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בס׳׳ד

ב ר א ש ית מ ה  :ה
אִתי ֵהָנּה ִכּי ְלִמְחָיה ְשָׁלַחִני ֱאלוֹקים לפניכם:
ְוַעָתּה ַאל ֵתָּעְצבוּ ְוַאל ִיַחר ְבֵּעיֵניֶכם ִכּי ְמַכ ְרֶתּם ֹ
ס פ ר ת פ א ר ת ש למ ה  ,ר ב י ש למ ה ה כ ה ן מ ר ד א מ ס ק זי׳׳ע

ר מ ב ׳ם ה ל ׳ ת ש וב ה ה :ה  -ו
וְּכִﬠ ְנָין ֶזה שׁוֲֹאִלין ַהַצִּדּיִקים ְוַה ְנִּביִאים ִבְּתִפָלָּתם ֵמֵאת ה' ְלָﬠְזָרם ַﬠל ָהֱאֶמתְ .כּמוֹ ֶשָׁאַמר ָדּ ִוד ׳׳הוֵֹר ִני ה' ַדּ ְרֶכְּ ."Hכּלוַֹמר ַאל
ִיְמָנעוּ ִני ֲחָטַאי ֶדֶּרָ Mהֱאֶמת ֶשִׁמֶּמָּנּה ֵאַדע ַדּ ְרְכְּ Hו ִיחוּד ְשֶׁמְ .Hוֵכן ֶזה ֶשָׁאַמר ׳ ְורוַּח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכ ִני" ְכּלוַֹמר ַתּ ִנּיַח רוִּחי ַלֲﬠשׂוֹת
ֶחְפְצְ Hוַאל ִיְג ְרמוּ ִלי ֲחָטַאי ְלָמ ְנֵﬠ ִני ִמְתּשׁוָּבה ֶאָלּא ִתְּהֶיה ָה ְרשׁוּת ְבָּיִדי ַﬠד ֶשֶׁאֱח ֹזר ְוָאִבין ְוֵאַדע ֶדֶּרָ Mהֱאֶמתְ .וַﬠל ֶדֶּר Mזוֹ ָכּל
ַהדּוֶֹמה ִלְפסוִּקים ֵאלּוּ:
שַּׁלח ְנִביִאים ָלֶהם מוִֹדיִﬠים ַדּ ְרֵכי ה'
שׁ ָ
וַּמהוּ ֶזה ֶשָׁאַמר ָדּ ִוד ׳טוֹב ְוָיָשׁר ה' ַﬠל ֵכּן יוֶֹרה ַחָטִּאים ַבָּדֶּרַ Mיְדֵרֲ Mﬠָנ ִוים" ְוגוֹ'ֶ .זה ֶ
וַּמְחִזי ִרין אוָֹתן ִבְּתשׁוָּבהְ .ועוֹד ֶשָׁנַּתן ָבֶּהם ֹכַּח ִלְלֹמד וְּלָהִביןֶ .שִׁמָּדּה זוֹ ְבָּכל ָאָדם ֶשָׁכּל ְזַמן ֶשׁהוּא ִנְמָשְׁ Mבַּד ְרֵכי ַהָחְכָמה
ְוַהֶצֶּדק ִמְתַאֶוּה ָלֶהן ְורוֵֹדף אוָֹתםְ .והוּא ַמה ֶשָּׁאְמרוּ ַרבּוֵֹתינוּ ִזְכרוָֹנם ִלְבָרָכה ָבּא ִלַטֵּהר ְמַס ְיִּﬠין אוֹתוֹ ְכּלוַֹמר ִיְמָצא ַﬠְצמוֹ ֶנֱﬠָזר
ַﬠל ַהָדָּברַ .וֲהל ֹא ָכּתוּב ַבּתּוָֹרה ׳׳ַוֲﬠָבדוּם ְוִﬠנּוּ ֹאָתם"ֲ ,הֵרי ָגַּזר ַﬠל ַהִמְּצ ִר ִיּים ַלֲﬠשׂוֹת ַרע.
וְּכִתיב ׳ ְוָקם ָהָﬠם ַהֶזּה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱא]ֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ"ֲ ,הֵרי ָגַּזר ַﬠל ִיְשָׂרֵאל ַלֲﬠֹבד ֲﬠבוָֹדה ָזָרהְ .וָלָמּה ִנְפַרע ֵמֶהןְ .לִפי ֶשׁלּ ֹא ָגַּזר
ַﬠל ִאישׁ ְפּלוֹ ִני ַהָיּדוַּﬠ ֶשׁ ִיְּהֶיה הוּא ַהזּוֶֹנה ֶאָלּא ָכּל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאוָֹתן ַהזּוֹ ִנים ַלֲﬠֹבד ֲﬠבוָֹדה ָזָרה ִאלּוּ ל ֹא ָרָצה ַלֲﬠֹבד ל ֹא ָהָיה
עוֵֹבדְ .ול ֹא הוִֹדיעוֹ ַהבּוֵֹרא ֶאָלּא ִמ ְנָהגוֹ ֶשׁל עוָֹלםָ .הא ְלָמה ֶזה דּוֶֹמה ְלאוֵֹמר ָהָﬠם ַהֶזּה ִיְהֶיה ָבֶּהן ַצִדּיִקים וּ ְרָשִׁﬠים .ל ֹא ִמְפֵּני ֶזה
י ֹאַמר ָהָרָשׁע ְכָּבר ִנְגַזר ָﬠָליו ֶשׁ ִיְּהֶיה ָרָשׁע ִמְפֵּני ֶשׁהוִֹדיַﬠ ְלמֶשׁה ֶשׁ ִיְּהיוּ ְרָשִׁﬠים ְבּ ִיְשָׂרֵאלָ .כִּﬠ ְנָין ֶשֶׁנֱּאַמר" ִכּי ל ֹא ֶיְחַדּל ֶאְביוֹן
ִמֶקֶּרב ָהָאֶרץ"ְ .וֵכן ַהִמְּצ ִר ִיּים ָכּל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאוָֹתן ַהְמֵּצ ִרים ְוַהֵמֵּרִﬠים ְל ִיְשָׂרֵאל ִאלּוּ ל ֹא ָרָצה ְלָהַרע ָלֶהם ָה ְרשׁוּת ְבָּידוֶֹ .שׁלּ ֹא
ָגַּזר ַﬠל ִאישׁ ָידוַּﬠ ֶאָלּא הוִֹדיעוֹ ֶשׁסּוֹף ַז ְרעוֹ ָﬠִתיד ְלִהְשַׁתְּﬠֵבּד ְבֶּאֶרץ ל ֹא ָלֶהם .וְּכָבר ָאַמ ְרנוּ ֶשֵׁאין ֹכַּח ָבָּאָדם ֵליַדע ֵהיַאֵ Mיַדע
ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Mהוּא ְדָּב ִרים ָהֲﬠִתיִדין ִלְהיוֹת:

