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ָּכל  ֶׁשל  ְּבַמְׁשָמעּוָתם  ְּפִניִמית  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ָּכל  ֵּבין  ָהעֹוֵבר  ַהָּׁשִני  חּוט  ִּכי  ַמְבִחיִנים  ָאנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ּומֹוֲעֵדי  ַהַחִּגים 

ַהִּמְתעֹוֶרֶרת  ָהַאְחדּות  ִמַּדת  הּוא  ַהָּללּו  ְוַהְּגדֹוִלים  ַהִּנְׂשָּגִבים  ַהָּיִמים 

ַהְּכִלי  ֶאת  ְמַהָּוה  ֲאֶׁשר  ַּגם  ְוִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ֵּבין  ֵאּלּו  ְקדֹוִׁשים  ְּבָיִמים 

ַהָּיִמים  ֶׁשל  ְוַהִּנְׂשָּגב  ַהָּגדֹול  אֹוָרם  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ָידֹו  ַעל  ֲאֶׁשר 

ַהָּגדֹול  אֹוָרם  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  זֹוִכים  ָאנּו  ָּכְך  ְיֵדי  ְוַעל  ַהָּללּו  ַהְּקדֹוִׁשים 

ְוַהִּנְפָלא ְלָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה.

ֶׁשּלֹו הּוא  ַהּבֹוְלִטים  ַהְּמַאְפְיִנים  ַאַחד  ֲאֶׁשר  ַהַּׁשָּבת  ִמּיֹום  ָהֵחל  ְוֹזאת 

ִמַּדת ַהָּׁשלֹום ְוָהַאְחדּות ַהִּמְתעֹוֶרֶרת ְּביֹום ָקדֹוׁש ֶזה. ּוִמּׁשּום ָּכְך ִנְקֵראת 

ָאנּו  ְוָלֵכן  קורח(,  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַּכּמּוָבא  "ָׁשלֹום"  ַּבֵּׁשם  ַהַּׁשָּבת 

ְּבִבְרַּכת "ַׁשָּבת ָׁשלֹום". ְמָבְרִכים ּבֹו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 

ְיהּוִדים  ֶׁשַּגם  הּוא,  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  ַהּבֹוְלִטים  ַהְּדָבִרים  ַאַחד  ְוִהֵּנה 

ְּביֹום  ַהֹחל,  ִּבימֹות  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָׁשלֹום  ִּבְרַּכת  ְלַאֵחל  ְרִגיִלים  ֶׁשֵאיָנם 

ָׁשלֹום,  ַׁשָּבת  ְּבִבְרַּכת  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶאָחד  ְּבִׂשְמָחה  ְמָבְרִכים  ֻּכָּלם  ַהַּׁשָּבת 

ֵּבין  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ִמָּׁשַמִים  ַהִּמְתעֹוֶרֶרת  ַהֻּמְפָלָאה  ָהַאְחדּות  ִמּׁשּום  ְוֹזאת 

ִיְׂשָרֵאל. ָּכל 

ֻמְפָלָאה  ְלַאְחדּות  ָאנּו  ֵעִדים  ַהָּׁשָנה  ּומֹוֲעֵדי  ַהַחִּגים  ְּבָכל  ַּגם  ָּכְך 

ַהֶּפַסח  ֵמַחג  ָהֵחל  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ֵּבין  ֵאּלּו  ְקדֹוִׁשים  ְּבָיִמים  ַהִּמְתעֹוֶרֶרת 

ַעל  ְדִפְסָחא  ִקְמָחא  ַלֲחֻלַּקת  ֵמָחָדׁש  ָׁשָנה  ְּבָכל  ָאנּו  ֵעִדים  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
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אֹו  חּוג  ֶׁשל  ֶהְבֵּדל  ְלֹלא  ִּדְכִפין  ְלָכל  ְמֹאד  ָעצּום  ְּבֶׁשַפע  ַעם  ְנִדיֵבי   ְיֵדי 

מֹוָצא.

ְּבַהְזָמַנת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּלְיָלה  ֶאת  ָאנּו  ּפֹוְתִחים  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  ַּגם  ָּכְך 

ְוִיְפַסח". ֵייֵתי  ִּדְצִריְך  ְוֵייכֹול, ָּכל  ֵייֵתי  ִּדְכִפין  אֹוְרִחים ַּבֲאִמיַרת "ָּכל 

ֻמְקָּדִׁשים  ֲאֶׁשר  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ַמִּגיִעים  ְלַאֲחָריו  ִמָּיד  ַּכֲאֶׁשר 

ְּבִמְנֲהֵגי  ָּבֶהם  נֹוֲהִגים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ְוַאֲהַבת  ְּבַאְחדּות  ְלִהְתַחְּזקּות 

ֲאֵבלּות ְמֻיָחִדים ִמּׁשּום ֶׁשָּבֶהם ֵמתּו ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעל ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו 

יֹוַחאי ֲאֶׁשר ָאַמר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  ּוְבֶמְרָּכָזם ָחָלה ִהּלּוַלת  ָּבֶזה.  ֶזה  ָּכבֹוד 

ְלַתְלִמיָדיו "ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמְּלָתא", ִּכי הּוא ְוַתְלִמיָדיו ָהיּו ַהִּתּקּון 

ְוַאְחדּות ֶזה ִעם ֶזה. ָנֲהגּו ְּבָׁשלֹום  ְלָכְך ַּכֲאֶׁשר ֵהם 

ַּכֲאֶׁשר  ַהָּׁשבּועֹות  ְּבַחג  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  זֹוִכים  ָאנּו  ּוְבִסּיּוָמם 

"ְּכִאיׁש  ֻּכָּלם  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ֶׁשָהְיָתה  ָהַאְחדּות 

ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד", ִמְתעֹוֶרֶרת ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 

ַהִחיָד"א.

ָאנּו  ִּתְׁשֵרי,  ֹחֶדׁש  ַהַחִּגים,  ֹחֶדׁש  ְּבָכל  ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְוָכְך 

ַהֹחֶדׁש  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ַהִּמְתעֹוְרִרים  ּוַבָּׁשלֹום  ָּבַאְחדּות  ַמְבִחיִנים 

"יֹום  כט(  )במדבר  ַּבּתֹוָרה  ַהִּנְקָרא  ַהָּׁשָנה  ֵמֹראׁש  ָהֵחל  ַהֶּזה.  ַהָּקדֹוׁש 

כג,  )במדבר  ַרִּׁש"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ְוַאְחדּות  ֵרעּות  ִמְּלׁשֹון  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּתרּוָעה" 

ֵּבין  ֶׁשָהְיָתה  ָהַאְחדּות  ֵמָחָדׁש  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִמָּׁשַמִים  ִמְתעֹוֶרֶרת  ּבֹו  ִּכי  כא(, 

ָּבֲאִריָז"ל.  ַהַּקְדמֹון ַּכּמּוָבא  ַהֵחְטא  ַהְּבִריָאה ֹקֶדם  ְּבֵראִׁשית  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל 

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַּבִּדין  ִלְזּכֹות  ִּבְכֵדי  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּסֻגָּלה  ִהיא  ְוָהַאְחדּות 

ִּבְרַּכת  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ּבֹו  ְמַאֲחִלים  ֵכן  ּוְכמֹו  בשלח(.  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר 

ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים". ְּבִסְפָרן ֶׁשל  "ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה 

ּוְמַבְּקִׁשים  ְמַפְּיִסים  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ַמְמִׁשיָכה  זֹו  ְוַאְחדּות 

ַהְּמִחיָלה  סֹוד  ָּכל  ִּכי  ָערּוְך,  ַּבֻּׁשְלָחן  ַּכּמּוָבא  ֵמֲחֵברֹו  ֶאָחד  ְסִליָחה 
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ְּביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ְוָׁשלֹום ֶׁשֵּיׁש  ְּבַאְחּדּות  ַהִּכּפּוִרים ָּתלּוי  ְּביֹום  ְוַהַּכָּפָרה 

ָּבָרָמ"ק )שער יום הכיפורים סימן טז(. ֶזה ַּכּמּוָבא 

ַאְרַּבַעת  ָּכל  ֶאת  ַיַחד  אֹוְגִדים  ָאנּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ַּגם  ָּכְך 

ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ֲחַז"ל  ְּגָוֵני ַהִּצּבּור ְּבַעם  ַהִּמיִנים ַהְמַסְּמִלים ֶאת ָּכל 

)ויקרא רבה ל(.

ֶאת  ְלַסֵּמל  ָהֲעָרָבה"  "יֹום  ַהִּנְקָרא  ַרָּבה  ְּבהֹוַׁשְעָנא  ּוַמְמִׁשיִכים 

ֶׁשֵאין  ֵאּלּו  ִעם  ֲאִפּלּו  ִמְתַאֲחִדים  ָאנּו  ּבֹו  ֶזה,  ְּביֹום  ֶיְׁשָנּה  ֲאֶׁשר  ָהַאְחדּות 

ָּבֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָרָבה. ְוָלֵכן ַנֲעֵׂשית ָּכל ֲעבֹוַדת ַהּיֹום 

ַּדְוָקא ִעם ָהֲעָרָבה. ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה 

ְּבִרּקּוִדים  ַמְרִּבים  ָאנּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה  ִׂשְמַחת  ְּביֹום  ּוְמַסְּיִמים 

ְמַׁשְּלִבים  ֶׁשָּבֶהם  ִמְּפֵני  ִמָּכל,  יֹוֵתר  ָהַאְחדּות  ֶאת  ַהְמַסְּמִלים  ּוִבְמחֹולֹות 

ְורֹוְקִדים  ֵרִעים,  ְוַאֲהַבת  ַאְחדּות  ִמּתֹוְך  ֵרֵעהּו  ְלַצד  ִאיׁש  ָּכֵתף  ֻּכָּלם 

ֶׁשֻּכָּלם  ִמְּפֵני  ַאֲחרֹון,  ְוֵאין  ִראׁשֹון  ֵאין  ְּבָמחֹול  ַּכֲאֶׁשר  ַיְחָּדו,  ּוְׂשֵמִחים 

ְוָלֵכן  ַּבּתֹוָרה  אֹות  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ְלָכל  ִּכי  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ְּבִׂשְמַחת  ָׁשִוים 

נֹוֲהִגים ֶׁשֻּכָּלם עֹוִלים ַלּתֹוָרה ְּביֹום ֶזה.

ְּבַכּמּות  ְקַטָּנה  ַחְׁשמֹוָנִאים  ְקבּוַצת  ִנְּצחּו  ּבֹו  ַהֲחֻנָּכה  ְּבַחג  ַּגם  ָּכְך 

ַמְלכּות  ָּכל  ֶאת  ַרִּבים,  ֶנֶגד  ּוְמַעִּטים  ִּגּבֹוִרים  ֶנֶגד  ַחָּלִׁשים  ְּבֵאיכּות  ְוַדָּלה 

ַרק  ְוֹזאת  זֹו.  ִּבְתקּוָפה  ַּבֵּתֵבל  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמְמָלָכה  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ָיָון 

ְּבֹכָחּה ֶׁשל ָהַאְחדּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ָּבֶהם ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָמְסרּו ֶאת ַנְפָׁשם 

ִיְׂשָרֵאל. ַהְּיָוִנים ִּבְׁשִביל ְּכָלל  ְלִהָּלֵחם ִעם ָּכל 

ְּבָאְמרֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ָהָמן  ִקְטֵרג  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ַהּפּוִרים  ְּביֹום  ְוַכֵּלה 

ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש: "ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד... ְוַלֶּמֶלְך ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחם". 

ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס  "ֵלְך  ַהַּצִּדיק:  ְלָמְרְּדַכי  ְלַהִּגיד  ָׁשְלָחה  ַהַּמְלָּכה  ְוֶאְסֵּתר 

ֵהם  ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשִּנְקֲהלּו  ְלַאַחר  ְוָאֵכן  ַהְּיהּוִדים". 

ָהַאְחדּות  ֶׁשל  ִמֹּכָחּה  ְוֹזאת  ּפּוִרים,  ֶׁשל  ְוָהֲעצּוִמים  ַהְּגדֹוִלים  ַלִּנִּסים  ָזכּו 

ַּבָּיִמים ָהֵהם. ִיְׂשָרֵאל  ְוַהָּׁשלֹום ֶׁשָהְיָתה ְּבַעם 
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ְוַהְּבָרָכה ָהרּוָחִני  ִיְׂשָרֵאל ְוַׁשְּבתֹוָתיו ִהָּנם ְמקֹור ָּכל ַהֶּׁשַפע  ְוִהֵּנה ַחֵּגי 

ָעְצָמה  ַרּבֹות  ֹּכַח  ַּתֲחנֹות  ְמַהִּוים  ְוֵהם  ֻּכָּלּה,  ַהָּׁשָנה  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּגְׁשִמי 

ַהָּׁשָנה  ְלָכל  ַוֲעצּוִמים  ְמֻיָחִדים  ְּבֹכחֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ֶאת  ַהַּמְטִעינֹות 

ֻּכָּלּה.

ְוַחג?  ַׁשָּבת  ִמָּכל  ַהֵּמיָטב  ְוֶאת  ַהֵּמַרב  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִלְזּכֹות  ַהֶּדֶרְך  ַמִהי 

ֶהָעצּום  ַהֶּׁשַפע  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִנָּתן  ָיָדם  ַעל  ֲאֶׁשר  ְוָהֵעצֹות  ַהֵּכִלים  ֵהם  ָמה 

ְמִתיקּוָתם  אֹור  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשר  ְוֵכיַצד  ַהּטֹוִבים?  ַהָּיִמים  ָּכל  ֶׁשל 

ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַהַּׁשָּבתֹות ְוַהַחִּגים ְלָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה? ַעל ָּכל ֶזה ְועֹוד ַּבֵּסֶפר 

ַהִּנְפָלא ֶׁשִּלְפֵניֶכם. ְקִריָאה ְמַהָּנה!

ַהַחִּגים  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּמָּתנֹות  ָהאֹוָצרֹות  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשִנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 

ַהָּיִמים  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְלאֹוָרם  ְוִנְזֶּכה  ְלָׁשלֹום,  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבִאים  ְוַהּמֹוֲעִדים 

ַהְּגדֹוִלים  ָהאֹוָצרֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ִנְזֶּכה  ָּכְך  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֵאּלּו,  ַהּטֹוִבים 

מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ְּכמֹו  ֻּכָּלּה,  ַהָּׁשָנה  ְלָכל  ַהָּללּו  ְוַהִּנְׂשָּגִבים 

ְּבִׂשְמָחה  ְלַחִּיים  מֹוֲעֶדיָך  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו  ה'  "ְוַהִּׂשיֵאנּו  טֹוב  יֹום  ֶׁשל 

ּוְבָׁשלֹום", ָאֵמן.



פרק א

לֹום ת ׁשָ ּבָ ׁשַ
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פרק א

ִנת ב ם ָתכ ליכ ָתָ

ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִמְנֲהֵגי  ָכל  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוֶאָחד.  ֵאלֹות ָהעֹולֹות ְלָכל ֶאָחד  ׁשְ

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ָחֵפץ  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
ְפָלא  ְוַהּנִ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ָיָדם  ַעל  ִלְזּכֹות  ִתיב  ְוַהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יַצד  ּכֵ

ה?  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְוָהֲעֵרבֹות ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ִתיקּות  ְוַלּמְ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

לֹום'  ת ׁשָ ּבָ ת 'ׁשַ ִבְרּכַ ת קֶֹדׁש ְמָבְרִכים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּבָ ׁשַ ַמּדּוַע ּבְ
ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָחה'  ׂשְ ת  ּבָ 'ׁשַ ְולֹא  פ"א(,  ה"ה  בפע"ח  האריז"ל  )כמו שכתב 

ים ּומֹוֲעִדים?  ַחּגִ ּבְ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ּמּוָבא  ּכַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְמֻיָחד  ִעְנָין  ֵיׁש  ַמּדּוַע 
ַעל  ִלְבצַֹע  ֵיׁש  ָהֲאִריָז"ל  ְלִפי  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ כד(?  יח  )פע"ח  ֲאִריָז"ל  ּבָ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ֵרה ַחּלֹות  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ
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ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ת  ִמּדַ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ִנְסיֹונֹות  ַעְצָמּה  ת  ּבָ ּוְבׁשַ תֹות  ּבָ ׁשַ ַעְרֵבי  ּבְ ֵיׁש  ַמּדּוַע 
)כה"ח כז לד(  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ְוַהּגְ ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ

)סימן ר"נ( ָועֹוד? רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ְוַהּמִ

ית  ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ֵרת,  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ְבָיכֹול  ּכִ ֲחֵבִרים  ל  ׁשֶ ִמְנָהג  ּבְ נֹוֲהִגים  ָאנּו  יַצד  ּכֵ
ֲחֵבִרים  ָאנּו  ְוִכי  ֲעֵליֶכם?  לֹום  ׁשָ יַרת  ׁשִ ֶאת  ָלֶהם  ִרים  ׁשָ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יִרים  ׁשִ יר  ָלׁשִ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ׁשֶ זֹאת  ּכָ ַמְדֵרָגה  ּבְ ָאנּו  ְוַהִאם  ֶהם?!  ּלָ ׁשֶ

ֵרת?  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ֶעֶרב  ּבְ ְקֶוה  ּמִ ּבַ ן  ְלַכּוֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהּבֶ ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע 
נֹוֶסֶפת  ְטִביָלה  טֹוְבִלים  ְלַאֲחֶריָה  ְוַרק  ַעס,  ַהּכַ ת  ִמּדַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ת  ּבָ ׁשַ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ת  ּבָ ׁשַ לֹו  אֹוְמִרים  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ִרים  ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
ּה יּוַכל  ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּוַמִהי ַהּדֶ ְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, )שבת יא(?  ִהיא ִמּלִ

א ֵמָחְליֹו? ְלִהְתַרּפֵ ֲעמֹד לֹו  ּתַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  כּוָתּה ׁשֶ ּזְ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ַהחֹוֶלה 

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ ּוַמִהי  יַצד  ּכֵ
בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ֵנס ּבְ ה ָהָאָדם ְלִהּכָ ר ַעל ָיָדּה ִיְזּכֶ בּוַע, ֲאׁשֶ ָ ת ְימֹות ַהּשׁ ׁשֶ ׁשֵ

ֲעֵרי ָהֲעבֹוָדה? ׁשַ ּבְ ּלֹו  ּכֻ
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יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוָיה  ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ל  ּכָ ַמּדּוַע 
ְוֵכיַצד  ִנְגָאִלין?  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל, 

ה? ִלְגֻאּלָ ָיָדּה  ִלְזּכֹות ַעל  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ָצִריְך  ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן 

ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ּבָ לּוָיה  ּתְ ת -  ּבָ ַ ַלת ַהּשׁ ַקּבָ

דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֵאּלּו  ֵאלֹות  ׁשְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
לֹום  ָ ּשׁ ּבַ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ַהְמַגּלֶ
הּוא  ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוָבַאְחדּות 
ה. ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ׁשֶ ְך הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרּה ַהּגָ ָרֵאל, ּכָ ִמְתַאֵחד ִעם ִיׂשְ

ל  ִניִמית ׁשֶ לֹום, ְוֶזהּו ַמהּוָתּה ַהּפְ ת ִנְקֵראת ׁשָ ּבָ ַ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ְוזֹאת ִמּשׁ
ֵאין  ׁשֶ ּוְרֵאה  "ּבֹוא  קעו(:  קורח  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ַעל  א  ֶאּלָ עֹוֵמד  ָהעֹוָלם 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם,  ְלִהְתַקּיֵ ָהעֹוָלם  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ָהעֹוָלם, 
לֹום  ּה ֵיׁש ׁשָ ּבָ ת! ׁשֶ ּבָ ַ לֹום? זֹו ַהּשׁ ָ לֹום. ּוָמה הּוא ַהּשׁ ָ ָרה ָעָליו ֶאת ַהּשׁ ְוִהׁשְ

ם ָהעֹוָלם". ְוַעל ֶזה ִהְתַקּיֵ ה  ּוְלַמּטָ ְלַמְעָלה 

ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ׁשֶ לח(,  א,  )חלק  ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ת ַעְרִבית  ְתִפּלַ ִלים ּבִ ּלְ ת ָאנּו ִמְתּפַ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ָרֵאל. ְוָלֵכן ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ
ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרס  ְוחֹוְתִמים  לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  "ּוְפרֹס 

ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל 

ָתה  ִצּוְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע  מח(,  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְמֻיָחד  ִצּוּוי  ְתָבה  ּכָ ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַהּתֹוָרה 
)שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵאׁש  ְלַהְבִעיר  ָהִאּסּור  ַעל 
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ָכְך  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ת".  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  ג(:  לה 

ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְלאֹוָרּה  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ִאם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ָרְמָזה 
ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֵאׁש  ֶאת  ַהְבִעיר  ִמּלְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָעָליו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ
לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  הּוא  ִאם  י  ּכִ קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ֲאִפּלּו 
בֹוָדּה  ל ּכְ ּכָ ֵני ׁשֶ ת. ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ ׁשַ יִהּנֹום ּבְ ִאּלּו הּוא ִהְדִליק ֶאת ֵאׁש ַהּגֵ ּכְ

יֹום ֶזה. ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ת הּוא  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ נז(  דף  כא  )תיקו"ז  ַהּזַֹהר  ּוְמָבֵאר 
ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  אֹו  ָאָדם  ֵאיֶזה  ִעם  ּוִבְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם 
ִלּפֹות  ַהּקְ ָעָליו  רֹות  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ִנְגָרם  ֶזה  ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ
ְקָטטֹות  ִמיֵני  ְלָכל  נֹוֵפל  ָהָאָדם  ָיָדן  ַעל  ׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ
ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה  ֶהם  ִעּמָ ִלים  ְלַהׁשְ ָהָאָדם  ָצִריְך  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ּוַמְחלֶֹקת. 
ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ַמְרִחיק  הּוא  לֹום,  ׁשָ ֶהם  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ

לֹום. ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ִהיא  ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ ֶהָאָרָתּה 

ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכֹוֵעס  אֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוִמי 
הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ רח"ל,  ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָבר  ַהּדָ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ
ּיּוְכלּו  ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַלּקְ ִליָטה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ נֹוֵתן 
ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ׁשֶ ּכָֹחן  ֶאת  יר  ַמְגּבִ הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ לֹט  ִלׁשְ
ְלַעם  לּות  ַהּגָ ַוֲאִריכּות  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ׁשֹות  ַהּקָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ֵמֶהן  ר  ֲאׁשֶ

לֹום.  ְוׁשָ ָרֵאל ַחס  ִיׂשְ

ֵמַעְצבּות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל 
ְוֵהן  ִלּבֹו,  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ָמקֹום  מּוָצאֹות  לֹא  ִלּפֹות  ַהּקְ ֹחל,  ְוִדּבּוֵרי  ְוַכַעס 
ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ְמַקּדֵ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ָ ִמּשׁ ּבֹוְרחֹות 
ת ּוַמְכִניַע ֶאת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ל ֶאת ֶהָאָרָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ה ּוְמַקּבֵ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ
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ַעס  ִמּכַ ֵהם  ִויִניָקָתן  ּכָֹחן  ל  ּכָ ׁשֶ ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ
ּוַמְחלֶֹקת. 

ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ת - סֹוד  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ

ָאְמרּו:  ׁשֶ נּו ֲחַז"ל )שבת קיח ע"ב( ּכְ ּוְ ְך ִהְתּכַ ַעל ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ם ַהּזַֹהר ַהּקָ ּוְמַסּיֵ
ָנָתם  ְוַכּוָ ִנְגָאִלים".  ָהיּו  ד  ִמּיָ ִהְלָכָתּה  ּכְ ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ "ִאְלָמֵלא 
לֹום ְוַאֲהָבה ְוַאְחָוה  ׁשָ ת ַאַחת ּבְ ּבָ מֹר ׁשַ ָרֵאל ִנְזָהִרים ִלׁשְ ִאם ָהיּו ִיׂשְ ִהיא, ׁשֶ
לֹום  ָ ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ֵני ׁשֶ לּות. ִמּפְ ָרֵאל ְויֹוְצִאים ֵמַהּגָ ד ָהיּו ִנְגָאִלים ִיׂשְ ְוֵרעּות, ִמּיָ
ֲאִריכּות  ֶאת  ַהּגֹוְרמֹות  ֵהן  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ קֹות  ּלְ ִמְסּתַ ָהיּו 
ַתי,  ּבְ ת ׁשַ ִלּפַ ְך ִמּקְ ִלים ַעל ְיֵדי ּכָ רֹות רח"ל. ּוִבְפָרט ָהיּו ִנּצָ לּות ְוָכל ַהּצָ ַהּגָ
ה,  ִלּפָ ּקְ ּבַ ׁשֶ ַהּכַֹח ָהִראׁשֹון  ֶנֶגד  ּכְ י ִהיא  ּכִ יִקים,  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת ֶאת  ִהיא  ׁשֶ
ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֹוֶלֶטת  ַהּשׁ ְוִהיא  רֹות,  ַהּצָ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש   ְוִהיא 

ְך. ם ּכָ ׁשֵ

ֶכת  ְמׁשֶ ּנִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ה  ּנָ ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ ֶרְך  ְוַהּדֶ
ְוָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְמָחה  ְוַהּשִׂ לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל 
ָהיּו  ֵהם  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָהיּו  ִאם 
זֹוִכים  ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ
ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ת  ֻאּלַ ּגְ ִנְגָאִלים  ְוָהיּו  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל   - ָהעֹוָלִמים  י  ְלַחּיֵ  ּוְמנּוָחה 

עֹוָלִמים. 

ָמה  ִלְנׁשָ ת זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַעל 
דֹוִלים ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ַדְרּגַ ּכְ ְיֵתָרה 

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ רמב(  )פנחס  ַהּזַֹהר  ה  ּוְמַגּלֶ
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ַרק  ֵאֶליָה  ּזֹוִכים  ׁשֶ ְמאֹד  ֻמְפָלָאה  ה  ַדְרּגָ ּבְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ְלֶהָאַרת 
ָמה  ְנׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ְמַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ יִקים,  ּדִ ַהּצַ

ָכל ְימֹות ַהחֹל.  ּבְ תֹו  ְרּגָ ּדַ י  ּפִ ְוַעל  יו  ל ַמֲעׂשָ ּכָ י  ּפִ ְיֵתָרה ַעל 

דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל 
ְקֵראת "אֹור  בֹוָהה ְמאֹד ַהּנִ ה ּגְ ְרּגָ ָמה ְיֵתָרה ִמּדַ ת ְנׁשָ ּבָ ׁשַ ל ּבְ הּוא ְמַקּבֵ
ֵני  דֹוִלים, ְוזֹאת ִמּפְ יִקים ַהּגְ ּדִ ת ַרק ַהּצַ ּבָ ׁשַ ּבְ ר ְלָכְך זֹוִכים  ֶתר", ֲאׁשֶ ַהּכֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ָלִלית  ּכְ ְיֵתָרה  ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִעם  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ְתַאֵחד  ּמִ ׁשֶ ּוִמי  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ִכיָנה  ְ ֵמַהּשׁ אֹור  ּתֹוֶסֶפת  ִהּנֹו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  י  ּכִ ָלּה,  ְלַקּבְ זֹוֶכה  הּוא  ם  ּגַ
ָהָאָדם ִנְכָלל ִעם  ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל ְוַעל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ר ִהיא ׁשֹוָרה ַרק ַעל  ֲאׁשֶ

ְלָכְך.  ת ַאף הּוא זֹוֶכה  ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְמָחה   ַהּשִׂ
ּלֹו ּכֻ בּוַע  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ לֹום  ְמִביָאה ׁשָ

ְלֵביתֹו  חֹוֵזר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ פ(,  )אחרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ה  ּוְמַגּלֶ
ים  ְקדֹוׁשִ ַמְלָאִכים  אֹותֹו  ים  ְמַלּוִ ְלֵביתֹו,  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ְלָאִכים  ַהּמַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמָעָליו,  ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ מֹאלֹו  ּוִמּשְׂ ִמיִמינֹו 
הּוא  ׁשֶ ְורֹוִאים  ְלֵביתֹו,  ִאים  ּבָ ָעָליו  ֹוָרה  ַהּשׁ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ אֹותֹו  ים  ַהְמַלּוִ
ִכיָנה  ְ ד ַהּשׁ ְלָחָנם ָערּוְך ְוֵנָרם ּדֹוֵלק, ִמּיָ ֻ ּשׁ ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ׂשִ רּוִיים ּבְ ּתֹו ׁשְ ְוִאׁשְ
י הּוא", ְוָעָליו  ּלִ ֶאֶרת ּבֹו ְואֹוֶמֶרת ָעָליו: "ֶזה ׁשֶ ה ֶאת ָהָאָדם ִמְתּפָ ַהְמַלּוָ
י ַמְלָאָכיו  סּוק "ּכִ ּפָ ָאר". ּוְמָבֶרֶכת אֹותֹו ּבַ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֶנֱאַמר "ִיׂשְ
ל  ּוִמּכָ ל ָצָרה  ּוְמִגיָנה ָעָליו ִמּכָ ָרֶכיָך", ְוׁשֹוֶמֶרת  ּדְ ָכל  ּבְ ָמְרָך  ְך ִלׁשְ ּלָ ה  ְיַצּוֶ

ּלֹו. ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָבר ַרע  ּדָ

ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  ִאים  ּבָ אֹותֹו  ים  ַהְמַלּוִ ְלָאִכים  ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ֵאיָנם  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְוהּוא  ּדֹוֵלק  לֹא  ְוֵנָרם  ָערּוְך  ֵאינֹו  ְלָחָנם  ֻ ּשׁ ׁשֶ ְורֹוִאים 
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ְלָאִכים  ַהּמַ ְוַגם  יתֹו,  ִמּבֵ ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ד  ִמּיָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ רּוִיים  ׁשְ
ֶצר  ְוַהּיֵ ְלֵביתֹו,  ֵחילֹוָתיו  ְוָכל  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ יַע  ַמּגִ ד  ּוִמּיָ ּה,  ִעּמָ ִקים  ּלְ ִמְסּתַ
ְויֹוֶרֶדת  הּוא",  י  ּלִ ׁשֶ ִלים  ֵמַהַחּיָ ְוהּוא  הּוא,  י  ּלִ ׁשֶ "ֶזה  ָעָליו:  אֹוֵמר  ָהַרע 
ָוֵאׁש,  ֵאׁש  ַרק  ָאר  ְוִנׁשְ ה  ָ ֵמָהִאּשׁ ֵה"א  ְוָהאֹות  ֵמָהִאיׁש  יּו"ד  ָהאֹות 

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ ֵביתֹו  ּבְ ְוׁשֹוָרה 

לֹום ת ְמִביָאה ׁשָ ּבָ ַ ְמַחת ַהּשׁ ׂשִ

ֶנֱאַמר  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ַעל  ׁשֶ צד(,  חדש  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּומֹוִסיף 
ֶצר  ֶנְגּדֹו". ּוָפסּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ַהּיֵ ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְ סּוק "ַוּיֹאֶמר ה'... ֶאֱעׂשֶ ַהּפָ
ֶנְגּדֹו.  ּכְ ָזָכה הּוא  ְוִאם הּוא לֹא  ָזָכה ָהָאָדם הּוא עֹוֵזר לֹו,  ִאם  ָהַרע, ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ל אֹוָתּה ּבְ ת ּוְלַקּבֵ ּבָ ַ ד ֶאת ַהּשׁ ִאם הּוא זֹוֶכה ְלַכּבֵ ּוֵפרּוׁשֹו ׁשֶ
עֹוֶנה  ְרחֹו  ּכָ ַעל  ּבַ ָהַרע  ֶצר  ְוַהּיֵ אֹותֹו  ְמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ֶצר  ַהּיֵ ֵלָבב,  ּוְבטּוב 
ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  לֹא  הּוא  ְוִאם  ָאֵמן, 
ַעל  ּבַ ַהּטֹוב  ֶצר  ְוַהּיֵ לֹו,  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו  ל  ְמַקּלֵ ְוהּוא  ֶנְגּדֹו,  ּכְ הּוא 
ל  י ּכָ ֵביתֹו, ּכִ ִריבֹות ּבְ ָטטֹות ְוַהּמְ ל ַהּקְ אֹות ּכָ ם ּבָ ָ ְרחֹו עֹוֶנה ָאֵמן. ּוִמּשׁ ּכָ
ִביִאים ְקָטטֹות  ַהּמְ ָטן  ַהּשָׂ ְוכֹחֹות  ְמָאה  ַהּטֻ ָרַאת  ֵמַהׁשְ ֵהן  ְחלֹוקֹות  ַהּמַ

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ּוְמִריבֹות 

ה ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ ּבְ אּו ַהִחיצֹוִנים  ּבָ ֵמֵהיָכן 

ּקּוֵני  ַה'ּתִ ַעל  ּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב,  ּכָ שבת(  )ליל  ִסּדּורֹו  ּבְ ַהקדוש  ָל"ה  ְ ְוַהּשׁ
ֵמֵהיָכן  ְלַהְקׁשֹות  ֵיׁש  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ָהֲאִר"י,  ִמּגּוֵרי  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ת'  ּבָ ׁשַ
ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְוֵחילֹוָתיו  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ אּו  ּבָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ד  ִמּיָ ִנְכָנִסים  יִקים  ּזִ ַהּמַ ל  ּכָ ַוֲהֵרי  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ָהָיה  לֹא 
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ הֹום  ַהּתְ ְלעֶֹמק  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְלֻנְקָבא 
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ֵליל  ּבְ ְלֵביתֹו  ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ֵהם  ְוֵכיַצד  מח(,  בראשית  )זוה"ח   ַהּזֹוַהר 
ת. ּבָ ׁשַ

ֵליל  ֵמַח ּבְ ר ָאָדם ֶזה לֹא ָהָיה ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ת', ׁשֶ ּבָ ּקּוֵני ׁשַ ַעל ַה'ּתִ ּוֵבֵאר ּבַ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ת, ַעל  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ רּוִים  ּתֹו לֹא ָהיּו ׁשְ ְוִאׁשְ ת, ְוהּוא  ּבָ ׁשַ
ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמא  ּדִ ְקָבא  ִמּנֻ ֵחילֹוָתיו  ְוָכל  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  הֹוִציא  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 
ׁשֹוִרים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ רח"ל,  ְלֵביתֹו  ֶוֱהִביָאם  ָעָליו  אֹוָתם  ָרה  ְוִהׁשְ
ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ּוְבָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ְוֵחילֹוָתיו  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ

ֵבית רח"ל. ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוֵמֶהם 

בּוַע ָ ּוְבָרָכה ְלָכל ְימֹות ַהּשׁ ִמיָרה  ׁשְ

ֵמַעְצבּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמר  ִנׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהָרָמ"ק  ּוֵבֵאר 
ָכל  ּבְ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְוַלִחיצֹוִנים  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ְרׁשּות  ֵאין  ּוַמְחלֶֹקת, 
ְחלֶֹקת ֵהן ִמּכֹחֹות ַהס"מ  ל ָהַעְצבּות ְוַהּמַ ּכָ ֵני ׁשֶ ּלֹו. ְוזֹאת ִמּפְ בּוַע ּכֻ ָ ַהּשׁ
ֵביתֹו  ּבְ ּוַמְחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ַלֲעׂשֹות  ּכָֹחם,  ָכל  ּבְ ֲחֵפִצים  ֵהם  ׁשֶ זּוגֹו,  ּוַבת 
יֹום  ָטטֹות ּבְ ֵמִחים ְמאֹד ֵמַהּקְ ת, ְוֵהם ֶנֱהִנים ּוׂשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ל ָהָאָדם ּבְ ׁשֶ
ִלְגרֹם  ְלַנּסֹות  ֵדי  ּכְ ִהיא,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ְרִדיָפָתם  ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוֵפרּוד ֵאֶצל ָהָאָדם  ְקָטָטה 

ִהיא  ִלּפֹות  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִליָטה  ׁשְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְחלֶֹקת.  ְוַהּמַ ָהַעְצבּות 
ִאים  ּבָ ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ַעְצבּות  ְמִריָבה אֹו  ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ֲאָבל  ָלל,  ּכְ

ל ַמהּוָתם.  ּכָ זֹו  י  ּכִ ם  ִקים ׁשָ ְוִנְדּבָ ְלָמקֹום ֶזה 

ל ָהָאָדם,  ְלֵביתֹו ׁשֶ ְוֵחילֹוֶתיָה  ְטָרא ָאֳחָרא  ַהּסִ יָעה  ַמּגִ ר  ְוָלֵכן כֲאׁשֶ
ל ַמהּוָתּה  ּכָ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ַ ָכל יֹום ַהּשׁ ֵביתֹו ּבְ ַנֲעׂשֹות ְקָטטֹות ּוְמִריבֹות ּבְ
ל ַהִחיצֹוִנים  ְטָרא ָאֳחָרא ִהיא ַמֲחלֶֹקת ּוְמִריָבה, ְוָכל ִעְנָיָנם ׁשֶ ל ַהּסִ ׁשֶ
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ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ּוָמדֹון  ִריב  ַלֲעׂשֹות  ַרק  הּוא  ִלּפֹות  ְוַהּקְ
ל  ּכָ ם  ׁשָ ִיְהיּו  ְלֵביתֹו  ִאים  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ם.  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ יּוְכלּו  ֵהם  ֶזה 

ּוְמִריבֹות רח"ל. ת ְקָטטֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ

ִנְדִחים  ת, ֵהם  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַעְצבּות  ְחלֶֹקת  ּכֹחֹו ִמּמַ ָכל  ּבְ ִנְזָהר  ר ָהָאָדם  ְוַכֲאׁשֶ
ְלַעְצבּות  ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהּפִ ּכָֹחם  ָכל  ּבְ ים  ְמַנּסִ ֵהם  ְוָלֵכן  ַלֲחלּוִטין. 
ָטָטה  ְוַהּקְ ֶזה.  יֹום  ּבְ ִליָטה  ׁשְ ֵהא ָלֶהם  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוַמְחלֶֹקת 
ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ּבְ ִהיא  ָהַעְצבּות  ׁשֶ א  ֶאּלָ ׁש,  ַמּמָ ֶאָחד  ִעְנַין  ֵהן  ְוָהַעְצבּות 
אן  ּכָ ַעד  ֵרֵעהּו.  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִהיא  ִריָבה  ְוַהּמְ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ  – ָהָאָדם 

ל ָהָרָמ"ק. ָבָריו ׁשֶ ּדְ

ּוְמֹבָרְך לֹום  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
הסעודה  הנהגת  שער  )פע"ח  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְמבָֹרְך".  לֹום  ׁשָ ת  ּבָ "ׁשַ
לֹום  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ְיֵתיָרה  ְמָחה  ּוְבׂשִ קֹול ָרם  ּבְ ּתֹאַמר  ְלֵביְתָך  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ ּכְ  פרק א(: 

ּוְמבָֹרְך.

לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ֶאת  ְמָבְרִכים  ְוָאנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוָהַאְחדּות 
ְזּכֹר זֹאת  ּיִ ֵדי ׁשֶ לֹום. ּוְכמֹו ֵכן זֹאת ּכְ ָ ת ַהּשׁ ְרּכַ ִהיא ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְלִבְרּכַ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְוִיּזָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְכִניָסָתּה  ּבִ ָהָאָדם 
יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ֲחֵבָריו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלָבֵרְך  נֹוֲהִגים  ָאנּו  ָלֵכן  ה.  ְלּכָ ַהּמַ

לֹום".  ת ׁשָ ּבָ ת "ׁשַ ִבְרּכַ ּבְ

לֹום  ְוׁשָ ת – ַאְחדּות  ּבָ ַ ָהֵעָצה ְלאֹור ַהּשׁ

"יֹוָמא  ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵכן  ּלָ ׁשֶ רה(,  )ח"ב  ַהּזַֹהר  עֹוד  ּומֹוִסיף 
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ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ יֹום  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ יֹום  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ  - ָמָתא"  ִנׁשְ ּדְ
ְמִאיָרה  ּבֹו  ׁשֶ ַהּיֹום  הּוא  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶהָאַרת 
ת, ִהיא  ּבָ ַ ל ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ל ֶאת ָהאֹור ַהּגָ ָמה, ָלֵכן ָהֵעָצה ְלַקּבֵ ׁשָ ֶהָאַרת ַהּנְ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְיֵדי ָהַאְחדּות ִעם  ַרק ַעל 

ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ו,  ַיְחּדָ ְמֻאָחִדים  ִמיד  ּתָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ּנְ ּבַ י  ּכִ
רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאַחת",  "ֶנֶפׁש  ֵהם  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ִמְתַאֵחד  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ט(. 
ָמתֹו  ִנׁשְ ְיֵדי ֶזה  י ַעל  ּכִ ּלֹו,  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ם ֶהָאַרת  ּגַ ּבֹו  ִאיר  ּתָ ׁשֶ הּוא זֹוֶכה 
ם הּוא ָיכֹול  ְך ּגַ ּכָ ָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי  ה ַעם ִיׂשְ ּזֶ ָלִלית ׁשֶ ָמה ַהּכְ ׁשָ ּנְ ּבַ ִנְכֶלֶלת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה 

סּוק  ַהּפָ ַעל  טו(  פ"ח  השירים  שיר  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִמיִעִני":  ַהׁשְ ְלקֹוֵלְך  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ים  ּנִ ּגַ ּבַ ֶבת  "ַהּיֹוׁשֶ
ָלֶהם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵנִסּיֹות,  ּכְ י  ְלָבּתֵ ִאים  ּבָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ְקָרִאים  ֵרת ַהּנִ ָ ְמעּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ְתִפּלָ יהּו ֶאת קֹוְלֶכם ּבִ ַהְגּבִ
ֶאָחד  אּו  ַקּנְ ּתְ ְולֹא  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְנאּו  ׂשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֶכם,  ְעּתְ ּדַ ּוְתנּו  "ֲחֵבִרים". 
ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ׁשּו  ַבּיְ ּתְ ְולֹא  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִריב  ַחְרְחרּו  ּתְ ְולֹא  ֲחֵברֹו,  ּבַ
ָלֶהם  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפַני,  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  יֹאְמרּו 
א  יֵניֶהם, ֶאּלָ ְנָאה ְוַתֲחרּות ּבֵ ָאה ְוׂשִ ּה, ַוֲהֵרי ֵאיָבה ְוִקּנְ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבָ

לֹום.  ׁשָ ּבְ ִמים אֹוָתּה  ם ְמַקּיְ ַאּתֶ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ לֹום  ָ ת ַהּשׁ ְסֻגּלַ

ָנם ִנְסיֹונֹות  ת ֶיׁשְ ּבָ ת ּוְבׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ְך ּבְ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ּומּוָבא ּבַ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָכְך.  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ָהָאָדם  ְוַעל  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ דֹוִלים  ּגְ
ֶעֶרב  ּבְ ְנָחה  ַהּמִ ֲעלֹות  'ּכַ קם(:  )אות  ע  ֶאְצּבַ ּבְ מֹוֶרה  ִסְפרֹו  ּבְ ַהִחיָד"א 
ּוֵבין  ּתֹו  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ ְלַמְחלֶֹקת  ן  ְמֻסּכָ ֵעת  הּוא  ה  ִהּנֵ  - קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
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ְוָהִאיׁש  ִריב.  ְלַחְרֵחר  ה  ַהְרּבֵ טֹוַרַחת  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ְרִתים,  ַהְמׁשָ
ׁש  ְיַבּקֵ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ָדה,  ְוַהְקּפָ ּלֹא ְיעֹוֵרר ׁשּום ַמֲחלֶֹקת  ִיְצרֹו ׁשֶ ֵרא ָיכֹף  ַהּיָ

לֹום'. ׁשָ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ֲחלֶֹקת  סֹוד ַהּמַ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ וירא(,  )פרשת  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ַעל  ֵביתֹו  ּבְ ָלל  ּכְ ָהָאָדם  ִיְכַעס  לֹא 
אי  ַוּדַ ְרָתיו,  ְמׁשָ אֹו  ָניו  ּבָ אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ּוְמִריָבה  ְקָטָטה  ה  ָהעֹוׂשֶ ָאָדם 
ַחת  ִמּתַ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ָלה  ְכׁשֵ ַהּמַ ַעל  ָלִריב  לֹו  ְוָראּוי  ִעּמֹו,  ין  ַהּדִ ׁשֶ לֹו  ִנְרֶאה 
ִאם  ׁשֶ ָיִבין  ָקְדקֹודֹו,  ּבְ לֹו מַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֱאֶמת  ּבֶ ַאְך  ִית.  ַהּבַ ִעְנְיֵני  ּבְ ָיָדם 
ה  ם, ְוֵאין ֶזה ַמֲעׂשֵ ה ֵמִאּתָ ַחת ָיָדם, ֵאיֶנּנּו ַנֲעׂשֶ ָיָצא ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול ִמּתַ

ֵעת ַהִהיא.  ּבָ ּוָמדֹון  ְלַחְרֵחר ִריב  ֵדי  ּכְ ָטן  ׂשָ ה  א הּוא ַמֲעׂשֵ ֶאּלָ ְיֵדיֶהם, 

ִעְנְיֵני  ּבְ יָלם  ּוַמְכׁשִ ֵרת  ַהְמׁשָ אֹו  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶנֶגד  ּכְ עֹוֵמד  ָטן  ַהּשָׂ ְוִאם 
ִלְדחֹות  ּכָֹחם  ָמה   - ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ן  ְמֻתּקָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ִית  ַהּבַ
חֹו? ִמי ֶזה  ָטן ּוְלַנּצְ ֵחם ִעם ַהּשָׂ ּיּוַכל ְלִהּלָ ָטן? ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ה ׂשָ ַמֲעׂשֵ
ְרֶאה ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול  ּיִ ׁשֶ ל ִאיׁש ֵמִבין, ּכְ ן ּכָ יו? ַעל ּכֵ ְחּתִ ְוִנּצַ י  יֹאַמר ָיכְֹלּתִ
ְרָתיו  ּוְמׁשָ ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  ָמה  ַאׁשְ ים  ָיׂשִ לֹא  ִית,  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבָ רֹון  ְוִחּסָ
ֱאֶמת  י  ּכִ ַתְבנּו,  ּכָ ׁשֶ ַהּזֹאת  לּות  ַהִהְתַנּצְ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ א  ֶאּלָ ם,  ִאּתָ ָלִריב 
ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ לֹו  ְוטֹוב  ֵעס,  ִיְתּכַ ְולֹא  ם  ִאּתָ ָיִריב  ְולֹא  ּתֹק  ִיׁשְ ְוָאז  ִהיא, 

א. ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ָטן  ָהָיה ַהּשָׂ ים ׁשֶ ָמָרא )גיטין נב( ַעל אֹוָתם ֲאָנׁשִ ֶרת ַהּגְ ַסּפֶ ּמְ ּוְכמֹו ׁשֶ
י  ן ַרּבִ ּמֵ יֵניֶהם. ְוִהְזּדַ דֹוָלה ּבֵ ת ַלֲעׂשֹות ְמִריָבה ּגְ ּבָ ֵליל ׁשַ ֶהם ּבְ ֶרה ּבָ ִמְתּגָ
ַמע  ְוׁשָ לֹום.  ׁשָ ָעׂשּו  ׁשֶ ַעד  ם  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ תֹות  ּבָ ׁשַ לֹוׁש  ׁשָ ְלִעיָרם  ֵמִאיר 
ָאָדם  אֹותֹו  ֶאת  ֵמִאיר  י  ַרּבִ הֹוִציא  ׁשֶ 'אֹוי  ָטן:  ַהּשָׂ ָרא  ּקָ ׁשֶ ֵמִאיר  י  ַרּבִ
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ה ְמִריָבה, הּוא ַמֲחִזיק  יד ְועֹוׂשֶ ְקּפִ ּמַ יתֹו'. ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ָטן( ִמּבֵ הּוא ַהּשָׂ )ׁשֶ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ְוָגַבר  ְמָגְרׁשֹו  ּוְלֵהֶפְך הּוא  ָטן,  ַהּשָׂ ל  ָיָדיו ׁשֶ

ֶעֶרב  ּבְ ּדֹוִדי  ְלָכה  ֲאִמיַרת  ּבַ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַחי'  ִאיׁש  ן  ַה'ּבֶ ּומֹוִסיף 
י אֹות  ּכִ ַאֲהָבה,  'ּבֹוִאי' עֹוֶלה  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ִלי  ִנְרֶאה  ם  "ּגַ ת:  ּבָ ׁשַ
ְואֹוְמִרים  'ַאֲהָבה',  אֹוִתּיֹות  'ּבִֹאי'  ְוָאז  ֵהִהי"ן,  י  ּתֵ ִלׁשְ ֶנְחֶלֶקת  יּו"ד 
ת ָהַאֲהָבה  ִמּדַ ר ּבְ ֵ ה ָצִריְך ְלִהְתַקּשׁ י ַעּתָ ז ּכִ ָעִמים 'ּבֹוִאי', ְלַרּמֵ לֹוׁש ּפְ ׁשָ
ְחלֶֹקת, ּוְכמֹו  ְנָאה ְוַהּמַ ה, ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּשִׂ ִדּבּור ּוְבַמֲעׂשֶ ּבְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ
ִאיׁש  ן  ַה'ּבֶ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ְפָלִאים  ַהּנִ ָבָריו  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ִחיָד"א.  אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ַחי'. 

ֶצר  ַהּיֵ ֶרה  ִמְתּגָ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ְלֵמִדים  ָאנּו  ְך  ִמּכָ
ּנּו  ִמּמֶ ִלְמנַֹע  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָדה.  ְוַהְקּפָ ַכַעס  ּבְ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ְמאֹד  ָאָדם  ּבָ ָהָרע 
ָצִריְך  ְוָלֵכן  לֹום.  ּוְבׁשָ ַאְחדּות  ּבְ לּוי  ּתָ ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת 
ֲעדֹו  ַע ּבַ ַסּיֵ ּיְ ׁש ֵמה' ׁשֶ ל ּוְלַבּקֵ ּלֵ ה ִלְפֵני ֵכן, ּוְלִהְתּפַ ִפּלָ ים ּתְ ָהָאָדם ְלַהְקּדִ
ת  ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ עֹות ְלחּוצֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ יד ּבְ ּלֹא ִיְכַעס ְולֹא ַיְקּפִ ְעְזֵרהּו ׁשֶ ַוּיַ
ַיְפִסיד  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ָחִליָלה  לֹום  ָ ַהּשׁ ִיְתַקְלֵקל  ּלֹא  ְוׁשֶ

ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְפָלָאה ׁשֶ ַהּנִ ָעה  ּפָ ֶאת ַהַהׁשְ

ְמאֹד  ָהָאָדם  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ַעְצָמּה,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֵהן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ֵהן  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ יד  ְלַהְקּפִ ְולֹא  ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ
ְפָלָאה  ַהּנִ ִתיקּות  ְוַהּמְ ָהֲעֵרבּות  ֶאת  ִלְטעֹם  ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ְפָלָאה סֹוד ַהְצָלָחתֹו ַהּמֻ

ה אֹותֹו  ַלּוֶ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלִבְרָכָתּה  ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ָהָיה  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ֻמְפָלא  ִסּפּור  ָחׁשּוב.  ַרב  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

ר: ִסּפֵ ְוָכְך הּוא  ה,  ְרִאּיָ ֵעד 
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ּדֶֹפן,  צּוָרה יֹוֵצאת  ּבְ יו  ָכל ַמֲעׂשָ ּבְ ר, ַמְצִליַח  ֲאִני ְמַדּבֵ הּוִדי ָעָליו  ַהּיְ
ָרָכיו ְוִעְנָיָניו. ָכל ּדְ ה אֹותֹו ּבְ א ֻמְפֶלֶגת ְמַלּוָ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ּיַ ּסִ ר ָעָליו ׁשֶ ְוִנּכָ

ָתּה  ְוִסּבָ ְמקֹוָרּה  ָמה  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ְמאֹד,  ְך  ּכָ ַעל  אִתי  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָתִמיד 
ֶעֶרב  ּבְ ְלֵביתֹו  ַעם  ּפַ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל,  ּלֹו.  ׁשֶ ִדיָרה  ַהּנְ ַהַהְצָלָחה  ל  ׁשֶ
א  ְעּתָ ְלִסּיַ זֹוֶכה  ַמּדּוַע הּוא  י  ֵהַבְנּתִ ֻמְפָלא,  ה  ְלַמֲעׂשֶ ְוָהִייִתי ֵעד  ת,  ּבָ ׁשַ

זֹו. ּכָ א  ַמּיָ ׁשְ

ַההּוא,  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ִהיִתי  ׁשָ ּבֹו  ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָמֲעָדה  ּוְלֶפַתע  ָיֶדיָה,  ּבְ כּוִכית  ִמּזְ ֶמן  ׁשֶ ְקּבּוק  ּבַ ִית  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  ָאֲחָזה 
ֶמן,  ֶ ְקּבּוק ַהּשׁ ם ֶאת ּבַ יָלה ּגַ ִהיא ַמּפִ ֵדי ׁשֶ ַרְגֶליָה, ְוָנְפָלה ָאְרָצה, ּתֹוְך ּכְ ּבְ
ָקר  ַהּיָ זּו ַעל ָהִרהּוט  ֻהּתְ ַרּבֹות  ֶמן  ׁשֶ ר ִטּפֹות  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְרִסיִסים,  ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֶנת.  ּוְמֻסּכֶ ִלְהיֹות ֲחָלָקה  ה ָהְפָכה  ָהִרְצּפָ ַאף  ְוַכּמּוָבן ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ָסלֹון  ּבְ

ָמה  ְלמּול  ּוְכֶאֶפס  ַאִין  ּכְ ָהָיה  ֶזה,  ְלֶרַגע  ַעד  ָרה  ּקָ ׁשֶ ָמה  ֲאָבל 
ְקּבּוק,  ִביַרת ַהּבַ ֶעֶצם ׁשְ י ּבְ אֹות. ִאם לֹא ָהָיה ּדַ ּקֹות ַהּבָ ּדַ ּבַ ִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ
ֶאת  ַבְרּתָ  ׁשָ 'ַמּדּוַע  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ְעָלּה  ּבַ ַעל  ִלְצעֹק  ה  ָ ָהִאּשׁ ה  ֵהֵחּלָ

ְקּבּוק'... ַהּבַ

לּו  ַהּלָ ַהּמּוָזרֹות  ָענֹות  ַהּטְ ְלנַֹכח  ִאים  ּתָ ִמׁשְ ָעְמדּו  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ל  ּכָ
ָהיּו  ם  ּלָ ּכֻ ן  ּכֵ ׁשֶ ָמתֹו,  ַאׁשְ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַעל,  ַהּבַ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ַעּתָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

ה!  ָ א ָהִאּשׁ ֶאּלָ ְקּבּוק,  ַהּבַ ַבר ֶאת  ׁשָ ּלֹא הּוא  ׁשֶ ְלָכְך  ֵעִדים 

ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ה  'ָלּמָ ְעָלּה  ּבַ ַעל  ִלְצעֹק  יָכה  ִהְמׁשִ ִהיא  ֲאָבל 
ֵפְך?'  ָ ה לֹא ִיּשׁ ּזֶ ת? ַמּדּוַע לֹא ִנְזַהְרּתָ ׁשֶ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ ְוָקא ִלְפֵני ּכְ ה ּדַ ֵאּלֶ ּכָ

ה ְמאּוָמה!  ַעל לֹא ָעׂשָ ַהּבַ ׁשֶ ּכְ ָאמּור,  ּכָ ְוָכל זֹאת,  ְוכּו'. 

ֶאת  ַתח  ּפָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹוִתי.  יַע  ִהְפּתִ ה,  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ַהּבַ ה  ְוִהּנֵ
ָהָיה  ׁשֶ ַוֲהַגם  ה,  ָ ָהִאּשׁ ל  ׁשֶ מּוָבנֹות  י  ְלּתִ ַהּבִ ַצֲעקֹוֶתיָה  ַלְמרֹות  יו.  ּפִ
רֹוָצה  ֶאת  'ָמה  ִסְגנֹון  ּבְ ִים,  ַאּפַ ַאַחת  ָמָנה  ָלּה  יב  ְלָהׁשִ רּותֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ
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ים ָיד ְלִפיו,  ַעל ָלׂשִ יף ַהּבַ ְקּבּוק', ֶהְעּדִ י ֶאת ַהּבַ ַבְרּתִ י, ַהִאם ֲאִני ׁשָ ּנִ ִמּמֶ
ה ַאַחת.  ּלָ ּמִ ּבַ ְולּו  ְלָהִגיב  ְולֹא 

ָהִאיׁש  ֵחֵרף  ָחת,  ֵיַדע  לֹא  יץ  ּוְכַאּמִ ַזִין,  ְכִלי  ּבִ ד  ַהְמֻצּיָ ִגּבֹור  ּכְ
ֵמרֹב  י  ַנְפׁשִ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ָהַרב,  ר  ְמַסּפֵ ַוֲאִני,  ַתק!  ְוׁשָ ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ַההּוא 

ֲעלּות.  ִהְתּפַ

ֵמֵהיָכן  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ָהרּוחֹות,  עּו  ְרּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ֵדי ְלָהִניַח ֶאת  ים, ּכְ ִמּלִ ן ְלָתֲארֹו ּבְ ׁש לֹא ִנּתָ ּמָ ּמַ ה, ׁשֶ ָלַקח ֶאת ַהּכַֹח ַהּזֶ
י  ָאַמְרּתִ ַמְלָאְך',  מֹו  ּכְ ּקֹות  ּדַ אֹוָתן  ּבְ ִנְרֶאה  ָהִייָת  'ֲהֵרי  ְלִפיו?  ְחסֹום  ַהּמַ

ה'! ֵאּלֶ ּכָ ִלְדָבִרים  ל  לֹו: 'ַרק ַמְלָאְך ְמֻסּגָ

דֹול,  ַהּגָ יֹון  ּסָ ַהּנִ יַע  ַמּגִ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ית,  ֵראׁשִ ָאַמר  הּוא  ְוָכְך 
ַעל  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֶאֱעמֹד  ִאם  ְוִלְראֹות  אֹוִתי  ִלְבּדֹק  רֹוִצים  ַמִים  ָ ּוַבּשׁ
ִויִהי  יֹון,  ּסָ ּנִ ּבַ עֹוֵמד  ֲאִני  ׁשֶ י  ְוֶהְחַלְטּתִ ִית,  ַהּבַ לֹום  ׁשְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ַעְצִמי 

ָמה!

אֹון  גֹון ַהּגָ ָרֵאל ּכְ דֹוֵלי ִיׂשְ י ְלַעְצִמי: ִאם ֶאָחד ִמּגְ ְבּתִ ִני. ָחׁשַ ְוָדָבר ׁשֵ
ָהִייִתי  ְוִכי  ִית,  ּבַ ּבַ י,  ְלִצּדִ ו  ַעְכׁשָ אן  ּכָ ִנְמָצא  ָהָיה  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ
ָבִרים  ּדְ ּה  ֶנְגּדָ ּכְ ר  ְלַדּבֵ ֵמֵעז  ָהִייִתי  ְוִכי  ַטֲענֹוֶתיָה?  ַעל  י  ּתִ ְלִאׁשְ יב  ֵמׁשִ

ים? ָקׁשִ

ֶאת  עֹוֵזב  ַההּוא  אֹון  ַהּגָ ָהָיה  ֵמִגיב,  ָהִייִתי  ִאם  י  ּכִ ּלֹא,  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ
ֶזה ָהֶרַגע! ּבָ יִתי  ּבֵ

ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאְמָנם  ְלַעְצִמי  י  ְוָאַמְרּתִ ַלֲחׁשֹב  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ְוָאז 
ִנְמָצא  ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל  אן,  ּכָ ִנְמָצא  לֹא 
לֹא  ְוִאם  יֵניֶהם',  ּבֵ ִכיָנה  ׁשְ  - ָזכּו  ה  ָ ְוִאּשׁ 'ִאיׁש  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ י,  ִאּתִ אן  ּכָ

נּו!!! ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֵיֵצא ִמן  ר ַעל ַעְצִמי ֲהֵרי ַהקב"ה  ּבֵ ֶאְתּגַ
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ִלי  ֶוה  ָ ּשׁ ׁשֶ רּוָרה  ּבְ ַהְחָלָטה  ִליֵדי  ֱהִביאּוִני  לּו  ַהּלָ בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ
ה  ׁשֶ ַהּקָ יֹון  ּסָ ַהּנִ ֶאת  י  ַלְחּתִ ּצָ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ָמה!  ִויִהי  ר,  ּבֵ  ְלִהְתּגַ

ה. ַהּזֶ

ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהַהְצָלָחה  סֹוד  ֶאת  י  ֵהַבְנּתִ ָבר  ּכְ ו  ַעְכׁשָ
ה )שמחה  ְפָלא ַהּזֶ ּפּור ַהּמֻ ם ָהַרב ֶאת ַהּסִ יו, ִסּיֵ ָרָכיו ּוַמֲעׂשָ ָכל ּדְ ַההּוא ּבְ

לבית עמוד תקכו(. 

ְלֵביתֹו  ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
ד  ַכּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֵביתֹו  ּבְ ִלְכֹעס  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  אֹוָתּה 
ּוְבטּוב  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵאין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵביתֹו  ּבְ ׁשֹוָרה  ִהיא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְלַבב, 
ֲאִריכּות ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִמְצָוה,  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ  ַהּשׁ

ּזַֹהר. ּבַ

אֹותֹו  ה  ַלּוֶ ּתְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ה  ִהּנֵ
דֹוָלה  ּגְ ַהְצָלָחה  ֶרה  ׁשְ ּתִ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ְוִתְהֶיה 
מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ִעְנָיָניו  ָכל  ּבְ ַיְצִליַח  ְוהּוא  ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ
יק )בראשית לט ג(: ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיׁש  ּדִ ֱאַמר ֵאֶצל יֹוֵסף ַהּצַ ּנֶ ׁשֶ
זֹוֶכה  הּוא  ִמיד,  ּתָ ִעּמֹו  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ַמְצִליַח, 

ָיָדיו. ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִמיד  ּתָ רּוָיה  ָרָכה ׁשְ ְוַהּבְ ִעְנָיָניו,  ָכל  ּבְ ְלַהְצָלָחה ֻמְפֶלֶגת 

ֵעדּות נֹוָרָאה
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַעל  ְמרּו  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֵמֲאׁשֶ שיֹוֵתר  ידוע   ה   ְוִהּנֵ
ְלָכְך  ַנאי  ַהּתְ ֲאָבל  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ל  ִמּכָ ֲעֵליֶהם  ה  ְוֵהֵגּנָ ְמָרה  ׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
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ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוֵכן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ִהירּות  ַהּזְ הּוא 
ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ ְלַקּבֵ יּוַכל ָהָאָדם  ָיָדם  י ַרק ַעל  ּכִ ַעְצָמּה. 

ַחס  הּוא  ָעלּול  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ַמֲחלֶֹקת  ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ִאם  ֲאָבל 
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵהִעיד  ׁשֶ מֹו  ּכְ ושלום.  חס  ְך  ִמּכָ ַגע  ְלִהּפָ ַאף  לֹום  ְוׁשָ
ה  ְרִאּיָ ֵעד  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ לה(  אות  כז  סימן  החיים  )כף  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ָפָלאִג'י 
ת ְלֵעת ֶעֶרב  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָהְיָתה ּבֹו ַמֲחלֶֹקת ּוְקָטָטה ּבְ ִית ׁשֶ ָכל ּבַ ּבְ ְלָכְך ׁשֶ
ֵיְצאּו  ְולֹא  ֵניֶהם  ּפְ ֶנֶגד  ָרָעה  י  ּכִ ה  ּוְמֻנּסֶ דּוק  ּבָ ָהָיה   - ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ אֹו 

ִלְצַלן. עכ"ל.  ַרֲחָמָנא  ֵאיֶזה ִמְקֶרה ַרע,  ּבְ בּוַע  אֹותֹו ׁשָ ּבְ ים  ְנִקּיִ

ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ לה(,  כז  סימן  חי  לכל  )מועד  ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ְוָכַתב 
ְיֵדי  ַעל  ָהְיָתה  ָהֲאִריָז"ל  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ת  ִסּבַ ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְלִמיִדים  ַהּתַ ין  ּבֵ ְקָטָטה  ָהְיָתה  ׁשֶ
דֹוׁש.  דֹול ְוַהּנֹוָרא ָהֲאִר"י ַהּקָ אֹור ַהּגָ ְדנּו ֶאת ַהּמָ ְך ִאּבַ ָהֲאִר"י. ְוַעל ְיֵדי ּכָ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם  ָיִבין  ה  ּוִמּזֶ

ת ַעְצָמּה.  ּבָ ּוְבׁשַ

ִעיר  ּבָ י  ִהְתּגֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּכְ תקע"ה  ַנת  ּוִבׁשְ ָפָלאִג'י:  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ּומֹוִסיף 
י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ֵביִתי  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ִאְזִמיר, 
י  ְוָהַלְכּתִ ַמֲאָכל.  ַבר  ּדְ ֵאיֶזה  ַעל  יֵניֶהם  ּבֵ ִמְתקֹוְטִטים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ּוְבָכל  יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ׁשָ ָעׂשּו  ד  ִמּיָ ְוֵהם  ֶאְצָלם,  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְלֵביָתם  ד  ִמּיָ
ִלי  ְוָאַמר  ְך,  ּכָ ַעל  ִלי  מֹוֶדה  ָהָיה  אֹוִתי,  ּפֹוֵגׁש  ֵכן  ׁשָ אֹותֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַעם  ּפַ
ל ָאָדם  ּכָ ִיְלַמד  ְך  ּוִמּכָ ָלל.  ּכְ ְלִהְתקֹוֵטט  ּלֹא  ׁשֶ ִנְזָהר  ָהָיה  יֹום  אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ

ל ָאָדם ַלֲחֵברֹו. עכ"ד. ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ין ׁשָ ּכִ ְלַהׁשְ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוָהַעְצבּות  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ
ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ִלּפֹות  ְוַלּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַלּסִ ִליָטה  ּוׁשְ ּכַֹח  נֹוֵתן  ָהָאָדם 
נֹות  ְוַהֻחְרּבָ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ נֹוְבִעים  ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ נט(,  אחרי  )זוה"ח  דֹוׁש  ַהּקָ

ִלְצַלן. ַרֲחָמָנא 
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ָתּה  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ָהָאָדם  ּגֹוֵרַע  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  נֹוָסף  ְוַטַעם 
ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא  ַמהּוָתּה  ל  ּכָ ׁשֶ קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ הּוָתּה  ּוִמּמַ
ְמקֹור  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּפֹוֵגם  הּוא  ּוְבָכְך  קע"ו(,  קורח  )זוהר 

ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ּנָ ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ָרָכה  ַהּבְ
ָרֵאל. ִיׂשְ ְוַהֲהָגָנה ְלָכל ַעם 

ָלה ֲחָזָקה ַקּבָ

ָיִמים ֵאּלּו לֹא ִיְכַעס ְולֹא  ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו, ׁשֶ ל ָאָדם ָצִריְך ְלַקּבֵ ְוָלֵכן ּכָ
ְלֶאָחד  ּוְלָהִעיר  ְלהֹוִכיַח  הּוא  ָחֵפץ  ִאם  ְוַאף  יתֹו.  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ יד  ַיְקּפִ
ָאר ְימֹות  ׁשְ ה זֹאת ּבִ ִית ַעל ֵאיזֹו ַהְנָהָגה ָהְראּוָיה ְלִתּקּון, ַיֲעׂשֶ ֵני ַהּבַ ִמּבְ
יל ֶאת ָהָאָדם  ְלַהּפִ ָטן  ֶרה ְמאֹד ַהּשָׂ ָיִמים ֵאּלּו ִמְתּגָ ּבְ ׁשֶ ֵני  בּוַע. ִמּפְ ָ ַהּשׁ
ְמִריָבה  אֹו  ִלְקָטָטה  ְך  ּכָ ִמּתֹוְך  ָהָאָדם  ִיּפֹל  ּוְבַקּלּות  ּוַמְחלֶֹקת,  ְלַכַעס 
ַיֲעבֹר  ְולֹא  חֹק  ְלַעְצמֹו  ָחָזק  ֵדר  ּגָ ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ְוָלֵכן  לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ֵני  ְך" ֶאת ּבְ ת ֵאינֹו "ְמַחּנֵ ּבָ ת ּוְבֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ ּבְ ַהְחָלָטה ֲחָזָקה ׁשֶ ְוַיְחִליט ּבְ
ָהָאָדם  ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָבר.  ּדָ ׁשּום  ַעל  ָלל  ּכְ ָלֶהם  ֵמִעיר  ְוֵאינֹו  יתֹו  ּבֵ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְלנַֹעם ְקֻדּשׁ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמְחלֶֹקת,  ַעס  ּכַ ל ִמיֵני  ִמּכָ

ֹבֵתיֶכם  ֹכל ֹמׁשְ ּבְ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש 

'ַאְגָרא  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ינֹוב  ִמּדִ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  לה(  )שמות  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ ויקהל(,  )פרשת  א'  ָכּלָ ּדְ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ז  ְמֻרּמָ ּבֹו  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ
ֵאיָנם ֲהגּוִנים  ָבִרים ׁשֶ ּדְ ר הּוא רֹוֶאה  ֲאׁשֶ ּכַ ימֹות ַהחֹל,  ּבִ ָהָאָדם ִלְכעֹס 
י  ַלּפֵ ַעס ִיְהֶיה ַרק ּכְ ַהּכַ ָאז ָצִריְך ׁשֶ יתֹו, ׁשֶ ֵני ּבֵ ְוהּוא ָצִריְך ְלהֹוִכיַח ֶאת ּבְ
ימֹות  ּבִ ַרק  הּוא  ֶזה  ם  ּגַ  - לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלּבֹו  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֵנס  ִיּכָ ּלֹא  ְוׁשֶ  חּוץ 

ַהחֹל.
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ְמָחתֹו  ׂשִ ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַהְראֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל 
ִנים  ּפָ ַמְרֶאה  א  ֶאּלָ פַֹעל,  ּבְ זֹאת  ַמְרֶאה  ֵאינֹו  ְוִאם  ֶזה,  יֹום  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ
ְמבָֹאר  ּכַ ְלָאִכים,  ַהּמַ ִקים  ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּגֹוֵרם  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַעס,  ּכַ ל  ׁשֶ
י  ַלּפֵ ּכְ ִנים  ַהּפָ ַכַעס  ּבְ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכעֹס  ָאסּור  ְוָלֵכן  דֹוׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

ְלַבד. ּבִ חּוץ 

כֹל  "ּבְ ַעס,  ַהּכַ ֵאׁש  ּזֹו  ׁשֶ  - ֵאׁש"  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ַרק  ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ֲעׂשּו  ּתַ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאִפּלּו   - בֵֹתיֶכם"  מֹׁשְ
ִלְכעֹס  ַהחֹל  ימֹות  ּבִ ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ ִמְצָוה  ְלצֶֹרְך  ַוֲאִפּלּו  ְלַבד,  ּבִ ִנים  ַהּפָ ַעס  ּכַ
י ֵיׁש ְלַהְראֹות ַאף  ּכִ ת ַאף זֹאת ָאסּור,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַבד, ֲאָבל  ּבִ ִנים  ַעס ַהּפָ ּכַ
ַעּמֹו  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ַרק  חּוץ  י  ַלּפֵ ּכְ
ֵבית ר ָהְיָתה ְטמּוָנה ּבְ ת, ֲאׁשֶ ּבָ ַ זֹאת ֶאת יֹום ַהּשׁ דֹוָלה ִויָקָרה ּכָ ָנה ּגְ  ַמּתָ

ָנָזיו.  ּגְ

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ ְלִאית  ּפִ ְיׁשּוָעה 

הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְביֹום  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעס  ֵמַהּכַ ָהָאָדם  ְזָהר  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ה  ְוִיְזּכֶ ָרָכה,  ַהּבְ ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְלִבְרָכָתּה  זֹוֶכה 
מֹו  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבַ ׁשַ ְזכּות  ּבִ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ָמה  ָכל  ּבְ ע  ׁשַ ְלִהּוָ יָלא  ִמּמֵ

ִליָט"א: ׁשְ ֵטין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ

ר: ִסּפֵ ְוָכְך הּוא  ב,  ָלנּו ִמְכּתָ ַלח  ַאְבֵרְך ֵמָהִעיר ֵחיָפה ׁשָ

י  ּתִ ִאׁשְ ל  ׁשֶ ְלהֹוֶריָה  ִלְנסַֹע  ְצִריִכים  ַהְינּו  ֶאָחד  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ
ת,  ּבָ ְלׁשַ נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ ַאַחת  ה  ְוִהּנֵ ְרָכִסים,  ּבִ
ּה  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ְקרֹוֵבי  ֲעבּור  יָרה  ַהּדִ ֶאת  ָלּה  ִאיר  ְלַהׁשְ י  ּתִ ֵמִאׁשְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ

ת, ְלֵחיָפה. ּבָ ְלׁשַ יַע ֵאֶליָה  ְלַהּגִ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ

ָעה  ָ ַלּשׁ ַעד  ּנֹוָתר  ׁשֶ ָצר  ַהּקָ ַמן  ַהּזְ ֶאת  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָלְקָחה  לֹא  י  ּתִ ִאׁשְ
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ל  ּכָ ֶאת  ּוְלַקְרֵצף  טֹף  ִלׁשְ ְוֵהֵחָלה  יַע,  ְלַהּגִ ְצִריָכה  ָהְיָתה  ַהּמֹוִנית  ּה  ּבָ ׁשֶ
ְמקֹוָמם, ְוַאף ְלַנּקֹות ֶאת ָהָרִהיִטים.  ל ַהֲחָפִצים ּבִ ר ֶאת ּכָ ִית, ּוְלַסּדֵ ַהּבַ

ַהּמֹוִנית,  ּבֹוא  ְלַבד, ַעד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  20 ֲארּו עֹוד  ְוִנׁשְ ַמן עֹוֵבר  ַהּזְ ה  ְוִהּנֵ
ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָלל  ּכְ ֶבת  חֹוׁשֶ ְוֵאיָנּה  ְועֹוֶבֶדת,  עֹוֶבֶדת  ֲעַדִין  י  ּתִ ְוִאׁשְ

יַע.  ַמּגִ ָבר  ּכְ

ִאם  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ׁש  ַמּמָ ָהִייִתי  ַלֲעׂשֹות.  ָמה  י  ָיַדְעּתִ לֹא 
ֲהִליְך  ל ּתַ ַעס, ְוסֹופֹו ׁשֶ יַע ִלְכַלל ּכַ ּגִ יָה, ִהיא ּתַ ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ַאְפִריַע ָלּה ַעּתָ

ְיׁשּוֶרּנּו.  ֶזה ִמי  ּכָ

ָכל ִמְקֶרה ֲאִני לֹא  'ּבְ י ׁשֶ י ֶאת ַעְצִמי ְוֶהְחַלְטּתִ ַפְסּתִ ם ּתָ ָלב ְמֻסּיָ ׁשָ ּבְ
א.  ּבָ י  גְֹרּתִ ּיָ ׁשֶ ּוְכִפי  ָלּה',  ֵמִעיר 

ֲעבֹוָדָתּה.  ּבַ ֲעַדִין  י  ּתִ ְוִאׁשְ ָלנּו...  ְמַצְפֶצֶפת  ָבר  ּכְ ה  ְלַמּטָ ַהּמֹוִנית 
ַהּמֹוִנית  ַהְחָלָטִתי ַהּקֹוֶדֶמת, ְוַגם ְלַאַחר ׁשֶ י ּבְ א ָעַמְדּתִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ּוְבִסּיַ
לֹא  ִלְמאֹד,  ַעד  יזּוִני  ִהְרּגִ ְפצּוִפים  ְוַהּצִ ְלַצְפֵצף,  יָכה  ְוִהְמׁשִ יָכה  ִהְמׁשִ

י ָלּה ְמאּוָמה.  ֵהַעְרּתִ

ִאּתֹו,  ִלְנסַֹע  רּות  ֶאְפׁשָ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ָהג  ַלּנֶ י  ְוָאַמְרּתִ ה,  ְלַמּטָ י  ָיַרְדּתִ
י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ ַהּמֹוִנית.  ל  ׁשֶ ַהַהְזָמָנה  ַעל  ּדֹוֵרׁש  הּוא  ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ יו  ַאְלּתִ ּוׁשְ

ְלַדְרּכֹו.  ָנַסע  ַהּכֹל ְוהּוא  לֹו 

ֲעַדִין  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֶ ּכְ ְיָתה,  ַהּבָ י  ָחַזְרּתִ ַהּמֹוִנית,  ֶאת  י  ְחַרְרּתִ ִ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר 
יָכה ַלֲעבֹד... ַמְמׁשִ

ִהְזַמּנּו  ַהֲחָפִצים,  ֶאת  ָאַרְזנּו  ָלאָכה,  ַהּמְ ֶאת  י  ּתִ ִאׁשְ ָמה  ִסּיְ ׁשֶ ַרק 
ִלְרָכִסים.  ְוָנַסְענּו  מֹוִנית ַאֶחֶרת, 

ָכל  י ּבְ ּתִ ׁשְ ִמיָנּה. ִהְרּגַ ִהְתַעּלּות ְמֻיֶחֶדת ּבְ ת ַהִהיא ָעְבָרה ָעַלי ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ
ר  ּבֵ ָאָדם זֹוֶכה ְלִהְתּגַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָפִרים, ׁשֶ ָכל ַהּסְ תּוב ּבְ ּכָ ּתֶֹקף ֶאת ָמה ׁשֶ
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תֹות,  ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ָלל ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ַעס ׁשֶ ל ַהּכַ דֹוִלים ׁשֶ ְסיֹונֹות ַהּגְ ַעל ַהּנִ
ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  הּוא זֹוֶכה ָלחּוׁש ֶאת ְמִתיקּוָתּה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ד ְלַאַחר אֹוָתּה  ִמּיָ ר ָמה ָקָרה  ְלַסּפֵ ְרצֹוִני  ּבִ ֲאָבל, 

ְזַמן  ה  ְוִהּנֵ ִליָלִדים,  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָזִכינּו  לֹא  ְוָאנִֹכי  ַרְעָיִתי 
ַעס,  ַהּכַ ַעל  י  ּלִ ׁשֶ רּות  ּבְ ְוַהִהְתּגַ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ָהֵארּוַע  ְלַאַחר  ְמאֹד  ָקָצר 
ְרָצה ְלֵביֵתנּו  ּפָ ְמָחה ׁשֶ ֵער ֶאת ַהּשִׂ ִנְפַקְדנּו בס"ד, ְוֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלׁשַ

ְוָהַרֲחִמים. ַהְיׁשּוָעה  ְלגֶֹדל 

ַעס  ים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּכַ ְלָאִכים ְמֻמּנִ ַהּמַ
ת ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ ְוָהַעְצבּות 

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ּוְקָטָטה  ַעס  ִמּכַ ֵצל  ְלִהּנָ ִלְזּכֹות  ְוָהֵעָצה 
)מריבה  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ
ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ְוַעל  עֹוָלם  ּבָ ְמִריָבה  א  ּבָ ְוָהַעְצבּות  ַער  ַהּצַ ְיֵדי  "ַעל  יג(: 

לֹום ָלעֹוָלם". א ׁשָ ּבָ

)פקודי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
דֹוָלה  ּגְ ְוֶחְדָוה  ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַמֲעַלת  ּבְ רנז( 
יָעה  ַמּגִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד 
ה  ֵאיֶנּנָ ְוָלֵכן  ָהֲאִצילּות,  עֹוָלם  הּוא  ׁשֶ ְמָחה  ְוׂשִ עֶֹנג  ל  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ּוָבָאה 
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַעְצבּות  ַכַעס  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ּבְ רֹות  ִלׁשְ ְיכֹוָלה 
הּוא  ְפִקיָדם  ּתַ ְוָכל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ַמְלָאִכים  ַאְלֵפי  ָנם  ֶיׁשְ
ְרָחה  ְוַהּטִ ַעס  ַהּכַ ל סּוֵגי  ּכָ ת ֶאת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַהֲעִביר ֵמַעם 
ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ִמּכָ רּו  ִהְצַטּבְ ׁשֶ ְוָהַעְצבּות  ְוַהְיִגיָעה 

יֹום ֶזה. ּבְ ָהָאָדם 

ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוזֹאת 
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הּוא  ְוֻרְגזֹו  ֲעסֹו  ּכַ ל  ּכָ ֶאת  ּוֵמִניַח  עֹוֵזב  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָאה  ַהּבָ ְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול 
ָך  ֵמָעְצּבְ ְלָך  ְיהָֹוה  ָהִניַח  יֹום  ּבְ "ְוָהָיה  יד(:  )ישעיה  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה 

ה". ׁשָ ַהּקָ ּוִמן ָהֲעבָֹדה  ּוִמָרְגֶזָך 

ָאָדם  מֹו  ּכְ הּוא  י  ּכִ ּבֹו.  מַֹח  ִלׂשְ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ בֹוָדּה  ּכְ ר  ְוִעּקַ
לֹו ִמּתֹוְך  ֶלְך הּוא ְלַקּבְ ל ַהּמֶ בֹודֹו ׁשֶ ר ּכְ ִעּקַ ֶלְך, ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ּפְ ל ֶאת  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְונֹוֵתן  ָהָאָדם  ִעם  ָאר  ִנׁשְ הּוא  ְוָאז  ִעּמֹו.  מַֹח  ְוִלׂשְ ְמָחה  ׂשִ
ְמבָֹאר  לֹום, ּכַ ם ַחס ְוׁשָ ָ נֹות ְיָקרֹות. ְוִאם לֹא, הּוא יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך ִמּשׁ ַמּתָ

זוה"ק )פרשת אמור( עיי"ש. ּבַ

ד ֶאת  ִויַכּבֵ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ת יֹום ֶזה  ּוְגֻדּלַ ַמֲעַלת  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
יֵרי  ְוׁשִ ְמָחה  ְוׂשִ ֶחְדָוה  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְמאֹד  ּבֹו  ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְיֵדי  ְוַעל  לֹום.  ְלׁשָ ה  ְוִיְזּכֶ ּוַמְחלֶֹקת  ַעס  ּכַ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ִיּנָ  - ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָכל  ּבְ ּוֵמָהַעְצבּות  ַעס  ֵמַהּכַ ִנְזָהר  ְוהּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהָאָדם  ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ֶהָעצּום ׁשֶ ְלַקּבֵ ת, הּוא זֹוֶכה  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 

ַמּדּוַע  ַהְמָבֲאִרים  ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבִאים 
ְחלֶֹקת:  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ּבְ ִנְסיֹונֹות  יֹוֵתר  ָנם  ֶיׁשְ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

קּוָתן ּלְ ִלּפֹות רֹוצֹות ְלִהְתַאֵחז ִלְפֵני ִהְסּתַ ַהּקְ

ָנם יֹוֵתר  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַעם  ָבִרים, ַהּטַ ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ה ַעל  ַטַעם ִראׁשֹון: ִהּנֵ
ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְוַכַעס,  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ִנְסיֹונֹות 
ָלל  ּכְ ִליָטה  ׁשְ ָלֶהן  ְוֵאין  ה,  ַרּבָ ְתהֹוָמה  ּדִ א  ְלֻנְקּבָ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ִנְכָנסֹות 
זֹאת,  יֹוְדעֹות  ֵהן  ה  ְוִהּנֵ מח(.  )בראשית  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ
ִליָטָתן  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוֵכיָון  יֹום ֶזה.  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּכָֹחן  ָכל  ּבְ ְוֵהן רֹוצֹות 
ַעְצמֹו  ָטן ּבְ ם ִנְמָצא ַהּשָׂ ֲחלֶֹקת ׁשָ ְמקֹום ַהּמַ י ּבִ ֲחלֶֹקת, ּכִ ִהיא ַעל ְיֵדי ַהּמַ
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ְמִריָבה  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ֲאִחיַזת  ר  ְוִעּקַ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ְלַגְמֵרי  לּו  ּטְ ִיְתּבַ ֵהן  עֹוד ְמַעט  יׁשֹות ׁשֶ ַמְרּגִ ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלֵכן  ּוַמְחלֶֹקת - 
ַעל  ְוזֹאת  ֵנס.  ְלִהּכָ ּכָֹחן  ָכל  ּבְ ְמַנּסֹות  ֵהן  ִליָטה,  ׁשְ ל  ּכָ ָלֶהן  ְהֶיה  ּתִ ְולֹא 
ַרֲחָמָנא  ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ַמהּוָתּה  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּוַמְחלֶֹקת  ְמִריָבה   ְיֵדי 

ִלְצַלן.

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ּבִ ָרֵאל ֵאיָנם ֲעסּוִקים  ִיׂשְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָיָקר' )פרשת ויקהל(,  ִלי  ַה'ּכְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ּוַמְחלֶֹקת,  ַכַעס  ּבְ ִנְסיֹונֹות  יֹוֵתר  ָנם  ֶיׁשְ
ֵטִלים,  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵהם  ׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָלאָכה.  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵאיָנם 

ְוַכּדֹוֶמה. ִוּכּוִחים  ּבְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַח ֵאׁש  ְלִהְתַלּקֵ יֹוֵתר  ְיכֹוָלה 

ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש 

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ְלָכְך  ֵיׁש  נֹוָסף  ַטַעם  י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ִמְתעֹוֶרֶרת  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ַהְמָבֵאר 
ֶאָחד  ְוָכל  ִלּפֹות.  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ּוְמַכּלָ ׂשֹוֶרֶפת  ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֵאׁש  ָלָאָדם  ּוָבָאה  יָעה  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ְלָכְך.  זֹוֶכה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ְלֵאׁש  ְך  ְתַהּפֵ ּתִ לֹא  ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ָנּה  ֶיׁשְ
ֵאינֹו  ׁשֶ ּוִמי  ְוַכַעס.  ַמֲחלֶֹקת  ל  ׁשֶ ְלֵאׁש  זֹו  ֵאׁש  ֶכת  ִמְתַהּפֶ ַקּלּות  ּבְ י  ּכִ
ֵאׁש  ִקְרּבֹו  ּבְ ּוִמְתַלֶהֶטת  ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַעס,  ִמּכַ ָנִקי 
ל ַמֲחלֶֹקת  ְך ֶאְצלֹו ָלֵאׁש ׁשֶ ה, ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתַהּפֵ ָ ַהִהְתַלֲהבּות ִלְקֻדּשׁ
ִלּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ַסּכָ ָנּה  ֶיׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָלֵכן  ּוְמִריבֹות. 
ְואֹוָרּה  ּה  ָ ִאּשׁ ִמּתֹוְך  ְוָקא  ּדַ ַהּנֹוְבִעים  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  דֹות  ְוַהְקּפָ ִלְכָעִסים 

ְוֶאָחד. ל ֶאָחד  ּכָ ּוֵמִאיר ֵאֶצל  ְתעֹוֵרר  ַהּמִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ
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ְוַאְחדּות ת – ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה  ּבָ ַ ִעְנְיֵני ַהּשׁ ל  ּכָ

ר  ֲאׁשֶ ְנָהִגים  ְוַהּמִ נֹות  ּקָ ַהּתַ ל  ּכָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ְקֶוה  ּמִ ּבַ ִביָלה  ֵמַהּטְ ָהֵחל  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ
ּמּוָבא  ת ּכַ ּבָ ׁשַ ֵתָרה ּבְ ָמה ַהּיְ ׁשָ ת ְוֶאת ַהּנְ ּבָ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ
רס  סימן  השולחן  ערוך  י.  סעיף  עב  סימן  ערוך  שולחן  )קיצור  ּפֹוְסִקים  ּבַ ַמֲעָלָתּה 
ת  ּבָ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ַהּשׁ ר ַרק ַעל ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַקּבֵ סעיף א. ועוד(. ֲאׁשֶ

דֹוׁש )ויקהל דף רד(,  ַהּזַֹהר ַהּקָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶאת 
יל  ְלַהּצִ ָתּה  ְסֻגּלָ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ח(,  )שער  ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
ִסְפרֹו  ּבְ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעס  ְוַהּכַ ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ ָהָאָדם  ֶאת 
ִרּיֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ִעם  ְוַאְחדּות  לֹום  ְלׁשָ זֹוֶכה  הּוא  ָיָדּה  ְוַעל  ֲחָכִמים,  ְלׁשֹון 

ליקו"מ )סימן נו(. ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

א ֲחָדא  ַצְוּתָ יתֹו ּבְ ֵני ּבֵ ר סֹוֵעד ָהָאָדם ִעם ּבְ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ְוֵכן ְסעּודֹות ַהּשׁ
דֹוָלה ְלִגיָמה  ְתבּו ֲחַז"ל: ּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִית ּכְ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ין ּכָ ְרּבֹות ַאְחדּות ּבֵ ַהּמַ
ַמֲאָכִלים  ָנם  ֶיׁשְ ַעְצָמם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַמֲאָכֵלי  ּבְ ְוַאף  ִרּיֹות.  ַהּבְ ין  ּבֵ ַהְמָקֶרֶבת 
לֹום  ְכֵדי ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות ְוׁשָ ת ּבִ ּבָ ַ ְסעּודֹות ַהּשׁ ר ִנְתְקנּו ְלָאְכָלם ּבִ ֲאׁשֶ

ן. ְלַהּלָ בַֹאר  ּיְ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ים ֶאת  ְרּבִ נֹות ּוִמְנָהִגים ַהּמַ ּקָ ם ּתַ ת ִהּנָ ּבָ ַ ל ִמְנֲהֵגי ַהּשׁ ּכָ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ִרי  ִלי ָהִעּקָ ר ֶזה ַהּכְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ַעם ִיׂשְ לֹום ּומֹוִסיִפים ַאֲהָבה ְוַאְחדּות ּבְ ָ ַהּשׁ
ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ָידֹו  ַעל   ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ

לֹום ָ ת - ֵנרֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ֵנרֹות ַהּשׁ

ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ֲחַז"ל )שבת כז(  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר,  ֶזה  י  ּפִ ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ִית  י ַהּבַ ְקלּו ַאְנׁשֵ ִית ְולֹא ִיּתָ ּבַ ְהֶיה אֹור ּבַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ
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ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ג(.  סעיף  רסג  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַסק  ּפָ ְוֵכן  ֶזה.  ּבָ ֶזה 
ַהּדֹוֲאִגים  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָלם  ְוֶהְרּגֵ בּוָנָתם  ּתְ ַעל  ֲחַז"ל  ָסְמכּו  לֹא 
ָכל יֹום ָויֹום ִמימֹות  ֵהם נֹוֲהִגים ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ ֵביָתם, ּכְ ְהֶיה אֹור ּבְ ּיִ ִמיד ׁשֶ  ּתָ

ַהחֹל? 

יֹוֵתר  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ֶרה  ִמְתּגָ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא,  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ א  ֶאּלָ
אֹור  ל  ּכָ לּוי  ּתָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ לֹום  ׁשְ ֶאת  ְלַקְלֵקל 
קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵנר  ְלַהְדִליק  ְמֻיֶחֶדת  ָנה  ּקָ ּתַ נּו  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל  ָלֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ִריבֹות  ְוַהּמְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ִלְמנַֹע ֶאת  ּוְבָכְך  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ְלָהִאיר ֶאת 

ְוָקא. ּדַ יֹום ֶזה  ּבְ צּויֹות ְלִהְתעֹוֵרר  ַהּמְ

כ(,  עמוד  ח"א  שבת  עובדיה  )חזון  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
קֹוְדִמים  ת  ּבָ ׁשַ רֹות  ּנֵ ׁשֶ כז(,  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָהָאָדם  ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ
ִמי  ֵכן  ּלָ ׁשֶ א,  ִנּסָ ּדְ ְרסּוֵמי  ּפִ הּוא  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ּוְלֵנרֹות  ַהּיֹום  ְלִקּדּוׁש  ֲאִפּלּו 
ֵנרֹות  ְוַגם  ה  ַלֲחֻנּכָ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ אֹו  ְלִקּדּוׁש  ַיִין  ִלְקנֹות  ֶסף  ּכֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ה  ַיֲעׂשֶ א  ֶאּלָ ְלִקּדּוׁש,  ַיִין  ִיְקֶנה  ְולֹא  ת  ּבָ ְלׁשַ ֵנרֹות  ַרק  ִיְקֶנה  ת,  ּבָ ְלׁשַ
ּום  ִמּשׁ זֹאת  ְוָכל  ה.  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ ֵמַאֵחר  ֵיֵצא  אֹו  ְלַבד,  ּבִ ַחּלֹות  ַעל  ִקּדּוׁש 
ָכה.  ַהֲחׁשֵ ֵמֲחַמת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ִית  ּבַ לֹום  ׁשְ
ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ יבּות  ְלגֶֹדל ֲחׁשִ ְוזֹאת 

ה? ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ה ַמֲחלֶֹקת  ְוַיֲעׂשֶ ִיְתקֹוֵטט  יַצד  ּכֵ ָכְך,  ּבְ

מח(  )בראשית  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל  ה  ְוִהּנֵ
ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליָקה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ה,  ְמַגּלֶ
ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ים  ְרׁשִ ִמְתּגָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִית,  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ
ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ַהחֹל,  ימֹות  ּבִ הּוא  ִליָטָתם  ׁשְ ַמן  ּזְ ׁשֶ ְוַהִחיצֹוִנים  יִקים  ּזִ ַהּמַ
ת  ּבָ ל ׁשַ רֹות ׁשֶ ִית, ְוַעל ְיֵדי ַהְדָלַקת ֵאׁש ַהּנֵ ל ַהּבַ לֹום ַעל ּכָ ָ ֶהָאַרת ַהּשׁ
ֲחלֶֹקת,  דֹון ְוַהְמִריָבה ְוֵאׁש ַהּמַ ה, ַהּמָ ּצָ ִית ֶאת ָהִריב ְוַהּמַ ים ֵמַהּבַ ְמָגְרׁשִ
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ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ְוַהֶחְדָוה  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶהָאַרת  ִית  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל  ְך   ְוִנְמׁשָ
ה.  ְלּכָ ַהּמַ

ִתיָלה  ְהיֹוָתם ֲעׂשּוִיים ִמּפְ לֹום, ּבִ ָ ִזים ַעל ַהּשׁ רֹות ְמַרּמְ ֹזאת ָועֹוד, ַהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ו.  ַיְחּדָ ַהְמֻאָחִדים  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ַהּגּוף  ַעל  זֹות  ַהְמַרּמְ ְוֵאׁש 
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ אֹוָתם  ְדִליִקים  ּמַ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלָכל 

ֲחלֶֹקת ן ֶאת ַהּמַ ִביָלה - ְלַתּקֵ נֹות ַהּטְ ּוָ ּכַ

ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ )פרשת לך לך(,  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ְטִבילֹות  ָחֵמׁש  ִלְטּבֹל  ָהָאָדם  ָצִריְך  ֲחצֹות  ַאַחר  ת  ּבָ ׁשַ
ֻטְמָאה,  ל  ִמּכָ ְלָטֳהָרה  ן  ְיַכּוֵ ִראׁשֹוָנה  ְטִביָלה  ּבִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת 
ְוָהְרִביִעית  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִבילֹות  ּוַבּטְ ַעס,  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנּיָ ׁשְ ְטִביָלה  ּבִ
ְטִביָלה  ִיְטּבֹל  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ַהחֹל,  ְימֹות  ֻזֲהַמת  ֶאת  יט  ְלַהְפׁשִ ן  ְיַכּוֵ
ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּה  ּבָ ן  ִויַכּוֵ נֹוֶסֶפת 
ָמה  ן  ְלַתּקֵ ַאַחת  ְטִביָלה  ִלְטּבֹל  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ קלז(,  ד  )מורה באצבע 

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ ַכַעס,  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ

ִלְטּבֹל  ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מועד(,  בא  וכי  ציון  )שיבת  ָהַאֲחרֹוִנים  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ִמְנַין  ּכְ ְוֵכן  ַעס  ּכַ ִמְנַין  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְטִבילֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ
מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָקָטן,  ר  ִמְסּפָ ּבְ ִמְקֶוה 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ל  ְמֻסּגָ ה  ּזֶ ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלׁשֹון  ִסְפרֹו  ּבְ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ַעס. ַהּכַ

ְחלֶֹקת  ַעס ְוַהּמַ ן ָהָאָדם ֶאת ִעְנַין ַהּכַ ַתּקֵ ּמְ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ה  ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ת ׁשַ ַ ל ֶאת ֶהָאַרת ְקֻדּשׁ ְך, הּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ְוִנְטָהר ִמּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָהַאְחדּות ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ִעְנָיָנּה הּוא  ל  ּכָ ׁשֶ
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לֹום ָ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ ּבְ ת חֹוְתִמים  ּבָ ׁשַ ּבְ

לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ְוִהּנֵ
ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁש  ְלַבּקֵ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ִחיָדה  ַהּיְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ָלֵכן 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ לֹום',  ׁשָ ים  'ׂשִ ת  ְרּכַ ּבִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
לֹום ְיכֹוִלים  ָ ת ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ַרק ַעל ְיֵדי ִמּדַ ֵני ׁשֶ לֹום. ְוזֹאת ִמּפְ ָ ַעל ַהּשׁ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ל  ִלְזּכֹות ְלאֹוָרּה ׁשֶ ָאנּו 

יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ַעְרִבית  ת  ְתִפּלַ ּבִ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ם  ּגַ ְוָכְך 
לֹוֶמָך",  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  "ּוְפרֹׂש  לֹום:  ָ ַהּשׁ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ מֹוִסיִפים 
ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ "ַהּפֹוֵרׂש  ָרָכה:  ַהּבְ ֶאת  ָכְך  ּבְ חֹוְתִמים  ְוַאף 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּפֹוֵרס  ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ַלִים".  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו 
קורח  )פרשת  ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  לֹומֹו  ׁשְ ת  ֻסּכַ ֶאת 
הּוא  זֹאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ְוַהּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ֶהָאָרָתּה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ קעו(, 

ָרֵאל. ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַרק ַעל 

ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ֶאת ַהְיָלִדים 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְוזֹאת  ּדּוׁש.  ַהּקִ ַלֲאִמיַרת  ָסמּוְך  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ָכל  ּבְ ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלָבֵרְך 
ִהיא ֶהָאַרת  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוָבָאה ֶהָאַרת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ּדּוׁש  ַהּקִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְלָכל  ִלי  ַהּכְ הּוא  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  עֹוָלם  ּבָ ּוֵמִאיר  ְוׁשֹוֵפַע  לֹום  ָ ַהּשׁ
ָמָצא  "לֹא  ג(:  )עוקצין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרכֹות,  ַהּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ ַהקב"ה 
ְמאֹד  ל  ְמֻסּגָ ֶזה  ְזַמן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ְך  ְוִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ
ְמאֹד  דֹול  ּגָ ָרצֹון  ֵעת  ְוהּוא  טֹובֹות,  עֹות  ּפָ ְוַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ ַכת  ְלַהְמׁשָ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ
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לֹום ָ ִזים ַעל ַהּשׁ ת ְמַרּמְ ּבָ ַ ַמַאְכֵלי ַהּשׁ

ז ַעל  ִאים ְלַרּמֵ ת ּבָ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַאף ַמֲאָכֶליָה ׁשֶ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ׁשֶ ְוָכְתבּו ּגְ
ת קֶֹדׁש.  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמֲעַלת ָהַאְחדּות 

אחרי(,  פ  חדש  )זוהר  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּוְמקֹורֹו  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֵנים  ׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ַחּלֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַעל  ת  ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות  ּבִ ִלְבצַֹע  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאְחָוה  ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַסּמֵ א  ּבָ ֶזה  ְוַאף  ָבִטים.  ְ ַהּשׁ ר  ָעׂשָ

ת קֶֹדׁש )ליקו"ה(. ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ ְתעֹוְררֹות  ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ל  ּכָ

ִלים ַאְחדּות ִגים ְמַסּמְ ַהּדָ

דֹוׁש )קיצור  ָל"ה ַהּקָ ְ ְתבּו ָהֲאִריָז"ל )פע"ח פי"ח כד( ְוַהּשׁ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְסעּודֹות  ָכל  ּבְ ִגים  ּדָ ֶלֱאכֹל  ְועֹוד,  רנ(  )סימן  רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ְוַהּמִ השל"ה( 

ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ִגים  ַהּדָ י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּומֹוַהְרָנ"ת  אש(  )מליצי  ִזיָע"א  ִדיגּוָרא  ִמּסָ יֹוֵסף  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ָהרה"ק 
ִגים  ַהּדָ י  ּכִ כז(.  )חולין  ְלָדִגים  לּו  ִנְמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ
ִים  אֹוְסִפים אֹוָתם ֵמַהּמַ ה ׁשֶ ּמֶ י ָלֶהם ּבַ א ּדַ ִחיָטה ֶאּלָ ֵאיָנם ְזקּוִקים ִלׁשְ
ִהיא  ֲאִסיָפָתן  ׁשֶ כז(  )חולין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאִכיָלה  ּבַ יָרם  ְלַהּתִ ְכֵדי  ּבִ
ּה  ְלַבּדָ ִהיא  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  ָהֲאִסיָפה   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְוַאף  ָטֳהָרָתן. 
ָרֵאל ֵאיָנם ְצִריִכים  ִגים, ַאף ִיׂשְ ָרֵאל. ּוְכמֹו ַהּדָ ל ִיׂשְ ֳהָרה ׁשֶ ּקּון ְוַהּטָ ַהּתִ
ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ ַרק  א  ֶאּלָ יָרם,  ּוְלַהְכׁשִ ָנם  ְלַתּקְ ֵדי  ּכְ נֹוָסף  ְלָדָבר 
ְמאֹות  ַהּטֻ ל  ִמּכָ ִנְטָהִרים  ֵהם  ְלַבד  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוַאֲהָבה.  לֹום  ׁשָ ּבְ ַיַחד 

רֹות.  ַהּצָ ל  ִמּכָ ִעים  ְונֹוׁשָ

ֵכן  ּלָ ׁשֶ פנחס(,  )מדרש  ִזיָע"א  ִמּקּוִריץ  ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  קּוְגל.  ְקָרא  ַהּנִ ָהִאְטִרּיֹות  ַמֲאַכל  ֶאת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ אֹוְכִלים 
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ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ַאַחת  ּוְמעָֹרבֹות  רֹות  ְמֻחּבָ ֵהן  ׁשֶ ָהִאְטִרּיֹות  ל  ׁשֶ ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ

ת ּבָ ַ ְגֵדי ַהּשׁ ּבִ

ָנן  ׁשְ ּיֶ ְטַרְיְמל, ׁשֶ ְ ַמְלּבּוׁש ַהּשׁ ּבְ ם  ּגַ ֶרֶמז ְלָכְך ֵיׁש  ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
יָון  ּכֵ ְוזֹאת  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָלְבׁשֹו  ַהּנֹוֲהגֹות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַרּבֹות  ְקִהּלֹות 
ם זֹאת  ֲחֵברֹו. ְוַאף ּגַ ִרים ּוְמעָֹרִבים ֶאָחד ּבַ ָנבֹות ַהְמֻחּבָ הּוא ָעׂשּוי ִמּזְ ׁשֶ

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ז ַעל ָהַאְחדּות  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

)זוה"ק  רּוְך הּוא ֵהם ֶאָחד  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָידּוַע  ה  ְוִהּנֵ
ָגם  ּפְ ָחִליָלה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה  ְלַאֲהַבת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  לֹא  ְוָלֵכן  אחרי(. 

מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ּוָבַאְחדּות  ר  ׁשֶ ּקֶ ּבַ רֹון  ְוִחּסָ
ְלַהְתָמָדה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ )צא(,  ָהָר"ן  יחֹות  ׂשִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַאף  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ
ָרֵאל,  ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ ּבְ סּול  ּתֹוָרה, ְוִאם ָאָדם מֹוֵצא ּפְ ּבַ ָרֵאל הּוא אֹות  ׂשְ ִמּיִ
ְוַאף  ֲחֵסָרה  ּתֹוָרתֹו  יָלא  ּוִמּמֵ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ סּול  ּפְ ּמֹוֵצא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה 

סּוָלה. ּפְ

ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ו(,  ק"ה  הלכות  ל"ה   ( ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  יר  ּוַמְסּבִ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ לּוִלים  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ִלְקרֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֵני  ּוִמּפְ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ אֹות  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָכל  ּלְ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ׁש  ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ ְוֶזה  ְיהּוִדים  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ִסיַני  ַהר  ּבְ ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ
ִמְתעֹוֶרֶרת  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה.  ּבַ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ֶאֶלף  ֵמאֹות 
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ל  ת ְלִהְתַאֵחד ִעם ּכָ ּבָ ׁשַ ָרֵאל, ְוָלֵכן ָצִריְך ּבְ ל ִיׂשְ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ת ִנׁשְ ַ  ְקֻדּשׁ
ָרֵאל.  ִיׂשְ

לֹום  ִמְצַות ֵערּוב - ְלַהְרּבֹות ׁשָ

ֵערּוב  ִמְצַות  ַאף  ׁשֶ לב(,  ה  ביהכנ"ס  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ
ַאַחת  ֵמְרׁשּות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלהֹוִציא  ָאסּור  ׁשֶ ָמה  ַהְינּו  ּדְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנֹוֶהֶגת  ׁשֶ
ִפים  ּתְ ּתַ ת ּוִמׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ים ֵערּוב ּבְ עֹוׂשִ א ְלַאַחר ׁשֶ ִלְרׁשּות ַאֶחֶרת ֶאּלָ
 - ַאַחת  ּוִבְרׁשּות  ף  ּתָ ְמׁשֻ ַבִית  ּבְ ָגִרים  ּכְ ִבים  ֶנְחׁשָ ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַפת  ּבְ
ב  ֶנְחׁשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ נֹוֶהֶגת  זֹו  ִמְצָוה  ל  ּכָ
ל  ּכָ ַאף  ְוָלֵכן  ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ּנּוי  ׁשִ ְללֹא  ַיַחד  ּבְ ִרים  ּגָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ְרֵכי  ּדַ ּום  ִמּשׁ ֵהם  זֹו,  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ יִנים  ַהּדִ ָרֵטי  ּפְ
ַעל  הּוא  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ י  ּכִ נט(,  )גיטין  ֲחַז"ל 

לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ְיֵדי ָהַאְחדּות 

זֹוִכים  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ה  ְוִהּנֵ
ה ְטָעִמים  ּמָ ה. ְוֵיׁש ְלָכְך ּכַ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ְוהָעצּום ׁשֶ ָרֵאל ְלאֹוָרּה ַהּגָ ִיׂשְ

ָבִרים. ּדְ ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ְוֵהן ַעל  ְגֶלה  ַהּנִ י  ּפִ ִנְפָלִאים ֵהן ַעל 

ָרֵאל ִיׂשְ ָנה ְלַעם  ַמּתָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְיֵדי  ְך ַרק ַעל  ִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ר אֹור  ִעּקַ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ה  ִהּנֵ ַטַעם ִראׁשֹון: 
ָנה  ַמּתָ ָנה ּבְ ת ִנּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, הּוא ִמּפְ ל ִיׂשְ ין ּכָ ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה ּבֵ
ת ִלְפֵני  ּבָ ְתבּו ֲחַז"ל )בראשית רבה יא ח(: ָאְמָרה ׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִלְכַלל ִיׂשְ
ָלּה  ָאַמר  זּוג.  ן  ּבֶ ָמָצאָת  לֹא  ְוִלי  זּוג  ן  ּבֶ ָמָצאָת  ַלּכֹל  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

זּוֵגְך. ן  ּבֶ ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

זּוָגּה  ן  ּבֶ ֵהם  ַיַחד,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
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ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ
ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוָלֵכן  קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול 
ִמי  י  ּכִ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור  זֹוֶכה  ְך הּוא  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ּוִמְתַאֵחד  ִנְכָלל 
ת קֶֹדׁש,  ּבָ ל ׁשַ ן זּוָגּה ׁשֶ ָרֵאל, זֹוֶכה ַאף הּוא ִלְהיֹות ּבֶ ְתַאֵחד ִעם ִיׂשְ ּמִ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָלִלּיּות  ּכְ ַעל  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
זֹוֶכה  ְוַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ ם  ִעּמָ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ָנה  ִנּתְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ְיהּוִדי ֵמַעם  ִלּבֹו ֵמֵאיֶזה  ּבְ ְפָרד  ּנִ ׁשֶ ּוִמי  ת קֶֹדׁש.  ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ַאף הּוא 
ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ִמּכְ ִנְפָרד  הּוא  ָכְך  ּבְ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ִלְזּכֹות 

ת.  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ יַצד ִלְזּכֹות ְלאֹור ְקֻדּשׁ ּוְבָכְך ֵיׁש ֵעָצה טֹוָבה ְלָכל ֶאָחד, ּכֵ
ִאם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ יו  ַמֲעׂשָ ֵמֲחַמת  ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ י  ּכִ
ת קֶֹדׁש, ַעל  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ַאֲהָבה ּוְבַאְחדּות ִעם ּכָ ּבְ ִיְכלֹל ֶאת ַעְצמֹו 

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ת  ַ ל ֶאת ְקֻדּשׁ ְלַקּבֵ ה ַאף הּוא  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ת ָנָחה  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָרֵאל ִמּקֹוְז'ִניץ ִזיָע"א )בפירושו לתיקוני  ֵאר ָהרה"ק ר' ִיׂשְ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ל  ּכָ בֹו  "ְוָינּוחּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ ָמה  ֶאת  יח(,  תיקון  זוהר 

ָרֵאל",  "ָכל ִיׂשְ ת קֶֹדׁש ָנָחה ּבְ ּבָ ַ ַהּשׁ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ֶמָך", ׁשֶ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ִיׂשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ָנָחה ַרק ֵאֶצל  ת  ּבָ ַ ְוַהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ לֹוַמר  ּכְ

עֹוָלם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דברים(  )פ'  ֱאִליֶמֶלְך  ַהּנַֹעם  אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְיֵדי  ְוַעל  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ׁשּום  נֹוֵגַע  לֹא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ְקָרא  ַהּנִ
ֶזה  י  ּכִ ה.  ַהּזֶ בֹוּהַ  ַהּגָ עֹוָלם  ּבָ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת  ַאְחדּות 
מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ ם ּכָ ָ ּשׁ ְרדּו ָלעֹוָלם, ׁשֶ ּיָ מֹות ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ל ְמקֹור ַהּנְ ָהעֹוָלם ׁשֶ
לּו ָלעֹוָלם  ְלׁשְ ּתַ מֹות ִהׁשְ ׁשָ ַהּנְ ָרֵאל ְמֻאָחדֹות. ְוַרק ְלַאַחר ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
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ִקים, ְוָהעֹוָלם  ָרֵאל ְמֻחּלָ ל ִיׂשְ י ּבֹו ַהּגּוִפים ׁשֶ יֵניֶהן, ּכִ רּוד ּבֵ ה ִנְהָיה ּפֵ ַהּזֶ
ּפֹוַרַחת  ָמתֹו  ִנׁשְ חֹוֵטא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ּוְפָגם,  ֵחְטא  ׁשּום  ְללֹא  הּוא  ה  ַהּזֶ

ּנּו.  ִמּמֶ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַמְקִריִבים  ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ פנחס(,  )פרשת  "ן  ָהַרְמּבַ ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
ת  ּבַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ את,  ְלַחּטָ ִעיר  ׂשְ קֶֹדׁש 
ה  ַכּסֶ ּתְ ִעים  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ לֹום,  ׁשָ ְוַהּכֹל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ זּוגֹו 

ַאֲהָבה. 

ת ּבָ ַ ּתֹוַרת ַהּשׁ

ַהִחיָד"א,  ַתב  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות  ְלִחּיּוב  נֹוָסף  ַטַעם  ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִביל  ׁשְ ּבִ ִנְבְרָאה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּומֹוֲעִדים  תֹות  ּבָ ׁשַ ִנְבְראּו  לֹא  ֲחַז"ל: 
ַהּתֹוָרה,  ַגת  ַהּשָׂ ָנֵאי  ִמּתְ ֶאָחד  הּוא  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ֶהם  ּבָ ַעְסקּו  ּיַ ׁשֶ
ֶזה  ַלּתֹוָרה  ִלְזּכֹות  ַנאי  ַהּתְ ׁשֶ ָאבֹות  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ר  ִעּקָ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון  ְוכּו'.  לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל  ַמֲעִמידֹו  ִלְהיֹות 
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְלָכְך  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ ּתֹוָרה,  ּבַ ּה  ּבָ ַלֲהגֹות 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ִלְקנֹות  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
ִעם לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָצִריְך  ָלֵכן   - לֹום"  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  ל   "ּכָ

ִרּיֹות. ַהּבְ

ִלי ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור ַהּכְ

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְלָכְך  נֹוָסף  ר  ֶהְסּבֵ י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאת  ָידֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ רּוָחִני  ִלי  ּכְ ֵיׁש  ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ְוהּוא 
דֹול  ּגָ ִלי  ּכְ ְלֶזה  ְצִריִכים  ְך  ּכָ יֹוֵתר,  דֹול  ּגָ ָהאֹור  ׁשֶ ּוְכָכל  ְצוֹות.  ְוַהּמִ
מֹו  ּכְ ְונֹוָרא,  ָעצּום  אֹור  ֵהם  ׁשֶ ים  ָלִלּיִ ּכְ ָבִרים  ּדְ ָנם  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ יֹוֵתר. 
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דֹול  ּגָ אֹור  ל  ְלַקּבֵ ָאָדם  ְלׁשּום  רּות  ֶאְפׁשָ ֵאין  ׁשֶ ְוכּו',  ְוַהּתֹוָרה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ָצִריְך  א  ֶאּלָ ד.  ּוְמֻבּדָ ְיִחיִדי  עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ֶזה  ּכָ
ֶהם  ִעּמָ ָמתֹו  ִנׁשְ ְוִלְקׁשֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאָחיו  ָאר  ׁשְ ִעם  ֵלל  ְלִהּכָ הּוא 
דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ַיַחד  ּבְ ל  ְלַקּבֵ יּוְכלּו  ָאז  ַרק  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ַאְחדּות   ּבְ

ה.  ַהּזֶ

בּוַע ָ ַפע ְלָכל ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ

ָמה  י  ּפִ ַעל  ְוהּוא  ִזיָע"א,  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ נֹוָסף  ַטַעם  ְרִביִעי:  ַטַעם 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ פח(  דף  )יתרו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ָאְמרּו  ה  ְוִהּנֵ בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּנּו  ּוִמּמֶ ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ
א  ָרָכה ֶאּלָ ִלי ַמֲחִזיק ּבְ ּכְ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲחַז"ל )עוקצין ג(: "לֹא ָמָצא ַהּקָ
ֵיׁש  ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ַפע  ֶ ַהּשׁ יֹוֵרד  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  לֹום".  ָ ַהּשׁ
ל  ּכָ ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ְבָעַתִים  ׁשִ ֵהר  ְלִהּזָ
ְפָלאֹות  ַהּנִ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַפע.  ֶ ַהּשׁ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ יָכם ְלָכל  ּוְלַהְמׁשִ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ּבְ ַהּיֹוְרִדים  ַפע  ֶ ְוַהּשׁ

ָזָכר  ֵבן  ּבְ ִנְפְקדּו  ת -  ּבָ ַ ְזכּות ַהּשׁ  ּבִ
ִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ׁשָ

ּה  ּבָ ּוְלִהְתקֹוֵטט  ָלִריב  ּלֹא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יעֹות  ַמּגִ ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ָרָכה ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ַלּבְ ּוְכָלל, זֹוֶכה הּוא  ָלל  ּכְ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ָלָאָדם  ּוָבאֹות 

דֹוׁש )פרשת יתרו פח(. ַהּקָ ַהּזַֹהר 

ְולֹא  ְמאֹד  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְנׂשּוִאים  ָהיּו  ׁשֶ זּוג  ּבְ ָיֵמינּו  ּבְ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ֶאת  ֵהִביָאה  ה  ָ ָהִאּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ָבִנים.  ּבְ ִנְפְקדּו 
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ָלִטים,  ָרק ִעם ַהּסָ ִגים ְוַהּמָ ת – ַהּדָ ּבָ ַ ל ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ָעָליו ָהיּו ּכָ ׁש ׁשֶ ּגָ ַהּמַ
ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ָנַפל  ׁש  ּגָ ַהּמַ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ָהאֶֹכל  ְוָכל  ְלֶפַתע  ֶהֱחִליָקה  ִהיא 
ְמאּוָמה.  ָלּה  ָאַמר  ְולֹא  ְוִהְבִליג  ַתק  ׁשָ זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ ְעָלּה  ּבַ ְוִהְתַלְכֵלְך. 
ְמָחה ֶאת  ׂשִ ר ּבְ ַעל ׁשָ ְלַבד. ְוַהּבַ אֹוָתּה ְסעּוָדה ַרק ַחּלֹות ּבִ ְוֵהם ָאְכלּו ּבְ

ְלָכְך. ֵזֶכר  ל  ּכָ ָעָליו  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ת ְללֹא  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ ל  ּכָ

ְוָראּו  טֹוב,  ל  ַמּזָ ּבְ כֹוָרם  ּבְ ָנם  ּבְ ָלֶהם  נֹוַלד  ָנה  ָ ַהּשׁ ת  ִלְפֻקּדַ ה  ְוִהּנֵ
ּה,  ת ְולֹא ָרבּו ְוִהְתקֹוְטטּו ּבָ ּבָ ַ דּו ֶאת ַהּשׁ ּבְ ּכִ ֵהם  ְזכּות ׁשֶ יַצד ּבִ חּוׁש ּכֵ ּבְ
ֵהם  ָהֲעֵרִבים,  ַמֲאָכֶליָה  ְללֹא  ַאף  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ְמחּו  ׂשָ א  ֶאּלָ

ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ ע  ׁשַ ְלִהּוָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ְלִבְרָכָתּה ׁשֶ ָזכּו 

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ּלּות ָהַרֲחִמים  ִהְתּגַ

ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  קֹוְרּדֹוֶברֹו  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ַתב  ּכָ י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ְוָהעֹוָלם  ְלַמְעָלה  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  ׁשֹוָרה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ בֹוָרה,  ּדְ ּתֶֹמר 
ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ִנים  ּדָ ֵאין  ְוָלֵכן  סֹוד ָהעֶֹנג.  ּבְ ִנְמָצא 
ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲאִפּלּו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ָצִריְך 
ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ָהאֹורֹות  ֶאת  יו  ּוְבַמֲעׂשָ ְפֻעּלֹוָתיו  ּבִ ַיְכִחיׁש  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
לֹא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶזה,  יֹום  ּבְ ים  ּלִ ְתּגַ ַהּמִ ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים  ָהַרֲחִמים 

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ל ֶאת אֹורֹו  ְלַקּבֵ יּוַכל 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ נּו  ִנּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ַהּמִ

ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ )אמור(,  ִזיָע"א  ַעִין  ת  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ּומֹוִסיף 
לּו  ְתבּו ֲחַז"ל )שבת פו( - ּבֹו ִקּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָנה ַהּתֹוָרה ְלַעם  ִנּתְ ּבֹו 
ְוגֹוְמֵלי  ְוַרְחָמִנים  ִנים  ְיׁשָ ּבַ ֵהם:  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ יָמִנים  ַהּסִ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ
ת קֶֹדׁש ִמְתעֹוְררֹות  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ְתבּו ֲחַז"ל )יבמות עט(.  ּכָ מֹו ׁשֶ ֲחָסִדים, ּכְ
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ל  ּכָ ְיכֹוִלים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם 
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ כ(,  י  )דברים  ק  ִתְדּבָ ּובֹו  ִמְצַות  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ
מֹו  ּכְ מֹותֹו,  ּכְ ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ּוְלַרֵחם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ּבְ ֵבק  ְלִהּדָ
ת  יֹוֵתר ִלְקנֹות ֶאת ִמּדַ ל ּבְ ֻסּגָ ּמְ ַמן ׁשֶ ְרׁשּו ֲחַז"ל )שבת קלג(, ְוהּוא ַהּזְ ּדָ ׁשֶ

ִרּיֹות.  ַהּבְ ְוָהַרֲחִמים ִעם  ַהֶחֶסד 

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ
לֹום  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַרֲחִמים  ִמּדַ

ַמּדּוַע  קיט(,  )לקו"מ  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
לֹו:  אֹוֵמר  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהחֹוֶלה  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכָנס  ַהּנִ ׁשֶ יב(  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ְוזֹאת  ַרֵחם.  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ָלבֹוא,  ְקרֹוָבה  ּוְרפּוָאה  ְזעֹק  ִמּלִ ִהיא  ת  ּבָ ׁשַ
ָיָדּה  ַעל  ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ ַעת ְלָכל ֶאָחד  ּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ִסילּות  ְך ֵמַהּכְ ַעס ִנְמׁשָ י ַהּכַ ּכִ לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַרְחָמנּות  זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִמּדַ
ְוִאּלּו  ָינּוַח".  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ "ַכַעס  ו(  )קהלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֹות,  ּפְ ְוַהּטִ

ַרֵחם ַעל ֲאֵחִרים.  ּיְ ׁשֶ ת ָהַרֲחִמים  יָכה ָלָאָדם ֶאת ִמּדַ ַעת ַמְמׁשִ ַהּדַ

ת  ּבָ 'ׁשַ ת אֹוְמִרים לֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ ר ֶאת ַהחֹוֶלה  ִנְכָנִסים ְלַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ לֹו  ז  ְלַרּמֵ ָנֵתנּו  ְוַכּוָ ַרֵחם'.  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ְיכֹוָלה  ְזעֹק,  ִמּלִ ִהיא 
ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  ְלַרְחָמנּות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  הּוא 
ַאף  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל  ְלַרֵחם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ טֹוב 
ַעל  ַהְמַרֵחם  ל  'ּכָ )שבת קנא(  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָמה,  ׁשְ ִלְרפּוָאה  הּוא 

ַמִים'.  ָ ַהּשׁ ִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן  ַהּבְ

ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ ת -  ּבָ ַ ִלי ְלאֹור ַהּשׁ ַהּכְ

ִניָעה  ַהּמְ ר  ִעּקַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ עֹוד  ּומֹוִסיף 
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ֵמֲאִחיַזת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ְרצֹונֹו,  ִפי  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ִליָטה  ת קֶֹדׁש ֵאין ׁשְ ּבָ ְמָאה ַהּמֹוְנִעים אֹותֹו. ּוְבׁשַ ַהִחיצֹוִנים ְוכֹחֹות ַהּטֻ
ְוָלֵכן  תרומה(.  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ַלִחיצֹוִנים 
ם  ֵ ְלַהּשׁ ּוְלִהְתָקֵרב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ָלל.  ּכְ ב  ּוְמַעּכֵ ְמָנֶעּנו ׁשּום מֹוֵנַע  ּיִ ׁשֶ ַרְך ְללֹא  ִיְתּבָ

יּוַכל  כָֹחּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ֲאָבל 
ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַדְרֵכי  ּבְ ָלֶלֶכת  ְלַהְתִחיל  ָהָאָדם 
ְלָכְך  קּוק  ַהּזָ ּנֹוֵתן ְלָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ת,  ּבָ ׁשַ ה ָאָדם ִלְכבֹוד  עֹוׂשֶ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש. ּבָ ׁשַ ּבְ ָעִני  ָאֵרַח ֵאיֶזה  ּמְ ׁשֶ ת אֹו  ּבָ ׁשַ ְצָדָקה ִלְכבֹוד 

ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ָהָאָדם  ל  ְמַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָדָקה  ַהּצְ ְיֵדי  ְוַעל 
ַדְרֵכי  ת, ְויּוַכל ָלֶלֶכת ּבְ ּבָ ַ ל ֶאת אֹור ַהּשׁ ה ְלַקּבֵ ְך ִיְזּכֶ ת. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּבָ ַ ַהּשׁ

ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ה  ְוִהּנֵ
ְיֵדי  ַעל  הּוא  דֹול  ַהּגָ אֹוָרּה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור 
ִלי  ַהּכְ ֶאת  ָהָאָדם  ה  עֹוׂשֶ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ְוָהַאְחדּות  ָדָקה  ַהּצְ

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ל ֶאת אֹוָרּה ׁשֶ ְלַקּבֵ

ֵתָרה ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ ָהַאְחדּות 

ְפֵני  ּלִ ׁשֶ לא(,  )הקדמה  ְלּגּוִלים  ַהּגִ ַער  ׁשַ ּבְ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ל  לּולֹות ּבֹו. ְוַהֵחְטא ׁשֶ ָרֵאל ּכְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ּכָ ׁשֶ
קּוָתן  ָרֵאל ּוְלִהְתַחּלְ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ין ּכָ ַרם ְלֵפרּוד ּבֵ ּגָ ַעת  ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ

ִנְפָרדֹות.  מֹות  ְנׁשָ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף  ְלׁשֵ

ַגם ַהֵחְטא  ִריָאה ֶאת ּפְ ָכל ַהּבְ ר ּבֹו ֵאין ּבְ ת קֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ּבָ יֹום ׁשַ ֲאָבל ּבְ
ָהָיה ֵאֶצל ָאָדם  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ִלְהיֹות ּכְ ִיׂשְ ל  ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, חֹוְזִרים ּכָ ׁשֶ
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ִמְתַאֲחִדים  ֵהם  יָלא  ּוִמּמֵ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמּכַֹח  ַהֵחְטא  ָהִראׁשֹון קֶֹדם 
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוזֹו  לֹום.  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד 
ת קֶֹדׁש  ּבָ ׁשַ ְתַאֵחד ָהָאָדם ּבְ ּיִ יֵניֶהם. ּוְכִפי ׁשֶ ָמה ַהְמַאֶחֶדת ּבֵ ׁשָ ִהיא ַהּנְ ׁשֶ
ַעד  ַהּזֹו,  ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלֶהָאַרת  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  יֹוֵתר 

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְזּכֹות  ָצִריְך  הּוא  ה ְלָכל ָמה ׁשֶ ִיְזּכֶ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ

ְרעֹה  נּו ִמּפַ ה ַרּבֵ ׁש מֹׁשֶ ּקֵ ָגלּות ִמְצַרִים ּבִ ָרֵאל ּבְ ר ָהיּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
ֶאת  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּוָבַחר  ְלָכְך,  ְרעֹה  ּפַ ים  ְוִהְסּכִ ְמנּוָחה,  יֹום  ָלֶהם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ
מֹו  ּכְ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ּבֹו  ִפים  ִמְתַאּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ְוָאֵכן  ִביִעי.  ְ ַהּשׁ יֹום 
ַעל ְיֵדי  ֵדי ׁשֶ נּו ָהְיָתה ּכְ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָנתֹו ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל )שמ"ר ה יח(. ְוַכּוָ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ָלֶהם  ִאיר  ּתָ ַיַחד,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ
ַזר  ּגָ זֹאת  ַדע  ּיָ ׁשֶ ּוַפְרעֹה  ִמְצַרִים.  לּות  ּגָ ֵמעֹל  ְחְררּו  ּתַ ִיׁשְ ּכָֹחּה  ּמִ ׁשֶ ַעד 
ָלֵתת  תֹאִספּון  "לֹא  ז(:  ה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ פּו  ִיְתַאּסְ ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם 

ֶבן ָלָעם".  ּתֶ

זֹאת  ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ִזיָע"א,  עלֹוב  ִמּלֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ּוֵבֵאר 
ֵזָרתֹו  ּגְ ל  ּכָ ׁשֶ ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ  – ֶרת(  ְמֻיּתֶ ָאֶל"ף  אֹות  )ִעם  תֹאִספּון  לֹא  ְלׁשֹון  ּבִ
יֹום  ּבְ ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ פּו  ִיְתַאּסְ ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ְרעֹה  ּפַ ל  ׁשֶ
יֹום  ּבְ ַיַחד  ְוִיְתַאֲחדּו  פּו  ִיְתַאּסְ ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָיַדע  ְרעֹה  ּפַ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֵיְצאּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעד  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת  ָלֶהם  ִאיר  ּתָ ת,  ּבָ ׁשַ

ְצַרִים. ִמּמִ

ְנַאת  ׂשִ ֲעוֹון  ּבַ ָהְיָתה  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיִריַדת  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵכן,  מֹו  ּכְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּקּוָנם  ּתִ ר  ִעּקַ ָלֵכן  יא(,  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ִחּנָ
ְלֶזה  ל  ְמֻסּגָ ֲהִכי  ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ לֹום.  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ְלִהְתַאֵחד  ָהָיה 
ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְמִאיָרה  ָאז  ׁשֶ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  הּוא 
זֹאת,  ַדע  ּיָ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּומֹׁשֶ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה  ֵתָרה  ַהּיְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ֶהם  ּבָ ְלָהִאיר  ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַיַחד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאסֹף  ַעל  ּפָ
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ָרֵאל.  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶאת 
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ִמְצַרִים  לּות  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ּסֹוף  ּבַ  ְוָאֵכן 

ֲחַז"ל )תנא דבי אליהו כג(. 

ת ִמְתעֹוֶרֶרת  ּבָ ׁשַ ּבְ יְסָקא ִזיָע"א, ׁשֶ ר ִמּלִ ׁשָ ֲעֵרי ַהּיָ ַעל ׁשַ ְוָכַתב עֹוד ּבַ
ָמה  ְנׁשָ ָנּה  ֶיׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות 
מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ַחת  ִמּתַ ּה  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ
מֹות  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ א  ֶאּלָ מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ם  ָ ּוִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵמֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ל  ּכָ ִנְפָרִדים  ַהּגּוף  ד  ּוִמּצַ ֶהָעכּור  ַהּגּוף  תֹוְך  ּבְ ִנְמָצאֹות 
יָלא  ּוִמּמֵ ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ ל  ְמַקּבֵ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ּה  ּבָ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל 
רֹב,  ֵטל ּבְ מֹות ְוגּוף ֶאָחד, ְוָאז ַהּגּוף ּבָ י ְנׁשָ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ין ּכָ ֶכת ַאְחדּות ּבֵ ְוִנְמׁשֶ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו,  יל ּבֵ ְוָלֵכן ֵאינֹו ַמְבּדִ
ז ַעל  ה ְמַרּמֵ ּזֶ ן זּוֵגְך", ׁשֶ ָרֵאל ִיְהֶיה ּבֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ת "ּכְ ּבָ ַ ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ַעל ַהּשׁ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאְחדּות 

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ְטהֹורֹות,  ֲאָמרֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ְמָגִדים  ַהּנַֹעם  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ְך  ִמּכָ נֹוְבִעים  רּוד  ְוַהּפֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַאְחדּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה 
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל  ה  ְוִהּנֵ ַלֲחֵברֹו.  ֵאין  ׁשֶ ָמה  ֶאָחד  ְלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָכל  ּלְ ׁשֶ ְוֵכיָון  ִלּבֹו,  ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ לֹו  נֹוְתִנים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ג  ַהְמַעּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ
ֵאין  ׁשּוב  ם,  ִלּבָ ֲאלֹות  ִמׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ֵיׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִגים  ַהְמַעּנְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ֶכת ַאְחדּות  ִוים ְוִנְמׁשֶ ם ׁשָ ּלָ ְך ּכֻ י ַעל ְיֵדי ּכָ ין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו ּכִ רּוד ּבֵ ְך ּפֵ ּיָ ׁשַ
ֵאין  ּוַמְחלֶֹקת  בֹון  ֵמִעּצְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמר  ִנׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְבָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ

ְרׁשּות ַלס"מ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו.

ָרֵאל ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֶנֶגד  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ )פרשת כי תשא(,  ה"  מֹׁשֶ ַמח  ׂשְ ַה"ּיִ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ִהּנֵ ִביִעי:  ׁשְ ַטַעם 
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ת  ּבָ ׁשַ ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  נֹות  ׁשְ ָכל  ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ
ַאַחת  אֹות  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא 

ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות. ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  ּה  ּבָ ר  ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ֲחׁשּוָבה  ְוָלֵכן 
ַעם  ל  ּכָ ִעם  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתַאֵחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ר  ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ה ָלחּוׁש ֶאת ֲעֵרבּוָתּה ּוְמִתיקּוָתּה ׁשֶ ִיְזּכֶ ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ

ָרֵאל. ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא 

ֵכן  ְוִיּתָ ְיהּוִדי,  ֵאיֶזה  ִעם  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוי  ׁשָ ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ה  ְוִהּנֵ
ַמֲחלֶֹקת,  ּבְ רּוי  ׁשָ הּוא  ִעּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  זֹו  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ
ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ּוִמּדָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוָלֵכן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ְוֻיְכַלל  ִיְתַאֵחד  ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ה  ְוִיְזּכֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּנִ ֶהָעצּום  ְלאֹוָרּה  ה  ִיְזּכֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶאת  ל  ּוְלַקּבֵ ּוְמִתיקּוָתּה  ֲעֵרבּוָתּה  ֶאת  יׁש  ּוְלַהְרּגִ ְנִעימּוָתּה  ֶאת  ָלחּוׁש 

ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ל  ָתּה ׁשֶ ָ ּגֶֹדל ְקֻדּשׁ

ָרֵאל ִיׂשְ ה ִהְקִהיל ֶאת  ַמּדּוַע ֹמׁשֶ

ִלְפֵני  ַמּדּוַע  טז(,  דרוש  חיים  )רוח  ַהִחיָד"א  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָאַסף  הּוא  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ה  ִצּוָ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ
לה  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ְוִהְקִהיל 
ת  ׁשֶ ׁשֵ ְוכּו'  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ ְקֵהל  "ַוּיַ א(: 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  קֶֹדׁש".  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ָיִמים 
דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ רֹוִצים  ֵהם  ִאם  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ז  ְלַרּמֵ
ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ו  ַיְחּדָ ִסים  ּוְמֻכּנָ ְמֻאָחִדים  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל   ׁשֶ

ּוְבֵלב ֶאָחד. 
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ָאַסף  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַהִחיָד"א  מֹוִסיף  יא(  )דרוש  ִוד  ּדָ א  ּסֵ ּכִ ּוְבִסְפרֹו 
ה  מֹׁשֶ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  אֹוָתם  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ְמֻאָחִדים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְוִדּבֵ אֹוָתם  ה  ִצּוָ
רּוׁשֹו  ּפֵ ָרֵאל", ׁשֶ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ה ֶאת ּכָ ְקֵהל מֹׁשֶ סּוק "ַוּיַ ּפָ ּבַ ִנְרָמז  ְוֶזה 
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְלָבָבם  ֶאת  ִאֵחד  ׁשֶ ְוֵהן  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  פַֹעל  ּבְ ִהְקִהיָלם  ׁשֶ ֵהן 
ִנְקֵראת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ָלֶהם  יר  ִהְסּבִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה   - לֹום  ׁשָ ּבְ
י  ָאַסְפּתִ ָלֵכן  ָהעֹוָלם,  עֹוֵמד  לֹום  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ּזַֹהר,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ִלְקֻדּשׁ ְזּכּו  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוְבפַֹעל  כַֹח  ּבְ ֶאְתֶכם 

ּלֹו.  ּכֻ ִקּיּום ְלָכל ָהעֹוָלם  ִיְהֶיה  ּוִבְזכּות ֶזה 

ּקּון ְלֵחְטא ָהֵעֶגל ּתִ ת -  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 

ת  ּבָ ׁשַ ְצַות  ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָיָקר,  ִלי  ְוַהּכְ ַהִחיָד"א  עֹוד  ְוָכְתבּו 
ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵעֶגל.  ּבָ ָחְטאּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ ֶנֶאְמָרה 
מֹו  תֹוָצָאה ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל, ּכְ ְגַרם ּכְ ּנִ ָבבֹות ׁשֶ רּוד ַהּלְ ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ּפֵ
ֶבט ָהָיה  ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ּלְ ְלִמי )סנהדרין פ"ב הלכה ב( ׁשֶ רּוׁשַ ּיְ ּבַ ָאְמרּו ֲחַז"ל  ׁשֶ
ם.  ים ַעל ֱאִליל ֶאָחד ְלֻכּלָ ִלים ְלַהְסּכִ ּלֹא ָהיּו ְמֻסּגָ ֵני ׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ ֶ ֵעֶגל ִמּשׁ
ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ רּוד  ּפֵ ָהָיה  ֵכן  מֹו  ּכְ
ל  ּכָ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ רּוד  ּפֵ ְוָהָיה  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ לֹא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ

ָהָעם.

ַעם  ָרֵאל. ּוִמּטַ ל ִיׂשְ ין ּכָ ּקּון ֵחְטא ָהֵעֶגל הּוא ָהַאְחדּות ּבֵ ר ּתִ ְוָלֵכן ִעּקַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ִצּוָ ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ֶזה 
י  ּתֵ ל ׁשְ ְפִקיָדן ַוֲעבֹוָדָתן ׁשֶ ּתַ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ִנּיַ ת ְוַעל ּבְ ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ַעל ׁשְ
ל ֵחְטא  ּקּון ׁשֶ ָרֵאל, ְוֶזהּו ַהּתִ ל ַעם ִיׂשְ ין ּכָ ר ּבֵ ֵ ה ֵהם ְלַאֵחד ּוְלַקּשׁ  ִמְצוֹות ֵאּלֶ

ָהֵעֶגל.
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יָון  ּכֵ ּפּור,  ּכִ יֹום  ְלָמֳחָרת  ד  ִמּיָ ֶנֶאְמָרה  ְקֵהל"  "ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָרֵאל ַעל ֵחְטא  ַלח ְלַעם ִיׂשְ ּסָ ה, ׁשֶ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ּשֵׂ ָאז ּבִ ׁשֶ
ִהְקִהיל ְוִאֵחד ֶאת  ן זֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ד ְלַתּקֵ ַעל ִמּיָ נּו ּפָ ה ַרּבֵ ָהֵעֶגל, ּומֹׁשֶ
ת  ִנּיַ ּבְ ְוַעל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  אֹוָתם  ה  ִצּוָ ְוָאז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ִלְבבֹות 
זֹאת  ְוָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ רֹות  ְ ּוְמַקּשׁ ְמַאֲחדֹות  יֶהן  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ן ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל.  ְלַתּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ

ת  ּבָ ַ ֶנֶגד יֹום ַהּשׁ ּכְ לֹום -  ָ יק סֹוד ַהּשׁ ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ עּוָדה  ַהּסְ ׁשֶ ד(  צב  )ב"ר  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ת  ּבָ יֹום ׁשַ ה יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו, ָהְיָתה ּבְ ּלָ ּה ִהְתּגַ ר ּבָ יק, ֲאׁשֶ ּדִ ִעם יֹוֵסף ַהּצַ

קֶֹדׁש.

ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
בּוַע,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהרֹוִעים  ְבַעת  ִ ּשׁ ׁשֶ שא(,  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ
י יֹוֵסף הּוא סֹוד  יק )זוהר חדש כו ע"ב(. ּכִ ּדִ ֶנֶגד יֹוֵסף ַהּצַ ת קֶֹדׁש הּוא ּכְ ּבָ ְוׁשַ
ְך  ֵני ּכָ לֹום'. ּוִמּפְ ת ׁשָ ּבָ ר ִנְקֵראת 'ׁשַ ת ֲאׁשֶ ּבָ ַ ֶנֶגד ַהּשׁ לֹום ְוָלֵכן הּוא ּכְ ָ ַהּשׁ
ַמן  ת הּוא ַהּזְ ּבָ ַ י יֹום ַהּשׁ ת קֶֹדׁש, ּכִ ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּדַ ִהְתַוּדַ
הּוא  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ְיֵדי  ַעל  ְוַאְחָוה,  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  יֹוֵתר  ּבְ ר  ְכׁשָ ַהּמֻ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ סֹוד 

ֵרת  ָ ת ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ ִרים  יַצד ָאנּו ׁשָ ּכֵ

ֶבט  ׁשֵ ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ִאיֶגר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
לֹום  ֵרת ׁשָ ָ ת קֶֹדׁש ְלַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ִרים ּבְ ִמיהּוָדה )ויקהל(, ַמּדּוַע ָאנּו ׁשָ
ְמֻאָחִדים  ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת   - ְוכּו'  לֹום  ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם  ֲעֵליֶכם, 
רּוד הּוא  ַהּפֵ ר  ְוִעּקַ ים,  רּוָחִנּיִ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ רּוד  ּפֵ ׁשּום  ָלֶהם  ְוֵאין  ִמיד  ּתָ
יֹום  ּבְ ֲאָבל  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ין  ּבֵ ְפִריָדה  ַהּמַ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ד  ִמּצַ
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ִאיָרה  ּמְ ׁשֶ יֹום  הּוא  י  ּכִ ַיַחד,  ִמְתַאֲחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ד  ּוִמּצַ רה(,  ח"ב  )זוהר  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ּבֹו 
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  ֵרת.  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ּדֹוִמים  ְוֵהם  ֶאָחד  ּכְ ִמיד  ּתָ ְמֻאָחִדים 
עֹוֵמד  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִמְתַאֲחִדים  ּבֹו  ׁשֶ
ָלֶהם  לֹוַמר  ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵרת,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּוַמֲעַלת  ַמְדֵרַגת  ּבְ

ַלֲחֵברֹו.  ל ֶאָחד  ּכָ אֹוֵמר  ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ לֹום ֲעֵליֶכם  ׁשָ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  עֹוד,  הֹוִסיף  ל"  ִהּלֵ ית  "ּבֵ ֶפר  ּוַבּסֵ
ּום  ִמּשׁ ָהָאָדם  ֵרא  ִיּבָ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְבִריַאת  ּבִ ִקְטְרגּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ
ּוְבַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָאנּו  ּבֹו  ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּוְמִריָבה.  ְקָטָטה  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ
ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ם  ּגַ ׁשֶ ִלְראֹות  בֹואּו  ּתָ ׁשֶ לֹום',  ְלׁשָ 'ּבֹוֲאֶכם  ָלֶהם  קֹוְרִאים  ָאנּו 
ָבְרכּו  ּיְ ׁשֶ לֹום',  ְלׁשָ ְרכּוִני  'ּבָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ְוָלֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ׁשֹוֵכן  ָהָאָדם 

ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְך,  ּכָ ֵאר ֶאְצֵלנּו  ָ ִיּשׁ עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ אֹוָתנּו 

ֶאת  ִכים  ַזּכְ ַהּמְ ֵהם  לֹום,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ְקָרִאים  ַהּנִ ֵאּלּו  ּוַמְלָאִכים 
ת )שם משמואל(.  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלאֹור  ָהָאָדם 

ָלאן  ֶרִמׁשְ י ֵמִאיר ִמּפְ א ִלְפֵני ָהרה"ק ַרּבִ ִאיׁש ֶאָחד ּבָ ה ָהָיה ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ
לֹו,  ְוָאַמר  ִית.  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ דֹוִלים  ַהּגְ ָייו  ְקׁשָ ַעל  ְלָפָניו  ְוִהְתאֹוֵנן  ִזיָע"א 
ּוִבְזכּות  לֹום",  ְלׁשָ ָהַאֲחרֹון "ֵצאְתֶכם  ְזמֹון  ַהּפִ ת ֶאת  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ

ֵביתֹו )שיח אלעזר עמוד עה(. ּבְ רֹר  ִלׂשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ

ָיִמים  ְבָעה  ה ׁשִ  ַהְמֹצָרע ְמַחּכֶ
ת  ּבָ ַ ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהּשׁ ֵדי  ּכְ

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ַאְבָרָהם  ית  ּבֵ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ר  ֶהְסּגֵ ּבְ ִלְהיֹות  ַלְמצָֹרע  ְתָבה  ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ַהְמצָֹרע  ַעל  ֲעבֹר  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת   - ַרְעּתֹו  ִמּצָ ֵהר  ְלִהּטָ
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רּוף  ַהּצֵ ְך  ִמְתַהּפֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ מח(  )תיקו"ז  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ָעָליו 
ַרְעּתֹו. ִמּצָ ֵהר  ִיּטָ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ

ר ָלׁשֹון ָהָרע  ל ַהְמַסּפֵ ָגם ׁשֶ ר ַהּפְ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ ר ְלָבֵאר, ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ֲחֵברֹו.  ִעם  ַמֲחלֶֹקת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ הּוא 
ָיׁשּוב  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ אֹור  ֵמִאיר  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוִאם  ַהּכֵֹהן,  ָעָליו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ ּוְלַאַחר  ֲחֵברֹו.  ִעם  ְוִיְתַאֵחד 
ְבָעה  ְלׁשִ ירֹו  ַמְסּגִ הּוא  ַרְעּתֹו,  ִמּצָ ַהְמצָֹרע  א  ִהְתַרּפֵ ּלֹא  ׁשֶ רֹוֶאה  הּוא 
ִלְזּכֹות  ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ַלְמצָֹרע  ָעְזָרה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ִנית.  ׁשֵ ָיִמים 
יֹוִעילּו  אי  ַוּדַ ּבְ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ה  ִהּנֵ לֹום -  ָ ַהּשׁ הּוא אֹור  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלאֹור 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲחלֶֹקת.  ַהּמַ ֲעוֹון  ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלאֹור  ִלְזּכֹות  לֹו 
ְוַעל  ִנְגָאִלים,  ָהיּו  ד  ִמּיָ תֹות  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמרּו  ׁשָ ִאְלָמֵלא  ֲחַז"ל: 

ְוָרָפא לֹו.  ב  ָוׁשָ ַגע ְלעֶֹנג,  ִמּנֶ ְך לֹו ׁשּוב  ִיְתַהּפֵ יָלא  ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ

ל  ת ְמַבּטֵ ּבָ ַ  אֹור ַהּשׁ
ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ִריבֹות  ְוַהּמְ ָטטֹות  ֶאת ַהּקְ

ַמּדּוַע  ִזיָע"א,  ֵמִריִמנֹוב  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ֵאר ָהרה"ק  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ לֹום', ְוזֹאת ִמּפְ ת ׁשָ ּבָ זוה"ק )קורח רעו( 'ׁשַ ת ּבַ ּבָ ַ ִנְקֵראת ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת  ֶלת  ְמַבּטֶ ִהיא  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ִהיא  ׁשֶ
ֵנא  ׂשָ ה  ֵהּנָ ׁש  )ו טז(: "ׁשֶ ֵלי  ֵסֶפר ִמׁשְ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶלְך ָעָליו  ַהּמֶ לֹמֹה  ָמָנה ׁשְ
ִביִעית ִהיא ֲהִכי  ְ ה ַהּשׁ ִלּפָ ַהּקְ רּוׁשֹו הּוא ׁשֶ ּפֵ ַבע ּתֹוֲעַבת ַנְפׁשֹו", ׁשֶ ה' ְוׁשֶ
ְוִהיא  ָהֲאֵחִרים,  ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ה'  ְמַתֵעב  ְואֹוָתּה  ן,  ּלָ ִמּכֻ רּוָעה  ּגְ
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ָהאֹוֲהִבים  ֲחֵבִרים  ין  ּבֵ ּוְקָטָטה  ִלְמִריָבה  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ִמי 

יֹוֵתר ֵמַהּכֹל. ֵעיֵני ה'  ּבְ נּוא  ׂשָ ְוֶזה 

ל  ְמַבּטֵ הּוא  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ הּוא  ׁשֶ לֹום"  "ׁשָ ְקָרא  ַהּנִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְויֹום 
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ַאִחים  ין  ּבֵ ּוְלַהְפִריד  ְלִסְכסּוְך  ַהּגֹוֶרֶמת  ִביִעית  ְ ַהּשׁ ה  ִלּפָ ַהּקְ ֶאת 
ִרּיֹות  ַהּבְ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיֵדי אֹור  ַעל  י  ּכִ ְואֹוֲהִבים, 

ָרֵאל. ִיׂשְ לֹום ְלָכל  ָ ַהּשׁ ֶכת ֶהָאַרת  ְוִנְמׁשֶ

ת  ּבָ ׁשַ ל  ים ׁשֶ ָדׁשִ ַהּקֳ ַרֲעִוין - ֹקֶדׁש  ּדְ ַרֲעָוא 

ִפי  ּכְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ ַעת  ׁשְ ִהיא  ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ַעת  ׁשְ
ה  ְרּגָ ִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ עֹוִלים  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוָכל ְסעּודֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ִפּלֹות ׁשֶ ַהּתְ ל  ּכָ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ה,  ְלַדְרּגָ
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִניִמית,  ּפְ ִחיָנה  ִמּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ְמרֹוְממֹות  ִפּלֹות  ַהּתְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהָאָדם  ֶאת  ְמרֹוְממֹות  עּודֹות  ְוַהּסְ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהעֹוָלמֹות  ִניִמּיּות  ּפְ

ְקֵראת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.  ַהּנִ ִחיָנה נֹוֶסֶפת -  ִמּבְ

ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  ִלְבִחיַנת  ית  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ַעד 
ִנְכָנס  ְיהּוִדי  ל  ּכָ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ִהיא  ׁשֶ
י  ַהִחּדּוׁשֵ יר  ְסּבִ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי  ֶמֶלְך.  ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹו  ּבְ ִנְמָצא  ְוהּוא  ְוִלְפִנים  ִלְפַני 
ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרֲעִוין',  ּדְ 'ַרֲעָוא  זֹו  ָעה  ׁשָ ִנְקֵראת  ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ָהִרי"ם, 
ִניִמי  ַהּפְ ְרצֹונֹו  ַרק  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ נֹוְפִלים  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהָרִעים  ְרצֹונֹוָתיו  זֹו 
זֹו ֶאת  ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֲאִריָז"ל לֹוַמר  ן  ּקֵ ּתִ ְוָלֵכן  ַלֲעבֹד ֶאת קֹונֹו.  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

ין".  ַאְנּפִ ְזֵעיר  ּדִ ִזיו  ְלֶמֱחֵזי  ְכִסיִפין  ּדִ ֵני ֵהיָכָלא  ּיּוט "ּבְ ַהּפִ

ַרֲעִוין  ּדְ ָעה זֹו ַרֲעָוא  ִנְקֵראת ׁשָ ַמּדּוַע 

ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ָקלּוׁש  ָרצֹון  ַרק  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהָאָדם  ַאף  זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ
ְוָאהּוב  ָרצּוי  הּוא  ם  ּגַ  - ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון  ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ
ַיְחּפֹץ  ַרק  ִאם  יֹוֵתר  ּבְ בֹוהֹות  ַהּגְ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ְלָכל  ְוזֹוֶכה  ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ִלְרצֹות  ָרצֹון  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ַרֲעִוין'  ּדְ 'ַרֲעָוא  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָכְך.  ּבְ
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ָרצֹון  ְוַרק  ַאְך  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה  ָאָדם  ַאף  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְלַרּמֵ  - ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ְונֹוָרִאים. ִבים  ּגָ ִנׂשְ ִלְדָבִרים  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ם הּוא זֹוֶכה  ּגַ ִלְרצֹות, 

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ג(,  ערב  )ליקו"ה  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ מֹוַהְרָנ"ת  ְוכֹוֵתב 
אֹור  יֹוֵתר  ּבְ ֵמִאיר  ּובֹו  ַרֲעִוין  ּדְ ַרֲעָוא  ְזַמן  ה  ּזֶ ׁשֶ ִמְנָחה  ְלַאַחר  קֶֹדׁש 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְחדּות  ֶאת  ּבֹו  יִרים  ַמְזּכִ ָלֵכן   - ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ְכַעּמְ "ּוִמי  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְואֹוְמִרים 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ ַעם  ִעם  ִנְכָלל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ַרק  י  ּכִ ָאֶרץ".  ּבָ

ַרֲעִוין. ּדְ ַרֲעָוא  ית  ִליׁשִ ׁשְ ֵעת ְסעּוָדה  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור 

יר  ְוָלׁשִ ְוֶלֱאכֹל  ַיַחד  ּבְ ֶבת  ם טֹוב, ָלׁשֶ ַעל ׁשֵ ל ֵמַהּבַ ַעם ֶזה ְמֻקּבָ ּוִמּטַ
ֲחָדא  א  ַצְוּתָ ּבְ ַרק  י  ּכִ ית,  ִליׁשִ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֵרי  ׁשִ ֶאת  א  ַצְוּתָ ּבְ
ָעה  ׁשָ ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ּמִ דֹול ׁשֶ ר ִלְזּכֹות ָלאֹור ַהּגָ ם ַיַחד, ֶאְפׁשָ ֶבת ַאִחים ּגַ ּוְבׁשֶ

זֹו.  ה  ְקדֹוׁשָ

ְוָהַאְחדּות ת  ּבָ ַ ִרְמֵזי ַהּשׁ

יבּות  ַלֲחׁשִ ִנְפָלא  ֶרֶמז  ׁשֶ לב(,  מצוה  נר  )שבת  ַתב  ּכָ דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ
יֹום  ּבְ בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַאְחדּות 
ַעס,  ַהּכַ מּות  ְוִהְתַחּמְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵאׁש  ַעל  ז  ְמַרּמֵ הּוא  ׁשֶ ת",  ּבָ ַ ַהּשׁ
ְוַאֲהָבה  לֹום  ּוְבׁשָ ָוֶחֶסד  ֵחן  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֶעֶרב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ַעד  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּיֹום  ֵמֲחצֹות  ה  ְוִהּנֵ ֶאָחד.  ְלָכל  ה  ַרּבָ
בֵֹתיֶכם  מֹׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  עֹות,  ׁשָ ל"א  ֵיׁש 

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

ה  ּמֶ נֹו ֶרֶמז ְלָכְך ּבַ ׁשְ ּיֶ ַתב ׁשֶ ָנָיהּו )שבת קיט( ּכָ ִסְפרֹו ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ְוַהּבֶ
אֹוֵמר  ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְבָגָדיו  ּבִ ף  ִמְתַעּטֵ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ׁשֶ
ז  ְלַרּמֵ לֹום,  ׁשָ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָתא',  ַמְלּכְ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְוֵנֵצא  'ּבֹואּו 

ְוַאֲהָבה. לֹום  ׁשָ ּבְ ְוַרק  ַאְך  ִלְהיֹות  ִחּזּוק  ָצִריְך  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ
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ְלַאְבָרָהם"  ַה"ֶחֶסד  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלַאְחדּות  ִנְפָלא  ְוֶרֶמז 
ת, ִהיא רֹוֶמֶזת  ּבָ ַ ר ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ַעל ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֵמָרדֹוְמְסק 
הּוא  ת", ׁשֶ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ סּוק "ְוׁשָ ּפָ לֹום ּבַ ָ יבּות ַהּשׁ ַעל ֲחׁשִ
ס"ת  הּוא  ׁשֶ בֵֹתיֶכם"  מֹׁשְ ל  כֹ ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  "לֹא  סּוק  ּוַבּפָ ֵאיָבה.  ר"ת 
ר"ת  ת  ּבָ ׁשַ ְוֵכן  לֹום.  ָ ַהּשׁ ַעל  אֹוָתנּו  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - לֹום  ׁשָ
ת ַחִיל  ּיּוט ֵאׁשֶ ּפִ ִרים ֶאת  ת ׁשָ ּבָ ַ ַהּשׁ ְכִניַסת  ּבִ ם  ּגַ ְוָכְך  ְהֶיה.  ּבֹו ּתִ לֹום  ׁשָ
ַרק  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ז ְולֹוַמר ְלָכל  הּוא ר"ת ַאִחים. ְוָכל ֶזה ְלַרּמֵ ִמי ִיְמָצא, ׁשֶ
ת קֶֹדׁש.  ּבָ ַנת ׁשַ ל ֶאת אֹור ַמּתְ ִיְזּכּו ְלַקּבֵ לֹום ֵהם  ָ ַעל ְיֵדי ָהַאֲחָוה ְוַהּשׁ

בּוַע ָ ִמיָרה ְלָכל ַהּשׁ ת - ׁשְ ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ לֹום  ׁשָ

ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ת ָצִריְך ְלִהּזָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְוֵכן ּבְ
ּלֹו.  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  יְך  ְלַהְמׁשִ יּוַכל  ָיָדּה  ַעל  ַרק  י  ּכִ
ַמֲחלֶֹקת  ה  ְועֹוׂשֶ ַהּכֹוֵעס  ל  ּכָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

בּוַע.  ָ ַהּשׁ ְך ְימֹות  ֶמׁשֶ ּבְ ְקֶרה ַרע רח"ל  ֵצל ִמּמִ ִיּנָ ת, לֹא  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ

ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ֵאיֶנּנּו  ָהָאָדם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ִלי  ְוַהּכְ ַהחֹל.  ְימֹות  ת  ׁשֶ ׁשֵ ל  ּכָ ְרִכים  ִמְתּבָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור 
"לֹא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ הּוא  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ

לֹום".  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרָכה  ּבְ ִלי ַמֲחִזיק  ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמָצא 

ְמָחה ֶלְך ִמּתֹוְך ׂשִ ְלַלּוֹות ֶאת ַהּמֶ

ְבֵרי ּתֹוָרה )ח"ב סימן פא בשם  ֶפר ּדִ ּסֵ ַתב ָהרה"ק ִמּמּוְנַקאְטׁש ּבַ ְוֵכן ּכָ
מֹוָצֵאי  ּבְ ְוַכַעס  ְחלֶֹקת  ִמּמַ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כה(  דף  הגדול  הקנה  ספר 

ֶרה  ִמְתּגָ הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ְזַמן  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ֶרה  ִמְתּגָ ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ת,  ּבָ ׁשַ
ֶלְך ִמּתֹוְך ְקָטָטה  ה ֶאת ַהּמֶ ַלּוֶ ּמְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ת )גיטין נב(, ּכִ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ּבִ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

46

ֶלְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוָרה  ה ֶאת ַהּמֶ יתֹו, ֲהֵרי הּוא ְמַבּזֶ ֵני ּבֵ ּוַמְחלֶֹקת ִעם ּבְ
ְוִזְמָרה  יָרה  ׁשִ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ה  ַהְמַלּוֶ ֲאָבל  רח"ל.  בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָלָלה  ַהּקְ
ּלֹו,  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ִמּתֹוְך 

ָאֵמן.

ת  ּבָ ַ ְסֻגּלֹות ַהּשׁ

יַצד  ּכֵ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ָאְמרּו  ׁשֶ ִנְפָלאֹות  ְסֻגּלֹות  ה  ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ּוְמִריבֹות  ַמְחלֹוקֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֵצל  ּוְלִהּנָ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ

ת קֶֹדׁש: ּבָ ּוְבׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ

י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ְלָהִכין ֶאת  ים  ְלַהְקּדִ  - ִראׁשֹוָנה  ה  ְסֻגּלָ
ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ לֹות ֶאת ַהּשׁ ת ְמַסּמְ ּבָ ַ י ֵנרֹות ַהּשׁ י, ּכִ ִ ּשׁ ֶעֶרב, ֵליל ׁשִ ּבָ

דֹוׁש )בראשית מח(.  ַהּקָ ַהּזַֹהר 

ָאַמר  ִזיָע"א  יִדיְטׁשֹוב  ִמּזִ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק   - ה  ִנּיָ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ת  ּבָ ְלָחן ִלְכבֹוד ׁשַ ֻ ת ּוְלָהִכין ֶאת ַהּשׁ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ה ְלָכְך ִלְפרֹס ַמּפָ ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ

י.  ִ ּשׁ ׁשִ ל יֹום  ִלְפֵני ֲחצֹות ׁשֶ

י  ְרַעּבִ ַשׁ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּוָבא  מֹוֶרה  ָהָיה   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִית,  ּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ ָעיֹות  ִמּבְ ַבל  ּסָ ׁשֶ ְלִמי  ַזַצ"ל 
ְוַעל  לֹום"  ְלׁשָ ֶכם  ְבּתְ ׁשִ "ּבְ ְמקֹומֹו  ּבִ לֹוַמר  א  ֶאּלָ לֹום",  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם  "ּבְ

ֵביתֹו.  ּבְ ּכֹן  ְוִיׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָיׁשּוב  ְך  ּכָ ְיֵדי 

ת ִלְכבֹוד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ ה ִנְפָלָאה ָלֵתת ְצָדָקה ְלָעִני  ה ְרִביִעית - ְסֻגּלָ ְסֻגּלָ
)קפו(,  ליקו"מ  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵביתֹו  ּבְ ָעִני  ְלָאֵרַח  אֹו  ת,  ּבָ ׁשַ

לֹום. ָ ַהּשׁ ּוְלאֹור  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ְלאֹור  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ִנְפָלָאה  ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא   – ית  ֲחִמיׁשִ ה  ְסֻגּלָ



ִנת ׀ ב ם ָתכ ליכ ׀ ָתָ

 47

זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ת.  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵנרֹות  ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
לֹום. ָ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ יְך ֶאת  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם 

ָל"ה  ְ ם ַהּשׁ ׁשֵ ִוד ִליָדא )סעיף פט( ּבְ י ּדָ ַהְנָהגֹות ַרּבִ ַתב ּבְ ית - ּכָ ִ ּשׁ ה ׁשִ ְסֻגּלָ
ְוֵכן  ה.  ּפָ ְוַאׁשְ ִלְכלּוְך  ִמיֵני  ל  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ִלְפֵני  ִית  ֵמַהּבַ ה  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ
ֶאת  ה  ַנּקֶ ּיְ ׁשֶ רנ(  )סימן  ה  ַרּבָ ה  ְוָהֵאִלּיָ די"ג(  ח"ג  יקר  )אור  ָהָרָמ"ק  ְתבּו  ּכָ
ָל"ה )שבת נר מצוה ד(,  ְ ת, ְוָכַתב ַהּשׁ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ִביׁש ּבְ ל קּוֵרי ָהַעּכָ יתֹו ִמּכָ ּבֵ
ְרצֹוָנם  ִית ׁשֶ ִלּפֹות ֵמַהּבַ ק ֶאת ַהּקְ ְך הּוא ְמַסּלֵ ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ ׁשֶ
ֵביתֹו, ְוָכַתב  לֹום ּבְ ְך זֹוֶכה ְלׁשָ ִית, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ּבַ לֹום ּבַ ָ ִלְמנַֹע ֶאת ַהּשׁ
ֲחצֹות  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ר"נ(,  )סימן  ים  ַהַחּיִ ף  ַהּכַ

ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ַהּיֹום ַמְתִחיָלה ְלָהִאיר ְקֻדּשׁ י ֵמֲחצֹות  ּכִ ַהּיֹום, 

ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ ּתֹוָרה  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ  - ִביִעית  ׁשְ ה  ְסֻגּלָ
ִעּמֹו,  ִאיׁש  ֵמאֹות  ע  ְוַאְרּבַ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ִמְתעֹוְרִרים 
ַעם,  ּפַ ים  לֹוׁשִ ּיֹאַמר ָהָאָדם, ֵמָאה ׁשְ ׁשֶ ְיֵדי  ְוָהֵעָצה ְלַהְכִניָעם ִהיא, ַעל 

ַלּטֹוב. עכ"ד.  ִביא ָזכּור  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  מֹו ׁשֶ ֶאת ׁשְ

ָאה  ּבָ ַעס,  ַהּכַ ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ל  ּכָ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא  ה  ְוִהּנֵ
ְוָלֵכן  דֹול,  ַהּגָ ַהְמַקְטֵרג  הּוא  ׁשֶ ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ל ֱאדֹום  ׁשֶ ִמּכֹחֹו 
ִהיא  תֹו  ּדָ ּמִ ׁשֶ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ָהָאָדם  אֹוֵמר  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ַלֲעׂשֹות  א  ֶאּלָ א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ ֵאין  ח(:  )עדיות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ
ִלּפֹות,  ְוַהּקְ ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות  ֶאת  ָהָאָדם  ַמְכִניַע  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  לֹום,  ׁשָ

ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  יְך ֶאת ִמּדַ ּוַמְמׁשִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכֹחֹות  יר ֶאת  ּוַמְגּבִ

ְמָחה  ה ְלׂשִ ֻגּלָ ּסְ ים )סימן ש אות יד( ׁשֶ ף ַהַחּיִ ַעל ּכַ ַתב ּבַ ִמיִנית - ּכָ ה ׁשְ ְסֻגּלָ
ת  ּפַ ֶלֱאכֹול  ַחם אֹו  ֶקה  ַמׁשְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ּתֹות  ִלׁשְ ּלֹו  ּכֻ בּוַע  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ
י  ָראׁשֵ  - )ְרפּוָאה(  ְמלּוְגָמא  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ין  ַחּמִ ְלָכְך:  יָמן  ְוַהּסִ ה.  ַחּמָ
ת  ִמּדַ ֶאת  יר  ַמְגּבִ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ בֹוָתם.  ְלַעּצְ ׁש"  "ְמַחּבֵ בֹות  ּתֵ
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ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְמָאה,  ְוַהּטֻ ִלּפֹות  ַהּקְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ ֶאת  ַמְכִניַע  הּוא  ְמָחה  ַהּשִׂ
ַעל  ְוָלֵכן  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָהַעְצבּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ּכָֹחם 

ת.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַעס  ַהּכַ ת  ּדַ ִמּמִ ֵצל  ְלִהּנָ ְך ָהָאָדם זֹוֶכה  ּכָ ְיֵדי 

ה  ְזכּוָתּה ִנְזּכֶ ר ּבִ ה, ֲאׁשֶ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ל ׁשַ דֹול ׁשֶ נּו ְלאֹוָרּה ַהּגָ ם ְיַזּכֵ ֵ ַהּשׁ
ְמֵהָרה  ּבִ ּוְמנּוָחה,  ת  ּבָ ׁשַ ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  עֹוָלִמים,  ת  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ָקרֹוב  ּבְ

ָיֵמינּו, ָאֵמן.  ּבְ



פרק ב

ה יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ
אּוִלים ּגְ חּו  ּבְ ׁשִ

ַסח ַהּפֶ ַחג 
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פרק ב
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ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ה  ִהּנֵ
ִמים ָהֵהם, ְוָלֵכן  ּיָ ָהְיָתה ּבַ ת ּוָבָאה אֹוָתּה ֶהָאָרה ׁשֶ ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן, ִמְתַחּדֶ ּבְ

ַוֲעצּומֹות.  דֹולֹות  ּגְ נֹות  ּוַבּמֹוֲעִדים ַמּתָ ים  ַחּגִ ּבַ ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ

ְלִהְתּבֹוֵנן,  ָעֵלינּו  ַסח  ַהּפֶ ְיֵמי  ִלְקַראת  עֹוְמִדים  ָאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִויִציַאת  ַסח  ַהּפֶ ְימֹות  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ֵהִאיר  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ַמהּו 
ּנּו  ִמּמֶ אֹב  ְוִלׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ל  ּוְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ַאף  ְוֵכיַצד  ִמְצַרִים, 
)פסחים  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְלָכל  ְוִחּיּות  ֶהָאָרה 
ָיָצא  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ב  ַחּיָ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  "ּבְ  קט"ז(: 

ְצַרִים". ִמּמִ

ָכל  ּבְ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאלֹות  ׁשְ ה  ַכּמָ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ֵכן  מֹו  ּכְ
ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּוִמְנֲהֵגי ַהַחג  ִעְנְיֵני  ְוָכל  ֶדר  ַהּסֵ ִמְנֲהֵגי ֵליל 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

י  ֶדר ַעל ּפִ ּוִמְנֲהֵגי ֵליל ַהּסֵ ָכל ִמְצוֹות  מּוִנים ּבְ ָמה ֵהם ַהּסֹודֹות ַהּטְ
ֲאִכיַלת  ה ּבַ ֶדר ְוַכּלֵ ֵליל ַהּסֵ ָדה ּבְ ִריַאת ַהַהּגָ ָבִרים, ָהֵחל ִמּקְ ל ּדְ סֹוָדם ׁשֶ

עּוָדה. ַהּסְ ִסּיּום  ּבְ ָהֲאִפיקֹוָמן 
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ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ה? ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַיִין  ל  ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ַאְרּבַ ּתֹות  ִלׁשְ נּו ֲחַז"ל  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע 

ת  ְתִחּלַ ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְלסֹוף  ָעָרה  ַהּקְ ֶאת  ְלָהִזיז  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְוֵכן 
ְלַהְחִזיָרּה? ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶדר,  ַהּסֵ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ּבַ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ת  ְתִחּלַ ּבִ אֹוְרִחים  ְלַהְזִמין  ָעֵלינּו  ַמּדּוַע 
ָאנּו  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ ה?  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ָמה  אֹל  ִלׁשְ ְוָקא  ּדַ נּו  ּקְ ּתִ ּוַמּדּוַע  ְכִפין?  ּדִ
הּוא  ְך  ּכָ ַאַחר  ִעְסֵקנּו  ר  ְוִעּקַ ַנִים,  ִלׁשְ ָהֶאְמָצִעית  ה  ּצָ ַהּמַ ֶאת  חֹוְתִכים 
רֹור  ַהּמָ ֶאת  יִלים  ַמְטּבִ ָאנּו  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ ָהֶאְמָצִעית?  ה  ּצָ ַהּמַ ִעם 

ַהּכֹוֵרְך? ז ִמְנַהג  ְוַעל ָמה ְמַרּמֵ ֲחרֹוֶסת,  ּבַ

ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ִקְמָחא  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ ַהּסֹוד  ּוַמהּו  ה  ּצָ ַהּמַ ֶלת  ְמַסּמֶ ָמה 
ים? ַהַחּגִ ָאר  ׁשְ ּבִ ְולֹא  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ֶמת ַרק  ּיֶ ּקַ ׁשֶ ְסָחא,  ְדּפִ

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ּה ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתּבֹוֵנן ִהיא, ַמּדּוַע ִנְגַזר ַעל  ִרית ּבָ ֵאָלה ָהִעּקָ ְ ְוַהּשׁ
ּכֹה  ָגלּות  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְצַרִים  ָגלּות  ּבְ ָפֶרְך  ּבְ ַלֲעבֹד  ֲאבֹוֵתינּו 

ִנְגֲאלּו?  ּסֹוף  ּבַ ּוְבֵאיזֹו ְזכּות ֵהם  ה,  ָקׁשָ

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

חֹוִרין,  ְבֵני  ּכִ ְלִהְתַנֵהג  ָעֵלינּו  ּבֹו  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ַמּדּוַע 
ר ָאנּו אֹוְכִלים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצַרִים,  ּבְ ל ֲאבֹוֵתינּו  ֵזֶכר ְלִסְבָלם ׁשֶ ִסיָמִנים 
ל  'ּכָ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ָאַמר  ּוַמּדּוַע  ְוָהֲאִפיקֹוָמן?  ַהּכֹוֵרְך  ְוַהֲחרֶֹסת,  רֹור  ַהּמָ
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יבּוָתּה  ֲחׁשִ ַמִהי  חֹוָבתֹו',  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ּוָמרֹור  ה  ַמּצָ ַסח  ּפֶ ָאַמר  ּלֹא  ׁשֶ
ְך הּוא לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו?  ֵני ּכָ ּפְ ּמִ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֶ ל ֲאִמיַרת ּדְ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

"ֶלֶחם  ם  ׁשֵ ּבְ ה  ּצָ ַלּמַ תצוה(  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  קֹוֵרא  ַמּדּוַע 
ת  ְסֻגּלַ ּבִ יַצד  ּכֵ ְוֵכן  ָהָאָדם?  ֶאת  אֹות  ְלַרּפְ ְיכֹוָלה  ִהיא  יַצד  ּכֵ ְרפּוָאה", 
ּוַמִהי  המידות(,  בספר  )כמובא  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְרָנָסה  ּפַ ַפע  ְלׁשֶ ִלְזּכֹות  רֹור  ַהּמָ

ל זֹאת? ְלַקּבֵ ּה זֹוִכים  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ל  ְמַקּבֵ ּוִמי  ֶפַסח,  ּבְ ֵמָחֵמץ  ֵצל  ְלִהּנָ ֵדי  ּכְ ֵיׁש  דּוָקה  ּבְ ה  ְסֻגּלָ ֵאיזֹו 
ּוַמּדּוַע?  ָכל ְימֹות ַהַחג,  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות  ַהְבָטָחה ֵמֲחַז"ל 

ָגם ָהַאְחדּות ּפְ ְיֵדי  ָאה ַעל  ּבָ לּות ִמְצַרִים  ּגָ

ה ְמקֹומֹות  ַכּמָ ִדְבֵרי ֲחַז"ל ּבְ ֵאלֹות ָהֵאּלּו, ִנְמֵצאת ּבְ ְ ׁשּוָבה ְלָכל ַהּשׁ ְוַהּתְ
ְגַלל  ּבִ ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְלָגלּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְיִריַדת  ל  ּכָ ׁשֶ ְואֹוְמִרים,  ים  ַהְמַגּלִ

ם. ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ רּוד ְלָבבֹות  ּפֵ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ

ן  ּתָ ׁשְ ]ּפִ ֵני ְסָלִעים ֵמיָלת  ׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ )גמ' שבת י(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְוָיְרדּו  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ נֹו  ּבְ ְליֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַתן  ּנָ ׁשֶ ים[  ּסִ ּפַ ִלְכתֶֹנת  ח  ּבָ ְמׁשֻ

ְלִמְצַרִים. ֲאבֹוֵתינּו 

ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ והר"ן(,  הריטב"א  )התוספות  ים  ַהְמָפְרׁשִ ירּו  ְוִהְסּבִ
ֶאֶרץ  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַרְך ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו: "ָידַֹע ּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ ָאַמר ַהּשׁ
ם  ֵ ַהּשׁ ה  ּלָ ּגִ ָבר  ּכְ ּוָבֶזה  ָנה",  ׁשָ ע ֵמאֹות  ַאְרּבַ ְוִעּנּו אָֹתם  ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  לֹא 
לּוֵלא  ֲאָבל  ָגלּות,  ּבְ ִלְהיֹות  ָניו  ּבָ ֲעִתיִדים  ׁשֶ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ַרְך  ִיְתּבָ
ְליֹוֵסף,  ָהַאִחים  ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ְוָכל  יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ֵחְטא 
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עֹוְבִרים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ לּות  ַהּגָ חֹוַבת  ְיֵדי  יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָהיּו 
ּומֹוַלְדּתֹו  ֵמַאְרצֹו  ָהַלְך  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֶחֶרת,  ְלֶאֶרץ  ֵמַאְרָצם 
ֵני  לּות. ֲאָבל ִמּפְ ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ּוְבָכְך ְלַבד ֵהם ָהיּו יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוַבת ַהּגָ
ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֶנֶעְנׁשּו  ֵהם  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ְלָבבֹות  רּוד  ּפֵ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּבְ לּות  ּגָ ּבַ ה  ׁשֶ ַהּקָ ְעּבּוד  ִ ּשׁ ּבַ

ֵני  ׁשְ ְוָרָאה  ְלִמְצַרִים  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאנּו  רֹוִאים  ׁשֶ ּוְכִפי 
ָבר"  ַהּדָ נֹוַדע  ָאֵכן  ַוּיֹאַמר  ה  מֹׁשֶ יָרא  "ַוּיִ ד  ִמּיָ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ים  ַמּכִ ְיהּוִדים 
ה  מֹׁשֶ ַאג  ּדָ ה",  מֹׁשֶ יָרא  "ַוּיִ א[:  רבה  ]שמות  ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו  יד(.  ב  )שמות 

ֵאל.  ְלִהּגָ ְראּוִיים  ֵאיָנם  א  ּמָ ׁשֶ ָאַמר  יִנים  ַמְלׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
ִדים  ְעּבְ ּתַ ִמׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְטאּו  ֶמה  ִלּבֹו:  ּבְ ְמַהְרֵהר  ה  מֹׁשֶ ָהָיה  "ׁשֶ
יֵניֶכם,  ּבֵ ֵיׁש  ָהָרע  ָלׁשֹון  ָאַמר  ָבָריו  ּדְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהֻאּמֹות.  ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
א  ּלֵ ִמְתּפַ ָהִייִתי  ׁשֶ ָבר  ּדָ ִלי  נֹוַדע  ו  ַעְכׁשָ ָבר",  ַהּדָ נֹוַדע  "ָאֵכן  ָאַמר:  ד  ִמּיָ
ֶפֶרְך, ֲאָבל  ְבִעים ֻאּמֹות ַלֲעבֹד ּבְ ל ׁשִ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּכָ ה ָחְטאּו ִיׂשְ ּמֶ ָעָליו ּבַ

ְלָכְך. ֵהם ְראּוִיים  ֲאִני ׁשֶ ו רֹוֶאה  ַעְכׁשָ

)ֵלָאה  הֹות  ָהִאּמָ ֵני  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ו(,  )מדרש פסיקתא חדתא ח,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ִמְנַהג  ֶהם  ּבָ ָנֲהגּו  ְולֹא  ה(  ְוִזְלּפָ ְלָהה  )ּבִ ָפחֹות  ְ ַהּשׁ ֵני  ּבְ ֶאת  ים  ְמַבּזִ ְוָרֵחל( 

דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵעיֵני  ּבְ ה  ָקׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוָהָיה  ַאְחָוה, 
ֶאְגָאֵלם  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ֲעָבִדים,  ם  ּלָ ּכֻ ְוִיְהיּו  ְלִמְצַרִים  אֹוִריֵדם  הּוא  רּוְך  ּבָ
ִנְקָרא  ְלָכְך  ִוים  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ִנְמְצאּו  ְלַפְרעֹה"  ָהִיינּו  "ֲעָבִדים  ם  ּלָ ּכֻ יֹאְמרּו 

לֹום, עיי"ש. מֹו ׁשָ ׁשְ

ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ִיׂשְ ה ִלְגֹאל ֶאת  ַמּדּוַע ֵמֵאן ֹמׁשֶ

ה ִלְגאֹל ֶאת  רּוְך הּוא ֶאת מֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
רש"י(.  שכתב  )כמו  ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה  מֹׁשֶ ְלָכְך  ֵסֵרב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 
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ֵאל  ְלִהּגָ ְראּוִיים  ֵאיָנם  ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַדע  ּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֲעִתיִדים  ְצַרִים  ִמּמִ ֵיְצאּו  ֵהם  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ְוַגם  ְצַרִים,  ִמּמִ ו  ַעְכׁשָ ְוָלֵצאת 
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחֵרב ּבֵ ּיֵ ם, ַעד ׁשֶ ְנַאת ַהִחּנָ יר ֶאת ׂשִ ֲעֵלי ַמְחלֹוקֹות ְלַהְגּבִ ּבַ

לּות.  ַלּגָ ְוַיְחְזרּו 

ה  ְוִהּנֵ ְוכּו'  ִוי  ַהּלֵ ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  רּוְך הּוא ָאַמר לֹו: ֲהלֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲאָבל 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ לֹוַמר  ּכְ ִלּבֹו.  ּבְ ַמח  ְוׂשָ ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  יֵֹצא  הּוא 
ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ ְוָאֵכן  ֵאל,  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ָך  ִאּתְ ַהּכֵֹהן  ְלַאֲהרֹן 
ִלְקָראתֹו  ָיָצא  א  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ה  מֹׁשֶ ַעל  ָחַלק  לֹא  ַאֲהרֹן  ׁשֶ ַהּזֹאת 
ְזכּות  ּבִ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָרַמז  ּוְבָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ֵאל.  ָרֵאל ְלִהּגָ ל ִיׂשְ ַאֲהָבה ְוַאְחדּות ֲעִתיִדים ּכָ ְתַאֲחִדים ּבְ ּמִ ִחיִדים ׁשֶ ַהּיְ
ל  ׁשֶ ְרעֹו  ִמּזַ הּוא  ׁשֶ הּו  ֵאִלּיָ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ם  ּגַ ִיְהֶיה  ְוָכְך 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲאלּו  ִיּגָ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ח(,  )עדיות  לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַאֲהרֹן 

ְמֵהָרה. )לקו"ה פריקה וטעינה ד(  ּבִ

ְצַרִים ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ְזכּות ָהַאְחדּות  ּבִ

ה זֹאת,  נּו ִמּדָ ְוִתּקְ ׁשּוָבה,  ָרֵאל ּתְ ִיׂשְ לּות ִמְצַרִים ָעׂשּו  ּגָ ּוְבסֹוף ְיֵמי 
ִנְגֲאלּו  לּוָתם,  ּגָ ְיֵמי  סֹוף  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ּוִבְזכּות 
סֹוף ְיֵמי  ּבְ ְתבּו ֲחַז"ל ]תנא דבי אליהו פרק כג[ ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְצַרִים, ּכְ ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ
לּות ַהּנֹוָרָאה  ּגָ ִנים ּבַ ה ׁשָ ָבר ַהְרּבֵ ֵהם ִנְמָצִאים ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ָראּו ִיׂשְ ׁשֶ לּוָתם ּכְ ּגָ
ֵאיזֹו ְזכּות ֵיְצאּו  סּו ֵעָצה ּבְ ל ִמְצַרִים ְוֵאיָנם יֹוְצִאים ְלֵחרּות עֹוָלם ִטּכְ ׁשֶ
ְך ִנְגֲאלּו ִרית ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו" ּוִבְזכּות ּכָ ְרתּו ּבְ ּכָ ְצַרִים, "ַעד ׁשֶ  ִמּמִ

ְצַרִים. עיי"ש. ִמּמִ

רּו ָלׁשֹון  ּבְ ּלֹא ּדִ ְזכּות ׁשֶ ה )ויקרא לב(: "ּבִ ִמְדָרׁש ַרּבָ ְתבּו ֲחַז"ל ּבְ ְוֵכן ּכָ
ְרעּוָתּה  ֵמֵאת  ה  ָ ְוִאּשׁ ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֵאּלּו,  ַעל  ֵאּלּו  ָהָרע 
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ין ַעל  ָרֵאל לֹא ִהְלׁשִ ִיׂשְ ֵני  ָמלֹות, ְוַאף ֶאָחד ִמּבְ ּוְכֵלי ֶכֶסף ּוׂשְ ֵלי ָזָהב  ּכְ
ִלים  א ָלֵצאת ִעם ַהּכֵ ֵהם רֹוִצים ָלַקַחת ְולֹא ְלַהֲחִזיר זֹאת, ֶאּלָ ֲחֵברֹו ׁשֶ

ְצַרִים".  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  ְזכּות ֶזה  ּבִ ְצַרִים,  ִמּמִ

ְזכּות ָהַאְחדּות ּבִ ְיִציַאת ִמְצַרִים 

ד'  ר  "ַוְיַדּבֵ סּוק  ּפָ ּבַ יג(,  ו  )פרק  ָוֵאֶרא  ת  ָפָרׁשַ ּבְ נֹו  ֶיׁשְ ְלָכְך  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ְרעֹה  ּפַ ְוֶאל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ם ֶאל  ַוְיַצּוֵ ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  ֶאל מֹׁשֶ
ְתָבה ָמה  ה ַהּתֹוָרה לֹא ּכָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ְוִהּנֵ ֵני ִיׂשְ ְלהֹוִציא ֶאת ּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּיֹאְמרּו ְלַעם  ׁשֶ ְוַאֲהרֹן  ה  ַרְך ֶאת מֹׁשֶ ִיְתּבָ ה ה'  ִצּוָ

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֵמֲאִניּפֹוִלי  א  זּוׁשָ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  רּו  ִויַחּבְ ַאֲחדּו  ּיְ ׁשֶ ְוַאֲהרֹן  ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר 
ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ּוְבכָֹחּה  רּות.  ְוִהְתַחּבְ א  ַצְוּתָ ׁשֹון  ִמּלְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ם  ַוְיַצּוֵ
ּיֹוִציא  ׁשֶ לֹו  ְולֹוַמר  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ְלַפְרעֹה  ָלֶלֶכת  יּוְכלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ
אי  ַוּדַ ּבְ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ י  ּכִ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת 

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ִיׂשְ ֲאלּו ַעם  ִיּגָ

ְצַרִים ָיְצאּו ִמּמִ ְזכּות ַהֶחֶסד  ּבִ

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ת  ְגֻאּלַ ּבִ ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ׁשֶ ָמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ר  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲאַקת  י ֶאת  ַמְעּתִ ה: "ְוַגם ֲאִני ׁשָ ַרְך ָאַמר ְלמֹׁשֶ ִיְתּבָ

ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם" )שמות ו ה(.

י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  "ְוַגם  תּוב:  ּכָ ַמּדּוַע  ִזיָע"א,  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ְוׁשֹוֵאל 
ַעם  ל  ׁשֶ ָתם  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ַמע  ׁשָ עֹוד  ִמי  ְוִכי  ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַנֲאַקת  ֶאת 

ָרֵאל?  ִיׂשְ
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ֵאּלּו  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ַעְצָמם  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּוְמָתֵרץ, 
ֶאת  ד'  ַמע  ׁשָ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ֲחֵברֹו,  ַצֲעַקת  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ַמע  ְוׁשָ ֵאּלּו,  ִעם 
ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ י",  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  "ְוַגם  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָתם.  ִפּלָ ּתְ
ֶאת  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ ָתם  ִפּלָ ּתְ ֶאת  י  ְלּתִ ִקּבַ ֲאִני  ם  ּגַ ֵרֵעהּו,  ַצֲעַקת  ֶאת  ַמע  ׁשָ

ְצַרִים. ִמּמִ ַנֲאָקָתם ְוהֹוֵצאִתי אֹוָתם 

ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ְלַעם  ּבָ דֹוׁש  ה ַהּקָ ִצּוָ ַמּדּוַע 
ת ֵאזֹוב  חּו ֲאֻגּדַ ּקְ ּיִ ׁשֶ

אֹוָתם  ה  ִצּוָ ְצַרִים,  ִמּמִ ָלֵצאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
מֹו  ּכְ ָדם,  ּבְ אֹוָתּה  לּו  ְוִיְטּבְ ֵאזֹוב  ת  ֲאֻגּדַ חּו  ּקְ ּיִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶאל  ם  ְעּתֶ ְוִהּגַ ף  ּסַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ם  ּדָ ּבַ ם  ּוְטַבְלּתֶ ֵאזֹוב  ת  ֲאֻגּדַ ם  "ּוְלַקְחּתֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ָאְמרּו ֲחַז"ל  מֹו ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  קֹוף" )שמות יב, כב(,  ׁשְ ַהּמַ
ֵאל ֲאִני  ים ְלִהּגָ ׁשִ ם ְמַבּקְ )מדרש חזית שיר השירים(: ' ָאַמר ַהקב"ה ִאם ַאּתֶ

ת ֵאזֹוב'. ֲאֻגּדַ זֹו  ְוֵאיזֹו ִהיא?  ָדָבר ָקָטן.  ּבְ ּגֹוַאְלֶכם 

ֵרׁש ָהרה"ק  ּפֵ א  ֶאּלָ ָרֵאל?  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  ְלַבד  ּבִ זֹו  ִמְצָוה  ְזכּות  ּבִ ּוַמּדּוַע 
ִסְפרֹו "ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף" ]פרשת  ּבְ ר' ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִמּפֹוְלְנָאה ִזיָע"א 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָרַמז  ֵאזֹוב"  ת  "ֲאֻגּדַ ל  ׁשֶ זֹאת  ִמְצָוה  ּבְ ׁשֶ וישב[, 

ֶיֶרק  ּכְ ָפִלים  ּוׁשְ ֲעָנִוים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ְוִיְתַאֲחדּו,  דּו  ְתַאּגְ ּיִ ׁשֶ הּוא 
ְוַעל  ֶאֶרז,  ּכָ ִנים  ְוַגַאְוּתָ ים  ָקׁשִ ִיְהיּו  ְולֹא  ָהֲעָנָוה,  ֶאת  ל  ַהְמַסּמֵ ָהֵאזֹוב 
אי  ַוּדַ ּבְ ְזכּוָתּה  ר ּבִ ת ָהַאְחדּות ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלִמּדַ ִיְזּכּו ִיׂשְ ְיֵדי ָהֲעָנָוה ַהּזֹאת 

ֵאל.  ְלִהּגָ ִיְזּכּו 

ֶפַסח ּבְ ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ ת  ׁשֶ ָהַאְחדּות ִמְתַחּדֶ

ּבֹו ַעם  יַע ַהּמֹוֵעד ְוַהַחג ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ָנה ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ְוָכַתב ָהֲאִריָז"ל, ׁשֶ
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עֹות  ּפָ ְוַהַהׁשְ ל ַהֶהָארֹות  ּכָ ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְצַרִים, ִמְתַחּדְ ָיְצאּו ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
פ"י(  )פסחים  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלַעם  ָהִראׁשֹון  ַחג  ּבַ ָהיּו  ׁשֶ
ָיָצא  הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ׁשֶ
ֶצר  ַהּיֵ ְבֵלי  ִמּכַ יֹוֵצאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִנְרַמז,  ּוְבָכְך  ְצַרִים.  ִמּמִ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַחר  ּבָ ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ י  ּכִ ֶזה,  ָקדֹוׁש  ַלְיָלה  ּבְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ

ְזכּות ַאְחדּוָתם. )מהר"ל בספרו "דברי נגידים"(.  ּבִ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ

ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָיְצאּו  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָלֵכן 
ְלִהְתַנֵהג  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְצִריִכים  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ יֵניֶהם,  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ
ל  ל ֶאת ּכָ ְך ֵהם זֹוִכים ְלַקּבֵ ּכָ ֶדר, ְוַעל ְיֵדי  ֵליל ַהּסֵ ַאֲהָבה ּוְבַאְחדּות ּבְ ּבְ

ַלְיָלה ָקדֹוׁש ֶזה. ּבְ ּוֵמִאיר  ֹוֵפַע  ַהּשׁ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור 

ז ַעל ָהַאְחדּות אּו ְלַרּמֵ ּבָ ֶדר  ל ִמְנֲהֵגי ֵליל ַהּסֵ ּכָ

ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ַסח  ּפֶ ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ּוַמֲעָלָתּה  יבּוָתּה  ֲחׁשִ ַעל  ּומֹוִרים  ִלים  ְמַסּמְ

ָרֵאל. ִיׂשְ

ִמְנֲהֵגי  ָכל  ּבְ ֵהן  ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמֲהָלכֹו  ּבְ ָאנּו  רֹוִאים  ׁשֶ ּוְכִפי 
ָמה  ּוְבָכל  ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ַמַאְכֵלי  ּבְ ְוֵהן  ָדה  ַהַהּגָ ְקִריַאת  ּבִ ֵהן  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל 

ַלְיָלה ָקדֹוׁש ֶזה.  ּבְ נּו ֲחַז"ל  ּקְ ּתִ ׁשֶ

ז ַעל ָהַאְחדּות  ֶדר - ְלַרּמֵ ִסיָמֵני ַהּסֵ

ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ ִסיָמֵני  ַאף  ׁשֶ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְוָכְתבּו 
ַמֲעַלת  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ם  ּלָ ּכֻ ִאים  ּבָ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְיָלה  ַהּלַ ְפִתיַחת  ּבִ לֹוַמר 
ֲאסּוִרים  ּבּוִרים  ִמּדִ ׁשֹון  ַהּלָ ִמיַרת  ּוׁשְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  יבּות  ַוֲחׁשִ

ָדה.  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ָרַמז  ְך  ּכָ ְוַעל  ּוַמְחלֶֹקת, 
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ּוְלִהְתַרֵחץ  קֹונֹו  ִלְפֵני  ׁש  ְלִהְתַקּדֵ א  ּבָ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - ּוְרַחץ"  ׁש  "ַקּדֵ
ֲעוֹונֹוָתיו, ֵמֶחְלַאת 

ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ְלִהּזָ ָעָליו  ית  ֵראׁשִ ּבְ ָסגּור.  ה  ּפֶ ִראׁשֹון  ָלל  ּכְ ר"ת   - ס"  ְרּפַ "ּכַ
ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ים  ְרּבִ ַהּמַ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ָהַאְחדּות  ֶאת  ִיְפּגֹם 
ָיְרדּו  ְמִכיָרתֹו  ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ים  ּסִ ַהּפַ ִלְכתֶֹנת  ֶרֶמז  הּוא  ס  ְוַכְרּפַ

ְלִמְצַרִים ]ראשונים[. ָרֵאל  ִיׂשְ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְלַגְמֵרי,  ּתֹק  ִלׁשְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלַדַעת  ָעָליו  ָאְמָנם   - "ַיַחץ" 
ל  ׁשֶ נּותֹו  ֻאּמָ ָמה  רּון"  ַדּבֵ ּתְ ֶצֶדק  ֵאֶלם  "ַהֻאְמָנם  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל 
ִדּבּוִרים ֲאסּוִרים(, ָיכֹול  ּבְ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ם )ּכְ ִאּלֵ ּכְ ה ַעְצמֹו  ַיֲעׂשֶ עֹוָלם -  ָאָדם ּבָ
ִדְבֵרי  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ רּון'  ַדּבֵ ּתְ 'ֶצֶדק  ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ ן ?  ּכֵ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ַאף 
ַלֲחצֹות  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ַחץ'  ַה'ּיַ רֹוֵמז  ְך  ּכָ ְוַעל  ה.  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָעָליו  ּתֹוָרה 
יָסא  ּגִ ּוֵמִאיָדְך  ָבִרים ֲאסּוִרים,  ּתֹק ִמּדְ ד ֶאָחד ָעָליו ִלׁשְ ּבּורֹו, ִמּצַ ּדִ ֶאת 

ה. ּוְתִפּלָ ל ּתֹוָרה  ה ׁשֶ ָ ְבֵרי ְקֻדּשׁ ּדִ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָעָליו 

ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ֶזה  ִסיָמן  ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ְוָכַתב 
לֹו  ִאיר  ַיׁשְ ֶמְחָצה  ְסּפֹו,  ּכַ ֶאת  ֱחֶצה  ּיֶ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְצָדָקה,  ְנִתיַנת  ּבִ

יָמן "ַיַחץ".  ּסִ ּבַ ְוֶזה ָרמּוז  ים.  ַלֲעִנּיִ ן  ִיּתֵ ּוֶמְחָצה 

ֵמִריִמינֹוב  ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ָאַמר  ֶזה  ִסיָמן  ַעל  נֹוָסף  ֶרֶמז 
ָהֶאְמָצִעית  ה  ּצָ ַהּמַ ֶאת  חֹוִצים  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָאנּו  רֹוִאים  ׁשֶ ִזיָע"א, 
ָכל  ּבְ ַאֵחר,  ַצד  ּבְ ֶאָחד  ְוֵחֶלק  ֶזה  ַצד  ּבְ ֶאָחד  ֵחֶלק  ִמים  ְוׂשָ ַנִים,  ִלׁשְ
ְוֶזה  ה.  ּצָ ַהּמַ ֶחְלֵקי  ֵני  ׁשְ ִעם  ים  ַנֲעׂשִ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְנָהִגים  ַהּמִ ל  ּכָ זֹאת 
ֵדעֹוֵתיֶהם,  ּבְ ִקים  ְמֻחּלָ ַוֲחֵברֹו  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ
ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵדעֹוֵתיֶהם,  ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ִנְמָצא  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִכְבָיכֹול 
ֶאָחד  ֶֹרׁש  ִמּשׁ ם  ְוֻכּלָ ה  ַמּצָ אֹוָתּה  ַעל  ּבֹוְצִעים  ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ֲעֵליֶהם 
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ֵהם  ְוָלֵכן  ַיַחד,  ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ִהיא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רּוַח  ַחת  ְוַהּנַ ָיְצאּו, 
א ֲחָדא. ַצְוּתָ ּבְ ִבים ְלִהְתַאֵחד  ַחּיָ

ָדה  ּפּור ַהַהּגָ ּסִ ָר"ח ָפָלאִג'י ]מועד לכל חי סימן ד כט[, ׁשֶ ַתב ַהּגְ ּכָ יד" -  "ַמּגִ
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ְלִדּבּוֵרי  ּקּון  ּתִ הּוא  ִמְצַרִים  ִויִציַאת 

ּתֹוָרה.  ּבַ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ָלׁשֹון ָהָרע  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ]ערכין טו[ 

ֲעוֹונֹוָתיו. ל ֶחְלַאת  ִמּכָ ּוָבֶזה הּוא רֹוֵחץ  "ָרְחָצה" - 

ְחלֶֹקת,  ִריָבה ְוַהּמַ ַעל ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמְ ז ׁשֶ ה" - ְלַרּמֵ "מֹוִציא ַמּצָ
ָעיֹות,  רֹות ְוַהּבְ ל ַהּצָ ה ְל"ָמרֹור ּכֹוֵרְך" - ָלֵצאת ִמּכָ ְך הּוא ִיְזּכֶ ְוַעל ְיֵדי ּכָ

רֹורֹות. ַהּמְ ל  ּכָ ּכֹוֵרְך ֶאת  ּוְבָכְך הּוא 

ְך הּוא זֹוֶכה ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ָלֶהם הּוא ָזקּוק  ְלָחן עֹוֵרְך" – ְוַעל ְיֵדי ּכָ "ׁשֻ
ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

פּונֹות. ַהּצְ ָרכֹות  ַהּבְ ֵרְך" - ְוהּוא זֹוֶכה ְלָכל  ּבָ "ָצפּון 

הּוא  זֹוֶכה  ְוהּוא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַהּלֵ הּוא  ּוְבָכְך   - ִנְרָצה"  ל  "ַהּלֵ
ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִנְרֶצה  ִלְהיֹות 

ֶדר ת ֵליל ַהּסֵ ְתִחּלַ ַמּדּוַע ַמְזִמיִנים אֹוְרִחים ּבִ

ֲאִמיַרת  ֶאת  ָדה  ַהַהּגָ ֶפַתח  ּבְ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ְוִיְפַסח",  ֵייֵתי  ָצִריְך  ּדְ ל  ּכָ ְוֵיכֹול,  ֵייֵתי  ְכִפין  ּדִ ל  ּכָ ַעְנָיא,  ַלְחָמא  "ָהא 
ז  ִביל ְלַרּמֵ ׁשְ נּו. ְוזֹאת ּבִ ים ָלבֹוא ְוֶלֱאכֹל ִעּמָ ל ָהֲעִנּיִ ָכְך ֶאת ּכָ ְלַהְזִמין ּבְ

ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְיָלה  ַהּלַ ְפִתיַחת  ּבִ ְוַהֶחֶסד  ַעל ָהַאְחדּות 

ְזִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ְלַאַחר  לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ָמה  ֵני  ִמּפְ ם  ּגַ מּוָבן  ּוְבָכְך 
ֵני  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ַאְרָעא  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ַעְבֵדי  ָהָכא  א  ּתָ "ָהׁשַ ָהאֹוְרִחים  ֶאת 
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ה  לּות ָהֲאֻרּכָ ּגָ רּוִיים ּבַ ם ָאנּו ׁשְ ְנַאת ִחּנָ ְגַלל ׂשִ ּבִ ז ׁשֶ ל ֶזה ְלַרּמֵ חֹוִרין". ּכָ
ה  אי ִנְזּכֶ ַוּדַ ַהּזֹאת )יומא ט(, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ְוַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ּבְ

נּוָיה.  ַהּבְ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ִלְהיֹות  ה  ִנְזּכֶ ָאה  ַהּבָ ָנה  ּוְלׁשָ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַלּגְ

ְלסֹוף  ְיָלה  ַהּלַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ַקֲעַרת  ֶאת  עֹוְקִרים  ְוָלֵכן 
ֶאת  ַמְחִזיִרים  ד  ּוִמּיָ ָהאֹוְרִחים  ֶאת  ַמְזִמיִנים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ
ַמְזִמיִנים  ָאנּו  ׁשֶ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ָלנּו  ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ִלְמקֹוָמּה.  ָעָרה  ַהּקְ
ֶדר.  ַהּסֵ ְלֵליל  ת  ָלֶגׁשֶ ִאים  ָ ַרּשׁ ֵאיֶנּנּו  ָהַאְחדּות,  ֶאת  ִנים  ּוְמַתּקְ אֹוְרִחים 
ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָהַאְחדּות,  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ֶאת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ְוַרק 

ֶדר. )ליקו"ה ר"ח ה"ג(. ַהּסֵ ְלַהְתִחיל ֶאת ֵליל 

ַח  ְפּתֵ ּמַ ׁשֶ ָלָאָדם  ְולֹוַמר  ז  ְלַרּמֵ ָעָרה,  ַהּקְ ַלֲעִקיַרת  נֹוָסף  ַטַעם 
ַלֲעקֹר  ְתאֹום  ּפִ ָיכֹול  ְוהּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַיד  ּבְ הּוא  ְרָנָסה  ַהּפַ
ֶאה  ִיְתּגָ לֹא  זֹאת,  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְרָנָסתֹו  ּפַ ֶאת  ֵמָהָאָדם 
ְוַאְחדּות )ספר זכר החיים דרוש יט(. לֹום  ׁשָ ּבְ ִעּמֹו  ְוִיְהֶיה  ֶהָעִני  יר ַעל  ֶהָעׁשִ

ְזכּות ָהַאְחדּות  ַלִים -ּבִ ירּוׁשָ ּבִ ָאה  ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

אֹוְרִחים  ַמְזִמיִנים  ָאנּו  יַצד  ּכֵ ְך,  ּכָ ַעל  ׁשֹוֵאל  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  ה  ְוִהּנֵ
ְלֵביתֹו  אֹוְרִחים  ה  ַהְרּבֵ ָיבֹואּו  ָאֵכן  ִאם  ֲהֵרי  ֶדר?  ַהּסֵ ֵליל  ְפִתיַחת  ּבִ
ֶאָחד  ְלָכל  יתֹות  ּזֵ ּכַ ר  ִמְסּפַ ֲארּו  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ זֹאת,  אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ ּכְ
ַהֲחַתם  ּוְמָתֵרץ  ָראּוי?  ּכָ ַהּיֹום  ִמְצוֹות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ין  ֵמַהְמֻסּבִ ְוֶאָחד 
ִית  ּזַ ּכַ ַרק  ֶאָחד  ל  ּכָ ֹיאַכל  אֹוְרִחים  ה  ַהְרּבֵ ָיבֹואּו  ִאם  ָאֵכן  ׁשֶ סֹוֵפר, 
ְלָכל  ַמּצֹות  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ אֹוָרְיָתא,  ִמּדְ ִהיא  חֹוָבָתּה  ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ ה  ַמּצָ
ֵליל  ל ָהַאְחדּות ּבְ ָכְך רֹוִאים ָאנּו ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ָהאֹוְרִחים, ְוַגם ּבְ
ה  ּמָ ֶדר ְולֹא ּכַ ֵליל ַהּסֵ ה ּבְ ִית ַמּצָ ּזַ ּיֹאַכל ָהָאָדם ַרק ּכַ י ָעִדיף ׁשֶ ֶדר, ּכִ ַהּסֵ
ם  ּגַ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ְוכּו',  ְוָהֲאִפיקֹוָמן  רֹור  ַלּמָ ֲחָכִמים  ַנת  ַתּקָ ּכְ יתֹות  ּזֵ ּכַ
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ִהיא  ׁשֶ ה  ַמּצָ ִית  ּזַ ּכַ ֲאִכיַלת  ּבַ ַהּיֹום  ִמְצוֹות  ֶאת  הּוא  ַאף  ם  ְיַקּיֵ  ֲחֵברֹו 
אֹוָרְיָתא.  ּדְ

זֹאת  לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ סֹוֵפר",  "ַהֲחַתם  עֹוד  ּומֹוִסיף 
י  ּכִ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ בֹוא  ּתָ ָדָקה  ַהּצְ ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָדה.  ַהַהּגָ ת  ְתִחּלַ ּבִ
ֶדה  ּפָ ּתִ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ "ִצּיֹון  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצָדָקה  ּבִ א  ֶאּלָ ִנְגָאִלים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאין 
ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ְואֹוְמִרים,  ִמים  ְמַסּיְ ְוָלֵכן  ְצָדָקה",  ּבִ ֶביָה  ְוׁשָ
הּוא  ִיְהֶיה  ָאה  ַהּבָ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ּוְלעֹוְדדֹו  ֶהָעִני  ֶאת  ס  ְלַפּיֵ ֵדי  ּכְ נּוָיה,  ַהּבְ
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָדָקה,  ַהּצְ ִתיַנת  ִמּנְ יֹוֵתר  ָחׁשּוב  ְוֶזה  ּלֹו.  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ
ס ֶאת  ְוַהְמַפּיֵ ָרכֹות  ּבְ ׁש  ׁשֵ ֵרְך  ִמְתּבָ ֶלָעִני  ְצָדָקה  ַהּנֹוֵתן  ׁשֶ )בבא בתרא ט(, 

ָרכֹות.  ּבְ י"א  ּבְ ֵרְך  ֶהָעִני ִמְתּבָ

זֹו לּות  ּגָ ָתה  ּנְ ּתַ ִנׁשְ  ָמה 
ֻלּיֹות ַהּגָ ל  ה יֹוֵתר ִמּכָ ִהיא ֲאֻרּכָ ׁשֶ

ְתבּו,  ּכָ ע"ה[  מאמר  אפרים  עוללות  ]בספרו  ָיָקר  ִלי  ְוַהּכְ ַחי"  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֶ
ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ "ָמה  ָדה:  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ
ֻלּיֹות,  ל ַהּגָ ה יֹוֵתר ִמּכָ ּדֹוָמה ְלַלְיָלה, ֲאֻרּכָ לּות ַהּזֹו ׁשֶ ילֹות", ַמּדּוַע ַהּגָ ַהּלֵ
ָדה:  ַעל ַהַהּגָ ְך ּבַ ָגלּות? ְועֹוֶנה ַעל ּכָ רּוִיים ָאנּו ּבְ ִנים ׁשְ ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ְוָכל ּכָ
ְנַאת  ְוׂשִ ּוְמִריָבה  ה  ּלֹו ַמּצָ ּכֻ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ה"... ׁשֶ ּלֹו ַמּצָ ּכֻ ה  ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ ֵני ׁשֶ "ִמּפְ

ַהּזֹו. ָרה  ַהּמָ לּות  ֲעַדִין ֵמַהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְגֲאלּו  ְך לֹא  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ם,  ִחּנָ

ַגׁש  ּבּוְרּג, ּפָ ל ָהִעיר ִניְקְלׁשְ ּה ׁשֶ ֶמעְלֶקה ַרּבָ י ׁשְ ָהרה"ק ַרּבִ ר ׁשֶ ְמֻסּפָ
ֶמעְלֶקה,  ׁשְ י  ַרּבִ ָאלֹו  ּוׁשְ יָנאָוה,  ִ ִמּשׁ ֶנַטע  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ַסח ֶאת  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ
ַהּזֹו  לּות  ַהּגָ ַמּדּוַע  אֹוֵמר,  ּכְ ילֹות?'  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ 'ָמה 
ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ֶנַטע,  י  ַרּבִ ָהרה"ק  לֹו  ָעָנה  ֻלּיֹות?  ַהּגָ ל  ִמּכָ ִהיא  ה  ֲאֻרּכָ
ֶקַמח  סֶֹלת  ּפְ אֹוָתּה  ּכְ לֹוַמר  ּכְ ין",  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ י  "ּכִ ִהיא 
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ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ִעּסָ ִלְהיֹות  ֶלת  ּבֶ ִמְתּגַ ֵאיָנּה  ׁשֶ ו(  בב"ק  )כמבואר  ין  ֻסּבִ רּוָיה  ַהּקְ
ֵאל  ר ָלנּו ְלִהּגָ ָרֵאל, ִאי ֶאְפׁשָ ֵני ִיׂשְ ין ּבְ ם ּבֵ ְנַאת ִחּנָ עֹוד ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ְוׂשִ

לּות. ַהּגָ ִמן 

ָדה ַעל ַהַהּגָ ּבַ ר ָלנּו   ַמּדּוַע ְמַסּפֵ
ַרק"  ּבְ ְבֵני  ּבִ ין  ָהיּו ְמֻסּבִ ַעל "ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ

ו[,  עמוד  מועדים  נועם  אמרי  ]בספרו  ַתב  ּכָ ִז'יקֹוב  ִמּדְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָהרה"ק 
י ֲעִקיָבא  ַע ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ר ָלנּו ַעל "ַרּבִ ָדה ְמַסּפֵ ַעל ַהַהּגָ ּבַ ׁשֶ
ְוָהיּו  ַרק  ּבְ ְבֵני  ּבִ ין  ְמֻסּבִ ָהיּו  ׁשֶ ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ַטְרפֹון  י  ְוַרּבִ
ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ
ְוזֹאת  ֲחִרית",  ׁשַ ל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְזַמן  יַע  ִהּגִ ַרּבֹוֵתינּו  ָלֶהם  ְוָאְמרּו 
ֶצר  ַהּיֵ ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ י  ּכִ ָהַאְחדּות,  ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתּה  ֵדנּו ֶאת  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ
ַיַחד  יִקים  ַצּדִ ִפים  ִמְתַאּסְ ִלְפָעִמים  ְוִאם  ְלָבבֹות,  רּוד  ּפֵ ה  עֹוׂשֶ ָהָרע 
ָהרֹאׁש  הּוא  ם  ַרּבָ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ְוַכת  ת  ּכַ ל  ּכָ ָאז  ֶהם,  ִעּמָ ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ְוַגם 
ה  ְוַנֲעׂשֶ ְך,  ּכָ אֹוֶמֶרת  ה  ִנּיָ ׁשְ ת  ּכַ ְוֵכן  ֲאֵחִרים,  יִקים  ַצּדִ ּבְ ּדִֹפי  יִלים  ּוַמּטִ
ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ר  ּוְמַסּפֵ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְלָבבֹות  רּוד  ּפֵ ה  ִמּזֶ
ְלִמיִדים  ַהּתַ ל  ּכָ אּו  ּבָ א  ֶאּלָ ְך,  ּכָ ָהָיה  לֹא  ה  ָהֵאּלֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֲאִסיַפת 
ם  ּלָ ּכֻ ַמֲחִזיק ֶאת  ָהָיה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַהְינּו  "ַרּבֹוֵתינּו",  ָלֶהם  ְוָאְמרּו 

רּוד ְלָבבֹות.  ּפֵ ִלי ׁשּום  ּבְ ַרּבֹוָתיו  ּכְ ִלְהיֹות 

ֲחִרית  ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ יַע  ִהּגִ ַרּבֹוֵתינּו 

ָזכּו  ֵהם  ְלִמיִדים,  ְוַהּתַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ָהְיָתה  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ִמים ֶאת ִמְצַות  ַקּיְ ּמְ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵלם, ּכִ ֵלָבב ׁשָ ַרְך ּבְ מֹו ִיְתּבָ ְלַיֵחד ֶאת ׁשְ
יט  )ויקרא  ד'"  "ֲאִני  סּוק  ַהּפָ ל  ׁשֶ ְלִסּיּומֹו  זֹוִכים  מֹוָך",  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ 
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ַמע  "ׁשְ ְולֹוַמר  ַאֲהָבה,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְלַיֵחד  ַהְינּו  ּדְ יז(, 
ּוְבֵלב ֶאָחד. ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ ָרֵאל ד' ֱאלֵֹקינּו ד' ֶאָחד",  ִיׂשְ

מט(,  אות  יהודה"  "לבוש  )בספרו  ֱאֶמת"  "ָהִאְמֵרי  ַעל  ּבַ יר  ַמְסּבִ ּוְבָכְך 
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְזַמן  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְלַרּבֹוֵתיֶהם  לֹוַמר  ְלִמיִדים  ַהּתַ אּו  ּבָ ַמּדּוַע 
עֹוָלם לֹא ָזכּו ְלָהִבין ִעְנַין  ּמֵ ז ְולֹוַמר ָלֶהם ׁשֶ אּו ְלַרּמֵ י ּבָ ֲחִרית, ּכִ ל ׁשַ ׁשֶ
ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ה  ַעּתָ ְוַרק  ה,  ַעּתָ כּו  ּזָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל  ַלת  ַקּבָ

ְלָכְך. ָזכּו  ָהַאְחדּות 

סּוק: "ּוְלַמַען  ּפָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכְ ָרָתּה ׁשֶ ל ַמּטְ ְוֶזה ּכָ
ִמְצַרִים, ְוֶאת אֹתַֹתי  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּתְ
ל  ׁשֶ ְכִליָתּה  ּתַ ּזֹו  ׁשֶ ב(,  י  )שמות  ד'"  ֲאִני  י  ּכִ ם  ִויַדְעּתֶ ָבם  י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ
לּו עֹל ַמְלכּות  י ד' הּוא ָהֱאלִֹקים, ִויַקּבְ ירּו ּכִ ְדעּו ְוַיּכִ ּיֵ ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ

ֵלם.  ֵלָבב ׁשָ ּבְ ַמִים  ׁשָ

ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ מּוָבא  ְוָלֵכן 
יר  ּכִ ּיַ י ַרק ַעל ְיֵדי ׁשֶ יר ֶאת ֲחֵברֹו )ברכות ט ע"ב(, ּכִ ּכִ ּיַ ֶ ֲחִרית הּוא, ִמּשׁ ׁשַ ּבְ
ַאֲהָבה  ּבְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ ְוֵרעּות,  ַאְחָוה  ּבְ ֲחֵברֹו  ּבַ
ּוֵמִאיר אֹורֹו  ָאז ַמְפִציַע  ֲחִרית, ׁשֶ ַ ַהּשׁ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ְבִחיַנת אֹוָרּה  ּבִ ה,  ַרּבָ

ַהּיֹום ֶהָחָדׁש. ל  ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָלנּו  ז  ְלַרּמֵ ָדה,  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ זֹאת  ָלנּו  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ַמְלכּות  עֹל  ַלת  ַקּבָ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ ְדֵרָגה  ַלּמַ ִלְזּכֹות  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ

ַלְיָלה ָקדֹוׁש ֶזה.  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ְוָהַאֲהָבה  ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַמִים, ַעל  ׁשָ

ָרה ּתֹוָרה ּבְ ּדִ ִנים  ּבָ ָעה  ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ

ן ָהְרִביִעי  ָדה ַאף ַלּבֵ ַעל ַהַהּגָ ְך קֹוֵרא ּבַ ַעם ּכָ ּטַ ּמִ ָפִרים, ׁשֶ ּסְ ּומּוָבא ּבַ
ֶנֶגד  "ּכְ ָדה  ַהּגָ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן',  'ּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ ר  ִעּקָ ּבָ ַהּכֹוֵפר  ע  ָרׁשָ ִהּנֹו  ׁשֶ
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ה  ּלָ ִמְתּגַ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּתֹוָרה".  ָרה  ּבְ ּדִ ִנים  ּבָ ָעה  ַאְרּבָ
ִנְקָרִאים  יֹוֵתר  ּבְ ָהְרחֹוִקים  ַאף  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְוַגְדלּוָתם  ַמֲעָלָתם 

קֹום. ַלּמָ ִנים  ּבָ

ְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתינּו  ּבִ ּלֹא ֶאָחד  ׁשֶ

"ְוִהיא  ָדה:  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ִדְבֵרי  ּבְ ַאף  ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ ַחי,  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ְוָכַתב 
ְלַכּלֹוֵתינּו",  ָעֵלינּו  ָעַמד  ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  ּלֹא  ׁשֶ ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעְמָדה  ׁשֶ
ַאֲהָבה  ּבְ ֶאָחד  ּכְ ֵאיָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶזה  ּבָ לֹוַמר  ָנתֹו  ְוַכּוָ
ְלַכּלֹוֵתינּו,  ָעֵלינּו  ָעְמדּו  ֶזה  ֵני  ִמּפְ ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ  - ְוַאְחדּות 

ַהּזֹאת. ה  ְוָהֲאֻרּכָ ה  ׁשָ ַהּקָ לּות  ַהּגָ ל  ּכָ ְך ָאנּו סֹוְבִלים ֶאת  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ

את ָלֶכם  ַהּזֹ ע ָמה הּוא אֹוֵמר ָמה ָהֲעֹבָדה  ָרׁשָ

ר  ָדה ְמַדּבֵ ַעל ַהַהּגָ ֵאין ּבַ ָרֵאל" ְמָבֵאר, ׁשֶ ַמח ִיׂשְ ׂשְ ַעל ַה"ּיִ ָהרה"ק ּבַ
ֵאין  ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָלל  ּכְ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ מּור  ּגָ ע  ָרׁשָ ַעל  אן  ּכָ
ת  ּיַ ֵמֲעׂשִ ִהְתָיֵאׁש  ׁשֶ ִמי  ַעל  הּוא  ֶזה  ּבָ ָנתֹו  ּוָ ּכַ א  ֶאּלָ ָלל.  ּכְ ִרים  ְמַדּבְ ָאנּו 
ְוהּוא  ְוַתֲאוֹוָתיו,  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ ע  ּקָ ְמׁשֻ הּוא  יַצד  ּכֵ ְראֹותֹו  ּבִ ׁשּוָבה  ּתְ
ֶדר  ֵליל ַהּסֵ ָרֵאל ּבְ ַלל ִיׂשְ ּלֹא ּתֹוִעיל לֹו ָהַאְחדּות ִעם ּכְ ַעְצמֹו ׁשֶ ב ּבְ חֹוׁשֵ
ַלל  ם, ּוָבֶזה הּוא הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמּכְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ֱאֶמת ּבַ ְלִהְתַעּלֹות ּבֶ
ל  ּכָ ב  ְמֻחּיָ "ְוֵכן  לֹו  ֶוֱאמֹר  יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ַהְקֵהה  ה  ַאּתָ ַאף  ְוָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ֵצאִתי  ְוָקא - ּבְ ה ה' ִלי - ּדַ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ָרֵאל לֹוַמר ְלַעְצמֹו", "ּבַ ִאיׁש ִיׂשְ
ֲעֵרי ֻטְמָאה,  מ"ט ׁשַ קּוִעים ּבְ ָרֵאל ׁשְ ִמְצַרִים ָהיּו ִיׂשְ ם ּבְ י ּגַ ְצָרִים", ּכִ ִמּמִ

ְוָהֱאמּוָנה. ְזכּות ָהַאְחדּות  ּבִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְגָאָלם  ּוְבָכל זֹאת 

ִמי  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ּכַֹח  ֶדר ִמְתעֹוֵרר  ַהּסֵ ּוְבֵליל 
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ָלֵצאת  ָיכֹול  ְוָהֱאמּוָנה  ָהַאְחדּות  כַֹח  ּבְ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ ע  ּקָ ׁשֻ ּמְ ׁשֶ
דֹול.  ּגָ ְך ְלאֹור  ל ְמָצָריו ֵמחֹׁשֶ ִמּכָ

ָלל" - ֵמָהַאְחדּות ִעם  הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהּכְ רּוׁש "ּוְלִפי ׁשֶ ְוֶזה ַהּפֵ
ִהיא  מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  י  ּכִ ר,  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ
ִאם  ׁשֶ לֹו  ֱאמֹר  ה  ַאּתָ ַאף  ָלֵכן  ֲחַז"ל.  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ
ָהָיה  לֹא  ָהַאְחדּות,  ְזכּות  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָאָלם  ּגְ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ָהָיה  הּוא 

ִמְצַרִים.  ּבְ ָאר  ִנׁשְ א ָהָיה  ֶאּלָ ִנְגָאל 

ע   ַמּדּוַע אֹוְמִרים ַעל ָהָרׁשָ
יו  ּנָ ׁשִ ה ַהְקֵהה ֶאת  ַאף ַאּתָ

ַעּמֹו  ֶאת  ִלְגֹאל  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַלח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
הּוא  ה  ְוִהּנֵ ּבֹו  ְוֶיֱאחֹז  ָנָחׁש  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הּו  ִצּוָ ָרֵאל,  ִיׂשְ
נּו  ּקְ ּתִ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ לֹו  ָרַמז  ּוְבָכְך  ַכּפֹו.  ּבְ ה  ְלַמּטֶ ְך  ֶנְהּפַ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחׁש,  ּנָ ּבַ ָהְרמּוָזה  ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ָהָרע  ׁשֹון  ַהּלָ ת  ִמּדַ ֶאת 
ְלַבַעל  ִיְתרֹון  ְוֵאין  ָלַחׁש  לֹוא  ּבְ ָחׁש  ַהּנָ ְֹך  ִיּשׁ "ִאם  סּוק:  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל 
ְצַרִים.  ִמּמִ ְלהֹוִציָאם  ָעה  ָ ְוַהּשׁ ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ׁשֹון",  ַהּלָ
ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַזַצ"ל  ֵנט  ּבָ ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ְוָכַתב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלָכל  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ָלִבים  ַהּכְ ָחְרצּו  לֹא  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ְלָכְך  ֶרֶמז  ְוֶזה  ז(.  יא,  )שמות 

ִליכֹו  ְלַהׁשְ ָראּוי  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ַהְמַסּפֵ ל  ּכָ ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ָעָליו   ׁשֶ
ָלִבים.  ַלּכְ

ה  ַאּתָ "ְוַאף   – ע  ָלָרׁשָ אֹוְמִרים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְך,  ּכָ ַעל  עֹוד  ּומּוָבא 
ע  י ָהָרׁשָ ם לֹא ָהִייָת ִנְגָאל", ּכִ יו, ֶוֱאמֹר לֹו ִאּלּו ָהִייָת ׁשָ ּנָ ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ
ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ִנְבְראּו  ְך  ּכָ ם  ׁשֵ ּלְ ׁשֶ ָהָרע,  ׁשֹון  ְוַהּלָ רּוד  ַהּפֵ ַגם  ּפְ ן ֶאת  ּקֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ
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ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ טו(,  ערכין  )גמ'  ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ִמּדִ ָעָליו  ְלָהֵגן  ָלָאָדם 
ָהָיה  ם,  ָ ִמּשׁ ֵאל  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצַרִים,  ִמּמִ ִנְגָאל 

לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ת ָהַאְחדּות  ְזכּות ִמּדַ ּבִ

י ָדה ַעל ָלָבן ָהֲאַרּמִ ַהּגָ ּבַ ַתב  ּכָ  ַמּדּוַע 
ל ׁש ַלֲעֹקר ֶאת ַהּכֹ ּקֵ ּבִ ׁשֶ

י ֶזה  ַעל ּפִ דֹוׁש ]בספרו תורת משה פרשת כי תבוא[, ׁשֶ יְך ַהּקָ ְוָכַתב ָהַאְלׁשֵ
ֶרד  ַוּיֵ ָאִבי  אֵֹבד  י  ָהֲאַרּמִ ָבן  "ּלָ ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ר  ְמַסּפֵ ַמּדּוַע  מּוָבן 
ֵכן,  ִלְפֵני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ י  ָהֲאַרּמִ ָלָבן  יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  ִמְצַרְיָמה". 
ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ י  ָהֲאַרּמִ ָלָבן  ַעל  ֶנֱאַמר  ַמּדּוַע  ְועֹוד,  ִמְצַרִים?  ְלָגלּות  ָקׁשּור 

ם? ּלָ ּכֻ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת  ּקֵ ּבִ ָבן  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹל", ֵהיָכן ָמִצינּו  "ַלֲעקֹר ֶאת 

ל  ּכָ ׁשֶ ַדע  ּיָ ׁשֶ י  ָהֲאַרּמִ ָבן  ּלָ ׁשֶ ָדה,  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ אן  ּכָ א  ֶאּלָ
ָנַתן ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ֵלָאה  ְיֵדי ָהַאְחדּות,  ָרֵאל הּוא ַעל  ִיׂשְ ל  ּכָֹחם ׁשֶ
הּוא  ֵמָרֵחל  ּנֹוַלד  ׁשֶ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ֵיְדעּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהִראׁשֹוָנה, 
אּו ּבֹו ֶאָחיו ַמּדּוַע ַמֲעִדיף אֹותֹו ַיֲעֹקב  ְך ִקּנְ י, ְוַעל ְיֵדי ּכָ כֹור ָהֲאִמּתִ ַהּבְ
ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְנָאה.  ְוׂשִ ְלִקְנָאה  ּוָבאּו  ֶאָחיו,  ל  ּכָ ֵמַעל 
ּוָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ְלִמְצַרִים ְוַאף ֵהם ָיְרדּו ְלִמְצַרִים. ְוִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָלָבן 
ִדים  ם ְמַכּבְ ּלָ ְלַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ִראׁשֹוָנה ְויֹוֵסף ָהָיה נֹוָלד ִראׁשֹון, ָהיּו ּכֻ
ְוָלֵכן  ְלִמְצַרִים.  אֹותֹו  מֹוְכִרים  ָהיּו  ְולֹא  כֹור,  ַהּבְ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ אֹותֹו 
ֶאת  ַהְינּו  ּדְ ַהּכֹל"-  ֶאת  ַלֲעקֹר  ׁש  ּקֵ ּבִ ָבן  "ּלָ ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ר  ְמַסּפֵ
יֵניֶהם,  ָרָצה ִלְפּגֹם ֶאת ָהַאֲהָבה ְוָהַאְחדּות ּבֵ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ

ְלִמְצַרִים. ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְרדּו  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֶרד ִמְצַרְיָמה"  "ַוּיֵ

ֵכן ֵלָאה ר"ת  ּלָ ים ָפָלאִגי ִזיָע"א, ׁשֶ אֹון ר' ַחּיִ ְך ָמָרן ַהּגָ ְוהֹוִסיף ַעל ּכָ
ַהּכֹל".  "ַלֲעקֹר ֶאת 
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ִמְצַרְיָמה  ֶרד  "ַוּיֵ ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ְמֻרּמָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  ְוָכַתב 
ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ הּוא  ָכְך  ּבְ ּבּור"  ַהּדִ עפ"י  ָאנּוס   -

לּות. ַלּגָ ְלִמְצַרִים  ָרֵאל ֵליֵרד  ִיׂשְ ָהיּו ֲאנּוִסים  ְוָלׁשֹון ָהָרע,  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ

ל  ׁשֶ ְרצֹוָנם  ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְצִרים"-  ַהּמִ אָֹתנּו  ֵרעּו  "ַוּיָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ְוֶזה 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַרק  י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ָרִעים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ְצִרים  ַהּמִ

ָגלּות ִמְצַרִים ]השפת אמת[. ּבְ דּו  ְעּבְ ּתַ ִיׁשְ ֵהם 

ָהיּו  ׁשֶ ְוַרַעְמֵסס  יתֹום  ּפִ ָעֵרי  ֶאת  ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ נּו  ּבָ ְוָלֵכן 
ָהיּו  ָתן )כמו שכתבו חז"ל(, ֵסֶמל ְלָכְך ׁשֶ ִנּיָ ּבְ ד ְלַאַחר  ֲאָדָמה ִמּיָ ׁשֹוְקעֹות ּבָ
ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָהָרע.  ׁשֹון  ְוַהּלָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְצִריִכים 
ְטָרא ָאֳחָרא,  ּסִ ּבַ ל ָהָאָדם ׁשֹוְקִעים  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ָלׁשֹון ָהָרע 
ַהחֹובֹות  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ר  ּבֵ ּדִ ָעָליו  ׁשֶ ַלֲחֵברֹו  ְועֹוְבִרים 

ְלָבבֹות.

ַהר ִסיַני ּבְ ֲעִמיָדה  ּבָ ִקים ָאנּו  ּפְ ַמּדּוַע ִמְסּתַ

ְלָמה  אּור  ַהּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ הגדול[,  לשבת  ]דרשות  סֹוֵפר"  ַתב  ַה"ּכְ ְוָכַתב 
ָדה: ַהּגָ ּבַ אֹוְמִרים ָאנּו  ׁשֶ

ַוֲהֵרי  נּו".  ּיֵ ּדַ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְולֹא  ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  "ִאּלּו 
ְך  ִלים ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאיֶזה ֶרַוח ְותֹוֶעֶלת ָהָיה ָלנּו ִמּכָ ִאם לֹא ָהִיינּו ְמַקּבְ

ִלְפֵני ַהר ִסיַני? ָעַמְדנּו  ׁשֶ

דֹוָלה  ַאְחדּות ּגְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַהר ִסיַני ָהיּו ּכָ ּבְ ׁשּוָבה ִהיא, ׁשֶ א ַהּתְ ֶאּלָ
ָהיּו  ׁשֶ  - ָהָהר"  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַאְחדּות זֹו  ֵלב ֶאָחד - ְוִאם ָהִיינּו ּבְ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ַהר ִסיַני ּכְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ָבר  ּכְ זֹוִכים  ּה  ְלַבּדָ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ נּו,  ּיֵ ּדַ
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ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ִאּלּו  ָאנּו  אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ
נּו. ּיֵ ּדַ

ָבִרים  ּדְ ה  לֹוׁשָ ְוָקא ׁשְ ּדַ ַמּדּוַע ָצִריְך לֹוַמר 
ּלֹא ָאְמָרם לֹא יֹוֵצא  ּוִמי ׁשֶ ֶפַסח -  ּבְ ֵאּלּו 

ְיֵדי חֹוָבתֹו 

ל  ּכָ אֹוֵמר  ָהָיה  ְמִליֵאל  ּגַ ן  "ַרּבָ ַמּדּוַע  יר,  ַמְסּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ַהִחיָד"א 
ְוֵאּלּו ֵהן  ְיֵדי חֹוָבתֹו  ָיָצא  ֶפַסח, לֹא  ּבְ ָבִרים ֵאּלּו  ּדְ ה  לֹוׁשָ ּלֹא ָאַמר ׁשְ ׁשֶ

ּוָמרֹור". ה  ַסח ַמּצָ ּפֶ

ל  ּכָ ַמּדּוַע  ב.  ְוָקא?  ּדַ ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ לֹוַמר  ָהָאָדם  ַעל  ַמּדּוַע  א. 
ְיֵדי חֹוָבתֹו?  ָיָצא  ֵאּלּו לֹא  ָבִרים  ּדְ ּלֹא ָאַמר  ׁשֶ ִמי 

לּות ִמְצַרִים  ל ּגָ ָתּה ׁשֶ ל ִסּבָ ּכָ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ א ְמָבֵאר ַהִחיָד"א, ׁשֶ ֶאּלָ
ֵדנּו  ְלַלּמְ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ּוָבא  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ֲעוֹון  ּבַ ָהְיָתה 
ן  ּקֵ ּתִ לֹא  י  ּכִ ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ָיָצא  לֹא  ֶפַסח  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ן  ּקֵ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ
ה  לֹוׁשָ ׁשְ לֹוַמר  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ַהּזֹו,  לּות  ַלּגָ ַהּגֹוֵרם  ְוַהֵחְטא  ָגם  ַהּפְ ֶאת 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ֵאּלּו ָהרֹוְמִזים ְלַאְחדּות  ָבִרים  ּדְ

ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֵחית(  ָסֶמְך  ה  )ּפֶ ִמּלּוי  ּבְ ַסח  ּפֶ י  ּכִ יִקים  ּדִ ַלּצַ רֹוֵמז   - ַסח  ּפֶ ה  ְוִהּנֵ
ְצוֹות. ַהּמִ ל  ּכָ ִמים ֶאת  יִקים ַהְמַקּיְ ּדִ ַהּצַ ז ַעל  ְלַרּמֵ ְרַיג -  ּתַ

ים  ינֹוִנּיִ ְוַהּבֵ ִנְקֵראת ֶלֶחם עִֹני,  ה  ַמּצָ י  ּכִ ים,  ינֹוִנּיִ ַהּבֵ ֶזת ַעל  ְמַרּמֶ ה -  ּוַמּצָ
ּוִמְצוֹות. ים ִמּתֹוָרה  ַוֲעִנּיִ ֵריִקים  ֵהם 

ִעים ַאף  ְוָהְרׁשָ ה ָמֶות,  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י ָמרֹור  ִעים, ּכִ ז ַעל ָהְרׁשָ ּוָמרֹור - ְמַרּמֵ
ָאְמרּו ֲחַז"ל. ׁשֶ מֹו  ּכְ יֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים  ַחּיֵ ּבְ

ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶלת  ִמְתַקּבֶ ִמְתַאֲחִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק 
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ר"ת  ִצּבּור  י  ּכִ ּבּור  ַהּצִ ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאָדם  ב  ַחּיָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִעים. ְרׁשָ ים  ּבֵינֹוִנּיִ יִקים  ַצּדִ

ָלֶהם",  ר  ּצַ ּבַ ד'  ֶאל  ְצֲעקּו  "ַוּיִ קז(  )תהילים  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ַיַחד  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ִעים.  ְרׁשָ ים  ינֹוִנּיִ ּבֵ יִקים  ַצּדִ ר"ת  ר  ּצַ ּבַ
ּה  ּבָ ֵאין  ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ל  ּכָ ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ יֵעם" . ּוְכמֹו ׁשֶ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ "ִמּמְ
ִלְפֵני  ִנְמֵנית  ָנה  ַהֶחְלּבְ טֶֹרת  ַהּקְ ַסְמָמֵני  ּבְ )ְוָלֵכן  ה,  ִפּלָ ּתְ ֵאיָנּה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ִמּפֹוׁשְ
ִהיא  טֶֹרת  ּקְ ּבַ ִמְתָעֶרֶבת  ָנה  ַהֶחְלּבְ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ְמָמִנים,  ַהּסַ רֹב  ִלְפֵני  תּוָבה  ּכְ ִהיא  ּוַבּתֹוָרה  בֹוָנה,  ַהּלְ

ַר"ן(.  ּבָ ּמּוָבא  ׁשֶ ִפי  ּכְ טֶֹרת  ּקְ ּבַ ֵריַח טֹוב  מֹוִסיָפה 

ָבִרים  ּדְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּלֹא ָאַמר  ׁשֶ ל ִמי  ּכָ ָדה,  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָלנּו  ָרַמז  ְוַעל ֶזה 
ים  ינֹוִנּיִ ּבֵ יִקים  ָרֵאל ַצּדִ ִיׂשְ ל ַעם  ֶדר, ְולֹא ִהְתַאֵחד ִעם ּכָ ֵליל ַהּסֵ ּבְ ֵאּלּו 
ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ֶאת  ן  ּקֵ ּתִ לֹא  י  ּכִ ֶפַסח,  ּבְ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא   - ִעים  ּוְרׁשָ

ְלִמְצַרִים. ָיַרְדנּו  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ

נֹו  ּבְ ד ֶאת   ַעל ָהָאב ְלַלּמֵ
ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  ֲעבּור ָהַאְחדּות  ּבַ ׁשֶ

ֵני  ּבְ ְיִציַאת  ַעל  ִלְבנֹו  ר  ְלַסּפֵ ְמֻיֶחֶדת  ִמְצָוה  ָנּה  ֶיׁשְ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ
ֵלאמֹר  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  "ְוִהּגַ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצַרִים,  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ
)מאמר  ְוָהִעּיּון  ָרׁש  ַהּדְ ֵסֶפר  ּבְ ְצָרִים",  ִמּמִ ֵצאִתי  ּבְ ִלי  ד'  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ
ַעם  ׁשֶ ה'(,  לב  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ֶזה,  סּוק  ּפָ יר  ַמְסּבִ צט( 

ֲעֵלי ָלׁשֹון ָהָרע, ְולֹא  ֶהם ּבַ ּלֹא ָהיּו ּבָ ְזכּות ׁשֶ ְצַרִים ּבִ ָרֵאל ִנְגֲאלּו ִמּמִ ִיׂשְ
ְוָדָבר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין ַעם  ּבֵ לֹום  ָ ְוַלּשׁ ִהְפִריעּו ָלַאְחדּות  ים ׁשֶ ֶהם ֲאָנׁשִ ּבָ ָהיּו 
ֶאָחיו  ֶאת  ׂש  ִחּפֵ יֹוֵסף  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ב,  ׁשֶ ַוּיֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ]ּוְכמֹו  "ֶזה".  ת  ִמּלַ ּבְ ִנְרָמז  ֶזה 
ְוָהַאְחדּות.  ָהַאְחָוה  ִמן  ַעְצָמם  יעּו  ִהּסִ ׁשֶ "י  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש  ה'.  ִמּזֶ 'ָנְסעּו  ֶאָחיו  ׁשֶ ָהִאיׁש  לֹו  ָאַמר 
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ה ְוֵאיָנם  ְסעּו ִמּזֶ ּנָ ר, ְוָאַמר לֹו ָהִאיׁש ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ה ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ה"  "ּזֶ ְפֵתי ֲחָכִמים ׁשֶ יר ַהּשִׂ ּוַמְסּבִ

רּון[. ְיׁשֻ ְבֵטי  ׁשִ ְהיּו י"ב  ּיִ ׁשֶ רֹוִצים 

ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ָהָאב  חֹוַבת  ּמֵ ׁשֶ ֶרֶמז,  נֹו  ֶיׁשְ ֶזה  ּוְבָפסּוק 
ָהְיָתה  ִביל ָהַאֲהָבה ְוָהַאְחדּות ׁשֶ ׁשְ לֹוַמר ּבִ ֲעבּור ֶזה, ּכְ ּבַ נֹו ּוְלעֹוְררֹו, ׁשֶ ּבְ
ָמה  ְוֶזה  ִלי.  ד'  ה  ָעׂשָ ֶזה,  ֵתַבת  ּבְ ֶזת  ַהְמֻרּמֶ ְרֵאִלית  ׂשְ ַהּיִ ה  ָהֻאּמָ תֹוְך  ּבְ
ָעְנָים  יֵמי  ּבִ ָלֶהם  ָעְמָדה  ׁשֶ ְוִהיא  ְצַרִים.  ִמּמִ ֲאבֹוֵתינּו  ְגֲאלּו  ּנִ ׁשֶ ַרם  ּגָ ׁשֶ
ל  ּכָ ִעם  ּוְבַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  הּוא  ַאף  ן  ַהּבֵ ִיְלַמד  ּוְבָכְך  ְוָגלּוָתם. 

ִמיד. ּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

ֶנֶפׁש  ְבִעים  ׁשִ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֵתי ְמַעט  ּבִ
ָיְרדּו ֲאֹבֶתיָך ִמְצָרְיָמה 

מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
)בראשית  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ו  ֵעׂשָ ֵאֶצל  ַמּדּוַע  ו(  ד  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ֵאֶצל  ְוִאּלּו  ים,  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ יתֹו"  ּבֵ ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ ְוֶאת  ו...  ֵעׂשָ ח  ּקַ "ַוּיִ ו(  לו 

ְבִעים  ׁשִ ַיֲעקֹב  ֶיֶרְך  יְֹצֵאי  ֶנֶפׁש  ל  ּכָ "ַוְיִהי  ָיִחיד  ְלׁשֹון  ּבִ תּוב  ּכָ ַיֲעקֹב 
ַאַחת,  ֶנֶפׁש  ֵהם  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָנֶפׁש"? 
ַתב ָהֲאִריָז"ל  ּכָ ה ְנָפׁשֹות ִנְפָרדֹות, ּוְכמֹו ׁשֶ ו ֵהם ַהְרּבֵ ְוִאּלּו ַנְפׁשֹות ֵעׂשָ
ל ָאָדם  סֹוד ּגּוף ֶאָחד ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ּבְ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ )ליקוטי תורה פ' קדושים(, ׁשֶ

ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֵמָאָדם  ֵאיָבר  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ָהִראׁשֹון 
ם.  ּלָ ּכֻ ַהּדֹורֹות  ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ְלָלה ֶאת  ּכָ

ְבִעים  ׁשִ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַעט,  ְמֵתי  "ּבִ ָדה:  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ָרַמז  ֶזה  ְוַעל 
ַעם  ַחר ּבְ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ֵני ֶזה ַהּקָ י ִמּפְ ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה", ּכִ
ּוְמֻאָחִדים  ]כמ"ש חולין פט[  ַעְצְמֶכם  ְמַמֲעִטים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
יְך  ְוִהְמׁשִ ְלַאְחדּות.  זֹוִכים  ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁשֶ ִמְצָרְיָמה",  ֲאבֶֹתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ְבִעים  ׁשִ "ּבְ ְוָאַמר: 
ְיִריָדָתם  ַעת  ׁשְ ּבִ ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְבִחיַנת  ּבִ ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד  ְמֻאָחִדים 
ָמה  ְוִנְפּגְ ְתַקְלְקָלה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְצִרים,  ַהּמִ ֶהם  ּבָ ְלטּו  ׁשָ לֹא  ְוָלֵכן  ְלִמְצַרִים, 
]חתם סופר, דרשות  ע  ָהָרׁשָ ְרעֹה  ּפַ ֶהם  ּבָ ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵהֵחל  ְוָאז  ַאְחדּוָתם, 

לפסח[. 

ֶלת ֶאת ָהַאְחדּות ה ְמַסּמֶ ּצָ ַהּמַ

ָהְיָתה  ְפָלָאה ׁשֶ ִלים ֶאת ָהַאְחדּות ַהּמֻ ַסח ַאף ֵהם ְמַסּמְ ַמַאְכֵלי ַהּפֶ
ְצַרִים. ִמּמִ ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו  ְזכּוָתּה  ּבִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין ַעם  ּבֵ

ֶלת  ְמַסּמֶ ּוְמִריָבה,  ה  ַמּצָ ׁשֹון  ִמּלְ ִלְכאֹוָרה  ִהיא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ּצָ ַהּמַ
נו(,  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְפָלא  ַהּמֻ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִהיא 
ְלִמיֵדי  ַהּתַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ה  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ
לֹום  ָ ל ַהּשׁ דֹול יֹוֵתר ֵמַאֲהָבה ׁשֶ לֹום ּגָ ֱאֶמת ַאֲהָבה ְוׁשָ הּוא ּבֶ ֲחָכִמים, ׁשֶ
ְלִמיֵדי  ּתַ ֵני  ׁשְ ַעל  לא(  )קידושין  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוט,  ְוַהּפָ ָהָרִגיל 
סּוק  ַהּפָ ֶאת  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲהָלָכה  ּבַ ֶזה  ִעם  ֶזה  ִחים  ְתַנּצְ ּמִ ׁשֶ ֲחָכִמים 

ָלֶזה.  ִלְהיֹות אֹוֲהִבים ֶזה  ּסֹוָפם  ׁשֶ סּוָפה"  ּבְ ָוֵהב  "ֶאת 

ה"  "ַמּצָ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ְוהֹוִסיף  רנח(,  )דרשות לפסח דף  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַאְחָוה  ּסֹוָפּה  ׁשֶ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ַמֲחלֶֹקת  ַעל  ז  ְלַרּמֵ "ָקָהל",  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
רּוד  ּפֵ ַעל  ז  ְמַרּמֵ הּוא  י  ּכִ "ָחַלק"  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ָחֵמץ  ְוִאּלּו  ְוֵרעּות, 

ּוַמְחלֶֹקת. 

ְוָאְכָלן?  ְרָכן  ּכָ ל ָהָיה  ְוָקא ִהּלֵ ּדַ ַמּדּוַע 

ל  ִהּלֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶאָחד",  ּכְ ְוָאְכָלן  ְרָכן  ּכָ ָהָיה  ל  "ִהּלֵ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְוַהֲחרֶֹסת  רֹור  ַהּמָ ֶאת  ּכֹוְרִכים  ָאנּו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ לֹום,  ׁשָ תֹו  ִמּדָ ָהְיָתה 
מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ת ַהּשׁ ֶלת ֶאת ִמּדַ ִהיא ְמַסּמֶ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ה ַהּשׁ ּצָ ְוָקא ִעם ַהּמַ ּדַ
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ַעל  ז  ְלַרּמֵ זֹאת  ְוָכל  יֵניֶהם.  ּבֵ ְוַיְכִריַע  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ תּוב  ַהּכָ ָיבֹוא  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ַלְיָלה ֶזה )לקו"ה ר"ח ג(.  ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ

יֹות? ע ֻקׁשְ ֶדר ַאְרּבַ ֵליל ַהּסֵ ּבְ ַמּדּוַע ׁשֹוֲאִלים 

ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ג(  פסח  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ְוָכַתב 
ה,  ּנָ ּתַ ִנׁשְ ָמה  ָאִביו  ֶאת  ַאל  ִיׁשְ ן  ַהּבֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ ה  ַהְרּבֵ
ַמֲחלֶֹקת  ִחיַנת  ּבְ יֹות  ְוֻקׁשְ ֵאלֹות  ׁשְ ִהיא  ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת 
ְכִלית  ּתַ הּוא  ׁשֶ ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְפָלא  ַהּמֻ לֹום  ָ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ֵאלֹות  ׁשְ ּבִ ּבֹו  ים  ַמְרּבִ ָאנּו  ְוָלֵכן  ֶדר.  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ִמְתעֹוֵרר  ְוהּוא  לֹום,  ָ ַהּשׁ

יֹות.  ְוֻקׁשְ

ה - ַמֲאָכל ְרפּוָאה  ּצָ ַהּמַ

מֹו  ּכְ ִלְרפּוָאה,  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה  ּצָ ַהּמַ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ַאְסָוָתא",  ּדְ "ֵמְכָלא  ִנְקֵראת  ה  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ תצוה(  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ֵני  ֲחלֶֹקת, ִמּפְ לֹום הּוא ַעל ְיֵדי ַהּמַ ר ַהחִֹלי ַחס ְוׁשָ י ִעּקַ )ֶלֶחם ָהְרפּוָאה(, ּכִ

ַהּגּוף רח"ל.  ל  ׁשֶ ַהְיסֹודֹות  ין  ּבֵ ַמֲחלֶֹקת  ׁש ַאף  ּיֵ ׁשֶ ִנְגָרם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
מֹו  ּכְ ִלְרפּוָאה,  זֹוֶכה  הּוא  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ּוְרָפאִתיו".  ד'  ָאַמר  רֹוב  ְוַלּקָ ָלָרחֹוק  לֹום  ׁשָ לֹום  "ׁשָ נז(  )ישעיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ
י  ֲחלֹות, ּכִ ם ָהְרפּוָאה ְלָכל ַהּמַ לֹום, ִהיא ּגַ ָ ִהיא ֶלֶחם ַהּשׁ ה ׁשֶ ּצָ ְוָלֵכן ַהּמַ
יָלא  ַעל ָידֹו ִמּמֵ לֹום, ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִמּדַ ּצָ ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ַהּמַ

הּוא זֹוֶכה ִלְרפּוָאה. )ליקו"מ נו(.

לֹום  ָ ְוַהּשׁ ה  ּצָ ַהּמַ ִרְמֵזי 

ֶלת ֶאת  ה ְמַסּמֶ ּצָ ַהּמַ יר, ׁשֶ ְנָחס ִמּקּוִריץ ִזיָע"א ַמְסּבִ י ּפִ ָהרה"ק ַרּבִ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

74

ה  ּזֶ קֹומֹות, ׁשֶ רֹב ַהּמְ ּתֹוָרה "ַמּצֹות" ]ִעם ָויו[ ּבְ תּוב ּבַ ּכָ ֵני ׁשֶ ָהַאְחדּות ִמּפְ
"ַמּצֹת"  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָמה  ְוִאּלּו  רּות.  ְוִהְתַחּבְ א  ַצְוּתָ ׁשֹון  ִמּלְ
ׁש ִלְפָעִמים ַלֲעׂשֹות ִעם  ּיֵ ִריָבה ׁשֶ ז ַעל ַהּמְ א ְלַרּמֵ ְללֹא ָהאֹות ָויו, ֶזה ּבָ

לֹום. ָ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ ר ֶזה  ת ֲאׁשֶ ַהּדָ ִעים ְמִפיֵרי  ָהְרׁשָ

קנז[,  סימן  חיים  אורח  יעלה"  יהודה  ]"שו"ת  ָאָסאד  ְיהּוָדה  ָהַרב  אֹון  ְוַהּגָ
ז  ְלַרּמֵ ה  ֲעֻגּלָ ְוִהיא  ָהֲעָנָוה,  ם  ׁשֵ ַעל  עִֹני  ֶלֶחם  ִנְקֵראת  ה  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ַתב  ּכָ
ְיֵדי  ְוַעל  עֹוָלם  ּבָ ַהחֹוֵזר  הּוא  ל  ְלּגַ ּגַ י  ּכִ ֲחֵברֹו,  ַעל  ֶאה  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ ָלָאָדם 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ה ָהָאָדם ְלַאְחדּות ִעם  ִיְזּכֶ ָהֲעָנָוה 

ִהיא  ׁשֶ ה  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ה(,  )ליקו"מ  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ נֹוָסף  ּוֵבאּור 
יִקים ִעם  ּדִ ים ַהּצַ עֹוׂשִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֶלת ֶאת ַהּמַ ה ּוְמִריָבה, ְמַסּמֶ ׁשֹון ַמּצָ ִמּלְ

לֹום )עפ"י זוהר תצוה פב(. ָ ַהּשׁ ר  ִעּקַ ִהיא  ׁשֶ ְטָרא ָאֳחָרא,  ַהּסִ

ְכֵדי  ּבִ זֹאת  ַנִים,  ִלׁשְ ה  ּצָ ַהּמַ ָאנּו חֹוִצים ֶאת  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
ל ]אלשיך שמות יג[. ַלּדָ ּתֹו  ִמּפִ ְוֶיֱחֶצה  ְפרֹס  ּיִ ׁשֶ ז ָלָאָדם  ְלַרּמֵ

ֵאין נֹוְתִנים  ָכְך ׁשֶ לֹום, ּבְ ָ ֶלת ֶאת ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ה ְמַסּמֶ ּצָ מֹו ֵכן ַהּמַ ּכְ
ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ּצָ ּמַ ּבַ ֲאִויר  ׁשּום  ִנְכָנס  ֵאין  ְוׁשֶ ִלְתּפַֹח  ָלּה 
ְלִעיר  סּוק  ּפָ ּבַ ל  ִנְמׁשַ ַעס  ַהּכַ י  ּכִ ֵנס,  ְלִהּכָ ֲחלֶֹקת  ְוַלּמַ ַעס  ַלּכַ נֹוְתִנים 
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ּה,  ּבָ ֵנס  ל ָהרּוחֹות ֲעלּולֹות ְלִהּכָ ּכָ רּוָצה ְללֹא חֹוָמה, ׁשֶ ּפְ
ֶהָחֵמץ  ְוִאּלּו  ְלרּוחֹו",  ַמְעָצר  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  חֹוָמה  ֵאין  רּוָצה  ּפְ "ִעיר 
)לקו"ה  ְחלֶֹקת.  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ֲאִויר  ּבֹו  ְוִנְכָנס  ּתֹוֵפַח  הּוא  ׁשֶ

הרשאה ד(. 

ז ַעל ָהַאְחדּות  ֶדר - ְלַרּמֵ ֵליל ַהּסֵ ּבְ ס  ְרּפַ ַהּכַ ֲאִכיַלת 

ֲהָלָכה  ה פ"ח  ּוַמּצָ ָחֵמץ  ִהְלכֹות  נּוָחה  ַהּמְ ֵסֶפר  ּבְ ָמנֹוַח  נּו  ַרּבֵ ְתבּו  ּכָ
חי  ]מועד לכל  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ְוַהּגְ )פרשת צו שנה ראשונה(,  ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֶ ב, 
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ַאף  ָאה  ּבָ ס  ְרּפַ ַהּכַ ֲאִכיַלת  ׁשֶ ג[,  ר"ח  ]הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ד[,  סימן 

ת  ִחּלַ ּתְ י  ּכִ ֶפַסח,  ּבְ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָלנּו  יר  ְלַהְזּכִ ִהיא 
ָבה  ז ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף, ְוסֹוף ַהּתֵ ׁשֹון ָמַכר, ְלַרּמֵ ס הּוא ִמּלְ ר-ּפַ ָבה ּכַ ַהּתֵ
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְליֹוֵסף.  ַיֲעקֹב  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּפַ ִלְכתֶֹנת  ֶרֶמז  הּוא  ס  ר-ּפַ ּכַ
)כמו  ְלִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  ְוָיְרדּו  ָבר  ַהּדָ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ ֶאָחיו,  ּבֹו  אּו  ִקּנְ
ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ס",  ְרּפַ "ּכַ ֶזה  ְלַמֲאָכל  ֲחַז"ל  ָקְראּו  ְוָלֵכן  י(.  שאמרו חז"ל שבת 

ְלָגלּות  ָיַרְדנּו  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ּוַמְחלֶֹקת  ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ל  ׁשֶ ֶזה  ָגם  ּפְ ן   ְלַתּקֵ
ִמְצַרִים.

ֶאת  ָהַאִחים  ילּו  ִהְטּבִ ׁשֶ ְלָמה  ֵזֶכר  הּוא  ֶמַלח,  ֵמי  ּבְ ס  ְרּפַ ַהּכַ ְוִטּבּול 
פ  ש"א  ]בא"ח  ע"ה  ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב  זֹאת  ְוֶהְראּו  ָדם  ּבְ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ּתֶֹנת  ַהּכֻ

צו[. 

יָון  ת ָהֲעָנָוה, ּכֵ הּוא רֹוֵמז ַעל ִמּדַ ס ׁשֶ ְרּפַ ֲאִכיַלת ַהּכַ ֶרֶמז נֹוָסף ֵיׁש ּבַ
ָהָאָדם  ְוָכְך  ְונֹוֵבל.  ׁש  ִמְתַיּבֵ הּוא  מּוָעט  ּוִבְזַמן  ְוָדל  ָפל  ׁשָ ֶיֶרק  הּוא  ׁשֶ
ִעם  ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ְיֵהא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  בֹודֹו  ּכְ ַעל  יד  ַיְקּפִ ְולֹא  ִיְנַהג 

ם ]החיד"א שמחת הרגל דף ז[. ּלָ ּכֻ

יְך  ָהַאְלׁשֵ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ִלְנִתיַנת  ֶרֶמז  ם  ּגַ ֵיׁש  ּובֹו 
ֶהָעִני  ל  ׁשֶ ּפֹו  ּכַ א  ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ ֶרֶמז  ֵרי"ׁש  "ף  ּכַ בֹות  ּתֵ ס"  ְרּפַ "ּכַ י(  יג  )שמות 

ִדְבֵרי ִעידּוד ְוִחּזּוק  ֵסהּו ּבְ ּתֹוִסיף ּוְתַפּיְ "א ָסֶמ"ְך ֶרֶמז ׁשֶ ָוָרׁש, ְוֵתבֹות ּפֵ
ֶלָעִני  ַהּנֹוֵתן  ב(:  ט  בתרא  )בבא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְסְמֵכהּו,  ּתִ ּוְבָכְך 

ָרכֹות.  ּבְ ֵרה  ַאַחת ֶעׂשְ ּבְ ֵרְך  סֹו ִמְתּבָ ְוַהְמַפּיְ ָרכֹות  ּבְ ׁש  ׁשֵ ּבְ ֵרְך  ִמְתּבָ

ֶדר ֵליל ַהּסֵ ּבְ ע ּכֹוסֹות  ַמּדּוַע ׁשֹוִתים ַאְרּבַ

ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָאה  ּבָ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ַיִין  ּכֹוסֹות  ע  ַאְרּבַ ת  ִתּיַ ׁשְ
ָקֶרֶבת  ּמְ ׁשֶ ְלִגיָמה  דֹוָלה  ּגְ ָאְמרּו  ֲחַז"ל  י  ּכִ ָהַאְחדּות,  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין 
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ְלֵקרּוב  ה  ִנְזּכֶ ִין,  ַהּיַ ּכֹוסֹות  ע  ַאְרּבַ ת  ִתּיַ ׁשְ ְיֵדי  ְוַעל  ָבבֹות,  ַהּלְ ֶאת 
ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָבבֹות,  ַהּלְ
א  ּבָ הּו  ֵאִלּיָ "ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ ְמֻיָחד  ּכֹוס  מֹוְזִגים  ָאנּו 
ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ח(,  )עדויות  לֹום"  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  א  ֶאּלָ
ּוְפדּות ֵתנּו  ִלְגֻאּלָ ה  ִנְזּכֶ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ים  ַמְרּבִ ּבֹו   ׁשֶ

נּו. ַנְפׁשֵ

ׁשֹון ָהָרע ַהּלָ ן ֲאִמיַרת  ָדה ְלַתּקֵ ֲאִמיַרת ַהַהּגָ

מֹוֵעד  ִסְפרֹו  ּבְ ָפָלאִגי  ָר"ח  ַהּגְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ֱאֶמת",  ַפת  ַה"ּשְׂ ְוָכַתב 
ֵליל  ּבְ לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָדה  ַהַהּגָ ֲאִמיַרת  ַאף  ׁשֶ כט[,  ד  ]סימן  ַחי  ְלָכל 
ה, ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת  ּפֶ הּוא ּבַ ן ֶאת ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ ָאה ְלַתּקֵ ֶדר, ּבָ ַהּסֵ
ל ִמְצוֹות  ּכָ ַעם ְלָכְך ׁשֶ ִנים זֹאת. ְוֶזה ַהּטַ ה ָאנּו ְמַתּקְ ּפֶ ִהיא ּבַ ָדה ׁשֶ ַהַהּגָ
רֹור  ְוַהּמָ ה  ּצָ ַהּמַ ֲאִכיַלת  ְוֵהן  ָדה  ַהַהּגָ ֲאִמיַרת  ֵהן  ה,  ּפֶ ּבַ ֵהם  ֶזה  ַלְיָלה 
ה  ְיָלה ַהּזֶ ל ִמְנֲהֵגי ַהּלַ י ּכָ ה, ּכִ ּפֶ ם ֵהם ּבַ ּלָ ע ַהּכֹוסֹות ְוכּו' ּכֻ ת ַאְרּבַ ִתּיַ ּוׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְרדּו  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ָהַאְחדּות,  ּוְפַגם  ָהָרע  ָלׁשֹון  ַלֲעוֹון  ּקּון  ּתִ ֵהם 

ְלִמְצַרִים.

ֶדר ֵליל ַהּסֵ ּבְ רֹור   ַהּמָ
ָנה  ָ ה ְלַפְרָנָסה ְלָכל ַהּשׁ ְסֻגּלָ

ֵליל  ּבְ רֹור  ַהּמָ ֲאִכיַלת  ׁשֶ ד[,  הרשאה  הלכות  ]ליקוטי  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ
ְתַרֵחק  ּיִ ְוׁשֶ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ ָאה  ּבָ ֶדר,  ַהּסֵ
ְרָנָסתֹו,  ּפַ ַפע  ׁשֶ ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָלָאָדם  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ׁשֶ ְוַכַעס,  ְחלֶֹקת  ִמּמַ
ּוְכמֹו  ְרָנסֹות,  ּפַ ֵמָאה  ּדֹוָחה  ַאַחת  ַמֲחלֶֹקת  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְלַהְפִסיד  ָלָאָדם  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ַעס  ַהּכַ ׁשֶ )סח(  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ
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ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַמִים,  ָ ִמּשׁ לֹו  ָלֵתת  רֹוִצים  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת 
ְטָרא ָאֳחָרא.  ְוַלּסִ ִלּפֹות  ַלּקְ יֹוֵרד  ְגַזר ָלָאָדם  ּנִ ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ

ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְלִמְצַרִים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְיִריָדָתם  ת  ִסּבַ ל  ּכָ ָהְיָתה  ְוזֹו 
ל  ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַעל  ָהַאִחים  ל  ׁשֶ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ
ִלּפֹות.  ְוַהּקְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ְלִמְצַרִים  ָיַרד  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ִניצֹוצֹות  ל  ּכָ ֶאת  ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ ם  ְלׁשָ ָלֶרֶדת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכים  ָהיּו  ְוָלֵכן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  נּו  ּקְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ם.  ְלׁשָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ירֹות  ְוָהֲעׁשִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ֵאין  ְמצּוָלה )ָנָהר( ׁשֶ אּוָה ּכִ ֲעׂשָ דֹול ַעד ׁשֶ ְרכּוׁש ּגָ ְצַרִים ּבִ זֹאת, ָיְצאּו ִמּמִ

ָאְמרּו ֲחַז"ל.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִגים  ּדָ ּבֹו 

 - ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֶאת  ל  ַהְמַסּמֵ ָמרֹור  ַלֲאִכיַלת  ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ְוזֹאת  ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ  - ֶגב"  ַהּנֶ ֶמֶלְך  "ְוִיְתַמְרַמר  י"א(  )דניאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ֵני  ִמּפְ ֵהם  ְרָנָסה  ַהּפַ ִויִגיַעת  ְמִרירּות  ל  ּכָ ׁשֶ ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ה  ְוַנְרּבֶ זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ

דֹול.  ּגָ ְרכּוׁש  ּבִ ְצַרִים  ִמּמִ ָיָצאנּו  ְזכּוָתם  ּבִ ׁשֶ

סֹוד ַהּכֹוֵרְך 

רֹור  ַהּמָ ֶאת  ּכֹוְרִכים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ פ"ז[,  המצות  חג  ]שער  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ
רֹור  ַהּמָ סֹוד  ֵהם  ׁשֶ  - יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש  ה,  ּצָ ַהּמַ ִעם 

יָקם.  ְמּתִ ּתַ ְוִהיא  ה -  ּצָ ַהּמַ ל  ֲחָסִדים ׁשֶ ּבַ ְכְלֵלם  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 

רֹור  ַהּמָ ֶאת  ּכֹוְרִכים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ְוַהּבֵ
ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ֵמֵחְטא  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ְרָנָסה  ַהּפַ ְמִרירּות  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ הּוא  ׁשֶ
ִלים  ְמַבּטְ ָכְך  ּבְ  - לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ ה  ּצָ ַהּמַ תֹוְך  ּבְ אֹותֹו  ְוכֹוְרִכים 
ת  ִמּדַ ֶאת  ים  ּוַמְרּבִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּבֹו  ִמּלִ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ֲאִחיַזת  ֶאת 
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ָהאֹור  תֹוְך  ּבְ רֹור  ַהּמָ ל  ּטֵ ּוִמְתּבַ ִנְכָלל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ
ם.  ל ׁשָ ּטֵ ּוִמְתּבַ ה  ּצָ ַהּמַ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ רֹור  ַהּמָ ׁשֶ לה(  )ממון  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ּכֹוְרִכים  ָאנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ ַפע  ְלׁשֶ ל  ְמֻסּגָ
ְיֵדי אֹור  ַעל  ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ִלים ֶאת  ְמַבּטְ ָאנּו  ה,  ּצָ ַהּמַ תֹוְך  ּבְ אֹותֹו 
ְרָנָסה  ל ּפַ ַפע ׁשֶ ְך ָאנּו זֹוִכים ְלׁשֶ ה. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּצָ ל ַהּמַ דֹול ׁשֶ לֹום ַהּגָ ָ ַהּשׁ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ לֹום ְלָכל  ָ ְוַהּשׁ ֶכת ֵמָהַאְחדּות  ְמׁשֶ ַהּנִ

ֲחלֶֹקת  ֵצל ֵמַהּמַ ְלִהּנָ ַהֲחֹרֶסת - ֶרֶמז ָלָאָדם 
לֹום  ְוִלְזּכֹות ְלׁשָ

ָהֵעָצה  ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ת  ְלִמּדַ ְמִסיתֹו  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַמְפִסיד  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ּנּו  ִמּמֶ ֵצל  ְלִהּנָ
ֵדי  ּכְ ַרּבֹות  ַע  ְלִהְתַיּגֵ ִיְצָטֵרְך  הּוא  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ְרָנָסתֹו,  ּפַ ַפע  ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 
ֶאת  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ טֹוְבִלים  ָאנּו  ְלָכְך  ּוְכֶרֶמז  ְרָנָסתֹו.  ּפַ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ
תֹוְך ַהֲחרֶֹסת ַהּדֹוָמה  ְרָנָסה, ּבְ ל ֶאת ְמִרירּות ִויִגיַעת ַהּפַ רֹור ַהְמַסּמֵ ַהּמָ
ַעְצמֹו  ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָלָאָדם  ז  ְלַרּמֵ תעה(,  סימן  בשו"ע  שמובא  )כמו  ְלִטיט 

ְלַפְרָנָסתֹו.  ה  ִיְצָטֵרְך ַלֲעבֹד ָקׁשֶ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּוַמֲעָלָתם  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ָאה  ּבָ ַהֲחרֶֹסת  ֵכן  מֹו  ּכְ
לּו ָלֶהם ַעם  ְמׁשְ ּנִ רֹות ׁשֶ ִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ֵמַהּפֵ ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ׁשֶ
ַעס  ֵמַהּכַ ֵצל  ְלִהּנָ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֶוֱאגֹוִזים.  ּפּוִחים  ּתַ גֹון  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַמֲעָלָתם  ֶאת  ָהָאָדם  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ
ִכים ָלֶהם,  ּיָ ּלֹו ׁשַ עֹוָלם ּכֻ ׁש ּבָ ּיֵ ירּות ׁשֶ ַפע ְוָהֲעׁשִ ֶ ל ַהּשׁ ֵכן ּכָ ּלָ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ְחלֶֹקת.  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  דּו אֹוָתם ַעל  ְיַאּבְ ִאם לֹא 

רֹות  ִמּפֵ ָהֲעׂשּוָיה  ַהֲחרֶֹסת  תֹוְך  ּבְ רֹור  ַהּמָ ֶאת  ְטּבֹל  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
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ְך ִיְזּכֹר ֶאת ַמֲעָלתֹו  ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ּכָ ל ַעם ִיׂשְ ִלים ֶאת ַמֲעָלָתם ׁשֶ ַהְמַסּמְ
ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹו,  ְך  ּיָ ׁשַ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ
ֵליל  ּבְ ַהֲחרֶֹסת  תֹוְך  ּבְ רֹור  ַהּמָ יִלים ֶאת  ְטּבִ ּמַ ׁשֶ ּוְבָכְך  זֹאת.  ְפִסיִדים  ַהּמַ

ַעס.  ֵצל ֵמַהּכַ ְלִהּנָ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ּכַֹח ְלָכל  ִלים  ֶדר ְמַקּבְ ַהּסֵ

ל ְלַפְרָנָסה,  ַסח ְמֻסּגָ ל ֵליל ּפֶ רֹור ׁשֶ ַהּמָ ּדֹות ׁשֶ ֵסֶפר ַהּמִ תּוב ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ַפע  ְלׁשֶ זֹוֶכה  הּוא  ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ

ּה. ]ליק"ה הרשאה ד[.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

יִציַאת ִמְצַרִים ּבִ ר  ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ל ַהּמַ ּכָ  ַמּדּוַע 
ח  ּבָ ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ

י  ּכִ ח,  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ֵחְטא  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ ָהָאָדם  ָכְך  ּבְ
ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ּבּוֵרי  ּדִ אֹוֵמר 
הּוא  ֲהֵרי  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵהיֵטב.  ָבִרים  ַהּדְ ֲארּו  ִיְתּבָ
ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָמה  ְוֶזה  עֹוָלם,  ּבָ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ רּוד  ַהּפֵ ת  ִמּדַ ֶאת  ְלַהְרּבֹות  ּגֹוֵרם 
יּוְכלּו  ּזַֹהר,  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ רּוד  ַהּפֵ ְלעֹוַלם  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהּגֹוִיים,  ׁשֶ

ם ְלעֹוַלם ָהַאְחדּות. ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְמׁשֹל ַעל ַעם 

ָיָדיו  ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ים  ַהְמַגּלִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוַההֹוָדָאה  ַבח  ֶ ַהּשׁ ְוִאּלּו 
ֵהם  ּוְבָכְך  עֹוָלם,  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ֶאת  ים  ּוְמַגּלִ חֹוְזִרים  ְלַבד  ַרְך  ִיְתּבָ
ּבּוֵרי  ּדִ ַגם  ִמּפְ תֹוָצָאה  ּכְ ְגַרם  ּנִ ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ עֹוַלם  ֲאִחיַזת  ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ

ָלׁשֹון ָהָרע.

הּוא  י  ּכִ ח,  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ר  ְלַסּפֵ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ל  ּכָ ן ֶאת  ְלַתּקֵ זֹוֶכה  ֶזה הּוא  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְך,  ִמּכָ ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ם  ּגַ ְלַבּדֹו 
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ת  ִמּדַ ֶאת  עֹוָלם  ּבָ ה  ּוַמְרּבֶ ָהָרע,  ׁשֹון  ַהּלָ ל  ׁשֶ גּוִמים  ַהּפְ ּבּור  ַהּדִ ֲחָטֵאי 
לֹום. )ליקו"ה פריקה וטעינה ד(.  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות 

ֲחלֶֹקת ֶזת ַעל ַהּמַ ִדיַקת ָחֵמץ ְמַרּמֶ  ּבְ
ָאָדם ּבָ ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ הּוא ֶהָחֵמץ  ׁשֶ

ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ ֶהָחֵמץ,  ֶאת  ּבֹוְדִקים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנים  ְמַכּוְ ָאנּו  ְך  ּכָ ְוַעל 
ּזַֹהר ]פרשת תצוה[, ּוְבִכְתֵבי  ּמּוָבא ּבַ ל ָהָאָדם ּכַ ִלּבֹו ׁשֶ ּבְ ֶהָחֵמץ ָהרּוָחִני ׁשֶ
ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ֵחְטא  הּוא  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ בא[,  פרשת  ]ליקוטים,  ָהֲאִריָז"ל 
ֶאת  ְמָפֵרׁש  ָהָיה  ִזיָע"א  עִז'יּבּוז'  ִמּמֶ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם.  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ
א  ִאּכָ ּדְ ַוֲחִמיָעא  ֲחִמיָרא  ל  "ּכָ ֶהָחֵמץ  ִדיַקת  ּבְ ְלַאַחר  אֹוְמִרים  ׁשֶ ָמה 
ָחֵמץ  סּוג  ל  ּכָ ׁשֶ ּוָמָצאִתי  י  ַמֲעׂשַ ּבְ י  ּתִ ְשׁ ּפַ ּוִפׁשְ י  ַדְקּתִ ּבָ ְרׁשּוִתי",  ּבִ

י.  ּבִ ּוְמצּוִיים ֵהם  ְרׁשּוִתי  ּבִ עֹוָלם, ֲהֵרי ֵהם  ּבָ ׁשֶ אֹור  ּוׂשְ

אי לֹא  ַוּדַ ָאז ּבְ ֲחֵזיֵתיּה" ִאם ָרִאיִתי זֹאת ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ׁשֶ לֹא ַרק "ּדַ
ם  צּוִיים ֵהם ּגַ ּמְ ז ִלי ׁשֶ ֵדי ְלהֹוִדיַע ּוְלַרּמֵ א ּכְ ַמִים ֶאּלָ ָ ֶהְראּו ִלי זֹאת ִמּשׁ
ִזיָע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ּוְכַמֲאַמר  ֲעֵליֶהם.  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ י,  ּבִ
ְגֵעי ַעְצמֹו",  ָגִעים ָאָדם רֹוֶאה חּוץ ִמּנִ ל ַהּנְ ָנה )מסכת נגעים(, "ּכָ ׁשְ ַעל ַהּמִ
ְגֵעי  ָהָאָדם רֹוֶאה ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ֲהֵרי ֵהם "ִמּנִ ל ָמה ׁשֶ ּכָ ז, ׁשֶ ָכְך ְמֻרּמָ ּבְ ׁשֶ
ְוָעָליו  ְך  ִמּכָ ֶמץ  ׁשֶ ם  ּגַ לֹו  ֵיׁש  א  ּמָ ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ְוָעָליו  ַעְצמֹו" 

ְך.  ּכָ ָלׁשּוב ַעל 

ְלָהִניַח  ֵיׁש  לֹא ֲחִזיֵתיּה" ְולֹא ָרִאיִתי ֵאֶצל ֲאֵחִרים,  ם ָמה "ּדְ ּגַ ֲאָבל 
ָהֱאֶמת  ֲהֵרי  יּה",  ִבַעְרּתֵ "ּדְ ִלי  ִנְדֶמה  ִאם  ְוַאף  י,  ּבִ ָמצּוי  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ׁשֶ
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ן  ּוִמְתַחּנֵ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ְך  ּכָ ְוַעל  יּה",  ִבַעְרּתֵ לֹא  "ּדְ ִהיא 

ְלַגְמֵרי. ל זֹאת  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ַאְרָעא..."  ּדְ ַעְפָרא  ּכְ ְוֶלֱהֵוי  ֵטל  ּבָ "ּלִ ׁשֶ
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ֶפַסח  ּבְ ֵצל ֵמָחֵמץ  ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ

ּוֵבֵאר  ֶות,  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ְצָדָקה  ר"ת  ַמּצֹת  )רא(:  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ
ְך  ּכָ ּמִ ְרָאה", ׁשֶ ִסְפרֹו "אֹוַצר ַהּיִ עהִרין ִזיָע"א ּבְ ׁשֶ י ַאֲהרֹן ִמּטְ ָהרה"ק ַרּבִ
ֵצל ֵמֲאִכיַלת  ה ְלִהּנָ ַסח, ִהיא ְסֻגּלָ ִתיַנת ְצָדָקה ִלְפֵני ּפֶ ּנְ ָאנּו לֹוְמִדים ׁשֶ

ֶפַסח. ּבְ ָחֵמץ 

ה  ִיְזּכֶ ַסח -  ּפֶ ִלְפֵני  ְנִתיַנת ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל 
ֶפַסח ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ְלאֹור ָהַאְחדּות 

ָדָקה ְוִתּקּון ָהַאְחדּות  ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַהּצְ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ְוַהּטַ
הּוא  ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ אֹור  ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַסח,  ּפֶ ִלְפֵני 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ַסח,  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ה,  ּצָ ַהּמַ אֹור  ל  ׁשֶ ִניִמּיּותֹו  ּפְ
ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ מֹוָתא ּכְ הּוא ִסְטָרא ּדְ ֶפַסח ׁשֶ ֵצל ֵמֲאִכיַלת ָחֵמץ ּבְ ה ְלִהּנָ ִיְזּכֶ
יל  ּצִ סּוק )משלי יא( "ְצָדָקה ּתַ ְבֵרי ַהּפָ מּו ּבֹו ּדִ ַהזוה"ק ]ח"ג דף רנא[, ְוִיְתַקּיְ
ׁשֹון  ִריָבה, ִמּלְ ַעס ְוַהּמְ ל ֶאת ַהּכַ י ֶהָחֵמץ הּוא ַמֲאָכל ַהְמַסּמֵ ֶות". ּכִ ִמּמָ
ִמי  ַרק  ְוָלֵכן  ד(,  פסח  )לקו"ה  עה[  ]תהילים  ְוחֹוֵמץ"  ל  ְמַעּוֵ ף  "ִמּכַ סּוק  ַהּפָ
ַהַחג,  ִלְפֵני  ה  ּצָ ַהּמַ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ אֹור  ּבְ ר  ֵ ּוְלִהְתַקּשׁ זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ
דֹול  ַחג ַעְצמֹו ָלאֹור ַהּגָ ה ּבַ ִיְזּכֶ ים -  ָדָקה ָלֲעִנּיִ ְיֵדי ְנִתיַנת ַהּצְ ְוזֹאת ַעל 

לֹום. ָ ַהּשׁ ְכִלית  ּתַ הּוא  ה ׁשֶ ּצָ ַהּמַ ל  ׁשֶ

ֶרֶגל  ּבָ ְמָחה  ְוַהְבָטָחה ְלׂשִ ה  ְסֻגּלָ

ה ּוִבְנָך  ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַאּתָ ּתֹוָרה )דברים טז יא(: "ְוׂשָ תּוב ּבַ ּכָ
ְוָהַאְלָמָנה",  תֹום  ְוַהּיָ ר  ְוַהּגֵ ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ ר  ִוי ֲאׁשֶ ְוַהּלֵ ַוֲאָמֶתָך  ָך  ְוַעְבּדְ ָך  ּוִבּתֶ
ֵיׁש  ּוְכֶנְגָדם  ים,  ֲעִנּיִ סּוֵגי  ָעה  ַאְרּבָ ָנם  ֶיׁשְ ֶזה  ָפסּוק  ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו 
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ָעה  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ י  ּלִ ׁשֶ ָעה  "ַאְרּבָ ְוֵהם  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ֵני  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָעה  ַאְרּבָ
ה  ַאּתָ ִאם  ָלָאָדם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוֹזאת  ָך",  ּלְ ׁשֶ
ִלְפֵני  ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל   - י  ּלִ ׁשֶ ָעה  ָהַאְרּבָ ֶאת  ַח  ּמֵ ְמׂשַ

ָך. ּלְ ׁשֶ ָעה  ַח ֶאת ָהַאְרּבָ ּמֵ ֲאִני ֲאׂשַ ל,  ֶהְרּגֵ

הּוא ְצָדָקה  ִפְסָחא" ׁשֶ נּו ֲחַז"ל ָלֵתת "ִקְמָחא ּדְ ּקְ ַחג ֶזה ּתִ ְוָלֵכן ַרק ּבְ
]הלכות פסח  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ְפַסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֶפַסח,  ַמּצֹות  ת  ִלְקִנּיַ ים  ַלֲעִנּיִ
ה  ּלֶ ְתּגַ דֹול ַהּמִ י ַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות ָלאֹור ַהּגָ סימן תמט[, ּכִ

ַסח. ַהּפֶ ַחג  ּבְ ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ְפָלא  ְוַהּמֻ דֹול  ַהּגָ לֹום  ָ ַהּשׁ הּוא אֹור  ֶפַסח, ׁשֶ ּבְ

ְמַחת ַהַחג  ל ׂשִ ּכָ ַמּדּוַע ִהְתַקְלְקָלה 

ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ַעל  ר  ְמַסּפֵ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ְלֶפַתע  ְרָצה  ּפָ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ו  ַיְחּדָ ים  ְמֻסּבִ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ָנה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ
ְוִהְתַקְלְקָלה  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּוְבֵני  ָהַאִחים  ל  ּכָ ין  ּבֵ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמִריָבה 
ּוָמְצאּו,  ְך  ּכָ ַאַחר  ּוֵבְררּו  ֵביָתם.  ּבְ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ַהַחג  ְמַחת  ׂשִ ל  ּכָ
ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ָלל  ּכְ ָנְתָנה  לֹא  יָרה  ֲעׁשִ ָהְיָתה  ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ אֹוָתּה  ׁשֶ

ַסח. ּפֶ ִלְכבֹוד 

אֹור  ִהיא  ׁשֶ ה  ְלַמּצָ ִלְזּכֹות  ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ ָפָלאִג'י,  ָר"ח  ַהּגְ יר  ְוִהְסּבִ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּוְמִריָבה,  ה  ְלַמּצָ ָבר  ַהּדָ ָלֶהם  ְך  ִהְתַהּפֵ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ

ַסח. ּפֶ ְלָצְרֵכי  ים  ַלֲעִנּיִ ָנְתנּו ְצָדָקה  ּלֹא  ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  יר  ָעׁשִ ַעל  ַזַצ"ל,  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ְוֵכן 
ֶסף  ּכֶ ָאַסף  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַסח,  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ ְצָדָקה  לֹו  ָלֵתת  אֶֹפן  ׁשּום  ּבְ ָרָצה 
ַהַחג,  ְלַאַחר  יר  ֶהָעׁשִ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ִפְסָחא",  ּדְ "ִקְמָחא  ְלַאְבֵרִכים  ק  ְלַחּלֵ
ֲעסּו  ּכָ דֹוִלים  ַהּגְ ָניו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ד  ִמּיָ ָעְנׁשֹו  ל  ִקּבֵ הּוא  ׁשֶ
ָאָלם  ּוׁשְ ָלֶהם  ֵהִעיר  ׁשֶ ְלַאַחר  ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ יתֹו  ִמּבֵ אֹותֹו  ְוָזְרקּו  ָעָליו 
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ְך ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ִמחּוץ  ּכָ ָבר ַעְרִבית, ְוָכֲעסּו ָעָליו ַעל  לּו ּכְ ּלְ ַהִאם ִהְתּפַ
ד  ֵהִבין ִמּיָ יר ׁשֶ ה ִמחּוץ ְלֵביתֹו, ְוָאַמר ֶהָעׁשִ ְיָלה ַהּזֶ ל ַהּלַ ְלֵביתֹו ְוָהָיה ּכָ

ַסח. ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ ים  ַלֲעִנּיִ ָנַתן ְצָדָקה  ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ל ֶזה ֵאַרע לֹו  ּכָ ׁשֶ

ֵליל  ּבְ ְמִריָבה  ְרָצה  ּפָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
לֹום  ָ י ַרק ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּלֹא ָנְתָנה ְצָדָקה, ּכִ ָחה ׁשֶ ּפָ ֶדר ֵאֶצל אֹוָתּה ִמׁשְ ַהּסֵ
ַתן  ּנָ ְחּתֹו. ּוִמי ׁשֶ ּפַ ֵני ֵביתֹו ְוִעם ִמׁשְ ְמָחה ָלָאָדם ִעם ּבְ ְוָהַאְחדּות ֵיׁש ׂשִ
ְמָחה,  ַחג ַעְצמֹו ְלׂשִ ּבַ ה  ִיְזּכֶ לֹום ִלְפֵני ַהַחג,  ָ ן ֶאת ַהּשׁ ּקֵ ּתִ ּוְבָכְך  ְצָדָקה, 
ֶפַסח. ה ּבְ ּלֶ ְתּגַ ה ַהּמִ ּצָ ל ַהּמַ ִניִמי ׁשֶ הּוא ָהאֹור ַהּפְ לֹום ְוַאְחדּות, ׁשֶ ּוְלׁשָ

ל ֶאת ָהַאְחדּות ַסח - ְמַסּמֵ ּפֶ ן  ָקְרּבַ

ְצַרִים  ה ִמּמִ ֻאּלָ ל ַהּגְ ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ ְבֵרי ְנִגיִדים, ׁשֶ ִסְפרֹו ּדִ ֲהַר"ל ּכֹוֵתב ּבְ ַהּמַ
ָרֵאל  ִהְקִריבּו ִיׂשְ ַסח ׁשֶ ן ּפֶ ָקְרּבַ לֹום, ָלֵכן ּבְ ָ ְזכּות ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ָהְיָתה ּבִ
ַעם  ּבְ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ יבּוָתּה  ֲחׁשִ ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶזת  ְמַרּמֶ ִמְצַרִים  ּבְ
ל ָהֻאּמֹות.  ּלֹו ִמּכָ ָרֵאל ּכֻ ַעם ִיׂשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחר ַהּשׁ ְזכּוָתּה ּבָ ּבִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ְצַרִים  ִמּמִ ֵצאָתם  ּבְ ד  ִמּיָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ה  ִצּוָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן 
י  לֹום, ּוִמּפִ ָ ל ֶאת ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ּלֹו ְמַסּמֵ ּכֻ ַסח, ׁשֶ ן ּפֶ ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבַ
ָרֵאל,  ַעם ִיׂשְ ִזים ַעל ָהַאְחדּות ּבְ ַסח ְמַרּמְ ן ּפֶ ל ָקְרּבַ ל ִהְלכֹוָתיו ׁשֶ ְך ּכָ ּכָ

ְצַרִים. ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ְזכּות זֹאת  ּבִ ַרק  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ֵלמּות  ׁשְ א ְלָאְכלֹו ּבִ ַסח ֶאּלָ ן ּפֶ ק ֶאת ָקְרּבַ ּתֹוָרה, לֹא ְלַחּלֵ תּוב ּבַ ְוָלֵכן ּכָ
ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ֶאת  ל  ּוְלַסּמֵ ְלַהְראֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ִקְרּבֹו,  ְוַעל  ָרָעיו  ּכְ ַעל 

ְוָהַאְחדּות.

א  ֶאּלָ ֶנֱאָכל  ְוֵאינֹו  ֶאָחד,  ַבִית  ּבְ ֵיָאֵכל  ַסח  ַהּפֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ּבַ תּוב  ּכָ ְוֵכן 
י ֵאינֹו ֶנֱאָכל  י ֲחבּורֹות ׁשֹונֹות, ּכִ ּתֵ ן ִלׁשְ ְרּבָ ק ֶאת ַהּקָ ֲחבּוָרה, ְוָאסּור ְלַחּלֵ ּבַ
ֵדי  ּכְ ֶזה  ְוָכל  ִנְפָרִדים.  ְמקֹומֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ֶלֱאכֹל  ְוָאסּור  ִלְמנּוָייו,  א  ֶאּלָ
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ִלים ֶאת ָהַאְחדּות  ן ְמַסּמְ ְרּבָ ל ַהּקָ ן ַוֲאִכיָלתֹו ׁשֶ ְרּבָ י ַהּקָ ל ַמֲעׂשֵ ְהיּו ּכָ ּיִ ׁשֶ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ

ֶלת  ַהְמַסּמֶ ַאַחת  ָנה  ׁשָ ן  ּבֶ ִמים  ּתָ ה  ׂשֶ הּוא   - ַסח  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ֵכן,  מֹו  ּכְ
יֹוֵצא ִמן ָהַאְחדּות. ִים ֶזה  ּתַ ׁשְ י  ּכִ ִנים -  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ן  ּבֶ ְולֹא  ַאְחדּות, 

ה  ַהּשֶׂ י  ּכִ ֵעֶגל,  ְולֹא  ה  ׂשֶ ְוָקא  ּדַ ַסח  ּפֶ ן  ְלָקְרּבַ ְלָהִביא  ֵיׁש  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ה  ְלׂשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִנְמׁשְ ַמּדּוַע  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַאְחדּות,  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ
ל  ְמַקּבֵ הּוא  ִאם  ה  ַהּשֶׂ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל"?  ִיׂשְ ְפזּוָרה  ה  "ׂשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַעם  ְוָכְך  ֲחִליׁשּותֹו,  ֵני  ִמּפְ זֹאת  יׁש  ַמְרּגִ ּלֹו  ּכֻ ֵמֵאָבָריו  ֶאָחד  ּבְ ה  ַמּכָ
ם ִמְצַטֲעִרים ִעּמֹו  ים זֹאת ְוֻכּלָ יׁשִ ם ַמְרּגִ ּלָ ָרֵאל ִאם ֶאָחד ִמְצַטֵער, ּכֻ ִיׂשְ

ַיַחד.

ֵאׁש,  ְצִלי  א  ֶאּלָ  - ַמִים  ּבְ ל  ָ ְמֻבּשׁ ן  ְרּבָ ַהּקָ ֶאת  אֹוְכִלים  ֵאין  ֵכן  מֹו  ּכְ
ֶרת  ְמַחּבֶ ה  ִלּיָ ַהּצְ ְוִאּלּו  ֲחָלִקים,  ה  ְלַכּמָ ר  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  ק  ְמַחּלֵ ּול  ּשׁ ַהּבִ י  ּכִ
ל  ּכָ ה  ְוַנֲעׂשֶ י ָהֵאׁש מֹוִציָאה ֶאת ָהרֶֹטב  ּכִ ר ְלֵחֶלק ֶאָחד,  ׂשָ ַהּבָ ל  ּכָ ֶאת 

ז ַעל ָהַאְחדּות. ְלַרּמֵ ר ֶאָחד,  ׂשָ ַהּבָ

ִביָרה  ׁשְ ַעל  ַמְרֶאה  ֶזה  י  ּכִ ַסח,  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ּבְ ֶעֶצם  ּבֹר  ִלׁשְ ָאסּור  ְוֵכן 
ַסח. ּפֶ ן  ָקְרּבַ ּבְ ְוָלֵכן ָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת  ּוֵפרּוד, 

ז ּוְלַהְראֹות ַעל  אֹות ְלַרּמֵ ַסח, ּבָ ן ּפֶ ָקְרּבַ ׁש ּבְ ּיֵ ְוָכל ַהֲהָלכֹות ָהֵאּלּו ׁשֶ
ַעם  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחר ַהּשׁ ְזכּוָתּה ּבָ ַרק ּבִ ָרֵאל, ׁשֶ ין ִיׂשְ ָהְיָתה ּבֵ ָהַאְחדּות ׁשֶ

ְצַרִים. ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ּוִבְזכּוָתּה  ל ָהֻאּמֹות,  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶדר  ֵליל ַהּסֵ ּבְ ָהַאְחדּות 

ת  ִמּדַ ְזכּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַחר  ּבָ ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ
ָרֵאל ְלַהְרּבֹות  ֶדר ְצִריִכים ִיׂשְ ֵליל ַהּסֵ יֵניֶהם, ְוָלֵכן ּבְ ָהְיָתה ּבֵ ָהַאְחדּות ׁשֶ
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ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַכַעס,  ְחלֶֹקת  ִמּמַ ְמאֹד  ֵהר  ּוְלִהּזָ ָהַאְחדּות,  ת  ִמּדַ ּבְ ְמאֹד 
השנה  ]ראש  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ לז[,  לראש  ]חיים  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ
א  ְמַטּמֵ ָהָאָדם  ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֶרֶגל",  ּבָ ַעְצמֹו  ְלַטֵהר  ָאָדם  ב  "ַחּיָ טז[ 
קפו[  תצוה  ]פרשת  ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֻטְמַאת  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת 
ֶנֶגד  הּוא ּכְ ַסח ׁשֶ ַחג ַהּפֶ ֶרֶגל, ּוִבְפָרט ּבְ יֹוֵתר ּבָ ה ּבְ ֵהר ִמּזֶ עיי"ש. ְוָלֵכן ִיּזָ

תֹו ֶחֶסד. ע"כ. ּדָ ּמִ ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע"ה 

ּקּוֶדיָך ִמְצָוה  ֶרְך ּפִ ִסְפרֹו ּדֶ ינֹוב ִזיָע"א ּבְ י ְצִבי ִמּדִ ַתב ָהרה"ק ַרּבִ ְוֵכן ּכָ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ַסח  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ְלַהֲאִכיל  ָאסּור  ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ָמה  ַעל  י"ג, 
ַעל  ְוָכַתב  ּבֹו".  יֹאַכל  לֹא  ָעֵרל  "ָכל  סּוק  ֵמַהּפָ זֹאת  ְולֹוְמִדים  מּוָמר, 
ּלֹא ְלַהֲאִכילֹו ְלִמי  ַסח ׁשֶ ֲאִכיַלת ּפֶ ָנן ֵיׁש ְלַהְחִמיר ּבַ ַרּבָ ר ִמּדְ ְך: "ֶאְפׁשָ ּכָ
ִאּלּו  ּכְ ַהּכֹוֵעס  ל  ּכָ גֹון  ּכְ ָזָרה,  ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה  ּכְ הּוא  ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ
ָיֵדינּו  ַעל  ְלַהֲאִכילֹו  ּלֹא  ׁשֶ ְלַהְחִמיר  ֵיׁש  ֶזה  ּוֵמֵעין  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד 
אן ְלׁשֹונֹו. ְוַעל  ַֹבע". ַעד ּכָ ֱאָכל ַעל ַהּשׂ ַסח ַהּנֶ הּוא ֵזֶכר ַלּפֶ ֲאִפיקֹוָמן ׁשֶ
ה  ִיְזּכֶ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ה  ְוַיְרּבֶ ַעס  ִמּכַ ָהָאָדם  ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי 

דֹוׁש ֶזה.  ַהּקָ ְיָלה  ַהּלַ ל  ְוָהֲעצּומֹות ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ נֹות  ּתָ ַהּמַ ל ֶאת  ְלַקּבֵ

ַסח? ּפֶ ל ַהַחג –  מֹו ׁשֶ ִנְקָרא ׁשְ ַמּדּוַע 

ׁשֹון  הּוא ִמּלְ ַסח" ׁשֶ ל ַהַחג "ּפֶ ם ׁשֶ ֵ ּשׁ ז ּבַ ה ְמֻרּמָ ּזֶ ְוָכַתב ָהֲאִריָז"ל, ׁשֶ
ְרעֹה  ּפַ ְוִאּלּו  ֶזה,  ַחג  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ ּקּון  ּתִ ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ ָסח,  ה  ּפֶ
ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ּומּוָבא  ל ּכֹחֹו הּוא ִמּדִ ּכָ ֵני ׁשֶ ה ַרע, ִמּפְ ׁשֹון ּפֶ הּוא ִמּלְ
סּוק )תהילים לד(:  ׁשֹון ַהּפָ ים, ִמּלְ ַחּיִ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ה ָסח  ֵכן ּפֶ ּלָ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ

ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע".  ְנצֹר  ָיִמים ִלְראֹות טֹוב  ים אֵֹהב  ַחּיִ "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ 

ַצחּות,  ֶדֶרְך  ּבְ ַעם  ּפַ ֵרׁש  ּפֵ ִזיָע"א  אסֹוב  ִמּסָ ֵליּב  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ָהרה"ק 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַסח",  "ּפֶ ַהַחג  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ
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ְלָפָניו,  ְיהּוִדי  ִית  ּבַ ָרָאה  ּוִפְתאֹום  ִגּלּוִלים,  ַהְמֵלָאה  ִמְצַרִים  ּבְ הּוא 
ר  ּגָ אן  "ּכָ ְיהּוִדי!  ר  ּגָ אן  "ּכָ ְמָחה:  ׂשִ ֵמרֹב  ד  ּוְמַרּקֵ ּפֹוֵסַח  ְבָיכֹול  ּכִ ָהָיה 

ְיהּוִדי!"...

