
ַּבַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה ִיָּפְתחּו ְׁשֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה,

ְּבֶאָחד ִנְקָרא ֶאת "ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע" ּוַבֵּׁשִני ֶאת "ָּפָרַׁשת ַהֹחֶדׁש".

 

ָּפָרַׁשת ַהֹחֶדׁש ּפֹוַתַחת ַּבִּמִּלים:

"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" –

ַהּתֹוָרה ַמְכִריָזה ַעל ֹחֶדׁש ִניָסן ְּכִראׁשֹון ְלָכל ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה.

ָלָּמה ִניָסן ְולֹא ִּתְׁשֵרי, ֲהֵרי ִּתְׁשֵרי הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם…

ְוַדְוָקא ּבֹו ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת "רֹאׁש ַהָּׁשָנה"?…

 

ִמָּכאן ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשָאְמָנם ַעד ַמַּתן ּתֹוָרה ָׁשְלָטה ָּבעֹוָלם ַהְנָהַגת ַהֶּטַבע,

אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשָּבַחר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַיֲעֹקב ּוָבָניו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה,

ָקַבע ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹחֶדׁש ִניָסן – ֹחֶדׁש ַהִּנִּסים ְוַהְּגֻאָּלה – ִיְהֶיה ִראׁשֹון ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה.

ְוָאֵכן ִאם ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי ָקׁשּור ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם – ַלֶּטַבע,

ֲהֵרי ֶׁשֹחֶדׁש ִניָסן ָקׁשּור ְלִנֵּסי ְיִציַאת ִמְצַרִים ַהְּמַבְּטִלים ֶאת ִּגְדֵרי ַהֶּטַבע.

 

ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה ֵאיזֹו ַהְנָהָגה ַנֲעֵלית יֹוֵתר "ַהְנָהָגה ִנִּסית" אֹו "ַהְנָהָגה ִטְבִעית"?

ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים ְוִנִּסים ְּגדֹוִלים,

ֶׁשִהִּגיעּו ְלִׂשיָאם ִּבְקִריַעת ַים סּוף,

ֶׁשָאז ַהַּמִים ִׁשּנּו ֶאת ִטְבָעם… ְוִנְּצבּו ְּכֵנד ּוְכחֹוָמה;

אּוָלם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם "ֵיׁש ֵמַאִין" ִהיא ֵנס ָּגדֹול ְּביֹוֵתר,

נֹוְצרּו ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים, ֶּפֶלא ָּגדֹול ְוַנֲעֶלה ֲאִפּלּו ִמֵּנס ְקִריַעת ַים סּוף,

ֶׁשָהָיה ֵנס ֶׁשל "ֵיׁש" ִמ"ֵּיׁש" ִּבְלַבד.

 

ְועֹוד ֵנס ַמְדִהים ֵיׁש ַּבֶּטַבע ַהַּנֲעֶלה ֵמַהְנָהָגה ִנִּסית:

ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ֲחָזִקים ְּכמֹו ַּבּיֹום ֶׁשִּנְבְראּו!

ַהֶּׁשֶמׁש ַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים – עֹוְמִדים ָלַעד ְולֹא ָחל ָּבֶהם ִׁשּנּוי…

ְוַאף ַהִּנְבָרִאים ֶׁשָּבָאֶרץ ַעל ָּכל סּוֵגיֶהם ְיכֹוִלים ְלִהְתַחֵּלף,

אּוָלם ֵאיָנם ִמְׁשַּתִּנים ְּבַמהּוָתם.

ֹּכַח ַהִּנְבָרִאים ֶׁשֵאיָנם ִמְׁשַּתִּנים ְיסֹודֹו ְּבֹכַח ַה"ֵאין סֹוף".

 

ִאם ֵּכן, ֶּדֶר� ַהֶּטַבע ָאנּו לֹוְמִדים ַעל ָעְצַמת ַהּבֹוֵרא ַהִּמְסַּתֵּתר ַּבֶּטַבע,

ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום ִׁשּנּוי ְולֹא ֶּגֶדר ִׁשּנּוי, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲאִני ַהֵּׁשם לֹא ָׁשִניִתי".

ְוהּוא נֹוֵתן ֹּכַח ַּבִּנְבָרִאים ִלְהיֹות ַקָּיִמים ָלַעד – "ְוַיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם".

