְנָקסֹו  ְוִנָכר  ְוָידוע ַּ ְּכִבְרַכת  "ְַועל  ֶזה  ָאַמר  ,  ּּ ' הּ

ִני".  ֱָאלֶֹקיך ֵאין  ֵכן  ַהִמין  ַהׁשֵ ַּמה  ׁשֶ ּ ם  ,ּּ ֵאין  לֹו  ׁשֵ , ּׁשֶ

ל  ַהַמְלֶוה ֵאינֹו  ָכתוב  ַבֵסֶפר  ׁשֶ ְּלִפי  ׁשֶ ּּ ּ ְּוֵכן  הוא ,  ּ

עִרים ָמם  ַבׁשְ יִרים  נֹוָדע  ׁשְ ָהעׁשִ ָָהֱאֶמת  ׁשֶ ֲּ ַמה ,  ּ

ים ֵאין  ֵכן  ָהעִנּיִ ֲׁשֶ ּ י  ַאֵחי -ַּאָבב  ַחְנָוואָתא  ְּד,  ּ   ְנִפיׁשִ

ְזיֹוֵני  ['  ְּוכו  ּוְמַרֲחֵמי ב  ּבִ .   ְוָלא  ְמַרֲחֵמי  ָלא  ַאֵחי-ַאּבָ

ת  (  ?ְוַגְבֵרי  ֵהיָכא  ִמיְבַדֵקי ּבָ ְלֶפַתח "י  "ּוֵפַרׁשִ  )א"לב  עׁשַ

ר,  ַּהֲחנות ם  ֹעׁשֶ ְמַחְלִקים  ּבֹו  ְמזֹונֹות  ְוֵיׁש  ׁשָ ּׁשֶ ּ ,

ה  אֹוֲהִבים  ֵיׁש ה  ַאִחים  ְוַהְרּבֵ ים ,  ַהְרּבֵ ַהּכֹל  ַנֲעׂשִ
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ר ַדאי ְלַדּבֵ ?ָּלָמה ּכְ
י ְיִסיְתך   )ְְוֵאיָלךז , יג(' וגוָּכִ

ָרֵאל  ַלֲעבֹוד  ֲעבֹוָדה  ָזָרה י  ָיִסית  ֶאת  ִאיׁש  ִיׂשְ , ָאָדם  ּכִ
ֵחׁש  ְלַהָקּבָ ָנִביא,  ה"ְלִהְתּכַ ר  ּבְ ַּרב  ָגדֹול ,  ַּגם  ִאם  ְמֻדּבָ

ְדֵרָגה  ִראׁשֹוָנה   ָפָחה  ִמּמַ ָָאִחיך  ֶבן   "–ּאֹו  ְקרֹוב  ִמׁשְ

ת  ֵחיֶקך ך  אֹו  ִבְנך  אֹו  ִבְתך  אֹו  ֵאׁשֶ ִָאּמֶ ָ ָ ְיִדיד  ְואֹוֵהב ,  "ָּ
ך  "– ַנְפׁשְ ר  ּכְ ֵָרֲעך  ֲאׁשֶ ַעל  ִאיׁש ,  "ָ נֹוָסף  ָלֶזה  ׁשֶ ּבְ

מֹוַע   ָרֵאל  ְלָסֵרב  ְולֹא  ִלׁשְ לֹא  תֹאֶבה  לֹו  ְולֹא "  –ַּהִיׂשְ
ַמע  ֵאָליו ּהוא  ַגם  ְמֻחָיב  ִלְנקֹט  ֶנְג,  "ִתׁשְ ּ ְצָעִדים ּ ּדֹו  ּבִ

ים ְָולֹא  ָתחֹוס  ֵעיְנך  ָעָליו  ְולֹא   "–  ְללֹא  ַרֵחם  ,ָקׁשִ

ה  ָעָליו י  ָהרֹג  ַתַהְרֶגּנו.ַתְחמֹל  ְולֹא  ְתַכּסֶ ּ  ּכִ ַוֲהִריָגתֹו "  ּ
ְסִקיָלה אֶֹפן  ׁשֶ,  ְּתֵהא  ּבִ ָּיְדך  ִתְהֶיה  ּבֹו  ָבִראׁשֹוָנה "ּבְ ָ

ַאֲחרָֹנה ל ָהָעם ּבָ  ". ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ּכָ
ָאר  ֲעֵברֹות,  ֹזאת  ְועֹוד ְ ׁשֹוֶנה  ִמּשׁ ַּוֲאִפילו ,  ּבְ

יֹוֵתר ה  ְתֻבַצע  ַרק  ְלַאַחר ,  ַּהֲחמורֹות  ּבְ ָהֲעִניׁשָ ּׁשֶ ּ
נֹוֵגַע  ְלֵמִסית  ֵאין  צֶֹרך ,  ַאְזָהַרת  ַהחֹוֵטא ּבְ ְֲהֵרי  ׁשֶ

ִהְתרו  ּבֹו  קֶֹדם ַהְתָרָאה  ְוהוא  ֶנֱעָנׁש  ַגם  ְללֹא  ׁשֶ ּּבְ ּּ .
ָיִסית ,    ָעָליוְוַאף  ַמֲעִריִמים לֹוַמר  ְלַפתֹות  אֹותֹו  ׁשֶ ּּכְ ּ

ֵדי  ְלָהְרגֹו ַנִים  ּכְ ְפֵני  ׁשְ ִפיַע .  ּבִ ְּוִאם  ֵאינֹו  מוָכן  ְלַהׁשְ ּ
ַנִים ְפֵני  ׁשְ ֵדעֹוָתיו  ָהָרִעים  ּבִ  –ַמְכִמיִנין  לֹו  ,  ּבְ

לֹוַמר ֵדי  ִלְתפֹׂש ,  ּכְ ֵני  ֵעִדים  ִמָפָניו  ּכְ ִּמְסַתְתִרים  ׁשְ ּ ּ
הוא  ֵמִסית'  םַעל  ַח'אֹותֹו   ָעה  ׁשֶ ׁשָ ַּגם  ֵאין .  ּּבְ

ִדינֹו  ִלְמצֹוא  לֹו  ְזכות ְּמַעְיִנים  ּבְ ם "ַּעל  ִפי  ָהַרְמּבַ(  ּ

ם ְפָרִטים נֹוָסִפים. הִּהְלכֹות ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶפֶרק  ַּעֵין ׁשָ ּ( . 
ֵדנו ָבר  ְמַלּמְ ל  ְיהוִדי ,  ַּהּדָ ָכרֹו  ׁשֶ ה  ְגבֹוָהה  ׂשְ ּמָ ַּעד  ּכַ ּ

ה ַזּכֶ ּ  ֶאת  ֲחֵברֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ְרצֹון  ָאִבינו ַהּמְ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ה  ִפי ,  ׁשֶ ה  טֹוָבה  ְמֻרּבָ ּדָ ּמִ ָלל  ׁשֶ ּוְלאֹור  ַהּכְ ּ

ִפיַע  ְלטֹוָבה ,  ָחֵמׁש  ֵמאֹות ׁשְ ָכר  ַעל  ַהּמַ ַהּשָׂ ֲּהֵרי  ׁשֶ
עור ָּעצום ָוָרב ְלֵאין ׁשִ ּ . 

