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פ ָּ ָר ׁש ו ּת ָּ ִּ ּׁ
יו ּהּגה ּהֱאֹלקש סֹודֹוו ֵמּהּהנר

ּיֲעֹקב ו ֵעּׂשת תר ָּ י גש ׁר
ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעקֹב  “ַוִּיְׁשַלח  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ַּבָּפָרָׁשה 
ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום” )בראשית לב, ד(. ַיֲעֹקב ָאִבינּו ׁשֹוֵלַח 
ְוהּוא  ָהֵאיְמָתִני,  ֶהָחָזק,  ַהִּבְריֹון,  ֵעָׂשו  ֵעָׂשו,  ִעם  ְוִנְפָּגׁש  ַמְלָאִכים 
ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת: ּדֹורֹון - ׁשֹוֵלַח ַמָּתנֹות, ִמְלָחָמה - 
ִאם ָצִריְך הּוא מּוָכן ְלִהָּלֵחם, ְוַכּמּוָבן ְּתִפָּלה )עיין רמב"ן בראשית פרק 

לב פסוק ד(. 



יּנה  ו ּדש ִּ ּּת ּהסר
ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ֲהָכָנה ֶׁשֹּלא ְּכתּוָבה ַּבְּפסּוִקים, ַהֲהָכָנה ַהֹּזאת ְּבֶעֶצם 
ֲחַז”ל  ְּבִדְבֵרי  מּוֵבאת  ַהֹּזאת  ַהֲהָכָנה  ִּפְלִאית,  ְוִהיא  ִנְסֶּתֶרת  ִהיא 
ַּבִּמְדָרׁש )תנחומא בובר פרשת וישלח סימן יט(, ֶׁשִהְסִּתיר ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו 
ַהָּיָפה – ִּדיָנה. הּוא ָּפַחד ֶׁשאּוַלי ֵעָׂשו ִיְרֶצה אֹוָתּה, אּוַלי ֵעָׂשו ַיֲחׁשֹק 

ָּבּה, ְוָלֵכן ֹלא ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה ְוהּוא ִהְסִּתיר אֹוָתּה. 

ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוָתנּו, לּו ְיֻצַּיר ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוָתנּו 
ַהִאם ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּצַעד ַהֶּזה, ֶמה ָהִיינּו עֹוִנים לֹו? ַוַּדאי ֶׁשֵּכן, ַאָּתה 
ֶׁשִּנְקָרא  ִנְמרֹוד  ֶׁשֲאִפּלּו  ָּגדֹול,  ֲהִכי  ַהַּמאְפיֹוֵנר  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  הֹוֵלְך 
"ִגֹּבר ַצִיד ִלְפֵני ה’” ֶׁשָהָיה ַהִּמְסיֹוֵנר ֲהִכי ָּגדֹול ַּבִהְסטֹוְרָיה, ְוִהְמִריד 
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֶנֶגד ה’ )עירובין דף נג ע”א(, ְוֻכָּלם ָּפֲחדּו ְוָרֲעדּו ִמֶּמּנּו, 
ִׂשיא  הּוא  ְוֵעָׂשו  לא(.  פרק  היגר  אליעזר  דרבי  )פרקי  אֹותֹו  ָהַרג  ֵעָׂשו 
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ַהִּׂשיִאים ֶׁשל ַהֹחֶזק, ֶׁשל ָהֹרַע, ֶׁשל ָהֶרַׁשע, ְוַיֲעקֹב הּוא ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, 
ְוָלֵכן ַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ְלַהְסִּתיר ֶאת ִּדיָנה ִמְּפֵני ֵעָׂשו. 

וישלח פרק לב סימן כג,  )שכל טוב פרשת  ַּבִּמְדָרׁש:  ִּפְלִאי מּוָבא  ְוָדָבר 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָנַתן  ִּבּתֹו  ִּדיָנה  ֶאת  תת”ק(,  רמז  איוב  שמעוני  ובילקוט 

ְּבֵתָבה ְוָנַעל ְּבָפֶניָה, ָאַמר ַיֲעֹקב: ָרָׁשע ֶזה ִהּנֹו ַרַּמאי, ֶׁשָּמא ִיְתֶלה 
ֵעינֹו ָּבּה ְוִיָּקֶחָה ִמֶּמִּני, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָמַנְעָּת ֵמָאִחיָך 
ֶׁשהּוא ָמהּול? ֲהֵרי ִנְמֶסֶרת ִלְׁשֶכם ֶׁשהּוא ָעֵרל, ֹלא ָרִציָת ְלַהִּׂשיָאּה 

ֶּדֶרְך ֶהֵּתר? ֲהֵרי ִנֵּׂשאת ֶּדֶרְך ִאּסּור... 

ָמה ָּכתּוב ֹּפה, ַמה ֶּזה ַהָּדָבר ַהַּמְפִחיד ַהֶּזה ֶׁשָּכתּוב? אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: ַאָּתה ֹלא ָרִציָת ָלֵתת ֶאת ִּדיָנה, ֶאת ַהַּבת ֶׁשְּלָך ַלַּמאְפיֹוֵנר 
ֲהִכי  ַּבּצּוָרה  ֶׁשְּלָך  ַהַּבת  ֶאת  ְוֶיֶאְנסּו  ָיבֹואּו  ְּבָעָיה,  ֵאין  ָּגדֹול,  ֲהִכי 
ַאְכָזִרית ֶׁשֵּיׁש, “ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנָה” )בראשית לד, ב( - ִהְתַעֵּלל ָּבּה, 
ִּדיָנה ָהְיָתה ַיְלָּדה ְקַטָּנה )שומר אמת פרק לד פסוק א, ועין ברש"י בנזיר 

דף כט ע"ב ד"ה רבי יוסי(. ְוָכל ֶזה ָלָּמה? ִּכי ָמַנע אֹוָתּה ֵמֵעָׂשו. 