יָצה ּבֵ ים  נּו ֲחַז"ל ָלׂשִ ּקְ ּתִ  ַמּדּוַע 
ֶדר? ַקֲעַרת ֵליל ַהּסֵ ּבְ

ל  ּכָ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְוָקא  ּדַ ים  ָאנּו עֹוׂשִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָכַתב ַהִחיָד"א, 
יָצה  ּבֵ ׁש, ֵהן ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ם ֵזֶכר ַלֲאֵבלּות ַעל ֻחְרּבַ ִהּנָ ִמיֵני ִסיָמִנים ׁשֶ
ַמֲאַכל  ִהיא  יָצה  ַהּבֵ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ִהיא  ׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ַקֲעַרת  ּבְ ִמים  ּשָׂ ׁשֶ

ֶדר. ַהּסֵ ֵליל  ּבְ עּוָדה  ּסְ ּבַ יִצים  ּבֵ ְנָהג ֶלֱאכֹל  ַהּמִ ְוֵכן  ֲאֵבִלים. 

ְלַאַחר  ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ נּו  ֵמִאּתָ ְמָנע  ּנִ ׁשֶ ַסח  ּפֶ ן  ְלָקְרּבַ ֵזֶכר  זֹאת  ְוָכל 
ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  )סימן תעג סעיף ד ס"ק לח(,  רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ן,  ַהֻחְרּבָ
יֹום  אֹותֹו  ּבְ ָיחּול  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֵליל  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ְלָכְך  יָמן  ַהּסִ ׁשֶ ָהָרָמ"א 

ֶדר )סימן תעז סעיף ב(. ַהּסֵ ּבֹו ֵליל  ָחל  בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְוָקא  ּדַ ֵאּלּו  ִסיָמִנים  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
ֵני  ִמּפְ ה,  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא 
ת  ִסּבַ ֶאת  ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ ָראּוי  ֶזה  ּוְבַלְיָלה  ן,  ַהֻחְרּבָ ת  ִסּבַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה  ֵחְטא  ׁשֶ
ל  ּכָ ִעם  ְוֵרעּות  ַאֲהָבה  ּבְ ה  ְרּבֶ ּנַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ֵהר  ְוִנּזָ ן,  ַהֻחְרּבָ
ים  ְכִפין ֵייֵתי ְויֹאַכל", ְועֹוׂשִ ל ּדִ אֹוְמִרים ּבֹו "ּכָ ָרֵאל. ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִיׂשְ
ת  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ ה  ְוִנְזּכֶ ֶזה  ֵחְטא  ן  ְנַתּקֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶזה,  ִעם  ֶזה  ֶחֶסד 

עֹוָלִמים.

ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יָחתֹו  ׂשִ ֶאת  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
אֹוָתּה  ֶדר, ּבְ ֵליל ַהּסֵ אֹוְכִלים ָמרֹור ּבְ ָנה ׁשֶ ׁשָ א ְוָאַמר: ּבְ ּטֵ ִהְתּבַ ִזיָע"א ׁשֶ
ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ָאב,  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ִקינֹות  לֹוַמר  ָהָאֶרץ  ַעל  בּו  ֵיׁשְ ָבר  ּכְ ָנה  ׁשָ
ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ִלְפֵני  ְוָקא  ּדַ הּוא  ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ַמן  ַהּזְ ׁשֶ
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ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ֻאּלָ ּגְ ּוְזַמן  ַהֵחרּות  ַחג  הּוא  ׁשֶ
ְועֹוֵמד  ַהּמּוָכן  ַמן  ַהּזְ ְוהּוא  ֵאל",  ְלִהּגָ ֲעִתיִדים  ּוְבִניָסן  ִנְגֲאלּו  ִניָסן  "ּבְ
ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֵחְטא  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ נּו  ְיַתּקְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתן  ִלְגֻאּלָ
ְוִיְזּכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתם  ֻאּלָ ּגְ יַע  ּגִ ּתַ ַהֵחרּות,  ַחג  הּוא  ׁשֶ ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ִלְפֵני 

ָיֵמינּו. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ת עֹוָלִמים  ֻאּלַ ּגְ ֵאל  ְלִהּגָ

ה ְלתֹוְך ֶהָחִבית יר ִחּטָ ְרּגִ ּגַ יַצד ִהִגיַע   ּכֵ

י  ַרּבִ ָהרה"ק  ת  ֶנְכּדַ ֶאת  א  ָנׂשָ ִזיָע"א  ִמּקֹוְזִניץ  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָהרה"ק 
ַסח,  ַחג ַהּפֶ יץ ָהיּו ַמְחִמיִרים ְמאֹד ּבְ ׁשִ יץ ִזיָע"א. ּוְברֹוּפְ ׁשִ ִלי ֵמרֹוּפְ ַנְפּתָ

ַרּבֹות ְמאֹד. ְוָהיּו ָלֶהם ֻחְמרֹות 

ְלֶפַסח,  ְמֻיָחדֹות  ַמִים  ָחִבּיֹות  ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ָהְיָתה,  ַהֻחְמרֹות  ַאַחת 
ִריְך ְלַהְגִעיל  ּצָ ִנית ָאְמָרה ׁשֶ ל ֶהָחִבּיֹות, ְוָהַרּבָ ָנה ִהְגִעילּו ֶאת ּכָ ּוְבָכל ׁשָ
ַסק  ּפָ ן  ּיָ ַהּדַ ָלב ֵמֶהם ָהיּו ֲעׂשּויֹות ֶהָחִבּיֹות, אּוָלם  ְוׁשָ ָלב  ל ׁשָ ּכָ ִנְפָרד  ּבְ

זֹאת. ּכָ צּוָרה  ּבְ ְלַהְגִעיל  ָצִריְך  ֵאין  ׁשֶ

ין  ּבֵ ּוָמְצָאה  ֶהָחִבית,  ל  ּכָ ֶאת  ִנית  ָהַרּבָ ָסְתָרה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ה  ְוִהּנֵ
י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְלַבְעָלּה  ִנית  ָהַרּבָ ִנְכְנָסה  ה".  "ִחּטָ יר  ְרּגִ ּגַ ָלב  ְלׁשָ ָלב  ׁשָ
ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּה. ָאַמר ָהרה"ק  ִאּתָ ֶדק  ַהּצֶ ׁשֶ ְוָאְמָרה לֹו  ֶאְלָעָזר 
ּוִבְלַבד  ָלֶזה  ֶזה  מּוִדים  ַהּצְ ֶהָחִבית  י  ַלּבֵ ׁשְ ין  ּבֵ ֵחק  ְלִהּדָ ים  ַמְסּכִ ָבר  ּדָ
ּוֶקיָה ְצמּוִדים ְמאֹד,  ְוִחּשׁ י ֶהָחִבית  ַלּבֵ ׁשְ ֲהֵרי  ּוְמִריָבה... ׁשֶ ְהֶיה ִריב  ּיִ ׁשֶ

ם? )שיח זקנים(.  ה ְלׁשָ ִנְכְנָסה ִחּטָ ְוֵאיְך  ם  ִכים ׁשָ ּפָ ִנׁשְ ִים לֹא  ּמַ ׁשֶ ַעד 

ֵדנּו ְדָיא  - ְלַלּמְ ּגַ  ִסּפּור ַהַחד 
ְוִלְסלַֹח  יַצד נּוַכל ְלִהְתַאֵחד  ּכֵ

ְדָיא,  ּגַ ַחד  יר  ִ ַהּשׁ הּוא  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְפָלִאים  ַהּמֻ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד 
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ֶלב  ר ַהּכֶ ֲאׁשֶ ּכַ יֵדי ָחתּול  ּבִ ְטַרף  ּנִ ִדי ׁשֶ ּגְ ר ַעל  יר ֻמְפָלא ַהְמַסּפֵ ִהּנֹו ׁשִ ׁשֶ
אֹותֹו,  ה  ּוַמּכֵ ֶלב  ַהּכֶ ֶאת  ַמֲעִניׁש  ל  ּקֵ ְוַהּמַ כֹו,  ְוָנׁשְ ֶהָחתּול  ֶאת  ַמֲעִניׁש 
ִים  ַהּמַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹותֹו,  ֹוֶרֶפת  ּשׂ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ל  ּקֵ ַהּמַ ֶאת  ה  ַמֲעִניׁשָ ְוָהֵאׁש 
ַחט  רּוְך הּוא ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ יַע ַהּקָ ּסֹוף ִהּגִ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּבּוֲ ֶאת ָהֵאׁש ְוכּו' ְוכּו', ּכַ ּכִ

ֶות.  ַהּמָ ֶאת ַמְלַאְך 

ֲחַז"ל  אּו  ּבָ ה  ַהּזֶ יר  ִ ּשׁ ּבַ י  ּכִ ג(,  ר"ח  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ְגָרמֹות  ַהּנִ ְחלֹוקֹות,  ְוַהּמַ ם  ַהִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ יַצד  ּכֵ ֵדנּו  ְלַלּמְ
ַעְוָלה  ֵאיזֹו  עֹוָלם  ּבָ ית  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ רֹוֶאה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ
ּוְכתֹוָצָאה  ָהָעֶול,  ה  עֹוׂשֵ ּבְ ט  ּפָ ּוִמׁשְ ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ּבְ רֹוֶצה  הּוא 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ִמּתַ לֹא  הּו  ּזֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל  אֹותֹו.  ַמֲעִניׁש  הּוא  ְך  ִמּכָ
ר, ָלֵכן ָעִתיד  יֹׁשֶ ּלֹא ּבְ ְתַנֲהִגים ׁשֶ ע ְוַהּמִ י ָהָעֶול ְוָהֶרׁשַ ְלַהֲעִניׁש ֶאת עֹוׂשֵ

ְך.  ּכָ ל עֶֹנׁש ַעל  ְלַקּבֵ ם הּוא  ּגַ

ַלֲעׂשֹות  לֹו  ֵאין  ֲחֵברֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו  ּבְ לֹו  ִנְגַרם  ָהָעֶול  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ר ָהָאָדם ַחי ִמּתֹוְך  ֲאׁשֶ י ּכַ יֵני ַהּתֹוָרה, ּכִ י ּדִ ּלֹא ַעל ּפִ ַלֲחֵברֹו ְמאּוָמה, ׁשֶ
א  ֶאּלָ ְלָיָדיו,  ט  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ין  ַהּדִ ֶאת  לֹוֵקַח  ֵאיֶנּנּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ֱאמּוָנה 
ְוָלֵכן ֵאיֶנּנּו  י ָהָעֶול,  ַרע ֵמעֹוׂשֵ ְלִהּפָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ַמֲאִמין ׁשֶ

ְוַאף לֹא נֹוֵטר ְלַאף ֶאָחד.  נֹוֵקם 

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ ּוֵפרּוד  ם  ַהִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ָעִסים,  ְוַהּכְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ְוָכל 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְך  ִמּכָ נֹוְבִעים  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ
ֵאינֹו  ׁשֶ י  ִמּמִ ַרע  ְלִהּפָ ָעִתיד  ְוהּוא  יו,  ַמֲעׂשָ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ְלָכל  ם  ּלֵ ְיׁשַ הּוא 

ט.  ּפָ ּוְבִמׁשְ ר  יֹׁשֶ ּבְ ִמְתַנֵהג 

ֶאָחד  ְלָכל  ם  ּלֵ ְמׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַמֲאִמין  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
ְוָלֵכן ֵאיֶנּנּו ׂשֹוֵנא ַאף ֶאָחד  ַדִים  ַלּיָ ין  ַהּדִ יו, ֵאיֶנּנּו לֹוֵקַח ֶאת  ִפי ַמֲעׂשָ ּכְ
ַהַחד  ִסּפּור  ּבְ ְרָמז  ּנִ ׁשֶ ָמה  ְוֶזה  ֶאָחד.  ַאף  ּבְ ְונֹוֵקם  ַמֲעִניׁש  לֹא  ְוַאף 
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ְך,  ּכָ ַעל  ֶנֱעָנׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ֲחֵברֹו, הּוא  ֶהֱעִניׁש ֶאת  ֶ ּשׁ ֶאָחד  ל  ּכָ ּבֹו  ׁשֶ ְדָיא,  ּגַ
דֹוׁש  ַהּקָ ַחט  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוַבּסֹוף  ַעְצמֹו.  ּבְ ין  ּדִ ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  לֹו  ֵאין  י  ּכִ
עֹוָלם  ּבָ ה  ֲעׂשָ ַהּנַ ל  ּכָ י  ּכִ ֵרר  ִיְתּבָ ָאז  אֹו  ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ

ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד  ּבְ ר  ּוְביֹׁשֶ ֶצֶדק  ּבְ ָהָיה 

ל ִמְצַרִים ָהיּו ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות  ים ׁשֶ ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ

אֹתֹת  סּוק )דברים ד לד(, "ּבְ ַאל ַעל ַהּפָ ר ִזיָע"א ׁשָ ַסְנּדֶ ָהרה"ק ֵמֲאֶלּכְ
ְלֵעיֶניָך",  ִמְצַרִים  ּבְ ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ָלֶכם  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ ּוְבמֹוְפִתים... 
יב,  ְוֵהׁשִ ָיִחיד?  ְלׁשֹון  ּבִ ם  ּוְמַסּיֵ ים  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ַמְתִחיל  ֶזה  סּוק  ּפָ ַמּדּוַע 
ִמְצַרִים,  ּבְ ה  ָעׂשָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ה  ּזֶ ׁשֶ
ְלׁשֹון  ּבִ ם  ִסּיֵ סּוק  ַהּפָ ְוָלֵכן  ְמֻאָחִדים.  ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהיּו 
ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרה  ּטָ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ָיִחיד, 

ִמְצַרִים.  ּבְ ה  ם ָעׂשָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַהּמֹוְפִתים 

ֵאל  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאיזֹו ְזכּות ֲעִתיִדים  ּבְ

ם  ׁשֵ ּכְ ֵאל,  ְלִהּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדים  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּוִבְזכּות 
ַתב 'ַהחֹוֶזה  ּכָ מֹו ׁשֶ ת ָהַאְחדּות. ּכְ ְזכּות ִמּדַ ִמְצַרִים ּבִ ָרֵאל ּבְ ְגֲאלּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ
ְלַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ׁשֶ זכרון פרשת בא(,  )זאת  ִלין'  ּבְ ִמּלֻ
חג  שער  )פע"ח  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ּתֹוָרה.  ן  ַמּתַ ּבְ ָזכּו  ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ
יִציַאת  ּבִ ָבר  ּכְ ָזכּו  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ פ"א(,  המצות 

ִהיא  ׁשֶ ְלֵעיָלא  ּדִ ֵמִאְתֲערּוָתא  ְלָכְך  ָזכּו  ִמְצַרִים  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ִמְצַרִים, 
ְפרּו  ּסָ ׁשֶ ְלַאַחר  ַהְדָרָגה  ּבְ זֹאת  לּו  ִקּבְ ּתֹוָרה  ן  ּוְבַמּתַ ַמִים,  ָ ִמּשׁ ָנה  ַמּתָ
ם  ׁשֵ ָעה יֹום, ְוָאז ָזכּו ְלָכְך ְלַבד ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם. ְוָלֵכן ּכְ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ
מֹו  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ַאְחדּות  ִמּתֹוְך  ִסיַני  ַהר  ּבְ ָחנּו   - ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
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ֵלב  ּבְ ִאיׁש ֶאָחד  'ּכְ ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו  ֶנֶגד ָהָהר"  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ַחן ׁשָ "ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְצַרִים.  ִמּמִ יִציָאָתם  ּבִ ת ָהַאְחדּות  ֵלמּות ִמּדַ ִלׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ְך  ּכָ ֶאָחד', 

לֹום  ַאְחדּות ְוׁשָ לּוָתם ְלִהְתַאֵחד ּבְ סֹוף ּגָ ָרֵאל ּבְ ם ֲעִתיִדים ִיׂשְ ְוָכְך ּגַ
ֵצאְתָך  יֵמי  "ּכִ טו(  ז,  )מיכה  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה  ֲאלּו,  ִיּגָ ֵהם  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות 
ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ִנְפָלאֹות",  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
לֹום  ּוְלׁשָ ְלַאְחדּות  ִיְזּכּו  ֵהם  ְך  ּכָ ִמְצַרִים,  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ
ְמֵהָרה  ּבִ ְוִיְגָאֵלנּו  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ָיבֹוא  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ

ְבָיֵמינּו, ָאֵמן.



פרק ג

ְסִפיַרת ָהֹעֶמר
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פרק ג

ּ ָנקי ִכ ם  ָּ ּ ָו ִן

ּוְבָכל  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ָנן  ֶיׁשְ ִפיָרה,  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאְרעּו ְלַעם  אָֹרעֹות ׁשֶ ְוַהּמְ ּיֹות  ַהִהְתַרֲחׁשֻ

נּו.  ְוֶאָחד ֵמִאּתָ ְתעֹוְררֹות ְלָכל ֶאָחד  ּמִ ׁשֶ יֹות  ְוֻקׁשְ ֵאלֹות  ה ׁשְ ּמָ ּכַ

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ּתֹוָרה,  ן  ְלַמּתַ ים  ּוְמַצּפִ ָאנּו סֹוְפִרים  ַמּדּוַע 
ְהיֹוָתּה  ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ יֹוֵתר  ּבְ חּוָתה  ַהּפְ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ְנָחה  ַהּמִ ִהיא  ׁשֶ  - ָלעֶֹמר 

דֹוֶמה ְלִמְנַחת סֹוָטה?  ּבְ ֵהָמה,  ּבְ ֵהם ַמֲאַכל  עֹוִרים ׁשֶ ִמּשְׂ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ְולֹא  ְלָאחֹור  ְסִפיָרה  ּבִ ּתֹוָרה  ן  ְלַמּתַ ים  ּוְמַצּפִ סֹוְפִרים  ָאנּו  ַמּדּוַע 
ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ָיחּול  ָיִמים  ְוָכְך  ְך  ּכָ עֹוד  ּבְ ְרִגיָלה,  ְסִפיָרה  ּבִ

ָבר ַאֵחר?  ּדָ ים ְלָכל  ּוְמַצּפִ סֹוְפִרים 

ית  ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְלׁשֹון ָהֲאִריָז"ל )שער הכוונות  ין ּכִ ם ְיֵמי ּדִ ַהִאם ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ִהּנָ
אמור(,  )פרשת  "ן  ָהַרְמּבַ ְלׁשֹון  ּכִ ָרצֹון  ְיֵמי  ם  ִהּנָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  הפסח(,  דרושי 

יֵמי חֹל ַהּמֹוֵעד?  ּכִ ם  ִהּנָ ְיֵמי ָהעֶֹמר  ל  ּכָ ְוַעד ֲעֶצֶרת  ַסח  ּפֶ ּמִ ׁשֶ ָהאֹוֵמר 
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ֵאָלה ְרִביִעית  ׁשְ

ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֹעֶמר,  ְנַחת  ִמּמִ דֹול  ּגָ ּכֹה  ְוִעְנָין  ַרַעׁש  ָעׂשּו  ֲחַז"ל  ַמּדּוַע 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוָאה,  ּתְ ִקילֹו  ָוֵחִצי  ַנִים  ׁשְ ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ
ּוַמּדּוַע  ְמאֹד,  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  קֹול  ּבְ אֹוָתּה  ְוִהְקִריבּו  זֹאת,  ִלְראֹות  ָהְלכּו 

ת קֶֹדׁש?  ּבָ ׁשַ ּדֹוָחה ֶאת  ׁשֶ ִחיָדה  ַהּיְ ִמְצָוה זֹו ִהיא 

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ  - דֹולֹות  ּגְ ּכֹה  ֵהן  ָהעֶֹמר  ן  ָקְרּבַ ל  ׁשֶ ְסֻגּלֹוָתיו  ַמּדּוַע 
ֶאֶרץ  ת  ִלירּוׁשַ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָזָכה  עֹוִרים  ׂשְ ָהעֶֹמר  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲחַז"ל 
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ חּו  ִנּצְ ּוִבְזכּוָתּה  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ְדעֹון  ּגִ ַח  ִנּצֵ ּוִבְזכּותֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ
חּו  ִנּצְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ ְוֵכן  ְיֶחְזֵקאל,  ּוִביֵמי  ה  ִחְזִקּיָ יֵמי  ּבִ ַסְנֵחִריב 
דֹול  ּגָ ל ָהעֶֹמר  ּכֹחֹו ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָעֵלינּו  ע,  ָהָרׁשָ ְזכּותֹו ֶאת ָהָמן  ּבִ

ָרָעֵתנּו.  י  ּוְמַבְקׁשֵ ל ׂשֹוְנֵאינּו  ּכָ ַח ֶאת  ְלַנּצֵ כֹחֹו  ּבְ ׁשֶ ַעד 

ית  ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

עֶֹמר  ְלָפַני  ָהִביאּו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ָאַמר  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ַמּדּוַע 
בּוָאה  דֹות", ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ַהּתְ ּשָׂ ּבַ בּוָאה ׁשֶ ֵרְך ָלֶכם ּתְ ְתּבָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
רֹות  ּפֵ ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  ֵרְך,  ְלִהְתּבָ ֵדי  ּכְ ְמֻיֶחֶדת  ה  ּוְתִפּלָ ָרָכה  ּבְ ְצִריָכה 

ָהֲאָדָמה? 

ִביִעית  ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְוָקא  ּדַ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ֶאֶלף  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ֵמתּו  ַמּדּוַע 
ָתם ִליֵמי חֹל  ָ ְקֻדּשׁ ִוים ּבִ ָ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר - ַהּשׁ ים ׁשֶ ָיִמים ּכֹה ְקדֹוׁשִ ּבְ

ת ֱאמֹר?  ָפָרׁשַ ּבְ "ן  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּמֹוֵעד, 
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ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ֶזה  בֹוד  ּכָ ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַרק  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ֵמתּו  ַמּדּוַע 
ַעל  ָחמּור  ּכֹה  עֶֹנׁש  ּבְ ֶעְנׁשּו  ּנֶ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ּוָמה  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ּבָ

ְך?  ּכָ

יִעית  ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ם  ְך ִהּנָ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ל ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר - ׁשֶ ָתם ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ַמִהי ְסֻגּלָ
ּוְכמֹו  קמז(,  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְרפּוָאה,  ְמאֹד  ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים 

ֲאִני ד' רְֹפֶאָך? ר -  ִאּיָ ל ַהחֶֹדׁש -  מֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ְרָמז  ּנִ ׁשֶ

יִרית  ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ

ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ְוָקא  ּדַ ָאבֹות  ְרֵקי  ּפִ ִלְקרֹא  ַמְתִחיִלים  ָאנּו  ַמּדּוַע 
ים?  דֹוׁשִ ִפיָרה ַהּקְ ְוָקא ִליֵמי ַהּסְ ר ְמֻיָחד ּדַ ִפיָרה, ְוַהִאם ֵיׁש ָלֶזה ֶקׁשֶ ַהּסְ

ּבּור לּות ַהּדִ ּגָ לּות ִמְצַרִים –  ּגָ ִניִמּיּות  ּפְ

ים  ַהְמַגּלִ ְמקֹומֹות,  ה  ַכּמָ ּבְ ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ֶזה,  ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
זֹוִכים  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ִניִמּיּות  ּפְ סֹוד  ֶאת 

ָנה.  ׁשָ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵחְטא  ְגַלל  ּבִ ָהְיָתה  ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְיִריָדָתם  ל  ּכָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת 
ל  ׁשֶ ְיִריָדָתם  ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  י(,  )שבת  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ
ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ  - ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָאה  ּטְ ִהְתּבַ ְלִמְצַרִים  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲאִריָז"ל. ּבָ ְמבָֹאר  ּכַ לּות  ַלּגָ ָנַפל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּוַמֲעָלָתם  יבּוָתם  ֲחׁשִ ר  ִעּקַ הּוא  ּבּור,  ַהּדִ ּכַֹח  ה  ְוִהּנֵ
ּתֹוַלַעת  "ָמה  ֲחַז"ל:  ְוָדְרׁשּו  ַיֲעקֹב",  ּתֹוַלַעת  יְרִאי  ּתִ "ַאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ֵמַצר  ׁשֹון  ִמּלְ ִמְצַרִים הּוא  ְוִאּלּו  ן",  ּכֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ה ַאף  ּפֶ ּבַ א  ֶאּלָ ּכָֹחּה  ֵאין 
רֹון,  ֵמַהּגָ ָיָצא  לֹא  ָהֵעת  אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ רֹון,  ַהּגָ

ְרעֹה )האריז"ל שעה"כ(.  ּפַ ׁשֹון  ִמּלְ ָיָצא ֵמָהעֶֹרף -  א  ֶאּלָ

ל  ּכָ ֶאת  ַהּכֹוֶלֶלת  ָלִלית  ּכְ ָמה  ְנׁשָ ָהָיה  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ל  ּכָ ֶאת  ל  ִסּמֵ הּוא  י  ּכִ ָלׁשֹון,  ּוְכַבד  ה  ּפֶ ַבד  ּכְ ָהָיה   - ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ
ַמֲעָלָתם.  ל  ּכָ ֶאת  דּו  ְוִאּבְ ִמְצַרִים,  ְלָגלּות  ָיַרד  ּבּוָרם  ּדִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ים, ֵהם ָיְצאּו  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ַעל ְלׁשֹוָנם ׁשְ ְמרּו ִיׂשְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ְוָלֵכן ּכַ
פרשת  באוה"ח  והובא  לב,  שמות  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצַרִים,  ִמּמִ

תזריע(. 

ּבּור ת ַהּדִ ֻאּלַ ּגְ ְיִציַאת ִמְצַרִים - 

ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ הפסח(,  דרושי  הכוונות  )שער  ָהֲאִריָז"ל  ְוָכַתב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְקְראּו:  ֵהם  ְוָלֵכן  לּות,  ֵמַהּגָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ם  ּגַ ָיָצא  ְצַרִים,  ִמּמִ
ֲאִני  ׁשֶ יק,  ַצּדִ י?  ּבִ ל  מֹוׁשֵ "ִמי  ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו  קיד(.  )תהילים  לֹוָתיו  ַמְמׁשְ

דֹוׁש.  ַהּקָ יו  ּפִ ְוִדּבּור  תֹו  ִפּלָ ּתְ כַֹח  ּבְ ָלּה",  ֵזָרה ְוהּוא ְמַבּטְ ּגְ ּגֹוֵזר 

 - ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ָמה  ָכל  ּלְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  עֹוד  ְוָכַתב 
זֹאת  נֹוְטִלים   - ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּזֹוִכים  ׁשֶ ָמה  ְלָכל  ְוֵכן 
יֵמי  ְך ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם - ּבִ ְך, ְוֵהם זֹוִכים ְלָכְך ַאַחר ּכָ ד ַאַחר ּכָ ֵמֶהם ִמּיָ
זֹוִכים  ֵהם  ׁשֶ ַעד  ה,  ְלַדְרּגָ ה  ְרּגָ ִמּדַ עֹוִלים  ֵהם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ִפיָרה,  ַהּסְ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ בּועֹות - יֹום  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָתם  ְרּגָ ּדַ ֵלמּות  ִלׁשְ

ִפיָרה  יֵמי ַהּסְ ּבִ ר ָהֲעבֹוָדה  ִעּקַ ׁשֶ ַתב ַהּזַֹהר )פרשת בלק דף קפח(,  ּכָ ְוָלֵכן 
עֶֹמר  סֹוד  ּבְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ יו  ּפִ ּבּור  ּדִ ֶאת  ּוְלַהֲעלֹות  ׁש  ְלַקּדֵ ִהיא  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ָיִמים ֵאּלּו ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהֲעלֹות  ּבְ ז ׁשֶ ה, ְלַרּמֵ נּו ּפֶ ׁשֹון ּתְ נּוָפה - ִמּלְ ַהּתְ
ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ּוְבָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ יו  ּפִ ּבּור  ּדִ ֶאת  ּוְלָהִניף 

ֵאּלּו.  ָיִמים  ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ְלאֹוָרם 
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ָנה  ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ּבּור ׁשֶ ל ֲחָטֵאי ַהּדִ ן ָהָאָדם ֶאת ּכָ ָיִמים ֵאּלּו ְמַתּקֵ י ּבְ ּכִ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ִפיָרה  ַהּסְ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה  ּה,  ּלָ ּכֻ

ָהֲאִריָז"ל )שעה"כ(.

ְיֵמי ָרצֹון  ין אֹו  ּדִ ְיֵמי  ם  ִהּנָ ְיֵמי ָהֹעֶמר  ַהִאם 

ַהּמֹוֵעד,  חֹל  ִליֵמי  ָתם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִוים  ׁשָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ּוֵמִאיָדְך  ְוָהְרָקאָנִטי,  אמור[  ]פרשת  י  ַחּיֵ ּבְ נּו  ְוַרּבֵ "ן  ָהַרְמּבַ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ הפסח[  דרושי  ]שער  ֲאִריָז"ל  ּבָ מּוָבא  יָסא  ּגִ

ין.  ּדִ ְיֵמי 

ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
יַצד  ּכֵ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ין  ַהּדִ ְיֵמי  ם  ִהּנָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ְוָרָמתֹו  ַמְדֵרָגתֹו  ל  ּכָ ְהֶיה  ּתִ
ָהעֹוָלה  ה  ְמִסּלָ ּבַ ְוַלֲעלֹות  יל  ְלַהְעּפִ ַיְצִליַח  הּוא  ַהִאם  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
ַהִאם  לֹום;  ְוׁשָ ַחס  ָהֲעבֹוָדה  ָעָליו  ד  ְכּבַ ּתִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
נּוָפה )כביאורו  ְבִחיַנת עֶֹמר ַהּתְ ׁש ֶאת ַהחֶֹמר ּבִ הּוא ַיְצִליַח ְלָהִניף ּוְלַקּדֵ

א ָלאו ָחִליָלה.  ּמָ ׁשֶ של מוהרנ"ת הלכות ספירת העומר א( אֹו 

ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ְלָיָמיו ָהִראׁשֹוִנים  ְך ּדֹוִמים ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
יל  ּכִ ַנׂשְ ִאם  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ַלֲאִויר  ְוָיָצא  ִהְבִליַח  ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַרְך  עֹוָלל  ל  ׁשֶ
ל  ִיְגּדַ ֶנֶזק, אֹו ָאז  ל  ּוִמּכָ ָמר  ל ִמׁשְ ְמרֹו ִמּכָ ּוְלׁשָ ִעים נֹוִחים  ַמּצָ ּבְ דֹו  ְלַרּפְ

ְהֶיה ְלִאיׁש.  ּיִ ׁשֶ ְוָגֵדל ַעד  ינֹוק ָהלֹוְך  ַהּתִ

ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ל  ַפע ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ִפיָרה  ל ְיֵמי ַהּסְ ָתם ׁשֶ ֻגּלָ ּסְ ּוְמָבֵאר מֹוַהְרָנ"ת )הלכות נטילת ידים ו לח(, ׁשֶ
ַתב ָהֲאִריָז"ל, הּוא  ּכָ מֹו ׁשֶ ּה ּכְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ִעים ַהּמִֹחין ׁשֶ ּפָ ֶהם ִנׁשְ ּבָ
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מּוִכים  ַהּנְ קֹומֹות  ַלּמְ ַאף  ּוְמִאיִרים  יֹוְרִדים  ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ָכְך  ּבְ
ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ֲאֵליֶהם,  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל  יֹוֵתר,  ּבְ
יּוַכל  ִהיא,  ׁשֶ ַמְדֵרָגה  ּוְבָכל  ִנְמָצא,  הּוא  ּבֹו  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאּלּו, 

ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוַלֲחזֹר ֶאל  ָלׁשּוב 

לּוָיה  ּתְ ּוָבֶהם  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ֵאּלּו  ָיִמים  קּוִלים  ׁשְ ְוָלֵכן 
ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ִזיָע"א,  "ׁש  ָהָרׁשָ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְועֹוֶמֶדת 
ָיִמים  ָנַתִים  ׁשְ ּכִ קּול  ׁשָ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ֶאָחד  ּיֹום  ׁשֶ  - ִזיָע"א  סֹוֵפר 

ֵאּלּו.  ָיִמים  ל  ְורֹוְממּוָתם ׁשֶ ְבָהם  ּגָ ְלגֶֹדל  ְוזֹאת  ָנה,  ָ ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ

ַלת ַהּתֹוָרה  ּוְלַקּבָ ְצַרִים  ה ָלֵצאת ִמּמִ ִיְזּכֶ ִמי 

מֹו  ּכְ  - ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ִמּגָ יֹוְצִאים  ָאנּו  ֵאּלּו  ּוְבָיִמים 
ְיִציַאת  ַעם  ּפַ ים  ִ ֲחִמּשׁ ּתֹוָרה  ּבַ ב  ִנְכּתַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ  - ָהֲאִריָז"ל  ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ
ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵהם  ׁשֶ ָנם,  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִמְצַרִים  ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ִמְצַרִים, 
יֹום  ָכל  ּבְ יֹוְצִאים  ָאנּו  ָלֹעֶמר  סֹוְפִרים  ָאנּו  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ֻטְמָאה,  ֲעֵרי  ׁשַ
ְוָכל  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ַער  ׁשַ ְלעֹוד  ִנְכָנִסים  ּוְכֶנְגדֹו  ֻטְמָאה  ל  ׁשֶ ַער  ׁשַ ֵמעֹוד 
נֹו  ֶיׁשְ ִפיָרה  ַהּסְ ל  ׁשֶ ּבּור  ַלּדִ י  ּכִ ִפיָרה,  ַהּסְ ל  ׁשֶ ּבּור  ּדִ ּבַ ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ֶזה 
דֹוׁש  ּבּור ַהּקָ ַעל ְיֵדי ַהּדִ ֵני ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא ִמּפְ דֹול ְוָעצּום ְמאֹד, ְוַהּטַ ּכַֹח ּגָ
ל  ׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ל ַהּלָ ּבּוִרים ׁשֶ ל ֲחָטֵאי ַהּדִ ן ָהָאָדם ֶאת ּכָ ִפיָרה, ְמַתּקֵ ל ַהּסְ ׁשֶ

ּה ]שער הכוונות דרושי הפסח[.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

ל  ּבּור ׁשֶ ָגֵמי ַהּדִ ל ּפְ ן ֶאת ּכָ ִפיָרה ָאנּו עֹוְסִקים ְלַתּקֵ יֵמי ַהּסְ ה ּבִ ְוִהּנֵ
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ּכְ ת ְיִריַדת ִיׂשְ ל ִסּבַ ֵהם ּכָ ּה, ׁשֶ ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ
ָדה  ַהַהּגָ ַעל  ּבַ ְבֵרי  ּדִ רּוׁש  ּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ֵאר  ּבֵ ְוֵכן  י'[,  ]שבת  ֲחַז"ל 
ֵחְטא  ָרֵאל ְלִמְצַרִים ָהָיה ּבְ ל ְיִריַדת ִיׂשְ ּכָ יָון ׁשֶ ּבּור", ּכֵ י ַהּדִ "ָאנּוס ַעל ּפִ

ַעת.  ַהּדַ לּות  ּגָ ל  ּכָ ל  ְלׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ נֹוֵבַע  ה  ִמּזֶ ר  ּבּור ֲאׁשֶ ַהּדִ ָגֵמי  ּפְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַעת  ְוַהּדַ ּבּור  ַהּדִ ָנְפלּו  ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ִמּפְ תֹוָצָאה  ּכְ י  ּכִ
ֵבדּות ָלָאָדם ִלְלמֹד  י ְוַהּכְ ל ַהּקֹׁשִ ל ּכָ ְלׁשֵ ּתַ ה נֹוֵבַע ּוִמׁשְ ר ִמּזֶ לּות, ֲאׁשֶ ַלּגָ
]נו[,  ליקו"מ  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ יו  ּפִ ְוִלְפּתַֹח 
ָהְיָתה  ׁשֶ ּוְבִמְצַרִים  ה,  ּנָ ִמּמֶ יַע  ַמּגִ ְוהּוא  ַעת  ַהּדַ ּלּות  ִהְתּגַ ּבּור הּוא  ַהּדִ ׁשֶ
ָלׁשֹון.  ּוְכַבד  ה  ּפֶ ַבד  ּכְ ְבִחיַנת  ּבִ ָגלּות,  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ם  ּגַ ָגלּות ָהָיה  ּבְ ַעת  ַהּדַ

ר  ֶאְפׁשָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ֶהָעצּום  ּכָֹחם  ּגֶֹדל  ְוֶזה 
ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַעת  ַהּדַ ְלִתּקּון  יָלא  ּוִמּמֵ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ ְלִתּקּון  ִלְזּכֹות 

ָויֹום.  ל יֹום  ּכָ ל  ִפיָרה ׁשֶ ַהּסְ ל  ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ְיֵדי 

ּבּור,  ַהּדִ ּכֹחֹות  ֵהם  ׁשֶ ֵמָחָדׁש  ַהּמִֹחין  ִעים  ּפָ ִנׁשְ ֶהם  ּבָ ֵאּלּו  ּוְבָיִמים 
ּבּוִרים ֲאסּוִרים ּוְפגּוִמים,  ֵנה ּתֶֹקף ִלְזִהירּות ּוְלִהְתַרֲחקּות ִמּדִ נֹו ִמׁשְ ֶיׁשְ

ל ָהָאָדם. ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ ל ַמהּותֹו  ּכָ ּבּור הּוא  ַהּדִ ּכַֹח  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ן ּתֹוָרה  ַמּדּוַע סֹוְפִרים ָלֹעֶמר ְולֹא ְלַמּתַ

ָאנּו סֹוְפִרים  ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ּזֶ ּוְמָבֵאר מֹוַהְרָנ"ת )ספירת העומר הלכה א(, ׁשֶ
ְסִפיָרה ְלָאחֹור, ְוֵכן ָאנּו סֹוְפִרים  ְוָקא ּבִ ַלת ַהּתֹוָרה, ּדַ ּומֹוִנים ְליֹום ַקּבָ
ֵהם ַמֲאָכל  עֹוִרים - ׁשֶ יִרים ֶאת ִמְצַות עֶֹמר ׂשְ ָאנּו ַמְזּכִ ְוָקא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּדַ
ּבּור,  ַגם ַהּדִ ַרד ְמאֹד ַעל ְיֵדי ּפְ ּיָ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ז ׁשֶ ֵהָמה - ְוזֹאת ְלַרּמֵ ל ּבְ ׁשֶ
ְדרֹו  ל ּגִ י ּכָ ֵהָמה, ּכִ ִחיַנת ָאָדם ִלְבִחיַנת ּבְ ר ַעל ָידֹו ָהָאָדם נֹוֵפל ִמּבְ ֲאׁשֶ
א(  )בראשית  סּוק  ַהּפָ ַעל  ְרּגּום  ַהּתַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר  ְמַדּבֵ הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

ליקו"מ נד. ּבְ ְוַכְמבָֹאר  ה - ְלרּוַח ְמַמְלָלא,  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ַוְיִהי ָהָאָדם 

ַעל  ֵהָמה  ּבְ ְלַמְדֵרַגת  ַפל  ּנָ ׁשֶ ִמי  ֲאִפּלּו  ֵאּלּו,  ים  ְקדֹוׁשִ ּוְבָיִמים 
יל  ּוְלַהְעּפִ ְלִהְתַעּלֹות  זֹוֶכה  הּוא  ם  ּגַ ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ּבּור  ַהּדִ ָגֵמי  ּפְ ְיֵדי 
ִחיַנת  ִמּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְועֹוִלים  יֹוְצִאים  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ י  ּכִ ָאָדם,  ְלַמְדֵרַגת 
ִפיָרה,  ַהּסְ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּור  ַהּדִ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָאָדם,  ִלְבִחיַנת  ֵהָמה  ּבְ
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ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ֲחָטֵאי  ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ּה.  ּלָ ּכֻ

ׁשּוָבה, הּוא  ַהּתְ ת  ִחּלַ ּתְ הּוא  ׁשֶ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֵהָמה ִלְבִחיַנת  ִחיַנת ּבְ ּבּור, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָלֵצאת ִמּבְ ׁש ֶאת ַהּדִ ן ּוְלַקּדֵ ְלַתּקֵ
כט[,  ד  חי  לכל  ]מועד  ָפָלאִגי  ָר"ח  ְוַהּגְ ֱאֶמת  ַפת  ַהּשְׂ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם, 
ֵדי  ּכְ ֶדר,  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ָדה  ַהַהּגָ ֲאִמיַרת  ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ
ְגָלָלם  ּבִ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ָגֵמי  ּפְ ל  ּכָ ֶאת  ָדה,  ַהַהּגָ ל  ׁשֶ ָהֲאִמיָרה  ְיֵדי  ַעל  ן  ְלַתּקֵ

ְלִמְצַרִים.  ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְרדּו 

ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ַעל  ָאָדם  ְלַמְדֵרַגת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּזֹוִכים  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ְוָלֵכן 
ֵהם ַמֲאַכל  ים ׁשֶ ִאים ֵמִחּטִ ַהּבָ ֶחם  ַהּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ּבּור, ָאנּו ַמְקִריִבים ֶאת  ַהּדִ

ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ְלַמְדֵרַגת ָאָדם  ָבר  ּכְ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָאָדם, 

ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ עֹוְסִקים  ָאנּו  ִפיָרה  ַהּסְ ְימֹות  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ י  ּכִ
ַמֲאַכל  ִחיַנת  ִמּבְ יֹוְצִאים  ָאנּו  ׁשֶ ַעד  ִפיָרה,  ַהּסְ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִלְבִחיַנת ָאָדם  ְוזֹוִכים  ֵהָמה,  ּבְ

ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ִמיד  ּתָ ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
יבּות  ֲחׁשִ ֵיׁש  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִפיָרה,  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ְמצָֹרע  ְזִריַע  ּתַ
ּקּוֵני  ּתִ ל  ּכָ ְועֹוְמִדים  לּוִיים  ּתְ ּבֹו  ַרק  ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֻיֶחֶדת 

ִפיָרה.  ַהּסְ ל  ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ְיֵדי  ים ַעל  ֲעׂשִ ַהּנַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ

ְגָללֹו  ַרק ּבִ ּבּור ׁשֶ ן ֶאת ַהּדִ ר ְלַתּקֵ ִעּקָ ָיִמים ֵאּלּו ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ י ּבְ ּכִ
ל ֶאָחד  ל ּכָ ם ְיִריָדתֹו ׁשֶ ֲאִריָז"ל, ְוָכְך ּגַ ְמבָֹאר ּבָ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ּכַ ָיְרדּו ִיׂשְ
ְוַהְבֵלי  ְלַתֲאוֹות  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ְלָגלּות  ְוֶאָחד 
ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ּבּור  ְוַהּדִ ׁשֹון  ַהּלָ ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 

]י"ט [. 
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ּבּור  ּדִ ֶאת  ְוִלְנצֹר  מֹר  ִלׁשְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ִלּזָ ָצִריְך  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ִדּבּוִרים  ּבְ ֶהם  ּבָ ּוְלַהְרּבֹות  ים,  ְקדֹוׁשִ ֵאיָנם  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יו  ּפִ
ן ֶאת ֵחְטא  ה ָהָאָדם ְלַתּקֵ ה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ ְקדֹוׁשִ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַלת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְלַגְמֵרי,  ּבּור  ַהּדִ

ִפיָרה  ל ִמְצַות ַהּסְ ָחּה ׁשֶ ּכֹ דֹול  ּגָ ה  ּמֶ ּבַ

ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר,  זֹאת ׁשֶ ה ּכָ ְתנּו ָלנּו ֲחַז"ל ִמְצָוה ַקּלָ ּנָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
יֹוְצִאים  ָאנּו  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְוִדּבּור,  ֲאִמיָרה  ּבַ ַרק  ִמים  ְמַקּיְ אֹוָתּה  ׁשֶ
ִמיד  ּתָ ְוִנְזּכֹר  ֵנַדע  ְלַמַען  ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי  ְלׁשַ ְוִנְכָנִסים  ִמְצַרִים  ְמַאת  ִמּטֻ
ל ְיהּוִדי,  ל ּכָ ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ל ּכָ יבּותֹו ְורֹוְממּותֹו ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ֶאת ֲחׁשִ

ְחּתֹוִנים.  ְוַהּתַ ם, ָהֶעְליֹוִנים  ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלמֹות  ּכָ ְועֹוְמִדים  לּוִיים  ּתְ ּבֹו  ׁשֶ

ָאנּו  ִפיָרה,  ַהּסְ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ִדּבּור  ּבְ יַצד  ּכֵ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי  ׁשַ ְוִנְכָנִסים ְלָכל  ְלַגְמֵרי  ְמָאה  יֹוְצִאים ֵמַהּטֻ

ע  "ּדַ ליקו"מ ]קפב[ -  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ֵהיֵטב ָמה  ֵאר  ּבָ ֲארּו  ִיְתּבָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַרק  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ִפיָרה  ַהּסְ ִמיֵמי  יֹום  ָכל  ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ
ל  ל ַמהּוָתם ּוְפִניִמּיּוָתם ׁשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּיֹום", ְוזֹאת ִמּפְ ִפיָרה ׁשֶ ֵמַהּסְ
ֻמְכָרִחים  ְוָלֵכן  ּבּור,  ַהּדִ ּקּון  ּתִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵמי 
ִפיָרה  ַהּסְ ִעְנַין  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ תֹוְך  ּבְ ל  ְלׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ
ַהּיֹום.  ל אֹותֹו  ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ ִחיָנה  ְוַהּבְ הּות  ִהיא ַהּמַ ַהּיֹום, ׁשֶ ל אֹותֹו  ׁשֶ

יֵמי  ּבִ ׁשֶ ג(,  העומר  )ספירת  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ְואּוַלי 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ין  ּוַמְלׁשִ ַהּמֹוֵסר   - סּור  ַהּמָ ֶאת  ְלַהְכִניַע  ר  ֶאְפׁשָ ִפיָרה  ַהּסְ
ֲחָטֵאי  ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ י  ּכִ ְלכּות,  ַלּמַ
ְוָלׁשֹון  ִסירֹות  ַהּמְ ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ ִנְכָנִעים  יָלא  ִמּמֵ ָהָרע,  ׁשֹון  ְוַהּלָ ּבּור  ַהּדִ
ל  ּכָ עֹוְסִקים  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ם,  ְלּתָ ּוֶמְמׁשַ ָתם  ֻדּלָ ִמּגְ ְונֹוְפִלים  ָהָרע, 
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ַלת  ְלַקּבָ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ּזֹוִכים  ׁשֶ ַעד  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. 

ׁשֹון  ְוַהּלָ ּבּור  ַהּדִ ּקּון  ּתִ ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר - 

ַעל  כח(  כה פסוק  )פרשת בהר פרק  ִזיָע"א  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ב ִעיר חֹוָמה" - ׁשֶ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ סּוק "ְוִאיׁש ּכִ ַהּפָ
ה  ּזֶ ׁשֶ ָסִביב,  חֹוָמה  ֶפת  ֻמּקֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ׁשֹון,  ַהּלָ ְפַגם  ּבִ ל  ִנְכׁשָ ָהָאָדם 
ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹו  ֶאת  יף  ְלַהּקִ ִנְבְראּו  ר  ֲאׁשֶ ָפַתִים  ְוַהּשְׂ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ
ֲעָרִכין  מס'  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע  ָלׁשֹון  ְבֵרי  ּדִ ר  ְיַדּבֵ ְלַבל  אֹותֹו  מֹר  ְוִלׁשְ

)טז ע"ב(. 

ַסח  ּפֶ ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ לּוי  ּתָ ּבּור  ְוַהּדִ ׁשֹון  ַהּלָ ּקּון  ּתִ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
תֹות  ּבָ ַבע ׁשַ רּוׁש "ׁשֶ ָיִמים ֵאּלּו, ְוֶזה ַהּפֵ לּוָיה ּבְ ָנה ּתְ ָ בּועֹות, ְוָכל ַהּשׁ ְלׁשָ
ֵלמּוָתּה  ׁשְ ֶאת  ֶלת  ְמַקּבֶ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְהֶייָנה"  ּתִ ִמימֹת  ּתְ
ּבּורֹו  ּדִ ֶאת  ׁשֹוֵמר  ָהָאָדם  ְוִאם  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ ִמיֵמי  ּוְתִמימּוָתּה 
ְלׁשֹונֹו  ּבִ ַגם  ּפָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ
רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ תֹו"  ְגֻאּלָ ְהֶיה  ּתִ "ָיִמים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ִנְרָמז  ְוֶזה  ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ
ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְמַתּקֵ מּו  ְפּגְ ּנִ ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ֶאת  ּגֹוֵאל  הּוא  ָכְך  ּבְ ׁשֶ

ְלׁשֹונֹו. ּבִ ְוָחָטא  ַגם  ּפָ ר הּוא  ֲאׁשֶ

 - ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק  ּבּורֹו  ּדִ ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ִאם  ְוִאּלּו 
ָיקּום  ִפיָרה(  ַהּסְ יֵמי  )ּבִ ֵאל  ִיּגָ לֹא  "ְוִאם  רּוׁש:  ַהּפֵ ְוֶזה  ֵאל,  ְלִהּגָ זֹוֶכה  ֵאינֹו 
ָהָאָדם  ִעם  ְלָחם  ּנִ ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ אֹותֹו",  ַלּקֹוֶנה  ִלְצִמיתּות 
ל  ּכָ לּו  ְיַקּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ּיֵֹבל"  ּבַ ֵיֵצא  "ְולֹא  ה,  ְקַטּנָ ְלִעיר  ל  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ
ים,  ִ ַהֲחִמּשׁ יֹום  ּבְ ַהּיֹוֵבל  הּוא  ׁשֶ בּועֹות,  ׁשָ ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ה  ִיְזּכֶ ְולֹא  ַיֲעמֹד  חּוץ  ּבַ ְוהּוא  ֵלמּוָתם,  ׁשְ ֶאת  ִיְקנּו 

ים. ָבָריו ְקדֹוׁשִ ּדְ אן  ּכָ יֵלנּו. ַעד  ַיּצִ ם  ֵ ַהּשׁ ֵלמּותֹו  ל ֶאת ׁשְ ְלַקּבֵ
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ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ִנים  ָ ַהּשׁ רֹב  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֵיׁש  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִפיָרה,  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ְמצָֹרע  ְזִריַע  ּתַ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת 
ל  ּכָ ְועֹוְמִדים  לּוִיים  ּתְ ּבֹו  ַרק  ׁשֶ ּבּור,  ַהּדִ ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ְמֻיֶחֶדת  יבּות  ֲחׁשִ

ִפיָרה.  ַהּסְ ל  ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ְיֵדי  ים ַעל  ֲעׂשִ ַהּנַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִפיָרה  ַהּסְ ּקּוֵני  ּתִ

ְגָללֹו  ַרק ּבִ ּבּור ׁשֶ ן ֶאת ַהּדִ ר ְלַתּקֵ ִעּקָ ָיִמים ֵאּלּו ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ י ּבְ ּכִ
ל ֶאָחד  ל ּכָ ם ְיִריָדתֹו ׁשֶ ֲאִריָז"ל, ְוָכְך ּגַ ְמבָֹאר ּבָ ָרֵאל ְלִמְצַרִים ּכַ ָיְרדּו ִיׂשְ
ְוַהְבֵלי  ְלַתֲאוֹות  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ְלָגלּות  ְוֶאָחד 
ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ּבּור  ְוַהּדִ ׁשֹון  ַהּלָ ֵחְטא  ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם 

]יט[. 

ּבּור  מֹר ְוִלְנצֹר ֶאת ּדִ יֹוֵתר ִלׁשְ ֵהר ּבְ ָיִמים ֵאּלּו ָצִריְך ְלִהּזָ ְך ּבְ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ִדּבּוִרים  ּבְ ֶהם  ּבָ ּוְלַהְרּבֹות  ים,  ְקדֹוׁשִ ֵאיָנם  ׁשֶ ּבּוִרים  ּדִ ִמיֵני  ל  ִמּכָ יו  ּפִ
ן ֶאת ֵחְטא  ה ָהָאָדם ְלַתּקֵ ה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ים ׁשֶ ְקדֹוׁשִ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַלת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְלַגְמֵרי,  ּבּור  ַהּדִ

ִפיָרה ל ַהּסְ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ַח ֲאִמיַרת  ּכֹ

ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ רסד(  דף  פקודי  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ה  ְוִהּנֵ
רּוַח  ֵהן  ׁשֶ ָרעֹות,  רּוחֹות  סּוֵגי  ָעה  ַאְרּבָ ָאָדם  ּבָ ׁשֹוְלִטים  ָהָרע  ָלׁשֹון 
עֹוָלם ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן,  ָנם ּבָ ר ִמּכָֹחן ֶיׁשְ תֹון רּוַח ִעְוִעים ְוכּו', ֲאׁשֶ ֲעַקּלָ

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 

ן  ְמַתּקֵ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  דֹול  ּגָ ה  ְוִהּנֵ
ַתב ָהֲאִריָז"ל  ּכָ מֹו ׁשֶ ׁשֹון ָהָרע ּכְ ּבּוֵרי ַהּלָ ל ֲחָטֵאי ּוְפָגֵמי ּדִ ָהָאָדם ֶאת ּכָ
ל  ּכָ ֶאת  ּדֹוִחים  זֹו  ִמְצָוה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ העומר(.  ספירת  הכוונות  )שער 

ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ַגם  ִמּפְ ּוָבאֹות  רֹות  ּבְ ִמְתּגַ ן  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ָהָרעֹות,  ָהרּוחֹות 
ע  ְלַאְרּבַ ָהעֶֹמר  ֶאת  ִניִפים  ּמְ ׁשֶ סא(  )מנחות  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע, 
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רּוחֹות, מֹוִליְך ּוֵמִביא - ַלֲעצֹר רּוחֹות ָרעֹות, ּוֵמִניף ֶאת ָהֹעֶמר ְלַמְעָלה 
ה ַלֲעצֹר ְטָלִלים ָרִעים. ּוְלַמּטָ

ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ִהיא  ָהעֶֹמר  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ָתּה  ְסֻגּלָ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָלִלים  ַהּטְ ל  ּכָ ֶאת  ֵמָהעֹוָלם  ְלַהֲעִביר  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  גּוִמים,  ַהּפְ ּבּוִרים  ַהּדִ
ׁשֹון  ֹוְלטֹות ַעל ְיֵדי ֵחְטא ַהּלָ ל סּוֵגי ָהרּוחֹות ָהָרעֹות ַהּשׁ ָרִעים, ְוֶאת ּכָ
ִמְצָוה  ל  ׁשֶ דֹול  ְוַהּגָ ֶהָעצּום  ּכָֹחּה  ְוֶזה  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ּבּור  ַהּדִ ּוְפַגם 

ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.  נֹוָרָאה זֹו ׁשֶ

ָבִרים ֵהיֵטב, ְוזֹאת ַעל  ָבִרים ְמבָֹאִרים ַהּדְ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ה ַעל ּפִ ְוִהּנֵ
א ָלָאָדם  ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהָרע ּבָ ּבַ דֹוׁש ]פ' מצורע[ ׁשֶ ה ַהּזַֹהר ַהּקָ ּלָ ּגִ י ָמה ׁשֶ ּפִ
ָמתֹו ָהאֹור  ְפֵני ִנׁשְ ר ּבִ ְסּגַ ּנִ ַהְינּו ׁשֶ ָאה, ּדְ ְנהֹוָרא ִעּלָ ִהיא סגירו ּדִ ָצַרַעת ׁשֶ
ִאים  ַהּבָ ַהּטֹוִבים  ְרצֹונֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  ד  ְמַאּבֵ הּוא  ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ָהֶעְליֹון, 
ֲאוֹות ְוַהְבֵלי  ל ּתַ ה, ְוהּוא נֹוֵפל ִלְרצֹונֹות ָרִעים ׁשֶ דֹוׁשָ ָמתֹו ַהּקְ ִמּכַֹח ִנׁשְ
ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָיא(,  ִחּוְ ּדְ ָכא  ִמׁשְ  - ָצַרַעת  הּוא  )ׁשֶ ֶהָעכּור  ַהּגּוף  ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם 

ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע. ּדִ ִמּכַֹח  ָעָליו  ֹוְלטֹות  ַהּשׁ ָהרּוחֹות ָהָרעֹות 

רּוַח  אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה  ָרָעה  ָהרּוַח  ִליַטת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָועֹוד,  זֹאת 
ַרק  אֹות  ּבָ ן  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ּוַמְחלֶֹקת  ם  ִחּנָ ְנַאת  ְלׂשִ ִלּפֹל  מֹוִסיף  הּוא  ָרָעה, 
מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָרָעה,  ָהרּוַח  רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ִליַטת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
)שמואל א טז(  אּול  ׁשָ ּבְ ֶנֱאַמר  ִוד  ּדָ ַעל  אּול  ׁשָ ְוָחַלק  ָנא  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )נד(, 

"ּוִבֲעַתּתּו רּוַח ָרָעה". 

עֹוָלם, ֵהם ִמּכָֹחּה  ָנם ּבָ ׁשְ ּיֶ ְחלֶֹקת ׁשֶ רּוד ְוַהּמַ ם ְוַהּפֵ ְנַאת ִחּנָ ְוָכל ַהּשִׂ
ל ַהֲחָטִאים  ִהיא ּגֹוֶבֶרת ַעל ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ּכָ ִליַטת ָהרּוַח ָרָעה, ׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ָאָדם  "ֵאין  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְוָהֲעוֹונֹות 
ֲהֵרי  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֲעוֹון  ְיֵדי  ַעל  ּוִבְפָרט  טּות",  ׁשְ רּוַח  ּבֹו  ִנְכַנס  ן  ּכֵ ִאם 
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ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ְמָסֲאָבא,  ּדִ רּוַח  ָרָעה,  ָהרּוַח  ֶאת  ָעָליו  יר  ַמְגּבִ ָהָאָדם 
דֹוׁש.  ַהּקָ

ְכְנָסה  ּנִ ָחָטא ָהָאָדם ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַאַחר ׁשֶ ּלְ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
)כמו  ָרָעה  רּוַח  טּות,  ׁשְ רּוַח  אֹוָתּה  ּבֹו  ֶאֶרת  ִנׁשְ ֲהֵרי  טּות,  ׁשְ רּוַח  ּבֹו 
ר  ׁשּוָבה, ְוִהיא ֲאׁשֶ ה ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ ּנּו ַעד ׁשֶ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ שכתב הגר"א(, ְוֵאיָנּה ִמְסּתַ

ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ַלֲעוֹון  ּוִבְפָרט  ְוָהֲעוֹונֹות,  ַהֲחָטִאים  ְלָכל  אֹותֹו  ְמִסיָתה 
ּוַמְחלֶֹקת.

ר  ִעּקַ ַבע,  ׁשֶ ת  ּבַ ֲעוֹון  ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
נא(:  )תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ טֹוָבה,  ָהרּוַח  ֵאָליו  ׁשּוב  ּתָ ׁשֶ ָהְיָתה  תֹו  ִפּלָ ּתְ
ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  י.  ִקְרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִֹקים  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  "ֵלב 

י".  ּנִ ִמּמֶ ח  ּקַ ּתִ ָך ַאל  ְורּוַח ָקְדׁשְ ָפֶניָך  ִמּלְ

ִפיָרה   ִמְצַות ַהּסְ
ׁשֹון  ַהּלָ ל ֲחָטֵאי  ּכָ ֶנת ֶאת  ְמַתּקֶ

ֵמָהָאָדם  ִלְדחֹות  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כָֹחּה  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ִלְרצֹונֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ַעל  יָלא  ּוִמּמֵ ָהָרעֹות,  ָהרּוחֹות  ל  ּכָ ֶאת 
ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  טֹובֹות,  ּוְלִמּדֹות  ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ טֹוִבים 
ֶאת  ָהָאָדם  ּדֹוֶחה  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  כַֹח  ּבְ ׁשֶ אמור(  )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ת ַחִיל, ְוַעל ְיֵדי ִמְצָוה  ֵאׁשֶ ִדיקּו ּדְ ּנּו, ְוִהיא ּבְ ֶצר ָהָרע ִמּמֶ ִליַטת ַהּיֵ ל ׁשְ ּכָ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְטָרא ָאֳחָרא ֵמַעם  ַהּסִ ּבֹוַרַחת  זֹו 

ַלת  ְלַקּבָ ְוִכּסּוִפין  ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ל  ׁשֶ ָיִמים  ֵהם  ֵאּלּו  ָיִמים  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ל  ׁשֶ ָיִמים  ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ַאף  ְוֶזה  ַהּתֹוָרה, 
ָהרּוחֹות  ִנְדחֹות  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ם  ִחּנָ ְנַאת  ַהּשִׂ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ּכָֹחן  ּמִ ׁשֶ ָהָרעֹות 
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ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ יֵניֶהם,  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ ְלַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים   ְוׁשּוב 
ַהּתֹוָרה. 

ַהּכֹוֵתב  אמור(,  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ ְמבָֹאִרים  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָטהֹור  ֶגֶדר  ּבְ "ֵאינֹו  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ֶאת  ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ ָסַפר  ּלֹא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  בּועֹות",  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּזֹוִכים  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָלאֹור  ה  ִיְזּכֶ לֹא  ְוהּוא 
ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ֲחָטָאיו  ל  ּכָ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ זֹו  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ַרק  ׁשֶ
ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ּוַמְחלֶֹקת  ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוַהּשִׂ ׁשֹון  ַהּלָ ֲחָטֵאי  ֶאת  ּוִבְפָרט  ּה,  ּלָ ּכֻ
יַע  ַמּגִ ָהָאָדם  ְוָלֵכן  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ַלּתֹוָרה  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ַהּמֹוְנִעים 
ּתֹוָרֵתנּו,  ן  ַמּתַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַלּיֹום  ָטהֹור  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  כַֹח  ּבְ
ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ מּוָכן  ִלי  ּכְ ְוהּוא   - ְוָעוֹון  ֵחְטא  ל  ִמּכָ ָנִקי  הּוא  ׁשֶ  ּכְ

בּועֹות.  ׁשָ ּבְ

ֵהָמה  ּבְ ֲאַכל  ְוָקא ִמּמַ ּדַ ַמּדּוַע ְמִביִאים ֶאת ָהֹעֶמר 

ִפיָרה  ַהּסְ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ו[,  פורים  ]לקו"ה  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ַכַעס ּוַמְחלֶֹקת ּבְ ל ּבְ ָחָטא ְוִנְכׁשַ ל ָמה ׁשֶ ן ָהָאָדם ֶאת ּכָ ְמַתּקֵ
ים  ל ַאף ּכֹחֹות ֲחָדׁשִ ִפיָרה הּוא ְמַקּבֵ ל ִמְצַות ַהּסְ ַהּקֹוֶדֶמת, ּוִמּכָֹחּה ׁשֶ

ָלל. ּכְ יד עֹוד  ַיְקּפִ ּוְלַבל  ַכַעס  ּבְ ל ׁשּוב  ׁשֵ ִיּכָ ָאה, ְלַבל  ַהּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל 

ל  ָהָאָדם ִנְכׁשַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ליקו"מ )נח(, ׁשֶ בָֹאר ּבְ ּמְ י ָמה ׁשֶ ְוֹזאת ַעל ּפִ
ְלַמְדֵרַגת  ָאָדם  ְדֵרַגת  ִמּמַ ְויֹוֵרד  נֹוֵפל  הּוא   - ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא  ַכַעס  ּבְ
ֵהָמה  ַהּבְ ַעל  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְתרֹונֹו  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ֵהָמה  ּבְ
ל ָחְכָמתֹו -  ּכָ ד ֶאת  ַעס ָהָאָדם ְמַאּבֵ ַהּכַ ְיֵדי  ְוַעל  ְכלֹו,  ְוׂשִ הּוא ָחְכָמתֹו 
ַהּכֹוֵעס ִאם ָחָכם הּוא ָחְכָמתֹו  ל  ֲחַז"ל )פסחים סו ע"ב(, "ּכָ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָמתֹו,  ִנׁשְ ֶאת  ד  ּוְמַאּבֵ ַאּפֹו  ּבְ ַנְפׁשֹו  טֹוֵרף  ְוהּוא  ּנּו",  ִמּמֶ ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ
שחרית(  )תפילת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְבֵהָמה,  ָהָאָדם  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ל  ּכָ ִהיא  ׁשֶ
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ְוָלֵכן הּוא  הֹוָרה",  ַהּטְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלַבד  ָאִין...  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ָהָאָדם  "ּומֹוַתר 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן נז.  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ִנְדמּו )תהלים ג(,  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ

ַהּמִֹחין  ל  ּכָ ֶאת  יִכים  ַמְמׁשִ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ַעת  ּדַ ִלים  ּוְמַקּבְ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  קּו  ּלְ ִהְסּתַ ׁשֶ
ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ִמְצָוה  ְיֵדי  ַעל  ָלֵכן  ָהֲאִריָז"ל.  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים  ֲחָדׁשִ ּוֹמִחין 
ַעת.  ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ַעת, ְלֶגֶדר ָאָדם ׁשֶ ֵאין ָלּה ּדַ ֵהָמה ׁשֶ ֶדר ּבְ ָהָאָדם ְוחֹוֵזר ִמּגֶ

ַמֲאַכל  ֵהן  ׁשֶ עֹוִרים  ִמּשְׂ ְוָקא  ּדַ ָהעֶֹמר  ֶאת  ִביִאים  ּמְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֵני  ן סֹוָטה(, ְוזֹאת ִמּפְ ְרּבַ ּה )חּוץ ִמּקָ ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ּלֹא ָמִצינּו ּבְ ֵהָמה, ָמה ׁשֶ ּבְ
לֹום,  ַעת ְוׁשָ ֵאין ָלּה ּדַ ֵהָמה ׁשֶ ֶדר ּבְ ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו עֹוֶלה ָהָאָדם ִמּגֶ ׁשֶ
ֶאת  ל  ְמַבּטֵ ָהָאָדם  ָיָדּה  ְוַעל  ְוַדַעת,  ַרְחָמנּות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ  - ָאָדם  ְלֶגֶדר 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַאְחדּות ִעם  לֹום  ְלׁשָ ְוזֹוֶכה  ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ת  ל ִמּדַ ּכָ

יִנים  ַהּדִ ַקת  ִפיָרה - ַהְמּתָ  ְיֵמי ַהּסְ
ּה ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ְלָכל ַהּשׁ

ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ו(,  )פורים  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  עֹוד  ְוָכַתב 
בּורֹות  ַהּגְ ֶאת  יק  ִהְמּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִהיא,  ְלַכַעס  ָהָאָדם  ְנִפיַלת  ר  ִעּקַ
י  ּכִ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ָהָאָדם נֹוֵפל ִלְגבּורֹות ּוְלַכַעס,  ם, ֲאׁשֶ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ יִנים  ְוַהּדִ
ְחלֹוקֹות. ֲאָבל  ָעִסים ְוַהּמַ ר ַעל ַהּכְ ּבֵ ְמַעט ֵאין לֹו ּכַֹח ְלִהְתּגַ ְך ּכִ ַעל ְיֵדי ּכָ
בּורֹות, ְוָלֵכן ַעל  יִנים ְוַהּגְ ל ַהּדִ יִקין ֶאת ּכָ ִפיָרה ַמְמּתִ ַעל ְיֵדי ִמְצַות ַהּסְ
ל  ּכָ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַעס  ֵמַהּכַ ָהָאָדם  ל  ִנּצָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ְזכּות  ְיֵדי 

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ

ַעל  ָהעֶֹמר  יֵמי  ּבִ ְוָקא  ּדַ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ קּו  ּלְ ִהְסּתַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֶאת  נּו  ְוִתּקְ יקּו  ִהְמּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּדַ לֹא  י  ּכִ  - יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵפדֹות  ַהּקְ ְיֵדי 
עֹוד  א  ֶאּלָ ִפיָרה,  ַהּסְ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ָבר  ּכְ ָלֶהם  ָהְיָתה  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ת  ִמּדַ
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ם  ַדל ָעְנׁשָ ְך ּגָ ִפיָרה ַעְצָמם, ְוָלֵכן ַעל ּכָ יֵמי ַהּסְ ָכְך ּבִ יכּו ּבְ הֹוִסיפּו ְוִהְמׁשִ
ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ְמאֹד 

ּוַמּדּוַע  ת ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר,  ְסֻגּלַ ַמִהי 
דֹות ּשָׂ ּבַ ׁשֶ בּוָאה  ָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַלּתְ ּבְ ָצִריְך 

ָהְיָתה  ָהֹעֶמר  ְצַות  ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ִזיָע"א,  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְלָכל  טֹוָבה  ּוַפְרָנָסה  דֹול  ּגָ ַפע  ׁשֶ ְמִביָאה 
בּוָאה  ּתְ ָלֶכם  ֵרְך  ְתּבָ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ עֶֹמר  ְלָפַני  ָהִביאּו  ַהקב"ה  ָאַמר   - ֲחַז"ל 
ְלָכְך  ְמֻיֶחֶדת  ָרָכה  ּבְ ְצִריָכה  בּוָאה  ַהּתְ ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה   - דֹות  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ
ִנים  ָ ּשׁ ּכַ ל,  ְוִתְגּדַ בּוָאה  ַהּתְ ְצַמח  ּתִ ׁשֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִריָאתֹו  ּבְ ֶטַבע  ֲהֵרי   -
ְחלֶֹקת  ַעס ְוַהּמַ ַעל ְיֵדי ֵחְטא ַהּכַ ֵני ׁשֶ ּזֹאת ִמּפְ א ׁשֶ ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, ֶאּלָ
ַאַחת  ַמֲחלֶֹקת  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵמָהָאָדם  ֶנֱאָבד   -

ְרָנסֹות. ּפַ ּדֹוָחה ֵמָאה 

ִנים  ּוְמַתּקְ ַהּמִֹחין  ל  ּכָ ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ יִכין  ְיֵדי ִמְצַות ָהעֶֹמר ַמְמׁשִ ְוַעל 
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ְרָנָסה טֹוָבה ְלָכל ּבֵ ַפע ּפַ ְך ׁשֶ ַעס, ָלֵכן ַעל ָיָדּה ִנְמׁשָ ֶאת ַהּכַ

ָנה.  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

ְלַאַחר  ד  ִמּיָ אֹוְמִרים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ו(  פורים  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  עֹוד  ּומֹוִסיף 
סּוק  יִרים ֶאת ַהּפָ ַמְזּכִ ּבֹו ָאנּו  ׁשֶ ְנִגינֹות  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ ִפיָרה ֶאת ִמְזמֹור  ַהּסְ
ִפיָרה  ַהּסְ ְיֵדי ִמְצַות  ְך ַעל  ִנְמׁשָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְיבּוָלּה,  ָנְתָנה  ֶאֶרץ 

ְחלֶֹקת.  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ל  ּכָ ֶנת ֶאת  ּוְמַתּקֶ ים  יָכה מִֹחין ֲחָדׁשִ ְמׁשִ ַהּמַ

ֶרֶכת  ִמְתּבָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְחלֶֹקת ְוַכַעס,  ָרֵאל ִמּמַ ל ִיׂשְ י ַעל ָיָדּה ִנּצֹוִלים ּכָ דֹות, ּכִ ּשָׂ ּבַ בּוָאה ׁשֶ ַהּתְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְורֹב טּוב ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ ַפע  יָכה ׁשֶ ְוָלֵכן ִהיא ַמְמׁשִ
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ִפיָרה ְיֵדי ִמְצַות ַהּסְ  ַעל 
ה  ִלְגֻדּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים 

י  ּכִ ם,  ׁשֵ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ָלעֶֹמר  לך(:  לך  תורה  )ליקוטי  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ְוָלֵכן 
ל ַהּכֹוֵעס  ָאְמרּו ֲחַז"ל ּכָ מֹו ׁשֶ מֹו, ּכְ ד ֶאת ׁשְ ַעס ָהָאָדם ְמַאּבֵ ַעל ְיֵדי ַהּכַ
תֹו. ְוַעל ְיֵדי ִמְצַות ְסִפיַרת  ֻדּלָ ה מֹוִריִדים אֹותֹו ִמּגְ ֻדּלָ ְסקּו לֹו ּגְ ֲאִפּלּו ּפָ
ַעס,  א ִמּכַ ם ְלַהּבָ ַעס, ְוִנּצֹוִלים ּגַ ל ַהּכַ ִנים ֶאת ּכָ ַעל ָיָדּה ְמַתּקְ ָהעֶֹמר ׁשֶ

ה.  ִלְגֻדּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוזֹוִכים  מֹו  ְלִתּקּון ׁשְ ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם  ַעל 

ָנה ָ ּשׁ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ָהָאִביב - ָהַאְקִלים ַהּטֹוב 

ְוָקא  ּדַ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ תּו  ּמֵ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ "א,  ַהְרׁשָ ַהּמַ ְוָכַתב 
ֲאִפּלּו  ם, ׁשֶ ְנַאת ִחּנָ ל ׂשִ ּה ׁשֶ ִמיֵענּו ֶאת ּגֶֹדל ָעְנׁשָ ֵדי ְלַהׁשְ ָיִמים ֵאּלּו, ּכְ ּבְ
ֲהִכי  ְוָהֲאִויר  ָהַאְקִלים  ֵיׁש ֶאת  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאִביב  ְיֵמי  ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  קּו,  ּלְ ִהְסּתַ זֹו  ֲעֵבָרה  ְיֵדי  ַעל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף   - ָנה  ָ ּשׁ ּבַ נֹוַח 

רֹום.  ּמָ ּבַ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ל  ּה ׁשֶ ָעְנׁשָ ּגֶֹדל  ִמיֵענּו ֶאת  ְלַהׁשְ

ֵנה  ִמׁשְ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ָצִריְך  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
י  ּכִ ּוַמְחלֶֹקת,  ם  ִחּנָ ְנַאת  ִמּשִׂ ָהָרע,  ׁשֹון  ִמּלָ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ְזִהירּות 
ֵהיֶמּנּו',  דֹול  ּגָ ִיְצרֹו  ֵמֲחֵברֹו  דֹול  ַהּגָ ל  'ּכָ ֶנֱאַמר  ֵאּלּו  ָיִמים  ַעל 
ְנַאת  ׂשִ ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  יל  ְלַהְכׁשִ ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ה  ְמַנּסֶ ּוָבֶהם 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ עֹוְסִקים  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ י  ּכִ ּוַמְחלֶֹקת,  ם  ִחּנָ
ָנה ָ ַהּשׁ ְלָכל  דֹוָלה  ּגְ ָעָתם  ּפָ ַהׁשְ ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּוְגדֹוִלים  ה,  ַהּזֶ ָגם   ַהּפְ

ּה.  ּלָ ּכֻ

]ח"א  ֲחָכִמים"  "ְלׁשֹון  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּוְזִהירּות  ְוַאְחדּות  ֲחֵבִרים  ַאֲהַבת  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ סימן עז[, 
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ַאֲהָבה  אֹותֹות  ֶהם  ּבָ ְוַיְרֶאה  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  יֵמי  ּבִ ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ְחלֶֹקת  ִמּמַ
ים ֲאֵחִרים. ע"כ. ַלֲאָנׁשִ ֵהן  יתֹו  ּבֵ ִלְבֵני  ֵהן  ְוֵרעּות 

ל ַאְחדּות  ָיִמים ׁשֶ ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 

ין  ּבֵ ְלַאְחדּות  ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים  ם  ִהּנָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ָועֹוד  זֹאת 
הלכה  התורה  ברכת  )הלכות  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 
ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ְיֵמי  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ׁשֶַאְרּבָ א(, 
ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ לו(,  )ליקו"מ  ָקּה,  ְבֵטי  ׁשִ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות 

ָרֵאל. ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ל  ּכָ ין  ּבֵ ֵאּלּו ִמְתעֹוֶרֶרת ַאְחדּות 

ר  ִעּקַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ֲהָכָנה  ְיֵמי  ָהֵאּלּו ֵהם  ִמים  ַהּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת 
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ָלָתּה  ַקּבָ
ֶאָחד",  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  "ּכְ  – ָהָהר"  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ יט ב(  )שמות 

ְוַלֲעקֹר  ָהַאְחדּות  ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ִלים  ְמֻסּגָ ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ָיִמים  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  יֵנינּו,  ִמּבֵ ם  ִחּנָ ְנַאת  ַהּשִׂ ֶאת 

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ֵמָחָדׁש 

י ֲעִקיָבא ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ  ַמּדּוַע ֵמתּו 
ָיִמים ֵאּלּו  ּבְ ְוָקא  ּדַ

ל  ְלִמיָדיו ׁשֶ ָעה ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבָ ִרים ַעל ֶעׂשְ ֲחַז"ל )יבמות סב( ְמַסּפְ
ין  ּבֵ ם  ּלָ ּכֻ ֵמתּו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ֶזה,  ּבָ ֶזה  בֹוד  ּכָ ָנֲהגּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ
ָצרֹות  ֵעיֵניֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵהם ֵמתּו  ׁשֶ ְדָרׁש מּוָבא  ּוַבּמִ ַלֲעֶצֶרת,  ַסח  ּפֶ

ֲחֵברֹו. ּבַ ֶאָחד 

לּו  ִנְכׁשְ ֵאּלּו  עֹוָלם  דֹוֵלי  ּגְ יַצד  ּכֵ א.  ֵאָלה.  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ ְוִלְכאֹוָרה 
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ִהְזִהיר ַעל ּכָ ם הּוא ֶזה ׁשֶ ַרּבָ ָדָבר ּכֹה ָחמּור ּוִבְפָרט ׁשֶ ּבְ
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ָלל  ּכְ ֶזה  מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאַמר  פ"ט(  נדרים  )ירושלמי 

ִפיָרה?  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ְוָקא  ּדַ ּתֹוָרה? ב. ַמּדּוַע ֵהם ֵמתּו  ּבַ דֹול  ּגָ

ֵאּלּו  עֹוָלם  דֹוֵלי  ּגְ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ֵטין  ְלִויְנׁשְ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ּוְמָתֵרץ 
ֵני  ְ ִמּשׁ דֹו  ּוְמַאּבְ ָהָאָדם  ֶאת  טֹוֵרד  הּוא  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ַנת  ַסּכָ ֶאת  ֵהִבינּו 
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציא  בֹוד  ַהּכָ )אבות(  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוָלמֹות, 
יָלם  ְלַהְכׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַחְבֵריֶהם,  ֶאת  דּו  ּבְ ּכִ לֹא  ֵהם  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָהעֹוָלם. 

ֶזה. ּכָ ָדָבר נֹוָרא  ּבְ

ָנַבע  ֶזה  ָבר  ּדָ ֱאֶמת  ּבֶ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ ָלנּו  ים  ְמַגּלִ ַוֲחַז"ל 
לֹוְמִדים  ָאנּו  ְך  ּוִמּכָ ֲחֵברֹו,  ּבַ ֶאָחד  ָצָרה  ֵעיֵניֶהם  ָהְיָתה  ׁשֶ ַעִין,  רּות  ִמּצָ
ִסּבֹות  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ֲחֵברֹו  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ָאָדם  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ
ְלָבבֹו,  ֶאת  ּטֹות  ַהּמַ ֵהן  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ִגיעֹות  ַהּנְ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֲאָבל  קֹות,  ֻמְצּדָ

ַעִין. ְלָכְך הּוא ָצרּות  ֶֹרׁש  ְוַהּשׁ

ֲחַז"ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַאֲהָבתֹו  ֵמחֶֹסר  נֹוַבַעת  זֹו  ַעִין  ְוָצרּות 
דֹוָלה  ַהּגְ ֵני ַאֲהָבתֹו  ִמּפְ ּוְבַתְלִמידֹו,  ְבנֹו  ּבִ א  ֵאין ָאָדם ִמְתַקּנֵ ׁשֶ אֹוְמִרים 
ּום  תֹו, ּוִמּשׁ ְגֻדּלָ ֵאין ְלָאָדם ַאֲהָבה ַלֲחֵברֹו ֵעינֹו ָצָרה ּבִ ׁשֶ ֲאֵליֶהם, ֲאָבל ּכְ

ְלָכְך. ל ִמיֵני ִסּבֹות  ּכָ ׂש  ּוְמַחּפֵ בֹוד  ּכָ ּבֹו  ְך ֵאינֹו נֹוֵהג  ּכָ

ְך  ּכָ ַעל  ָחמּור,  ּכֹה  עֶֹנׁש  ּבְ ֶנֶעְנׁשּו  ֵהם  ַמּדּוַע  ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ֶזה? ּבָ בֹוד ֶזה  ּכָ ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ

ַעל  ִמיָתה  עֶֹנׁש  ּבְ ֶנֶעְנׁשּו  ֵהם  ׁשֶ סב(  )יבמות  ֲהַר"ל  ַהּמַ יר  ַמְסּבִ א  ֶאּלָ
כח(  )ברכות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים.  ַהַחּיִ ֶעֶצם  הּוא  בֹוד  ַהּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶזה,  ָבר  ּדָ
ֵדנּו  ַלּמְ נּו,  'ַרּבֵ לֹו  ָאְמרּו  ִלְבָקרֹו,  ְלִמיָדיו  ּתַ ִנְכְנסּו  ֶאְלָעָזר  ר'  ָחָלה  ׁשֶ ּכְ
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַחְבֵריֶכם'.  ְכבֹוד  ּבִ ֲהרּו  'ִהּזָ ָלֶהם  ָאַמר  ים'  ַחּיִ ָאְרחֹות 
ְכבֹוד  ּבִ ְוַהּפֹוֵגַע  ים,  ַהַחּיִ ֶעֶצם  ֶזה  ֲחֵברֹו  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ ָהָאָדם  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ׁשֶ
ְך )ְוֵכן  עֶֹנׁש ּכֹה נֹוָרא ַעל ּכָ ים ַעְצָמם ְוָלֵכן ֵהם ֶנֶעְנׁשּו ּבְ ַחּיִ ֲחֵברֹו ּפֹוֵגַע ּבַ

ֶפׁש עיי"ש(. ַהּנֶ בֹוד הּוא  ַהּכָ ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר 
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 ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 
ַלת ַהּתֹוָרה  ם ֲהָכָנה ְלַקּבָ ִהּנָ

ּכֹה  עֶֹנׁש  ּבְ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ֶנֶעְנׁשּו  ַמּדּוַע  ְלָכְך  נֹוָסף  ר  ֶהְסּבֵ
ֵמתּו  ֵהם  ּוַמּדּוַע  ֶזה,  ּבָ ֶזה  בֹוד  ּכָ ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ִמיָתה  ל  ׁשֶ ָחמּור 

ְוָקא. ּדַ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ

ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ה(,  הבן  פדיון  )ל"ה  מֹוַהְרָנ"ת  יר  ַמְסּבִ
י  ַרּבִ ְוַתְלִמיֵדי  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ֲהָכָנה  ל  ׁשֶ ָיִמים  ם  ִהּנָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ם  ַרּבָ י ֲעִקיָבא  ַרּבִ ל ּתֹוַרת  ּכָ ל ֶאת  ר ָהיּו ְצִריִכים ְלַקּבֵ ֲעִקיָבא ֵהם ֲאׁשֶ
ם,  ְרּכָ ּדַ ַלֲעבֹר  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלַעם  ּוְלַהֲעִביָרּה 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ר  ְוִעּקַ
יֹוֵתר,  ּבְ ַאְחדּוָתם  ֶאת  ְלַקְלֵקל  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶהם  ּבָ ָרה  ִהְתּגָ ָלֵכן  ֲחַז"ל, 
ִמיָתה  ל  ׁשֶ ָחמּור  ּכֹה  עֶֹנׁש  ּבְ ֶנֶעְנׁשּו  ֵהם  ְוָלֵכן  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ּוִבְפָרט 

ֶזה. ּבָ ְגמּו  ּפָ ר ֵהם  ֲאׁשֶ ּכַ

ֹעֶמר  ּבָ ל"ג  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְמָחה  סֹוד ַהּשִׂ

ְלִמיֵדי  ִמּתַ ָהָיה  ׁשֶ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ְלָכְך  ּקּון  ְוַהּתִ
ְוַעל  ְלִמיָדיו,  ּתַ ֶאת  ד  ְוִלּמֵ ַרּבֹו  ֲעִקיָבא  י  ֵמַרּבִ ל  ִקּבֵ ְוהּוא  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ
יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוָלֵכן  עֹוָלם.  ְלדֹורֹות  ַהּתֹוָרה  ֲאָרה  ִנׁשְ ָידֹו 
ל ָמה  ּכָ ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ׁשֶ יֹוֵתר ַעל ָהַאְחדּות,  ּבְ ְלִמיָדיו  ּתַ ִהְזִהיר ֶאת 
"ֲאַנן  י  ּכִ לֹום,  ּוְבׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ֶזה  ַהּתֹוָרה  ְלסֹודֹות  כּו  ּזָ ׁשֶ

ָתא" ]זהר אידרא נשא קכח[. ִמּלְ ְלָיא  ּתַ ֲחִביבּוָתא  ּבַ

ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ְוִעּקַ עֶֹמר,  ּבָ ל"ג  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִכינּו  ּזָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ִהיא 
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ְזכּותֹו ָיְצאּו  ּבִ הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשֶ דֹוׁש ׁשֶ יֹוַחאי ָלֶנַצח, ַעל ְיֵדי ִסְפרֹו ַהּקָ
ּזַֹהר )נשא קכד(.  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לּות  ָרֵאל ֵמַהּגָ ִיׂשְ

ֶכת ִנְמׁשֶ ַהר  ַהּזֹ ְיֵדי ֵסֶפר   ַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ קלח(,  )שבת  ֲחַז"ל  ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ְלָמה  ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ּומּוָבא 
ח ֵמַעם  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ֲעִתיָדה ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַיְבֶנה ָאְמרּו ׁשֶ ֶרם ּבְ ִנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ַלּכֶ
ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ לֹא  ִהיא  ׁשֶ ָאַמר  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ַזְרעֹו". י  ִמּפִ ַכח  ָ י לֹא ִתּשׁ "ּכִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ יָבָתם  ׁשִ ּיְ ׁשֶ ָנן  ַרּבָ ָראּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ְוַהּבֵ
ָפִנים,  ל ּגְ ר ָעׂשּוי ׁשּורֹות ׁשּורֹות ׁשֶ ֶרם ֲאׁשֶ מֹו ַהּכֶ ַיְבֶנה, ָהְיָתה ּכְ ֶרם ּבְ ּכֶ ּבַ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ֲעֻגּלָ גֶֹרן  ּכְ ִעּגּול  ּבְ ִמיד  ּתָ ֶבת  ָלׁשֶ ְרִגיִלים  ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְולֹא 
ַאְחדּות  ִמּתֹוְך  ה  ֲעֻגּלָ גֶֹרן  ּבְ ָלם  ֶהְרּגֵ ּכְ ִבים  יֹוׁשְ ֵאיָנם  ׁשֶ ֲחָכִמים  ָראּו 
אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָאְמרּו  ֵהם  ְוָלֵכן  ַאְחדּוָתם,  ְתַקְלְקָלה  ּנִ ׁשֶ ֵהִבינּו  ְוַאֲהָבה, 
הּוא  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ל  ּכָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֲעִתיָדה 

ְיֵדי ָהַאְחדּות.  ַרק ַעל 

מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוִאּלּו 
ָכְך  ּבְ ׁשֶ ]הקדמה[  ליקו"מ  ּבְ ּוְמבָֹאר  ַזְרעֹו,  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ סּוק  ַהּפָ י  ּכִ ְוָקא,  ּדַ ָידֹו  ַעל  ַהּתֹוָרה  ַכח  ָ ּשׁ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ָרמּוז 
י  ַרּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ר  ְוַהֶהְסּבֵ 'יֹוַחאי'.  בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  הּוא  ַזְרעֹו  י  ִמּפִ
ם ֶאת סֹוָדם  ה ּגַ ּלָ ה ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ּוְבָכְך הּוא ּגִ ּלָ ר יֹוַחאי ּגִ ְמעֹון ּבַ ׁשִ
ָרֵאל ַחד  ִריְך הּוא ְוִיׂשְ א ּבְ י אֹוָרְיָתא ְוקּוְדׁשָ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ּוְפִניִמּיּוָתם ׁשֶ

ּזַֹהר )פרשת אחרי(.  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא 

ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ סֹודֹות  ּלּו  ִהְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
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ה  ּלָ ר ִמְתּגַ ָרֵאל, ְוַכֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ם סֹוָדם ּוְפִניִמּיּוָתם ׁשֶ ה ּגַ ּלָ ר יֹוַחאי, ִהְתּגַ ּבַ
ִמְתַאֲחִדים  ד  ִמּיָ ׁשּוב  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ הֹוָרה  ַהּטְ ִניִמּיּוָתם  ּפְ
ְוֶאת  ַהּטֹוָבה  ִניִמּיּותֹו  ּפְ ֶאת  רֹוֶאה  ֶאָחד  ל  ּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ו,  ַיְחּדָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִניִמּיּוָתם  ּפְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָועֹוד,  זֹאת  ֲחֵברֹו.  ל  ׁשֶ סֹודֹו 
ם ְמֻאָחִדים,  ּלָ ָרֵאל ּכֻ ל ִיׂשְ ְפִניִמּיּוָתם ׁשֶ י ּבִ ד ִמְתַאֲחִדים, ּכִ ׁשּוב ֵהם ִמּיָ
ְוָכל  ּמּוָבא,  ּכַ דֹוָלה  ּגְ ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ ד  ִמּצַ ְוזֹאת 

ּגּוָפם.  ד  רּוד הּוא ִמּצַ ַהּפֵ

ד ַאְחדּות  ִכים ִמּיָ ָמָתם, ִנְמׁשָ ִניִמּיּות ִנׁשְ ה ּפְ ּלָ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
אי ַעל  ַוּדַ ּבְ ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָרֵאל. ְוָלֵכן ָאַמר ַרּבִ ל ִיׂשְ ין ּכָ לֹום ּבֵ ְוׁשָ
ֵמַעם  ַהּתֹוָרה  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ לֹא  ׁשּוב  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֶאת  ה  ּלָ ּגִ הּוא  ׁשֶ ָידֹו 
ּוְפִניִמּיּוָתם  ם סֹוָדם  ּגַ ּלּו  ִיְתּגַ ַהּתֹוָרה,  ּלּוי סֹודֹות  ּגִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ ִיְזּכּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ל ַהּתֹוָרה  ְלִקּיּוָמּה ׁשֶ

א  ַהַחְבַרּיָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֵמִריִמנֹוב  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
סֹודֹות  ֶאת  ּלּו  ּגִ ר  ֲאׁשֶ ַוֲחֵבָריו  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ
יֵניֶהם,  ַאְחדּות ּוְבַאֲהָבה ּבֵ ָהיּו ּבְ ָרה ֲחֵבִרים, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ַהּתֹוָרה ָהיּו ֲעׂשָ
ִפירֹות,  ַהּסְ ר  ֵמֶעׂשֶ ִפירֹות  ַהּסְ ְלַאַחת  ָבה  ֶמְרּכָ ָהָיה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ
ּוִבְזכּות  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ ִפירֹות  ַהּסְ ר  ֶעׂשֶ ְלָכל  ָבה  ֶמְרּכָ ָהיּו  ֵהם  ּוְבַיַחד 
ָהֵאּלּו. ַהּנֹוָרִאים  ל ַהּסֹודֹות  ּכָ ּלּו ָלֶהם  ִהְתּגַ ׁשֶ ָזכּו  ַהּזֹאת ֵהם  ָהַאְחדּות 

ְך  ּכָ ל  ּכָ ידּו ֲעֵליֶהם   ַמּדּוַע ִהְקּפִ
ת ָהַאְחדּות  ַעל ִמּדַ

ְלִמיֵדי  ּתַ נּו ֲחַז"ל ׁשֶ ִצּיְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי )יבמות סב בן יהוידע(  ַהּבֶ ְוָכַתב 
ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְטֶרס,  ַאְנִטיּפַ ַעד  ָבת  ִמּגְ ּתֹוָרה  ָלְמדּו  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ



ּ ׀ ָנקי ִכ ם  ָּ ּ ָו ִן ׀ 

 115

ָהָיה ֲחַסר ָלֶהם  ז ׁשֶ ִמְנַין ֶאָחד ּוְכִמְנַין ַאֲהָבה, ְלַרּמֵ ָרם הּוא ט"ו - ּכְ ִמְסּפָ
ת ָהַאְחדּות.  ִמּדַ ּבְ

ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ָהיּו  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ֶזה  ַעם  ּוִמּטַ
ָרָאה  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֶאֶלף,  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ְולֹא  זּוגֹות,  ֶאֶלף 
ִלְלמֹד  ִסְדָרם  ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד  ְלִהְתַאֵחד  ָלֶהם  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ

יֵניֶהם. ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  נּו ֶאת ִמּדַ ַתּקְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַחְברּוָתא  ּבְ

הּוא,  ְך  ּכָ ַעל  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֲעֵליֶהם  ידּו  ִהְקּפִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ עֹוד  ּומּוָבא 
מֹוָך  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  יְמרֹות  ַהּמֵ ַעל  ּבַ ם - הּוא  ַרּבָ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ד'  ֶאת  ַרׁש,  ּדָ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ נדרים(,  )ירושלמי  ּתֹוָרה  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּתַ ְלַרּבֹות  יָרא  ּתִ ֱאלֶֹקיָך 

ת  ִמּדַ ּבְ ְזִהירּות  ֵנה  ִמׁשְ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ְצִריִכים  ְלִמיָדיו  ּתַ ָהיּו  ְוָלֵכן 
ַרֲחָמָנא  ם  ָעְנׁשָ ַדל  ּגָ ִנְזֲהרּו  ּלֹא  ּוְכׁשֶ ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ּוְכבֹוד  ָהַאְחדּות 

ִלְצַלן. 

ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ֲאֵבלּות  ִמְנֲהֵגי  ּבְ ִלְנהֹג  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
בֹוד  ּכָ ָנֲהגּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ִטיַרת  ּפְ ַעל  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ַהּמֹוֵעד,  חֹל  ּכְ ים  ׁשִ ַהְמֻקּדָ ָיִמים  ֵהם  ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶזה,  ּבָ ֶזה 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל,  ְוַהּלֵ ְמָחה  ׂשִ ְיֵמי  ִלְהיֹות  ְראּוִיים  ָהיּו  ֵהם  ְוִלְכאֹוָרה 

י )פרשת אמור(. ַחּיֵ ּבְ נּו  ְוַרּבֵ "ן  ָהַרְמּבַ

דֹוֵלי עֹוָלם ַעל ְיֵדי  ל ּגְ ִטיָרָתם ׁשֶ ת ּפְ ְזּכֹר ֶאת ִסּבַ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּזֹאת ּכְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ְוַרק  ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ ן זֹאת ּבְ ֶזה, ּוְנַתּקֵ בֹוד ֶזה ּבָ ּלֹא ָנֲהגּו ּכָ ׁשֶ
ְכבֹוד ֶזה ָלֶזה, ִנְהֶיה ְראּוִיים  ר ֶאת ִמּדֹוֵתינּו ְוִנְנַהג ּבִ ּפֵ ן ּוְנׁשַ ַתּקֵ ּנְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ין ר ֵאֶליָה זֹוִכים ַרק ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה ּבֵ ַלת ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ  ְלַקּבָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ
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ר  ִאּיָ ְיֵמי   ַמּדּוַע 
ֶפׁש  ְוַהּנֶ ִלים ִלְרפּוַאת ַהּגּוף  ְמֻסּגָ

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּגּוף,  ִלְרפּוַאת  ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים  ם  ִהּנָ ר  ִאּיָ ְיֵמי 
ָלָאָדם  ִלְרפּוָאה מֹוִעיִלים  ִקים  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ מּוֵאל,  ׁשְ ָאַמר  )שבת קמז ע"ב(: 

חֶֹדׁש  ַעל  ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ּוְמָבֵאר  ֲעֶצֶרת.  ְוַעד  ַסח  ִמּפֶ
ם  ּגַ ְך  ּכָ ר,  ִאּיָ ר"ת  רְֹפֶאָך"  ד'  "ֲאִני  סּוק  ּפָ ּבַ הּוא  ְלָכְך  ְוָהֶרֶמז  ר,  ִאּיָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶנֱאַמר  ֶזה  ּוִמְזמֹור  ר,  ִאּיָ ר"ת  ָרַגע"  ֵיבֹׁשּו  בּו  ָיׁשֻ "אְֹיָבי  סּוק  ַהּפָ

א ֵמָחְליֹו. ֶלְך ִהְתַרּפֵ ַהּמֶ ִוד  ּדָ

יְך ְרפּוָאה ָלָאָדם לֹום ַמְמׁשִ ָ ַהּשׁ

ִמים  ּיָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ רעז(,  )ליקו"מ  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ּוְמָבֵאר 
רְֹפֶאָך  ד'  ֲאִני  סּוק  ּפָ ּבַ ְרָמז  ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִלְרפּוָאה,  ִלים  ְמֻסּגָ ם  ִהּנָ ֵאּלּו 
לֹום  ְלׁשָ ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים  ם  ִהּנָ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֵמי  ּיְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר,  ִאּיָ ר"ת 
בּו ֵיבֹׁשּו  סּוק ]תהילים סז[ אְֹיָבי ָיׁשֻ ּפָ ְרָמז ּבַ ּנִ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ין ִיׂשְ ְוַאְחדּות ּבֵ
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהאֹוְיִבים  ל  ּכָ ִנְכָנִעים  ֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - ר  ִאּיָ ר"ת  ָרַגע 

לֹום זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְרפּוָאה. ָ ַהּשׁ ת  ְיֵדי ִמּדַ ְוַעל  ִעּמֹו,  לֹום  ים ׁשָ ְועֹוׂשִ

ֲחלֶֹקת  אֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ֲחלֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּבָ ל ַהּמַ ּכָ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
לֹום  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָהָאָדם.  גּוף  ּבְ ׁשֶ ַהְיסֹודֹות  ַעת  ַאְרּבַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ָיִמים  ְוָלֵכן  ֵמָחְליֹו.  א  ּוִמְתַרּפֵ גּופֹו  ּבְ לֹום  ְלׁשָ ַאף  זֹוֶכה  הּוא  ם,  ּלָ ּכֻ ִעם 
זֹאת  ִלְרפּוָאה.  ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים  ם  ִהּנָ לֹום,  ָ ַהּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו 
ֶאֶרץ  ר,  ִאּיָ חֶֹדׁש  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ָועֹוד, 
ְך,  ָרִעים, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ָמִחים ּוַבּזְ ּצְ ָתּה ּבַ ָרֵאל נֹוֶתֶנת ֶאת ּכֹחֹוֶתיָה ּוְסֻגּלָ ִיׂשְ

ִאים ֶאת ָהָאָדם ֵמָחְליֹו )עיי"ש(. ֵאּלּו ְמַרּפְ ְצָמִחים 
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ֲהַמת ִמְצַרִים ִמּזֻ  ְיֵמי ָטֳהָרה 
ּדֹות ָהָרעֹות ּוְרפּוָאה ֵמַהּמִ

ה  ּזֶ ׁשֶ טעם(,  ד"ה  אייר  לר"ח  )דרוש  ָטא  ֵמַאּפְ ָרֵאל"  ִיׂשְ ָה"אֹוֵהב  ּוֵבֵאר 
ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ י "ַמי"  ּכִ ְלׁשֹוָנם חֶֹדׁש "ַמאי",  ּבִ ִנְקָרא  ר  ִאּיָ חֶֹדׁש  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ִמים  ּיָ ׁשֶ אֹוְמִרים  ָהרֹוְפִאים  ׁשֶ ָהעֶֹמר,  ְיֵמי  ים  ִ ֲחִמּשׁ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ים,  ִ ֲחִמּשׁ
ִמן  הּוא  ָהָאָדם  ְרפּוַאת  ר  ְוִעּקַ ָהָאָדם.  ִלְרפּוַאת  ִלים  ְמֻסּגָ ם  ִהּנָ ֵאּלּו 
ִמְצַרִים,  ֲהַמת  ִמּזֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְטֲהרּו  ֶהם  ּבָ ֵאּלּו  ְוָיִמים  ָהָרעֹות,  ּדֹות  ַהּמִ
ִמּדֹות  ֶהם  ּבָ ְוִלְקנֹות  ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ִלְרפּוַאת  ִלים  ַהְמֻסּגָ ָיִמים  ם  ִהּנָ
ֶרת  ְמַדּבֶ ִהיא  ׁשֶ ֶכת ָאבֹות  ַמּסֶ ת ֶאת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶהם  ּבָ ְוָלֵכן קֹוְרִאים  טֹובֹות, 
ִלים  ּוְמֻסּגָ טֹוִבים  ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ָיִמים  י  ּכִ טֹובֹות,  ִמּדֹות  ְוִקְנַין  ֲעַלת  ִמּמַ

ֶפׁש, עכ"ל.  ַהּנֶ ְמאֹד ִלְרפּוַאת 

ְוַאְחדּות לֹום  ִלים ְלׁשָ ִפיָרה ַהְמֻסּגָ ְיֵמי ַהּסְ

סּוק  ַהּפָ ֶנֶגד  ּכְ ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ָיִמים  מ"ט  ׁשֶ )נו א(,  זַֹהר  ִתּקּוֵני  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
בֹות  ַהּתֵ ְוי"ב  אֹוִתּיֹות,  מ"ט  ֵיׁש  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּוָברּוְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ
אֹוִתּיֹות.  ֵיׁש מ"ט  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָקּה,  ְבֵטי  ׁשִ י"ב  ֶנֶגד  ּכְ ֵהן  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ּבִ ׁשֶ
י  ָרֵאל, ּכִ מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ין ּכָ ה ַאְחדּות ּבֵ ּלָ ָיִמים ֵאּלּו ִמְתּגַ ּבְ ז ׁשֶ ְוזֹאת ְלַרּמֵ
מֹות  ׁשְ ּבִ מ"ט אֹוִתּיֹות ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַעל ְיֵדי מ"ט ָיִמים ֵאּלּו ִנְכָלִלים ּכָ
ז  ָרֵאל ְמַרּמֵ ַמע ִיׂשְ ְ ּשׁ ְתבּו ]הבא"ח פרשת וארא ועוד[ ׁשֶ ּכָ ָבִטים, ּוְכמֹו ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ָרֵאל עיי"ש.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַעל ָהַאְחדּות 

מ"ט  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ג[,  מאמר  אייר  חודש  ]מאמרי  ׂשָכר  ִיּשָׂ ֵני  ּבְ ּבַ עֹוד  ּומּוָבא 
ִניִמּיּות ְלָבָבם  ָיִמים ֵאּלּו ִמְתעֹוֵרר ּפְ ּבְ ז ׁשֶ ה ֵלב טֹוב, ְלַרּמֵ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ

ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו.  ּכָ ָרֵאל, ְלִהְתַאֵחד  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  הֹור ׁשֶ ְוַהּטָ ַהּטֹוב 
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ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ מֹוִנים -  - מ"ט  ַמְטמֹוִנים  בֹות  ּתֵ ּבַ ִנְרָמז  ֶזה  ְוָדָבר 
ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ מּון  ַהּטָ ַהּטֹוב,  ְלָבָבם  ִניִמּיּות  ּפְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ֵאּלּו 

ָרֵאל.  ִיׂשְ

ז  ְלַרּמֵ ִזיו,  חֶֹדׁש  ם  ּגַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ר  ִאּיָ חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ְוַעל 
ל ָאָדם ִלְראֹות  ָרֵאל - ּובֹו ָיכֹול ּכָ ל ִיׂשְ ל ּכָ יו ְוֶהָהָדר ׁשֶ ה ַהּזִ ּלֶ ּבֹו ִמְתּגַ ׁשֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְוֶאָחד ֵמַעם  ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהּטֹוב,  יו  ַהּזִ ֶאת 

ל אֹוְיֵביֶהם  ּכָ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ חּו  ִנּצְ ַמּדּוַע 
ְזכּות ִמְצַות ָהֹעֶמר  ּבִ

ים,  ׁשִ ַהּקָ יִנים  ַהּדִ ְוחֶֹזק  ּתֶֹקף  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ עֹוִרים  ַהּשְׂ עֶֹמר  ה  ְוִהּנֵ
ַתב ָהֲאִריָז"ל )שער הכוונות ימי הספירה(  דֹוׁש. ְוֵכן ּכָ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְהיֹוָתּה  ּבִ ים,  ׁשִ ַהּקָ יִנים  ְוַהּדִ בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  ִהיא   - עֹוָרה  ּשְׂ ׁשֶ
ָכְך  ּבְ ָלעֶֹמר,  סֹוְפִרים  ָאנּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ יִנים.  ַהּדִ ׁשֶֹרׁש  "ְך,  ַמְנַצּפָ ֶֹרׁש  ִמּשׁ
ל  ִמּכָ ים  ׁשִ ַהּקָ יִנים  ְוַהּדִ ׁשֹות  ַהּקָ בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכָ ֶאת  יִקים  ַמְמּתִ ָאנּו 

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ

יִקים  ַמְמּתִ ָאנּו  ָכְך  ּבְ י  ּכִ ָלעֶֹמר,  ְוָקא  ּדַ סֹוְפִרים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
עֶֹמר. ּבָ ִלּפֹות ָהְרמּוזֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוַמְכִניִעים ֶאת  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת 

ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יל  ְלַהּצִ זֹו  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  דֹול  ּגָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ִפי  ּכְ ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם  ָכל  ּבְ אֹוָתם  ַח  ּוְלַנּצֵ ָרָעָתם,  י  ּוְמַבְקׁשֵ ׂשֹוְנֵאיֶהם 
ּלּו ֲחַז"ל  ּגִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ר, ִחְזִקּיָ ַכי ְוֶאְסּתֵ ְדעֹון, ְיֶחְזֵקאל, ָמְרּדְ יֵמי ּגִ ָהָיה ּבִ ׁשֶ

ְזכּות ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר.  ּבִ יֵמיֶהם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ

ם  ִמְלַחְמּתָ ָרֵאל ּבְ חּו ִיׂשְ ל ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִנּצְ ְזכּוָתּה ׁשֶ ם ּבִ ְך ּגַ ּכָ
ְתבּו ֲחַז"ל )סדר עולם רבה פ"ה(.  ּכָ מֹו ׁשֶ ָיִמים ֵאּלּו ּכְ ּבְ ָהְיָתה  ִעם ֲעָמֵלק ׁשֶ
לֹא  ֲעָמֵלק  ְוָלֵכן  בֹוד,  ּכָ ַעְנֵני  ּבְ ִפים  ֻמּקָ ָהיּו  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ה  ְוִהּנֵ
י ֵהם  י הּוא לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹוָתם ּכִ ָלל, ּכִ ֶהם ּכְ ֵחם ִעּמָ ָהָיה ָיכֹול ְלִהּלָ
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ִמי  ּבְ ַרק  ָהְיָתה  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ִמְלַחְמּתֹו  ְוָכל  בֹוד.  ּכָ ַעְנֵני  ּבְ ִרים  ֻמְסּתָ ָהיּו 
ֶבת  ָעְנׁשֹו ָלׁשֶ ר ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ּבֵ הּוא ּדִ ְפַלט ֵמֶהָעָנן, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ֶהם.  ּבָ ְוִנְלַחם  ָיכֹול ִלְראֹוָתם  ְך ֲעָמֵלק ָהָיה  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחֶנה,  ַלּמַ ִמחּוץ 

לשבועות[,  ]דרשות  ֶמׁש  ָוׁשָ אֹור  ְוַהּמָ תצא[  כי  ]פ'  ָיָקר  ִלי  ַהּכְ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ין  ּבֵ ל ֲעָמֵלק ָהְיָתה ְלָקֵרר ֶאת ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה ׁשֶ ל ִמְלַחְמּתֹו ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ְך ָהָיה  ַרק ַעל ְיֵדי ּכָ ֵני ׁשֶ ֶהם ְמִריָבה ּוַמְחלֶֹקת, ִמּפְ ָרֵאל, ּוְלַהְכִניס ּבָ ִיׂשְ

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ֶהם  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ָיכֹול  ֲעָמֵלק 

ְוַאְחדּות לֹום  ְיֵמי ׁשָ ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 

ְיֵדי  ים ַעל  ֲחָדׁשִ ּוְלמִֹחין  ְלַדַעת  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ
ְמבָֹאר  ּכַ לֹום,  ְלׁשָ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִמְצַות 
י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעת,  ַהּדַ ה  ְרּבֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ ָלבֹוא  ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ )נו(  ליקו"מ  ּבְ
לֹום  ָ ַהּשׁ ה  ִיְרּבֶ ָלֵכן  ים",  ְמַכּסִ ם  ַלּיָ ִים  ּמַ ּכַ ד'  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ְוָנֵמר  ֶבׂש  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  "ְוָגר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהַחּיֹות  ֵהמֹות  ַהּבְ ין  ּבֵ ֲאִפּלּו 
ָהַרְחָמנּות  ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ץ",  ִיְרּבָ ִדי  ּגְ ִעם 
ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ֶהם  ּבָ ִפיָרה  ַהּסְ יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן  ם.  ּלָ ּכֻ ִעם  דֹול  ּגָ לֹום  ּוְלׁשָ
ל  ּכָ ין  ּבֵ דֹול  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ִמְתעֹוֶרֶרת  ים,  ֲחָדׁשִ ּוְלמִֹחין  ְלַדַעת 
ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ֵהר  ְלִהּזָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְצִריִכים  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ַהּיֹוֵרד  דֹול  ַהּגָ ל ֶאת ָהאֹור  ְלַקּבֵ ִלים  ּכֵ ְהֶיה ָלֶהם  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

דֹול ַהּגָ ָחם  ּכֹ  ַמהּו 
ְיֵמי ָהֹעֶמר  ל  ָתם ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ּוְסֻגּלָ

יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ּנּוי  ׁשִ ַלֲערְֹך  ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ָחֵפץ  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ּוְבָכל ִמְפָעָליו.  ְתכּונֹוָתיו  ּבִ ּוְבִמּדֹוָתיו, 
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ָליו  ֶהְרּגֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלִבּצּוַע,  ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ִהּנֹו  י  ָהֲאִמּתִ ּנּוי  ִ ַהּשׁ ָאְמָנם 
יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ָהָאָדם  ל  ֻהְרּגַ ׁשֶ ּוְכִפי  ִני,  ׁשֵ ֶטַבע  ּכְ לֹו  ַנֲעׂשּו  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ּנּוִיים  ׁשִ ִעם  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ְך  ּכָ ּוִבְתכּונֹוָתיו, 

ם.  ים ְלָכאן אֹו ְלׁשָ ַקּלִ

ה  ּפָ ְוַהּמַ ָלִלים,  ַהּכְ ל  ּכָ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ֶהם  ּבָ ְמֻיָחִדים  ָיִמים  ָנם  ֶיׁשְ ֲאָבל 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ִעים  ְמַבּצְ ַמִים  ָ ּוִמּשׁ ַלֲחלּוִטין  ָזָזה  ָלִלית  ַהּכְ
ְלַהְפִנים  הּוא  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ׁשֶ ְוָכל  ים,  ְדָרׁשִ ַהּנִ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ֶאת  נּו  ֵמִאּתָ

ְך.  ְהּפָ ְוַהּמַ ּנּוי  ִ ַהּשׁ נּו ֶאת  ִקְרּבֵ ּבְ

ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָלעֶֹמר,  סֹוְפִרים  ָאנּו  ּבֹו  יֹום  ָכל  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶזה 
ל  יִעים ַעל ּכָ ּפִ ׁשְ ִפירֹות ְוָהעֹוָלמֹות, ַהּמַ ָכל ַהּסְ יִרים ּבְ ּנּוִיים ַאּדִ ָחִלים ׁשִ
ֶצה  ְך ִמּקָ ּנֹות ּוְלִהְתַהּפֵ ּתַ ַקּלּות נּוַכל ְלִהׁשְ ּבְ ִמּדֹוֵתינּו ּוְתכּונֹוֵתינּו, ַעד ׁשֶ

ְלָקֶצה. 

ּנּוי  ִלים ְלׁשִ ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר - ָיִמים ַהְמֻסּגָ
ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֵמי  ּיְ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּשְׂ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ַלֲעׂשֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד,  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ָיִמים  ם  ִהּנָ

ּוְבִמּדֹוָתיו.  ְתכּונֹוָתיו  ּבִ פַֹעל  ּבְ ּנּוי  ׁשִ

ל  ׁשֶ ַמהּוָתם  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ְורֹוִאים  ַמְבִחיִנים  ָאנּו  ְלַעם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתַהּוּות  ית  ֵראׁשִ ּבְ ָהֵאּלּו  ִמים  ַהּיָ
ֶצה  ִמּקָ ּנּוי  ׁשִ ּוָמהּוִתי,  ָרְסִטי  ּדְ ּנּוי  ׁשִ ָעַבר  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ
יֹוֵתר  ָפָלה ּבְ ְ ה ַהּשׁ ְך ֵמָהֻאּמָ ָרֵאל ִהְתַהּפֵ ָיִמים ֵאּלּו ַעם ִיׂשְ ְלָקֶצה, ְוָכְך ּבְ
י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּדֹורֹות  ִנים,  ׁשָ ְמאֹות  ָפִלים  ּוׁשְ זּוִיים  ּבְ ֲעָבִדים  ָהיּו  ׁשֶ ֻאּמֹות,  ּבָ

ל ֲעָבִדים.  ּדֹורֹות ׁשֶ

ְבֶחֶרת  ַהּנִ ה  ָלֻאּמָ ְלֶהֶפְך,  ֵמֶהֶפְך  ְך  ִהְתַהּפֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּוּבְ
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ל  ּכָ ֶאת  ד  ּדֵ ְמׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ה  ָהֻאּמָ ָהֻאּמֹות,  ל  ִמּכָ
ְלָהִאיר  ילֹות  ּלֵ ּבַ ֵאׁש  ַעּמּוד  ּבְ ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך  הּוא  ַבע,  ַהּטֶ ַמַעְרכֹות 
ֶהָהִרים  ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ר  ֵ ְלַיּשׁ ִמים  ּיָ ּבַ ָעָנן  ּוְבַעּמּוד  ָרִכים,  ַהּדְ ֶאת  ָלֶהם 
צּוִיים  ַהּמְ יִקים  ּזִ ְוַהּמַ ים  ָחׁשִ ְוַהּנְ ים,  ָרׁשִ ַהּטְ ל  ִמּכָ ּוְלַנּקֹוָתם  ָבעֹות,  ְוַהּגְ
ֵנים  ִלׁשְ ם  ַהּיָ ֶאת  קֹוֵרַע  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלּה  ה  ָהֻאּמָ ִרּיֹות,  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְוָזקּוף.  ּוְברֹאׁש מּוָרם  ָגאֹון  ּבְ ּבֹו  ָרֵאל עֹוְבִרים  ִיׂשְ ְוַעם  ָזִרים,  ּגְ ר  ָעׂשָ

רּוְך הּוא יֹוֵרד  דֹוׁש ּבָ ן ּתֹוָרה, ּבֹו ַהּקָ ת ָיִמים ֵאּלּו ִהיא יֹום ַמּתַ ּוִפְסּגַ
דֹול,  ּגָ ַרַעׁש  ּוְבקֹול  ּוְבָרִקים  קֹולֹות  ּבְ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ַמְלָיא  ַהּפָ ל  ּכָ ִעם 
ִריָאה  ל ַהּבְ ְכִלית ּכָ ִהיא ּתַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְונֹוֵתן ְלַעם ִיׂשְ
לֹא  ְוׁשֹור  ֶצת,  ְמַצּיֶ לֹא  ִצּפֹור  ְודֹוֵמם,  ֵקט  ׁשָ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ
ִריָאה,  ַהּבְ ֵנֶזר  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ְבָחר  ַהּנִ ָהָעם  ׁשֶ ּכְ ּגֹוֶעה, 

ּה.  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ ֵנֶזר  הּוא  ְבָחר ׁשֶ ַהּנִ ָלָעם 

ֲעַדִין ֲעָבִדים  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ים יֹום, ַעם  ִ ִלְפֵני ֲחִמּשׁ ַאְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת 
ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ּכְ ֵבל,  ּתֵ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחָזָקה  ה  ָלֻאּמָ ִדים  ְעּבָ ׁשֻ ַהּמְ ִנְרָצִעים 
ֶאֶרץ  ְהיֹוָתּה  ּבִ ם,  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  רּות  ֶאְפׁשָ ֶמת  ּיֶ ּקַ ׁשֶ ֶהֱאִמין  לֹא  עֹוָלם  ּבָ
ם  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת  ַלֲעָבֶדיָה  ִרים  ְמַאְפׁשְ ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ ִפים  ְכׁשָ ּבִ ֶפת  ּקֶ ַהּמֻ
ּכֹל,  ְלֵעיֵני  דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ה  ְוִהּנֵ ְלעֹוָלם. 

ּלֹו.  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ַהּיֹום ֳקָבל  ֶאְמַצע  ּבְ

ָרִטית  ַהּפְ ְצַרִים  יַצד זֹוִכים ָלֵצאת ִמּמִ ּכֵ

ים  ִ ֲחִמּשׁ ָרֵאל ּבַ ל ַעם ִיׂשְ ֵאַרע ִעם ּכָ ה ׁשֶ דֹול ְוֶהָעצּום ַהּזֶ ְך ַהּגָ ְהּפָ ְוַהּמַ
ְוַעד יֹום ו' ִסיָון, ַחג  ִניָסן  ט"ו  ּבְ ר ֵהֵחל ִמיִציַאת ִמְצַרִים  ֵאּלּו, ֲאׁשֶ יֹום 
ָיִמים  ְך ּבְ ֵני ּכָ ָנה ֵמָחָדׁש. ּוִמּפְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ן ּתֹוָרה - הּוא ִמְתַרֵחׁש ּבְ ַמּתַ
ה  ַדְרּגָ ְמָצא ּבְ יֹוֵתר ַהּנִ מּוְך ּבְ דֹול ְמאֹד, ְוָלֵכן ַאף ָהָאָדם ַהּנָ ֵאּלּו ָטמּון ּכַֹח ּגָ
ְלָקֶצה,  ֶצה  ִמּקָ ְך  ְלִהְתַהּפֵ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ָיכֹול  יֹוֵתר,  ּבְ רּוַע  ְוַהּגָ ָפָלה  ׁשְ
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ד  ְעּבָ ׁשֻ ַהּמְ ָהָאָדם  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ֶעֶבד  ת  ְרּגַ ִמּדַ ְוָלֵצאת 
ְכָבִלים  ּבִ ֶהם  ּבָ בּול  ּכָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ּוְלַתֲאוֹוָתיו,  ִליָצָריו  ְוִלּבֹו  ַמהּותֹו  ְכַלל  ּבִ
ִלּבֹו  ַעל  ִחים  ּנָ ַהּמֻ ּוְפָלָדה  ְרֶזל  ִמּבַ ָהֲעׂשּוִים  ָבִלים  ּכְ ּוְסמּוִיים,  ִרים  ִנְסּתָ
יׁש ֶאת  ַעת ֶחֶנק ְלַבל ּתּוַכל ְלַהְרּגִ ַטּבַ ָמתֹו ּבְ ְוַעל מֹחֹו, ְוחֹוְנִקים ֶאת ִנׁשְ
ַעם הּוא  ֵאי ּפַ ר ֵאינֹו ַמֲאִמין ׁשֶ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְונַֹעם ַהּשׁ ָ ֻדּשׁ עֶֹנג ַהּקְ
ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ְוִלְזּכֹות   - י  ַלָחְפׁשִ ֵמֶהם  ְוָלֵצאת  ְחֵרר  ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל 

ֱאֶמת.  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ַלֲעׂשֹות  ְוִיְרֶצה  ָכְך  ּבְ ַיְחּפֹץ  ַרק  הּוא  ִאם   - הּוא  ַאף  ֵאּלּו  ּוְבָיִמים 
ְך  ַע ַמְהּפָ ָכל ִמּדֹוָתיו ּוְתכּונֹוָתיו - הּוא יּוַכל ְלַבּצֵ י ּבְ ְרׁשִ ּנּוי ַמהּוִתי ְוׁשָ ׁשִ
ָרִטית  ַהּפְ ְצַרִים  ִמּמִ י  ָחְפׁשִ ְלַגְמֵרי  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ֶצה,  ַהּקָ ֶאל  ֶצה  ַהּקָ ִמן 
ית  ַלת ַהּתֹוָרה ָהִאיׁשִ סּולֹות, ֶאל ַקּבָ רּועֹות ְוַהּפְ ֵהן ִמּדֹוָתיו ַהּגְ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ

ִויהּוִדי.  ְיהּוִדי  ָכל  ּבְ מּוָנה  ִניִמית ַהּטְ ַהּפְ ּלּוי ַמהּותֹו  ּגִ ה  ּזֶ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ

ְיֵמי  מ"ט  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ַאַחת,  ּוְבַבת  ֶאָחד  יֹום  ּבְ קֹוֶרה  לֹא  ֶזה  ּנּוי  ׁשִ
ה.  דֹוׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ְלַקּבָ ּתֹוֵקק ּוְמַצּפֶ ָרֵאל ִמׁשְ ֶהם ַעם ִיׂשְ ָהעֶֹמר ּבָ
ְך ִמן  ּנֹות ּוְלִהְתַהּפֵ ּתַ דֹול ְלִהׁשְ ִמים ֵאּלּו ָטמּון ַהּכַֹח ַהּגָ ָכל יֹום ָויֹום ִמּיָ ּבְ
ִמְצַרִים",  ְדֵרַגת "ֶעֶבד ּבְ כֹול ָהָאָדם ָלֵצאת ִמּמַ ּיָ ֶצה, ַעד ׁשֶ ֶצה ֶאל ַהּקָ ַהּקָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ קֹולֹו  ֶאת  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ָסגֹות,  ַהּפְ ת  ְלִפְסּגַ ּוְלִהְתַעּלֹות 
ַדְעּתֹו,  ּבְ ב  ַהחֹוׁשֵ יֹוֵתר  ּבְ מּוְך  ַהּנָ ָהָאָדם  ְוַאף  ִסיַני.  ַהר  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 
יר ֶאת  ר ֲאִני ַמּכִ ֲאׁשֶ ָפָלה ְמאֹד ּכַ חּוָתה ּוׁשְ ַמְדֵרָגה ּפְ ֲהלֹא ֲאִני ִנְמָצא ּבְ
ה  ָ ּוְקֻדּשׁ ַמְדֵרָגה  ְלֵאיזֹו  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  י  ֵאיֶנּנִ אי  ּוְבַוּדַ ּוְלָבִבי,  י  ַנְפׁשִ ִנְגֵעי 

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה  ָיכֹול  עֹוָלם - ַאף הּוא  ּבָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ַחר  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ָמַתי ַהּקָ

ָפָלה  ְ ַהּשׁ ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶהם  ּבָ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
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ע  ִעים ְוֵתׁשַ ָכל ַאְרּבָ ְקעּו ּבְ ָבר ִנׁשְ ר ֵהם ּכְ ֲאׁשֶ ִחיָנה רּוָחִנית, ּכַ יֹוֵתר ִמּבְ ּבְ
ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ַ ּשׁ ּבַ ׁשֹוְקִעים  ָהיּו  ֵהם  ָקט  ֶרַגע  ְועֹוד  ְמָאה,  ַהּטֻ ַמְדֵרגֹות 
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָלֵצאת  ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא  ֵהם  ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ְמָאה,  ַהּטֻ ל  ׁשֶ
ְצַרִים  נּו ְלַעם, ְלהֹוִציא אֹוָתנּו ִמּמִ ַחר ּבָ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ב ֶזה ַהּקָ ּוְבַמּצָ

ים.  ל ָהַעּמִ ּכָ ְלֵעיֵני  ְונֹוָרִאים  ּוְבמֹוְפִתים ֲעצּוִמים  אֹותֹות  ּבְ

ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ּוִמְתַחּדֶ ה  ּלָ ִמְתּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ַהּזֹאת  ְוָהַאֲהָבה 
ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ֶהם  ּבָ ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ּיָ ּבַ ָנה  ְוׁשָ
ֲעֵרי  ׁשַ ָכל  ּבְ קּוִעים  ְ ַהּשׁ ְלֵאּלּו  ַאף  ְלַעּמֹו,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאֲהַבת 
ָהָרִעים  ִלים  ַהֶהְרּגֵ עֶֹמק  ּבְ יו,  ְחּתָ ּוִמּתַ ּיֹות  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ּבִ ְמָאה,  ַהּטֻ
ָיַרד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ל  ׁשֶ ים  ְוַהְמֻגּנִ
ִמְצַרִים"  ְבֶאֶרץ  י  "ְוָעַבְרּתִ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְגאֹל אֹוָתם,  ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם הֹוִציָאם ַהּקָ ָ ָרף". ּוִמּשׁ – "לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ
ְסָקה  ַהר ִסיַני, ּובֹו ּפָ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ֲעלֹות ְלַקּבָ ת ַהּמַ הּוא, ְוֶהֱעָלם ְלִפְסּגַ
ֶאָחד  ל  ּכָ ָיכֹול  ְוָלֵכן  ֵרת.  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּכְ ְוָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ֻזֲהָמָתן 

ֵאּלּו.  ים  ָיִמים ְקדֹוׁשִ ּבְ ִלְזּכֹות ַאף הּוא ְלָכל ֶזה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ

ן ּתֹוָרה ַמּדּוַע לֹא סֹוְפִרים ְלַמּתַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ה  ְמַצּוָ ַהּתֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר,  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַלת  ַקּבָ ִלְקַראת  בּועֹות  ְלׁשָ ַסח  ּפֶ ין  ּבֵ יֹום  ָעה  ְוִתׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ִלְסּפֹר 
ִהְקִריבּו  ָנחֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ִאְזּכּוָרם ׁשֶ ן ֹזאת ּבְ ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ִהיא ּבֹוֶחֶרת ְלַצּיֵ
ֵמָהֵחל  ְלָך  ְסּפֹר  ּתִ בּועֹות  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ בּועֹות,  ּוְבׁשָ ֶפַסח  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ָהעֶֹמר  ִמְנַחת  ֶאת  ַמְקִריִבים  ּבֹו  ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ ַהְינּו  ּדְ  - ָמה  ּקָ ּבַ ֶחְרֵמׁש 
יֹום  ים  ִ ֲחִמּשׁ רּו  ְסּפְ ּתִ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ָמֳחָרת  ְוַעד  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ה ַלה'.  ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ְוִהְקַרְבּתֶ
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ַעל  ִלְסּפֹר  אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוָ ֵאיָנּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ּוָמה 
ְוַעד  ַסח  ִמּפֶ ִנְמָצִאים  ָאנּו  ּבֹו  ׁשֶ ק  ַהְמֻדּיָ ְוַהּמֹוֵעד  ֲאִריְך  ַהּתַ ֲאִמיַרת  ְיֵדי 

בּועֹות? ׁשָ

ּנֹות  ּתַ ַח ְלִהׁשְ ּכֹ ְיֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר - 
ְך  ְוַלֲעׂשֹות ַמְהּפָ

ה  דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ים, ׁשֶ ים ַרּבִ "א ְועֹוד ְמָפְרׁשִ ַהְרׁשָ יר ַהּמַ א ַמְסּבִ ֶאּלָ
ים  ם ָיִמים ְקדֹוׁשִ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ִהּנָ ִמים ֵאּלּו ׁשֶ ּיָ ִמיֵענּו, ׁשֶ ָאה ְלַהׁשְ ּבָ
ּנֹות  ּתַ ְלִהׁשְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ כֶֹלת  ְוַהּיְ ַהּכַֹח  נּוִזים  ּגְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְמאֹד,  ְוַנֲעִלים 
ֵהָמה  ּבְ ִחיַנת  ִמּבְ ׁש  ַמּמָ ְוָלֵצאת  ְלטֹוב,  ֵמַרע  ָהַרע  ִטְבעֹו  ֶאת  ְוַלֲהפְֹך 
ה ׁשֹוֶלֶטת ַעל ַעְצָמּה  ֵאיֶנּנָ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ְדָרּה ׁשֶ ִלְבִחיַנת ָאָדם, ָלֵצאת ִמּגִ
ְוַלֲהפְֹך  ַמֲעצֹוִרים,  ׁשּום  ְללֹא  ֲאוֹוֶתיָה  ּתַ ַאַחר  ִמיד  ּתָ הֹוֶלֶכת  א  ֶאּלָ

ּוְבכֹחֹוָתיו.  ִמּדֹוָתיו  ּבְ ִיְצרֹו  ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֹוֵלט  ַהּשׁ ְלָאָדם 

ַסח ֶאת ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר  ֶנת ְלָמֳחָרת ַהּפֶ ה ְמַצּיֶ דֹוׁשָ ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ג(,  )פסחים  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהָמה,  ּבְ ל  ׁשֶ ַמֲאָכל  הּוא  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ
ֵהן  ׁשֶ  - ים  ֵמִחּטִ ִאים  ַהּבָ ֶחם  ַהּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ֶנת  ְמַצּיֶ ַהּתֹוָרה  בּועֹות  ּוְבׁשָ
ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ נּוז  ַהּגָ דֹול  ַהּגָ ַהּכַֹח  ֶאת  ֵדנּו  ְלַלּמְ ָאָדם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמֲאָכלֹו 
ֶדר  ֶצה ְלָקֶצה, ִמּגֶ ְך ִמּקָ ָרֵאל ְלִהְתַהּפֵ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֶהם ָיכֹול ּכָ ּבָ ׁשֶ
ִיְצרֹו ּוְבֹכחֹוָתיו.  ֹוֵלט הּוא ּבְ ַיד ִיְצָרּה ְלֶגֶדר ָאָדם ַהּשׁ ֶלֶטת ּבְ ׁשְ ֵהָמה ַהּנִ ּבְ

ם  ׁשֵ ּבְ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְלַחג  ַהּתֹוָרה קֹוֵראת  ַמּדּוַע  ָנִבין  ֶזה  ר  ֶהְסּבֵ ּוְלִפי 
בּועֹות  ָ ְבַעת ַהּשׁ ּלֹו נֹוַצר ַרק ַעל ְיֵדי ׁשִ ּכֻ ֵני ׁשֶ בּועֹות", ְוזֹאת ִמּפְ ָ "ַחג ַהּשׁ
ֶדר  ִמּגֶ ִכים  ּוִמְתַהּפְ ִכים  ֶנְהּפָ ֶהם ָאנּו  ּבָ ר  ֶהם ָאנּו סֹוְפִרים ָלעֶֹמר, ֲאׁשֶ ּבָ
ְסִפיַרת  יֵמי  ּבִ ְך  ְלִהְתַהּפֵ ָכה  ּזָ ׁשֶ ְלִפי ָמה  ְוָכל ָאָדם  ְלֶגֶדר ָאָדם.  ֵהָמה  ּבְ
ם  ֵ ַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש. ַהּשׁ ן ּתֹוָרה ְלַקּבָ יֹום ַמּתַ ּבְ ן הּוא זֹוֶכה  ּכֵ ָהעֶֹמר, 

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ



פרק ד

ם ֻכּלָ ּוָבאּו 
ַיַחד ְבִרית  ּבִ
בּועֹות ָ ַחג ַהּשׁ
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פרק ד

ִנם ָ ִי ל כ תיָ ִָ ָשּ ׁ ָשֲ  ָּ ּם  ּו לן ת ליו כ בי ָּ   ִי ּ לכ ִי

ִתיָחה ּפְ

ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ יֹום  ת  ְגֻדּלַ ּבִ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  רּוְך הּוא ֶאת  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ נֹוֵתן  ֶזה  יֹום  ּבְ דּוַע  ּיָ ּכַ
ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָראִני  ִמּטֵ י"ט  ּבִ ַהּמַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ֵמָחָדׁש 
ְולֹא  ְלׁשֹון הֹוֶוה,  ּבִ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ יֹום  ּתֹוָרה:  ּבַ ִנְקָרא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ְך  ּכָ
בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ה  ִמְתַעּלֶ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָבר,  ְלׁשֹון  ּבִ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ְלַמּתַ ֵזֶכר 
ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ָהיּו  ׁשֶ ים  ּסִ ַלּנִ ֵזֶכר  ַרק  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ם,  ּלָ ּכֻ ים  ַהַחּגִ ל  ּכָ ַעל 
ָכל  ים ֵאּלּו ּבְ ְזַמּנִ ָהיּו ּבִ ים ׁשֶ ָנּה ֶהָאָרה ֵמאֹוָתם ִנּסִ ה, ּוָבֶהם ֶיׁשְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

ּוַבּמֹוֲעִדים.  ים  ַחּגִ ּבַ ָנה  ׁשָ

ָכל  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ּבֹו נֹוֵתן ַהּקָ בּועֹות, ׁשֶ ָ ֲאָבל ׁשֹוֶנה הּוא ַחג ַהּשׁ
ָרֵאל ַעם  ה ּוִמְצוֹוֶתיָה ְלִיׂשְ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָנה ֵמָחָדׁש ֶאת ּכָ ָנה ְוׁשָ ׁשָ
י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ֻדְגַמת  ּכְ ים  ַרּבִ יִקים  ַצּדִ ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  תֹו,  ְסֻגּלָ
ָהיּו  ׁשֶ ָועֹוד,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב  יָנאָוא  ִ ִמּשׁ ְיֶחְזֵקאל 
ָרִקים,  ְוַהּבְ ַהּקֹולֹות  ֶאת  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֹוְמִעים 
ִמּתֹוְך  ר  ְמַדּבֵ ר  ֲאׁשֶ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ ָיָסף  ְולֹא  דֹול  ּגָ ַהּקֹול  ְוֶאת 

ן ּתֹוָרה.  ַמּתַ ְזַמן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש  ָהֵאׁש, ַמּמָ
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ַהּתֹוָרה",  ַלת  ְלַקּבָ ין  ַהּדִ "יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ִדְבֵרי  ּבְ ּוְמקֹורֹו  ִסְפרֹו,  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ְוַהּשׁ ְדָרׁשֹוָתיו  ּבִ ָהָר"ן  ְלׁשֹון  ּכִ
ֲעֶצֶרת  ּבַ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ֲחַז"ל  ׁשֶ ה  ּמָ ׁשֶ ַהְמָבֵאר  רכו(  ויחי  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ַעל  ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  ָנָתם  ּוָ ּכַ א(,  פרק  השנה  )ראש  ָהִאיָלן  רֹות  ּפֵ ַעל  ִנּדֹוִנים 
ב  ִנְכּתָ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ י  ּכִ ְך,  ּכָ ְקָראֹות  ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ִנׁשְ
ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַהּתֹוָרה  ְלִקְנַין  ה  ִיְזּכֶ ה  ּמָ ּכַ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
ִתיקּות  ְוַהּמְ ִעימּות  ַהּנְ ת  ׁשַ ְלַהְרּגָ ֵהן  ּתֹוָרה,  ּבַ ב  ַהּלֵ ִלְפִתיַחת  ֵהן  ּה,  ּלָ ּכֻ
ת  ְרּגַ ּדַ ְלָכל  ְוֵהן  ַהּתֹוָרה,  ְוִליִדיַעת  ְלִזְכרֹון  ְוֵהן  ּוִמְצוֹוֶתיָה,  ּתֹוָרה  ּבַ

ל ָהָאָדם. ים ׁשֶ ים ָהרּוָחִנּיִ ַהַחּיִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַלּיֹום  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלָהִכין  ה  ִנְזּכֶ יַצד  ּכֵ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ְמֻיָחד  ִצּוּוי  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ַהַחג  הּוא  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ
ִעים  ּסֹוְפִרים ְלָפָניו ַאְרּבָ ֲהָכָנה ְמֻיֶחֶדת, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקָראתֹו ּבַ
ים  ׁשִ ְקּדָ ָלה ַהּמֻ ת ְיֵמי ַהַהְגּבָ לֹׁשֶ ָנם ֶאת ׁשְ ִסּיּוָמם ֶיׁשְ ּבְ ׁשֶ ָעה יֹום, ּכְ ְוִתׁשְ
תּוב: "ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום  ּכָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ דֹוׁש ַהּזֶ ִתי ַלּיֹום ַהּקָ ם ַלֲהָכָנה ַרּבָ ּלָ ּכֻ

י".  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ן  בּועֹות, יֹום ַמּתַ ָ ָכל ִמְנֲהֵגי ַחג ַהּשׁ ר ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ּבְ ֲאׁשֶ מֹו ֵכן ּכַ ּכְ
ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָהעֹולֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו 

ְוֶאָחד.
ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ּתֹוָרה  ּבַ ָהֵעֶסק  אי  ַוּדַ ּבְ ַהּתֹוָרה ִהיא  ַלת  ְלַקּבָ ִרית  ָהִעּקָ ַהֲהָכָנה  ה  ִהּנֵ
ָהָאָדם  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ִעם  ַיַחד  ִמְצוֹוֶתיָה,  ִקּיּום  ּבְ ְקּדּוק  ְוַהּדִ ְוַהְתָמָדָתּה 
ָאבֹות,  ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ נּו ֲחַז"ל ּבַ ּמָ מֹוָנה ִקְנְיֵני ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִעים ּוׁשְ ִלְזּכֹות ְלַאְרּבָ

ַגת ַהּתֹוָרה. ְלַהּשָׂ ים  ְדָרׁשִ ַהּנִ ָנִאים  ַהּתְ ֵהם  ׁשֶ

ָבר ֻמְפָלא  ִדְבֵרי ֲחַז"ל, ָאנּו רֹוִאים ּדָ ר ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ּבְ ֲאׁשֶ ָאְמָנם ּכַ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִלְפֵני  ָעְמדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְמאֹד, 
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ֲעׁשּוָעיו  ׁשַ ָהְיָתה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ָרָצה 
ּזַֹהר –  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם – ּכְ ל ּוָבָרא ֶאת ּכָ ּכֵ ִמיד ּוָבּה הּוא ִהְסּתַ ּתָ
ִריבֹות  ְוַהּמְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ל  ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְסקּו  ּפָ ׁשֶ ַעד  ין,  ְוִהְמּתִ ה  ִחּכָ הּוא 

ָנַתן ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוַרק ָאז הּוא  יֵניֶהם  ּבֵ ָהיּו  ׁשֶ

ַחן  "ַוּיִ ב(  יט,  )שמות  סּוק  ַהּפָ ַעל  ט(,  ט  רבה  )ויקרא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָחנּו  ׁשֶ ַהֲחָניֹות  ל  ּכָ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ דֹול  "ּגָ חּוִרי  ָאַמר  ָהָהר":  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ
ְלׁשֹון  ּבִ  - ֲחנּו  ַוּיַ ְסעּו  ַוּיִ ִמיד  ּתָ ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָהיּו  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָהָהר-  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹום,  ׁשָ ּבְ ָחנּו  ִסיַני  ּוְבַהר  ים,  ַרּבִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ו,  ַיְחּדָ ִהְתַאֲחדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָיִחיד,  ְלׁשֹון  ּבִ
ְוַנֲעׂשּו  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְוָאֲהבּו  ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְנאּו  ְוׂשָ הֹוִאיל  הּוא: 

ּתֹוָרִתי. ן ָלֶכם ֶאת  ֵאּתֶ ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ ֲהֵרי  ֲחָנָיה ַאַחת 

ִלי  ְוַהּכְ ַנאי  ַהּתְ ֵהם  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ַמּדּוַע  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ה  ִחּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְך  ּכָ ּום  ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ
ֵדי ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה  ַאֲהָבה ְוַאְחדּות, ּכְ ו ּבְ ָרֵאל ְמֻאָחִדים ַיְחּדָ ִיׂשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַאְחדּות, ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ָרֵאל ּבְ ר ָהיּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ה, ְוַרק ּכַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ּתֹוָרִתי"? לּו ֶאת  ַקּבְ ּתְ ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ הּוא "ֲהֵרי 

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

רּות  ת  ְמִגּלַ ֶאת  ִלְקרֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ פּוצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ ָנֲהגּו  ַמּדּוַע 
ְלַחג  רּות  ת  ְמִגּלַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כּות  ּיָ ַ ְוַהּשׁ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ָמה  בּועֹות?  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ

בּועֹות? ָ ַהּשׁ

ית  ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ת קֶֹדׁש? ַהִאם ֵיׁש ְלָכְך  ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ה ּדַ דֹוׁשָ ָנה ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַמּדּוַע ִנּתְ
ַלת ַהּתֹוָרה ְליֹום  ין ַקּבָ ּבֵ ר ַהְמֻיָחד ׁשֶ ׁשֶ ן ַמהּו ַהּקֶ ה ְמֻיֶחֶדת? ְוִאם ּכֵ ִסּבָ

ת? ּבָ ַ ַהּשׁ
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ֵאָלה ְרִביִעית  ׁשְ

ם ַמַאְכֵלי  ּגַ ָרֵאל ֶלֱאכֹל  ִיׂשְ דֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה ָנֲהגּו  ּגָ ַחג  ּבְ ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע 
ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ר,  ׂשָ ּבָ ַאְכֵלי  ִמּמַ ּוְבַמהּוָתם  ם  ֶעְרּכָ ּבְ חּוִתים  ּפְ ֵהם  ׁשֶ ָחָלב, 

ְוַיִין'? ר  ָבׂשָ ּבְ א  ֶאּלָ ְמָחה  'ֵאין ׂשִ ָאְמרּו ֲחַז"ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ ֶאת 

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ אּו  ִקּנְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
ל  ׁשֶ ַהּיּוֲחִסין  ֵסֶפר  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  הֹוִציא  ַהּתֹוָרה,  ֶאת 
ְמֻיָחִסים  ה  ּוַבּמֶ ְדָרׁש )במדבר רבה(?  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 
נֹו  ִמּבְ ְלַאְבָרָהם  ְמֻיָחִסים  ֵהם  ַאף  ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  יֹוֵתר  ָרֵאל  ִיׂשְ

ו? נֹו ֵעׂשָ ִמּבְ ּוְלִיְצָחק  ָמֵעאל  ִיׁשְ

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ל ַהּתֹוָרה ִהיא  ְבָחּה ׁשֶ ֲעָלָתּה ְוׁשִ ּמַ ְתבּו ֲחַז"ל )קידושין עב( ׁשֶ ַמּדּוַע ּכָ
דֹול  ַבח ַהּגָ ֶ ָבֶריָה ּוְבִחינֹוֶתיָה? ְוִכי ָמה ַהּשׁ ָכל ּדְ ת ּבְ ׁשֶ ּלֶ ִהיא ְמׁשֻ ָכְך ׁשֶ ּבְ

לֹוׁש?  ר ׁשָ ְסּפָ ּמִ ּבַ ם  ַקּיָ ַבח  ְוֵאיֶזה ׁשֶ ת?  ׁשֶ ּלֶ ַהּתֹוָרה ְמׁשֻ ׁשֶ ָכְך  ּבְ

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ִמְצַות  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֲחָרה  ּבָ ַמּדּוַע 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  רֹות  ַהּפֵ ּכּוֵרי  ּבִ ֶאת  ְלָהִביא  ְצָוה  ַהּמִ ִהיא  ׁשֶ ּכּוִרים,  ַהּבִ
ַלת  ַקּבָ ְלֵבין  ּכּוִרים  ַהּבִ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ּוָמה  ּתֹוָרה?  ן  ַמּתַ יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ

ַהּתֹוָרה? 