ִסית,  זֹאת  ְועֹוד ָכל  ַהּנֹוֵגַע  ַלּמֵ ָאמור,  ּבְ ּכָ ַּגם ,  ּׁשֶ
ְמאוָמה  ַעל  ִדּבוָריו  ּבִ ִפיַע  ּבְ ִסיט  לֹא  ִהׁשְ ַהּמֵ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

ת ּסָ ָוָנתֹו  ְלַהֲחִטיא,  ַהּנִ ִליַלת ,  ְּוַרק  ֶעֶצם  ּכַ ֵהִביָאה  ִלׁשְ
ל  ְזֻכיֹוָתיו ָתנֹות  ְלַבֲעֵלי  ֲעֵבָרה ,ּּכָ ּ  ַגם  ִמְזֻכיֹות  ַהּנִ ּּ ּ

ִיְהיו   ָכל  ׁשֶ ֲּחמוִרים  ּכְ יִמים  ָלֶה(ּּ ְקּדִ ּמַ   ַהְתָרָאה  ְוֵאין םׁשֶ

ִסית,  'ַּמְכִמיִנין  ָלֶהם  ְוכו לֹא ַקָימֹות ֵאֶצל ַהּמֵ ְּזֻכיֹות ׁשֶ ָאמור, ּּ ) ּּכָ

ין ָכל  ֻחְמַרת  ַהּדִ ְּוהוא  ֻמָקע  ְוֶנֱעַנׁש  ּבְ ה ,  ּ ּמָ ַעל  ַאַחת  ּכַ
ה  טֹוָבה ִמּדָ ה  ּבְ יָת  ְלָקֵרב  ֶאת  ֲחֵבְרך ,  ְוַכּמָ ר  ִנּסִ ֲאׁשֶ ָּכַ

ַגם  ִאם  ,  יָהְּלתֹוָרה  וְלִמְצוֹוֶת ּלֹא  ִהְצַלְחָת   )ִלְכאֹוָרה(ּׁשֶ
ְמאוָמה ָכְרך ֶהָעצום ֻמְבָטח, ּּבִ ּׂשְ ָ. 

ַמִים ְלֶרַגע  ְיֵרא ׁשָ
ּבוִרים  ַהטֹוִבים,  ְּוָראוי  ָלַדַעת ַהּדִ ּׁשֶ ַלֵפי ,  ּ ַּגם  ִאם  ּכְ ּ

ּנו  ְמאוָמה לֹא  ׁשִ ּחוץ  ִנְרֶאה  ׁשֶ ּ ֱאֶמת  ָפֲעלו ,  ּּ ּבֶ ֲּהֵרי  ׁשֶ
ְּגדֹולֹות וְנ ִטים. ּצורֹותּ ה ֶהּבֵ ּמָ  : ְוֹזאת ִמּכַ

ה יבות  ַרּבָ ָפָעה  מוֶעֶטת  ֵיׁש  ֲחׁשִ ית  ַגם  ְלַהׁשְ ֵּראׁשִ ּ ּ ּ .
ַמֲהַלך  ֶכת  ּבְ ְמׁשֶ ָפָעה  ַהּנִ ַהׁשְ ר  ּבְ ְַוֲאִפילו  ִאם  ְמֻדּבָ ּ ּ

יָחה אֹותֹו  ְזַמן ,  ַּגם  ִאם  ִהיא  ְלֶרַגע  ֶאָחד,  ַהּשִׂ ּבְ ׁשֶ
ל .  ַמִיםּמוָעט  חֹוֶדֶרת  ּבֹו  ִיְרַאת  ׁשָ יָחָתם  ׁשֶ ְוַעל  ׂשִ

ַמִים  ֶנֱאַמר   רו  ִיְרֵאי "  )יז-  טזַמְלָאִכי  ג(ְיֵרֵאי  ׁשָ ָּאז  ִנְדּבְ

ב  'ה ּ  ִאיׁש  ֶאל  ֵרֵעהו  ַוַיְקׁשֵ ֵתב  ֵסֶפר 'הּ ָמע  ַוִיּכָ ּ  ַוִיׁשְ ּ
רֹון  ְלָפָניו  ְלִיְרֵאי   מֹו'הִזּכָ ֵבי  ׁשְ  ,ּ  ְוָהיו  ִלי.ּ  וְלחֹׁשְ

ה  ְסֻגָלה ּ  ַליֹו,ָבאֹות-  ְצ'הָאַמר   ר  ֲאִני  עֹׂשֶ ּם  ֲאׁשֶ
נֹו  ָהֹעֵבד  ר  ַיְחמֹל  ִאיׁש  ַעל  ּבְ ֲאׁשֶ ְּוָחַמְלִתי  ֲעֵליֶהם  ּכַ

ִנֵיאל  ַעל  ְיֵמי  ַהָצָרה".  ֹאתֹו ֵסֶפר  ּדָ ְּוֶנֱאַמר  ּבְ ַרק ,  ּ ׁשֶ
ְצלו   ְלטו  ְוִיּנָ ֵסֶפר  ֶזה  ִיּמָ ֵּאלו  ָהְרׁשוִמים  ּבְ ּ ּ ּ ּוָבֵעת "ּ

ל   ך  ּכָ ֵלט  ַעּמְ ֵסֶפרַָהִהיא  ִיּמָ תוב  ּבְ ְמָצא  ּכָ רֹב .  "ַּהּנִ ּבְ
ָצִבים ָכל  ַהּמַ ּבוִרים  ֵמֵעין  ֵאלו  פֹוֲעִלים  ִהְרהור ,  ּּכְ ּּדִ ּ ּּ ּ

ֵלב  ַהזוַלת ל  ְתׁשוָבה  ּבְ ַּקל  ׁשֶ ּ ּ ְּוִהְרהור  ֶזה  ִנְלָקח .  ּ
ּבֹון  ַהְתׁשוָבה  ִלְפֵני  ַהָקּבָ ֶחׁשְ ּּבְ ּ ְּלַהִציל  ֶאת ה  "ּ

ַּהחֹוֵטא  ִמִיּסוִרים ּמו(  ּ ך  ַהַהָצָלהּּכַ גֶֹדל  ַהִהְרהור  ּכָ ּכְ ָּבן  ׁשֶ ְ ּ ,

ֶהְתֵאם ַּאך ַגם ְלִהְרהור ַקל ֵיׁש ּכַֹח ַהָצָלה ּבְ ּ ּ ְ(. 

