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ָּפ ָר ׁש ָפ י  ִָ ִר
ׁם ּיש ח  ֵלׁפה  ֲע ּב  ּמּודפמש ּלש ה 

?ָּ ָר ׁש הפ ִׁ ׁפִה מש
ַעל  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלנּו  ַהָּפָרָׁשה  ְוִעָּקִרי.  ֻמְפָלא  ָּדָבר  רֹוִאים  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ְׁשמֹו ֶׁשל ֹּכֵהן ִמְדָין, ָאָדם ֶׁשָעַבד ָּכל ַהַחִּיים ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֹלא ָהְיָתה 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשֹּלא ֲעָבָדּה )רש"י שמות פרק יח פסוק יא(, ֲאָבל ָהָיה לֹו 
ֶרַגע ֶׁשל ֱאֶמת; ָּכל ַחָּייו ֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ְוָעָׂשה ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ֹלא 
ֵיָעׂשּו, זֹוֶכה ִלְהיֹות חֹוֵתן מֶֹׁשה. ְוֹלא ַרק, ֶאָּלא ַּגם ָּבא ּוְמַיֵעץ ָּכל 
ִמיֵני ֵעצֹות, ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ְּכמֹו ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת )שמות 

יח, יג והלאה(. 

ִעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל  ֹּגֶדל  ִהיא, ֶאת  ִמֶּזה  ִלְלֹמד  ֶׁשֵּיׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּנֻקָּדה 
ְמַלְּמַדי  “ִמָּכל  אֹוֵמר,  צט(  )קיט,  ַּבְּתִהִּלים  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ַרֵּבנּו.  מֶֹׁשה 
ְזַמן?  ַּכָּמה  אֹוִתי,  ְלַלֵּמד  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ִמָּכל  לֹוֵמד  ֲאִני   – ִהְׂשַּכְלִּתי” 
ָׁשָעה  ֶרַבע  ֶׁשַאֲחֵרי  ָהֲאָנִׁשים  ְּכמֹו  ֹלא  ְלַלֵּמד.  מּוָכן  ֶׁשִּיְהֶיה  ַּכָּמה 

אֹוְמִרים ְלָך: “ַּתֲעֹצר, ְּתַקֵּצר”. 

ַּגם ְּבנֹו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, הֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך זֹו ְואֹוֵמר, “ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל 
ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם” )משלי ו, ו(, ַאל ַּתִּגיד ִלי ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ַרק “ִמָּכל 
ְמַלְּמַדי” - ֵאּלּו ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַלֵּמד אֹוְתָך ְוֵיׁש ָלֶהם ְּדָרׁשֹות ְוַהְרָצאֹות, 

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ֵמַהְּנָמָלה ַאָּתה ָיכֹול ִלְלֹמד. 



ׁם?פ ּדש ד  לָּפמר ּגִּז ִּמהפה  דפּכ  ע 
ַהּיֹום ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִנְלַמד ְקָצת מּוָסר ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמַהְנָהַגת 
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ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ּוְכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )עירובין דף ק ע”ב(, ֶׁשִאם ֹלא 
ָהִיינּו ְמַקְּבִלים ּתֹוָרה ָהִיינּו לֹוְמִדים ְצִניעּות ֵמָחתּול, ָּגֵזל ִמְּנָמָלה, 

ְועֹוד ַּכָּמה ִמּדֹות ֶׁשְּכתּובֹות ָׁשם, ֶׁשֲאִפּלּו ֵמַחּיֹות ָצִריְך ִלְלֹמד.

ּגֹוָזִלים  ֶׁשּמֹוֵצא  ֶׁשָאָדם  אֹוֶמֶרת,  ע”ב(  כג  דף  בתרא  )בבא  ַהְּגָמָרא 
ָלעּוף,  ְמֻיָּמנֹות  ֹלא  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּכָנַפִים  ָלעּוף,  ְיכֹוִלים  ְוֹלא  ֶׁשְּמַדִּדים 
ֲחִמִּׁשים  ְּבתֹוְך  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ֲאֵבָדה,  ֲהָׁשַבת  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּדין 
ִמיֶׁשהּו.  ֶׁשל  ֵקן  אֹו  ׁשֹוָבְך  ֵאיֶזה  ָׁשם  ֵיׁש  ַהִאם  ֶמֶטר,  ְּכ-25  ַאָּמה, 
ַהִּׁשעּור  ֶזה  ַאָּמה  ֶׁשֲחִמִּׁשים  מּוָבא,  ע"א(  כג  )דף  ַהְּגָמָרא  ּוְבֶהְמֵׁשְך 
ֶׁשַהּגֹוָזלֹות ְׂשֵבִעים ִמַּמה ֶּׁשּמֹוְצִאים ֶלֱאֹכל, ְויֹוֵתר ֵמֲחִמִּׁשים ַאָּמה ֵהם 
ֹלא ְצִריִכים ָלֶלֶכת, ָלֵכן ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ַהּׁשֹוָבְך ֶׁשְּבתֹוְך ַהֲחִמִּׁשים ַאָּמה 
ְמַדִּדים  ֹלא  ֶׁשַהּגֹוָזִלים  ַהְּגָמָרא,  אֹוֶמֶרת  ְועֹוד  ֶׁשָּלֶהם.  ַהּׁשֹוָבְך  ֶזה 
)עיין בשו"ע חושן  ַהֵּקן  ִּכי ֵהם ֹלא רֹוִאים ֶאת  ַהֶּזה,  ֵמַהֶּמְרָחק  יֹוֵתר 

משפט סימן רס סעיף ח(. 

ּוְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא ֶׁשַאַחד ָהָאמֹוָרִאים – ַרִּבי ִיְרְמָיה, ָׁשַאל ֶאת ַחְכֵמי 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ָמה ַהִּדין ִאם ִנְמָצא ּגֹוָזל ִעם ֶרֶגל ַאַחת ְּבתֹוְך ֲחִמִּׁשים 

ַאָּמה ְוֶרֶגל ַאַחת ִמחּוץ ַלֲחִמִּׁשים ַאָּמה? 