ָמה ַהֲהָבָנה ֶׁשל ֶזה? 



ֵכי ה’ ִר ּּתִֹוו ּּד סר נש
ֲאִמִּתי,  ִסּפּור  ֵאיֶזה  ֶׁשָּקָרא  ֶׁשִּיְחֶיה,  ַאֲהרֹוִני  ָהַרב  ִמיִדיִדי  ָׁשַמְעִּתי 
ְוַעל ִּפי ַהִּסּפּור ַהֶּזה הּוא ִיֵּׁשב ֶאת ַהִּמְקֶרה ָּכאן ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַרֲעיֹון 
ָיֶפה. ְוָכְך הּוא ִסֵּפר ִלי, ַעל ַּבחּוָרה ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶׁשָהְיָתה לֹוֶמֶדת 
ִהיא  ַהִּׁשּדּוִכים,  ְלִגיל  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ְּגדֹוָלה.  ַצִּדיָקה  ְוָהְיָתה  ְּבֶסִמיָנר 
ַּכִּנְרֶאה  ַהֹּזאת  ְוַהַּׁשְּדָכִנית  ִׁשּדּוְך,  ָלּה  ֶׁשִּתְמָצא  ְלַׁשְּדָכִנית  ָּפְנָתה 
ֹלא ָּכל ָּכְך ָׁשְמָעה ְּפָרִטים ַעל ִצְדקּוָתּה, ּוָבָאה ְוִקְּׁשָרה אֹוָתּה ִעם 
ָּבחּור ֶׁשָהָיה ָרחֹוק ִמֶּמָּנה ְּבָרָמה רּוָחִנית ֹלא ֶעֶׂשר ְוֹלא ֵמָאה ְּדָרגֹות, 
ַמָּמׁש ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ָּבחּור ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא הֹוֵלְך ְלִׁשּדּוִכים ִּבְכָלל, 
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ְצנּוָעה  ַלְּפִגיָׁשה  ַמִּגיָעה  ַהַּבחּוָרה  ְּפִגיָׁשה.  ִנְקַּבַעת  ְּבָטעּות..  ֲאָבל 
ֵׁשְרט,  ִטי  ֵאיֶזה  ִעם  ַמִּגיַע  ְוַהָּבחּור  ַּכֲהָלָכה,  ָאסּוף  ֵׂשָער  ַוֲחסּוָדה, 
ִּג’יְנס, ְוִתְסֹּפֶרת ְמֻבְלֶּגֶנת. ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהְּפִגיָׁשה ָהְיָתה ְּבֵאזֹור ָּדִתי ָאז 
הּוא ָׂשם ֵאיֶזה ְסַמְרטּוט ַעל ָהֹראׁש, ֵמַהִּכּפֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשל ָהַאְזָּכרֹות 
ְוַהְּׂשָמחֹות, ַאָּתה רֹוֶאה ְלִפי ָהרֶֹטב ֶׁשַעל ַהִּכָּפה ַהְּלָבָנה, ֶׁשהּוא ָהָיה 
ִּבְבִרית אֹו ַּבֲחֻתָּנה אֹו ַאְזָּכָרה. הּוא ָרָאה ֶאת ַהַּבחּוָרה ְוָׁשַאל אֹוָתּה: 
“ֶזה  “ֵּכן”.  לֹו:  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ְׁשמּוֵאל?”,  ְּבֵׁשם  ְלֶאָחד  ְמַחָּכה  “ַאְּת 
ַּכָּמה  ִּדְּברּו  ָאז  אֹותֹו  ְלַבֵּיׁש  ָרְצָתה  ֹלא  ֲאָבל  ִנְבֲהָלה,  ִהיא  ֲאִני”. 
ַּדּקֹות ְוִהיא ָרְצָתה ָלֶלֶכת. אֹותֹו ָּבחּור ִמּׁשּום ָמה, ֵאיְך ֶׁשָרָאה אֹוָתּה 
ִנְדַלק לֹו ֵאיֶזה ִניצֹוץ ַּבֵּלב, ְוָאַמר ָלּה: “ִנְרֶאה ָלְך ֶׁשֵּיׁש ִסּכּוי ִּבְכָלל 
ֶׁשֶּזה ֵיֵלְך ֵּביֵנינּו?”, ִהיא ָאְמָרה לֹו: “ֲאִני ִמְצָטֶעֶרת, ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך 
ְרחֹוִקים, ַאָּתה ָּבַחְרָּת ְּבֶדֶרְך ַחָּטִאים ְוִאּלּו ֲאִני ֲחֵרִדָּיה ִמֵּלָדה, ְועֹוד 
“אּוַלי  ַהָּבחּור:  ָלּה  ָאַמר  ֶקֶׁשר”.  ָּכל  ֵּביֵנינּו  ֵאין  ֵמַהַּמֲחִמיִרים..., 

ְּבָכל אֶֹפן, ְנַנֶּסה”. ִהיא ֵסְרָבה ְּבִנימּוס ְוָקָמה ְוָהְלָכה. 