ְלָבֶבך'  ?"ַָעל ְלָבֶבך"אֹו ' ָּבִ
ל  ַהזוַלת  ָאטום  ְלַגְמֵרי ַּאך  ַגם  ִאם  ְלָבבֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ לֹא ,  ְ

ּבוִרים ָלִריק ָּהְלכו ַהּדִ ּוְבבֹא ַהיֹום ִיְפֲעלו טֹוב. ּ ּּ . 
לֹא  יָחה  ׁשֶ ּשִׂ ָבר  וְמֻפְרָסם  ָהִעְנָין  ׁשֶ י  ָידוַע  ַהּדָ ּּכִ ּ ּ

ֵעת  וִמָיד ָבר  ּכָ ָּפֲעָלה  ּדָ ּ ְטַוח  ָארֹוך  וְלַאַחר ,  ּ ָּפֲעָלה  ּבִ ְ ּ
ּבוֵרי  ְזכות  אֹוָתם  ּדִ ּבִ ֵרר  ׁשֶ ים  ִמְתּבָ ְּזַמן  ִמן  ַהְזַמּנִ ּ ּ

יחֹות ַעל ַתְכִלית ,  ֱּאמוָנה ה ְוׁשִ ָ ּתֹוָרה  וְקֻדּשׁ ּ , ַּהַחִייםּ
ה  טֹוב  וְבַמָצִבים  ֶּהְחִליט  ַהְיהוִדי  ַלֲעׂשֹות  ַמֲעׂשֶ ּ ּ ּ

ֶרך ָהָרָעה ים ַאף ִלְנטֹׁש ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּדֶ  .ְַרּבִ
י  ַהָקדֹוׁש  ִמקֹוְצק  ִזיָע ּומוָבא  ֵמָהַרּבִ ּ ּ ַאל,  א"ּ ָ ּשׁ , ׁשֶ

ֱאַמר   ּנֶ ָבִרים  ָהֵאֶלה"ֲהֵרי  ׁשֶ ְּוָהיו  ַהּדְ " ַָעל  ְלָבֶבך...  ּ
ְלָבֶבך'ַּמּדוַע  לֹא  ֶנֱאַמר  ,    ְלָהִביןְוֵיׁש ְבֵרי '?  ָּבִ ֲהֵרי  ּדִ

תֹוך  ַהֵלב ַּהתֹוָרה  ְמקֹוָמם  ּבְ ְ ֱאַמר ,  ּ ּנֶ ּוְכמֹו  ׁשֶ
בֹוָת  ֶאל  ְלָבֶבך" ִפיך  וִבְלָבְבך",  "  ()ַָוֲהׁשֵ ָּבְ ָּ ()  "

יב.  ְועֹוד ִלְפָעִמים  ַהַתֲאוֹות  סֹוְגרֹות  ַעל ,  ְוֵהׁשִ ּׁשֶ ּ
ָבִריםַּהֵלב  ָא,  ָהָאָדם ל  ֶאת  ַהּדְ ּטום  ְולֹא  מוָכן  ְלַקּבֵ ּ ,

ר ֶזה  ֵיׁש  ְלַדּבֵ ַמַצב  ּכָ י ,  ִּלְלמֹד  וְלהֹוִסיף,  ְּוַגם  ּבְ ּכִ
יֹום  ִמן  ַהָיִמים ּבֹות  ׁשֹונֹות,  ּּבְ ִיָפַתח  ִלּבֹו  ִמּסִ ׁשֶ ּּכְ ּ ,
ִעִתים  ְמֻיָחִדים   ְבָיִמים  נֹוָרִאים(ּּבְ פור,  ּכִ ּיֹום  ּכִ ַעת ,  ּ ׁשְ

ִעיָלה  ְו הַהּנְ ָ ל  ְקֻדּשׁ ה  ְרָגִעים  ׁשֶ ִסּבֹות )  ָכֵהּנָ ל  ַהּנְ ׁשֶ אֹו  ּבְ
ִּהְרהור  ְתׁשוָבה( ּ י  ְוכו,  ִזְקָנה,  ּ ַּמָצֵבי  קֹׁשִ אֹוָתם ,  )'ְּוכו'  ּ

בו   ָיׁשְ ּבוִרים  טֹוִבים  ׁשֶ ּּדִ ְּיַחְלְחלו  ַעָתה '  ַעל  ִלּבֹו'ּּ ּ
ְּפִניָמה  ְלתֹוך  ַהֵלב  ְוִיְפֲעלו ּ ּבוִרים  ֵא.  ְּ ִּאלוֵלי  ּדִ ּ ּלוּ ּ ,

בו  ַעל  ִלּבֹו ֵיׁשְ ּׁשֶ ְמקֹומֹו  ֲהלֹא  טֹוב ,  ּ ֵאר  ּבִ ָ ָּעלול  ְלִהּשׁ
ה ַמְמִריָצה ְרּכֹו ְלטֹובֵמחֶֹסר ִסּבָ ה ֶאת ּדַ ּנֶ ְתׁשַ  .ּ ׁשֶ

ְרּכֹו חור ֶאת ּדַ ה ַהּבָ ּנָ ַּמּדוַע ׁשִ ּ? 
ית  ִמְדַרׁש  ָעַבר  ְלַיד  ּבֵ חור  ִחלֹוִני  ׁשֶ ְּמֻסָפר  ַעל  ּבָ ּּ

יַחת   ַמע  ׂשִ חור .  ּמוָסרְוׁשָ אֹותֹו  ְזַמן  ָהָיה  ַהּבָ ּּבְ
ָּרחֹוק  ִמִקיום  תֹוָרה  וִמְצֹות ּ ּ ּ ּנוי  לֹא  ִנְרָאה ,  ּ ְּוָכל  ׁשִ

ֹאֶפק ָנה  .  ּבָ ִרים  ׁשָ ה  ָחְלפו  ֶעׂשְ ּוָבחור  ֶזה (!)  ְּוִהּנֵ ּ
ְדָרׁש ית  ַהּמִ ַאְבֵרך  ִמן ,  ִּנְמָצא  חֹוֵבׁש  ֶאת  ַסְפַסֵלי  ּבֵ ְּכְ

ְנָין חור  ִסֵפ.ַהּמִ ּ  ַהּבָ אֹוָתם  ָיִמים  לֹא  ָמָצא  ִעְנַין ּ ּבְ ר  ׁשֶ
ַמע   ָ ּשׁ ּבוִרים  ׁשֶ ּדִ ּהוא  ָהָיה .  ַּעל  ַתְכִלית  ָהעֹוָלםּּבַ

ָבִרים ִפיעו  ָעָליו  ַהּדְ ַתֲאוֹוָתיו  ְוַגם  ִאם  ִהׁשְ ָּנתון  ּבְ ּּ ,
לֹא ַיְפִריעו ְלַמְצפונֹו ֵדי ׁשֶ ּהוא ִניָסה ְלַהְדִחיָקם ּכְ ּ ּּ ּ... 

