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 ַ קַֹנ ׁש  המ ּפמ
ַמ כ ַּ ָה מ ְכַַא הה ו  ַמ קַ ח  י 

הֹוןַ ֲַ ו  ַמ ְכַַ הה ו  ַמ
ֶׁשָהַאְרֵיה  ֹנַח,  ַעל  ְמֻסָּפר  )קהלת פרק ט סימן ב(  זּוַטְרָּתא  ַּבְּפִסיְקָּתא 
ִהִּכיׁשֹו  ַהֵּתָבה  ִמן  ָלֵצאת  ָּבא  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ָּכתּוב  ְוָׁשם  אֹותֹו.  ִהָּכה 
פרשת  )תנחומא  ַּבִּמְדָרׁש  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  צֹוֵלַע.  ְוָהָיה  ּוְׁשָברֹו  ָהַאְרֵיה 
נח סימן יד(, מּוָבא ֶׁשהּוא ֵאַחר ְלָהִביא לֹו ֶאת ָהאֶֹכל ְוָהַאְרֵיה ִהָּכהּו. 

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ְׁשֹלֹמה ֶלִויְנְׁשֵטיין שליט"א ֶׁשָּׁשַאל: ִּתְרֶאה ַמה ֶּזה 
ָהַאְרֵיה ַהֶּזה, ֹנַח ְּבָכל יֹום ֵמִביא לֹו ָׁשֹלׁש ֲארּוחֹות, ַּפַעם ַאַחת הּוא 

ֵאַחר, ַמה ָּקָרה? ָאז ֵאַחר! ָיָׁשר ְלִהְתַנֵּפל ָעָליו? 

ָהַרב  ְׁשמֹו  ָּגדֹול,  ֶאָחד  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָהָיה  ַהּׁשֹוָאה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבּדֹור 
ַקְלָמנֹוִביץ' ִויִׁשיָבתֹו ָהְיָתה ְּברּוְסָיה ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלִסין.  ֵמרּוְסָיה  ְּגדֹוָלה,  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָּבְרחּו  ֵהם 
ִלְפֵני ֵכן, ְּכֶׁשַהַּצאר ָהרּוִסי ָאַמר ִלְבנֹות ְמִסּלֹות ַרֶּכֶבת ֵמרּוְסָיה ַעד 
ִסין - סֹוף ָהעֹוָלם, ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ָעְבדּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ְרצֹון ַהַּצאר. ַּבּסֹוף ִהְתָּבֵרר ֶׁשָהָיה ֶזה ְרצֹון ַהֵּׁשם, ְלַהִּציל ֶאת 

ְיִׁשיַבת ִמיר. 

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלַׁשְנַחאי ָהָיה ָקֶׁשה ְמֹאד ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף, ַּגם ָהָיה ְזַמן ִמְלָחָמה 
ְוַההֹוָצאֹות ָהיּו ְמֻרּבֹות ַּגם ָּכָכה. ִמי ִּבְכָלל ִהִּכיר ְּבַׁשְנַחאי – ְּבִסין, 
ֶׁשָּלֶהם  ַהֶּקֶׁשר  ַמה  ּוְלתֹוָרה,  ָּלֶהם  ַמה  ּתֹוָרה?  ֶׁשּלֹוְמִדים  ֲאָנִׁשים 
ַלּתֹוָרה? ַמה ַּגם ֶׁשָהָיה ֶזה ֵעת ִמְלָחָמה ּוְלָכל ִמי ֶׁשָהָיה ֶּכֶסף הּוא 
ָׁשַמר ָעָליו ִמָּכל ִמְׁשָמר, 'ִאם ֵיׁש ִלי ֶּכֶסף ֲאִני ֶאְׁשֹמר אֹותֹו ְלַעְצִמי, 
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ָּבחּור  הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשַהִּמיֶׁשהּו  ִּבְמֻיָחד  ְלִמיֶׁשהּו,  אֹותֹו  ְלָהִביא  ָלָּמה 
ְיִׁשיָבה ְּבִגיל ָהֶעְׂשֵרה ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ְוַלֲעֹבד' – ָּכְך ָהְיָתה ַהַּמְחָׁשָבה 

ֶׁשל ֻּכָּלם. ְוָהַרב ַקְלָמנֹוִביץ' ָיָצא ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף. 

