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ֶע ָּדָרה"
ַאחת ֵמ ֵהּנָה ֹלא נ ְ
ּוקָראּוַ ,
"ּד ְרׁשּו ֵמ ַעל ֵס ֶפר יי ְ
ִ
(ישעיה לד,טז; מובא בהלכות קידוש החודש יט,טז)

ָארץ ֵּד ָעה ֶאת יי ַּכ ַּמיִם ַלּיָם ְמ ַכ ִּסים"
"ּכי ָמ ְלָאה ָה ֶ
ִ
(ישעיה יא,ט; מובא בסוף משנה תורה)

ּתֹורה" ַה ֻּמ ָּגׁש ְל ָפנֶיָך
"מ ְׁשנֵה ָ
ֵס ֶפר ִ
רּוח ֶׁשל
ּמֹופת ֶׁש ְּבנִ ְכ ֵסי ָה ַ
ַאחת ִמ ִיצירֹות ַה ֵ
הּוא ַ
ַעם י ְִׂשָר ֵאל .זֶהּו ַה ִחּבּור ַהּגָדֹולְ ,מ ֵלא ָהעֹז ו ְֶה ָחזֹון,
תֹוע ֶלת ָּכל
ֶׁשר ַהּגָדֹולָ ,הַר ְמ ָּב"םְ ,ל ֶ
ֶׁש ִח ֵּבר ַהּנ ֶ
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה
ְהּודיַ .ה ֵּס ֶפר ַמ ִּקיף ֶאת ָּכל ַה ָ
י ִ
ַע ָׂשה ִמּיֹום
ּומ ֻל ֶּט ֶׁשת ְּכ ִפי ֶׁשֹּלא נ ֲ
ִּב ְמ ֻר ָּכזְ ,מב ֶֹר ֶרת ְ
ּתֹורה ְּב ַהר ִסינַי.
ַמ ַּתן ָ
ָצא ָלאֹור ו ְַעד ַהּיֹוםָ ,ע ַבר ַה ִחּבּור
ִמּיֹום ֶׁשּי ָ
יֹוד ִעין ֵמ ֶהם ֶׁשֹּלא
ּבּוׁשים ו ְִׁשּנּויִים ָלרֹבֵ ,מ ֶהם ְּב ְ
ִׁש ִ
פּוסים ַה ְּמצּויִים ְּבי ֵָדנּו
יֹוד ִעיןִ .מּׁשּום ָּכְךַ ,ה ְּד ִ
ְּב ְ
ּבּוׁשים
ְמ ֵל ִאים ְׁש ִגיאֹות ַרּבֹות ַעד ֵאין ִמ ְס ָּפרִׁ ,ש ִ
ּנֹוצ ִריתִּ ,תּקּונֵי
זּורה ַה ְ
ו ְַה ְׁש ָמטֹות ֵמ ֲח ַמת ַה ֶּצנְ ָ
יסים
ּומ ְד ִּפ ִ
יקים ַע ֵּמי ֲאָרצֹות ַ
יכה ֶׁשל ַמ ְע ִּת ִ
ֲע ִר ָ
ֻּקק
ָצא ְמז ָ
יהם ,ו ְַה ִחּבּורֶׁ ,שּי ָ
ּנֹוקׁשּו וְנִ ְל ְּכדּו ְּב ִע ְק ֵב ֶ
ֶׁש ְ
ִמ ַּת ַחת י ְֵדי ָהַר ְמ ָּב"םִ ,ה ְׁש ַּתּנָה ַעד ִל ְב ִלי ַה ֵּכר.
ּומ ֵלַאת ֶה ָה ָדר ֶׁש ְּל ָפנֶיָך
ֶקת ְ
דּורה ַה ְּמ ֻדּי ֶ
ַה ַּמ ֲה ָ
ִהיא ְּפ ִרי ֲע ַמל ָׁשנִ ים ַה ְר ֵּבה ֶׁש ִה ְׁש ִקיעּו ָּבּה ַח ְכ ֵמי
אפח
יֹוסף ַק ֵ
ֶא ֶרץ י ְִׂשָר ֵאלְ ,ורֹאׁש ְל ֻכ ָּלם ָהַרב ֵ
קֹורי
יע ֶאל ַהּנ ַֹסח ַה ְּמ ִ
ַאּמצּו ְל ַה ִּג ַ
ַצ"לֶׁ ,ש ִה ְת ְ
זַ
ָצא ִמ ַּת ַחת י ְֵדי ָהַר ְמ ָּב"ם ַעל ִּפי ִּכ ְת ֵבי ַהּיָד
ֶׁשּי ָ
יקים ו ְַה ְּמ ֻדּי ִָקים ֶׁשל ַה ִחּבּור .יִחּודֹו ֶׁשל
ָה ַע ִּת ִ
ּמֹופת ַהּזֹאת הּוא ְּב ִכּנּוס ָּכל
דּורת ַה ֵ
ַהּנ ַֹסח ֶׁש ְּב ַמ ֲה ַ
ַע ָׂשה ַעד ּכֹה ְּבנִ ָּסיֹון ְל ַׁש ְחזֵר ֶאת ַהּנ ַֹסח
ַמה ֶּׁשּנ ֲ
ּקֹוראִּ ,ב ְת ִפ ָּלה ִּכי ָקַר ְבנּו
קֹורי ְּוב ַה ָּג ָׁשתֹו ַל ֵ
ַה ְּמ ִ
ַל ֲא ֶׁשר ָרָאה ַּב ֲחזֹונֹו ַר ֵּבנּו ָהַר ְמ ָּב"ם.