ַּאך  ְלַאַחר  ַהָצָב ָרִכים ְ ְפֵני  ֹצֶמת  ּדְ א  ָעַמד  ּבִ
ַחָייו ְּוַהְכָרעֹות  ֲחׁשובֹות  ּבְ ה .  ּ ּמָ ל  ַגם  ּכַ ַּגם  ִקּבֵ ּ

ָבִרים'  ַמּכֹות' ַמע ,  ְוָאז  ֵהֵחל  ְלַהְפִנים  ֶאת  ַהּדְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָבִרים  ְונֹוָעץ .  ָאז ּהוא  ָחַקר  ֶאת  ֲאִמתות  ַהּדְ ּ ּ

ָבר  ְוִעְנָין ַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ְמִביֵני  ּדָ יִרים  ֶאת ,  ּבְ ּכִ ַהּמַ
א ּנו  ּבָ ָהעֹוָלם  לֹא  ֶהְפֵקר ,  ַּעָתה  ָיַדע.  ָּהעֹוָלם  ִמּמֶ ׁשֶ

ּוְלָכל  ְפֻעָלה  ֵיׁש  ְתמוָרה ּ ּּ ֵּיׁש  ַגן  ֵעֶדן  ְוֵיׁש  ֵגיִהּנֹם .  ּ ּ
ל  ַמַעְלֵלי  ִאיׁש ְּוַעִין  ְפקוָחה  ַעל  ּכָ יר .  ּ ּהוא  ִהּכִ

ֱאֶמת ל  ת,  ּבָ ה  ׁשֶ ְבׁשָ ְּוַאף  ֵהֵחל  ִלְטֹעם  ִמּדֻ ָזַנח .  ֹוָרהּ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִית  ֶנֱאָמן  ּבְ ֶּאת  ַהַתְרּבות  ַהזֹוָלה  ְוֵהִקים  ּבַ ּ ּ

ָנה  הוא  חֹוֵבׁש  ֶאת ,  ּוְכֵעת ִרים  ׁשָ ֲעבֹור  ֶעׂשְ ּּכַ
עֹוָלם ַהֶזה ְדָרׁש ְוָחׁש ַגן ֵעֶדן ּבָ ית ַהּמִ ַּסְפַסֵלי ּבֵ ּ ּ . 

ָעַבר ְלָיד ָהֹאֶזן ּבור ׁשֶ  ...ְּוַהּכֹל ָהָיה ִמּדִ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ְרֵאה  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון   •ָּפָרׁשַ        •26  ּּגִ

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

ּבֹוןְו ֲעבֹוָדה ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ים ם ַמה ָזָנב ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  )4(? ְלׁשֵ
ֲעֵלי ָזָנב ַּהאֹוְפוסום ְוֵכ ים ּבַ ִביׁש(ן קֹוִפים ַרּבִ קֹוֵפי ַעּכָ ָזָנב ֶלֱאחֹז ּבֹו ְדָבִרים) ּכְ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ חֹת ַהחֶֹמִט .ִּמׁשְ ּפְ ׁשְ ים ִמּמִ ֵדי ָלנוַע, יםַרּבִ ָלֶהם ּכְ ָזָנב ַהְמֹאָרך ׁשֶ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ְ  . 

 

ְפִתיַחת  ֵסֶפר  ּוְרֵאה ֻעְבּדֹות  ׁשֹונֹות "  ָָאֳהֶלך  ַיֲעקֹב"  ּבִ
ָרֵאל  לוַגִסי  י  ַיֲעקֹב  ִיׂשְ ר  ַרּבִ ַחּבֵ ִביא  ַהּמְ ּמֵ ּׁשֶ ּ

ִליָט ִפיעו  ְלַאַחר  ְזַמן ,  א"ׁשְ ִהׁשְ ּבוִרים  ׁשֶ ַּעל  ּדִ ּּ
ַחת ְּוִהִצילו  ְיהוִדים  ֵמֶרֶדת  ׁשַ ּ ֶּחְלָקם  ַאף  ָזכו  ָלׁשוב .  ּ ּ

ּבוִרים  ֵאלוְּלֵאיָתן  ַהתֹוָרה ְזכות  ּדִ ּ  ּבִ ּ אֹוָתם ,  ּּ ּבְ ׁשֶ
ִפיִעים ְמאוָמה ֵאיָנם ַמׁשְ ְּרָגִעים ִנְרָאה ָהָיה ׁשֶ ּ. 

ָבָריו ָלִריק ִחית ּדְ י ִהֵלל לֹא ַיׁשְ  ַּרּבִ
י  ִהֵלל   ְּמֻסָפר  ַעל  ַרּבִ ֵעת ,  א"ִזיָעאי  ַמלֹקֹוִמּ ַפַעם  ּבְ ּׁשֶ

ב  ְלָידֹו  ַחָי ֵ ֶבת  ִהְתַיּשׁ ַרּכֶ ַסע  ּבָ ּנָ ַמֲהָלך .  לּׁשֶ ְּבְ

ֲעַזע  יהוִדי  ְוָלֵכן  ִהְזּדַ ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ ִסיָעה  ֵהִבין  ָהַרב  ׁשֶ ַּהּנְ
ר  ֲחִזיר ׂשָ ִריך  ובֹו  ּבָ ר  ַהַחָיל  הֹוִציא  ִמִתיקֹו  ּכָ ֲאׁשֶ ּּכַ ְּ ּ .

ֶעֶצב   ֲּהֵרי  ַאָתה  ְיהוִדי  –ֵהִעיר  לֹו  ָהַרב  ּבְ ֵּאיך  ָתֵעז ,  ּ ְ

ָּבָריו  ְוָנַגס  ׁשוב ָּלַעג  ַהַחָיל  ַעל  ּדְ?  ֶלֱאכֹול  ֲחִזיר
ָכִריך ִדְבֵרי  תֹוֵכָחה  ְוַעל  ַאף .  ְּבְ יך  ָהַרב  ּבְ ִּהְמׁשִ ְ

יך  ִהְמׁשִ ְחֶלֶטת  ִמַצד  ַהַחָיל  ׁשֶ ְַהִהְתַעְלמות  ַהּמֻ ּ ּ ּ ּ
ֲהָנָאה ּבוָריו,  ְּלַבֵלַע  ּבַ ּלֹא  ִהְרָפה  ָהַרב  ִמּדִ ָלב .  ּ ׁשָ ּבְ

ָבָריו  ְוָאַמר  ל,  ְּמֻסָים ין ,  ֹוָּקַטע  ַהַחָיל  ֶאת  ּדְ ֵאיִני  ִמּבֵ
ִפיִעים ,  ָאֹוְתך ָבֶריך  לֹא  ַמׁשְ ּדְ ֲּהֵרי  ַאָתה  רֹוֶאה  ׁשֶ ָ ּ