ְלִהְׁשַּתְחֵרר  ַמְצִליַח  ְוהּוא ֹלא  ְּבִלּבֹו,  ַאֲהָבָתּה  ִנְכְנָסה  ַהּיֹום  ֵמאֹותֹו 
ִמֶּזה. הּוא ֶהְחִליט ֶׁשהּוא ַחָּיב ְלָפחֹות ְלַהִּגיַע ָלָרָמה ָהרּוָחִנית ֶׁשָּלּה 
ָהַלְך  הּוא  ַּכּמּוָבן  ִאָּתּה.  ְלִהְתַחֵּתן  ָצ’אְנס  לֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשאּוַלי  ִּבְׁשִביל 
ְוָעָׂשה ִׁשּנּוי ִמָּקֶצה ְלָקֶצה, ִנְכַנס ִלְלֹמד ִּביִׁשיָבה, ִׁשָּנה ֶאת ַהְּלבּוׁש, 
ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות, ַהֹּכל, ְוָכל ַהְּזַמן הּוא ָהָיה ְמַגֵּׁשׁש ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתּה?. 

ּוַמָּזל  ִסיָמן טֹוב  ֶׁשָּכתּוב,  ְורֹוֶאה  ָהִעּתֹון  ֶאָחד הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת  יֹום 
ֲאָבל  נֹוָרָאה,  ַאְכָזָבה  ַּבֵּלב  ַמְרִּגיׁש  הּוא  ִהְתַחְּתָנה,  ַהַּבחּוָרה  טֹוב, 
זֹו  ֶׁשאֹוָרה  ְלַהִּכיר  ְוִהְסִּפיק  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  הּוא 
ָאחֹוָרה  ַלְחֹזר  ָמה  ְוֵאין  ָהֱאֶמת,  ֶּדֶרְך  ְוזֹו  )מגילה דף טז ע"ב(,  ּתֹוָרה 
ְלֶדֶרְך ַהַחָּטִאים ֶׁשָהָיה ָּבּה. הּוא ִהְמִׁשיְך ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּוְלַבּסֹוף ַּגם 

ָמָצא ֶאת ַּבת זּוגֹו. 

ַּבחּוָרה  ֶׁשאֹוָתּה  ַהַהְׁשָּגָחה  ְוָרְצָתה  ְיָלִדים.  לֹו  ְונֹוְלדּו  ָׁשִנים  ָעְברּו 
ֶקֶׁשר,  ׁשּום  ַעל  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ְוַלְמרֹות  ִהְתַאְלֵמן.  ְוהּוא  ִהְתָּגְרָׁשה 
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ָרְצָתה ַהַהְׁשָּגָחה ּוְבִזּוּוג ֵׁשִני ֵהם ִהְתַחְּתנּו... 

ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה ֶזה ְּתֹבַאר ַּגם ִעַּקר ַהְּטָעָנה ֶׁשָהְיָתה ַעל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, 
ֹלא ָלָּמה ֹלא ָנַתָּת ֶאת ִּבְּתָך ְלֵעָׂשו, ִמי ִיֵּתן ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו ְלַמאְפיֹוֵנר, 
רֹוֵצַח, ׁשֹוֵדד ְואֹוֵנס? ְוָכל ֶזה עֹוד ְּבִגיל ָהֶעְׂשֵרה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל 
)בראשית  ָעֵיף”  ְוהּוא  ַהָּׂשֶדה  ִמן  ֵעָׂשו  “ַוָּיֹבא  )בבא בתרא דף טז ע”ב( 

ֶׁשּלֹו  ַהַּבת  ֶאת  ִיֵּתן  ִמי  ַהּיֹום,  ְּבאֹותֹו  ָעָׂשה  ֲעֵברֹות  ָחֵמׁש  כה, כט(, 

ְלָאָדם ֶׁשָּכֶזה? ֶאָּלא ָמה, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּכֶׁשהּוא ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ִּדיָנה, 
ָּבּה,  ִיְזֶּכה  ֶׁשאּוַלי  ְּכֵדי  ַרק  ְּדַרְסִטי,  ִׁשּנּוי  ַלֲעׂשֹות  מּוָכן  ָהָיה  הּוא 
ְוַאָּתה ָמַנְעָּת ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָהָיה 
נֹוָרא  ֲהִכי  ַּבָּדָבר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִנְתַּפס  ֵעָׂשו,  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהָּצ’אְנס 
ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ְלַאָּבא, ֶׁשְּלָקָחּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור. ֵאּלּו ַּכּמּוָבן ְּדָרגֹות 
רּוָחִנּיֹות ְּגבֹוהֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּתַפס ֶאת ָהָאבֹות, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְמַדְקֵּדק ִעם ַצִּדיִקים ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה )בבא קמא דף נ ע”א(. 

ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן ֲהָבָנה נֹוֶסֶפת.



