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  ַהְלָׁשָנה ַלָּנאִצים  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵהמֹות  ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי  ְּכִפּיּות ַהּטֹוָבה ֵאֶצל ַעם 
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ַהְּזַמן  ְּפִתיַחת ַהְּסָפִרים ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה  ְּבַיַחס ְלִמְצֹות  ָלָּמה ַהּסֹוֵפר ַּגָּנב?  ֲחִׁשיבּות 

ַפייְנְׁשֵטיין.
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ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות  ַמּכֹות דצ”ך  ”ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול”  ַהְטָמַנת ָהָעְרָלה ֶּבָעָפר  ַהָּכַרת ַהּטֹוב 
ַלּדֹוֵמם  ְּגֻדַּלת ָהִר”י ִמיַגא”ׁש  ֵּבית ַהֶּמְרָחץ ֶׁשל ָהִרי”ף  ִּתּקּון ַהִּמּדֹות  ַהַּטַעם ֶׁשֹּלא 
ָידּון ֶאת אֹוֲהבֹו  ִסּפּוִרים ֵמַהַחִּיים  אֹוֵרַח טֹוב אֹו ָרע  ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלֶכֶלב  ִחּנּוְך 
ְיָלִדים  ָּדִוד ְוַאְבָׁשלֹום  ִׁשַּטת ִחּנּוְך  ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַלה’  הֹוָדָאה ַעל ַההֹוָדָאה  ּבֹוֵרא 

ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנם  ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִלְבֵני ֵּביתֹו.

148 ........................................................................... ָּפָרַׁשת ֹּבא - ֹּכַח ַמֲעֶׂשה ָקָטן
ְּגֻאַּלת עֹוָלִמים  ַעל ָמה ָׁשְמרּו ְּבִמְצַרִים?  ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר  ְׁשַעת ַהְּׁשָמד  ִהְתמֹוְדדּות 
ִעם ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר ָהָרע  ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת  ֲאִמיָרה ְלָנְכִרי  ָהֲאִריַז”ל ְוַהָּזָקן  ”ְוַאְּת ֵערֹם 
ְוֶעְרָיה”  ַהִּסָּבה ְלִקְטרּוג ַהָּׂשָטן  ֵנר ְועֹוד ֵנר  ַקָּבלֹות ִהְתַחְּזקּות  ֹלא ְלִהָּׁשֵאר ִּתינֹוק.

154 .................................................................. ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח - ַּפְרָנָסה ִמָּׁשַמִים 
  ַהֵּנס ַּבַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּׁשְמרּו  ְּתִחַּלת ַּדְרָּכם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה  ”ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם”
ְּגֻדַּלת ַהֲחזֹון ִאיׁש  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵמְך ֲעֵליֶכם?  ”ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה”  ְזָועֹות ִמְצַרִים 
 ָהְרָׁשִעים רֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ְּבִמְצַרִים  ַּדֲאגֹות ַּפְרָנָסה  ִצְנֶצֶנת ַהָּמן  ַּפְרָנַסת ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים  מֹוִציא ֵׁשם ָרע  ”ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִקים”  ”ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליָך?”  ַהְנָהגֹות ה’ 

ַּבַּפְרָנָסה  ׁשֹוֵחט ַחָּיב ִמּׁשּום ָמה?.

ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו - ַהִּלּמּוד ִמַּבֲעֵלי ַהַחִּיים............................................................ 166
ִמי ָהָיה ִיְתרֹו?  ַעד ַּכָּמה ַהּגֹוָזלֹות ְמַדִּדים?  מּוָסר ֵמַהּיֹוִנים  ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה  ַנַהג 
ַהּמֹוִנית ָהֲעָרִבי ְוַהֲחֵרִדים  ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֶמֶלְך ְלֶכֶלב  ַאל ְּתַחּכּו, ַּתְתִחילּו!  ִחּנּוְך ְיָלִדים 

 ֶמֶלְך – ֵאין ָעָליו ֶאָּלא ה’ ֱאֹלָקיו  ַמאן ַמְלֵכי? ַרָּבָנן!  ַאל ִּתְגנֹב ְקֵרִדיט.

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטית - ְזִהירּות, ַעֵּמי ָהָאֶרץ!..................................................... 174
ַהּקֹוִצים ְוַהָּגִדיׁש  ָלָּמה ַהַּצִּדיִקים ֶנֱעָנִׁשים?  ַרִּבי ְמַפְרֵנס ַרק ַאְבֵרִכים  ִמִּמי ַמִּגיָעה 
  ִּבְבֵני ְּבַרק ֵאין ִּפּגּוִעים  ַהַּמס ְלֶכֶתר ַהֶּמֶלְך  ַהֲחזֹון ִאיׁש ּוֶבן ּגּוְריֹון  ?ַהֻּפְרָענּות
ִׂשְנַאת ֲחֵרִדים  ָמָנה נֹוֶסֶפת ַּבִּלְוָיָתן  ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוֶהָעִׁשיר  ּבּורּות ְּבַכְׁשרּות  ַמְׁשִּגיַח 

ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּתְרִמית ַהְּגדֹוָלה  ְלַהְנִּגיׁש ֶאת ַהִּמְצֹות  ֵסֶפר ַחֵּיי ָאָדם  ְּתַלֵּמד ֲאֵחִרים.

ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה - ַהָּׂשָכר ַעל ֶהָעָמל................................................................ 183
ַהְּתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכן  ַמֲעַלת ִלּמּוד ְּבֵסֶפר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש  ַאְבֵני ַהחֶֹׁשן ִנְמנּו ַאֲחרֹונֹות 
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 ָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם ֲעֵמִלים  ֵיׁש ְּתרּומֹות ְוֵיׁש ְּתרּומֹות  ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ ְּבִמְצַות 
ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים.

187 ............................................................ ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה - ֵאיְך ִמְתַנֵהג ַמְנִהיג? 
"ְמֵחִני ָנא"  ֹלא ִלְהיֹות ַמְנִהיג  "ְוַאָּתה"  ִנְדֲחָתה ַהְּקָלָלה  ז' ַּבֲאָדר  ִמּלּוי ֵׁשם 
ֹמֶׁשה  ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה  ִניצֹוץ מֶֹׁשה  ַהְּכָלִבים ְוָהָאָדם  ָּדָתן ַוֲאִביָרם  "ַאל ֵּתֶפן 
ֶאל ִמְנָחָתם"  ַסְבָלנּות מֶֹׁשה  ּתֹוַרת מֶֹׁשה  ַהַּפַחד ֶׁשל ַהָּׂשָטן  ַהְמַצֶּוה ַהָּגדֹול  "ִאיׁש 

ָהֱאֹלִקים"  ֵסֶבל ָהַרְמָּב"ם  ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוַהַּכף ַהַחִּיים.

ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא - ַּתֲאַות ַהָּממֹון ְוַהְׁשָלכֹוֶתיָה.............................................. 197
  ַּתֲאַות ַהָּממֹון  ִחָּפזֹון ֵמַהָּׂשָטן  ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּקׁשֹות  ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ֶׁשל ַמַּתן ּתֹוָרה
"ָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות"  ַהְּבִדיָקה ַהּטֹוָבה  ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה  ַלֲעֹצר ְוַלְחׁשֹב  ּכֹוְלִלים 

ְואּוִניֶבְרִסיָטאֹות  ֵאין ֶהְסֵּבר ַלַּתֲאָוה  ִמְׂשַחק ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים  ַהֶּלַקח .

206 .............................................. ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל - ַהְקָרַבת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך
ֵיׁש ְּתרּוָמה ְוֵיׁש ְּתרּוָמה  ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ְוַהַּבַעל ְּתׁשּוָבה  ַהַּסָּבא ִנְרַצח ִּבְגַלל ַהֲחִזיר ְוַהֶּנֶכד 
אֹוֵכל ֲחִזיר  ַהּׁשֹוְדִדים ַהַּצִּדיִקים  ִיָּמחּו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך  ֹראׁש ָהִעיר ַהֶּגְרָמִני  ַמֲחַלת 

ַהַּקְמָצנּות.

213 .................................................... ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי - ַהָּזָהב ְוַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים
ֵּפרּוט ְמֻדָּיק ַּבַהְכָנסֹות  ַהִּמְׁשָּכן מּול ֵחְטא ָהֵעֶגל  ֲחָׁשד ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ְּבלֹוְמֵדי ּתֹוָרה 
  ֹחֶסר ַהַהֲעָרָכה  ֲהָנַאת ֶהָחִסיד  ַהֹּכַח ָהרּוָחִני  ?ָלָּמה ִנְבָרא ַהָּזָהב ָּבעֹוָלם  חֹוְׁשִדים
ְיִׁשיַבת ִמיר ַּבּׁשֹוָאה  ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני  ַּכָּמה ָׁשָוה ָׁשָעה ַאַחת ּתֹוָרה?.

ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא - ַרְעיֹונֹות ַּבָּקְרָּבנֹות.............................................................. 219
ֶׁשֹּלא  ַהַּטַעם    ָהָעם ְּכַלל  ַעל  ַאְחָריּות    ֶהָעִני ִרְגׁשֹות    ָּגֵזל ַּתֲערֶֹבת    ַוִּיְקָרא ֵסֶפר 
ְלַהְקִריב ְׂשֹאר  ַהַּטַעם ֶׁשֹּלא ְלַהְקִריב ְּדַבׁש  ”ֵע”ת ַלֲעׂשֹות”  ”ָּכל ֵחֶלב ַלה’”  ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ַּבְּׁשכּוָנה ַהְמֹפֶאֶרת  ּתֹוַכַחת ַהָּנִביא ַמְלָאִכי  ַהִּמְצֹות ָּבעֹוף ַהְמֻקְלָקל  ֲחִליָפה 
  ְזַמן ֶהָעִני  ָקְרַּבן ַחָּטאת ְלָעִני  ֲעֹון ִחּלּול ַהֵּׁשם  לּוָלב ָּפסּול ְוִלימֹון  ?אֹו ֶאְתרֹוג

ָהֹעֶנׁש ֶׁשל ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו  ַהֶּלַקח ֵמַהָּקְרָּבנֹות.

ָּפָרַׁשת ַצו–ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר - ַהְּגֵזָרה ְוַהּתֹוָרה............................................... 228
ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה  ִסּפּור ַהְּמִגָּלה  ִלּמּוד ְמָנחֹות ּדֹוֶחה ְּגֵזרֹות  ַהִחּיּוב ָהַעְצִמי ִלְכבֹוד ה’ 
 ְנָדָבה ְוַכָּפָרה  ְלָכל ָּדָבר ִסָּבה  ְלִהְתַחֵּנף ָלְרָׁשִעים  ָהָמן ָהֶעֶבד ֶׁשל ָמְרְּדַכי  ”ְוֹלא 

ָתמּותּו”.

235 ............................................. ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני - ִּׂשְמָחת ִּמְצָוה ְוִכְׁשלֹון ַהַּגֲאָוה
  ַהִּׂשְמָחה ְּבִמְצָוה  ֵּבאּור ַהִּסּבֹות  ִסּבֹות ִמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּוא  ִּדְקּדּוק ִעם ַהַּצִּדיִקים
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  ֹלא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָהַרב ֶׁשָּלֶכם  ַהְּבָעָיה ֶׁשל ֵיׁש”ּו  ַהָּגדֹול ֶׁשָּׁשַכח ֲהָלָכה  ַּגֲאָוה ַעְצִמית
ַיֲעֹקב ְקַלְצִקין ֶׁשִהְתַקְלֵקל  ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו  ֹלא הֹוְרִסים ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל 

ְלַקֵּים ּתֹוָרה  ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים  ”ַוִּיֹּדם ַאֲהרֹן”  ָהָאסֹון ְוִׁשְברֹו.

ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע - ַהִּבָּטחֹון ַהֻּמְחָלט.................................................................. 242
ָהָאֶרץ  ָכל  ”ְמֹלא    ַלַּׂשֲעָרה ַהְּדָאָגה    ַהּטֹוב ַהֻּׁשָּתף    ַהָּצַרַעת ַקָּבַלת  ֵסֶדר    ָצַרַעת
ְּכבֹודֹו”  ֲאָנִׁשים ְמֻדְמָיִנים  ֹלא ְלַצֵער ֶאת ַהּיֹוָנה  ַהְּדָאָגה ָלֲעָׂשִבים  ’ַהֵּוייז’ -  “ִהַּגְעָּת 

ַלַּיַעד”  ַהַּכָּוָנה ַהּטֹוָבה ְלַפְרָנָסה.

ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע - ְמִציאּות ַהּתֹוָרה.................................................................... 248
  ?ִמי ָאַמר ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח  ?ִמי ָקַבע ֶאת ְׁשמֹות ַהָּפָרִׁשּיֹות  ָּפָרִׁשּיֹות ַּתְזִריַע ְמֹצָרע
  ַהַּגָּנב ַהִּפֵּקַח  ?ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְגֹנב  ָעְצַמת ַהֲהָלָכה  ִאְסַּתַּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא
ַהַּגָּנב ֶהָחִסיד  ִׁשּנּוי ַהֶּטַבע ִּבְפִסיַקת ַהֲחָכִמים  חֹוֶלה ְטֵרָפה ֶׁשֶהֱאִריְך ָיִמים  ְמֹצָרע – 

ִּדין ְוֹלא ְמִציאּות  ”ַּתְזִריַע” – ִּדין ְוֹלא ְמִציאּות  ַחי אֹו ֵמת?.

ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות - ַהִהָּגיֹון ָהֱאֹלִקי............................................................. 256
ּבֶֹכה  ”ָהָעם    ֶׁשְּלָך...  ְוִאָּמא  ִאיׁש  ֵאֶׁשת    ֲעֵברֹות  ְמַגֶּלה  ַהִּדּבּור    ַּבֲעָריֹות?  ִהָּגיֹון 
  ִהְתּבֹוְללּות   ַלְּכִפיָרה ַהֶּדֶרְך    ?ַּבִּמְצֹות ִהָּגיֹון    ַהַּתֲאוֹות ִׁשְגעֹון    ”ְלִמְׁשְּפֹחָתיו
”ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם”  ַהַּסָּבא ֶׁשִּלי  ַהְּתִמימּות ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַּפּפּוְנָיא  ַהְמֻיָחדּות 
  הֹוָרָאה ְלַמֲחִזיִרים ִּבְתׁשּוָבה  ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל  ’ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’  ֶׁשל ַאְנֵׁשי ּפּוְמְּפִדיָתא

ִנְסיֹונֹות ַהַחִּיים.

ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשית - ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְהיֹות ֵּכאֹלִקים....................................... 266
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ    אֹוְתָך  ֵהִקיָאה  ָהָאֶרץ    ֵמָהָאֶרץ  ְיִריָדה    ִיְׂשָרֵאל”  ֵּבית  ָהַעִּמים  ”ְּכָכל 
ׁשֹוָנה...  ַהֵּׁשייח ָהֲעָרִבי ְוַהַחָּיִלים ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה  ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהְּכֵנִסָּיה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
 ַהֶהְבֵּדל ַּבְּתִפָּלה ֵּבין ְיהּוִדי ְלגֹוי  ְלָטאֵטא ֶאת ָהִרְצָּפה ִעם ַהָּזָקן  ְקֻדַּׁשת ֵמירֹון  ַרִּבי 
ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ְּבֵבית ְּכֶנֶסת  ֹלא אֹוֵהב ִלְהיֹות ֻמְגָּבל  ַמה הּוא ַחּנּון...  ַהַּגָּנב ְּבֵבית 
ֶהָחֵפץ ַחִּיים  ַהַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשָּמַחל  ַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג’י ְוַהְנָהָגתֹו ַהֻּמְפָלָאה  ֵאין ְּגבּול 

ַלִּמּדֹות ַהּטֹובֹות  ְצחֹוִקים ִעם ַהָּפִריץ.

276 ............................................................... ָּפָרַׁשת ֱאֹמר - ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה’
  ?יֹום ָהַעְצָמאּות ַחג אֹו ֵאֶבל  ִמְצַות ֻסָּכה  ?ְוִכי ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך  ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה
ִסּלּוק אֹור ה’  ”ה’ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי”  אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה  ֹלא ָצִריְך טֹובֹות  סֹוֵחר ַהַּסִּמים 

ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה  ִלּמּוד ְּגָמָרא ְּבֵסִמיָנִרים ִחּלֹוִנִּיים  ְקֻדַּׁשת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

ָּפָרַׁשת ְּבַהר - ַהֶּלַקח ִמִּמְצַות יֹוֵבל................................................................. 283
ִמְצַות ַהּיֹוֵבל  ַּכָּמה ַאָּתה ַמְׁשִקיַע ַּבַּבִית?  ַהַּבִית ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין  ְיֵמי ַהַּבֲחרּות ִויֵמי 
ַהִּזְקָנה  ֵיֶצר ָהָרע ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות  ַהִּסָּבה ֶׁשִּכְמַעט ְוֹלא ִנְכַּתב ֵסֶפר חֹובֹות ַהְּלָבבֹות  ָלָּמה 
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ִהְפִסיק ַהַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַׁש”ס?  ַהִּסָּבה ֶׁשִהְתַקְלֵקל ַהָּבחּור ַהְמֻצָּין  ִׁשְּנָנא ֲחטֹף ֶוֱאֹכל 
 ִסּיּום ַהַּׁש”ס ְּב -  35 ְׁשִנּיֹות.

ָּפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי - ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם.......................................................... 289
ֲעַמל ַהּתֹוָרה  ִטּיּול ְּבַגן ֵעֶדן  ָלָּמה ֹלא ֻהְזְּכרּו ַּבּתֹוָרה ַּגן ֵעֶדן ְוֵגיִהֹּנם?  ֶאְפָׁשרּות ְלִתּקּון 
 ַהִהְתַרְּפאּות ַהִּפְלִאית  ָאָדם ָּפגּום  ָהֵאָבִרים ָהרּוָחִנִּיים  ַהִּגיד ַהֶּנֱעָלם  ָמה ָרָאה 
ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז?  ָה’אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל’ ֵמַאְּפָטא רֹוֶאה ָּפרֹות  ָהַרב ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי רֹוֶאה 
ֵעז...  ֵאיְך ָלַדַעת ִאם ַהְּכִלי ָטבּול?  ְרִאַּית ‘ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין’  ’ַהַּבָּבא ֵמִאיר’ ְוֶהָחטּוף 
ַהֲהָנָחה    ְוַתְלִמידֹו  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ְּבַמֲעַקב  ַהִּגּלּוי    ַהַּמֲחלֹות  ְלָכל  ַהְּתרּוָפה    ִמּלֹוְנּדֹון 
ְּבִמְצֹות ֶׁשל ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול  ַהַחָּיל ַהְּיהּוִדי ַּבָּצָבא ַהֶּגְרָמִני  ַהָּמָסאז’ ְלַרִּבי ַחִּיים 

ַקְנֶיְבְסִקי.

ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר - סֹוד ַהִּׁשְפלּות ְוָהֲעָנָוה....................................................... 300
"ְּבִמְדַּבר ִסיַני"  ִמְכַּתב ֱאֹלִקים  "ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה"  ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלַמִים  ְמַדְּבִרים 
  ֲארּוַחת ּבֶֹקר ִעם ֲחתּוִלים  ָהַאְדמֹו"ר ִמּטֹוְלָנא אֹוֵהב ִּבְזיֹונֹות  !ָעֶליָך? ֹלא ְלִהְתַיֵחס
  ?ֵאיְך ִהְתַּפְרֵסם ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל  ַהְּזִכָּיה ַהְּגדֹוָלה  ָהַאְדמֹו"ר ִמְּזִוויל ְמַחֵּפׂש ִּבְזיֹונֹות

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ִּבְמקֹום ָהֲעָנָוה.

ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא - ַמֲעַלת ַהִּבְזיֹונֹות ..................................................................... 306
ִאָּׁשה סֹוָטה  ַטְכִסיס ַחָּנה ְלַקֵּבל ְיָלִדים  ַהִּבְזיֹונֹות -  ַהַּמְטֵּבַע ֲהִכי ָׁשֶוה  ְּכֵאִבים נֹוָרִאים 
ַּבֵּלָדה אֹו ִּבְזיֹונֹות?  ַהִּיּסּוִרים ַהּיֹוֵתר ֻמֲעָדִפים  ֵאיזֹו ְׁשִתיָקה טֹוָבה ַלּגּוף ְוַלְּנָׁשָמה  ָּדִוד 
ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה  ָהֲעֵברֹות מּול ַהִּבְזיֹונֹות  ֵאיְך זֹוִכים ַלֲאִריכּות ָיִמים?  ָהַרב 

ַּכּדּוִרי אֹוֵהב ִּבְזיֹונֹות  ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ְוָהִעּתֹוַנאי .

ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך - ַהִחּיּוִבים ְוַהֻחְמרֹות........................................................ 312
אֹו  ַּתְרַי"ג    ַמֲחִמיר ֹלא  ִמְּבִריְסק  ָהַרב    ֻחְמרֹות ִחּפּוׂש    חֹוֵטא ַהָּנִזיר    ֵׁשִני ֶּפַסח 
ָהָרע  ַהֵּיֶצר    ַהִּמיִניָמִלי ַהִחּיּוב    ְוֶזהּו ַאַחת  ִמְצָוה    ִּתְגַרע ֶּפן  ַּתְרַי"ד?  ַּבל ּתֹוִסיף 

ְמַׁשֶּנה ַּפְרצּוִפים.

317 ...................................................... ָּפָרַׁשת ְׁשַלח -  ַהְּכִפיָרה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר
ַהִּנִּסים ְוַהְּכִפיָרה  "ַאְך ַּבה' ַאל ִּתְמרֹדּו"  ַהְּכַנֲעִנים ְוָהֲעָמֵלִקים  ֲעָמֵלק = ָסֵפק  ִמי 
ֵהם ַהְּכַנֲעִנִּיים?  ’ִּתְכנּון ַהִּמְׁשָּפָחה’  ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבִגיל ֵמָאה  ַהִּתְכנּון ָהֱאֹלִקי  "ְוִכי 

ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל?".

ָּפָרַׁשת ֹקַרח - ָהאֹור ֶׁשַּבֹחֶׁשְך......................................................................... 325
ַהִּמְטַּפַחת ָהֲאבּוָדה  ֹקַרח ָיִריב ֲאִמִּתי  ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  "ִמְזמֹור ְלָאָסף"  ַהּסֹוף 
ֶׁשל ֹקַרח  ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַצֵחק  "ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך"  "ֵקץ ָׂשם ַלחֶֹׁשְך"  ְּפִסיעֹות 
ַהַחִּיים  "ְוַלחֶֹׁשְך ָקָרא ָלְיָלה"  "ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות"  ַהְיׁשּוָעה ִּבְבָעָיה  ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה 
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 ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים  ְנֵבָלה ִעם ִׁשַּנִים ָיפֹות  ָהרֹוֵדף ַהּמֹוִׁשיַע.

ָּפָרַׁשת ֻחַּקת - ִּבּטּול ַעְצִמי ............................................................................ 334
"ֻחַּקת ַהּתֹוָרה"  ְמִביִנים ַמּכֹות  ָלָמה ַאֲהֹרן ֶנֱעַנׁש?  ָלָמה ַאֲהֹרן ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְלִהָּכֵנס 
ָלָאֶרץ?  "ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן"  ָּכאן נֹוַלְדִּתי...  ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה  ְנִׂשיא ַהְּקִהָּלה ַהַּקְּפָדן, ְוסֹופֹו 
 ַהַחִּיים ְּבַמָּתָנה  ִּבּטּול ָה’ֲאִני’  ִהְׁשַּתְּדלּות ַהֻּמֶּתֶרת  ֲעֹון ִחּלּול ַהֵּׁשם  "ַוֲאִני ִקְרַבת 

ֱאֹלִקים".

ָּפָרַׁשת ָּבָלק - ָהֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה .................................................................. 343
ָּבָלק ּוִבְלָעם ַמֲאִמיִנים ֵּבאֹלִקים  ֵיׁש ֱאמּוָנה ְוֵיׁש ֱאמּוָנה  ֹחֶסר ִּבָּטחֹון  ַאל ִּתְהֶיה סּוס 

 ֲחמֹור ְמַדֵּבר ִעם ָאתֹון  ִּפּצּוִיים ְמֻנָּפִחים  ָהֱאמּוָנה ֶׁשִהִּציָלה  ִמְבַחן ָהֱאמּוָנה .

350 ................................................................. ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס - ְּדמּותֹו ֶׁשל ַמְנִהיג
ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ַעל ַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו  ְיהֹושַֻׁע ַמְמִׁשיְך מֶֹׁשה  ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה?  "ֲאֹדִני מֶֹׁשה 
ְׁשֵאָלה    "ְּבֶחֶסד ַחִּיים  "ְמַכְלֵּכל    ?ִהְתַּפַּלְלִּתי אֹו ֹלא   ְמַעְצְּבנֹות ְׁשֵאלֹות    "ְּכָלֵאם

ִּבְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה  ֵאין ְלָך ַעל ִמי ִלְסמְֹך  ְּבָׂשִרי אֹו ֲחָלִבי?.

357 ............................................................................ ָּפָרַׁשת ַמּטֹות - ַהֹּכַח ֶׁשְּבָך 
ְוָהַאְרֵיה  ַהַחי  ַהְכָרַעת ָהעֹוָלם  ֶּכֶלב    ?ָמה ְּכָבר ָעִׂשיִתי  "ַיֲעֶׂשה ַהֹּיֵצא ִמִּפיו   “ְּכָכל 
  ?ֵמֵהיָכן ָׁשַאב מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ִעְנְוָתנּותֹו  ִהְסטֹוְרַית ַעֵּמנּו  ְיִריַדת ַהּדֹורֹות  ַהֵּמת
  ִּתּקּון ָהֲעֹונֹות ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים  ֵייֵתי ְוָלא ַאֲחִמיֵנּה  ?ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים, ְוָאנּו

ֶהָאָרה ֲאִמִּתית  ִנּפּוץ ֵעֶגל ַהָּזָהב ַהּמֹוֶדְרִני  ָמה ִאְכַּפת ֵלאֹלִקים?.

366 .................................................................... ָּפָרַׁשת ַמְסֵעי - ַהֶּלַקח ֵמָהרֹוֵצַח 
  "ֲאֶׁשר ָמַׁשח אֹתֹו"  ְּתִפָּלה ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב  ַהִּניצֹוץ ַהְּיהּוִדי  ַהּשַֹׁחד  רֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג
ַרִּבי ֵמִאיר ִׂשְמָחה ְוִאיָסר ַהְרֵאל  ַהֶחְׁשּבֹון ַהְמֻדְקָּדק  ֶהְמֵׁשְך ַהֶחְׁשּבֹון ַהֻּמְפָלא  "ַעל ִּפי 

ה’ ַיֲחנּו".

ָּפָרַׁשת ְּדָבִרית - ֵעצֹות ְלַחִּיים טֹוִבים........................................................... 371
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים"  ַאֲהַבת ָהֲעָנָוה  ַּתֲאַות ַהַחִּיים  ְזִכיַרת ַהּבֹוֵרא ְוַהְׁשָּגָחתֹו  ַהְׁשָּגָחה 
ְּפָרִטית ְּבִסיִּביר  ֱאֹלִקים ְּבִסיִּביר  ֲעבֹוַדת ַחִּיים  ַהִאם ָלֶלֶכת ְלֵבית ִּדין?  ַהָּגאֹון 

ּוַבַעל ַהִּבָּטחֹון  ְיֵמי ַהִּזְקָנה.

ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּני - ַהּתֹוָרה ֻמְׁשֶלֶמת................................................................ 377
"ֹלא ֹתִספּו"  הֹוָסָפה ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים  ְּכִאּלּו ִמְצֹות  ַהֶּלַקח ֵמֵחְטא ַהְמַרְּגִלים  ַהֶּלַקח 
ֵמֲעֹון ְּפעֹור  'ִמְצֹות' ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות  "ַּכֲאֶׁשר ָּתִרי"ד"  עֹוד 'ִמְצֹות' ֶׁשָּכֵאֶּלה  ְּבִדיָקה 
ְּכֶׁשַּצַּלַחת    ּגֹוי ַמֲחֶׁשֶבת    ְּבָזָהב ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְּכִתיַבת    ַלִהְתַנְּדבּות ַהִּסָּבה    ַעְצִמית

יֹוֶלֶדת ְוַטַּבַעת ֵמָתה  ִמי ְמַזֵּיף ֶאת ְּדַבר ה'?  ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית.
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385 .............................................................. ָּפָרַׁשת ֵעֶקב - ֹּכַח ַהָּיִחיד )ְּדָרָׁשה א'(
  ֲעִׂשיִרי ֹקֶדׁש  ִאי"ׁש  "?ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש"  חֹוַבת ָהַאְחּדּות  ָיִחיד ְוַרִּבים
ָזָרה ַּבְּתִפָּלה  ִחּזּור ַּבְּתִפָּלה  ַאָּתה ֹלא ֶּבן ָאָדם  ָלָּמה ַהְּתִפּלֹות ֹלא  ֻחְמַרת ַמְחָׁשָבה 
  ָּבַרִּבים ַהְּפָסִלים  ְׂשֵרַפת    ְלָיִחיד ַהַהְבָטחֹות    ְׂשָמחֹות ְּבאּוַלם  ַהַּׁשְגִריר    ?ַנֲענֹות

ַהְׁשָּפַעת ַהָּיִחיד  ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק.

393 ........................................................... ָּפָרַׁשת ֵעֶקב - ַאֲהַבת ַהֵּׁשת )ְּדָרָׁשה ב'(
"ַוֲאֵהְבָך"  ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה  ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ְׂשרֹוִכים ַּבַּנֲעַלִים  ְמִסירּות ֶנֶפׁש מֹוִריָדה 
ְּגָׁשִמים  ַמֲעֵׂשה ַאְחָאב ְוֵאִלָּיהּו  ַהַּמְפְּתחֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבַיד ַהֵּׁשם  ָהִאיְנְסִטיְנְקט ַהָּקדֹוׁש 
 ַקָּנִאים ּפֹוְגִעים ּבֹו  סֹופֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ַהָּגאֹון  זֹוֵרַע ְצָדקֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות  'ַרע – 

ָּבִנים'  "ְּכִפי ִתְהֶיה".

ָּפָרַׁשת ְרֵאה - ִׁשעּור ַהִּטְרָחה ַלֲעִנִּיים............................................................ 403
ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה  ַנַהג ַהּמֹוִנית ְוָהַאְבֵרְך  ַמְפִחיד ִלְהיֹות ִחּלֹוִני  ִחּיּוב ַהְּצָדָקה  ַטֲעֵמי 
ַהּתֹוָרה  ִנְׁשְּבָרה ַהַּמְדֵרָגה  ֲהָסַרת ַהְּמִניעֹות ִּבְצָדָקה  ַמר עּוְקָבא ְוִאְׁשּתֹו  ִּגּלּוי ֵאִלָּיהּו 

ֶׁשִהְפִסיד ָהַרב  ֶהָעִׁשיר ַהִּמְתלֹוֵנן  ֵׁשֶבט ֵלִוי ֶׁשל ּדֹוֵרנּו.

411 ....................................................... ָּפָרַׁשת ֹׁשְפִטית - ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּום
ִחּיּוב ַהֲעָמַדת ַּדָּיִנים  ָהַרב ַקֶרִליץ ְוַהָּׁשֵכן  ָאסּור ְלַפֵחד ַּבִּמְלָחָמה  ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַרְך  'ָּכל ַהָּכבֹוד ְלַצַה"ל?'  ַהַהָּצָגה ֶׁשֹּלא ִנְגְמָרה  ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים  ִמְלֶחֶמת 
  ַעְצִמית ְּבִדיָקה    עֹוְזרֹו ִאְלָמֵלא הקב"ה    ְּברּוָחִנּיּות ֵמהקב"ה  ֶעְזָרה    ִּכּפּור יֹום 

ַהֻּדְגָמא ֵמָהַרְמַח"ל .

419 ................................................. ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא - ַהְנָהגֹות ְּבֵקרּוב ְרחֹוִקים
  ֻּדְגָמא ִאיִׁשית  !ַאל ַּתְחִליט ַלֲאֵחִרים  ֲהָׁשַבת ַהְּנָׁשָמה ַהְּיהּוִדית  ִמְלֶחֶמת ַהַחִּיים
ַהְנָהַגת ַרִּבי ַחִּיים חּוִרי ִּבְקִהָּלתֹו  ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה  "ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעוֹן"  ִּבּטּול ָהָרצֹון 
ָהִאיִׁשי  ִאּלּו ְיַדְעִּתיו ֱהִייִתיו  ַרֲחִמים ְלֹלא ּתֹוָרה -  ֻחְרָּבן  ַרֲחִמים ֻמְגָזִמים ַעל ַּבֲעֵלי 

ַחִּיים  ָהַרב ָוואְזֶנר ְוַהֶּכֶתר ִמְּנָיר.

426 .............................................................. ָּפָרַׁשת ִּכי ָתֹבא - ּתֹוָכחֹות ּוְקָללֹות
ּתֹוָכחֹות ּוְקָללֹות  ַהְחָזָקה ַוֲהָקַמת ַהּתֹוָרה  ַהִּתּקּון ַהּמֹוִעיל ְּביֹוֵתר ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה  ִמי 

ִּבְכַלל ָהָארּור ַהּנֹוָרא?  ַׂשְחָקן ְּבִמְצֹות  'ַהַּצִּדיק' ָהָרָׁשע  ֲעֵׂשה ְּדָבִרים ְלֵׁשם ּפֹוֲעָלם.

431 ....................................................................... ָּפָרַׁשת ִנָּצִבית - ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה
ָזָהב"  "ֲאֶׁשר  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  ַרֵּבנּו  "ֱאֹלֵהי  ָהַאֲחרֹון ֶׁשל מֶֹׁשה  יֹומֹו    ַהְבָטַחת ַהּדֹורֹות
ִעָּמֶהם"  ַלֲעֹבד ֶאת ָהֱאֶמת ֶּבֱאֶמת  ִמְסיֹוֵנִרים ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים  ְוַאל ֵיבֹוׁש ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים 
ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם  "ֹאִתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך"  ְּבָמה ָאסּור ִלְהיֹות ָעָנו?  "ַּכֵּבד ֶאת 

ה' ֵמהֹוֶנָך".
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך - ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְוִגּלּוי ַהֵּׁשם......................................................... 437
ַׁשַּבת ׁשּוָבה  ַּתְכִלית ַהְּתׁשּוָבה  ֶהְסֵּתר ָּפִנים  ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה  "ֵעת ָצָרה ִהיא 
ְלַיֲעקֹב"  ֲאִמיַרת ְסִליחֹות ְּבַׁשָּבת  ִּגּלּוי ְּכבֹוד ה'  ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה  ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא 

ַאָּתה  ֵׁשׁש ִמְצֹות ְּתִמיִדּיֹות  ִרְוֵחי ַהּבֹוֵטַח  ַהֹּכל ָּתלּוי ִּבְרצֹון ה'.

443 .................................................. ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו - "ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך" 
ּבֶֹׁשת  "ָלנּו    "ְּבִפיֶהם "ַוְיַפּתּוהּו    ַּכָּלה ֲעלּוָבה    ַהּתֹוֵכָחה   ?ִסּפּוִרים ֵסֶפר  ַהַּתַנ"ְך 
  "ַּבִּמְדָּבר ַאֲחַרי  ִסיַני  "ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך"?  "ֶלְכֵּתְך  ְּבַהר  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך    "ַהָּפִנים

"ֲהֹלא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך".

ָּפָרַׁשת ְוֹזאת ַהְּבָרָנה - ִמי ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו?.............................................. 450
ִאיׁש ָהֱאֹלִקים  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד ָקדֹוׁש?  ְּפֵני ֹמֶׁשה  ַהִּסָּבה ְלַגְדלּות מֶֹׁשה ַרֵּבנּו  ַרִּבי 
  ?ֵאילּו ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים מֹוִעיִלים  ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחם – ֵאין ֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק  ֲעִקיָבא

"ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה"  ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה.
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ם לֹו  ָראׁשּות ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן ׁשליט"א, ׂשָ ם" ּבְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִאְרּגּון "ּבְ
ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם.  ֲהדּות ּבָ ָרה ֶעְליֹוָנה ֶאת ֲהָפַצת ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ְלַמּטָ

ֲהדּות,  ָכל ִעְנְיֵני ַהּיַ עּוִרים ְוַהְרָצאֹות ּבְ ִעילּויֹות ָהִאְרּגּון: ְמִסיַרת ׁשִ ין ּפְ ּבֵ
ְזָקִקים, הֹוָצַאת ְסָפִרים ְועֹוד. ים, ֲעָזָרה ַלּנִ ֲהָקַמת מֹוְסדֹות ּתֹוָרִנּיִ

ְוַרב  יו"ר  ׁשליט"א  ֲחלֹון  ּכַ ֶאְפַרִים  ָהַרב  ל  ׁשֶ ֶזה,  יחֹות  ׂשִ ֵסֶפר  ם  ּגַ
ּוְלִזּכּוי  ֵמַעְפָרא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלָאְקָמא  ְמֻיֶחֶדת,  הֹוָצָאה  ּבְ יֹוֵצא  ָהִאְרּגּון 

ים. ָהַרּבִ

ֶזה,  ֵסֶפר  ִחּבּור  ּבְ ֶדׁש,  ַהּקֹ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהעֹוְסִקים  ִנים  ָהַרּבָ ְלֹכל  ְנָבֵרְך 
ּתֹוָרה  תּובֹות ּבַ ָרכֹות ַהּכְ ָכל ַהּבְ ְרכּו ּבְ ְתּבָ ּיִ ִעילּות ָהִאְרּגּון, ׁשֶ ָאר ּפְ ּוִבׁשְ

יל ּתֹוָרה ּוְלֶהֱאִדיָרה. ְוִיְזּכּו ְלַהְגּדִ

ים. יק ּוְלָהִפיץ ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִמְצָוה ְלַהְעּתִ

ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו  "ִויִהי 
ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו".

ִתיָחה  ְבֵרי ּפְ ּדִ
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ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית
ִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה

ַהִּמָּלה ְּבֵראִׁשית

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַמְתִחיִלים ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית. ֵיׁש ָּדָבר ְמֻיָחד ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית, חּוץ ִמָּכל 
ֶאת  ֵיׁש  ְוכּו',  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ָהָאָדם  יֹוֵדַע  ָּכְך  ֶׁשִּמּתֹוְך  ַּבְּבִריָאה,  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְּדָבִרים 
ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשאֹוֵמר, ֶׁשָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ְרמּוזֹות ַּבִּמָּלה "ְּבֵראִׁשית". 
ִמִּויְלָנא:  ַהָּגאֹון  ַהֵּבן?", ָאַמר לֹו  ִּפְדיֹון  ִמְצַות  ְוָׁשַאל אֹותֹו, "ֵהיָכן ְרמּוָזה  ִהִּגיַע ָאָדם 
"ְּבֵראִׁשי"ת" ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ֵּב'ן ִר'אׁשֹון ַא'ַחר ְׁש'ֹלִׁשים י'וֹם ִּת'ְפֶּדה. ִהִּגיַע עֹוד ָאָדם 
ּוְׁשָאלֹו: "ֵהיָכן ְרמּוָזה ִמְצַות ִמיָלה?" ֵהִׁשיב ַהָּגאֹון: "ְּבֵראִׁשי"ת" ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ַּב'ר' )ֵּבן( 
ַא'ַחר ְׁש'מֹוָנה ָי'ִמים ָּת'מּול )עיין פנינים משלחן הגר"א פרשת בראשית א, א(. ֶזה ַמה ֶּׁשֵּיׁש 
ְּבָיֵדנּו. ֲאִני ִּביֵמי ָחְרִּפי ִלְפֵני ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ְּבֵעֶרְך, ִחַּפְׂשִּתי ְלִהְתַקֵּדם ַהְלָאה ִעם ִּדְבֵרי 
ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ְוִלְראֹות ִאם ֶּבֱאֶמת ִנְמָצא ֶאת ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ּוְלַאַחר ִעּיּון ַּבְּסָפִרים 
ִנְרֶאה ֶׁשָּכל ַהֲהָלכֹות ְוַהְּסָפִרים, ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְוַהְנָהגֹות, ֵּפרּוִׁשים ַוֲאִפּלּו ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה 
ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י, ַהֹּכל ִנְרָמז ַּבִּמָּלה ְּבֵראִׁשית. ִקַּבְצִּתי ְוָאַסְפִּתי אֹוָתם, ְוהֹוַסְפִּתי עֹוד 
ְרָמִזים ִמֶּׁשִּלי, ָּכְך ֶׁשִהְתַוֵּסף ֶאְצִלי ַהְרֵּבה ֹחֶמר, אּוַלי ַּכָּמה ְמאֹות ְרָמִזים, ַרק ַעל ַהִּמָּלה 

"ְּבֵראִׁשית". 



ְרָמִזית נֹוָסִפית

ּוֶבֱאֶמת ָמה ָהִעְנָין ָּבֶזה? ָלָמה ָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשַהֹּכל ָרמּוז ַּדְוָקא ַּבִּמָּלה 'ְּבֵראִׁשית', 
ָלָּמה ֹלא ְּבָכל ְׁשָאר ַהִּמִּלים ַּבּתֹוָרה? ֶאָּלא ֶׁשָּיַדע ְוִהִּכיר ַהָּגאֹון, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכאן ְּבִמָּלה זֹו 
ֳאָפִנים ׁשֹוִנים ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל ָהְרָמִזים. ִאם ַהּיֹום ִנַּקח ַמְחֵׁשב ְוַנְכִניס לֹו ִמָּלה 
ֶׁשַעל ָיָדּה ְנַקֵּבל ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ִּדיִנים ׁשֹוִנים, ְנַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשִהִּכיר 

ָּבֶהם ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא. 

ַּכָּמה  ְועֹוד  ִּבְסָפָריו,  ָּבֶזה  ְרָמִזים  ָעָׂשה  ַזַצ"ל  ַאּבּוְחֵציָרה  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֶׁשַּגם  ָרִאיִתי 
ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ְסֻגַּלת ַהּתֹוָרה ּוְרָמֶזיָה ַהִּנְפָלִאים. 
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ִמֶּנֶגד, ָאְמרּו ַלָּגאֹון ִמִּויְלָנא, ַמה ֶּזה ַהֻּמָּׂשג ַהֶּזה ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ְוֶׁשֵאין ָלּה סֹוף 
ְוכּו'? )עיין עירובין דף כא ע"א ובמפרשים שם(, ָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא: ַרק ַּבְּפִסיק ֶׁשל ָהאֹות 
ב' ַּבִּמָּלה "ְּבֵראִׁשית", ְרמּוִזים ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֶׁשָהיּו ְוֶׁשִּיְהיּו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם )עיין 
ְוִנְצִחּיּות  ְוֶזהּו ָחְכַמת  ספרא דצניעותא פרק ה וביתר ביאור בספר אות חיים ארלנגר סימן טז(. 

ַהּתֹוָרה. ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַקָּבָלה ָיכֹול ִלְראֹות ֵאיְך ְּבָכל אֹות ֵיׁש סֹוד ֶׁשָּטמּון. ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ַעל 
ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות ֻסָּכה )פרק ד הלכה ב( ּכֹוֵתב, ֶׁשֵּיׁש ְקֻדָּׁשה ָּבאֹוִתּיֹות ָהִעְבִרּיֹות ֶׁשֲאִפּלּו 
ִאם  ִלְׁשֹאל:  רֹוֶצה  ַאָּתה  ְלֻדְגָמא,  ָאסּור.  ִלּמּוד  ְלֹצֶרְך  ֻּדְגָמא  ִּבְׁשִביל  ָּבֶהם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּבִניִתי ֻסָּכה ְּבצּוָרה ֶׁשל ָהאֹות ב', ִהיא ְּכֵׁשָרה אֹו ֹלא, ַאל ִּתְׁשַּתֵּמׁש ַּבֻּדְגָמא ֶׁשל אֹוִתּיֹות 
ַהֹּקֶדׁש, ֶאָּלא ִּתְמָצא ֵאיזֹו אֹות לֹוֲעִזית ֶׁשּדֹוָמה ָלֶזה ְוִתְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה. ֲחַז"ל ֶׁשֻהְצְרכּו ְלָכְך, 

ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבאֹוִתּיֹות ְיָוִנּיֹות )עירובין דף נה ע"א ועוד(. 



ְרָמִזית ְּבאֹוִתּיֹות ָהא-ב

ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )דף קד עמוד א( ְמִביָאה ֶׁשַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ָהיּו ּדֹוְרִׁשים 
ֶאת אֹוִתּיֹות ָהא' - ב' ִּבְרָמִזים: ַא'ֵּלף ִּב'יָנה, ְּג'ֹמל ַּד'ִּלים, ה' ו' ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלָך,  ּוֵמיִט'יב  ְוַח'ן אֹוְתָך,  ָז'ן אֹוְתָך,   – ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֵּכן  ַאָּתה עֹוֶׂשה  ְוִאם  הּוא, 

ְוַאָּתה ְמַקֵּבל ְי'ֻרָּׁשה ְוֶכ'ֶתר ָל'עֹוָלם ַהָּבא. 

ַמה  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ְלָמָׁשל,  ָהאֹוִתּיֹות.  ְּכִתיַבת  ְּבֶעֶצם  סֹוד  ֵיׁש  ֲאָבל 
הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  הּוא  ְּבָיֵדנּו  ֶׁשֵּיׁש  ָקדֹוׁש  ֲהִכי  ַהֵּׁשם  ַהּיֹום,  ַמִּכיִרים  ֶּׁשֲאַנְחנּו 
ְוֵׁשם ַאְדנּות ֶזהּו ַרק ִּכּנּוי. ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ַּגם ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם )זוהר 
ַהִּמְׁשָנה  פרשת פנחס דף רל ע"א(. ַהּיֹום ָאסּור לֹוַמר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבאֹוִתּיֹוָתיו, ָּכְך אֹוֶמֶרת 

ְּבַסְנֶהְדִרין )דף צ עמוד א(: ַההֹוֶגה ֶאת ַהֵּׁשם ְּבאֹוִתּיֹוָתיו ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָלֵכן 
ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַּב"ְּלֵׁשם ִיחּוד" אֹות י' ְּבאֹות ה' ְּבאֹות ו' ְואֹות ה'. 

ִנְרֶאה ַּכָּמה ְרָמִזים ָיִפים ְּבֵׁשם ה' ָּברּוְך הּוא. ֵׁשם ֲהָוָי"ה הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש. 
ָהאֹות ֶׁשרֹוֶמֶזת ַעל ה' ִמָּכל ָהֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָהאֹוִתּיֹות ִהיא ָהאֹות א', ֶׁשֶּזהּו ֶאָחד, ְוִהיא 
ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשְּכֶנֶגד ַא'ּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשהּוא ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד. ַהּיֹום ַמה ֶּׁשָּנֲהגּו 
ִלְרׁשֹם ה' אֹו ד' ִּבְמקֹום ֵׁשם ה',' ְוֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשרֹוְׁשִמים י', ֵהם אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵחֶלק ִמֵּׁשם 
ַהְּבִחינֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִמָּכל  ַאְדנּות, ַאְך ָהאֹות א' ִהיא ָהרֹוֶמֶזת  ֲהָוָי"ה אֹו 

)בעש"ט על התורה פרשת בראשית אות כב(. 

י'  ָּבֶאְמַצע,  ו'  ָאֶלף?  ָהאֹות  ֶאת  ּכֹוְתִבים  ֵאיְך  נֹוָסף.  ַרֲעיֹון  ָּבֶזה  ָאְמרּו  ַהְמֻקָּבִלית 
ְלַמְעָלה ְוי' ְלַמָּטה, ַּכָּמה ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיה? י' ו'  י' ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש, ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
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הּוא )ספר סודי רזיי חלק א אות א(. 

ֶרֶמז נֹוָסף: ִאם ְנַחֵּׁשב ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאת ָהאֹות א' ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה – א' ל' ף', ַיֲעֶלה ָלנּו ֵמָאה 
ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ֶׁשִּנְכָּתב 111 )טללי אורות פרשת יתרו כ, ב, עמוד שד(, ְורֹוֵמז ָּבֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ִּתְׁשַּתֶּנה  ְוֹלא  ִמְׁשַּתֶּנה,  ֹלא  הּוא  ֶּבָעִתיד,  ְוֶאָחד  ַּבהֶֹוה,  ֶאָחד  ֶּבָעָבר,  ֶאָחד  הּוא  ָּברּוְך 
ְּכָבר ֹלא, ֱאמּוָנה  ְוַעְכָׁשו  ֶאָחד  ָהָיה  ַּפַעם  ָּכֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים אּוַלי  ֵיׁש  ַאְחּדּותֹו ְלעֹוָלם. 
ַּבִּׁשּלּוׁש ָחס ְוָׁשלֹום ְוָכל ַהְּׁשֻטּיֹות ָהֵאֶּלה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. ֶאָחד ָיִחיד 
ּוְמֻיָחד. ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָּכְך יֹוֵצא ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ְּבַעְצָמן ְּכֶׁשֵהן ְּכתּובֹות ְּבצּוָרה 
ְמֻסֶּיֶמת, ֵהן רֹוְמזֹות ַּגם ֵּכן ַעל ִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשְּלָכל אֹות ֵיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה 
ַּבּתֹוָרה  ּבֹו  ִלְקִריָאה  ָּפסּול  הּוא  ַאַחת  אֹות  ַרק  ֲאִפּלּו  ּבֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶׁשָּלּה. 
ְּבִצּבּור )ב"י או"ח סימן קנג משם הריב"ש סימן רפה, וע"ע באו"ח סימן קמג סעיף ד(, ִמֵּכיָון ֶׁשְּבָכל 

אֹות ֵיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ָּכל ַהֵּסֶפר. 



ֲעָמֵלק ַּבּתֹוָרה

ָּכל ַהְּבִריָאה ָּבָאה ִמֹּכַח ַהּתֹוָרה, ְּדִאְסַּתַּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא )זוהר פרשת תרומה 
דף קסא ע"א(, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ְוָלֵכן ַוַּדאי ֶׁשָּכל 

ֵחֶלק ַּבּתֹוָרה ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ָהאֹות ֲהִכי ְקַטָּנה ַּבּתֹוָרה 
ַהֵּסֶפר  ֲעַדִין  ַּבּתֹוָרה  ֲעָמֵלק  ַהִּמָּלה  ֲחֵסָרה  "ִאם  ָׁשַאל:  ֶאָחד  ָאָדם  ַהֹּכל.  ַעל  ַמְׁשִּפיָעה 
ָּפסּול? ֲהֵרי ֵיׁש ִמְצָוה "ָמֹחה ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" ְוֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲעָמֵלק ִיְהֶיה 

ֵחֶלק ֵמַהּתֹוָרה?". 

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ָּכל ִמיֵני ִסיָמִנים ַלֻּסְגיֹות ַהִּנְלָמדֹות, ִּכי ָאז ָלְמדּו ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְּבַעל ֶּפה ְוָהיּו עֹוִׂשים ִסיָמִנים ְלִזָּכרֹון )עירובין דף נד ע"ב(, ָראֵׁשי ֵּתבֹות אֹו ָּכל 
ִמיֵני ִמִּלים. ֵיׁש ַּבְּגָמָרא ְּבָבָבא ָּבְתָרא )דף מ עמוד ב( ִסיָמן ְמֻיָחד 'ֲעָמֵל"ק ִסיָמן' ֶׁשהּוא 
ַק'ְּבָלן.  ל'ֹוֵקַח,  ַמ'ְלֶוה,  ָע'ֵרב,  ָׁשם:  ַהִּנְלָמִדים  ְוַהּנֹוְׂשִאים  ַהֻּסְגיֹות  ֶׁשל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַהַּיְעֵּב"ץ ׁשֹוֵאל ַעל ַהָּמקֹום, ֵאיְך ִהְכִניסּו ֶאת ֲעָמֵלק ְלתֹוְך ַהּתֹוָרה? ָמה, ֹלא ָמְצאּו ַמֶּׁשהּו 
ְּבִדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ֶׁשָהָיה  ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֵּיׁש  ֲעָמֵלק! ַעד   ְמִחַּית  ִמְצַות  ֲהֵרי ֵיׁש ָלנּו  ַאֵחר? 
ִמְנָהג ֶׁשּכֹוְתִבים 'ֲעָמֵלק' ַעל ֻסְלַית ַהַּנַעל ּומֹוִחים אֹותֹו ַּבֲהִליָכָתם )עיין קב הישר סימן 
צב ובבן איש חי שנה ראשונה פרשת תצוה הלכות פורים סעיף כ(, אֹו ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ְּכִמין ֻּבָּבה 

ְּבצּוַרת ָהָמן ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ֲעָמֵלק ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתּה )אורחות חיים חלק א הלכות מגלה ופורים 
סעיף מב וע"ע ברמ"א או"ח סימן תרצ סעיף יז(. ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ִּבְׁשִביל ָמה ִלְכֹּתב ּוְלַהְזִּכיר 

ֵׁשם ֲעָמֵלק ְוָאז ִלְמֹחק אֹותֹו? יֹוֵתר טֹוב ֶׁשֹּלא ִלְכֹּתב אֹותֹו ִמְּלַכְּתִחָּלה! ֶמה ָהָיה ָׁשֶוה, 
ְלָהִביא ֶאת ִהיְטֶלר ְוַלֲהֹרג אֹותֹו, אֹו ֹלא ְלָהִביא אֹותֹו ִּבְכָלל? ֵיׁש ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ַּבָּדָבר, 
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ְוַאַחת ֵמֵהן ִהיא ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ֲהִכי ָרחֹוק ְוָטֵמא ֶׁשֵּיׁש, ֶׁשֹּלא יֹוֵנק ֵמַהּתֹוָרה 
ְוַהְּקֻדָּׁשה )אור החיים פרשת חקת פרק יט פסוק ב, ועיין במאור ושמש פרשת פנחס(; ֵּכיָון ֶׁשָּכל 
ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה ְוַהֶּׁשֶקר ֵאין ָלֶהם ֹּכַח ֵמַעְצָמם ִּכי ֵהם ֶׁשֶקר, ְוַלֶּׁשֶקר ֵאין ַרְגַלִים, ְּדִׁשְקָרא 
ָלא ָקֵאי )שבת דף קד ע"א( - ַהֶּׁשֶקר ֹלא עֹוֵמד, ָלֵכן ֵהם ַחָּיִבים ִלְׁשֹאב ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשָּלֶהם 
ֶׁשְּלָך  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ָאְמרּו:  ֲחַז"ל  ָלֵכן  ַהּתֹוָרה.  ֹּכַח  ָהֱאֶמת,  ִמֹּכַח 
ַּתְכִניס ּבֹו ְקָצת ֱאֶמת )רש"י פרשת שלח פרק יג פסוק כא, וע"ע בסוטה דף לה ע"א(, ְוזֹו ַהִּסָּבה 

ֶׁשּכֹוְתִבים ֵׁשם ָהָמן ַוֲעָמֵלק ִלְרָגִעים ִמְסָּפר ְוׁשּוב מֹוֲחִקים אֹוָתם. 



ָהֱאֶמת ֶׁשְּבתֹוְך ַהֶּׁשֶקר 

ָהָיה ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּׁשַאל, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַׁשְּבִחים ָאָדם 
ְמֻסָּים ְואֹוְמִרים "ָהַרב ַהָּגאֹון" ְוכּו', ַוֲאָנִׁשים ַמֲאִמיִנים ָלֶהם, ֲהֵרי ֵאין ָּבֶזה ֲאִפּלּו ְקָצת 
ֱאֶמת? ָּבא ֶאָחד ְוָעָנה לֹו: "ַהֵחֶלק ֶׁשל ָהֱאֶמת ֶזה ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָּבא ַּבּסֹוף ַאֲחֵרי ָּכל 

אֹוָתם ַהֵּתאּוִרים ָהֵאֶּלה, ַהֵּׁשם ַהְּפָרִטי הּוא ֲאִמִּתי". 

ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ַרֲעיֹון ֵמֵעין ֶזה. ֵיׁש ָּבחּור ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשָהָיה ַהַּבְטָלן ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה, אֹוֵכל, 
ׁשֹוֶתה, ָיֵׁשן, ֹלא לֹוֵמד ִמָּלה. ִּפְתאֹום ְּכֶׁשהּוא ִמְתַחֵּתן ֻּכָּלם ְמַהְּלִלים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים: 
"ֶהָחָתן ֶׁשָּלנּו ֵאיֶזה ִעּלּוי, ֵאיֶזה ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֵאיֶזה ָּגאֹון ַּבּתֹוָרה". ַהֶּבְנָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ֲאִפּלּו 
ֵמֵאיֶזה ַצד ּפֹוְתִחים ֶאת ַהְּגָמָרא, ְוֵאיֶזה ְׁשָבִחים הּוא ְמַקֵּבל. "ֵאיֶזה ַצִּדיק, ֵאיֶזה ְּתִפּלֹות, 
ְּכֶׁשהּוא ִהְתַּפֵּלל ֻּכָּלם ָהיּו ּבֹוִכים", ָׁשְכחּו ְלַהְזִּכיר ֶׁשֵהם ָּבכּו ִמֶּמּנּו ִּכי הּוא ָהָיה ַמְפִריַע 
ְלֻכָּלם. ּוְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ִמָּכאן ְוַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדָׁשה, ַעל ַהִּמּדֹות ֶׁשּלֹו ְוֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּפק 

ְּבמּוָעט, ּוָמה ֶּבֱאֶמת? ְּכֶׁשָהָיה לֹוֵקַח ְּבִלי ְרׁשּות ָהָיה לֹוֵקַח ַרק ְקָצת ְוֹלא ֶאת ַהֹּכל. 

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָׁשֲאלּו ַרִּבים ְוטֹוִבים, ֲהֵרי ִעם ָּכל ַהְּׁשָבִחים ֶׁשאֹוְמִרים ַעל ֶהָחָתן, ַאָּתה 
חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ְלָך ֹּפה ֶאת ָהַרב עֹוַבְדָיה אֹו ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ַהָּבא, ָאז ֵאיֹפה ֵהם ֶנֱעָלִמים 
ִּפְתאֹום ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה? ְלִפי ֶזה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָלנּו ַהּיֹום ְרָבבֹות ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה, 
ַהֶּזה,  ַלֶּׁשֶקר  ַיֲאִמין  ִמי  ָנכֹון,  ָּדָבר ֹלא  ְוׁשּום  ְׁשָבִחים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ֻּכָּלם?  ֵאיֹפה ֵהם 
ֲהֵרי סֹוף ַהֶּׁשֶקר ְלִהְתַּגּלֹות, ָמה עֹוִׂשים? ִּבְׁשִביל ֶזה אֹוְמִרים ֵאיֶזה ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבַמֲהַלְך 
ְסעּוַדת ֶהָחָתן, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְקָצת ִּדְבֵרי ֱאֶמת ֶׁשַּיֲחִזיקּו ֶאת ָּכל ַהְּׁשָקִרים ֶׁשֹּיאְמרּו ַאַחר ָּכְך.



ַׁשֲחרּוִרּיּות ַהְּׁשִניָנה

ָאז ָּכְך ַּגם ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה, ֵהם ַחָּיִבים ִלְׁשֹאב ֹּכַח ֵמַהֹּׁשֶרׁש ַהָּגדֹול ֶׁשּזֹו ַהּתֹוָרה. ּומּוָבא 
ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים )עיין בזוה"ח שיר השירים דף פה ע"ב ובמתומ"ד עמוד ריב, ובזוהר הרקיע 
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להאריז"ל סו"פ ויקהל( ַעל ַהָּפסּוק "ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש" )שיר 

ֵמֲחַמת  ַהֻּטְמָאה  ֹּכחֹות  ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשּזֹו  ֶׁשַהַּמְלכּות  ו(  א,  השירים 

ֲעֹונֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְיכֹוִלים אֹוָתם ַהֹּכחֹות ַלֲעלֹות ְוִלְׁשֹאב ִמֶּמָּנה ֹּכַח, ְוָאז ִהיא ַמֲחִׁשיָכה 
ַהֻּטְמָאה, ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָכה ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם: "ֲאִני ְׁשֹחָרה  ֶאת ַעְצָמּה ּוַמְרָאה ָלֶהם ְלֹכחֹות 

ְוֵאין ִלי ֲאִפּלּו ֵאיְך ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצִמי, ַּתַעְזבּו אֹוִתי". 



ָהרֹוֵצַח ֶׁשאֹוֵמר ַקִּדיׁש 

ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו, ֶׁשַהֻּטְמָאה ׁשֹוֶאֶבת ַּגם ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת ֶזה ַּגם ֵאֶצל ָהָאָדם. 
ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ִליאֹור ְּגַלֶזר ֶׁשִּיְחֶיה, ֶׁשִּסֵּפר ֶׁשִהְזִמינּו אֹותֹו ִלְהיֹות ַחָּזן ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים 
ְּבֵאיֶזה ָמקֹום. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלָׁשם ָרָאה ֶאָחד ַהר ָאָדם, ְּכמֹו ַהְּנִפיִלים ֶׁשל ַּפַעם, ְוהּוא אֹוֵמר 
ֶאת ָּכל ַהַּקִּדיִׁשים ַּבְּתִפָּלה ְוצֹוֵעק אֹוָתם, ֶאת ַהַּקִּדיִׁשים ֶׁשל ַהַחָּזן, ַקִּדיׁש ָיתֹום, ַקִּדיׁש 
ְּדַרָּבָנן ֶׁשְּלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַהֹּכל הּוא אֹוֵמר. ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה ָּבא ָהִאיׁש, ָלַחץ לֹו ֶאת ַהָּיד 
ְוָאַמר לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ּתֹוָדה ַעל ַהְּתִפּלֹות, ִרַּגְׁשָּת אֹוִתי". ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב ְּגַלֶזר: "ָמה 
ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ַעל  ַהַּקִּדיִׁשים  "ֶזה  ָהִאיׁש:  ָאַמר לֹו אֹותֹו  ַהַּקִּדיִׁשים?"  ִעם  ֶׁשְּלָך  ָהִעְנָין 
ָהיּו  ְוִהִּגיַע ָלֶהם ֵהם ֹלא  ַּבֶּכֶלא,  ָהִייִתי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ַהַחִּיים...  ְּבַמֲהַלְך  ִחַּסְלִּתי  ֶׁשֲאִני 
ְוַגם עֹוֵׂשה  ַההֹוֵרג  ַּגם  ְּבֶעֶצם  ְנָׁשָמה". הּוא  ֲעִלַּית  ְצִריִכים  ֵהם  ִמְסֵּכִנים  ֲאָבל  ְּבֵסֶדר, 
ַהַּקִּדיׁש, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם. ָהַרב ְּגַלֶזר ָאַמר לֹו: "ּתֹוָדה ַרָּבה, ִּתְהֶיה ָּבִריא" ּוָבַרח ִמָּׁשם ִלְפֵני 
ֶׁשַּגם הּוא ִיְהֶיה עֹוד ֶאָחד ֵמַהַּקִּדיִׁשים ֶׁשּלֹו. ַּבַהְנָהָגה ֶׁשּלֹו ֵיׁש ַּגם ֵּכן ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 

ֶׁשַהֻּטְמָאה ְמַחֶּפֶׂשת ְלִהָּתלֹות ְּבַמֶּׁשהּו ָקדֹוׁש ְלֶהְמֵׁשְך ַהִּקּיּום ֶׁשָּלּה. 



ַהִּמְצֹות ֶׁשל ָהָרָׁשע

ַּבְּסָפִרית ַהְּקדֹוִׁשים ָּכתּוב )רבנו האר"י בספר הליקוטים דף פח עמוד א( ֶׁשָאָדם ֶׁשהּוא ָרָׁשע 
ְּכֶׁשֵאין לֹו ִמָּמה  ִּכי  ֹּכַח,  ִמֶּמּנּו  ִליֹנק  ְּכֵדי  ִמְצֹות,  ָהָרע נֹוֵתן לֹו ַלֲעׂשֹות  ַהֵּיֶצר  ְוָטֵמא, 

ִליֹנק ֵאין לֹו ֹּכַח. 



ֶׁשַפע ַהַּצִּדיק

ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׁשַפע, ֶׁשְּמקֹור ַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו הּוא ֹלא ֵמַהּתֹוָרה. 
"ָּכל  א(,  עמוד  פו  )דף  ּוְבֻחִּלין  ב(  עמוד  יז  )דף  ִּבְבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו  ֶּׁשֲחַז"ל  ַמה  ְוֶזה 
ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  ֲחרּוִבים  ְּבַקב  לֹו  ַּדי  ְּבִני  ַוֲחִניָנא  ְּבִני,  ֲחִניָנא  ִּבְׁשִביל  ִנּזֹון  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם 
ֲחִניָנא  ֵמַרִּבי  ַהֶּׁשַפע  ְמַקְּבִלים ֶאת  ָּבֶזה? ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  ַהַּכָּוָנה  ְלֶעֶרב ַׁשָּבת". ָמה 
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- ֵמַהַּצִּדיק, ְוַהַּצִּדיק ְלַעְצמֹו ֹלא ַמְׁשִאיר ְּכלּום ְונֹוֵתן ֶאת ַהֹּכל ָלֲאֵחִרים. ֲהֵרי ֶׁשַהֹּכל 
ְוֶאת ֶזה ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת, ֵמֵאיֹפה  ִנּזֹוִנים ֵמַהּתֹוָרה, ֵמַהַּצִּדיִקים, ִמָּמקֹור ָטהֹור. 
ִלְׁשֹאב ֶאת ֹּכַח ַהַחּיּות ֶׁשל ָהָאָדם - ַרק ֵמַהּתֹוָרה, ַמְרֶּבה ּתֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים )אבות פ"ב 

מ"ז(.  



ְסֻגּלֹות ַּבּתֹוָרה ְוַגְדלּוָתּה

ַּבְּגָמָרא  מּוָבא  ַּבּתֹוָרה.  ַהֹּכל  ֶאת  ְוֵיׁש  ִויׁשּועֹות,  ְסֻגּלֹות  ְמַחְּפִׂשים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
ִּבְבָרכֹות )דף ח ע"א( ָּכל ַהּקֹוֵרא ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו. 
ַוַּדאי ֶׁשַּגם ֶאת  ָיָמיו  ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו? ֲהֵרי ִאם ַאָּתה ַמֲאִריְך ֶאת  ַהַּכָּוָנה  ְוׁשֹוֲאִלים: ָמה 
ְׁשנֹוָתיו! ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָּכל ָּכְך ֵּכיף ַּבַחִּיים, ֶׁשַהָּיִמים ֶׁשּלֹו ִיְהיּו יֹוֵתר ֲאֻרִּכים, 
ִיְהיּו לֹו ֲהָנאֹות, ֶׁשל ָיִמים ְׁשֵלִמים ַוֲאֻרִּכים )מתוקים מדבש סימן א סעיף ב(. ִּבְמֻיָחד ַעְכָׁשו 
ֶׁשל  ְּבָעְמָקּה  ְלִהָּכֵנס  ּוְלַהְתִחיל  ָלבֹוא  ִעְנָין  ֵיׁש  ְּבֵראִׁשית,  ֵסֶפר  ַמְתִחיִלים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ְוֵאין  ִויסֹוִדית,  ִנְצִחית  ִהיא  ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּטמּון ַּבּתֹוָרה. ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוְלַגּלֹות ֶאת ָּכל  ּתֹוָרה, 
ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוָעְצָמָתּה.  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֶאת  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  סֹוִפית 
טֹוב ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ַעל ַהָּפסּוק "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" )תהילים יט, ח( ֶׁשַּכָּמה 
ֶׁשָעְמלּו ָּבּה ְוָלְמדּו אֹוָתּה ְוָחְפרּו ָּבּה, ֲעַדִין ֹלא ִּגּלּו ֶאת ָּכל ְסָתֶריָה ְוסֹודֹוֶתיָה, ִמֵּכיָון 
ֶׁשִהיא ִנְׁשֲאָרה ְׁשֵלָמה )בעש"ט על התורה פרשת ואתחנן אות כט(. ְוַכָּמה ֶׁשָהָאָדם ִיְהֶיה ָּגדֹול 
ָּכָכה ַהּתֹוָרה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּקיף ֶאת ַהּתֹוָרה. ָהַרְמָּב"ם ַּבַהְקָּדָמה ְלֵפרּוׁש 
ַהִּמְׁשָניֹות ּכֹוֵתב, "ֹלא ַּבִּנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו ֵמַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס ַעל 
ֻּבְריֹו". ְוֶזה ָהַרְמָּב"ם, ִלְפֵני ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכָכה אֹוֵמר, ְלָהִבין ֶאת ַהֹּכל 
ַעל ֻּבְריֹו ִאי ֶאְפָׁשר, ִּכי ֶזה ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל, "ֲאָנא ַנְפִׁשי ְּכַתִבית ְיַהִבית" )שבת דף קה 
ע"א(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֲאִני ֶאת ַעְצִמי ִהְכַנְסִּתי ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים 

ַרּבֹוֵתינּו )הרמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה, ומהרח"ו בשערי הקדושה חלק א סוף שער ד( ֶׁשָּכל 
אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ֵחֶלק ִמְּׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 'ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין' ְּכֶׁשָהיּו 
ָּבִאים ִלְׁשֹאל אֹותֹו ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֶׁשִּיְרֶאה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ַּבַעל ֶׁשָּבַרח ֵמִאְׁשּתֹו, 
אֹו ַּגָּנב ֶׁשֹּלא מֹוְצִאים אֹותֹו ְוַכּדֹוֶמה, ָיָׁשר ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּסֶפר ֶׁשְּלָפָניו ְואֹוֵמר: "ִהֵּנה 
הּוא ִנְמָצא ָׁשם ַּבַּבִית ַהֶּזה", ְוהּוא ִהְסִּביר ֶׁשֶאת אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָּגַנז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
בספר  )עיין  סֹופֹו  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ֶזה  ְּבאֹור  ִלְראֹות  זֹוֶכה  ּוְכֶׁשּלֹוֵמד  ַּבּתֹוָרה,  הּוא 
תולדות יעקב יוסף פרשת ויצא עמוד פט ובספר באר החסידות עמוד 36(. ָּכל ָהאֹור ְוָכל ַהֶּׁשַפע 

ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ְוָכל ַהְּסֻגּלֹות ְוַהְּבָרכֹות, ַהֹּכל ִנְמָצא ַּבּתֹוָרה. ָּפׁשּוט ֵׁשב ְוִתְלַמד. 
ֵסֶפר  ְלַהִּכיר ֶאת  זֹוֶכה  ְלַהִּכיר ֶאת ַהּתֹוָרה,  זֹוֶכה  ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה,  ָלֶׁשֶבת  ֶׁשּזֹוֶכה  ָאָדם 
ַהְּסָפִרים ֶׁשהּוא ַהֵּסֶפר ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלם, ֶׁשָּבּה ֵיׁש ֶאת ָּכל ַהַּתְׁשִּתית ְוַהִּבּסּוס ֶׁשל ָהעֹוָלם 
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ַהֶּזה. ְוָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. ֲאָבל ָמה? ָצִריְך ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה 
ְזֻכּיֹות ִּבְׁשִביל ְלַהִּגיַע ָלֶזה, ִּכי ַהֵּיֶצר ָהָרע אֹוֵמר ָלָאָדם: ַקח ֶאת ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 
ַרק ֹלא ֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ָלָּמה? ִּכי ַהְּגָמָרא ְּבִקּדּוִׁשין )דף ל עמוד ב(, ְוַגם ְּבֻסָּכה )דף נב 
ע"ב( ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמַהּתֹוָרה הּוא ִמְתּפֹוֵצץ, ֶזה ַמה ֶּׁשהֹוֵרג אֹותֹו. ָלֵכן הּוא ַיִּציַע 

ְלָך ַהֹּכל, ֵלְך ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסד, ֵלְך ַּתֲעֶׂשה ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ֵלְך ִּתְתרֹם, ַּתִּציל ְוַתֲעֶׂשה, ֲאָבל 
ִלְּמדּונּו ֲחַז"ל ֶׁשָּגדֹול ַּתְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות )מגילה דף טז ע"ב(. ְוֶזה ַהָּדָבר 

ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָלָאָדם.



ָּגדֹול ַּתְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות

ְּבִעְנָיי ֶזה ַהֲחַת"ם סֹוֵפר )על התורה פרשת ויקרא על הפסוק "והקריבו בני אהרן", וע"ע בט"ז 
ְנָפׁשֹות,  ֵמַהָּצַלת  ָּגדֹול  יֹוֵתר  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ַהֵּפרּוׁש  ָמה  ׁשֹוֵאל,  סק"ו(  רנא  סימן  יו"ד 

ֲהֵרי ְּבֶעֶצם ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ְוַהָּצַלת ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה? ּוְמָבֵאר, ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא 
ֶׁשָאָדם ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ֲחׁשּוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָיִביא לֹו ִמְקִרים ֶׁשל ַהָּצַלת ְנָפׁשֹות 
ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ִאם ְּבֵעיֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ֹלא 
ָּכל ָּכְך ֲחׁשּוָבה ְמַזְּמִנים לֹו ָּכל ִמיֵני ִמְצֹות, ְוַאָּתה רֹוֶאה ֵאיְך ָּכל ֶרַגע קֹוְרִאים לֹו, ּבֹוא 
ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסד, ּבֹוא ַּתֲעֶׂשה ִמְצָוה. ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַּמִּציִעים ְלָך ָּכל ַהְּזַמן ִמְצֹות ָּכֵאֶּלה 
ְנִדירֹות ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתֲעֹזב ֶאת ַהִּלּמּוד, ַּכִּנְרֶאה ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך ֹלא ַמְסִּפיק ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵני 
ה', ֶזה ָּדָבר ַמְפִחיד. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: ִאם ָּבַטְלָּת ֵיׁש ְלָך ְּבֵטִלים ַהְרֵּבה ְּכֶנְגֶּדָך 

)אבות פ"ד מ"י(. 



ָהעֶֹמק ֶׁשַּבּתֹוָרה

ִמָּדה  ִּבְקֵנה  ִנְמֶּדֶדת ֹלא  ְוָעְמָקּה ֶׁשִהיא  ְּבִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה  ְוַהַּמְפִליא  ַהַּמְדִהים  ַהָּדָבר 
ֱאנֹוִׁשי ִּבְכָלל. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשאֹוָתּה ַהְּגָמָרא ֶׁשּלֹוֵמד ְּגדֹול 
ַהּדֹור, ַאֲחֵרי ֶׁשָחַזר ָעֶליָה ֵמאֹות אֹו ַאְלֵפי ְּפָעִמים, ַּגם ֶיֶלד ֶׁשַּמְתִחיל ְּבִכָּתה ג' אֹו ד' 
ָּדָבר  ֵמִבין  ְוהּוא  ֶאָחד  ָּדָבר  ֵמִבין  ֶאָּלא הּוא  ַהְּגָמָרא?  ֶאת אֹוָתּה  ְּבִדּיּוק  לֹוֵמד  ִלְלֹמד 
ַאֵחר, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָעֹמק, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול. ַהָּפסּוק אֹותֹו ָּפסּוק, ְוָכל ֶאָחד ֵמִבין ַמֶּׁשהּו 

ׁשֹוֶנה, ֹעֶמק ׁשֹוֶנה. 

ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשְּלַדְעּתֹו, ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַהְרֵהר ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִלְפֵני ִּבְרכֹות 
ַהּתֹוָרה )ביאור הגר"א על שו"ע או"ח סימן מז סעיף ד(, ּוְבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ָאַמר ְלַתְלִמידֹו ר' 
ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין, ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ַּבֹּבֶקר ָעלּו ִלי ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים  )2260( ֵּפרּוִׁשים 
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ַעל ַהָּפסּוק: "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב" )במדבר יג, יז(, ִעְנַין ַהָּפסּוק ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָׁשַלח ֶאת ַהְמַרְּגִלים 
ָלֶלֶכת ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ, ְוהֹוָרה ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשֵּיְלכּו ָּבּה. ְוַלָּגאֹון ָעלּו ַאְלַּפִים ָמאַתִים 
ָיֹכְלִּתי  ֵאֶּלה  ִמָּכל  ֶאָחד  "ֶׁשְּבֵפרּוׁש  ְלַתְלִמיָדיו  ְוָאַמר  ֶזה.  ָּפסּוק  ַעל  ֵּפרּוִׁשים  ְוִׁשִּׁשים 
ִלְראֹות ָּכל ֹּכחֹות ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָּבעֹוָלם" -  ְוַהָּדָבר הּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול, ֵאיֶזה ֹמַח ְּגאֹוִני 
ֶזה, ָאָדם ֶׁשּקֹוֵלט ְּבַבת ַאַחת ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים! ֶזה ֹלא ֶׁשהּוא ָיַׁשב ַעְכָׁשו 
ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִלְכֹּתב ֶאת ָּכל ֶזה - ִהְמִׁשיְך ְוָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא, ַוֲאִני, ֶׁשֹּלא ָרִציִתי ִלְׁשֹּכַח 
ֶאת אֹוָתם ֵּפרּוִׁשים, ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ְלַסֵּדר אֹוָתם ָּבֹראׁש, ּוִמָּׁשַמִים ָראּו ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֶנֶגד 
ְּפַסק ַהֲהָלָכה ֶׁשִּלי, ְוָׁשַכְחִּתי ֶאת ֻּכָּלם. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶהֱחִזיר לֹו אֹוָתם ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ַאֶחֶרת, ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ָעלּו לֹו ָּבֹראׁש ָּכל ַהֵּפרּוִׁשים ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה, ְוֹלא 
ָחַׁשב ַעל ֶזה ְוָׁשַקע ַּבְּתִפָּלה, ּוְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָּכל ַהֵּפרּוִׁשים ָחְזרּו ֵאָליו ְּכֻמָּנִחים ְּבֻקְפָסא 

)כתר ראש בסופו ובספר בדידי הוה עובדא פרק כז עמוד תסו(. 

ַּגת ַהּיֹום עֹוֶלה ַלֲאָנִׁשים ֵּפרּוִׁשים ַעל "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב", ֵאיֹפה ְלַטֵּיל ְלֵהיָכן ָלֶלֶכת, ֵנֵלְך 
ַלֶּנֶגב, ֵנֵרד ְלָׁשם, ַנֲעֶׂשה ֶאת ַהָּקָיאִקים, ֵנֵלְך ָלַרֶּכֶבל, אּוַלי ִנְׂשֹּכר ֵאיזֹו ִּדיַרת ֹנֶפׁש, ֲאָבל 

ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב" ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ַל"ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב" ֶׁשָּלֶהם.

ֲאָבל ַמה ֶּׁשָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵעל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ִמֶּמּנּו הּוא ֵּכיַצד ָאָדם ַמִּגיַע ְלֶיַדע ָּכֶזה? 
ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ֶזה, ֶזה ִנְרֶאה ָלנּו ָהזּוי, ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים ַעל 
ָׁשֹלׁש ִמִּלים "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב", ָמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָּבֶזה? ִנִּסיָת ְּבִגיַמְטִרָּיה, ִהְצַלְחָּת 
ִלְמֹצא ְׁשֹלָׁשה ֵּפרּוִׁשים. ִנִּסיָת ֹּפה ָוָׁשם, ִהְצַלְחָּת ְלָגֵרד עֹוד ֵאיֶזה ֲחִמִּׁשים ֵּפרּוִׁשים, ֲאָבל 
ֵאיְך ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים? ּוֶבֱאֶמת ֲחַז"ל ַעְצָמם ְּכָבר ְמָבֲאִרים 
ְואֹוְמִרים ֶׁשַעל ַהּתֹוָרה ֶנֱאַמר "ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין" )מגילה דף ו עמוד ב( - ִאם ַאָּתה 
ִמְתַיֵּגַע ְוָעֵמל ַּבּתֹוָרה, ַאָּתה ִּתְמָצא ְמִציאֹות, ִמָּׁשַמִים ִיְׁשְלחּו ְלָך ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ֶׁשֹּלא 

ָהִייָת ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶהם ְלַבד. 

ֵיׁש ִסּפּור ּדֹוֶמה ָלֶזה ַעל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָהָיה לֹו ָיאְרַצייט ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשּלֹו, 
ְוהּוא ִהִּגיַע ָלַאְזָּכָרה, ּוָפָנה ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ְוָאַמר לֹו: ַּתִּגיד ִלי ֵאיֶזה ָּפסּוק ֶׁשַאָּתה 
רֹוֶצה ֵמַהַּתַּנ"ְך ַוֲאִני ֶאְדֹרׁש ָעָליו", ַהַּתְלִמיד ָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע 
ל ַחי ָרצֹון" )תהילים קמה, טז(. ֻּכָּלם יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ַּבְּתִפָּלה עֹוד  ְלכׇ
ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵאיְך ֻּכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהָּיַדִים, רֹוִצים ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה. – ֶּדֶרְך 
ַאַּגב, ַּבֵּסֶפר עֹוד יֹוֵסף ַחי )פרשת ראה על הפסוק "כי פתח תפתח" עמוד צה( ֵמִביא ִסּפּור ַעל 
ֶזה, ֶׁשָהָיה ַּפַעם ָעִׁשיר ַקְמָצן, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ְצָדָקה ָהָיה ָיָׁשר אֹוֵמר, 
ֹלא ָצִריְך, ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם, ֲאִני ַּגם ָאצּום ִאם ִּתְרצּו, ַרק ֹלא ֶּכֶסף. ָהָיה ֵאיֶזה ָעִני 
ִּפֵּקַח ֶׁשָעַקב ַאֲחָריו, ְוָרָאה ֶׁשְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ַלָּפסּוק "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" הּוא ּפֹוֵרׂש ֶאת ָיָדיו 
ְּבצּוָרה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה, ֶהָעִׁשיר ֶהֱאִמין ֶׁשּזֹו ַהְּסֻגָּלה ֶׁשּנֹוֶתֶנת ֶאת ַהֶּׁשַפע. יֹום ֶאָחד ִמָּיד 
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ְּכֶׁשָעָׂשה ֶהָעִׁשיר "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" ָרץ ֵאָליו ֶהָעִני ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְצָדָקה, ְוָאַמר לֹו: "ִאם 
ַאָּתה ֹלא ִּתֵּתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִיֵּתן ְלָך". ֶהָעִׁשיר ָׁשַמע ָּכָכה, ָּפַחד ַעל ַעְצמֹו 
ְוָנַתן לֹו. –  ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך ֻמָּכר, ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָעָליו? ְוַהֶּבן 
ִאיׁש ַחי, ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַהָּפסּוק "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" ֶנֱעַמד ְוָאַמר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֵּפרּוִׁשים ַעל 

ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֵּתֶכף ּוִמָּיד )בהקדמה לספר בניהו בשבחי הגאון המחבר עמוד 3(. 



ְּכָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק

ֶזה ְּבֶעֶצם ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה ְּבָאבֹות )פרק ו משנה א(, ֶׁשָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, 
ַנֲעֶׂשה ְּכָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק. ַּתְחשֹׁב, ָאָדם הֹוֵלְך ַלָּנָהר ּוְמַמֵּלא ַּבְקּבּוק, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא 
ֶּג'ִריָקן, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא ֶאת ָהֶרֶכב ֶׁשּלֹו, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא ַמָּׂשִאית, ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה הּוא 

לֹוֵקַח הּוא ֹלא ֶהֱחִסיר ְּכלּום. 

ְמַסְּפִרית ַעל ַהָּגאֹון ר' יֹוֵסף רֹוִז'ין ָהרֹוָגצ'ֹוֶבר, ֶׁשָהיּו לֹו ִיּסּוִרים נֹוָרִאִּיים ְּבַׁשָּבת, ִּכי 
ְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְכֹּתב ְוהּוא ֹלא ָיֹכל ְלַרֵּכז ּוְלַצְמֵצם ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּלֹו ְּבָדָבר ֶאָחד, ֵּכיָון 
ֶׁשָּכל ַהָּׁשבּוַע ְּכֶׁשָעלּו ְּבֹראׁשֹו ָּכל אֹוָתם ְמקֹורֹות ְוַרְעיֹונֹות ְּבַבת ַאַחת, הּוא ָהָיה ָיכֹול 
ְלַצְמֵצם ּוְלַעֵּדן אֹוָתם ִּבְכִתיָבתֹו, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְכֹּתב, ָאז ָּכל ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ָהָיה ְּכמֹו 
ַהר ַּגַעׁש, ַהֹּכל ָהָיה ִמְתַעְרֵּבב לֹו ָּבֹראׁש ְוַנֲעֶׂשה ְּכָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, ַמְתִחיל ְּבָדָבר ֶאָחד 
ּוַמְמִׁשיְך ִמּנֹוֵׂשא ְלנֹוֵׂשא )הרוגצ'ובי עמוד 180(. ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשַּמִּכיר ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו, 
הּוא אֹוֵמר ֶזה ֹלא ֹמַח ֶזה ַמְחֵׁשב, הּוא ֵמִביא ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְמקֹורֹות ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים, 
ְּכִאּלּו ִהְכַנְסָּת קֹוד ַלַּמְחֵׁשב ְוהּוא ֵמִביא ְלָך ֶאת ָּכל ַהְּמקֹורֹות ַּבָּדָבר, ְוֶזה ְּבִלי ְסָפִרים. 
ַוֲחָכִמים  ְּגדֹוִלים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ַהִּנְצִחּיּות  זֹו  ּפֹוֵסק,  ֶׁשֵאינֹו  ְּכָנָהר  ַנֲעֶׂשה 

ַוֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה ֲעַדִין ֵהם ֹלא ִהִּגיעּו ָלַעְמקּות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

ֶׁשְּמַסֵּים  ָאָדם  ָּבּה.  ְׂשֵמִחים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַמְרִאים  ֲאַנְחנּו  ּתֹוָרה  ְּבִׂשְמַחת  ָלָּמה  ַהִּסָּבה  זֹו 
ִעם  רֹוְקִדים  ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה  ֶׁשִּסֵּים.  ַהֵּסֶפר  ִעם  ִהְסטֹוְרָיה ֹלא רֹוֵקד  ֶחְׁשּבֹון אֹו  ֵסֶפר 
ַהֵּסֶפר, ְלַהְראֹות ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרה ִּכְׁשָאר ָחְכמֹות, ֶאָּלא ִהיא ָחְכָמה ֱאֹלִקית ֶׁשִּמֶּמָּנה ַמִּגיַע 

ָּכל ַהֶּׁשַפע ָּבעֹוָלם. 



ִרּקּוִדית ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה

ֵמִביא,  )סוכות עמוד תסד הערה יא בשם השלמי ציבור דף רצד ע"ב(,  ֲחזֹון עֹוַבְדָיה  ַּבֵּסֶפר 
ֶׁשִּמי ֶׁשָּׂשֵמַח ַּבּתֹוָרה, ִיְזֶּכה ֶׁשָּכל ָּבָניו ִיְהיּו ַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוֵיְלכּו ְּבֶדֶרְך ה'. 
ֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשּזֹו ֹלא ַרק ְסֻגָּלה, ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות: ְּכֶׁשַהֶּיֶלד רֹוֶאה ֶאת ַאָּבא ֶׁשּלֹו רֹוֵקד 
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ְוָׂשֵמַח ַּבּתֹוָרה, הּוא ֵמִבין ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ְוָהֲאִמִּתי, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ִנְכָנס ַלֲחֻתָּנה ְורֹוֶאה 
ָאָדם  ִּתְרֶאה  ִאם  ֶּבָחָתן.  ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵמִבין?  ִמָּיד  ַאָּתה  ָמה  ִמֻּכָּלם,  יֹוֵתר  ֶׁשרֹוֵקד  ִמיֶׁשהּו 
ַּבֲחֻתָּנה ֶׁשָּכל ַהְּזַמן יֹוֵׁשב ַּבַּצד, ֹלא רֹוֵקד ְוֹלא ְּכלּום, ִּתַּגׁש ְוִתְׁשַאל אֹותֹו "ִמי ַאָּתה? 
ֵמֵאיֶזה ַצד ַאָּתה? ִמַּצד ֶהָחָתן אֹו ַהַּכָּלה?" הּוא ַיֲעֶנה ְלָך: "ֲאִני ִהַּגְעִּתי ִמַּצד ָהעֹוף...!" 
ִּתְׁשַאל אֹותֹו: "ָלָמה ַאָּתה ֹלא רֹוֵקד?" הּוא ַיֲעֶנה: "ָמה ֲאִני ָקׁשּור ָלֶזה?" אֹותֹו ָּדָבר 

ַּבּתֹוָרה: ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח ֶזה ִמי ֶׁשָּקׁשּור ַּבּתֹוָרה.

ֲחַתי ּתֹוָרה

ְמַסְּפִרית ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְּבַאַחת ֵמַהְּפָעִמים ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשִהְזִמינּו אֹותֹו ִלְהיֹות 
ֲחַתן ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל ָמה ַהֶּבִכי, 
ֲהֵרי ַאָּתה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ִמָּמה ָחְלָׁשה ַּדְעְּתָך? ָעָנה ָלֶהם: ֲהֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין 
)דף מא עמוד א( אֹוֶמֶרת: 'ָאסּור ָלָאָדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ִאָּׁשה ַעד ֶׁשִּיְרֶאָּנה'. ַוֲאִני עֹוד ֹלא ָרִאיִתי 

ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות ֲחַתן ּתֹוָרה )תפארת בנים טויסיג חלק א סימן קלח עמוד תכג(. 

ַהּיֹות ַאָּתה רֹוֶאה ֶּבן ָאָדם ֶׁשּקֹוֶנה ֲחַתן ּתֹוָרה ְוַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו ַמה ֶּזה ֲחַתן ּתֹוָרה? 
ַלּתֹוָרה?  ָקׁשּור  ַאָּתה  ַהְּתִפָּלה",  ְּבִסּיּום  ּבּוֶרָקִסים  ֶׁשֵּמִביא  ַההּוא  "ֶזה  ְלָך:  ַיֲעֶנה  הּוא 
"ֶּבַטח ֶׁשֲאִני ָקׁשּור, ֲאִני ַמְקִּפיד ַעל ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה, ֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט, ָאְזֵני 
ָהָמן ְּבפּוִרים", ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי" )תהילים מ, ט(. ַהּתֹוָרה ֶאְצלֹו 
ִמְסַּתֶּכֶמת ַרק ִּבְדָבִרים ֶׁשְּקׁשּוִרים ַלֵּמַעִים ְוַלֶּבֶטן. ָלֵכן ִהְנִהיגּו ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת ָהַרב 
ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַּבֲעִלַּית ֲחַתן ּתֹוָרה, ִּכי הּוא ֲהִכי ָקׁשּור ַלּתֹוָרה )חזון עובדיה סוכות עמוד תעב(, 

ַּכּמּוָבן ְּכֶׁשהּוא ַרב ֲאִמִּתי ְוֹלא ְסָתם 'ֹראׁש ַלּׁשּוָעִלים'. 



ֲעַמל ַהּתֹוָרה 

ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה יֹוֵדַע, ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָרגֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ַהַּדְרָּגה ָהֶעְליֹוָנה 
ִהיא ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶזה ֹלא ַרק ִלְפֹּתַח ֵסֶפר, ִלְׁשֹמַע ַהְרָצָאה ּוֹפה ֶזה ִנְגַמר. 
ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶזה ַלֲעֹמל ּוְלָהִבין ֶאת ָהֹעֶמק, ָמה ָרָצה ַאַּבֵּיי, ּוָמה ָרָצה ָרָבא, ְוָלָּמה ַהְּגָמָרא 
ֵהִביָנה ָּבֲהָוה ָאִמיָנא ָּכָכה ּוַבַּמְסָקָנא ָּכָכה. מּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁשֲאִפּלּו ֲהָוה ָאִמיָנא ֶׁשַּבְּגָמָרא 
רכב  עמוד  ב  חלק  מבשר  קול  )ספר  ַּבְּגָמָרא?  ִנְכַּתב  הּוא  ָלָמה  ֶׁשֲהֵרי  ִמֶּמָּנה,  ִלְלֹמד  ִנָּתן 
בשם הגה"ק רבי בונם מפשיסחא(. ְוֶזהּו ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ְלִהְתַיֵּגַע, ְלַאּסּוֵקי ְׁשַמְעְּתָתא ַאִּלָּבא 

ְּדִהְלְכָתא – ִלְלֹמד ֵאיְך ִלְפֹסק ֲהָלָכה, ְוָכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ֹלא ִהְתִחיל ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה הּוא 
ֹלא ִיְזֶּכה ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּתֹוָרה. ַאָּתה רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְמִדים ֲאָבל סֹוְבִלים. ִמֶּנֶגד, ְמֻסָּפר 
ְלַתְלִמיָדיו:  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ְּבִפיו,  ִּכְדַבׁש  ְמִתיקּות  ְוטֹוֵעם  לֹוֵמד  ֶׁשָהָיה  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ַעל 
ִּדְבֵרי  זבחים(.  חיים על מסכת  ליקוטי הלכות לחפץ  )עיין בהקדמה לספר  ָמתֹוק"  טֹוֵעם  "ֲאִני 
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ְמִציאּות  זֹו  ְמִליָצה,  ֹלא  זֹו  יא(,  יט,  )תהילים  צּוִפים"  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  "ְמתּוִקים  ַהּתֹוָרה 
ֲאִמִּתית. ְוָלָמה ַהֵּׁשִני ֹלא טֹוֵעם ְּכלּום? ִּכי הּוא ֵאינֹו ָעֵמל, הּוא ֵאינֹו ַמְקִריב ֲעבֹוָדה 
ַעְצִמית ּוִוּתּור ַעל ַּתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ּבֹוֵקַע ְוׁשֹוֵבר ֶאת ְרצֹונֹוָתיו 
ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה הּוא זֹוֶכה ְלאֹוָרה זֹו ּתֹוָרה )מגילה דף טז ע"ב( "ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך" 
)ישעיה נח, ח(, ַרק ָאז. ֲאָבל ִאם הּוא יֹוֵׁשב ַּבֶּׁשֶמׁש ּוִמְׁשַּתֵּזף, לֹוֵקַח ּכֹוס קֹוָלה ּוְגָמָרא 

ַעל ַהֶּדֶרְך, ְּבֵסֶדר, ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּלַקְחָּת ּתֹוָרה ְוֹלא ִעּתֹון, ֲאָבל ִמָּכאן ְוַעד ְלַהִּגיַע ְלַאֲהַבת 
ַהּתֹוָרה ַהֶּדֶרְך ְרחֹוָקה. ַּכָּמה ֶׁשָאָדם יֹוֵתר ָעֵמל ּוִמְתַיֵּגַע ַּבּתֹוָרה הּוא יֹוֵתר ֹיאַהב ֶאת 
ַהּתֹוָרה. ּוַבִהָּגיֹון ֶזה ָהפּוְך, ִּכי ְּבֶעֶצם ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה יֹוֵתר ִמְתַאֵּמץ ֵאיְך ַאָּתה יֹוֵתר ֶנֱהֶנה? 

ֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא! ֶזה ֹּכַח ַהּתֹוָרה.



ָׁשַמְעִּתי ֵמָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב ִיְצָחק יֹוֵסף שליט"א, ַעל ָאִביו ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף 
ַזַצ"ל, ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִּנְפַטר ִנָּסה ִלְלֹמד ְוֹלא ִהְצִליַח, ִהְצַטֵער ַצַער ַרב ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ָמה ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה ִאם ֲאִני ֹלא ַמְצִליַח ִלְלֹמד ּתֹוָרה?", ַאֲחֵרי ְזַמן 
ָקָצר ָהַרב ִאֵּבד ֶאת ַהַהָּכָרה  ְוִנְפַטר. אֹותֹו ַהָּדָבר ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ֲחַנְנָיה צ'ֹוַלק יֹוֵׁשב 
ֹראׁש ֵעֶזר ִמִּצּיֹון ַעל ָמָרן ָהַרב ַׁשְך ַזַצ"ל: ָהִייִתי ְלַיד ָהַרב ַׁשְך ִּביֵמי ָחְליֹו ָהַאֲחרֹון, ְוהּוא 
ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלָהִביא לֹו ֵסֶפר ֵמַהִּסְפִרָּיה. ֵהֵבאִתי לֹו ְוהּוא ֹלא ִהְצִליַח ִלְלֹמד, ְוָאז הּוא 
ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְוָאַמר: "ָמה ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה", ָלָּמה? ִּכי ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַהּתֹוָרה 
ִהיא ּתֹוַרת ַחִּיים, "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה". ַהִּמִּלים ַהָּללּו 

ִּבְׁשִביל ַהְּגדֹוִלים ֹלא ָהיּו ַרק ֶקַטע ֵמַהְּתִפָּלה, ֵהם ִהְרִּגיׁשּו, ָחיּו ְוָנְׁשמּו אֹוָתם. 

   

ַהּכֹל ָרמּוז ַּבּתֹוָרה

ַנְחֹזר ְלַמה ֶּׁשִהְתַחְלנּו, ִאם ֶּבן ָאָדם ֵמִבין ֶׁשָּכל ַהֹּכַח ָּבעֹוָלם ָּתלּוי ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְוָכל ַהּסֹודֹות ְרמּוִזים ַּבּתֹוָרה, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמְתַיֵחס 

ַלּתֹוָרה ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת.

ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים ֶׁשל ָהַרְמָּב"ן ֶׁשָהָיה ַחי ִלְפֵני ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ָקְראּו 
לֹו ַאְבֵנר. ַּבְּתִחָּלה ָהָיה ָהַרב ַאְבֵנר, ָהָיה ָחִריף ּוִפֵּקַח ַמָּמׁש, ֲאָבל ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה 
ְוִהְתַנֵּצר. יֹום ֶאָחד הּוא ָקָרא ָלַרְמָּב"ן. ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִנְהָיה ַהִּביׁשֹוף ֶׁשל ָהֲעָיָרה, ַהֹּכֶמר 
ֲהִכי ָּגדֹול, ָאז ָהַרְמָּב"ן ָהָיה ַחָּיב ָלבֹוא. ָהַלְך ָהַרְמָּב"ן ְוִהִּגיַע ֵאָליו, ְואֹותֹו ַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו 
ְלֶׁשָעַבר ָלַקח ְּביֹום ִּכּפּור ֲחִזיר ְוָנַחר אֹותֹו ִעם ֵחֶלב ְוָאַכל אֹותֹו, ְוָאז הּוא ָׁשַאל ֶאת 
ַהַּתְלִמיד:  לֹו  ָאַמר  ָׁשֹלׁש.  ָהַרְמָּב"ן:  לֹו  ָאַמר  ַעְכָׁשו?  ָעִׂשיִתי  ֲעֵברֹות  ַּכָּמה  ָהַרְמָּב"ן: 
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ֵאיְך  ְלָך?  ֵּיׁש  ַמה  ָהַרְמָּב"ן:  אֹותֹו  ָׁשַאל  ִאּתֹו.  ִהְתַוַּכח  ָּכָכה  ַאְרַּבע!  ָעִׂשיִתי  ָנכֹון,  ֹלא 
ִהַּגְעָּת ִלְדיֹוָטא ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשָּכזֹו? ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד: ֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ָאַמְרָּת ֶׁשָּכל ָאָדם ָרמּוז 
ַהֵּׁשם  ֶאת  ָמָצאִתי  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ֲאִמִּתי,  ֶׁשֶּזה  ַמֲאִמין  ֹלא  ַוֲאִני  סֹופֹו,  ִּיְהֶיה  ַמה  ַּבּתֹוָרה 
ַאְפֵא'יֶהם  "ָאַמְרִּתי  ַּבָּפסּוק  ֻמְזָּכר  ְוסֹוְפָך  ֶׁשְּלָך  ַהֵּׁשם  ָהַרְמָּב"ן:  לֹו  ָאַמר  ַאְבֵנר.  ֶׁשִּלי, 
ַאְׁשִּב'יָתה ֵמֱאנ'ֹוׁש ִזְכָר'ם" ְּבִדּלּוג אֹוִתּיֹות מֹוְצִאים ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּלָך ַאְבֵנר ְוַגם ַמה ִּיְהֶיה 
ַלָּים  ִהְפִליג  ְקַטָּנה,  ְסִפיָנה  ָלַקח  ּוִמָּיד  ִנְבַהל,  ֶזה הּוא  ֶאת  ָׁשַמע  ֶׁשהּוא  ֵאיְך  ְּבסֹוְפָך. 
ְוֶנֶעְלמּו ִעְקבֹוָתיו )שלשלת הקבלה הוצאות "הדורות הראשונים וקורותם עמוד קכח(. ֶזה ִסּפּור 
ֵמָהַרב  ָאָדם ֶׁשּׁשֹוֵמַע  ַהּיֹום,  ַנְחשֹׁב  ַהֶּזה. ּבֹואּו  ַלִּסּפּור  ֹעֶמק  ֵיׁש  ֲאָבל  ּוְמֻפְרָסם,  ָידּוַע 
ֶׁשּלֹו ֶׁשַהֹּכל ָרמּוז ַּבּתֹוָרה ְוִחֵּפׂש ְוֹלא ָמָצא, ַהִאם הּוא ֵיֵלְך ְלִהְתַנֵּצר? ַוַּדאי ֶׁשֹּלא, הּוא 
ַמְקִסימּום ַיִּגיד ָהַרב ָטָעה ַהַּפַעם, ֲאָבל ַמה ָּקָרה ָלַאְבֵנר ַהֶּזה? ָאז ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ֶׁשהּוא 
ָרָצה ָלֶלֶכת ַאַחר ַהַּתֲאוֹות ֶׁשּלֹו ְוָכל ָהִעְנָיִנים ִמָּסִביב ָהיּו ֵּתרּוִצים, ֲאָבל ֶזה ֹלא ִנְׁשָמע 
ָּכָכה. ַהְּפָׁשט הּוא ֶׁשַאְבֵנר ִהְתַחֵּנְך ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית, ְוִאם ִהיא ִנְצִחית ֵיׁש ָּבּה ֶאת 

ַהֹּכל, ְוִאם ֵאין ָּבּה ֲאִפּלּו ָּדָבר ָקָטן ִסיָמן ֶׁשִהיא ֹלא ִנְצִחית ְוֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹמר ְּכלּום. 



ַקל ִלְפֹרְך ֶאת ַהּתֹוָרה 

ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֶאת ַהּתֹוָרה ַקל ְמֹאד ִלְפֹרְך, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִסיָמִנים 
ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ֵהן ְלַגֵּבי ַמַעְׂשרֹות "ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת ִאם ֹלא ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות 
ַהָּׁשַמִים" )מלאכי ג, י(, ֵהן ְלַגֵּבי ְׁשַנת ְׁשִמָּטה "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית" 
)ויקרא כה, כא( ֶׁשְּיַקְּבלּו ְּתבּוָאה ַלָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית, ַהְּׁשִביִעית ְוַהְּׁשִמיִנית, ֵהן ְּב"ִאם ְּבֻחֹּקַתי 

ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" )ויקרא כו, ג - ו(, ְועֹוד ֻּדְגָמאֹות ַרּבֹות 
ָּכֵאֶּלה. ְוֵכן ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )פסיקתא רבתי פיסקא טו - החודש( ַעל ַהָּפסּוק "ִהֵּנה ֶזה 
עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" )שיר השירים ב, ט(, ֶזה ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשְּׁשִכיָנה ֹלא ָזָזה ִמֶּמּנּו ְוֵאין 
ֶאְפָׁשרּות ְלַהֲחִריב אֹותֹו. ֲאִפּלּו ֶאת ֶזה ֶאְפָׁשר ִלְבּדֹק, ֵלְך ַּתֲחִריב ֶאת ַהֹּכֶתל ְוִתָּׁשֵאר 
ִחּלֹוִני. ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב נֹויֶגְרֶׁשל ֶׁשִּיְחֶיה, ֶׁשָהָיה ֵאיֶזה זּוג ֶׁשִהִּגיעּו ְלֶסִמיָנר ְוַהַּבַעל ָׁשַמע 
ְּבַמֲהַלְך ַהֶּסִמיָנר ֶאת ַההֹוָכָחה ַעל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֶנְחָרב ְלעֹוָלם. ְּבִסּיּום 
ַהַהְרָצָאה ַהַּבַעל ָהַלְך ָלַרב נֹויֶגְרֶׁשל ְוָאַמר לֹו: "ִּתְרֶאה, ִאְׁשִּתי ִהְתַחְּזָקה ִמֶּזה ְמֹאד, ִהיא 

הֹוֶלֶכת ִלְהיֹות ֲחֵרִדית, ֲאִני ְלֻעַּמת ֹזאת הֹוֵלְך ְלַנּסֹות ְלפֹוֵצץ ֶאת ַהֹּכֶתל...". 

ַהַּנְצרּות,  ְלַהְבִּדיל  ְמִציאּוִתּיֹות.  ְוהֹוָכחֹות  ְלַהְדָּגָמה  ִנֶּתֶנת  ֶׁשָּלנּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 
ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה, ַהּקּוָראן ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו, ַמה ֵהם אֹוְמִרים? ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמְבִטיַח 
ְלָך, ִּתְבֹּדק אֹוִתי ְוִאם ֲאִני ֹלא ָנכֹון ִּתְזֹרק אֹוִתי ַלַּפח? ֲאִני ָאַמְרִּתי ְּבִׁשעּוִרים ִּבְנַתְנָיה, 
"ִאם  ַמְבִטיַח  ֶׁשהּוא  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ָחָכם,  הּוא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשָּכַתב  ֶׁשִּמי  רֹוִאים  ָאנּו  ֲהֵרי 
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ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" )ויקרא כו, ג - ו(, ֲהֵרי ְלַהִּׂשיג ָׁשלֹום ַהּיֹום ֶזה ַהָּדָבר 
ֵיׁש  ַיֲעֹזר,  ְלָׁשלֹום ֹלא  נֹוֵבל  ִּפְרֵסי  ּוְתַחֵּלק  ֶׁשְּתַנֶּסה  ַּכָּמה  ַהִּתיכֹון.  ַּבִּמְזָרח  ָקֶׁשה  ֲהִכי 
ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים ָׁשלֹום, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים ִּבָּטחֹון, ּוָמה ַּבּסֹוף? ָׁשלֹום ַלִּבָּטחֹון, ֵאין 
ָׁשלֹום ְוֵאין ִּבָּטחֹון. ְוֵאיְך  ִיָּתֵכן ֶׁשָּבָאה ַהּתֹוָרה ּוַמְבִטיָחה "ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" )שם 
כו, ו(? ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֵאין ְּפָצצֹות, ֵאין ַמְרֵּגמֹות, ֵאין ֲחָׁשׁש ֶׁשְּמַחֵּבל ָיבֹוא ְוִיְדֹקר ְיָלִדים ָחס 

ְוָׁשלֹום, "ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם" )שם(. ְוֹלא ָּכתּוב ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַּדְוָקא ִּבְגבּולֹות 67, אֹו 
ַּדְוָקא ְּבַתֲאִריְך ְמֻסָּים ּוִבְמקֹומֹות ְמֻסָּיִמים, ֶאָּלא ַרק ִּבְזַמן ֶׁשל "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו". ֵאיְך 
ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ָמה, ֱאֹלִקים ׁשֹוֵלט ַעל ַהִּׂשְנָאה ֶׁשל ַהָפֶלְסִטיָנִאים? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֵּכן! 
ַרק ִמי ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְׁשֹלט ָעָליו, ְוַרק הּוא ָיכֹול ְלַהְחִליט ֶׁשָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות 
ַעל  ֶׁשָעְברּו  ְוַהְּזָועֹות  ַהְּפָרעֹות  ְּבָכל  ַיִּכירּו  ְוֵכן  ַּבּׁשֹוָאה,  ַיִּכירּו  ֵּכן  ֶׁשִּפְתאֹום  ֵּתָעֵצר, 

ַעֵּמנּו.

ֲהֵרי ַּכָּמה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְמַבֶּקֶׁשת ְודֹוֶרֶׁשת: ַּתִּכירּו ַּבּׁשֹוָאה, ֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה! ְּבַבָּקָׁשה 
ַּתִּכירּו! ְוִאם ָּבָאה ְלִבּקּור ַהְּנִׂשיָאה ֶׁשל ֶּגְרַמְנָיה ִהיא עֹוָׂשה טֹוָבה ֶּבֱאֶמת ְוהֹוֶלֶכת ְלַבֵּקר 
ְּב'ָיד ָוֵׁשם' - ְּבמּוֵזיאֹון ַהּׁשֹוָאה, ְוַגם ֶזה ִּבְתָנִאים ְמֻסָּיִמים, ֻּכָּלם מֹוִדים ָלּה ְואֹוְמִרים 
ה'  ָּברּוְך  ָהעֹוָלם?  ְּבֵעיֵני  ְסַמְרטּוט  ִנְהֶיה  ָמַתי  ַעד  ֶׁשִהְסַּכְמְּת".  ָלְך  ַהָּכבֹוד  "ָּכל  ָלּה: 
ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה ֵיׁש ָלנּו ְׁשִליִחים טֹוִבים ָּבאּו"ם ְוֶזה ְּבֶעֶצם עֹוד ִחּיּוְך ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ֵאֵלינּו, 
ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁש"ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" זֹו ֹלא ִסיְסָמא ֶׁשל ְּבִחירֹות, ֶזה 
ֹלא ִּדְמיֹון אֹו ַפְנַטְזָיה ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות, ִּבְתַנאי ֶׁשִּתְׁשְמרּו ֶאת ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהָּפסּוק. ְוֶזה 
ְּבֶעֶצם ַמְרֶאה ַעל ַהִּנְצִחּיּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ַעל ַהִּקּיּום ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ַהֹּכל ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֹלא 
ַרק ִּבְבִחיָנה ֶׁשל ֶרֶמז, ִּדּלּוִגים ְוִגיַמְטִרּיֹות ְוכּו' ֶאָּלא ִמִּלים ְּכָדְרָּבנֹות. ְוֶזה ָּדָבר ָּגדֹול, 
ְוָלַדַעת ֵאיְך ִמְתמֹוְדִדים ִעם ָּכל ַמָּצב, ּוִבְמֻיָחד  ֶׁשָאָדם ָיכֹול ִלְפֹּתַח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהְיִציָרה, ֵאיְך ָהָאָדם נֹוַצר? 



ָלָּמה ִנְבָרא ָהִאיׁש ֹקֶדת ָלִאָּׁשה

ִאת ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה, ֶׁשָהָאָדם נֹוַצר ֵמֶהָעָפר )בראשית ב, ז( ְוָהִאָּׁשה ֵמַהֵּצָלע ֶׁשל ָהָאָדם 
)שם פסוקים כא - כב(. ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ִמְּפֵני ָמה ָּבָרא ַהֵּׁשם ֹקֶדם ֶאת ָהִאיׁש ְוַאַחר ָּכְך ֶאת 

ָהִאָּׁשה? ֵיׁש ַהְרֵּבה ָנִׁשים ֶפִמיִניְסִטּיֹות ֶׁשאֹוְמרֹות: ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת ָהָאָדם ִראׁשֹון? ָלָמה 
ָהִאָּׁשה ַרק ַאַחר ָּכְך? ֵהן ֹלא ְמִבינֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשל ַהְּבִריָאה. 

הלכות  ברמב"ם  )עיין  ָלִאָּׁשה  ִלְדֹאג  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ֶׁשַּתְפִקידֹו  ֶׁשִּמֵּכיָון  ִהיא  ַהִּסּבֹות  ַאַחת 
ֶאת  ֶׁשָּיִכין  ִּבְׁשִביל  ָהִאיׁש,  ֶאת  ֹקֶדם  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ָּבָרא  ָלֵכן  ב(  יב הלכה  אישות פרק 
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ָהעֹוָלם ָלִאָּׁשה. 



ְּבִריַאת ָהִאָּׁשה ֵמַהֵּצָלע

ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת בראשית פרשה יח אות ב( ְמֹבָאר ַהַּטַעם ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת 
ָהִאָּׁשה ֵמַהֵּצָלע )בראשית ב, כא - כב(: ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאְבָרא אֹוָתּה ֵמַהֶּפה ִהיא 
ִּתְהֶיה ַּדְּבָרִנית ִמַּדי, ֵמָהַרְגַלִים ִּתְהֶיה ַיְצָאִנית, ֵמַהָּיַדִים ִּתְהֶיה ְמַׁשְּמָׁשִנית, ְמַמֶּׁשֶׁשת ָּכל 
ָּדָבר, ָלֵכן ֶאְבָרא אֹוָתּה ֵמַהָּמקֹום ֲהִכי ְמֻכֶּסה, ֵמַהֵּצָלע. ְוַעל ָּכל ֵאָבר ְוֵאָבר ֶׁשְּבָרָאּה ָאַמר 

ָלּה: ִּתְהִיי ְצנּוָעה, ִּתְהִיי ְצנּוָעה. 



ְּבִריַאת ָהִאיׁש ֵמָעָפר

זֹו  יט(,  ג,  )בראשית  ָּתׁשּוב"  ָעָפר  ְוֶאל  ַאָּתה  ָעָפר  "ִּכי  ֵמֶהָעָפר?  ִנְבָרא  ָהָאָדם  ְוָלָמה 
ַהִּתְזֹּכֶרת ֲהִכי ְּגדֹוָלה ָלָאָדם, ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ָּבעֹוָלם ֵיׁש ָעָפר, ֲאִפּלּו ְּבַקְרָקִעית ַהָּים. ְוזֹו 
ַהִּתְזֹּכֶרת ָלֲעָנָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה: ַהּיֹום ַאָּתה ֵמַעל ֶהָעָפר, ָמָחר ַאָּתה ָיכֹול ִלְהיֹות ִמַּתְחָּתיו. 
ּוָבֶזה ָרַמז ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשִאם ַהֶּגֶבר ִיְהֶיה ָעָנו ְוָהִאָּׁשה ִּתְהֶיה ְצנּוָעה ִיְהֶיה ָלֶהם 
ְוָהִאָּׁשה ֹלא  ְׁשָחִקים",  "ְוַגֲאָותֹו  ַּבָּׁשַמִים  ַהֶּגֶבר  ֲאָבל ִאם  ָּגדֹול.  ֲהִכי  ַהַּבִית  ֶאת ְׁשלֹום 
ְצנּוָעה ַמְסִּפיק, ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשִהיא הֹוֶרֶסת ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית ֶׁשל ֲאֵחִרים ִמָּׁשַמִים הֹוְרִסים 
ָלּה ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית, ֶׁשֵּכן ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֹלא ָּבְטָלה )מדרש רבה פרשת בראשית פרשה ט 

אות יא(. 



"ֵע"ץ ַחִּיית ִהיא"

ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר  ַהְּבִריָאה,  ִמַּתֲהִליְך  ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים  ַהְּפׁשּוִטים  ֵמָהַרְעיֹונֹות  ֶאָחד  ֶזה 
ַהָּכתּוב "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר" )משלי ג, יח(, ִמי ֶׁשּתֹוֵמְך ּוַמֲחִזיק 
ֶאת ַהּתֹוָרה זֹוֶכה ְלַחִּיים ּוְלֹאֶׁשר. ַמה ֶּזה ֵעץ? ֵע"ץ ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָע'ָפר ְוֵצ'ָלע, ֲע'ָנָוה 
ּוְצ'ִניעּות, ִאם ַאָּתה ִּתְזֹּכר ֶׁשָּבאָת ֵמָעָפר ְוִתְהֶיה ָעָנו, ְוִאם ַאְּת ִּתְזְּכִרי ֶׁשָּבאת ֵמַהֵּצָלע 
ְוִתְהִיי ְצנּוָעה, ֲאַזי "ֵעץ ַחִּיים ִהיא" - ִיְהֶיה ָלֶכם ֹאֶׁשר ּוְבׂשֹורֹות טֹובֹות. ֲאָבל ִאם ֹלא 

ֵכן, ָאז ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשל ָיֵמינּו ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ָּכל זּוג ְׁשִליִׁשי ִמְתָּגֵרׁש. 

ִיֵּתי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו, ְלָהִבין ְוִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות, ּוְלַגּלֹות 
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְּצפּונֹות ְוִנְסְּתרֹות ַהּתֹוָרה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  



ָּפָרַׁשת ֹנַח
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ָּפָרַׁשת ֹנַח
ַמַּכת ָהַאְרֵיה ּוְלָקֶחיָה

ָהַאְרֵיה ָהַאֲחרֹוי 

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

ִהָּכהּו. 

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

ְלִהְתַנֵּפל ָעָליו? 

ַּבּדֹור ֶׁשִּלְפֵני ַהּׁשֹוָאה ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ָּגדֹול, ְׁשמֹו ָהַרב ַקְלָמנֹוִביץ' ִויִׁשיָבתֹו 
ְּגדֹוָלה,  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָּבְרחּו  ֵהם  ַהְּׁשִנָּיה.  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְזַמן  ְּברּוְסָיה  ָהְיָתה 
ַרֶּכֶבת  ְמִסּלֹות  ִלְבנֹות  ָאַמר  ָהרּוִסי  ְּכֶׁשַהַּצאר  ֵכן,  ִלְפֵני  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלִסין.  ֵמרּוְסָיה 
ֵ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 ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ַּגם ָהָיה ְזַמן ִמְלָחָמה ְוַההֹוָצאֹות ָהיּו 
ְמֻרּבֹות ַּגם ָּכָכה. ִמי ִּבְכָלל ִהִּכיר ְּבַׁשְנַחאי – ְּבִסין, ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה? ַמה ָּלֶהם 
ּוְלתֹוָרה, ַמה ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלֶהם ַלּתֹוָרה? ַמה ַּגם ֶׁשָהָיה ֶזה ֵעת ִמְלָחָמה ּוְלָכל ִמי ֶׁשָהָיה ֶּכֶסף 
הּוא ָׁשַמר ָעָליו ִמָּכל ִמְׁשָמר, 'ִאם ֵיׁש ִלי ֶּכֶסף ֲאִני ֶאְׁשֹמר אֹותֹו ְלַעְצִמי, ָלָּמה ְלָהִביא 
אֹותֹו ְלִמיֶׁשהּו, ִּבְמֻיָחד ֶׁשַהִּמיֶׁשהּו ַהֶּזה הּוא ָּבחּור ְיִׁשיָבה ְּבִגיל ָהֶעְׂשֵרה ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת 

ְוַלֲעֹבד' – ָּכְך ָהְיָתה ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשל ֻּכָּלם. ְוָהַרב ַקְלָמנֹוִביץ' ָיָצא ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף. 

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

ַהֶּזה, ָּכל יֹום ֹנַח ֵמִביא לֹו ֹאֶכל, ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִקֵּבל ּוְכָבר ִמְׁשּתֹוֵלל? 
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ָאַמר ָהַרב ַקְלָמנֹוִביץ' ַעל ֶזה ֵּתרּוץ ַאִּדיר: ָהַאְרֵיה ַהֶּזה ֵיׁש לֹו ְּפִריִויֶלְגָיה ְמֻיֶחֶדת, 
ְוִאי  הּוא ָהַאְרֵיה ָהַאֲחרֹון! הּוא ָהַאְרֵיה ָהַאֲחרֹון ַּבְּבִריָאה, ֶׁשֲהֵרי ֻּכָּלם ִנְכֲחדּו ַּבַּמּבּול 

ֶאְפָׁשר ְלַזְלֵזל ּבֹו, ָצִריְך ִלְׁשֹמר ָעָליו, ָצִריְך ִלְדֹאג לֹו ְלָמזֹון ַּבְּזַמן ּוְלַכֵּבד אֹותֹו. 

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

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֵהם ָּכֲאָריֹות, ָּכְך ָאַמר ָהַרב ַקְלָמנֹוִביץ'.

                                            



ְּכפּוי טֹוָבה

ֶׁשַאָּתה  ָאָדם  ֵיׁש  ָהֶאָחד,  נֹוָסִפים.  ֵּתרּוִצים  ְׁשֵני  ַעל  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי  ֲאִני 
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 
לֹו  ְוֵיׁש  ִאְׁשִּתי?!",  ִעם  ְלַטֵּיל  ָלֵצאת  רֹוֶצה  ֲאִני  ִּכי  ְׁשבּוַעִים  ְלֶמֶׁשְך  ַהְיָלִדים  ַעל  ִלי 
ְיָלִדים ֻמְפָרִעים הֹוְרִסים ָּכל ָּדָבר, ַמְרִּביִצים, ִמְׁשּתֹוְלִלים, ְוהּוא ִמְתלֹוֵנן ְוכֹוֵעס ָעֶליָך, 
ּוִפְתאֹום ָׁשַכח ָּכל ַמה ֶּׁ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 ֶׁשֵּמֹרב ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּבַחִּיים אֹוְמִרים, ֶׁשַהּיֹום ֹלא ָׁשֶוה ַלֲעׂשֹות 
טֹוָבה ַלֲאָנִׁשים. ָלָּמה? ִּכי ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֵהם ַהָּמדֹור ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ֵּתַבת ֹנַח... ֵיׁש ָמדֹור 
ֶׁשעֹוִׂשים  ֵאּלּו  ְוַגם  ַהְּׁשִליִׁשי.  ַלָּמדֹור  יֹוֵתר  ַׁשָּיִכים  ְוֵהם  ְוֶזֶבל,  ַחּיֹות  ָאָדם,  ְּבֵני  ֶׁשל 
ְלֵׁשם  ֶזה  ֶאת  עֹוִׂשים  ֹלא  ֶׁשֵהם  ְואֹוְמִרים  ֲעֵליֶהם  ְמַרְכִלים  ֲאָנִׁשים  ְועֹוְזִרים,  ֲחָסִדים 
ָׁ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. 



ְיָלִדית ָרִעית

ָאָדת ָיכֹול ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ְּבִלי סֹוף, ַאְך ִאם ַהֵּׁשִני ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַהּטֹובֹות ֹלא לֹוֵמד 
מּוָסר, ְּבַפַעם ַאַחת ֶׁשְּמָסְרִבים ָלֵתת לֹו ֶאת ַהּטֹוָבה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ה' ְיַרֵחם. ּוְלַצֲעֵרנּו 
ֶעְׂשִרים  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְמַגְּדִלים  ַההֹוִרים  ְלהֹוִרים.  ְיָלִדים  ֵּבין  ַּגם  ֶזה  ֶאת  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 
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ָׁשָנה, הֹוִציאּו ֶאת ַ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 ַיְחֹׁשב ְ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, 
ֶ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. ֲעֹזב ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, 
ֲעֹזב ֶ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! 
ִּגְּדלּו  ֵהם  ֶאְצָלם,  אֹוֵכל  ֶאְצָלם,  ָּגר  ַאָּתה  טֹוָבה,  ְלָך  עֹוִׂשים  ְׁשִנָּיה  ָּכל  ֶׁשְּלָך  ַההֹוִרים 
אֹוְתָך, ֵהִביאּו אֹוְתָך ָלעֹוָלם, ֵהם ָעׂשּו ִּבְׁשִביְלָך ָּכל ָּדָבר, ְוַאָּתה ָּבא ְוָכָכה יֹוֵרק ֲעֵליֶהם? 

ֵאיזֹו ַאְכְזִרּיּות זֹו. 

זֹו ַאַחת ֵמַהְּקָללֹות ֶׁשַהְּגָמָרא ְּבסֹוף ַמֶּסֶכת סֹוָטה )דף מט ע"ב( ּ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, ְוהּוא ְּבֶעֶצם ִהִּציל ָלַאְרֵיה ֶאת ַהַחִּיים ְּבַמה ֶּׁשֵהִביא אֹותֹו ַלֵּתָבה, ִּבְזכּותֹו ָהַאְרֵיה 
ִנְׁשַאר ַּבַחִּיים, ִיָּׁשֵאר ִמין ָהַאְרֵיה ְּבעֹוָלם. ָּכל ֶזה ֹלא ַמְסִּפיק, ַּפַעם ַאַחת ֹנַח ְמַאֵחר לֹו 
ֶאת ָהֹאֶכל ְוהּוא ַמֶּכה ֶאת ֹנַח. ָמה ֹנַח ֶעֶבד ֶׁשְּלָך? ַּתִּגיד ּתֹוָדה, ַמה ֶּזה ַהֻחְצָּפה ַהֹּזאת, 

ָמה ַאָּתה ַחָּיה? ֵּכן, הּוא ַחָּיה! ַחָּיה ָרָעה!!!. 

ַּגת ָאָדם ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּומּוָסר הּוא ַחָּיה, ַרק ֶׁשהּוא ַחָּיה ִעם ְפַראק ְוֵיׁש לֹו ּכֹוַבע 
ָיֶפה ְוָזָקן ָאֹרְך, ְוהּוא ִמְתַהֵּפְך ְוֹלא ַמִּכיר ַּבּטֹובֹות ֶׁשָעׂשּו לֹו.

                                             



ֵּביי ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו

ְלַצֲעֵרנּו ָאנּו רֹוִאים ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו ַּגם ֵּבין ַּבַעל ְוִאָּׁשה. ָהִאָּׁשה 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, 
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ַ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, 
ִּבְּׁשָלה, ְּכלּום ֹלא ָׁשֶוה ִּכי ֵאין ֶאת ַהָּסָלט ֶׁשְּלָך?! ְוַגם ִאם ַּתִּגיד ֶׁשִהיא ָעְׂשָתה לֹו ְּבַכָּוָנה, 
ִּבְׁשִביל ֶזה ָלבֹוא ּוְלַהֲחִריב ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִלְכֹעס ְּבַׁשָּבת? ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? ְוהּוא ְּכִאּלּו 
ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ָאָדם ֶׁשִּבְגַלל ָסָלט הֹוֵפְך ֶאת ַהֻּׁשְלָחן הּוא יֹוֵתר ָּגרּוַע ֵמַחָּיה, אֹו 
ִמּצֹוֵמַח ְודֹוֵמם. ַחָּיה ָרָעה ֶזה ִטְבָעּה, ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח ֹלא ַמִּזיִקים, ַאָּתה ָהָאָדם ַהּכֹוֵעס ֵּכן 
ַמִּזיק. ְוֶזה ְּכֶׁשִהיא ָׁשְכָחה ָסָלט ֶאָחד, ָּתֵאר ְלָך ֶׁשִהיא ֹלא ָהְיָתה עֹוֶרֶכת ֻׁשְלָחן ִּבְכָלל... 
ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְקֹרא ָעֶליָה ַקִּדיׁש. ְוָהָאָדם ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשַּמה ֶּׁשָעָׂשה ֶזה טֹוב: "ִהיא 
ָעְׂשָתה ִלי ְּבַכָּוָנה ְוִהיא ֹלא ׁשֹוַמַעת ִלי, ְוַאף ַּפַעם ֹלא ַמְקִׁשיָבה". ְוָכְך ָהָאָדם ִמְתַמֵּלא 
ּוִמְתַמֵּלא, ְוַהָּׂשָטן יֹוֵׁשב ּוְמַחֵּכְך ָיַדִים ַּבֲהָנָאה ְואֹוֵמר: "ַהְּלַואי ֶׁשַרק ַיְמִׁשיְך ָּכָכה". ְּכמֹו 
ֵמַהַּצד  ְמַנְפֵנף  ַהָּׂשָטן  ָּכְך  ִיְבֲערּו,  ֶׁשַהֶּגָחִלים  ִּבְׁשִביל  ֲאִויר  ּוְמַנְפְנִפים  ַמְנַּגל  ֶׁשעֹוִׂשים 
ּוְמַחֵּמם ֶאת אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּיְכַעס ְּבַׁשָּבת. ְּבִתּקּוֵני ַהֹּזַהר )תקונא תמניא וארבעין דף פה ע"א( 
ְמֹבָאר, ֶׁשָאָדם ֶׁשּכֹוֵעס ְּבַׁשָּבת עֹוֵבר ַעל "ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" 
)שמות לה, ג(, ְּכִאּלּו ִהְדִליק ֵאׁש ְּבַׁשָּבת, הּוא ִהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשל ַהֵּגיִהּנֹם ְוֶאת ָהֵאׁש 

ֶׁשּלֹו. זֹו ַהְנָהָגה ֶׁשל ְּכפּוי טֹוָבה, ְּכֻדְגַמת ָהַאְרֵיה ֶׁשל ֹנַח. ְוֶזה ָהַרֲעיֹון ַהּמּוָסִרי ַהֵּׁשִני 
ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ֵמַהִּסּפּור ֶׁשל ֹנַח ְוָהַאְרֵיה.

                                         



ְּכבֹוד ַהֶּמֶלְך

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

ֹנַח, ֵאיְך ֵהַעְזָּת ְלַהְעִּדיף ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַעל ָּפַני? 

ָטמּוי ָּכאן ַרֲעיֹון מּוָסִרי ָּגדֹול. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ֲאִני ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּלֶכם", ְּבָכל 
ָהעֹוָלם",  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ַאָּתה  ָּברּוְך  ַמְלכּותֹו:  ֶאת  ּוַמְזִּכיִרים  אֹוְמִרים  ָאנּו  ְּבָרָכה 
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ַחָּיִבים ְלַהְזִּכיר ֶאת ַמְלכּות ה', ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשֵאין ָּבּה ַמְלכּות ֵאיָנּה ְּבָרָכה )ברכות דף יב 
ע"א(, ְוֶׁשּׁשֹוֵלט ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְוַכָּמה ָטֻעּיֹות ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים? ִאם ֱאֹלִקים ָהָיה ְמַׁשֵּלם ָלנּו 

ַעל ָּכל ָטעּות ְּכמֹו ֶׁשָהַאְרֵיה ִׁשֵּלם ְלֹנַח ַעל ָהִאחּור ָּבֲארּוָחה, ֶמה ָהָיה ַמָּצֵבנּו? ְואֹוֵמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַעל ַאף ֶׁשֲאִני ֶמֶלְך, ֲ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: "ֵאין ְּכמֹו ָהֱאֹלִקים ֶׁשִּלי, ְוהּוא אֹוֵהב אֹוִתי ֲאִפּלּו ִאם ֲאִני אֹוַכל ֲחִזיר ְּביֹום 
ְלַהְסִּביר לֹו  ְּכֶׁשִּנִּסיִתי  ִמְצֹות", ַאַחר ָּכְך  ְלַקֵּים  ִלי  ֶזה ָהֱאֹלִקים ֶׁשִּלי, ְוֹלא ָּבא  ִּכּפּור, 
ַּכָּמה ֶׁשהּוא טֹוֶעה, הּוא ָאַמר ִלי: "ֹלא ָּבא ִלי ִלְׁשֹמַע אֹוְתָך!!!", ָקם ְוָהַלְך, הּוא ֹלא מּוָכן 
ִלְׁשֹמַע. אֹוֵמר ֱאֹלִקים "ִאם ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי, ִאם ֶמֶלְך ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי" )עיין מלאכי 
א, ו( ַמה ֶּזה ֶמֶלְך? ֵאַחְרָּת לֹו ֶאת ָהֲארּוָחה ָיָׁשר הּוא ּתֹוֵקף, ֵאין ִמְׂשָחִקים. ַּכָּמה ָהָאָדם 

ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּנֻקּדֹות ַהָּללּו. 

                                        



ֲהֵרי ָלנּו ַּכָּמה ַמְחָׁשבֹות מּוָסִרּיֹות ָיְצאּו ִמַּמָּכה ַאַחת ֶׁשִּקֵּבל ֹנַח. ְוִאם ָהָאָדם ִיְתַחֵּזק 
ְּכֵדי  ַהַּמָּכה?  ֶאת  ְלֹנַח  ָנַתן  ָהַאְרֵיה  ָלָמה  ְרִביִעית  ִסָּבה  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ִנְמָצא  ֵמַהְּדָבִרים, 
ֶׁ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.



ָהֱאמּוָנה ַהְמַחֶּיֶבת

34

ָּפָרַׁשת ֶלְך ְלָך
ָהֱאמּוָנה ַהְמַחֶּיֶבת

ַאְבָרָהת ְוִנְמרֹוד

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֵיׁש ִמְדָרׁש ֶׁשּמּוָבא ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ֲאַנְחנּו ָנִביא ֶאת ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּמּוָבא 
ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת נח פרשה לח אות יג, ובאוצר המדרשים איזנשטיין ערך אברהם אבינו עמוד 
7(, ְוָׁשם ְמֻסָּפר ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ָקָטן, ָהַלְך ְוָׁשַבר ֶאת ָּכל ַהְּפָסִלים ֶׁשל 
ָאִביו, ְוִלֵּמד ֶאת ֻּכָּלם ֶׁשֵאין ִהָּגיֹון ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֶּפֶסל. ְוֹלא ַרק ֶׁשָּׁשַבר ֶאת ַהְּפָסִלים, 
ֶאָּלא ַּגם ָׂשַרף אֹוָתם. ַאָּבא ֶׁשּלֹו ֶּתַרח, ָהַלְך ֵאֶצל ִנְמרֹוד ְוָאַמר לֹו: "ְּבִני ָׂשַרף ֶאת ֱאֹלַהי 
ֵואֹלֶהיָך ָּבֵאׁש" – ְמַעְנֵין ֶׁשהּוא ֹלא ָחַׁשב ַעל ֶזה, ֶׁשֱאֹלִהים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׂשרֹף אֹותֹו ֵאיֶזה 
ֱאֹלִהים הּוא? ִמְסֵּכן ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ֵּבאֹלִהים ֶׁשָּכֶזה – ָׁשַלח ִנְמרֹוד ֶאל ַאְבָרָהם ּוְׁשָאלֹו: 
ֶזה  ַהָּגדֹול הּוא  ַהֶּפֶסל  ֶאָּלא  ָּכָכה  ָעִׂשיִתי  ַאְבָרָהם: "ֲאִני ֹלא  ָעָנה  ָעִׂשיָת ָּכְך?"  "ָלָמה 
ֶׁשָעָׂשה, ִמֵּכיָון ֶׁשִהְפִריעּו לֹו ֶלֱאֹכל". ִנְמרֹוד ִהְתַעְצֵּבן ְוָצַעק ַעל ַאְבָרָהם: "ַאָּתה נֹוְרָמִלי? 
ְוִכי ֵיׁש ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים ֶׁשְּיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֵּכן?", ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: "ִיְׁשְמעּו ָאְזֶניָך ַמה 
ֶּׁשִּפיָך ְמַדֵּבר, ֶׁשֲהֵרי ִאם ֵאין ָּבֶהם ֹּכַח, ָלָּמה ַּתִּניחּו ְלִמי ֶׁשָּבָרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוִתְׁשַּתֲחוּו 
ָלֵעץ" - ַאָּתה ֲהֵרי אֹוֵמר ֶׁשֵאין ֹּכַח ָּבֵעץ ּוַבְּפִסיִלים, ִאם ֵּכן ָלָמה ַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם? 
ָעָנה לֹו ִנְמרֹוד: "ֵאיִני ַמֲאִמין ֵּבאֹלֵקי ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ֶׁשֵּכן ֲאִני ָּבָראִתי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ!", 
ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: "ְּכֶׁשָּיָצאִתי ֵמַהְּמָעָרה ]ַאָּבא ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶהְחִּביאֹו ִּבְמָעָרה[ ָרִאיִתי ֶאת 
ְלָמָחר  ְּתַצֶּוה ַעל ַהֶּׁשֶמׁש  ְוִאם ַאָּתה ְּבָראָתם  ַּבַּמֲעָרב,  ַּבִּמְזָרח ְוׁשֹוַקַעת  ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה 
ִנְמרֹוד  ָׁשַאל  ַמֶּׁשהּו.  ְלַגְמֵּגם  ֵהֵחל  ַּכּמּוָבן  ִנְמרֹוד  ַּבִּמְזָרח".  ְוִתְׁשַקע  ַּבַּמֲעָרב  ֶׁשַּתֲעֶלה 
ַנֲעִניׁש אֹותֹו?, ֲהֵרי ֵאין ָלנּו ְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשּלֹו". ַמָּמׁש ְּכמֹו  ֶאת יֹוֲעָציו: "ַּבֶּמה 
ֶׁשְּכֶׁשֵאין  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  ָׂשְרפּו  ָּפׁשּוט  ַהַּיֲהדּות  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ָיְכלּו  ְּכֶׁשֹּלא  ַהּנֹוְצִרים, 

ַלּנֹוְצִרים ְּתׁשּובֹות ַלַּיֲהדּות ַמה ֵהם עֹוִׂשים? ִאיְנְקִויִזיְציֹות.

ָאְמרּו לֹו יֹוֲעָציו ֶׁשל ִנְמרֹוד: "ְּבַמה ֶּׁשהּוא ָעָׂשה ַלְּפִסיִלים ָּבֶזה ַנֲעִניׁשֹו - הּוא ָׂשַרף 
אֹוָתם, ֲאַנְחנּו ִנְׂשרֹף אֹותֹו". ּוֶבֱאֶמת ָהְלכּו ְוָזְרקּו ֶאת ַאְבָרָהם ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש, ְוֹלא ָקָרה 

לֹו ׁשּום ָּדָבר, ְוָיָצא ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ִמִּכְבַׁשן ָהֵאׁש. ַעד ָּכאן ַהִּסּפּור ַהָּידּוַע.

ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ְמֹאד. ַּבִּמְדָרׁש )רבה סוף פרשת נח(, ְמֻסָּפר ַעל ָּכל ַהִּוּכּוַח ֶׁשָהָיה 
ְלַאְבָרָהם ִעם ִנְמרֹוד, ִנְמרֹוד ְמַצֶּוה ַעל ַאְבָרָהם ֶׁשִּיְׁשַּתֲחֶוה ָלֵאׁש, ְוַאְבָרָהם ְמָסֵרב ִּכי ִאם 
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ְּכָבר ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלַּמִים ֶׁשְּמַכִּבים ֶאת ָהֵאׁש, ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ְואֹוֵמר לֹו "ִּתְׁשַּתֲחֶוה ַלַּמִים", 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ְמָסֵרב  הּוא  ָלֶהם  ְוַגם  ֵמָהֲעָנִנים,  ַמִּגיִעים  ַהַּמִים  ֶׁשֲהֵרי  ְמָסֵרב,  ְוַאְבָרָהם 
לֹו  עֹוֶנה  ָהרּוַח",  ֶאת  "ַּתֲעֹבד  ִנְמרֹוד:  לֹו  אֹוֵמר  ָהֲעָנִנים.  ֶאת  ְמַפֶּזֶרת  ָהרּוַח  ֶׁשֲהֵרי 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו: "ֵיׁש ִמי ֶׁשְּמַפֵּזר ֶאת ָהרּוַח ְוהּוא ּבֹוֵרא עֹוָלם - ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד 

ַהֶּגֶׁשם". ִנְמרֹוד ּכֹוֵעס ְוזֹוֵרק אֹותֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש.

ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת ָלָּמה? ָלָּמה ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהְּפִסיִלים מּוָכן ְנבּוַכְדֶנַּצאר ַלֲעֹבד, 
ְּכמֹו ֵכן ַּגם ֶאת ַהַּמִים, ָהֲעָנִנים ְוָהרּוַח, ֶאת ַהֹּכל חּוץ ֵמֱאֹלִקים? ָמה ַהִהָּגיֹון ֹּפה? 



ֶׁשַבע ִמְצֹות ְּבֵני ֹנַח

ָהַרְמָּב"ת )הלכות מלכים ומלחמות פרק ח הלכה יא( ּכֹוֵתב: "ָּכל ּגֹוי ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו ֶׁשַבע 
ַּדָּיִנים,  ַהֲעָמַדת  ֲעָריֹות,  ִאּסּוֵרי  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֹלא  ִלְרֹצַח,  ]ֹלא  ֹנַח,  ְּבֵני  ִמְצֹות 
ֹלא ְלַקֵּלל ֶאת ה', ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ְוֹלא ִלְגֹנב[ ְוִנְזָהר ַלֲעׂשֹוָתם ֲהֵרי ֶזה ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות 
ֶׁשִּצָּוה  ִמְּפֵני  ְוַיֲעֶׂשה אֹוָתם,  ֶׁשְּיַקֵּבל אֹוָתם  ְוהּוא  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ְוֵיׁש  ָהעֹוָלם, 
ָּבֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּבּתֹוָרה ְוהֹוִדיָענּו ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשְּבֵני ֹנַח ִמֹּקֶדם ִנְצַטּוּו 
ָּבֶהם". ֹזאת אֹוֶמֶרת, ָמַתי ֶנְחָׁשב ּגֹוי ְלֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם? ַרק ִּבְזַמן ֶׁשהּוא 
ְמַקֵּים ֶאת ֶׁשַבע ִמְצֹות ְּבֵני ֹנַח, ֹלא ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה מּוָסִרי ְוָיֶפה, ֶאָּלא ַרק ִּבְגַלל ִצּוּוי ה'. ְוָכְך 
ַמְמִׁשיְך ָהַרְמָּב"ם ְואֹוֵמר: "ֲאָבל ִאם ֲעָׂשָאן ִמְּפֵני ֶהְכֵרֵחי ַהַּדַעת, ֵאין ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב, ְוֵאינֹו 
ֶאת  ֶׁשרֹוֶצה  ִּבְלַבד  ָחָכם  ַרק  ִנְקָרא  הּוא   – ֵמַחְכֵמיֶהם".  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֵמֲחִסיֵדי 
ְׁשֵלמּות ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ִמְתָּבֵאר ִמִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, ֶׁשְּבאֹוָתּה 
ְּפֻעָּלה ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה, ְּפָעִמים ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְפָעִמים ֹלא. ִאם ׁשֹוֵמר ֶאת 
ֶׁשַבע ִמְצֹות ְּבֵני ֹנַח ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה' ֲהֵרי הּוא ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, ַאְך ִאם הּוא ׁשֹוֵמר ִּבְגַלל ַצו ַמְצּפּונֹו אֹו ָחְכָמתֹו, הּוא ֹלא ֶנְחָׁשב ַלֲחִסיד ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

ָמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה? 

ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ְּפׁשּוָטה: ִאם ַאָּתה ֹלא מּוָכן ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ֵמָעֶליָך ּבֹוֵרא ֶׁשַּמְגִּביל אֹוְתָך 
ְוֵאין ְלָך  ַהֶּזה,  ָהֲעבֹוָדה ָּבעֹוָלם  ִהְתַחְלָּת ֶאת  ֲאִפּלּו ֹלא  ַאָּתה  ַּלֲעׂשֹות,  ְואֹוֵמר ְלָך ַמה 
ׁשּום ֶקֶׁשר ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה ַמְגִּביל ֶאת ַעְצְמָך - ֹלא ַלֲהֹרג, ְוֹלא ִלְרֹצַח, ֲאָבל 

ַהֹּכל ֶזה ְלִפי ַהִהָּגיֹון ֶׁשְּלָך, ְוַאָּתה ֹלא מּוָכן ֶׁשִּיְהֶיה ֵמָעֶליָך ִמיֶׁשהּו ֶׁשִּיְׁשֹלט ְּבָך. 

ָּכְך ָהָיה ִנְמרֹוד. הּוא ָהָיה ֵסֶמל ַהַּגֲאָוה, הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם: "ֲאִני ָּבָראִתי ֶאת ָהעֹוָלם", 
ֲאָבל ָמה, ֵאין ִלי ְּבָעָיה ַלֲעֹבד ָלֵאׁש, ַלַּמִים, ָלרּוַח, ְלִמי ֶׁשִּתְרֶצה, ֶׁשֵּכן ֵהם ֹלא ְמַחְּיִבים 
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אֹוִתי. ַרק ֹלא ְלִמי ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ֶׁשֲאִני ַחָּיב ִלְהיֹות ָּכפּוף ֵאָליו ְוִלְׁשֹמַע לֹו, ִּכי 
ָהֱאמּוָנה ַהּזֹו ְמַחֶּיֶבת אֹוִתי, ּוִבְגַלל ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ָצִריְך ִלְׁשֹמר ַעל ֶׁשַבע ִמְצֹות ְּבֵני 
ֹנַח, ְוֶזה ֹלא ַמְתִאים ִלי. ּוִבְגַלל ֶזה ֲאִני ֶאְׂשרֹף ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוֶאָּׁשֵאר ַּבַּמְחָׁשָבה 

ֶׁשִּלי. 

ָּכְך ָהְיָתה ַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ִנְמרֹוד. 



ַהַּגַאְוָתי מּול ֶהָעָנו

ּוְנֶנְגּדֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשהּוא ֵסֶמל ָהֲעָנָוה, ַּבָּפָרָׁשה ַהָּבָאה הּוא אֹוֵמר "ְוָאֹנִכי ָעָפר 
ָוֵאֶפר" )בראשית יח, כז(, הּוא ְמַיֵּצג ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֵּכן ִאם ֵיׁש ְלָך ֲעָנָוה 
ַאָּתה ָיכֹול ִלְהיֹות ַמֲאִמין ַּבַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה, ִּכי ַאָּתה מּוָכן ְלַקֵּבל ָמרּות, ּוְלַהְכִניַע ֶאת 

ַעְצְמָך מּול ְרצֹון ַהֵּׁשם. 

ֲהֵרי ָלנּו ֵסֶמל ַהַּגֲאָוה מּול ֵסֶמל ָהֲעָנָוה, ֵסֶמל ַהַּגֲאָוה ִיְהֶיה מּוָכן ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל, ִיְׁשַּתֲחֶוה 
ָהעֹוָלם  ַעל  ַהּׁשֹוֵלט  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ֹלא  ַרק  ַחי,  ְלַבַעל  ְלָעִציץ,  ְלַנַעל, 
ֶׁשְּמַחֵּיב אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. ְלַצֲעֵרנּו ֲאָנִׁשים מּוָכִנים לֹוַמר ֶׁשֵהם ָיְצאּו ִמּקֹוִפים, ָיְצאּו 
ִמְּׁשעּוִעית, ֶׁשֵהם ְׁשָיִרים ֶׁשל ְּפָצָצה, אֹו ֶׁשֵהם ֲחָלִקים ֶׁשל ָּכל ִמיֵני ַעָּבִמי"ם ְוַחְיָזִרים 
ֶׁשָּזְרעּו ֵאיֶזה ִּדי ֶאן ֵאי ָּבעֹוָלם, ּוִמֶּזה ִנְהָיה ֵאיֶזה עֹוָלם. ֵהם מּוָכִנים ָּכל ָּכְך ְלַהְׁשִּפיל 
ִּבְרצֹונֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ְוִיְתָעֵרב  אֹוָתם,  ֶׁשְּיַחֵּיב  ַמֶּׁשהּו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָהִעָּקר  מֹוָצָאם,  ֶאת 
ּוְבַתֲאוֹוֵתיֶהם. הּוא מּוָכן ְלַהִּגיד ֶׁשהּוא קֹוף, ֲאָבל ֹלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם ֶׁשַּיִּגיד לֹו ַמה 
ַּלֲעׂשֹות. ְוזֹו ַהַּגֲאָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְוַהִּטְּפׁשּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ִּכי ָאָדם ֶׁשהּוא ַּגַאְוָתן הּוא ִטֵּפׁש, 
ְוָלֵכן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה קהלת פרשה ב אות יד( "ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁשְך הֹוֵלְך" )קהלת ב, 
יד( ֶזה ִנְמרֹוד, ֶׁשַהַּגֲאָוָתן ְוַהּכֹוֵפר ֵהם ְּכִסיִלים, ֶׁשֲהֵרי ַּבֶּמה ֵיׁש ְלָך ְלִהְתָּגאֹות? ַמה ֶּׁשְּלָך 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ִאם ַאָּתה ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם, ַאָּתה ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ּתֹוָרה, ַאָּתה ֵמִבין 
ֶׁשֵּיׁש ַהְנָהָגה, ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ַאָּתה ִּבְכָלל ֹלא ַּבר - ַּגֲאָוה.



ַּבַעל ַּדַעת הּוא ָעָנו

ָהַרְמָּב"ת )הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה א( ּכֹוֵתב: "ִמיסֹוֵדי ַהָּדת ָלַדַעת ֶׁשָהֵאל ְמַנֵּבא 
ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ]ֵּפרּוׁש: ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְנבּוָאה ִלְבֵני ָאָדם[ ְוֵאין ַהְּנבּוָאה ָחָלה ֶאָּלא ַעל ָחָכם 
ָּגדֹול ַּבָחְכָמה, ִּגּבֹור ְּבִמּדֹוָתיו, ְוֹלא ִיְהֶיה ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָדָבר ָּבעֹוָלם, ֶאָּלא הּוא 
ָהַרְמָּב"ם  ְמֹאד".  ַעד  ְנכֹוָנה  ְרָחָבה  ֵּדָעה  ַּבַעל  ְוהּוא  ָּתִמיד.  ִיְצרֹו  ַעל  ְּבַדְעּתֹו  ִמְתַּגֵּבר 
ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָּכאן ֶׁשָּצִריְך ַּכָּמה ְּתָנִאים ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְנבּוָאה, ֶׁשִּיְהֶיה ָחָכם ָּגדֹול, ִּגּבֹור 
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ְּבִמּדֹוָתיו ְוֶׁשָּתִמיד הּוא ִמְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ּוַבַעל ֵּדָעה ְרָחָבה. ְוׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים ַעל 
ָהַרְמָּב"ם הּוא  ִּדְבֵרי  ֲהֵרי ְמקֹור  ָהַרְמָּב"ם )עיין שם בדברי הכסף משנה והלחם משנה ועוד( 
ַּבְּגָמָרא )נדרים דף לח ע"א( ְוָׁשם ָּכתּוב ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָעָנו, ּוַמּדּוַע ָהַרְמָּב"ם ֹלא ַמְזִּכיר 

ֶאת ֶזה? ְוֵיׁש ָּבֶזה ִּפְלּפּוִלים ּוְתׁשּובֹות. 

ֶׁשּכֹוֵלל  ֶאָחד  ָּדָבר  ּכֹוֵתב  ֶׁשָהַרְמָּב"ם  ָּפׁשּוט,  ֵּתרּוץ  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
ְּבתֹוכֹו ֶאת ִמַּדת ָהֲעָנָוה, ְוהּוא: ֶׁשִּיְהֶיה ַּבַעל ֵּדָעה ְרָחָבה ַעד ְמֹאד, ֹזאת אֹוֶמֶרת ַּבַעל 
ַּדַעת. ָאָדם ֶׁשהּוא ַּגַאְוָתן - הּוא ִטֵּפׁש, ֵאין לֹו ַּדַעת, ְּבָמה ַאָּתה ִמְתָּגֶאה? ֲהֵרי ְּכלּום ֹלא 
ֶׁשְּלָך!!! ִאם ֵּכן ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ַּגם ֶאת ַהְּתַנאי ַהֶּזה, ֶׁשַהַּבַעל ַּדַעת ֵמִבין ֶׁשֵאין לֹו ַּבֶּמה 

ְלִהְתָּגאֹות ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ָעָנו.

 

ִמְׁשַּתֲחִוית ְלאֹוַפּנֹוַע

 ,"! ֶאֶפס  "ַאָּתה  ְלִנְמרֹוד:  ְואֹוֵמר  ָלעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִבין  ִמַּדְעּתֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהת 
ְלָמה ַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה? ָלֵאׁש? ֲהֵרי ַהַּמִים ְמַכִּבים ֶאת ָהֵאׁש ְוכּו', ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֵיׁש 
ִמיֶׁשהּו ֵמַעל ֻּכָּלם ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ְלַקֵּבל ֶאת ָמרּותֹו, ּוִמַּגְדלּותֹו ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶאת ַאְפִסּיּוְתָך. 
ִאם  ֲאָבל  ָוֵאֶפר",  ָעָפר  "ָאֹנִכי  ֶאת  ּוַמְרִּגיׁש  יֹוֵדַע  ָלעֹוָלם הּוא  ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּמִבין  ִמי 
ָאָדם ַּגַאְוָתן ּוְמָסֵרב ְלַקֵּבל ֶאת ָמרּות ַהּבֹוֵרא, הּוא ַיְסִּכים ְלַהֹּכל, הּוא ִיְׁשַּתֲחֶוה ְלַנַעל, 

ְלָעִציץ, ֲאִפּלּו ַיֲאִמין ְּבאֹוַפּנֹוַע .. 

ַהְמַזִּכים ֶאת  ַהְּגדֹוִלים  ָהַרָּבִנים  ַאַחד  ִמְפלֹוִריָדה,  ְראּוֵבן שליט"א  ָירֹון  ָהַרב  ְיִדיִדי 
ָהַרִּבים ָׁשם, ָאַמר ִלי, ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ְּבֹהּדּו ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים ְלאֹוַפּנֹוַע, ֶזה ָהֱאֹלִהים ֶׁשָּלֶהם. 
ַעְכָׁשו הֹוֵצאָת אֹותֹו ֵמַהּמּוָסְך ָהָיה ָלֱאֹלִהים ֶׁשְּלָך ְנִזיַלת ֶׁשֶמן, ְוַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵאָליו? 
ֵאיְך? ַאָּתה ָיַצְרָּת אֹותֹו! ָלֶזה ּגֹוֶרֶמת ַהַּגֲאָוה ָהֱאנֹוִׁשית ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא מּוָכן ְלהֹודֹות 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ְלעֹוָלם ָּכל ָּכְך ָּגדֹול, ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב ְלכֹוֵפף ַעְצמֹו ֵאָליו ּוְלַבֵּטל ְרצֹונֹוָתיו ַעל 

ִּפי ַהְמֹבָאר ַּבּתֹוָרה, ֶׁשִהיא ִמְכַּתב ֱאֹלִקים )שמות לב, טז(. 

 

ַהְּגֵנָבה ּוִפְתרֹוָנּה

ְנַסֵּית ְּבִסּפּור ַמְדִהים ֶׁשָרִאיִתי ַעל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִדיצ'ֹוב ַזַצ"ל. ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו 
ְׁשמֹו ָהָיה ַרִּבי ַאייִׁשיל, הּוא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשר' ֵלִוי ִיְצָחק ָהָיה אֹוֵמר לֹו 

ֶׁשָּצִריְך ֶּכֶסף ִלְצָדָקה, ָיָׁשר ָהָיה נֹוֵתן ַּכָּמה ֶׁשָהַרב ָהָיה ָצִריְך.

יֹות ֶאָחד ר' ַאייִׁשיל ִהְצִליַח ְּבִעְסָקה ְּגדֹוָלה, ְוִהִּגיַע ֶאל ָהַרב, ְוָאַמר ָלַרב: "ַרִּבי, ַּכָּמה 
ֶּכֶסף ַאָּתה ָצִריְך? ָּכל ְסכּום ֶׁשִּתְרֶצה ֲאִני נֹוֵתן", ְׁשָאלֹו ָהַרִּבי: "ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה?" 
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ָעָנה לֹו ַהַּתְלִמיד: "ִהְצַלְחִּתי ְּבִעְסָקה ְּגדֹוָלה, ַוֲאִני ַּגם הֹוֵלְך ְלַחֵּתן ֶאת ַהַּבת ֶׁשִּלי, ְוַכָּמה 
ֶׁשָהַרב רֹוֶצה ֲאִני מּוָכן ָלֵתת". ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִּתְתרֹם ְסכּום ָּגדֹול ְלִפְדיֹון ְׁשבּוִיים", 
ְוָכְך ָהָיה, ָּתַרם ְסכּום ָּגדֹול ְוָהַלְך ְלֵביתֹו. ֵּביְנַתִים ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ַהֲהָכנֹות ַלֲחֻתָּנה 
ְּבִעּצּוָמן, ָׁשבּוַע ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה ַהֹּכל ְּכָבר מּוָכן, ָהאּוָלם, ָהֹאֶכל, ָקנּו ְּכָבִׂשים, ַּתְרְנגֹולֹות, 
ִנְכָנס  ַהֲחֻתָּנה  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ַהִּנְדָרׁש.  ְוָכל  ַּתְכִׁשיִטים  ַלַּכָּלה,  ְמֹפָאִרים  ְּבָגִדים  ֵהִכינּו 
ַהְּגִביר ְלַחְדרֹו ּוְמַגֶּלה ֶׁשָּכל ַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשל ַהַּכָּלה, ַהִּׂשְמָלה, ַהִּקּׁשּוִטים, ַהֹּכל ִנְגַנב! 
ַהְּבָעָיה ַהְּגדֹוָלה ִהיא ֹלא ַהֶהְפֵסד ַהַּכְסִּפי, ֶאָּלא ֶׁשְּכֵדי ְלָהִכין ָּכֵאֶּלה ְּבָגִדים ְוַתְכִׁשיִטים 
ֲחָדִׁשים לֹוֵקַח ַּכָּמה ְוַכָּמה ֳחָדִׁשים. הּוא ִנְכַנס ֶאל ַרּבֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְוָאַמר לֹו: "ַרִּבי, 
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ַּתֲעֹזר ִלי!" ָאַמר לֹו ר' ֵלִוי ִיְצָחק: "ַאל ִּתְדַאג, ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר!" "ֵאיְך 
ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר?" – ָּתַמּה ַרִּבי ַאייִׁשיל, "ַהֹּכל ִנְגַנב, ֵאין ַלַּכָּלה ַמה ִּלְלֹּבׁש ַּבֲחֻתָּנה!", "ֵלְך 
ַהֶּזה".  ַּבִּדין  ִיְפְסקּו  ֶׁשֵהם  ָלֶהם  "ְוֹתאַמר  ָהַרב  ָעָליו  ִצָּוה   – ַּבְרִדיצ'ֹוב"  ֶׁשל  ַלַּדָּיִנים 
ַהְּגִביר ָהַלְך ֶאל ַהַּדָּיִנים ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיְפְסקּו ָּבֶזה, ָאְמרּו לֹו ַהַּדָּיִנים: "ֵאין ִּדין ָּכֶזה ְּבָכל 
ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט! ַמה ֵּיׁש ִלְפֹסק? ָאנּו ֲהֵרי ֹלא יֹוְדִעים ִמי ַהַּגָּנב". ָחַזר ַהְּגִביר 
ֶאל ָהַרב ְוָאַמר לֹו ֶׁשַהַּדָּיִנים ֹלא ָיְדעּו ִלְפֹסק ָּבֶזה. ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָהַרב ֲחִתיַכת ְקָלף, ְוָכַתב 
ָעָליו ְּבַאְרַּבע ְקצֹוָתיו "ֹלא ִּתְגֹנב" )שמות כ, יג(, ְוָאַמר לֹו: "ַאָּתה ָיכֹול ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה, 
ַהְּגֵזָלה ַּתְחֹזר ֵאֶליָך". יֹום ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה יֹוֵצא ַהְּגִביר ְלַטֵּיל ַּבַּיַער ֶׁשּלֹו, ְורֹוֶאה ְלֶפַתע 
ֲאָנִׁשים ֶׁשָרִצים ְּבתֹוְך ַהַּיַער. ֵאיְך ֶׁשָראּו אֹותֹו ָעְזבּו ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה ְּבָיָדם ּוָבְרחּו. הּוא 
ִמָּיד ָרץ ַאֲחֵריֶהם ּוִפְתאֹום רֹוֶאה ֶאת ָּכל ַהַּתְכִׁשיִטים ְוַהְּבָגִדים ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשּלֹו ַהַּכָּלה. 
הּוא ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ָלַקח ֶאת ַהְּדָבִרים ְלֵביתֹו, ּוִמָּיד ָרץ ֶאל ָהַרב, ְוָׁשַאל: "ַרִּבי, 
ֶמה ָעִׂשיָת ֹּפה? ֹקֶדם ָהַרב ָאַמר ִלי ָלֶלֶכת ַלַּדָּיִנים, ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ַמה ַּלֲעׂשֹות. ְלַאַחר 
ִמֵּכן ָהַרב ָּכַתב ַעל ַהְּקָלף "ֹלא ִּתְגֹנב", ְוַכָּמה ָיִמים ַאַחר ָּכְך ִנְמְצָאה ַהְּגֵנָבה, ַמה ֵּפֶׁשר 
ִיְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּגְנבּו  ֶׁשַהַּגָּנִבים  ָיַדְעִּתי  "ֲאִני  ָהַרב:  לֹו  ָאַמר  ַהֶּזה?"  ַהָּדָבר 
ַּבְּגֵנָבה ִמָּיד, ָלָּמה? ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשִּנְגְנבּו ְלר' ַאייִׁשיל ָּכל ָהֲאִביָזִרים ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה, ְוָלֵכן 
ֵהם ַיְחִּביאּו ֶאת ֶזה ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ֶׁשִּיְמְּכרּו ֶאת ֶזה, ֵאיֹפה ֵהם ַמְחִּביִאים? ָּבֲאָדָמה! 
ְוָלֵכן ָׁשַלְחִּתי אֹוְתָך ַלַּדָּיִנים ֶׁשל ַּבְרִדיצ'ֹוב ֶׁשִּיְגְזרּו ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶיֶאְסרּו ַעל 
ַיְחִּביאּו ָּבּה, ֲאָבל ַהַּדָּיִנים ֹלא ֵהִבינּו.  ָהֲאָדָמה ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים ַהְּגנּוִבים ֶׁשֵהם 
ֹלא ָהְיָתה ִלי ְּבֵרָרה, ָלַקְחִּתי ֲחִתיַכת ַּדף ְוָכַתְבִּתי ְּבָכל ְקצֹוָתיו "ֹלא ִּתְגֹנב" ְוָגַזְרִּתי ַעל 
ָהֲאָדָמה ְּבַאְרַּבע ַקְצוֹות ָהעֹוָלם ֹלא ְלַקֵּבל ֶאת ָהְרכּוׁש ַהָּגנּוב, ִמֵּכיָון ֶׁשִאם ִהיא ְּתַקֵּבל 
אֹותֹו ִהיא ִּכְבָיכֹול ְמַסַּיַעת ִּביֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה "ֹלא ִּתְגֹנב". ּוֶבֱאֶמת ָּכְך 
ָהָיה, ַהַּגָּנִבים ָלְקחּו ֶאת ָהְרכּוׁש ְוִהְטִמינּו אֹותֹו ָּבֲאָדָמה, ִּכּסּו, ּוְכֶׁשָּבאּו ָלֶלֶכת ָהֲאָדָמה 
ָּפְלָטה ַהחּוָצה ֶאת ָהְרכּוׁש. ָהְלכּו ְלָמקֹום ַאֵחר ְוׁשּוב קֹוֶרה ָּכָכה, ְוָכְך אֹותֹו ָּדָבר ְּבַכָּמה 
ָהְרכּוׁש,  ֶאת  ָּפְלָטה ׁשּוב  ָהֲאָדָמה  ְּבִדּיּוק  ָרִאיָת אֹוָתם  ֶׁשַאָּתה  ּוִבְזַמן  ְמקֹומֹות.  ְוַכָּמה 
ּוְכֶׁשָראּו אֹוְתָך ָזְרקּו ֶאת ָּכל ַהְּגֵנָבה ּוָבְרחּו". ַהְּגִביר ָּכל ָּכְך ִהְתַלֵהב ְוָאַמר: "ַרִּבי, ֵאיֶזה 
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ֶּפֶלא ֶזה, ֵאיזֹו ְקֻדָּׁשה!". 

ַחֶּיֶבת ְּב"ֹלא  ָהֲאָדָמה  ְקֻדָּׁשה, ָּפׁשּוט ְמֹאד ַּגם  ֶּפֶלא ְוֹלא  ֵלִוי: "ֶזה ֹלא  ַרִּבי  ָאַמר לֹו 
ִּתְגֹנב"..."



ַהֶּמֶסר ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמי ַזַצ"ל

ִסּפּור נֹוָסף, ִהִּגיַע ֶאל ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ"ל: ְיהּוִדי ֶׁשהֹוֵלְך ְלַחֵּתן ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ְוֵאין לֹו 
ׁשּום ָּדָבר ַלֲחֻתָּנה, ָּבא ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן ֶׁשֱהיֹות ּוְבעֹוד ְׁשבּוַעִים ֵיׁש ְיהּוִדי ָעִׁשיר 
ְמֹאד ֶׁשהֹוֵלְך ְלַחֵּתן ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו, ַּבֲחֻתָּנה ֻיְקָרִתית ֶׁשל ַאְרָּבָעה ִמְליֹון ֶׁשֶקל, ִאם ָהַרב 

ִיְכֹּתב ִלי ַהְמָלָצה ֶאל ַהְּגִביר ַוֲאִני ֵאֵלְך ֵאָליו ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ַיֲעֹזר ִלי. 

ָאַמר לֹו ָהַרב ְׁשַטייְנָמן: "ֶאְכֹּתב ְלָך ַהְקָּדָׁשה, ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶאָחד ֶׁשַּתִּגיד לֹו ֶאת ַמה 
ֶּׁשאֹוַמר ְלָך ָּכֶרַגע, ֶמֶסר ִאיִׁשי ִמֶּמִּני", ָהִאיׁש ִהְסִּכים. ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִּתְמֹסר לֹו ֶׁשֵאין 
ֶׁשּלֹו  ַלַּבת  ֲחֻתָּנה  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ַהֶּכֶסף  ּוִבְזּבּוז  ָּפִנים  ְוָהַעּזּות  ַהֻחְצָּפה  ַעל  ְמִחיָלה,  לֹו 
ִנְבַהל:  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ָלֲעִנִּיים".  ּדֹוֶמה  ְסכּום  יֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ַעד  ֶׁשֶקל,  ִמְליֹון  ְּבַאְרָּבָעה 
ְוָהַרב  ָהֵאֶּלה?"  ַהְּדָבִרים  ֶאת  לֹו  ַאִּגיד  ֶׁשֲאִני  ַאֲחֵרי  ִלי  ִיְתרֹם  הּוא  ֵאיְך  ָהַרב,  "ְּכבֹוד 
ְׁשַטייְנָמן ְּבֶׁשּלֹו, ֶזה ַהְּתַנאי ַלַהְמָלָצה. ָחַׁשב ְּבִלּבֹו ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֵאין לֹו ַמה ְּלַהְפִסיד ֵּבין 
ַהַהְמָלָצה  ֶאת  ָלַקח  הּוא  ָהָיה,  ְוָכְך  ָלַרב.  ִלְׁשֹמַע  ִמְצָוה  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ְלָפחֹות  ָוכֹה,  ֹּכה 
ְוָנַסע ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו, הּוא ָאַמר ֶׁשהּוא ָׁשִליַח ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן. 
ֶהָעִׁשיר ְמֹאד ִהְתַלֵהב, ְוָקָרא ְלָכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשָּיבֹואּו ִלְראֹות ֶאת ַהָּׁשִליַח ַהְמֻיָחד ֵמָהַרב 
ִלי ֶמֶסר ִאיִׁשי  ָלֶזה ֵיׁש  ְוָנַתן לֹו אֹוָתּה. "ְּבנֹוָסף  ַהַהְמָלָצה  ְׁשַטייְנָמן, הּוא הֹוִציא ֶאת 
ַמְתִחיל  ָהִאיׁש  ְצָדִדי,  ְלֶחֶדר  ָהְלכּו  ִּביִחידּות".  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶזה  ֲאָבל  ֵאֶליָך,  ֵמָהַרב 
לֹוַמר לֹו ִמָּלה ְּבִמָּלה ַמה ֶּׁשָאַמר לֹו ָהַרב ְׁשַטייְנָמן: "ֵאין ְלָך ְמִחיָלה, ְוזֹו ֻחְצָּפה ְוכּו' 
ְוכּו'". ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר: "ִּתְׁשַמע, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָּבאָת ְלֹפה ְּכמֹו ֻּכָּלם ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף, 
לֹו  ָאַמר  ְּבנֹו.  ְלִנּׂשּוֵאי  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ַהְּסכּום  ֶאת  ָהִאיׁש  לֹו  ָאַמר  ָצִריְך?"  ַאָּתה  ַּכָּמה 
ְּבִעְנְיֵני  ְלֹפה  ָּבאָת  ֶׁשַאָּתה  ָיַדְעִּתי  ְׁשַטייְנָמן  ֵמָהַרב  ְּכָׁשִליַח  ֶׁשִהְזַּדֵהיָת  "ֵאיְך  ֶהָעִׁשיר: 
ְוֹלא  ֱאֶמת,  ִאיׁש  ֶׁשַאָּתה  ִמֵּכיָון  ַאְך  ְמֻסָּים.  ְסכּום  ְלָך  ֶׁשֶאֵּתן  ְּבִלִּבי  ְוָאַמְרִּתי  ְצָדָקה, 
ָּפַחְדָּת לֹוַמר ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָהַרב ָאַמר ְלָך ְלַהִּגיד ִלי, ַאְכִּפיל ְלָך ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשִהְתַּכַּוְנִּתי 

ָלֵתת ְלָך..."
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ַצִּדיק מֹוֵׁשל

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַהָּׁשבּוַע,  ִמָּפָרַׁשת  ָלנּו  ֶׁשָּיָצא  ָלַרֲעיֹון  ְקׁשּוִרים  ַהָּללּו  ַהִּסּפּוִרים  ְׁשֵני 
ְמַפְרֵסם ֶאת ֵׁשם ה' ּוַמְכִריז ְלֻכָּלם: ֵיׁש ָלנּו ֶאת ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשִאם ָהָאָדם ְיַקֵּבל ָמרּותֹו ְוַיֲעֶׂשה ְרצֹונֹו הּוא יּוַכל ִלְׁשֹלט ַעל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה - "ַצִּדיק 
ִהיא  ִּתְגֹנב"  ֲאָדָמה "ֹלא  ּוְכֶׁשַהַּצִּדיק ּגֹוֵזר ַעל  ִיְרַאת ֱאֹלִקים" )שמואל ב, כג, ג(,  מֹוֵׁשל 
ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ָּגֵזל, ּוְכֶׁשַהּבֹוֵרא רֹוֶצה ֶׁשָהֵאׁש ֹלא ִּתְׂשרֹף ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהיא ָאֵכן ֹלא 
ׂשֹוֶרֶפת. ְוַהֹּכל ְּבֹכַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוִאּלּו ֲאָנִׁשים ְמַבְזְּבִזים 
ֶאת ְזַמָּנם ְּבִחּפּוִׂשים ַאַחר ֹּכחֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, אּוַלי ִנְתַחֵּנף ַלֲעִׁשיִרים, ַנֲעֹבד ֵלאֹלֵהי 

ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב, ְואֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַּתַעְבדּו אֹוִתי ְוִתְׁשְלטּו ַעל ָהעֹוָלם. 

ַהֵּׁשת ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ִלְהיֹות ְּכמֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוֹלא ָחִליָלה ְלֵהֶפְך ְוִלֹּפל 
ְּבֶרֶׁשת ָהְרָׁשִעים ָחס ְוָׁשלֹום, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא 
ַמֲעַלת ִזּכּוי ָהַרִּבית

ַוַּיְרא  ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו  "ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכחֹם ַהּיֹום 
ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה" 

)בראשית יח, א - ב(. 



ִמְצַות ַהְנָנַסת אֹוְרִחית

ַאְבָרָהת ָאִבינּו ָהָיה ַאֲחֵרי ִמְצַות ִמיָלה, ְוָהָיה חֹוֶלה )מדרש אגדה בובר בראשית פרשת וירא 
פרק יח אות א(. ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֹלא ָהיּו אֹוְרִחים, "ְּכחֹם ַהּיֹום", ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוִציא 

ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה )בבא מציעא דף פו ע"ב(, ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ַהחּוָצה ִנְׂשָרף. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
רֹוֶאה ֶׁשַאְבָרָהם ִמְצָטֵער ְוׁשֹוֵלַח לֹו ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲאָנִׁשים. ַרִׁש"י ֵמִביא ְּבֵׁשם ֲחַז"ל 
ְוָהַלְך  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָעַזב ֶאת  ְוהּוא  ְלַבֵּקר אֹותֹו,  ָּבא  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  )שם( 

ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ּוִבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך" 
)בראשית יח, ג(. ֶזה ַהְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט.

ַעל ֶּדֶרְך ַהְּדָרׁש ִנְרֶאה ְלָבֵאר ָּבֶזה ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוַהְנָהָגה 
ְמַחֶּיֶבת ִּבְׁשִביֵלנּו. 



ִלּמּוד ּתֹוָרה אֹו ִזּכּוי ָהַרִּבית?

ָּכל ָאָדם, ֶׁשִּנְׁשַאל אֹותֹו: ִאם ֵיׁש ְלָך ְׁשֵּתי ְּבֵררֹות, ָלֶלֶכת ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ִזּכּוי ָהַרִּבים, 
ּוְלִהָּכֵנס ְלִוּכּוִחים, ּוְלַקֵּבל ַעל ָהֹראׁש, ְוִקְטרּוִגים, ּוַמֲאָמץ ֶׁשל ֶּדֶרְך ָהלֹוְך ְוָחזֹור ְוכּו', 
אֹו ָלֶׁשֶבת ַּבַּבִית ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה, ְלַסֵּים ַמֶּסְכּתֹות ְוכּו', ָמה ַהָּדָבר ֶׁשֲהִכי ַקל ְלָך? ְּבֶדֶרְך 
ּוָמָצאָת  "ָיַגְעָּת   - ְּבָך  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ֶׁשַּבִּלּמּוד  ַּגם  ַמה  ְוִלְלֹמד.  ָלֶׁשֶבת  ִיְבַחר  ָהָאָדם  ְּכָלל 
ָהָאָדם  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ְּבָך,  ַהָּדָבר ָּתלּוי  ֵאין  ָהַרִּבים  ּוְבִזּכּוי  )מגילה דף ו ע"ב(,  ַּתֲאִמין" 
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ָיֵגַע ְמֹאד ְלַׁשְכֵנַע ּוְלַהֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה, ּוַבּסֹוף ַהֶּבְנָאָדם אֹוֵמר ְלָך, ֹלא ִׁשְכַנְעָּת אֹוִתי, 
ֲאִני הֹוֵלְך, ְוכֹוֵאב ַהֵּלב, ַעל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַעל ַהְּזַמן ֶׁשָהַלְך ְלֹלא ּתֹוֶעֶלת. 
ְוָלֵכן ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם ּבֹוֵחר ְלִהָּׁשֵאר ָּבֹאֶהל, ַמה ֶּזה אֶֹהל? ָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְּכמֹו 
ְּבֹאֶהל  ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהָּכתּוב "ֹזאת ַהּתֹוָרה  ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף סג ע"ב(, ַעל 
ֵריׁש  ָאַמר  ָיִמים" )במדבר יט, יד(,  ִׁשְבַעת  ִיְטָמא  ָּבֹאֶהל  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהֹאֶהל  ֶאל  ַהָּבא  ָּכל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעֶליָה,  ַעְצמֹו  ֶׁשֵּמִמית  ְּבִמי  ֶאָּלא  ִמְתַקְּיִמים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵאין  ִמַּנִין  ָלִקיׁש: 

"ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל" - ְּבָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 

ַרִּבי  "ָאַמר  ע"ב(,  נז  דף  בגיטין  ועיין  ע"ב,  פג  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  עֹוד  מּוָבא  ֶזה  ֵמֵעיי 
ִּבְׁשַעת  ַוֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ּוִמִּדְבֵרי  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ַעְצמֹו  ָאָדם  ִיְמַנע  ַאל  ְלעֹוָלם  יֹוָנָתן: 
ַהָּמֶות,  ִלְפֵני  ֶׁשֲאִפּלּו  ָלַמְדנּו  ְּבֹאֶהל".  ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  "זֹאת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמיָתה, 

ְּבָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוִלְהיֹות  ְיָכְלּתֹו,  ְּכָכל  ַּבּתֹוָרה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ָהָאָדם 

ַהָּכרּוְך  ָּדָבר  ָהַרִּבים,  ִזּכּוי  ַלֲעׂשֹות  ִמָּלֶלֶכת  ַקל  יֹוֵתר  ֶזה  ָּבֹאֶהל  ֶׁשָּלֶׁשֶבת  ּוִמֵּכיָוי 
ְּבַמֲאָמץ ָּגדֹול ִעם ַהְרֵּבה ִמְתַנְּגִדים, ִיְבֲחרּו ֹרב ָהעֹוָלם ָּבֶאְפָׁשרּות ַהּזֹו, ְלִהָּׁשֵאר ָּבֹאֶהל. 
ַעל ֵּכן ָּבא ַהָּכתּוב ּוְמַסֵּפר ַעל ַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֹּלא ָהָיה יֹוֵׁשב 
ַהְכָנַסת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ָמַתי  ֶרַגע  ְּבָכל  ְוִלְראֹות  ִלְבֹּדק  ָהֹאֶהל"  "ְּבֶפַתח  ֶאָּלא  ָּבֹאֶהל 

אֹוְרִחים ְוִזּכּוי ָהַרִּבים.



ַּתְנִלית ַהְנָנַסת ָהאֹוְרִחית

ְלַהְגִּדיל ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם.  ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים?  ַהַּמָּטָרה ֶׁשּלֹו  ָהְיָתה  ַאְבָרָהת ָאִבינּו ֶמה 
ֶׁשַאְבָרָהם  ֶׁשַאֲחֵרי  ְמַסֵּפר  וירא פרק כא סימן לג(  זוטרתא בראשית פרשת  )פסיקתא  ַהִּמְדָרׁש 
ָנַתן ְלאֹוְרָחיו ֶלֱאֹכל, ֵהם הֹודּו לֹו, ָאַמר ָלֶהם ַאְבָרָהם: ֶזה ֹלא ֶׁשִּלי, ֶזה ֶׁשל ִמי ֶׁשָּבָרא 
ָּכל  ָהַרִּבים,  ִזּכּוי  ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ָהֵארּוַח  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית  ָּכל  ָיִמים.  ְּבִׁשָּׁשה  ָהעֹוָלם  ֶאת 
ַהָּמלֹון ַהֶּזה ָהָיה ְמלֹון ִזּכּוי ָהַרִּבים. ֶׁשִּיְראּו ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּוִמי ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם. 
ֲאָבל ַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ֹלא ָיַׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְסָתם, ֶאָּלא ְּכחֹם ַהּיֹום, ַּבחּוץ 
ַהָּׂשָטן ּבֹוֵער, ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת, ֵאין ֲאָנִׁשים ַּבחּוץ, ַרק ְּבֵהמֹות, ְּבֵהמֹות ֶׁשהֹוְלִכים ַעל 
ְׁשַּתִים, ַּתֲאוֹות, ְּכִפיָרה, ֶאִּפיקֹוְרסּות, ִנְסיֹונֹות, ַנְצרּות, ִהְתּבֹוְללּות, ֶרפֹוְרִמים, ַּבחּוץ 
ָלֶׁשֶבת  ָיכֹול  ֲאִני  ְואֹוֵמר:  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִנְׂשָרף, ָּבא  ִמי ֶׁשּיֹוֵצא  ַהּיֹום,  ֶזה ַמּבּול, חֹם 
ְלִהְתָקֵרב  ֲאִני יֹוֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל, ַרק ְלַחֵּפׂש ִמי ָיכֹול  ַּבַּמְזָּגן ְּבֵכיף, ֲאָבל ֹלא,  ָּבֹאֶהל 
ָלֵאזֹור ֶׁשֲאִני ִנְמָצא ּבֹו, ֶׁשֲאִני ָיָׁשר ָארּוץ ַאֲחָריו ְלָהִביא אֹותֹו, ְוֶזה ְּכֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְוַחָּלׁש 
ֵמַהִּמיָלה. ּוְכֶׁשָהָיה ָּבִריא הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְלַפְרֵסם ּוְלַהְקִריא ֵׁשם ה' ְּבִפי 
ֹכל )אלשיך שיר השירים פרק ז פסוק ב(. ֹזאת ָהְיָתה ַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְלַחֵּפׂש ֲאָנִׁשים 
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ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְוִלְגֹאל אֹוָתם ִמּתֹוְך ַהֻּטְמָאה, ִמּתֹוְך חֹם ַהּיֹום, ֹלא ָלֶׁשֶבת ָּבֹאֶהל 
ְולֹוַמר 'ָׁשלֹום ָעַלִיְך ַנְפִׁשי'. ּוְכֶׁשֹּלא ַמִּגיִעים ֵאָליו ֲאָנִׁשים הּוא ִמְצָטֵער ְוַהֵּׁשם ׁשֹוֵלַח לֹו 
ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲעָרִבים ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים ַלֲאַבק ַרְגֵליֶהם, ֵהם ָהאֹוְרִחים ֶׁשִּנְרִאים ְׁשקּוִעים 

ְּבִעְמֵקי ַהֻּטְמָאה, ְּכמֹו ֶׁשָרָצה ַאְבָרָהם ָאִבינּו. 

ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  "ִאם  ֲאֵליֶהם,  ִמְתַחֵּנן  ַמָּמׁש  הּוא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  אֹוָתם  ּוְנֶׁשרֹוֶאה   
ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך", ָּכְך הּוא ּפֹוֶנה ַלָּגדֹול ֶׁשָּבֶהם )רש"י שם(. ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ַמָּמׁש ִמְתַאֵּמץ ֶׁשָּיבֹואּו ְוִיָּכְנסּו, ִּבְׁשִביל ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשֹּיאְכלּו ְוִיְׁשּתּו ְוִיְרצּו ְלהֹודֹות 

לֹו הּוא ִיֵּתן ָלֶהם ִׁשעּור ֶּבֱאמּוָנה. 



ַמֲעַלת ִׁשעּור ֶּבֱאמּוָנה

ּוִבְׁשִביל אֹותֹו ִׁשעּור ֶּבֱאמּוָנה ַאְבָרָהם ָאִבינּו מּוָכן ִלְטֹרַח ּוְלַהְפִעיל ֶאת ָּכל ַהַּבִית: 
"ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם" )בראשית יח, ז(, ּוְלָׂשָרה ָאַמר "ַמֲהִרי לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות" )שם 
פסוק ו(, ִּבְׁשִביל ִמי? ִּבְׁשִביל ְׁשֹלָׁשה ֲעָרִבים! ְוֵהם ֹלא ֲעָרִבים ְרִגיִלים, ֶאָּלא ַהְּׁשָפִלים 

ַרְגֵליֶכם"  "ְוַרֲחצּו  ָלֶהם  ָאַמר  ְוָלֵכן הּוא  ֶׁשְּבַרְגֵליֶהם,  ָלָאָבק  ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים  ֶׁשַּבְּׁשָפִלים, 
)רש"י בראשית יח, ד(. ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּכל ָּכְך ְמַחֵּזר ְּכֵדי ְלַהְאִּדיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא, ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא יֹוֵׁשב ָּבֹאֶהל, ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד, ִלְתֹּפס ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָהיּו לֹו ָּבּה ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָרִקים )עבודה זרה דף יד ע"ב(, ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָהָיה ַלְמָּדן ָּגדֹול, ְוֹלא ַרק ֶזה ֶאָּלא ָהָיה לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה, ְּבֵבית ִמְדָרָׁשם ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר, 
ָהָיה ָזֵקן ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה )יומא דף כח ע"ב(, ּוַמְחִליט ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָנכֹון ֶׁשָּצִריְך ְוָחׁשּוב 

ִלְלֹמד ֲאָבל ֵיׁש חֹם ַּבחּוץ, ְנָׁשמֹות ִנְׂשָרפֹות, ְוָצִריְך ָלֶלֶכת ּוְלַהִּציל אֹוָתן. 

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ְלַבְּקרֹו, ַאְבָרָהם ָהַלְך ְלַקֵּבל ֶאת אֹוָתם 
ָהֲעָרִבים. ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע: ֵיׁש ָאָדם ֶׁשְּגדֹול ַהּדֹור ָּבא ֵאָליו ַהַּבְיָתה, ַהִאם הּוא ַיֲעֹזב אֹותֹו 
ְוֵיֵלְך ַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים? ַמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה? ְוַהְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה: אֹוֵמר ַאְבָרָהם ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ֲאִני ָצִריְך ָלֶלֶכת ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם, ֶׁשעֹוד ֲאָנִׁשים ַיִּכירּו אֹוְתָך. ְוֵאיְך 
ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה? ָלֵתת ָלֶהם ֶלֱאֹכל, ַהָּׂשָפה ַהְמֻׁשֶּתֶפת ְלֻכָּלם ֶזה ַהֶּבֶטן, ָהֹאֶכל 
ְוַהְּׁשִתָּיה ּפֹוְתִחים ֶאת ַהֵּלב )בבא בתרא דף יב ע"ב(, ֵּתן ָלֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות, ּוְכֶׁשָּיבֹואּו 

ְלהֹודֹות ְלָך ַּתִּכיר ָלֶהם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 
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ְּכחֹת ַהּיֹות

ֲחַז"ל ְמָבֲאִרים ֶאת ַהָּכתּוב "ְּכחֹם ַהּיֹום" ֶׁשהֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה 
ְמֹאד  ַחם  ֲהֵרי  ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם  ַעל  ְּגדֹוָלה  ְׁשֵאָלה  ִלְׁשֹאל  ְוֵיׁש  פו ע"ב(.  )בבא מציעא דף 

ַּבחּוץ, ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּׂשֵרף ַּגם ְׂשֵרָפה רּוָחִנית ְוַגם ְׂשֵרָפה ַּגְׁשִמית - ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֹלא 
ָיַדע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּיְצָאה ַהֶּׁשֶמׁש ֶזה ִּבְׁשִבילֹו ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו אֹוְרִחים ְלַהְטִריחֹו )שם( – ָלָמה 
ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּבִּמְקֶרה  ֶׁשִּתָּׂשֵרף?  חֹוֵׁשׁש  ֹלא  ַאָּתה  ָלָמה  ֲאָנִׁשים?  ְלַחֵּפׂש  הֹוֵלְך  ַאָּתה 
ַהְּׂשֵרָפה ִהיא ַּגְׁשִמית, ֲאָבל ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּלנּו ַהַּסָּכָנה ַּבחּוץ ִהיא רּוָחִנית, ַמְפִחיד ָלֵצאת 

ַּבחּוץ ְוַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים, ּוָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות? 



