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מי לה' אלי!
חודש תשרי תשס"א

÷ìîòá 'äì äîçìî
בספר שמות פרק יז פסוקים י  -ט"ז:
ספר ליקוטי הלכות  -הלכות סעדה הלכה ה
ֲמ ֵלק וְ ֵכן נִ ְס ָמ ְך
וּמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
יעת יַם  -סוּף ִ
וּבא? ְק ִר ַ
מוּעה ָשׁ ַמע ָ
מז( וְ זֶהוּ ,וַיִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוַֹ .מה ְשּׁ ָ
ֲמ ֵלקְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב,
ֶמת ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
וּמ ְס ַתּיּ ֶ
יעת יַם  -סוּף ִ
ָפּ ָר ַשׁת יִ ְתרוֹ ְל ָפ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁ ַלּח ֶשׁ ְמּ ַד ֶבּ ֶרת ִמ ְקּ ִר ַ
מּוּבאַ ,היְ נוּ ְבּ ִחינַת ְכּ ַלל ָכּל
ָחשַׁ ,כּ ָ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
ֲמ ֵלק הוּא ִע ַקּר ז ֲ
ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּרִ .כּי ע ָ
ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ
ָחשׁ .וְ ַעל -
ֻה ַמת ַהנּ ָ
צּוֹאים ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ ִכין ִמזּ ֲ
ָדים ַה ִ
ֻשּׁה ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ַה ְבּג ִ
ַהמּוֹנְ ִעים וְ ַה ְמ ַע ְכּ ִבים וְ כוּ' ִמן ַה ְקּד ָ
ֻשּׁה וְ הוּא
רוֹצה ְל ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ְקּד ָ
אוֹרב ָתּ ִמיד ַעל ָכּל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת ֶשׁ ֶ
ֲמ ֵלק הוּא ֵ
ֵכּן ְק ִל ַפּת ע ָ
יך ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְבּ ַע ְצמוִֹ ,כּ ְביָכוֹלִ ,ל ְלחֹם ִעמּוֹ ִבּ ְב ִחינַת ִמ ְל ָח ָמה ַלה'
ַבּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵמ ָח ָדשׁ וְ ַעל ֵ -כּן ָצ ִר ְ
ִמ ְתגּ ֵ
ַבּ ִרים ְמאֹד
יהם ִמ ְתגּ ְ
ֲל ֶ
שׁוּבה ֶשׁע ֵ
ֲלי ְתּ ָ
וּבע ֵ
ֵרים ַ
ַבּרוּתוֹ ִהוא ַעל ַהגּ ִ
ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר ,וְ ִע ַקּר ִה ְתגּ ְ
ַבּע ָ
ֲמ ֵלק.
ָחשׁ ֶשׁהוּא ְק ִל ַפּת ע ָ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
צּוֹאים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ז ֲ
ָדים ַה ִ
ַה ְמנִ יעוֹת וְ כוּ' ַהנִּ ְמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ְבּג ִ
יעת יַם  -סוּף ֶשׁאָז ָהיָה ִע ַקּר ְגּ ַמר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַה ְת ָח ָל ָתם ִל ְכנֹס
ָעתוֹ ַעל  -יְ ֵדי ְבּ ִחינַת ְק ִר ַ
וְ ַה ְכנ ָ
יל ְך ְל ֶא ֶרץ -
ַמ ֵרי וְ ִה ְת ִחילוּ ֵל ֵ
ָצאוּ ֵמ ְרשׁוּתוֹ ְלג ְ
ַמ ֵרי וְ י ְ
ָפל ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְלג ְ
ְל ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,כּי אָז נ ַ
יעת יַם  -סוּף ָהיָה ַעל  -יְ ֵדי
ַח ָל ְת ָך .וְ ִע ַקּר ְק ִר ַ
ירהְ ,תּ ִב ֵאמוֹ וְ ִת ָטּ ֵעמוֹ ְבּ ַהר נ ֲ
אָמרוּ ְבּ ַה ִשּׁ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .כּמוֹ ֶשׁ ְ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה,
אָמרוּ ַר ֵ
חוּצהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֵצא ַה ָ
יוֹסףְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ ,היָּם ָראָה ַו ָיּנֹס ַויּ ֵ
ֲארוֹנוֹ ֶשׁל ֵ

א

ירת ַה ְבּ ִרית ֶשׁזָּכוּ
דוֹלים ֶשׁזָּכוּ ְל ַת ְכ ִלית ְשׁ ֵלמוּת ְשׁ ִמ ַ
יקים ַה ְגּ ִ
ֻשּׁת ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִ
ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת כּ ַֹח ְקד ַ
ֻשּׁת
רוֹצים ִל ְפגֹּם ִבּ ְקד ַ
ֲצת ַה ְמ ַר ְגּ ִלים ֶשׁ ִ
ַבּ ִרים ְמאֹד ע ַ
וּל ַל ֵמּד וְ כוּ' וְ ַעל ֵ -כּן ָכּ ֵלב ְכּ ֶשׁ ָראָה ֶשׁ ִמּ ְתגּ ְ
ִל ְלמֹד ְ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה וְ ַעל -
אָמרוּ ַר ֵ
ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,על ֵ -כּן ָה ַל ְך וְ נִ ְשׁ ַתּ ַטּח ַעל ִק ְב ֵרי אָבוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
בּוֹתינוּ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָדּ ַר ְך ָבּהּ וְ כוּ'ְ .כּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ֵ
ָכהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבִ ,אם לֹא ָה ֶ
ָכה ְל ַמה ֶשּׁזּ ָ
יְ ֵדי זֶה ז ָ
ַבּ ִרים
רוֹצים ָלבוֹא ְל ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִהוא ְכּ ָל ִליּוּת ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ִמ ְתגּ ְ
ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ִ
תּוֹרה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָכּל זֶה
ַר ֵדּןַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
כּוּבים וְ כוּ' ְמאֹד ְמאֹד ְכּמוֹ ַהיָּם וְ ַהיּ ְ
וּמ ְשׁ ַתּ ְטּ ִחים ַה ְמנִ יעוֹת וְ ָה ִע ִ
ִ
ָהר ַמ ָמּשׁ ַעד ֶשׁ ָראָה ָכּ ֵלב ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
יוֹתר ְכּמוֹ יָם וְ נ ָ
ַבּ ִרים אָז ְבּ ֵ
צּוֹאים ֶשׁ ִמּ ְתגּ ְ
ָדים ַה ִ
נִ ְמ ָשׁ ְך ֵמ ַה ְבּג ִ
יהם .וְ ַעל ֵ -כּן
ֲל ֶ
יקים ֶשׁ ֵהם ִק ְב ֵרי ָהאָבוֹת ֶשׁ ָה ַל ְך וְ נִ ְשׁ ַתּ ַטּח ע ֵ
יעם ִכּי ִאם ַעל  -יְ ֵדי כּ ַֹח ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִ
ְל ַה ְכנִ ָ
יוֹסף ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ֶק ֶבר ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי
יעת יַם  -סוּף ָהיָה ַעל  -יְ ֵדי כּ ַֹח ֲארוֹנוֹ ֶשׁל ֵ
ָכּל ְק ִר ַ
יוֹסף ִעמּוֹ ַכּ ַנּ"ל .וְ ַעל ֵ -כּן ָהיָה ְמ ַה ֵלּ ְך
זֶה ָהיְ ָתה ִע ַקּר ַה ְגּ ֻא ָלּהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַע ְצמוֹת ֵ
תּוֹרה נִ ְמ ָשׁ ְך ִמ ָשּׁם ַכּ ַנּ"ל:
יוֹסף ֵא ֶצל ֲארוֹן ַהלּוּחוֹתִ ,כּי ִע ַקּר ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ֲארוֹנוֹ ֶשׁל ֵ
ֲמ ֵלק,
וּמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
יעת יַם  -סוּף ִ
וְ ַעל ֵ -כּן יִ ְתרוֹ ֶשׁ ָהיָה גֵּר ֶצ ֶדק ִע ַקּר גֵּרוּתוֹ ָהיָה ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁ ָשּׁ ַמע ְק ִר ַ
ֲצוּמה ִל ְזכּוֹת ְל ִה ְת ַגּיֵּר ֶבּ ֱא ֶמת וְ ָלשׁוּב ֶאל
דוֹלה ַוע ָ
ִכּי ָשׁ ַמע וְ ֵה ִבין ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁהוּא ִמ ְל ָח ָמה ְגּ ָ
יוֹתר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַכּ ַנּ"ל ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן
וּמ ְת ַפּ ֵשּׁט ְבּ ֵ
ַבּר ִ
ֲמ ֵלק ֶשׁ ִמּ ְתגּ ֵ
ֻשּׁה ִכּי ִהוא ְבּ ִחינַת ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
ַה ְקּד ָ
יעת יַם  -סוּף ֶשׁ ָהיָה ִבּ ְזכוּת וְ כ ַֹח ֲארוֹנוֹ ֶשׁל
ְכּ ָבר ִה ְק ִדּים ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְרפוּאָה ַל ַמּ ָכּה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְק ִר ַ
ָרשׁ ֶשׁ ֶטף ַמיִ ם ַר ִבּים ְבּ ִחינַת ַה ַמּיִ ם ַהזֵּידוֹנִ ים וְ ֶשׁיִּ ְהיֶה נִ ְפ ָתּח
יוֹסף וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה זָכוּ ְלג ֵ
ֵ
ֵיהם וְ נִ ְפ ְתּחוּ ָל ֶהם אָז
יעת יַם  -סוּף ֶשׁ ָבּ ְרחוּ ַה ַמּיִ ם ִמ ְפּנ ֶ
ימי ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַדּ ַעת ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְק ִר ַ
ָל ֶהם ֵמ ֵ
ָפל
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהָ ,ר ֲא ָתה ִשׁ ְפ ָחה ַעל ַהיָּם וְ כוּ' וְ אָז נִ ְכנַע וְ נ ַ
אָמרוּ ַר ֵ
ַמ ַעיְ נוֹת ַה ָח ְכ ָמהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֲמ ֵלק ֶשׁהוּא
ָעת ְק ִל ַפּת ע ָ
יל ְך ְל ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .שׁ ָכּל זֶה הוּא ְבּ ִחינַת ַה ְכנ ַ
ַמ ֵרי וְ ִה ְת ִחילוּ ֵל ֵ
ַפּ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ְלג ְ
צּוֹאים וְ ַעל ֵ -כּן אַף ַ -על -
ָדים ַה ִ
ֻשּׁה וְ כוּ' ַה ִמּ ְת ַפּ ְשּׁ ִטים ְמאֹד ֶשׁ ָבּ ִאים ֵמ ַה ְבּג ִ
ְבּ ִחינַת ַה ְמנִ יעוֹת ִמן ַה ְקּד ָ
כוֹלים ְל ַה ְכנִ יעוֹ ָתּ ִמיד .וְ ָכל זֶה
יוֹתר אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ַבּכּ ַֹח ַהזֶּה יְ ִ
ַבּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֵ
אַחר ָכּ ְך ִמ ְתגּ ֵ
ִפּי ֶשׁ ַ
ֲמ ֵלקִ ,כּי ִע ַקּר
וּמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
יעת יַם  -סוּף ִ
מוּעה ָשׁ ַמע וּ ָבא? ְק ִר ַ
ָשׁ ַמע וְ ֵה ִבין יִ ְתרוֹ וְ נִ ְת ַגּיֵּר ְבּ ִחינַת ַמה ְשּׁ ָ
ֻשּׁ ָתם הוּא ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַכּ ַנּ"ל:
ָמים ִבּ ְקד ָ
שׁוּבה ֶשׁיִּ ָשּׁ ֲארוּ ַקיּ ִ
ֲלי ַה ְתּ ָ
וּבע ֵ
ֵרים ַ
ִקיּוּם ַהגּ ִ
נוּחה וְ ֶאל
ַמ ֵרי יִ ְהיֶה ַרק ְכּ ֶשׁיָּבוֹאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ְמ ָ
ֲמ ֵלק ְלג ְ
מח( וְ ַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ַמ ֶפּ ֶלת ְק ִל ַפּת ע ָ
ֲמ ֵלק וְ כוּ'ִ .כּי ָכּל ְז ַמן ֶשׁ ֵאין
ֵכר ע ָ
יך ְל ָך וְ כוּ' ִתּ ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
יח ה' ֱאל ֶֹק ָ
ַח ָלהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ ָהיָה ְבּ ָהנִ ַ
ַהנּ ֲ
יעין אוֹתוֹ ְבּ ָכל
ַבּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַכּ ְמבֹאָר ְל ֵעילֲ .א ָבל ַמ ְכנִ ִ
דוֹשׁה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת הוּא ִמ ְתגּ ֵ
נוּחה ַה ְקּ ָ
ָבּ ִאים ֶאל ַה ְמ ָ
נוּחה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת,
שׁוֹכנֵי ָע ָפר ֶשׁ ְכּ ָבר ָבּאוּ ֶאל ַה ְמ ָ
יקים ְ
וּב ְפ ָרט ַעל  -יְ ֵדי ַצ ִדּ ִ
יקים ִ
תּוֹרה וְ ַה ַצּ ִדּ ִ
ַפּ ַעם ְבּכ ַֹח ַה ָ
יעי כ ַֹח
וּכ ִתיב ,וְ ָשׁם יָנוּחוּ יְ ִג ֵ
בוֹתם ה ֵֹל ְך נְ כֹחוֹ )יְ ַשׁ ְעיָה נז( ְ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב יָבוֹא ָשׁלוֹם יָנוּחוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
נוּח וְ כוּ' .וְ זֶה
אַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ וְ ָת ַ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב וְ ָ
יקים ְ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
) ִאיּוֹב ג( ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ֵ
נוֹח'
יטב ָל ְך וְ כוּ' ' ָמ ַ
נוֹח ֲא ֶשׁר יִ ַ
ֳמי ְלרוּת ְכּ ֶשׁ ָר ְצ ָתה ְל ִה ְת ַגּיֵּר ,וְ ַע ָתּה ִבּ ִתּי ֲהלֹא ֲא ַב ֶקּשׁ ָמ ַ
אָמ ָרה ָנע ִ
ֶשׁ ְ
ַמ ֵרי
ָכ ָתה ְבּג ֶֹדל ִצ ְד ָק ָתהּ ֶשׁנִּ ְתגַּיְּ ָרה ֶבּ ֱא ֶמת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת גָּדוֹל ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ֵמ ַע ְצ ָמהּ ְלג ְ
ַדּיְ ָקאִ .כּי ז ְ
ֵצא ִמ ֶמּנָּה
ָכ ָתה ֶשׁיּ ֵ
נוּחהַ .עד ֶשׁזּ ְ
צּוֹאים וְ נִ ְת ַל ְבּ ָשׁה ִבּ ְב ִחינַת ִבּ ְג ֵדי ַשׁ ָבּת ַכּ ַנּ"ל ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְמ ָ
ָדים ַה ִ
ַה ְבּג ִ
אָמן:
ָמינוֵּ ,
רוּחנִ יּוּת ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
וּב ָ
ַשׁ ִמיּוּת ְ
ַח ָלה ְבּג ְ
נוּחה וְ ֶאל ַהנּ ֲ
ָביא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ַה ְמ ָ
יח ֶשׁהוּא י ִ
ָמ ִשׁ ַ
ֲה ָל ָכה ד:
ירת ָהע ֶֹמר:
וּס ִפ ַ
אַר ַבּע ָפּ ָר ִשׁיּוֹת .וְ ִענְ יַן ֶפּ ַסח ְ
פּוּרים וְ ְ
וּבוֹ יִ ְת ָבּ ֵאר ִענְ יַן ִ

