ַה ְק ָּד ָּמה
ָּ ּב ְ
רוּך ַה ּ ֵּׁשם ֱאל ֵֹּׁקי ִי ְש ָּר ֵּׁאלֲ ,א ֶׁשר לֹא ִה ְש ִ ּבית ָּלנוּ גּ וֹ ֵּׁאל,
וּב ָּגלוּ ֵּׁתנוּ ָּש ַלח ֵּׁא ֵּׁלינוּ ְ ּב ָּכל ּדוֹ ר ָּודוֹ ר ַצ ִּד ִ
יקים ְקדוֹ ִשיםֲ ,א ֶׁשר ֵּׁהם
ְ
ְמ ַל ְּמ ִדים אוֹ ָּתנוּ ֶׁאת ַה ֶּׁד ֶׁר ְך ֲא ֶׁשר נֵּׁ ֵּׁל ְך ָּ ּב ּהְ ,ונַ ֲע ֶׁלה ִע ָּּמ ּה ֵּׁ ּבית ֵּׁאל,
יח ַּד ְר ֵּּׁכנוּ ַה ִ ּנ ְצ ִחית; ְו ָּכל ַצ ִּדיק ְו ַצ ִּדיק ִּת ֵּׁ ּקן ִּת ּקוּ נִ ים ְו ָּג ַדר ְ ּג ָּד ִרים
ְונַ ְצ ִל ַ
ְו ִס ֵּׁ ּיג ְס ָּי ִגים ְוכוּ 'ְ ,ל ַמ ַען נִ ּ ָּש ֵּׁאר ַק ָּ ּי ִמים ֶׁ ּב ֱאמוּ נָּ ֵּׁתנוּ ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ּבוֹ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ,וּ נְ ַק ֵּׁ ּים ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה וּ ִמ ְצו ָֹּתיו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ִש ְמ ָּחה

וּל ַה ְמ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצ ֵּׁמנוּ ֲע ֵּׁרבוּ ת נ ַֹעם ִזיו ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
ֲעצוּ ָּמהְ ,
ְל ָּה ִאיר ַעל נַ ְפ ֵּׁשנוּ ֶׁה ָּא ַרת אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךַ ,ה ְּמ ִא ָּירה ְ ּב ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץְּ ,כמוֹ
"ו ָּה ָּא ֶׁרץ ֵּׁה ִא ָּירה ִמ ְּכבוֹ דוֹ ".
ֶׁש ָּּכתוּ ב ְ(י ֶׁח ְז ֵּׁקאל מג ,ב)ְ :
ְו ִה ֵּׁ ּנה ְ ּבדוֹ רוֹ ֵּׁתנוּ ֵּׁא ֶּׁלה ָּז ִכינוֶּׁ ,ש ּ ָּש ַלח ֵּׁא ֵּׁלינוּ ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֶׁאת

נו נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְס ֶלב,
ַה ַ ּצ ִּדיק ְיסוֹ ד עוֹ ָּלם ,נַ ַחל נוֹ ֵּׁב ַע ְמקוֹ ר ָּח ְכ ָּמה ־ ַר ֵּּב ּ
ְזכוּ תוֹ ָּי ֵּׁגן ָּע ֵּׁלינוּ ֲ ,א ֶׁשר ֵּׁה ִאיר ֶׁאת ָּהעוֹ ָּלם ִעם ֲעצוֹ ָּתיו ַה ְ ּקדוֹ שוֹ ת
וּל ַא ֵּּׁמץ
וּל ַח ֵּׁ ּזק ְ
ְוּד ָּר ָּכיו ְו ַהנְ ָּהגוֹ ָּתיו ַהנִ ְפ ָּלאוֹ תִ ּ ,פ ְל ֵּׁאי ּ ְפ ָּל ִאים ְל ָּק ֵּׁרב ְ
ֶׁאת ָּּכל ַה ְ ּנ ָּשמוֹ ת ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,והוֹ ָּרה ָּל ֶׁהם ֶּׁד ֶׁר ְך ַקל ְונָּ ֵּׁקלֵּׁ ,א ְ
יך ֶׁש ָּּכל
רוּעים ְוכוּ 'ָּ ,יכוֹ ל ָּלשוּב ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחדֲ ,א ִפ ּלוּ ַה ָּ ּגרוּ ַע ֶׁש ַ ּב ְ ּג ִ
ְ
וּל ָּה ִאיר ַעל נַ ְפשוֹ אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ֵּׁאין ְל ָּך עוֹ ד ָּּד ָּבר אוֹ ִמ ָּּדה אוֹ

ֲעבוֹ ָּדה אוֹ ְק ֻד ּ ָּשה אוֹ ִמ ְצ ָּוה אוֹ ַהנְ ָּה ָּגה טוֹ ָּבהֶׁ ,ש ּלֹא ִּד ֵּׁ ּבר ֵּׁמ ֶׁהם,
וּבא ַ ּב ֲא ִריכוּ ת ִ ּב ְס ָּפ ָּריו ַה ְ ּקדוֹ ִשים ְו ִס ְפ ֵּׁרי ַּת ְל ִמ ָּידיו ַה ְ ּקדוֹ ִשים –
ַּכ ּמ ָּ
וּל ַא ֵּּׁמץ ֶׁאת נַ ְפשוֹ ת
ָּק ֵּׁחהוּ ִמ ּ ָּשם ,וּ ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁש ִה ְר ָּ ּבה ְל ַד ֵּׁ ּברְ ,ל ַח ֵּׁ ּזק ְ
ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְ ּביוֹ ֵּׁתר ַעל ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,ו ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּׁ ּבה ְמאֹד ְמאֹד
ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ְ ּב ִקיאוּ ת ,וּ ְרצוֹ נוֹ ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּה ָּיהֶׁ ,ש ָּּכל ַ ּבר ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְי ַט ֵּׁ ּיל ְו ִי ְה ֶׁיה
יאים,
ְ ּב ָּכל ֶׁח ְל ֵּׁקי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ,נִ ְג ֶׁלה ְונִ ְס ָּּתרּ ,תוֹ ָּרה ,נְ ִב ִ
תוּביםִ ,ש ּ ָּשה ִס ְד ֵּׁרי ִמ ְשנָּ הּ ַ ,ב ְב ִליְ ,ירוּ ַש ְל ִמיּ ,תוֹ ֶׁס ְפ ָּּתא ְו ָּכל
ְּכ ִ
ַה ִּמ ְד ָּר ִשים ֻּכ ָּּלםִ ,ס ְפ ֵּׁרי ַה ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש ְו ַה ִּת ּקוּ נִ ים ְו ִכ ְת ֵּׁבי ָּה ֲא ִר ַיז"ל,
יהם
ְו ָּכל ִס ְפ ֵּׁרי ַה ּפוֹ ְס ִקים – ַר ְמ ַ ּב"ם ,טוּ רְ ,ו ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך ְונוֹ ְש ֵּׁאי ְּכ ֵּׁל ֶׁ

ַ(ע ֵּׁ ּין ְּב ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ןִ ,ס ָּימן כח ְו ִס ָּימן עו) .וּ ְת ִה ָּּלה ָּל ֵּׁאלָּ ,ז ִכינוּ ְ ּב ַח ְס ּדוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך

וּל ַה ְראוֹ ת וּ ְל ַג ּלוֹ ת ְל ָּכל ַ ּבר־ ַּד ַעת וּ ְל ָּכל
ְל ַה ְר ִחיב ֶׁאת ַה ִּד ּבוּ ר ְמאֹד ְ
ַמ ְש ִּכיל ַעל ְּד ַבר ֱא ֶׁמתֶׁ ,את ֲא ִמ ַּתת ָּה ֵּׁע ָּצה ַהנּ וֹ ָּר ָּאה ְו ַה ִ ּנ ְפ ָּל ָּאהֶׁ ,ש ִ ּג ָּּלה
ְל ַעם ְס ֻג ָּּלהּ ְ ,ב ֵּׁאיזוֹ ֶּׁד ֶׁר ְך וּ ְב ֵּׁא ֶׁיזה א ֶֹׁפן ָּיכוֹ ל ָּּכל ֶׁא ָּחד ַל ֲחזֹר ַה ְר ֵּׁ ּבה
ְו ִל ְשקֹד וּ ְל ַט ֵּׁ ּיל ְ ּב ָּכל ֶׁח ְל ֵּׁקי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,ו ָּל ֵּׁכן ִה ְד ּ ַפ ְסנוּ ֶׁאת
ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ָּ ּק ָּטן ַה ֶׁ ּזה.
וּב ֲח ָּס ָּדיו ַה ְ ּגדוֹ ִלים וּ ְב ַר ֲח ָּמיו ַה ְּמ ֻר ִ ּבים ָּע ָּשה ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ִ ּנ ְפ ָּלא
ַ
ַה ֶׁ ּזה ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ַר ָּ ּבה ָּ ּבעוֹ ָּלםִּ ,כי נִ ְד ּ ַפס ְ ּב ַכ ָּּמה ְר ָּבבוֹ ת ְט ָּפ ִסים
ְונִ ְת ּ ַפ ּ ֵּׁשט ְ ּב ָּכל ַק ְצ ֵּׁוי ֵּּׁת ֵּׁבל ַמ ָּּמש ,וּ ְב ָּכל ְּתפוּצוֹ ת ִי ְש ָּר ֵּׁאל נִ ְת ַק ֵּׁ ּבל
ְ ּב ִש ְמ ָּחה וּ ְב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת ֲעצוּ ָּמה ,וּ ְת ִה ָּּלה ָּל ֵּׁאלָּ ,ע ָּשה נְ ָּפשוֹ ת ְל ֵּׁמאוֹ ת
ְו ַל ֲא ָּל ִפים ְל ַמ ַען ְש ִק ָּידה ַר ָּ ּבה ְ ּב ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהֵּּׁ ,כן ַי ַע ְז ֵּׁרנוּ
ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ּיוּ ְד ּ ַפס ְו ַי ְחזֹר ְו ּי ְוּד ּ ַפסְ ,ו ִי ְת ַר ּבוּ נַ ְפשוֹ ת ִי ְש ָּר ֵּׁאל
וּב ַהנְ ָּה ָּגה,
ַה ּשוֹ ְק ִדים ַעל ַּד ְל ֵּׁתי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך וּ ְב ֵּׁע ָּצה ְ

ֶׁש ִה ְד ִר ְ
ישא,
יך ְו ָּי ַעץ ְו ִהנְ ִהיג ַר ֵּׁ ּבנוּ ַה ָּ ּקדוֹ ש ְו ַהנּ וֹ ָּראּ ,בוֹ ִצינָּ א ַק ִּד ָּ
ְזכוּ תוֹ ָּי ֵּׁגן ָּע ֵּׁלינוּ .
ַא ְך ְלמוֹ ָּתר ָּלנוּ ְל ַה ְד ִ ּגישִּ ,כי ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ֶׁ ּזה ַמ ְר ֶׁ ּבה ְל ַד ֵּׁ ּבר ַרק
ֵּׁמ ִענְ ַין ִל ּמוּ ד ְ ּב ִקיאוּ תְ ,ו ֵּׁאין ַּכוָּּ נָּ ֵּׁתינוּ ַ ,חס ְו ָּשלוֹ םְ ,ל ַמ ֵּׁעט ְ ּב ִל ּמוּ ד
"תוֹ ָרה ִל ְש ָמ ּה",
ָּה ִע ּיוּ ן; ַא ְּד ַר ָּ ּבה! ְ ּב ַח ְס ּדוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ָּז ִכינוּ ְל ַח ֵּׁ ּבר ֵּס ֶפר ּ
יטב נוֹ ָּראוֹ ת נִ ְפ ָּלאוֹ ת ַמ ֲע ַלת ַה ּלוֹ ֵּׁמד ְ ּב ִע ּיוּ ן ְו ֵּׁעצוֹ ת
ָּשם ְמב ָֹּאר ָּ ּב ֵּׁאר ֵּׁה ֵּׁ
ְו ַה ְד ָּרכוֹ ת ְי ָּשרוֹ ת ַעל־ ּ ִפי ִּד ְב ֵּׁרי ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לֵּׁ ,א ְ
יך ִל ְלמֹד ְ ּב ִע ּיוּ ןַ ,א ְך
רוּדים ְמאֹד
ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ָּ ּק ָּטן ַה ֶׁ ּזה נִ ְת ַח ֵּׁ ּבר ְ ּב ִע ָּ ּקר ְל ַמ ַען ֵּׁא ּלוּ ֲא ֶׁשר ְט ִ
וּל ַר ּבוֹ ת ַה ַּל ְי ָּלה ְי ֵּׁג ִעים
ַעל ַה ִּמ ְח ָּיה ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּּכ ָּלהְ ,ורוֹ ב ַה ּיוֹ ם ְ
יסה ָּק ָּשה ְוכוּ 'ְ ,ו ֵּׁכן ַעל
רוּדים ְוכוּ 'ְ ,ו ֵּׁכן ַל ַ ּבחוּ ִריםֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ָּל ֶׁהם ְּת ִפ ָּ
וּ ְט ִ
יהם ְּכ ָּבר ַמה
ֵּׁא ּלוּ ֶׁשעוֹ ְב ִרים ָּּכל ִמינֵּׁ י ְ ּב ָּעיוֹ ת ַ ּב ַח ִ ּיים ְוכוּ ' ְו ָּע ַבר ֲע ֵּׁל ֶׁ
ּ ֶׁש ָּע ַברָּּ ,כל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ְּכ ִפי ַמה ּ ֶׁש ּיוֹ ֵּׁד ַע ֶׁאת נִ ְג ֵּׁעי ְל ָּבבוֹ וּ ַמ ְכאוֹ ָּביו
יהם
יהם ֶׁי ֱע ַרב נָּ א ִּד ְב ֵּׁרי ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ִ ּנ ְפ ָּלא ַה ֶׁ ּזהְ ,ו ַא ְש ֵּׁר ֶׁ
ְוכוּ ' – ֲא ֵּׁל ֶׁ
ְו ַא ְש ֵּׁרי ֶׁח ְל ָּקםִ ,אם ְי ַצ ְ ּיתוּ ִו ַ
יק ְ ּימוּ ַמה ּ ֶׁש ָּּכתוּב ּבוֹ ְ ,ו ָּאז ַי ְצ ִליחוּ
יהםְ ,ו ִי ְת ַע ּלוּ ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה ְו ַה ִ ּי ְר ָּאהְ ,ו ֶׁזה ָּ ּברוּ ר ַּכ ֶׁש ֶׁמש
ַּד ְר ֵּׁכ ֶׁ
ַ ּב ָּ ּצ ֳה ַר ִיםְ ,והוּ א ָּ ּבדוּ ק וּ ְמנֻ ֶּׁסה ְ ּב ַח ְס ּדוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ .ו ֵּׁאין ְל ַשנּ וֹ ת ִמ ַּמה
ּ ֶׁש ָּּכתוּ ב ַ ּב ֻ ּקנְ ְט ֵּׁרס ַה ִ ּנ ְפ ָּלא ַה ֶׁ ּזה ֲא ִפ ּלוּ ֵּּׁת ָּבה ַא ַחת ְוכוּ 'ִּ ,כי ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵּׁתינוּ
יצ ָּלן
ָּה ַר ִ ּבים ָּּכל ֵּׁא ּלוּ ַה ַ ּבחוּ ִריםֶׁ ,ש ָּ ּי ְצאוּ ְל ַת ְר ּבוּ ת ָּר ָּעהַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
יבה ְ ּב ִגיל
ילנוּ ] ,אוֹ ָּע ְזבוּ ְל ַג ְמ ֵּׁרי ַה ְ ּי ִש ָּ
[ה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִי ְש ְמ ֵּׁרנוּ ְו ַי ִ ּצ ֵּׁ
ַ
ָּצ ִעיר ְו ָּה ְלכוּ ַל ֲעבוֹ ד ְוכוּ ' ,אוֹ הוֹ ְל ִכים ְס ָּתם ָּ ּב ֵּׁטל ְוכוּ 'ְ ,ו ַה ַ ּב ָּּט ָּלה
יאה אוֹ ָּתם ִל ֵּׁידי ִש ֲעמוּ ם ְו ִל ֵּׁידי ִז ָּּמה
ְמ ִב ָּ

(כ ֻת ּבוֹ ת נט ע"א)
ְּ

– ַה ּכֹל ָּה ָּיה

ִמ ּ ְפנֵּׁ י ַה ְּט ָּע ִמיםַ ,ה ּמ ָּ
וּב ִאים ִ ּב ְפנִ ים ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ָּ ּק ָּטן ַה ֶׁ ּזהְ ,ו ִאם ָּהיוּ

ימי ַ ּב ֲחרוּ ָּתםָּ ,היוּ ְ ּג ֵּׁד ִלים
ילים אוֹ ָּתם ְ ּב ֵּׁס ֶׁדר ֶּׁד ֶׁר ְך ַה ִּל ּמוּ ד ַה ֶׁ ּזה ִמ ֵּׁ
ַמ ְר ִ ּג ִ
ילנוֹ ת נִ ְפ ָּל ִאים,
יחים ַעד ְמאֹד ְמאֹדְ ,ו ָּהיוּ צוֹ ְמ ִחים ְל ִא ָּ
וּ ַמ ְצ ִל ִ
ָּהעוֹ ִשים ּ ֵּׁפרוֹ ת טוֹ ִבים וּ ְמ ִ
יאים ְ ּב ָּכל ַה ּתוֹ ָּרה ֻּכ ָּּל ּה,
תוּקיםְ ,ו ָּהיוּ ְ ּב ִק ִ
ְו ָּהיוּ נִ ְש ָּא ִרים ַ ּב ְ ּי ִשיבוֹ תּ ְ ,ב ָּב ֵּּׁתי ִמ ְד ָּרשוֹ ת וּ ַב ּכוֹ ְל ִלים.
ְו ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ָּי ִאיר ֵּׁעינֵּׁ ינוּ ְ ּבאוֹ ר ּתוֹ ָּרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,ונִ ְז ֶּׁכה
ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַס ְפ ָּס ִלים ְו ַת ְל ִמ ִידים ְ ּב ֵּׁבית ַה ִּמ ְד ָּרש וּ ְלהוֹ ִסיף ַ ּבחוּ ִרים
ַ ּב ְ ּי ִשיבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ שוֹ תֶׁ ,ש ַ ּי ְת ִמידוּ ִל ְלמֹד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ְ ּב ַה ְת ָּמ ָּדה
וּב ְתשוּ ָּקה ֲעצוּ ָּמהִּ ,כי ַה ַּמ ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ִל ְלמֹד ַ ּב ֶּׁד ֶׁר ְך וּ ָּבא ֶֹׁפן
ַר ָּ ּבה ִ
ַה ֶׁ ּזהֲ ,א ִפ ּלוּ ֶׁש ִּת ְה ֶׁיינָּ ה לוֹ ָּּכל ִמינֵּׁ י ְ ּב ָּעיוֹ ת ַ ּב ַח ִ ּיים ְוכוּ 'ַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ְּכ ָּבר
ָּע ַבר ָּע ָּליו ְ ּב ַח ָּ ּייו ַמה ּ ֶׁש ָּע ַבר ְוכוּ'ָּּ ,כל ִמינֵּׁ י ַק ְטנוּ ת ִו ִירידוֹ ת וּ נְ ִפילוֹ ת
יאהוּ ֵּׁמ ַהח ֶֹׁש ְך ְו ָּה ֲא ֵּׁפ ָּלה
ְוכוּ 'ּ ְ ,ב ַו ַּדאי ֶׁשאוֹ ר ַה ּתוֹ ָּרה ְּת ַח ֵּׁ ּיהוּ ְותוֹ ִצ ֵּׁ
ְו ַה ַ ּצ ְל ָּמ ֶׁותֶׁ ,ש ִ ּנ ְל ַּכד ְונָּ ַפל ְלתוֹ ָּכם ְוכוּ 'ִּ ,כי ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ִ ּנ ְפ ָּלא ַה ֶׁ ּזה
ַמ ְכנִ יס ָּ ּב ָּא ָּדם ֲח ִמידוּ ְּדאוֹ ַר ְי ָּתאֶׁ ,ש ִּת ְה ֶׁיה לוֹ ְּתשוּ ָּקה ֲעצוּ ָּמה ַל ֲחזֹר
וּל ַב ֵּׁ ּקר ְ ּב ָּכל ֶׁח ְל ֵּׁקי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה; וּ ִמי ֶׁש ַע ִין
וּל ַט ֵּׁ ּיל ְו ִל ְהיוֹ ת ְ
ְ
ֱא ֶׁמת לוֹ ְ ,ויוֹ ֵּׁד ַע ַמה ּ ֶׁשעוֹ ֵּׁבר ָּ ּב ִע ִּתים ַה ָּּללוּ ַעל ְ ּבנֵּׁ י־ ַה ְ ּנעוּ ִרים ְוכוּ ',
ְו ֵּׁאין לוֹ מוֹ ָּתרוֹ ת ְ ּבמוֹ חוֹ ְו ִטנּ וּף ְ ּב ִל ּבוֹ
סא) – הוּ א יוֹ ֶׁדה ַעל ָּה ֱא ֶׁמתֶׁ ,ש ָּּכ ְך ִהיא ָּה ֱא ֶׁמתְּ ,כמוֹ ֶׁש ְּמב ָֹּאר
ַ ּב ֻ ּקנְ ְט ֵּׁרס ַה ָּ ּק ָּטן ַה ֶׁ ּזה .וּ ֵּׁמ ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ָּה ֱא ֶׁמת נְ ַב ֵּׁ ּקשֶׁ ,ש ִ ּי ְהיוּ ֲא ָּמ ֵּׁרינוּ

ימן
(ע ֵּׁ ּין ִל ּקוּ ֵּׁטי־ מוֹ ֲה ַר"ןֵּׁ ,ח ֶׁלק א'ִ ,ס ָּ
ַ

ְל ָּרצוֹ ן ,וּ ִמי ֶׁש ִ ּי ְס ַּת ֵּּׁכל ְ ּב ֻקנְ ְט ֵּׁרס ַה ָּ ּק ָּטן ְו ַה ִ ּנ ְפ ָּלא ַה ֶׁ ּזה ־ ִי ְת ַל ֵּׁהב ִל ּבוֹ
ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת ֲעצוּ ָּמה ְו ַי ֲע ֶׁשה ְל ַע ְצמוֹ ִשעוּ ִרים ְקבוּ ִעים ְּכ ִס ְד ָּרן ְ ּב ָּכל
וּב ְזכוּ ת ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְז ֶּׁכה ְל ִה ָּ ּנ ֵּׁצל ִמ ָּּכל ּ ִפ ְג ֵּׁעי
ֶׁח ְל ֵּׁקי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהִ ,

ַה ְ ּז ַמןְ ,ונַ ְמ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצ ֵּׁמנוּ ֲע ֵּׁרבוּ ת נְ ִעימוּ ת ִזיו ִח ּיוּ ת ֱאלֹקוּ תוֹ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ונִ ְז ֶּׁכה ְל ִה ָּּכ ֵּׁלל ּבוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְל ַג ְמ ֵּׁרי ֵּׁמ ַע ָּּתה ְו ַעד עוֹ ָּלם.

קונְ ְט ֵרס

ֵס ֶדר ֶד ֶר ְך ַה ִּלמוד
ַעל ִּפי ַד ַעת ֲאדוֹ נֵ נו ,מוֹ ֵרנו וְ ַר ֵבנו,

ָּה ַרב ַר ִּבי נַ ְח ָּמן ִּמ ְב ֶר ְס ֶלב,
זְ כותוֹ יָּ גֵ ן ָּע ֵלינו

יכים ִל ְבר ַֹח
'צ ִר ִ
ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ָּא ַמר ִ(ל ּקו ֵּּׁטי מוֹ ֲה ַר"ןֵּׁ ,ח ֶׁלק ב'ִ ,ס ָּימן מד)ְ :
ִמ ָּּכל ִמינֵּׁ י ָּח ְכמוֹ ת ְו ַה ְמ ָּצאוֹ תֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ְל ַה ִ ּנ ְכנָּ ִסים ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֵּׁשם
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ָּּכל ֵּׁא ּלוּ ַה ָּח ְכמוֹ ת ֶׁשל ָּהעוֹ ָּלםֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ְל ַה ִ ּנ ְכנָּ ִסים
ילין ְק ָּצת ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֵּׁ ,אינָּ ם ָּח ְכמוֹ ת ְּכ ָּללְ ,ו ֵּׁהם ַרק
וּ ַמ ְת ִח ִ

ילין ְמאֹד
וּפ ּתוּ ִיים וּ ְשטוּ ִתים ְ ּגדוֹ ִליםְ ,ו ֵּׁא ּלוּ ַה ָּח ְכמוֹ ת ַמ ּ ִפ ִ
ִּד ְמיוֹ נוֹ ת ִ
ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ֵּׁמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְּ ,ד ַה ְינוּ ַמה ּ ֶׁשחוֹ ֵּׁשב ְוחוֹ ֵּׁקר
וּ ְמ ַד ְק ֵּּׁדק ְ ּביוֹ ֵּׁתרִ ,אם הוּ א יוֹ ֵּׁצא ָּּכ ָּראוּ י ַ ּב ֶּׁמה ֶׁשעוֹ ֶׁשה; ְו ָּא ַמר ָּאז:
ָּ ּב ָּשר ָּו ָּדם ִאי ֶׁא ְפ ָּשר לוֹ ֶׁש ֵּׁ ּי ֵּׁצא ְי ֵּׁדי חוֹ ָּבתוֹ ִ ּב ְש ֵּׁלמוּ תְ ,ו ֵּׁאין ַה ָּ ּקדוֹ ש־
ְ
(עבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ג' ע"א)ְ ,ולֹא נִ ְּתנָּ ה
ָּ ּברוּך־הוּ א ָּ ּבא ִ ּב ְטרוּ נְ ָּיא ִעם ְ ּב ִר ּיוֹ ָּתיו ֲ
ּתוֹ ָּרה ְל ַמ ְל ֲא ֵּׁכי ַה ּ ָּש ֵּׁרת

(ב ָּרכוֹ ת כה
ְּ

ע"ב); ְו ַעל ֵּׁא ּלוּ ַה ְּמ ַד ְק ְּד ִקים

"ו ַחי ָּ ּב ֶׁהם"
יהם נֶׁ ֱא ַמר ַ(ו ִ ּי ְק ָּרא יח ,ה)ָּ :
וּ ַמ ְח ִמ ִירים ְ ּב ֻח ְמרוֹ ת ְי ֵּׁתרוֹ תֲ ,ע ֵּׁל ֶׁ
ְולֹא ֶׁש ָּ ּימוּ ת ָּ ּב ֶׁהם (יוֹ ָּמא פה ע"ב); ִּכי ֵּׁאין ָּל ֶׁהם שוּ ם ִח ּיוּת ְּכ ָּללְ ,ו ָּת ִמיד
ֵּׁהם ְ ּב ָּמ ָּרה־ ְשחוֹ ָּרה ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁש ִ ּנ ְד ֶׁמה ָּל ֶׁהםֶׁ ,ש ֵּׁאינָּ ם יוֹ ְצ ִאים ְי ֵּׁדי
חוֹ ָּב ָּתם ַ ּב ִּמ ְצווֹ ת ֶׁשעוֹ ִשיםְ ,ו ֵּׁאין ָּל ֶׁהם שוּ ם ִח ּיוּ ת ִמ ּשוּ ם ִמ ְצ ָּוה

ֵּׁמ ֲח ַמת ַה ִּד ְק ּד ִ
וּקים ְו ַה ָּּמ ָּרה־ ְשחוֹ ָּרה ֶׁש ָּּל ֶׁהםְ .ו ָּא ַמר ָּאזֶׁ ,שהוּ א
ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵּׁאינוֹ ַמ ְח ִמיר שוּ ם חוּ ְמ ָּרא ְּכ ָּלל ,וּ ֶׁב ֱא ֶׁמת ַא ַחר ָּּכל ַה ָּח ְכמוֹ ת
יך ְל ַה ְש ִל ְ
ָּצ ִר ְ
יך ָּּכל ַה ָּח ְכמוֹ ת ְו ַל ֲעבֹד ֶׁאת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִ ּב ְת ִמימוּ ת
וּב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרהּ ְ ,ב ִלי שוּ ם ָּח ְכמוֹ תְ ,וזוֹ ִהיא ַה ָּח ְכ ָּמה ַה ְ ּגדוֹ ָּלה
ִ
ֶׁש ְ ּב ָּכל ַה ָּח ְכמוֹ ת ִל ְב ִלי ִל ְהיוֹ ת ָּח ָּכם ְּכ ָּלל'.
ִּכי ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ֵּׁאין ָּח ָּכם ָּ ּבעוֹ ָּלם ְּכ ָּללְ ,ו ֵּׁאין ָּח ְכ ָּמה ְו ֵּׁאין ְּתבוּ נָּ ה ְו ֵּׁאין
ְ
שם ִי ְת ָּ ּב ַרך ִ
ֵּׁע ָּצה ְלנֶׁ ֶׁגד ַה ּ ֵּׁ
(מ ְש ֵּׁלי כא ,ל)ֵּׁ ּ .פרוּ שָּּ ,ד ָּברֶׁ ,שהוּ א ַרק נֶׁ ְג ּדוֹ

ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֵּׁ ,אין ּבוֹ שוּ ם ָּח ְכ ָּמה ְּכ ָּלל ְו ָּה ִע ָּ ּקר – ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ָּ ּבא ָּ ּב ֵּׁעי,
וּב ְפ ָּרט ְ ּב ִענְ ְינֵּׁ י ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ֶׁשנּ וֹ ֵּׁפל ָּה ָּא ָּדם ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעםֶׁ ,ש ֵּׁאינוֹ יוֹ ֵּׁד ַע ַמה
ִ
ַ ּי ֲע ֶׁשה ִ ּב ְז ַמן ֶׁזה ְוכוּ ' ,אוֹ ְמ ַס ֵּּׁדר ְל ַע ְצמוֹ ְס ָּד ִרים ִל ְז ַמן ֶׁזה ְו ִל ְז ַמן ֶׁזה,
וּל ַב ּסוֹ ף ֵּׁאינוֹ הוֹ ֵּׁל ְך לוֹ ְ ,ו ָּאז נִ ְש ַ ּבר ִל ּבוֹ ְל ַג ְמ ֵּׁריְ ,ו ֵּׁכן ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִמים
ְ

נִ ְד ֶׁמה לוֹ ֶׁ ,ש ְ ּז ַמן ֶׁזה ֵּׁאינוֹ ְמ ֻס ָּ ּגל ְלשוּ ם ָּּד ָּברָּ .צ ִר ְ
יך ֵּׁל ַידעֶׁ ,ש ַ ּגם ֶׁזה
הוּ א ִ ּב ְכ ָּלל חוּ ְמרוֹ ת ְו ִד ְק ּד ִ
וּקים ְי ֵּׁת ִריםִּ ,כי ָּה ָּא ָּדם ֵּׁאינוֹ ָּיכוֹ ל ָּל ֵּׁצאת
ְי ֵּׁדי חוֹ ָּבתוֹ ; ָּה ִע ָּ ּקר – ֶׁש ְ ּי ַח ֵּׁ ּזק ֶׁאת ַע ְצמוֹ ִל ְהיוֹ ת ָּּת ִמיד ְ ּב ִש ְמ ָּחה
ֲעצוּ ָּמהְ ,ו ַעל־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ִי ְת ַר ֵּׁחב ִל ּבוֹ ְו ַד ְע ּתוֹ ְ ,ו ִי ְה ֶׁיה ָּּת ִמיד ְמ ֻי ּ ָּשבִּ ,כי
ַה ּ ִש ְמ ָּחה ַמ ְר ֶׁח ֶׁבת ֶׁאת ַה ּמוֹ ִחיןְ ,ו ָּאזְּ ,כ ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיה לוֹ ּ ְפנַ אי ִי ְל ַמד ִשעוּ ָּריו
ֲא ֶׁשר ִי ְק ַ ּבע ְל ַע ְצמוֹ  ,וּ ְכ ֶׁש ֵּׁאין לוֹ ּ ְפנַ איְ ,י ַח ֵּׁ ּזק ֶׁאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָּכל ִמינֵּׁ י
יח ֶׁ ּיה ֶׁאת ַע ְצמוֹ ִעם נְ ֻק ַּדת ַי ֲהדוּ תוֹ ֶׁש ּלֹא ָּע ַשנִ י גּ וֹ יֲ ,א ָּבל לֹא
ִח ּזוּ קִ ,ו ַ
ֶׁש ִ ּי ּפוֹ ל ִ ּב ְש ִביל ֶׁזהִּ ,כי ַה ּכֹל ּ ִפ ּתוּ י ַה ֵּׁ ּי ֶׁצרָּ ,הרוֹ ֶׁצה ְל ָּל ְכדוֹ ְ ּב ִר ְש ּתוֹ
וּל ַה ּ ִפילוֹ ְ ּב ָּמ ָּרה־ ְשחוֹ ָּרה וּ ְב ַע ְצבוּ תֶׁ ,ש ִ ּנ ְמ ַש ְך ֵּׁמ ִר ּבוּ י ַה ִּד ְק ּדוּ ִקים
ְ
ְו ַה ֻח ְמרוֹ ת ְי ֵּׁתרוֹ ת.

וּ ִב ְש ִביל ֶׁזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ְּכ ַדאי ְל ַצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לֶׁ ,ש ָּּס ַלל ָּלנוּ ֶּׁד ֶׁר ְך
ימהֶּׁ ,ד ֶׁר ְך ַק ָּּלה ְ ּב ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ַ(ע ֵּׁ ּין ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ןִ ,ס ָּימן עו),
נְ ִע ָּ
בוּעים
ֶׁש ַּד ְע ּתוֹ ִהיאֶׁ ,ש ִ ּי ְק ַ ּבע ָּּכל ִאיש ִי ְש ְר ֵּׁא ִלי ְל ַע ְצמוֹ ִשעוּ ִרים ְק ִ
ַ ּב ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ְּכ ִס ְד ָּרן ַּד ְי ָּקאְ ,ל ַה ְת ִחיל ֵּׁמ ַה ַה ְת ָּח ָּלהְ ,ולֹא ַי ֲחזֹר ַעד
ֶׁש ְ ּי ַס ְ ּימוֹ ֻּכ ּלוֹ ָּ ,אז ַי ְת ִחיל עוֹ ד ּ ַפ ַעםְ ,ל ָּמ ָּשלֶׁ ,ש ַ ּי ְת ִחיל ִשעוּ ר
וּכ ֶׁש ְ ּי ַס ֵּׁ ּים
ַ ּב ִּמ ְשנָּ יוֹ תְ ,ולֹא ַי ֲחזֹר ָּע ָּליוַ ,רק ִי ְל ַמד ָּּכל ַה ּ ִש ּ ָּשה ְס ָּד ִריםְ ,
ָּאז ַי ְת ִחיל עוֹ ד ּ ַפ ַעםְ ,ו ֵּׁכן ִשעוּ ר ַ ּב ּ ַש"סְ ,ל ַה ְת ִחיל ִמ ַּמ ֶּׁס ֶׁכת ְ ּב ָּרכוֹ ת,
ְולֹא ַי ֲחזֹר ָּע ָּליו ִּכי־ ִאם ִי ְל ַמד ַּדף ַא ַחר ַּדףַ ,עד ֶׁש ְ ּי ַס ֵּׁ ּים ָּּכל ַה ּ ַש"ס
ֻּכ ּלוֹ ְ ,ו ֵּׁכן ְ ּב ַא ְר ַ ּב ַעת ֶׁח ְל ֵּׁקי ֻש ְל ַחן־ ָּערוּ ְך ַי ְת ִחיל ֵּׁמ ַה ְת ָּח ַלת א ַֹרח ־
ַח ִ ּייםַ ,עד ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים יוֹ ֶׁרה־ ֵּּׁד ָּעה ְו ֶׁא ֶׁבן־ ָּה ֵּׁע ֶׁזר ְוח ֶֹׁשן־ ִמ ְש ּ ָּפט,
וּב ִּמ ְד ָּר ִשים ְוכוּ ' ְוכוּ '.
ַי ְת ִחיל עוֹ ד ּ ַפ ַעםְ ,ו ֵּׁכן ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש ְו ִת ּקוּ נִ ים ַ
ְו ִס ּ ֵּׁפר ִע ָּּמנוּ ַה ְר ֵּׁ ּבה ַה ְר ֵּׁ ּבה ְ ּב ִענְ ַין ֶׁזהֶׁ ,ש ּטוֹ ב ִל ְלמֹד ִ ּב ְמ ִהירוּ ת
וּב ְז ִריזוּת
ְו ִל ְב ִלי ְל ַד ְק ֵּּׁדק ַה ְר ֵּׁ ּבה ְ ּב ִל ּמוּדוֹ ַ ,רק ִל ְלמֹד ִ ּב ְפ ִשיטוּ ת ִ
ְו ִל ְב ִלי ְל ַב ְל ֵּׁ ּבל ַּד ְע ּתוֹ ַה ְר ֵּׁ ּבה ִ ּב ְש ַעת ִל ּמוּדוֹ ֵּׁמ ִענְ ָּין ְל ִענְ ָּיןַ ,רק ִי ְר ֶׁאה
ְל ָּה ִבין ַה ָּּד ָּבר ִ ּב ְפ ִשיטוּ ת ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ; ְו ִאם ִל ְפ ָּע ִמים ֵּׁאינוֹ ָּיכוֹ ל ְל ָּה ִבין
יח אוֹ תוֹ ָּה ִענְ ָּין ְו ִי ְל ַמד יוֹ ֵּׁתר
ָּּד ָּבר ֶׁא ָּחדַ ,אל ַי ֲעמוֹ ד ַה ְר ֵּׁ ּבה ָּשםְ ,ו ַי ִ ּנ ַ
ילא ַמה ּ ֶׁש ּלֹא ָּה ָּיה ֵּׁמ ִבין
ְל ַה ָּּלןְ ,ו ַעל– ּ ִפי־רֹב ֵּׁי ַדע ַא ַחר־ ָּּכ ְך ִמ ֵּּׁמ ָּ
יכים
ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ְּכ ֶׁש ִ ּי ְל ַמד ְּכ ֵּׁס ֶׁדר ִ ּב ְז ִריזוּ ת ְל ַה ָּּלן יוֹ ֵּׁתרְ ,ו ָא ַמרֶ ,ש ֵּאין ְצ ִר ִ
ילא יָ ִביןְ ,ולֹא
ְּב ִל ּמ ּוד ַרק ָה ֲא ִמ ָירה ְל ַבד ,לוֹ ַמר ַה ְּד ָב ִרים ְּכ ֵּס ֶדרּ ,ו ִמ ֵּּמ ָ
ְי ַב ְל ֵּׁ ּבל ַּד ְע ּתוֹ ִ ּב ְת ִח ַּלת ִל ּמוּדוֹ ֶׁ ,ש ִ ּי ְר ֶׁצה ְל ָּה ִבין ֵּּׁת ֶׁכףְ ,ולֹא ָּי ִבין ְּכ ָּלל,
ילא ָּי ִבין; ְו ִאם
ֹאמר ְּכ ֵּׁס ֶׁדר ִ ּב ְז ִריזוּ ת ,וּ ִמ ֵּּׁמ ָּ
ַרק ַי ְכנִ יס מוֹ חוֹ ְ ּב ַה ִּל ּמוּ ד ְוי ַ
לֹא ָּי ִביןֵּּׁ ,ת ֶׁכף ָּי ִבין ַא ַחר־ ָּּכ ְךְ ,ו ִאם ִי ּ ָּש ֲארוּ ֵּׁא ֶׁיזה ְּד ָּב ִריםֶׁ ,ש ַאף־ ַעל־

