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ח תשפ"ג ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

י ָאַמר  י ָקרֹוב הּוא ּכִ ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹקים ּדֶ ח ּפַ ּלַ ׁשַ "ַוְיִהי ּבְ

ב ֱאלִֹקים". )יג יז-יח( ּסֵ בּו ִמְצָרְיָמה. ַוּיַ ְראֹוָתם ִמְלָחָמה ְוׁשָ ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ ֱאלִֹקים ּפֶ

"ּוְצָדָקה  י ב(  ּוְכִתיב )משלי  ְפֻרק",  ִצְדָקה  ּבְ "ַוֲחָטָאְך  ָאַמר )דניאל ד כד(  תּוב  ַהּכָ ה  ִהּנֵ

"ס )שבת  ַ ּשׁ ַמְייֵתי ּבַ מּוֵאל ְוַאְבָלט ּדְ ׁשְ עֹוָבָדא ּדִ ֶרְך ֶטַבע, ּכְ ֶות", ַוֲאִפּלּו חּוץ ִמּדֶ יל ִמּמָ ּצִ ּתַ

ִנים  ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ְוִדין ּבָ י ִיׂשְ ַעם ּכִ ַבע, הּוא ִמּטַ ַחת ַהּטֶ ָרֵאל ֵאיָנם ּתַ ׂשְ ּיִ ַעם ׁשֶ קנו:(. ְוַהּטַ

ר  ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ נֹו. ּוְבֵכן ַאׁשְ ַעס ַעל ּבְ ּכָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָדָקה. ּוָמׁשָ ָכר ַעל ַהּצְ ֵיׁש ָלנּו, ְוֵיׁש ׂשָ

ְצָדָקה, ִאם ֵיׁש ְלָך ָהֵטב  ן ֶאל ִלּבֹו ְלַהְרּבֹות ּבִ ֶדֶרְך ְצָדָקה. ְועֹוד זֹאת ִיּתֵ ְרּכֹו ּבְ יק ּדַ יֹאֵחז ַצּדִ

ְך ָעָליו  חֹוֵזר )שם קנא:(, ְואּוַלי ִיְהֶיה ֶנְהּפָ ל הּוא ׁשֶ ְלּגַ י ּגַ י ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּכִ ָך, ּכִ ְלָך ְלַנְפׁשְ

ָלה ַיֲעֹמד. ַוֲאִפּלּו  ה ְצָדקֹות, ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֶרַוח ְוַהּצָ ַעל ְוָעׂשָ ּפָ ְמָצא ׁשֶ ל ַהּנִ ל. ּוְבֵכן ּכָ ְלּגָ ַהּגַ

ן  ְקָוה )עי' גיטין ז:(, ּו"ַמּתָ ן, אּוַלי ֵיׁש ּתִ ּתֵ ָכָסיו ִמְתמֹוְטִטים, לֹא ָיִניַח ָידֹו ִמּלִ ּנְ ִאם רֹוֶאה ׁשֶ

ָאָדם ַיְרִחיב לֹו" )משלי יח טז(.

ְרּגּום  ּתַ ֹוֵלַח ִלְפרַֹע חֹובֹוָתיו ֵהם ָהֲעֹונֹות, ׁשֶ ּשׁ ׁשֶ ְרֹעה", ּכְ ח ּפַ ּלַ ׁשַ תּוב "ַוְיִהי ּבְ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

ַהְינּו  ים ְמ'רּוִדים, ּדְ ָרעֹון? "ֶאת ָהָעם" נֹוָטִריקֹון ֶאת ָה'ֲע'ִנּיִ ֵחְטא חֹוָבה. ְוֵכיַצד ִיְהֶיה ַהּפֵ

ַבע,  ֵהם ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֵני ׁשֶ ַבע, ִמּפְ ְמַטְרָיה ַהּטֶ ה "ְולֹא ָנָחם - ֱאלִֹקים" ּגִ ְצָדָקה, ּוָבֶזה ִיְזּכֶ

ב(  י  )ירמיהו  ִדְכִתיב  ּכְ ַבע,  ַהּטֶ ַחת  ּתַ ֵהם  ׁשֶ ַהּגֹוִים  ֵהם  ים"  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶאֶרץ  "ֶדֶרְך  ּבְ ְולֹא 

