
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִז ְּלַרִבי ׁשִ  א"ָיעַחּיִ

ּכֹות בו"ִּמְדָרׁש  ַיְלקוט    ְלַחג  ַהּסֻ ֻסכֹות  ֵתׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ,
ְמַקּיֵם  ִמְצַות  ֻסָכה  ָבעֹוָלם ,  ָּאַמר  ַרִבי  ֵלִוי ָּכל  ִמי  ׁשֶ ּ ּּ

ָּאַמר  ַהָקָב,  ַּהֶזה ְהוא  ִקּיֵם  ִמְצַות  ֻסָכה  ֲאִני  ֵמֵסך ,  ה"ּ ּ ּ

ל  יֹום  ַהָבא ּעָליו  ֵמַחָמתֹו  ׁשֶ ּ ה.  ל"עכ,  "ָ ַּמהו ,  ָקׁשֶ

ַּהָלׁשֹון  ַהֶזה   ָּאַמר  ַהָקָב"ּ ּהוא  ַקּיֵים  ִמְצַות  ֻסָכהה  "ּ ּ "

ָּכל  ַהְמַקּיֵם  ְוכו'ָהָיה  לֹו  לֹוַמר  '  ְּוכו ּ ַּהָקָב'  ּ ְֵמֵסך ה  "ּ

ב  ַבֻסָכה'ָּלָמה  לֹא  ָאַמר  ,  ְועֹוד'ְּוכו'  ָעָליו ָּכל  ַהּיֹוׁשֵ ּּ ּ ,'

ָּבעֹוָלם  ַהֶזה"ַּמהו  ,  ְועֹוד יָטא  ִד,  "ּ ְּדָהא  ְפׁשִ ְבָכל ּּ

ְולֹא  ְלָמָחר "  ֲַהּיֹום  ַלעׂשֹוָתם"ַּהִמְצֹות  ֶנֱאַמר  

סֹוד  ַהֻסָכה  הוא  ְלַהְכִניע ?  ֲַלעׂשֹוָתם ְַוֵיׁש  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ּוְלַהֲחִליׁש  ֹכַח  ַהִסְטָרא  ַאֲחָרא  ְולילי ּ ֶהֱאַרְכנו '  ּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ

ת  ַוּיֵָרא   ְּלעיל  ְבָפָרׁשַ ענו  ַתַחת  ָהעץ"פ  "עֵ ְֵוִהׁשָ ֲּ ּ ּ "

ְסֻגַלת  ְיֵמי  ֶהָחג  ִהיא ,  ש"ְועיי ְּועֹוד  ָידוע  ֶאְצֵלנו  ׁשֶ ּ ּ ַּ
עים  ִדְכִתיב  ְבהו   ְּלַהְכִניע  ָהְרׁשָ ּ ּ ִ עים "ַ ְִסִביב  ְרׁשָ

ִּיְתַהָלכון ים  ַהַהָקפֹות "  ּ ִביל  ֶזה  ָאנו  עֹוׂשִ ִבׁשְ ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ ּ

עת  ַהִמְקָדׁש  ָהיו  ַמְקִריִבים   ַּבלוָלב  וִבׁשְ ּ ּ ּּ ַ ּ ָּפִרים '  עּ

ִּנסוך  ַהַמִים  ָהָרמוז  ְבְו ּּ ּ ּז  ָיבוזו  לֹו"ּבֹו"ְּ ן  ַבזַֹהר ,  "ּ ְּועּיֵ ּ ַ
ת  ִפיְנָחס ּסֹוף  ָפָרׁשַ ּוֵמעָתה  לֹא  ָאַמר  .  ּ ב 'ַּ ָּכל  ַהּיֹוׁשֵ

ַּבֻסָכה ּ ִבים  ַבֻסָכה  ֲאָבל  ֵאיָנם '  ּ ָרֵאל  יֹוׁשְ ָכל  ִיׂשְ ְּלִפי  ׁשֶ ּּ ּ

ָצִריך   ְְמַכְוִנים  ְלסֹוד  ַהֻסָכה  ְבַמה  ׁשֶ ּ ּּ ְּלַכֵון  ְבאֹוָתן ּּ ּ

ִמים ְמַקּיֵם  ִמְצַות ,  ְּוָלֵכן  ָאַמר  ַרִבי  ֵלִוי,  ַהּיָ ָּכל  ִמי  ׁשֶ ּ

ְמַכֵון  ָבה  ְלַהְחִליׁש  ֹכַח  ַהִסְטָרא  ֻּסָכה  ְדַהְינו  ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה  ָבעֹוָלם  ַהֶזה ַּאֲחָרא  וְלַהְגִביר  ֵחֶלק  ַהְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ַַאף  על ,ּ
ִליָטה  ַלִחיצֹו הוא  ְזַמן  ׁשְ ִּפי  ׁשֶ ַהַכָוָנה  זֹו ּ ִּנים  ְכמֹו  ׁשֶ ּ ּ

ֵלמות  ִמְצַות  ַהֻסָכה ִּהיא  ֶבֱאֶמת  ׁשְ ּ ָּאַמר  ַהָקָב,  ּּ ה "ּ

ּהוא  ִקּיֵם  ִמְצַות  ֻסָכה ּהוא  ִכֵון  ְלַהְחִליׁש  ֹכַח ,  ְּכלֹוַמר,  ּ ּּ ּ

ִּמׁשום  ֲהִכי,  ַּהְמַקְטְרִגים  ְוַהִחיצֹוִנים ִּמָדה  ְכֶנֶגד ,  ּ ּ

ֲָאִני  ֵמֵסך  עָליו  ְו,  ִּמָדה ה  ִתְהֶיה 'ּכוְ ְּדַהְינו  ַהְקֻדׁשָ ּ ּּ ּ

ַהִחיצֹוִנים  לֹא  ְיַקְטְרגו,  ָסֹוֶכֶכת  עָליו ְַועּיֵן  עֹוד .  ּהוּׁשֶ
ה ְּלַקָמן ְבָסמוך ְבסֹוף ַהָפָרׁשָ ּ ּּ     )ָ�ָרַ
ת ֱאמ�ר (.ְּ

ָרָכה ת  ְוזֹאת  ַהּבְ ִּמִסיַני '  הַּויֹאֶמר  "  ְלָפָרׁשַ
א ָּכַתב  ַבעל  ַהטוִרים  ׁשֶ  "ּבָ ּ ַ ּ ַּהָפסוק  ִהְתִחיל  ְבָויּ ּ ו "ּ

ּוְמַסּיֵם  ְבָוי ֵבֵרך  ,  ו"ּ ְלֹוַמר  ׁשֶ ָבִטיםב  "יּ ים.  ׁשְ , ַמְקׁשִ

ן  ֶזה  על  ָפסוק   ָּלָמה  לֹא  ִצּיֵ ּ ם "  ְּוזֹאת  ַהְבָרָכה"ַּ ּגַ ׁשֶ

ּהוא  ַמְתִחיל  וְמַסּיֵם  ְבָוי ּ ם  ְמֹבָאר  בֹו  ְלׁשֹון ,  ו"ּ ְּוׁשָ

ֵאין  ֵכן  ְבָפסוק  ,  ְּבָרָכה ַּמה  ׁשֶ ּּ עַקר ,  ֶּאָלא?  ֶזהּ ְּלִפי  ׁשֶ ִ
ְזכות  ַהתֹוָרה   ָאה  ּבִ ָרָכה  ּבָ ַּהּבְ ּוְבָפסוק  ֶזה  ְמֹבָאר ּ ּ

