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"ִּדְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר יי ּוְקָראּו, ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ֶנְעָּדָרה"
)ישעיה לד,טז; מובא בהלכות קידוש החודש יט,טז(

"ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת יי ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים"
)ישעיה יא,ט; מובא בסוף משנה תורה(

ְלָפֶניָך  ַהֻּמָּגׁש  ּתֹוָרה"  "ִמְׁשֵנה  ֵסֶפר 
ָהרּוַח ֶׁשל  ֶׁשְּבִנְכֵסי  ִמיִצירֹות ַהּמֹוֵפת  הּוא ַאַחת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל. ֶזהּו ַהִחּבּור ַהָּגדֹול, ְמֵלא ָהעֹז ְוֶהָחזֹון, 
ָּכל  ְלתֹוֶעֶלת  ָהַרְמָּב"ם,  ַהָּגדֹול,  ַהֶּנֶׁשר  ֶׁשִחֵּבר 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה  ַמִּקיף ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה  ַהֵּסֶפר  ְיהּוִדי. 
ִּבְמֻרָּכז, ְמבֶֹרֶרת ּוְמֻלֶּטֶׁשת ְּכִפי ֶׁשֹּלא ַנֲעָׂשה ִמּיֹום 

ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבַהר ִסיַני.

ַהִחּבּור  ָעַבר  ַהּיֹום,  ְוַעד  ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  ִמּיֹום 
ִׁשּבּוִׁשים ְוִׁשּנּוִיים ָלרֹב, ֵמֶהם ְּביֹוְדִעין ֵמֶהם ֶׁשֹּלא 
ְּבָיֵדנּו  ַהְּמצּוִיים  ַהְּדפּוִסים  ָּכְך,  ִמּׁשּום  ְּביֹוְדִעין. 
ְמֵלִאים ְׁשִגיאֹות ַרּבֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר, ִׁשּבּוִׁשים 
ִּתּקּוֵני  ַהּנֹוְצִרית,  ַהֶּצְנזּוָרה  ֵמֲחַמת  ְוַהְׁשָמטֹות 
ּוַמְדִּפיִסים  ֲאָרצֹות  ַעֵּמי  ַמְעִּתיִקים  ֶׁשל  ֲעִריָכה 
ֶׁשּנֹוְקׁשּו ְוִנְלְּכדּו ְּבִעְקֵביֶהם, ְוַהִחּבּור, ֶׁשָּיָצא ְמֻזָּקק 

ִמַּתַחת ְיֵדי ָהַרְמָּב"ם, ִהְׁשַּתָּנה ַעד ִלְבִלי ַהֵּכר.

ֶׁשְּלָפֶניָך  ֶהָהָדר  ּוְמֵלַאת  ַהְּמֻדֶּיֶקת  ַהַּמֲהדּוָרה 
ִהיא ְּפִרי ֲעַמל ָׁשִנים ַהְרֵּבה ֶׁשִהְׁשִקיעּו ָּבּה ַחְכֵמי 
ַקאֵפח  יֹוֵסף  ָהַרב  ְלֻכָּלם  ְורֹאׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ַהְּמקֹוִרי  ַהּנַֹסח  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִהְתַאְּמצּו  ַזַצ"ל, 
ַהָּיד  ִּכְתֵבי  ִּפי  ַעל  ָהַרְמָּב"ם  ְיֵדי  ִמַּתַחת  ֶׁשָּיָצא 
ֶׁשל  ִיחּודֹו  ַהִחּבּור.  ֶׁשל  ְוַהְּמֻדָּיִקים  ָהַעִּתיִקים 
ַהּנַֹסח ֶׁשְּבַמֲהדּוַרת ַהּמֹוֵפת ַהּזֹאת הּוא ְּבִכּנּוס ָּכל 
ַהּנַֹסח  ֶאת  ְלַׁשְחֵזר  ְּבִנָּסיֹון  ּכֹה  ַעד  ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה 
ָקַרְבנּו  ִּכי  ִּבְתִפָּלה  ַלּקֹוֵרא,  ּוְבַהָּגָׁשתֹו  ַהְּמקֹוִרי 

ַלֲאֶׁשר ָרָאה ַּבֲחזֹונֹו ַרֵּבנּו ָהַרְמָּב"ם. 

ֶאת  ְלָפֵרׁש  נֹוַעד  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ַהְּמַלֶּוה  ַהֵּבאּור 
ָירּוץ  ְלַמַען  ַהֲהָלָכה,  ִעְנַין  ְוֶאת  ַהָּקׁשֹות  ַהִּמִּלים 
ַּבִהָּצְמדּות  הּוא  ַהֵּבאּור  ֶׁשל  ִיחּודֹו  ּבֹו.  ַהּקֹוֵרא 
ִמְׁשָנתֹו  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ָהַרְמָּב"ם  ְלַדַעת  ַהֶּנֱאָמָנה 
ֶׁשָּיֵדנּו  ַּכָּמה  ַעד  ֲהָלָכה,  ְּבָכל  ּוַפְׁשטּות  ְּבִקּצּור 
ַהִּמְׁשֶנה,  ְוכֹוְתרֹות  ָהָראִׁשּיֹות  ַהּכֹוָתרֹות  ַמַּגַעת. 
ַהַּטְבָלאֹות  ַהִּסּכּוִמים,  ַהַהְקָּדמֹות,  ִעם  ַיַחד 
ְוַהַּמְפֵּתחֹות ַהֻּמפָֹרִטים, ְמַסְּפִקים ַלּקֹוֵרא ְּתמּוָנה 
ְּכָלִלית ַעל ַהּנֹוֵׂשא ּוְמַאְפְׁשִרים לֹו ֶלֱאחֹז ִּבְכָלֵלי 
ַהֲהָלָכה. ָהִאּיּוִרים ְוַהִּנְסָּפִחים עֹוִׂשים אֹוָתּה ּתֹוַרת 

ַחִּיים. ְוָכל ֵאֶּלה ְמִקִּלים ַעל ַהְּקִריָאה ְוַהִּלּמּוד ּבֹו, 
ֵּבין ְּבִעּיּון ֵּבין ְּבִׁשּנּון. 