י  ָדָקה הּוא "ּכִ ּיֹוִעיל ַהּצְ ַעם ׁשֶ ה". ְוַהּטַ י ֵיַחּתּו ַהּגֹוִים ֵמֵהּמָ ָחּתּו ּכִ ַמִים ַאל ּתֵ ָ "ּוֵמאֹותֹות ַהּשׁ

ר ְלֵעיל. ְזּכָ ּנִ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּכַ ָקרֹוב הּוא", ִיׂשְ

ר,  ֹעשֶׁ ּבְ ה'  אֹו  ִנּשְׂ ִאם  ֱאלִֹקים",  ָאַמר  י  "ּכִ ָדָקה,  ַהּצְ ַעל  ִהְתעֹוְררּות  ָהָאָדם  ַיְחׁשֹב  ְועֹוד 

חֹוֵזר, "ָהָעם"  ל הּוא ׁשֶ ְלּגַ י ּגַ ֵחם" ּכִ ן ִיּנָ ׁשֹון "ֶאת ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום" )דברים כו יז(, "ּפֶ ִמּלְ

בּו  ּוִמְתמֹוֵטט, "ְוׁשָ ַמן הֹוֵלְך  ַהּזְ ְראֹוָתם ִמְלָחָמה" ִמְקֵרי  ְלֵהֶפְך "ּבִ ים  ֵהם עֹוׂשִ ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ

ר  ין, ָלֵכן "ֵיׁש ְמַפּזֵ ת ַהּדִ ב ֱאלִֹקים" ִסּבַ ּסֵ ּגֹוֵרם "ַוּיַ ִמְצָרְיָמה" ִלְהיֹוָתם ָצֵרי ַעִין, ֲאָבל ֶזה 

ְונֹוָסף עֹוד" )משלי יא כד(.

ן  ִאים ָעָליו, ַהַחי ִיּתֵ לֹא ָעֹון )שבת נה.(. ְוִאם ִיּסּוִרים ּבָ י ֵאין ִיּסּוִרין ּבְ ָידּוַע ּכִ אֹו ֹנאַמר ּדְ

ה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ִמן  ָבר ַהּזֶ יו, ְולֹא יֹאַמר אּוַלי ִמְקֶרה הּוא. ּוַבּדָ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ֶאל ִלּבֹו ִויַפׁשְ

לּו  י ִאם ּתָ ִמְקֶרה, ּכִ ָבר ּבְ לּו ַהּדָ בּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, לֹא ּתָ ָ ּשׁ ֵני ׁשֶ רּו ִמּפְ ְתַיּסְ ּנִ ׁשֶ ים ּכְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ם, ְוִאם לֹא ִיְלֹמד ֵמֶהם אֹוי לֹו אֹוי ְלַנְפׁשֹו. י ַיד ה' ָנְגָעה ּבָ ּכִ

ִבים ָלֶבַטח ְמֵלִאים  ה ְוָלׁשֹון ַהּיֹוׁשְ ל ֻאּמָ ינּו ִמּכָ ּנֵ ּתַ ה ִנׁשְ ה, ָלּמָ ּנּוי ַמֲעׂשֶ ה ַעל ׁשִ ְוִאם ִיְקׁשֶ

רּוץ ַעל ֶזה  ִאים ָעֵלינּו. ַהּתֵ ּבָ ְוִיּסּוִרים  ֻוִיים ּוְסחּוִפים  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל טֹוב, ַוֲאַנְחנּו ַעם  ּכָ

ן ֶאְפֹקד  חֹות ָהֲאָדָמה ַעל ּכֵ ּפְ י ִמּכֹל ִמׁשְ תּוב )עמוס ג ב( "ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ ַרץ ַהּכָ ָבר ּתֵ ּכְ

ל  ֶ ִמּשׁ ד.(  זרה  )עבודה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ֲעֹונֹוֵתיֶכם",  ל  ּכָ ֵאת  ֲעֵליֶכם 

ן ֶאל  ִאים ָעָליו, ִיּתֵ י ִיּסּוִרים ּבָ ְראֹות ָהָאָדם ּכִ י ּבִ ה, ּכִ אֹוֲהָביו ִנְפָרע ְמַעט ְמָעט. ְועֹוד ִסּבָ