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ִעְנָין  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ סימן תכט(  )שו"ע  ַלֲהָלָכה  ִנְפַסק  ְוֵכן  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע 
ָמנּו  יַצד  ּכֵ ֶרת  ַהְמַסּפֶ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ִלְקרֹא  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְמֻיָחד 
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ְוָנְתנּו   - ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ יֹום  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ִלְפֵני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ְוָסְפרּו 
ְוִעְצרּו"?  ְך "ְמנּו  ּכָ ֲחַז"ל ֶרֶמז ַעל 

יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ל  ׁשֶ ֻזַהְמּתֹו  ֵמֶהם  ְסָקה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָזכּו  נֹות  ַמּתָ ְלֵאּלּו 
ְלַבד,  ֲעוֹון ֵחְטא ָהֵעֶגל ּבִ ן ּתֹוָרה? ּוַמּדּוַע ּבַ ַעת ַמּתַ ׁשְ ְדמֹוִני ּבִ ָחׁש ַהּקַ ַהּנָ

ָרֵאל? ִיׂשְ ָחׁש ְלַעם  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ל  ּכָ ָבה  ְוׁשָ ָחְזָרה 

יִרית ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ

ז'  ּבְ ְולֹא  ִסיָון,  ּבְ ו'  ַתֲאִריְך  ּבְ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֶאת  עֹוְרִכים  ָאנּו  ַמּדּוַע 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִסיַני  ַהר  ּבְ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ָהְיָתה  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ִסיָון,  ּבְ

ת )פב(? ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ַהּתֹוָרה 
ָבר ֶאָחד ּדָ ם  ִהּנָ

פרשת  )זוהר  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ָהֵאּלּו,  ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ים  ַהְמַגּלִ פח(,  אחרי 

ׁש  ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ אֹוִתּיֹות  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ָנם  ֶיׁשְ ְוָלֵכן  ֶאָחד.  ָבר  ּדָ
ִהיא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְוַהּתֹוָרה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹות  ְנׁשָ ֶאֶלף  ֵמאֹות 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל ַעם  מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ׁשְ ִמּנִ ֶבת  ֻמְרּכֶ ּוִבְפִניִמּיּוָתּה  ַעְצָמּה  ּבְ

ר"ת  ית  ֵראׁשִ ּבְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ָבר  ּכְ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ַעם  ל  ׁשֶ ָמם  ׁשְ ּבִ ָרמּוז  ֶזה  ֵכן  מֹו  ּכְ אֹוִתּיֹות.  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  ּתֹוָרה  ּבַ

ַלּתֹוָרה. ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  הּוא ר"ת  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ִפי  ּכְ ּוְמֻיָחד,  ֵסֶדר מֹוְפִתי  ּבְ ִסיַני  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָעְמדּו  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
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ַעל  סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ְפסּוֵקי  ּבִ ּוַמֲעָמָדם  ִסְדָרם 
ְוָעַמד  ִהְתנֹוֵעַע  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵמָרחֹק",  ַעְמדּו  ַוּיַ ֻנעּו  ַוּיָ ָהָעם  ְרא  "ַוּיַ סּוק  ַהּפָ
ָנה  ִנּתְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִפי  ּכְ ִסיַני  ַהר  ּבְ

ו. ַיְחּדָ ֵהם ְמֻאָחִדים  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ְלָכל ַעם 

ֲאִפּלּו  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  יתרו(:  )מכילתא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוָלֵכן 
ַעם  ל  ּכָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ָהיּו  לֹא  ֶאָחד,  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָחֵסר  ָהָיה  ִאם 

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָרֵאל ֵהם ֵחֶלק ֵמַהּתֹוָרה  ִיׂשְ

ל  ּכָ ְוָהַאְחדּות ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ה ָהָאָדם  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ָכל  ּכְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ל ִמְצוֹוֶתיָה.  ּכָ ּוְלִקּיּום  ְלִקְנַין ַהּתֹוָרה  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 

ָזכּו  ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  ְזכּות  ּבִ ְוָלֵכן 
ְוָדְרׁשּו  ָהָהר",  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ
ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ִסיַני,  ַהר  ּבְ ְמֻאָחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ֲחַז"ל 
ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ סּוק  ַהּפָ ׁשֶ ִזיָע"א,  אְרָקא  ִמּוָ ִיְצָחק  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ּוֵבֵאר 
ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵחן,  ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ָהָהר",  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוַאְחדּות. ַאֲהָבה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ָהיּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיֵני ֲחֵברֹו,  ּבְ ָמְצָאה ֵחן 

ין  ּבֵ ֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון ִמְתעֹוֶרֶרת ַאְחדּות  ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ זֹאת  ַאְחדּות  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ְוָכַתב 
חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַחּדֶ ִסיַני,  ר  ִמְדּבַ ּבְ ָחנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵהם  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ִסיַני,  ַהר  לֹות  ְלַמְרּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִסיָון, 
ִמְתעֹוֶרֶרת  ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל  ְוַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך  ָחנּו 
ל  ּכָ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ַמִים  ָ ִמּשׁ

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ה ֵמָחָדׁש  דֹוׁשָ ַהּקְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ָחנּו  ֶהם  ּבָ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ לא[,  דוד  ]לב  ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ּוִמי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַאְחדּות  ַמִים  ָ ִמּשׁ יֹוֶרֶדת  לֹום,  ְוׁשָ ַאְחדּות  ִמּתֹוְך 
לֹו  עּו  ַסּיְ ּיְ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ין  ּכִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ִמן 

ַעם  ל  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ֶאת  ֲארּו  ּתֵ ֲחַז"ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ַהִחיָד"א  ּומֹוִסיף 
ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ֶאָחד",  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  "ּכְ פּוָלה:  ּכְ ָלׁשֹון  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִלְנקֹם  ַהּתֹוָרה  ָאְסָרה  ׁשֶ ָמה  ַעל  ירּו  ִהְסּבִ פ"ט(  נדרים  )ירושלמי  ֲחַז"ל  ׁשֶ
יַצד ָיכֹול  ּכֵ ה  תּוב 'לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר', ְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוִלְנטֹר ּכְ
ְוֵהַרע לֹו? ֵהִציק לֹו  ׁשֶ ִלּבֹו ְלַאַחר  ּבְ ְנָאה ַלֲחֵברֹו ַאף  ׂשִ ִלְנטֹר  ָאָדם לֹא 

אי  ַוּדַ ּבְ ה, ׁשֶ ִנּיָ ְ דֹו ַהּשׁ ָידֹו ָהַאַחת ִמּיָ ה ּבְ ל ַמּכָ ּבֵ ּקִ ל ְלֶאָחד ׁשֶ א ָמׁשָ ֶאּלָ
ָתה ֶאת ָידֹו  ִהּכְ ִהיא זֹאת ׁשֶ י ׁשֶ ד ַהּזֹו, ַאף ַעל ּפִ לֹא ָיבֹוא ְלַהּכֹות ֶאת ַהּיָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּגַ ְך  ּכָ  - ֶאָחד  ִמּגּוף  ֲחָלִקים  יֶהן  ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ְוזֹאת  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ
ֻמְפָרִדים  ֵהם  גּוָפם  ּבְ ה  ְלַמּטָ ְוַרק  ֶאָחד,  גּוף  ּכְ ְלַמְעָלה  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֵהם 
ִאיׁש  "ּכְ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֵהם  ׁשֶ רּו  ְוִיְזּכְ ֵיְדעּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ִגים,  ּוְמֻפּלָ
ֶאָחד".  ֵלב  "ּבְ ם  ּגַ ִלְהיֹות  ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ָלַאְחדּות  ָלבֹוא  ִיְזּכּו  ֵהם  ֶאָחד", 
ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  'ּכְ ִסיַני  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ

ֶאָחד'.

ָרֵאל ֲעָנָוה  ִיׂשְ ֵמַהר ִסיַני ָלְמדּו 

ְסעּו  "ַוּיִ סּוק  ַהּפָ ַעל  טו(  דרוש  אחדים"  )"דברים  ַהִחיָד"א  עֹוד  ְוָכַתב 
רּוד  ָרֵאל ִמּפֵ ְסעּו ִיׂשְ ּנָ נֹו ֶרֶמז ׁשֶ ָכְך ֶיׁשְ ּבְ ר ִסיַני", ׁשֶ בֹאּו ִמְדּבַ ֵמְרִפיִדים ַוּיָ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִריִדים'.  'ּפְ אֹוִתּיֹות  'ְרִפיִדים'  י  ּכִ יֵניֶהם.  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ
ר  ְלִמְדּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ יעּו  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִסיַני".  ר  ִמְדּבַ בֹאּו  "ַוּיָ תּוב  ּכָ
חֶֹדׁש "ִסיָון"  ַחר ָלֵתת ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִסיַני ְוָראּו ׁשֶ
ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  רֹוֶצה  הּוא  ְוֵכן  "ָעָנו"  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ הּוא  ׁשֶ
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רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ם  ּגַ ְוָראּו  ָהֲעָנָוה,  ת  ִמּדַ ּבְ ָידּוַע  ָהָיה  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ְיֵדי 
ָפל  ָהָיה ֲהִכי ָנמּוְך ְוׁשָ ַהר ִסיַני ׁשֶ ל ֶהָהִרים ּוָבַחר ַרק ּבְ הּוא ֵהִניַח ֶאת ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָלְמדּו  ֶזה  ל  ּוִמּכָ  - "ֲעָנָוה"  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ "ִסיַני"  ְוֵכן  ֶהָהִרים,  ל  ִמּכָ

ָהֲעָנָוה. ת  ִמּדַ ּבְ רּוְך הּוא רֹוֶצה  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ַעם  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָהָהר",  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן 
ִסיַני,  ַהר  ַעל  לּו  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהֲעָנָוה  יבּות  ֲחׁשִ ֶאת  ָלְמדּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ אּו  ּבָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֲעָנָוה,  ְזכּות  ּבִ ַרק  ּבֹו  ַחר  ּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוָראּו 

ָהֲעָנָוה. ת  ְלִמּדַ

ל ֶאָחד רֹוֶאה ֶאת ַמֲעַלת ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו  ת ָהֲעָנָוה, ּכָ ה ַעל ְיֵדי ִמּדַ ְוִהּנֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָיָדּה ָזכּו  ְוָלֵכן ַעל  דֹול ֵמֲחֵברֹו -  ּגָ ב ֶאת ַעְצמֹו ְליֹוֵתר  חֹוׁשֵ

ֵלב ֶאָחד. ּבְ ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים 

ִסיָון  חֶֹדׁש  הּוא  ׁשֶ י",  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ חֶֹדׁש  "ּבַ סּוק  ַהּפָ ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ְוַעל 
"ְוָהיּו  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ אֹוִמים  ּתְ לֹו  ּזָ ּמַ ׁשֶ

ים". ִיְהיּו ַתּמִ ו  ְוַיְחּדָ ה  ַמּטָ ִמּלְ תֲֹאִמם 

ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ַעל  ד  ְמַלּמֵ ִסיָני"  ר  ִמְדּבַ אּו  "ּבָ סּוק  ַהּפָ ְוֵכן 
נד(:  )עירובין  ָנה"  ַמּתָ ר  ְדּבָ "ּוִמּמִ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶהם 
לֹו  ֶנת  ִנּתֶ ַהּתֹוָרה  ּבֹו,  ין  ׁשִ ּדָ ַהּכֹל  ׁשֶ ר  ִמְדּבָ ּכְ ַעְצמֹו  ים  ֵמׂשִ ָאָדם  ִאם 
ת ָהֲעָנָוה.  ָרֵאל ְלִמּדַ אּו ִיׂשְ ם ּבָ ָ ּשׁ ז ׁשֶ ר", ְמַרּמֵ אּו ִמְדּבַ ָנה. ְוָלֵכן "ּבָ ַמּתָ ּבְ
ז  ְלַרּמֵ לֹום",  "ׁשָ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ִסיָני"  ר  "ִמְדּבַ ְוָלֵכן  לֹום  ְלׁשָ ָזכּו  ָיָדּה  ְוַעל 
ַחן  ַוּיִ  " תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ׁשָ ְמֻאָחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ

ֵלב ֶאָחד". ּבְ ִאיׁש ֶאָחד  ּכְ ָרֵאל -  ִיׂשְ ם  ׁשָ

ָהָהר",  ִמן  ה'  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ ָהֱאלִֹקים  ֶאל  ָעָלה  ה  "ּומֹׁשֶ סּוק  ַהּפָ ְוֵכן 
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמָהָהר,  ְוָקא  ּדַ ה  ְלמֹׁשֶ ָקָרא  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ
סּוק  ֲעָנָוה. ְוָלֵכן ַעל ַהּפָ י ְרצֹונֹו הּוא ַרק ּבַ ַהר ָנמּוְך ֶזה ּכִ ַחר ּבְ ַרְך ּבָ ִיְתּבָ
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ָבִרים  ָאַמר ָלֶהם ּדְ ְרׁשּו ֲחַז"ל ׁשֶ ָרֵאל, ּדָ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ּכֹה תֹאַמר ְוכּו' ְוַתּגֵ
ִמיד  א ּתָ לֹום, ֶאּלָ ּלֹא ִיְהיּו ִנְפָרִדים ַחס ְוׁשָ ָדם ׁשֶ י ִלּמְ ִגיִדים, ּכִ ים ּכְ ָקׁשִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  יֵניֶהם  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּוִבְזכּות  ְמֻאָחִדים,  ִיְהיּו 

ַהר ִסיַני. עכ"ד. ּבְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבֵ

בּועֹות ְוָהַאְחדּות  ָ ְרָמִזים ִנְפָלִאים ַעל ַחג ַהּשׁ

חֹוֵרב  ַהר  ּבְ ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ְלַאְבָרָהם,  ַהֶחֶסד  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ֶאת  ִלים  ַסּמְ ּמְ ׁשֶ אֹוִמים  ּתְ לֹו  ּזָ ּמַ ׁשֶ ִסיָון  ּוַבחֶֹדׁש  ִחּבּור,  אֹוִתּיֹות  הּוא  ׁשֶ
ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ַצֲערֹו  ּבְ ִמיד  ּתָ יׁש  ַמְרּגִ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהַאְחדּות, 
ַעל  רֹוֶמֶזת  זֹו  אֹות  ׁשֶ  - ִסיָון  ָו"ו  ּבְ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ֵכן  מֹו  ּכְ ְמָחתֹו.  ּוְבׂשִ
ֵכן  מֹו  ּכְ ְלֵתָבה,  ָבה  ּתֵ ין  ּבֵ ֶרת  ַהְמַחּבֶ ָהאֹות  ִהיא  "ו  ּוָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהַאְחדּות, 
ְוָלֵכן  ְוָהַאְחדּות.  ַהִחּבּור  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ָו"ו  ם  ּגַ הּוא  ָו"ו  ָהאֹות  ל  ׁשֶ ּלּוי  ַהּמִ
ז  ם הּוא ְמַרּמֵ ּגַ ֶבט ֵלִוי, ׁשֶ ֵ הּוא ִמּשׁ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ָנה ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ ַהּתֹוָרה ִנּתְ

י ֵאַלי".  ֶוה ִאיׁשִ ִיּלָ ַעם  ׁשֹון "ַהּפַ ִמּלְ ֵלִוי ֶזה  י  ּכִ ַעל ָהַאְחדּות, 

עֹוָלם  ּבָ ה  ְלַמּטָ ים  עֹוׂשִ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָמה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָלל  ּכְ נֹו  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
מֹו  ּכְ ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ּבָ ְלַמְעָלה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמעֹוְרִרים  ֵהם  ְך  ּכָ ה,  ַהּזֶ
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ְלֵעיָלא".  ִאְתַער  א  ְלַתּתָ ּדִ ִאְתֲערּוָתא  "ּבְ ַהּזַֹהר:  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ְועֹוְררּו  ֶאָחד  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ּוְבַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ
ְלׁשֹון  רֹות ּבִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ל ֲעׂשֶ ַרְך ֶאת ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ָהַאְחדּות, ָנַתן ָלֶהם ַהּשׁ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְוכּו'.  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָאנִֹכי  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִחיד, 
ַלת  ִלי ְלַקּבָ ִהיא ַהּכְ יֵניֶהם, ׁשֶ ּבֵ ַאְחדּות ׁשֶ לּוָיה ּבָ ַלת ַהּתֹוָרה ּתְ ל ַקּבָ ּכָ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה. 

ָאַמר  ׁשֶ ָמה  ּבְ ֵיׁש  ְלָכְך,  ִנְפָלא  ֶרֶמז  ׁשֶ ְלַאְבָרָהם",  ַה"ֶחֶסד  ּומֹוִסיף 
ֲעבּור'  ּבַ ֶהָעָנן  ַעב  ּבְ ֵאֶליָך  א  ּבָ ָאנִֹכי  ה  "ִהּנֵ ה:  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
א  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוָבֶזה   - ֵרִעים  ס"ת  ְך",  ִעּמָ ִרי'  ַדּבְ ּבְ ָהָעם'  ַמע'  ִיׁשְ
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ַאְחָוה ּוְבַאְחדּות, ִיְזּכּו  ָרֵאל ִיְהיּו ּבְ ׂשְ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה, ׁשֶ ז ְולֹוַמר ְלמֹׁשֶ ְלַרּמֵ
ַעְצמֹו. ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ִמּפִ מַֹע ֶאת ַהּקֹולֹות  ִלׁשְ

ם ָהַאְחדּות ל ַהַחג ֲעֶצֶרת ַעל ׁשָ מֹו ׁשֶ ׁשְ

 - "ֲעֶצֶרת"  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ ִנְקָרא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ם  ּגַ ְוָכְך 
ָלֶכם'  ְהֶיה  ּתִ 'ֲאֵסָפה  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ְלכֹון',  ֵהא  ּתְ ִניׁשּו  'ּכְ ם אּוְנְקלֹוס:  ּוְמַתְרּגֵ
ַחג ָקדֹוׁש ֶזה.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות ׁשֶ ז ַעל ָהֲאֵסָפה  - ְלַרּמֵ
ַרֲעָוא  'ְיֵהא  )פרשת תרומה(:  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ֵיׁש  נֹוָסף  ְוֶרֶמז 
ז  ְלַרּמֵ ַאִחים,  בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  ה  ּזֶ ׁשֶ ִלים"  ְוַתׁשְ אֹוַרְיָתא  ּבְ ִאי  ִליּבָ ִתְפַתח  ּדְ
לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ְוַרק  ַאְך  ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ל  ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ין  ּבֵ ָהיּו  ׁשֶ

ָרֵאל - ְלַקְלֵקל ַאְחדּוָתם  ִיׂשְ ּבְ ִנְלַחם  ֲעָמֵלק 
ן ּתֹוָרה ְוִלְמֹנַע ֶאת ַמּתַ

א  ּבָ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ִלְפֵני  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֶמׁש,  ָוׁשָ אֹור  ְוַהּמָ ָיָקר  ִלי  ַהּכְ ְוָכְתבּו 
ְלַקְלֵקל  ָהְיָתה,  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ל  ּכָ י  ּכִ ְרִפיִדים,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֵחם  ְלִהּלָ ֲעָמֵלק 

ַלת ַהּתֹוָרה.  ְלַקּבָ ָכְך  ּבְ ּוְלַהְפִריַע  ֶאת ַאְחדּוָתם 

ִאי  ׁשֶ ֵהִבין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ֶאת  ָרָאה  ֲעָמֵלק  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ֵאת  "ָזכֹור  יג(:  )דברים  ָעָליו  ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ֶהם,  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ר  ֶאְפׁשָ
מֹו  ּכְ ְקִרירּות,  ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ֶרְך"  ּדֶ ּבַ ָקְרָך  ר  ֲאׁשֶ ֲעָמֵלק...  ְלָך  ה  ָעׂשָ
ָהְיָתה ָלֶהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַכּבֹות ֶאת ֵאׁש ַאֲהַבת  י ָרָצה  ּכִ "י,  ִ ַרּשׁ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ
ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְלַהְכִניס  ָרָצה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ְך,  ִמּכָ אֹוָתם  ּוְלָקֵרר 
רֹוְממּות  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ָרם,  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֲעָמֵלק  י  ּכִ ֲאָוה,  ַהּגַ ת  ִמּדַ

ְוַגֲאָוה.
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ַעל ָיָדּה ָהָאָדם  ֶכת ַרק ַעל ְיֵדי ָהֲעָנָוה, ׁשֶ ָרֵאל ִנְמׁשֶ ר ַאֲהַבת ִיׂשְ ְוִעּקַ
ַמֲעלֹוָתיו  ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  הּוא  ּוַבֲחֵברֹו  ֶחְסרֹונֹוָתיו,  ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ רֹוֶאה 
ֲחֵברֹו  ּבַ ִלְראֹות  ָחֵפץ  ָהָאָדם  ֲאָוה  ַהּגַ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ַהּטֹוִבים,  יו  ּוַמֲעׂשָ
ַמֲעלֹוָתיו  ֶאת  ַרק  ִמיד  ּתָ מֹוֵצא  הּוא  ּוְבַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹוָתיו,  ֶאת  ַרק 
ְיֵדי  ְוַעל  ֲאָוה,  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְלַהְכִניס  ָרָצה  ַוֲעָמֵלק  טֹוִבים.  יו  ּוַמֲעׂשָ

יֵניֶהם.  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְך ְלָקֵרר אֹוָתם ֵמַאֲהַבת  ּכָ

ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ִמּכָ ָעָנו  ָהָיה  ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּוִבְזכּות 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְוִהְכִניס 
לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך ַאְחדּות  ָרֵאל ֶאת ֲעָמֵלק, ְוִקּבְ חּו ִיׂשְ ְלַאְחדּות. ִנּצְ

לֹום. ְוׁשָ

ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ה"ד(:  פ"ט  נדרים  )ירושלמי  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאַמר  ְוָלֵכן 
ל  ּכָ ְתַאֲחדּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ֶזה  מֹוָך"  ּכָ
ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ֵהם  ו,  ַיְחּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ת  ֶרׁשֶ ר ֻמׁשְ ִניִמּיּות ַמהּוָתם, ֲאׁשֶ ל ֶאת ּפְ יֵניֶהם, ֵהם ָיְכלּו ְלַקּבֵ ַאְחדּות ּבֵ
ָרֵאל  מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ִניִמית ִמּכָ ַמהּוָתּה ַהּפְ ֶבת ּבְ ְרּכֶ ה, ַהּמֻ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ
ְויֹוֵצר  ּגֹוֵרם  ְיהּוִדי  ֵמֵאיֶזה  יֹוֵתר  ּבְ ל  ַהּקַ ְולּו  רּוד  ּפֵ ְוָכל  ְפִניִמּיּותֹו,  ּבִ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ְוִנּתּוק ֵמַהּתֹוָרה  רּוד  ּפֵ ִדית ֵאֶצל אֹותֹו ָאָדם  ִמּיָ

ֶנֶגד אֹות ַאֶחֶרת  ן ּכְ ָרֵאל, ְמֻכּוָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ ּכָ יָון ׁשֶ ְוזֹאת ּכֵ
ב  ה, ַחּיָ דֹוׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה, ְוָלֵכן ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלַקּבָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ָיכֹול  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְלִהְתַאֵחד 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ִמְתַאֵחד  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַנְפׁשֹו,  ְפִניִמּיּות  ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
ְלָכל  ֶרת  ּוְמֻחּבֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמַהּתֹוָרה  ֶבת  ְרּכֶ ַהּמֻ ִניִמית,  ַהּפְ ַמהּותֹו  ִעם 

ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ

א  ּבָ ר ׁשֶ ל אֹותֹו ּגֵ דֹוׁש ֶאת ִסּפּורֹו ׁשֶ ָל"ה ַהּקָ ְ יר ַהּשׁ י ֶזה ַמְסּבִ ְוַעל ּפִ
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ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶאת  ֵדִני  ַלּמְ ִפיו:  ּבְ ה  ׁשָ ּוַבּקָ ֵקן  ַהּזָ ל  ִהּלֵ ֵאֶצל  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ
ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל  ָעֶליָך  נּוי  ּשָׂ ׁשֶ ָמה  לֹו,  עֹוֶנה  ל  ִהּלֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאַחת,  ֶרֶגל  ַעל 

ַלֲחֵבֶרָך. 

ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  )שבועות לט(,  ָלֶזה  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ר  ֲאׁשֶ ֵמֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ּוְכלּוִלים  ְמעָֹרִבים  ם  ִהּנָ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתם  ּבְ ׁשֶ
ִמְצָוה  ֵאיזֹו  ם  ִקּיֵ לֹא  ֲעַדִין  ֲחֵברֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלָאָדם  לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ְך  ּכָ ֵני  ִמּפְ
ַעל  ְלָבֵרְך  ָיכֹול  הּוא  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָמּה,  ִקּיְ לֹא  ֲעַדִין  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ
ְרכֹות  ִמּבִ ּוְלהֹוִציא ֶאת ֲחֵברֹו )חּוץ  ּוַמְלכּות  ם  ׁשֵ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ָרָכה  ּבְ זֹו  ִמְצָוה 
חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ָבִרים  ַהּדְ ְפִניִמּיּות  ּבִ י  ּכִ ֱהִנין(,  ַהּנֶ

אֹוָתּה ִמְצָוה.  ּבְ

ְיֵדי ַאְחדּוָתם ָרצּו   ַעל 
ל ֵרֵעהּו טֹוָבתֹו ׁשֶ ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ

ָעְמדּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע  ט(,  פרשה  יתרו  )תנחומא  ֲחַז"ל  ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
מֹו  ּכְ ָמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ו  ַיְחּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ָאְמרּו  ִסיַני,  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
יַצד  ָמע", ְוִלְכאֹוָרה ּכֵ ה ְוִנׁשְ ר ה' ַנֲעׂשֶ ּבֶ ר ּדִ תּוב )שמות יח ט(: "ּכֹל ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ל ַהּתֹוָרה  ם ֶאת ּכָ ַאף ֲחֵברֹו ְיַקּיֵ ם ֲחֵברֹו, ׁשֶ ׁשֵ ב ּבְ ל ֶאָחד ְלִהְתַחּיֵ ָיכֹול ּכָ
ְלׁשֹון ָיִחיד, ּכֹל  ָרֵאל לֹוַמר זֹאת ּבִ א ָהָיה ְלָכל ֶאָחד ֵמַעם ִיׂשְ ּה? ֶאּלָ ּלָ ּכֻ
ים?  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ּוַמּדּוַע ֵהם ָאְמרּו זֹאת  ַמע,  ְוֶאׁשְ ה  ר ה' ֶאֱעׂשֶ ּבֵ ּדִ ר  ֲאׁשֶ

ּוִמּתֹוְך  ְלֵרֵעהּו,  ֶאָחד  דֹוָלה  ַהּגְ ַאֲהָבָתם  ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ א  ֶאּלָ
ַנת  ה ַאף הּוא ְלַמּתְ ְזּכֶ ּיִ ל ֵרֵעהּו, ׁשֶ י ַאֲהָבה ּוְדָאָגה ְלגֹוָרלֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ִרְגׁשֵ
ל  ּכָ ְסחֹוָרה,  ל  ִמּכָ ַסְחָרּה  טֹוב  ר  ֲאׁשֶ ִניִנים,  ּוִמּפְ ז  ִמּפָ ַהְיָקָרה  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ם  ְיַקּיֵ הּוא  ַאף  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ַעל  ָעֵרב  ִלְהיֹות  ב  ִהְתַחּיֵ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד 
ים.  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהם ָאְמרּו זֹאת  ַעם ׁשֶ ַהּטַ ְוֶזה  ּה,  ּלָ ּכֻ ל ַהּתֹוָרה  ּכָ
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ד ְלָכל  ק ְסכּום ִנְכּבָ ר ִחּלֵ דֹול ֲאׁשֶ יר ּגָ ָבר ּדֹוֶמה, ְלָעׁשִ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
ר ָהיּו ֲחֵבִרים טֹוִבים  ים ֲאׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ אּו ֵאָליו ּכַ ה ּבָ א ֵאָליו, ְוִהּנֵ ּבָ ִמי ׁשֶ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָחֵפץ  ִמי  יר  ֶהָעׁשִ ָאָלם  ּוׁשְ ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ְמאֹד  ְוָאֲהבּו 
נּו ֲחֵפִצים  ּלָ ו "ּכֻ ם ְוָאְמרּו ַיְחּדָ ּלָ ק, ָענּו ּכֻ ר ֲאִני ְמַחּלֵ דֹול ֲאׁשֶ כּום ַהּגָ ַהּסְ
ל  ּכָ דֹוָלה ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ֵהם ָרצּו  ַהּגְ ִמּתֹוְך ַאֲהָבָתם  יָון ׁשֶ ּכֵ ְוזֹאת  ָכְך",  ּבְ
ד  ְכּבָ ַהּנִ כּום  ַהּסְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ ַאף הּוא  ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ּבְ ֶאָחד 
ְוַאֲהָבה  ְלַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ כּו  ּזָ ׁשֶ ִסיַני  ַהר  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ה,  ַהּזֶ

ָמע. ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ו  ַיְחּדָ ְוָאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָענּו  יֵניֶהם,  ּבֵ

ָרֵאל ִיׂשְ  ַמּדּוַע ָהָיה ָצִריְך ִלְכּפֹות ַעל 
יִגית ּגִ מֹו  ּכְ ֶאת ָהָהר 

ַמּדּוַע  ִהְקׁשּו  ׁשֶ פח(,  )שבת  ַהּתֹוְספֹות  ֵאַלת  ׁשְ ְמתֶֹרֶצת  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִאם  ָלֶהם  ְוָאַמר  ִגיִגית,  ּכְ ָהָהר  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעֵליֶהם  ָפה  ּכָ
ְהֶיה ְקבּוַרְתֶכם,  אן ּתִ ִלים ֶאת ַהּתֹוָרה – מּוָטב, ְוִאם לֹא – ּכָ ם ְמַקּבְ ַאּתֶ

ָמע? ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ֵכן ֵמָרצֹון  ִלְפֵני  ָבר ָאְמרּו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַוֲהֵרי ַעם 

ַלְחֵמי  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  הֹוְרִביץ  ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵאר  ּבֵ א  ֶאּלָ
רּוְך הּוא, ָהָיה ָחלּול  דֹוׁש ּבָ ָפה ֲעֵליֶהם ַהּקָ ר אֹותֹו ּכָ ָהָהר ֲאׁשֶ ּתֹוָדה, ׁשֶ
ּוְלֶרֶמז  ְלִסיָמן  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ֶאת  יף  ִהּקִ ְוהּוא  יִגית,  ּגִ מֹו  ּכְ
ִלְזּכֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ׁשֶ ִמיד  ּתָ רּו  ְוִיְזּכְ ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלדֹורֹות עֹוָלם ְלַעם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ רּו  ְ ְוִיְתַקּשׁ רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ
יף אֹוָתם  ר ִהּקִ ֲאׁשֶ לֹות ַהר ִסיַני, ּכַ ִרים ְלַמְרּגְ ֵהם ָהיּו ְמֻחּבָ ִפי ׁשֶ ו, ּכְ ַיְחּדָ
יֵניֶהם  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַיַחד,  ה  ַהּזֶ ָהָהר 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ּדִ ל  ּכָ ם ֶאת  ְלַקּיֵ ִמיד  ּתָ ִיְזּכּו  ֵהם 

ָפה ֲעֵליֶהם  רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ ר ְלהֹוִסיף עֹוד, ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
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ַאף  ׁשֶ ִמיד  ּתָ רּו  ְזּכְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ִגיִגית, הּוא  ּכְ ָהָהר  ֶאת 
ׁשֹוֶנה  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵרֵעהּו,  ִעם  ְלִהְתַאֵחד  ִלְפָעִמים  ָלָאָדם  ה  ָקׁשֶ ִאם 
ִלְכּפֹות  ָעָליו  ֵדעֹוָתיו,  ּבְ אֹו  מֹוָצאֹו  ּבְ ִמְנָהָגיו,  ּבְ אֹו  ְתכּונֹוָתיו  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעֵליֶהם  ָפה  ּכָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִעּמֹו,  ְלִהְתַאֵחד  ַעְצמֹו  ֶאת 
ו,  ַיְחּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  יו  ְחּתָ ִמּתַ ר  ֲאׁשֶ ִסיַני,  ַהר  לֹות  ְלַמְרּגְ ָהָהר  ֶאת 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה  לֹום  ָ ַהּשׁ ְוָהֵרעּות,  ָהַאְחדּות  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ּוִמְצוֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ָיָדם  ַעל  ִלְזּכֹות  ִחיָדה  ַהּיְ ֶרְך  ַהּדֶ ֵהם 

ָראּוי. ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ַאְחדּות  ּבָ לּוי  ּתָ ִקְנַין ַהּתֹוָרה 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ׁשָ ִנְקֵראת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
לֹום",  ָ ן, ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ן ּתֹוָרה )תהילים כט(: ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ַמּתַ ּבְ
ְנִתיבֹוֶתיָה  "ְוָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום  ְלׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ ים  ַמְרּבִ ֵהם  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  יָמן  ַהּסִ ְוָלֵכן  לֹום".  ׁשָ
עֹוָלם, ְוַאף ִאם  לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ ּתַ ְתבּו ֲחַז"ל ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֲהֵרי  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ּה  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ִחים  ּוִמְתַוּכְ ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  חֹוְלִקים  ֵהם 
סּוק "ֶאת ָוֵהב  ָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל ַהּפָ מֹו ׁשֶ ִלים ֶזה ִעם ֶזה, ּכְ ּסֹוָפם ְלַהׁשְ ׁשֶ
ּתֹוָרה,  ּבַ ֶזה  ִעם  ֶזה  ִחים  ְתַנּצְ ַהּמִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֵני  ׁשְ ַאף  ׁשֶ סּוָפה",  ּבְ
ֵאֶצל  ם  ּגַ תּוב  ּכָ ְוָכְך  ָלֶזה.  ֶזה  ים אֹוֲהִבים  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַעד  ם  ָ ִמּשׁ ָזִזים  ֵאיָנם 
ן  ּוְלִהְתַחּתֵ ְך  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּלְ ִנְמְנעּו  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ל  ִהּלֵ ּוֵבית  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ

ֵאּלּו.  ֵאּלּו ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ְוָהיּו אֹוֲהִבים  ֵאּלּו,  ֵאּלּו ִעם 

ֲחבּוָרה  ּבַ ִנְקֵנית  ַהּתֹוָרה 

ֶאת  ִלְקנֹות  ְוִלְזּכֹות  ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵכן 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִעם  ַאְחדּות  ּבְ ִלְהיֹות  ָעָליו  ַהּתֹוָרה, 
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ּוְלָזְכָרּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ּוְלָהִבין  ַהּתֹוָרה  ְמִתיקּות  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ה  ִיְזּכֶ
ֵהיֵטב. 

ִקְנָיִנים  מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ה(  )אבות  ֲחַז"ל  אֹוְמִרים  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ֶאת  ִלְקנֹות  ָנִאים  ַהּתְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֶחְלָקם  ׁשֶ ּכְ ֶהם,  ּבָ ִנְקֵנית  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ
ֶאת  אֹוֵהב  ִלְהיֹות  גֹון  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ְלִעְנָיִנים  ָקׁשּור  ַהּתֹוָרה 
ַעל  ַרק  י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ַעל  ּוַמֲעִמידֹו  ֲחֵברֹו,  ִעם  עֹל  ּבָ א  ְונֹוׂשֵ ִרּיֹות  ַהּבְ
ְלִקְנַין  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוָהַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ְיֵדי 
ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ ֶהָעֵרב  ַטֲעָמם  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ַהְינּו  ּדְ ַהּתֹוָרה, 
ה.  דֹוׁשָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַקּלּות ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִלְזּכֹות ִלְזּכֹר ֶאת ּדִ ּוְלָהִבין ּבְ

א  ֶאּלָ ִנְקֵנית  ַהּתֹוָרה  ֵאין  ׁשֶ יג(  )הוריות  ֲחַז"ל  ים  ּדֹוְרׁשִ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ְיֵדי  ַעל  א ׁשֶ ְוָכל ַהּלֹוֵמד ְלַבּדֹו ֲהֵרי הּוא חֹוֵטא, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ֲחבּוָרה,  ּבַ
ְונָֹאלּו" - 'ֶחֶרב ַעל  ים  ּדִ ַהּבַ ֱאַמר "ֶחֶרב ֶאל  ּנֶ ׁשֶ ׁשּות  ְך הּוא מֹוִסיף ִטּפְ ּכָ
ְולֹא  ּתֹוָרה',  ּבַ ְועֹוְסִקים  ַבד  ּבְ ד  ּבַ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ׂשֹוְנֵאיֶהם 
י ַרק  ֱאַמר 'ְונָֹאלּו', ּכִ ּנֶ ׁשּות ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ֵהם מֹוִסיִפים ִטּפְ א ׁשֶ עֹוד ֶאּלָ

ְלִקְנַין ַהּתֹוָרה.  ּוְבַאְחדּות זֹוֶכה ָהָאָדם  ֲחבּוָרה  ּבַ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָקא  ּדַ ָנה  ִנּתְ ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה 

ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ מֹו ׁשֶ ת קֶֹדׁש ּכְ ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ָנה ּדַ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
לֹום  ת יֹוֶרֶדת ַאְחדּות ְוׂשֹוֵרר ׁשָ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ ֵני ׁשֶ )שבת פו(. ְוזֹאת ִמּפְ

ת ִנְקֵראת יֹום  ּבָ ַ ַהּשׁ דֹוׁש ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ מֹות ִיׂשְ ין ִנׁשְ ּבֵ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָרֵאל ְמֻאָחִדים ּתָ ל ִיׂשְ מֹות ּכָ ׁשָ ד ַהּנְ מֹות, ּוִמּצַ ׁשָ ַהּנְ
ִלי  ַהּכְ ִהיא  ָהַאְחדּות  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ דֹוָלה.  ּגְ ַאַחת  ָמה  ְנׁשָ ֵהם  ֲהֵרי  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ
ָרֵאל  ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ ן ּתֹוָרה, ּכְ ת, ִלְפֵני ַמּתַ ּבָ ַ ים ְוָנַתן ֶאת ִמְצַות ַהּשׁ הּוא ִהְקּדִ
ְלַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות  ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָמָרה,  ּבְ
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ַחג  ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ָרֵאל ְלַקּבָ ל ִיׂשְ ר ִמּכָֹחּה ּוִבְזכּוָתּה ִיְזּכּו ּכָ לֹום, ֲאׁשֶ ּוְלׁשָ
בּועֹות. ָ ַהּשׁ

בּועֹות  ּקּון ֵליל ׁשָ ּתִ ַמּדּוַע קֹוְרִאים ֶאת 

ֵליל  ּבְ ן  ּקֵ ּתִ ָהֲאִריָז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָתם  ִחּלָ ּתְ ֶאת  ֵיׁש  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ בּועֹות,  ׁשָ ֵליל  ּקּון  ּתִ ֶאת  ִלְקרֹא  בּועֹות  ׁשָ
ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ָניֹות.  ׁשְ ְוַהּמִ ָנ"ְך  ַהּתָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוִסּיּוָמם 
ּתֹוָרה  ּבַ ַאֵחר  ׁשֶֹרׁש  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָכל  ּלְ ׁשֶ ח(,  )רות  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ ֵהן  ׁשֶ אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ ֶבת  ְרּכֶ ַהּמֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
בּועֹות ֶאת ַהַהְתָחָלה  ֵליל ׁשָ ְך ָאנּו קֹוְרִאים ּבְ ֵני ּכָ ָרֵאל. ּוִמּפְ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ
ל  ְלַמד ֶאת ּכָ ּנִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ה. ְוזֹאת ּכְ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ל ּכָ ּיּום ׁשֶ ְוַהּסִ
ים  ָרׁשִ ׁשְ ַהּמֻ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ִעם  ְוִנְתַאֵחד  ר  ֵ ִנְתַקּשׁ ַהּתֹוָרה,  ֶחְלֵקי 
ּבֶֹקר  ר ַעל ָידֹו נּוַכל ִלְזּכֹות ּבַ ֶרְך ֲאׁשֶ ִלי ְוַהּדֶ הּו ַהּכְ ּזֶ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּבְ

ַלת ַהּתֹוָרה.  ְלַקּבָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַאֲהַבת  ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ בּועֹות -  ּקּון ֵליל ׁשָ ּתִ

ְלֵבית  ַזַצ"ל  ִמּקּוְזִמיר  ְיֶחְזֵקאל  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָלֶהם,  ְוָאַמר  ַהֲחִסיִדים  ֶאל  ּוָפָנה  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  יֹום  ֹבֶקר  ּבְ ִמְדָרׁשֹו 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּוִמּסֹוָפּה  ָתּה  ִחּלָ ִמּתְ לּול  ּכָ בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ה  ִהּנֵ
)ספרא קדושים פרשה  ָאְמרּו  ַוֲחַז"ל  ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַלל  ּכְ ְוהּוא  ַהּתֹוָרה, 
דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ִהיא  יח(,  יט  )ויקרא  מֹוָך  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ְצַות  ּמִ ׁשֶ יד(,  אות  ד 

ם  ַאּתֶ בּועֹות,  ׁשָ ֵליל  ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ן  ּכֵ ִאם  ּתֹוָרה,  ּבַ
ּקּון.  ַהּתִ ים ֶאת  ְוָאנּו עֹוׂשִ ּקּון  ַהּתִ אֹוְמִרים ֶאת 

ְבֵרי  ּדִ ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל,  ִמּמֹוְדִז'יץ  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ֶנְכּדֹו  ּוֵבֵאר 
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רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאף  ְך  ּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  אֹוֵהב  ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ה  ַאּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֵרֲעָך"  "ְוָאַהְבּתָ  סּוק,  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה  אֹותֹו,  אֹוֵהב  הּוא 

ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך. ם  ּגַ ְך  ּכָ ֲאִני ה'",  מֹוָך  אֹוֵהב ֶאת ֲחֵבְרָך, "ּכָ

ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִהְתַאֲחדּו  ִסיַני  ַהר  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ֶאת  אֹוֵהב  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֲעֵליֶהם,  ה'  ַאֲהַבת  ֶאת  עֹוְררּו  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
סּוק  ּוִמּפָ ַלֲהָלָכה  ֵמֲהָלָכה  ים  ּגִ ְמַדּלְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ָעַלי  ְוִדְגלֹו  ד(  ד  השירים  )שיר  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפסּוק, 
ּקּון,  בּועֹות ֶאת ַהּתִ ֵליל ׁשָ ַאֲהָבה - ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה. ְוָלֵכן קֹוְרִאים ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְלַהְראֹות,  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְלָמקֹום.  קֹום  ִמּמָ ּלּוג  ּדִ ֶדֶרְך  ּבְ ְוָקא  ּדַ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהר ִסיַני, ֵהם עֹוְררּו ֶאת ַאֲהַבת ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ִהְתַאֲחדּו ּכָ ׁשֶ
ים  ּגִ ְמַדּלְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַאֲהָבה,  ָעַלי  ְוִדְגלֹו  סּוק  ּפָ ּבַ ָהְרמּוָזה  ֲעֵליֶהם, 
ָלֶהם  ְוָנַתן  ם,  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ֲחִביִבים  ּתֹוָרה, ֵהם  ּבַ ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַאֲהָבה.  ּבְ ֶאת ַהּתֹוָרה 

בּועֹות ַמַאְכֵלי ָחָלב  ׁשָ ּבְ ַמּדּוַע אֹוְכִלים 

ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ פנחס(,  )מדרש  ִמּקּוִריץ  ְנָחס  ּפִ ר'  ָהרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֵהם  ָחָלב  ַאְכֵלי  ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ָחָלב  ַמַאְכֵלי  בּועֹות  ׁשָ ּבְ אֹוְכִלים  ׁשֶ
ֵיׁש  בּועֹות  ּוְבׁשָ ָנמּוְך,  קֹום  ִמּמָ יִעים  ַמּגִ ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַקְטנּות,  ְבִחיַנת  ּבִ
ּוְביֹום  ַקְטנּות.  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ מּוִכים  ַהּנְ ים  ָלֲאָנׁשִ ֲאִפּלּו  ה  ֲעִלּיָ
ָזכּו  ם  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ּוְפִניִמּיּוָתם  ַמֲעָלָתם  ה  ּלָ ִמְתּגַ ֶזה 
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ בּוָאה  ַהּנְ ּלּות  ְלִהְתּגַ ֶזה  יֹום  ּבְ
ְוָקא  ּדַ אֹוְכִלים  ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  ֶכם",  ִעּמָ ה'  ר  ּבֶ ּדִ ָפִנים  ּבְ ִנים  "ּפָ
ָרֵאל  ִיׂשְ לֹו  ּזֹוִכים  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ָחָלב,  ַמַאְכֵלי 

יֹום ָקדֹוׁש ֶזה.  ּבְ
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ַבע  ַהּצֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  בּועֹות,  ׁשָ ּבְ ָחָלב  ַמַאְכֵלי  ַלֲאִכיַלת  נֹוָסף  ַטַעם 
ֶהָחָלב  ל ֶאת ַהֲחָסִדים. ְוָכַתב מֹוַהְרָנ"ת )הלכות מאכלי עכו"ם( ׁשֶ ָבן ְמַסּמֵ ַהּלָ
ַמַאְכֵלי  בּועֹות  ׁשָ ּבְ אֹוְכִלים  ְוָלֵכן  ּבּור,  ַהּדִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ל  ְמַסּמֵ
ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ּבּור  ַהּדִ ְלִתּקּון  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָחָלב, 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ָיָדּה ְמַתּקְ ר ַעל  ְיֵדי ֲעבֹוַדת ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ֲאׁשֶ ְוזֹאת ַעל 
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ גּוִמים  ַהּפְ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת 

ָהֲאִריָז"ל )שער הכוונות ספירת העומר(. 

ן  ָקְרּבַ ֶאת  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ַמְקִריִבים  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ מֹוַהְרָנ"ת,  ּומֹוִסיף 
ל ָהָאָדם, ְולֹא  לֹות ֶאת ַמֲאָכלֹו ׁשֶ ר ֵהן ְמַסּמְ ים ֲאׁשֶ ֶחם ֵמִחּטִ י ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ
ָהָאָדם  ֶדר  ּגֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵהמֹות.  ַהּבְ ל  ׁשֶ ַמֲאָכָלן  ֵהם  ׁשֶ עֹוִרים  ִמּשְׂ
ֲעֵלי  ּבַ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ל  ּכָ ַעל  ַמֲעָלתֹו  ּזֹו  ׁשֶ ּבּור,  ְוַהּדִ ַעת  ַהּדַ הּוא 
ַמְקִריִבים  ְוָלֵכן  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ּוְלָכְך  ְוִדּבּור.  ָעה  ּדֵ

יֹום ֶזה.  ּבְ ים  ֶחם ֵמִחּטִ ַהּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 

בּועֹות  ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ ת רּות  ַמּדּוַע קֹוְרִאים ְמִגּלַ

ת  ְמִגּלַ ֶאת  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ִלְקרֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ ַמֲעַלת  ַעל  ֶרת  ְמַדּבֶ ּה  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ רּות, 
ַחג  ּבְ רּות  ת  ְמִגּלַ קֹוִרין  ה  ָלּמָ רות(:  מגילת  סוף  רבתי  )פסיקתא  ֲחַז"ל 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּה ֶחֶסד  ּלָ ּכֻ ְוַהּתֹוָרה  ּה ֶחֶסד,  ּלָ ּכֻ זֹו  ה  ִגּלָ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ בּועֹות?  ָ ַהּשׁ

ְלׁשֹוָנּה.  ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל 

זֹו  ה  ְמִגּלָ ְזֵעיָרא  י  ַרּבִ ֲחַז"ל )מדרש רבה רות פ' ד יד(: ָאַמר  ְועֹוד ָאְמרּו 
ָבה?  ִנְכּתְ ה  ְוָלּמָ ר,  ֶהּתֵ ְולֹא  ִאּסּור  ְולֹא  ָטֳהָרה  ְולֹא  ֻטְמָאה  ּה לֹא  ּבָ ֵאין 

ָכר טֹוב ְלגֹוְמֵלי ֲחָסִדים. ׂשָ ה  ּמָ ּכַ ְדָך  ְלַלּמֶ ֵדי  ּכְ

ְלָכל  ֲחמֹוָתּה  ָנֳעִמי  ֶאת  ה  ְמַלּוָ ה  ַהּמֹוָאִבּיָ רּות  ׁשֶ ָכְך,  ּבְ ָהֵחל  ְוזֹאת 
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ּבֹוִלים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ַרק  ִ ט ֶאת ַהּשׁ ם ִהיא הֹוֶלֶכת ְלַלּקֵ ָמקֹום, ְוָכְך ּגַ
ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה.  ד ֶאת  ְלַכּבֵ ֵדי  ּכְ

ִעים  ַאְרּבָ ה ּבְ ּנָ ר ִמּמֶ ֻבּגָ א ְלֹבַעז ַהּמְ ׂשֵ ת ְלִהּנָ ׁשֶ ְך ִהיא ְמַבּקֶ ְוֵכן ַאַחר ּכָ
נֹוַח.  ַהּמָ ְלַבְעָלּה  ם  ְכֵדי ְלָהִקים ׁשֵ ּבִ ְוזֹאת ַרק  ָנה,  ׁשָ

ם  ּגַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ זֹו  ה  ְמִגּלָ קֹוְרִאים  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְמַלאי  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  יד(,  )סוטה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶחֶסד,  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה 
ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת  ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ּתֹוָרה 
ִמילּות  ּגְ ְוֵכן סֹוָפּה  ֵאָנה,  ּתְ ַוֲעֵלי  ָכְתנֹות עֹור  ּבְ ה  ְוַחּוָ ָאָדם  יׁש ֶאת  ִהְלּבִ
ְוֵכן  ְיא,  ּגַ ּבַ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ָקַבר  ַעְצמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחָסִדים 
ֲאֵבִלים,  ִנֵחם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ ֶאְמָצָעּה 
בֹוָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה  ִטיַרת ּדְ ְהיֹותֹו ָעֵצב ַעל ּפְ ְגָלה ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ּבִ ּנִ ׁשֶ ּכְ

)תנחומא חיי שרה ב(.

ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַזַצ"ל  מּוֱאֶלִביץ  ׁשְ ים  ַחּיִ ר'  אֹון  ַהּגָ ְך  ּכָ ַעל  ְוָאַמר 
ָאנּו  ֶאָחד,  א  נֹוׂשֵ ַעל  ִרים  ַהְמַדּבְ ְוסֹוָפּה,  ָתּה  ִחּלָ ּתְ ֶאת  סּוְגָיא  ּבְ רֹוִאים 
ּוְפִניִמּיּוָתּה  ָרָתּה  ַמּטְ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ְוָכְך  ַהּסּוְגָיא.  ל ַמהּות  ּכָ ּזֹו  ׁשֶ ְמִביִנים 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים.  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהיא ַאֲהַבת 

ִמְקֶוה  ּבְ ל  ֵיׁש ִלְטּבֹ ַמּדּוַע ְלִפי ָהֲאִריָז"ל 
ֶקר  ּבֹ בּועֹות ִלְפנֹות  ׁשָ ּבְ

בּועֹות  ָ ַחג ַהּשׁ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ת ָהַאְחדּות ַהּמִ ל ֶאת ִמּדַ ֶרְך ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ ְוַהּדֶ
מֹו  ַחר, ּכְ ַ בּועֹות ִלְפֵני ֲעלֹות ַהּשׁ ֵליל ׁשָ ִמְקֶוה ּבְ ִביָלה ּבְ ִהיא, ַעל ְיֵדי ַהּטְ
ִלְסִפיַרת  ים  ִ ַהֲחִמּשׁ יֹום  הּוא  ׁשֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ ה.  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶהָאַרת  ה  ּלָ ִמְתּגַ ָהעֶֹמר, 
בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ ִמְקֶוה  ּבְ ִביָלה  ַהּטְ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  זֹו  ֶהָאָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

146

לֹות  ָעה זֹו ְמַקּבְ ׁשָ ּטֹוֵבל ּבְ ְקֶוה ׁשֶ ר ֵמֶהָאַרת ַהּמִ ַחר, ֲאׁשֶ ַ ִלְפֵני ֲעלֹות ַהּשׁ
ְוֶאת  ָטֳהָרָתן  ֶאת  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ טֹוֵבל  ר  ֲאׁשֶ ִבילֹות  ַהּטְ ל  ּכָ

ָתן.  ָ ְקֻדּשׁ

ַחג  ל  ׁשֶ ַהֶהָאָרה  ׁשֶ נו(,  )ליקו"מ  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ּוֵבֵאר 
ֶזה,  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ַהּיֹוֶרֶדת  ַעת  ַהּדַ ֶהָאַרת  ִהיא  בּועֹות  ָ ַהּשׁ
ֲעלֹות  ִלְפֵני  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ִמְקֶוה  ּבְ ִביָלה  ַהּטְ ֵעת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ְוָלזֹאת 
ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ לֹום ְוָהַאְחדּות ּבְ ָ ַחר, ְוַעל ָיָדּה זֹוֶכה ָהָאָדם ְלֶהָאַרת ַהּשׁ ַ ַהּשׁ

ַעת.  ַהּדַ ְיֵדי  לֹום הּוא ַעל  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ּה  ּלָ ּכֻ

ָזֵקן  ּכְ בּועֹות  ׁשָ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעֵליֶהם  ְגָלה  ּנִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָאְמרּו ֲחַז"ל:  מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ ל ֶאת ַהּדַ י ָזֵקן ֲהֵרי הּוא ְמַסּמֵ ָמֵלא ַרֲחִמים, ּכִ
ָהַרֲחִמים  ּלּות  ְוִהְתּגַ ֲעֵליֶהם.  ֶבת  ֶ ְמֻיּשׁ ם  ְעּתָ ּדַ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ִזְקֵני 
ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ
ָיָדּה  ְוַעל  ְוַהּטֹוב  ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ

עֹוָלם. ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי  ּלּות  ִהְתּגַ ל  ּכָ

ַתְכִלית  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ִהיא  ַעת  ַהּדַ ּלּות  ְוִהְתּגַ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת ְמאֹד, ּכְ ל ַהּדַ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ִמים ּכְ ַאֲחִרית ַהּיָ ֵלמּות. ְוָלֵכן ּבְ ְ ַהּשׁ
ָעִתיד  ּלֶ ׁשֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ ה  ִיְרּבֶ ָעה",  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ּכִ
ְיֵדי  ַעל  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ץ.  ִיְרּבַ ִדי  ּגְ ִעם  ְוָנֵמר  ֶבׂש  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  ָיגּור  ָלבֹוא 
ּוְלֶהָאַרת  ְלַדַעת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ּבְ ְקֶוה  ַהּמִ ְטִביַלת 

ְוַאְחדּות. לֹום  ְלׁשָ ָיָדּה  יָלא זֹוֶכה ַעל  ים, ִמּמֵ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ׁשַ

יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעת  ַהּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
לֹום ְוַאְחדּות  ׁשָ יֹוֵתר ִלְהיֹות ּבְ ה, ָצִריְך ּבְ דֹוׁשָ ִהיא ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ְטִביַלת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלָכְך  ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ ִלי  ְוַהּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ְוַעל  ַעת,  ּדַ ָלָאָדם  נֹוֶתֶנת  ר  ֲאׁשֶ ְקֶוה,  ַהּמִ
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ַער  ׁשַ ֶהָאַרת  הּוא  ׁשֶ ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּוְלֶהָאַרת  בּועֹות  ׁשָ ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ
ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ים,  ִ ַהֲחִמּשׁ

ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ  ַמּדּוַע קֹוְרִאים 
בּועֹות  ר ִלְפֵני ׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ

ים  ְלַחּיִ מֹוֲעֶדיָך  ת  ְרּכַ ּבִ ִסְפרֹו  ּבְ ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוָכְתבּו 
ָכל  ּבְ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ יד(,  אות  נזיקין  הלכות  )ליקו"ה  ּומֹוַהְרָנ"ת  כב(  )דף 

ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ְלַחג  מּוָכה  ַהּסְ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָנה  ׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּוָמנּו ֶאת  יַצד ָסְפרּו  ּכֵ ֶרת  ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ּה  ּבָ ׁשֶ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ׁש ִלְסמְֹך  ּיֵ ְלָחן ָערּוְך )סימן תכח( ׁשֶ ֻ ּשׁ ְפַסק ּבַ ּנִ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ְדּבָ ּמִ הּוָתם ּבַ ׁשְ ּבִ
יָמן ְלָכְך הּוא 'ְמנּו ְוִעְצרּו'. בּועֹות ְוַהּסִ ָ ה זֹו ְלַחג ַהּשׁ ָרׁשָ ֶאת ְקִריַאת ּפָ

ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְוָראּו  אֹוָתם  ָסְפרּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ְיהּוִדי  ל  ּכָ י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיְכלּו  ֵהם  ִרּבֹוא,  ים  ִ ּשׁ ׁשִ
ָרֵאל  ּתֹוָרה ְוִאם ָהָיה ֲחַסר ֲאִפּלּו ְיהּוִדי ֶאָחד לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ִיׂשְ אֹות ּבַ

ל ֶאת ַהּתֹוָרה. ְלַקּבֵ

ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ֹזאת  ִלְסמְֹך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ
נֹוֲעָדה  ִהיא  ׁשֶ ֶקל",  ֶ ַהּשׁ "ַמֲחִצית  ְיֵדי  ַעל  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְפרּו ֶאת  ּסָ ׁשֶ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ
ה,  מֹׁשֶ ּתֹוַרת  ִסְפרֹו  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ְוָהַאְלׁשֵ ֶאְלָקָבץ  ֵלָמה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ֵדי  ּכְ  - ֶנֶפׁש  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ ֶקל  ְוׁשֶ  - ֶקל  ׁשֶ ֲחִצי  ַרק  ָנַתן  ֶאָחד  ל  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֲחֵברֹו  ִעם  ַיַחד  ּבְ ְוַרק  ֲחֵברֹו,  ת  ְלֻעּמַ ֵחִצי  ְבִחיַנת  ּבִ ַרק  הּוא  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ל  ּכָ ִהְתַאֲחדּו  זֹאת,  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהִבינּו  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ֵלם,  ׁשָ ִיְהֶיה  הּוא 
יְך ֶאת  בּועֹות ָצִריְך ְלַהְמׁשִ ָנה ִלְפֵני ׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ ֵלם. ְוִהּנֵ ֵלב ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ְלַאְחדּות  ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ֶקל,  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ְנִתיַנת  ֵעת  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהַאְחדּות 
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ּתֹוָרה  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּקֹוְרִאים זֹאת  ְיֵדי ׁשֶ ְוַעל  ַלת ַהּתֹוָרה,  לֹום ִלְפֵני ַקּבָ ְוׁשָ
ֵעת  ָהְיָתה ּבְ בּועֹות, ִמְתעֹוֶרֶרת ָהַאְחדּות ַהּזֹו ׁשֶ ָ ָנה ִלְפֵני ַחג ַהּשׁ ָכל ׁשָ ּבְ
לֹום  ְוׁשָ ְלַאְחדּות  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶקל,  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ְנִתיַנת 

ָנה ֵמָחָדׁש.  ׁשָ ָכל  ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבָ ָיָדם ֵהם זֹוִכים  ַעל  ׁשֶ

ּכּוִרים ַהּבִ  ַמּדּוַע ִמְצַות 
בּועֹות  ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ ְוָקא  ּדַ ִהיא 

ִזיָע"א )ליקוטי הלכות ברכת השחר ה(, ֶאת  י ֶזה ְמָבֵאר מֹוַהְרָנ"ת  ּפִ ְוַעל 
ָנה  ִנּתְ ר ּבֹו  בּועֹות ֲאׁשֶ ָ ְוָקא ֶאת ַחג ַהּשׁ ּדַ ֲחָרה  ּבָ ַהּתֹוָרה  ַעם ְלָכְך ׁשֶ ַהּטַ
ֵני  ׁש, ְוזֹאת ִמּפְ ְקּדָ ים ְלֵבית ַהּמִ ּכּוִרים ֵמַהִחּטִ ּתֹוָרה, ַלֲהָבַאת ִמְנַחת ַהּבִ
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָוֶחֶסד,  ְצָדָקה  תֹוַרת  ּבְ ם  ִהּנָ ּכּוִרים  ַהּבִ ׁשֶ
ה.  דֹוׁשָ ָרֵאל ְוַעל ָיָדם זֹוֶכה ְלִקְנַין ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִיׂשְ לֹום ְוַאְחדּות ִעם  ְלׁשָ

ִמְנַחת  ֵהם  ֲהֵרי  ּכּוִרים  ַהּבִ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ָועֹוד,  זֹאת 
ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוַההֹוָדָאה  ַהּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ָתּה  ּוְסֻגּלָ ם,  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוָדה 
ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ַעם  ְוַהּטַ ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ְלַהְרּבֹות ֶאת 
סּוֵגי  ֵמִרּבּוי  ּוָבאֹות  נֹוְבעֹות  עֹוָלם,  ּבָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִריבֹות  ְוַהּמְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ
יֵניֶהם. ּבֵ ּוַמְחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ַהּיֹוְצִרים  ִלְבֵני ָהָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֹונֹות  ַהּשׁ עֹות  ַהּדֵ

ר ֵהיִטיב  ל ַחְסּדֹו ֲאׁשֶ ַח ַלה' ַעל ּכָ ּבֵ ר ָהָאָדם מֹוֶדה ּוְמׁשַ ֲאׁשֶ ְוִאּלּו ּכַ
ּוְבכֹחֹו  ּוְבָידֹו  ַהּכֹל  יֹוֵצר  ִהּנֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ הּוא  ה  ְמַגּלֶ ָכְך  ּבְ ִעּמֹו, 
ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָהֶעְליֹוָנה.  ָחְכָמתֹו  ְזָרה  ּגָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהּכֹל,  ַלֲעׂשֹות 
ַהּכֹל ֶזה ַרק ַאְחדּותֹו  ה ׁשֶ ָכְך הּוא ְמַגּלֶ ַרְך, ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַח ְלַהּשׁ ּבֵ מֹוֶדה ּוְמׁשַ
ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ם  ּגַ ּוָבָאה  ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ְך  ּוִמּכָ ַרְך,  ִיְתּבָ

ה.  ִמּזֶ ַמהּוָתם ֶזה  ּבְ ֹוִנים  ַהּשׁ

ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ְמַקּבְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
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 - לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִקְנָיָנּה  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה, 
ִהיא  ׁשֶ ה'  ְלֵבית  ּכּוִרים  ַהּבִ ֲהָבַאת  ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ַהּתֹוָרה  ֲחָרה  ּבָ
זֹו  ִמְצָוה  ת  ְסֻגּלַ ּבִ ר  ֲאׁשֶ לֹו,  ַתן  ּנָ ׁשֶ רֹות  ַהּפֵ ַעל  ם  ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוָדה  ִמְנַחת 
ִיְזּכּו  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ

ָנה ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש.  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵיׁש ְלַעם  ֵאיֶזה ֵסֶפר יּוֲחִסין ְמֻיָחד 

ַהּכֹוְתִבים  במדבר(,  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֲארּו  ִיְתּבָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶהם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ָאַמר  ּבָ אּו  ְוִקּנְ ַהּתֹוָרה  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ לּו  ִקּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ֵהִביאּו  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֶכם  ּלָ ׁשֶ יּוֲחִסין  ֵסֶפר  'ָהִביאּו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם 
ֵאיֶזה  ְלַהְקׁשֹות,  ֵיׁש  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ָחָדׁש,  אֹור  ֶפר  ּסֵ ּבַ ּוֵבֵאר  ָרֵאל'.  ִיׂשְ ִלי 
ָיְכלּו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ִמּמָ יֹוֵתר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֵיׁש  ִיחּוס 
ּוְלִיְצָחק  ָמֵעאל,  ִיׁשְ ְיֵדי  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעל  ְמֻיָחִסים  ַאף ֵהם  ׁשֶ ִלְטעֹן 

ו?  ְיֵדי ֵעׂשָ ַעל 

ָאְמרּו  ׁשֶ ע(,  )קידושין  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ
הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ִעיָדה  ַהּמְ ִהיא  ְמִריָבה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ן  ַעת ַמּתַ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ה ַעם ִיׂשְ ָרֵאל. ְוִהּנֵ ִיׂשְ ּבְ רֹות  ׁשֵ חֹות ַהּכְ ּפָ ׁשְ ְמֻיָחס ַלּמִ
מֹו  ִריבֹות, ּכְ ֲחלֶֹקת ְוַהּמְ ל ַהּמַ ְתקּו ִמּכָ לֹום ְוׁשָ ַאְחדּות ּוְבׁשָ ּתֹוָרה ָחנּו ּבְ
ְך ָאַמר  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ֵלב ֶאָחד',  ּבְ ִאיׁש ֶאָחד  'ּכְ ָרֵאל" -  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְמֻיָחִסים,  ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ָלֻאּמֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵאין  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְוִאּלּו  ּוְבַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָחנּו  ֲחלֶֹקת  ֵמַהּמַ ְתקּו  ׁשָ
ָלֶהם  ְוֵאין  ֲחלֶֹקת,  ֵמַהּמַ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהּיּוֲחִסין  ֵסֶפר  ֶאת  ָלֶהם 
ְראּוִיים  ֵאיָנם  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה  ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ׁשֶ ָהַאְחדּות,  ת  ִמּדַ ֶאת 

ָלּה.  ְלַקּבְ

ִסְפרֹו  ּבְ ֵמאֹוז'ֹורֹוב  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְמָתֵרץ  ְלָכְך  נֹוָסף  רּוץ  ּתֵ
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ֵהם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרַמז  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ה,  מֹׁשֶ ֵאר  ּבֵ
ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ו,  ְלֵעׂשָ ִמְתַיֲחִסים 
ָלל  ּכְ ְמֻאָחִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֵני  ּבְ י  ּכִ ים.  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ְנָפׁשֹות 
ִמְתַיֲחִסים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְוִאּלּו  קֹות.  ּוְמֻחּלָ ִנְפָרדֹות  ְנָפׁשֹות  ֵהם  א  ֶאּלָ
ְלׁשֹון  ּבִ ֶנֶפׁש  ְבִעים  ׁשִ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב 
ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ְהיֹוָתם  ּבִ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ְמֻאָחִדים  ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָיִחיד. 
ת  ָלָתּה הּוא ִמּדַ ַנאי ְלַקּבָ ר ַהּתְ ה ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ֶנֶפׁש ַאַחת, ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ם  ִהּנָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ְלֻאּמֹות  ְולֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַרק  ֶכת  ּיֶ ׁשַ ָהַאְחדּות, 

ם.  ְרׁשָ ּוְבׁשָ ַמהּוָתם  ּבְ ִנְפָרִדים 

ֻזֲהָמָתן  ְסָקה  ּפָ ׁשֶ ְיֵדי  ָרֵאל ַעל  ִיׂשְ ְלָמה ָזכּו 

ָחׁש  ּזֹו ֻזֲהַמת ַהּנָ ְסָקה ֻזֲהָמָתן, ׁשֶ ַהר ִסיַני ּפָ ָרֵאל ּבְ ר ָעְמדּו ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ
ַרם  ּגָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָהְיָתה  ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא  ְדמֹוִני.  ַהּקַ
ָחׁש ִהְתִחיל  ַהּנָ ּזַֹהר ׁשֶ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעת, ּכְ רּוד ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ּפֵ
תֹוָצָאה  ּכְ ּנֹוַצר  ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ ָידֹו הּוא  ַעל  ּנֹוַצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ְוֵכן  רּוד.  ּפֵ ּבַ
ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  ְגַרם  ּנִ ׁשֶ ְוָהַרע,  ַהּטֹוב  ֵמֵערּוב 
ְסָקה  ַהר ִסיַני ּפָ ָעְמדּו ּבְ מֹות. ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ לּו ּכָ ְלּבְ בּו ְוִהְתּבַ ִהְתַעְרּבְ
ָנה  יֵניֶהם. ּוְבָכל ׁשָ ְך ֵהם ָזכּו ְלַאְחדּות ּבֵ ָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ל ִיׂשְ ֻזֲהָמָתן ׁשֶ
ְוָלֵכן  בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ זֹאת  ַאְחדּות  ת  ׁשֶ ּוִמְתַחּדֶ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ָנה  ְוׁשָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה  ְלַקּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָיָדּה זֹוִכים  ַעל  ׁשֶ

ָחׁש ְלַעם  ָבה ֻזֲהַמת ַהּנָ ַעל ְיֵדי ֵחְטא ָהֵעֶגל ָחְזָרה ְוׁשָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ֶזה  ָרֵאל  ִיׂשְ ְרדּו  ִהְתּפָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָהָיה  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְרדּו  ִהְתּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֵהן  ְוֶזה  ָיָקר.  ִלי  ַהּכְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִמּזֶ
ֵנים  ָרֵאל ׁשְ ָעׂשּו ִיׂשְ ָכְך ׁשֶ ֵעֶגל, ְוֵהן ּבְ ר הּוא לֹא ָחָטא ּבָ ֶבט ֵלִוי, ֲאׁשֶ ֵ ִמּשׁ
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)ירושלמי(.  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶבט,  ְוׁשֵ ֶבט  ׁשֵ ְלָכל  ִנְפָרִדים  ֲעָגִלים  ר  ָעׂשָ
ְך  יֵניֶהם. ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ָהָיה ּבֵ ָבבֹות ׁשֶ רּוד ַהּלְ ר ֵחְטא ָהֵעֶגל ָהָיה ּפֵ ְוִעּקַ

ָחׁש.  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ּוָבָאה ֲאֵליֶהם  ָבה  ׁשָ

בּועֹות  ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ ְמָחה  יַצד זֹוִכים ְלׂשִ ּכֵ

אֹוַרְיָתא  ָנּה ִמְצָוה ִמּדְ ים ְוַהּמֹוֲעִדים ֶיׁשְ ָכל ַהַחּגִ ּבְ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ ִהּנֵ
ְתבּו ָהִראׁשֹוִנים  ּכָ ָך". ֲאָבל  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מַֹח  ִלׂשְ
ר ּבֹו  בּועֹות ֲאׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ מַֹח ּבְ יֹוֵתר, ָלׂשּוׂש ְוִלׂשְ דֹוָלה ּבְ ָנּה ִמְצָוה ּגְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ִמינּו  ָכל ָהֻאּמֹות ּדָ ר לּוֵלא אֹותֹו יֹום ּכְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ָנה ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ ִנּתְ
ֲעֶצֶרת  ּבַ ׁשֶ מֹוִדים  ִאים  ּנָ ַהּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום.  ְוׁשָ ַחס 
ְהֶיה  ּתִ ֲעֶצֶרת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַיִין,  ר  ָבׂשָ ּבְ ַחג  ְסעּודֹות  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים 
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ּזֹאת  ׁשֶ "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ָלֶכם, 
ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ַהּגּוף  ַאף  א  ֶאּלָ ֶזה,  יֹום  ּבְ ֵמָחה  ׂשְ ּה  ְלַבּדָ

ּוִמְצוֹוֶתיָה.

ים  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַהַחג,  ְמַחת  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ
ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך  ּתֹוָרה )דברים טז(: "ְוׂשָ ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִלְכבֹוד ַהַחג, ּכְ
ְוָדְרׁשּו  ְוָהַאְלָמָנה",  תֹום  ְוַהּיָ ר  ְוַהּגֵ ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ִוי  ְוַהּלֵ ְוכּו'  ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ
ִוי  ַהּלֵ ֵהם  ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ָעה  ָהַאְרּבָ אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ְך  ּכָ ַעל 
ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ֵהם  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ָעה  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ ֵהם  ְוָהַאְלָמָנה,  תֹום  ַהּיָ ר  ְוַהּגֵ
ן ָלֶהם ֶאת ָצְרֵכי ַהַחג  י ְוִתּתֵ ּלִ ַח ֶאת ׁשֶ ּמֵ ׂשַ ה ּתְ ָך ַוֲאָמְתָך. ְוִאם ַאּתָ ַעְבּדְ
ם  ּגַ ֶרה  ׁשְ ּתִ ְמָחה  ַהּשִׂ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ָך.  ּלְ ׁשֶ ֶאת  ַח  ּמֵ ֲאׂשַ ֲאִני  ַאף   - ֶרַוח  ּבְ
ִהיא  ַהַחג  ִלְכבֹוד  ים  ַלֲעִנּיִ ָדָקה  ַהּצְ ְוָלֵכן  ָך.  ְחּתְ ּפַ ּוְבִמׁשְ ֵביְתָך  ּבְ ֶאְצְלָך 
נֹוֵתן  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ַחג,  ּבַ ְמָחה  ְלׂשִ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ֻגּלָ ַהּסְ
מֹו  ּכְ ְמָחה,  ְלׂשִ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְלַהְבָטַחת  זֹוֶכה  הּוא  ְצָדָקה 

ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹקיָך".  ַמְחּתָ  תּוב "ְוׂשָ ּכָ ׁשֶ
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ָיכֹול  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ינֹור  ְוַהּצִ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ּמֹוֵעד,  ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ה  ְוִהּנֵ
מֹו  ּכְ ּמֹוֵעד,  ּבַ ּיֹוְרדֹות  ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם 
בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ּוִבְפָרט  ְקֵהל עיי"ש.  ַוּיַ ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ר  ְוִעּקַ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ

ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן )תורה ה(.  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ִמְצוֹוֶתיָה  ּבְ

ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ ָרִחים  ּפְ ּתֹוִלים  ֶזה  יֹום  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ֲהִרי"ל,  ַהּמַ ְוָכַתב 
ְמָחה  יׁש ֶאת ַהּשִׂ ְכֵדי ְלַהְרּגִ ֵנִסּיֹות, ְוזֹאת ּבִ י ּכְ ָרֵאל ּוְבָבּתֵ י ִיׂשְ ָבּתֵ ב ּבְ ַהּלֵ
ה ַעל  ה. ְוִהּנֵ דֹוׁשָ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ לּו ִיׂשְ ּבֹו ִקּבְ יֹום ֶזה ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ַהּגְ
ְמָחה, ַעל ָיָדּה  ָנּה ׂשִ ר ֶיׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ לֹום, ּכִ ָרֵאל ְלׁשָ ְמָחה זֹוִכים ִיׂשְ ְיֵדי ַהּשִׂ

לֹום )ספר המידות(.  ְלׁשָ זֹוִכים 

ַאף ָהָאָדם  ז ׁשֶ ִאים ְלַרּמֵ ָרִחים ּבָ ַהּפְ ַתב ַהֲחַתם סֹוֵפר, ׁשֶ זֹאת ָועֹוד, ּכָ
ל  ּוְלַקּבֵ בֹוָהה  ּגְ יֹוֵתר זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְלַמְדֵרָגה  ּבְ ַמְדֵרָגה ְנמּוָכה  ּבְ ְמָצא  ַהּנִ
ְלַמְדֵרגֹות  ִסיַני  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ כּו  ּזָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְוזֹאת  ֶזה.  יֹום  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ם ָראּו ֶאת ַהּקֹולֹות  ִביִאים, ְוֻכּלָ כּו ְלַמְדֵרַגת ַהּנְ ּזָ ׁשֶ ֲעצּומֹות ְונֹוָראֹות, ּכְ
סּוק 'ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹקיָך'. ַעְצמֹו ֶאת ַהּפָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ְמעּו ִמּפִ ְוׁשָ

ַחג  ּבְ ירֹות  ַהּקִ ַעל  ְנבּוִלים  ִבים  ֲעׂשָ ּתֹוִלים  ׁשֶ ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו 
מֹו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ַאף  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  בּועֹות.  ָ ַהּשׁ

בּועֹות. ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ִביִאים  ּנְ ּבַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ

ְלַמְדֵרַגת  ִסיַני  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ כּו  ּזָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֶכם  ִעּמָ ה'  ר  ּבֶ ּדִ ָפִנים  ּבְ ִנים  "ּפָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ בּוָאה  ַהּנְ
בּוָאה  ַהּנְ ְלַמְדֵרַגת  ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ְך  ּכָ ָהֵאׁש".  ִמּתֹוְך  ָהר  ּבָ

בּועֹות.  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ בֹוָהה  ַהּגְ
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חּו ֲחַז"ל ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ׁשִ  ַמּדּוַע 
ָבֶריָה  ּדְ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ּלֶ ִהיא ְמׁשֻ ׁשֶ

ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ע"א(:  פח  )שבת  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ ָמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
 - ׁש  ּלָ ְמׁשֻ ְלַעם  תּוִבים,  ּכְ ְנִביִאים  תֹוָרה  ּבְ ת,  ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ּתֹוָרה  ָלנּו  ַתן  ּנָ ׁשֶ
י  ִליׁשִ ׁשְ ּנֹוַלד  ׁשֶ ה  מֹׁשֶ הּוא  ׁשֶ ׁש,  ּלָ ְמׁשֻ ְיֵדי  ַעל  ְרֵאִלים,  ְוִיׂשְ ים  ְלִוּיִ כֲֹהִנים  ּבְ
י  ִליׁשִ ׁשְ ּוְבחֶֹדׁש  ָלה,  ַהַהְגּבָ ְיֵמי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְלַאַחר   - ׁש  ּלָ ְמׁשֻ יֹום  ּבְ ָלַאִחים, 

הּוא חֶֹדׁש ִסיָון. ים ׁשֶ ְלִמְנַין ֶהֳחָדׁשִ

ֲחַז"ל  לֹוׁש ׁשֶ ר ׁשָ ְסּפָ ּמִ ׁש ּבַ ּיֵ ַבח ׁשֶ ֶ ֲעָלה ְוַהּשׁ ה ָמה ַהּמַ ְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ
ִחים זֹאת? ּבְ ּכֹה ְמׁשַ

ֶאת  ֲחַז"ל  חּו  ּבְ ִ ּשׁ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ ַיֲעקֹב",  ָה"ִעּיּון  ַעל  ּבַ ְמָבֵאר  א  ֶאּלָ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְוִעְנָיֶניָה,  ָבֶריָה  ּדְ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ְקֵראת  ּנִ ל ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ דֹול ׁשֶ ָרֵאל ֵמֶהָעוֹון ַהּגָ ְצלּו ִיׂשְ ה, ִיּנָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ
ֶאת  ים,  ֲאָנׁשִ ה  לֹוׁשָ ׁשְ הֹוֶרֶגת  ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טז(,  )ערכין  ת  ׁשֶ ּלֶ ְמׁשֻ ָלׁשֹון 
ֵעֶסק  ְיֵדי  ְוַעל  ָעָליו.  רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ ָהָאָדם  ְוֶאת  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ֶאת  ר,  ַהְמַדּבֵ
טז(:  )ערכין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֵמֲעוֹון  ל  ִנּצָ ָהָאָדם  ַהּתֹוָרה, 
ֵצל ֵמַהֵחְטא  ְלִהּנָ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ר ָלׁשֹון ָהָרע  ל ַהְמַסּפֵ תֹו ׁשֶ ּוְסֻגּלָ ָנתֹו  ּקָ ּתַ ָמה 
ֵני  ִמּפְ ה.  ַהּזֶ ֵמֶהָעוֹון  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ְוַעל  ּתֹוָרה.  ּבַ ַיֲעסֹק  ה?  ַהּזֶ ר  ַהּמַ
יָלה אֹותֹו ֵמֵחְטא  לֹום, ּוַמּצִ יָכה ַעל ָהָאָדם ַאְחדּות ְוׁשָ ַהּתֹוָרה ַמְמׁשִ ׁשֶ
ֲחַז"ל  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ּוַמְחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ה  הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון 

לֹוׁש.  ר ׁשָ ְסּפָ ַהּמִ ַרּבֹות ֶאת  ּכֹה  חּו  ּבְ ׁשִ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָנה ּתֹוָרה  ִנּתְ ֵאיֶזה יֹום  ּבְ

ְוזֹאת  ִסיָון,  ּבְ ו'  ַתֲאִריְך  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָחל  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ה  ִהּנֵ
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ַאף  ׁשֶ יֹוֵסי,  י  ַרּבִ יַטת  ְלׁשִ ִסיָון  ּבְ ז'  ַתֲאִריְך  ּבְ ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַלֲהָלָכה.  ִנְפְסָקה 

ָכל  ּבְ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ֶאת  ָקְבעּו  ֲחַז"ל  ַמּדּוַע  ים,  ַהְמָפְרׁשִ ֲאלּו  ְוׁשָ
ָנם  ְוֶיׁשְ ַהּתֹוָרה,  ָנה  ִנּתְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ִסיָון  ז'  ּבְ ְולֹא  ִסיָון  ו'  ַתֲאִריְך  ּבְ ָנה  ׁשָ

ִדְבֵרי ָהַאֲחרֹוִנים )עיין בבאר היטב סימן תצד(.  ּבְ ְך  ּכָ ים ַעל  ַרּבִ רּוִצים  ּתֵ

ֲאִריְך  ַהּתַ הּוא  ִסיָון  ו'  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ְלָתֵרץ,  ר  ְוֶאְפׁשָ
ֶזה  ּיֹום  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְראּוִיים  ָהיּו  ּבֹו  ׁשֶ
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַהּיֹום  ָהָיה  הּוא  ְוֵכן  ָהעֶֹמר,  ִלְסִפיַרת  ים  ִ ַהֲחִמּשׁ יֹום  ָהָיה 
ַהּתֹוָרה.  ַלת  ְלַקּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְראּוִיים  ָהיּו  ּובֹו  ָלה  ַהַהְגּבָ ְיֵמי  ת  לֹׁשֶ ִלׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ֶאת  חֹוְגִגים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ֶאת  ִאים  ְמַבּטְ ָאנּו  ָכְך  ּבְ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָטֳהָרָתן  ְוִנְגְמָרה  ְלָמה  ֻהׁשְ ּבֹו 
ַרק  ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ֵלמּות  ׁשְ
ַלת  ָבר ְלַקּבָ ֲהָמָתם ְוָהיּו ְראּוִיים ּכְ ָרֵאל ִנְטֲהרּו ִמּזֻ יֹום ֶזה ַעם ִיׂשְ ּבְ ְך ׁשֶ ַעל ּכָ

ַהּתֹוָרה.

ְתַאֵחד  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ִלי  ַהּכְ ְוֶזה 
ָכל  ּבְ חֹוְגִגים  ָאנּו  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה.  אֹוִתּיֹות  ִניִמּיּות  ּפְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם 
ל  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזה,  יֹום  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ
'ַחג  ֶזה  יֹום  ל  ׁשֶ ִרי  ָהִעּקָ מֹו  ׁשְ ִנְקָרא  ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ּוְבָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם 
ְואֹוֲהִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְתַאֲחִדים  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּתֹוָרֵתנּו'.  ן  ַמּתַ
ַהּתֹוָרה  י  ּכִ ַהּתֹוָרה,  ָנה  ִנּתְ ּבֹו  ׁשֶ ַהּיֹום  ֶזה  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ֵרֵעהּו,  ֶאת  ֶאָחד 
ְויֹום  ַהּתֹוָרה.  ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ְוָהַאְחדּות  ֶאָחד,  ָבר  ּדָ ם  ִהּנָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ
ַלת  ְלַקּבָ ְראּוִיים  ָהיּו  ָאֵכן  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו  ּבֹו  ׁשֶ ֶזה 
ל  ל ֻזֲהַמת ִמְצַרִים - הּוא ַהּיֹום ׁשֶ ֵלמּות ִמּכָ ׁשְ ר ִנְטֲהרּו ּבִ ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה, ּכַ
יֹוֵתר  דֹוִלים ּבְ ִלים ַהּגְ לֹום ֵהם ַהּכֵ ָ ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ֵני ׁשֶ ַלת ַהּתֹוָרה ִמּפְ ַקּבָ

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ ַלת ַהּתֹוָרה. ה'  ְלַקּבָ
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רֹון  ּכָ ַהזִּ יֹום 
ָנה ָ ַהּשׁ ֹראׁש 
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ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ּוִמְנָהָגיו,  ָנה  ָ ַהּשׁ ִהְלכֹות רֹאׁש  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוֶאָחד. ּוִמְתעֹוְררֹות ְלָכל ֶאָחד  עֹולֹות  ֵאלֹות ׁשֶ ׁשְ

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ ּטּור,  ּבַ ּומּוָבא  ְלִמי,  רּוׁשַ ּיְ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע 
ֶעֶרב  ּבְ ִרין  ּפְ ּוִמְסּתַ ִסין  ְמַכּבְ ְוֵכן  ְלָבִנים,  ְבָגִדים  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ הֹוְלִכים 
ְוֵכן  ין,  ּדִ ּבַ ִאים  ַזּכָ ֵצא  ּנֵ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ָאנּו  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
אּות  ּדָ ְוַהּוַ חֹון  ּטָ ַהּבִ ִין  ִמּנַ ְוִלְכאֹוָרה  תקפא(,  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק 
ה  לֹׁשָ ׁשְ טז(:  השנה  )ראש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ָבר  ּכְ ַוֲהֵרי  ין,  ּדִ ּבַ ִאים  ַזּכָ ֵצא  ּנֵ ׁשֶ
ְוֶאָחד  מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִחים  ִנְפּתָ ְסָפִרים 
ר  ְלַאְלּתָ ִבים  ִנְכּתָ ִעים  ְרׁשָ ים.  ינֹוִנּיִ ּבֵ ל  ׁשֶ ְוֶאָחד  מּוִרים  ּגְ ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ
ְועֹוְמִדים  לּוִיים  ּתְ ים  ינֹוִנּיִ ּבֵ ים  ְלַחּיִ ר  ְלַאְלּתָ ִבים  ִנְכּתָ יִקים  ַצּדִ ְלִמיָתה 
ְתבּו אֹותֹו ְלַמְעָלה? ּכָ ֵאיֶזה ֵסֶפר  ּבְ ִין לֹו ָלָאָדם  ּוִמּנַ ּפּוִרים.  ַעד יֹום ַהּכִ

ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

יֹום ָקדֹוׁש ֶזה,  ּבְ ר ּבֹו ּתֹוְקִעים  ֹוָפר ֲאׁשֶ ֶזת ִמְצַות ַהּשׁ ַעל ָמה ְמַרּמֶ
ר ִמְצָותֹו  ִהיא ִעּקַ ׁשֹוָפר ׁשֶ ִקיָעה ּבְ ל ַהּתְ ִניִמית ׁשֶ ָמעּוָתּה ַהּפְ ּוַמִהי ַמׁשְ
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ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ּוָמה  ֶזה?  יֹום  ל  ׁשֶ
"יֹום  ם  ׁשֵ ּבְ ם  ּגַ ּתֹוָרה  ּבַ ֶזה  יֹום  ִנְקָרא  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ ין?  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ

רֹון"? ּכָ ַהּזִ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְמִחיָלה  ׁש  ְלַבּקֵ ִריְך  ּצָ ׁשֶ תרו(,  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ַמּדּוַע 
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ְולֹא  ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ּבֹו  ַגע  ּפָ ׁשֶ י  ִמּמִ ּוְסִליָחה 

ין?  ַהּדִ הּוא יֹום  ׁשֶ

ֵאָלה ְרִביִעית ׁשְ

ר  ַוּתֵ ּמְ א ָעוֹון ְלִמי ׁשֶ ע ְונֹוׂשֵ ׁשַ רּוְך הּוא מֹוֵחל ַעל ּפֶ דֹוׁש ּבָ יַצד ַהּקָ ּכֵ
ַאף  ַעל  ר  ְמַוּתֵ ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲהֵרי  יז(,  )ר"ה  ַלֲחֵברֹו  ּומֹוֵחל 
ַעל  ְוֵכיַצד  ׁשַֹחד,  ל  ְמַקּבֵ ֵאינֹו  י  ּכִ ַאֶחֶרת,  ִמְצָוה  ה  ַמֲעׂשֵ ֵני  ִמּפְ ֲעֵבָרה 

ל ֲחָטָאיו? ּכָ רּוְך הּוא מֹוֵחל ַעל  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְיֵדי ֶזה 

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

עֹוָלם  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ֶאת  ן  ּדָ הּוא  ׁשֶ ִהיא,  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַהְנָהַגת  ַהִאם 
ָרָכיו"  ּדְ ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ יק  "ַצּדִ קמה(  )תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ין,  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהֶחֶסד,  ת  ִמּדַ ּבְ אֹוָתם  ן  ּדָ הּוא  ׁשֶ אֹו  ין,  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ

ְוַהֶחֶסד?  ת ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ יו",  ָכל ַמֲעׂשָ ּבְ "ָחִסיד 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ִנְפַסק  ְוָכְך  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ׁשֹוָפר,  ּבְ ּתֹוְקִעים  ֵאין  ׁשֶ תקצח(,  סימן  )או"ח  שו"ע  ּבַ
ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ְלַטְלְטֶלּנּו  ָיבֹוא  א  ּמָ ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ׁשֶ
ֵמַעל  ל  ּטֵ ִמְתּבַ ר  ֲאׁשֶ ִקְטרּוגֹו,  ל ֶאת  ִויַבּטֵ ָטן  ַהּשָׂ ב ֶאת  ְיַעְרּבֵ ַוֲהֵרי ָמה 

ִדְבֵרי ֲחַז"ל )ר"ה טז(?  ּכְ ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ְיֵדי  ָנה ַעל  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ל  ׁשֵ ִיּכָ ֶאָחד  ְיהּוִדי  א  ּמָ ׁשֶ ָרחֹוק,  ׁש  ֲחׁשָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ
ִקיַעת ׁשֹוָפר  ָרֵאל ַעל ּתְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים ּכָ ת, ְמַוּתְ ּבָ ׁשַ ּבְ ֹוָפר  ִטְלטּול ַהּשׁ ּבְ
רּוָעה? ּתֹוָרה יֹום ּתְ ּבַ ְקָרא  ּנִ ר ִמְצַות ַהּיֹום ׁשֶ ִהיא ִעּקַ ָנה, ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְלַהְרּבֹות  ִעְנָין  ֵיׁש  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ִדְבֵרי  ּבְ ָמִצינּו  ֵהיָכן 
ִדְבֵרי  ז ּבְ ה ְמֻרּמָ ּזֶ ָפִרים ׁשֶ ּסְ ּמּוָבא ּבַ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ין ִיׂשְ ַאֲהָבה ְוֵרעּות ּבֵ ּבְ
ׁשֹון ַאֲהָבה  רּוָעה", ִמּלְ ָנה ִנְקָרא "יֹום ּתְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ "י )במדבר כג כא(, ׁשֶ ִ ַרּשׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ְוֵרעּות  ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֵיׁש  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ְוֵרעּות? 

ּה?  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ין  ַהּדִ הּוא יֹום  ָנה, ׁשֶ ָ ַהּשׁ יֵמי רֹאׁש  ּבִ

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ית  ּוַנּמִ ַהּשׁ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ְלָבֵרְך  ָרָצה  ִביא  ַהּנָ ע  ֱאִליׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמּדּוַע 
ְרָכתֹו? ּבִ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ָנה, ִהיא ֵסְרָבה  ָ ַהּשׁ יֹום רֹאׁש  ּבְ

ְוָקא  יִקים ּדַ ּדִ ו ֵאֶצל ַהּצַ ץ ַיְחּדָ דֹול ְלִהְתַקּבֵ מֹו ֵכן ַמּדּוַע ֵיׁש ִעְנָין ּגָ ּכְ
ים?  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָנה  ָ ַהּשׁ יֵמי רֹאׁש  ּבִ

יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ ַעל  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ַמּדּוַע 
ִלְבֵאר  ִעּמֹו  ָהְלָכה  ׁשֶ ָהָגר  ִאּמֹו  ְוַעל  ְלַמִים  ַמא  ּצָ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ה  ַחּנָ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַמְפִטיִרים  ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ רִֹאי?  ַלַחי 

ִנים?  ּבָ ה  ַהְרּבֵ ָהיּו  ְוִלְפִניָנה  ְיָלִדים  ָהיּו  ה לֹא  ְלַחּנָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְפִניָנה 

יִרית  ֵאָלה ֲעׂשִ ׁשְ

ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ָטן  ַהּשָׂ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ַמּדּוַע 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ יָעה  ִהּגִ א  ּמָ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  ֹוָפר,  ַהּשׁ ִקיעֹות  ּתְ
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יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  טז(,  )ר"ה  ִקְטרּוגֹו  ל  ּטֵ ּוִמְתּבַ ָטן  ַהּשָׂ ּוְמַפֵחד  ב  ִמְתַעְרּבֵ
ָכל  ּבְ ׁשֶ זֹוֵכר  ְוֵאינֹו  ֹוָפר,  ֵמַהּשׁ ָטן  ַהּשָׂ ְמַפֵחד  ֵמָחָדׁש  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקעּו  ּתָ ֶהן  ּבָ ם  ּגַ ָבר,  ּכְ ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ

ָרֵאל? ִיׂשְ ל  ָתם ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ יָעה  ִהּגִ ַוֲעַדִין לֹא 

ָנה ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ת  ׁשֶ ָהַאְחדּות ִמְתַחּדֶ

ִדְבֵרי ָהֲאִריָז"ל )שער הכוונות  ֵאלֹות ָהֵאּלּו ִנְמֵצאת ּבְ ְ ׁשּוָבה ְלָכל ַהּשׁ ְוַהּתְ
ה ֵמָחָדׁש ָמה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ָנה ִמְתעֹוֵרר  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהְמָבֵאר,  ראש השנה( 

ִריָאה.  ְוַהּבְ ִציָרה  ַהּיְ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָעה,  ָ ְוַהּשׁ אֹוָתּה ָהֵעת  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ

ָאָדם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ׁשֶ ְוֵכיָון 
לּולֹות  ָאְמרּו ֲחַז"ל )עירובין יב.(, ּוָבָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ּכְ מֹו ׁשֶ ָהִראׁשֹון, ּכְ
ְוִהְתָעְרבּו  ָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון  ְוַרק ְלַאַחר ׁשֶ ם,  ּלָ ּכֻ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ו  ַיְחּדָ
ל  ּכָ ְוִנְפְרדּו  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ָכל ַהּבְ ּבְ רּוד  ְוָהַרע, נֹוַצר ַהּפֵ ל ִניצֹוצֹות ַהּטֹוב  ּכָ

ִקים. ּוְמֻחּלָ ִנְפָרִדים  מֹות ְלגּוִפים  ׁשָ ַהּנְ

ה  ּלָ ָנה, ִמְתעֹוֶרֶרת ּוִמְתּגַ ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְך ּבְ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ּיֹום  ָהָיה ּבַ מֹו ׁשֶ ן, ְוזֹאת ּכְ ּלָ מֹות ּכֻ ׁשָ ל ַהּנְ ין ּכָ ֵמֵאֶליָה ַאְחדּות ֻמְפָלָאה ּבֵ
ל  ּכָ ְוָלֵכן  ַהֵחְטא.  קֶֹדם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵאֶצל  ִריָאה  ַהּבְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון 
ָהַאְחדּות  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ זֹאת  ְלַאְחדּות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָאָדם 
אֹו  ה  ֻעּלָ ּפְ ׁשּום  ּבְ צֶֹרְך  ְללֹא  ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֵמֵאֶליָה  ית  ַנֲעׂשֵ ַהּזֹאת 

ָפׁשֹות.  ְוַהּנְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ד  ִמּצַ ה  ַמֲעׂשֶ

ָנה  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו 

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ֶאת  יִקים,  ֲארּו ַצּדִ ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ מֹו  ּכְ ֵמֲחֵברֹו  ֶאָחד  ְסִליָחה  ׁש  ְלַבּקֵ נֹוֲהִגים  ֵאין 
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ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  טֹוָבה.  ָנה  ׁשָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְמָבְרִכים  ַרק  א  ֶאּלָ
דֹוָלה  ּגְ ַאְחדּות  ְוׁשֹוָרה  ַיַחד  ִנְכָללֹות  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ
ָרָכה  ַהּבְ ְוָלֵכן  מֹות,  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָלל  ּכְ רּוד  ּפֵ ׁשּום  ְוֵאין  יֵניֶהם,  ּבֵ
יׁש  ַמְרּגִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ֵמֵאֶליָה,  יֹוֵצאת  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַלֲחֵברֹו 
ל  ׁשֶ ְוַהְצָלָחתֹו  טֹוָבתֹו  ּבְ ַרק  ְלָבבֹו  ָכל  ּבְ ְורֹוֶצה  ֲחֵברֹו  ַאֲהַבת  ּבְ
מֹות ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ְוזֹאת   ֲחֵברֹו, 

יֹום ֶזה.  ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַאְחדּות  ָנה - יֹום ׁשֶ ָ ֹראׁש ַהּשׁ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵמי  ּיְ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְוֵכן 
ּכֹוֵתב  ה ׁשֶ ּמֶ ָרֵאל, ְוֶזה ָרמּוז ּבַ ין ַעם ִיׂשְ ל ַאֲהָבה ְוֵרעּות ּבֵ ם ָיִמים ׁשֶ ִהּנָ
ְלׁשֹון  רּוָעה  ּתְ  - ּבֹו  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  כא(  כג,  )במדבר  סּוק  ַהּפָ ַעל  "י,  ִ ַרּשׁ
ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֵֹעם  "ּתְ ׁשֹון  ִמּלְ רּוָעה  ּתְ  - "י  ִ ַרּשׁ ּכֹוֵתב  נֹוָסף  ּוֵפרּוׁש   ֵרעּות, 

ְרֶזל".  ּבַ

ְוָכל  ְנכֹוִנים  ם  ִהּנָ ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  ֵרעּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲחֵברֹו,  ּבַ לּוי  ּתָ ֶאָחד 
ָהֵרעּות  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ין,  ּדִ ּבַ ִאים  ַזּכָ יֹוְצִאים  ֵהם  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ִביָרה,  ׁשְ ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ׁשֶ ְרֶזל",  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֵֹעם  ְל"ּתְ זֹוִכים  ֵהם  ְוָהַאֲהָבה 
ֵתב  ָרֵאל, ְוֵהם זֹוִכים ְלִהּכָ ִיׂשְ ל  יִנים ֵמַעל ּכָ ל ַהּדִ ִרים ּכָ ּבָ ְוִנׁשְ ִקים  ְוִנְמּתָ

ּוְמתּוָקה.  ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ

ָנּה  ֶיׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ַמּדּוַע  ַהְמָבֲאִרים  ְטָעִמים,  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ְוֶיׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִעם  לּות  ּלְ ְוַהִהְתּכַ ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ ֲעצּוָמה,  יבּות  ֲחׁשִ
סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ְוֶחְלָקם  ְגֶלה  ַהּנִ ּתֹוַרת  י  ּפִ ַעל  ֶחְלָקם  לֹום,  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ

ָבִרים.  ּדְ ל  ׁשֶ
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ְיֵדי ָהַאְחדּות ָנה ַעל  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ם  ֵ ַהְמָלַכת ַהּשׁ

ָרֵאל, ִהיא  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה  ִהּנֵ ַטַעם ִראׁשֹון: 
ל ָעֵלינּו ֶאת  ּוְלַקּבֵ ָנה ֵמָחָדׁש,  ָכל ׁשָ ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְלַהְמִליְך ֶאת ַהּקָ
ְלָפַני  "ִאְמרּו  טז(:  השנה  )ראש  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו  עֹל 

ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם".  ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמְלֻכּיֹות 

ין  לֹום ּבֵ ָנּה ַאְחדּות ְוׁשָ ׁשְ ּיֶ ית ַרק ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְלכּות ַנֲעׂשֵ ר ַהּמַ ה ִעּקַ ְוִהּנֵ
סּוק אֹותֹו אֹוְמִרים  ְתבּו ֲחַז"ל )ספרי לג ה(, ַעל ַהּפָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ
י  ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ָנה, "ַוְיִהי ִביׁשֻ ָ ל רֹאׁש ַהּשׁ ת מּוָסף ׁשֶ ְתִפּלַ ּבִ
ה ַאַחת  ֲאֻגּדָ ָפם ַיַחד ּבַ ִהְתַאּסְ ָרֵאל" )דברים לג, ה(: "ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ ָעם ַיַחד ׁשִ

יֵניֶהם". ּבֵ ׁש ַמֲחלֶֹקת  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְולֹא  ם,  יֵניֶהם ֲהֵרי הּוא ַמְלּכָ ּבֵ לֹום  ְוׁשָ

ו ְלַהְמִליכֹו,  ר ֲעָבָדיו ִמְתַאֲחִדים ַיְחּדָ ֲאׁשֶ ֶלְך הּוא ּכַ בֹוד ַהּמֶ ר ּכְ י ִעּקַ ּכִ
ּלּוִגים  ַהּפִ ל  ּכָ ְונֹוְפִלים  ֶנֱעָלִמים  ם  ְלַמְלּכָ ַאֲהָבָתם  ִמּגֶֹדל  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ֶלְך. ַהּמֶ ל  ּוְכבֹודֹו ׁשֶ ְוֶזהּו ִתְפַאְרּתֹו  יֵניֶהם,  ּבֵ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ

ַאְחדּות ּוְבַאֲהָבה,  ָרֵאל ִמְתַאֲחִדים ַיַחד ּבְ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ זֹאת ָועֹוד, ַרק ּכַ
ֲעֵליֶהם.  ּוְלַהְמִליכֹו  ַרְך  ִיְתּבָ דֹול  ַהּגָ אֹורֹו  ֶאת  ְלָהִכיל  ִלים  ּכֵ ָלֶהם  ֵיׁש 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָיכֹול  לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ְוָלֵכן 

יֵניֶהם. )ליקו"ה נזקי שכנים ד(.  ּבֵ ּכֹן  ְוִלׁשְ ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם  ׁשְ רֹות  ְלַהׁשְ

ֶאֶרץ  ַעל  תֹו  "ַוֲאֻגּדָ סּוק  ַהּפָ ַעל  טו(,  במדבר  )במד"ר  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ְלַמְעָלה  יבּות  ַיּצִ ּבְ ְועֹוֵמד  ס,  ְמֻבּסָ בֹוד  ַהּכָ א  ּסֵ ּכִ ְבָיכֹול  ּכִ ׁשֶ ְיָסָדּה", 
ֲארּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאַחת,  ה  ּוַבֲאֻגּדָ ַאְחדּות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
"ן ַעל  ְוָהַרְמּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ְוֵכן ָהאֹור  ְזֵקִנים  ַעת  ַהּדַ ֲאִריכּות,  ּבַ ֹזאת 

סּוק ֶזה. עיי"ש.  ּפָ
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ל  ּתֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ֶקֶלם,  יַבת  ְיׁשִ ַהְמֻפְרֶסֶמת,  יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָלה  ּתָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּדֹות.  ַהּמִ ַוֲעבֹוַדת  ל מּוָסר  ׁשֶ ּיֹות  ְלּפִ ּתַ
"ֶהָעָרה  ַהּכֹוֶתֶרת  ַחת  ּתַ ַהּמֹוָדעֹות  לּוַח  ּבְ מֹוָדָעה  ַזַצ"ל  ֶלם  ִמּקֶ א  ּבָ ַהּסַ

ַתב: ּכָ ּוָבּה  נֹוָרָאה", 

ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ ִהיא  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ה  "ִהּנֵ
ְמִליכּוִני  ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמְלֻכּיֹות  ְלָפַני  ִאְמרּו  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים  ׁשָ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵמָהַאְחדּות  ִנְבֵנית  ֶלְך  ַהּמֶ ַמְלכּות  ל  ּכָ ׁשֶ ָידּוַע  ה  ְוִהּנֵ ֲעֵליֶכם, 
ָנּה  ֶיׁשְ ִאם  ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ְוֻכּלָ ֶאָחד.  ֶכם  ׁשְ ַיַחד  ּבְ ְלָעְבדֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַעְבֵדי 
ּוְכמֹו  ֶלְך.  ַהּמֶ ְלטֹון  ׁשִ ִמְתַעְרֵער  ֶלְך,  ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ ִרים  ַהּשָׂ ין  ּבֵ ְמִריָבה 
ל ַמְלכּות ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ָאְמרּו ֲחַז"ל )אבות פ"ג( "ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה ׁשֶ ׁשֶ

ָלעּו". ּבָ ים  ַחּיִ

ֵמֲעבֹוַדת  י  ּכִ ִראׁשֹון,  ַער  ׁשַ ר  ׁשָ ַהּיָ ֵסֶפר  ּבְ ם  ּתָ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ּוְכָבר 
ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֶאת  ַלֲעבֹד  יַצד  ּכֵ לֹוְמִדים  ָאנּו  ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֶמֶלְך 
ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ין  ַהּדִ יֹום  ִלְפֵני  ָעֵלינּו  חֹוָבה  ָלֵכן  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ּוָבֶזה  מֹוָך",  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  ּבְ ַלֲעסֹק  ָעֵלינּו  ל  ְלַקּבֵ ְלטֹוָבה, 
ִעְנַין  ָיֶפה  ָיֵדינּו  ּבְ ַיֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ֵ ַהּשׁ עֹוְבֵדי  ין  ּבֵ ַאְחדּות  ְהֶיה  ּתִ
ֵלם  ִנּכָ ְולֹא  ֵנבֹוׁש  לֹא  ְוֵאיְך  ְלטֹוָבה.  ְלָפָניו  ִזְכרֹוֵננּו  ְוָיבֹוא  ַמְלֻכּיֹות, 
ל  ּכָ ַעל  'ְמלְֹך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ְתִפּלַ ּבִ ׁש  ּוְלַבּקֵ ָקִרים,  ׁשְ דֹוְבֵרי  ִלְהיֹות 
ּיּום  ַהּקִ ר  ִעּקַ ֶאת  ֵהַכּנּו  לֹא  ַעְצֵמנּו  ּבְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ְכבֹוֶדָך',  ּבִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 
הֹודּו  ם  ּלָ ּכֻ "ַיַחד  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּוְכִפי  ָעֵלינּו,  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ל  ׁשֶ
ָהָעם".  ַאְחדּות  ּבְ א  ֶאּלָ ֶלֶמת  ֻמׁשְ ַהַהְמָלָכה  ֵאין  י  ּכִ ְוָאְמרּו",  ְוִהְמִליכּו 

עכ"ל. )מתוך פנקס הקבלות של הסבא מקלם עמוד ט( 

לֹום ָ ת ַהּשׁ ָנה ַעל ִמּדַ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ין  ַהּדִ ת  ִחּלַ ּתְ

ין  ַהּדִ ת  ִחּלַ ּתְ ׁשֶ השנה(,  לראש  )דרשות  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ַתב  ּכָ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
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ת  ִמּדַ ּבְ אֹוֵחז  הּוא  יַצד  ּכֵ הּוא  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ
ל ָהָאָדם  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך הּוא,  ר  ְוַהֶהְסּבֵ ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ
נֹוֵהג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ֲחֵבָריו,  ִעם  ִהְתַנֵהג  הּוא  יַצד  ּכֵ הּוא  ַהְתָחָלה  ּבַ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ִרּיֹות,  ַהּבְ ִעם  ִמְתַנֵהג  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם 
ָאָדם מֹוֵדד  ׁשֶ ה  ּוְבִמּדָ ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָאָדם  ל  ּכָ ִעם  נֹוֵהג  רּוְך הּוא  ּבָ
ְתָרנּות  ַהּוַ ת  ִמּדַ ּבְ ֲחֵבָריו  ִעם  ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  יא(.  )סוטה  לֹו  מֹוְדִדים 

ְוָהַרֲחִמים.  ת ַהֶחֶסד  ִמּדַ ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִנים  ּדָ ְוַהֶחֶסד, ַאף אֹותֹו 

ֶזה  ֶאת  ׁשֶ ּכְ ין,  ַהּדִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ּבֹוֵדק  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ֶאת  ְוָלֵכן 
ת  ִמּדַ ּבְ ְוַרק  ַאְך  א  ֶאּלָ ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ְללֹא  ּובֹוֵדק  ן  ּדָ הּוא  ַעְצמֹו  ּבְ
ה  ָרָכיו". ְוִהּנֵ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ סּוק )תהילים קמה( "ַצּדִ ְך ֶנֱאַמר ַהּפָ ין. ְוַעל ּכָ ַהּדִ
ת ָהַרֲחִמים,  ִמּדַ ִרּיֹות ּבְ הּוא ִהְתַנֵהג ִעם ַהּבְ ַרְך רֹוֶאה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמי ׁשֶ
ָבִרים  ָאר ַהּדְ ׁשְ ם ּבִ ת ָהַרֲחִמים, ּגַ ִמּדַ ן אֹותֹו ּבְ רּוְך הּוא ּדָ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ה  ן אֹותֹו ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַמֲעׂשֵ ר ּדָ ֲאׁשֶ גֹון ּכַ ין ָאָדם ְלקֹונֹו, ּכְ ר ּבֵ ֲאׁשֶ
סּוק  ל ַהּפָ ְך ֶנֱאַמר סֹופֹו ׁשֶ ם. ְוַעל ּכָ ּלָ ים ּכֻ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְצוֹות, ְוֵכן ַעל ּכָ ַהּמִ
ָאר  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ן  ּדָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ יו",  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ "ְוָחִסיד 

ִדין.  ּבְ ְולֹא  ֶחֶסד  ּבְ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ

ַעְצָמּה  ּבְ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ין  ּבֵ הּוא  ְוֵיׁש ֵחֶלק ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ין ָאָדם  ּבֵ ל  ֵיׁש ֵחֶלק ׁשֶ ם,  ְמַקּיֵ ָהָאָדם  ׁשֶ
ַאף  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם 
ם  ְלַקּיֵ ֵאּלּו  ֵאיָבִרים  לֹו  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ ִמּתֹוְך 
ְלָכל  ב  ֶנְחׁשָ ֶזה  ְוֵחֶלק  ִמְצוֹוָתיו.  ם  ְלַקּיֵ כֶֹלת  ַהּיְ ֶאת  לֹו  ְוָנַתן  ִמְצוֹוָתיו 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ּדָ ֶזה  ַעל  ַאף  ְוָלֵכן  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵחֶלק  ּכְ ֶאָחד 

ל ֲחֵבָריו. ּכָ ָהָאָדם ַעְצמֹו ִהְתַנֵהג ִעם  ׁשֶ ִפי  ּכְ הּוא ֶאת ָהָאָדם, 
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י ֶחֶסד ַמֲעׂשֵ ּבְ לּוָיה  ּתְ ׁשּוָבה  ַהּתְ

ֶאֶבן  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  ר  ִפיׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ֵמֲחָסָדיו  ַרק  ִהיא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ִמְצַות  דּוַע,  ּיָ ּכַ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלם  ּוְמַקּבְ ִרּיֹוָתיו  ּבְ ִעם  ד  ִמְתַחּסֵ ר  ֲאׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ד  ִמּצַ ַרק  ְוזֹאת  ֶנְגּדֹו,  עּו  ּוָפׁשְ ָחְטאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ְלָפָניו 
ַהחֵֹטאת  ֶפׁש  'ַהּנֶ ין  ַהּדִ ד  ִמּצַ י  ּכִ ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ַעל  ְמַרֵחם  הּוא  ׁשֶ ְוָהַרֲחִמים 
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ד  ִמּצַ ֲאָבל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ִמיָתה  ב  ַחּיָ ְוַהחֹוֵטא  ָתמּות'  ִהיא 

ְלָפָניו.  ְתׁשּוָבה  ּבִ ב  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַרְך ֶאת  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ל  ְוָהַרֲחִמים, ְמַקּבֵ

ָאָדם  ל  ּכָ ִעם  נֹוֵהג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יא(  )סוטה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ִאים  ר ּבָ ֲאׁשֶ ִרּיֹות. ְוָלֵכן ּכַ הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ַהּבְ מֹו ׁשֶ ה" ּכְ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ "ִמּדָ
ְלִהְתַנֵהג  יֹוֵתר,  ּבְ ִראׁשֹון  ָבר  ּדָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ָהָאָדם  ַעל  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְיֵמי 
זֹו  ה  ִמּדָ ּבְ ִיְתַנֵהג  ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲחֵבָריו,  ל  ּכָ ִעם  ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ּבְ
ַרק  ִהיא  ַאף  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ רֹום,  ּמָ ּבַ ׁשּוָבתֹו  ּתְ ם  ּגַ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ְך  ּכָ ַהֶחֶסד,  ל  ׁשֶ

ִרּיֹוָתיו.  ּבְ רּוְך הּוא ְלֵהִטיב ְלָכל  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ ֵמֲחָסָדיו 

ָנה ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ יק ִלְפֵני  ּדִ ַהּצַ ְלָאן ָהַלְך 

ִזיָע"א: ּוְרג  אְנז ְקלֹוְיזֶנּבְ ים ִמּצַ ַחּיִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ַעל  ּבַ ר ָהרה"ק  ִסּפֵ

י  ַרּבִ ְזֵקִני  ּדֹוִדי  ֵאֶצל  ַנת תרע"ח  ׁשְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ְזכּוָרִני 
ְך  ה ָרִאיִתי אֹותֹו ְמַהּלֵ ִפּלָ ּבֶֹקר קֶֹדם ַהּתְ עְרט ִזיָע"א, ּבַ ֱאִליֶעֶזר ֵמָראְצּפֶ
ָהִייִתי  ָחֵפץ  ָהַלְך,  י  ּוְבקֹׁשִ ֻמְפָלג  ָזֵקן  ָאז  ָהָיה  ּוְכָבר  ָהָארְֹך,  ֲחֵצרֹו  ּבַ

י ַאֲחָריו. ְוָהַלְכּתִ ֶזה,  ּכָ ְזַמן  ּבִ הּו  ָלַדַעת ָמה ַמֲעׂשֵ

ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ רֹות,  ַהּפָ אּוְרוֹות  ְלַיד  ְך  ְמַהּלֵ אֹותֹו  ָרִאיִתי  ְלַתְדֵהָמִתי 
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ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ יֹום  ּבְ ִלי:  ְוָאַמר  ַנֲעָנה  ִמיָהִתי  ּתְ ֶאת  ְלָפֵרׁש  ם,  ׁשָ
ְלַהֲאִכיל ֶאת  חּו  ּכְ ִיׁשְ א  ּמָ ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ ַוֲאִמיַרת  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָטרּוד 
ֵהמֹות  ַהּבְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ה  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  ָיָצאִתי  ְלִפיָכְך  ֵהמֹות  ַהּבְ

ִיְרָעבּו. לֹא 

ָכְך  ּבְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהְיָתה  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ ים",  ַחּיִ ַפע  ֶ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  הֹוִסיף 
ַהְמַרֵחם  ל  ּכָ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 
ֵאינֹו  ָמעּותֹו  ַמׁשְ ּוְבִרּיֹות  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמים  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל 
ִאם  ַאף  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל   - ֵהמֹות  ּבְ ַעל  ַאף  א  ֶאּלָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ַעל  ְוָקא  ּדַ

ַרְך... )שפע חיים - ירח האיתנים( ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ִנְדֵמינּו,  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ

ִקיעֹות ָיֶפה ְזכּות ִמי ָעלּו ַהּתְ ּבִ

י  י ִיְצָחק ִמּוֹוְרָקא ִזיָע"א ָהָיה נֹוֵסַע ִעם ַרּבֹו ָהרה"ק ַרּבִ ָהרה"ק ַרּבִ
ִזיָע"א. ִלין  ּבְ ִמּלֻ ִזיָע"א ֶאל ַהחֹוֶזה  עלֹוב  ִוד ִמּלֶ ּדָ

ִמּוֹוְרָקא,  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ר  ִסּפֵ ִלין,  ֻלּבְ ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַעם  ּפַ ְהיֹוֵתנּו  ּבִ
ּוֵביְנַתִים  ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ֵאיֶנּנּו  עלֹוב  ִמּלֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ׁשֶ "ַהחֹוֶזה"  יׁש  ִהְרּגִ

ִקיַעת ׁשֹוָפר.  ּתְ ל  ַמן ׁשֶ ַהּזְ יַע  ִהּגִ

י  ַרְצּתִ ַוֲאִני  ִקיעֹות",  ַהּתְ "ֵסֶדר  ֶאת  ַהְתִחיל  ִמּלְ "ַהחֹוֶזה"  ין  ִהְמּתִ
ִעם  עֹוֵמד  אֹותֹו  ָמָצאִתי  ֶרְך  ּדֶ ּבַ י",  "ַרּבִ ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ ָהַאְכַסְנָיה  ֶאל 
ַעל  ּבַ ׁשֶ ַהּסּוִסים  ֶאת  ּוַמֲאִכיל  ָידֹו,  ּבְ עֹוִרים  ׂשְ ְמֵלָאה  "ַיְרמּוְלֶק'ה" 
ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ַמר  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֶלְכּתֹו  ּבְ ְרֵעִבים  ֲעָזָבם  ָהֲעָגָלה 
ִהְתִחילּו  ד  ּוִמּיָ י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  א  ּבָ ַהּסּוִסים,  ֶאת  ְלַהֲאִכיל 

ִקיעֹות.  ַהּתְ ֵסֶדר  ּבְ

י  ּפִ ֶאת  ַהּיֹום  ָסַתם  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ "ַהחֹוֶזה":  ָאַמר  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאַחר 
ָיֶפה...  ִקיעֹות ָעלּו  ַהּתְ ַהְמַקְטְרִגים - 
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ין  ּדִ ּבַ ִלְזּכֹות  ה  ְסֻגּלָ

ְלִהְתַנֵהג  ִהיא  ין,  ַהּדִ יֹום  ּבְ אי  ַזּכַ ָלֵצאת  ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ה  ִהּנֵ
ִהְבִטיחּו  ְך  ּכָ ְוַעל  ְזכּות,  ְלַכף  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָלדּון  ֲחֵבָריו,  י  ַלּפֵ ּכְ ַוְתָרנּות  ּבְ
ָעיו".  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  לֹו  ַמֲעִביִרין   - ִמּדֹוָתיו  ַעל  ֲעִביר  ַהּמַ ל  "ּכָ יז(:  )ר"ה  ֲחַז"ל 
דֹוׁש  ַהּקָ ְלִמי  ע",  ׁשַ ּפֶ ַעל  ְועֵֹבר  ָעֹון  א  "נֹׂשֵ סּוק  ֵמַהּפָ זֹאת  ּוְלֵמִדים 

ע. ׁשַ ּפֶ עֹוֵבר ַעל  ְלִמי ׁשֶ ָעוֹון?  א  רּוְך הּוא נֹוׂשֵ ּבָ

ּוְכִפי  אֹותֹו.  ִנים  ּדָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ן  ּדָ ָהָאָדם  ׁשֶ ִפי  ּכְ י  ּכִ
ִמְתַנֲהִגים  ְך  ּכָ ָריו,  ּוַמּכָ ֲחֵבָריו  ִעם  ְתָרנּות  ַהּוַ ת  ִמּדַ ּבְ ִמְתַנֵהג  ָהָאָדם  ׁשֶ
ְזכּות  ְלַכף  ן  ַהּדָ ל  'ּכָ קיז(:  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹום.  ּמָ ּבַ ִעּמֹו  ַאף 
)מגילה  ּה מֹוְדִדים לֹו'  ּבָ ָאָדם מֹוֵדד  ׁשֶ ה  ּו'ְבִמּדָ ְזכּות',  ְלַכף  ִנים אֹותֹו  ּדָ

ין.  ַהּדִ יֵמי  ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ָכְך  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ְוָלֵכן  יב, סוטה ח(. 

ֵני  ַמִים ׁשְ ָ ּשׁ ָנם ּבַ ׁשְ ּיֶ ַפת ֱאֶמת" ִזיָע"א )ר"ה תרנט(, ׁשֶ ַעל ַה"ּשְׂ ְוָכַתב ּבַ
ֵני  ִמּפְ ַהחֹוָבה'  'ֵהיַכל  ִנְקָרא  ֶאָחד  ָהָאָדם,  ֶאת  ִנים  ּדָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵהיָכלֹות 
ִנים אֹותֹו, ְוֶאָחד ִנְקָרא  ּדָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ ל ּכָ חֹוָבתֹו ׁשֶ ּבֹו ּפֹוְתִחים ּבְ ׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ל ּכָ ְזכּותֹו ׁשֶ ֵהיָכל ֶזה ּפֹוְתִחים ּבִ ּבְ ֵני ׁשֶ כּות', ִמּפְ 'ֵהיַכל ַהּזְ
דף  שמות  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ְוָדִנים 
ל  ּכָ ֶאת  ִנים  ּדָ ּובֹו  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ כּות  ַהּזְ ֵהיַכל  ח  ִנְפּתָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּוְביֹום  ו(. 
ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ה זֹו, ְוזֹאת  ְתִפּלָ ָעִמים ּבִ ע ּפְ ֵכן' מֹוִפיָעה ַאְרּבַ יִקים ְוכּו', ְוֵתַבת 'ּבְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ן  ָנה ּדָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבָ נֹו ֶרֶמז ׁשֶ ה "ֶחֶסד", ּוְבָכְך ֶיׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ֵכן" ּבְ "ּבְ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ְלַכף אֹוָתם  ְוָדן  ַהֶחֶסד,  ת  ִמּדַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש   ַהּקָ

ְזכּות. 

ְלַכף  ֶאָחד  ל  ּכָ ָלדּון  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְוָלֵכן 
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ֶאת  ִנים  ּדָ ּבֹו  עֹוָלם  אֹותֹו  ּבְ ָהָאָדם  ֵאר  ָ ִיּשׁ ָהָאָדם  ָאֵכן  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְזכּות, 
ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ חֹוָבה,  ְלַכף  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָידּון  ְולֹא  ְזכּות,  ְלַכף  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַלֵהיָכל ַהחֹוָבה.  כּות  ַהּזְ ֵמֵהיַכל 

ֵהִציק לֹו לֹום ִעם ִמי ׁשֶ ָ ר ַהּשׁ ִעּקַ

ר  ְמַוּתֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  הּוא  לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
ּבֹו.  ַגע  ּפָ ׁשֶ ְלִמי  ַאף  ְוסֹוֵלַח  מֹוֵחל  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  לֹו,  ֵהִציק  ׁשֶ ְלִמי 
ר  ָנה ֲאׁשֶ ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ֵכן ּבְ ּלָ י ַיֲעקֹב ִמּקֹוְטָנא ַזַצ"ל ׁשֶ אֹון ַרּבִ ְוָכַתב ַהּגָ
י  רּוָעה, ּכִ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ָרֵאל, ּתֹוְקִעים ּתְ ל ִיׂשְ ּבֹו ֵיׁש ְלִהְתַאֵחד ִעם ּכָ
ָהל  ַהּקָ ֶאת  "ּוְבַהְקִהיל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהַאְחדּות  ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ִקיָעה  ַהּתְ
ׁשּוט  ּפָ קֹול  ִהיא  ׁשֶ ִקיָעה  ּתְ ּתֹוְקִעים  ַהְתָחָלה  ּבַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ְתְקעּו",  ּתִ
ּתֹוְקִעים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹוֲהָביו.  ל  ּכָ ִעם  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ִהיא  ׁשֶ  -
ֶזה,  ִלְפֵני  ִעּמֹו  ְמִריָבה  ּבִ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִמי  ִעם  ַאף  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָבִרים,  ׁשְ
ז  ְלַרּמֵ ִקיָעה,  ּתְ ׁשּוב  ּתֹוְקִעים  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִאּתֹו  ִלים  ַיׁשְ
ר  ָהִעּקָ י  ּכִ ֹוָפר,  ּשׁ ּבַ ִקיָעה  ַהּתְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ְיִריָביו  ִעם  ַאף  לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל 

ּלֹו.  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנה ִהיא ְלִהְתַאֵחד ִעם  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  רֹוזֹוְבְסִקי  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְתִפּלֹות  ּבִ ַמּדּוַע  מּוֵאל,  ׁשְ ִזְכרֹון 
ֶאָחת  ה  ֲאֻגּדָ ם  ֻכּלָ "ְוֵיָעׂשּו  ָהעֹוָלם:  ָכל  ּבְ ַאְחדּות  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ
ָך  ְחּדְ ּפַ ן  ּתֵ "ּוְבֵכן  ְואֹוְמִרים:  יִמים  ַמְקּדִ ָאנּו  ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות 
ַרק ַעל ְיֵדי  ֵני ׁשֶ ָראָת", ְוזֹאת ִמּפְ ּבָ ל ָמה ׁשֶ יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ַעל ּכָ
ַגע ּבֹו ּומֹוֵחל  ּפָ ר ְלִמי ׁשֶ ית, הּוא ְמַוּתֵ ַמִים ֲאִמּתִ ׁש ְלָאָדם ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ׁשֶ
ְלָכל  ה'  ִיְרַאת  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ יִמים  ַמְקּדִ ְוָלֵכן  לֹו,  ֵהִציק  ׁשֶ ְלִמי 

יֵניֶהם.  ּבֵ ִלים ַעל ָהַאְחדּות  ּלְ ְך ָאנּו ִמְתּפַ ּכָ ְוַרק ַאַחר  רּוִאים,  ַהּבְ
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ים ַחּיִ ַרׁש ֶהָחֵפץ  ּדָ  ַעל ָמה 
ָנה ָ ֶעֶרב ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ

יַחת  ׂשִ ַתן  ּנָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ים"  ַחּיִ ֶה"ָחֵפץ  ַעל  ּבַ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
א  ּבָ ָאָדם  ל  ּכָ ְך:  ּכָ ָאַמר  ָבָריו  ּדְ ּוֵבין  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְפֵני  ִהְתעֹוְררּות 
ְמַחל  ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני 
דֹוׁש  ְוַהּקָ ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ֶנְגּדֹו  ּכְ ע  ּוָפׁשַ ָחָטא  הּוא  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ַעל  לֹו 
ה  ָנה ַאּתָ ָ ָכל ַהּשׁ ֶאְמַחל ְלָך? ֲהֵרי ּבְ רּוְך הּוא ָיכֹול ַלֲענֹות לֹו 'ַמּדּוַע ׁשֶ ּבָ
ו ֶאְמַחל  ַעְכׁשָ ֶנֶגד ְרצֹוִני, ּוַמּדּוַע ׁשֶ ָך ּוִמְתַנֵהג ּכְ ִרירּות ִלּבְ הֹוֵלְך ַאַחר ׁשְ

ְלָך?

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ס  ְלַפּיֵ ר  ֶאְפׁשָ ּבֹו  ׁשֶ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ֵיׁש  ָאְמָנם 
ַלֲחֵברֹו  ר  ְיַוּתֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֲחָטָאיו.  ל  ּכָ ַעל  ָלָאָדם  ְמַחל  ּיִ ׁשֶ
ָבִרים ָהָרִעים  ַהּדְ ל  ּכָ ְוִיְמַחל לֹו ַעל  ְוַיֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו,  ֶנְגּדֹו  ּכְ ָחָטא  ׁשֶ
ַאֲהַבת  ִלּבֹו  ּבְ ְוַיְכִניס  ּבֹו  ִמּלִ ְנָאה  ַהּשִׂ ֶאת  ְוַיְרִחיק  לֹו,  ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ
ם ּבֹו ַמֲאַמר ֲחַז"ל )ראש  ְך ִיְתַקּיֵ ָרֵאל. ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׂשְ ָרֵאל ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ִיׂשְ
ְוַאף  ָעיו',  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  לֹו  ַמֲעִביִרים  ִמּדֹוָתיו  ַעל  ֲעִביר  ַהּמַ ל  'ּכָ יז(:  השנה 

עּוָצה ְלָכל ָאָדם  רּוְך הּוא ִיְמַחל לֹו ַעל ֲחָטָאיו. ְוזֹו ָהֵעָצה ַהּיְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְוַעל  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ָחָטא  ׁשֶ ְלֵרֵעהּו  ְוִיְסַלח  ְמַחל  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ין ַעל  ַהּדִ יֹום  ּבְ ֵצל  ְלִהּנָ

ְוִיְמַחל לֹו.  ִיְסַלח  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ָנה  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ  ַמּדּוַע ַמְפִטיִרים 
ּוְפִניָנה  ה  ַחּנָ ַעל 

ַהְפָטָרה  ּבַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ לר"ה(,  )דרשות  ִזיָע"א  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ְוָכַתב 
ּוְפִניָנה )שמואל א, יז(,  ה  ַחּנָ ל  ׁשֶ ִסּפּוָרּה  ָנה קֹוְרִאים ֶאת  ָ ַהּשׁ יֹום רֹאׁש  ּבְ
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ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ְיָלִדים  ָהיּו  ה לֹא  ּוְלַחּנָ ְיָלִדים,  ה  ַהְרּבֵ ָהיּו  ִלְפִניָנה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְך. ּכָ ה ַעל  ְלַחּנָ ּוְפִניָנה ֵהִציָקה ְמאֹד 

ְוֶזה  ְך.  ּכָ ַעל  ָלּה  ָמֲחָלה  ְולֹא  ִניָנה  ּפְ ַעל  ְמאֹד  יָדה  ִהְקּפִ ה  ַחּנָ ה  ְוִהּנֵ
הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְראּוָיה  ַעְצָמּה  ֶאת  ָמְצָאה  לֹא  ה  ַחּנָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ
ִמְתַנֵהג  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ָאָדם  ל  ּכָ נֹוֵהג ִעם  ר  ֲאׁשֶ
ְוָלֵכן  ן.  ּבֵ ָלּה  ן  ְוִיּתֵ ין  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ֶחֶסד  ּה  ִעּמָ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלתֹו,  ִעם 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְטָענֹות  ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ָלה  ּלְ ִהְתּפַ ִהיא 
ן  ּבֵ ָלּה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָתּה  ְתִפּלָ ּבִ ִלְפעֹל  ָרְצָתה  ה  ַחּנָ י  ּכִ ע"ב(.  לא  )ברכות  ֲחַז"ל 
ַעל  יָדה  ִהְקּפִ ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ֵהִביָנה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוִדין,  ְטָענֹות  ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ

ת ָהַרֲחִמים.  ִמּדַ ּבְ ָתּה  ִפּלָ ּתְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ה ְראּוָיה  ֵאיֶנּנָ ִניָנה, ׁשּוב  ּפְ

לֹא  ִניָנה  ּפְ ׁשֶ ָבה  ָחׁשְ ה  ַחּנָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהְיָתה,  ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ֵכן  ְוִיּתָ
ִמּדֹוֶתיָה  ְלַהֲעִביר ַעל  ְוָלֵכן ֵאין ָראּוי  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ יָה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ָנה  ּוְ ִהְתּכַ

ָלּה. ְוִלְמחֹל 

ה  ַחּנָ ל  ׁשֶ ָתּה  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ַמע  ׁשָ ַהּכֵֹהן  ֵעִלי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָכְך ָרַמז ָלּה ֵעִלי ַהּכֵֹהן,  י ּבְ לֹום", ּכִ ה: "ְלִכי ְלׁשָ ָבִנים, ָאַמר ְלַחּנָ ִלְזּכֹות ּבְ
ָמה  ַעל  ָלּה  ְמַחל  ּתִ א  ֶאּלָ ִניָנה  ּפְ ַעל  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ עֹוד  ֲחִזיק  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ
לֹום ְוַתֲעִביִרי ַעל  ְלִכי ְלׁשָ ר ּתֵ ֲאׁשֶ ּה. ְוהֹוִסיף ָלּה עֹוד, ּכַ ְגָעה ּבָ ִהיא ּפָ ׁשֶ
ַאְלּתְ ֵמִעּמֹו.  ׁשָ ר  ֵאָלֵתְך ֲאׁשֶ ׁשְ ָלְך ֶאת  ן  ִיּתֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמּדֹוַתִיְך, ָאז ה' ֱאלֵֹקי 
ל  ּלֵ ְצָטֵרְך עֹוד לֹוַמר 'ה' ֱאלֵֹקי ְצָבקֹות', ּוְלִהְתּפַ ּלֹא ּתִ ּוְבָכְך ָרַמז ָלּה ׁשֶ
ֵכן,  ִלְפֵני  ָלה  ּלְ ִהְתּפַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְבָיכֹול,  ּכִ ְוִדין  ְטָענֹות  ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ
ין  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ּה  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ְלַבּקֵ ּתּוַכל  ִהיא  א  ֶאּלָ

ן. ּבֵ ָלּה  ן  ְוִיּתֵ ת ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ּבְ

ּה, "ּוָפֶניָה לֹא ָהיּו ָלּה עֹוד"  ִהיא ָהְלָכה ְלַדְרּכָ ה ׁשֶ תּוב ַעל ַחּנָ ְוָלֵכן ּכָ
ָרמּוז  ּוְבָכְך  ָלּה עֹוד',  ָהיּו  ַזַעם לֹא  ל  ׁשֶ ִנים  'ּפָ "י:  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  יח(  )ש"א א 
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ְלִהְתַנֵהג  א  ֶאּלָ ִניָנה  ּפְ ַעל  יֹוֵתר  יד  ְלַהְקּפִ ַעְצָמּה לֹא  ַעל  ָלה  ִקּבְ ִהיא  ׁשֶ
מּוֵאל  ׁשְ  - ֵבן  ּבְ ה  ַחּנָ ִנְפְקָדה  ָאֵכן  ְוָאז  ין,  ַהּדִ ּוַרת  ִמּשׁ ִלְפִנים  ּה  ִעּמָ

ִביא.  ַהּנָ

ְך  ִמּכָ ְלַמד  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ זֹאת  קֹוְרִאים  ָאנּו  ְוָלֵכן 
ָרֵאל ְוַנֲעִביר ַעל ִמּדֹוֵתינּו,  ל ִיׂשְ ת ָהַרֲחִמים ִעם ּכָ ִמּדַ ְלִהְתַנֵהג ַאף ָאנּו ּבְ

ּוְמתּוָקה.  ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ ְוֵנָחֵתם  ֵתב  ְוִנּכָ יֵננּו  ּדִ ֶדק  ַלּצֶ ֵיֵצא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ִקיעֹות  ַלּתְ ִלין  ּבְ ִמּלֻ ָיָצא ַהחֹוֶזה  ַמּדּוַע לֹא 

ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ִזיָע"א,  ִלין  ּבְ ִמּלֻ ַהחֹוֶזה  ַעל  ּבַ ָהרה"ק  ֵאֶצל  ָהָיה  ה  ַמֲעׂשֶ
ִנְכַנס  ִלין  ֻלּבְ ּבְ ִמְדָרׁשֹו  ֵבית  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיעֹות  ּתְ
ְלַאַחר  ּנּו.  ִמּמֶ ָיָצא  לֹא  ְוהּוא  ַרב  ְזַמן  לֹו  ינּו  ִהְמּתִ ְוַהֲחִסיִדים  ְלַחְדרֹו, 
ֹוָפר.  ַהּשׁ ְתִקיעֹות  ּבִ ְוֵהֵחּלּו  ֵמַחְדרֹו  ִלין  ּבְ ִמּלֻ ַהחֹוֶזה  ָיָצא  ַרב  ְזַמן 
ת  ִסּבַ ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו  ִלין  ּבְ ִמּלֻ ַהחֹוֶזה  ר  ִסּפֵ ה  ִפּלָ ַהּתְ ָמה  ּיְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ
י  ּתִ ׂשְ ִקיעֹות, ְוָכְך ָאַמר ָלֶהם: ִחּפַ ֶחֶדר ְזַמן ַרב ִלְפֵני ַהּתְ ִהְתַמְהְמהּותֹו ּבַ
ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ה טֹוב  ַמֲעׂשֶ אֹו  ִמְצָוה  ֵאיזֹו  ַעְצִמי  ּבְ
סּול ּוְפָגם,  ה טֹוב ָמָצאִתי ֵאיֶזה ּפְ ָכל ַמֲעׂשֶ י ּבְ ְולֹא ָמָצאִתי ְמאּוָמה, ּכִ

ֹוָפר. ַהּשׁ ל ָלֵצאת ִלְתִקיַעת  ָהִייִתי ְמֻסּגָ ְוָלֵכן לֹא 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ילֹות,  ַהּלֵ ַאַחד  ּבְ י  ִעּמִ ָהָיה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ְלַיד  ָהיּו  ׁשֶ ָעָרה  ְוַהּקְ ֶפל  ֵמַהּסֵ ָיַדִים  ִלּטֹל  ְוָרִציִתי  ָנִתי  ְ ִמּשׁ י  ִהְתעֹוַרְרּתִ
ָעה  ׁשָ ּבְ ִדּיּוק  ּבְ ִהְתעֹוֵרר  ַאף הּוא  ׁשֶ נֹוָסף  ָאָדם  ם  ׁשָ ָהָיה  ה  ְוִהּנֵ ִתי,  ִמּטָ
א  ְיַמּלֵ ד  ִמּיָ הּוא  ׁשֶ ְוִהְבִטיַח  ֶזה,  ֶפל  ִמּסֵ ָיָדיו  ִלּטֹל ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ זֹו, 

ִלי. ִויִביֵאם  ים  ֶפל ַמִים ֲחָדׁשִ ּסֵ ּבַ

ָעה  ׁשָ ֲחִצי  עֹוד  לֹו  יִתי  ִחּכִ א,  ּבָ לֹא  ְוהּוא  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ לֹו  יִתי  ִחּכִ
אֶֹפק.  ָלל ּבָ ה לֹא ִנְרָאה ּכְ ָעה נֹוֶסֶפת ְוַהּלָ ָבר ׁשָ א, ְוָעְבָרה ּכְ ְוהּוא לֹא ּבָ
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ֶאת  ז  ַבְזּבֵ ּמְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָעָליו,  יד  ַאְקּפִ ׁשֶ אֹוִתי  ְכֵנַע  ְלׁשַ ה  ִנּסָ ָהָרע  ֶצר  ְוַהּיֵ
ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ְללֹא  ִתי  ּטָ ִמּמִ ָלקּום  ָיכֹול  ֵאיִני  ְגָללֹו  ּבִ ׁשֶ ָקר,  ַהּיָ י  ְזַמּנִ
ָחְלָפה  ּוְכָלל.  ָלל  ּכְ ָעָליו  יד  ּוְלַהְקּפִ ִלְכעֹס  ּלֹא  ׁשֶ ִעּמֹו  י  ִנְלַחְמּתִ ַוֲאִני 
ְלָהִביא  ה  ַהּלָ ר  ִנְזּכַ ַרב  ְזַמן  ְלַאַחר  ְוַרק  ָעה,  ׁשָ ְועֹוד  נֹוֶסֶפת  ָעה  ׁשָ ֲחִצי 
ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ה  ִנּסָ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ָיַדִים.  ִלּטֹל  ֵדי  ּכְ ֶפל  ְוַהּסֵ ָעָרה  ַהּקְ ֶאת  ִלי 
י  ַעְסּתִ ּכָ ְולֹא  ָידֹו  ּבְ ָעְלָתה  לֹא  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך  ָעָליו,  יד  ְלַהְקּפִ ְלַפּתֹוֵתִני 
ְוָיָצאִתי  י  ְעּתִ ּדַ ָנָחה  ֶזה  ִסּפּור  ּבְ י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ּוְכׁשֶ ָלל.  ּכְ ָעָליו  י  ְדּתִ ִהְקּפַ ְולֹא 

ִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר. 