ב

ֹאשׁהּ
יטב ֵמר ָ
תּוֹרה ֵה ֵ
ימן חַ ,עיֵּן ָשׁם ָכּל ַה ָ
קּוּטי ִתּנְ ָינָא ִס ָ
תּוֹכ ָחה ְבּ ִל ֵ
תּוֹרה ִתּ ְקעוּ ָ
ַעל ִ -פּי ַה ָ
ֲמ ִקּים ְמאֹד:
ֻכּים ַוע ֻ
סוֹפהִּ ,כּי ַה ְדּ ָב ִרים ֲאר ִ
ְל ָ
וּב ָכל ְז ַמן:
אָדם ְ
ֲמ ֵלק ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר ְבּ ָכל ָ
פּוּרים ֶשׁהוּא ַמ ֶפּ ֶלת ָה ָמן  -ע ָ
וְ זֶה ְבּ ִחינַת ִ
ֲמ ֵלק הוּא ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל
תּוֹרה ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִע ַקּר ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
ִכּי ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֲמ ֵלקִ ,כּי זֹאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ְכּ ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא
יעין ְק ִל ַפּת ע ָ
כּ ַֹחֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַמ ְכנִ ִ
יעה ֶשׁ ָלּהִּ .בּ ְב ִחינַת ַחיִ ל ָבּ ַלע
אָח ָרא ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
עוֹמ ֶדת ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
אוֹתהּ ִהיא ֶ
רוֹצה ִל ְבל ַֹע ָ
אָח ָרא ָ
ֳ
ֻשּׁה.
הוֹציא ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת וְ ַה ַדּ ַעת וְ ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ָה ַר ֲח ָמנוּת ֶשׁ ָבּ ְל ָעה ִמן ַה ְקּד ָ
וּל ִ
וַיְ ִק ֶאנּוְּ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ָה ִקיא ְ
יעה ֶשׁ ָלּהּ.
עוֹמ ֶדת ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
יכה ְל ָה ִקיא ַעל  -יְ ֵדי זֹאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁ ֶ
ַהכֹּל ְצ ִר ָ
יּוּתהּ ִהיא
ֻשּׁה אַף גַּם ַע ְצמוּת ִח ָ
אָח ָרא ָכּל ַמה ֶשּׁ ָבּ ְל ָעה ִמן ַה ְקּד ָ
ַאזַי לֹא ַדּי ֶשׁ ְמּ ִקיאָה ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
וֲ
ֵרים ֶשׁ ִמּ ְתגַּיְּ ִריןֶ .שׁ ֵהם ָהיוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּה
ישׁנּוּ ֵאל .וְ זֶה ְבּ ִחינַת גּ ִ
יוֹר ֶ
ֻמ ְכ ַר ַחת ְל ָה ִקיאִ .בּ ְב ִחינַת ִמ ִבּ ְטנָהּ ִ
ֻשּׁה וְ כוּ' .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְת ַר ֶבּה ְכּבוֹד ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך וְ כוּ'.
חוֹז ִרין ֶאל ַה ְקּד ָ
אָח ָרא וְ ַע ְכ ָשׁו ְ
ֵמ ַע ְצמוּת ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
זוֹכין
וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְמ ָשׁ ְך נְ בוּאָה .וְ זֶה ְבּ ִחינַת ְרפוּאָה .וְ כוּ' .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְת ָבּ ֵרר ַה ְמ ַד ֶמּה וְ כוּ' .וְ ִ
ֵע ְבּ ָכל כֹּחוֹ ְל ִה ְת ָק ֵרב
וּל ִה ְת ַיגּ ַ
יכין ְל ַב ֵקּשׁ ֵמה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְמאֹד .וְ ִל ְטר ַֹח ְ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ְצ ִר ִ
ֶל ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמהִ .
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ֵבּרוּר
רוּח נְ בוּאָה ַ
יקי ֱא ֶמתִ ,כּי ָכּל ַצ ִדּיק ֲא ִמ ִתּי יֵשׁ לוֹ ְבּ ִחינַת ַ
ְל ַצ ִדּ ֵ
ָקל
ַה ְמ ַד ֶמּה ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ֶשׁ ְתּלוּיָה ְבּ ֵברוּר ַה ְמ ַד ֶמּה וְ כוּ'ֲ ,א ָבל ֵאין ַה ָדּ ָבר ָבּא ְבּנ ֵ
וּל ַח ְפּשׂוֹ ְמאֹד ְמאֹדִ ,כּי ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ָק ֵרב
וּל ַב ְקּשׁוֹ ְ
אַח ָריו ְ
יכין ַל ֲחזֹר ֲ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּיק ֲא ִמ ִתּיִ ,כּי ְצ ִר ִ
כּוֹז ִביּוֹת וְ כוּ'ַ .על -
יוֹתר וְ יָכוֹל ָלבוֹא ֶל ֱאמוּנוֹת ְ
אַדּ ַר ָבּא ,נִ ְת ַק ְל ֵקל ַה ְמ ַד ֶמּה ֵ
ְל ַמנְ ִהיג ֶשׁ ֵאינוֹ ֱא ֶמתֲ .אזַי ְ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַלה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ֶשׁיִּ ְז ֶכּה ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּיק ֲא ִמ ִתּי
וּל ַב ֵקּשׁ ְמאֹד ְ
יכין ְל ַח ֵפּשׂ ְ
ֵכּן ְצ ִר ִ
זוֹכין
רוּח נְ בוּאָהְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְת ָבּ ֵרר ַה ְמ ַד ֶמּה ֶשׁלּוְֹ ,כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְז ֶכּה ֶל ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה .וְ אָז ִ
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ְבּ ִחינַת ַ
עוֹלם יֵשׁ ֵמאַיִ ן ַה ֻמּ ְח ָלטֶ .שׁזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר
עוֹלםְ .ל ַה ֲא ִמין ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת ָה ָ
ֶל ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
עוֹלם ֶשׁ ֶלּ ָע ִתיד .וְ ִחדּוּשׁ
ְל ַה ִשּיג ְבּשׁוּם ֵשׂ ֶכל ִכּי ִאם ַעל  -יְ ֵדי ֱאמוּנָה ְל ַבד .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה יִ ְהיֶה ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֲשׂיו ִה ִגּיד
ֻשּׁת ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַעל  -יְ ֵדי כּ ַֹח ַמע ָ
עוֹלם יִ ְהיֶה ִבּ ְב ִחינַת ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,כּי ִע ַקּר ְקד ַ
ָה ָ
יּוֹד ִעין ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת
אשׁית וְ כוּ'ְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל  -יְ ֵדי ַמה ֶשּׁ ְ
ְל ַעמּוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ַעל ָפּסוּק ְבּ ֵר ִ
עוֹלם כֻּלּוֹ ִבּ ְב ִחינָה זוֹ ֶשׁל ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .כּי
רוּך  -הוּא ֶאת ָכּל ָה ָ
עוֹלם .וְ ֶל ָע ִתיד יְ ַח ֵדּשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
ָה ָ
ָחה וְ נִ ְפ ָלאוֹת ְכּמוֹ
עוֹלם ִבּ ְב ִחינַת ַה ְשׁגּ ָ
ַהג ָכּל ָה ָ
עוֹלם ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ַהכֹּל .וְ אָז יִ ְתנ ֵ
ֵדעוּ ְבּ ָכל ָה ָ
אָז י ְ
יך ָבּהּ וְ כוּ' .וְ אָז
ָחה וְ נִ ְפ ָלאוֹתְ .בּ ִחינַת ָתּ ִמיד ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ָתהּ ַעל  -יְ ֵדי ַה ְשׁגּ ָ
ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .שׁ ַהנְ ָהג ָ
ֻבּע וְ כוּ' ֶשׁהוּא
יִ ְתּ ַער ִשׁיר ָח ָדשֶׁ .שׁהוּא ִשׁיר ֶשׁל נִ ְפ ָלאוֹתֶ .שׁהוּא ְבּ ִחינַת ִשׁיר ָפּשׁוּט ָכּפוּל ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ְמר ָ
תּוֹכ ְחתּוֹ ִבּ ְב ִחינַת
יח טוֹב ְבּ ַהנְּ ָשׁמוֹת ַעל  -יְ ֵדי ַ
נוֹתן ֵר ַ
יח ָה ֱא ֶמתֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה הוּא ֵ
מּוֹכ ַ
קוֹל ֶשׁל ַה ִ
יח
זוֹכין ִל ְמזוֹנָא ְדּנִ ְשׁ ְמ ָתא ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ֵר ַ
גוּפא .וְ ִ
יעין ְמזוֹנָא ְדּ ָ
ָתן ֵריחוֹ וְ כוּ' ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַמ ְכנִ ִ
נִ ְר ִדּי נ ַ
ַח ֵלי ֵאשׁ.
יטבִ ,כּי ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ֶשׁ ָכּל ְדּ ָב ָריו ְכּג ֲ
יטב ֵה ֵ
וְ כוּ' וְ כוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה ֵה ֵ
עוֹלים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ םִ ,מי ַי ֲער ְֹך
יוֹר ִדים ַעד ִע ְמ ֵקי ְתּהוֹם ְל ַהעֲלוֹת נְ ָפשׁוֹת ִמ ְבּ ֵאר ַשׁ ַחת .וְ ִ
ְ
ֻג ָמ ָתם:
ֻלּ ָתם ֵאין דּ ְ
נוֹראוֹת ְגּד ָ
ִשׁ ְב ָחםִ ,מי יְ ַס ֵפּר ְ
עוֹלם ְכּ ָללְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב
ָבין ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל ְק ָצתֶ .שׁ ֵאין שׁוּם יֵאוּשׁ ָבּ ָ
א( וְ ִהנֵּה ַעל ִ -פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה י ִ
ידה ִתּ ְהיֶה ַתּ ְכ ִלית
כוֹלים ַלעֲלוֹת .וְ ַהיְ ִר ָ
וּמ ָכּל ַהנְּ ִפילוֹת וְ ַהיְ ִרידוֹת יְ ִ
ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ַכּ ָמּה ְפּ ָע ִמיםִ ,
ֲליָּה .וְ ַהכֹּל ְבּכ ַֹח ַה ַצּ ִדּיק ָה ֱא ֶמת ֶשׁיָּכוֹל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁהוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹלֶ .שׁזֹּאת
ָהע ִ