נֹועד ְל ָפ ֵרׁש ֶאת
ַה ֵּבאּור ַה ְּמ ַלּוֶה ֶאת ַה ֲה ָלכֹות ַ
ַה ִּמ ִּלים ַה ָּקׁשֹות ו ְֶאת ִענְ יַן ַה ֲה ָל ָכהְ ,ל ַמ ַען יָרּוץ
ּקֹורא ּבֹו .יִחּודֹו ֶׁשל ַה ֵּבאּור הּוא ַּב ִה ָּצ ְמדּות
ַה ֵ
ֶא ָמנָה ְל ַד ַעת ָהַר ְמ ָּב"ם ְּב ָכל ַר ֲח ֵבי ִמ ְׁשנָתֹו
ַהּנ ֱ
ּופ ְׁשטּות ְּב ָכל ֲה ָל ָכהַ ,עד ַּכ ָּמה ֶׁשּי ֵָדנּו
ְּב ִקּצּור ַ
ְכֹותרֹות ַה ִּמ ְׁשנֶה,
אׁשּיֹות ו ְ
ּכֹותרֹות ָהָר ִ
ַעתַ .ה ָ
ַמּג ַ
ּכּומיםַ ,ה ַּט ְב ָלאֹות
ַחד ִעם ַה ַה ְק ָּדמֹותַ ,ה ִּס ִ
יַ
ּקֹורא ְּתמּונָה
ו ְַה ַּמ ְפ ֵּתחֹות ַה ֻּמפָֹר ִטיםְ ,מ ַס ְּפ ִקים ַל ֵ
ַאפ ְׁש ִרים לֹו ֶל ֱאחֹז ִּב ְכ ָל ֵלי
ּומ ְ
ּנֹוׂשא ְ
ְּכ ָל ִלית ַעל ַה ֵ
ּתֹורת
אֹותּה ַ
עֹוׂשים ָ
ּיּורים ו ְַהּנִ ְס ָּפ ִחים ִ
ַה ֲה ָל ָכהָ .ה ִא ִ

ַחּיִים .ו ְָכל ֵא ֶּלה ְמ ִק ִּלים ַעל ַה ְּק ִריָאה ו ְַה ִּלּמּוד ּבֹו,
ֵּבין ְּב ִעּיּון ֵּבין ְּב ִׁשּנּון.
ֻעד ַלּכֹלַ .מ ֲח ָׁש ָבה ַר ָּבה ֻׁש ְּק ָעה ּבֹו ְּכ ֵדי
ַה ֵּבאּור ְמי ָ
מּועט
ַחד ִעם זֹאת ָ
ֶׁשּי ְִהיֶה ָּפׁשּוט ּגַם ַל ַּמ ְת ִחילְ ,וי ַ
ַה ַּמ ֲחזִיק ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶּבהַ ,עד ֶׁשּגַם ִמי ֶׁש ָּב ִקי ְּב ִמ ְׁשנַת
אכת ַה ֵּבאּור
ָהַר ְמ ָּב"ם יָכֹול ְל ַה ִּכיר ְּב ִחין ֶע ְרּכֹוְ .מ ֶל ֶ
חּומים ,וְהּוא
ֶע ְׂש ָתה ַעל י ְֵדי ֻמ ְמ ִחים ְּב ִמ ְגוַן ְּת ִ
נֶ
ּומ ֶּק ֶפת,
ְסֹודית ַ
ּקֹורא ֲה ָבנָה י ִ
ֻעד ְל ַה ֲענִ יק ַל ֵ
ְמי ָ
כֹוחּה ִל ְהיֹות ַּת ְׁש ִּתית ַמנְ ָחה ְּב ָכל ִלּמּוד.