ּ ִפי־ ֵּׁכן לֹא יוּ ַכל ַל ֲעמֹד ַעל ַּכוָּּ נָּ תוֹ – ַמה ְ ּב ָּכ ְךִּ ,כי ַמ ֲע ַלת ִר ּבוּ י ַה ִּל ּמוּ ד
(עבוֹ ָּדה־ ָּז ָּרה יט ע"ב)ִ :ל ְגמֹר
ש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ֲ
וּכמוֹ ֶׁ
עוֹ ֶׁלה ַעל ַה ּכֹלְ ,
(ת ִה ִּלים קיט,
ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ְּ
ַו ֲה ַדר ִל ְס ּבֹר; ְו ַאף– ַעל־ ַ ּגב ְּדלֹא ָּי ַדע ַמה ָּ ּק ָּא ַמרֶׁ ,
כ)ּ ָּ :
"ג ְר ָּסה נַ ְפ ִשי ְל ַת ֲא ָּבה"; ִּכי ַעל ְי ֵּׁדי ִר ּבוּ י ַה ִּל ּמוּדֶׁ ,ש ִ ּי ְל ַמד
ִ ּב ְמ ִהירוּ ת ְו ִי ְז ֶּׁכה ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּׁ ּבהַ ,על־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ִי ְז ֶּׁכה ַל ֲעבֹר ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִמים
וּל ַה ְת ִחיל וּ ְל ָּג ְמ ָּרם ּ ַפ ַעם ַא ַחר
ֵּׁא ּלוּ ַה ְּס ָּפ ִרים ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמד ְל ָּג ְמ ָּרם ְו ַל ֲחזֹר ְ
ישי ָּּכל ַמה ּ ֶׁש ּלֹא
ילא ָּי ִבין ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּ ֵּׁשנִ י ְו ַה ּ ְש ִל ִ
ּ ַפ ַעםְ ,ו ַעל־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ִמ ֵּּׁמ ָּ
ָּה ָּיה ֵּׁמ ִבין ַ ּב ְּת ִח ָּּלהְ .ו ִד ֵּׁ ּבר ַה ְר ֵּׁ ּבה ְמאֹד ְ ּב ִענְ ַין ֶׁזה.
וּב ֱא ֶׁמת הוּ א ֶּׁד ֶׁר ְך ְו ֵּׁע ָּצה טוֹ ָּבה ְמאֹד ְ ּב ִענְ ַין ַה ִּל ּמוּ דִּ ,כי ַעל־ ְי ֵּׁדי־
ֶׁ
מר ַּכ ָּּמה ְו ַכ ָּּמה ְס ָּפ ִריםְ ,ו ַגם
ֶׁזה ְיכוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּׁ ּבה ְמאֹד ִל ְג ֹ
ִי ְז ֶּׁכה ְל ָּה ִבין ַה ְּד ָּב ִרים יוֹ ֵּׁתר ֵּׁמ ֲא ֶׁשר ָּה ָּיה לוֹ ֵּׁמד ְ ּב ִד ְק ּדוּק ָּ ּגדוֹ לִּ ,כי ֶׁזה
ְמ ַב ְל ֵּׁ ּבל ְמאֹד ִמן ַה ִּל ּמוּ ד; ְו ַכ ָּּמה ְ ּבנֵּׁ י־ ָּא ָּדם ּ ָּפ ְסקוּ ִמ ִּל ּמ ָּוּדם ְל ַג ְמ ֵּׁרי
ַעל־ ְי ֵּׁדי ִר ּבוּ י ַה ִּד ְק ּד ִ
וּקים ֶׁש ָּּל ֶׁהם ,וּ ְמאוּ ָּמה לֹא נִ ְש ַאר ְ ּב ָּי ָּדםֲ ,א ָּבל
ְּכ ֶׁש ַ ּי ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ִל ְלמֹד ִ ּב ְמ ִהירוּ תּ ְ ,ב ִלי ִּד ְק ּדוּ ִקים ַה ְר ֵּׁ ּבהַ ,ה ּתוֹ ָּרה
ִּת ְת ַק ֵּׁ ּים ְ ּב ָּידוֹ ְו ִי ְז ֶּׁכה ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּׁ ּבה ְמאֹד – ְ ּג ָּמ ָּרא ,וּפוֹ ְס ִקים ֻּכ ָּּלם,
תוּבים ,וּ ִמ ְד ָּר ִשיםְ ,ו ִס ְפ ֵּׁרי ַה ּז ַֹהרְ ,ו ַק ָּ ּב ָּלה וּ ְש ָּאר
יאיםְּ ,כ ִ
ְותוֹ ָּרה נְ ִב ִ
ְס ָּפ ִרים.
ְו ִה ֵּׁ ּנה ְ ּב ַו ַּדאי ִמי ֶׁשהוֹ ֵּׁל ְך ְ ּב ָּח ְכמוֹ תְ ,ו ֵּׁאינוֹ ִמ ְס ַּת ֵּּׁכל ַעל ַא ֲח ִריתוֹ
ְו ַת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחית – ְ ּב ַו ַּדאי ָּּכל ֵּׁא ּלוּ ַה ְּד ָּב ִרים ֵּׁהם ַא ְך ְלמוֹ ָּתר ֶׁא ְצלוֹ ,
ִּכי הוּ א רוֹ ֶׁצה ִל ְהיוֹ ת ַל ְמ ָּּדן ְו ָּגאוֹ ן ְורֹאש ־ ְי ִש ָּ
יבה ְו ִל ְהיוֹ ת ְשמוֹ
ְו ֵּׁריחוֹ נוֹ ֵּׁדף ְ ּב ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץְ ,ודוֹ ֶׁמה ְ ּב ַמ ֲע ָּשיו ְל ַאנְ ֵּׁשי ּדוֹ ר ַה ְפ ָּל ָּגה,

יהם הוּ א ַמה
ַה ּבוֹ נִ ים ִמ ְג ָּּדל ְורֹאשוֹ ַ ּב ּ ָּש ַמ ִיםְ ,ו ִע ָּ ּקר ִס ַ ּבת ַמ ֲע ֵּׁש ֶׁ
שם; ַ ּכ ָּ ּכתוּ ב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש (ח"א כה
נו ֵּ
ֶׁש ָּּכתוּ ב ַא ַחר־ ָּּכ ְךְ :ונַ ֲע ֶשה ָל ּ
ע"ב)

ַעל ּ ָּפסוּ ק

אשית ב,
(ב ֵּׁר ִ
ְּ

ד)ֵּׁ :א ֶּׁלה תוֹ ְלדוֹ ת ַה ּ ָּש ַמ ִים ְו ָּה ָּא ֶׁרץ;

ישי ֶׁש ָּ ּב ֶׁהם הוּ א ַה ִ ּנ ְק ָּרא
ֶׁש ֲח ִמ ּ ָּשה ִמינִ ים ֵּׁיש ְ ּב ֵּׁע ֶׁרב ־ ַרב ,וּ ִמן ַה ּ ְש ִל ִ
"ה ָּּמה ַה ִ ּג ּב ִֹרים ֲא ֶׁשר ֵּׁמעוֹ ָּלם
ַּכת ִ ּג ּבוֹ ִריםְ ,ד ֲע ַל ְיהוּ ִא ְּת ַמר ( ָּשם ו ,ד)ֵּׁ :
אשית יא ,ד):
(ב ֵּׁר ִ
ילין ְּד ִא ְּת ַמר ְ ּבהוֹ ן ְ ּ
ַאנְ ֵּׁשי ַה ּ ֵּׁשם"; ְו ִאינוּ ן ִמ ִּס ְט ָּרא ְד ִא ֵּׁ
" ַו ּי ְ
ֹאמרוּ ָּה ָּבה נִ ְבנֶׁ ה ָּּלנוּ ִעיר וּ ִמ ְג ָּּדל ְוגוֹ ' ְונַ ֲע ֶׁשה ָּּלנוּ ֵּׁשם" ְוגוֹ ',
וּב ֵּּׁתי־ ִמ ְד ָּרשוֹ תְ ,ו ָּש ִוין ְ ּבהוֹ ן
נו ֵּשם ְ ּב ִבנְ ָּין ָּ ּב ֵּּׁתי־ ְּכנֵּׁ ִס ּיוֹ ת ָּ
ְונַ ֲע ֶשה ָל ּ
יהְ ,ולֹא ִל ְש ָּמ ּה ֶׁא ָּ ּלא ְל ֶׁמ ְע ַ ּבד ְלהוֹ ן
ֵּׁס ֶׁפר־ ּתוֹ ָּרה ַו ֲע ָּט ָּרה ַעל ֵּׁר ֵּׁ
יש ּ
ימים
ְש ָּמא ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ַעל ־ ֵּּׁכן ְּד ָּב ָּריו ַה ְ ּקדוֹ ִשים ְו ַה ְּת ִמ ִ
ְו ָּה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֶׁשל ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לֵּׁ ,הם ֶׁא ְצלוֹ ְל ַל ַעג וּ ְל ֶׁק ֶׁלסְ ,ו ֵּׁאינוֹ ָּח ֵּׁפץ
ימים
ְל ַק ְ ּב ָּלםְ ,ועוֹ ד חוֹ ֵּׁלק ַעל ֶׁזה וּ מוֹ נֵּׁ ַע ֲא ֵּׁח ִריםֲ ,א ָּבל ֵּׁא ּלוּ ַה ְּת ִמ ִ
יתם וּ ִמ ְת ּבוֹ נְ נִ ים
יטב ַעל ַא ֲח ִר ָּ
יטב ֵּׁה ֵּׁ
ְו ַה ְי ָּש ִריםֲ ,א ֶׁשר ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ֵּׁה ֵּׁ
יע ַה ּיוֹ ם
יטבֲ ,א ֶׁשר לֹא ְלעוֹ ָּלם ִי ְח ֶׁיה ָּה ָּא ָּדםְ ,ו ָּיבוֹ א ְו ַי ִ ּג ַ
יטב ֵּׁה ֵּׁ
ֵּׁה ֵּׁ
ְ
ְו ַה ּ ָּש ָּעה ְו ָּה ֶׁר ַגעֶׁ ,ש ִ ּי ְצ ָּט ֵּׁרך ְל ַה ְפ ִשיט גּ וּ פוֹ ְוכוּ 'ְ ,ונִ ְש ָּמתוֹ ַּת ֲע ֶׁלה ֶׁאל־
יהם ִּת ּטֹף ִמ ָּּל ִתיַ ,י ֲערֹף ַּכ ָּּמ ָּטר ִל ְק ִחיִּ ,ת ַ ּזל ַּכ ַּטל ִא ְמ ָּר ִתי
ָּעלֲ ,א ֵּׁל ֶׁ
( ְּד ָּב ִרים לב ,ב).
ִּכי ֶׁזה ָּּד ָּבר ָּידוּ ַעֲ ,א ֶׁשר ָּּכל ָּ ּבחוּ ר ְו ָּכל ַא ְב ֵּׁר ְך ְרצוֹ נוֹ ִל ְהיוֹ ת
ַמ ְת ִמיד ָּ ּגדוֹ ל ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַס ֵּׁ ּים ָּּכל ַה ּ ַש"ס ְו ַא ְר ָּ ּב ַעת ֶׁח ְל ֵּׁקי ֻש ְל ָּחן ־ ָּערוּ ְך

יעה הוּ א ֵּׁמ ִר ּבוּ י ָּח ְכמוֹ תֶׁ ,ש ֵּּׁת ֶׁכף־וּ ִמ ָּ ּיד
ְוכוּ ' ְוכוּ 'ַ ,א ְך ִע ַ ּקר ַה ְּמנִ ָּ
ְּכ ֶׁש ּפוֹ ֵּׁת ַח ֶׁאת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ,רוֹ ֶׁצה ֵּׁל ֵּׁירד ַעד ָּע ְמ ָּק ּה וּ ְל ָּה ִבין ַעל־ ּ ִפי ָּּכל
ִּד ְב ֵּׁרי ָּה ִראשוֹ נִ ים ְוכוּ ' ,וּ ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁש ַעל– ּ ִפי־רֹב ַה ַ ּבחוּ ִרים ֲע ַד ִין ֵּׁאינָּ ם

מוּכנִ ים ֵּׁל ֵּׁירד ְל ָּע ְמ ָּק ּה ְוכוּ'ִּ ,כי ֲע ַד ִין לֹא ִה ְש ַּת ְּלמוּ ְּכ ָּלל ִ ּב ְב ִקיאוּ ת
ָּ
ְוכוּ ' ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ָּ ּב ִע ִּתים ַה ָּּללוּ ֶׁ ,שעוֹ ֵּׁבר ַעל ַ ּבחוּ ִרים ַמה ּ ֶׁשעוֹ ֵּׁבר
ְוכוּ 'ֵּׁ ,מ ִר ּבוּ י ַה ֻ ּז ֲה ָּמה ֶׁש ִה ְת ּ ַפ ּ ְש ָּטה ָּ ּבעוֹ ָּלם ְוכוּ 'ְ ,ו ַעל־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ֵּׁאין
מ ָֹּחם ִ ּב ְש ֵּׁלמוּ ת ְּכ ָּלל ֵּׁל ֵּׁירד ְל ָּע ְמ ָּק ּה ְוכוּ 'ְ ,ו ַעל־ ֵּּׁכן ֵּׁמ ַא ַחר ֶׁש ֵּׁאינָּ ם
ְמ ִבינִ ים ֵּּׁת ֶׁכף־וּ ִמ ָּ ּיד ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ִ ּב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ַעל־ ּ ִפי ִשיטוֹ ת ֶׁשל
ָּה ִראשוֹ נִ ים ְוכוּ 'ַ ,על־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ִמ ְת ַר ֲח ִקים ֵּׁמ ַה ִּל ּמוּ ד ְל ַג ְמ ֵּׁריְ ,ו ַגם ַמה
ימת ָּהרֹאש ־
ּ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים הוּ א ַרק ְמ ַעט ִּד ְמ ַעטְּ ,כ ִא ּלוּ ְּכ ָּפאוֹ ֵּׁשד ֵּׁמ ֵּׁא ַ
דוּע ָּּד ָּבר ֶׁזה ְל ָּכל
יבה ְוכוּ 'ֲ ,א ָּבל ַעל־ ּ ִפי־רֹב ִמ ְת ַ ּב ְּט ִלים ְל ַג ְמ ֵּׁריַּ ,כ ָּ ּי ַ
ְי ִש ָּ
ַה ּמוֹ ֶׁדה ַעל ָּה ֱא ֶׁמת.
'א ְרחוֹ ת־ ַצ ִּד ִ
יקים'
וּכ ָּבר ָּצ ֲעקוּ ַעל ֶׁזה ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ ים – ַע ֵּׁ ּין ַ ּב ֵּּׁס ֶׁפר ָּ
ְ
'ב ּדוֹ ר ַה ֶׁ ּזה
(ב ַש ַער כזַ ,מ ֲע ַלת ַה ּתוֹ ָּרה)ְ ,ו ֶׁזה ְלשוֹ נוֹ ּ ַ :
ְל ַק ְדמוֹ ן ֶׁא ָּחד ְ ּ
נִ ְש ַּת ְּכ ָּחה ַה ּתוֹ ָּרהֵּׁ ,מ ֲח ַמת ִּכי ַה ּלוֹ ְמ ִדים ַה ָּּללוּ ְסבוּ ִרים ַל ֲעשֹוֹ ת ְּכמוֹ
וּליםַ ,א ְך ֵּׁאינָּ ם ּדוֹ ִמים ְל ַח ְכ ֵּׁמי ָּצ ְר ַפת
ָּה ִראשוֹ נִ ים ְל ַה ֲח ִזיק ְ ּב ִפ ְל ּפ ִ
ְּכ ָּלל וּ ְכ ָּללֶׁ ,ש ִּל ָּ ּבם ָּה ָּיה ּ ָּפתוּ ַח ְּכאוּ ָּלםְ ,ותוֹ ָּר ָּתם ָּה ְי ָּתה ֻא ָּּמנוּ ָּתם.
יתים ַע ְצ ָּמם ָּע ֶׁל ָּ
ְו ָּהיוּ ְמ ִמ ִ
יה יוֹ ָּמם ָּו ַל ְי ָּלהָּ ,ל ֵּׁכן ִה ּ ִשיגו ְו ָּי ְדעוּ
ְ ּב ִפ ְל ּפוּ ָּלם; ֲא ָּבל ַע ְכ ָּשו ֵּׁאינָּ ם יוֹ ְד ִעים ֵּּׁכןֶׁ ,א ָּּלא ְמ ַב ְל ְ ּב ִלים ֶׁזה ֶׁאת
ֶׁזה ,וּ ְמ ַב ְּט ִלין רֹב ַה ּיוֹ ם ְועוֹ ְס ִקין ְ ּבאוֹ תוֹ ִל ּמוּ ד ַּכ ֲח ִצי יוֹ םְ ,ו ַה ִּל ּמוּד
ֶׁש ָּּל ֶׁהם ֲע ַראי ְּד ֲע ַראי ְו ַה ִ ּב ּטוּל ֶׁק ַבעְ .ו ָכל ֶא ָחד רוֹ ֶצה ִל ְלמֹד ּתוֹ ָספוֹ ת
מודִ ,אם־
צו ַרת ַה ַּת ְל ּ
ְו ָכל ִח ּד ּו ִשים ְו ִח ּד ּו ֵּשי ְּד ִח ּד ּו ִשים ק ֶֹדם ֶש ֵּ ּי ַדע ּ
ְ
(עבוֹ ָּדה ָּז ָּרה יט ע"א):
ֵּׁ ּכן ֵּׁאיך ַי ְצ ִליחוּ ? ִ ּכי ְ ּכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ֲ
יג ַרס ֱאינַ ש ְו ַאף־ ַעל־ ַ ּגב ְּד ַמ ְש ַּכחְ ,ו ַאף־ ַעל־ ַ ּגב ְּד ָּלא ָּי ַדע
ְלעוֹ ָּלם ִל ְ
יג ַמר
ַמאי ָּק ָּא ַמרְ ,ו ֵּׁכן ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ַש ָּּבת סג ע"א)ֵּׁ :מ ִע ָּ ּק ָּרא ִל ְ

ִאינִ שְ ,ו ָּה ַדר ִל ְס ַ ּברְ .ו ָּכל ֶׁזה ֵּׁאינָּ ם עוֹ ִשֹים ַע ָּּתהַ ,רק ֵּּׁת ֶׁכף וּ ִמ ָּ ּיד רוֹ ֶׁצה
ֵּׁל ֵּׁירד ְלע ֶֹׁמק ָּה ִענְ ָּין ְוכוּ 'ְ ,ו ַעל־ ֵּּׁכן ֵּׁמרֹב ט ַֹרח ַה ִּל ּמוּד ־ ָּה ִע ּיוּ ן
ְו ַה ּ ִפ ְל ּפוּל ־ ַר ִ ּבים ּפוֹ ְר ִשים ִמן ַה ִּל ּמוּד ְל ַג ְמ ֵּׁרי ְוכוּ 'ְ ,ו ִאם ָּהיוּ
ילים ֶׁאת ַע ְצ ָּמם ַ ּב ֶּׁד ֶׁר ְך ֶׁשהוֹ רוּ אוֹ ָּתנוּ ַח ְכ ֵּׁמי ַה ַּת ְלמוּ ד ַל ֲחזֹר
ַמ ְר ִ ּג ִ

וּג ָּמ ָּרא ִ ּב ְפ ִשיטוּ ת ְל ַס ֵּׁ ּים ְ ּב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ ם ָּּכ ְך ְו ָּכ ְך ּ ְפ ָּר ִקים
ְ ּב ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְ
מוד ִּב ְז ַמן ָק ָצרְ ,ו ֵּכן
יו ְּב ִק ִ
יאים ְּב ָכל ַה ַּת ְל ּ
ְוכוּ 'ָ ,אז ֵּמרֹב ַה ֲח ָז ָרה ָה ּ

יו ִמ ְת ַא ִ ּוים ִל ְלמֹד ָּת ִמידִּ ,כי ָּה ָּיה
ָהיָ ה נִ ְכנַ ס ָּב ֶהם ֵּח ֶשק ִל ְל ֹ
מדְ ,ו ָה ּ
ָּל ֶׁהם ֵּׁלב ְל ָּה ִבין ְ ּב ַקלְ ,ו ָּה ָּיה ָּא ָּדם ָּיכוֹ ל ִל ְלמֹד ְלעוֹ ָּלם ,נִ ים ְו ָּלא נִ ים,
ִּתיר ְו ָּלא ִּתירְ ,ו ָּהיוּ מוֹ ִס ִ
יפים ְ ּב ָּכ ְך ִי ְר ַאת־ ָּש ַמ ִים ְש ֵּׁל ָּמהְ ,ו ַגם ָּהיוּ
ִמ ְת ַר ִ ּבים ַה ַּת ְל ִמ ִידיםְ ,ו ָּהיוּ עוֹ ְס ִקים ָּּת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָּרה; ֲא ָּבל ַע ָּּתה ֵּׁמרֹב
ט ַֹרח ַה ּ ְשמוּעוֹ ת נַ ֲע ֵּׁשֹית ֲע ֵּׁל ֶׁ
יהם ַה ֲה ָּל ָּכה ְּכ ַמ ּ ָּשא ָּכ ֵּׁבדְ ,ולֹא יוּ ְכלוּ
יצנוּ ת ,וּ ְמ ַב ְל ְ ּב ִלין
עוֹ ד ְל ַה ִ ּביט ָּ ּב ּה ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ָּּכ ְך עוֹ ְס ִקים ְ ּב ִש ָּ ּגעוֹ ן ְ ּב ֵּׁל ָּ
וּ ְמ ַב ְּט ִלים ְועוֹ ְס ִקים ְ ּב ִמינֵּׁ י ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ,וּ ִמ ָּּכל ֶׁש ֵּּׁכן ֶׁש ֵּׁאין ָּל ֶׁהם ִי ְר ַאת–
ָּש ַמ ִים' ְוכוּ ' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ָּכל ֶׁזה נִ ְכ ַּתב ְ ּב ֵּׁס ֶׁפר ִל ְפנֵּׁ י ַּכ ָּּמה ֵּׁמאוֹ ת ָּשנִ יםִ ,מ ָּּכל־ ֶׁש ֵּּׁכן ְו ָּכל־
ֹאמר ֲאנַ ן ְ ּבדוֹ רוֹ ֵּׁתינוּ ֵּׁא ֶּׁלהֲ ,א ֶׁשר ַהח ֶֹׁש ְך נִ ְת ּ ַפ ּ ֵּׁשט ָּ ּבעוֹ ָּלם
ֶׁש ֵּּׁכן ַמה ּנ ַ
ְמאֹד ְמאֹדְ ,ו ַה ּ ְפ ִריצוּ ת ְו ַה ַּת ֲאווֹ ת ָּרעוֹ ת עוֹ ִשים ּ ְפ ָּרצוֹ ת ְ ּבנִ ְשמוֹ ת
נַ ֲע ֵּׁרי ִי ְש ָּר ֵּׁאלְ ,ונִ ְכ ָּש ִלים ְ ּב ַמה ּ ֶׁש ִ ּנ ְכ ָּש ִלים ְוכוּ ' ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ִ ּב ְפ ַגם
יצ ָּלןַ ,עד ֶׁש ֵּׁ ּיש ַה ְר ֵּׁ ּבה,
ַה ְ ּב ִרית – הוֹ ָּצ ַאת ֶׁז ַרע ְל ַב ָּּט ָּלה – ַר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ֶׁש ָּ ּנ ְפלוּ ְּכ ָּבר ְ ּבע ֶֹׁמק ָּה ַרע ַה ֶׁ ּזהֲ ,א ֶׁשר ְּכ ָּבר ָּק ֶׁשה ְו ָּכ ֵּׁבד ָּל ֶׁהם ָּל ֵּׁצאת
יצ ָּלן,
ִמ ֶׁ ּזה ַה ֵּׁח ְטא ַה ְּמ ֻג ֶׁ ּנהְ ,ונוֹ ְפ ִלים ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵּׁתר ְויוֹ ֵּׁתרַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
וּ מ ָֹּחם ְמ ֻב ְל ָּ ּבל ְמאֹד ְמאֹדְ ,ו ִל ָּ ּבם ְס ַח ְר ַחר ,וּ ָּמ ֵּׁלא ַע ְק ִמימוּ ת ְו ֻק ְשיוֹ ת

ְוכוּ 'ּ ְ ,ב ַו ַּדאי ֵּׁאינָּ ם ֻמ ְכ ָּש ִרים ְּכ ָּלל ֵּּׁת ֶׁכף־וּ ִמ ָּ ּיד ֵּׁל ֵּׁירד ְלע ֶֹׁמק ָּה ִע ּיוּ ן
יצ ָּלןַ ,א ְך ֵּׁמ ֲח ַמת
ְל ָּה ִבין ַה ּכֹלִּ ,כי מ ָֹּחם ּ ָּפגוּ ם ְמאֹד ְמאֹדַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ֶׁש ְמ ַב ְל ְ ּב ִלים אוֹ ָּתם ִל ְלמֹד ְ ּב ִע ּיוּ ן ְוכוּ'ְ ,ו ֵּׁאין ָּל ֶׁהם ֶׁאת ַה ֵּּׁכ ִלים ָּל ֶׁזה
ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁזה ֵּׁהם ִמ ְת ַר ּ ְש ִלים ְמאֹד ְמאֹד ִמ ִּל ּמוּד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהִּ ,כי
ַה ּכֹל ָּּכ ֵּׁבד ֶׁא ְצ ָּלםַ ,עד ֶׁש ְּמ ַב ְּט ִלים ֶׁאת רֹב ַה ּיוֹ ם ְ ּב ִפ ְט ּפוּ ֵּׁטי ְּד ָּב ִרים
יאה ִל ֵּׁידי ִש ֲעמוּ ם
ְ ּב ֵּׁט ִלים ִעם ְ ּג ָּמ ָּרא ּ ְפתוּ ָּחהְ ,ו ַה ַ ּב ָּּט ָּלה ְמ ִב ָּ

(כ ֻת ּבוֹ ת
ְּ

נט ע"א)ְ .ו ַעל־ ְי ֵּׁדי־ ֶׁזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נוֹ ְפ ִלים יוֹ ֵּׁתר ְויוֹ ֵּׁתרִּ ,כי ֵּׁאין ֵּׁי ֶׁצר ָּה ַרע
שוֹ ֵּׁלט ֶׁא ָּּלא ְ ּב ִמי ֶׁשהוֹ ֵּׁל ְך ָּ ּב ֵּׁטלְ ,ונִ ְת ָּמ ֵּׁרר ִל ָּ ּבם יוֹ ֵּׁתר ְויוֹ ֵּׁתר ְוכוּ '.
יכים ַל ֲעשוֹ ת ֶׁח ְש ּבוֹ ן־ ַה ֶׁ ּנ ֶׁפש – ַמה
וּכ ֶׁש ָּ ּבא סוֹ ף ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ָּש ָּעה ֶׁש ְ ּצ ִר ִ
ְ
יתי וּ ָּפ ַע ְל ִּתי ְ ּב ֶׁזה ַה ּיוֹ ם ְוכוּ ' ַעל־ ּ ִפי־רֹב ִּת ְמ ָּצאֶׁ ,ש ֵּׁאין ְ ּב ָּי ָּדם
ָּע ִש ִ
ימן ֶׁא ָּחד
ֲא ִפ ּלוּ ּ ֶׁפ ֶׁרק ִמ ְשנָּ יוֹ ת ֶׁא ָּחד ְליוֹ ם ְו ַדף ְ ּג ָּמ ָּרא ָּש ֵּׁלם ְליוֹ ם ְו ִס ָּ
ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ְליוֹ ם ְוכוּ'ְ .ו ָּכל ֶׁזה ֵּׁמ ִר ּבוּ י ָּח ְכמוֹ ת ֶׁשל ִר ּבוּ י אוֹ ר ֵּּׁת ֶׁכף־
וּבין ָּּכ ְך עוֹ ְב ִרים ַה ָּ ּי ִמים ְו ֶׁה ֳח ָּד ִשים
וּ ִמ ָּ ּיד ֵּׁל ֵּׁירד ְלע ֶֹׁמק ָּה ִע ּיוּ ן ְוכוּ 'ֵּׁ ,

ְו ַה ּ ָּשנִ ים ֶׁשל ְי ֵּׁמי ַה ְ ּנעוּ ִרים ְ ּב ֶׁה ֶׁבל ָּו ִריק ְוכוּ ' ,וּ ִמ ָּּכל־ ֶׁש ֵּּׁכן ֶׁש ֵּׁאינָּ ם
זוֹ ִכים ְל ַס ֵּׁ ּים ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַעד ְי ֵּׁמי ֲח ֻת ָּ ּנ ָּתם ִש ּ ָּשה ִס ְד ֵּׁרי ִמ ְשנָּ ה ְו ַש"ס
ְו ַא ְר ָּ ּב ַעת ֶׁח ְל ֵּׁקי ֻש ְל ַחן־ ָּע ְ
רוּך ְוכוּ 'ְ ,ו ַא ְד ַר ָּ ּבה! עוֹ ד לֹא עוֹ ֶׁלה ַעל

יע ָּל ֶׁזה ִאם ִי ְתנַ ֲהגוּ ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ָּה ֱא ֶׁמת ַה ֶׁ ּזהֶׁ ,ש ִ ּג ָּּלה
ַּד ְע ָּּתםֶׁ ,ש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ַה ִ ּג ַ
ילים לוֹ ַמר ַה ְר ֵּׁ ּבה,
ָּלנוּ ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לִ ,ל ְלמֹד ַה ְר ֵּׁ ּבה ִ ּב ְפ ִשיטוּ תְ ,ו ִי ְהיוּ ְר ִג ִ
ַּכ ַ ּנ"ל.

יע ְצ ָּך ְו ִי ְה ֶׁיה ַה ּ ֵּׁשם ִע ְּמ ָּךֶׁ ,ש ִּמ ְּל ַבד
ְו ַעל־ ֵּּׁכןָּ ,א ִחי ַה ָּ ּי ָּקרִ ,א ָּ
[כי ֶׁאת ַה ּ ִשעוּ ר ַה ֶׁ ּזה ִּת ַ ּקח ְל ִשעוּ ר ִע ּיוּ ן
יבה ִּ
ַה ּ ִשיעוּ רֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ְל ָּך ַ ּב ְ ּי ִש ָּ
ְו ַת ְחזֹר ָּע ָּליו ּ ְפ ָּע ִמים ֵּׁאין ִמ ְס ּ ָּפרְ ,ו ָּכל ַמה ּ ֶׁש ִ ּי ְק ֶׁשה ְל ָּך ְש ַאל נָּ א ֶׁאת

יח ְוכוּ '] ־ ֶׁש ִּת ְק ַ ּבע ְל ַע ְצ ְמ ָּך ִשעוּ ר ּ ָּפשוּ ט
יבה ְו ַה ַּמ ְש ִ ּג ַ
ָּהרֹאש־ ְי ִש ָּ
ְ ּב ִל ּמוּ ד ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְּכ ִס ְד ָּרןֶׁ ,ש ִּת ְפ ַּתח ֶׁאת ַה ִּמ ְשנָּ יוֹ ת ִמ ְּת ִח ַּלת ְ ּב ָּרכוֹ ת
ְוכוּ'ְ ,ו ַת ְת ִחיל ַל ֲחזֹר ִ ּב ְז ִריזוּת ּ ֶׁפ ֶׁרק ַא ַחר ּ ֶׁפ ֶׁרקַ ,מ ֶּׁס ֶׁכת ַא ַחר ַמ ֶּׁס ֶׁכת,
ְו ַאף ֶׁש ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ִי ְק ֶׁשה ָּע ֶׁל ָּ
יך ַה ְר ֵּׁ ּבה ְּד ָּב ִריםַ ,אל ִּת ְס ַּת ֵּּׁכל ַעל ֶׁזה ְּכ ָּלל,

ַרק ְל ַה ְת ִמיד ְמאֹד ְמאֹד ְּכ ִס ְד ָּרןְ ,ו ִאם ִּת ְתנַ ֵּׁהג ָּּכ ְךָּ ,אז ִ ּב ְרבוֹ ת ַה ָּ ּי ִמים
ְו ַה ּ ָּשנִ ים ִּת ְה ֶׁיה ָּ ּב ִקי ְ ּב ִש ּ ָּשה ִס ְד ֵּׁרי ִמ ְשנָּ הְ ,ו ֵּׁכן ִּת ְק ַ ּבע ְל ַע ְצ ְמ ָּך ִשעוּ ר
ּ ָּפשוּ ט ַ ּב ּ ַש"ס ִל ְפ ּת ַֹח ְ ּב ַמ ֶּׁס ֶׁכת ְ ּב ָּרכוֹ תְ ,ו ַת ְת ִחיל לוֹ ַמר ִ ּב ְז ִריזוּ ת ַּדף
ַא ַחר ַּדף ְוכוּ 'ַ ,עד ֶׁש ִּת ְז ֶּׁכה ְל ַס ֵּׁ ּיםְ ,ו ֵּׁכן ְ ּב ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ְוכוּ ' ְוכוּ ',

ְו ַאף ֶׁש ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ִי ְה ֶׁיה ַה ִּל ּמוּ ד ָּע ֶׁל ָּ
וּביוֹ ֵּׁתר
יך ְלעֹל ָּּכ ֵּׁבד וּ ְל ַמ ּ ָּשאְ ,
יצנוּ ת – ַ ּגם ֶׁזה נִ ְק ָּרא ִל ּמוּ ד ְוכוּ ' ְוכוּ 'ְ ,ו ַכ ּדוֹ ֶׁמה
ֶׁש ַ ּי ֲעשוּ ִמ ְּמ ָּך ֵּׁל ָּ

ּ ִפ ּתוּ ִיים שוֹ נִ ים ַמה ֶׁש ַה ַ ּב ַעל־ ָּּד ָּבר ָּי ִקים ָּע ֶׁל ָּ
יך ְוכוּ 'ַ ,א ָּּתהּ ְ ,בנִ י
יביָּ ,א ִחי ֶׁח ְמ ַּדת ְל ָּב ִבי! חוּ ס ַעל נַ ְפ ְש ָּך ַל ֲהגוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָּרה יוֹ ָּמם
ֲח ִב ִ
ָּו ַל ְי ָּלה ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁזהְ ,ו ָּאז ַעל־ ְי ֵּׁדי ִר ּבוּ י ַה ֲח ָּז ָּרה ְו ִר ּבוּ י ַה ֶׁה ְר ֵּׁ ּגלֶׁ ,ש ַּת ְר ִ ּגיל
יךָּ ,אז ֶּׁת ֱאחֹז ְּכ ָּבר ָּ ּב ֶׁזה ָּּכל ְי ֵּׁמי ַח ֶׁ ּי ָּ
ימי נְ עוּ ֶׁר ָּ
יך.
ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך ְּכ ָּבר ִ ּב ֵּׁ
ְו ָּזכוֹ ר ִּת ְז ּכֹרִּ ,כי ִע ַ ּקר ֵּׁע ֶׁסק ַה ּתוֹ ָּרה ָּצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְל ֵּׁשם ֵּׁאל עוֹ ָּלם,

"באוֹ ְר ָּך נִ ְר ֶׁאה אוֹ ר" ( ְּת ִה ִּלים לו ,י);
ִל ּמוּד ִל ְש ָּמ ּהְ ,ל ֵּׁשם נִ ְש ָּמתוֹ ־ ְ ּ
וּכמוֹ ֶׁש ַה ֶּׁל ֶׁחם הוּ א ְמזוֹ ן ַהגּ וּףֵּּׁ ,כן ַמ ָּּמש ְ
ְ
"לכוּ ַל ֲחמוּ

ְב ַל ֲח ִמי" ( ִמ ְש ֵּׁלי

ט ,ה) – ַה ּתוֹ ָּרה ִהיא ְמזוֹ נָּ א ְדנִ ְש ָּמ ָּתא
ח')ְ .ו ַעל־ ֵּּׁכן ָּל ָּּמה ְּת ַי ַ ּגע ָּּכל ּכ ֲֹח ָּך ַעל ְמזוֹ ן גּ וּ ְפ ָּךְ ,ולֹא ְּת ַי ַ ּגע ַעל ְמזוֹ ן
נִ ְש ָּמ ְת ָּךִ ,ח ּיוּ ת נַ ְפ ְש ָּךְ ,ל ָּה ִא ָּיר ּה ְ ּבאוֹ ר ַה ַח ִ ּייםִּ ,כי ָּּכל ִּד ּבוּ ר ֶׁשל

ימן
(ע ֵּׁ ּין ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ןֵּׁ ,ח ֶׁלק ב'ִ ,ס ָּ
ַ

ַה ּתוֹ ָּרה הוּ א ַמ ָּּמש ָּמזוֹ ן נַ ְפ ְש ָּך ְלנֶׁ ַצח נְ ָּצ ִחים.

ְו ַע ֵּׁ ּין ְ ּב ִת ּקוּ נֵּׁ י ז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש ( ַּב ַה ְק ָּּד ָּמהַּ ,דף יד ע"ב)ָּּ ' :כל ַצ ִּדיק ְו ַצ ִּדיק
יה עוֹ ָּלם ִ ּב ְפנֵּׁ י ַע ְצמוֹ ְ ,ו ָּכל ָּמאן ְּד ָּז ָּכה ַל ֲה ָּל ָּכה ַחד ָּי ִרית ָּע ְל ָּמא
ִאית ֵּׁל ּ
ָּחדָּּ ,כל ֶׁש ֵּּׁכן ָּמאן ְּד ָּז ֵּׁכי ְל ַמ ֶּׁס ְכ ָּּתא ֲח ָּדא ,אוֹ ִל ְת ֵּׁרין ,אוֹ ְל ִש ִּתין,
ְּד ִא ְּת ַמר ְ ּבהוֹ ן

(שיר ַה ּ ִש ִירים ו,
ִ

ח)ִ " :ש ּ ִשים ֵּׁה ָּּמה ְמ ָּלכוֹ ת"ְּ ,ד ָּכל

יהי ְ ּב ַג ְר ָּמ ּהַ ,ז ָּּכ ָּאה ִאיהוּ ָּמאן ְּד ָּי ִרית ָּל ּה ְ ּב ַהאי
יתא ִא ִ
ַמ ֶּׁס ְכ ָּּתא ַמ ְטרוֹ נִ ָּ
ָּע ְל ָּמא' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםַ .ה ְינוּ ַא ְש ֵּׁרי ִמי ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ַמ ֶּׁס ֶׁכת ַא ַחת,
יתין
ֶׁשהוּ א יוֹ ֵּׁרש עוֹ ָּלם ֶׁא ָּחדִ ,מ ָּּכל־ ֶׁש ֵּּׁכן ְּכ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ָּ ּכל ַה ּ ִש ִ
ַמ ֶּׁס ְכ ּתוֹ תֶׁ ,ש ִ ּנ ְכ ַלל ַ ּב ּ ְש ִכינָּ הֶׁ ,ש ִהיא ַה ַּמ ְלכוּ ת ְוכוּ 'ּ ,ו ְמ ֻק ָּבל ֵּא ֶצל
נו ַז"לֲ ,א ֶשר ִמי ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַס ֵּ ּים ַש"ס,
נו ְּב ֵּשם ַר ֵּּב ּ
ַאנְ ֵּשי ְשלוֹ ֵּמ ּ
ַמ ְמ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹקיםְ .ו ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָּחה ְו ַה ֶׁח ְד ָּוה ְ ּב ָּכל
ָּהעוֹ ָּלמוֹ תְ ,ו ֵּׁאין עוֹ ד ִש ְמ ָּחה ָּּכזוֹ ְּכ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ַמ ֶּׁס ֶׁכת ַא ַחת,
יתי ִלי ְּד ִכי ֲח ִזינָּ א צוּ ְר ָּבא ֵּׁמ ַר ָּ ּבנָּ ן
וּכ ַמ ֲא ַמר ַא ַ ּב ֵּׁ ּיי ( ַש ָּּבת קיח ע"א)ֵּּׁ ' :ת ֵּׁ
ְ
ְּד ָּש ִלים ַמ ֶּׁס ְכ ָּּתא ֲע ִב ְידנָּ א יוֹ ָּמא ָּט ָּבא ְל ַר ָּ ּבנָּ ן'ְ .ו ַע ֵּׁ ּין ְ ּב ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך
(יוֹ ֶׁרה ֵּּׁד ָּעהִ ,ס ָּימן רמוְ ,ס ִעיף כוְּ ,ב ִד ְב ֵּׁרי ָּה ַר ָּמ"א)ְּ ' :כ ֶׁש ְ ּי ַס ֵּׁ ּים ַמ ֶּׁס ְכ ָּּתאִ ,מ ְצ ָּוה
ִל ְשמ ַֹח ְו ַל ֲעשוֹ ת ְס ֻע ָּּדהְ ,ונִ ְק ֵּׁראת ְס ֻע ַּדת ִמ ְצ ָּוה' ,וּ ְמקוֹ רוֹ ִ ּב ְפ ִס ְ
יק ָּּתא
(זו ָּּטא ּ ָּפ ָּר ַשת ַצו)ּ ָּ ' :כל ַה ַּמ ְש ִלים ַמ ֶּׁס ֶׁכת ־ ָּצ ִר ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת יוֹ ם טוֹ ב'; ִּכי
וּב ָּהעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאְּ ,כ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה
ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ַה ֶׁח ְד ָּוה ְו ַה ּנ ַֹעם ְ ּב ָּהעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה ְ
קד ַעל ַּד ְל ֵּׁתי ַה ּתוֹ ָּרהּ ְ ,ג ָּמ ָּרא וּפוֹ ְס ִקים ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ְו ֵּׁס ֶׁדר ֶׁשל ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל,
ִל ְש ֹ
מד ִ ּב ְז ִריזוּ ת ְּכ ִס ְד ָּרן ַּד ְי ָּקא.
ִל ְל ֹ
ְו ַעל ֵּּׁכןֶׁ ,ח ְמ ַּדת ְל ָּב ִביָּ ,ה ִע ָּ ּקר ִּת ְר ֶׁאה ְלהוֹ ִציא ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך
ֵּׁמ ַה ִּד ְמיוֹ ןְ ,ו ַדע ְל ָּךֶׁ ,ש ָּ ּכל ִּד ּבוּ ר ֶׁשל ּתוֹ ָּרה וּ ְת ִפ ָּּלהֶׁ ,זהוּ ְמזוֹ נְ ָּך
ְל ָּע ְל ָּמא ְּד ָּא ֵּׁתיִ ' ,אם ָּל ַמ ְד ָּּת תוֹ ָּרה ַה ְר ֵּׁ ּבה ,נוֹ ְתנִ ים ָּל ְך ָּש ָּכר ַה ְר ֵּׁ ּבה'

וּכ ָּבר ָּא ַמר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל
שב ַא ֶׁח ֶׁרתְ .
( ָּאבוֹ ת ב ,טז)ְ ,ו ַאל ַּת ְח ֹ
ִס ָּימן כג)ַ ' :א ְש ֵּׁרי ִמי ֶׁשאוֹ ֵּׁכל ְ ּב ָּכל יוֹ ם ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּר ִקים ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְושוֹ ֶׁתה
יט ֶׁל ְך ְּת ִה ִּלים וּ ִמ ְת ַל ֵּׁ ּבש ְ ּב ִמ ְצווֹ ת'ְ ,ו ַרק ֶׁזה ֵּׁהם
אפ ְ
ַא ַחר ָּּכ ְך ַּכ ָּּמה ַק ּ ִ

( ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ן,

ֲא ִריכוּ ת ָּי ֶׁמ ָּ
יך ְל ָּע ְל ָּמא ְּד ָּא ֵּׁתיְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּל ָּּמה ְּת ַצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַה ַ ּב ַעל ָּּד ָּבר,

ֶׁש ִּמ ְת ַל ֵּׁ ּבש ַעל ְי ֵּׁדי ְשלוּ ָּחיוֶׁ ,ש ֶׁ ּזה ֵּׁאינוֹ נִ ְק ָּרא ִל ּמוּ ד אוֹ ַּכ ּדוֹ ֶׁמהִּ ,כי
יג ִריס ִאינִ יש
ְּכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה יט ע"א)ְ ' :לעוֹ ָּלם ִל ְ
לא ָּי ַדע ַמאי ָּק ָּא ַמר' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין
ְו ַאף ַעל ַ ּגב ִד ְמ ַש ַּכח ְו ַאף ַעל ַ ּגב ְּד ֹ
וּב ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש
ָּשםַ .