ָּכֲעסּו ַהֲחָכִמים ַעל ְׁשֵאָלתֹו ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ּוְמָבֵאר 
ַרִׁש”י )שם דיבור המתחיל ועל(, ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ַמְטִריַח ֲעֵליֶהם ִּבְׁשֵאלֹות. 
ַהּתֹוָספֹות )דיבור המתחיל ועל( אֹוְמִרים עֹוד יֹוֵתר: ִאם ֲחַז”ל ָאְמרּו 
ֶׁשעֹופֹות ְמַדִּדים ַעד ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָאז ֵאין ֻמָּׂשג ָּכֶזה ֲאִפּלּו ֶׁשל ְּפִסיָעה 
ַאַחת יֹוֵתר! סֹופֹו ָהָיה ֶׁשַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ֶׁשהּוא ֶהְרָאה ֲעָנָוה ֶהֱחִזירּו 
אֹותֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש )בבא בתרא דף קסה ע”ב(, ֵּכיָון ֶׁשַּבַהְתָחָלה ָחְׁשדּו 

ּבֹו ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלֵהָראֹות ָּגדֹול ִמִּדְבֵרי ֲחַז”ל ָחס ְוָׁשלֹום. 

ֵיׁש ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשֵהם חֹוִלים ְּבֵמָגלֹוַמְנָיה – ֵהם 
ְמַדְמְיִנים ֶׁשֵהם יֹוֵתר ֲחָכִמים ְויֹוֵתר ְמִביִנים ְויֹוֵתר יֹוְדִעים ֵמֲחַז”ל, 

ֵמָהַרְמָּב”ם, ֵמַרִׁש”י ַהָּקדֹוׁש, ֶזה נֹוֵבַע ֵמַהַּגֲאָוה ַהְּסרּוָחה ֶׁשָּלֶהם. 
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ׁם ּיּנש מּוִסָפֵמה 
מּוָסר  ַּכָּמה  ַהּמּוָסר,  ְּבֶדֶרְך  עֹוד  ְלָבֵאר  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי 
ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ִמּיֹוִנים. ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמה ֶּלֱאֹכל ַהּיֹום, 
ׁשֹוֵאל  ַאָּתה  ַהֹחֶדׁש,  ֶאת  ּגֹוֵמר  ְוהּוא  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך  ַּפְרָנָסה  לֹו  ֵיׁש 
ַמה  ּדֹוֵאג  ַאָּתה  ָלָמה  ַעְכָׁשו”.  ָאַכְלִּתי  “ֵּכן,  ָׂשֵבַע?”,  “ַאָּתה  אֹותֹו: 
ִּיְהֶיה ַאַחר ָּכְך? ֲהֵרי ַהּיֹוָנה ַאֲחֵרי ֶׁשִהיא ְמַמֵּלאת ֶאת ַהָּכֵרס ֶׁשָּלּה 
ַּבֲחִמִּׁשים ַאָּמה ִהיא ֹלא עֹוָׂשה ֲאִפּלּו ְּפִסיָעה ַאַחת יֹוֵתר! ְוִאּלּו ַאָּתה? 
עֹוֵבד ֵׁשׁש ָׁשעֹות ְּביֹום, ְוזֹו ַרק ַהִּמְׁשֶמֶרת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּלָך. ַאֲחֵרי 
ֶזה עֹוד ֵׁשׁש ָׁשעֹות ִמְׁשֶמֶרת ְׁשִנָּיה ְוֵׁשׁש ָׁשעֹות ִמְׁשֶמֶרת ְׁשִליִׁשית. 
ֶׁשַּבִּמְׁשֶמֶרת  ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף ג ע"א(,  ִלְנׁשֹם,  ְזַמן  ֵאין לֹו 
ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּלְיָלה ְּכָלִבים צֹוֲעִקים, ֹלא ְיֵׁשִנים - ַּגם הּוא ֹלא ָיֵׁשן. 
ַּבִּמְׁשֶמֶרת ַהְּׁשִנָּיה ֲחמֹור נֹוֵער – ְוַגם הּוא ֵער ְּבִלי ַהְפָסָקה. ָלָּמה? 
עֹוד ֶּכֶסף ְועֹוד ֶּכֶסף. ַהּיֹוִנים ַמְפִסיקֹות ְלַחֵּפׂש אֶֹכל ַאֲחֵרי ֲחִמִּׁשים 
ְלַׁשֵּמׁש  נֹוֲעדּו  ַהַחּיֹות  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה,  ְּבִחיר  ָהָאָדם,  ְוַאָּתה  ַאָּמה, 

אֹוְתָך )קידושין דף פב ע"ב(, עֹוֵבד ְּבִלי ַהְפָסָקה? 

ּוֶבֱאֶמת ָאנּו רֹוִאים ֶׁשִאם ָהָאָדם עֹוֵבד יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשהּוא ָצִריְך ַעְכָׁשו, 
ְודֹוֵאג ַעל ֶהָעִתיד הּוא ֹלא ַיֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ְיַפֶּתה אֹותֹו ַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֹוֵלל ְוָלֶלֶכת ַלֲעֹבד. ְוָלֵכן הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי 
ִיְרְמָיה ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִלְרֹמז, ִאם ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה עֹוד ַּפְרָנָסה ְועֹוד 
ַּפְרָנָסה ִּבְׁשִביל ֶהָעִתיד ְוֹלא ִּתְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלָך ַעְכָׁשו, ַאָּתה ֹלא 

ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִעם ַהְּדָאגֹות ָהֵאֶּלה. 