ב ְוָרָפא לֹו. ְתׁשּוָבה ָוׁשָ ִלּבֹו ָלׁשּוב ּבִ

ְרָענּות,  ּפֻ ׁשֹוֵלַח  ׁשֶ ּכְ  – ָהָעם"  ֶאת  ְרֹעה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ "ּבְ ַוי,  ְלׁשֹון   - "ַוְיִהי"  תּוב:  ַהּכָ ֶרֶמז  ְוֶזה 

ָבר,  ַהּדָ ָיָצא  ֵמה'  י  ּכִ ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ים"  ּתִ ִלׁשְ ַל"ּפְ ָהָיה  ׁשֶ ֶאֶרץ"  "ֶדֶרְך  ּבְ ֱאלִֹקים"  ָנָחם  "ְולֹא 

י  "ּכִ ָאַמר  ָלֶזה  ְוָלׁשֹון,  ה  ֻאּמָ ל  ִמּכָ ינּו  ּנֵ ּתַ ִנׁשְ ַמה  ֹתאַמר  ְוִכי  הּוא.  ִמְקֶרה  אֹוְמִרים  א  ֶאּלָ

ת  ּנּו ְמַעט ְמָעט. ְועֹוד ִסּבַ י אֹוֲהבֹו ִנְפָרע ִמּמֶ א ֶזה הּוא ְלַאֲהָבֵתנּו, ּכִ ַרּבָ ָקרֹוב הּוא", ְוַאּדְ

ל  ְראֹוָתם ִמְלָחָמה" ׁשֶ ְרֵכיֶהם ָהָרִעים "ּבִ ֵחם ָהָעם" ִמּדַ ן ִיּנָ י ָאַמר ֱאלִֹקים ּפֶ ַהִיּסּוִרים, "ּכִ

ר ָמה, ְולֹא יֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחטֹוא. בּו ִמְצַרְיָמה" - ִמּצַ ַמן, "ְוׁשָ ִמְקֵרי ַהּזְ

ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ָעלּו  ים  ַוֲחמּוׁשִ סּוף  ַים  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ָהָעם  ֶאת  ֱאלִֹקים  ב  ּסֵ "ַוּיַ

ִמְצָרִים". )יג יח(

ר ּוִמי  ְדּבָ ּמִ ּוב יֹאַכל ּבַ ּשׁ ּיִ ֵהִכין ּבַ ן ֶאל ִלּבֹו ִמי ׁשֶ ר ַהַחי ִיּתֵ ָדָקה ֲאׁשֶ א ִלְרֹמז ַעל ַהּצְ ּבָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ם )עי' רות רבה ג ג(. ּיָ ה יֹאַכל ּבַ ׁשָ ּבָ ּיַ ֵהִכין ּבַ ׁשֶ

ים  ה ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ִעם ָהֲעִנּיִ ָעׂשָ ה ׁשֶ ּבָ ב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם", ַהּסִ ּסֵ תּוב "ַוּיַ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

ר, ְוַגם "ַים סּוף"  א ּדֹוֶמה ְלִמְדּבָ עֹוָלם ַהּבָ ר", ׁשֶ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ים ֶאל ִלּבֹו "ּדֶ ׂשִ ּיָ ׁשֶ ְמרּוִדים הּוא ּכְ

ֶרְך אֹוְרִחין ְרִחיָקא ּוְזָוִדין ְקִליָלא )כתובות  ּסֹוף ָהָאָדם ּדֹוֶמה ְלָים ְוָצִריְך ְלָהִכין לֹו ֵצָדה ַלּדֶ ׁשֶ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים",  ז ַעד ֹחֶמׁש )שם נ.(, ַעל ְיֵדי ֶזה "ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ ים", ַהְמַבְזּבֵ סז:(. "ַוֲחמּוׁשִ

ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהיּו ָצרֹות, ְוִיְזּכּו ְלרֹב טֹוב.