( ְקדוֹ ִשים פה

ע"ב)ִ ' :אית ַמאן ְּד ָּל ֵּׁעי ְ ּבאוֹ ַר ְי ָּתא

ילא
וּ ְמ ַג ְמ ֵּׁ ּגם ָּ ּב ּה ְ ּב ִג ְמגוּ ָּמא ְּדלֹא ָּי ַדעּ ָּ ,כל ִמ ָּּלה וּ ִמ ָּּלה ָּס ְל ָּקא ְל ֵּׁע ָּ
קוּד ָּשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּ א ָּח ֵּּׁדי ְ ּב ַהאי ִמ ָּּלה' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםּ .ו ִב ְפ ָר ִטי ּּות ֶש ַעל
ְו ְ

יְ ֵּדי ִר ּב ּוי ָה ֲא ִמ ָירה ִּת ְז ֶּכהֶ ,ש ִ ּי ּ ָפ ַתח מ ֲֹח ָך ְו ַד ְע ְּת ָךְ ,ו ָּזכוֹ ר ַמ ֲא ָּמ ָּרם ַז"ל

יה ִי ָּ ּנ ֵּׁצל
ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ( ִשיר ַה ּ ִש ִירים ַר ָּּבה ב ,ו)ּ ִ ' :ב ְזכוּ ת ַה ּתוֹ ָּרה ְולוֹ ְמ ֶׁד ָּ
ָּהעוֹ ָּלם'; וּ ִמי יוֹ ֵּׁד ַע ,אוּ ַלי ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁש ַא ָּּתה ִּת ְק ַ ּבע ְל ַע ְצ ְמ ָּך ָּחק ָּקבוּ ַע
ִל ְטחוֹ ן ְ ּב ִפ ְת ָּ ּג ֵּׁמי ְּדאוֹ ַר ְי ָּתא ְ ּב ָּכל יוֹ ם ְויוֹ ם – ִמ ְק ָראִ ,מ ְשנָ הּ ְ ,ג ָמ ָרא,
ִמ ְד ָרש – ְּכ ִס ְד ָּרןִּ ,ת ְז ֶׁ ּכה ְל ַה ִ ּציל ֶׁאת ָּ ּכל ָּהעוֹ ָּלם .וּ ְב ַת ָּ ּנא ְד ֵּׁבי ֵּׁא ִל ָּ ּיהוּ
תוּבים,
וּכ ִ
יאים ְ
יתאֵּּׁ ' :כ ָּיון ֶׁש ָּ ּק ָּרא ָּא ָּדם ּתוֹ ָּרה וּ נְ ִב ִ
(זו ָּּטאֶׁ ּ ,פ ֶׁרק א') ִא ָּ
ְו ָּשנָּ ה ִמ ְד ָּרשֲ ,ה ָּלכוֹ ת ְו ַא ָּ ּגדוֹ תְ ,ו ָּשנָּ ה ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְו ָּשנָּ ה ַה ּ ִפ ְל ּפוּ ל ִל ְש ָּמ ּה
– ִמ ָּ ּיד רוּ ַח ַה ּק ֶֹׁדש שוֹ ָּרה ָּע ָּליו' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ָּא ִחי ַה ָּ ּי ָּקרִ ּ ,פ ְט ּפוּ ֵּׁטי ְשטוּ ִתים ַו ֲה ָּב ִלים ֶׁשל ּבוּ ִרים ְו ֵּׁר ִ
יקים
ַּת ֲע ִמיד ְּכנֶׁ ֶׁגד אוֹ רוֹ ת נִ ְש ָּ ּג ִבים ָּּכ ֵּׁא ּלוּ ; ַמה ְּל ָּך ְל ַצ ֵּׁ ּית ְלאוֹ ָּתם
ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ְל ָּךֶׁ ,ש ֵּׁאין ֶׁזה ִל ּמוּ ד ְו ַכ ּדוֹ ֶׁמה ְוכוּ '?! ָּיבוֹ א ַה ּיוֹ םְ ,ונִ ְצ ָּט ֵּׁר ְך

ְל ִה ָּּכנֵּׁ ס ְ ּב ָּפ ָּל ִטין ַה ֶּׁמ ֶׁל ְךְ ,ו ָּשם " ֶׁוועט ִז ְ
זוּכן ִדי [ ְי ַח ּ ֵּׁפש
ְ
יך ָּא ּפ

יט ֶׁל ְ
ימנִ ים ֻש ְל ַחן ָּע ְ
יך
אפ ְ
רוּך ְו ַק ּ ִ
ַה] ּ ְפ ָּר ִקים ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְו ַד ּ ִפים ְ ּג ָּמ ָּרא ְו ִס ָּ
[ש ָּח ַט ְפנוּ ] ְ ּב ֶׁזה ָּהעוֹ ָּלם
אפט ֶׁ
יכ ּ ְ
אבן ַא ַריין ִג ַ
ְּת ִה ִּלים ָּוואס ִמיר ָּה ְ ּ
ָּהעוֹ ֵּׁברַ ,ה ָּּמ ֵּׁלא ֲה ָּב ִלים ְו ַה ְב ֵּׁלי ֲה ָּב ִלים"ְ .ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ַ ּב ִּמ ְד ָּרש (ק ֶֹׁה ֶׁלת ַר ָּּבה ו ,יג)' :הוֹ ִאיל ְו ֶׁה ֶׁבל ֵּׁהם ָּי ָּמיו ֶׁשל ָּא ָּדם וּ ְכ ֵּׁצל ֵּׁהם,
ַמה ֲהנָּ ָּאה ֵּׁיש לוֹ ַ ּב ַח ִ ּיים? ֶׁא ָּּלא ִי ְת ַע ֵּּׁסק ְ ּב ִד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ֻּכ ָּּלן ַח ִ ּיים,
ְו ַי ְת ִמיד ִ ּב ְש ִק ָּידה נוֹ ָּר ָּאה ָּ ּכל ַה ּיוֹ ם וּ ְב ָּכל ֵּׁעת ֶׁש ֵּׁ ּיש לוֹ ְז ַמן ּ ָּפנוּ י';
וּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ְ
ַה ִּתינוֹ ק ַה ֶׁ ּזה ָּצ ִר ְ
יך ִלי ֹנק ְ ּב ָּכל ָּש ָּעה ֶׁש ַ ּב ּיוֹ םָּּ ,כ ְך ָּ ּכל ָּא ָּדם ֶׁש ְ ּב ִי ְש ָּר ֵּׁאל
ָּצ ִר ְ
שב,
יך ְל ַי ֵּׁ ּג ַע ַ ּב ּתוֹ ָּרה ְ ּב ָּכל ָּשעוֹ ת ֶׁש ַ ּב ּיוֹ ם' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ַאל ַּת ֲח ֹ
ֶׁש ֵּׁ ּיש ֵּׁאיזוֹ ֲעבוֹ ָּדה ְ ּגדוֹ ָּלה ִמ ּתוֹ ָּרהִּ .כי ְּכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
( ְיר ּו ַש ְל ִמי ְ ּב ָּרכוֹ תֶׁ ּ ,פ ֶׁרק ט'ֲ ,ה ָּל ָּכה

ה')ַ ' :מה

יה ֶׁשל ּתוֹ ָּרה ֵּׁאינָּ ן ָּשווֹ ת
( ְירו ַּש ְל ִמי ּ ֵּׁפ ָּאהֶׁ ּ ,פ ֶׁרק א')ֲ ' :א ִפ ּלוּ ָּּכל ִמ ְצווֹ ֶׁת ָּ
ְל ָּד ָּבר ֶׁא ָּחד ִמן ַה ּתוֹ ָּרה' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ָּצ ִר ְ
מד
יך ַל ֲעשוֹ ת ְ ּב ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ַה ְת ָּח ָּלה ֲח ָּד ָּשה ִל ְל ֹ
ִ ּב ְתש ָּ
וּקה ֲח ָּד ָּשהְ ,ו ִת ְה ֶׁיה ֲח ִב ָּ
יבה ָּע ָּליו ָּּת ִמידְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ
יהם ָּּכל ָּש ָּעה
יבין ַעל לוֹ ְמ ֵּׁד ֶׁ
ַז"ל ( ֵּׁער ּו ִבין נד ע"א)ִּ ' :ד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ֲח ִב ִ
ְו ָּש ָּעה ְּכ ָּש ָּעה ִראשוֹ נָּ ה'; ְו ַאף ֶׁש ָּע ַבר ָּע ֶׁל ָּ
יך ַעד ַע ְכ ָּשו ַמה ּ ֶׁש ָּע ַבר,
ִ ּב ְפ ָּרט ִ ּב ְפ ַגם ַה ְ ּב ִרית – הוֹ ָּצ ַאת ֶׁז ַרע ְל ַב ָּּט ָּלה ְוכוּ ' ְוכוּ ' – ַאל ִּת ּפוֹ ל
ְ ּב ַד ְע ְּת ָּך ְּכ ָּלל! ְו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁש ְּת ַצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לְ ,ו ִת ְק ַ ּבע ְל ַע ְצ ְמ ָּך
ְק ִביעוּ ת ֲח ָּז ָּקה ְ ּב ִשעוּ ִרים ֵּׁא ּלוּ ַל ֲחזֹר ַה ְר ֵּׁ ּבה ְּכ ִס ְד ָּרן ִל ּמ ֵּׁוּדי ַה ּתוֹ ָּרה
ַה ְ ּקדוֹ ָּשה – ֵּׁאין ְל ָּך ְּכ ָּבר ִמ ַּמה ְּל ַפ ֵּׁחדִּ ,כי נִ ְש ָּמ ְת ָּך ִּת ְה ֶׁיה ְמ ֻס ֶׁ ּב ֶׁבת ִעם
ימנִ ים ֻש ְל ָּחן ָּע ְ
רוּך ְוכוּ ' ְוכוּ '.
ּ ְפ ָּר ִקים ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְו ַד ּ ִפים ְ ּג ָּמ ָּרא ְו ִס ָּ
ְו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל

ּש ְל ִמי רֹאש ַה ּ ָּשנָּ הֶׁ ּ ,פ ֶׁרק ד'ֲ ,ה ָּל ָּכה
( ְירו ַ

ח)ֵּּׁ ' :כ ָּיון

אתם
לא ֲח ָּט ֶׁ
על ּתוֹ ָּרהַ ,מ ֲע ֶׁלה ֲאנִ י ֲע ֵּׁל ֶׁ
ֶׁש ִ ּק ַ ּב ְל ֶּׁתם ֲע ֵּׁל ֶׁ
יכם ְּכ ִא ּלוּ ֹ
יכם ֹ
יכם'ְ .ו ָּא ְמרוּ ( ְמנָּ חוֹ ת קיּ ָּ ' :):כל ָּהעוֹ ֵּׁסק ַ ּב ּתוֹ ָּרהֵּׁ ,אינוֹ ָּצ ִר ְ
יך לֹא
ימ ֶׁ
ִמ ֵּׁ
עוֹ ָּלה ְולֹא ַח ָּּטאת ְולֹא ִמנְ ָּחה ְולֹא ָּא ָּשם'ִּ ,כי ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ַק ּ ֶׁש ֶׁרת ֶׁאת
וּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ֲח ִג ָּיגה ג' ע"ב)ַ ' :מה
ָּה ָּא ָּדם ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ .
יהַ ,אף ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ְמ ַכוְּ נִ ין ֶׁאת
ָּּד ְר ָּבן ֶׁזה ְמ ַכוֵּּׁ ן ֶׁאת ַה ּ ָּפ ָּרה ִל ְת ָּל ֶׁמ ָּ
יתא ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
יהן ִמ ַּד ְר ֵּׁכי ָּמ ֶׁות ְל ַד ְר ֵּׁכי ַח ִ ּיים' ְוכוּ 'ִּ ,כ ְד ִא ָּ
לוֹ ְמ ֵּׁד ֶׁ
ַר ָּ ּבה יד,

( ַ ּב ִּמ ְד ָּ ּבר

ט)' :נִ ְק ֵּׁראת ַה ּתוֹ ָּרה אוֹ רֶׁ ,ש ִהיא ְמ ִא ָּירה ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ַמה

יצד ַי ֲע ֶׁשה ְרצוֹ ן
ַ ּי ֲע ֶׁשה ,וּ ְל ִפי ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ַל ֶּׁמ ֶׁדת ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ֵּּׁכ ַ
ש ַכר ַה ַּת ְלמוּ ד ָּ ּגדוֹ ל'ְ .ו ָּא ַמר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ( ֵּׁס ֶׁפר ַה ִּמ ּדוֹ ת,
יכ ְך ְ
ַה ָּּמקוֹ םְ ,ל ִפ ָּ
יעה ְ ּב ִמ ְש ּ ְפ ֵּׁטי ַה ּתוֹ ָּרה – ֵּׁהן ִמ ְצווֹ ת ֶׁש ֵּׁ ּבין
אוֹ ת ִל ּמ ּוד ִס ָּימן י)ָּּ ' :כל ְי ִד ָּ
יעה ַה ּזֹאת ְ ּב ַע ְצ ָּמ ּה
ָּא ָּדם ַל ֲח ֵּׁברוֹ ְו ֵּׁהן ִמ ְצווֹ ת ֶׁש ֵּׁ ּבין ָּא ָּדם ְלקוֹ נוֹ – ַה ְ ּי ִד ָּ
יתא ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
ִהיא ַה ְצ ָּל ַחת ַה ֶׁ ּנ ֶׁפש'; ִּכ ְד ִא ָּ

( ְּד ָּב ִרים ַר ָּ ּבה ד,

ד)ַ ' :ה ֶׁ ּנ ֶׁפש

ְו ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְמ ְשלוּ ְ ּבנֵּׁ רַ .ה ֶׁ ּנ ֶׁפשִּ ,ד ְכ ִתיב ( ִמ ְש ֵּׁלי כ ,כז)" :נֵּׁ ר ה' נִ ְש ַמת
ָּא ָּדם"; ְו ַה ּתוֹ ָּרהִּ ,ד ְכ ִתיב ( ָּשם ו ,כג)ִּ " :כי נֵּׁ ר ִמ ְצ ָּוה ְותוֹ ָּרה אוֹ ר"ָּ .א ַמר
ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א ְל ָּא ָּדםִ :ה ֵּׁ ּנה נֵּׁ ִרי ְ ּב ָּי ְד ָּך ְונֵּׁ ְר ָּך ְ ּב ָּי ִדיִ ,אם ָּש ַמ ְר ָּּת ֶׁאת
יתה ֶׁאת נֵּׁ ִריֲ ,אנִ י ְמ ַכ ֶׁ ּבה ֶׁאת נֵּׁ ְר ָּך'
נֵּׁ ִריֲ ,אנִ י ְמ ַש ֵּּׁמר ֶׁאת נֵּׁ ְר ָּךְ ,ו ִאם ִּכ ִ ּב ָּ
ְוכוּ '; ְו ַכ ֲא ֶׁשר ַּת ְת ִמיד ַ ּב ּתוֹ ָּרהָּּ ,ת ִאיר ָּע ֶׁל ָּ
יך אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ

ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל (סוֹ ָּטה כא ע"א)ָּּ ' :ת ָּלה ַה ָּּכתוּ ב ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה ְ ּבאוֹ ר
לוֹ ַמר ְל ָּך ַמה אוֹ ר ָּמ ֵּׁגןַ ,אף ּתוֹ ָּרה ֵּׁמ ֵּׁ ּגנָּ הּ ְ " ,ב ִה ְת ַה ֶּׁל ְכ ָּך ַּתנְ ֶׁחה א ָֹּת ְך"
(מ ְש ֵּׁלי ו ,כב) – ֶׁזה ָּהעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזהּ ְ " .ב ָּש ְכ ְ ּב ָּך ִּת ְשמֹר ָּע ֶׁל ָּ
יתה'.
יך" – זוֹ ִמ ָּ
ִ

ְו ַעל ֵּּׁכן רֹב ְ ּבנֵּׁ י ַה ְ ּנעוּ ִרים ַה ַ ּבחוּ ִריםַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ָּה ַא ְב ֵּׁר ִכים ַא ַחר
כל נִ ְמ ָּש ְך ֵּׁמ ֻח ְמרוֹ ת ְי ֵּׁתרוֹ ת ַל ֲעשוֹ ת
ֲח ֻת ָּ ּנ ָּתםִ ,מ ְת ַר ּ ְש ִלים ְ ּב ִל ּמוּ ד – ַה ּ ֹ

כל ְ ּב ִה ּדוּ ר ַרב
ַה ּ ֹ

( ַע ֵּׁ ּין

ִל ּקוּ ֵּׁטי ֲה ָּלכוֹ תְ ,ק ִר ַיאת ַה ּתוֹ ָּרהֲ ,ה ָּל ָּכה ו' ,אוֹ ת ו')ְ .ו ֵּׁכן

מד ְ ּב ִע ּיוּ ן ַרב וּ ַב ֲה ָּבנָּ ה טוֹ ָּבהְ ,ו ִאם לֹא – נִ ְס ַּכם
ַה ִּל ּמוּ ד רוֹ ֶׁצה ִל ְל ֹ
מוּכן
ָּ
ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ַה ּ ְפגוּ ָּמהֶׁ ,ש ֵּׁאין ֶׁזה ִל ּמוּ ד ְּכ ָּללְ ,ו ַי ַען ֶׁש ֵּׁאין מוֹ חוֹ
ְל ִל ּמוּ ד ָּּכ ֶׁזהֶׁ ,שהוּ א ְמ ַצ ֵּׁ ּיר ְל ַע ְצמוֹ ַ ,על ֵּּׁכן ֵּׁאינוֹ לוֹ ֵּׁמד ְּכ ָּללְ .ו ֵּׁכן
ימי
יהם ִ ּב ֵּׁ
ַה ָּּד ָּבר נוֹ ֵּׁהג ֵּׁא ֶׁצל ַ ּב ֲע ֵּׁלי ָּ ּב ִּתים אוֹ ְז ֵּׁקנִ יםֶׁ ,ש ָּע ְברוּ ֲע ֵּׁל ֶׁ
וּלים וּ ְט ָּרדוֹ ת ַו ֲע ָּס ִקים
יהם ָּצרוֹ ת ְונִ ְסיוֹ נוֹ ת ַר ִ ּבים ,וּ ֵּׁמרֹב ִ ּב ְל ּב ִ
ַח ֵּׁ ּי ֶׁ
יהם ,נִ ְס ַ ּכם ְ ּב ַד ְע ָּּתםֵּׁ :קיין ַל ְמ ָּּדן ֶׁוועל ִא ְ
יך שוֹ ין
ֶׁשעוֹ ְב ִרים ֲע ֵּׁל ֶׁ
ילא ֲאנִ י לֹא ֶׁא ְה ֶׁיה]ְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּל ָּּמה ִלי
ישט ַזיין [ ַל ְמ ָּּדן ִמ ֵּּׁמ ָּ
ילא נִ ְ
ִמ ֵּּׁמ ָּ
מדְ ,ו ָּכ ָּכה ְּתמוּ ַרת ַה ִּל ּמוּ ד קוֹ ֵּׁרא ִע ּתוֹ נִ ים וּ ְס ָּפ ִרים ִחיצוֹ נִ ִ ּיים
ִל ְל ֹ
יצ ָּלן,
וּ ְמ ַק ֵּׁ ּבל ַה ְש ָּק ָּפתוֹ ַ ּב ַח ִ ּיים ִמ ֵּּׁל ִצים ְוכוֹ ְפ ִרים ְונוֹ ֲא ִפיםַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
וּבין ָּּכ ְך ֵּׁ
ֵּׁ
וּבין ָּּכ ְך ְמ ַב ֶּׁלה ֶׁאת ַה ְ ּז ַמן ַה ָּ ּי ָּקרֲ ,א ֶׁשר ְ ּב ָּכל ֶׁר ַגע ְמ ֻל ָּ ּבש ּבוֹ
אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִ ,אם ִי ְז ֶׁ ּכה ְל ִה ְס ַּת ֵּׁ ּכל וּ ְל ִה ְת ּבוֹ נֵּׁ ן ּבוֹ .
לא ֵּׁ ּבין ַה ּיוֹ ם וּ ֵּׁבין ָּמ ָּחר ָּע ַלי
ֶׁ
וּב ֱא ֶׁמת ְּכ ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ִי ּשוּ ב ַה ַּד ַעתֲ ,ה ֹ
ַל ֲעזֹב ֶׁאת ֶׁזה ָּהעוֹ ָּלם ,וּ ַמה ָּא ִשיב ְלשוֹ ְל ִחי ָּּד ָּברְּ ,כ ֶׁש ִ ּי ְש ַאל ִלי שוֹ ֵּׁמר
ית ְוכוּ ' ,וּ ַמה ַ ּגם ֶׁש ְּכ ָּבר
יתִ ,מ ְשנָּ ה ֶׁש ּ ָּשנִ ָּ
ַה ּ ֶׁפ ַתחֲ :ער ְֹך ִמ ְק ָּרא ֶׁש ָּ ּק ִר ָּ
ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל

( ְּכ ֻת ּבוֹ ת נט

יאה ִל ֵּׁידי ִז ָּּמה,
ע"א)ַ ' :ה ַ ּב ָּּט ָּלה ְמ ִב ָּ

יאה ִל ֵּׁידי ִש ֲעמוּ ם' ( ִש ָּ ּגעוֹ ן); ֲא ָּבל ִאם זוֹ ִכים ְל ַה ְר ִ ּגיל ֶׁאת
ַה ַ ּב ָּּט ָּלה ְמ ִב ָּ
מד ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לּ ִ ,ב ְת ִמימוּ ת וּ ִב ְפ ִשיטוּ ת – ָּאז ְלעוֹ ָּלם
ַע ְצמוֹ ִל ְל ֹ
מדְ ,ו ִאם נַ ֲע ָּשה לוֹ ֵּׁא ֶׁיזה ִ ּב ְל ּבוּ ל ְו ִט ְר ָּּדאֵּׁ ,אינוֹ נוֹ ֵּׁפל
ִי ְר ֶׁצה ִל ְל ֹ
בר ֵּׁמ ָּע ָּליו ַה ִ ּב ְל ּבוּ ל אוֹ ַה ִּט ְר ָּּדאְ ,ו ָּאז ַמ ְמ ִש ְ
יך
ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ַ ,רק ְמ ַח ֶּׁכה ֶׁש ַ ּי ֲע ֹ
ַּד ְר ּכוֹ ְ ּב ִל ּמוּ ד עוֹ ד ְועוֹ דִּ ,כי הוּ א יוֹ ֵּׁד ַעֲ ,א ֶׁשר ַרק ֶׁזהוּ ֶׁח ְלקוֹ ְלנֶׁ ַצח
יטל ְּת ִה ִּלים אוֹ ּ ְפרוּ ָּטה ִל ְצ ָּד ָּקה אוֹ ִּד ּבוּ ר
נְ ָּצ ִחיםְ ,ו ָּכל ִמ ְשנָּ ה אוֹ ַק ּ ִפ ְ
ֹאבדְ ,ו ַאף ֶׁש ְּכ ָּבר ָּש ַכח
לא י ַ
ֶׁש ִּד ֵּׁ ּבר ְל ָּפנָּ יו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ֶׁר ַגע ֶׁזהְ ,לעוֹ ָּלם ֹ

ַמה ּ ֶׁש ָּּל ַמד ָּ ּב ֶׁר ַגע ַההוּ אַ ,מה ְ ּב ָּכ ְך?! ָּה ֶׁר ַגע ֵּׁאינוֹ נֶׁ ֱא ַבדַ ,רק ָּ ּכל יוֹ ם
ְו ָּכל ָּש ָּעה ְו ָּכל ֶׁר ַגע עוֹ ֶׁלה ְל ַמ ְע ָּלהִּ ,כי ַה ָּ ּי ִמים ֵּׁהם ְס ִפירוֹ ת רוּ ָּחנִ ּיוּ ת
ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ושוּ ם ָּּד ָּבר ֵּׁאינוֹ נֶׁ ֱא ַבד ְלעוֹ ְל ֵּׁמי ַעד וּ ְלנֶׁ ַצח נְ ָּצ ִחים.
ית ָּך ַא ֲח ֵּׁרי ֲעבוֹ ָּדה ָּק ָּשהֶׁ ,ש ָּע ַב ְד ָּּת ָּ ּכל
ְו ַעל ֵּּׁכן ְּכ ֶׁש ַא ָּּתה ָּ ּבא ְל ֵּׁב ְ
ֹאמר ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּר ִקים ְו ֵּׁכן ֶׁאת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא
ַה ּיוֹ םְ ּ ,פ ַתח ֶׁאת ַה ִּמ ְשנָּ יוֹ ת ְות ַ
ֹאמרֶׁ ,ש ַה ָּּד ָּבר ַה ֶׁ ּזה
ְו ַה ּ ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך ְוכוּ ' – ָּ ּכל ַמה ּ ֶׁש ִּת ְב ַחרְ .ו ִאם ּת ַ
לוּלאְ ,ו ֵּׁאין ֶׁזה נִ ְק ָּרא ִל ּמוּ ד ְּכ ָּלל – ַה ִאם ִ ּב ְש ִביל
חוּכא וּ ְט ָּ
ָּ
הוּ א ַרק
כל ַּת ְש ִל ְ
כל ַא ַחר ְּכ ֵּׁת ְפ ָּך ְו ִת ַ ּקח ְ ּב ָּי ְד ָּך יוֹ ֵּׁתר טוֹ ב
יך ַה ּ ֹ
ֶׁש ֵּׁאינְ ָּך ֵּׁמ ִבין ַה ּ ֹ
ִע ּתוֹ ן? אוֹ ִּת ְפ ַּתח ֶׁאת ָּה ַר ְדיוֹ אוֹ ֵּׁת ֵּׁשב ִ ּב ְמ ִס ַ ּבת מוֹ ַשב ֵּׁל ִצים וּ ְת ַד ֵּׁ ּבר
ּ ִפ ְט ּפוּ ֵּׁטי ְּד ָּב ִרים ְ ּב ֵּׁט ִלים ְוכוּ ' ְוכוּ '?! ַא ְּד ַר ָּ ּבה! ִאם ַּת ְר ִ ּגיל ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך

ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁזהִּ ,ת ְז ֶּׁכה ְל ַה ְר ִ ּגיש סוֹ ף ָּ ּכל סוֹ ף ָּ ּכל ִמינֵּׁ י אוֹ רוֹ ת ְ ּב ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה
וּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ְי ָּבמוֹ ת קיז ע"א)ְּ :כ ִתיב
ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,

( ִמ ְש ֵּׁלי כז,

י)ַּ " :כ ַּמ ִים ַה ּ ָּפנִ ים ַל ּ ָּפנִ יםֵּּׁ ,כן ֵּׁלב ָּה ָּא ָּדם ָּל ָּא ָּדם" ־ ְ ּב ִד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה
יה ִל ְ ּב ָּך ,עוֹ ֵּׁמד
ְּכ ִתיב .וּ ֵּׁפ ֵּׁרש ַר ִש"יְ ' :ל ִפי ּ ָּפנִ ים ְו ֵּׁלבֶׁ ,ש ַא ָּּתה נוֹ ֵּׁתן ָּע ֶׁל ָּ
יה' ְוכוּ 'ַ ,ע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ָּא ַמר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל
ָּע ֶׁל ָּ
' ְּכ ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה ַּת ְר ֶׁאה ְל ָּך ַא ֲה ָּבהָּ ,אז לֹא ִּת ְר ֶׁצה שוּ ם ְש ַכר עוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא,
ימן
( ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ןִ ,ס ָּ

יז):

ַרק ִּת ְר ֶׁצה ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה ְ ּב ַע ְצ ָּמ ּה' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ְּכ ִפי ֶׁש ַא ָּּתה ַּת ְר ֶׁאה
ָּ
ָּ
יטין
ּ ָּפנֶׁ יך ַ ּב ּתוֹ ָּרהּ ֵּׁ ,כן ַה ּתוֹ ָּרה ִּת ְת ָּר ֶׁאה ֵּׁא ֶׁליךְ .ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ִ ּג ִ
מג ע"א)ֵּׁ ' :אין ָּא ָּדם עוֹ ֵּׁמד ַעל ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ֶׁא ָּּלא ִאם ֵּּׁכן נִ ְכ ָּשל ָּ ּב ֶׁהן'
ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ַאף ֶׁש ַה ָּּד ָּבר ַה ֶׁ ּזה ָּ ּבא לוֹ ְ ּבק ִֹשי ַרבֵּׁ ,הן ָּ ּבחוּ ר,
אד ִ ּב ְפ ַגם ַה ְ ּב ִרית – הוֹ ָּצ ַאת ֶׁז ַרע
אד ְמ ֹ
ֶׁש ִ ּנ ְפ ַ ּגםַ ,חס ְו ָּשלוֹ םַ ,ה ְר ֵּׁ ּבה ְמ ֹ
אדְ ,ו ֵּׁאין לוֹ שוּ ם ֵּׁע ָּצה
ְל ַב ָּּט ָּלהַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
יצ ָּלן ,וּ מֹחוֹ ְמ ֻב ְל ָּ ּבל ְמ ֹ

ָּל ִשית ְל ַע ְצמוֹ ְ ,ו ֵּׁהן ְל ַא ְב ֵּׁר ְךַ ,ה ֻּמ ְט ָּרד ְ ּב ַפ ְרנָּ ָּסה ְועוֹ ֵּׁבד ָּּכל ַה ּיוֹ ם
ֲעבוֹ ָּדה ָּק ָּשהְ ,ו ֵּׁהן ָּז ֵּׁקןֶׁ ,ש ְּכ ָּבר ָּע ְברוּ ָּי ָּמיו ַעד ַע ְכ ָּשו ַ ּבח ֶֹׁש ְך –
כר ַמ ֲא ָּמ ָּרם ַז"ל ( ַסנְ ֶׁה ְד ִרין ק' ע"א)ּ ָּ ' :כל ַה ַּמ ְש ִחיר ּ ָּפנָּ יו ַעל
ְצ ִר ִ
יכים ִל ְז ּ ֹ
ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזהַ ,ה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א ַמ ְב ִהיק ִזיווֹ ָּלעוֹ ָּלם
ַה ָּ ּבא ְוכוּ 'ָּּ ,כל ַה ַּמ ְר ִעיב ַע ְצמוֹ ַעל ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזהַ ,ה ָּ ּקדוֹ ש
ָּ ּב ְ
שםְ .ו ָּא ְמרוּ ( ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה
רוּך הוּ א ַמ ְש ִ ּביעוֹ ָּלעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּ

בֶׁ ' :).ל ָּע ִתיד ָּלבוֹ א ֵּׁמ ִביא ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א ֵּׁס ֶׁפר ּתוֹ ָּרה וּ ַמ ִ ּניחוֹ
טל ְש ָּכרוֹ ' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְ ּב ֵּׁחיקוֹ ְואוֹ ֵּׁמר ְל ִמי ֶׁש ָּע ַסק ָּ ּב ּהָּ ,יבוֹ א ְו ִי ּ ֹ

ְו ַעל ֵּּׁכן ַמ ּדוּ ַע ִּת ּפוֹ ל ְּכ ָּבר ָּּכל ָּּכ ְך ְ ּב ַד ְע ְּת ָּך? ּו ַמ ּד ּו ַע לֹא ְּת ַצ ֵּ ּית ֶאת
נו ַז"ל? ְו ָּזכוֹ ר ִּת ְז ּכוֹ רִּ ,כי ֶׁזה ֶׁח ְל ְק ָּך ְלנֶׁ ַצח נְ ָּצ ִחיםּ ,ו ְכ ֶש ַּת ְר ִ ּגיל ֶאת
ַר ֵּּב ּ

נו ַז"ל –
ַע ְצ ְמ ָך ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ָ ּקדוֹ ש ְו ַהנּ וֹ ָרא ַה ֶּזה – ֶּד ֶר ְך ַה ִּל ּמ ּוד ֶשל ַר ֵּּב ּ
סוק ְּב ֵּא ֶיזה ִל ּמ ּוד אוֹ ּתוֹ ָרה נְ ִב ִ
תו ִבים אוֹ
יאים ְּכ ּ
ָאז ְלעוֹ ָלם ִּת ְהיֶ ה ָע ּ
כו',
רו ְך אוֹ ז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ש ְו ּ
ִמ ְשנָ יוֹ ת ,אוֹ ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ִמ ְד ָרש אוֹ ֻש ְל ָחן ָע ּ

מו ָכן ּתוֹ ָרה
נות ,יִ ְהיֶ ה ְל ָך ּ
ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַעל ַה ֶּד ֶר ְך אוֹ ֵּת ֵּשב ַּב ֲח ּ
ַה ְ ּקדוֹ ָשהִּ ,כי ֲהלֹא נִ ְת ָּב ֵּרר ְל ָךֶ ,ש ַרק ֶזה ֶח ְל ְק ָך ְלנֶ ַצח נְ ָצ ִחים.
ְו ִה ֵּׁ ּנה ֵּׁיש ִס ָּ ּבה ְ ּגדוֹ ָּלה ַמה ּ ֶׁש ְ ּבנֵּׁ י ָּהעוֹ ָּלם ִמ ְת ַר ּ ְש ִלים ִמ ִּל ּמוּ ד

ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה – ִמ ּ ְפ ַאת ִמ ַּדת ַה ּ ִש ְכ ָּחהֶׁ ,ש ִ ּנ ְט ְ ּב ָּעה ְ ּב ַה ְר ֵּׁ ּבה ְ ּבנֵּׁ י
ָּא ָּדם ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ֵּׁא ּלוּ ֲא ֶׁשר נָּ ְפלוּ ְ ּב ָּמקוֹ ם ֶׁש ָּ ּנ ְפלוּ ְו ִה ְת ַל ְכ ְלכוּ ַ ּב ֶּׁמה
ּ ֶׁש ִ ּנ ְת ַל ְכ ְלכוּ ְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה ִק ְל ְקלוּ ֶׁאת מ ָֹּחם ְוכוּ 'ְ ,ו ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ָּל ֶׁהם
כר ַמה ּ ֶׁש ָּּל ְמדוּ  ,וּ ֵּׁמ ַא ַחר ֶׁש ּשוֹ ְכ ִחים ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ,נִ ְד ֶׁמה ָּל ֶׁהם,
ִל ְז ּ ֹ
יעם ְו ִט ְר ָּח ָּתםְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ֵּׁהם ִמ ְת ַר ּ ְש ִלים ְל ַג ְמ ֵּׁריַ ,עד ֶׁש ֵּׁ ּיש
ֶׁש ָּּל ִריק ְי ִג ָּ

ַה ְר ֵּׁ ּבהֶׁ ,ש ָּ ּכל ָּּכ ְך נָּ ְפלוּ ִ ּב ְש ִביל ֶׁזה ְ ּב ַד ְע ָּּתםַ ,עד ֶׁש ֵּׁאין ּפוֹ ְת ִחים
ִמ ְק ָּראִ ,מ ְשנָּ הּ ְ ,ג ָּמ ָּראִ ,מ ְד ָּרש ְוכוּ ' ְוכוּ ' – ֵּׁמרֹב ִש ְברוֹ ן ִל ָּ ּבם ְוק ֶֹׁצר
רוּ ָּחםֶׁ ,ש ֵּׁהם ְשבוּ ִרים ְ ּב ַע ְצ ָּמם ְּכ ֶׁח ֶׁרס ַה ִ ּנ ְש ָּ ּבר וּ ִמ ְת ָּי ֲא ִשים ְל ַג ְמ ֵּׁרי
יהם ,וּ ִמ ָּּכל ֶׁש ֵּּׁכן ְו ָּכל ֶׁש ֵּּׁכן ֶׁש ּ ְפ ַגם הוֹ ָּצ ַאת ֶׁז ַרע ְל ַב ָּּט ָּלה עוֹ ֵּׁקר
ֵּׁמ ַח ֵּׁ ּי ֶׁ
ֶׁאת ַה ּמ ַֹחְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה נִ ְכנַ ס ִש ְכ ָּחה ָּ ּב ָּא ָּדם ,וּ ִמ ֶׁ ּזה ָּ ּבאֶׁ ,ש ַ ּבחוּ ִרים
ִמ ְת ָּי ֲא ִשים ִמ ִּל ּמוּ דֵּׁ ,מ ַא ַחר ֶׁש ֵּּׁת ֶׁכף וּ ִמ ָּ ּיד ְּכ ֶׁש ָּּל ְמדוּ ֵּׁא ֶׁיזה ָּּד ָּבר,
יתא ְ ּב ִד ְב ֵּׁרי ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל
כל; וּ ֶׁב ֱא ֶׁמת ֵּׁאינוֹ ֵּּׁכןִּ ,כי ִא ָּ
שוֹ ְכ ִחים ַה ּ ֹ

( ִשיחוֹ ת

ָּה ַר"ן ִס ָּימן כו)ַּ ' :דעֶׁ ,ש ֶּׁל ָּע ִתיד ַמ ְז ִּכ ִירין ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ָּּכל ַמה ֶׁש ָּּל ַמד ַאף
ִאם ָּש ַכח'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם .וּ ְמקוֹ רוֹ הוּ א ְ ּב ַש ַער ַה ִּמ ְצווֹ ת ְל ָּה ֲא ִר"י ַז"ל
( ּ ָּפ ָּר ַשת ָּו ֶׁא ְת ַח ַ ּנן)

ְו ֶׁזה ְלשוֹ נוֹ ּ ְ ' :ב ִענְ ַין ַה ּ ִש ְכ ָּחה ֲא ֶׁשר ַ ּב ֲאנָּ ִשיםִּ ,כי ִהיא

נוֹ ֶׁתנֶׁ ת ַע ְצלוּ ת ְו ַת ְר ֵּּׁד ָּמה ְל ִה ָּּמנַ ע ֵּׁמ ֵּׁע ֶׁסק ַה ּתוֹ ָּרה ְ ּב ָּא ְמ ָּרםִּ ,כי ִה ֵּׁ ּנה,
כל נִ ְש ַּכח ֵּׁמ ֶׁהם
ַחס ְו ָּשלוֹ ם ,נִ ְמ ָּצ ִאים ְי ֵּׁג ִעים ָּל ִריק וּ ְל ַב ָּּט ָּלהֵּּׁ ,כ ָּיון ֶׁש ַה ּ ֹ
ְוכוּ ' – ַּדע ְל ָּך ְוכוּ 'ְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּשוֹ ֵּׁכ ַח ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמדֵּׁ ,אינוֹ ָּי ֵּׁג ַע ָּל ִריק,
ַחס ְו ָּשלוֹ םַ ,י ַען ִּכי ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא וּ ְל ָּע ִתיד ָּלבוֹ א ַי ְז ִּכירוּ לוֹ ָּ ּכל ַמה
יתאֶׁ ' :זה
ּ ֶׁש ּ ָּש ַכח' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם .וּ ַב ִּמ ְד ָּרש (ק ֶֹׁה ֶׁלת ַר ָּּבה א ,לד) ִא ָּ
ִש ּפוּ ָּט ּה ֶׁשל ּתוֹ ָּרה – ֶׁש ָּא ָּדם לוֹ ֵּׁמד וּ ְמ ַש ְּכ ָּח ּה ְוכוּ 'ִּ ,כי ְלטוֹ ָּבתוֹ ָּא ָּדם
לוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה ְושוֹ ֵּׁכ ַחֶׁ ,ש ִא ּלוּ ָּה ָּיה ָּא ָּדם לוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה ְולֹא ָּש ְכ ָּח ּה –
ָּה ָּיה ִמ ְת ַע ֵּּׁסק ַ ּב ּתוֹ ָּרה ְש ַּת ִים ְו ָּשלֹש ָּשנִ יםְ ,וחוֹ ֵּׁזר וּ ִמ ְת ַע ֵּּׁסק
יח ָּ ּב ֶׁהם ְלעוֹ ָּלם ָּ ּכל ָּי ָּמיוֶׁ ,א ָּּלא ִמ ּתוֹ ְך
לא ָּה ָּיה ַמ ְש ִ ּג ַ
ִ ּב ְמ ַל ְ
אכ ּתוֹ ְ ,ו ֹ
ֶׁש ָּא ָּדם לוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה וּ ְש ָּכ ָּח ּהֵּׁ ,אינוֹ ֵּׁמ ִזיז ֶׁאת ַע ְצמוֹ ִמ ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה';
ַע ֵּׁ ּין ָּשם.