יֹוֵסף ּנו תר ּאסר
ַהִּמְדָרׁש )ילקוט חדש יעקב ודור שבימיו ובניו אות קעג( ְמַסֵּפר ֶׁשְּלַאַחר 
ֶׁשִּדיָנה ָהְיָתה ִעם ְׁשֶכם ְּבַעל ָּכְרָחּה ִהיא ִהְתַעְּבָרה, ְוַהַּבת ֶׁשּנֹוְלָדה 
ִהִּגיָעה  ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  ְלַגֵּדל אֹוָתּה  ָרצּו  ְוַהְּׁשָבִטים ֹלא  ָאְסַנת.  ָהְיָתה 
ִמָּמקֹום ָּכֶזה ֶׁשל ֲעֵבָרה. ֶמה ָעָׂשה ַיֲעקֹב ָאִבינּו? ָּכַתב ָלּה ַׁשְרֶׁשֶרת 
ִעם ָקֵמַע ֶׁשל ְׁשִמיָרה, ְוָׁשם הּוא ָּכַתב ֶאת ְׁשָמּה ָאְסַנת ַּבת ִּדיָנה ַּבת 
ַיֲעקֹב. אֹוָתּה ָאְסַנת ִהִּגיָעה ְלִמְצַרִים ְוִגְּדָלה אֹוָתּה ָׁשם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל 

ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה. 

ַוֵּיֶׁשב,  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּקָרה  ַהִּסּפּור  ָּכל  ָלֶרַקע ֶׁשל  ְקָצת  ְלִהָּכֵנס  ְנַנֶּסה 
יֹוֵסף ַהַּצִּדיק זֹוֶכה ִלְהיֹות ֶמֶלְך ַעל ָּכל ִמְצַרִים, אֹוְמִרים ֲחַז”ל ַּבֹּזַהר 
)פרשת יתרו דף עט ע”ב, ובליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ז(, ָּכל ֶזה ַהְיסֹוד, 
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ַהְּבִרית,  ֶׁשל  ֲעֵבָרה  ֶׁשל  ִמִּנָּסיֹון  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשעֹוֵצר  ֶׁשָאָדם  ְוַהְינּו 
ע”ב  קצו  דף  מקץ  פרשת  הקדוש  )זוהר  ּוְמַכְלֵּכל  ְמַפְרֵנס  ִלְהיֹות  זֹוֶכה 
“ֹּכל”  ִנְקֵראת  ֶׁשַהְּבִרית  נה(.  עמוד  שמות  פרשת  פלאג’י  חיים  ובתוכחת 

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָּבעֹוָלם.  ַהְּׁשֵלמּות  ְּכָללּות  ֶׁשִהיא 
"ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל" )בראשית כד, א( ֶׁשֵּכן, ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָהָיה ֵסֶמל ְוֻדְגָמא ֶׁשל ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית ְּכמֹו ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )עירובין 
ִמי  ְוָכל  ַהֵּגיִהּנֹם  ֶׁשל  ַּבֶּפַתח  עֹוֵמד  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ע"א(,  יט  דף 

ִמָּׁשם.  אֹותֹו  מֹוִציא  הּוא  ִּבְבִריתֹו  ָּפַגם  ְוֹלא  ִמיָלה  ְּבִרית  ֶׁשָעָׂשה 
ֲאַכְלֵּכל  ְלֶאָחיו "ָאנִֹכי  ָאַמר  ַּבִּנָּסיֹון  ְוָעַמד  ֶׁשִהְתַּגֵּבר  ִּבְזכּות  ְויֹוֵסף 
ֶאְתֶכם" )בראשית נ, כא(, ֶׁשֵּכן ֵיׁש ִלי ֶאת ַהִּמָּדה ַהֹּזאת ֶׁשל "ֹּכל”, ִּכי 

ָעַמְדִּתי ְּבִנְסיֹון ַהְּקֻדָּׁשה. 

ְלַהֲעִמיק,  ָׁשֶוה  ֲאָבל  ָעמֹק  ְקָצת  ִנְהָיה  ַהַּמֲהָלְך   – ַהְלָאה  ַנְמִׁשיְך 
ִלְראֹות ּוְלַגּלֹות ֵחֶלק ֵמַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְמַנָּסה ְלַפּתֹות ֶאת יֹוֵסף יֹום יֹום )בראשית לט, י(, ָמה 
ִהיא רֹוָצה ַהּנּוְדִניִקית ַהֹּזאת? ְּבַפְׁשטּות ִהיא רֹוָאה ָּבחּור ָיֶפה ְוִהיא 
רֹוָצה ַלֲחֹטא ִאּתֹו. ֲאָבל ַרִׁש”י )רש"י בראשית פרק לט פסוק א( ְמַגֶּלה 
ְלָפָרַׁשת  ָּתָמר  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ְואֹוֵמר,  ֲאֵחִרים  ְּדָבִרים  ָלנּו 
ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר? לֹוַמר ְלָך: ְּכמֹו ֶׁשָּתָמר ִהְתַּכְּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ָּכְך ַּגם 
ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ִהְתַּכְּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ְוֹזאת ִמֵּכיָון ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשֵּיׁש ָלּה 
ְוָכאן  ָיְדָעה ִאם ֶזה ִמֶּמָּנה אֹו ִמִּבָּתּה.  ַׁשָּיכּות ְּביֹוֵסף, ַרק ִהיא ֹלא 
ִמָּיד  ִהְצִליָחה?  ּוְכֶׁשֹּלא  ִהיא,  ֶׁשּזֹו  ְוֶהְחִליָטה  ְוִנְכְׁשָלה  ָנְפָלה  ִהיא 
ִהְכִניָסה אֹותֹו ְלֵבית ָהֲאסּוִרים )בראשית לט, כ(, ְוָהְיָתה ְמַעָּנה אֹותֹו 
ְּבָכל ִמיֵני ִעּנּוִיים )עיין יומא דף לה ע"ב( ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשִהיא 

ָרֲאָתה ַּבּכֹוָכִבים. 

