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ָשָרּפ ַׁ ְשָש פ ְַ
ׁשְנְסהפִמְּׁשָמִיםפ ַָ

םפְהְעם” ֵּ ןפִיְּנ ֶַ ”
ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ַּבְּפסּוִקים: “ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם 
ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא. ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  יז(.  יג,  )שמות  ִמְצָרְיָמה”  ְוָׁשבּו  ִמְלָחָמה  ִּבְרֹאָתם  ָהָעם 
ֹלא  ֲעַדִין  ֵהם  ַּבֶּנֶפׁש,  ַּכֲעָבִדים,  ֶנְחָׁשִבים  ַוֲעַדִין  ִמִּמְצַרִים  יֹוְצִאים 
ִאם  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ְוָלֵכן  ִמְצַרִים.  ִמִּׁשְעּבּוד  ִהְׁשַּתְחְררּו 
ַנְכִניס אֹוָתם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ַעל ַאף ֶׁשֶּזה ָקרֹוב, ָהָעם ִיָּנֵחם 
- ֵאיְך ֶׁשִּיְרֶאה ִמְלָחָמה ִיְסּתֹוֵבב ְוַיְחֹזר ְלִמְצַרִים. ָלֵכן "ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים 
ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף" )שם פסוק יח(. ִאם ִנְתּבֹוֵנן, ִנְרֶאה 
ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶׁשָּכאן ֵיׁש ֶאת ַאַחת ֵמַהַהְנָהגֹות 

ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ִעם ָהָאָדם.



ֲעֵליפּׁתשּוְבה ַָ ָר פָּדׁשְּכםפֶשלפ ִּ ּׁת
ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו הּוא רֹוֶאה ֶׁשִּנְפָּתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי אֹוָרה, 
ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה, ַׁשֲעֵרי ֲעִׁשירּות, ַׁשֲעֵרי ִׂשְמָחה, ֵיׁש לֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא 
ִקְרַבת  “ַוֲאִני  ַמְרִּגיׁש  הּוא  ְּגבֹוִהים,  ְּבאֹורֹות  הּוא  ַּדְרּכֹו,  ִּבְתִחַּלת 
ֱאֹלִקים ִלי טֹוב” )תהיים עג, כח(, הּוא ַמְרִּגיׁש ַאְרֵיה, ְוֶׁשהּוא ַמְצִליַח 
ַהַחָּמה,  ִּדְמּדּוִמים, ָׁשְקָעה  ְּבֶדֶרְך ֲעבֹוַדת ה’. ִּפְתאֹום רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש 
ִּפְתאֹום ְקָׁשִיים, ְּבָעיֹות ַּפְרָנָסה, ְּבָעיֹות ִעם ָהִאָּׁשה ְוַהְיָלִדים, ְּבָעיֹות 

ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַההֹוִרים. הּוא ׁשֹוֵאל: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה ָּקָרה?
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ְַ פְהִשאשֹוְנהפֶשְּׁשׁמשּו ָּׁש ַָ ָהֵּנספ
ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֶזה ְנַסֵּפר ַעל ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ַזַצ”ל. ָהָיה זּוג ֶׁשָהַרב 
ִהְצִליַח  הּוא  סֹוף  ְוסֹוף  אֹוָתם,  ְוִחֵּזק  אֹוָתם  ֵקֵרב  ְמֹאד  ָּגִליְנְסִקי 
ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת. ֵהם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ִלְׁשֹמר ֶאת ַהַּׁשָּבת 
ָהִראׁשֹוָנה. ְּכָבר ַּבַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ָהָיה ָלֶהם ִנָּסיֹון, ַהַּׁשָּבת ָהְיָתה 
ַׁשָּבת ָחְרִּפית ְוָהָיה ָלֶהם ֵארּוַע ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ִלְנֹסַע ֵאָליו ְּבַׁשָּבת. 
ְוֵהם ֶהְחִליטּו ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ָּבֶרֶגל. ֵאיְך ֶׁשֵהם ָּבִאים ָלֵצאת 
ִמַּצד  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוְדִעים  ֵהם ֹלא  ַזְלָעפֹות,  ֶּגֶׁשם  ַמְתִחיל  ַהחּוָצה 
ֶאָחד ֶּגֶׁשם ִמַּצד ֵׁשִני ַׁשָּבת. ֵהם ֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל ְוִלְראֹות 
ִאם ֶזה ִמְסַּתֵּדר. ֵאיְך ֶׁשֵהם מֹוִציִאים ֶאת ָהֶרֶגל ַהחּוָצה, ָּכל ַהֶּגֶׁשם 
ִהְפִסיק ְּבַבת ַאַחת. ֵהם ָּכל ָּכְך ָׂשְמחּו, ָהְלכּו ְּבֶמֶׁשְך ֲחִצי ָׁשָעה ַהֹּכל 
ָיֵבׁש. ֵאיְך ֶׁשִהִּגיעּו ִלְמקֹום ַהִּׂשְמָחה ְוִנְכְנסּו ַלַּבִית, ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים 
ִנְפָּתחּו. ֵהם ָהיּו ְמֻאָּׁשִרים, ַּבֵּלב ְּפִניָמה ִהְתַּגְּנָבה ַמְחָׁשָבה: ֲאַנְחנּו 
ְלָפחֹות ְּכמֹו ַּבָּבא ָסאִלי. ִּבְזכּוֵתנּו ַהֶּגֶׁשם ַמְפִסיק. ּוַבֶּדֶרְך ָחזֹור ׁשּוב 
ּפֹוֵסק  יֹוְצִאים  ֶׁשֵהם  ֵאיְך  ׁשֹוֵטף,  ַהֶּגֶׁשם  ָּבֶרֶגל,  ָלֵצאת  ָּבִאים  ֵהם 
ַהֶּגֶׁשם. ִנְכָנִסים ְלֵביָתם, ׁשּוב ַמְתִחיל ֶּגֶׁשם. ַעְכָׁשו ֶזה ְּכָבר ְרִציִני, 
ֶזה ֹלא ְסָתם, ַהֵּנס ַהֶּזה ָקָרה ׁשּוב ָוׁשּוב. ֵהם ָּכל ָּכְך ִהְתַרְּגׁשּו, ֵאיְך 
לֹו:  ָאְמרּו  לֹו,  ְוִסְּפרּו  ָּגִליְנְסִקי  ָלַרב  ִמָּיד  ִהְתַקְּׁשרּו  ַׁשָּבת  ֶׁשָּיְצָאה 
"ְּכבֹוד ָהַרב, ֵמַהּיֹום ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ִלְהיֹות ַּבָּבא ְּכמֹו ַּבָּבא ָסאִלי, 
ָּגִליְנְסִקי  ֶׁשָהַרב  רֹוִאים  ְוֵהם  ִׁשיִרי”.  ַּבָּבא  ְוִאְׁשִּתי  ֱאָיל  ַּבָּבא  ֲאִני 
ֹלא ָּכל ָּכְך ִמְתַרֵּגׁש. ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ָהַרב, ָלָמה ַאָּתה ֹלא ָׂשֵמַח ַּבֵּנס 
ַהִּנְפָלא ַהֶּזה?” ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֲאִני ִהַּכְרִּתי ֶאת ַהֲחזֹון ִאיׁש, הּוא 

ָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור ְוֹלא ָהָיה לֹו ֵנס ָּכֶזה...”. 



זֹוןפִאיש ֲּ ּׁגֻדָר פָה
ִיְרָקב  ְרָׁשִעים  ֵׁשם  ּגּוְריֹון  ֶּבן  ֲאִפּלּו  ִאיׁש,  ַהֲחזֹון  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון 
ָׁשֲאלּו  ִאּתֹו,  ְלִהָּפֵגׁש  ָרָצה  ּגּוְריֹון  ֶׁשֶּבן  ּוְמֻסָּפר  ְּבַגְדלּותֹו.  ִהִּכיר 
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ַהֲחזֹון  ָלֶהם  ָאַמר  ְיַבֵּקר אֹותֹו?  ֶׁשהּוא  ֶאְפָׁשר  ִאם  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ֶאת 
ִאיׁש ְּבַפְׁשטּות: “ַהֶּדֶלת ֹּפה ְּפתּוָחה ְלֻכָּלם”. ֵהם ָּפֲחדּו ְלַהִּגיד ֶאת 
ַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹו ְלֶבן ּגּוְריֹון, ֶׁשֹּלא ִיָּפַגע ֵמַהְּתׁשּוָבה, ְּכִאּלּו הּוא עֹוד 
ַהֲחזֹון  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ָׁשַמע  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ָּפׁשּוט.  אֹוֵרַח  ֵאיֶזה 
ִאיׁש הּוא ִהְתַּפֵעל ְוָאַמר: “ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ְלִהָּפֵגׁש ִאּתֹו, 
ִאם הּוא ֵמִבין ֶׁשֲאִני ֹלא ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד הּוא ּתֹוָפָעה ְמֻיֶחֶדת, ּוִבְגַלל 
ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ִעם  ִנְפַּגׁש  הּוא  ּוֶבֱאֶמת  אֹותֹו”.  ִלְפּגֹׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶזה 
ְוָיָצא ָמֵלא ִהְתַּפֲעלּות, ּוְכֶׁשהּוא ָיָצא ֵמַהְּפִגיָׁשה הּוא ָאַמר: “ֶזה ָאָדם 

ִּבְדמּות ַמְלָאְך, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ִמי הּוא”. 