ְו ִס ּ ֵּׁפר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לָּ ,מ ָּשל נָּ ֶׁאה ַעל ֶׁזה ָּה ִענְ ָּיןַ ,על ַה ּלוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה
קוּבים,
ְושוֹ ֵּׁכ ַחֶׁ ,ש ּ ָּש ְכרוּ ֲאנָּ ִשים ְל ַמ ְּלאוֹ ת ָּח ִב ּיוֹ תְ ,ו ֶׁה ָּח ִב ּיוֹ ת ָּהיוּ נְ ִ
ְו ָּכל ַמה ּ ֶׁש ָּהיוּ שוֹ ְפ ִכים ְלתוֹ ְך ֶׁה ָּח ִב ּיוֹ ת ,נִ ְש ּ ַפ ְך ַלחוּ ץְ ,ו ַה ִּט ּ ְפ ִשים

ָּא ְמרוּ  :הוֹ ִאיל ְונִ ְש ּ ַפ ְך ַלחוּ ץָּ ,ל ָּּמה ָּלנוּ ְל ַי ֵּׁ ּג ַע וּ ְל ַמ ְּלאוֹ תֵּׁ ,מ ַא ַחר
לא ּפוֹ ְר ִעין
ֶׁש ַא ַחר ָּּכ ְך נִ ְש ּ ַפ ְך; ֲא ָּבל ֶׁה ָּח ָּכם ָּא ַמרַ :מה ִּלי ָּ ּב ֶׁזה?! ֲה ֹ

ִלי ַעל ַה ּיוֹ ם ,וּ ְש ָּכ ִרי לֹא ְי ֻק ּ ַפח ִמ ָּ ּכל יוֹ ם ְויוֹ םִּ ,כי ֲאנִ י ֻמ ְש ָּּכר ְל ָּי ִמים,
וּ ַמה ִלי ִאם נִ ְש ּ ַפ ְך?! ְּכמוֹ ֵּׁכן ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ּשוֹ ֵּׁכ ַח ִל ּמוּדוֹ ְ ,ש ָּכרוֹ לֹא
וּב ֱא ֶׁמת ְּכ ֶׁש ָּה ָּא ָּדם שוֹ ֵּׁכ ַח ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמדָּ ,אז
ְי ֻק ּ ַפח ִמ ָּ ּכל יוֹ ם ְויוֹ ם'ֶׁ .
מד עוֹ ד ּ ַפ ַעם ,הוּ א לוֹ ְמדוֹ ְ ּב ֵּׁח ֶׁשק ָּח ָּדשִּ ,כי נַ ֲע ִשים ֶׁא ְצלוֹ
ְּכ ֶׁש ָּ ּבא ִל ְל ֹ
ֲח ָּדשוֹ ת ְל ַג ְמ ֵּׁריְּ ,כ ִא ּלוּ

אשית
לא ְל ָּמ ָּדם עוֹ ד ְ ּבשוּ ם ּ ַפ ַעם .וּ ַב ּ ִמ ְד ָּרש ( ְ ּב ֵּׁר ִ
ֹ

ַר ָּּבה צז ,ה)ַ ' :מה ָּּד ִגים ַה ָּּללוּ ְ ּג ֵּׁד ִלים ַ ּב ַּמ ִים'; ֵּּׁכ ָּיון ֶׁש ּיוֹ ֶׁר ֶׁדת ִט ּ ָּפה ַא ַחת
לא ָּט ֲעמוּ ַט ַעם ַמ ִים
ִמ ְל ַמ ְע ָּלה – ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ָּת ּה ְ ּב ִצ ָּּמאוֹ ן ְּכ ִמי ֶׁש ּ ֹ
יהןָּּ ,כ ְך ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְ ּג ֵּׁד ִלין ַ ּב ַּמ ִים ַ ּב ּתוֹ ָּרהֵּּׁ .כ ָּיון ֶׁש ֵּׁהן שוֹ ְמ ִעין ָּּד ָּבר
ימ ֶׁ
ִמ ֵּׁ
לא ָּש ְמעוּ ְּד ַבר
ָּח ָּדש ִמן ַה ּתוֹ ָּרהֵּׁ ,הן ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ ְ ּב ִצ ָּּמאוֹ ן ְּכ ִמי ֶׁש ּ ֹ
יהן'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעם נַ ֲע ִשים ֶׁא ְצלוֹ ֲח ָּדשוֹ ת
ימ ֶׁ
ּתוֹ ָּרה ִמ ֵּׁ
ְל ַג ְמ ֵּׁרי ,וּ ַמה ַ ּגם ֶׁש ַאף ֶׁש ּשוֹ ֵּׁכ ַח ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעםַ ,על ְי ֵּׁדי ִר ּבוּ י ַה ֲח ָּז ָּרה,
ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ּ ַפ ַעם ַא ַחר ּ ַפ ַעם ִמ ְק ָּראִ ,מ ְשנָּ הּ ְ ,ג ָּמ ָּראִ ,מ ְד ָּרש ְוכוּ '
ְוכוּ ' – סוֹ ף ָּּכל סוֹ ף ִי ְז ֶּׁכהֶׁ ,ש ַה ּתוֹ ָּרה ִּת ָּ ּנ ֵּׁתן לוֹ ְ ּב ַמ ָּּתנָּ הְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ
ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ְירו ַּש ְל ִמי הוֹ ָּריוֹ תֶׁ ּ ,פ ֶׁרק גֲ ,ה ָּל ָּכה ה)ָּּ ' :כל אוֹ ָּתן ַא ְר ָּ ּב ִעים יוֹ ם
ֶׁש ָּע ָּשה מ ֶֹׁשה ָּ ּב ָּהרָּ ,ה ָּיה לוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה וּ ְמ ַש ְּכ ָּח ּהְ ,
וּבסוֹ ף נִ ְּתנָּ ה לוֹ
וּפ ֵּׁרש ִ ּב' ְפנֵּׁ י
ְ ּב ַמ ָּּתנָּ הָּּ .כל ָּּכ ְך ָּל ָּּמה? ִ ּב ְש ִביל ְל ַה ְח ִזיר ֶׁאת ַה ִּט ּ ְפ ִשים' [ ֵּׁ
לא
מ ֶֹׁשה'ְ ,ל ַה ְח ִזיר ֶׁאת ַה ִּט ּ ְפ ִשיםֶׁ ,ש ּשוֹ ְכ ִחים ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדיםֶׁ ,ש ּ ֹ
ֹאמרוּ ַ :מה ָּּלנוּ ִל ַ ּ
וּבה ִמ ּמ ֶֹׁשהֶׁ ,ש ָּה ָּיה חוֹ ֵּׁזר ְולוֹ ֵּׁמד
יגע ְ ּב ִח ָּ ּנםְ .ו ַה ְּתש ָּ
י ְ

ַאף ֶׁש ָּה ָּיה ְמ ַש ֵּּׁכ ַח ַעד ְל ַב ּסוֹ ףֶׁ ,ש ִ ּנ ָּּתן לוֹ ְ ּב ַמ ָּּתנָּ ה]ְ .ו ָּא ְמרוּ
ע"א)ּ ָּ ' :כל ַה ַּמ ְר ִעיב ַע ְצמוֹ ַעל ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזהַ ,ה ָּ ּקדוֹ ש
ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ַמ ְש ִ ּביעוֹ ָּלעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ( ְּת ִה ִּלים לו ,ט)ִ " :י ְר ְויֻן
ית ָּךְ ,ונַ ַחל ֲע ָּדנֶׁ ָּ
יך ַת ְש ֵּׁקם"'; ְוהוּ א ַעל ֶּׁד ֶׁר ְך ָּא ָּדם ָּר ֵּׁעב,
ִמ ֶּׁד ֶׁשן ֵּׁ ּב ֶׁ

( ַסנְ ֶׁה ְד ִרין ק'

ֶׁשאוֹ ֵּׁכל ְ ּב ֵּׁת ָּאבוֹ ן וּ ְב ֵּׁח ֶׁשק ָּ ּגדוֹ לְ ,ו ָּכל ַמה ּ ֶׁשהוּ א ָּר ֵּׁעב יוֹ ֵּׁתרְּ ,כמוֹ ֵּּׁכן
אוֹ ֵּׁכל יוֹ ֵּׁתר – ְּכמוֹ ֵּׁכן ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָּרה ָּצ ִר ְ
יך ְל ַה ְר ִעיב ֶׁאת ַע ְצמוֹ ,
מד ְ ּב ֵּׁח ֶׁשק ָּח ָּדש ְ ּב ָּכל
ְּכ ִא ּלוּ עוֹ ד לֹא ָּל ַמד ְּכ ָּלל ,וּ ָּבא ֶֹׁפן ַה ֶׁ ּזה ִי ְז ֶּׁכה ִל ְל ֹ
ּ ַפ ַעםְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה ִי ְז ֶׁ ּכהֶׁ ,ש ָּ ּי ִאיר ָּע ָּליו אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֵּׁמ ִע ָּּדנָּ א ְד ַ ּנ ֲח ָּלא
וּעיו וּ ְש ָּכרוֹ ִּ ,כי ָּשם ָּ ּבעוֹ ָּלם
ִע ָּּל ָּאה ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאְ ,ו ֶׁזה ִי ְה ֶׁיה ַש ֲעש ָּ
לא ָּז ָּכה ְל ָּה ִבין ְ ּב ֶׁזה ָּהעוֹ ָּלם ,וּ ַמה
ָּה ֶׁע ְליוֹ ן ־ ִי ְז ֶּׁכה ְל ָּה ִבין ָּ ּכל ַמה ּ ֶׁש ּ ֹ
ַ ּגם ֶׁש ָּ ּי ִאירוּ ֵּׁעינָּ יו ָּ ּב ָּר ִזים ְו ִס ְת ֵּׁרי ַה ִ ּנ ְס ָּּתרוֹ ת ֶׁש ָּ ּב ֶׁהםְ .ו ַעל ֵּּׁכן ָּאסוּ ר
ִל ּפוֹ ל ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְּכ ָּללִ ,אם שוֹ ֵּׁכ ַח ַמה ּ ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמד.
יביַ ,ה ְת ֵּמד ְּכ ִס ְד ָרן ְל ַס ֵּ ּים ּו ְל ַט ֵּ ּיל ְּב ָכל ְמקוֹ מוֹ ת
ַא ָּתהְּ ,בנִ י ֲח ִב ִ
רו ַש ְל ִמיּ ,תוֹ ֶס ְפ ָּתא ְו ָכל
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ָשה – ִמ ְק ָראִ ,מ ְשנָ הַּ ,ב ְב ִלי ,יְ ּ
טור ְו ֻש ְל ָחן
ַה ִּמ ְד ָר ִשים ְו ִס ְפ ֵּרי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ש ְו ַה ִּת ּק ּונִ ים ְו ַר ְמ ַּב"םּ ,
כו' ־ ְו ַאף ֶׁש ֵּׁ ּיש ַה ְר ֵּׁ ּבה ִענְ ָּינִ יםֶׁ ,ש ֵּׁאינְ ָּך ֵּׁמ ִביןְ ,ו ַא ָּּתה
כו' ְו ּ
רו ְך ְו ּ
ָע ּ
שוֹ ֵּׁכ ַח – ָּצ ִר ְ
יך ֶׁש ֵּּׁת ַדעֶׁ ,ש ּשוּ ם ָּּד ָּבר לֹא נֶׁ ֱא ַבדְ ,ו ָּשםּ ָּ ,בעוֹ ָּלם ָּה ֶׁע ְליוֹ ן,
ימ ּיוּ ת ֶׁש ָּ ּב ֶׁהםְ .ו ָּא ְמרוּ ַ ּב ִּמ ְד ָּרש (ק ֶֹׁה ֶׁלת ַר ָּּבה ב ,א):
ִּת ְז ֶּׁכה ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ְפנִ ִ
ַר ִ ּבי ִח ְז ִק ָּ ּיה ְ ּב ֵּׁשם ַר ִ ּבי ִסימוֹ ן ַ ּבר ַז ְב ִּדי ָּא ַמרּ ָּ :כל ַה ּתוֹ ָּרה ֶׁש ַא ָּּתה ָּל ֵּׁמד
ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזהֶׁ ,ה ֶׁבל הוּ א ִל ְפנֵּׁ י ּתוֹ ָּרה ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאְ ,ל ִפי ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם
ַה ֶׁ ּזה ָּא ָּדם לוֹ ֵּׁמד ְושוֹ ֵּׁכ ַחֲ ,א ָּבל ֶׁל ָּע ִתיד ַמה ְּכ ִתיב ַּת ָּּמן ( ִי ְר ְמ ָּיה לא ,לב):
"נָּ ַת ִּתי ֶׁאת ּתוֹ ָּר ִתי ְ ּב ִק ְר ָּ ּבם"; ְו ָּא ְמרוּ ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ( ַּתנְ חו ָּּמא ּ ָּפ ָּר ַשת ָּּתבוֹ א):

יכה ִל ָּ ּנ ֵּׁתן ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ָּ ּבעוֹ ָּלם
' ָּא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָּ ּבא :לֹא ָּה ְי ָּתה ַה ּתוֹ ָּרה ְצ ִר ָּ
כל ֲע ִת ִידין ִל ְהיוֹ ת ְל ֵּׁמ ִדין ּתוֹ ָּרה ִמ ּ ִפי ַה ָּ ּקדוֹ ש
ַה ֶׁ ּזה; ָּל ָּּמה? – ֶׁש ַה ּ ֹ
ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ָּלעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא – ָּל ָּּמה נִ ְּתנָּ ה ָּל ֶׁהם ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה? –
כל
ֶׁש ְּכ ֶׁש ָּ ּיבוֹ א ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א ְל ַל ְּמ ָּדם ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאִ ,י ְהיוּ ַה ּ ֹ
יכ ְך " ִאם ָּשמוֹ ַע" ָּ ּבעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה,
יוֹ ְד ִעים ְ ּב ֵּׁאיזוֹ ּ ָּפ ָּר ָּשה הוּ א ָּעסוּ ק; ְל ִפ ָּ
" ִּת ְש ְמעוּ " ָּלעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא ִמ ּ ִפי ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א'ַ ,ע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ָּא ְמר ּו

( ְּב ַי ְלק ּוט ְי ַש ְע ָּיהֶׁ ,ר ֶׁמז תעט)ָּ ' :א ַמר ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ אּ ָּ :בעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה
יכ ְך ְמ ַש ְּכ ִחין אוֹ ָּת ּה .נִ ְּתנָּ ה ַעל
ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְל ֵּׁמ ִדים ּתוֹ ָּרה ִמ ָּ ּב ָּשר ָּו ָּדםְ ,ל ִפ ָּ

ְי ֵּׁדי מ ֶֹׁשה ֶׁש ָּה ָּיה ָּ ּב ָּשר ָּו ָּדם ,וּ ְכ ֵּׁשם ֶׁש ָּ ּב ָּשר ָּו ָּדם עוֹ ֵּׁברָּּ ,כ ְך ִל ּמוּ דוֹ
(מ ְש ֵּׁלי כג ,ה)ֲ " :ה ָּת ִעיף ֵּׁעינֶׁ ָּ
יך ּבוֹ ְו ֵּׁאינֶׁ נּ וּ "; ֲא ָּבל
ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ִ
עוֹ ֵּׁברֶׁ ,

ֶׁל ָּע ִתיד ָּלבוֹ א ֵּׁאין ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְל ֵּׁמ ִדין ֶׁא ָּּלא ִמ ּ ִפיו ֶׁשל ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א,
ְ
ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ְ(י ַש ְע ָּיה נד ,יג)ְ " :ו ָּכל ָּ ּבנַ ִיך ִל ּמוּ ֵּׁדי ה'"ְ .ו ֵּׁכן הוּ א אוֹ ֵּׁמר ִ(י ְר ְמ ָּיה
ֶׁ

וּכ ֵּׁשם
לא ,לג)ְ " :ולֹא ְי ַל ְּמדוּ עוֹ ד ִאיש ֶׁאת ֵּׁר ֵּׁעהוּ ְו ִאיש ֶׁאת ָּא ִחיו"ְ ,
ֶׁש ָּה ֱאל ִֹקים ַחי ְו ַק ָּ ּים ְלעוֹ ָּלםָּּ ,כ ְך ִל ּמוּדוֹ ַ ,מה ּ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ִמ ֶּׁמנּ וּ ֵּׁ ,אינָּ ם
שוֹ ְכ ִחים ְלעוֹ ָּלםֶׁ .ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר

(עוֹ ַב ְד ָּיה א,

קב ֵּׁאת
יז)ְ " :ו ָּי ְרשוּ ֵּׁ ּבית ַי ֲע ֹ

יהם ֶׁא ָּּלא ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר
יהם"ְ ,ו ֵּׁאין מוֹ ָּר ֵּׁש ֶׁ
מוֹ ָּר ֵּׁש ֶׁ

ְּ(ד ָּב ִרים לג,

ד):

" ּתוֹ ָּרה ִצוָּּ ה ָּלנוּ מ ֶֹׁשה מוֹ ָּר ָּשה"'.
ְו ַעל ֵּּׁכן ַאל ִּת ּפוֹ ל ְ ּב ַד ְע ְּת ָּך ֶׁש ַא ָּּתה שוֹ ֵּׁכ ַחִּ ,כי ֵּּׁכן ָּצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת
מדִ ,אם ֵּּׁכן
ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַאל ּת ַ
ֹאמרּ ְ ,בנִ יֵּׁ " :מ ַא ַחר ֶׁש ֵּׁ ּיש ָּּכל ָּּכ ְך ַה ְר ֵּׁ ּבה ִל ְל ֹ
יע ְל ָּכל ֶׁזה"ִּ ,כי ְּכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ָּמ ַתי ֶׁא ְז ֶּׁכה ְל ַה ִ ּג ַ
יט,

( ַו ִ ּי ְק ָּרא ַר ָּ ּבה

מד ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה :נְ ִז ִ
יקין –
ב)ִ ' :מי ֶׁש ִּט ּ ֵּׁפש אוֹ ֵּׁמרִ ,מי ָּיכוֹ ל ִל ְל ֹ

ְשל ִֹשים ּ ְפ ָּר ִקיםֵּּׁ ,כ ִלים ְשל ִֹשים ּ ְפ ָּר ִקים?; ִמי ֶׁש ּ ִפ ֵּׁ ּק ַח אוֹ ֵּׁמרֲ :ה ֵּׁרינִ י

שוֹ נֶׁ ה ְש ֵּּׁתי ֲה ָּלכוֹ ת ַה ּיוֹ םְ ,ש ֵּּׁתי ֲה ָּלכוֹ ת ְל ָּמ ָּחרַ ,עד ֶׁש ֲאנִ י שוֹ נֶׁ ה ֶׁאת
ָּּכל ַה ּתוֹ ָּרה ֻּכ ָּּל ּה' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ֵּׁכן הוּ א ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ( ַּב ִּמ ְד ָּּבר ַר ָּּבה יב ,יא):
ילנוֹ תַ :ה ַ ּז ִיתַ ,ה ֶׁ ּג ֶׁפן,
' ָּל ָּּמה נִ ְמ ְש ָּלה ּתוֹ ָּרה ַ ּב ְּת ֵּׁאנָּ ה? – ֶׁשרֹב ָּה ִא ָּ
ַה ְּת ָּמ ָּרה – נִ ְל ָּק ִטים ְּכ ַא ַחתְ ,ו ַה ְּת ֵּׁאנָּ ה נִ ְל ֶׁק ֶׁטת ְמ ַעט ְמ ַעט; ְו ָּכ ְך
וּל ָּמ ָּחר – ַה ְר ֵּׁ ּבהְ ,ל ִפי ֶׁש ֵּׁאינָּ ּה ִמ ְת ַל ֶׁמ ֶׁדת
ַה ּתוֹ ָּרהַ :ה ּיוֹ ם לוֹ ֵּׁמד ְמ ַעטְ ,
לֹא ְ ּב ָּשנָּ ה ְולֹא ִ ּב ְש ַּת ִים ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ָּא ְמרוּ ְ ּב ִס ְפ ִרי ( ּ ָּפ ָּר ַשת ֵּׁע ֶׁקב):
' ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם ָּל ֵּׁמד ְשנַ ִים ְשל ָֹּשה ְּד ָּב ִרים ְ ּביוֹ םְ ,שנַ ִים וּ ְשל ָֹּשה
ּ ְפ ָּר ִקים ְ ּב ַש ָּ ּבת ְש ַּת ִים ְו ָּשלֹש ּ ָּפ ָּר ִש ּיוֹ ת; נִ ְמ ָּצא ָּע ִשיר ְל ַא ַחר ְז ַמן,
ְו ָּע ָּליו נֶׁ ֱא ַמר ( ִמ ְש ֵּׁלי יג ,יא)ְ " :וק ֵֹּׁבץ ַעל ָּיד ַי ְר ֶׁ ּבה"ְ .ו ֶׁזה ֶׁשאוֹ ֵּׁמרַ :ה ּיוֹ ם
ֵּׁאינִ י לוֹ ֵּׁמדַ ,ה ּיוֹ ם ֵּׁאינִ י שוֹ נֶׁ הְ ,ל ָּמ ָּחר ֲאנִ י שוֹ נֶׁ ה ( ּ ֵּׁפרוּש ֶׁש ּדוֹ ֵּׁחף ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעם:

לֹא ַע ְכ ָּשו ֶׁא ְל ַמדַ ,רק ְל ַא ַחר ְז ַמן אוֹ ְל ָּמ ָּחר ְוכ ּו') – נִ ְמ ָּצא ֵּׁאין ְ ּב ָּידוֹ ְּכלוּ םְ ,ו ָּע ָּליו
הוּ א אוֹ ֵּׁמר ( ָּשם י ,ה)" :נִ ְר ָּּדם ַ ּב ָּ ּק ִציר"' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
יביּ ְ ,בנִ י ַי ִ ּק ִיריַ ,א ֲח ֵּׁרי ָּ ּכל ָּה ֱא ֶׁמת ְו ַה ְּת ִמימוּ ת
ְו ַע ָּּתהָּ ,א ִחי ֲח ִב ִ
ָּ
ְו ַה ּ ְפ ִשיטוּ ת ָּה ֵּׁא ֶּׁלהְ ,ו ַא ֲח ֵּׁרי ַה ִ ּי ּשוּ ב ַה ַּד ַעתֶׁ ,ש ְּת ַי ּ ֵּׁשב ֶׁאת ַע ְצ ְמך ַמה

ית ַעד ַע ְכ ָּשו ְוכוּ 'ְ ,ו ֵּׁא ְ
יך נִ ְפ ַ ּגם מ ֲֹח ָּך ְוכוּ ' – ְ ּב ַרח ְל ָּך ִמ ָּ ּכל
ָּע ִש ָּ
ַה ִּד ְמיוֹ נוֹ ת ְו ַה ּ ֶׁש ֶׁקר ְו ַה ּ ִפ ּתוּ ִייםֶׁ ,שעוֹ ְב ִרים ָּע ֶׁל ָּ
יך ,וּ ְב ַרח ְל ָּך ֶׁאל ּתוֹ ְך
וּפ ִשיטוּ ת
ַּד ְל ֵּׁתי ַה ּתוֹ ָּרהַּ ,כ ֲא ֶׁשר הוֹ ָּרנוּ ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לּ ִ ,ב ְת ִמימוּ ת ְ
לא ִ ּב ְש ִביל ַּכוָּּ נָּ ה
מד ּתוֹ ָּרה ִל ְש ָּמ ּה ְל ֵּׁשם נִ ְש ָּמתוֹ ְ ,ו ֹ
ְ ּגמוּ ָּרה ־ ִל ְל ֹ
ַא ֶׁח ֶׁרתַ ,רק ְל ַד ֵּׁ ּבק נִ ְש ָּמתוֹ ּבוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ַא ֲה ָּבה ַר ָּ ּבה וּ ְתש ָּ
וּקה ֲעצוּ ָּמה,

וּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל,
ִּכי ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְו ַה ּתוֹ ָּרה ־ ֶׁא ָּחד הוּ אְ ,
ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ( ְשמוֹ ת ַר ָּּבה לג ,א)ָּ ' :א ַמר ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל:
ָּמ ַכ ְר ִּתי ָּל ֶׁכם ּתוֹ ָּר ִתיִּ ,כ ְב ָּיכוֹ ל – נִ ְמ ַּכ ְר ִּתי ִע ָּּמ ּהֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמרְ :ו ִי ְקחוּ ִלי

קוּד ָּשא ְ ּב ִר ְ
יך ִהיא ְואוֹ ַר ְי ָּתא ַחד הוּ א
ְּתרוּ ָּמה'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ְ

(ז ַֹהר

יכלוֹ ת ְל ִג ּלוּ י ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
ַה ָּּקדוֹ שַ ,א ֲח ֵּׁרי עג ע"א)ִּ ,כי ַה ּתוֹ ָּרה ִהיא ֵּׁה ָּ

ְו ַעל ֵּּׁכן ְּכ ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמד ַה ּתוֹ ָּרה ְ ּב ַא ֲה ָּבה וּ ִב ְתש ָּ
וּקה ֲח ָּז ָּקה ־ ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר
ְש ֵּׁלמוּ ת ַה ִּל ּמוּ דְ .ו ַע ֵּׁ ּין ְ ּב ִס ְפ ִרי ( ּ ָּפ ָּר ַשת ֵּׁע ֶׁקב)ְ " :ל ַא ֲה ָּבה ֶׁאת ה'
ֹאמרֲ :ה ֵּׁרינִ י ֶׁא ְל ַמד ּתוֹ ָּרה ִ ּב ְש ִביל
יכם" ( ְּד ָּב ִרים יא ,יג) – ' ֶׁש ָּּמא ּת ַ
ֱאל ֵֹּׁק ֶׁ
יבהּ ִ ,ב ְש ִביל ֶׁש ַא ֲא ִר ְ
יך ָּי ִמים
יש ָּ
ֶׁש ֶׁא ָּ ּק ֵּׁרא ָּח ָּכםּ ִ ,ב ְש ִביל ֶׁש ֵּׁא ֵּׁשב ִ ּב ִ
יכם" – ְל ַמד
ָּלעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא – ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמרְ " :ל ַא ֲה ָּבה ֶׁאת ה' ֱאל ֵֹּׁק ֶׁ
בוּעים
ִמ ָּּכל ָּמקוֹ םְ ,וסוֹ ף ַה ָּּכבוֹ ד ָּלבוֹ א'ְ ,ו ַת ֲע ֶׁשה ְל ַע ְצ ְמ ָּך ִשעוּ ִרים ְק ִ
ְ ּב ִמ ְק ָּראִ ,מ ְשנָּ הּ ְ ,ג ָּמ ָּראִ ,מ ְד ָּרש ְוכוּ ' ְוכוּ ' ְועוֹ ד ַמה ּ ֶׁש ִּת ְב ַחרְ ,ו ַאף
ֶׁש ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ִי ְה ֶׁיה ָּּכ ֵּׁבד ָּע ֶׁל ָּ
אדֵּׁ ,הן ִמ ַ ּצד ַהח ֶֹׁמר ֶׁש ְּל ָּךִּ ,כי
יך ָּּד ָּבר ֶׁזה ְמ ֹ
יצנוּ ת ְו ִד ּבוּ ִרים ֶׁשל
ַא ָּּתה ָּר ִגיל ַעד ַע ְכ ָּשו ְל ַד ֵּׁ ּבר ְּד ָּב ִרים ְ ּב ֵּׁט ִלים ְו ֵּׁל ָּ
ַמה ְ ּב ָּכ ְךְ ,ו ַע ְכ ָּשוְּ ,כ ֶׁש ַא ָּּתה ָּ ּבא ְל ַה ְר ִ ּגיל ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך ְ ּבתוֹ ָּרה ַו ֲעבוֹ ַדת

ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,והוּ א ֵּׁה ֶׁפ ְך ִט ְב ֲע ָּךַ ,על ֵּּׁכן ָּ ּבא ְל ָּך ַה ָּּד ָּבר ָּ ּכל ָּּכ ְך ְ ּבק ִֹשי
יצנוּ ת ֵּׁמ ַה ִּמ ְתנַ ְ ּג ִדיםֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ַעל ָּּד ָּבר ֶׁזה ִמ ַּביִ ת
ְוכוּ 'ְ ,ו ֵּׁהן ִמ ִּס ַ ּבת ַה ֵּּׁל ָּ
קם אוֹ ֵּׁמר ֵּּׁדעוֹ ת וּ ְס ָּברוֹ ת ֲהפוּ כוֹ ת,
חוץְ ,ו ָּכל ֶׁא ָּחד ִעם מ ַֹח ָּע ֹ
ּו ִמ ַּב ּ
ֵּׁה ֶׁפ ְך ָּה ֱא ֶׁמתְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה עוֹ ְק ִרים ,נְ ָּפשוֹ ת ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך וּ ֵּׁמ ַה ּתוֹ ָּרה
ַה ְ ּקדוֹ ָּשה.
ְ[ו ֵּׁאין ָּּכאן ְמקוֹ מוֹ ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָּ ּב ֶׁזה ַמה ּ ֶׁש ַ ּנ ֲע ָּשה ְ ּברֹב ְ ּבנֵּׁ י ַה ְ ּנעוּ ִרים
אשי ְי ִשיבוֹ תֲ ,א ֶׁשר ֵּׁאינָּ ם
יחים ְו ָּר ֵּׁ
ַ ּב ּדוֹ ר ַה ֶׁ ּזהֶׁ ,ש ַּמ ֲע ִמ ִידים ַמ ְש ִ ּג ִ
יצ ְט ָּלא ְּכ ָּללְ ,ו ֵּׁהם ְ ּב ַע ְצ ָּמם ֲע ַד ִין לֹא ִש ְּמשוּ ָּּכל
ְראוּ ִים ְלאוֹ ָּת ּה ִא ְ
ָּצ ְר ָּּכםְ ,ו ָּכל ָּהרוֹ ֶׁצה ִל ּטוֹ ל ֶׁאת ַה ּ ֵּׁשם ־ נוֹ ֵּׁטלְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה ֵּׁאין ָּל ֶׁהם
יגם,
יכים וּ ְב ֵּׁא ֶׁיזה ֶּׁד ֶׁר ְך ְל ַהנְ ִה ָּ
שוּ ם ַה ּ ָּש ָּגה ְּכ ָּלל ְ ּב ַמה ּ ֶׁש ַ ּבחוּ ִרים ְצ ִר ִ

יצ ָּלןַ ,מה ּ ֶׁש ָּ ּבא ְויוֹ ֵּׁצאִּ ,כי ָּהרֹב ְ ּבנֵּׁ י
וּ ִמ ֶׁ ּזה ָּ ּבא ְויוֹ ֵּׁצאַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ
ַה ְ ּנעוּ ִריםֶׁ ,ש ֵּׁאין ָּל ֶׁהם מ ַֹח ַו ֲה ָּבנָּ ה טוֹ ָּבה ,הוֹ ְל ִכים ָּ ּב ֵּׁטל ְוכוּ 'ְ ,ו ָּכל
וּל ַמ ּ ָּשא ,וּ ִמ ֶׁ ּזה ָּ ּבא ֶׁש ִ ּנ ְפ ָּ ּג ִמים יוֹ ֵּׁתר
ילם ְלעֹל ָּּכ ֵּׁבד ְ
ַה ִּל ּמוּד הוּא ִ ּב ְש ִב ָּ
ְויוֹ ֵּׁתר ְוכוּ 'ִּ ,כי ֵּׁאין ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע ָּ ּבא ֶׁא ָּּלא ְ ּב ֵּׁלב ּ ָּפנוּ י ֵּׁמ ַה ּתוֹ ָּרהִּ ,כי ִמי
ֶׁש ְ ּב ִל ּבוֹ ּתוֹ ָּרהֵּׁ ,אין ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע שוֹ ֵּׁלט ּבוֹ ֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ְּ(ת ִה ִּלים לז ,לא):
"תוֹ ַרת ֱאל ָֹּקיו ְ ּב ִל ּבוֹ לֹא ִת ְמ ַעד ֲא ֻש ָּריו"; ְו ֵּׁכן מ ֶֹׁשה ָּא ַמר
ּ

ְּ(ד ָּב ִרים יא,

"ו ַש ְמ ֶּׁתם ֶׁאת ְּד ָּב ַרי ֵּׁא ֶּׁלה"; ְו ֵּׁכן ָּּד ִוד ָּא ַמר
יח)ְ :
ְ
ָּ
(ע ֵּׁ ּין ָּּכל ֶׁזה ְ ּב ַי ְלקוּט ִמ ְש ֵּׁלי,
"ב ִל ִ ּבי ָּצ ַפנְ ִּתי ִא ְמ ָּר ֶׁתך ְל ַמ ַען לֹא ֶׁא ֱח ָּטא ָּלך" ַ
ְּ
(ת ִה ִּלים קיט,
ְּ

יא):

ֶׁר ֶׁמז תתקמ; ַע ֵּׁ ּין ָּשם) .וּ ִמ ֶׁ ּזה ָּ ּבא ֶׁש ָּּכל ָּּכ ְך ַה ְר ֵּׁ ּבה ְ ּבנֵּׁ י ַה ְ ּנעוּ ִרים ּבוֹ ְר ִחים
יכם ְּכ ָּללְ ,ו ָּת ִמיד
ַא ַחר ָּּכ ְך ֵּׁמ ַה ּתוֹ ָּרה וּ ֵּׁמ ַה ַ ּי ֲהדוּ תִּ ,כי לֹא ָּה ָּיה ִמי ֶׁש ַ ּי ְד ִר ֵּׁ
ָּהיוּ ָּל ֶׁהם ָּצרוֹ ת ְו ִי ּסוּ ִריםּ ִ ,ב ְזיוֹ נוֹ ת וּ ְש ִפיכוּ ת ָּּד ִמים ֵּׁמ ֵּׁא ּלוּ
יהם ְ ּב ִח ָּ ּנם ַעל לֹא
אשי ְי ִשיבוֹ תַ ,ה ִּמ ְש ָּּת ְר ִרים ֲע ֵּׁל ֶׁ
יחים ְו ָּה ָּר ֵּׁ
ַה ַּמ ְש ִ ּג ִ

יחה ְוכוּ ' .וּ ְכ ָּבר ָּא ַמר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל
ָּּד ָּברּ ִ ,ב ְר ִצ ָּ

ימן
(ל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ןֵּׁ ,ח ֶׁלק א'ִ ,ס ָּ
ִ

סא)ֶ :ש ֵּהם ֵּאינָ ם יְ כוֹ ִלים ְל ַהנְ ִהיג ֶאת ַע ְצ ָמםִ ,מ ָּכל ֶש ֵּּכן ֵּא ְ
יגו
יך יַ נְ ִה ּ
ֲא ֵּח ִרים ְוכוּ '?! ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ֵּׁל ְך נָּ א וּ ְר ֵּׁאה ַמה ּ ֶׁש ָּא ַמר ֵּׁא ִל ָּ ּיהוּ ַה ָּ ּנ ִביא

(ב ָּתנָּ א ְד ֵּׁבי ֵּׁא ִל ָּ ּיה ּו ַר ָּ ּבהֶׁ ּ ,פ ֶׁרק
ְּ

יאים
יג) ַאל יִ ְל ַמד ָא ָדם ּתוֹ ָרה ָּב ַר ִּבים ֶא ָּלא – ִאם ֵּּכן ָק ָרא ּתוֹ ָרה ,נְ ִב ִ
"מי ְי ַמ ֵּּׁלל
תו ִביםְ ,ו ָשנָ ה ִמ ְשנָ ה ּו ִמ ְד ָרשֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ְּ(ת ִה ִּלים קו ,ב)ִ :
ּו ְכ ּ
יע ָּּכל ְּת ִה ָּּלתוֹ "; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ֵּׁכן הוּ א ְ ּב ִס ְפ ִרי
ְ ּגבוּ רוֹ ת ה'ַ ,י ְש ִמ ַ
"כי ִאם ָּשמֹר ִּת ְש ְמרוּ ן ֶׁאת ָּּכל ַה ִּמ ְצ ָּוה ַה ּזֹאת"
ֵּׁע ֶׁקב)ִּ :

(פ ָּר ַשת
ּ ָּ

( ְּד ָּב ִרים יא ,כב)

יח ֶאת ַה ַ ּק ָּלה;
ֹאמרֲ :ה ֵּרי ֲאנִ י קוֹ ֵּרא ּ ָפ ָר ָשה ָק ָשה ּו ַמ ִ ּנ ַ
'ש ָּּמא ּת ַ
– ֶׁ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר

(שם לב,
ָּ

"כי לֹא ָּד ָּבר ֵּׁרק הוּ א ִמ ֶּׁכם" – ָּּד ָּבר,
מז)ִּ :

יקים הוּ א ,לֹא ֵּׁר ָּ
ֶׁש ַא ֶּׁתם אוֹ ְמ ִרים ֵּׁר ִ
יקה ִהיא ֶׁא ָּּלא ִמ ֶּׁכםִּ ,כי הוּ א
ֹאמרָּ :ל ַמ ְד ִּתי ֲה ָּלכוֹ ת ַּדי ִליַּ ,ת ְלמוּד
יכםֶׁ ,ש ּלֹא ּת ַ
יכם ְוא ֶֹׁר ְך ְי ֵּׁמ ֶׁ
ַח ֵּׁ ּי ֶׁ
לוֹ ַמרִּ :כי ִאם ִּת ְש ְמרוּ ן ֶׁאת ָּּכל ַה ִּמ ְצ ָּוה ַה ּזֹאת – ָּּכל ַה ִּמ ְצ ָּוהְ .ל ַמד
יע ָּך,
"ל ַמ ַען הוֹ ִד ֲ
(שם ח ,ג) ְ
ִמ ְד ָרש; ֲה ָלכוֹ ת ְו ַא ָ ּגדוֹ תְ ,ו ֵּׁכן הוּ א אוֹ ֵּׁמר ָּ
"כי ַעל ָּּכל מוֹ ָּצא
ִּכי לֹא ַעל ַה ֶּׁל ֶׁחם ְל ַב ּדוֹ ִי ְח ֶׁיה ָּה ָּא ָּדם" – ֶׁזה ִמ ְד ָּרש; ִּ
ּ ִפי ה' ִי ְח ֶׁיה ָּה ָּא ָּדם" – ֵּׁא ּלוּ ֲה ָּלכוֹ ת ְו ַא ָּ ּגדוֹ תְ .ו ֵּׁכן הוּ א אוֹ ֵּׁמר

(מ ְש ֵּׁלי
ִ

יבה ח ְֹר ִפי ָּד ָּבר"; ְואוֹ ֵּׁמר
"ח ַכםּ ְ ,בנִ יְ ,ו ַש ַּמח ִל ִ ּביְ ,ו ָּא ִש ָּ
כז ,יא)ֲ :
"בנִ יִ ,אם ָּח ַכם ִל ֶׁ ּב ָּךִ ,י ְש ַמח ִל ִ ּבי ַגם ָּאנִ י"'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםּ .ו ִמי ֶזה
כג ,טו)ּ ְ :

(שם
ָּ

ַּב ּדוֹ ר ַה ֶּזה יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ּ ָפ ֵּארֶ ,ש ָּז ָכה ְל ַס ֵּ ּים ּו ְל ַט ֵּ ּיל ְו ִל ְהיוֹ ת ְּב ָכל ְמקוֹ מוֹ ת
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ָשהַ ,עד ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְלמֹד ָּב ַר ִּביםִ ,אם לֹא ִמי ֶש ִ ּצ ֵּ ּית ֶאת
נו ַז"לְ ,ו ָל ַמד ַּב ֶּד ֶר ְך ֶש ּלוֹ ְ .ו ַעל ֵּּׁכן ִמי ָּיכוֹ ל ַל ֲח ֹגר ָּמ ְתנָּ יו ְל ַד ֵּׁ ּבר
ַר ֵּּב ּ
ָּ ּב ַר ִ ּבים ְּכ ֶׁש ֵּׁ ּביתוֹ ֵּׁריק ִמ ֶּׁל ֶׁחם ְו ִש ְמ ָּלהֶׁ ,שהוּ א ָּ ּכל ִמינֵּׁ י ִל ּמוּ ֵּׁדי ַה ּתוֹ ָּרה
יתי ֵּׁאין ֶׁל ֶׁחם ְו ֵּׁאין ִש ְמ ָּלה,
וּב ֵּׁב ִ
ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ְּכמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ְי ַש ְע ָּיה ג ,ז)ְ " :
ימנִ י ְק ִצין ָּעם" ְוגוֹ 'ְ .ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ַש ָּּבת קכ ע"א):
לֹא ְת ִש ֻ
יתי ֵּׁאין ֶׁל ֶׁחם ְו ֵּׁאין ִש ְמ ָּלה" – ' ֶׁש ֵּׁאין ְ ּב ָּי ִדי לֹא ִמ ְק ָּרא ְולֹא
וּב ֵּׁב ִ
" ְ
ִמ ְשנָּ ה ְולֹא ְ ּג ָּמ ָּרא'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםַ .ה ִאם ִ ּב ְש ִביל ֶׁשהוּ א ָּ ּב ִקי ְ ּב ֵּׁאילוּ
ַמ ֶּׁס ְכ ּתוֹ ת ְו ַכ ָּּמה ּ ִפ ְל ּפוּ ִלים ְוכוּ ' ְונִ ְק ָּרא ְּכ ָּבר ָּ ּגאוֹ ן ְוכוּ 'ְ ,ו ָּיכוֹ ל ְל ַהנְ ִהיג
ַ ּבחוּ ִרים ְו ִל ְש ּפ ְֹך ָּּד ָּמם ַּכ ַּמ ִים ִאם ֵּׁאינָּ ם ְיכוֹ ִלים ( ַמ ְצ ִל ִיחים) ַ ּב ְ ּב ִחינָּ ה
ֶׁש ּבוֹ ֲחנִ ים אוֹ ָּתם?! ַמה ַא ָּּתה יוֹ ֵּׁד ַע ַמה ּ ֶׁשעוֹ ֵּׁבר ַעל ַ ּבחוּ ִרים ָּ ּב ִע ִּתים
ַה ָּּללוּ ְוכוּ '?!
יכים ֵּׁל ַידע
ְו ָּד ָּבר ֶׁזה נוֹ ֵּׁהג ַ ּגם ֵּׁ ּבין ַאנְ ֵּׁשי ְשלוֹ ֵּׁמנוּ ֶׁ ,ש ְ ּצ ִר ִ
ֶׁש ַא ֲח ָּריוּ ת ְ ּגדוֹ ָּלה ִהיא ־ ְל ַד ֵּׁ ּבר ִעם ְ ּבנֵּׁ י ַה ְ ּנעוּ ִרים! ִ ּכי ְ ּב ֶׁר ַגע ַקל ָּיכוֹ ל

ְל ָּע ְק ָּרםַ ,חס ְו ָּשלוֹ םֵּׁ ,מ ַה ּש ֶֹׁרש ְוכוּ 'ְ .ו ַעל ֵּּׁכן ִמי ֶׁש ּיוֹ ֵּׁד ַע ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְג ֵּׁעי
ַמ ְכאוֹ ָּביו ְו ֵּׁאינוֹ ָּיכוֹ ל ְל ַד ֵּׁ ּבר ִע ָּּמם ־ ִי ֵּּׁתן ּ ִפיו ֶׁ ּב ָּע ָּפרְ ,ו ַאל ַי ְח ִליש ַּד ַעת
נֶׁ ֶׁפש ֶׁא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵּׁאלִּ .כי ָּצ ִר ְ
יך ֶׁש ֵּׁ ּי ַדע ִּכי ְ ּבנַ ְפשוֹ הוּ א .וּ ִמי ָּשם אוֹ תוֹ
הוּביו ֶׁשל
ְל ַשר וּ מוֹ ֵּׁשל ־ ִל ְר ּדוֹ ת וּ ְל ַב ּזוֹ ת וּ ְל ַה ֲח ִליש ַּד ַעת ָּ ּבנָּ יו ֲא ָּ
ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֶׁש ֵּׁהם ְ ּבנֵּׁ י ַה ְ ּנעוּ ִרים?! ְו ֵּׁאין ָּּכאן ַה ָּּמקוֹ ם ְל ַה ֲא ִר ְ
יך
ָּ ּב ֶׁזה].
יך ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיהַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ָּע ַבר ָּע ֶׁל ָּ
ַעל ָּ ּכל ּ ָּפנִ יםִ ,י ְה ֶׁיה ֵּׁא ְ
יך ְּכ ָּבר ַמה
מד ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ִ ּב ְת ִמימוּ ת
ּ ֶׁש ָּע ַברִ ,אם ַּת ְר ִ ּגיל ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך ִל ְל ֹ
וּב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרה ־ לוֹ ַמר ַה ְּד ָב ִרים ְּכ ִס ְד ָרןִ :מ ְק ָראִ ,מ ְשנָ הּ ְ ,ג ָמ ָרא,
ִ
כו'ַ ,אף ַעל
כו'ַ ,אף ֶש ַּב ְּת ִח ָּלה ֵּאין ַא ָּתה ֵּמ ִבין ַה ּ ֹ
כל ְו ּ
כו' ְו ּ
ִמ ְד ָרש ְו ּ
ּ ִפי ֵּכן ֲחזֹר ַו ֲחזֹרָּ ,אז ִּתזְ ֶּׁכה ְל ַה ְר ִ ּגיש עוֹ ָּל ְמ ָּך ְ ּב ַח ֶׁ ּי ָּ
יךִּ .כי ֵּׁאין עוֹ ד
נְ ִעימוּ ת ְוטוֹ ב ָּ ּבעוֹ ָּלם ְּכמוֹ ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ִ ּב ְת ִמימוּ ת
וּב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרה ְל ֵּׁשם ֵּׁאל עוֹ ָּלםְ .ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ִ
ָּ
ְ
ר ּות)ִ ' :אם ִּת ְז ֶּׁכה ְלאוֹ ַר ְי ָּתא ָּ ּכל אוֹ ת ְואוֹ ת ִי ְה ֶׁיה ַמ ְל ַאך ְל ָּע ְז ְרך' ְוכוּ '.
את ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ִ ּב ְפ ַגם ַה ְ ּב ִרית ־
את ְּכ ָּבר ַ ּב ֶּׁמה ֶׁש ִ ּנ ְט ֵּׁמ ָּ
ְו ַאף ֶׁש ִ ּנ ְט ֵּׁמ ָּ
(ז ַֹהר ָּח ָּדש

הוֹ ָּצ ַאת ֶׁז ַרע ְל ַב ָּּט ָּלהַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִל ְ ּצ ָּלןַ ,אל ִּת ְס ַּת ֵּּׁכל ַעל ֶׁזהּ ְ ,בנִ יְּ ,כ ָּלל!
ִּכי ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ָּא ַמר ּ ַפ ַעם ְלמוֹ ַה ְרנַ " ְּת ַז"לַ :ה ּיוֹ ֵּׁד ַע ַא ָּּתה ַמה ּג ֶֹׁדל ּכ ָֹּח ּה
ֶׁשל ַה ּתוֹ ָּרה?! ִאם ָּא ָּדם ִי ְק ַ ּבע ְל ַע ְצמוֹ ְל ַל ֵּּׁמד ִמ ֵּּׁדי יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ָּּכ ְך ְו ָּכ ְך
ילנּ וּ ִמן ַה ּבוֹ ץ
ְוכוּ 'ֲ ,א ַזי ַה ּתוֹ ָּרה ְ ּב ַע ְצ ָּמ ּה ַּת ִ ּצ ֶׁ

ימן יט;
( ַע ֵּׁ ּין ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ן ִס ָּ

יב ַא
וייסט ֶּׁדען ּכ ַֹח פוּ ן ִּדי ּתוֹ ָּרה? אוֹ ּ
ַח ֵּׁ ּיי מוֹ ֲה ַר"ן ִס ָּימן תקעג)ּ [ .דוּ ֵּׁו ְ
ֶׁמענְ ְטש ָּזאל ִז ְ
ערנֶׁ ען ָּּכ ְך ְו ָּכ ְך ְוכוּ ',
עדען ָּטאג צוּ ֶׁל ְ
יך קוֹ ֵּׁב ַע ַזיין ֶׁי ֶׁ
אטע ְוכוּ ' ְוכוּ '].
עפן פוּ ן ְ ּב ָּל ֶׁ
יהם ַא ֵּׁליין ַארוֹ יס ְש ֶׁל ּ ְ
ֶׁוועט ִדי ּתוֹ ָּרה ִא ְ

וּכ ַמ ֲא ַמר ַה ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש (ח"ג פ' ע"ב)' :לֹא ִא ְת ַד ֵּּׁכי ַ ּבר נַ ש ְל ָּע ְל ִמין
ְ
לא ְמ ַק ְ ּב ִלים
ֶׁא ָּּלא ְ ּב ִמ ִּלין ְּדאוֹ ַר ְי ָּתאּ ְ ,ב ִגין ָּּכ ְך ִמ ִ
ילין ְּדאוֹ ַר ְי ָּתא ֹ
ֻט ְמ ָּאה' ְוכוּ 'ְ .ו ָּא ַמר ֵּׁא ִל ָּ ּיהוּ ַה ָּ ּנ ִביא ( ַּת ָּ ּנא ְד ֵּׁבי ֵּׁא ִל ָּ ּיה ּו ַר ָּּבה ּ ֶׁפ ֶׁרק יח)ִּ ' :ד ְב ֵּׁרי
בא
ּתוֹ ָּרה ִמ ְק ֶׁוה ָּט ֳה ָּרה ִהיא ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְ ּב ָּכל ְמקוֹ מוֹ ת מוֹ ְשבוֹ ָּתםֹ ּ ,
וּ ְר ֵּׁאהַּ ,כ ָּּמה ְ ּגדוֹ ָּלה ּכ ָֹּח ּה ֶׁשל ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ְּמ ַט ֶׁה ֶׁרת ֶׁאת ּפוֹ ְש ֵּׁעי ִי ְש ָּר ֵּׁאל
וּבה ֲא ִפ ּלוּ ֵּׁמ ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ֶׁש ְ ּב ָּי ָּדםֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר
ִ ּב ְז ַמן ֶׁשעוֹ ִשים ְּתש ָּ
יכם ַמ ִים ְטהוֹ ִרים וּ ְט ַה ְר ֶּׁתם ִמ ּכֹל
ְ(י ֶׁח ְז ֵּׁקאל לו ,כה)ְ " :ו ָּז ַר ְק ִּתי ֲע ֵּׁל ֶׁ
יכם" ְוגוֹ 'ְ ,ו ֵּׁאין ַמ ִים ֶׁא ָּּלא ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרה
יכם וּ ִמ ָּּכל ִ ּג ּלוּ ֵּׁל ֶׁ
ֻט ְמאוֹ ֵּׁת ֶׁ
ֶׁש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ְּ(ת ִה ִּלים יב ,ז)ִ " :א ְמרוֹ ת ה' ֲא ָּמרוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת"' ְוגוֹ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
וּב ְפ ָּר ֵּׁטי ּ ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ַע ְכ ָּשו ְ ּבעוֹ ְד ָּך ְ ּב ַב ֲחרוּ ְת ָּךֶׁ ,ש ֵּׁאין ָּע ֶׁל ָּ
על
ִ
יך ֹ
ּ ַפ ְרנָּ ָּסהִ ,אם ַּת ְר ִ ּגיל ַע ְצ ְמ ָּך ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁזה ־ ַל ֲחזֹר ַה ְר ֵּׁ ּבה ַה ְר ֵּׁ ּבה ּ ְפ ָּר ִקים

ימנֵּׁ י ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך ְוכוּ ' ְוכוּ ' ְועוֹ ד ַמה
ִמ ְשנָּ יוֹ ת ְו ַד ּ ִפים ְ ּג ָּמ ָּרא ְו ִס ָּ
ֶׁש ִּת ְק ַ ּבע ְל ַע ְצ ְמ ָּךָּ ,אז ְלעוֹ ָּלם ְּכ ָּבר ִּת ְה ֶׁיה ָּר ִגיל ָּ ּב ֶׁזהְ ,ו ַעד ִז ְקנָּ ה ְו ַעד
יבה לֹא ַּת ְפ ִסיקְ .ו ָּא ְמרוּ ַ ּב ִּמ ְד ָּרש (ק ֶֹׁה ֶׁלת ַר ָּּבה יא ,יד)ְ " :ש ַמח ָּ ּבחוּ ר
ֵּׁש ָּ
ְ ּב ַי ְלדוּ ֶׁת ָּ
יך" (ק ֶֹׁה ֶׁלת יא ,ט) – ' ִמי ָּ ּג ַרם ְל ָּך ְל ִה ָּ ּב ֵּׁחר ְ ּב ִז ְקנוּ ְת ָּך? ּתוֹ ָּרה

ֶׁש ָּּל ַמ ְד ָּּת ְ ּב ַי ְל ּדוּ ְת ָּך' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי רוֹ ִאים ֵּׁ ּבין ַאנְ ֵּׁשי ְשלוֹ ֵּׁמנוּ ִמי
ֶׁש ִ ּצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ְו ִה ְר ִ ּגיל ֶׁאת ַע ְצמוֹ לוֹ ַמר ַה ְר ֵּׁ ּבה ַה ְר ֵּׁ ּבהַ ,על ְי ֵּׁדי
ֶׁזה ָּז ָּכה ְ ּב ֶׁמ ֶׁש ְך ַח ָּ ּייו ְל ַס ֵּׁ ּים ּ ְפ ָּע ִמים ֵּׁאין ִמ ְס ּ ָּפר ֶׁאת ָּּכל ַה ּתוֹ ָּרה ֻּכ ָּּל ּה
תוּביםִ ,מ ְשנָּ יוֹ תּ ַ ,ב ְב ִליְ ,ירוּ ַש ְל ִמיּ ,תוֹ ֶׁס ְפ ָּּתא,
יאיםְּ ,כ ִ
– ּתוֹ ָּרה ,נְ ִב ִ
ְו ָּכל ַה ִּמ ְד ָּר ִשים ְו ִס ְפ ֵּׁרי ַה ּז ַֹהר ַה ָּ ּקדוֹ ש ְו ַה ִּת ּקוּ נִ ים ְוכוּ ' ְוכוּ ' ־ וּ ֵּׁמרֹב
לא ָּזכוּ ְל ִז ָּּכרוֹ ןַ ,על ָּ ּכל
כלְ ,ו ִאם ֲא ִפ ּלוּ ֵּׁיש ֶׁש ּ ֹ
ַה ֲח ָּז ָּרה ֵּׁהם זוֹ ְכ ִרים ַה ּ ֹ

יהם
יהם ַמה ֶׁש ְּמ ַח ֶּׁכהַ ,א ְש ֵּׁר ֶׁ
ּ ָּפנִ ים ָּשם ָּ ּבעוֹ ָּלם ָּה ֶׁע ְליוֹ ן ְמ ַח ֶּׁכה ֲע ֵּׁל ֶׁ
ְו ַא ְש ֵּׁרי ֶׁח ְל ָּקם!
ְו ָּא ַמר ֵּׁא ִל ָּ ּיהוּ ַה ָּ ּנ ִביא ( ְּב ַת ָּ ּנא ְד ֵּׁבי ֵּׁא ִל ָּ ּיה ּו ַר ָּּבה ּ ֶׁפ ֶׁרק ד)ְ " :ולֹא ָּקם נָּ ִביא
עוֹ ד ְ ּב ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְּכמ ֶֹׁשה ֲא ֶׁשר ְי ָּדעוֹ ה' ּ ָּפנִ ים ֶׁאל

ּ ָּפנִ ים" ְּ(ד ָּב ִרים לד ,י)

–

' ַמה אוֹ ר ּ ָּפנִ ים ֶׁשל ַמ ְע ָּלה ַק ָּ ּים ְלעוֹ ָּלם וּ ְלעוֹ ְל ֵּׁמי עוֹ ָּל ִמיםָּּ ,כ ְך ְמאוֹ ר
(שם לד ,ז)" :וּ מ ֶֹׁשה
ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ָּ
ּ ָּפנָּ יו ֶׁשל מ ֶֹׁשה נִ ְכנַ ס ִע ּמוֹ ְל ֵּׁבית עוֹ ָּלמוֹ ֶׁ ,
ֶׁ ּבן ֵּׁמ ָּאה ְו ֶׁע ְש ִרים ָּשנָּ ה ְ ּבמֹתוֹ לֹא ָּכ ֲה ָּתה ֵּׁעינוֹ ְולֹא נָּ ס ֵּׁלחֹה"'; ְולֹא
מ ֶֹׁשה ִ ּב ְל ַבדֶׁ ,א ָּּלא ָּּכל ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם ֶׁשעוֹ ֵּׁסק ַ ּב ּתוֹ ָּרה ִמ ַ ּק ְטנוּ תוֹ ְו ַעד
ִז ְקנָּ תוֹ וּ ֵּׁמתּ ֶׁ ,ב ֱא ֶׁמת לֹא ֵּׁמתֶׁ ,א ָּּלא הוּ א ֲע ַד ִין ַ ּב ַח ִ ּיים ְלעוֹ ָּלם וּ ְלעוֹ ְל ֵּׁמי
עוֹ ָּל ִמיםֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר

(שמ ּו ֵּׁאל־א כה ,כט):
ְ

" ְו ָּה ְי ָּתה נֶׁ ֶׁפש ֲאדֹנִ י ְצרוּ ָּרה

ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֵּׁאת ה' ֱאל ֶֹׁק ָּ
יך"; ַמ ִ ּקיש ַה ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם ַה ַ ּצ ִּדיק ֶׁאל
ֱאל ִֹקיםַ :מה ֱאל ִֹקים ְי ֵּׁהא ְשמוֹ ַה ָּ ּגדוֹ ל ְמב ָֹּר ְך ַחי ְו ַק ָּ ּים ְלעוֹ ָּלם
וּל ָּע ְל ֵּׁמי עוֹ ָּל ִמיםָּּ ,כ ְך ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם ֶׁש ָּע ַסק ַ ּב ּתוֹ ָּרה ָּ ּכל ָּי ָּמיו ,וּ ֵּׁמת,
ְ
ֲה ֵּׁרי הוּ א ַ ּב ַח ִ ּייםַ ,ו ֲע ַד ִין עוֹ ד לֹא ֵּׁמת ְוהוּ א ַחי ְלעוֹ ָּלם וּ ְלעוֹ ְל ֵּׁמי

יכן נִ ְש ָּמתוֹ ? ַּת ַחת ִּכ ֵּּׁסא ַה ָּּכבוֹ ד'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ַעל ֵּּׁכן ָּל ָּּמה
עוֹ ָּל ִמיםְ .ו ֵּׁה ָּ
לא
פל ָּּכ ְך ְ ּב ַד ְע ְּת ָּך ַמה ּ ֶׁש ֶׁ ּזה אוֹ ֵּׁמר הוּ א ַמה ּ ֶׁש ֶׁ ּזה לוֹ ֵּׁעג ִמ ְּמ ָּך?! ֲה ֹ
ִּת ּ ֹ

יך ְל ִה ְס ַּת ֵּׁ ּכל ַעל ַע ְצ ְמ ָּךְ ,ו ֵּׁאין עוֹ ד ֵּׁמ ִבין ָּע ֶׁל ָּ
ַא ָּּתה ָּצ ִר ְ
יך ְּכמוֹ ַא ָּּתה
ְ ּב ַע ְצ ְמ ָּךְ ,ו ַא ָּּתה רוֹ ֶׁאה ֶׁש ּפוֹ ְר ִחים ַה ָּ ּי ִמים ְו ַה ֵּּׁלילוֹ ת ְו ִאי ֶׁא ְפ ָּשר
ְל ָּת ְפ ָּסם ְּכ ָּללְ ,ועוֹ ד ְמ ַעט ְּב ָקרוֹ ב ַמ ָּמש ְּכ ָבר ַּת ְחזֹר ְל ָע ְל ָמא ְּד ָּא ֵּׁתי
ְוכוּ 'ְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ִּת ְת ַי ּ ֵּׁשב ְ ּב ַע ְצ ְמ ָּךִ ,אם ֵּׁאין ְל ָּך ֲה ָּבנָּ ה ָּ ּכל ָּּכ ְך טוֹ ָּבה ְוכוּ '
מד
ַא ָּּתה ּ ָּפטוּ ר ִמ ִּל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשה?! ַּת ְר ִ ּגיל ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך ִל ְל ֹ

ימי נַ ֲערוּ ְת ָּך ַעד
ְ ּב ַד ְר ּכוֹ ַה ָּ ּנ ִעים ֶׁשל ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לְ ,ו ָּאז טוֹ ב ְל ָּך ִמ ֵּׁ

ִז ְקנוּ ְת ָּךְּ ,כ ַמ ֲא ָּמ ָּרם ַז"ל ( ַמ ֶּׁס ֶׁכת סוֹ ְפ ִרים ּ ֶׁפ ֶׁרק טז)ַ ' :ה ּתוֹ ָּרה ְמ ַש ֶּׁמ ֶׁרת ִמ ָּ ּכל
ַרע ִמ ַ ּק ְטנוּ תוֹ ְו ַעד ִז ְקנָּ תוֹ ְונוֹ ֶׁתנֶׁ ת לוֹ ַא ֲח ִרית טוֹ ב ְו ִת ְק ָּוה' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין
ָּשםְ .ו ַאף ֶׁש ָּ ּק ֶׁשה ְו ָּכ ֵּׁבד ָּע ֶׁל ָּ
אד ְונִ ְד ֶׁמה ְל ָּךֶׁ ,ש ֵּׁאין
אד ְמ ֹ
יך ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ְמ ֹ
הוּבי ָּא ִחיִ ,מ ּק ֶֹׁדם ֶׁש ּזוֹ ִכים ְל ַה ְר ִ ּגיש נְ ִעימוּ ת
ֶׁזה ִל ּמוּ ד ְּכ ָּללֲ ,א ִ
עלְ .ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ַה ּתוֹ ָּרהְ ,צ ִר ִ
יכים ְל ַק ֵּׁ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך ֹ
ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ( ְּד ָּב ִרים ַר ָּּבה נ ,ג)ַ ' :מה ַה ּ ֶׁש ֶׁמןְּ ,ת ִח ָּּלתוֹ ַמר ְוסוֹ פוֹ ָּמתוֹ ק ָּּכ ְך
ִּד ְב ֵּׁרי ּתוֹ ָּרהָּ ,א ָּדם ִמ ְצ ַט ֵּׁער ָּ ּב ֶׁהן ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ְועוֹ ֶׁשה ָּ ּב ֶׁהן ַא ֲח ִרית טוֹ ָּבה,
אד"'.
ית ָּך ִמ ְצ ָּער ְו ַא ֲח ִר ְ
אש ְ
ֶׁש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ( ִא ּיוֹ ב ח ,ז)ְ " :ו ָּה ָּיה ֵּׁר ִ
ית ָּך ִי ְש ֶׁ ּגה ְמ ֹ
וּב ֱא ֶׁמת ַ ּב ְּת ִח ָּּלה ַּכ ָּּמה ִמינֵּׁ י ְמ ִרירוּ ת עוֹ ְב ִרים ַעל ָּה ָּא ָּדםֶׁ ,ש ַה ּתוֹ ָּרה
ֶׁ
(שמוֹ ת טו ,כג)ִ ,מ ּ ְפנֵּׁ י
ָּמ ָּרה לוֹ ִ ּב ְת ִח ָּ ּלתוֹ ְ ,ו ַה ּ ַט ַעם ־ " ִ ּכי ָּמ ִרים ֵּׁהם" ְ
ֶׁש ַּמ ְר ִ ּגיש ֶׁאת ְמ ִרירוּ ת ֲעווֹ נוֹ ָּתיו ,וּ ִב ְפ ָּרט ּ ְפ ָּג ֵּׁמי ַה ְ ּב ִרית ֶׁש ּ ָּפ ַגם ְו ִל ְכ ֵּׁל ְך
ֶׁאת נִ ְש ָּמתוֹ ְ ,ו ַע ְכ ָּשו ְּכ ֶׁש ָּ ּבא ְל ַכ ֵּׁ ּבס ֶׁאת ַה ְ ּנ ָּש ָּמה ־ ַמ ְת ִחיל ְל ַה ְר ִ ּגיש
ֶׁאת ַה ְּכ ֵּׁאבְ ,ו ֵּׁא ּלוּ ַה ְּס ֵּׁפקוֹ ת ָּה ַר ִ ּבים ֶׁש ֵּׁ ּיש ְ ּב ָּד ָּבר ֶׁזהַ " :ה ִאם ֶׁזהוּ
ִל ּמוּ ד"? " ַה ִאם זוֹ ִהי ֶּׁד ֶׁר ְך"? ֲא ָּבל ְּכ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ִה ְת ּבוֹ נֵּׁ ןֲ " :הלֹא ַעד
ַע ְכ ָּשו ָּע ָּשה ַמה ּ ֶׁש ָּע ָּשהֵּׁ ,א ְ
יך ִי ְז ֶׁ ּכה ְל ַה ְר ִ ּגיש ֵּּׁת ֶׁכף וּ ִמ ָּ ּיד ְמ ִתיקוּ ת
וּ נְ ִעימוּ ת ַה ּתוֹ ָּרה"?!
על
ְו ַעל ֵּּׁכן ְּכ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ַס ֵּּׁלק ַּד ְע ּתוֹ ְועוֹ ֶׁשה ַע ְצמוֹ ' ְּכשוֹ ר ְל ֹ
ְו ַכ ֲחמוֹ ר ְל ַמ ּ ָּשא' ־ ָּאז סוֹ ף ַה ָּּכבוֹ ד ָּלבוֹ אֶׁ ,ש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַא ֲה ַבת ַה ּתוֹ ָּרה
וּ ַמ ָּּמש לֹא ִי ְר ֶׁצה ְל ִה ּ ָּפ ֵּׁרד ִמ ֶּׁמ ָּ ּנה ְּכ ָּללִּ ,כי ַי ְר ִ ּגיש ֶׁש ּזוֹ ִח ּיוּ ת נַ ְפשוֹ
ַמ ָּּמש ְו ַה ּתוֹ ָּרה ַּת ְכנִ יס ְ ּב ָּך ַה ְכנָּ ָּעה ֲא ִמ ִּתית .וּ ִב ְפ ָּרט ֶׁש ִּת ְל ַמד ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך

מד ְ ּב ַפ ְשטוּ ת ־ ָּאז ִּת ְת ַ ּב ֵּּׁטל ִמ ְּמ ָּך ָּּכל ַה ֵּׁ ּישוּ תְ ,ו ִת ְז ֶּׁכה
ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ִל ְל ֹ
ְ
וּכ ֶׁש ִּת ְז ֶּׁכה
ְל ַד ֵּׁ ּבק ַע ְצ ְמ ָּך ְ ּבאוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַרך ַה ְּמ ֻל ָּ ּבש ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרהְ ,

ְל ִב ּטוּ ל ְו ַה ְכנָּ ָּעה ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ־ ָּאז ָּּתבוֹ א ִל ְד ֵּׁבקוּ ת ְ ּגדוֹ ָּלה ְ ּבנ ַֹעם ֲה ָּו ָּי"ה
יכלוֹ ְּ(ת ִה ִּלים כז ,ד)ְ ,ו ָּי ִאיר ָּע ֶׁל ָּ
יך ֶׁש ַפע ַה ַּד ַעת ְ ּב ֶׁה ָּא ָּרה
וּל ַב ֵּׁ ּקר ְ ּב ֵּׁה ָּ
ְ
ייזער
לא ִת ְה ֶׁיה ַ ּב ֶׁ
הב ֶׁאת ָּ ּכל ֶׁא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵּׁאלְ ,ו ֹ
ֲעצוּ ָּמהְ ,ו ִת ְז ֶּׁכה ֶׁל ֱא ֹ
ַל ְמ ָּּדן ( ַל ְמ ָּּדן ַק ּ ְפ ָּדן) ָּהעוֹ ֵּׁקר ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ִמן ָּהעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה וּ ֵּׁמ ָּהעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא
ַמ ָּּמשְ ,וגוֹ ֵּׁרם ְק ָּטטוֹ ת וּ ְמ ִריבוֹ ת ִעם ָּ ּכל ֶׁא ָּחד ְל ַה ְראוֹ ת ֶׁשהוּ א ֵּׁאינוֹ
סוּליו ֵּׁמרֹב ּ ִפ ְל ּפוּ לוֹ ְו ִח ּדוּ דוֹ ְוכוּ ',
יוֹ ֵּׁד ַע ְּכלוּ ם ְוהוּ א ֵּׁאינוֹ ָּ ּבא ְל ַק ְר ָּ
וּבוֹ ֵּׁעט ְ ּב ִמי ֶׁש ַרק מוֹ ֵּׁצא ,לֹא ֵּׁכן ִמי ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמד ּתוֹ ָּרה ִל ְש ָּמ ּה ־ יוֹ ֵּׁשב
לא יוֹ ַד ַעת ִמ ֶּׁמנּ וּ ְ ,וזוֹ ֶׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ַמ ֶּׁס ֶׁכת ַא ַחר
ְ ּב ֶׁק ֶׁרן ָּז ִויתְ ,ושוּ ם ְ ּב ִר ָּ ּיה ֹ
ַמ ֶּׁס ֶׁכת ְוכוּ ' ,וּ ְמ ַט ֵּׁ ּיל ְ ּב ָּכל ֶׁח ְל ֵּׁקי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,ושוּ ם ְ ּב ִר ָּ ּיה ֵּׁאינָּ ּה
יוֹ ַד ַעת ִמ ֶּׁמנּ וּ ַ ,א ְש ֵּׁרי לוֹ ְו ַא ְש ֵּׁרי ֶׁח ְלקוֹ .
אדְ ,ו ָּראוּ י ְל ַה ֲא ִר ְ
וּב ֱא ֶׁמת ֵּׁיש ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָּ ּב ֶׁזהִּ ,כי
ֶׁ
אד ְמ ֹ
יך ָּ ּב ֶׁזה ְמ ֹ
ַה ּתוֹ ָּרה ִהיא ַח ֵּׁ ּיינוּ ְוא ֶֹׁר ְך ָּי ֵּׁמינוּ ַ ,א ְך ְּכ ָּבר נִ ְת ָּא ֵּׁר ְךַ ,על ֵּּׁכן ֲא ַק ֵּׁ ּצרְ .ו ִאם
ִי ְר ֶׁצה ַה ּ ֵּׁשם ,עוֹ ד ֲחזוֹ ן ַל ּמוֹ ֵּׁעדְ ,ל ַה ֲא ִר ְ
יך ְ ּב ִד ּבוּ ִרים טוֹ ִבים וּ ְר ָּאיוֹ ת

לא ְל ַה ְקשוֹ ת שוּ ם
ְ ּברוּ רוֹ ת ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּ ת ֲעצוּ ָּמה ְל ַצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לְ ,ו ֹ
ֻק ְשיוֹ ת ַעל ֶׁזה ְּכ ָּללְ .ו ַעל ֵּּׁכן ַמה ּ ֶׁש ָּע ַבר ָּע ֶׁל ָּ
יך ַעד ַע ְכ ָּשו ־ ְּכ ָּבר ָּע ַבר,
מד ַעל ַר ְג ֶׁל ָּ
וּב ַרח ְל ָּך ַע ְכ ָּשו ֶׁאל ַה ּתוֹ ָּרה
יךְ ,
ַעל ָּ ּכל ּ ָּפנִ ים ,קוּ ם ֲע ֹ
ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ,וּ ְק ַבע ְל ַע ְצ ְמ ָּך ִשעוּ ר ּ ָּפשוּ ט ְ ּב ִמ ְשנָּ יוֹ ת וּ ְב ַש"ס וּ ְב ַא ְר ָּ ּב ַעת

ֶׁח ְל ֵּׁקי ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְךְ ,ועוֹ ד ַמה ּ ֶׁש ִּת ְב ַחרַ ,ו ֲחזוֹ ר ַו ֲחזוֹ ר ַּד ּ ִפים ַא ַחר
ַּד ּ ִפים ַעד ֶׁש ִּת ְז ֶּׁכה ְל ַס ֵּׁ ּיםְ ,ו ָּאז ַּת ְת ִחיל עוֹ ד ּ ַפ ַעםְ ,ו ַאל ֵּּׁת ָּח ֵּׁלש ַּד ְע ְּת ָּך

ֵּׁמ ַא ַחר ֶׁש ָּע ַבר ָּע ֶׁל ָּ
יך ַמה ּ ֶׁש ָּע ַבר ְּכ ָּבר ָּ ּכל ָּּכ ְך ַה ְר ֵּׁ ּבה ָּשנִ ים ְוכוּ 'ַ .ו ֲע ַד ִין
לֹא ָּז ִכית ָּל ֶׁזה ,וּ ִמ ָּּכל ֶׁש ֵּּׁכן ֶׁש ָּע ְברוּ ָּע ֶׁל ָּ
יך ַּכ ָּּמה ָּשנִ ים ְ ּב ַב ָּּט ָּלה ְוכוּ ' ־
ַאל ִּת ְצ ַט ֵּׁער ְו ַאל ֵּּׁת ָּח ֵּׁלש ַּד ְע ְּת ָּך! ִּכי ְּכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ַ ּב ִּמ ְד ָּרש

( ְּד ָּב ִרים ַר ָּּבה לג ,ח)ְּ :כ ִתיב ( ְּד ָּב ִרים לג ,ד)ּ " :תוֹ ָּרה ִצוָּּ ה ָּלנוּ מ ֶֹׁשה מוֹ ָּר ָּשה"
– ' ַאל ִּת ְק ֵּׁרי מוֹ ָּר ָּשה ֶׁא ָּּלא ְירֻ ּ ָּשה ְירֻ ּ ָּשה ִהיא ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְלעוֹ ָּלםָּ ,מ ָּשל
ְל ֶׁבן ְמ ָּל ִכים ֶׁש ִ ּנ ְש ָּ ּבה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָּ ּיםֲ ,א ִפ ּלוּ ְל ַא ַחר ַּכ ָּּמה ָּשנִ ים ֵּׁאינוֹ
ּבוֹ ש ַל ֲח ֹזרִ ,מ ּ ְפנֵּׁ י ֶׁשהוּ א אוֹ ֵּׁמר ־ ִל ֻיר ּ ַשת ֲאבוֹ ַתי ֲאנִ י חוֹ ֵּׁזרָּּ ,כ ְך
ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכםֶׁ ,שהוּ א ּפוֹ ֵּׁרש ִמן ַה ּתוֹ ָּרה ְו ָּה ַל ְך ְו ִה ְת ַע ֵּּׁסק ִ ּב ְד ָּב ִרים
ֲא ֵּׁח ִריםֲ ,א ִפ ּלוּ ְל ַא ַחר ַּכ ָּּמה ָּשנִ ים הוּ א ְמ ַב ֵּׁ ּקש ַל ֲחזֹרֵּׁ ,אינוֹ ּבוֹ ש,
ִמ ּ ְפנֵּׁ י ֶׁשאוֹ ֵּׁמרִ :לירוּ ַשת ֲאבוֹ ַתי ֲאנִ י חוֹ ֵּׁזר'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ַעל ֵּּׁכן ְיכוֹ ִלים
ַל ֲעשוֹ ת ַה ְת ָּח ָּלה ַעל ָּ ּכל ּ ָּפנִ ים ֵּׁמ ֶׁר ַגע ֶׁזה.
ְו ַי ַען ֶׁש ָּ ּכל ַה ּקוּ נְ ְט ֵּׁרס ַה ֶׁ ּזה ,נִ ְבנָּ ה וּ ְמ ֻי ָּּסד ַעל ַה ְת ָּמ ַדת ַה ִּל ּמוּ ד
וּ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּז ַמןֵּׁ ,א ְ
אד ֶׁאת ַה ְ ּז ַמן ַה ָּ ּי ָּקר,
יך ֶׁש ְ ּצ ִר ִ
אד ְמ ֹ
מר ְמ ֹ
יכים ִל ְש ֹ
ְו ֵּׁאין ְל ָּך ֲא ֵּׁב ָּדה ַּכ ֲא ֵּׁב ַדת ַה ְ ּז ַמןֲ ,א ֶׁשר ְ ּבשוּ ם ָּממוֹ ן ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם ִאי
ֶׁא ְפ ָּשר ִל ְקנוֹ ת ,וּ ְכ ֶׁש ָּ ּבא ָּה ָּא ָּדם ַל ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן ֵּׁמ ַח ָּ ּייו ,וּ ְב ָּש ָּעה
ָּה ַא ֲחרוֹ נָּ ה ָּה ָּיה ְמ ַש ֵּּׁלם ָּ ּכל הוֹ ן ְּד ָּע ְל ָּמאֶׁ ,ש ִ ּי ּ ָּש ֵּׁאר ַ ּב ַח ִ ּייםְ ,ו ֵּׁאין מוֹ ִעיל
יכים ְלנַ ֵּׁ ּצל ַעל ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָּרה
ָּאז ְּכ ָּלל ַּכ ָּ ּידוּ ַעֶׁ ,ו ֱהיוֹ ת ֶׁש ִע ַ ּקר ַה ְ ּז ַמן ְצ ִר ִ
ַה ְ ּקדוֹ ָּשה ַו ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
(שוֹ ֵּׁחר טוֹ ב ְּת ִה ִּלים