ִּדה ֶנֶגדפמש הפּכר ִּד מש
ֵיׁש ָּדָבר נֹוָסף ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמָּפָרַׁשת ִיְתרֹו. ִיְתרֹו ַמִּגיַע ּומֶֹׁשה 
ְמַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ֶׁשָעְברּו )שמות יח, ח(, "ַוֹּיאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך 
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ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרֹעה, ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם 
ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים" )שם פסוק י(, ְׁשֵּתי ַהָּצלֹות, ִמַּיד ִמְצַרִים ּוַפְרֹעה, 
ּוִמַּתַחת ַיד ִמְצַרִים, ֵּכיָון ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַּגם ַּבּגּוף ְוַגם 
ַּבֶּנֶפׁש, ְוִהְרִּגיׁשּו ָּתִמיד ֲעָבִדים ְּבַנְפָׁשם ְוֶׁשַּיד ַהִּמְצִרִּיים ֲעֵליֶהם, ַוה’ 
הֹוִציא אֹוָתם ִמַּתַחת ַהָּיד ַהּזֹו – ַהַהְרָּגָׁשה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו. ְואֹוֵמר ִיְתרֹו 
"ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל ָהֱאֹלִקים ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם" 
)שם פסוק יא( ִמָּמה ִהְתַּפֵעל ִיְתרֹו? ִמֶּזה ֶׁשֵּיׁש ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה )עיין 

ַהִּנְפָלא ַהֶּזה,  שם בפירוש רש"י ותולדות יצחק קארו ובספורנו(, ֵמַהָּדָבר 

ְּבִדּיּוק  ָהָאָדם  ֶאת  ּתֹוֵפס  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְמֻיֶחֶדת  ַּבַּדּקּות 
ַּבִּמָּדה ֶׁשהּוא ִהְתַנֵהג ִעם ֲאֵחִרים.



ׁם דש ֵָ ֲח ה  ׁפור בש ִָ ָׁפִהֲע ּמּנש גפה  ה  נ 
ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְקִּפיד ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ֶׁשֵהם ָיבֹואּו ְוַיִּגידּו 
ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל ָהֱאֹלִקים" - ֶזה  ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה "ַעָּתה 
ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ֵמֵאין ָּכֹמהּו. ַהּיֹום ָיָצא ִלי ִלְנֹסַע ְלֵאיזֹו ְּדָרָׁשה ָּברּוְך ה’, 
ּוַבֶּדֶרְך ָחזֹור ָעִליִתי ִעם ַנַהג מֹוִנית ֲעָרִבי, ֶזה ַמה ֶּׁשִהִּגיַע, ֶזה יֹוֵתר 
ֹנַח ִלְפָעִמים ִּכי ֹלא ָצִריְך ְלַנּסֹות ְלַהְחִזיר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה ַּבֶּדֶרְך... 

“ִּתְרֶאה,  ִלי:  ָאַמר  הּוא  ְלַסֵּפר?”  ִסּפּור  ֵאיֶזה  ְלָך  “ֵיׁש  לֹו  ָאַמְרִּתי 
ַּכָּמה ְּפָעִמים ָהיּו ֶאְצִלי ַּבחּוִרים ִחּלֹוִנים, ֹלא ָּכמֹוָך, ָהִייִתי ִאָּתם ֵׁשׁש 
ָׁשעֹות ְּבתֹור ֶנָהג, נֹוֵסַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. ֵהם ִּבְקׁשּו ַלֲעֹצר ְלַכָּמה 
ַּדּקֹות ָלֶלֶכת ְלָהִביא ַמֶּׁשהּו, ִהְׁשִאירּו ַּבחּוָרה ַאַחת ַּבּמֹוִנית ְוָהְלכּו, 
ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ַהַּבחּוָרה  חֹוְזִרים”.  ֹלא  ְוֵהם  ְמַחִּכים,  ְמַחִּכים  ַוֲאַנְחנּו 
ָּבֶרֶכב ָאְמָרה: “ֲאִני ֵאֵלְך ִלְראֹות ֵאיֹפה ֵהם”, ְוַנַהג ַהּמֹוִנית ֵמַהִּנָּסיֹון 
ַהַּמר ֶׁשּלֹו ֵהִבין ֶׁשֵהם ָּבְרחּו, הּוא ֹלא ִהְסִּכים ָלּה ָלֶלֶכת: “ְּתַׁשְּלִמי 
ִהיא  אֹוִתי,  ּתֹוֵפס  ַאָּתה  ָמה  ָעָליו,  ִלְצעֹק  ִהְתִחיָלה  ִהיא  ְוֵתְלִכי”, 
ִהְתַקְּׁשָרה ַלִּמְׁשָטָרה ְוֶהֱעִליָלה ָעָליו ֲעִלילֹות. ִמָּיד ִהִּגיָעה ַהִּמְׁשָטָרה 