ִּמִסיַני  ָבא"ְּנִתיַנת  ַהתֹוָרה   ִּמיִמינֹו  ֵאׁש  ָדת "'  ְּוכו"  ּ

ן ַדְוָקא ְבָפסוק ֶזה" ָלמֹו ָּלֵכן ִצּיֵ ּ ּ. 
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ל ַהָקּבָ  ַחְרּבֹו ׁשֶ ׁשֶ ִּמְתַהֶפֶכת ְלטֹוָבהה "ּּכְ

יב " ָפט  ָיִדי  ָאׁשִ ִמׁשְ י  ְוֹתאֵחז  ּבְ ַרק  ַחְרּבִ ּנֹוִתי  ּבְ ִּאם  ׁשַ
ֵלם ְנַאי  ֲאׁשַ ְדָרׁש   .)מא,  לב("  ָּנָקם  ְלָצָרי  ְוִלְמׂשַ ַהּמִ

ְמעֹוִני"ּבְ מֹות  טו  ֶרֶמז  ("  ַּיְלקוט  ׁשִ ְמָבֵאר   )רמוׁשְ
ל  ַהָקּבָ ַדְרֵכי  ִמְלֲחמֹוָתיו  ׁשֶ ְבָיכֹולׁשֶ,  ה"ּּבְ ׁשֹוִנים ,  ּכִ

ְרֵכי  ַהִגּבֹוִרים  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם ם.  ִּמּדַ ָבִרים ׁשָ , ּוֵבין ַהּדְ
ֵתנו ָפָרׁשָ ֶּנֱאַמר  ַעל  ַהָפסוק  ּבְ ּ ִדיָנה ",  ּ ּמְ ֵּיׁש  ִגּבֹור  ּבַ

ַהֵחץ  יֹוֵצא  ִמָידֹו  ֵאינֹו  ָיכֹול   ָעה  ׁשֶ ָ ּשׁ ּמִ ְלַהֲחִזירֹו ּׁשֶ
ָבר  ָיָצא  ִמָידֹו ּכְ ָאַמר  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם ֲאָב.  ּׁשֶ ל  ִמי  ׁשֶ

ל ,  ֵאינֹו  ֵכן ין  ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָרֵאל  עֹוׂשִ ֵאין  ִיׂשְ ׁשֶ ֶּאָלא  ּכְ
ְבָיכֹול  ְגֵזָרה  יֹוְצָאה  ִמְלָפָניו ָּמקֹום  ּכִ ֱאַמר  ,  ּ ּנֶ ִאם "ׁשֶ

י ַרק  ַחְרּבִ ּנֹוִתי  ּבְ ָּעׂשו  ְתׁשוָבה  ִמָיד  הוא ,  "ׁשַ ּ ּ ּּ
ֱאַמר  ,  ַמֲחִזיָרה ּנֶ ָפט  ָיִדיְוֹתאֵחז  "ׁשֶ ִמׁשְ ׁשֹוֵמַע ".  ּּבְ

הוא  ַמֲחִזיָרה  ֵריָקם ּ  ַתְלמוד  לֹוַמר  ?ֲּאִני  ׁשֶ יב "ּ ָאׁשִ
  ַעל  ֻאּמֹות ?ּ  ַעל  ִמי  הוא  ַמֲחִזיָרה,"ָנָקם  ְלָצָרי

י  ה ֱאַמר  ',  ָהעֹוָלם  ַמְכִחיׁשֵ ּנֶ ֵלם"ׁשֶ ְנַאי  ֲאׁשַ ". ְּוִלְמׂשַ
ם עֹוד ' ְּוכו ֵפירוׁש(ַּעֵין ׁשָ ּוְכֵעין ֶזה ּבְ ָפסוקי " ַרׁשִּ ּּבַ ּ(. 

ְיכֶֹלת  ְלַהְחִזיר  ֶאת  ַהֵחץ  ְלַאַחר  ְּלַצד  ַהְגבוָרה  ּבַ ּ
ת  וְלַהטֹוָתה  ְלִכיון  ַאֵחר ָיָצא  ֵמַהֶקׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ים ,  ּ ֵיׁש  ָלׂשִ

ֶדֶרך  זֹו ְתַנֵהל  ּבְ ָפט  ַהּמִ ׁשְ ְֵלב  ַגם  ְלֹאֶפן  ַהּמִ ּ ּוְבנֹוֵהג .  ּ
עֹוָלם ּבָ ִהי,  ׁשֶ ֹוֵפט  ּבַ ּשׁ ַּרְרְכָיה  ַהְגבֹוָהה ְלַאַחר  ׁשֶ
ם  וְמָצאֹו  ַחָיב,  ְוַהּסֹוִפית ֱאׁשָ ל  ַהּנֶ ִדינֹו  ׁשֶ ָּהַפך  ּבְ ּ ְ ,

ְלָפָניו ְמָצִאים  ׁשֶ ַּעל  ִפי  ַהּמִ ם ,  ּ ָהָאׁשֵ ּוְלַאַחר  ׁשֶ
ה  ֹזאת יו  ְולֹא  ָעׂשָ ֵקׁש  ְלִהְתָחֵרט  ַעל  ַמֲעׂשָ , ִּהְתּבַ

ָפט ׁשְ ין  ֻהְכַרע  ַהּמִ ַתן  ְפַסק  ּדִ ּנִ ֵּמֵעת  ׁשֶ ּ ֵמֵעת   –  ּ
ת ָיָצא  ַהֵחץ  ֵמַהֶקׁשֶ ּׁשֶ ק,  ּ ׁשֶ ִלי  ַהּנֶ ְּגַזר ,  ַהָקִליַע  ִמּכְ

ֹוֵפט ין  ֵמַהּשׁ ֲּחזֹור  וְכָבר -ֵּהֵחָלה  ְנקוַדת  ָהַאל,  ַהּדִ
ָצב ּנֹות  ֶאת  ַהּמַ ּלֹא  ִנַתן  ְלַהְחִזירֹו  ׁשוב  וְלׁשַ ּ ּ ֵעת.  ּ , ּכָ

ֱאׁשָ ָבר  לֹא  תֹוִעיל  ְתׁשוָבה  ַוֲחָרָטה  ְוַעל  ַהּנֶ ּּכְ ּ ם ּ
יַע .  ְּלַרצֹות  ֶאת  עֹוְנׁשֹו רות  נֹוֶסֶפת  ְלַהּבִ ֶּאְפׁשָ

ֲּחָרָטה  ְלִקצור  ָהֹעֶנׁש ִּתָתֵכן,  ּ ְמִדינֹות  ְמֻסָימֹות,  ּ  ,ּּבִ
ֵלם  ֶאת  חֹובֹו  ְוֵיָרֶצה  ֶאת  ִעָקר  ְיׁשַ ַּרק  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ

ל  ֶחֶסד.  עֹוְנׁשֹו ְלכויֹות  ׁשֶ ּמַ ִּעָקרֹון  ֶזה  נֹוֵהג  ַגם  ּבַ ּ ּ ,
ִיְהיו,  ַּגם  ֵהם ָכל  ׁשֶ ַּרְחָמִנים  ּכְ מֹור  ַעל ,  ּ ְּיַבְקׁשו  ִלׁשְ