ֶאָחד ֵמַהָּׂשִרים ֶׁשל ֶּבן ּגּוְריֹון ָקְראּו לֹו ַזְלָמן ָהָרן, ֶׁשִאְׁשּתֹו ָּכל ַהְּזַמן 
ָהְיָתה ִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשַהָּבִנים ֶׁשָּלּה ִיְהיּו ְּכמֹו ֶּבן ּגּוְריֹון. ַאֲחֵרי ַהְּפִגיָׁשה 
הּוא  ִאיׁש,  ֵמַהֲחזֹון  ְוִנְדָהם  ִמְתַּפֵעל  ָּכְך  ָּכל  ָיָצא  ּגּוְריֹון  ֶּבן  ַהֹּזאת 
ִסֵּפר ֶאת ֶזה ַּבֶּמְמָׁשָלה ְוָׁשַמע ֶאת ֶזה ַּגם ֶהָחֵבר ֶׁשּלֹו ָהָרן. הּוא ִסֵּפר 
ֶאת ֶזה ַּבַּבִית ְלִאְׁשּתֹו. ֵהם ֹלא ָהיּו ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ִאְׁשּתֹו ַרק 
ֶׁשִּיְהיּו  ְמַבֶּקֶׁשת  ָהְיָתה  ַׁשָּבת  ּוְבָכל  ְּבַׁשָּבת,  ֵנרֹות  ַמְדִליָקה  ָהְיָתה 
ָלּה ָּבִנים ְּכמֹו ֶּבן ּגּוְריֹון., ַאֲחֵרי ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ֶאת ַמה ֶּׁשֶּבן ּגּוְריֹון 
ִהְתַּפֵעל ֵמַהֲחזֹון ִאיׁש ִהיא ִׁשְּנָתה ֶאת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ָּבִנים ְּכמֹו 
ַהֲחזֹון ִאיׁש. ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ָעַזר ָלּה, ֵחֶלק ֵמַהָּבִנים ֶׁשָּלּה ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה 
ְיהּוִדָּיה  ִאָּמא  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות  ָׁשַמִים.  ִיְרֵאי  ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים  ְוִנְהיּו 

ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ׁשֹוֶמֶרת ַׁשָּבת, הֹוִעילּו. 



שּוְךפהּואפסֹוֵמְךפֲעֵליֶכם? ְַ ָהְּקדֹושפ
ַנֲחֹזר ָלַרב ָּגִליְנְסִקי ְוַהּזּוג ֶׁשַּבֶּטֶלפֹון. אֹוֵמר ָלֶהם ָהַרב: “ֲאִני ִהַּכְרִּתי 
ֶאת ַהֲחזֹון ִאיׁש, ּוְכֶׁשהּוא ָהַלְך ְּבַׁשָּבת ַהֶּגֶׁשם ֹלא ִהְפִסיק ִלְכבֹודֹו. 
ָּפחֹות?”,  אֹו  ִאיׁש  ֵמַהֲחזֹון  ְוַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  יֹוֵתר  ַאֶּתם  ַהִאם 
“ְּבַוַּדאי ֶׁשֲאַנְחנּו ָּפחֹות ֵמַהֲחזֹון ִאיׁש, ֲאִפּלּו רֹוְפִאים ָהיּו ִמְתַיֲעִצים 
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"ָלָמה  ָּגִליְנְסִקי,  ָהַרב  ָׁשַאל  ֵּכן”,  “ִאם  ַהּדֹור”.  ְּגדֹול  הּוא  ִאּתֹו, 
ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשַּלֲחזֹון ִאיׁש ַהֶּגֶׁשם ֹלא ִהְפִסיק?”, ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם 
ְּתׁשּוָבה. ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ְסִליָחה ֵמֹראׁש, ֵאיֶנִּני 
רֹוֶצה ִלְפֹּגַע ָּבֶכם, ֲאָבל ַאֶּתם ִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך ְוַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְמַפֵחד 
ֶׁשִּתְּפלּו ְוִתָּכְׁשלּו ְּבִחּלּול ַׁשָּבת, ְוָלֵכן הּוא עֹוֵזר ָלֶכם ֶׁשֹּלא ְּתַחְּללּו 
ֶאְׂשַמח?  ֲאִני  ָמַתי  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ַהִּנָּסיֹון.  ֶאת  ָלֶכם  ּוְמַסֵּלק  ַׁשָּבת, 
ָּבֶרַגע ֶׁשַאֶּתם ְּתַסְּפרּו ִלי, ֶׁשְּיָצאֶתם ַהחּוָצה ְוָיַרד ֲעֵליֶכם ֶׁשֶלג ּוָבָרד, 
ְּבָרִקים ּוְרָעִמים ְוִנְרַטְבֶּתם, ְוִעם ָּכל ֶזה ֹלא ִחַּלְלֶּתם ַׁשָּבת, ֶזה ִסיָמן 
ַהֵּיֶצר  ִמִּמְלֶחֶמת  ְוהּוא ֹלא חֹוֵׁשׁש  ֲעֵליֶכם,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים סֹוֵמְך  ֶׁשַאָּבא 

ֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּתָּכְׁשלּו ָּבּה, ִּכי הּוא ָּבטּוַח ָּבֶכם ֶׁשְּתַנְּצחּו”.



”ׁוְשבּופִמׁצְשׁיְמה”
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  “ְוֹלא  ַהָּפָרָׁשה  ִּבְתִחַּלת  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ֶזה 
ְּפִלְׁשִּתים”. ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ָקרֹוב, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא רֹוֶצה ְלַהֲעִמיד 
ִמְלָחָמה  ִּבְרֹאָתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאֹלִקים  ָאַמר  “ִּכי  ְּבִנָּסיֹון  אֹוָתם 

ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה” ֵהם עֹוד ֹלא ְּבנּוִיים ְלִמְלָחמֹות. 

ּוַמה ָּקָרה ַּבֶהְמֵׁשְך? ִמְלֶחֶמת עֹוג, ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון, ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, 
ִהְתַחְּזקּו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ִקְּבלּו  ֹּכחֹות,  ָצְברּו  ְּכָבר  ֵהם  ָאז  ָּקָרה?  ַמה 
ְוִנְהיּו ְלַעם )עיין דברים כז, ט וברש"י שם(. ֲאָבל ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ִּבְתִחַּלת 
ַהֶּדֶרְך, ֲעַדִין ֹלא ָצְברּו ֹּכחֹות. ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשל "ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה" ֶׁשַּיְחְזרּו 
ְלִמְצַרִים, ַלֻּטְמָאה. ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ָלֶהם ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ְלאֹותֹו זּוג: 
“ְסִליָחה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֲאָבל ַאֶּתם ַּבְּבִחיָנה ֶׁשל "ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה”, 
ָלֵכן ֱאֹלִקים עֹוֵצר ִּבְׁשִביְלֶכם ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ֵּתָרְטבּו”. ַהְּגָמָרא 
אֹוֶמֶרת )תענית דף ב ע”א(, ְׁשֹלָׁשה ַמְפְּתחֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא 
ָׂשָמם ְּבַיד ָׁשִליַח, ְוֶאָחד ֵמֶהם ֶזה ַמְפֵּתַח ַהְּגָׁשִמים. ְוַהַּׁשָּבת ֲחׁשּוָבה 
ֶׁשאֹותֹו  ִּבְׁשִביל  ַהְּגָׁשִמים  ֶאת  סֹוֵגר  הּוא  ָלֵכן  הּוא,  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 
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ַהּזּוג ֹלא ָיׁשּוב ָחִליָלה ְלֻטְמַאת ִמְצַרִים. 