ְּבָכל  ִמְצַרִים,  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשֶנה  ִנְהָיה  ֶׁשּיֹוֵסף  ְלַאַחר  ַהּסֹוף?  ָהָיה  ּוֶמה 
ְוזֹוְרקֹות  אֹותֹו  ִלְראֹות  צֹוֲעדֹות  ַהָּבנֹות  ָהיּו  הֹוֵלְך  ֶׁשָהָיה  ָמקֹום 
ַהֵּׁשם.  ֶאת  ָּכתּוב  ַׁשְרֶׁשֶרת  ּוְבָכל  ֶׁשָּלֶהן,  ַהַּׁשְרְׁשָראֹות  ֶאת  ָעָליו 
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ֶׁשָהיּו  כב(  מט,  )בראשית  ׁשּור"  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  "ָּבנֹות  ַּבָּפסּוק  ּוֻמְזָּכר 
ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת  ְלֵביתֹו  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשָהָיה  ַהָּבנֹות צֹוֲעדֹות ַעל ַהחֹוָמה, 
ָעִלי,  ַאּבּו  ַפְטָמה ַּבת  ֹּפה ָּכתּוב  ַהֵּׁשמֹות,  ְורֹוֶאה ֶאת  ַהַּׁשְרְׁשָראֹות 
ְּבַאַחת  ִמְצִרּיֹות.  ֶׁשל  ֵׁשמֹות  ִמיֵני  ָּכל  ַאְחַמד,  ַּבת  ַמְחמּוָדה  ּוֹפה 
ֵמַהַּׁשְרְׁשָראֹות הּוא רֹוֶאה ֶׁשָּכתּוב ָאְסַנת ַּבת ִּדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב. הּוא 
ֹזאת  ּוִמי  אֹוָתּה,  ְוֵהִביאּו  ָהְלכּו  אֹוָתּה.  ְוָיִביאּו  ֶׁשְּיָבְררּו  ִצָּוה  ִמָּיד 
ָהְיָתה? ַהַּבת ַהְמֻאֶּמֶצת ֶׁשל ּפֹוִטיַפר, ִאם ֵּכן ִנְמָצא ֶׁשֵּמַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל 
ָהְיָתה אֹוָתּה ַהַּבת  ִהִּגיַע ַהִּׁשּדּוְך ֶׁשל יֹוֵסף, ֶׁשִהיא  ֶּבן ֲחמֹור  ְׁשֶכם 
ֶׁשָּגְדָלה ֵאֶצל ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר. ְוַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ָהָיה ִּבְגַלל 
אֹוָתּה ַהַּבת, ְלִפי ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשֵּיׁש ְליֹוֵסף ַׁשָּיכּות ֵאֶליָה, ַרק ֹלא ָיְדָעה 
ַּבִּנָּסיֹון ֶׁשהּוא  יֹוֵסף  ֶאת  ַמֲעִמיָדה  ּוְכֶׁשִהיא  ִמִּבָּתּה.  ִאם  ִמֶּמָּנה  ִאם 
ַמְצִליַח ַלֲעֹמד ּבֹו, עֹוֶלה יֹוֵסף ּוִמְתַעֶּלה ִלְדָרגֹות ֶׁשל ִמַּדת ַהְיסֹוד, 
ּוַמְצִליַח ְלַכְלֵּכל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ָּבָרָעב, ֶזהּו ַרק ֵחֶלק ָקָטן ִמִּפְלֵאי 

ְּתִמים ֵּדִעים. 

אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתֲהִליְך.  ֶׁשל  ַהַהְתָחָלה  ַרק  זֹו  ֲאָבל 
ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמאֹות ָׁשִנים ִלְפֵני ֵכן, ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָאַמר "ַּבָּמה ֵאַדע 
ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה" )בראשית טו, ח(? אֹוֵמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא “ְקָחה ִלי 
ַאְבָרָהם  ְמֻׁשָּלׁש” )שם פסוק ט(,  ְוַאִיל  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ְוֵעז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ֶעְגָלה 
עֹוֶׂשה ֶאת ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ְוָׁשם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶׁשַעם 
ָׁשָנה,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֹאָתם  ְוִעּנּו  “ַוֲעָבדּום  ְלִמְצַרִים  ֵיְרדּו  ִיְׂשָרֵאל 
ַאְבָרָהם ְמַפֵחד  ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול" )שם פסוקים יג - יד(.  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ַמה ִּיְהֶיה ִעם ָּבָניו, ֵּכיַצד ַיִּגיעּו ְלִמְצַרִים? אֹוְמִרים ֲחַז”ל )שבת דף פט 
ע”ב( ֶׁשִאּלּו ַיֲעקֹב ֹלא ָהָיה יֹוֵרד ְלִמְצַרִים ְלִהָּפֵגׁש ִעם ְּבנֹו יֹוֵסף, ָהָיה 