הּוא ִּכֵּנס ַּכָּמה ְיהּוִדים ֶׁשָהיּו ָׁשם ְוָעָׂשה ֲאֵסָפה ְלַהְתִריָמם. ְּבִדּיּוק 
ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת  ָׁשם  ָׁשַאל  ְוהּוא  ֹנַח',  'ָּפָרַׁשת  ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ָהְיָתה 
לֹו  ֵמִביא  ֹנַח  יֹום  ָּכל  ַהֶּזה,  ָלַאְרֵיה  ֵיׁש  ְוֻחְצָּפה  ַעּזּות  ֵאיזֹו  ַהֹּזאת, 

אֶֹכל, ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִקֵּבל ּוְכָבר ִמְׁשּתֹוֵלל? 

לֹו  ֵיׁש  ַהֶּזה  ָהַאְרֵיה  ַאִּדיר:  ֵּתרּוץ  ֶזה  ַעל  ַקְלָמנֹוִביץ'  ָהַרב  ָאַמר 
ָהַאֲחרֹון  ָהַאְרֵיה  הּוא  ָהַאֲחרֹון!  ָהַאְרֵיה  הּוא  ְמֻיֶחֶדת,  ְּפִריִויֶלְגָיה 
ָצִריְך  ְלַזְלֵזל ּבֹו,  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ִנְכֲחדּו ַּבַּמּבּול  ֻּכָּלם  ַּבְּבִריָאה, ֶׁשֲהֵרי 

ִלְׁשֹמר ָעָליו, ָצִריְך ִלְדֹאג לֹו ְלָמזֹון ַּבְּזַמן ּוְלַכֵּבד אֹותֹו. 

ַּבחּוֵרי  אֹוָתם  ָׁשם:  ֶׁשָּיְׁשבּו  ָלֲעִׁשיִרים  ַקְלָמנֹוִביץ'  ָהַרב  ָאַמר  ְוָאז 
ִהְׁשִמידּו  ַּבְּבִריָאה,  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵהם  ְולֹוְמִדים  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ְיִׁשיבֹות 
ָהַאֲחרֹוִנים.  ֵהם  ָּכבֹוד,  ָּבֶהם  ִלְנֹהג  ַחָּיִבים  ְוָאנּו  ֻּכָּלם  ֶאת  ִּכְמַעט 
ֶׁשל  ַהָּׁשָעה  ְּכֶׁשַּמִּגיָעה  ָהאֶֹכל,  ֶאת  ָלֶהם  ְלַאֵחר  ֲאִפּלּו  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ָהאֶֹכל ַחָּיִבים ָלֵתת ָלֶהם ִמָּיד! ְוֵאּלּו ֲאָריֹות, 'ֲאִרי ָעָלה ִמָּבֶבל' )בבא 
קמא דף קיז ע"א( ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֵהם ָּכֲאָריֹות, ָּכְך ָאַמר ָהַרב 

ַקְלָמנֹוִביץ'.

                                         

ַ פאכַטֹובמ חה
ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַעל ְׁשֵני ֵּתרּוִצים נֹוָסִפים. ָהֶאָחד, ֵיׁש 
ָאָדם ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה לֹו טֹוָבה ְּבֶמֶׁשְך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ּוַפַעם ַאַחת 
ֵסַרְבָּת ָלֵתת לֹו טֹוָבה, ֹלא ָעִׂשיָת לֹו ָרע, ַרק ֵסַרְבָּת ָלֵתת לֹו טֹוָבה, 
ְוהּוא ִמְתַהֵּפְך ָעֶליָך: "ַּתִּגיד ִלי ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש? ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ְוָכָכה ַאָּתה עֹוֶׂשה ִלי? ָמה ְּכָבר ִּבַּקְׁשִּתי, ֶׁשִּתְׁשֹמר 