ָּפ ָר ׁש ָפ י  ִָ ִר

5

ְוָעְצָרה ֶאת ְׁשֵניֶהם, ָלְקחּו אֹותֹו ְלעֹוד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ְּבַמֲעָצר. ָחְקרּו 
ַעל  “ְּתַוֵּתר  ַהָּקִצין:  לֹו  ָאַמר  ָׁשם.  ַלָּקִצין  ַהֹּכל  ִסֵּפר  הּוא  אֹותֹו, 
ִלי  ָאַמר  הּוא  ְוָאז  ַּלֲעׂשֹות!”.  ַמה  ֵאין  ַהִּתיק,  ֶאת  ְוִנְסֹּגר  ַהְּנִסיָעה 
ִמְׁשָּפט, ַהֶּנָהג ָהֲעָרִבי ַהֶּזה: “ֶאְצְלֶכם ַהָּדִתִּיים ַחְמּדּוִליָלא ]ָּברּוְך ה’[ 
ִלי:  ֲחֵרִדי ְואֹוֵמר  ֶאְצִלי ָּבחּור  ַיֲעֶלה  ָהֵאֶּלה, ִאם  ַהְּדָבִרים  ֵאין ֶאת 
ֲאִני ְמַחֶּכה לֹו, ַמֲאִמין. ֲאָבל ִאם ִחּלֹוִני  “ַחֵּכה ִלי ָׁשָעה ְׁשָעַתִים”, 
ִלי  ְיַׁשֵּלם  ִאם  ַרק  ְמַחֶּכה,  ֲאִני ֹלא  ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי  ִלי  ְּתַחֶּכה  ִלי  ַיִּגיד 
ֶאת  ַמְבִריִחים  ַמִּגיִעים  ֶׁשַאֶּתם  ָמקֹום  ָּכל  ַהֲחֵרִדים  ַאֶּתם  ֵמֹראׁש. 
ֻּכָּלם  ְמַעט  עֹוד  ִּתְדַאג,  “ַאל  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ְוָהֲעַבְרָינּות”.  ַהֶּפַׁשע 
ִיְהיּו ָּדִתִּיים, ְּבֶעְזַרת ה’”. ֶאת ֶזה אֹוֵמר ֶנָהג ֲעָרִבי, ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר 
ִיְתרֹו: “ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה’ ִמָּכל ָהֱאֹלִקים” - רֹוִאים ֶׁשַהִחּנּוְך 
ַּכָּמה  ַמְצִליַח.  ָהאֹוֶתְנִטי  ָהֲאִמִּתי  ַהְּיהּוִדי  ַהִחּנּוְך  ַמְצִליַח,  ַהֲחֵרִדי 
ֶׁשִּנּסּו ַלֲעֹקר ּוְלַהִּגיד "ְּכָכל ַהּגֹוִים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל” )עיין יחזקאל כה, ח(, 
ֶׁשִּיְהיּו ֲחָכִמים ְּכמֹו ַהּגֹוִים, ִעם ִהְתַנֲהגּות ּגֹוִיית, ֶׁשִּיְהיּו ְמֻתְרָּבִתים 
ַהֵּפרֹות  ִנְמָצִאים  ֵאיֹפה  ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ְּבֹפַעל  ּוַמְׂשִּכיִלים,  ּוְנאֹוִרים 
ִויהּוִדי ְּבָכל ָמקֹום  ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי  ְוַהְמֻׁשָּבִחים.  ַהּטֹוִבים 
ֶׁשֵאָליו הּוא הֹוֵלְך, ְלַהְגִּדיל ֶאת ֵׁשם ה’, ֶׁשַּיִּגידּו ֻּכָּלם "ַעָּתה ָיַדְעִּתי 

ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל ָהֱאֹלִקים”.



ֶכֶלב ֵּדלפֵּבׁןפֶמֶלְךפלר ֶהבר ה 
ַהְּגָמָרא )נדרים דף כד ע”א( ּכֹוֶתֶבת, ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֶּכֶלב ְלֶמֶלְך? ְׁשֵניֶהם 
ׁשֹוְמִרים,  ַהְּזַמן  ָּכל  ְׁשֵניֶהם  ַעל  ְוֶנֱהִנים,  ׁשֹוִתים  ְׁשֵניֶהם  אֹוְכִלים, 
ְׁשֵניֶהם ֹלא הֹוְלִכים ְלׁשּום ָמקֹום ְלַבד, ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם? ָאז ֵיׁש 
אֹוְמִרים ְרצּוָעה, ֹקֶדם ֹּכל ֵיׁש ְמָלִכים ֶׁשַּגם ָלֶהם ֵיׁש ְרצּוָעה, ָּכל ִמיֵני 
ַׁשְרְׁשָראֹות, ַמה ַּגם ֶׁשֵּיׁש ְּכָלִבים ֶׁשֵאין ָלֶהם ְרצּוָעה. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: 
ֶּכֶלב ָּכל ַהְּזַמן ֶנֱהֶנה ֲאָבל ֹלא ַמֲהֶנה, ֹלא חֹוֵׁשב ֵאיְך ִלְגרֹם ָלֲאֵחִרים 
ֶׁשֵּיָהנּו ֶאָּלא ַרק רֹוֶצה ֵלָהנֹות ְּבַעְצמֹו, ֶלֱאֹכל, ִלְׁשּתֹות, ְלַטֵּיל, ֲאָבל 
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ֶמֶלְך ַמֲהֶנה ֲאֵחִרים. ָּכל ָאָדם ָצִריְך ַלְחׁשֹב ַּכָּמה ֲאחּוִזים הּוא ֶּכֶלב 
ְוַכָּמה ֲאחּוִזים הּוא ֶמֶלְך. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ֵּתן ִלי ֵּתן ִלי ְוֵתן 
ִלי, “ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ֶאת ַהָּמָנה ֶׁשְּלָך? ָנכֹון ַאָּתה ֹלא ָרֵעב ַהּיֹום? 
ָּפׁשּוט ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ְלָך ַּפְסְטָרמֹות טֹובֹות ַּבֶּסְנְּדִויץ’”, “ֵמֵאיֹפה ַאָּתה 
יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ֹלא ָרֵעב? ְוֶׁשַהֶּסְנְּדִויץ’ ַיְסִּפיק ִלי?”, הּוא ְּכָבר ַמְחִליט 
ִּבְׁשִביְלָך ַּכָּמה ָקלֹוְריֹות ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְכִניס ַּבּגּוף. הּוא סֹוֵפר ְלָך 
ָקלֹוְריֹות, ְּכֵדי ֶׁשהּוא יּוַכל ָלַקַחת אֹוָתם ֵאָליו. ֵאיֶזה ָּדָבר ֶזה? “ֲעזֹב 
ּבֹו  ִמְתַקֵּים  ַמְסִּפיק”.  ֶׁשְּלָך  ַהָּמָנה  ֶאת  ָאַכְלָּת  ַאָּתה  ְלַנְפִׁשי,  אֹוִתי 
ַהָּכתּוב "ּוֶבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר" )משלי יג, כה(, ּוְכֶׁשַאָּתה אֹוֵכל ַאָּתה 
רֹוֶאה ֶׁשָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו ָעֶליָך, הּוא מֹוִציא ְלָך ֶאת ָּכל ַהֵחֶׁשק ֶלֱאֹכל. 
ָּכל ַהְּזַמן הּוא ְּבַתֲאָוה ְוַתֲאָוה, ְּכמֹו ֶּכֶלב, ַּפַעם ַאַחת ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ַיִּגיד ְלָך? “ַאָּתה  ֵהִביא, ָמה הּוא  ַהָּצֳהַרִים ֶׁשהּוא  ֵמֲארּוַחת  ִלְטעֹם 
ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש? ֵאיְך ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ָּכֶזה ָּדָבר, זֹו ֲארּוָחה ֶׁשֵאיָנּה 
ְמַסֶּפֶקת ֶאת ְּבָעֶליָה”. ֵאיֶזה ֵאיָנּה ְמַסֶּפֶקת, ֵיׁש לֹו ָּבאֵגט יֹוֵתר ָּגדֹול 
ִמֶּמּנּו, אֹו ִּפָּתה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ֵמָהֹראׁש ֶׁשּלֹו ְוהּוא אֹוֵמר ְלָך “ְסעּוָדה 
ֶׁשֵאיָנּה ְמַסֶּפֶקת”. ַהִּפָּתה ֶׁשּלֹו ִאם ַּתֲעֶׂשה ָּבּה חֹור ָּבֶאְמַצע ִיְהֶיה ָלּה 
ִחּיּוב ִציִצית, ְוהּוא ַקְמָצן ֹלא נֹוֵתן ִמֶּׁשּלֹו ְּכלּום. ְוהּוא עֹוד נֹוֵתן ְלָך 
ְּדָרָׁשה מּוָסִרית, “ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֶׁשאֹוֵכל ֵמֲארּוָחה ֶׁשֵאיָנּה ְמַסֶּפֶקת 
ִלְבָעֶליָה הּוא ַּבָּמדֹור ַהֵּׁשִני ַּבֵּגיִהּנֹם” )ראשית חכמה שער היראה פרק יג 
המדור הב’(, הּוא צֹוֵדק! ֲאָבל ָלָמה ֶאְתמֹול ְּכֶׁשָרִציָת ֶאת ַהָּמָנה ֶׁשל 