ַעם ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמִּמְצַרִים, ָּברּוְך ַהֵּׁשם "ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 
ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים" )שמות ו, ו(, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ַאֲחֵרי ֶׁשֵהם יֹוְצִאים ֵיׁש 
ַאְרָּבִעים  ַּבִּמְדָּבר  ֵהם הֹוְלִכים  יד, כא(,  )שמות  ַים סּוף  ְקִריַעת  ֶאת 
ִיְרְמָיה )ב, א - ב( אֹוֵמר: “ַוְיִהי ְדַבר ה’  ְוַהָּנִביא  ָׁשָנה )דברים ב, ז(. 
ם” - ֵלְך ַּתִּגיד ְלַעם ִיְׂשָרֵאל  ֵאַלי ֵלאֹמר ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשלִַ
ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ִלְפֵני ֶׁשֶּנְחָרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, “ֹּכה ָאַמר ה’ ָזַכְרִּתי ָלְך 
ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר  ַאֲחַרי  ֶלְכֵּתְך  ְּכלּוֹלָתִיְך,  ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך  ֶחֶסד 
ְזרּוָעה” - ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ּוִמְתַּפֵעל ִמֶּכם, ֵאיְך 
ֶׁשְּיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ְוֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי. ַרִׁש”י ָׁשם אֹוֵמר ִמְׁשָּפט ֻמְפָלא, 
ָעְצָמִתי, ְמַחֵּזק ּוְמַרֵּגׁש. ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶאת ֶזה ַרק 
ַעְכָׁשו ְלִיְרְמָיהּו? אֹוֵמר ַרִׁש”י: ִאם ֱהִייֶתם ָׁשִבים ֵאַלי - ִאם ֱהִייֶתם 
חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ַּתֲאָוִתי ְלַרֵחם ֲעֵליֶכם!!. ַהְּתקּוָפה ָהְיָתה ְּתקּוָפה 
ֶׁשל ֲחָטִאים, ֲעֹונֹות ּוְפָׁשִעים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ָעְברּו ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ִראׁשֹון  ַּבִית  ֻחְרַּבן  ִסּבֹות  ָהיּו  ֶׁשֵהם  ָּדִמים,  ּוְׁשִפיכּות  ֲעָריֹות  ִּגּלּוי 
)יומא דף ט ע"ב(, ְוִעם ָּכל ֶזה אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְרְמָיה: ַאָּתה 

ִּכי  ָלָּמה?  ֲעֵליֶכם!  ַוֲאַרֵחם  ֵאַלי  ֶׁשָּתׁשּובּו  ֶׁשִּלי?  ַהַּתֲאָוה  ָמה  יֹוֵדַע 
"ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך" - ְּכֶׁשְּיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים 

ַאֲחֵרי מֶֹׁשה ְוַאֲהֹרן ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי. 



ׁזְועֹו פִמׁצָשִים
ְוַהְּׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ְוִכי ָהְיָתה ָלֶהם ְּבֵרָרה? ֵהם ָהיּו ַמְעִּדיִפים ְלִהָּׁשֵאר 
ַּבֵּסֶבל ְּבִמְצַרִים? ֲאִפּלּו ַּבּׁשֹוָאה ֹלא ָהיּו ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ְּבִמְצַרִים, ְּבאֹוְׁשִויץ ֹלא ָטְמנּו ִּתינֹוקֹות ְּבתֹוְך ַהִּקירֹות, ּוָבנּו ֲעֵליֶהם 
ֲחִמִּׁשים  ֵמָאה  יֹום  ָּכל  ָׁשַחט  ֹלא  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ִהיְטֶלר  ַחִּיים,  ְּבעֹוָדם 
ִּתינֹוקֹות ְלִהְתַרֵחץ ְּבָדָמם ְּכמֹו ֶׁשַּפְרֹעה ָעָׂשה )מדרש רבה פרשת שמות 
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ִלְרֹחץ  ִּבְׁשִביל  ֹלא  ֲאָבל  ְיָלִדים  ִמְליֹון  ָהַרג  הּוא  לד(,  אות  א  פרשה 

ִהְתַעְּללּו ְּבַעם  ֵנַדע ַּכָּמה ֵהם  ִמְצַרִים  ְלִפי ַהַּמּכֹות ֶׁשִּקְּבלּו  ְּבָדָמם. 
ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָּכל ַמָּכה ָהְיָתה ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה )עיין בתנא דבי אליהו רבה 
פרשה ח, ובמשיבת נפש שמות פרק יח פסוק יב(. ִאם ֵּכן ֵאיזֹו ְּבֵרָרה ֵיׁש 

ְוַהָּקדֹוׁש  ָעִדיף?  ָמה  ַלִּמְדָּבר,  ָלֵצאת  אֹו  ְּבאֹוְׁשִויץ  ְלִהָּׁשֵאר  ָלֶהם, 
ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש, ֲהַלְכֶּתם ַלִּמְדָּבר! ֶזה ָּפׁשּוט ֶׁשֵּיְלכּו, 

ָמה ַהְּגֻדָּלה ְוַהִהְתַּפֲעלּות ֵמֶהם?



ִמׁצָשִים ַׁ פְהׁשְשִעיםפשֹוִציםפׁלִהְּׁשֵאשפ
ָאְמָנם ַהִּמְדָרׁש )מדרש אגדה בובר שמות פרשת בא פרק י סימן כא, רש"י 
שמות פרק י פסוק כב( אֹוֵמר, ֶׁשָהיּו ְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא ָרצּו ָלֵצאת ּוְבַמַּכת 

יג,  )שמות  ִמְצָרִים”  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָעלּו  “ַוֲחֻמִׁשים  ֵמתּו,  חֶֹׁשְך 
יח(, ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַרק ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה ָעָלה ִמִּמְצַרִים, ְוֵיׁש אֹוְמִרים 

יֹוֵתר )פסיקתא דרב כהנא מנדלבוים פיסקא יא "ויהי בשלח"(. ּוֶבֱאֶמת ָלָמה 
ָהְרָׁשִעים ָרצּו ְלִהָּׁשֵאר? ֵהם ָאְמרּו: ָעִדיף ָלנּו ַלֲעֹבד ֶאת ַּפְרֹעה ְוֹלא 
ַלֲעֹבד ֶאת ה’, ַעד ְּכֵדי ָּכְך. ָלָּמה? ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה עֹוֵבד ֶאת ַּפְרֹעה ֵיׁש 
ִּתְרַצח  ְלָך,  ֶּׁשָּבא  ַמה  ַּתֲעֶׂשה  ֵלְך  ְּפנּויֹות?  ְׁשָעַתִים  ָׁשָעה  ֵאיזֹו  ְלָך 
ִּתְגנֹב ִּתְנַאף ַהֹּכל. ֲאָבל ִאם ַאָּתה עֹוֵבד ֶאת ה’ ַאָּתה ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ָׁשעֹות ִעם ֱאֹלִקים, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוֲחָך. 
ֶאת  ַלֲעֹבד  ַמְעִּדיִפים  ָלֶזה,  מּוָכִנים  ָהיּו  ֹלא  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ָהְרָׁשִעים 
ִיְהֶיה  ֲאָבל  ִמְצַרִים,  ְזָועֹות  ָּכל  ִעם  ִּביָמָמה,  ָׁשעֹות  ֶעְׂשִרים  ַּפְרֹעה 
נֹוֵתן  ַאָּתה  ְוִאם  ָלנּו,  ֶּׁשָּבא  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּנּוַכל  ָׁשעֹות  ַאְרַּבע  ָלנּו 
ִלי ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּבא ִלי ַאְרַּבע ָׁשעֹות ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד ְלָך 
ַלָּקדֹוׁש  ְמֻׁשְעָּבד  ִלְהיֹות  ֶּׁשָּצִריְך  ִמַּמה  ְּגבֹוָהה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְּבָרָמה 
ָּברּוְך הּוא, ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַהַּתֲאָוה. ָלֵכן ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלֶהם: 
ֹּפה ִּתְהֶיה ְקבּוַרְתֶכם, ְוֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָרצּו ָלֵצאת ֵמתּו ָׁשם. ֲאָבל ְׁשָאר 
ְוָקָראָת  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר “ָהֹלְך  ָלֵצאת,  ִיְׂשָרֵאל ָרצּו  ַעם 
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ְּכלּוֹלָתִיְך",  ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך  ֶחֶסד  ָלְך  ָזַכְרִּתי  ְוכּו’  ם  ְירּוָׁשלִַ ְבָאְזֵני 
ֵאיֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ֵהם ָעׂשּו ֹּפה? זֹו ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה ּוִמְתַּבֶּקֶׁשת.