יז ָאָדם ֵיֶצר ַהּטֹוב ַעל ֵיֶצר  אֹו ֹנאַמר, ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ה.(, ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

יָתה. ּתֹוָרה, ְוִאם ָלאו - ִיְזּכֹר לֹו יֹום ַהּמִ ָהַרע, ִאם ְנָצחֹו – מּוָטב, ְוִאם ָלאו - ַיֲעֹסק ּבַ

ּתֹוָרה,  ר" ַיֲעֹסק ּבַ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ה ַלֲחזֹר ַלּמּוָטב "ּדֶ ּבָ ב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם", ַהּסִ ּסֵ תּוב "ַוּיַ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

ה ָאְמרּו  ְוִהּנֵ ִיְזּכֹר "ַים סּוף" יֹום סֹוף ָאָדם ָלמּות.  ְוַגם  ָבִרים" )הושע יד ג(,  ּדְ ֶכם  "ְקחּו ִעּמָ

ל זֹאת",  ע ַיֲעֹקב ּכָ ֶפׁשַ סּוק )מיכה א ה( "ּבְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אליהו זוטא א( ַעל ּפָ

ה ִסְדֵרי  ָ ּשׁ ים" - ָוי"ו ׁשִ ל ּתֹוָרה. ּוְבֵכן, "ַוֲחמּוׁשִ ָעּה ׁשֶ ִפׁשְ ָרֵאל ֵהם ּבְ ִאים ְלִיׂשְ רֹות ַהּבָ ל ַהּצָ ּכָ ׁשֶ

ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ָללּות ּתֹוָרה ׁשֶ הּוא ּכְ י ּתֹוָרה, ׁשֶ ה חּוְמׁשֵ ָ ים" ֲחִמּשׁ ָנה, "ֲחמּוׁשִ ִמׁשְ

ל ַצַער ָוֶנֶזק. ל ְמָצִרים ּוִמּכָ ְהיּו ִנּצֹוִלים ִמּכָ ּיִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ֶזה ָעלּו ְבֵני ִיׂשְ

ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  ְלִפיהּו"  ָהָאָדם  ֲעַמל  ל  "ּכָ ו(  ו  )קוהלת  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל  ֹנאַמר  אֹו 

א, ּוְבֵכן ָיָפה  ה ְוַרע לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָבִרים ֵמִביא ֵחְטא )אבות פ"א ִמי"ז(, ַרע לֹו ּבָ ּדְ

רֹות ַנְפׁשֹו". יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמּצָ ִתיָקה, ּוְכִתיב )משלי כא כג( "ׁשֹוֵמר ּפִ ׁשְ

ר",  ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ין ֶאת ָהָעם הּוא "ּדֶ ת ַהּדִ ת ִמּדַ ב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם", ִסּבַ ּסֵ תּוב: "ַוּיַ ְוֶזה ֶרֶמז ַהּכָ

א ַעד  ר ּבָ ֲאׁשֶ ְברֹו ּכַ ם ׁשִ ּיָ דֹול ּכַ א "ַים סּוף" ּגָ ה, ְוַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָבִרים, ֶזהּו ּבָ ה ּדְ ַמְרּבֶ

ִמְצָרִים",  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ֶזה "ָעלּו  ְיֵדי  ים, ַעל  ּוֵמֻחׁשִ ים" אֹוִתּיֹות  ְוסֹופֹו. "ַוֲחמּוׁשִ ִקּצֹו 

רֹות ַנְפׁשֹו. ּלֹא ִיְהיּו ֲעֵליֶהם ְמָצִרים ְוׁשֹוֵמר ִמּצָ ׁשֶ

ַעל ְצפֹון  ם ִלְפֵני ּבַ ין ִמְגּדֹול ּוֵבין ַהּיָ י ַהִחירֹות ּבֵ ָרֵאל ְוָיׁשּובּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ "ּדַ

ם". )יד ב( ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהּיָ

תּוב )הושע יד ב-ג( "ׁשּוָבה  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ לּוי ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ּכְ ׁשּוָבה ּתָ ר ַהּתְ ה ִעּקַ ִהּנֵ

ה ָאְמרּו  ְבֵרי תֹוָרה )ספרי האזינו שו(. ְוִהּנֵ ָבִרים" ּדִ ֶכם ּדְ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְוכּו' ְקחּו ִעּמָ ִיׂשְ

ֹעל  ּנּו  ִמּמֶ ּפֹוְרִקין  ּתֹוָרה,  ֹעל  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ל  ּכָ מ"ה(  פ"ג  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

סּוק  ּפָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שמות רבה לב א( ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶרְך ֶאֶרץ. ְועֹוד ָאְמרּו  ּדֶ ְוֹעל  ַמְלכּות 

ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות. ְועֹוד ָצִריְך  ִ ֶות ְוֵחרּות ִמּשׁ ְלַאְך ַהּמָ )לב טז( "ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות" - ֵחרּות ִמּמַ