לט)ַ " :מ ְר ּ ֵּׁפא ָּלשוֹ ן ֵּׁעץ ַח ִ ּיים"

( ִמ ְש ֵּׁלי טו ,ד)

– זוֹ

ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ( ָּשם ג ,יח)ֵּׁ " :עץ ַח ִ ּיים ִהיא ַל ַּמ ֲח ִז ִ
יקים ָּ ּב ּה"; ִמ ָּּכאן
לא נָּ ַתן ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ּתוֹ ָּרה ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ֶׁא ָּּלא ְּכ ֵּׁדי
ַא ָּּתה ָּל ֵּׁמדֶׁ ,ש ּ ֹ
לא ִי ְהיוּ ֲע ִ
סוּקין ְ ּב ָּלשוֹ ן ָּה ַרע ְולֹא ְ ּב ִד ְב ֵּׁרי ַ ּב ָּּט ָּלהְ ,ו ֵּׁכן ָּּד ִוד אוֹ ֵּׁמר:
ֶׁש ּ ֹ
ִמי רוֹ ֶׁצה ִל ְקנוֹ ת ָּהעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא? ָּא ְמרוּ לוֹ  :וּ ִמי יוּ ַכל ִל ְקנוֹ תוֹ ? ָּא ַמר
ָּל ֶׁהםּ ְ :בזוֹ לֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ( ְּת ִה ִּלים לד ,יד)" :נְ צֹר ְלשוֹ נְ ָּך ֵּׁמ ָּרע"; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
וּל ִמי ֶׁש ֵּׁ ּיש מ ַֹח
ַעל ֵּּׁכן ֶׁה ֱא ַר ְכ ִּתי ָּּכאן אוֹ דוֹ ת ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָּרה ַה ְ ּקדוֹ ָּשהְ ,

ְ ּב ָּק ְד ָּקדוֹ ָּי ִבין ְויוֹ ֶׁדהֶׁ ,ש ֶּׁד ֶׁר ְך ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ִהיא ָּה ֱא ֶׁמתְ ,והוּ א ַקל ְונָּ ִעים,
ַעל ָּּכל ּ ָּפנִ ים ַה ּשוֹ ֵּׁמ ַע ִי ְש ַמע ְו ֶׁה ָּח ֵּׁדל ֶׁי ְח ַּדלַ ,ו ֲאנַ ְחנוּ נַ ְפ ֵּׁשנוּ ִה ַ ּצ ְלנוּ ,
ְוטוֹ ב ְלהוֹ דוֹ ת ְל ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ַעל ָּּכל ַה ֶׁח ֶׁסד ִח ָּ ּנם ֶׁש ָּע ָּשה ִע ָּּמנוּ ,
ימים.
ֲח ָּב ִלים נָּ ְפלוּ ָּלנוּ ַ ּב ְ ּנ ִע ִ

עו ְררות ְל ִּלמוד ֻׁש ְל ָּחן ָּערו ְך ְבכָּ ל ֹיום
ִּה ְת ֹ

אד ,יוֹ ֵּׁתר ִמ ָּ ּכל
אד ְמ ֹ
ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ִה ְז ִהיר ַעל ִל ּמוּ ד ַה ּפוֹ ְס ִקים ְמ ֹ
מד ָּ ּכל ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ֻּכ ָּּלם
ַה ִּל ּמ ִוּדיםְ .ו ָּא ַמרֶׁ ,ש ָּראוּ י ִל ְל ֹ
מד ָּ ּכל ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה ֻש ְל ָּחן־
ֵּׁמר ָּ
ֹאשם ַעד סוֹ ָּפם ְּכ ֵּׁס ֶׁדרִ ,אם ָּיכוֹ ל ִל ְל ֹ
ָּע ְ
רוּך ִעם ָּ ּכל ַה ּ ֵּׁפרוּ ִשים ַה ְ ּגדוֹ ִלים – ַמה ּטוֹ ב! ְו ִאם ָּלאוַ ,על ָּּכל
ּ ָּפנִ ים ִי ְל ַמד ָּ ּכל ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ַה ְ ּק ַט ִ ּנים [ ְמ ַח ֵּׁ ּבר ַר ָּמ"אּ ָּ ,ב ֵּׁאר

אדִּ ,כי ַעל
ֵּׁה ֵּׁ
יטב] ( ֶׁש ָּה ָּיה נִ ְד ּ ַפס ָּאז ִּב ְכ ָּר ִכים ְק ַט ִ ּנים)ְ ,והוּ א ִּת ּקוּ ן ָּ ּגדוֹ ל ְמ ֹ
ְי ֵּׁדי ֲח ָּט ִאים נִ ְת ָּע ֵּׁרב טוֹ ב ְו ַרעְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ּפוֹ ֵּׁסק ֶׁש ְּמ ָּב ֵּׁרר ַה ָּּכ ֵּׁשר
ְו ַה ּ ָּפסוּלַ ,ה ֻּמ ָּּתר ְו ָּה ָּאסוּ רַ ,ה ָּּטהוֹ ר ְו ַה ָּּט ֵּׁמאַ ,על ְי ֵּׁדי ֶׁזה נִ ְת ָּ ּב ֵּׁרר ְונִ ְפ ַרש
ַה ּטוֹ ב ִמן ָּה ַרעְ .ו ָּא ַמרֶ :ש ָּכל ִאיש יִ ְש ְר ֵּא ִלי ְמ ֻח ָ ּיב ִל ְלמֹד ְּב ָכל יוֹ ם
ָויוֹ ם ּפוֹ ְס ִקים ְולֹא יַ ֲעבֹרְ .ו ַאף ִאם הוּ א ָּאנוּ ס ְו ֵּׁאין לוֹ ּ ְפנַ איִ ,י ְל ַמד
ַעל ָּּכל ּ ָּפנִ ים ֵּׁא ֶׁיזה ְס ִעיף ' ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך' ְ ּב ֵּׁא ֶׁיזה ָּמקוֹ ם ֶׁשהוּ אֲ ,א ִפ ּלוּ

רוּךִּ .כי ָּצ ִר ְ
ֶׁש ּלֹא ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֶׁשהוּ א עוֹ ֵּׁמד ַע ָּּתה ַ ּב ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
יך ִל ְלמֹד
ֵּׁא ֶׁיזה ִּדין ְ ּב' ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך' ְ ּב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ ם ָּּכל ְי ֵּׁמי ַח ָּ ּייו .וּ ְכ ֶׁש ֵּׁאינוֹ
"ש ְל ָּחן ָּע ְ
ָּאנוּס ־ ִי ְל ַמד ַּכ ֵּּׁס ֶׁדר ָּּכל ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה ֻ
רוּך" ִמ ֵּּׁדי יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ

יס ֵּׁ ּים ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה ' ֻש ְל ָּחן ָּע ְ
רוּך' ַי ֲחזֹר ְו ַי ְת ִחיל ְל ַל ְּמ ָּדם
וּכ ֶׁש ִ ּי ְגמֹר ִו ַ
ְ
ְּכ ֵּׁס ֶׁדרְ .ו ֵּׁכן ִינְ ַהג ָּּכל ְי ֵּׁמי ַח ָּ ּייו ( ַע ֵּׁ ּין ִשיחוֹ ת ָּה ַר"ן ִס ָּימן כט).
ְו ִה ֵּׁ ּנה ְמב ָֹּאר ְ ּב ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ( ֵּׁח ֶׁלק א' ִס ָּימן ח)ִּ ' :כי ֵּׁיש ַא ְר ָּ ּב ָּעה
ְיסוֹ דוֹ ת ֵּׁאש ,רוּ ַחַ ,מ ִים ָּע ָּפר; וּ ְל ַמ ְע ָּלה ְ ּב ָּש ְר ָּשם ֵּׁהם ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת
וּל ַמ ָּּטה ֵּׁהם ְמע ָֹּר ִבים טוֹ ב ָּו ָּרע [ ְו ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ַדת ָּה ָּא ָּדם –
ֲה ָּו ָּי"הְ ,
וּל ַה ְפ ִריש וּ ְל ַה ְב ִּדיל וּ ְל ַב ֵּּׁטל ָּה ַרע ִמן ַה ּטוֹ ב ְ ּבא ֶֹׁפן ֶׁש ָּ ּי ִאיר
ְל ַה ְפ ִריד ְ
וּל ַה ְב ִּדיל
ּבוֹ ָּּת ִמיד ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ֲה ָּו ָּי"ה]ְ .ו ָּלבוֹ א ָּל ֶׁזה – ְל ַה ְפ ִריש ְ
וּל ַב ֵּּׁטל ָּה ַרע ֵּׁמ ַה ּטוֹ ב – הוּ א ַעל ְי ֵּׁדי ּתוֹ ָּרה וּ ְת ִפ ָּּלהְ ,ו ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָּרה
ְ
ִי ְה ֶׁיה ָּללוּ ן ְל ָּע ְמ ָּק ּה ֶׁשל ֲה ָּל ָּכהַ ,ה ְינוּ ִל ּמוּ ד ּפוֹ ְס ִקיםִּ ,כי ֵּׁיש ְ ּב ַה ּתוֹ ָּרה
ֲא ִח ַיזת ַה ּטוֹ ב ְו ָּה ַרעֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ָּח ִזין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִא ּסוּ ר ְו ֶׁה ֵּּׁתרָּ ,ט ֵּׁמא ְו ָּטהוֹ ר,
ָּּכ ֵּׁשר וּ ָּפסוּ לֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ְ ּב ַה ּתוֹ ָּרהְ ,ו ָּכל ְז ַמן ֶׁש ֵּׁאינוֹ ְמ ָּב ֵּׁרר ַה ֲה ָּל ָּכה ,הוּ א
ְמע ָֹּרב טוֹ ב ָּו ָּרעְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ֵּׁאינוֹ ָּיכוֹ ל ְל ַה ְפ ִריש וּ ְל ַב ֵּּׁטל ָּה ַרע ֵּׁמ ַה ּטוֹ ב,
ְוהוּ א ִ ּב ְב ִחינַ ת ( ִמ ְש ֵּׁלי יא ,כז)ְ " :וד ֵֹּׁרש ָּר ָּעה ְתבוֹ ֶׁאנּ וּ "; ַעד ֲא ֶׁשר הוּ א
ְמ ַע ֵּׁ ּין וּ ְמ ָּב ֵּׁרר ַה ּ ְפ ַסק ֲה ָּל ָּכה וּ ְמ ָּב ֵּׁרר ָּה ָּאסוּ ר ְו ַה ֻּמ ָּּתר ְוכוּ 'ְּ ,ד ַה ְינוּ ַעל
ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ּפוֹ ְס ִקיםֲ ,א ַזי ַמ ְפ ִריש ַה ּטוֹ ב ֵּׁמ ָּה ַרע'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
דוּעֶׁ ,ש ִע ַ ּקר
ְו ָּכ ַתב מוֹ ַה ְרנַ " ְּת ַז"ל ( ְּב ִל ּקו ֵּּׁטי ֲה ָּלכוֹ ת ּ ֶׁפ ַסח ֲה ָּל ָּכה ד')ָּ :י ַ
ָּ ּגלוּ ת ִמ ְצ ַר ִים ָּה ָּיה ְל ַת ֵּׁ ּקן ֵּׁח ְטא ָּא ָּדם ָּה ִראשוֹ ןֶׁ ,ש ּ ָּפ ַגם ְ ּב ֵּׁעץ ַה ַּד ַעת
כל טוֹ ב
טוֹ ב ָּו ָּרעֶׁ ,ש ִ ּב ְש ִביל ֶׁזה ָּה ָּיה ִע ַ ּקר ַה ָּ ּגלוּ תֶׁ ,ש ָּאז נִ ְת ָּע ֵּׁרב ַה ּ ֹ
ָּו ָּרעֵּׁ ,הן ִ ּב ְכ ָּל ִל ּיוּ ת ָּהעוֹ ָּלם ְו ֵּׁהן ִ ּב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ְ ּב ָּכל ָּא ָּדםֶׁ ,ש ִ ּנ ְת ָּע ֵּׁרב ָּּד ָּמיו
ִויסוֹ דוֹ ָּתיוֶׁ ,ש ֶׁא ָּחד ִמ ְת ַ ּג ֵּׁ ּבר ַעל ַה ּ ֵּׁשנִ י ְוכוּ ' ,וּ ִמ ְת ַ ּג ֵּׁ ּבר ָּח ְמרוֹ ָּה ָּעב
ְו ַה ְּמ ֻג ּ ָּשם ְוכוּ 'ֶׁ ,ש ִּמ ּ ָּשם נִ ְמ ָּש ְך מוֹ ִחין ְּד ַק ְטנוּ ת ְוכוּ 'ְ ,ו ַה ְ ּג ֻא ָּּלה ָּה ְי ָּתה
יא ָּך ֶׁאת ָּה ָּעם
ִ ּב ְזכוּ ת ַה ּתוֹ ָּרהְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ְשמוֹ ת ג ,יב)ּ ְ " :בהוֹ ִצ ֲ

יהם
ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ַּת ַע ְבדוּ ן ֶׁאת ָּה ֱאל ִֹקים ַעל ָּה ָּהר ַה ֶׁ ּזה"ֶׁ ,ש ָּאז ֵּׁה ִאיר ֲע ֵּׁל ֶׁ
וּע עוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאֶׁ ,ש ֵּׁהם ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרהִּ ,כי ַה ֲה ָּלכוֹ ת ֶׁש ּזוֹ ִכין
ַש ֲעש ַ
וּע עוֹ ָּלם
מדּ ִ ,ב ְפ ָּרט ִמי ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ְל ַח ֵּּׁדש ָּ ּב ֶׁהןֶׁ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַש ֲעש ַ
ִל ְל ֹ
ַה ָּ ּבאּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (נִ ָּּדה עג ע"א)ָּ ' :כל ַה ּשוֹ נֶ ה ֲה ָלכוֹ ת ְּב ָכל יוֹ ם ֻמ ְב ָטח לוֹ
יעה,
הוא ֶּבן עוֹ ָלם ַה ָּבא'ִּ ,כי ְּכ ֶׁש ִ ּנ ְת ַח ֵּּׁדש ֲה ָּל ָּכה ,נִ ְת ַח ֵּּׁדש ֵּׁש ֶׁכל ִו ִיד ָּ
ֶש ּ
ְו ַה ַּד ַעת הוּ א ִע ַ ּקר ַש ֲעשוּ ַע עוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא
ב')ְ ,וקוּ ְד ָּשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּ א ְואוֹ ַר ְי ָּתא ַחד הוּ א

ימן
( ַע ֵּׁ ּין ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק ב' ִס ָּ

(ז ַֹהר ַה ָּּקדוֹ ש ַא ֲח ֵּׁרי עג ע"א).

יכים
יכין ַעל ַע ְצ ָּמן ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה – ַמ ְמ ִש ִ
ְו ַעל ֵּּׁכן ָּּכל ַמה ּ ֶׁש ַּמ ְמ ִש ִ
ַעל ַע ְצ ָּמן נ ַֹעם ֲע ֵּׁרבוּ ת ָּהעוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאֶׁ ,שהוּ א ַה ּ ָּש ַגת ֱאלֹקוּ תְּ ,כמוֹ
ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ( ְשמוֹ ת ַר ָּּבה לג ,א)ָּ :א ַמר ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א
ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאלָּ :מ ַכ ְר ִּתי ָּל ֶׁכם ּתוֹ ָּר ִתיִּ ,כ ְב ָּיכוֹ ל נִ ְמ ַּכ ְר ִּתי ִע ָּּמ ּהֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר
( ְשמוֹ ת כה ,ב)ְ " :ו ִי ְקחוּ ִלי ְּתרוּ ָּמה"; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ַא ְך ְ ּבעוֹ ד ֱהיוֹ ָּתם ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ְ ּבק ִֹשי ַה ּ ִש ְע ּבוּ ד ,נֶׁ ֱא ַמר ָּ ּב ֶׁהם

( ְשמוֹ ת

א ,יד)ַ " :ו ְי ָּמ ְררוּ ֶׁאת ַח ֵּׁ ּי ֶׁ
יהם ַ ּב ֲעב ָֹּדה ָּק ָּשה ְ ּבח ֶֹׁמר וּ ִב ְל ֵּׁבנִ ים"ְ ,ו ָּד ְרשוּ
ַעל ֶׁזה ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל (ז ַֹהר ַה ָּּקדוֹ ש ח"ג קנג ע"א)ּ ַ " :ב ֲעב ָֹּדה ָּק ָּשה" –
וּב ְל ֵּׁבנִ ים" – ְ ּב ִל ּבוּ ן
ְ ּב ֻק ְש ָּיאּ ְ " .בח ֶֹׁמר" – ְ ּב ֻח ְמ ָּרא ִּד ְש ַמ ְע ְּת ָּתא; " ִ
כל ְמע ָֹּרב –
לא ָּזכוּ ְל ֵּׁברוּ ר ֲה ָּל ָּכהְ ,ו ָּה ָּיה ַה ּ ֹ
ִה ְל ְכ ָּתאְּ ,ד ַה ְינוּ ֶׁשעוֹ ד ֹ
טוֹ ב ְ ּב ָּרע ְו ַרע ְ ּבטוֹ בֶׁ ,ש ֶׁ ּזהוּ ִע ַ ּקר ַה ָּ ּגלוּ ת ַה ָּּמ ָּרהּ ִ ,כי ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ַה ּתוֹ ָּרה
ִהיא טוֹ בְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ִמ ְש ֵּׁלי ג ,יד)ִּ " :כי טוֹ ב ַס ְח ָּר ּה" ְוגוֹ '; וּ ְכ ִתיב
( ָּשם ד ,ב)ִּ " :כי ֶׁל ַקח טוֹ ב נָּ ַת ִּתי ָּל ֶׁכםּ ,תוֹ ָּר ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ " ְוגוֹ 'ְ .ו ַה ּ ֵּׁשם
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך הוּ א טוֹ בְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ְּת ִה ִּלים כה ,ח)" :טוֹ ב ְו ָּי ָּשר ה'" ְוגוֹ ';
וּכ ִתיב
וּכ ִתיב ( ָּשם לד ,ט)ַ " :ט ֲעמוּ וּ ְראוּ ִּ ,כי טוֹ ב ה'" ְוגוֹ '; ְ
ְ

( ָּשם קמה,

כל" ְוגוֹ '; ְו ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ָּד ֵּׁתנוּ ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה –
ט)" :טוֹ ב ה' ַל ּ ֹ
יאהּ ִ ,כי נִ ְק ֵּׁראת ַה ּתוֹ ָּרה
צא ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִמ ּ ְפ ָּר ֵּׁטי ַה ְ ּב ִר ָּ
ְל ַג ּלוֹ ת ְו ִל ְמ ֹ
וּל ִפי ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ַל ֶּׁמ ֶׁדת ֶׁאת
'אוֹ ר'ֶׁ ,ש ִהיא ְמ ִא ָּירה ָּל ָּא ָּדם ַמה ַ ּי ֲע ֶׁשהְ ,
יכ ְך ְש ַכר ַה ַּת ְלמוּ ד ָּ ּגדוֹ ל
יצד ַי ֲע ֶׁשה ְרצוֹ ן ַה ָּּמקוֹ םְ ,ל ִפ ָּ
ָּה ָּא ָּדם ֵּּׁכ ַ
( ַּב ִּמ ְד ָּּבר ַר ָּּבה יד ,כב)ְ .ו ָּאז ְ ּב ִמ ְצ ַר ִיםֶׁ ,ש ָּה ָּיה ֲע ַד ִין ק ֶֹׁדם ַק ָּ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָּרה,
יכת ַה ָּ ּגלוּ ת,
ְולֹא ָּזכוּ ְל ֵּׁברוּ ר וּ ְל ִפ ְס ֵּׁקי ֲה ָּל ָּכהַ ,על– ֵּּׁכן ָּה ְי ָּתה ָּאז ֲא ִר ַ
יהם ִמ ּק ִֹשי ַה ּ ִש ְע ּבוּ ד ְו ִר ָּ
עה
ְונִ ְת ָּמ ְררוּ ַח ֵּׁ ּי ֶׁ
חוּקם ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ּ ַפ ְר ֹ
עה הוּ א ֲאח ֵֹּׁרי ַה ַּד ַעתְ ,ו ָּה ָּיה יוֹ נֵּׁ ק
ָּה ָּיה א ֵֹּׁחז ָּ ּב ֶׁהם ְ ּבת ֶֹׁקף ָּ ּגדוֹ לִּ ,כי ּ ַפ ְר ֹ
וּבא
וּל ִה ְת ַ ּג ּלוֹ תַּ ,כ ּמ ָּ
יח ֶׁאת ַה ּמוֹ ִחין ָּל ֵּׁצאת ְ
ֵּׁמ ַה ּמ ִֹחיןְ ,ולֹא ֵּׁהנִ ַ
יח ֶׁאת
ַ ּב ְּכ ָּת ִביםַ .ה ְינוּ ֶׁש ָּה ָּיה ּתוֹ ֵּׁפס ֶׁאת ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ַּד ַעתְ ,ולֹא ֵּׁהנִ ַ
צא ֱאלֹקוּ תוֹ
ַה ַּד ַעת ְל ִה ְת ּ ַפ ּ ֵּׁשט ֶׁש ּיוּ ַכל ְל ָּב ֵּׁרר וּ ְל ַל ֵּׁ ּבן ַה ֲה ָּל ָּכה ִל ְמ ֹ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ָּה ָּיה ְמ ַב ְל ֵּׁ ּבל ֶׁאת ַה ַּד ַעת ְ ּב ֻק ְשיוֹ ת.
ַא ְך ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִה ְפ ִליא ַח ְס ּדוֹ ִע ָּּמנוּ ְ ,ו ֵּׁה ִאיר ַעל ִי ְש ָּר ֵּׁאל
ַה ֶׁה ָּא ָּרה ִמ ַ ּק ָּ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,שהוּ א ַש ֲעשוּ ַע עוֹ ָּלם ַה ָּ ּבאֶׁ ,ש ָּאז ּ ָּפ ְס ָּקה
ֻז ֲה ָּמ ָּתן ( ַש ָּּבת קמו ע"א)ְ ,ו ָּזכוּ ָּל ֵּׁצאת ִמ ּ ָּשםַ ,עד ֶׁש ָּ ּזכוּ ְל ַק ָּ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָּרה,
ֶׁש ִהיא ַה ְמ ָּש ַכת ַה ּמוֹ ִחין ־ ֵּׁ ּברוּ ר ֲה ָּל ָּכהֵּׁ ,ל ַידע ֵּׁא ְ
וּל ִה ְתנַ ֵּׁהג
יך ָּל ֶׁל ֶׁכת ְ

וּל ַי ֲחדוֹ ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
ְ ּב ָּכל ָּּד ָּבר ִמ ּ ְפ ָּר ֵּׁטי ִע ְס ֵּׁקי ָּהעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה ,וּ ְל ַק ְשרוֹ ְ
יאהְ ,ו ַעל
צא ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ָּכל ָּּד ָּבר ְו ָּד ָּבר ִמ ָּ ּכל ּ ְפ ָּר ֵּׁטי ַה ְ ּב ִר ָּ
ְו ִל ְמ ֹ
אשי ֵּּׁתבוֹ ת ( ְּת ִה ִּלים ק ,א)ָ :ה' ִריעוּ ַל' ֲה ָּו ָּי"ה ָּכ'ל
ֵּּׁכן ֲה' ָל' ָכ'ה' ָּר ֵּׁ
ָה' ָּא ֶׁרץ; ַה ְינוּ ֶׁש ַעל ְי ֵּׁדי ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה ְמ ַה ּ ְפ ִכים ְועוֹ ִשים ִמ ַ ּג ְש ִמ ּיוּ ת
יציתְ ,ועוֹ רוֹ ת ְ ּב ֵּׁה ָּמה ִל ְת ִפ ִּלין ְו ִל ְמזוּ ָּזה,
רוּ ָּחנִ ּיוּ תְּ ,כגוֹ ן ֶׁצ ֶׁמר ְל ִצ ִ
ְו ֵּׁס ֶׁפר ּתוֹ ָּרה ְו ֶׁק ֶׁרן ְלשוֹ ָּפר ְוכוּ ' ְוכוּ 'ֶׁ ,ש ָּאז ַעל ְי ֵּׁדי ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה ָּ ּכל

יעה ַל ֲה ָּו ָּי"הִּ ,כי נִ ְת ַ ּג ָּּלה ֲא ֶׁשר ֵּׁאין ִ ּב ְל ָּע ָּדיו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
ָּה ָּא ֶׁרץ ָּש ָּרה וּ ְמ ִר ָּ
ְּכ ָּללְ ,ו ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ִּת ּקוּ ן ָּא ָּדם ָּה ִראשוֹ ן ְו ִת ּקוּ ן ָּ ּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת – ְּכ ֶׁש ּזוֹ ִכים
ְל ָּב ֵּׁרר ְל ַע ְצמוֹ ַה ֲה ָּל ָּכה ַה ְ ּברוּ ָּרה ְל ַק ֵּׁ ּים ְרצוֹ נוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ָּאז נִ ְת ָּ ּב ֵּׁרר
ַה ּטוֹ ב ֵּׁמ ָּה ַרעִּ ,כי ַעל ְי ֵּׁדי ִק ּיוּ ם ַה ּתוֹ ָּרה " ַה ּטוֹ ב" ֶׁשהוּ א אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
נִ ְש ַארְ .ו" ָּה ַרע" ֶׁש ִהיא ַה ְס ָּּת ַרת אוֹ רוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך נוֹ ֵּׁפל ְונִ ְת ַ ּב ֵּּׁטל.

ְו ַעל ֵּּׁכן ִה ְז ִהיר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ָּּכל ָּּכ ְך ַעל ִל ּמוּ ד ֲה ָּלכוֹ תִּ ,כי ֶׁזה ִע ַ ּקר
ִּת ּקוּ ן ֵּׁח ְטא ָּא ָּדם ָּה ִראשוֹ ן – ְל ָּב ֵּׁרר ְל ַע ְצמוֹ ַה ֲה ָּל ָּכהְ ,ו ֵּׁהם ְּכ ָּלל ָּ ּכל
ַה ִּת ּקוּ נִ ים ֶׁשל ָּ ּכל ַה ֲח ָּט ִאיםְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ְּב ַש ַּלח)ְ " :ו ָּש ַמ ְר ָּּת ָּּכל ֻח ָּ ּקיו" ( ְשמוֹ ת ו ,כו)ֵּׁ :א ּלוּ ֲה ָּלכוֹ תְ .ו ֵּׁכן ָּא ְמרוּ
ית ֵּׁב ֶׁ
וּבנִ ָּ
( ּתוֹ ֶׁס ְפ ָּּתא סוֹ ָּטה ּ ֶׁפ ֶׁרק ח' ֲה ָּל ָּכה יג)ָּ " :
ית ָּך" ( ִמ ְש ֵּׁלי כד ,כז) – ֵּׁא ּלוּ
וּביתוֹ ָּצ ִר ְ
יך
וּפ ְס ֵּׁקי ֲה ָּלכוֹ ת ֵּׁהם ֻח ָּ ּקיו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֵּׁ ,
ֲה ָּלכוֹ תִּ .כי ֵּׁ ּברוּ ר ִ
יל ָּּתא
( ְמ ִכ ְ

לא ֵּׁי ֵּׁצא
ִל ְהיוֹ ת ָּ ּבנוּ י וּ ְמ ֻי ָּּסד ַעל ּ ִפי ַה ֲה ָּל ָּכהַ ,ה ְינוּ ֶׁש ָּ ּכל ְי ֵּׁמי ַח ָּ ּייו ֹ
ִמ ֶּׁד ֶׁר ְך ַה ּתוֹ ָּרהְ .ו ַע ֵּׁ ּין ְ ּב ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ( ֵּׁח ֶׁלק ב' ִס ָּימן כא)ְּ ' :כ ֶׁש ְּמ ַח ְּד ִשים
ִח ּדוּ ֵּׁשי ּתוֹ ָּרה ְוכוּ 'ָּ ,צ ִר ְ
יהם
יך ְל ַה ֲע ִמיד ַאנְ ֵּׁשי ַח ִילְ ,ל ַה ֲע ִמ ָּידם ִל ְפנֵּׁ ֶׁ
לא ִי ְק ַרב ָּזרְ ,ו ֶׁזה נַ ֲע ָּשה ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ַה ּפוֹ ְס ִקים,
וּל ַא ֲח ֵּׁר ֶׁ
ְ
יהםְּ ,כ ֵּׁדי ֶׁש ּ ֹ
ֶׁש ָּ ּצ ִר ְ
מד ּפוֹ ְס ִקים ק ֶֹׁדם ַה ִח ּדוּ ש ֶׁש ְּמ ַח ֵּּׁדש ְו ַא ַחר ָּּכ ְךְ .ו ָּכתוּ ב ַעל
יך ִל ְל ֹ
ֶׁזה ְ ּב ֵּׁס ֶׁפר ' ְש ַפת ַה ַ ּנ ַחל'ֶׁ ,ש ַה ַּכוָּּ נָּ ה ִהיאִ ,מי ֶׁשעוֹ ֵּׁסק ְל ַח ֵּּׁדש ִח ּדוּ ִשין
ְּדאוֹ ַר ְי ָּתאָּ ,צ ִר ְ
חז ַ ּב ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְךְ ,ו ָּכל ַמה ּ ֶׁש ְ ּי ַח ֵּּׁדש,
יך ָּּת ִמיד ֶׁל ֱא ֹ
לא ִּת ְה ֶׁיה ְס ִת ָּירהַ ,חס ְו ָּשלוֹ ם ,נֶׁ ֶׁגד ַה ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
ָּצ ִר ְ
רוּך,
יך ֶׁש ִ ּי ְר ֶׁאהֶׁ ,ש ּ ֹ

לא ְי ַכוֵּּׁ ן ְל ַח ֵּּׁדש וּ ְל ַה ְמ ִציא ֵּׁאיזוֹ ֲה ָּל ָּכה ֲח ָּד ָּשה,
ֲא ִפ ּלוּ ְּכהוּ א ֶׁזהְ ,ו ֵּׁכן ֹ
ְּכמוֹ ֶׁש ָּא ַמר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"ל ( ַע ֵּׁ ּין ַח ֵּׁ ּיי מוֹ ֲה ַר"ן ִס ָּימן קצד)ֶׁ :ש ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע ָּ ּגדוֹ ל
ֵּׁא ֶׁצל ַה ּלוֹ ְמ ִדים ְל ַח ֵּּׁדש ֲה ָּל ָּכה ֲח ָּד ָּשה ,וּ ִמ ֶׁ ּזה יוֹ ְצ ִאים ִק ְלקוּ ִלים

ַר ִ ּביםֶׁ ,ש ָּּכל ֶׁא ָּחד ּבוֹ נֶׁ ה ָּ ּב ָּמה ְל ַע ְצמוֹ ַ ,עד ֶׁש ִ ּנ ְת ַר ָּ ּבה ַמ ֲחל ֶֹׁקת
ְ ּב ִי ְש ָּר ֵּׁאל.
ְו ַעל ֵּּׁכן ֵּׁא ּלוּ ָּהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ִח ּדוּ ִשין ְּדאוֹ ַר ְי ָּתאָּ ,צ ִר ְ
יך ֶׁש ִ ּי ְראוּ
ְל ַה ֲע ִמיד ֶׁאת ַה ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
לא
יהם וּ ִמ ְל ַא ֲח ֵּׁר ֶׁ
רוּך ִמ ִּל ְפנֵּׁ ֶׁ
יהםַ ,ה ְינוּ ֶׁש ּ ֹ
ָּיזוּ זוּ ְּכ ָּלל ֵּׁמ ַה ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְךְ .ו ִע ָּ ּקר ַה ִח ּדוּ ִשים ָּצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְל ַח ֵּּׁדש
וּל ָּה ִרימוֹ ֶׁ ,ש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַק ֵּׁ ּים ֶׁאת ַה ּ ֻש ְל ָּחן־
וּל ַא ְּמצוֹ ְ
ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ־ ְל ַח ְ ּזקוֹ ְ
ָּע ְ
רוּךְ ,ו ִי ְז ֶּׁכה ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרב ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ָּאזְּ ,כ ֶׁש ָּ ּי ִשים ֶׁאת
ַה ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך ִמ ְּל ָּפנָּ יו וּ ִמ ְּל ַא ֲח ָּריוָּ ,אז ֵּׁי ֵּׁל ְך ָּל ֶׁב ַטחְ .ו ַקל ְל ָּה ִביןִּ ,כי
ָּה ַאנְ ֵּׁשי ַח ִיל עוֹ ְמ ִדים ִעם ַה ְּכ ֵּׁלי ַז ִין [ ַע ֵּׁ ּין ְ ּב ָּאבוֹ ת ְּד ַר ִ ּבי נָּ ָּתן ( ּ ֶׁפ ֶׁרק כט):

' ָּּכל ִמי ֶׁש ֵּׁאין ְ ּב ָּידוֹ ֲה ָּלכוֹ תֶׁ ,זה ִ ּג ּבוֹ ר ְו ֵּׁאינוֹ ְמ ֻז ָּ ּיןַ ,ע ֵּׁ ּין ָּשם]ְ .ו ַע ֵּׁ ּין
ְ ּב ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ( ֵּׁח ֶׁלק א' ִס ָּימן רפו)ֶׁ :ש ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ַה ּפוֹ ְס ִקים זוֹ ִכים
וּל ָּה ִקים ֶׁאת
ִל ְהיוֹ ת ֶׁמ ֶׁל ְך וּ מוֹ ֵּׁשל ָּ ּב ָּא ֶׁרץְ ,ו ָּאז ְיכוֹ ִלים ְל ַה ֲע ִמיד ְ
ַה ּ ְש ָּע ִרים ֶׁש ָּּט ְבעוּ ָּ ּב ָּא ֶׁרץְ ,ו ַכ ַ ּנ"לֶׁ ,ש ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ֲה ָּלכוֹ ת נַ ֲע ֶׁשה
ְ ּב ִחינַ ת ( ְּת ִה ִּלים ק ,א)ָּ " :ה ִריעוּ ַלה' ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ"ִּ ,כי ְמ ָּב ֵּׁרר ַה ּטוֹ ב ֵּׁמ ָּה ַרע
כל ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך.
כל ַל ּ ֹ
וּ ְמ ַג ֶּׁלה ֶׁש ֵּׁאין ִ ּב ְל ָּע ָּדיו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְּכ ָּללְ ,ו ַה ּ ֹ
ְו ִה ֵּׁ ּנה ִל ְז ּכוֹ ת ָּל ֶׁזהֶׁ ,ש ּיוּ ַכל ָּללוּ ן ְ ּב ָּע ְמ ָּק ּה ֶׁשל ֲה ָּל ָּכה ,הוּ א ַעל ְי ֵּׁדי
ְּת ִפ ָּּלהִּ ,כי ִמ ּ ָּשם נִ ְמ ָּש ְך ַה ּ ֵּׁש ֶׁכל ( ַע ֵּׁ ּין ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק א' ִס ָּימן ח)ְ ,ו ֶׁזה
אד ְל ִה ְת ּבוֹ ֵּׁדד ִע ּמוֹ
אד ְמ ֹ
ַמה ּ ֶׁש ִה ְז ִהיר ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לּ ַ ,גם ֵּּׁכןַ ,ה ְר ֵּׁ ּבה ְמ ֹ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְו ִל ְהיוֹ ת ָּר ִגיל ְל ַי ֵּׁחד ְל ַע ְצמוֹ ָּמקוֹ ם ְמ ֻי ָּחדֶׁ ,ש ֵּׁאין ָּשם ְ ּבנֵּׁ י

יס ּ ֵּׁפר ְל ָּפנָּ יו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֶׁאת ָּּכל ִל ּבוֹ ְו ֶׁאת ָּּכל ַמה ּ ֶׁשעוֹ ֵּׁבר ָּע ָּליו
ָּא ָּדםִ ,ו ַ
יב ֵּׁ ּקש ְו ִי ְת ַח ֵּׁ ּנן ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִו ַיד ֵּׁ ּבר ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַרךְ,
ִ ּב ְפ ָּר ֵּׁטי ּ ְפ ָּר ִט ּיוּ תִ ,ו ַ

ַּכ ֲא ֶׁשר ְי ַד ֵּׁ ּבר ִאיש ִעם ֵּׁר ֵּׁעהוּ ְו ַה ֵּׁ ּבן ֶׁאל ָּא ִביו .וּ ְב ֵּׁפרוּ ש ָּא ַמר
טן ְו ַעד ָּ ּגדוֹ ל ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ִל ְהיוֹ ת ִאיש
מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק ב' ִס ָּימן ק)ֶׁ ' :ש ִּמ ָּ ּק ֹ
( ִל ּקו ֵּּׁטי

ָּּכ ֵּׁשר ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ִּכי ִאם ַעל ְי ֵּׁדי ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ ת'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם – ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיה ָּר ִגיל
יחתוֹ וּ ְל ַד ֵּׁ ּבר ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִ ּב ְת ִמימוּ ת וּ ִב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרה,
ְל ָּפ ֵּׁרש ִש ָּ
יב ֵּׁ ּקש ְו ִי ְת ַח ֵּׁ ּנן ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַק ֵּׁ ּים ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ַּמ ֲע ַלת ֶׁזה
ִו ַ
וּעים
אד ,וּ ַמ ֲע ֶׁלה ַש ֲעש ִ
אד ְמ ֹ
ָּה ִענְ ָּין עוֹ ֶׁלה ְל ָּמקוֹ ם ָּ ּגבוֹ ַּה ְונוֹ ָּרא ְמ ֹ
ְ ּגדוֹ ִלים ָּּכ ֵּׁא ּלוּ ְל ַמ ְע ָּלהֲ ,א ֶׁשר עוֹ ד לֹא ָּעלוּ ַש ֲעשוּ ִעים ָּּכ ֵּׁא ּלוּ ִמ ְ ּימוֹ ת
עוֹ ָּלם ( ִל ּקו ֵּּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק ב' ִס ָּימן כה)ַ .א ְך לֹא ָּ ּכל ֶׁא ָּחד זוֹ ֶׁכה ָּל ֶׁזהִּ ,כי
ָּּד ָּבר ֶׁזה ָּּתלוּ י ֶׁ ּב ֱאמוּ נָּ ה ְ ּברוּ ָּרה וּ ְמ ֻז ֶּׁכ ֶׁכת ֵּׁל ַידע ֲא ֶׁשר ֵּׁאין שוּ ם
ְמ ִציאוּ ת ִ ּב ְל ָּע ָּדיו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְּכ ָּללְ ,והוּ א ִי ְת ָּ ּב ַר ְך עוֹ ֵּׁמד ַעל ָּידוֹ ִּ ,כי ְ ּב ָּכל
כל –
ְּת ָּ
כל ַל ּ ֹ
נוּעה וּ ְתנוּ ָּעה – ָּשם ַא ּלוּפוֹ ֶׁשל עוֹ ָּלם ַמ ָּּמשִּ .כי ַה ּ ֹ
ֱאלֹקוּ ת ָּ ּגמוּ רַ ,רק נִ ְת ַל ֵּׁ ּבש ִ ּב ְלבוּ ִשים ֵּׁא ּלוּ ֲא ֶׁשר ְל ַמ ְר ֶׁאה ֵּׁעינֵּׁ ינוּ .
ְוזוֹ ִהי ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֵּׁ ּבין ְשנֵּׁ י ַה ִ ּי ְצ ִרין

ימן
( ַע ֵּׁ ּין ִל ּקו ֵּּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק א' ִס ָּ