ׁשְנְסהפ ַָ ָּדֲאגֹו פ
ֲחַז”ל )מכילתא פרשת בשלח פרשה יד( ְמִביִאים ִמְׁשָּפט ֻמְפָלא ְּבֵבאּור 
ְוַאֲהֹרן  מֶֹׁשה  ְׁשלּוַחי  ַאַחר  ֶלְכֵּתְך  ַּבִּמְדָּבר”:  ַאֲחַרי  “ֶלְכֵּתְך  ַהָּפסּוק 
ֶהֱאַמְנֶּתם  ִּכי  ַלֶּדֶרְך  ֵצָדה  ְוֵאין  ַלִּמְדָּבר  ְיָצאֶתם  נֹוֶׁשֶבת,  ֵמֶאֶרץ 
ִּבי. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאֶּתם ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ַּבּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל 
ַהַּפְרָנָסה, ַאֶּתם הֹוְלִכים ַלִּמְדָּבר ְּבִלי ַּפְרָנָסה, ֵאין ַמה ֶּלֱאֹכל ְוַאֶּתם 
זֹו  ַהִהְתַּפֲעלּות,  זֹו  ַהְּגֻדָּלה,  זֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  סֹוְמִכים 

ַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ִּדַּבְרִּתי ְּבַאַחד ַהּכֹוְלִלים ִּבירּוָׁשַלִים ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם: ִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש 
ּבֹו,  ִלְבֹטַח  ַחָּיב,  ַחָּיב,  ֶׁשהּוא  ְלַמָּצב  ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִביא  הּוא  ָּברּוְך 
ַהְּׁשֵאָלה ִאם ַאָּתה ּבֹוֵחר ִלְבֹטַח אֹו ּבֹוֵחר ִלְדֹאג. ַעם ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים 
ַּבִּמְדָּבר  ְוָׁשם  ַלִּמְדָּבר,  ָלֶלֶכת  ִהיא  ְוַהְּבֵרָרה  ּבֹוְרִחים,  ִמִּמְצַרִים, 
ֵיׁש ְלָך ְׁשֵּתי ְּבֵררֹות: אֹו ִלְבֹטַח ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹו ִלְדֹאג. ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ּבֹוֵחר ִלְבֹטַח, ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא “ָזַכְרִּתי ָלְך 
ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך”, ַעל ֶזה ֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכם, ִרַּגְׁשֶּתם אֹוִתי, ְּבַטְחֶּתם ִּבי 
ַּבּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה. ֵאין אֶֹכל ַּבִּמְדָּבר, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים 
ְּבבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשִּיֵּתן. ְוָכל ֶזה ַלְמרֹות ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלַים סּוף ֹלא ֻּכָּלם 
ָּבְטחּו )עיין ירושלמי תענית פרק ב הלכה ה(, ֲאָבל ַּדְוָקא ַּבּנֹוֵׂשא ַהָּקֶׁשה, 
נֹוֵׂשא ַהַּפְרָנָסה, ֵהם ָּבְטחּו ְּבבֹוֵרא עֹוָלם, ֶזה ַמְסִּפיק ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ִיְזֹּכר ֶאת ַאֲהָבָתם ְוִיְרֶצה ְלהֹוִׁשיַע אֹוָתם ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים.

ְּבַהֹּכל  הּוא  ָּברּוְך  ַּבָּקדֹוׁש  ּבֹוֵטַח  ָהָאָדם  ָהפּוְך,  ֶזה  ַהּיֹום  ְלַצֲעֵרנּו 
חּוץ ֵמַהַּפְרָנָסה, ֲאִפּלּו ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְּבִריאּות ָאָדם ּבֹוֵטַח, ה’ ַיֲעֹזר 
ַהַּפְרָנָסה הּוא  ַעל  ֲאָבל  ְּבֵסֶדר,  ִיְהֶיה  ְּכלּום  יֹוְדִעים  ָהרֹוְפִאים ֹלא 
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ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  ֶזה  ַעל  סֹוף.  ְּבִלי  עֹוֵבד  ִּביָמָמה,  ָׁשעֹות   20 חֹוֵׁשב 
ָּברּוְך הּוא ְלַעם ִיְׂשָרֵאל: ִּבְנֻקַּדת ַהִּבָּטחֹון ַהּזֹו ְזִכיֶתם ּוִבְגָלָלּה ֵיׁש 

ִלי ַּתֲאָוה ְלַרֵחם ֲעֵליֶכם, ֵאיֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא ֶזה.



ִצׁנֶצֶנ פָהְּמן
ַנֲעֹבר ִלְנֻקָּדה ַאֶחֶרת ַאְך ַּגם ִהיא ִמְׁשַּתֶּלֶבת ָיֶפה ַּבְּדָבִרים ְּבֶעְזַרת 
ַהֵּׁשם. ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ֻמְזָּכר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֵנס ּוֵמִביא 
ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָמן ֵמַהָּׁשַמִים )שמות טז, טו(, ְוַאֲחֵרי ֶׁשָּיַרד ַהָּמן ּכֹוֶתֶבת 
ַהּתֹוָרה: “ַוֹּיאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמֹלא 
ָהֹעֶמר ָמן ְוַהַּנח ֹאתֹו ִלְפֵני ה’ ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם” )שם פסוק לב(. 
אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַעל ֶזה: ְוִיָּתֵכן ֶׁשֹּנאַמר ִּכי ַמה ֶּׁשִּצָּוה ָּבֶזה ְלַאֲהֹרן 
ְוַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ִּכי  ִלְרֹמז  ֶׁשָּבא  ְּבַעְצמֹו,  מֶֹׁשה  ֶזה  ֶאת  ָעָׂשה  ְוֹלא 
מֹוֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמַאֲהֹרן ִיְהיּו ְמזֹונֹוָתם ְּבַהְרָחָבה ְוֹלא 
ָעֵמל  הֹוָרָאה  מֹוֵרה  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַאָּתה  ִאם  ַהָּמן.  ְּכאֹוְכֵלי  ְּבָעָמל 
ַּבּתֹוָרה - ִיְהֶיה ְלָך אֶֹכל ְּבֶׁשַפע, ְּבִלי ִטְרָחה. ְוהּוא ֵמִביא ַעל ֶזה ֶאת 
ם ָלֵתת ְמָנת ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים  ַהָּפסּוק "ַוֹּיאֶמר ָלָעם ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ
ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ְּבתֹוַרת ה'" )דברי הימים ב, לא, ד(, ַאָּתה רֹוֶאה ֶּבן ּתֹוָרה 
ָעֵמל ַּבּתֹוָרה, ִּתֵּתן לֹו ִמֶּׁשְּלָך ֹלא ֲחֵמׁש ֵמאֹות אֹו ֶאֶלף ֶׁשֶקל ְוֶזהּו, 
ֵּתן לֹו ְּבֶׁשַפע. ּוַמְמִׁשיְך ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: ְוִהְזִּכיר ְּתִחָּלה “ְוַהַּנח ֹאתֹו ִלְפֵני 
ַהֵּׁשם”, ְלָבֵאר, ִּכי ְמזֹון ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור הּוא ָמסּור 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוהּוא ֻמָּנח ִלְפֵני ַהֵּׁשם, ְוַעל ֵּכן הּוא ָאַמר "ְוַהַּנח ֹאתֹו 
ִלְפֵני ה' ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם" - ִּכי הּוא ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֻמָּנח 
ְוָׁשמּור ְלדֹורֹות. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַוֲעֵמֶליָה: 
“ַאל ִּתְדֲאגּו, ָעַלי ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּלֶכם”. ִאם ַאָּתה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ַּפְרָנָסְתָך 
יג  ויובל פרק  )הלכות שמיטה  ַלֲהָלָכה  ָהַרְמָּב”ם  ַּגם ּפֹוֵסק  ָּכָכה  ָעַלי!. 
הלכה יג(, ֶׁשֹּלא ַרק ֵׁשֶבט ֵלִוי ִּבְלַבד ֵהם ֵׁשֶבט ה’, ֶאָּלא ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש 

ְלִהָּבֵדל  ַמָּדעֹו,  ֶוֱהִבינֹו  אֹותֹו  רּוחֹו  ָנְדָבה  ֲאֶׁשר  עֹוָלם,  ָּבֵאי  ִמָּכל 
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ְּכמֹו  ָיָׁשר  ְוָהַלְך  ה’.  ֶאת  ְלֵדָעה  ּוְלָעְבדֹו  ְלָׁשְרתֹו  ה’  ִלְפֵני  ַלֲעֹמד 
ֶׁשֲעָׂשָאהּו ָהֱאֹלִקים, ּוָפַרק ֵמַעל ַצָּוארֹו ֹעל ִחְּׁשבֹונֹות ָהַרִּבים ֲאֶׁשר 
ֶחְלקֹו  ה’  ְוָהָיה  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִנְתַקֵּדׁש  ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאָדם,  ְּבֵני  ִּבְקׁשּו 
ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ּוְמַסֵּים ָהַרְמָּב”ם ּוַמְבִטיַח ִּבְפַסק 
ֲהָלָכה: ְוִיְזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו. ֹלא ֶיְחַסר לֹו! הּוא 
ַמה ֶּׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום אֹוֵמר “ה’ ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה 
ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי” )תהילים טז, ה(. ִאם ֵיׁש ָלנּו ֲהָלָכה ְמֹפֶרֶׁשת ָּבַרְמָּב”ם, 

ְוֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהְּפסּוִקים ַהְמֹפָרִׁשים, ָלָּמה ֵיׁש ַאְבֵרִכים ֻמְדָאִגים? 