ין  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ה ָלֵצאת  ְסֻגּלָ ָהַאְחדּות - 

ָנה, ָאנּו  ָ מּוָכה ְלרֹאׁש ַהּשׁ ת ַהּסְ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ ה  י: ִהּנֵ ִליׁשִ ַטַעם ׁשְ
תכח(,  )סימן  שו"ע  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִבים  ִנּצָ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  ְלַאְחדּות  רֹוֶמֶזת  זֹו  ה  ּוָפָרׁשָ
ִלְפֵני  ֶכם  ּלְ ּכֻ ַהּיֹום  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  א(  )תנחומא  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל 
סֹופֹו ּוְלָמֳחָרת הּוא ׁשּוב ֵמִאיר  יְך ּבְ ַהּיֹום ַמְחׁשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה' ֱאלֵֹקיֶכם" - ּכְ
ְך  חֹׁשֶ ּבְ רּוִיים  ׁשְ ֵהם  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ַאף  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ם  ּגַ ְך  ּכָ ָחָדׁש,  אֹור  ּבְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶהם,  ְלָהִאיר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִתיד  ּסֹוף  ּבַ ַוֲאֵפָלה, 
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ זֹאת  ְוָכל  עֹוָלם",  ְלאֹור  ה'  ָלְך  "ְוָהָיה  יט(  ס  )ישעיה 

ה ַאַחת.  ּוַבֲאֻגּדָ ַאְחדּות  ּבְ ִיְהיּו 

ְבָרם  ְלׁשָ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְקֵני סּוף,  ל  ׁשֶ ַלֲחִביָלה  ּדֹוֶמה,  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ְלַבּדֹו.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִנְמָצִאים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק 
ָרֵאל,  ם ִיׂשְ ְך ּגַ ְבָרם. ּכָ ִנים ָואֶֹפן ְלׁשָ ׁשּום ּפָ ר ּבְ ו, ִאי ֶאְפׁשָ ְקׁשּוִרים ַיְחּדָ
ְבָרם  ּוְלׁשָ ָחם  ְלַנּצְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוְבַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ רּוִיים  ׁשְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְדָרׁש.  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ עֹוָלם. ַעד  ּבָ ׁשּום אֶֹפן  ּבְ
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אֹור  ַהּמָ יֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  ַהּתֹוְלדֹות  ַנַחל,  ָהַעְרֵבי  ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶכם  ּלְ ּכֻ ַהּיֹום  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ֶאת  לֹמֹה,  ׁשְ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ ֶמׁש  ָוׁשָ
הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְליֹום  רֹוֵמז  "ַהּיֹום"  ה  ְוִהּנֵ ֱאלֵֹקיֶכם",  ה'  ִלְפֵני 
ל  ׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָרמּוז  ְוָכאן  רלא(,  פנחס  בזוה"ק  )כמובא  ֲחַז"ל  ּבַ ְך  ּכָ ִנְקָרא 
ְוָלֵכן  דֹול.  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ִלְהיֹות  ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
יֹום  קּוָמה ּבְ ְהֶיה ָלֶכם ּתְ ּתִ ְרצּו ׁשֶ רּוׁשֹו ִאם ּתִ ּפֵ ִבים", ׁשֶ ם ִנּצָ תּוב "ַאּתֶ ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֹאת  קּוָמה(,  ּתְ ׁשֹון  ִמּלְ ִבים'  'ִנּצָ "י  ִ ַרּשׁ ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  )ּכְ ין  ּדִ ּבַ ִלְזּכֹות  ין  ַהּדִ
לֹום,  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֱאלֵֹקיֶכם"  ה'  ִלְפֵני   - ֶכם  ּלְ "ּכֻ ְהיּו  ּתִ
 – ְקבּוצֹות  ר  ְלֶעׂשֶ ִקים  ִמְתַחּלְ ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ים  ָהֲאָנׁשִ ל סּוֵגי  ּכָ ִעם 
יֹום  ּבְ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ֻגּלָ ַהּסְ ְוזֹוִהי  ְוכּו',  ְבֵטיֶכם  ׁשִ יֶכם,  ָראׁשֵ

ין. ַהּדִ

ים  ֲעַצּבִ "ֲחבּור  סּוק  ַהּפָ ַעל  יז(,  שופטים  )תנחומא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ַאְחדּות  ּבְ רּוִיים  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יז(,  ד  )הושע  לֹו"  ח  ַהּנַ ֶאְפָרִים 
דֹורֹו  ּבְ ְוָלֵכן  ֲעֵליֶהם.  ְלַקְטֵרג  ְיכֹוָלה  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֵאין  יֵניֶהם  ּבֵ ּוְבַאֲהָבה 
ָהָיה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲאָבל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ָהיּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְחָאב  ל  ׁשֶ
ְוׂשֹוְנֵאיֶהם  אֹוְיֵביֶהם  ל  ּכָ ֶאת  ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם  ּבְ חּו  ִנּצְ יֵניֶהם  ּבֵ לֹום  ׁשָ

י ָרָעָתם. ּוְמַבְקׁשֵ

מּוָכה  ַהּסְ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ִבים  ִנּצָ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ִמיד  ּתָ ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ִמיָרה  ְ ְוַהּשׁ ַהֲהָגָנה  ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ז  ְלַרּמֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש 
ִהיא  ין,  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ָלֵצאת  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ְוָהֵעָצה  ין,  ַהּדִ יֹום  ִלְפֵני 
ְבֵטיֶכם  ׁשִ יֶכם  ָראׁשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוַאֲהָבה  ַאְחדּות  ּבְ ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ
ֵלב ֶאָחד  ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ם ּכְ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ז ׁשֶ ָרֵאל", ְלַרּמֵ ִזְקֵניֶכם "ְוָכל ִאיׁש ִיׂשְ

ּוְמתּוָקה.  ָנה טֹוָבה  ּוְלׁשָ ֵלָמה  ׁשְ ִיְזּכּו ִלְתׁשּוָבה  ְך ֵהם  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל   -

ְפֶאֶרת  ַעל "ַהּתִ ּבַ לֹמֹה ֵמָרדֹוְמְסק ִזיָע"א  י ׁשְ ַרּבִ ֵאר ָהרה"ק  ּבֵ ּוָבֶזה 
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ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול  ֲחצְֹצרֹות  "ּבַ ו(  )תהלים צח  סּוק  ַהּפָ ֶאת  לֹמֹה",  ׁשְ
ֵרעּות  ּבְ ְהיּו  ּתִ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים  ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ה'",  ֶלְך  ַהּמֶ
לֹוַמר  ם" ּכְ ֵ ֶלְך ַהּשׁ ְהיּו: "ִלְפֵני ַהּמֶ אי ּתִ ַוּדַ ְך ּבְ יֵניֶכם, ַעל ְיֵדי ּכָ ְוַאְחדּות ּבֵ

ין.  ַהּדִ יֹום  ּבְ ִאים  ַזּכָ ְזּכּו ָלֵצאת  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ַבׁש ְיהּוִדי ָמתֹוק יֹוֵתר ִמּדְ

רֹאׁש  ֵליל  ְסעּוַדת  ּבִ ִזיָע"א,  לֹמֹה  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַהּתִ ַעל  ּבַ ַעם  ּפַ ב  ָיׁשַ
ְקֵצה  ה ּבִ ְדָבׁש, ְוִהּנֵ ּפּוַח ּבִ ֵדי ִלְטּבֹל ֶאת ַהּתַ ַבׁש ּכְ ָנה, ְולֹא ָהָיה לֹו ּדְ ָ ַהּשׁ
ָהָיה ָרחֹוק ִמּכֹל ְוָכל ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ָהַלְך ֵאָליו  ב ְיהּוִדי ׁשֶ ְלָחן ָיׁשַ ֻ ַהּשׁ
ַבׁש,  ָך ָמתֹוק יֹוֵתר ִמּדְ לֹמֹה ְוָאַמר לֹו, ְיהּוִדי ָיָקר ִהּנְ ְפֶאֶרת ׁשְ ַעל ַהּתִ ּבַ
ּפּוַח  ּתַ ֶזה  ה  ִהּנֵ אֹוְמרֹו  ּבְ ְיהּוִדי  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ַעל  ּפּוַח  ַהּתַ ֶאת  ם  ׁשָ
טֹוָבה  ָנה  ׁשָ ָעֵלינּו  ׁש  ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ ָרצֹון  "ְיִהי  ׁש  ּוִבּקֵ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָאז  ְדָבׁש,  ּבִ

ְדַבׁש".  ּכִ ּוְמתּוָקה 

ְוֵאין  ָלל -  ּכְ ּבַ ִנְכָלל  ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַעל 
יִנים ּדִ ׁשֹוִרים ָעָליו 

ין,  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ָלֵצאת  ר  ֶאְפׁשָ ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ין  ַהּדִ יֵמי  ּבִ ָהֵעָצה  ר  ְוִעּקַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ּוְבַאְחדּות ִעם  ַאֲהָבה  ּבְ ֵלל  ִיּכָ ל ֶאָחד  ּכָ ׁשֶ ְיֵדי  ִהיא ַעל 
ַעל  ּזֹאת  ׁשֶ )כתבי הסבא מקלם סימן כט(,  ַזַצ"ל  ֶלם  ִמּקֶ א  ּבָ ַהּסַ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי 
ְיָכְלּתֹו  ִפי  ּכְ ָלל  ַהּכְ ִעם  ְלֵהיִטיב  ַעְצמֹו  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ִנְכָלל  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ אֹו  רּוָחִנּיּות  ּבְ ָממֹונֹו  ּבְ אֹו  גּופֹו  ּבְ

ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ אי  ַזּכַ ְך הּוא זֹוֶכה ָלֵצאת  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּבִ

ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  י  ּכִ ין,  ַהּדִ ׁשֹוֶרה  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ סּוק )במדבר כג כא(: "לֹא ִהּבִ ַהּפָ
ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּבֹו".  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  ִעּמֹו  ֱאלָֹקיו  ה' 
ְוָלֵכן  ְזֻכּיֹוֵתיֶהם,  ַעל  ַרק  א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  יט  ַמּבִ
י  ּכִ רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ִמיד ֲאהּוִבים ּוְרצּוִיים ִלְפֵני ַהּקָ ָרֵאל ֵהם ּתָ ִיׂשְ ַלל  ּכְ
ים ַהּטֹוִבים  ֲעׂשִ ֻכּיֹות ְוַהּמַ ִמיד ַרק ַעל ַהּזְ ל ּתָ ּכֵ רּוְך הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ֶהם.  ּלָ ׁשֶ

הּוא  ָנה ׁשֶ ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִזיָע"א ַמּדּוַע  ֶלם  א ִמּקֶ ּבָ ַהּסַ ֵאר  ּבֵ י ֶזה  ּפִ ְוַעל 
ְלָבִנים,  ָגִדים  ּבְ ִלְלּבֹׁש  ִריְך  ּצָ ׁשֶ תקפא(  סימן  )טור  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ין  ַהּדִ יֹום 
ָערּוְך.  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ְוָכְך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ס  ּוְלַכּבֵ ר  ּפֵ ְלִהְסּתַ ְוֵכן 
יֵננּו.  ּדִ ֶדק  ַלּצֶ ֵיֵצא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ָאנּו  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ זֹאת  ְוָכל 
ְקָוה  ּתִ ֵאין  ְמַעט  ּכִ יו,  ַמֲעׂשָ ֶאת  ָהָאָדם  ִיְבּדֹק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה 
ין?  ַהּדִ יֹום  ּבְ ִאים  ַזּכָ ֵצא  ּנֵ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ָאנּו  ְוֵכיַצד  ין,  ּדִ ּבַ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ִנְכָלל  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  אּור  ַהּבֵ א  ֶאּלָ
אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ֲעֵליֶהם,  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְוהּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ין,  ַהּדִ יֹום  ּבְ ִאים  ַזּכָ ִמיד  ּתָ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ י  ּכִ ִדינֹו,  ּבְ אי  ַזּכַ ֵיֵצא 

לֹום.  ְוׁשָ ין ַחס  ּדִ ַוֲעֵליֶהם ֵאין ָחל ׁשּום 

ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ ֵלל  יָפה ְלִהּכָ ית ֶהְעּדִ ּוַנּמִ ַהּשׁ
ָנִביא ת  ְרּכַ ִמּבִ יֹוֵתר 

יָעה  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ בשלח(,  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ר  ְמַסּפֵ ם  ּגַ ְוָכְך 
ֵני  ּוִמּפְ ָנה,  ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ִביא ָהָיה ֶזה  ַהּנָ ע  ית ֶלֱאִליׁשָ ּוַנּמִ ה ַהּשׁ ָ ָהִאּשׁ
ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ָלּה  ָבר  ּדָ ַהִאם  אֹוָתּה  ַאל  ׁשָ ִביא  ַהּנָ ע  ֱאִליׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ
עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו  ִלְפֵני  ָעֶליָה  ּוְלַהֲעִתיר  אֹוָתּה  ְלָבֵרְך  ַהִאם  לֹוַמר  ּכְ
יָבה  ֵהׁשִ ָבִנים,  ּבְ ֵקד  ְלִהּפָ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  –

ֶבת".  יֹׁשָ ָאנִֹכי  י  ַעּמִ תֹוְך  "ּבְ ְוָאְמָרה לֹו: 
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יֹום  ּבְ ׁשֶ ע,  ֶלֱאִליׁשָ לֹוַמר  ָהְיָתה  ית  ּוַנּמִ ַהּשׁ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַהּזַֹהר,  ּוְמָבֵאר 
ַעם  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ֲאִני  ַמֲעִדיָפה  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
רֹאׁש  ּבְ ִנְפָרד  ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ רֹוָצה  י  ְוֵאיֶנּנִ ַהּיֹום,  ֲעבֹוַדת  ּזֹו  ׁשֶ ּלֹו,  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ
אי  ַזּכַ ֵיֵצא ָהָאָדם  אי  ַוּדַ ּבְ ָלל,  ַהּכְ ְיֵדי ָהַאְחדּות ִעם  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָנה.  ָ ַהּשׁ
ה  ָ ִאּשׁ ָהְיָתה  ׁשֶ  - ית  ּוַנּמִ ַהּשׁ ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ּוֵפְרׁשּו  ין.  ַהּדִ יֹום  ּבְ
ִעם  ָהַאְחדּות  ֶאת  יָפה  ֶהְעּדִ  - ִביא  ּנָ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָקה  ְוַצּדִ דֹוָלה  ּגְ
ם. ְוזֹאת  ֵ ל ְנִביא ַהּשׁ ְרָכתֹו ׁשֶ ָנה, יֹוֵתר ִמּבִ ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ָרֵאל ּבְ ַלל ִיׂשְ ּכְ
ר  ה, ֲאׁשֶ ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל ָהַאְחדּות ִעם  ּכָֹחּה ׁשֶ ּגֶֹדל  ָיְדָעּה ֶאת  ּבְ
אי  ַזּכַ יֹוֵצא  ְוהּוא  ָהָאָדם  ֵמַעל  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ אי  ַוּדַ ּבְ ָיָדּה  ַעל 

ין.  ּדִ ּבַ

ְוֵרעּות  ל ַאְחָוה  רּוָעה - יֹום ׁשֶ ּתְ יֹום 

סּוק:  ַהּפָ רּוׁש  ּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ִזיָע"א,  א  ְנְטׁשָ ִמּלִ ֵלָמה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  עֹוָלה  ין  ַהּדִ ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ְתרּוָעה",  ּבִ ֱאלִֹקים  "ָעָלה 
ָרֵאל  ין ִיׂשְ ָנם ּבֵ ׁשְ ּיֶ לֹוַמר ַעל ְיֵדי ָהַאֲחָוה ְוָהֵרעּות ׁשֶ רּוָעה, ּכְ ַעל ְיֵדי ַהּתְ
ְלָחן ָערּוְך )סימן תקפג(  ֻ ּשׁ ַתב ּבַ ֵכן ּכָ ּלָ יִקים, ׁשֶ ּדִ ַלֲחֵברֹו. ְוהֹוִסיפּו עֹוד ַהּצַ
ְלִסיָמן  ֲחמּוִצים  ְולֹא  ְמתּוִקים  ָבִרים  ּדְ ַרק  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ אֹוְכִלים  ׁשֶ
ל ְלִהְתַנֵהג  ּדֵ ּתַ ָנה ֵיׁש ְלִהׁשְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ י ּבְ ז ּכִ ָנה. ְוזֹאת ְלַרּמֵ ָ טֹוב ְלָכל ַהּשׁ
י  ּכִ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  טֹוב  ִסיָמן  ֵיׁש  ּוְבָכְך  ְלֵרֵעהּו,  ֶאָחד  ּוְבֵרעּות  ְמִתיקּות  ּבִ

יִנים. ַהּדִ ל  ּכָ יִקים ֶאת  ָכְך ַמְמּתִ ּבְ

ִלְלמֹד ֵמָהִאּסּור  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֲחֵיי ָאָדם,  ם  ׁשֵ ּבְ רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
טֹוב  ְלִסיָמן  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֲחמּוִצים  ָבִרים  ּדְ ֶלֱאכֹל 
ֹראׁש  ּבְ ַעס  ִמּכַ ְמאֹד  ֵהר  ְלִהּזָ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ָוחֶֹמר  ל  ּקַ ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְלָכל 
ְלִסיָמן  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָנה,  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ִאּסּורֹו  ּגֶֹדל  ַבד  ִמּלְ ְוזֹאת  ָנה,  ָ ַהּשׁ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ טֹוב ְלָכל 
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ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ִלְזּכֹות  ִחיָדה  ַהּיְ ָהֵעָצה 

מּוָסר  יַחת  ׂשִ ַזַצ"ל  ַלּבֹוְדָקא  ִמּסְ א  ּבָ ַהּסַ א  ָנׂשָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵליל  ּבְ
ל  ּכָ ב  ִנּצָ ּבֹו  ין  ַהּדִ עֶֹמק  ַעל  ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא  ׁשֶ ּכְ יָבתֹו,  יׁשִ ּבִ
ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ חֹוָבתֹו  ְוַעל  ין,  ַהּדִ יֹום  ּבְ ְיהּוִדי 

יֹום ָקדֹוׁש ֶזה.  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ְוַלֲעׂשֹות  ַמִים  ׁשָ

ִחיָדה  ָהֵעָצה ַהּיְ יָחה ְמעֹוֶרֶרת זֹו ָאַמר ָהַרב, ׁשֶ ל ׂשִ ִסּיּוָמּה ׁשֶ ה ּבְ ְוִהּנֵ
ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ִהיא  ין  ַהּדִ יֹום  ּבְ ֵצל  ְלִהּנָ
ִנים  ַמִים ָיִאירּו לֹו ּפָ ָ ַאף ִמּשׁ ְך ֻמְבָטח ָהָאָדם ׁשֶ ַעל ְיֵדי ּכָ ֶאת ֲחֵבָריו, ׁשֶ

ַוֲחִתיָמה טֹוָבה.  ּוְכִתיָבה  ּוְמתּוָקה  ָנה טֹוָבה  ׁשָ ּבְ ֵרְך  ְלִהְתּבָ ה  ְוִיְזּכֶ

ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ל  ל ׁשֶ ּזָ ַהּמַ

יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָעלּול  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ַעס  ַהּכַ ׁשֶ ִלים,  ַהְמֻקּבָ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ֵיׁש  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְוָלֵכן  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ל ָהָאָדם  ׁשֶ לֹו  ַמּזָ ְלָרָעה ַעל 
ַגע ּבֹו, ְוֶלֱאהֹב  ּפָ ָעִסים, ְוִלְמחֹל ְלָכל ִמי ׁשֶ ֵפדֹות ְוַהּכְ ל ַהּקְ ְלָהִסיר ֶאת ּכָ

ָקה.  ּוְמתוּ ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ ה  ִיְזּכֶ ְיֵדי ֶזה הּוא  ְוַעל  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ

ָברֹות ֵבית ַהּקְ ּבְ ן ֶהָחִסיד  ָיׁשַ  ַמּדּוַע 
ָנה  ָ ֵליל ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ

ֶלָעִני  ְצָדָקה  ַתן  ּנָ ׁשֶ ֶאָחד  ָחִסיד  ַעל  יח(,  )ברכות  ִרים  ְמַסּפְ ֲחַז"ל 
ְוָהָיה  ּצֶֹרת  ּבַ ַנת  ׁשְ זֹאת  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ָזָהב  יָנר  ּדִ
ַמּדּוַע  אֹותֹו  ְוִצֲעָרה  ִהְקִניָטה  ּתֹו  ְוִאׁשְ ֶהָחִסיד,  ל  ׁשֶ ְסּפֹו  ּכַ ל  ּכָ ֶזה 
ְוָהַלְך  ְמאּוָמה,  ְלַעְצמֹו  ִאיר  ִהׁשְ ְולֹא  ים  ַלֲעִנּיִ ְסּפֹו  ּכַ ל  ּכָ ֶאת  ָנַתן  הּוא 
ַמע  ׁשָ ם  ְוׁשָ ָברֹות,  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵליל  ּבְ ִליׁשֹן  ָחִסיד  אֹותֹו 
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ַעל  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִנְגַזר  ָמה  ִני  ֵ ַלּשׁ ֶאָחד  ִרים  ְמַסּפְ ִתים  ַהּמֵ ֶאת  ְיָלה  ּלַ ּבַ
יל  ְלַהּצִ יַצד  ּכֵ ָיַדע  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  אֹוָתּה,  ִלְזרֹוַע  ַדאי  ּכְ ּוָמַתי  בּוָאה  ַהּתְ
ר עֹׁשֶ ּבְ ר  ֵ ִהְתַעּשׁ ְוהּוא  זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ בֹון  ֵמָהִרּקָ ָלה  ִנּצְ ְוִהיא  בּוָאתֹו  ּתְ  ֶאת 

ַרב. 

ַזַצ"ל )אור ישראל סימן כו(,  ְנט  ּלַ ִמּסַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְך  ּכָ ַאל ַעל  ְוׁשָ
ְתבּו  ּכָ ֲהֵרי   - ָברֹות  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵליל  ּבְ ֶזה  ָחִסיד  ן  ָיׁשַ יַצד  ּכֵ
ן  ּוְמֻסּכָ ג(,  )חגיגה  ׁשֹוֶטה  הּוא  ׁשֶ ִסיָמן  ָברֹות  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ן  ַהּלָ ׁשֶ ֲחַז"ל 

לֹום )סנהדרין סה(. ְוׁשָ ֶרה ָעָליו רּוַח ֻטְמָאה ַחס  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ

ָחִסיד  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ְנט  ּלַ ִמּסַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ּוְמָתֵרץ 
ָיבֹוא  הּוא  א  ּמָ ׁשֶ ָחִסיד  אֹותֹו  ׁש  ָחׁשַ ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ֶעֶרב  ּבְ אֹותֹו  ִצֲעָרה 
יֵמי  ּבִ ָדה  ְוַהַהְקּפָ ַעס  ְוַהּכַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּתֹו  ִאׁשְ ַעל  ְוִלְכעֹס  יד  ְלַהְקּפִ
יד  ּוַמְקּפִ ּכֹוֵעס  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  הּוא  ָנה  ַסּכָ ין  ַהּדִ
ַאף  ׁשֶ ָעָליו  ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָעלּול  ין,  ַהּדִ יֵמי  ּבִ ֲחֵברֹו  ַעל 
ְלָכל  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ן  ּוְמֻסּכָ ין,  ּדִ ּבַ ִעּמֹו  ם  ּגַ קּו  ִויַדְקּדְ רֹום  ּמָ ּבַ ידּו  ַיְקּפִ ָעָליו 

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָברֹות,  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ְוָקא  ּדַ ִליׁשֹן  ֶזה  ָחִסיד  ָהַלְך  ְוָלֵכן 
ַעל  ַעס  ְוַהּכַ ָדה  ֵמַהַהְקּפָ ֵצל  ִיּנָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יָתה,  ַהּמִ יֹום  ֶאת  ִיְזּכֹר  ְך  ּכָ
ָברֹות  ַהּקְ ֵבית  ּבְ ְלַבּדֹו  ִליׁשֹן  ֶזה  ָחִסיד  מּוָכן  ָהָיה  ְך  ּכָ ִביל  ּוִבׁשְ ּתֹו,  ִאׁשְ
ֶהָעצּום  ַחד  ַהּפַ ַאף  ְוַעל  ֶזה,  ָדָבר  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 
ין  ַהּדִ יֵמי  ּבִ ְוַכַעס  ָדה  ְלַהְקּפָ ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ זֹאת  ְוָכל  ָכְך,  ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ּה.  ּלָ ָנהּכֻ ָ ַהּשׁ לֹום ְלָכל  ְוׁשָ ה ִסיָמן ַרע ַחס  ּזֶ ׁשֶ

יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַעל 

ַעם  ּבְ ׁשֶ ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ֹוָפר  ּשׁ ּבַ ה  ְוִהּנֵ
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מֹו  ּכְ ַלֲחָסִדים.  זֹוִכים  ְוֵהם  ֵמֲעֵליֶהם  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְתְקעּו ְולֹא  ָהל ּתִ סּוק "ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהּקָ ַתב ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַעל ַהּפָ ּכָ ׁשֶ
ּוְתרּוָעה  ַלֲחָסִדים  רֹוֶמֶזת  ִקיָעה  ּתְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ָתִריעּו", 
ִיְהיּו  ָהל ְוֵהם  ְקִהיל ֶאת ַהּקָ ּתַ ְיֵדי ׁשֶ ַעל  ז ׁשֶ רֹוֶמֶזת ְלִדיִנים. ְוהּוא ְמַרּמֵ
ֲעֵליֶכם  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָתִריעּו",  "ְולֹא  ַלֲחָסִדים,  ְזּכּו  ּתִ ְמֻאָחִדים 
סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  נֹוָסף  ְוֶרֶמז  ָהַאְחדּות.  ְיֵדי  ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ְתקּו  ִיּמָ א  ֶאּלָ יִנים,  ּדִ
ָיׁשּוב  ָהַאְחדּות,  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַאִחים,  ָך, ר"ת  ֵמַעּמְ ָך  ַאּפְ ֲחרֹון  ָיׁשּוב 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְוַרֲחִמים ַעל  כּו ֲחָסִדים  ׁשְ ְוִיּמָ יִנים  ְוַהּדִ ל ֲחרֹון ָהַאף  ּכָ

ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ּלּות ָהַאְחדּות   ִהְתּגַ
ֹוָפר ִקיעֹות ַהּשׁ ּתְ ְיֵדי  ַעל 

ָרה  ֲעׂשָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ השנה(,  ראש  )הלכות  ָהַאּבּוְדְרָהם  ַתב  ּכָ ְרִביִעי:  ַטַעם 
הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  ִלְתִקיַעת  ּוְרָמִזים  ְפִקיִדים  ּתַ
ַתב  ּכָ ְוֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנְדֵחי  ל  ּכָ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ֹוָפר  ַהּשׁ ת  ֻעּלַ ּפְ
רֹאׁש  ֹוָפר ּבְ ִקיעֹות ַהּשׁ ל ּתְ ְפִקיָדן ׁשֶ ּתַ מֹוַהְרָנ"ת )ליקו"ה ברכת הראיה ד(, ׁשֶ
ָאנּו אֹוְמִרים  מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ַעם ִיׂשְ לֹום ְוַאְחדּות ּבְ ָנה הּוא ְלַהְרּבֹות ׁשָ ָ ַהּשׁ
ֻלּיֹוֵתינּו', ְוזֹאת  ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ה ּתְ ִפּלָ ּתְ ּבַ
ְנפֹות  ע ּכַ ַאְרּבַ רּו ּבְ ּזְ ָרֵאל ְוִהְתּפַ לּו ִיׂשְ ְגָלָלּה ּגָ ר ּבִ ה ֲאׁשֶ ּבָ ל ַהּסִ ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ַהִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ ַרק  ִהיא  ָהָאֶרץ, 
ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ְפִקיָדּה  ּתַ ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ְוָלֵכן  ח(.  )יומא 

ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ְלַהְרּבֹות  ָאה  ּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵחי  ִנּדְ ל  ּכָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ץ ְלֶאֶרץ  ְלִהְתַקּבֵ לּוָתם  ִמּגָ ָרֵאל  ִיׂשְ ָיׁשּובּו  ָיָדם 

ְפסּוֵקי  ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ּוָבאּו  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיּתָ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ "ְוָהָיה  סּוק:  ַהּפָ ֶאת  ֹוָפרֹות,  ַהּשׁ
ַהר ַהּקֶֹדׁש  ֲחוּו ַלד' ּבְ ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ ָהאְֹבִדים ּבְ
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ְלַהְרּבֹות  הּוא  ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ל  ׁשֶ ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ם",  ָלִ ירּוׁשָ ּבִ
ֵבל  ל ַקְצוֹות ּתֵ ִחים ְוָהאֹוְבִדים ִמּכָ ּדָ ץ ֶאת ַהּנִ ָרֵאל ּוְלַקּבֵ ַעם ִיׂשְ לֹום ּבְ ׁשָ
ְוִהיא  דּוַע,  ּיָ ּכַ לֹום  ָ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ַעל  ְקרּוָיה  ִהיא  ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר 
סּוק:  ּפָ ּבַ ֹוָפרֹות  ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ִמים  ְמַסּיְ ְוָלֵכן  לֹום.  ׁשָ  - ִיְרָאה  ׁשֹון  ִמּלְ
י  ּכִ לֹוֶמָך",  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ֵגן  ּתָ ן  ּכֵ ִיְתָקע...  ֹוָפר  ּשׁ ּבַ ֱאלִֹקים  "ַוה' 
לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְלַהְרּבֹות  הּוא  ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ל  ׁשֶ ְוִעְנָיָנּה  ִמְצָוָתּה  ל  ּכָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְוָהַאְחדּות 

ָרֵאל ִיׂשְ ל  ִפי ׁשֶ ְוַהּיֹ ֵאר  ּלּות ַהּפְ ֹוָפר - ִהְתּגַ ַהּשׁ

ִקיַעת  ּתְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֱאֶמת  ַפת  ַהּשְׂ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ִקיַעת  ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ
ֵאר  ַרְך ִמְתּפָ ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲארּות ׁשֶ ה ַהִהְתּפָ ּלָ ָנה, ִמְתּגַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ
ל  ׁשֶ ם  ֵ ּשׁ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה  ַעּמֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ַח  ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ
ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְויִֹפי,  ֵאר  ּפְ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ׁשּוְפָרא,  ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ׁשֶ ֹוָפר  ַהּשׁ
ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּיִֹפי  ֵאר  ַהּפְ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ
ַהּטֹובֹות  ֻקּדֹות  ַהּנְ ַעל  ַרק  ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹו  ָעה  ּוְבׁשָ
כא(:  כג  )במדבר  סּוק  ַהּפָ ֶנֱאַמר  ֶזה  ְזַמן  ְוַעל  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּבֹו"  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  ָרֵאל...  ִיׂשְ ּבְ ָעָמל  ָרָאה  ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ָאֶון  יט  ִהּבִ "לֹא 
ל  ִקים ּכָ "י(, ְוַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ִנְמּתָ ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ מֹו ׁשֶ ׁשֹון ֵרעּות ְוַאְחדּות ּכְ הּוא ִמּלְ  )ׁשֶ

יִנים. ַהּדִ

ִקיעֹות  ַנת ַהּתְ ּוָ ּכַ  סֹוד 
ָכל ְיהּוִדי  ּבְ ׁשֶ ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב 

ַמח  ׂשְ ַהּיִ ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַלּצַ ָוִתיק  ּתֹוֵקַע  ַעל  ּבַ ַעם  ּפַ ִנְכַנס 
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נֹות  ּוָ ּכַ ֶאת  אֹותֹו  ד  ַלּמֵ ּיְ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ִזיָע"א,  ר  ַסְנּדֶ ֵמֲאֶלּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ד אֹוְתָך  י ָיכֹול ְלַלּמֵ י: ֵאיֶנּנִ י ּתֹוַרת ַהּסֹוד. ָעָנה לֹו ָהַרּבִ ִקיעֹות ַעל ּפִ ַהּתְ
ה  ַדְרּגָ ּבְ עֹוֵמד  ֵאיְנָך  ַוֲעַדִין  ים  ַרּבִ ָנִאים  ּתְ ים  רּוׁשִ ּדְ ְלָכְך  י  ּכִ ֵאּלּו,  נֹות  ּוָ ּכַ
ּסֹוד  ַדע ְלָך ׁשֶ י: ּתֵ יב לֹו ָהַרּבִ ֵדנּו ֵהׁשִ ַלּמְ ּיְ י ׁשֶ ַרּבִ ִהְפִציר ּבָ ֶ בֹוָהה זֹו. ִמּשׁ ּגְ
ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָנִתי  ּוָ ּכַ ְוֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַאֲהַבת  ִהיא  ִקיעֹות  ַהּתְ ַנת  ּוָ ּכַ
לֹא  ְוַאף  ַהּתֹוָרה,  יֵצי  ּוַמְרּבִ ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ְוַהֲחִסיִדים  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֶלֱאהֹב  ָנִתי ִהיא  ּוָ ּכַ א  ֶאּלָ ּוִמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  הּוִדים  ַהּיְ ֶלֱאהֹב ֶאת 
ִגים  ֻמּשָׂ ר ִמּבּורּות ְוחֶֹסר ְיִדיָעתֹו ּבְ יֹוֵתר, ֲאׁשֶ הּוִדי ָהָרחֹוק ּבְ ַאף ֶאת ַהּיְ
ַוֲאִפּלּו  ר,  ׁשֵ ּכָ אֹוֵכל  ֵאיֶנּנּו  ְוַאף  ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר  ֵאיֶנּנּו  ֲהדּות  ּיַ ּבַ ם  ִסיִסּיִ ּבְ
ּפּור  ּכִ יֹום  ֶזה  ָמה  ְיִדיָעה  ֵמֶחְסרֹון  ְוזֹאת  ָצם,  ֵאיֶנּנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ
ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִנְקָרא  ֶזה  ְיהּוִדי  ֶזה  ּכָ ְוֶלֱאהֹב  ְכָלל,  ּבִ
ֵמי  ִקיעֹות עֹולֹות ִלׁשְ ר ַעל ָידֹו ַהּתְ ָנה ֲאׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִקיעֹות ּבְ ַנת ַהּתְ ּוָ ּכַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ יִנים ֵמַעל ַעם  ַהּדִ ל  ּכָ יקֹות ֶאת  ּוַמְמּתִ ָמרֹום 

ֶלֱאהֹב  זֹו  בֹוָהה  ּגְ ה  ַדְרּגָ ּבְ י  ֵאיֶנּנִ י  ָלַרּבִ ְוָאַמר  ַהּתֹוֵקַע  ַעל  ּבַ ִהְפִטיר 
ֵאיְנָך  י ְלָך ׁשֶ י ְוָאַמְרּתִ ּתִ ּמְ ָבר ִהְקּדַ י ֲהֵרי ּכְ יב לֹו ָהַרּבִ ֶזה, ֵהׁשִ ַאף ְיהּוִדי ּכָ
ה זֹו ּוַמּדּוַע  ַדְרּגָ י ֲעַדִין ֵאיְנָך ּבְ ִקיעֹות ּכִ נֹות ַהּתְ ּוָ ָיכֹול ִלְלֹמד ֶאת סֹוד ּכַ

י. ּבִ ִהְפָצְרּתָ 

ַפע ֶ ְיִריַדת ַהּשׁ ְזַמן  ֹוָפר -  ִקיַעת ַהּשׁ ּתְ

ָנה ִהיא  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ַעת  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָעה זֹו  ׁשָ ּה. ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ַפע ׁשֶ ֶ ַעת ְיִריַדת ַהּשׁ ׁשְ
ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמָצא  לֹא  י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ

לֹום )עוקצין ג(. ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרָכה  ּבְ

דֹוׁש  ָרֵאל ֶאת ַהּקָ ֹוָפר ַמְמִליִכים ִיׂשְ ִקיַעת ַהּשׁ זֹאת ָועֹוד, ַעל ְיֵדי ּתְ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְלכּות  ְוַהּמַ ָהַאּבּוְדְרָהם.  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  הּוא  רּוְך  ּבָ
רּון ֶמֶלְך  תּוב )דברים לג ה(: "ַוְיִהי ִביׁשֻ ּכָ מֹו ׁשֶ יֵניֶהם, ּכְ ּבֵ לֹום ׁשֶ ָ ּשׁ לּוָיה ּבַ ּתְ
יֵניֶהם. לֹום ּבֵ "י: ְוׁשָ ִ ָרֵאל", ּוֵפֵרׁש ַרּשׁ ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ ּבְ

ּפֹ'ֶרה  ׁשֹ'ֶרׁש  בֹות:  ּתֵ י  ָראׁשֵ הּוא  ׁשֹוָפר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַרע  ְרׁשֹו  ְוׁשָ תֹו  ְנֻקּדָ ֶאת  עֹוֵקר  ֹוָפר  ַהּשׁ י  ּכִ ְו'ַלֲעָנה,  רֹ'אׁש 
ֶאָחד.  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  תֹו  ּוְנֻקּדָ ִניִמּיּותֹו  ּפְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶאָחד, 
ִתְפֶאֶרת  י  "ּכִ ִקיעֹות:  ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ְוֶזה 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּפְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַקְרֵנינּו",  רּום  ּתָ ּוִבְרצֹוְנָך  ה  ָאּתָ מֹו  ֻעּזָ

ֹוָפר.  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ִקיַעת ׁשֹוָפר ָטן ִמּתְ ַמּדּוַע ְמַפֵחד ַהּשָׂ

ה  ּזֶ ׁשֶ קדושים(,  )פרשת  ִזיָע"א  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַהּתֹוְלדֹות  ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ֹוָפר,  ִקיעֹות ַהּשׁ ָטן ֶאת ּתְ ר ׁשֹוֵמַע ַהּשָׂ ֲאׁשֶ ָנה ּכַ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּבְ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָתן  ֻאּלָ ּגְ ֵעת  יַע  ִהּגִ א  ּמָ ׁשֶ ְמַפֵחד  הּוא 
ָרֵאל  ְקעּו ִיׂשְ ם ּתָ ָעְבָרה ּגַ ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ יַצד ֵאינֹו זֹוֵכר ׁשֶ )ר"ה טז(. ְוִלְכאֹוָרה ּכֵ

ה? ֻאּלָ ַהּגְ יָעה  ִהּגִ ְולֹא  ׁשֹוָפר  ּבְ

ל  ּכָ ין  ּבֵ ְלַאְחדּות  ּגֹוֶרֶמת  ֹוָפר  ַהּשׁ ת  ֻעּלַ ּפְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ב  ָ ְמֻיּשׁ ּדִ ְתִקיעֹות  ּבִ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל,  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִרי  ָהִעּקָ ַהּגֹוֵרם  הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ֲחָטֵאי 
ִקיַעת  ּתְ ְיֵדי  ַעל  ְגֶרֶמת  ַהּנִ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ ֲחלֶֹקת  ַלּמַ
ֲאִחיָזה  לֹו  ֵאין  י  ּכִ ִקְטרּוגֹו,  ל  ּטֵ ּוִמְתּבַ ָטן  ַהּשָׂ ב  ִמְתַעְרּבֵ ֹוָפר,  ַהּשׁ
א(  א  פאה  )ירושלמי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֻאָחִדים,  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
ם  ִמְלַחְמּתָ חּו ּבְ ַאְחדּות, ֵהם ִנּצְ ָרֵאל ּבְ ָהיּו ִיׂשְ יֵמי ַאְחָאב ׁשֶ ְך ּבִ ֵני ּכָ ּפְ ּמִ ׁשֶ
ֹוָפר. ִקיַעת ַהּשׁ ֵעת ּתְ ל ִקְטרּוגֹו ּבְ ּטֵ ָנה ִמְתּבַ ָכל ׁשָ ֶאת אֹוְיֵביֶהם, ְוָלֵכן ּבְ
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ֵמָחָדׁש  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְמַפֵחד  ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ ְלָכְך  ם  ּגַ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָעְבָרה,  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֹוָפר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקעּו  ּתָ ׁשֶ י  ּפִ ִקיעֹות, ַאף ַעל  ֵמַהּתְ
ְטרּוג  ַהּקִ ֶאת  ל  ּוְמַבּטֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְמַאֵחד  ֹוָפר  ַהּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  י  ּכִ
ְיֵדי  ַעל  א  ּמָ ׁשֶ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְמַפֵחד  הּוא  ְוָלֵכן  ם.  ְחֻלְקּתָ ִמּמַ ּנֹוַצר  ׁשֶ
ל  ָתן ׁשֶ ֻאּלָ ֵלמּות, ְוָתבֹוא ּגְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ֹוָפר ִיְתַאֲחדּו ּכָ ּשׁ ִקיעֹות ּבַ ַהּתְ
ִקיַעת  ּתְ ֵעת  ּבְ ֵמָחָדׁש  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָטן  ַהּשָׂ ב  ִמְתַעְרּבֵ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ל ִקְטרּוָגיו.  ּכָ ִלים  ּטְ ּוִמְתּבַ ֹוָפר  ַהּשׁ

ָנה לֹא ִהְצִליחּו  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ִקיעֹות  ַמּדּוַע ַהּתְ

ּתֹוֵקַע  ּוַבַעל  ן  ַחּזָ ּכְ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ ִליָט"א  ׁשְ ִנים  ָהַרּבָ ַאַחד 
ר  ַוֲאׁשֶ ְמגּוָריו  ִעיר  ּבְ ים  ִזּיִ ְרּכָ ַהּמֶ ֶנֶסת  ּכְ י  ּתֵ ַהּבָ ַאַחד  ּבְ ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ּיָ ּבַ
ִקיעֹוָתיו  ּתְ ְוֶאת  ַהְמעֹוְררֹות  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ֲחִרים  ְמׁשַ ים  ַרּבִ
י  ִהְתַחְלּתִ ִנים  ָ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ִלי  ר  ִסּפֵ לּולֹות  ַהּצְ
ִקיעֹות  ַהּתְ ה ַמְבִחין ֲאִני ׁשֶ ָנה, ְוִהּנֵ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ִלי ּבְ ֶהְרּגֵ ֹוָפר ּכְ ּשׁ ִלְתקַֹע ּבַ
ָנה.  ׁשָ ְבָכל  ּכִ ּוְברּורֹות  ְצלּולֹות  יֹוְצאֹות  ְוֵאיָנן  ָיֶפה  עֹולֹות  ֵאיָנן  ָנה  ָ ַהּשׁ
ְוֵאיִני  ָחסּום,  הּו  ֶ ַמּשׁ ָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ַוֲאִני  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ה  ְמַנּסֶ ֲאִני 

ִנים. ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ ַמְצִליַח ִלְתקַֹע 

ת  ִחּלַ ּתְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ה  ְוִהּנֵ זֹאת,  ִלי  קֹוֶרה  ַמּדּוַע  י  ֵהַבְנּתִ לֹא 
ְלִמְנָהג  ר  ֶקׁשֶ ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ין  ּבֵ ִוּכּוַח  ָהָיה  ִקיעֹות  ַהּתְ
ָנה אֹו לֹא, ְוָכל  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ ם, ַהִאם ֵיׁש ִלְנהֹג אֹותֹו ּבְ ְמֻסּיָ
ד  ִמּיָ י  ֵהַבְנּתִ ֶוה.  ָ ַהּשׁ ָלֵעֶמק  יעּו  ִהּגִ לֹא  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ֶעְמָדתֹו  ּבְ ר  ּצֵ ִהְתּבַ ַצד 

ָנה. ָ ַהּשׁ ְתִקיעֹוַתי  ּבִ י  ְוַלּקֹׁשִ ה ְלחֶֹסר ַהְצָלָחִתי  ּבָ ַהּסִ ּזֹאת  ׁשֶ

ּמּוָבא  ׁשֶ ָלֶכם  ְדעּו  ּתֵ ָלֶהם:  י  ָאַמְרּתִ ָהל  ַלּקָ י  ַסְרּתִ ּמָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּדְ ּבַ
ֶאת  ְמעֹוְררֹות  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִקיעֹות  ַהּתְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ
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ַאֲהָבה  ּבָ ְועֹוְמדֹות  לּויֹות  ּתְ ְוֵהן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות 
יֵניֶכם  ּבֵ ִלימּו  ׁשְ ּתַ ׁשֶ ם  ִמּכֶ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוָבַאְחדּות 
ה  ּבָ ַהּסִ ֶאת  ּתֹוֶלה  ֲאִני  י  ּכִ ָלֶכם,  ָהָיה  ׁשֶ ּכּוַח  ּוִ ּבַ ֶוה  ָ ַהּשׁ ָלֵעֶמק  יעּו  ְוַתּגִ
יֵניֶכם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכּוַח  ּוִ ּבַ ַרק  ָנה,  ָ ַהּשׁ ָיֶפה  עֹולֹות  לֹא  ִקיעֹוַתי  ּתְ ׁשֶ ְלָכְך 

ִקיעֹות. ַהּתְ ִלְפֵני 

יֵניֶהם,  ּבֵ ֶוה  ָ ַהּשׁ ָלֵעֶמק  ד  ִמּיָ יעּו  ִהּגִ זֹאת,  ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ
יֵניֶהם.  ל ִוּכּוַח ּוַמְחלֶֹקת ּבֵ ִמְנָהג ֶאָחד ְללֹא ּכָ ֵהם נֹוֲהִגים ּבְ ְוֶהְחִליטּו ׁשֶ
ְבָכל  ִקיעֹות ִלְהיֹות ׁשּוב ְצלּולֹות ּוְברּורֹות ּכִ ן ָחְזרּו ַהּתְ ד ְלַאַחר ִמּכֵ ּוִמּיָ
ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִקיעֹות  ַהּתְ יַצד  ּכֵ חּוׁש,  ּבְ ִרי  ׂשָ ּבְ ַעל  ָרִאיִתי  ְך  ּכָ ָנה.  ׁשָ
ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ ְותֹוָצָאה  ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ל  ׁשֶ ֵסֶמל  ן  ִהּנָ

ם ָהַרב ֶאת ִסּפּורֹו. ִסּיֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ

ִקיעֹות  ַמּדּוַע ֵמָאה ַהּתְ
ל ֵאם ִסיְסָרא  ֵזֶכר ִליָבבֹוֶתיָה ׁשֶ ם  ִהּנָ

בשם  תוס'  ל"ג  )ר"ה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ׁשֹוֲאִלים,  ים  ַהְמָפְרׁשִ ה  ְוִהּנֵ
ׁשֹוָפר,  ְתִקיַעת  ּבִ "ֵמָאה קֹולֹות"  ִלְתקַֹע  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ הערוך(, 

ְיָבבֹות  ֵמָאה  ְכָתה  ּבָ ׁשֶ ִסיְסָרא  ֵאם  ל  ׁשֶ ּוְבִכּיֹוֶתיָה  ִליָבבֹוֶתיָה  ֵזֶכר 
ר  ים ֶאת ִמְסּפַ ּוַמּדּוַע עֹוׂשִ ְלָחָמה,  יַע ֵמַהּמִ ִהּגִ ָנּה ִסיְסָרא לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ל ֵאם ִסיְסָרא?  ֵאּלּו ׁשֶ ֵזֶכר ִליָבבֹות  ְוָקא  ּדַ ִקיעֹות  ַהּתְ

ְכָתה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ּוְמָבֲאִרים 
ֵני  ּבְ ִעם  ְלָחָמה  ֵמַהּמִ ָלבֹוא  ב  ִמְתַעּכֵ ָנּה  ּבְ ׁשֶ ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ִסיְסָרא  ֵאם 
ִיְמְצאּו  "ֲהלֹא  ל(:  ה  )שופטים  ָאְמָרּה  ּבְ ַעְצָמּה  ֶאת  ִנֲחָמה  ִהיא  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֶצַבע"  ִרְקָמה  ְצָבִעים  ַלל  ׁשְ ְלִסיְסָרא  ְצָבִעים  ַלל  ׁשְ ְוכּו'  ָלל  ׁשָ קּו  ְיַחּלְ
ְלַעְצָמּה  ָאְמָרה  ׁשֶ ִסיְסָרא,  ֵאם  ל  ׁשֶ ֶנָחָמָתּה  ל  ּכָ ָהְיָתה  ְוזֹו  ְוכּו', 
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קֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ ְלָחָמה.  ֵמַהּמִ ַרב  ָלל  ׁשָ ִעם  ַיְחזֹר  הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ַרת  ּצָ ׁשֶ ִהיא  ֶנָחָמתֹו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ֵאֶצל  ֶזה  ּכָ ָאסֹון 
ִסיְסָרא  ֵאם  ֲאָבל  ְך,  ּכָ ְבלּו  ּסָ ׁשֶ ים  ָנׁשִ עֹוד  ָנם  ְוֶיׁשְ ָצָרה,  ֲחִצי  ים  ַרּבִ
ְולֹא  ְלָחָמה,  ֵמַהּמִ ָנּה  ּבְ ְלָהִביא  ָעִתיד  ׁשֶ ָהַרב  ָלל  ָ ּשׁ ּבַ ַעְצָמּה  ִנֲחָמה 
ָהְיָתה ְך  ִמּכָ ְולֹא  מֹוָתּה  ּכְ ַהּסֹוְבלֹות  ֲאֵחרֹות  ים  ָנׁשִ ַעל  ָלל  ּכְ ָבה   ָחׁשְ

ֶנָחָמָתּה.

ְוָקא  ּדַ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִקיעֹות  ַהּתְ ֵמָאה  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ְוָלֵכן 
ַעם  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ר  ִנּכָ ֶהן  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִסיְסָרא,  ֵאם  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ִליָבבֹות  ֵזֶכר 
ֵאיָנם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְלֵבין  ַרְחָמִנים  ֵני  ּבְ ַרְחָמִנים  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ֶרת  ִנּכֶ ּוְבָכְך  ְך,  ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ַמֲעָלָתם  ה  ּלָ ִמְתּגַ ְלָכְך,  ֵזֶכר  ּתֹוְקִעים  ָאנּו  ׁשֶ
ֵרֵעהּו,  ל  ׁשֶ ָצָרתֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ּוִמְצַטֲעִרים  ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ְמֻאָחִדים  ם  ִהּנָ ׁשֶ
ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְך,  ּכָ ֵאיָנם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ת  ְלֻעּמַ ְוזֹאת 
ְוָקא ֵזֶכר ְלָכְך ֶאת ֵמָאה  ָרֵאל. ְוָלֵכן ּתֹוְקִעים ּדַ ל ַעם ִיׂשְ יִנים ֵמַעל ּכָ ַהּדִ

ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ ְתִקיעֹות  ּבִ ַהּקֹולֹות, 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ר ֶאת  ִלְזּכֹ רֹון -  ּכָ ַהּזִ יֹום 

ם  ִהּנָ ֲחַז"ל,  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
יׁש ֶאת ַצֲעָרם  יֹוֵתר ְלַהְרּגִ ּבְ ִלים  י ָיִמים ֵאּלּו ְמֻסּגָ ּכִ ּלֹו,  ּכֻ ָלל  ַרק ַעל ַהּכְ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ִהיא  ִניִמית  ַהּפְ הּוָתם  ּמַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ
ם  ִהּנָ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָועֹוד,  זֹאת  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ ִעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ָצִריְך  ָאָדם  ָלֵכן  ַמהּוָתם,  ּוְבֶעֶצם  ְפִניִמּיּוָתם  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְמַאֲחִדים 
ֵמֶהם  ִנְפָרד  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ ִעם  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ַאף  ְלִהְתַאֵחד 

ים.  ָרִטּיִ ַהּפְ ְצָרָכיו  תֹו ַרק ַעל  ְתִפּלָ ּבִ ׁש  ְיַבּקֵ ְולֹא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 
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ְפֶאֶרת  "ּתִ ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ֵמָרדֹוְמְסק  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ז  רֹון", ְלַרּמֵ ּכָ ַהּזִ ם "יֹום  ׁשֵ ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ָנה  ָ ֵכן ִנְקָרא ֹראׁש ַהּשׁ ּלָ לֹמֹה", ׁשֶ ׁשְ
ּוְלעֹוֵרר  ֶאָחיו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ִלְזּכֹר  ֶזה  יֹום  ּבְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ְיהּוִדי  ְלָכל 
טֹוָבה  ָנה  ְוׁשָ טּוב  ל  ּכָ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ֲעֵליֶהם  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ֲעֵליֶהם,  ַרֲחִמים 

ּוְמתּוָקה. 

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ ָמה  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה 
ל  ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכֹר ֱאלִֹקים ֶאת נַֹח ְוֵאת ּכָ סּוק )בראשית ה א(: "ַוּיִ ֶאת ַהּפָ
תֹו,  ִפּלָ ֵתבֹות ּתְ ם ּבְ ּלָ ּכֻ ּנַֹח ָזַכר ֶאת  ז ׁשֶ ָבה", ְלַרּמֵ ּתֵ ּבַ ר ִאּתֹו  ֵהָמה ֲאׁשֶ ַהּבְ
ָאנּו  ַאף  ְצִריִכים  ּנּו  ּוִמּמֶ ַרֲחִמים,  ֲעֵליֶהם  ׁש  ּוִבּקֵ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ

ְך.  ּכָ ִלְלמֹד ַלֲעׂשֹות 

ּלֹו ְולֹא ָעֵלינּו  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ִלים ַעל  ּלְ ַמּדּוַע ִמְתּפַ

ֵכן  ּלָ ׁשֶ ַזַצ"ל,  לֹוְיֶזְנּבּוְרּג  ִמּקְ ים"  ַחּיִ ַפע  ֶ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ְך  ּכָ ַעל  ְוהֹוִסיף 
'ּוְבֵכן  ַמִים:  ׁשָ ְלִיְרַאת  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ ָלל  ַהּכְ ַעל  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ
ּוַמּדּוַע ֵאין ָאנּו  ָראָת',  ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּכָ ְוֵאיָמְתָך ַעל  יָך  ל ַמֲעׂשֶ ּכָ ָך ַעל  ְחּדְ ּפַ ן  ּתֵ
ַרק  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ א  ֶאּלָ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ַעְצֵמנּו  ּבְ ָלנּו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ
ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ל  ָאְמרּו ֲחַז"ל "ּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ ּלֹו?  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ַעל 
ַעל  ַרק  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ֶזה  ּוְביֹום  צב(,  )ב"ק  ה"  ִחּלָ ּתְ ַנֲעֶנה  ֲחֵברֹו  ַעל 
ל  ּלֵ ָאָדם ִמְתּפַ ִפּלֹות ׁשֶ ְטרּוג ׁשֹוֵלט ַעל ַהּתְ ין ְוַהּקִ ֵאין ַהּדִ יָון ׁשֶ ָלל, ּכֵ ַהּכְ
ָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.  ִפּלֹוֵתינּו ּבְ לּו ּתְ אי ִיְתַקּבְ ַוּדַ ְך ּבְ ַעל ֲחֵברֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ָמֵעאל  ְוִיׁשְ ָנה ַעל ָהָגר  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ַמּדּוַע קֹוְרִאים 

ָמֵעאל  ּתֹוָרה ַעל ָהָגר ּוְבָנּה ִיׁשְ יֹום ֶזה ָאנּו קֹוְרִאים ּבַ ּבְ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
אֹותֹו  ִליָכה  ְוִהׁשְ ֶגד  ִמּנֶ ָלּה  ָבה  ְוָיׁשְ ָהְלָכה  ָהָגר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַמִים.  ַמא  ּצָ ׁשֶ
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ְפַקח  ּתִ ׁשֶ ָלּה  ְוָאַמר  ה'  ַמְלַאְך  ֵאֶליָה  ה  ּלָ ִהְתּגַ יִחים,  ַהּשִׂ ַאַחד  ַחת  ּתַ
ָבה  ָהָגר ָיׁשְ דֹוׁש, ׁשֶ יְך ַהּקָ ֵאר ַמִים. ּוְמָבֵאר ָהַאְלׁשֵ ֶאת ֵעיֶניָה ְוִתְרֶאה ּבְ
ְהֶיה  ּתִ ָתּה  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ִחּלָ ּתְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ת  ֶקׁשֶ ְמַטֲחֵוי  ּכִ ַהְרֵחק  ֵמָרחֹוק 
אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ִחּלָ ּתְ ַנֲעֶנה  הּוא  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ָאָדם  ּכְ

ָתּה. ִפּלָ ּתְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ

ֵדי  ּכְ ֶגד",  ִמּנֶ ָלּה  ב  ׁשֶ "ַוּתֵ ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָעָליו  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרְצָתה  י  ּכִ ֵמָרחֹוק,  ָנה  ַכּוָ ּבְ ָבה  ָיׁשְ ָהָגר  ׁשֶ יׁש  ְלַהְדּגִ
ֲעֶנה  ּנַ ׁשֶ לֹו  ְבָטח  ּמֻ ׁשֶ ֲחֵברֹו',  ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ 'ַהּמִ ְבִחיַנת  ּבִ ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ
ם  ֵ ַהּשׁ ַמְלַאְך  ֵאֶליָה  ה  ּלָ ִהְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנּה,  ּבְ ל  ִנּצָ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ְוָאֵכן  ה.  ִחּלָ ּתְ
ָנה,  ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ְך ָאנּו קֹוְרִאים זֹאת ּבְ ֵני ּכָ ֵאר ַמִים. ּוִמּפְ ְוֶהְרָאה ָלּה ּבְ
ְוִנְזּכֹר  ֲחֵברֹו,  ַעל  ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ַמֲעָלתֹו  ֶאת  ְזּכֹר  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ַהּיֹום  ּזֹו ֲעבֹוַדת  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ּכָ ָנה, ֶאת  ָ ַהּשׁ יֵמי רֹאׁש  ּבִ ֵתנּו  ְתִפּלָ ּבִ

ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ַהּנֹוָרִאים  ִמים  ּיָ ּבַ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ְוָכַתב 
ֵני  ִחית ִמּבְ ִבי ּוַמׁשְ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוׁשְ ה ּדֶ ּלֵ נּו ּכַ ת "ָאִבינּו ַמְלּכֵ ִפּלַ ֶאת ּתְ

יֹום ֶזה.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל ַעל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ ִריֶתָך"  ּבְ

ָנה ֵאָליו ְיהּוִדי ֶאָחד ִלְפֵני  ּפָ ה ָהָיה ִעם ַהֲחזֹון ִאיׁש ִזיָע"א, ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ
לֹו  ְצֶרֶכת  ַהּנִ ְיׁשּוָעה  ַעל  ֲעדֹו  ּבַ ֲעִתיר  ּיַ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש 
ַהֲחזֹון  ָעָנה  דֹוָלה.  ּגְ ָרצֹון  ֵעת  הּוא  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ִעְנָין  ֵאיֶזה  ּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ִלים ַרק ַעל  ּלְ ָנה ִמְתּפַ ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ְוָאַמר לֹו:  ִאיׁש 

לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ים  יׁשִ ַמְדּגִ ַהּנֹוָרִאים,  ִמים  ַהּיָ ְתִפּלֹות  ּבִ ם  ּגַ ֵכן  מֹו  ּכְ
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְמרֹוָמיו,  ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ ה  עֹוׂשֶ ְואֹוְמִרים  יׁש,  ּדִ ַהּקַ ֲאִמיַרת  ּבַ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ל  יׁש ֶאת ַמֲעָלָתם ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ְלַהְדּגִ
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ָנה  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ יָמִנים  ַעם ַלֲאִכיַלת ַהּסִ ָמה ַהּטַ

ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  ּבְ ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
יָמִנים  נּו ֲחַז"ל ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּסִ ּקְ ְיָלה ּתִ ּלַ ר ּבַ ֲאׁשֶ ל ָהָאָדם. ּכַ ִפיו ׁשֶ ִהיא ּבְ
עֹוְמִדים  ַהּיֹום  ל  ּכָ ְוֵכן  ה,  ּפֶ ּבַ ם  ּגַ ה  ּזֶ ׁשֶ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים  ּוַבּיֹום  ה,  ּפֶ ּבַ
ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְצלֹוָתא',  ּדִ 'יֹוָמא  ּזַֹהר  ּבַ ִנְקָרא  ֶזה  ְויֹום  ִלים,  ּלְ ּוִמְתּפַ

ּבּור. ַהּדִ ּקּון  ּתִ ה, ִהיא  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ַעל  הּוא  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ָמרֹו  ׁשְ ָהָאָדם  ַהִאם  ּבּור,  ַהּדִ
י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִהיא  ָהָאָדם  ַעל  ין  ַהּדִ ִהְתעֹוְררּות  ל  ּכָ ׁשֶ
ְלָאִכים  ַהּמַ ם  ּגַ ָאָדם,  ַאף  ַעל  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ׁש ַעל ָהָאָדם  ּיֵ ׁשֶ ְטרּוִגים  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ ְוָכל  ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקְטֵרג ָעָליו, 
ל  ּכָ ְוָלֵכן  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָהָרע  ָלׁשֹון  ִדּבּוֵרי  ּבְ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ֵהם 
ּבּור. ְוָלֵכן  ׁשֹון ּוְפַגם ַהּדִ ר ַעל ֵחְטא ַהּלָ ִעּקָ ל ָהָאָדם, ִהיא ּבְ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ּתְ
ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ן ֶאת ֲחָטֵאי  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ יֹום ֶזה ָאנּו עֹוְסִקים  ּבְ
)תהילים(  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יִנים  ְוַהּדִ בּורֹות  ַהּגְ ל  ּכָ נֹוָצִרים  ֵמֶהם  ר  ֲאׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ

רּו". ְיַדּבֵ "ּוְגבּוָרְתָך 

ָנה  ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ

)שיחות  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ ָמה  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַרק  ָלל,  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ִלְבִלי  יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ ׁשֶ הר"ן(, 

ּבּור. ִלים ֵמַהּדִ ְלׁשְ ּתַ יִנים ִמׁשְ ל ַהּדִ ָאמּור ּכָ י ּכָ יֹוֵתר, ּכִ ְכָרח לֹו ּבְ ּמֻ ָמה ׁשֶ

ּבּור,  ל ָהָאָדם הּוא ַהּדִ ר ַמהּותֹו ׁשֶ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ְוַטַעם נֹוָסף ְלָכְך הּוא, ִמּפְ
אּוְנְקלֹוס  ם  ְוִתְרּגֵ ה"  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  "ַוְיִהי  ג(  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּותֹו  ר  ִעּקַ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ְמַמְלָלא',  'ְלרּוַח 
ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ִלׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ ְיֵתָרה  יבּות  ֲחׁשִ ְוָלֵכן  ּבּור.  ַהּדִ
ל ַמהּותֹו  ָנה ּכָ ָכל ׁשָ ה ֵמָחָדׁש ּבְ ֶהם נֹוֶצֶרת ּוִמְתַהּוָ ר ּבָ ָנה, ֲאׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ
ִהירּות ַעל  ַהּזְ ר  ה ִעּקַ ְוִהּנֵ ַתב ָהֲאִריָז"ל.  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ָהָאָדם,  ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ
ל  ּכָ ָאז  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוֵליָדתֹו,  ְיִציָרתֹו  ית  ֵראׁשִ ּבְ ִהיא  יֹוֵתר  ּבְ ִמיד  ּתָ ָהָאָדם 
יֹום  דּוַע. ְוָלֵכן ּבְ ּיָ ּכַ יו  נּוָעה ּוְתנּוָעה ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ֲהַרת ּגֹוָרל ְלָכל ַחּיָ ּתְ
ׁשּוָבה  ּבּור ְוַלֲעׂשֹות ּתְ מֹר ֶאת ַהּדִ יֹוֵתר ִלׁשְ ֵהר ּבְ ָנה ָצִריְך ְלִהּזָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ
לֹום,  ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ינֹו ְלֵבין ִיׂשְ רּוד ּבֵ ר ֵהִביא ּפֵ ַעל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע ֲאׁשֶ

ָנה טֹוָבה.  ְלׁשָ ה  ְוִיְזּכֶ ין  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ֵיֵצא  אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ְיֵדי ָהַאְחדּות ין ַעל  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ

יִעים  ּפִ ַמׁשְ ֵהם  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ יִקים  ּדִ ַלּצַ ִאים  ּבָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָהַאֲהָבה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים 
ָנה  ָרֵאל ְלׁשָ ל ִיׂשְ יִנים ְוזֹוִכים ּכָ ל ַהּדִ ִקים ּכָ ָרֵאל, ִנְמּתָ ין ִיׂשְ ְוָהַאְחדּות ּבֵ

ּוְמתּוָקה.  טֹוָבה 

ְצִריִכים  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ )סא(,  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
רֹאׁש  ּבְ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ל ִיׂשְ לֹום ְוַאְחדּות ִעם ּכָ ׁשָ ֵהר ְמאֹד ִלְהיֹות ּבְ ְלִהּזָ
ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ּוְכׁשֶ ּלֹו,  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ דֹוִלים ַעל  ּגְ יִנים  ּדִ ָנה ִמְתעֹוְרִרים  ָ ַהּשׁ
ַעל  ּוְבַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ ַיַחד  ּבְ ָהֱאֶמת  יֵקי  ְלַצּדִ אֹות  ַהּבָ ָפׁשֹות  ַהּנְ ל  ּכָ
ל  ּכָ ַקת  ַהְמּתָ ֶאת  יִכים  ְמׁשִ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ ִנְכָלִלים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ְמצּוִמים.  ְוַהּצִ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּכֹוֵלל  ֶכל  ֵמַהּשֵׂ יִנים  ַהּדִ
לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ית  ַנֲעׂשֵ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ יִנים  ַהּדִ ַקת  ַהְמּתָ ְוָכל 
ִנְכָלִלים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות 

יִנים.  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים ֵמֲעֵליֶהם  ְוִנְמּתָ דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ּצַ ּבַ
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ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ה ְלַהְצָלָחה  ְסֻגּלָ

ַעם  ּפַ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ַזַצ"ל,  ָתָיה  ּפְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ִעם  ָהָיה  ה  ַמֲעׂשֶ
יתֹו,  ּבֵ ג  ּגַ ַעל  ָלָבן  ִבְגֵדי  ּבְ ָלבּוׁש  ַהּיֹום  ְסעּוַדת  ּבִ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֵליל  ּבְ
ַאַחד  ה  ְוִהּנֵ דֹוִלים.  ּגְ ֵנרֹות  ּבְ ְמִאיָרה  דֹוָלה  ּגְ ְמנֹוָרה  ָהְיָתה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְוַעל 
רֹות  ַהּנֵ ל  ּכָ ְוָכבּו  נֹוָרה  ַהּמְ ְוָנְפָלה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ָטעּות  ּבְ ַחף  ּדָ ים  ַהְמֻסּבִ
ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ּכְ ג,  ּגַ ּבַ דֹול  ּגָ ְך  חֹׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ֶחֶדר.  ּבַ ְרָרה  ּתָ ִהׂשְ ָכה  ַוֲחׁשֵ
ם  ּקָ ּוְכׁשֶ ָלָאֶרץ.  ְך  ּפַ ִנׁשְ ְוַהּכֹל  ׁש  ּגָ ַהּמַ ָנַפל  ָיָדּה  ּבְ ִגים  ּדָ ׁש  ּוַמּגַ ִנית  ָהַרּבָ
ִגים  ַהּדָ יר  ִמּצִ ֶהֱחִליק  ָהַרב  ִגים,  ַהּדָ ֶאת  ְלָהִרים  ָלּה  ַלֲעזֹר  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ִכְסאֹו  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִהְתַלְכֵלְך.  ָבן  ַהּלָ ְגדֹו  ּבִ ְוָכל  ָהָאֶרץ,  ַעל  ְוָנַפל 
ַעְצמֹו  י ְיהּוָדה ּבְ ַלט ַרּבִ ב ָעָליו, ּוְבָכל זֹאת ׁשָ ֵ ָבר ִהְתַיּשׁ ָחתּול ּכְ ָרָאה ׁשֶ
לֹא  ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַעְצמֹו  ַעל  ָהַרב  ֵהִעיד  ָנה  ָ ַהּשׁ ְגַמר  ּבִ ָלל.  ּכְ ַעס  ּכָ ְולֹא 
ָהְיָתה  ָידֹו  ַלח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ זֹו.  ָנה  ׁשָ ּכְ ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ָנה  ׁשָ לֹו  ָהְיָתה 
ר  ִעּקַ י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ ְוִנְפָלִאים  דֹוִלים  ּגְ ים  ִחּדּוׁשִ לֹו  ָהיּו  ְוַאף  ַהְצָלָחה,  לֹו 
יֵמי רֹאׁש  ַעס ְורֶֹגז ּבִ קּות ִמּכַ ל ָהָאָדם ִהיא, ַעל ְיֵדי ִהְתַאּפְ ַהְצָלָחתֹו ׁשֶ

ָנה.  ָ ַהּשׁ

ָנה  ָ ל ַהּשׁ ּכָ ה ְלַהְצָלָחה  ְסֻגּלָ

לֹום  ׁשְ דֹול ּבִ יֹון ּגָ ַרק, ַעל ִנּסָ ֵני ּבְ ב ּבְ ְלִמיד ָחָכם, ּתֹוׁשָ ר ַאְבֵרְך ּתַ ִסּפֵ
א.  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ַהְצָלָחה  ּבְ ּבֹו  ָעַמד  ׁשֶ ִית  ּבַ

ְסעּוַדת  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ֲאמּוִרים  ָהיּו  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ְוַיְלֵדיֶהם  ּתֹו,  ְוִאׁשְ הּוא 
ְתּגֹוְרִרים  ַהּמִ ה,  ָ ָהִאּשׁ הֹוֵרי  ֵאֶצל  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְיָלה  ַהּלַ
ָהֶאָחד  ֶצה  ּקָ ּבַ ִמְתּגֹוֵרר  ָהַאְבֵרְך  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַרק,  ּבְ ְבֵני  ּבִ ֵהם  ַאף 



ִ ׀ ֹכ כ תיָ ִָ ּנָּת  ִנְ ׁ  ּ ָיכ ַיו ִָ ִנת  ׀ ּ

 191

ְוַהֲהִליָכה  ִני,  ֵ ַהּשׁ ֶצה  ּקָ ּבַ ֶמת  ְמֻמּקֶ ַההֹוִרים  ל  ׁשֶ יָרָתם  ּדִ ָהִעיר,  ל  ׁשֶ
ְזַמן ַרב ְמאֹד.  ם אֹוֶרֶכת  ְלׁשָ

ָכל  ּכְ ם  ֻמְקּדָ ר  ּדֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ְכְננּו,  ּתִ עֹוד  ַהּיֹום  ָצֳהֵרי  ּבְ ָהַאְבֵרְך:  ר  ְמַסּפֵ
ַההֹוִרים,  ְלֵבית  ַעד  מֹוִנית  ָלַקַחת  רּוֵתנּו  ֶאְפׁשָ ּבְ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ְך  ּכָ ר,  ַהֶאְפׁשָ
ר  ֻדּבָ ּמְ ִריְך, ּוִבְפָרט ׁשֶ ּצָ מֹו ׁשֶ ל ָחִמי ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ל ּבְ ּלֵ ְואּוָכל ְלִהְתּפַ

ָנה!  ָ ַהּשׁ ל רֹאׁש  ֵליל ִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ

ּקֹות  ַהּדַ ָבר  ּכְ יעּו  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ כּו,  ְוִנְמׁשְ כּו  ִנְמׁשְ ּדּוִרים'  ַה'ּסִ ֲאָבל 
ִסיָעה  אי לֹא ַלּנְ ַוּדַ ִרים, ּבְ ָנה, ַוֲאַנְחנּו ֲעַדִין לֹא ְמֻסּדָ ָ ל ַהּשׁ ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ
ַעל  ְיהּוִדי,  ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ַתח  ַהּמֶ ּגֹוֶאה  ת,  ּבָ ׁשַ ָעֵרב  ְסָתם  ּבִ ְוִאם  מֹוִנית.  ּבְ
ל ַקל ָוֹחֶמר  נּו ׁשֶ ן ּבָ ָנה, ְוַקל ָוֹחֶמר ּבֶ ָ ֶעֶרב רֹאׁש ַהּשׁ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ

לּו.  ַהּלָ ַדּקֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ּבְ  -

י בס"ד ַלֲעמֹד  יֹון, ִהְצַלְחּתִ ִנּסָ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ָבר ִמּקֶֹדם, ׁשֶ י ּכְ ַדְעּתִ ּיָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ַעס,  ל ּכַ ה ׁשֶ י ׁשּום ִמּלָ ּלֹא ָיְצָאה ִמּפִ ֶזה, ְוָיכֹוְלִני ְלָהִעיד ַעל ַעְצִמי ׁשֶ ּבָ
ָבר  ַהּדָ ֶאת  ו  ַעְכׁשָ ה  עֹוׂשֶ ה  'ַאּתָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַעְצִמי  ֶאת  י  עֹוַדְדּתִ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ
ְוֶזה  ָך,  ּלְ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ׁשֹוֵמר  ה  ַאּתָ ַלֲעׂשֹות,  ָיכֹול  ָך  ִהּנְ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ

ה'! ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ה  ַהקב"ה ְמַצּפֶ ִדּיּוק ָמה ׁשֶ ּבְ

ּה  ּבָ ׁשֶ ַהִהיא  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ן  ְלַצּיֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ְלִסּיּום  ָהַאְבֵרְך:  ם  ְמַסּיֵ
י.  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ֲעצּוָמה  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ָרִאיִתי  ַעְצִמי,  ַעל  י  ְרּתִ ּבַ ִהְתּגַ
ַהְיָלִדים,  ִחּנּוְך  ּבְ ֵהן  ׁשָֹער,  ַלּמְ ֵמֵעֶבר  ִהְצִליַח  ּבֹו,  י  ָנַגְעּתִ ַרק  ׁשֶ ָמה  ְוָכל 
ל  ְוׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ָרִכים  ַהּצְ ּוְבֶיֶתר  ַפְרָנָסה,  ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ י,  ּלִ ׁשֶ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְוֵהן 

יִתי. ּבֵ י  ַאְנׁשֵ

יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ י  ָעַמְדּתִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ תֹוָצָאה  ּכְ ָנְבָעה  ַהּזֹו  ַהַהְצָלָחה  ׁשֶ ּוְבטּוַחִני 
ָנה. )ספר שמחה לבית עמוד קפז( ָ ַהּשׁ ֵליל רֹאׁש  ּבְ דֹול  ַהּגָ
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ָרֵאל ִיׂשְ ה ַעל  ְמִגּנָ לֹום -  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ

ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ שס"ז(,  ד  ה  )שבתות  אנֹו  ִמּפָ ָהָרָמ"ע  ַתב  ּכָ
ָנה,  ָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ְטרּוג ֵמַעל ִיׂשְ ִלים ֶאת ַהּקִ ָטן ּוְמַבּטְ ִבים ֶאת ַהּשָׂ ְמַעְרּבְ
ְוֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ָחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  טז(.  )ר"ה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ א ׁשֶ ָטן? ֶאּלָ ל ַהּשָׂ ְטרּוג ׁשֶ ל ֶאת ַהּקִ ׁשֹוָפר ָמה ְמַבּטֵ ּתֹוְקִעים ּבְ
מֹו  ּכְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעל  ְטרּוִגים  ַהּקִ ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ
ל  ּכָ ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ ר"ה(  )ויקהל  ַהּזַֹהר  ּכֹוֵתב  ׁשֶ
ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ָכל  ּבְ י  ּכִ ַרע,  ַגע  ּפֶ ְוֵאין  ָטן  ׂשָ ְוֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ
ר  ֲאׁשֶ קעו(,  )קורח  ּזַֹהר  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות 
ְללֹא  ם  ּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵמַעל  ְטרּוִגים  ְוַהּקִ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ִמּכָֹחּה 

ֹוָפר.  ַהּשׁ ִקיעֹות  ּתְ

ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ָחל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָחְכָמה  ְך  ׁשֶ ַהּמֶ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ְרׁשּות  ּבִ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ְיַטְלְטֶלּנּו  א  ּמָ ׁשֶ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים  ֵאין  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ְפִקידֹו  ּתַ ה  ְוִהּנֵ תקצח(.  חיים  )אורח  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ְפַסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ָהַרּבִ
ֶאת  יק  ְמּתִ ּמַ ׁשֶ ָמה  ה  ּזֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְלַאֵחד  הּוא  ֹוָפר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ
ֲעֵליֶהם  ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵמַעל  יִנים  ַהּדִ
ָרֵאל ֵאיָנם  ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ָכְך ׁשֶ ה ּבְ ֵלמּות. ְוִהּנֵ ׁשְ ַרְך ּבִ ֶאת עֹל ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ
ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרק  ְוזֹאת  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים 
ָכְך ָאנּו ַמְרִאים ֶאת  ֹוָפר, ּבְ א ְיהּוִדי ֶאָחד ְיַטְלֵטל ֶאת ַהּשׁ ּמָ ים ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ
ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְוַדֲאָגֵתנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ַאְחדּוֵתנּו 
לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ֵלמּוָתם  ׁשְ ְוזֹו  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ִאּסּור  ַעל  ַיֲעבֹר 
ְוַעל  ָנה.  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ּבְ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יָקה  ְמּתִ ַהּמַ ַעְצָמּה  ּבְ ִהיא  ׁשֶ
זֹוִכים  ְוֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵמַעל  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ַעְצמֹו  ּבְ ֶזה  ְיֵדי 

ּוְמתּוָקה. ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ
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ת ֹחֶדׁש ֱאלּול - ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים  ְסֻגּלַ

ם ְיֵמי  ִהּנָ יֵמי חֶֹדׁש ֱאלּול ׁשֶ ָבר ּבִ ה ָהַאְחדּות ַהּזֹאת ִמְתעֹוֶרֶרת ּכְ ְוִהּנֵ
ֵרה  ֶעׂשְ לֹוׁש  ׁשְ ל  ּכָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִמְתעֹוְררֹות  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוַרֲחִמים,  ָרצֹון 
ם ָיִמים  ַתב ַהּטּור )סימן תקפא(, ְוָלֵכן ִהּנָ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָהַרֲחִמים, ּכְ ּדֹות ׁשֶ ַהּמִ
י  ּדֹוְרׁשֵ ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ טּוב  ְלָכל  ְמאֹד  ִלים  ְמֻסּגָ

ל טּוב".  ה "ּכָ יַמְטִרּיָ ּגִ ְרׁשּומֹות, "ֱאלּול" 

ְתעֹוֵרר  ּמִ ׁשֶ ְוֶהָעצּום,  דֹול  ַהּגָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  ֶרְך  ְוַהּדֶ
ּדֹות  ֵרה ַהּמִ לֹוׁש ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלּוָתן ְוִהְתעֹוְררּוָתן ׁשֶ ָיִמים ֵאּלּו ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ּבְ
ל  ּכָ ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ָהַרֲחִמים,  ל  ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  יז(,  השנה  )ראש  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ּבְ ֲחֵבָריו 
לֹוׁש  ׁשְ ְוקֹוֵרא  ף  ְמֻעּטָ אֹוִתי  רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ה,  ְלמֹׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ
ה,  ַהּזֶ ֶדר  ּסֵ ּכַ ְלָפַני  ַיֲעׂשּו  חֹוְטִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ִמּדֹות,  ֵרה  ֶעׂשְ
ת ָהַרֲחִמים. ִמּדַ ּבְ ְתַנֲהגּו ַאף ֵהם  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ְיֵדי ֶזה ֲאַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּדְ ְוַעל 

הּוא  ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ּבְ ֲחֵבָריו  ִעם  ִמְתַנֵהג  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ָהָרָמ"ק  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֶעְליֹוִנים,  ָהַרֲחִמים  ת  ִמּדַ ַעְצמֹו ֶאת  ְמעֹוֵרר ַעל 
ִמּדֹות  ל  ּכָ ְתעֹוְררֹות  ּמִ ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ְוָלֵכן  בֹוָרה.  ּדְ ּתֶֹמר  ִסְפרֹו  ּבְ
ְך,  ּכָ ְלִהְתַנֵהג  הּוא  ם  ּגַ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָהָאָדם  ַעל  ְוַהֲחָסִדים,  ָהַרֲחִמים 
ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּבֹו,  ּלֹות  ְלִהְתּגַ ֵאּלּו  ְלִמּדֹות  ַיְפִריַע  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ֵתב ּוְלֵהָחֵתם  ה ְלִהּכָ ָיִמים ֵאּלּו, ְוִיְזּכֶ ַפע ֶהָעצּום ַהּיֹוֵרד ּבְ ֶ ל ֶאת ַהּשׁ ְלַקּבֵ

ּוְמתּוָקה.  ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ

יִקים, הֹורּו ְלַתְלִמיֵדיֶהם  ָרֵאל" ִזיָע"א, ְועֹוד ַצּדִ ִיׂשְ ַמח  ׂשְ ּוַבַעל ַה"ּיִ
ָלָרָמ"ק,  בֹוָרה  ּדְ ּתֶֹמר  דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  יֵמי  ּבִ ִלְלמֹד 
ָיִמים  ּבְ ְך  ּכָ ְלִהְתַנֵהג  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  דּוַע,  ּיָ ּכַ ה  ַרּבָ תֹו  ְסֻגּלָ ר  ֲאׁשֶ
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ֵרה  ֶעׂשְ לֹוׁש  ׁשְ ל  ּכָ ּלֹות  ִמְתּגַ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ּוְמרֹוְמִמים  ים  ְקדֹוׁשִ
ַוֲעצּוָמה ְמאֹד.  דֹוָלה  ּגְ ם ֵעת ָרצֹון  ְוִהּנָ ל ָהַרֲחִמים  ּדֹות ׁשֶ ַהּמִ

ל  ּכָ קֹוב ִזיָע"א )ח"ג דף מד(, ׁשֶ ַתי ֵמָראׁשְ ּבְ י ׁשַ אֹון ַרּבִ ּדּור ַהּגָ ּסִ ְוָכַתב ּבַ
ִעי,  ְוִיׁשְ ים - ְלָדִוד ה' אֹוִרי  ְתִהּלִ ּבִ ָיִמים ֵאּלּו ֶאת ִמְזמֹור כ"ז  ּבְ ָהאֹוֵמר 
ָנתֹו  ּיֹוִציא ׁשְ יֹומֹו, ֲאַזי הּוא ֻמְבָטח ׁשֶ י יֹום ּבְ ֶעֶרב ּוַבּבֶֹקר ִמּדֵ ָכל יֹום ּבָ ּבְ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָהָאָדם  ַעל  תּוָבה  ּכְ ָרָעה  ֵזָרה  ּגְ ַוֲאִפּלּו  לֹו.  ְוֶיֱעַרב  טֹוב  ּבְ
ּוָמאֵרי  ִטיִנים  ׂשְ ְוַהּמַ ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּכָ ֵמָעָליו  ּוַמֲעִביר  ָלּה,  ְלַבּטְ ָיכֹול 

ין.  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ִדימֹוס  ּבְ ְויֹוֵצא  ִריִסין  ּתְ

ל  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ י"ג  ל  ּכָ ְמִאיִרים  ֱאלּול  ֵמר"ח  י  ּכִ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ִמְזמֹור ֶזה, ְוָלֵכן  מֹות ֲהָוָיה ּבְ ל ׁשְ רֹות ׁשֶ ָנן י"ג ַאְזּכָ ָהַרֲחִמים, ּוְכֶנְגָדן ֶיׁשְ
יֹוְצִאים  ְוָאנּו  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִלין  ּוְמַבּטְ ּפֹוֲעִלים  ָאנּו  זֹו  ֲאִמיָרה  ְיֵדי  ַעל 

ין. עכ"ל.  ּדִ ּבַ ִאים  ַזּכָ

ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ִלְלמֹד  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ֶאת  יִקים  ַצּדִ עֹוְררּו  ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
ת  ַ דֹוׁש ְקֻדּשׁ ִסְפרֹו ַהּקָ ּבְ יְטׁשֹוב ִזיָע"א  ְרּדִ י ֵלִוי ִיְצָחק ִמּבֶ ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ֶאת 
ָהַאְחדּות  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ַעל  ְדָבָריו  ּבִ ַהְמעֹוֵרר  ׁשֹוְפִטים,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֵלִוי 

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ

ֶבט ְזבּולּון ֶנֶגד ׁשֵ ּכְ ֹחֶדׁש ֱאלּול 

ּוְבַאֲהָבה,  ַאְחדּות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ּבְ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֶאת  ם  ַכְסּפָ ּבְ ַמְחִזיִקים  ָהיּו  ׁשֶ ְזבּולּון  ֶבט  ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ֶזה  חֶֹדׁש  ְוָלֵכן 
ָמנֹות  לַֹח  "ּוִמׁשְ ֱאלּול ר"ת  ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים  ְתבּו  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ ׂשָכר.  ִיּשָׂ ֶבט  ׁשֵ
ל  דֹוׁש ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ל ַהּשׁ רּוף ׁשֶ נֹות ָל'ֶאְביִֹנים", ְוֵכן ַהּצֵ ִא'יׁש ְל'ֵרֵעהּו ּו'ַמּתָ
י  י", ּכִ נּו ּכִ ְהֶיה ּלָ סּוק "ּוְצָדָקה ּתִ חֶֹדׁש ֶזה ְלִפי ָהֲאִריָז"ל, הּוא ס"ת ַהּפָ
ּוְבַאְחדּות.  ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ין ִהיא  ַהּדִ ִליֵמי  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַהֲהָכָנה 
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ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ָדָקה  ַהּצְ ַמֲעַלת  ּבְ ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָמֵלא  יס  ּכִ ַמִים  ָ ִמּשׁ לֹו  נּו  ִיּתְ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ּנֹוֵתן  ׁשֶ רּוָטה  ּפְ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ

דֹוָלה ְמאֹד.  ּגְ ֵאּלּו ַמֲעָלָתּה  ָיִמים  ּבְ ָדָקה  ַהּצְ י  ּכִ יָנִרים,  ּדִ

ַאַחד  י  ּכִ ׁשֹוָפר,  ּבְ ִלְתקַֹע  ֱאלּול  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ ָבר  ּכְ ַמְתִחיִלים  ְוָלֵכן 
לֹום  ֹוָפר, הּוא ְלִהְתַאֵחד ּוְלַהְרּבֹות ׁשָ ְתִקיַעת ַהּשׁ מּוִנים ּבִ ָהְרָמִזים ַהּטְ
הּוא  ֹוָפר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ ׁשֶ ג(,  )ברה"פ  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ּכֹוֵתב  ׁשֶ מֹו  ּכְ
לֹוׁש  ׁשָ יֹום  ָכל  ּבְ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ץ  ּוְלַקּבֵ ְלַאֵחד 
ץ  ְלַקּבֵ ֵנס  א  ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו  דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  'ּתְ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָעִמים  ּפְ

ֻלּיֹוֵתינּו'.  ּגָ

נֹו  ֶיׁשְ ֹוָפר  ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ׁשֹוָפר  ּבְ ּתֹוְקִעים  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו 
ִאים  ה ָלֵצאת ַזּכָ ַעל ָיָדם ִנְזּכֶ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ין ּכָ לֹום ְוַאְחדּות ּבֵ ֶמֶסר ְלׁשָ

ֵלָמה.  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ׁש  ְמֵהָרה ַמּמָ ּבִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ין, ַעד  ּדִ ּבַ

לֹום ָ יָבה ֶאת ַהּשׁ ֵהׁשִ ִקיַעת ׁשֹוָפר ׁשֶ ּתְ

ָרָגא  ׁשְ ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ּבַ ָהרה"ק  ִהְתּגֹוֵרר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
לֹא  ֵביָתם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ זּוג  ְלָפָניו  אּו  ּבָ ׁשֶ ַרְמָלה,  ִעיר  ּבָ ִזיָע"א  קֹוב  ְטרֹוּפְ ִמּסְ
ָהרה"ק  ָלַקח  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ ֶזה  ָהָיה  ִית.  ּבַ לֹום  ׁשְ ַרר  ׂשָ
ְך  ִמּכָ ִהְתעֹוְררּו  ַהּזּוג  ֵני  ּבְ ִקיעֹות.  ּתְ ה  ּמָ ּכַ ִלְתקַֹע  ְוֵהֵחל  ָידֹו  ּבְ ֹוָפר  ַהּשׁ
האמת'  )'איש  ֵביָתם  ּבְ בֹוד  ּכָ ּכֹן  ִלׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָחַזר  ּוֵמָאז  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְמאֹד 

עמוד עז(. 

ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֹוָפר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ תֹו  ְסֻגּלָ ָאמּור  ּכָ י  ּכִ
נּו. ָאֵמן. ְיַזּכֵ ם  ֵ ַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָהַאְחדּות 





פרק ו

ּפּוִרים ַהּכִ יֹום 
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פרק ו

ּת ּו ִי ָי ו ָי ִָ ִנת  ּ

ה ֶאת ֲחֵברֹו  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד 

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה,  ָ ּשׁ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּיֹום  ּפּוִרים הּוא  ַהּכִ יֹום  ה  ִהּנֵ
ְולֹו  רּו  ֻיּצָ "ָיִמים  קלט(:  )תהילים  סּוק  ַהּפָ ַעל  א(  רבה  אליהו  דבי  )תנא  ֲחַז"ל 
דֹוׁש  ַהּקָ ּובֹו  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּכְ קּול  ׁשָ ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ֶהם",  ּבָ ֶאָחד 

ָנה. ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעוֹונֹות  רּוְך הּוא מֹוֵחל ֶאת  ּבָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ַיַחד  ִמְתַאֲחִדים  ּבֹו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ִמְתַיֵחד  ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום 
ְפַסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ַעְרּבֹו  ּבְ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ִסים  ּוְמַפּיְ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ְכִניָסתֹו  ּבִ ד  ִמּיָ ם  ּגַ ְוָכְך  תרו(,  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יִרים  ַמּתִ ָאנּו  ּה  ּבָ ׁשֶ ִנְדֵרי  ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ

ִעם ָהֲעַבְרָיִנים.

ּפּור ּכִ יֹום  ּבְ ִחיָלה  סֹוד ַהּמְ

הכיפורים(,  יום  )שער עבודת  ִזיָע"א  קֹוְרּדֹוֶברֹו  ה  מֹׁשֶ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ּוֵבֵאר 
ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  ַעל  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ידּו  ִהְקּפִ ֲחַז"ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ
ֵמָהאֹור  לֹות  ְמַקּבְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ
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ֲעֵליֶהן  ע  ּפָ ֻמׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ן,  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ִנְכָללֹות  ֵהן  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹון, 
ֵהן  ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵדי  ּכְ ְוָלֵכן  ִחיָלה,  ְוַהּמְ ׁשּוָבה  ַהּתְ אֹור 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ הּוא  מֹות  ׁשָ ַהּנְ סֹוד  י  ּכִ ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ְמֻאָחדֹות  ִלְהיֹות  ְצִריכֹות 
דֹוׁש ָהֶעְליֹון  מֹו ַהּקָ י ׁשְ ָרֵאל ְמֻאָחִדים, ּכִ ל ַעם ִיׂשְ ים ִרּבֹוא ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ּכָ
לֹום,  ּוְבׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ׁשֹוֶרה  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ
ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ַמְפִריד  ֵרֵעהּו הּוא  ַעל  ִטיָנה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִמי  ֶאָחד,  הּוא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ְלָכל  יַע  ְלַהּגִ ָהֶעְליֹון  ָהאֹור  ל  ׁשֶ ָעה  ּפָ ַהַהׁשְ ְלָכל  ַמְפִריַע  ְוהּוא  ָהֶעְליֹון, 

ה. ַהּזֶ ע ָעָליו ֵמָהאֹור  ּפַ ֻיׁשְ ְוֵאיְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 

ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ הֹוְלִכים  ָהיּו  ִאים  ּנָ ַהּתַ דֹוֵלי  ּגְ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו 
ְסִליָחה,  ֵמֶהם  ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶהם  ּבָ ַגע  ּפָ ׁשֶ ִמי  ִלְפֵני  ַעְצָמם  ּוַמְמִציִאים 

ָרֵאל. עכ"ד. ִיׂשְ לֹום ְלָכל ַעם  ְוׁשָ ָבר ַחס  ַהּדָ יק  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ְנִתיב  ֶפר  ַלּסֵ ָמה  ַהְקּדָ ּבַ ִזיָע"א,  ִמָקאַמְרָנא  ַהגה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַרְעָיִתי  ָיָפה  ְך  ּלָ ּכֻ סֹוד  ּבְ ְטהֹוִרים  ִמיד  ּתָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך, 
ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ ֳהָרה ִהיא, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ַהּטָ ּפּוִרים ּכָ ְך, ּוְביֹום ַהּכִ ּומּום ֵאין ּבָ
ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ בֹוּהַ  ַהּגָ עֹוָלם  ּבָ ִנְכָלִלים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַיַחד,  ּבְ ִנְכָלִלים 
יֹום  ּבְ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְוָעוֹון,  ֵחְטא  ׁשּום  ֵאין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ

לֹום. ְוׁשָ ָרֵאל ַחס  ִיׂשְ רּוד ֵמַאף ִאיׁש  ּפֵ ּפּור ׁשּום  ּכִ

ְלִמידֹו ְוִהְתאֹוֵנן ְלָפָניו  א ֵאָליו ּתַ ּבָ יִקים ׁשֶ ּדִ ַאַחד ַהּצַ ה ָהָיה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ
ֵריק  ְוהּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַלּיֹום  ְך  ּכָ ֵנס  ִיּכָ ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ
יק  ּדִ ַהּצַ ם  ׂשָ ִריְך.  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָעׂשָ ְולֹא  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ל  ִמּכָ
ל  ּכָ ִעם  ּפּוִרים  ַהּכִ ְליֹום  ֵנס  ִנּכָ "ָהָבה  לֹו  ְוָאַמר  ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ָידֹו  ֶאת 
ל ִנְדֵרי,  ְדָרׁש ַלֲאִמיַרת ּכָ ֵניֶהם ְלֵבית ַהּמִ ַיַחד", ְוָכְך ִנְכְנסּו ׁשְ הּוִדים ּבְ ַהּיְ
ֶזה,  יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְועֹוׂשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָהָאָדם  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ

ּפּוִרים. ַהּכִ ל יֹום  הּוא זֹוֶכה ְלָטֳהָרתֹו ׁשֶ
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ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ַעל  ׁשֶ פח(,  )יומא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
יומא  יעקב  העין  על  )הרי"ף  ים  ַהְמָפְרׁשִ ְוָכְתבּו  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין 
ֵחְטא  ּבְ ָחָטא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ קמ"ג(,  דף  לחיים  מועדיך  ברכת  בספרו  פלאגי  והגר"ח  פ"ה, 

ר  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ס  ּיֵ ּפִ ְולֹא  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ
קֹום. ְוַהִחיָד"א )ברכי יוסף סימן תר"ו  ין ָאָדם ַלּמָ ָחָטא ּבֵ לֹו, ַאף ַעל ָמה ׁשֶ
יֹום  ּבְ ִנְמָחלֹות  קֹום  ַלּמָ ָהָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ֲהָלָכה  ּלַ ׁשֶ ַתב  ּכָ סק"א( 

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  ּבֵ ׁשֶ ב ֵמָהֲעֵברֹות  ּפּוִרים ַאף ִאם הּוא לֹא ׁשָ ַהּכִ

ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַמַעת  ִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֵאין  ֶנֱעָנׁש ׁשֶ ִמי 

ֶאת  ַמֲעִביר  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ "ׁשֶ )פרשת תצוה קפו(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְוָכַתב 
יֹום  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ ּכָ ּפּוִרים,  ַהּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ ּבֹו  ְנָאה ַלֲחֵברֹו ִמּלִ ַהּשִׂ
ֵהן  א  ֶאּלָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָמעֹות  ִנׁשְ ְוֵאיָנן  ְלַמְעָלה  לֹות  ִמְתַקּבְ ֵאיָנן  ּפּוִרים  ַהּכִ
ְקָרִאים ְמצּולֹות ָים". )עי"ש(. ֵהם ס"מ ּוַבת זּוגֹו ַהּנִ נֹוְפלֹות ְלֶרֶפׁש ָוִטיט ׁשֶ

ה  ּטֵ ְוַהּמַ יא(,  טז  חי  לכל  )מועד  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
)סימן קלא  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּצּור  ְוַהּקִ ה  ַרּבָ ה  ְוָהֵאִלּיָ )סימן תרו סעיף א(,  ֶאְפַרִים 
ְנָאה  ֵאינֹו ַמֲעִביר ׂשִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ים )סימן תרו סעיף יד(, ׁשֶ ף ַהַחּיִ סעיף ד(, ְוַהּכַ

ָלל.  ּכְ ַמַעת  ִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ ּפּור ֵאין  ּכִ יֹום  ּבְ ּבֹו  ִמּלִ

ו(  )יומא תורה אור  ָל"ה  ְ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ּבְ )שם(  ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ְוהֹוִסיף 
ִסיָמן  ְוהּוא  א,  יׁשָ ּבִ ְזָעא  ּגִ ַרב  ֵמֵעֶרב  ִהיא  ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָעָליו  ִסיָמן  ה  ּזֶ ׁשֶ
ֲחֵבָריו  ִעם  ס  ּיֵ ְלִהְתּפַ ֵהר  ִיּזָ ְוָלֵכן  ְמֻקְלָקִלים,  יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ׁשֶ ֻמְבָהק 

ְלַגְמֵרי. עכ"ד.  ְהֶיה ַמֲעִביר ִמּדֹוָתיו  ּיִ ׁשֶ ָראּוי,  ּכָ

ְמִחיַלת ֲחֵברֹו  ּבִ לּוָיה  ּתְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָרה  ּפָ ַהּכַ ַמּדּוַע 

ס ֶאת  ׁש ְלַפּיֵ ּיֵ ַעם ׁשֶ ַהּטַ בּוׁש )אורח חיים סימן תרו ב(, ׁשֶ ַעל ַהּלְ ּוֵבֵאר ּבַ
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ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּדְ ִפְרֵקי  ּבְ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ּפּור, הּוא ַעל  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ֲחֵברֹו 
ַעם  ּבְ ֵחְטא  ֵאין  ׁשֶ ָטן  ַהּשָׂ רֹוֶאה  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מה(,  )פרק 

ָאֶרץ  ּבָ ֶאָחד  ְלָך ַעם  ֵיׁש  ל עֹוָלם  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ם:  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ְואֹוֵמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּכְ ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵרת,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּכְ ֵהם  ׁשֶ
לֹום  ׁשָ ֵיׁש  ֵרת  ָ ַהּשׁ ְלֲאֵכי  ּמַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵרת,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּכְ ְיֵחִפים  ְוהֹוְלִכים 
דֹוׁש  ְוַהּקָ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ לֹום  ׁשָ ֵיׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאף  יֵניֶהם,  ּבֵ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֵמַהְמַקְטְרִגים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ָהֵעדּות  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא  רּוְך  ּבָ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהם. ל  ּכָ ר ָלֶהם ֶאת  ּוְמַכּפֵ

ֵלם ֶזה ִעם ֶזה, ִיְהֶיה ָמקֹום  ָרֵאל ׁשָ ל ִיׂשְ ם ׁשֶ ֲאָבל ִאם לֹא ִיְהֶיה ִלּבָ
מֹו  ּכְ ם  ִעּמָ ִהְתַנֵהג  ה  ַאּתָ ַאף  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְולֹוַמר,  ְלַקְטֵרג  ָטן  ַלּשָׂ
ם  ּגַ ְוָלֵכן  ָלֶזה,  ֶזה  ִלְמחֹל  רֹוִצים  ֵאיָנם  ֵהם  ֲהֵרי  ׁשֶ ִמְתַנֲהִגים,  ֵהם  ׁשֶ
ל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ָטן ַעל ּכָ ְמחֹל ָלֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקְטֵרג ַהּשָׂ ה לֹא ּתִ ַאּתָ
ָדָבר  ּבְ ַרק  ַלֲחֵברֹו  ע  ׁשַ ּפָ ֶ ּשׁ ֶזה  ָאָדם  ִאם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְואֹוֵמר 
ַעל  ׁשֶ ָוֹחֶמר  ַקל  לֹו,  ִלְמחֹל  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְוָקָטן,  מּוָעט 
ּלֹא  ׁשֶ ִלְמנֹות,  ְוַרּבּו  ַוֲעצּוִמים  דֹוִלים  ּגְ ֵהם  ׁשֶ ָך,  ֶנְגּדְ ּכְ ָעׂשּו  ׁשֶ ִעים  ׁשָ ַהּפְ
ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָלֶזה  ֶזה  ִלְמחֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲהרּו  ִיּזָ ְוָלֵכן  ָלֶהם,  ְמחֹל  ּתִ

עכ"ד.

ֵאין  ׁשֶ ָטן  ַהּשָׂ ָרָאה  מה(:  פרק  אליעזר  דרבי  )פרקי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ָמה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו:  ָאַמר  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ֵחְטא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ְך  ּכָ יֵניֶהם(,  ּבֵ לֹום  ׁשָ ִמיד  ּתָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוַמר  )ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ ְך  ְמַתּוֵ לֹום  ׁשָ ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ ְך  ְמַתּוֵ לֹום  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ל  ּכָ ַעל  ר  ּוְמַכּפֵ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהְמַקְטֵרג  י  ִמּפִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲעִתיָרָתן  ׁשֹוֵמַע 

ְוַעד ָקָטן.  דֹול  ְלִמּגָ ָהל  ַהּקָ
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ּפּור ַעל ָהֲעֵברֹות  ּכִ יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  ר ַהּתְ ִעּקַ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  ּבֵ ׁשֶ

ַבׁש,  ּדְ ִסְפרֹו ַיֲערֹות  ּבְ יץ ִזיָע"א  ׁשִ אֹון ָהַרב ְיהֹוָנָתן ַאְיּבְ ַתב ַהּגָ ּכָ ְוֵכן 
ּפּוִרים ִהיא, ַעל  יֹום ַהּכִ ׁש ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ר ַהּתְ ִעּקַ )דרוש ליוה"כ(, ׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ַעל  י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ָהָאָדם  ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות 
רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ָבר  ּכְ ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהָאָדם עֹוׂשֶ ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ
מֹו  ּכְ ֵאּלּו,  ֲעֵברֹות  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִנְמָחִלים  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן  ָנה,  ָ ַהּשׁ
ִליׁש  ׁשְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ְמַוּתֵ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֶעֶרב  ּבְ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ּפּוִרים  ִליׁש, ּוְביֹום ַהּכִ ָנה עֹוד ׁשְ ָ ָרֵאל, ּוְברֹאׁש ַהּשׁ ל ִיׂשְ ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ִליׁש. ׁשְ עֹוד 

ֲחֵברֹו,  ֶאת  ס  ּוְמַפּיֵ ה  ְמַרּצֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
אֹוְמִרים  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ְועֹוׂשֶ
ל  ּכָ ִנְמָחלֹות  ּבֹו  ָלֵכן  ָיֵדינּו",  ק  ֵמעֹׁשֶ ל  ֶנְחּדַ "ּוְלַמַען  ְנִעיָלה:  ת  ְתִפּלַ ּבִ
ִלְבֵני  ְמָחל  ּנִ ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ִליׁש  ְ ַהּשׁ ְוֶזה  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות 

ּפּור.  ּכִ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ׁשּוָבה  ּתְ ַיֲעׂשּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ רּוְך הּוא ָחֵפץ  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  ּבֵ ׁשֶ ּפּור ַעל ֲעֵברֹות  ּכִ יֹום  ּבְ

ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  יץ,  ׁשִ ַאְיּבְ יֹוָנָתן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ל  ׁשֶ 'ִרּבֹונֹו  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ אֹוֶמֶרת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ׁשֶ )מדרש(, 

ָרֵאל:  ִיׂשְ ְלַעם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ִהיא',  ָך  ּלְ ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ עֹוָלם, 
ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאּלּו,  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ אּור  ְוַהּבֵ ִהיא'.  ֶכם  ּלָ ׁשֶ ׁשּוָבה  'ַהּתְ
ְתׁשּוָבה,  קֹום, ַקל לֹו ְלָכל ָאָדם ָלׁשּוב ּבִ ין ָהָאָדם ַלּמָ ר ּבֵ ָהֲעֵברֹות ֲאׁשֶ
ִליְך  ַיׁשְ ְטֵרָפה, הּוא  ִהיא  ֶהְמּתֹו  ּבְ ׁשֶ ְלָאָדם  ן  ּיָ ַהּדַ ִיְפסֹק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ל  ְלָמׁשָ
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ר  ְיַדּבֵ ְולֹא  ה,  ּפָ ָהַאׁשְ ְלַפח  יר  ַאּדִ ְסכּום  ֶוה  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ׂשָ ַהּבָ ל  ּכָ ֶאת  ד  ִמּיָ
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ן  ּיָ ַהּדַ יק  ַיְצּדִ ִאם  ֲאָבל  ן.  ּיָ ַהּדַ ִעם  ָלל  ּכְ
ְנָאה  ֶזה ַהּקִ ּבָ ֵני ׁשֶ ְך, ִמּפְ ן ַעל ּכָ ה ִטיָנה ְלַדּיָ מֹר ָהָאָדם ַהּזֶ ִעם ֲחֵברֹו, ִיׁשְ

ן.  ּיָ ַהּדַ קֹול  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ה לֹו ָלָאָדם  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ְמצּוָיה, ַעד 

קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ְוַעל  ֵהם,  ים  ְקדֹוׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָלֵכן 
ִמים  ׁשּוָבה ּוַבּיָ יֵמי ַהּתְ ׁשּוָבה, ּוִבְפָרט ּבִ ים ּתְ ד ְועֹוׂשִ ֵהם ִמְתָחְרִטים ִמּיָ
ָלֶהם  ה  ָקׁשֶ ַלֲחֵברֹו,  ָהָאָדם  ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ַעל  ֲאָבל  ַהּנֹוָרִאים, 

ְתׁשּוָבה. ּבִ ְוַלֲחזֹר  ָלׁשּוב 

ָך  ּלְ ׁשֶ ׁשּוָבה  "ּתְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ָאְמָרה  ְוָלֵכן 
ַהְינּו  ּדְ ֵאֶליָך,  ּנֹוְגעֹות  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְבנּו  ַ ּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ִהיא", 
ם  ֻרּבָ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ יֹוְדִעים  י  ּכִ קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצוֹות  ַעל 
ֲאָבל  ָהֵאּלּו,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ּיָ ּבַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ִבים  ׁשָ ם  ֻכּלָ ּכְ
ר  ִעּקַ לֹוַמר ׁשֶ ֶכם ִהיא", ּכְ ּלָ ׁשּוָבה ׁשֶ יב ָלֶהם: "ּתְ רּוְך הּוא ֵמׁשִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַעל  לֹוַמר  ּכְ ָלֶכם,  ּנֹוֵגַע  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ִהיא  ֲעׂשּו,  ּתַ ׁשֶ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יד  ַמְקּפִ ְך  ּכָ ַעל  י  ּכִ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות 
ׁשּוָבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ֲאֵחרֹות  ֲעֵברֹות  ַעל  יד  ַמְקּפִ הּוא  ׁשֶ ה  ִמּמָ יֹוֵתר 
ָיִמים ֵאּלּו  ּבְ ְוָצִריְך ָהָאָדם  ּפּור, ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעל ֲעֵברֹות ֵאּלּו.  ּכִ יֹום  ּבְ
ְוַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ִליֵדי  יֹוֵתר  ָיבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ָדִרים  ּגְ ִלְגּדֹר 
ּוְלֵהָחֵתם  ֵתב  ּוְלִהּכָ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ין  ּדִ ּבַ אי  ַזּכַ ָלֵצאת  ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי 

ּוְמתּוָקה. עכ"ד.  ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ

ב  ּפּוִרים ְמַעּכֵ ַהּכִ יֹום  ּבְ ֹוֵנא ֶאת ֲחֵברֹו  ַהּשׂ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת ְסִליַחת 

יֹום  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יהּוָדה"  ּבִ ַה"ּנֹוָדע  ַעל  ּבַ ּדֹוֵרׁש  ָהָיה  ֶזה  ְוַעל 
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ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים )כמובא בספר הצל"ח דרוש ד לשבת תשובה(,  ַהּכִ
ְוַעל  ַלֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶנֱאָמִנים  אֹוֲהִבים  ִלְהיֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְצִריִכים 
ֵמֵאיזֹו  ִלּבֹו  ֶאת  ְמַטֵהר  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  רּו  ּפְ ִיְתּכַ ֶזה  ְיֵדי 
ַמְמִאיר  ִסילֹון  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ֲחֵברֹו  ַעל  ְקדּוָמה  ְנָאה  ׂשִ
ּוְמִחיַלת  ְסִליַחת  ֶאת  ב  ְמַעּכֵ הּוא  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְלָכל  ַמְכִאיב  ְוקֹוץ 
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ד ּבְ ָטן ְמַלּמֵ י ַאף ַהּשָׂ ָטן, ּכִ רּוַע ֵמַהּשָׂ ָרֵאל. ְוהּוא ּגָ ל ִיׂשְ ּכָ
עֹוֵמד  הּוא  ְוִאּלּו  ֲעֵליֶהם,  טֹוב  ְלֵמִליץ  ְך  ְוֶנְהּפָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ְזכּות 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּגֹוֵרם חֹוָבה ְלָכל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָעְרּפֹו,  יּות  ַקׁשְ ּבְ

ֵאין  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ֵיׁש  ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ְסִליָחה  ׁש  ְלַבּקֵ ְנָהג  ַהּמִ ׁשֶ ְוַאף 
ל  ׁשֶ ַעִין  ה  עֹוׂשֶ י  ּכִ ֶעְליֹון,  ַעת  ּדַ גֹוֵנב  ּכְ ֶזה  ַוֲהֵרי  ִוים,  ׁשָ ם  ְוִלּבָ יֶהם  ּפִ

ׂשֹא.  ִמּנְ ֲעוֹונֹו  ְוָגדֹול  ִאּלּו ֵאיָנּה רֹוָאה,  ּכְ ַמְעָלה 

ִמְצַות  ֶאת  ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ָעָליו  ל  ְיַקּבֵ ה',  ַבר  ּדְ ֶאת  ֵרא  ְוַהּיָ
ִדְבֵרי  ָעיו ּכְ ׁשָ ל ּפְ ֲעִבירּו לֹו ּכָ ּיַ ה ׁשֶ מֹוָך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
ָעיו"  ׁשָ ל ּפְ ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרין לֹו ּכָ ל ַהּמַ ֲחַז"ל )ראש השנה יז(: "ּכָ

עכ"ד.

ין  ּבֵ ִהיא  ׁשֶ ֲעֵבָרה  ָכל  ּבְ ׁשֶ )אורח חיים תרו(,  ָחָדׁש  ִרי  ַהּפְ ַעל  ּבַ יר  ְוִהְסּבִ
עֹוֵבר  י  ּכִ קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ֲעֵבָרה  ל  ׁשֶ ֵחֶלק  ם  ּגַ ֵיׁש  ַלֲחֵברֹו,  ָהָאָדם 
ְזַמן  ְוָכל  מֹוָך".  ּכָ ְלֵרֲעָך  ל "ְוָאַהְבּתָ  אֹוַרְיָתא ׁשֶ ּדְ ָכְך ַעל ִמְצָוה  ּבְ ָהָאָדם 
זֹו,  ֲעֵבָרה  ּבַ קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ם  ּגַ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ס  ּיֵ ּפִ ּלֹא  ׁשֶ

ִנְמָחל.  ֵאינֹו 

ֲעֵברֹות  ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ בהעלותך(  )פרשת  ֱאִליֶמֶלְך  ַהּנַֹעם  ּוְמָבֵאר 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד  ר  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ
ַלֲחֵברֹו  ְוֵיׁש  ֲחֵברֹו  ס ֶאת  ְלַפּיֵ ָהָאָדם לֹא רֹוֶצה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 
נֹוֵתן  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלַמְעָלה  ְמַקְטֵרג  ְך  ִמּכָ נֹוָצר  ָעָליו  ּוְקֵפָדה  ְרעֶֹמת  ּתַ ֵאיזֹו 
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ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוַרק  קֹום.  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ָחָטא  ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ֶאת  ַאף  ָעָליו  ר  ְלַכּפֵ
ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְוהּוא  ה  ַהּזֶ ַהְמַקְטֵרג  ל  ּטֵ ִמְתּבַ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ה  ְמַרּצֶ הּוא 

ּפּוִרים.  ַהּכִ ַרת יֹום  ְלַכּפָ

ַעס  ִמּכַ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָלָאָדם  ֵיׁש  ַעְצמֹו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ְוֵכן 
ִליָט"א,  ׁשְ ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ִמּגְ ֵמֶאָחד  י  ַמְעּתִ ְוׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ּוַמְחלֶֹקת 
ַרע  ִסיָמן  ִהיא  ׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַעס  ֵמַהּכַ ְמאֹד  עּורֹו  ׁשִ ּבְ ִהְזִהיר  ׁשֶ
א  ּבָ ַאַחת  ָנה  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעְצמֹו  ַעל  ר  ְוִסּפֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ָלָאָדם 
ְרָכתֹו  ּבִ ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ְלִמיָדיו  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַעס  ּכַ ְקָצת  ִליֵדי 
א ִהְתִחיל  ת ְנִעיָלה, ֶאּלָ ה לֹו ִלְתִפּלַ ן לֹא ִחּכָ ת ְנִעיָלה, ְוַהַחּזָ ִפּלַ ִלְפֵני ּתְ
אֹוָתּה  ְך, ְוָאַמר ׁשֶ ּכָ ְוָכַעס ְקָצת ַעל  ְנִעיָלה,  ת  ִפּלַ ּתְ ל ֶאת  ּלֵ ד ְלִהְתּפַ ִמּיָ
ּפּוִרים.  יֹום ַהּכִ ַעס ְקָצת ּבְ ּכָ ָכְך ׁשֶ ָנה לֹא ָעְלָתה לֹו ָיֶפה, ְוָתָלה זֹאת ּבְ ׁשָ

ּפּור  ּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ ַמּדּוַע ָצִריְך ֶלֱאֹכל 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ְדמֹון,  ַהּקַ ֱאֶמת  ַפת  ׂשְ ֵסֶפר  ּבְ ְוָכַתב 
ָהָאָדם אֹוֵכל,  י ִלְפֵני ׁשֶ ּכִ ּפּור,  ּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ ּתֹות  ְוִלׁשְ הּוא ִמְצָוה ֶלֱאכֹל 
ָרה  ֶרת ָעָליו ַהּמָ ּבֶ ר ָהָאָדם ָצם ִמְתּגַ ֲאׁשֶ י ּכַ ִטְבעֹו ְלַכַעס, ּכִ ְך ּבְ הּוא ִנְמׁשָ
ְוִאּלּו  ֲחֵבָריו,  ִעם  ּוְמִריבֹות  ִלְקָטטֹות  נֹוֵפל  הּוא  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ חֹוָרה,  ׁשְ
מֹו  ּכְ ַלֲחֵבָריו  ָיפֹות  ִנים  ּפָ יר  ַמְסּבִ הּוא  ֵמַח,  ְוׂשָ אֹוֵכל  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶעֶרב  ּבְ ְסעּוָדה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ִנים,  ּפָ ֵייִטב  ֵמַח  ׂשָ ֵלב  תּוב:  ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפּור,  ּכִ יֹום 
ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ִלְפֵני  ֶאָחד  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ רּו  ְוִיְתַחּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ

ר  ֲאׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ַעל  ׁשֶ )יומא פה(,  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֶאת  ס  ִויַפּיֵ ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד  ר  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָהָאָדם  ין  ּבֵ
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ְך  ְמַתּוֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַרת  ּפָ ּכַ ל  ּכָ לּוָיה  ּתְ ּוָבֶזה  ֲחֵברֹו, 
יֹום  ּבְ ִיְזּכּו ׁשֶ ּפּוִרים,  ֶעֶרב יֹום ַהּכִ יֵניֶהם ּבְ ּבֵ ִלימּו  ׁשְ ּיַ יֵניֶהם, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ּבֵ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.  ְיַטֵהר ֶאת  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּפּוִרים  ַהּכִ

י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ׁש ָהיּו ְצִריִכים  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ רֹות  ּפָ ּכַ

יֹום  ּבְ ַמּדּוַע  ט(,  דרוש  )דרשות  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵדי  ּכְ רֹות  ּפָ ּכַ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצִריִכים  ָהיּו  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּפּוִרים  ַהּכִ
ֵבית  נֹות ּבְ ְרּבָ ְמֲחלּו ָלֶהם ֶאת ֲעֹונֹוֵתיֶהם, ָהִראׁשֹוָנה ִהיא, ֲעבֹוַדת ַהּקָ ּיִ ׁשֶ
ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ ְוָדמֹו,  ֶחְלּבֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ִהְקִריב  ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ְוָדמֹו.  ֶחְלּבֹו  ׁש ֶאת  ִריְך ְלַמֵעט ַמּמָ ּצָ ׁשֶ ל ָאָדם  ּכָ ל  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ִעּנּוי  ִהיא, 

ַהֵחֶלק  ֲחָטִאים,  ֵני  ְ ִמּשׁ ב  ֻמְרּכָ ָעוֹון  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  וְַהּטַ
ם  ֵ ְלַהּשׁ ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ ל  ׁשֶ ֵמַהִחּיּוב  נֹוֵבַע  ָהִראׁשֹון 
ּלֹא  ׁשֶ ִבים  ְמֻחּיָ ְוָאנּו  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ָלנּו  ֵמִטיב  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ
ָלנּו  ִטיב  ַהּמֵ ְוָיִדיד  ּלֹא ְלָהַרע ְלָחֵבר  ׁשֶ ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְלָהַרע לֹו, 
ֵעת  ָכל  ּבְ לֹו  ִטיב  ַהּמֵ ם  ֵ ְלַהּשׁ טֹוָבה  פּוי  ּכְ הּוא  ֲהֵרי  ְוַהחֹוֵטא  ֵעת,  ָכל  ּבְ

ָוֵעת. 

ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ד  ִמּצַ ְצוֹות,  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ַהִחּיּוב  הּוא,  ִני  ֵ ַהּשׁ וְַהֵחֶלק 
ִלְמרֹד  ְלָאָדם  לֹו  ְוָאסּור  מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ נּו  ּוַמְלּכֵ ָאִבינּו  הּוא  ַרְך  ִיְתּבָ

לֹום.  ְוׁשָ ַמִים, ַחס  ׁשָ ַמְלכּות  ּבְ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ֵהם  ׁשֶ ָהֵאּלּו,  ָבִרים  ַהּדְ ֵני  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ֵני  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ִנְמֲחלּו  ּפּור,  ּכִ יֹום  ּבְ ְוַהּצֹום  דֹול,  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ה  ִהּנֵ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְחַרב  ּנֶ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאָבל  ָהֵאּלּו.  ַהֲחָלִקים 
יֹום  ּבְ ַהּצֹום  ְיֵדי  ִנְמָחל לֹו ַעל  ם,  ֵ ַהּשׁ ד ַמְלכּות  ִמּצַ ָהָאָדם ָחָטא  ׁשֶ ָמה 
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ַרת ַהּטֹוב  ַהּכָ ד  ָהָאָדם ָחָטא, ִמּצַ ל ָמה ׁשֶ ִני, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ְוִאּלּו ַהֵחֶלק  ּפּור,  ּכִ
ה  הּוא מֹוֵחל ַלֲחֵבָריו, ְוָאז ִמּדָ ַרְך, ִנְמָחל לֹו, ַעל ְיֵדי ָמה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

רּוְך הּוא מֹוֵחל לֹו.  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ ה,  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ

ַעל  ְועֵֹבר  ָעֹון  א  "נֹׂשֵ סּוק  ַהּפָ ַעל  יז(,  )ר"ה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ע  ׁשַ ּפֶ ַעל  עֹוֵבר  הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ָעוֹון  א  נֹוׂשֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ע",  ׁשַ ּפֶ
מֹוֵחל  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ֶנְגּדֹו,  ּכְ ע  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ָמה  ַעל  ַלֲחֵברֹו  ּומֹוֵחל 
ם  ְלַקּיֵ ִבים  ְמֻחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ַהֵחְטא,  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶלק  לֹו  ִנְמָחל  ַלֲחֵבָריו, 

ָלנּו.  ֵהִטיב  ׁשֶ ד  ם ִמּצַ ֵ ַהּשׁ ֶאת ִמְצוֹות 

ין  ּבֵ ַרק ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ ן ֲעַזְרָיה )יומא פח(, ׁשֶ ּבֶ י ֶאְלָעָזר  ְוָלֵכן ָאַמר ַרּבִ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ַעל  ֲאָבל  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום  ַלּמָ ָאָדם 
ַאַחר  ּלְ ֵני ׁשֶ ה ֶאת ֲחֵברֹו, ִמּפְ ַרּצֶ ּיְ ר ַעד ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהּכִ
ָלנּו  ְוָחֵסר  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ַרת  ּפָ ּכַ ֶאת  ֲחֵסִרים  ָאנּו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְחַרב  ּנֶ ׁשֶ
ְלַעם  ר  ּפֵ ִמְתּכַ ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ ַהּצֹום  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ְמִחיַלת  ּבִ
הּוא  ׁשֶ ד  ִמּצַ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ָחָטא  ָהָאָדם  ׁשֶ ָמה  ל  ׁשֶ ַהֵחֶלק  ָרֵאל  ִיׂשְ
הּוא  ד ׁשֶ קֹום ִמּצַ ָאָדם ָחָטא ַלּמָ ל ָמה ׁשֶ נּו, ֲאָבל ַהֵחֶלק ׁשֶ ָאִבינּו ּוַמְלּכֵ
ֵאינֹו  ֵאָליו,  טֹוָבה  פּוי  ּכְ ָהָיה  ְוָהָאָדם  לֹו,  ֵהִטיב  ׁשֶ ְוָחֵבר  ֵרַע  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ַמֲעִביר  ְוִיְהֶיה  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ס  ַפּיֵ ּיְ ׁשְ ַעד  ִנְמָחל, 

ה.  ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ ר לֹו ַעל ֵחֶלק ֶזה,  ְיַכּפֵ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ם  ּגַ

ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ַמִים יֹוֶרֶדת ַאְחדּות  ָ ִמּשׁ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ

ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶכם  "ַאׁשְ פח(:  )יומא  ְוָדַרׁש  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ א  ּבָ ֶזה  ְוַעל 
ָנתֹו  ְוַכּוָ ה'",  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶכם  ֶאְתֶכם  ְמַטֵהר 
ַאֲחֵרי  ּפּור  ּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ָרתֹו  ְלַכּפָ ה  ֶאְזּכֶ יַצד  ּכֵ ָהָאָדם,  ַאל  ִיׁשְ ִאם  ׁשֶ ִהיא 
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ימּו ְלַהֲעִביר ַעל ִמּדֹוֵתיֶהם  ֲחֵבַרי ַיְסּכִ ָכְך, ׁשֶ לּוי ּבְ ר ֶזה ּתָ ֲאׁשֶ ן, ּכַ ַהֻחְרּבָ
ְוִיְמֲחלּו ֶאָחד ַלֲחֵברֹו? 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ָלנּו,  ְלַהְבִטיַח  סּוק  ַהּפָ א  ּבָ ֶזה  ַעל 
ל ֶאָחד ְלִהְתַרּצֹות  ימּו ּכָ ְסּכִ ּיַ ָרֵאל, ׁשֶ ין ִיׂשְ יַע ַאְחדּות ּבֵ ּפִ הּוא יֹוִריד ְוַיׁשְ

ּפּוִרים.  ַהּכִ ַרת יֹום  ְלַכּפָ ִיְזּכּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ְוִלְמחֹל 

ׁשֹון ִמְקֵוה  ה ִמְקֶוה ֶזה ִמּלְ ָרֵאל ה', ְוִהּנֵ סּוק, ִמְקֵוה ִיׂשְ ּפָ ְוֶזה ָרמּוז ּבַ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ִסים  ֻכּנָ ּמְ ׁשֶ ַמִים  ֵהם  ׁשֶ ַמִים, 
ר ֶזה ָלֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ָרֵאל ִלְמחֹל ּוְלִהְתַחּבֵ ל ַעם ִיׂשְ ימּו ּכָ ִיְתַרּצּו ְוַיְסּכִ

ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּבְ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ְוִיְמחֹל  ְיַטֵהר אֹוָתם  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ּפּוִרים זֹוֵרק ַהּקָ ַהּכִ יֹום  ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּכָ ַמִים ְטהֹוִרים ַעל 

ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָהָאָדם  ַרת  ּפָ ּכַ ׁשֶ י(,  )דרוש  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ּומֹוִסיף 
ָצִריְך  הּוא  ַהְתָחָלה  ּבַ ׁשֶ ֵמת,  ֻטְמַאת  ּבְ ֵמא  ַהּטָ ָהָאָדם  ַרת  ְלַכּפָ ּדֹוָמה 
ִלְטּבֹל  ָצִריְך  הּוא  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ְוַאַחר  ְלַטֲהרֹו,  ְטהֹוִרים  ַמִים  ְזִריַקת 
ָהָיה  לֹא  ְקֶוה  ַהּמִ ַאף  הֹוִרים,  ַהּטְ ִים  ַהּמַ ְזִריַקת  ְולּוֵלא  ָטֳהָרה,  ִמְקֵוה  ּבְ
ֵריֶכם  י ֲעִקיָבא )משנה יומא( "ַאׁשְ ָאַמר ַרּבִ סּוִקים ׁשֶ ּפְ ְמַטֲהרֹו, ְוֶזה ֶרֶמז ּבַ
י ֲעֵליֶכם  ֱאַמר ְוָזַרְקּתִ ּנֶ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ֲאִביֶכם ׁשֶ ִיׂשְ
ְמַטֵהר  ִמְקֶוה  ָמה  ה',  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  ְוֶנֱאַמר  ם,  ּוְטַהְרּתֶ ְטהֹוִרים  ַמִים 
דֹוׁש  י ַהּקָ ָרֵאל", ּכִ רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ֶאת ַהּטְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  ּפּור  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ זֹוֵרק  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ

ּוְמַטֵהר אֹוָתם. ַמִים ְטהֹוִרים 

ַרק  י  ּכִ ְכִניָסתֹו,  ּבִ ּפּור  ּכִ יֹום  ּתֹוֶסֶפת  ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ְטהֹוִרים  ַמִים  זֹוֵרק  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְלַאַחר 
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ֶרה  ַמׁשְ ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ְוִהּנֵ אֹוָתם.  ְמַטֵהר  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 
ה(  לג,  )דברים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְפָרִדים,  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִכיָנתֹו  ׁשְ
ּוֵפֵרׁש  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ַיַחד  ָעם  י  ָראׁשֵ ף  ִהְתַאּסֵ ּבְ ֶמֶלְך  רּון  ִביׁשֻ "ַוְיִהי 
ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֵמֲעוֹון  ַרק  ֶנְחַרב  ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ְוָלֵכן  יֵניֶהם'.  ּבֵ לֹום  'ְוׁשָ "י  ִ ַרּשׁ
ם, לֹא ִנְזְרקּו ֲעֵליֶהם ַמִים  ְנַאת ִחּנָ יֵניֶהם ׂשִ ָהְיָתה ּבֵ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְלַבד, ּכִ ּבִ
ָאְמרּו  ְוָלֵכן  ּפּור.  ּכִ יֹום  ֲעֵליֶהם  ר  ּפֵ ּכִ ְולֹא  ּפּור,  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ְטהֹוִרים 
יָנה  ִהְלּבִ ְזהֹוִרית לֹא  ל  ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ְיֵמי  סֹוף  ּבְ ׁשֶ )ר"ה לא(,  ֲחַז"ל 
רּו ֲעוֹונֹוֵתיֶהם אֹו  ּפְ ִנְתּכַ יָמן ָלַדַעת ַהִאם  ִהיא ָהְיָתה ַהּסִ ֵני ׁשֶ ָלֶהם, ִמּפְ

לֹא.

ית  ן ּבֵ ָהָיה ְלַאַחר ֻחְרּבַ ן ֲעַזְרָיה ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְוָקא ַרּבִ ּדַ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ן  ַהֻחְרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָלֶהם  לֹוַמר  ָרָצה  י  ּכִ זֹאת.  ַרׁש  ּדָ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ַמִים  ֲעֵליֶהם  ִנְזְרקּו  לֹא  י  ּכִ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ָלֶהם  ר  ּפֵ ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָיה 
ן ֵאינֹו  ם, ְוַגם ְלַאַחר ַהֻחְרּבָ ְנַאת ִחּנָ יֵניֶהם ׂשִ ָהְיָתה ּבֵ ְטהֹוִרים ַעל ְיֵדי ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ִיְזרֹק  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד  ר  ְמַכּפֵ
ל יֹום  ְקֶוה ׁשֶ ְיֵדי ֶזה ְיַטֲהֵרם ַהּמִ רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ַמִים ְטהֹוִרים, ְוַעל  ּבָ
ֵהִביא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ּוֵפֵרׁש  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ א  ּבָ ְוָלֵכן  ּפּוִרים.  ַהּכִ
רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ז ׁשֶ סּוִקים ָהֵאּלּו, ְלַרּמֵ ֵני ַהּפְ ֶאת ׁשְ
ְך ִיְזּכּו ְלָטֳהַרת יֹום ַעל ְיֵדי ּכָ יֹום ֶזה, ׁשֶ ְהיּו ְמֻאָחִדים ּבְ ּיִ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ  ִיׂשְ

ּפּור.  ַהּכִ

ט  ה ִעם ַהַחּיָ ֲעׂשֶ ַתב ַהּטּור ֶאת ַהּמַ ּכָ ַמּדּוַע 
ּפּור ּכִ ִהְלכֹות יֹום  ּבְ

יֹום  ִהְלכֹות  ּבְ ַהּטּור  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ יא(,  )דרוש  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ּומֹוִסיף 
ט  ַהַחּיָ ַעל  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעם  ְדָרׁש  ַהּמִ ֶאת  ֵמִביא  תרב(  )סימן  ּפּוִרים  ַהּכִ
ר  ֲאׁשֶ ט  ַהַחּיָ י  ּכִ ּפּור.  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ עּוָדה  ַלּסְ יֶֹקר  ּבְ דֹול  ּגָ ג  ּדָ ָנה  ּקָ ׁשֶ
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לֹום  ָ ז ַעל ַהּשׁ א ְלַרּמֵ ְפָרִדים, ּבָ ָגִדים ַהּנִ ר ֶאת ַהּבְ ְפִקידֹו ִלְתּפֹור ּוְלַחּבֵ ּתַ
ַעל  ז  ְמַרּמֵ י הּוא  ּכִ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְוָהַאְחדּות 
ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ין  ּבֵ ר  ּוְלַחּבֵ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות  רֹוֵדף  ׁשֶ ִמי 
ֶעֶרב  ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ ר ֵהם ִנְפָרִדים ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו, ּוָבֶזה עֹוְסִקים ּכָ ֲאׁשֶ
ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ל  ּכָ ְוִלְמִחיַלת  ָרה  ְלַכּפָ זֹוִכים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּפּור,  ּכִ יֹום 

ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ּבְ

ה ָהֲעֵקָדה ָמַתי ָהָיה ַמֲעׂשֵ

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ כב(,  דרוש  השנה  )ראש  סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  עֹוד  ּומֹוִסיף 
ֶנֱאַמר  ו(,  ה  כב  )בראשית  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהֲעֵקָדה  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ
ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ו".  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ ְלכּו  "ַוּיֵ ֲעַמִים  ּפַ
לּו  ִקּבְ ֵהם  ְזכּוָתּה  ּבִ ַרק  ׁשֶ ָאִבינּו,  ְלִיְצָחק  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ
ָהֲעֵקָדה  ה  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ ָהֲעֵקָדה  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעמֹד  ַהּכֹחֹות  ֶאת 
ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  לֹום.  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ַהּכֹל  לּוי  ּתָ ּבֹו  ׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָהָיה 
ְוזֹאת  ַהֲחמֹור",  ִעם  ּפֹה  ָלֶכם  בּו  "ׁשְ ִלְנָעָריו  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ
ִעם  ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק  ִעם  ָהַאְחדּות  ֶאת  יׁש  ְלַהְדּגִ ֵדי  ּכְ

ֵני ֻאּמֹות ָהעֹוָלם.  ּבְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ִביא ָמַסר  ַהּנָ יֹוָנה 

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּפּוִרים, ֶאת  ַהּכִ יֹום  ַהְפָטַרת  ּבְ ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ַאף  ְוזֹאת  ִניְנֵוה,  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ִביא  ַהּנָ יֹוָנה 
ַהּכֹוֵבׁש  ָנִביא  י  ּכִ ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ָכְך  ּבְ ן  ְמַסּכֵ הּוא  ׁשֶ ָיַדע  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 
ל  ּכָ ֶאת  ה  ָעׂשָ ּיֹוָנה  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְוָכְתבּו  ִמיָתה.  ב  ַחּיָ ְנבּוָאתֹו  ֶאת 
ְראּו  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ִקְטרּוג  ֵרם  ִיּגָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא  זֹאת 



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

212

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְוִאּלּו  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ד  ִמּיָ ָחְזרּו  ִניְנֵוה  י  ַאְנׁשֵ יַצד  ּכֵ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ
ַעל  דֹול  ּגָ ִקְטרּוג  ְך  ִמּכָ ֵרם  ְלִהּגָ ָיכֹול  ְך  ּכָ ּמִ ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ בּו  ׁשָ לֹא  ֲעַדִין 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם 

ְלִמיָתה,  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִלְמסֹר  מּוָכן  ָהָיה  זֹאת,  ַדע  ּיָ ׁשֶ ִביא  ַהּנָ ְויֹוָנה 
ְך ָאנּו  ֵני ּכָ לֹום. ּוִמּפְ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ֵרם ִקְטרּוג ַעל ַעם ִיׂשְ ּלֹא ִיּגָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם  ְלִהְתַאֵחד  ֵיׁש  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ זֹאת  קֹוְרִאים 
ָרֵאל,  ִיׂשְ נּו ַעל  ַנְפׁשֵ ֵיׁש ִלְמסֹר  יַצד  ּכֵ ִביא  ַהּנָ ְלַמד ִמּיֹוָנה  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 
ת  ִמּדַ ְזכּות  ִהיא  ׁשֶ ִביא,  ַהּנָ יֹוָנה  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְזכּותֹו  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ּוְכֵדי 
כּות זֹו  ּזְ יָון ׁשֶ ִביא, ּכֵ ל יֹוָנה ַהּנָ ֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ ָרֵאל ַעד ּכְ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ּוְמתּוָקה.  ָנה טֹוָבה  ׁשָ ְוִלְגזֹר ֲעֵליֶהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָהֵגן ַעל  דֹוָלה  ּגְ

דֹול ַהּגָ ֵהן  ַהּכֹ ַמח   ַמּדּוַע ׂשָ
ּבּור  ַהּצִ ַדם  ּבְ מֹו  ּדָ ְלָעֵרב ֶאת 

ֵתנּו  ְתִפּלָ ּבִ יִרים  ַמְזּכִ ָאנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ ה  ִהּנֵ
ּלֹו  ר ׁשֶ ם ַהּפָ דֹול ֶאת ּדַ ֵעָרה ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְך ׁשֶ ָרֵטי ָהֲעבֹוָדה, ֶאת ּכָ ל ּפְ ין ּכָ ּבֵ
ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ם  ׁשָ ְוָכתּוב  ִצּבּור.  ל  ׁשֶ ִעיר  ַהּשָׂ ם  ּדַ ָהָיה  ּבֹו  ׁשֶ ְזָרק,  ַהּמִ ְלתֹוְך 
ַמח  ׂשָ ּכֹה  הּוא  ּוַמּדּוַע  ִעיר',  ַהּשָׂ ַדם  ּבְ מֹו  ּדָ ֶאת  ְלָעֵרב  ְוֵעָרה  ׂש   'ׂשָ

ָכְך? ּבְ

)ליקוטי  ִזיָע"א  עלֹוב  ִמּלֶ לֹמֹה  ׁשְ ְצִבי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ֵאר  ּבֵ א  ֶאּלָ
ִעיר  ַהּשָׂ ַדם  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ר  ַהּפָ ם  ּדַ ֶאת  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ֵעֵרב  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ׁשֶ דברי דוד( 

ְמָחתֹו  ְך ָהְיָתה ׂשִ ָרֵאל, ְוַעל ּכָ ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ל ִצּבּור, הּוא ִהְתַאֵחד ִעם ּכָ ׁשֶ
ֵלל  ּוְלִהּכָ ְלִהְתַאֵחד  ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ֵרי  ֵמִעּקְ ֶאָחד  ה  ּזֶ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ דֹוָלה,  ַהּגְ
ְמאֹד  ַמח  ׂשָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ַהּיֹום,  ַרת  ּפָ ּכַ ל  ּכָ לּוי  ּתָ ּה  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְכַלל  ּבִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ְוִנְכַלל  ִהְתָעֵרב  ׁשֶ ּכְ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן 
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לֹום  ּפּוִרים - ְלַהְרּבֹות ׁשָ ַהּכִ ל יֹום  תֹו ׁשֶ ְסֻגּלָ
ֲחלֶֹקת  ל ַהּמַ ּוְלַבּטֵ

ֲעִנית  ְוַהּתַ ַהּצֹום  ת  ְסֻגּלַ ּבִ ׁשֶ )קעט(,  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ה  ִהּנֵ
ָנם ָעָליו.  ׁשְ ּיֶ ל ִמיֵני ְמִריָבה ּוַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ל ּכָ ה, ְלַבּטֵ ָהָאָדם ָצם ּוִמְתַעּנֶ ׁשֶ
ל  ּכָ ִלים  ּטְ ּוִמְתּבַ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ִנְכָנע  ֲעִנית  ַהּתַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ְפֵני  ּבִ ּלֹו  ׁשֶ ָהְרצֹונֹות 
ָנּה ָעָליו,  ׁשְ ּיֶ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ל ַהּמַ ֶלת ּכָ ּטֶ יָלא ִמְתּבַ ְך ִמּמֵ )אחרי דף סח(, ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ל ְרצֹון  ַבּטֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ֵני ְרצֹונֹו ּכְ ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ּטֵ ָאְמרּו ֲחַז"ל )אבות פ"ב(, ּבַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל  ּכָ ֶאת  ַהּכֹוֵלל  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַהּצֹום  ְיֵדי  ְוַעל  ְרצֹוְנָך,  ֵני  ִמּפְ ֲאֵחִרים 
רּוָחִנּיּות  ּבְ ַמְחלֹוקֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ָהָאָדם  ֵמַעל  לֹות  ּטְ ִמְתּבַ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְימֹות 

לֹום.  ְך לֹו ׁשָ ְוִנְמׁשָ ִמּיּות  ּוְבַגׁשְ

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ד(,  )בה"ב  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ּבֹו  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ַעל  ִהיא  ֲעִנית  ַהּתַ ל  ׁשֶ ָכָרּה  ׂשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ו(  )ברכות 

ּנּו,  ל ִמּמֶ ינֹו ְלֵבין ַהְמַקּבֵ לֹום ּבֵ ָ ה ַהּשׁ ָדָקה ִמְתַרּבֶ י ַעל ְיֵדי ַהּצְ ים, ּכִ ַלֲעִנּיִ
ר  ִעּקַ ְוֶזה  לֹום",  ׁשָ ה  ַמְרּבֶ ְצָדָקה  ה  "ַמְרּבֶ פ"ב(  )אבות  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֲחלֶֹקת  ל ֶאת ַהּמַ ָרֵאל, ּוְלַבּטֵ ין ִיׂשְ לֹום ּבֵ ֲעִנּיֹות – ְלַהְרּבֹות ׁשָ ַרת ַהּתַ ַמּטְ

יֵניֶהם.  ּבֵ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ֶאָחד  ְולֹו  רּו  ֻיּצָ "ָיִמים  קלט(  )תהלים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ְרׁשּו  ּדָ ֲחַז"ל  ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּול  ָ ַהּשׁ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַעל  ִהיא  ֶזה  סּוק  ּפָ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ֶהם",  ּבָ
ַעל  ׁשֶ ִהיא,  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ַהּצֹום  ת  ְסֻגּלַ ְוָלֵכן  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות 
ר ָהַאְחדּות  ִעּקַ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ְוזֹאת ִמּפְ לֹום ְלָכל ִיׂשְ ָ ת ַהּשׁ ֶכת ִמּדַ ָידֹו ִנְמׁשֶ
ין  ּבֵ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ּוִמְתַאֲחִדים  ְכָלִלים  ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֶכת  ִנְמׁשֶ
ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ְוֵכן  קֹומֹות,  ַהּמְ ָכל  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ְוֵכן  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ

ים. ַמּנִ ַהּזְ ָכל  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
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ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ִמְתַרֵחׁש  ֶזה  ְוָכל 
ִנְמֵצאת  ּבֹו  ׁשֶ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ ְלקֶֹדׁש  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ִנְכָנס  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ׁשֶ
יִדים  ּגִ ִכים  ִנְמׁשָ ם  ָ ּוִמּשׁ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ִנְבָרא  ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ה,  ִתּיָ ְ ַהּשׁ ֶאֶבן 
ל  ּכָ ַאֵחד ֶאת  ּמְ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְוָלֵכן הּוא  עֹוָלם,  ּבָ קֹומֹות  ַהּמְ ְלָכל  ְוִצּנֹורֹות 

עֹוָלם.  ּבָ קֹומֹות  ַהּמְ

הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֵלל  ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ִנְכָנס  ם  ּוְלׁשָ
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִליָחם  ׁשְ ְוהּוא  ְוַאְחדּות.  לֹום  ׁשָ תֹו  ּדָ ּמִ ׁשֶ ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ ְרעֹו  ִמּזַ
ִסים  ּיְ ִמְתּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ַלֲעבֹוַדת  ָרֵאל  ִיׂשְ
ל ֶזה ִמְתַרֵחׁש  ַאְחָוה ְוַאְחדּות. ְוֵכן ּכָ ם ּבְ ּלָ ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו, ְוִנְמָצִאים ּכֻ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ּכָ ֶאת  ַהּכֹוֵלל  ַהּיֹום  הּוא  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ
ֶאת  ְלַהְרּבֹות  ִהיא  ַהּצֹום  ת  ֻגּלַ ּסְ ׁשֶ ּבֹו,  ים  ּוִמְתַעּנִ ָצִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ֶכת  ּפּוִרים, ִנְמׁשֶ יֹום ַהּכִ ְך ּבְ ֵני ּכָ ָרֵאל, ּוִמּפְ ל ִיׂשְ ין ּכָ לֹום ּבֵ ָ ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ
ְימֹות  ְלָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ

ר  ַכּפֵ ּיְ ׁשֶ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְחַרב  ּנֶ ׁשֶ ם ְלַאַחר  ּגַ ְוָכְך 
ּפּוִרים, ְוֵכן ַעל ְיֵדי  יֹום ַהּכִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ִמים ּכָ ּצָ ֲעֵדנּו, ַעל ְיֵדי ַהּצֹום ׁשֶ ּבַ
ֵבית  ּבְ ּפּור  ּכִ ל יֹום  ל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ּכָ יִרים ֶאת  ַמְזּכִ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ
ִאּלּו ֵהם ָעׂשּו ֶאת ֲעבֹוַדת  ָרֵאל, ּכְ ב ְלַעם ִיׂשְ ׁש, ַעל ְיֵדי ֶזה ֶנְחׁשָ ְקּדָ ַהּמִ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ָרֵאל, ֶאת  ִיׂשְ יִכים  ְך ַמְמׁשִ ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ ַהּיֹום 
לֹום  ָ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת  זֹוִכים  ֵהם  ֶזה  ל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ

ְוָהַאְחדּות. 

דֹול  ַהּגָ ֵהן  ַהּכֹ ל  ר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום ׁשֶ ַמּדּוַע ִעּקַ
ֹטֶרת  ִהיא ִעם ַהּקְ

דֹול,  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ל  ׁשֶ ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ַמּדּוַע  ְמבָֹאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
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ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ טֶֹרת  ַהּקְ י  ּכִ ים,  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ טֶֹרת  ַהּקְ ַהְקָטַרת  ּבְ ִהיא 
ֵאין  ׁשֶ ֲעִנית  ּתַ ל  ּכָ ו(  )כריתות  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות 
טֶֹרת  ֵמַהּקְ זֹאת  ְולֹוְמִדים  ֲעִנית,  ּתַ ֵאיָנּה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ּה  ּבָ ִפין  ּתְ ּתַ ִמׁשְ
ִהְכִניָסה  ַהּתֹוָרה  ַרע,  ֵריָחּה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ָנה  ַהֶחְלּבְ ֶאת  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ר  ִעּקַ ז ׁשֶ יֹוֵתר, ְוזֹאת ְלַרּמֵ ִמים ַהּטֹוִבים ּבְ ׂשָ טֶֹרת ַיַחד ִעם ַהּבְ אֹוָתּה ַלּקְ
ִעים  ָהְרׁשָ ִעם  ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ָרה  ּפָ ַהּכַ

ֶהם.  ּבָ ׁשֶ

ַהְקָטַרת  ִהיא  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַהּיֹום  ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
)סימן  ַהּטּור  ְוָכַתב  ים.  ָדׁשִ ַהּקֳ קֶֹדׁש  ּבְ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ְיֵדי  ַעל  ֹטֶרת  ַהּקְ
יר  ְלַהּתִ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּפֹוְתִחים  ֵכן  ּלָ ׁשֶ תריא( 

ָרֵאל  ֵעי ִיׂשְ ז ַעל ָהַאְחדּות ִעם ּפֹוׁשְ ֵדי ְלַרּמֵ ל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים, ּכְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֶרת.  ֲעִנית ְמַכּפֶ ַהּתַ ָיָדּה  ַרק ַעל  ׁשֶ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ָעוֹון  ַעל  ֶרת  ְמַכּפֶ טֶֹרת  ַהּקְ ָועֹוד,  זֹאת 
ין  ּבֵ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ רּוד  ַהּפֵ ֶאת  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ה  ּזֶ ׁשֶ פח(,  )זבחים  ֲחַז"ל 
ַהּכֵֹהן  ִנְכָנס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ַהּיֹום,  ַרת  ּפָ ּכַ ֶאת  ב  ַהְמַעּכֵ הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ל  ׁשֶ ֶזה  ָעוֹון  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ִראׁשֹון  ָבר  ּדָ הּוא  ים  ָדׁשִ ַהּקֳ ְלקֶֹדׁש  דֹול  ַהּגָ
ַרת  ָרֵאל ְלַכּפָ ל ִיׂשְ יָלא זֹוִכים ּכָ ְך ִמּמֵ ׁשֹון ָהָרע ּוַמְחלֶֹקת, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ַהּלָ

נּו, ָאֵמן. ְיַזּכֵ ם  ֵ ַהּשׁ יֵניֶהם.  ּבֵ ַאְחדּות  ּבָ לּוָיה  ּתְ ׁשֶ ַהּיֹום 





פרק ז

ָעֵלינּו ּוְפֹרׂש 
לֹוֶמָך  ת ׁשְ ֻסּכַ

ּכֹות ַהּסֻ ַחג 
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פרק ז

ִנם ָי ּ ִי ִָ  ׁ ָשֲ  סכ ִנקי ב ם ָתן ָיָ ִּ   ִי ֹּ בי ָכ ּנתס  ָן ִי

ָהעֹולֹות  ֵאלֹות  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ָנן  ֶיׁשְ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְפִניִמּיּות ִמְצוֹות ַהַחג  ּבִ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ְוֶאָחד  ְלָכל ֶאָחד 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה  ׁשְ

ת  דֹוׁש )פרשת תצוה קפו( "ֻסּכַ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ּבִ ּכָ ַמּדּוַע ִנְקֵראת ַהּסֻ
לֹום?  ָ ַהּשׁ ת  ְלֵבין ִמּדַ ה  ּכָ ַהּסֻ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ְוִלְכאֹוָרה ָמה  לֹום",  ׁשָ

ה  ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ִהְקׁשּו:  ָהִראׁשֹוִנים 
ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִניָסן,  חֶֹדׁש  ּבְ ְולֹא  ֵרי  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש  ּבְ

ר ִסיַני? ִמְדּבַ ּבְ

ית  ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְלַעְנֵני  ֵזֶכר  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהּתֹוָרה  ְתָבה  ּכָ ַמּדּוַע 
ֵזֶכר  ּומֹוֵעד  ַחג  ׁשּום  ַלֲעׂשֹות  ְתָבה  ּכָ ְולֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ּוּו  ּלִ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ
ֵצאָתם ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָהיּו  ֵהם  ַאף  ׁשֶ ן,  ְוַהּמָ ֵאר  ַהּבְ י   ְלִנּסֵ

ְצַרִים? ִמּמִ
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ֵאָלה ְרִביִעית  ׁשְ

ַעת  ַאְרּבַ ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאגֹד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲחַז"ל,  נּו  ּקְ ּתִ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ַרק  ַמּדּוַע 
ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  סּוֵגי  ל  ּכָ ִעם  ָהַאְחדּות  ֶאת  ִלים  ַהְמַסּמְ יִנים  ַהּמִ
ִדְבֵרי ֲחַז"ל )מנחות כז(?  ּכְ ּוְלַאְחָדם ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו,  ּוְלָאְגָדם  ָרם  ְלָקׁשְ

ית  ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

הּוא  ׁשֶ ּכְ לּוָלב  ַהּנֹוֵטל  ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאְמרּו  מה(  )סוכה  ֲחַז"ל  חּו  ּבְ ׁשִ ַמּדּוַע 
ָעָליו  ְוִהְקִריב  ַח  ִמְזּבֵ ָנה  ּבָ ִאּלּו  ּכְ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ יִנים,  ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  ד  ְמֻאּגָ

יֵניֶהם? ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ְוִלְכאֹוָרה ָמה  ן,  ָקְרּבָ

ית  ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ים  ַהַחּגִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  מַֹח  ִלׂשְ ִצּוּוי  נֹו  ֶיׁשְ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע 
ְוָהִייָת  ָך  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ יד(  טז  )דברים  ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּמֹוֲעִדים, 
ְוֵכיַצד  ְמָחֵתנּו",  ׂשִ "ְזַמן  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ַהַחג  הּוא  ּוַמּדּוַע  ֵמַח",  ׂשָ ַאְך 

ְמָחה זֹו? ְלׂשִ זֹוִכים 

ִביִעית  ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ים  ָלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ָלֵתת  ּוַמֲעָלה  חֹוב  נֹו  ֶיׁשְ ֻסּכֹות  ֶעֶרב  ּבְ ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע 
חג  שער  )פע"ח  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּמֹוֲעִדים  ים  ַהַחּגִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
אֹוְרִחים  ְלַהְזִמין  ִריְך  ּצָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ַמּדּוַע  ְוֵכן  פ"ג(?  הסוכות 

ֵהם  ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  יֹום,  אֹותֹו  ל  ׁשֶ יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ֶנֶגד  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ה  ּכָ ַלּסֻ
ְוִלְכאֹוָרה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  אֹותֹו  ִלים  ְמַקּלְ ֵהם  ָלאו  ְוִאם  אֹותֹו,  ְמָבְרִכים 
ִלים  ּלֹא ַמְזִמין אֹוֵרַח ֵהם ְמַקּלְ י ׁשֶ ּמִ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ֶזה ַעד ּכְ ַמּדּוַע ֶהְחִמירּו ּבָ

אֹותֹו?
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ִמיִנית  ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְולֹא  ה,  ּכָ ַהּסֻ ם  ׁשֵ ַעל   - ּכֹות"  ַהּסֻ "ַחג  ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  ַחג  ִנְקָרא  ַמּדּוַע 
יִנים? ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ְנִטיַלת  ם  ַהּלּוָלב ַעל ׁשֵ ִנְקָרא ַחג 

יִעית ׁשִ ּתְ ֵאָלה  ׁשְ

ַחג  ּבְ ְוָקא  ּדַ ִהיא  ִמיָטה  ְ ַהּשׁ מֹוָצֵאי  ּבְ ִהיא  ׁשֶ "ַהְקֵהל"  ִמְצַות  ַמּדּוַע 
ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע  ֵכן  מֹו  ּכְ בּועֹות?  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ אֹו  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ְולֹא  ּכֹות  ַהּסֻ

ּלֹו?  ּכֻ ַהּנֹוֲהִגים ִלְקרֹא ֶאת ֵסֶפר קֶֹהֶלת  ָנם  ֶיׁשְ ֻסּכֹות,  ּבְ

ְוַאְחדּות לֹום  ת ׁשָ ֻסּכַ

)תצוה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ָהֵאּלּו  ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹום",  ׁשָ ת  "ֻסּכַ ִנְקֵראת  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ ה  ַהְמַגּלֶ קפו(, 

ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ
ָנה. ָ ַהּשׁ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ מח(,  מוהר"ן  )ליקוטי  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָכל  ל ִמיֵני ְמִריבֹות ּוַמְחלֹוקֹות ּבְ ל ִמּכָ ה, הּוא ִנּצָ ִמְצַות ֻסּכָ ָהָאָדם ִנְזָהר ּבְ ׁשֶ
לֹום ְוַאְחדּות  ָנה. ּוְכמֹו ֵכן ַעל ְיֵדי ְנִטיַלת ַהּלּוָלב ּוִמיָניו הּוא זֹוֶכה ְלׁשָ ָ ַהּשׁ

ָרֵאל )ליקוטי מוהר"ן לב(.  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת 

ל  ּכָ ָר"ח ָפָלאִג'י, ׁשֶ ם ַהּגְ ׁשֵ ּבְ ים )סימן תרלט(  ף ַהַחּיִ ַעל ַהּכַ ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ֵלמּות,  ּוִבׁשְ ִהּדּור  ּבְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִמי 

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְמִריָבה 

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה,  ֻסּכָ ִמְצַות  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ִזיָע"א,  יְלָנא  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
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ְלָכְך  ְוֶרֶמז  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהָרע  ְוָלׁשֹון  ַמֲחלֶֹקת  ּבּוֵרי  ִמּדִ ֵצל  ְלִהּנָ
ְלׁשֹנֹות". ה ֵמִריב  ֻסּכָ ּבְ ֵנם  ְצּפְ סּוק "ּתִ ּפָ ּבַ ֵיׁש 

ִהיא  ׁשֶ ה',  'ֻסּכָ ה  ּלָ ּמִ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך  ֶרֶמז  ׁשֶ ַתב,  ּכָ ָפָלאִג'י  ָר"ח  ְוַהּגְ
ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  'ֶאָחד',  ה  ּלָ ַהּמִ ִמְנַין  ּכְ ה  ּזֶ ׁשֶ ֵרה,  ֶעׂשְ לֹוׁש  ׁשְ ָקָטן  ר  ִמְסּפָ ּבְ

ה.  ּכָ ַהּסֻ ְיֵדי ִמְצַות  ָרֵאל ַעל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ ַעל ָהַאְחדּות 

מֹו  ה, ּכְ ֶכת ֻסּכָ ִלּמּוד ַמּסֶ לֹום ּבְ ה ִנְפָלָאה ְלׁשָ ם ְסֻגּלָ ְך ֵיׁש ּגַ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ה,  ֻסּכָ ֶכת  ַמּסֶ ִיְלַמד  "ְלַמְחלֶֹקת  מריבה(:  )ערך  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֵצל - ֵמִריב ְלׁשֹונֹות".  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה -  ֻסּכָ ּבְ ֵנם  ְצּפְ ּתִ ְוִסיָמָנְך: 

ִסְפרֹו  ְנַחת ֶאְלָעָזר ִמּמּוְנַקאְטׁש ִזיָע"א ּבְ ַעל ַהּמִ ַתב ָהרה"ק ּבַ ְוֵכן ּכָ
יֵקי  ְוַצּדִ אֹוֵני  ּגְ ם  ׁשֵ ּבְ ל  ְמֻקּבָ ָהָיה  ְך  ּכָ ׁשֶ מט(,  אות  ז  )מהדורה  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ
לּו  ִיּפְ ְיֵדי ֶזה  ה, ְוַעל  ֶכת ֻסּכָ ָכל יֹום ַמּסֶ ּבְ ל ִלְלמֹד  י ְמֻסּגָ ּכִ ַנז ָז"ל,  ּכְ ַאׁשְ
ְוֶרֶמז  לֹום.  ְוׁשָ יק לֹו ַחס  ּוְלַהּזִ יּוְכלּו ְלָהַרע  יו, ְולֹא  ְחּתָ ּתַ ְנעּו אֹוְיָביו  ְוִיּכָ
ְלׁשֹנֹות".  ֵמִריב  ה  ֻסּכָ ּבְ ֵנם  ְצּפְ ּתִ ֶניָך  ּפָ ֵסֶתר  ּבְ יֵרם  ְסּתִ "ּתַ סּוק  ּפָ ּבַ ֵיׁש  ְלָכְך 
ַאַחת  ּוַפַעם  "ּדֶֹפן",  ַבת  ּתֵ ָעִמים  ּפְ ע  ַאְרּבַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ "ֵסֶתר"  ה  ְוִהּנֵ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ז ׁשֶ ה, ְלַרּמֵ ִחּלָ ָרה ְלַכּתְ ׁשֵ ה ּכְ ַיַחד ֻסּכָ ֵהם ּבְ ַבת "ְסָכְך" - ׁשֶ ּתֵ
ֵנִני  י ִיְצּפְ סּוק "ּכִ ּפָ ְחלֶֹקת ְוִריב ְלׁשֹונֹות, ְוֶרֶמז נֹוָסף ֵיׁש ְלָכְך ּבַ ֵצל ִמּמַ ִיּנָ

ְירֹוְמֵמִני" )תהלים כז(.  צּור  ּבְ ֵסֶתר ָאֳהלֹו  ּבְ ֵרִני  ַיְסּתִ יֹום ָרָעה  ּבְ ֻסּכֹה  ּבְ

ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלמֹד  ִזיָע"א,  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ִמּגְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ָנֲהגּו  ְוֵכן 
ְמָנת  ָהיּו  ׁשֶ ְחלֹוקֹות  ְוַהּמַ ֵמָהְרִדיפֹות  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ ּכִ ה,  ֻסּכָ ֶכת  ַמּסֶ
ֶכת  ַמּסֶ ִלּמּוד  ּבְ ׁשֶ ְלדֹור,  ִמּדֹור  ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוזֹאת  ֶחְלָקם, 
ל  ּוִמּכָ ֹוְנָאיו  ּוִמּשׂ ָלָאָדם ֵמאֹוְיָביו  ְמֻיֶחֶדת  ִמיָרה  ּוׁשְ ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ֶיׁשְ ה,  ֻסּכָ

י ָרָעתֹו.  ְמַבְקׁשֵ

ִלי  רּו  ִסּפְ ר  ֲאׁשֶ ים  ַלֲאָנׁשִ זֹאת  ה  ְסֻגּלָ י  ָאַמְרּתִ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ
ים  ְמיָֹאׁשִ ָהיּו  ׁשֶ ְוִכְמַעט  יָתם,  ּבֵ לֹום  ׁשְ ּבִ ְמאֹד  דֹוִלים  ּגְ ִיים  ְקׁשָ ַעל 
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ׁש  ַמּמָ ֻמְפָלָאה  צּוָרה  ּבְ ִלְראֹות  ּנֹוְכחּו  ׁשֶ ִלי  רּו  ִסּפְ ם  ְוֻכּלָ ְך,  ִמּכָ ְלַגְמֵרי 
ה,  ֻסּכָ ֶכת  ַמּסֶ ִלְלמֹד  ִהְתִחילּו  ר  ֲאׁשֶ ְלַבד  ּבִ ָקָצר  ְזַמן  ְלַאַחר  יַצד  ּכֵ
רֹר  ִלׂשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ב  ְוׁשָ ׁש,  ַמּמָ ְלֶהֶפְך  ֵמֶהֶפְך  ֵביָתם  ּבְ ב  ּצָ ַהּמַ ל  ּכָ ְך   ִהְתַהּפֵ

ֵביָתם. ּבְ

ּה ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ֶכת ְלָכל ַהּשׁ ִנְמׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ֲהָגַנת 

ה  ּכָ ַהּסֻ ִניִמּיּות אֹור  ּפְ ׁשֶ )פרשת תצוה קפו(,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ִמי  "ְוָכל  לֹום',  ׁשָ ת  'ֻסּכַ ִנְקֵראת  ִהיא  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור  הּוא 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ֻסּכֹות,  ל  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ל  ּכָ ּה  ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ּבְ ִהיר  ּזָ ׁשֶ

ְלָכְך." ָצִריְך  הּוא  ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ְלָהֵגן ָעָליו  ִמיָרה  ּוׁשְ ֲהָגָנה  ָעָליו 

דֹוׁש  א ַהּקָ עֹוָלם ַהּבָ ְך ַאף ּבָ ְזכּות ּכָ ּבִ ּומֹוִסיף ַהזוה"ק )רע"מ דף רנז( "ׁשֶ
ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוַגם  יִקים,  ּזִ ַהּמַ ל  ִמּכָ ָעָליו  ְלָהֵגן  ָעָליו  ְך  ְיַסּכֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
ים  ָהֳעָנׁשִ ל  ִמּכָ ילֹו  ְלַהּצִ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ָעָליו  ֵגן  ּתָ ֻלּיֹות,  ּגָ ִקּבּוץ  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם". ּתִ ה  תּוב "ְוֻסּכָ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעים,  ָהְרׁשָ חּולּו ַעל  ּיָ ׁשֶ

ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ה  ֻסּכָ ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ְואּוַלי 
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ זֹוֶכה  ְוהּוא  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ָעָליו  ִנְפֶרֶסת  ַהַחג, 
י  ְתבּו ַרּבִ ּכָ ל ַרע. ּוְכמֹו  ׁשֶ מּור ּומּוָגן ִמּכָ ּה, ּוִמּכָֹחּה הּוא ׁשָ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ּכָ
ִמְצַות  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ּכָ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ְוַהּגְ ִזיָע"ְא  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן 

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְהֶיה ְמִריָבה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ה ֻמְבָטח לֹו  ֻסּכָ

ה  ִיְזּכֶ יָלא  ִמּמֵ ְוַאְחדּות,  לֹום  ְלׁשָ ָהָאָדם  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעָליו  ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  ִלׁשְ
ְולֹוְמִדים  ְרָעֻנּיֹות,  ּפֻ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ל  ִנּצָ הּוא  ֲהֵרי  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ְתַנֵהג  ַהּמִ
ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה  לֹא  כב(:  כ  )שמות  סּוק  ֵמַהּפָ יא(  יתרו  )מכילתא  ֲחַז"ל  זֹאת 

ַחְלֶלָה.  ַוּתְ ָעֶליָה  ֵהַנְפּתָ  ָך  ַחְרּבְ י  ּכִ ִזית  ּגָ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ו(,  )ילקוט שמעוני במדבר  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ם  ּגַ ְוָכְך 
ם,  ִמְלַחְמּתָ ִחים ּבְ לֹום ֶזה ִעם ֶזה, ֵהם ְמַנּצְ ׁשָ עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵהם ּבְ
יֵמי ַאְחָאב.  ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ח לֹו" ּכְ ים ֶאְפָרִים ַהּנַ תּוב "ֲחבּור ֲעַצּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ָהָאָדם  ַעל  ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ְוָלֵכן 
ל ָצָרה  מּור ּומּוָגן ִמּכָ ְך הּוא ׁשָ יָלא ַעל ְיֵדי ּכָ ם, ּוִמּמֵ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ל ִיׂשְ ִעם ּכָ

ְוצּוָקה. 