ַמ כ ַּ ָה מ ְכַַא הה ו  ַמ קַ ח  י 

5

ִעם  ְלַטֵּיל  ָלֵצאת  רֹוֶצה  ֲאִני  ִּכי  ְׁשבּוַעִים  ְלֶמֶׁשְך  ַהְיָלִדים  ַעל  ִלי 
ַמְרִּביִצים,  ָּדָבר,  ָּכל  הֹוְרִסים  ֻמְפָרִעים  ְיָלִדים  לֹו  ְוֵיׁש  ִאְׁשִּתי?!", 
ַמה  ָּכל  ָׁשַכח  ּוִפְתאֹום  ָעֶליָך,  ְוכֹוֵעס  ִמְתלֹוֵנן  ְוהּוא  ִמְׁשּתֹוְלִלים, 
ֶּׁשָּנַתָּת ְוֶהֱעַנְקָּת לֹו ְּבֶמֶׁשְך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה. ַמָּמׁש ְּכמֹו ָהַאְרֵיה ֶׁשל 
ֹנַח, ַאְך זֹו ִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ַחָּיה. ָאָדם ְּבִלי  מּוָסר הּוא ְּכמֹו ַחָּיה, הּוא 

ְּכפּוי טֹוָבה. 

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּמרֹב ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּבַחִּיים אֹוְמִרים, ֶׁשַהּיֹום 
ֹלא ָׁשֶוה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַלֲאָנִׁשים. ָלָּמה? ִּכי ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֵהם ַהָּמדֹור 
ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ֵּתַבת ֹנַח... ֵיׁש ָמדֹור ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם, ַחּיֹות ְוֶזֶבל, ְוֵהם 
ַׁשָּיִכים יֹוֵתר ַלָּמדֹור ַהְּׁשִליִׁשי. ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ֲחָסִדים ְועֹוְזִרים, 
ְלֵׁשם  ֶזה  ֶאת  ֶׁשֵהם ֹלא עֹוִׂשים  ְואֹוְמִרים  ֲעֵליֶהם  ְמַרְכִלים  ֲאָנִׁשים 
ָׁשַמִים, ֶּבַטח הּוא ַמְרִויַח ִמֶּזה... ְואֹוֵמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּפאּפּו ְּבִסְפרֹו 
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים )דף קג ע"א(, ֶׁשֹּלא ַיֲעֹזר ַלֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ְּכפּוֵיי טֹוָבה, 

ֶׁשֵאין ָראּוי ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם. 



ִעכם ִדכםַהמ ָמ כה
ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהֵּׁשִני  ִאם  ַאְך  סֹוף,  ְּבִלי  טֹובֹות  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ָאָדם 
ַהּטֹובֹות ֹלא לֹוֵמד מּוָסר, ְּבַפַעם ַאַחת ֶׁשְּמָסְרִבים ָלֵתת לֹו ֶאת ַהּטֹוָבה 
ֶׁשהּוא רֹוֶצה ה' ְיַרֵחם. ּוְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ֶזה ַּגם ֵּבין ְיָלִדים 
ֶאת  הֹוִציאּו  ָׁשָנה,  ֶעְׂשִרים  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְמַגְּדִלים  ַההֹוִרים  ְלהֹוִרים. 
ַהְּנָׁשָמה ִּבְׁשִבילֹו, ְוַהֶּיֶלד ִמְסֵּכן "ֶּבן ַנֲעַות ַהַּמְרּדּות" )שמואל א, כ, ל(, 
ַמִּגיַע ְלִגיל 'ַהִּטֵּפׁש ֶעְׂשֵרה' יֹוֵרק ַּבַּפְרצּוף ֶׁשל ַההֹוִרים ֶׁשּלֹו, ְועֹוֶׂשה 
ֶאת ָּכל ַהְּׁשֻטּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֹלא סֹוֵפר אֹוָתם, ִמְתַחֵּצף ּוְמַקֵּלל אֹוָתם, 
צֹוֵעק ֲעֵליֶהם. ִאם הּוא ַיְחׁשֹב ְלֶרַגע ַּכָּמה ִהְׁשִקיעּו ּבֹו ַההֹוִרים ֶׁשּלֹו, 
ַּכָּמה ְנדּוֵדי ֵׁשָנה ָהיּו ָלֶהם ִמֶּמּנּו, ֵאיְך ָּכל ְּכֵאב ִׁשַּנִים ֲהִכי ָקָטן ִטְּפלּו 
ּבֹו, ָמה ְּכָבר ַההֹוִרים ְמַבְקִׁשים, ֶׁשְּיַכֵּבד אֹוָתם ְוִיְתַיֵחס ֲאֵליֶהם ָיֶפה, 
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ֶזה ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה? ַהֵּבן אֹו ַהַּבת ְּגֵדִלים ְוחֹוְׁשִבים: 'ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי 
ֹלא ְמַעְנְיִנים אֹוִתי, ֵהם ַרק ַמְפִריִעים ִלי, ֶׁשֵּיְצאּו ִלי ְּכָבר ֵמַהַחִּיים', 

ְוַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלֶהם ַלהֹוִרים ְּבֶהְתֵאם. 