ּתֹוָרה. ְוַגם  דֹול ּבַ ָלל ּגָ י ָתִמיד" ֶזה ּכְ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִדְכִתיב )תהלים טז ח( "ׁשִ ם ְקָרא ּכְ ָהָאָדם ְלַקּיֵ

ָכָרּה. ְוַעל  ֶנֶגד ׂשְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ֵ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות פ"ב מ"א( ֱהֵוי ְמַחּשׁ

ל־ּבֹו. ְמׁשָ ה ּתִ ָיְדָך ְוַאּתָ לּו ִיְצְרָך ָמסּור ּבְ ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ְיֵדי ִקּיּום ּכָ

י  ּפִ ִלְפֵני  ָצִריְך "ְוַיֲחנּו  ְתׁשּוָבה  ּבִ ֵדי ַלֲחזֹר  ּכְ ְוָיׁשּובּו",  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר ֶאל  ּבֵ תּוב "ּדַ ַהּכָ ֶרֶמז  ְוֶזה 

ְעּבּוד  ֶות ְוׁשִ ם" ֶרֶמז ְלַמְלַאְך ַהּמָ ין ִמְגּדֹול ּוֵבין ַהּיָ ר הּוא ֵחרּות, "ּבֵ ַהִחירֹות", ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ו  ר ֶנֱאַמר ּבֹו )בראשית כז א( "ֵעׂשָ ו הּוא ֱאדֹום ֲאׁשֶ לּות ֵעׂשָ ֲאַנְחנּו ּבֹו ּגָ לּות ׁשֶ י ַהּגָ ַמְלֻכּיֹות, ּכִ

'ֶצר ֵמ'ִמית  "ם נֹוָטִריקֹון - ַה'ּיֵ ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות, ּוֵבין ַהּיָ ין ִמְגּדֹול" הּוא ׁשִ דֹול", ְוֶזהּו "ּבֵ נֹו ַהּגָ ּבְ

ַעל" ֲאדֹון ָהעֹוָלם, ְוַגם "ְצפֹון" -  ֲאַנְחנּו "ִלְפֵני ּבַ ִמיד ׁשֶ ם ָצִריְך ַלְחׁשֹב ּתָ ֶות, ְוּגַ הּוא ַמְלָאְך ַהּמָ

ָכָרּה )אבות פ"ב  ׂשְ ֶנֶגד  ּכְ ִמְצָוה  ֶהְפֵסד  ַלְחׁשֹב  "ִנְכחֹו"  ִיְהֶיה  יִקים  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ ָכר טֹוב  ׂשָ

'ֶצר ֵמ'ִמית ְוָהִייָת ַרק ְלָמְעָלה. ְלטּו ַעל ַה'ּיֵ ׁשְ ם" ּתִ ֲחנּו ַעל ַהּיָ מ"א(, ַעל ְיֵדי ֶזה "ּתַ
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úֶא יֹוֵעץ ֶחֶסד úֲַאúִָפים - ֲהúָָכה ּומּוָסרמּוָסֵרי  ַהּפֶ

ּבַֹע  ִלׂשְ ּבֶֹקר  ּבַ ְוֶלֶחם  ֶלֱאֹכל  ר  ׂשָ ּבָ ֶעֶרב  ּבָ ָלֶכם  ה'  ֵתת  ּבְ ה  ֹמשֶׁ "ַוּיֹאֶמר 

יִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו  ם ַמּלִ ר ַאּתֶ ֻלּנֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ ֹמַע ה' ֶאת ּתְ ׁשְ ּבִ

י ַעל ה'. )טז, ח( ְתֻלּנֵֹתיֶכם ּכִ

ר  ׂשָ ּבָ ֵאין אֹוְכִלין  ֶ ּשׁ ֶרְך ֶאֶרץ  ּדֶ ּתֹוָרה  ָדה  ִלּמְ ָלׂשַֹבע  ְולֹא  ר ֶלֱאֹכל -  ׂשָ ּבָ

ָלׂשַֹבע. )רש"י(

ב  ֵיָחׁשֶ ַתֲעִנית  ּלְ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ אֹוֵכל,  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ֲאִפּלּו  ׁשֶ טֹוב  ְוַהּיֹוֵתר 

ִאם  ַתב ָהַרֲאַב"ד )רבינו יונה בס' יסוד התשובה(, ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹו, ְוַהְינּו ּכְ