ְוָאֵכן ּבֹוֵרא עֹוָלם הּוא ַאְחדּות ְּפׁשּוָטה! ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו!

הּוא ְלַמְעָלה ֵמ"ֶאָחד" ּוְלַמְעָלה ִמ"ָּיִחיד" ְוַאף ְלַמְעָלה ִמֶּזה…

הּוא ְלַמְעָלה ִמָּכל ִׁשּנּוי ּוְלַמְעָלה ִמָּכל ִהְתַחְּלקּות.



 

ְּבָכל זֹאת ֵיׁש ַמֲעָלה ְמיֶֻחֶדת ְּבַהְנָהָגה ִנִּסית.

ִּכי ִאם ַהְנָהָגה ִטְבִעית ֻמְגֶּבֶלת ּוֻמְתֶאֶמת ָלעֹוָלם,

ֲהֵרי ֶׁשְּבַהְנָהָגה ִנִּסית ֶׁשֵּמַעל ָהעֹוָלם ִנָּתן ְלַהִּכיר ֶאת ַהּבֹוֵרא ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ְוָהעֹוָלם.

ֶׁשּלֹא ַרק ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם ֶאָּלא ַּגם ָיֹכל ְלַׁשּנֹות אֹותֹו.

ְוָאֵכן ֵנס הּוא ֵמַעל ַהֶּטַבע ּוֵמַעל ָּכל ָהִעְנָיִנים ַּבֶּטַבע ַאף ַהַּנֲעִלים ְּביֹוֵתר.

ּוְכמֹו ֶׁשָרִאינּו ִּביִציַאת ִמְצַרִים ִנִּסים ִנְפָלִאים ַוֲעצּוִמים,

ֶׁשָהיּו ֲהָכָנה ְלַמַּתן ּתֹוָרה ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע.

 

ְלַמֲעֶׂשה, ֵנס ְוֶטַבע ֵהם ִעְנָין ֶאָחד ְונֹוְבִעים ֵמאֹותֹו ָמקֹור.

ָּכל ִחּדּוׁש ַּבֶּטַבע ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה הּוא ָנס,

ְוַרק ֵמַאַחר ֶׁשִהְתַרַּגְלנּו ֵאָליו ָיָצא ִמְּכַלל ֵנס ְוָהַפ� ְלֶטַבע,

ְוָאֵכן ֵנס ְּתִמיִדי ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ְלֵנס ֶאָּלא ְלֶטַבע.

אּוָלם ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ַנֲעָׂשה ִחּדּוׁש ֶׁשַהּבֹוֵרא ֶׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע ִהְתַּגָּלה ַּבֶּטַבע ְּבֹאֶפן ִנִּסי.

ָלֵכן ַהַהְנָהָגה ַהִּנִּסית ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים ַנֲעֵלית ַעל ַהַהְנָהָגה ַהִּטְבִעית ֶׁשִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם.

ּוִמֵּכיָון ֶׁשְּבַהְנָהָגה ִטְבִעית ִמְתַּגֶּלה ָהֱא�ִקים ַהַּׁשָּי� ָלעֹוָלם,

ּוַבַהְנָהָגה ַהִּנִּסית ִמְתַּגֶּלה ָהֱא�ִקים ֶׁשֵּמַעל ָהעֹוָלם,

ָלֵכן ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ַּבִּמִּלים:

"ָאֹנִכי ַהֵּׁשם ֱא�ֶקי� ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים",

ְולֹא: "ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ".

 

ּוְבָיֵמינּו, ַאֲחֵרי ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ּדֹורֹות ַעל ּדֹורֹות ַלְּיׁשּוָעה,

ָאנּו ִמְׁשּתֹוְקִקים ַלֲחזֹות ְּבִנִּסים ְּגדֹוִלים ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים,

ִמּתֹו� ֱאמּוָנה ֶׁשַרק ֵהם יֹוִציאּו אֹוָתנּו ִמן ַהָּגלּות ָהֲאֻרָּכה…

ְוַרק ֵהם ָיִביאּו אֹוָתנּו ִלְגֻאָּלה ִנִּסית ִנְפָלָאה.

 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנָּגֵאל ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ֶזה ְּכמֹו ֶׁשֻהְבַטְחנּו:

"ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן ֲעִתיִדים ְלִהָּגֵאל"…

 

 