ִאֶּגֶרת ֵּתיָמי

ַהֵּתיָמִנית ָׁשְלחּו ָלַרְמָּב"ם ִאֶּגֶרת, ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם ֶאָחד ְוָאַמר ָלֶהם: ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶכם 
ֹלא ָׁשָוה, ְוָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ִאֶּגֶרת ְׁשֵלָמה ְלַחֵּזק ֶאת ַהֵּתיָמִנים, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַהֵּתיָמִנים 
ַחָּיִבים ָלַרְמָּב"ם ֶאת ַיֲהדּוָתם ַעד ַהּיֹום. ֵהם ָהיּו אֹוְמִרים ַּבַּקִּדיִׁשים "ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 
ּוְבַחֵּיי ְּדַרָּבָנא ֹמֶׁשה ֶּבן ַמְימֹון" )כתבי הרמב"ן כרך א אגרת ב עמוד שמא(. הּוא ָׁשַמר ֲעֵליֶהם 
ֶׁשֹּלא ֹיאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל. ְוָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ָלֶהם ִאֶּגֶרת ֲאֻרָּכה ַהִּנְקֵראת 'ִאֶּגֶרת ֵּתיָמן'. 
ֵהם  ָלֶכם  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ַהָּללּו  "ְוַהְּדָבִרים  ֶאָחד,  ִמְׁשָּפט  ָהַרְמָּב"ם  ּכֹוֵתב  ָׁשם  ָּבִאֶּגֶרת 
ְמֻסָּכִנים ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביִלי ]ָהַרְמָּב"ם ָהָיה ְּבִמְצַרִים ְוָהָיה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ָהִאְסַלם ָהַאְכָזִרי, 
ְוהּוא ָּכַתב ָׁשם ַּגם ְּדָבִרים ֶנֶגד ֻמֲחַמד, ְוֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהָעם ַהְמֻיָחד[, ַאְך ִּבְדָבִרים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִזּכּוי ָהַרִּבים ֹלא חֹוְׁשִׁשים ְלַסָּכָנה". ָׁשם הּוא ְמַדֵּבר ַעל ַסָּכָנה ַּגְׁשִמית. ַאְך 

ָאנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ַעל ַסָּכָנה רּוָחִנית. 

ּוֶבֱאֶמת ֹלא ַמְסִּפיק לֹוַמר ֶׁשָהֵאׁש ֶׁשל ַהּתֹוָרה ִּתְׂשרֹף ֶאת ֵאׁש ַהֻּטְמָאה, ִּבְבִחיַנת ֵיׁש 
ֱאמּוָנה.  ַהִּנְקָרא  נֹוָסף  ָּדָבר  ָצִריְך  ַמְסִּפיק,  ֶזה ֹלא  )יומא דף כא ע"ב(,  ֵאׁש  ֵאׁש אֹוֶכֶלת 

ְוַנְסִּביר.



ַהְּצחֹוק ֶׁשל ַאְבָרָהת ְוָׂשָרה

ֶׁשָּלנּו.  ַּבָּפָרָׁשה  ָעֶליָה  עֹוְמִדים  ַהְמָפְרִׁשים  ָּכל  ֶׁשִּכְמַעט  ְמֹאד,  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה  ֵיׁש 
ְּכֶׁשָּׂשָרה ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהְמַׂשַּמַחת ֶׁשִהֵּנה ִהיא הֹוֶלֶכת ָלֶלֶדת ֵּבן, ִהיא ָּכל ָּכְך 
ָצַחק  ַאְבָרָהם  ֶׁשַּגם  ָּכתּוב  ִמֶּנֶגד  יב(.  יח,  )בראשית  ְּבִקְרָּבּה"  ָׂשָרה  "ַוִּתְצַחק   - ְׂשֵמָחה 
)בראשית יז, יז(, ְוַהֵּׁשם ִהְקִּפיד ַעל ְצחֹוָקּה ֶׁשל ָׂשָרה )בראשית יח, יג(, ַאְך ֹלא ִהְקִּפיד ַעל 
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ְצחֹוקֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם. ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת: ָלָּמה? 

ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )בראשית פרק יח פסוק יג( ּכֹוֵתב ֵּתרּוץ ִנְפָלא: "ָאֵכן ַהָּנכֹון הּוא 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּדְקֵּדק ִּבְדָבָריו ַטַעם ַהְקָּפָדתֹו ַעל ָׂשָרה ְוֹלא ַעל ַאְבָרָהם, ְוִתְמָצא 
ִּכי ַאְבָרָהם ְּבֵעת ַהְּבׂשֹוָרה ָצַחק, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָׂשָרה ֹלא ָצֲחָקה ְּבֵעת ֶׁשִּנְתַּבְּׂשָרה, ֶאָּלא 
ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ְּבָנּה". ּוְנָבֵאר ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָצַחק ְוָׂשַמח ְּבֵעת 
ַהְּבׂשֹוָרה ַעְצָמּה, ַאְך ָׂשָרה ֹלא ָצֲחָקה ְּבֵעת ַהְּבׂשֹוָרה ֶאָּלא ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשִּקְּבָלה 
חֹוֶזֶרת  ֶׁשִהיא  ָרֲאָתה  ִהיא  ח(,  סימן  יח  פרק  וירא  פרשת  בראשית  בובר  אגדה  )מדרש  ֶוֶסת 
ַהַהְבָטָחה  ֶׁשָאֵכן  ַלֲעֹבד,  ַמְתִחיל  ֶׁשַּמֶּׁשהּו  אֹוֵמר  ֶזה  ע"א(,  פז  דף  מציעא  )בבא  ִלְנעּוֶריָה 
ִמְתַקֶּיֶמת. ְוִאם ַמֶּׁשהּו ַמְתִחיל ַלֲעֹבד, ַעְכָׁשו ָצִריְך ִלְצֹחק ְוִלְׂשֹמַח. ַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה ַאֲחֵרי 
ֶׁשִהיא ָרֲאָתה ּתֹוָצאֹות, ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ֹלא ָהְיָתה ָלּה ָּכל ָּכְך ִׂשְמָחה, ִהיא אּוַלי ֶהֱאִמיָנה 
ֲאָבל ֹלא ָהְיָתה ְׂשֵמָחה ְוֹזאת ָהְיָתה ַהְּתִביָעה ַעל ָׂשָרה ִאֵּמנּו. ָלָּמה ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשָּׁשַמְעְּת 

ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה, ְּבאֹוָתּה ְׁשִנָּיה ֹלא ָצַחְקְּת ְוָׂשַמְחְּת? 

ַּכּמּוָבי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 
ֲאַנְחנּו ִּכְבֵני ָאָדם ְוִאם ֵהם ִּכְבֵני ָאָדם ֲאַנְחנּו ַּכֲחמֹוִרים )שבת דף קיב ע"ב(, ֲאָבל ְּבָכל ֹאֶפן 

אֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, זֹו ָהְיָתה ַהְּתִפיָסה ַעל ָׂשָרה. 



ִאְלָמֵלא ָרִאיָת ֹלא ֶהֱאַמְנָּת?

ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף עה ע"א( ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשָאַמר, ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַמְלֲאֵכי 
ַהָּׁשֵרת ַיִּקיפּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבַיֲהלֹוִמים ְּבֹגֶדל ְׁשֹלִׁשים ַאָּמה ַעל ְׁשֹלִׁשים ַאָּמה, ְוָחקּוק 
ְוָכל  ִמַּיֲהלֹוִמים,  ֶׁשֲעׂשּויֹות  ֲעָנִקּיֹות  ֲאָבִנים  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֶעְׂשִרים,  ְּברּום  ֶעֶׂשר  ָּבֶהם 
ָצַחק  ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו  ַאַחד  ֶמְטִרים.  ֲעָׂשָרה  ֶמְטִרים ַעל  ֲחִמָּׁשה  ִיְהֶיה ָחקּוק ָּבּה  ֶאֶבן 
ְוָאַמר, ַהּיֹום ֵאין ַיֲהלֹום ְּבֹגֶדל ֶׁשל ֵּביָצה ֶׁשל עֹוף, ְוַאָּתה ְמַדֵּבר ִאִּתי ַעל ֲאָבִנים ָּכֵאֶּלה? 
ֲאָבִנים טֹובֹות  ַהָּׁשֵרת ֶׁשּלֹוְקִחים  ַמְלֲאֵכי  ְוָרָאה  ַּבָּים  ַּתְלִמיד  ִהְפִליג אֹותֹו  ַאַחת  ַּפַעם 
ּוַמְרָּגִלּיֹות ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר, הּוא ָׁשַאל ֶאת ַהַּמְלָאִכים "ָהֵני ְלַמאן"? ְלִמי 
ְלַהֲעִמיָדן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  "ָעִתיד  לֹו:  ָאְמרּו  ְוַהַּיֲהלֹוִמים?  ַהּטֹובֹות  ָהֲאָבִנים  ֵאּלּו 
ֵּכן  ָאַמְרָּת  "ַּכֲאֶׁשר  לֹו:  ְוָאַמר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶאל  ַהַּתְלִמיד  ָרץ  ִמָּיד  ְירּוָׁשַלִים".  ְּבַׁשֲעֵרי 
ָרִאיִתי". ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן: "ֶזה ֹלא ִחּדּוׁש ֶׁשִּלי, ֲאִני ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה )נד, 
יב( "ְוַׂשְמִּתי ַּכְדֹכד ִׁשְמֹׁשַתִיְך ּוְׁשָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקָּדח" - ֶׁשָּכל ַהְּׁשָעִרים ְוָכל ַהחֹוָמה, 

ַהֹּכל ִיְהֶיה ִמַּיֲהלֹוִמים. ֲאִני ָאַמְרִּתי ִמּתֹוְך ָנִביא, ְוִאּלּו ַאָּתה ִאְלָמֵלא ָרִאיָת ֹלא ֶהֱאַמְנָּת? 
ְמַלְגֵלג ַעל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַאָּתה! ָנַתן ֵעיָניו ּבֹו ְוַנֲעָׂשה ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות".





ַמֲעַלת ִזּכּוי ָהַרִּבית
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ְרִאַּית ַמְלָאִנית

ֹּבאּו ִנְתּבֹוֵנן ְלֶרַגע ַּבִּסּפּור ַהּנֹוָרא ַהֶּזה. ַהַּתְלִמיד ַהֶּזה ָהָיה ָקדֹוׁש, הּוא ָׁשט ִּבְסִפיָנה 
ּוְמַדֵּבר  אֹוָתם  ְוׁשֹוֵאל  ִאָּתם  ְמַדֵּבר  עֹוד  ֶאָּלא  ֵמֶהם  ּבֹוֵרַח  ֹלא  ְוהּוא  ַמְלָאִכים,  ְורֹוֶאה 
ִאָּתם, ֶזה ֹלא ֶאָחד ֶׁשַרק ִסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס, ֶזה ָאָדם ֶׁשִהִּגיַע ִלְדָרגֹות ֲעצּומֹות. ְּכֵדי ֶׁשָּנִבין 

ֵאילּו ְּדָרגֹות ֵאּלּו ְנַסֵּפר ִסּפּור נֹוָסף ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא.

ַהְּגָמָרא )מעילה דף יז ע"ב( ְמַסֶּפֶרת, ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ָהַלְך ִּבְׁשִליחּות ֲחָכִמים 
ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזרֹות ֵאֶצל ַהֵּקיָסר. ַּבֶּדֶרְך ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם ֵׁשד ְוָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ֶאֱעֹזר 
ָלֶכם". ָּבָכה ַרְׁשִּב"י ְוָאַמר: ָהָגר, ִׁשְפַחת ָׂשָרה, ִהְזַּדֵּמן ָלּה ְׁשֹלָׁשה ְּפָעִמים ַמְלָאְך )עיין 
בראשית פרק טז( ַוֲאִני ְמַקֵּבל ֵׁשד?. ּוֶבֱאֶמת, ָהַלְך ַהֵּׁשד ַההּוא, ְוִנְכַנס ַּבַּבת ֶׁשל ַהֵּקיָסר 

ְוִהיא ִהְׁשַּתְּגָעה ְוָהְיָתה צֹוֶעֶקת ֶׁשָּיִביאּו ָלּה ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ָלַחׁש ְּבָאְזָנּה ֶׁשֵּיֵצא ַהֵּׁשד ְוִנְתַרְּפָאה. ִּכְתמּוָרה ִלְרפּוָאָתּה ִּבְקׁשּו ֵמַהֵּקיָסר ֶׁשְּיַבֵּטל 

ֶאת ַהְּגֵזָרה, ְוַהֵּקיָסר ִּבְּטָלּה. 

ְוִנְתּבֹוֵני ְוִנְרֶאה ֶׁשַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ּבֹוֶכה ַעל ֶזה ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ֵאָליו ַמְלָאְך, ְוִאּלּו 
אֹותֹו ַּתְלִמיד רֹוֶאה ַמְלָאִכים ּוְמַדֵּבר ִאָּתם! ִמי ֶׁשרֹוֶאה ֲאִפּלּו ֵׁשִדים ֶׁשֵהם ַּדְרָּגה ְּפחּוָתה 
ִמַּמְלָאִכים, ִמְׁשַּתֵּגַע )עיין ברכות דף ו ע"א(, ְואֹותֹו ַּתְלִמיד הֹוֵלְך ְלַרִּבי יֹוָחָנן ְואֹוֵמר לֹו 
"ָרִאיִתי ַמְלָאִכים". ִאם ָיבֹוא ֵאֶליָך ַהּיֹום ִמיֶׁשהּו ְוֹיאַמר ְלָך "ָרִאיִתי ַמְלָאִכים", ַאָּתה 
ְונֹוָרא.  ָקדֹוׁש  ָהָיה  ַּתְלִמיד  אֹותֹו  ֲאָבל  ְּבַאַּבְרָּבֵנאל,  ִאְׁשּפּוז  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ָיָׁשר  ָּתִבין 
ְואֹוֵמר לֹו ַרִּבי יֹוָחָנן: ֲאִני ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ֵמַהַּמֲעָלה ֶׁשְּלָך, ָרִאיָת ַמְלָאִכים, ִּדַּבְרָּת ִאָּתם, 
ֲחָבל  ֹלא  אֹותֹו,  ָהַרג  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶּבֱאמּוָנה.  ְּבָעָיה  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  יֹוֵדַע  ֲאִני 
ַעל ָּכֶזה ַּתְלִמיד? ַּתְלִמיד ֶׁשַּמְצִליַח ִלְראֹות ּוְלַדֵּבר ִעם ַמְלָאִכים? ְוַרִּבי יֹוָחָנן ֶהְחִליט, 
ֶׁשֹּלא ָצִריְך ַּתְלִמיד ָּכֶזה, ּתֹוָרה ּוְקֻדָּׁשה ֶזה ָחׁשּוב, ֲאָבל ְּבִלי ֱאמּוָנה ֶזה ֹלא ָׁשֶוה ְּכלּום. 

ַוֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ִהִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשרֹוֶאה ַמְלָאִכים ּוְמַדֵּבר ִאָּתם. ְוַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים.

 

ִלְחיֹות ֱאמּוָנה

ַנֲחֹזר ְלִדְבֵרי ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ַעל ְצחֹוָקּה ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו. ָׂשָרה ִאֵּמנּו ְמַקֶּבֶלת 
ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשהֹוֵלְך ִלְהיֹות ָלּה ֶיֶלד ְוִהיא ֹלא ְׂשֵמָחה ַעל ַהָּמקֹום, ְוִאּלּו ַאְבָרָהם ָׂשַמח 
ְוֶהֱאִמין ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט. ַּכּמּוָבן ֶׁשַהַּדְרָּגה ֶׁשל ָׂשָרה ֶזה ֹלא ֶׁשִהיא ֹלא ֶהֱאִמיָנה ָחס ְוָׁשלֹום, 
ֶאָּלא ֶזה ַהִּׂשְמָחה ַהֻּמְׁשֶלֶמת אֹו ַהַהְרָּגָׁשה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ִּבְזַמן ֶׁשֶּזה ֲעַדִין ֹלא ִהִּגיַע, ְוַעל ֶזה 

ִנְתְּפָסה ִּבְקִפיַדת ַהֵּׁשם. 
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ְמַסְּפִרית ַעל ְׁשֵני ֲחִסיִדים ֶׁשִהִּגיעּו ָלַאְדמֹו"ר ֵמרֹוִז'ין ַזַצ"ל, ְוָאְמרּו לֹו: "ָהַרב, ִלְׁשֵנינּו 
ִיְהֶיה ָלנּו ֵּבן". ָאַמר ָהַרב "ֲאִני ּגֹוֵזר  ִיְגֹזר ֶׁשָּׁשָנה ַהָּבָאה  ְיָלִדים, ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשָהַרב  ֵאין 

ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ָׁשָנה ַהָּבָאה ִיְהֶיה ָלֶכם ֵּבן".

ְּבִלי. "ְּכבֹוד ָהַרב, ָלָּמה  ְוַהֵּׁשִני  ֶיֶלד  ָלַרב, ֶאָחד ֵמֶהם ִעם  ַּכֲעבֹור ָׁשָנה ֵהם חֹוְזִרים 
ַרק ֲחֵבִרי נֹוַׁשע ַוֲאִני ֹלא?" ָאַמר ָלֶהם ָהַאְדמֹו"ר: ִּתְׁשַאל אֹותֹו ַמה הּוא ָעָׂשה ְּכֶׁשָּיָצא 
ִמָּכאן. הּוא ָׁשַאל ֶאת ֲחֵברֹו, ְוָאַמר לֹו ֲחֵברֹו, "ֲאִני ָיָׁשר ְּכֶׁשָּיָצאִתי ֵמָהַאְדמֹו"ר ָהַלְכִּתי 
ִלְקנֹות ֲעָגָלה, ִטיטּוִלים, ֲחִליָפה ַלְּבִרית, ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות מּוָכִנים ְלֵלַדת 
ַהֵּבן". ַרק ָהֶרַגע ָהַרב ֵּבֵרְך אֹוְתָך, ְלָאן ַאָּתה ְמַמֵהר? ָהֱאמּוָנה ִהיא ְׁשֵלָמה. ָאַמר ָהַרִּבי 
ֵמרֹוִז'ין: זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשהּוא נֹוַׁשע ְוַאָּתה ֹלא, ַאָּתה ֹלא ָקִניָת ְוִהְתּכֹוַנְנָּת ָּכֹמהּו". ֶזה ַהְּצחֹוק 
"ְּכחֹם  ָלְרחֹוב  ָלֵצאת  ָיכֹול  הּוא  ָּכֹזאת  ֱאמּוָנה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוָאָדם  ַאְבָרָהם.  ֶׁשל  ָהַעְכָׁשִוי 
ַהּיֹום", הּוא ֵיֵצא ִלְמקֹומֹות ָּכֵאֶּלה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשֹמר ָעָליו, ֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה ְוֵיׁש 
לֹו ּתֹוָרה ּוְקֻדָּׁשה, הּוא מּוָגן. ִמי ֶׁשֹּלא ַּבַּדְרָּגה ַהֹּזאת הּוא ְקָצת ִּבְבָעָיה, ְּכֶׁשַהַּמָּצב הּוא 

"ְּכחֹם ַהּיֹום". 

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשָהיּו עֹוד ַּכָּמה ְוַכָּמה ַצִּדיִקים ַּבּדֹור ְּכמֹו ַמְלִּכי ֶצֶדק, ּוֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל 
ֵׁשם ָוֵעֶבר, ְוֵהם ֹלא ָיְצאּו ֶאָּלא ִנְׁשֲארּו ְספּוִנים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִהְתַיֲחדּו ְּבֹכַח 
ָהֱאמּוָנה, ְּכמֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָּזָכה ָלֶזה ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ְּכחֹם ַהּיֹום, ּוְלִהָּכֵנס ְלִכְבַׁשן 

ָהֵאׁש ְוָלֵצאת, ְּבֹכַח ָהֱאמּוָנה. 



ָהֱאמּוָנה ׁשֹוֶמֶרת

ַוֲעַדִיי ַהְּדָבִרים ְצִריִכים ֵּבאּור: ָמה ַׁשָּיְך ֹּכַח ָהֱאמּוָנה ִלְׁשִמיָרה ִמֻּטְמַאת ָהעֹוָלם? ְוֵאיְך 
ַיֲעֹזר לֹו ֹּכַח ֶזה ִלְׁשֹמר ֶאת ַעְצמֹו? ְוַהְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה, ָאָדם ֶׁשַחי ֶּבֱאמּוָנה ֶרַגע ֶרַגע, 
ְׁשִנָּיה ְׁשִנָּיה, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה אֹותֹו ְוַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש 
"ְּבָיְדָך  ָּכְך,  ַמָּמׁש  רֹוֶצה,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ִאּתֹו  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ְׁשִנָּיה  ְּבָכל  ְוהּוא  הּוא  ָּברּוְך 
מּול  ִנְמָצא  ְּכֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ַהּזֹו  ּוַבַּמְחָׁשָבה  ַהֶּזה  ַּבַּמָּצב  ו(,  לא,  )תהילים  רּוִחי"  ַאְפִקיד 
ְוַיְרֶאה לֹו ָחִליָלה ַמֶּׁשהּו ָּפרּוץ,  ְוִנְסיֹונֹות, ַּגם ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּׂשָטן ְלַהֲחִטיא אֹותֹו  ַּתֲאוֹות 
הּוא ֹלא ִמְתַרֵּגׁש, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִאּתֹו ְּבָכל ֶרַגע, ְוֹכַח ָהֱאמּוָנה ִיְׁשֹמר ָעָליו ְוַיִּציל 
אֹותֹו ִמָּכל ָרע. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו, "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" )יחזקאל לג, כד(, ַּבַּדְרָּגה 
ֶׁשל ָהֱאמּוָנה, ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים, ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ַהֻּמְחָלט ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ַלְמרֹות ֶׁשַּבחּוץ "ְּכחֹם 

ַהּיֹום" ֹלא ָחַׁשׁש ָלֵצאת. "ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" )חבקוק ב, ד(. 
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ַהְנָהַגת ַהֲחזֹוי ִאיׁש

ַהֲחזֹוי ִאיׁש ָּכל ָיָמיו ָהָיה ָׁשקּוַע ַּבּתֹוָרה ְּבָרָמה ְּגבֹוָהה ְמֹאד, ְוזֹו ָהְיָתה ַּתְכִלית ַחָּייו, 
הּוא ֹלא ָרָצה ְלִהְתַּפְרֵסם ַאף ַּפַעם. ִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ִמֶּמּנּו ְּבִכְמַעט ֶעְׂשִרים 
ֶּכֶסף  לֹו  ְוִהְבִטיחּו  לֹו  ֶׁשִּׁשְּקרּו  ַאף  ַעל   - ִאָּתּה  ִהְתַחֵּתן  ֶׁשהּוא  ַהִּסּבֹות  ְוַאַחת  ָׁשָנה, 
ַלְּנדּוְנָיה ּוַבּסֹוף ֹלא ָנְתנּו לֹו ְּכלּום - ִהיא ַהִּסָּבה ֶׁשִהיא ִקְּבָלה ַעל ַעְצָמּה ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא 
ִיְהֶיה ִאְכַּפת ָלּה ָמה ַהַּמָּצב ַּבַּבִית, ִהיא ְמַנֶהֶלת ֶאת ַהֹּכל ְוהּוא יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד, ְויֹוֵתר ִמֶּזה 
ִהיא ְלעֹוָלם ֹלא ִּתְדֹרׁש ֶׁשהּוא ִיַּקח ֵאיֶזה ַּתְפִקיד ַרָּבִני, ַרק ֵיֵׁשב ְוִיְלַמד, ֹלא ַרב ְׁשכּוָנה, 
ֹלא ַרב ִיּׁשּוב, ְוֹלא ַרב ִעיר. ְוֶזה ָהָיה ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ֲעִנּיּות ֶׁשַּגם ְלֵאּלּו ֶׁשָעְבדּו ְּבֹקִׁשי ָהָיה 
ַמה ֶּלֱאֹכל, ָאז ִאם ַאָּתה לֹוֵמד... ְוִהיא ָּפְתָחה ָחנּות ְוָהְיָתה ֶּבָחנּות ֵמַהֹּבֶקר ַעד ָהֶעֶרב 

ַרק ְּכֵדי ֶׁשַּבֲעָלּה ֹלא ִיְתַּבֵּטל ְלֶרַגע ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה.

הּוא ָהַלְך ִּבְצִעירּותֹו ֶלָחֵפץ ַחִּיים, ְוֶהָחֵפץ ַחִּיים ָׁשַאל אֹותֹו: ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ִּבְׁשִביל 
ִזּכּוי ָהַרִּבים? ָאז הּוא ָעָנה לֹו: "ָהַרב יֹוֵדַע ֶׁשַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַלְנט ָאַמר, ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשָאָדם 
לֹוֵמד ֹּפה ּוִמְתַקֵּדׁש ַּבָּמקֹום ַהֶּזה, ֵיׁש ֵאיֶזה ְסטּוֶדְנט ְּבָּפִריז ֶׁשֵאינֹו ִמְתּבֹוֵלל, ֶזה ִזּכּוי 
ָהַרִּבים ֶׁשִּלי. ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים: "ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִזּכּוי ָהַרִּבים 
ִהְתִחיל  הּוא  ְּבֹפַעל?  ֶּזה  ַמה  ְּבֹפַעל.  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ֶּבֱאֶמת  הּוא  ּוְכֶׁשִהְתַּפְרֵסם  ְּבֹפַעל". 
ַלֲעׂשֹות ַקָּבַלת ָקָהל, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָהיּו ַמְפִריִעים לֹו ַּבִּלּמּוד ְוָהָיה ּכֹוֵאב לֹו, ֲאָבל ַמה 
ַּלֲעׂשֹות. ִאְׁשּתֹו ָהַרָּבִנית ַהַּצִּדיָקה, ֶׁשָרֲאָתה ֶאת ֶזה, ָּכַאב ָלּה, ְוָלֵכן ָהְיָתה נֹוֶעֶלת ֶאת 
ַהֶּדֶלת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְפִריעּו ְלַבֲעָלּה ָהַרב. ּוְכֶׁשָהָיה ֵאיֶזה נּוְדִניק ֶאָחד ֶׁשֹּלא ִהְרָּפה ְוִהִּגיַע 

ׁשּוב ָוׁשּוב, ָׁשְפָכה ָעָליו ְּדִלי ַמִים. ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות, זֹוִהי חֹוַבת ִזּכּוי ָהַרִּבים. 

ַּכָּמה  ְוִסֵּפר  ֵאָליו  ְמֹקָרב  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ַעְסָקן  ֵאיֶזה  ָהָיה  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ְּפִטיַרת  ַאֲחֵרי 
ַהַּתְלִמיֵדי  ְלִהְתַיֵעץ ִאּתֹו. ָאַמר לֹו ַאַחד  ָזָכה  ְוַכָּמה  ַהֲחזֹון ִאיׁש,  ָיַׁשב ִעם  ָׁשעֹות הּוא 
ֶׁשְּלָך  ֹמַח  ַהִּבְלּבּוֵלי  ְּבִלי  ִאיׁש.  ַהֲחזֹון  ְּבִסְפֵרי  ֶּכֶרְך  עֹוד  ָלנּו  ֵאין  "ִּבְגָלְלָך  ֲחָכִמים: 
ַּבֲהָלָכה  ְּתׁשּובֹות  ִלְכֹּתב  ְוִלְלֹמד,  ָלֶׁשֶבת  ָיכֹול  ָהָיה  הּוא  ָלַרב,  ֶׁשְּלָך  ְוַהְּׁשֵאלֹות 

ְוִחּדּוִׁשים ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות". ֲאָבל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵהִבין ֶׁשָּצִריְך ִלְפֹעל ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים.

ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ָּכאן ַּבָּפָרָׁשה, ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִריְך ְוַחָּיב ָלבֹוא ְוַלֲעֹסק ְּבִזּכּוי 
ָהַרִּבים ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְמַזְלְזִלים ָּבֶזה ְלַצֲעֵרנּו, "ֲעֹזב אֹוְתָך ִמֶּמּנּו, הּוא ְסָתם 
ַמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה". ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ַמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה? ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ִאם ּתֹוִציא ָיָקר 
ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה" )ירמיה טו, יט. ועיין בבא מציעא דף פה ע"א(, ַהֶּפה ֶׁשְּלָך ִיְהֶיה ְּכמֹו ַהֶּפה 

ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ָלַדַעת ּוְלִהְתַחֵּזק ַּגם  ְצִריִכים  ַהַּמֲחִזיִרים ִּבְתׁשּוָבה  ָלַמְדנּו, ֶׁשַּגם אֹוָתם  ְוָדָבר נֹוָסף 
ִמ"ְּכחֹם  אֹוָתם  ֶּׁשּׁשֹוֵמר  ַמה  ֶזה  ֶׁשֵּכן  מּוָחִׁשי,  ְּבִבָּטחֹון  ְוִלְחיֹות  ֶּבֱאמּוָנה,  ְוַגם  ַּבּתֹוָרה 
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ַהּיֹום", ֵמַהַּתֲאוֹות ּוִמַּמּבּול ַהְּכִפיָרה ֶׁשֵּיׁש ַּבחּוץ. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַהְגִּדיל 
ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה, ּוְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 



סֹודֹות ֵמַהָּמֶות
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ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה
סֹודֹות ֵמַהָּמֶות

"ַוִּיְהיּו, ְׁשֵני..."

ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ָהִאָּמא ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְפְטָרה, ָׁשְבָקה 
ַחִּיים ְלָכל ָחי, ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים 

ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה" )בראשית כג, א(. 

ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוֵאל: ָלָּמה ָּכאן ָאַמר ַהָּכתּוב "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה" ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל 
"ויחי  ג  ה,  בראשית  )עיין  "ַוְיִחי"  ִּבְלׁשֹון  ַהַּצִּדיִקים  ְּפִטיַרת  ָּבֶהם  ֶׁשְּכתּוִבים  ַהְּמקֹומֹות 
האדם", ושם יא, א "ויחי שם"(, ַּגם ֹּפה ָהָיה ָצִריְך ִלְכֹּתב 'ַוְּתִחי ָׂשָרה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע 

ָׁשִנים', ּוָמה ָּבא לֹוַמר ַּבִּמָּלה "ַוִּיְהיּו"? ְועֹוד, ָלָּמה ָׁשָנה ׁשּוב ְוָאַמר "ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה"? 



ִמיַתת ָׂשָרה

ּוֵמִביא ֵמַהִּמְדָרׁש )תנחומא מדרש ורשא פרשת וירא סימן כג(, ֶׁשִּנְסְמָכה ִמיַתת ָׂשָרה ַאֲחֵרי 
ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ַהְמַסֶּפֶרת ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק )בראשית פרק כב(, ְלִפי ֶׁשָּׁשְמָעה ֵמַהָּׂשָטן 
ֶׁשִהִּגיַע ִּבְדמּות ָאָדם, ֶׁשהֹוְלִכים ִלְׁשֹחט ֶאת ִיְצָחק, ְוִהְצַטֲעָרה ּוָבְכָתה, ּוִפְתאֹום ָאַמר ָלּה 
ֶׁשָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֹלא ִנְׁשַחט, ּוֵמַהִּׂשְמָחה ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשָּיְצָאה ִמַּצַער ְלִׂשְמָחה – ֵמָתה. 
ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש: ִלְכאֹוָרה יֹוֵצא, ֶׁשַעל ְיֵדי ִסַּבת ַהְּבׂשֹוָרה ִהיא ַחָּיה ָּפחֹות, 
ִיְצָחק אּוַלי ִהיא  ָהְיָתה יֹוַדַעת ַעל ֲעֵקַדת  ְלֵעיֵנינּו, ֶׁשִאם ִהיא ֹלא  ַהָּדָבר  ִנְרֶאה  ָּכָכה 
ָהְיָתה ַחָּיה יֹוֵתר? ְלָכְך ָאַמר ַהָּכתּוב "ַוִּיְהיּו" ְוָׁשָנה ְוָאַמר "ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה" – ֵאּלּו ָהיּו 

ַהַחִּיים ֶׁשָּלּה, ָּכְך ֻהְקַצב ָלּה ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְוִסַּבת ַהִּמיָתה ָהְיָתה ִסָּבה ְצָדִדית. 



ְמִניַעת ַהָּמֶות

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ְלִהְתַעֵּסק ַאַחר ֶׁשָהָאָדם ִנְפַטר ַּבְּׁשֵאָלה: ָלָּמה ֶזה ָקָרה? ְוֵאיְך 
ָקָרה? ְוִנְכָנִסים ָלעֹוָלם ַהִּנְסָּתר, אּוַלי ָהָיה ָעָליו ִקְטרּוג, ְוִאם ָהִיינּו ְמִסיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת 

ָהַעִין ָהָרע, ְועֹוִׂשים ֶאת ֲעַׁשן ַהְּקֹטֶרת הּוא ָהָיה ַחי ִאָּתנּו ַעְכָׁשו?



ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

51

ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֶׁשֵהם ְּבֶגֶדר ַהֲהָלָכה ֶאְפָׁשר ִלְבֹּדק אֹוָתם, ַאְך ַרק 
ִלְפֵני ַהָּמֶות, ַאְך ֹלא ְלַאֲחָריו. ַאל ַּתְחשֹׁב ֶׁשַאָּתה ָהִייָת ָיכֹול ְּבֵאיזֹו ִסָּבה ֶׁשִהיא ְלַׁשּנֹות 
ֶאת ְּגֵזַרת ַהַחִּיים. ּוְכמֹו ֶׁשָּלַמְדנּו ִמִּמיַתת ָׂשָרה ֶׁשֹּלא ֵמָתה ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ֶׁשִּכְמַעט 

ִיְצָחק ִנְׁשַחט, ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְזַמָּנּה.

ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש  ֵמת  ֶׁשָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ֲאִפּלּו  ַהִּנְסָּתר,  עֹוָלם  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשים  ּוְלַצֲעֵרנּו 
ָלֶהם  ּוְמַגִּלים  ֶׁשָּבִאים  ְוִיְּדעֹוִני  ִמיֵני אֹוב  ְלָכל  הֹוְלִכים  ִסיַאְנִסים,  ִמיֵני  ָּכל  ֶׁשעֹוִׂשים 
ָּכל ִמיֵני סֹודֹות ֵמעֹוָלם ַהִּנְסָּתר, ְואֹוְמִרים ָלָּמה ֵמתּו ְוָלָּמה ָּכָכה ְוָכָכה. ְוַהּתֹוָרה ְמַצָּוה 
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים יח, ג(, ַאל ְּתַחֵּפׂש ִסּבֹות, ִאם ָהָאָדם ִנְפַטר - ַּתם 
ּוְׁשִליָטה  ָאז ֵיׁש ְרׁשּות  ְלַסָּכָנה  ַעְצמֹו  ַמְכִניס  ָהָאָדם  ְמֻיָחִדים ֶׁשִאם  ִמְקִרים  ְזַמּנֹו. ֵיׁש 
ֲאָבל  ְמַסֶּפֶרת.  ע"ב(  ד  דף  )חגיגה  ֶׁשַהְּגָמָרא  ְּכמֹו  ִמָּנן,  ַּבר  אֹותֹו  ְוָלַקַחת  ָלבֹוא  ַלָּׂשָטן 
ְּבֹאֶפן ְּכָלִלי ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשִאם ַּתם ַהְּזַמן, ָאז ַּתם ַהְּזַמן.



ִסּבֹות ָהֲעֵקָדה 

ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת, ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ָּכתּוב "ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת 
ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני" )בראשית כב, א(. ּוֵמִביא ַרִׁש"י ְּבֵׁשם ֲחַז"ל 
ְמַקְטֵרג  ֶׁשָהָיה  ָׂשָטן  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ַאֲחֵרי   - ָהֵאֶּלה"  ַהְּדָבִרים  "ַאַחר  )סנהדרין דף פט ע"ב( 

ְואֹוֵמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאְבָרָהם עֹוֶׂשה ְסעּוָדה ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו. "ִהָּגֵמל" 
נֹוְטִריקֹון 'ה"ג ָמל' - ַהְינּו ְּביֹום ַהִּמיָלה ֶׁשהּוא ַּבְּׁשִמיִני, ִּגיַמְטִרָּיא ה"ג )פסיקתא זוטרתא 
ִהְקִריב  ֹלא  ָעָׂשה,  ֶׁשהּוא  ַהְּסעּוָדה  ּוִמָּכל  ח(.  סימן  כא  פרק  וירא  פרשת  בראשית  טוב  לקח 

ְלָפֶניָך ַּפר ֶאָחד אֹו ַאִיל ֶאָחד. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְּכלּום ֹלא ָעָׂשה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 
ְּבנֹו, ִאם ֲאַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשָּיִביא ִלי ֶאת ְּבנֹו ֹלא ָהָיה ְמַעֵּכב. ָאַמר ַהָּׂשָטן: ּבֹוא ִנְרֶאה. ּוִמָּיד 

"ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה". ַעד ָּכאן ֵּפרּוׁש ִראׁשֹון. 

ֵּפרּוׁש ֵׁשִני, ַאֲחֵרי ְּדָבָריו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָהָיה ִמְתָּפֵאר ַעל ִיְצָחק ְואֹוֵמר: "ֲאִני ַמְלִּתי 
ְּבִגיל ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַנֵּגד, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ֶּגֶבר ֲאִני, ְוִאּלּו ַאָּתה ַמְלָּת ְּבִגיל 
ָקָטן ְוֹלא ָׁשֲאלּו אֹוְתָך ִּבְכָלל". ָאַמר לֹו ִיְצָחק: "ָמה, ַאָּתה ִמְתָּפֵאר ָעַלי ְּבֵאָבר ֶאָחד? 
ֲאִני מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ָּכל ֵאָבַרי ְלַמַען ּבֹוֵרא עֹוָלם, ְּבִמָּדה ְוהּוא ַיִּגיד ִלי ַלֲעׂשֹות ֵּכן". 

ִמָּיד "ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה". 
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ַהְמָּתָנה ֲאֻרָּכה

ׁשֹוֵאל  ע"א(  לו  דף  שרה  חיי  )פרשת  ַמֲהִרי"א  ִּדְבֵרי  ְּבִסְפרֹו  ָאָסאד  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ]ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ָהַאֲחרֹוִנים. הּוא ִנְפַטר ְּבכ"ג ְּבִסיָון 
ה'תרכ"ו 1866 ְלִמְנָיָנם[: ֵיׁש ֹּפה ַמֶּׁשהּו ֹלא מּוָבן, ֲהֵרי ֶּבן ַּכָּמה ִיְצָחק ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָהֵעת 
ֶׁשל ָהֲעֵקָדה? ְּבִגיל ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע, ָּכְך מּוָבא ַּבֲחַז"ל )מדרש רבה פרשת וירא פרשה נו אות 
ְּבָכל  ֲאָבל  ָצִעיר,  ֶׁשָהָיה יֹוֵתר  ְואֹוֵמר  ֶעְזָרא )בראשית פרק כב פסוק ד( חֹוֵלק  ָהִאְּבן  ח(, 
ִמְקֶרה יֹוֵצא ֶׁשֵּמַהְּסעּוָדה ֶׁשַאְבָרָהם ָעָׂשה ִלְבנֹו ְּבִגיל ְׁשָנַתִים, ַעד ִּגיל ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע 
ְוֶׁשַבע?  ְּבִגיל ְׁשֹלִׁשים  ְלַהִּגיַע  ַהִּקְטרּוג  ִנְזַּכר  ַעְכָׁשו  ִקְטרּוג?  ָהָיה ׁשּום  ָּקָרה, ֹלא  ַמה 
ִיְצָחק ְלִיְׁשָמֵעאל ַעל  ְוַגם ְלִפי ַהֵּפרּוׁש ַהֵּׁשִני, ֶׁשִּנְסיֹון ָהֲעֵקָדה ָהָיה ִּבְגַלל ַמה ֶּׁשָאַמר 
ִהְתָּפֲארּותֹו ְּבִמְצַות ִמיָלה, ַּכָּמה ְזַמן ָעַבר ֵמַהִּמיָלה ַהֹּזאת? ַּכָּמה ָׁשִנים, ָמה ַעְכָׁשו ַאָּתה 

ִנְזָּכר?

ּוְמָבֵאר ַהַּמֲהִר"י ָאָסאד, ֶׁשִחּכּו ִמָּׁשַמִים ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְּכֵדי ָלֵתת ִסָּבה ַלִּמיָתה 
ֶׁשל ָׂשָרה ַעד ָהֶרַגע ֶׁשִהיא ִּתְצָטֵרְך ָלמּות. ַהִּקְטרּוג ָהָיה ַקָּים ָּכל ַהְּזַמן, ֲאָבל ִמָּׁשַמִים 
ָאְמרּו: ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּׂשָרה ְצִריָכה ָלמּות ְּבִגיל ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע, ְּבֵאיזֹו ִסָּבה ִהיא 
ָּתמּות? ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה ִמִּסַּבת ָהֲעֵקָדה, ֲאָבל ֹלא ֶׁשִהיא ָּתמּות ִּבְגַלל ָהֲעֵקָדה 
ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשִּנְגַמר ָלּה ַהְּזַמן, ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְנַחֶּכה ְׁשֹלִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַעד ָהֶרַגע ַהֶּזה 
ֶׁשִּנְגַמר ְזַמָּנּה ֶׁשל ָׂשָרה ִלְחיֹות, ְוָאז ִיְקֶרה ָּכל ַהִּסּפּור ֶׁשל ָהֲעֵקָדה ְוִהיא ִּתְׁשַמע ֶׁשִּיְצָחק 

ֹלא ִנְׁשַחט ְוָתמּות. 

ָהַרֲעיֹוי ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ִלְקֹרא ֶאת ַהַּמָּפה. ֶמה ָהָיה ָּכתּוב 
ָׁשם ָּבִעּתֹוִנים ֶׁשל אֹוָתּה ְּתקּוָפה? ָמה ָאְמרּו ַּבֲחָדׁשֹות? ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ְוִאָּמא ֶׁשל ִיְצָחק, ֵמָתה ְּכֶׁשִּבְּׂשרּו ָלּה ֶאת ְּבׂשֹוַרת ָהֲעֵקָדה. ְוָהֱאֶמת ִהיא ְלֵהֶפְך, 
ֶׁשִּמָּׁשַמִים ִהְמִּתינּו ִעם ַהִּקְטרּוג ֶׁשל ַהָּׂשָטן ְלַמְעָלה ִמְּׁשֹלִׁשים ָׁשָנה, ְּכֵדי ֶׁשִהיא ָּתמּות 

ְּבִסַּבת ָהֲעֵקָדה. 



ַהִּנָּסיֹוי ַהִּנְסָּתר

ָהֲעֵקָדה?  ִמְּבׂשֹוַרת  ַּדְוָקא  ֶׁשָּׂשָרה ָּתמּות  ְּכֵדי  ִהְמִּתינּו  ָלָמה  ְלָהִבין  ְצִריִכים  ּוֶבֱאֶמת 
ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ַאָּתה  ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל  ְלַהְגִּדיל ֶאת  ֶׁשָרצּו  ָלֶזה,  ַהְּתׁשּוָבה 
ֶׁשָעַמְדָּת ַּבִּנָּסיֹון ֶׁשל ָהֲעֵקָדה, ָמַסְרָּת ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהֵּבן ַהָּיִחיד ְוָהָאהּוב, ּוְכִצּוּוי ה' "ַקח 
ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק" )בראשית כב, ב(, נּו, ַאָּתה חֹוֵזר ּוָבטּוַח 
ַמה  ּוֶבֱאֶמת  ּומֹוָדעֹות,  ְׁשָלִטים  ָלִעיר,  ָּבא  ַצִּדיק  ְוֻסָּכִרּיֹות,  ִּבְפָרִחים  אֹוְתָך  ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ּקֹוֶרה? מֹוָדעֹות ֶׁשל ֵאֶבל, ִאְׁשּתֹו ָהֲאהּוָבה ֵמָתה. ְוֻכָּלם אֹוְמִרים לֹו: ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָמה 



ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

53

ִאְׁשְּתָך ֵמָתה? ִּבְגַלל ֶזה ֶׁשָעִׂשיָת ֶאת ָהֲעֵקָדה...

ְּבאֹוָתת ָהְרָגִעים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמְתַנֶּסה ְּבִנָּסיֹון ִנְסָּתר נֹוָסף, ֶׁשֹּלא ְלַהְרֵהר ָחס ְוָׁשלֹום 
ַּבֲחִצי ַמְחָׁשָבה: 'אּוַלי ִאם ֹלא ָהִייִתי הֹוֵלְך ָלֲעֵקָדה ִהיא ָהְיָתה ַחָּיה'. 



ִסּבֹות ַהָּמֶות 

ְמַסְּפִרית ֶׁשַהָּׂשָטן ַּפַעם ָּבא ְלִהְתלֹוֵנן ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָאַמר לֹו ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש 
ְלַהְחִליף ַּתְפִקיד. ָּכל ַהְּזַמן ֲאָנִׁשים ְמַקְטְרִגים ָעַלי, ְמַפֲחִדים ִמֶּמִּני, קֹוְרִאים ִלי ַמְלַאְך 
ַהָּמֶות, ָהְפכּו אֹוִתי ְלָׁשֹחר ִמְּׁשחֹור. ֹלא ַמְתִאים ִלי, ֲאִני ַמְעִּדיף ַּתְפִקיד ַאֵחר, ָלָמה ֲאִני 
ַאף  ֵמַהּיֹום  ִּתְדַאג,  "ַאל  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ַחִּיים?"  ָלַקַחת  ַהְּזַמן  ָּכל  ָצִריְך 
ֶאָחד ֹלא ַיֲאִׁשים אֹוְתָך". ְוָאֵכן ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ֹלא ָחְסרּו ִסּבֹות ָלמּות, ֵחֶלק ַמֲאִׁשיִמים ֶאת 
ָהרֹוְפִאים, ֵחֶלק ֶאת ַהֻּקַּפת חֹוִלים, ֵחֶלק אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ִּבְגַלל ַהְּבָעיֹות ַּבֵּלב, ּדֹם ֵלב, 
ְּתֻאַּנת ְּדָרִכים, ָּכל ִמיֵני ָצרֹות ּוַמֲחלֹות, ֹלא אֹוְמִרים ָּפׁשּוט ֶׁשַהָּׂשָטן ָּבא ְוָעָׂשה ֶאת ֶזה. 



ֲהָבָנה ְּבַהְנָהגֹות ָהעֹוָלת

ֲאִפּלּו ֶאת ִסַּבת ַהָּמֶות ַהְּפׁשּוָטה ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ִלְקֹרא, ַקל ָוֹחֶמר ֶאת ְׁשָאר ַהְנָהגֹות 
ָהעֹוָלם. ְוִאם ֲאַנְחנּו ָּבִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ִלְקֹרא ֶאת ַהַּמָּפה, ְנַסֵּפר ִסּפּור.

ַרִּבי ַיֲעֹקב ִליֶּבְרּבֹוים ִמִּליָסא ַזַצ"ל ]ַּבַעל ַהְּנִתיבֹות ַהִּמְׁשָּפט. הּוא ִנְפַטר ְּבכ"ה ְּבִאָּיר 
ְלִהְתַחֵּתן.  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  ַהַּבת  ִנְפַטר,  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ְלִמְנָיָנם[   1832 ה'תקצ"ב, 
ֶׁשל  ָהִעיר  ֶאל  אֹוָתם  ֶׁשַּיִּסיַע  ּגֹוי  ֶעְגלֹון  ְוָלְקחּו  ַהְּנדּוְנָיה,  ַּכְסֵּפי  ֶאת  ָלְקָחה  ָהִאָּמא 
ֵהִבין  ַהֶּדֶרְך ֶׁשֵהן ׁשֹוְמרֹות יֹוֵתר ִמַּדי ַעל ֵאיֶזה ִּתיק, הּוא  ְּבֶאְמַצע  ֶהָחָתן. ַהּגֹוי ָרָאה 
ַלַּיַער ְוהֹוִציא ַסִּכין,  ְוִנְכַנס  ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ַהְרֵּבה ֶּכֶסף. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך הּוא ָסָטה ֵמַהֶּדֶרְך 
ָחַטף ֵמֵהן ֶאת ַהֶּכֶסף ּוָבא ַלֲהֹרג אֹוָתן ֶׁשֹּלא ַיְלִׁשינּו ָעָליו. ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ֶׁשָּנַעץ 
ָהֶאְקָּדח, יֹוֶרה ּבֹו, ְמַׁשְחֵרר אֹוָתן  ִהִּגיַע ִּפְתאֹום ָקִצין, ֶׁשּׁשֹוֵלף ֶאת  ַהַּסִּכין,  ָּבֶהם ֶאת 

ֶנֱעָלם.  ְוהּוא  ִלָּבן  ְּבָכל  ֵהן מֹודֹות לֹו  ָלִעיר.  ַהִּכְרָּכָרה  ֶאת  ּוַמְדִהיר 

ִעם  ַהּיֹום  ָלֵכן  ֶּׁשָּקָרה  "ַמה  ָלּה:  ְואֹוֵמר  ְלִאְׁשּתֹו,  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַמִּגיַע  ַּבֲחלֹום  ַּבַּלְיָלה 
ָהֶעְגלֹון ֶזה ָהָיה ֹעֶנׁש ַעל ֶזה ֶׁשַאֶּתן ִהְתַיַחְדֶּתן ִעם ּגֹוי, ָאסּור ְלִאָּׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַכָּמה ָנִׁשים 
ַוֲאִפּלּו ּגֹוי )שם סעיף ב, ועיין  ֶּגֶבר )שו"ע אבן העזר סימן כב סעיף ה(  ּוְלִהְתַיֵחד ִעם  ָלבֹוא 
בספר מנחת איש שרגא חלק א פרק א סעיף ח(. ַוֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ָהָיה ַּבֶּדֶרְך, ֵּכיָון ֶׁשַהֶּדֶרְך ָעְבָרה 

ִּבְמקֹומֹות ִמְסּתֹור ֶׁשֵאין ָׁשם ֲאָנִׁשים, ֲעַבְרֶּתן ַעל ִיחּוד, ְוָלֵכן ִנְגְזָרה ֲעֵליֶכן ִמיָתה, ַוֲאִני 
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ָקַרְעִּתי ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ּוִמָּׁשַמִים ָׁשְלחּו ַמְלָאְך ִּבְדמּות ָקִצין ֶׁשַּיֲהֹרג אֹותֹו ְוַיִּציל ֶאְתֶכן 
ְויֹוִציא ֶאְתֶכן ַלָחְפִׁשי". )לב אליהו לופיאן חכמה ומוסר שביבי לב אות קכד(.



ַהֲחָדׁשֹות ָהֲאִמִּתּיֹות

ָּכל ָהִעּתֹוִנים ַלָּמֳחָרת ְּבִליָסא ַמה ָּכְתבּו? "ָהַרָּבִנית ִמִּליָסא ּוִבָּתּה ִנְּצלּו ִמֹּׁשד ְמֻזָּין ֶׁשל 
ׁשֹוֵדד ַאְכָזר, ַעל ְיֵדי ָקִצין ִּפְלִאי". ּוֵמַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ָיְצָאה ַהְכָרָזה "ָאנּו ְמַחְּפִׂשים 

ֶאת ַהָּקִצין, ֶׁשְּיַדַּוח ַלְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ֶׁשרֹוָצה ְלהֹודֹות לֹו". 

ּוֶמה ָהיּו ַהֲחָדׁשֹות ָהֲאִמִּתּיֹות? ַּבָּׁשַמִים ָאְמרּו: "ְׁשֵּתי ְיהּוִדּיֹות ַצִּדיקֹות ִנְכְׁשלּו ְּבִאּסּור 
ִיחּוד ִעם ּגֹוי, ַמה ִּדיָנן? ָמֶות!". ּוֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ָהַאָּבא ר' ַיֲעֹקב קֹוֵרַע ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים 
ּוַמִּציל אֹוָתן, ַאף ֶאָחד ֹלא ָיַדע ִלְקרֹא ֶאת ַהַּמָּפה ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ִלְקֹרא ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ְּכמֹו 
ֶׁשָּצִריְך. ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ַהּיֹום ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲחָדׁשֹות, ְוָכל ֶאָחד ִנְהָיה 'ַהָּפְרָׁשן ַהְּלֻאִּמי', 
ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה ַההּוא ָעַבר ְּתֻאָּנה ְמַזֲעַזַעת? ְוהּוא ּבֹוֶנה ְלָך ֵּתאֹוְרָיה ְׁשֵלָמה, ִּתְׁשַאל 
אֹותֹו: ַאָּתה חֹוֵקר ְּפִליִלי ַּבִּמְׁשָטָרה? ֹלא. ַאָּתה אּוַלי ַּבָּלׁש? ֹלא. ַאָּתה אּוַלי יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה 
ַמְסלּול אֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה ָנְסָעה? ֹלא. ֵיׁש ְלָך ִרָּׁשיֹון ִּבְכָלל? ַּגם ֹלא. ָאז ָמה ַאָּתה ְמַבְלֵּבל 
ַּבֹּמַח ְּבִסּבֹות ׁשֹונֹות, 'הּוא ֹלא ָלַחץ ַעל ַהְּבָלִמים, ָהָיה ָחֵסר ֶׁשֶמן', ְמנֹוָרה ָּבֶרֶכב ַאָּתה 

ֹלא יֹוֵדַע ְלַהְחִליף, ְוַאָּתה ְּכָבר ִמְתַיֵּמר ְלַהִּגיד ֶאת ִסַּבת ַהְּתֻאָּנה? 

ְוָהָאָדת ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר ּוַמְסִּביר "ְויֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק" )תהילים ב, ד(, ַהֹּכל ַרק ִּדּבּוִרים 
ְוִדּבּוִרים. 



ַהְּׁשִתיָקה ָׁשָוה ַחִּיית

ּוְנָבר ֵּבֲארּו ַרּבֹוֵתינּו )נחל קדומים לחיד"א פרשת חוקת אות ב, וקונטרס מזהב ומפז בביאור 
סדר פיטום הקטורת עמ' קיט( ֶאת ַהָּפסּוק "ַנְפִׁשי ָיְצָאה ְבַדְּברֹו" )שיר השירים ה, ו( ֶׁשְּלָכל 

ָאָדם ֵיׁש ַּכּמּות ְקצּוָבה ֶׁשל ִמִּלים, ָהָאָדם ְמַדֵּבר ּוְמַדֵּבר, ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ְלַסְך ַהִּמִּלים ֶׁשּלֹו 
ֶׁשִּנְקַצב ִמן ַהָּׁשַמִים – ֵמת. ָלֵכן ָאַמר ַהַּתָּנא: ֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמְּׁשִתיָקה )אבות פ"א 
מי"ז(, ַהְּׁשִתיָקה ִהיא ֲהִכי טֹוָבה ַלּגּוף ֶׁשְּלָך ֶׁשִּתָּׁשֵאר ַּבַחִּיים. ַהִּדּבּוִרים ֶׁשְּלָך ֶזה ַהַחִּיים 
ֶׁשְּלָך, ַאל ְּתַבְזֵּבז אֹוָתם, ְוָכל ְזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ְׁשֻטּיֹות ַאָּתה מֹוִריד ְלָך ַחִּיים ַּבר ִמָּנן. 
ֲאָבל ְּבִדּבּוִרים ַּבּתֹוָרה ַהֵהֶפְך, ַמְרֶּבה ּתֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים )אבות פ"ב מ"ז(. ְּתַדֵּבר ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר - יֹוִסיפּו ְלָך ַחִּיים. 
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ִנְסיֹונֹות ָהַרב עֹוַבְדָיה ְּבִמְצַרִית

ַנְחֹזר ְלִעְנַין ִמיַתת ָׂשָרה, ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה", ַמה ֶּזה "ַוִּיְהיּו"? ֵהם ָהיּו 
ַּבֲהָוָיָתם, ְּכמֹו ֶׁשִּנְקַצב ָעֶליָה ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְוֹלא ִהְפִסיָדה ִּבְגַלל ַהִּסּפּור ֶׁשל ָהֲעֵקָדה ְׁשנֹות 
ַחִּיים, ֲאִפּלּו ֶׁשְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ָהָיה ִנְרֶאה ָּכְך. ְוֶזה ַהִּנָּסיֹון ַהּנֹוָסף ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְתַנָּסה. 

ִנָּסיֹון ָּכֶזה ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִמְתַנֶּסה ְּבָכל יֹום ָויֹום, ּוְבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה.

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ֶעְזָרא ֲעִטָּיה ַזַצ"ל, ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו ֵמַהְּקִהָּלה ַהִּמְצִרית ֶׁשְּבָקִהיר, ֶׁשְּצִריִכים 
ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ַהֹּכל ָלבֹוא ְוִלְפֹסק, ִּגִּטין, ִקּדּוִׁשין, ּוְׁשָאר ָּכל ָצְרֵכי ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית, 
ֶהְחִליט ִלְׁשֹלַח ֶאת ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל. ָהַרב עֹוַבְדָיה ָהָיה ָאז ָצִעיר ְמֹאד, 
ְּבַסְך ַהֹּכל ְּכֶבן ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע. ְוהּוא ִהִּגיַע ְלָׁשם ְוֵהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְלַאַחר ְזַמן 
ָמה ִנְפְּתָחה ִמְלָחָמה ִעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָהיּו ַהִּמְצִרים ְּבטּוִחים ֶׁשָהַרב עֹוַבְדָיה הּוא ְמַרֵּגל ֶׁשל 
ַּכִּנְרֶאה  ָצִעיר,  ִמיֶׁשהּו  ׁשֹוַלַחת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּמִדיַנת  ִלְהיֹות  ָיכֹול  'ֹלא  ַהִּיְׂשְרֵאִלי.  ַהָּצָבא 
ַחָּיל, ִלְפֵני ִמְלָחָמה, ְועֹוד עֹוָׂשה אֹותֹו ַרב ַּכִּנְרֶאה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְמֹקָרב ַלַּמְלכּות, ַלִּמְמָׁשל, 
ְולֹוֵמד "יֹום  ָהָיה יֹוֵׁשב  ַאֲחָריו. ָהַרב עֹוַבְדָיה  ַלֲעֹקב  ֶהְחִליטּו  ְיַגֶּלה סֹודֹות'. ֵהם  ְוָכְך 
ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשֹּבתּו" )בראשית ח, כב(, ְורֹוֶאה ׁשֹוְטִרים ְמַפְטְרִלים ְסִביב ַהַּבִית, ָּכל ִמיֵני 
ְּדֻמּיֹות ֶׁשחֹוְלפֹות לֹו ִמַּתַחת ַהַחּלֹון, ָּכל ִמיֵני ֲאָנִׁשים ְסמּוִיים ֶׁשעֹוְקִבים ַאֲחָריו ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות, ִלְראֹות ִאם הּוא ְמַטְלֵּפן, ִאם הּוא ּכֹוֵתב ִמְכָּתב אֹו יֹוֵצר ֶקֶׁשר ִעם ְמִדיַנת 

ִיְׂשָרֵאל.

ָצַעק  ֶׁשְּלָך?"  ַהֶּנֶׁשק  "ֵאיֹפה  ָהַרב,  ְלֵבית  ַהִּמְצִרית  ַהִּמְׁשָטָרה  ָּפְרָצה  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ָעָליו ַהְמַפֵּקד ַהִּמְצִרי. ָהַרב ָעָנה לֹו: "ּבֹוא ֲאִני ַאְרֶאה ְלָך", הּוא ָלַקח אֹותֹו ְוֶהְרָאה לֹו 

ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשל ַהְּסָפִרים ְוָאַמר "ִהֵּנה, ֶזה ַהֶּנֶׁשק ֶׁשִּלי". 

ַהַּמְחָׁשָבה ָהִראׁשֹוִנית ֶׁשעֹוָלה ָלָאָדם ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה, ָלָּמה? ָלָּמה ָהִייִתי ָצִריְך ֶאת ַהְּכֵאב 
ֹראׁש ַהֶּזה? ָלָּמה ְלַהְכִניס ֶאת ַעְצִמי ִלְבָעיֹות? ֹלא ֲחָבל, ָהִייִתי ִנְׁשָאר ִּבירּוָׁשַלִים? ֲחָבל 
ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ָהַרב ֶׁשִּלי. ְוֶזה עֹוד ַרק ַהָּצרֹות ֶׁשָעׂשּו לֹו ַאְנֵׁשי ַהִּמְמָׁשל, ַּכָּמה ָצרֹות 
ָעְׂשָתה לֹו ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ַעְצָמּה? ָרְדפּו ַאֲחָריו ְוִעּנּו אֹותֹו, ִּבְּיׁשּו אֹותֹו ַעד ֶׁשִּפְּטרּו 
אֹותֹו ְוָזְרקּו אֹותֹו, ִּכי הּוא ֶהֱעִמיד ֶאת ַהָּדת ַעל ִּתָּלּה ְוִהְפִריַע ַלחֹוְטִאים )עיין בשו"ת יביע 
אומר חלק ט יורה דעה סימן כז(. ָהַרב ָהָראִׁשי ָׁשם ֹלא ָהָיה ַמִּניַח ְּתִפִּלין - ָּכְך ִסֵּפר ָהַרב 

עֹוַבְדָיה, ְוַתְחָּתיו הּוא ָהָיה ָצִריְך ַלֲעבֹד. ֵאיְך ָיְדעּו ֶאת ֶזה? ִמיֶׁשהּו ִסֵּפר לֹו ֶׁשָּכל ֹּבֶקר 
ָהָיה ַמִּגיַע ָהַרב ָהָראִׁשי ַלִּלְׁשָּכה ֶׁשּלֹו ָּבַרָּבנּות, ִנְכָנס ַלֶחֶדר ִעם ַהַּׂשִּקית ֶׁשל ַהְּתִפִּלין 
ִּבְפִנים  ְוָׂשם  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  לֹו  הֹוִציא  ֶאָחד,  ִהִּגיַע  ֶאָחד  יֹום  ָׁשָעה.  ֲחִצי  ַאֲחֵרי  ְויֹוֵצא 
ְּבָצִלים, ִהִּגיַע ָהַרב, ָלַקח ֶאת ַהְּתִפִּלין, ִנְכַנס ַלֶחֶדר ְוָיָצא ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ְּכִאּלּו ֹלא 
ָקָרה ְּכלּום, ֹלא ָׁשַאל ֵאיֹפה ַהְּתִפִּלין, הּוא ֹלא ָּפַתח ֶאת ֶזה ִּבְכָלל, ְוֶזה ָהַרב ָהָראִׁשי... 
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר? ְוָהַרב עֹוַבְדָיה ֹלא ָיֵרא ִמְּכלּום, ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, "ְועֹוַבְדָיה ָהָיה 
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ָיֵרא ֶאת ה' ְמֹאד" )מלכים א יח, ג( ְותּו ֹלא. ְוָאַמר: ִאם ה' ָׁשַלח אֹוִתי ְלָכאן ֶזהּו ַּתְפִקיִדי, 
ְוֶזה ַמה ֶּׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ִעם ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל. 

ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהָּקֶׁשה  ּוֵמַהִּנָּסיֹון  ָׂשָרה  ֵמַחֵּיי  ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהָּדָבר  ֶזה 
ָאִבינּו, ֹלא ְלַהְרֵהר ַאֲחֵרי ֶׁשַהְּדָבִרים קֹוִרים. ֶזה ָהָיה ַהִּנָּסיֹון ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּנָּסיֹון. ֶזה ֵּבאּור 

ֶאָחד ְּבִדְבֵרי ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש.



ִמיַתת ָׂשָרה ִּבְגַלל ָהֲעֵקָדה

ֵּבאּור נֹוָסף ְמָבֵאר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְּבִדּיּוק ָהפּוְך, ֶׁשֲהֵרי ִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה 
)מדרש רבה פרשת נשא פרשה יג אות טו(, "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע 

ִהיא  ִּכי  ֵמָתה?  ִהיא  ְוָלָמה  יֹוֵתר,  ִלְחיֹות  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ִאֵּמנּו  ָׂשָרה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָׁשִנים": 
ָׁשְמָעה ֶאת ָהֲעֵקָדה. נּו, ָאז ַמה ּקֹוֶרה ֹּפה? ֶאָּלא ֶׁשַאְבָרָהם ָיַדע ֶאת ֶזה ְוֶזה ָהָיה ַהִּנָּסיֹון 
ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשל ַאְבָרָהם, ַאָּתה ָהַרְגָּת ֶאת ִאְׁשְּתָך, ֲאִני? ֶאת ָׂשָרה? ַּכָּמה הּוא ָאַהב אֹוָתּה, 
ַּכָּמה ֵהם ָעְברּו ְּבַיַחד, ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ֶׁשַהָּכתּוב ָּבא ְלהֹוִדיֵענּו "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה" 
- ְלַלֶּמְדָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכֶׁשְּמַקֵּצר ְּפִטיַרת ַהַּצִּדיִקים ְמַׁשֵּלם ָלֶהם ָׂשָכר ָׁשֵלם ַעל 
ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשהּוא הֹוִריד ָלֶהם. ָלָּמה? ִּכי ֵהם ֹיאְמרּו: ִאם ָהִיינּו ִנְׁשָאִרים ָהִיינּו עֹוְבִדים 
אֹוְתָך. ְוָלֵכן ִהְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי" – ֶׁשִּקְּבָלה ַהְׁשָלָמה ֶׁשל ָּכל ֲהָוַית ַהַחִּיים 

ֶׁשָּלּה ַהַּמִּגיִעים ָלּה.

ְוִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות ָרִאיִתי ְּבֶאָחד ֵמַהְּסָפִרים ַהַּקְדמֹוִנים, ֶׁשֵּיׁש ַמְלָאְך ַּבָּׁשַמִים ֶׁשהּוא 
ִנְרֶאה ְּכמֹו ִּתינֹוק ְוהּוא ַהַּמְלָאְך ַּבַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה. ִמיהּו אֹותֹו ַמְלָאְך? ּוְמֻסָּפר ֶׁשִּבְזַמן 
ֶׁשָהאֹוְיִבים ָּגְזרּו ֹלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה ָהָיה ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשָּיַׁשב ְוָלַמד ּתֹוָרה ַּבְּמָעָרה, ְוִנְכְנסּו 
ָהאֹוְיִבים ְוָתְפסּו אֹותֹו ְוִעּנּו אֹותֹו ַעד ֶׁשהּוא ֵמת. אֹוָתּה ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַהִּתינֹוק ַהֶּזה ָעְלָתה 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאְמָרה: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ֲהֵרי ָרִציִתי ַלֲעֹבד אֹוְתָך ָּכל ְיֵמי 
ַחַּיי, ָלָּמה ָּגַרְמָּת ִלי ָלמּות ְּבִגיל ָצִעיר ְּבתֹור ֶיֶלד?" ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִנְׁשַמת 
ַהִּתינֹוק: "ַאל ִּתְדֲאִגי, ֲאִני ַמֲעֶלה ָעַלִיְך ְּכִאּלּו ָעַבְדְּת אֹוִתי ָּבָרָמה ֲהִכי ְּגבֹוָהה ָּכל ְיֵמי 

ַחַּיִיְך", ְוָהַפְך ֶאת אֹוָתּה ַהְּנָׁשָמה ְלַמְלָאְך. 

ָלְמדּו ִמֶּזה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּצר ְׁשנֹות ַהַּצִּדיִקים ִמָּכל ִסָּבה ֶׁשִהיא, הּוא 
ְמַׁשֵּלם ָלֶהם ַעל ַהֹּכל, ְוֵהם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ָׁשֵלם. ִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּצר 
ְׁשנֹוֵתיֶהם ִּבְׁשִביל ְלַכֵּפר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל )משנה שכיר מועדים לרבי יששכר שלמה טייכטל זצ"ל 
מגילת איכה ד"ה "ותרד פלאים"(, ְוִלְפָעִמים ִּכי ֵיׁש ְּגֵזָרה ַעל ָהעֹוָלם, ּוְמַסֵּלק ֶאת ַהַּצִּדיִקים 
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ֶׁשֹּלא ִיְראּו ֶאת אֹוָתּה ָהָרָעה )בבא קמא דף ס ע"א(.



ֵאיי ַהָּׂשָגה ַּבֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשית

ֶׁשְּבִמְקָצת  ְּבִמְקָצת  ַמְתִחיִלים  ָאנּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַהִּנְסָּתר  ְּבִנְסיֹונֹו  ַהֵּפרּוִׁשים  ּוִמְּׁשֵני 
ְלָהִבין ַמִהי ַהַּדְרָּגה ֶׁשל ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים. ַרק ִנְתּבֹוֵנן ַּכָּמה ָאָדם ְמַצֶּפה ְלַאַחר ֶׁשהּוא 
עֹוֶׂשה ִמְצָוה, ֶׁשַהִּמְצָוה ִּתְׁשֹמר ָעָליו ְוָתֵגן ָעָליו )עיין סוטה דף כא ע"א(, ָלָּמה? ַמה ֹּזאת 
אֹוֶמֶרת ֲאִני ָעִׂשיִתי, ָלַמְדִּתי, ִהְתַאַּמְצִּתי. ָעִׂשיִתי ַנַחת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעְכָׁשו ֶׁשהּוא 
ַיֲעֶׂשה ִלי ַנַחת. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף לב ע"ב( ָּכל ַהַּמֲאִריְך ִּבְתִפָּלתֹו ּוְמַעֵּין ָּבּה סֹוף 
ָּבא ִליֵדי ְּכֵאב ֵלב. ַמה ֶּזה ְמַעֵּין ָּבּה? הּוא ְמַצֶּפה ֶׁשִהֵּנה ִהְתַּפַּלְלִּתי ָחָזק ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַיֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה ַמֲחָלה ֵלב" )משלי יג, יב(. ִהְתַּפַּלְלָּת? ַאל ְּתַצֶּפה 
ִיְהֶיה  ַהִּמְצָוה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּתַצֶּפה  ַאל  ִמְצָוה?  ָעִׂשיָת  ַמֶּׁשהּו.  ִיְהֶיה  ֶׁשְּלָך  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּבְגַלל 
ָּכָכה ְוָכָכה, ֲעֹזב ֶאת ֶזה, ִּתֵּתן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם. ֶזה ָהָיה ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, הּוא חֹוֵזר ֵמָהֲעֵקָדה, ֹלא ְמַקֵּבל ֹלא ְּפָרִחים ְוֹלא ֻסָּכִרּיֹות, ֶאָּלא מֹוָדעֹות 
ִלְטֹרַח  ָעֵלינּו  ְוַכָּמה  ִמֶּזה,  ְרחֹוִקים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  ְלָהִבין  ַנְתִחיל  ָּבֶזה  ְּכֶׁשִּנְתּבֹוֵנן  ֵאֶבל. 
)תנא דבי  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  ֵאּלּו,  ִלְדָרגֹות  ָקרֹוב  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְלַהִּגיַע  ּוְלִהְתַאֵּמץ 
אליהו רבה פרק כה(, ַחָּיב ָּכל ָאָדם לֹוַמר ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלַמֲעֵׂשה ֲאבֹוַתי. ַיִּגיעּו, 

ְנִגיָעה ְּבָעְלָמא )שם משמואל פרשת חיי שרה שנת תרע"ב(. ִּכי ִלְהיֹות ְּכמֹוֶהם ִאי ֶאְפָׁשר, ה' 
ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּקדֹוׁשֹות, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות
ַּתְנִלית ַהַחִּיית

 "ַאְבָרָהת הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק"

ִלְפֵני ֶׁשַּנְתִחיל ֶאת ַהָּפָרָׁשה ִנְׁשַאל ְׁשֵאָלה. ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ֶׁשּלֹוְקִחים ֶאת 
ַהַחִּיים ִּבְרִצינּות? ְּכֶׁשַאָּתה ַחי, לֹוֵמד, עֹוֵבד, ְמַתְפֵקד, ִמְתַחֵּתן, ַאָּתה ֵמִבין ְוחֹוֵׁשב ָלָמה 

ַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכל ָּדָבר? ָמה ַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַחִּיים.

ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם הֹוִליד 
ְוֵיׁש ִלְׁשֹאל: ַמּדּוַע ּכֹוֶפֶלת ַהּתֹוָרה ֶׁשַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת  ִיְצָחק" )בראשית כה, יט(,  ֶאת 
 – ָׂשָרה  ִנְתַעְּבָרה  ֵמֲאִביֶמֶלְך  ַהּדֹור:  ֵליָצֵני  אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ְמָבֵאר,  ַרִׁש"י  ִיְצָחק? 
ֶׁשֲאִביֶמֶלְך ָלַקח ֶאת ָׂשָרה )בראשית פרק כ( ּוִמֶּמּנּו ִהיא ִהְתַעְּבָרה. ְוָהְרָאָיה ֶׁשִהיא ָהְיָתה 
ַּכָּמה ָׁשִנים ִעם ַאְבָרָהם ְוֹלא ִהְתַעְּבָרה, ּוִמָּיד ְלַאַחר ְלִקיַחת ֲאִביֶמֶלְך ִהיא ִהְתַעְּבָרה. ֹלא 
ָמְצאּו ַמה ְּלַהִּגיד, ֶׁשִּיְצָחק ַמְמֵזר, ֶזה ָלׁשֹון ָהָרע ָּבָרָמה ֲהִכי ְּגבֹוָהה. ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא? ִׁשָּנה ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ִיְצָחק ְּכמֹו ַהָּפִנים ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְוֻכָּלם ָאְמרּו: ַאְבָרָהם 

ֶּבֱאֶמת הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק. 



ֻקְׁשָיא ַעל ַהֵּליָצִנית

ּבֹוא ִנְׁשַאל ְׁשֵאָלה ַעל ַהֵּליָצִנים ָהֵאֶּלה: ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים, ֶׁשָּׂשָרה ַּבת ִּתְׁשִעים ְיכֹוָלה 
ֵנס  ָעָׂשה  ֶׁשה'  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֵּתֵלד,  ִּתְׁשִעים  ַּבת  ֶׁשִאָּׁשה  ַהִהָּגיֹון  ָמה  ֹלא?  אֹו  ָלֶלֶדת 
ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלִקים  ֶּבֱאֶמת  ְוִאם  ָּבֶזה?  ִהָּגיֹון  ֵיׁש  ְלִׁשַּטְתֶכם,  ֵמֲאִביֶמֶלְך  ִּתְתַעֵּבר  ֶׁשָּׂשָרה 
ַהֵּנס ַהֶּזה ַעל ָׂשָרה, הּוא ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֵּנס ַהֶּזה ֶׁשֶּזה ָיֹבא ֵמַאְבָרָהם? ְואֹוָתם 
ַהֵּליָצִנים ְּבֵליָצנּוָתם ָאְמרּו ֶׁשֵהם ִּכְבָיכֹול ַהְמַתְכְנִנים ֶׁשל ּבֹוֵרא עֹוָלם, 'ּבֹוֵרא עֹוָלם, 
ִאם ַעד ַעְכָׁשו ֹלא ָעִׂשיָת ֶאת ַהֵּנס ִעם ַאְבָרָהם ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ַאָּתה ֶאָּלא ֲאִביֶמֶלְך'. 
ְוִכי ֵמֲאִביֶמֶלְך ֶזה ֵּכן ֶהְגיֹוִני? ֲאָבל ָמה, ֹלא ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ַעל ֵליָצִנים, ֵּכיָון ֶׁשֵאיָנם 

לֹוְקִחים ֶאת ַהַחִּיים ִּבְרִצינּות, ָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּלל, ְלָחֵרף, ְלַגֵּדף - עֹוִׂשים. 

ָאָדת ֹלא חֹוֵׁשב ַעל ַמה ֶּׁשּיֹוֵצא לֹו ֵמַהֶּפה. ִאם ַעל ָּכל ִמָּלה ֹלא ַּכהֹוֵגן ֶׁשָהָיה ָהָאָדם 
אֹוֵמר, ְמַקֵּלל ּוְמַגֵּדף, אֹו ַמְׁשִּפיל אֹו ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע, הּוא ָהָיה ְמַׁשֵּלם ּדֹוָלר, ָהָיה לֹו 
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ִסּכּוי ְלַהִּגיַע ְלַגן ֵעֶדן. ָאַמְרָּת ָלׁשֹון ָהָרע? ִׂשים ּדֹוָלר. ָּפַגְעָּת? ָאַמְרָּת ִמָּלה ֹלא ַּבָּמקֹום? 
ִׂשים ּדֹוָלר. ָאז ָהָאָדם ָהָיה ִנְזָהר ֹלא ַלֲעׂשֹות ָטֻעּיֹות ִּכי ֶזה עֹוֶלה ֶּכֶסף. 

ָהָיה ַקְמָצן ֶאָחד ֶׁשָאַמר: "ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא טֹוֶעה, ִּכי ַעל ָטֻעּיֹות ְמַׁשְּלִמים...". ֲאָבל 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא לֹוְקִחים ֶאת ַהַחִּיים ִּבְרִצינּות ֵהם אֹוְמִרים: "ָּכל ַהַחִּיים ֹּפה ֵהם ְּכלּום, 
ָאז ַמְקִסימּום ַנִּגיד ֶׁשהּוא ַמְמֵזר – ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה". "ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו 
ְוָאַמר ֲהֹלא ְמַׂשֵחק ָאִני" )משלי כו, יט(. ַהֹּכל ְצחֹוִקים, ַהֹּכל ְסֶטְנְּדַאּפ, ַהֹּכל ּתּוִתים ַהֹּכל 
ַעְגָבִנּיֹות ַהֹּכל ֵּכיף, ָמה ַהְּבָעָיה? ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשאֹוָתם ֲאָנִׁשים ֵהם ַחִּיים ְּבֶעֶצם ְּבִמין 
ֶׁשֶקר ַמְתִמיד, ֶׁשֶקר ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ֵמִביא אֹוָתם ִלְמֹצא ְצחֹוק ַאֵחר, ֹלא ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבַחִּיים. 

ֶרַגע, ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ִאם ֵאין ַּתְכִלית ַלַחִּיים ָאז ָלָּמה ֹלא ִלְפֹּגַע, ְלָחֵרף ּוְלַגֵּדף? 



ָלָּמה ֹלא ִלְגֹנב?

ֵאֶצל  ָאִביב  ְּבֵתל  ִלְמִסָּבה  אֹותֹו  ִהְזִמינּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ֲחָזָרתֹו  ִלְפֵני  ֹזַהר  אּוִרי  ָהַרב 
ִמְליֹוֵנר ָעִׁשיר ֶאָחד. ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְּמִסָּבה ֵחֶלק ָׁשתּו, ֵחֶלק ִהְׁשּתֹוְללּו, ָּכל ֶאָחד ִעם 'ַהָּנָטף 
ְוֶחְלְּבָנה' ֶׁשּלֹו. ָעׂשּו ָּכל ִמיֵני ְׁשֻטּיֹות. ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ְּבסֹוף ַהְּמִסָּבה הּוא ָעַבר  ּוְׁשֵחֶלת 
ִמיֵני  ְוָכל  ְקִריְסָטל  ֶׁשל  ִׁשּלּוב  ִעם  ִמַּׁשִיׁש  ַמְדִהים  ִּפְסלֹון  ֵאיֶזה  ְוָרָאה  ַהַּבִית  ְּבַסּלֹון 
ְּדָבִרים נֹוְצִצים, ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו, הּוא ָּפׁשּוט ֵהִרים ֶאת ֶזה ְוָלַקח. ִאְׁשּתֹו ֶׁשָרֲאָתה ֶאת 
ֶזה ָׁשֲאָלה אֹותֹו: "ַמה ָּקָרה ִנְהֵייָת ַּגָּנב?", ְוהּוא ָעָנה ָלּה: "ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ֹלא ָחֵסר לֹו 
ֶּכֶסף, הּוא ָּבטּוַח ֹלא ָיִׂשים ֵלב, ַהּגֹוָרל ָנַתן לֹו ֶאת ֶזה, ַעְכָׁשו ַהּגֹוָרל ָנַתן ִלי". ִאְׁשּתֹו 
ָעְׂשָתה לֹו ַהְפָּגָנה. ָעְצָרה ֶאת ָהֶרֶכב, ָיְׁשָבה ְּבֶאְמַצע ַהְּכִביׁש ְוָאְמָרה לֹו "ֲאִני ֹלא ָזָזה 
ַעד ֶׁשַאָּתה ַמֲחִזיר". הּוא ֶהֱחִזיר ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביל ִאְׁשּתֹו, ֲאָבל הּוא ִסֵּפר, ֵמאֹותֹו ַהּיֹום 
ֱאנֹוִׁשי?  ִּבְגַלל ֶׁשֶּזה ֹלא  ִסָּבה ַאַחת ִחּלֹוִנית.  ִלי  ֵּתן  ִלְגֹנב?  ָלָּמה ֹלא  ַלְחֹׁשב  ִהְתַחְלִּתי 
ִּבְׁשִביִלי ֶזה ֱאנֹוִׁשי! ִּכי ָאָדם ַאֵחר ָעַבד ַעל ֶזה? ַּגם ֲאִני ָעַבְדִּתי ַעל ֶזה! ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזה 
ָקֶׁשה ֶזה ִלְגֹנב... ָמה ַהְּבָעָיה? ִמי ֶהְחִליט ֶׁשֶּזה ֹלא ֱאנֹוִׁשי, ַאָּתה ַמְחִליט? ָאז ֲאִני חֹוֵׁשב 

ֶׁשַאָּתה טֹוֶעה. ְוֶזה ַהִּניצֹוץ ָהִראׁשֹון ֶׁשִהְתִחיל ִלְבֹער ּבֹו. 

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְמִביִנים ֶׁשָּצִריְך ֹלא ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות ֶׁשל ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוַהְּׁשֵאָלה 
ָלָּמה? ָלָּמה ֹלא ִלְפֹּגַע, ְלַהֲעִליב, ְלַהְׁשִּפיל, ִלְצֹחק ּוְלַבּזֹות? ִאם ָאָדם ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ַּתְכִלית 
ַאֶחֶרת ַלַחִּיים, ֵיׁש ּבֹוֵרא, ֵיׁש ָׂשָכר ְועֶֹנׁש, ַהֹּכל ֻמְׁשָּגח, הּוא ֵמִבין ָלָּמה ְּכַדאי ְלִהָּמַנע 
ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. ֲאָבל ִאם ֵאין ַּתְכִלית ָאז ָלָּמה ֹלא ַלֲעׂשֹות ַעד ַהּסֹוף? ַאְּדַרָּבה 
ֵּתָהֶנה ַעד ַהּסֹוף, ָּכל ְזַמן ֶׁשַאָּתה ֶנֱהֶנה ֵּתָהֶנה, ָּבֶרַגע ֶׁשַאָּתה ַמְתִחיל ִלְסֹּבל, ִּתְתַאֵּבד, 
ָלָּמה? ִּכי ִאם ֵאין ַּתְכִלית ַלַחִּיים, ְוִאם ָּכל ַהַּתְכִלית ֶזה ֵלָהנֹות ְוַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו 
רֹוִצים, ָאז ָלָּמה ִלְסֹּבל? ִּתְתַאֵּבד! ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ִמְתַאְּבִדים, ִּכי ֲאָנִׁשים 
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רֹוִאים ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשֵּכן ִמְתַאְּבִדים ֶזה ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשָּכַאב ָלֶהם ַהֵּׁשן... ָהיּו ָלֶהם 
ִיּסּוִרים נֹוָרִאים, ִיּסּוֵרי ּגּוף, ִיּסּוֵרי ֶנֶפׁש. ֲאָבל ֵאין ָאָדם ֶׁשְּכֶׁשּכֹוֵאב לֹו ַמֶּׁשהּו ָקָטן הּוא 
ִמְתַאֵּבד. ְוָלָּמה ֹלא? ֲהֵרי ִאם ַּתְכִלית ַהַחִּיים ֵלָהנֹות, ַאָּתה ְמַאֵּבד ֶאת ַהַּתְכִלית ְּבאֹותֹו 

ָהֶרַגע... ִמיֶׁשהּו ָּפַגע ְּבָך? ִּתיֶרה ּבֹו אֹו ִּתיֶרה ְּבָך. ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא ָּכֶזה. 



ַהַּצִּדיִקית ְוַצֲעָרת

ִאת ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ְּבִדּיּוק ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ְּכֶׁשִרְבָקה ִקְּבָלה ֶאת ַהֵהָריֹון, "ַוִּיְתֹרֲצצּו 
כה,  )בראשית  ַהֵּׁשם"  ֶאת  ִלְדֹרׁש  ַוֵּתֶלְך  ָאֹנִכי  ֶּזה  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַוֹּתאֶמר  ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים 
ִמְתַּפֶּלֶלת  ֲאִני  ָלָמה  ָהִעּבּור,  ַצַער  ָּגדֹול  ָּכְך  ִאם  ָאֹנִכי":  ֶּזה  "ָלָּמה  ְמָפֵרׁש  ַרִׁש"י  כב(, 

ֶׁשִּתְמַאס  ָעָליו  ַמְסֶּכֶמת  ַהַּדַעת  "ֵאין  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים  ָהאֹור  אֹוֵמר  ֵהָריֹון.  ַעל  ָּכְך  ָּכל 
ַהַּצֶּדֶקת ְּבֶהְריֹוָנּה ְלַצד ַהַּצַער" - ַמה ֶּׁשַרִׁש"י ָאַמר ָקֶׁשה ְלָהִבין, ֶׁשִהיא ִּתְמַאס ַּבֵהָריֹון 
ִּבְגַלל ַהַּצַער? ְואֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ִמְׁשָּפט ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהַחִּיים: "ִּכי ַהַּצִּדיִקים 
ִיְסְּבלּו ַצַער ָּגדֹול ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלַתְכִלית טֹוב ְוִנְצִחי" - ֹזאת אֹוֶמֶרת ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים ִיְתלֹוְננּו ַעל ֵאיֶזה ַצַער אֹו ֵסֶבל, ַהִּמְתלֹוֵנן ֵאינֹו ַצִּדיק. ּומֹוִכיַח ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי 
ְּכֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִלְדֹרׁש ֶאת ה' ְואֹוְמִרים ָלּה "ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך, ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך 
ִיָּפֵרדּו" )בראשית כה, כג(, ִהיא ִנְרְּגָעה. ֶמה ָעַזר ָלּה, ְוִכי ַהְּכֵאִבים ָּפֲחתּו? ָּבא ָאָדם ְואֹוֵמר 
"ֵיׁש ִלי ְּכֵאִבים ַּבֶּבֶטן", עֹוִׂשים לֹו ְּבִדיָקה, ַוואּו ה' ְיַרֵחם ֵיׁש ְלָך ַמֲחָלה ַּבֵּמַעִים, ְוהּוא 
אֹוֵמר: "ּתֹוָדה ַרָּבה, ַעְכָׁשו ֲאִני ָרגּוַע ְּכָבר ֹלא ּכֹוֵאב ִלי...", ַאְּדַרָּבה, ַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַדע ְלָך 
עֹוד יֹוֵתר ּכֹוֵאב, עֹוד יֹוֵתר ְּבָעָיה, ְוִאם ֵּכן ָמה ִהְרִּגיַע ֶאת ִרְבָקה ְּכֶׁשָאְמרּו ָלּה ֶאת ִסַּבת 

ֹקִׁשי ַהֵהָריֹון? 

ַהָּבִנים  ְּבִקְרָּבּה":  ַהָּבִנים  "ַוִּיְתֹרֲצצּו  ַאֵחר,  ְּפָׁשט  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְמָבֵאר  ְוָלֵני 
ַמֲעָמד,  ַמֲחִזיִקים  ֶׁשָּלּה ֹלא  ֶׁשַהְּוָלדֹות  ִּכְבָיכֹול  ַמְרִּגיָׁשה  ְוִהיא  ַּבֶּבֶטן,  ָלּה  ִמְתרֹוְצִצים 
ִמְתַרְּסִקים, ְוִהיא ָאְמָרה: ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֱאֹלִקים ָעָׂשה ֵנס ַעל ֶׁשֶקר, ֶׁשֲהֵרי ִרְבָקה 
ִיְצָחק ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" )שם פסוק  ְוַכְמֹבָאר ַּבָּכתּוב "ַוֶּיְעַּתר  ָהְיָתה ֲעָקָרה 
ַּבֶּבֶטן? ֹלא  ִלי  ָימּותּו  ֶׁשַהָּבִנים  ְּכֵדי  ַהֵהָריֹון?  ֵנס  ִנְהָיה  ָלָּמה  ִהְתַּפְּלָאה  ִהיא  ְוָלֵכן  כא( 

ָיכֹול ִלְהיֹות! ָלֵכן ִהיא ָהְלָכה ְלַקֵּבל ְּבָרָכה ִּבְׁשִביל ֶׁשַהֵהָריֹון ַיֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאָבל ֹלא 
ַעל ַהְּכֵאִבים ַהִפיִזִּיים. 

ְוַהְּדָבִרית ִמְתַחְּבִרים ְלַמה ֶּׁשָאַמְרנּו ַעל ִּדְבֵרי ַהֵּליָצנּות ֶׁשָאְמרּו: ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעְּבָרה 
ָׂשָרה, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֵנס ִלְדַבר ֲעֵבָרה? ַלֲאִביֶמֶלְך? ַמה ַהִהָּגיֹון? ְוָכְך ַּגם 

ֹּפה ֶׁשָּלֵכן "ַוֵּתֶלְך ִלְדֹרׁש ֶאת ַהֵּׁשם" )בראשית כה, כב(. 
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ַּבֲהֵדי ַּכְבֵׁשּה ְּדַרֲחָמָנא

ְוִהֵּנה ֹקֶדם ֶהְריֹוָנּה ֶׁשל ִרְבָקה ְמֹבָאר ַּבָּכתּוב ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ָעֶליָה "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק 
ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו" )בראשית כה, כא( ּוֵבֵאר ַרִׁש"י "ַוֵּיָעֶתר לֹו": לֹו 
ְוֹלא ָלּה, ֶׁשֵאין ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע, ְלִפיָכְך לֹו ְוֹלא 

ָלּה. ַמה ַהֵּבאּור ָּבֶזה?

ְּבֵסֶפר ְצרֹור ַהֹּמר )פרשת תולדות על הפסוק "ויגדלו הנערים"( ֵּבֵאר ָּבֶזה ֵּבאּור ַמְדִהים: 
ִרְבָקה ָחְׁשָׁשה ְמֹאד ֵמַהְיָלִדים ֶׁשָּלּה, ִהיא ָיְדָעה ֶׁשָּיכֹול ָלֹבא ֵאיֶזה ֵעָׂשו, ִּבְמֻיָחד ַעל ִּפי 
ַהְּכָלל ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא )בבא בתרא דף קי ע"א( ֶׁשרֹב ָּבִנים ּדֹוִמים ַלֲאֵחי ָהֵאם. ְוָלֵכן ָּכל 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ּוְבֵׁשם  ִּתָּזֵהר!  ְּבָעָיִתִּיים?  ָהַאִחים  ְּבַאֶחיָה,  ִיְבֹּדק  ֶׁשִּמְתַחֵּתן  ָאָדם 
ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל ַקְנֶיְבְסִקי ַהְּסַטייֶּפֶלר ַזַצ"ל מּוָבא ֶׁשַהּיֹום ֶזה ׁשֹוֶנה ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות ָאָדם 
)אורחות רבנו הקהילות יעקב ח"א  ַּבַּבִית  ַהִחּנּוְך  ַעל  ַמְרֶאה  ְוֶזה ֹלא  ֵמָהְרחֹוב  ֶׁשִהְתַקְלֵקל 
עמוד רסה(. ְוַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן" )בראשית כד, כט(, ַּבר ִמָּנן, ָלָבן 

ָהְרָׁשִעים,  ַהַּגָּנִבים,  ַהַּׁשְקָרִנים,  ֲאבֹות  ֲאִבי  ַהֻּטְמָאה,  ֲאבֹות  ֲאִבי  ַהֶּזה,  ָהָרָׁשע  ָהֲאַרִּמי 
ַהְּפרּוִצים ְוַהְמַכְּׁשִפים, ְוָלֵכן ִרְבָקה חֹוֶׁשֶׁשת ַמה ִּיְהֶיה ִעם ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי? ֶמה ָעְׂשָתה? 
ִהְתַּפְּלָלה ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלּה ְיָלִדים, ִהיא ָּפֲחָדה, ֹלא ָצִריְך ְיָלִדים. ֲאָבל ִיְצָחק ַמה ִהְתַּפֵּלל? 
ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו, ַמה ֶּזה ְלֹנַכח? ְּבִדּיּוק ָהפּוְך, ֶׁשֵּכן ִיְהיּו ְיָלִדים. הּוא ָסַבר ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
ְיָלִדים  ָלנּו  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִמֵּכיָון  ְולֹוַמר:  ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶׁשָּלנּו,  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַצִּדיִקים ָחִליָלה, ָאז ֹלא ָנִביא ְיָלִדים, ֵאין ָּכֶזה ָּדָבר. ּוָמה אֹוֵמר ַהָּכתּוב? ָּדָבר ֻמְפָלא, 
"ַוֵּיָעֶתר לֹו": ְלִמי? ְלִיְצָחק ְוֹלא ְלִרְבָקה, ְוִהיא ִקְּבָלה ְיָלִדים. ּוְכֶׁשִּמְתרֹוְצִצים ַהָּבִנים 
ְּבִקְרָּבּה ִהיא הֹוֶלֶכת ִלְדֹרׁש ֶאת ה', ְואֹוְמִרים ָלּה: "ַאל ִּתְדֲאִגי, ֵיׁש ָלְך ְׁשֵני ּגֹוִים ׁשֹוִנים 
ַּבֶּבֶטן", ֶזה ַמה ֶּׁשִהְרִּגיַע אֹוָתּה, ֶׁשְּלָפחֹות ֶאָחד ִיְהֶיה ַצִּדיק. ִהיא ָּפֲחָדה ֶׁשָּכל ְיָלֶדיָה ִיְהיּו 
ְרָׁשִעים. ֶזה ַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהַּצִּדיקּות ַהּנֹוָרָאה, ֶׁשִהיא ֹלא ָרְצָתה ְלָהִביא ְיָלִדים ֶׁשֹּלא 

ִיְהיּו ָחִליָלה ְיָלִדים ְרָׁשִעים. 