ג

אָח ָרא
יעה ֶשׁ ָלּהֶּ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ֻמ ְכ ַר ַחת ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
אָח ָרא ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
עוֹמ ֶדת ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ֶ
ַחגֹר ָמ ְתנָיו ַל ֲעמֹד
הוֹציא ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ָבּ ְל ָעה וְ כוּ' וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל וְ אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁזֶּה ָה ִענְ יָן ֵאין ִמי ֶשׁיּ ֲ
ְל ִ
טוּח ְבּכֹחוֹ
ֲלה ְמאֹד ֶשׁהוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ֶשׁהוּא ָבּ ַ
ְבּ ִמ ְל ָח ָמה זֹאת ִכּי ִאם ַה ַצּ ִדּיק ָה ֱא ֶמת ַהגָּדוֹל ְבּ ַמע ָ
יוֹציא ַעל  -יְ ֵדי ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֵמ ַה ִסּ ְט ָרא
אַדּ ַר ָבּא ,הוּא ִ
אָח ָרא ִל ְבל ַֹע אוֹתוֹ ְ
תּוּכל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֶשׁלֹּא ַ
יעה ֶשׁ ָלּהּ וְ כוּ' ַכּ ַנּ"לֲ ,א ָבל אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ְבּכ ַֹח ַה ַצּ ִדּיק ָה ֲא ִמ ִתּי
אָח ָראִ ,כּי ַתּ ֲעמֹד ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
ֳ
ָשׁים ֶשׁ ֵהם ְר ָשׁ ִעים
רוֹאים ַכּ ָמּה ֲאנ ִ
אָדם .וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁאָנוּ ִ
נִ ְמ ֵצאת ְבּ ִחינָה זֹאת גַּם ִבּ ְשׁאָר ְבּנֵי ָה ָ
שׁוּבה
עוֹר ִרים ִבּ ְת ָ
אַחר ָכּ ְך נִ ְת ְ
ַחמוּרוֹת ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ַלן ,וְ ַ
ֲברוֹת ְגּדוֹלוֹת ו ֲ
עוֹב ִרים ע ֵ
דוֹלים ַכּ ָמּה ָשׁנִ ים וְ ְ
ְגּ ִ
אָרי ְס ָפ ִרים.
וּשׁ ֵ
וּמ ְד ָר ִשׁים ְ
ֲשׂיּוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ִבּ ְג ָמ ָרא ִ
מּוּבא ַכּ ָמּה ַמע ִ
מוּריםַ ,כּ ָ
שׁוּבה ְגּ ִ
ֲלי ְתּ ָ
ֲשׂים ַבּע ֵ
וְ ַנע ִ
ֲשׂיּוֹת ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר.
יּוֹצא ְבּ ֵא ֶלּה ַמע ִ
יתא וְ ַכ ֵ
צוּצ ָ
ָתן ִ
דּוֹר ַדיָּא וְ נ ָ
יעזֶר ֶבּן ְ
ֲשׂה ְדּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
וּכ ַמע ֵ
ְ
ידי
נוֹפל ִבּ ֵ
יוֹתר הוּא ֵ
ֲב ָרה ֵ
עוֹבר ע ֵ
ֲב ָרה וְ ָכל ַמה ֶשּׁ ֵ
גּוֹר ֶרת ע ֵ
ֲב ָרה ֶ
מוּהּ ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ֲהלֹא ע ֵ
אוֹרה ָתּ ַ
וְ ִל ְכ ָ
אַך הוּא ַעל -
שׁוּבה ְ
ַחזֹר ִבּ ְת ָ
אָח ָרא וְ י ֲ
ַבּר ֶנגֶד ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
וּמאַיִ ן ָבּא ֶשׁ ְלּ ַבסּוֹף יִ ְתגּ ֵ
יוֹתר ֵ
אָח ָרא ֵ
ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֵצר ָה ָרע
ִפּי ַה ַנּ"ל ִכּי ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ָכל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל יֵשׁ נְ ָשׁ ָמה יְ ָק ָרה ֶשׁיֵּשׁ ָלהּ כּ ַֹח גָּדוֹל ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַהיּ ֶ
נוֹתן לוֹ
רוּך  -הוּא ֵ
ֵצר ָה ָרע לֹא ָהיָה ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
אָדם ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנ ֶגד ַהיּ ֶ
ילוֹתיו ִכּי ִאם לֹא ָהיָה כּ ַֹח ָבּ ָ
וְ ֵח ָ
אָמר ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ
וּכמוֹ ֶשׁ ַ
יּוֹתיו ְ
רוּך  -הוּא ָבּא ִבּ ְטרוּנְ יָא ִעם ְבּ ִר ָ
ֵצר ָה ָרע ָכּזֶהִ ,כּי ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָ -בּ ְ
יֶ
אַתּה
שׁוּקתוֹ וְ ָ
יך ְתּ ָ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ ֵא ֶל ָ
יוּכל ַל ֲעמֹד ָבּ ֶהם ְ
ִל ְב ָר ָכה ֶשׁ ֵאין ִמי ֶשׁיִּ ְהיֶה לוֹ ְמנִ יעוֹת ֶשׁלֹּא ַ
ַדּאי
וּל ַה ֲא ִמין ֶשׁ ְבּו ַ
יכין ָל ַד ַעת ְ
ַבּר ָע ָליוַ ,עיֵּן ָשׁם ְבּ ֵפרוּשׁ ַר ִשׁ"יַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִ
ִתּ ְמ ָשׁל בּוִֹ .אם ִתּ ְר ֶצה ִתּ ְתגּ ֵ
ֵצר ָה ָרע ֶשׁלּוֹ.
חוּתים הוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַהיּ ֶ
ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִפלּוּ ַה ָפּחוּת ֶשׁ ַבּ ְפּ ִ
יוֹד ַע
אָדם נִ ְל ָכּד ָבּ ֶהם ַחס וְ ָשׁלוֹםִ ,היא ַרק ֵמ ֲח ַמת ְשׁטוּת ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
וְ ִע ַקּר ָכּל ַה ֲח ָט ִאים וְ ַה ַתּ ֲאווֹת ֶשׁ ָה ָ
רוּזים ֶשׁלּוֹ ַהנִּ ְד ָפּ ִסים ִבּ ְת ִח ַלּת ֵס ֶפר
ימת ַה ֲח ִ
ִמכֹּחוֹ וְ כוּ'ַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ִבּנְ ִע ַ
ָמל וְ כוּ' .וְ ָכל זֶה ֵמ ֲח ַמת ְשׁטוּת
מוֹה ַר"ן וְ זֶה ְלשׁוֹנוֲֹ ,חזַק וְ נִ ְת ַחזֵּק וְ אַל ִתּ ְהיֶה ַכּ ִפּיל ַהגָּדוֹל וְ ַכגּ ָ
קּוּטי ֲ
ִל ֵ
תּוֹרה ִתּ ְקעוּ ַה ַנּ"לֶ .שׁ ִע ַקּר
יוֹד ַע ִמכֹּחוֹ וְ כוּ' .וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ַה ָ
ֶשׁ ֵאין ֵ
ַתּ ֲאוַת נִ אוּף ֶשׁ ִהוא ְכּ ַלל ָכּל ַה ֲח ָט ִאים ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ַלן ,נִ ְמ ָשׁ ְך ַרק ִממּ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּת וְ כוּ'ַ ,עיֵּן ָשׁםִ ,כּי
ֶח ָלשׁ
ַבּר ָע ָליו ַעד ֶשׁ ַמּ ִפּילוֹ ִל ְב ִחינַת מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּת ַחס וְ ָשׁלוֹםְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁנִּ ְק ָטן מֹחוֹ וְ נ ֱ
ַה ַבּ ַעל ָדּ ָבר ִמ ְתגּ ֵ
בוּרה הוּא
יוֹד ַע ִמכֹּחוֹ וְ נִ ְד ֶמה לוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַתּ ֲאוָה זֹאתִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְגּ ָ
ַדּ ְעתּוֹ ַעד ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ַבּר ְבּכֹחוֹ ְכּ ֶנגֶד ָכּל
יוּכל ְל ִה ְתגּ ֵ
וּמי ֶשׁ ִלּבּוֹ ָחזָק ַ
אַחר ִ
ַבּ ֵלּבְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ָמקוֹם ֵ
וּכ ֵשׁ ִרים ֶשׁ ָע ְמדוּ ַבּנִּ ָסּיוֹן ַרק
יקים ְ
ַא ִפלּוּ ְכּ ֶנגֶד ַתּ ֲאוַת נִ אוּף ְכּמוֹ ֶשׁ ָר ִאינוּ ַכּ ָמּה ַצ ִדּ ִ
עוֹלם ו ֲ
ַה ַתּ ֲאווֹת ֶשׁ ָבּ ָ
נּוֹפ ִלין ְל ַת ֲאווֹת ָרעוֹת הוּא ַרק ֵמ ֲח ַמת ְבּ ִחינַת מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּתְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁנִּ ְק ָטן מֹחוֹ ַעד
ילת ָכּל ַה ְ
ִע ַקּר נְ ִפ ַ
אוֹתיּוֹת כֹּ" ַח ַמ"ה
יוֹד ַע ִמכֹּחוִֹ ,כּי ִע ַקּר ַהכּ ַֹח הוּא ַעל  -יְ ֵדי ָח ְכ ָמה ֶשׁ ַבּמּ ַֹחִ ,כּי ָח ְכ ָמה ִהוא ִ
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ֲשׂ ָרה
אָדם הוּא ַה ָח ְכ ָמהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ ,ה ָח ְכ ָמה ָתּעֹז ֶל ָח ָכם ֵמע ָ
אָדם ֶשׁ ִע ַקּר כּ ַֹח ָה ָ
ימ ְט ִריָּא ָ
וּמ"ה ְבּ ִג ַ
ַ
ָמר ְכּ ֶנגֶד ָכּל ַה ַתּ ֲאווֹת וְ ַה ִפּתּוּיִ ים
יטים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ָבּ ִעיר )ק ֶֹה ֶלת ז(ַ .היְ נוּ ֶשׁ ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ִל ְהיוֹת ַעז ַכּנּ ֵ
ַשׁ ִלּ ִ
ַדלוּתִ ,כּי ַהמּ ִֹחין ֵהם ְבּ ִחינַת ְמ ִחצּוֹת
הוּא ַרק ַעל  -יְ ֵדי ָח ְכ ָמה ֲא ִמ ִתּיּוֹת ֶשׁ ִהוא ְבּ ִחינַת מ ִֹחין ְדּג ְ
תּוֹרה ַה ַנּ"ל:
ְפּרוּסוֹת ְכּ ֶנגֶד ַתּ ֲאוַת נִ אוּףַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ַדּאי יֵשׁ ְבּכ ַֹח ִשׂ ְכלוֹ וּמֹחוֹ
ֵדע ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁ ְבּו ַ
יך ְל ַה ֲא ִמין ְמאֹד ְבּכֹחוֹ וְ י ַ
אָדם ָצ ִר ְ
ַה ְכּ ָלל ֶשׁ ָה ָ
ישׁאִ ,כּי ַהמּ ַֹח וְ ַה ֵשּ ֶכל הוּא ַהנְּ ָשׁ ָמהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב,
ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַתּ ֲאוַת נִ אוּף ֶשׁ ִהוא ִע ָקּ ָרא ְדּיִ ְצ ָרא ִבּ ָ
אַחר וְ ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁל ִאישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ֲא ִפלּוּ
וְ נִ ְשׁ ַמת ַשׁ ַדּי ְתּ ִבינֵםְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ָמקוֹם ֵ
עוֹלם ִעם ַה ַתּ ֲאווֹת:
כוֹלה ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ָכּל ָה ָ
ַדּאי ִהיא יְ ָ
חוּתים ְבּו ַ
ֶשׁל ַה ָפּחוּת ֶשׁ ַבּ ְפּ ִ