ֲעוֹונֹוָתיו,  ַרת  ְלַכּפָ ֲאִכיָלתֹו  ֶאְמַצע  ּבְ ָידֹו  ְך  מֹוׁשֵ לֹו,  ָעֵרב  ׁשֶ ֲאָכל  ִמּמַ

ָרה. ְוֵכן יּוַכל ְלַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו  ּפָ ח־ּכַ ן ּוִמְזּבַ ַתֲעִנית ּוְכָקְרּבָ ב לֹו ּכְ ֶנְחׁשָ

ֲחנּוִנים,  ֶהם ּתַ אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ּתֹות ַיִין ּבַ ּלֹא ִלׁשְ ר ְוׁשֶ ׂשָ ּלֹא ֶלֱאֹכל ּבָ ׁשֶ

טֹוב  לֹא  י  ּכִ ו(,  נהר  חמישי  )מעיין  ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ָהַרב  ַתב  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ

ֶבר הּוא ַעל  ל ֹעֶנׁש ִחּבּוט־ַהּקֶ ּכָ יֵמי־ַהֹחל, ׁשֶ ּתֹות ַיִין ּבִ ר ְוִלׁשְ ׂשָ ֶלֱאֹכל ּבָ

ְיָלה,  ּלַ ּבַ א  ֶאּלָ ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל  יֵמי־ַהֹחל, אֹו לֹא  ּבִ ַיִין  ת  ִתּיַ ּוׁשְ ר  ׂשָ ּבָ ֲאִכיַלת 

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יומא  ֶרְך־ֶאֶרץ ּכְ ָדה תֹוָרה ּדֶ ּמְ ּלִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל  אֹו  ֶלֱאֹכל.  ר  ׂשָ ּבָ ֶעֶרב  ּבָ ח(  טז,  )שמות  סּוק  ַהּפָ ַעל  עה.( 

ָאְמרּו )תענית יב.(  מֹו ׁשֶ עֹות, ּכְ ֲעִנית ׁשָ ה ּתַ רֹות, אֹו ִיְתַעּנֶ ְוַאל יֹאַכל ּפֵ

ְדָרׁש.  ית־ַהּמִ ֵאֵצא ִמּבֵ ַתֲעִנית ַעד ׁשֶ ָהָיה אֹוֵמר, ֱאֵהא ּבְ י יֹוָחָנן ׁשֶ ַעל ַרּבִ

ֲעִנית,  ּתַ ָחׁשּוב  ר,  ת־ִקּבָ ּפַ ְואֹוֵכל  ה  ְנִקּיָ ת  ּפַ ֱאֹכל  ִמּלֶ ָידֹו  ְך  ְוֵכן ִאם מֹוׁשֵ

י",  ָאַמר "ֶלֶחם־ֲחֻמדֹות לֹא ָאַכְלּתִ אל )דניאל י, ג( ׁשֶ ָדִנּיֵ ִצינּו ּבְ ּמָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵרי.  ֲעִנית ִמּקְ ָך ְלִהְתַעּנֹות", ַאְלָמא, ּתַ ר ָנַתּתָ ִלּבְ ּוְכִתיב )שם( "ִמּיֹום ֲאׁשֶ

ַרת  ְלַכּפָ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֵמֲהָנאֹות  ְיַמֵעט  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ֶרְך,  ַהּדֶ זֹו  ַעל  ְוֵכן 

ֵרי. ֲעִנית ִמּקְ ֲעוֹונֹוָתיו, ּתַ

ְזַמן  ֵמַח ּבִ ָאָדם ׂשָ ְמָחה ׁשֶ ִביל ַהּשִׂ ׁשְ א ּבִ ֶבר ֵאינֹו ֶאּלָ י ֹעֶנׁש ִחּבּוט ַהּקֶ ע, ּכִ ּדַ

ִרים  ּתָ ַהּמֻ ִמים  ַהּיָ ְוָכל  ְוַיִין.  ר  ָבׂשָ ּבְ א  ֶאּלָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוֵאין  ָראּוי.  ֵאינֹו  ׁשֶ

ָאְמָנם  ְוַיִין.  ר  ָבׂשָ ּבְ ֶהם  ּבָ ְוָלֵכן ָאסּור  ְמָחה,  ׂשִ ְיֵמי  ֵאיָנם  ִים  ַאּפַ ְנִפיַלת  ּבִ