סב)ַ ' :ה ֵּׁ ּי ֶׁצר ַה ּטוֹ ב ַמ ְכנִ יס ֱאמוּ נָּ ה ְ ּב ֵּׁלב ָּה ָּא ָּדם – ְל ַה ֲא ִמין ּבוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
וּס ֵּׁפקוֹ ת ְ ּב ֵּׁלב ָּה ָּא ָּדם,
ְו ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע ַמ ְכנִ יס ְּכ ִפירוּ ת ְו ֶׁא ּ ִפיקוֹ ְרסוּ ת ְ
יעה ְ ּב ֵּׁלב ָּש ֵּׁלם ֶׁש" ְּמלֹא ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץ ְּכבוֹ דוֹ "
וּב ֱא ֶׁמת ִאם ָּה ָּיה יוֹ ֵּׁד ַע ְי ִד ָּ
ֶׁ
( ְי ַש ְע ָּיה ו ,ג)ְ ,ו ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א עוֹ ֵּׁמד ִ ּב ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּּלה ְושוֹ ֵּׁמ ַע
אד
ַה ְּת ִפ ָּּלהַ ,ו ַּדאי ָּה ָּיה ִמ ְת ּ ַפ ֵּּׁלל ְ ּב ִה ְת ַל ֲהבוּ ת ְ ּגדוֹ ָּלהְ ,ו ָּה ָּיה ְמ ַד ְק ֵּׁדק ְמ ֹ
ְל ַכוֵּּׁ ן ֶׁאת ְּד ָּב ָּריו [ ְו ַע ֵּׁ ּין ַ ּב ְ ּג ָּמ ָּרא ( ַסנְ ֶׁה ְד ִרין כב ע"ב)ַ ' :ה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּּׁלל ָּצ ִר ְ
יך
יתי ה'
ֶׁש ִ ּי ְר ֶׁאה ַע ְצמוֹ ְּכ ִא ּלוּ ְש ִכינָּ ה ְּכנֶׁ ְג ּדוֹ ֶׁ ,ש ֶׁ ּנ ֱא ַמר ( ְּת ִה ִּלים טז ,ח)ִ :שוִּ ִ
יעה
וּב ְש ִביל ֶׁש ָּה ָּא ָּדם ֵּׁאינוֹ יוֹ ֵּׁד ַע זֹאת ְי ִד ָּ
ְלנֶׁ ְג ִּדי ָּת ִמיד'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם]ִ .
ְ ּב ֵּׁלב ָּש ֵּׁלםּ ִ ,ב ְש ִביל ֶׁזה ֵּׁאינוֹ ִמ ְת ַל ֵּׁהב ָּ ּכל ָּּכ ְך ְו ֵּׁאינוֹ ְמ ַד ְק ֵּׁדק ָּּכל ָּּכ ְך,

יעתוֹ ֵּּׁכן ִה ְת ַל ֲהבוּ תוֹ ְו ִד ְק ּדוּקוֹ ,
ְו ָּכל ֶׁא ָּחד ְל ִפי ִמעוּ ט ִש ְכלוֹ ִו ִיד ָּ
יעה ִהיא ֵּׁמ ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר
יעה ִהיא ֵּׁמ ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ַה ּטוֹ ב ֶׁש ַ ּב ֵּּׁלבְ ,ו ַה ְס ָּּת ַרת ַה ְ ּי ִד ָּ
ְו ַה ְי ִד ָּ
יעה ֵּׁהן ֵּׁהן ָּה ֶׁא ּ ִפיקוֹ ְרסוּ ת ְו ֻק ְשיוֹ ת,
ָּה ַרע ֶׁש ַ ּב ֵּּׁלבְ ,ו ַה ְס ָּּת ַרת ַה ְ ּי ִד ָּ
ֶׁש ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע ַמ ְק ֶׁשה ֶׁאת ִל ּבוֹ ִל ּפוֹ ל ְ ּב ָּר ָּעה' ( ִמ ְש ֵּׁלי כח ,יד).
ְו ַה ִּת ּקוּ ן ְל ֶׁזה ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁש ַ ּב ֵּּׁלב – ְל ַת ֵּׁ ּקן אוֹ תוֹ ְ ּב ָּש ְרשוֹ ַ ,ה ְינוּ ִּכי
ִע ַ ּקר ִה ְת ַהוּ וּ ת ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרעָּ ,ש ְרשוֹ ִמן ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשה
ְּכ ֶׁש ִה ְש ַּת ְל ְש ָּלה ִמן ַּד ְר ָּ ּגא ְל ַד ְר ָּ ּגאַ ,עד ֶׁש ִ ּנ ְש ַּת ְל ֵּׁשל ְל ַמ ָּּטה נִ ְת ַהוָּּ ה
ִמ ֶּׁמנּ וּ ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרעּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת

(הוֹ ֵּׁש ַע י,

ב)ָּ " :ח ַלק ִל ָּ ּבם";

וּ ַמ ִּטיל ּבוֹ ַא ּ ִפיקוֹ ְרסוּ ת וּ ַמ ְס ִּתיר ִמ ֶּׁמנּ וּ ְש ִב ֵּׁ
ילי ַה ּ ֵּׁש ֶׁכלֲ ,א ֶׁשר ֵּׁאינוֹ
יוֹ ֵּׁד ַע ְל ָּה ִשיב ,וּ ַמ ְחל ֶֹׁקת ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשה ִהיא ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַּת ָּ ּנ ִאים ַו ֲאמוֹ ָּר ִאים
ֶׁש ַ ּב ְ ּג ָּמ ָּראֶׁ ,ש ֶׁ ּזה אוֹ ֵּׁסר ְו ֶׁזה ַמ ִּתיר ,וּ ֵּׁמ ִה ְש ַּת ְל ְשלוּ ָּתם ְל ַמ ָּּטה נִ ְת ַהוָּּ ה
וּכ ֶׁש ְּמ ַת ֵּׁ ּקן ֶׁאת ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשהֲ ,א ַזי
ִמ ֶּׁמנּ וּ ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרעְ ,
ילא נִ ְת ַ ּב ֵּּׁטל ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרעִּ ,כי ֵּׁאין ֲא ִח ָּיזתוֹ ֶׁא ָּּלא ִמ ּ ָּשם,
ִמ ֵּּׁמ ָּ
ְו ִת ּקוּ ן ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשה ֵּׁהן ֲה ָּלכוֹ ת ּ ְפסוּקוֹ תִּ ,כי ּ ְפ ַסק ֲה ָּל ָּכה הוּ א
ַה ּ ָּשלוֹ ם ְו ַה ַה ְכ ָּר ָּעה ֶׁשל ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ַּת ָּ ּנ ִאים ְו ָּה ֲאמוֹ ָּר ִאיםְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי
ִל ּמוּ ד ַה ּפוֹ ְס ִקים הוּ א נִ ְת ַק ּ ֵּׁשר ְל ַה ּ ָּשלוֹ ם ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשה ,וּ ְמ ַת ֵּׁ ּקן
ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁש ִ ּב ְק ֻד ּ ָּשהְ ,ו ָּאז נִ ְת ַ ּב ֵּּׁטל ַמ ֲחל ֶֹׁקת ַה ֵּׁ ּי ֶׁצר ָּה ַרע ֶׁש ְ ּב ִל ּבוֹ ְ ,ו ָּאז
בד ֶׁאת ַה ּ ֵּׁשם ְ ּב ָּכל ְל ָּבבוֹ – ִ ּב ְשנֵּׁ י ְי ָּצ ִריםְ ,ונִ ְפ ְּתחוּ לוֹ ַש ֲע ֵּׁרי
ָּיכוֹ ל ַל ֲע ֹ
ַה ּ ֵּׁש ֶׁכל ְוכוּ 'ְ .ו ֶׁזה ּ ֵּׁפרוּ ש ( ְּת ִה ִּלים קיט ,ז)" :אוֹ ְד ָּך ְ ּבי ֶֹׁשר ֵּׁל ָּבב ְ ּב ָּל ְמ ִדי
ימ ַתי? ַ ּכד ָּל ְמ ִדי
ִמ ְש ּ ְפ ֵּׁטי ִצ ְד ֶׁק ָּך"ֵּׁ .ל ָּבב ַּד ְי ָּקאּ ִ ,ב ְשנֵּׁ י ְי ָּצ ִריןֵּׁ ,א ָּ
ִמ ְש ּ ְפ ֵּׁטי ִצ ְד ֶׁק ָּך – ַה ְינוּ ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ַה ּפוֹ ְס ִקים; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ָּ ּב ֶׁזה

ֶׁש ּלוֹ ֵּׁמד ּפוֹ ְס ִקיםֶׁ ,שהוּ א " ִמ ְש ּ ְפ ֵּׁטי ִצ ְד ֶׁק ָּך"ַ ,על ְי ֵּׁדי ֶׁזה זוֹ ֶׁכה ְל ַי ְשרוּ ת
ֵּׁלבְ ,ו ֵּׁאין לוֹ שוּ ם ֻק ְשיוֹ ת ָּע ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך.
ִּכי ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך נִ ְת ַי ּ ֵּׁשר ְל ָּבבוֹ ִמ ָּּכל ָּה ַע ְק ִמימוּ ת
ְוזוֹ ֶׁכה ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ֲע ֵּׁרבוּ ת נ ַֹעם ִזיו ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל
ְי ֵּׁדי ֶׁזה זוֹ ֶׁכה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּׁלל וּ ְל ַד ֵּׁ ּבר ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִּכי ֶׁזה ָּּתלוּ י ָּ ּב ֶׁזהַ ,ה ְינוּ

ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ ת ־ " ֶׁש ֵּׁהם ְשנֵּׁ י ְיסוֹ דוֹ ת ֲח ָּז ִקים ַ ּב ֲח ִסידוּ ת
יהם ִה ְר ָּ ּבה ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לְ ,ל ַד ֵּׁ ּבר וּ ְל ַב ֵּׁ ּקש ֶׁאת ַאנְ ֵּׁשי
ְ ּב ֶׁר ְס ֶׁלב"ֶׁ ,ש ֲע ֵּׁל ֶׁ
מד ִשעוּ ר
ְשלוֹ ֵּׁמנוּ ְו ֶׁאת ָּ ּכל ִי ְש ָּר ֵּׁאלֶׁ ,ש ִ ּי ְז ּכוּ ְל ַק ְ ּי ָּמם ְ ּב ָּכל יוֹ םִ ,ל ְל ֹ
ְּכ ִס ְד ָּרן ְ ּב ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך וּ ְל ִה ְת ּבוֹ ֵּׁדד ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך וּ ְל ַד ֵּׁ ּבר וּ ְל ָּפ ֵּׁרש ָּ ּכל
יחתוֹ ְו ָּכל ַמה ּ ֶׁשעוֹ ֵּׁבר ָּע ָּליו ְל ָּפנָּ יו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ .ו ָּכל ַמה ּ ֶׁש ָּה ָּא ָּדם זוֹ ֶׁכה
ִש ָּ

ִל ְבר ַֹח ְ ּב ָּכל ּ ַפ ַעם ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך וּ ְמ ַד ֵּׁ ּבר ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ָּלשוֹ ן ֶׁש ָּר ִגיל
ָּ ּב ּה ִ ּב ְת ִמימוּ ת וּ ִב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרהְּ ,כמוֹ ֵּׁכן נִ ְז ַּד ֵּּׁכ ְך מוֹ חוֹ ְו ַד ְע ּתוֹ ,
ְוזוֹ ֶׁכה יוֹ ֵּׁתר ָּללוּ ן ְ ּב ָּע ְמ ָּק ּה ֶׁשל ֲה ָּל ָּכהְ ,ונִ ְת ַי ּ ֵּׁשב לוֹ ָּ ּכל ַה ֻ ּק ְשיוֹ ת
וּב ִפ ְר ֵּׁטי ּ ְפ ָּר ִט ּיוּ תֵּׁ ,הן ֶׁש ֵּׁאין לוֹ ֻק ְשיוֹ ת ָּע ָּליו
ִ ּב ְכ ָּל ִל ּיוּ ת וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ְ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ויוֹ ֵּׁד ַע ִּכי " ַצ ִּדיק ְו ָּי ָּשר הוּ א" ( ְּד ָּב ִרים לב ,ד)ְ ,ו ֵּׁהן ֶׁש ֵּׁאין לוֹ
ֻק ְשיוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָּרהִּ ,כי ַה ֲה ָּל ָּכה ְ ּברוּ ָּרה ְל ָּפנָּ יוְ ,ו ֵּׁהן ֶׁש ֵּׁאין לוֹ ֻק ְשיוֹ ת ַעל
שוּ ם ַ ּבר ִי ְש ָּר ֵּׁאלְ ,ו ֵּׁאינוֹ ְמ ַב ְל ֵּׁ ּבל ֶׁאת ַע ְצמוֹ ִמ ּשוּ ם ְ ּב ִר ָּ ּיה ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם,
ְ
ִי ְה ֶׁיה ֵּׁא ְ
ש ִרים ּבוֹ ִי ְת ָּ ּב ַרךּ ִ ,כי ( ַע ֵּׁ ּין ִל ּקו ֵּּׁטי
יך ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיהַ ,רק ִל ּבוֹ ְו ַד ְע ּתוֹ ְמ ֻק ּ ָּ
ֲה ָּלכוֹ ת ִּכ ְל ֵּׁאי ְּב ֵּׁה ָּמה ֲה ָּל ָּכה ד)ַ :על ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה ֶׁש ִ ּנ ְבנָּ ה ַעל
ּ ִפי ְשלֹש ֶׁע ְש ֵּׁרה ִמ ּדוֹ ת ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְד ֶׁר ֶׁשת ָּ ּב ֶׁהם – ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה
יכים ַעל ַע ְצ ָּמן ֶׁה ָּא ָּרה ֵּׁמ ַהי"ג ִמ ּדוֹ ת ָּה ַר ֲח ִמיםֶׁ ,ש ּ ָּשם נִ ְת ַ ּג ָּּלה
ַמ ְמ ִש ִ
כל ֶׁא ָּחדַ ,ו ֲה ָּו ָּי"ה הוּ א ָּה ֱאל ִֹקיםְ ,ו ֵּׁאין
ַא ְחדוּ ת ַה ּ ָּפשוּ טֵּׁ ,ל ַידע ִ ּכי ַה ּ ֹ

ָּּכאן שוּ ם ַמ ֲחל ֶֹׁקת ְּכ ָּללּ ִ ,כי הוּ א ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כ ְב ָּיכוֹ לְ ,מ ַח ֵּׁ ּבר וּ ְמ ַי ֵּׁחד ְשנֵּׁ י
ֲה ָּפ ִכים ְ ּבנוֹ ֵּׁשא ֶׁא ָּחדִּ ,כי הוּ א "עוֹ ֶׁשה ָּשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָּמיו"ּ ֵּׁ ,בין ְשנֵּׁ י
ֲה ָּפ ִכים ַמ ָּּמשְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל
ֶׁש ּ ָּשם ֵּׁאש וּ ַמ ִיםְ .מ ַל ֵּּׁמד ֶׁש ְּט ָּר ָּפן ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ֶׁזה ָּ ּב ֶׁזה ְו ָּע ָּשה
יגה יב
( ֲח ִג ָּ

ע"א)ַ ' :מאי ָּש ַמ ִים?

יע'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ֵּׁכן הוּ א ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
ֵּׁמ ֶׁהן ָּר ִק ַ
ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
וּפ ָּת ָּכן ֶׁזה ָּ ּב ֶׁזה ,וּ ֵּׁמ ֶׁהן נַ ֲעשוּ ָּש ַמ ִים';
רוּך הוּ א ֵּׁאש וּ ַמ ִים ְ
אשית ַר ָּ ּבה ד,
( ְ ּב ֵּׁר ִ

ט)' :נָּ ַטל

ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ַעל ֵּּׁכן ְמ ַס ְ ּי ִמים ַה ּ ְשלֹש ֶׁע ְש ֵּׁרה ִמ ּדוֹ ת ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְד ֶׁר ֶׁשת ָּ ּב ֶׁהן
ישים ֶׁזה ֶׁאת ֶׁזה ַעד ֶׁש ָּ ּיבוֹ א
תוּבים ַה ַּמ ְכ ִח ִ
ְ ּב ִמ ָּּדה זוֹ ֶׁשל ' ְשנֵּׁ י ְּכ ִ
יהם'ִּ ,כי ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּ ן ֶׁשל ַה ּ ְשלֹש
יע ֵּׁ ּבינֵּׁ ֶׁ
ישי ְו ַי ְכ ִר ַ
ַה ָּּכתוּ ב ַה ּ ְש ִל ִ
ֶׁע ְש ֵּׁרה ִמ ּדוֹ ת ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְד ֶׁר ֶׁשת ָּ ּב ֶׁהןֶׁ ,ש ֵּׁהן ְ ּב ִחינַ ת ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה
ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ אוֹ רוֹ ת ִמ ּ ְשלֹש ֶׁע ְש ֵּׁרה ִמ ּדוֹ ת ָּה ַר ֲח ִמים,
ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ַא ְחדוּ ת ַה ּ ָּפשוּ ט ְו ָּשלוֹ ם ִ ּב ְכ ָּל ִל ּיוּ ת וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ְוכוּ 'ִּ .כי ָּּכל

ַה ֻ ּק ְשיוֹ ת ְו ַה ּ ִשנּ וּ ִיים ֶׁש ֵּׁ ּיש ַ ּב ּתוֹ ָּרה ְו ָּכל ַה ַּמ ֲחל ֶֹׁקת ִּד ְק ֻד ּ ָּשה ֶׁש ֵּׁ ּיש ֵּׁ ּבין
וּבין ַצ ִּד ִ
כל ְּכ ֵּׁדי
ַּת ָּ ּנ ִאים ַו ֲאמוֹ ָּר ִאים ֵּׁ
יקים וּ ְכ ֵּׁש ִרים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים – ַה ּ ֹ
ְל ַג ּלוֹ תֶׁ ,ש ָּ ּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ַה ִּמ ְש ַּתנּ וֹ ת נִ ְמ ָּשכוֹ ת ֵּׁמ ֶׁא ָּחד ַה ּ ָּפשוּ ט ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
יאהֻּ ,כ ָּּלן נִ ְמ ָּשכוֹ ת ֵּׁמאוֹ ִת ּיוֹ ת
ִּכי ָּ ּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ַה ְמ ֻשנּ וֹ ת ֶׁש ְ ּב ָּכל ַה ְ ּב ִר ָּ
דוּע ,וּ ְכמוֹ ֶׁש ָּ ּכל אוֹ ת ֵּׁיש ָּל ּה ְּתמוּ נָּ ה ְמ ֻש ָּ ּנה ֵּׁמ ֲח ֵּׁברוֹ ְ ,ו ֵּׁכן
ַה ּתוֹ ָּרהַּ ,כ ָּ ּי ַ
רוּפי ַה ֵּּׁתבוֹ ת ְמ ֻש ִ ּנים ָּּכל ֶׁא ָּחד ֵּׁמ ֲח ֵּׁברוֹ ְּ ,כמוֹ ֵּׁכן נִ ְמ ָּש ִכין ָּ ּכל
ֵּׁצ ֵּׁ
ַה ְ ּברוּ ִאים ַה ְמ ֻש ִ ּנים ָּ ּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ֵּׁמ ֲח ֵּׁברוֹ ֲ ,א ָּבל ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ָּ ּכל אוֹ ִת ּיוֹ ת
וּפ ָּר ִש ּיוֹ ת ְוכוּ ' ֶׁש ַ ּב ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ְּמ ֻשנּ וֹ ת ָּּכל ַא ַחת ֵּׁמ ֲח ֵּׁברוֹ ַּ ,ד ְי ָּקא
ְו ֵּׁתבוֹ ת ָּ
ְ
ַעל ָּי ָּדן ַמ ִּכ ִירים ְויוֹ ְד ִעים אוֹ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַרךִּ ,כי ִ ּב ְש ִביל ֶׁזה נִ ְּתנָּ ה ַה ּתוֹ ָּרה

– ְּכ ֵּׁדי ְל ַה ִּכיר ֶׁאת ִמי ֶׁש ָּא ַמר ְו ָּה ָּיה ָּהעוֹ ָּלםּ ִ ,כי אוֹ ַר ְי ָּתא ְש ָּמא
ְּדקוּ ְד ָּשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּ א ( ִּת ּק ּונֵּׁ י ז ַֹהר ִּת ּק ּון י')ְ .ו ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ָּל ַד ַעת ֵּׁמ ַא ְחדוּ תוֹ
ַה ּ ְפשוּ ָּטה ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ִאם ַעל ְי ֵּׁדי ַה ּתוֹ ָּרה ַה ּזֹאת ַּד ְי ָּקאֶׁ ,ש ִ ּנ ְת ַל ְ ּב ָּשה

ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ְו ִד ּבוּ ִרים ֵּׁא ּלוּ  ,וּ ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁש ְ ּב ֶׁזה ָּהעוֹ ָּלם ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ְל ָּה ִבין
ִ ּב ְש ֵּׁלמוּ ת ַּד ְר ֵּׁכי ַה ּתוֹ ָּרהַ ,על ֵּּׁכן נִ ְד ֶׁמה ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִמיםֶׁ ,ש ֵּׁ ּיש ֵּׁא ּלוּ
ישים ֶׁזה ֶׁאת ֶׁזה',
ִשנּ וּ ִיים ְו ֻק ְשיוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָּרה ְּכגוֹ ן ' ְשנֵּׁ י ְּכתוּ ִבים ַה ַּמ ְכ ִח ִ
יע ,נִ ְד ֶׁמה ָּלנוּ ְּ ,כ ִא ּלוּ ָּה ָּיהַ ,חס
ישי ַה ַּמ ְכ ִר ַ
ֶׁש ּק ֶֹׁדם ֶׁש ָּ ּבא ַה ָּּכתוּ ב ַה ּ ְש ִל ִ
ְו ָּשלוֹ םֵּׁ ,א ֶׁיזה ִשנּ וּ י ַ ּב ּתוֹ ָּרהְ ,ו ֵּׁכן ָּּכתוּ ב ֶׁא ָּחד אוֹ ֵּׁמר

( ְשמוֹ ת יג ,ו):

צת"ְ ,ו ָּכתוּ ב ֶׁא ָּחד אוֹ ֵּׁמר ( ְּד ָּב ִרים ז ,ח)ֵּׁ " :ש ֶׁשת
" ִש ְב ַעת ָּי ִמים ּת ַ
ֹאכל ַמ ּ ֹ
ָּי ִמים" ְוכוּ 'ְ ,ו ֵּׁכן ַה ְר ֵּׁ ּבהְ .ו ָּכל ֶׁזה ֵּׁמ ֲח ַמת ִמעוּ ט ִש ְכ ֵּׁלנוּ ֶׁ ,ש ֵּׁאין ָּאנוּ
ְמ ִבינִ ים ַּד ְר ֵּׁכי ַה ּתוֹ ָּרה ַעל ֻ ּב ְר ָּיןַ ,על ֵּּׁכן ָּח ַמל ָּע ֵּׁלינוּ ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
וּ ָּמ ַסר ָּלנוּ ֶׁאת ַּד ְר ֵּׁכי ַה ּתוֹ ָּרה ַעל ְי ֵּׁדי ַה ֲח ָּכ ִמים ְל ָּד ְר ָּש ּה ִ ּב ְשלֹש ֶׁע ְש ֵּׁרה
יעים ֵּׁ ּבין
ִמ ּדוֹ תֶׁ ,ש ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה ֵּׁהם ְמ ַי ּ ְש ִבים ָּ ּכל ַה ּ ִשנּ וּ ִיים וּ ' ַמ ְכ ִר ִ
ישים ֶׁזה ֶׁאת ֶׁזה'ְ ,ו ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה נִ ְמ ֶׁש ֶׁכת ָּע ֵּׁלינוּ ַּד ַעת
תוּבים ַה ַּמ ְכ ִח ִ
ַה ְּכ ִ
וּל ַה ֲא ִמיןֶׁ ,ש ְּכמוֹ ֶׁש ַה ּתוֹ ָּרה ֻּכ ָּּל ּה ֶׁא ָּחד ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ְּל ִפי ַק ְטנוּ ת
ֵּׁל ַידע ְ
ִש ְכ ֵּׁלנוּ ָּהיוּ ָּלנוּ ַּכ ָּּמה ֻק ְשיוֹ ת ְו ִשנּ וּ ִיים ַ ּב ּתוֹ ָּרהְּ ,כמוֹ ֵּׁכן ָּ ּכל ַה ּ ִשנּ וּ ִיים
ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלםֶׁ ,ש ֵּׁהם ָּ ּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ַה ִּמ ְש ַּתנּ וֹ ת – ֻּכ ָּּלם ֶׁא ָּחד ְ ּב ָּש ְר ָּשןִּ ,כי
ֻכ ָּּלם נִ ְמ ָּש ִכין ֵּׁמ ֶׁא ָּחד ַה ּ ָּפשוּ ט ִי ְת ָּ ּב ַר ְךַ ,רק ֶׁש ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ְל ָּה ִבין זֹאת

ְ ּב ִש ְכ ֵּׁלנוּ ; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .וזוֹ ִהי ַמ ֲע ַלת ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְךֶׁ ,שהוּ א ֲה ָּל ָּכה,
ֶׁש ִ ּנ ְק ָּרא " ְּד ַבר ֲה ָּו ָּי"ה"ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ַש ָּּבת קלח ע"ב)ְּ " :ד ַבר
ה'" ( ָּעמוֹ ס ח ,יב) – זוֹ ֲה ָּל ָּכה.

וּב ְפ ָּרט ְּכ ֶׁש ּזוֹ ֶׁכה ַ ּגם ְל ַד ֵּׁ ּבק ֶׁאת ַע ְצמוֹ ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ַעל ְי ֵּׁדי
ִ
ְּת ִפ ָּּלה ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ תֶׁ ,ש ָּאז ַמ ְמ ִש ְ
יך ֶׁאת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֵּׁא ָּליוְּ ,כמוֹ

שא)ִ " :י ּ ָּשא ה' ּ ָּפנָּ יו ֵּׁא ֶׁל ָּ
יך" ( ַּב ִּמ ְד ָּּבר ו ,כו) –
ש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ִס ְפ ִרי ּ ָּפ ָּר ַשת נָּ ֹ
ֶׁ

' ְ ּב ָּש ָּעה ֶׁש ַא ָּּתה עוֹ ֵּׁמד ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּּׁללִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּּלה ִהיא ַה ְמ ָּש ַכת אוֹ רוֹ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְל ַמ ָּּטה'ַּ ,כ ָּ ּידוּ ַעְ .ו ָּאזְּ ,כ ֶׁש ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִע ּמוֹ ָּ ,אז זוֹ ֶׁכה ְל ָּב ֵּׁרר
יטב ֶׁאת ַה ֲה ָּל ָּכה; וּ ְכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ַסנְ ֶׁה ְד ִרין צג ע"ב)ַ " :וה' ִע ּמוֹ "
ֵּׁה ֵּׁ
יכים ֶׁאת ַה ּ ֵּׁשם
(שמו ֵּּׁאל־א יח ,יד) – ֶׁש ֲה ָּל ָּכה ְּכמוֹ תוֹ ַ ,ה ְינוּ ָּ ּב ֶׁזה ֶׁש ַּמ ְמ ִש ִ
ְ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִע ּמוֹ ַ ,על ְי ֵּׁדי ֶׁזה זוֹ ִכים ְל ַכוֵּּׁ ן ֶׁאת ַה ֲה ָּל ָּכהְ ,ו ַעל ֵּּׁכן נֶׁ ֱא ַמר זֹאת
ְ ּביוֹ ֵּׁתר ֵּׁא ֶׁצל ָּּד ִוד ( ַּכ ּמ ּו ָּבא ָּשם ַּב ְ ּג ָּמ ָּרא)ִּ ,כי הוּ א ָּע ַסק ַה ְר ֵּׁ ּבה ִ ּב ְת ִפ ָּּלהְ ,ו ַעל
ְי ֵּׁדי ֶׁזה ִה ְמ ִש ְ
יך אוֹ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ֵּׁא ָּליוְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּז ָּכה ֶׁש ֲה ָּו ָּי"ה ִע ּמוֹ –
וּב ֱא ֶׁמת ִל ְז ּכוֹ ת ָּל ֶׁזהֶׁ ,ש ֲה ָּו ָּי"ה ִי ְה ֶׁיה ִע ּמוֹ ַו ֲה ָּל ָּכה
ֲה ָּל ָּכה ְּכמוֹ תוֹ ֶׁ .
יעתוֹ ְו ִט ְר ָּחתוֹ ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
ִּת ְה ֶׁיה ְּכמוֹ תוֹ ֶׁ ,זה ָּּתלוּ י ְּכ ִפי ְי ִג ָּ
ְ ּבתוֹ ָּרה וּ ִב ְת ִפ ָּּלה ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ַל ֲא ִמ ָּּתהּ ְ ,ב ִלי שוּ ם ּ ְפנִ ָּ ּיה ְו ַכוָּּ נָּ ה ַע ְצ ִמיתִּ ,כי
( ִל ּקוּ ֵּׁטי ֲה ָּלכוֹ ת ַּת ְלמוּ ד ּתוֹ ָּרה ֲה ָּל ָּכה ג')ָּ :צ ִר ְ
יעה
יג ָּ
מל ַ ּב ּתוֹ ָּרה ִ ּב ִ
יך ַל ֲע ֹ
(ב ִּמ ְד ָּּבר יט ,יד):
ש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ְ ּב ָּרכוֹ ת סג ע"ב) ַעל ַה ּ ָּפסוּ ק ַ ּ
ְ ּגדוֹ ָּלהְּ ,כמוֹ ֶׁ
" ָּא ָּדם ִּכי ָּימוּ ת ְ ּבא ֶֹׁהל " – ֵּׁאין ַה ּתוֹ ָּרה ִמ ְת ַק ֶׁ ּי ֶׁמת ֶׁא ָּּלא ְ ּב ִמי ְ ּב ֵּׁמ ִמית
ֶׁאת ַע ְצמוֹ ָּע ֶׁל ָּ
יה ,וּ ְכמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ַו ִ ּי ְק ָּרא כו ,ג)ִ " :אם ְ ּב ֻח ּק ַֹתי ֵּּׁת ֵּׁלכוּ ";
וּפ ֵּׁרש ַר ִש"יַ :על ְמנָּ ת ֶׁש ִּת ְהיוּ ֲע ֵּׁמ ִלים ַ ּב ּתוֹ ָּרה – ֲע ֵּׁמ ִלים ַּד ְי ָּקאְ ,ו ִע ָּ ּקר
ֵּׁ
יכים ַל ֲעמֹל וּ ְל ִה ְת ַי ֵּׁ ּג ַע ַה ְר ֵּׁ ּבה ַ ּב ּתוֹ ָּרה ,הוּ א ַרק
יעה ֶׁש ְ ּצ ִר ִ
ֶׁה ָּע ָּמל ְו ַה ְי ִג ָּ
ִ ּב ְש ִביל ְל ָּב ֵּׁרר ֵּׁע ֶׁסק ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ִ ּי ְה ֶׁיה ַה ִּל ּמוּ ד ִל ְש ָּמ ּה – ַל ֲעשוֹ ת נַ ַחת
לא ִי ְה ֶׁיה ִל ּמוּ דוֹ ַ ,חס ְו ָּשלוֹ םּ ִ ,ב ְש ִביל ּתוֹ ֶׁע ֶׁלת
רוּ ַח ְליוֹ ְצרוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ֹ
וּל ַקנְ ֵּׁטרַ ,חס ְו ָּשלוֹ םְ ,ולֹא ַי ֲע ֶׁשה ֲע ָּט ָּרה ְל ִה ְת ַ ּג ֵּּׁדל
ַע ְצמוֹ ְ ,ל ִה ְת ַי ֵּׁהר ְ
פר ָּ ּב ּה ( ָּאבוֹ ת ד ,ה) ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ֲה ָּל ָּכה
דם ַל ְח ּ ֹ
לא ַק ְר ּ ֹ
ָּ ּב ּה ְו ֹ

ָּצ ִר ְ
וּל ַק ֵּׁ ּיםְ ,ו ַאל
מר ְו ַל ֲעשוֹ ת ְ
יך ֶׁש ִּת ְה ֶׁיה ַּכוָּּ נָּ תוֹ ַל ּ ָּש ַמ ִיםַ ,על ְמנָּ ת ִל ְש ֹ
ָּיזוּ ז ֲא ִפ ּלוּ ְּכהוּ א ֶׁזה ֵּׁמ ַה ּ ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְךִּ ,כי ( ְיר ּו ַש ְל ִמי ַש ָּּבת ּ ֶׁפ ֶׁרק א):
לא ַעל ְמנָּ ת ַל ֲעשוֹ ת – נ ַֹח לוֹ ֶׁש ּ ֹ
' ַה ּלוֹ ֵּׁמד ֶׁש ּ ֹ
לא נִ ְב ָּרא'ְ .ו ָּא ְמרוּ
ַר ָּּבה ו ,יד)' :לֹא ַה ִּמ ְד ָּרש ִע ַ ּקר ֶׁא ָּּלא ַה ַּמ ֲע ֶׁשהְ ,ל ִפי ֶׁש ַה ַּמ ֲע ֶׁשה ְמ ַכ ּ ֵּׁפר
( ַ ּב ִּמ ְד ָּ ּבר

ַעל ָּה ָּא ָּדם'.
ְו ָּצ ִר ְ
יך ְל ַב ֵּׁ ּקש ַה ְר ֵּׁ ּבה ֵּׁמ ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ִ ּי ְז ֶּׁכה ַל ֲא ֵּׁ
סוּקי ְש ַמ ְע ָּּת ָּתא
יבא ְּד ִה ְל ְכ ָּתאִּ ,כי ָּ ּב ֶׁזה ְצ ִר ִ
ַא ִּל ָּ ּ
יכים ְל ִס ַ ּי ְע ָּּתא ִּד ְש ַמ ָּ ּיא ְּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ
יע ָּּתא ִמן ְש ַמ ָּ ּיא הוּ א'; ַע ֵּׁ ּין
ֲח ַז"ל ( ְמ ִג ָּּלה ו' ע"ב)ְ ' :לאוֹ ְק ֵּׁמי ִ ּג ְר ָּסא ִס ַ ּי ְ
מד ִ ּב ְש ִביל ַּכוָּּ נַ ת ַע ְצמוֹ ְל ִה ְת ַי ֵּׁהר ְ ּב ַג ּסוּ ת ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרא ַר ִ ּבי
ָּשםְ .ולֹא ִל ְל ֹ
אוֹ ָּח ָּכם ְמ ֻפ ְר ָּסם ְוכוּ ' ְוכוּ 'ְ .ו ָּאז ְּכ ֶׁש ִ ּי ְל ַמד ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ־ ִי ְז ֶּׁכהֶׁ ,ש ַה ּ ֵּׁשם
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִי ְה ֶׁיה ִע ּמוֹ ַ ,ו ֲה ָּל ָּכה ְּכמוֹ תוֹ ְ ,ו ִי ְז ֶּׁכה ְל ֵּׁברוּ ר ֲה ָּל ָּכהְ ,ולֹא ַּדי

ֶׁשהוּ א ִי ְתעוֹ ֵּׁרר ְו ִי ְד ַ ּבק ַע ְצמוֹ ִע ּמוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּדוֹ ּתוֹ ָּרה
ִל ְש ָּמ ּהִּ ,כי ִאם ַ ּגם ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְלעוֹ ֵּׁרר ֶׁאת ְש ָּאר נִ ְשמוֹ ת ִי ְש ָּר ֵּׁאל ֵּׁא ָּליו
מר ְו ַל ֲעשוֹ ת
ִי ְת ָּ ּב ַר ְך וּ ְל ָּק ְר ָּבם ֶׁאל ַה ּתוֹ ָּרה ־ ְל ַל ֵּּׁמד ַעל ְמנָּ ת ִל ְש ֹ

וּל ַק ֵּׁ ּיםִּ ,כי ( ִל ּקו ֵּּׁטי ֲה ָּלכוֹ ת ְּב ִצ ַיעת ַה ּ ַפת ֲה ָּל ָּכה ה') זֹאת ָּה ְי ָּתה ֲעבוֹ ַדת ָּּד ִוד,
ְ
ֶׁש ָּע ַסק ָּ ּכל ָּי ָּמיו ִ ּב ְת ִפ ָּּלהִ ,שירוֹ ת ְו ִת ְש ָּ ּבחוֹ תְ ,ו ָּה ָּיה ְמ ַל ֵּּׁמד ּתוֹ ָּרה
ָּל ַר ִ ּביםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ֵּׁערו ִּבין נג ע"א)ָּּ ' :ד ִוד ְד ָּג ֵּׁלי ַמ ֶּׁס ְכ ָּּתא ְּכ ִתיב
יה ( ְּת ִה ִּלים קיט ,עד)ְ " :י ֵּׁר ֶׁא ָּ
יך ִי ְראוּ נִ י ְו ִי ְש ָּמחוּ "'ִּ ,כי ּתוֹ ָּרתוֹ ָּה ְי ָּתה
ֵּׁ ּב ּ
ּתוֹ ַרת ֶׁח ֶׁסדְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּּד ְרשוּ ֲח ַז"ל ( ֻס ָּּכה מט ע"ב) ַעל ּ ָּפסוּ ק ( ִמ ְש ֵּׁלי לא ,כו):
יה ּ ָּפ ְת ָּחה ְב ָּח ְכ ָּמה ְותוֹ ַרת ֶׁח ֶׁסד ַעל ְלשוֹ נָּ ּה" – ּתוֹ ָּרה ַעל ְמנָּ ת
" ּ ִפ ָּ
ְל ָּל ְמ ָּד ּה נִ ְק ֵּׁראת ּתוֹ ַרת ֶׁח ֶׁסד

ימן רפג ,וּ ַב ֶּׁמה
( ַע ֵּׁ ּין ִל ּקוּ ֵּׁטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵּׁח ֶׁלק א' ִס ָּ

ֶׁש ָּּכתוּ ב ַעל ֶׁזה ְּב ֵּׁס ֶׁפר ' ְש ַפת ַה ַ ּנ ַחל')ְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּז ָּכה ֶׁש ָּה ָּיה ַמ ִּסיק ְש ַמ ְע ָּּת ָּתא
יבא ְּד ִה ְל ְכ ָּתאַּ ,כ ַ ּנ"ל.
ַא ִּל ָּ ּ
יבא ְּד ִה ְל ְכ ָּתא'ְּ ,ד ַה ְינוּ ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה
ִּכי ֶׁזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ' ְש ַמ ְע ְּת ָּתא ַא ִּל ָּ ּ
ַעל ְי ֵּׁדי ֵּׁע ֶׁסק ַה ּתוֹ ָּרה ְלעוֹ ֵּׁרר ֶׁאת ָּש ְר ֵּׁשי נִ ְשמוֹ ת ִי ְש ָּר ֵּׁאל ֶׁש ְ ּבתוֹ ָּרה,
יע ֶׁה ָּא ָּרה ַעל ָּ ּכל ֶׁא ָּחד ִמ ִ ּי ְש ָּר ֵּׁאל ְל ַה ְח ִזירוֹ ְלמוּ ָּטבְ ,להוֹ רוֹ ת
ַעד ֶׁש ַּת ִ ּג ַ
ְ
ְ
לוֹ ֶּׁד ֶׁר ְך ְו ִה ּלוּ ך ֵּׁאיך ִי ְז ֶׁ ּכה ָּל ֵּׁצאת ֵּׁמ ָּה ַרע ֶׁש ּלוֹ וּ ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרב ְל ַה ּ ֵּׁשם
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ֶׁ ּזהוּ ִע ַ ּקר ְש ֵּׁלמוּ ת ּ ְפ ַסק ַה ֲה ָּל ָּכהִּ ,כי 'לֹא ַה ִּמ ְד ָּרש הוּ א
ָּה ִע ָּ ּקר ֶׁא ָּּלא ַה ַּמ ֲע ֶׁשה' ( ָּאבוֹ ת א ,יז)ִּ ,כי ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּק ֵּׁרב נְ ָּפשוֹ תֶׁ ,ש ַ ּגם ֵּּׁכן
ְי ַק ְ ּימוּ ֶׁאת ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרהְ ,ו ַעל ֵּׁשם ֶׁזה נִ ְק ָּר ִאים ' ֲה ָּלכוֹ ת' ָּלשוֹ ן
יכה'ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ְמ ִג ָּּלה כח ע"ב)ַ ' :אל ִּת ְק ֵּׁרי ֲה ִליכוֹ ת ֶׁא ָּּלא
' ֲה ִל ָּ
יל ְך ְ ּב ַד ְר ֵּׁכי ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך
ֲה ָּלכוֹ ת'ַ ,ה ְינוּ ֶׁש ַעל ְי ֵּׁדי ַה ֲה ָּלכוֹ ת ִי ְז ֶּׁכה ֵּׁל ֵּׁ