ֶזה ָּדָבר נֹוָרא ְוָאיֹם, ֵאיְך ֶׁשָאָדם ְמֻסָּגל ְלִהְתַחֵּצף ַלהֹוִרים ֶׁשּלֹו. ֲעזֹב 
ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ֲעזֹב ֶאת ֶזה ֶׁשּזֹו ִמְצָוה ֶׁשִּנְכְּתָבה ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות 
)שמות כ, יב(, ַהֹּמַח ַהֶהְגיֹוִני אֹוֵמר: ִמיֶׁשהּו ָעָׂשה ְלָך טֹוָבה ָּבְרחֹוב, 

ָנַפל ְלָך ֶׁשֶקל ְוהּוא ֵהִרים ְלָך, ַאָּתה ְּתַקֵּלל אֹותֹו? ֹלא! ַההֹוִרים ֶׁשְּלָך 
ָּכל ְׁשִנָּיה עֹוִׂשים ְלָך טֹוָבה, ַאָּתה ָּגר ֶאְצָלם, אֹוֵכל ֶאְצָלם, ֵהם ִּגְּדלּו 
אֹוְתָך, ֵהִביאּו אֹוְתָך ָלעֹוָלם, ֵהם ָעׂשּו ִּבְׁשִביְלָך ָּכל ָּדָבר, ְוַאָּתה ָּבא 

ְוָכָכה יֹוֵרק ֲעֵליֶהם? ֵאיזֹו ַאְכְזִרּיּות זֹו. 

ע"ב(  מט  )דף  סֹוָטה  ַמֶּסֶכת  ְּבסֹוף  ֶׁשַהְּגָמָרא  ֵמַהְּקָללֹות  ַאַחת  זֹו 
ּכֹוֶתֶבת ֶׁשִּיְהיּו ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא: 'ֵּבן ָקם ְּבָאִביו, ַּבת ְּבִאָּמּה, ַּכָּלה 
ַּבֲחמֹוָתּה, אֹוְיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו'. ֲאָבל זֹו ִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ַחָּיה ָרָעה, 
ְּכמֹו ָהַאְרֵיה ֶׁשל ֹנַח: ֹנַח מֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו ִלְדֹאג ְלָכל ַהַחּיֹות ַּבֵּתָבה, 
ַלֵּתָבה,  ֶּׁשֵהִביא אֹותֹו  ְּבַמה  ַהַחִּיים  ֶאת  ָלַאְרֵיה  ִהִּציל  ְּבֶעֶצם  ְוהּוא 
ִּבְזכּותֹו ָהַאְרֵיה ִנְׁשַאר ַּבַחִּיים, ִיָּׁשֵאר ִמין ָהַאְרֵיה ְּבעֹוָלם. ָּכל ֶזה ֹלא 
ַמְסִּפיק, ַּפַעם ַאַחת ֹנַח ְמַאֵחר לֹו ֶאת ָהאֶֹכל ְוהּוא ַמֶּכה ֶאת ֹנַח. ָמה 
ֹנַח ֶעֶבד ֶׁשְּלָך? ַּתִּגיד ּתֹוָדה, ַמה ֶּזה ַהֻחְצָּפה ַהֹּזאת, ָמה ַאָּתה ַחָּיה? 

ֵּכן, הּוא ַחָּיה! ַחָּיה ָרָעה!!!. 

ִעם  ַחָּיה  ֶׁשהּוא  ַרק  ַחָּיה,  ּומּוָסר הּוא  ָאָדם ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ּתֹוָרה  ַּגם 
ַמִּכיר  ְוֹלא  ִמְתַהֵּפְך  ְוהּוא  ָארְֹך,  ְוָזָקן  ָיֶפה  ּכֹוַבע  לֹו  ְוֵיׁש  ְפַראק 

ַּבּטֹובֹות ֶׁשָעׂשּו לֹו.