ָפט ׁשְ ית  ַהּמִ ל  ּבֵ ְְוִנְסיֹונֹות  ַלֲהפֹך  ֶאת ,  ַּמֲעָמדֹו  ׁשֶ

ַעת  ֲחָרָטה ַהּבָ ִבָזיֹון ,  ַּהְגֵזָרה  ּבְ ֲּעלוָלה  ְלִהְתָפֵרׁש  ּכְ ּּ
ָפט ׁשְ ית  ַהּמִ ן  ִנְתנו,  ּּבֵ ּכֵ ּׁשֶ נויֹות   ּ ּמְ ם  ִהְזּדַ ְאׁשָ ַּלּנֶ

יןַל לֹא  ִנֵצל ,  ֲּעׂשֹות  ֹזאת  ַעד  ִלְכִתיַבת  ְגַזר  ַהּדִ ֶ ּוִמּשׁ ּ ּ
ֶמְריֹו ֵאין לֹו ְלָהִלין  .   ַרק ַעל ַעְצמֹו, ְוָעַמד ּבְ

ַּאך  ַהָקּבָ נו  ְלָפִנים ה  "ְ ים  נֹוֵהג  ִעּמָ ֻרּבִ ַרֲחָמיו  ַהּמְ ּּבְ
ין וַרת  ַהּדִ ִליך  ֶאת  ַהֵחץ  ְוזֹו ,  ִּמּשׁ ִהׁשְ ְְוַגם  ְלַאֵחר  ׁשֶ

ְמִהירות  ֲעצוָמהָטָס ּה  ּבִ י  "–(  ּ ַרק  ַחְרּבִ ָבָרק  –"  ּבְ , ּכְ

ין  ִנְכַתב,  )ְּמִהירות  ָהאֹור ּוְגַזר  ַהּדִ ַּוֲאִפילו  ֶנְחַתם,  ּ ּ ,
ְתׁשוָבה נות  ָלׁשוב  ּבִ ּמְ ֲּעַדִין  נֹוֵתן  ָלנו  ִהְזּדַ ּ ּ ְּולֹא  זו .  ּ

ְלַבד ְלִפי  ָרַמת  ַהְתׁשוָבה  ֻיְמַתק  ָהֹעֶנׁש ,  ּבִ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵדי  ֲהִפיָכתֹו  ִלְזכות ְמיֹון ,  ַּעד  ּכְ ֵאין  ּדִ ֶ אי  ּשׁ ּוְבַוּדַ

ָפט ַאף  ַמֲעֶרֶכת  ִמׁשְ ְלָכל , ָוֶצֶדק ַרֲחָמִנית ַּלֶחֶסד  ּבְ ּׁשֶ

רֹות ׁשֹונֹות וִבְתָנֵאי  ַהּמָ ַּהיֹוֵתר  ַתְפִחית  ֶאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ּ ּ
ים  לֹא  טֹוִבים"  נֹוִחים"ַמֲאַסר   ַּאך  ְזכות  ַעל  ַמֲעׂשִ ְ ?

ל ִהָגיֹוןלֹא  ָבר ַהֶזה ְלִפי ּכָ ּדָ ִּנְמָצא ּכַ ּ. 
יר  ֶאת  ָהַרֲחִמים  ַהָללו ,  ְוָאֵכן ה  ְלַהְסּבִ ְוא  ְנַנּסֶ ָ ַּלּשׁ ּ

י ֶכל  ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ַּהְתׁשוָבה  ָקְדָמה  ָלעֹוָלם,  ּבְ ְוִעְנָיִנים ,  ּ
ָגִבים  ֵהם  ית  ַנֲעִלים  ְוִנׂשְ ֵראׁשִ ה  ּבְ ָקְדמו  ְלַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ

יַנת  ֱאנֹוׁש מוָנֵחי  ִהָגיֹון  ָצִרים ִמּבִ ם  ּבְ ּ  ְולֹא  ִנַתן  ְלָפְרׁשָ ּ ּ
ל עֹוָלם ֻמְגּבָ ּוְגבוִלִיים ּבְ ּ יתםּחוָּת ַהּ ֵראׁשִ י ּבְ ַמֲעׂשֵ  .  ּבְ

נויֹות  ּמְ  ּ ַהָצָלהּוִפְתֵחיִּהְזּדַ
ן ר  ַעל  ּכֵ ֹראׁש ,  ֲאׁשֶ ְגַזר  ּבְ ּנִ ְגַזר  ַמה  ׁשֶ ּנִ ַּגם  ְלַאַחר  ׁשֶ

ֶפ ּסֵ ָנה  ְוִנְכַתב  ּבַ ָ רות ה  "ֲּעַדִין  נֹוֵתן  ַהָקּבָ,  רַּהּשׁ ֶּאְפׁשָ
ְרּכֹו  ָהָרָעה  וְלַהְבִטיַח  ְלַעְצמֹו  ָּלָאָדם  ָלׁשוב  ִמּדַ ּ

ָנה  טֹוָבה ֶזה ה  "ַּהָקּבָ.  ׁשָ לֹא  רֹוֶאה  ּבָ ּלֹא  ַרק  ׁשֶ
ָפטתֶּעְלּבֹון  ְוִזילו ׁשְ ֶּאָלא  הוא  ְמַצֶפה  וְמַיֵחל ,  ּ  ַהּמִ ּּ ּ

ָהָאָדם  ָיׁשוב  ְוִיְהֶיה  לֹו   ּהוא  מוָכן  ְלַהְחִזיר .  טֹובּׁשֶ ּ
ָרק,  ֶאת  ַהֵחץ ּבָ ּדֹוֵהר  ּכַ ָהָאָדם ,  ֶזה  ׁשֶ ָכל  ֶרַגע  ׁשֶ ּבְ

ף  ָחָדׁש ָרָכיו  ְוִלְפֹתַח  ּדַ ּנֹות  ֶאת  ּדְ ם   .ַּיְחִליט  ְלׁשַ ְלׁשֵ
נות   ּמְ ך  ַמֲעִניק  ָלָאָדם  ִהְזּדַ ּּכָ ִתיַבת ,  ְיָקרֹותְ ֵמֵעת  ּכְ

ין  ֶּגֶזר   ְמַחת  תֹוָרהְוַעד  ְמִסיָרתֹו  ַהּדִ ׂשִ ָאז ,  ּּבְ ּמֵ ׁשֶ
ים   ֻמּנִ ַיד  ַהּמְ ין  ּהוא  ּבְ ְּלַבֵצַע  ֶאת  ִגְזֵרי  ַהּדִ ִפי (ּ ּכְ

ןי  "בעזהש ְקָצָרה  ְלַקּמָ ֵאר  ּבִ ל  ָהִעִתים  ַהָללו   .)ִיְתּבָ ּּכָ ּּ
ּנֹוְתִנים ְלָאָדם ֶפַתח ַהָצָלה ְּוַרק ִטֵפׁש לֹא ְיַנְצֵלם, ּ ּ.   