ְכִמים ֲּ ׁשְנָס פָּתׁלִמיֵדיפ ַָ
ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ַהֶּזה.  ַלָּדָבר  ְמקֹורֹות  ַּכָּמה  עֹוד  ְלָהִביא  ַנְמִׁשיְך 
ִּבְתִהִּלים )קכז, ב( “ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת אְֹכֵלי ֶלֶחם 
ַּבֲעֵלי  ָלֶכם  ָׁשְוא  ַרִׁש”י:  ּוְמָבֵאר  ֵׁשָנא”,  ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים 
ְּבִעָּצבֹון  ּוִמְתַּפְרְנִסים  ִלְמַלאְכָּתם,  ּוְמַאֲחִרים  ַהַּמְׁשִּכיִמים  ֻאָּמֻנּיֹות 
ּוִביִגיָעה ְּבֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֶׁשל ֹטַרח - ַאֶּתם הֹוְלִכים ְמַחְּפִׂשים ְמָניֹות 
ְלַהְׁשָקָעה, עֹוְבִדים ָקֶׁשה, “ָׁשְוא ָלֶכם” - ְיִגיַעְתֶכם ַלָּׁשְוא, ָּכל ַמה 
ִיֵּתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֵּכן  ַּבֲעָצִבים ּוִביִגיָעה,  ֶּׁשַאֶּתם ִמְתַּפְרְנִסים 

ַּפְרָנָסה ְלִמי ֶׁשְּמַנֵּדד ֵׁשָנה ֵמֵעיָניו ִּבְׁשִביל ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה.

ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֵער  ִלְהיֹות  אֹו  ְּבֵררֹות,  ְׁשֵּתי  ְלָך  ֵיׁש  ֲאֵחרֹות  ְּבִמִּלים 
ִלְמֹּכר ְמָניֹות, ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָמרֹות ְּכפּולֹות ְלַחֵּפׂש ּוְלַׁשְעֵּבד ֶאת ַעְצְמָך 
ּוְלַנּסֹות ְלִהְתַּפְרֵנס, אֹו ָלֶׁשֶבת ִלְלֹמד ָּכל ַהַּלְיָלה ֵואֹלִקים ְיַׁשֵּלם ְלָך. 
ֶׁשֵּיׁש  ַמֲאִמין  ַאָּתה  ִאם  ַהְּׁשֵאָלה  ַמֲאִמין אֹו ֹלא.  ַאָּתה  ִאם  ַהְּׁשֵאָלה 
ֱאֹלִקים ַחִּיים ֶׁשהּוא ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן )שבת דף קיד ע"ב(, ְוִאם הּוא ֱאֶמת 
ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ְוהּוא ֶנֱאָמן ְוהּוא ְמַקֵּים ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵמר ּוַמה ֶּׁשֻּמְזָּכר 
ֶׁשַאָּתה  ִּבְגַלל  ַּפְרָנָסה  ְלָך  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּדֹוֵאג,  ַאָּתה  ִמָּמה  ַּבּתֹוָרה, 

לֹוֵמד ּתֹוָרה? 
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מֹוִציאפֵשםפְשע
ֶּכֶסף,  ֵאין לֹו  ַאְבֵרְך  ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשהּוא  ָּכָכה אֹו אֹוֵמר  ְוָאָדם ֶׁשחֹוֵׁשב 
ִמְּלַבד ֶׁשֶּזה ֶׁשֶקר ָּגמּור ּוְכִפיָרה, אֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )פרשת 
כי תצא פרק כב פסוק יג( ְּבָפָרַׁשת מֹוִציא ֵׁשם ָרע ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל, 

ֶׁשהּוא ִנְמָׁשל ַעל ִמי ֶׁשּמֹוִציא ֵׁשם ָרע ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל - ּתֹוַרת 
ִיְׂשָרֵאל, ְואֹוֵמר: “ַהּתֹוָרה ֹלא ּדֹוֶאֶגת ִלי, ֹלא ְמַפְרֶנֶסת אֹוִתי”, אֹוֵמר 
ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ָאָדם ָּכֶזה ֵאין לֹו ַּכָּפָרה ַרק ִאם הּוא ַיְכִניַע 
ֶאת ַעְצמֹו ַּבּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת "ֹלא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו" )שם פסוק 

יט(. 

ְוָלָּמה  ַּבַּפְרָנָסה.  ְיׁשּועֹות  רֹוֶאה  ְוֹלא  לֹוֵמד  ֲאִני  ָאָדם,  ֹּיאַמר  ַמה 
ַעל  ִקַּבְלָּת  ֹלא  ַמְסִּפיק.  לֹוֵמד  ֹלא  ַאָּתה  ִּכי  ַהְּתׁשּוָבה:  ָּכָכה?  ֶזה 
ַעְצְמָך ֹעל ּתֹוָרה ָּגמּור. ָהֹראׁש ֶׁשְּלָך ְּבעֹוד ֲעָסִקים, ְּבעֹוד ִעְנָיִנים. 
א פרשת  )חלק  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  טֹוב  ּדֹוֵרׁש  ְּבֵסֶפר  ָּכַתְבנּו  ּוֶבֱאֶמת 
ויחי(, ִחּדּוׁש ְּבֵׁשם ָהַרב ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ”ל, ְּבִסְפרֹו ּתֹוַרת ְיהּוָדה 

)פרשת ויחי עמוד רלב(, ָלָּמה ָּפָרַׁשת ַוְיִחי ִהיא ָּפָרָׁשה ְסתּוָמה? ַמה ּזֹו 

ָּפָרָׁשה ְסתּוָמה? ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ָּפָרִׁשּיֹות ְּפתּוחֹות ֶׁשֵּיׁש ֶרַוח ֵּבין ָּפָרָׁשה 
ְלָפָרָׁשה ְּכֶׁשּכֹוְתִבים ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה, ְוֵיׁש ָּפָרִׁשּיֹות ְסתּומֹות ְּבִלי ֶרַוח. 
אֹוֵמר ָהַרב ַצְדָקה: ִלְרֹמז ָלנּו, ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָהָיה 
ִאיׁש  "ְוַיֲעקֹב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָודֹור,  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ֲעֵמֵלי  ֵסֶמל 
ָּתם יֵֹׁשב ֹאָהִלים" )בראשית כה, כז(, יֹוֵׁשב ָּבֹאֶהל ְולֹוֵמד, ָלַמד ַאְרַּבע 
ִליֹׁשן )רש"י בראשית פרק  ָלֶלֶכת  ְּבִלי  ָוֵעֶבר  ְּבֵבית ֵׁשם  ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
כח פסוק יא(, ְוִאם ִּתְׁשַאל: ֵּכיַצד ָאָדם ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַיֲעקֹב ָאִבינּו 

ֶׁשָעֵמל ַּבּתֹוָרה ַחי ּוִמְתַּפְרֵנס? ָּפָרָׁשה זֹו ְסתּוָמה, ַּפְרָנַסת ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים ִהיא ְסתּוָמה ְוֹלא ִטְבִעית. ְוֵכן ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג'י 
ַזַצ”ל ְּבִסְפרֹו ֵעיֵני ָּכל ָחי )סוטה דף מד ע”א(, ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם ַהּזֹוֶכה 
ְלֶכֶתר ּתֹוָרה ָּכָראּוי ַהְנָהָגתֹו ּוְׁשִמיָרתֹו ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִּבְכבֹודֹו, ְּבִלי ֹטַרח ְוָעָמל ֱאנֹוִׁשי ְוֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע. 
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ֲאָבל ְלַצֲעֵרנּו ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַהּיֹום ֶזה ֶנֱהַפְך ְלִנְסיֹון ַהּדֹור “ֲחָדִׁשים 
ַלְּבָקִרים” )איוב ג, כג(, ֵיׁש ַאְבֵרִכים ֶׁשֹּלא עֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹון ַהֶּזה, ֹלא 
ְוָׁשלֹום, “ַאל ָּתדּון ֶאת ֲחֵבְרָך” )אבות פרק ב פסוק  ָּדִנים אֹוָתם ָחס 
ד(, ֲאָבל ֵהם ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׁשֶּזה ִנָּסיֹון, ְוֵיׁש ָלֶהם ֶאת ַהֹּכחֹות ַּגם 

ַלֲעמֹד ּבֹו.