                                             

ּתֹו ִוׁשה ָה ְּבכןִַוכׁשַ
ְלַצֲעֵרנּו ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו ַּגם ֵּבין ַּבַעל ְוִאָּׁשה. ָהִאָּׁשה 
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עֹוָׂשה ִּבְׁשִביְלָך ָּכל ָּדָבר טֹוב, ְמַכֶּבֶסת, ְמַגֶהֶצת, ְמַגֶּדֶלת ֶאת ַהְיָלִדים, 
ְמַנָּקה ֶאת ַהַּבִית, ַּפַעם ַאַחת ִהיא ֹלא ָעְׂשָתה ֶאת ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה, 

ַאָּתה ָיָׁשר ּכֹוֵעס? 

ִסֵּפר ִלי ַאַחד ָהַרָּבִנים ִּבירּוָׁשַלִים – ִסּפּור ֶׁשָּקֶׁשה ְלַהֲאִמין ֶׁשְּמֻסָּפר 
ַעל ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות – ֶאָחד ֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו ָחַזר ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ְּבֵליל ַׁשָּבת, ָּכל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ָיֶפה, ַהֹּכל ְמֻסָּדר, ּכֹוסֹות ְקִריְסָטל 
ִעם ַיִין, ַהֹּכל ְמֻצְחָצח ְוָנִקי, ַהָּסָלִטים ַעל ַהֻּׁשְלָחן. הּוא ַמִּגיַע ְּכמֹו 
ַחַּית ֶטֶרף, ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְורֹוֶאה ֶׁשָחֵסר ַהָּסָלט ֶׁשהּוא אֹוֵהב, 
הּוא ָּתַפס ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוָהַפְך אֹותֹו ַעל ָּכל ְּתכּוָלתֹו, ֶהֱחִריב ֶאת ָּכל 
ַהַּׁשָּבת, ָלָּמה? ָהָיה ָחֵסר ָסָלט ֶאָחד. ָהַאְרֵיה ֶׁשל ֹנַח ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשִּיָּכֵנס 
ְלַגן ֵעֶדן ְלָפָניו, הּוא ַחָּיה ָרָעה, ֶזה ִטְבעֹו. ַאָּתה ָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה 
ּוִמְצֹות, ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש ְלִהְתַנֵהג ָּכָכה? ִאְׁשְּתָך ָטְרָחה, ִהְתַאְּמָצה, 
ַּתִּגיד  ִאם  ְוַגם  ֶׁשְּלָך?!  ַהָּסָלט  ֶאת  ֵאין  ִּכי  ָׁשֶוה  ֹלא  ְּכלּום  ִּבְּׁשָלה, 
ַהַּׁשָּבת,  ּוְלַהֲחִריב ֶאת  ֶזה ָלבֹוא  ִּבְׁשִביל  ְּבַכָּוָנה,  ָעְׂשָתה לֹו  ֶׁשִהיא 
ִלְכֹעס ְּבַׁשָּבת? ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? ְוהּוא ְּכִאּלּו ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. 
אֹו  ֵמַחָּיה,  ָּגרּוַע  יֹוֵתר  הּוא  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  הֹוֵפְך  ָסָלט  ֶׁשִּבְגַלל  ָאָדם 
ַמִּזיִקים,  ֹלא  ְוצֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ִטְבָעּה,  ֶזה  ָרָעה  ַחָּיה  ְודֹוֵמם.  ִמּצֹוֵמַח 
ַאָּתה ָהָאָדם ַהּכֹוֵעס ֵּכן ַמִּזיק. ְוֶזה ְּכֶׁשִהיא ָׁשְכָחה ָסָלט ֶאָחד, ָּתֵאר 
ִלְקֹרא  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ִּבְכָלל...  ֻׁשְלָחן  עֹוֶרֶכת  ָהְיָתה  ֹלא  ֶׁשִהיא  ְלָך 
ָעֶליָה ַקִּדיׁש. ְוָהָאָדם ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשַּמה ֶּׁשָעָׂשה ֶזה טֹוב: "ִהיא 
ָעְׂשָתה ִלי ְּבַכָּוָנה ְוִהיא ֹלא ׁשֹוַמַעת ִלי, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ַמְקִׁשיָבה". 
ַּבֲהָנָאה  ָיַדִים  ּוְמַחֵּכְך  ְוַהָּׂשָטן יֹוֵׁשב  ִמְתַמֵּלא ּוִמְתַמֵּלא,  ָהָאָדם  ְוָכְך 
ְואֹוֵמר: "ַהְּלַואי ֶׁשַרק ַיְמִׁשיְך ָּכָכה". ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ַמְנַּגל ּוְמַנְפְנִפים 
ּוְמַחֵּמם  ֵמַהַּצד  ְמַנְפֵנף  ַהָּׂשָטן  ָּכְך  ִיְבֲערּו,  ֶׁשַהֶּגָחִלים  ִּבְׁשִביל  ֲאִויר 
ֶאת אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּיְכַעס ְּבַׁשָּבת. ְּבִתּקּוֵני ַהֹּזַהר )תקונא תמניא וארבעין 
ְתַבֲערּו  ַעל "ֹלא  עֹוֵבר  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשּכֹוֵעס  ֶׁשָאָדם  ְמֹבָאר,  דף פה ע"א( 