ָצִריְך ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ְּגֵזַרת 
ְלִמְצַרִים ְּבַהְמָּתָקה  ַהְיִריָדה  ְוִהְמִּתיק ֶאת ָּכל  ַהִּׁשְעּבּוד. ּוָבא יֹוֵסף 
ֶׁשל ְּגלּוָלה ֲהִכי ְמתּוָקה ָּבעֹוָלם: “עֹוד יֹוֵסף ַחי הּוא ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים, 
ֵיׁש לֹו ְׁשֵני ָּבִנים ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים”. ַיֲעקֹב יֹוֵרד ְּבָכבֹוד ָּגדֹול )בראשית 
מו, כט, ובמדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ז(, ָּכל ָהעֹוָלם ְמַכְּבִדים אֹותֹו 
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ֶׁשֵּכן הּוא ָהַאָּבא ֶׁשל ַהִּמְׁשֶנה ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים. ְוָכל ֶזה ִּבְזכּות יֹוֵסף 
ַהַּצִּדיק ֶׁשעֹוֵמד ַּבִּנָּסיֹון ֶׁשָעְׂשָתה לֹו ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר, ֶׁשָּכָאמּור ָחְׁשָבה 
ְׁשֶכם  ִמַּמֲעֵׂשה  ֶׁשִהִּגיָעה  ָאְסַנת  ִּבָּתּה  ִּבְגַלל  ֵאֶליָה  ַׁשָּיכּות  ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ֶּבן ֲחמֹור. 

ְוָכאן ִּפְתאֹום ִמְתָּבֵרר ָלנּו ֵחֶלק ֵמַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, ֵאיְך ִמַּמֲעֶׂשה 
ָּכֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם ֶׁשָעָׂשה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור, ֶלֱאֹנס ֶאת ִּדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב, 
יֹוֵצאת ְיׁשּוָעה ֹלא ַרק ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאָּלא ְלָכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל 
ָהעֹוָלם. ֶזה ַמְרֶאה ָלנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ְּבַהְנָהַגת ה’ ִיְתָּבַרְך. 

ִמי ָהָיה חֹוֵלם ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה ָּכֶזה נֹוָרא ְוָאֹים ַיִּגיַע ָּדָבר ָּכֶזה? 

ַהָּקדֹוׁש  לֹו  אֹוֵמר  ִאיָרֶׁשָּנה”?,  ִּכי  ֵאַדע  “ַּבָּמה  ׁשֹוֵאל  ְּכֶׁשַאְבָרָהם 
ִנְגְמָרה ַהָּפָרָׁשה  ִנְרֶאה ֶׁשְּכִאּלּו  ְלִמְצַרִים, ֶזה  ֵיְרדּו  ָּברּוְך הּוא: ֵהם 
ְוֶזהּו. ֵאיְך ָּכל ֶזה ִמְׁשַּתֵּלב ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים ַאַחר ָּכְך ִעם ָּכל ַהָּצרֹות 
ַּבּסֹוף  ֶׁשִּמְתָּבֶרֶרת  ַאַחת  ִלְנֻקָּדה  ַהֶּדֶרְך,  ְּבֶמֶׁשְך  ַהְּבָעיֹות  ּוִמְכלֹול 

ְּכַתְכִלית ַהּטֹוב. 



ם יש ִּ צר מש ָר יּדה  ִש יר ָּ ּּבה  ּהּסש
ְוִאם ִיְׁשֲאלּו: ָלָּמה ִּבְכָלל ָצִריְך ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים? ָאז ַּגם ַעל ֶזה ֲחַז”ל 
עֹוִנים )ילקוט יוסיף לקח פרשת ויגש פרק מו פסוק ד, אור לישרים פרשת בא 
עמוד קטז(, ֶׁשַהְיִריָדה ְלִמְצַרִים ָהְיָתה ָלֶהם ֲהָכָנה ְלַמַּתן ּתֹוָרה, ִּכי ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַעִּזים ֶׁשָּבֻאּמֹות )ביצה דף כה ע"ב(, ְוָהיּו ְצִריִכים ְלַמֵּתק 
אֹוָתם, ְולּוֵלא ֶזה ֹלא ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ָלֶהם. ְוַגם ֹלא ָהיּו זֹוִכים 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל )הגש"פ שרידי אש עמוד סט( ְוָלֵכן ַאֲחֵרי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָּפָדה אֹוָתם ָאַמר ָלֶהם “ָאנִֹכי ה’ ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ 
ִמְצַרִים” )שמות כ, ב - ג(, ֲעָבַדי ַאֶּתם ְוֹלא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים )קידושין 

דף כב ע”ב(, ַהֹּכל ָהָיה ַּכֲהָכָנה ְלַמַּתן ּתֹוָרה. 
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ֲהֵרי ָלנּו ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַמַּתן ּתֹוָרה ָלָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ְלַמֲעֵׂשה ִּדיָנה, 
ַמְסלּול  ָהָיה  ְּבֵראִׁשית  ֵסֶפר  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ְוִלְכַלל  יֹוֵסף,  ִלְמִכיַרת 
ֶאָחד ְּכֵדי ָלבֹוא ּוְלָהִביא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ְלַמָּטָרה 

ַאַחת: ַמַּתן ּתֹוָרה. 