ְו ָּלשוּ ב ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,ש ֶׁ ּזהוּ ִע ַ ּקר ְש ֵּׁלמוּ ת ֵּׁע ֶׁסק ַה ּתוֹ ָּרה – ֶׁש ִ ּנ ְז ֶּׁכה ַעל
וּל ַק ֵּׁ ּיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּאנוּ ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְ ּב ָּכל יוֹ ם:
מר ְו ַל ֲעשוֹ ת ְ
ְי ֵּׁדי ַה ִּל ּמוּ ד ִל ְש ֹ

מר ְו ַל ֲעשוֹ ת
מד וּ ְל ַל ֵּּׁמדִ ,ל ְש ֹ
' ְו ֵּׁתן ְ ּב ִל ֵּׁ ּבנוּ ִ ּבינָּ ה ְל ָּה ִבין וּ ְל ַה ְש ִּכילִ ,ל ְל ֹ
יהם";
וּל ַק ֵּׁ ּים'; וּ ְכמוֹ ֶׁש ָּּכתוּ ב ( ְּת ִה ִּלים קיא ,י)ֵּׁ " :ש ֶׁכל טוֹ ב ְל ָּכל ע ֵֹּׁש ֶׁ
ְ
יהם
לא נֶׁ ֱא ַמר ֶׁא ָּּלא ְלעוֹ ֵּׁש ֶׁ
ְו ָּד ְרשוּ ֲח ַז"ל ( ְּב ָּרכוֹ ת יז ע"א)ְ ' :ללוֹ ְמ ֵּׁד ֶׁ
יהם ֹ
וּב ַר ּבוֹ ' ְוכוּ '; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
לא ְי ֵּׁהא ָּא ָּדם קוֹ ֵּׁרא ְושוֹ נֶׁ ה וּבוֹ ֵּׁעט ְ ּב ָּא ִביו ְ
– ֶׁש ּ ֹ
ְו ַעל ֶׁזה ָּצ ַעק ָּּד ִוד ( ְּת ִה ִּלים קיט ,ט)ּ ַ " :ב ֶּׁמה ְי ַז ֶּׁכה ַ ּנ ַער ֶׁאת ָּא ְרחוֹ
יך"ַ ,ה ְינוּ ֵּׁא ְ
מר ִּכ ְד ָּב ֶׁר ָּ
וּלא ַֹרחֶׁ ,ש ַעל ְי ֵּׁדי ֶׁזה
יך זוֹ ִכים ַל ֶּׁד ֶׁר ְך ְ
ִל ְש ֹ

" ַה ַ ּנ ַער" – ַה ְמנ ָֹּער ִמ ָּ ּכל טוּ בָּ ,ה ָּרחוֹ ק ֵּׁמ ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ֶׁש ָּרחוֹ ק,
מר ִּכ ְד ָּב ֶׁר ָּ
יך" ,וּ ֵּׁמ ֲח ַמת ֶׁש ָּּד ִוד ָּה ָּיה ִמ ְת ַי ֵּׁ ּג ַע ַעל
ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ַ ּגם הוּ א " ִל ְש ֹ

ֶׁזה ָּ ּכל ָּי ָּמיו ־ ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְּכבוֹ ד ָּש ַמ ִים וּ ְל ָּק ֵּׁרב ְרחוֹ ִקים ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,

צא ֶׁאת ְמקוֹ ם ֵּׁ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּדשֶׁ ,ש ִּמ ּ ָּשם יוֹ ֵּׁצאת
ַעל ֵּּׁכן ָּז ָּכה ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ִל ְמ ֹ
הוֹ ָּר ָּאה ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאלְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ַּת ֲענִ ית ז' ע"א)ָּ ' :ל ָּּמה נִ ְק ָּרא ַהר
ַה ּמוֹ ִר ָּ ּיה? ֶׁש ִּמ ּ ָּשם הוֹ ָּר ָּאה ָּי ְצ ָּאה ָּלעוֹ ָּלם'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
קב" ְּ(ת ִה ִּלים פז ,ב),
ְו ֶׁזהוּ "א ֵֹּׁהב ה' ַש ֲע ֵּׁרי ִצ ּיוֹ ן ִמ ּכֹל ִמ ְש ְּכנוֹ ת ַי ֲע ֹ
ְו ָּד ְרשוּ ֲח ַז"ל ( ְּב ָּרכוֹ ת ח' ע"א)' :אוֹ ֵּׁהב ה' ְש ָּע ִרים ַה ְּמ ֻצ ָּ ּינִ ים ַ ּב ֲה ָּל ָּכה
ִמ ָּּכל ָּ ּב ֵּּׁתי ְּכנֵּׁ ִס ּיוֹ ת וּ ָּב ֵּּׁתי ִמ ְד ָּרשוֹ ת'ְ .ו ַה ָּּד ָּבר ָּּתמוּ ַּהִ ,ל ְכאוֹ ָּרהַ ,ו ֲהלֹא
ְ ּב ָּכל ָּ ּב ֵּּׁתי ַה ִּמ ְד ָּרשוֹ ת עוֹ ְס ִקים ַ ּב ֲה ָּלכוֹ ת? ַא ְך הוּ א ָּה ִענְ ָּין הוּ א ַּכ ַ ּנ"ל,
ֶׁש ִע ַ ּקר ְש ֵּׁלמוּ ת ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ֲה ָּל ָּכה הוּ א ְלעוֹ ֵּׁרר ֶׁאת ָּש ְר ֵּׁשי נִ ְשמוֹ ת
וּל ַה ְח ִז ָּירם ַל ּמוּ ָּטב וּ ְל ַה ְכנִ יס ָּ ּב ֶׁהם ִק ּיוּ ם ַה ּתוֹ ָּרה,
וּל ָּק ְר ָּבם ְ
ִי ְש ָּר ֵּׁאל ְ
ֶׁשהוּ א ' ְּד ַבר ֲה ָּו ָּי"ה – זוֹ ֲה ָּל ָּכה'ֶׁ ,ש ִ ּי ְז ּכוּ ְל ִה ְתנַ ֵּׁהג ַעל ּ ִפי ִּדינֵּׁ י ַה ּתוֹ ָּרה
ֶׁש ַ ּב ּ ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּךַ ,ו ֲא ֶׁשר זוֹ ִהי ֲעבוֹ ַדת ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ַה ְ ּגבוֹ ִהים ְ ּביוֹ ֵּׁתר,
ֶׁש ֵּׁהם ְּדבוּ ִקים ּבוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ָּּת ִמיד וּ פוֹ ְת ִחים ְש ָּע ִרים ֲח ָּד ִשים ַ ּב ַה ּ ָּשגוֹ ת

ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךַ ,עד ֲא ֶׁשר ֵּׁהם ַמ ְח ִז ִירים ְלמוּ ָּטב ֲא ִפ ּלוּ ֶׁאת ַה ָּ ּגרוּ ַע
יל ְך ַ ּב ֶּׁד ֶׁר ְך ַה ּתוֹ ָּרה ַו ֲה ָּל ָּכהְ .ו ֶׁזה ְ ּב ִחינַ ת
רוּעים ,וּ ְמ ִא ִירים ּבוֹ ֵּׁל ֵּׁ
ֶׁש ַ ּב ְ ּג ִ

' ְש ָּע ִרים ַה ְּמ ֻצ ָּ ּינִ ים ַ ּב ֲה ָּל ָּכה'ֶׁ ,ש ַעל ְי ֵּׁדי ֲה ָּלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה נַ ֲע ִשים
ִצ ּיוּ נִ ים ְו ִס ָּ
ימנִ ים ְל ַה ִּכיר ֶׁאת ַה ּ ְש ָּע ִרים ְל ַה ּ ָּש ַגת ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךַ ,ה ְינוּ
ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים לוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֶׁד ֶׁר ְך נִ ְפ ָּלא ָּּכ ֶׁזה ֶׁאת ִה ְלכוֹ ת ַה ּתוֹ ָּרה ,וּ ְמ ַח ְּד ִשים

ָּ ּב ֶׁהם ִח ּדוּ ִשים נִ ְפ ָּל ִאים ָּּכ ֵּׁא ּלוּ ַ ,עד ֲא ֶׁשר ַעל ָּי ָּדם ַּד ְי ָּקא חוֹ ְז ִרים ֵּׁא ָּליו
ימ ּיוּ ת ַה ּתוֹ ָּרה ֶׁש ְ ּבתוֹ ְך ַה ֲה ָּל ָּכהְ ,ו ַעל
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ֵּׁהם ְמ ַג ִּלים ֶׁאת ּ ְפנִ ִ

ֵּּׁכן ַה ֲה ָּלכוֹ ת ֵּׁהן ְמ ֻצ ָּ ּינִ ים ַ ּב ּ ְש ָּע ִריםֶׁ ,ש ְּמ ַג ִּלים ֶׁאת ֱאלֹקוּ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך,
וּב ֵּּׁתי ִמ ְד ָּרשוֹ ת,
ְו ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א אוֹ ֲה ָּבם יוֹ ֵּׁתר ִמ ָּ ּכל ָּ ּב ֵּּׁתי ְּכנֵּׁ ִס ּיוֹ ת ָּ
ִּכי 'לֹא ַה ִּמ ְד ָּרש ִע ַ ּקר ֶׁא ָּּלא ַה ַּמ ֲע ֶׁשה'ּ ִ ,כי ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א אוֹ ֵּׁהב

ְ ּביוֹ ֵּׁתר ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָּרה ֶׁש ֵּּׁמ ִביא ִל ֵּׁידי ַמ ֲע ֶׁשהְּ ,ד ַה ְינוּ ִמי ֶׁש ָּ ּיכוֹ ל ַעל ְי ֵּׁדי
ֵּׁע ֶׁסק ּתוֹ ָּרתוֹ ַ ּב ֲה ָּל ָּכה ַל ֲעשוֹ ת וּ ְל ַצ ֵּׁ ּין ְש ָּע ִרים ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרב ַעל ָּי ָּדם
ְל ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךֶׁ ,שהוּ א ְ ּב ִחינַ ת ַש ֲע ֵּׁרי ֵּׁ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּדשֶׁ ,שהוּ א ַה ַּד ַעת

ֵּׁל ַידע אוֹ תוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל ֵּּׁכן ָּח ִביב ֶׁא ְצלוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּביוֹ ֵּׁתר ָּמקוֹ ם
וּב ֵּּׁתי ִמ ְד ָּרשוֹ ת
ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ֲה ָּל ָּכה ְל ַמ ֲע ֶׁשה יוֹ ֵּׁתר ִמ ָּּכל ָּ ּב ֵּּׁתי ְּכנֵּׁ ִס ּיוֹ ת ָּ
ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם.
ְו ֵּׁכן ִה ְפ ִליגוּ ֲח ַז"ל ַה ְ ּקדוֹ ִשים ְ ּב ַמ ֲע ַלת ָּהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ֲה ָּל ָּכהַ ,עד

ֶׁש ָּא ְמרוּ ( ְירו ַּש ְל ִמי מוֹ ֵּׁעד ָּק ָּטן ּ ֶׁפ ֶׁרק ג' ֲה ָּל ָּכה ה')ֵּׁ ' :א ֶׁיזהוּ ַּת ְל ִמיד ָּח ָּכם? ָּּכל
וּב ְפ ָּרט ְּכ ֶׁש ּזוֹ ִכים ְל ַל ֵּּׁמד ִעם עוֹ ד ֶׁא ָּחד
ֶׁש ּשוֹ נֶׁ ה ֲה ָּלכוֹ ת!' ַע ֵּׁ ּין ָּשםִ .
ֲה ָּל ָּכה – ֵּׁאין ְל ַש ֵּׁער ְו ֵּׁאין ְל ַס ּ ֵּׁפר ַמ ֲע ָּלתוֹ ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל

( ַש ָּ ּבת סג

חוּד ִדין ֶׁזה ָּל ֶׁזה ַ ּב ֲה ָּל ָּכה ַה ָּ ּקדוֹ ש
ע"א)ְ ' :שנֵּׁ י ַּת ְל ִמ ֵּׁידי ֲח ָּכ ִמים ַה ְּמ ָּ
ָּ ּב ְ
יח ָּל ֶׁהם'ְ .ועוֹ ד ָּשםְ ' :שנֵּׁ י ַּת ְל ִמ ֵּׁידי ֲח ָּכ ִמים
רוּך הוּ א ַמ ְצ ִל ַ

יבים ֶׁזה ָּל ֶׁזה ַ ּב ֲה ָּל ָּכה – ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך הוּ א שוֹ ֵּׁמ ַע ְלקוֹ ָּלם.
ַה ַּמ ְק ִש ִ
ילים ֶׁזה ָּל ֶׁזה ַ ּב ֲה ָּל ָּכה –
ְועוֹ ד ָּשםְ ' :שנֵּׁ י ַּת ְל ִמ ֵּׁידי ֲח ָּכ ִמים ַה ַּמ ְד ִג ִ
ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א אוֹ ֲה ָּבם'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם .וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ֶׁש ֶׁא ָּחד ְמ ַח ֵּׁ ּזק ֶׁאת
כלִּ ,כי (ק ֶֹׁה ֶׁלת ד ,ט)" :טוֹ ִבים
ֲח ֵּׁברוֹ ְל ִק ּיוּ ם ַה ֲה ָּל ָּכה – ֶׁזה עוֹ ֶׁלה ַעל ַה ּ ֹ
ַה ּ ְשנַ ִים ִמן ָּה ֶׁא ָּחד ֲא ֶׁשר ֵּׁיש ָּל ֶׁהם ָּש ָּכר טוֹ ב ַ ּב ֲע ָּמ ָּלם ִּכי ִאם ִי ּפֹלוּ
ָּה ֶׁא ָּחד ָּי ִקים ֶׁאת ֲח ֵּׁברוֹ ְ ,ו ִאילוֹ ָּה ֶׁא ָּחד ֶׁש ִ ּי ּפוֹ ל ְו ֵּׁאין ֵּׁשנִ י ַל ֲה ִקימוֹ ",
ְו ָּד ְרשוּ ַעל ֶׁזה ֲח ַז"ל (ק ֶֹׁה ֶׁלת ַר ָּּבה ד ,ט)ֶׁ ' :ש ִאם ָּש ַכח ֲה ָּל ָּכה ַא ַחת –
ֲח ֵּׁברוֹ ַמ ְח ִזיר ַה ֲה ָּל ָּכה'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ַמ ֲע ַלת ַה ֲח ֵּׁב ִרים ַי ַחד,

ֶׁש ֶׁא ָּחד ְמ ַח ֵּׁ ּזק ֶׁאת ֲח ֵּׁברוֹ וּ ִמ ְס ַּת ֵּּׁכל ָּע ָּליו ָּּת ִמיד ַרק ְ ּב ַע ִין טוֹ ָּבה ְורוֹ ֶׁצה
ְ ּבטוֹ ָּבתוֹ ִּ ,כי ( ְּב ָּרכוֹ ת סג ע"א)ֵּׁ ' :אין ַה ּתוֹ ָּרה נִ ְקנֵּׁ ית ֶׁא ָּּלא ַ ּב ֲחבוּ ָּרה'; ַע ֵּׁ ּין

ָּשםְ .ו ָּא ְמרוּ ( ֶּׁד ֶׁר ְך ֶׁא ֶׁרץ זו ָּּטא ּ ֶׁפ ֶׁרק ב)ַ ' :ה ְק ֵּׁשב ָּא ְזנֶׁ ָּ
יך ְל ִד ְב ֵּׁרי ֲח ֵּׁב ְר ָּךִ ,אם
ָּח ֵּׁפץ ַא ָּּתה ְל ִה ָּּד ֵּׁבק ְ ּב ַא ֲה ַבת ֲח ֵּׁב ְר ָּך ֱה ֵּׁוי נוֹ ֵּׁשא ְונוֹ ֵּׁתן ְ ּבטוֹ ָּבתוֹ '; ַע ֵּׁ ּין
ָּשםְ .ו ֵּׁאיזוֹ טוֹ ָּבה נִ ְצ ִחית ֵּׁיש עוֹ ד ָּ ּבעוֹ ָּלם יוֹ ֵּׁתר ֵּׁמ ִענְ ַין ֶׁזה – ְל ַח ֵּׁ ּזק
וּל ַה ְח ִזירוֹ ַל ּמוּ ָּטב ִו ַ
ֶׁאת ֲח ֵּׁברוֹ ְ
יק ֵּׁ ּים ֶׁאת ַה ֲה ָּל ָּכה ,וּ ִמ ָּּכל ֶׁש ֵּּׁכן ְלעוֹ ְררוֹ
ְל ַל ֵּּׁמד ֲה ָּלכוֹ ת ְ ּב ָּכל יוֹ םֶׁ ,שהוּ א ְרצוֹ נוֹ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך?!
ְו ֶׁזהוּ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ַז"ל ( ְּב ָּרכוֹ ת ל' ע"א)ִ ' :מ ּיוֹ ם ֶׁש ָּח ַרב ֵּׁ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּדש
ֵּׁאין לוֹ ְל ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּב ְ
רוּך הוּ א ְ ּבעוֹ ָּלמוֹ ֶׁא ָּּלא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֶׁשל ֲה ָּל ָּכה

יל ְך ִ ּב ְד ָּר ָּכיו
ִ ּב ְל ַבד'ַ ,ה ְינוּ ֶׁש ֶׁ ּזה ִע ַ ּקר ּ ֵּׁפרוּ שוֹ ֶׁשל ' ֲה ָּל ָּכה' – ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ֵּׁל ֵּׁ
ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ֵּׁהן ְ ּבסוֹ ד ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ֶׁשל ַה ּ ֵּׁשם ֲה ָּו ָּי"ה,
ֶׁש ֶׁ ּזהוּ ִשעוּ ר ְמקוֹ מוֹ ֶׁשל ָּא ָּדםַ ,ה ְינוּ ֶׁש ָּ ּכל ָּא ָּדם ֵּׁיש לוֹ ְ ּב ָּכל ָּמקוֹ ם
ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרב ָּ ּב ֶׁהן ֶׁאל ַה ּ ֵּׁשם ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ ,ו ֶׁאל ֵּׁא ּלוּ ָּה ַא ְר ַ ּבע
ַא ּמוֹ תַ ,ה ְינוּ ֶׁש ָּ ּי ִאירוּ ּבוֹ ָּה ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ֲה ָּו ָּי"הּ ְ ,ב ָּכל ָּמקוֹ ם – ָּל ֶׁזה
זוֹ ִכים ַעל ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ֲה ָּלכוֹ ת ְו ַעל ְי ֵּׁדי ְּת ִפ ָּּלה ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּ תֶׁ ,ש ָּאז
נִ ְז ַּד ֵּּׁכ ְך ָּח ְמרוֹ ָּה ָּעבְ ,ונִ ְפ ָּרד ָּה ַרע ֵּׁמ ַה ּטוֹ ב וּ ֵּׁמ ִאיר ּבוֹ ֶׁה ָּא ַרת נ ַֹעם ִזיו ־

ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ ְ ּב ָּכל ְמקוֹ םְ .ו ָּיכוֹ ל ְל ִה ְת ָּק ֵּׁרב ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ִמ ָּ ּכל ָּמקוֹ ם.
אד ְ ּב ֵּׁעינָּ יו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךִּ ,כי ֶׁזהוּ ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ָּּלתוֹ ־ ֶׁש ִ ּי ְת ָּק ְרבוּ ָּ ּכל
ְו ֶׁזה ָּי ָּקר ְמ ֹ

ָּה ְרחוֹ ִקיםִּ ,כי ' ַעל־ ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך ְמ ַב ְּט ִלין ִה ְרהוּ ֵּׁרי ֲעבוֹ ָּדה־
ָּז ָּרה' ( ֵּׁס ֶׁפר ַה ִּמ ּדוֹ ת ,אוֹ ת ּפוֹ ֵּׁסקִ ,ס ָּימן ג')ְ ,וזוֹ ִכים ֶׁל ֱאמוּ נָּ ה ָּ ּב ָּרהְ ,ו ַכ ַ ּנ"ל,
שם (אוֹ ת ִי ְר ָּאה,
וּכ ֶׁש ֵּׁ ּיש לוֹ ֱאמוּ נָּ הָּ ,אז ָּי ֵּׁרא ָּּת ִמיד ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְ [ ,ו ַע ֵּׁ ּין ָּ
ְ
ִס ָּימן ב)ְ ' :מקוֹ ם ַההוֹ ָּר ָּאה ִהיא מוֹ ֶׁע ֶׁלת ְל ִי ְר ָּאה'ְ ,ו ֵּׁכן ( ְּב ִס ָּימן ג')ַ ' :על־
ְי ֵּׁדי ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך ָּ ּב ִאים ְל ִי ְר ָּאה'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם).

יכים ְל ַב ֵּׁ ּקש ַה ְר ֵּׁ ּבה ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַר ְך ְ ּב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ ם,
ְו ַעל־ ֵּּׁכן ְצ ִר ִ
ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ִל ְלמֹד ֻש ְל ָּחן ָּע ְ
רוּך ְ ּב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ ם .וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה
ְל ַק ְ ּימוֹ ְ .ו ַעל ָּּכל ּ ָּפנִ ים לֹא ָּיזוּ ז ְּכ ָּלל ֵּׁמ ַה ּ ֻש ְל ָּחן ָּע ְ
רוּך ִּכי הוּ א ֶׁזהְ .ו ַע ֵּׁ ּין
ימן רמ"וּ ַ ,ב ּ ַש ְ
ישה)ֶׁ ,שאוֹ ָּתם ַ ּב ֲע ֵּׁלי־
"ךְ ,ס ִעיף ָּק ָּטן ה' ְ ּב ֵּׁשם ַה ּ ְפ ִר ָּ
ְ ּביוֹ ֶׁרה ֵּּׁד ָּעה ( ִס ָּ

ָּ ּב ִּתיםֶׁ ,ש ֵּׁאינָּ ם לוֹ ְמ ִדים ַרק ָּשלֹש אוֹ ַא ְר ַ ּבע ָּשעוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ,לֹא ִי ְל ְמדוּ
ַ ּב ּ ַש"ס ְלחוּ דֶׁ ,א ָּּלא ִי ְל ְמדוּ ֲה ָּלכוֹ ת ּ ְפסוּקוֹ תְּ ,כ ֵּׁדי ֶׁש ֵּׁ ּי ְדעוּ ֵּׁא ְ
יך
(מ ִג ָּּלה כח ע"ב)ָּּ ' :כל ַה ּשוֹ נֶׁ ה ֲה ָּלכוֹ ת
שהְ .ו ַעל ֶׁזה ָּא ְמרוּ ְ
ְל ִה ְתנַ ֵּׁהג ְל ַמ ֲע ֶׁ
ְ ּב ָּכל יוֹ םֻ ,מ ְב ָּטח לוֹ ֶׁ ,שהוּ א ֶׁ ּבן עוֹ ָּלם ַה ָּ ּבא'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם .וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת
אוֹ ָּתן ַה ֲה ָּלכוֹ ת ַה ִ ּנ ְצ ָּרכוֹ ת לוֹ ְמאֹדְּ ,כגוֹ ן ַש ָּ ּבת ְוכוּ ' ־ ַי ְת ִמיד ָּ ּב ֶׁזה
ְמאֹדְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל

יגה י'
(ח ִג ָּ
ֲ

ע"א)ִ ' :ה ְלכוֹ ת ַש ָּ ּבת ֵּׁהן

מוּעט ַו ֲה ָּלכוֹ ת ַה ְר ֵּׁ ּבה'; ַע ֵּׁ ּין
ָּ
ַּכ ֲה ָּר ִרים ַה ְּתלוּ ִיין ְ ּב ַש ֲע ָּרהֶׁ ,ש ֵּׁהן ִמ ְק ָּרא
יכים ְל ִה ָּ ּז ֵּׁהר ְמאֹד
ָּשם .וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּ ת ִה ְלכוֹ ת ֶׁה ָּחג ק ֶֹׁדם ֶׁה ָּחגֶׁ ,ש ְ ּצ ִר ִ
וּבא ְ ּבתוֹ ַרת־ ּכ ֲֹהנִ ים ( ּ ָּפ ָּר ַשת
ְל ָּל ְמ ָּדןְּ ,כ ֵּׁדי ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַק ֵּׁ ּים ַמה ּ ֶׁש ָּּל ַמדַּ ,כ ּמ ָּ

ֱאמֹר)ְ ' :מ ַל ֵּּׁמד ֶׁש ָּה ָּיה מ ֶֹׁשה אוֹ ֵּׁמר ָּל ֶׁהם ְל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ִה ְלכוֹ ת ּ ֶׁפ ַסח
ְ ּב ֶׁפ ַסחִ ,ה ְלכוֹ ת ֲע ֶׁצ ֶׁרת ַ ּב ֲע ֶׁצ ֶׁרת'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ֵּׁכן הוּ א ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
ַה ּ ִש ִירים ַר ָּּבה א) ַעל ּ ָּפסוּ ק ( ִשיר ַה ּ ִש ִירים א ,ד)" :נַ ְז ִּכ ָּירה ד ֶֹׁד ָּ
יך ִמ ַ ּי ִין" ־

( ִשיר

ִמ ֵּׁ ּיינָּ ּה ֶׁשל ּתוֹ ָּרהְּ .כגוֹ ן ִה ְלכוֹ ת ּ ֶׁפ ַסח ְ ּב ֶׁפ ַסחִ ,ה ְלכוֹ ת ֲע ֶׁצ ֶׁרת ַ ּב ֲע ֶׁצ ֶׁרת:
ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
הוא ִּב ְכ ָלל ְמ ַז ֵּּכי
ְו ַא ְש ֵּרי ִמי ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַל ֵּּמד ָּב ַר ִּבים ֲה ָלכוֹ תֶ ,ש ּ
ָה ַר ִּבים ,וּ ִב ְפ ָּר ִט ּיוּת ָּ ּב ִענְ ָּינִ ים ַה ִ ּנ ְצ ָּר ִכים ָּל ַר ִ ּביםְ ,ו ַאל ִי ְת ַ ּב ֵּׁ ּיש ְּכ ָּלל,
יה ֶׁשל
ְּכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"לּ ַ ,ב ִּמ ְד ָּרש ַ(ו ִ ּי ְק ָּרא ַר ָּּבה יט ,ג)ָּ ּ ' :פ ָּר ִש ּיוֹ ֶׁת ָּ
ּתוֹ ָּרה ַאף־ ַעל־ ּ ִפי ֶׁש ִ ּנ ְראוֹ ת ְּכ ִא ּלוּ ֵּׁהן ְּכעוּ רוֹ ת וּ ְשחוֹ רוֹ ת ְל ָּא ְמ ָּרן

יבה וּ נְ ָּג ִעים ,נִ ָּּדה ְויוֹ ֶׁל ֶׁדתָּ ,א ַמר ַה ָּ ּקדוֹ ש ָּ ּברוּ ְך
ָּ ּב ַר ִ ּביםְּ ,כגוֹ ן ִה ְלכוֹ ת ִז ָּ
הוּ אֲ :ה ֵּׁרי ֵּׁהן ֲע ֵּׁרבוֹ ת ָּע ַלי'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ַעל־ ָּּכל־ ּ ָּפנִ ים ִי ְה ֶׁיה ָּז ִהיר ִל ְלמֹד ְ ּב ַע ְצמוֹ ִשעוּ ר ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך
ְּכ ִס ְד ָּרן ֶׁש ַ ּי ְת ִחיל ֵּׁמ ַה ְת ָּח ַלת ָּה'א ַֹרח־ ַח ִ ּיים' ְו ִי ְל ַמד ְּכ ִס ְד ָּרןַ ,עד ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה
ְל ַס ְ ּימוֹ ְ ,ו ַי ְת ִחיל 'יוֹ ֶׁרה־ ֵּּׁד ָּעה'ְ ,ו ַא ַחר־ ָּּכ ְך ' ֶׁא ֶׁבן־ ָּה ֵּׁע ֶׁזר'ְ ,ו ַא ַחר ָּּכ ְך
'ח ֶֹׁשן־ ִמ ְש ּ ָּפט' ,וּ ְכ ֶׁש ְ ּי ַס ֵּׁ ּים ַי ְת ִחיל עוֹ ד ּ ַפ ַעםְ ,ו ָּכ ָּכה ִי ְתנַ ֵּׁהג ָּּכל ְי ֵּׁמי
ַח ָּ ּייוְ .ו ַר ֵּׁ ּבנוּ ַז"לִ ,ה ְז ִהיר ַעל ֶׁזה ְמאֹד ְו ָּא ַמרֶׁ ,שהוּ א ִּת ּקוּ ן ָּ ּגדוֹ ל
ָּל ָּא ָּדםְ ,והוּ א ַהנְ ָּה ָּגה ְּכ ָּל ִלית ְל ָּכל ִי ְש ָּר ֵּׁאל ,וּ ְב ַו ַּדאי ַה ַּכוָּּ נָּ ה ִהיא ְּכ ֵּׁדי
ֶׁש ִ ּנ ְז ֶּׁכה ִל ְשמֹר ְו ַל ֲעשוֹ ת וּ ְל ַק ֵּׁ ּיםֲ ,א ָּבל ְ ּב ַו ַּדאי ֵּׁיש עוֹ ד ְּד ָּב ִרים ְ ּבגוֹ ,
ְּכמוֹ ֶׁש ָּא ַמר ְ ּב ֵּׁפרוּ ש ַעל ַהנְ ָּהגוֹ ָּתיוֶׁ ,ש ָּּמ ַסר ְל ַאנְ ֵּׁשי־ ְשלוֹ ֵּׁמנוּ
ימן
ִשיחוֹ ת־ ָּה ַר"ן ִס ָּ

(ע ֵּׁ ּין
ַ

קפה)ָּּ ' :כל ַהנְ ָּה ָּגה ְו ַהנְ ָּה ָּגהֶׁ .ש ֲאנִ י ְמ ַצוֶּׁ ה ַל ֲעשוֹ ת,

הוּ א ְס ֻג ָּּלה ְו ִת ּקוּ ן וּ מוֹ ִעיל ַעל ַמה ּ ֶׁש ָּע ַבר ְו ַעל ֶׁה ָּע ִתיד וּ ְל ַא ַחר
וּל ָּע ִתיד
יח ְו ִל ְת ִח ַ ּית ַה ֵּּׁמ ִתים ְ
ַה ִה ְס ַּת ְּלקוּ ת ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם ְו ִלימוֹ ת ַה ָּּמ ִש ַ
יכן ַה ְּד ָּב ִרים
ָּלבוֹ א'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםֲ .עמֹד וּ ְר ֵּׁאה ְו ִה ְש ּתוֹ ֵּׁמם ְו ִה ְת ּ ַפ ֵּּׁלאַ ,עד ֵּׁה ָּ
יעים.
ַמ ִ ּג ִ
ְו ַעל ֵּּׁכן ִמי ֶׁש ָּחס ַעל נַ ְפשוֹ וּ ִמי ֶׁש ָּח ֵּׁפץ ְ ּב ִת ּקוּ נוֹ ־ ְי ַצ ֵּׁ ּית ֶׁאת ַר ֵּׁ ּבנוּ
ַז"לְ ,ו ִי ְק ַ ּבע ְל ַע ְצמוֹ ְק ִביעוּ ת ֲח ָּז ָּקה ְ ּב ִל ּמוּ ד ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ְ ּב ָּכל יוֹ ם
ְויוֹ םְ ,ו ָּראוּ י ִל ְק ּב ַֹע ְל ַע ְצמוֹ ְשנֵּׁ י ִשעוּ ִריםִ :שעוּ ר ֶׁא ָּחד ּ ָּפשוּ טַ ,על ָּּכל
ּ ָּפנִ ים ְמ ַח ֵּׁ ּבר־ ַר ָּמ"א ָּ ּב ֵּׁאר־ ֵּׁה ֵּׁ
יטב ֵּּׁת ֶׁכף־וּ ִמ ָּ ּיד ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּּלהּ ְ ,בעוֹ דוֹ
ְמ ֻל ָּ ּבש ְ ּב ַט ִּלית וּ ְת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּׁ ּבנוּ ־ ָּּתםְ ,ו ִי ְה ֶׁיה ֻמ ָּ ּנח ֶׁא ְצלוֹ ְ ּב ִכיס ַה ַּט ִּלית
ֻש ְל ָּחן־ ָּערוּ ְך ָּק ָּטן ְ ּבא ֶֹׁפן ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ִל ְלמֹד ְ ּב ָּכל יוֹ ם ַּכ ָּּמה ֲה ָּלכוֹ ת,
וּב ְפ ָּרט ִ ּב ְת ִפ ִּלין ְּד ַר ֵּׁ ּבנוּ ־ ָּּתםֶׁ ,שהוּ א ִענְ ַין ָּ ּגדוֹ לְ ,ו ַה ּ ִשעוּ ר ַה ֶׁ ּזה ִי ְה ֶׁיה
ִ

ימנִ יםְּ ,כ ִפי
ְּכ ִס ְד ָּרן ַּד ְי ָּקאּ ְ ,ב ָּכל יוֹ ם ָּויוֹ ם ַּכ ָּּמה ְס ִע ּ ִפים אוֹ ַּכ ָּּמה ִס ָּ
ַה ּ ְפנַ אי ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיה לוֹ ַ ,עד ֶׁש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַס ֵּׁ ּים ַא ְר ַ ּב ַעת ֶׁח ְל ֵּׁקי ֻש ְל ָּחן ָּערוּ ְך,
ַי ְת ִחיל עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעםְ ,ו ֵּׁכן ָּּכל ְי ֵּׁמי ַח ָּ ּייוְ ,ו ַאל ִי ּפֹל ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ַל ְחטֹף ַה ּכֹל
וּבא ַ ּב ִּמ ְד ָּרש
ְ ּב ַפ ַעם ַא ַחתַ ,רק ְ ּב ָּכל יוֹ ם ֵּׁא ּלוּ ֲה ָּלכוֹ תַּ ,כ ּמ ָּ
יט ,ב)ִ ' :מי ֶׁש ּ ִפ ֵּׁ ּק ַחַ ,מהוּ אוֹ ֵּׁמר? ֲה ֵּׁרינִ י שוֹ נֶׁ ה ְשנֵּׁ י ֲה ָּלכוֹ ת ַה ּיוֹ ם וּ ְשנֵּׁ י

( ַו ִ ּי ְק ָּרא ַר ָּ ּבה

ֲה ָּלכוֹ ת ְל ָּמ ָּחרַ ,עד ֶׁש ֲאנִ י שוֹ נֶׁ ה ֶׁאת ָּּכל ַה ּתוֹ ָּרה'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםְ .ו ִשעוּ ר
וּבית־יוֹ ֵּׁסףְ ,ו ֻש ְל ָּחן־ ָּע ְ
רוּך ִעם ַה ָּּמ ִג ִ ּנים
ְשנֵּׁ י ִי ְה ֶׁיה ִשעוּ ר ִע ּיוּ ן טוּ ר ֵּׁ
יהםֵּׁ ,איזוֹ ֲה ָּל ָּכה ֶׁש ֻּמ ְכ ַר ַחת לוֹ ְמאֹדְּ ,כגוֹ ן ַש ָּ ּבת ְונִ ָּּדה
ְונוֹ ְש ֵּׁאי ְּכ ֵּׁל ֶׁ
ְוכוּ ' ,אוֹ ִה ְלכוֹ ת ֶׁה ָּחג ק ֶֹׁדם ֶׁה ָּחג ְו ַכ ּדוֹ ֶׁמהֶׁ ,ש ַ ּי ְחזֹר ָּ ּב ֶׁהם ַה ְר ֵּׁ ּבה ְמאֹד,
יטב .וּ ְכ ָּבר ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ַעד ֶׁש ִ ּי ְה ֶׁיה ָּ ּב ִקי ַ ּב ֲה ָּל ָּכה ֵּׁה ֵּׁ

(ש ָּ ּבת קיד
ַ

ע"א)ֵּׁ ' :א ֶׁיזהוּ ַּת ְל ִמיד־ ָּח ָּכםֶׁ ,ש ְּמ ַמ ִ ּנים אוֹ תוֹ ּ ַפ ְרנָּ ס ַעל ַה ִ ּצ ּבוּ ר? ֶׁזה
ֶׁש ּשוֹ ֲא ִלין אוֹ תוֹ ָּּד ָּבר ֲה ָּל ָּכה ְ ּב ָּכל ָּמקוֹ ם ְואוֹ ֵּׁמר'; ַע ֵּׁ ּין ָּשם.
ְו ֶׁאל ָּּכל ֶׁזה ְיכוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת ַעל־ ְי ֵּׁדי ִר ּבוּ י ַה ֲח ָּז ָּרהְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ
ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ַ ּב ִּמ ְד ָּרש ַ(ו ִ ּי ְק ָּרא ַר ָּּבה ג ,א)' :טוֹ ב ִמי ֶׁש ּשוֹ נֶׁ ה ֲה ָּלכוֹ ת ְו ָּר ִגיל
ָּ ּב ֶׁהם ִמ ִּמי ֶׁשהוּ א שוֹ נֶׁ ה ֲה ָּלכוֹ ת ְו ֵּׁאינוֹ ָּר ִגיל ָּ ּב ֶׁהם'; ַע ֵּׁ ּין ָּשםִּ .כי ַעל־
ְי ֵּׁדי ִר ּבוּי ַה ֲח ָּז ָּרה ְו ָּה ְר ִגילוּ ת ַ ּב ֲה ָּל ָּכה ־ ִי ְז ֶּׁכה ְל ַק ְ ּי ָּמןְ ,ו ַגם ַעל ֶׁזה
ְצ ִר ִ
יכים עוֹ ד ְּת ִפ ּלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ִל ְש ּפ ְֹך נַ ְפשוֹ ֵּׁא ָּליו ִי ְת ָּ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּא ְמרוּ
(ב ָּרכוֹ ת כח ע"א)ִ ' :ה ְל ְכ ָּתא ָּ ּב ֲע ָּיא ִצילוּ ָּתא' ֵּׁ(ערו ִּבין סה ע"א).
ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל ְ ּ
יכים ְל ַב ֵּׁ ּקש
וּפ ְרשוּ ַ ּב ְּס ָּפ ִריםֶׁ ,שהוּ א ָּלשוֹ ן ְצלוֹ ָּתא ְּ(ת ִפ ָּּלה)ַ ,ה ְינוּ ֶׁש ְ ּצ ִר ִ
ֵּׁ
ְ
ַה ְר ֵּׁ ּבה ִמ ֶּׁמנּ וּ ִי ְת ָּ ּב ַרךֶׁ ,ש ִ ּי ְז ֶּׁכה ְל ַק ֵּׁ ּים ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה ִ ּב ְת ִמימוּ ת
וּב ְפ ִשיטוּ ת ְ ּגמוּ ָּרהּ ְ ,ב ִלי שוּ ם ָּח ְכמוֹ תְ ,ו ָּא ְמרוּ ֲח ָּכ ֵּׁמינוּ ַז"ל
ִ

(מ ְד ָּרש־
ִ

ַּתנְ חו ָּּמאָּ ּ ,פ ָּר ַשת ֱאמֹר)ּ ִ ' :ב ְזכוּ ת ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,ש ַא ֶּׁתם עוֹ ְס ִקיםֲ .אנִ י ַמ ְק ִשיב
יכם'.
ְושוֹ ֵּׁמ ַע ְּת ִפ ּלוֹ ֵּׁת ֶׁ

ל־ע ְל ֹיון!
ַתם וְ נִּ ְש ָּלםֶ ,שבַ ח ְל ֵא ֶ

