
ל 'ה ֲעבֹוַדת ְיסֹוד הּוִדי ׁשֶ ִמיד ִלְזּכֹר הּוא ַהּיְ ית" :יכִּ  ּתָ ֵראׁשִ   ּבְ

ָרא ָרא 'ה - "לִֹקים-א ּבָ ה ּבֹוֵרא ,ּבָ ָכל ּוְמַהּוֶ  ֶאת ֵמָחָדׁש  ַגעֶר  ּבְ

ִריָאה הּ  ַהּבְ ּלָ ל .ּכֻ ם ָמה ּכָ ּיָ ּקַ  ,ֵכן ִלְפֵני ָהָיה לֹא ׁשּוטפָּ  ,ְסִביֵבנוּ  ׁשֶ

ְזכּות ַרק ִמְתַקּיֵם הּוא ֶרַגע ּוְבָכל ה לִֹקי-ָהא ַהּכֹוחַ  ּבִ ַהּוֶ ּמְ   .אֹותוֹ  ׁשֶ

זֹּוְכִרים ׁשֶ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ָאז ,זֹאת ּכְ ֹאֶפן ִנְרֶאה ּכֻ ֹאֶפן – ׁשֹוֶנה ּבְ  ָנכֹון ּבְ

ָבר ׁשּום ֵאין .יֹוֵתר כֹול ּדָ ּיָ לֹום-סחָ  אוֹ  ,ְיהּוִדי ִלְמֹנעַ  ׁשֶ  ְלַהְפִריעַ  ְוׁשָ

ִקּיּום לוֹ  ְצוֹות ַהּתֹוָרה ּבְ י ,ְוַהּמִ ל – ַמֲענוֹ לְ  ִנְבָרא ַהּכֹל ּכִ ִריָאה ּכָ  ַהּבְ

ָאה ְכֵדי ,ּבָ עַ  ּבִ ֹאֶפן ָלֵכן .'ה ְרצֹון ֶאת ַלֲעׂשֹות ְיהּוִדי ְלָכל ְלַסּיֵ   ּבוֹ  ּבָ

ל ַהִחּדּוׁש  ֶאת ּוַמְפִניִמים עֹוְמִדים ת' ׁשֶ ּבָ יתבְּ  ׁשַ אֹותוֹ  ',ֵראׁשִ   ֹאֶפן ּבְ

ל ל 'ה ֲעבֹוַדת ּכָ הּוִדי ׁשֶ ְהֶיה ַהּיְ ךְ  ּתִ ֶמׁשֶ ָנההַ  ּבְ ָ ּה  ׁשּ ּלָ  רִנְזּכֹ ִאם .ּכֻ

ִמיד ה ,ּתָ ֵעת ָהעֹוָלם ֶאת ּבֹוֵרא 'ׁשֶ עַ  ַכלנוּ  ,ֲעבּוֵרנוּ  ּכָ ּיֵ ָכל ְלִהְסּתַ   ּבְ

ִביֵבנוּ  ָמה ּסְ ּמִ ם ּוְבֶאְמָצעּותוֹ  ׁשֶ ֲעבֹוַדת ֶרַגע ָכלבְּ  ְלִהְתַקּדֵ .'ה ּבַ

ֵעת ִנְבַחר ֶסר ִעם ַלֲעמֹד ּכָ ל ַהּמֶ ת ׁשֶ ּבַ יתבְּ  ׁשַ ֹאֶפן ֵראׁשִ יב ּבְ   ַיּצִ

י ְוָלַדַעת ,ְוֵאיָתן ל ּכִ ּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ ְכֵדי ׁשּוִתיִלְר  עֹוֵמד ּכֻ ם ּבִ  ְלַקּיֵ

ְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶאת ּום ִלְדֹאג ָמה ֵאין .ְוַהּמִ ִמי ָברּדָ  ִמׁשּ ׁשְ עֹוָלם ּגַ  ּבָ

ִמיד ִלְזּכֹר ַרק – י ּתָ ית" ּכִ ֵראׁשִ ָרא ּבְ   ִנְבָרא ַהּכֹל "לִֹקים-א ּבָ

כּות ',ה ְרצֹון ֶאת ַלֲעׂשֹות ית ְוַהזְּ י ָהִאיׁשִ ּלִ ׁש  - יאהִ  ׁשֶ ּמֵ   ְלִהְתׁשַ

עֹוָלם יחַ  ְלִביַאת ְוַלֲהִכינוֹ  ּבָ ֹפעַ  ִצְדֵקנוּ  ְמׁשִ ׁש  ּוְבָקרֹוב לּבְ .ַמּמָ

יֵאנוּ  ַרּבֹוֵתינוּ  י ָאְמרוּ  ְנׂשִ ת ּכִ ּבַ ֵרא ׁשַ יתּבְ יָעה ׁשִ ּפִ   ַעל ַמׁשְ
ָנה ָ הּ  ַהׁשּ ּלָ ִפי – ּכֻ הּוִדי ּכְ ּיְ ת ְצמוֹ עַ  ַמֲעִמיד ׁשֶ ּבַ ׁשַ ית ּבְ ֵראׁשִ   ,ּבְ

ךְ  ךְ  ִיְתַנֵהג ּכָ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ ָ הּ  ַהׁשּ ּלָ ת ְמֻיֶחֶדת ָמהבְּ  .ּכֻ ּבָ יֵּ  ,זוֹ  ׁשַ   ׁש ׁשֶ
ל ּכֹוחַ  ָלהּ  ךְ -ּכָ יר ּכָ ָר  ֵאיךְ  ִלְקּבֹעַ  – ַאּדִ ָנה ֶאהּתֵ ָ הּ  ַהׁשּ ּלָ   ָמהוּ  ?ּכֻ

ן ךְ  ִלְלמֹד ִנּתָ הֹוָרָאה ִמּכָ י ּכְ ֲעבֹוַדת ֹוםי – ַהּיֹום ְלַחּיֵ '?ה ּבַ
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