ֶׁש ְּב ָ
ַעת
דּורה ֶׁשל ָהַר ְמ ָּב"ם ְמ ַסּי ַ
ִמ ְׁשנָתֹו ַה ְּׁש ֵל ָמה ו ְַה ְּס ָ
יה ָה ִע ָּק ִרּיִים ֶׁשל
ְסֹודֹות ָ
ֶ
ָאדם ִל ְלמֹד ֶאת י
ָל ָ
קּופה ְק ָצָרהַ .ה ָּכַרת
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ֻּכ ָּלּה ִּב ְת ָ
ַה ָ
ילה
מֹוב ָ
ְַאה ָבהִ ,
יהם ַמ ָּדע ו ֲ
ילי ֶה ָהגּותֶׁ ,ש ַׁש ֲע ֵר ֶ
ְׁש ִב ֵ
יתם ֶׁשל ַה ַחּיִיםַ ,חּיֵי ֱא ֶמת ֶׁשל ַה ָּכַרת
ְל ַת ְכ ִל ָ
ַה ָבנַת ַּד ְרּכֹו ַּב ְּמ ִציאּות
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,ו ֲ
ּיּותם ִהיא
ַהּנִ ְג ֵלית ְל ֵעינֵינּוָ .ע ְצ ַמת ַה ַחּיִים וְנִ ְצ ִח ָ
יכה ַמ ֲע ִׂשית ִּב ְדָר ָכיוְּ ,ב ַט ֲהַרת ַהּגּוף ִּוב ְק ֻד ַּׁשת
ַּב ֲה ִל ָ
ֶפׁש.
ַהּנ ֶ
ּתֹורה"ֶׁ ,שהּוא ִּכ ְׁשמֹו
"מ ְׁשנֵה ָ
ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ֵּס ֶפרִ ,
ֻחד ֶׁשּנִ ְצ ַטּוּו ַמ ְל ֵכי י ְִׂשָר ֵאל
ּתֹורה ַה ְּמי ָ
ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ָ
ִל ְכּתֹב ְל ַע ְצ ָמםְ ,מ ַׁש ֵּקף ֶאת יִעּודֹו ִּב ְמלֹוא ֲה ָדרֹו:
ֵס ֶפר ַמ ְלכּות ַה ָּבא ְל ָה ִׁשיב ְל ַע ֵּמנּו ִּת ְפ ֶא ֶרת י ְֵמי
ּלֹומד ַּב ֵּס ֶפר וְהּוא ְמ ַלּוֵהּו ְּב ָכל ֵעת ִיז ְֶּכה
ֶק ֶדםַ .ה ֵ
ְהּודּיִים ו ְֶאת
ְל ַה ִּכיר ֶאת סֹוד ִק ְס ָמם ֶׁשל ַה ַחּיִים ַהּי ִ
ּתֹורהְּ ,כ ִפי ֶׁש ִהיא ֲע ִת ָידה
בֹודּה ֶׁשל ָ
ְמלֹוא ֲה ַדר ְּכ ָ
ָמים
ָמינּו .י ְִהי ָרצֹון ֶׁשּי ִַּגיעּו י ִ
ָלׁשּוב ִּב ְמ ֵהָרה ְּבי ֵ
ו ְֵת ָע ֶׂשינָה ָּכל ַה ֲה ָלכֹות ֶׁש ְּב ֵס ֶפר זֶה ִל ְמ ִציאּות
ַארצֹוֲ ,א ֶׁשר ָּת ִאיר ֶאת
ַחּיָה ֶׁשל ַעם י ְִׂשָר ֵאל ְּב ְ
עֹולם ֻּכּלֹו.
ָה ָ
ּלֹומ ִדיםֶׁ ,ש ֵה ִכינּו ֶאת ַע ְצ ָמם
ְאּולם ְׂש ָכָרם ֶׁשל ַה ְ
ו ָ
דֹולה זֹוֵ ,אינֹו ַרק ֶל ָע ִתיד ָלבֹוא.
ִל ְקָראת ָׁש ָעה ְּג ָ
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה יֵׁש ּבֹו ְּכ ֵדי
ִלּמּוד ַמ ִּקיף ֶׁשל ַה ָ
ּדֹור ֶׁשת
ּתֹורה ֶ
ְל ַה ֲע ִמ ֵידנּו ַעל ַה ֶּד ֶרְך ָה ְראּויָה ֶׁש ַה ָ
חֹוב ֵתנּו ְל ַע ֵּצב ֶאת ַחּיֵינּו
ֵמ ִא ָּתנּו ָל ֶל ֶכת ָּבה ו ְַעל ָ
ילי ֶה ָהגּות ֶׁשל ַה ֲה ָל ָכה ֻּכ ָּלּה
ִמּתֹוְך ִאּמּוץ ְׁש ִב ֵ
ְּב ָכל ֵעת ְּוב ָכל ָמקֹום.

ימה נִ ְׂש ָּג ָבה וְַר ַּבת הֹוד זֹו.
ֹלהי י ְַלוֵנּו ְל ַה ְצ ָל ָחה ִּב ְמ ִׂש ָ
ּיּוע ֱא ִ
ָאנּו ְּת ִפ ָּלה ִּכי ִס ַ