”ְשׁואפֲעֹבדפֱאֹלִקים”
ַהָּנִביא ַמְלָאִכי ָהָיה ַהָּנִביא ָהַאֲחרֹון ֶׁשָהָיה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ְמַקֵּבל 
ַמְבִהיל:  ִמְׁשָּפט  ְואֹוֵמר  ָּבא  הּוא  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם  לֹוַמר  ֵמה’  ְנבּוָאה 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבא  יג(  ג,  )מלאכי  ַהֵּׁשם”  ָאַמר  ִּדְבֵריֶכם  ָעַלי  “ָחְזקּו 
ַעם  אֹוְמִרים  ָמה  ָעַלי.  ְמַלְכְלִכים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  ְואֹוֵמר  הּוא 
ָעֶליָך” - ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה  ִּנְדַּבְרנּו  ִיְׂשָרֵאל? “ַוֲאַמְרֶּתם ַמה 

ָּבטּוַח? ֲאַנְחנּו ִלְכַלְכנּו ָעֶליָך? ָמה ְּכָבר ָאַמְרנּו... 

ֵאיזֹו ּתֹוֵכָחה: “ֲאַמְרֶּתם  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִׂשימּו ֵלב  ָלֶהם  אֹוֵמר 
ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִקים ּוַמה ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרִּנית 
ִמְּפֵני ה’ ְצָבאֹות” )פסוק יד(, ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה ַהְּתקּוָפה ָאְמרּו “ָׁשְוא 
ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעֹמל  ֲעֹבד ֱאֹלִקים” - ָׁשְוא ֶזה ִחָּנם, ִּבְׁשִביל ָמה 
ְוִלְלֹמד עֹוד ָסִעיף ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך, עֹוד ַּדף ְּגָמָרא, עֹוד ִחּדּוׁש ּתֹוָרה, 
ְוִלְלֹמד ֵמַהֹּבֶקר ַעד ָהֶעֶרב, ִּבְׁשִביל ָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ַהְּכֵאב 
ָאְמרּו  ֵאיְך  ִמֶּזה?  ַמְרִויִחים  ֲאַנְחנּו  ָמה   - ֶּבַצע”  “ּוַמה  ַהֶּזה?  ֹראׁש 
ַהְּׁשָבִטים, “ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו” )בראשית 
לז, כו( ַמה ַּנְרִויַח ִאם ַנֲהֹרג ֶאת יֹוֵסף, “ִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים” )שם 

פסטק כז( ַנְרִויַח ְקָצת ֶּכֶסף ִמֶּמּנּו. ֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַעם ִיְׂשָרֵאל "ַמה 

ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו?" ֵאיֶזה ֶרַוח ֵיׁש ָלנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה 
ּוִמְצֹות. “ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרִּנית ִמְּפֵני ה’ ְצָבאֹות” - ַמה ֶּזה “ָהַלְכנּו 
ְקֹדַרִּנית?” ֲאַנְחנּו ְׁשָפִלים, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ָאחֹוָרה – ְּבֶרֶוְרס, ֲאַנְחנּו 
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ֶזה  צֹו”ל  'צֹוִלי”ם’,  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִּבְגַלל  ּוַבִּקְדָמה,  ַּבּמֹוָדה  ֹלא 
ַעם  ַעל  ּכֹוֵעס  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ל’ֹו.  ְו’ַרע  ‘ַצִּדיק  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאְמרּו ְּדָבִרים ָּכֵאֶּלה. 



ׁשנּופְעֶליָך?” ַָ ”ָמהפִּנׁד
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  אֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִמְתַּבֶּקֶׁשת,  ְוַהְּׁשֵאָלה 
ִמַּתְּמִמים  ְוֵהם  ְּכִפיָרה,  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  נֹוָרִאים  ָּכֵאֶּלה  ְּדָבִרים  הּוא 
ְואֹוְמִרים "ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליָך?" – ָמה ָאַמְרנּו?. ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהֹּזאת 
ֶׁשִּיְחֶיה, ֲהֹלא ַמה ֶּׁשֵהם אֹוְמִרים  ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָׁשַאל 
ֻחְמַרת  ֶאת  ְמִביִנים  ֹלא  ְּבַעְצָמם  ֵהם  ְוָלָמה  ַהְּכִפיָרה,  ַּתְכִלית  ֶזה 
ֵיׁש  ִלְפָעִמים  ֱאֹלִקים?",  ֲעֹבד  "ָׁשְוא  ֶּזה  ַמה  ּוַמְסִּביר:  ִּדּבּוָרם? 
ָלָאָדם ְנֻקָּדה ַאַחת ֶׁשהּוא ֹלא רֹוֶאה ֶאת ִּגּלּוי ה’ ָׁשם, ַאָּתה ַאְבֵרְך, 
ֹלא  ַאָּתה  ֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ִעם  ֲאָבל  ְקָׁשִיים,  ְקָצת  ְלָך  ֵיׁש 
ֵּכן  ַהְּׁשבּוַעִים  ֶאת  ֹזאת  ּוְבָכל  ַהֹחֶדׁש,  ֶאת  ֹלא  ַהָּׁשבּוַע,  ֶאת  ּגֹוֵמר 
ִהְצַלְחָּת ִלְגֹמר, ֵאיְך? ֹלא ַׂשְמָּת ֵלב ְלַהְׁשָּגַחת ה’! ָנכֹון, ֵיׁש ְלָך עֹוד 
ְׁשבּוַעִים, ִנְׁשַאר ְלָך עֹוד ַהְרֵּבה ֹחֶדׁש ַאֲחֵרי ַהַּמְׂשֹּכֶרת, ְּבֵסֶדר, ֲאָבל 
ְמכֹוַנת  ְלָך  ִהְתַקְלְקָלה  ֹלא  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ֶׁשְּכָבר  ה’  ְּבִגּלּוי  ִּתְתּבֹוֵנן 
ְּפָעִמים ּדּוד  ֶהְחִליפּו ַּכָּמה  ָהֲאֵחִרים  ַהְּכִביָסה. ַׂשְמָּת ֵלב ֶׁשַּבָּבִּתים 
ַוֲעַדִין  ֶּפְנְסָיה,  ְּבִגיל  הּוא  ְמֻבָּגר,  ְּכָבר  ַהֶּׁשֶמׁש  ּדּוד  ְוֶאְצְלָך  ֶׁשֶמׁש 
ְמַתְפֵקד?, ַׂשְמָּת ֵלב ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח ְלָך ְמֻזָּמִנים ְּבִלי 

ֶׁשְּתַבֵּקׁש... 

ְלָכל ֶזה ְוהּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמֻמְרָמר:  ִלְפָעִמים ָהָאָדם ֹלא ָׂשם ֵלב 
‘ֲאִני ִמְסֵּכן, ֲאִני ַאְבֵרְך, ֵאין ִלי ֶּכֶסף, ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ֹלא עֹוֵבד’. ָּתֹבא 
ְוִתְׁשַאל אֹותֹו: “ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ְמַלְכֵלְך ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַעל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה?” הּוא ִיָּבֵהל: “ָחס ְוָׁשלֹום, ֲאִני ְמַלְכֵלְך?”, ֵּכן, 

ַאָּתה ְמַלְכֵלְך ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַעל ּתֹוָרתֹו!. 
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ָלָמה ַאָּתה ֹלא ְמֻאָּׁשר ְוָׂשֵמַח ֶׁשַאָּתה ַאְבֵרְך? ָלָמה ַאָּתה ֹלא ַמְרֶאה ְלָכל 
ָּבֵאי עֹוָלם ֶאת ַה"ַּוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'" )דברי הימים ב, יז, ו(, ַהַּגֲאָוה 
ְּכֶׁשַּמִּגיִעים  ָלָּמה  ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוֵסק  יֹוֵׁשב  ִלְהיֹות  ָזִכיָת  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשְּלָך 
ֲאָנִׁשים ֲעִׁשיִרים, ְוַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַרק ֲעִניַבת ַהֶּמִׁשי ֶׁשָּלֶהם ָׁשָוה ַּכָּמה 
ַמְׂשּכֹורֹות ֶׁשְּלָך ַּבּכֹוֵלל, ַאָּתה ִּפְתאֹום ַמְרִּגיׁש ֹלא ְּבֹנַח, ַמְרִּגיׁש ָקָטן 
ְלָיָדם, ְּכִאּלּו ַאָּתה ִמְתַנֵּצל ַעל ֶעֶצם ִקּיּוְמָך ָּבעֹוָלם, ַעל ֶזה ֶׁשַאָּתה 
ּתֹוֵפס ַּכָּמה ֶמְטִרים ָּבעֹוָלם, ָלָמה ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ַהֹּזאת?