ִדּבוִרים  ך  ּבְ ז  ֶאת  ְזַמּנְ ְמאוָמה  וַמּדוַע  ְתַבְזּבֵ ָּעַלי  ּבִ ּ ּ ּ ָּ

יב  ָהַרב?  ְּמֻיָתִרים ִפיִעים,  ֵהׁשִ ֵעת  ֵאיָנם  ַמׁשְ ֲאָבל ,  ּּכָ
ִפיעו ָעִתיד  ַיׁשְ ּבֶ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ָבָריו  ָהַרב  ִה.  ּּ יר  ֶאת  ּדְ  -ְסּבִ

ֵאר  ָצִעיר  ְוִנְמָרץ ָ ָתִמיד  ִתּשׁ ב  ַאָתה  ׁשֶ ּחֹוׁשֵ ּ ַּיִגיעו ?  ּ ּ
ְּיֵמי  ָהֲעִמיָדה  וְלַאֲחֵריֶהם  ְיֵמי  ַהִזְקָנה ָּיבֹואו  ָיִמים .  ּ

ים תֹוָצָאה ,  ָקׁשִ ְבָעָבר  ּכְ ָבר  ֵאינֹו  ָפִעיל  ּכִ ַהגוף  ּכְ ׁשֶ ּּכְ ּּ
ׁשֶ,  ְוָאז.  ֵּמֲעֵיפות  ַהֹחֶמר ְלך  ִתְתעֹוֵררּכְ ָמה  ׁשֶ ׁשָ ַּהּנְ ָ ּ ,

יְבך  ַלּמוָטב ָבִרים  ֵאלו  ַלֲהׁשִ ְּיַסְיעו  ּדְ ּ ָּ ּ ְוַגם  ִאם .  ּ
יך  ְלַהְקׁשֹות  ָעְרֶפך ַָתְמׁשִ ְּ ֶרַגע  ָהַאֲחרֹון ,  ּ ּבְ ִּיָתֵכן  ׁשֶ

ְתׁשוָבה ל  ַחֶייך  ְתַהְרֵהר  ּבִ ּׁשֶ ּ ָ ַּגם  ִהְרהור  ַקל  הוא ,  ּ ּ ּ
הו ֶ ָבַרי ֵאיָנ. ַּמּשׁ  .ם ָלִריקָלֵכן ּדְ

ָרֵאל ִציִלים ֶאת ִיׂשְ ּמַ ּבוִרים ׁשֶ ּּדִ ּ 
ִפיעו  ָבִרים  לֹא  ִהׁשְ ַהּדְ ֵרר  ְלַבּסֹוף  ׁשֶ ְּוַגם  ִאם  ִהְתּבָ ּ

ָלל ִדּבוֵרי  ֱאמוָנה  ְותֹוָרה  ִעם ,  ּכְ יָחה  ּבְ ֶּעֶצם  ַהּשִׂ ּ
ה  ַנַחת  רוַח  ְגדֹוָלה  ְלָפָניו  ,  ְּיהוִדי ּעֹוׂשָ ֲהֵרי.  'יתּ , ׁשֶ

ּבוִרים  ֵאלו ּּדִ עֹוָלם  ְוֶאת ּּ ם  ּבָ ֵ ְטאו  ֶאת  ַמְלכות  ַהּשׁ ּ  ּבִ ּ ּ
ִריָאה ִקיום  ַהּבְ ְּרצֹונֹו  ּבְ ּוְבכָֹחה  ְלַבֵטל  ְגֵזרֹות.  ּ ּ ּ ל ,  ּ ּכָ ׁשֶ

יֹוִכיַח  ְלַמָטהעֹוד ּ  ֵאין  ִמי  ׁשֶ עֹוָלם  ַהֶזה,  ּ ֵיׁש  ּכַֹח ,  ּּבָ
ים  ֲהלֹא  טֹוִבים ֲעׂשִ ַקְטֵרג  ְלַקְטֵרג  ַעל  ַהּמַ ְּוִאלו .  ַלּמְ ּ

ׁשֶ ר ְלַמָטהּכְ ַקְטֵרג ְלַמְעָלה, ָּאָדם ְמַדּבֵ ִּנְסַתם ִפי ַהּמְ ּ. 

ַטֲהִרים ֶאת ֲאִויר ּמְ ּבוִרים ׁשֶ  ּּדִ
יֹוְרִדים  ָלעֹוָלם ,  ֹזאת  ָועֹוד ים  ׁשֶ ּבוִרים  ְקדֹוׁשִ ּּדִ ּ

ֲחַלל  ָהֲאִויר ה  ּבַ ִפיִעים  טֹוב  וְקדֹוׁשָ ַּמׁשְ ּופֹוֲעִלים ,  ּ

ְל יך  רוַח  ָטֳהָרה  ּבַ ְּלַהְמׁשִ ּ ּ ת  ַמטֹות (.  ָבבֹותְ ָפָרׁשַ ּוְרֵאה  ּבְ ּ

ה  ֲעׂשֶ ָבה  וֵמַהּכַֹח  ֶאל  ַהּמַ ֲחׁשָ ּבור  ְלהֹוִריד  ֵמַהּמַ ֹכַח  ַהּדִ ּּבְ ּ

ּלֹא  ָתִמיד  רֹוִאים  תֹוָצאֹות  ִמָיִדיֹות   ָאְמָנם.  )ְּוַהֹפַעל ּ ּ ּ
ּבוִרים  ַהּדִ ה  ּדֹורֹות  ַעד  ׁשֶ ּמָ ַיַעְברו  ּכַ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ ּ ּּ

ַּהטֹוִבים ִיְתנ ּו ֵפרֹות טֹובֹותּ ּ . 
ְבֵרי  ִמְדָרׁש   ְגָמה  ְלָכך  ִנְלַמד  ִמּדִ ֵבי "ְּדֻ א  ּדְ ַּתּנָ

ֵּאִלָיהו ּלֹא  ִגְלֵגל  ַהָקּבָ  "...)'כֶּפֶרק  ("  ּ ּ ה  ְלָהִביא "ּ
ם ל  ׁשֵ ָכרֹו  ׁשֶ ׂשְ א ,ַּאְבָרָהם  ָלעֹוָלם  ֶאָלא  ּבִ ְתַנּבֵ ּנִ   ׁשֶ
ּבָ ל  ָהֲאָרצֹות  ׁשֶ ָנה  ַעל  ּכָ ע  ֵמאֹות  ׁשָ עֹוָלם  ְולֹא ַאְרּבַ