ֹמַח  ר ִלׂשְ ְמָחה, ּוֻמָתּ ִים ִנְקָרִאים ְיֵמי ׂשִ ְנִפיַלת ַאּפַ ִמים ָהֲאסּוִרים ּבִ ל ַהּיָ ּכָ

נֹו  ֻחְרּבָ ׁש ּבְ ְקּדָ ַהּמִ לּות ׁשֶ ֶהם. ּוִבְזַמן ַהּגָ ּתֹות ַיִין ּבָ ר ְוִלׁשְ ׂשָ ֶהם ְוֶלֱאֹכל ּבָ ּבָ

ּיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות  ּדַ ה.  ֹמַח ְלַמּטָ ְמָחה ְלַמְעָלה, לֹא ָהָיה ָראּוי ִלׂשְ ְוֵאין ׂשִ

ִיְהֶיה  ן,  ַלֻחְרּבָ ֵזֶכר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֹקֶדם  יָצה  ּבֵ ֲאִכיַלת  ְיֵדי  ַעל  ָאְמָנם  ַרּבֹו.  ּכְ

ִים ְלַבד. ְנִפיַלת ַאּפַ ִמים ָהֲאסּוִרים ּבִ ּיָ ּתֹות ַיִין, ּבַ ר ְוִלׁשְ ׂשָ ר ֶלֱאֹכל ּבָ ֻמּתָ

י ִאם ָאְמרּו ֶזה  ם זֹאת. ּכִ ִריִאים ֶיֱאזֹר ַחִיל ְלַקּיֵ ַחת ּבְ ּפַ ׁשְ הּוא ִמּמִ ֶ ִמי ּשׁ

ן ִלְמֵלִאים ֲעוֹונֹות. ּכֵ ל ׁשֶ יִקים – ּכָ ְלַצּדִ

ה ִפּלָ ַמֲעַלת ַהּתְ

ן,  ְרּבָ ְגַמת ַהּקָ ֵהא ּדֻ ּתְ ֵהר ׁשֶ ן, ְוָלֵכן ָצִריְך ִליּזָ ְרּבָ ְמקֹום ַהּקָ ה ִהיא ּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ְיָעֵרב  ְולֹא  ן,  ְרּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ֵאׁש  ְיקֹוד  ְמקֹום  ּבִ ֵאׁש  ּבָ ּבֹוֵער  ב  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ

ִמי  ִלּבֹו,  ּבְ ְויֹאַמר  ים.  ָקָדׁשִ ּבְ ּפֹוֶסֶלת  ׁשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ מֹו  ּכְ ַאֶחֶרת  ָבה  ַמֲחׁשָ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֵמֵאת  ׁש  ְלַבּקֵ א  ּבָ ְוִנְבֶזה  ל  ּדָ ֲאִני 

ִרּיֹוָתיו. הּוא ִמְתַנֵהג ִעם ּבְ הּוא, ִאם לֹא ֵמרֹב ֲחָסָדיו ׁשֶ

יָון  ּכֵ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ הּוא  ָראּוי  ַיְחׁשֹב  ְוַאל 

אּוַלי  ַיְחׁשֹב  ַרק  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ֲעֹונֹוָתיו  יר  ַמְזּכִ ֶזה  י  ּכִ ִתי,  ְתִפּלָ ּבִ י  ְנּתִ ּוַ ּכִ ׁשֶ

ִמְתַנֵהג  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ים  ֻרּבִ ַהּמְ ַרֲחָמיו  ֲעבּור  ּבַ ֵאָליו,  ָקְרִאי  ּבְ ה'  ַמע  ִיׁשְ

ְלָחן  ׁשֻ ְבֵרי ָמָרן ּבְ ֶרף ּדִ ה. ֶזה ּתֹ ל ּפֶ ִפיַלת ּכָ ִרּיֹוָתיו ְוׁשֹוֵמַע ּתְ ֶהם ִעם ּבְ ּבָ

ָערּוְך ְוַהּפֹוְסִקים.