ְלָך:  ֶׁשאֹוֵמר  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ְּבִפּקּוד  ְסָעָרה  ִמְתחֹוֶלֶלת  ַהֵּלב  ּוְבתֹוְך 
יֹוֵתר,  ָיִפים  ָיִמים  ָראּו  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְכָנַסִים  ָׁשֶוה,  ַאָּתה  ָמה  “ִּתְרֶאה 
ַהְּגִביִרים  ִּפיֶהם’,  'ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת  ָּבֶהם  ִהְתַקֵּים  ַהַּנֲעַלִים ֶׁשְּלָך 
ָהֵאֶּלה ָהֲעִׁשיִרים ְיכֹוִלים ִּבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור ְלַסֵּדר ְלָך ֶאת ָּכל ַהַחִּיים, 
ַהַּמְחָׁשבֹות  ָהָרע.  ַהֵּיֶצר  ִּדְבֵרי  ָּכאן  ַעד  ַּבּכֹוֵלל?”  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ָמה 
ֲעֹבד  "ָׁשְוא  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ַקְנֶיְבְסִקי,  ָהַרב  אֹוֵמר  ָהֵאֶּלה  ְוַהִּדּבּוִרים 
עֹוִׂשים  ָהִיינּו  ִאם  אּוַלי  ִמְׁשַמְרּתֹו",  ָׁשַמְרנּו  ִּכי  ֶּבַצע  ּוַמה  ֱאֹלִקים 
 MA ֹּתַאר   B ֹּתַאר   A ֹּתַאר  ׁשֹונֹות,  ַהְׂשָּכלֹות  ִמיֵני  ְוָכל  ַּבְגרּות 
ָהִיינּו ַמִּגיִעים ְלֹפה  אֹוִתּיֹות ְּבֵהָמה, ָהָיה ָלנּו יֹוֵתר טֹוב ַּכְלָּכִלית, 
ִעם ֶּבֶטן ְּגדֹוָלה, ְמכֹוִנית ְיָקָרה ְוֻכָּלם ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹוָתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ּכֹוֵעס ּוִמְצָטֵער ַעל ֶזה. ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָׁשם 
ְּבָפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא, ָאָדם ֶׁשאֹוֵמר ָּכְך הּוא ָצִריְך ִלְבּדֹק ֶאת ַהּתֹוָרה 
ֶׁשּלֹו, ָלָּמה ַהּתֹוָרה ֹלא ְמַפְרֶנֶסת אֹותֹו. ִיָּתֵכן ֶׁשָּכֶרַגע ַאָּתה ְּבִנָּסיֹון 
ָקָצר ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשַּתֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְפַּתח ְלָך ַׁשֲעֵרי 
ָׁשַמִים, “ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים ִּבְתבּוָנה” ְוֻיְׁשַּפע ָעֶליָך ֶׁשַפע ָּגדֹול ַעד ְמֹאד.



ׁשְנְסה ַָ ַָ ָהׁנְהגֹו פה’פ
ָהַרב ְּבַצְלֵאל ז’ֹוְלִטי ַזַצ”ל ָהָיה ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה 
יֹוֵסף ַזַצ”ל ָאַהב אֹותֹו ְמֹאד. הּוא ָּתַמְך ֶׁשִּיְהֶיה ָהַרב ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, 
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ּוְכמֹו ֶׁשָאֵכן ָהָיה. ִמֵּדי ַּפַעם ָהָיה ַמִּגיַע ָהַרב ז’ֹוְלִטי ִלְמֹסר ִׂשיחֹות 
ִּביִׁשיַבת קֹול ּתֹוָרה, ָלַאְבֵרִכים ּוְבֵני ַהְיִׁשיבֹות. 

יֹום ֶאָחד הּוא ִּדֵּבר ִאָּתם ַעל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַאְבֵרְך ְוֵאיְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ֵמַהַחִּיים.  ִסּפּוִרים  ַּכָּמה  ָלֶהם  ִסֵּפר  הּוא  ַהּתֹוָרה.  ִלְבֵני  ּדֹוֵאג  הּוא 
ֻּכָּלם ִהְתַחְּזקּו. ְלֶפַתע ָקם ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים ְוָאַמר לֹו: “ְּכבֹוד ָהַרב, 
ַהִּסּפּוִרים ָיִפים ְוַהֹּכל טֹוב ְוָיֶפה, ֲאָבל ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלָך ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה 
ִלְפֵני  ַהִּלּמּוד ִאּתֹו  ִהְתַחְלִּתי ֶאת  ְמֻיָחד,  ֶחְברּוָתא  ִלי  ָהָיה  ַעְכָׁשו”. 
20 ָׁשָנה ְוֹלא ִהְפַסְקנּו, ִהְתַמְדנּו ְּבַיַחד ְוִהְתַעִּלינּו. ִלְפֵני ָׁשָנה הּוא 
ִנְהָיה  ָׁשָנה הּוא  ְותֹוְך  ְּבִביְזֶנס  ְקָצת  ִהְׁשִקיַע  ְלֵביתֹו,  ַלֲעׂשֹות  ָיָצא 
ִמְליֹוֵנר, ָעִׁשיר ָעצּום, ַוֲאִני ְלֻעָּמתֹו ִנְׁשַאְרִּתי ַּבּכֹוֵלל ְוֹלא ּגֹוֵמר ֶאת 

ַהֹחֶדׁש...”

ָאַמר לֹו ָהַרב ז’ֹוְלִטי: “ִּתְרֶאה, ֲאִני ְמֻבָּגר ִמְּמָך, ַאָּתה עֹוד ָצִעיר, 
ֲאִני ָרִאיִתי ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ַּבַחִּיים, ִּתַּקח ֶעֶׂשר ָׁשִנים ֵמַהּיֹום ְוִאם ֹלא 

ִּתְהֶיה ְלָך ְּתׁשּוָבה ְלַבד ָּתֹבא ֵאַלי”. 

הּוא ָחַׁשב אּוַלי ָהַרב ּדֹוֶחה אֹותֹו, ֲאָבל ָהְיָתה לֹו ַסְבָלנּות ְוהּוא ִחָּכה 
ֶעֶׂשר ָׁשִנים... 

ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ָׁשִנים הּוא ִהִּגיַע ָלַרב ז’ֹוְלִטי, “ָהַרב זֹוֵכר אֹוִתי ִלְפֵני 
ֶעֶׂשר ָׁשִנים? ָּבאִתי לֹוַמר ָלַרב ֶׁשָהַרב ָצַדק, ֵיׁש ִלי ְּתׁשּוָבה. ֲאִני ֹלא 
יֹוֵדַע ָּכל ָּכְך ָמה ְוֵאיְך, ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני ָעִׁשיר ְוַהֶחְברּוָתא ֶׁשִּלי ֶׁשָעַזב 

ֶאת ַהּכֹוֵלל, ִהְתַהֵּפְך ָעָליו ַהַּגְלַּגל ְוהּוא ָעִני ָמרּוד”. 