ָנה ָ ַמֲהַלך  ַהּשׁ ַגם  ּבְ ְְוַעל  ַאף  ׁשֶ ב ,  ּ לֹא  ׁשָ ָּאָדם  ׁשֶ
ָאה  ֻפְרָענות ּוְכָבר  ּבָ ָּיכֹול  הוא ,  ַרֲחָמָנא  ִליְצָלן,  ּּ

ְתׁשוָבהְלַהְמ ֲחָזָרה  ּבִ ִּתיק  ֶאת  ַמָצבֹו  ּבַ ּוְכִפי ,  ּּ
ֵאֶצל  ַהָקּבָ ָבִרים  ׁשֶ ְתִחַלת  ַהּדְ ֵהֵבאנו  ּבִ ּׁשֶ ּ ַגם ה  "ּ ּׁשֶ

ּנֹות  ָיָצא  ַהְגֵזָרה  ְוַהֻפְרָענות  ֲעַדִין  ִנַתן  ְלׁשַ ְּלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ים  טֹוִבים ָצב  ַעל  ְיֵדי  ְתׁשוָבה  וַמֲעׂשִ ֶּאת  ַהּמַ ּ ּ ל ,  ּ ִמּכָ

ַמַצב  ָכֶזה  ִנְדָרׁש  ָהָאָדם  ִלְזֻכיֹות  נֹוָספֹות ,  ָמקֹום ּּבְ ּ
ֵדי  ְלַהִציל  ֶאת  ַעְצמֹו ת  (ל  "ּוְכַמֲאַמר  ֲחַז.  ּּכְ ּבָ לב ׁשַ

ַרב  ְיהוָדה"  )א"ע ֵריה  ּדְ ָּאַמר  ַרב  ִיְצָחק  ּבְ ְלעֹוָלם ,  ּ
לֹֹ א  ֶיֱחֶלה ְּיַבֵקׁש  ָאָדם  ַרֲחִמים  ׁשֶ ִאם  ֶיֱחֶלה,  ּ , ׁשְ

ּ  ְזכות  ְוִהָפֵטרָהֵבא,  אֹוְמִרים  לֹו ּמוָבא "  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ ּ
ם ְגָיה  ׁשָ ך  ַהּסֻ ֶהְמׁשֵ ַהֻפְרָענות  ְגדֹוָלה ,  ְּבְ ָכל  ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּּ

ִּנְדַרׁש  ָהָאָדם  ִלְזֻכיֹות  ְגדֹולֹות  יֹוֵתר,  יֹוֵתר ְּולו .  ּ
ָבר  ַהֶזה  ָראוי  ְלַנֵצל  ֶאת  ַהָיִמים  ֵּמֶעֶצם  ַהּדָ ּ ּ ּ

ים  ַהָללו  ְולֹא  ִלְסֹמ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ַהְתׁשוָבה ּ ך  ׁשֶ ּך  ַעל  ּכָ ּ ְ ְ

ֶנת ָתִדיר ים ַגם ְזֻכיֹות ְלַהָצָלה, ְּמֻזּמֶ י ָאז ִנְדָרׁשִ ּּכִ ּ ּ. 

ל  ַּהִתיק ַהְפִליִליסֹופֹו ׁשֶ ּ 
ַמְהְלִכים  ֵאלו ֲּהָצָצה  ַלֶחֶסד  ַהָגדֹול  ַהָטמון  ּבְ ּּ ּּ ,

ָאה  ה  ַהּבָ ּנוי ְפָרִטים ְמַזִהים (ִנְרֶאה  ִלְלמֹוד  ֵמָהֻעְבּדָ ׁשִ ּּבְ ּ

ִפי  ׁשֶ,  )ְּוֶהְכֵרִחִיים ַעל ּכְ ַמע  ִמּבַ ורֹות  ׁשָ ּּכֹוֵתב  ַהּשׁ
ה ֲעׂשֶ ל  ִקּדום .  ַהּמַ ד  ְלַקּבֵ ּאֹותֹו  ָאָדם  ָהָיה  ְמֻעּמָ

ָצָבא ָמעוִתי  ּבַ ַּמׁשְ ַלת .  ּ ה  ִמְסַפר  ָיִמים  קֶֹדם  ַקּבָ ְּוִהּנֵ
ַּהַתְפִקיד  ַהָגבֹוַה ּ ְקַעת ,  ּ ֵאזֹור  ּבִ ְהוְצָרך  ִלְנֹסַע  ּבְ ּ

ן  וְבֶאָחד   ַּהַיְרּדֵ ָפִרים  ּ ִנְתְקָלה  ְמכֹוִניתֹו ַהּכְ
ְמֵעאִלי ל  ִיׁשְ ְמכֹוִנית  ׁשֶ ָהָלה.  ּבִ ָחַמק ,  ֵמֲחַמת  ַהּבֶ

ַעל   ַאף  ֶאָחד  ּבַ ב  ׁשֶ קֹום  ְוָחׁשַ ה  ֵמַהּמָ ֲעׂשֶ לֹא ַהּמַ
ִאיׁש  ָצָבא  ַאֵחר    .ָרָאה  ְוֵאין  ֵעד ל ֶּאָלא  ׁשֶ ָרָאה  ֶאת  ּכָ

ה   ֲעׂשָ ֵרז  ַהּנַ ָטָרהְּלַסֵפר  ְוִהְזּדָ ׁשְ ך ַלּמִ . ַּהְצָבִאית ְַעל  ּכָ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹוםַהַחּיִ"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ת  .יֹוְרק־ְּניו "ּים ְוַהׁשָ ְמַחת , ַּהֲאִזינוָּפָרׁשַ ה ְוׂשִ ְעָנא ַרּבָ ָליֹון   •ּתֹוָרה הֹוׁשַ   • 32  ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ר  ׂשָ ין ּבָ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ְלֶעֶצםּבֵ
הוא  ֶאְמָצִעי    ַמְתִאיםֶאת  ָהֹאֶזן  ֵמחֶֹמר  ש  "יתָיַצר  ַהּבֹוֵרא   ר  ָלֶעֶצםּׁשֶ ׂשָ ין  ּבָ ִאילו  ָהְיָתה  ֲעׂשוָיה  ,  ְוזֹאת.  ּבֵ ּׁשֶ ּ ָלּה  ֶעֶצם  ּ יַחּּכֻ ָּהָיה  ַהקֹול ,  ָקׁשִ

ה   ִמיָעהַמּכֶ ׁשְ ֹעז  ופֹוֵגַע  ּבַ ּּבְ ְּוִאלו  .  ּ ר  ַרךּ ׂשָ ָּהְיָתה ִנְפֶגֶמת ַחד, ְָהְיָתה  ָהֹאֶזן  ִמּבָ ִביֵלי ֱאמוָנה"ֵסֶפר פ "ע(ּת ַהקֹול ּוּ ִביל , "ּׁשְ ִתיב ָהְרִביִעי ׁשְ . )ִראׁשֹוןַהּנָ

ה  ִלְפָרָטיו  ּהוא   ֲעׂשֶ ְּוָדַרׁש  ְלַמצֹות  ֶאת ֵּתֵאר  ֶאת  ַהּמַ
ין ּמוָבן  .  ַהּדִ ִסּכון  ׁשֶּּכַ ָמה  ֶהֱעִמיָדה  ּבְ ִאי ַּהֲאׁשָ ַוּדָ
ל  הֹוִעיָלה  לֹא  .  מֹוִּקּדוֶאת   לותֹו  ּכָ ַתּדְ ִּהׁשְ ְלַהְקִטין ּ

ֶּאת  ֵתאור   הּ ֲעׂשֶ ָקׁשֹוָתיו  ַּגם    .ַהּמַ  ְּוַתֲחנוָניוּּבַ
בו   ְ ִיְתַחּשׁ ּׁשֶ ֲעָברֹו  ַהְמֹפָארּ ֵצַע ,  ּבַ ּבִ ימֹות  ׁשֶ ְמׂשִ ּּבַ
ּתֹוך  ִסּכון   ֹתהו,  ַּחָייוְּ ָּעלו  ּבַ ּ ר   .ּ ּשֵׂ ִהְתּבַ יָון  ׁשֶ ּכֵ