ד

יקים וְ ַה ְכּ ֵשׁ ִרים
לוֹמר ֶשׁ ֵאין לוֹ נְ ָשׁ ָמה ָגּב ַֹהּ ְכּמוֹ ַה ַצּ ִדּ ִ
ב( ִכּי ֵאין זֶה ֶדּ ֶר ְך ָה ֲע ָנוָה ְל ַה ְק ִטין כֹּחוֹ וְ ַ
סוּלה וְ ֵאין זֶה ֲע ָנוָה
סוּרה וְ ִהיא ֲע ָנוָה ְפּ ָ
ְכּ ִאלּוּ ֵאין ְבּיָדוֹ ִל ְהיוֹת ִאישׁ ָכּ ֵשׁר אוֹ ַצ ִדּיק ִכּי ֲע ָנוָה ָכּזוֹ ֲא ָ
אַחר
יכין ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמזֶּה ְמאֹד ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ָמקוֹם ֵ
ְכּ ָללַ ,רק מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּת ֶשׁ ְצּ ִר ִ
לוֹמר ְבּ ַד ְעתּוֹ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ נְ ָשׁ ָמה ָגּב ַֹהּ ְמאֹדִ ,כּי ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁל ַה ָפּחוּת
יך ָכּל ֶא ָחד ַ
אַדּ ַר ָבּאָ ,צ ִר ְ
ַרק ְ
אַחר
רוּך ַ
ָאה לוֹ ִל ְהיוֹת ָכּ ְ
לוֹמר ְבּ ַד ְעתּוֹ ֶשׁ ֵאין נ ֶ
יך ַ
חוּתים ֶשׁ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִהוא ָגּב ַֹהּ ְמאֹד ְמאֹד .וְ ָצ ִר ְ
ֶשׁ ַבּ ְפּ ִ
ֲב ָרה ַחס וְ ָשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ יִ ְג ַבּהּ ִלבּוֹ ְבּ ַד ְר ֵכי
ַתּ ֲאווֹת ַחס וְ ָשׁלוֹםִ ,מ ָכּל ֶשׁ ֵכּן וְ ָכל ֶשׁ ֵכּן ַל ֲעבֹר ֵאיזֶה ע ֵ
ֲב ָרה ַחס
יהּ ִלבּוֹ ְבּ ַד ְר ֵכי ה'ִ ,כּי ָכּל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָרחוֹק ְבּ ָשׁ ְרשׁוֹ ְמאֹד ְמאֹד ֵמע ֵ
יכין ְל ַה ְג ִבּ ַ
ה'ֶ .שׁ ְצּ ִר ִ
ַהגֵםִ ,כּי ָכּל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַבּ ַעל
וְ ָשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַתב ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ַבּ ַמּ ֲא ָמר ִכּי ְמ ַר ֲח ָמם יְ נ ֲ
ידע ִמכֹּחוֹ .נִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ֶבּ ֱא ֶמת ָכּל
יהן ַרק ָה ִע ָקּר ֶשׁיִּ ְז ֶכּה ֵל ַ
ווֹת ֶ
עוֹלם ִעם ַתּ ֲא ֵ
כּ ַֹח גָּדוֹל ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ָכּל ָה ָ
ילת ָכּל ֶא ָחד
וּל ִפי נְ ִפ ַ
ידע ִמכֹּחוְֹ ,
זוֹכה ֵל ַ
ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹלַ ,רק ֶשׁ ָלּאו ָכּל ֶא ָחד ֶ
נוֹפל ְל ַת ֲאווֹת וְ ָה ִע ָקּר ְל ַת ֲאוַת נִ אוּף
יוֹד ַע ִמכֹּחוֹ ְכּמוֹ ֵכן ֵ
ִל ְב ִחינַת מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּת ְדּ ַהיְ נוּ ַמה ֶשּׁ ֵאינוֹ ֵ
אָח ָרא ִמ ֶמּנּוּ
יוֹתר ַחס וְ ָשׁלוֹם ,יוֹנֵק ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֲב ָרה ֵ
עוֹבר ע ֵ
אָדם ֵ
ֵצר ָה ָרע .וְ ָכל ַמה ֶשּׁ ָ
ֶשׁ ִהוא ִע ַקּר ַהיּ ֶ
אָדם ָכּל ָכּ ְך ַעד
בּוֹל ַעת ֶאת ָה ָ
אָח ָרא ַ
יוֹתר ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ַלן ,וְ ַעל ֵ -כּן ִל ְפ ָע ִמים ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
וּבוֹל ַע אוֹתוֹ ֵ
יוֹתר ֵ
ֵ
ַבּ ֶרת ִל ְבל ַֹע נְ ֻק ָדּה זֹאת גַּם ֵ -כּן
וּמ ְתגּ ֶ
ֶקת ִ
ַהדוּתוֹ וְ ִהיא ִמ ְת ַחזּ ֶ
ֻשּׁת י ֲ
ימיּוּת ְקד ַ
יע ְל ֶע ֶצם ְפּנִ ִ
ֶשׁ ִהוא ַמ ִגּ ַ
ַמ ֵרי ַחס וְ ָשׁלוֹםֲ ,א ָבל ֵתּ ֶכף ְכּ ֶשׁ ִהיא
דוֹלה ַחס וְ ָשׁלוֹםְ ,כּ ֵדי ִל ְבל ַֹע אוֹתוֹ ְלג ְ
ֲב ָרה ְגּ ָ
ידי ע ֵ
וּ ְמ ִביאָהּ אוֹתוֹ ִל ֵ
יעה
אָח ָרא ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
עוֹמ ֶדת ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֻשּׁתוֹ ֲאזַי זֹאת ַהנְּ ֻק ָדּה ֶ
ימיּוּת ְקד ָ
רוֹצה ִל ְבל ַֹע ֶאת ֶע ֶצם ְפּנִ ִ
ָ
ֻשּׁתוֹ ִהיא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ְמאֹד וְ ַכ ַנּ"ל וְ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִסּ ְט ָרא
ימיּוּת ְקד ָ
ֶשׁ ָלּהִּ ,כּי זֹאת ַהנְּ ֻק ָדּה ֶשׁל ְפּנִ ִ
טוֹבה
אוֹתהּ אַף גַּם זֹאת ַהנְּ ֻק ָדּה ָ
כוֹלה ִל ְבל ַֹע ָ
אוֹתהּ ְבּשׁוּם א ֶֹפן .וְ לֹא ַדּי ֶשׁ ֵאינָהּ יְ ָ
אָח ָרא ִל ְבל ַֹע ָ
ֳ
הוֹציא ָכּל
וּל ִ
יעה ֶשׁ ָלּהּ ַעד ֶשׁ ִהיא ֻמ ְכ ַר ַחת ִל ֵתּן ֲה ָקאוֹת ְל ָה ִקיא ְ
אָח ָרא ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
עוֹ ֶמ ֶדת ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
אַחר
שׁוּבה ַ
עוֹרר ִבּ ְת ָ
אָדם נִ ְת ֵ
וּמזֶּה ָבּא ְבּ ִחינַת ַמה ֶשּׁ ִלּ ְפ ָע ִמים ָה ָ
ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ָבּ ְל ָעה ִמזֹּאת ַהנְּ ָשׁ ָמהִ .
ידי
אָדם ִל ֵ
ֲב ָרה ְמ ִביאָה ֶאת ָה ָ
ֲברוֹתַ ,היְ נוּ ַכּ ַנּ"ל .וְ ֵכן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ֶשׁ ִלּ ְפ ָע ִמים ע ֵ
ַכּ ָמּה ע ֵ
עוֹרר
דוֹלה ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ַלןַ ,על  -יְ ֵדי זֶה נִ ְת ַמ ְר ֵמר ִלבּוֹ וְ נִ ְת ֵ
ֲב ָרה ְגּ ָ
שׁוּבהַ ,היְ נוּ ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁנִּ ְל ָכּד ְבּ ֵאיזֶה ע ֵ
ְתּ ָ
אָח ָרא
שׁוּבה גָּמוּר .וְ ָכל זֶה ַעל  -יְ ֵדי ְבּ ִחינַת ַה ַנּ"לֶ .שׁ ִלּ ְפ ָע ִמים ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֲשׂה ַבּ ַעל ְתּ ָ
שׁוּבה ַעד ֶשׁ ַנּע ֶ
ִבּ ְת ָ
ימיּוּת
ַמ ֵרי וְ אָז ִמ ְת ַגּ ֶבּ ֶרת ְפּנִ ִ
רוֹצה ִל ְבל ַֹע אוֹתוֹ ְלג ְ
דוֹלה ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ִהוא ָ
ֲב ָרה ְגּ ָ
ידי ע ֵ
ְמ ִביאָה אוֹתוֹ ִל ֵ
עוֹמ ֶדת
ַאזַי ִהיא ֶ
אוֹתהּ ,ו ֲ
ָ
רוֹצה ִל ְבל ַֹע גַּם
אָח ָרא ָ
ַהנְּ ֻק ָדּה ֶשׁלּוֹ ֶשׁהוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
דוֹשׁה
בּוֹל ַעת ֶאת ַהנְּ ֻק ָדּה ַה ְקּ ָ
יעה ֶשׁ ָלּהּ וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה לֹא ַדּי ֶשׁ ֵאינָהּ ַ
אָח ָרא ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
הוֹציא ַעל  -יְ ֵדי זֶה ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ָבּ ְל ָעה ִבּ ְב ִחינַת ַחיִ ל ָבּ ַלע
וּל ִ
ַהזֹּאת אַף גַּם ִהיא ֻמ ְכ ַר ַחת ְל ָה ִקיא ְ
וַיְ ִק ֶאנּוּ וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל:
אָדם יָכוֹל ִל ְסמ ְֹך ַעל זֶה ַחס וְ ָשׁלוֹםִ ,כּי ָהאוֹ ֵמר ֶא ֱח ָטא וְ אָשׁוּב ֵאין
ַדּאי ֵאין שׁוּם ָ
ג( ֲא ָבל ְבּו ַ
ַבּרוּת
יוֹד ַע ִאם יִ ְהיֶה לוֹ כּ ַֹח ַל ֲעמֹד ָשׁםִ ,כּי ִל ְפ ָע ִמים ִה ְתגּ ְ
שׁוּבהִ .כּי ִמי ֵ
יקין ְבּיָדוֹ ַלעֲשׂוֹת ְתּ ָ
ַמ ְס ִפּ ִ
ָשׁים
ַמ ֵרי ַחס וְ ָשׁלוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַכּ ָמּה ֲאנ ִ
בּוֹל ַעת אוֹתוֹ ְלג ְ
דוֹלה ָכּל ָכּ ְך ַעד ֶשׁ ַ
אָח ָרא ְגּ ָ
ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
שׁוּבה ְל ַבסּוֹףִ ,כּי יֵשׁ ָבּזֶה ִענְ יָנִ ים ַר ִבּים ְל ֵאין ֵקץ .וְ ֵהם ִמסּוֹד
ֲברוֹת ְגּדוֹלוֹת וְ לֹא ָשׁבוּ ִבּ ְת ָ
ֶשׁ ָע ְברוּ ע ֵ
אַח ֵרי ֶשׁ ְכּ ָבר ָע ַבר ַמה
יהםֲ .א ָבל ֲ
ֲל ֶ
אָדם ֶשׁ ֵאין ִמי ֶשׁ ַיּ ֲעמֹד ע ֵ
ָתן ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְל ָכל ָ
ירה ֶשׁנּ ַ
ִס ְת ֵרי ַדּ ְר ֵכי ַה ְבּ ִח ָ
ַבּר
ַא ִפלּוּ ִאם ְכּ ָבר ָר ָצה ְל ִה ְתגּ ֵ
עוֹלם ְכּ ָלל .ו ֲ
וּל ַה ֲא ִמין ֶשׁ ֵאין שׁוּם יֵאוּשׁ ָבּ ָ
ידע ְ
יך ֵל ַ
ֶשּׁ ָע ַבר ַחס וְ ָשׁלוֹםָ ,צ ִר ְ
ֲברוֹת ְגּמוּרוֹת
ָפל ַלע ֵ
ָפל ְל ַמה ֶשּׁ ָנּ ַפלֲ ,א ִפלּוּ ִאם נ ַ
ֲא ָל ִפים ְפּ ָע ִמים ִל ְהיוֹת ִאישׁ ָכּ ֵשׁר וְ לֹא ָע ְל ָתה ְבּיָדוֹ וְ נ ַ
ֲדיִ ן יֵשׁ לוֹ ִתּ ְקוָה ָכּל עוֹד נִ ְשׁ ָמתוֹ בּוֹ .וְ ָה ִע ָקּר ִהיא ָה ֱאמוּנָה
ַחמוּרוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ע ַ
וֲ