ָחֵבר ֶׁשְּלָך ֹלא ָחַׁשְבָּת ַעל ֶזה? 

ֹלא  ֵהם  ַקְמָצִנים,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ַּגם  ָהֲאָנִׁשים  אֹוָתם 
ָּדָבר  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֲאָבל  ַהֵּׁשם,  ִלְכבֹוד  ַמֶּׁשהּו  ַלֲעׂשֹות  מּוָכִנים 
ֵהם ְמַבְקִׁשים ְודֹוְרִׁשים, ַוֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )תיקוני הזוהר 
תיקון יח דף לד ע"א( ָהֵני ַּכְלִבין ְּדָצְוִחין ַהב ַהב, ַהב ָלן ַחֵּיי ַהב ָלן 

ְמזֹוֵני – ַהְינּו ֶׁשֵהם ּדֹוִמים ִלְכָלִבים ֶׁשּצֹוְוִחים ַהב ַהב ָּכל ַהּיֹום, ַהב 
ֶזה ֵּתן, ַּגם ֵהם אֹוְמִרים ָּכל ַהְּזַמן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ֵּתן ָלנּו ַחִּיים, 

ֵּתן ָלנּו ְמזֹונֹות”. 
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ֲאָבל ֶמֶלְך הּוא ַמֲהֶנה ְוֹלא ֶנֱהֶנה, ֹלא ְמַחֵּפׂש ָמה ֲאִני ָיכֹול ָלַקַחת, 
ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַנֵּצל, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעֹקץ, ֶזה ֹלא ֶמֶלְך ֶזה ֶּכֶלב.



ׁלּו! חש ָר ּכּו,פּת  ח  לפּתר א 
ֶאת ֶזה ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ִלְזֹּכר, ֹלא ְמַׁשֶּנה ְּבֵאיֶזה ָׁשָלב ַּבַחִּיים ַאָּתה 
ִנְמָצא, ִעם ֲחֵבִרים, ִעם ִאְׁשְּתָך, ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה, ִעם ַהְיָלִדים, ִּתְזֹּכר, 

ַאל ִּתְהֶיה ֶּכֶלב. 

ְוָהִאָּׁשה  ִּבְׁשִבילֹו,  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי ִאְׁשּתֹו  ְמַחֶּכה,  ַהְּזַמן  ֶׁשָּכל  ַּבַעל  ֵיׁש 
ְּכָלִבים,  זּוג  ֵהם  ָאז  ִּבְׁשִביָלּה.  ַיֲעֶׂשה  ַהַּבַעל  ָמַתי  ְמַחָּכה,  ִהיא  ַּגם 
ָּכָכה  זֹול.  יֹוֵתר  ַּגם  ֶזה  ִּבְמלּוָנה,  ָלגּור  ְיכֹוִלים  ַּבִית,  ְצִריִכים  ֹלא 
ִלְגרֹם  ְמַחֵּפׂש  ֶאָחד  ָּכל  ֲאָבל ִאם  ֵלָהנֹות,  ַרק  ְּכֶׁשָּכל ַצד רֹוֶצה  ֶזה 
ֲהָנָאה ַלַּצד ָהַאֵחר, ֶזה ֶמֶלְך! ָלֶהם ַמִּגיַע ָלגּור ְּבַאְרמֹון, זֹו ַהְׁשָרַאת 

ַהְּׁשִכיָנה )עיין סוטה דף יז ע”א(.



ׁם ִלדש ׁר ּנּוְךפ חש
ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ַלָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו? ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַּבָּפָרָׁשה, ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָלַקח ַּבֲחָזָרה ֶאת ִצֹּפָרה ִאְׁשּתֹו, “ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן מֶֹׁשה ֶאת ִצֹּפָרה 
ִצֹּפָרה  ֶאת  ָלַקח  ִיְתרֹו  ב(.  יח,  )שמות  ִׁשּלּוֶחיָה”  ַאַחר  מֶֹׁשה  ֵאֶׁשת 
ֶׁשָהְיָתה ִּבּתֹו ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה ִמּמֶֹׁשה ְוהּוא ָּבא ִאָּתּה ֶאל מֶֹׁשה. “ַאַחר 
“ֵלְך  ְּבִמְדָין  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַרִׁש”י  אֹוֵמר  ִׁשּלּוֶחיָה” 
ִעם  ְוִנְפָּגׁש  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ּומֶֹׁשה לֹוֵקַח  ִמְצָרִים” )שמות ד, יט(,  ֻׁשב 
 - יתרו  ישמעאל  דרבי  )מכילתא  ֲחַז”ל  ּוְמַסְּפִרים  כ(,  פסוק  )שם  ַאֲהֹרן 
מסכתא דעמלק פרשה א(, ֶׁשַאֲהֹרן ָׁשַאל אֹותֹו: “ִמי ֵהם ַהָּללּו?” ָאַמר 