ֵאׁש ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" )שמות לה, ג(, ְּכִאּלּו ִהְדִליק ֵאׁש 
ְּבַׁשָּבת, הּוא ִהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשל ַהֵּגיִהּנֹם ְוֶאת ָהֵאׁש ֶׁשּלֹו. זֹו ַהְנָהָגה 
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ֶׁשל ְּכפּוי טֹוָבה, ְּכֻדְגַמת ָהַאְרֵיה ֶׁשל ֹנַח. ְוֶזה ָהַרֲעיֹון ַהּמּוָסִרי ַהֵּׁשִני 
ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּור ֶׁשל ֹנַח ְוָהַאְרֵיה.

                                         

ְך ָּ ּּמ  ַ בֹודַ חה
ַרֲעיֹון ְׁשִליִׁשי ֶׁשִּנְלַמד ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה: ָהַאְרֵיה הּוא ֶמֶלְך ַהַחּיֹות, ַלֶּמֶלְך 
ַלְּזבּוב,  ַלִּג'יָרָפה,  ְמַאֵחר  ָהִייָת  ִאם  ַאֵחר.  ְּבַיַחס  ְלִהְתַיֵחס  ָצִריְך 
ַלִּזִּקית, ַלּׁשֹור, ַלָּנָחׁש, ֶזה ָהָיה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ֲאָבל ֹּפה ֵיׁש ֶמֶלְך ְוהּוא 
ֶמֶלְך ַהַחּיֹות, ְוָטעּות ֲהִכי ְקַטָּנה ַלֶּמֶלְך עֹוָלה ְּביֶֹקר. ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד 
ֶאת ַהֶּמֶלְך ַּכָּמה ָׁשִנים ְּבֶנֱאָמנּות, יֹום ֶאָחד ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ָטעּות ִנְגַמר 
ָמחּול!  ְּכבֹודֹו  ֵאין  ְּכבֹודֹו  ַעל  ֶׁשָּמַחל  ֶמֶלְך  ָמֶות,  ִּדין  ְּגַזר  ַהִּסּפּור, 
ָטִעיָת?  ֶמֶלְך,  ֵאֶצל  ָטֻעּיֹות  ֵאין  ֶמֶלְך,  ֶזה  ִּכי  ע"ב(,  לב  דף  )קידושין 

ְוֶזה ָהַאְרֵיה, ֶמֶלְך ַהַחּיֹות. ְוזֹו ָהְיָתה ַהְּטָעָנה ַעל ֹנַח, ֵאיְך  ְּתַׁשֵּלם! 
ֵהַעְזָּת ְלַהְעִּדיף ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַעל ָּפַני? 

