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ָאַמר ֶהָחֵבר: ּתֹוָרֵתנּו ְקׁשּוָרה ַבֲהלָָכה לְמֶׁשה ִמִסינַי אֹו ִמן ַהָמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר ה'  

ִכי ִמִצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלָיִם, ְבַמֲעַמד ׁשֹוְפִטים וְׁשֹוְטִרים וְכֲֹהנִים 

ֵמַהשֹוֵפט ַהְמֻמנֶה ְבָכל ּדֹור וָדֹור, ְכמֹו ֶׁשָאַמר:  וְַסנְֶהְדִרים, וֲַאנְַחנּו ְמֻצּוִים ֶשנְִׁשַמע 

אֹו ֶאל ַהשֹוֵפט ֲאֶׁשר יְִהיֶה וגו' וְָסַמךְ לֹו ָאְמרֹו: ‘וְָעִשיָת ַעל ִפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר  

ַהכֵֹהן  יֹורּוךָ’, ‘לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר’, ‘וְָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶשה ְבָזדֹון לְִבלְִּתי ְׁשמַֹע ֶאל

ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא’, ִחֵבר ַהְמרֹות ַהכֵֹהן וְַהשֹוֵפט לַגְדֹולָה ֶׁשָבֲעֵברֹות, ְבָאְמרֹו: 

‘ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמּיְִשָרֵאל’ וְָסַמךְ לֹו ‘וְָכל ָהָעם יְִׁשְמעּו וְיִיָראּו’, ְבעֹוד ֶׁשַהֵסֶדר נְִׁשָאר  

ְׁשָאר ַהִכּתֹות, ֲאֶׁשר ָבֶהם יְִׁשלַם ַהֵסֶדר וְיְִדַבק ָבֶהם ָהִענְיָן  ֵמָהֲעבֹוָדה וְַהַסנְֶהְדִרין ּו 

ָהֱאלִֹהי ְבלִי ָסֵפק, ֵבין ִבנְבּוָאה ֵבין ְבאֶֹמץ וְהֹוָדָעה, ַכֲאֶׁשר ָהיָה ְבַביִת ֵׁשנִי, וְלֹא  

ְתַחּיְַבנּו ְבִמְצוַת ְמגִלָה ּופֹוֵרם יִָּתֵכן לֲַעבֹור ַעל ְכמֹוָתם ַהַהְסָכָמה ִמַּדְעָּתם. ּוָבֶזה נִ 

ּוִמְצוַת ֲחנָֻכה, וְיָכֹלְנּו לֹוַמר: ‘ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו וְִצּוָנּו ַעל ִמְקָרא ְמגִלָה’, 

ּו’לְַהְדלִיק נֵר ֶׁשל ֲחנָֻכה‘, וְ’לִגְמֹר ֶאת ַהַהלֵל’ וְ’לְִקרֹא‘, וְ’ַעל נְִטילַת יַָדיִם’, וְ’ַעל 

וַת ֵערּוב‘, וְזּולַת ֶזה. וְִאלּו ָהיּו ֻחֵקינּו יֹוְצִאים ַאַחר ַהגָלּות לֹא ָהיּו נְִקָרִאים ִמצְ 

‘ִמְצֹות’, וְלֹא ָהיִינּו ַחּיִָבים לְָבֵרךְ ֲעלֵיֶהם, ַאךְ ָהיּו אֹוְמִרים ָבֶהם ֶׁשֵהם ‘ַּתָקנָה’ אֹו 

ֲהלָָכה לְמֶׁשה ִמִסינָי. וְֵכן ָראּוי, ֶׁשָהיָה ַעם ‘ִמנְָהג’. וְרֹב ִמְצֹוֵתינּו ְסמּוכֹות ֶאל מֶׁשה 

ֶׁשלֹא ֻהְצְרכּו לְִטרַֹח ִבְמזֹונֹות ַאְרָבִעים ָׁשנָה וְלֹא ִבלְבּוׁש וְלֹא ְבִדיָרה, וְֵהם ַכֲאֶׁשר  