ַהִתיק  עֹוֵמד  ַלֲעבֹור  ְלֵבית   ָפטּׁשֶ ׁשְ ֵתף   ,ַּהּמִ ָּפָנה  ְלׁשַ ּ
ֵני  ִמׁשְֶאת   ַּפְחתֹו  ּבְ ּוְלַסֵפר  ָלֶהםּ ְרֶאה,  ּ ִפי  ַהּנִ ּכְ , ׁשֶ

תוִנים ַהַרק  לֹא    ,ְּלִפי  ַהּנְ , ְּיֻבַצעלֹא  ַהְמֻיָחל  ִּקּדום  ׁשֶ
ְתֵהא  ִּיָתֵכן   ָעה  ּׁשֶ תֹוִריד  ְּפִליִלית  ַהְרׁשָ אֹותֹו ּׁשֶ

ַדְרָגה  וִמי  יֹוֵדַע  ַמה  עֹוד   ּּבְ ַמֲהַלך .  ִּיְגְזרו  ָעָליוּ ְּבְ

ֵרר   יָחָתם  ִהְתּבָ ָפָחה  ָרחֹוק  עֹוֵבד ְקרֹוב  ׁשֶׂשִ ִּמׁשְ
אֹותֹו    'ַּהְצָבִאיֹדַאר  'ּבַ ִאם .  ֵאזֹורּבְ ֶנֱאַמר  לֹו  ׁשֶ

ין  ִנַתן  ְלַהֲעִלימֹוֲעַדִין  לֹא  ָעַבר  ְלֵבית  ַּהִתיק   . ַּהּדִ
ה   ִסּכון  ַרבַמֲעׂשֶ רוך  ּבְ ַּהּכָ ְגבֹר  .  ְּ ׁש ַהּבִ ֲחׁשָ

ָלכֹות   ת  ֵּמַהָקלֹון  ּוֵמַהַהׁשְ ַ ֻיּשׁ ם    ,ָעָליוּׁשֶ ַנְפׁשֹו ׂשָ
ּנו ְקרֹוב  ָּפָנה  ְלאֹותֹו  ,  ְּבַכפֹו ָפָחה  וִבֵקׁש  ִמּמֶ ִּמׁשְ ּּ ּ

ַיֲעקֹוב  ַאַחר   ַעל  ַאף   .ִמן  ָהעֹוָלםְּוַיֲאִביֵדהו  ַּהִתיק  ּׁשֶ
ַהֲעָלַמת  ַהִתיק ן  ָּעלול  ,  ִּיָוַדעִאם  ,  ּׁשֶ ֶאת ָהָיה  ְלַסּכֵ

ך  ְּוהוא  ַמֲעָמדֹו   ֵלם  ַעל  ּכָ ְֵיָאֵלץ  ְלׁשַ ָרתֹוּ ִמׂשְ , ּבְ
ים  ְלַנּסֹות ַמִים  ִהְצִליַח ְוָאְמָנם  .  ִהְסּכִ ַחְסֵדי  ׁשָ ּבְ
ָעה  ַקָלה  ְלַהֲעִלים  ֶאת   ַּהִתיק  ׁשָ כֹוִנית קֶֹדם  ּ ּמְ ׁשֶ

ַּתִגיַעַהּדַֹאר   ְּוָאְמָנם  ַהְתלוָנה  לֹא  .  ּ ִּהִגיַע  ְלֵבית ּ
ָפט ׁשְ ְוַאף  ָזָכה ּלֹא  ִנּדֹון  ְוָהִאיׁש  ִנַצל  ָהִעְנָין  ,  ַּהּמִ

ִקּדום ַהְמֻיָחל  .ּּבְ
ה  ָהָיה   ֲעׂשֶ ֵעֶרךַהּמַ ָנה  ּבְ ִעים  ׁשָ ּמוָבן .  ְִלְפֵני  ַאְרּבָ ּּכַ

יֹום ּכַ ל  ֶאְמָצֵעי  ַהֶטְכנֹולֹוְגָיה  ,  ּׁשֶ ׁשֶ ְכָלִליםַהּּבְ , ְמׁשֻ
ְכָלל  ָהָיה   ה  ִאם  ּבִ ֶ ַלֲעׂשֹות  ְצָעִדים ָהִאיׁש  ִמְתַקּשׁ

ֵּאלו ה    ,ָאזְוַגם  .  ּ ֲעׂשֶ לֹא  ָהָיה  ָפׁשוט  [ַּהֶזה  ַהּמַ ּׁשֶ ּ ָלל ּ ּכְ

ְּלִבצוַע  ְועֹוד  ְזַמן  ַרב   ּכון  ִרֵחף  ּ ך  ַהּסִ ַּאַחר  ּכָ ֲאִוירְ , ]ּבָ
ַלב   ׁשְ ה  ַרק  ּבִ ָבר ַנֲעׂשָ ַּהְתלונֹות  ְוקֹוֵדם  ֲהָבַאת  ַהּדָ ּ

ר  ַהִתיק  ָהָיה  ֲאָבל  .  ִלְפֵני  ׁשֹוֵפט ָבר ִּאם  ְוַכֲאׁשֶ ּכְ
ֵבית   ָפט  עֹוֵבר  ּבְ ׁשְ ְּוָהיו  ַמְכִריִעים  ֶאת  ַמָצבֹו ַּהּמִ ּ

ֶזה  ,  ְלחֹוָבה ַמָצב  ּכָ ה ּּבְ ַכּמָ ָבר  ָהָיה  ִמְתַפְרֵסם  ּבְ ַּהּדָ
ָיך  ְלַהְחִזיר  ֶאת  ַהַגְלַגל ֳעָתִקים  ְולֹא  ָהָיה   ַ ּׁשּ ּ ְ ּ

ַהֲעָלַמת  ַהִתיק ם  .ּּבְ ָ קֹול  ְתרוָעה  ָרָמה ,  ֶּאָלא  ִמּשׁ ּּבְ ּ
ְיַמצו  ִעּמֹו  ָהָיה   ּעֹוֵבר  ָלָרׁשות  ַהְמַבַצַעת  ׁשֶ ּּ ֶאת ּּ

ֶהְחִליטו  ִפי ׁשֶ ין ּכְ ֹוְפִטיםַּהּדִ  .ַהּשׁ
ֵבית   ך  ּבְ ר  ָוָדםְְוִאם  ּכָ ׂשָ ל  ּבָ ין  ׁשֶ ה ,  ּדִ ּמָ ַעל  ַאַחת  ּכַ

ה  ְלֵאין   עור  ְוַכּמָ ל  ,  ְוִדְמיֹוןּׁשִ ין  ׁשֶ ֵבית  ּדִ . ַמְעָלהּבְ
ם  לֹא  ִנַתן  ְלַהֲעִלים   ּׁשום  ִתיקּׁשָ י  זֹוֵכר  ".  ּ ל ּכִ ּכָ

חֹות ַאָתה ְוֵאין  ּכָ ׁשְ בֹוֶדךַּהּנִ א ּכְ ּסֵ ְכָחה ִלְפֵני ּכִ  ".  ָׁשִ
ְּלַהֲעִלים  ֶאת  ַהִתיק  לֹא  ִנַתןָאְמָנם   ֶהְחֵלט .  ּ ֲאָבל  ּבְ