ה

ֶשׁיִּ ְהיֶה לוֹ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ַבּה' יִ ְת ָבּ ַר ְך .וְ יִ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְבּ ָכל עֹז ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּיק ֲא ִמ ִתּי ,וְ יִ ְשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֹ ִל ְפנֵי ה'
ַדּאי יֵשׁ לוֹ ִתּ ְקוָה
ַלּה לוֹ ַה ַצּ ִדּיק ָה ֱא ֶמתְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְז ֶכּה ַעל יָדוֹ ֶל ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה .וְ אָז ְבּו ַ
יִ ְת ָבּ ַר ְךֶ .שׁיְּ ג ֶ
ֵצר ָה ָרע הוּא ַעל  -יְ ֵדי ֱאמוּנָה ֶשׁ ִהיא ְכּ ַלל
יך ֶשׁיִּ ְהיֶהִ ,כּי ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַהיּ ֶ
עוֹלם יִ ְהיֶה ֵא ְ
ְל ָ
אַחת ,וְ ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָתוֹ יִ ְחיֶהִ .כּי ִע ַקּר
ידן ַעל ַ
ֱמ ָ
ֻלּהְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבָ ,בּא ֲח ַבקּוּק וְ ֶהע ִ
תּוֹרה כּ ָ
וְ ִע ַקּר ָכּל ַה ָ
עוֹלםְ .ל ַה ֲא ִמין ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ַהכֹּל יֵשׁ ֵמאַיִ ן ַכּ ַנּ"ל .וְ זֶה ְבּ ִחינַת
ָה ֱאמוּנָה הוּא ְל ַה ֲא ִמין ְבּ ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֻב ָדּא
אַתוָן ְדּע ְ
ֲשׂיו ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ַנּ"לִ .כּי ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ַהכֹּל ְבּכ"ח ְ
כּ ַֹח ַמע ָ
כּוֹב ִשׁין ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ זֹאת ָה ֱאמוּנָה
ֲשׂיו ִה ִגּיד ְל ַעמּוֹ ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ְ
אשׁיתֶ .שׁ ֵהם ְבּ ִחינַת כּ ַֹח ַמע ָ
ִדּ ְב ֵר ִ
ַשׁ ִמיּוּת
אָח ָרנִ ין ְבּג ְ
ַבּר ְכּ ֶנגֶד ָכּל ַה ְקּ ִלפּוֹת וְ ַה ַתּ ֲאווֹת וְ ַה ִסּ ְט ִרין ֳ
ִהוא ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְתגּ ֵ
וּב ַהאי כּ ַֹח ִמ ְת ַתּ ְקּ ִפין יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֱאדוֹם,
וּת ֵרין ) ַדּף סו( ְ
יתא ַבּ ִתּקּוּנִ ים ֶע ְשׂ ִרין ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ִא ָ
רוּחנִ יּוּת ְ
וּב ָ
ְ
קּוּטי ֵח ֶלק א(ַ ,עיֵּן ָשׁם ִכּי ָכּל ְז ַמן ֶשׁהוּא ְמק ָֹרב
ימן מד ִל ֵ
מּוּבא ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ) ִס ָ
ַכּ ָ
ֲשׂיוֶ .שׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ֱאמוּנַת
זוֹכה ֶל ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ַה ֲא ִמין ְבּכ ַֹח ַמע ָ
ְל ַצ ִדּיק ָה ֱא ֶמתֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ֶ
אַתוָן ֶשׁל
בוּרתוֹ ְבּכ"ח ְ
וּג ָ
עוֹלם ֶשׁהוּא ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ְל ַה ֲא ִמין ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ַהכֹּל ְבּכֹחוֹ ְ
ִחדּוּשׁ ָה ָ
אָח ָרנִ ין .וְ סוֹף ָכּל סוֹף
עוֹלם ְכּ ֶנגֶד ָכּל ַה ִסּ ְט ִרין ֳ
ַבּר ְל ָ
יוּכל ְל ִה ְתגּ ֵ
אשׁית ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַהכּ ַֹח ַ
ֲשׂה ְבּ ֵר ִ
ַמע ֵ
ֵרים
אָח ָרא ַתּ ֲחזֹר וְ ָת ִקיא ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ָבּ ְל ָעה ַעד ֶשׁיִּ ְז ֶכּה ַלעֲשׂוֹת גּ ִ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה .וְ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
יָשׁוּב ִבּ ְת ָ
תּוֹרה ַה ַנּ"ל:
שׁוּבה ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֲלי ְתּ ָ
וּבע ֵ
ַ
ירה
אָדם ַכּ ַנּ"ל .וְ ַה ְבּ ִח ָ
ירה ֶשׁל ָכּל ָ
ֲמ ֵלק ֶשׁ ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרִ ,כּי זֶה ִע ַקּר ַה ְבּ ִח ָ
ד( וְ זֶה ְבּ ִחינַת ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
ָחשׁ ֶשׁ ִמּ ָשּׁם
ֻה ַמת ַהנּ ָ
ֲמ ֵלקֶ .שׁהוּא ִע ַקּר ז ֲ
ֵצר ָה ָרע .זֶה ְבּ ִחינַת ִמ ְל ֶח ֶמת ע ָ
אָדם ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ַהיּ ֶ
ֶשׁל ָכּל ָ
ָדוּע:
ֵצר ָה ָרע ַכּיּ ַ
ִע ַקּר ַהיּ ֶ
יחת ֶא ְס ֵתּר
ָעתוֹ ָהיְ ָתה ַעל  -יְ ֵדי ְל ִק ַ
ֲמ ֵלקֶ .שׁ ִע ַקּר ַה ְכנ ָ
פּוּרים ֶשׁהוּא ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָמן  -ע ָ
וְ זֶה ְבּ ִחינַת ִ
ְל ֵבית ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹחֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ַמ ֶפּ ֶלת ָה ָמן -
ֲמ ֵלק ַכּ ַנּ"לִ .כּי ֶא ְס ֵתּר ִהיא ְבּ ִחינַת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּיןִ ,כּי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהוא ְבּ ִחינַת ִא ָשּׁה יִ ְראַת ה'
עָ
וּכ ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהוא ִבּ ְב ִחינַת ִדּיןֲ .אזַי ִהיא נִ ְק ֵראת ֶא ְס ֵתּר ְלשׁוֹן ַה ְס ָתּ ָרה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ִדּין,
ָדוּע ְ
ַכּיּ ַ
רוֹצה
אָח ָרא ָ
אַס ִתּיר וְ כוּ' .וְ אָז ְכּ ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֲאזַי ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ְבּ ִחינַת וְ אָנ ִֹכי ַה ְס ֵתּר ְ
תּוֹרה ַה ַנּ"ל .וְ זֶהוּ
בּוֹל ַעת ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִהיא ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ְל ָב ְל ָעהּ ְכּ ַד ְר ָכּהּ ָתּ ִמיד ֶשׁ ִהיא ַ
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשֶׁ .שׁ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ִחינַת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ,נִ ְל ְק ָחה ְל ֵבית
ְבּ ִחינַת ו ִ
רוֹצה ְל ָב ְל ָעהֲּ .א ָבל ִהיא ָהיְ ָתה ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל,
אָח ָרא ָ
אָח ָרא ְל ַמ ְלכוּת ָה ְר ָשׁ ָעהִ ,כּי ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ָתנָה
אָח ָרא נ ְ
יעה ֶשׁ ָלּ ֶהםַ .עד ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
אַדּ ַר ָבּאִ ,היא ָע ְמ ָדה ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
אוֹתהְּ ,
וְ לֹא ַדּי ֶשׁלֹּא ָבּ ְל ָעהּ ָ
ֲה ָקאוֹת ַעל  -יְ ֵדי זֶהִ ,כּי ַעל  -יְ ֵדי זֶה ֶשׁנִּ ְל ְק ָחה ֶא ְס ֵתּרְ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶאל ַה ִסּ ְט ָרא
ֲמ ֵלק .וְ לֹא ַדּי ֶשׁלֹּא ָבּ ְלעוּ
אָח ָראְ ,דּ ַהיְ נוּ ַמ ֶפּ ֶלת ָה ָמן  -ע ָ
אָח ָראַ ,על  -יְ ֵדי זֶה ָהיָה ִע ַקּר ַמ ֶפּ ֶלת ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֳ
אוֹרה ִמיָּגוֹן
ָצאוּ אָז ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
אַדּ ַר ָבּא ,יִ ְשׂ ָר ֵאל י ְ
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ַעל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם ָה ָר ָעה ְ
תּוֹרה
אוֹרה זוֹ ָ
הוּדים ָהיְ ָתה ָ
ְל ִשׂ ְמ ָחה .וְ ָחזַר ָל ֶהם ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ָבּ ְלעוּ ֵמ ֶהםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ ,ליְּ ִ
אָח ָרא ָר ְצ ָתה ְל ָב ְל ָעם
יקר ֵ -אלּוּ ְתּ ִפ ִלּין וְ כוּ'ַ .היְ נוּ ֶשׁ ָכּל ַה ִמּ ְצווֹת וְ ַה ְקּדֻשּׁוֹת ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
וְ ִשׂ ְמ ָחה וְ כוּ' .וִ ָ
יחת ֶא ְס ֵתּר ְל ֵבית ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשֶׁ .שׁ ִהיא
ֻשּׁהִ ,כּי ֻה ְכ ְר ָחה ִל ֵתּן ֲה ָקאוֹת ַעל  -יְ ֵדי ְל ִק ַ
ירה ֶאל ַה ְקּד ָ
ַהכֹּל ֶה ֱח ִז ָ
ירה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל
אָח ָרא ַכּ ַנּ"ל .וְ אָז לֹא ַדּי ֶשׁ ֶה ֱח ִז ָ
ְבּ ִחינַת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁנִּ ְל ְק ָחה ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
יבוּתםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ ָכל ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ָה ֲא ַח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים
ַח ִשׁ ָ
בוֹדם ו ֲ
וּכ ָ
ֻלּ ָתם ְ
ַה ְקּדֻשּׁוֹת וְ ַה ִמּ ְצווֹת וְ ָכל ְגּד ָ
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אַחר ָכּ ְך ַעל  -יְ ֵדי זֶה ְל ִבנְ יַן ֵבּית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁ ָבּנָה
הוּדים וְ כוּ'ַ .עד ֶשׁזָּכוּ ַ
ַשּ ִאים ֶאת ַהיְּ ִ
וְ ַה ַפּחוֹת וְ כוּ' ְמנ ְ
יּוּתם ֻה ְכ ְרחוּ
כּ ֶֹרשׁ ֶבּן ֶא ְס ֵתּר וְ ֶה ֱח ִזיר ָכּל ַה ֵכּ ִלים ְל ֵבית ַ -ה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ לֹא ַדּי ְבּ ָכל זֶה אַף גַּם ַע ְצמוּת ִח ָ
ַה ִדים וְ כוּ',
אָרץ ִמ ְתי ֲ
ֵרים ַה ְר ֵבּה ֶשׁנִּ ְתגַּיְּ רוּ אָזְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ,וְ ַר ִבּים ֵמ ַע ֵמּי ָה ֶ
ְל ָה ִקיא .וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת גּ ִ
ַהיְ נוּ ַכּ ַנּ"ל:
ָתה .וְ ַכ ְמבֹאָר ְבּ ִד ְב ֵרי
פּוּרים ֶשׁהוּא נֵס נִ ְפ ָלא ֲא ֶשׁר ָכּמוֹהוּ לֹא נִ ְהי ָ
ה( וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת תּ ֶֹקף ַהנֵּס ֶשׁל ִ
ֻג ָמתוֹ ְבּ ָכל ַהנִּ ִסּים ֶשׁ ָע ְברוּ ַעד
פּוּריםֲ .א ֶשׁר ֵאין דּ ְ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ִמגּ ֶֹדל ַה ְפ ָלגַת ַהנֵּס ֶשׁל ִ
ַר ֵ
פּוּרים לֹא
ימי ַה ִ
ֲדים ְבּ ֵט ִלים וִ ֵ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהָ ,כּל ַהמּוֹע ִ
אָמרוּ ַר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
יח ִצ ְד ֵקנוְּ .
ִבּיאַת ְמ ִשׁ ַ
הוּדים וְ כוּ'ִ .כּי ָה ָמן -
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
נִ ְב ָט ִליםִ .כּי ָה ָמן ָה ָר ָשׁע יִ ַמּח ְשׁמוִֹ ,בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד וְ ַל ֲהרֹג ְ
ָחשׁ ָהיָה ָערוּם ֶשׁיּוֹנֵק ֵמ ַה ַדּ ַעת ַכּ ַנּ"לֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְק ָטן
ָחשְׁ .בּ ִחינַת וְ ַהנּ ָ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
ֲמ ֵלק ֶשׁהוּא ז ֲ
עָ
ֵצר ָה ָרעִ .ע ַקּר
ַבּרוּת ַתּ ֲאוַת נִ אוּף ֶשׁהוּא ִע ַקּר ַהיּ ֶ
ַהמּ ַֹח ִבּ ְב ִחינַת מ ִֹחין ְדּ ַק ְטנוּת ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ִה ְתגּ ְ
ֲמ ֵלק
אָח ָרא ְבּ ִחינַת ע ָ
עוֹמ ֶדת ְל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ָעתוֹ ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֶ
ַה ְכנ ָ
יעה ֶשׁלּוֹ ַעד ֶשׁ ֻמּ ְכ ָרח ִל ֵתּן ֲה ָקאוֹת וְ כוּ'ַ .כּ ַנּ"לֲ .א ָבל זֶה ַה ַצּ ִדּיק ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁנִּ ְכנָס ְל ִמ ְל ָח ָמה
ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
אָח ָרא .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַדּיְ ָקא
ָחשׁ וְ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
אוֹתהּ ַהנּ ָ
זֹאת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְב ַלע ָ
יך ְל ִה ְתבּוֹנֵן ְמאֹד
יך ִל ְהיוֹת ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ְמאֹד וְ ָצ ִר ְ
יוֹציא ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל .זֶה ַה ַצּ ִדּיק ָצ ִר ְ
ִ
ידע ִעם ִמי הוּא נִ ְל ָחםִ ,כּי ִל ְפ ָע ִמים אַף ַ -על ִ -פּי
יך ֵל ַ
ְבּכֹחוִֹ .אם יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח ַל ֲעמֹד ְבּ ִמ ְל ָח ָמה זֹאת .וְ ָצ ִר ְ
דוֹלהֲ ,א ָבל אַף -
וּק ִל ָפּה ְגּ ָ
אָח ָרא ְ
ֶשׁ ַה ַצּ ִדּיק הוּא ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל .וְ יֵשׁ לוֹ כּ ַֹח ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ֵאיזֶה ִס ְט ָרא ֳ
דוֹלהָ .כּל ָכּ ְך ֶשׁ ֵאין ְבּכֹחוֹ ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶג ָדּהּ .וְ ִע ַקּר
וּק ִל ָפּה ְגּ ָ
אָח ָרא ְ
ַבּ ֶרת ִס ְט ָרא ֳ
ַעל ִ -פּי ֵ -כן ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְתגּ ֶ
אָח ָרא וְ ָכל ַה ְקּ ִלפּוֹת וְ ָכל
כּוֹלל ָכּל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֲמ ֵלק ֶשׁ ֵ
ָחשׁ הוּא ע ָ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
אָח ָרא וְ ז ֲ
ְכּ ַלל ָכּל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֻלּם יוֹנְ ִקים
ֻלּם וְ כ ָ
ֲמ ֵלק ָכּלוּל ִמכּ ָ
ֲמ ֵלקֶ .שׁע ָ
אשׁית גּוֹיִ ם ע ָ
כּוֹכ ִבים ֶשׁיּוֹנְ ִקים ִמ ֶמּנּוְּ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבֵ ,ר ִ
עוֹב ֵדי ָ
ְ
ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר.
יך ִל ְלחֹם ִעמּוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבִ ,מ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ
ִמ ֶמּנּוּ .וְ ַעל ֵ -כּן ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְבּ ַע ְצמוֹ ָצ ִר ְ
ֲמ ֵלק
הוֹשׁ ַע ֶאת ע ָ
ַחלֹשׁ יְ ֻ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבַ ,ויּ ֲ
ַמ ֵריְ .
וְ ַעל ֵ -כּן לֹא ָהיָה ָיכֹל ֲא ִפלּוּ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ְל ַה ְכנִ יעוֹ ְלג ְ
ַמ ֵריִ .מ ָכּאן ֶשׁ ָעשׂוּ ַעל ִ -פּי ַה ִדּבּוּרִ ,כּי ִמ ְל ֶח ֶמת
בּוֹריו וְ לֹא ֲה ָרגוֹ ְלג ְ
אשׁי ִגּ ָ
וְ כוּ'ֶ .שׁ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ֶשׁ ָח ַת ְך ָר ֵ
תּוֹרה ַה ַנּ"ל .וְ אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁמּ ֶֹשׁה
ֲמ ֵלק ָהיְ ָתה ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַכּ ַנּ"ל ַבּ ָ
עָ
ַמ ֵרי.
ַדּאי ָהיָה ַבּ ַעל כּ ַֹח גָּדוֹל ְמאֹד ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן לֹא ָהיָה ָיכֹל ְל ַה ְכנִ יעוֹ ְלג ְ
ַר ֵבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹםְ ,בּו ַ
דוֹלה ָכּל ָכּ ְך ֶשׁגַּם מ ֶֹשׁה לֹא
ָקה ְוּג ָ
ַבּר ְבּכ ַֹח ְק ִל ָפּה ֲחז ָ
ַמ ֵריָ ,היָה ִמ ְתגּ ֵ
רוֹצה ְל ַה ְכנִ יעוֹ ְלג ְ
ִכּי ִאם ָהיָה ֶ
ַמ ֵריִ .כּי ִאם
יע ַעד ֵאין ַתּ ְכ ִלית .וְ ֵאין ִמי ֶשׁיָּכוֹל ְל ָע ְקרוֹ ְלג ְ
ֲמ ֵלק ַמ ִגּ ַ
ָהיָה ָיכֹל ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶג ָדּהִּ ,כּי ְק ִל ַפּת ע ָ
דוֹלה ַעל ִ -פּי ַה ִדּבּוּר
יח ִצ ְד ֵקנוַּ ,על ֵ -כּן ֻה ְכ ַרח מ ֶֹשׁה ִל ְלחֹם ִעמּוֹ ְבּ ָח ְכ ָמה ְגּ ָ
ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְבּ ֵעת ֶשׁיָּבוֹא ְמ ִשׁ ַ
ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּרִ ,כּי ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך
ַמ ֵרי .וְ ַעל ֵ -כּן ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ
בּוֹריו .וְ לֹא ְל ַה ְכנִ יעוֹ ְלג ְ
אשׁי ִגּ ָ
ַל ְחתּ ְֹך ַרק ָר ֵ
ַהג ִעמּוֹ ִכּי ִאם ה'
יך ְל ִה ְתנ ֵ
ֵדע ֵא ְ
יך ִל ְלחֹם ִעמּוֹ ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹרִ ,כּי ֵאין ִמי ֶשׁיּ ַ
ְבּ ַע ְצמוֹ ִכּ ְביָכוֹלָ ,צ ִר ְ
ֲמ ֵלק ָר ָצה
ֲמ ֵלקִ ,כּי ָה ָמן  -ע ָ
פּוּרים ֶשׁהוּא ַמ ֶפּ ֶלת ָה ָמן  -ע ָ
יִ ְת ָבּ ַר ְך ְבּ ַע ְצמוֹ .וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת תּ ֶֹקף ַהנֵּס ֶשׁל ִ
אַבּד ֶאת ָכּל
וּל ֵ
ַמ ֵריִ ,כּי ִבּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג ְ
ַבּר אָז ְבּ ָכל כֹּחוֹ ַעד ֶשׁ ָר ָצה ִל ְבל ַֹע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלג ְ
ְל ִה ְתגּ ֵ
ָכ ִריּוֹת ֶשׁהוּא ְפּגַם ַתּ ֲאוַת נִ אוּףֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר
ָשׂאוּ ָנ ִשׁים נ ְ
הוּדים וְ ָהיָה לוֹ כּ ַֹח ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁנּ ְ
ַהיְּ ִ
ֻדּתוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ ָה ָר ָשׁע ֶשׁהוּא ְפּגַם ַתּ ֲאוַת
ֶהנוּ ִמ ְסּע ָ
כֹּחוֹ .גַּם ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַל ֶצּ ֶלם ֶשׁהוּא ְפּגַם ֱאמוּנָה גַּם נ ֱ
ֻה ַמת
ַבּר ז ֲ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי ָכּל זֶה ִמ ְתגּ ֵ
ַבּרוּת ְמזוֹנָא ְדּגוּ ָפא ֶשׁהוּא ְפּגַם ֲא ִכ ַ
ילה ְבּ ִחינַת ִה ְתגּ ְ
ֲא ִכ ָ
תּוֹרה ַה ַנּ"לֶ .שׁ ָכּל ְבּ ִחינוֹת ֵאלּוְּ ,דּ ַהיְ נוּ
וּמבֹאָר ְבּ ַה ָ
מּוּבן ְ
ֲמ ֵלקַ ,כּ ָ
ָחשׁ ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְק ִל ַפּת ָה ָמן  -ע ָ
ַהנּ ָ