לֹום  ָ ּשׁ ּבַ לּוָיה  ּתְ ה  ּכָ ַהּסֻ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ִהיא  ה  ּכָ ַהּסֻ אֹור  ִניִמּיּות  ּפְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוָכתּוב 
ּוִבְפָרט  ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ְיֵמי  ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָלָאָדם  ֵיׁש  לֹום,  ָ ַהּשׁ אֹור 
לֹום ְוָהַאְחדּות  ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ה ַעְצָמּה, ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּכָ תֹוְך ַהּסֻ הּותֹו ּבְ ְזַמן ׁשְ ּבִ

ִנים ָיפֹות. ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ל ֶאָחד  ּכָ ל  ּוְלַקּבֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוִעם  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם 

ֶאָחד  ל  ּכָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ קג(,  דף  אמור  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִאים ֵאָליו.  ּבָ ׁשֶ יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ְבַעת  ׁשִ ּוְבָפִנים ְמִאירֹות ִעם  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות 

י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ָיָקר,  אֹור  ִסְפרֹו  ּבְ ָהָרָמ"ק  זֹאת  ּוֵבֵאר 
ת  ִמּדַ ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוׁשֹוַפַעת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ָבִרים,  ַהּדְ ִניִמּיּות  ּפְ
ל  ּכָ ֲעֵליֶהם  ּוָבִאים  ִכים  ְוִנְמׁשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד 
ִהיא  ה  ּכָ ַהּסֻ י  ּכִ אֹוָתם,  יִפים  ַמּקִ ְוֵהם  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהֲחָסִדים 

ת ַהֶחֶסד. ה ִמּדַ ּזֶ ׁשֶ ֵקִני -  ַחּבְ ּתְ ְיִמינֹו  ְבִחיַנת  ּבִ

ָצִריְך  ַהֶחֶסד,  ת  ִמּדַ ְוׁשֹוַפַעת  ְמִאיָרה  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
ֶאת  ַיְכִחיׁש  לֹא  הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְך,  ּכָ ְלִהְתַנֵהג  ה  ְלַמּטָ ָהָאָדם  ם  ּגַ
ֲעֵליֶהם,  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ הּוא  י  ּכִ רֹוִמים,  ּמְ ּבַ זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ ֲעׂשֹות  ּנַ ׁשֶ ֻעּלֹות  ַהּפְ
נֹוֲהִגים  ֵעת  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִמיד  ּתָ ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ַעל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ָלל  ַהּכְ ֶזה  י  ּכִ
ָצִריְך  ָהָאָדם  ַאף  ַהֶחֶסד,  ת  ִמּדַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ְלַמְעָלה, 
ֵני  ּבְ ְוִעם  ֲחֵבָריו  ל  ּכָ ִעם  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ְלִהְתַנֵהג 
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ל  ּכָ ְוֶאת  דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחָסִדים  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  יתֹו,  ּבֵ
ֵמי  ׁשְ ּבִ ֶזה  דֹול  ּגָ ְזַמן  ּבִ ֹוְפעֹות  ַהּשׁ ְוָהֲעצּומֹות  דֹולֹות  ַהּגְ עֹות  ּפָ  ַהַהׁשְ

ְמרֹוִמים. 

ר  ֲאׁשֶ לֹום, ּכַ ַכַעס ַחס ְוׁשָ לֹום ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ּבְ ר ַחס ְוׁשָ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
ֻעּלֹות  ַהּפְ ֶאת  ְבָיכֹול  ּכִ ַמְכִחיׁש  הּוא   - ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַהֲחָסִדים  ׁשֹוִרים 
ה  ְוַאְדַרּבָ ֶזה,  ְזַמן  ּבִ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ַהֶחֶסד  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוֶכה  ְוֵאינֹו  ָהֶעְליֹונֹות, 
ֶאת  ְבָיכֹול  ּכִ ַמְכִחיׁש  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִקְטרּוג,  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ְמעֹוֵרר  ַאף  הּוא 

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ֵעת  ּכָ ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ

ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ יֹוְרִדים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְוָלֵכן 
ְוִלְהיֹות  ַהֶחֶסד,  ת  ִמּדַ ּבְ ְלִהְתַנֵהג  יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ָהָאָדם  ּה,  ּלָ ּכֻ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ יתֹו ְוִעם ּכָ ֵני ּבֵ ֵמחֹות ִעם ּבְ ִנים ׂשְ ְמָחה ֲעצּוָמה ּוְבֵסֶבר ּפָ ׂשִ ּבְ

עכ"ד. 

)סימן  ַחי  ְלָכל  מֹוֵעד  ִסְפרֹו  ּבְ ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
יֹוֵתר  ּבְ ָהָאָדם  ֵהר  ּזָ ּיִ ׁשֶ )סימן תרטו ב(,  ַיֲעקֹב  ּכּוֵרי  ּבִ ַעל  ּבַ אֹון  ְוַהּגָ תרלט כה(, 

ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִית,  ַהּבַ לֹום  ׁשְ ּבִ ה  ְוַיְרּבֶ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ר  ְוִעּקָ ָלל  ּכְ ִיְכַעס  ּלֹא  ׁשֶ
ּלֹא ִיְפּגֹם ַעל ְיֵדי  ְכֵדי ׁשֶ לֹום, ְוזֹאת ּבִ ת ׁשָ ה ָהרֹוֶמֶזת ְלֻסּכַ ּכָ ּסֻ ְקָטָטה ּבַ

ָתּה ָחִליָלה.  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְך  ּכָ

לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִהיא  ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ָהאֹור  ִניִמּיּות  ּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ַחג  יֵמי  ּבִ ְמִריָבה  ה  עֹוׂשֶ ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲהֵרי  ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ִהיא 
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ָבר ְמאֹד, ּכְ ן ַהּדָ ה, ְמֻסּכָ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּכָ תֹוְך ַהּסֻ ּכֹות ּוִבְפָרט ּבְ ַהּסֻ
ַעל  ע  ִיְפּגַ ּלֹא  ׁשֶ ְוֵכן  ָחִליָלה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִיְפּגֹם 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ֲהָגָנָתּה  ּבַ ְך  ּכָ ְיֵדי 
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ִהירּות  ּזְ ּבַ לּוִיים  ּתְ ה,  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ּוְקֻדּשׁ אֹוָרּה  ל  ּכָ ׁשֶ

ְוָהַאְחדּות. 
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 ַמּדּוַע ָאַמר ָהַרב
ה ּכָ ּסֻ ּבַ ָכְך  ַהּסְ ים ׁשּוב ֶאת  ָלׂשִ

ַעל  ּבַ ִזיָע"א  ֵמָרדֹוְמְסק  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָהרה"ק  ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָחׁש  ּלֹא  ׁשֶ ַאַחת  ָנה  ׁשָ ָהְיָתה  ִזְקנּותֹו  ֵעת  ּלְ ׁשֶ לֹמֹה  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַהּתִ
ָהְיָתה  ה  ּכָ ַלּסֻ ִנְכַנס  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶמת.  ֻמְקּדֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ּכָ ַלּסֻ ִנְכַנס  ְולֹא  טֹוב  ּבְ
ְוָדַחף  ה,  ּכָ ּסֻ ּבַ ִעּמֹו  ִלְהיֹות  ָרצּו  ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ל  ִמּכָ דֹוָלה  ּגְ ְצִפיפּות 

אי ֶאת ַאַחד ַהֲחִסיִדים. ּבַ ַהּגַ

ה,  ּכָ ּסֻ ַעס ִמּקֶֹדם ּבַ ַאל ִמי ּכָ ד ׁשָ תֹו ִמּיָ ר ִנְכַנס ָהַרב ְלֻסּכָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְוִהּנֵ
ִפיפּות  ַהּצְ ֵמֲחַמת  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  ַעל  ַעס  ּכָ הּוא  ׁשֶ ׁש  ּמָ ַ ַהּשׁ לֹו  ְוָאַמר 
ל  ּכָ ָיְצאּו  ה,  ּכָ ּסֻ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהַרב  לֹו  ְוָאַמר  דֹוָלה.  ַהּגְ
ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ְוָכל  ה,  ּכָ ֵמַהּסֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ
ִמְצַות  ם  ְלׁשֵ ָכְך  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ׁשּוב  ְלָהִרים  ָהַרב  ה  ִצּוָ ְוָלֵכן  ָקה.  ּלְ ִהְסּתַ

ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ב  ְוָיׁשַ ִנְכַנס  ְך הּוא  ּכָ ְוַרק ַאַחר  ה,  ֻסּכָ

ַהּיֹום  ת  ֻדּלַ ּגְ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ָיִמים  ּבְ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָלָאָדם  לֹו  ְוֵיׁש 
י  ּכִ ִנְסיֹונֹות,  יֹוֵתר  ָלָאָדם  לֹו  ִיְהיּו  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  יָעה  ּפִ ַמׁשְ
ְלַקְלֵקל  ֵאּלּו,  ּכָ ָיִמים  ּבְ ְוָקא  ּדַ ָחֵפץ  ָהָרע  ֶצר  ְוַהּיֵ רֵֹבץ"  את  ַחּטָ ַתח  "ַלּפֶ
יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם  ּוִבְפָרט  ִויִדיָדיו  ֲחֵבָריו  ִעם  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת 
ִחּנּוְך  ִמְצַות  ּבְ גֹון  ּכְ ִמְצוֹות,  ּבְ ׁש  ִמְתַלּבֵ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  ָהָאָדם  ׁשֶ ַעד  ְוַכּיֹוֵצא,  ָכם  ּוְלַחּנְ ֶהם  ּבָ ִלְגעֹר  ַהְיָלִדים 

לֹום.  ְוׁשָ ַעס ַחס  ַהּכַ ת  ִמּדַ ּבְ

ּלֹא  ֶמֶרת ׁשֶ ֶמֶרת ְלִמׁשְ ָיִמים ֵאּלּו, ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ְוָלֵכן ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ּבְ
ַוְתָרן  ְוִיְהֶיה  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהְיָלִדים  ִחּנּוְך  ִמְצַות  ּבְ ֲאִפּלּו  יד,  ַיְקּפִ ְולֹא  ִיְכַעס 
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהָרצֹון  ל  ּכָ ׁשֶ יל  ּכִ ְוַיׂשְ ְוֵיַדע  רּוַח,  אֶֹרְך  ּבְ ְוִיְתַנֵהג  ְוַסְבָלן 
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הּוא  ֲהֵרי  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ִמְצוֹות  ּבְ ֲאִפּלּו  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְוִלְכעֹס  יד  ְלַהְקּפִ
ה ַחס  ּכָ ַהּסֻ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ָטן ֶהָחֵפץ ְלַקְלֵקל ָלָאָדם ֶאת ָהאֹור  ׂשָ ה  ַמֲעׂשֵ
ּה.  ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַעת אֹוָרּה ּבְ ּפָ ּנּו ֶאת ַהׁשְ לֹום, ּוְבָכְך ִלְמנַֹע ִמּמֶ ְוׁשָ

ָראּוי  ּכָ ְוִיְתּכֹוֵנן  קֹונֹו,  ִלְפֵני  ה  ִפּלָ ּתְ ים  ַיְקּדִ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן 
לֹום  ׁשָ ּלֹא ִלְכֹעס ְוִלְהיֹות ּבְ ַהְחָלָטה ֲחָזָקה ׁשֶ ְוָיבֹוא מּוָכן ְלָיִמים ֵאּלּו, ּבְ
ה,  ּכָ ל ַהּסֻ דֹול ׁשֶ ה ְלאֹוָרּה ַהּגָ אי ִיְזּכֶ ַוּדַ ִבים, אֹו ָאז ּבְ ּצָ ָכל ַהּמַ ְוַאְחדּות ּבְ

ָרֵאל".  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ת ׁשָ תּוב "ַהּפֹוֵרס ֻסּכַ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהְמָבֲאִרים  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ִרים  ְוֶהְסּבֵ ְטָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ָנם  ְוֶיׁשְ
ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָמה  יִרים  ּוַמְסּבִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות 

לֹום  ָ ה אֹור ַהּשׁ ּכָ ַהּסֻ ִניִמּיּות  ּפְ

ִנְקֵראת  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ קפו(  תצוה  )פרשת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ם  ׁשֵ ַעל   - לֹום'  ׁשָ ת  'ֻסּכַ
ַמהּוָתּה  ְוֶזהּו  ם.  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוָבָאה 
ת  'ֻסּכַ ם  ׁשֵ ּבְ ְקרּוָיה  ִהיא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ה.  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ
ֶכת  ִנְמׁשֶ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְוָלֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ם  ׁשֵ ַעל  לֹום'  ׁשָ
ְבַעת ׁשִ ּה  ּבָ הֹות  ְוִלׁשְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ַהּזֹוִכים  ְלָכל   ּוָבָאה 

ָיִמים.

תֹו ַאְחדּות  ּדָ ּמִ ׁשֶ ְזכּות ַאֲהֹרן -  ּבִ בֹוד  ּכָ ַעְנֵני 

)ליקו"ה  ּומֹוַהְרָנ"ת  חי(,  לכל  )מועד  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ ְתבּו  ּכָ ִני:  ׁשֵ ַטַעם 
ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ּבִ ָהיּו  ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ ְלַעְנֵני  ֵזֶכר  ִהיא  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ ד(  יג  וממכר  מקח 

ִהיא  ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ תֹו  ּוִמּדָ ט(,  )תענית  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן 
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בֹוד  ַהּכָ ְלַעְנֵני  ֵזֶכר  ִהיא  ׁשֶ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ְוָלֵכן   - לֹום  ׁשָ ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב 
ְלָכל  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ּבִ ָהיּו   ׁשֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ

סּוק  ָתם ַעל ַהּפָ ְדָרׁשָ ֲחַז"ל ָרְמזּו זֹאת ּבִ ְוָכַתב מֹוַהְרָנ"ת )פקדון ד(, ׁשֶ
ּיֹוְצִאים  ּנּו ָלְמדּו ֲחַז"ל ׁשֶ ר ִמּמֶ ּכֹת", ֲאׁשֶ ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ "ּכָ
ל  ּכָ ְראּוִיים  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ תֹו  ֻסּכָ ּבְ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  חֹוַבת  ְיֵדי 
ה,  ֻסּכָ ִמְצַות  חֹוַבת  ְיֵדי  ּיֹוְצִאים  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַאַחת,  ה  ֻסּכָ ּבְ ב  ֵליׁשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלָחן ָערּוְך )סימן תרלז(. ּוְבָכְך  ֻ ּשׁ אּוָלה, ְוֵכן ִנְפַסק ּבַ ה ׁשְ ֻסּכָ יָבה ּבְ יׁשִ ם ּבִ ּגַ
ַחג  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ְראּוִיים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ׁשֶ ֶרֶמז,  נֹו  ֶיׁשְ
ל  ׁשֶ ּוְפִניִמּיּוָתּה  ַמהּוָתּה  ְוזֹו  ַאַחת,  ה  ֻסּכָ ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ּכֹות,  ַהּסֻ

ה. ּכָ ַהּסֻ

ָרֵאל ְולֹא ָהֵעֶרב ַרב ִיׂשְ בּו ַרק  ָיׁשְ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  יפּו  ִהּקִ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְלַעְנֵני  ֵזֶכר  ִהיא  ה  ּכָ ַהּסֻ י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ָתם  ּוְגֻדּלָ ַמֲעָלָתם  ֶאת  לּו  ִסּמְ ֵהם  ׁשֶ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ בֹוד,  ַהּכָ ַעְנֵני  תֹוְך  ּבְ ָהיּו  לֹא  ַרב  ָהֵעֶרב  ׁשֶ
ר ַעל ָיָדם  בֹוד ֲאׁשֶ ִהיא ֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהּכָ ה ׁשֶ ּכָ ְזכּות ַהּסֻ )ח"ב קצא(. ְוָלֵכן ּבִ

ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ַאף  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָהַאְחדּות,  ת  ְלִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו 
ְוָהַאְחדּות.  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ

ֶלת  ְמַסּמֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ י(,  )חודש תשרי מאמר  ׂשָכר"  ִיּשָׂ ֵני  ַה"ּבְ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  "ְלַמַען  מג(:  כג  )ויקרא  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ַהּדַ ֶאת 
ִמְצָרִים".  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוִציִאי  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹות  ַבּסֻ י  ּכִ
ה, ְוָלֵכן "ֵעֶרב  ִלּפָ ד ַהּקְ ַעת ִמּצַ ָרֵאל ַהּדַ ת ִיׂשְ ם ְלֻעּמַ ה ָהֵעֶרב ַרב ִהּנָ ְוִהּנֵ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְקִלּפָ ּדִ ַעת  ַהּדַ ֵהם  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַעת",  "ּדַ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ַרב" 

ָהֲאִריָז"ל )עץ חיים שער לב פ"ב(. 
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הּוא  ַרב  ָהֵעֶרב  ל  ׁשֶ ְבָהק  ַהּמֻ יָמָנם  ּסִ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ַהֵהֶפְך  ְוֶזה  ֶהם.  ּבָ ׁשֶ ִריָבה  ְוַהּמְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ת  ִמּדַ ּבְ ר  ִעּקָ ּבְ
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ֵהם  ְוִסיָמָנם  ָתם  ּדָ ּמִ ׁשֶ
ֶאת  ל  ַהְמַסּמֵ ַאֲהֹרן  ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ָהיּו  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  ּבְ ְוָלֵכן  )קידושין(. 

ַמֲחלֶֹקת  ִהיא  ָתם  ּדָ ּמִ ׁשֶ ַרב,  ָהֵעֶרב  ִנְכְנסּו  לֹא  ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ
ֶנֱהנּו  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ן  ּוֵמַהּמָ ִים  ַהּמַ ֵאר  ִמּבְ ְוִאּלּו  ּוְמִריָבה, 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִחיִדים  ַהּיְ ָתם  ִתּיָ ּוׁשְ ַמֲאָכָלם  ָהיּו  ֵהם  ן  ּכֵ ׁשֶ ַרב  ָהֵעֶרב 
בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  ּבְ ֲאָבל  ְך,  ִמּכָ ֵלָהנֹות  ַרב  ָהֵעֶרב  ִבים  ַחּיָ ְוָהיּו  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ַעם  ל  ׁשֶ ַהְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלָתם  ְוֶאת  יבּוָתם  ַוֲחׁשִ ֲחִביבּוָתם  ֶאת  לּו  ּמְ ּסִ ׁשֶ
ַתב ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרב.  ָהֵעֶרב  ִנְכְנסּו  לֹא  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָרֵאל   ִיׂשְ

ַהִחיָד"א )ראש דוד פ' אמור(.

ה ַמֲעָלָתם  ּלָ ה ִמְתּגַ ּכָ ּסֻ בֹוד, ְוָלֵכן ּבַ ה ִהיא ֵזֶכר ְלַעְנֵני ַהּכָ ּכָ ה ַהּסֻ ְוִהּנֵ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  יבּוָתם  ַוֲחׁשִ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ְך זֹוִכים ּכָ ל ֲחֵברֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ יבּותֹו ׁשֶ רֹוֶאה ֶאת ַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ
ל  ל ֶאת ֲחִביבּוָתם ּוַמֲעָלָתם ׁשֶ ּכֹות, ַהְמַסּמֵ ַחג ַהּסֻ לֹום ּבְ ְלַאְחדּות ּוְלׁשָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעם 

ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ ת  ׁשֶ ֻסּכֹות ִמְתַחּדֶ ּבְ ָהַאְחדּות 

אֹוָתם  ילּו  ְוִהּצִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ירּו  ִהְסּתִ בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  ה  ִהּנֵ ְרִביִעי:  ַטַעם 
ד  ִמּיָ ְוָלֵכן  ֶהם.  ּבָ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ִלְראֹות  יּוְכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲעָמֵלק, 
ֵחם  ְלִהּלָ ֲעָמֵלק  א  ּבָ בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  קּו  ּלְ ְוִנְסּתַ ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ִנְפַטר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ִעם 

ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּבְ ָהְיָתה  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ִמְלַחְמּתֹו  ר  ִעּקַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֶהם,  יָקם ְוִלְפּגַֹע ּבָ ָרֵאל ְמֻאָחִדים ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּזִ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ י ּכַ לֹום, ּכִ ָ ְוַהּשׁ
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סּוק  ל ַהּפָ אּור ׁשֶ ה ַהּבֵ ּזֶ ִלי ָיָקר" ׁשֶ ֶמׁש" ְוַה"ּכְ אֹור ָוׁשָ ְתבּו ַה"ּמָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל  ּכָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ִריִדים"  הּוא אֹוִתּיֹות "ּפְ ְרִפיִדם", ׁשֶ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶחם ִעם  ּלָ "ַוּיִ
ְוֶזה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ ּוְמִריָבה  ַמֲחלֶֹקת  ְוַלֲעׂשֹות  ְלַהְפִריד  ָהָיה  ְרצֹוָנם 
ָנם  ֲעָמֵלק ֵקְרָרם ְוִצּנְ ֶרְך" ׁשֶ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ סּוק "ֲאׁשֶ ְך ַהּפָ ל ֶהְמׁשֵ אּור ׁשֶ ַהּבֵ
ַרק  ְוָלֵכן  בֹוד,  ַהּכָ ֵמַעְנֵני  ָיְצאּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ּדַ ִמּמִ

ֶהם.  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ָיכֹול ֲעָמֵלק  ְיֵדי ֶזה ָהָיה  ַעל 

"ְוָהִאיׁש  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲעָנָוה  ת  ִמּדַ ָהְיָתה  ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ ה  ְוִהּנֵ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ְלַאְחדּות  זֹוִכים  ָהֲעָנָוה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד",  ָעָנו  ה  מֹׁשֶ
ת ָהַאְחדּות  הּוא ִמּדַ תֹו ְוִעְנָינֹו ׁשֶ ִחיַנת ִמּדָ ֵהם ּבְ ה ֶאת ָיָדיו ׁשֶ ֵהִרים מֹׁשֶ

ָרֵאל ֶאת ֲעָמֵלק.  ִיׂשְ חּו  ִנּצְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת 

בֹוד  ַהּכָ ּוְבַעְנֵני  ֶאָחד,  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ ְרׁשֹו  ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָועֹוד,  זֹאת 
ת  ו, ִהְתעֹוְרָרה ּוָבָאה ִמּדַ ָרֵאל ׁשֹוִרים ְוִנְמָצִאים ַיְחּדָ ל ִיׂשְ ֶהם ָהיּו ּכָ ּבָ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָכל  ּבְ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְוֵכן הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָהַאְחדּות ְלָכל 

ְבַעת ָהרֹוִעים  ַח ׁשִ ִמּכֹ ָהַאְחדּות 

ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֻסּכֹות  ּבְ י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ֻסּכָ ְלָכל  ָהרֹוִעים  ְבַעת  ׁשִ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ֻסּכֹות  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת 
ָרֵאל, ְוֵהם  מֹות ִיׂשְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ם ׁשָ ְבַעת ָהרֹוִעים ִהּנָ ה ׁשִ ְיהּוִדי ִויהּוִדי. ְוִהּנֵ

ּלֹו.  ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַהּכֹוְלִלים ֶאת  ַהְמַאֲחִדים 

ּוִמּכָֹחם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּכֹות ְלָכל ִאיׁש  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ּוָבא  דֹול ֵמִאיר  ַהּגָ ְואֹוָרם 
ת  ִמּדַ ל  ּוִמּכָֹחּה ׁשֶ ְוָהַאְחדּות,  ת ָהַאֲהָבה  ְלִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ָיָדם  ְוַעל 
ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ִאיר  ַהּמֵ דֹול  ַהּגָ אֹוָרם  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָהַאְחדּות 

ה. ּכָ ַהּסֻ
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ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ל ַהּשׁ ָחּה ׁשֶ ִמּכֹ ָהַאְחדּות 

ָנֶפיָה  ּכְ ֶאת  ּפֹוֶרֶסת  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ה  ִהּנֵ י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
"ֵאם  ִנְקֵראת  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל 
ֶניָה  ּבָ ַעל  ַהְמסֹוֶכֶכת  א  ִאּמָ ּכְ ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ּזֹו  ׁשֶ ַחי",  ל  ּכָ
ם,  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת  ִהיא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ה  ְוִהּנֵ ַאֲהָבה.  ּבְ
ַחג  ּבְ ְוָלֵכן  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ֵמַהּשׁ ֵאיָבִרים  ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ְוָכל 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ִמְתעֹוֶרֶרת  ּכֹות  ַהּסֻ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

יָכה ַאְחדּות  ֳהָרה ַמְמׁשִ ַהּטָ

ָרֵאל  ּכֹות זֹוִכים ִיׂשְ ַחג ַהּסֻ ּבְ ַפת ֱאֶמת ִזיָע"א, ׁשֶ ַתב ַהּשְׂ ִביִעי: ּכָ ַטַעם ׁשְ
ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ְלַאַחר  ָחל  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהַאְחדּות,  ת  ְלִמּדַ
ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ רּוד  ַהּפֵ ל  ּכָ נֹוֵבַע  ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ִנְמֲחלּו 
רּוד  ּפֵ ִכים  ִנְמׁשָ ָתם  ִסּבָ ּבְ ׁשֶ ְמֻיָחִדים  ַוֲעוֹונֹות  ֲעֵברֹות  ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ּוַמְחלֶֹקת. 

ּפּוִרים, ֵהם זֹוִכים  יֹום ַהּכִ ָרֵאל ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ּבְ כּו ִיׂשְ ּזָ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ַאֲחָריו. ּלְ ׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ לֹום  ְוׁשָ יָלא ְלַאְחדּות  ִמּמֵ

ַעת ְמִביָאה ַאְחדּות  ַהּדַ

ל  ּכָ זֹוִכים  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ׁשֶ )רסו(,  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ִמיִני:  ׁשְ ַטַעם 
ַעת  ּדַ ל  ׁשֶ ַפע  ְלׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ְיֵדי  ְוַעל  ְלַדַעת,  ָרֵאל  ִיׂשְ
לֹום ְוַאְחדּות  ָרֵאל ְלׁשָ ַעת זֹוִכים ִיׂשְ ה ַעל ְיֵדי ַהּדַ ּה, ְוִהּנֵ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ
ַעת  ַהּדַ ל  ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ )נו(  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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לֹום  ָ ַהּשׁ ל  ִיְגּדַ יָלא  ִמּמֵ  - ה'"  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ּכִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
זֹוֶכה  ַעת  ַהּדַ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ץ,  ִיְרּבַ ִדי  ּגָ ִעם  ְוָנֵמר  ֶבׂש,  ּכֶ ִעם  ְזֵאב  ְוָיגּור 
ם  ִהּנָ ָנן,  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְחלֹוקֹות  ְוַהּמַ ִריבֹות  ַהּמְ ְוָכל  ְוַאְחדּות,  לֹום  ְלׁשָ ָהָאָדם 
ְלַדַעת,  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ּוְבַחג  ַעת,  ַהּדַ ְוֶחְסרֹון  ַגם  ִמּפְ

ְוַאְחדּות. לֹום  ְלׁשָ ָידֹו  זֹוִכים ַעל 

ֶלת ֶאת ָהרּוָחִנּיּות  יַרת ֲעַראי - ְמַסּמֶ ּדִ ה  ּכָ ַהּסֻ

ז  ָאה ְלַרּמֵ יַרת ֲעַראי, ּבָ ה ּדִ ִהּנֵ ה ׁשֶ ּכָ ַהּסֻ ַתב ַהִחיָד"א, ׁשֶ יִעי: ּכָ ׁשִ ַטַעם ּתְ
ִלְפרֹוְזדֹור  ְודֹוֶמה  ֲעַראי,  יַרת  ּדִ ִהּנֹו  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ָלָאָדם  ְולֹוַמר 

א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ּה  ִהּנָ ל ָהָאָדם  יָרתֹו ׁשֶ ּדִ ר  ְוִעּקַ ִדְבֵרי ֲחַז"ל,  ּכְ

ק  ְלִהְתַנּתֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדּה  ְוַעל  ָהרּוָחִנּיּות,  ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ה  ּכָ ְוַהּסֻ
ְרׁשֹו  ׁשָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ ִמּיּות.  ׁשְ ֵמַהּגַ
ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ְנָיא, ׁשֶ ַעל ַהּתַ ַתב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָהָאָדם, ּכְ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ רּות ַהּגַ ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ְוַהחֶֹמר  ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ְוַרק  דֹוָלה,  ּגְ ָמה ַאַחת  ְנׁשָ ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ
ד  ִמּצַ ִהיא  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְוָלֵכן  יֵניֶהם,  ּבֵ ְפִריִדים  ַהּמַ ֵהם 
ק  ְלִהְתַנּתֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ה  ּכָ ַהּסֻ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְוֵכיָון  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ ָהרּוָחִנּיּות 
ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ יָלא זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַאְחדּות ִעם  ִמּיּות, ִמּמֵ ׁשְ ֵמַהּגַ

ּוְלַאְחדּות יַרת ֲעַראי - ְמִביָאה ַלֲעָנָוה  ּדִ ה  ּכָ ַהּסֻ

ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ תרנג(,  אמור  )ילקוט שמעוני  ְתבּו  ּכָ ֲחַז"ל  יִרי:  ֲעׂשִ ַטַעם 
ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְלַאַחר  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יָנם  ּדִ ִנְגַזר  א  ּמָ ׁשֶ ה, הּוא  ֻסּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְבַעת  ׁשִ ה  ּכָ ַלּסֻ יֶהם  ּתֵ ִמּבָ ֵיְצאּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ ְלָגלּות,  ָלֵצאת  ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום 
ָגלּות, ְוֶזה  ִאּלּו ֵהם ָהיּו ּבְ יב ָלֶהם זֹאת ּכְ רּוְך הּוא ַיְחׁשִ דֹוׁש ּבָ ָיִמים, ַהּקָ

ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.  ר ָלֶהם ַעל  ְלַכּפֵ לּות  ּגָ ְמקֹום  ּבִ ב ָלֶהם  ֵיָחׁשֵ



ִנם ׀ ָי ּ ִי ִָ  ׁ ָשֲ  סכ ִנקי ב ם ָתן ָיָ ִּ   ִי ֹּ בי ָכ ּנתס  ָן ִי ׀ 

 233

לּות  ַהּגָ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ ַזַצ"ל,  הּו  ֵאִלּיָ ב  ְכּתָ ַהּמִ ַעל  ּבַ יר  ּוַמְסּבִ
ְתבּו ֲחַז"ל )יומא ט(,  ּכָ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ְנַאת ִחּנָ ֲעוֹון ׂשִ ּה ִהיא ּבַ ָאנּו ִנְמָצִאים ּבָ ׁשֶ
ְוזֹאת  ָהֲעָנָוה,  ת  ְלִמּדַ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ּה  ּבָ ְוָלֵכן  ֲעַראי  יַרת  ּדִ ִהיא  ה  ּכָ ְוַהּסֻ
ְיֵדי  ְוַעל  ֲעַראי.  ִדיַרת  ּכְ הּוא  ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ זֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
ִהיא  ְוָהַאְחדּות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ְוׁשָ ְלַאְחדּות  ה  ִיְזּכֶ ָהֲעָנָוה,  ת  ִמּדַ
ִנּצֹוִלים  ֵהם  ּוִבְזכּוָתּה  לּות,  ַהּגָ ֵזַרת  ּגְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֶרת  ַכּפֶ ּמְ ׁשֶ זֹו 

ּוַמְסִטין. ל ַצר  ִמּכָ

ֵצל ָהֱאמּוָנה ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִנְמָצִאים  ה  ּכָ ּסֻ ּבַ

ין  ּבֵ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ רּוד  ַהּפֵ ל  ּכָ ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ה  ִהּנֵ ר:  ָעׂשָ ַאַחד  ַטַעם 
יֵניֶהם,  ׁש ּבֵ ּיֵ ל ִמיֵני ִסְכסּוִכים ּוְמִריבֹות ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ִנְגָרִמים ַעל ְיֵדי ּכָ ּבְ
ְוֵהִציק  לֹו  ֵהַרע  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ַעל  ְלֶאָחד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְטָענֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ֵמֲחַמת  ְוֶזה 
ָעוֹון,  ְללֹא  ִיּסּוִרים  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  לֹו. 
ם  ְלַקּיֵ רֹום  ִמּמָ ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  לֹו,  ֵהִציק  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ְוִאּלּו 
ָיְדעֹו  ּבְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  זֹוֶכה   - ֶעְליֹון  ֵזַרת  ּגְ ֶאת 
ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו  א  ֶאּלָ לֹו,  ֵהִציק  אֹו  לֹו  יק  ִהּזִ ׁשֶ הּוא  ֲחֵברֹו  ּלֹא  ׁשֶ
ְוַאף  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  אֹוֵהב  הּוא  יָלא  ּוִמּמֵ ְלָכְך.  לֹו  ְרמּו  ּגָ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ָלל,  ּכְ ְגָללֹו  ּבִ זֹאת  ֵאין  ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ לֹו,  ְוֵהַרע  לֹו  ֵהִציק  ׁשֶ ֶזה  ֶאת 
ְולֹא ִתּקֹם  "לֹא  ִמְצַות  ל  ׁשֶ ַטְעָמּה  ּבְ ַהִחּנּוְך  ֵסֶפר  ּבְ ְלָבֵאר  ֶהֱאִריְך   ׁשֶ

ִתּטֹר" עיי"ש.

ִנְקֵראת  ִהיא  ׁשֶ ה,  ֻסּכָ ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ֻסּכֹות  ַחג  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ זֹוֶכה  ּוָבּה  קג(,  דף  ח"ג  )זוהר  ָהֱאמּוָנה"  "ֵצל  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  ּבִ
ָהָאָדם  זֹוֶכה  יָלא  ִמּמֵ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  ֵלמּות  ִלׁשְ ְיהּוִדי 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל ִאיׁש  ּכָ לֹום ִעם  ְוׁשָ ְלַאְחדּות 
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יִנים ַעת ַהּמִ ל ַאְרּבַ ָחם ׁשֶ  ַאְחדּות ִמּכֹ
ּבּור  ַהּצִ ּגֹוֵני  ל  ּכָ ִלים ֶאת  ַהְמַסּמְ

ְמָבֵאר,  ִזיָע"א  ָרֵאל"  ִיׂשְ ַמח  ׂשְ "ַהּיִ ַעל  ּבַ ר:  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ַטַעם 
ִלים  יִנים, ַהְמַסּמְ ַעת ַהּמִ ל ַאְרּבַ ּה ִמּכָֹחם ׁשֶ ּכֹות ִהּנָ ַחג ַהּסֻ ָהַאְחדּות ּבְ ׁשֶ
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ָוִנים  ְוַהּגְ ַהּסּוִגים  ל  ּכָ ֶאת 
יִנים  ַעת ַהּמִ ל ַאְרּבַ רּוְך הּוא ִלְקׁשֹר ֶאת ּכָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ )ויקרא רבה ל יב(, ׁשֶ

ֵאּלּו. ֵאּלּו ַעל  רּו  ְיַכּפְ ְיֵדי ֶזה ֵהם  ְוַעל  ה ַאַחת,  ֲאֻגּדָ ּבַ

ֶכת  ַיַחד, ִנְמׁשֶ יִנים ּבְ ַעת ַהּמִ ל ַאְרּבַ ִדים ֶאת ּכָ ַאּגְ ּמְ ֹכַח ֶזה ׁשֶ ה ּבְ ְוִהּנֵ
מּוִכים  ְוַהּנְ חּוִתים  ַהּפְ ִעם  ַאף  ְתַאֲחדּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ָהַאְחדּות 
ֶאת  ל  ַהְמַסּמֵ הּוא  ׁשֶ ַהֲהַדס  ְללֹא  יַצד  ּכֵ ְראֹוָתם  ּבִ ְוזֹאת  ֶהם,  ּבָ ׁשֶ
ִמּתֹוָרה,  ֵריִקים  ם  ִהּנָ ֲאָבל  טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ
ִמּתֹוָרה  ָוכֹל  ִמּכֹל  ָהֵריִקים  הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ ָהֲעָרָבה  ּוְללֹא 
ּנֹוֵטל  ׁשֶ ְללֹא  י  ּכִ ְצָוה,  ַהּמִ ֶאת  ָלל  ּכְ ם  ְמַקּיֵ ֵאינֹו  טֹוִבים,  ים  ֲעׂשִ ּוִמּמַ
חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ְוַהּלּוָלב  ָהֶאְתרֹוג  ִעם  ַיַחד  ָהָאָדם  אֹוָתם 
ֵמִבין  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהֶאְתרֹוג,  ְנִטיַלת  ִמְצַות  ֶאת  ָלל  ּכְ ם  ְמַקּיֵ ְוֵאינֹו 
ְלִהְתָקֵרב ֵדי  ּכְ ּבּור  ַהּצִ ְכבֹות  ׁשִ ל  ּכָ ִעם  ְלִהְתַאֵחד  ב  ַחּיָ ִהּנֹו  ׁשֶ  ָהָאָדם 

ְלבֹוְראֹו.

ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ֶכת ּוָבָאה ַעל ָהָאָדם ּבְ ו ִנְמׁשֶ יָרָתם ַוֲאִגיָדָתם ַיְחּדָ ּוִבְקׁשִ
ל  ּכָ ִעם  ִמיד  ּתָ ד  ּוְלִהְתַאּגֵ ְלִהְתַאֵחד  לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּה  ּלָ ּכֻ

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאָחד ֵמַעם 

ַהּכֹוֵתב  ָהֲאִריָז"ל,  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמח  ׂשְ ַהּיִ זֹאת  ּוְמָבֵאר 
ַעת  ַהּדַ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵהם  ּבֹו  ֲענּוִעים  ְוַהּנַ ַהּלּוָלב  ְנִטיַלת  ַנת  ּוָ ּכַ ר  ִעּקַ ׁשֶ

ּדֹות.  ַהּמִ ְלתֹוְך 
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ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ הּוא  ָבָריו  ּדְ ּוֵבאּור 
ִמּכַֹח  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶלֱאהֹב  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ְבּתֹו,  ּוְבַמֲחׁשַ ִלּבֹו  ּבְ
ֵבאּור  ּכְ ְוַאְחדּות  ֵרעּות  ׁשֹון  ִמּלְ רּוָעה'  ּתְ 'יֹום  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ַהּיֹום  ֶהָאַרת 
ים,  ּיִ ֲעׂשִ ַהּמַ ִלים  ְוַלּכֵ ּדֹות  ַלּמִ זֹאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ּוְבֻסּכֹות  "י.  ִ ַרּשׁ
ֶלֱאהֹב  ׁש,  ַמּמָ פַֹעל  ּבְ זֹאת  ם  ְלַקּיֵ ִלְזּכֹות  ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ּכַֹח  ל  ּוְמַקּבֵ
ֵלב  ּבְ ה,  ְיֻכּנֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ּוְבׁשֵ ִקְרּבֹו  ּבְ ַחי  ֵקל  ַמת  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  ל  ּכָ
ְקָרא יֹום ָהֲעָרָבה,  ה ַהּנִ ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוׁשַ הּוא זֹוֶכה ּבְ ׁש, ַעד ׁשֶ ּוְבֶנֶפׁש ַמּמָ
ְוֵריַח,  ַטַעם  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ זֹאת  ֲעָרָבה  ּכַ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ׁשֶ ְפלּות  ְוׁשִ ַלֲעָנָוה 
ָהֶאְתרֹוג  ַהּלּוָלב  יִנים,  ַהּמִ ָאר  ׁשְ ִעם  ד  ּוְלִהְתַאּגֵ ֵלל  ְלִהּכָ ְקָוָתּה  ּתִ ל  ּכָ ׁשֶ
ִמיׁש ְוַתׁשְ ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ִלְכִלי  ֶבת  ֶנְחׁשֶ ִהיא  ַאף  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ  ְוַהֲהַדס, 

ה.  ָ ְקֻדּשׁ

ּוִמיָניו ְיֵדי ַהּלּוָלב  ָהַאְחדּות ַעל 

ת  ּוִמּדַ ָהַאְחדּות,  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ֻסּכֹות,  ּבְ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ ַהּלּוָלב  ְוֵכן 
מֹו  ּכְ לּוָלב,  ֵתַבת  ּבְ ֶזת  ְמֻרּמֶ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ָהַאְחדּות 
ִהיא,  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ָתם  ִמּדָ ר  ֲאׁשֶ יֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  ַהּתֹוְלדֹות  ַעל  ּבַ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ
"י  ִ ַרּשׁ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ּלֵ ּבַ ְוֶאָחד  ה  ּפֶ ּבַ ֶאָחד  ּוִמְתַנֲהִגים  ִרים  ְמַדּבְ ֵהם  ׁשֶ
ָהֲעָמֵלִקים  ׂשּו  ִהְתַחּפְ ׁשֶ ֲעָרד",  ֶמֶלְך  ַנֲעִני  ַהּכְ ַמע  ׁשְ "ַוּיִ סּוק  ַהּפָ ַעל 
ה  ּפֶ ֵהם ֶאָחד ּבַ ָתם ׁשֶ ה ִמּדָ ּלֹא ָיִמיתּו אֹוָתם. ְוִהּנֵ ֵדי ׁשֶ ה ַאֶחֶרת ּכְ ְלֻאּמָ
לֹום ִעם ֲחֵברֹו ְוִאּלּו  ר ׁשָ הּוא ְמַדּבֵ ם ׁשֶ ְנַאת ִחּנָ ֶזת ְלׂשִ ב, ְמַרּמֶ ּלֵ ְוֶאָחד ּבַ

ִלּבֹו הּוא ׂשֹוֵנא אֹותֹו.  ּבְ

ִהיא  ׁשֶ ם,  ִחּנָ ְנַאת  ִמּשִׂ ֵצל  ְלִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ַהּלּוָלב  ְיֵדי  ְוַעל 
ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ לֹו-ֵלב,  ַהּלּוָלב:  ֵתַבת  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה  ֲעָמֵלק,  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּדָ
י  ּכִ ּוַמְחלֶֹקת,  ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ לֹו  ְוֵאין  ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד  ֵלב  ַרק  לֹו  ֵיׁש 
ת  ְלִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  יִנים,  ַהּמִ ַעת  ְוַאְרּבַ לּוָלב  ְנִטיַלת  ל  ׁשֶ ִמּכָֹחּה 

ל ֲעָמֵלק. תֹו ׁשֶ ּדָ ִמּמִ ִנּצֹוִלים  ְוֵהם  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ
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ְוהּוא  ים,  ַחּיִ ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּלּוָלב  ׁשֶ ֶמׁש,  ָוׁשָ אֹור  ַהּמָ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
חּו  ִנְפּתְ ִאם  ׁשֶ הּוא,  ַהּלּוָלב  יֵני  ִמּדִ ֶאָחד  ְוָלֵכן  ָהַאְחדּות,  ַעל  ז  ְמַרּמֵ
ֵני  ִמּפְ רּוד,  ּפֵ ׁשּום  ְללֹא  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּלּוָלב  י  ּכִ סּול,  ּפָ ָעָליו  ְוִנְפְרצּו 
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ירושלמי נדרים  מֹו ׁשֶ ֵלָמה, ּכְ ְ ז ַעל ָהַאְחדּות ַהּשׁ הּוא ְמַרּמֵ ׁשֶ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִביו  ֶאָחד  ֵלב  א  ֶאּלָ ֵאין לֹו  ֲחלֹום  ּבַ ָהרֹוֶאה לּוָלב  ל  ּכָ ט(, 

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵלב ֶאָחד ִעם  ּבְ ז ַעל ָהַאְחדּות  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ

ּכֹות  ַמּדּוַע ַחג ַהּסֻ
ִניָסן  ֹחֶדׁש  ּבְ ֵרי ְולֹא  ׁשְ ּתִ ֹחֶדׁש  ּבְ ִהּנֹו 

ּה  ָיא ּבָ ׁשְ ָרֵאל" ִזיָע"א, ֶאת ַהּקֻ ַמח ִיׂשְ ׂשְ ַעל ַה"ּיִ י ֶזה ְמָתֵרץ ּבַ ְוַעל ּפִ
חֶֹדׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ ִהּנֹו  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ַמּדּוַע   - ָהִראׁשֹוִנים  ל  ּכָ ַרּבֹות  ּו  ִהְתַקּשׁ
ְך  ּכָ ַעל  ְוָכְתבּו  ְצַרִים,  ִמּמִ ָיָצאנּו  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ִניָסן  חֶֹדׁש  ּבְ ְולֹא  ֵרי,  ׁשְ ּתִ

ים )עיין באור החיים וברמב"ם והרמב"ן ועוד(.  ַרּבִ רּוִצים  ּתֵ ים  ַהְמָפְרׁשִ

ֶדֶרְך ִנְפָלָאה, ְוזֹאת  ָיא זֹו ּבְ ָבִרים ָהֵאּלּו ְמתֶֹרֶצת ֻקׁשְ ל ַהּדְ י ּכָ ְוַעל ּפִ
ָהַאְחדּות  ת  ְלִמּדַ ִלְזּכֹות  הּוא,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ל  ׁשֶ ָרתֹו  ַמּטְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָהָאִסיף,  ַחג  ְתקּוַפת  ּבִ הּוא  יֹוֵתר  ּבְ ְלָכְך  ְתִאים  ַהּמַ ַמן  ְוַהּזְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ
ֵרׁש  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶדה,  ַהּשָׂ ִמן  בּוָאה  ַהּתְ ֶאת  אֹוְסִפים  ּבֹו  ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ
ה  ּזֶ עֹוָלם, ׁשֶ דֹול ּבָ ַפע ְוׂשַֹבע ּגָ נֹו ׁשֶ ׁשְ ּיֶ הּוא ְזַמן ׁשֶ "י )שמות לד כב(, ׁשֶ ִ ַרּשׁ
ל ָהָאָדם  עֹוָלם, ֵעינֹו ׁשֶ נֹו ׂשַֹבע ּבָ ר ֶיׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ת ָהַאְחדּות, ּכִ ֵמִביא ְלִמּדַ
ַמְרֶאה  ְיפֹות  רֹות  ּפָ סּוק  ַהּפָ ַעל  "י  ִ ַרּשׁ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּה,  ֲחֶבְרּתָ ּבַ ָיָפה 
ׂשַֹבע  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ י  ּכִ ַֹבע,  ַהּשׂ נֹות  ִלׁשְ ֶרֶמז  ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ב(,  מא  )בראשית 

ּה.  ֲחֶבְרּתָ ִנים ָיפֹות ֶזה ָלֶזה, ְוֵאין ַעִין ָצָרה ּבַ ִרּיֹות ַמְראֹות ּפָ עֹוָלם, ַהּבְ ּבָ

ׁשֹון  ִמּלְ ָנה,  ָ ַהּשׁ קּוַפת  ּתְ  - ָהָאִסיף  ַחג   - ַהַחג  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה 
ז  ְמַרּמֵ ָנה,  ָ ַהּשׁ ּוְתקּוַפת  ו,  ַיְחּדָ ִרים  ּוִמְתַחּבְ ִפים  ִמְתַאּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ׁשֶ
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ְלִהְתעֹוֵרר  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ְוחֶֹזק  ּתֶֹקף  ִלים  ּוְמַקּבְ ָרֵאל אֹוְסִפים  ִיׂשְ ּבֹו  ׁשֶ
ְוַאְחדּות, ֶזה ִעם ֶזה. לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ִלְהיֹות 

ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֵרי,  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְוָלֵכן 
ָהַאְחדּות,  ת  ְלִמּדַ ִביא  ַהּמֵ עֹוָלם  ּבָ ׂשַֹבע  ְוֵיׁש  בּוָאה  ַהּתְ ֶאת  אֹוְסִפים 
ת  ִמּדַ הּוא  ׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ל  ׁשֶ ֶהָאָרתֹו  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָהַאְחדּות.

סּוק  ַהּפָ ַעל  ג(,  ל  ויקרא  )מדרש  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ְמבָֹאִרים  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵהם  ׁשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ֵאּלּו  ָקּה",   ל  ְיַהּלֶ ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  זֹאת  ֶתב  ּכָ "ּתִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוֶאְתרֹוג,  לּוָלב  נֹוְטִלים  ֵהם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ְלִמיָתה,  ְנטּוִיים 

ה. ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ּבְ ּבֹוֵרא אֹוָתם  הּוא 

ִכים ַעל ְיֵדי ַהּלּוָלב  ְמׁשָ ּנִ ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ְוָהֵרעּות ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ַאֲהַבת  ּבְ לּוָיה  ַהּתְ ֵלָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוָהֶאְתרֹוג, 
"ֶזה   – מֹוָך"  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ א  ּבָ ׁשֶ ָנְכִרי  ְלאֹותֹו  ֵקן  ַהּזָ ל  ִהּלֵ ּוְכִדְבֵרי  ּתֹוָרה"  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ
נּוי  ּשָׂ ׁשֶ ָמה  לֹו  ְוָאַמר   - ַאַחת  ֶרֶגל  ַעל  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֵדִני  ַלּמְ לֹו  ְוָאַמר 

ַלֲחֵבְרָך.  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָעֶליָך ַאל 

ָנה  ּבָ ִאּלּו  ּכְ ב לֹו  ֶנְחׁשָ ַמּדּוַע ַהּנֹוֵטל לּוָלב 
ן  ָקְרּבָ ְוִהְקִריב ָעָליו  ַח  ִמְזּבֵ

ְבֵרי ֲחַז"ל )סוכה מה ע"ב(,  ֵאר ַהֲחַתם סֹוֵפר ִזיָע"א, ֶאת ּדִ י ֶזה ּבֵ ְוַעל ּפִ
ְוִהְקִריב ָעָליו  ַח  ִמְזּבֵ ָנה  ּבָ ִאּלּו  ּכְ ֲעבֹותֹו,  ּבַ ַוֲהַדס  ִאּגּודֹו  ּבְ ַהּנֹוֵטל לּוָלב  ל  "ּכָ
ב  ֶנְחׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ זֹו,  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ה  ִמּדָ ּבְ יבּו זֹאת ֲחַז"ל  ֶהְחׁשִ ַעם ׁשֶ ְוַהּטַ ן",  ָקְרּבָ
ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ְפַסק  ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ן,  ָקְרּבָ ָעָליו  ְוִהְקִריב  ַח  ִמְזּבֵ ָנה  ּבָ ִאּלּו  ּכְ ָלָאָדם 
ָרֵאל  ְוִיׂשְ יִנים,  ַהּמִ ָאר  ׁשְ ִעם  ָאגּוד  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהּלּוָלב  ׁשֶ ָערּוְך 
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ֲהֵרי  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמיָניו  ל  ּכָ ַיַחד ִעם  ַהּלּוָלב  ְואֹוְגִדים ֶאת  זֹאת  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ
ְרׁשּו ֲחַז"ל ִהְתָנֶאה  ּדָ מֹו ׁשֶ ם ִמְצַות "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו", ּכְ ֵדי ְלַקּיֵ ֶזה ַרק ּכְ

ִמְצוֹות. ּבְ ְלָפָניו 

ַיַחד ִעם  ָרֵאל אֹוְגִדים ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ ַעם ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ֲחַז"ל )מנחות כז(,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִנְהִיים  יִנים, ֵהם  ַהּמִ ל  ּכָ
יִנים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו, ַעל  ַעת ַהּמִ ל ַאְרּבַ רּו ֶאת ּכָ ָרֵאל ִיְקׁשְ ׂשְ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ
ִעים  רּו ַעל ָהְרׁשָ ְיַכּפְ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְוַהּטֹוִבים  ֵאּלּו  רּו ֵאּלּו ַעל  ְיַכּפְ ְך ֵהם  ּכָ ְיֵדי 

ֶהם.  ּבָ ׁשֶ

ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ֲעֵרִבים  ִלְהיֹות  ִנְכָנִסים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ָעָליו  ְוִהְקִריבּו  ַח  ִמְזּבֵ נּו  ּבָ ֵהם  ִאּלּו  ּכְ ֶזה  ָבר  ּדָ ָלֶהם  ב  ֶנְחׁשָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ
ֵעיָבל,  ַהר  ּבְ ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ַעְרבּות  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִקּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ן,  ָקְרּבָ
ַח  ִמְזּבֵ ִלְבנֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ְוִצּוָ רֹום,  ּמָ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ָהְיָתה 
ָהַעְרבּות  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  נֹות.  ָקְרּבָ ם  ׁשָ ְלַהְקִריב 
נֹוֵטל  הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ֵעיָבל,  ַהר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְצַטּוּו  ָעֶליָה  ׁשֶ ַהּזֹו 
ִאּלּו  ּכְ ֶזה  ָבר  ּדָ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ו,  ַיְחּדָ יִנים  ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  ָאגּוד  הּוא  ׁשֶ ּכְ לּוָלב 

ן.  ָקְרּבָ ָעָליו  ְוִהְקִריב  ַח  ִמְזּבֵ ָנה  ּבָ

ֶעֶרב ֻסּכֹות  ּבְ ְצָדָקה 

מֹו  ּכְ ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְמאֹד  דֹול  ּגָ ִעְנָין  ֵיׁש  ֻסּכֹות  ֶעֶרב  ּבְ
ִויָטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָנַהג  ְוָכְך  פ"ג(,  הסוכות  חג  שער  )פע"ח  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ה  ּפָ ּקֻ ר ּבַ ִהְצַטּבֵ ֶסף ׁשֶ ל ַהּכֶ ים ֶאת ּכָ ק ַלֲעִנּיִ יֹום ֶזה ָהָיה ֵמַחּלֵ ּבְ ִזיָע"א ׁשֶ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

יֹוֵתר ּבְ ֶפה  ַהּיָ ה'  ַה'ּנֹוי ֻסּכָ

ְצָדָקה  ּבִ ְלַהְרּבֹות  נֹוֵהג  ָהָיה  ִזיָע"א,  אְנז  ִמּצַ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ְוָהרה"ק 
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ַאת זֹאת  ְוִנְצָרִכים. ִמּפְ ים  ר ַלֲעִנּיִ ּזֵ ּפִ ְסּפֹו  ּכַ ל  ּכָ ּכֹות, ְוֶאת  ֶעֶרב ַחג ַהּסֻ ּבְ
ַה'ּנֹוי  אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא  תֹו.  ֻסּכָ ּוט  ְלִקּשׁ ים  ַרּבִ ָסִפים  ּכְ ִקיַע  ִהׁשְ לֹא 

ַחג...  ּבַ ְרֵעִבים  ִיְהיּו  ים לֹא  ָהֲעִנּיִ ׁשֶ יֹוֵתר - הּוא  ּבְ ֶפה  ַהּיָ ה'  ֻסּכָ

ְלַמֲעַלת  ַעם  ַהּטַ ֶאת  י(  מאמר  תשרי  )חודש  ׂשָכר  ִיּשָׂ ֵני  ַהּבְ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
ֵהִביא  ׁשֶ ו(  דרוש  דוד  )כסא  ַהִחיָד"א  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  ֻסּכֹות,  ֶעֶרב  ּבְ ָדָקה  ַהּצְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ פכ"ב(,  )תנדב"א  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֶאת 
ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ֵאּלּו,  ִעם  ֵאּלּו  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ִרית  ּבְ ְרתּו  ּכָ ֵהם  ְצַרִים,  ִמּמִ

ְצַרִים. ִמּמִ ֵצאָתם  ּבְ בֹוד  ּכָ ְלַעְנֵני  ְוָזכּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָיְצאּו  ֵהם 

ְתבּו ֲחַז"ל )מדרש רות רבה ה"ב(: ּכָ ׁשֶ י ָמה  ּפִ ַעל  ְלָכְך הּוא  ַעם  ְוַהּטַ

דֹול  ּגָ ה  ְוַכּמָ ְצָדָקה  ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  דֹוָלה  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה  ּבֹוא  ָאִבין  י  ַרּבִ ָאַמר 
ֶמׁש  ׁשֶ ְנֵפי  ּכַ ל  ׁשֶ ִצּלֹו  ּבְ חֹוִסין  ֵהם  ֵאין  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ֲחָסִדים,  ּגֹוְמֵלי  ל  ׁשֶ ּכַֹח 
תּוב  ּכָ רּוְך הּוא, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִצּלֹו ׁשֶ א ּבְ ְוכּו' ֶאּלָ
ַעל  רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון" - ׁשֶ ֵצל ּכְ ָך ֱאלִֹהים ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ָקר ַחְסּדְ "ַמה ּיָ
ַעְצמֹו, ְוָלֵכן  ַרְך ּבְ ָנָפיו ִיְתּבָ ֵצל ּכְ ת ַהֶחֶסד זֹוֶכה ָהָאָדם ַלֲחסֹות ּבְ ְיֵדי ִמּדַ
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ִמְצַרִים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ְזכּות  ּבִ

ַעּמּוד ֵאׁש. ּבְ ְוַלְיָלה  ָעָנן  ַעּמּוד  ּבְ יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם  ָהַלְך  ַרְך  ִיְתּבָ

ָעָנן  ְלַעּמּוד  ְצַרִים  ִמּמִ ֵצאָתם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ְוִהּנֵ
ָדָקה  ַהּצְ ְזכּות  ּבִ ָהָיה  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ֶלְכּתָ ּבְ ָהֵעת  ל  ּכָ ַלּוּום  ּיְ ׁשֶ בֹוד  ּכָ ּוְלַעְנֵני 
ָדָקה  ַהּצְ ת  ִמּדַ ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ה  ַהּזֶ ַחג  ּבַ ְלִהְתַנֵהג  ֵמָהָראּוי  ָלֵכן  ְוַהֶחֶסד, 
ַרְך  ִיְתּבָ ָנָפיו  ּכְ ֵצל  ּבְ ַלֲחסֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוֶזה  ְוַהֶחֶסד, 

ִלי ׁשּום ֶאְמָצִעי. ּבְ

ה  ּכָ ַהּסֻ י  ּכִ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ַמְלָאְך  ׁשּום  ְיֵדי  ַעל  ֵאיָנּה  ַהְנָהָגָתם  ְוָלֵכן 
סּוק  ַהּפָ ַעל  יא(  )סוכה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ  - בֹוד  ַהּכָ ְלַעְנֵני  ֵזֶכר  ִהיא 
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ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ בֹוד,  ּכָ ַעְנֵני  ֵאּלּו  ָרֵאל"  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹות  ַבּסֻ י  "ּכִ
ְמָחה, ְוָלֵכן  ת ַהּשִׂ ַרְך ֵהם זֹוִכים ְלִמּדַ ָנָפיו ִיְתּבָ ֵצל ּכְ ָרֵאל ּבְ חֹוִסים ִיׂשְ ׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ זֹוִכים  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל 

ּכֹות. עכ"ד.  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה  ְלׂשִ

ה ְולּוָלב  ְצַות ֻסּכָ טּורֹות ִמּמִ ּפְ ים  ׁשִ ַהּנָ ַמּדּוַע 
ס ַהּנֵ אֹותֹו  ּבְ ם ֵהן ָהיּו  ּגַ ׁשֶ י  ּפִ ַאף ַעל 

טּורֹות  ּפְ ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֶפַסח,  ּבְ ה  ַמּצָ ִמְצַות  ּבְ בֹות  ַחּיָ ֵהן  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְולּוָלב,  ה  ֻסּכָ ְצַות  ִמּמִ
)כמו  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ל  ׁשֶ ס  ּנֵ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהיּו  ֵהן  ם  ּגַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵדי  ה ִהיא ּכְ ַרת ִמְצַות ֻסּכָ ר ַמּטְ ִעּקַ ֵני ׁשֶ שכתבו תוס' פסחים קח(, ְוזֹאת ִמּפְ

ְוֵכן  לֹום,  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְקֵראת  ה  ּכָ ַהּסֻ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ַלֲעׂשֹות 
ָאְמרּו ֲחַז"ל )מנחות  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ין ּכָ ָרָתּה ְלַאֵחד ּבֵ ִמְצַות לּוָלב ַמּטְ
גֹון  ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ם  ְלׁשֵ ַיַחד  פֹות  ִמְתַאּסְ ֵאיָנן  ים  ׁשִ ַהּנָ ה  ְוִהּנֵ כז(, 
לֹות  ַהְמַסּמְ ֵאּלּו  ְצוֹות  ִמּמִ טּורֹות  ּפְ ֵהן  ְוָלֵכן  ְוַכּדֹוֶמה,  ּוְלִזּמּון  ה  ִלְתִפּלָ

לֹום.  ָ ְוַהּשׁ ֶאת ָהַאְחדּות 

ל ֻסּכֹות הּוא ִראׁשֹון  ַמּדּוַע יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ
ּבֹון ֲעוֹונֹות  ְלֶחׁשְ

ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ כב(,  דרוש  לראש השנה  )דרשות  סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  עֹוד  ְוָכַתב 
ּבֹון  ְלֶחׁשְ ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום  הּוא  ֻסּכֹות  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ּיֹום  ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ
יֹום  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ָכל  ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  ל(,  אמור  תנחומא  )מדרש  ֲעוֹונֹות 
יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ת  ְקִנּיַ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעסּוִקים  ְלֻסּכֹות,  ּפּוִרים  ַהּכִ
ֲחֵברֹו,  ֶאָחד ִעם  ל  ּכָ ּוְמֻאָחִדים  ֲאגּוִדים  ִלְהיֹות  ִעְנָיָנם  ׁשֶ ה,  ֻסּכָ ת  ּיַ ַוֲעׂשִ
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ַעם  ּבְ ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְרגֹות  ּדַ סּוֵגי  ל  ּכָ ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ֵהם  ּוְבָכְך 
ִרים  ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ֵהם ְמַכּפְ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ר ִמְתַאֲחִדים  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  יב(,  ל  ויקרא  רבה  מדרש  חז"ל  שכתבו  )כמו  ֵרֵעהּו  ַעל  ֶאָחד  ל  ּכָ
ְרּבֹות ַאֲהָבה ְוַאְחדּות, ׁשֹוֶרה  ִמְצוֹות ֵאּלּו ַהּמַ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ֲעסּוִקים ּכָ ׁשֶ

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ל  ּכָ לֹות  ּטְ ּוִמְתּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ

ִמְצוֹות  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ עֹוְסִקים  ֵאין  ּבֹו  ׁשֶ ֻסּכֹות  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ְוָלֵכן 
ַהת  ַהְגּבָ ּכֹות ּבְ ל ַחג ַהּסֻ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ ֵני ׁשֶ לֹום, ִמּפְ ְרּבֹות ׁשָ ֵאּלּו ַהּמַ
ְוֵכן  ע"א(,  לט  )סוכה  ְצָוה  ַהּמִ חֹוַבת  ְיֵדי  ָיָצא  ָבר  ּכְ יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ
ֵליל יֹום טֹוב, יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבה )סוכה כו ע"א(, ְוֵאין  ִית ֶאָחד ּבְ ּזַ ֲאִכיַלת ּכַ ּבַ
הּוא  ָלֵכן  ַאְחדּות,  ְרּבֹות  ַהּמַ ֵאּלּו  ִמְצוֹות  ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֲעסּוִקים  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲעוֹונֹות. ּבֹון  ְלֶחׁשְ ִראׁשֹון 

ְתבּו  ּכָ ַמּדּוַע  ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ַצחּות  ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  ּומֹוִסיף 
ּבֹון ֲעוֹונֹות, ְוזֹאת  ל ֻסּכֹות ִהּנֹו יֹום ִראׁשֹון ְלֶחׁשְ ּיֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ֲחַז"ל ׁשֶ
ְלִמי  ר  ַהְמַדּבֵ ל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ עֹוְבִרים  ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָעָליו  ר  ַלְמַדּבֵ עֹוְברֹות  ָעָליו  רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ַוֲעֵברֹוָתיו  ָעָליו,  רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ
ַמֲחלֶֹקת  ָנּה  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  פ"ז(,  הכניעה  שער  הלבבות  בחובת  שכתב  )כמו 

ַהּקֹוִנים  ֶדֶרְך  ּכְ ּבֹון,  ֶחׁשְ ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ ִנְקָרא  ָהָרע  ָלׁשֹון  ְוִדּבּור 
ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ ׁשֶ ְוֵכיָון  ַלֲחֵברֹו,  ְונֹוְתִנים  ה  ִמּזֶ ּלֹוְקִחים  ׁשֶ ְוַהּמֹוְכִרים 
ִויכֹוִלים  ַאְחדּות,  ִביאֹות  ַהּמְ ִמְצוֹות  ּבְ ֲעסּוִקים  ֵאיָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֻסּכֹות 
ּבֹון  ְלֶחׁשְ ִראׁשֹון  ִנְקָרא  הּוא  ָלֵכן  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהָרע  ָלׁשֹון  ַלֲעוֹון  ִלּפֹל 

ֲעוֹונֹות. 

ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ַעל  ז  ְלַרּמֵ אֹות  ּבָ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ים  ּלִ ִמְתּגַ ּבֹו  ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ ָהאֹור  דֹול  ּגָ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָיכֹול  ֵאין  ְוָלֵכן  ֲאִריָז"ל.  ּבָ ְמבָֹאר  ּכַ יִפים  ּקִ ְוַהּמַ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהֲחָסִדים 
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ל  ַיַחד ִעם ּכָ ר הּוא ִנְכָלל ּבְ ֲאׁשֶ ר הּוא ְלַבּדֹו, ַרק ּכַ ֲאׁשֶ ָלם ּכַ ָהָאָדם ְלַקּבְ
ְוַאְחדּות.  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ת  ְמִגּלַ ֶאת  ֻסּכֹות  ּבְ קֹוְרִאים  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ְוָכַתב 
ּכֹות  ּכֹות, ּוְכמֹו ֵכן ַחג ַהּסֻ ַחג ַהּסֻ ְוָקא ּבְ קֶֹהֶלת, ְוֵכן ִמְצַות ַהְקֵהל ִהיא ּדַ
ָרֵאל ַיַחד  ל ִיׂשְ ּבֹו ִמְתַאֲחִדים ּכָ ז ׁשֶ ִנְקָרא "ַחג ָהָאִסיף", ְוָכל זֹאת ְלַרּמֵ

דֹול.  ּגָ לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ

ּבּור  ַהּדִ ֶנֶגד  ּכְ ה  ּכָ ַהּסֻ ִניִמּיּות  ּפְ

ּבּוֵרי  ִמּדִ ּבּור  ַהּדִ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ לּוי  ּתָ ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ל  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָאמּור  ּכָ י  ּכִ )מח(,  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוַמְחלֶֹקת,  ָהָרע  ָלׁשֹון 
ין  רּוד ּבֵ ר ַהּפֵ ָרֵאל, ְוִעּקַ לֹום ְוָהַאְחדּות ִעם ִיׂשְ ָ ֶלת ֶאת ַהּשׁ ה ְמַסּמֶ ּכָ ַהּסֻ
ִגים ּוַמְפִריִדים  ל ַמֲחלֶֹקת ַהְמַפּלְ ּבּוִרים ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ִנְגָרם ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּבְ

לֹום. ְוׁשָ יֵניֶהם ַחס  ּבֵ

מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ַיַחד  ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ָהיּו  לֹא  ַרב  ָהֵעֶרב  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ַמֲחלֶֹקת,  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ִרּבּוי  ֵהם  ּוַמהּוָתם  ִסיָמָנם  י  ּכִ ּזַֹהר,  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ִלְמַחְרֵפיֶהם  ׁשֹוְתִקים  ֵאיָנם  ְמִריָבה  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ זֹאת  ּוִבְפָרט 
מֹו  ּכְ ֶהם,  ִעּמָ ּוִמְתקֹוְטִטים  ָרִבים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶהם,  יִבים  ְמׁשִ
הּוא  ׁשֶ הּוא,  ְמֻיָחס  הּוא  ׁשֶ ְלִמי  יָמן  ַהּסִ ׁשֶ )קידושין(  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ
ִמיד  ּתָ ׁשֹוְתִקים  ֵהם  י  ּכִ ְמֻיָחִסים,  ם  ִהּנָ ֶבל  ּבָ ּוְבֵני  ִלְמָחְרֵפהּו,  ׁשֹוֵתק 
יָמן  ַהּסִ ְוֶזה  ּוְמִריָבה,  ָמדֹון  י  ַאְנׁשֵ ֵהם  ַרב  ָהֵעֶרב  ְוִאּלּו  ִלְמַחְרֵפיֶהם, 
ְלָחן ָערּוְך )הלכות קידושין  ֻ ּשׁ זוה"ק, ְוֵכן ִנְפַסק ּבַ ּמּוָבא ּבַ ֶהם ּכַ ּלָ ִרי ׁשֶ ָהִעּקָ
ֵאיָנּה  ׁשֶ ֻמְבָהק  ִסיָמן  ֶזה  ִמיד,  ּתָ ָלִריב  ּה  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ג(,  סימן 

ָהיּו  לֹא  ַרב  ָהֵעֶרב  ְוָלֵכן  ּה,  ִעּמָ ן  ִהְתַחּתֵ ִמּלְ ְלִהְתַרֵחק  ְוָצִריְך  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ַיַחד ִעם  ֶלת ֶאת ָהַאְחדּות,  ה ַהְמַסּמֶ ּכָ ּסֻ ּבַ
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ה  ּכָ ַלּסֻ ּגֹוי  ַמּדּוַע ָאסּור ְלַהְכִניס 

מֹו  ּכְ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ָכל  ּבְ ה  ּכָ ַלּסֻ ּגֹוי  ְלַהְכִניס  ָאסּור  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו 
ים - ִסיָמן תרלט  ף ַהַחּיִ ָר"ח ָפָלאִג'י )מועד לכל חי סימן כ( ְוַהּכַ ְתבּו ַהּגְ ּכָ ׁשֶ
י  ּכִ ם,  ָ ִמּשׁ ִקים  ּלְ ּוִמְסּתַ יִזין הֹוְלִכים  ּפִ ָהֻאׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ "ְך,  ָ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ּבְ
ְלִמי  ָמקֹום  ְוֵאיָנּה  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִהיא  ה  ּכָ ַהּסֻ
ים  דֹוׁשִ יִזין ַהּקְ ּפִ לֹום, ְוָהֻאׁשְ ם ַחס ְוׁשָ ֵנס ׁשָ ָרֵאל ְלִהּכָ ִיׂשְ ַרע  ֵאינֹו ִמּזֶ ׁשֶ
ד  ִמּיָ ה  ּכָ ַלּסֻ ּגֹוי  ִנְכָנס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ַהְמַאֲחִדים  ֵהם 

לֹום. ְוׁשָ ם ַחס  ָ ֶקת ִמּשׁ ּלֶ ה ִמְסּתַ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ה ַהקב"ה ְיַנּסֶ  ַמּדּוַע 
ה ִמְצַות ֻסּכָ ּבְ ַהּגֹוִיים  ֶאת 

ַחי  ְלָכל  מֹוֵעד  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ָפָלאִגי  ָר"ח  ַהּגְ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַיַחד  ָכָרם  ׂשְ ל  ְלַקּבֵ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַמּדּוַע  )מח(, 

ה,  ֻסּכָ ִמְצַות  ּבְ ְוָקא  ּדַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹוָתם  ה  ְיַנּסֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִעם 
ְוָלֵכן  ַהּגֹוִים.  ין  ּבֵ ְמצּוָיה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ַעל  ָלֶהם  ִיְרמֹז  ָכְך  ּבְ י  ּכִ
יתֹו,  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ְולֹא  ּגֹו  ּגַ רֹאׁש  ּבְ תֹו  ֻסּכָ ְוֶאָחד ֶאת  ל ֶאָחד  ּכָ ַיֲעׂשּו  ַהּגֹוִיים 
ּוְבַחְצרֹות  ָרִכים  ּדְ ּבַ צּוִיים  ַהּמְ ים  ָהֲעִנּיִ ֲאֵליֶהם  ְנסּו  ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת 

ים.  ּתִ ַהּבָ

ֵהם  ְרִתיָקּה  ִמּנַ ה  ַהַחּמָ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֹוִציא  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵהם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ַעס,  ְוַהּכַ ַהֵחָמה  ת  ִמּדַ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ְוזֹאת  ְוֵיְצאּו.  ִיְבֲעטּו 
ִיְתקֹוְטטּו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ְוַאְחדּות,  לֹום  ְלׁשָ ָהרֹוֶמֶזת  ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ִיְבֲעטּו 
ְקׁשּוִרים  ֵאיָנם  י  ּכִ לֹום,  ָ ַהּשׁ ְלַמַען  ְוִיְסְלחּו  רּו  ְיַוּתְ לֹא  ְלעֹוָלם  יֵניֶהם  ּבֵ
ד ִיְבֲעטּו  ַעס, ֵהם ִמּיָ ל ּכַ יֹון ׁשֶ ְהֶיה ָלֶהם ִנּסָ ּיִ ׁשֶ ת ָהַאְחדּות. ְוָלֵכן ּכְ ְלִמּדַ
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ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ר  ֶקׁשֶ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְיַגּלּו  ֵהם  ּוְבָכְך  ְוֵיְצאּו, 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ָכָרם ִעם  ׂשְ ל ֶאת  ְלַקּבֵ ְוֵאיָנם ְראּוִיים  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם 

ה ִלְכֹעס  ְפַסל ֵאינֹו ִסּבָ ּנִ ׁשֶ ָהֶאְתרֹוג 

טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ֶאָחד  יק  ַצּדִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ל  ִמּכָ בּו לֹו  ְחׁשְ ּנֶ ׁשֶ ַזַצ"ל,  דֹוׁש  ַהּקָ

ְמצּוִיים.  ֶאְתרֹוִגים  ָהיּו  לֹא  ּוָבּה  ּצֶֹרת,  ּבַ ַנת  ׁשְ ָהְיָתה  ַאַחת,  ָנה  ׁשָ
ר  ר ְמאֹד, ֲאׁשֶ ְכָפר ָקרֹוב ִנְמָצא ֶאְתרֹוג ְמֻהּדָ י ּבִ מּוָעה ּכִ ְמעּו ׁשְ ה ׁשָ ְוִהּנֵ

ֶסף ַרב.  ּכֶ מּוַרת ְסכּום  ָעָליו מּוָכן ְלָמְכרֹו ּתְ ּבְ

ֵריק  ָהָיה  ּוֵביתֹו  ְלָפְרָטּה  רּוָטה  ּפְ ֲאִפּלּו  ָהְיָתה  לֹא  יק  ּדִ ַהּצַ יֵדי  ּבִ
מּוָכן  ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ּבֹוְראֹו  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ֵדי  ּכְ י  ּכִ יק  ּדִ ַהּצַ ֶהְחִליט  ִמּכֹל. 
ם טֹוב.  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ יו ׁשֶ ִפּלָ ָקר לֹו ִמּכֹל – ֶאת ּתְ ַהּיָ הּוא ִלְמּכֹר ַאף ֶאת 
ֶאת  ְוָקָנה  ָפר  ַלּכְ ָנה  ּפָ ֵאּלּו,  ין  ִפּלִ ּתְ ֲעבּור  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָהַרב  ֶסף  ַהּכֶ ְוִעם 

ר.  ָהֶאְתרֹוג ַהְמֻהּדָ

זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ ם  ּגַ יג  ְלַהּשִׂ ָזָכה  י  ּכִ ַעל  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְלֵביתֹו  ָחַזר  יק  ּדִ ַהּצַ
ּה  ִלּבָ ָהָיה  יק,  ַצּדִ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ּתֹו  ְוִאׁשְ לּוָלב.  ְנִטיַלת  ְלִמְצַות  ֶאְתרֹוג 
ֶבת  יֹוׁשֶ ְוָהְיָתה  ֶלֶחם,  ְלַפת  ְוָהְרֵעִבים  ֵחִפים  ַהּיְ ְיָלֶדיָה  ַעל  ָלּה  ַמר 

ּה:  ִלּבָ ּבְ ּוְמַהְרֶהֶרת 

לּו,  ַהּלָ ים  דֹוׁשִ ְוַהּקְ ַהְיָקִרים  ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ִלְמּכֹר  ֻהְכְרחּו  ָבר  ּכְ ִאם 
ַלְיָלִדים,  ַנֲעַלִים  ִלְקנֹות  ָהָיה  יֹוֵתר  ּבְ ְוַהֶהְכֵרִחי  ָהִראׁשֹון  ָבר  ַהּדָ ֲהֵרי 
ָנְגָסה  ָהֶאְתרֹוג,  ֶאת  ָחְטָפה  ְוַצַער,  ֵאב  ּכְ ּוִמּתֹוְך  עֹוטֹות.  ַלּפָ ה  ׁשָ ַהְלּבָ

ּוְפַסְלּתֹו.  ְטָמתֹו  ּפִ ֶאת 

ה  ֶפׁש ָעׂשָ ַהּנֶ ְלַות  ּוִמּתֹוְך ׁשַ ָלל,  ּכְ ָרַגז  ַעס ְולֹא  ּכָ יק לֹא  ּדִ ַהּצַ ְעָלּה  ּבַ
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י,  ָמַכְרּתִ  - י  ַנְפׁשִ ַמְחַמד   - ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ָאַמר:  ְוָכְך  ַנְפׁשֹו  ּבֹון  ֶחׁשְ ֶאת 
ם ֶאְכַעס ַעל ָמַרת ֶנֶפׁש זֹו ָאז ח"ו ָהַעְצבּות  ָהֶאְתרֹוג - ִנְפַסל, ַהִאם ּגַ
ב.  ְמָחה ְוִדיַצת ַהּלֵ דֹוׁש ָאחֹג ִמּתֹוְך ׂשִ ֵדִני. לֹא ָולֹא! ֶאת ַהַחג ַהּקָ ְלּכְ ּתִ

ָעִמים ּפְ לֹוׁש  ה ׁשָ ּכָ ַהּסֻ ים ֶאת  ַחּיִ ָנה ֶהָחֵפץ  ּבָ ַמּדּוַע 

ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִזְקנּותֹו  ֵעת  ּלְ ׁשֶ ִזיָע"א,  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ִעם  ָהָיה  ה  ּוַמֲעׂשֶ
ָכל  ּבְ ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ תֹו  ֻסּכָ ֶאת  ֵהִקים  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ָנׂשּוי 
ּה  ַדְעּתָ ּלְ ׁשֶ לֹו  ָאְמָרה  זֹאת  ָרֲאָתה  ּתֹו  ִאׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ
ל ֶהָחֵצר, ֶהָחֵפץ  ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ה ּבַ ּכָ ר ַיֲעׂשּו ֶאת ַהּסֻ ֲאׁשֶ ִיְהֶיה יֹוֵתר נֹוַח ּכַ
ֶהָחֵצר,  ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּצַ ּבַ ׁשּוב  ְוֵהִקיָמּה  ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ּכָ ֶאת  ֵרק  ּפֵ ד  ִמּיָ ים  ַחּיִ
ְוָאְמָרה  ה,  ּכָ ַהּסֻ ָרֲאָתה ֶאת  ּתֹו  ִאׁשְ ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ּכָ ָנה ֶאת  ּבָ ׁשֶ ְלַאַחר  ה  ְוִהּנֵ
טֹוב  יֹוֵתר  ָהָיה  ַהּקֹוֵדם  קֹום  ּמָ ּבַ ׁשֶ ִלְראֹות  נֹוְכָחה  ִהיא  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ לֹו 
ה  ּכָ ַהּסֻ ל  ּכָ ֶאת  ֵרק  ּפֵ ּוְדָבִרים,  אֶֹמר  ְללֹא  ׁשּוב  ים  ַחּיִ ְוֶהָחֵפץ  ה,  ּכָ ַלּסֻ

קֹום ָהִראׁשֹון. ּמָ ּבַ ְוֵהִקיָמּה ׁשּוב 

ָרֵאל ֶאת  ל ִיׂשְ ם ִיְפרֹס ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ֵ ַהּשׁ ָקרֹוב ׁשֶ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ּגְ ּבַ לֹומֹו  ת ׁשְ ֻסּכַ





פרק ח

יֹום ָהֲעָרָבה
ה ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ
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פרק ח

ִ ליכ ָּ  ּ ֹכ ָן ָתָ ִנ ִ ׁ ִ לכ ּכ ָג ִכ ִנת  ּ

יֹום  ַעל  ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּפּור  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִליֵמי  תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶוה  ׁשָ ִהּנֹו  ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַהִחּתּום  ַמר  ּגְ הּוא  ּובֹו  מצווה(,  נר  ר"ה  )של"ה 

ֶזה  יֹום  ּבְ ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  תרפב(,  רמז  )ילקוט  ֲחַז"ל 
ָלּה  ְוֵאין  ַטַעם  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ָהֲעָרָבה  ֵעץ  ּבְ ַהּיֹום  ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ֵאין  ר  ֲאׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ׁשּוִטים  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ֵריַח, 
ְמָנחֹות כז? ְתבּו ֲחַז"ל ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים טֹוִבים, ּכְ ָלֶהם ּתֹוָרה ְוַאף לֹא ַמֲעׂשִ

עֹוְסִקים  ָאנּו  ּה  ִעּמָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲעָרָבה  ָזְכָתה  ַמּדּוַע  ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - דֹול  ַהּגָ ָהֲעָרָבה  יֹום  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ  - ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ ּה  ְלַבּדָ
ׁשּוִטים  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ ָהֲעָרָבה  ֶאת  ּבֹו  חֹוְבִטים  ָאנּו 

יֹוֵתר? ּבְ

ִמיָרה  ִלׁשְ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ֶיׁשְ ֲעָרָבה  ּבָ ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע  ָועֹוד,  זֹאת 
טז(:  )פחד  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוֶנֶזק,  ַצַער  ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ַחד  ִמּפַ
ַתב  ּכָ ְוֵכן  ֲחבּוָטה".  ֲעָרָבה  ִעּמֹו  את  ָלׂשֵ  - ָרִכים  ּדְ ּבַ ִמיָרה  ִלׁשְ ה  "ְסֻגּלָ
ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִמיָרה  ִלׁשְ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ ָנּה  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ִזיָע"א,  ָפָלאִג'י  ָר"ח  ַהּגְ
ַעל  ָהֲעָרָבה  ֵעץ  ֶאת  ִלְתלֹות  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ין  יׁשִ ּבִ ּוַמְרִעין  ָגִעים  ּפְ

ֶלת.  ַהּדֶ ן  ִמְפּתַ
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ָפַתִים  ָהֲעָרָבה רֹוֶמֶזת ִלׂשְ

)זוהר פ' צו, ומדרש תנחומא פ' אמור  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ְלָכְך  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ַעל  ר  ְלַכּפֵ ָאה  ּבָ ָפַתִים  ִלׂשְ צּוָרָתּה  ּבְ ַהּדֹוָמה  ָהֲעָרָבה  ׁשֶ ַהְמָבֲאִרים  יט(, 

ין  ּבֵ יֹוֵתר  ּבְ ג  ְפִריד ּוְמַפּלֵ ר ֵהם ַהּגֹוֵרם ַהּמַ ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ֲאׁשֶ ּדִ ֵחְטא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יֹוֵתר  ּבְ ְרִחיק  ַהּמַ ֶהָעוֹון  ְוֶזה  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ְטרּוִגים  ַהּקִ ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ַהּגֹוֵרם  ְוהּוא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֵמֲאִביֶהם 

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 

יֹום  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ עה(,  סעיף  סוכה  אור  )תורה  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ ְוָכַתב 
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ עֹוְסִקים  ָאנּו  ַהִחּתּום,  ַמר  ּגְ הּוא  ּבֹו  ׁשֶ ה,  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ
ְוָלֵכן  ְטרּוִגים.  ַהּקִ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ָידֹו  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָרע  ׁשֹון  ַהּלָ ּבּוֵרי  ּדִ ֵחְטא 
י  ּכִ ׁשֹון,  ַהּלָ ֵחְטא  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ֵדי  ּכְ ָהֲעָרָבה  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ּבֹו  חֹוְבִטים  ָאנּו 
ָעִמים  ּפְ ָחֵמׁש  ָהֲעָרָבה  ֶאת  חֹוְבִטים  ְוָלֵכן  ָפַתִים.  ִלׂשְ ּדֹוָמה  ָהֲעָרָבה 

ה.  ַהּפֶ ה מֹוְצאֹות  ָ ֶנֶגד ֲחִמּשׁ ּכְ

ֵכן  ּלָ ים ָפָלאִג'י ִזיָע"א )מועד לכל חי סימן כה(, ׁשֶ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ּוְמָבֵאר ַהּגָ
ר  ַהְמַדּבֵ ים  ְתִהּלִ ּבִ יב  ִמְזמֹור  ֶאת  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ לֹוַמר  נֹוֲהִגים 
ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות  ְפֵתי  ׂשִ ל  ּכָ ה'  "ַיְכֵרת  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֵרי  ְמַדּבְ ל  ׁשֶ ֶחְטָאם  ּבְ
ן  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוכּו',  דֹלֹות"  ּגְ ֶרת  ְמַדּבֶ

ָלׁשֹון ָהָרע.  ֵחְטא 

ִלְפֵני  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ב(,  חלק  חכמים  )לשון  ִזיָע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהּבֶ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ֲחָבַטת ָהֲעָרָבה:

ר ֲאִני  ֲעֶלה ְלָפֶניָך ִמְצַות ֲחָבַטת ָהֲעָרָבה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ א ה' ְוכּו' ּתַ "ָאּנָ
ָחָטאנּו  ׁשֶ ָלנּו ַעל ָמה  ר  ּוְתַכּפֵ ְרַקע  ַהּקַ ָעִמים ַעל  ּפְ ָחֵמׁש  ַלְחּבֹט  מּוָכן 
א  ָאּנָ ָפַתִים.  ִלׂשְ ּדֹוָמה  ֲעָרָבה  י  ּכִ ָאסּור,  ּבּור  ּדִ ָכל  ּבְ ָפֵתינּו  ּוִבׂשְ ִפינּו  ּבְ
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ְרַקע,  ַהּקַ ַעל  ָעִמים  ּפְ ָחֵמׁש  ַהּזֹאת  ָהֲעָרָבה  ֲחָבַטת  ִמְצַות  ְלַמַען  ה', 
נּו  ּבָ לֹט  ִיׁשְ ְולֹא  ִטין  ּוַמׂשְ ְמַקְטֵרג  ׁשּום  נּו  ּבָ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ
ְלַמְעָלה  ין  ּבֵ ם  רֹׁשֶ ׁשּום  נּו  ּבָ ה  ַיֲעׂשֶ ְולֹא  ָרָעה  ְוֵעָצה  ָהָרע  ָלׁשֹון  ׁשּום 

ְוכּו". ה  ְלַמּטָ ין  ּבֵ

ת  ַה"ּבַ ַעל  ּבַ ִזיָע"א  ֵמַאְבִריְטׁשְ  ּדֹב  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ַכּפֵ ּמְ ָרה ׁשֶ ּפָ ר ַהּכַ ִעּקַ ִסְפרֹו )פרשת נצבים(, ׁשֶ ַעִין" ּבְ
ָלׁשֹון  ֲעוֹון  ַעל  הּוא  ׁשּוָבָתם,  ּתְ ְיֵדי  ַעל  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ּבְ ּדִ ר  ָהָרע ֲאׁשֶ

ֵעץ  ִעם  ְוָקא  ּדַ ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ֶאת  ן  ְמַתּקֵ הּוא  ׁשֶ ָהֲעָרָבה, 
ָרֵאל.  ִטיִנים ַעל ִיׂשְ ׂשְ ּיֹות ַהְמַקְטְרִגים ְוַהּמַ ִמים ּפִ ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע ִנְסּתָ
ַרק  הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלַקְטֵרג  ּכָֹחם  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִנים  ַתּקְ ּמְ ָרֵאל. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ּבּוֵרי ַהּלָ ַעל ְיֵדי ֵחְטא ּדִ
ְוַהְמַקְטְרִגים,  ִטיִנים  ׂשְ ַהּמַ ל  ּכָ ּיֹות  ּפִ ִמים  ִנְסּתָ ֶזה,  ֵחְטא  ָרֵאל  ִיׂשְ

ּוְמתּוָקה. ָנה טֹוָבה  ְלׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִבים  ְוִנְכּתָ

ין  ּבֵ ׁשֶ ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ ַגם ָלׁשֹון ָהָרע  ּפְ ִנים ֶאת  ַתּקְ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ מֹו ֵכן, ַעל  ּכְ
ל  ִקים ּכָ ר ַעל ָיָדּה ִנְמּתָ יֵניֶהם, ֲאׁשֶ כֹות ַאְחדּות ְוַאֲהָבה ּבֵ ָרֵאל, ִנְמׁשָ ִיׂשְ

דּוַע.  ּיָ ּכַ יִנים  ַהּדִ

ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָאַמר  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ן  ִנּתָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵליל  ּבְ ְוִאּלּו  ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ֵער  ִלְהיֹות  הּוא  ר  ָהִעּקָ בּועֹות  ׁשָ ֵליל  ּבְ ׁשֶ
ָהֲאִריָז"ל לֹוַמר  ר  ִסּדֵ ר  ּקּון ֲאׁשֶ ַהּתִ ר הּוא ֲאִמיַרת  ָהִעּקָ ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ
ִתּקּון  ּבְ ר  ִעּקָ ּבְ ָאנּו עֹוְסִקים  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֶזה.  ַלְיָלה  ּבְ
הּוא  ׁשֶ ֶזה,  ָקדֹוׁש  ַלְיָלה  ּבְ ּקּון  ַהּתִ ל  ׁשֶ ָהֲאִמיָרה  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ּבּור,  ַהּדִ

ה. ַרּבָ ְעָנא  יֹום הֹוׁשַ ּבְ ר  ָהִעּקָ
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י  דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ אֹל ֶאת ַהּגָ א ִלׁשְ ָאָדם ֶאָחד ּבָ ָיֵמינּו ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ
ְעָנא  ֵליל הֹוׁשַ ה ּבְ ּכָ ּסֻ ן ּבַ הּוא ָיׁשַ ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ִליָט"א, ּכֵ ים ַקְנֵיְבְסִקי ׁשְ ַחּיִ
ְוֵכיַצד  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ְוָהָיה  ָפָתיו  ׂשְ ּבִ ָכה אֹותֹו  ְוָנׁשְ ה  ּוָבָאה ֻחְלּדָ ה,  ַרּבָ
לֹא  ה  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ֵליל  ּבְ י  ּכִ ָהַרב  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ה?  ּכָ ַהּסֻ ָעָליו  ה  ֵהֵגּנָ לֹא 
ָפָתיו  ׂשְ ּבִ ְוָקא  ּדַ אֹותֹו  ָכה  ָנׁשְ ה  ַהֻחְלּדָ ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל  ִנים.  ְיׁשֵ
ְיֵדי  ּוְלׁשֹונֹו, ַעל  יו  ּפִ ּבּוֵרי  ּדִ ן ֶאת  ֵיׁש ָלָאָדם ַלֲעסֹק ְלַתּקֵ ַלְיָלה ֶזה  ּבְ י  ּכִ
ָאה  ּבָ ְוָלֵכן  ן,  ָיׁשֵ ָהָיה  ַלְיָלה ָקדֹוׁש ֶזה, ְוהּוא  ּבְ ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ֲעסֹק  ּיַ ׁשֶ

ָפָתיו, רח"ל. ׂשְ ּבִ ְוָקא  ּדַ ָכה אֹותֹו  ְוָנׁשְ ה  ַהֻחְלּדָ

ְוָקא ִעם ָהֲעָרָבה ּדַ ּבֹו  ַמּדּוַע עֹוְסִקים 

ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ָהֲעָרָבה  ֵעץ  ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ה  ְוִהּנֵ
ָאנּו  ָכְך ׁשֶ ּבְ ּום ׁשֶ יִנים. ְוזֹאת ִמּשׁ ָאר ַהּמִ ְ ָרֵאל יֹוֵתר ִמּשׁ ַעם ִיׂשְ ָהַאְחדּות ּבְ
ָאנּו  זֹאת  ּוְבָכל  ָוֵריַח,  ַטַעם  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ָהֲעָרָבה  ֵעץ  ֶאת  ְוָקא  ּדַ נֹוְטִלים 
ִהיא ִנְמֵצאת  ָכְך ׁשֶ ּבְ ְוֵכן  ְבַעת ָיִמים.  ּה ׁשִ ּבָ ּוְמַנֲעְנִעים  ִבים אֹוָתּה  ְמַחּבְ
ה ַיַחד ִעם  ר ֵיׁש ָלֶהם ַטַעם ָוֵריַח, ְוִהיא ֲאֻגּדָ יִנים ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ַיַחד ִעם ּכָ ּבְ
ָכל זֹאת ָאנּו ַמְרִאים ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ְלָכל ְיהּוִדי ַאף  יִנים, ּבְ ָאר ַהּמִ ל ׁשְ ּכָ

ָוֵריַח. ָלל ַטַעם  ּכְ ר ֵאין לֹו  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהֵאּלּו,  יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ל  ּכָ ֶאת  ַיַחד  ּבְ נֹוְטִלים  ָאנּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ
ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ב  ַהּלֵ ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ ֵהם  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ַטַעם  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְוִהּנֵ זֹו,  ִמְצָוה  ַטַעם  ּבְ ַהִחּנּוְך  ֵסֶפר  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָתם,  רֹוִאים 
ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאּלּו  ין  ּבֵ ַמְרֵאיֶהם,  ּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ִחים  ּמְ ְמׂשַ ם  ּלָ ּכֻ
ַמְרִאים  ָאנּו  ּוְבָכְך  ָוֵריַח.  ַטַעם  ָלל  ּכְ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ֵאּלּו  ּוֵבין  ָוֵריַח,  ַטַעם 
לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ֶאת  ְוַאף  ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ל  ּכָ אֹוֲהִבים  ָאנּו  ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ְיהּוִדי  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַרק  ְוֶזה  ים טֹוִבים,  ּוַמֲעׂשִ ָוֵריַח  ַטַעם  ׁשּום 

ַעל.  ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ֱאלֹוּקַ ִמּמַ
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הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  אֹוֲהִבים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ עֹוד  ְוהֹוִסיפּו 
ָלל ּתֹוָרה  ֵאין ָלֶהם ּכְ לֹוַמר ׁשֶ ר ֵאין ָלֶהם ׁשּום ַטַעם ָוֵריַח, ּכְ ָהֵאּלּו ֲאׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ַאֲהָבֵתנּו  ֶאת  יֹוֵתר  ַמְרִאים  ָאנּו  ָכְך  ּבְ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ
ַמֲעלֹוָתיו,  ד  ִמּצַ ֲחֵבֵרנּו  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ַמְרִאים  ָאנּו  ָכְך  ּבְ י  ּכִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ הּוא ֵמַעם  ד ֶזה ׁשֶ ִמּצַ א ַרק  ֶאּלָ ים טֹוִבים,  ַמֲעׂשִ ּבְ ּתֹוָרה אֹו  ּבַ
אֹוָתם  אֹוֵהב  ר  ֲאׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ִנְבֲחרּו  ר  ֲאׁשֶ

ל ָהֻאּמֹות. ִמּכָ יֹוֵתר 

ַאֲהַבת  ַעל  ַמְרֶאה  הּוא  ָכְך  ּבְ י  ּכִ ֵמַהּכֹל,  בֹוּהַ  ּגָ ִהּנֹו  ֶזה  ְוָדָבר 
ד  ִמּצַ ְולֹא  ַעְצמּוָתם,  ד  ִמּצַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  אֹוֵהב  ִהּנֹו  ׁשֶ ית  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ
ד  ִמּצַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  אֹוֲהִבים  ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ַמְרִאים  ָאנּו  ּוְבָכְך  ַמֲעלֹוֵתיֶהם, 
ְואֹוַרְיָתא  ְיהּוִדים,  ם  ִהּנָ ׁשֶ ֶזה  ד  ִמּצַ ְוַרק  ַאְך  א  ֶאּלָ ָתם,  ּוְגֻדּלָ ַמֲעָלָתם 

ָרֵאל ַחד הּוא. ְוִיׂשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוֻקְדׁשָ

נֹו  ֶיׁשְ ָהֲעָרָבה  ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ּבִ ַאף  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַעְרבּות,  ׁשֹון  ִמּלְ ִהיא  ֲעָרָבה  י  ּכִ ָהַאְחדּות,  ת  ְלִמּדַ ֶרֶמז 
ל  ׁשֶ ָהַעְרבּות  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֲעֵרבּות  ׁשֹון  ִמּלְ ִהיא  ֲעָרָבה  ֵכן  מֹו  ּכְ ֲחֵברֹו,  ַעל  ֶאָחד  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ֶאָחד  ּוְמתּוִקים  ֲעֵרִבים  ֵהם  ֲהֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ּוְמִתיקּות, 
ָהֲעָרָבה  ִנְקֵראת  כג(  )שבת  ֲחַז"ל  ְלׁשֹון  ּבִ ם  ּגַ ְך  ּכָ ׁשֶ עֹוד  ּומּוָבא  ַלֲחֵברֹו, 
ָהְרמּוִזים ְוָהֵרעּות  ָהַאְחָוה  ַעל  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ָכְך  ּבְ ְוַאף   "ַאְחָוָנא", 

ֵעץ ָהֲעָרָבה.  ּבְ

ַמּדּוַע חֹוְבִטים ֶאת ָהֲעָרָבה 

ָהֲעָרָבה  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ַלְחּבֹט  נֹוֲהִגים  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ן  ִנּתָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֵעי  ּפֹוׁשְ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ָהֲעָרָבה  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ה.  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ
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ַעל  ׁשֶ טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ֶהם  ּבָ ַאף  מֹוְצִאים  ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
מֹו  ּכְ ְלטֹוב.  ֵמָרע  ְועֹוִלים  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  זֹוִכים  ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי 
ּמֹוְצִאים  ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהְמַעט טֹוב ׁשֶ תּוב )תהילים לז(: "ְועֹוד ְמַעט" ּדְ ּכָ ׁשֶ
ִעים  ָהְרׁשָ י  ּכִ ְוֵאיֶנּנּו",  ְמקֹומֹו  ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ  ע,  ָרׁשָ "ְוֵאין  ִעים,  ְרׁשָ ּבָ
טֹוָבה  ה  ְנֻקּדָ ֵאיזֹו  ֶהם  ּבָ ּמֹוְצִאים  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ חֹוְזִרים 

)ליקוטי מוהרן רפב(.

ָאנּו  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֲחַז"ל,  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָהֲעָרָבה  ֲחָבַטת  ִמְנַהג  ז  ְמַרּמֵ ֶזה  ְוַעל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעי  ּפֹוׁשְ ֵעי  ֵמִרׁשְ ְך  ְוַהחֹׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְמִסיִרים  חֹוְבִטים 
ַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ה  ּלָ ִמְתּגַ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ
אֹוָתם  ִנים  ְמַתּקְ ָאנּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֲעָרָבה,  ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ

ל יֹום ָקדֹוׁש ֶזה.  ְזכּותֹו ׁשֶ ּבִ מּור,  ּגָ ּוַמֲעִלים אֹוָתם ֵמָרע ְלטֹוב 

ֶלת  ַמּדּוַע ָהֲעָרָבה ְמֻסּגֶ
ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ ִמיָרה  ִלׁשְ

יֹום  דֹול  ַהּגָ ּיֹום  ּבַ ּה  ּבָ ַלְחּבֹט  ִנְבֲחָרה  ָהֲעָרָבה  ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת.  ׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ ּה  ּבָ ְוַדְוָקא  ה,  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ

ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהַאְחדּות  ִמּכֹל ֶאת  יֹוֵתר  ֶלת  ְמַסּמֶ ִהיא  י  ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ מֹו ׁשֶ יֹוֵתר ָלָאָדם ּכְ דֹוָלה ּבְ ִמיָרה ַהּגְ ְ ּזֹו ַהּשׁ ֵהם, ׁשֶ

ל ַרע. ִמּכָ מּוִרים  ָרֵאל ְמֻאָחִדים ֵהם ׁשְ ִיׂשְ

ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ָפַתִים,  ִלׂשְ צּוָרָתּה  ּבְ ּדֹוָמה  ׁשֶ ָהֲעָרָבה  ֵכן  מֹו  ּכְ
ָלָאָדם  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ִמיָרה ֵמֵחְטא  ְ ַהּשׁ
ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  "ִמי  לג(:  )תהילים  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוצּוָקה,  ָצָרה  ל  ִמּכָ

ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע". ְנצֹר  ָיִמים ִלְראֹות טֹוב  אֵֹהב 
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ֶאת  ד(  )פרק  ְלִמְרָים  ְזכֹר  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ֵאר  ּבֵ ְוֵכן 
ֵמַרע,  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ֹוֵמר  ַהּשׁ ׁשֶ ָחֵבא",  ּתֵ ָלׁשֹון  ׁשֹוט  "ּבְ )איוב(  סּוק  ַהּפָ
ל  ִמּכָ ָהָאָדם  א  ֶנְחּבָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ל  ִמּכָ הּוא  מּור  ְוׁשָ מּוָגן 

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ׁשֹות,  ַהּקָ רֹות  ְוַהּצָ ָגִעים ָהָרִעים  ַהּפְ

ָרֵאל, ְוַעל ָיָדּה  יֹוֵתר ְלִיׂשְ דֹוָלה ּבְ ִמיָרה ַהּגְ ְ ְוָהַאְחדּות ַהּזֹאת ִהיא ַהּשׁ
ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ּבְ ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ָנה  ְלׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִמים  ְוֶנְחּתָ ִבים  ִנְכּתָ
ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ַלְמֻמּנִ ָתִקים  ַהּפְ ְמִסיַרת  יֹום  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַרּבָ

דֹוׁש.  ַהּקָ

דֹול  ּגָ יֹום  ּבְ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ זֹוֵכר  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת 
יֹוֵתר  ּבְ ל ְלָכְך  יֹום ֶזה ַהְמֻסּגָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ל ְלִהְתַאֵחד ִעם  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ֶזה, 
ָנה  ְלׁשָ ּוְלֵהָחֵתם  ֵתב  ְלִהּכָ זֹוֶכה  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ַהּיֹום,  ַעת  ּפָ ַהׁשְ ד  ִמּצַ

ּוְמתּוָקה. טֹוָבה 





פרק ט

ַני ֲחִביַבי ּבָ ֲחזּו 
ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ
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פרק ט

ִ ּכ ִנ ָשם םי קן ָּלּ ׁ תסו לו ּ שג ָֹ  ליכ ִי ַ שג

ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּכָ ְמַחת ַהּתֹוָרה ִעם  ְמַחת ּתֹוָרה - ׂשִ יֹום ׂשִ

ַהּתֹוָרה  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ִמים  ְמַסּיְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ יֹום  ִהּנֹו  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ יֹום 
ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ְמאֹד,  בֹוּהַ  ּגָ יֹום  ְוהּוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
א  ְתָבה ּבֹו ַהּתֹוָרה ׁשּום ִמְנָהג ְוִדין, ֶאּלָ תֹו לֹא ּכָ ָ ִמּגֶֹדל רֹוְממּותֹו ּוְקֻדּשׁ
מֹו  ּכְ ֶזה,  יֹום  ּבְ ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ָהִאּסּור  ֶאת  ַרק  ּבֹו  ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה 

ְהֶיה ָלֶכם".  ּתִ תּוב: "ֲעֶצֶרת  ּכָ ׁשֶ

ל  ָמָרּה ׁשֶ ְמַחת ּגְ ְמָחה ְוִרּקּוִדים ְלׂשִ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּבֹו ׂשִ ל ִיׂשְ ְוָנֲהגּו ּכָ
ּזַֹהר )ח"ג קנו(.  ּבַ ּמּוָבא  ּכַ ּתֹוָרה, 

ֵיׁש  ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהַחג  ִמְנֲהֵגי  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
ָבִרים:  ּדְ ה  ַכּמָ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 

ָבה ְורֹוְקִדים  יֹום ֶזה ֶאת ַהּתֵ יִפים ּבְ ָרֵאל ַמּקִ ל ִיׂשְ ּכָ א. ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ׁשֶ
ּלֹו?  ּכֻ ַהּיֹום  ָכל  ּבְ ּבֹו 

ַלּתֹוָרה?  ּבֹו  ָרֵאל עֹוִלים  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ָנֲהגּו  ַמּדּוַע  ב. 
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ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָלִגיל  מַֹח  ִלׂשְ ֶזה  יֹום  ּבְ זֹוִכים  יַצד  ּכֵ ג. 
ִלְקּבַֹע  אֹו  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ּתֹוָרה  ּבַ ְוַלֲהגֹות  ָחָכם,  ְלִמיד  ּתַ ִלְהיֹות  ָזָכה 
אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָראּוי,  ּכָ ִמְצוֹוֶתיָה  ם  ּוְלַקּיֵ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְלָפחֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  יו,  ַחּיָ ְמׂשֹוׂש  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִעם  ֵמַח  ׂשָ
ה,  דֹוׁשָ דֹוׁש ִעם ַהּתֹוָרה ַהּקְ ַחג ַהּקָ מַֹח ּבַ יַצד הּוא ָיכֹול ִלׂשְ ָזָכה ְלָכְך ּכֵ
ְתׁשּוָבה ּבִ ָלׁשּוב  ָצִריְך  ְוהּוא  לֹו,  ָראּוי  ּכָ ְלָלְמָדּה  ָזָכה  לֹא  ֲהֵרי   ׁשֶ

ֵלָמה?  ׁשְ

ַעל  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  ִהיא  ְלָכְך  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ַהְמָבֲאִרים  נה(,  )סוכה  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא  ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ֶאת  ָלחֹג  ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא 
י  ּכִ ֶאָחד,  יֹום  עֹוד  י  ִעּמִ בּו  ִהְתַעּכְ ָרֵאל:  ְלִיׂשְ ָלֶהם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ

ם. ִמּכֶ ֵרד  ְלִהּפָ ָעַלי  ה  ָקׁשֶ

ִמְתַיֵחד  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּיֹום  "ׁשֶ לב(,  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ּכֹוֵתב  ְוֵכן 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ב  יֹוׁשֵ ּבֹו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ם,  ּלָ ּכֻ ְוַהּמֹוֲעִדים  ים  ַהַחּגִ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
הּוא  ׁשֶ ְלַבּדֹו – ָמה  ֶלְך  ַהּמֶ ב ִעם  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ּוִמי  ם,  ְלַבּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ הּוא ִעם ַעם 
ָתם  ֻדּלָ ּגְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ לֹו"  נֹוֵתן  הּוא  ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ְמַבּקֵ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעד  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְוִתְפַאְרּתָ

ְלַבּדֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוֶאָחד ֵמַעם  ל ֶאָחד  ּכָ ב ִעם  יֹוׁשֵ רּוְך הּוא  ּבָ

ִניׁשּו'  'ּכְ אּוְנְקלֹוס  ם  ְוִתְרּגֵ  - 'ֲעֶצֶרת'  ּתֹוָרה:  ּבַ ִנְקָרא  ֶזה  יֹום  ְוָלֵכן 
ָתם  ֻדּלָ ה ּגְ ּלָ ּבֹו ִמְתּגַ ב ׁשֶ ּגָ דֹול ְוִנׂשְ ֶזה ּגָ יֹום ּכָ ּבְ ֵני ׁשֶ רּוׁשֹו ֲאֵסָפה – ִמּפְ ּפֵ ׁשֶ
ף  ְלִהְתַאּסֵ ֲעֵליֶהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ם  ְוִתְפַאְרּתָ
ל ֶאת ָהאֹור  ְך ֵהם ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְלַקּבֵ י ַרק ַעל ְיֵדי ּכָ ּוְלִהְתַאֵחד ַיַחד ּכִ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ זֹוִכים  ֵהם  ּבֹו  ׁשֶ ֶזה,  יֹום  ּבְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ֶהָעצּום 

דּוַע.  ּיָ ּכַ ֶהם  ִעּמָ הּוא ׁשֹוֵכן 
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ְמַחת ּתֹוָרה?  ׂשִ ּבְ ֹמַח  יַצד זֹוִכים ִלׂשְ ּכֵ

ים  ַמְרּבִ ֶזה  יֹום  ּבְ ֵכן  ּלָ ׁשֶ ב(,  הו"ר  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  ְך  ּכָ ַעל  ְוָכַתב 
ת  ִמּדַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוִרּקּוִדים  פֹות  ַהּקָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ם  ּלָ ּכֻ זֹוִכים  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות 
ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְתַאֲחִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )סא(,  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ
ִחיַנת "ֵנר",  ל ֶנֶפׁש הּוא ּבְ ה ּכָ ו, ְוִהּנֵ ל ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ַיְחּדָ לֹום ִנְכָלִלים ּכָ ְוׁשָ
ה אֹור  ַנֲעׂשֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ָאָדם,  ַמת  ִנׁשְ ֵנר ה'  תּוב )משלי כ(,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ ּגֹוֵרם  ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  ְוָגדֹול  ָעצּום 

ָמח, ִיׂשְ יִקים  ַצּדִ )משלי כ(, אֹור 

זֹאת  ַאְחדּות  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ָהֲעצּוָמה  ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ִסּבַ ְוזֹו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִמים  ְמַסּיְ ּבֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ

ֶאת ַהּתֹוָרה.

ּוַמֲעָלָתם,  ָתם  ֻדּלָ ּגְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמים  ְמַסּיְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אֹוָרם  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ָאז  י  ּכִ
ּתֹוָרה  ּבַ ֵיׁש אֹות  ר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ֶבת ִמּכָ ֻמְרּכֶ
ר"ת  ית  ֵראׁשִ ּבְ ׁשֶ ח(,  )רות  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
מֹות  ִנׁשְ ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ֶנֶגד  ּכְ א'ֹוִתּיֹות  ִר'ּבֹוא  ים  ִ 'ּשׁ ׁשִ ֵי'ׁש  'ּתֹוָרה  ּבַ
)זוהר אחרי עג(.  ָרֵאל ַחד הּוא  ְוִיׂשְ ִריְך הּוא  ּבְ א  ְוֻקְדׁשָ ְואֹוַרְיָתא  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְך  ִמּכָ ית  ְוַנֲעׂשֵ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.  ּבָ ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ

ה  ּלָ ה ִמְתּגַ דֹוׁשָ ֵמִחים ִעם ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָאנּו ׂשְ יֹום ֶזה ׁשֶ ּבְ זֹאת ָועֹוד, 
ִאם ָהָיה ָחֵסר ֲאִפּלּו ֶאָחד ֵמַעם  ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ יֹוֵתר ָהַאְחדּות ִעם ִיׂשְ ּבְ
ל  ּכָ ִלים  ְמַקּבְ ָהיּו  ַהּתֹוָרה, לֹא  ַלת  ַקּבָ ּבְ יֹוֵתר,  ּבְ ׁשּוט  ַהּפָ ֲאִפּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ
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ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ְוָלֵכן  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ
ָרֵאל ִעם ַהּתֹוָרה  ִיׂשְ ֵמִחים  ּשְׂ ׁשֶ ּכְ ה  ּלֶ ְוֶזה ִמְתּגַ ּה,  ּלָ ּכֻ ָכל ַהּתֹוָרה  ּבְ ֵחֶלק 

ְמַחת ּתֹוָרה. יֹום ׂשִ ּבְ

ְמַחת  ׂשִ ּבְ ל ֶאָחד עֹוֶלה ַלּתֹוָרה  ּכָ ַמּדּוַע 
ּתֹוָרה 

ל  ּכָ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ו(  תורה  ספר  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  ּומֹוִסיף 
יָמה, ְוַאף  יף ִעּמֹו ֶאת ַהּבִ ֶפר ּתֹוָרה ּוַמּקִ ָרֵאל לֹוֵקַח ֶאת ַהּסֵ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ
ֵחֶלק  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָכל  ּלְ ׁשֶ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ֶזה  יֹום  ּבְ י  ּכִ ַלּתֹוָרה,  ְך  ּכָ ַאַחר  עֹוֶלה 
ְוׁשֹוָרה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות  ה  ּלָ ִמְתּגַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ
ֲעצּוָמה  ְמָחה  ׂשִ ֵיׁש  ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָרצֹון  ֵעת 

ּלֹו.  ּכֻ ָכל ָהעֹוָלם  ּבְ ְונֹוָרָאה 

ל ַאְחדּות  ְמַחת ּתֹוָרה - ֶרֶגל ׁשֶ ׂשִ

ֶרֶגל  ִמיִני  "ׁשְ ג.(:  )יומא  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ה  ּזֶ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְוָאְמרּו 
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ין ּכָ ת ָהַאְחדּות ּבֵ ה ִמּדַ ּלָ ּבֹו ִמְתּגַ ַהְינּו ׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹו הּוא", ּדְ ּבִ
דֹו  ׁשֹו ְלַלּמְ ּקְ ּבִ ֵקן ְלאֹותֹו ּגֹוי ׁשֶ ל ַהּזָ ָעֶליָה ֶנֱאַמר )שבת לא:( ַעל ְיֵדי ִהּלֵ ׁשֶ
ה  ּמָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  דֹו  ְוִלּמְ ַאַחת,  ֶרֶגל  ַעל  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ֶאת 

ַלֲחֵבְרָך.  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָעֶליָך ַאל  נּוי  ּשָׂ ׁשֶ

ּבֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ זֹו  ה  ּוִמּדָ
ֲחַז"ל  ּבַ ִנְקָרא  הּוא  ְוָלֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ִמְתעֹוֶרֶרת 
ֵקן ֶאת ַהּגֹוי  ל ַהּזָ ד ִהּלֵ ּמֵ ּלִ ֶנֶגד אֹוָתּה ֶרֶגל ׁשֶ ן ּכְ י הּוא ְמֻכּוָ ֶרֶגל ַאַחת, ּכִ

ר. ּיֵ ְלִהְתּגַ ָרָצה  ׁשֶ
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ל ְיהּוִדי הּוא  ּכָ ׁשֶ ה  ּלֶ ְמַחת ּתֹוָרה ִמְתּגַ ׂשִ ּבְ
ּתֹוָרה  ּבַ אֹות 

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ים  ַהַחּגִ ל  ּכָ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְמבָֹאר  ה  ְוִהּנֵ
ָהַאֲהָבה  ה  ּלָ ִמְתּגַ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ׁשֶ ָכְך,  ּבְ הּוא  ֵרי  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
ְך ָיָפה  ּלָ סּוק )שיר השירים( "ּכֻ ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַהּפָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִלְכָלִלּיּות ִיׂשְ
ד  ִמּצַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִמיד  ּתָ ַוֲחׁשּוִבים  ֲאהּוִבים  ם  ְוִהּנָ ְך",  ּבָ ֵאין  ּומּום  ַרְעָיִתי 
ָנה ֵהן  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ים ּבְ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ִפּלֹות ְוַהּבַ ל ַהּתְ ָלִלּיּוָתם, ְוָלֵכן ּכָ ּכְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ ֵלל  ְלִהּכָ ר  ִעּקָ ּבְ ָצִריְך  ּבֹו  י  ּכִ ָלל,  ַהּכְ ַרק ַעל 

ְיֵדי  ַעל  ב  ַלּלֵ ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  מֹוִריִדים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכֹות  ַהּסֻ ּוְבַחג 
נּו  ִלּבֵ תֹוְך  ּבְ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  ים  ְמַגּלִ ָאנּו  יִנים,  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ִנְענּוַע 
ְללֹא  הּוא  ׁשֶ ִמי  ַאף  ר  ֲאׁשֶ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַעל  ִלים  ּכְ ּוִמְסּתַ
מֹו  ּכְ ָלעֹוָלם,  ִנְצָרְך  ִהּנֹו  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמּתֹוָרה  ָוֵריַח  ַטַעם  ל  ּכָ
יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ל  ּכָ ֶאת  אֹוְגִדים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ )מנחות כז(  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ָהָאֶרץ,  י  ַעּמֵ ֶאת  ד  ְלַאּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ַיַחד,  ּבְ
ַאף  רּו  ִויַכּפְ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ָיבֹואּו  ם  ִעּמָ ְתַאֲחדּו  ּיִ ׁשֶ

ֲעֵליֶהם.

ִהּנֹו  יֹוֵתר  ּבְ חּות  ַהּפָ הּוִדי  ַהּיְ ַאף  ׁשֶ ה,  ּלֶ ִמְתּגַ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּוְביֹום 
ַעְצָמּה,  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמַהּתֹוָרה  ֵחֶלק  ְוִהּנֹו  ׁש,  ַמּמָ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ אֹות 
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ַהּתֹוָרה  זוה"ק )פ' אחרי(, ׁשֶ ּבַ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ טוב(,  )כתר שם  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ּוְכִדְבֵרי  ׁש.  ַמּמָ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ם  ִהּנָ
ׁש,  ַמּמָ ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ִקים  ַחּבְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ קֹו,  ּוְלַחּבְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ֶלֱאהֹב 
ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹקית  ָמתֹו  ִנׁשְ ד  ִמּצַ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ׁש  ַמּמָ ִהּנֹו  ְיהּוִדי  ל  ּכָ י   ּכִ

ִקְרּבֹו. ּבְ
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יֵניֶהם  ּבֵ רּוד  ֵרָדְתֶכם - ַהּפֵ ּפְ ה ָעַלי  ָקׁשָ

"ם  ַרְמּבַ ְפְסקּו ַלֲהָלָכה ּבָ ּנִ ְבֵרי ֲחַז"ל ׁשֶ יִקים ֶאת ּדִ ְרׁשּו ַצּדִ ם ּפֵ ְוָכְך ּגַ
ל  ּכָ ִבים  ֶנְחׁשָ ָהְרָגִלים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ יא(,  פרק  משכב  מטמאי  )הלכות 

ָהָאֶרץ  ַעם  ל  ׁשֶ עֹו  ַמּגָ ֵאין  ׁשֶ ֶזה  ְלִעְנָין   - "ֲחֵבִרים"  ֶגֶדר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ל  ין ּכָ דֹוָלה ּבֵ ָלל אֶֹכל ְוֵכִלים. ְוָדָבר ֶזה ָהָיה ּגֹוֵרם ְלַאְחדּות ּגְ א ּכְ ְמַטּמֵ
ְרָגִלים,  ו ּבָ ּתֹות ְוֶלֱאכֹל ַיְחּדָ ָרֵאל ִלׁשְ ל ִיׂשְ ְך ָיְכלּו ּכָ י ַעל ְיֵדי ּכָ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ
ָחֵבר ְלִעְנַין ָטֳהָרה  ב ּכְ ּלֹא ֶנְחׁשָ ְללֹא ׁשּום ֲחִקיָרה ּוְבִדיָקה, ַאַחר ִמי ׁשֶ

ְוֻטְמָאה.

ית  ּבֵ ֵלי  ּכְ ל  ּכָ ֶאת  יִלים  ַמְטּבִ ְנֶהְדִרין  ַהּסַ ָהיּו  ָהֶרֶגל  ְימֹות  ּוְלַאַחר 
ְמָאָתם  ִמּטֻ ֵהר  ְלִהּזָ ָחְזרּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָאֶרץ,  ַעם  ּבֹו  ָנַגע  א  ּמָ ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ין  ּבֵ ְוִרחּוק  ְלֵפרּוד  ִלְגרֹם  ָעלּול  ָהָיה  ֶזה  ָבר  ּדָ ה  ְוִהּנֵ ָהָאֶרץ,  י  ַעּמֵ ל  ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ֲחִביָבה  ׁשֶ ְוֵכיָון   . ָרֵאל  ִיׂשְ
יֹום  הּוא  ׁשֶ נֹוָסף  ֶרֶגל  ַלֲעׂשֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁש  ּקֵ ּבִ ָלֵכן  הּוא, 

ו. ַיְחּדָ ָרֵאל ְמֻאָחִדים  ִיׂשְ ל  ּכָ ֲעַדִין  ִיְהיּו  ּבֹו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמַחת ּתֹוָרה  ׂשִ

ּתֹוָרה:  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ל  ׁשֶ ַטֲעמֹו  ּבְ נה(  )סוכה  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה 
בּו  ִעּכְ  – ֵרָדְתֶכם  ּפְ ָעַלי  ה  ָקׁשָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָאַמר 
ְלַאַחר  יֵניֶכם  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רּוד  ַהּפֵ ֵעיַני  ּבְ ה  ָקׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ֶאָחד.  יֹום  עֹוד  י  ִעּמִ
ְך  ַאְחדּות עֹוד יֹום ֶאָחד, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ּכָ ְהיּו ּבְ ם ָהֶרֶגל, ָלֵכן ּתִ ּיֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ַחג  ל  ׁשֶ ִניִמי  ַהּפְ ַטְעמֹו  ְוֶזהּו  ּכֹות.  ַהּסֻ ַחג  ְלַאַחר  נֹוָסף  יֹום  גּו  ְחּגְ ּתַ ׁשֶ
ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ

ָרֵאל.  ִיׂשְ

ְוֵאין ַאֲחרֹון  ִרּקּוד ֵאין ִראׁשֹון  ּבְ

ְוָהִרּקּוִדים  חֹולֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  יִקים  ְוַצּדִ
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ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ
ֶאה  ִמְתּגָ ר  ֲאׁשֶ אּות  ּגֵ ּבַ ם  ְרׁשָ ְוׁשָ ְמקֹוָרם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רּוד  ְוַהּפֵ
א  ֶאּלָ ַאֲחרֹון  ְוֵאין  ֵאין ִראׁשֹון  ּוְבָמחֹול  ִרּקּוד  ּבְ ה  ְוִהּנֵ ֲחֵברֹו.  ַעל  ָהֶאָחד 
ה  ּלָ ִמְתּגַ ְוָלֵכן  ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ֲחָדא,  א  ַצְוּתָ ּבְ רֹוְקִדים  ם  ּלָ ּכֻ
ת  ִמּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  ָהַאְחדּות.  ת  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבְ ּבֹו 
ָרֵאל  ִיׂשְ ּוַמְתִחיִלים  ִמין  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות 
יֹוֵתר  ּבְ ֵמִחים  ּוׂשְ ְוִרּקּוִדים,  ְמחֹולֹות  ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ל  ּכָ ים  ֶאת ַהּתֹוָרה, ַמְרּבִ
ל  ׁשֶ תֹו  ְגֻדּלָ ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ
ּזֹוֶכה ָהָאָדם יֹוֵתר  ּוְכִפי ׁשֶ ּתֹוָרה.  ּבַ ר הּוא אֹות  ָרֵאל ֲאׁשֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ְמַחת  יֹום ׂשִ מַֹח ְוָלׂשּוׂש ּבְ ְך הּוא זֹוֶכה ִלׂשְ ָרֵאל, ּכָ ל ִיׂשְ  ְלִהְתַאֵחד ִעם ּכָ

ּתֹוָרה.

יֹום ֶזה ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ָהַאְחדּות - ַמֲעָלה ֶאת 

לג(,  )ח"ג  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַתב  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ָלֶהם.  נֹוְתִנים  ָרֵאל  ִיׂשְ ים  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ׁשֶ
עֹוָלה  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ ְוָהַאֲהָבה,  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֵיׁש לֹוַמר  ֵכן  ּלָ ׁשֶ ַתב ָהֲאִריָז"ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹוִמים.  ּמְ ּבַ ֶלת  ּוִמְתַקּבֶ ְלַמְעָלה 
ּוְביֹום  מֹוָך.  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  ָעַלי  ל  ְמַקּבֵ ֲהֵריִני  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני 
ּבֹו ְלַאֲהָבה  ִלְזּכֹות  ל ֶאָחד  ּכָ ְוָיכֹול  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ה ֲחִביבּוָתם ׁשֶ ּלָ ֶזה ִמְתּגַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִפּלֹוֵתיֶהם  ּתְ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ם,  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוַאְחדּות 

יֹום ֶזה.  ּבְ לֹות  ִמְתַקּבְ

ְוָהִרּקּוִדים  ְמָחה  ַהּשִׂ ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ ְוהֹוִסיפּו עֹוד 
ֲחֵברֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ְורֹוְקִדים  ַהּתֹוָרה  ִעם  ָרֵאל  ִיׂשְ רֹוְקִדים  ׁשֶ
ׁש ֵחֶלק  ר הּוא ַמּמָ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו ֲאׁשֶ ל ּכָ ן ׁשֶ ם ּכֵ ְמָחה ִהיא ּגַ י ַהּשִׂ ּכִ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמַהּתֹוָרה 
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ּתֹוָרה  ּבַ ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְונֹוְטִלים  ׁשֹוֲאִבים  ֶזה  ּוִמּיֹום 
ָהֲעצּוָמה  ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ֶאת  ְוֵכן  ּוְבִמְצוֹוֶתיָה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ַהּקֶֹדׁש הּוא אֹות  ל ֶאָחד ֵמַעם  ּכָ ׁשֶ ִדיָעה  ַהּיְ ְיֵדי  ְוזֹאת ַעל  ְיהּוִדי,  ְלָכל 

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.  ּבְ

ְוִלְהיֹות  ּוַמְחלֶֹקת  ְלָבבֹות  רּוד  ִמּפֵ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ֶזה  ּוְביֹום 
ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  יֹום  ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּותֹו  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּוְבַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ
ה  ּלָ ּוִמְתּגַ ְלַבּדֹו,  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ִעם  ב  יֹוׁשֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבֹו 

ׁש.  ר הּוא ֵחֶלק ֱאלֹוּקַ ִמְלַמְעָלה ַמּמָ ְוֶאָחד ֲאׁשֶ ל ֶאָחד  ּכָ ל  תֹו ׁשֶ ֻדּלָ ּגְ

ֹמַח יַצד ָיכֹול ִלׂשְ  ּכֵ
ָראּוי  ּכָ ָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ּלֹא  ִמי ׁשֶ

ִמי  ֲאִפּלּו  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִעם  ים  ׂשִ ְוׂשָ ֵמִחים  ׂשְ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
ֶזה  יֹום  ּבְ י  ּכִ ָראּוי,  ּכָ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִמְצוֹוֶתיָה  ם  ּוְלַקּיֵ ְלָלְמָדּה  ָזָכה  ּלֹא  ׁשֶ
מַֹח  ִלׂשְ זֹוֶכה  ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  ָהַאֲהָבה  ה  ּלָ ִמְתּגַ

ָראּוי.  ּכָ ָמּה  ּוְלַסּיְ ָזָכה ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה  ר  ְמַחת ֲחֵברֹו, ֲאׁשֶ ׂשִ ּבְ

יֹוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ְוַעם  ׁשּוט  ּפָ ְיהּוִדי  ַעל  ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלְפֵני  עֹז  ָכל  ּבְ ז  ּוְמַפּזֵ רֹוֵקד  ְוָהָיה  ּוְכתֹב,  ְקרֹא  ָלל  ּכְ

ְמַחת ּתֹוָרה. יֹום ׂשִ ּבְ

יְטׁשֹוב ִזיָע"א, ַמּדּוַע  ְרּדִ י ֵלִוי ִיְצָחק ִמּבֶ ַאל אֹותֹו ָהרה"ק ַרּבִ ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ
ְיהּוִדי  אֹותֹו  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֵמעֹודֹו,  ּתֹוָרה  ָלַמד  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמַח  ׂשָ ּכֹה  הּוא 
ֵמַח  ְוׂשָ ז  ּוְמַפּזֵ רֹוֵקד  ם  ּגַ ֲאִני  ְמָחה  ׂשִ ה  עֹוׂשֶ ָאִחי  ׁשֶ ּכְ ה  ִהּנֵ ְתִמימּותֹו,  ּבִ
יֹום  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ּכֹה  ֲאִני  ְוָלֵכן  ַאִחים,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָאנּו  ם  ּגַ ְוָכְך  ּכִֹחי,  ָכל  ּבְ
ַיְחּפֹץ  ַרק  ִאם  ּתֹוָרה,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְיהּוִדי  ל  ּכָ זֹוֶכה  זֹו  בֹוָהה  ּגְ ה  ּוְלַדְרּגָ ֶזה, 

ְוִיְרֶצה זֹאת. 
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ְמַחת ּתֹוָרה ׂשִ ּבְ ַמּדּוַע ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּתֹוָרה 

ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ ֲחֵברֹו,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְוָיִגיל  ַמח  ִיׂשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ
ַעְצמֹו  הּוא  ַאף  ָראּוי,  ּכָ ִמְצוֹוֶתיָה  ם  ּוְלַקּיֵ ּוְלָלְמָדּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ְלַסּיֵ
ַאל  ְיבָֹרְך,  הּוא  ַעִין  טֹוב  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָכְך,  ה  ִיְזּכֶ
ל  ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ֵמַח ּבְ ר ָאָדם ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ א ְיָבֵרְך, ׁשֶ ְקִרי ְיבַֹרְך ֶאּלָ ּתִ

ָבר. ּדָ אֹותֹו  ּבְ ֵרְך  ְך ַאף הּוא ִמְתּבָ ּכָ ְיֵדי  ֲחֵברֹו, ַעל 

ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַמְתִחיִלים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ְמָחָתם  ׂשִ ּבְ ֶזה  יֹום  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּתֹוָרה, 
אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֵאיָתָנה  ְקָוֵתנּו  ּתִ ָראּוי,  ּכָ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  כּו  ּזָ ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ
ק  ֵחׁשֶ ּבְ ּוְלָלְמָדּה  ָמּה  ּוְלַסּיְ ה ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּתֹוָרה,  ה ֵמַעּתָ ִנְזּכֶ ַאף ָאנּו 
ה'  ּתֹוָרה.  ְמַחת  ׂשִ יֹום  ּבְ ה  ַעּתָ ָבר  ּכְ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו  ְך  ּכָ ְוַעל  ָראּוי,  ּכָ ַרב 
מֹר  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד  ַהּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּבְ ִמיד  ּתָ מַֹח  ִלׂשְ נּו  ְיַזּכֵ

ָראּוי ָאֵמן. ּכָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה  ּדִ ל  ּכָ ם ֶאת  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות 





פרק י

צּו ָעַלי ִנְקּבְ ְיָוִנים 
ה ֲחֻנּכָ
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פרק י

ִ ָיכ ֹּ ָבּ ׁ שג ָכ   ִי לין  מן ֹו ּת  ֹו ִכ ּן

ה י ֲחֻנּכָ ִנּסֵ ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ סֹוָדם 

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֵאְרעּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ּנִ ּבַ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלטֹון  ׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָוִנים  ַהּיְ ְלטּו  ׁשָ יַצד  ּכֵ רֹוִאים  ָאנּו  ה,  ֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ
ָרצֹות  ּפְ ֵרה  ֶעׂשְ לֹוׁש  ׁשְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ְרצּו  ּפָ ׁשֶ ַעד  ְמָצִרים,  ְללֹא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ָקׁשֹות  ּכֹה  ֵזרֹות  ּגְ ְוָגְזרּו  ָמִנים,  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  אּו  ְוִטּמְ
ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ת  ּיַ ַוֲעׂשִ קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִמְצַות  ֶאת  ֵמֶהם  ל  ְלַבּטֵ
ְצוֹות  ם ַאַחת ִמּמִ ֵזָרָתם ְוִקּיֵ ָעַבר ַעל ּגְ ּוִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש, ְוָכל ִמי ׁשֶ
ׁשֹוֵאל  ָהָיה  "ׁשֶ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיָדם,  ַעל  ְוֶנֱהָרג  ִנְסָקל  ָהָיה  ֵאּלּו 
ִני,  ּבְ ֶאת  י  ְלּתִ ּמַ ׁשֶ ַעל  לֹו  ְואֹוֵמר  ִנְסָקל,  ה  ַאּתָ ָמה  ַעל  ֲחֵברֹו  ֶאָחד ֶאת 

ת". ּבָ ַ ַהּשׁ י ֶאת  ַמְרּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ַעל 

ָרֵאל? ִיׂשְ ּבְ ל  ָוִנים ִלְמׁשֹ ַהּיְ ל  ָחם ׁשֶ ּכֹ ה ָהָיה  ּמֶ ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ָוִנים  ַהּיְ ָיְכלּו  יַצד  ּכֵ ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
ָרֵאל,  ְפֶאֶרת ְוזַֹהר ְלַעם ִיׂשְ ל ּתִ קּוָפה ׁשֶ ָהְיָתה ּתְ ִני, ׁשֶ ִית ׁשֵ ְתקּוַפת ּבַ ּבִ
ֵזרֹות  ּגְ ֲעֵליֶהם  ִלְגזֹר  ְכלּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָוִנים  ַהּיְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחם  ָהָיה  ּוָמה 
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ּכֹה  ֵזרֹות  ּגְ ֲעֵליֶהם  ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֶחְטָאם  ָהָיה  ּוָמה  נֹוָראֹות,  ּכֹה 
ְונֹוָראֹות. ָקׁשֹות 

ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ֵזָרה  ַהּגְ ָכה  ִהְתַהּפְ ְך  ּכָ ַאַחר  יַצד  ּכֵ ה,  ָקׁשֶ ְך  ִמּכָ ְויֹוֵתר 
נֹוָרִאים  ים  ְלִנּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ כּו  ּזָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ִהיא  ׁשֶ ַרק  ְולֹא  ֵהֶפְך, 
אֹוְיֵביֶהם,  ל  ּכָ ֶאת  חּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ָוִנים,  ַהּיְ ִעם  ם  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ַוֲעצּוִמים 
ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנַתן  ים,  ּוְמַעּטִ ים  ׁשִ ַחּלָ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ְלָכְך  ְונֹוָסף  ים,  ַיד ְמַעּטִ ּבְ ים  ְוַרּבִ ים  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ ָיָדם,  ּבְ אֹוְיֵביֶהם 
ְדַלק  ּתִ ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ ָיִמים  מֹוָנה  ׁשְ ָלֶהם  ְלָקה  ּדָ ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ ְלֵנס  ָזכּו  ַאף 
ְוָטהֹור  ָחָדׁש  ַזְך  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ִלְכּתֹׁש  יקּו  ִהְסּפִ ׁשֶ ַעד  ְלַבד,  ּבִ ֶאָחד  יֹום 

נֹוָרה? ַהּמְ ַלֲעבֹוַדת 

ל  ים ּכָ כּו ְלִנּסִ ּזָ מֹוָנִאים ׁשֶ ל ַהַחׁשְ ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן, ָמה ָהָיה סֹוָדם ׁשֶ
ִנים ּכֹה  ַרת ּפָ ל ַהְסּתָ ה ׁשֶ קּוָפה ּכֹה ָקׁשָ דֹוִלים ַוֲעצּוִמים, ַאֲחֵרי ּתְ ּגְ ְך  ּכָ
עֹוָלם  ְלדֹורֹות  עּו  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ י  ִנּסֵ ְלָכל  כּו  ּזָ ׁשֶ ַעד  ְונֹוָרָאה,  דֹוָלה  ּגְ
ַחג  "ׁשֶ ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ָרֵאל  ְלִיׂשְ טֹוב  ְויֹום  ְלמֹוֵעד 

יַח"? יַאת ָמׁשִ ּבִ ל ְלעֹוָלם ַאף ְלַאַחר  ּטֵ ִיְתּבַ ה לֹא  ַהֲחֻנּכָ

ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ָוִנים - ַלֲהֹרס ֶאת ָהַאְחדּות  ַהּיְ ל  ְזָמָמם ׁשֶ

)פרשת פקודי דף רנ"ח, על  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ְלָכְך  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ְיֵמי  סֹוף  ּבְ ִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ָלנּו  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ פי ביאור הרמ"ק והטור ברקת(, 

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ל ּכָֹחם ׁשֶ ּכָ ר ָיְדעּו ׁשֶ ִעים, ֲאׁשֶ ָוִנים ָהְרׁשָ ִני ַעל ְיֵדי ַהּיְ ִית ׁשֵ ּבַ
ְללֹא  ֵרֵעהּו,  ִעם  ִאיׁש   - לֹום  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ְמֻאָחִדים  ם  ִהּנָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָטמּון 
ּוַמְלכּות  יֵניֶהם,  ּבֵ רּוָיה  ׁשְ ִכיָנה  ׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ  - ּוַמְחלֶֹקת  רּוד  ּפֵ ׁשּום 
ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ׁשֹוֶלֶטת  ִהיא  ׁשֶ  - ָהָעְרָלה  ת  ְקִלּפַ סֹוד  ּבְ ִהיא  ָיָון 

יֵניֶהם. ּבֵ ִגים  ּוְמֻפּלָ ְמפָֹרִדים 
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ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ָהְיָתה  ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
גֹו  ּוְלַפּלְ ָהָעם  ֶאת  ק  ְלַחּלֵ יַצד  ּכֵ ָהיּו,  ּוְתׁשּוָקָתם  ְזָמָמם  ְוָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ְללֹא  ְלטֹון  ׁשִ ֲעֵליֶהם  לֹט  ִלׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  יֵניֶהם,  ּבֵ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ּבְ
ַעם  ֶאת  ג  ְלַפּלֵ ָוִנים  ַהּיְ ְוִהְצִליחּו  ָיָדם  ּבְ ָעָלה  ְזָמָמם  ְוָאֵכן  ְמָצִרים. 
דֹול  ּגָ ָבבֹות  ה ּוֵפרּוד ַהּלְ קּוָפה ָהְיָתה ַמֲחלֶֹקת ָקׁשָ ָרֵאל, ּוְבאֹוָתּה ּתְ ִיׂשְ
)יומא  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִית  ַהּבַ ן  ְלֻחְרּבַ ַרם  ּגָ ּסֹוף  ּבַ ָאֵכן  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ
ְוַעל  יֵניֶהם",  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ַעל  ֶנְחַרב?  ָמה  ַעל  ִני  ׁשֵ ִית  "ּבַ ח(: 
ָקׁשֹות  ּכֹה  ֵזרֹות  ּגְ ֲעֵליֶהם  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ַעד  ָוִנים  ַהּיְ ֲעֵליֶהם  ְלטּו  ׁשָ ְך  ּכָ ְיֵדי 
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵחְטא  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  זֹאת  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ְוַהּכֲֹהִנים  ְונֹוָראֹות. 