ּּבעֶֹנָ  ֶָ ּהֲהּטּבה 
ִהֵּנה ָּכאן ִמְתָּבֵרר ֶׁשָהֹעֶנׁש ֶׁשִּקֵּבל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַעל ַמה ֶּׁשֶהְחִּביא ֶאת 
ִּדיָנה ֵמֵעָׂשו, ָהָיה ְּבֶעֶצם ַּתְכִליתֹו ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ְוָהָיה ְלטֹוָבתֹו. ְוִאם 
ֵּכן, ֵאיֹפה ָהֹעֶנׁש ֶּבֱאֶמת? ֲהֵרי ִּבְזכּות ֶזה הּוא ָיַרד ְּבָכבֹוד ְלִמְצַרִים, 
ֵיׁש לֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ֶׁשּנֹוְלדּו ֶׁשָאַמר ֲעֵליֶהם "ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון 
ִיְהיּו ִלי" )בראשית מח, ה(, ְועֹוד טֹובֹות ְּגדֹולֹות. ַאְך ָהֹעֶנׁש ָהָיה ַעל 
אֹותֹו ָהֵעת ְּכֶׁשָּׁשַמע ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה. ַאְך ַּגם הּוא ָיַדע ְּבִלי 
ָסֵפק ֶׁשַּמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֶזה טֹוב, ָּכל ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא 
ְלָטב ָעִביד )ברכות דף ס ע"ב(, ּוְכמֹו ֶׁשּנֹוַכח ָלַדַעת ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִעְנָין. 
ּוְלַחְׁשֵּבן  ִמָּלַדַעת  ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים  ַּכָּמה  ְמַלֵּמד אֹוָתנּו  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ֲאִפּלּו ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשרֹוִאים ְּבֵעיֵנינּו ֶׁשִּלְפָעִמים ֶזה ִנְרֶאה ֲהִכי ָרע 

ָּבעֹוָלם, ֲאָבל סֹוף ַהּטֹוב ָלֹבא. זֹו ַהְּנֻקָּדה ָהִראׁשֹוָנה.



ָ ֵעּׂשת ֶָ ּכֹו  ִר ּּד
ֶׁשּלֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ַמְמִׁשיְך  הּוא  ֵעָׂשו?  ִעם  ּקֹוֶרה  ַמה  ַעְכָׁשו  ִנְרֶאה  ֹּבא 
ָּגֵדל ּוְכָבר ֵיׁש ֻאּמֹות ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמֱאדֹום )בראשית לו, מג(. ּוַמה ּקֹוֶרה 
ַהְלָאה? ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקְּדִמים, ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים ְּבִמְצַרִים ַאֲחֵרי 
ֵכן ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, מֶֹׁשה מֹוִליְך אֹוָתם 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר, ְיהֹושַֻׁע ַמְכִניס אֹוָתם ָלָאֶרץ, ּוָמה ַהַּתְכִלית 

ְּבָכל ֶזה? ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 
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ְוָאֵכן ַּכֲעבֹור ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת ב' ֲאָלִפים תתקכ”ח 
ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ּבֹוֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש )סדר הדורות 
ֶאת  ֶׁשָּדֲחָתה  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ָאז  ְוָהְיָתה  קנז(,  עמוד  ח"א אלף השלישי 

ָהְיָתה ְׁשֵלמּות ְּבָכל  ֵּכיָון ֶׁשָאז  יֹום ַהִּכּפּוִרים )מועד קטן דף ט ע"א(, 
ָהעֹוָלמֹות, ּוְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה, ְוָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך עֹוֶׂשה ָּכל 
ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִּבְבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵדי ְלַסֵּים ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשִהְתִחיָלה 

ִמְּזַמן ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים.

ַאֲחֵרי ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַמֲחִריִבים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון, 
ֵׁשִני  ַּבִית  ִנְבֶנה  יא(,  כה,  )ירמיה  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְלִׁשְבִעים  יֹוְצִאים 
ְוַאֲחֵרי ַאְרַּבע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ַמֲחִריִבים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני. 

ִמי ֵאּלּו ַהַּמֲחִריִבים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש? ִמֶּצֱאָצֵאי ֱאדֹום ֶׁשָּיָצא ֵמֵעָׂשו. 
ֶזהּו אֹותֹו ֵעָׂשו ֶׁשָהָיה ְלַיֲעקֹב ָצ’אְנס ְוִהְזַּדְּמנּות ְלַהֲחִזירֹו ִּבְתׁשּוָבה, 
ְוֹלא ָעָׂשה ֵּכן ְוִנְׁשַאר ֵעָׂשו ְּבִרְׁשעּותֹו. ְוָלֵכן ִמֶּצֱאָצָאיו ָיבֹואּו ְוַיֲחִריבּו 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ַהֶּקֶׁשר ָהרּוָחִני ֶׁשל ֶצֱאָצֵאי ַיֲעקֹב ִעם ּבֹוֵרא 
עֹוָלם. ּוְגדֹוָלה ִמּזֹו ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )ילקוט שמעוני עובדיה רמז תקמט על 

הפסוק “ביום עמדך מנגד"( ֶׁשֵעָׂשו ְּבַעְצמֹו ָהָיה ֻׁשָּתף ָּפִעיל ַּבֻחְרָּבן. 

ְּכֶׁשָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהַּמְסלּול ַהִהְסטֹוִרי ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשַהֹּכל ְמֻחָּׁשב 
ֵמֻחְרַּבן  ַּבָּגלּות  ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ַעד  ְמֻדֶּיֶקת.  ְּבצּוָרה  ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה 
אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֵעָׂשו,  ִּבְגַלל  ֶׁשָּבאּו  ָהרֹוָמִאים  ֶׁשֶהֱחִריבּו  ֵׁשִני  ַּבִית 
ָהָיה ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ִסּכּוי ֶׁשִאם ֹלא ָהָיה ַמְחִּביא ֶאת ִּדיָנה ֹלא ָהִיינּו 
ְלִחּזּוק  ִלְדֹאג  ִהְזַּדְּמנּות  ְלַפְסֵפס  ָלנּו  ָאסּור  ַּכָּמה  ַלָּגלּות.  יֹוְצִאים 
ֶׁשל ִמיֶׁשהּו. ִלְפָעִמים ַאָּתה אֹוֵמר ְלֶאָחד: “ָּתֹבא ִעם ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך 
ַלִּׁשעּור”, ְוהּוא אֹוֵמר ְלָך: “ֲעזֹב ֶזה ֹלא ְמַעְנֵין אֹוָתם, ֵיׁש ִלי ֲחֵבִרים 
ְּכמֹו ֵעָׂשו”, ַּדְוָקא אֹוָתם ָצִריְך ְלָהִביא ַלִּׁשעּור ֶׁשִּיְתַחְּזקּו. ַאָּתה יֹוֵדַע 
ַּכָּמה ָעְגַמת ֶנֶפׁש ַאָּתה ָיכֹול ִלְמֹנַע ֹלא ַרק ִמְּמָך, ֹלא ַרק ֵמַהִּמְׁשָּפָחה 
ֶׁשּלֹו, ֹלא ַרק ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ִמָּכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. ַעל ְיֵדי ָמה? ַעל ְיֵדי 

ֵקרּוב ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות. 
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ָּכל  ע”א(  לז  דף  )סנהדרין  ֶׁשָאְמרּו  ֲחַז”ל  ְּבִדְבֵרי  ִנְכָלל  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ַהַּמִּציל ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו ִהִּציל עֹוָלם ָמֵלא. ַמה ֶּזה ְּכִאּלּו 
ִהִּציל? ָלַקְחִּתי ֶּבְנָאָדם ֹלא ָׁשֵמן ]ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֶּבֱאֶמת ִנְרִאים עֹוָלם 
ָמֵלא, ְוֵיׁש ֶאָחד ֶׁשהּוא ָקָטן ָרִגיל ׁשֹוֵקל אּוַלי 80 ִקילֹו[ ֵאיְך ֶזה ֶׁשִאם 
ִהַּצְלִּתי אֹותֹו – ִהַּצְלִּתי עֹוָלם ָׁשֵלם? ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה ִהיא ֶׁשַאָּתה ֹלא 
יֹוֵדַע ַּכָּמה ֹּכַח ָטמּון ְּבאֹוָתּה ַהַהָּצָלה, “ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם” )בראשית 

מח, יט( ִמָּכל ֶאָחד ָיכֹול ָלֵצאת ַעם ָׁשֵלם. 



ְך ִֶ  סֹוף ּהֶּד
ֶיֱאָמץ”  ִלְׁשֵני ַעִּמים - “ּוְלאֹם ִמְלאֹם  ְויֹוְצִאים  ִנְפְרדּו  ְוֵעָׂשו  ַיֲעקֹב 
)בראשית כה, כג( ִמָּכל ֶאָחד יֹוֵצא ַעם, ֲאָבל ַמה ּקֹוֶרה ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות 

ְּבֶרַגע  ָהָיה  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ַהֶּזה.  ָהָעם  ִעם  ּקֹוֶרה  ּוַמה  ַהֶּזה,  ָהָעם  ִעם 
ֶאָחד ֶׁשל ִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה ֶׁשָּבּה ֵעָׂשו ָהָיה עֹוֵבר ַלַּצד ֶׁשָּלנּו, ְוֶאת 

ַהִהְזַּדְּמנּות ַהֹּזאת ַיֲעקֹב ִהְפִסיד.

ָּכל ֶאָחד ַּבַחִּיים ֵיׁש לֹו ִהְזַּדְּמנּות ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ֲעַבְרָין הּוא, ֹלא 
ְמַׁשֶּנה ִאם הּוא רֹוֵצַח ְונֹוֵאף, ֵיׁש לֹו ִהְזַּדְּמנּות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּפַעם 
ַאַחת ָלבֹוא ְוַלֲעֹבר ַצד. ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא ֹלא ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאת 
ַׁשָּבת,  ְמַחֵּלל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ְּכָבר  ַהֶּזה  ָהָאָדם  ָהֲעבֹוָדה, ֹלא לֹוַמר: 
ָלָּמה ֶׁשהּוא ַיְפִסיק? ֶזה ֹלא ָנכֹון! ִּכי ִאם ֵעָׂשו ֶׁשָהָיה רֹוֵצַח, ׁשֹוֵדד, 
נֹוֵאף, ְועֹוֶׂשה ֶאת ָּכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָהְיָתה לֹו 
ִהְזַּדְּמנּות ַלֲעֹבר ַצד, ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ֶׁשָהְרָׁשִעים ֶׁשל ַהּיֹום ֶׁשֵאיָנם 

ִמְתָקְרִבים ְלֵעָׂשו, ֵיׁש ָלֶהם ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַלֲעֹבר ַצד. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַהֲעִביר אֹוָתם ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר 
ַלַּצד ֶׁשָּלנּו ִלְפֵני ֹּבא ַהְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ּוְבַרֲחִמים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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