ז

ַבּר
וּפגַם ֱאמוּנָה ְתּלוּיִ ים זֶה ָבּזֶה .וְ ֵהם ָפּ ְגמוּ אָז ְבּ ָכל זֶה .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִה ְתגּ ֵ
וּפגַם נִ אוּף ְ
ילה ְ
ְפּגַם ֲא ִכ ָ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהָ ,ה ָמן ִמן
אָמרוּ ַר ֵ
ָחשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
ֲמ ֵלק ֶשׁהוּא ִע ַקּר ז ֲ
יהם ָה ָמן  -ע ָ
ֲל ֶ
עֵ
ֶא ַמרֲ ,ה ִמן ָה ֵעץ וְ כוּ':
תּוֹרה ִמנַּיִ ן? ֶשׁנּ ֱ
ַה ָ
יקתוֹ ָהיְ ָתה ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁ ָח ַמל ָשׁאוּל ַעל ֲאגָג ְז ֵקנוֹ
נִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ָה ָמן הוּא ִע ַקּר ְפּגַם ֵעץ ַה ַדּ ַעת וְ ָכל יְ נִ ָ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהִ ,כּי ַמה ֶשּׁ ָח ַמל ָשׁאוּל ַעל ֲאגָג .זֶה
אָמרוּ ַר ֵ
נוֹלד ָה ָמןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַ
ָחשׁ ָהיָה ָערוּםַ ,כּ ְמבֹאָר
ָחשְׁ ,בּ ִחינַת וְ ַהנּ ָ
ֻה ַמת ַהנּ ָ
יקת ז ֲ
אָח ָרא ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר יְ נִ ַ
ְבּ ִחינַת ַר ֲח ָמנוּת ְדּ ִס ְט ָרא ֳ
רוּדים
ַבּרוּתוֹ אָז ָח ַשׁב ַמ ֲח ָשׁ ָבה ָר ָעהִ ,כּי ָראָה ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ִ
תּוֹרה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם .וְ ָה ָמן ְבּג ֶֹדל ִה ְתגּ ְ
ְבּ ַה ָ
יהם
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
רוּגים ָכּ ֵא ֶלּהַ .עד ֶשׁאָז ִאם ָהיָה ִמ ְתגּ ֵ
ָמים וְ ִק ְט ִ
יהם ְפּג ִ
ֲל ֶ
ְמאֹד ְמאֹד ְבּת ֶֹקף ַהגָּלוּת וְ יֵשׁ ע ֵ
ְבּכ ַֹח ֵאיזֶה ְק ִל ָפּה ְק ַטנָּה ְבּ ָע ְל ָמא גַּם ֵ -כּן ָהיָה ָק ֶשׁה ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶגדּוֹ ְלג ֶֹדל ֲח ִלישׁוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל אָזֲ ,א ָבל
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ
יהם אָז ְבּ ָכל ִמינֵי כֹּחוֹת ֶשׁיֵּשׁ לוֹ וְ ִק ֵבּץ ז ֶ
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
הוּא ְבּ ִר ְשׁ ָעתוֹ יִ ַמּח ְשׁמוִֹ ,ה ְת ַח ֵכּם אָז וְ ִה ְתגּ ֵ
ַבּר אָז ַעל ָמ ְר ְדּ ַכי
בוּתא .וְ ָר ָצה ְל ִה ְתגּ ֵ
ֲשׂ ָרה ִכּ ְת ִרין ִדּ ְמ ָס ֲא ָ
ֲשׂ ֶרת ָבּנָיוֶ .שׁ ֵהם ָכּל ָהע ָ
אוֹה ָביו וְ ָכל ע ֶ
וְ ָכל ֲ
ֲמ ֵלק ָכּלוּל ֵמ ֶהם .וְ ַעל -
אָח ָרא ֶשׁע ָ
ֲרי ֻט ְמאָה ֶשׁ ֵהם ְכּ ַלל ָכּל ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .בּכ ַֹח ָכּל ַה ֲח ִמ ִשּׁים ַשׁע ֵ
דוֹלה.
ישׁוּתם ַה ְגּ ָ
ַבּר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל אָז ְבּ ֵעת ֲח ִל ָ
ֻלּם ָר ָצה ְל ִה ְתגּ ֵ
וּבכ ַֹח כּ ָ
אַמּה ְ
ֵכּן ָע ָשׂה ֵעץ ָגּב ַֹהּ ֲח ִמ ִשּׁים ָ
ֲמ ֵלק ִהוא ַעל  -יְ ֵדי ֶא ֶרץ -
ָעת ע ָ
חוֹקים ֵמ ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְכנ ַ
ְבּ ֵעת תּ ֶֹקף ַהגָּלוּת ְבּ ֵעת ֶשׁ ָהיוּ ְר ִ
ֲמ ֵלק וְ כוּ'.
ֵכר ע ָ
ַח ָלה ְל ִר ְשׁ ָתהּ ִתּ ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
נוֹתן ְל ָך נ ֲ
יך ֵ
אָרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹק ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבָ ,בּ ֶ
ֲשׂיו וְ כוּ' ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ַק ְבּ ִלין ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ַל ֲעמֹד
אָרץ' ַדּיְ ָקאִ ,כּי ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהוא ַעל  -יְ ֵדי כּ ַֹח ַמע ָ
' ָבּ ֶ
ְכּנ ְֶגדּוֹ ַכּ ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ֵמּ ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁיָּכוֹל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
ֹאָרים ָשׁם ְבּ ַה ָ
זּוֹכה ְל ָכל ַה ְבּ ִחינוֹת ַה ְמב ִ
ֲמ ֵלקַ .עד ֶשׁ ֶ
יע ָה ָמן  -ע ָ
ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַמ ְכנִ ַ
עוֹלם ֶשׁ ֶלּ ָע ִתידֶ .שׁאָז
עוֹלםֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה יִ ְהיֶה ִחדּוּשׁ ָה ָ
זּוֹכה ְלגַלּוֹת ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ַה ַנּ"לַ .עד ֶשׁ ֶ
ֲשׂיו ֶשׁל ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא
עוֹלם ִבּ ְב ִחינַת ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,דּ ַהיְ נוּ ְלגַלּוֹת כּ ַֹח ַמע ָ
ַהג ָכּל ָה ָ
יִ ְתנ ֵ
זּוֹכה ְל ָכל זֶה הוּא ַעל  -יְ ֵדי ֶא ֶרץ -
אַתוָן וְ כוּ' ַכּ ַנּ"לֲ .א ָבל ָכּל ִע ַקּר ַהכֹּ ַח ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ֶ
ַהכֹּל ְבּכ"ח ְ
ֲשׂיו ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ַכּ ַנּ"ל:
אַתוָן כּ ַֹח ַמע ָ
ירין כח ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .שׁ ָשּׁם ְמ ִא ִ
ֲמ ֵלק הוּא ְבּ ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּיְ ָקא ַכּ ַנּ"לִ .כּי ִמ ָשּׁם ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ַל ֲעמֹד ְכּנ ְֶגדּוֹ
ָעת ע ָ
וְ ַעל ֵ -כּן ִע ַקּר ַה ְכנ ַ
לוּשׁים אָז
חוֹקים ֵמ ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיוּ ֲח ִ
ַכּ ַנּ"לֲ ,א ָבל אָז ְבּסוֹף גָּלוּת ָבּ ֶבל ֶשׁ ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּגָּלוּת ְר ִ
ַמ ֵרי ַכּ ַנּ"לַ .על
ֹחוֹתיו ַכּ ַנּ"ל .וְ ָר ָצה ִל ְבל ַֹע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחס וְ ָשׁלוֹם ְלג ְ
יהם ְבּ ָכל כּ ָ
ֲל ֶ
ַבּר ע ֵ
ְמאֹד .וְ הוּא ִה ְתגּ ֵ
ָתהֲ .א ָבל ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָח ַמל ַעל ַעמּוֹ וְ ָשׁ ַלח ָלנוּ
דוֹלה ֲא ֶשׁר ָכּמוֹהוּ לֹא נִ ְהי ָ
 ֵכּן ֶבּ ֱא ֶמת ָהיָה אָז ֵעת ָצ ָרה ְגּ ָיח ֶשׁ ָכּלוּל ִמ ָכּל ָה ֵריחוֹת טוֹבוֹת ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ ִכין ַעל  -יְ ֵדי
וּמ ְר ְדּ ַכי הוּא ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
אָז ֶאת ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּרָ .
תּוֹרה ַה ַנּ"לִ .כּי ָמ ְר ְדּ ַכי הוּא ְבּ ִחינַת ְבּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ ָמר
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהַ ,היְ נוּ ֶשׁהוּא רֹאשׁ ְל ָכל ַה ְבּ ָשׂ ִמים
אָמרוּ ַר ֵ
ְדּרוֹר ֶשׁ ַתּ ְרגּוּמוֹ ָמ ֵרי ַדּ ְכיָאְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
יח ַעל ֵשׁם ֶשׁנִּ ְמ ַשׁח ְבּ ֶשׁ ֶמן
יח ֶשׁנִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ָמ ִשׁ ַ
וְ ָה ֵריחוֹת ֶשׁל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחהֶ ,שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
יח הוּא ְכּ ַלל ָכּל ָה ֵריחוֹת טוֹבוֹת
יח הוּא ִע ַקּר ַהכּ ַֹח ֶשׁל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחהִ ,כּי ָמ ִשׁ ַ
ַה ִמּ ְשׁ ָחהִ ,כּי ָמ ִשׁ ַ
וּכ ֵלי
וּמ ְז ֵבּ ַח ְ
ֻשּׁ ָתןְ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִ
עוֹלם .וְ ַעל ֵ -כּן ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה נִ ְת ַק ְדּ ִשׁין ַה ְדּ ָב ִרים ִבּ ְקד ָ
ֶשׁ ָבּ ָ
יח
יח טוֹב ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
וּמ ָל ִכיםִ ,כּי ָכּל ַה ְקּ ֻדשּׁוֹת ְמ ַק ְבּ ִלין ַעל  -יְ ֵדי ָה ֵר ַ
דוֹלים ְ
ֹהנִ ים ְגּ ִ
ָשׁ ֵרת וְ כ ֲ
צוֹמ ַח ַעל  -יְ ֵדי ַהקּוֹל ַה ַמּ ְשׁ ֶקה ֶאת ַהגַּןֶ .שׁנִּ ְמ ָשׁ ְך ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח.
ָדל וְ ֵ
ֶשׁגּ ֵ
ָתן ֵריחוֹ,
יח וְ ַל ֲהפ ְֹך עֲווֹנוֹת ִל ְזכֻיּוֹת חֹל ְלק ֶֹדשִׁ .בּ ְב ִחינַת נִ ְר ִדּי נ ַ
הוֹכ ַ
כוֹלין ְל ִ
ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ַהקּוֹל יְ ִ