ּנו לו  ִמּמֶ ִּקּבְ ּבוִרים .  'ְּוכו"  ּ תֹוְצאֹות  ַהּדִ ֲּהֵרי  ָלנו  ׁשֶ ּ ּ
ָנה ע  ֵמאֹות  ׁשָ ך  ַאְרּבַ ֶמׁשֶ ֶאְמרו  ּבְ ּנֶ ְַהטֹוִבים  ׁשֶ ּ ּ ,

לֹום ָ ל  ַאְבָרָהם  ָאִבינו  ָעָליו  ַהּשׁ דֹורֹו  ׁשֶ ָּפֲעלו  ּבְ , ָאז.  ּ
ם ל  ׁשֵ דֹורֹו  ׁשֶ ָפָעָתם  ,  ּבְ ְמאוָמהּלֹא  ִנְרֲאָתה  ַהׁשְ ,  ּּבִ

הֹוִציָאם  ֶ ּבוִרים  ַהָללו  ָהיו  ַהּכַֹח  ּשׁ ֱאֶמת  ַהּדִ ַּאך  ּבֶ ּ ּּ ְ

ַּאְבָרָהם  ָאִבינו  ַלֹפַעל צו "ְְוֶזה  ֵהִביא  ְלָכך  ,  ּ ְתַקּבְ ּנִ ּׁשֶ
א ֶּפֶרק  ם  "ִּהְלכֹות  ַעּכום  "ַרְמּבַ("  ֵּאָליו  ֲאָלִפים  וְרָבבֹות

ם ִהְתַגְלָתה ַמְלכות) גֲהָלָכה  ְּוַדְרּכָ ּ עֹוָלםּ ם ּבָ ֵ  . ַהּשׁ

ִּהְרהוִרים ְלאֹור ַהְלָבָנה ּ 
י  ְקלֹוִנימֹוס  ַקְלָמן ר  "ְּמֻסָפר  ַעל  ָהַאְדמֹו ַּהָקדֹוׁש  ַרּבִ

ִּמִפַי ַעל  (  א"ֶסְצָנה  ִזיָעאּ חֹוַבת ",  "ֵאׁש  קֹוֶדׁש"ּבַ

ת  קֹוֶדׁש,  )ְועֹוד"  ַּהַתְלִמיִדים ּבָ ַאַחת  ִמֵלילֹות  ׁשַ ּבְ , ּׁשֶ
ּבו ַהּדִ לו ִּהְבִחין  ׁשֶ ְלָחנֹו  ִנְתַקּבְ ׁשֻ ִמיַע  ּבְ ִהׁשְ ִּרים  ׁשֶ

ֲאִדיׁשות רוַח  ְנֵכָאה  וְבֶעֶצב .  ּּבַ ב  ְלֵביתֹו  ּבְ ּהוא  ׁשָ ּ ּ
ּבוִרים  ַהָללו  ִאם  ֵאיָנם .  ָּגדֹול ל  ַהּדִ ם  ַמה  ּכָ ְּלׁשֵ ּּ

ֹוְמִעים ֵלב  ַהּשׁ ים  ְפִרי  ְולֹא  פֹוֲעִלים  ּבְ ּעֹוׂשִ ִהְרֵהר ?  ּ
תוָגה ֲאבֹוָתיו ֶעְצב.  ְּלַעְצמֹו  ּבְ ר  ּבַ ְזּכָ ּנִ ׁשֶ ֹּונֹו  ָגַבר  ּכְ

ֵלב  ם  ַעז  ּבְ ְבֵריֶהם  ָעׂשו  רֹׁשֶ ּדִ ים  ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשִ ּ
ָבָריו,  ׁשֹוְמֵעיֶהם ְּוִאלו  ּדְ ה  ַלֲעלֹות ...  ּ ָ ּהוא  ִהְתַקּשׁ
ַחְדרֹו ֶהָחׁשוך.  ַּעל  ְיצועֹו ְפֹוֵסַע  ָהָיה ָהלֹוך ָוׁשֹוב ּבְ ְּ ּ ,

ִהְרהוָריו ָּטרוד  ּבְ תֹוך.  ּ ך  ָפַתח  ֶאת  ַחלֹון  ַהֶחֶדרְּבְ ּ  ּכָ ּ ְ .
ַמִים  ְזרוֵעי  ַהּכֹוָכִבים ָ או  ַלּשׁ ֵּעיָניו  ִנּשְׂ ָיֵרַח  ָלָבן .  ּ

ָרִקיַע ט  ּבָ ב  ְלַעְצמֹו.  ׁשָ ָיֵרַח  ֶזה  ּבֹוֵהק :  ְוָאז  ָחׁשַ
ָרִקיַע  ָחׁשוך ְּבְ ָנָתם.  ּ ל  ָהעֹוָלם  ָנם  ֶאת  ׁשְ ַּהִאם  ַגם ,  ּכָ

ם  ַמה  ֲאִני   ב  ֶלׁשֶ ִפיַע,  ַּקָיםּהוא  חֹוׁשֵ ? ְּלִמי  ֲאִני  ַמׁשְ
ֵעת  ֲאָבל  לֹא  ִיְרַחק  ַהיֹום  ַוֲעָנִנים  ַמִים  ְנִקִיים  ּכָ ָ ַּהּשׁ ּ

ֵבִדים  ַיְסִתירו  ֶאת  ַהָיֵרַח ּּכְ ּ ל  ָלֵתת .  ּ ַהִאם  ָאז  ֶיְחּדַ
ִהְתַלֲהבות  ְוָאַמר  ְלַעְצמֹו?  אֹורֹו ּהוא  ָפַרס  ָיָדיו  ּבְ ּּ ,

ה  ֹזאת ַהָיֵרַח  עֹוׂשֶ ם  ׁשֶ ׁשֵ י  ְלָכך  נֹוָצרּּכְ ִלי ,  ְ  ּכִ ִמּבְ
ֵאלו  ַוֲאֵחִרים ּבֹונֹות  ּכְ ֶּחׁשְ ך  ַגם  ָעַלי  ִלְפעֹל  ְללֹא ,  ּ ּּכָ ְ

ּבֹונֹות ָבה ֵאָליו וִמְלָאה ֶאת ִלּבֹו. ֶחׁשְ ְמָחה ׁשָ ַּהּשִׂ ּ. 
יחֹוָתיו  יך  ֶאת  ׂשִ יק  ָקדֹוׁש  ֶזה  ִהְמׁשִ ַצּדִ ְְוָידוַע  ׁשֶ ּ ּ

ֲעלֹות  ַהּכֹו ֵּרת  ַעל  ַיֲהדות  ֵארֹוָפהַּהְמעֹוְדדֹות  ַגם  ּבַ ּ ,

, ְוֶטֶרם  ִנְלָקח  ְלִמיָתה.  ַעד  ִלְרָגָעיו  ָהַאֲחרֹוִנים
ְמקֹום  ֵסֶתר ָתָביו  ּבִ אֹוָתם  ְרָגִעים .  ִהְטִמין  ֶאת  ּכְ ּבְ

י  ַהּכֹל  ִנְגַמר הו  ִיְקָרא ,  ִנְרָאה  ּכִ יׁשֶ ּמִ ְּוֵאין  ִסּכוי  ׁשֶ ּ
ֶהם ּבֹונֹו.  ּבָ ה  ֶחׁשְ לֹא  ָעׂשָ ֲּאָבל  הוא  ׁשֶ ֵאלו ּ ּת  ּכְ ּ

ָטל  ָעָליו ַּוֲאֵחִרים  ֶאָלא  ֶאת  ַהּמֻ ְרבֹות ,  ּ ּבִ ָזָכה  ׁשֶ
ים ָתָביו ְוִהִצילו ַרּבִ ַּהָיִמים ִנְתַגלו ּכְ ּּ ּ ּ ּ  . 