ַהֵּבאּור ְמֻיָעד ַלּכֹל. ַמֲחָׁשָבה ַרָּבה ֻׁשְּקָעה ּבֹו ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְהֶיה ָּפׁשּוט ַּגם ַלַּמְתִחיל, ְוַיַחד ִעם זֹאת מּוָעט 
ַהַּמֲחִזיק ֶאת ַהְּמֻרֶּבה, ַעד ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשָּבִקי ְּבִמְׁשַנת 
ָהַרְמָּב"ם ָיכֹול ְלַהִּכיר ְּבִחין ֶעְרּכֹו. ְמֶלאֶכת ַהֵּבאּור 
ְוהּוא  ְּתחּוִמים,  ְּבִמְגַון  ֻמְמִחים  ְיֵדי  ַעל  ֶנֶעְׂשָתה 
ּוַמֶּקֶפת,  ְיסֹוִדית  ֲהָבָנה  ַלּקֹוֵרא  ְלַהֲעִניק  ְמֻיָעד 

ֶׁשְּבכֹוָחּה ִלְהיֹות ַּתְׁשִּתית ַמְנָחה ְּבָכל ִלּמּוד. 

ִמְׁשָנתֹו ַהְּׁשֵלָמה ְוַהְּסדּוָרה ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם ְמַסַּיַעת 
ֶׁשל  ָהִעָּקִרִּיים  ְיסֹודֹוֶתיָה  ֶאת  ִלְלמֹד  ָלָאָדם 
ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֻּכָּלּה ִּבְתקּוָפה ְקָצָרה. ַהָּכַרת 
ְׁשִביֵלי ֶהָהגּות, ֶׁשַׁשֲעֵריֶהם ַמָּדע ְוַאֲהָבה, מֹוִביָלה 
ַהָּכַרת  ֶׁשל  ֱאֶמת  ַחֵּיי  ַהַחִּיים,  ֶׁשל  ְלַתְכִליָתם 
ַּבְּמִציאּות  ַּדְרּכֹו  ַוֲהָבַנת  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ִהיא  ְוִנְצִחּיּוָתם  ַהַחִּיים  ָעְצַמת  ְלֵעיֵנינּו.  ַהִּנְגֵלית 
ַּבֲהִליָכה ַמֲעִׂשית ִּבְדָרָכיו, ְּבַטֲהַרת ַהּגּוף ּוִבְקֻדַּׁשת 

ַהֶּנֶפׁש. 

ִּכְׁשמֹו  ֶׁשהּוא  ּתֹוָרה",  "ִמְׁשֵנה  ַהֵּסֶפר,  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּנְצַטּוּו ַמְלֵכי 
ִלְכּתֹב ְלַעְצָמם, ְמַׁשֵּקף ֶאת ִיעּודֹו ִּבְמלֹוא ֲהָדרֹו: 
ְיֵמי  ִּתְפֶאֶרת  ְלַעֵּמנּו  ְלָהִׁשיב  ַהָּבא  ַמְלכּות  ֵסֶפר 
ֶקֶדם. ַהּלֹוֵמד ַּבֵּסֶפר ְוהּוא ְמַלֵּוהּו ְּבָכל ֵעת ִיְזֶּכה 
ְלַהִּכיר ֶאת סֹוד ִקְסָמם ֶׁשל ַהַחִּיים ַהְּיהּוִדִּיים ְוֶאת 
ְמלֹוא ֲהַדר ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה 
ָיִמים  ֶׁשַּיִּגיעּו  ָרצֹון  ְיִהי  ְּבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ָלׁשּוב 
ִלְמִציאּות  ֶזה  ֶׁשְּבֵסֶפר  ַהֲהָלכֹות  ָּכל  ְוֵתָעֶׂשיָנה 
ֶאת  ָּתִאיר  ֲאֶׁשר  ְּבַאְרצֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַחָּיה 

ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ְואּוָלם ְׂשָכָרם ֶׁשל ַהּלֹוְמִדים, ֶׁשֵהִכינּו ֶאת ַעְצָמם 
ִלְקָראת ָׁשָעה ְּגדֹוָלה זֹו, ֵאינֹו ַרק ֶלָעִתיד ָלבֹוא. 
ְּכֵדי  ַמִּקיף ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֵיׁש ּבֹו  ִלּמּוד 
ְלַהֲעִמיֵדנּו ַעל ַהֶּדֶרְך ָהְראּוָיה ֶׁשַהּתֹוָרה ּדֹוֶרֶׁשת 
ֵמִאָּתנּו ָלֶלֶכת ָּבה ְוַעל חֹוָבֵתנּו ְלַעֵּצב ֶאת ַחֵּיינּו 
ֻּכָּלּה  ַהֲהָלָכה  ֶׁשל  ֶהָהגּות  ְׁשִביֵלי  ִאּמּוץ  ִמּתֹוְך 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום.  

ָאנּו ְּתִפָּלה ִּכי ִסּיּוַע ֱאֹלִהי ְיַלֵונּו ְלַהְצָלָחה ִּבְמִׂשיָמה ִנְׂשָּגָבה ְוַרַּבת הֹוד זֹו.