ָטמּון ָּכאן ַרֲעיֹון מּוָסִרי ָּגדֹול. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ֲאִני ַהֶּמֶלְך 
ָּברּוְך  ַמְלכּותֹו:  ֶאת  ּוַמְזִּכיִרים  אֹוְמִרים  ָאנּו  ְּבָרָכה  ְּבָכל  ֶׁשָּלֶכם", 
ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם", ַחָּיִבים ְלַהְזִּכיר ֶאת ַמְלכּות ה', ָּכל 
ְוֶׁשּׁשֹוֵלט  ְּבָרָכה )ברכות דף יב ע"א(,  ֵאיָנּה  ַמְלכּות  ֶׁשֵאין ָּבּה  ְּבָרָכה 
ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְוַכָּמה ָטֻעּיֹות ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים? ִאם ֱאֹלִקים ָהָיה ְמַׁשֵּלם 
ְלֹנַח ַעל ָהִאחּור ָּבֲארּוָחה,  ָלנּו ַעל ָּכל ָטעּות ְּכמֹו ֶׁשָהַאְרֵיה ִׁשֵּלם 
ֶמֶלְך,  ֶׁשֲאִני  ַאף  ַעל  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  ְואֹוֵמר  ַמָּצֵבנּו?  ָהָיה  ֶמה 
ֲאִני מּוָכן ִלְמֹחל ָלֶכם, ִּכי ַעם ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ָּבַני, "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' 
ֱאֹלֵקיֶכם" )דברים יד, א(, ְוָאב ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו ְּכבֹודֹו ָמחּול )קידושין 
דף לב ע"א(, ֲאִני ֹלא ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ְּכמֹו ֶׁשָהַאְרֵיה ָעָׂשה ְלֹנַח, ֲאִני מֹוֵחל 

ְוסֹוֵלַח. ֲאָבל ִלְפָעִמים ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַנְּצִלים ֶאת ַרֲחֵמי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְוחֹוְׁשִבים: 'ִהֵּנה ֲאִני ְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְוֹלא קֹוֶרה ִלי ְּכלּום'. ְוהּוא הֹוֵלְך 
ְוחֹוֵטא ְועֹוֶׂשה ַמה ֶּׁשָּבא לֹו ְורֹוֶאה ֶׁשַהֹּכל טֹוב. ֵאיְך ָאַמר ִלי ֶאָחד: 
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"ֵאין ְּכמֹו ָהֱאֹלִקים ֶׁשִּלי, ְוהּוא אֹוֵהב אֹוִתי ֲאִפּלּו ִאם ֲאִני אֹוַכל ֲחִזיר 
ְּביֹום ִּכּפּור, ֶזה ָהֱאֹלִקים ֶׁשִּלי, ְוֹלא ָּבא ִלי ְלַקֵּים ִמְצוֹת", ַאַחר ָּכְך 
ְּכֶׁשִּנִּסיִתי ְלַהְסִּביר לֹו ַּכָּמה ֶׁשהּוא טֹוֶעה, הּוא ָאַמר ִלי: "ֹלא ָּבא ִלי 
ִלְׁשֹמַע אֹוְתָך!!!", ָקם ְוָהַלְך, הּוא ֹלא מּוָכן ִלְׁשֹמַע. אֹוֵמר ֱאֹלִקים 
)עיין מלאכי  מֹוָרִאי"  ַאֵּיה  ָאִני  ֶמֶלְך  ִאם  ְכבֹוִדי,  ַאֵּיה  ָאִני  ָאב  "ִאם 
ֵאין  ּתֹוֵקף,  הּוא  ָיָׁשר  ָהֲארּוָחה  ֶאת  לֹו  ֵאַחְרָּת  ֶמֶלְך?  ֶּזה  ַמה  ו(  א, 

ִמְׂשָחִקים. ַּכָּמה ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּנֻקּדֹות ַהָּללּו. 

                                        

ֹנַח.  ֶׁשִּקֵּבל  ַאַחת  ִמַּמָּכה  ָיְצאּו  מּוָסִרּיֹות  ַמְחָׁשבֹות  ַּכָּמה  ָלנּו  ֲהֵרי 
ְוִאם ָהָאָדם ִיְתַחֵּזק ֵמַהְּדָבִרים, ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִסָּבה ְרִביִעית ָלָמה 
ָהַאְרֵיה ָנַתן ְלֹנַח ֶאת ַהַּמָּכה? ְּכֵדי ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְלַמד ִמֶּזה מּוָסר ַהְׂשֵּכל 
ְוִנְתַחֵּזק ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרנּו. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ָלַדַעת 
ּוְלָהִבין ְקָצת, ְלַיֵּׁשר ּוְלֵהיִטיב ֶאת ְּדָרֵכינּו ִלְהיֹות עֹוְבֵדי ַהֵּׁשם, ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.