ָהַרב ז’ֹוְלִטי ִחֵּיְך ְוָאַמר לֹו: “ֹּבא ָּתִבין ֶמה ָהָיה ָּכאן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ְזַמִּנים ֶׁשהּוא ָּדחּוק ּוְזַמִּנים ֶׁשהּוא ַמְרִויַח ָּבֶהם, 
ְּביֹוֵתר  ֶהָעִני  ַּגם  ַהֵּׁשִני,  ַלַּצד  ְוַגם  ָעִׁשיר.  ָּתִמיד  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֵאין 
ֶאת  ֶׁשאֹוֵהב  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ָׁשַמִים  ְלַמְּתַנת  ַּפַעם  ִמֵּדי  זֹוֶכה 
ָהָאָדם ּוִבְמֻיָחד ִאם הּוא ֶּבן ּתֹוָרה ְוַאְבֵרְך, הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהְּכָסִפים 
ַהַחִּיים  ִּבְתִחַּלת  ָצִריְך.  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ְלָמַתי  ֵאָליו  ָלֹבא  ֶׁשֲאמּוִרים 
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ַמְסִּפיק 500 ּדֹוָלר ְלֹחֶדׁש ִלְחיֹות, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ַהִּמְׁשָּפָחה ְּגֵדָלה, 
ְּכָבר הֹוָצאֹות  ְוֵיׁש  ְּגֵדלֹות  ַהֵּׁשם, הֹוָצאֹות  ְיָלִדים ָּברּוְך  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
לֹו  ׁשֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ֲחֻתּנֹות,  ֵסִמיָנִרים,  ְיִׁשיבֹות,  ֶׁשל 
ֶאת ַהֶּכֶסף ַלְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ָזקּוק לֹו. ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַאְבֵרְך 
ִעם 12 ְיָלִדים ְוהּוא ַמְצִליַח ְלַחֵּתן ֶאת ֻּכָּלם, ֵאיְך? ַאָּתה ֹלא ֵמִבין. 
ּקֹוֶרה  ּוַמה  לֹו.  ָלֵתת  ַהְּזַמן  ֶזה  ַעְכָׁשו  אֹוֵמר:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַלָּׂשָטן  ֵיׁש  ַלֲעֹבד?  ְויֹוֵצא  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ָּבֶרֶׁשת  ִנְתָּפס  ְּכֶׁשַאְבֵרְך 
ְרׁשּות ָלֵתת לֹו ֶאת ַהֶּׁשַפע ַעְכָׁשו, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְלֻכָּלם: ִּתְראּו ֵאיְך 
הּוא ֶׁשָעַזב ֶאת ַהּכֹוֵלל, ַמְצִליַח ּוִמְתַּפְרֵנס ְּבֶׁשַפע, ּוִבְמקֹום ֶׁשַהֶּכֶסף 
ָיבֹוא לֹו ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון הּוא ְמַקֵּבל אֹותֹו ָּכאן ְוַעְכָׁשו, ֶזה ַמה ֶּׁשָּקָרה 

ְלָך ְוַלֶחְברּוָתא ֶׁשְּלָך”. 

ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵכי ה’, ֲאָנִׁשים רֹוִאים ְּדָבִרים ְוֹלא ְמִביִנים, “ִּתְרֶאה ֶאת 
ְּפלֹוִני, הּוא ַרק ָיָצא ֵמַהּכֹוֵלל ּוְכָבר ֵיׁש לֹו ַהֹּכל”. ְּתַחֶּכה 10 ָׁשִנים 

ְוִתְרֶאה, ַהּיֹום הּוא ְמַקֵּבץ ְנָדבֹות ְוַאָּתה יֹוֵׁשב ַּבּכֹוֵלל. 



ְּיבפִמּׁשּוםפְמה? ָּ טפ ֵּ שֹו
ַעל ֶזה ָהָיה אֹוֵמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב )פרדס יוסף פרשת אמור עמוד תקמו(, 
ַחָּיב.  ְּבַׁשָּבת  ַהּׁשֹוֵחט  ע”א(  עה  דף  )שבת  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָבֵאר 
ְועֹור  ֶצֶמר  ֵיׁש  ַהְּׁשִחיָטה  ְלַאַחר   - צֹוֵבַע  ִמּׁשּום  ָאַמר:  ַרב  ָלָּמה? 
ֶׁשִּנְצָּבִעים ַּבָּדם. ּוְׁשמּוֵאל ָאַמר: ִמּׁשּום ְנִטיַלת ְנָׁשָמה. ְוָׁשם ּכֹוְתִבים 

ַהּתֹוָספֹות )דיבור המתחיל שוחט( ׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא. 

ִמיהּו ַהּׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא?

ּוְמָבֵאר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַעל ֶּדֶרְך ַהְּדָרׁש: ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְׁשֹאל ְׁשֵאָלה 
ֲעצּוָמה, ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶלָעִתיד ָלֹבא ׁשֹוֵחט ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע 
)סוכה דף נב ע”א(, ֲהֹלא הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו, הּוא ִהְכִׁשיל 
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ְוַהֵּבאּור  ָאֵׁשם?  הּוא  ָמה  ִנְכְׁשלּו,  ְוֵהם  ְּבִנָּסיֹון  ְוֶהֱעִמיָדם  ֲאָנִׁשים 
ָּבֶזה, ֶׁשַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר הּוא ַרק ְלַהְכִׁשיל ֶאת ָהָאָדם, ֲאָבל הּוא 
ֹלא ַרק ַמְכִׁשיל ֶאָּלא ַּגם צֹוֵבַע ֶאת ָהֲעֵבָרה, ֶׁשָהֲעֵבָרה יֹוֵתר טֹוָבה 
ָלָאָדם  ָלַקַחת  ַּגם  ֶאָּלא  ְלַהְכִׁשיל  ִמְתַּכֵּון  ַרק  ֹלא  ְוהּוא  ֵמַהִּמְצָוה, 
ַּבּסֹוף ֶאת ַהְּנָׁשָמה )בבא בתרא דף טז ע"א(, ִאם ָהָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת 
ֶזה הּוא ֹלא ָהָיה חֹוֵטא. ַּתְחשֹׁב ִאם ַיִּגיַע ֵאֶליָך ְמַחֵּבל ְוֹיאַמר ְלָך: 
“ָּתֹבא ְּבָׁשָעה ַאְרַּבע ַלִּגָּנה, ִיְהֶיה ֵּכיף, ַאָּתה ֵּתָהֶנה, ְוַאל ִּתְדַאג ֲאִני 
ֶאְהֶיה ָׁשם”, ַאָּתה ֵּתֵלְך ְלָׁשם? ְוַהֵּיֶצר ָהָרע אֹוֵמר ְלָך: “ָּתֹבא ִלְמקֹום 
הּוא  לֹו...  ׁשֹוֵמַע  ְוַאָּתה  ֵּכיף”,  ִיְהֶיה  ָׁשם,  ֶאְהֶיה  ַּגם  ֲאִני  ַחָּטִאים, 
ָהָרע,  ֵיֶצר  הּוא  ִמֶּמּנּו!  ְמַפֲחִדים  ַהְמַחְּבִלים  ִמְּמַחֵּבל!  ָּגרּוַע  יֹוֵתר 
ַאָּתה  ָלָמה  )בבא בתרא דף טז ע”א(,  ַהָּמֶות”  ַמְלַאְך  ַהָּׂשָטן, הּוא  הּוא 
ׁשֹוֵמַע לֹו? ִּכי הּוא צֹוֵבַע ְלָך ֶאת ָהֲעֵבָרה. ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא, 
ׁשֹוֵחט, ַהּׁשֹוֵחט ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלם הּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע, ָלָמה הּוא ַחָּיב? ָלָּמה 
ַמֲעִניִׁשים אֹותֹו? ַרב ָאַמר ִמּׁשּום צֹוֵבַע - הּוא צֹוֵבַע ְלָך ֶאת ָהֲעֵבָרה. 
ְלַהְכִׁשיל  ֶזה  ַהַּתְכִלית ֶׁשּלֹו  ְנָׁשָמה -  ְנִטיַלת  ָאַמר ִמּׁשּום  ּוְׁשמּוֵאל 
ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְוָלֵכן  ֶׁשְּלָך.  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ָלַקַחת  ִּבְׁשִביל  אֹוְתָך 

ֶלָעִתיד ָלֹבא ַמֲעִניׁשֹו ְוׁשֹוֲחטֹו. 

ֶזהּו ַאַחד ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרָׁשה, ְוֶזה ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד, ְלִהָּׁשֵאר ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוַמְרֶּבה ּתֹוָרה 

ַמְרֶּבה ַחִּיים )אבות פרק ב משנה ז(. 

ְוָכל  ְוַהְצָלָחה,  ְלֶׁשַפע  ְיַזֶּכה אֹוָתנּו  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָרצֹון  ְיִהי 
לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַוֲעֵמֶליָה ְותֹוְמֵכי ַהּתֹוָרה ִיְזּכּו ְלַפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.


	_GoBack