ָהִראׁשֹוִנים  ַאֲהֹרן: “ַעל  ָאַמר לֹו  ָּבַני”,  ּוְׁשֵני  ִאְׁשִּתי  לֹו מֶֹׁשה: “זֹו 
ֶאת  ִקֵּבל  מֶֹׁשה  ֲעֵליֶהם?”,  ְלהֹוִסיף  ָּבא  ְוַאָּתה  ִמְצָטֲעִרים  ָאנּו 
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ֵּבית  ֶאל  ָּבָניו  ִעם  ִאְׁשּתֹו  ִצֹּפָרה  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ְוִׁשַּלח  ַאֲהֹרן  ִּדְבֵרי 
ַהַּסָּבא ִיְתרֹו. 

ְוׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים )עיין אלשיך שמות ד, יח - כג(, ָלָּמה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָחַׁשב ָלַקַחת אֹוָתם ִאּתֹו ִמְּלַכְּתִחָּלה? ַמה ִּיֵּתן לֹו ּוַמה ּיֹוִסיף לֹו? 

ֶאָחד  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּיְחֶיה,  ֵלִויְנְׁשֵטיין  ְׁשֹלֹמה  ָהַרב  ֵמַהַּמִּגיד  ָׁשַמְעִּתי 
ָּבא  הּוא  ַעְכָׁשו  ָחַׁשׁש,  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְוָאַמר:  ֶׁשֵּתֵרץ  ֵמָהַאֲחרֹוִנים 
ְלהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ְוָהֵעֶסק לֹוֵקַח ְקָצת ְזַמן, ֶׁשֲהֵרי 
ָּכל ַמָּכה ָהְיָתה לֹוַקַחת ְזַמן ַרב )עיין בספר אוסרי לגפן פרשת וארא עמוד 
שע שסיכם את השיטות(, ְוָחַׁשׁש מֶֹׁשה ֶׁשֹּיאְמרּו ַעם ִיְׂשָרֵאל: ִאּלּו ִאְׁשּתֹו 

ְוַהְיָלִדים ָהיּו ָּכאן ְּבִמְצַרִים, הּוא ָהָיה ִמְזָּדֵרז יֹוֵתר ְלהֹוִציא אֹוָתנּו”. 
ָלֵכן  ֶׁשְּיַדְּברּו,  ָרָצה  ַהֵּׁשם, ֹלא  ִחּלּול  ֶׁשִּיְהֶיה  ָרָצה  ַרֵּבנּו ֹלא  מֶֹׁשה 
ָאַמר: ֲאִני ֶאַּקח ֶאת ִאְׁשִּתי ִויָלַדי ְלתֹוְך ַהּתֶֹפת ַהִּמְצִרית, ַרק ֶׁשֹּלא 

ִיְהֶיה ִחּלּול ַהֵּׁשם. 

ִאם ֵּכן ָלָמה ַאֲהֹרן ֹלא ִקֵּבל ֶאת ַהְּטָעָנה ַהּזֹו?

ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ֶׁשָאַמר ַאֲהֹרן ְלמֶֹׁשה: “ַאָּתה מֹוִליְך אֹוָתם ְלִמְצַרִים, 
ָהָאֶרץ )עיין אלשיך פרשת מקץ פרק מא דיבור המתחיל "ועתה  ֶעְרַות  ֶזה 
ַעל  יא(,  אות  שמות  פרשת  אנך  חומת  )עיין  ֻטְמָאה  ַׁשֲעֵרי   49 ירא"(, 

ָהִראׁשֹוִנים ֲאַנְחנּו ִמְצָטֲעִרים - ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְוָנְפלּו ָׁשם, ֲהֵרי 
פסוק  כג  פרק  דבריפ  פירש"י  )עיין  ַההֹוְרגֹו  ִמן  יֹוֵתר  ַהַּמֲחִטיאֹו  ָּגדֹול 
ְלִהְתַקְלֵקל?”.  ֶׁשְּיכֹוִלים  ֶׁשְּלָך  ַהְיָלִדים  ְלהֹוִסיף ֶאת  ָּבא  ְוַאָּתה  ט(, 
ַהּטֹוב  ְוָהָרצֹון  ַהַּמְחָׁשָבה  ָּכל  ִעם  ֶׁשֵּכן  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ִקֵּבל  ּומֶֹׁשה 
ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ְוֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִחּלּול ַהֵּׁשם, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשל ִקְלקּול 
ַהִּמְׁשָּפָחה ַהֹּכל ִמְתַּגֵּמד. ִחּנּוְך ַהְיָלִדים הּוא ֵמַעל ַהֹּכל! ֶרַגע, ֲאָבל 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֻּכָּלם ְיַדְּברּו ָעֶליָך, ֶׁשַאָּתה ֹלא ִמְזָּדֵרז ְלהֹוִציא אֹוָתם 
ִמִּמְצַרִים ִּכי ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּלָך ֹלא ָׁשם, ִיְפְּגעּו ְּבָך, ַיִּגידּו ֶׁשַאָּתה ְסַתם 
ּפֹוִליִטיָקִאי, ֹלא ִאְכַּפת ְלָך ֶּבֱאֶמת ֵמָהָעם... מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ִאְכַּפת 
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ִמְתַיֲחִסים  ְוֹלא  עֹוִׂשים,  ַלֲעׂשֹות  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  ֶזה  ִאם  ֶזה.  ִמָּכל  לֹו 
ְל'ַרֲעֵׁשי ֶרַקע’ ֶׁשל ַהְמַדְּבִרים ְלִמיֵניֶהם. 