תוב  אֹותֹו  ִּלְפֹתַח  ִּנַתן   ּנֹות  ֶאת  ַהּכָ ֵּמָחָדׁש  וְלׁשַ , ּבֹוּ
לֹא   ל  ְזַמן  ׁשֶ תוִבים ּּכָ ָבִרים  ַהּכְ או  ַהּדְ ּּבָ ּ

צוַע"  פֹוְרטֹוקֹוִלים"ּבַ ל  ַמֲעָלה  ִלְכָלל  ּבִ ּׁשֶ ּ .
ים  ָנַתן  ה  "ְּוַהָקּבָ ֲחָסָדיו  ָהַרּבִ רויֹות ּבַ ָּלנו  ֶאְפׁשָ ּ

ּנֹות ֹראׁש  .  "ְלׁשַ ֵתבון  וְביֹום  צֹום ּבְ ָנה  ִיּכָ ָ ַּהּשׁ ּ
פוִרים   ַּהּכִ ָנה  ֻמְכָרע  "  ֵּיָחֵתמוןּ ָ ֹראׁש  ַהּשׁ ְֵאיך ּבְ

ָנה   ָ ָאהֵּתָרֶאה  ַהּשׁ ָּימות  ְוכוִּמי  ִיְחֶיה  וִמי  ,  ַהּבָ ּ' .
ֶפר ּסֵ ֶרת  ְיֵמי  .  ַּהּכֹל  ִנְכַתב  ּבַ ַמֲהַלך  ֲעׂשֶ ְּתׁשוָבה ְּבְ ּ

ּנֹות  ֶאת   ַעת ְוַגם  ְלַאַחר  .  ַהַהְחָלָטה  ְלטֹובִּנַתן  ְלׁשַ ׁשְ

ה  ֶנְחַתם  ,  ְנִעיָלה ּבָ ּׁשֶ יןּ ִּנֶתֶנת  ָלָאָדם ,  ְּגַזר  ַהּדִ
רות   ּנֹות  ֶאת  ַהַהְחָלָטהֶּאְפׁשָ י  ֲעַדִין  לֹא ,  ְלׁשַ ּכִ
ֲעָטפֹות"ַהָּחְתמו  ֶאת   אֹות  ֶאת    "ּמַ יןַהּנֹוׂשְ  ,ִּגְזֵרי  ַהּדִ

ְּפֻעָלה  זֹו    ]"חֹוָתם  ַהִחיצֹון"[ ֵליל  ַהיֹום ּ ה  ּבְ ֵּתָעׂשֶ ּ
ל  אָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ  . ֶהָחג ּבְ

ֶּזה  הוא  ֶחֶסד  ָעצום  ִּעּכוב   ר  ּבֹוֶנה ּ ֲאׁשֶ ּכַ ַּלְיהוִדי  ׁשֶ ּ
ה יִניםַמֲחִזיק  ,  ֻסּכָ ַעת  ַהּמִ ָיָדיו  ַאְרּבַ ָכך  ,  ּבְ ּבְ ּהוא ְׁשֶ

ָחג  ()ַמְרֶאה  ֶאת  ִנְצחֹונֹו   ֵמַח  ּבֶ ּוְבִעָקר  ׂשָ ר   ,ּ ֲאׁשֶ ּכַ
תֹוָצָאה   ָמתֹו  ְוהוא  ִמְתָחֵרט ּכְ ך  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִנׁשְ ִּמּכָ ְ

יו  ָהָרִעים  וַמְחִליט   ְתׁשוָבהַּעל  ַמֲעׂשָ ָּלׁשוב  ּבִ ְלִפי ,  ּ
ְּתׁשוָבתֹו   ֵתן  ּ רות  ְלהֹוִציא  ֶאת  ִּתּנָ ְּגַזר ּלֹו  ָהֶאְפׁשָ

ּנֹות   ֲעָטָפה  וְלׁשַ ינֹו  ֵמַהּמַ ה  ְפָרִטים  ֵמָרָעה ּּדִ ּּבָ ּ
אְוָלֵכן  .ְלטֹוָבה ְעָנא  ַרּבָ ְקָרא    ,  ֵליל  הֹוׁשַ ֵליל "ַהּנִ
ׁש  ִלְתׁשוָבה  "ַהחֹוָתם ּוְתִפָלה    ֻּמְקּדָ ְּלִלּמוד ּוִבְפָרט  ּ

ֵאין , ּתֹוָרה ֶ מֹוָה ְלַכּשׁ  .ֵּפר ֲעוֹונֹותּכָ
ְבֵרי  ָהַרָמִּוידוִעים   ְלָחן  ָערוך  א  "ּדִ ׁשֻ ְּבְ , )  אתרסד(ּ

ם   ֵ ֵיׁש  ִסיָמן  ''ָהִראׁשֹוִנים  ַזִמּשׁ ַּהְלָבָנה   ֵצלּבְּל  ׁשֶ
ֵליל   ְעָנּבְ ִיְקֶרה  לֹו  אֹו  ִלַרּבָא  הֹוׁשַ ֶ ְקרֹוָביו ּה  ַמה  ּשׁ

ָנה ָ אֹוָתה  ַהּשׁ ָבָריו  (  ּּבְ ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ ְוְרֵאה  ּבְ ְּטָעִמים  ַמּדוַע  לֹא ּ

ַדאי  ֶזהּכְ ֹזַהר  .)ִלְבּדֹוק ּבָ ָבִרים ּבַ ּוְמקֹור ַהּדְ   .ַּהָקדֹוׁשּ
אֹורְמנֹוַרת  "ּבְִּוַעֵין   ִביִעי "  )  קנבזֶּפֶרק  (  "ַהּמָ ְוֵליל  ׁשְ

ִים ,  ִנְקֵראת  ֵליל  ַהחֹוָתם ַחג  ִנּדֹוִנין  ַעל  ַהּמַ ּבַ ְלִפי  ׁשֶ
ְּוַהּכֹל  הֹוֵלך  ַאַחר  ֶהָחתום ִהיא ַגם , ְוֵיׁש  אֹוְמִרים.  ְ ִהיא ַגם ׁשֶ ִהיא ַגם ׁשֶ ִהיא ַגם ׁשֶ ּּׁשֶ ּּ

ן   ן  ּכֵ ן  ּכֵ ן  ּכֵ ֵני  ּכֵ ֵני  חֹוָתם  ַחֵיי  ּבְ ֵני  חֹוָתם  ַחֵיי  ּבְ ֵני  חֹוָתם  ַחֵיי  ּבְ ּּחֹוָתם  ַחֵיי  ּבְ ָפסוק,  ן''ָהַרְמּבַּוְרָמזֹו  .  ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדםּּ ּּבַ ּ 
ר  ( ְדּבָ ּמִ ּּוְמֻסָפר וְמֻסָפר וְמֻסָפר וְמֻסָפר   .  ''  ֵמֲעֵליֶהםםִּצָלָסר  ''  )ט,  ידּבַ ּּ ּּ ּּ
ת  ָיִמים"ּבְ ָהִראׁשֹוִנים ְּוָאְמרו  "  )כו  אֹות  גֵחֶלק  (  "ֶחְמּדַ