ם  ֶכם ְלַקּיֵ יתּו ִלּבְ ר ה' קֹוֵרא, ׁשִ ִריִדים ֲאׁשֶ ים ֶאְקָרא, ַהּשְׂ ַוֲאֵליֶכם ִאיׁשִ

י ָהֱאלִֹהים ָיִביא  ַעת, ּכִ ֵדינּו ַמּגַ ּיָ רֹב עֹוז ְוַתֲעצּומֹות ַעד ָמקֹום ׁשֶ זֹאת ּבְ

ֶאת  ַלֲעבֹוד  ֵחנּו  ּכֹ ָכל  ּבְ ָיַגְענּו  ְולֹא  ְלנּו  ּדַ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

לּויֹות  ַהּתְ ִמְצֹות  ּבְ י  ּכִ ְוִעם  ַלֲעׂשֹות.  ַמה  ָדת  ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ֲעבֹוָדה  ּבֹוְרֵאנּו 

ַעל  ָהעֹוֵמד  ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ּנּו,  ִמּמֶ ַהּטֹוב  מֹוְנִעים  ֲחָטֵאינּו  ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ

ְוַהּיֹום  ַאְגָרא,  ַצֲעָרא  ּוְלפּום  ָוׁשֹוב,  ָרצֹא  ּבְ ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ֵצר  ִיּבָ לֹא  ָמר  ׁשְ ַהּמִ

ּבֹון. ּה ַהּכֹל עֹוֶלה ְלֶחׁשְ ן ּבָ ַכּוֵ ּיְ ָבה ׁשֶ ן ְוַהּתֵ ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ

ן  ּוֵ ּכִ ִאם לֹא  ׁשֶ ָאְמרּו  ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  ָרָכה  ּבְ ַעל  ָכל עֹוז  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ּוְלָפחֹות 

ּוְבָרָכה  ָרָכה  ּבְ ל  ּכָ ְתִחיל  ּיַ ׁשֶ ּקֹוֵדם  ְך  ּכָ ְוַאַחר  חֹוָבה,  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ּה  ּבָ

א  ָאּנָ ִלּבֹו,  ּבְ ְויֹאַמר  ֵאזֹוב,  ּכְ יל ַעְצמֹו  ּפִ ְוַיׁשְ ְכַנע  ְוּיַ ּלּותֹו,  ּדַ ִלּבֹו  ּבְ ַיְחׁשֹב 

ִתּקּוָנּה. ָרָכה זֹו ּכְ ם ּבְ ִני לֹוַמר ּגַ יָעה ָנא, ְוַזּכֵ ה' הֹוׁשִ

ר ִיְתַמְרֵמר  ְזּכֹ ּיִ ׁשֶ ֶכף ּכְ ְבּתֹו ַלחּוץ, ּתֵ ַבר ָעָליו ִיְצרֹו ְוהֹוִציא ַמְחׁשַ ְוִאם ּגָ

יט  ִמּטִ יֵלִני  "ַהּצִ ִיְצַעק,  ַאב  ְלמֹו  ְוִלּבֹו  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ן  ְלַכּוֵ ַלְחזֹר  ק  ְוִיְתַחּזֵ

ִדיר,  ּתָ ה  ַיֲעׂשֶ ָכה  ּכָ טו(.  )תהלים סט,  ְֹנַאי"  ִמּשׂ ְצָלה  ִאּנָ ָעה  ֶאְטּבָ ְוַאל 

ָתִמים.  ַוה' לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ

ָכל  ּבְ ֵעיָניו  ין  ּבֵ רֹון  ְלִזּכָ ְוִיְהֶיה  ִסְפרֹו,  ּבְ ְוָכֶזה  ֶזה  ִיְרׁשֹם  ֵרא  ַהּיָ ְוָהִאיׁש 

ֵלמּות  ׁשְ רֹוב  ְמַעט  ּכִ י  ּכִ חֹוָבֵתינּו,  ְיֵדי  ְקָצת  ָלֵצאת  נּוַכל  אּוַלי  יֹום, 

אֹוָתּה  ָאְמֵרנּו  ּבְ י  ּכִ ה,  ִפּלָ ּתְ זֹו  ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבָ לּוי  ּתָ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש 

ֲאלֹוֵתנּו  ֵלא ִמׁשְ יֹום ָקְרֵאנּו, ְוִיּמָ ֶלְך ַיֲעֶנּנּו ּבְ ָדת ַמה ַלֲעׂשֹות, ַהּמֶ ָנה ּכְ ַכּוָ ּבְ

מֹו. ַרְך ׁשְ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
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