ּוְכֻדְגַמת  ַהָיֵרַח ְפֻעָלתֹו  לֹא  ִנְרֵאית,  ּ ֲהַגם  ׁשֶ ּׁשֶ ֲאָבל ,  ּ
ִפיַע  ּבֹו  ּכֹחֹות  ׁשֹוִניםה  "ַּהָקּבָ . ִּנְסָתִרים,  ִּהׁשְ
ּאֹור  ַהָיֵרַח  ְמַסֵיַע  ְלַהְצָמַחת  ְיָרקֹות  ׁשֹוִנים ,  ְגָמהְלֻד ּ
ָבִרים  י  "ַרׁשִ( ַהְלָבָנה ,ֶּגֶרׁש  ְיָרִחים  "–יד  ,  לגּדְ ּ  ֵיׁש  ֵפרֹות  ׁשֶ ּ

ְלָתן ַ וִאין  וְדלוִעין  ְּמַבּשׁ ְּוֵאלו  ֵהן  ִקּשׁ ּ ּ ּ ִפיָעה  ַעל ")  ּ ְּוֵכן  ַמׁשְ
ֶפל,  ַּהָים ֵגאות  ְוׁשֶ ּו  מוָדִעים ַּגם  ִאם  ֵאיֶנּנ.  ּּבְ ּ

ים ְַלַתֲהִליִכים ַהָללו ְוֵאיך ֵהם ִמְתַרֲחׁשִ ּ ּּ. 
ך  ַעל  ָהָאָדם  ָלַדַעת ָבִרים  ַהיֹוְצִאים  ִמן  ַהֵלב ,  ְּכָ ּדְ ּׁשֶ ּ

ים  ֵפרֹות ִּנְכָנִסים  ַלֵלב  ְועֹוׂשִ ּלֹא  ָתִמיד  ַהתֹוָצָאה .  ּ ּ
רֹוִאים ,  ִּנְרֵאית  ִמָיד ֶ ִלְפָעִמים  לֹוֵקַח  ְזַמן  ַרב  ַעד  ּשׁ

ִאים ִיְראו ֶאת ַהֵפרֹות. רֹותֵּפ ַהּדֹורֹות ַהּבָ ְּוִיָתֵכן ׁשֶ ּ ּ. 

ִלְפֵני  ְלָחן ׁשֶ  'הַּהׁשֻ
ל  ָהָאמור ּוְלאֹור  ּכָ ֵארוִעים ,  ּ ְיהוִדי  ִנְפַגׁש  ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּּ ּ

ר  ִעּמֹו  ּוִבְנִסּבֹות  ׁשֹונֹות  ִעם  ְיהוִדי  ַאֵחר  וְמַדּבֵ ּ ּ
ְבֵרי  תֹוָרה ִפיַע  ַעל  ,  ּּדִ לֹו ּזֹוֶכה  ְלַהׁשְ ְּוַעל  ָהעֹוָלם  ּכֻ

ְבֵרי  ַהתֹוָרה  הוא  ַמֲעֶלה .  ּטֹוָבה  וְבָרָכה ְּוִאם  ֶאת  ּדִ ּ
ת  ֵרִעים ְמִסּבַ רוכֹות ,  ֲאַזי,  ּבִ נֹוָסף  ַלתֹוָצאֹות  ַהּבְ ּּבְ ּ
רו  ְלֵעיל ְזּכְ ּנִ ּבוָריו,  ּׁשֶ ְפָעִלים  ִמּדִ ַּגם  מֹוֵנַע  ֵמֶהם ,  ַּהּנִ

ָבִרים  ְמֻיָתִרים  וְבִדּב ר  ּדְ ְּלַדּבֵ לֹו ּ ּוֵרי  ַהקֶֹדׁש  ׁשֶ ּ ּ
ִלְפֵני  ְלָחן  ׁשֶ ְלָחן  ַהּסֹוֲעִדים  ִלְבִחיַנת  ׁשֻ ה  ׁשֻ ַּנֲעׂשָ

ם ֵ ָנה  .  ַהּשׁ ׁשְ י ")  ג"ג  מ"פָאבֹות  (ּוְכַמֲאַמר  ַהּמִ ַרּבִ
ְמעֹון  אֹוֵמר ְלָחן  ֶאָחד ,  ׁשִ ָאְכלו  ַעל  ׁשֻ ה  ׁשֶ לׁשָ ּׁשְ

ְבֵרי  תֹוָרה ִאלו  ָאְכלו,  ְּולֹא  ָאְמרו  ָעָליו  ּדִ ּּכְ ּ ּ  ִמִזְבֵחי ּ
ֱאַמר  ,  ֵמִתים ּנֶ ְעָיה  כח(ׁשֶ ְלָחנֹות  ְמְלאו ,  )ְיׁשַ ל  ׁשֻ י  ּכָ ּּכִ

ִלי  ָמקֹום ָאְכלו  ַעל .  ִקיא  ֹצָאה  ּבְ ה  ׁשֶ לׁשָ ֲּאָבל  ׁשְ
ְבֵרי  תֹוָרה ְלָחן  ֶאָחד  ְוָאְמרו  ָעָליו  ּדִ ְּכִאלו  ָאְכלו ,  ּׁשֻ ּ ּ

רוך  הוא ל  ָמקֹום  ּבָ ְלָחנֹו  ׁשֶ ֻ ִּמּשׁ ֱאַמר  ,  ְּ ּנֶ ְיֶחְזֵקאל (ׁשֶ

ר ִלְפֵני ה, )מא ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהּשׁ  ".'ַוְיַדּבֵ
ה  ְלָהִסית  ֶנֱעַנׁש  ַגם  ּסָ ּנִ ְּוִאם  אֹותֹו  ַרע  ַמֲעָלִלים  ׁשֶ