ְּבדֹוֶמה ָלֶזה ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )ברכות דף י ע"א(, ַעל ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלִהְתַחֵּתן. 
ָאַמר לֹו ְיַׁשְעָיה ְנבּוָאה ְּבֵׁשם ה' "ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוֹלא ִתְחֶיה" )מלכים ב, כ, א(, 
ֵמת ַאָּתה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֹלא ִּתְחֶיה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ֹלא ִמְתַחֵּתן ְוֹלא ֵמִביא 
ְיָלִדים. ָאַמר לֹו ִחְזִקָּיה: ָרִאיִתי ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשְּיָלַדי ִיְהיּו ְרָׁשִעים, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְיָלִדים 
ֶׁשִּיְהיּו ְרָׁשִעים, ַמְכִעיֵסי ַהֵּׁשם. אֹוֵמר לֹו ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא: "ַּבֲהֵדי ַּכְבֵׁשי ְּדַרֲחָמָנא ָלָּמה 
ָלְך"? - ָמה ַאָּתה ִמְתָעֵרב ְּבֶחְׁשּבֹונֹות ָׁשַמִים, ַּתֲעֶׂשה ֶאת ְרצֹון ה' ְּבִלי ׁשּום ִׁשּקּוִלים. 
ִחְזִקָּיה ִמְׁשַּתְכֵנַע ְואֹוֵמר ִליַׁשְעָיה: אּוַלי ֶאְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשְּלָך ֶׁשִהיא ַּבת ֶׁשל ָנִביא, 
ַּבּסֹוף,  ָּקָרה  ּוַמה  ַצִּדיִקים.  ְיָלִדים  ִיְהיּו  ְוַצִּדיָקה אּוַלי  ַצִּדיק  ֶׁשל  ּוִמִּזּוּוג  ַהּדֹור,  ְּגדֹול 
ָיְצאּו לֹו ְׁשֵני ְיָלִדים ְרָׁשִעים, ְוֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ְמַנֶּׁשה ֶׁשֶהֱעִמיד ֶצֶלם ַּבֵהיָכל ְוָעָׂשה ָּכל 
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ַהּתֹוֵעבֹות ָּבעֹוָלם )דברי הימים ב פרק לג(, ִחְזִקָּיה ָצַדק! 

ֵיׁש ִמְדָרׁש )ברכות דף י ע"א בהגהות הב"ח אות ב( ֶׁשְּמַסֵּפר, ֶׁשִחְזִקָּיה ָהָיה סֹוֵחב אֹוָתם 
ַעל ַהְּכֵתַפִים ִמֵּדי יֹום, ּוְבֶאָחד ֵמַהְּדָרִכים ֶׁשָּלַקח אֹוָתם ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה הּוא ָׁשַמע ֶאָחד 
ֵמֶהם אֹוֵמר ָלָאח ֶׁשּלֹו, ַהָּקַרַחת ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ַמָּמׁש ַמְתִאיָמה ִלְׁשֹחט ָעֶליָה ָקְרָּבנֹות 
ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵאיְך ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה ֲחָבָטם ַּבַּקְרַקע, ֶאָחד ֵמת ְוֶאָחד ִנַּצל, ֶזה ֶׁשִּנַּצל 

ֶזה ְמַנֶּׁשה ֶׁשִהְכִניס ֶצֶלם ַּבֵהיָכל ְוָעָׂשה ֶאת ָּכל ַהְּזָועֹות ַהּנֹוָראֹות.



ְיָלִדית ְרָׁשִעית

ַנְחֹזר ְלִרְבָקה ִאֵּמנּו ֶׁשִּמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ָלּה ְיָלִדים ְרָׁשִעים. ִהיא ַמְעִּדיָפה ְלִהָּׁשֵאר 
ֲעָקָרה, ְלֵהָחֵׁשב ְּכֵמָתה, ָהִעָּקר ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּלל ֵׁשם ה' ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. ְוֶזה ָּכל ָּכְך ַמְתִאים ִעם 
ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַרָּבה )פרשת לך לך פרשה מד אות ט( "ה' ֱאֹלִהים ַמה ִּתֶּתן ִלי" )בראשית טו, ב(, 
ָאַמר ַאְבָרָהם ְלָפָניו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאם ָעִתיד ֲאִני ְלַהֲעִמיד ָּבִנים ּוְלַהְכִעיְסָך מּוָטב 
ֲהֵרי  הּוא:  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ַאְבָרָהם  אֹוֵמר  ַמְבִהיִלים,  ְוַהְּדָבִרים  ֲעִריִרי.  הֹוֵלְך  ַוֲאִני  ִלי 
ִהְבַטְחָּת ִלי ֶזַרע, ַאְך ִאם ָחִליָלה ָצִריְך ָלֵצאת ִלי ֵּבן ָרָׁשע ָאז ֶׁשֱאִליֶעֶזר ַיְמִׁשיְך אֹוִתי 
"ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי" )שם פסוק ג(. ָלֵכן ּפֹוַתַחת ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת "ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת 
ַצִּדיִקים  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִהְתַקְּבָלה,  ֶׁשַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו  ִיְצָחק"  ֶאת  ַאְבָרָהם הֹוִליד  ִיְצָחק 
ִיְהיּו ִלי  ֲאִני ִמְתַּפֶּלֶלת ֶׁשֹּלא  ְוַגם ִרְבָקה ַמְמִׁשיָכה ֶאת ַהּׁשֹוֶׁשֶלת ְואֹוֶמֶרת:  ּוְקדֹוִׁשים, 

ְיָלִדים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו.

ִּבְתקּוַפת ַהַהְׂשָּכָלה ָהיּו ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְתַנְּגדּו ְלֶזה ֶׁשֲאָנִׁשים ָיִביאּו ְיָלִדים, 
ִמי ֶׁשֵאין לֹו ְיָלִדים ֶׁשֹּלא ִיְתַּפֵּלל ְוֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ִטּפּוִלים, ִּכי ִאם ָּתִביא ֶיֶלד ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשהּוא ֹלא ִיָּׁשֵאר ְיהּוִדי, ֵמַהָּׁשַמִים ְמַרֲחִמים ָעֶליָך, ֲעֹזב, ַאל ִּתְתָעֵרב )מאיר עיני ישראל ח"ג 
עמוד 815(. ָּבֶזה ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשַהַּצִּדיִקים רֹוִאים ַמה ַהַּתְכִלית ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַחִּיים, 

ַהַחִּיים  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית  ֵיְצאּו.  ֶׁשֵּיְצאּו  ֵאיְך  אֹוָתם,  ִלְזֹרק  ְוֶזהּו,  ְיָלִדים  ְלָהִביא  ֹלא  ֶׁשֶּזה 
ֶזה ֹלא ִלְחיֹות ְוֵלָהנֹות, ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֹּפה ֶאת חּוט ַהָּׁשִני, ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשְּמַחֵּבר ֵּבין ָּכל 
ַהְּדָבִרים ַהָּללּו. ָלֵכן ַמה ֶּׁשָחׁשּוב ַלַּצִּדיִקים ֶזה ֹלא ַהְיָלִדים ְוֹלא ַהִּיּסּוִרים, ֶאָּלא ַרק ָּדָבר 
ֶאָחד, ֵאיְך ַמְרִּבים ֶאת ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ָּבעֹוָלם, זֹוִהי ַהַּתְכִלית. ָלֵכן ְּכֶׁשִרְבָקה ָׁשְמָעה "ְׁשֵני 
גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו ְוכּו' ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר" ּוִמי ֶזה ַהָּצִעיר – ֶזה 

ַיֲעֹקב ַהַּצִּדיק, ָאז ְּבֵסֶדר, ֵיׁש ְלָפחֹות ַמֶּׁשהּו ְלָהִביא ָלעֹוָלם.
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ֶּדֶרְך ְרָׁשִעית

ֶׁשַהֶּדֶרְך  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי  ֶׁשָהיּו  ַהֵּליָצִנים  ְלאֹוָתם  ַנְחֹזר 
ֵעָׂשו,  ַהֶּדֶרְך ֶׁשל  ְּבִדּיּוק  ֶזה  ּוַמְׁשִּפיִלים.  ְמַבִּזים  ַהֵּליָצִנים ֶׁשֵהם  ָהֲאָנִׁשים  ַחָּטִאים ֶׁשל 
ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים"  ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה  ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש  ַהְּנָעִרים  "ַוִּיְגְּדלּו 
)בראשית כה, כז(. ָהָיה אֹוֵמר ָהַרב ְׁשַבְדרֹון ֶׁשִאם ַהּיֹום ֵעָׂשו ָהָיה ִנְכָנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 

ֻּכָּלם ָהיּו ָרִצים ּוְמַנְּׁשִקים לֹו ֶאת ָהַרְגַלִים ְוַהָּיַדִים, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו, ָלָּמה? הּוא 
ֶּבַטח  ֵעָׂשו?  ָהָיה  ִמי  חֹוְׁשִבים:  ֻּכָּלם  ָּגדֹול.  ְׁשְטַרייְמל  לֹו  ָהָיה  ַאְדמֹו"ר,  ִנְרֶאה  ָהָיה 
אֹותֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ָוֹלא!  ֹלא  ְוכּו',  ַסִּמים  ְטַרְקטֹורֹוִנים,  ַקֲעקּוִעים,  ָמֵלא  ֶׁשֻּכּלֹו  ֶאָחד 
ִאְכַּפת  ֹלא  אֹוֵמר:  ֵעָׂשו  ִּכי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָהֲעֹונֹות  ָּכל  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ָמה?  ֶאָּלא  ָּדָבר, 
ָאֹנִכי  "ִהֵּנה  ַהְּבכֹוָרה  ִּבְמִכיַרת  ְלַיֲעֹקב  אֹוֵמר  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְוֶזה  ַהַחִּיים,  ַּתְכִלית  ִלי 
ֹנאַכל  ַהּיֹום  אֹוְמִרים?  ָמה  ְרָׁשִעים  לב(.  פסוק  )שם  ְּבֹכָרה"  ִלי  ֶּזה  ְוָלָּמה  ָלמּות  הֹוֵלְך 
ַיֲעֹקב עֹוֶׂשה? עֹוֵבד  ּוָמָחר ָנמּות )עיין ישעיה כב, יג(, ֵּתן ִלי ַהּיֹום ֵלָהנֹות. ּוְכֶנְגּדֹו ָמה 
ּוַמְמִׁשיְך  ַהַחִּיים  ַּתְכִלית  ֵמִבין ֶאת  ָלָּמה? הּוא  ֹאָהִלים",  ֹיֵׁשב  ָקֶׁשה, "ַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם 
ְּביֹום  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ְואֹוֵמר  ָּבא  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוִרְבָקה.  ָׂשָרה  ְוִיְצָחק,  ַאְבָרָהם  ָמֹסֶרת  ֶאת 
ַאָּתה  ַהִאם  אֹוָתם?  ַמְזִּכיר  ַאָּתה  ָמה  ַיֲעֹקב",  ֵואֹלֵקי  ִיְצָחק  ֱאֹלֵקי  ַאְבָרָהם  "ֱאֹלֵקי 
"ָאָדם  ָקֶׁשה,  ַלֲעֹמל  ֶאָּלא  ְוֵלָהנֹות,  ִלְׁשּתֹות  ֶלֱאֹכל,  ֹלא  ִהיא  ַּבַחִּיים  ֶׁשַהַּתְכִלית  ֵמִבין 
ְלַהְגִּדיל  ַלּתֹוָרה,  ְלָקְרָבם  ֲאֵחִרים,  ִעם  ְלֵהיִטיב  ֶזה  ּוִבְכַלל  ז(,  ה,  )איוב  יּוָּלד"  ְלָעָמל 
ְּבֵלב  לֹוַמר  ָיכֹול  ֶזה  ֶאת  ֶׁשֵּמִבין  ִמי  ֹּפה?  ַאָּתה  ָלָמה  ּוְלָהִבין  ָּבעֹוָלם  ַהֵּׁשם  ֵׁשם  ֶאת 
ָּבֶזה הּוא  ִמי ֶׁשּטֹוֶעה  ַאְך  ְּבַדְרָּכם.  ְוַיֲעֹקב" – הּוא הֹוֵלְך  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָׁשֵלם "ֱאֹלֵקי 
ַעל  ֶׁשָּצֲחקּו  ַהֵּליָצִנים  ֱאֹלֵהי  ֵעָׂשו,  ֱאֹלֵהי  ָלָבן,  ֱאֹלֵהי  ַיִּגיד  ְואּוַלי  ְוָלָבן,  ְלֵעָׂשו  ִנְדֶמה 

ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם 



ְמִניַרת עֹוָלת ַהָּבא

ֶלֶחם  ְּפרּוַסת  ְּבַעד  ַהְּבכֹוָרה  ֶאת  ִלְמֹּכר  מּוָכן  "ַאָּתה  ְלֵעָׂשו  ַיֲעֹקב  ְּכֶׁשאֹוֵמר  ּוֶבֱאֶמת 
ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים" )בראשית כה, לג - לד(, ֹלא ִאְכַּפת לֹו – ָּתִביא. ֵיׁש ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ִטְּפִׁשים 
ָּבֶזה  ֶנְחְלקּו  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּומֹוְכִרים  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ַמֲאִמין  ֹלא  ֲאִני  ֶׁשאֹוְמִרים: 
ַהּפֹוְסִקים ְוַלֲהָלָכה ֵאין ָּבֶזה ֹּתֶקף ִהְלָכִתי )עיין בקונטרס מכירת עולם הבא אריכות הדברים(. 

ֲאָבל ֵהם ַמְרִאים ָּבֶזה ֶאת ַהּבּורּות ֶׁשָּלֶהם ְּבָכל ַהֲהָבָנה ְלַתְכִלית ַהַחִּיים. 

ֶּבער  ֹּדב  ַרִּבי  ִמֶּמְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ֶאל  ֶׁשִהִּגיַע  ֵמַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ַעל  ִסּפּור  ֵיׁש 
לֹו:  ְוָאַמר  טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ּוַמְמִׁשיְך  ַּתְלִמידֹו  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל,  ִמֶּמְזִריְטׁש 
ְלֻפְנָּדק  ֵלְך  ָהַרב:  לֹו  ָאַמר  ֶּכֶסף",  ִלי  ְוֵאין  ֶׁשִּלי  ַהַּבת  ֶאת  ְלַחֵּתן  ָצִריְך  ֲאִני  "ַרִּבי, 
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ָּבַאְכַסְנָיה,  יֹוֵׁשב  ְלָׁשם,  ַמִּגיַע  הּוא  ַהְיׁשּוָעה".  ְלָך  ָּתֹבא  ּוִמָּׁשם  ָׁשם,  ְוֵׁשב  ְּפלֹוִני 
ֵליָצִנים,  ֶׁשל  ֲחבּוָרה  ַלָּמקֹום  ַמִּגיִעים  ִּפְתאֹום  ַּלֲעׂשֹות.  ַמה  לֹו  ֵאין  ְּתִהִּלים,  קֹוֵרא 
ַּכִּנְרֶאה ִּגְלּגּול ֶׁשל אֹוָתם ֵליָצִנים ִּביֵמי ַאְבָרָהם, ְוֵהם רֹוִאים ַּבַּצד ָחִסיד ָּתִמים ָּכֶזה, 
ִמְתַּפְרֵנס?  ַאָּתה  "ִמָּמה  ֶהָחִסיד:  ֶאת  ָׁשַאל  ְצחֹוִקים.  ַנֲעֶׂשה  ּבֹואּו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָאַמר 
אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ֶּכֶסף".  ִלי  ְוֵאין  ִּביְזֶנס,  ִלי  "ֵאין  ֶהָחִסיד:  לֹו  ָאַמר  ֶׁשְּלָך?  ַהִּביְזֶנס  ָמה 
ָאַמר  ֶׁשִּלי",  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ְלָך  ִלְמֹּכר  מּוָכן  ֲאִני  ֵעֶסק,  ַנֲעֶׂשה  "ּבֹוא  סֹוֵחר: 
ִלי",  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ָּכל  ֶזה  ַאַחת,  ְּפרּוָטה  ַרק  ִלי  ֵיׁש  ְּכלּום,  ֶּכֶסף  ִלי  "ֵאין  ֶהָחִסיד:  לֹו 
ֶאת  לֹו  מֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ְׁשָטר  ַעל  ָחְתמּו  ְּבָעָיה".  ֵאין  מּוָכן,  "ֲאִני  ַהּסֹוֵחר:  לֹו  ָאַמר 
ְּכֶׁשִהִּגיַע  ֶהָחִסיד.  ְּתִמימּות  ַעל  צֹוֲחִקים  ְוֻכָּלם  ָהָיה,  ָּכְך  ִּבְפרּוָטה.  ֶׁשּלֹו  ַהָּבא  ָהעֹוָלם 
ֵאיְך  ָּבַאְכַסְנָיה,  ַהּיֹום  ָהָיה  ְצחֹוִקים  ֵאיֶזה  ְלִאְׁשּתֹו  ִסֵּפר  הּוא  ְלֵביתֹו,  סֹוֵחר  אֹותֹו 
ָׁשְמָעה  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ֵאיְך  ֶאָחד.  ָּתִמים  ְיהּוִדי  ְלֵאיֶזה  ֶׁשּלֹו  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָמַכר  ֶׁשהּוא 
לֹו:  ְוָאְמָרה  ֶׁשָּלּה  ַהְּבָגִדים  ָּכל  ֶאת  ָׁשם  ָׂשָמה  ַהִּמְזָוָדה,  ֶאת  ִמָּיד  ָּפְתָחה  ֶזה  ֶאת 
ַעְכָׁשו  ִמְתַּפֵּלל,  ְוֹלא  ָקם  ֹלא  ּוֻמְׁשָחת,  ָרָׁשע  ַאָּתה  ַמְסִּפיק  ֶׁשִּלי,  ְלַאָּבא  הֹוֶלֶכת  "ֲאִני 
ְוָאַמר  ִנְבַהל  ַהּסֹוֵחר  ִאְּתָך".  ִלְחיֹות  רֹוָצה  ֹלא  ּגֹוי,  ַאָּתה  ְלָך,  ֵאין  ַהָּבא  עֹוָלם  ַּגם 
ֶאת  ּוָמָצא  ָהַאְכַסְנָיה  ֶאל  ָחַזר  הּוא  ַהְּמִכיָרה".  ֶאת  ְלַבֵּטל  הֹוֵלְך  ַעְכָׁשו  ֲאִני  ְלִאְׁשּתֹו: 
ֶהָחִסיד  ְואֹותֹו  ְלָך",  ֶּׁשָּמַכְרִּתי  ַמה  ֶאת  ְּבַבָּקָׁשה  ִלי  "ַּתְחִזיר  לֹו:  ְוָאַמר  ָחִסיד  אֹותֹו 
ִלי  ַּתְחִזיר  ַרק  ּדֹוָלִרים,  ֲעָׂשָרה  ּדֹוָלר,  ִּבְתמּוָרה  ַקח  ִאְּתָך,  ָצַחְקִּתי  "ְסָתם  ְמָסֵרב. 
ְוִלְׁשֹמַע  ָהַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ָלֶלֶכת  ְלַהְחָלָטה  ִהִּגיעּו  ִמְתַנֵּגד. ַּבּסֹוף  ְוֶהָחִסיד  ַהְּׁשָטר",  ֶאת 
ִּתְמֹּכר  ַאל  טֹוב,  ֵעֶסק  "ָעִׂשיָת  ֶלָחִסיד:  ָאַמר  ְוהּוא  ָלַאְדמֹו"ר,  הֹוְלִכים  ֶּׁשִּיְפֹסק.  ַמה 
ָּתלּוי  ֶׁשִּלי  ַּבִית  ַהְּׁשלֹום  ָּכל  "ַרִּבי,  ָלַרב:  ְואֹוֵמר  ַהּסֹוֵחר  ִנְבַהל  ֲחָזָרה".  ֶזה  ֶאת  לֹו 
לֹו  ְּתַׁשֵּלם  ַּבֲחָזָרה,  ְלָך  ִיְמֹּכר  ֶׁשהּוא  רֹוֶצה  ַאָּתה  "ִאם  ָהַאְדמֹו"ר:  לֹו  ָאַמר  ָּבֶזה"! 
ִהְגַזְמָּת  ָהַרב,  "ְּכבֹוד  ִהְתַעְצֵּבן:  ַהּסֹוֵחר  ֶׁשּלֹו".  ַהַּבת  ֶׁשל  ַהֲחֻתָּנה  הֹוָצאֹות  ָּכל  ֶאת 
ִּבְפרּוָטה",  ֶזה  ֶאת  לֹו  ָמַכְרִּתי  ַהְרֵּבה?  ָּכְך  ָּכל  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ָצִריְך  ֲאִני  ָלָמה  ְלַגְמֵרי! 
ַלֲעׂשֹות  ַחָּיב  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַּבִית  ַהְּׁשלֹום  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֵהִבין  ָהִאיׁש  ַאְך  ְלִהְתַנֵּגד  ִנָּסה  הּוא 
ֶהֱחִזיר לֹו ֶאת  ְוֶהָחִסיד  ַהֲחֻתָּנה  ָּכל הֹוָצאֹות  ֶאת  ִׁשֵּלם לֹו  ְּבֵרָרה הּוא  ְּבֵלית  ֶזה.  ֶאת 
ָחַזר  ְוַהֹּכל  ִהְתַּבְּטָלה,  ְוֶׁשַהְּמִכיָרה  ַהְּׁשָטר,  ֶאת  ָלּה  ְוֶהְרָאה  ְלִאְׁשּתֹו  ָרץ  הּוא  ַהְּׁשָטר. 
סֹוֵחר  ִמין  'ֵאיֶזה  ְּבִלּבֹו:  ַלְחֹׁשב  ִהְתִחיל  הּוא  ָיִמים  ַּכָּמה  ַּכֲעבֹור  ְּבָׁשלֹום.  ְמקֹומֹו  ַעל 
ָחַזר  הּוא  ֲאָלִפים?',  ַּכָּמה  ִּפי  ָּכְך  ַאַחר  אֹותֹו  ְוָקִניִתי  ִּבְפרּוָטה  ַמֶּׁשהּו  ָמַכְרִּתי  ֲאִני, 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ְּבַוַּדאי  ַהֶּזה  ַּבִּמָּקח  ֲהֵרי  זֹו ַהּתֹוָרה?  ַהַּיֲהדּות?  זֹו  "ַרִּבי,  ְוָאַמר לֹו:  ָהַרב  ֶאל 
ֲאִני  ָהַרב:  לֹו  ָאַמר  ֶּזה?"  ַמה  ד(,  סעיף  רכז  סימן  חו"מ  ערוך  )שולחן  הֹוָנָאה  ִמְּכֵדי  יֹוֵתר 
ֲאָבל  ְּפרּוָטה,  ָׁשֶוה  ָהָיה  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשְּלָך,  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְּכֶׁשָּמַכְרָּת  ְלָך,  ַאְסִּביר 
ְוָלֵכן  ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִּׁשַּלְמָּת ָעָליו ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ִלְזּכֹות ּבֹו ַּבֲחָזָרה, ֶהֱעֵליָת ֶאת ָׁשְויֹו, 

ְוֹלא הֹוָנָאה".  ְּגֵנָבה  זֹו ֹלא 
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 ֵאיי ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלִהַּדּמֹות ְלֵעָׂשו. ָלָּמה ֹלא? ֵעָׂשו ֲהֵרי ֶנֱהֶנה, אֹוֵכל, ׁשֹוֶתה, רֹוֵצַח 
ְונֹוֵאף, הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ָּכל ַהַּתֲענּוִגים ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאָבל ָצִריְך ִלְזּכֹר ֶׁשהּוא ֵעָׂשו, ַהֵּׁשם 
ַיִּציל אֹוָתנּו ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִנְזֹּכר ְוֵנַדע ַמה ַּתְכִלית ַהַחִּיים ְוֹלא ִנְתַּבְלֵּבל ַּבֶּׁשֶטף ּוַבֵּמרֹוץ 

ֶׁשל ַהַחִּיים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא
ַהַּצִּדיִקית ְוָהעֹוָלת

ְיִציַאת ַצִּדיק

“ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה” )בראשית כח, י(. ַיֲעֹקב ָאִבינּו הֹוֵלְך ִמְּבֵאר ֶׁשַבע 
ְלָחָרן. אֹוֵמר ַרִׁש”י: ְיִציַאת ַצִּדיק ִמן ַהָּמקֹום עֹוָׂשה ֹרֶׁשם. 

ָּדָבר ִראׁשֹון ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת, ֶׁשַהּיֹום ַמה ֶּׁשֹּלא ַמְרִּגיִׁשים ָּכל ָּכְך ֶׁשְּיִציַאת ַצִּדיק 
ֶאָּלא  ָאִבינּו.  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ַּבַּדְרָּגה  ַצִּדיִקים  ֶׁשֵאין  ִּבְגַלל  ַרק  ֹלא  ֹרֶׁשם,  עֹוָׂשה  ֵמַהָּמקֹום 
ַּגם ּוְבִעָּקר ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ָּבֵרי ַהְרָּגָׁשה ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַהְרִּגיׁש ָּכֵאֶּלה ְּדָבִרים. ֲאָבל ִעם ָּכל 
ֶזה, ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַצִּדיק, ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלָמקֹום הּוא ָצִריְך 

ְלַהְׁשִאיר ָׁשם ֹרֶׁשם. ָּבאָת ְלָמקֹום, ָמה ַאָּתה ָיכֹול ְלַתֵּקן ָׁשם, ָלבֹוא ְוַלֲעׂשֹות?



ַמֲעַלת ַהַּדְרָׁשי 

ָרִאיִתי ִחּדּוׁש ַמְדִהים ֶׁשֵּמִביא ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי, ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ַחְכֵמי ָסלֹוִניִקי, ְּבִסְפרֹו ִׁשּיּוֵרי ָטֳהָרה )מערכת הד' אות מה(, ָׁשם הּוא ּכֹוֵתב ְלַגֵּבי ָאָדם 
"ה’  ֶנֱאַמר  ֶׁשָעָליו  ָּבַרִּבים(,  ּדֹוֵרׁש  )ַהַּכָּוָנה  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ּדֹוֵרׁש  ּכֹוֵתב:  הּוא  ְוָכְך  ֶׁשּדֹוֵרׁש, 
ַהֹּזאת  ַּבַּמָּתָנה  ְלהֹודֹות  ָצִריְך  ְוָהָאָדם  ד(,  נ,  )ישעיה  ִלּמּוִדים"  ְלׁשֹון  ִלי  ָנַתן  ֱאֹלִקים 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן לֹו,ֶׁשַהּדֹוֵרׁש ָּבַאָּגָדה ֵיׁש לֹו ֹּכַח ִלְמֹחל ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִאם ָאַמר ַקִּדיׁש )אֹותֹו ַהּדֹוֵרׁש( ִנְמָחִלים לֹו ָּכל ֲעֹונֹוָתיו. ְוִאם ָאַמר ֶאת ֶזה ַהּׁשֹוֵמַע, ֲאִפּלּו 
ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵחל ֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּׁשֹוְמִעים )עיין מדרש משלי בובר 
פרשה י על הפסוק “ועוזב תוכחת מתעה"(. ְוֵכן ַהּׁשֹוֵמַע ְּדרּוׁש ִמִּפי ָחָכם ַּבְּדָבִרים ַהִּנְקָרִאים 

ַאָּגָדה, ִנְמָחִלים לֹו ֲעֹונֹוָתיו. 

ֶׁשֵהם  ַהּתֹוָרה,  ְמַחְּבֵרי  ִנְקָרִאים  ַהַּדְרָׁשִנים  ַמְסִּביר:  ְוהּוא  ַהֹּזאת?  ָהַאָּגָדה  ּזֹו  ַמה 
ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש   – ֶהָהמֹון.  ְּבֵעיֵני  ָזִרים  ְוַהִּנְרִאים  ַהְּסתּוִמים  ַהְּדָבִרים  ְמָפְרִׁשים 
ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְרֵאית ָלֶהם מּוָזָרה, ָּכל ִמיֵני ִצּוּוִיים ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים, ְוֵהם ָּבִאים ּוַמְסִּביִרים 
ָלֶהם ֵאיְך ֶׁשַהּתֹוָרה ָיָפה ְוֶׁשָּכל ָּדָבר מּוָבן, ּוְמָפְרִׁשים ַהְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים ִלְפֵני ֶהָהמֹון, 
ֶׁשָחס ְוָׁשלֹום ֹלא ָיבֹואּו ְלַבּזֹות ְוִלְכֹּפר ָּבֶהם. ּוְכָׁשְמָעם ֵּפרּוָׁשם ִּכי ָנֵעמּו, ָּבִאים ְלַחֵּבב 
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סֹוף  ְוֵאין  ְסָיג  ְוֵאין  ֹּכַח  ֵאין  ַהּדֹוֵרׁש,  ְלַמֲעַלת  ָערֹוְך  ֵאין  ֶזה  ּוְכִפי  ּוְלַכְּבָדּה,  ַהּתֹוָרה 
ַלַּמֲעָלה ֶׁשל ַהּדֹוֵרׁש, ּוְבִדין הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְמַחל לֹו ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ִיְׂשָרֵאל. 
ֲאָבל ָּכל ֶזה אֹוֵמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי, הּוא ִּבְתַנאי: ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהיּו ְּדָבָריו ִּבְדָרָׁשתֹו 
ַוֲעֵרִבים  ְּפָׁשִטים טֹוִבים  ִראׁשֹון,  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ִלְׁשֹלָׁשה  ְּדרּוׁשֹו  ִויַחֵּלק  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם 
ְּדָבִרים, עֹוד  – ּתֹוִסיף עֹוד  ה’  ֲחָננֹו  ִאם  ַהּטֹוב  ִׂשְכלֹו  ְּכֵדי  ְויֹוִסיף  ַז”ל,  ֵמַהְמָפְרִׁשים 
ֵּפרּוִׁשים ְוַתְרֶאה ָלֶהם ַּכָּמה ַהּתֹוָרה ָיָפה. ֵחֶלק ֵׁשִני, ַהִּדיִנים ַהִּנְדָרִׁשים ִמִּסְדֵרי ַהּיֹום, 
ִציִצית, ְּתִפִּלין, ְמזּוָזה, ַׁשָּבת, ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה, ַהְנָהַגת ַהַּבִית ְוכּו’. ֵחֶלק ַהְּׁשִליִׁשי ִּדְבֵרי 
ִיְהֶיה  ַהְּדרּוׁש  ְוֹרב  ְמַחְּבִרים,  ּוְׁשָאר  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  ַהְּלָבבֹות,  חֹוַבת  ַהְׂשֵּכל,  מּוָסר 
ַלֲהִׁשיָבם ִּבְתׁשּוָבה ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְדֹרׁש ָלֶהם ֵמִעְנְיֵני ֵּגיִהּנֹם. ַעל ֶזה ִיְהֶיה ֹרב ַהְּדרּוׁש. ְוֹלא 
ְוֵאין ָּבֶהם ּתֹוֵכָחה. ֵיׁש ַּדְרָׁשִנים  ְּכמֹו ַהַּדְרָׁשִנים ַהַּמְרִאים ֲחִריפּוָתם ַּבְּדָרׁשֹות ֶׁשָּלֶהם 
ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע אֹוָתם, ָּכְך ָּכַתב ְּפלֹוִני, ָּכְך מּוָבא ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְוַהֶּזה. אֹוְמִרים ִּפְלּפּוִלים 
ְוִעְנָיִנים. אֹוֵמר ְלָך ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמָּסלֹוִניִקי: ֲעֹזב אֹוָתם, ַאל ִּתְהֶיה ְּכמֹוָתם, ֵאּלּו ֹלא 
ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ֲעֵליֶהם, ִּכי ְּבָכל ְּדָרׁשֹוֵתיֶהם ֵאין ּתֹוֵכָחה. ַעד ָּכאן ֵמִביא ָהַרב 

ׁשיּוֵרי ָטֳהָרה ִמַּכָּמה ְסָפִרים ְוִחּבּוִרים.

ֹרֶׁשם.  ּוְלַהְׁשִאיר  ּוְלַחֵּזק  ִלְדֹרׁש  ַמִּגיַע  ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ְוֶזה 
ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ָׁשם  ֵיׁש  ַמֶּׁשהּו.  ַּתְׁשִאיר  ה’,  ִלְכבֹוד  ַמֶּׁשהּו  ָׁשם  ַּתֲעֶׂשה  ְלָמקֹום,  ִהַּגְעָּת 
ְנֻקָּדה  זֹו  ּוְמִאיָרה,  ֲחׁשּוָבה  ַהּתֹוָרה  ַּכָּמה  ָלֶהם  ַּתְרֶאה  ָלֶהם,  ַּתְסִּביר  ְּכלּום,  יֹוְדִעים 

ִראׁשֹוָנה. 



ֲחִמָּׁשה ִנִּסית ַנֲעׂשּו ְלַיֲעֹקב

ַהֹּכל  ֵאיְך  ַּבּסֹוף  ִנְרֶאה  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ְקׁשּוָרה,  ֹלא  ִנְרֵאית  ְקָצת  ָאְמָנם  ְׁשִנָּיה,  ְנֻקָּדה 
ִמְסַּתֵּדר ָיֶפה. ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל ְמֻיָחס ְלַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל, ֵמִביא ַּבָּפָרָׁשה 
ִמֵּבית  ָיָצא  הּוא   - יֹום  ְּבאֹותֹו  ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ֶׁשֲחִמָּׁשה  י(,  פסוק  כח  )פרק 

ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר ְלַאַחר ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶׁשּיֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה, ֹלא ָיֵׁשן, יֹוֵׁשב 
ְולֹוֵמד, ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת ויצא פרשה סח אות יא(, "ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" 
)בראשית כח, יא(, ֲאָבל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֹלא ָׁשַכב. ַרק ָאז הּוא ָׁשַכב, ַמה ּקֹוֶרה ָּבֶרַגע 

ֶׁשהּוא יֹוֵצא? ְּכֶׁשָאָדם ָּכֶזה יֹוֵצא ִעם ָּכזֹו ָעְצָמה ֶׁשל ּתֹוָרה, אֹוֵמר ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ַמֶּׁשהּו 
מּוָזר: ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ְלִהְׁשַּתֵּגַע, ָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ָהָעְצָמה ַהֹּזאת ֶׁשִּנְקֵראת 
ָהִראׁשֹון,  ִנִּסים:  ֲחִמָּׁשה  ָּקָרה?  ַמה  ַהֶּטַבע.  ֶנֶגד  ַלֲעֹבד  ַמְתִחיל  ָהעֹוָלם  ָאִבינּו,  ַיֲעֹקב 
ִנְתַקְּצרּו ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוָׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֹלא ִעָּתּה, ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְלַדֵּבר 
ִעּמֹו, ְוָכְך ַּגם מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )שם אות יב(, ִּפְתאֹום ַהְּזַמן עֹוֵצר ִמֶּלֶכת, ֲאָבל ֹלא עֹוֵצר 
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ְּכֵדי ְלַעֵּכב ֶאָּלא קֹוֵפץ ּוִפְתאֹום ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֵאָליו ה’ ַּבַּמֲחֶזה ַּבַּלְיָלה. 
ַהֵּנס ַהֵּׁשִני, ַאְרַּבע ֲאָבִנים ֶׁשהּוא ָׂשם ְמַרֲאׁשֹוָתיו )יש מחלוקת במדרשים, יש אומרים שהיו 
שתים עשרה. עיין מדרש רבה פרשת ויצא פרשה סח אות יא( ָהְפכּו ֻּכָּלן ְלֶאֶבן ַאַחת. ָּכָכה ַּגם 

מּוָבא ַּבְּגָמָרא )בחולין דף צא ע"ב( ֶׁשָּכל ַאַחת ֵמָהֲאָבִנים ָאְמָרה ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת ֹראׁשֹו, 
ְוִהְתַחְּברּו ֻּכָּלן ְּכֵדי ִלְזּכֹות ֶׁשַּיֲעֹקב ַיִּניַח ֲעֵליֶהם ֶאת ָהֹראׁש. ַהֵּנס ַהְּׁשִליִׁשי, ָהֶאֶבן ֶׁשָהיּו 
ִמְתַאְּסִפים ָּכל ָהרֹוִעים ְלַגְלֵּגל אֹוָתּה, ִּגְלֵּגל אֹוָתּה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבָיד ַאַחת. ַיֲעֹקב, ְלַאַחר 
ִּפְתאֹום הּוא  ְּפָקק,  ְּכֵמִסיר  ָהֶאֶבן  ּוֵמִסיר ֶאת  ַהִּמְדָרׁש, ָּבא  ְּבֵבית  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע 
ְמַקֵּבל ֹּכחֹות. ַהְּבִריָאה ַמְתִחיָלה ְלִהְׁשַּתּנֹות ּוְלִהְתַּבְלֵּבל, ַהֶּטַבע ִמְתַּבֵּטל ִּבְפֵני ַהַּצִּדיִקים 
לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה )אור החיים פרשת בשלח פרק יד פסוק כז(. ַהֵּנס ָהְרִביִעי, ְּכֶׁשַהְּבֵאר ָרֲאָתה 
ֶאת ַיֲעֹקב, ִהְתִחילּו ַהַּמִים ָלצּוף ְוַלֲעלֹות ִלְקָראתֹו. ְוַהֵּנס ַהֶּזה ֹלא ָּפַסק, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא 
ְּבִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר )פרק לו(, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבָחָרן ַהְּבֵאר ִנְהְיָתה ְּכמֹו 
ִמְזָרָקה, ַמְׁשָקה ֶאת ֻּכָּלם, ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹאב. ַהֵּנס ַהֲחִמיִׁשי, ְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך, ְּבאֹותֹו יֹום 
ֶׁשָּיָצא ִהִּגיַע ְלָחָרן. ֵמֵעין ֶזה מּוָבא ַּגם ַּבִּמְדָרׁש )רבה שם אות ח( ְוַגם ַּבְּגָמָרא )חולין דף צא 

ע"ב(. 

ּוְבֶהְמֵׁשְך ַהָּכתּוב )פסוק יב( ִנְרֶאה, ֶׁשֹּלא ַרק ַהְּבִריָאה ְמַׁשָּנה ֶאת ִטְבָעּה ִּבְׁשִביל ַהַּצִּדיק, 
ֶאָּלא ֲאִפּלּו ַהַּמְלָאִכים ָחְמדּו ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, ָּכְך אֹוֵמר ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל, ֶׁשָאְמרּו 

ַהַּמְלָאִכים: ִמי ֶזה ָהָאָדם ַהֶּזה ֶׁשְּדמּותֹו ֲחקּוָקה ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד?. 

ִמָּכל אֹוָתם ַהִּנִּסים ָאנּו רֹוִאים ַמה ּקֹוֶרה ְלָאָדם ַאֲחֵרי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶׁשל ּתֹוָרה, 
ַהְּבִריָאה ִּכְבָיכֹול ִמְתַּבְלֶּבֶלת, ִמְתַרֶּגֶׁשת, ַמֶּׁשהּו ֹלא ָּברּור קֹוֶרה ֹּפה. 



ָהעֹוָלת ִמְׁשַּתֶּנה ְּבִמיַתת ַהַּצִּדיִקית

ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה  ַאָּבהּו  ַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשִּנְפַטר  ְמַסֶּפֶרת,  ע”ב(  כה  דף  קטן  )מועד  ַהְּגָמָרא 
ָהָאמֹוָרִאים, ַעּמּוֵדי ְּדֵקיָסִרי ִהִּזילּו ְּדָמעֹות - ָהיּו ָׁשם ַעּמּוִדים ְּגדֹוִלים, ִּבְנָיִנים ְּגדֹוִלים, 
ַהְּתָעלֹות   – ִצּפֹוִרי  ֶׁשל  ַהַּמְרְזִבים  ִנְפַטר,  יֹוֵסי  ּוְכֶׁשַרִּבי  ִלְבּכֹות.  ֵהֵחּלּו  ָהַעּמּוִדים 
ָראּו ּכֹוָכִבים  ִנְפַטר  ַיֲעֹקב  ּוְכֶׁשַרִּבי  ְלָדם.  ֶנֶהְפכּו   - ָהִעיר  ְלָכל  ַהַּמִים  ֶאת  ֶׁשּמֹוְׁשכֹות 
ֵמָהֲאָדָמה  ָיְצאּו  ֻּכָּלם,  ֶנֶעְקרּו  ָּבֵאזֹור,  ֶׁשָהיּו  ָהִאיָלנֹות  ָּכל  ִנְפַטר  ַאִּסי  ּוְכֶׁשַרב  ַּבּיֹום. 
ַהחּוָצה. ּוְכֶׁשַרִּבי ִחָּיא ִנְפַטר, ָיְרדּו ֲאָבִנים ֶׁשל ֵאׁש ֵמַהָּׁשַמִים. ּוְכֶׁשַרִּבי ְמַנֵחם ֵּבַרִּבי יֹוֵסי 
ִנְמחּו, ָאָדם ֵיׁש  ִנְפַטר, ָּכל ַהּצּורֹות ֶׁשָהיּו ַעל ַהַּמְטְּבעֹות  ַרִּבי ִסיַמאי[,  ]ְוֵיׁש ּגֹוְרִסים 
לֹו ַמְטֵּבַע ִעם ְּדמּות ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲחקּוָקה, הּוא מֹוִציא ֵמַהִּכיס ְורֹוֶאה ַמְטֵּבַע ֲחָלָקה, ֵאין 
ְּדמּות ַעל ַהַּמְטֵּבַע. ּוְכֶׁשַרִּבי ַּתְנחּום ַּבר ִחָּיא ִנְפַטר, ָּכל ָהַאְנַּדְרָטאֹות - ָּכל ַהְּפָסִלים, 
ֶנְחְּפרּו.  ַּגָּנִבים  ֶׁשל  ַמְחָּתרֹות  ִׁשְבִעים  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ִנְפַטר,  ֶאְלָיִׁשיב  ּוְכֶׁשַרב  ִנְׁשְּברּו. 
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ַהְמנּוָנא  ּוְכֶׁשַרב  ִלְפֻעָּלה.  ָחְזרּו  ַהַּגָּנִבים  ָּבִעיר,  ְׁשִמיָרה  ֵאין  ְּכָבר  ָאז  ִנְפַטר  ַהַּצִּדיק 
ִנְפַטר, ָיְרדּו ֲאָבִנים ֶׁשל ָּבָרד ֵמָהָרִקיַע. ּוְכֶׁשַרָּבה ְוַרב יֹוֵסף ִנְפְטרּו, ַהְּגָׁשִרים ֶׁשל ְנַהר 
ְּפָרת ִהְתָקְרבּו ֶאָחד ַלֵּׁשִני, ָזזּו ִמְּמקֹוָמם. ּוְכֶׁשַאַּבֵּיי ְוָרָבא ִנְפְטרּו, ַהְּגָׁשִרים ֶׁשל ִּדְגָלת 
ָזזּו. ּוְכֶׁשִּנְפַטר ַרב ְמַׁשְרְׁשָיא, ַהְּדָקִלים ִהְפִסיקּו ְלהֹוִציא ְּתָמִרים ְוהֹוִציאּו ַרק קֹוִצים. 

ָמה ַהְּגָמָרא רֹוָצה ְלַהִּגיד ָלנּו ָּבֶזה ֶׁשַּמֲאִריָכה ּוְמָתֶאֶרת ֶאת ָּכל ֶזה? ַהַּצִּדיק ִנְפַטר ָאז 
ַמה ָּקָרה? ַהַחִּיים ֹלא ְצִריִכים ִלְזֹרם? ָלָּמה ַהְּבִריָאה ִמְׁשַּתָּנה ּוִמְתַּבְלֶּבֶלת? 



”ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלת” 

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַגֶּלה ָלנּו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְּבָאְמרֹו “ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם” )משלי י, כה(, 
ֲאִפּלּו  יֹוָחָנן,  ַרִּבי  ָאַמר  ַאָּבא  ַּבר  ִחָּיא  ַרִּבי  ָאַמר  ע”ב(,  לח  דף  )יומא  ַהְּגָמָרא  ּוְמָבֶאֶרת 
ִּבְׁשִביל ַצִּדיק ֶאָחד ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם". ֵיׁש ַצִּדיק ֶׁשָעָליו 
ִמְזַּדְעֵזַע  ָהעֹוָלם  ֵמַהְּבִריָאה,  ִמְתַנֵּתק  ּוְכֶׁשהּוא  ִקּיּום,  ֵאין  ִּבְלָעָדיו  ָהעֹוָלם,  ֻמְׁשָּתת 
ּוַמְתִחיל ְלִהְתַּבְלֵּבל, ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו ֶׁשָהְיָתה ַעד ַהּיֹום, ַהּתֹוָרה, ַהִּמְצֹות ְוַהֲחָסִדים ֶׁשּלֹו, 
ִזּכּוי ָהַרִּבים ֶׁשּלֹו, ֵהם ֶהֱחִזיקּו ֶאת ָהעֹוָלם, ּוְכֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּלק, ֵיׁש ַזֲעזּוַע ְוַהֹּכל ַמְתִחיל 
ְלִהְתַּבְלֵּבל. ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור, ַוַּדאי ֶׁשהּוא ָהָיה ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ָּכל ַהְּבִריָאה 
ַהְּבִריָאה  ָּכל  ַהְפָסָקה,  ְלֹלא  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ַאֲחֵרי  ִּבְזכּותֹו,  ָעְמָדה 
ִמְתַרֶּגֶׁשת ּופֹוַרַחת ְועֹוָׂשה ַהֹּכל ְּכֵדי ָלבֹוא ּוְלַפְרֵּגן ַלַּצִּדיק, ָלֵכן ַהְּבֵאר עֹוָלה ִלְקָראתֹו, 
ָהֶאֶבן ֶׁשרֹוָאה ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלָהִרים אֹוָתּה ִהיא ִמְתרֹוֶמֶמת ְלַבד. ּוְכֶׁשַּיֲעֹקב רֹוֶצה ִליׁשֹן, 

ָהֲאָבִנים ָרבֹות ְוָכל ַאַחת אֹוֶמֶרת: “ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת ֹראׁשֹו”. 

ָהָיה ַּפַעם ֵאיֶזה ַּתְלִמיד ֶאָחד, ֶׁשִהִּגיַע ְמֻאָחר ְמֹאד ַלִּׁשעּור, ָהָיה ָצִריְך ָלקּום ְּבֶׁשַבע 
ְוָלֶלֶכת ְלִהְתַּפֵּלל ְוהּוא ִהְתעֹוֵרר ְּבַאַחת ַּבָּצֳהַרִים, ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב ֶׁשּלֹו: “ַמה ָּקָרה?” 
ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד: “ָהַרב ַמִּכיר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ַעל ָהֲאָבִנים ֶׁשָרבּו? ָּכָכה 
ָהָיה ַּגם ֶאְצִלי, ָּכל ַהָּׁשעֹות ַּבּיֹום ָרבּו ֶׁשֲאִני ַאְסִּפיק ִליׁשֹן ַּבָּׁשָעה ֶׁשָּלֶהן, ְׁשמֹוֶנה, ֵּתַׁשע, 
ֶעֶׂשר ְוֵכן ַהְלָאה, ְוָאז ֻּכָּלן ִהְתַאֲחדּו ְוָיַׁשְנִּתי ַעד ַאַחת... ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמַהְנָהַגת 
ַהַּצִּדיק ֶׁשִּנְקָרא “ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם”. ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ַחִּיים ַעל ִּפי ַהֶּטַבע, ּוְכֶׁשִּפְתאֹום ֵיׁש 
ִיּסּוִרים, ְּכֵאִבים, ְּבָעיֹות, ָאז ְּבֵסֶדר ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל, ְוִלְפָעִמים ַּגם ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת. 
ִּבְׁשִביל  ִּכְבָיכֹול  ּוִמְׁשּתֹוֵלל  ִמְׁשַּתֶּנה  ֶׁשָהעֹוָלם  רֹוִאים,  ָאנּו  ַהַּצִּדיִקים  אֹוָתם  ֵאֶצל  ַאְך 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוָנם. ְוזֹו ַמָּמׁש ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה: ֵהם ָׁשְברּו ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשָּלֶהם - ַהַּגְׁשִמּיּות, 
ָהְרצֹונֹות, ַהַּתֲאוֹות, ְּכמֹו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶׁשֹּלא ָהַלְך ִליׁשֹן ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבֵבית ֵׁשם 
ָוֵעֶבר, ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה לֹוֵמד ְולֹוֵמד, ָּגַמְרָּת ִלְלֹמד ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? לֹוֵמד עֹוד, ֵאיְך? 
ָמה ַאָּתה ֹלא הֹוֵלְך ִליׁשֹן, ֹלא הֹוֵלְך ָלנּוַח? ִנְׁשָאר ַעל ַהֵּסֶפר עֹוד ָועֹוד, ִּבְזכּות ֶזה ַּגם 
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ַהְנָהַגת ַהֶּטַבע ִמְׁשַּתָּנה ִּבְׁשִביָלם.



ֵׁשַנת ַהֲחַת”ת סֹוֵפר

ְלָהִבין  ְקָצת  ּוְנַנֶּסה  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹורֹות  ַהּיֹום  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ַעל  ִסּפּוִרים  ַּכָּמה  ְנַסֵּפר 
ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמֶהם. ַנְתִחיל ֵמַהַהְנָהָגה ֶׁשל ַהֲחַת”ם סֹוֵפר, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָּתִמיד 
ְּבתֹור ְרִגילּות, ֶׁשַהָּכתּוב אֹוֵמר "ִּכי ַעָּתה ָׁשַכְבִּתי ְוֶאְׁשקֹוט ָיַׁשְנִּתי ָאז ָינּוַח ִלי" )איוב 
ג, יג( ּוֵבאּורֹו, ִאם ֲאִני ָיַׁשְנִּתי, ָאז, ַמה ֶּזה ָאז, א’ ֶזה ֶאָחד, ז’ ֶזה ֶׁשַבע, ּוְבַיַחד ְׁשמֹוֶנה 
- ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות, ִאם ָיַׁשְנִּתי א"ז - ָינּוַח "ִלי”, ֵיׁש ִלי ְמנּוָחה ַעְכָׁשו ְּכִמְנַין ִלי, ַּכָּמה 
ֶזה ל”י? ַאְרָּבִעים ָׁשעֹות ּתֹוָרה. ָיַׁשְנָּת ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות? ַעְכָׁשו ַאָּתה ָיכֹול ָלבֹוא ְוִלְלֹמד 

ַאְרָּבִעים ָׁשעֹות ּתֹוָרה )דרך פקודיך מצות ל"ת כד הגהות הצבי והצדק אות קסח(. 

ַהֲחַת”ת סֹוֵפר נֹוַלד ְּבז’ ְּבִתְׁשֵרי ה’תקכ”ג ְוִנְפַטר ְּבכ”ה ְּבִתְׁשֵרי ה’ת”ר, ֹזאת אֹוֶמֶרת 
ִלְפֵני ֵמָאה ִׁשְבִעים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה, ֹלא ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים, ְוֵאּלּו ָהיּו ַהֻּמָּׂשִגים ֶׁשּלֹו. 



ְּפִגיַׁשת ַהְּסַטייֶּפֶלר ִעת ִאְׁשּתֹו

ַהְּסַטייֶּפֶלר ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל ַקְנֶיְבְסִקי ַזַצ”ל, ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי 
ֶׁשִּיְחֶיה, ָהָיה ָרִגיל ִלְלֹמד ְוַלֲעׂשֹות ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָדִרים ֶׁשל ְׁשֹלִׁשים ְוֵׁשׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות 
ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה ְּבתֹור ָּבחּור. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלִגיל ַהִּנּׂשּוִאין ִהִּציַע לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש ֶאת ֲאחֹותֹו. 
ָּבַרֶּכֶבת  ִליׁשֹן  ְוִתְכֵנן  ְוֵׁשׁש ָׁשעֹות,  ַהְּפִגיָׁשה הּוא ָקַבע ֵסֶדר ִלּמּוד ֶׁשל ְׁשֹלִׁשים  ִלְפֵני 
ַּבְּנִסיָעה ַלְּפִגיָׁשה. ַהְּנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת ָהְיָתה ִּכְׁשמֹוֶנה ְׁשעֹות ְנִסיָעה, ָּכָכה הּוא ַיִּגיַע ֵעָרִני 
ַלְּפִגיָׁשה. ְוָכְך הּוא ָעָׂשה, ָלַמד ְׁשֹלִׁשים ְוֵׁשׁש ָׁשעֹות ּוְכֶׁשִהִּגיַע ָלַרֶּכֶבת ָרָאה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה 
ִרּפּוד ֶׁשל ֲחַׁשׁש ַׁשַעְטֵנז, ֶצֶמר ּוִפְׁשָּתן, ְוהּוא ֹלא ָרָצה ָלֶׁשֶבת. ֶמה ָעָׂשה? ָעַמד ְוָלַמד ָּכל 
ַהְּנִסיָעה עֹוד ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות! ּוְכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ַלְּפִגיָׁשה הּוא ָאַמר ָׁשלֹום ַלַּבחּוָרה ְוִנְרַּדם. 
ִהיא ִנְפְּגָעה ְוָאְמָרה ְלָאִחיָה ַהֲחזֹון ִאיׁש. הּוא ִהְרִּגיַע אֹוָתּה ְוָאַמר ָלּה: “ַאל ִּתְדֲאִגי, ֶזה 
ָּבטּוַח ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ָהָיה ַאֲחֵרי ִלּמּוד ֶׁשל ַהְרֵּבה ָׁשעֹות”. ּוְכֶׁשִהיא ָאְמָרה לֹו, ֶׁשִּנְרֶאה ָלּה 
ֶׁשֶהָחָתן ֹלא ׁשֹוֵמַע ְּבֹאֶזן ַאַחת, ָאַמר ָלּה ַהֲחזֹון ִאיׁש: “אּוַלי הּוא ֹלא ׁשֹוֵמַע ְּבֹאֶזן ַאַחת 
ֲאָבל ֻּכָּלם ִיְׁשְמעּו לֹו, ַאל ִּתְדֲאִגי”. ְוׁשּוב, ֶזה ֹלא ָהָיה ִלְפֵני ֵמאֹות ָׁשִנים. ֵיׁש ֲאָנִׁשים 

ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשָראּו ְוִדְּברּו ִעם ַהְּסַטייֶּפֶלר. 
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ָהַרב ְׁשַטייְנָמי ְוַהֻּבָּבה

ְנַסֵּפר ַּגם ַעל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבדֹוֵרנּו. ָלַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ”ל ִהִּגיַע ְיהּוִדי ִלְפֵני ַּכָּמה 
ֵמָהַרב  ְמֻבָּגר  יֹוֵתר  ְקָצת  ֶׁשָהָיה  ֻמְפָלג  ָזֵקן  ְיהּוִדי  ְסִליָחה,  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָּבא  ָׁשִנים, 
“ָהַרב  ָהִאיׁש:  לֹו  ָאַמר  ְסִליָחה”?  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  ָמה  “ַעל  ָהַרב:  אֹותֹו  ָׁשַאל  ְׁשַטייְנָמן. 
ִּבְצִעירּותֹו ִנְכַנס ַלְיִׁשיָבה ֶׁשָּלַמְדִּתי ָּבּה, ְוָהַרב ָהָיה ָצִעיר ְמֹאד ְוָכל ַהְיִׁשיָבה ָהיּו ָּבּה 
ַּבחּוִרים ְּגדֹוִלים, ְוִהְפִריַע ָלנּו ֶׁשַּמְכִניִסים ֵאֵלינּו ֶיֶלד. ִהְתַאְרַּגּנּו ַּכָּמה ֶחְבֶר’ה ְוָאַמְרנּו: 
ֶׁשָהַרב  ְּכֵדי  ָהַרב  ֶׁשל  ַּבִּמָּטה  ֻּבָּבה  ְוַׂשְמנּו  ָהַלְכנּו  ֶלַקח.  ַהֶּזה  ַהּצּוִציק  ֶאת  ְנַלֵּמד  ּבֹוא 
ְׁשַטייְנָמן  ָהַרב  ְלֹפה”.  ָּתֹבא  ַאל  ֻּבּבֹות,  ִעם  ְּתַׂשֵחק  ֵלְך   - ָהֶרֶמז  ֶאת  ָיִבין  ֶיֶלד  ְּבתֹור 
ָאַמר לֹו, ֶׁשהּוא ֹלא זֹוֵכר ֶאת ֶזה ְוסֹוֵלַח ְוַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ְּכֶׁשָּיָצא ָהִאיׁש ִמֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב 
ְׁשַטייְנָמן ִהְתִחיל ָהִאיׁש ִלְבּכֹות, ְוִסֵּפר ַלֵּבן ֶׁשּלֹו ְוָאַמר לֹו: “ֶיֶלד ֶּבן 12 ַמִּגיַע ַלְיִׁשיָבה 
ַהֻּבָּבה.  ִעם  ָיֵׁשן  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֵאיְך  ִלְראֹות  ַלִּמָּטה  ָיָׁשר  ַמִּגיִעים  ַּבֹּבֶקר,  ָקִמים  ַוֲאַנְחנּו 
ָרִאינּו ֶׁשַהֻּבָּבה ֻמַּנַחת ְּבאֹוָתּה צּוָרה, ְּבאֹותֹו ָמקֹום, טֹוב, ָאַמְרנּו אּוַלי ַהַּלְיָלה הּוא ֹלא 
ָיַׁשן ַּבִּמָּטה. ִחִּכינּו ְלָמָחר, ְוַגם ָמָחר ֹלא. ַהֶחְבֶר’ה ִמּנּו אֹוִתי ַלֲעֹקב ַאֲחָריו ָמַתי הּוא 
ָמַתי  ִלְראֹות  ַּבַּלְיָלה  ֶעֶׂשר  ִמָּׁשָעה  ְמַחֶּכה  ַוֲאִני  ַּבִּמָּטה,  ִהְתַּבְלַּבְלנּו  ִליׁשֹן, אּוַלי  הֹוֵלְך 
ַהֶּיֶלד ַהֶּזה הֹוֵלְך ִליֹׁשן. ְוִאּלּו ַהֶּיֶלד ַאְרֵיה ֵלייּב לֹוֵמד ְולֹוֵמד. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה 
ָּכְך  לֹוֵמד,  ֲעַדִין  אֹותֹו  רֹוֶאה  ַוֲאִני  ַּבֹּבֶקר  ַקְמִּתי  ִליֹׁשן,  ְוָהַלְכִּתי  ִהְתַעַּיְפִּתי  ְּכָבר  ֲאִני 
ֹחֶדׁש ָׁשֵלם ָעַקְבִּתי ַאֲחָריו ַוֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמַתי הּוא ָיַׁשן”. ֶזה ָהָיה ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ְּבתֹור 
ֶיֶלד! ְוִכי ְסָתם צֹוְמִחים ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור? ַמה ֹּנאַמר, ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ַחָּלִׁשים? ְּבֵסֶדר, ֲאָבל 
ִלְלֹמד  ָיכֹול  ַאָּתה  ְּבַהְתָמָדה,  אֹוָתן  ִלְלֹמד  ָיכֹול  ַאָּתה  לֹוֵמד,  ֵּכן  ֶׁשַאָּתה  ַהָּׁשעֹות  ֶאת 

אֹוָתן ְּבִלי ֶּפֶלאפֹון, ְּבִלי ִסיַגְרָיה, ְּבִלי ַהְפָסָקה ָּבֶאְמַצע. 



ָהַרב עֹוַבְדָיה ׁשֹוֵנַח ִליֹׁשי

ִלְכֹּתב  ָצִריְך  ָהָיה  ַזַצ”ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ֶׁשָהַרב  ַּפַעם:  ִסֵּפר  ֶׁשִּיְחֶיה  יֹוֵסף  ָּדִוד  ָהַרב 
ְּתׁשּוָבה ַּבֲהָלָכה ְּבנֹוֵׂשא ְמֹאד ְמֻסָּבְך, נֹוֵׂשא ֶׁשל ֲעגּוָנה, ַאֲחֵרי יֹוַמִים ֶׁשָהַרב ּכֹוֵתב, ַּבּיֹום 
ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִסֵּים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה. הּוא ָּבא ְוָׁשַאל ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ֵאיֶזה יֹום ַהּיֹום? ָאַמר 
לֹו ָהַרב ָּדִוד: ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת ַאָּבא, ֹלא ַׂשְמָּת ֵלב? ְּכָבר יֹום ְׁשִליִׁשי ַהּיֹום, ֹלא ָהַלְכָּת 

ִליֹׁשן? ָאַמר לֹו ָהַרב: “ָׁשַכְחִּתי ִליֹׁשן...”. 

ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ׁשֹוְכִחים ִליֹׁשן? ׁשֹוְכִחים ֶלֱאֹכל? 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּׁשֹוְכִחים ֶאת ָהַאְרָנק, ֶאת ַהִּמְׁשָקַפִים, ֲאָבל ֹלא ִליׁשֹן ְוֶלֱאֹכל. ֵיׁש ֶאָחד 
ֶׁשּׁשֹוֵכַח ְלָבֵרְך, ׁשֹוֵכַח ִלְלמֹד, ׁשֹוֵכַח ְלִהְתַּפֵּלל, ֲאָבל ִליֹׁשן? ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה, הּוא ַמְקִּפיד 
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ְּבָכל ְיָמָמה ִליֹׁשן ַּכהֹוֵגן. 



ִלְׁשֹּכַח ְּבָרָנה? 

ֵמֵעיי ֶזה ְמַסְּפִרים ַעל ַהֲחַת”ם סֹוֵפר, ֶׁשָהָיה לֹו ְמָׁשֵרת ֶׁשָהָיה ֵמִביא לֹו ָּתִמיד ֲארּוַחת 
ֹּבֶקר. ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים הּוא ָחַמד ֶאת ָהֲארּוָחה ֶׁשל ָהַרב, ְוהּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו: ‘ְּבָכל ִמְקֶרה 
ָהַרב ֹלא ָׂשם ֵלב ִאם הּוא אֹוֵכל אֹו ֹלא, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָּתִמיד ָׁשקּוַע ַּבִּלּמּוד, ָלֵכן ֵאין ֲחָׁשׁש 
ִאם ֲאִני אֹוַכל ֶאת ָהֹאֶכל ְוָאִביא לֹו ַמָּגׁש ֵריק’. ְוָכְך ָעָׂשה, ַלָּמֳחָרת ָהַלְך ַהְמָׁשֵרת ְוָאַכל 
ֶאת ָּכל ַהַּמָּגׁש, “ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה” )ישעיה כח, ד(, ָּגַמר ֶאת ַהֹּכל, ְמַנֶּקה ֶאת ַהֶּפה, 
ּוַמְכִניס ַמָּגׁש ֵריק. ִלְקַראת ַהָּצֳהַרִים ָּפָנה ַהֲחַת”ם סֹוֵפר ַלַּׁשָּמׁש ְוָׁשַאל אֹותֹו ָמה ִעם 
ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר? ָאַמר לֹו ַהַּׁשָּמׁש: “ָהַרב ְּכָבר ָאַכל, ִהֵּנה ַהַּמָּגׁש ֵריק, ַּכִּנְרֶאה ָהַרב ֹלא 
ָׂשם ֵלב ֶׁשָאַכל ִּבְגַלל ְׁשִקיעּותֹו ַּבִּלּמּוד”. ִּפְתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהֲחַת”ם סֹוֵפר ַמְרִצין, 
ִמְסַּתֵּכל ָעָליו ְואֹוֵמר לֹו: “ַּתְקִׁשיב, ַאָּתה צֹוֵדק, ִאם ָאַכְלִּתי אֹו ֹלא ָאַכְלִּתי ֲאִני ֶּבֱאֶמת 
ֹלא זֹוֵכר, ָהִייִתי ָעסּוק ְמֹאד ַּבִּלּמּוד, ֲאָבל ִאם ֵּבַרְכִּתי אֹו ֹלא ֵּבַרְכִּתי ֶאת ֶזה ֲאִני ְּבַוַּדאי 
זֹוֵכר, ַוֲאִני זֹוֵכר ֶׁשֹּלא ֵּבַרְכִּתי, ְוֶלֱאֹכל ְּבִלי ְּבָרָכה ֹלא ַׁשָּיְך ֶאְצִלי, ְוִאם ֵּכן ֵאיֹפה ֲארּוַחת 

ַהֹּבֶקר? 

ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֶאְצֵלנּו ֶזה ָהפּוְך, ָאָדם אֹוֵכל ַצַּלַחת ְׁשֵלָמה ְוָאז ִמְסַּתֵּפק, ֶרַגע, ֵּבַרְכִּתי אֹו 
ֹלא? ָּגַמְרָּת ַצַּלַחת ְׁשֵלָמה ַעְכָׁשו, ָאַכְלָּת ֵאיֶזה ְׁשֵּתי ִקילֹו ֹאֶכל. ִלְפָעִמים הּוא ִמְסַּתֵּפק 
ִאם הּוא ָאַכל ִׁשעּור, “ַאָּתה ָיכֹול ְלהֹוִציא אֹוִתי ְיֵדי חֹוָבה?” ֵאיֶזה ְלהֹוִציא אֹוְתָך, ַאָּתה 
ֹלא ָיכֹול ָלֵצאת ֵמַהֶּדֶלת ֵמֹרב ֹאֶכל, ִּתְסַּתֵּכל ַּכָּמה ָאַכְלָּת! ְוֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו ַלֲחַת”ם 

סֹוֵפר. 



ַהֶהְבֵּדל ֵּביי ָהַאְדמֹו”ר ֶלָחִסיד

ֵיׁש ִסּפּור ַעל ָהַאְדמֹו”ר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה ָהַאְדמֹו”ר ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל ֲחִסידּות ַקְרִלין, ֵיׁש לֹו ִׁשיר ָיֶפה ֶׁשָּׁשִרים אֹותֹו ְּבַהְרֵּבה ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, “ָי-ּה ֶאְכסֹף 
ֹנַעם ַׁשָּבת”, ִׁשיר ֶׁשָּמֵלא ִּכּסּוִפים ְוַגְעּגּוִעים ְלַמֲעַלת ַהַּׁשָּבת. ְוַרִּבי ַאֲהֹרן ַהָּקדֹוׁש ִמַּקְרִלין 
ָהְיָתה לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְּבֶאָחד ֵמַהִּטיִׁשים – ֵמַהֻּׁשְלָחנֹות ֶׁשָהָיה עֹוֵרְך ִעם ֲחִסיָדיו, ִהִּגיַע 
ֶׁשל  ְּבֹראׁשֹו  ַמְחָׁשָבה  ְוָעְלָתה  ְואֹוֵכל,  ְמָבֵרְך  ַּתּפּוַח,  לֹוֵקַח  ֶׁשָהַרב  ְוָרָאה  ֶאָחד  ָחִסיד 
ֲאִני אֹוֵכל ַּתּפּוַח’. ְּבָמה הּוא  ְוַגם  ָלַרב, ָהַרב אֹוֵכל ַּתּפּוַח  ֵּביִני  ַהֶהְבֵּדל  ‘ָמה  ֶהָחִסיד, 
ְמֻיָחד ִמֶּמִּני, הּוא ַאְדמֹו”ר ַוֲאִני ֹלא? ָאז ֵיׁש לֹו ִׁשיר "ָי-ּה ֶאְכסֹף”, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּבֹוִכים 
ֶאת  ָקַלט  ִמַּקְרִלין  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ִׁשיִרים.  ֲאַחֵּבר  ֲאִני  ַּגם  ָאז  ַהֶּזה,  ַהִּׁשיר  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשִרים 
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ַמֲחֶׁשֶבת ַהִּפּגּול ֶׁשּלֹו ְוָקָרא לֹו, ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּביִני ְלֵביְנָך? ַאָּתה 
רֹוֶצה ַּתּפּוַח, ָּבא ְלָך ַּתּפּוַח ָאדֹם, ָמֹתק, ָיֶפה, ַאָּתה ָּבא ֶלֱאֹכל, ְוָאז ִנְזָּכר “ֶרַגע ֵיׁש ִלי 
ֶאת  ְואֹוֵכל  ַהַּמְחסֹום  ֶאת  ְמַׁשְחֵרר  ְמָבֵרְך,  ִמָּיד  ַאָּתה  ָאז  ְלָבֵרְך”,  ָצִריְך  ֲאִני  ַמְחסֹום, 
ַהַּתּפּוַח. ֲאָבל ֲאִני ְמַחֵּפׂש ֵאיְך ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ָיִמיָנה ּוְׂשֹמאָלה, ִרּבֹונֹו 
ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהב אֹוְתָך, ֲאִני רֹוֶצה ְלָבֵרְך אֹוְתָך, ֲאָבל ָמה ְסָתם ְלָבֵרְך ְּבָרָכה 
ְלָבֵרְך  ִהְזַּדְּמנּות  ִלי  ֵיׁש  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ַוואּו,  ַּתּפּוַח,  ֲאִני רֹוֶאה  ּוִפְתאֹום  ְלַבָּטָלה? 
אֹוְתָך. ִאם ָהָיה ֶאְפָׁשר ֹלא ֶלֱאֹכל ַּגם ֹלא ָהִייִתי אֹוֵכל, ֲאָבל ָאסּור, זֹו ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, 

ָאז טֹוֲעִמים ְקָצת, ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו”. 

ְוֵאיְך ָהָאָדם ֵיַדע ִאם הּוא ַׁשָּיְך ֶלָחִסיד אֹו ְלַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין? ַהְּׁשֵאָלה ַּכָּמה הּוא 
אֹוֵכל ְוטֹוֵחן ַאֲחֵרי ַהְּבָרָכה. ָאָדם אֹוֵמר ְלָך ֲאִני ְּכמֹו ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמַּקְרִלין, ְמָבֵרְך ְמזֹונֹות 
ְוטֹוֵחן ְלָך ִקילֹו ּבּוֶרָקִסים, ‘ֵיׁש טֹוֵחן ַאַחר טֹוֵחן’, ְוַאַחר ָּכְך עֹוד ׁשֹוֵאל אֹוְתָך, ַּתִּגיד ֵיׁש 
ִלי ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה? ֵאין ְלָך ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה, ֵיׁש ְלָך ַּפֲעַמִים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוֶׁשַבע ְּבָרכֹות 
ְּבנֹוָסף, ָאַכְלָּת ַמָּגׁש ָׁשֵלם ְלַבד. ַמִּגיִׁשים עֹוף ַלֻּׁשְלָחן, ַהֶּבְנָאָדם לֹוֵקַח ֶאת ָהעֹוף, נֹוֵתן 
ּבֹו ֵעיָניו ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות, ְועֹוד ִנְׁשָאר ָרֵעב, ַאָּתה ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין? 
ַאָּתה ֲאִפּלּו ֹלא ַהַּנַעל ֶׁשּלֹו. ַהֲחִסיִדים ָהֲאִמִּתִּיים ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ָהיּו מֹוִריִדים ֶאת ַהֹחֶמר 
ּוַמֲעִלים ֶאת ָהרּוַח, ָלֵכן ָּכל ַהֶּטַבע ֶׁשָּלֶהם ָהָיה ָהפּוְך ִמַּדְרֵכי ַהֶּטַבע, ּוְכֶנֶגד ֶזה ַהֶּטַבע 

ִהְתַּבֵּטל ִּבְׁשִביָלם. 



ַהַּׁש”ְך ְונַֹח ּתֹוָרתֹו

ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַׁשְּבַתאי ֹּכֵהן ַּבַעל ַהַּׁש”ְך ַעל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְּכֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם ַרִּבי 
ַאְבָרָהם ַאֶּבֵלי ַּבַעל ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך, ֵּבְררּו ֵּביֵניֶהם ַּכָּמה ִּדיִנים. ִּפְתאֹום 
ִהִּגיַע ַהְמָׁשֵרת ֶׁשל ַהַּׁש”ְך ְוָאַמר לֹו: “ְּכבֹוד ָהַרב, ֻמְכָרִחים ָלֵצאת ִמָּכאן, ֵיׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו 
ֶׁשהֹוֵלְך ָלמּות, ְוַאֶּתם ֹּכֲהִנים”. ַהַּׁש”ְך ָיַדע ֶׁשֵהם ְּבֶאְמַצע ֻסְגָיה ְוִאם ֵהם ֵיְצאּו ִיְהֶיה ָחֵסר 
ָלֶהם ַּבֲהָבָנה, ִמָּיד ָאַמר: “ֲאִני ּגֹוֵזר ֶׁשהּוא ֹלא ָימּות ַעְכָׁשו, ֶזה ַמְפִריַע ָלנּו ַלִּלּמּוד”. 
ְוָאַמר ַלָּמֵגן ַאְבָרָהם: “ּבֹוא ַנְמִׁשיְך ִלְלֹמד”. ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ָסַמְך ָעָליו, הּוא ָיַדע ֶׁשִאם 
ַהְּׁשֵאלֹות  ָּכל  ֶאת  ְוִסְּימּו  ִלְלֹמד,  ְּכֶׁשָּגְמרּו  ִלְׁשֹמַע.  ַחָּיב  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ַּגם  ּגֹוֵזר  ַהַּׁש”ְך 
ֶׁשַּבֻּסְגָיא, ִלָּוה ַהַּׁש”ְך ֶאת ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ְוָיָצא ִאּתֹו ַהחּוָצה, ְוָאַמר: “ַעְכָׁשו הּוא ָיכֹול 

ָלמּות” – ְוָכְך ָהָיה )תורת דוד שמות הגדולים עמוד תסט(. ְוֶזה ֹלא ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים. 

ְּבֶאָחד ֵמַהִחּדּוִׁשים ֶׁשל ַהַּׁש”ְך ַעל ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט )סימן ג סק”א( הּוא ּכֹוֵתב, ַעְכָׁשו ֲאִני 
ְּבֶאְמַצע ִלְבֹרַח ֵמַהּגֹוִים )בפרעות ת"ח ות"ט( ְוֵאין ִלי ְסָפִרים, ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה ֲאִני ֶאְכֹּתב 
ְלָך ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים. ְוהּוא ּכֹוֵתב ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ְּבֶאְמַצע ִלְבֹרַח ֵמַהְּזָועֹות, ָׁשם ִהְתַעְּללּו 
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ִּדין,  ֵּבית  ִמיתֹות  ַאְרַּבע  ָּכל  ָחְנקּו,  ָׂשְרפּו,  ִהְׁשִמידּו,  ָהְרגּו,  ַּבְּיהּוִדים,  ְּבצּוָרה נֹוָרָאה 
ַמָּמׁש ָהיּו ָרִעים ּוְרָׁשִעים ְּבצּוָרה ַאְכָזִרית ֵמֵאין ָּכמֹוָה. ִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהִּסּפּוִרים ֶׁשָהיּו 
ּוְבתֹוְך  ְׁשָמם.  ִיַּמח  ֵמַהָּנאִצים  ְּגרּוִעים  יֹוֵתר  ָהיּו  ֶׁשֵהם  ִיְרֶאה  ְות”ט,  ת"ח  ִּבְפָרעֹות 
ַהְּפָרעֹות ּתֹוְך ְּכֵדי ְּבִריָחה ָאְבָדה ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּׁש”ְך ַּכָּידּוַע )ספר בת הש”ך של הרב מ. להמן ויש 
אומרים שהיה זה על אחותו מובא במבוא למהדורת שו"ת פנים מאירות הנדפס בארה"ב(, ְוהּוא ֹלא 

ִהְפִסיק ַּבֲעָמלֹו ַּבּתֹוָרה ַּבֲחָלִקים ַהָּקִׁשים ֶׁשַּבּתֹוָרה, ַּבֻּסְגיֹות ַהֻּמְרָּכבֹות ְּבֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט. 
ּוְכֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָרָמה ָּכזֹו ֶׁשל ְׁשִביַרת ַהֶּטַבע, ִמֵּמיָלא הּוא ַּגם ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה 
ָּכֹזאת ֶׁשַהֶּטַבע ְוָכל ָהעֹוָלם ִמְתַּבֵּטל ִלְרצֹונֹוָתיו. ַהֶּטַבע ְמָׁשֵרת ֶאת ָהָאָדם ַהֶּזה. ֶזה ְּבִדּיּוק 
ַמה ֶּׁשָּקָרה ִעם ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְוִעם ְׁשָאר ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָעׂשּו ִנִּסים ְוִׁשּנּו ֶאת ַהֶּטַבע ְּכמֹו ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְּבָכל ַהִּנִּסים ֶׁשהּוא ָעָׂשה ְּכֶׁשָּיָצא ֵמַהְּמָעָרה )שבת דף לג ע"ב – לד ע”א(. 
ְוָכל אֹוָתם ֵאֶּלה ֶׁשָעְמלּו ַּבּתֹוָרה ִמּתֹוְך ָעָמל ְוֶיַזע, ְוָׁשְברּו ֶאת ַהֶּטַבע ִמַּצד ַעְצָמם, ָזכּו 
ְלִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ַהֶּטַבע ֹלא עֹוֶׂשה ֵנס ֶאָּלא אֹוֵמר ֲאִני ֹלא ַקָּים ִּבְׁשִביל אֹוָתם ֲאָנִׁשים, 
ֵאין ֶטַבע. ֲחִמָּׁשה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּכֶׁשהּוא ַרק מֹוִציא ֶאת ָהֶרֶגל ִמחּוץ ְלֵבית 
ִּיְהֶיה  ִמְׁשַּתֵּגַע, ַמה  ַהֶּטַבע  ִמָּיד  ִנְפָטִרים,  ָהָאמֹוָרִאים  ִמְתַּבְלֵּבל.  ַהֶּטַבע  ִמָּיד  ַהִּמְדָרׁש, 
ִאָּתנּו? ִמי ַיֲחִזיק אֹוָתנּו ַעְכָׁשו. ְוֶזה ַמה ֶּׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבַּׁש”ס )ברכות 
דף סד ע”א, כריתות דף כח ע”ב, ועוד( ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְקָרִאים ּבֹוִנים, “ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך” 

)ישעיה נד, יג( ַאל ִּתְקֵרי ָּבָנִיְך ֶאָּלא ּבֹוָנִיְך. ֵהם ּבֹוִנים ּוְמַקְּיִמים ֶאת ָהעֹוָלם.

 

ְׁשִביַרת ַהֶּטַבע

ְוַהְּדָבִרית ַׁשָּיִכים ְלַמה ֶּׁשָּפַתְחנּו ְוָאַמְרנּו ְּבִעְנַין ְיִציַאת ַצִּדיק ֵמַהָּמקֹום עֹוָׂשה ֹרֶׁשם. 
ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְׁשִאיר ֹּפה ֹרֶׁשם, ְוָהֹרֶׁשם ֲהִכי ָּגדֹול הּוא ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע, ֹלא ְּבַלֲעׂשֹות 
ִנִּסים ֶאָּלא ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֶּטַבע ַהְּבֵהִמי ַהַּתַאְוָתִני ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם, ֶאת ַהֶּטַבע ָהָרע ֶׁשָּלֶהם, 
ּוְלָקְרָבם ַלּתֹוָרה ֶזה ָהֹרֶׁשם ֲהִכי ָּגדֹול. ְלֻדְגָמא, ָאָדם ֶׁשֹּלא ָהָיה ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ִּפְתאֹום 
ַמְתִחיל ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת ִּבְזכּוְתָך, ָׁשַבְרָּת לֹו ֶאת ַהֶּטַבע, ֶאת ַהַּתֲאָוה. ָאָדם ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל 
ִעְנָיִנים ֶׁשל ְּפַגם ַהְּבִרית, ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים ְוַכּדֹוֶמה ִּבְזכּוְתָך, ָׁשַבְרָּת לֹו ֶאת ַהֶּטַבע. ְוִאם 
ַאָּתה ׁשֹוֵבר ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשל ֲאֵחִרים, ַּגם ַאָּתה ּתּוַכל ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֶּטַבע, ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר 
ַהָּכתּוב "ַצִּדיק מֹוֵׁשל ִיְרַאת ֱאֹלִקים" )שמואל ב, כג, ג(, ּוֵפְרׁשּו ֲחַז”ל )מועד קטן דף טז ע"ב( 
ְוֵכן אֹוֵמר  ְּגֵזָרה ְוהּוא ְמַבְּטָלּה.  ֲאִני מֹוֵׁשל ָּבָאָדם, ִמי מֹוֵׁשל ִּבי - ַצִּדיק. ֶׁשֲאִני ּגֹוֵזר 
ַהָּכתּוב "ִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה" )ירמיה כו, יט( - אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
“ֲאִני ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוהּוא ְמַבְּטָלּה” )בבא מציעא דף פה ע”א(. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאָּתה 
ָהָאָדם, ַהָּבָׂשר ָוָדם, ְׁשמֹוִנים ִקילֹו ָּבָׂשר, ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשִּכְבָיכֹול, יֹוֵתר ֵמַהָּקדֹוׁש 
ָּכל  ִעם  ֶׁשַרִּבי  ַהִּסָּבה  ֶׁשּזֹו  )בבא מציעא שם(,  ַהְּגָמָרא  ֶּׁשאֹוֶמֶרת  ַמה  ַּגם  ֶזה  ָּברּוְך הּוא. 
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ִמי  ֶאת  ִחֵּפׂש  הּוא  ָּתִמיד  ֶׁשּלֹו,  ְוַהִחּבּוִרים  ַהִּמְׁשָניֹות  ָּכל  ִעם  ֶׁשּלֹו,  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ְלַהֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה, הּוא ַּגם ָרָצה ֶאת ַהַּדְרָּגה ַהֹּזאת ֶׁשל “ְּכִפי ִתְהֶיה”. ִאם ַאָּתה ְמַׁשֶּנה 

ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשל ֲאֵחִרים, ַאָּתה ַּגם ּתּוַכל ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע. 

ַהֵּׁשת ְיַזֵּכנּו, ִלְזּכֹות ְּבֶעְזַרת ה’ ְלִהַּדֵּבק ַּבַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, ָלֶלֶכת ְּבַדְרָּכם, ַלֲעֹמל 
ַּבּתֹוָרה, ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשָּלנּו, ֶאת ָהֶאגֹוִאיְסִטּיּות, ֶאת ַהָּכבֹוד, ֶאת ָהְרִדיָפה ַאַחר 
ַהָּממֹון ְוַאַחר ַהַּתֲאוֹות, ָּכל ֶאָחד ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁשּלֹו, ְוִנְזֶּכה יֹוֵתר ְלִהְתַקֵּדׁש ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו 

ִּכְרצֹונֹו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח
סֹודֹות ֵמַהַהְנָהָגה ָהֱאֹלִקית

ְּפִגיַׁשת ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב

ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים “ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר 
ְׂשֵדה ֱאדֹום” )בראשית לב, ד(. ַיֲעֹקב ָאִבינּו ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכים ְוִנְפָּגׁש ִעם ֵעָׂשו, ֵעָׂשו ַהִּבְריֹון, 
ֶהָחָזק, ָהֵאיְמָתִני, ְוהּוא ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת: ּדֹורֹון - ׁשֹוֵלַח ַמָּתנֹות, ִמְלָחָמה 

- ִאם ָצִריְך הּוא מּוָכן ְלִהָּלֵחם, ְוַכּמּוָבן ְּתִפָּלה )עיין רמב"ן בראשית פרק לב פסוק ד(. 



ַהְסָּתַרת ִּדיָנה 

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

ַיֲחֹׁשק ָּבּה, ְוָלֵכן ֹלא ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה ְוהּוא ִהְסִּתיר אֹוָתּה. 

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

ִּדיָנה ִמְּפֵני ֵעָׂשו. 

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

ֶ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... 



ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח

77

ָמה ָּכתּוב ֹּפה, ַמה ֶּזה ַהָּדָבר ַהַּמְפִחיד ַהֶּזה ֶׁשָּכתּוב? אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַאָּתה 
ָיבֹואּו  ְּבָעָיה,  ֵאין  ָּגדֹול,  ֲהִכי  ַלַּמאְפיֹוֵנר  ֶׁשְּלָך  ַהַּבת  ֶאת  ִּדיָנה,  ֶאת  ָלֵתת  ָרִציָת  ֹלא 
ְוֶיֶאְנסּו ֶאת ַהַּבת ֶׁשְּלָך ַּבּצּוָרה ֲ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? 



ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵני ה’

ַהִּסּפּור  ִּפי  ְוַעל  ֲאִמִּתי,  ִסּפּור  ֵאיֶזה  ֶׁשָּקָרא  ֶׁשִּיְחֶיה,  ַאֲהרֹוִני  ָהַרב  ִמיִדיִדי  ָׁשַמְעִּתי 
ַהֶּזה הּוא ִיֵּׁשב ֶאת ַהִּמְקֶרה ָּכאן ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַרֲעיֹון ָיֶפה. ְוָכְך הּוא ִסֵּפר ִלי, ַעל ַּבחּוָרה 
ְלִגיל  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ְּגדֹוָלה.  ַצִּדיָקה  ְוָהְיָתה  ְּבֶסִמיָנר  לֹוֶמֶדת  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות 
ַהִּׁשּדּוִכים, ִהיא ָּפְנָתה ְלַׁשְּדָכִנית ֶׁשִּתְמָצא ָלּה ִׁשּדּוְך, ְוַהַּׁשְּדָכִנית ַהֹּזאת ַּכִּנְרֶאה ֹלא ָּכל 
ִמֶּמָּנה  ֶׁשָהָיה ָרחֹוק  ְוִקְּׁשָרה אֹוָתּה ִעם ָּבחּור  ּוָבָאה  ִצְדקּוָתּה,  ְּפָרִטים ַעל  ָּכְך ָׁשְמָעה 
ְּכָלל  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ָּבחּור  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ַמָּמׁש  ְּדָרגֹות,  ֵמָאה  ְוֹלא  ֶעֶׂשר  ֹלא  רּוָחִנית  ְּבָרָמה 
ֹלא הֹוֵלְך ְלִׁשּדּוִכים ִּבְכָלל, ֲאָבל ְּבָטעּות.. ִנְקַּבַעת ְּפִגיָׁשה. ַהַּבחּוָרה ַמִּגיָעה ַלְּפִגיָׁשה 
ְצנּוָעה ַוֲחסּוָדה, ֵׂשָער ָאסּוף ַּכֲהָלָכה, ְוַהָּבחּור ַמִּגיַע ִעם ֵאיֶזה ִטי ֵׁשְרט, ִּג’יְנס, ְוִתְסֹּפֶרת 
ְמֻבְלֶּגֶנת. ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהְּפִגיָׁשה ָהְיָתה ְּבֵאזֹור ָּדִתי ָאז הּוא ָׂשם ֵאיֶזה ְסַמְרטּוט ַעל ָהֹראׁש, 
ֵמַהִּכּפֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשל ָהַאְזָּכרֹות ְוַהְּׂשָמחֹות, ַאָּתה רֹוֶאה ְלִפי ָהֹרֶטב ֶׁשַעל ַהִּכָּפה ַהְּלָבָנה, 
ֶׁשהּוא ָהָיה ִּבְבִרית אֹו ַּבֲחֻתָּנה אֹו ַאְזָּכָרה. הּוא ָרָאה ֶאת ַהַּבחּוָרה ְוָׁשַאל אֹוָתּה: “ַאְּת 
ְמַחָּכה ְלֶאָחד ְּבֵׁשם ְׁשמּוֵאל?”, ְוִהיא אֹוֶמֶרת לֹו: “ֵּכן”. “ֶזה ֲאִני”. ִהיא ִנְבֲהָלה, ֲאָבל ֹלא 
ָרְצָתה ְלַבֵּיׁש אֹותֹו ָאז ִּדְּברּו ַּכָּמה ַּ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 ֵמַהַּמֲחִמיִרים..., ֵאין ֵּביֵנינּו ָּכל ֶקֶׁשר”. 

ָאַמר ָלּה ַהָּבחּור: “אּוַלי ְּבָכל ֹאֶפן, ְנַנֶּסה”. ִהיא ֵסְרָבה ְּבִנימּוס ְוָקָמה ְוָהְלָכה. 

ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ִנְכְנָסה ַאֲהָבָתּה ְּבִלּבֹו, ְוהּוא ֹלא ַמְצִליַח ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמֶּזה. הּוא ֶהְחִליט 
ָצ’אְנס  לֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשאּוַלי  ִּבְׁשִביל  ֶׁשָּלּה  ָהרּוָחִנית  ָלָרָמה  ְלַהִּגיַע  ְלָפחֹות  ַחָּיב  ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתּה. ַּכּמּוָבן הּוא ָהַלְך ְוָעָׂשה ִׁשּנּוי ִמָּקֶצה ְלָקֶצה, ִנְכַנס ִלְלֹמד ִּביִׁשיָבה, ִׁשָּנה 

ֶאת ַהְּלבּוׁש, ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות, ַהֹּכל, ְוָכל ַהְּזַמן הּוא ָהָיה ְמַגֵּׁשׁש ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתּה?. 

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

ַּבת זּוגֹו. 

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

ִ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 )בבא בתרא דף טז ע”ב( “ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף” 
)בראשית כה, כט(, ָחֵמׁש ֲעֵברֹות ָעָׂשה ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ִמי ִיֵּתן ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו ְלָאָדם ֶׁשָּכֶזה? 

ָהָיה מּוָכן ַלֲעׂשֹות ִׁשּנּוי  ִּדיָנה, הּוא  ָהָיה רֹוֶאה ֶאת  ִלְהיֹות ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ָיכֹול  ֶאָּלא ָמה, 
ְּדַרְסִטי, ַרק ְּכֵדי ֶׁשאּוַלי ִיְזֶּכה ָּבּה, ְוַאָּתה ָמַנְעָּת ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 
נֹוָרא  ֲהִכי  ַּבָּדָבר  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ִנְתַּפס  ֵעָׂשו,  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהָּצ’אְנס  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ּוִמֵּכיָון 
ְלַאָּבא, ֶׁשְּלָקָחּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור. ֵאּלּו ַּכּמּוָבן ְּדָרגֹות רּוָחִנּיֹות ְּגבֹוהֹות  ִלְהיֹות  ֶׁשָּיכֹול 
ֶׁ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.
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ַהִּמְדָרׁש )ילקוט חדש יעקב ודור שבימיו ובניו אות קעג( ְמַסֵּפר ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּדיָנה ָהְיָתה ִעם 
ְׁשֶכם ְּבַעל ָּכְרָחּה ִהיא ִהְתַעְּבָרה, ְוַהַּבת ֶׁשּנֹוְלָדה ָהְיָתה ָאְסַנת. ְוַהְּׁשָבִטים ֹלא ָרצּו ְלַגֵּדל 
ָלּה  ָּכַתב  ָאִבינּו?  ַיֲעֹקב  ָעָׂשה  ֶמה  ֲעֵבָרה.  ָּכֶזה ֶׁשל  ִמָּמקֹום  ִהִּגיָעה  ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  אֹוָתּה 
ַׁשְרֶׁשֶרת ִעם ָקֵמַע ֶׁשל ְׁשִמיָרה, ְוָׁשם הּוא ָּכַתב ֶאת ְׁשָמּה ָאְסַנת ַּבת ִּדיָנה ַּבת ַיֲעֹקב. 

אֹוָתּה ָאְסַנת ִהִּגיָעה ְלִמְצַרִים ְוִגְּדָלה אֹוָתּה ָׁשם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה. 

ְנַנֶּסה ְלִהָּכֵנס ְקָצת ָלֶרַקע ֶׁשל ָּכל ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָרה ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, 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, ְוַהְינּו ֶׁשָאָדם ֶׁשעֹוֵצר ֶאת ַעְצמֹו ִמִּנָּסיֹון ֶׁשל ֲעֵבָרה ֶׁשל 

ַהְּבִרית, זֹוֶכה ִלְהיֹות ְמַפְרֵנס ּוְמַכְלֵּכל )זוהר הקדוש פרשת מקץ דף קצו ע”ב ובתוכחת חיים 
ָּבעֹוָלם.  ַהְּׁשֵלמּות  ְּכָללּות  ֶׁשִהיא  ִנְקֵראת “ֹּכל”  ֶׁשַהְּבִרית  פלאג’י פרשת שמות עמוד נה(. 

ֶׁשֵּכן,  א(  כד,  )בראשית  ַּבֹּכל"  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵּבַרְך  "ַוה'  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
)עירובין  ַהְּגָמָרא  ַהְּבִרית ְּכמֹו ֶׁשאֹוֶמֶרת  ְׁשִמיַרת  ְוֻדְגָמא ֶׁשל  ֵסֶמל  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 



ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח

79

ִמיָלה  ְּבִרית  ֶׁשָעָׂשה  ִמי  ְוָכל  ַהֵּגיִהּנֹם  ֶׁשל  ַּבֶּפַתח  עֹוֵמד  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  יט ע"א(,  דף 

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

ִּכי ָעַמְדִּתי ְּבִנְסיֹון ַהְּקֻדָּׁשה. 