ה ֵמֲעֵליֶהם. ׁשָ ַהּקָ ֵזָרה  ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָבבֹות,  ַהּלְ ּוֵפרּוד 

לֹום ת ׁשָ ּבָ ׁשַ לּו ִמְצוֹות -  ּטְ ּבִ ָוִנים  ַהּיְ

לֹוׁש  ל ֵמֶהם ֶאת ׁשְ ָוִנים ָהְיָתה, ְלַבּטֵ ל ַהּיְ ם ׁשֶ ל ִמְלַחְמּתָ ְך ּכָ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ָרֵאל: ִיׂשְ לֹום ְלַעם  ָ ַהּשׁ יכֹות ֶאת ֶהָאַרת  ּוַמְמׁשִ לֹות  ְצוֹות ַהְמַסּמְ ַהּמִ

אֹור  הּוא  ִניִמּיּוָתּה  ּפְ ל  ּכָ ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִמְצַות   - ִראׁשֹוָנה  ִמְצָוה  א. 
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ קעו(,  )דף  קַֹרח  ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ לֹום,  ָ ַהּשׁ
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ הּוא  ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹום  ׁשָ ִנְקֵראת 
ו  התורה  ברכות  הלכות  בליקוטי  )וכמבואר  לֹום'  ׁשָ ת  ּבָ 'ׁשַ ִנְקֵראת  ִהיא  ֵכן  ּלָ ׁשֶ

עיי"ש(.

לֹום ִרית ׁשָ ּבְ ִרית ִמיָלה -  ּבְ ִמְצַות 

ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ׁשֶ ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ִמְצַות   - ה  ִנּיָ ׁשְ ִמְצָוה  ב. 
ִרית  ִהיא ִנְקֵראת 'ּבְ דֹוׁש ׁשֶ ַתב ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ָבִרים הּוא ַהּשׁ ּדְ
ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְלתֹוְך  ֵנס  ְלִהּכָ זֹוִכים  זֹו  ִמְצָוה  ְיֵדי  ְוַעל  לֹום',  ׁשָ
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יָלה, ּוְכמֹו ֵכן ִמְצָוה זֹו ֲהֵרי  ִרית ַהּמִ ּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ִלים ֶאת  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ
רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ְוַהּכֹוֶלֶלת  ַהְמַאֶחֶדת  ִהיא 
ְוָלֵכן  ֵניֶהם,  ּבְ ֶאת  ָמִלים  ֵהם  ֲהֵרי  יֹוֵתר  ּבְ ָהְרחֹוִקים  הּוִדים  ַהּיְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ
ָרגֹות  ַהּדְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַאְחדּות  ֶאת  ֶלת  ַהְמַסּמֶ ִהיא  זֹו  ִמְצָוה 

ם. ּלָ ּכֻ

ה ָבָנה ַלַחּמָ ַהּלְ ין  ּבֵ ֲחלֶֹקת  ִמְצַות ֹחֶדׁש - ַהּמַ

ִעְנָיָנּה  ל  ּכָ ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ַהחֶֹדׁש,  ִקּדּוׁש  ִמְצַות   - ית  ִליׁשִ ׁשְ ִמְצָוה  ג. 
מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֶאת  ֶלת  ְמַסּמֶ ְוִהיא  לֹום,  ָ ַהּשׁ הּוא 
ֵדי  ּכְ ל ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש ִהיא  ּכָ )הלכות ברכת הראיה וברכות פרטיות ד(, ׁשֶ

ֲחלֶֹקת  ן ֶאת ִעְנַין ַהּמַ ר ִעְנָיָנּה הּוא ְלַתּקֵ ִעּקַ ָבָנה, ׁשֶ ַגם ַהּלְ ן ֶאת ּפְ ְלַתּקֵ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֲעָטּה ַהּקָ ּמִ ּה ַעד ׁשֶ ָאה ּבָ ּנְ ּקִ ה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהָיה ָלּה ִעם ַהַחּמָ ׁשֶ

ַהּכֹוָכִבים. ָלּה ֶאת  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ס אֹוָתּה  ּוִפּיֵ הּוא 

ּמּוָבא  ּכַ ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ׁשֶֹרׁש  הּוא  ָבָנה  ַהּלְ ִמעּוט  ַהּסֹוד,  י  ּפִ ְוַעל 
ה ִלימֹות  ין ְימֹות ַהַחּמָ ִוים ּבֵ ֲאִריָז"ל. ְוַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש ָאנּו ַמׁשְ ּבָ
ָכל  ּבְ ָלצּום  ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ֵיׁש  ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ יֵניֶהם.  ּבֵ לֹום  ׁשָ ים  ְועֹוׂשִ ָבָנה  ַהּלְ
לֹום ְוַאְחדּות,  יְך ׁשָ ת ַהּצֹום ִהיא ְלַהְמׁשִ ֻגּלַ ּסְ ֵני ׁשֶ ָעֵרב רֹאׁש חֶֹדׁש, ִמּפְ

ל רֹאׁש חֶֹדׁש. ִעְנָינֹו ׁשֶ ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ ליקו"מ )עח(,  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ

לֹום ת ׁשָ ׁש - ֻסּכַ ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ

ֵבית  ּבְ ִנְמָצא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶֹרׁש  ּשׁ ׁשֶ ָיְדעּו  ָוִנים  ַהּיְ ֵכן  מֹו  ּכְ
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום' ּכְ ת ׁשָ ׁש 'ֻסּכַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְך ִנְקָרא ּבֵ ּום ּכָ ּשׁ ּמִ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ַהּמִ
ְמבָֹאר  ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִהְתַאֲחדּו  ָידֹו  ְוַעל  ה(,  ד,  ברכות  )ירושלמי  ֲחַז"ל 
ָוִנים ָהְיָתה  ל ַהּיְ ם ׁשֶ ְרּכָ ית ּדַ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות )בציעת הפת ה(, ּוְלָכְך ֵראׁשִ ּבְ
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לֹום  ָ ת ַהּשׁ ל ֶאת ִמּדַ ֵדי ְלַבּטֵ ׁש, ְוזֹאת ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ֶאת ֲעבֹוַדת ּבֵ ְלַבּטֵ
ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ

ָמִנים  ְ ל ַהּשׁ ּכָ אּו ֶאת   ִטּמְ
ָרֵאל ִיׂשְ ל ֶאת ָהַאְחדּות ֵמַעם  ֵדי ְלַבּטֵ ּכְ

ָוִנים  ַהּיְ ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ית  ֵראׁשִ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ַעְצמֹו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוְבֵבית 
נֹוָרה  ר ֵמֶהם ָהיּו ַמְדִליִקים ֶאת ַהּמְ ָמִנים ֲאׁשֶ ְ ל ַהּשׁ א ֶאת ּכָ ָהְיָתה ְלַטּמֵ
לֹום  יָכה ׁשָ ׁש ִהְמׁשִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ְלָקה ּבְ ּדָ נֹוָרה ׁשֶ י ַהּמְ ׁש, ּכִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ
ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ְלָקה  ּדָ נֹוָרה  ַהּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל 
מֹו  ּכְ לֹום,  ְורֹוֵדף ׁשָ לֹום  ָהָיה אֹוֵהב ׁשָ ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ תֹו  ִמּדָ ָהְיָתה  ׁשֶ
ַמְדִליק  ָהָיה  רֹות,  ַהּנֵ ֵמִטיב ֶאת  ַאֲהרֹן  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ

לֹום. ָ ְוַהּשׁ ת ָהַאְחדּות  ִהיא ִמּדַ ׁשֶ תֹו  ָרֵאל ֶאת ִמּדָ ִיׂשְ ִלּבֹות  ּבְ ּוֵמִאיר 

ין  ּבֵ רֹת  ַהּנֵ ֶאת  ַאֲהרֹן  "ּוְבַהֲעלֹת  סּוק:  ַהּפָ ֶאת  ָהֲאִריָז"ל  ֵרׁש  ּפֵ ּוָבֶזה 
רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליק  ַאֲהרֹן  ָהָיה  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ  - ַאֲהָבה  ר"ת  ִים"  ָהַעְרּבַ

ם. ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  לֹום  יְך ׁשָ ׁש, ָהָיה ַמְמׁשִ ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ַהּדֹורֹות  ָכל  ּבְ ּדֹוֶלֶקת  ָהְיָתה  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹוָרה  ְוַהּמְ
ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ה  ר ָחְלׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ ָאְמרּו ֲחַז"ל )מדרש רבה טו א(:  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲהרֹן - 
ַח ְוִאּלּו  ְזּבֵ ת ַהּמִ ָנם ַלֲחֻנּכַ יִאים ִהְקִריבּו ָקְרּבָ ׂשִ י"ב ַהּנְ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ַאֲהרֹן ּכְ
לֹו  ְוָאַמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִנֲחמֹו  ִהְקִריב,  לֹא  ֵלִוי,  ֶבט  ׁשֵ ְבטֹו,  ׁשִ
ֲעִתיִדים  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ְוִאּלּו  ְלעֹוָלם,  ֶמת  ַקּיֶ ָך  ּלְ ֶ ּשׁ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ֶ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ָך  ּלְ ׁשֶ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחֵרב  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ

ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נֹוָרה  ַהּמְ ֶאת  ַמְדִליִקים  ָהיּו  ַהּכֲֹהִנים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
זֹאת  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ָוִנים  ְוַהּיְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ֲעצּוָמה  ַאְחדּות  ֶכת  ִנְמׁשֶ ָהְיָתה 
ל ֶאת  ם ָהְיָתה ְלַבּטֵ ְרּכָ ית ּדַ לֹום, ְוָלֵכן ֵראׁשִ ָ ת ַהּשׁ ל ֶאת ִמּדַ ָזְממּו ְלַבּטֵ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ אּו ֶאת  ּמְ ּטִ ׁשֶ ְיֵדי  נֹוָרה ַעל  ַהּמְ ֲעבֹוַדת 
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ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ּוִפּלּוג  ָוִנים ָזְממּו ַלֲעׂשֹות ַמֲחלֶֹקת  ַהּיְ

ַמְלכּות  ֶזה  ְך  חֹׁשֶ  - ְתהֹום"  ֵני  ּפְ ַעל  ְך  "ְוחֹׁשֶ ֲחַז"ל:  ִדְבֵרי  ּבְ ָרמּוז  ְוֶזה 
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ַעל  ז  ְמַרּמֵ  - ְך  ְוחֹׁשֶ ָהַאְחדּות,  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ  - ה, אֹור  ְוִהּנֵ ָיָון, 
ַעל  כג(  )שבת  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוִנים,  ַהּיְ יכּו  ִהְמׁשִ ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ ּוֵפרּוד 
לֹום. ָ הּוא אֹור ַהּשׁ ת - ׁשֶ ּבָ י" - ֶזה ֵנר ׁשַ לֹום ַנְפׁשִ ָ ְזַנח ִמּשׁ סּוק: "ַוּתִ ַהּפָ

ֹור ְוָקא ַעל ֶקֶרן ַהּשׁ ּדַ ב  ָוִנים ִלְכּתֹ ַהּיְ ִצּוּו  ַמּדּוַע 

ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ִזיָע"א,  לֹוְיֶזְנּבּוְרּג  ִמּקְ ים"  ַחּיִ ַפע  ֶ ַה"ּשׁ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
אלֵֹקי  ּבֵ ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ ֹור  ַהּשׁ ֶקֶרן  ַעל  ָלֶכם  ְתבּו  ּכִ ָוִנים:  ַהּיְ ָאְמרּו  ׁשֶ
כֹור ׁשֹורֹו  ָעָליו ֶנֱאַמר "ּבְ ז ַעל יֹוֵסף ׁשֶ ֹור ְמַרּמֵ ּשׁ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ְוזֹאת ִמּפְ ִיׂשְ
ָהָיה  ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ֵחְטא  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָהָיה  ְרצֹוָנם  ְוָכל  לֹו",  ָהָדר 
ַרם ִליִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים  ּגָ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ יק ְלֶאָחיו ַהּקְ ּדִ ין יֹוֵסף ַהּצַ ּבֵ

ָאְמרּו ֲחַז"ל )שבת יא(. ׁשֶ מֹו  ּכְ

א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ָיָון"  ֶלְך  "ּמֶ ׁשֶ ִזיָע"א,  ֲעֻמּקֹות  ה  ַהְמַגּלֶ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
יֹוֵסף,  ְמִכיַרת  ֵחְטא  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָוִנים  ַהּיְ ָרצּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  "יֹוֵסף", 
ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ לֹט  ִלׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ְוַהּשִׂ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ הּוא ֵחְטא  ׁשֶ

יֵניֶהם ּבֵ ז ַעל ָהַאְחדּות  ָרֵאל ְמַרּמֵ ִיׂשְ ם  ׁשֵ

יֵמי  ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְואֹוְמִרים  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָרמּוז  ֶזה  ְוָדָבר 
ְוזֹאת  ָרֵאל",  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ ָיָון  ַמְלכּות  ָעְמָדה  ׁשֶ "ּכְ ה:  ַהֲחֻנּכָ
ם  ֵ ַהּשׁ ִמּכַֹח  ָאה  ַהּבָ ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָהָיה  ְרצֹוָנם  ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ים  ִ 'ּשׁ ׁשִ ֵי'ׁש  ר"ת  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ֲעֻמּקֹות  ה  ַהְמַגּלֶ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָרצּו  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעְמדּו  ְוֵהם  ַל'ּתֹוָרה;  א'ֹוִתּיֹות  ִר'ּבֹוא 
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ִאיׁש  ְרדּו  "ְוִיּפָ ַחְבֵריֶהם,  ָרֵאל  ִיׂשְ יבּות  ֲחׁשִ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְתּבֹוְננּו  ּלֹא  ׁשֶ
ָוִנים  ַהּיְ ְויּוְכלּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ל  ּטֵ ִיְתּבַ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ָאִחיו",  ֵמַעל 

לֹום. ְוׁשָ ַח אֹוָתם ַחס  ְלַנּצֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  "ּוְלַעּמְ תּוב:  ּכָ ָוִנים  ַהּיְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ חּו  ִנּצְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן 
ם  ֵ ּשׁ ּבַ ָהְרמּוָזה  ָהַאְחדּות  ְבִחיַנת  ּלִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ דֹוָלה",  ּגְ ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ִהְתַאֲחדּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  דֹוָלה,  ּגְ ׁשּוָעה  ּתְ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ
עֹוָלֶמָך",  ּבְ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ָעׂשִ "ּוְלָך  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְך  ֶהְמׁשֵ רּוׁש  ּפֵ ְוֶזה 
ִנְמָצא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִיְתּבֹוֵנן  ַדע  ּיֵ ׁשֶ
ִהיא ֵחֶלק  ִקְרּבֹו ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ָמתֹו ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל ְיֵדי ִנׁשְ תֹוְך ּכָ ּבְ

ם. ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָיבֹוא ְלִהְתַאֵחד ִעם  ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ַעל,  ֱאלֹוּקַ ִמּמַ

ו  ַיְחּדָ צּו  ִהְתַקּבְ ָהַאְחדּות,  ּכַֹח  ֶאת  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ָוִנים  ַהּיְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
יֵמי  ּבִ ֲאַזי  ָעַלי  צּו  ִנְקּבְ ְיָוִנים  ְזמֹון  ּפִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ
ָעְמָדה ַמְלכּות  ׁשֶ "ּכְ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ָאנּו אֹוְמִרים  ה ׁשֶ ּמֶ ּבַ ְוֶזה ָרמּוז  ים,   ַמּנִ ַחׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ְגֻדּלַ ּבִ ָהְיָתה  ִקְנָאָתם  ר  ִעּקַ ׁשֶ ָרֵאל",  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ַעל  ָעה  ָהְרׁשָ ָיָון 
ִטין  ֶהם ׁשּום ַמׂשְ ּבָ ָאז לֹא ׁשֹוֵלט  ַעם ֶאָחד, ׁשֶ ּכְ ַיַחד  ֵהם ְמֻאָחִדים  ׁשֶ ּכְ
)שיר  סּוק  ַהּפָ ֵבאּור  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ים"  ַהַחּיִ ָה"אֹור  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְמַקְטֵרג, 
ָתם ּוְתׁשּוָקָתם  ל ְמַגּמָ ְך", ְוָלֵכן ּכָ ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ּבָ ּלָ השירים( "ּכֻ

ְוָהַאְחדּות. לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ָרֵאל ֶאת ִמּדַ ׂשְ ִמּיִ ל  ְלַבּטֵ ָהְיָתה,  ָוִנים  ַהּיְ ל  ׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ֶנֶפׁש ַעל  מֹוָנִאים מֹוְסִרים  ַהַחׁשְ

ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ְגמּו  ּפָ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  ָיְדעּו  ּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  ֲעֵליֶהם,  ְלטּו  ׁשָ ָוִנים  ַהּיְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ם  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ
ים  ְלִנּסִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָבבֹות,  ַהּלְ ּוֵפרּוד  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵחְטא 
נּו  ּקְ ּתִ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהיּו  דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ְוַהּנִ דֹוִלים.  ּגְ
ְוָהְלכּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֶזה  ל  ּכָ ֶאת 
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ים, ְוָכל  ַרּבִ ֶנֶגד  ים  ּוְמַעּטִ ּבֹוִרים  ּגִ ֶנֶגד  ים  ׁשִ ֵהם ְקבּוַצת ַחּלָ ׁשֶ ּכְ ְלָחָמה  ַלּמִ
ֲעלּוִלים  ֵהם  ׁשֶ יֹוְדִעים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ֲעצּוָמה,  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ָעׂשּו  ֵהם  ֶזה 
ה  ּזֶ ׁשֶ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעד  ּבְ ם  ַנְפׁשָ ּוָמְסרּו  ְלָחָמה,  ּמִ ּבַ ָלמּות  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ֵחְטא  ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ ֵהם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהַאְחדּות,  ֵלמּות  ׁשְ
ים ֲעצּוִמים ְונֹוָרִאים  כּו ְלִנּסִ ּזָ ֵזָרה ֵמֵהֶפְך ֶאל ֵהֶפְך, ַעד ׁשֶ ְוָהְפכּו ֶאת ַהּגְ

ְלדֹורֹות עֹוָלם.

ָרֵאל ִיׂשְ ּה ַעל  ַנְפׁשָ ְיהּוִדית ָמְסָרה 

ָהְלָכה  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ִביל  ׁשְ ּבִ ּה  ַנְפׁשָ ָמְסָרה  ְיהּוִדית  ְוַגם 
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות  ַגׁשְ ּזֹו ָהְיָתה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבְ ע ׁשֶ ל אֹותֹו ָרׁשָ ְלָאֳהלֹו ׁשֶ

ה עיי"ש. ֲחֻנּכָ ֵלִוי ַעל  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּמּוָבא  ּכַ

ְכִלית  ּתַ ּזֹו  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעד  ּבְ ּה  ַנְפׁשָ ְמִסירּות  ְיֵדי  ַעל  ְוַדְוָקא 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵהֶפְך,  ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ֵזָרה  ַהּגְ ל  ּכָ ֶאת  ָהְפָכה  ָהַאְחדּות,  ֵלמּות  ׁשְ
ים  ָרֵאל ְלִנּסִ ל ִיׂשְ כּו ּכָ ּזָ ָהָיה רֹאׁש ְצָבָאם, ַעד ׁשֶ ָהְרָגה ֶאת ֱאִליפֹוְרנֹו ׁשֶ

ה ְלדֹורֹות עֹוָלם. ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ

ַהּכֲֹהִנים  ל  ׁשֶ ֵהן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ם  ַנְפׁשָ ְמִסירּות  ל  ׁשֶ ּוִמּכָֹחּה 
ָהַאְחדּות  אֹור  ֶאת  יכּו  ִהְמׁשִ ֶקת,  ּדֶ ַהּצַ ְיהּוִדית  ל  ׁשֶ ְוֵהן  מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ

ה. ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ָגם ֶזה  ּפְ נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָרֵאל, ַעד  ִיׂשְ ָהֲעצּוָמה ְלָכל 

ָיִמים ֵאּלּו, ַעל  ָרֵאל ּבְ ם ַעל ִיׂשְ מֹוָנִאים ָמְסרּו ַנְפׁשָ ַהַחׁשְ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ת  ׁשֶ ִמְתַחּדֶ זֹו  ֶהָאָרה  ְוָלֵכן  ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ ָהַאְחדּות  ֶהָאַרת  ֶאת  ּלּו  ּגִ ְך  ּכָ ְיֵדי 
ֵפרּוׁש  ּבְ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ְלָכְך  ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ה",  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ים  ִנּסִ ָלנּו  ה  ָעׂשָ "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ
ת ּומֹוִפיָעה ּוָבָאה  ׁשֶ ַחג ָהִראׁשֹון, ִמְתַחּדֶ ַמִים ּבַ ָ ָהְיָתה ִמּשׁ ַהֶהָאָרה ׁשֶ ׁשֶ

ְוָהֵעת. ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָנה ְלַעם  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
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ל ָהַאְחדּות חֹוָתם ׁשֶ ּבַ ֶמן ֶהָחתּום  ְך ׁשֶ ּפַ

ַהּנֹוָרִאים  ְלָחָמה  ַהּמִ י  ִנּסֵ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הֹוִסיף  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ֶהָחתּום  הֹור  ַהּטָ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ְך  ּפַ ִעם  ס  ַהּנֵ ֶאת  ם  ּגַ ה  ְוָעׂשָ ְוָהֲעצּוִמים, 
ס ָהָיה  ל ַהּנֵ ּכָ ז ׁשֶ ֵדי ְלַרּמֵ מֹוָנה ָיִמים, ּכְ ַלק ׁשְ ּדָ דֹול ׁשֶ ל ּכֵֹהן ּגָ חֹוָתמֹו ׁשֶ ּבְ
ִלים  ַהְמַסּמְ ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ִאים  ַהּבָ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ֵנרֹות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ּבִ
ְלָחָמה  ּמִ ּבַ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ ָהיּו  ִמּכָֹחם  ר  ֲאׁשֶ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ֶאת 
ֶמן ָהָיה ָחתּום  ֶ ְך ַהּשׁ ּפַ ָכְך, ׁשֶ ָוִנים. ְוֶזה ָרמּוז ּבְ חּו ֶאת אֹוְיֵביֶהם ַהּיְ ּצְ ּנִ ׁשֶ
ס  ַהּנֵ ָהָיה  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ  - ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  הּוא  ׁשֶ  - דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ל  ׁשֶ חֹוָתמֹו  ּבְ
אֹוֵהב  ָהָיה  ׁשֶ ַאֲהרֹן  ת  ִמּדַ  - ֶחֶסד  תֹו  ּדָ ּמִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו 

לֹום. ְורֹוֵדף ׁשָ לֹום  ׁשָ

ּה  ּבָ ׁשֶ ה ָהֲעִתיָדה  ֻאּלָ ַהּגְ ם  ה ַעל ׁשֵ ֲחֻנּכָ
ֵלמּות ָהַאְחדּות ְהֶיה ׁשְ ּתִ

ֵני  ַהּבְ ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  , ה  ֲחֻנּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ֶזה  ַחג  ִנְקָרא  ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
יָון  ּכֵ ָהֲעִתיָדה,  ה  ֻאּלָ ַלּגְ ִחּנּוְך  ם  ׁשָ ַעל  הּוא  ה  ֲחֻנּכָ ׁשֶ ִזיָע"א  ׂשָכר  ִיּשָׂ
הּוא  ׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ אֹור  ּבֹו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ
ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  יִחי,  ִלְמׁשִ ֵנר  י  ָעַרְכּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - נּוז  ַהּגָ ָהאֹור 
ָאז  ׁשֶ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ְזֵאב  "ְוָגר  תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוִאים  ַהּבְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ לֹום  ׁשָ ִיְהֶיה 
ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ְוֵכן  נ"ו(,  בליקו"מ  )כמובא  ץ"  ִיְרּבָ ִדי  ּגְ ִעם  ְוָנֵמר  ֶבׂש  ּכֶ ִעם 
ַההֹוד  ֶאת  ִלְראֹות  הּוא  ִעְנָיָנּה  ׁשֶ ַההֹוד  ְסִפיַרת  ֶנֶגד  ּכְ הּוא  ה  ֲחֻנּכָ ׁשֶ

ִויהּוִדי. ְיהּוִדי  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוַהּיִֹפי 

ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש  ַהּסֹוד  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ לחנוכה(,  חיים  )עץ  ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ֵכן  מֹו  ּכְ
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ָנה  ָ ָכל ַהּשׁ ּבְ נֹות ׁשֶ ּוָ מֹות ַהּקֶֹדׁש ְוַהּכַ ה ֶאת ׁשְ ְזַמן ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַהֲחֻנּכָ ּבִ
הּוא  ִעְנָיָנם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹום',  ׁשָ ים  'ׂשִ ת  ִבְרּכַ ּבְ ִלים  ַהְמֻקּבָ ִנים  ְמַכּוְ
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּוְמִאיָרה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּוִבְזַמן  ֶאָחד, 

ָקֶנה ֶאָחד. ּבְ י ַהּסֹוד עֹוָלה  ּפִ ָנָתם ַעל  ּוָ ּכַ ם  ּגַ ְוָלֵכן  עֹוָלם,  ּבָ ְוָהַאְחדּות 

ה  ּלָ ה - ִמְתּגַ ֲחֻנּכָ ּבַ ל  ְוַהַהּלֵ ְיֵדי ַההֹוָדָאה  ַעל 
ָרֵאל ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות 

"ם )הלכות  ְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ל ְוהֹוָדָאה - ּכִ ם ְיֵמי ַהּלֵ ר ִהּנָ ּוְבָיִמים ֵאּלּו ֲאׁשֶ
ִמּכָֹחּה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ְוַהַהּלֵ ַההֹוָדָאה  ֶהָאַרת  ה  ּלָ ִמְתּגַ ּוָבֶהם  חנוכה(, 

ליקו"מ  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ
)ב(.

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ מֹוֶדה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ר  ְוַהֶהְסּבֵ
הּוא  ָכְך  ּבְ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ִעּמֹו  ֵהיִטיב  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ל  ּכָ ַעל 
ְלַבּדֹו.  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ֵמַהּשׁ ַרק  הּוא  עֹוָלם  ּבָ ְתַרֵחׁש  ּמִ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ
הּוא  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָרִטים  ַהּפְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ְמַאֵחד  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ת  ה ֶאת ִמּדַ ְך הּוא ְמַגּלֶ ַרְך, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ם ַרק ִמּכֹחֹו ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ ה ׁשֶ ְמַגּלֶ
עֹוָלם - ִהיא ּגֹוֶרֶמת  ה ֶהָאָרה זֹו ּבָ ּלָ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ י ּכַ עֹוָלם - ּכִ ָהַאְחדּות ּבָ
ה  ת: "ַאּתָ ּבָ ׁשַ ת ִמְנָחה ּבְ ְתִפּלַ אֹוְמִרים ּבִ מֹו ׁשֶ ָרֵאל - ּכְ ין ִיׂשְ ְלַאְחדּות ּבֵ

ָאֶרץ". ּבָ ּגֹוי ֶאָחד  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ ּוִמי  ְמָך ֶאָחד  ְוׁשִ ֶאָחד 

ָהָאָדם  ה  ְמַגּלֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְיֵדי ַההֹוָדָאה  ַעל  ׁשֶ יָון  ּכֵ  - ָועֹוד  זֹאת 
ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ַמהּוָתּה  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִקְרּבֹו,  ּבְ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ֶאת 
תּוב )תהילים קנ(:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִקְרּבֹו,  ּבְ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ד  ת ַההֹוָדָאה ִהיא ִמּצַ ִמּדַ
ְמֻאָחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ד  ִמּצַ ה  ְוִהּנֵ ָיּה".  ל  ַהּלֵ ּתְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ "ּכֹל 
ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן  דֹוָלה,  ּגְ ָמה ַאַחת  ְנׁשָ ם ֵהם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ י  ּכִ ו,  ַיְחּדָ ִמיד  ּתָ
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ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ ל,  ְוַהּלֵ הֹוָדָאה  ְיֵמי  ֵהם   ׁשֶ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ה -  ֲחֻנּכָ ל  ל ְוַההֹוָדָאה ׁשֶ ְיֵדי ַהַהּלֵ ַעל 
ִנים ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע ְמַתּקְ

ְפֵתי  ַה"ּשִׂ ַעל  ּבַ ִזיָע"א  עְלץ  ִמּפֶ ֶהעִניְך  ֲחנֹוְך  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ְוָכַתב 
ֶאת  ִלְדחֹות  ה  ַהֲחֻנּכָ ְימֹות  ל  ׁשֶ ל  ַהַהּלֵ ֲאִמיַרת  ּבַ ּכַֹח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ יק",  ַצּדִ
ל  ּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ָהָאָדם  כַֹח  ּבְ ֵיׁש  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֵמָהָאָדם,  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵחְטא 
ַנְפׁשֹו  ּבְ ע  ִיְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוזֹאת  ָהָרע,  ְוָלׁשֹון  ֵטִלים  ּבְ ָבִרים  ִמּדְ ּה  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ
ָהָרע  ָלׁשֹון  ֵמֵחְטא  ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְבכַֹח  ֶזה,  ֵמֵחְטא  ֵצל  ְלִהּנָ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ
ל  ּכָ ִעם  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל ְימֹות  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ז ַעל ִהְתַאֲחדּות  ִביבֹון ְמַרּמֵ ַהּסְ
ל ָהעֹוָלם ִמּכָ

לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ַעל  ז  ְלַרּמֵ ִאים  ּבָ ה,  ֲחֻנּכָ ְוִעְנְיֵני  ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ְוָלֵכן 
ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ּוָבָאה  ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ְוָהַאְחדּות 

ּנֹות  ע ּפִ ע ֵמַאְרּבַ הּוא ְמֻרּבָ אֶֹפן ׁשֶ ִביבֹון - ֶהָעׂשּוי ּבְ ְנַהג ַהּסְ ָהֵחל ִמּמִ
ָהָאֶרץ,  ְנפֹות  ּכַ ע  ַאְרּבַ ּבְ ִרים  ַהְמֻפּזָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ ְלַמְעָלה, 
ז  ְלַרּמֵ ה,  ְלַמּטָ ֶאָחד  יץ  ּפִ ׁשְ ַעל  אֹותֹו  ְמסֹוְבִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ עֹוֵמד  ְוהּוא 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָהַאְחדּות,  ת  ִמּדַ ַעל  ַרק  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ל  ּכָ ׁשֶ
ז  ְלַרּמֵ ָלָאֶרץ,  נֹוְפלֹות  ּנֹוָתיו  ּפִ ע  ַאְרּבַ ל  ּכָ ִביבֹון,  ַהּסְ חֹד  ֶאת  עֹוְזִבים 
ָלֶהם  ֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ִמְתַקְלֶקֶלת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

לֹום. ְוׁשָ ְוִקּיּום, ַחס  ׁשּום ֲאִחיָזה 
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ז  ִביבֹון ְמַרּמֵ  ַהּסְ
ה לֹו ְמאּוָמה ֲחֵברֹו לֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוהּוא  ִמְלַמְעָלה,  ִמְסּתֹוֵבב  ר  ֲאׁשֶ ִביבֹון  ּסְ ּבַ נֹו  ֶיׁשְ נֹוָסף  ֶרֶמז 
ִמְלַמְעָלה  לֹו  ּוָבא  ִמְסּתֹוֵבב  ַהּכֹל  ָהָאָדם  ִעם  ּוִמְתַרֵחׁש  ּקֹוֶרה  ׁשֶ ָמה 
ְחלֶֹקת  ִמּמַ ֵצל  ִיּנָ ִמיד  ּתָ זֹאת  ְזּכֹר  ּיִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל 
ֵהַרע ְוֵהֵצר לֹו ָהָיה  ֲחֵברֹו ׁשֶ הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ יָון ׁשֶ ם ַעל ֲחֵברֹו, ּכֵ ְנַאת ִחּנָ ְוׂשִ
ָאָדם  ֵאין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמְלַמְעָלה,  ָעָליו  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ְלָמה  ִליַח  ׁשָ ַרק 
ן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְלַמְעָלה, ְוָלֵכן ֵאין  א ִאם ּכֵ ה ֶאּלָ ַמּטָ עֹו ִמּלְ נֹוֵקף ֶאְצּבָ
יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְיַפׁשְ א  ֶאּלָ ָלל,  ּכְ ֲחֵברֹו  ַעל  ְוִלְכעֹס  יד  ְלַהְקּפִ ָלָאָדם  לֹו 

ׁשּוָבה. ּתְ ה  ְוַיֲעׂשֶ

ל  ִמיד ִמְסּתֹוֵבב ִמְלַמְעָלה, הּוא ִנּצָ ַהּכֹל ּתָ ָהָאָדם זֹוֵכר ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ַחק  ִמׂשְ ּבְ ָרמּוז  ׁשֶ ֶסר  ַהּמֶ ְוֶזה  ְחלֶֹקת,  ּוִמּמַ ם  ַהִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ת  ּדַ ִמּמִ ִמיד  ּתָ

ֵאּלּו. ים  ָיִמים ְקדֹוׁשִ ּבְ ּבֹו  ֵחק  ְלׂשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ִביבֹון,  ַהּסְ

ל ַאְחדּות ֶמן ַהְמַסּמֵ ׁשֶ ּבְ ה - ְספּוָגה  ִנּיָ ְפּגָ ַהּסֻ

י  ת ָהַאְחדּות, ּכִ ז ַעל ִמּדַ א ַאף הּוא ְלַרּמֵ ֶמן, ּבָ ׁשֶ ִנּיֹות ּבְ ְפּגָ ִמְנַהג ַהּסֻ
היין(,  כלי  )ליקו"ה  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  - ָהַאְחדּות  ֶאת  ל  ְמַסּמֵ ֶמן  ֶ ַהּשׁ
ָאְמרּו  ְוֵכן  ַרְגלֹו",  ֶמן  ֶ ּשׁ ּבַ ְוטֵֹבל  ֶאָחיו  ְרצּוי  "ְיִהי  סּוק  ּפָ ּבַ ָרמּוז  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ל  ׁשֶ ֻעּלֹו  ל  ֻחּבַ "י  ִ ַרּשׁ ּוֵפֵרׁש  ֶמן",  ׁשָ ֵני  ִמּפְ עֹל  ל  "ְוֻחּבַ סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל 

ֶמן. ׁשֶ ּכְ ָהָיה נֹוַח ְלדֹורֹו  ׁשֶ הּו  ִחְזִקּיָ ֵני  ִמּפְ ַסְנֵחִריב 

ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ֶזת  ְמַרּמֶ ֶמן  ׁשֶ ּבְ פּוָגה  ַהּסְ ה  ִנּיָ ְפּגָ ַהּסֻ ָועֹוד,  זֹאת 
ְפִניִמּיּותֹו  ּבִ ְיהּוִדי  ְוָכל  ַעת,  ּדַ ַעל  ז  ַהְמַרּמֵ קֶֹדׁש  ַחת  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ָספּוג 

ם. ֵ ַהּשׁ ְוַאֲהַבת  ַדַעת  ּבְ ֲהֵרי הּוא ָמֵלא 
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ה - ֶרֶמז  ִנּיָ ְפּגָ  ַהּסֻ
ל ֶאָחד ּכָ ל  ה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ֻקּדָ ַלּנְ

ִהיא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ִנּיָ ְפּגָ ַהּסֻ ׁשֶ ְולֹוַמר,  ז  ְלַרּמֵ ר  ֶאְפׁשָ ֶרֶמז  ּוְבֶדֶרְך 
תֹוָכּה  ּבְ ָאְמָנם  ָטֵפל,  ַטְעמֹו  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָיֵבׁש  ֵצק  ִמּבָ ּה  ּלָ ּכֻ ֲעׂשּוָיה 
ִאם  ַאף  ׁשֶ ְיהּוִדי  ל  ּכָ הּוא  ְוֵכן  טֹוֲעֶמיָה,  ְלָכל  ַהְמתּוָקה  ה  ִרּבָ ִנְמֵצאת 
ַלְחלּוִחית  ׁשּום  ְללֹא  ְוָטֵפל,  ָיֵבׁש  ִחיצֹוִנּיּותֹו  ּבְ ִנְרֶאה  הּוא  ִלְפָעִמים 
ִניִמּיּותֹו,  ּפְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ְפְתֵחּנּו  ּתִ ֶ ִמּשׁ ֲאָבל  ה,  ָ ּוְקֻדּשׁ ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ל  ׁשֶ
ַלֲעבֹוַדת  ּוְרצֹונֹות  ְמִתיקּות  ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  תֹו  ְנֻקּדָ ם  ׁשָ ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ
ה,  ֲחֻנּכָ ה ּבַ ִנּיָ ְפּגָ ַמֲאַכל ַהּסֻ עּור ָוֵעֶרְך, ְוֶזה ָהֶרֶמז ּבְ ַרְך, ְללֹא ׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ַהּטֹוָבה  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְוַעל  ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִניִמּיּותֹו  ּפְ ַעל  ָהָאָדם  ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ִויהּוִדי. ְיהּוִדי  ָכל  ּבְ ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ

יצֹוצֹות ַהּנִ ַמַאְכֵלי ָחָלב - ִהְתַעּלּות 

ִזים ּוָבִאים  ה, ְמַרּמְ ֲחֻנּכָ ָרֵאל ֶלֱאכֹל ּבַ ֲהגּו ִיׂשְ ּנָ ְוֵכן ַמַאְכֵלי ֶהָחָלב - ׁשֶ
ַמַאְכֵלי  ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ַעל 
ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ יֹוֵתר  ּבְ ְנמּוִכים  ִניצֹוצֹות  ָנם  ֶיׁשְ ָחָלב 
קֶֹדׁש.  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְלָאְכָלם  לֹא  ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְמאֹד,  ְנמּוָכה  ִחיָנה  ִמּבְ
ָתם  ְנֻקּדָ ה  ּלָ י ִמְתּגַ ּכִ רּוִדים,  ְוַלּיְ מּוִכים  ַלּנְ ה ַאף  ָנּה ֲעִלּיָ ֶיׁשְ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֲאָבל 
ַאף  ז ׁשֶ ה, ְלַרּמֵ ֲחֻנּכָ ּבַ ָרֵאל ַמַאְכֵלי ָחָלב  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוָלֵכן אֹוְכִלים  ַהּטֹוָבה - 

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ָנּה  ֶיׁשְ יֹוֵתר  ּבְ מּוִכים  ַהּנְ יצֹוצֹות  ַלּנִ

ּבּור ֵלמּות ַהּדִ ַמַאְכֵלי ָחָלב - ׁשְ

ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ָחָלב  ַאְכֵלי  ּמַ ׁשֶ ִזיָע"א,  מֹוַהְרָנ"ת  ַתב  ּכָ ָועֹוד  זֹאת 
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ר  ֶנְעּכָ ם  'ּדָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ )כט(,  ליקו"מ  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ּבּור,  ַהּדִ ּקּון  ּתִ ֵלמּות  ׁשְ
ְלִתּקּון  זֹוִכים  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ זֹוִכים  ְוָלֶזה  ָחָלב',  ה  ְוַנֲעׂשֶ
ֵנר  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהָרע  ׁשֹון  ַהּלָ ּבּוֵרי  ּדִ ל  ּכָ
ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ל,  ַהַהּלֵ ַוֲאִמיַרת  ה  ֲחֻנּכָ
ָהָרע  ׁשֹון  ִמּלְ ֵהר  ִלּזָ ּכַֹח  ִלים  ּוְמַקּבְ ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ רּו  ּבְ ּדִ ׁשֶ גּוִמים  ַהּפְ
אֹוְכִלים  ׁשֶ ֶהָחָלב  ַמַאְכֵלי  ִזים  ְמַרּמְ ֶזה  ְוַעל  ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ּוַמְחלֶֹקת 

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ

תֹו  ִהּיָ ׁשְ ּבִ  ֶהָחָלב ֵאינֹו ִמְתַקְלֵקל 
ַח יֹוֵתר ּבֵ ּתַ א ִמׁשְ ֶאּלָ

ֵהם  ׁשֶ ַאף  ׁשֶ ְבָעם  ּטִ ׁשֶ ֶהָחָלב,  ַמַאְכֵלי  ּבְ ז  ְלַרּמֵ ֵיׁש  ֶרֶמז  ּוְבֶדֶרְך 
ֶהָחָלב  זֹאת  ָכל  ּבְ ִהְתַקְלֵקל,  ֶהָחָלב  ׁשֶ ָהָאָדם  ב  ְוחֹוׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ׁשֹוִהים 
ְוטֹוב  ח  ּבָ ְמׁשֻ ַמֲאָכל  ּנּו  ִמּמֶ ה  ַנֲעׂשֶ א  ֶאּלָ ּוִמְתַקְלֵקל,  ַמְחִמיץ  ֵאינֹו 
ַעל  ִבים  חֹוׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ ז  ְמַרּמֵ ְוֶזה  ְוַכּדֹוֶמה.  ן  ֶלּבֶ ֶחְמָאה,  ּכְ יֹוֵתר 
ְך ַהּכֹל  ְתַהּפֵ ּיִ ָנה, ֵיׁש ִעְנָין ׁשֶ ּקָ הּוא ִהְתַקְלֵקל ְלַגְמֵרי ְוֵאין לֹו ּתַ ְיהּוִדי ׁשֶ
ְיִרידֹוָתיו  ל  ּכָ כּו  ְתַהּפְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ַיֲעׂשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ּוַבּסֹוף  ְלטֹוָבה, 
ׁשּוָבה  ּתְ ה  ָהעֹוׂשֶ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְזֻכּיֹות,  ְוָהֲעוֹונֹות  ַלֲעִלּיֹות 

ֵמַאֲהָבה.

לֹום ָ ז ַעל ַהּשׁ ה - ְלַרּמֵ ֲחֻנּכָ ּוְדֵמי  ְצָדָקה 

ַעל ֶאֶרץ ְצִבי ָאָב"ד קֹוְזְג'לֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן )מועדים  ְוָכַתב ּבַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ה  ֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ׁשֶ קסג(  עמוד 

מֹו  ּכְ ְצָדָקה,  ְנִתיַנת  ּבִ ְלַהְרּבֹות  ָהֵאּלּו  ִמים  ּיָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן 
ַעל  ְסּתֹוְבִבים  ַהּמִ ָעִרים  ַלּנְ ָלֵתת  נֹוֲהִגים  ַאְבָרָהם:  ֵגן  ַהּמָ ַתב  ּכָ ׁשֶ
ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶ ּקּון ָעצּום ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם ּכְ ה, ְוהּוא ּתִ ֲחֻנּכָ ָתִחים ָמעֹות ּבַ ַהּפְ
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ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ָדָקה  ַהּצְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ִלים.  ַהְמֻקּבָ
לֹום  ָ ה ֶהָאַרת ַהּשׁ ּלָ ַעל ָיָדּה ִמְתּגַ יָון ׁשֶ ָיִמים ֵאּלּו, ּכֵ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ לֹום ַהּמִ ָ ַהּשׁ

לֹום'. ה ׁשָ ַמְרּבֶ ה ְצָדָקה  'ְמַרּבֶ ְתבּו ֲחַז"ל )אבות(  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְצָדָקה  ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ ִויָלִדים  ִלְנָעִרים  ָלֵתת ַאף  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן 
ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  עֹוָלם,  ּבָ ָהַאְחדּות  ֶהָאַרת  ה  ּלָ ִמְתּגַ ֶהם  ּבָ ׁשֶ  - ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ְלַהְרּבֹות 

ַלִים ְלַהְרּבֹות ְירּוׁשָ  ִמְנַהג 
ה ֲחֻנּכָ ּבַ לֹום  ל ׁשָ ְסעּודֹות ׁשֶ ּבִ

ְסָפַרד  ְקִהּלֹות  ּבִ ִמְנָהג  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַתב,  ּכָ )חנוכה(  ַהּתֹוָדָעה  ּוְבֵסֶפר 
ַפל  ּנָ ה, ְוָכל ִמי ׁשֶ יֵמי ַהֲחֻנּכָ א ּבִ ַצְוּתָ עֹוְרִכים ְסעּודֹות ּבְ ַלִים, ׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ
ִסים  ּיְ ִמְתּפַ ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִלְרעּוָתּה  ה  ָ ִאּשׁ ּוֵבין  ֲחֵברֹו  ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ִריב 

ה. ֵאּלֶ ְסעּודֹות  ּבִ

ֶהם  ּבָ ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ עּודֹות ּבְ ִרּבּוי ַהּסְ ׁש ְקָצת ִמְצָוה ּבְ ּיֵ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְוזֹאת  תרע(,  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ּמּוָבא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ת  ֲחֻנּכַ ָהְיָתה 
ָבבֹות,  ַהּלְ ֶאת  ְמָקֶרֶבת  ִהיא  ׁשֶ ו  ַיְחּדָ אֹוְכִלים  ׁשֶ ְלִגיָמה  דֹוָלה  ּגְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָיבֹואּו  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ עּודֹות  ַהּסְ ְיֵדי  ְוַעל  ֲחַז"ל,  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְממּו  ּזָ ׁשֶ ָגם  ְוַהּפְ ַהֵחְטא  ֶאת  נּו  ְיַתּקְ ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַאְחדּות,  לֹום  ְלׁשָ
ְוִיְזּכּו  ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ּלּוג  ַהּפִ ֵחְטא  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָוִנים  ַהּיְ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ית  ּלֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְלֶהָאַרת 

ְיֵדי ָהַאְחדּות זֹוִכים ְלאֹור ַהּתֹוָרה ַעל 

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה  סּוק "ּכִ ְתבּו ֲחַז"ל )שבת כג( ַעל ַהּפָ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ֶפר  ּסֵ ּבַ ּוֵבֵאר  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ְלָבִנים  זֹוֶכה  ֵנר  ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ּכָ ׁשֶ אֹור", 
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ּתֹוָרה,  ַעְצמֹו עֹוֵסק ּבַ ִאם ָהָאָדם ּבְ ְדמֹוִנים - ׁשֶ ֶרֶקת - ְלַאַחד ַהּקַ טּור ּבָ
ִאם  ְוַרק  רֹות,  ַהּנֵ ֶהָאַרת  ִמּכַֹח  ַהּתֹוָרה  ְלִקְנַין  ַעְצמֹו  ּבְ זֹוֶכה  הּוא  ֲהֵרי 

ְלָבָניו ַאֲחָריו. ה עֹוֵבר  ַהּזֶ ַהּכַֹח  ֲהֵרי  ָהֵכי,  ר  ּבַ ֵאינֹו 

ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ֲחָטֵאי  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ר  ְוַהֶהְסּבֵ
ַהּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ְוָהַאֲהָבה  ק  ַהֵחׁשֶ ֶאת  ד  ְמַאּבֵ ָהָאָדם  ם,  ִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ
ִזיָע"א )שיחות הר"ן צא( ְלֶאָחד  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָאַמר ָהרה"ק  מֹו ׁשֶ ּכְ
ֲחזֹר  ּיַ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ַהּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ק  ֵחׁשֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְלָפָניו  ִהְתאֹוֵנן  ׁשֶ
ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ָנם  ֶיׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ
ּתֹוָרה  ּבַ אֹות  ְוָכל  ְנָפׁשֹות,  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ָנם  ֶיׁשְ ָרֵאל  ּוְבִיׂשְ אֹוִתּיֹות, 

ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶנֶגד ֶאָחד  ּכְ ֶנת  ְמֻכּוֶ

ר ָעָליו ָלׁשֹון ָהָרע, ֲהֵרי הּוא  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ֹוֵנא ֶאת ֲחֵברֹו אֹו  ּשׂ ׁשֶ ְוָהָאָדם 
י  ּכִ סּול,  ּפָ ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ַהּזֹו  אֹות  ּבָ ּופֹוֵגם  מֹוֵחק 

סּול. ּפָ ּבֹו אֹות ַאַחת ֲהֵרי הּוא  ְמֲחָקה  ּנִ ׁשֶ ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ׁשֹון ָהָרע ַעל ְיֵדי ַהְדָלַקת  ל ֲחָטֵאי ַהּלָ ּבֹו ִנְתָקִנים ּכָ ה ׁשֶ ֲחֻנּכָ ה ּבַ ְוִהּנֵ
ְך  ּכָ ה,  ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ ּבְ ְוִדְקּדּוקֹו  ִפי ְזִהירּותֹו  ּכְ ל ֶאָחד  ּכָ רֹות – ֲאַזי  ַהּנֵ
ן ָהָאָדם ֵחְטא  ַתּקֵ ּמְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ דֹוׁשָ ה ְלֶהָאַרת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִיְזּכֶ

ל ָלׁשֹון ָהָרע הּוא זֹוֶכה ְלַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ֶזה ׁשֶ

ּמּוָבא  ּכַ ַהּתֹוָרה,  ְלַאֲהַבת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶאָחד  ָרֵאל  ְוִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ְוֻקְדׁשָ אֹוָרְיָתא  ׁשֶ עג(  )אחרי  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ
ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ֶכת  ִנְמׁשֶ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵהם. 
ַהּתֹוָרה  ְלִקְנַין  ִלְזּכֹות  ִלים  ְמֻסּגָ ם  ִהּנָ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל 
ֶהם ָרצּו  ּבָ ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ ּבְ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ה. ְוָלֵכן מּוָבא ּבַ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵאּלּו  ְוָיִמים  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ּתֹוָרֶתָך,  יָחם  ּכִ ְלַהׁשְ ָוִנים  ַהּיְ

ּתֹוָרה. ּבַ ב  ַהּלֵ ְוִלְפִתיַחת  ְלִקְנַין ּתֹוָרה,  ִלְזּכֹות  ה  ַרּבָ ה  ְסֻגּלָ ם  ִהּנָ
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לֹום  ְלׁשָ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
א  ְוֻקְדׁשָ ְואֹוַרְיָתא  לֹום",  ׁשָ ְנִתיבֹוֶתיָה  "ְוָכל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַאְחדּות, 
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ָהָאָדם  ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ּוְכָכל  ֵהם.  ֶאָחד  ָרֵאל  ְוִיׂשְ הּוא  ִריְך  ּבְ

ָרֵאל. ִיׂשְ ָלִלּיּות ַעם  ּכְ ְוַאְחדּות ִעם  לֹום  ְלׁשָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ

ה  ֲחֻנּכָ ּבַ  ַמּדּוַע קֹוְרִאים 
יִאים ׂשִ ַהּנְ נֹות  ָקְרּבְ ֶאת 

יִאים  ׂשִ ַהּנְ ִהְקִריבּו  ׁשֶ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ה ֶאת  ֲחֻנּכָ ּבַ ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ת  ְבִנּיַ יֵניֶהם ּבִ ָהְיָתה ּבֵ ת ָהַאְחדּות ׁשֶ ז ַעל ִמּדַ ֵדי ְלַרּמֵ ַח, ּכְ ְזּבֵ ת ַהּמִ ֲחֻנּכַ ּבַ
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלי  ַהּכְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ
יִאים  ְנׂשִ ֵני  ׁשְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעָגלֹות,  ׁש  ׁשֵ ַרק  ֵהִביאּו  יִאים  ׂשִ ַהּנְ ׁשֶ ֲחַז"ל, 
ת  ִמּדַ ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ַאַחת  ֲעָגָלה  ַיַחד  ּבְ ָלְקחּו 
ַעל  ַרק  ְועֹוֵמד  לּוי  ּתָ ִהּנֹו  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְנַין  ּבִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יֵניֶהם,  ּבֵ ָהַאְחדּות 
דֹוׁש  ְך ַהּקָ ר ַרק ַעל ְיֵדי ּכָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ל ִיׂשְ ין ּכָ לֹום ּבֵ ָ ת ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ִמּדַ

יֵניֶהם. ּבֵ רּוְך הּוא ׁשֹוֵכן  ּבָ

ה ֲחֻנּכָ ּבַ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶהָאַרת 

ת  ׁשֶ ִמְתַחּדֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ְבִנּיַ ּבִ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ַהּזֹו  ְוַהֶהָאָרה 
ם  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ל  ַהְמֻסּגָ ה,  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ּוָבָאה 
לֹום.  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ל  ְמֻסּגָ ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ְוָלֵכן  זֹו,  ה  ִמּדָ ַנְפׁשֹו ֶאת  ּבְ ְוִלְקנֹות 
ִהְקִריבּו  ׁשֶ יִאים  ׂשִ ַהּנְ י"ב  ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ֵאּלּו  ּוְבָיִמים 
ִעם  ְלִהְתַאֵחד  ֵיׁש  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ת  ַלֲחֻנּכַ ָנם  ָקְרּבָ ֶאת 
ָכל  ְתֶקֶנת ּבְ ּנִ לֹום ְוָהַאְחדּות ׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ן ֶאת ִמּדַ ָרֵאל ּוְלַתּקֵ ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ּכָ

ֵאּלּו. )ליקוטי הלכות כלאי בהמה ד( ָיִמים  ּבְ ָנה  ׁשָ
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ִנְקָרא יֹום ָהַאֲחרֹון   ַמּדּוַע 
ה" ה "ֹזאת ֲחֻנּכָ ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ

ה", קֹוְרִאים  ְקָרא "זֹאת ֲחֻנּכָ ה ַהּנִ ל ֲחֻנּכָ ּיֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְך ּבַ ֵני ּכָ ּוִמּפְ
ֶאְפַרִים,  ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ּוַבּיֹום  ה  ֶ ְמַנּשׁ ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ
א  ה לֹא ִקּנֵ ֶ ַנּשׁ ּמְ ֵני ׁשֶ ַח. ְוזֹאת ִמּפְ ְזּבֵ ת ַהּמִ ָנם ַלֲחֻנּכַ ִהְקִריבּו ֶאת ָקְרּבָ ׁשֶ
ים ֶאת  ר ַיֲעקֹב ִהְקּדִ ֲאׁשֶ ּנּו, ּכַ דֹול ִמּמֶ הּוא ָהָיה ּגָ י ׁשֶ ֶאְפַרִים ַאף ַעל ּפִ ּבְ
דֹוׁש  יְך ַהּקָ ַתב ָהַאְלׁשֵ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָכְך  ּבְ ַמח  ה ׂשָ ַרּבָ ַאּדְ א  ְרָכתֹו ֵאָליו, ֶאּלָ ּבִ

)פרשת ויחי(.

ל  ר ִעְנָינֹו ׁשֶ ה הּוא ִעּקַ ּזֶ ז ׁשֶ ה", ְלַרּמֵ ְוקֹוְרִאים זֹאת ִלְפֵני "זֹאת ֲחֻנּכָ
ָהיּו  מֹו ׁשֶ לֹום ְוַאְחדּות, ּכְ ֲחלֶֹקת ְוִלְזּכֹות ְלׁשָ ן ֶאת ֵחְטא ַהּמַ ה ְלַתּקֵ ֲחֻנּכָ

ְוֶאְפַרִים. ה  ֶ ְמַנּשׁ ו  ַיְחּדָ ְמֻאָחִדים 

ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ר  ִעּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ה'  ֲחֻנּכָ 'זֹאת  ִנְקָרא  הּוא  ְוָלֵכן 
ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֵחְטא  ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ּוָבֶזה  ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ְך  ִנְמׁשָ ּבֹו  ׁשֶ

ּבֹו. ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי ֶהָאַרת  ַעל 

ַעת ּוב ַהּדַ ְלִיּשׁ רֹות זֹוֶכה  ַהּנֵ ְיֵדי  ַעל 

ָיִאיר"  ַה"ַחּוֹות  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ָעה,  ׁשָ ֲחִצי  ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ְלַיד  ֶבת  ָלׁשֶ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִזיָע"א, 
ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעת  ַהּדַ ּוב  ְלִיּשׁ זֹוֶכה  הּוא 
ּוב  ִיּשׁ ָלָאָדם  ֵאין  ַמֲחלֶֹקת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ז(  )דעת  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ְוָלֵכן  ַעת.  ַהּדַ ּוב  ְלִיּשׁ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ְיֵדי  ְוַעל  ַעת,  ַהּדַ
ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ֶהָאַרת  ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ רֹות  ַהּנֵ ְלַיד  ב  יֹוׁשֵ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל 
זֹוֶכה  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל   - ָהַאְחדּות  ֶהָאַרת  ֶאת  ּוְמִאיִרים  ִביִאים  ּמְ ׁשֶ
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ָיָדּה  ַעל  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעת  ַהּדַ ּוב  ְלִיּשׁ זֹוֶכה  ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום,  ְלׁשָ
ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְחלֶֹקת  ל ִמּמַ ִנּצָ הּוא 

ֶמן ָטהֹור ְך ׁשֶ ּפַ ֵיׁש  ָכל ְיהּוִדי  ּבְ

ַעל  ז  ְלַרּמֵ ָטהֹור,  ֶמן  ׁשֶ ל  ׁשֶ ָקָטן  ְך  ּפַ ְוָקא  ּדַ ַהּכֲֹהִנים  ָמְצאּו  ְוָלֵכן 
ַאְחדּות  ל  ׁשֶ ה  ְנֻקּדָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ָנּה  ֶיׁשְ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְך  ּכָ
ִמיד  ּתָ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָצָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ גֹון  ּכְ ִלְפָעִמים,  ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ לֹום  ׁשָ ל  ְוׁשֶ
ַעת  ׁשְ ּבִ ֶזה  ָבר  ּדָ ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ּוְכמֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִמְתַאֲחִדים 
ָכְך, ִיְזּכּו  ִמיד ּבְ ָרֵאל ּתָ ְתּבֹוְננּו ִיׂשְ ּיִ ָוִנים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ְלָחָמה ִעם ַהּיְ ַהּמִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַאְחדּות ִעם  לֹום  ְלׁשָ

ה זֹוִכים ְלאֹור  ֲחֻנּכָ ְיֵדי ַהְדָלַקת ֵנרֹות  ַעל 
ַההֹוָדָאה

ונד(  )יד  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ַתב  ּכָ
ָלׁשֹון  ְוִדּבּוֵרי  ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ַהְדָלַקת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
הּוא  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ עֹוָלם.  ּבָ ַרב  לֹום  ׁשָ ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ָהָרע 
ִלּפֹות  ְוַהּקְ ַהְמַקְטְרִגים  ים  ׁשִ ִמְתַלּבְ ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ל  ׁשֶ אֹוָרּה  ֶאת  ַהּמֹוְנִעים  ְוֵהם  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ַעל 
ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוֵכיָון  לח(.  בליקו"מ  )כמבואר  ַהחּוָצה  ּוְלָהִאיר  ּלֹות  ְלִהְתּגַ ָמתֹו  ִנׁשְ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ל  ְוַהַהּלֵ ַההֹוָדָאה  - הּוא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ ַוֲעבֹוָדָתּה  אֹוָרּה 
ּבּוֵרי ָלׁשֹון  ל ָקּה ַהְללּוָיּה", ָלֵכן ַעל ְיֵדי ּדִ ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ )תהילים קנ( "ּכֹל ַהּנְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּוְלַהּלֵ ָיכֹול ְלהֹודֹות  ָהָרע ֵאין ָהָאָדם 

י  ּפִ ַעל  ַאף  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ל  ּוְמַהּלֵ מֹוֶדה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָעָליו,  רּו  ִהְתַגּבְ ׁשֶ ִלּפֹות  ַהּקְ ֵמֲחַמת  לֹו  ה  ָקׁשֶ ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ
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מֹו  ָמתֹו – ּכְ ל ִנׁשְ דֹול ׁשֶ ה ֶאת אֹוָרּה ַהּגָ יָלם, ּוְמַגּלֶ ּפִ הּוא ַמְכִניָעם ּוַמׁשְ
ָבבֹות. ַהּלְ ִכים  ִנְמׁשָ ֻעּלֹות  ַהּפְ ַאַחר  ׁשֶ ָבבֹות"  ַהּלְ ַעל ַה"חֹוַבת  ּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ת  ֻעּלַ ּפְ ה, הּוא  ֲחֻנּכָ ּבַ ר  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ה  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ה מּוָבא  ְוִהּנֵ
ַהְדָלַקת  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּוְבפַֹעל,  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַההֹוָדָאה 
דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְלהֹודֹות  ֵדי  ּכְ ִהיא  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות 
ֶנת  ְמַתּקֶ זֹו  ה  ֻעּלָ ּפְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלָכל  ּוְלַפְרְסָמם  נּו  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ
ל  ּכָ ִלים  ּטְ ִמְתּבַ יָלא  ּוִמּמֵ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ גּוִמים  ַהּפְ ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת 
י  ּכִ ל,  ְוַהּלֵ הֹוָדָאה  ְיֵמי  ֵהם  ֵאּלּו  ָיִמים  ְוָלֵכן  ָהָרע.  ׁשֹון  ְוַהּלָ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ
אֹור  ֶהם  ּבָ ח  ִנְפּתָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ִנְתָקִנים 

ל. ְוַהַהּלֵ ַההֹוָדָאה 

ָרַאת  ְלַהׁשְ זֹוֶכה  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ָועֹוד,  זֹאת 
ְיֵדי  ְוִאּלּו ַעל  ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות )השכמת הבוקר א(,  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ
ּדֹות  ֵסֶפר ַהּמִ ּמּוָבא ּבְ ִכיָנה ֵמָהָאָדם, ּכַ ְ ֶקת ַהּשׁ ּלֶ ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע ִמְסּתַ ּדִ
ָרַאת  ַהׁשְ ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ יָכה  ְמׁשִ ַהּמַ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ְוָלֵכן  טז(.  הרע  )לשון 

ָלׁשֹון  ְלִדּבּוֵרי  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּקּון  ַהּתִ ִהיא  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ּוַמְחלֶֹקת. ָהָרע 

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ  ַמּדּוַע 
ה ת ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ ָחָלה 

תֹוְך  ּבְ ָחָלה  ִמיד  ּתָ ץ  ִמּקֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ עֹוד  ּומּוָבא 
ְוָהַאִחים,  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ל  ּכָ מּוָבא  ּה  ּבָ י  ּכִ ה,  ַהֲחֻנּכָ ְימֹות 
ל  ׁשֶ ְדמֹון  ַהּקַ ַהֵחְטא  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ
ְצוֹות  ַהּמִ י  ּתֵ ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ם,  ַהִחּנָ ְנַאת  ְוׂשִ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְוָכל  יֹוֵסף  ְמִכיַרת 
ימֹות  ּבִ ֵלם  ָ ַהּשׁ ל  ַהַהּלֵ ַוֲאִמיַרת  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ֵהן  ׁשֶ ה  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ
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ֶכת  ְוִנְמׁשֶ ָהָרע,  ׁשֹון  ַהּלָ ּבּוֵרי  ּדִ ל  ּכָ ִנְתָקִנים  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ֶהָאַרת ָהַאְחדּות ְלָכל ַעם 

ּקּון ְלֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ּתִ ה  ֲחֻנּכָ ֵנס 

ַמּדּוַע  סד(,  דף  )דרשות  ִזיָע"א  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ָמָרן  ֵאר  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
זּוָזה  ַהּמְ ֶאת  ְלָהִניַח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ כב(  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִמְצַות  ּבְ ַרק 
ֶזה,  ָבר  ּדָ ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  ׁשּום  ּבְ ָאְמרּו  ְולֹא  מֹאל,  ׂשְ ּבִ ה  ֲחֻנּכָ ְוֵנר  ָיִמין  ּבְ
ּמּוָבא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ְוַכּדֹוֶמה.  ָיִמין  ּבְ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  גֹון  ּכְ
חּום,  ְוִנּצְ ָוִנים  ַהּיְ ֶנֶגד  ִנְלֲחמּו  ֵלִוי  ֶבט  ֵ ִמּשׁ ָהיּו  ׁשֶ מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ
ה ַעל  ֲעׂשָ ּנַ ן ֶאת ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ׁשֶ ֶבט ֵלִוי ָהָיה ָצִריְך ְלַתּקֵ ֵ ּשׁ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ַעם  ל  ּכָ לּו  ִנּצְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָוִנים,  ּיְ ּבַ ֵהם  ִנְלֲחמּו  זֹאת  ן  ְלַתּקֵ ּוְכֵדי  ֵלִוי.  ְיֵדי 
נּו  ּקְ ּתִ ּוְבָכְך  ֵלִוי,  ֶבט  ֵ ָהיּו ִמּשׁ מֹוָנִאים ׁשֶ ְיֵדי ַהַחׁשְ ָיָון, ַעל  לּות  ָרֵאל ִמּגָ ִיׂשְ

ָגלּות ִמְצַרִים. ָרֵאל ִלְהיֹות ּבְ ַרם ְלָכל ִיׂשְ ּגָ ֶאת ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף, ׁשֶ

י  ּתֵ ּוׁשְ ה'  'ֲחֻנּכָ ַהַחג  ם  ׁשֵ ִעם  ַחד  ּיַ ׁשֶ ְמזּוָזה,  ִמְצַות  ּבְ ְלָכְך  ֵיׁש  ְוֶרֶמז 
ַבת 'ִקְנָאה',  ם 'יֹוֵסף', ּוְכִמְנַין ּתֵ ֵ ִמְנַין ַהּשׁ ר 156 ּכְ ְצוֹות, עֹוֶלה ְלִמְסּפַ ַהּמִ
ן ֶאת  ה ִהיא ְלַתּקֵ ל ִמְצַות ֲחֻנּכָ ּכָ ז ׁשֶ אּו ּבֹו ֶאָחיו, ְלַרּמֵ ּנְ ּקִ ְך ׁשֶ ם ּכָ ַעל ׁשֵ

יֹוֵסף )עיי"ש שהאריך בזה עוד(. ֵחְטא ְמִכיַרת 

צּו ָעַלי ִנְקּבְ ְיָוִנים  יר  ִ סֹוד ַהּשׁ

יֵמי  ּבִ ִרים  ָ ּשׁ ׁשֶ ּיּוט  ַהּפִ ֶאת  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ֲארּו  ּבֵ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ַלי  ִמְגּדָ חֹומֹות  ּוָפְרצּו  ים  ַמּנִ ַחׁשְ יֵמי  ּבִ ֲאַזי  ָעַלי,  צּו  ִנְקּבְ "ְיָוִנים  ה:  ֲחֻנּכָ
יר  ִ ּשׁ ּבַ ים  יׁשִ ַמְדּגִ ַמּדּוַע  ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ ָמִנים".  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ אּו  ְוִטּמְ
ל  ה ָלֶהם ֶאת סֹוד ֶזה ׁשֶ ּלָ ּגִ ּוִמי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ָוִנים  ַהּיְ צּו  ִהְתַקּבְ ׁשֶ

ָהַאְחדּות?
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ֶמת,  ְמֻסּיֶ ה  ִמּדָ ֵאיזֹו  ּבְ ים  ֶנְחָלׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ מּוָבא,  א  ֶאּלָ
ָיִמים  ּבְ ְוָלֵכן  אֹוָתּה.  נֹוְטִלים  ְוֵהם  ָהעֹוָלם,  ְלֻאּמֹות  זֹו  ַמֲעָלה  נֹוֶפֶלת 
ָהַאְחדּות,  ת  ִמּדַ ֶאת  ָוִנים  ַהּיְ ָלְקחּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ רּוד  ּפֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵאּלּו 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ָרצּו  ּוְבכָֹחּה 
אֹותֹו  ל  ׁשֶ ִלְקִריָאתֹו  ְוִהְתַאֲחדּו  זֹאת  ה  ִמּדָ ּבְ קּו  ִהְתַחּזְ מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ
ּוְבכָֹחּה  ְלָחָמה,  ַלּמִ ָהַאְחדּות  כַֹח  ּבְ ָיְצאּו  ֵאָלי",  ַלה'  "ִמי  ָרא  ּקָ ׁשֶ ָזֵקן 

חּום. ְוִנּצְ ָוִנים  ּיְ ּבַ ִנְלֲחמּו  ל ָהַאְחדּות  ׁשֶ

ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ָעַלי",  צּו  ִנְקּבְ "ְיָוִנים  ִרים  ׁשָ ָאנּו  ְוָלֵכן 
אּו  ְוִטּמְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל חֹומֹות  ּכָ ְרצּו ֶאת  ּפָ ּוְבכָֹחּה  ָוִנים,  ַהּיְ ָטלּוָה  ּנְ ׁשֶ
ִמּכָֹחּה  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ִהְתַאֲחדּו  מֹוָנִאים ׁשֶ ְוִאּלּו ַהַחׁשְ ָמִנים.  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת 
ָיִמים  ּוְמֻיָחִדים  דֹוִלים.  ּגְ ים  ִנּסִ ּבְ חּום  ִנּצְ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ל  ׁשֶ
ִהְתַאֲחדּו  ׁשֶ מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכָֹחם  ָטמּון  ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו, 
ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ּוְלִהְתַאֵחד  ָלׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְיכֹוִלים  ִמּכָֹחם  ר  ֲאׁשֶ ֶהם,  ּבָ

ה. ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִמים ָהֵהם  ּיָ ּכַ ְוַאֲהָבה,  לֹום  ׁשָ ּבְ

נֹוָרה ה ֶאת ֵנס ַהּמְ ִפּלָ ּתְ יִרים ּבַ ַמּדּוַע לֹא ַמְזּכִ

הלכה  הקן  שילוח  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  ֵאר  ּבֵ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ְוַעל 
יִרים  ַמְזּכִ ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ לֹוַמר  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ֲאִמיַרת  ּבַ ַמּדּוַע  ה(, 
ָלל ֶאת  יִרים ּכְ ָיִמים ֵאּלּו, ְולֹא ַמְזּכִ ל ּבְ ר ֶאת ַהִחּיּוב ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ִעּקָ ּבְ
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ה.  ֲחֻנּכָ ּבַ ִרי  ָהִעּקָ ס  ַהּנֵ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ נֹוָרה,  ַהּמְ ֵנס 
ר  ֲאׁשֶ ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ֵחְטא  ֶאת  ִנים  ְמַתּקְ ְוַההֹוָדָאה  ל  ַהַהּלֵ ּבּוֵרי  ּדִ
נּו  ִנּתְ אֹוָתם ָיִמים,  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ רּו  ּבְ ּדִ ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ ּדִ ל  ַרק ִמּכָֹחם ׁשֶ
ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ט  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ ָיָון  ְלָחְכַמת  ְותֹוֵקף  ּכַֹח 
יקֹוְרסּות,  ְוָהֶאּפִ ִפירֹות  ַהּכְ ֶאת  עֹוָלם  ּבָ יִרים  ַמְגּבִ ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ׁשֶ
ִהְרּבּו  ׁשֶ ּוָבָניו  ְתָיהּו  ַמּתִ ל  ׁשֶ ָתם  ִפּלָ ּתְ ְיֵדי  ַעל  ְוִאּלּו  ָיָון.  ָחְכַמת  ֵהם  ׁשֶ
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ּבּוֵרי  ּדִ ֵחְטא  ֶאת  נּו  ּקְ ּתִ ֵמֶהם,  ֵצל  ְלִהּנָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ְוִלְזעֹק  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאז 
חּו אֹוָתם. ִנּצְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָלׁשֹון ָהָרע, 

ּקּון  ַהּתִ ִהיא  ׁשֶ ַההֹוָדָאה,  ֲעבֹוַדת  ִהיא  ה  ֲחֻנּכָ ֲעבֹוַדת  ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ָיָון.  ל  ׁשֶ ִליָטָתם  ׁשְ ֶאת  ְרמּו  ּגָ ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבּוֵרי  ּדִ ְלֵחְטא 
ֵני  ִמּפְ ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ַהִחּיּוב  ֶאת  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ יִרים  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ
חּו  ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ִנּצְ ָנה ֶאת ֵחְטא ּדִ ּקְ ּתִ ה ׁשֶ ִפּלָ ל ַהּתְ ַרק ִמּכָֹחּה ׁשֶ ׁשֶ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ָוִנים  ַהּיְ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ

ה ַמְדִליִקים  ֲחֻנּכָ ְוָקא ֶאת ֵנר  ּדַ ַמּדּוַע 
ַתח ַלּפֶ ֹמאל  ִמּשְׂ

ֵנר  ַהְדָלַקת  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ּבְ ְוָקא  ּדַ ַמּדּוַע  ְלָבֵאר,  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  י  ּפִ ַעל 
ְוֵנר  ָיִמין  ּבְ זּוָזה  ּמְ ׁשֶ ּכְ ְלַהְדִליק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֲחַז"ל אֹוְמִרים  ׁשֶ ָמָצאנּו  ה,  ֲחֻנּכָ

ִמְצוֹות. ּבְ ף  ֵהא ֻמּקָ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ מֹאל,  ׂשְ ּבִ ה  ֲחֻנּכָ

ִניִמית  ָתם ַהּפְ ה ַמהּוָתם ּוְנֻקּדָ ּלָ ה ִמְתּגַ ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ ּבְ יָון ׁשֶ ְוֹזאת ּכֵ
ְפִניִמּיּוָתם  יֶהם ֵהם ְרחֹוִקים ְמאֹד, ּבִ ַמֲעׂשֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ ַאף ּכַ ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ְוָקא  ִמְצָוה זֹו ּדַ ַרְך ְורֹוִצים אֹותֹו. ְוָלֵכן ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ְלַהּשׁ ֵהם ְקרֹוִבים ּתָ
ּלֹא ָמָצאנּו  ִמְצוֹות, ָמה ׁשֶ ִפים ּבְ ָרֵאל ֻמּקָ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ִצּוּו ֲחַז"ל ַלֲעׂשֹוָתּה ּכַ
ִפים  ֻמּקָ ם  ִהּנָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ַאֶחֶרת,  ִמְצָוה  ׁשּום  ּבְ
ף  ִרּמֹון ּוֻמּקָ יֹוֵתר ָמֵלא ִמְצוֹות ּכְ הּוִדי ָהָרחֹוק ּבְ ִמְצוֹות, ְוַאף ַהּיְ ִמיד ּבְ ּתָ
ְוָקא  ּדַ ְלַהְדִליק  ֵיׁש  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ִמְצַות  ּבְ ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן  ִמְצוֹות.  ּבְ ִמיד  ּתָ
ָהאֹור  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְטָפִחים,  ָרה  ֲעׂשָ ַחת  ִמּתַ ְוַדְוָקא  ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ְלַאַחר 
ָמָתם,  ה ֶהָאַרת ִנׁשְ ּלָ י ּבֹו ִמְתּגַ יֹוֵתר, ּכִ מּוִכים ּבְ ה יֹוֵרד ֲאִפּלּו ַלּנְ ל ֲחֻנּכָ ׁשֶ
ְמזּוָזה ִמְצַות  ּבְ ִפים  ֻמּקָ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ַלֲעׂשֹות  ֲחַז"ל  ִצּוּו  אֹוָתּה  ְוָקא  ּדַ  ְוָלֵכן 

ְוִציִצית.
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ע ל ָהָרׁשָ ָמתֹו ׁשֶ ִנׁשְ יַצד ֵהִאיָרה  ּכֵ

ְלִמיָדיו  ּתַ אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ִלין  ּבְ ִמּלֻ ר ַעל ַהחֹוֶזה  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ין ֲעֵליֶהם ַלּגֹוִיים,  ִמיד ּוַמְלׁשִ ִציק ָלֶהם ּתָ ּמֵ ע ׁשֶ ְוִהְתאֹוְננּו ַעל ֵאיֶזה ָרׁשָ
ע,  ָרׁשָ הּוא  ׁשֶ ִלי  אֹוְמִרים  ם  ַאּתֶ ַמּדּוַע  ִלין,  ּבְ ִמּלֻ ָלֶהםַהחֹוֶזה  יב  ֵהׁשִ
ּוֵבְררּו  ְמאֹד.  ְמאֹד  דֹול  ּגָ ְואֹורֹו  ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ֵמִאיר  הּוא  ַוֲהלֹא 
ֶאָחד  אֹותֹו  ַמְדִליק  ָהָיה  ַלחֹוֶזה,  אּו  ּבָ ֵהם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ּוָמְצאּו 
י  ּכִ דֹול,  ַהּגָ אֹורֹו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ַמְדִליק  ָאָדם  ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ה,  ֲחֻנּכָ ֵנר 
ָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוהּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות  ל ְיהּוִדי ּבְ ל ּכָ ָעה זֹו ֵמִאיר אֹורֹו ׁשֶ ׁשָ ּבְ
זֹוִכים  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ל  ּכָ ֵמַעל  ְלִהְתַעּלֹות 
ַעד  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהאֹור  ה  ּלֶ ִמְתּגַ י  ּכִ ְלַאְחדּות,  ָרֵאל  ִיׂשְ

ְוֶהָעצּום. דֹול  ַהּגָ ים ֶאת אֹורֹו  ְוָחׁשִ ם רֹוִאים  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ִנְכֶנֶסת ְמִכיַרת יֹוֵסף  יַצד   ּכֵ
ה ֶאְמַצע סּוְגַית ֲחֻנּכָ ּבְ

ים,  ַהְמָפְרׁשִ טּו  ִהְתַחּבְ ּה  ּבָ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ב  ֵ ְלַיּשׁ ן  ִנּתָ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ה,  ֲחֻנּכָ ִהְלכֹות  ל  ּכָ ַעל  ֶרת  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ ְגָיא  ּסֻ ּבַ נה(  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ַמּדּוַע 
יֻלהּו  ִהּפִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ּבְ ַלֲעסֹק  ְלֶפַתע  ָמָרא  ַהּגְ עֹוֶבֶרת 
ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ְלֶפַתע  ִנְכָנס  יַצד  ּכֵ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ְוִהְקׁשּו  ְוכּו'.  ַלּבֹור  ֶאָחיו 

ה? ֲחֻנּכָ ֶרת ַעל ִהְלכֹות  ַדּבֶ ּמְ ׁשֶ ְגָיא  ַלּסֻ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 

ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ל  ׁשֶ ִעְנָינֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵהיֵטב,  ָבר  ַהּדָ ב  ָ ְמֻיּשׁ ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ֲעוֹון  ּבַ ָלה  ְלׁשְ ּתַ ר ִהׁשְ ְוָגלּות ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ת  ּקּון ִמּדַ ּתִ הּוא 
רֹוְמִזים  ָלֵכן  ֶזה,  ָבר  ּדָ ִנים  ְמַתּקְ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשֶ ְוֵכיָון  יק,  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ְמִכיַרת 
ְנִפיָלתֹו  לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ִסּפּור  ָהִביָאם ֶאת  ּבְ זֹאת,  ֻסְגָיא  ּבְ ֶזה  ֲחַז"ל ֶאת 
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ֶזה  ָבר  ּדָ ִנים  ְמַתּקְ ָאנּו  ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ַלּבֹור,  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ
ָנה ֵמָחָדׁש. ׁשָ ָכל  ּבְ

ְיֵדי ַאְחדּות ָרּה ַעל  ִעּקָ ׁשֶ ׁשּות  ׁשֹון ִהְתַחּדְ ה ִמּלְ ֲחֻנּכָ

ֵני  ִמּפְ ה",  "ֲחֻנּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ֶזה  ַחג  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ָהִראׁשֹון  ַהַחג  הּוא  י  ּכִ ָנה,  ָ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ָהֶהָאָרה  יֹוֶרֶדת  ּבֹו  ׁשֶ
ׁשּות  ִהְתַחּדְ ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּנֹוָרִאים,  ִמים  ַהּיָ ְלַאַחר  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ּיֹוֶרֶדת  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ֲחָדׁשָ ְוַהְתָחָלה 

ָרֵאל. ְלִיׂשְ

ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּבְ ִהיא  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַהַהְתָחָלה  ר  ִעּקַ ה  ְוִהּנֵ
ַאֲהַבת  ׁשֶ קמב(,  טוב  שם  )כתר  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ

ית ֱאלֵֹקינּו. ּבֵ ּבֹו ְלַחְצרֹות  ֵנס  ְלִהּכָ ַער  ַ ְוַהּשׁ ַתח  ַהּפֶ ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ

ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  ַהֲחֻנּכָ ֶהָאַרת  ִהיא  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ָהֶהָאָרה  ְוָלֵכן 
לֹום  ָ ַהּשׁ ֶהָאַרת  ְיֵדי  ַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְנסּו  ִיּכָ ָיָדּה 

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ַהּיֹוֶרֶדת  ְוָהַאְחדּות 

זֹות ַעל ָהַאְחדּות ה ְמַרּמְ ֲחֻנּכָ ִהְלכֹות 

ִהְלכֹות  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ים  ַחּיִ ַפע  ֶ ַהּשׁ ַעל  ּבַ ְוָכַתב 
ׁשּום  ֵאיָנם ְמצּוִיים ּבְ ֶהם ֲהָלכֹות ּוִמְנָהִגים ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ה, ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ֲחֻנּכָ

ִמְצָוה ַאֶחֶרת.

ְוהּוא  ֵנרֹות  ִהְדִליק  לֹא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ָהֵחל  א. 
ַאף  ּלֹא ִנְמָצא ּבְ ְך, ָמה ׁשֶ ה, הּוא ְמָבֵרְך ַעל ּכָ רֹוֶאה ֵאֶצל ֲחֵברֹו ֵנרֹות ֲחֻנּכָ

ְצָוה. ַהּמִ ם ֶאת  ִקּיֵ ֲחֵברֹו  ׁשֶ ָהָאָדם ְמָבֵרְך ַעל ֶזה  ׁשֶ ִמְצָוה 
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ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ רֹות  ַהּנֵ ַעל  ְמָבֵרְך  הּוא  יַצד  ּכֵ ִלְכאֹוָרה  ָועֹוד,  זֹאת  ב. 
ֶמן  גֹון ׁשֶ ה, ּכְ סּול ְלַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנּכָ ּפָ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ֲחֵברֹו ִהְדִליק ּבְ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ

ָלה. ְלַבּטָ ְרָכתֹו  ּבִ ְוִנְמָצא  ְוַכּדֹוֶמה,  ָמאּוס 

ֵדי ְלַפְרֵסם ֶאת  חּוץ ּכְ ְוָקא ּבַ רֹות ּדַ ה ַמְדִליִקים ֶאת ַהּנֵ ֲחֻנּכָ ם ּבַ ג. ְוָכְך ּגַ
לֹא  ָאנּו  יַצד  ּכֵ ְוִלְכאֹוָרה  ַאֶחֶרת,  ִמְצָוה  ׁשּום  ּבְ ָמִצינּו  ּלֹא  ׁשֶ ָמה  ס,  ַהּנֵ
ְוִנְמָצא  רֹות,  ַהּנֵ ְלאֹור  ְמָלאָכה  ה  ְוַיֲעׂשֶ חּוץ  ּבַ ֶאָחד  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ

ן ִמְכׁשֹל". ִתּתֵ ר לֹא  ִעּוֵ "ִלְפֵני  ל  ִהְדִליק עֹוֵבר ַעל ִאּסּור ׁשֶ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ

ְוֵאין  רֹות,  ַהּנֵ ַהְדָלַקת  ּבְ ׁשֹוִנים  ִמְנָהִגים  ָנם  ֶיׁשְ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ֵכן  מֹו  ּכְ ד. 
ַיַחד  ם ַמְדִליִקים ּבְ ּלָ ר ּכֻ ֲאׁשֶ ל "לֹא ִתְתּגְֹדדּו" ַאף ּכַ או ׁשֶ ים ֵמַהּלָ ׁשִ חֹוׁשְ

חּוץ. ּבַ

ַאף  לֹוַמר ׁשֶ ְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה", ּכְ "ּכָ ְלָחן ָערּוְך, ׁשֶ ֻ ּשׁ מֹו ֵכן ִנְפַסק ּבַ ה. ּכְ
ִהְדִליָקם, ֵאינֹו ָזקּוק ְלַהְדִליָקם ׁשּוב,  ד ְלַאַחר ׁשֶ רֹות ִמּיָ בּו ַהּנֵ ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ׁשּום ִמְצָוה. ּבְ ּלֹא ָמצּוי  ׁשֶ ָמה 

ִתילֹות  ְוַהּפְ ָמִנים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ָערּוְך,  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ָועֹוד,  זֹאת  ו. 
ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ת,  ּבָ ְלׁשַ סּוִלים  ּפְ ׁשֶ ֵאּלּו  ֲאִפּלּו  ה,  ַלֲחֻנּכָ ִרים  ׁשֵ ּכְ
חּות  ּפָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ַמְדִליק  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ לֹא 
ּוְלֵביתֹו,  לֹו  ַלֲאִכיָלה  ׁשֹוֵמר  הּוא  ַהּטֹוב  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָגרּוַע, 
ַחס  ָרָעה  ַעִין  ּבְ ָעָליו  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ נֹאֹותֹו  ִלׂשְ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ  ְוָיבֹוא 

לֹום. ְוׁשָ

ר  ֻמּתָ יַצד  ּכֵ ָהַאֲחרֹוִנים,  ּה  ּבָ נּו  ּדָ ׁשֶ ִהְלָכִתית  ֵאָלה  ׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ ֵכן  מֹו  ּכְ ז. 
ר  ֲאׁשֶ א,  ּיָ ֻקּבִ ּבְ ֵחק  ׂשַ ּמְ ׁשֶ ִמי  ּכְ ׁש  ַמּמָ הּוא  ֲהֵרי  ה,  ֲחֻנּכָ ּבַ ְסִביבֹון  ּבִ ֵחק  ְלׂשַ
ֶכֶסף,  ּבְ זֹוֶכה  ָהָאָדם  ִביבֹון  ַהּסְ ּנֹוֵפל  ׁשֶ ֵהיָכן  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲחָכִמים,  ֲאָסרּוהּו 
ְפַסק  ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ּיָ ֻקּבִ ּבְ ֵחק  ְמׂשַ ין  ִמּדִ זֹאת  ֶלֱאסֹר  ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן 

ְלָחן ָערּוְך )אורח חיים סימן שנג(. ֻ ּשׁ ּבַ
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יֹות ֵאּלּו  ר ְלָכל ֻקׁשְ רּוץ ְוַהֶהְסּבֵ ַהּתֵ ים ַזַצ"ל, ׁשֶ ַפע ַחּיִ ֶ ַעל ַהּשׁ ּוֵבֵאר ּבַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּוָבָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ה  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ׁשֶ הּוא, 
רּוִיים  י ֵהם ׁשְ ַעִין טֹוָבה ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו, ּכִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ִלים ּכָ ּכְ ּובֹו ִמְסּתַ
ְבָתה ֵאין ָזקּוק ָלּה,  ּכָ ׁשֶ ְוָלֵכן ִנְפַסק  ְוַאְחדּות ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו.  לֹום  ׁשָ ּבְ
ר  ָהִעּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַעד  ְצָוה,  ַהּמִ ם  ְמַקּיֵ ֲחֵברֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמַח  ׂשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָאָדם  י  ּכִ

ַעְצמֹו. ּבְ ְלַהְדִליק ׁשּוב  ְוֵאינֹו ָזקּוק  ֶאְצלֹו, 

ְרצֹונֹו  ּכִ ַלֲעׂשֹות  ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֵיׁש  ְוֶרֶמז 
ַמח  ִיׂשְ ְלָכְך,  ָזָכה  ן  ּכֵ ֲחֵברֹו  ׁשֶ ְורֹוֶאה  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ת  ְלִמּדַ ָיִביא  ְוֶזה  ָחִליָלה,  ּבֹו  א  ְיַקּנֵ ְולֹא  ָלֶזה,  זֹוֶכה  ֲחֵברֹו  ׁשֶ ּכְ ֶזה  ּבָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ָ ַהּשׁ

ה ֲחֻנּכָ ּבַ ּקּון ָהַעִין ַהּטֹוָבה  ּתִ

ַמְדִליק  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ֵאין  ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ֵאין  ֵכן  מֹו  ּכְ ם,  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ּבְ ל  ׁשֵ ְוִיּכָ רּוַע,  ּגָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ֶמן  ׁשֶ ּבְ ִהְדִליק  ֲחֵברֹו  ׁשֶ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ֵאין  ְוֵכן  ְלאֹוָרּה,  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֲחֵברֹו 
ֵלמּות  ָרֵאל ִלׁשְ ה זֹוִכים ִיׂשְ ֲחֻנּכָ י ּבַ ה, ּכִ סּוִלים ְלֵנרֹות ֲחֻנּכָ ּוְפִתילֹות ַהּפְ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ׁשּו  ָחׁשְ לֹא  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ַהּטֹוָבה  ָהַעִין 
י  ּכִ ָרָעה,  ַעִין  ּבְ ֲחֵברֹו  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ְוׁשֶ ָחִליָלה,  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַלְחׁשֹד  ָהָאָדם 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ה זֹוִכים  ֲחֻנּכָ ּבַ

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהָאָדם  ִיְלַמד  ה  ֲחֻנּכָ רֹות  ּנֵ ּמִ ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ֵיׁש  ְוֶרֶמז 
אי הּוא  ּוְבַוּדַ ַמִים,  ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשָ אי ּכָ ַוּדַ ּבְ ַעִין טֹוָבה, ׁשֶ ּבְ ַעל ֲחֵברֹו 
ָידּון  א  ֶאּלָ חּוץ,  י  ַלּפֵ ּכְ ָבר  ַהּדָ ִנְרֶאה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאף  ּוָרה  ּשׁ ּכַ ִהְתַנֵהג 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ה ְלַאְחדּות ִעם  ִיְזּכֶ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, 

ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ ׁשֶ תרע"ו(,  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ְפַסק  ּנִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
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ֵנרֹות  לֹו  ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ִמְקֶרה  ּבְ ֲעֵליֶהם,  ְמָבֵרְך  רֹות  ַהּנֵ ֶאת  ָהרֹוֶאה  ל  ּכָ
ְוזֹאת  ֵביתֹו.  ּבְ אֹותֹו  מֹוִציִאים  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוֵכן  ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ ְלַהְדִליק 
ה,  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ ה  ִמְתַעּלֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִאּלּו  ּכְ ִמְצָוה  ה  ֲחֵברֹו עֹוׂשֶ ׁשֶ ר הּוא רֹוֶאה  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמַח ְמאֹד  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ַעד 

ַעְצמֹו. ּבְ ם זֹאת  ִקּיֵ הּוא 

ֵני  ִמּפְ ְלֵביתֹו,  ִמחּוץ  ְוָקא  ּדַ ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ֶאת  ַמְדִליִקים  ְוָלֵכן 
ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ ה  ִמְתַעּלֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ׁשֶ

ְוִנְפְלאֹוָתיו. ם  ֵ ַהּשׁ י  ִנּסֵ ְלַפְרֵסם ַלֲחֵברֹו ֶאת  ְרצֹונֹו הּוא ַרק 

ִתְתּגֹוְדדּו',  'לֹא  ל  ׁשֶ או  ַהּלָ ְך  ּיָ ׁשַ לֹא  ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ּבְ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ַעל  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמְנָהגֹו,  ְלִפי  חּוץ  ּבַ ַמְדִליק  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  ָנן ּבֵ ׁשְ ּיֶ ִריבֹות ׁשֶ ל ַהּמְ לֹות ּכָ ּטְ ה, ִמְתּבַ ְיֵדי ֶהָאַרת ַהֲחֻנּכָ

ְנָהִגים. ַהּמִ ּנּוֵיי  ׁשִ יֵניֶהם ַעל  ּבֵ ִיְתקֹוְטטּו  אי לֹא  ּוְבַוּדַ

ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ )אורח חיים סימן שנג(,  ם  ׁשָ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ְוַעל 
יד  ַמְקּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוזֹאת  ֵביתֹו,  ּוְבֵני  ָניו  ּבָ ִעם  א  ּיָ ֻקּבִ ּבְ ֵחק  ְלׂשַ ְלָאָדם 
ה  ֲחֻנּכָ ָכְך, ָלֵכן ּבַ ֵמַח ּבְ ה הּוא ׂשָ ָחק, ְוַאְדַרּבָ ׂשְ ּמִ ֵהם זֹוִכים ּבַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם ּכְ
ְלטּו  ׁשָ ְגָללֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֲחלֶֹקת,  ַהּמַ ֵחְטא  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִנים  ְמַתּקְ ּבֹו  ׁשֶ
ּוְבַעִין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ים  ּוִמְתַעּלִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָוִנים  ַהּיְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ר  ֻמּתָ ְוָלֵכן  זֹוֶכה,  ֲחֵברֹו  ׁשֶ ּכְ ֵמַח  ׂשָ ֶאָחד  ל  ּכָ  – טֹוָבה 

ְסִביבֹון. ּבִ ֵחק  ְלׂשַ

ָהָאָדם  ִיְלַמד  ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ה  ֵאּלֶ ֲהָלכֹות  ּבַ ֵיׁש  ְוֶרֶמז 
ֵאיזֹו  ם  ְמַקּיֵ ֲחֵברֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ מַֹח  ְוִלׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ִמיד  ּתָ ְלִהְתַאֵחד 
זּוָלתֹו  ִעם  ְלֵהיִטיב  ִמיד  ּתָ ִלְזּכֹר  ְוֵכן  ָמּה,  ִקּיְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ִמְצָוה 
ה ִיְלַמד  מֹו ֵכן ִמּזֶ ם ּוִמְצוֹוֶתיָה. ּכְ ֵ ָרֵאל ֶאת ּתֹוַרת ַהּשׁ ּוְלַפְרֵסם ְלָכל ִיׂשְ
ָנּה  ֶיׁשְ ַלֲחֵברֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ אֹותֹו  נֹא  ִלׂשְ ְולֹא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ָהָאָדם 
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ְלטֹוָבה  וֹות  ׁשָ ָרִכים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ִמיד  ּתָ ְוִיְזּכֹר  ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ׁשֹוָנה  ֶרְך  ּדֶ
ְך  ֵלם, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֵלָבב ׁשָ י ַהּכֹל ֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּבְ ַרְך, ּכִ ְלָפָניו ִיְתּבָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַאְחדּות ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ִמיד  ּתָ ִיְהֶיה 

ִדְבֵרי ֲחֵברֹו ּכְ ה -  ֲחֻנּכָ ּבַ ַהֲהָלָכה 

ְזָרח  ַהּמִ ֲעדֹות  ֵני  ּבְ נֹוֲהִגים  ה,  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ּבְ ְוָלֵכן 
ַמְדִליק  ָהָאב  ַרק  ׁשֶ יֹוֵסף,  ית  ַהּבֵ ַסק  ּפָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּתֹוְספֹות,  יַטת  ׁשִ ּכְ
יַטת  ׁשִ ַנז נֹוֲהִגים ּכְ ּכְ ֵני ַאׁשְ ִית ְיֵדי חֹוָבה, ְוִאּלּו ּבְ ֵני ַהּבַ ל ּבְ ּומֹוִציא ֶאת ּכָ
ַמְדִליק  ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָהָרָמ"א,  ַסק  ּפָ ׁשֶ ּוְכמֹו  "ם,  ָהַרְמּבַ
ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוֶזה  כך(.  על  שתמהו  היטב  ובבאר  בט"ז  תרעא  סימן  בשו"ע  )כמובא 

נֹו  ֶזה ֶיׁשְ דּוַע, ְוַאף ּבָ ּיָ ּכַ ְלָחן ָערּוְך  ֻ ַעת ֶחְלֵקי ַהּשׁ ָכל ַאְרּבַ ְמַעט ּבְ ָמצּוי ּכִ
ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ַעל  ֶרֶמז 
ְתַאֵחד  ּיִ ׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ּה  ּבָ ֵיׁש  ְוֶרֶמז  ה,  ַהֲחֻנּכָ יֵמי  ּבִ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ִמיד  ּתָ ִיְזּכֹר  א  ֶאּלָ ָחִליָלה,  ל  ֶהְבּדֵ ְללֹא  ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהָאָדם 
ְבֵטי ָק-ּה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ם ׁשִ ָרֵאל ִהּנָ ֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו ְוָכל ִיׂשְ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ּכָ ֵלמּות ִעם  ׁשְ ּבִ ְוַאְחדּות  לֹום  ְלׁשָ ה  ִיְזּכֶ

"ם ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ֵאיֶזה ֲהָלכֹות   ּבְ
לֹום  ָ יבּות ַהּשׁ ֶאת ֲחׁשִ

ִסְפרֹו  ּבְ "ם  ָהַרְמּבַ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ה  ִהּנֵ ׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ נּו  ִצּיְ ֶלא  ּפֶ ַבר  ּדְ
ָדה  ַאּגָ ְבֵרי  ּדִ ַהִהְלָכִתי  ֶרק  ַהּפֶ ִסּיּום  ּבְ ִלְפָעִמים  ְלהֹוִסיף  ַהֲחָזָקה"  "ָיד 
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרק,  ּפֶ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ְלִקּיּום  ב  ַהּלֵ ֶאת  עֹוְרִרים  ַהּמְ
ִציִצית  ִהְלכֹות  ִסּיּום  ּבְ ְוֵכן  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִהְלכֹות  ִסּיּום  ּבְ "ם  ָהַרְמּבַ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ת ָועֹוד  ּבָ ׁשַ ְוִהְלכֹות 
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ל  ּכָ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ דֹול  "ּגָ "ם:  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ה  ֲחֻנּכָ ִהְלכֹות  ִסּיּום  ּבְ ה  ְוִהּנֵ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל  ֱאַמר: "ּדְ ּנֶ עֹוָלם ׁשֶ לֹום ּבָ ָנה ַלֲעׂשֹות ׁשָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ

לֹום".  ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ין  ּבֵ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ֶהָהדּוק  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ַעל  ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ּוְבָכְך 
לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ָהרֹוְמִזים  ה,  ַהֲחֻנּכָ ְלֵנרֹות 
ה  ֲחֻנּכָ ִהְלכֹות  ֶאת  ם  ְלַסּיֵ "ם  ָהַרְמּבַ ַחר  ּבָ ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ְואּוַלי  ְוָהַאְחדּות, 

ְוָהַאְחדּות. לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ל ִמּדַ יבּוָתּה ׁשֶ ֲחׁשִ ּבַ

ֶדֶרְך ִמְסּתֹוִרית ּבְ ה  ּיָ ָנְפָלה ַהֲחֻנּכִ ַמּדּוַע 

ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה,  ַהֲחֻנּכָ ַחג  ּבְ ִנים  ָ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ ׁשֶ ָיָקר,  ְיהּוִדי  ִלי  ר  ִסּפֵ
ְלַאַחר  ד  ִמּיָ יֹום  ָכל  ּבְ ְוָכְבָתה  לֹו  ָנְפָלה  ּלֹו  ׁשֶ ה  ּיָ ַהֲחֻנּכִ ְרצּוִפים  ָיִמים 
ַאַחד  ְיֵדי  ַעל  ַעם  ּפַ ַאֶחֶרת,  ֶדֶרְך  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֹזאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהְדָלָקָתּה, 
ה  ּיָ ֲחֻנּכִ ּבַ כּו  ּבְ ִהְסּתַ ִציִצּיֹוָתיו  חּוֵטי  ֶשׁ ּכְ ַאֶחֶרת  ּוַפַעם  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ַהְיָלִדים 

צּוָרה ׁשֹוָנה. ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵכן  ָנה,  ּוָ ּכַ ְלָיָדּה ְללֹא  ר ָעַבר  ֲאׁשֶ ּכַ

יו  ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ָבר ֵריק הּוא, ּוִפׁשְ ּלֹא ּדָ ד ׁשֶ ָכְך ֵהִבין ִמּיָ ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵנרֹות  ה  ְוִהּנֵ ִהיא.  ׁשֶ ל  ּכָ ַמֲחלֶֹקת  ֵאיזֹו  ּבְ ְקָצת  ְמעָֹרב  ָהָיה  ׁשֶ ּוָמָצא 
ַאֲהרֹן  ל  ׁשֶ ִמּכֹחֹו  ִכים  ִנְמׁשָ ֵהם  ׁשֶ יָון  ּכֵ לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ְמַסּמְ ה  ַהֲחֻנּכָ
בּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוֵהִבין  לֹום,  ׁשָ ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב  ָהָיה  ׁשֶ ַהּכֵֹהן 
ָעֶליָה  יַח  ּגִ ַמׁשְ ָהָיה  ׁשֶ ַאף  ַאֶחֶרת,  ְלִאית  ּפִ ֶדֶרְך  ּבְ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵנרֹוָתיו 
ָלל  ּלֹא ְלִהְתָעֵרב יֹוֵתר ּכְ ד ׁשֶ ל ַעל ַעְצמֹו ִמּיָ ּפֹל, ְוִקּבֵ ּלֹא ּתִ ָכל ּכֹחֹו ׁשֶ ּבְ
ָבה  ׁשָ ה  ַהֲחֻנּכָ סֹוף  ְוַעד  יֹום  ֵמאֹותֹו  ְוָאֵכן  ּוְמִריָבה,  ַמֲחלֶֹקת  אֹוָתּה  ּבְ
בּו  ׁשָ לֹום,  ָ ַהּשׁ ֵנרֹות  ה  ַהֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ְוׁשּוב  ָתִמיד,  ּכְ ְוָדְלָקה  ה  ּיָ ַהֲחֻנּכִ

ַהּכֵֹהן.  ל ַאֲהרֹן  הֹור ׁשֶ ְוַהּטָ ְך  ַהּזַ אֹורֹו  ּבְ יתֹו  ּבֵ ְוֵהִאירּו ֶאת 
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ּּת לו ִנלכ תיָ ִָ  ּ קי ּן ִנת ׁ  ב ּ ָתכ ּםו ּו לין

לֹום ָ ּקּון ַהּשׁ ּתִ ֹוָבִבי"ם -  ְיֵמי ַהּשׁ

ן  ּוְלַתּקֵ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ְלִתּקּון  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ף  ְלַסּגֵ ָעָליו  ִרית,  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ ּוִבְפָרט  ּבֹוְראֹו  ֶנֶגד  ּכְ ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 
ר  ְיֻכּפַ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַנְפׁשֹו,  צֹום  ּבְ ּוְלַעּנֹות  ִסּגּוִפים  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת 
ָנם  יִקים. ָאְמָנם ֶיׁשְ ְתבּו ָהֲאִריָז"ל ְועֹוד ַצּדִ ּכָ מֹו ׁשֶ ָחָטא, ּכְ ל ָמה ׁשֶ לֹו ּכָ
י  ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ ָחָטא  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ְמַתּקֵ ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָרִכים  ּדְ
ֶדֶרְך  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ זֹוֶכה  הּוא  ָיָדם  ְוַעל  ּוִבְפִניִמּיּוָתם,  ָבִרים  ַהּדְ
א  ּוַמְכאֹוב, ֶאּלָ ל ַצַער  ּכָ ּוְללֹא  ְוַתֲעִנּיֹות  ל ִסּגּוִפים  ּכָ ְונֹוָחה, ְללֹא  ה  ַקּלָ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. ִמּתֹוְך ׂשִ

ֶנֶפׁש  ָוה ְלָכל  ָ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ

ּקּוֵני  ִמּתִ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ּגְ ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד  ה  ְוִהּנֵ
לֹום,  ׁשָ ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב  ִלְהיֹות  הּוא  יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ִרית  ַהּבְ
ִזיָע"א  ַהִחיָד"א  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ַאְחדּות ִעם  ּבְ ִמיד  ּתָ ְוִלְהיֹות 
אְרּדֹו  ּפָ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ן  ּבֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ אֹון  ְוַהּגָ ט(,  )פרק  ִמיר  ׁשָ ִצּפֶֹרן  ִסְפרֹו  ּבְ

ִוד. ּדָ ִסְפרֹו ַחְסֵדי  ּבְ ִזיָע"א 
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לב(:  )ניאוף  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
לֹום. ְהֶיה רֹוֵדף ׁשָ ּתִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון 

ֶלְך  ַהּמֶ ְנֵזי  ּגִ ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ם  ּגַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
לֹום ְורֹוֵדף  ִרית ֶזה ִלְהיֹות אֹוֵהב ׁשָ ּקּון ַהּבְ ֵרי ּתִ ִעּקְ ּמֵ )תיקון הברית אות ב(, ׁשֶ

ּקּון  לֹום, ְוֵכן ר"ת ּתִ ִרית ְיִהי רֹוֵדף ׁשָ ּקּון ּבְ ית' ר"ת ּתִ ֵראׁשִ לֹום, ְוָלֵכן 'ּבְ ׁשָ
ָרֵאל )שם, אות ו(. ִיׂשְ לֹום  ִרית ְרדֹף ַאַחר ׁשְ ּבְ

ישראל  )שארית  ִזיָע"א  ִמַולֹואְדִניק  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ַהגה"ק  ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ַמִים  ָ ִמּשׁ ֶכת  ִנְמׁשֶ ֹוָבִבים  ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ׁשֶ רביעי(  ודרוש  דרוש ראשון  שער השובבים, 

הּוא  ֹוָבִבים  ַהּשׁ יֵמי  ּבִ ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ִלְהיֹות 

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון 

ּוַמְחלֶֹקת ִרית נֹוֵפל ְלַכַעס  ַגם ַהּבְ ּפְ ְיֵדי  ַעל 

ַחס  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ָהָאָדם  ּוִמְתַקְלֶקֶלת ֵאֶצל  ֶמת  ִנְפּגֶ לֹום,  ְוׁשָ
ּוְכמֹו  לֹום,  ׁשָ ִרית  ּבְ ִנְקָרא  ַהְיסֹוד  ׁשֶ קטו(  דף  ג  )חלק  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  לֹום",  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  לֹו  נֵֹתן  "ִהְנִני  יב(  כה  )במדבר  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ּוַמְחלֶֹקת. ָהָאָדם נֹוֵפל ְלַכַעס 

ַעס  ַהּכַ ל  ּכָ ׁשֶ טוב(,  שם  )כתר  ִזיָע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ָאַמר  ְוֵכן 
ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּוִמּפְ ְנעּוִרים  ֵמַחּטֹאות  נֹוְבִעים  ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵפדֹות  ְוַהּקְ
ֵפדֹות  ַהּקְ ל  ּכָ לֹו  ֵיָעְלמּו  ֶזה,  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ַיֲעׂשֶ ָהָאָדם  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֶמת  ְוִנְפּגֶ ִמְתַקְלֶקֶלת  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָעִסים,  ְוַהּכְ

ּוַמְחלֶֹקת. ְך הּוא נֹוֵפל ְלַכַעס  ּכָ ְיֵדי  ְוָלֵכן ַעל  ל ָהָאָדם,  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ

יחֹות ָהָר"ן )רמט(: ׂשִ ּבְ ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ִזיָע"א,  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָהרה"ק  ִלְפֵני  ָעַמד  ֶאָחד  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ַעל  ַכַעס  ּבְ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה  ְרּכֹו  ּדַ ֲאָבל  ן,  ְוַלְמּדָ דֹול  ּגָ ל  ְמֻקּבָ ְוָהָיה 
ָעָנה  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ִמיד  ּתָ אֹוָתם  ה  ַמּכֶ ָהָיה  ְוַכּיֹוֵצא,  ְרָתיו  ּוְמׁשָ ּפֹוֲעָליו 
ֵעיֵני  ּבְ כֹור ְיהּוָדה ַרע  ַוְיִהי ֵער ּבְ תּוב  ֵני ָמה ּכָ י ַנְחָמן ָז"ל ְוָאַמר: ִמּפְ ַרּבִ

ע?  ָרׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְולֹא  ָהָיה ַרע  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ד' ַמּדּוַע 

ל  ׁשֶ ֲעֵבָרה  ּזֹו  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵער  ל  ׁשֶ זֹו  ֲעֵבָרה  עֹוֵבר  ׁשֶ ִמי  א  ֶאּלָ
ּוְבַכַעס  ַרע  ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ִמיד,  ּתָ ַרע  ה  ַנֲעׂשֶ הּוא  ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ
ַמע אֹותֹו ָאָדם ֶאת ֶזה ִהְתִחיל  ָ ּשׁ יתֹו ַוֲחֵבָריו. ּוְכׁשֶ ֵני ּבֵ ל ּבְ ִמיד ַעל ּכָ ּתָ
ׁשּוָבה,  ּתְ ֶרְך  ּדֶ ָז"ל  ַנְחָמן  י  ַרּבִ לֹו  ר  ְוִסּדֵ ִליׁש  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ְמאֹד  ִלְבּכֹות 

דֹול )עיי"ש המשך המעשה(. ּגָ יק  ַצּדִ ה  ְוַנֲעׂשָ

יד ַעל ֶאָחיו יַצד יֹוֵסף לֹא ִהְקּפִ ּכֵ

ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ִרית  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי  ְוַעל 
ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָלל ַעל ֶאָחיו, ּכְ יד ּכְ תֹו לֹא ִהְקּפִ ָ גֶֹדל ְקֻדּשׁ יק ּבְ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ׁשֶ
ֲאִחיֶכם  יֹוֵסף  'ֲאִני  ד(  מה  )בראשית  סּוק  ַהּפָ ַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור 
ֲאִפּלּו  ׁשֶ זֹאת,  ּבָ יֹוֵסף  ָלֶהם  ז  ִרּמֵ ׁשֶ ִמְצָרְיָמה',  אִֹתי  ם  ְמַכְרּתֶ ר  ֲאׁשֶ
ֶאְצִלי  ה  ֶנְחְלׁשָ ְולֹא  לֹום,  ְוׁשָ ַאֲהָבה  ּבְ ֲאִחיֶכם  ָהִייִתי  ַהְמִכיָרה  ַעת  ׁשְ ּבִ

ָהַאֲהָבה ֲאֵליֶכם.

ַאַחת  ַעם  ּפַ א  ַאּבָ י  ַרּבִ ׁשֶ )פרשת מקץ(,  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְיהּוִדי  ִעם  ה  ָעׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ים  ִנּסִ ֵני  ׁשְ ְוָרָאה  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָהַלְך 
ן  ָיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֵמֶהם,  ָיַדע  לֹא  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ַאף  ׁשֶ ֶאָחד, 
ֶאת  ְוָאְכָלה  ַאֶחֶרת  ה  ַחּיָ ּוָבָאה  כֹו,  ְלָנׁשְ ָנָחׁש  א  ּבָ ם,  ְוִנְרּדַ ְיהּוִדי  אֹותֹו 
בֹוּהַ  ּגָ ל צּוק  ִליָטה ׁשֶ ּבְ ן ַעל  ָיׁשֵ אֹותֹו ָאָדם ָהָיה  ִני ׁשֶ ֵ ס ַהּשׁ ְוַהּנֵ ָחׁש,  ַהּנָ

ל. ְוִנּצַ ִליָטה ְוהּוא ָקם  ַהּבְ ָנְפָלה  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ר ִהְתעֹוֵרר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ּוִמּיָ ְמאֹד, 
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לֹו  יב  ְוֵהׁשִ ָהֵאּלּו,  ים  ּסִ ַהּנִ ְלָכל  ָזָכה  יַצד  ּכֵ א  ַאּבָ י  ַרּבִ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ
ִמי  ְלָכל  ִליׁשֹן, הּוא מֹוֵחל  הּוא הֹוֵלְך  ׁשֶ ִלְפֵני  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְיהּוִדי,  אֹותֹו 
הּוא  ָוָהְלָאה  יֹום  אֹותֹו  ּמֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ זֹאת,  ַרק  ְולֹא  לֹו,  ְוֵהַרע  לֹו  ֵהִציק  ׁשֶ
דֹול ֶזה  א ְוָאַמר, ּגָ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ׂש ַלֲעׂשֹות ְלָאָדם ֶזה טֹובֹות. ּבָ ַאף ְמַחּפֵ
ָראּוי  אי ׁשֶ ְך ִעם ֶאָחיו, ּוְבַוּדַ י יֹוִסף ָנַהג ּכָ יֹוֵסף, ּכִ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ה ׁשֶ יֹוֵתר ִמּמָ
ְוָלֵכן  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ְך  ּכָ ִנַהג  הּוא  ֲאָבל  ֶאָחיו,  ַעל  ְלַרֵחם  ְלָאָדם 

דֹוִלים. ּגְ ּכֹה  ים  ְלִנּסִ הּוא ָהָיה ָראּוי 

דֹול  ּגָ ָעָליו,  ָאַמר  א  ַאּבָ י  ַרּבִ ׁשֶ ִזיָע"א,  ַאְבָרָהם  ית  ַהּבֵ ַעל  ּבַ ּוֵבֵאר 
לֹו  ְך  ִנְמׁשַ ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ָרמּוז  ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יֹוֵסף,  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ִמּמָ ֶזה 
יד  ַמְקּפִ ֵאין ָהָאָדם  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ַהְינּו  ּדְ יֹוֵסף  ִחיַנת  ִמּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ַהּכֹל  ׁשֶ ָיְדעֹו  ּבְ לֹו,  ֵהַרע  ׁשֶ ִמי  ַעל  ֲאִפּלּו  ָלל  ּכְ
ְמאּוָמה,  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ְלִאיׁש  ּכַֹח  ְוֵאין  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ּוְבַהׁשְ
ֲחֵברֹו  ַעל  יד  ְלַהְקּפִ ָמה  ֵאין  ְוָלֵכן  ִמְלַמְעָלה,  ָעָליו  ִנְגַזר  ַהּכֹל  א   ֶאּלָ

ָלל. ּכְ

לֹום ָ ת ַהּשׁ יָלה ְלִמּדַ ְסִפיַרת ַהְיסֹוד ַמְקּבִ

ִפיַרת  ּסְ ֵני ׁשֶ ר ְלָכְך הּוא, ִמּפְ ָבִרים ַהֶהְסּבֵ ל ּדְ י סֹוָדם ׁשֶ ִני: ְוַעל ּפִ ַטַעם ׁשֵ
ְסִפיַרת  ל  ׁשֶ ְפִקיָדּה  ּתַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ יָלה  ַמְקּבִ ַהְיסֹוד 
ְלכּות. יָעם ַלּמַ ּפִ ָעֶליָה ּוְלַהׁשְ ּמֵ ִפירֹות ׁשֶ ל ַהּסְ ַהְיסֹוד הּוא ְלַאֵחד ֶאת ּכָ

ָרֵאל ְלָאִבינּו  ִיׂשְ ין  ּבֵ ית ַמֲחלֶֹקת  ִרית ַנֲעׂשֵ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ מֹו ֵכן, ַעל  ּכְ
ת  ן ַמְפִריד ַאּלּוף', ּוַמְפִריד ֵאׁשֶ 'ִנְרּגָ ְיֵדי ֶזה הּוא  ַמִים )זוהר(, ְוַעל  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ַמֲחלֶֹקת  ֶאְצלֹו  ם  ּגַ ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ְך  ִמּכָ ּוְכתֹוָצָאה  ִמּדֹוָדּה,  ְנעּוִרים 
ִלְחיֹות  הּוא  ֶזה,  ַעל  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  ִרּיֹות,  ַהּבְ ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ
ן ֶאת ְסִפיַרת ַהְיסֹוד  ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַתּקֵ ִרּיֹות, ׁשֶ ל ַהּבְ לֹום ִעם ּכָ ׁשָ ּבְ

גּוָמה. ַהּפְ
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ִרּיֹות )ליקו"מ  לֹום ִעם ַהּבְ ִרית זֹוֶכה ָהָאָדם ְלׁשָ ּקּון ַהּבְ ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּתִ
ִרּיֹות  ל ַהּבְ לֹום ִעם ּכָ ׁשָ ֶנת, ָהָאָדם ּבְ ר ְסִפיַרת ַהְיסֹוד ְמֻתּקֶ ֲאׁשֶ י ּכַ כז(, ּכִ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ ּבְ ִמיד  ּתָ ְלִהְתַנֵהג  הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ְוִעּקַ ם,  ּלָ ּכֻ
לֹום  ה ׁשָ ַיְרּבֶ א ְלֵהֶפְך  ְוָלׁשֹון ָהָרע, ֶאּלָ ְחלֶֹקת  ּכֹחֹו ִמּמַ ָכל  ּבְ ּוְלִהְתַרֵחק 

ָרֵאל. ִיׂשְ ין  ּבֵ

ֵיׁש ָעָליו ַמֲחלֶֹקת ִרית  ַגם ַהּבְ ּפְ ְיֵדי  ַעל 

ל  לֹום, ִמְתעֹוְרִרים ַעל ָהָאָדם ּכָ ִרית ַחס ְוׁשָ ַגם ַהּבְ ם ַעל ְיֵדי ּפְ ְך ּגַ ּכָ
יתֹו,  ּתֹו ּוְבֵני ּבֵ ים ֲאֵחִרים ְוֵהן ֵמִאׁשְ ִמיֵני ַמְחלֹוקֹות ּוִבְזיֹונֹות, ֵהן ֵמֲאָנׁשִ
ֵני  ּבְ ָאר  ְ ִמּשׁ ְוֵכן  פז(,  מוהר"ן  )ליקוטי  ֵאָליו,  ֶדת  ִמְתַנּגֶ ּתֹו  ִאׁשְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ִאים  ּבָ ׁשֶ ְוַהּבּוׁשֹות  ְזיֹונֹות  ַהּבִ ל  ּכָ ׁשֶ )יט(  ליקו"מ  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם, 
תּוב   ּכָ ְוֵכן  ִרית.  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  לֹו  ִנְגָרִמים  ֵהם  ָהָאָדם,  ַעל 
תּוב "ִמי  ִאים ַעל ְיֵדי ֶקִרי' )קרי ב ב(, ְועֹוד ּכָ ְזיֹונֹות ּבָ ּדֹות: 'ַהּבִ ֵסֶפר ַהּמִ ּבְ

)ראייה ט(. ְזיֹונֹות"  ִמּבִ ִנּצֹול  ְיֵדי ֶזה  ַרע ַעל  ּבְ עֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות  ׁשֶ

א ְלַמְחלֶֹקת ַעל  ּבָ ִרית  ַגם ַהּבְ ּפְ ְיֵדי  ַעל 
יִקים ּדִ ַהּצַ

יֹות  ְלֻקׁשְ ַעְצמֹו,  ּבְ ָהָאָדם  נֹוֵפל  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ם  ּגַ ְוָכְך 
ין  ּבֵ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ֹוֵמַע ֶאת ַהּמַ ּשׁ יִקים, ְוזֹאת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּדִ ּוְלַמְחלֶֹקת ַעל ַהּצַ
יֹות  ְלֻקׁשְ ְך הּוא נֹוֵפל  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  חֹוְלִקים ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו,  יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ליקו"מ  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלַגְמֵרי,  ֵמֶהם  ּוִמְתַרֵחק  ֵניֶהם,  ׁשְ ַעל  ּוְתִמיהֹות 

)ה(.

ָיָדיו  ַלח  "ׁשָ סּוק  ַהּפָ אּור  ּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ַעל  ר  ּוְמַדּבֵ חֹוֵלק  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )תהילים(,  ִריתֹו"  ּבְ ל  ִחּלֵ לָֹמיו,  ׁשְ ּבִ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

308

ּדֹות:  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ מּוָבא  ְוֵכן  ִריתֹו.  ּבְ ַגם  ּפָ ׁשֶ הּוא  ְוִסיָמן  אֹות  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ַעל  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאמּור,  ּכָ ְוזֹאת  יִקים",  ּדִ ַהּצַ ַעל  חֹוְלִקים  ֵהם  ָלרֹב  "ַהּנֹוֲאִפים 
יִקים,  ּדִ ִלּבֹו ַעל ַהּצַ יֹות ּוַמְחלֶֹקת ּבְ ִרית נֹוֵפל ָהָאָדם ְלֻקׁשְ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ
ִדּבּור  ּבְ ׁש  ַמּמָ ְלַמְחלֶֹקת  ַאף  ָהָאָדם  נֹוֵפל  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוִלְפָעִמים 

יֵקי ֱאֶמת. ַצּדִ ה ַעל  ּוְבַמֲעׂשֶ

ִרית א ִלְפַגם ַהּבְ ּבָ ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת  ַעל 

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, נֹוֵפל ָהָאָדם ִלְפַגם  ֲחלֶֹקת ּבֵ ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ַעל ְיֵדי ַהּמַ
ַעס  ּכַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ח"ב(,  )ח  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ רח"ל,  ִרית  ַהּבְ

א ְלַתֲאַות ִנאּוף. ּבָ ְוַאְכָזִרּיּות 

ְלַתֲאַות  נֹוֵפל  ַמֲחלֶֹקת  ְיֵדי  "ַעל  ב(:  ב  )ניאוף  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ִרית". ַהּבְ ַגם  ּפְ ִליֵדי  א  ּבָ ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת  "ַעל  )ניאוף לא(:  תּוב  ּכָ ִנאּוף", ְועֹוד 

ַעל ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ְוָצרּות ַעִין, ָהָאָדם  ליקו"מ )נד( ׁשֶ ַתב ּבְ ם ּכָ ְוָכְך ּגַ
פּוִלים,  ַהּנְ ְוָלַאֲהבֹות  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ְלַתֲאַות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַאֲהַבת  נֹוֵפל 

עיי"ש.

ׁשֹון  ַהּלָ ִרית  ּבְ ׁשֶ קא(,  ז  שמיר  )ציפורן  ִזיָע"א  ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָלׁשֹון  ֲעוֹון  ּבַ ח"ו  ל  ִנְכׁשָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  עֹור,  ַהּמָ ִרית  ּבְ ֶנֶגד  ּכְ ִהיא 

ִרית רח"ל. ַהּבְ ַגם  ּפְ ִליֵדי  א  ּבָ ָהָרע, הּוא 

ְמָרה  ֶאׁשְ י  "ָאַמְרּתִ ב(  לט  )תהילים  רּוׁש  ַהּפֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ַהִחיָד"א,  ְוהֹוִסיף 
ִבְלׁשֹוִני". "ֵמֲחטֹוא  ֵהר  ֶאּזָ ׁשֶ ְיֵדי  ְוֶזה ַעל  ִרית -  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ  - ְדָרַכי" 

הּו  ֵאִלּיָ י  ְוַרּבִ )מועד לכל חי כח מו(  ִזיָע"א  ָפָלאִג'י  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ר ַעל ֲחֵברֹו, ֶזה ִנְקָרא  ֵכן ַהְמַדּבֵ ּלָ יק', ׁשֶ ִסְפרֹו 'ַקְרנֹות ַצּדִ ָמאִני ִזיָע"א ּבְ
ְקָרא  ִרית ַהּנִ ְפַגם ַהּבְ ל ּבִ ְלׁשֹונֹו, ִנְכׁשָ ּבִ ר  ַדּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ י ַעל  'ָלׁשֹון ָהָרע' ּכִ
ֵעיֵני ה'". כֹור ְיהּוָדה ַרע ּבְ תּוב )בראשית ל"ח ז(: "ַוְיִהי ֵער ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרע - ּכְ
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ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ַמּדּוַע  ִזיָע"א,  ָמאִני  הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ּום  ִמּשׁ ָלִבים,  ַהּכְ ֶאת  יֹוֵסף  ּבְ ּסּו  ׁשִ ָהַאִחים  ׁשֶ פ"ד(  בראשית  רבה  )מדרש 

ב(  לז,  )בראשית  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ָהָרע  ָלׁשֹון  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבֹו  דּו  ָחׁשְ ׁשֶ
ר ָלׁשֹון  ַהְמַדּבֵ יָון ׁשֶ ָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם", ְוזֹאת ּכֵ ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִ "ַוּיָ
נֹוֵבַח,  ֶכֶלב  ּבְ ל  ְלּגֵ ְלִהְתּגַ ְוסֹופֹו  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ִליֵדי  א  ּבָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָהָרע 
ּיֹוֵסף  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֲאָבל  ָלִבים.  ַהּכְ ֶאת  ּבֹו  ּסּו  ׁשִ ְוָלֵכן  ָהֲאִריָז"ל,  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יק לֹו. ְלַהּזִ ָלִבים  ַהּכְ ָיְכלּו  ִריתֹו, לֹא  ּבְ ַמר ֶאת  יק ׁשָ ּדִ ַהּצַ

סּוק  ַהּפָ ַעל  קטו(  )ח"ג  ֻחּקֹוַתי  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָהָאֶרץ,  לֹום  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ַהְיסֹוד  הּוא   - ָאֶרץ"  ּבָ לֹום  ׁשָ י  "ְוָנַתּתִ כו(  )ויקרא 

לֹום ָהעֹוָלם. ּוׁשְ ִית,  ַהּבַ לֹום  ׁשְ

ַפע ֶ ל ַהּשׁ ּכָ ְמקֹור 

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַפע,  ֶ ַהּשׁ ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ הּוא  לֹום  ָ ַהּשׁ ְוָלֵכן 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָרָכה  ּבְ ַמֲחִזיק  ִלי  ּכְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמָצא  י"ג(: "לֹא  )עוקצין 

ְיֵדי  ְוַעל  ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ְמקֹור  ִהיא  ִרית  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ י  ּכִ לֹום",  ָ ַהּשׁ א  ֶאּלָ
ְוֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלָאָדם,  ָרָכה  ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ א  ּבָ ֶזה 
ָרכֹות".  ַהּבְ ל  ּכָ ִרית הּוא ְמקֹור  ַהּבְ "ׁשֹוֵמר  )ניאוף ג(:  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ
ת  ְיֵדי ִמּדַ ה ַעל  ְוִהּנֵ יר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ.  ּבִ ׁשְ ַהּמַ יק ָהָיה  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ְוָלֵכן 
ְוָלֵכן  ַפע,  ֶ ַהּשׁ ְלָכל  זֹוֶכה  ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ִמיַרת  ִלׁשְ זֹוִכים  לֹום  ָ ַהּשׁ

ָרָכה. ְוַהּבְ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ַהּכְ לֹום הּוא  ָ ַהּשׁ

לֹום ּקּון - ִלְהיֹות אֹוֵהב ְורֹוֵדף ׁשָ ַהּתִ ר  ִעּקַ

ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב  ִלְהיֹות  הּוא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ל  ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ר ּתְ ִעּקַ ליקו"מ )ו( ׁשֶ ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום ַאף ִעם ׂשֹוְנָאיו, ּכְ ׁשָ
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ָבר,  יב ִלְמָחְרָפיו ּדָ ּתֹק ְולֹא ָיׁשִ ְזיֹונֹו ְוִיּדֹם ְוִיׁשְ ַמע ּבִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם הּוא, ּכְ
ֲעוֹונֹוָתיו, עיי"ש. ל  ּכָ רּו  ּפְ ִיְתּכַ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל 

ר  ִעּקַ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ ַמֲחלֶֹקת  ׁשֹוֵמַע  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ֵכן  מֹו  ּכְ
ִריָבה  ַהּמְ ל ַעל  ּכֵ ִיְסּתַ ְולֹא  ַמע  ִיׁשְ ְולֹא  ֶזה  יֹון  ִנּסָ ּבְ ֲעמֹד  ּיַ ׁשֶ ּקּונֹו הּוא,  ּתִ
ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ָמה  ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִיְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ַהּזֹאת, 
ִנְכֶנֶסת  ָהְיָתה  לֹא  מֹחֹו,  ם  ִנְפּגָ ָהָיה  לֹא  ִאּלּו  ׁשֶ ָיִבין  י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ְפַגם  ּבִ
ְוַעל  יִקים,  ּדִ ֵמַהּצַ ִמְתַרֵחק  ָהָיה  ְולֹא  ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם  ָיא  ֻקׁשְ ׁשּום  ִלּבֹו  ּבְ
א ִיְתָקֵרב  יֵניֶהם, ֶאּלָ ּבֵ ֲחלֶֹקת ׁשֶ יב ַלּמַ ׁשּוָבה ְולֹא ַיְקׁשִ ה ּתְ ְיֵדי ֶזה ַיֲעׂשֶ

ֲאֵליֶהם.

ִרית ַגם ַהּבְ ִמּפְ ֵצל  ִיּנָ לֹום  ָ ת ַהּשׁ ְיֵדי ִמּדַ ַעל 

ּקּונֹו,  ּתִ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ָהָאָדם  ִיְתַנֵהג  ְוֵכן 
ליקו"מ  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִרית,  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ א  ְלַהּבָ ם  ּגַ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 
ֲאַות  ִמּתַ ל  ִנּצָ ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ ְלַדַעת,  ָהָאָדם  זֹוֶכה  לֹום  ׁשָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )ח' ח"ב( 

ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְיֵדי טֹובֹות  "ַעל  ה(:  )ניאוף  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִנאּוף, 
"ַעל  עֹוד:  ְוָכַתב  ְלֵהֶפְך".  ְוֵכן  ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ ל  ּטֵ ִנְתּבַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם 
ַגם  ּפְ ן  ְמַתּקֵ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ אֹוֲהֵבי  ִעם  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ  ְיֵדי 

)צדקה נח(. ִרית"  ַהּבְ

ִנאּוף,  ֲאַות  ִמּתַ ִנּצֹול  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )קמב(  ליקו"מ  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד  ִהיא  ְצָדָקה  ּוְנִתיַנת  ֶות".  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ "ְצָדָקה  ְבִחיַנת  ּבִ
ּוַבִחיָד"א  )רסד(  ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ ּקּון  ּתִ ִהיא  ְצָדָקה  ִתיַנת  ּנְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָועֹוד. 
ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ לֹום",  ׁשָ ה  ַמְרּבֶ ְצָדָקה  ה  "ַמְרּבֶ ו(  )אבות   ֲחַז"ל 

ִרית.  ַהּבְ
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ל ַרע  ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ ה  ְסֻגּלָ

ֶפר "ָרָמַתִיים צֹוִפים":  ּסֵ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ

ּבּוִנים  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ִלְפֵני  סֹוֵחר  ָחִסיד  א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ְך  ְלֶמׁשֶ ִציג  ַלְיּפְ ִריד  ּיָ ּבַ ִלְסחֹור  ְרּכֹו  ּדַ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִזיָע"א  יְסָחא  ְרׁשִ ִמּפַ
דֹול  ַהּגָ ִריד  ּיָ ּבַ ַרע  ל  ִמּכָ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ָבְרכֹו  ּיְ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ בּועֹות,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָגִעים  ּפְ ֵלא  ַהּמָ

ִדיָנתֹו  ִריד ְיהּוִדים ִמּמְ ּיָ ר ִיְפּגֹׁש ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ י ר' ּבּוִנים: ׁשֶ יב לֹו ָהַרּבִ ֵהׁשִ
ָלֶהם  ְוִיְהֶיה  ֶהם  ִעּמָ ַמח  ְוִיׂשְ ה,  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ לֹום  ׁשָ ָלֶהם  לֹוַמר  ים  ַיְקּדִ
רּוָחִנּיּות ְוֵהן  ל ַרע ֵהן ּבְ ֵצל ִמּכָ אי ִיּנָ ַוּדַ ְך ּבְ ַאְחָוה ְוֵרעּות ִעּמֹו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ְוָטֳהָרה  ה  ָ ִלְקֻדּשׁ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ

 ִקְנַאת ָהָאָדם 
ְלָאִכים ְנַאת ַהּמַ ִמּקִ ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ

ְמבָֹאר  ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  ְלָכְך  נֹוָסף  ַטַעם  י:  ִליׁשִ ׁשְ ַטַעם 
ל ָהָאָדם ְלַתֲאַות ִנאּוף  ר ְנִפיָלתֹו ׁשֶ ִעּקַ ֵני ׁשֶ ליקו"מ )א ח"ב(, ְוזֹאת ִמּפְ ּבְ
ְוָאְמרּו  נֹוַצר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָאָדם  ּבָ אּו  ּנְ ּקִ ׁשֶ ְלָאִכים,  ַהּמַ ְנַאת  ִמּקִ ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָרצּו  ְולֹא  ִתְפְקֶדּנּו",  י  ּכִ ָאָדם  ּוֶבן  ֶרּנּו  ִתְזּכְ י  ּכִ ֱאנֹוׁש  "ָמה 
ָעָלה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ "ּבְ פ"ח(:  )שבת  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  לּו  ְיַקּבְ
ָאַמר  יֵנינּו?  ּבֵ ה  ָ ִאּשׁ ִלילּוד  ָמה  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ָאְמרּו  רֹום  ַלּמָ ה  מֹׁשֶ
ַהּזֹאת  ְנָאה  ֵמַהּקִ ה  ְוִהּנֵ בֹוִדי",  ּכְ א  ִכּסֵ ּבְ ֱאחֹז  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו 
ִקְנָאה  ַעְצמֹו,  ָלָאָדם  ַאף  ּוָבָאה  ֶלת  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ה  ּנָ ִמּמֶ ְלָאִכים,  ַהּמַ ל  ׁשֶ

לֹום. ְוׁשָ ְך הּוא נֹוֵפל ְלַתֲאַות ִנאּוף ַחס  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲחֵברֹו,  ְנָאה  ְוׂשִ
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ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּכָ ּקּונֹו ְלִהְתַאֵחד ִעם  ּתִ ר  ִעּקַ

ל  ּכָ ִנְמָצאֹות  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ א  ִכּסֵ ּבְ ּיֹאַחז  ׁשֶ ּקּונֹו הּוא,  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן 
ָרֵאל, ְוַרק  ִיׂשְ ל  ּכָ ְויֹאַהב ֶאת  ְתַאֵחד  ּיִ ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ְוזֹאת ַעל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ
ֲאַות  ִמּתַ ֵצל  ְלִהּנָ ה  ִיְזּכֶ יָלא  ּוִמּמֵ ְלָאִכים  ַהּמַ ְנַאת  ִמּקִ ֵצל  ִיּנָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל 

ִנאּוף.

ׁשּוָבה  ה ָהָאָדם ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַתב ַהבעש"ט )כתר שם טוב(, ׁשֶ ְוֵכן ּכָ
ם  ּלָ ּכֻ ִלּבֹו ַעל ֲחֵברֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֵפדֹות ׁשֶ ל ַהּקְ ִרית, ֵיָעְלמּו לֹו ּכָ ַגם ַהּבְ ַעל ּפְ

ִרית. ַהּבְ ַגם  ִמּפְ נֹוְבעֹות 

ָקל ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ּתְ

הברית  תיקון  המלך  )גנזי  ִזיָע"א  ַאּבּוֲחִציָרה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ְרִביִעי:  ַטַעם 
לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  הּוא  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ב-ו(,  אות 

ֶאת  עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  ִהְכִניס  ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ֶאת  ר  ּוִפּזֵ ַמֲחלֶֹקת,  ְקֵראת  ַהּנִ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ
לֹום  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ הּוא  ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  יֵניֶהם,  ּבֵ ַמֲחלֶֹקת  ה  ְוָעׂשָ
ְוַעל  ֵמֲחֵברֹו,  ֶאָחד  רּו  ּזְ ְוִהְתּפַ ְפְרדּו  ּנִ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶאת  ִויָקֵרב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ
ְלִתּקּון  ה  ִיְזּכֶ ּוְבָכְך  לֹום,  ׁשָ ְקֵראת  ַהּנִ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאת  ַיְכִניס  ֶזה   ְיֵדי 

ִרית. עכ"ד. ַהּבְ

ל ָאָדם  ּכָ ל  ּקּון ְלַקּבֵ ַהּתִ ר   ִעּקַ
ִנים ָיפֹות ּפָ ֵסֶבר  ּבְ

לֹום,  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ נֹוָסף  ַטַעם  י:  ֲחִמיׁשִ ַטַעם 
ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ ִזיָע"א,  ִמָקאַמְרָנא  ָרָכה'  ַהּבְ 'ֵהיַכל  ַעל  ּבַ ַתב  ּכָ
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ל ֶאת  א "ֱהֵוי ְמַקּבֵ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ּדִ ם ֶאת  ִרית, הּוא ְלַקּיֵ ַגם ַהּבְ ּפְ ָהָאָדם ַעל 
ּזַֹהר  ַגם ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ ַעל ּפְ ֵני ׁשֶ ִנים ָיפֹות", ְוזֹאת ִמּפְ ֵסֶבר ּפָ ל ָהָאָדם ּבְ ּכָ
ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ִלְראֹות  ה  ִיְזּכֶ לֹא  ׁשּוָבה  ּתְ ה  ַיֲעׂשֶ ִאם  ַאף  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

יֹוֵתר. ּבְ דֹול  ַהּגָ ה ָהעֶֹנׁש  ּזֶ ׁשֶ

ִנים  ֵסֶבר ּפָ ל ָאָדם ּבְ ל ּכָ לֹום ִויַקּבֵ ָ ת ַהּשׁ ִמּדַ ְתַנֵהג ּבְ ּיִ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ְך,  ּכָ ְלַמְעָלה  ם  ּגַ ִעּמֹו  ַאף  ִיְתַנֲהגּו  ה  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ָיפֹות, 
ִכיָנה  ְ ֵני ַהּשׁ ם הּוא ִלְראֹות ֶאת ּפְ ה ּגַ ָניו ֵאָליו, ְוִיְזּכֶ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיֵאר ד' ּפָ

ה. ושב ורפא לו. דֹוׁשָ ַהּקְ

ָרֵאל ְמַטֶהֶרת ֶאת ָהָאָדם ִיׂשְ ַאֲהַבת 

טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָמה  י  ּפִ ַעל  הּוא,  נֹוָסף  ְוַטַעם  י:  ִ ּשׁ ׁשִ ַטַעם 
ִלּבֹו  ּבְ ְכִניס  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  הּוא,  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ּקּונֹו  ּתִ ר  ִעּקַ ׁשֶ טוב(  שם  )כתר 

ָהָאָדם  ְך  ּכֵ ִמְזּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְיהּוִדי,  ְלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
יֹוֵתר  ּבְ ִניִמי  ַהּפְ ַהֵחֶלק  ה  ּזֶ ׁשֶ ָמתֹו,  ִנׁשְ ּבְ ׁשֶ ה"  ַה"ּמָ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ַעד  ְמאֹד, 

ָוכֹל. ִמּכֹל  ְך  ּכֵ ִמְזּדַ ָהָאָדם  ׁשֶ ה ַרק ְלַאַחר  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ

ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ׁשֶ ם טֹוב )כתר שם טוב קמב(,  ַעל ׁשֵ ַהּבַ ְוָכַתב עֹוד 
הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ֱאלֵֹקינּו,  ית  ּבֵ ְלַחְצרֹות  ּה  ּבָ ֵנס  ִלּכָ ַער  ַ ְוַהּשׁ ַתח  ַהּפֶ
ל  ׁשֶ יֹון  ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ ִנּצֹול  ָהָאָדם  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ
ִרית  דֹוׁש, ְוהּוא זֹוֶכה ְלִתּקּון ַהּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ְמבָֹאר ּבַ ה, ּכַ עֹוָלם ַהּזֶ ָהָאָדם ּבָ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִבינּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתָקְרבּות  ר  ִעּקַ ָידֹו  ַעל  ׁשֶ

ליקו"מ )כט(. ּבְ

מֹו ִמְקֶוה ּכְ ָהַאְחדּות ְמַטֶהֶרת 

ע"ה(  דף  דברים  ישראל  וישמח  תרס"ו,  יו"כ  אמת  )שפת  ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְוֵכן 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָהַאְחדּות  ׁשֶ ד',  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  יז(  יז,  )ירמיה  סּוק  ַהּפָ ַעל 
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ׁש,  ַמּמָ ִמְקֶוה  מֹו  ּכְ ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמַטֶהֶרת  ֶכת  ְמַזּכֶ
ְלָטֳהָרה  זֹוֶכה  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ּוְבַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ִנְזָהר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְקֵוה  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחם  ִמְקֶוה  מֹו  ּכְ ֲעצּוָמה 
ר ֶזה  ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֳהָרה הּוא ָהַאֲהָבה ְוָהַאְחדּות ִעם ִיׂשְ ְקֶוה ְוַהּטָ ַהּמִ ה', ׁשֶ

ׁש. ִמְקֶוה ַמּמָ ּכְ ְמַטֵהר ֶאת ָהָאָדם 

ְחלֶֹקת ְוַהּמַ ַעס  קֹום ַהּכַ ְיִציַאת ִמְצַרִים - ִמּמְ

ְלִתּקּון  ֶהם  ּבָ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ ִלים  ְמֻסּגָ ם  ִהּנָ ֹוָבִבי"ם  ַהּשׁ ְיֵמי  ה  ְוִהּנֵ
קֹוְרִאים  ֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֲאִריָז"ל,  ּבָ ְמבָֹאר  ּכַ ִרית  ַהּבְ
ם  הּוא ְמקֹום ֶעְרַות ָהָאֶרץ, ְוׁשָ ְצַרִים ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ּתֹוָרה ַעל ְיִציַאת ִיׂשְ ּבַ
ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ּבְ ׁשֶ )נ"ו(  ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ְחלֶֹקת,  ְוַהּמַ ַעס  ַהּכַ ְמקֹום 
ִעם  ְזֵאב  'ְוָגר  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹום,  ְלׁשָ זֹוִכים  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָגלּות,  ּבְ ַעת  ַהּדַ
א  ּבָ הּוא  ַעת  ּדַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָעה'.  ּדֵ ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  'ּכִ ְוכּו'  ֶבׂש'  ּכֶ
ָינּוַח'.  ִסיִלים  ּכְ ֵחיק  ּבְ 'ַכַעס  ו(  )קהלת  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַאְכָזִרּיּות  ְלַכַעס 
ֵהֶפְך  ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ְמקֹום  הּוא  ָגלּות,  ּבְ ַעת  ַהּדַ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמְצַרִים  ּבְ ְוָלֵכן 

לֹום. ְוׁשָ ָרֵאל ְלַדַעת  ִיׂשְ ל  ּכָ ָזכּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצאּו  ּיָ ּוְכׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ְמעּו  סּוק )שמות פרק ו ט(: "ְולֹא ׁשָ ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַעל ַהּפָ ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ
ְגָלָלּה לֹא  ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ רּוׁשֹו, ׁשֶ ּפֵ ה", ׁשֶ ה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ ֶאל מֹׁשֶ
ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ּבְ ָהְיָתה  ה  ְלמֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְמעּו  ׁשָ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ּוַמְחלֶֹקת,  ְוַכַעס  רּוַח  קֶֹצר  ל  ׁשֶ ָעה  ּפָ ַהׁשְ ָנּה  ֶיׁשְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ

לֹום. ּוְלׁשָ ָזכּו ְלַדַעת  ְצַרִים  ִמּמִ ָיְצאּו 

ל  ּתֹוָרה ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָיכֹול ּכָ ּקֹוְרִאים ּבַ בּועֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ ְוָלֵכן ּבְ
לֹום ַעת, ְוִלְזּכֹות ְלׁשָ ַגם ַהּדַ ִהיא ּפְ ְמַאת ִמְצַרִים ׁשֶ  ֶאָחד ִלְזּכֹות ָלֵצאת ִמּטֻ

ְוַאְחדּות.
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ת ָהַאְחדּות ִלים ְלִמּדַ ֹוָבִבים ְמֻסּגָ ְיֵמי ַהּשׁ

ַלת  ּתֹוָרה ַעל ַקּבָ ֹוָבִבי"ם קֹוְרִאים ּבַ ל ְיֵמי ַהּשׁ בּועֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׁשָ ְוֵכן ּבְ
ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ַאְחדּות  יֵניֶהם  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ )ויקרא רבה ט ט(  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָעה  ָ רּוְך הּוא ֲהֵרי ַהּשׁ דֹוׁש ּבָ ֵלב ֶאָחד": 'ָאַמר ַהּקָ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ָהָהר – ּכְ

ִלְזּכֹות ְלַאְחדּות. ל  ְזַמן ַהְמֻסּגָ ְוָלֵכן הּוא  ּתֹוָרִתי',  לּו ֶאת  ַקּבְ ּתְ ׁשֶ

ּצֹות,  ַהּמַ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ָאְכלּו  ְצַרִים,  ִמּמִ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ֵכן  מֹו  ּכְ
ֶהן  ּבָ ִנְכָנס  ֵאין  ׁשֶ ָכְך  ּבְ לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  לֹות  ְמַסּמְ ֵהן  ׁשֶ
ֲחלֶֹקת  ְוַלּמַ ַעס  ַלּכַ נֹוְתִנים  ֵאין  ׁשֶ ז  ְמַרּמֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ִלְתּפַֹח,  ָלֶהן  ַהּנֹוֵתן  ֲאִויר 
ֵנס ְלתֹוָכּה )לק"ה הל'  ּה חֹוָמה ְלִהּכָ ר ֵאין ּבָ רּוָצה ֲאׁשֶ ׁשּוִלים ְלִעיר ּפְ ַהּמְ

הרשאה ד'(.