לֹא  ִהְצִליַח ׁשֶ ֲאָבִנים  ַרק  ,  ּּכְ י  ִבֵקׁש "ְוִנְסָקל  ּבָ ּּכִ
יֲחך  ֵמַעל   ום    –"  'ָיך  ְוגֹוֶקֱאלֹ'  הְָלַהּדִ י "ַּרק  ִמּשׁ ּכִ

ָגדֹול ,  ְולֹא  ִהְצִליַח,  "ֵּקׁשּבִ ה  ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ּמָ ַּעל  ַאַחת  ּכַ
ָרֵאל  וְמָקְרָבן  ֵלב  ִיׂשְ ל  ַהפֹוֵעל  טֹוב  ּבְ ָכרֹו  ׁשֶ ּׂשְ ּ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ  .ְּלָאִבינו ׁשֶ

ַלת ַהְתִפָלה ְּתָנִאים ְלַקּבָ ּ  )ג (ּ
יך   ַלתְַנְמׁשִ ֵבאור  ַהְתָנִאים  ְלַקּבָ ּּבְ ינו ּ ַתב  ַרּבֵ ּכָ ּ  ְתִפָלה  ׁשֶ ּּ

ר  ֵהם  ,ַּהָקדֹוׁש"  ּאֹור  ַהַחִיים" ָעִני ))))אאאא  :ֲאׁשֶ ִיְתַפֵלל  ּכְ ּ  ׁשֶ ּ ּ
קֹור  ָהַרֲחִמים  ))))בבבב',  וכוַּהּדֹוֵפק  ַעל  ַהֶפַתח   ְיַבֵקׁש  ִמּמְ ּׁשֶ ּ .

ּ  ְזַמן  ַהְתִפָלה))))גגגג ִתְהֶיה  ְתִפָלתֹו )  )  )  )  דדדד,  ְוֵעת  ָרצֹון  ,ּ ּׁשֶ ּ ּ
ת ְולֹא ִתְהֶיה סֹוֶבֶלת ֵפ ְּמפֶֹרׁשֶ ְלִתי ָהגוןּ ּרוׁש ּבִ ּ   .'ְּוכו ,ּ

ין  ִעתֹות  ָהָרצֹון   ְּוָכָאמור  ִמּבֵ רו  ּ ְזּכְ ּנִ ֲחַזּׁשֶ ל "ּבַ
ר   ַחְרנו  ְלַדּבֵ ִצּבורּּבָ ַמֲעַלת  ַהְתִפָלה  ּבְ ּּבְ ִהיא  ֵעת ,  ּּ ׁשֶ

ֵאיָנה   ׁשֶ ֶלת  ַגם  ּכְ ָּרצֹון  וִמְתַקּבֶ ּ ֵלָמהּ ְמַעט ְוָנִביא    .ׁשְ
ל  ַה ָבָריו  ׁשֶ ֵּעֶרך  ִצּבור(  "ֶּפֶלא  יֹוֵעץ"ִמּדְ ּרו ָאְמ")  ְ
ֹזַהר  ַהָקדֹוׁש   ּּבַ ת  ַוְיִחי  ח(ּ ִדְצלֹוָתא :  )א"  עא  רלד''ָּפָרׁשַ

ֵחיָלא  א  ֶאָלא  ּבְ יׁשָ א  ַקּדִ ָיִחיד  ָלא  ַעַלת  ָקֵמי  ַמְלּכָ ּּדְ ּ

ַּתִקיָפא ִריך  הוא  ְוִאְסְתֵכי ,  ּ א  ּבְ ה  ֻקְדׁשָ ַגח  ּבַ ַּאׁשְ ּ ְ ּ
חֹובֹוִהי ָלה  ָקֵמ,  ּבְ ּוְצלֹוָתא  ְדַסִגיִאין  ַעַלת  ּכֻ ּ ּ ּ י ּ

חֹוֵביהֹו ַגח  ּבְ ִריך  הוא  ְולֹא  ֶאׁשְ א  ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ ַּתְרגום [  ְ ּּ

י ֹכַח  ַרב,  ָחְפׁשִ ְּתִפיַלת  ַהָיִחיד  לֹא  עֹוָלה  ֶאָלא  ּבְ ּ ֵמֲחַמת ,  ּ

ים.  ֲעוֹונֹות  ָהָאָדם ְּוִאלו  ְתִפיַלת  ָהַרּבִ ּ ָלה  ִלְפֵני ,  ּ ּעֹוָלה  ּכֻ ּ

ֲעֹונֹוָתםה  "ַּהָקּבָ ִגיַח  ּבַ ַּטַעם  ְגֻדַלת  ַמֲעַלת ְו  .]ְּוֵאין  ַמׁשְ ּ
ִצּבור ְּתִפָלה  ּבְ ִּמַצד  ֲעִנַית  ָהֶאָחד  ,  ּּ ִויֵהא ָאֵמִנים    ּ

י  ָהֵעֶרך ֵהם  ַרּבֵ ה  ׁשֶ ָ א  וָבְרכו  וְקֻדּשׁ ֵמה  ַרּבָ ְׁשְ ּ ּ ּ ֵני .  ּ ׁשְ
ים  ְצָוה  ְלַרּבִ ים  ַהּמִ ֵאינֹו  ּדֹוֶמה  מוָעִטים  ָהעֹוׂשִ ּׁשֶ

ים ה  יֹו,  ָהעֹוׂשִ י  ִמְתַעֵלית  ַהְרּבֵ י .  ֵתרּּכִ י  ּכִ ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ָוָנה ִלי  ּכַ ְּתִפַלת  ַהָיִחיד  ִאם  ִהיא  ּבְ ּּ ַעל ,  ּ ִּאם  הוא  ּבַ

ֶלת,  ֲּעֵברֹות  ְוַכיֹוֵצא ׁשֶ,  ֵּאיָנה  ִמְתַקּבֶ ִּתְצָטֵרף ֲאָבל  ּכְ
לִעם   ים  ִתְתַקּבֵ חֶֹמר  ָהִעְנָין'  ְּוכו  ."ָּהַרּבִ ם  ּבְ , ַּעֵין  ׁשָ

ֲעֵבָרה  ְו ָאָדם  ֵאינֹו  ,  ֲעֵבָרהּגֹוֶרֶרת  ׁשֶ ׁשֶ י  ּכְ ִּמְתַפֵלל ּכִ ּ
ִצּבור ְתִפָלתֹו  ,  ּּבְ ּסֹופֹו  ׁשֶ ה  ְוָעלול ּ ְזַמּנָ ֲּחטוָפה  ְולֹא  ּבִ ּּ

ְכָלל לֹא ִיְתַפֵלל ּבִ ר ׁשֶ ְרּדֵ ְּלִהְתּדַ ּ םעֹוד . ּ  .ַּעֵין ׁשָ
נו ַלֲעׂשֹות ֶאת ' תי' ה ֵלםְּיַזּכֵ ְלַבב ׁשָ   .ְרצֹונֹו ּבִ
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