ֹלִקׁו ִלׁופֶאִּלאפה’פֱא ֶמֶלְךפ–פֵאׁןפִע

הּוא  ֶמֶלְך  ְלֶכֶלב,  ֶמֶלְך  ֵּבין  נֹוָסף  ֶהְבֵּדל  ֶׁשֶּזה  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 
ַמְנִהיג, הּוא ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ִמַּמה ֶּׁשָהָעם אֹוֵמר, הּוא ַמְחִליט ַלֲעׂשֹות 
ָאֶרץ” )משלי כט, ד(,  ַיֲעִמיד  ְּבִמְׁשָּפט  “ֶמֶלְך  ְועֹוֶׂשה,  ֶּׁשָּצִריְך –  ַמה 
ֲעָבִדים  “ֶעֶבד  ֶעֶבד,  ֶמֶלְך הּוא  ַיְחׁשֹב הּוא ֹלא  ִאם הּוא  ִּכי  ָלָּמה? 

ִיְהֶיה ְלֶאָחיו” )בראשית ט, כה(, ָּכל ֶאָחד ֹיאַמר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. 

ְלַצֲעֵרנּו זֹו ַאַחת ַהְּקָללֹות ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )סוטה דף מט ע”ב( ֶׁשִּתְהֶיה 
ַרִּבי  ַהֶּכֶלב, ּוֵבֵאר ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש  ִּכְפֵני  ְּפֵני ַהּדֹור  ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון: 
ַוֶסְרָמן ַזַצ”ל )עיקבתא דמשיחא פרק הרועים אות יג( ַהֶּכֶלב ָּכל  ֶאְלָחָנן 
ַהְּזַמן ִמְסַּתֵּכל ָאחֹוָרה, ְלֵהיָכן ֲאדֹונֹו הֹוֵלְך, ָּכָכה ַּגם ַהּיֹום ֵיׁש ַהְרֵּבה 
ְוהֹוֶלֶכת  נֹוָטה  ָהָעם  רּוַח  ְלֵהיָכן  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  'ַמְנִהיִגים’ 
ְוֵהם ַמְתִאיִמים ֶאת ַעְצָמם ְלָׁשם. ַהֶּגֶדר ֶׁשל ֶמֶלְך ֶׁשֵאין ָעָליו ֶאָּלא 
ה’ ֱאֹלָקיו )עיין הוריות דף יא ע"ב(. הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ָמה אֹוְמִרים? ַמה 
הּוא  ֵלָהנֹות,  רֹוֶצה  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶּכֶלב  חֹוֵׁשב.  ֵּכן  ֶּכֶלב  ֲאָבל  ַּיִּגידּו? 
נֹוְתֵני  ֶאת  ְיַעְצֵּבן  הּוא  ִאם  ָהַעְכָׁשִוית  ַהֲהָנָאה  לֹו  ֶׁשִּתָּפַגע  חֹוֵׁשׁש 
ֵהם  ַרָּבִנים,  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו  ַהֲהָנָאה. 
ִנְמָצִאים ַּבְּקִהָּלה 20 ָׁשָנה, ְורֹב ַהְּקִהָּלה ְמַחְּלִלים ַׁשָּבת, ְוָהַרב ֹלא 
ֵמִעיר ָלֶהם ְּכלּום... ַּגם ‘ָהַרב’ ַהֶּזה ִמְתַנֵהג ְּכמֹו ֶּכֶלב, הּוא ְמַפֵחד 
ִיְקחּו  ֹלא  אֹותֹו,  ְיַלְּטפּו  ֹלא  ָּבָׂשר,  ֲחִתיכֹות  לֹו  ָיִביאּו  ֹלא  ֶׁשְּכָבר 
אֹותֹו ְלִטּיּוִלים - ֶזה ֶּכֶלב! ֶׁשְּמַחֵּפׂש ַרק ֵלָהנֹות ְוֹלא ְלַהּנֹות ֲאֵחִרים 

- ֹלא ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים. 
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ִּבִנן!  ָ ֵכׁ?פ לר אןפמ  מ 
ֵהם  ִמי  ַרָּבָנן!  ַמְלֵכי?  ַמאן  אֹוְמִרים:  ע”א(  סב  דף  גיטין  )עיין  ֲחַז”ל 
ַהְּמָלִכים ָהֲאִמִּתִּיים? ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ֲאִמִּתי 
ַהֶּכֶסף  ֶאת  רֹוֶצה  “ֹלא  אֹוֵמר:  ִמָּיד  הּוא  ָּכזֹו  ְלִסיטּוַאְצָיה  ְוִנְכָנס 
ֶׁשָּלֶכם – ָהִעָּקר ִּתְׁשְמרּו ַׁשָּבת”. ֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא לֹוֵקַח ֶּכֶסף ַעל 
ְמַפֵחד  ֹלא  הּוא  ְועֹוד,  ְנִסיעֹות  ְלַׁשֵּלם  מּוָכן  עֹוד  הּוא  ַהַהְרָצָאה, 
ֶמֶלְך  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶזה  ַּיִּגידּו.  ַמה  ִמְסַּתֵּכל  ֹלא  ֶאָחד,  ֵמַאף  ְוחֹוֵׁשׁש 
ְלֶכֶלב ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַּבַהְתָחָלה ָחַׁשׁש 
ֶׁשְּיַדְּברּו, ֶׁשַּיִּגידּו, ִיְהֶיה ִחּלּול ַהֵּׁשם, ֲאָבל ִחּנּוְך ְיָלִדים? ֵמַעל ַהֹּכל! 