ח

לוֹק ִמ ַמּ ַעל ֶשׁ ִע ַקּר
ֻשּׁה ִהיא ְבּ ִחינַת ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁ ִהיא ֵח ֶלק ֱא ַ
תּוֹרה ַה ַנּ"לִ .כּי ִע ַקּר ַה ְקּד ָ
ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
יחַ ,על  -יְ ֵדי זֶה
יחְ ,בּ ִחינַת ָמ ִשׁ ַ
יח .וְ ַעל ֵ -כּן ַעל  -יְ ֵדי ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ֵר ַ
יּוּתהּ הוּא ָה ֵר ַ
ִח ָ
וּמ ְר ְדּ ַכי נִ ְמ ַשׁ ְך ִמ ָשּׁםִ ,כּי הוּא ְבּ ִחינַת ְבּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ ָמר ְדּרוֹר .וְ ַעל -
ֲלין ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֵמחֹל ְלק ֶֹדשָׁ .
ַמע ִ
כוֹלה
ֲמ ֵלק .וְ ַעל ֵ -כּן ְבּכֹחוֹ ָהיְ ָתה יְ ָ
יח ַל ֲעמֹד ְכּ ֶנגֶד ָכּל ְק ִלפּוֹת ָה ָמן  -ע ָ
ֵכּן ָהיָה לוֹ כּ ַֹח גָּדוֹל ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
אָח ָראֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין
ירד ְל ֵבית ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶשׁהוּא ֵבּית ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
ֶא ְס ֵתּר ֵל ֵ
הוּדיַ ,על  -יְ ֵדי זֶה לֹא ַדּי ֶשׁלֹּא ָבּ ַלע
רוֹצה ְל ָב ְל ָעהֲּ ,א ָבל ְבּכֹחוֹ ַהגָּדוֹל ֶשׁל ָמ ְר ְדּ ַכי ַהיְּ ִ
אָח ָרא ָ
ֶשׁ ַה ִסּ ְט ָרא ֳ
הוֹציא ָכּל ַה ְקּדֻשּׁוֹת
וּל ִ
יעה ֶשׁ ָלּ ֶהם ַעד ֶשׁ ֻה ְכ ְרחוּ ְל ָה ִקיא ְ
אַדּ ַר ָבּאִ ,היא ָע ְמ ָדה ָל ֶהם ְבּ ֵבית ַה ְבּ ִל ָ
אוֹתהּ ְ
ָ
ֲמ ֵלק ְמאֹד
ָפל וְ נִ ְכנַע ָה ָמן  -ע ָ
ָפל ְמאֹד ְמאֹד וְ ָתלוּ אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַעל ָה ֵעץִ ,כּי נ ַ
ֲמ ֵלק נ ַ
ֶשׁ ָבּ ְלעוּ .וְ ָה ָמן  -ע ָ
ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ֶא ְס ֵתּר וְ ַכ ַנּ"ל .וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת תּ ֶֹקף ַה ִשּ ְמ ָחה
עוֹרר ַה ִשּׁיר ֶשׁיִּ ְתּ ַער ֶל ָע ִתידְ .בּ ִחינַת ִשׁיר ָפּשׁוּט וְ כוּ'ֶ .שׁ ִמּ ָשּׁם ָכּל
פּוּריםִ ,כּי ַעל  -יְ ֵדי ָכּל ַה ַנּ"ל נִ ְת ֵ
ֶשׁל ִ
אָרה נִ ְפ ָלאָה
עוֹרר זֶה ַה ִשּׁיר ְבּ ֶה ָ
פוּרים נִ ְת ֵ
אָרה ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלין ִמ ָשּׁם .וְ אָז ְבּ ִ
עוֹלםְ .כּ ִפי ַה ֶה ָ
ַה ְשּ ָמחוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
יח ְבּ ִחינַת ָמ ְר ְדּ ַכי ַכּ ַנּ"ל .וְ ַעל ֵ -כּן אָז נִ ְמ ָשׁ ְך ִשׁיר וְ ִשׂ ְמ ָחה וְ ֶח ְדוָה
נוֹצצוּת ָמ ִשׁ ַ
ְמאֹדִ ,כּי אָז הוּא ִה ְת ְ
דוֹלה ַעד ֵאין ֵקץ:
ְגּ ָ
ֻדּהֶ .ל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְשׂמ ַֹחִ ,כּי אָז
דוֹלה ְל ַה ְרבּוֹת ִבּ ְסע ָ
פּוּרים ֶשׁ ִהיא ִמ ְצוָה ְגּ ָ
ֻדּת ִ
ו( וְ זֶה ְבּ ִחינַת ְסע ַ
יח טוֹב ֶשׁנִּ ְמ ָשׁ ְך ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת
ֻשּׁה ִבּ ְב ִחינַת ְמזוֹנָא ְדּנִ ְשׁ ְמ ָתאִ .כּי ַעל  -יְ ֵדי ָה ֵר ַ
ילה ִבּ ְקד ָ
ָה ֲא ִכ ָ
גוּפא ִבּ ְב ִחינַת וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת
יעין ְמזוֹנָא ְדּ ָ
זוֹכין ִל ְמזוֹנָא ְדּנִ ְשׁ ְמ ָתאִ ,כּי ַמ ְכנִ ִ
ִדּין וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִ
זוֹכין ִל ְמזוֹנָא ְדּנִ ְשׁ ְמ ָתא ַכּ ַנּ"לִ ,כּי
תּוֹרה ַה ַנּ"ל .וְ ַעל ֵ -כּן אָז ִמ ְצוָה ֶל ֱאכֹלִ ,כּי אָז ִ
ֲקב ֵע ָשׂוַ ,כּ ְמבֹאָר ַבּ ָ
ַבּע ֵ
ֲקב
גוּפאִ .בּ ְב ִחינַת וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת ַבּע ֵ
ֶרע ֵע ָשׂו ֶשׁהוּא ְבּ ִחינַת ְמזוֹנָא ְדּ ָ
ֲמ ֵלק ֶשׁהוּא ִמזּ ַ
יעין ְק ִל ַפּת ע ָ
אָז ַמ ְכנִ ִ
יח טוֹב ִכּי ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל
ֵע ָשׂו ַכּ ַנּ"ל .וְ ַעל ֵ -כּן נִ ְק ֵראת ֶא ְס ֵתּר ֲה ַד ָסּה ַעל ֵשׁם ֵר ַ
יח טוֹב ֶשׁהוּא ִחיּוּת ַהנְּ ָשׁ ָמהֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה
זוֹכין ְל ֵר ַ
ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ֶא ְס ֵתּר ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִ
יטב:
תּוֹרה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם ָכּל זֶה ֵה ֵ
ָתן ֵריחוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמּבֹאָר ְבּ ַה ָ
נִ ְת ַתּ ֵקּן ַהכֹּל ִבּ ְב ִחינַת נִ ְר ִדּי נ ַ
רוּתם הוּא
ַבּ ָ
בוּתא ֶשׁ ִע ַקּר ִה ְתגּ ְ
ֲשׂ ָרה ִכּ ְת ִרין ִדּ ְמ ָס ֲא ָ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמןֶ .שׁ ֵהם ע ָ
ז( וְ זֶהוּ ְבּ ִחינַת ַמ ֶפּ ֶלת ע ֶ
ֲשׂ ָרה ְכּ ֶנגֶד
עוֹלם ַחס וְ ָשׁלוֹם .וְ ַעל ֵ -כּן ֵהם ע ָ
יסין ַבּ ֵלּב ְל ַה ֲח ִלישׁ ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ְבּ ִחינַת ְכּ ִפירוֹת ֶשׁ ַמּ ְכנִ ִ
ֲשׂ ָרה ַמ ְד ֵרגוֹת ֶשׁל נְ בוּאָהֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ִל ְזכּוֹת ְל ַה ֲא ִמין
ֲשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ֶשׁ ֵהם ע ָ
עֶ
רוֹצים ִל ְפגֹּם ְבּ ָכל זֶה ַחס
ֲשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת .וְ ֵהם ִ
עוֹלם ַבּע ָ
עוֹלםֶ .שׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת ָה ָ
ְבּ ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֲשׂ ָרה ַמ ְד ֵרגוֹת
זוֹכין ַלע ָ
וְ ָשׁלוֹםֲ ,א ָבל ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַכּ ַנּ"לַ ,על  -יְ ֵדי זֶה ִ
ֲשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת .וְ ַעל ֵ -כּן אָז
עוֹלםֶ .שׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת ַהכֹּל ַבּע ָ
ַלּה ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֶשׁל נְ בוּאָה .וְ נִ ְתגּ ֶ
ֲשׂ ֶרת
נוֹפ ִלים ַעל  -יְ ֵדי ְבּ ִחינַת ע ֶ
בוּתאִ ,כּי ְ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמןָ .כּל ֶע ֶשׂר ִכּ ְת ִרין ִדּ ְמ ָס ֲא ָ
ַחד ָכּל ע ֶ
נוֹפ ִלים י ַ
ְ
פוּרים ָח ְזרוּ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ֶשׁ ְבּ ִ
אָמרוּ ַר ֵ
ַלּין אָז ַכּ ַנּ"ל .וְ זֶה ֶשׁ ְ
ֲשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת ֶשׁנִּ ְתגּ ִ
ַה ִדּ ְבּרוֹת ע ָ
תּוֹרה ֵמ ָח ָדשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבִ ,קיְּ מוּ וְ ִק ְבּלוּ וְ כוּ'ִ .כּי ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ְבּ ִחינַת
וְ ִק ְבּלוּ ֶאת ַה ָ
ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְלכוּת.
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ִחינַת ו ִ
זוֹכין ִל ְב ִחינַת נְ בוּאָה ְבּ ִחינַת ַ
ֶא ְס ֵתּר ַכּ ַנּ"לַ .על  -יְ ֵדי זֶה ִ
ֲשׂ ָרה ַמ ְד ֵרגוֹת ֶשׁל נְ בוּאָה.
זוֹכין ַלע ָ
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה .וְ ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשְׁ ,כּמוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ַר ֵ
ֶשׁ ְלּ ַב ְשׁ ָתּה ַ
תּוֹרה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁם:
תּוֹרה ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֲשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹתְ ,בּ ִחינַת ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ע ֶ
ח( וְ זֶה ְבּ ִחינַת ֶפּ ַסח וְ ִענְ יַן ִאסּוּר ָח ֵמץִ ,כּי ְבּ ֶפ ַסח הוּא יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִע ַקּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה
וּמוֹפ ִתים
ְ
עוֹלם .וְ זֶה ָהיָה ִע ַקּר ְגּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַריִ ם ֶשׁ ָע ָשׂה ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ִע ָמּנוּ אָז נִ ִסּים
ְלגַלּוֹת ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
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וּב ָכל ַהגּוֹיִ יםֲ .א ֶשׁר ַעל  -יְ ֵדי ָכּל
אָרץ ְ
נוֹר ִאים ְמאֹד ְמאֹד ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְשׁ ְמעוּ וְ לֹא נִ ְראוּ ְבּ ָכל ָה ֶ
דוֹלים וְ ָ
ְגּ ִ
עוֹלם יֵשׁ ֵמאַיִ ן
עוֹלמוֹ ַלעֲשׂוֹת בּוֹ ִכּ ְרצוֹנוִֹ ,כּי הוּא יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת ָה ָ
ַלּה ֶשׁיֵּשׁ ֱאל ִֹקים ַשׁ ִלּיט ְבּ ָ
זֶה נִ ְתגּ ָ
עוֹלם ִכּ ְרצוֹנוֹ ְל ַשׁנּוֹת ַה ֶטּ ַבע ְבּ ָכל ֵעת ַלעֲשׂוֹת ִמ ַמּיִ ם
וּביָדוֹ ַלעֲשׂוֹת ָבּ ָ
וֹלםְ .
ִבּ ְרצוֹנוֹ וְ הוּא ַמנְ ִהיג ֶאת ָהע ָ
ַלּה
ֻלּם נִ ְתגּ ָ
מּוֹפ ִתים ֲא ֶשׁר ַעל  -יְ ֵדי כּ ָ
יּוֹצא ָבּזֶה ִבּ ְשׁאָר ַה ְ
וּמח ֶֹשׁ ְך אוֹר וְ ַכ ֵ
וּמאוֹר ח ֶֹשׁ ְך ֵ
וּמ ָדּם ַמיִ ם ֵ
ָדּם ִ
עוֹלם
ֱאמוּנַת ֲא ִמ ַתּת ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַר ְךֶ .שׁהוּא יִ ְת ָבּ ַר ְך ִח ֵדּשׁ ַהכֹּל ִבּ ְרצוֹנוֹ וְ ַעל ֵ -כּן ְבּיָדוֹ ַלעֲשׂוֹת ְבּ ָכל ָה ָ
אָרץְ ,ל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִכּי ֵאין ַכּה'
מּוֹפ ִתיםְ ,ל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִכּי ֲאנִ י ה' ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ִכּ ְרצוֹנוְֹ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ָכל ַה ְ
מּוֹפ ִתים ָהיוּ ְלגַלּוֹת
מּוֹפ ִתיםִ .כּי ָכּל ַה ְ
תוּבים ְבּ ָכל ַה ְ
יּוֹצא ָבּזֶה ְשׁאָר ְלשׁוֹנוֹת ָכּ ֵא ֶלּה ַה ְכּ ִ
ֱאל ֵֹקינוּ .וְ ַכ ֵ
עוֹלםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ֲא ִמין ַבּה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ִכּי ִאם ְכּ ֶשׁ ַמּ ֲא ִמינִ ים
ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַר ְך ֶשׁהוּא ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
מּוּבן ְל ָכל ַמ ְשׂ ִכּיל ֶבּ ֱא ֶמת .נִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ִע ַקּר ְבּ ִחינַת יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ְלגַלּוֹת ֱאמוּנַת
עוֹלם ַכּ ָ
ְבּ ִחדּוּשׁ ָה ָ
נּוֹר ִאים ֶשׁ ָע ָשׂה ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך
מּוֹפ ִתים ַה ָ
ַלּה ַעל  -יְ ֵדי ָכּל ַה ְ
עוֹלם ֶשׁ ִהיא ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ֶשׁנִּ ְתגּ ָ
ִחדּוּשׁ ָה ָ
ְל ֵעינֵינוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם .וְ ַעל ֵ -כּן ִע ַקּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח.
ֶא ַמר ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְגּ ֻא ָלּה ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוֹ ַר ֵבּנוּ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל
ֶשׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת וְ ַה ְשׁ ֵל ְך ִל ְפנֵי ַפּ ְרעֹה יְ ִהי ְל ַתנִּ יןַ .הנּ ֱ
תּוֹרה ַה ַנּ"לַ ,עיֵּן ָשׁםִ .כּי ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ַעל  -יְ ֵדי זֶה
ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ַה ַנּ"לַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֵרים ַר ִבּים ֶשׁנִּ ְתגַּיְּ רוּ אָז .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה
ֵריםֶ .שׁזֶּהוּ ְבּ ִחינַת וְ גַם ֵע ֶרב ַרב ָע ָלה ִא ָתּםְ ,דּ ַהיְ נוּ גּ ִ
זוֹכין ְל ַגיֵּר גּ ִ
ִ
ַלּה ֱאמוּנַת
תּוֹרה וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְתגּ ֶ
זוֹכין ִלנְ בוּאָה ֶשׁ ִהוא ַמ ַתּן ָ
ֻשּׁה .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִ
נִ ְת ַר ֶבּה ַה ָכּבוֹד ִדּ ְקד ָ
עוֹרר ַה ִשּׁיר ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ַהקּוֹל ַה ַמּ ְשׁ ֶקה
עוֹלם ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ֶא ֶרץ  -יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְת ֵ
ִחדּוּשׁ ָה ָ
אָח ָרא ֶשׁהוּא
ֲקב ְדּ ִס ְט ָרא ֳ
ֶאת ַהגָּןֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ְגּ ֵד ִלים ָכּל ָה ֵריחוֹת וְ ַהיִּ ְראוֹת ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה נִ ְכנָע ע ֵ
תּוֹרה ַה ַנּ"לֲ .א ָבל אָז ִבּ ְשׁ ַעת
זוֹכין ִל ְמזוֹנָא ְדּנִ ְשׁ ְמ ָתא וְ כוּ'ַ ,כּ ְמבֹאָר ָכּל זֶה ְבּ ַה ָ
גוּפא וְ ִ
ְבּ ִחינַת ְמזוֹנָא ְדּ ָ
יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁ ְכּ ָבר ִק ְבּלוּ כּ ַֹח ַעל  -יְ ֵדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְב ִחינַת ִדּין ֶשׁל ַה ַבּ ַעל כּ ַֹח ַה ַנּ"ל ֶשׁ ַעל
תּוֹרה וְ ָכל ְז ַמן
ֲדיִ ן לֹא זָכוּ ְל ַק ָבּ ַלת ַה ָ
 יְ ֵדי זֶה ָהיָה ִע ַקּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ַכּ ַנּ"ל ,אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ע ַעוֹלם ִבּ ְשׁ ֵלמוּתִ ,כּי ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ֱאמוּנַת
ַלּה ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֲדיִ ן ֵאין נִ ְתגּ ֶ
תּוֹרה .ע ַ
ֶשׁ ֵאין ְמ ַק ְבּ ִלין ֶאת ַה ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ
רוּח נְ בוּאָה וְ ַ
ֲשׂ ָרה ַמ ְד ֵרגוֹת ֶשׁל ַ
תּוֹרה ֶשׁ ִהיא ְבּ ִחינַת ע ָ
עוֹלם הוּא ַעל  -יְ ֵדי ַמ ַתּן ָ
ִחדּוּשׁ ָה ָ
עוֹלם
ֶשׁ ִע ַקּר ֵבּרוּר ַה ְמ ַד ֶמּה הוּא ַעל  -יְ ֵדי זֶהֶ .שׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ִע ַקּר ְשׁ ֵלמוּת ָה ֱאמוּנָה ְל ַה ֲא ִמין ְבּ ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֲדיִ ן ק ֶֹדם
תּוֹרה ַה ַנּ"ל .וְ ַעל ֵ -כּן אָז ִבּ ְשׁ ַעת יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ֶשׁ ָהיוּ ע ַ
ֶשׁהוּא ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ַה ָ
ֲדיִ ן לֹא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶמּה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת וְ ָכל ְז ַמן ֶשׁ ֵאין ַה ְמ ַד ֶמּה ְמב ָֹרר ַעל  -יְ ֵדי
תּוֹרה ע ַ
ַק ָבּ ַלת ַה ָ
עוֹלם .וְ ָכל ְז ַמן ֶשׁ ֵאין
ֲדיִ ן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְלגַלּוֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
תּוֹרה .ע ַ
רוּח נְ בוּאָה ֶשׁהוּא ַמ ַתּן ָ
ַ
ֻה ָמ ָתם ָהיָה ַעל  -יְ ֵדי
עוֹלם ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָל ֵצאת ִמ ְקּ ִל ַפּת ִמ ְצ ַריִ ם ֶשׁ ִע ַקּר ז ֲ
ַלּה ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
נִ ְתגּ ֶ
עוֹלם יִ ַמּח ְשׁ ָמם וְ ִז ְכ ָרם .וְ ַעל ֵ -כּן ֶבּ ֱא ֶמת ָהיְ ָתה יְ ִציאַת
כּוֹפ ִרים ְבּ ִחדּוּשׁ ָה ָ
ַה ְכּ ִפירוֹת ַהנִּ ְמ ָשׁ ִכין ֵמ ַה ְ
יהם
ֲל ֶ
יך ע ֵ
נוֹרא ְמאֹד ְמאֹד ַכּ ְמבֹאָר ְבּ ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"י ַז"לֶ ,שׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ִה ְמ ִשׁ ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ַעל  -יְ ֵדי נֵס נִ ְפ ָלא וְ ָ
נוֹר ִאים ְמאֹד ֶשׁלֹּא ְבּ ַה ְד ָרגָה וְ ֶשׁלֹּא ַכּ ֵסּ ֶדרַ ,עיֵּן ָשׁםַ ,היְ נוּ ֶשׁאַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁלֹּא זָכוּ
דוֹלים וְ ָ
מ ִֹחין ְגּ ִ
יהם ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך מ ִֹחין
ֲל ֶ
יך ע ֵ
תּוֹרה .אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִה ְמ ִשׁ ְ
רוּח נְ בוּאָה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ֶשׁהוּא ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ֲדיִ ן ְל ַ
עַ
ַלּה גַּם ִבּ ְשׁ ַעת יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ק ֶֹדם
רוּח ַהקּ ֶֹדשְׁ ,בּ ִחינַת ֵבּרוּר ַה ְמ ַד ֶמּהַ .עד ֶשׁנִּ ְתגּ ָ
דוֹלים ֶשׁ ֵהם ְבּ ִחינַת ַ
ְגּ ִ
ָצאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ םִ ,כּי ִע ַקּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם
עוֹלם וְ ַעל  -יְ ֵדי זֶה י ְ
תּוֹרה ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ַק ָבּ ַלת ַה ָ
אַחזוּ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ֻה ְצ ְרכוּ ָל ֵצאת ְבּ ִח ָפּזוֹן גָּדוֹל ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא יִ ְת ֲ
עוֹלם ַכּ ַנּ"לִ .
הוּא ַעל  -יְ ֵדי ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֲדיִ ן לֹא נִ ְת ָבּ ֵרר
תּוֹרה ֶשׁ ַעל  -יְ ֵדי זֶה ע ַ
ֲדיִ ן לֹא זָכוּ ְל ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ָבּ ֶהם ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ֵהם ַה ְכּ ִפירוֹת ֵמ ֲח ַמת ֶשׁע ַ