הּוא  ׁשֶ ן",  ַה"ּמָ ַמֲאַכל  ֶאת  ֶלֱאכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵהֵחּלּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוֵכן 
ן  ַהּמָ ְלאֹוְכֵלי  א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ לֹא  י  ּכִ ַעת  ַהּדַ ֵלמּות  ׁשְ ֶאת  ל  ְמַסּמֵ
ִלְזּכֹות  ִלים  ְמֻסּגָ ׁשֹוָבִבי"ם  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ָיִמים  ְוָלֵכן  )נו(,  ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ
יָלא  לֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִלְזּכֹות ִמּמֵ ָ ֵלמּות ַהּשׁ ִהיא ׁשְ ַעת, ׁשֶ ֵלמּות ַהּדַ ִלׁשְ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון 

ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים  ֹוָבִבי"ם,  ַהּשׁ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ל  ּכָ ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִמּדַ הּוא  ִעְנָיָנּה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמְצַות 
ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ לֹום',  ׁשָ ת  ּבָ 'ׁשַ ִנְקֵראת  ִהיא  ְך  ּכָ ם  ׁשֵ ַעל  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ִנְפֶרֶסת  ּה  ּבָ ׁשֶ קעו(,  דף  )קורח  דֹוׁש  ַהּקָ
ּה  ּבָ ִלְקנֹות  ְמאֹד  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ּוִמְתַאֲחִדים  ִבים  ְוׁשָ

לֹום. ָ ְוַהּשׁ ת ָהַאְחדּות  ֶאת ִמּדַ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְקִהיל  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ֵכן  ּוְכמֹו 
ְקֵהל  "ַוּיַ א(  לה,  )שמות  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  אֹוָתם  ה  ְוִצּוָ
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ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ְוכּו',  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל  ּכָ ֶאת  ה  מֹׁשֶ
תֹון", ּוָבֶזה  ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּשׁ ָעׂשֶ ּתֵ
יֹוֵתר  ּבְ ִלים  ְמֻסּגָ ֵאּלּו  ָיִמים  ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְצַטּוּו 

ְוָהַאְחדּות. לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ִלְקנֹות ֶאת ִמּדַ

ִלְזּכֹות  ֹוָבִבי"ם  ַהּשׁ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ ִלים  ְמֻסּגָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
לֹום,  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ּקּון  ּתִ ְיֵדי  ַעל  הּוא  רֹו  ִעּקָ ׁשֶ ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון 
ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  בּועֹות  ׁשָ ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ּמִ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת 
ּצֹות  ַהּמַ ֶאת  ְוָאְכלּו  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ קֹוְרִאים 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ּכְ יֵניֶהם  ּבֵ ָהַאְחדּות  ֵלמּות  ׁשְ ְוָהְיָתה  ן  ַהּמָ ְוֶאת 

ה. ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ִהְצַטּוּו ַעל  ּוְכׁשֶ ַהר ִסיַני  ּבְ

ְוזֹאת  ִרית,  ַהּבְ ְלִתּקּון  ִלְזּכֹות  ִלים  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ָנם  ֶיׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ִנְרֶאה,  ִנְתּבֹוֵנן  ר  ְוַכֲאׁשֶ לֹום.  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ִלים ְלִתּקּון  ם ְמֻסּגָ ִהּנָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ָבִרים ַהּמּוָבִאים  ל ַהּדְ ּכָ ׁשֶ
ר  לֹום ְוָהַאְחדּות ֲאׁשֶ ָ ת ַהּשׁ ָתם ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִמּדַ ְסֻגּלָ ִרית, ּבִ ַהּבְ

ִרית. ַהּבְ ּקּון  ּתִ ִניִמּיּות  ּפְ ִהיא 

ֶרת ֲעוֹונֹוָתיו ָרֵאל ְמַכּפֶ ִיׂשְ ה ַעל ַעם  ִפּלָ ּתְ

ׁש  ָרֵאל ּוְמַבּקֵ ל ַעל ִיׂשְ ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ ּדֹות )תפילה סג(: ּכָ ֵסֶפר ַהּמִ תּוב ּבְ ּכָ
ָגם  ר ַהּפְ ִעּקַ יָון ׁשֶ ל ֲעוֹונֹוָתיו. ְוזֹאת ּכֵ ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ
ׁש  ּוְמַבּקֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ׁשֶ ּוְבָכְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ ַגם  ּפְ הּוא  ַהֲחָטִאים  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ַעל  לֹו  מֹוֲחִלים  ְוָלֵכן  זֹאת,  ה  ִמּדָ ֶֹרׁש  ּשׁ ּבַ ן  ְמַתּקֵ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל 

ַוֲעוֹונֹוָתיו. ָעיו  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ

לֹום ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ְיֵדי  ִרית ַעל  ּקּון ַהּבְ ּתִ

דֹוִלים,  ַהּגְ ִרית  ַהּבְ ּקּוֵני  ִמּתִ ֶאָחד  ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
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ל  ְך ָאְמרּו ֲחַז"ל, ּכָ ַעל ּכָ ְקּדּוֶקיָה ּוְפָרֶטיָה, ׁשֶ ָכל ּדִ ת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ הּוא ׁשְ
ֱאנֹוׁש  דֹור  ּכְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֲאִפּלּו עֹוֵבד  ִהְלָכָתּה,  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ר  ּמֵ ַהְמׁשַ

מֹוֲחִלין לֹו.

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ לֹום,  ָ ְך ַעל ָהָאָדם אֹור ַהּשׁ ִנְמׁשָ ת  ּבָ ַ ְיֵדי ַהּשׁ ה ַעל  ְוִהּנֵ
תיקו"ז כ"א ומ"ח עיי"ש. ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן  ּזַֹהר )קורח קעו(,  ּבַ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ר  ִעּקַ ׁשֶ כ"א(  )תיקון  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  עֹוד  ְוָכַתב 
ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ֵטִלים,  ּבְ ּוְדָבִרים  ְוַעְצבּות  ַעס  ִמּכַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ִהיא 
ַעל  ַעְצָמּה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוָלֵכן  לֹום,  ָ ַהּשׁ הּוא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ אֹור  ִניִמּיּות  ּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ
ּוְכִפי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ּוְבַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ַעְצמֹו  מֹר  ִלׁשְ ָהָאָדם 
ְלַהְבָטַחת  ה  ִיְזּכֶ ְוָכְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמַחת  ְוׂשִ ְלאֹור  ה  ִיְזּכֶ ן  ּכֵ ָכְך,  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ם. ן ׁשָ ַעּיֵ ִנְגָאִלים".  ָהיּו  ת ַאַחת  ּבָ ׁשַ ְמרּו  ֲחַז"ל: "ִאְלָמֵלי ׁשָ

לֹום ה ׁשָ ְרּבָ ְיֵדי ְצָדָקה ַהּמַ ִרית ַעל  ּקּון ַהּבְ ּתִ

ִהיא  ים,  ַלֲעִנּיִ ְצָדָקה  ִתיַנת  ּנְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ה ָעֶליָה ָאְמרּו ֲחַז"ל )אבות פרק  ִרית ְוִהּנֵ דֹוִלים ִלְפַגם ַהּבְ ּקּוִנים ַהּגְ ֵמַהּתִ
לֹום ְוַאְחדּות,  ָתּה ְלַהְרּבֹות ׁשָ לֹום", ּוִבְסֻגּלָ ה ׁשָ ה ְצָדָקה ַמְרּבֶ ג(: "ַמְרּבֶ
ָהַאֲהָבה  ֶאת  ה  ַמְרּבֶ ְצָדָקה  ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )יז(  ליקו"מ  ּבְ ְמבָֹאר  ְוֵכן 

ים". ַרּבִ יֹוִסיף ֵרִעים  תּוב )משלי יט( "הֹון  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ

ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִרית ַעל  ּקּון ַהּבְ  ּתִ
לֹום ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ

ִלּמּוד  הּוא  ֲהֵרי  ִרית,  ַהּבְ ִלְפַגם  ַמֲעָלה  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּקּון  ַהּתִ
ָהעֹוֵסק  ה  ְוִהּנֵ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 
תּוב )משלי ג יז( "ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה  ּכָ מֹו ׁשֶ לֹום, ּכְ ה ׁשָ ּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַמְרּבֶ ּבַ
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ֲהֵרי  ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ ׁשֶ צט(,  )סנהדרין  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹום",  ׁשָ
ה. ּוְלַמּטָ לֹום ְלַמְעָלה  ה ׁשָ הּוא עֹוׂשֶ

ְיֵדי ִרית ַעל  ּקּון ַהּבְ  ּתִ
לֹום ה ׁשָ ְרּבָ ְמָחה ַהּמַ ת ַהּשִׂ ִמּדַ

ל  ׁשֶ לּות  ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ הּוא  יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ִרית  ַהּבְ ּקּוֵני  ִמּתִ ֶאָחד 
)הלכות  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות  ָהָאָדם 
הּוא  ֶזה,  ֵמֵחְטא  תֹוָצָאה  ּכְ ּנֹוַצר  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ג(,  פ"ו 

ִלּפֹות  ַהּקְ י  ָראׁשֵ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ׁשְ ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ְוָהֲאָנָחה,  גֹון  ַהּיָ רּות  ּבְ ִהְתּגַ
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ֲחִסיִדים'  ַנת  'ִמׁשְ ֶפר  ּסֵ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ יֵלּה,  ּדִ ְוֻנְקָבא  ס"מ 
ּנּו  ִמּמֶ 'ְוָהֵסר  ֲאִמיַרת  ּבַ ׁשֹוְפֵטינּו  יָבה  ָהׁשִ ת  ִבְרּכַ ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ִנים  ְמַכּוְ
ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ הּוא  ֶזה,  ִלְפָגם  ּקּון  ַהּתִ ר  ִעּקַ ְוָלֵכן  )כמבואר שם(.  ַוֲאָנָחה'  ָיגֹון 
ְך הּוא ּדֹוֶחה ֵמַעְצמֹו ֶאת ֲאִחיַזת  ּכָ ְיֵדי  י ַעל  ּכִ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ִמיד  ִלְהיֹות ּתָ

ִרית. ַהּבְ ְלִתּקּון  ְוזֹוֶכה  ְוַהִחיצֹוִנים  ִלּפֹות  ַהּקְ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִיְהֶיה  ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ )קסט(,  ליקו"מ  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ְיֵדי  ַעל  ה  ְוִהּנֵ ִרית.  ַהּבְ ַגם  ִמּפְ אֹותֹו  מֹר  ִיׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
מֹו  ּכְ סֹוְבָביו  ל  ּכָ ִעם  לֹום  ׁשָ ּבְ ִלְהיֹות  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ְמָחה,  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ
ְמָחה ֲהֵרי הּוא מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל  ׂשִ הּוא ּבְ י ׁשֶ ּמִ ְנָיא, ׁשֶ ַעל ַהּתַ ַתב ּבַ ּכָ ׁשֶ
ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ְוֵכן  ָלל.  ּכְ ָעָליו  ְוכֹוֵעס  יד  ַמְקּפִ ְוֵאינֹו  ֶנְגּדֹו,  ּכְ ָחָטא  ׁשֶ ִמי 
ַצַער  ְיֵדי  ְוַעל  ָלעֹוָלם  לֹום  ׁשָ א  ּבָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  "ַעל  ג(:  )עצבות  ּדֹות  ַהּמִ
סּוק:  ְתבּו ֲחַז"ל )ב"ר פט ד( ַעל ַהּפָ ּכָ א ְמִריָבה ָלעֹוָלם", ּוְכמֹו ׁשֶ ְוַעְצבּות ּבָ
ֵבעֹות  ׂשְ ִרּיֹות  ַהּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ )בראשית מא, ב(,  ַמְרֶאה"  ְיפֹות  רֹות  ּפָ ַבע  "ׁשֶ

ְלֵרֵעהּו. ִנים ׂשֹוֲחקֹות ְוטֹובֹות ֶאָחד  ּפָ ֵמחֹות, ֲהֵרי ֵהם ַמְראֹות  ּוׂשְ

י  ּכִ ִרית,  ַהּבְ ִלְפַגם  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּקּון  ַהּתִ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִׂ ת  ִמּדַ ְוָלֵכן 
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ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ְלִמּדַ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ָיָדּה  ַעל  ַרק 
נּו. ָאֵמן. ְיַזּכֵ ה' 





פרק יב

ְראֹוָתם ַיַחד ּבִ
ּפּוִרים
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פרק יב

ּת ּו ִי ָי ָשּ ׁ  ָּ ת  ִנםכ ּ ּן ליו

ַתב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָנה ִהּנֹו ַחג ַהּפּוִרים, ּכְ ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ ים ּבְ דֹוׁשִ ִמים ַהּקְ ַאַחד ַהּיָ
דֹוָלה יֹוֵתר  ּגְ ל יֹום ַהּפּוִרים  תֹו ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ּקְ דֹוׁש )תיקוני זוהר כא( ׁשֶ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ז  ְמֻרּמָ ְוֶזה  ּפּוִרים.  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ תֹו  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ
ל  ׁשֶ תֹו  ָ ּוְקֻדּשׁ ַהּפּוִרים,  יֹום  מֹו  ּכְ ַרק  הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ּפּוִרים,   - ּכְ הּוא  ׁשֶ

ּפּור. ּכִ ִמּיֹום  יֹוֵתר  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ַהּפּוִרים ִהיא  יֹום 

ַחג  ל  ׁשֶ ּוִמְנָהָגיו  ִהְלכֹוָתיו  ָכל  ּבְ ִמְתּבֹוְנִנים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ְסִביב  יֹות  ְוֻקׁשְ ֵאלֹות  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַמְבִחיִנים  ָאנּו  ַהּפּוִרים, 

ּוִמְנָהָגיו. ה  ַהּזֶ ִמְצוֹות ֶהָחג 

ֵאָלה ִראׁשֹוָנה ׁשְ

ִמְצַות  ֵהן  ׁשֶ פּוִרים,  ּבְ ם  ְלַקּיֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמְצֹות  ה  ּמָ ּכַ נּו  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל  ה  ִהּנֵ
ִמְצַות  ֶאת  ְוֵכן  ָלֶאְביֹוִנים.  נֹות  ַמּתָ ּוִמְצַות  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ
ַעל  חֹוָבה  ִהיא  ׁשֶ תרצה(  )סימן  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ָעֶליָה  ׁשֶ ְכרּות  ִ ַהּשׁ
ָהָמן  ָארּור  ין  ּבֵ ָיַדע  ָלא  ּדְ ַעד  א  פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי  ִאיִניׁש  ב  "ַחּיָ  - ֶאָחד  ל  ּכָ
ְנָהִגים  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוָעֵלינּו  ַכי".  ָמְרּדְ ְלָברּוְך 

ז ָלנּו? ְלַרּמֵ ִאים  ּבָ ּוָמה ֵהם  ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ְוָקא  ּדַ ָהֵאּלּו 
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ה ִנּיָ ׁשְ ֵאָלה  ׁשְ

ל  ר נֹוֲהִגים ּכָ ְחּפֹוׂשֹות ֲאׁשֶ ז ִמְנָהג ַהּתַ א ְלַרּמֵ ְוֵכן ָצִריְך ְלָהִבין ָמה ּבָ
ַהּפּוִרים? יֹום  ּבְ ִלְלּבֹׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ

ית ִליׁשִ ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ְצָדָקה  ָלֵתת  ֲחַז"ל  ַנת  ּקָ ּתַ ז  ְלַרּמֵ ָאה  ּבָ ָמה  ְלָהִבין  ָצִריְך  ם  ּגַ ְוָכְך 
ּפּוִרים? ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶקל"  ֶ ַהּשׁ "ֵזֶכר ְלַמֲחִצית 

ֵאָלה ְרִביִעית  ׁשְ

ים  ֶהֳחָדׁשִ ל  ִמּכָ ר  ְלַעּבֵ ֲחַז"ל  ֲחרּו  ּבָ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ֵכן  מֹו  ּכְ
ְוָקא ֶאת חֶֹדׁש ֲאָדר ְולֹא חֶֹדׁש ַאֵחר?  ּדַ

ית ֵאָלה ֲחִמיׁשִ ׁשְ

ּפּוִרים  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָצִמים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֵכן  מֹו  ּכְ
ית  ּבֵ ן  ְלֻחְרּבַ ֵזֶכר  הּוא  ׁשֶ צֹום  ֶזה  ֵאין  ֲהֵרי  ר',  ֶאְסּתֵ ֲעִנית  'ּתַ צֹום  ֶאת 
מֹו  ּכְ ֶזה  יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֵאַרע  ׁשֶ ָאסֹון  ְלֵאיֶזה  ֵזֶכר  אֹו  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
דֹוָלה  ַהּגְ ָרה  ַהּצָ ְלֵזֶכר  הּוא  ֶזה  צֹום  א  ֶאּלָ ָנם,  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַהּצֹומֹות  ָאר  ׁשְ
ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ס  ַהּנֵ ֵאַרע ָלֶהם  ָרֵאל ִלְפֵני ׁשֶ ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ רּוִיים  ּה ָהיּו ׁשְ ּבָ ׁשֶ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ּוַמּדּוַע  ָלה,  ּטְ ִהְתּבַ ָבר  ּכְ ַהּזֹו  ֵזָרה  ַהּגְ ֲהֵרי  ְוִלְכאֹוָרה  ּפּוִרים, 

ָנה? ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְצִריִכים ָלצּום ֵמָחָדׁש  ֵכן ָאנּו 

ית ִ ּשׁ ׁשִ ֵאָלה  ׁשְ

ֶלָעִתיד  ֵאר  ָ ִיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ִחיד  ַהּיָ הּוא  ֶזה  ַחג  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ְוֵכן 
ְתבּו ֲחַז"ל? ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּמֹוֲעִדים  ים  ַהַחּגִ ל  ִמּכָ
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ִביִעית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ נֹות  ּתָ ַהּמַ ֵהן  ָמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ֵכן  מֹו  ּכְ
ְוַחג  ַחג  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות 
ְרדּו  ּיָ ׁשֶ עֹות  ּפָ ַהׁשְ ְואֹוָתן  אֹורֹות  אֹוָתם  ַמִים  ָ ִמּשׁ ְויֹוְרִדים  ים  ׁשִ ִמְתַחּדְ
ּופּוִרים  ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  ל  ׁשֶ ְכִניָסָתם  ּבִ ְמָבְרִכים  ָאנּו  ְוָלֵכן  ָהֵהם,  ִמים  ּיָ ּבַ
ֵני  ִמּפְ ה",  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ַלֲאבֹוֵתינּו  ים  ִנּסִ ה  ָעׂשָ "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת 
יֹוְרִדים  ָהֵהם,  ִמים  ּיָ ּבַ ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְתַרֲחׁשּו  ׁשֶ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ אֹוָתם  ׁשֶ

ה. ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ּוְמִאיִרים ַאף 

ים  ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ ה )אסתר ט, כח(: "ְוַהּיָ ִגּלָ ּמְ תּוב ּבַ ּכָ ּוְכִפי ׁשֶ
ים ּוָבִאים ְלַעם  ׁשִ דֹוִלים ִמְתַחּדְ ים ַהּגְ ּסִ ַהּנִ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ָכל ּדֹור ָודֹור", ׁשֶ ּבְ
דֹוָלה  ַהּגְ ָהרּוָחִנית  ָהֶהָאָרה  ם  ּגַ ְוָכְך  ֵמָחָדׁש.  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּוְבאֹותֹו  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַחּדֶ ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ְרָדה  ּיָ ׁשֶ

ֵעת. 

יֵמי  ּבִ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהֶהָאָרה  ִהיא  ָמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ְלֵאיזֹו  ַדע  ּנֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָאז,  ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַלּנֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ְוֵכיַצד  ַהּפּוִרים, 

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים ַאף ָאנּו  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ּוְדָבִרים  ַמֲעלֹות 

ִמיִנית ֵאָלה ׁשְ ׁשְ

ִלְראֹות,  ַכח  ִנּוָ ּפּוִרים,  ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ּנִ ּבַ ִנְתּבֹוֵנן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ָהְיָתה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ ָצָרה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ָיִמים  אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ
ָלָיה  ּכְ ֵזַרת  ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  ְגְזָרה  ּנִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלגֹוי,  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ֵמָאז 
יֹום  ּבְ ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ
ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ַעת ַהּמֶ ַטּבַ תּוָבה ַוֲחתּוָמה ּבְ ָבר ּכְ ֵזָרה ָהְיָתה ּכְ ֶאָחד, ְוַהּגְ

ָלה.  ְלַבּטָ רּות  ֵאין ׁשּום ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּכְ
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ַהְתָחָלה  ּבַ ִנְראֹות  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ְלִאּיֹות,  ּפִ ּיֹות  ִהְתַרֲחׁשֻ ּבְ ְלֶפַתע  ה  ְוִהּנֵ
ַעם  ֵמַעל  ֵזָרה  ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ׁשֶ י  ּדַ לֹא  ְלַבד,  ּבִ ִמְקִרים  ֵצרּוף  ּכְ ִלְכאֹוָרה 
ְרׁשּות  ָנה  ְוִנּתְ ֵהֶפְך,  ֶאל  ֵמֵהֶפְך  ֵזָרה  ַהּגְ ָכה  ִהְתַהּפְ ַאף  א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵני ָיִמים ְוִאיׁש לֹא ָעַמד  ְך ׁשְ ְרצֹוָנם ְלֶמׁשֶ ּכִ ׂשֹוְנֵאיֶהם  ּבְ הּוִדים ַלֲהרֹג  ַלּיְ

הּוִדים ֲעֵליֶהם.  ַהּיְ ַחד  ּפַ ָנַפל  י  ּכִ רּו  ּיְ ִהְתּגַ ים ֵמַהּגֹוִיים  ְוַרּבִ ְפֵניֶהם  ּבִ

דֹוִלים  ים ַהּגְ ּסִ ל ַהּנִ דֹול ְמאֹד ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ּכָ נֹו סֹוד ּגָ אי ֶיׁשְ ּוְבַוּדַ
ֵהִביא  ר  ֲאׁשֶ ַהּסֹוד  ָהָיה  ָמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָעֵלינּו  לּו,  ַהּלָ ְוָהֲעצּוִמים 
ֶהָאָרתֹו  ָאמּור  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים  ָהֲעצּוִמים  ים  ּסִ ַלּנִ

ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַחּדֶ

ּוְבַמְחלֶֹקת ֵפרּוד  ּבְ ֵהם  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ָהָמן ִקְטֵרג ַעל ַעם 

ר  ֲאׁשֶ ע,  ָהָרׁשָ ָהָמן  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְמֵצאת  ָהֵאּלּו  ֵאלֹות  ְ ַהּשׁ ְלָכל  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ָהָמן'.  ּכְ ָהַרע  ָלׁשֹון  לֹוַמר  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  'ֵאין  ְוָאְמרּו:  ֲחַז"ל  אּו  ּטְ ִהְתּבַ ָעָליו 
ּוְמפָֹרד  ר  ְמֻפּזָ ֶאָחד  ַעם  נֹו  "ֶיׁשְ ָאְמרֹו:  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ִקְטֵרג  ר  ֲאׁשֶ
ָהֵאּלּו  ָבִרים  ּוַבּדְ ח(.  ג,  )אסתר  יָחם"  ְלַהּנִ ׁשֶֹוה  ֵאין  ֶלְך  ְוַלּמֶ ים...  ָהַעּמִ ין  ּבֵ
נֹו  'ֶיׁשְ  - ּוְסָבָרא  ַטַעם  ׁשּום  ְללֹא  פּוִלים  ּכְ ִלְכאֹוָרה  ְרִאים  ַהּנִ ָהָמן  ל  ׁשֶ
ָהָמן  ל  ׁשֶ ִקְטרּוגֹו  ל  ּכָ ָטמּון   - ים'  ָהַעּמִ ין  ּבֵ ּוְמפָֹרד,  ר  ְמֻפּזָ ֶאָחד,  ַעם 

ָרֵאל. ִיׂשְ ַעל ַעם 

ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ ף  ֵ ּוְמַכּשׁ ַאְסְטרֹולֹוג  ָהָיה  ָהָמן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
לּוִיים  ּתְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ְוָעְצָמָתם  ּכָֹחם  ל  ּכָ ׁשֶ ָיַדע  ְוהּוא  ָהֲאִריָז"ל, 
ׁשּום  ֵאין  ִרים  ּוְמֻחּבָ ְמֻאָחִדים  ֵהם  ר  ְוַכֲאׁשֶ יֵניֶהם,  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאְחדּות  ּבָ
ָאֶרץ. ְוָלֵכן  ַמִים ְולֹא ּבָ ָ ּשׁ כֹול ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם לֹא ּבַ ּיָ ִטין ּוְמַקְטֵרג ׁשֶ ַמׂשְ
ַעם  ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ּוְמפָֹרד',  ר  ְמֻפּזָ ֶאָחד  ַעם  נֹו  'ֶיׁשְ ְוָאַמר:  ָהָמן  יׁש  ִהְדּגִ
י  ּכִ ֶאָחד",  "ַעם  ִנְקָרִאים  ְוֵהם  ְמֻאָחִדים  ם  ִהּנָ ם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָאְמָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ
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ְוָהָיה ָראּוי  ּמּוָבא,  ּכַ דֹוָלה  ּגְ ָמה ַאַחת  ְנׁשָ ם ֵהם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ
ּוֵפרּוד,  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ רּוִיים  ׁשְ ֵהם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמֻאָחִדים,  ִלְהיֹות  ָלֶהם 

ּוְמפָֹרִדים. ִרים  ְמֻפּזָ ְוֵהם 

ְמקֹומֹות  ה  ַהְרּבֵ ּבְ רּוִיים  ּוׁשְ ִרים  ְמֻפּזָ ֵהם  ׁשֶ ָלֶהם  י  ּדַ ּלֹא  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
ֶאָחד  ַוֲחלּוִקים  ְמפָֹרִדים  ֵהם  ִניָמה  ּפְ ם  ִלּבָ ּבְ ם  ּגַ א  ֶאּלָ ֵבל,  ּתֵ ֵני  ּפְ ַעל 
לֹוַמר  ָכְך  ּבְ ָנתֹו  ְוַכּוָ ים',  ָהַעּמִ ין  'ּבֵ ְוָאַמר  ָהָמן  יְך  ִהְמׁשִ ְוָלֵכן  ֵמֲחֵברֹו. 

ים. ָהַעּמִ ִוים ְלָכל  ׁשָ ְוָלֵכן ֵהם  ָתם ַהְמֻיֶחֶדת  ְסֻגּלָ ֵטָלה  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ

ֶאָחד'  ַעם  נֹו  'ֶיׁשְ ָהָמן  ל  ׁשֶ ְטרּוגֹו  ּקִ ׁשֶ ִזיָע"א,  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ׁשֶ ָתם  ְסֻגּלָ ִהיא  ׁשֶ ֶאָחד'  ָה'ָעם  ת  ֻגּלַ ּסְ ׁשֶ רּוׁשֹו,  ּפֵ
יֵניֶהם, ְוִהיא ִנְמֵצאת  ּבֵ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ָלה ַעל ְיֵדי ַהּמַ ּטְ ם ְמֻאָחִדים – ִהְתּבַ ִהּנָ

לֹום. ְוׁשָ ָדם ַחס  ְלַאּבְ ר  ו ֶאְפׁשָ ַעְכׁשָ ְוָלֵכן  ָנה,  ׁשֵ ְבִחיַנת  ּבִ ֵעת  ּכָ

ַאף  ֵאין  ְוַאְחדּות  ְוַאֲהָבה  לֹום  ׁשָ ּבְ ְמֻאָחִדים  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ד,יז(:  )הושע  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלֶהם.  יק  ְלַהּזִ כֹול  ּיָ ׁשֶ ֶאָחד 
ֲעבֹוָדה  עֹוְבִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִאם  ֲאִפּלּו  לֹו",  ח  ַהּנַ ֶאְפָרִים  ים  ֲעַצּבִ "ֲחבּור 
ָלֶהם  יק  ְלַהּזִ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  לֹו',  ח  'ַהּנַ  - ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ֵהם  ֲאָבל  ָזָרה 

ִחים.  ּוְמַנּצְ ְלָחָמה  ַלּמִ יֹוְצִאים  א ֵהם  ֶאּלָ

לֹוַמר  ּכְ ֶאָחד'  ַעם  נֹו  'ֶיׁשְ ֵורֹוׁש:  ַלֲאַחׁשְ ְוָאַמר  ָהָמן  ִקְטֵרג  ְוָלֵכן 
ָנה  ֵ ּשׁ ּבַ ֵעת  ּכָ ִנְמֵצאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ה  ֻגּלָ ַהּסְ ִהיא  ׁשֶ זֹו  ִחיָנה  ּבְ ׁשֶ
ֵעת  ּכָ ְוָלֵכן  ּוַמְחלֶֹקת.  ֵפרּוד  ּבְ רּוִיים  ׁשְ ו  ַעְכׁשָ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָמה,  ְוַתְרּדֵ
ֶאָחד  יֹום  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַמן  ַהּזְ

ִלְצַלן.  ַרֲחָמָנא 

ְחלֶֹקת  ְוַהּמַ רּוד  ל ָהָמן ֲעָמֵלק - ֵמַהּפֵ חֹו ׁשֶ ּכֹ ל  ּכָ

ָנַבע  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֲעָמֵלק-  ל  ׁשֶ ְרעֹו  ִמּזַ ָהָיה  ָהֲאָגִגי  ָהָמן  ה  ְוִהּנֵ
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לּותֹו  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ֲעבֹוָדתֹו  ל  ּכָ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ רּוד  ֵמַהּפֵ
מֹו  ּכְ יֵניֶהם,  ּבֵ ְלָבבֹות  ּוֵפרּוד  ַמֲחלֶֹקת  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָהְיָתה  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ
ִלים  ֱחׁשָ ַהּנֶ ל  ּכָ ָך  ּבְ ב  "ַוְיַזּנֵ כה,יח(:  )דברים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ
ֲחֶנה  ַלּמַ ִמחּוץ  ּפֹוְלטֹו  ֶהָעָנן  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ָכל  ּבְ ִנְלַחם  ֲעָמֵלק  ׁשֶ ַאֲחֶריָך", 
ַהּקֶֹדׁש  ַעם  ּבְ ֲאָבל  ִליָטה,  ׁשְ ַלֲעָמֵלק  ָהְיָתה  ֶהם  ּבָ ְוַרק  ֲחָטָאיו,  ְיֵדי  ַעל 
הּוא לֹא ָהָיה  ֵני ׁשֶ לֹט, ִמּפְ תֹוְך ֶהָעָנן לֹא ָהָיה ָיכֹול ֲעָמֵלק ִלׁשְ ָהָיה ּבְ ׁשֶ
אֹוָתם  יִרים  ּוַמְסּתִ ֲעֵליֶהם  ים  ְמַכּסִ ָהיּו  בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  י  ּכִ אֹוָתם,  רֹוֶאה 
ְולֹא  יִחיִדים  ּבִ ַרק  ִהיא  ֲעָמֵלק  ל  ׁשֶ ִליָטתֹו  ׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּנּו,  ִמּמֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְכָלִלּיּות ַעם  ּבִ

ְרִפיִדם"  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֶחם  ּלָ ַוּיִ ֲעָמֵלק  בֹא  "ַוּיָ ח(:  יז,  )שמות  תּוב  ּכָ ְוָלֵכן 
ֲעָמֵלק  ַרם  ּגָ ׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ּפֵ ַעל  ז  ְלַרּמֵ ִריִדים",  "ּפְ אֹוִתּיֹות  ה  ּזֶ ׁשֶ  -
יֵניֶהם ַמֲחלֶֹקת, הּוא ָהָיה  ָהְיָתה ּבֵ ר ָרָאה ֲעָמֵלק ׁשֶ ֲאׁשֶ )כלי יקר(. ְוַרק ּכַ

 – ָרֵאל  ִיׂשְ ָחנּו  ׁשֶ ֲחָניֹות  ל  ּכָ ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ִעּמָ ֵחם  ְלִהּלָ ָיכֹול 
א  ּבָ ד  ִמּיָ ְוָלֵכן  ִסיַני.  ַהר  ִלְפֵני  ָהְיָתה  ׁשֶ ֵמַהֲחָנָיה  חּוץ  ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָחנּו 

ְרִפיִדים. ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵחם ִעם  ְלִהּלָ ְוֵהֵחל  ֲעָמֵלק 

ֲעָמֵלק,  ל  ׁשֶ ִליָטתֹו  ְ ִמּשׁ ְמֵרנּו  ְלָשׁ רֹוֶצה  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ְויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ֲעָמֵלק  ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ִלְזּכֹר  אֹוָתנּו  ַמְזִהיָרה 
אי  ַוּדַ ְך ּבְ ם, ּוִבְזכּות ּכָ ְנַאת ִחּנָ ֲחלֶֹקת ְוׂשִ ְך ִלְברַֹח ֵמַהּמַ ְזּכֹר ַעל ְיֵדי ּכָ ּנִ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ָבבֹות  ַהּלְ רּוד  ִמּפֵ נֹוֵבַע  ּכֹחֹו  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֵמֲעָמֵלק,  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ה  ִנְזּכֶ

ַהּקֶֹדׁש. ין ַעם  ּבֵ

ְלָך  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  "ָזכֹור  יז(:  כה,  )דברים  סּוק  ַהּפָ ל  ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ְוֶזה 
ֵחם  ְלִהּלָ ֲעָמֵלק  א  ּבָ ָמַתי   - ְוִתְתּבֹוֵנן  ְזכֹר  ֶרְך",  ּדֶ ּבַ ָקְרָך  ר  ֲאׁשֶ ֲעָמֵלק 
ְוִהְכִניס  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַאֲהַבת  ָנם  ְוִצּנְ ֵקְרָרם  ר הּוא  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל, ַרק  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ָכל  ּבְ ֵהר  ּזָ ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ זֹאת,  ְזּכֹר  ּתִ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ּוַמְחלֶֹקת,  רּוד  ּפֵ יֵניֶהם  ּבֵ
יּוַכל  לֹא  י  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ֵצל  ּנָ ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ּוִבְזכּות  ּוַמְחלֶֹקת,  רּוד  ִמּפֵ ּכֲֹחָך 
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ּוְבַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָך  ּבְ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָעֶליָך  לֹט  ִלׁשְ ֲעָמֵלק 
)מאור ושמש(.

כב,  ים  ְתִהּלִ ּבִ ְזמֹור  ַהּמִ ַעל  טֹוב  ׁשֹוֵחר  ִמְדַרׁש  ּבְ ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ְוֵכן 
ָרֵאל  ְלִיׂשְ ים  ָקׁשִ ָיִמים  מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ֵאין  ַחר":  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ַעל  ַח  "ַלְמַנּצֵ
ֶאָחד  ַעם  נֹו  "ֶיׁשְ ח(:  ג,  )אסתר  ָהָמן  ָאַמר  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ אֹוָתם  ּכְ ֲאֵפָלה  ּבָ ָהיּו  ׁשֶ
טז(:  ד,  )שם  ָאְמָרה  ְך,  ּכָ ר  ֶאְסּתֵ ְמָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ים",  ָהַעּמִ ין  ּבֵ ּוְמפָֹרד  ר  ְמֻפּזָ

הּוִדים".  ַהּיְ ל  ּכָ נֹוס ֶאת  ּכְ "ֵלְך 

ּכֹחֹו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ ָהַאְחדּות  ְדָעה ֶאת סֹוד  ּיָ ׁשֶ ר  ֶאְסּתֵ י  ּכִ
רַֹע  ֶאת  ָרֲאָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוצּוָקה,  ָצָרה  ל  ִמּכָ ֲעֵליֶהם  מֹר  ְוִלׁשְ ְלָהֵגן  ַרב 
נֹוס ֶאת  יק )אסתר ד, טז(: "ְלָך ּכְ ּדִ ַכי ַהּצַ ד לֹוַמר ְלָמְרּדְ ְלָחה ִמּיָ ֵזָרה, ׁשָ ַהּגְ
לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ס  ּנֵ ּוְלִהְתּכַ ְלִהְתַאֵחד  ם  ַצּוֵ ּיְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ הּוִדים",  ַהּיְ ל  ּכָ
הּוא  ׁשֶ ָהָמן  ֶאת  ח  ְנַנּצַ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ
ין  ּבֵ ְחלֶֹקת ׁשֶ רּוד ְוַהּמַ ִליָטתֹו ֵהם ֵמַהּפֵ ל ּכֹחֹו ּוׁשְ ר ּכָ ַרע ֲעָמֵלק, ֲאׁשֶ ִמּזֶ

ֵזָרה.  ַהּגְ ל  ּטֵ ְתּבַ ּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם 

אֹוָתּה ֵעת  ָרֵאל ּבְ ין ַעם ִיׂשְ ָהָיה ּבֵ לֹום ׁשֶ ָ ְזכּות ָהַאְחדּות ְוַהּשׁ ְוָאֵכן ּבִ
לּו ֵמאֹוְיֵביֶהם.  ְוִנּצְ ָרֵאל  ִיׂשְ ה ֵמַעל ַעם  ׁשָ ַהּקָ ֵזָרה  ַהּגְ ָלה  ּטְ ִהְתּבַ

ַעל  ְוֲעמֹד  הּוִדים  ַהּיְ "ִנְקֲהלּו  טז(:  ט,  )אסתר  ה  יׁשָ ַמְדּגִ ה  ִגּלָ ַהּמְ ְוָלֵכן 
הּוִדים'  ַהּיְ ְקֲהלּו  'ּנִ ׁשֶ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ַרק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמאֹוְיֵביֶהם",  ְונֹוַח  ם  ַנְפׁשָ
עֹוָלם,  ְלדֹורֹות  ְולֹוַמר  יׁש  ְלַהְדּגִ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ֵמאֹוְיֵביֶהם,  לּו  ִנּצְ ֵהם   -
ִמים  ּיָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָעְמָדה  ׁשֶ זֹאת  ִהיא  ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ַרק  ׁשֶ

ע.  ֵורֹוׁש ָהָרׁשָ ַוֲאַחׁשְ ָהֲאָגִגי  ל ָהָמן  ֵזרֹוָתיו ׁשֶ ּגְ ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ ָהֵהם, 

ׁשֹון ָזכּו ְלֵנס ּפּוִרים ַהּלָ ִמיַרת  ּוׁשְ ְזכּות ָהַאְחדּות  ּבִ

ַעל  ָהָיה  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ ָזָכה  יק  ּדִ ַהּצַ ַכי  ָמְרּדְ ה  ְוִהּנֵ
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ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ לֹום  ׁשְ ַעל  ַנְפׁשֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ָידֹו, 
ית  ּבֵ ְלַיד  יֹום  ָכל  ּבְ הֹוֵלְך  ַכי  ָמְרּדְ ָהָיה  ׁשֶ ו,ח(,  אסתר  רבה  )מדרש  ֲחַז"ל 
ְוָהָיה  ב,יא(,  )אסתר  ּה  ּבָ ה  ֵיָעׂשֶ ּוָמה  ר  ֶאְסּתֵ לֹום  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת  ֶלְך  ַהּמֶ
הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ָויֹום,  יֹום  ָכל  ּבְ ָלּה  ּדֹוֵאג  יק  ּדִ ַהּצַ ַכי  ָמְרּדְ
ל  ּכָ ְצלּו  ִיּנָ ָיְדָך  ַעל  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ַאַחת  ֶנֶפׁש  ַעל  ַעְצְמָך  מֹוֵסר  ה  ַאּתָ 'ִאם 
ּומֹוֵסר  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  אֹוֵהב  ַכי  ָמְרּדְ ָהָיה  ׁשֶ ּוִבְזכּות  ָרֵאל'.  ִיׂשְ
ל ּפּוִרים ַעל ָידֹו. דֹול ׁשֶ ס ַהּגָ ל ַהּנֵ ל ּכָ ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ֶאת ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם, ָזָכה ׁשֶ

"ּדֵֹרׁש  ַכי:  ָמְרּדְ ַעל  ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ֲחַז"ל,  ּומֹוִסיִפים 
ָהָיה  ׁשֶ זֹאת  ְזכּות  ּבִ י  ּכִ י,ב(,  )אסתר  ַזְרעֹו"  ְלָכל  לֹום  ׁשָ ְודֵֹבר  ְלַעּמֹו  טֹוב 
ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ יל ֶאת ּכָ ָרֵאל ְודֹוֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ָזָכה ְלַהּצִ אֹוֵהב ֶאת ִיׂשְ

ַזְרעֹו. לֹום ְלָכל  ּדֹוֵבר ׁשָ ְוִלְהיֹות 

ּפּוִרים,  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַלּנֵ ָזכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ מּוָבא  ְוֵכן 
ר  ֶאְסּתֵ ל  ׁשֶ מֹוָצָאּה  ֶאת  ִמּלֹוַמר  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ָהיּו  ׁשֶ ְזכּות  ּבִ
ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֵמֶאְסּתֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ַכי  ָמְרּדְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵורֹוׁש,  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ
ר  ֶאְסּתֵ "ֵאין  )אסתר(:  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶלְך.  ַלּמֶ מֹוָצָאּה  ֶאת  ּתֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ
ְך  ּכָ ְוַעל  יד",  ַתּגִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָעֶליָה  ה  ִצּוָ ַכי  ָמְרּדֳ י  ּכִ ּה...  מֹוַלְדּתָ ֶדת  ַמּגֶ
ֶאָחד  ֲאִפּלּו  יֵניֶכם  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ הּוא'  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "ָאַמר  ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ
ָהֲאָגִגי".  ָהָמן  ל  ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ִמן  יְלֶכם  ַמּצִ ֲאִני  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ זֹאת,  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ
ֶלְך,  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ זֹאת  לֹוַמר  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָנְצרּו  ְמרּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוִבְזכּות 

ּפּוִרים.  ל  דֹוִלים ׁשֶ ַהּגְ ים  ּסִ ַלּנִ ָזכּו 

ל ּלֵ ל ֶאָחד ִהְתּפַ ּכָ ׁשֶ ְזכּות   ּבִ
ס ּפּוִרים ְלּנֵ ַעל ֲחֵברֹו ָזכּו 

ַכי  ְלָמְרּדְ ָאְמָרה  ׁשֶ ר  ֶאְסּתֵ ְבֵרי  ּדִ ַעל  דֹוׁש,  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ן"  ּכֵ ָאצּום  ְוַנֲערֹוַתי  ֲאִני  ְוַאף  ָויֹום  ַלְיָלה  ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָעַלי  "ְוצּומּו 
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ְוָאְמָרה  ר  ֶאְסּתֵ ה  יׁשָ ִהְדּגִ ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה  ד,טז(,  )אסתר 

ר ָאְמָרה  ֶאְסּתֵ ר ְלָכְך הּוא ׁשֶ א ַהֶהְסּבֵ ן', ֶאּלָ 'ְוַאף ֲאִני ְוַנֲערֹוַתי ָאצּום ּכֵ
יל  ִביל ְלַהּצִ ׁשְ ן ַאְך ְוַרק ּבִ ּוֵ ִפּלֹוָתיו ְוצֹומֹוָתיו ִיְתּכַ ָכל ּתְ הּוא ּבְ ַכי, ׁשֶ ְלָמְרּדְ
ן ַאְך ְוַרק  ּוֵ ְתּכַ ְתִפּלֹוֶתיָה ְוצֹומֹוֶתיָה, ּתִ ה, ְוַאף ִהיא ּבִ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאת ֶאְסּתֵ
ל  ּכָ לּו  ִיְתַקּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  הּוִדים,  ַהּיְ ָאר  ּוׁשְ הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ָמְרּדְ ַעל 
ל ַעל ֲחֵברֹו  ּלֵ ְתּפַ ל ַהּמִ ָאְמרּו ֲחַז"ל )בבא קמא נט(: "ּכָ מֹו ׁשֶ ִפּלֹוֵתיֶהם, ּכְ ּתְ
י ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ַהּזֹאת  ה", ּכִ ִחּלָ ָבר הּוא ַנֲעֶנה ּתְ ְוהּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ
לּו  ִיְתַקּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ֲחֵברֹו  ַעל  ַרק  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ ן  ּוֵ ְוִיְתּכַ ל  ּלֵ ִיְתּפַ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ
ַעל  ַרק  ב  ָחׁשַ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַהּזֹאת  ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ ְוָאֵכן  ִפּלֹוֵתיֶהם.  ּתְ

ִמים ָהֵהם. ּיָ ּבַ ֵאְרעּו  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַהּנִ ָרֵאל ְלָכל  ִיׂשְ ָזכּו  זּוָלתֹו, 

ָרֵאל ִיׂשְ ת ַרק ַעל ַעם  ׁשֶ ר ְמַבּקֶ ֶאְסּתֵ

ּכֹה  ָזְכָתה ְלַמְדֵרָגה  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ֵורֹוׁש  ֵמֲאַחׁשְ ר  ֶאְסּתֵ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ בֹוָהה  ּגְ
ה ְוָאְמָרה )אסתר ז, ג(: "ִאם  ׁשָ ּקְ ָרֵאל, ּבִ ֵזָרה ֵמַעם ִיׂשְ ֲעִביר ֶאת ֹרַע ַהּגְ ּיַ ׁשֶ
רּוׁשֹו:  ּפֵ ׁשֶ ִתי",  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ ֶלְך טֹוב  ַהּמֶ ַעל 
לֹוַמר  ּכְ ֵאָלִתי"  "ׁשְ ֶגֶדר  ּבְ ַרק  ֶזה  ַעְצִמי  ַעל  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַעם  ַעל  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  - י'  'ְוַעּמִ ֲאָבל  ְלַבד,  ּבִ ב  ַהּלֵ ֶאֶלת  ִמׁשְ
ָהָרצֹון  ל  ּכָ ְוֶזה  י,  ּלִ ׁשֶ ִרית  ָהִעּקָ ה  ִפּלָ ְוַהּתְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶגֶדר  ּבְ ֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ

י. ּלִ ׁשֶ ְוַהֵחֶפץ 

ָיכֹול  זֹו,  ַוֲעצּוָמה  בֹוָהה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ּלְ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ְוָכתּוב 
אֹור  ֵמָחָדׁש  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יֹוֵרד  ּבֹו  י  ּכִ ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ִלְזּכֹות  ָאָדם  ל  ּכָ
ם  ֵ ֵמַהּשׁ ׁש  ּוְמַבּקֵ ָכְך  ּבְ ָחֵפץ  ׁשֶ ּוִמי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת  ַאְחדּות  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ
דֹול  ל ֶאת ָהאֹור ַהּגָ יֹום ֶזה, ּוֵמִכין ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַקּבֵ ַרְך ִלְזּכֹות ְלָכְך ּבְ ִיְתּבָ
ְך ָיכֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות  ּכָ ְיֵדי  יֹום ַהּפּוִרים, ְוַעל  ּבְ ל זֹאת  ה, זֹוֶכה ְלַקּבֵ ַהּזֶ
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ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ זֹו  ֲחׁשּוָבה  ה  ִמּדָ ֶאת  ִלְקנֹות 
ּה.  ּלָ ּכֻ

יִנים ל ַהּדִ ִקים ּכָ ַמּדּוַע ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות ִנְמּתָ

ָיִמים,  אֹוָתם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ְזכּות ָהַאְחדּות  ּבִ ה  ְוִהּנֵ
ּפּוִרים. ל  ְוָהֲעצּוִמים ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַלּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָזכּו 

ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ד(,  תענית  )ליה"ל  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
יָלה  ָרֵאל ּוַמּצִ יִנים ֵמַעל ַעם ִיׂשְ ל ַהּדִ יָקה ֶאת ּכָ ָרֵאל ַמְמּתִ ין ַעם ִיׂשְ ּבֵ ׁשֶ
ל  ּכָ ִנְקָרִאים  ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִהיא  ַרע,  ל  ִמּכָ אֹוָתם 
תּוב:  ּכָ מֹו ׁשֶ מּוִרים, ְוֵאין ֲעֵליֶהם ׁשּום ִקְטרּוג, ּכְ יִקים ּגְ ָרֵאל ַצּדִ ַעם ִיׂשְ
ו  ַיְחּדָ ם  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ יִקים",  ַצּדִ ם  ּלָ ּכֻ ְך  "ְוַעּמֵ
ֵאיָנם  ִאם  ֲאִפּלּו  יִקים,  ַצּדִ ִמיד  ּתָ ִנְקָרִאים  ֵהם   - לֹום  ּוְבׁשָ ַאְחדּות  ּבְ
ְטהֹוִרים,  ִמיד  ּתָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ָלִלּיּות  ּכְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלָכְך,  ּוְראּוִיים  ִאים  ַזּכָ

ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ יִקים  ַצּדִ ִמיד  ּתָ ִנְקָרִאים  ְוֵהם 

ְך  ּלָ "ּכֻ ז(:  ד,  )שיר השירים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא  ְוֵכן 
ַאְחדּות  ּבְ ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ רּוׁשֹו,  ּפֵ ׁשֶ ְך",  ּבָ ֵאין  ּומּום  ַרְעָיִתי  ָיָפה 
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָלל  ּכְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ֵאין  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ְך',  ּבָ ֵאין  'ּומּום  ָאז  לֹום,  ְוׁשָ
ּוְכמֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ַעל  ַרק  א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ַעל 
ָרָאה  ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ָאֶון  יט  ִהּבִ "לֹא  כא(:  כג,  )במדבר  סּוק  ּפָ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ם  ַאּתֶ ׁשֶ ּכְ רּוׁשֹו,  ּפֵ ׁשֶ ּבֹו",  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  ִעּמֹו  ֱאלָֹקיו  ָרֵאל ה'  ִיׂשְ ּבְ ָעָמל 
ָלל  ל ּכְ ּכֵ יט ּוִמְסּתַ רּוְך הּוא ַמּבִ דֹוׁש ּבָ ַאֲהָבה ְוֵרעּות, ֵאין ַהּקָ ְמֻאָחִדים ּבְ

ֲעוֹונֹוֵתיֶכם. ַעל 

ֵמֲעֵליֶהם,  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  יָקה  ַמְמּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ְוָלֵכן 
ֵאין  ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ם  ְוֶנְחּתַ ב  ְכּתַ "ּנִ ׁשֶ ַעד  ְמאֹד  ה  ָקׁשָ ֵזָרה  ַהּגְ ִאם  ְוַאף 
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ין  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ן  ּכֵ י  ּפִ ַעל  ַאף  ח(,  ח,  )אסתר  יב"  ְלָהׁשִ
כֹול  ּיָ ׁשֶ יק  ַמּזִ ׁשּום  ְוֵאין  ֵמֲעֵליֶהם,  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּוְלַקְטֵרג ַעל ַעם  ְלִהְתָקֵרב 

ה )אסתר  ִגּלָ ּמְ תּוב ּבַ ּכָ ַפת ֱאֶמת", ֶאת ָמה ׁשֶ י ֶזה ְמָבֵאר ַה"ּשְׂ ְוַעל ּפִ
יׁשּו  ִהְרּגִ ֵהם  ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ם',  ַנְפׁשָ ַעל  'ְוֲעמֹד  הּוִדים  ַהּיְ ִנְקֲהלּו  טז(:  ט, 

ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ יעּו  ִהּגִ ֵהם  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ  - ׁש  ַמּמָ ַאַחת  ֶנֶפׁש  מֹו  ּכְ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ
ה  ַהּזֶ קֹום  ַלּמָ יֵניֶהם,  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל 
ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוָלה,  ּגְ ַאַחת  ֶנֶפׁש  ם ֵהם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּבֹו  ׁשֶ
ְבִעים  "ׁשִ א,ה(  )שמות  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל  תּוב  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ו(:  ד,  רבה  )ויקרא 

ַנְפׁשֹות  ל  ּכָ "ְוֶאת  תּוב  ּכָ ו(  לו,  )שם  ו  ֵעׂשָ ֵאֶצל  ְוִאּלּו  יחיד(,  )בלשון  ֶנֶפׁש" 
ָמה ַאַחת  ם ֵהם ְנׁשָ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ֵני ׁשֶ יתֹו" )בלשון רבים(, ִמּפְ  ּבֵ

דֹוָלה.  ּגְ

פּוִרים ּבְ ִלְזּכֹות ְלַאְחדּות  ֵדי  ּכְ ר  ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ג(,  יבום  )הלכות  ִזיָע"א  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ֲעִנית  יֹום ּתַ ָנה ִלְפֵני ּפּוִרים ּבְ ָכל ׁשָ ָרֵאל ְלִהְתַעּנֹות ְוָלצּום ּבְ ל ִיׂשְ ַעל ּכָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ ֵזָרָתם  ִמּגְ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ְענּו  נֹוׁשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ר,  ֶאְסּתֵ
ָלצּום  ְצִריִכים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה  ע,  ָהָרׁשָ ֵורֹוׁש  ַוֲאַחׁשְ ָהֲאָגִגי  ָהָמן 

ר. ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ ָנה ֵמָחָדׁש ֶאת צֹום  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשּוב 

ל  ְלַבּטֵ ִהיא  ֲעִנית  ְוַהּתַ ַהּצֹום  ל  ׁשֶ תֹו  ֻגּלָ ּסְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּזֹאת  ׁשֶ א  ֶאּלָ
ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּוְלַהְרּבֹות  ִריבֹות,  ְוַהּמְ ְחלֹוקֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת 
ַהּצֹום  ְך,  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ נז.  מֹוֲהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם 
ֵניֶהם  ׁשְ י  ּכִ יז(,  )ברכות  ן  ָקְרּבַ מֹו  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ב  ֶנְחׁשָ ֲעִנית  ְוַהּתַ
ֲחַז"ל  ּמּוָבא ּבַ ְחלֹוקֹות ּכַ ל ַהּמַ ל ֶאת ּכָ לֹום ּוְלַבּטֵ ֵדי ְלַהְרּבֹות ׁשָ ִאים ּכְ ּבָ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

334

עֹוָלם,  ּבָ לֹום  ׁשָ ים  עֹוׂשִ ֵהם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָלִמים"  "ׁשְ ִנְקָרִאים  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ֲעוֹונֹוָתיו. ְך זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְמִחיַלת  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל 

ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוִהְתַעּנּו  ָצמּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן 
ַהּמֹוֵעד  חֹל  ּוִביֵמי  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ֶזה  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְרצּוִפים,  ָיִמים 
ד,  )אסתר  ַכי.  ְרּדֳ ִמּמָ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ר  ֶאְסּתֵ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַאֲחָריו,  ּלְ ׁשֶ
ן",  ּכֵ ָאצּום  ְוַנֲערֹוַתי  ֲאִני  ְוַאף  ָויֹום  ַלְיָלה  ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ָעַלי  "ְוצּומּו  טז( 
ִריבֹות  ְוַהּמְ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ִבים  ַחּיָ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ִמיד  ר ִמּכָֹחם ָרָצה ָהָמן ְלַהׁשְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ין ַעם ִיׂשְ אֹוָתם ָיִמים ּבֵ ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ְוַלֲהרֹג ֶאת 

לּו  ּטְ ִהְתּבַ ָיִמים,  אֹוָתם  ּבְ ְוִהְתַעּנּו  ָצמּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל 
ְך  ַעל ְיֵדי ּכָ לֹום ְוַאְחדּות, ׁשֶ יֵניֶהם ְוֵהם ָזכּו ְלׁשָ ָהיּו ּבֵ ְחלֹוקֹות ׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ

ּפּוִרים. ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ס  ַהּנֵ ל  ּכָ ָהָיה 

ְזּכֹר  ּנִ ֵדי ׁשֶ ר, ּכְ ַתֲעִנית ֶאְסּתֵ ָנה ֵמָחָדׁש ּבְ ָכל ׁשָ ְוֵזֶכר ְלָכְך ָאנּו ָצִמים ּבְ
ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ים  ּסִ ַלּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ּבִ ַרק  ׁשֶ ֵהיֵטב 
ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ֵמָחָדׁש  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָאנּו  ַאף  ה  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּפּוִרים, 
ל ֶאת ָהאֹור  ה ְלַקּבֵ ְך ִנְזּכֶ יֵננּו, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ׁש ּבֵ ּיֵ רּוִדים ׁשֶ ְחלֹוקֹות ְוַהּפֵ ַהּמַ

ֵאּלּו.  ָיִמים  ּבְ ָנה ֵמָחָדׁש  ׁשָ ָכל  ּבְ ּיֹוֵרד  ׁשֶ ּפּוִרים  ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ

ֵזָרה ַהּגְ לּו ֶאת  ּטְ ּבִ ָקִלים  ְ  ַהּשׁ
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ י ֵהם ִאֲחדּו  ּכִ

נֹוְתִנים  ָאנּו  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ )הלכות ברכת הראיה ד(,  ּומֹוִסיף מֹוַהְרָנ"ת 
ֶקל',  ֶ ַהּשׁ ְלַמֲחִצית  'ֵזֶכר   - ְצָדָקה  ַהּפּוִרים  יֹום  ִלְפֵני  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ָזכּו  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ַהְמַאֵחד  ַהּגֹוֵרם  ָהיּו  ָקִלים  ְ ַהּשׁ י  ּכִ
ְלָהָמן  ָאְמרּו  ׁשֶ יג(  )מגילה  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ ס  ַלּנֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
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ָקֶליָך',  ִלׁשְ ְקֵליֶהם  ׁשִ ָקְדמּו  ָבר  'ּכְ  - ֶסף  ּכֶ ר  ּכַ ּכִ ֲאָלִפים  ֶרת  ֲעׂשֶ ַקל  ָ ּשׁ ׁשֶ
ָרֵאל ֶאת ָהָמן. ִיׂשְ חּו  ִנּצְ ּוְבכַֹח ֶזה 

דֹול,  ָרֵאל ּכֹה ּגָ ל ַעם ִיׂשְ ָקִלים ׁשֶ ְ ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ַמּדּוַע ּכַֹח ַהּשׁ
ָקִלים ָהֵאּלּו ְלָהֵגן  ְ ָרֵאל, ְוֵכיַצד ָיְכלּו ַהּשׁ ל ַעם ִיׂשְ לּו ּכָ ְזכּוָתם ִנּצְ ּבִ ַעד ׁשֶ

ע?  ל ָהָמן ָהָרׁשָ ֶסף ׁשֶ ַהּכֶ רֹות  ּכְ ּכִ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל ַעם 

ַעם  ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ֶאת  לּו  ִסּמְ ָקִלים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ הּוא,  ְלָכְך  ר  ַהֶהְסּבֵ א  ֶאּלָ
ר ֵהִגינּו ֲעֵליֶהם  יֵניֶהם, ְוָלֵכן ֵהם ֲאׁשֶ ְרמּו ְלַאְחדּות ּבֵ ר ּגָ ָרֵאל ְוֵהם ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ה ְטָעִמים: ּמָ ִמּכַ ְוזֹאת  ע,  ל ָהָמן ָהָרׁשָ ֵזרֹוָתיו ׁשֶ ִמּגְ ילּו אֹוָתם  ְוִהּצִ

זֹוֵכר  הּוא  ָכְך  ּבְ ֶקל,  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  נֹוֵתן  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ְוֶזהּו  ֵלם.  ׁשָ ִנְהֶיה  הּוא  ֵרֵעהּו  ִעם  ַיַחד  ְוַרק  ֵחִצי,  ַרק  ִהּנֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ׁשֶ
ֲחֵברֹו,  ֶאת  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין 
א ְלַמֲחִצית ְוַרק ַעל  ב ֶאּלָ ר הּוא ְלַבּדֹו ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ י הּוא ֵמִבין ׁשֶ ּכִ

ֵלמּות.  ְ ַלּשׁ ָיכֹול ָלבֹוא  ְיֵדי ֲחֵברֹו הּוא 

ֵלם,  ׁשָ ֶקל  ׁשֶ ְולֹא  ֶקל  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ְוָקא  ּדַ ֵהִביאּו  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹאת 
ָרֵאל  ְכָלל ִיׂשְ לּוָיה ּבִ ֵלמּותֹו ּתְ ל ׁשְ ּכָ ל ֶאָחד ִיְזּכֹר ֵהיֵטב ׁשֶ ּכָ ֵדי ׁשֶ ְוזֹאת ּכְ
ָכְך  ּבְ לּוָיה  ּתְ ּלֹו  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְוָכל  דֹול,  ַהּגָ ָלל  ַהּכְ ִמּתֹוְך  ָרט  ּפְ ַרק  ְוהּוא 
ָכְך  ּבְ לּו  ּכְ ְוִיְסּתַ ִיְתּבֹוְננּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָלל,  ּכְ ּבַ ְתַאֵחד  ּיִ ׁשֶ

ְוַאְחדּות.  לֹום  ְלׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ָיבֹואּו  אי  ַוּדַ ּבְ

יר  "ֶהָעׁשִ טו(:  ל,  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר  ֶקל  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ִמְצַות  ּבְ ְוָלֵכן 
ַעל  יר  ֶהָעׁשִ ֶאה  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ַיְמִעיט",  לֹא  ל  ְוַהּדַ ה  ַיְרּבֶ לֹא 
ֵיׁש  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ן,  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ּנּו  ִמּמֶ ֶסף  ּכֶ יֹוֵתר  ָנַתן  הּוא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ֶהָעִני 
ֵדי  ּכְ ִהיא  ָקִלים  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָרָתם  ַמּטְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ן.  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֵחֶלק  יֹוֵתר  לֹו 
הּוא  ָעלּול  יֹוֵתר,  ן  ִיּתֵ יר  ֶהָעׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוִאּלּו  ְוַאְחדּות,  ְלַאֲהָבה  ְלָהִביא 
ַיְפִסידּו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּנּו,  ִמּמֶ חֹות  ּפָ ַתן  ּנָ ׁשֶ ֶהָעִני  ַעל  ָכְך  ּבְ אֹות  ְלִהְתּגָ
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ַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹואּו  ֵדי ׁשֶ ֶוה ּכְ ׁשָ נּו ּבְ ם ִנּתְ ּלָ ָרָתם. ְוָלֵכן ּכֻ ָקִלים ֶאת ַמּטְ ְ ַהּשׁ
ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ְוַאֲהָבה  ם ְלַאְחדּות  ּלָ ּכֻ

ֶהם  ַרת ְצָדָקה ִלְקנֹות ּבָ ם ַמּטְ ָקִלים ָהיּו ְלׁשֵ ְ ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ֵני: ִמּפְ ַטַעם ׁשְ
ָתּה  ָדָקה ְסֻגּלָ ה ִמְצַות ַהּצְ ׁש, ְוִהּנֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ טֶֹרת ּבְ נֹות ְוַהּקְ ְרּבָ ֶאת ַהּקָ
ה ְצָדָקה  ָאְמרּו ֲחַז"ל )אבות ב, ז(: 'ַמְרּבֶ מֹו ׁשֶ לֹום ְוַאְחדּות, ּכְ ְלַהְרּבֹות ׁשָ
ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְצָדָקה  ְנִתיַנת  ּבִ ָהָאָדם  ה  ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ּוְכָכל  לֹום'.  ׁשָ ה  ַמְרּבֶ
ת  ׁשּו ְלצֶֹרְך ְקִנּיַ ּמְ ָקִלים ׁשִ ְ מֹו ֵכן ַהּשׁ ָרֵאל. ּכְ ל ִיׂשְ לֹום ְוַאֲהָבה ִעם ּכָ ְלׁשָ
ֵהם  ּום ׁשֶ ָלִמים, ִמּשׁ ֵהם ִנְקָרִאים ׁשְ ֲעֵליֶהם ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

ְחּתֹוִנים. ְוַהּתַ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  ּבָ לֹום  ֵדי ַלֲעׂשֹות ׁשָ ּכְ ִאים  ּבָ

ֵדי  ּכְ ָאה  ּבָ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ טֶֹרת,  ַהּקְ ת  ְקִנּיַ ְלצֶֹרְך  ׁשּו  ּמְ ׁשִ ָקִלים  ְ ַהּשׁ ְוֵכן 
ין  ּבֵ יֹוֵתר  ּבְ ג  ַהְמַפּלֵ ַהּגֹוֵרם  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהַרע  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ַעל  ר  ְלַכּפֵ

ְתבּו ֲחַז"ל )ערכין טו(. ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ

לֹום  ְוׁשָ דֹוָלה ְמאֹד ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות  ּגְ ָקִלים  ְ ל ַהּשׁ ָתם ׁשֶ ְוָלֵכן ְסֻגּלָ
ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָאנּו  ַאף  נֹוְתִנים  ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ
לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ֶקל',  ֶ ַהּשׁ ְלַמֲחִצית  'ֵזֶכר  ְצָדָקה  ּפּוִרים 

ֵאּלּו.  דֹוִלים  ּגְ ָיִמים  ּבְ

י הּוא  ּכִ ְוָקא ֶאת ֹחֶדׁש ֲאָדר -  ּדַ ִרים  ְמַעּבְ
ְוַאְחדּות לֹום  ל ְלׁשָ ְמֻסּגָ

ְוָקא  ּדַ ִרים  ְמַעּבְ ַמּדּוַע  ג(,  ר"ח  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת  ְמָבֵאר  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ִעּבּור  ת  ִסּבַ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ם,  ּלָ ּכֻ ים  ֶהֳחָדׁשִ ל  ִמּכָ ֲאָדר  חֶֹדׁש  ֶאת 
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ַהַחּמָ י  ָחְדׁשֵ ל  ׁשֶ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ֵדי  ּכְ הּוא  ַהחֶֹדׁש 
הּוא  ּוְמקֹורֹו  ְרׁשֹו  ׁשָ ֶזה  ְוָדָבר  דּוַע.  ּיָ ּכַ ָבָנה  ַהּלְ י  ָחְדׁשֵ ִמְנַין  ִעם  ִוים  ׁשָ

ָבָנה.  ַהּלְ ּוְפָגם  עּוט  ִמּמִ
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ָבָנה ָרְצָתה  י ַהּלְ ּכִ ֲחלֶֹקת,  ָגם ַהּמַ ּפְ ַעְצמֹו הּוא  ּבְ ֵרַח  ַהּיָ ּוְפָגם ִמעּוט 
ה  ְוִהּנֵ אֹוָתּה,  ִמֵעט  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ְמקֹום  ּבִ ִלְמלְֹך 
ִריבֹות  ַהּמְ ל  ּכָ לֹות  ְלׁשְ ּתַ ּוִמׁשְ נֹוְבעֹות  ָבָנה  ַהּלְ ל ִמעּוט  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָגם  ֵמַהּפְ

ֲאִריָז"ל. ּבָ ּמּוָבא  ּכַ עֹוָלם  ּבָ ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְחלֹוקֹות  ְוַהּמַ

ֲאָדר,  חֶֹדׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ הּוא  זֹאת  ן  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ ל  ַהְמֻסּגָ ַמן  ַהּזְ ְוָלֵכן 
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ַהַחּמָ י  ָחְדׁשֵ ִעם  ָבָנה  ַהּלְ י  ָחְדׁשֵ ֶאת  ִוים  ַמׁשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ

עֹוָלם. ּבָ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ת  ּוָבָאה ִמּדַ ֶכת  ִנְמׁשֶ

תֹו  ְקִלּפָ ִמְתעֹוֶרֶרת  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ּבְ ֵמָחָדׁש  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ עֹוד,  ּומּוָבא 
ְך ָאנּו  ּום ּכָ ָרֵאל, ּוִמּשׁ ַעם ִיׂשְ ל ָהָמן ֲעָמֵלק ַלֲעׂשֹות ַמֲחלֶֹקת ּוֵפרּוד ּבְ ׁשֶ
ְלַהְכִניעֹו  ְכֵדי  ּבִ ּוְבַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ִעְנְיֵני  ּבְ ֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ים  ַמְרּבִ
ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָנה  ָ ַהּשׁ ֶאת  ר  ְלַעּבֵ ָראּוי  ֲאָדר  חֶֹדׁש  ּבְ ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן  לֹו.  ּוְלַבּטְ
ֲחלֶֹקת ַעל  ָגם ַהּמַ ּקּון ּפְ ָנה ּתִ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ה ּבְ י ּבֹו ַנֲעׂשֶ ָנה, ּכִ ָ י ַהּשׁ ָחְדׁשֵ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוַאֲהָבה  ְרּבֹות ַאְחדּות  ַהּמַ ּבֹו,  ַהּנֹוֲהגֹות  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְיֵדי 

ֵדי  ּכְ ְמָחה -  ׂשִ ּבְ ים  ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ ִמּשׁ
ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ָיִמים ֵאּלּו, ּכְ ְמָחה ּבְ ׂשִ ּוּו ֲחַז"ל ְלַהְרּבֹות ּבְ ּצִ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
ְכֵדי ִלְזּכֹות  ְמָחה", ְוזֹאת ּבִ ׂשִ ים ּבְ ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ ֲחַז"ל )תענית כט(: "ִמּשׁ
ֵמַח ְואֹוֵהב ֶאת  ר ָהָאָדם ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ לֹום ְוַאְחדּות. ִמּפְ ְך ְלׁשָ ּכָ ְיֵדי  ַעל 
ַקּלּות  א ּבְ ַעְצבּות הּוא ּבָ רּוי ּבְ ר ָהָאָדם ׁשָ ֲאׁשֶ ם, ְוִאּלּו ּכַ ּלָ ִרּיֹות ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

ֵני ָהָאָדם.  ּבְ ּוְקֵפדֹות ַעל  ּוַמְחלֹוקֹות  ִלְמִריבֹות 

ְלהֹוִציא  ְבעֹו  ּטִ ׁשֶ ּום  ַהּשׁ ֶצַמח  ַעל  )מסכת שבת(,  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְוֵכן  ב.  ַהּלֵ ַח ֶאת  ּמֵ ׂשַ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ "י:  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש  ּוְלַהְכִניס ַאֲהָבה,  ִקְנָאה 
ְלעֹוָלם  לֹום  ׁשָ א  ּבָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְיֵדי  'ַעל  יג(:  )מריבה  ּדֹות  ַהּמִ ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ
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ֲאָדר  חֶֹדׁש  ּבְ ְוָלֵכן  עֹוָלם'.  ּבָ ּוַמְחלֶֹקת  ְמִריָבה  א  ּבָ ַעְצבּות  ְיֵדי  ְוַעל 
ה  ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ִיְזּכֶ י ַעל ְיֵדי ַהּשִׂ ָנה, ּכִ ָ ל ַהּשׁ ְמָחה יֹוֵתר ִמּכָ ׂשִ ים ּבְ ַמְרּבִ

חֶֹדׁש ֶזה. ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ֶאת זֹאת  ְוַאְחדּות ׁשֶ לֹום  ְלׁשָ ָהָאָדם 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמָחה,  ְלׂשִ ְיֵדי ָהַאְחדּות זֹוֶכה ָהָאָדם  ְלֵהֶפְך - ַעל  ְוֵכן 
ַמח",  ִיׂשְ יִקים  ַצּדִ "אֹור  יג, ט(:  )משלי  סּוק  ַהּפָ ַעל  )סא(  ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן  ּבְ
זֹוִכים  ֵהם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך  ָפׁשֹות  ַהּנְ ִצים  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ְלׂשִ

יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ִקים  ִנְמּתָ פּוִרים  ּבְ ָנה  ָכל ׁשָ ּבְ

ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ צדיק(,  )פרי  ִזיָע"א  ִלין  ּבְ ִמּלֻ ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ר'  ָהרה"ק  ַתב  ּכָ
ל  ׁשֶ ה  ּדָ ְוַהּמִ ָלּה,  ַהְמֻיֶחֶדת  ָרָעה  ה  ִמּדָ ָנּה  ֶיׁשְ ה  ֻאּמָ ָכל  ּלְ ׁשֶ ֵמַרּבֹוָתיו 
ַעל  ָהֵהם  ָיִמים  ּבְ זֹו  ה  ִמּדָ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ְוָלֵכן  ַעִין",  "ָצרּות  ת  ִמּדַ ִהיא  ָרס  ּפָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  ָהָמן  ל  ׁשֶ ִקְטרּוגֹו  ָנַבע  ּוִמּכָֹחּה  ם,  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ָלה  ּטְ ִהְתּבַ יֵניֶהם  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ זֹאת  נּו  ּקְ ּתִ ּוְכׁשֶ

ֵזָרה. ַהּגְ ל  ּכָ

ַהּפּוִרים,  יֵמי  ּבִ לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ אֹור  יֹוֵרד  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּזֹו  ָהַאְחדּות  ׁשּוב  ה  ּלָ ִמְתּגַ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ֶאת  יק  ְלַהְמּתִ ַהּפּוִרים  יֹום  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  דֹול  ּגָ ְוָלֵכן  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  ּבְ ָהָאָדם ָצִריְך ֵהן  ָכל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ּבְ ע  ׁשַ ּוְלִהּוָ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ל  ּכָ ִעם  ּוְבַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ ָהָאָדם  ֵלל  ּכָ ּיִ ׁשֶ הּוא  ְלָכְך  ַנאי  ַהּתְ ֲאָבל 
ֵלל  ּכָ ּיִ ֵלב ֶאָחד. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ יֹום ַהּפּוִרים, ּכְ ָרֵאל ּבְ ַעם ִיׂשְ
ֵמֲאֵליֶהם,  יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ קּו  ִיְמּתָ ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ל  ׁשֶ ֶזה  ּוְביֹום  יִנים.  ַהּדִ ל  ּכָ ָלל  ּכְ ׁשֹוִרים  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְכָלִלּיּות  ּבִ י  ּכִ
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ֶרְך  ְוַהּדֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ָלל  ּכְ ל  ׁשֶ ֻמְפָלא  אֹור   – ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ה  ּלֶ ִמְתּגַ ּפּוִרים 
ָרֵאל. ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ְוָהַאְחדּות ִעם  ְיֵדי ָהַאֲהָבה  ּבֹו ִהיא ַרק ַעל  ֵלל  ְלִהּכָ

ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ  - ָהַאְחדּות  ַסְמָמֵני  ּבְ ֶזה  יֹום  ּבְ ים  ַמְרּבִ ָאנּו  ְוָלֵכן 
ְוַעל  ֶזה,  יֹום  ּבְ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  ְכֵדי  ּבִ ָלֶאְביֹוִנים,  נֹות  ּוַמּתָ
ְוַלְיׁשּועֹות  ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ ה  ּלֶ ְתּגַ ַהּמִ דֹול  ַהּגָ ָלאֹור  ִלְזּכֹות  ֶזה  ְיֵדי 

ָנה. ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ

ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ַמּדּוַע ַחג ַהּפּוִרים הּוא 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ִויֵמי  ֵטל  ְלִהּבָ ֲעִתיִדים  ַהּמֹוֲעִדים  ל  "ּכָ ֲחַז"ל:  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה 
ָעִתיד  ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ֶזה  אֹור  י  ּכִ ְלעֹוָלם".  ֵטִלים  ּבְ ֵאיָנם  ַהּפּוִרים 
ַאְחדּות  ִלְהיֹות  ֲעִתידֹות  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּלֹות  ְלִהְתּגַ

ָאְמרּו ֲחַז"ל.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ין  ּבֵ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְוַאֲהָבה 

ָעִתיד  ֵאינֹו  ר  ֲאׁשֶ ִחיד  ַהּיָ הּוא  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהּמֹוֵעד  ְוָלֵכן 
ַאְחדּות  ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  י  ּכִ ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ל  ּטֵ ְלִהְתּבַ

ְויֹום. ָכל יֹום  ּבְ ה  ַהּזֶ ה ָהאֹור  ּלֶ ִיְתּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ין ַעם  ּבֵ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ

ּוַבּיֹום  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ל  ׁשֶ ָהאֹור  הּוא  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ֶזה  אֹור  ְוָלֵכן 
ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ִאיר  ּיָ ׁשֶ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ָהאֹור  ֵמִאיר  ַהּפּוִרים 
ֵלמּות  ׁשְ ִאיר ּבִ ּיָ י ֶזה ָהאֹור ׁשֶ ל, ּכִ ּטֵ ה ָעִתיד ְלִהְתּבַ ְך ֵאין ַהַחג ַהּזֶ ֵני ּכָ ּוִמּפְ

ְויֹום. ָכל יֹום  ּבְ ֶלָעִתיד ָלבֹוא 

ֵלל  ִיּכָ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ אֹותֹו  ל  ְלַקּבֵ ֶרְך  ְוַהּדֶ
ְיֵדי  ְוַעל  ַהּפּוִרים.  יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ
ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  ה  ְוִיְזּכֶ יִנים,  ַהּדִ ל  ּכָ ֵמָעָליו  ְתקּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ה  ִיְזּכֶ ֶזה 

ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ
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פּוִרים ּבְ מֹו  ּכְ ים ַאְחדּות  ּפּוִרים ַמְרּבִ ַהּכִ יֹום  ּבְ

בֹוּהַ  ּגָ ּיֹום ַהּפּוִרים הּוא יֹוֵתר  דֹוׁש )תיקוני זהר כא(, ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ תּוב  ּכָ
מֹו  ּכְ  - -ּפּוִרים  ּכְ ַרק  הּוא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  י  ּכִ ּפּוִרים,  ַהּכִ ִמּיֹום  ְוַנֲעֶלה 
ּפּוִרים.  ּיֹום ַהּכִ בֹוָהה ַהּמִ ּפּוִרים - ַאְך יֹום ַהּפּוִרים ַעְצמֹו ַמֲעָלתֹו יֹוֵתר ּגְ

ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ׁשֶ ְוַהּקֶ כּות  ּיָ ַ ַהּשׁ ָמה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה 
ִני,  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ַעל  ֶאָחד  ְקרּוִיים  ֵהם  ׁשֶ ָהֵאּלּו,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ
ִמּיֹום  בֹוָהה  ּגְ יֹוֵתר  ַהּפּוִרים  יֹום  ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֵיׁש  ּוְביֹוֵתר 

ָרֵאל. ִיׂשְ ל  ֲעֹונֹוֵתיֶהם ׁשֶ ל  ּכָ ִרים  ּפְ ּבֹו ִמְתּכַ ר  ּפּוִרים ֲאׁשֶ ַהּכִ

ּוְטָעִמים: ה ִסּבֹות  ּמָ ִמּכַ ְלָכְך הּוא  אּור  ְוַהּבֵ

לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  הּוא  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ּוַמהּותֹו  ִעְנָינֹו  ל  ּכָ ִראׁשֹון:  ַטַעם 
ל ָטֳהַרת ּכָ ֵכן  ּוְכמֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְוֵרעּות 

לֹום ְוַאְחדּות  ׁשָ לּוָיה ּבְ ּפּוִרים ַאף ִהיא ּתְ יֹום ַהּכִ ּוְמִחיַלת ָהֲעוֹונֹות ּבְ
ָבֵאר ָהָרָמ"ק )סידור הרמ"ק שער עבודת יום  ּמְ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ל ִיׂשְ ין ּכָ ר ּבֵ ֲאׁשֶ
ֶאת  ְלַרּצֹות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָבִרים,  ּדְ ל  ׁשֶ סֹוָדם  י  ּפִ ַעל  הכיפורים(, 

ּפּוִרים  ּיֹום ַהּכִ ְתבּו ֲחַז"ל )יומא פה( ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּפּוִרים, ּכְ ֲחֵברֹו ִלְפֵני יֹום ַהּכִ
ֲעֵברֹות  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ְוֵאינֹו  קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ַעל  ַרק  ר  ְמַכּפֵ

ס ֶאת ֲחֵברֹו.  ִויַפּיֵ ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַעד  ּבֵ ׁשֶ

ס  ּוְלַפּיֵ ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ׁש  ְלַבּקֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ְוָלֵכן 
ל  י סֹוָדם ׁשֶ ּפִ ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּפּוִרים,  ַהּכִ ֶעֶרב יֹום  ּבְ ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו 
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָכְך  ּבְ לּוָיה  ּתְ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ָטֳהָרָתם  ל  ּכָ ָבִרים,  ּדְ

יֹום ֶזה. ּבְ ַאְחדּות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ְצִריִכים  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאּלּו,  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ֲחַז"ל  וּו  ִהׁשְ ְוָלֵכן 
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לֹוֵמד  ְבָיכֹול  ּכִ הּוא  ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ְוֵרעּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַאְחדּות  ל  ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ּבְ פַֹעל  ּבְ ים  ַמְרּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבֹו  ׁשֶ ַהּפּוִרים  ִמּיֹום 

ְוֵרעּות.

ְוׁשֹוְלִחים  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ִסים  ְמַפּיְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ פּוִרים  ּבְ ם  ּגַ ְוָלֵכן 
ים  ּוַמְרּבִ ָלֶאְביֹוִנים,  נֹות  ַמּתָ ְונֹוְתִנים  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ
ַאף  ַוֲעוֹונֹוָתיו,  ֲחָטָאיו  ל  ּכָ ָאָדם  ְלָכל  ִרים  ּפְ ִמְתּכַ  - ְוַאְחדּות  לֹום  ׁשָ ּבְ

ַלֲחֵברֹו.  ין ָאָדם  ּבֵ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות 

ָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי  ת ַאֲהַבת ִיׂשְ יֹום ּפּוִרים זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִמּדַ ִני: ּבְ ַטַעם ׁשֵ
ֵמַאֲהָבה  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַאֲהָבתֹו 
יֹוֵתר  הּוא  ֶזה  יֹום  ְוָלֵכן  ִלְזֻכּיֹות,  לֹו  ִכים  ִמְתַהּפְ ְזדֹונֹות  ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ִכים ִלְזֻכּיֹות. ּבֹו ַרק ִנְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו ְוֵאיָנם ִמְתַהּפְ ּפּור ׁשֶ בֹוּהַ ִמּיֹום ּכִ ּגָ

ַמח  ׂשְ ְבֵרי ַה"ּיִ י ּדִ יֹום ֶזה ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ִהיא ַעל ּפִ ֶרְך ִלְזּכֹות ּבְ ְוַהּדֶ
ה ָהָאָדם  עֹוׂשֶ ׁשּוָבה ׁשֶ ם ּתְ ּה ּגַ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ִהּנָ ּתְ ַתב ׁשֶ ּכָ ָרֵאל", ׁשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל,  ּזֹוֶכה ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ִיׂשְ
ָצרֹות  ְיהּוִדים  ה  ַהְרּבֵ ּכֹה  סֹוְבִלים  ַוֲחָטָאיו  ֲעוֹונֹוָתיו  ּבַ ׁשֶ ִמְתּבֹוֵנן  הּוא 
אי  ַוּדַ ּבְ ים ׁשֶ ֲחָטָאיו ַהְמֻרּבִ ל זֹאת ּבַ ּנֹות, ְוהּוא ּתֹוֶלה ֶאת ּכָ רֹות ְמׁשֻ ִמּצָ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ַהּזֶ ַער  ַהּסַ ל  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ ּבְ
ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה,  ֱאֶמת - ְוֶזה ִנְקָרא ּתְ ׁשּוָבה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ּבֶ ה ּתְ הּוא עֹוׂשֶ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ֲחׁשּוִבים ְלֶאָחד, ּכְ רּוְך הּוא ְוִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ל ֲעוֹונֹוָתיו  ִכים ּכָ ׁשּוָבה זֹאת ִמְתַהּפְ דֹוׁש )אחרי עג(, ְוַעל ְיֵדי ּתְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ

ִלְזֻכּיֹות.

יֹום  ּבְ ֵני ׁשֶ יֹום ַהּפּוִרים, ִמּפְ יֹוֵתר ִלְזּכֹות ְלָכְך הּוא ּבְ ל ּבְ ַמן ַהְמֻסּגָ ְוַהּזְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ֶהָאַרת  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלּבֹות  ָכל  ּבְ ּוִמְתנֹוֶצֶצת  ְמִאיָרה  ֶזה 
ֶזה  ּבָ ִלְזּכֹות  ְוָחֵפץ  ָהרֹוֶצה  ְוָכל  צדיק(,  )פרי  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
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ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  יּוַכל  ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן  ָכְך.  ּבְ ִלְזּכֹות  ָיכֹול 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ׁשּוָבה ִמּתֹוְך ַאֲהַבת  ּתְ ִהיא  ׁשֶ ֵמַאֲהָבה, 

ר  ֲאׁשֶ ֵיׁש  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּפּוִרים,  ַהּכִ ִמּיֹום  יֹוֵתר  ֶזה  יֹום  ָחׁשּוב  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָיכֹול  ַהּפּוִרים  ּוַבּיֹום  ְלַבד.  ּבִ ָהעֶֹנׁש  ִיְרַאת  ִמּתֹוְך  ׁשּוָבה  ּתְ ים  עֹוׂשִ
ר  ֲאׁשֶ ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך  ֵלָמה  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזּכֹות  ַקּלּות  ּבְ ָהָאָדם 

ִלְזֻכּיֹות.  ִכים  ֲעוֹונֹוָתיו ִמְתַהּפְ ל  ּכָ ָיָדּה  ַעל 

ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ָיִמים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ כּות  ּיָ ַ ְוַהּשׁ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ְוֶזה 
ָכְך  ּבְ לּוי  ּתָ  - ֶהם  ּבָ ּוֵמִאיר  ֹוֵפַע  ַהּשׁ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו, 
ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ זֹוִכים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוַרק  ּבֹו,  ְמֻאָחִדים  ָרֵאל  ִיׂשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ֵאּלּו. ים  ָיִמים ְקדֹוׁשִ ּבְ ִאיר  ַהּמֵ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ

פּוִרים - ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות ּבְ ִמְצוֹות ַהּיֹום 

מֹו  ּכְ ְוָהַאְחדּות,  לֹום  ָ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְלַסּמֵ ִאים  ּבָ ּפּוִרים  ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ
)עמוד  ִוי  ַהּלֵ ְמנֹות  ִסְפרֹו  ּבְ ִזיָע"א  ֶאְלָקֵבץ  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָבֵאר  ּמְ ׁשֶ
ָיִמים ָהֵהם,  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ין ּכָ ָהְיָתה ּבֵ ְפָלָאה ׁשֶ ֶכר ָלַאְחדּות ַהּמֻ ּזֵ תלג(, ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ינֹו  ּדִ ּוֵבית  ַכי  ָמְרּדְ נּו  ּקְ ּתִ  - דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ֵאַרע  ְזכּוָתּה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ
ָהַאְחדּות  ַעל  ִזים  ַהְמַרּמְ ָבִרים  ּדְ ִיְהיּו  ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ַהּיֹום  ִמְצוֹות 
דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ים  ְרּבִ ַהּמַ ּוְדָבִרים 
ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ ָהָיה  פּוִרים  ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ

ַהּפּוִרים. ל  ֵאּלּו ׁשֶ ָיִמים  ּבְ

ִהְלכֹות ּפּוִרים - ְלַהְרּבֹות ַאְחָוה ְוֵרעּות

לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  וְַהּגָ קצו(,  סימן  סופר  חתם  )שו"ת  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ְוָכְתבּו 
ַעם ְלִמְצַות  ַהּטַ ִוי )עמוד תלג(, ְועֹוד ּפֹוְסִקים, ׁשֶ ִסְפרֹו ְמנֹות ַהּלֵ ֶאְלָקֵבץ ּבְ
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ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  ְכֵדי  ּבִ הּוא,  ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ
ִאם  ַסק ָהָרָמ"א )סימן תרצו סעיף ו(, ׁשֶ ּפָ ַעם ׁשֶ ה ַהּטַ ּזֶ ּוֵבֲארּו ַהּפֹוְסִקים ׁשֶ
ֶעֶצם  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְיֵדי חֹוָבה,  ֹוֵלַח  ַהּשׁ ָיָצא  ָמַחל ָהָאָדם ַלֲחֵברֹו ַעל ְמָנתֹו 
ם  ִקּיֵ הּוא  ְוָלֵכן  ְוֵרעּות  לֹום  ׁשָ ּבְ ָבר  ּכְ ה  ִהְרּבָ הּוא  לֹו,  ַלח  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ֶזה 

ַהּיֹום. ָכְך ֶאת ִמְצַות  ּבְ

לַֹח  ְצַות ִמׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַתב )סימן תרצה אות לח(,  ּכָ ים  ַהַחּיִ ף  ְוַהּכַ
זֹאת  ִמְצָוה  ר  ִעּקַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יִרים,  ַלֲעׁשִ ְלחּו  ִיׁשְ ים  ָהֲעִנּיִ ׁשֶ ָמנֹות ִהיא ַאף 

ּוְבַאְחדּות. לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ִהיא 

י  ּכִ זֹו,  ִמְצָוה  ּבְ בֹות  ַחּיָ ים  ׁשִ ַהּנָ ַאף  ְך  ּכָ ַעם  ּטַ ּמִ ׁשֶ ַתב,  ּכָ ה  ַרּבָ ְוָהַאְלָיה 
ְצִריָכה  ה  ָ ָהִאּשׁ ם  ּגַ ָלֵכן  ּוְבַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְצִריכֹות  ֵהן  ם  ּגַ

לַֹח ָמנֹות ִלְרעּוָתּה.  לַֹח ִמׁשְ ִלׁשְ

ֵדי  ּכְ ְוהּוא  ָמנֹות,  לַֹח  ִמׁשְ ְלִמְצַות  ַאֵחר  ַטַעם  ַתב  ּכָ ן  ׁשֶ ַהּדֶ ּוִבְתרּוַמת 
י  ּפִ ְוַעל  ּפּוִרים.  ִלְסעּוַדת  ֶקה  ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ן ֵאין  מֹו ּכֵ ַטַעם ֶזה, ִאם ָמַחל לֹו ֲחֵברֹו ַעל ְמָנתֹו, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה. ּכְ
ָבר ֶאת ָצְרֵכי  ׁש ָלֶהם ּכְ ּיֵ יִרים ׁשֶ לַֹח ָמנֹות ַלֲעׁשִ ִמׁשְ יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ּבְ
ְצִריִכים  ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָהַאְחדּות,  יָמֵני  ִמּסִ ם  ּגַ ְוֶזה  ּפּוִרים.  ְסעּוַדת 

ּפּוִרים. ָצְרֵכי ְסעּוַדת  ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ְהֶיה ְלָכל ַעם  ּיִ ׁשֶ ִלְדאֹג 

ִרים ֲחַז"ל )מגילה ז( ַעל  ַסּפְ ּמְ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ ּמֵ "ח )סימן תרצ"ה(, ׁשֶ ְוָכַתב ַהּבָ
ָהיּו ַמְחִליִפים ֶאת ְסעּודֹוֵתיֶהם  ר ָאִבין ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבַ ר ָאִבין ְוַרּבִ י ּבַ ּיֵ ַאּבַ
ַלֲחֵברֹו  ׁשֹוֵלַח  ָהִראׁשֹון  ַאַחת  ָנה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחֵברֹו,  ִעם  ֶאָחד  פּוִרים  ּבְ
עּוָדה,  ַהּסְ ֶאת  ֲחֵברֹו  לֹו  ׁשֹוֵלַח  ָהָיה  ָאה  ַהּבָ ָנה  ְוׁשָ ּפּוִרים,  ְסעּוַדת  ֶאת 
ְיֵדי  יֹוְצִאים  ָהיּו  ּוְבָכְך  ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ֶאת  ו  ַיְחּדָ אֹוְכִלים  ָהיּו  ְוֵהם 
ָהָיה  הּוא  ָהִראׁשֹון  ַרק  ַאַחת  ָנה  ָ ּשׁ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ָמנֹות,  לַֹח  ִמׁשְ חֹוַבת 
אן  ִמּכָ ַלֲחֵברֹו,  ׁשֹוֵלַח  ָהָיה  ִני  ֵ ַהּשׁ ַרק  ה  ִנּיָ ׁשְ ָנה  ְוׁשָ ַלֲחֵברֹו  ֹוֵלַח  ּשׁ ׁשֶ ֶזה 
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ֶאת  ְלַהְרּבֹות  ְכֵדי  ּבִ ַרק  ִהיא  ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ ִמְצַות  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוְמִדים  ָאנּו 
לֹא  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ם  ִמְתַקּיֵ ְוֶזה  יֵניֶהם.  ּבֵ ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ
ֶאת  ו  ַיְחּדָ ָאְכלּו  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַרק  א  ֶאּלָ ָמנֹות,  לַֹח  ִמׁשְ ַלֲחֵברֹו  ַלח  ְוׁשָ יב  ֵהׁשִ

ַהּפּוִרים. ְסעּוַדת 

ל ֶאת ָהַאְחדּות ִליַח – ְלַסּמֵ ְיֵדי ׁשָ לַֹח ָמנֹות ַעל  ִמׁשְ

ְלֵרֵעהּו,  לַֹח ָמנֹות ִאיׁש  ְצַות ִמׁשְ ּמִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ָמה  ִליַח,  ׁשָ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ָמּה  ְלַקּיְ ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִחיָדה  ַהּיְ ְצָוה  ַהּמִ ִהיא 
לּוחֹו'.  ׁשְ ִמּבִ יֹוֵתר  ּבֹו  'ִמְצָוה  ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ָאר  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶ
ָהָאָדם  זֹוֶכה  פּוִרים  ּבְ ׁשֶ ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ
ֵמַח  ׂשָ הּוא  ׁשֶ ַעד  ֵרֵעהּו  ִעם  ְוַאֲהָבה  ַאְחדּות  ל  ׁשֶ בֹוָהה  ּגְ ַמְדֵרָגה  ְלָכזֹו 
ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבין  ָידֹו  ַעל  ית  ַנֲעׂשֵ זֹו  ִמְצָוה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ין  ּבֵ ֶוה,  ׁשָ ה  ִמּדָ ּבְ

ְיֵדי ֲחֵברֹו. ית ַעל  ַנֲעׂשֵ

לֹות  ּטְ ְתּבַ ּמִ דֹוָלה, ַעד ׁשֶ יֹום ַהּפּוִרים זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַאְחדּות ּכֹה ּגְ י ּבְ ּכִ
ְיֵדי ִמי  ה לֹו ַעל  ּנֶ ְמׁשַ ְוֵאין ֶזה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל ַעם  ּכָ ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ִחּצֹות  ַהּמְ ל  ּכָ
ְך,  ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵהא ַנַחת רּוַח ְלַהּשׁ ּיְ ר ֶאְצלֹו ׁשֶ י ָהִעּקָ ְצָוה, ּכִ ית ַהּמִ ַנֲעׂשֵ
"ְוָאַהְבּתָ  ַמְדֵרַגת  ל  ׁשֶ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְוזֹו  ֶלְך.  ַהּמֶ ס  ִיְתַקּלֵ ּנּו  ּוִמּמֶ י  ּנִ ּוִמּמֶ
לַֹח  ַכי ָהְיָתה ָלֵתת ִמׁשְ ַנת ָמְרּדְ ּקָ ְך ּתַ ֵני ּכָ מֹוָך" )ויקרא יט,יח(. ּוִמּפְ ְלֵרֲעָך ּכָ
ַמְדֵרַגת ַאֲהַבת  ֵלמּות ּבְ ְ ל ֶאת ַהּשׁ ֵדי ְלַסּמֵ ְוָקא ַעל ְיֵדי ֵרֵעהּו, ּכְ ָמנֹות ּדַ

ה. ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ יֹום  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ז ַעל ָהַאְחדּות ְחּפֹוׂשֹות - ְלַרּמֵ ַהּתַ ִמְנָהג 

ִלְלּבֹׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ ם  ּגַ ׁשֶ ג(,  )יבום  מֹוַהְרָנ"ת  ּוְמָבֵאר 
ּנּוי  ִ י ַהּשׁ לֹום ְוָהַאְחדּות, ּכִ ָ ז ַעל ַהּשׁ א ְלַרּמֵ יֹום ַהּפּוִרים, ּבָ ְחּפֹוׂשֹות ּבְ ּתַ
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לֹום  ָ ֵני ַהּשׁ ּנֹות ִמּפְ ר ְלׁשַ ּתָ ּמֻ ְך ׁשֶ ז ַעל ּכָ א ְלַרּמֵ ָגִדים ּבָ ים ֶאת ַהּבְ ּנִ ׁשַ ּמְ ׁשֶ
ָאְמרּו ֲחַז"ל )יבמות סה(. ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוָהַאְחדּות 

לֹו,  נֹוְתִנים  פּוִרים  ּבְ ִלּטֹל  ָידֹו  ט  ַהּפֹוׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֵכן  ּוְכמֹו 
ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  יֹום  ּבְ ְוָהַאְחדּות  לֹום  ָ ַהּשׁ ַעל  ֵהם  ַאף  ִזים  ְמַרּמְ

לֹום. ְרֵכי ׁשָ ּדַ ֵני  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ֲעִנּיֵ ַעּכּו"ם ִעם  י  ֲעִנּיֵ ַפְרְנִסים ֶאת  ּמְ ׁשֶ

ס  ַהּנֵ ְזכּותֹו ֵאַרע  ּבִ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ַכי  ֵכן ָמְרּדְ ּלָ ׁשֶ ּומֹוִסיף עֹוד מֹוַהְרָנ"ת, 
לֹום ְלָכל ַזְרעֹו" )אסתר י, ג(,  ה "ּדֹוֵבר ׁשָ ִגּלָ ּמְ ל ּפּוִרים, ִנְקָרא ּבַ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ב  ִנְכּתָ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ַהּמְ ֵכן  ּוְכמֹו  ָהַאְחדּות.  ְזכּות  ּבִ ֵאַרע  ס  ַהּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
לֹום ֶוֱאֶמת", ְוָכל  ְבֵרי ׁשָ ל ּפּוִרים ִנְקֵראת )שם ט, ל( "ּדִ ס ׁשֶ ל ִסּפּור ַהּנֵ ּכָ
לֹום  ָ ַהּשׁ ְזכּות  ּבִ ֵאַרע  ּפּוִרים  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ס  ַהּנֵ ל  ּכָ ׁשֶ ְולֹוַמר,  ז  ְלַרּמֵ ֶזה 

ְוָהַאְחדּות.

פּוִרים – ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות ּבְ ַיִין  ת  ִתּיַ ׁשְ

ִנְתַקן  פּוִרים  ּבְ ְכרּות  ִ ַהּשׁ ִחּיּוב  ם  ּגַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ֲחַז"ל  ּוּו  ּצִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ְוֶזה  ְוַאְחדּות.  לֹום  ְלׁשָ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ
ין  ּבֵ ָיַדע  ָלא  ּדְ ַעד  א  פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי  ִאיִניׁש  ב  "ַחּיָ פּוִרים,  ּבְ ר  ּכֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
ָהָאָדם  ׁשֹוֶתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ב(,  ז,  )מגילה  ַכי"  ָמְרּדְ ְלָברּוְך  ָהָמן  ָארּור 
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְלאֹוֵהב,  אֹוֵיב  ין  ּבֵ ַמְבִחין  ֵאינֹו  ָעָליו,  ֶמת  ְמֻבּסֶ ְוַדְעּתֹו  ַיִין 

ְוִחּלּוק.  ל  ֶהְבּדֵ ם ְללֹא  ּלָ ּכֻ ְעּתֹו ְמרֹוֶמֶמת ָעָליו הּוא אֹוֵהב ֶאת  ּדַ ׁשֶ

ָארּור  ין  ּבֵ ָיַדע  ָלא  ּדְ ַעד  א  פּוַרּיָ ּבְ ִלְבסּוֵמי  ָאָדם  ב  ַחּיָ רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה 
ְבִחיַנת 'ָארּור  ֵהם ּבִ ין ׂשֹוְנָאיו ׁשֶ ּלֹא ַיְבִחין ּבֵ ַכי, ַעד ׁשֶ ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ
ְבִחיַנת 'ָארּור ָהָמן'  ֵהם ּבִ ים ׁשֶ ָנם ֲאָנׁשִ י ְלָכל ֶאָחד ֶיׁשְ ִבילֹו, ּכִ ׁשְ ָהָמן' ּבִ
רּוְך  'ּבָ ְבִחיַנת  ּבִ ֵהם  ׁשֶ ְוָכֵאּלּו  ּנּו,  ִמּמֶ ְרחֹוִקים  ְבִחיַנת  ּבִ ְוֵהם  ִבילֹו  ׁשְ ּבִ

ַכי'.  ָמְרּדְ
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ּיֹוֵרד  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָלאֹור  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ְוָלֵכן 
זֹוֶכה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַרק ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְכרּות,  ִ ְוַהּשׁ ה  ִתּיָ ְ ַהּשׁ ְיֵדי  פּוִרים, ַרק ַעל  ּבְ
ל ֶאת  ֵלמּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה הּוא ְלַקּבֵ ׁשְ ָהָאָדם ְלַאְחדּות ּוְלַאֲהָבה ּבִ

ְוֶאָחד. פּוִרים ְלָכל ֶאָחד  ּבְ ּיֹוֵרד  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור 

ֵדי ְלַהְרּבֹות ַאְחדּות ּכְ ּפּוִרים  ְסעּוַדת 

ֵדי  ּכְ הּוא  תרצה(,  סימן  או"ח  )שו"ע  ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ֶלֱאכֹל  ַהִחּיּוב  ְוַאף 
ְך )אסתר ט,  ּכָ תּוב ַעל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ְוַאְחדּות  ְלַהְרּבֹות ַאֲהָבה 
ָחה",  ּפָ ָחה ּוִמׁשְ ּפָ ָכל ּדֹור ָודֹור ִמׁשְ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ כח(: "ְוַהּיָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹוְמִדים  אן  ּכָ ּמִ ׁשֶ ה  ַרּבָ ה  ָהֵאִלּיָ ם  ׁשֵ ּבְ רּוָרה  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ְוָכַתב 
א ֲחָדא ִעם  ַצְוּתָ ּבְ ּוְלָאְכָלּה  ְלַהְזִמין ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ִלְסעּוַדת ַהּפּוִרים, 
מֹו  ּכְ ַהּפּוִרים.  יֹום  ּבְ ְוֵרעּות  ַאְחָוה  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ְכֵדי  ּבִ ִויִדיִדים  ֲחֵבִרים 

ָקֶרֶבת. ּמְ ׁשֶ ְלִגיָמה  דֹוָלה  ּגְ ְתבּו ֲחַז"ל  ּכָ ׁשֶ

ִניִמית ַהּפְ ָתם  ְנֻקּדָ ל ָהָמן ַעל  ִקְטרּוגֹו ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָפִרים,  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ֵני  ִמּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ין  ּבֵ ַאְחדּות  יֹוֶרֶדת  ְוָלֵכן  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ
ַעם  ל  ּכָ י  ּכִ ְמֻאָחִדים,  ם  ּלָ ּכֻ  - ָמָתם  ִנׁשְ ִהיא  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ ׁשֶ

דּוַע. ּיָ ּכַ ָמה ַאַחת  ְנׁשָ ם ֵהם  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַעם  ַעל  ָהָמן  ל  ׁשֶ ְטרּוגֹו  ּקִ ׁשֶ יג(  )מגילה  ֲחַז"ל  ְלִדְבֵרי  אּור  ַהּבֵ ְוֶזה 
ים  ַחּגִ ּכְ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֵהם  ְבָיכֹול  ּכִ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַסח  ּפֶ ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  - ִה"י  ּפְ ִה"י  ׁשְ ּבִ ְיֵמיֶהם  ֶאת  ים  ּוְמַבּלִ
הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ְלָבָבם  ִניִמּיּות  ּפְ ׁשֶ ָטַען  ָהָמן  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ַהּיֹום. 
ָכל ֵעת  ים ּבְ ׂשִ ְמנּוָחה ְועֶֹנג, ְוָלֵכן ֵהם ְמַחּפְ ְרצֹוָנם ְלַבּלֹות ֶאת ְיֵמיֶהם ּבִ



ּת ׀ ּו ִי ָי ָשּ ׁ  ָּ ת  ִנםכ ּ ּן ׀ ליו

 347

דֹולֹות ּוִבְמנּוָחה.  ְסעּודֹות ּגְ ְכֵדי ְלַבּלֹות ֶאת ְיֵמיֶהם ּבִ ים ּומֹוֲעִדים ּבִ ַחּגִ

ִניִמית  ַהּפְ תֹו  ְנֻקּדָ ה  ּלָ ּבֹו ִמְתּגַ ׁשֶ ּוָבא יֹום ַהּפּוִרים  יַע  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ְפִניִמּיּות  ּבִ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְראֹות  ַהּכֹל  נֹוְכִחים  ִויהּוִדי, ָאז  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ
ּתֹוֵקק ַרק ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות  ְבּתֹו ֲהֵרי הּוא ָחֵפץ ּוִמׁשְ ְלָבבֹו ּוַמְחׁשַ

רּוְך הּוא. ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ּוְבָכְך ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח  ִמְצוֹות, 

ה ַמהּוָתם  ּלָ עּוָדה - ִמְתּגַ ּסְ ּבַ ִין  ַהּיַ ת  ִתּיַ ׁשְ ּבִ
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ית ׁשֶ ָהֲאִמּתִ

ֲעָצתֹו  ָלה  ּטְ ִהְתּבַ ִין  ַהּיַ ְיֵדי  ַעל  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַחי",  ִאיׁש  ן  ַה"ּבֵ ּוְמָבֵאר 
ֲחַז"ל )מגילה יב( ַעל  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵזָרה ַעל  ַהּגְ ָלה  ּטְ ְוִהְתּבַ ל ָהָמן  ׁשֶ
יֹום  'אֹותֹו  ִין",  ּיַ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ֵלב  טֹוב  ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  "ּבַ י(:  א,  )אסתר  סּוק  ַהּפָ
ְך  ּכָ ְוַעל  רּוְך הּוא',  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ְוׁשָ ָהָיה  ת  ּבָ ׁשַ
ְיֵדי  ַעל   - ִין'  ּיַ 'ּבַ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ַמְלּכֹו  הּוא  ׁשֶ  - ֶלְך'  ַהּמֶ ֵלב  טֹוב  'ּכְ ֶנֱאַמר 

ת. ּבָ ׁשַ ל  ּדּוׁש ׁשֶ ַהּקִ ל  ִין ׁשֶ ַהּיַ ָהָיה  ׁשֶ ִין  ַהּיַ ת  ִתּיַ ׁשְ

ָאז  רּו,  ּכְ ּתַ ְוִהׁשְ ַיִין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  תּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת 
ָהעֹוָלם,  ָלֻאּמֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ י  ְרׁשִ ָ ְוַהּשׁ הּוִתי  ַהּמַ ל  ַהֶהְבּדֵ ה  ּלָ ִהְתּגַ
ֵהֵחּלּו  ַיִין  תּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ה  ְוִהּנֵ סֹוד.  יֹוֵצא  ַיִין  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ
ְוִאּלּו  מט(,  אליעזר  דרבי  )פרקי  ֲחַז"ל  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְפלּות  ּתִ ְבֵרי  ּדִ ר  ְלַדּבֵ
ְוָאז  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ יר  ָלׁשִ ד  ִמּיָ ֵהֵחּלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ה  ִמיד ְקדֹוׁשָ ּתָ ָרֵאל ִהיא  ִיׂשְ ל ַעם  ׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ ָתם  ֻקּדָ ּנְ ׁשֶ ר ָהֱאֶמת  ִנּכָ

ּוְטהֹוָרה.

ע,  ל אֹותֹו ָרׁשָ עּוָדה ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּסְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ר ָהיּו  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן ֲאִפּלּו 
ָמה,  ִניִמּיּות ְלָבָבם לֹא ִנְפּגְ יֹוֵתר, ֲאָבל ּפְ ָפל ּבְ ָ ב ַהּשׁ ַמּצָ ְוָהיּו ִלְכאֹוָרה ּבְ
ִמיד  ּתָ ּתֹוְקִקים  ּוִמׁשְ ֲחֵפִצים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִניִמית  ַהּפְ ָתם  ְנֻקּדָ ּבִ י  ּכִ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

348

ל  ּטֵ י ִהְתּבַ ָרֵאל, ּכִ ׂשְ ין ִמּיִ ל ַהּדִ ק ּכָ ְך ִנְמּתָ ַרְך, ְוָלֵכן ַעל ְיֵדי ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ֵזָרה. ַהּגְ ָלה  ּטְ ְוִהְתּבַ ל ָהָמן  ְוַטֲעָנתֹו ׁשֶ ִקְטרּוגֹו 

פּוִרים ּבְ ִין  ַהּיַ ת  ִתּיַ ׁשְ ְיֵדי   ַעל 
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ִניִמּיּוָתם ׁשֶ ּפְ ה  ּלָ ִמְתּגַ

יֹום  ּבְ ַיִין  ּתֹות  ִלׁשְ ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ ׁשֶ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ִנְפַסק  ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ַכי",  ָמְרּדְ ְלָברּוְך  ָהָמן  ָארּור  ין  "ּבֵ ֵיַדע  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַהּפּוִרים 
ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ רּו  ּכְ ּתַ ְוִיׁשְ ּתּו  ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ְוַכֲאׁשֶ סֹוד,  יֹוֵצא  ַיִין  ִנְכָנס 
ת ְלָבבֹו  ִניִמּיּות ְנֻקּדַ ּפְ ָנה ֵמָחָדׁש ׁשֶ ָכל ׁשָ ה ּבְ ּלֶ ֵרר ְוִיְתּגַ פּוִרים, ָאז ִיְתּבָ ּבְ
ה, ְוָכל ְרצֹונֹו הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון  ל ְיהּוִדי ִהיא ְטהֹוָרה ְוַזּכָ ל ּכָ ׁשֶ
ָנה ֵמָחָדׁש.  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יִנים  ַהּדִ קּו  ִיְתַמּתְ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

ַעם  ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָתם  ְנֻקּדָ ִניִמּיּות  ּפְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֶזה  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
)אסתר  ֶהם  ּבָ ם  ּוִמְתַקּיֵ ֲעָמֵלק,  ָהָמן  ת  ְקִלּפַ ְלַגְמֵרי  ֶלת  ּטֶ ִמְתּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם".  ּבְ ה  ֵהּמָ הּוִדים  ַהּיְ ְלטּו  ִיׁשְ ר  ט,א(: "ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ

ִניִמית ַהּפְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ הּות ִעם  ִהְזּדַ פּוִרים  ּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ

ָכל ּכֹחֹו ַאף הּוא  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהׁשְ יֹום ַהּפּוִרים ַעל ּכָ ְוָלֵכן ּבְ
ל  יָריו ְוׁשֶ ל ֵרָעיו ּוַמּכִ ּלֹו ְוֵהן ׁשֶ ה ַהּטֹוָבה, ֵהן ׁשֶ ֻקּדָ ל ַרק ַעל ַהּנְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ָעתֹו  ּפָ ַהׁשְ ֶאת  ל  ִויַבּטֵ ַיְפִריַע  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ם.  ּלָ ּכֻ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ

ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּיֹום  ל  דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ְמָחה  ׂשִ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָנּה  ֶיׁשְ ּפּוִרים  ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
ַהּטֹוָבה  ָתם  ְנֻקּדָ ִניִמּיּות  ּפְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֲעצּוָמה 
ָנּה  ַמִים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶיׁשְ ָ ּשׁ יִנים ּבַ ל ַהּדִ ִקים ּכָ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי, ִנְמּתָ ל ּכָ ׁשֶ
ל  ּכָ יק ֶאת  ּכַֹח ְלַהְמּתִ יֹום ֶזה ֵיׁש ָלּה  ּבְ ְמָחה  ְוָלֵכן ַהּשִׂ ְמָחה ֲעצּוָמה,  ׂשִ
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רּוָחִנּיּות  הּוא ָצִריְך ּבְ ָכל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ ל ֶאָחד ּבְ יַע ֶאת ּכָ יִנים ּוְלהֹוׁשִ ַהּדִ
ִמּיּות.  ּוְבַגׁשְ

תֹו ַהּטֹוָבה ְוִעם  ֶהה ִעם ְנֻקּדָ ָכְך הּוא ִמְזּדַ ֵמַח, ּבְ ר ָהָאָדם ׂשָ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
יק  ַמְמּתִ ְך הּוא  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹום  ּבַ ה  ּלֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור 

ם. ּלָ ּכֻ יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת 

ּלּות ָהַאְחדּות ת יֹום ַהּפּוִרים - ִהְתּגַ ֻדּלַ ּגְ

זֹו  ֶהָאָרה  ֵמָחָדׁש  ה  ּלָ ִמְתּגַ ַהּפּוִרים,  יֵמי  ּבִ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ה  ֻקּדָ ַהּנְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ
ָרֵאל ְמֻאָחִדים.  ל ַעם ִיׂשְ ה ַהּזֹאת ּכָ ֻקּדָ ּנְ ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ִניִמית ׁשֶ ַהּפְ
ין  ּבֵ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  אֹות  ּבָ ַהּיֹום  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ
ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ָלֶאְביֹוִנים.  נֹות  ּוַמּתָ ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ַאֲהָבה ְוֵרעּות, הּוא  ָרֵאל ּבְ ָלל ִיׂשְ ָיִמים ֵאּלּו ְלִהְתַאֵחד ִעם ּכְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ל  ׁשֶ זֹו  ֶהָאָרה  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלְזּכֹות  ָיכֹול 

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל 

דֹוָלה  ַהּגְ ה  ּדָ ַלּמִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ְוָלֵכן 
ֹות  ֻדּשׁ ַהּקְ ְלָכל  ַח  ְפּתֵ ְוַהּמַ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ַהּזֹו 
עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ּוְלָכל  ִפּלֹות  ַהּתְ ַלת  ּוְלַקּבָ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ְדֵרגֹות  ְוַהּמַ

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ַרּבֹות  ְמבָֹאר  ּכַ ִמּיּות,  ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ַאֲהַבת  ּבְ ה  ַיְרּבֶ פּוִרים   ּבְ
ה.  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ּבְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ

יֹוֵתר  זֹו  ה  ִלְזּכֹות ִלְקנֹות ִמּדָ ָיכֹול ָהָאָדם  ֶהם  ּבָ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ְוָלֵכן 
ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ת  ִמּדַ ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ַיְרּבֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ִמּבְ
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ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ַהּזֹו  דֹוָלה  ַהּגְ ה  ּדָ ַלּמִ ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ּבְ
ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

נֹות  ּוַמּתָ ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ ּבְ ְלַהְרּבֹות  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ  - ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ
ֶהם  ה ּבָ ְרּבֶ ל ַהּמַ ּכָ ּפֹוְסִקים ׁשֶ ּמּוָבא ּבַ יֹום ַהּפּוִרים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָלֶאְביֹוִנים ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ת  ִמּדַ ּבְ ה  ַמְרּבֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ח,  ּבָ ְמׁשֻ ֶזה  ֲהֵרי 

ַהּפּוִרים.  יֹום  ּבְ ְוֵרעּות  לֹום  ְוׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַעל ַעם  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ׁש  ְלַבּקֵ יֹום ֶזה  ּבְ ה ָהָאָדם  ַיְרּבֶ ִדּבּור -  ּבְ ְוֵכן 
ה  ּדָ ַהּמִ ֶאת  ְלָבבֹו  ּבִ יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֶזה  יֹום  ּבְ י  ּכִ ִלּבֹו,  ירֹות  ִמּקִ
יֹום ֶזה ִלְפעֹל  ר ּבְ ָרֵאל, ְוֵכן ֶאְפׁשָ ל ַאֲהַבת ִיׂשְ דֹוָלה ַהּזֹו ׁשֶ ְפָלָאה ְוַהּגְ ַהּנִ

תּוִחים. ּפְ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבֹו  י  ּכִ ְונֹוָראֹות,  ְיׁשּועֹות ֲעצּומֹות 

ל ַעל ֶאָחד  ּלֵ ּוִמְתּפַ ׁש  ָהָאָדם ְמַבּקֵ ָכל ֶרַגע ׁשֶ ּבְ ּפֹוְסִקים ׁשֶ ּבַ ּומּוָבא 
ר  ְוַכֲאׁשֶ מֹוָך".  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ הּוא  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ר  ִפי ִמְסּפָ ֶלת ּכְ ָרֵאל, ִמְצָוה זֹו ֻמְכּפֶ ָלִלּיּות ַעם ִיׂשְ ל ַעל ּכְ ּלֵ ָהָאָדם ִמְתּפַ
 - ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ַעל  ָהָאָדם  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ
פּול ִמְליֹוֵני  מֹוָך' ּכָ ם ֶאת ִמְצַות 'ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ֶרַגע ֶאָחד הּוא ְמַקּיֵ ּבְ
ְיֵדי  ְוַעל  ְלָכְך,  ְמאֹד  ל  ְמֻסּגָ ה  ַהּזֶ ְוַהּיֹום  ְמאֹד.  ַרב  ָכרֹו  ּוׂשְ ָעִמים,  ּפְ
ה  ִיְזּכֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ה  ַהְרּבֵ ׁש  ִויַבּקֵ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ל  ּלֵ ִיְתּפַ ָהָאָדם  ׁשֶ

ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ַהּזֹו ְלָכל  דֹוָלה  ַהּגְ ל ֶאת ָהֶהָאָרה  ְלַקּבֵ

יבּוָתם  ֲחׁשִ ַעל  ֶזה  יֹום  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָהָאָדם  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ  - ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ְוַאף 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָתם  ְנֻקּדָ ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ָתם  ּוְגֻדּלָ
ְלָכל  ֲעצּוָמה  ַאֲהָבה  ְלָבבֹו  ּבִ ְוַיְכִניס  ֵהם,  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ

ֵהם. ל חּוג ּומֹוָצא ׁשֶ ִמּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ּדָ ּמִ ּבַ ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ָהָאָדם  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל 
ָהאֹור  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִלְזּכֹות  יּוַכל  ה,  ּוְבַמֲעׂשֶ ִדּבּור  ּבְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
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ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ֵנס  ְלִהּכָ ה  ִיְזּכֶ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּה.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ְלָכל  ה  ַהּזֶ ְפָלא  ַהּנִ
ַרְך. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוַדת ה' 

ָרֵאל ִיׂשְ ּבֹו זֹוִכים ְלַאֲהַבת  י  ּכִ ל ַהַהְתָחלֹות ִמּפּוִרים  ּכָ

ל ַהַהְתָחלֹות  ַהְתָחָלה ָהיּו ּכָ י ּבַ תּוב: "ּכִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהָר"ן )ע"ד תניינא( ּכָ ּבְ
ְוכּו'"  ו  ְוַעְכׁשָ ִמְצַרִים  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֵהם  ְצוֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְוָלֵכן  ַסח,  ִמּפֶ
ּוֵבֵאר  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ִזיָע"א  ֶרְסֶלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ ם  ִסּיֵ ְולֹא 
ַעם  ּפַ ׁשֶ ִהיא,  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבָריו  ּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ׁשֶ ד(  הריח  ברכות  )הלכות  מֹוַהְרָנ"ת 
ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל  ַסח,  ַהּפֶ יֵמי  ּבִ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ַהַהְתָחלֹות  ל  ּכָ ָהיּו 
ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ְוַהּכַֹח  ַהַהְתָחָלה  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ִמּפּוִרים,  ֵהם 

ּה. )עיין שם(.  ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ

)כתר  ִזיָע"א  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ַעל  זֹאת  ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפׁשָ
ּבֹו  ֵנס  ְלִהּכָ ַער  ַ ְוַהּשׁ ַתח  ַהּפֶ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ "ַאֲהַבת  ָאַמר:  ׁשֶ קמ"ב(  טוב  שם 

ית ֱאלֵֹקינּו".  ּבֵ ְלַחְצרֹות 

ֵנס  ְלִהּכָ ְלַהְתִחיל  ל  ַהְמֻסּגָ ַמן  ַהּזְ הּוא  ַהּפּוִרים  יֹום  ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן 
ַהּיֹום  ִמְצוֹות  ָכל  ּבְ ר  ִעּקָ ּבְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ֶזה  יֹום  ּבְ י  ּכִ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ת  ִמּדַ ַעל  זֹות  ַהְמַרּמְ
ַער  ַ ְוַהּשׁ ַתח  ַהּפֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוַאְחדּות,  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ִעם  ְוִלְהיֹות  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ

ֲעבֹוַדת ה'.  ּבַ ָבִרים  ְוַהּדְ ָהִעְנָיִנים  ְרּכֹו ְלָכל  ּדַ ֵנס  ְלִהּכָ

פּוִרים נֹוְתִנים לֹו ּבְ ה  ְתִפּלָ ּבִ ט ָידֹו  ל ַהּפֹוׁשֵ ּכָ ַמּדּוַע 

ׁש  ּוְמַבּקֵ ָידֹו  ט  ַהּפֹוׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ִנְפַסק,  )סימן תרצד סעיף ג(  ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ
ֵאינֹו  א  ּמָ ׁשֶ ַאֲחָריו  ִקים  ְמַדְקּדְ ְוֵאין  לֹו,  נֹוְתִנים  ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ְצָדָקה 
ה  ְתִפּלָ ּבִ ָידֹו  ט  ַהּפֹוׁשֵ ַאף  ׁשֶ ֶרֶמז  נֹו  ֶיׁשְ ָכְך  ּבְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ְוָאְמרּו  ָראּוי, 
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ֶאת  ד  ִמּיָ ִלים  ְמַקּבְ  - ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ֵמה'  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ׁש  ּוְמַבּקֵ
דֹוִלים ְמאֹד, ְוָכל  י ָיִמים ֵאּלּו ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ּגְ ׁשֹו, ּכִ ִפּלֹוָתיו ְוֶאת ְמֻבּקָ ּתְ

ד.  ִמּיָ ַנֲעֶנה  ה הּוא  ְתִפּלָ ּבִ ָידֹו  ט  ַהּפֹוׁשֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּומּוָבא 
ִעם  ִמְתַנֵהג  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ד,  ִמּיָ לֹות  ִמְתַקּבְ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ
ַאֲהָבה  ְתַנֵהג ּבְ ּמִ ִרּיֹות, ּוִמי ׁשֶ ַעְצמֹו ִמְתַנֵהג ִעם ַהּבְ הּוא ּבְ ִפי ׁשֶ ָהָאָדם ּכְ

ְך.  ּכָ ִעּמֹו  רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִרּיֹות ַאף  ַהּבְ ְוַאְחדּות ִעם 

ָך"  ִצּלְ "ה'  ה(  קכא,  )תהלים  סּוק  ַהּפָ ַעל  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ל  ַהּצֵ ּוְכמֹו  ה.  ַהּזֶ ל  ַהּצֵ מֹו  ּכְ ָך  ִעּמְ ִמְתַנֵהג  ה'   –
ַרְך ִמְתַנֵהג  ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַהּשׁ ָידֹו - ּכָ ְך ּבְ ה ּכָ ָיְדָך ַאף הּוא עֹוׂשֶ נּוָעה ּבְ ֵאיזֹו ּתְ
ִעם  ְמַדְקֵדק  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ִרּיֹות.  ַהּבְ ִעם  ִמְתַנֵהג  ה  ַאּתָ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָך  ִעּמְ
ַאף   - ַאֲחֵריֶהם  ִלְבּדֹק  ִלי  ּבְ ים  ָהֲעִנּיִ ְלָכל  ְצָדָקה  נֹוֵתן  א  ֶאּלָ ִרּיֹות  ַהּבְ
ִפּלֹוָתיו  ּתְ ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  א  ֶאּלָ ִעּמֹו  ְמַדְקֵדק  ֵאינֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֲאלֹוָתיו. ל ִמׁשְ ּכָ ד ֶאת  ִמּיָ ְונֹוֵתן לֹו 

ְצָדָקה  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ִעם  ִקים  ְמַדְקּדְ ֵאין  ּבֹו  ׁשֶ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
נֹוְתִנים  ָידֹו  ֶאת  ט  ַהּפֹוׁשֵ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ָראּוי,  ֵאינֹו  אֹו  ְלָכְך  ָראּוי  הּוא  ִאם 
ים  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ָמה ׁשֶ ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ ַהְנָהָגה זֹו.  ּבְ ַמִים ִמְתַנֲהִגים  ָ ּשׁ ּבַ לֹו, ַאף 
תּוָחה  ַהּפְ דֹו  ִמּיָ ד,  ִמּיָ ִלים  ְמַקּבְ ֵהם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ

ְוָהְרָחָבה.

ְזכּות ָהַאְחדּות ּבִ יֹום ֶזה -  ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַלת  ַקּבָ

ִפּלֹוָתיו  ּתְ ל  ּכָ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ׁשֶ ְלָכְך  נֹוָסף  ַטַעם  ָפִרים  ּסְ ּבַ מּוָבא 
ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ּכֹל,  ֲאדֹון  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ד  ִמּיָ לֹות  ִמְתַקּבְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
זֹוֶכה  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶלֱאהֹב  ָהָאָדם  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ְיֵדי 
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ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ָהַאְחדּות  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ רֹום,  ּמָ ּבַ ד  ִמּיָ ל  ְתַקּבֵ ּתִ תֹו  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ
ָרֵאל, ְוִהיא ְיכֹוָלה  ל ַעם ִיׂשְ ל ּכָ ִפּלֹות ׁשֶ ל ַהּתְ לּוָלה ִמּכָ תֹו עֹוָלה ּכְ ִפּלָ ּתְ
ּמּוָבא  ּכַ יַע  ְלַהּגִ ְצִריָכה  ִהיא  ֵאָליו  ׁשֶ בֹוּהַ  ַהּגָ קֹום  ַלּמָ ְוַלֲעלֹות  יל  ְלַהְעּפִ

ֲאִריָז"ל.  ּבָ

ל  ּכָ אֹוֵהב  'ֲהֵריִני  ה:  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  לֹוַמר  ָהֲאִריָז"ל  ן  ּקֵ ּתִ ְך  ּכָ ַעם  ּוִמּטַ
ְפָסק  ּנִ ׁשֶ ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ְוֶזה ַאף  ּוְמאִֹדי'.  י  ַנְפׁשִ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ִמְנָין  ִעם  ַיַחד  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ֶאת  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאָדם  ל  ּכָ ב  ַחּיָ ׁשֶ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ
ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַהּסּוִגים  ָלִלּיּות  ּכְ ֵהם  ְיהּוִדים  ָרה  ֲעׂשָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ְיהּוִדים, 
ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ּמּוָבא,  ּכַ ֵמיֶמָך  ׁשֹוֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמחֵֹטב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ַאְחדּות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָנם  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ַהּסּוִגים  ל  ּכָ ִעם  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ֵלל  ְלִהּכָ
ַאֲהָבה ּוְבַאְחדּות,  ָרה ְיהּוִדים ּבְ ל ָהָאָדם ִעם ֲעׂשָ ּלֵ ר ִמְתּפַ ְוַאֲהָבה, ְוַכֲאׁשֶ

ד ְלָרצֹון. ִמּיָ ֶלת  ּוִמְתַקּבֶ תֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה  ִפּלָ ּתְ

ֶאת  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ְוָכְתבּו 
ים  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ָהָאָדם  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ים,  ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ
ים  ַרּבִ ת  ִלְתִפּלַ מֹו  ּכְ תֹו  ִלְתִפּלָ ּכַֹח  ֵיׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכָלִלּיּות  ַאֲהָבה  ִמּתֹוְך 
ת  ְתִפּלַ רּוְך הּוא מֹוֵאס ּבִ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ָעֶליָה ֶנֱאַמר ׁשֶ )עיין ברכות כט(, ׁשֶ

ִיְמָאס". ְולֹא  יר  ּבִ ּכַ תּוב: "ֶהן ֵאל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים,  ָהַרּבִ

ַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַאֲהַבת  ֶאָחד  ל  ּכָ זֹוֶכה  ּבֹו  ׁשֶ ַהּפּוִרים  יֹום  ּבְ ְוָלֵכן 
לֹום  ָ ַהּשׁ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ד  ִמּיָ ֶלת  ִמְתַקּבֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ
ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ּכָ ד  ִמּיָ לֹות  ִמְתַקּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ין  ּבֵ ְוָהַאְחדּות  ְוָהֵרעּות 

ּכֹל. ִלְפֵני ֲאדֹון  ל ֶאָחד ְלָרצֹון  ּכָ ל  ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ְוַהּבַ

ת יֹום ַהּפּוִרים ַ ִלְזּכֹות ִלְקֻדּשׁ ַתח  ְוַהּפֶ ַער  ַ ַהּשׁ

י ֶחֶסד ְוַאֲהַבת  ַמֲעׂשֵ ה ָהָאָדם יֹוֵתר ּבְ ְרּבֶ ּמַ ָכל ׁשֶ ּכְ ָפִרים, ׁשֶ ּסְ מּוָבא ּבַ
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ה  ֶהם ִיְזּכֶ ר ּבָ ִלים ִנְפָלִאים ֲאׁשֶ ה ּכֵ ְך הּוא עֹוׂשֶ יֹום ַהּפּוִרים, ּכָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ֶזה,  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ְוֶהָעצּום  דֹול  ַהּגָ אֹורֹו  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ

ּה. ּלָ ּכֻ ָנה  ָ ַהּשׁ ּפּוִרים ְלָכל  ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ יְך ֶאת אֹורֹו  ְלַהְמׁשִ ה  ִיְזּכֶ הּוא 

פּוִרים,  ּבְ ַהּנֹוֲהגֹות  ַהּיֹום  ִמְצוֹות  ל  ּכָ ֶאת  ֲחַז"ל  נּו  ּקְ ּתִ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ר  ָרִכים ֲאׁשֶ ִלים ְוַהּדְ י ֵהם ַהּכֵ ָרֵאל, ּכִ י ֶחֶסד ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ן ַמֲעׂשֵ ן ִהּנָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ּפּוִרים. ל  דֹול ׁשֶ ַהּגָ ַהּיֹום  ְוֶהָאַרת  ת  ַ ל ֶאת ְקֻדּשׁ ְלַקּבֵ ָיָדם זֹוִכים  ַעל 

לַֹח  פּוִרים ִמׁשְ ר הּוא ָלֵתת ּבְ ָהִעּקָ ְתבּו ַהּפֹוְסִקים, ׁשֶ ּכָ ַעם ׁשֶ ְוֶזה ַהּטַ
לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלִמי  ְואֹוֲהָביו, אֹו  ֲחֵבָריו  ַעל  ִנְמֶנה  ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ְוָקא  ּדַ ָמנֹות 
ָיבֹוא  הּוא  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ּפּוִרים,  ִלְפֵני  ִעּמֹו  ְמִריָבה  ֵאיֶזה 
ִמְצַות  ר  ִעּקַ ּזֹו  ׁשֶ ִאּתֹו,  ַאף  לֹום  ְוׁשָ ַאְחדּות  ּבְ ְוִלְהיֹות  ִעּמֹו,  ס  ּיֵ ְלִהְתּפַ

פּוִרים. ּבְ ַהּיֹום 

נֹות  ַמּתָ ִמְצַות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָעִדיף  ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים,  ְתבּו  ּכָ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ָמנֹות  לַֹח  ִמׁשְ ִמְצַות  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ר  ֵמֲאׁשֶ פּוִרים,  ּבְ ְוֶאְביֹוִנים  ים  ַלֲעִנּיִ
ְלַגּלֹות  ְכֵדי  ּבִ ִהיא  פּוִרים  ּבְ ַלֲחֵבָריו  ִתיָנה  ַהּנְ ַרת  ַמּטְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ַלֲחֵבָריו, 
ְיֵדי  ַעל  ֶחֶסד  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָהִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ְוזֹאת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ת  ִמּדַ ֶאת 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָיָדם  ַעל  ׁשֶ ְלָכְך,  קּוק  ּזָ ׁשֶ ְלִמי  ְצָדָקה  ְנִתיַנת 
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ָיָדם  ַעל  ֵנס  ְלִהּכָ ִלְזּכֹות  ַער  ַ ַהּשׁ ְוֵהם  ַהּיֹום,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ִניִמּיּות  ּפְ

ַהּפּוִרים. ל יֹום  ִעּצּומֹו ׁשֶ

ת ַהּפּוִרים ַ ִסּפּור - ָמַתי ָזָכה ָהַרב ְלאֹור ְקֻדּשׁ

ַעל  ר  ִסּפֵ ֳאָפִקים,  ל  ׁשֶ ה  ַרּבָ ַזַצ"ל  ְנקּוס  ּפִ ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ַעְצמֹו ֵהֵחל  ת ַהּפּוִרים, ּוָמַתי הּוא ּבְ ַ יַצד הּוא ָזָכה ְלאֹור ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו, ּכֵ
ל  דֹוָלה ְוָהֲעצּוָמה ׁשֶ תֹו ַהּגְ ָ ַנְפׁשֹו ֶאת ֶהָאָרתֹו ּוְקֻדּשׁ יׁש ּבְ ָלחּוׁש ּוְלַהְרּגִ
יָבה  ּנּו רֹאׁש ְיׁשִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ ִנים ּכַ ָ ַאַחת ַהּשׁ יֹום ַהּפּוִרים. ָהָיה ֶזה ּבְ
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ֵליל ּפּוִרים  יָבתֹו ּבְ יׁשִ קּות ּבִ יַחת ִהְתַחּזְ ֵמִעיר ְרחֹוָקה, ָלבֹוא ְוִלְמסֹר ׂשִ
ֵמָהִעיר  ְמאֹד  ָרחֹוק  ָמקֹום  ּבְ ֶזה  ָהָיה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  עּוָדה,  ַהּסְ ְלַאַחר 
ֵליל  ּבְ ֲאֵליֶהם  ִלְנסַֹע  ָהַרב  ֵנאֹות  ָהַרב,  ִהְתּגֹוֵרר  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ֳאָפִקים 
יַע ָהַרב  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ יָבה.  ׁשִ ַהּיְ ִחּזּוק ְלַבחּוֵרי  יַחת  ּפּוִרים ִלְמסֹר ׂשִ
ְלַאַחר  ְלֶמֱחָצה,  ּכֹוִרים  ְוׁשִ תּוִיים  ׁשְ חּוִרים  ַהּבַ ל  ּכָ ֶאת  ָמָצא  יָבה,  ׁשִ ַלּיְ

יָחה. ַהּשִׂ ְולֹא ָהָיה לֹו ְלִמי ִלְמסֹר ֶאת  ְיָלה  ַהּלַ ְסעּוַדת  ּבִ ַיִין  תּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵליל  ּבְ יָבה  ׁשִ ֵמַהּיְ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ ַזַצ"ל:  ְנקּוס  ּפִ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ר  ִסּפֵ ְוָכְך 
ַאַחד  ְלַיד  י  ָעַבְרּתִ ְלֵביִתי,  י  ְוָנַסְעּתִ ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ּפּוִרים 
דֹול,  ּגָ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ הּוא  ׁשֶ ְיִדיִדי  ם  ׁשָ ר  ּגָ ׁשֶ י  ְרּתִ ְוִנְזּכַ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ּוִבים  ּשׁ ַהּיִ
ִעם  יִתי  ּנִ ּפִ ד  ִמּיָ ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק  ב  יֹוׁשֵ הּוא  זֹו  ָעה  ׁשָ ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ּפּוִרים  לֹו  ְלַאֵחל  ֵדי  ּכְ יתֹו  ּבֵ ֶדֶלת  ּבְ י  ְוָדַפְקּתִ ב  ַלּמֹוׁשָ י  ְוִנְכַנְסּתִ י  ִרְכּבִ
ַמח ְמאֹד, ְוִהְתַחְלנּו ִלְלמֹד  ְלִמיד ָחָכם ׂשָ ָרָאה אֹוִתי אֹותֹו ּתַ ׁשֶ ֵמַח. ּכְ ׂשָ
י  ַאְרּתִ עֹות ָעְברּו ְוִנׁשְ ָ ָמָרא ַוֲהָלָכה ְוכּו', ְוָכְך ַהּשׁ ּגְ ִעְנְיֵני יֹום ַהּפּוִרים ּבַ ּבְ

ַהּבֶֹקר. ְיָלה ַעד  ַהּלַ ל  ּכָ ִעּמֹו  ִלְלמֹד 

ַמהּותֹו  ּבְ ְלַגְמֵרי,  ָחָדׁש  אֹור  ִלי  ח  ִנְפּתַ ּפּוִרים  ֵמאֹותֹו  ה  ְוִהּנֵ
ל  ּכָ ּוְבנּוִיים  ִתים  ּתָ ֻמׁשְ ְך  ּכָ ַעל  ׁשֶ ַהּפּוִרים,  יֹום  ל  ׁשֶ ּוִבְפִניִמּיּותֹו 
ַאַחר  ִנים  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ י  ַסְרּתִ ּמָ ׁשֶ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ַעל  עּוִרים  ִ ְוַהּשׁ יחֹות  ַהּשִׂ
ַמִים  ָ ּוִמּשׁ ֶאָחד  ָדָבר  ּבְ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ִלְפָעִמים  ְוָכְך  ְך.  ּכָ

ַזַצ"ל. ם ָהַרב  ִסּיֵ ּוּון ַאֵחר,  ִמּכִ ּפֹוְתִחים לֹו 

ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  יַצד  ּכֵ ִלְלמֹד,  ן  ִנּתָ ֶזה  ִנְפָלא  ה  ֲעׂשֶ ּוִמּמַ
ֵליל  ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלַטְלֵטל  ִלְנסַֹע  ַהּפּוִרים,  יֹום  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְיהּוִדים  ם  ׁשָ ק  ְלַחּזֵ ֵדי  ּכְ ַרק  ְמֻרָחק  ְלָמקֹום  ַהּפּוִרים 
יֹום  ת  ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ים  ֲחָדׁשִ ָעִרים  ׁשְ ַזַצ"ל  ְנקּוס  ּפִ ָלַרב  ְתָחה  ּפָ ׁשֶ זֹאת  ִהיא 
דּוַע  ּיָ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ל  ּכָ ְך  ּכָ ְוֶנֱהנּו ַאַחר  קּו  ר ֵמֶהם ִהְתַחּזְ ַהּפּוִרים, ֲאׁשֶ
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ַהּפּוִרים  ִניִמּיּות  ּפְ אֹור  עֶֹמק  ּבְ ַזַצ"ל  ָהַרב  ל  ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ יחֹוָתיו  ּשִׂ ׁשֶ
דֹוׁש. ל יֹום ַהּפּוִרים ַהּקָ ְפִניִמּיּות ִעּצּומֹו ׁשֶ ְמַגּלֹות אֹור ָעצּום ְוִנְפָלא ּבִ

פּוִרים ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש   ַקּבָ
ְזכּות ָהַאְחדּות ּבִ

ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ִזיָע"א,  יְלָנא  ִמּוִ ָר"א  ַהּגְ ַתב  ּכָ
ל  ְלַקּבֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ָזכּו  ר,  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ ְוַאְחדּות  ַאֲהָבה  ּבְ רּוִיים  ׁשְ
ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְבָרצֹון,  ַאֲהָבה  ּבְ ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַעְצָמם  ַעל 
 - ַזְרָעם  ְוַעל  ֲעֵליֶהם  הּוִדים  ַהּיְ לּו  ְוִקּבְ מּו  ִקּיְ כז(  ח  )אסתר  סּוק:  ַהּפָ ַעל 
ְוזֹאת  ּוְבָרצֹון.  ַאֲהָבה  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ִקּבְ פּוִרים  ּבְ ׁשֶ
ֵאּלּו. ָיִמים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ין  ּבֵ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ל ָהַאְחדּות  ְזכּוָתּה ׁשֶ ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ֵאת  הּוִדים  ַהּיְ ל  "ְוִקּבֵ כג(:  ט,  )אסתר  ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ תּוב  ּכָ ְך  ּכָ ֵני  ּוִמּפְ
ְמֻאָחִדים  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָיִחיד,  ְלׁשֹון  ּבִ  - ַלֲעׂשֹות"  ֵהֵחּלּו 
ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוזֹאת  ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ
ְוָדְרׁשּו  ָהָהר",  ֶנֶגד  ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשָ ַחן  "ַוּיִ ב(:  יט,  )שמות  ּתֹוָרה  ּבַ ֶנֱאַמר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ָיִחיד,  ְלׁשֹון  ּבִ ֶנֱאַמר  ֶזה  סּוק  ּפָ ׁשֶ ֲחַז"ל 
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ָנַתן  ְך  ּכָ ְזכּות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ִסיַני,  ַהר  ּבְ ְמֻאָחִדים 
ַעם  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאְחדּות  ְזכּות  ּבִ פּוִרים  ּבְ ְוַאף  ַהּתֹוָרה.  ֶאת 
ַאֲהָבה ּבְ ֵמָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָזכּו  ֵהם  ֵאּלּו,  ָיִמים  ּבְ ָרֵאל   ִיׂשְ

ּוְבָרצֹון.

פּוִרים,  ּבְ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ְמֻאָחִדים  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
ה  דֹוׁשָ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַהּקְ ְמָחה ֲעצּוָמה ּבְ יׁש ַטַעם ָחָדׁש ְוׂשִ ֵהם ָזכּו ְלַהְרּגִ

ָרצֹון. ּבְ פּוִרים ֵמָחָדׁש  ּבְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ִקּבְ ְוָלֵכן ֵהם  ְוִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה, 

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ְלָכְך  ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ּבְ ּומּוָבא 
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ל  ּכָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ַהּקֶֹדׁש  ְלַעם  ְוָלֶרֶדת  ּלֹות  ְלִהְתּגַ ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
י ַרק ַעל ְיֵדי ָהַאְחדּות  ַאֲהָבה ְוַאְחדּות, ּכִ ו ּבְ ָרֵאל ְמֻאָחִדים ַיְחּדָ ַעם ִיׂשְ
ִלים ְלָהִכיל ֶאת ָהאֹור  ְוַהּכֵ רּות  יֵניֶהם, ֵיׁש ָלֶהם ֶאת ָהֶאְפׁשָ ּבֵ לֹום  ָ ְוַהּשׁ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ל ַהּתֹוָרה  ְוֶהָעצּום ׁשֶ דֹול  ַהּגָ

יׁש ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ ִחיָדה  ַהּיְ ֶרְך   ַהּדֶ
ּוִמְצוֹוֶתיָה ֶאת ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה 

ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָידֹו  ַעל  ַרק  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָהַאְחדּות  ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ְוָגדֹול 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ֶהָעֵרב  ְוַטְעָמּה  ְמִתיקּוָתּה  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ
ה  ֻגּלָ ַהּסְ ֶרְסֶלב )שיחות הר"ן צ"א(, ׁשֶ י ַנְחָמן ִמּבְ ָאַמר ַרּבִ מֹו ׁשֶ ּוִמְצוֹוֶתיָה. ּכְ
ְוַטְעָמּה  ָהֲעצּוָמה  ְמִתיקּוָתּה  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ ִלְזּכֹות  יֹוֵתר  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ
ר ָלׁשֹון ָהַרע ַחס  ּלֹא ְלַדּבֵ ֵהר ׁשֶ ה, ִהיא ְלִהּזָ דֹוׁשָ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֶהָעֵרב ׁשֶ
א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ֶאָחד  ַאף  ּבְ רֹון  ִחּסָ ׁשּום  ִלְראֹות  לֹא  ְוֵכן  לֹום,  ְוׁשָ
ִמיד  ּתָ ְוִלְראֹות  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  טֹוָבה  ַעִין  ּבְ ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ָתם. ּוְגֻדּלָ ַרק ֶאת ַמֲעָלָתם 

ים  ִ ּשׁ ֶנֶגד ׁשִ ֵהן ּכְ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ׁשֶ ִ ּשׁ ָנן ׁשִ ּתֹוָרה ֶיׁשְ ּבַ ֵני ׁשֶ ְוזֹאת ִמּפְ
ר  ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּבַ ָנּה אֹות  ֶיׁשְ ָרֵאל  ׂשְ ּוְלָכל ֶאָחד ִמּיִ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִרּבֹוא ִנׁשְ
ָהָאָדם מֹוֵצא  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ְרׁשֹו,  ׁשָ ְוהּוא  ִחּיּותֹו  ל  ּכָ יֹוֵנק ֶאת  ם הּוא  ָ ִמּשׁ
לֹו  ב  ֶנְחׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְיהּוִדי  ֵאיֶזה  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ר  ְמַדּבֵ אֹו  רֹון  ִחּסָ
מֹות  ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש  ם הּוא  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ רֹון  ִחּסָ ָמָצא  ִאּלּו  ּכְ
ּה  ּבָ ּוְלַהְתִמיד  ַהּתֹוָרה  ֶלֱאהֹב ֶאת  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָראּוי. ּכָ

רֹון  ִחּסָ מֹוֵצא  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ עֹוד  ּומּוָבא 
אֹותֹו  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוָרה  ֶפר  ּסֵ ּבַ ׁשֶ ָהאֹות  ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְיהּוִדי,  ֵאיֶזה  ּבְ



ים׀ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׀ִיׂשְ

358

ּתֹוָרה  ֶפר  ַהּסֵ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ּתֹוָרה,  ֶפר  ֵמַהּסֵ ֶקת  ּלֶ ּוִמְסּתַ ּפֹוַרַחת  ְיהּוִדי 
ָהאֹות  ּבֹו  ֲחֵסָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִנְפָסל,  ָהַרע  ָלׁשֹון  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ְמִתיקּוָתּה  ֶאת  יׁש  ּוַמְרּגִ ָחׁש  ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ַהּזֹו, 
ָלחּוׁש  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  צֹוִפים,  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמּדְ ְמתּוָקה  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ִמְצוֹוֶתיָה.  ִקּיּום  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶהָעצּום  ְוָהעֶֹנג  ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת 
ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִעם  ִמיד  ּתָ ְלָבבֹו  ּבִ ְמֻאָחד  ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ֵכן  ּוְכמֹו  ָראּוי,  ּכָ ּה  ּבָ ְלַהְתִמיד  ה  ְוִיְזּכֶ ַהּתֹוָרה  ְמִתיקּות  ֶאת  יׁש  ְלַהְרּגִ

ִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה. ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה  יׁש ׂשִ ְלַהְרּגִ ה  ִיְזּכֶ

ָהַאְחדּות  ת  ִמּדַ ה  ּלָ ִמְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ל  ּכָ ִעם  ֵאּלּו  ָיִמים  ּבְ ָהָאָדם  ְתַאֵחד  ּיִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ה  ִהּנֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ין  ּבֵ
ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ה  ִיְזּכֶ הּוא  ְך  ּכָ ְוַאְחדּות,  ַאֲהָבה  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוַלֲהָבָנה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ָחָדׁש  ְוָרצֹון  ק  ְלֵחׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ
ים  ֲחָדׁשִ ְועֶֹנג  ְמָחה  ְלׂשִ ה  ִיְזּכֶ ְוֵכן  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ּבְ יֹוֵתר  דֹול  ּגָ רֹון  ּוְלִזּכָ
ר  ֲאׁשֶ ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקּבָ ְכָלל  ּבִ הּוא  ֶזה  ל  ּכָ ׁשֶ ִמְצוֹוֶתיָה,  ִקּיּום  ּבְ
ה  ִמים ָהֵאּלֶ י "ַהּיָ ּכִ יֹום ֶזה,  ּבְ ָנה ֵמָחָדׁש  ָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ל  זֹוִכים ְלָכְך ּכָ
ָהֲאִריָז"ל  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ כח(,  ט,  )אסתר  ָודֹור"  ּדֹור  ָכל  ּבְ ים  ְוַנֲעׂשִ ִרים  ִנְזּכָ
ֵמָחָדׁש,  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ יֹוְרדֹות  ֵאּלּו  ָיִמים  ל  ׁשֶ עֹות  ּפָ ַהַהׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל, ָאֵמן. ִיׂשְ ית  ּבֵ יַע ַרב טּוב ְלָכל  ּפִ ְלַהׁשְ
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