ִיְׂשָרֵאל ַלְמרֹות  ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְצִליַח ְלַהְנִהיג ֶאת ַעם 
ָּכל ַמה ֶּׁשִּדְּברּו ָעָליו ְוָחְׁשדּו אֹותֹו ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש )סנהדרין דף קי ע”א(, 
ִּבּזּו אֹותֹו, ָרבּו ִאּתֹו ְוָעׂשּו לֹו ָצרֹות, ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו? ֹלא ַמְקִּפיד ְּכֶׁשֶּזה 
נֹוֵגַע ִלְכבֹודֹו, ַרק ְּכֶׁשֶּזה נֹוֵגַע ִלְכבֹוד ָׁשַמִים, “ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלינּו 
ָעֵלינּו” )שמות טז, ז(, ֲאִני ְּכלּום!! ֲאִני ָּבא ַרק ְלַהּנֹות ֲאֵחִרים, ְלַהּנֹות 
ֶאְתֶכם, ֲאִני ֹלא ָּבא ְלַקֵּבל. ְוהּוא ֵמִעיד ַעל ַעְצמֹו: “ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד 
ֵמֶהם ָנָׂשאִתי” )במדבר טז, טו( - ֲאִפּלּו מֹוִנית ֹלא ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשַּיְזִמינּו 
ִלי, ַהֹּכל ַעל ֶחְׁשּבֹוִני. ֵאיְך ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלֶמֶלְך ְסדֹם, “ִאם 
ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל” )בראשית יד, כג( – ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְּכלּום. ֶזה 

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ָלְרָׁשִעים, ּוֵבין ֶמֶלְך ְלֶכֶלב.



ׁט דש ֵָ נֹבפקר גר לפּתש א 
ָּדָבר נֹוָסף ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרָׁשה, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּיְתרֹו ָאַמר ֶאת ֲעָצתֹו 
ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִקֵּבל אֹוָתּה, ֹלא ֻמְזָּכר ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָלַקח ֵאיֶזה ְקֵרִדיט ֵמָהֵעָצה ְלַעְצמֹו. ֲהֵרי סֹוף סֹוף ִאם הּוא ֹלא ָהָיה 
ְמַקֵּבל ֶאת ָהֵעָצה ֶזה ֹלא ָהָיה ִנְכָנס ַלּתֹוָרה, ְוִיְתרֹו ֹלא ָהָיה ֻמְזָּכר 
אֹוֵמר  ְועֹוד  ִיְתרֹו,  ֶׁשל  ֲעָצתֹו  ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָּבא  ִּבְכָלל. 
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"ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר". ֹלא ָּכתּוב ‘ְוהֹוִסיף 
ָעָליו’, ‘ְוהֹוִריד’, ֶאָּלא ְמֻדָּיק, ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת ֲאִני עֹוֶׂשה! ָׂשֵרי ֲעָׂשרֹות, 
ְּבֶדֶרְך  ֲעָנָוה!  ֵאיזֹו  ַהֹּכל.  ֲאָלִפים,  ָׂשֵרי  ֵמאֹות,  ָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים,  ָׂשֵרי 
ְּכָלל ָאָדם אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ַמְצִליַח ֵיׁש ַהְרֵּבה קֹוְפִצים. ֵאיְך 
הֹוִרים”,  ַהְרֵּבה  ָלּה  ֵיׁש  ְוַהַהְצָלָחה  ָיתֹום  הּוא  “ַהִּכָּׁשלֹון  אֹוְמִרים: 
ָּכל ֶאָחד נֹוֵגס ְלַעְצמֹו ֶאת ַהַהְצָלָחה, ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ְמַחֵּפׂש ְּכלּום, 
ֵמָהַרֲעיֹון,  ִמְתַּפֲעִלים  “ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר” )במדבר יח, כד(, ֻּכָּלם 
ְוהּוא אֹוֵמר ְלֻכָּלם: “ֶזה ָחִמי ָאַמר”. ָחִמיָך ָהעֹוֵבד ֱאִליִלים? ֶזה ֶׁשָּכל 
ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ֵהם ָטעּות ַאַחת ְּגדֹוָלה? ָמה, ַאָּתה ָצִריְך ֶאת ָהֵעצֹות 

ֶׁשּלֹו? ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש לֹוַמר, ַהֹּכל ֶזה ִיְתרֹו.

ֶזה ַרק ַמְרֶאה ָלנּו ַּכָּמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ִמִּמָּדתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ַּכָּמה 
ֲאַנְחנּו יֹוֵתר ְקרֹוִבים ְלֶכֶלב ֵמֲאֶׁשר ְלֶמֶלְך. ְוַהְּגָמָרא ֶׁשאֹוֶמֶרת "ַמאן 
ַמְלֵכי ַרָּבָנן”, ִהיא ּכֹוֶלֶלת ַּגם ֶאת ֶזה, ִאם ַאָּתה ֶמֶלְך ֲאִמִּתי ְּתַהֶּנה 
ֲאֵחִרים, ַאל ְּתַהֶּנה ַרק ֶאת ַעְצְמָך ָּכל ַהְּזַמן, ִאם ַאָּתה "מֶֹׁשה”, ִאם 
ַאָּתה ַּתְלִמיד ָחָכם ֲאִמִּתי, ַאל ִּתְגנֹב ְקֵרִדיט ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ַּגם 

ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם ְּבַגְׁשִמּיּות.

ָאַמר ַּפַעם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ַקְנֶיְבְסִקי ַהְּסַטייֶּפֶלר 
ַזַצ”ל: “ַּבַהְתָחָלה ָאָדם ּגֹוֵנב ִחּדּוִׁשים, ַאַחר ָּכְך ָהָאָדם ּגֹוֵנב ִסְפֵרי 
ִחּדּוִׁשים, ּוַבּסֹוף ִיְהֶיה ַּגָּנב ָרִגיל”. ֲאִפּלּו ֶׁשְּגֵנַבת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶזה 
ֹלא ֲהִכי ָחמּור )עיין בפסיקתא זוטרתא לקח שמות פרשת משפטים פרק כב 
סימן ג, ובשו"ת מהר"ם שיק חלק יורה דעה סימן קנו(, ָהִעְנָיִנים ִיְתַּגְלְּגלּו, 

ְוֵלְך ֵּתַדע ְלָאן ַיִּגיַע, ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשַּבּסֹוף הּוא ַּגם ִיְגנֹב ֶאת ַהְמַחֵּבר ֶׁשל 
ַהִחּדּוִׁשים, “ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו” )שמות כא, טז(. ָלָּמה? ִּכי ֵאין ְּגבּול 

ְלִמּדֹות ָרעֹות.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלָעְבדֹו ְּבַאֲהָבה ְּבֵלָבב 
ָׁשֵלם ּוְבִׂשְמָחה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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