י

אָרת
יהם ֶה ַ
ֲל ֶ
וּק ִל ַפּת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ְבּ ֶד ֶר ְך נֵס ֶשׁ ָבּאוּ ע ֵ
יאָתם ֵמ ַה ְכּ ִפירוֹת ְ
ַה ְמ ַד ֶמּה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַרק יְ ִצ ָ
ַהמּ ִֹחין ֶשׁלֹּא ְבּ ַה ְד ָרגָה וְ ֶשׁלֹּא ַכּ ֵסּ ֶדר ַכּ ְמבֹאָר ַבּ ְכּ ָת ִבים:
וּבל יִ ָמּ ֵצא .וְ ִע ַקּר ִאסּוּר
ֵר ֶאה ַ
יכין ֶל ֱאכֹל ַמ ָצּה ְבּ ֶפ ַסח .וְ ָח ֵמץ אָסוּר ְבּ ִאסּוּר ָחמוּר ְמאֹד ְבּ ַבל י ָ
וּב ְשׁ ִביל זֶה ְצ ִר ִ
ט( ִ
ָתנוּ ַמיִ ם ָבּ ִע ָסּהֶ .שׁאָז
ֶה ָח ֵמץ הוּא ַעל  -יְ ֵדי ַה ַמּיִ ם ַדּיְ ָקאִ ,כּי ִע ַקּר ַה ְזּ ִהירוּת ֵמ ָח ֵמץ ְל ַמ ָצּה הוּא ַדּיְ ָקא ִמ ָשּׁ ָעה ֶשׁנּ ְ
עוֹלם הוּא
ָהר ְמאֹד ִל ְב ִלי ְל ַה ְשׁהוֹת ֶאת ָה ִע ָסּה ֶשׁלֹּא ִתּ ְת ַח ֵמּץ ַעל  -יְ ֵדי ַה ַמּיִ םִ ,כּי ִע ַקּר ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
יכין ִלזּ ֵ
ְצ ִר ִ
עוֹלם ַמיִ ם ְבּ ַמיִ ם וְ כוּ' וְ ֵכן
בּוֹתינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכהִ .מ ְתּ ִח ָלּה ָהיָה ָה ָ
אָמרוּ ַר ֵ
עוֹלםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְ
ְבּ ִחינַת ַמיִ םִ ,כּי ַמיִ ם ָק ְדמוּ ָל ָ
עוֹלם ִהיא ַרק ְל ַה ֲא ִמין ְבּ ַה ְת ָח ַלת
אשׁית ֶשׁ ַה ַמּיִ ם ָק ְדמוּ ְל ָכל ַה ְבּ ִריאָה וְ ִע ַקּר ֱאמוּנַת ִחדּוּשׁ ָה ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ַבּ ָפּסוּק ְבּ ֵר ִ
אַחר ָכּ ְך
ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ֵהם ַה ַמּיִ םְ .ל ַה ֲא ִמין ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ֶאת ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ִהיא ַה ַמּיִ ם ֵישׁ ֵמאַיִ ן ַה ֻמּ ְח ָלט .וְ ַ
עוֹלם ִהיא ַרק ַעל ַה ַה ְת ָח ָלה ִכּי
יכין ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּ ֱאמוּנָה ַעל ִחדּוּשׁ ָה ָ
וּמלֹאוִֹ ,כּי ִע ַקּר ַמה ֶשּׁ ְצּ ִר ִ
עוֹלם ְ
ָבּ ָרא ֵמ ֶהם ָכּל ָה ָ
דּוּשׁים ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך
עוֹלם ָכּל ָכּ ְךִ ,כּי ַה ִח ִ
אַחר ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁ ָבּ ָרא ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך יֵשׁ ִמיֵּשׁ ,זֶה ֵאינוֹ ִחדּוּשׁ ֵא ֶצל ָה ָ
ַמה ֶשּׁ ַ
וּב ָכל
עוֹלם ְבּ ָכל ֵעת ְ
רוֹאין ִחדּוּשׁ ָה ָ
וּב ָכל ָשׁ ָעה ִכּי ֶבּ ֱא ֶמת אָנוּ ִ
וּב ָכל ֵעת ְ
רוֹאין ְבּ ָכל יוֹם ְ
ְמ ַח ֵדּשׁ יֵשׁ ִמיֵּשׁ ,זֶה אָנוּ ִ
וּבבּ ֶֹקר
ֲשׂה ח ֶֹשׁ ְךַ .
שׁוֹק ַעת וְ ַנע ֶ
אשׁיתֶ .שׁ ָבּ ֶע ֶרב ַח ָמּה ַ
ֲשׂה ְבּ ֵר ִ
ָשׁ ָעהִ .כּי ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּ ָכל יוֹם ָתּ ִמיד ַמע ֵ
בוֹהים ִעם ַכּ ָמּה
ֳלים ְגּ ִ
יח ִמ ֶמּנָּה ַכּ ָמּה ִשׁבּ ִ
אָרץ ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ַמ ְצ ִמ ַ
זּוֹר ִעין ָבּ ֶ
אַחת ֶשׁ ְ
וּמ ַח ֵדּשׁ אוֹר ַה ַח ָמּה .וְ ֵכן ֵמ ִח ָטּה ַ
חוֹזֵר ְ
אָדם גָּדוֹל
בּוֹרא ִבּ ְרצוֹנוֹ ָ
רוּחה הוּא ֵ
וּמ ִטּ ָפּה ְס ָ
ילן גָּדוֹל וְ נִ ְפ ָלאִ .
יח ִבּ ְרצוֹנוֹ ִא ָ
ַר ִעין ֶא ָחד ַמ ְצ ִמ ַ
ֵמאוֹת ִח ִטּים .וְ ֵכן ִמגּ ְ
בּוֹרא ְבּ ִריּוֹת נִ ְפ ָלאוֹת
וּב ָכל ָשׁ ָעהַ .מה ֶשּׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ֵ
רוֹאין ְבּ ָכל ֵעת ְ
יּוֹצא ָבּזֶה ִפּ ְלאוֹת ַה ְבּ ִריאָה ֶשׁאָנוּ ִ
דוֹלה וְ ַכ ֵ
וְ ַחיָּה ְגּ ָ
אוֹתם ה' יִ ְת ָבּ ַר ְך יֵשׁ ִמיֵּשִׁ ,כּי ָכּ ְך ָגּזַר
בּוֹרא ָ
וּב ָכל ֶרגַעֲ .א ָבל ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ָכּל ֵאלּוּ ַה ְבּ ִריּוֹת ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֵ
וּב ָכל ֵעת ְ
ְבּ ָכל יוֹם ְ
יּוֹתיו
דּוּשׁי ְבּ ִר ָ
רוֹאין ְבּ ֵעינֵינוּ ִח ֵ
ָה ְלאָה יִ ָבּ ֵרא ַהכֹּל יֵשׁ ִמיֵּשַׁ .על ֵ -כּן אַף ַ -על ִ -פּי ֶשׁאָנוּ ִ
ִבּ ְרצוֹנוֹ ֶשׁ ִמּיּוֹם ַה ְבּ ִריאָה ו ָ
יכין
עוֹלם ֵמ ֲח ַמת ֶשׁאָז ָהיָה יֵשׁ ֵמאַיִ ןַ .על ֵ -כּן ְצ ִר ִ
ְבּ ָכל ֵעת .אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ַבּ ֵשּ ֶכל ִחדּוּשׁ ָה ָ
ְל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּ ֱאמוּנָה ְל ַה ֲא ִמין ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ָבּ ָרא ַהכֹּל ִבּ ְרצוֹנוֹ ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָה יֵשׁ ֵמאַיִ ן ַה ֻמּ ְח ָלט.
עוֹלם ֶשׁל ְתּ ִח ַלּת ַה ְבּ ִריאָהְ ,כּמוֹ ֵכן ִאי ֶא ְפ ָשׁר
וּמ ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָה ֱא ֶמתֵ .אין ָה ָ
וּב ֱא ֶמת ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ מ ַֹח ֲא ִמ ִתּי ְבּ ָק ְד ֳקדוֹ ִ
ֶ
ַר ִעין
רוֹאים ְבּ ֵעינֵינוּ ֶשׁנִּ ְצ ָמח ִמגּ ְ
ַדּאי ִאם לֹא ָהיִ ינוּ ִ
דּוּשׁים ֶשׁה' יִ ְת ָבּ ַר ְך ְמ ַח ֵדּשׁ ְבּ ָכל ֵעתִ ,כּי ְבּו ַ
ְל ָה ִבין ְבּשׁוּם ֵשׂ ֶכל ַה ִח ִ
ילן
ַר ִעין ָק ָטן ָכּזֶהִ .א ָ
יּוּכל ִל ְהיוֹת נִ ְצ ָמח ִמגּ ְ
וּמ ַח ֵקּר ַמ ֲא ִמין ָבּזֶהֶ .שׁ ַ
ַדּאי לֹא ָהיָה שׁוּם ָח ָכם ְ
ילן גָּדוֹל ָכּזֶה ְבּו ַ
ֶא ָחד ִא ָ
רוֹאין ְבּ ֵעינֵינוּ
יך ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַציֵּר זֹאת ַבּ ֵשּ ֶכל וְ אַף ַ -על ִ -פּי ֵ -כן אָנוּ ִ
וּפרוֹת ָכּ ֵא ֶלּה .וְ ֵא ְ
ָפים וְ ָע ִלים ֵ
גָּדוֹל ָכּזֶה ִעם ֲענ ִ
רוּחה.
וּב ַעל ֵשׂ ֶכל נִ ְב ָרא ִמ ִטּ ָפּה ְס ָ
אָדם ַבּ ַעל ֵדּ ָעה ַ
ַר ִעין ֶא ָחד .וְ ָ
ילן גָּדוֹל ִמגּ ְ
בּוֹרא ָכּ ֵא ֶלּה ְבּ ָכל ֵעתֶ .שׁנִּ ְצ ָמח ִא ָ
ִפּ ְלאוֹת ַה ֵ
אוֹתם ְבּ ֵעינֵינוּ .וְ גַם
רוֹאין ָ
יּוֹצא ָבּזֶה ְשׁאָר ִפּ ְלאוֹת ַה ְבּ ִריאָה ַמה ֶשּׁלֹּא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְכּ ָללִ .אם לֹא ָהיִ ינוּ ִ
וְ ַכ ֵ
יך נִ ְמ ָשׁ ְך ֵשׂ ֶכל וְ ַד ַעת
ֲשׂה זֹאתֵ .א ְ
יך ַנע ֶ
וּל ָה ִבין ֵא ְ
אוֹתם ְבּ ֵעינֵינוִּ .אי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַציֵּר זֹאת ַבּ ֵשּ ֶכל ְ
רוֹאין ָ
ַע ְכ ָשׁו ֶשׁאָנוּ ִ
וּב ַעל ֵשׂ ֶכל ָכּזֶהַ .רק הוּא יִ ְת ָבּ ַר ְך
צוּרה ַ
וּב ַעל ָ
קוֹמה ַ
אָדם ַבּ ַעל ָ
רוּחה ָכּזֹאת ָ
וּס ָ
רוּחה ֶשׁיִּ ְהיֶה ִמ ִטּ ָפּה ֵל ָחה ְ
ְל ִט ָפּה ְס ָ
ַדּאי גַּם -
ילן ָשׁ ֵלם ,הוּא יָכוֹל ְבּו ַ
ַר ִעין ֶא ָחד ִא ָ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ְךֶ .שׁהוּא יָכוֹל ִל ְברֹא ִמגּ ְ
ֶהי הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד .וְ זֶה ַה ֵ
אָמר ַויּ ִ
ַ
ַמ ֵריִ ,כּי ְכּמוֹ ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּ ִריאַת יֵשׁ ֵמאַיִ ן ֵכּן ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ְבּ ִריאַת יֵשׁ ִמיֵּשׁ
ֵכּן ִל ְברֹא יֵשׁ ֵמאַיִ ן ַה ֻמּ ְח ָלט ְלג ְ
ַכּ ַנּ"ל:
)המשך בגליון הבא אי"ה(

ֲמ ֵלק ִמדֹּר דֹּר
ַו ַעד ָהעוֹ ָל ִמי ְ -ל ִמ ְל ָח ָמה ַלה' ַבּע ָ
יא