י   ִאיׁש  ֶאָחד  ּכִ ָבר  ּבְ לֹא  ָרָאה  ֵצל  רֹאׁשֹו  ִּנּסו  ַהּדָ ֵליל ּׁשֶ
ה   ה  ְוִהְרּבָ ְעָנא  ַרּבָ ְתׁשוָבה  וְתִפָלה הֹוׁשַ ְּוִהְפִציר  ּבִ ּ ּ

ֵעת ַהִהיא  ְמקֹומֹוּבָ ְמקֹומֹוְוָחַזר ְוָרָאה ַהֶצֶלם ּבִ ְמקֹומֹוְוָחַזר ְוָרָאה ַהֶצֶלם ּבִ ְמקֹומֹוְוָחַזר ְוָרָאה ַהֶצֶלם ּבִ ְּּוָחַזר ְוָרָאה ַהֶצֶלם ּבִ ּּ""""....        
ָבר  ִנְכַתב ּכְ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְּוִנְלַמד  ִמֶזה  ׁשֶ ֹראׁש   ְלִמיָתה  ּ ּבְ

יֹום   ָנה  ְוַאף  ֶנְחַתם  ּבְ ָ פוִריםַּהּשׁ ַּהּכִ ֹכַח  ַהְתׁשוָבה ,  ּ ּּבְ ּ
ֵליל  הּבְ ְעָנא ַרּבָ ל ֶאת , הֹוׁשַ  .ַּחָייוִקּבֵ

אְוַגם   ְעָנא  ַרּבָ ב  ֲעַדִין  ,  ְלַאַחר  הֹוׁשַ ין ְּגַזר  ִמְתַעּכֵ ַהּדִ
ַמֲעָטָפה ְחַתם  ְוָסגור  ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ְמַחת  תֹוָרהְליֹום  ַעד  ,  ּ , ּׂשִ

ַעת   ׁשְ נות  נֹוֶסֶפת ַּעד  ָאז  ִנֶתֶנת    ,ּמוָסףּבִ ּמְ ִּהְזּדַ
ּנֹות   ינֹו  ְלטֹוָבה  ָלָאָדם  ְלׁשַ ִּנַתן ּוֵמָאז  ֶּאת  ְגַזר  ּדִ

ים  ְלַבֵצַע  ֶאת   ֻמּנִ ָּהְרׁשות  ַלּמְ יןּ ּוְרֵאה  ַעל [.  ִּגְזֵרי  ַהּדִ
ך ף  ַאַחת"(א  "ַּלָגאֹון  ִחיָד  "ַּהֹקֶדׁשֲעבֹוַדת  "ּבַ  ְּכָ -כד  ו  "ּכַ

ת ַוְיִחי ּוְבַהְרָחָבה  )ז זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּּבַ ּ  . ])א"רכ ע(ּ

ר  מֹוַחְַאֲחֵרי ַהּכֹל ֵאיך ֶאְפׁשָ לֹא ִלׂשְ  ?ּׁשֶ
ַעְרבֹו  ְכּו ּבְ ל  ׁשֶ ָרֵאל  ְלָבֵתי ׁשֶ ִסים  ִיׂשְ ּנְ ּיֹום  ִמְתּכַ

ֵנִסיֹות ל  ,  ַּהּכְ ֵמִחים  ְורֹוְקִדים  ִלְכבֹוָדה  ׁשֶ ּוׂשְ , ּתֹוָרהּ
ְמָחה   ַהּשִׂ ָכל  ׁשֶ ּנֹות  ֶאת ּכְ ֹכָחה  ְלׁשַ ך  ּבְ ּגֹוֶבֶרת  ּכָ ְ ִּגְזֵרי ּ

ין ְלטֹוָבה  .ַהּדִ
ָגַזר  ְוִנְרֶאה   ל  ְלֶמֶלך  ׁשֶ ְּלַדּמֹות  ֹזאת  ְלָמׁשָ ְּגֵזָרה  ַעל ְ

ן  ִלְפֵני  ַלְיָלה  .  ַעְבּדֹו ְמָחה ּכֵ ׂשִ רוי  ּבְ ֶלך  ׁשָ ָּהָיה  ַהּמֶ ְ

ֵמַח  ,  ְּגדֹוָלה ּמוָבן .  ִּעּמֹו  ַגם  ַיַחדְואֹותֹו  ֶעֶבד  ׂשָ ּּכַ
ְמָחה   ל  ַהּשִׂ ֹכָחה  ׁשֶ ּבְ ֶתֶפת  ּׁשֶ ָהֶעֶבד ַלְחמֹל  ַעל ַּהְמׁשֻ

ּוְלַמֵתק  ין ְוַאף ְּגַזר ֶאת ּ ּנֹותֹו ְלטֹובַהּדִ  .ְלׁשַ
ה  ַנְחזֹר   ֶרתְלֻעְבּדָ ְזּכֶ ִאיׁש  ,  ַהּנִ ִהְצִליַח  ַלֲחמֹק ּבָ ֶ ּשׁ

ַפט   ׁשְ ך   .ַּהְפִליִליַּעל  ְיֵדי  ַהֲעָלַמת  ִתיקֹו  ִּמּמִ ֶמׁשֶ ְּבְ

ַתק  ָהִאיׁש   ִנים  ׁשָ ַסְבָלנות  מֹוֶרֶטת ׁשָ ְּוִהְמִתין  ּבְ ּ

ים   חֹק  ֲעַצּבִ נות  ׁשֶ ְ ה  וְדַבר ַּהִהְתַיּשׁ ָּיחול  ַעל  ַהָפָרׁשָ ּּ
ָתה  ,  ַהַהֲעָלָמה ֶעׂשְ ּנֶ ַדְרֵכי  ָעְרָמהׁשֶ ב   ,ּבְ ּלֹא  ְתֻגּנַ

הוא ל  ַמאן  ּדְ א  ,  ְּלָאְזנֹו  ׁשֶ ּמָ ַמִים  יֹוִליך  ֶאת עֹוף  ׁשֶ ָ ְַהּשׁ

ְּוֶאֶבן  ִמִקיר  ִתְזַעק...  ַּהקֹול ְוְבָכך  ...  ּ ן  הוא ּ ִּיְסַתּכֵ ּ
ן  ֶאת   ַפְחתֹוִויַסּכֵ ְּקרֹוב  ִמׁשְ ֲעבֹור  .  ּ ִנים  ַרּבֹותַּגם  ּכַ  ׁשָ

ׁש  ,ֵמָאז ה  ִרֵחף  ַהֲחׁשָ ַהָפָרׁשָ ּ  ִתְתעֹוֵרר  ׁשובּׁשֶ ֲהֵרי ,  ּ
לֹא  ְּוַקָים  ָהֵעד  ַחי   ּוִמי  ִיְתַקע  ְלָיָדיו  ׁשֶ ְּיַחֵטט  ְוִיְבּדֹק ּ

גֹוָרל   ִּלְרתֹם  ֶאת  ַעְצמֹו ְוַיְחִליט  ?  ַּהִתיקַמה  ֵאַרע  ּבְ
ׁש  ֶאת  ָהִעְנָין  ְלטֹוַבת   ִּמְטָעִמים  ֶאִתים ָּהַעְרִבי  וְלַחּדֵ
ּכָֹחם ִלְגּבֹר , ְוַכּדֹוֶמה נותַּגם ַעל ַמְחסֹום ׁשֶ ְ   ...ַּהִהְתַיּשׁ