ה אֹוָתם  ָהיּו ִמן ָהרֹב ּומֶׁשה נְִמָצא ִעָמם וְַהְשִכינָה ֵאינֶנָה ָזָזה ֵמֶהם, וְהּוא ְכָבר ִצּוָ 

ִבְכלָלֵי ַהִמְצֹות, ֲהיֲַעלֶה ַבַּדַעת ֶׁשלֹא יְִׁשֲאלּו ַעל ְפָרֵטיֶהם ִעם ַהָשעֹות וְיְַעִּתיקּו 

ֵפרּוֵׁשיֶהם ּוַמְחלְקֹוָתם, ּוְכָבר ָאנּו רֹוִאים, ‘וְהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵקי־ָהֱאלִֹהים וְֶאת־

רֹונָה: ‘ִכי ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִבינְַתֶכם’. ּוִמי ּתֹורֹוָתיו’, וְהּוא ְכָבר ָאַמר לֶָהם ָבַאחֲ 

ֶׁשרֹוֶצה לְַהְכִזיב ַהָפסּוק ַהֶזה יְִרֶאה ִענְיַן ַהָקָרִאים, ּוִמי ֶׁשהּוא רֹוֶצה לְַהֲאִמין בֹו 

לִֹהּיֹות  יְִרֶאה ָחְכַמת ַהִמְׁשנָה וְַהגְָמָרא, וְֵהם ְמַעט ֵמַהְרֵבה ֵמַהָחְכמֹות ַהִטְבִעּיֹות וְָהאֱ 

וְַהמּוָסִרּיֹות וְַהגַלְגַלִּיֹות, וְיְִרֶאה ֶׁשֶבֱאֶמת ָראּוי לֶָהם לְִהְתָפֵאר ַעל ָכל ָהַעִמים 

ִמן ַהָמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר ה’ ִעם ַהְּתנִָאים ַהנְִזָכִרים.   –ְבָחְכָמָתם. ּוְקָצת ִמְצֹוֵתינּו 

ת ֵׁשנִי ָקרֹוב לְַאְרָבִעים ָׁשנָה, ּוְכָבר ִׁשַבח יְִרְמיָהּו ַעד ּוְכָבר ִהְתִמיָדה ַהנְבּוָאה ְבַביִ 

ְמאֹד ִבנְבּוָאתֹו ַאנְֵׁשי ַביִת ֵׁשנִי וֲַחִסידּוָתם וְָחְכָמָתם וְיְִרָאָתם, וְִאם לֹא נְִסמֹךְ ַעל  

יְָתה ִמְצוָה, ְכמֹו ֵאלֶה ַעל ִמי נְִסמֹךְ? ּוְכָבר ָאנּו רֹוִאים ַמה ֶשנְִקַבע ַאֲחֵרי מֶׁשה וְהָ 

ֶׁשָעָשה ְׁשלֹמֹה ֶׁשִקֵּדׁש ֶאת ּתֹוךְ ֶהָחֵצר וְֶהֱעלָה עֹולֹות ְבזּולַת ַהִמְזֵבַח, וְָעָשה ֶהָחג  

ִׁשְבַעת יִָמים וְִׁשְבַעת יִָמים ּוַמה ֶשָכַתב ָּדוִד ּוְׁשמּוֵאל ִמֵסֶדר ַהְמׁשֹוְרִרים ַבַביִת,  

ִמידֹות, ּוַמה ֶשָעָשה ְׁשלֹמֹה ַבִמְקָּדׁש, ּוַמה ֶׁשִהנִיַח ִמַמה ֶׁשָעָשה  וְָהיּו לְִמְצֹות ּתְ 

מֶׁשה ַבִמְדָבר, ּוַמה ֶשֶהֱעִמיד ֶעְזָרא ְבַביִת ֵׁשנִי ַעל ְקָהלֹו לֵָתת ְׁשלִיִׁשית ַהֶשֶקל, 

 ַהָפרֶֹכת, ַבֲעבּור ֶׁשּיְָדעּו ִכי  ּוַמה ֶשֶהֱעִמיּדּו ִבְמקֹום ָהָארֹון ְּתכּונָה ֶשָּתלּו לְָפנֶיהָ 

 ָהָארֹון גָנּוז לְָׁשם. 

 