ֵטל  ,ה"ַּהָקּבֲָאָבל  ֵאֶצל   ַהִתיק  ִמְתּבַ ׁשֶ ּּכְ ּהוא ,  ּ
ֵטל ה  .  ִּמְתּבַ ַתּנֶ ְּוהוא  ַאף  ִמׁשְ ֵדי ,  ֹזאת  ָועֹוד  .ְלטֹובּ ּכְ

ְָהֹעֶנׁש  ָהָיה  ָצִריך ְּלַהִציל  ֶאת  ָהָאָדם  ֵמֻחְמַרת  

גֹוֵרם   ׁש  ּבְ ַתּמֵ ַעל ְִחיצֹוִני  ַאך  ַהִאם  ַיֲעֶלה  ְּלִהׁשְ
ֹוֵפט   ַהּשׁ ֶ ַעת  ּשׁ ַעְצמֹו  ַהּדַ ְויֹוֵתר ?  ֶּאת  ַהִתיקַיֲעִלים  ּבְ

ְמָצא  ,  ִּמֶזה ה  ְוַאף    ׁשֹוֵפטַהּנִ ְיַזּכֶ ִּיְפסֹוק  ְזֻכיֹות ּׁשֶ
ע  ֲהָטבֹות  ַמְפִליגֹות  ַלֲעַבְרָין   ָיָצא  ְוִיְקּבַ ַּחָיב ּׁשֶ

ּמוק  ְולֹא  [ָהִראׁשֹוִני  יך  ִלֲהּבַ ָפִטית ִּמּנִ ִגיָאה  ִמׁשְ ל  ׁשְ ּׁשֶ

ַע  ]ֶּאָלא ֶחֶסד ַהְנָהגֹות    ?ִּמּכַֹח  ֲחָרַטת  ַהפֹוׁשֵ
ַּמְפִליגֹות  ֵאלו  ְמצוִיים  ַרק   ּ ר ה  "ַּהָקּבֵָאֶצל  ּ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ַּהְיהוִדי ין    ּ ּדִ ִיְתַחֵיב  ּבַ ּׁשֶ ל  ֲחָטָאיו  ּ ׁשֶ לֹא ּבְ ְּוַעל  ַאף  ׁשֶ
ָיֶאה   ִּנֵצל  ּכַ ים  ָהִראׁשֹוִניםּ ַלּבִ ר   ,ֶאת  ַהׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרָגִעים  ָהַאֲחרֹוִנים ִליַחת  ַהְפָתִקים,  ּבָ  ,ּקֹוֵדם  ׁשְ
ָלִכיםִמְתעֹוֵרר   ָחָטא  ְלֶמֶלך  ַמְלֵכי  ַהּמְ ֶ ְוֵמִבין  ּשׁ ּ ,

יו  ֲהלֹא   ל  ַעל  ַעְצמֹו ִמְתָחֵרט  ַעל  ַמֲעׂשָ ּטֹוִבים  וְמַקּבֵ
ֵלָמה ְתׁשוָבה  ׁשְ ָּלׁשוב  ּבִ ֶאת ַּמְמִתיק    ה"ַּהָקּבָ,  ּ

ה  זֹאת  .  עֹוְנׁשֹו ַיֲעׂשֶ ּוְכׁשֶ ַרך ּ ם  ִיְתּבָ ֵ ְֵמַאֲהָבה  ְלַהּשׁ

ִהְתעֹוֵרר  ֲּאִפילו  [ ּכֹות  אֹו  ׁשֶ ַחג  ַהּסֻ ְמַחת  תֹוָרהּבְ ׂשִ י ,  ]ּּבְ ּכִ
תוב  ְוֶהָחתום  ָאז ּ  ַהּכָ ִיְגְזרו ,  ָעָליוּ אֹוָתם  ְפָתִקים  ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָאה ָנה ַהּבָ ָ ּשׁ  . ּוְלֶרַוחִּלְזֻכיֹות ֵּיָהְפכו , ֶּאת גֹוָרלֹו ּבַ
ָבִרים   ִרים  ַהּדְ ְ ַּהַיְלקוט  ְלִדְבֵרי  ִמְתַקּשׁ רו ּ ְזּכְ ּנִ ּׁשֶ

ֲאָמר ְתִחַלת  ַהּמַ ַלח  ַלחֹוֵטא  ,ּּבִ ׁשְ ּנִ ֶ ַהֵחץ  ּשׁ ָעה ,  ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ה  ְתׁשוָבה עֹוׂשֶ ּׁשֶ ְרָעל  ְלַהָצָלה ַהֵחץ  ְהֹוֵפך  ,  ּ ַּהּמֻ

ּוְמַפֵלַח   ל  אֹוְיֵבי  ּ ם  ׁשֶ ֵהם  ַגם  אֹוְיֵבנוֶאת  ִלּבָ ם  ׁשֶ ֵ ַּהּשׁ ּ. 
יםּוְכִפי   ְקּדִ ּמַ ֶ ְדָרׁשּשׁ ֶזה  ,    ַהּמִ ָבר  ּכָ ּדָ לֹא  ִנְמָצא  ֵאֶצל ׁשֶ
ִחיָנה  גוָפִנית  ְוַגם  ּלֹא  ִגּבֹור    .ִּגּבֹורּׁשום   ִּמּבְ ּלֹא  ִגּבֹור ּ

ִמּדֹות   ׁשֹוֵחר ַּגם  לֹא  ׁשֹוֵפט    .ֶאת  ִיְצרֹוַהּכֹוֵבׁש    –ּבְ
ְרָיה  ְמֵלַאת  ֶצֶדק   ַרק  ֵאֶצל  ַהּבֹוֵרא ,  ַרֲחִמיםְוַגם  לֹא  ּבִ

רוך  הוא ּּבָ ְוַרק ,  ְלַהְחִזיר  ֶאת  ַהֵחץַּרק  הוא  ָיכֹול  .  ְּ
כֹחֹו   ל  ֶאת  ְסִליַחת  ַּרְחָמנותֹו  ְבּוּבְ ִהְמָרה ְלַקּבֵ ֶזה  ׁשֶ

 .ִּלְזֻכיֹותחֹובֹוָתיו ְַלֲהפֹך ֶאת ְוַאף ֶּאת ִפיו 
אלָֹקיו ָהָאָדם  ַעל  ְיִדיָעה  זֹו  ֵמֶעֶצם  ַרק   יׂש  ּבֵ ָלׂשִ

ְמַחת   ׂשִ מֹוַח  ּבְ יב  ּתֹוָרתֹו  ְוִלׂשְ ֶּאל  ַהֵלב  ֶאת ּוְלָהׁשִ
ִלים ָכה  :  "ַּהּמִ ּכָ ֵרי  ָהָעם  ׁשֶ ֵרי  ָהָעם ַאׁשְ לֹו  ַאׁשְ

ם   ֵ ַהּשׁ ִריך    ".ֱאלָֹקיוׁשֶ א  ּבְ קוְדׁשָ ְוְלָהִבין  ׁשֶ ּ , ּהואּּ
ָרֵאל  ְואֹוָרְייָתא  ַחד   ְמַחת ִויִהי  ָרצֹון    .ֵהםִיׂשְ ִמּשִׂ

ְמָחה  ְלָכל  ַחֵיינוַּהתֹוָרה   ַאב  ׂשִ ִּנׁשְ אֹור ,  ּ ָלאֹור  ּבְ
תֹוַרת ַחִיים, ַּהַחִיים אֹור , ּּבְ ְּפֵני ֶמֶלך ַחִייםּבְ ְ ּ . 
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