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

רֹוָצה  ִהיא  ָמה  י(,  לט,  )בראשית  יֹום  יֹום  יֹוֵסף  ֶאת  ְלַפּתֹות  ְמַנָּסה  ּפֹוִטיַפר  ֵאֶׁשת 
ַהּנּוְדִניִקית ַהֹּזאת? ְּבַפְׁשטּות ִהיא רֹוָאה ָּבחּור ָיֶפה ְוִהיא רֹוָצה ַלֲחֹטא ִאּתֹו. ֲאָבל ַרִׁש”י 
)רש"י בראשית פרק לט פסוק א( ְמַגֶּלה ָלנּו ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ְואֹוֵמר, ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת 

ָּתָמר ְלָפָרַׁשת ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר? לֹוַמר ְלָך: ְּכמֹו ֶׁשָּתָמר ִהְתַּכְּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ָּכְך ַּגם ֵאֶׁשת 
ּפֹוִטיַפר ִהְתַּכְּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ְוֹזאת ִמֵּכיָון ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַׁשָּיכּות ְּביֹוֵסף, ַרק ִהיא 
ֹלא ָיְדָעה ִאם ֶזה ִמֶּמָּנה אֹו ִמִּבָּתּה. ְוָכאן ִהיא ָנְפָלה ְוִנְכְׁשָלה ְוֶהְחִליָטה ֶׁשּזֹו ִהיא, ּוְכֶׁשֹּלא 
ִהְצִליָחה? ִמָּיד ִ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. 

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

ֵחֶלק ָקָטן ִמִּפְלֵאי ְּתִמים ֵּדִעים. 

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

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

ֶׁשִהִּגיָעה ִמַּמֲעֵׂשה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור. 

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

ה’ ִיְתָּבַרְך. ִמי ָהָיה חֹוֵלם ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה ָּכֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם ַיִּגיַע ָּדָבר ָּכֶזה? 

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

ְּכַתְכִלית ַהּטֹוב. 



ַהִּסָּבה ַלְיִריָדה ְלִמְצַרִית

ְוִאת ִ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 “ָאֹנִכי 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. 

ִלְמִכיַרת יֹוֵסף,  ִּדיָנה,  ְלַמֲעֵׂשה  ָלָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים,  ַמַּתן ּתֹוָרה  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֲהֵרי ָלנּו 
ַעם  ֶאת  ּוְלָהִביא  ָלבֹוא  ְּכֵדי  ֶאָחד  ַמְסלּול  ָהָיה  ְּבֵראִׁשית  ֵסֶפר  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ְוִלְכַלל 

ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ְלַמָּטָרה ַאַחת: ַמַּתן ּתֹוָרה. 
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ַהֲהָטָבה ֶׁשָּבעֶֹנׁש 

ֵמֵעָׂשו,  ִּדיָנה  ָאִבינּו ַעל ַמה ֶּׁשֶהְחִּביא ֶאת  ַיֲעֹקב  ִמְתָּבֵרר ֶׁשָהֹעֶנׁש ֶׁשִּקֵּבל  ִהֵּנה ָּכאן 
ָ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 
ָהָיה  ָהֹעֶנׁש  ַאְך  ְּגדֹולֹות.  טֹובֹות  ְועֹוד  ה(,  מח,  )בראשית  ִלי"  ִיְהיּו  ְוִׁשְמעֹון  "ִּכְראּוֵבן 
ַעל אֹותֹו ָהֵעת ְּכֶׁשָּׁשַמע ַיֲעֹקב ָ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. ָהַרֲעיֹון ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים 
ִמָּלַדַעת ּוְלַחְׁשֵּבן ֲאִפּלּו ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשרֹוִאים ְּבֵעיֵנינּו ֶׁשִּלְפָעִמים ֶזה ִנְרֶאה ֲהִכי ָרע 

ָּבעֹוָלם, ֲאָבל סֹוף ַהּטֹוב ָלֹבא. זֹו ַהְּנֻקָּדה ָהִראׁשֹוָנה.



ַּדְרּכֹו ֶׁשל ֵעָׂשו

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

ֶזה? ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ִלְבִריַאת  תתקכ”ח  ֲאָלִפים  ב'  ִּבְׁשַנת  ָׁשָנה,  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ַּכֲעבֹור  ְוָאֵני 
ָהעֹוָלם, ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ּבֹוֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש )סדר הדורות ח"א אלף השלישי עמוד קנז(, 
ֶׁשָאז  ֵּכיָון  ַהִּכּפּוִרים )מועד קטן דף ט ע"א(,  ֶׁשָּדֲחָתה ֶאת יֹום  ְּגדֹוָלה  ָאז ִׂשְמָחה  ְוָהְיָתה 
ָהְיָתה ְׁשֵלמּות ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ּוְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה, ְוָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך עֹוֶׂשה 
ָהָאבֹות  ִמְּזַמן  ֶׁשִהְתִחיָלה  ַהֶּדֶרְך  ְלַסֵּים ֶאת  ְּכֵדי  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְבִנַּית  ֶּׁשָּצִריְך  ָּכל ַמה 

ַהְּקדֹוִׁשים.

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

ָׁשָנה ַמֲחִריִבים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני. 

אֹותֹו  ֶזהּו  ֵמֵעָׂשו.  ֶׁשָּיָצא  ֱאדֹום  ִמֶּצֱאָצֵאי  ַהִּמְקָּדׁש?  ֵּבית  ֶאת  ַהַּמֲחִריִבים  ֵאּלּו  ִמי 
ְוִנְׁשַאר ֵעָׂשו  ְלַהֲחִזירֹו ִּבְתׁשּוָבה, ְוֹלא ָעָׂשה ֵּכן  ְוִהְזַּדְּמנּות  ְלַיֲעֹקב ָצ’אְנס  ֵעָׂשו ֶׁשָהָיה 
ְּבִרְׁשעּותֹו. ְוָלֵכן ִמֶּצֱאָצָאיו ָיבֹואּו ְוַיֲחִריבּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָהָיה ַהֶּקֶׁשר ָהרּוָחִני ֶׁשל 
)ילקוט שמעוני עובדיה רמז  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו  ִמּזֹו  ּוְגדֹוָלה  עֹוָלם.  ּבֹוֵרא  ִעם  ַיֲעֹקב  ֶצֱאָצֵאי 
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תקמט על הפסוק “ביום עמדך מנגד"( ֶׁשֵעָׂשו ְּבַעְצמֹו ָהָיה ֻׁשָּתף ָּפִעיל ַּבֻחְרָּבן. 

ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְמֻחָּׁשב  ֶׁשַהֹּכל  ְמִביִנים  ֲאַנְחנּו  ַהִהְסטֹוִרי  ַהַּמְסלּול  ֶאת  רֹוִאים  ְּכֶׁשָאנּו 
ִמָּדה ְּבצּוָרה ְמֻדֶּיֶקת. ַעד ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ַּבָּגלּות ֵמֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני ֶׁשֶהֱחִריבּו ָהרֹוָמִאים 
ֶאת  ַמְחִּביא  ָהָיה  ֶׁשִאם ֹלא  ִסּכּוי  ָאִבינּו  ְלַיֲעֹקב  ָהָיה  ֹזאת אֹוֶמֶרת  ֵעָׂשו,  ִּבְגַלל  ֶׁשָּבאּו 
ִלְדֹאג ְלִחּזּוק ֶׁשל  ִהְזַּדְּמנּות  ְלַפְסֵפס  ָהִיינּו יֹוְצִאים ַלָּגלּות. ַּכָּמה ָאסּור ָלנּו  ִּדיָנה ֹלא 
ִמיֶׁשהּו. ִלְפָעִמים ַאָּתה אֹוֵמר ְלֶאָחד: “ָּתֹבא ִעם ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך ַלִּׁשעּור”, ְוהּוא אֹוֵמר 
ְלָך: “ֲעֹזב ֶ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 
ְיֵדי ֵקרּוב  ַעל  ְיֵדי ָמה?  ַעל  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכַלל  ִמָּכל  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו  ֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו, ֹלא ַרק 

ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות. 

ִנְכָלל ְּבִדְבֵרי ֲחַז”ל ֶׁשָאְמרּו )סנהדרין דף לז ע”א( ָּכל ַהַּמִּציל ֶנֶפׁש ַאַחת  ָהַרֲעיֹוי ַהֶּזה 
ִ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. 



 סֹוף ַהֶּדֶרְך

ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו ִנְפְרדּו ְויֹוְצִאים ִלְׁשֵני ַעִּמים - “ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ” )בראשית כה, כג( ִמָּכל 
ֶאָחד יֹוֵצא ַעם, ֲאָבל ַמה ּקֹוֶרה ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות ִעם ָהָעם ַהֶּזה, ּוַמה ּקֹוֶרה ִעם ָהָעם ַהֶּזה. 
ַהֹּכל ָּתלּוי ָהָיה ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה ֶׁשָּבּה ֵעָׂשו ָהָיה עֹוֵבר ַלַּצד ֶׁשָּלנּו, ְוֶאת 

ַהִהְזַּדְּמנּות ַהֹּזאת ַיֲעֹקב ִ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 ָהֲעבֹוָדה, ֹלא לֹוַמר: ָהָאָדם ַהֶּזה ְּכָבר ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, 
ָ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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ְמִניַרת יֹוֵסף

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ָאנּו רֹוִאים ֶאת ִסּפּור ְמִכיַרת יֹוֵסף. ֲאַנְחנּו ֹלא ְּבִדּיּוק יֹוְדִעים ֶאת ֹעֶמק 
)מדרש רבה פרשת וישב פרשה פד אות יח, ובמדרש  ַהִּמְדָרִׁשים  ַהְּמִכיָרה,  ְּבִסּפּור  ָהִעְנָיִנים 
ַּבֵּסֶפר ּדֹוֵרׁש טֹוב  ֶזה  ַעל  ָּכַתְבנּו  ְוַגם  ּוְמָבֲאִרים.  ְמַסְּפִרים  וישב סימן ד(  תנחומא פרשת 

)דרוש לפרשת וישב(. ֲאָבל ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ָּפסּוק ֶאָחד ֶׁשִּיְׁשֹּפְך ָלנּו אֹור ַּגם ַעל ַהַחִּיים 

ַהַּמֲעִׂשִּיים ֶׁשָּלנּו, ְוַגם ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ְּבָכל ָׁשָלב ֶׁשהּוא ַּבַחִּיים. 

ַיֲעֹקב ָאִבינּו ׁשֹוֵלַח ְואֹוֵמר ְליֹוֵסף “ֲהֹלא ַאֶחיָך ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם” 
ֲאֵליֶהם,  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  הֹוֵלְך  יֹוֵסף  ִאָּתם.  ּוָמה  ַאֶחיָך  ֵאיֹפה  ִּתְרֶאה  ֵלְך  יג(,  לז,  )בראשית 

“ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו 
ְוָאַמְרנּו  ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד  ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  ָּבא  ַהָּלֶזה  ַהֲחֹלמֹות  ַּבַעל  ִהֵּנה 
ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲחֹלֹמָתיו” )שם פסוקים יח - כ(, ֵהם ְמַתְכְנִנים ַלֲהֹרג 
אֹותֹו ַמָּמׁש. ְוָלָּמה? ִּכי ְלִפי ַהִּדין ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ָּפְסקּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּדין ֶׁשל רֹוֵדף ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא 
ַמְלִׁשין ֲעֵליֶהם ְלַאָּבא )ספורנו פרשת ויחי פרק נ פסוק כ(, ְוַאָּבא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּיְכַעס ָעֵלינּו 
ְוִאם הּוא ִיְכַעס ֶזה ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵאׁש. ִמי ֶׁשִּמְתַעֵּסק ִעם ַיֲעֹקב ָאִבינּו הּוא ִמְתַעֵּסק ְּבֵאׁש. 
ִהֵּנה ָרֵחל, ִּבְגַלל ִמָּלה ַאַחת ֶׁשהּוא ָאַמר ְלָלָבן, ֶׁשִּמי ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּתָרִפים ָימּות )בראשית 
לא, לב( ָרֵחל ֵמָתה )בראשית לה, יט(, ָלֵכן ָאְמרּו לֹו: ַאָּתה ְמַׂשֵחק ְּבֵאׁש ַוֲאַנְחנּו ִנְזָהִרים, 

ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲהֹרג אֹוְתָך ִּבְבִחיַנת ַהָּבא ְלָהְרְּגָך ַהְׁשֵּכם ְלָהְרגֹו )סנהדרין דף עב 
ע"א(, ְּכֵדי ֶׁשַאָּתה ֹלא ִּתְגרֹם ַלִּמיָתה ֶׁשָּלנּו, ְוִדין רֹוֵדף הּוא ֲאִפּלּו ְּבׁשֹוֵגג ְוֹאֶנס )מנחת 

חינוך מצוה רצו ומצוה תר(, ְוָלֵכן ָרצּו ְלָהְרגֹו. 



ַהָּצַלת ְראּוֵבי 

ּוְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה “ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוֹּיאֶמר ֹלא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש ַאל ִּתְׁשְּפכּו 
ָדם ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ַהּבֹוָרה ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו” )בראשית לז, כב(, ּוְמִעיָדה ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל 
ַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה “ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו” )שם(, ְראּוֵבן רֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאת 
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יֹוֵסף, נּו ָאז ָלָּמה ַאָּתה ֹלא ַמִּציל ַעְכָׁשו? ִּכי הּוא ָיַדע ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִעם 
ָהַאִחים ִּבְזַמן ֶׁשֻּכָּלם סֹוֲעִרים ְוכֹוֲעִסים )עיין אבות פרק משנה יח(. ָלֵכן הּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו 

ָנִׂשים אֹותֹו ַּבּבֹור, ּוַמְּטָרתֹו ָהְיָתה "ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו”. 



ְראּוֵבי ְויֹוֵסף

ָּדָבר  ו(,  ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת בהר פרשה לד אות ח, ובמדרש רבה רות פרשה ה אות  אֹוֵמר 
ֻמְפָלא: ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ַמְריֹון, ִלְּמַדְתָך ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ִמְצָוה 
ִיְהֶיה עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח. ֶׁשִאּלּו ָהָיה ְראּוֵבן יֹוֵדַע ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּכֹוֵתב 
ָעָליו ַּבּתֹוָרה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות “ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם” ִּבְכֵתפֹו ָהָיה טֹוֲענֹו ּומֹוִליכֹו 
ֵאֶצל ָאִביו. ּוְנָבֵאר: ֵיׁש ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ִמְצָוה ְועֹוֶׂשה טֹוָבה ָלֱאנֹוׁשּות, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? 
הּוא ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִאם הּוא קֹוֵרא ְמִגַּלת ֵאיָכה אֹו ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל 
ֶאת ִּבְרכֹות ֵנרֹות ֲחֻנָּכה. הּוא אֹוֵמר ‘ְלָכה דֹוִדי’, ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִאם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת 
ַׁשָּבת אֹו ֶאת יֹום ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשהּוא ִּבְכָלל קֹוֵרא ַמֲהדּוַרת ֲחָדׁשֹות. אֹו ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא 
ְּגָמָרא ֶזה ִנְרֶאה ְלַהְבִּדיל ְּכמֹו ֶׁשהּוא קֹוֵרא ִעּתֹון, ְּבִלי ַחּיּות, ְּבִלי ִהְתַלֲהבּות. ִלְפָעִמים 
ֹלא ָנִעים לֹו ֶׁשַּיִּגידּו לֹו: “ָמה ִנְהֵייָת ָהַרב ַׁשְך? ָמה ַאָּתה צֹוֵעק ַּבִּלּמּוד?”, אֹוֵמר ַרִּבי 
ִיְצָחק ַּבר ַמְריֹון: ִלְּמַדְתָך ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ִיְהֶיה עֹוֶׂשה אֹוָתּה 
ְּבֵלב ָׂשֵמַח, ְּבִלי ַלְחשֹׁׁש ֵמֲאֵחִרים, ְּבִלי ִׁשּקּוִלים ָזִרים. ְּבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד. ֶׁשֵּכן 
ִאּלּו ָהָיה ְראּוֵבן יֹוֵדַע ֶאת ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה ִּתְכֹּתב ָעָליו הּוא ָהָיה ִמָּיד לֹוֵקַח ֶאת יֹוֵסף ַעל 
ַהְּכֵתַפִים. ֶרַגע, ֲאָבל ַעְכָׁשו ָאַמְרָּת ֶׁשַאָּתה ֹלא רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ִלְמִריָבה ֵּבין ָהַאִחים, ֵהם 
ּכֹוֲעִסים, ְנַחֶּכה ֶׁשֵּיָרְגעּו, ַמה ָּקָרה? ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה ָּבֶרַגע ֶׁשהּוא ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵיָחֵקק 
ַּבּתֹוָרה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ְראּוֵבן ֹלא ָיַדע ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהָּבָמה ְוָכל ַהַּזְרקֹוִרים 
ֻמְפִנים ֵאָליו, ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: “ּבֹוא ִנְרֶאה ַמה הּוא עֹוֶׂשה ְּבַהָּצַלת יֹוֵסף 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְכֹּתב ַּבּתֹוָרה”. הּוא ָחַׁשב ֶׁשהּוא ְסָתם ְּבעֹוד ֵאיֶזה ִמְקֶרה ַּבַחִּיים ֶׁשִּיָּגֵמר ַמֵהר, 
ְוָלֵכן ָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה. ְוכֹוֶתֶבת ָלנּו ַהּתֹוָרה "ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם" ֵאיזֹו ַהָּצָלה? 
ֲהֵרי הּוא ֹלא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד, ְוָלָּמה? ִּכי הּוא ֹלא ָיַדע ֶׁשהּוא ְּבֶמְרַּכז ָהִעְנָיִנים ַעְכָׁשו, 

ּוַמֲעֵׂשהּו ֶנְחָקק ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. 



ַאֲהרֹי ּוֹמֶׁשה 

ָעָליו  ִיְכֹּתב  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  יֹוֵדַע  ַאֲהרֹן  ָהָיה  ִאּלּו  ְואֹוֵמר:  ַהִּמְדָרׁש  ּוַמְמִׁשיְך 
ְּכֶׁשִּיָּפֵגׁש ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַּתְפִקיד מֹוִׁשיָען ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל “ְוַגם ִהֵּנה הּוא 
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ֹיֵצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו” )שמות ד, יד(, ָהָיה יֹוֵצא ֶאל ֹמֶׁשה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות. 
ֵסֶפר  ַהְּסָפִרים,  ְלֵסֶפר  ִנְכָנס  הּוא  ַהְּׁשִנּיֹות  ּוְבאֹוָתן  ַהָּבָמה  ְלֶמְרַּכז  עֹוֶלה  ַאֲהרֹן  ׁשּוב 
ִעם  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִלְכבֹוד  יֹוֵצא  ָהָיה  הּוא  ִיְהֶיה  ֶׁשָּכְך  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְוִאם  ַהְמֻקָּדׁש,  ַהּתֹוָרה 
ִנָּׂשאֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוֵעיֵני  ַהּתֹוָרה  ְלֵסֶפר  ְּכֶׁשִּנְכָנִסים  ִּכי  ְוִרּקּוִדים,  ִׁשיִרים  ַמְקֵהָלה, 
ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ְלַמֲעֶׂשה ְסֶּפִציִפי ֶזה, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ַּבּצּוָרה ֲהִכי טֹוָבה ַוֲהִכי ְראּוָיה. 



ּבַֹעז ְורּות

ֻּדְגָמא ְׁשִליִׁשית ֵמִביא ַהִּמְדָרׁש: ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֹּבַעז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְכֹּתב ָעָליו 
ְּכֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם רּות “ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלי” )רות ב, יד(, ֶׁשֵהִביא ָלּה ַּכָּמה ֲחִתיכֹות ֶלֶחם )עיין 

מדרש רבה פרשת בהר פרשה לד אות ח(, ֲעָגלֹות ְּפטּומֹות ָהָיה ֵמִביא ּוַמֲאִכיָלּה. 



ְּכֶׁשַאָּתה ְּבֶמְרַּכז ַהָּבָמה

ְונֹוָרָאה:  ֲעצּוָמה  ְׁשֵאָלה  ָלנּו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ַּבִּמְדָרׁש  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּכֶׁשּקֹוְרִאית 
ָׂשִרים  אֹו  ְּכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ֵהם  ָמה  ֹּבַעז,  ַאֲהֹרן,  ְראּוֵבן,  ַהָּללּו,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ָּכל 
טֹוִבים  ֲהִכי  ֵהם  ָאז  ֲאֵליֶהם  ְוָהִעּתֹוִנים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּכֶׁשַהַּזְרקֹוִרים  ָחִליָלה,  ַּבֶּמְמָׁשָלה 
צֹוֲעִקים  ַהִּקירֹות  ַהְּבִחירֹות  ֶׁשִּלְפֵני  ְּבִדיָחה  -ְמַסְּפִרים  ֹלא?  ֵהם  ֹלא  ִאם  ֲאָבל  ֶׁשֵּיׁש, 
ֵאֶליָך, ַהֹּכל ָמֵלא ְׁשָלִטים ִּתְבַחר ְּבֶזה אֹו ְּבֶזה, ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהְּבִחירֹות ַאָּתה ְמַדֵּבר ֶאל 
ִעּתֹוַנאי  ֵאיֶזה  ֶׁשָּתִביא  ָמַתי  ַמֶּׁשהּו?  ָזז  ֵּכן  ָמַתי  ֲאָבל  ָזז.  ֹלא  ָּדָבר  ׁשּום  ַהִּקירֹות... 
ְוִׂשים ֶאת אֹור ַהַּזְרקֹוִרים ַעל אֹותֹו ְּפִקיד ֶמְמָׁשָלה - ִּפְתאֹום הּוא ַמְתִחיל ַּבֲעִׂשָּיה, ְוִכי 
ְראּוֵבן ַאֲהרֹן ּוֹבַעז ֶנְחָׁשִדים ֶׁשֵהם ָּכֵאֶּלה ָחס ְוָׁשלֹום? ֵאיְך אֹוְמִרים ִלי ֶׁשִאם ֵהם ָהיּו 

יֹוְדִעים ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשִּיָּכֵתב ֲעֵליֶהם ֵהם ָהיּו ּפֹוֲעִלים ַאֶחֶרת?

ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ַמה ַּׁשָּיְך ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ָאַמר 
ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ַמְריֹון: ִלְּמַדְתָך ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ִיְהֶיה עֹוֶׂשה 
אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח. ְלסֹופֹו ֶׁשְּמַדֵּבר ֶׁשַהְנָהַגת ְראּוֵבן ַאֲהרֹן ּוֹבַעז, ֶׁשִאּלּו ָיְדעּו ֶׁשַהּתֹוָרה 

ִּתְכֹּתב ֲעֵליֶהם ָּכָכה ָהיּו ּפֹוֲעִלים ַאֶחֶרת?

 

ַהִּׂשְמָחה

ַהִּמְדָרׁש  ַהְׂשֵּכל.  מּוַסר  ַהְרֵּבה  אֹוָתנּו  ּוְמַלֶּמֶדת  ֻמְפָלָאה,  ַהְּׁשֵאלֹות  ִלְׁשֵּתי  ַהְּתׁשּוָבה 
ְמַגֶּלה ָלנּו ֶׁשַהֶחְסרֹון ְּברּום ַּדְרָּגָתם ֵאֶצל ְראּוֵבן ַאֲהרֹן ּוֹבַעז, ָהָיה ֶחְסרֹון ְּבִׂשְמָחה! ַאָּתה 
יֹוֵדַע ָלָּמה ֵהם ֹלא ָעׂשּו ֶאת ַהַּמְקִסימּום ָאז? ִּכי ְראּוֵבן ֹלא ָהָיה ְּבאֹותֹו ְזַמן ְּבַתְכִלית 
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ַהִּׂשְמָחה. ְואֹותֹו ָּדָבר ַאֲהֹרן ּוֹבַעז, ֵהם ֹלא ָהיּו ִּבְׁשַעת ַהְּפֻעָּלה ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְמָחה. ְוִאּלּו 
ָהיּו ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְמָחה - ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ַיֲעֶׂשה אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח - ִמֵּמיָלא ֵהם 
ָהיּו עֹוִׂשים ֶאת ְּפֻעָּלָתם ְּבַמְקִסימּום ַהְּׁשֵלמּות. ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים? ֶׁשֲהֵרי ִאּלּו ְראּוֵבן 
ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשִּיָּכֵתב ָעָליו ָּכְך, הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה יֹוֵתר ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשִּיְראּו אֹותֹו, ֶאָּלא ִּבְגַלל 
ֶׁשָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ְּבִלּבֹו ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ֶׁשַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַמֲעָׂשיו, ְוֶׁשהּוא ִנְכָנס ַלֵּסֶפר 
ָעָליו,  ּכֹוֵתב  ע"א(  עג  דף  מות  אחרי  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ָּבעֹוָלם.  ָקדֹוׁש  ֲהִכי 
ְוִיְׂשָרֵאל ַחד. ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ָהְיָתה ְמִציָפה ֶאת ְראּוֵבן, הּוא  אֹוַרְיָתא ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ֹלא ָהָיה ַמְרִּגיׁש ׁשּום ֹקִׁשי, הּוא ָהָיה ּתֹוֵפס ֶאת יֹוֵסף ַעל ַהְּכֵתַפִים ּומֹוִליכֹו ֵאֶצל ָאִביו. 
ִּתְכֹּתב  ֶׁשַהּתֹוָרה  יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאם  ַאֲהרֹן,  ֵאֶצל  ְוֵכן  ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה.  ִנְכָנס  ֲאִני  ִּכי  ָלָּמה? 
ֶאת ְּפֻעָּלתֹו, ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ּבֹו ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ְוהּוא ָהָיה ֵמִביא ֻּתִּפים ּוְמחֹולֹות. ְואֹותֹו 
ָהָיה  ְּכֶׁשַהפֹוקּוס  ֶׁשִּפְתאֹום  ָלּה. ֹלא  ֵמִביא  ָהָיה  ֲעָגלֹות ְּפטּומֹות  ֹּבַעז,  ְּבַמֲעֵׂשה  ַהָּדָבר 
ֲעֵליֶהם ְוֻכָּלם רֹוִאים ָהיּו ֶנֱהָפִכים ַלֲהִכי טֹוִבים ָחס ְוָׁשלֹום, ֶאָּלא ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ִׂשְמָחה 

ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ְּבִלָּבם ֶׁשָהיּו מֹוִציִאים ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ַהָּללּו ַּבֶּדֶרְך ֲהִכי טֹוָבה.



ְּפֻעָּלה ְּבִׂשְמָחה

ְּפֻעָּלה  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָאָדם  ָּדָבר.  ְּבָכל  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּמִציאּות  ֹזאת  ּוֶבֱאֶמת 
ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה, ָהֹאֶכל ֹלא אֹותֹו ֹאֶכל, ַהַּבִית ֹלא אֹותֹו ַּבִית, ַהִּמְצֹות ֹלא 
ַהְּקָללֹות  ָּכל  ְלַאַחר  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהּתֹוֵכָחה  ְּבָפָרַׁשת  ְורֹוִאים  ִמְׁשַּתֶּנה.  ַהֹּכל  ִמְצֹות,  אֹוָתן 
ַהּנֹוָראֹות ְוָהֲאֻיּמֹות ַמְסִּביָרה ַעל ָמה ַיִּגיעּו אֹוָתן ַהְּקָללֹות? ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא ָעַבְדָּת ֶאת 
ה’, ֶאָּלא "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל" )דברים 
כח, מז(, ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ְּבִׂשְמָחה ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה טֹוב, ּוְכֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה 

ֶאת ֶזה ְּבִׂשְמָחה ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ָּבֹאֶפן ַהֻּמְׁשָלם.

 

ְׂשַנר ַהִּמְצֹות

ִמְצָוה  ָּכל  ֶׁשל  ְׂשָכָרּה  יֹוְדִעים  ָהִיינּו  ִאם  ְוַלְחֹׁשב,  ָלבֹוא  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה 
ַעל  ַׁשָּבת,  ְׁשִמיַרת  ַעל  ַהָּׂשָכר  ָמה  ְּפֻעָּלֵתנּו,  ְׂשַכר  ֶאת  ָלנּו  ַמְרִאים  ָהיּו  ִאּלּו  ּוִמְצָוה, 
ְמִסיַרת ִׁשעּור ּתֹוָרה, ְׁשִמיַעת ִׁשעּור ּתֹוָרה, אֹו ַעל ִהְתַּגְּברּות ֹלא ִלְכֹעס ְוֹלא ְלַקֵּלל, 
ֵאיֶזה עֹוָלמֹות  ְּבַמֲעֵׂשינּו,  ָׂשֵמַח  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ְוָהִיינּו רֹוִאים 
ְמַקְנִאים  ַהַּמְלָאִכים  ְוֵאיְך  ָּבעֹוָלם,  מֹוִסיף  ֶזה  ְקֻדָּׁשה  ַּכָּמה  ִמְצָוה,  ְּבָכל  ּבֹוִנים  ָאנּו 
צג  דף  סנהדרין  )עיין  ְיכֹוִלים  ֹלא  ֶׁשֵהם  ְוֶעְליֹוָנה  ְקדֹוָׁשה  ְלַדְרָּגה  ְלַהִּגיַע  ֶׁשָּיכֹול  ָּבָאָדם 
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ז, ובספר עברא דדשא עמוד תכ הביא משם הפני  ע”א, ובפירוש החתם סופר בזכריה פרק ג פסוק 

מנחם, שלאברהם אבינו נדמו המלאכים כערביים שבכח מצות מילה שעשה עלה והתעלה עד שהיו 

ַּכָּמה  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ֶׁשְּבָכל  רֹוֶאה  ָהָיה  ָהָאָדם  ִאּלּו  ּוִמֶּנֶגד  כערביים(.  המלאכים  לעומתו 

ֹּכחֹות  ְוָכל  ְוַהְמַקְטְרִגים  ַהַּמְׂשִטיִנים  ִמֶּמּנּו  ּבֹוְרִחים  ַּכָּמה  ַהֻּטְמָאה,  ִמֶּמּנּו  ִמְסַּתֶּלֶקת 
ַהִּמְצֹות  ֶאת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  הּוא  ַּכָּמה  כה(  עמוד  לחנוכה  דרוש  מצאנז  חיים  )דברי  ַהֻּטְמָאה 

ְּבִׂשְמָחה. 

ְוֵני ְּבַמֲעֵׂשה ָהֲעֵברֹות, ִאּלּו ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ְורֹוֶאה ַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשהּוא ְמַעֵּׁשן ְּבַׁשָּבת אֹו 
נֹוֵסַע ְּבַׁשָּבת, ֵאיְך ֶׁשַהְמַקְטְרִגים ְוַהָּׂשָטן ְמַקְּבִלים ֹּכַח, ְוָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהֵּגיִהּנֹם 
ֶׁשִּנְפָּתִחים ִלְכבֹודֹו ַּבֲעֵברֹוָתיו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבֹוֶכה ּוִמְצַטֵער, ְוָכל ַהּבּוָׁשה ַהּנֹוָרָאה 
ַהֹּזאת ֶׁשֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶׁשאֹוֵהב אֹוְתָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ִמְסַּתֵּכל ְוצֹוֶפה ָעֶליָך ֵמַהַּצד, 

ְוִכי הּוא ָהָיה ֵמֵעז ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות?



ַהּבּוָׁשה ַהּנֹוָרָאה

ֶׁשָאַמר  ְקִליִני,  ָמֶות  ֶׁשָעַבר  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ַעל  ֶׁשִּסֵּפר  ַזַצ”ל,  ָיֵגן  ִנִּסים  ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי 
ֶזה,  אֹותֹו,  ֶׁשָּדנּו  ְּבָׁשָעה  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית  ָׁשם  לֹו  ֶׁשָהָיה  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ֶׁשַהָּדָבר 
ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ִּכי  עֹוֶׂשה,  ֶׁשהּוא  ָהֲעֵבָרה  ֶאת  ְוָרָאה  ָעָליו  ִהְסַּתֵּכל  ָהֱאֹלִקי  ֶׁשָהאֹור 
ָאָדם ִנְכָּתִבים ְוֶנְחָקִקים, ּוְכֶׁשֵּמת ַמְרִאים לֹו אֹוָתם )עיין באבות פרק ב משנה א, חגיגה דף 
ה ע"ב, ויקרא רבה פרשת אמור פרשה כו אות ז(, ּוַמְרִאים לֹו ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֵמד 

ֵּגיִהּנֹם  ּוְלֵגִהֵּני  ְלֵגיִהּנֹם  ִלְקֹּפץ  מּוָכן  “ָהִייִתי  ָאָדם:  אֹותֹו  ְוָאַמר  אֹותֹו.  ְורֹוֶאה  ַּבַּצד 
ֶאֶלף ְּפָעִמים ְוַרק ֹלא ִלְסֹּבל ֶאת ַהּבּוָׁשה ַהֹּזאת ֶׁשל ְׁשִנָּיה ַאַחת ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא”. 
ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְסַּתֵּכל ְוׁשֹוֵאל: “ָלָּמה ִלְכַלְכָּת ֶאת 
ֵחֶלק ָהֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ֵחֶלק ִמֶּמִּני, “ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִקים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם” ְוָהַפְכָּת ֶאת ֶזה 
ְלֵחֶלק ְּבֵהִמי ָׁשָפל?” ַהּבּוָׁשה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו ׂשֹוֶרֶפת יֹוֵתר ֵמַהֵּגיִהּנֹם, ְוַכָּמה ָקָׁשה ִּתְהֶיה 

ַהּתֹוֵכָחה ָהֱאֹלִקית )עיין חגיגה דף ד ע"ב, ובמדרש רבה פרשת ויגש פרשה צג אות י(.

ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ָעְצַמת ַהּבּוָׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּכי ָאנּו ֻמְגָּבִלים, ַּכָּמה ְּכָבר ָאָדם 
ָיכֹול ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּבּוָׁשה? ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהֶרֶגׁש ִנְׁשָחק. ֲאָבל ָׁשם ְלַמְעָלה ָּברּוָחִנּיּות 
ֵאין ְּגבּולֹות, ְוֵאין סֹוף ַלּבּוָׁשה ה’ ְיַרֵחם. ְוִאם ָהָאָדם ָהָיה ִמְתּבֹוֵנן ֶרַגע ְוחֹוֵׁשב ַּכָּמה 

הּוא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל ְוטֹוֵרַח יֹוֵתר. 

ַלָּׁשַמִים  ְּכֶׁשַּיִּגיעּו  ַהְפָּתָעה  ָלֶהם  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ְצִריִכים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ָּכל 
ְוִיְראּו ֶאת ָּכל ֶזה ְוֹיאְמרּו: ִאּלּו ָהִיינּו יֹוְדִעים ֵאיְך ֶׁשָהִיינּו ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת, ֵאיְך ָהִיינּו 
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ִמְׁשַּתְּדִלים יֹוֵתר, ְוֵאיְך ָהִיינּו ִנְזָהִרים יֹוֵתר ֵמֲעֵברֹות, ַאל ְּתַחּכּו ְלָׁשם, ָאז ֶזה ִיְהֶיה ְּכָבר 
ְמֻאָחר, ֶאָּלא ֵמַעְכָׁשו ַּתֲעׂשּו ַהֹּכל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַהְפָּתעֹות ֹלא ְנִעימֹות ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת. 

ָהָאָדם  ְּכֶׁשִּיְרֶאה  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ַּגם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶׁשִהְזַּכְרנּו,  ַהִּׂשְמָחה  ִמְצַות  ְלַמֲעַלת  ַנְחֹזר 
ֶאת ְׂשַכר ַהִּמְצֹות ְּבִׂשְמָחה ַּבָּׁשַמִים ֹיאַמר: “ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶאת ֹּגֶדל ַמֲעָלה זֹו ַלֲעׂשֹות 
ּוְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה, ָהִייִתי עֹוֶׂשה ָּכל ַחַּיי ִמְצֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה”. 
ָלנּו  'ֶׁשָּנַתן  ֶׁשָּזִכינּו  ַהִּמְצֹות,  ַּבֲעִׂשַּית  ְׂשֵמִחים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  ְלַהְראֹות  ֶזה  ָחׁשּוב  ַּכָּמה 
ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו’, ַּבִּׂשְמָחה ַאָּתה ַמְרֶאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֶׁשַאָּתה ָׂשֵמַח ַּבִּמְצֹות ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים ְוַהִּנְסיֹונֹות, ֹזאת ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ְוַאְׁשֵרי 

ַהּזֹוֶכה. 



ַהִּׂשְמָחה ַּבְּפָרִטית ַהְּקַטִּנית

ְּבָכל  ָהָאָדם  ְלַלּוֹות ֶאת  ְצִריָכה  ֶאָּלא  ַהִּמְצֹות,  ַּבֲעִׂשַּית  ַרק  ִהיא ֹלא  ַהִּׂשְמָחה  ַמֲעַלת 
ִמיֵני  ָּכל  ִנְרֶאה  ַהָּׁשבּוַע,  ְּבָפָרַׁשת  ֵלב  ָנִׂשים  ְוִאם  )ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כד(.  ַהּיֹום 
ָּדָבר הּוא  ְּבָכל  ְוָתִמיד  ַהֶּדֶרְך,  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ַהִּתְקָוה  ֶאת  ְמַאֵּבד  יֹוֵסף ֹלא  ֶׁשָּבֶהן  ְנֻקּדֹות 

מֹוֵצא ִסָּבה ָלָּמה ִלְׂשֹמַח.

ֹאְרַחת  ְוִהֵּנה  ַוִּיְראּו  ֵעיֵניֶהם  ַוִּיְׂשאּו  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  “ַוֵּיְׁשבּו  ְמַסֶּפֶרת:  ְוַהּתֹוָרה 
ֵהם  כה(,  לז,  )בראשית  ָוֹלט”  ּוְצִרי  ְנֹכאת  ֹנְׂשִאים  ּוְגַמֵּליֶהם  ִמִּגְלָעד  ָּבָאה  ִיְׁשְמֵעאִלים 
ָנְׂשאּו ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָהיּו ְרִגיִלים ָלֵׂשאת, ּוְמָבֵאר ַרִׁש”י ָלָּמה ִּפְרֵסם ַהָּכתּוב ֶאת ַמָּׂשָאם? 
ֵנְפְט  ֶאָּלא  ָלֵׂשאת  ֲעָרִבים  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ֶׁשֵאין  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ְׂשָכָרם  ַמַּתן  ְלהֹוִדיַע 
ַהְּקַטָּנה  ַהְּנֻקָּדה  ָרע.  ֵמֵריַח  ֻיַּזק  ֶׁשֹּלא  ְּבָׂשִמים  ָלֶהם  ִנְזַּדֵּמן  ְוָלֶזה  ָרע,  ֶׁשֵריָחם  ְוִעְטָרן 
ֹאֶכל  לֹו  ֵאין  ֶׁשֵּיׁש,  ִמיִניָמִלי  ֲהִכי  ַּבַּמָּצב  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּלְמרֹות  יֹוֵסף,  ֶאת  ְמַׂשַּמַחת  ַהּזֹו 
ֶׁשל  ְנֻקָּדה  ָּכאן  ֵיׁש  ְמַׁשֶּנה!  ֹלא  ְלֶעֶבד,  אֹותֹו  ּוָמְכרּו  ַעְצמֹו,  ִּבְרׁשּות  ֹלא  הּוא  ִמֶּׁשּלֹו, 

אֹור ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך. 

ְוִאת ָהָאָדם ַיְתִחיל ָלִׂשים ֵלב ִלְנֻקּדֹות ָהאֹור ַהּטֹובֹות ֶׁשְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה 
ֹחֶׁשְך ֵיׁש ּוְבֵאיֶזה ֹחֶׁשְך הּוא ִנְמָצא, ָהָאָדם ֵיַדע ֵאיְך ְלַנֵהל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ְוֵאיְך ִלְהיֹות 

ְּבִׂשְמָחה.



ַהִּׂשְמָחה ַּבֲחֻנָּכה

ָׁשַמְעִּתי  ֲחֻנָּכה.  ֶׁשל  ַהּסֹוד  ַּגם  ְּבֶעֶצם  הּוא  ַהֶּזה  ְוָהַרֲעיֹון  ַלֲחֻנָּכה,  ְקרֹוִבים  ַּגם  ָאנּו 
ַרֲעיֹון ֵמָהַרב ִיְצָחק ַפְנֶּגר ֶׁשִּיְחֶיה, ֶׁשָאַמר ֶהְסֵּבר ָיֶפה ְמֹאד: ְידּוָעה ַהְּׁשֵאָלה ָלָמה ֲאַנְחנּו 
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חֹוְגִגים ֶאת ֵנס ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ְוֹלא ֶאת ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה )עיין פרי חדש או"ח סימן תרע סק"א(? 
ְוהּוא ָעָנה ַעל ֶזה ֵּתרּוץ ָיֶפה: ֶׁשֲחֻנָּכה ָּבא ְלַלֵּמד אֹוְתָך ֶׁשִּתְׂשַמח ַּבְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים, ֵיׁש 

ְלָך ְּדָבִרים ְקַטִּנים ִּתְׂשַמח ָּבֶהם, ִּתְהֶיה ְמֻאָּׁשר ָּבֶהם. 

ַּתְתִחיל ָלִׂשים ֵלב, ֵיׁש ְלָך ִאָּׁשה? ְיָלִדים? ַאָּתה ָּבִריא? ֵיׁש ְלָך ֶׁשֶקל ַּבִּכיס? ֵיׁש ְלָך 
קֹוַרת ַּגג? ִּתְׂשַמח! ְוִאם ָאָדם ִיְׂשַמח ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ִמֵּמיָלא ָּכל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ִּתְהֶיה 

ְּבִׂשְמָחה.

ֶׁשִּיָּכְתבּו  יֹוְדִעים  ָהיּו  ִאּלּו  ּוֹבַעז,  ַאֲהֹרן  ְראּוֵבן  ַעל  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּתִמיד  ְוִנְזֹּכר 
ַּגם  ְוָכְך  ְּבִלָּבם,  ִנְכֶנֶסת  ֶׁשָהְיָתה  ֵמַהִּׂשְמָחה  ֹעז  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ָהיּו עֹוִׂשים  ַּבּתֹוָרה 
ֲאַנְחנּו ִאם ֵנַדע ֵאיֶזה ָׂשָכר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵיׁש ָלנּו, ִנְהֶיה ְמֻאָּׁשִרים ּוְׂשֵמִחים ְּבָכל ֶּדֶרְך, 

ְּבָכל ָׁשָלב ּוְבָכל ַמָּצב.

ַהֵּׁשת ְיַזֵּכנּו ַלֲעֹבד אֹותֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ
ִמַּדת ָהַאְנְזִרּיּות

ֶחְׁשּבֹוי ֶנֶפׁש

ַעל  ַרְעיֹונֹות  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  א(.  מא,  )בראשית  ֹחֵלם”  ּוַפְרֹעה  ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  “ַוְיִהי 

ֲאַנְחנּו  ַּפְרֹעה )עיין מדרש שכל טוב בובר בראשית פרשת מקץ פרק מא סימן א(,  ַהֲחלֹום ֶׁשל 

ֵנֵלְך ַּדְוָקא ְלסֹוף ַהָּפָרָׁשה )בראשית פרק מב(, ַאֲחֵרי ֶׁשּיֹוֵסף יֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ּוְכָבר 

ִנְהָיה ְלִמְׁשֶנה ֶמֶלְך ִמְצַרִים. ֵיׁש ָרָעב ָּבָאֶרץ ְוָהַאִחים ַמִּגיִעים ְלִמְצַרִים ֵּכיָון ֶׁשַרק ָׁשם 

ֵיׁש ֹאֶכל, יֹוֵסף חֹוֵׁשד ָּבֶהם ְוֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֶׁשהּוא יֹוֵסף, ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם "ְמַרְּגִלים 

ַאֶּתם” )שם פסוק ט(, ְוָהַאִחים עֹוְרִכים ִוּדּוי ְוֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש: “ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל 

ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוֹלא ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן 

ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהֹּזאת” )שם פסוק כא(, ֵהם ָּבִאים ְואֹוְמִרים ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש, 

ָלָּמה ַמִּגיַע ָלנּו ֶׁשּמֹוֵׁשל ִמְצַרִים ִמְתַעֵּלל ָּבנּו? ֵיׁש ִמְליֹוֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַטְּיִלים ֹּפה ּוָבִאים 

ִלְקנֹות ֹאֶכל ִמֵּדי יֹום, ְוִעם ַאף ֶאָחד הּוא ֹלא ְמַדֵּבר ַרק אֹוָתנּו הּוא ּתֹוֵפס ּוִמְתַעֵּלל ָּבנּו 

ּוְמַׁשֵּגַע אֹוָתנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַרְּגִלים, ִּבֵּקׁש ֶׁשָּנִביא ֶאת ָאח ֶׁשָּלנּו )שם פסוק טו(, ַמה ֶּזה ַהָּדָבר 

ֶׁשָּמַכְרנּו  ֶׁשָעִׂשינּו, ֹלא  ַהְיִחיָדה  ָהֲעֵבָרה  ִּבְגַלל  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַּכִּנְרֶאה,  ַהֶּזה? 

אֹותֹו ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִהְתַחֵּנן ְוֹלא ִהְקַׁשְבנּו ְלַתֲחנּוָניו. 



ָהַאְנְזִרּיּות ָהֲעֵבָרה ַהֲחמּוָרה

ָהַרְמָּב”י )בראשית פרק מב, פסוק כא( ּכֹוֵתב ָּדָבר ַמְפִחיד: ָחְׁשבּו ָלֶהם ָהַאְכְזִרּיּות ְלֹעֶנׁש 
ָּגדֹול יֹוֵתר ִמן ַהְּמִכיָרה, ִּכי ָהָיה ֲאִחיֶהם ְּבָׂשָרם ִמְתַחֵּנן ּוִמְתַנֵּפל ִלְפֵניֶהם ְוֹלא ְיַרֲחמּו 
ְוַהָּכתּוב ֹלא ִסֵּפר ֶזה ָׁשם - ֶזה ֹלא ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש ַּבְּפסּוִקים ַאְך ֵהם ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשִּנְתְּפסּו 

ַעל ָּכְך ֶׁשֹּלא ָׁשְמעּו ְלַתֲחנּוָניו. 

ֵמֵעיי ֶזה אֹוֵמר ַהְּספֹוְרנֹו )שם(, “ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו”: ְוֹלא ָׁשָמְענּו ְוָהִיינּו ַאְכָזִרִּיים ֶנֶגד 
ָאִחינּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲחַׁשְבנּוהּו ְלרֹוֵדף ָהָיה ָלנּו ְלַרֵחם ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו. ּוְכֶנֶגד ִמַּדת 

ַאְכְזִרּיּוֵתנּו ֶזה ָהִאיׁש ִמְתַאְכֵזר ֵאֵלינּו. 
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אֹותֹו,  ַלֲהֹרג  ָרצּו  ְוָלֵכן  רֹוֵדף  הּוא  ֶׁשּיֹוֵסף  ָחְׁשבּו  ֵהם  ַמְבִהיל,  ָּדָבר  ָּכאן  רֹוִאית 
ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד  ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו  "ְלכּו  ְּכֶׁשָאְמרּו  ַוֵּיֶׁשב  ְּבָפָרַׁשת  ֶזה  ֶאת  ָלַמְדנּו 
ֲעֵליֶהם  ָהָרע  ָלׁשֹון  ְמַסֵּפר  ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון  כ(  לז,  )בראשית  ֲאָכָלְתהּו"  ָרָעה  ַחָּיה  ְוָאַמְרנּו 
ְּכמֹו  ֵמִתים  ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם  ְלַהְקִּפיד  ָיכֹול  ַאַחת  ְּבִמָּלה  ְוַיֲעֹקב  ב(  לז,  )בראשית  ַלֲאִביֶהם 
בשיחה  )עיין  ִהיא  ֶׁשֹּזאת  ָיַדע  ְּכֶׁשֹּלא  ִּפיו  מֹוָצא  ִּבְגַלל  ַהֶּדֶרְך  ֵאם  ַעל  ֵמָתה  ֶׁשָרֵחל 
ָלנּו  ָהָיה  רֹוֵדף  ֶׁשל  ִּדין  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַלְמרֹות  ָאְמרּו,  ֲעַדִין  ֲאָבל  וישב(.  לפרשת  השבועית 

ָלנּו  ּוַמִּגיַע  ַאְכָזִרִּיים  ֲאַנְחנּו  לֹו  ִהְקַׁשְבנּו  ֶׁשֹּלא  ּוִבְגַלל  ֶׁשּלֹו,  ַלַּתֲחנּוִנים  ְלַהְקִׁשיב 
ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 

ְלַהְקִׁשיב לֹו, ְוֹלא ָּתִמיד  ָצִריְך  ְלֶעְזָרה  ֶׁשִּמְתַחֵּנן  ִמי  ִמֶּזה ֶׁשָּכל  ִלְלֹמד  ָלנּו  ַּכָּמה ֵיׁש 
ַהִפיַנְנִסי,  ַהּגּוָפִני,  ַהַּמָּצב  ִמָּלה,  מֹוִציא  ְוֹלא  ְלֶעְזָרה  זֹוֵעק  ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ְּבִמִּלים, 
ְוַעל  ַאְכְזִרּיּות!  זֹו  ִמְתַעֵּלם,  ְוָהָאָדם  ִמָּלה  ֵאינֹו אֹוֵמר  ַאְך הּוא  ְלֶעְזָרה  צֹוֵעק  ַהַּנְפִׁשי, 

ָהַאְכְזִרּיּות ַהּזֹו אֹוְמִרים ָהַאִחים: ַמִּגיַע ָלנּו ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 



ֹלא ַמְזִמיִנית ִלְׂשָמחֹות 

ֵיׁש ָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי )יא, יז( “ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד ְוֹעֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי” ַמה ֶּזה עֹוֵכר 
ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי? אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )בראשית רבתי פרשת ויגש עמוד 215, ובילקוט שמעוני פרשת 
ִׂשְמָחה  ֶׁשִהִּגיַע  ִמי  ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי:  ַרִּבי  ָאַמר  בהר רמז תרסה, וגם בילקוט משלי רמז תתקמ”ו( 

ְלָידֹו ְוֹלא ִּדֵּבק ְקרֹוָביו ִעּמֹו, ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות. ָמה ַּכָּוַנת ַהִּמְדָרׁש? ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִׂשְמָחה, 
ֲאָבל ֹלא ָהַלְך ְלַׁשֵּתף ֶאת ֻּכָּלם ְּבִׂשְמָחתֹו, ָלָּמה? ִלְפָעִמים הּוא אֹוֵמר: ֹלא ָׁשֶוה ְלַהְזִמין 
אֹוָתם, ֶזה נֹוֵתן ִלי ַרק ֵצ’ק ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ֶׁשֶקל ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ַח”י, ִאם ָהָיה נֹוֵתן ֶעֶׂשר 
ְּפָעִמים ֵמת יֹוֵתר טֹוב... ַרק ַהָּמָנה ִהיא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ֶׁשֶקל, ֹלא ָׁשֶוה ְלַהְזִמין אֹותֹו! ֶאת 
ַהֵּׁשִני ֲאִני ֹלא ַמְזִמין ִּכי הּוא ֹלא ִהְזִמין אֹוִתי ַלִּׂשְמָחה ֶׁשּלֹו, ַהְּׁשִליִׁשי ְסָתם ֹלא ָּבא ִלי 
ִלְראֹות אֹותֹו. אֹוֵמר ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי, ִמי ֶׁשִהִּגיַע ִׂשְמָחה ְלָידֹו ְוֹלא ִּדֵּבק ְקרֹוָביו ִעּמֹו, 

ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות. 



ְׂשָמחֹות ַּבַחִּיית

ַמִהי ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו? ְּבַפְׁשטּות ָּכל ְמֹאָרעֹות ַהִּׂשְמָחה ֶׁשַּבַחִּיים, ְּבִרית, ַּבר ִמְצָוה, ֲחֻתָּנה, 
ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ַהֵּלב.  ִׂשְמַחת  ֶׁשִהיא  ַאַחת  ִׂשְמָחה  ֵיׁש  ֲאָבל  ְוכּו’,  ֻהֶּלֶדת  יֹום 
ֵלב”. אֹוֵמר  ְמַׂשְּמֵחי  ְיָׁשִרים  “ִּפּקּוֵדי ה’  )יט, ט(  ַהְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ְּכתּוָבה  ְוִהיא  ְּביֹוֵתר 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך: ָאָדם ֶׁשָּבא ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרָתּה ְוַיְׁשרּוָתּה ֶזה עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּׂשְמָחה ַּבֵּלב.
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ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְׂשֵמִחים ֲאָבל ֲחֵסָרה ָלֶהם ִׂשְמַחת ַהֵּלב, ְוִאם ֵאין ְלָך ִׂשְמַחת ַהֵּלב ַאָּתה 
ְוֶזה ָהֹעֶמק ֶׁשל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ִמי ֶׁשִהִּגיַע ִׂשְמָחה  ֹלא ָיכֹול ָלבֹוא ּוְלִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים. 
ְלָידֹו - ִהִּגיַע ֵאֶליָך ְּדַבר ּתֹוָרה ָיֶפה, ָׁשַמְעָּת ִחּדּוׁש ְמַחֵּזק, ְוַאָּתה ׁשֹוֵמר אֹותֹו ְלַעְצְמָך, 
ַאָּתה ֹלא הֹוֵלְך ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוְלָהִפיץ ַהְלָאה ָוַהְלָאה, ַאָּתה ָׂשֵמַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ּוְבִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֲאָבל ַאָּתה אֹוֵמר: ֲעֹזב אֹוִתי, ָמה ֲאִני ָצִריְך ָלטּוס ְלָקָנָדה, ְלהֹונֹולּולּו, 
ְיַרֵחם ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות.  ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי ה’  ֲעֹזב ֵנֵׁשב ֹּפה ֹלא ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּגַע, אֹוֵמר ַרִּבי 
ְואֹוְמִרים ֲחַז”ל: ֵאין ָעִני ֶאָּלא ַּבַּדַעת )נדרים דף מא ע"א(, ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָהֲעִנּיּות ֶזה ָאָדם 
ֶׁשָעִני ַּבַּדַעת. ְוֶזה ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ַאָּתה ֹלא ִהְרֵּביָת ֶאת ַהַּדַעת ַלֲאָנִׁשים - ִיְקחּו ִמְּמָך 
ֶאת ַהַּדַעת. ֵמֵעין ֶזה ָאְמרּו ֲחַז”ל )סנהדרין דף צא ע"ב(, ָאַמר ַרב ֲחָנא ַּבר ִּביְזָנא ָאַמר 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲחִסיָדא: ָּכל ַהּמֹוֵנַע ֲהָלָכה ִמִּפי ַּתְלִמיד, ֲאִפּלּו ֻעָּבִרין ֶׁשִּבְמֵעי ִאּמֹו ְמַקְּלִלין 

אֹותֹו. ָׁשַמְעָּת ֲהָלָכה, ְּדַבר ּתֹוָרה, ְּתַלֵּמד ַהְלָאה.

ְוָלֵני ָאָדם ֶׁשִּמָּׁשַמִים ֵהִביאּו לֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוהּוא ָׂשַמח ָּבֶהם, ְוֵיׁש לֹו ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות 
ְלָהִפיץ ֹזאת ַהְלָאה ּוְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ִאם הּוא ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות, 

ִמָּׁשַמִים ִיְקחּו לֹו ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהֹּזאת. 



ֲעֵרבּות ֲהָדִדית

ַּבָּצפֹון  ַעְכָׁשו  ִהֵּנה  ְלֶעְזָרה.  זֹוֵעק  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהַּמָּצב  ֲאָנִׁשים  רֹוִאים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה 
ִהְתִחילּו ְלַגּלֹות ָּכל ִמיֵני ִמְנֲהרֹות ֵטרֹור, ִּגּלּו ֵאיֶזה ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ִמְנָהרֹות ְוֵהם חֹוְׁשִׁשים 
ֶׁשֵּיׁש ֲעָׂשרֹות ְואּוַלי ֵמאֹות ֶׁשל ִמְנָהרֹות ֶׁשֶּנְחָּפרֹות ִּביֵדי ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל יֹום יֹום. ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ָצִריְך ָלבֹוא ּוְלַלֵּמד אֹוָתנּו מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ַמה ֶּזה ַהֲחִפירֹות ָהֵאֶּלה? ָמה ֲאַנְחנּו ֹלא 
ְּבִלי  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְנָהרֹות  ֲעֵליֶהם ֶאת  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּתמֹוֵטט  ְלַהִּגיד  ָצִריְך  ְּבֵסֶדר? 
ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְצָטֵרְך ְלָעֵרב ָּבֶזה ֶאת ָּכל ַהָּצָבא, ּוְלהֹוִציא ִמְליֹוֵני ּדֹוָלִרים ֶׁשל ְּכָסִפים ְוֵחיל 
ַהַהְנָּדָסה ְוֵחיל ַהִּׁשְריֹון, ֹלא ָצִריְך ֶאת ֶזה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאָּתה ְּתמֹוֵטט ֶאת ֶזה ֲעֵליֶהם, 
ִּתָּׁשַבְרָנה”  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  “ַחְרָּבם  קֹוֵרס,  ְוַהֹּכל  ְקַטָּנה  ֲהִכי  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת 
)תהילים לז, טו(. ִהֵּנה ַעְכָׁשו ַּגם ְנִׂשיא ִמְצַרִים ִנְלָחם ַּבִּמְנָהרֹות ָהֵאֶּלה, ַּכָּמה עֹוֶלה לֹו 

ְלַהֲחִריב ִמְנָהָרה? ְׁשָקִלים ּבֹוְדִדים, הּוא לֹוֵקַח ִצּנֹור ָּגדֹול ּוְמַחֵּבר אֹותֹו ַלִּמְנָהָרה ּוְבִצּדֹו 
ַהֵּׁשִני ַלָּים, ּוֵמַהִּצּנֹור ַמְזִרים ַמִים ְלתֹוְך ַהִּמְנָהָרה ְוֻכָּלם ָׁשם טֹוְבִעים ּוֵמִתים, ַהֹּכל קֹוֵרס 
ְועֹוְבִרים ַלִּמְנָהָרה ַהָּבָאה. ַהְּיהּוִדים ַמְׁשִקיִעים ִמְליֹוִנים, ָּבִאים ִעם ְטַרְקטֹוִרים ּוַמּפֹות 

ְוָחְמֵרי ֶנֶפץ ְוכּו’, ְוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִעם ִצּנֹור ַמִים...
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”ְוָנַתִּתי ָׁשלֹות ָּבָאֶרץ”

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהִּגיד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּגם ִצּנֹור ַמִים ַאָּתה ֹלא ָצִריְך, ֵאיְך ָאַמר 
רבה  )איכה  ִּבְׁשִביִלי  ִּתָּלֵחם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוַאָּתה  ִליֹׁשן  ֵאֵלְך  ֲאִני  ַהֶּמֶלְך,  ִחְזִקָּיה 
פתיחתות אות ל( ָלָּמה? ִּכי ֲאִני ִקַּיְמִּתי ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך, ִקַּיְמִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת "ִאם 

ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם" 
ְּבַבָּקָׁשה  ִלְׁשֹּבר ֶאת ָהֹראׁש,  ָצִריְך  ֲאִני ֹלא  ֶזה,  ִקַּיְמִּתי ֶאת  ֲאִני  ְוִאם  )ויקרא כו א - ו(, 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּתֲעֹבד ַעל ֶזה ַאָּתה, ֵאיְך? ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע, ֶזה ֹלא ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי!. 

ַהֹּזאת  ָהִעיר  ֶאל  "ְוַגּנֹוִתי  ְלִחְזִקָּיה  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשָהָיה,  ַמה  ֶזה  ְוָאֵני 
ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי" )מלכים ב יט, לד(, ְוַהּסֹוף ָידּוַע ּוְמֹבָאר ַּבָּכתּוב "ַוְיִהי 
ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה' ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו 

ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים )שם פסוק לה. ועיין בסנהדרין דף צה ע"א(.

ְּכֶׁשַהָּצפֹון  ִמְלָחָמה  ְּבֵעת  ֶזה  ִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ָצרֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַמָּצב  רֹוִאים  ּוְנֶׁשֲאַנְחנּו 
ּבֹוֵער ַוֲאָנִׁשים ְלחּוִצים, ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא ֹלא ְלִהְתַעֵּלם ֵמַהַּתֲחנּוִנים ֶׁשָּלֶהם, ֲאִפּלּו 
ֶׁשֵהם ֹלא ְמַדְּבִרים, ֵהם צֹוֲעִקים אּוַלי ְלֶעְזָרה ַּגְׁשִמית, ִפיִזית, ֲאָבל ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא 
ְלָהִביא ָלֶהם ַּגם ֵּכִלים רּוָחִנִּיים ֶׁשֵּיְדעּו ֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּבָעָיה ַהֹּזאת, ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה 
ַעל  ִהְתַאְכַזְרנּו  ֲאַנְחנּו  ָאְמרּו:  ֶׁשָהַאִחים  ּוְכמֹו  ַאְכָזִרי",  ְׁשֵארֹו  "ֹעֵכר  ִּבְבִחיַנת  ָחִליָלה 
יֹוֵסף, ּוְכֶׁשהּוא ִהְתַחֵּנן ְוָצַעק ּוָבָכה ָאַמְרנּו לֹו: “ֶׁשֶקט, ַאָּתה ַמְפִריַע ָלנּו”, ָּכְך ַמִּגיַע ָלנּו 

ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 

ְואֹוֵמר ָהַרְמָּב”ן: ַהֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשל ָהַאְכְזִרּיּות ֶׁשַאָּתה ִמְתַעֵּלם ֵמָאָדם ֶׁשּבֹוֶכה ְלָך, הּוא 
ְּבַעְצמֹו. ּוְכֶׁשָאָדם ִמְתַעֵּלם ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ְיהּוִדי ֶׁשְּמַחֵּלל  ַהְּמִכיָרה  יֹוֵתר ָּגרּוַע ֵמֵחְטא 
ַׁשָּבת ְוה’ ְיַרֵחם ַהַּמָּצב ֶׁשּלֹו ַּבָּׁשַמִים ֹלא ִיְהֶיה ַמְזִהיר, ְוהּוא ְּבָכל ֹזאת ִמְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו, 
ְוַהְּנָׁשָמה ֶׁשל אֹותֹו ְיהּוִדי זֹוֶעֶקת ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים “ַּתִּציל אֹוִתי”, ְוהּוא ִמְתַעֵּלם ְואֹוֵמר: 
ָמה ִאְכַּפת ִלי, הּוא ֹלא ָּפָנה ֵאַלי ְוֹלא ִּדֵּבר ִאִּתי, ֶזה ִנְקָרא "ֹעֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי” ֶׁשֲהֵרי 
ֹּבא  ִּתְׁשַמע,  ְּתַנֶּסה,  ִּדיְסק ֶׁשל ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה, ּבֹוא  ּוְלַהִּגיד לֹו “ַקח  ָלבֹוא  ָיכֹול  ַאָּתה 
ָנִעים  ִּכי ֹלא  ֲאָבל ֹלא עֹוֶׂשה  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ַּבַּבִית”.  ֶאְצְלָך  ִׁשעּור ּתֹוָרה  ַנֲעֶׂשה 
ְלָך. ְוִאם ָהיּו ְמַׁשְּלִמים ְלָך ַעל ֶזה 150 ּדֹוָלר ְלָׁשָעה ָהָיה ִנְהָיה ְלָך ְקָצת יֹוֵתר ָנִעים... 
ְוָהִייָת עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, ּוִבְׁשִביל ְּכבֹוד ה’, ְוַהָּצַלת ִנְׁשַמת אֹותֹו ְיהּוִדי ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ֶאת 

ֶזה? 
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ַהֹּמַח  ֶאת  ָלֶהם  ּוְמַבְלֵּבל  ַלֲאָנִׁשים  ִמְתַקֵּׁשר  הּוא  ְרָכִבים.  ְּבִׁשּוּוק  ֶׁשעֹוֵבד  ֶאָחד  ֵיׁש 
ֶׁשְּיַׁשְדְרגּו ֶאת ָהֶרֶכב ֶׁשָּלֶהם, הּוא ְמַקֵּבל ַמְׂשֹּכֶרת ֶׁשל ְׁשֹלִׁשים אֹו ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ְלָׁשָעה 
ּוִמְתַקֵּׁשר ַלֲאָנִׁשים ּוְמַבְלֵּבל ָלֶהם ֶאת ַהֹּמַח, ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים לֹו: “נּוְדִניק, ַּתֲעֹזב אֹוִתי, 
ֵאין ִלי ֶרֶכב, ֵאין ִלי ִרָּׁשיֹון”, ְוִאם הּוא ְמַׁשֵּוק טֹוב הּוא ְמַנֶּסה ׁשּוב ָוׁשּוב. “אּוַלי ַּתֲעֶׂשה 
ֶׁשָּלנּו”  ָהֶרֶכב  ֶאת  ִלְקנֹות  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ִרָּׁשיֹון  ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ְלָך  ֶאֱעֹזר  ֲאִני  ּבֹוא  ִרָּׁשיֹון, 

ְמַבְלֵּבל ֶאת ַהֹּמַח ַּכהֹוֵגן ִּבְׁשִביל ְׁשֹלִׁשים ֶׁשֶקל.

ִהִּגיַע ֵאַלי ַּפַעם ַאַחת ְיהּוִדי ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא ֶׁשעֹוֵבד ַּבִּלְׁשָּכה ַהֶּמְרָּכִזית ִלְסָטִטיְסִטיָקה, 
ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ִמַּטַעם ַהֶּמְמָׁשָלה ַחָּיִבים ְלַׁשֵּתף ִאָּתם ְּפֻעָּלה. ְוהּוא ִנְׁשַלח ִמַּטֲעָמם ִלְבֹּדק 
ַלֲעֹבר  ָצִריְך  ָהָיה  הּוא  ָלֲעבֹוָדה  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשהּוא  ִלְפֵני  ַּכִּנְרֶאה  ֶׁשָּלנּו.  ַהֶחְׁשּבֹונֹות  ֶאת 
ִמְבָחן ַהִאם הּוא נּוְדִניק ֲאִמִּתי אֹו ֹלא? ִּכי ַאף ֶאָחד ֹלא אֹוֵהב ֶׁשִּנְכָנִסים לֹו ַלְּנָׁשָמה. 
ְוֶזה ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו, ְלִהָּכֵנס ַלְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ְוָלַדַעת ַּכָּמה ַאָּתה ְמַׁשֵּלם ַעל ָּכל ָּדָבר, ָמה 
ָּדִתי  ָאָדם  ַלַּבִית  ֵאַלי  ָׁשְלחּו  ְּבֹחֶדׁש?  ַאָּתה אֹוֵכל  ַּכָּמה  ַאָּתה קֹוֶנה?  ָמה  ַאָּתה עֹוֶׂשה, 
ֶׁשַּיֲחֹקר ְוִיְׁשַאל אֹוִתי ְוכּו’. ָאַמְרִּתי לֹו: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַעְכָׁשו, ֲאִני ָצִריְך ָלֵצאת”. הּוא 
אֹוֵמר ִלי: “ֵאין ְּבָעָיה, ֲאִני ָאבֹוא ִאְּתָך ְלָאן ֶׁשַאָּתה ָצִריְך”. ָאַמְרִּתי לֹו: “ֲאִני הֹוֵלְך ְלֵבית 
ַהְּתִפָּלה”.  ֶאת  ֶׁשִּתְגֹמר  ַעד  ָׁשם  ְלָך  ֲאַחֶּכה  “ֲאִני  ִלי:  ְוהּוא אֹוֵמר  ְלִהְתַּפֵּלל”.  ַהְּכֶנֶסת 
ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ‘ֲאִני ַאֲאִריְך ַּבְּתִפָּלה ְוֶאֱעֶׂשה ַּכָּונֹות, אּוַלי הּוא ִיְתָיֵאׁש’. ִמֵּדי ַּפַעם ֲאִני 
ֵמִציץ ַוֲאִני רֹוֶאה ֶׁשהּוא ִנְׁשָאר עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו ֹלא ְלַפְסֵפס אֹוִתי. ְּכֶׁשּסֹוף סֹוף ָיָצאִתי 
ֲאִני  ַעְכָׁשו  “ֹלא,  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ְיכֹוִלים?”,  ֲאַנְחנּו  “ַעְכָׁשו  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל  הּוא  ֵמַהְּתִפָּלה, 
ֶאֱחֹזר  ֲאִני  ְּבָעָיה,  “ֵאין  ְוַהְיָלִדים!”.  ָהַרָּבִנית  ִאְׁשִּתי  ִעם  ִלְהיֹות  ַהַּבְיָתה,  ַלֲחֹזר  ָצִריְך 
ִאְּתָך ַלַּבִית” . ָאַמְרִּתי לֹו: “ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ׁשּוב ֶאְצָטֵרְך ָלֵצאת”. ָמה הּוא אֹוֵמר ִלי: “ֹלא 

נֹוָרא, ֲאִני ִאְּתָך ָּכל ַהּיֹום...”

ָאָדם  ַלֶּבן  ִנְטָּפל  ֶסֶקר, הּוא  ַהּבֹוִסים ֶׁשּלֹו ֶׁשעֹוִׂשים  ִּבְׁשִביל  ֶזה הּוא עֹוֶׂשה  ָּכל  ֶאת 
ֲחִמִּׁשים  ַמְקִסימּום  ִּבְׁשִביל  ְנִעיִמים,  ֹלא  ְלַמָּצִבים  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִניס  אֹותֹו,  ְמַׁשֵּגַע 
נּוְדִניק  ָּכֶזה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ִאם  ָּגדֹול,  מּוָסר  ִמֶּמּנּו  ָלַמְדִּתי  ֲאָבל  ְלָׁשָעה.  ֶׁשֶקל 
ִנְכָנִעים ְועֹוִׂשים ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ָלָמה  ִּבְׁשִביל ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ְלָׁשָעה ּוַבּסֹוף ֲאָנִׁשים 
ְּבִמְצָוה  ְלָפחֹות  ָהַרִּבים  ֶאת  ְלַזּכֹות  ִּבְׁשִביל  נּוְדִניִקים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֹלא  ֲאַנְחנּו 
ַמְבִטיָחה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוְכמֹו  ַּבְּבִריאּות,  ַּבִּבָּטחֹון,  ְּבָעיֹות  ַהְרֵּבה  ָלנּו  ַיֲחֹסְך  ֶזה  ַאַחת? 

ִּבְמֹפָרׁש.  ָלנּו 
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ֵיׁש ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים ֶׁשּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ‘ַאֵתִאיְסִטים’, ֵהם ֹלא ַמֲאִמיִנים ַּבּתֹוָרה, ֹלא 
ַמֲאִמיִנים ִּבְכלּום. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְלָך ִּתְבֹּדק ֶאת ַהַהְבָטחֹות, ִאם ִּתְׁשְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה 
ְוָהָיה  ֶׁשָּׁשְמרּו  ְּתקּופֹות  ָהיּו  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ָּבָאֶרץ".  ָׁשלֹום  "ְוָנַתִּתי 
ָׁשלֹום, ּוְכֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ִהִּגיעּו ְּבָעיֹות )עיין שופטים ב, יא – יד. ושם ג, ז – יב, ושם ד, א, ושם ו, 
א, ושם י, ו - ז, ושם יג, א ועוד(. ִאם ֲאַנְחנּו ִנְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְוֹלא ִיְהֶיה ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ, 

ֹזאת ִּתְהֶיה הֹוָכָחה מֹוֶחֶצת ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה ְּבָכל ְּתקּוַפת ַהִהְסטֹוְרָיה הֹוִכיָחה ֶאת 
ֲאִמּתּוָתּה ְוִקּיּום ַהְבָטחֹוֶתיָה. 



ָלָּמה ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָאה ְּבֵתיָמי?

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ְׁשֹלֹמה ֹקַרח ַזַצ”ל, הּוא ָהָיה ָהַרב ֶׁשל ְּבֵני ְּבַרק, ִסּפּור ָיֶפה: ַּבּׁשֹוָאה 
ַהּנֹוָרָאה הּוא ָהָיה ְּבֵתיָמן ְוִהִּגיַע ָׁשִליַח ֵמִהיְטֶלר ִּבְמֻיָחד ָלִאיָמאם )מלך( ֶׁשל ֵּתיָמן ְּכֵדי 
ֶׁשַהֶּמֶלְך  ָּכָכה  ְּבֶגְרַמְנָיה  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהם  ּוְכמֹו  ַּבְּיהּוִדים,  ְּפָרעֹות  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש 
ְמֻסָּדר,  ִּבְקִפיָדה,  ָלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ִהִּגיַע  ַהֶּגְרָמִני  ַהָּׁשִליַח  ְּבַאְרצֹו.  ַּבֵּתיָמִנים  ַיֲעֶׂשה 
ֵּתיָמן  ְלֶמֶלְך  ִנְכַנס  ּוְכֶׁשהּוא  ִמְתַלְּבִׁשים.  ָהיּו  ֶׁשַהֶּגְרָמִנים  ְּכמֹו  ְמֻחָּיט,  ָקצּוץ,  ָזָקן 
ְוִהְתִחיל לֹוַמר לֹו ֶאת ַהִּפְתרֹון ַהּסֹוִפי ֶׁשל ִהיְטֶלר ַעל ַהְּיהּוִדים, ָאַמר לֹו ֶמֶלְך ֵּתיָמן: 
“ַּתְקִׁשיב ִלי טֹוב, ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבֵאירֹוָּפה ֹלא ְמַעְנֵין אֹוִתי ְוֹלא ָקׁשּור ֵאַלי. ֵּכיָון 
ֶׁשָהֵאירֹוֵּפִאים ַהּנֹוְצִרים ּכֹוְפִרים ְוַגם ְיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה ּכֹוְפִרים ָלֵכן ֶחֶרב אֹוֶכֶלת ֶחֶרב. 
ֶמֶלְך  ַהּגֹוי,  ָהִאיָמאם  ָּבֶהם”.  ָלַגַעת  ְוָאסּור  ַצִּדיִקים  ְיהּוִדים  ֵהם  ֶאְצִלי  ַהְּיהּוִדים  ֲאָבל 
ֵּתיָמן, ֶׁשֹּלא ָהָיה אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל, ָּכָכה ָאַמר. ַסָּבא ֶׁשל ָהַרב ְׁשֹלֹמה ֹקַרח ָהָיה ָהַרב ָׁשם 
ְּבֵתיָמן, ְוִהִּגיַע ַלֶּמֶלְך ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ֶמה ָעִניָת ַלָּׁשִליַח ַהֶּגְרָמִני?” ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת 
ְּתׁשּוָבתֹו. ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב: “ָלָּמה ָעִניָת לֹו ָּכָכה?” ָעָנה לֹו ַהֶּמֶלְך: “ָרִאיִתי ֶׁשהּוא נֹוֵגַע 
ַּבָּזָקן, ְוָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ִאם הּוא ַמְׁשִחית ֵחֶלק ֱאֹלִהי ֶׁשּבֹו הּוא ֹלא ֶּבְנָאָדם, ַוֲאִני ֲאִפּלּו 

ֹלא ַמְקִׁשיב לֹו”.

ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּנְכְנָסה ַמְחָׁשָבה ְקדֹוָׁשה ֶׁשָּכזֹו ַלֶּמֶלְך ַהּגֹוי, ִמי ִהְכִניס לֹו ֶאת ֶזה 
ָלֹראׁש? ִּפְתאֹום ְלַהְקִּפיד ַעל ָזָקן? ֵאיֹפה ַהִּׂשְנַאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהְיָתה לֹו ֶנֶעְלָמה ִּפְתאֹום? 
ַהִּׂשְנָאה ְמַקְלֶקֶלת ֶאת ַהּׁשּוָרה )מדרש אגדה בובר פרשת בשלח פרק יד אות ה(, “ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום 

ָּבָאֶרץ” ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים. 





ִמַּדת ָהַאְנְזִרּיּות

96

ֶעְזָרה רּוָחִנית ְוַגְׁשִמית

ַנְחֹזר ֶאל ַהִחּיּוב ֶׁשָּפַתְחנּו ְוָאַמְרנּו ֶׁשַחָּיִבים ַלֲעֹזר ְלִמי ֶׁשּצֹוֵעק ְלֶעְזָרה, ְוַגם ִאם הּוא 
ֹלא צֹוֵעק, ֲאָבל ַמָּצבֹו ְמַחֵּיב ֶעְזָרה ִמָּיִדית, ַחָּיִבים ָלבֹוא ְוַלֲעֹזר לֹו. 

ְלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשאֹוֲהִבים ַלֲעֹזר ַרק ְּבִמְקִרים ְטָראִגִּיים, ֵהם ּתֹוְרִמים ְלַאְלָמנֹות 
ֲאָבל  ֶחְלָקם.  ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵריֶהם  ְמֹאד,  ָחׁשּוב  ֶזה  נֹוָראֹות,  ַמֲחלֹות  ְּתֻאּנֹות,  ִויתֹוִמים, 
ְלַחֵּזק אֹותֹו, ְלעֹוֵדד אֹותֹו  ְלָאָדם ָלבֹוא  ְּביֹום  ְלַהְקִּדיׁש ָחֵמׁש ַּדּקֹות  ַהִאם ַאָּתה מּוָכן 
ְוִלְתֹמְך ּבֹו? ָּכל יֹום ָחֵמׁש, ֶעֶׂשר ַּדּקֹות, ֲחִצי ָׁשָעה, ָׁשָעה, ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. ֲאָנִׁשים 
ִמְתַחְּמִקים ִמֶּזה: “ֲעֹזב אֹוִתי, ֵאין ִלי ְזַמן ְלַעְצִמי ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֲאִני ַאְׁשִקיַע ַּבֲאֵחִרים?”. 
ָלַמְדנּו ֶׁשֶּזה ָעֹון ָחמּור יֹוֵתר ִמְּסַתם ָעֹון ָרִגיל, ִּכי ֶזה ָעֹון ֶׁשל ַאְכְזִרּיּות, ָּכאן ַאָּתה ְּכָבר 
ְּבִעְנָיִנים  ָוֹחֶמר  ַקל  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶּבן  ָוֹחֶמר  ַקל  ֶׁשָאַמְרנּו  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ַעל  ִמְתַאְכֵזר 
)עיין  ְמֻׁשּנֹות  ִמיתֹות  ֶׁשָעְנָׁשם  אֹו  ְלֵגיִהּנֹם,  ֶׁשִּדיָנם  ֲאָנִׁשים  רֹוֶאה  ְּכֶׁשַאָּתה  רּוָחִנִּיים, 
כתובות דף ל ע”ב, וסוטה דף ח ע”ב וסנהדרין דף לז ע”ב(, ַאָּתה רֹוֶאה ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא 

ֶׁשִּדיָנם ִלְסִקיָלה )במדבר טו, לה(, ְוַאָּתה ֹלא ְמַנֶּסה ְלַהִּציל אֹוָתם. ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות ָלבֹוא 
ַהְרֵּבה ּבּורּות,  ֵיׁש  ֶאָּלא  ּוְרָׁשִעים  ַהְרֵּבה ּכֹוְפִרים  ֵאין  ֶׁשַהּיֹום  ּוִבְפָרט  ּוְלַהִּציל אֹוָתם. 

ֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים, חֹוְׁשִבים ֶׁשֵאין ְּבָעָיה ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ְוַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות. 



ַּדַּקת ְּתִפִּליי

ְּתִפִּלין,  ְלַהִּניַח  ָאָדם ֶׁשֹּלא מּוָכן  ִלי: ֵיׁש ָּכאן  ְוָאְמרּו  ְּבֵאיֶזה ָמקֹום  ִמְּזַמן  ֹלא  ָהִייִתי 
ַּכָּמה ֶׁשְּמַדְּבִרים ִאּתֹו ֹלא עֹוֵזר. ָקָראִתי לֹו, ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: “ָלָמה ַאָּתה ֹלא מּוָכן ְלַהִּניַח 
ְּתִפִּלין? ַּדָּקה ְּביֹום ֵיׁש ְלָך? ַּדָּקה ְמֻיֶּתֶרת? ַּדָּקה ַאַחת ְּביֹום ְּבִלי ַלֲעׂשֹות ְּכלּום ַאָּתה 
מּוָכן? ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֶאת ַהְּצִפיָרה ְּביֹום ַהּׁשֹוָאה, ֹלא עֹוִׂשים ְּכלּום ְּבֶמֶׁשְך ַּדָּקה”. הּוא ָאַמר 
ִלי: “ֵּכן, ַּדָּקה ְּביֹום ֲאִני מּוָכן”. ָאַמְרִּתי לֹו: “ַּבַּדָּקה ַהֹּזאת ַּתִּניַח ְּתִפִּלין”. ִהְסַּבְרִּתי לֹו 
ַּכָּמה ֶזה ָחׁשּוב, הּוא אֹוֵמר ִלי ַעל ַהָּמקֹום: “ֲאִני מּוָכן, ַרק ָּתִביא ִלי ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּיַלֵּמד 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם ּפֹוְׁשֵעי  ְּתִפִּלין  ַמַּנח  ְּדָלא  ִמַּקְרַקְפָּתא  ִהַּצְלנּו אֹותֹו  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך  אֹוִתי”. 

ְּבגּוָפם, ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּתקּוָמה )ראש השנה דף יז ע"א(.

ּוִמי ֶׁשִּמְתַעֵּלם ֵמאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים, ָעָליו ֶנֱאַמר "ְוֹעֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי", ַמה ֶּזה "ְׁשֵארֹו”? 
ֵיׁש ְלָך ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ִּכְבָיכֹול ַהְּׁשָיִרים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִנְמָצִאים ַּבֵּׁשֶפל ָהֱאנֹוִׁשי, 
ַאף ֶאָחד ֹלא רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאָּתם, ְוַאָּתה הֹוֵלְך ּוֵמִרים אֹוָתם ֵמַאְׁשַּפּתֹות, “מֹוִציא ָיָקר 

ִמּזֹוֵלל” )ירמיה טו, יט(. 





ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ

97

ַמֲחִטיֵאי ָהַרִּבית

ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ָחמּור ְמאֹד, ֶׁשְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות ָהָיה ֶאָחד ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַקֵּבל ַּכָּמה ַּבֲעֵלי 
ֶנֱאַמר "ֹעֵכר ְׁשֵארֹו  ָעָליו  ַאְכָזִרי,  ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, הּוא  ְּתׁשּוָבה. הּוא עֹוֵכר ֶאת אֹוָתם 
ֹלא  ַרֵּבנּו,  ִמֹּמֶׁשה  ֹלא  ִמִּמְצֹות,  ֹלא  ֵמַהּתֹוָרה,  ְוֹלא  ֵמה’  ֹלא  לֹו  ִאְכַּפת  ֹלא  ַאְכָזִרי”, 
ֵמַהָּמִׁשיַח ְוֹלא ִמְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל. הּוא ַּגם ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִאם הּוא ָהָיה אֹוֵהב הּוא ָהָיה 
ֶזה  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַלֲחָזָרה  ְּתׁשּוָבה  ְלַבֲעֵלי  ֶׁשִּמְתַנֵּגד  ָאָדם  ָּכל  ַׁשַחת.  ֵמֶרֶדת  אֹוָתם  ַמִּציל 
ָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ִלְראֹות ְּפֵני ָמִׁשיַח, ֶׁשֵּכן ָּכל ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה ַּבֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה )יומא דף 
פו ע"ב( ְוהּוא ַמְפִריַע ְלֶזה. ַהָּמִׁשיַח ָיבֹוא ְוַיִּגיד לֹו: “ַאָּתה ֹקֶדם ֹּכל ָצִריְך ָלמּות, ָלָּמה? 

ִּבְגָלְלָך ֲאִני ִהְמַׁשְכִּתי ִלְסֹּבל ְנָגִעים ּוַמְכאֹוִבים, ְוֹלא ַרק ֲאִני ֶאָּלא ָּכל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל”. 
ִּכי ֲהֵרי ַהָּמִׁשיַח סֹוֵבל ַּבֲעֹונֹוֵתינּו )ישעיה נג, ה ובילקוט שמעוני ישעיה רמז תצט(. ְוהּוא ָּגַרם 
ַלֲאִריכּות ַהָּגלּות ְוַהָּצרֹות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ּוֵמֵעין ֶזה ָאְמרּו ֲחַז”ל )יומא דף פז ע”א( ֶׁשָּכל 
ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ְמַסְּפִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה הּוא ְּבַגן ֵעֶדן 
ְוַתְלִמיָדיו ְּבֵגיִהּנֹם. ֵּכן ַהָּדָבר ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה, הּוא ֹלא ִיְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ָּגַרם 

ְלַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְזּכּו ַלְּגֻאָּלה. 

ְוֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה “ְוֹעֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי”, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם ִמְתַחֶּנֶנת ֶׁשּיֹוִציאּו 
אֹוָתּה ֵמַאְׁשַּפּתֹות, ּתֹוִציא אֹוִתי ֵמַהֶּכֶלא, ּתֹוִציִאי אֹוִתי ִמִּטיט ַהָּיֵון ּוִמֵּגיִהּנֹם. ָּכל יֹום 
הּוא ׂשֹוֵרף ֶאת ָהֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ֶׁשּלֹו, ׂשֹוֵרף ֶאת ַהִּמְצֹות, ׂשֹוֵרף ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, 
ְוַהְּנָׁשָמה צֹוֶעֶקת ּוִמְתַחֶּנֶנת ְוַאָּתה ִמְתַאְכֵזר ֵאֶליָה, ְּכֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת 
ַאָּתה ָצִריְך ְלַדְמֵין ֶׁשָהָאָדם ַהֶּזה ִנְמָצא ַעְכָׁשו ְּבתֹוְך ֵאׁש ַחָּיה ְוהּוא ִנְׂשָרף ַלָּמֶות, ּוְבָיְדָך 
ְלהֹוִציאֹו ִמָּׁשם. ַאָּתה ָיכֹול ַרק ְלהֹוִׁשיט לֹו ֶאת ַהָּיד ּוְלהֹוִציא אֹותֹו ִמָּׁשם. ְוַהֵּתאּור ַהֶּזה 
הּוא ֲעַדִין ֹלא ֲאִמִּתי ְלָעְנֵׁשי ַהֵּגיִהּנֹם, ֶׁשֵּכן ָאָדם ֶׁשֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ָלַדַעת ַמה ֶּזה ֵּגיִהּנֹם 
ֶׁשַּיְתִחיל ִלְלֹמד ְקָצת ַעל ֶזה. ֲחַז”ל אֹוְמִרים )ברכות דף נז ע”ב( ֶׁשֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם ַחָּמה ִּפי 
ִׁשִּׁשים ֵמָהֵאׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוֵיׁש עֹוד ַהְרֵּבה ְזָועֹות ַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשֹּלא ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיָרם 
ִמְסֵּכן  הּוא  ֶׁשחֹוֵטא  ַהֶּזה  ְוָהָאָדם   .)92 עמוד  גיהנם  עדן;  גן  אייזנשטיין  המדרשים  אוצר  )עיין 

ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַרֵחם ָעָליו ְוֹלא ִיֵּתן לֹו ֵּגיִהּנֹם ִּכי הּוא ִּתינֹוק 
ֶׁשִּנְׁשָּבה ֶּבֱאֶמת ְוהּוא ֹלא ָיַדע )עיין ברמב"ם הלכות שגגות פרק ב הלכה ו, ובהלכות ממרים פרק 
ג הלכה ג(, ֲאָבל אֹותֹו ַרב ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַלֵּמד אֹותֹו ְוֹלא ִלֵּמד, הּוא ֶזה ֶׁשִּיָּכֵנס ִּבְמקֹומֹו, 

ַאָּתה ֲהֵרי ָיֹכְלָּת ְלַהִּגיד לֹו, ְלַהִּציל אֹותֹו, ָלָּמה ֹלא ָאַמְרָּת? ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְמחֹות ְוֹלא מֹוֶחה 
ִנְתָּפס ְּבאֹותֹו ָעוֹן )עבודה זרה דף יח ע"א(, ַמה ַּתִּגיד, ָּפַחְדִּתי ִמֶּמּנּו? ֹלא ָהָיה ִלי ָנִעים, 

ֲאָבל ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּתרּומֹות ֹלא ָּפַחְדָּת, ָהָיה ְלָך ָנִעים!!! 





ִמַּדת ָהַאְנְזִרּיּות

98

ִמְצַות ַהּתֹוֵנָחה 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתַחְּמִקים ִמִּמְצַות ַהּתֹוֵכָחה )ָּכַתְבנּו ַעל ֶזה ֻקְנְטֵרס ָׁשֵלם ְלהֹוִכיַח ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון(. 
ַהּיֹום  ָמה?  ַרק  ֲאָנִׁשים,  ְלהֹוִכיַח  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ֶׁשַהּיֹום  ֶׁשָאַמר  ַזַצ”ל  קֹוְטֶלר  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ֻּדְגָמא  ְמַלֵּמד  ָיֶפה הּוא  ִמְתַנֵהג  ְּכֶׁשָאָדם  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ַּבִהְתַנֲהגּות  ִהיא  ַהּתֹוֵכָחה  צּוַרת 
ָלֲאֵחִרים )משנת רבי אהרן ח"א עמוד רנב אות ט(. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָלבֹוא ּוְלַהִּגיד ָלֶהם ָמה ַהּתֹוָרה 
אֹוֶמֶרת, ְוֶׁשַחָּיִבים ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת זֹו ֹלא ּתֹוֵכָחה, ֹזאת ַהָּצַלת ְנָפׁשֹות. ִאם ָּבא ַרב ְוקֹוֵרא 
ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶאת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה "ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת", הּוא ֹלא מֹוִכיַח ֶאָּלא הּוא ֵמִאיר 
ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך, ּוַמְרֶאה ָלֶהם ֶׁשֵהם ָּפׁשּוט ֹלא יֹוְדִעים ֶאת ַהֹחֶמר ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ַעל ָאָדם 
ָּכֶזה ֶנֱאַמר "ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד" )משלי יא, יז(, ֶזה ִאיׁש ֶחֶסד ֲאִמִּתי, ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְזֶּכה 

ִלְחיֹות ְּבֶחְלָקם ֶׁשל אֹוָתם ְמַזֵּכי ָהַרִּבים.

ַהֵּׁשת ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלָהִאיר ַהְלָאה ָוַהְלָאה ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ּוְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ָאֵמן 
ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש
ַמֲעַלת ַהִּיּסּוִרית ְותֹוַעְלָּתת

ִהְתַעְּללּות יֹוֵסף ְּבֶאָחיו

ַאַחד ָהַרְעיֹונֹות ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּצִריְך ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו ַּבָּפָרָׁשה ַהּזֹו, ִאם ָנִׂשים ֵלב, ִנְרֶאה 
ֶׁשְּבֶעֶצם יֹוֵסף ִּכְבָיכֹול ִמְתַעֵּלל ְּבֶאָחיו: ָּבא ּוַמְחִּביא ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף )בראשית מב, כה(, 
ָׂשם ֶאת ִׁשְמעֹון ְּבֵבית ַהֹּסַהר )שם מב, כד(, הּוא ְמַבֵּקׁש ְלָהִביא ֶאת ִּבְנָיִמין )בראשית מב, 
ַהַחִּיים  ָהאֹור  ַהֶּזה?  ַהָּבָלָגן  ָּכל  ָלָּמה  ַהָּגִביַע ֶׁשּלֹו )שם מד, ב(,  ֶאת  ֶאְצָלם  ַמְחִּביא  טו(, 
ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרַׁשת ִמֵּקץ )בראשית פרק נד פסוק א – ב( ְמָבֵאר, ֶׁשָּכל ֶזה ָהָיה ִמַּכָּמה ִסּבֹות, 

ְוַאַחת ֵמַהִּסּבֹות ִּבְׁשִביל ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹן ַהְּמִכיָרה.



ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלנּות

)אייזנשטיין מדרש עשרת  ַהִּמְדָרִׁשים  ְּבאֹוַצר  ִמַּמה ֶּׁשּמּוָבא  ְּגדֹוָלה,  ְׁשֵאָלה  ֵיׁש  ֶזה  ְוַעל 
ֶׁשִהִּגיַע  ְוָהָיה לֹוֵמד ַעד  ִלְלֹמד ֶאת ַהּתֹוָרה,  ִהְתִחיל  ֶׁשַהֵּקיָסר ֶׁשל רֹוִמי  הרוגי מלכות(, 

ִל"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם ְוכּו’ ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו" )שמות כא, טז(, ִמָּיד 
ָּבאּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַחְכֵמי  ֲעָׂשָרה  ֵאָליו  ּוְלָהִביא  ְּבַנֲעַלִים  ֶׁשּלֹו  ָהַאְרמֹון  ֶאת  ְלַמֹּלאות  ִצָּוה 
ְלָפָניו ְוהֹוִׁשיָבם ְּבָקֶתְדָראֹות ֶׁשל ָזָהב. ָאַמר ָלֶהם: “ֹעֶמק ַהִּדין ֵיׁש ִלי ִלְׁשֹאל ִמֶּכם” – ֵיׁש 
ִלי ְׁשֵאָלה ְּבִלּמּוד ְוַתֲענּו ִלי ֶאת ָהֱאֶמת, “ִמי ֶׁשָּגַנב ִאיׁש ֵמֶאָחיו ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמָהָעם 
ֶׁשּלֹו, ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו ַמה ִּדינֹו?” ָאְמרּו לֹו: “מֹות יּוָמת”, ָאַמר ָלֶהם: “ִאם ֵּכן, ַאֶּתם 
ֲעָׂשָרה ֲחָכִמים ְוַאֶּתם ַחָּיִבים ִמיָתה ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף. ְוִאם ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ָהיּו ַּבַחִּיים 
ָהִייִתי ָּדן ְוהֹוֵרג אֹוָתם, ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם ַּבַחִּיים, ָאז ַאֶּתם ִּתְּׂשאּו ֲעוֹן ֲאבֹוֵתיֶכם”, ָאְמרּו 
לֹו: “ֵּתן ָלנּו ְזַמן, ְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ִאם ִנְמָצא ְזכּות ְּבַעְצֵמנּו מּוָטב, ְוִאם ָלאו ֲעֵׂשה ָּבנּו ַמה 

ֶּׁשַּתְחֹּפץ” – ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה. ְוִנְתַרָּצה ָלֶהם ְלָדָבר ֶזה. 

ָיְצאּו ִמְּלָפָניו ְוָהְלכּו ְלַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשַּיְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ַהָּגדֹול - ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש, 
ְוַיֲעֶלה ָלָרִקיַע ְוַיֲחֹקר ִאם ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֵמֵאת ה’ ִיְתָּבַרְך. ִמָּיד ִטֵהר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַעְצמֹו 
ִּבְטִביָלה ּוְבִקּדּוִׁשין ְוִנְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ּוְתִפִּלין ְוִהְזִּכיר ֵׁשם ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש ְּבֵפרּוׁשֹו, ּוִמָּיד 
לֹו  ָאַמר  ַהַּמְלָאְך,  ַּגְבִריֵאל  ּבֹו  ּוָפַגע  ַהִּׁשִּׁשי  ָהָרִקיַע  ַעד  ְלַמְעָלה  ֶוֱהִביאֹו  ָהרּוַח  ְנָׂשאֹו 
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ַהַּמְלָאְך ַּגְבִריֵאל: “ַאָּתה הּוא ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְׁשַּתֵּבַח ּבֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ֶעֶבד ָּבָאֶרץ ֶׁשּדֹוֶמה לֹו? ָלָמה ָעִליָת ְלָכאן?”, ָאַמר לֹו: “ְלִפי ֶׁשַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה ָּגְזָרה 
ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ַהְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ִאם  ָלַדַעת  ְוָעִליִתי  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַחְכֵמי  ֲעָׂשָרה  ִמֶּמּנּו  ְלַאֵּבד 
ָּברּוְך הּוא”. ָאַמר לֹו ַּגְבִריֵאל: “ִיְׁשָמֵעאל ְּבִני, ֵחי ַנְפְׁשָך” - ֲאִני ִנְׁשָּבע, “ֶׁשָּכְך ָׁשַמְעִּתי 
ַעל  ָהְרָׁשָעה  ַמְלכּות  ִּביֵדי  ַלֲהִריָגה  ִנְמְסרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשֲעָׂשָרה  ַהַּפְרּגֹוד,  ֵמֲאחֹוֵרי 
ְּפִריָעה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָמָצא  “ְוִכי ֹלא  ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ָׁשַאל אֹותֹו  יֹוֵסף”,  ְמִכיַרת 
ִּבְמִכיָרתֹו ֶאָּלא ָּבנּו?” - ַּכָּמה ְזַמן ָעַבר ֵמָאז, ָאַמר לֹו ַּגְבִריֵאל: “ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת 
ְּבתֹוָרְתָך  ַאַחת  אֹות  ָּכַתְבָּת  “ְּכלּום  לֹו:  ְואֹוֶמֶרת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  יֹום  ְּבָכל 
ְלַבָּטָלה? ֲהֵרי ַהְּׁשָבִטים ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ְוֹלא ָּפַרְעָּת ֵמֶהם ּוִמַּזְרָעם”, ָלֵכן ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה 
ַעל ֲעָׂשָרה ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ּוִמּיֹום ֶׁשָּמְכרּו ָהַאִחים ֶאת יֹוֵסף ֹלא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֲעָׂשָרה ֲחָכִמים ַוֲחִסיִדים ְּכמֹו ַהְּׁשָבִטים ְוָלֵכן ֹלא ּפֹוֵרַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאָּלא ִמֶּכם”. 

ָיַרד ְוָאַמר ַלֲחֵבָריו: “ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ְוִנְכַּתב ְוֶנְחַּתם”. 
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ָהיּו יֹוְׁשִבים זּוגֹות זּוגֹות. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי 
ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון, ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע ְוַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר, ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיָנאי 

ְוַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא, ַרִּבי ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמן ְוַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּדָמא. 

ְּבַיַחד  ְוָיְׁשבּו  ָּבאּו  ֵהם,  ִמי  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהַּתָּנִאים  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  זּוגֹות  ֲחִמָּׁשה 
ְוִהְתּכֹוְננּו ַלֲהִריָגה ֶׁשָּלֶהם. ִנְכַנס ַהֵּקיָסר ְוָׁשַאל ִמי ֵיָהֵרג ִראׁשֹון? ָקם ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַּגְמִליֵאל ְוָאַמר: “ֲאִני ָנִׂשיא ֶּבן ָנִׂשיא ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ֵאָהֵרג ְּתִחָּלה” 
- ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון. ֶׁשֹּלא ָרָצה ִלְראֹות ַּבֲהִריַגת ֲחֵבָריו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ֹּכֵהן ָּגדֹול: “ֲאִני ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶּבן ֹּכֵהן ָּגדֹול, ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן, ֲאִני ֵאָהֵרג ְּתִחָּלה 
ְוֹלא ֶאְרֶאה ְּבִמיַתת ֲחֵבַרי”. ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ַעל ָמה ֵהם ָרִבים? ִמי ָימּות ִראׁשֹון, ַרק 
ֹלא ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשִני סֹוֵבל. ָאַמר ַהֵּקיָסר: “ִאם ֶזה ָוֶזה רֹוִצים ְלֵהָהֵרג ְּתִחָּלה, ַנֲעֶׂשה 
ּגֹוָרל!” ִהִּפילּו ּגֹוָרל ְוָיָצא ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ְוִצָּוה ַהֵּקיָסר ַלְחֹּתְך ֶאת ֹראׁשֹו ַעל 
ַהָּמקֹום. ָחְתכּו ֶאת ֹראׁשֹו ּוְנָטלֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֹּכֵהן ָּגדֹול ַעל ִּבְרָּכיו, ְוָצַוח ָעָליו ְוָאַמר: 
“ַאיי, ֹזאת ּתֹוָרה ְוֹזאת ְׂשָכָרּה? ַהָּלׁשֹון ֶׁשָהְיָתה ְמָבֶאֶרת ַהּתֹוָרה ְּבִׁשְבִעים ְלׁשֹונֹות ֵאיְך 
ַעָּתה ְמַלֶחֶכת ֶאת ֶהָעָפר?” ְוָהָיה ִמְתאֹוֵנן ּובֹוֶכה ַעל ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל. ָאַמר לֹו 
ַהֵּקיָסר: “ָזֵקן, ָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה ַעל ֲחֵבְרָך, ִּתְבֶּכה ַעל ַעְצְמָך”, ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: 
“ֵאיֶנִּני ּבֹוֶכה ַעל ַעְצִמי, ֶׁשֲחֵבִרי ָּגדֹול ִמֶּמִּני ְּבתֹוָרה ּוְבָחְכָמה ְוַעל ֶׁשְּקָדַמִני ִּביִׁשיָבה 
ֶׁשל ַמְעָלה”. עֹודֹו ִמְתאֹוֵנן ּובֹוֶכה, ִהְׁשִקיָפה ַּבת ַהֵּקיָסר ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, ְוָרֲאָתה ֶאת ַרִּבי 
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ִיְׁשָמֵעאל ְוֶאת ָיְפיֹו, ָׁשְלָחה ְלָאִביָה: “ַּבָּקָׁשה ַאַחת ֲאִני ְיכֹוָלה?” ָאַמר ָלּה: “ִּבִּתי, ַהֹּכל 
ֶאֱעֶׂשה חּוץ ִמְּלַוֵּתר ָלֶהם ַעל ָהֹעֶנׁש”. ָאְמָרה לֹו: “ַרק ַעל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּתַוֵּתר, ִּתְרֶאה 
ֵאיֶזה ָאָדם ָיֶפה הּוא”, ָאַמר ָלּה: “ִּבִּתי, ְּכָבר ִנְׁשַּבְעִּתי ֶׁשֲאִני הֹוֵרג אֹוָתם”, ָאְמָרה לֹו: 
“ְלָפחֹות ֶאת ְּדמּות ְּדיֹוָקנֹו ֲאִני רֹוָצה”. ִמָּיד ָקָרא ַהֵּקיָסר ָלרֹוְפִאים, ְוִצָּוה ְלַהְפִׁשיט ֶאת 
עֹור ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבעֹודֹו ַחי, ְוָחְתכּו ֶאת ָּכל ַהָּפִנים ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשּלֹו. ְוֵכיָון 
ֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ְמקֹום ְּתִפִּלין ָצַעק ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה ְוִנְזַּדְעְזעּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ָצַעק ְצָעָקה 
“ַצִּדיק  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ָאְמרּו  ַהָּכבֹוד.  ִּכֵּסא  ְוִנְזַּדְעַזע  ְׁשִנָּיה 
ְׂשָכָרּה?”  ְוזֹו  ּתֹוָרה  זֹו  ָהָרָׁשע?  ִמֶּזה  ְּבִמיָתה  ֵיָהֵרג  עֹוָלם,  ִּגְנֵזי  ָּכל  לֹו  ֶׁשֶהְרֵאיָת  ָּכֶזה 
ָאַמר ָלֶהם: “ַהִּניחּו לֹו, ֶׁשַּתֲעֹמד ְזכּותֹו ַלּדֹורֹות ֶׁשְּלַאֲחָריו, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ָמה ֶאֱעֶׂשה, ְּגֵזָרה ִהיא ְוֵאין ִמי ֶׁשָּיֵפר אֹוָתּה” - ֵיׁש ְּגֵזָרה ַעל ַהְּׁשָבִטים ְוַרק ֵאּלּו ְיכֹוִלים 
ִלְסּתֹם ֶאת ִּפי ַהְמַקְטֵרג. ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ִאם ִּתְצַעק עֹוד ַּפַעם ַאַחת, ַיֲהֹפְך ָּכל 
ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו”, ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָּכְך ָׁשַתק. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ְּכֶׁשָחַתְכנּו ְלָך 
ֶאת ַהָּפִנים ֹלא ָצַעְקָּת, ֹלא ָּכַאב ְלָך, ַרק ְּכֶׁשִהַּגְענּו ִלְמקֹום ְּתִפִּלין ָּכַאב ְלָך?” ָאַמר לֹו 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ֲאִני ֹלא ּבֹוֶכה ִמְּכֵאב, ֲאִני ּבֹוֶכה ַעל ָּכְך ֶׁשִאַּבְדִּתי ֶאת ִמְצַות ְּתִפִּלין”. 
ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ֲעַדִין ַאָּתה ּבֹוֵטַח ֵּבאֹלֶהיָך? - ִּתְרֶאה ָמה הּוא ָעָׂשה ְלָך. ֵאיֹפה הּוא?” 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: “ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל” )איוב יג, טו( - ֲאִפּלּו ִאם ַיֲהֹרג אֹוִתי ֲאַיֵחל 

ְוֶאְבַטח ּבֹו, ִמָּיד ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.
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ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף, ֶׁשָהָיה ּדֹוֵרׁש ִּכְתֵרי אֹוִתּיֹות ּוְמַגֶּלה ָּפִנים 
ַּבּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשִּנְמְסָרה ְלֹמֶׁשה ִמִּסיַני. ֵאיְך ֶׁשָּבאּו ַלֲהֹרג אֹותֹו, ָּבא ִמְכָּתב ַלֵּקיָסר ֶׁשֶּמֶלְך 
ְוָלֵכן ִצָּוה ַהֵּקיָסר ֶׁשָּיִׂשימּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים.  ַעְרִבָּיה ִהְתִחיל ְּבֶמֶרד, 
ֲחִתיכֹות  ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְּבַמְסְרקֹות  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָסְרקּו  ְלהֹוִציאֹו  ִצָּוה  ֵמַהִּמְלָחָמה  ּוְכֶׁשָּׁשב 
ֲחִתיכֹות. ּוָמה ַרִּבי ֲעִקיָבא עֹוֶׂשה ְּבאֹוָתם ְרָגִעים? אֹוֵמר ָּפסּוק ִמָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו: “ַהּצּור 
)דברים  הּוא”  ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְׁשָּפט  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים 
קֹול  ַּבת  ָיְצָאה  ֵמת.  ֶׁשהּוא  ַעד  אֹוֵמר  הּוא  ָּכָכה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשחֹוְתִכים  ֲחִתיָכה  ָּכל  ד(.  לב, 

ְוָיָׁשר”.  ְּבַצִּדיק  ִנְׁשָמְתָך  ְוָיְצָאה  ְוָיָׁשר,  ַצִּדיק  ֶׁשָהִייָת  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  “ַאְׁשֶריָך  ְוָאְמָרה: 
ְוָכתּוב ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָּבכּו ָעָליו. ּוְמֻסָּפר ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָקַבר אֹותֹו )בבא מציעא דף 

קיד ע"ב תוספות דיבור המתחיל מהו(.
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ָהַאְדמֹו”ר ִמַּצאְנז ַּבּׁשֹוָאה 

ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי  ַהּקֹוֵדם,  ַזַצ”ל  ִמַּצאְנז  ָהַאְדמֹו”ר  ֶאת  ָהָיה  ַהּקֹוֵדם  ַּבּדֹור  ַאַּגב,  ֶּדֶרְך 
ְיהּוָדה ַהְלֶּבְרְׁשַטאם זצוק”ל, ַאָּבא ֶׁשל ָהַאְדמֹו”ר ֶׁשל ַהּיֹום. הּוא ָהָיה ַּבּׁשֹוָאה ְוַהָּנאִצים 
ָהָיה  ֶׁשָעׂשּו,  ַהּנֹוָרִאים  ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד  נֹוָרָאה.  ְּבצּוָרה  ִמְתַעְּלִלים ּבֹו  ָהיּו  ְׁשָמם  ִיַּמח 
ָׁשם ַהר ָּגֹבַּה ִעם ֵׁשׁש ֵמאֹות ַמְדֵרגֹות, ְוָכל ַמְדֵרָגה ָהְיָתה ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ֶסְנִטיֶמְטִרים,, 
ְוַהְּיהּוִדים ָהיּו ְצִריִכים ִלְסֹחב ַעל ַהּגּוף ֶׁשָּלֶהם ֲחִמִּׁשים ִקילֹו ֲאָבִנים, ְוַלֲעלֹות ֶאת ָּכל 
ָהָהר ְוָלֶרֶדת ִּבְמִהירּות ַּבַּמְדֵרגֹות. ֵהם ָרצּו ְּבתֹוָרנּות ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני. ֵהם ְּבַעְצָמם 
ָהיּו ׁשֹוְקִלים ְּבֹקִׁשי ַאְרָּבִעים ִקילֹו, ּוְלָהִרים ֲחִמִּׁשים ִקילֹו ָהָיה ֵמֵעֶבר ִליָכְלָּתם. ְוֵהם 
ָהיּו ִמְתַרְּסִקים ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ְוַהְּסָלִעים ְונֹוְפִחים ֶאת ִנְׁשָמָתם. ָהַאְדמֹו”ר ִמַּצאְנז, ַּגם 
ֻהְכַרח ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ְוֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהָיה ְלָידֹו ִסֵּפר ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע אֹותֹו ְּבָכל ַּפַעם 
ְמַמְלֵמל ֶאת ַהָּפסּוק ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָתֹבא: “ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ְד’ ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה 
ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל, ְוָעַבְדָּת ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאֶׁשר ְיַׁשְּלֶחּנּו ד’ ָּבְך ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֹחֶסר 
ֹּכל” )דברים כח, מז(. ֶּבן ָאָדם ִנְמָצא ַּבַּמֲחנֹות, ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל ֲאָנִׁשים ִמְתַרְּסִקים, ָּכל 
ְׁשִנָּיה הּוא ְּבַסָּכַנת ָמֶות, הּוא סֹוֵבל ִמַּתת ְּתזּוָנה, ֵמִהְתַעְּללּות נֹוָרָאה ְוהּוא ַמְצִּדיק ָעָליו 
ֶאת ַהִּדין, ְוֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה הּוא ְמַמְלֵמל ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִהְתַעְּללּות ַהּנֹוָרָאה - ְוהּוא ֹלא ָהָיה 

ַּתָּנא, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשעֹוד ָזכּו ִלְראֹות אֹותֹו. 



ֲהִריַגת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבי ְּתַרְדיֹוי

ַנְחֹזר ַלֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַאֲחֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון, 
ָאְמרּו ָעָליו ֶׁשָהָיה ָנִעים ִּבְפֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ִהְקִּפיד ַעל ָאָדם, ֹלא ָעְלָתה 
ִקְלַלת ֲחֵברֹו ַעל ְׂשָפתֹו. ּוְכֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֹלא ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָהַלְך ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְּתַרְדיֹון 
ְוֶהְחִליט ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ָּבא ַהֵּקיָסר ְוִצָּוה ְלָכְרכֹו ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְלָׂשְרפֹו, ֲאָבל ֵהם ֹלא ָרצּו 
ֶׁשהּוא ָימּות ַמֵהר ָאז ָלְקחּו ְספֹוִגים ֶׁשל ֶצֶמר ְמֵלִאים ְּבַמִים ְוָׂשמּו לֹו ַעל ַהֵּלב, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּלב 
ִיָּׁשֵמר ַחי ְוהּוא ַיְרִּגיׁש ֶאת ַצַער ַהְּׂשֵרָפה. ַּתְלִמיָדיו ָהיּו ּבֹוִכים ְוׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: ַרֵּבנּו, 
ָמה ַאָּתה רֹוֶאה? ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני רֹוֶאה ְּגִויִלים ִנְׂשָרִפים ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות. ִהְתִחיל ַרִּבי 
ֲחִניָנא ִלְבּכֹות. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ָלָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה?” ֵהם ָיְדעּו ֶׁשהּוא ֹלא ּבֹוֶכה ַעל 
ְּכֵאִבים. ָאַמר ָלֶהם: “ִאם ְלַבִּדי ָהִייִתי ִנְׂשָרף ֹלא ָהָיה ָקֶׁשה ִלי, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני ִנְׂשָרף 
ֲאִני ּבֹוֶכה”. ָהָיה ָׁשם ׁשֹוֵמר ֶׁשָאַמר לֹו: “ַרִּבי, ַאָּתה רֹוֶצה  ְוַעל ֶזה  ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעִּמי 
ֲאִני  ְמַעֵּכב אֹוְתָך, ִאם  ְּבַמִים  ַהָּספּוג  ְוַהֶּצֶמר  ָנכֹון?  ַמֵהר,  ַמְעָלה  ִליִׁשיָבה ֶׁשל  ְלַהִּגיַע 
מֹוִריד ְלָך ֶאת ַהְּספֹוג ּוַמְרֶּבה ֶאת ָהֵאׁש ַאָּתה ַמְכִניס אֹוִתי ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא?” ָאַמר 
לֹו: “ֵּכן”, ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיָּׁשַבע לֹו ַעל ֶזה ְוִנְׁשַּבע לֹו. ִמָּיד ִהְגִּביר ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת, ְוָנַטל 
ֶאת ַהְּספֹוִגים, ְוָקַפץ ַאֲחָריו ְלתֹוְך ָהֵאׁש ְוִנְׂשַרף. ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ַרִּבי ֲחִניָנא 
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ֶּבן ְּתַרְדיֹון ְוַהּקֹוְסִטיָנר - ַהּׁשֹוֵמר - ְמֻזָּמִנים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא”.



ֲהִריַגת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבי ָּבָבא

ַאֲחָריו הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא, ָעָליו אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש ֶׁשהּוא ֹלא ָטַעם ַטֲעָמּה 
ֶׁשל ֵׁשָנה ֶאָּלא ִּכְׁשַנת ַהּסּוס, ֶׁשֶּזה ֲחִצי ָׁשָעה, ָּכְך ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ִמִּגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ַעד ְלִגיל ְׁשמֹוִנים. ְוהֹוִציאּוהּו ַלהֹוֵרג ְּביֹום ִׁשִּׁשי ּוִמֵּתַׁשע ָׁשעֹות ּוְלַמְעָלה. ָאַמר ָלֶהם: 
ֶאת  עֹוֵזב  ֶׁשֲאִני  ִלְפֵני  ִמְצָוה  ְּבעֹוד  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְמַעט,  ְלַחּכֹות  ְיכֹוִלים  “ַאֶּתם 
ָהעֹוָלם”, ָאַמר לֹו ְׁשִליַח ַהֵּקיָסר: “ַאָּתה ֲעַדִין ַמֲאִמין ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ָּבֱאֹלִקים ֶׁשְּלָך ֶׁשַאָּתה 
ג(  )תהילים קמה,  ֵחֶקר”  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ה’  “ָּגדֹול  לֹו:  ָאַמר  ָעָליו?”  ּבֹוֵטַח 
ָאַמר לֹו ְׁשִליַח ַהֵּקיָסר: “ִאם ֵּכן ָלָּמה ֹלא ִהִּציל אֹוְתָך ְוֶאת ֲחֵבֶריָך?” ָאַמר לֹו: “ֲאַנְחנּו 
ַאַחר  ִמֶּמּנּו  ְלִהָּפַרע  ְּכֵדי  ַהֵּקיָסר  ִּביֵדי  ְוָׂשם אֹוָתנּו  ְונֹוָרא,  ָּגדֹול  ְלֶמֶלְך  ִמיָתה  ַחָּיִבים 
ָּכְך”. ִהִּגיַע ַהֵּקיָסר ְוָׁשַמע ֶאת ְּדָבָריו ְוָכַעס: “ֵאיֶזה ֲחצּוִפים ַאֶּתם! ִּתָּכַנע ִמָּיד ְלָפַני! ַעל 
ֶּפַתח ִמיָתה ַאֶּתם עֹוְמִדים!”, ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהּוָדה: אֹוי ְלָך ֵקיָסר ָרָׁשע ֶּבן ָרָׁשע, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ָרָאה ֻחְרַּבן ֵּביתֹו ַוֲהִריַגת ֲחִסיָדיו ְוַצִּדיָקיו ְוֹלא ָעָׂשה ִקְנָאה, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה 
ֹּכַח ֵיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוַאָּתה ַהֵּקיָסר ּכֹוֵעס ְּכֶׁשַאָּתה ֹלא ְמַקֵּבל ְקָצת ָּכבֹוד, ַּבּסֹוף 
ְּתַקֵּבל ֶאת ָעְנְׁשָך”. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַרֵּבנּו, ָהָיה ְלָך ְלַהֲחִניף לֹו, אּוַלי ָהָיה ַמִּציל 
אֹוְתָך”, ָאַמר ָלֶהם: “ְוִכי ֹלא ְלַמְדֶּתם ֶׁשָּכל ַהַּמֲחִניף ָלָרָׁשע סֹופֹו נֹוֵפל ְּבָיָדיו?” ָאַמר 
לֹו: “ְּבַחֶּייָך ֵקיָסר ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשֲאַקֵּים ִמְצָוה ַאַחת ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה” – הּוא ָרָצה ַלֲעׂשֹות 
ִקּדּוׁש, ִהְסִּכים ַהֵּקיָסר, ִמָּיד ִהְתִחיל ְּבִקּדּוׁש ְוָאַמר "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ" )בראשית ב, 
א(, ְּבקֹול ָרם ְוָנִעים ְּכִאּלּו ֵאין ׁשּום ָּדָבר, ְּכִאּלּו ַעְכָׁשו הּוא יֹוֵׁשב ַּבַּבִית ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה 
מּול ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ְוֵאין ְּכלּום ִמָּסִביב. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַל”ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות” )שם 
פסוק ג(, ֹלא ִהִּניחּוהּו ִלְגֹמר ְוִצָּוה ַהֵּקיָסר ַוֲהָרגּוהּו, ְוָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבֵׁשם ַהֵּׁשם "ֲאֶׁשר 

ּדֹוֶמה  ֶׁשָהִייָת  ְיהּוָדה  ַרִּבי  “ַאְׁשֶריָך  ְוָאְמָרה:  ַּבת קֹול  ָיְצָתה  ְוֶנֱהַרג.   – ֱאֹלִקים”  ָּבָרא 
ְוִהְׁשִליכּוהּו  ֵאָבִרים  ֵאָבִרים  ַוֲחָתכּוהּו  ְוִצָּוה ֵקיָסר  ִנְׁשָמְתָך ֵּבאֹלִקים”,  ְוָיְצָאה  ְלַמְלָאְך 

ַלְּכָלִבים, ְוֹלא ִנְסַּפד ְוֹלא ִנְקַּבר.



ֲהִריַגת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבי ָּדָמא

ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּדָמא, ֶעֶרב ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָהָיה ּוִבֵּקׁש ִאם ֶאְפָׁשר 
ְלַחּכֹות ַעד ַהַּלְיָלה? ַּגם הּוא ָרָצה ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש ַּבַחג. ָאְמרּו לֹו: “ַּגם ַאָּתה ְּכמֹו ֲחֵבֶריָך? 
ַמה ָּׂשָכר ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל ַעל ַהּתֹוָרה?” ָאַמר ָלֶהם: “ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך” 
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)תהילים לא, כ(, ָאְמרּו לֹו ַהּׁשֹוְמִרים: “ֵאיֶזה ׁשֹוִטים ַאֶּתם ֶׁשַאֶּתם ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם 

ַהָּבא”, ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהּוָדה: “ֵאין ׁשֹוִטים ָּבעֹוָלם ְּכמֹוֶכם, ֶׁשּכֹוְפִרים ֵּבאֹלִקים ַחִּיים”, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְּכֶׁשִּתְרֶאה אֹוָתנּו ִעם  ּוְלָבְׁשְּתָך  ְלֶחְרָּפְתָך  ְלָך  ַלֵּקיָסר: “אֹוי  ְוָאַמר 
ֲהִכי ַּתְחּתֹון  ַּבָּמדֹור  ַהַּתְחּתֹוָנה,  ַּבַּמְדֵרָגה  ַּתְחִּתית  ְוַאָּתה יֹוֵׁשב ִּבְׁשאֹול  ַהַחִּיים,  ְּבאֹור 
ְּבֵגיִהּנֹם”. ֵאיְך ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה ַהֵּקיָסר ִמָּיד ָחָרה ַאּפֹו ְוִצָּוה ְלָקְׁשרֹו ְּבַׂשֲערֹות ֹראׁשֹו ִּבְזַנב 
ַהּסּוס ּוְלָמְׁשכֹו ְּבָכל רֹוִמי, ְוַאַחר ָּכְך ִצָּוה ַלְחֹּתְך ֵאָבָריו ֲחָלִקים ֲחָלִקים ּוְלָזְרָקם. ּוָבא 
ַהְּמָעָרה קֹולֹות  ְוָׁשְמעּו ִמּתֹוְך  ִּבְמָעָרה.  ְוָקַבר אֹוָתם  ֵאָבָריו  ֶאת  ְוָלַקח  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו 
ֶׁשל ֶּבִכי ְׁשֹלִׁשים יֹום, ָּבאּו ְוָאְמרּו ַלֵּקיָסר: “ִּתְרֶאה ַמה ֶּזה, ֶזה ֹּכַח ֶעְליֹון ַמֶּׁשהּו נֹוָרא, 
ִּתְתַעֵּסק  ַאל  ֵׁשִדים?  רּוחֹות?  ָׁשם  ֵּיׁש  ַמה  ּבֹוִכים,  ַהַּמְלָאִכים  אֹוָתם,  ַלֲהֹרג  ַּתְפִסיק 
ִאָּתם”, ָאַמר ָלֶהם: “ַּגם ִאם ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְתַהֵּפְך ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ֲאִני ֹלא ְמַוֵּתר ַעד ֶׁשֲאִני 

ֶאֱהֹרג ֶאת ֻּכָּלם”.

ֶאָחד ִמִּזְקֵני רֹוִמי ָאַמר לֹו: “ַאָּתה עֹוֶׂשה ָטעּות, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעִניׁש אֹוְתָך”, 
ְוֵאיְך ֶׁשהּוא  ִמָּיד ָרץ ּוָמל ֶאת ַעְצמֹו  ַהָּזֵקן ָּכְך  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ְלָחְנקֹו.  ְוִצָּוה  ִמָּיד ָחָרה ַאּפֹו 
ֶנְחַנק ֶנֶעְלָמה ּגּוָפתֹו ְוֹלא ָראּוהּו. ְּכֶׁשָרָאה ַהֵּקיָסר ָּכְך ֶנְחַרד ֲחָרָדה ְּגדֹוָלה, ּוְבָכל ֹזאת 

ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה.



ֲהִריַגת ַרִּבי ֻחְצִּפית ַהְמֻתְרְּגָמי

ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים  ֶּבן  ֶׁשָהָיה  ָאְמרּו  ָעָליו  ַהְמֻתְרְּגָמן,  ֻחְצִּפית  ַרִּבי  ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת  ַאַחר 
ַלֵּקיָסר: ְּתַרֵחם ַעל  ְוָאְמרּו  ְּכַמְלַאְך ה’. ָהְלכּו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ָׁשָנה, ּוְכֶׁשהֹוִציאּוהּו ַלהֹוֵרג 
ַהָּזֵקן ַהֶּזה, ָהַלְך ַהֵּקיָסר ּוְׁשָאלֹו: “ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה?” ָאַמר לֹו: “ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָּפחֹות יֹום 
ֶאָחד” – ַהּיֹום ָּבֶעֶרב יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשִּלי. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַמָּתָנה ַלּיֹום 
ֻהֶּלֶדת?” ָאַמר לֹו: “ֶׁשַּתְמִּתין ִעם ַהֲהִריָגה ֶׁשִּלי יֹום ֶאָחד, ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּים ִמְצָוה ַאַחת”, 
ָאַמר לֹו: “ֵאיזֹו ִמְצָוה?”, ָאַמר לֹו: “ְקִריַאת ְׁשַמע ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית, ְלַהְמִליְך ָעַלי ֶאת 
ְמֻׁשָּגִעים, ָמה  ֻּכְּלֶכם  ַהֵּקיָסר: “ַאֶּתם  ָאַמר לֹו  ְוַהְמֻיָחד”.  ַהָּגדֹול  ַהּנֹוָרא  ַמְלכּות ַהֵּׁשם 
יֹוֵתר  ְּכָבר  ֲאִני  ָזֵקן,  ֶׁשֱאֹלֵקיֶכם  ְמִביִנים  ֵאיְנֶכם  ֶׁשָּלֶכם,  ַהָּמֶות  ִלְפֵני  ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם 
ָחָזק ִמֶּמּנּו”. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ֻחְצִּפית ֶאת ִּגּדּוָפיו ֶׁשל ַהֵּקיָסר ָאַמר לֹו: “אֹוי ְלָך ֵקיָסר, 
ַמה ַּתֲעֶׂשה ְליֹום ַאֲחרֹון ֶׁשִּיְפֹקד ה’ ִיְתָּבַרְך ֶאת רֹוִמי ְוֶאת ֱאֹלֵקיֶכם?”, ִמָּיד ִצָּוה ַהֶּמֶלְך 
ִלְתלֹותֹו, ְלָהְרגֹו ּוְלָסְקלֹו. ָאַמר ַהֵּקיָסר: ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָאָדם ְמֻבָּגר ַנֲחֹלק לֹו ְקָצת ָּכבֹוד, 

ַוֲאִני ַמְסִּכים ֶׁשַּיְסִּפידּו ְוִיְקְּברּו אֹותֹו.
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ֲהִריַגת ַרִּבי ֲחִניָנה ֶּבי ֲחִניָנאי

ַאֲחָריו הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֲחִניָנה ֶּבן ֲחִכיָנאי. אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה, ְוָכל ָיָמיו ָהָיה 
ְּבַתֲעִנית, ִמִּגיל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעד ִּגיל ִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש, ְוָהָיה אֹוֵכל ַרק ַּבַּלְיָלה. ָאְמרּו 
לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַרִּבי, ְרצֹוְנָך ֶׁשִּתְטַעם ַמֶּׁשהּו ֹקֶדם ֶׁשָּתמּות?” ָאַמר ָלֶהם: “ַעד ַעְכָׁשו ֹלא 
ָאַכְלִּתי, ַעְכָׁשו ֲאִני אֹוַכל?”. ָצִריְך ְלָהִבין ָמה ַהְּפָׁשט ָּבֶזה? ָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָהְרגּו 
אֹוָתם ֵהם ִּבְקׁשּו ַיִין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁשּו ְּבַצַער ַהֲהִריָגה )סנהדרין דף מג ע"א(, ְוהּוא ַּגם ֶאת 
ֶזה ֹלא ָרָצה, ֶאָּלא ַרק ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש, ִהְתִחיל "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ” )בראשית ב, א( 
ַעד “ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו” )שם פסוק ג(, ְוֹלא ִהִּניחּוהּו ִלְגֹמר ַוֲהָרגּוהּו. ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: 

“ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ֲחִניָנה ֶׁשָהִייָת ָקדֹוׁש ְוָיְצָאה ִנְׁשָמְתָך ִּבְקֻדָּׁשה” - ְּבֵתַבת "ַוְיַקֵּדׁש”.



ֲהִריַגת ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר

ַאַחר ָּכְך הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ְיֵׁשָבב ַהּסֹוֵפר ֶׁשָהָיה ֶּבן ִּתְׁשִעים, ְואֹותֹו יֹום יֹום ֻהַּלְדּתֹו 
ָהָיה. ֵּכיָון ֶׁשהֹוִציאּו אֹותֹו ְׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: “ַמה ִּיְהֶיה ַעל ַהּתֹוָרה?” ָאַמר ָלֶהם: “ָּבַני, 
ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ָהֻאָּמה ַהֹּזאת ַּתְמִׁשיְך ְלָהִציק ָלֶכם, ְוַהְּלַואי ַוֲאִני 
ָהִייִתי ַּכָּפָרה ַעל ַהּדֹור, ַוֲעִתיָדה ֻאָּמה ֹזאת ָהְרָׁשָעה ִלְׁשֹּפְך ָּדם ִמִּיְׂשָרֵאל”. ַּכָּמה ִּדְבֵרי 
ְנבּוָאתֹו ָצְדקּו. ְּבֶמֶׁשְך ַהִהְסטֹוְרָיה, ָהֻאָּמה ַהּזֹו ֵאּלּו ָהרֹוָמִאים, ַהַּנְצרּות, ַהָּוִתיָקן, ָּכל 
ֱאדֹום. ָאְמרּו לֹו: “ַרֵּבנּו, ַמה ִּיְהֶיה ָעֵלינּו?” ָאַמר ָלֶהם: “ִּתְתַחְּזקּו ְּבַאְחּדּות ּוְבַאֲהָבה 
ֵּביֵניֶכם, אּוַלי ִּתְהֶיה ָלֶכם ִּתְקָוה”. ָאַמר לֹו ַהֵּקיָסר: “ָזֵקן, ֶּבן ַּכָּמה ַאָּתה?” ָאַמר לֹו: “ֶּבן 
ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ָאֹנִכי, ְועֹוד ִלְפֵני ֶׁשָּיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ָהְיָתה ְּגֵזָרה ֶׁשָאנּו ִנָּמֵסר ְּבָיְדָך” 
- ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֹזאת ֵמַעְצְמָך. ָׁשַאל אֹותֹו ַהֵּקיָסר: “ַאָּתה ַמֲאִמין ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא?” ָאַמר לֹו: “ְּבַוַּדאי, ְואֹוי ְלָך ֶׁשַאָּתה ֹלא ַמֲאִמין ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַׁשֵּלם 

ְלָך”. ִמָּיד ָאַמר ַהֵּקיָסר: “ַּתַהְרגּו אֹותֹו ְוִנְרֶאה ֶאת ֹּכַח ֱאֹלָקיו”, ַוֲהָרגּוהּו ִּבְׂשֵרָפה.



ֲהִריַגת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבי ַׁשּמּוַע

ַאֲחָריו הֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע ֶׁשָהָיה ֶּבן ֵמָאה ְוָחֵמׁש ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, 
ּוִמַּקְטנּותֹו ְוַעד סֹוף ָיָמיו ֹלא ָׁשַמע ָאָדם ֶׁשהּוא הֹוִציא ִּדְבֵרי ִּתְפלּות ִמִּפיו, ַאף ַּפַעם 
ַהָּקדֹוׁש.  ִמִּפיו  יֹוְצִאים  ְותֹוָרה  ְקֻדָּׁשה  ִּדְבֵרי  ַרק  ָּתִמיד  ַּבָּמקֹום,  ֹלא  ַמֶּׁשהּו  ָאַמר  ֹלא 
ְוֹלא ִנְתקֹוֵטט ִעם ֲחֵבָריו, ְוָהָיה ָעָנו ּוְׁשַפל רּוַח, ְוָיַׁשב ְּבַתֲעִנית ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה. ַהְּלַואי 
ֶׁשֲאַנְחנּו ֵנֵׁשב ְּבַתֲעִנית ְׁשמֹוִנים ַּדּקֹות, ָּכל ַּכָּמה ַּדּקֹות ַחָּיִבים ְלַנְׁשֵנׁש עּוִגָּיה, ָחִטיף, 

ּכֹוס ֵּתה, ָקֶפה... 
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ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו ְוֵאיֹפה ַרּבֹוֵתינּו ַהַּתָּנִאים ַהְּקדֹוִׁשים. 

ָמה  “ַרֵּבנּו,  ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו:  ַּתְלִמיָדיו  ּוָבאּו  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ָהָיה  ֶׁשֶּנֱהַרג  ַהּיֹום  ְואֹותֹו 
ַאָּתה רֹוֶאה?” ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף 
ִיְׁשָמֵעאל  “ַרִּבי  ָלֶהם:  ָאַמר  ֵּביֵניֶהם?”  ִהְכִריַע  “ּוִמי  לֹו:  ָאְמרּו  ַּבֲהָלָכה”.  ִמְתַוְּכִחים 
ְּבָכל ּכֹחֹו  ֶׁשָּטַרח  ֲעִקיָבא,  ָלֶהם: “ְּכַרִּבי  ָאַמר  ֲהָלָכה?”  ִנְפְסָקה  ִמי  ָּגדֹול”. “ְּכמֹו  ֹּכֵהן 
ַּבּתֹוָרה”. ִמָּיד ִצָּוה ַהֵּקיָסר ְלָהְרגֹו, ְוָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: “ַאְׁשֶריָך, ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ַׁשּמּוַע, ֶׁשָהִייָת ָטהֹור, ְוָיְצָאה ִנְׁשָמְתָך ְּבָטֳהָרה”.



ַּכָּפַרת ֲעֹונֹות

ֶהֱאַרְננּו ְקָצת ְּבִסּפּור ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ִמי ָהיּו ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו 
ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ֶזה  ַעל  ֲאִריכּות  עֹוד  ְוֵיׁש  נֹוָראֹות,  ּוְזָועֹות  ְמֻׁשּנֹות  ְּבִמיתֹות  ֶׁשֶּנֶהְרגּו 
ִמְדָרִׁשים. ְוָכל ֶזה ַעל ָמה ָהָיה? ַעל ֲעֹון ְמִכיַרת יֹוֵסף. ֶהָעֹון ַהֶּזה ָהָיה ָּכל ָּכְך ָחמּור ַעד 
ֶׁשַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאֶּלה, ֶׁשְּבֶעֶצם ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַהּיֹום ֶזה ֲאִפּלּו ֹלא ָאחּוז ֶאָחד ִמַּמה 

ֶּׁשֵהם ָיְדעּו, ֵהם ִקְּבלּו ֶאת ָהֹעֶנׁש ַּבּצּוָרה ַהַּמְזִויָעה ְּביֹוֵתר.

ֶאת  ִצֵער  ֶּׁשּיֹוֵסף  ַמה  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ֵּפַרׁש  ֲהֹלא  ִמְתַעֶּצֶמת:  ְוַהֻּקְׁשָיא 
ָהַאִחים ָהָיה ְּכֵדי ְלַכֵּפר ָלֶהם ַעל ֲעוֹן ַהְּמִכיָרה, ְוָכאן ָאנּו רֹוִאים ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָלֶהם ֶּבֱאֶמת 

ַּכָּפָרה?



יֹוֵסף ֹלא ָמַחל

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי )בראשית פרק נ פסוק יז( ְמָבֵאר, ֶׁשֶּבֱאֶמת יֹוֵסף ֹלא ָאַמר ֶׁשהּוא ָמַחל ָלֶהם, 
ְוָכל עֹוד ֹלא ָאַמר ֶׁשָּמַחל ָלֶהם - ֵאין ְמִחיָלה. ְוָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות.

ַּכָּמה ָחׁשּוב ָּתִמיד ֶׁשִאם עֹוִׂשים ָרָעה ְלִמיֶׁשהּו, ְלַפֵּיס אֹותֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְסִליָחה ַעד 
ֶׁשִּיְמַחל ְּכִפי ַהְּגָדִרים ַהֻּמְזָּכִרים ַּבֲהָלָכה )שו"ע אורח חיים סימן תרו סעיף א(, ְוִלְׁשֹמַע ִמֶּמּנּו 

ִּבְמֹפָרׁש ֶׁשהּוא מֹוֵחל.



ַצַער ַקל ָּבעֹוָלת ַהֶּזה

ָחַׁשְבִּתי ַעל ַרֲעיֹון ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלָבֵאר ֶאת ָהִעְנָין ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ֲאַנְחנּו רֹוִאים 
ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשּיֹוֵסף ָּבא ּוֵמִציק ָלַאִחים ֶׁשּלֹו ִּכְבָיכֹול, אֹוֵסר ֶאת ִׁשְמעֹון )בראשית מב, כד(, 
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ַמְכִריַח אֹוָתם ְלָהִביא ֶאת ִּבְנָיִמין )שם מב, טו(, ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהָּבָלָגן ַהֶּזה, ָּבא יֹוֵסף ּוַמֲעִליל 
ֶזה?  ָּכל  ָלֶהם  ָּבא  ָלָּמה  ְמִביִנים  ְוֵהם ֹלא  )שם מד, טו(,  ַהָּגִביַע  ֶאת  ָּגְנבּו  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם 
ּוְלַבּסֹוף ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק" )שם מה, א( הּוא ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ַלֲעֹמד 
ֶׁשִאם  ִנְרֶאה  ָהִעְנָין,  ְּבֹעֶמק  ִנְתּבֹוֵנן  ְוִאם  ֲאֵליֶהם.  ּוִמְתַּגֶּלה  ָלֶהם,  ָעָׂשה  ֶׁשהּוא  ַּבַּצַער 
יֹוֵסף ָהָיה ַמְמִׁשיְך ַלֲעׂשֹות ָלֶהם עֹוד ְקָצת ַצַער, ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָהיּו ֶנֱהָרִגים אֹוָתם ֲעֶׂשֶרת 
ֶׁשַּכָּפַרת  ַהַּצַער,  ְּבאֹותֹו  ִהְתַּכְּפרּו  ֶׁשְּכָבר  ֵּכיָון  ְוַהְּטהֹוִרים,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַמְלכּות  ֲהרּוֵגי 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהָּבא.  עֹוָלם  ֶׁשל  ֵמָהֳעָנִׁשים  מֹוִריָדה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  מּוָעָטה  ֲאִפּלּו  ֲעֹונֹות 
ְּבֵסֶפר ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה )ח"ג פרק ג אות ד( ֶׁשַּצַער ֶאָחד ָקָטן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָׁשֶוה ְּכֶנֶגד 
ַאְלֵפי ַצַער ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ּוְבֵסֶפר ַעְרֵבי ַנַחל )פרשת נח דף עד ע"א( ָּכַתב, ֶׁשִּיּסּוֵרי ָהעֹוָלם 
ַהֶּזה ְמַכְּפִרים יֹוֵתר ִמֵּגיִהּנֹם. ְוַעֵּין עֹוד ְּבֵסֶפר ִאְמֵרי ִׁשְמעֹון ַאָּגִסי )עמוד קיא(. ְוִאּלּו ָהיּו 
ַהְּׁשָבִטים יֹוְדִעים ֶׁשַהַּצַער ַהֶּזה ֶׁשעֹוֶׂשה ָלֶהם יֹוֵסף ְמַכֵּפר ָלֶהם ֶאת ֲעוֹן ַהְּמִכיָרה, ְוֶזה 
ִיְמַנע ֶאת ֲהִריַגת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות, ָמה ֵהם ָהיּו אֹוְמִרים? “ֵּתן ָלנּו עֹוד ִיּסּוִרים!” 
ֶׁשֵּכן, ַהֹּכל ְּכַדאי ִּבְׁשִביל ִלְמֹנַע ֶאת ֲהִריַגת ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות. ַאְך ַהָּכתּוב ַמְדִּגיׁש: 

“ְוֹלא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק”. 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּבֶעֶצם ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶלַקח ּומּוָסר ָּגדֹול ַלַחִּיים: ִלְפָעִמים ֵיׁש ְלָך ְּכֵאב ֹראׁש, 
ְיִדיִדי, ִאם ֵּתַדע ָמה ַאָּתה  ְוַהְיָלִדים,  ַאָּתה ֹלא ַמְצִליַח ִלְלֹמד, ְמַׁשְּגִעים אֹוְתָך ָהִאָּׁשה 

מֹוִריד ִמְּמָך ֵאיֶזה ִקְטרּוִגים, ֵאיֶזה ֳעָנִׁשים, ַאָּתה ְּתַבֵּקׁש עֹוד. 



ַהָּנאִצית ְוַהַּלְחָמִנּיֹות

ֵיׁש ְׁשֵני ִסּפּוִרים ֶׁשַּמְמִחיִׁשים ֶאת ֶזה:

ּוִמיתֹות  ִמְׂשָרפֹות  ָׁשם  ָהיּו  נֹוָרא,  ַמֲחֶנה  ָהָיה  ֶּבְלֶזן  ֶּבְרֶּגן  ַמֲחֶנה  ַהּנֹוָרָאה  ַּבּׁשֹוָאה 
ְמֻׁשּנֹות, ַּכָּמה ָיִמים ִלְפֵני ַהּסֹוף ֵהם ָאְספּו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ְוָאְמרּו ָלֶהם: “ָהֲאֶמִריָקִאים 
ַּבֶּדֶרְך ְלָכאן, ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשַּתְראּו ָלֶהם ַּכָּמה ֶׁשָהִיינּו טֹוִבים ִאְּתֶכם”, ֵהם ָּבאּו ְוֵהִביאּו 
ָלֶהם ַלְחָמִנּיֹות ְטִרּיֹות, ָהָיה ֶזה ַהֲחלֹום ֶׁשל ָּכל ִנּצֹול ׁשֹוָאה ֶׁשְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים ֹלא ָרָאה 

ֶלֶחם ָטִרי.

לֹו  ִּתָּׁשֵאר  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָחַׁשׁש  ְיהּוִדי  ָׁשם  ָהָיה  ָהעֹוְמִדים  ֵּבין  ַּבּתֹור,  ֶנֶעְמדּו  ֻּכָּלם  ִמָּיד 
ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָאֹרְך,  ּתֹור  ְוֵיׁש  ְלִהָּגֵמר  עֹוְמדֹות  ָּבַאְרָּגז  ֶׁשַהַּלְחָמִנּיֹות  ָרָאה  הּוא  ַלְחָמִנָּיה, 
ּתֹורֹו, הּוא ְּבִדּיּוק ִקֵּבל ֶאת ַהַּלְחָמִנָּיה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבַאְרָּגז. ַהָּנאִצי ָהַלְך ְלָהִביא ַאְרָּגז 
ָחָדׁש. הּוא ָחַׁשב ְלֶרַגע: ‘ָלָּמה ֶׁשֲאִני ֹלא ֲאַקֵּבל עֹוד ַאַחת?’. הּוא ֶהְחִּביא ֶאת ַהַּלְחָמִנָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ִּבְבָגָדיו, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהָּנאִצי ִעם ַאְרָּגז נֹוָסף ֶׁשל ַלְחָמִנּיֹות הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו, ְוָכְך 
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ִהְצִליַח ָלַקַחת עֹוד ַלְחָמִנָּיה. 

הּוא ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ְלִכּוּון ַהְּצִריף ֶׁשּלֹו. ְלֶפַתע הּוא ַמְרִּגיׁש ָיד ֶׁשּתֹוֶפֶסת אֹותֹו, “ָרִאיִתי 
אֹוְתָך ֶׁשָּלַקְחָּת ְׁשֵּתי ַלְחָמִנּיֹות, ֵּתן ִלי ַלְחָמִנָּיה ַאַחת”. ָהָיה ֶזה ָקִצין רּוִסי ֶׁשָּנַפל ַּבֶּׁשִבי 
ָּכאן’.  ָאִסיר  ַּגם  ִמֶּמּנּו, הּוא  ְּלַפֵחד  ַמה  ִלי  ‘ֵאין  ְּבִלּבֹו:  ָחַׁשב  ַהְּיהּוִדי  ַהֶּגְרָמִנים.  ֵאֶצל 
ְוָלֵכן ֵסַרב ְלַבָּקָׁשתֹו. ַהָּקִצין ָהרּוִסי ָרָאה ֶׁשהּוא ְמָסֵרב, ִמָּיד ָׁשַרק ְלַכָּמה ֵמֲחֵבָריו ֶׁשָּבאּו 

ְוִהְתִחילּו ְלַהְרִּביץ לֹו ַמּכֹות ֶרַצח. ּוְלִסּיּום ָּגְנבּו ִמֶּמּנּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּלְחָמִנּיֹות ְוָהְלכּו. 

ֶאת  ִאֵּבד  ִלְפֵני ֶׁשהּוא  ָהַאֲחרֹוִנים  ּוָבְרָגִעים  ְוָחבּול,  ֻמֶּכה  ָהִרְצָּפה  ַעל  ָׁשַכב  ַהְּיהּוִדי 
ַהַהָּכָרה, הּוא ֵמִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ַלָּׁשַמִים ִּבְטרּוְנָיה ְוׁשֹוֵאל: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָלָּמה? 
ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאִני ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ֹּכַח ִלְחיֹות, ְוָכל ֶזה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֹום ִלְפֵני 

ַהִּׁשְחרּור ֲאִני ָאמּות?” ְוִאֵּבד ֶאת ַהַהָּכָרה. 

ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ִמְתעֹוֵרר, ְורֹוֶאה אֹור ֶׁשֶמׁש. ֶזה ָהָיה ָּדָבר ֻמְפָלא ְּבֵעיָניו, ֵּכיָון 
ֶׁשָּתִמיד ָהיּו ְמִעיִרים אֹוָתם ִלְפֵני ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש, ּוִמי ֶׁשָהָיה ִנְׁשָאר ַּבִּמָּטה ָהיּו הֹוְרִגים 
ֵהִבין  הּוא  ְּבֵעיָניו.  מּוָזר  ָהָיה  ֶׁשָּׁשַמע  ַהֶּׁשֶקט  ַּגם  ֶׁשֶמׁש.  רֹוֶאה  הּוא  ּוִפְתאֹום  אֹותֹו. 

ֶׁשַהֶּגְרָמִנים ָּבְרחּו ְוָעְזבּו ֶאת ַהַּמֲחֶנה. 

הּוא ַמְתִחיל ִלְזֹחל ְוֶלֱאסֹף ֶאת ָהֲעָצמֹות ֶׁשּלֹו ַהּכֹוֲאבֹות, ּוְמַגֶּלה ֶאת ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו 
ְׂשרּוִעים ֵמִתים. ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַהַּלְחָמִנּיֹות ָהיּו ֻמְרָעלֹות...

ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְלְקחּו  ַעל  ְלַהֵּׁשם  הֹוָדָיה  ֶׁשל  ֶּבִכי  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  הּוא  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ַהַּלְחָמִנּיֹות, “אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי” )ישעיה יב, א(.



ִּגּלּוי ַהְנָהַגת ה’

ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, ִאם ַהִּסּפּור ֹלא ָהָיה ִמְסַּתֵּים ָּכָכה, ֶאָּלא הּוא ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ְוֹלא ָהָיה 
רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ְׂשרּוִעים ֵמִתים ִמְּסִביבֹו, ְוֹלא ָהָיה ְמַגֶּלה ֶׁשַהַּלְחָמִנּיֹות ָהיּו ֻמְרָעלֹות, ָּכל 
ְיֵמי ַחָּייו הּוא ָהָיה ְּבַכַעס ּוְטרּוְנָיה ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרֵחם ָעָליו 
ְוָנַתן לֹו ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוָבה, ֶׁשְּבֶעֶצם ָּכל ֶאְגרֹוף ֶׁשהּוא ִקֵּבל ְוָכל ַלְחָמִנָּיה ֶׁשָּלְקחּו לֹו, 

ֶזה ָהָיה ֶחֶסד ָעצּום.

ְוִיָּתֵני ֶׁשָהָיה ַּגם ָעָליו ְּגַזר ִּדין ָמֶות, ְּכמֹו ְׁשָאר ֲחֵבָריו, ַאְך ִּדינֹו ֻהְמַּתק ְּבַכָּמה ַמּכֹות 
ֵמַהָּקִצין ָהרּוִסי ַוֲחֵבָריו, ְוָיָצא ִמָּמֶות ְלַחִּיים.
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ָהַאְדמֹו”ר ֵמָרדֹוְמְסק ְוַהְּפרֹוֶפסֹור

ִסּפּור נֹוָסף ָׁשַמְעִּתי ַעל ָהַאְדמֹו”ר ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ֵמָרדֹוְמְסק זצוק”ל ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָקדֹוׁש 
ְמֹאד. ְּבֶאָחד ִמַּמְסעֹוָתיו ִהִּגיַע ִעם ֲחִסיָדיו ַלֲעָיַרת ַהֹּנֶפׁש ָמִריְנַּבאד ֶׁשְּבֶצ’ְכָיה. ְלאֹוָתּה 
ָהֲעָיָרה ִהִּגיַע ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ְּפרֹוֶפסֹור ְיהּוִדי ֶׁשִאְׁשּתֹו ָחְלָתה ְּבִדָּכאֹון ְוָהיּו ָלּה ִיּסּוִרים 

ְּגדֹוִלים ִמַּבִית ּוִמחּוץ. 

אֹותֹו ְּפרֹוֶפסֹור ַמְׂשִּכיל ּומֹוֶדְרִני, ֹלא ָאַהב ֶאת ַהַּיֲהדּות ְוַהּתֹוָרה ִּבְכָלל, ְוֶאת ַהֲחִסידּות 
ִּבְפָרט. ַאְך הּוא ָׁשַמע ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַאְדמֹו”ר ֶׁשִּבְרכֹוָתיו ִמְתַקְּימֹות, ְוֶהְחִליט ָלֹבא ְלַבֵּקׁש 
“ַאָּתה  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ֵאָליו  ֶׁשִּיְתָקֵרב  ִּבֵּקׁש  ְוָהַאְדמֹו”ר  ָלַאְדמֹו”ר,  ִהִּגיַע  הּוא  ְּבָרָכה. 
ְיהּוִדי?”, “ְּבַוַּדאי ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי”. ִמָּיד ָקם ָהַאְדמֹו”ר ְוָנַתן לֹו ְסִטיָרה ָּכזֹו ֲחָזָקה ֶׁשֵהִעיָפה 
אֹותֹו. ַהֲחִסיִדים ַּכּמּוָבן אֹוֲהִבים ְלַחּקֹות ֶאת 'ַהַּמֲעֵׂשה ַרב’ ֶׁשל ָהַאְדמֹו”ר, ִמְּבִחיָנָתם 
זֹו ִמְצָוה, ֲאָבל ָמה ֵיׁש ְּבָעָיה, ִאם ָּכל ֶאָחד ִיֵּתן לֹו ְסִטיָרה הּוא ִיְבַרח, ְוֵאיְך ֻּכָּלם ִיְזּכּו 
ְּבִמְצָוה זֹו? ֶמה ָעׂשּו? ָקְׁשרּו אֹותֹו ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ְוֵהֵחּלּו ְלַהּכֹות אֹותֹו ְּבִעידּוד ָהַאְדמֹו”ר. 
ִאם ָהָיה לֹו ָסֵפק ִלְפֵני ֵכן ִאם ַהֲחִסיִדים ֵהם ְּבֵני ָאָדם, ַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא. 

הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו ֶׁשהּוא ָנַפל ְּבֵׁשֶבט ָקִניָּבאִלי, ְוִיֵחל ָלֵצאת ִמָּׁשם ַחי. 

ְלֵביתֹו,  ְמַדֶּדה  ָהַרִּבי, ְוהּוא  ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ֶׁשל ַמּכֹות, ְמַׁשְחְרִרים אֹותֹו ְּבהֹוָרַאת 
לֹו  ְמַסֶּפֶרת  ְוִהיא  ָּקָרה?”  ַמה  ֵאיְך?  “ָמה?  ַלֲחלּוִטין,  ְּבִריָאה  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָׁשם  ְורֹוֶאה 
ֶׁשִהיא  ַעד  טֹוב,  ְויֹוֵתר  טֹוב  יֹוֵתר  ְלַהְרִּגיׁש  ִהְתִחיָלה  ִהיא  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהָּׁשָעה  ֶׁשַּבֲחִצי 
ְזַמן ֶׁשהּוא ִקֵּבל ֶאת ַהַּמּכֹות  ְלַגְמֵרי. ָהָיה ֶזה ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו  ִהְבִריָאה  ִהְרִּגיָׁשה ֶׁשִהיא 

ֵמַהֲחִסיִדים ְּבִעידּוד ָהַאְדמֹו”ר. 

הּוא ָאַזר ֹאֶמץ ְוָחַזר ָלַאְדמֹו”ר ְלָבֵרר ֶאת ָהִעְנָין, ָאַמר לֹו ָהַאְדמֹו”ר: “ָהְיָתה ָעֶליָך 
ְּגֵזָרה נֹוָרָאה ְוִהְמַּתְקִּתי ְלָך ֶאת ֶזה ַּבֲחִצי ָׁשָעה”. 

ַּגת הּוא ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשְּבָכל ַמָּכה ּוַמָּכה, הּוא מֹוִריד ֵסֶבל ֶׁשל ָׁשָנה ֵמַהִּיּסּוִרים ֶׁשּלֹו 
ְוֶׁשל ִאְׁשּתֹו, ַמה הּוא ָהָיה אֹוֵמר? ֶאְפָׁשר עֹוד ַּכָּמה ַמּכֹות? ַרק ֶׁשָהָאָדם ֹלא ָּתִמיד יֹוֵדַע.



ִמעּוט ַהְּלָבָנה 

ָהְיָתה  ֶׁשַהְּלָבָנה  ע”ב(,  ס  )דף  ְּבֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ַּבְּתִחָּלה ְּבֹגֶדל ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֲעָנה: “ֵאין ְׁשֵני ְמָלִכים ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶתר ֶאָחד”. ָאַמר 
ִּבְגַלל  ָּכֲעָסה: “ָמה,  ְוַהְּלָבָנה ְקָצת  ַעְצֵמְך”.  ָלּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ְלִכי ּוַמֲעִטי ֶאת 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  ָאַמר  ַעְצִמי?”  ֶאת  ְלַמֵעט  ְצִריָכה  ֲאִני  ַטַעם  ֶׁשל  ְּדָבִרים  ֶׁשָאַמְרִּתי 
הּוא: “ֲאִני ֲאַפֵּיס אֹוָתְך, ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְמנּו ְלִפי ָחְדֵׁשי ַהְּלָבָנה”. ְוֹלא ִהְתַּפְּיָסה. ָאַמר 
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ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשאֹוֵמר  ַהְּגָמָרא  ְואֹוֶמֶרת  ִהְתַּפְּיָסה.  ְוֹלא  ְׁשֵמְך”,  ַעל  ִיָּקְראּו  “ַהַּצִּדיִקים  ָלּה: 
ָּברּוְך הּוא: “ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה ַעל ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרַח”. ֵאּלּו ְּדָבִרים ְּגבֹוִהים ְוֹלא ָּכאן 

ַהָּמקֹום ְלַהֲאִריְך ָּבֶהם. 

ַאְך ֵיׁש ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְלָהִבין, ָמה ָהִעְנָין ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְמנּו ְלִפי ַהְּלָבָנה? 
ּוָמה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשַהַּצִּדיִקים ִיָּקְראּו ַעל ְׁשָמּה?

ָחַׁשְבִּתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלָבֵאר, ֶׁשַהְּלָבָנה ָמַתי ִהיא ְמִאיָרה? ַּבַּלְיָלה ַּבֹחֶׁשְך, ּוְכֹכל 
ֶׁשַהֹחֶׁשְך יֹוֵתר ָּגדֹול ָּכְך ַהְּלָבָנה יֹוֵתר ְמִאיָרה. ּוְכֹכל ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ְּבָמקֹום ָחׁשּוְך יֹוֵתר, 

ָּכְך הּוא ִיְרֶאה ֶאת אֹור ַהְּלָבָנה יֹוֵתר ִּבְמֹלא ָעְצָמָתּה. 

ּוִמָּכאי ָצִריְך ָהָאָדם ִלְזֹּכר ֶׁשִאם הּוא ִנְמָצא ְּבֹחֶׁשְך ּוְבֹקִׁשי, ְּכֶנֶגד ֶזה הּוא ִמְתַלֵּבן יֹוֵתר 
ְוִנְׁשָמתֹו ְמִאיָרה יֹוֵתר, ְויּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְדָרגֹות ְּגבֹוהֹות. ְוָלֵכן ַהַּצִּדיִקים ִנְקָרִאים ַעל ֵׁשם 

ַהְּלָבָנה, ֵּכיָון ֶׁשַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ַּבֹחֶׁשְך ְוזֹוִהי ֶּדֶרְך ַהַּצִּדיִקים.



”ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות”

ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבֹּבֶקר  "ְלַהִּגיד  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּפַעם,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָאַמר  ֶזה  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַּבֵּלילֹות" )תהילים צב, ג( ָמה ַהֵּפרּוׁש? ַהּבֶֹקר הּוא ַמָּצב ֶׁשֻּכָּלם רֹוִאים אֹותֹו, ַהֹּכל ָּברּור, 
ְלַהֲחִזיק   - ַּבֵּלילֹות”  "ֱאמּוָנְתָך  ֲאָבל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַחְסּדֹו  ֶאת  ְלַהִּגיד  ְוַקל 
ַמֲעָמד ֶּבֱאמּוָנה ַּבֵּלילֹות, ְּכֶׁשֵּיׁש ֹחֶׁשְך ְולֹוַמר ֶׁשֶּזה ֶחֶסד ַהֵּׁשם - ִּבְׁשִביל ֶזה ָצִריְך ַהְרֵּבה 
ַחִּיים  ָהיּו לֹו  ֶׁשֹּלא  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ֶּׁשאֹוֵמר  ַמה  ְוֶזה  )עיין ילקוט קמעוני רמז תקיט(.  ֱאמּוָנה 
טֹוִבים ּוְמִאיִרים ָּכל ָּכְך, “ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות”. ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַלֵּמד 
ֶאת ִמָּדתֹו ֶׁשל ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו, ֶׁשָעָליו אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )תענית דף כא ע"א( ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה 
ְלַכָּפַרת  ֶזה  ְוִיּסּוִרים  ֵיׁש ָצרֹות  ֵהִבין ֶׁשִאם  זּו ְלטֹוָבה. הּוא  ַּגם  ָהָיה אֹוֵמר:  קֹוֶרה לֹו 

ֲעֹונֹות, ֶזה ְמַזֵּכְך אֹוִתי ּוְמַבֵּטל ְּגֵזרֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָקׁשֹות. 



ַלְיָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶחֶסד

 ,)75( ‘ֶחֶסד’ ִעם אֹוִתּיֹוֶתיָה  ְּבִגיַמְטִרָּיא  'ַלְיָלה’ עֹוָלה  ֶׁשֵּתַבת  ָלֶזה,  ָיֶפה  ֶרֶמז  ַּגם  ֵיׁש 
ללמד, שגם כשאדם רואה את עצמו במצב של לילה, יזכור שזהו חסד השם. ונרמז 
ַּבֹחֶׁשְך  ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ה(,  א,  )בראשית  לילה"  "ולחושך קרא  כן בפסוק 
ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ַּבָּפסּוק "ָּתֶׁשת  ִנְרָמז  ְוֵכן  ‘ֶחֶסד’.   - ‘ַלְיָלה’  ָלֶזה  ָּברּוְך הּוא קֹוֵרא  ַהָּקדֹוׁש 
ָלְיָלה" )תהילים קד, כ( ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהֹחֶׁשְך ָּבעֹוָלם ְוַעל ָהָאָדם, 
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ְוָהָאָדם חֹוֵׁשב: ‘ֶזהּו, ְּכָבר ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות ָלֵצאת ִמֶּזה’, הּוא ָצִריְך ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר “ִויִהי 
ָלְיָלה” - ֶזה ‘ֶחֶסד’.



”אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי”

ְּבֶדֶרְך זֹו ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא )נידה דף לא ע”א( ֶאת ַהָּפסּוק “ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה’ 
ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיֹׁשב ַאְּפָך ּוְתַנֲחֵמִני” )ישעיה יב, א(, ַמהּו אֹוְדָך ה’ ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי? ָמָׁשל ִלְׁשֵני 
ְמָחֵרף  ִהְתִחיל  ְסִפיָנתֹו,  ְוִהְפִסיד  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  ִנְכַנס קֹוץ  ִלְסחֹוָרה,  ֶׁשָּיְצאּו  ָאָדם  ְּבֵני 
ּוְמַגֵּדף. ְלָיִמים ָׁשַמע ֶׁשָּטְבָעה ְסִפיָנתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ַּבָּים, ָאַמר ּתֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֶׁשִהְכִניס ִלי ֶאת ַהּקֹוץ ָּבֶרֶגל.



ַּתְנִלית ַהִהְתַעְּללּות ָּבַאִחית

ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו ְלֵמִדים ִמָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ָּבא ְיהּוָדה ּוִמְתַוֵּכַח ִעם יֹוֵסף ְוטֹוֵען לֹו: ָמה 
ַאָּתה ִמְתַעֵּלל ָּבנּו? “ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח” )בראשית מד, 
יט( ָלָמה ַאָּתה ְמַׁשֵּגַע אֹוָתנּו? ְוִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשִעם עֹוד ְקָצת ַצַער ִיְסַּתֵּלק ַהִּקְטרּוג, 

ְוִיָּנְצלּו ֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ְוָכל ַמה ֶּׁשָּקָראנּו ֵמַהִּמְדָרׁש, ָהָיה ְמַבֵּקׁש עֹוד ַצַער. ְוֵכן 
ִאם יֹוֵסף ָהָיה יֹוֵדַע ֶאת ֶזה ָהָיה עֹוֶׂשה ָלֶהם עֹוד ְקָצת ַצַער. ֲאָבל ַהָּכתּוב אֹוֵמר: “ְוֹלא 

ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק”. ֶזה ַרֲעיֹון ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ַּבָּפָרָׁשה.



”ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות”

ַרֲעיֹוי ֵׁשִני, ַאֲחֵרי ֶׁשּיֹוֵסף ִמְתַוֵּדַע ֶאל ֶאָחיו )בראשית מה, ג(, הּוא אֹוֵמר ְלֶאָחיו ֶׁשּיֹוִדיעּו 
ְלָאִביו ֶׁשהּוא ַחי ְוֶׁשהּוא ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים ְוֶׁשֵּיֵרד ֵאָליו )שם פסוקים ט - יג(. ְוָהַאִחים עֹוִׂשים 
ֵּכן: “ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם, ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח 
יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתֹו, ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם” )בראשית מה, כז(, הּוא ָרָאה ֶאת ָהֲעָגלֹות 
ְּכֶׁשָּפַרׁש ִמֶּמּנּו?  ָהָיה ָעסּוק  ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם יֹוֵסף, ַּבֶּמה  ְמָבֵאר:  ְוָחְיָתה רּוחֹו. ַרִׁש”י 
ְּבָפָרַׁשת ֶעְגָלה ֲערּוָפה. ֶׁשֲהֵרי יֹוֵסף ָהָיה ַהֶחְברּוָתא ֶׁשל ָאִביו ַיֲעֹקב, ֵהם ָלְמדּו ְּבַיַחד 
ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר )רש"י בראשית פרק לז פסוק ג(. ְוֶהְרָאה ְלָאִביו 
ָּבֶזה, ֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלַמְדנּו ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר 
"ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף" - ְוֹלא ָאַמר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרֹעה - ֶזה יֹוֵסף ֶׁשָּׁשַלח 

ֶאת ָהֲעָגלֹות ְלַהְראֹות ְלָאִביו ֶאת ֶזה. 
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ַּכָּמה מּוָסר ֵיׁש ָּבֶזה ְלַלְּמֵדנּו... 

יֹוֵסף ִעם ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשָהיּו לֹו, הּוא ֲהֵרי ָהָיה ְּבַסְך ַהֹּכל ֶיֶלד ָצִעיר ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה 
ְזָועֹות,  )בראשית לז, ב, ובסדר עולם רבה ליינר פרק ב(, הּוא עֹוֵבר  ְלֶעֶבד  ְּכֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה 
ִעם  ַּבֶּכֶלא  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  י(,  אות  פז  פרשה  וישב  פרשת  רבה  )מדרש  ְקָׁשִיים  עֹוֵבר 
ֲעַבְרָיִנים ֲהִכי ָקִׁשים ֶׁשעֹוְמִדים ְלִמיָתה )מדרש שכל טוב בובר פרשת וישב פרק לט סימן כ(, 
ּוְבָכל ֹזאת הּוא ֹלא ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֹלא ּכֹוֵעס ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
הּוא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשַּגם הּוא ָיַדע ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה, ֶׁשָּכל ִיּסּוִרים ֶׁשַּמִּגיִעים 
ָלָאָדם ֵהם ְּבֶעֶצם ְּבָרָכה, ְוָלֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ֶזה ֲהִכי 
טֹוב ָּבעֹוָלם. ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא ֹלא עֹוֵזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, עֹוד הּוא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד 
ּתֹוָרה ַּגם ַּבַּמָּצב ֶׁשּלֹו, ְּבָכל ַהִּטְרָחה ֶׁשּלֹו, ְּבָכל ַהָּבָלָגן, ֵּבין ִאם הּוא ֶמֶלְך ֵּבין ִאם הּוא 

ֶעֶבד ָׁשָפל, ֵּבין ִאם הּוא ַּבֶּכֶלא, ֵּבין ִאם הּוא ְּבִכֵּסא ַמְלכּותֹו. 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּזק אֹוָתנּו, ִלְפָעִמים ָאָדם אֹוֵמר: “ָקֶׁשה ִלי, ְמַׁשְּגִעים אֹוִתי, 
ֶׁשֶּזה  ְלָך  ֵּתַדע  ַהַּפְרָנָסה”,  ָהִאָּׁשה,  ַהְיָלִדים,  ִלְלֹמד,  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִלְלֹמד,  ָיכֹול  ֹלא  ֲאִני 
ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה. ֶׁשַהָּדָבר ַהֶּזה, ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה, הּוא ְּבֶעֶצם ַהָּדָבר ַהָּגדֹול 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ְלָך ּוַמֲעִמיד אֹוְתָך ּבֹו, ְוֵיׁש ּבֹו ֹּכַח ְלַבֵּטל ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּגֵזרֹות, 
ּוְבָכל ִהְׁשַּתְּדלּות ְוִהְתַּגְּברּות ֶׁשל ָהָאָדם ַלֲעֹבד ֶאת ּבֹוְראֹו ַּבַּמָּצב ַהֶּזה הּוא ַמְכִניַע ֶאת 

ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוֶאת ָּכל ֹּכחֹוָתיו. 



”ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה’ יֹוִניַח”

ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי )פרק ג פסוק יב( “ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה’ יֹוִכיַח ּוְכָאב 
ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה” - ִמי ֶׁשה’ אֹוֵהב אֹותֹו הּוא נֹוֵתן לֹו ִיּסּוִרים, נֹוֵתן לֹו ִרּצּוי ֶׁשל ֹעֶנׁש ְקָצת 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָלָּמה? ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ֵיָעֵנׁש ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֲאָבל ָחִליָלה ָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֹלא אֹוֵהב אֹותֹו ַהָּכתּוב אֹוֵמר ָעָליו: “ּוְמַׁשֵּלם ְלֹׂשְנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו” )דברים 
ַהָּבא )מדרש תנחומא בובר  ֵמַחֵּיי עֹוָלם  ְלַהֲאִבידֹו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  י(, הּוא נֹוֵתן לֹו  ז, 
פרשת ויגש סימן ח(. ַּבר ִמָּנן ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָחס ְוָׁשלֹום, ֹלא ִלְבֹעט ַּבִּיּסּוִרים, 

ִלְׂשֹמַח ַּבִּיּסּוִרים, ְוַהְּׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים ָּדְרׁשּו ֲעֵליֶהם ֲחַז”ל )גיטין דף לו ע”ב( ֶאת ַהָּכתּוב, 
“ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו” )שופטים ה, לא(. ִּכי ִאם ָהָאָדם ַמִּכיר ַּבִּיּסּוִרים ְּבֶעֶצם 
ַאֲהָבתֹו  ְוֹחֶזק  ֹּתֶקף  ֶאת  ַמְרֶאה  ְּבֵסֶדר, הּוא  ְּבֵסֶדר, ּבֹוֵרא עֹוָלם  ֲאִני ֹלא  הּוא מֹוֶדה: 
ָּבְרָגִעים  ְוָעׂשּו  ָּבאּו  ֵהם  ַמה  ַמְלכּות,  ֲהרּוֵגי  ֲעֶׂשֶרת  אֹוָתם  ְּכמֹו  ִיְתָּבַרְך.  ַהּבֹוֵרא  ֶאל 
ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהם? ִהְצִּדיקּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין, ִנּסּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ִמְצָוה ְועֹוד 
ַמֲעָלה ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהֵּׁשם ָּבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהם. ֵאיְך ֵהם ִהִּגיעּו ַלְּדָרגֹות 
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ָהֵאּלּו? ֲאִפּלּו ַהֵּקיָסר ִהְׁשַּתֵּגַע. ְוַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ְּכֶׁשַּמִּכיִרים ָּבֵעֶרְך ֶׁשל ַהִּיּסּוִרים, יֹוְדִעים 
ַּכָּמה ֵהם טֹוִבים ֲעבּוֵרנּו. 

ֶאָחד  ַאף  ַעל  ָחִליָלה  ְוֹלא  ִיּסּוִרים,  ָלנּו  ִיְהיּו  ַהֵּׁשם ֹלא  ֶׁשְּבֶעְזַרת  ִמְתַּפְלִלים,  ֲאַנְחנּו 
ְוִנְזֶּכה ַלֲעֹבד ֶאת  ְלַהִּכיר ָּבֵעֶרְך ֶׁשָּלֶהם  ַמִּגיִעים, ֶׁשִּנְזֶּכה  ִמִּיְׂשָרֵאל ֲאָבל ִאם ֵהם ְּכָבר 
ְלַהְגִּדיל  ְוִנְזֶּכה  ּוְבַׁשְלָוה  ְּבַנַחת  ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ַמָּצב  ְּבָכל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן ְוָאֵמן.
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ָּפָרַׁשת ַוְיִחי 
ַהּטֹוב ֶׁשָּבָרע

ְּפִטיַרת ַיֲעֹקב

ַאֲחֵרי ֶׁשָּלַמְדנּו ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשַּסָּבא ַיֲעֹקב ַמִּגיַע ִמְּכַנַען ְלִמְצַרִים הּוא ִנְפַּגׁש ִעם 
יֹוֵסף ְוָׂשַמח )בראשית מו, כט(, ָהַאִחים ִנְפְּגׁשּו ְוִהְׁשִלימּו )שם פרק מה(, ֵיׁש ִאחּוד ִמְׁשָּפחֹות 

ְוַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ַיֲעֹקב ִנְפַטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה )שם מט, לג(. 



”ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך”

ְלַאַחר ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ִנְפָטר, ָהַאִחים ְמַפֲחִדים ֶׁשָּמא יֹוֵסף ָהָיה ִאָּתם ֶנְחָמד ַעד ַהּיֹום 
ְליֹוֵסף,  ְואֹוְמִרים  ָּבִאים  ֵהם  ָלֵכן  ִּיְקֶרה?  ַמה  ִנְפַטר  ְּכֶׁשַאָּבא  ְוַעְכָׁשו  ַאָּבא,  ִּבְגַלל  ַרק 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהַּבָּקָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֶזה ֶׁשִּתְסַלח ָלנּו? ּוֶבֱאֶמת ֵהם ֹלא ִסְּפרּו 
)רבינו בחיי בראשית פרק מה פסוק  ִסֵּפר  יֹוֵסף ֹלא  ְוַגם  ֶׁשְּיַקְּלֵלם  ָּפֲחדּו  ֵהם  ִּכי  ַלֲאִביֶהם 
כז(, ְוֵהם ִׁשּנּו ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום )יבמות דף סה ע"ב(. ְוָכְך ָאנּו רֹוִאים ֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה: 
“ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר, ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף, ָאָּנא ָׂשא ָנא 
ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף 
ְּבַדְּבָרם ֵאָליו” )בראשית נ, טז(, יֹוֵסף ּבֹוֶכה ַעל ֶׁשֲחָׁשדּוהּו ְּבַמֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ָעָלה ַעל ִלּבֹו 

)עיין ילקוט שמעוני פרשת ויחי רמז קסב, וביומא דף יט ע”ב(. 



ֱאֹלִקית ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה

ְוַאֶּתם  ָאִני  ֱאֹלִקים  ֲהַתַחת  ִּכי  ִּתיָראּו,  ַאל  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  “ַוֹּיאֶמר  ַהָּכתּוב  ּוַמְמִׁשיְך 
ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִקית ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעֹׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחֹית ַעם ָרב” )בראשית 
ַאְכָזִרים,  ְּבַיד  ִלְמֹּכר אֹוִתי  ֲחַׁשְבֶּתם  ַאֶּתם אּוַלי  ַהַּצִּדיק,  יֹוֵסף  ָלֶהם  נ, יט - כ(. אֹוֵמר 

ֲאָבל ֵיׁש ְמַתְכֵנן. ַאֶּתם אּוַלי ֲחַׁשְבֶּתם ְלַאֵּבד אֹוִתי ִמן ָהעֹוָלם, ֲאָבל ְּבֹפַעל ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ֶזה "ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה" - הּוא ִנֵּתב ֶאְתֶכם, ַהֻּבָּבה ַהְּגדֹוָלה חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא ְמִריָמה 
ֶאת ַהָּיד, ַעד ָמַתי? ַעד ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ַמִּניִחים אֹוָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלֵּתיַאְטרֹון. ַאֶּתם ָּכל ַמה 
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ֲהֵרי  ִלְהיֹות?  ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ְלטֹוָבה. ֵאיְך ֶזה ָיכֹול  ְּכֵדי  ְּבֶעֶצם  ָהָיה  ֶּׁשֲעִׂשיֶתם 
)רש"י  ַלִּמְצִרים  ַלִּמְדָיִנים,  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים,  ָמְכרּו אֹותֹו  ֶׁשָעַבר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ִמְסֵּכן,  יֹוֵסף 
בראשית פרק לז פסוק כח(, ָעַזב ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶאת ַהֲחִמימּות ֶׁשל ָאִביו, “ִּכי ֶבן ְזֻקִנים 

הּוא לֹו” )בראשית לז, ג(, הּוא ָיָצא ִמֵּבית ָאִביו, ְמקֹור ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּתֹוָרה, ְוָיַרד ְלִמְצַרִים 
ֶׁשִהיא ֶעְרַות ָהָאֶרץ, ֶׁשִהיא ֵּבית ַהְּפִריצּות ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות )עיין אלשיך בראשית 
ְוַלְמרֹות  ָעַבר,  ִנְסיֹונֹות הּוא  ְוֵאילּו  ָהֲאסּוִרים )בראשית לט, כ(,  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  פרק מה(, 

ָּכל ֶזה הּוא ַמְרֶאה ָלֶהם ֶׁשַהֹּכל ָהָיה ְלטֹוָבה.



ַהִּׂשיָחה ִעת ָהָאִסיר ַּבֶּכֶלא

ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ִמְתַחֵּזק,  ַהֵּׁשם  ֶׁשָּברּוְך  ָּבָאֶרץ,  ֹּפה  ֶּכֶלא  ִמֵּבית  ָאִסיר  ֵאַלי  ִהְתַקֵּׁשר 
ֻמְׁשָּפל.  ֲאִני  ְוַגם  ֶּכֶלא  ְּבֵבית  ֲאִני  ַּגם  ֻמְׁשָּפל,  ְמֹאד  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ִלי:  ְוָאַמר  ּוִמְצֹות, 
ֶאת  ָהרּוַח,  ֶאת  ְלָך  ִלְׁשֹּבר  ֶזה  רֹוִצים  ֶּׁשֵהם  ַמה  ַמּכֹות,  לֹו  נֹוְתִנים  ֹלא  ֶׁשֵהם  ַלְמרֹות 
ַהֶּנֶפׁש ְּפִניָמה. ָׁשם צֹוֲעִקים ָעָליו: “ַאָּתה ֹלא ֻיְצַלח! ִמי ַאָּתה ִּבְכָלל? ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה? 

ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ֶאֶפס, ָנכֹון? ֲאַנְחנּו ֹּפה ַרק ִּבְׁשִביל ְלַהְזִּכיר ְלָך!”. 

ְוהּוא ְמַסֵּפר ִלי ֶׁשָהָיה לֹו ִמְקֶרה ְמֹאד ַמְׁשִּפיל: ִהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ְסַגן ַהְמַפֵּקד 
ֶׁשל ָּכל ָּבֵּתי ַהֶּכֶלא ָּבָאֶרץ, ִמיֶׁשהּו ְמֹאד ְמֻכָּבד, ָמֵלא ְּדָרגֹות ְוִעּטּוִרים, ּוַבֶּכֶלא ֵיׁש ֶאת 
ַהַּׁשַער ַהָּגדֹול ַּבְּכִניָסה ְוֵיׁש ֶאת ָּכל ְׁשָאר ַהָּתִאים, ְוָכל ָאִסיר ַּבָּתא ֶׁשּלֹו. ְסַגן ַהְמַפֵּקד 

ִנְכַנס ִלְבֹּדק ֶׁשַהֹּכל ְמַתְפֵקד ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. 

ָהֲאִסיִרים  ֶאת  מֹוִציִאים  ֶׁשּבֹו  ַהְּזַמן  ְוִהִּגיַע  ָצֳהַרִים,  ֲארּוַחת  ְׁשַעת  ִהִּגיָעה  ֵּביְנַתִית 
ֵמַהָּתא,  ְלהֹוִציא אֹותֹו  ֶׁשָּבאּו  ִלי  ָמַסר  ָּבחּור  ְואֹותֹו  ָצֳהַרִים.  ֲארּוַחת  ֶלֱאֹכל  ֵמַהָּתִאים 
ַלַחֶּיֶלת ֶׁשִּתְפַּתח לֹו ֶאת  ֵמַהַּׁשַער ָהָראִׁשי ָׁשם. הּוא ָקָרא  ַהְמַפֵּקד ָּבא ָלֵצאת  ּוְבִדּיּוק 
ַהַּׁשַער, ְוִהיא ָאְמָרה לֹו: “ַרק ְׁשִנָּיה, ֲאִני מֹוִציָאה ֶאת ָהָאִסיר ֹּפה ֶלֱאֹכל ָצֳהַרִים, ֲאִני 
ְּכָבר ְלַיד ַהָּתא ֶׁשּלֹו, ֲאִני ּפֹוַתַחת לֹו ּוִמָּיד ֶאְפַּתח ְלָך”. ֵאיְך ֶׁשַהְמַפֵּקד ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא 
ִהְתִחיל ְלִהְׁשּתֹוֵלל ְוִלְצֹעק: “ָמה, ֲאִני ֲאַחֶּכה ָלָאִסיר ַהֶּזה? הּוא ָאִסיר, הּוא ֶאֶפס, ָמה 
הּוא ָׁשֶוה ִּבְכָלל, ַמִּגיַע לֹו ֶׁשֵּיָרֵקב ָּכאן ַּגם עֹוד ֵמָאה ָׁשָנה, ַאְּת יֹוַדַעת ִמי ֲאִני? ִּתְסַּתְּכִלי 

ַעל ַהְּדָרגֹות ֶׁשִּלי, ֲאִני ֹלא מּוָכן ְלַחּכֹות ְׁשִנָּיה”.

ָאַמר ִלי אֹותֹו ָּבחּור: “ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִהְרַּגְׁשִּתי ֶּבֱאֶמת ֶאֶפס, הּוא ַמְסִּביר ְלָך ַּכָּמה ַאָּתה 
ֶאֶפס ְוַכָּמה ַאָּתה ֹלא ֻיְצַלח ְוַכָּמה ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ִיְהיּו ָרִעים ּוָמִרים ִּבְגַלל ֶׁשָהִייָת ַּבֶּכֶלא”. 
ַהָּבחּור ַהֶּזה ֹלא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו ְּפִליִלי, הּוא ָהָיה ָּבחּור ְיִׁשיָבה ֶׁשָעַזב ֶאת ַהְיִׁשיָבה ְוֹלא 
ָהַלְך ַלָּצָבא, ְוַעל ֶזה ָׂשמּו אֹותֹו ַּבֶּכֶלא. ָאַמְרִּתי לֹו: “ַּתְקִׁשיב, יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָהָיה ְׁשֵּתים 
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ְוִנְהָיה  ְוָיָצא  א(  פסוק  פלטיאל בראשית פרק מא  חיים  רבי  בפירוש  )עיין  ַּבֶּכֶלא  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 
ִמְׁשֶנה ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים )בראשית מא, מג - מד(, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֵאיְך ָהָרע ֶׁשְּלָך ִיְתַהֵּפְך 

ְלטֹוָבה”.



ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִית

ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִאם ֵיׁש לֹו ַּבֶּכֶלא ִנְסיֹונֹות ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה? הּוא ָעָנה ִלי: “ָׁשם ַּבֶּכֶלא 
ֵיׁש ֲהמֹון ִנְסיֹונֹות ֶׁשל ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים. ֶזה ִנְרֶאה ֶׁשַהַחָּילֹות ָׁשם ָּבאֹות ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל, 
ַמֲחִזיק  ְוהּוא  ְוִנְסיֹונֹות  ְקָׁשִיים  ְוֵיׁש  ּוִמְתַּגֵּבר,  ִמְתַּגֵּבר  ְמַסֵּפר ֶׁשהּוא  ְוהּוא  ְיַרֵחם”.  ה’ 
ַמֲעָמד, ּוַמָּמׁש ּתֹוֵפס ֶאת ַעְצמֹו. ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: “ַּתִּגיד ִלי, ַהְמַפֵּקד ַהֶּזה הּוא ִמְתַּגֵּבר? 
ַמֶּׁשהּו  ֶׁשֵּיׁש  ִנְרֶאה  ֹלא  ִמְתַּגֵּבר,  “ֵאיֶזה  ְוָאַמר:  ָצַחק  הּוא  ָהֵעיַנִים?”  ַעל  ׁשֹוֵמר  הּוא 
ֶׁשעֹוֵצר אֹותֹו ִּבְכָלל”, ָאַמְרִּתי לֹו: “נּו, ָאז ִמי ָׁשֶוה יֹוֵתר, ַאָּתה אֹו הּוא? ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא 
יֹוֵתר ָחָזק ִמְּמָך ֲהֵרי ַּגם סּוס יֹוֵתר ָחָזק, ּוְבָכל ֹזאת הּוא סּוס ְוַאָּתה ֶּבְנָאָדם, ַּגם ַאְרֵיה 
יֹוֵתר ָחָזק ִמְּמָך ֲאָבל הּוא ַחָּיה ְוַאָּתה ֶּבְנָאָדם. ֵיׁש ְלָך ְּבָמה ְלִהְתָּגאֹות, ַאָּתה ָנִציג ֶׁשל 

ֱאֹלִקים, ָׁשם ְּבתֹוְך ַהֶּכֶלא”.



ַנחּות ִאיׁש ַּגְמזּו

“ֱאֹלִקים  ָעָליו הּוא אֹוֵמר:  ֶּׁשָעַבר  ַמה  ָּכל  ֶׁשַּלְמרֹות  ָאנּו רֹוִאים  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ֵאֶצל 
ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”, ָהָיה ִּתְכנּון ַאֵחר. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת )תענית דף כא ע"א( ַעל ַנחּום ִאיׁש ַּגם 
זּו, הּוא ָהָיה ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא )חגיגה דף יב ע”א(, ְוָתִמיד ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה 
קֹוֶרה ָהָיה אֹוֵמר: “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”, ָלֵכן ָקְראּו לֹו ‘ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו’. יֹום ֶאָחד ָרצּו 
ַהְּיהּוִדים ִלְׁשֹלַח ַמָּתָנה ַלֵּקיָסר, ִּכי ֵאֶצל ַהּגֹוִים ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, ִאם ֹלא ִּתֵּתן ָלֶהם ַמָּתָנה 
ֶזה ְּכמֹו ֶרֶכב ֶׁשִּנְגַמר לֹו ַהֶּדֶלק ְּבֶאְמַצע ַהְּנִסיָעה ְוָהֶרֶכב ֹלא ָזז. ָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ִמֵּדי ַּפַעם 
ָלֵתת ַמָּתנֹות ַלֵּקיָסר, ִּכי ִאם ֹלא הּוא ֹלא ָיזּוז ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ַלְּיהּוִדים. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים 
ֶזה ַּגם שַֹׁחד ְלִבּטּול ְּגֵזרֹות, שַֹׁחד ָּכֶזה ֻמָּתר, ִּכי ִאם ַאָּתה נֹוֵתן לֹו שַֹׁחד ָאז הּוא ְּבַסְך 

ַהֹּכל ֹלא ׂשֹוֵנא אֹוְתָך. 



שַֹׁחד ַלּגֹוִית

ָׁשֲאלּו ַּפַעם ֶאת ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ַהְּיהּוִדים: “ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ָּבִאים 
ְלׁשֹוֵפט ְונֹוְתִנים לֹו שַֹׁחד?” ְוהּוא ָעָנה ְּבָחְכָמה: “ַהּׁשֹוֵפט הּוא ּגֹוי ְוַהּתֹוֵבַע הּוא ּגֹוי, 
ְלַהְׁשוֹות ֶאת  ִּבְׁשִביל  ָלֵכן ַרק  ִמינֹו,  ִיְהֶיה ִעם ּגֹוי ֶׁשהּוא  ֶׁשַהֵּלב ֶׁשל ַהּׁשֹוֵפט  ּוְבַוַּדאי 
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ַהַּדְרָּגה ֶׁשִּלי ְלאֹותֹו ּגֹוי ֲאִני נֹוֵתן שַֹׁחד, ִּכי ִאם ֹלא ָּפׁשּוט ֶׁשהּוא ִיְפֹסק ְלחֹוָבִתי”. 



ַהּשַֹׁחד ִּבְסדֹות 

ָמַתי ַמְתִחיָלה ַהְּבָעָיה? ְּכֶׁשַהּגֹוִים ֹלא ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּשַֹׁחד. ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה )תיאודור - 
אלבק פרשת וירא פרשה נ אות א, וברש"י בראשית פרק יט פסוק א( ָּכתּוב ֶׁשּלֹוט ְּבָׁשָעה ֶׁשִהִּגיַע 

ַהַּמְלָאִכים ַלֲהֹפְך ֶאת ְסדֹום. ָׁשַמְעִּתי  ִלְסדֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם, ּוְבאֹותֹו יֹום ָּבאּו 
ֵּבאּור, ַמה ָּקָרה ֶׁשִּפְתאֹום ֶנֶהְפָכה ְסדֹום ַּדְוָקא ַעְכָׁשו? ּוֵבֵאר: ֶׁשֲהֵרי ַהֻחִּקים ֶׁשל ְסדֹום 
ָהיּו נֹוָרִאים, ִמי ֶׁשַּמְרִּביץ ְלִמיֶׁשהּו ּומֹוִציא לֹו ָּדם ַהּׁשֹוֵפט אֹוֵמר: ְּתַׁשֵּלם לֹו ֶּכֶסף ִּכי 
הּוא ִהִּקיז ְלָך ָּדם. ִמי ֶׁשִהִּפיל ֻעָּבר ֶׁשל ִאָּׁשה: ִּתֵּתן לֹו ֶאת ִאְׁשְּתָך ְּכֵדי ֶׁשַּיְכִניס אֹוָתּה 
ְלֵהָריֹון. ִמי ֶׁשהֹוִריד ֶאת ָהאֶֹזן ֶׁשל ַהֲחמֹור ֶׁשל ֲחֵברֹו: ָצִריְך ָלֵתת לֹו ֶאת ַהֲחמֹור ְלאֹותֹו 
ֶאָחד, ַעד ֶׁשִּתְגַּדל ָהֹאֶזן ֶׁשל ַהֲחמֹור. ָּכל ִמיֵני ֻחֵּקי ְסדֹום נֹוָרִאים )סנהדרין דף קט ע"א 
– ע”ב(. ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ִהיא ֵאיְך ְסדֹום ָהְיָתה ַקֶּיֶמת? ֵאיְך ִהְצִליחּו ִלְחיֹות ָׁשם? 

ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ֶׁשָּנְתנּו שַֹׁחד, ָהיּו ְמַׁשֲחִדים ֶאת ַהּׁשֹוְפִטים ְּכֵדי ֶׁשַהּׁשֹוֵפט ֹלא ִיְׁשֹּפט 
ְלִפי ַהֻחִּקים. 

ִּפְתאֹות ַמִּגיַע לֹוט, ְולֹוט הּוא ַצִּדיק, ַמה ִּפְתאֹום ָלַקַחת שַֹׁחד ֲאִני ׁשֹוֵמר ַעל ַהֹחק, 
לֹוט ָהָיה ַצִּדיק ִמַּדי ִּכי הּוא ָׁשַמר ַעל ַהֹחק, ֲאָבל ֵאיֶזה ֹחק? ֹחק ֶׁשל ְסדֹום, ְוַעל ָּכֶזה 
ָּדָבר ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ֶאת ְסדֹום עֹוד יֹום ֶאָחד. ּוִמָּיד ְּבאֹותֹו 
יֹום ֶׁשִהְתַמָּנה ְלׁשֹוֵפט ָּבאּו ַהַּמְלָאִכים ְלַהֲחִריב ֶאת ְסדֹום, ִּכי ַעְכָׁשו ֵיׁש ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת 
ַהֻחִּקים ֶׁשל ְסדֹום )דברי חכמים וחידותם עמוד 24 הערה 4(. ְוֹזאת ַהְּנֻקָּדה, ִאם ֵיׁש ִמיֶׁשהּו 
ֶׁשֹּלא לֹוֵקַח שַֹׁחד ֵאֶצל ַהּגֹוִים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ָלֵכן ֵהם ָרצּו ְלָהִביא ַמָּתָנה 

ַלֵּקיָסר. 



ִּבְׁשִליחּות ַלֵּקיָסר

ֵהת ָיְדעּו ֶׁשַהֶּדֶרְך ְמֻסֶּכֶנת ְוֵיׁש ׁשֹוְדֵדי ְּדָרִכים, ְוַגם ַהֵּקיָסר ָיכֹול ִּפְתאֹום ְלִהְתַעְצֵּבן 
ְוַלֲהֹרג ַּגם ְּבִלי ִסָּבה. ֵהם ָׁשֲאלּו ִמי ֵיֵלְך ְלָהִביא ֶאת ַהַּמָּתָנה ַלֵּקיָסר? ְוֶהְחִליטּו ַעל ַנחּום 
ֲאָבִנים טֹובֹות  ְמֵלָאה  ֵּתַבת אֹוָצר  לֹו  ֵהִביאּו  ְּבִנִּסים.  ְמֻלָּמד  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  זּו,  ַּגם  ִאיׁש 
ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶׁשָּיִביא ַלֵּקיָסר ַמָּתָנה ֵמַהְּיהּוִדים. ְּבַדְרּכֹו ִנְכַנס ִליׁשֹן ְּבַאְכַסְנָיה ַאַחת, ְוָׁשם 
ָהיּו ַּבֲעֵלי ָהַאְכַסְנָיה ַּגָּנִבים ְּגדֹוִלים, ָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ָיֵׁשן ָׁשם ָהָיה ָקם ַּבֹּבֶקר ָנִקי ִמְּנָכָסיו. 
ְוֵהם ָּגְנבּו לֹו ֶאת ָּכל ָהאֹוָצר ֶׁשּלֹו, ְוַכּמּוָבן ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַגֶּלה ָׂשמּו לֹו ִּבְפִנים ָעָפר. ַּבֹּבֶקר 
הּוא ָׂשם ֵלב ֶׁשִהְׁשַּתָּנה ַהִּמְׁשָקל ֶׁשל ַהֵּתָבה, הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּתָבה ּוְמַגֶּלה ֶׁשַהֹּכל ָמֵלא 
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ְּבֹחל ְוָהאֹוָצר ִנְגַנב. ַמה הּוא ָאַמר? “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”. הּוא ֹלא ָחַזר ֶאל ַהְּיהּוִדים, ְוִהְמִׁשיְך 
ַלֵּקיָסר. ֹזאת ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ַהֻּמְפָלָאה, הּוא ֹלא ָחַׁשׁש ֶׁשִּיָּנֵזק ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשִליַח ֶׁשל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנם ִנּזֹוִקים )פסחים דף ח ע”ב(, ַוֲאִפּלּו ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשָּמצּוי ַהֶהֵּזק 
ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ֶׁשָּכזֹו  ָהָיה  ַּגְמזּו  ַהֶּזה )שם(, ַנחּום ִאיׁש  ַהְּכָלל  ְּבַוַּדאי ֹלא אֹוְמִרים ֶאת 
ֶׁשַהֶּטַבע ְוַהֵּנס ֶאְצלֹו ָהיּו אֹותֹו ַהָּדָבר, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא: ִמי ֶׁשָאַמר 
ַלֶּׁשֶמן ְוִיְדַלק ֹיאַמר ַלֹחֶמץ ְוִיְדַלק )תענית דף כה ע"א(, ָּכָכה ָאַמר ַּגם ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו: 
“ִמי ֶׁשָאַמר ַלַּיֲהלֹוִמים ִלְפֹעל ֶאת ְּפֻעָּלָתם ֹיאַמר ֶלָעָפר ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּפֻעָּלה”. ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ַלֵּקיָסר ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהֹּזאת, ַהֵּקיָסר ָּפַתח ֶאת ַהֵּתָבה ְוָרָאה ֶׁשִהיא ְמֵלָאה ְּבָעָפר. 
ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָּכַעס ַעל ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּצֲחקּו ָעָליו, הּוא ָרָצה ִמָּיד ַלֲהֹרג ֶאת ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו, 

ְוִאּתֹו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים. ּוָמה אֹוֵמר ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”.



ְּגֵנַבת ָהאֹוָצר

ִלְפֵני ֶׁשַּנְמִׁשיְך ַּבִּסּפּור ִנְתּבֹוֵנן ַמה ָּקָרה ָּכאן, ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּכַעס ְוַהְּגֵזָרה ֶׁשל ַהֵּקיָסר 
ַעל ַהְּיהּוִדים ִהיא ְלטֹוָבה? ּוְכֶׁשַּנֲעִמיק ִנְרֶאה ֵאיֶזה ֶחֶסד ה’ ָעצּום ְוַרב ָטמּון ָּכאן. ַהָּׂשָטן 
ָּתִמיד ְמַקְטֵרג ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְורֹוֶצה ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם, ְוָלֵכן ְּכֶׁשֵּיׁש ְּגֵזָרה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָמה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ּגֹוֵרם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשַהְּגֵזָרה ִּתְתַּבֵּטל ְלֹלא ִקְטרּוג 
ַהָּׂשָטן. ְוֵכיַצד? ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה, ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהְחִליט ַהֵּקיָסר ֶׁשהּוא הֹוֵרג ֶאת ָּכל 
ְוָאַמר ָׁשֹלׁש ִמִּלים ֶׁשָהְפכּו ֶאת  ַהְּיהּוִדים ַהָּׂשָטן ִקֵּבל ֶאת ֶׁשּלֹו, ָּבא ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו 
ַהֹּכל: “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”, ַהָּׂשָטן ִהְתַּבְלֵּבל ְוֹלא ֵהִבין ָמה? ֶזה ְלטֹוָבה? ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות, 
ֲאִני ְמקֹור ָהָרע ֲהֵרי, ְוֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּיֵצא טֹוב ִמֶּמִּני? ִמָּיד ִּבֵּקׁש ַהָּׂשָטן ַלֲהֹפְך ֶאת 
ַהְּגֵזָרה, ַהְּיהּוִדים ִהְרִויחּו ִּבּטּול ְּגֵזַרת ְּכָלָיה ֶׁשִּנְגְזָרה ֲעֵליֶהם, ְוַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ִמֵּתק 

ֶאת ֶזה ְּבָׁשֹלׁש ִמִּלים: “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”. 



ֶהָעָפר ַהְמֻיָחד

ּוֶמה ָהָיה סֹוף ַהִּסּפּור? ִהִּגיַע ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִּבְדמּות ַׂשר ָחׁשּוב ְוָאַמר ַלֵּקיָסר: ָיכֹול 
ַאְבָרָהם  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשל  ֲאִביֶהם  ַלֲאִבי  ֶׁשָהָיה  ֶהָעָפר  ְּכמֹו  ְמֻיָחד,  ַהֶּזה  ֶׁשֶהָעָפר  ִלְהיֹות 
ָאִבינּו, ֶׁשָהָיה זֹוֵרק ָעָפר ְוֶנֱהַפְך ְלִחִּצים ַוֲחָרבֹות )משנת רבי אליעזר פרשה ט עמוד 159(. 
ִצָּוה ַהֵּקיָסר ִלְבֹּדק ֶאת ָהִעְנָין, ְוַהֵּנס ָקָרה ְּכמֹו ֶּבָעָפר ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ָׂשַמח ַהֵּקיָסר 

ּוִמֵּלא ַלְּיהּוִדים ַּבֲחָזָרה ֶאת ָּכל ַהֵּתָבה ֶׁשָּׁשְלחּו ַּבֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. 
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ִהְתַּגּלּות ַהּטֹוָבה

ְלטֹוב,  ֶנֱהַפְך  ַעְצמֹו  ָהָרע  ְוֵאיְך  ַהֶּזה,  ַּבִּסּפּור  ָהיּו  ָרִעים  ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ְלֶרַגע,  ַנְחשֹׁב 
טֹובֹות  ֲאָבִנים  ִעם  ַמִּגיַע  ָהָיה  ְוהּוא  זּו  ַּגם  ִאיׁש  ְלַנחּום  ּגֹוְנִבים  ָהיּו  ֹלא  ִאם  ֶׁשֲהֵרי 
ּוַמְרָּגִלּיֹות, ַהִאם ַהֵּקיָסר ָהָיה ַמֲחִזיר לֹו ֲאָבִנים טֹובֹות? ֹלא! ָמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִּביְזֶנס? 
ַהִאם ַהֵּקיָסר ָהָיה ִמְתַּפֵעל ֵמַהַּמָּתָנה? ֹלא! ַּגם לֹו ֵיׁש ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. ְוִלְכאֹוָרה 
ָקָרה ַהָּדָבר ֲהִכי נֹוָרא, ֶׁשַהֵּקיָסר ְּכָבר ָּפַסק ְוָגַזר ְוָאַמר ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ְוֶזה 
ֶנֱהַפְך ְלֶפַתע ַלָּדָבר ֲהִכי טֹוב. “ַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ְלָרָעה ֲאָבל ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”. 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִסֵּדר ֶאת ָהָרָעה ֶׁשִּנְרֵאית ָהָרָעה ְּביֹוֵתר - ָּגְנבּו ְוָׂשמּו ָׁשם חֹולֹות, ַלּטֹוָבה 

ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. 

ִאּלּו ָהָיה קֹוֶרה ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה ְלָאָדם ָרִגיל, ּוְכֶׁשָהָיה ָקם ַּבֹּבֶקר ְורֹוֶאה ֶׁשִּנְגַנב ָהאֹוָצר, 
ָמה הּוא ָהָיה אֹוֵמר? “ֵאיזֹו ַאְכָזָבה! ֵאיְך ָּגְנבּו ִלי, ָמה ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה? ֲאִני 
ְׁשִליַח ִמְצָוה! ַּתִּגיד ִלי ֱאֹלִקים ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמִּני...” ְוָכְך ָהָיה ִמְתלֹוֵנן ַעל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: “ֲאִני ְמַׁשֶּנה ֶאת ָּכל ַהָּתְכִנּיֹות, ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות 
ְלָך טֹוב יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה חֹוֵלם. ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַהחֹול ַהֶּזה ַיֲהֹפְך ְלֵנס, ְוַהֵּקיָסר עֹוד ִיֵּתן 

ָלֶכם ַּבֲחָזָרה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות”. 



ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ְוַהּקֹומּוִניְסִטית

ָּכל ֶאָחד ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשָּקָרה לֹו ָּדָבר ֶׁשהּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה 
ַהָּדָבר ֲהִכי ָרע ֶׁשָּיכֹול ִלְקרֹות, ּוְלַבּסֹוף ֶנֱהַפְך ְלטֹוָבה ְּגדֹוָלה. ָנִביא ַּכָּמה ִסּפּוִרים ְּבִעְנָין 

ֶזה ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם:

ַהּקֹומּוִניְסִטי,  ַהִּׁשְלטֹון  ַּתַחת  ְּברּוְסָיה  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ַזַצ”ל,  ָּגִליְנְסִקי  ַיֲעֹקב  ָהַרב  ִסֵּפר 
ְוָׁשם ָהָיה ָאסּור ְלַלֵּמד ּתֹוָרה, ִמי ֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ּתֹוָרה ָהָיה ֲעַבְרָין ֶׁשעֹוֵבר ַעל ַהֹחק. ֵלב 
ְטרֹוְצִקי, ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ִמְּגדֹוֵלי ַהַּמְהֵּפָכה ַהּקֹומּוִניְסִטית, ֶׁשֵהִביא ֶאת ַהְּכִפיָרה ֵּבאֹלִקים 
ּוַבָּדת, ֵהִקים ֶאת ַהֶּיְּבֶסְקְצָיה ָהרּוִסית, ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַּגְּיסּו ְלָׁשם ָהָיה ַּתְפִקיָדם ְלַהְלִׁשין 
ְוֹלא  ָהִעְבִרּיֹות.  ְוָלאֹוִתּיֹות  ַלָּׂשָפה  ְמֻחָּבִרים  ֲאִפּלּו  אֹו  ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְיהּוִדים  ַעל 

ְמַׁשֶּנה ִאם ֶזה ַאָּבא ֶׁשְּלָך, ָאח ֶׁשְּלָך, ּדֹוד ֶׁשְּלָך אֹו ִאְׁשְּתָך.

ִהיְטֶלר ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ַמיין ַקאְמְּפף, ֶׁשַהְּיהּוִדים ֵהִביאּו ֶאת ַהְּכִפיָרה 
ְוַהּקֹומּוִניְסִטּיּות ָלעֹוָלם, ְוהּוא ַהָּׁשִליַח ֶׁשל ָהֱאֹלִקים ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּכִפיָרה. הּוא ָיַדע ֶׁשֵּלב 
ְטרֹוְצִקי הּוא ֶזה ֶׁשָהָגה ְוָעָׂשה ֶאת ַהַּמְהֵּפָכה, ַאֲחָריו ֵלִנין ּוְסָטאִלין ִהְמִׁשיכּו ֲאָבל הּוא 
ָהָיה ֹראׁש ַהַּמְהֵּפָכה - ְיהּוִדי. ַאַּגב, ֶנְכּדֹו ְוִנינֹו ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל הּוא ָהָיה ׂשֹוֵנא 
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ִיְׂשָרֵאל ְּבצּוָרה ַמֲחִריָדה. 

ְוָהַרב ָּגִליְנְסִקי ְמַסֵּפר, ֶׁשהּוא ְּכָבחּור ִּביִׁשיַבת נֹוְבַהְרּדֹוק ָׁשַמע ֶׁשָאסּור ִלְלֹמד ּתֹוָרה, 
ְיִׁשיָבה!  ּפֹוֵתַח  ִלְלֹמד ּתֹוָרה?  ָעָליו  ֶׁשאֹוְסִרים  נֹוְבַהְרּדֹוק  ִּביִׁשיַבת  ָּבחּור  עֹוֶׂשה  ּוָמה 
ָהַלְך ּוָפַתח ְיִׁשיָבה. ַמה ַּתִּגיד, ֶׁשָאסּור, ְוֵאין ֶּכֶסף, ְוֵיׁש ָרָעב? ָאז ָמה, ָמה ֶזה ָקׁשּור 
ִהִּׂשיג  ְיִׁשיָבה,  ּוָפַתח  ָהַלְך  ָעָׂשה, הּוא  ְוָכָכה  ְיִׁשיָבה.  ִלְפֹּתַח  ֶׁשִּלי הּוא  ַהַּתְפִקיד  ֵאַלי, 
ֹאֶכל ְוהּוא ָהָיה ַּגם ַהַּמְׁשִּגיַח ְוַגם ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ְוַגם ַהְמַפְרֵנס ֶאת ַהַּתְלִמיִדים. הּוא ָהָיה 

סֹוֵחר ַּבּׁשּוק ַהָּׁשֹחר ּוַמְמִציא ֵיׁש ֵמַאִין ְּכֵדי ְלָהִביא ְלַבחּוֵרי ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ֹאֶכל. 

ַעד ֶׁשהּוא ִנְתַּפס, ַהּׁשֹוְטִרים ָּפְרצּו ְלִדיַרת ַהִּמְסּתֹור ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהְיָתה ַהְיִׁשיָבה, ֻּכָּלם 
ָּבְרחּו חּוץ ִמֶּמּנּו, ָלָּמה? ִּבְׁשִביל ָמה ִלְבֹרַח, ִאם ִנְגַזר ָעַלי ָאז ִיְתְּפסּו אֹוִתי ְּבָכל ָמקֹום, 
ְוִאם ֹלא ִנְגַזר ָעַלי ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִלְבֹרַח. ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשּלֹו ָאְמרּו לֹו: “ִּתְבַרח, ֵהם עֹוד 
ַּדָּקה ֹּפה, ְועֹוד ַאָּתה ָקָטן, ִּתָּכֵנס ִמַּתַחת ַהִּמָּטה ְוֹלא ִיְראּו אֹוְתָך”, ַאְך הּוא ְּבֶׁשּלֹו. ְּבסֹופֹו 
ְלָמקֹום  ַאָּתה הֹוֵלְך  ְוָאְמרּו לֹו: “ֲאדֹוִני,  ִמְׁשָּפט  ּוִמָּיד ָעׂשּו לֹו  ָּתְפסּו אֹותֹו,  ָּדָבר  ֶׁשל 
ֶׁשִּמֶּמּנּו ֹלא ַּתֲחֹזר - ַאָּתה הֹוֵלְך ְלִסיִּביר”. ְמַסֵּפר ָהַרב ָּגִליְנְסִקי: ָּכל ֲחֵבַרי ֶׁשָּבְרחּו ֻּכָּלם 
ִנְתְּפסּו ַּבּסֹוף ַעל ְיֵדי ַהֶּגְרָמִנים ַּבּׁשֹוָאה ּוֵמתּו, ַוֲאִני ְּברּוְסָיה ַהְּלָבָנה ֶׁשֻּכָּלם ָצֲחקּו ָעַלי 
ִהֵּנה ֲאִני ֲעַדִין ַחי. ְּבִסיִּביר ָהָיה ָקֶׁשה ְוַקר, ָהָיה ָׁשם ַּגם ָרָעב, ֲאָבל ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָאה. 
הּוא ָזָכה ְלָהִקים ּדֹור ְיָׁשִרים ְמֹבָרְך, ְוָהיּו לֹו ְלַמְעָלה ִמָּמאַתִים ְנָכִדים. “ַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם 
ָעַלי ְלָרָעה” - ָצֲחקּו ָעָליו, ִרֲחמּו ָעָליו, ֲאָבל הּוא ִנַּצל ִמָּמֶות, ֶאת ֶזה ָהַרב ָּגִליְנְסִקי 

ִסֵּפר ְּבַעְצמֹו.
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ַּתְפִקיד  ֶזה  ְלִצּיֹון,  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ַזַצ”ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן  ַעל  נֹוָסף  ִסּפּור 
ִראׁשֹון  עֹוַבְדָיה  ֶׁשָהַרב  ָּכַעס  ַּבֶּמְמָׁשָלה  ֵמָהֲאָנִׁשים  ֶאָחד  ָׁשִנים.  ְמאֹות  ֶׁשל  ְמָסְרִּתי 
ָׁשִנים  ַּכָּמה  ָּכל  ָהיּו  ַהַחִּיים,  ְלָכל  ָהְיָתה  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ֶׁשל  ְּכֻהָּנתֹו  ָאז  ִּכי  ְלִצּיֹון, 
ְּכָלל  ּוְבֶדֶרְך  ַהַחִּיים,  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָמֳעָמדּות  ְלַהִּגיׁש  ָיכֹול  ְוהּוא  ְּבִחירֹות 
ָרָצה  ַּבֶּמְמָׁשָלה  ַׂשר  אֹותֹו  ָוׁשּוב.  ׁשּוב  ִנְבָחר  ָהָיה  ְלִצּיֹון  ִראׁשֹון  ְּכָבר  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ְלַפֵּטר ֶאת ָהַרב עֹוַבְדָיה ִמִּׁשּקּוִלים ִאיִׁשִּיים ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן ֶהֱעִביר ֹחק ַּבֶּמְמָׁשָלה ֶׁשָהַרב 
ַהַּתְכִלית  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ְמֹאד  ָּכַאב  עֹוַבְדָיה  ָלַרב  ׁשּוב.  ְלִהְתמֹוֵדד  יּוַכל  ֹלא  ַזַצ”ל 
ַמה  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה  ּוְלָהִקים  ַמְהֵּפָכה  ַלֲעׂשֹות  ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו 
ֶאת  ָּגַמר  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבָּׁשבּועֹות  ּוֶבֱאֶמת  ְּכבּולֹות.  ָהיּו  ָיָדיו  ַּלֲעׂשֹות, 
ֲאָבל  ַּבַּבִית,  ַעְצבּות  ְקָצת  ְוָהְיָתה  ּבֹו,  ִהְתַעְנֵין  ְוֹלא  ִהִּגיַע  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַהַּתְפִקיד, 
ִמַּטַעם  ָראִׁשי  ַרב  ָהָיה  ֹלא  ְּכָבר  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ֶזה?  ִּבְזכּות  ָּקָרה  ַמה  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך 
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ּוְכֶׁשָהָיה  רֹוֶצה,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ָעָׂשה  הּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ֶׁשל  ָהַרב  ִנְהָיה  ֶאָּלא  ַהְּמִדיָנה, 
ִמָּדה  ִּבְקֵנה  ּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ָעָׂשה  ּוְבִׁשעּוָריו  ִּדֵּבר,  הּוא  ַהְּמִדיָנה  ֶנֶגד  ְלַדֵּבר  ָצִריְך 
ָעסּוק  ָהָראִׁשי  ֶׁשָהַרב  ֵּכיָון  ָהָראִׁשי,  ָהַרב  ְּבתֹור  ַלֲעׂשֹות  ָהָיה  ָיכֹול  ַמה ֶּׁשֹּלא  עֹוָלִמי, 
ֵיׁש  ֶזה  ּוִבְזכּות  ָהַרִּבים,  ּוְלִזּכּוי  ְלתֹוָרה  ַמְקִּדיׁש  ָהָיה  יֹומֹו  ָּכל  ֶאת  ֲאֵחִרים,  ְּבִדיִנים 
ֵהִקים  הּוא  ִמְקָואֹות,  ֶעְׂשרֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ֶזה  ִּבְזכּות  ֶׁשּלֹו,  ְסָפִרים  ּוְׁשֹלָׁשה  ֲחִמִּׁשים  ָלנּו 
 - ּתֹוָרִנִּיים  ֵסֶפר  ָּבֵּתי  ֵסִמיָנִרים,  ְיִׁשיבֹות,  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוֵדי  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּתנּוַעת  ֶאת 

“ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”.



ֹראׁש ַהּכֹוֵלל ְוׂשֹוְנאֹו

ֹלא ִמְּזַמן ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור ַמְדִהים ֶׁשָּקָרה ָּכאן ִּבירּוָׁשַלִים ִעם ֹראׁש ּכֹוֵלל ֶאָחד. אֹותֹו 
ֹראׁש ּכֹוֵלל הֹוֵלְך ְואֹוֵסף ְּכָסִפים ֹרב ַהָּׁשָנה ִּבְׁשִביל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
ַהְחָזַקת  ְּבִמְצַות  ְלַזּכֹות אֹוָתם  ִמָּיד הֹוֵלְך  ֶקֶׁשר הּוא  ִאָּתם  ִליֹצר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ְיהּוִדים 
ַהּתֹוָרה. ֵיׁש לֹו ָּברּוְך ַהֵּׁשם ַהְרֵּבה ַאְבֵרִכים ְוָצִריְך ֶּכֶסף. ָהְיָתה לֹו ְּבָעָיה ַאַחת, ֶׁשָהָיה 
לֹו ָׁשֵכן ְּבָעָיִתי, הּוא ָהָיה ַקַּנאי ֶּבן ַקַּנאי ֶּבן ַקַּנאי, ָּכל ַהְּזַמן ַהָּׁשֵכן ַהֶּזה ְמַחֵּפׂש ִסּבֹות 
ָלָּמה ְלַקֵּנא ּבֹו, ֵאיְך ַלֲהֹרס לֹו, ּוְבָמה ְלָרֵכל ָעָליו, ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה. הּוא ָלַמד ִלְחיֹות ִעם 
ֶזה, ַהָּׁשֵכן ַהֶּזה ַּכָּמה ֶׁשָהָיה ָׁשֵכן ָרע, הּוא ָהָיה ַּגם לֹוֵמד ַּבּכֹוֵלל ֶׁשּלֹו, הּוא ֲעַדִין ֶהֱחִזיק 
אֹותֹו, נֹוֵתן לֹו ַמְׂשֹּכֶרת ְוהּוא ּדֹוֵקר אֹותֹו... ֲאָנִׁשים ָאְמרּו לֹו: “ָמה ִהְׁשַּתַּגְעָּת? ַאָּתה 
ְמֻׁשֲעָמם? ִּבְׁשִביל ָמה ַאָּתה ַמֲחִזיק אֹותֹו ָּכל ֹחֶדׁש ְוהּוא ֵמִׁשיב ְלָך ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה?”, 

ֲאָבל הּוא ֹלא מּוָכן ְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמַהּכֹוֵלל. 

ְּבֵבית ַהָּמלֹון ְוהּוא  ַלֶחֶדר  ִנְכַנס  ְלָצְרַפת,  ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶׁשָהַלְך אֹותֹו ֹראׁש ּכֹוֵלל 
רֹוֶאה ְלֶפַתע ַעל ַהִּׁשָּדה ַאְרָנק ֵמעֹור ָּגדֹול. הּוא ּפֹוֵתַח ְורֹוֶאה ְּתעּוַדת ֵזהּות ְוָכל ִמיֵני 
ֲחִבילֹות  ְׁשָטרֹות,  ְׁשָטרֹות  ְמֻסָּדִרים,  ּדֹוָלר  ֶאֶלף  ֵמָאה  ַּגם  ְורֹוֶאה  ְּבַעְרִבית  ִמְסָמִכים 
ֲחִבילֹות, ָהַאְרָנק ָהָיה ַׁשָּיְך ְלֵׁשיְך ָּגדֹול ֶׁשָהָיה ַּבֶחֶדר ְלָפָניו. הּוא ֶהְחִליט ִלְזּכֹות ַּבְּמִציָאה 
ְלטֹוַבת ַהּכֹוֵלל, ֲאֵבַדת ַהּגֹוי ֻמֶּתֶרת )שו"ע חושן משפט סימן רסו סעיף א(, ָאְמָנם ֵיׁש ִקּדּוׁש 
ַהֶּזה ֲאִפּלּו ְּבָאחּוז ֶאָחד  ֲאֵבָדה ְלגֹוי )שם(, ֲאָבל ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהּגֹוי  ְלַהֲחִזיר  ַהֵּׁשם 
ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶזה ֶנֶגד ְיהּוִדים ָאסּור ְלַהֲחִזיר )שם(, ִּבְמֻיָחד ִאם ֶזה ַׁשָּיְך ְלֵׁשיְך ֲעָרִבי ֶׁשְּמַלֵּמד 
ַעל ִׂשְנַאת ְיהּוִדים ְוַעל ֻמֲחַמד ֶׁשָּכַתב ַּבּקּוָראן ֶׁשִאם ְיהּוִדי ִמְתַחֵּבא ֵמַאֲחֵרי ֶאֶבן, ָהֶאֶבן 

ִּתְצַעק: ּבֹוא ַּתְחֹּתְך ֶאת ָהֹראׁש ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּמְתַחֵּבא ֵמֲאחֹוַרי. ָאסּור ְלַהֲחִזיר לֹו. 

ָּכל  ֶאת  ָלַקח  ַהָּקרֹוב,  ַלַּפח  ַהִּמְסָמִכים  ָּכל  ֶאת  ָזַרק  ָהַאְרָנק,  ִעם  ְלַמָּטה  ָיַרד  הּוא 
ְוִעְרֵּבב אֹותֹו ַיַחד ִעם ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו. ַאֲחֵרי ָׁשָעה ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת, ִמְׁשָטָרה ַיַחד  ַהֶּכֶסף 
ִעם ָהֲעָרִבי: ָּבאנּו ַלֲעׂשֹות ִחּפּוׂש ַּבֶחֶדר, ַהֵּׁשיְך ָהֲעָרִבי ְמַקֵּלל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם: “ֵאיֹפה 
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ָהַאְרָנק ֶׁשִּלי, ִמי ָלַקח אֹותֹו?”, ְואֹותֹו ֹראׁש ּכֹוֵלל אֹוֵמר ַלּׁשֹוְטִרים: “ֲאִני ַעְכָׁשו ִהַּגְעִּתי 
ְלֹפה, ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַחֵּפׂש", ֵהם ִחְּפׂשּו ְוֹלא ָמְצאּו ְּכלּום. ִלְקַראת ִסּיּום ַהִחּפּוׂש ָּדְרׁשּו 
ְסכּום  ְורֹוִאים  ֶׁשּלֹו  ָהַאְרָנק  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ֵהם  ֶׁשּלֹו.  ָהַאְרָנק  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשַּיְרֶאה  ִמֶּמּנּו 
ְוַהְּסכּום  ֵמַעְצמֹו  ּדֹוָלִרים  ְמאֹות  ַּכָּמה  הֹוִסיף  הּוא  ָאְמָנם  ּבֹו,  ָחְׁשדּו  ִמָּיד  ֵהם  ָּגדֹול, 
ָאַמר  הּוא  ְסכּום?  ָּכֶזה  ִעם  ִמְסּתֹוֵבב  ֶּבְנָאָדם  ִמָּמַתי  ֹזאת  ְּבָכל  ֲאָבל  ְמֻדָּיק,  ָהָיה  ֹלא 
ָלֶהם: “ִּתְראּו ֶאת ַהַּדְרּכֹון ֶׁשִּלי, ֲאִני ֹלא ָאָדם ָרִגיל, ֲאִני ְּבָכל ָהעֹוָלם ְמַטֵּיל, ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ֲאִני ָצִריְך ַהְרֵּבה ְמֻזָּמן ָעַלי”. ֵהם ָּפְתחּו ֶאת ַהַּדְרּכֹון ְוָראּו ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא עֹוֵבר 
ְּבַהְרֵּבה ְמִדינֹות, ֲאָבל ֲעַדִין ֶזה ֹלא ִהְסִּפיק ָלֶהם. ֵהם ָאְמרּו לֹו ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלִהְתַקֵּׁשר 
ָלָאֶרץ ְלָבֵרר ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמִּכיר אֹותֹו ִאם הּוא ֶּבֱאֶמת ָּכֶזה ָעִׁשיר. ֵהם ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו 
ַהִּצּבּוִרי  ַהֶּטֶלפֹון  ִמְסַּפר  ַהִּמְסָמִכים ֶׁשל ַהּכֹוֵלל ִעם  ָהיּו  ֵּביֵניֶהם  ַהִּמְסָמִכים ֶׁשּלֹו,  ֶאת 
ֶׁשָהָיה ַּבּכֹוֵלל. ֵהם ֶהְחִליטּו ְלִהְתַקֵּׁשר ַלִּמְסָּפר ַהֶּזה, ַהֶּטֶלפֹון ְמַצְלֵצל ַּבּכֹוֵלל, ּוִמי עֹוֶנה? 
ְמֻיָּדֵענּו אֹותֹו ָׁשֵכן ַקַּנאי ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶאת ֹראׁש ַהּכֹוֵלל, הּוא ּדֹוֵבר ַאְנְּגִלית ְוֵהם ׁשֹוֲאִלים 
ׁשֹוֲאִלים  ַמִּכיר.  ֶׁשהּוא  עֹוֶנה  הּוא  ְוֶזה?”,  ֶזה  ִמיְסֶטר  ֶאת  ַמִּכיר  ַאָּתה  “ַהִאם  אֹותֹו: 
אֹותֹו: “ַהִאם הּוא ִאיׁש ָעִׁשיר, ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף?” אֹותֹו ָׁשֵכן ָרע ָחַׁשב ְלַעְצמֹו, ַּכִּנְרֶאה ֶזה 
ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים ִלְתרֹם לֹו, ְוֵהם ְמָבְרִרים ָעָליו, ֲאִני ֶאֱהֹרס לֹו ֶאת ַהֹּכל, ֲאִני 
הּוא  ָּכֹמהּו,  ָעִׁשיר  “ֵאין  ָלֶהם,  אֹוֵמר  הּוא  ִלי טֹוב”  “ַּתְקִׁשיבּו  לֹו.  ֶׁשִּיְתְרמּו  ֶאֵּתן  ֹלא 
ֶּבְנָאָדם ִמְליֹוֵנר, ַהֶּכֶסף ְוהּוא ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים, ָּתִמיד ֵיׁש לֹו ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים 
ַּבִּכיס”, ְוָכָכה הּוא ְמַנֵּפַח ּוְמַנֵּפַח, ַהִּׂשיָחה ִמְסַּתֶּיֶמת, ֵהם חֹוְזִרים ְלֹראׁש ַהּכֹוֵלל ַּבָּמלֹון, 

ְמַבְקִׁשים ְסִליָחה, ַמֲחִזיִרים לֹו ֶאת ַהִּמְסָמִכים, ָּכל טּוב. 

ְּכֶׁשָחַזר ֹראׁש ַהּכֹוֵלל ָלָאֶרץ, הּוא ֵּבֵרר ִמי ֵהִרים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון, ְלִמי הּוא ַחָּיב ְלהֹוִקיר 
ֵהִבין ֶׁשאֹותֹו ֶאָחד ָעַזר לֹו ַּבְּתׁשּובֹות  ֵּכן  טֹוָבה? הּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה ִּדְּברּו, ֲאָבל הּוא 
ֶזה  ִמי  ְוָׁשַאל  ִּבְמֹלאֹו,  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָלֶהם  ְוִסֵּפר  ַהּכֹוֵלל  ָּכל  ֶאת  ִּכֵּנס  הּוא  ָאז  ֶׁשָעָנה. 
ֶׁשֵהִרים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון, ְלִמי ֲאִני ַחָּיב ַהָּכַרת ַהּטֹוב? ָקם אֹותֹו ָׁשֵכן ָרע ְוָאַמר: “ֲאִני ַחָּיב 
ְלִהְתַנֵּצל, ַעד ַהּיֹום ָרַדְפִּתי אֹוְתָך ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה, ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשַאָּתה ָעִׁשיר, 
ֶׁשֹּלא ִיְתְרמּו ְלָך, ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֲאִני ָחַׁשְבִּתי ְלָרָעה ְוָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה ֲאִני 
ֵמִרים ָיַדִים”. הּוא ִּבֵּקׁש ְסִליָחה ְוִסֵּלק ֶאת ַהִּׂשְנַאת ִחָּנם ִמִּלּבֹו, הּוא ָחַׁשב ְלָרָעה ֲאָבל 

ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה.



ַהְּנִפיָלה ַהַּמִּציָלה

ְּבִסּפּוִרים  ְמֵלָאה  ֻּכָּלּה   – ָאָדם’  ִלְבֵני  ‘ִנְפְלאֹוָתיו  ֶׁשִּנְקֵראת  ְסָפִרים  ֶׁשל  ִסְדָרה  ֵיׁש 
ֻמְמָלץ  ֶּבֱאמּוָנה  ְסֵפקֹות  ְקָצת  עֹוד  ֶׁשֵּיׁש  ְלִמי  ְלטֹוב,  ֶנֱהַפְך  ָרע  ֶׁשָּדָבר  ֵאיְך  ָּכֵאֶּלה, 
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ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהִּסְדָרה ַהּזֹו. 

ְנַסֵּפר ִסּפּור נֹוָסף ֶׁשָהַאָּבא ַעְצמֹו ִסֵּפר: ְּכֶׁשָעְברּו ִּדיָרה, ְּבאֹותֹו ַהִּבְנָין ַהַּמְדֵרגֹות ָהיּו 
ָצרֹות ּוְתלּולֹות ְמֹאד, ַמְדֵרגֹות ֶׁשִּמי ֶׁשָּבָנה אֹוָתן ָחַׁשב ֶׁשֵּיׁש ַלֲאָנִׁשים ֶרֶגל ֶׁשל ַאְרָּבָעה 

ֶסְנִטיֶמְטִרים. ָּתִמיד הּוא ָהָיה מֹוִריד ֶאת ָהֲעָגָלה ִּכי ְלִאְׁשּתֹו ָהָיה ָקֶׁשה. 

ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים הּוא מֹוִריד ֶאת ָהֲעָגָלה ּוִפְתאֹום הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ַמֲחִליק ְוָהֲעָגָלה 
ִעם ַהִּתינֹוק ְּבתֹוָכּה ִמְתַהֶּפֶכת ּוִמְתַהֶּפֶכת ּוִמְתַּגְלֶּגֶלת ֶאת ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות, “ָהִייִתי ָּבטּוַח 
ִהְזִמינּו  ִמָּיד  ָּבֹראׁש.  ַחָּבלֹות  ִעם  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָׁשָנה,  ֲחִצי  ֶּבן  ִּתינֹוק   - ֵמת”  ֶׁשַהִּתינֹוק 
ַאְמּבּוַלְנס ּוִפּנּו אֹותֹו ְלֵבית חֹוִלים, ָׁשם עֹוִׂשים ֶאת ָּכל ַהְּבִדיקֹות, ּבֹוְדִקים ֶאת ַהֹּמַח 
ֹלא  “ַאֶּתם  ַלהֹוִרים:  ְואֹוֵמר  רֹוֵעד,  יֹוֵצא  ָהרֹוֵפא  ָׁשעֹות,  ַּכָּמה  ַאֲחֵרי  ָּתִקין.  ֶׁשַהֹּכל 
ַמֲאִמיִנים ַמה ָּקָרה, ָעִׂשינּו ְּבִדיקֹות ַלֶּיֶלד ְוִגִּלינּו לֹו ִּגּדּול ָּבֹראׁש. ִאם ָהִייָת ַמִּגיַע עֹוד 
ְׁשבּוַעִים ֹלא ָהָיה ְלָך ֶיֶלד, ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ַמְכִניִסים ֶאת ַהֶּיֶלד ְלִנּתּוַח, ְמִסיִרים ֶאת ַהִּגּדּול 

ְוהּוא חֹוֵזר ַלַּבִית. עֹוד ְׁשבּוַעִים ְּכָבר ֹלא ָהָיה ָלֶכם ַמה ַּלֲעׂשֹות!”. 

ָנַפל  ֶׁשַהֶּיֶלד  ְוַהְּׁשִנָּיה  ִהְצִליַח,  ֶׁשַהִּנּתּוַח  ָהִראׁשֹוָנה  ְמִסּבֹות הֹוָדָיה,  ְׁשֵּתי  ָעָׂשה  הּוא 
ַּבַּמְדֵרגֹות. ְּכֶׁשהּוא ָנַפל ֵאיֶזה ָרע, ֵאיֶזה ַמְכִעיס ּוְמַעְצֵּבן ֶזה ָהָיה, ָלָמה ָעַבְרנּו ַלַּבִית 
ַהֶּזה? ֵאיֶזה ַמְדֵרגֹות ְיָׁשנֹות, ֵאיְך ָנְתנּו ַלַּקְּבָלן ַהֶּזה ִרְׁשיֹון ְּבִנָּיה? ֲאדֹוִני, ְּכֶׁשָּבנּו ֶאת 
ַהַּמְדֵרגֹות ָהֵאֶּלה ֱאֹלִקים ָחַׁשב ַעל ַהֵּבן ֶׁשְּלָך, הּוא ָּבָנה ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ִעם ַסְרֵּגל ָעקֹם 
ֶׁשל ַאְרָּבָעה ֶסְנִטיֶמְטִרים ְּכֵדי ֶׁשַהֶּיֶלד ֶׁשְּלָך ִיְחֶיה, ַּכָּמה ִקַּלְלָּת ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ָהֵאֶּלה, 
ַּכָּמה ִאְׁשְּתָך ָעְׂשָתה ִוּדּוי ָּכל ֹּבֶקר ִלְפֵני ֶׁשִהיא יֹוֶרֶדת ַּבַּמְדֵרגֹות, ְוִהֵּנה ַּדְוָקא ֶזה ֶנֱהַפְך 
ְלטֹוָבה. ֵאיֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא ֶזה, ֶׁשֲאַנְחנּו ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת סֹוף ַהִּסּפּור. ֱאֹלִקים ֹלא 

ָּתִמיד ַחָּיב ְלַהְראֹות ָלנּו ֶאת סֹוף ַהִּסּפּור.



ֲחַדר ִנּתּוַח

ֲאַנְחנּו ֹלא ָּתִמיד יֹוְדִעים ָמה ָרע ּוַמה ּטֹוב ֲאִפּלּו ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו. ָהָיה ֵאיֶזה ֵּבן ַּכְפִרי 
ֶאָחד ֶׁשַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו ֹלא ָרָאה ֶאת ָּכל ַהִהְתַקְּדמּות ְוַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה. יֹום ֶאָחד הּוא ִהִּגיַע 
ָלִעיר ְורֹוֶאה ֶׁשֶלט ֶׁשָּכתּוב ָעָליו ‘ֵּבית חֹוִלים’. הּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ֵּבית חֹוִלים, ִמי 
ֶׁשל  ָּדם  ָעָליו  ּומֹוְרִחים  ָּבָנָנה  לֹו  ְמַעְּׁשִנים  ַּבַּיַער,  ָלנּוַח  אֹותֹו  ָׂשִמים  חֹוֶלה  ֶׁשֶאְצָלם 
ִחּפּוִׁשית, ְוֶזהּו. הּוא ִנְכָנס ְלֵבית ַהחֹוִלים, עֹוֵבר ִמַּמְחָלָקה ְלַמְחָלָקה, ַּבּסֹוף ִהִּגיַע ַלֲחַדר 
ִנּתּוַח. הּוא ֵמִציץ ַּבַחּלֹון ְורֹוֶאה ַמֲחֶזה ַמְבִעית: ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ְרעּוֵלי ָּפִנים ִעם ַמֵּסכֹות 
ְיֻרּקֹות, ַמֲחִזיִקים ַסִּכיִנים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, ְוֵהם חֹוְתִכים ֶאת ַהֶּבֶטן ֶׁשל ַאַחד ָהֲאָנִׁשים 
ֶׁשּׁשֹוְכִבים ַּבִּמָּטה. הּוא ִהְתִחיל ִלְצעֹק: “רֹוְצִחים! ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים?” הּוא ְמַנְעֵנַע ֶאת 
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ַהְּדָלתֹות ּוַמְזִעיק ֶעְזָרה, ַעד ֶׁשָּבאּו ַהִּבָּטחֹון ְוָזְרקּו אֹותֹו ַהחּוָצה. 

ִאת הּוא ָהָיה ַמִּגיַע ָחְדַׁשִים ִלְפֵני ֵכן, הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ַּכָּמה ַהחֹוֶלה ַהֶּזה ִמְתַחֵּנן ֶׁשַּיְקִּדימּו 
ַהִּכְלָיה ֶׁשֹּלא  ַהְּכֵאִבים ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֶאת  ִלְסֹּבל ֶאת  ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול  לֹו ֶאת ַהִּנּתּוַח, 
עֹוֶבֶדת לֹו, ְוַעְכָׁשו עֹוִׂשים לֹו ַהְׁשָּתַלת ִּכְלָיה. הּוא ִהִּגיַע ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב ְוָהַפְך ֶאת ַהֵחֶלק 
ַהּטֹוב ְלָרע. ִמֶּזה ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ִלְלֹמד ֶׁשהּוא ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַהַהְנָהָגה ָהֱאֹלִקית ְּבָכל ָּדָבר 

ְוָדָבר ֶׁשּקֹוֶרה. 



ִהְתָעְרבּות ְּבַהְנָהַגת ה’

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתָעֵרב ַּבַּמֲהָלְך ָהֱאֹלִקי, ְוהּוא חֹוֵׁשב ְּבִלּבֹו: ‘ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ַאָּתה עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו, ֲאָבל הּוא ֹלא ִנְרֶאה ִלי, הּוא ֹלא ִמְסַּתֵּדר ִלי, ֲהֵרי ְּבֹפַעל ֲאִני 

רֹוֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא טֹוב, אּוַלי ַּתֲעֶׂשה ַאֶחֶרת’. 

ִלְפָעִמית ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ָלָאָדם ֶאְפָׁשרּות ְלִהְתָעֵרב, ְוָאז ַמה ּקֹוֶרה? ֻחְרָּבן 
ֶׁשל ַהֻחְרָּבנֹות. ַהִּמְדָרׁש )מובא בהדר זקנים על התורה פרשת כי תשא פרק לב פסוק כד( ְמַסֵּפר, 
ֶׁשִּנְתַמֵעְך  ַהִּבְנָין  ִמּתֹוְך  ֶׁשָּיָצא  ִמיָכה,  ָׁשם  ָהָיה  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ַהָּזָהב?  ֵעֶגל  ָיָצא  ֵאיְך 
ְּבִמְצַרִים, ְוהּוא ָּגַרם ָלֵעֶגל ָלֵצאת. ֵּכיַצד? ִנְרֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּמְבִהיִלים ֶׁשְּמַגֶּלה ָלנּו 
ַהִּמְדָרׁש: ְלִפי ֶׁשָהיּו ְמַׁשְּקִעים ִּתינֹוקֹות ִיְׂשָרֵאל ַּבִּבְנָין - ִמי ֶׁשֹּלא ָהָיה ַמְסִּפיק ֶאת ַסְך 
ַהְּלֵבִנים ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהֶּיֶלד ֶׁשּלֹו ְוטֹוְמִנים אֹותֹו ַּבְּלֵבִנים. ּוֹמֶׁשה ָהָיה ִמְצָטֵער, ָאַמר 
לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ַאל ִּתְצָטֵער, ִּכי ָּכל ַהְמֻׁשָּקִעים סֹוָפם ָהָיה ְלַקְלֵקל ַמֲעֵׂשיֶהם, 
ֵהם ָיִביאּו ֻחְרָּבן ָלעֹוָלם, ֵהם ִהיְטֶלִרים ְקַטִּנים”. ַהֹּכל ְמֻתְכָנן ִמָּׁשַמִים. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאָחד, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַּתִּציל ֶאָחד, 
ָמה  ְוִתְרֶאה  ֶאָחד  ִמיֶׁשהּו  ְּתַחֶּיה  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְלַהֲעלֹות  ַהְמֹפָרׁש  ְׁשִמי  ְזֹרק  ְּבָעָיה,  ֵאין 
ַאֲחִריתֹו”. ָלַקח מֶֹׁשה ְוִהְׁשִליכֹו ְוֶהֱעָלה ֶאת ִמיָכה, ְוֶאת אֹותֹו ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש ֶׁשהּוא ִהִּציל 
ֶאת ִמיָכה ֵמַהָּמֶות, ָׁשַמר ִמיָכה ַעד אֹותֹו ֶרַגע ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו ֵעֶגל ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמה ָּקָרה 
ָׁשם ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל? ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמתּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל? ּוְמֹבָאר ַּבָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֹּכה 
ָאַמר ַהֵּׁשם ]ְלֵׁשֶבט ֵלִוי[ ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה 
ְוִהְרגּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְקֹרבֹו, ַוַּיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל 
ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש" )שמות לב, כח(, ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים ֵמתּו 
ְוֵאּלּו ֹלא ָהֲאָנִׁשים ַהְיִחיִדים, ֵמתּו עֹוד ֲאָלִפים ֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל )עיין רש"י שמות פרק לב 
פסוק כ(. ְוָכל ֶזה ָיָצא ִּבְגַלל ָטעּות ַאַחת ֶׁשל ִהְתָעְרבּות ְּבַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ְּבַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה 

ִנְרֶאה ָחִליָלה ְּכַמֲעֶׂשה ַאְכָזִרי ֶׁשל ה’. 
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ְוֶזה ֹלא ִנְגָמר ָּכאן, ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחַז”ל )סנהדרין דף קא ע”ב( ֶׁשאֹותֹו ִמיָכה הּוא ָאִביו ֶׁשל 
ָיָרְבָעם ֶׁשָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל. 



ַהֶּלַקח ַלַחִּיית

ָהָרע  ַמִּגיַע  ָלָּמה  ְוָתֵמַּה  ׁשֹוֵאל  ְוהּוא  ָרע,  עֹוֶׂשה  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשה’  ְּבֵעיָניו  רֹוֶאה  ָהָאָדת 
ַהֶּזה? ֲאִני רֹוֶצה ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה! אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ַּתֲאִמין ִלי, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה 
ֶּׁשֲאִני עֹוֶׂשה”. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם ְמַקֵּבל ִיּסּוִרים ַּבַחִּיים ְוָהָאָדם ִמְתָיֵאׁש ְואֹוֵמר: “ֲעֹזב 
אֹוִתי, ַמה ֶּׁשִּקַּבְלִּתי ַּבַחִּיים ֶזהּו ֶזה ַהּסֹוף ֶׁשִּלי, ֹלא ָיכֹול, ֹלא ְמֻסָּגל יֹוֵתר”, ַחִּביִּבי, ִאּלּו 
ָהִייָת יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֶחֶסד ֶזה ַהִּיּסּוִרים ָהֵאֶּלה, ָהִייָת רֹוֵקד ִמִּׂשְמָחה! ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר יֹוֵסף 
ֲחַׁשְבֶּתם  “ַאֶּתם  ִאִּתי,  ַוֲעִׂשיֶתם  ָּבאֶתם  ָעצּום  ֶחֶסד  ֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ֱהִייֶתם  ִאם  ָלַאִחים, 
ָעַלי ְלָרָעה ֲאָבל ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”. ֲאִפּלּו ֶׁשַאֶּתם ִּתְכַנְנֶּתם, ַוֲעִׂשיֶתם, ּוְמַכְרֶּתם, 
ַוֲהַרְסֶּתם, ֲאָבל "ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”, ַעְכָׁשו ֲאִני ֶמֶלְך ְּבִמְצַרִים, ֲאִני ְמַחֶּיה ַעם ָרב, 
ָהעֹוָלם ֹלא ַמִּגיַע ְלִכָּליֹון, ֵיׁש ֵּבית ִמְדָרׁש ֲעָנק ִעם ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבֹגֶׁשן, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. זֹו 

ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ִלְזֹּכר, “ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”.

ַהֵּׁשת ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֹּכר ֶאת ֶזה ָּתִמיד, ְוִנְזֶּכה ִלְראֹות ֵאיְך ֶׁשָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה, 
ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות
ְׁשִליַטת ַהּגֹוִית ַעל ִיְׂשָרֵאל

ַהְׁשָּפָעה ֵמַהְּיהּוִדית

ָיַדע  ֲאֶׁשר ֹלא  ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך  “ַוָּיָקם  ַהִּׁשְעּבּוד.  ִסּפּור  ַמְתִחיל  ַהּזֹו  ַּבָּפָרָׁשה 
ֶאת יֹוֵסף” )שמות א, ח(, ְּכִפּיּות טֹוָבה ֶׁשָּכזֹו! ָהָעם ַהִּמְצִרי ֹלא זֹוֵכר ֵאיְך ֶׁשּיֹוֵסף ֶהֱחִזיק 
ֶאת ַהַּמְמָלָכה, ְוִהִּציל אֹוָתם )בראשית מח, מא והלאה(. ְוָכֵעת, ְּבַהְנָהַגת ַּפְרֹעה ִמְתַעְּלִלים 

ּוְמַׁשְעְּבִדים ֶאת ַהֶּצֱאָצִאים ֶׁשל יֹוֵסף ּוְׁשָאר ַהְּׁשָבִטים, ְּבצּוָרה ַאְכָזִרית ְונֹוָרָאה. 

ִהְתִחיָלה  ֹלא  ַּפְרֹעה,  ֶׁשל  טֹוָבה  ְּכִפּיּות  ֶׁשל  ַהֹּזאת  ֶׁשַהִּמָּדה  ִנְרֶאה,  ֵלב  ָנִׂשים  ִאת 
ִמַּפְרֹעה ֶאָּלא ַהְרֵּבה ֹקֶדם, ְוַנְסִּביר: 

ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ּכֹוֵתב )ספר חסידים סימן רט(, ִאם ִּתְרֶאה ֵּבית ְּכֶנֶסת אֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשֶּנְחְרבּו, ַּדע ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ָּדִרים ּבֹו ֶּדֶרְך ִּבָּזיֹון אֹו ְּבַקּלּות ֹראׁש. ִּכי ֹלא ָנֲהגּו ָנְכִרים 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ַהַּבִית  ַקּלּות ֹראׁש ּוִבָּזיֹון ְּבֵבית ה’ ַעד ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו 

ַהֶּזה” )ירמיה ז, יא(, ַאַחר ָּכְך “ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי ָדֶרְך” )תהילים פ, יג(.

ְּבֵבית  ֶׁשְּמַדֵּבר  ָאָדם  ַעל  ֲחמּוִרים  ְּדָבִרים  ּכֹוֵתב  ע”ב(,  קלא  דף  תרומה  )פרשת  ַהֹּזַהר 
ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשהּוא ּכֹוֵפר ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ּוְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְמַחֵּלל 

ֵּבית ְּכֶנֶסת הּוא נֹוֵתן ְׁשִליָטה ַלּגֹוִים. 



ֹׁשֶרׁש ָהָרע ַּבּטֹוב

ּוַמְמִׁשיְך ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד )שם( ְואֹוֵמר: ְלעֹוָלם ֹלא ַיֲעׂשּו ָהֲעֵרִלים ָרָעה ֶאָּלא ִאם 
ֵּכן ַיֲעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְּתִחָּלה ָרָעה ֵּביֵניֶהם ֶזה ָלֶזה. 

ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה ֶאְפָׁשר לֹוַמר, ֶׁשֵּכן ָהִעְנָין ְּבַהְנָהגֹות ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשל ַהּגֹוִים, ֶׁשֲאִפּלּו 
ֶׁשִּמּדֹוֵתיֶהם ָרעֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא חֹוְטִאים ְּבאֹוָתן 
ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות, ֹלא ִיְהֶיה ַּגם ַלּגֹוִים ֶאת אֹותֹו ֹּכַח ָהָרע, ְוֹלא יּוְכלּו ְלַהִּזיק ּבֹו ְלִיְׂשָרֵאל. 

ְוַהַּטַעת ָלֶזה, ֶׁשָּכל ָּדָבר ָרע ָצִריְך ִליֹנק ִמָּדָבר טֹוב ְוָקדֹוׁש )אור החיים פרשת חקת פרק 
יט פסוק ב, ועיין במאור ושמש פרשת פנחס(. ֵיׁש ִמְׁשָּפט ֶׁשאֹוֵמר: ַלֶּׁשֶקר ֵאין ַרְגַלִים )עיין זוהר 
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פרשת משפטים דף קטז ע"א(, ַהֶּׁשֶקר ֹלא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ‘ִׁשְקָרא ָלא ָקֵאי’ - ַהֶּׁשֶקר ֵאינֹו 

עֹוֵמד, ֵאין לֹו ַרְגַלִים. ְוַגם ַהְּגָמָרא )שבת דף קד ע"א( ְמָבֶאֶרת, ֶׁשאֹוִתּיֹות ֱאֶמת ֵהן ְרָחבֹות 
- א’ מ’ ת’ ֵיׁש ָלֶהן ָּבִסיס, ֲאָבל אֹוִתּיֹות ש' ק' ר' עֹוְמדֹות ַרק ַעל ֶרֶגל ַאַחת. ְוָלֵכן 
ָּתִמיד ֹּכַח ָהָרע ַחָּיב ִלְהיֹות ְמֹעָרב ְּבטֹוב, ְוִאם ֹלא ִּתְהֶיה ְלאֹותֹו ַהֹּכַח ְיִניָקה ִמְּמקֹור 

ַהּטֹוב – ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֹלא יּוְכלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ֶנְגֵּדנּו, ְוֵיֵלְך ְוִיְתַּבֵּטל ֵמָהעֹוָלם. 



ָלָּמה נֹוְסִעית ְּבַׁשָּבת ְּבָרַמת ַּגי?

ֵמֵעיי ֶזה ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב ַׁשְך ַזַצ”ל, ֶׁשָהַלְך ְוִטֵּיל ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ְּבַׁשָּבת, ְוִהִּגיעּו 
ִלְגבּול ְּבֵני ְּבַרק ָרַמת ַּגן. ָׁשַאל ָהַרב ַׁשְך ֶאת ַּתְלִמידֹו: “ָלָּמה ִּבְכִביֵׁשי ְּבֵני ְּבַרק ֹלא 
נֹוְסִעים ְּבַׁשָּבת, ּוִבְכִביֵׁשי ָרַמת ַּגן נֹוְסִעים ְּבַׁשָּבת? ַהַּתְלִמיד ָאַמר לֹו: “ִּכי ֵהם ֲחֵרִדים 
ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ִהיא  ָהֲאִמִּתית  ַהִּסָּבה  ַהִּסָּבה,  “ֹזאת ֹלא  ַׁשְך:  ָהַרב  ָאַמר לֹו  ִחּלֹוִנים!”.  ְוֵהם 
ַהַּׁשָּבת ֶׁשָּלנּו ַמְצִליָחה ְלַהְׁשִּפיַע ַרק ַעד ְלָכאן, ְוִאם ֲאַנְחנּו יֹוֵתר ִנְתַחֵּזק ּוְנַקֵּדׁש ֶאת 
ַהַּׁשָּבת ֶזה ַיְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ּתֹוָׁשֵבי ָרַמת ַּגן ֶׁשֹּלא ִיְּסעּו ְּבַׁשָּבת” )ואדעה עדותיך עמוד רלז(. 

ַעל  ּוַמְׁשִּפיַע  ְמַׁשֶּנה  הּוא  ַהְּקִהָּלה,  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֵאֶצל  ֶאְצלֹו,  ְמַתֵּקן  ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ִנְמָצא 
ְּכַלל ָהָעם. ְוִלְפָעִמים ַמֲעָׂשיו ַּגם ְיכֹוִלים ָלֹבא ּוְלַׁשּנֹות ֶאת ָּכל ַמַּפת ַהִהְסטֹוְרָיה, ַעל 

ְיֵדי ֶזה ֶׁשָהָאָדם ַמְׁשִּפיַע ַעל ֲאֵחִרים. 



ַהְׁשָּפָעה ַעל ְּבֵהמֹות

ָרִאינּו ֻּדְגָמא ֲהפּוָכה ָלֶזה ְּבדֹור ַהַּמּבּול, ַמה ָּקָרה ָׁשם? “ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ” )בראשית ו, 
יא(, ָּכל ַהְּזָועֹות ֶׁשָעׂשּו ִהְׁשִּפיעּו ַעל ְּכַלל ַהְּבִריָאה, ּוְכַמֲאַמר ַהָּכתּוב "ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ֶאת 

ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה, ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ” )שם פסוק יב(, אֹוֵמר 
ַהִּמְדָרׁש )פסיקתא זוטרתא פרשת נח פרק ו סימן יב, וסנהדרין דף קח ע"א(, ַמה ֶּזה “ָּכל ָּבָׂשר”? 
ֶׁשֲאִפּלּו ַהַחּיֹות ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵׂשה ּתֹוֵעָבה. ָלָּמה? ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי הֹוִריד ֻטְמָאה ָּכל 
ָּכְך ְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם, ְואֹוָתּה ַהֻּטְמָאה ִהְׁשִּפיָעה ֲאִפּלּו ַעל ַהַחּיֹות ְוַהְּבֵהמֹות )תולדות יצחק 

קארו פרשת נח פרק ו פסוק יב(. 

ֻאּמֹות  ַעל  ְוַגם  ַהְּבִריָאה  ְּכַלל  ַעל  ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ּוִמְתַעֶּלה,  עֹוֶלה  ְּכֶׁשָהָאָדם  ִמֶּנֶגד, 
ָהעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ַעל ַהְּבֵהמֹות. 

ֵמֵאיֹפה יֹוְדִעים ֶאת ֶזה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )שבת דף קיב ע"ב(, ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 
ָאנּו ִּכְבֵני ָאָדם, ִאם ִראׁשֹוִנים ִּכְבֵני ָאָדם ָאנּו ַּכֲחמֹוִרים, ְוֹלא ַּכֲחמֹורֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא 
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ֶּבן ּדֹוָסא ְוֶׁשל ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר. אֹוָתם ַּתָּנִאים ְקדֹוִׁשים ֲאִפּלּו ַהֲחמֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ָהיּו 
ְמֻיָחִדים, ָלָּמה? אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ִהְׁשִּפיעּו ְּבָרָמה ָּכל ָּכְך ְּגבֹוָהה ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, ַעד 
ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֶּזה ִהְׁשִּפיַע ַּגם ַעל ַהֲחמֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ְוַהֲחמֹוִרים ִנְהיּו ְמֻיָחִדים. ֲחמֹו”ר ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות ָח’ָכם ֻמְפָל’א ְו’ַרב ַר’ָּבָנן )זוהר ברעיא מהימנא פרשת כי תצא דף רעה ע”ב(, ַהֲחמֹור 

ִנְהָיה ְּכָבר ַרב, ְוַהֹּכל ֵמֹרב ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְוִהְתַעּלּותֹו.



ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי

ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ָאנּו רֹוִאים ֶאת ְּכִפּיּות ַהּטֹוָבה ֶׁשל ַּפְרֹעה, ְוִאם ֵּכן ַחָּיִבים ִלְמֹצא ָמה 
ַהָּמקֹור ֶׁשל ִמָּדה ָרָעה זֹו ֵאֶצל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון ֶׁשִאם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשֵלִמים ְּבטֹוָבה, ֹלא 

ָהְיָתה ְׁשִליָטה ָלָרע. 

ָאִבי מֹוִרי ָהַרב ַחִּיים ַּכְחלֹון שליט”א ֵהִאיר ֵעיַני ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת שמות 
פרשה א אות כח, ומדרש תנחומא פרשת שמות סימן ט, ועיין באריכות הדברים בספר תורת חסד 

לרה”ג רבי אילן חנן חלק א פרשת שמות עמוד שסב(, “ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל 

ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו” )שמות ב, יא(, ַמה ָּקָרה 
ָׁשם? ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּגַדל ֵאֶצל ַהַּמְלכּות ְּבֵבית ַּפְרֹעה )שם פסוק י(, ָיכֹול ָלֵצאת ְלַטֵּיל, ַאף 
ֶאָחד ֹלא אֹוֵסר ָעָליו. ְוהּוא רֹוֶאה ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי, אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִהּכּוהּו ָהָיה 

ַּבֲעָלּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי. 

ִמי ָהְיָתה ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי? ַהִּמְדָרׁש )עיין מדרש רבה פרשת אמור פרשה לב אות ה( ְמַרֵּמז 
ִּבְׁשָמּה, ֶׁשְּלָכְך ִנְקְרָאה ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי, ְלִפי ֶׁשָהְיָתה אֹוֶמֶרת ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְלֻכָּלם, 
ַלְּגָבִרים, ַלִּמְצִרִּיים, ּוַמְרָּבה ִּדּבּור ִאָּתם. ִהיא ָהְיָתה ָּפחֹות ְצנּוָעה ִמְּׁשָאר ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור. ְואֹותֹו ִמְצִרי ַמֶּכה, ָנַתן ָּבּה ֵעיָניו. ּוַבַּלְיָלה ֶהֱעִמיד ֶאת ַּבֲעָלּה ָלֲעבֹוָדה, 
ַּבֲעָלּה.  ֶׁשֶּזה  ֶׁשָּסְבָרה  ִאְׁשּתֹו,  ִעם  ְוָהָיה  ַהַּבִית,  ֶאל  ִּבְמקֹומֹו  ְוִנְכַנס  ִמֵּביתֹו.  ְוהֹוִציאֹו 

ּוְכֶׁשָחַזר ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ִהְרִּגיׁש ַּבָּדָבר. ְוָלֵכן אֹותֹו ִמְצִרי ָהָיה ַמֵּכהּו ְורֹוֵדהּו ָּכל ַהּיֹום. 

ִמי ָהָיה ַּבֲעָלּה ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי? ָּכאן ֹלא ֻמְזָּכר ְׁשמֹו. 

ַנְמִׁשיְך ַהְלָאה, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו רֹוֶאה ָּכֹזאת ַעְוָלה ְוהּוא ֹלא מּוָכן ִלְׁשֹּתק ְלֶרַגע, ִמָּיד "ַוִּיֶפן 
ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול" )שמות ב, יב( הּוא ָאַמר ֵׁשם 

ָקדֹוׁש ְוָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי ָהָרָׁשע )מדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות כט(. 



ְׁשִליַטת ַהּגֹוִית ַעל ִיְׂשָרֵאל
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ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּטָראּוָמה  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ֶאת  ִלְראֹות  ֹמֶׁשה  ֶׁשָּיָצא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָהָיה  ֶזה 
ֶׁשָהְיָתה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ִמְצִרי ַמֶּכה ְיהּוִדי. 



ְּכִפּיּות ַהּטֹוָבה ֵאֶצל ַעת ִיְׂשָרֵאל

ַהְּטָראּוָמה ַהְּׁשִנָּיה “ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני, ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים ַוֹּיאֶמר ָלָרָׁשע 
ֵיׁש  ָלָּמה  ֶׁשָאַמְרנּו,  ַהְיסֹוד  ָאנּו רֹוִאים ׁשּוב ֶאת אֹותֹו  יג(.  ֵרֶעָך” )שמות ב,  ַתֶּכה  ָלָּמה 
ַתֶּכה  ָלָּמה  ָלָרָׁשע  “ַוֹּיאֶמר  ְיהּוִדי.  ַמֶּכה  ַהְּיהּוִדי  ַּגם  ִּכי  ְיהּוִדי?  ְלַהּכֹות  ַלִּמְצִרי  ְרׁשּות 
ֵרֶעָך” - ַמה ֶּזה ָלָּמה? ֲחֵסרֹות ִסּבֹות? הּוא ִעְצֵּבן אֹוִתי, ָּתַפס ִלי ֶאת ַהֲחָנָיה, הּוא ִהְתִחיל 
ִאִּתי! אֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהְּגדֹוָלה ָלָּמה ַמִּכים ַהִּמְצִרִּיים 
ֶאת ַהְּיהּוִדים? ִּבְגַלל ֶׁשַּגם ֵּבין ַהְּיהּוִדים ֵיׁש ְמִציאּות ֶׁשל "ַּתֶּכה ֵרֶעָך” – ַמִּכים ֶאָחד ֶאת 
ַהֵּׁשִני, ְוֵהם ְרָׁשִעים )עיין מדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות ל, וברש"י שם(. ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַמְמִׁשיְך ּומֹוִכיַח אֹוָתם, ְוַהַּמֶּכה ַהְּיהּוִדי עֹוֶנה לֹו: “ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו, 

ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי” )שם פסוק יד(. 

סֹוף ַהִּסּפּור “ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר” )שמות ב, טו(, ַּפְרֹעה ָׁשַמע ֶׁשֹּמֶׁשה ָהַרג ֶאת 
ְוָאְמרּו  ַהִּמְצִרית  ַלִּמְפָקָדה  ָהְלכּו  ֵהם  ָעָליו,  ִהְלִׁשינּו  ֵהם  )שם(,  ַרִׁש”י  ְואֹוֵמר  ַהִּמְצִרי. 

ָלֶהם: “ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשַהְּיהּוִדי ַהֶּזה, ֹמֶׁשה, ָהַרג ֶאת ַהָּקִצין ַהִּמְצִרי ֶׁשָּלֶכם?”

ִמי ָהיּו אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים? אֹוֵמר ַרִׁש”י: ָהיּו ֵאּלּו ָּדָתן ַוֲאִביָרם. 

)שמות רבה פרשת  ַהִּמְדָרׁש  ַהִּמְצִרי? אֹוֵמר  ֶאת  ָהַרג  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ָיְדעּו  ֵהם  ּוֵמֵאיֹפה 
שמות פרשה א אות כח(, ֶׁשַהַּבַעל ֶׁשל ְׁשלֹוִמית ַּבת ִּדְבִרי ָהָיה ָּדָתן, ּוְכֶׁשּיֹום ִלְפֵני ֵכן ֹמֶׁשה 

ַרֵּבנּו ָרָאה ֶאת ַהִּמְצִרי נֹוֵתן לֹו ַמּכֹות ֶרַצח ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ִּגָּלה ֶׁשהּוא ָחָטא ִעם ִאְׁשּתֹו, 
ִעם  ָרב  אֹותֹו  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ָּכְך,  ַאַחר  ְויֹום  אֹותֹו.  ְוהֹוֵרג  ַהִּמְצִרי  ִמיֵדי  אֹותֹו  ַמִּציל  הּוא 
ֲאִביָרם ּומֹוִכיַח אֹוָתם, ֵהם ּכֹוֲעִסים: “ָמה ַאָּתה ִמְתָעֵרב ָלנּו ַּבַחִּיים, ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲהֹרג 

אֹוָתנּו ְּכמֹו ֶׁשָהַרְגָּת ֶאְתמֹול ֶאת ַהִּמְצִרי?”, ְוֵהם הֹוְלִכים ּוַמְלִׁשיִנים ָעָליו ְלַפְרֹעה. 



ַהְלָׁשָנה ַלָּנאִצית

ְונֹוֵתן  ֶּגְרָמִני  ְלַעְצֵמנּו, ְיהּוִדי ַּבּׁשֹוָאה ֶׁשָּבא  ְנַדְמֵין  ַהְּדָבִרים, ֹּבא  ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת 
לֹו ַמּכֹות ֶרַצח, ִּפְתאֹום ִמיֶׁשהּו ַמִּגיַע ֵמַהַּצד, הֹוֵרג ֶאת ַהֶּגְרָמִני ּוַמִּציל אֹותֹו. ַלָּמֳחָרת 
הּוא ֵמִעיר לֹו ֵאיזֹו ֶהָעָרה ְקַטָּנה: “ִּתְׁשַמע, ֹלא ָיֶפה ֵאיְך ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג, ְוהּוא ַמְתִחיל 
ְוֶזה ֹלא ִמְסַּתֵּים ָּכאן, הּוא הֹוֵלְך ּוַמְלִׁשין ַלִּמְפָקָדה  ְלִהְׁשּתֹוֵלל, ִמי ַאָּתה ָמה ַאָּתה?”, 



ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות
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ַהָּנאִצית ֶׁשהּוא ָהַרג ֶאת אֹותֹו ֶּגְרָמִני ֶׁשִהָּכה אֹותֹו. 

ֵיׁש ִהָּגיֹון ְּבַמֲעֶׂשה נֹוָרא ֶׁשָּכֶזה? ַהִּמְצִרי ַהֶּזה ִהָּכה אֹוְתָך ַמּכֹות ִנְמָרצֹות ּוֹמֶׁשה ִהִּציל 
אֹוְתָך, ְּבֶרַגע ֶאָחד ַאָּתה ִמְתַהֵּפְך ּוֵמִׁשיב לֹו ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה? - זֹו ִמָּדה נֹוָרָאה ֶׁשל 

ְּכִפּיּות טֹוָבה נֹוָרָאה. 

ְלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָלֶהם טֹוָבה, ְּבָרָכה, ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ֶׁשַפע, 
ֵהם  ַהִּסּפּור,  ִנְגַמר  ַּבָּמקֹום,  ֹלא  ִמָּלה   – ְלַדְעָּתם   – ָלֶהם  ָאַמְרָּת  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ּוָבֶרַגע 

ׁשֹוְכִחים ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה, ְוֶנֱהָפִכים ְלׂשֹוְנִאים ְּגדֹוִלים ֶׁשְּלָך.

ְוַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת “ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה” )שמות ב, טו(, 
ָמה ְּבֶעֶצם יֹוֵצא? ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּבא ְועֹוֶׂשה טֹוָבה ִלְרָׁשִעים, ּוַמה ָּיָצא לֹו ִמֶּזה? “ַוִּיְבַרח 
)עיין  ָהְרָׁשִעים  ַעל  ְלַרֵחם  ֶׁשָאסּור  אֹוָתנּו  ִלְּמדּו  ֲחַז”ל  ָלֵכן  )שם(.  ַפְרֹעה”  ִמְּפֵני  ֹמֶׁשה 
מהרש”א ביומא דף כב ע”ב ד”ה אל תהי, וברבנו יונה אבות פרק ד משנה ד(. ָאָדם ֶׁשְּמַרֵחם ַעל 

ַאְכָזִרים סֹופֹו ֶׁשִּיְתַאְכֵזר ַעל ַרֲחָמִנים )ילקוט שמעוני שמואל א רמז קכא(. ָאָדם ֶׁשְּמַרֵחם ַעל 
ָהְרָׁשִעים, ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶזה ִיְהֶיה ַמֶּׁשהּו ֶנְגּדֹו. 

ְּבַאַחת ַהִּמְלָחמֹות ִהִּגיעּו ַחָּיֵלי ַצַה”ל ְלֵאיֶזה ָמקֹום, ְוָראּו ָׁשם רֹוֶעה ֲעָרִבי ָזֵקן, ָאְמרּו 
ָּכל  ֶאת  ְוֵהִעיר  ַּבַּלְיָלה  ַהֶּזה  ַהְמֻנָּול  ָהַלְך  ָזֵקן.  ְסָתם  אֹותֹו,  ַלֲהֹרג  ָרצּו  ֹלא  ֶׁשֵּיֵלְך,  לֹו 

ַהְּכָפר, ְוֵהם ָקמּו ְוָהְרגּו ֶאת ַהַחָּיִלים ְּכֶׁשָּיְׁשנּו. ָאסּור ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ִעם ָהְרָׁשִעים!

 

ָהָאָדת עֹוָלת ָקָטי

ְּבתֹוְך ָּכל ָהֹרַע ַהֶּזה ָאנּו רֹוִאים ָּדָבר ִנְפָלא, ַמִהי ַהְנָהַגת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַיֲחסֹו ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ְלָכל ְיהּוִדי ֶׁשְּבַצַער. ָּכל ְיהּוִדי הּוא עֹוָלם ִנְפָלא, ָּכל ְיהּוִדי אֹוָצר ָיָקר. 
ָהֱאֹלִקית  ַהֲהָבָנה  ְלִפי  ַּכִּנְרֶאה  ָלעֹוָלם,  ַהֶּזה  ָהָאָדם  ֶאת  ֵהִביא  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִאם 
ָהעֹוָלם ָצִריְך אֹותֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְמֻיָּתִרים. אֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַּבֲעֵלי 
ַהֲחִסידּות )עיין בקונטרס שנות חיים עניני יום הולדת שכתב באריכות בזה(, ָלָּמה יֹום ַהֻהֶּלֶדת 
הּוא יֹום ָּגדֹול? ִמֵּכיָון ֶׁשּיֹום ֻהֶּלֶדת ֶזה ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶהְחִליט ֶׁשָהעֹוָלם ֹלא 
ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר ִּבְלָעֶדיָך. ֲהֵרי ִאם ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר ִּבְלָעֶדיָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֹלא ָהָיה מֹוִריד אֹוְתָך ָלעֹוָלם, הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ְסָתם. ָלָּמה ַּדְוָקא ֶהְחִליט ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ַּבַּתֲאִריְך ַהֶּזה, ָּבֹאֶפן ַהֶּזה, ּוַבִּמְׁשָּפָחה ַהֹּזאת, ִעם 
ַההֹוִרים ָהֵאֶּלה, ִעם ַהִּנְסיֹונֹות ָהֵאּלּו? ֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשַעְכָׁשו 

ָהעֹוָלם ָצִריְך ְוָזקּוק, ֶזה ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם ָחֵסר ַעְכָׁשו. 
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ּוְנָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ָהָאָדם הּוא עֹוָלם ָקָטן )עיין בזוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב, ופרשת 
תולדות דף קלד ע"ב(, ֶׁשֵּכן ָּכל ָאָדם הּוא ֵחֶלק ֵמַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ָהעֹוָלִמי. 



ֲחִׁשיבּות ַהְּברּוִאית ַּבְּבִריָאה

ְוֹלא ַרק ָהָאָדם ָחׁשּוב ַלְּבִריָאה, ֶאָּלא ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ַּבְּבִריָאה ָחׁשּוב ְלָכל ַהְּבִריָאה. 
ְוָלֵכן ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י ַז”ל ֹלא ָהָיה הֹוֵרג ֲאִפּלּו ַיּתּוׁש ָקָטן )שער הגלגולים שער השמיני הקדמה 
לח(. ֵּכיָון ֶׁשַהַּיּתּוׁש ַהֶּזה הּוא ִנְצָרְך ַלְּבִריָאה, ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ָלָּמה, ֲאָבל ִאם ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ָׂשם אֹותֹו ָאז הּוא ִנְצָרְך ַלְּבִריָאה, ְוַאל ַּתִּזיק לֹו. 

ַּפַעת ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקה ַהָּגאֹון ַרִּבי ָנָתן ְצִבי ִפיְנֶקל ַזַצ”ל ָהַלְך ִעם ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו 
ַּכָּידּוַע,  ַהַּסָּבא  ָלֶלֶכת.  ְוִהְמִׁשיְך  ֵעֶׂשב  ֵאיֶזה  ַהַּתְלִמיד  ָּתַלׁש  ֲהִליָכה  ְּכֵדי  ִּבְרחֹוב. ּתֹוְך 
ָהָיה ַמְקִּפיד ְמֹאד ְּבַהְנָהַגת ָהָאָדם. הּוא ֵהִעיר ַלַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו: “ֶמה ָעִׂשיָת?”, ָאַמר לֹו 
ַהַּתְלִמיד: ָּתַלְׁשִּתי ֲחִתיַכת ֵעֶׂשב ְּבַסְך ַהֹּכל”. ָאַמר לֹו ַהַּסָּבא, ֲחַז”ל אֹוְמִרים )מדרש רבה 
פרשת בראשית פרשה י אות ו( ֶׁשֵאין ְלָך ָּכל ֵעֶׂשב ָוֵעֶׂשב ֶׁשֵאין לֹו ַמְלָאְך ְוַׂשר ֶׁשַּמֶּכה ּבֹו 

ְואֹוֵמר לֹו ‘ְּגַדל’ - ְוַאָּתה אֹוֵמר לֹו ‘ֲחַדל’?! ְוִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֶּנה ַמְלָאְך ָלֵעֶׂשב, 
ַוַּדאי ֶׁשהּוא ַמְׁשִּגיַח ְוׁשֹוֵמר ַעל ָּכל ְיהּוִדי, ֶׁשֵּכן ָּכל ְיהּוִדי הּוא עֹוָלם ָמֵלא )עיין סנהדרין 

דף לז ע"א(. 



ֹּכַח ַמֲעֵׂשה ַהָּיִחיד

ַזַּכאי  ֶחְציֹו  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם  ִיְרֶאה  ְלעֹוָלם  )קידושין דף מ ע”ב(,  ַּבְּגָמָרא  ּומּוָבא 
ְזכּות.  ְלַכף  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְוֶאת  ֶׁשִהְכִריַע אֹותֹו  ַאְׁשָריו   - ַאַחת  ִמְצָוה  ָעָׂשה  ַחָּיב,  ְוֶחְציֹו 
ָעָׂשה ֲעֵבָרה ַאַחת - אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה. ְּבָכל ַמֲעֶׂשה 
ּוַמֲעֶׂשה ַאָּתה ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהעֹוָלם. ‘ֲאִני ְוַאָּתה ְנַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם’ - ֶזה ֹלא ְסַתם 

ִמְׁשָּפט, ֶזה ֱאֶמת. 

ֶזהּו ָהֵעֶרְך ֶׁשִּנְמָצא ְּבָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי. 

ְלַׁשֵּבַח’:  ְּב’ָעֵלינּו  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְכמֹו  ְּביֹוֵתר,  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַּתְכִלית  הּוא  ָהעֹוָלם  ְוִתּקּוי 
‘ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי’. ִּתּקּון ָהעֹוָלם ְּבַמְלכּות ַהֵּׁשם. ּוְבָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ְטמּוִנים 

ֵאּלּו ַהֹּכחֹות ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהעֹוָלם. 
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ְקֻדַּׁשת ַהָּממֹוי

ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ּוַמְׁשִּפיִעים  ְמַקְּדִׁשים  ֵהם  נֹוֶסֶפת,  ְּבַדְרָּגה  הֹוְלִכים  ְוַהַּצִּדיִקית 
ָממֹוָנם  ֲעֵליֶהם  ָחִביב  ֶׁשַּצִּדיִקים  )חולין דף צא ע”א(,  ֲחַז”ל אֹוְמִרים  ְוָלֵכן  ָלֶהם,  ֶׁשַּׁשָּיְך 
יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ְלִפי ֶׁשֵאין ּפֹוְׁשִטים ְיֵדיֶהם ַּבָּגֵזל. ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשָּממֹון 
ֶׁשַאָּתה ִנְזָהר ּבֹו ֹלא ִלְגֹזל, ְוֹלא ַלֲעֹבר ַעל ׁשּום ֲעֵבָרה ְּבַהָּׂשָגתֹו, הּוא ִנְהָיה ָממֹון ָקדֹוׁש 
)עיין בליקוטי מהר”ן תורה כג ד”ה זאת התורה ובתורה לז, ובדברי יואל מסאטמר פרשת וישב עמוד 

רעא(, ְוִאם ֵּכן ֶזה ֵחֶפץ ֶׁשל ִמְצָוה, ְוֵחֶפץ ֶׁשל ִמְצָוה הּוא ָחִביב ְוָיָקר לֹו ַעד ְמֹאד. 



ַמֲחַלת ַהַּקְמָצנּות

ַּבֶהְקֵׁשר ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּיַחס ְלָממֹון, מּוָבא ַּבְּגָמָרא )ברכות דף סא ע”ב(, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 
ָלָּמה ָּכתּוב "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" )דברים ו, ה(, 
ִאם ָּכתּוב ְּבָכל ַנְפְׁשָך ָלָּמה ֶנֱאַמר ְּבָכל ְמֹאֶדָך? לֹוַמר ְלָך ֶׁשִאם ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו 

ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, ֶׁשִּיְמֹסר ֶאת ָממֹונֹו. 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָּממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ּוְבַפְׁשטּות ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶׁשֹּזאת ֹלא 
ַמְחָמָאה ְּגדֹוָלה. ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ַעל ָאָדם ַקְמָצן, ֶׁשֹּלא מֹוִציא ְּפרּוָטה ֵמַהִּכיס, ַאָּתה ְמַרֵחם 

ָעָליו. 

ַהֶּבי ִאיׁש ַחי ְמַסֵּפר ֶׁשְּבַבְגָּדד ָהָיה ָעִׁשיר ַקְמָצן ָּגדֹול, ּוֵמֹרב ַקְמָצנּותֹו ֹלא ָהָיה קֹוֶנה 
ַחָּמה  עּוִגָּיה  ַהּמֹוְכִרים  ַאַחד  לֹו  ְוִהִּציַע  ַּבּׁשּוק  ָעַבר  ֶאָחד  יֹום  ְלַעְצמֹו.  ְּכלּום  ִּכְמַעט 
ְוֵריָחִנית. הּוא ִהְתַּפָּתה ֵמָהֵריַח, ְוָקָנה ְּבַמְטֵּבַע ֶאָחד עּוִגָּיה ַאַחת. ְּכֶׁשָאַכל ֶאת ָהעּוִגָּיה, 
ָהעּוִגָּיה ִנְתְקָעה לֹו ַּבָּגרֹון, ֹלא יֹוֶרֶדת. ַּכָּמה ֶׁשָּדְפקּו לֹו ַעל ַהַּגב ְוִנּסּו ְלהֹוִציא לֹו ֹלא 
ַמְטֵּבַע ֶאָחד  ְוָׂשם לֹו  ֶׁשִהִּגיַע ָחֵבר ֶׁשּלֹו ֶׁשִהִּכיר אֹותֹו,  ִּכְמַעט ֵמת. ַעד  ִהְצִליחּו, הּוא 
ְּבָידֹו, ּוִמָּיד ָיְרָדה ָהעּוִגָּיה ַלֶּבֶטן, ַהֹּכל ִהְׁשַּתְחֵרר. ַמה ָּקָרה? ַהַּקְמָצנּות ָחְסָמה לֹו ֶאת 
ַהָּגרֹון, הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְבֹלַע ֶאת ָהעּוִגָּיה, ְוהּוא ַּגם ֹלא ָרָצה ְלהֹוִציא אֹוָתּה ִּכי הּוא 
ִׁשֵּלם ָעֶליָה. ַעד ְּכֵדי ָּכְך ַהַּקְמָצנּות הֹוֶרֶסת ֶאת ַהַחִּיים. ֶזה ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו 

יֹוֵתר ִמּגּופֹו. 

ָאָדת ָּכֶזה הּוא ֹלא ַצִּדיק... 

ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם,  ַהַּצִּדיִקים ָממֹוָנם ָחִביב  ַהִּנְׁשֶאֶלת, ֲהֹלא ַּגם  ְוִאת ֵּכן ַהְּׁשֵאָלה 
ְוֵאיְך ַנְבִּדיל ֵּבין ַהְנָהַגת ַהַּצִּדיק ָלָרָׁשע? ֲהֵרי ַּגם ָהָרָׁשע ַאָּתה רֹוֶאה ֵאיְך ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר 
ַעל ָהֶרֶכב ֶׁשּלֹו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּׁשהּוא ׁשֹוֵמר ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוַעל ִאְׁשּתֹו ְוַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו. 
ָּכל יֹום הּוא רֹוֵחץ ּוְמַנֶּקה אֹותֹו, עֹוד ֶרַגע ַּגם ִיְׁשַּתֲחֶוה ֵאָליו, ֵיׁש ָסֵפק ֶׁשהּוא ֹלא ַצִּדיק? 



ְׁשִליַטת ַהּגֹוִית ַעל ִיְׂשָרֵאל

134

ָּכל ַהּיֹום ֹראׁשֹו ְּבָממֹונֹו, ְוִאם ֵּכן ַּבֶּמה הּוא ׁשֹוֶנה ֵמַהַּצִּדיק ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו יֹוֵתר 
ִמּגּופֹו? )עיין בפרי צדיק פרשת וישלח אות י, ובשו"ת משנה הלכות חלק יב סימן קנה(. 



ְזַמי ָׁשֶוה ּתֹוָרה

ֶלָחֵפץ ַחִּיים ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן ֵמָראִדין ַזַצ”ל, ָהָיה ַּבִית ֶׁשַּבֻּמָּׂשִגים ֶׁשל ַהּיֹום 
ָהָיה ִנְקָרא ַמָּמׁש ֻמְזָנח. ַעד ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ָהְיָתה ָלנּו ֻּדְגָמא ַחָּיה ִּבְרחֹוב ֲחזֹון ִאי”ׁש 
5, ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָמָרן ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ”ל. ְוָׁשֲאלּו ֶאת ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָלָּמה הּוא ָּגר ְּבַבִית 
ְוֶכֶסף ַמִּגיַע ְּבֶדֶרְך  ָּכֶזה? ְוהּוא ָאַמר: “ְּכֶׁשַאָּתה קֹוֶנה ַמֶּׁשהּו ַאָּתה ְמַׁשֵּלם ָעָליו ֶּכֶסף, 
ִהְׁשַקְעָּת  ִּבְׁשִבילֹו,  ָטַרְחָּת  ִּבְׁשִבילֹו,  ָעַבְדָּת  אֹותֹו,  ְלַהִּׂשיג  ְּכֵדי  ֶׁשָעִׂשיָת  ִמַּמֶּׁשהּו  ְּכָלל 
ְזַמן. ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ֲהֵרי ָהִייָת ָיכֹול ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל ֶׁשֶקל ֵיׁש ַּכָּמה ְרָגִעים ֶׁשל 

ּתֹוַרת ַחִּיים”.

ַחִּיים ֹלא ָרָצה ׁשּום מֹוָתרֹות ְּבֵביתֹו, ּוְכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ַּבִית ִעם  ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשֶהָחֵפץ 
ִוילֹונֹות ָהָיה אֹוֵמר ִּבְכֵאב, ֶׁשהּוא רֹוֶאה ַּדֵּפי ְּגָמָרא ְּתלּוִיים ַעל ַהַחּלֹונֹות, ֶׁשֵּכן ַּכָּמה 
ַּדִּפים ָהָיה ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִּבְזַמן ֶׁשִהְׁשִקיעּו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשּבֹו ָקנּו ֶאת ַהִּוילֹונֹות 

)הצדיק רבי שלמה עמוד כב, אחד בדורו עמוד 123, דרכה של תורה חלק א עמוד עח(. 

ְלֻדְגָמא, ִאם ִהְׁשַקְעָּת ַּבִּוילֹונֹות ַּבַּבִית ֶׁשְּלָך ְּבׁשִֹוי ֵמָאה ּדֹוָלר, ּוְכֵדי ְלַהִּׂשיג ֵמָאה ּדֹוָלר 
ָׁשעֹות?  ְּבֶעֶׂשר  ִלְלֹמד  ַמְסִּפיק  ָהִייָת  ְּגָמָרא  ַּדֵּפי  ַּכָּמה  ַוֲחֹׁשב  ֵצא  ָׁשעֹות.  ֶעֶׂשר  ָעַבְדָּת 
ִמיִנימּום ֲעָׂשָרה ַּדִּפים. ִאם ָּכְך יֹוֵצא ֶׁשַהַחּלֹונֹות ֶׁשְּלָך ְמֻכִּסים ַּבֲעָׂשָרה ַּדֵּפי ְּגָמָרא, ֶזה 

ֹלא ִוילֹון! ֶזה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ַּדֵּפי ְּגָמָרא ּוְמַכֶּסה ֶאת ַהַחּלֹונֹות. 

ַּבֲאֶמִריָקה אֹוְמִרים “ַטיים ִאיז ָמִני” - ַהְּזַמן ָׁשֶוה ֶּכֶסף. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָהָיה אֹוֵמר: “ַטיים 
ִאיז ּתֹוָרה”, ְוִאם ַאָּתה ְמַבְזֵּבז ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשְּלָך ַעל ִוילֹון ָאז ֶזה ַעל ֶחְׁשּבֹון ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

יֹות ֶאָחד ָׁשֲאָלה אֹותֹו ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ָלָּמה ְלַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ֵיׁש ִוילֹונֹות 
ַּבַּבִית?” ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור, ִמָּכל ָהעֹוָלם ָהיּו ָּבִאים ִלְׁשֹמַע ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה. 
ִּדין ֶׁשל  ּוִבְגדֹול ַהּדֹור ֵיׁש  ַחִּיים עֹוֵזר הּוא ְּגדֹול ַהּדֹור,  ַחִּיים: “ַרִּבי  ֶהָחֵפץ  ָעָנה ָלּה 
'ַּגְּדֵלהּו ִמֶּׁשל ֶאָחיו’ )רש”י תענית דף כא ע"א ד”ה מלך(, הּוא ָצִריְך ַּבִית ְמֻכָּבד ְּכמֹו ֶמֶלְך, 
ֲאָבל  ַהּדֹור,  ְּגדֹוֵלי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ָהֲאִמִּתִּיים?  ַהְּמָלִכים  ֵהם  ִמי  ַרָּבָנן!  ַמְלֵכי?  ַמאן 
ֲאִני ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, ִמי ֲאִני ִּבְכָלל, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצִמי ֶׁשִּיְהיּו ַּדֵּפי ְּגָמָרא ַעל 

ַהַחּלֹונֹות ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש” )הצדיק רבי שלמה עמוד כג אות ט(.





ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות
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ֲחִׁשיבּות ַהּתֹוָרה

ְוִאת ֵנֵרד ְלָעְמָקם ֶׁשל ִּדְבֵרי ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִנְרֶאה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵבד ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶּכֶסף 
הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשּלֹו, ֶאת ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ְוָקדֹוׁש ַּבַּיֲהדּות ֶׁשֶּזה 
ַהַחִּיים. ְוֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּיכֹול ֶלֱאסֹף ְוִליֹצק ְּבתֹוְך ַהַחִּיים ָהֵאּלּו. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל 
)משלי ח, יא ומועד קטן דף ט ע”ב( ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּכל ֶחְפֵצי ָהעֹוָלם ֹלא ִיְׁשוּו ֲאִפּלּו 

ְלָדָבר ֶאָחד ֵמַהּתֹוָרה. 

ְלֻדְגָמא ֹלא ָעֵלינּו ְוֹלא ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׂשֵרָפה ַּבַּבִית ְּבַׁשָּבת, ַהַּבִית 
ָׁשֶוה ֲעָׂשָרה ִמְליֹון ּדֹוָלר, ּוְבתֹוכֹו ֵיׁש ַיֲהלֹוִמים ְוַתְכִׁשיִטים ַהֹּכל, ְוֵאין לֹו ִּבּטּוַח, ַעל ִּפי 
ַהֲהָלָכה ָאסּור ֲאִפּלּו לֹוַמר ְלגֹוי ִּבְמֹפָרׁש ֶׁשְּיַכֶּבה ֶאת ָהֵאׁש ְּבִמָּדה ְוֵאין ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיָּנְזקּו 
ְּבִמָּלה ַאַחת  )עיין ברמב"ם הלכות שבת פרק יב הלכה ז ושו"ע אורח חיים סימן שלד סעיף כו(. 

ֶאְפָׁשר ְלַהִּציל ֲעָׂשָרה ִמְליֹון ּדֹוָלר, ּוְבָכל ֹזאת ָאסּור! ֲאִפּלּו ֶׁשְּמֶלאֶכת ַהִּכּבּוי ַהּזֹו ִהיא 
ַרק ִאּסּור ְּדַרָּבָנן, ֶׁשַרק ְמֶלאֶכת ִּכּבּוי ֶׁשָּצִריְך ַלֶּגָחִלים ִהיא ִמְּדאֹוַרְיָתא )עיין שו"ע אורח 
חיים סימן שלד סעיף כז, ובמשנה ברורה סעיף קטן פד(, ְוָכאן ָהפּוְך, הּוא ֹלא רֹוֶצה ֶׁשַהַּבִית 

ֶׁשּלֹו ּוְתכּוָלתֹו ַיַהְפכּו ְלֶגָחִלים, ְוזֹו ַרק ֲאִמיָרה ְלגֹוי ֶׁשִהיא ִאּסּור ְׁשבּות ַקל יֹוֵתר )עיין 
עירובין דף סח ע"א( ְּבָכל ֹזאת ָאסּור! 



ָהֲאִריַז”ל קֹוֶנה ֶאְתרֹוג 

ּוֶבֱאֶמת ַהְנָהַגת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֹּלא ָהָיה ַיַחס ַלָּממֹון ִּבְׁשִביל ְלַקֵּים ִמְצֹות. ְמַסְּפִרים ַעל 
ְוָהָיה ָצִריְך  ָהֲאִריַז”ל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהִּגיַע ַחג ֻסּכֹות  ָהַאְׁשְּכַנִּזי -  ִיְצָחק לּוְרָיא  ַרֵּבנּו 
ִעם  ַאְרָנק  לֹו  ְונֹוֵתן  ֶאְתרֹוִגים  ְלסֹוֵחר  הֹוֵלְך  ָהָיה  ֵכן  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת 
ֶעְׂשרֹות ְזהּוִבים ְואֹוֵמר לֹו: “ִּתַּקח ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְוִתֵּתן ִלי ִלְבֹחר ֶאת ָהֶאְתרֹוג ֲהִכי 
ְמֻהָּדר” )שער המצוות פרשת עקב, ובכף החיים סופר סימן תנד אות מ(. ָּכל ָּכְך הּוא ֶהֱעִריְך ֶאת 
ַהִּמְצֹות. ָׁשַאל אֹוִתי ֶאָחד, ִאם ְּכַדאי ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ַהּיֹום. ָאַמְרִּתי לֹו: “ֹלא ְּכַדאי, ֵיׁש 
ִסּכּוי ֶׁשַהּמֹוֵכר ִיַּקח ֶאת ַהֹּכל”. ִּביֵמי ַרֵּבנּו ָהֲאִריַז”ל ָהיּו ַּגם ַהּמֹוְכִרים ַצִּדיִקים ְוִנְזֲהרּו 
ִמָּגֵזל. ֲאָבל ַהּיֹום ָּתֹבא ַלּמֹוֵכר ְוִתְׁשַאל אֹותֹו ַּכָּמה ִלְכֹּתב ְלָך ַּבֵּצ’ק, הּוא ַיִּגיד ְלָך: “ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר!”, ָּכָכה ֶזה, “ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף” )קהלת ה, ט(.



ֶּכֶסף ְּבַיַחס ְלִמְצֹות

ַרֵּבנּו  ֵאיְך  ֵּכן  ְוִאם  ַחִּיים,  ֶזה  ּוְזַמן  ְזַמן,  ֶזה  ֶׁשֶּכֶסף  ֵּבַאְרנּו  ֲהֵרי  ַהִּנְׁשֶאֶלת,  ְוַהְּׁשֵאָלה 
ָהֲאִר”י מֹוִציא ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ַעל ֶאְתרֹוג, ֲהֵרי ַצִּדיִקים ָממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר 



ְׁשִליַטת ַהּגֹוִית ַעל ִיְׂשָרֵאל
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ִמּגּוָפם?

ַהְּפָׁשט ָּבֶזה ָּפׁשּוט, ֶׁשָּנכֹון ֶׁשַהֶּכֶסף ָׁשֶוה ְזַמן ְוַהְּזַמן ָׁשֶוה ּתֹוָרה, ֲאָבל ְּבֶרַגע ֶׁשַהּתֹוָרה 
ַעְצָמּה ָּבָאה ְואֹוֶמֶרת: ַּתְׁשִקיַע ֹּפה, ַהַּצִּדיק ַמְׁשִקיַע. 

ְוֹזאת ְנֻקַּדת ַהֶהְבֵּדל, ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם ָלְרָׁשִעים, 
ֶׁשַהַּצִּדיק מֹוִציא ֶאת ַּכְסּפֹו ַעל ִעְנְיֵני ִמְצֹות, ּוִמֶּנֶגד ָאָדם ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ַצִּדיק ּוָממֹונֹו 
ָחִביב ָעָליו ְּכגּופֹו, הּוא ֹלא מֹוִציא אֹוָתם ַּגם ַעל ִמְצֹות. ְּכֶׁשהּוא קֹוֶנה ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, 
ִעם  ֶׁשִּנְתַקע  ִמְסֵּכן  מֹוֵכר  ֵאיֶזה  ִלְמֹצא  ַהַחג,  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ְמַחֶּכה  הּוא 
ַהְּסחֹוָרה, ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶאת ָּכל ַהֵּסט ַּבֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים. ְוהּוא ְמַקֵּבל ֵסט ְּבֶהְתֵאם, ָהֶאְתרֹוג 
ָסֵפק ִלימֹון, ַהּלּוָלב ָסֵפק ַמְטֲאֵטא, ַהֲהַדִּסים ֶחְלָקם ְּבֶגֶדר ֲהַדס ׁשֹוֶטה )עיין סוכה דף לב 
ע"ב(, ְוָהֲעָרבֹות ְּכמּוׁשֹות ּוְׁשֹחרֹות. ִאם ַאָּתה ֹלא ַמְׁשִקיַע ַעל ִמְצֹות ִסיָמן ֶׁשַאָּתה ֹלא 

ַׁשָּיְך ְלַכת ַהַּצִּדיִקים.



ָלָּמה ַהּסֹוֵפר ַּגָּנב?

ָהָאָדם,  ַעל  ִיְגַּבר  ַּבָּׁשַמִים  ַהִּקְטרּוג  ְּבִמְצֹות,  ַקְמָצנּות  ֶׁשל  ַהּזֹו  ַּבַהְנָהָגה  ּוְלַצֲעֵרנּו 
ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ְוַרק  ַמְׁשִקיַע,  הּוא  ֶׁשּלֹו  ְוַהִּפּנּוִקים  ַהַּתֲאוֹות  ֶׁשִּבְׁשִביל  אֹותֹו  ְּכֶׁשרֹוִאים 

ְלִמְצֹות ִּפְתאֹום ֶזה ָיָקר לֹו ִמַּדי? 

ַּבִית ְּגדֹוָלה ְמֹאד.  ַלֲחֻנַּכת  ִהְזִמין אֹותֹו  ֶׁשִּיְחֶיה ִסֵּפר, ֶׁשָעִׁשיר ֶאָחד  ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף 
הּוא ִהִּגיַע ֶאל ַהַּבִית ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה יֹוֵתר ְּכמֹו ַאְרמֹון, ְמֹפָאר, ְׁשֹלִׁשים ֲחָדִרים, ַסּלֹון ֲעָנק 
ּוְׁשִטיִחים ְיָקִרים. הּוא ִנְכַנס ְוָרָאה ֶׁשָּברּוְך ה’ ְּבָכל ַהֲחָדִרים ֵיׁש ְמזּוזֹות, ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה 
ֹלא ָהָיה ָּכל ָּכְך ֲחֵרִדי, ְוָרָצה ְלַהֲחִמיא לֹו ַעל ַהְּמזּוזֹות. הּוא ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: “ָּכל 
ַהָּכבֹוד ְלָך ֶׁשַּׂשְמָּת ְמזּוזֹות ְּבָכל ַהֲחָדִרים, ַאְׁשֶריָך!”. ֶהָעִׁשיר ָאַמר לֹו: “ֵּכן, ִהְׁשַקְעִּתי 
ַּגם ִּבְמזּוזֹות ֲאָבל ֵהן ָעלּו ָיָקר, ָּכל ְמזּוָזה ֵמָאה ּדֹוָלר, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהּסֹוֵפר ַהֶּזה ַּגָּנב, 

ָלָּמה ַּכָּמה עֹוָלה ֲחִתיַכת עֹור ְקַטָּנה ִעם ַּכָּמה אֹוִתּיֹות ֶׁשּכֹוְתִבים ִּבְדיֹו?”.

ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ִלְכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו...

ָקָנה,  ְמֻיָחִדים הּוא  ִמְטָּבח  ֲארֹונֹות  ֵאיֶזה  ָּדִוד,  ָלַרב  ַמְרֶאה  ַלִּמְטָּבח הּוא  ְּכֶׁשִּנְנְנסּו 
ְוהּוא ְמַסֵּפר לֹו: “ָהֲארֹונֹות ַהָּללּו ֵהם ֵמֵעץ ֻּדְבְּדָבן ְקָלאִסי, ֶׁשִהְׁשקּו אֹותֹו ְּבֵמי ְּתהֹום 
ִּבְמֻיָחד  ֻהְזְמנּו  ֵהם  ְמֻיֶחֶדת.  ְּבצּוָרה  ְוִיְפַרח  ֶׁשִּיְגַּדל  ְּכֵדי  ַהֲחֵׁשָכה,  ִּבְׁשעֹות  ֶחֶרס  ִּבְכִלי 
ִאיִׁשי”.  ְּבִיּצּור  ְמֻיָחד  ְמַעֵּצב  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעׂשּו  ָהֲארֹונֹות  ְּבַדְלתֹות  ָהִעּטּוִרים  ֵמִאיַטְלָיה, 
ַהִּמְטָּבח  ֲארֹונֹות  ַעל  “ַרק  ִהְתַרְבֵרב:  ֶהָעִׁשיר  ָהַרב,  ָׁשַאל   – ָהֲארֹונֹות?”  ָעלּו  “ַּכָּמה 
ִׁשַּלְמִּתי ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ַעל ָּכל ַצד”. “ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהַּנָּגר ֶׁשָּקִניָת ִמֶּמּנּו הּוא ַּגָּנב” – 
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אֹוֵמר לֹו ָהַרב, “ַמה ֶּזה ָלַקַחת ֵעִצים ְקָצת ְלַׁשֵּיף ּוְלַעֵּצב, ּוְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ֵמָאה ֶאֶלף 
ּדֹוָלר?”, ֶהָעִׁשיר ִנְפַּגע: “ֹלא ְּכבֹוד ָהַרב, ַמה ִּפְתאֹום, ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ֹזאת? ַעד 
ֶׁשָהֵעץ ָּגֵדל, ַעד ֶׁשְּמִכיִנים אֹותֹו ְלִעּצּוב, ָּכל ִקּׁשּוט ְוִקּׁשּוט עֹוְבִדים ָעָליו, זֹו ֲעבֹוַדת 
ָיד”. ֶהָעִׁשיר ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ָלַרב ִׁשעּור ָׁשֵלם ְּבתֹוַרת ָהֵעץ, ְוֵאיְך ָצִריְך ָלדּון אֹוָתם 
ְלַכף ְזכּות ַעל ַהְּמִחיר ֶׁשָּלְקחּו לֹו ַעל ָהֲארֹונֹות. ָאַמר לֹו ָהַרב ָּדִוד: “ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה 
ָצִריְך ִלְטֹרַח ִּבְׁשִביל ִלְכֹּתב ְמזּוָזה? ֶזה יֹוֵתר ָקֶׁשה ִמֵּסֶפר ּתֹוָרה, ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשֵּסֶפר ּתֹוָרה 
יֹוֵתר ָּגדֹול, ַּבְּמזּוָזה ָטעּות ַאַחת ְיכֹוָלה ִלְפֹסל ֶאת ָּכל ַהְּמזּוָזה ְלֹלא ֶאְפָׁשרּות ִּתּקּון )עיין 
שו"ע יורה דעה הלכות מזוזה סימן רפח סעיף ג(. ְוָצִריְך ִלְכֹּתב ֶאת ַהְּמזּוָזה ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה 

ְּבִלי ְלַהִּסיַח ַּדַעת ּוְבִלי ָטֻעּיֹות, ַּכָּמה ָׁשִנים הּוא ָצִריְך ִלְלֹמד ּוְלִהְתַמחֹות. ָלָמה ָאַמְרָּת 
ֶׁשַהּסֹוֵפר ַּגָּנב, ְוַהַּנָּגר ֹלא ַּגָּנב?”. 

ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֶּזה ָהֵעֶרְך ֶׁשָּלֶהם ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות. ְוֶזה ַמה ֶּׁשַּמְבִּדיל אֹוָתם 
ֵמאֹוָתם ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשָּממֹוָנם ָחִביב ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ֵהם מֹוִציִאים ְּבֶׁשַפע 

ְלֹצֶרְך ִמְצֹות. 



ֲחִׁשיבּות ַהְּזַמי

ּוִמָּכל ָמקֹום ָעֵלינּו ִלְלֹמד ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ְוָהֵעֶרְך, ַלְּזַמן ֶׁשָּלנּו, ְוַלָּממֹון ֶׁשֹּלא ְלַבְזְּבזֹו 
ִמָּדה  ֶׁשָּכל  ֶׁשָאַמְרנּו,  ָהִראׁשֹוִני  ָהַרֲעיֹון  ִעם  ּוִמְתַחֵּבר  ַמְתִאים  ַהֶּזה  ְוָהַרֲעיֹון  ְסָתם. 
ֶׁשְּמֻתֶּקֶנת ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים ֵאין ַלּגֹוִים ְׁשִליָטה ַעל ַהְּיהּוִדים ְּבִעְנָין ֶזה, ּוִמֵּמיָלא ִאם ְנַקֵּדׁש 
ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו, ְוֵנַדע ֵאיְך ְלַיֵעל ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַּגם ַהּגֹוִים ּוְׁשָאר 
ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֹלא ְיַבְזְּבזּו ָלנּו ֶאת ַהְּזַמן. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )אבות פרק ג משנה ה( ָּכל 
ַהְמַקֵּבל ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה ַמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ַאָּתה ְמַקֵּדׁש 
ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך ּוְמַמֵּלא אֹותֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָּכל ָהעֹוָלם ֻמְׁשָּפע ֵמַהְנָהָגְתָך, ּוַבְּנֻקָּדה ַהּזֹו 

ֹלא ַמְצִליִחים ְלַהִּזיק ְלָך. 

ִמֵּמיָלא ֹלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעֹמד ַּבּתֹור, ּוְלַטֵּפל ְּבִעְנְיֵני ַאְרנֹוָנה, אֹו ִטַּפת ָחָלב, אֹו ַמֲחלֹות 
ְוֹלא ְּכלּום, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיחּוס ַעל ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ָחס ַעל ְזַמְּנָך. ָהַרֲעיֹון 
ַהֶּזה ִנְכָלל ְּבִדְבֵרי ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶׁשָאַמר )אבות דרבי נתן פרק ו(, ָּכל ַהּנֹוֵתן ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל 
ְוִהְרהּוֵרי ְׁשטּות,  ְזנּות,  ְוִהְרהּוֵרי  ָרָעב,  ְוִהְרהּוֵרי  ֶחֶרב,  ִהְרהּוֵרי  ִמֶּמּנּו  ַמֲעִביִרין  ִלּבֹו, 

ְוִהְרהּוֵרי ֵיֶצר ָהָרע, ְוִהְרהּוֵרי ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, ְוִהְרהּוֵרי ֹעל ָּבָׂשר ָוָדם.
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ְּפִתיַחת ַהְּסָפִרית ֶׁשל ַרִּבי ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטייי

ִסְּפרּו ַעל ַרִּבי ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ”ל, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ְמִביִאים לֹו ֵסֶפר ָהָיה ּפֹוֵתַח 
ְּבִדּיּוק ַּבָּמקֹום ֶׁשָּצִריְך. ַּבַהְתָחָלה ָחְׁשבּו ֶׁשַּכִּנְרֶאה ִּבְגַלל ֶׁשהּוא לֹוֵמד ַהְרֵּבה ַּבְּסָפִרים 
ָהֵאּלּו, הּוא ְמַׁשֵער ֶאת ַּכּמּות ַהַּדִּפים ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּפֹוֵתַח. יֹום ֶאָחד ֵהִביאּו לֹו ֵסֶפר ָחָדׁש 
ְוהּוא ָרָצה ִלְבֹּדק ֵאיֶזה נֹוֵׂשא ֶׁשָּכתּוב ּבֹו, ְוׁשּוב, ָּפַתח ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ַעּמּוד. ֻּכָּלם ָראּו 
ִּבְפִתיַחת  ַהִחּפּוׂש  ְזַמן  ַעל  ֲאִפּלּו  לֹו  ָחִסים  ִמָּׁשַמִים  ְוֵאיְך  ֶׁשּלֹו,  ִּדְׁשַמָּיא  ַהִּסַּיְעָּתא  ֶאת 

ַהֵּסֶפר.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַמֹּלאות ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו, ִלְהיֹות אֹור ַּגם ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל, ְלָקֵרב ֶאת ַאֵחינּו ַהּטֹוִעים, ְוַגם ַלּגֹוִים, ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא 
חֹוַבת ַהָּכַרת ַהּטֹוב

ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות

ְּבָפָרָׁשה זֹו ַמְתִחיל ֵסֶדר ַמּכֹות ִמְצַרִים )שמות פרק ז פסוק כ והלאה(. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַמִּגיַע 
ְונֹוֵתן ְלַפְרֹעה ַמּכֹות ִּבְׁשִליחּות ה’, ְוַכּמּוָבן ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶאת ֵסֶדר ַהַּמּכֹות: ָּדם, ְצַפְרֵּדַע, 
ִּכִּנים, ָעֹרב, ֶּדֶבר, ְׁשִחין, ָּבָרד, ַאְרֶּבה, ֹחֶׁשְך, ְּבכֹורֹות. ִמָּכל ַמָּכה ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֶלַקח 

ְוִׁשעּור ָעצּום.



ַמּכֹות דצ”ך

ֲאָבל ִאם ָנִׂשים ֵלב, ִנְרֶאה ֶׁשַּמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוִכִּנים ֹלא ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה. אֹוֶמֶרת 
ַהּתֹוָרה: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל 
ְּבָכל  ְוָהָיה ָדם  ְוִיְהיּו ָדם,  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה  ָּכל  ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם  ְוַעל  ְיֹאֵריֶהם  ַעל  ַנֲהֹרָתם 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים” )שמות ז, יט(, ה’ אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: “ַאָּתה ַאל ַּתֲעֶׂשה 
ְּכלּום, ַּתִּגיד ְלַאֲהרֹן ֶׁשַּיֲעֶׂשה”, ָלָּמה? ֹמֶׁשה ֹלא ָהָיה ָנֶכה ָחִליָלה, הּוא יֹוֵדַע ַלֲעֹבד, זֹו 
ַּגם ֹלא ֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ְּבַסְך ַהֹּכל ְלָהִרים ֶאת ַהַּמֶּטה ּוְלַהּטֹות אֹותֹו. ָלָּמה ָצִריְך ִלְׁשֹלַח 
ֶאת ַאֲהֹרן? אֹוֵמר ַרִׁש”י ְּבֵׁשם ַהִּמְדַרׁש ַרָּבה )פרשת וארא פרשה ט אות י(, ְלִפי ֶׁשֵהֵגן ַהְיאֹור 
ַעל ֹמֶׁשה ְּכֶׁשִּנְׁשַלח ְלתֹוכֹו, ְלִפיָכְך ֹלא ָלָקה ַעל ָידֹו ֹלא ַּבָּדם ְוֹלא ַּבְּצַפְרְּדִעים ְוָלָקה 

ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן. 

ִאם  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ֶׁשָּצִריְך  ְמִביִנים  ֲאַנְחנּו  ְּתמּוִהים.  ְּדָבִרים  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי  ֵיׁש 
ִמיֶׁשהּו עֹוֶׂשה ְלָך טֹוָבה, ְוֹלא ִאם ִמיֶׁשהּו ֹלא ֵהַרע ְלָך. ַאָּתה עֹוֵבר ְלַיד ִמיֶׁשהּו ָּבְרחֹוב 
ְוהּוא ֹלא ָנַתן ְלָך ְסִטיָרה, ַאָּתה ָצִריְך ְלַהִּכיר לֹו טֹוָבה? ָלָּמה ֶׁשִּיֵּתן ְסִטיָרה ִּבְכָלל?? 

ֲאָבל ָּכאן אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּצִריְך מֶֹׁשה ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלְיאֹור ֶׁשֹּלא ִהְטִּביַע אֹותֹו.

ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשֹּלא ָטַבע ַּבְיאֹור, ִנְרֶאה ְּכֵנס ִטְבִעי ֵּכיָון ֶׁשִאּמֹו יֹוֶכֶבד 
ָׂשָמה אֹותֹו ְּבתֹוְך ֵּתָבה ִּבְקֵני ַהּסּוף )שמות ב, ג(, ְוַעל ִּפי ַהֶּטַבע ַהֵּתָבה ָׁשָטה ְוָצָפה, ְוֹלא 
טֹוַבַעת. ֶזה ֹלא אֹוִקָּינֹוס, ֵאין ָׁשם ַּגִּלים ְּגבֹוִהים. ְוִאם ֵּכן, ַעל ָמה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה 
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ַלְיאֹור? ַהְיאֹור ֹלא ָעָׂשה ׁשּום ַמֲעֶׂשה ְמֻיָחד? 



”ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול”

ַמְמִׁשיָנה ַהָּפָרָׁשה: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר 
ָהָאֶרץ” )שמות ח, יב(, ְוַגם ָׁשם אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )פרשת וארא פרשה י אות ז(, ֹלא ָהָיה ֶהָעָפר 
ְּכַדאי ִלְלקֹות ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ְלִפי ֶׁשֵהֵגן ָעָליו ְּכֶׁשָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי, ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול, ְוָלָקה 

ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן. 

עֹוד ַּפַעם ֹמֶׁשה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה. 

ֶאת  ִּכָּסה  ֹמֶׁשה   - ַּבחֹול”  “ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי?  ֶאת  ִּכָּסה  ֶהָעָפר  ֵאיְך  ֲהֹלא  ָמה?  ַעל 
ַהִּמְצִרי ֶּבָעָפר ֶׁשָהָיה מּוָכן ָׁשם ַלִּבְנָין )חזקוני שמות פרק ב פסק יב(, ְוִאם ֵּכן הּוא ָעָׂשה 
ֶאת ַהְּפֻעָּלה, ְוֹלא ֶׁשֶהָעָפר ָקם ְוָעָׂשה ַמֲעֶׂשה. ְוׁשּוב ַעל ָמה ָצִריְך ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַעל ָּדָבר 

ֶׁשהּוא ְסַטְנַּדְרט ְוִטְבִעי? 

ָעֶליָה,  ְודֹוֵרְך  ָהֲאָדָמה  ַעל  יֹוֵרק  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ְוהֹוֵלְך  הֹוֵלְך  ַהַחִּיים  ָּכל  ָהָאָדת 
ָהֲאָדָמה אֹוֶמֶרת לֹו: “ַחֵּכה ַחֵּכה, ַיִּגיַע יֹום ֶׁשֲאִני ֶאְדֹרְך ָעֶליָך, ַיִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשַאָּתה ִּתְהֶיה 

ִמַּתַחת ָהֲאָדָמה”, ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ָהֲאָדָמה ֶזה ִלְקֹּבר.



ַהְטָמַנת ָהָעְרָלה ֶּבָעָפר

ֶּדֶרְך ַאַּגב, ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֶּזה ַטַעם נֹוָסף ֶׁשל ַמה ֶּׁשֻּמְזָּכר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )יורה דעה סימן 
רסט סעיף ה(, ֶׁשְּלַאַחר ַהְּבִרית ָצִריְך ִלְקֹּבר ֶאת ָהָעְרָלה ָּבֲאָדָמה. ְּבתֹוַרת ַהּסֹוד ֵיׁש ָּבֶזה 

סֹודֹות ְּגדֹוִלים )עיין בזוהר פרשת לך לך דף צה ע"א, ובתיקוני הזוהר תיקון לז דף עח ע"ב(, ַאְך 
ֵאַלִיְך,  חֹוְזִרים  ָאנּו  ִּתְדֲאִגי,  ַאל  ָלֲאָדָמה,  ֵעָרבֹון  ָלֵתת  ְּכֵדי  ָּפׁשּוט:  ַטַעם  ֹנאַמר  ָּכאן 
ֲאַנְחנּו ָׂשִמים ֹּפה ַעְכָׁשו ֵחֶלק ָקָטן ֲאָבל ֵּתֶכף ָיבֹוא ַהֶהְמֵׁשְך, ִׁשְבִעים, ְׁשמֹוִנים, ֵמָאה 
ָׁשָנה, ַאל ִּתְדֲאִגי עֹוד ַנִּגיַע, ְּכמֹו ַהְּפָתִקים ָהֵאֶּלה – ‘ֵּתֶכף ָאׁשּוב’. ָהֲאָדָמה ֹלא ְצִריָכה 
ֶאת ֶזה, ֶאָּלא ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ֶזה ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ָלנּו ַמה ִּיְהֶיה סֹוֵפנּו )עיין אבות פרק 
ְנָכִסים ּוָבִּתים, ֲאדֹוִני, ֵיׁש ְלָך ֶּפֶתק  ָלֶנַצח, קֹוֶנה  ג משנה א(. ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ֹּפה 

ָּבֲאָדָמה ֶׁשָּכתּוב ָעָליו: ‘ֵּתֶכף ָאׁשּוב’.
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ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַלּדֹוֵמת

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִאם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ָהָיה ַמֲחִזיר טֹוָבה ַלִּנילּוס ְוֶלָעָפר, ֶמה ָהָיה קֹוֶרה? 
ַהִּנילּוס ָהָיה ֶנֱעָלב? ֶהָעָפר ָהָיה ִנְפָּגע? ִמְתלֹוֵנן ְלִמיֶׁשהּו? ֹלא ָהָיה קֹוֶרה ְּכלּום, ִּכי ֵהם 

ְּדָבִרים ּדֹוְמִמים. ָמה ָהַרֲעיֹון ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלָדָבר ּדֹוֵמם? 



ְּגֻדַּלת ָהִר”י ִמיַגא”ׁש

ָנרּוץ ַּבְּזַמן ְּכַאְלַּפִים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְּבֵעֶרְך ִמְּזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַנִּגיַע ִלְתקּוַפת 
ָהִראׁשֹוִנים. ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָהָיה ִלְפֵני ִּכְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוְתקּוַפת 
ִמְּגדֹוֵלי  ְלֶאָחד  ַמִּגיִעים  ֲאַנְחנּו  ָׁשָנה.   900  - ִּכ  ְּבֵעֶרְך  ִלְפֵני  ִהְתִחיָלה  ָהִראׁשֹוִנים 
ָהִראׁשֹוִנים, ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלָפִסי, ָהִרי”ף, ָהָיה ַרב ָּגדֹול ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה, ְוהּוא ִמָּנה ַאֲחָריו 
ֶאת ָהִר”י ִמיַגא”ׁש )מאירי בהקדמה לאבות, ועיין בשו”ת התשב”ץ חלק א סימן עב(, ַרִּבי יֹוֵסף 
ַהֵּלִוי ִאְּבן ִמיַגאׁש, ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע. הּוא ָאַמר לֹו: “ַאָּתה ִּתְהֶיה ֹראׁש ְיִׁשיָבה”, ַעל ַאף 
ֶׁשַהֵּבן ֶׁשל ָהִרי”ף ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול, ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאְלָפִסי, הּוא ָאַמר ִלְבנֹו: ֲעַדִין 
ֹלא ִהַּגְעָּת ְלַדְרַּגת ָהִר”י ִמיַגאׁש )עיין במבוא לשו”ת הר”י מיגא”ש הוצאת מכון ירושלים עמוד 
8(. ָהַרְמָּב”ם )הקדמה לפירוש המשניות(, ּכֹוֵתב ַעל ָהִר”י ִמיַגאׁש: ֵלב ָהִאיׁש ַההּוא ַמְבִעית 
ַּבַּתְלמּוד ָּכֹמהּו ֹלא ָהָיה ְוֹלא ִיְהֶיה. אֹוֵמר ָהַרְמָּב”ם: ָהָאָדם ַהֶּזה ַמְפִחיד ּוַמְבִהיל ְּבִעּיּונֹו 

ַּבַּתְלמּוד. 



ֵּבית ַהֶּמְרָחץ ֶׁשל ָהִרי”ף

ּוְבׁשּו”ת ָהִר”י ִמיַגאׁש )סימן רב(, ּכֹוֵתב ַעל ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב. ּוַמְתִחיל 
ַּבְּגָמָרא )בבא קמא דף צב ע"ב, ועיין במדרש תנחומא בובר פרשת מטות סימן ה(: ּבֹור ֶׁשָּׁשִתיָת 
ִהיא  ַהֹּזאת  ַהְּגָמָרא  ִמיַגאׁש:  ָהִר”י  ַהֵּפרּוׁש? אֹוֵמר  ֶאֶבן. ָמה  ִּתְזֹרק ּבֹו  ַמִים ַאל  ִמֶּמּנּו 
ָמָׁשל ְוֻדְגָמא, ְלִמי ֶׁשֶּנֱהָנה ְוַנֲעָׂשה לֹו ּתֹוֶעֶלת ֵמֵאיֶזה ִאיׁש אֹו ֵמֵאיֶזה ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ֵאין 
ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּיבֹוא לֹו ֶנֶזק ִמֶּמּנּו. ֶנֱהֵניָת ִמַּמֶּׁשהּו? ִקַּבְלָּת ּתֹוֶעֶלת? 

ַאל ַּתֲחִזיר ָרָעה. 

ּוְמַסֵּפר ָׁשם ַעל ַרּבֹו ָהִרי”ף, ֶׁשֵאַרע לֹו ֵמִעְנָין ֶזה ִעם ִאיׁש ֶאָחד ְוֹלא ָרָצה ָלדּון אֹותֹו 
ְּכָלל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ָלדּון אֹותֹו ְּבַמה ֶּׁשָּיבֹוא לֹו ֶהֵּזק ִמֶּמּנּו, ְוִנְמַנע ְמִניָעה ְּגדֹוָלה - 
ִנְמַנע  ְוהּוא  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ְלִעְנַין  ֶׁשַּׁשָּיְך  ּוְדָבִרים  ִּדין  ָהָיה  ָהִרי”ף  ֶׁשְּלַרּבֹו  ְמַסֵּפר  הּוא 

ִמָּלדּון ּבֹו. 
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ֶמה ָהָיה ַהִּמְקֶרה? ֶׁשהּוא ַז”ל ָחָלה ְוִנְכַנס ֵאֶצל ָאָדם ֶאָחד ַּבֶּמְרָחץ - ָהִרי”ף ָהָיה חֹוֶלה 
ְוָהָיה ָצִריְך ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ ְּכֵדי ְלַהִּזיַע ְּכמֹו ָסאּוָנה. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף 
נז ע"ב( ֵזָעה ָיָפה ַלחֹוֶלה. ְוָלֵכן הּוא ִנְכַנס ַלֶּמְרָחץ ְוֶנֱהָנה ֵמַהֶּמְרָחץ. ַאַחר ָּכְך ִזֵּמן אֹותֹו 

ַּבַעל ַהֶּמְרָחץ ֶׁשֵּיֵׁשב ֶאְצלֹו ַעד ֶׁשַּיְבִריא ְוִכֵּבד אֹותֹו ַהְרֵּבה ְוָעָׂשה ִעּמֹו טֹוָבה ְוִהְבִריא. 
ּוַבֶהְמֵׁשְך ָמָטה ָידֹו ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש ְוָיַרד ִמְּנָכָסיו ְוִהְתַחֵּיב – ַּבַעל ַהֶּמְרָחץ ָלַקח ַהְלָואֹות 
ְלַׁשֵּלם  ְּכֵדי  ַהֶּמְרָחץ  ֵּבית  ֶאת  ִלְמֹּכר  ָצִריְך  ְוָהָיה  ַהֶּמְרָחץ,  ֵּבית  ֶאת  ּוִמְׁשֵּכן  ֵמֲאָנִׁשים 
ְלַבֲעֵלי חֹובֹוָתיו. ִהִּגיַע ַהִּדּיּון ֶאל ָהִרי”ף ֶׁשִּיְפֹסק ָּבֶזה. ָאַמר ָהִרי”ף: ֲאִני ֹלא ָאדּון ְוֹלא 
אֹוֶרה ׁשּום ָּדָבר ְלַגֵּבי ַהֶּמְרָחץ ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱהֵניִתי ּבֹו, ֲאִני ֹלא ַאֲחִזיר ַלֶּמְרָחץ ַהֶּזה 

ָרָעה, ֶנֱהֵניִתי ֵמַהֶּמְרָחץ ַוֲאִני ֹלא ֶאְכֹּפר ַּבּטֹוָבה ֶׁשֶּנֱהֵניִתי ֵמַהֶּמְרָחץ ִּכְבָיכֹול. 

ְוׁשּוב ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה, ָמה ַהֶּמְרָחץ ַמְרִּגיׁש? 

ּוְמָבֵאר ָׁשם ָהִר”י ִמיַגאׁש, ֶׁשִאם ָהָיה ֶזה ְּבדֹוֵמם ֶׁשֵאין לֹו ַהְרָּגָׁשה ָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר 
ְּבֵאיזֹו  ִלְנֹהג  ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ָׂשנאּוי ַלֲעׂשֹותֹו –  ְּבֶהֵּזק ּוְבתֹוֶעֶלת  ַהַּמְרִּגיִׁשים  ְּבֵני ָאָדם  ַעל 
ִמי   - ֶאֶרץ  ְוֶדֶרְך  ַהּמּוָסר  ִמּׁשּוַרת  יֹוֵצא  ְוָהעֹוֶׂשה  ְלָך טֹוָבה.  ֶׁשָעָׂשה  ְלִמי  ָרָעה  ֶׁשִהיא 

ֶׁשעֹוֶׂשה ָּכֶזה ָּדָבר הּוא ָאָדם ְּבִלי מּוָסר ּוְבִלי ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. 

ִמִּדְבֵרי ָהִר”י ִמיַגאׁש ָאנּו ְמִביִנים ַּכָּמה ַחָּיִבים ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלֵאּלּו ֶׁשֵהיִטיבּו ִאָּתנּו, 
ְוַהְנָהַגת ַהָּכַרת ַהּטֹוָבה ַלּדֹוֵמם ִהיא ִמְׁשֵּתי ִסּבֹות: ָהַאַחת, ֶׁשִּנְלַמד ִמֶּזה ַקל ָוֹחֶמר ִלְבֵני 

ָאָדם, ְוַהְּׁשִנָּיה ֶׁשֹּלא ִנְתַרֵּגל ְלָהִׁשיב ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה. 

ְוַהְּמִאיִרי )בבא קמא דף צב ע”ב דיבור המתחיל אע”פ( מֹוִסיף ְואֹוֵמר: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָראּוי 
ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַבּזֹות ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם, ִמָּכל ָמקֹום ָראּוי ְלִהָּזֵהר ָּבֶזה ְּבַתְכִלית ָהַאְזָהָרה 
ְּבִמי ֶׁשִּנְתַּכֵּבד ּבֹו ְוִנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ֶׁשֹּלא ְיַהְרֵהר ְלַבּזֹותֹו ְּכָלל. אֹוֵמר ַהְּמִאיִרי, ֲאִפּלּו ַאל 
ַּתְחשֹׁב ְלַבּזֹות אֹותֹו, ִּכי הּוא ָעָׂשה ְלָך טֹוָבה. ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ֵּכן יֹוֶרה ַעל ְּפִחיתּות ִמָּדה 
ְוִסְגנֹון ֶטַבע ָּפחּות ְוִנְמָאס - ּוַבִּמִּלים ֶׁשָּלנּו ַאָּתה ֹלא ֶּבן ָאָדם, ֵיׁש ְלָך ֶטַבע ֶׁשל ְּבֵהָמה, 

ֵיׁש ְלָך ֶטַבע ָּגרּוַע.



ִּתּקּוי ַהִּמּדֹות

ֵּבאּור יֹוֵתר ָמָצאנּו ְּבִדְבֵרי ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֶּדְסֶלר ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה ַמְׁשִּגיַח ִּביִׁשיַבת 
ּפֹונֹוִביז’. הּוא ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָעצּום ּוְגאֹון ַהּמּוָסר, ְוהּוא ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו 
)חלק ג עמוד 98(, ֻחַּיְבנּו ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ַּבּדֹוֵמם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו טֹוֵרַח ֲעבּוֵרנּו 

ּוְבַוַּדאי ֹלא ִיָּתֵכן ּבֹו ַּבּדֹוֵמם ַּכָּוָנה ְלֵהיִטיב, ַוֲחָכֵמינּו ַז”ל ִלְּמדּונּו ָּבֶזה ֶׁשחֹוַבת ַהָּכַרת 
ִמּׁשּום  ַהְמַקֵּבל  ַעל  חֹוָבה  ִהיא  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ַהּנֹוֵתן  ֶׁשל  ְּבַכָּונֹוָתיו  ֻמְתֵנית  ֵאיָנּה  ַהּטֹוב 
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ֶׁשִּקֵּבל. ְוַנְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים: ָּכל ָאָדם נֹוַלד ִעם ִמּדֹות ָרעֹות, “ַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד” 
)איוב יא, יב(, ַקל ְמֹאד ִלֹּפל ְלִמּדֹות ָרעֹות, ָּפׁשּוט ְמֹאד ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום ְוַאָּתה ִנְׁשָאר ִעם 

ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשּנֹוַלְדָּת ָּבֶהן. ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ֲעָנָוה אֹוטֹוָמִטית הּוא ַּגַאְוָתן, ָאָדם 
ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ַּתֲאָוה אֹוטֹוָמִטית הּוא ֶּפֶרא ָאָדם. ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ִקְנָאה - הּוא 
ַחְמָּדן. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ֲאִני ֹלא ַּגַאְוָתן ְוֹלא ָעָנו. ִאם ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה טֹוב ַּבִּמּדֹות ַאָּתה 

ָרע! ִּבְׁשִביַרת ַהִּמּדֹות ְצִריִכים ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ְמֹאד. 

)ממורשת  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ִמַּדת  זֹו  ַּבִּמּדֹות  ֲחׁשּוָבה  ַוֲהִכי  ָהִראׁשֹוִנית  ַהְּבִסיִסית  ַהִּמָּדה 
התורה חלק א עמוד 147, ובמסילה נעלה חלק ב עמוד 516(. ֲחַז”ל אֹוְמִרים )מדרש תנחומא פרשת 

שמות סימן ה(, ָּכל ַהּכֹוֵפר ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו סֹופֹו ֶׁשִּיְכֹּפר ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ָמקֹום. ָלָּמה? 

ִאם ֶלָחֵבר ֶׁשִּלי ֲאִני ֹלא ַחָּיב ְלַהֲחִזיר טֹוָבה ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ָעָׂשה ִלי, ַּגם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֲאִני ֹלא ַחָּיב...



ַהַּטַעת ֶׁשֹּלא ָידּוי ֶאת אֹוֲהבֹו

ְּבֶדֶרְך זֹו ִיְתָּבֲארּו ָלנּו ַּגם ֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ָהִר”י ִמיַגאׁש ַּבְּתׁשּוָבה )שם( ֶׁשְּמָבֵאר ֶׁשַּמה 
ֶׁשָּיֹבא  ַהֲחָׁשׁש  ִמְּלַבד  ֶאת אֹוֲהבֹו,  ָידּון  ֶׁשָאָדם ֹלא  )כתובות דף קה ע”ב(,  ֲחַז”ל  ֶּׁשָאְמרּו 
ְלַהּטֹות ֶאת ַהִּדין, ֵיׁש ָּכאן ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְהֶיה ְמַׁשֵּלם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ִאם ִיְפֹסק ְלחֹוָבתֹו. 
ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ”ל ְּבׁשּו”ת ִאְּגרֹות ֹמֶׁשה )חלק חושן משפט חלק א סימן ד( 
ָּתֵמַּה ְמֹאד ַעל ַהַּטַעם ַהֶּזה, ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָּתדּון ֶאת אֹוַהְבָך ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ּתֹוִציא אֹותֹו 
ַחָּיב ְוָתִׁשיב לֹו ָרָעה, ֲהֹלא ַאְּדַרָּבה ְּכֶׁשּפֹוֵסק ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה זֹו ַהּטֹוָבה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, 

ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ָרָעה. ָמה ֲעִדיף, ֶׁשַּיְחֹזר ְּבִגְלּגּול? 

ּוְלַדְרֵּכנּו ְיֹבַאר, ֶׁשַאָּתה ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ָיכֹול ְלִהְתַרֵּגל ִלְהיֹות ְּכפּוי טֹוָבה. ִּבְׁשִביְלָך ָאסּור 
ְלָך ָלדּון ֶאת אֹוַהְבָך ֲאִפּלּו ֶׁשּזֹו טֹוָבה ִּבְׁשִבילֹו, ִּכי ַהֵּיֶצר ָהָרע "ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ" 

)בראשית ד, ז(, ּוְבַקּלּות ִיְגרֹם ְלָך ִלְדֹּבק ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ְּכִפּיּות טֹוָבה.



ִסּפּוִרית ֵמַהַחִּיית

ֹלא ַּפַעם ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ִסּפּוִרים ָקִׁשים ַעל ְּכפּוֵיי טֹוָבה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש 
ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה, ְוַהְּמִציאּות ְלַצֲעֵרנּו עֹוָלה ַעל ָּכל ִּדְמיֹון.

ָהָיה ַּפַעם ָאָדם ֻחְצָּפן ֶׁשָהַלְך ְוָלַקח ַהְלָוָאה. ִהִּגיַע יֹום ַהֵּפָרעֹון ְוהּוא ֹלא ָרָצה ְלַהֲחִזיר. 
ַהַּמְלֶוה ִמְתַקֵּׁשר ְואֹוֵמר לֹו: “ַמה ּקֹוֶרה ִעם ַהֶּכֶסף?” ַמה הּוא עֹוֶנה לֹו? “ֲאִני ֹלא ַמֲחִזיר, 
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ַאְׁשָמְתָך ֶׁשִהְלֵויָת ִלי!” ָאָדם ָּכֶזה הּוא יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמְּבֵהָמה ֶׁשַּמִּכיָרה ֶאת ַהְּבָעִלים ֶׁשָּלּה 
ַיְלוּו  ַלֲאֵחִרים ֶׁשִּבְגָללֹו ֹלא  ֶׁשּנֹוֵתן ָלּה ֹאֶכל )עיין ישעיה א, ג(. חּוץ ִמַּמה ֶּׁשּגֹוֵרם ָרָעה 

ַלֲאֵחִרים.

ָהָיה ָעִני ֶאָחד ֶׁשִהִּגיַע ְלֵאיֶזה ָעִׁשיר ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַהְלָוָאה, ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר. אֹוֵמר לֹו 
ֶהָעִׁשיר: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהְלוֹות ְלָך, ֲאִני ֹלא ַמִּכיר אֹוְתָך”. אֹוֵמר לֹו ֶהָעִני: “זֹו ַהְּבָעָיה, 
ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשִּלי ֹלא ַמְלִוים ִלי ִּכי ַמִּכיִרים אֹוִתי, ְוַאָּתה ֹלא רֹוֶצה ְלַהְלוֹות ִלי, ִּכי ַאָּתה 

ֹלא ַמִּכיר אֹוִתי”.

ָמקֹום.  ֶׁשל  ְּבטֹוָבתֹו  ִלְכֹּפר  ַקָּלה  ַהֶּדֶרְך  ּוִמָּׁשם  ְלַחְבֵריֶהם,  ְּכפּוֵיי טֹוָבה  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
‘ִמיֶׁשהּו ָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְבֹרא אֹוִתי? ִמיֶׁשהּו ָאַמר לֹו ִלְבֹרא עֹוָלם? הּוא ָׁשַאל 
אֹוִתי? ָאז ָמה ִאְכַּפת ִלי!’. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָּכל ָּכְך ַקל ִלֹּפל ָלֶזה, ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְרִּגיל ֶאת 
ַעְצמֹו ְוֶאת ִמּדֹוָתיו ֹלא ִלֹּפל ֲאִפּלּו ְּבָאחּוז ֶאָחד ַּבּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב. ֵאיְך? 
ֶׁשַּיְקִּפיד ַעל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ַעל ְּדָבִרים ּדֹוְמִמים. ְוָאז ָהָאָדם ִמְתּבֹוֵנן, ‘ֶרַגע, ִקַּבְלִּתי 
ֹּפה ַמֶּׁשהּו, ּתֹוָדה ַרָּבה’, ְלִמי ַאָּתה מֹוֶדה? ִקַּבְלָּת ֲהָנָאה ִמָּדָבר ּדֹוֵמם! ֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה 
ִּכי ֶזה ֹלא ִּבְׁשִביל ַהּנֹוֵתן, הּוא ֹלא ָצִריְך ִמְּמָך ְּכלּום, הּוא ּדֹוֵמם, ֶזה ִּבְׁשִביְלָך, ֶׁשַאָּתה 

ִּתְהֶיה ֶּבְנָאָדם ְוֹלא ְּבֵהָמה. 

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ֹלא ִהָּכה ֶאת ַהְיאֹור ְוֶהָעָפר, ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָהִרי”ף ֹלא ָרָצה ָלדּון ְּבִעְנַין 
ֵּבית ַהֶּמְרָחץ ֶׁשֶּנֱהָנה ִמֶּמּנּו. 

ֶאת ַהְיסֹוד ַהֶּזה ְמַלֵּמד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ַלְמרֹות ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה 
ֶהָעָנו ֶׁשָּבֲעָנִוים ְוֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, אֹוֵמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ַאָּתה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה 
ִלְדָבִרים ּדֹוְמִמים, ֶׁשֶּנֱהֵניָת ֵמֶהם, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ְלָך ׁשּום טֹוָבה ְמֻיֶחֶדת, ְוֹלא ָטְרחּו 

ִּבְׁשִביְלָך. ֶנֱהֵניָת – ַּתִּכיר טֹוָבה”. 



אֹוֵרַח טֹוב אֹו ָרע

ַּבַעל  ֶּׁשָעָׂשה  אֹוְמִרים )ברכות דף נח ע”א( אֹוֵרַח טֹוב ַמה הּוא אֹוֵמר: “ָּכל ַמה  ֲחַז”ל 
ַהַּבִית, ִּבְׁשִביִלי”. אֹוֵרַח ָרע ַמה הּוא אֹוֵמר: “ֹלא ָעָׂשה ַּבַעל ַהַּבִית ֶאָּלא ְלַעְצמֹו, ָאז הּוא 

ָזַרק ִלי ֵאיֶזה ֲחִתיַכת עֹוף ַּבִּסיר נּו נּו, ַעל ָמה ֵיׁש ְלהֹודֹות”.
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ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלֶנֶלב

ַּבְּירּוַׁשְלִמי )תרומות פרק ח סוף הלכה ג( ְמֻסָּפר ַעל ַרב ֶאָחד ֶׁשִהְזִמינֹו ַּבַעל ַהַּבִית ְמֻכָּבד 
ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו. הּוא ֵאַרח אֹותֹו ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהְּסעּוָדה ָיְׁשבּו ַּבַעל 
ַהַּבִית, ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ִעם ָהַרב, ּוַבָּמקֹום ֲהִכי ְמֻכָּבד ַעל ִּכֵּסא ְמֻיָחד ְלַיד ָהַרב, הּוא ָׂשם 
ֶאת ַהֶּכֶלב ֶׁשּלֹו. ָהַרב ֹלא ִהְרִּגיׁש ְּבֹנַח, “ָלָּמה ַׂשְמָּת ֶאת ַהֶּכֶלב ְלָיִדי ַּבֻּׁשְלָחן?” ָאַמר לֹו 
ַּבַעל ַהַּבִית: “ֵיׁש ִלי ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְּגדֹוָלה ַלֶּכֶלב ַהֶּזה, ִּכי ַּפַעם ַאַחת ָּבאּו ּגֹוִים ָלַקַחת 
ֶאת ִאְׁשִּתי, ְוַהֶּכֶלב ָרָאה ֶאת ֶזה ְוִהְתַנֵּפל ֲעֵליֶהם, ְוָנַׁשְך אֹוָתם ְּבִדּיּוק ֵאיֹפה ֶׁשָהָיה ָצִריְך 
ִלְנֹׁשְך.... ּוִבְזכּותֹו, ִאְׁשִּתי ָּכאן ְונֹוְלדּו ִלי ְיָלִדים, ְוָלֵכן ֲאִני ַמִּכיר לֹו טֹוָבה”. ָהַרב ָׁשַמע 

ֶאת ֶזה ְוִהְסִּכים. 

ְוׁשּוב, ָמה ַהֶּכֶלב ֵמִבין? הּוא ַמְעִּדיף ִלְהיֹות ַּבְּמלּוָנה ֶּבָחֵצר ִעם ֲעָצמֹות, ָּבָׂשר ּוְדָבִרים 
טֹוִבים, ֵאין לֹו ִעְנָין ָלֶׁשֶבת ְלַיד ָהַרב, הּוא ֹלא ֵאיֶזה ִּגְלּגּול ֶׁשָּצִריְך ִּתּקּון ָלֶׁשֶבת ְלַיד 
ְוֹלא  ַהְמַקֵּבל  ִּבְׁשִביל  ִהיא  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ֶׁשָאַמְרנּו, חֹוַבת  ְּכמֹו  ָהִעְנָין הּוא  ֶאָּלא  ָהַרב. 

ִּבְׁשִביל ַהּנֹוֵתן. 



ִחּנּוְך ְיָלִדית 

ִלְפָעִמים  ְּכפּוי טֹוָבה.  ִלְהיֹות  ֵמַהַּיְלדּות, ֶׁשֹּלא  ְּכָבר  ְלִהְתַרֵּגל  ָצִריְך  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאל 
ָלֶהם.  ַחָּיִבים  ֶׁשֻּכָּלם  ְלַהְרָּגָׁשה  ֶׁשָּלֶהם  ַהְיָלִדים  ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיִלים  ָּבֶזה  ֲאֵׁשִמים  ַההֹוִרים 
ָּכל ָּדָבר ֶׁשַהֶּיֶלד רֹוֶצה ָיָׁשר ְמַקֵּבל, ָלָּמה ָמה ָעִׂשיָת ִּבְׁשִביל ֶזה? ַהֶּיֶלד ֵמִבין, ֶׁשַאָּבא 
ְוִאָּמא ֵהם ְּבֶעֶצם ְׁשֵני ֲעָבִדים ֶׁשִּלי, ּוַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשהּוא ָּגֵדל? הּוא ִנְׁשָאר ֻמְׁשָחת ּוְכפּוי 
ָלֶהם  ּוְכֶׁשֵּיׁש  ִמְתַּפֵּטר ֵמַההֹוִרים ֶׁשּלֹו.  ָיכֹול הּוא  ַּבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשהּוא  טֹוָבה, 
ַּבִית ָיֶפה הּוא ִמָּיד ָׂשם אֹוָתם ְּבֵבית ָאבֹות ְולֹוֵקַח ֶאת ַהַּבִית. ָלָּמה? ‘ִּכי ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשל 
ַההֹוִרים ֶזה ֲהֵרי ִּבְׁשִביִלי’. ֹלא ִלְּמדּו אֹותֹו ְלַהִּכיר טֹוָבה, ְלַהִּגיד ּתֹוָדה ְלִאָּמא ֶׁשָּטְרָחה 
ְּבָגִדים. ַהֹּכל ָּתלּוי ַּבִחּנּוְך ֶׁשל  ְוָקָנה לֹו  ְוֵהִביא ֶּכֶסף  ְוָעַבד  ַעל ָהֹאֶכל, ְלַאָּבא ֶׁשָּטַרח 

ַההֹוִרים ִמִּגיל ָקָטן.



ָּדִוד ְוַאְבָׁשלֹות

ַאַחד ַהִּסּפּוִרים ָהֲעצּוִבים ֶׁשְּבֵסֶפר ַהַּתַנ”ְך, ֶזהּו ִסּפּור ָּדִוד ְוַאְבָׁשלֹום. ַאְבָׁשלֹום ָהָיה ֶיֶלד 
ְמֻפָּנק. ְואֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )רבה שמות פרשת שמות פרשה א אות א(, ָּדִוד ֶׁשֹּלא ִיֵּסר ְלַאְבָׁשלֹום 
ְּבנֹו ְוֹלא ִרָּדהּו, ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה ּוִבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ָאִביו, ְוָׁשַכב ִעם ִּפיַלְגָׁשיו, ְוָגַרם 
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לֹו ֵליֵלְך ָיֵחף ְוהּוא ּבֹוֶכה, ְוָנְפלּו ִמִּיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ֲאָלִפים ְוַכָּמה ְרָבבֹות, ְוָגַרם לֹו ְּדָבִרים 
ִאּתֹו  ִהְתַנֵהג  ָאִביו  ֲהֵרי  ָּכָכה?  ִהְתַנֵהג  ַאְבָׁשלֹום  ָלָמה  סֹוף.  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַהְרֵּבה  ָקִׁשים 

ַּבֲחִביבּות ְוָנַתן לֹו ַמה ֶּׁשָרָצה? ַהְּתׁשּוָבה ְּבִדְבֵרי ֲחַז”ל ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִיְּסרֹו ְוִחְּנכֹו.



ִׁשַּטת ִחּנּוְך

ְּבִלי  אֹותֹו  ְמַפְּנִקים  ָיִחיד  ֵּבן  ֶזה  ִאם  ּוִבְמֻיָחד  ָּכֵאֶּלה,  הֹוִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
ַהְפָסָקה. ֲאִפּלּו ּתֹוָדה הּוא ֹלא יֹוֵדַע ְלַהִּגיד. ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “ַּתִּגיד ּתֹוָדה”, 
הּוא אֹוֵמר ּתֹוָדה, ְוֵיׁש ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “ַּתִּגיד ּתֹוָדה”, הּוא ֹלא רֹוֶצה. הּוא ַמְרִּגיׁש 

ֶׁשַחָּיִבים לֹו. 

ַאָּתה נֹוֵתן ׁשֹוקֹוַלד ַלֶּיֶלד ֶׁשְּלָך, ַּתְרִּגיל אֹותֹו ְלהֹודֹות ַלה’ ִּבְבָרָכה, ְלהֹודֹות ַלהֹוִרים 
ֶׁשֵהִביאּו לֹו ֶאת ֶזה. ְוִאם ַהֶּיֶלד ֹלא רֹוֶצה ְלהֹודֹות, ֵאין ׁשֹוקֹוַלד, לֹוְקִחים ֶאת ַהּׁשֹוקֹוַלד 

ַעד ֶׁשהּוא ִיְלַמד ְלהֹודֹות.

ְּבָמָקאִמים,  ּפֹוֵתַח  ַהֶּיֶלד  ָלָּמה?  ַמֵהר,  ִנְׁשָּבִרים  ֲאָבל  ָּכָכה,  ֶׁשעֹוִׂשים  הֹוִרים  ֵיׁש 
ִסְלסּוִלים, ְצָעקֹות, ְּבִכּיֹות, ּוָמה ַההֹוֶרה עֹוֶׂשה? “טֹוב, ַקח ַקח ַרק ַאל ְּתַׁשֵּגַע אֹוִתי”. 
ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ָהַרְסָּת ֶאת ַהִחּנּוְך ֶׁשל ַהֶּיֶלד ֶׁשְּלָך יֹוֵתר, ַהֶּיֶלד יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶנֶׁשק ֶׁשֵאין 

ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ֲאִני ָיכֹול ִלְצֹרַח ּוְלַקֵּבל ַהֹּכל. 

ְּגדֹוִלים.  ַלֲחמֹוִרים  ֶּפֶרא’  ֵמ’ַעִיר  ְוִנְהיּו  ֶׁשָּגְדלּו  ָּכֵאּלּו  ְיָלִדים  ַעל  ִסּפּוִרים  ָׁשַמְעִּתי 
“ַאָּבא, ֲאִני ָצִריְך ֵמָאה ּדֹוָלר ְלַבּלֹות”, ּוְכֶׁשָהַאָּבא ֹלא נֹוֵתן לֹו הּוא ּפֹוֵגַע ְּבַאָּבא ֶׁשּלֹו: 
ְוֵאינֹו  ֶחְרָּפתֹו  ‘ׁשֹוֵמַע  ׁשֹוֵתק,  ִמְסֵּכן  ְוָהַאָּבא  ַאָּתה”.  ַאָּבא  ֵאיֶזה  ַאָּתה,  ַקְמָצן  “ֵאיֶזה 

ֵמִׁשיב’ )עיין גיטין דף לו ע”ב(, ּוַבּסֹוף נֹוֵתן לֹו. 

ַהֵּבי ַהֶּזה ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּנְך ְלַהָּכַרת ַהּטֹוב, הּוא ַּגם ֹלא ִיְרֶצה ִלְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, 
הּוא ֹלא ַמְרִּגיׁש חֹוָבה ְלַאף ֶאָחד ַּגם ֹלא ֵלאֹלִקים, ֻּכָּלם ַחָּיִבים לֹו. ְלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ַאְלֵפי 

ָּבִּתים ָּכֵאֶּלה.

ָלֵני ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלַחֵּזק ֶאת ִעְנַין ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְוַההֹוָדָאה, ִּבְמֻיָחד ַלה’ ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל 
ַהּטֹובֹות ַהְמֻרּבֹות ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו. 
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ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַלה’

ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְּבִנְׁשַמת ָּכל ָחי: “ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון 
ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח.  ַּכֶּׁשֶמׁש  ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ְּכֶמְרֲחֵבי  ֶׁשַבח  ְוִׂשְפתֹוֵתינּו  ַּגָּליו. 
ְלָך,  ְלהֹודֹות  ַמְסִּפיִקין  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָּכַאָּילֹות.  ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו  ָׁשַמִים,  ְּכִנְׁשֵרי  ְפרּוׂשֹות 
ִנִּסים  ַהּטֹובֹות  ְּפָעִמים  ְרָבבֹות,  ִרֵּבי  ְוֹרב  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ַאַחת  ַעל  ֱאֹלֵקינּו,  ה’ 
ְמַדְקְלִמים ֶאת ֶזה, ַאָּתה ׁשֹוֵאל  ֲאָנִׁשים  ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו”. ֵיׁש  ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו 
אֹותֹו ָמה ָאַמְרָּת ַעְכָׁשו? הּוא ֹלא זֹוֵכר, ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבהֹוָדָאה ֶׁשּמֹוִציא ִמִּפיו, 

ֶׁשֶּבֱאֶמת יֹוֶדה ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב. 



הֹוָדָאה ַעל ַההֹוָדָאה

ַהָּקָהל  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּדַרָּבָנן  מֹוִדים  ֶׁשל  ַהֹּנַסח  ֶאת  ְמִביָאה,  ע”א(  מ  דף  )סוטה  ַהְּגָמָרא 
ָלְך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  לֹוַמר:  ֶׁשָּצִריְך  ַרב  אֹוֵמר  ַהְּדָבִרים  ּוְבתֹוְך  ִצּבּור.  ַהְּׁשִליַח  ַּבֲחָזַרת 
ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך. ַמה ֶּזה מֹוִדים ָלְך ַעל ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים? אֹוֵמר 
ַרִׁש”י )דיבור המתחיל על(, מֹוִדים ְלָך ַעל ֶזה ֶׁשָּנַתָּת ְּבִלֵּבנּו ִלְהיֹות ְּדבּוִקים ְּבָך ּומֹוִדים 
ְלָך. ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּתֹוָדה ַעל ֶזה ֶׁשָּנַתָּת ָלנּו ֵׂשֶכל ְלהֹודֹות, ִּכי ַּכָּמה 

ֲאָנִׁשים ֵיׁש ָלֶהם ֵׂשֶכל ְלהֹודֹות? 



ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנת

ַרּבֹות  ְנָפׁשֹות  ֶׁשָּבָרא  ַלה’,  ְּבָרָכה  ְואֹוְמִרים  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ְנָפׁשֹות’  ‘ּבֹוֵרא  ְּבִבְרַּכת 
ְוֶחְסרֹוָנת. ָמה ֵיׁש ָלנּו ְלהֹודֹות ַעל ַהֶחְסרֹון? 

ָרֵעב  ָאָדם  ְלֻדְגָמא,  ְלהֹודֹות.  ָעֵלינּו  ַהֶחְסרֹון  ַהְרָּגׁשֹות  ַעל  ֶׁשַּגם  ִנְרֶאה  ַנְחשֹׁב  ִאת 
ִאם ֹלא ָהְיָתה לֹו ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ָהָרָעב ֶמה ָהָיה קֹוֶרה? הּוא ֹלא ָהָיה אֹוֵכל, ַאֲחֵרי 
ַּכָּמה ָיִמים ָהָיה ֵמת, ָּכָכה ְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ְּכלּום. אֹותֹו ָּדָבר ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיׁש ָצֵמא ָהָיה 
ִמְתַיֵּבׁש ְונֹוֵפל ָוֵמת. ַרק ַעל ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ָהָרָעב ְוַהָּצָמא ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות. 

ֹלא  ָאָדם  ֶׁשָּבּה   )Congenital insensitivity to pain with )שמה  ָּכזֹו  ִּתְסֹמֶנת  ֵיׁש 
ָהְיָתה  ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהַּיְלדּות  ִסְּפָרה  ְוִהיא  ֶזה  ֶאת  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ִאָּׁשה  ֵיׁש  ַהְּכֵאִבים.  ֶאת  ַמְרִּגיׁש 
ַמְפִחיָדה ְמֹאד, ִמֵּכיָון ֶׁשִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה ָלַגַעת ְּבֵאׁש ְוֹלא ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשִהיא ִנְׂשֶרֶפת, אֹו 
ְלִהָּפַצע ְּבִלי ׁשּום ַהְרָּגָׁשה, ַההֹוִרים ֶׁשָּלּה ָהיּו ְּבַפַחד ְּתִמיִדי ָעֶליָה. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ַמְרִּגיׁש 
ְּכֵאִבים הּוא צֹוֵעק, ּבֹוֶכה, יֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך ָלבֹוא ּוְלַטֵּפל ּבֹו, ֲאָבל ִהיא ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְוֹלא 
יֹוַדַעת ְלַדֵּבר ּוְלַבֵּטא ֶאת ַעְצָמּה, ְיכֹוָלה ִלֹּפל ִלְׁשֹּבר ֶאת ָהֹראׁש, ֶסֶדק ַּבֻּגְלֹּגֶלת ְוִהיא 
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צֹוֶחֶקת ְוֹלא ַמְרִּגיָׁשה ְּכלּום, ִהיא ְיכֹוָלה ָלמּות ִמִּדּמּום ְּפִניִמי. 

ַּפַעת ַאַחת ָּכל ַהָּיד ֶׁשָּלּה ִנְׂשְרָפה ְוִהיא ֹלא ִהְרִּגיָׁשה, ִאָּמא ֶׁשָּלּה ָּבָאה ְורֹוָאה אֹוָתּה 
ּדֹוֶלֶקת, ַהָּיד ֶׁשָּלּה ְּכמֹו ֲחֻנִּכָּיה, ְוַהַּיְלָּדה ֹלא ַמְרִּגיָׁשה ְּכלּום... 

ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלהֹודֹות ַּגם ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ַהָּללּו, ַרק ֲחָבל ֶׁשֵאין ָלֲאָנִׁשים ֵׂשֶכל 
ְלהֹודֹות. ְוֹרב ַהְּפָעִמים ֶזה ֹלא ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׂשֶכל ֶאָּלא ָקֶׁשה ָלָאָדם ְלהֹודֹות, ִּכי ִאם ֲאִני 

מֹוֶדה ִסיָמן ֶׁשֲאִני ַחָּיב ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִמי ֶׁשֵּמִביא ִלי...



ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִלְבֵני ֵּביתֹו

ְוָלֵני ָהָאָדם ִיְתַרֵּגל ָּתִמיד ְלהֹודֹות ֲאִפּלּו ִלְבֵני ֵּביתֹו ַעל ָּכל טֹוָבה ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְׁשִבילֹו. 
ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ֵמִביא ְלָך ּכֹוס ַמִים, ַאָּתה חֹוֵׁשב: ‘ָלָמה ֲאִני ָצִריְך ְלַהִּגיד לֹו ּתֹוָדה? ֶזה ַהֵּבן 
ֶׁשִּלי הּוא ָצִריְך ְלַהְקִׁשיב ִלי, ֲאִני ִּגַּדְלִּתי אֹותֹו, ֲאִני ְמַפְרֵנס אֹותֹו, ָלָּמה ֶׁשֲאִני אֹוֶדה 

לֹו?’, ְוזֹו ָטעּות ְּגדֹוָלה, ּוִבְמֻיָחד ֶׁשַהֶּיֶלד לֹוֵמד ֵמָאִביו ֹלא ְלהֹודֹות. 

אֹותֹו ַהָּדָבר ֵּבין ַּבַעל ְלִאְׁשּתֹו, ְּכֶׁשָהִאָּׁשה עֹוָׂשה ְלָך טֹוָבה, ּתֹוֶדה ָלּה ֲאִפּלּו ַעל ַהּמּוָבן 
ֵמֵאָליו. ֵהִכיָנה ְלָך ֲארּוַחת ָצֳהַרִים, ִּכְּבָסה ְלָך ֶאת ַהֻחְלָצה? ַּתִּגיד ּתֹוָדה. ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה 
עֹוֵבד ָקֶׁשה ּוְמַפְרֵנס אֹוָתּה, ְודֹוֵאג ָלּה, ָּכל ֶזה ֹלא ַׁשָּיְך, ֶנֱהֵניָת – ַּתִּכיר טֹוָבה. ֶזה ַמְתּכֹון 

ִלְׁשלֹום ַּבִית ֲאִמִּתי ְוַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֵּכנּו, ֶׁשַּנִּכיר ֻּכָּלנּו ְּבָכל ַהַּמָּתנֹות ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלנּו ּוְבָכל ַהְּדָבִרים 
ֶׁשַהְּסִביָבה נֹוֶתֶנת ָלנּו. ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ַהִּמּדֹות ֶׁשָּלנּו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ָּפָרַׁשת ֹּבא
ֹּכַח ַמֲעֶׂשה ָקָטי

ְּגֻאַּלת עֹוָלִמית

ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ַוְיִהי  ָׁשָנה  ְוַאְרַּבע ֵמאֹות  ָׁשָנה  ִמֵּקץ ְׁשֹלִׁשים  “ַוְיִהי  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ָיְצאּו ָּכל ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” )שמות יב, מא(, ָּפסּוק ֶאָחד, ְּגֻאָּלה עֹוָלִמית. ָּכל 
ָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  “ֵאיְך  אֹותֹו:  ִּתְׁשַאל  ִאם  ִמְצַרִים,  ַמּכֹות  ֶאת  ִלְלֹמד  ֶׁשַּמְתִחיל  ֶיֶלד 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְוֶזהּו”,  ַמּכֹות  ֶעֶׂשר  ִקְּבלּו  ָּבא,  ַרֵּבנּו  “ֹמֶׁשה  ְלָך:  ַיִּגיד  הּוא  ִמִּמְצַרִים?” 
ָאֵכן ָיְצאּו ִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה, ִמָּצָרה ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָהָיה ָּפׁשּוט 
ִּבְכָלל. ֲחַז”ל ְמַגִּלים ָלנּו ֶאת ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ֶׁשל ָּכל ַהַּמֲחֶזה ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, ַמִהי ַהִּסָּבה 
ֶזה  ֶזה ֶׁשָהיּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות  ִמְצַרִים.  ֵמֶאֶרץ  ָזכּו ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּבְזכּוָתּה ַעם 

ֶטְכִני, ֲאָבל ָמה ָּגַרם ָלֶהם ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים? 



ַעל ָמה ָׁשְמרּו ְּבִמְצַרִית?

ַּבְּמִניְלָּתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל )פרשת בא מסכתא דפיסחא פרשה ה( ְמֹבָאר, ֶׁשַהְּזכּות ֶׁשָהְיָתה 
ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשְּבַסְך ַהֹּכל ֹלא ִׁשּנּו ְׁשָמם, ְלׁשֹוָנם ּוְלבּוָׁשם, ָהיּו ְקָצת ַמְקִּפיִדים 
ְּבָלׁשֹון ָהָרע ּוְמַהְּדִרים ָּבֲעָריֹות. ֲאָבל חּוץ ִמֶּזה ַהֹּכל אֹותֹו ָּדָבר. ַעד ֶׁשַּבִּמְדָרׁש ָּכתּוב 
ֶאת  ְוַאְטִּביַע  ַהְּיהּוִדים  ִּבְׁשִביל  ֶאָּקַרע  ֲאִני  “ָלָמה  ָאַמר:  ַהָּים  סּוף  ְלַים  ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיעּו 
פרשת  )ילקוט שמעוני  ָזָרה”  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ְוַהָּללּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ַהָּללּו  ַהִּמְצִרים, 

בשלח רמז רלד(. ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ַהָּללּו, ֵהם ֵאּלּו ֶׁשָּגְרמּו ִלְגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל.



ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר

ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ַמה ֹּכחֹו ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ָקָטן. ִלְפָעִמים ַמִּגיַע ַהֵּיֶצר 
ֲעֹזב, ֹלא  ַהֹּזאת.  ַהֲהָלָכה  ֶאת  ַהֹּזאת,  ַהַהְנָהָגה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ָלָאָדם: “ַאל  ְואֹוֵמר  ָלָאָדם 
ַמִים ַאֲחרֹוִנים  ֲחַז”ל )חולין דף קה ע”ב( אֹוְמִרים:  ֲאָבל  ַמִים ַאֲחרֹוִנים”.  ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 
חֹוָבה!, ֶזה ֹלא ָּכֶזה ָחׁשּוב, ֹלא ָצִריְך, אֹו ֶׁשְּמִסיתֹו ַהֵּיֶצר, “ֲעֹזב, ֹלא ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים 
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ָהֵאֶּלה  ַּבְּדָבִרים  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ּוְלַהְכִניַע  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ְקַטִּנים.  ְּדָבִרים  ֵאּלּו  ַּבֹּבֶקר”, 
ֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלָאָדם ֶׁשֵהם ְקַטִּנים ְוֹלא ֲחׁשּוִבים?



ְׁשַעת ַהְּׁשָמד

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )סנהדרין דף עד ע”ב(, ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד ְּכֶׁשַהּגֹוִים רֹוִצים ְלַהְׁשִמיד ֶאת 
ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוְמִרים: “ָּכל ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות הֹוְרִגים אֹותֹו” - ּוְלַצֲעֵרנּו ֶזה 
ָהָיה ְּבָכל ְׁשנֹות ָּגלּוָתם ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְלַהְרֵּבה ְקִהּלֹות, ִאם ֶזה ְּברּוְסָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית, 
ְוִאם ֶזה ִלְפֵני ֵכן ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה ִּבְסָפַרד, ָּתִמיד ָרצּו ְלַהֲעִביר ֶאת ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל ֵמַעם 
ַעל  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת  ַהְּׁשָמד  ּוִבְׁשַעת  ַהְּׁשָמד,  ְׁשַעת  ִנְקָרא  ַהֶּזה  ַהְּזַמן  ִיְׂשָרֵאל. 
סּוג  ַלּגֹוִים  ָהָיה  ִּבְזַמָּנם  ִּדְמָסאֵני?  ַעְרְקָתא  ֶּזה  ַמה  ְלַהְקִּפיד.  ָצִריְך  ִּדְמָסאֵני  ַעְרְקָתא 
ָּבִאים  ְוִאם  דיבור המתחיל מסאני(,  )עיין רש"י תענית דף כב ע"א  ֵמַהְּיהּוִדים  ַנֲעַלִים ׁשֹוֶנה 
ִלְלֹּבׁש  ְצִריִכים  ַהְּיהּוִדים  ֶׁשָּכל  ִמָּדָתם,  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְּכֵדי  ְוגֹוְזִרים  ַהּגֹוִים 
ַנֲעַלִים ְּכמֹוֶהם, ַנֲעֵלי ַנייק ִעם ְּפָקִקים, ּוִמי ֶׁשֹּלא הֹוֵלְך ִעם ַהַּנֲעַלִים ָהֵאֶּלה ַחָּיב ִמיָתה, 
ֲחַז”ל  ֲאָבל  ַנייק,  ַנֲעֵלי  ִלְנֹעל  ַנְפֵׁשנּו ֹלא  ֶאת  ִנְמֹסר  ֶׁשֹּלא  אֹוֵמר  ַהִהָּגיֹון  ַּנֲעֶׂשה?  ַמה 
אֹוְמִרים ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד ֲאִפּלּו ְלִׁשּנּוֵיי ַעְרְקָתא ִּדְמָסאֵני ָאסּור! ִּתְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל 

ֶזה. ֲאִני ֹלא ָׂשם ַנֲעֵלי ַנייק ַּגם ִאם ַּתַהְרגּו אֹוִתי... 

ַמה ַהִהָּגיֹון? ַחִּיים, מּול ַנֲעֵלי ַנייק? ֹלא מּוָבן.

ַּגת ִאם ֶזה ֹלא מּוָבן ֶזה ַהִּדין! 



 ִהְתמֹוְדדּות ִעת ַטֲעַנת ַהֵּיֶצר ָהָרע

ִמָּכאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ַלֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֵּמִסית ֶאת ָהָאָדם ַלֲעֹבר ַעל ְּדָבִרים ְקַטִּנים ֶׁשֵהם ֹלא 
ָּכֵאֶּלה ֲחׁשּוִבים, “ַאל ִּתֹּטל ָיַדִים, ֵּתֵלְך ִעם ַמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ּגֹוִים”, ְוִאם ָלָאָדם ֵאין ֹּכַח 
ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ִנְסיֹון ַהֵּיֶצר, ַהִּפְתרֹון ָּפׁשּוט: ַּתְחשֹׁב ְּבַדְעְּתָך ֶׁשִאם ָהְיָתה ַעְכָׁשו ְׁשַעת 
ַהְּׁשָמד ָהִייָת ָצִריְך ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל ֶזה! אֹו ַנֲעֵלי ַנייק אֹו ִּכַּתת יֹוִרים, אֹו ְנִטיַלת 
ָיַדִים אֹו יֹוִרים ְּבָך, ִּתְתֹּפס ֶאת ַהֵּיֶצר ְוַתִּגיד לֹו: “ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַרֵחם ָעַלי 
אֹוֵמר  ַהּזֹו, ֹלא  ַהִּמְצָוה  ַעל  ֶנֶפׁש  ִלְמֹסר  ַחָּיב  ֶׁשָהִייִתי  ַהְּׁשָמד,  ִּבְׁשַעת  אֹוִתי  ָׂשם  ְוֹלא 
ֲאִני  ַעְכָׁשו  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ֶזה  ַעל  מֹוְסִרים  ַהְּׁשָמד  ִּבְׁשַעת  ִאם  ֶׁשֵּכן,  ָּבּה.  ְלַזְלֵזל  ֶׁשָּצִריְך 

ֲאַוֵּתר ַעל ֶזה?” 

ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ַמה ֶּזה ִמְצֹות, ֹלא ְמִביִנים ַמה ֶּזה ּתֹוָרה, ַמה ֶּזה ַהָּדָבר ַהִּצּוּוי ֲהִכי 
ָקָטן ֶׁשל ֲחַז”ל. ַּכָּמה ָחׁשּוב ֶׁשֹּלא ְלִהַּדּמֹות ַלּגֹוִים ֲאִפּלּו ַּבַּנֲעַלִים, ּוִבְׁשַעת ַהְּׁשָמד ֶזה 
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יֹוֵתר ָּגדֹול ִמְּקֻדַּׁשת ַהַחִּיים! ֵאין יֹוֵתר ָקדֹוׁש ֵמַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד 
ַנַעל  ִעם  ְלָבִנים  ְׂשרֹוִכים  ָלֶהם  ֵיׁש  ַהּגֹוִים  ָּכל  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ִּתְמֹסר  ְׂשרֹוִכים  ַעל  ֲאִפּלּו 
ְׁשֹחָרה, ַאָּתה ֵּתֵלְך ִעם ְׂשרֹוִכים ְׁשֹחִרים ְוַנַעל ְלָבָנה. ְוִאם ִיְרצּו ְלַהְכִריַח אֹוְתָך ַעל ֶזה 
ְלַלְּמֵדנּו  ַהֶּנֶפׁש.  ֶאת  ִלְמֹסר  ֶׁשַחָּיִבים  ַהְּגָמָרא  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו  ַהָּדת,  ַעל  ְלַהֲעִביר  ְּכֵדי 
ַוֲאִפּלּו ַמְלּבּוׁש ֶׁשל  ַּכָּמה ָאנּו ֹלא ְמִביִנים ֶאת ֵעֶרְך ַהַחִּיים, ְלֻעַּמת ִּדין ֶאָחד ַּבּתֹוָרה, 

ְיהּוִדי. 



ַמֶּסֶנת ַׁשָּבת 

ַאְׁשֵרי  ִנְפָלָאה,  ַמֶּסֶכת  ִהיא  ַׁשָּבת  ַמֶּסֶכת   – ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ָלֶזה,  נֹוֶסֶפת  ֻּדְגָמא  ֵיׁש 
ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת. ֻּכָּלם ִמְתַלֲהִבים, ַמְתִחיִלים ֶאת ִלּמּוד ַהַּׁש”ס ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָרכֹות, ֶׁשִהיא יֹוֵתר ַקָּלה, ֵיׁש ָׁשם ֻסְגיֹות ֶׁשְּמַדְּברֹות ֵאֶליָך, ַהְרֵּבה סּוֵגי ֹאֶכל, ַּפְרִּגּיֹות 
ְּכֶׁשַאָּתה  ְּבָרכֹות  ַמֶּסֶכת  ִלְלֹמד  ְועֹוד, ָקֶׁשה  )ברכות דף לט ע"א(, ֵּפרֹות )שם דף לה ע"א( 

ָרֵעב. ֵיׁש ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים, ִּפְתרֹונֹות ַלֲחלֹומֹות ְוַאָּגְדתֹות, ְּבִיחּוד ַּבֶּפֶרק 
ָמָרן  ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת.  ִהיא  ַאֲחֶריָה  ַהָּבָאה  ַהַּמֶּסֶכת  ְּבָרכֹות  ַמֶּסֶכת  ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים  ָהַאֲחרֹון. 
ָאָדם עֹוֵזב  ְמנּוָחה” –  ָּבָאה  ַׁשָּבת  “ָּבָאה  ַהּזֹו:  ַהַּמֶּסֶכת  ַעל  ַזַצ”ל אֹוֵמר  ָהַרב עֹוַבְדָיה 
ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ְּכמֹו  ָהִראׁשֹון.  ַּבֶּפֶרק  ְּכָבר  ָקׁשֹות  ֻסְגיֹות  ָּבּה  ֵיׁש  ָלנּוַח.  ְוהֹוֵלְך  אֹוָתּה 
ְּדָבִרים ֶׁשִּנְפְסָקה ָּבֶהם ֲהָלָכה ְּכֵבית ַׁשַּמאי )שבת דף יג ע”ב(, ְּדָבִרים ֶׁשל ֵּבית ַׁשַּמאי, 
ִּדיֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה. ַוֲאִפּלּו ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֵיׁש ֶׁשִּמְסַּתְּבִכים ִאָּתּה, ְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת 
ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ִּבְפִנים ּוְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ, ְוהּוא חֹוֵׁשב ָמַתי הּוא ְּכָבר ֵיֵצא 
ַהָּבָאה”.  ַּבַּמֶּסֶכת  אֹוִתי  “ָּתִעירּו  ִליׁשֹן:  הֹוֵלְך  הּוא  ְמנּוָחה”  ָּבָאה  ַׁשָּבת  “ָּבָאה  ַּבחּוץ. 
ַמִּגיִעים ְלַמֶּסְכּתֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה, יֹוָמא, ָׁשם הּוא ִמְתעֹוֵרר. ָהָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ַעְּקָׁשן, 
ְוֹלא ְלַוֵּתר ַעל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ַהִּנְפָלָאה. ְוִאם ִעֵּקׁש הּוא ַיְצִליַח )'שאלתות' דרבי חיים מואלזי'ן 

ירושלים ת"ש אות מז(. 



ֲאִמיָרה ְלָנְנִרי

לֹו  אֹוְמִרים  ֵאין  ְלַכּבֹות  ֶׁשָּבא  ָנְכִרי  מּוָבא,  ע”א(  קכא  )דף  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ּוַבִּמְׁשָנה 
ַּכֵּבה ְוַאל ְּתַכֶּבה. ִאם ּגֹוי ַמִּגיַע ְורֹוֶאה ְׂשֵרָפה ֶׁשל ְיהּוִדי ְּבַׁשָּבת, ָּכל ַהַּבִית ִנְׂשָרף, ָּכל 
ַהַּתְכִׁשיִטים, ָּכל ָהְרכּוׁש, ֵיׁש לֹו ֲחִצי ַּבְנק ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ְוַהּגֹוי ַמִּגיַע ְורֹוֶאה ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה 
ֲאָבל הּוא ֹּגֶלם, ֲחמֹור ֲחמֹוָרַתִים הֹוֵלְך ַעל ְׁשַּתִים, ִמְסַּתֵּכל ְוֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּום, ֵיׁש ְלָידֹו 
ָּתִזיז ֶרַגע ֶאת  ְלַהִּגיד לֹו: ‘ָהלֹו,  ִצּנֹור ַמִים זֹוֵרם ֲאָבל הּוא ֹלא נֹוֵגַע ּבֹו. ַאָּתה רֹוֶצה 
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ַהִּצּנֹור ְלִכּוּון ָהֵאׁש', ָמה ְּכָבר ָצִריְך ְלַהִּגיד לֹו? ִמָּלה ַאַחת, “ַּכֵּבה!”. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: 
ָאסּור! 

ָהָאָדת ַהֶּזה ֶׁשֵּביתֹו ִנְׂשָרף הּוא ִיְהֶיה ָעִני ָמרּוד, ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֶׁשֶקל, ִיְהֶיה ַּבַעל חֹוב, 
ַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו ִיְהיּו ִמְסֵּכִנים, ִאְׁשּתֹו ֹלא ִּתְרֶצה אֹותֹו, ּוְבִמָּלה ַאַחת הּוא ָיכֹול ַלֲעֹצר ֶאת 
ַהֹּכל, ְלַהִּגיד "ַּכֵּבה!”, ֶזה ֲאִפּלּו ֹלא ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ֶאָּלא ַרק ִאּסּור ְׁשבּות ֶׁשל ֲאִמיָרה ְלגֹוי 
ֶׁשַּקָּלה יֹוֵתר ְוִנְקֵראת ְׁשבּות ֶׁשֵאין ָּבּה ַמֲעֶׂשה )עיין עירובין דף סח ע”א(. ֵיׁש סּוֵגי ִאּסּוֵרי 
ְׁשבּות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַמֲעֶׂשה, ְּכמֹו ַמה ֶּׁשָאְסרּו ִלְרֹּכב ַעל ְּבֵהָמה )ביצה דף לו ע"ב(, ֶזה ַּגם 
ִאּסּור ְׁשבּות ֲאָבל ָחמּור יֹוֵתר ֵּכיָון ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה, ֲאָבל ֲאִמיָרה ְלגֹוי ִהיא ְׁשבּות 
ֶׁשֵאין ָּבּה ַמֲעֶׂשה ְוַקָּלה יֹוֵתר, ּוְבָכל ֹזאת ָאסּור, ַּגם ִּבְמִחיר ֶׁשְּיַאֵּבד ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוֶאת 
ָּכל ָרַמת ַחָּייו. ַּגם ֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ּוְמִביִנים ַמהּו ֶעְרָּכּה ֶׁשל 
ֲהָלָכה ַאַחת, ֶׁשל ִמָּלה ַאַחת ַּבּתֹוָרה, ּוָמה ָהֵעֶרְך ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת, ּוָמה ָהֵעֶרְך ֶׁשל ֲעֵבָרה 

ַאַחת.



ָהֲאִריַז”ל ְוַהָּזָקי

ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות  ִיְצָחק לּוְרָיא ָהַאְׁשְּכַנִּזי - ָהֲאִריַז”ל, ֶׁשָהָיה ַחי  ְמֻסָּפר ַעל ַרֵּבנּו 
ָׁשָנה. ַּפַעם ַאַחת ָראּו אֹותֹו ְּבַׁשָּבת ִמְתַּפֵּלל ִעם ַהָּיד ְּבתֹוְך ַהָּזָקן, ּגֹוֵמר ְלִהְתַּפֵּלל, אֹוֵמר 
ְלֻכָּלם ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְוַהָּיד ְּבתֹוְך ַהָּזָקן. ָחְׁשבּו ּכֹוֲאבֹות לֹו ַהִּׁשַּנִים, אּוַלי ִנְתְּפָסה לֹו ַהָּיד, 
ָׁשֲאלּו אֹותֹו "ַרֵּבנּו, ַאָּתה ָצִריְך ֶעְזָרה?, ָלָמה ַהָּיד ֶׁשְּלָך ְּתקּוָעה ָׁשם?” ָאַמר ָלֶהם ַרֵּבנּו 
ָהֲאִר”י: “ָׁשַכְחִּתי ְוִהְכַנְסִּתי ֶאת ַהָּיד ַלָּזָקן, ַוֲאִני ְמַפֵחד ְלהֹוִציא ֶאת ַהָּיד, ֶׁשָּמא ִּתָּתֵלׁש 
ֵאיזֹו ַׂשֲעָרה”, ֶׁשֲהֵרי ָאסּור ִלְתֹלׁש ְׂשָערֹות ְּבַׁשָּבת ַוֲאִפּלּו ֹלא ְלִהְסָּתֵרק ִמַּטַעם ֶזה )עיין 
שו"ע אורח חיים סימן שמ סעיף א, ובילקוט יוסף שבת ה סימן שמ סעיף א אות ז(. ִנְׁשַאל ֶאת ַרֵּבנּו 

ָהֲאִריַז”ל, ָמה ַהַּפַחד ַהָּגדֹול? ֲהֵרי ַּגם ִאם ִיָּתֵלׁש ַאָּתה ֹלא ִהְתַּכַּוְנָּת ִלְמָלאָכה, ּוְמֶלאֶכת 
ַמֲחֶׁשֶבת ָאְסָרה ַהּתֹוָרה )ביצה דף יג ע"ב(, ְוֶזה ִּבְכָלל ָסֵפק ִאם ִּתָּתֵלׁש ַׂשֲעָרה ָּכל ֶׁשִהיא. 
ָׁשֶוה ְלָך ְלִהָּׁשֵאר ִעם ַהָּיד ַּבָּזָקן ָּכל ַהַּׁשָּבת? ְוַרֵּבנּו ָהֲאִריַז”ל ְּבֶׁשּלֹו, ְמַפֵחד ְלהֹוִציא ֶאת 
ַהָּיד. ָלָּמה? הּוא ָרָאה ַמה ּקֹוֶרה ַּבָּׁשַמִים ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן ַקל! 

ַּכָּמה עֹוָלמֹות רֹוֲעִׁשים ְוֶנְחָרִבים, ְוָלֵכן הּוא ִנְזַהר ְמֹאד ָּבֶזה. 

ַהַּמְלָאְך ַהַּמִּגיד ֶׁשִּנְגָלה ַלֵּבית יֹוֵסף, הּוא ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה ַּגם ֶּבן ּדֹורֹו 
ֶׁשל ָהֲאִריַז”ל, ָאַמר לֹו: “ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ַּכָּמה עֹוָלמֹות ֶנְחָרִבים ְוֶנֱהָרִסים ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה 
ַמְפִסיק ִלְלֹמד, ֹלא ָהִייָת ַמִּסיַח ַּדְעְּתָך ְׁשִנָּיה ַאַחת ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה” )ספר מגיד מישרים 
שבח הרב אור ליום שבת כ"ב לאדר א'(. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, ַאְנֵׁשי ַהֹחֶמר, ֹלא ְמִביִנים 

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ַמה ַהֲחִׁשיבּות ְוָהֵעֶרְך ֶׁשל ִמָּלה ַאַחת ַּבּתֹוָרה, ּוִמֶּנֶגד ַמה ּגֹוֶרֶמת ָּכל 
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ֲעֵבָרה ְקַטָּנה. 



”ְוַאְּת ֵערֹת ְוֶעְרָיה”

ְזכּות.  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ְּבָעָיה,  ֵיׁש  ֲאָבל  ִמִּמְצַרִים,  ָלֵצאת  ְורֹוִצים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּבִאית 
אֹוְמִרים ֲחַז”ל )במדרש רבה פרשת שמות פרשה א אות לה - לו( ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ִּבְבִחיַנת 
“ֵערֹם ְוֶעְרָיה” )יחזקאל טז, ז(, ֵריִקים ֵמַהִּמְצֹות. “ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך 
ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי” )שם פסוק ו(, ֶזה ַּדם ֶּפַסח ְוַדם ִמיָלה ֶׁשִּצָּוה 
ֶׁשִהְתַנֵּגד  ַהָּׂשָטן  ֶׁשל  ִּפיו  ֶאת  ֶׁשָּסַתם  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ֵּכיָון  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵליֶהם 
ְׁשָמם,  ִׁשּנּו  ֶׁשֹּלא  ָהִראׁשֹוִנית  ַלְּזכּות  ִהְצָטְרָפה  ַהּזֹו  ַהְּזכּות  ִמִּמְצַרִים.  אֹוָתם  ְלהֹוִציא 

ְלׁשֹוָנם ּוַמְלּבּוָׁשם, ְוָעׂשּו עֹוד ַּכָּמה ַהְנָהגֹות ְקַטּנֹות ֶׁשִּבְזכּוָתן ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים. 



ַהִּסָּבה ְלִקְטרּוג ַהָּׂשָטי

ֶׁשָּגַבר  ֵּכיָון  ִמיָלה,  ְוַדם  ֶּפַסח  ַּדם  ֶׁשל  ַהָּללּו  ַהִּמְצֹות  ֶאת  ַּגם  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ַהִּסָּבה 
ַהִּקְטרּוג ְמֹאד. ֶׁשֲהֵרי ַהָּׂשָטן ָיַדע ֶׁשִאם ֵהם יֹוְצִאים ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה יֹום ַאַחר ָּכְך ֵהם 
ָהָהר  ַעל  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  “ְּבהֹוִציֲאָך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמַקְּבִלים 
ַהֶּזה” )שמות ג, יב(, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַהֹּכַח ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ֲחַז”ל ַּבְּגָמָרא )קידושין דף לא ע”ב( ִאם ָּפַגע ְּבָך ְמֻנָּול ֶזה – הּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע, ָמְׁשֵכהּו ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש. ִאם ֶאֶבן הּוא - ִנּמֹוַח, ִאם ַּבְרֶזל הּוא - ִמְתּפֹוֵצץ. ְוָלֵכן ָאַמר ַהָּׂשָטן: “ֲאִני ֹלא 
ֶאֵּתן ָלֶהם ְלַהִּגיַע ְלַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשֹּלא ְיַקְּבלּו ֶאת ַהֶּנֶׁשק ַהַּקְטָלִני ַהֶּזה ֶנְגִּדי”. ַהָּׂשָטן ִׂשֵחק 
ָׁשם ַּתְפִקיד ָחׁשּוב, ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִּבְקִריַעת ַים סּוף ִקְטֵרג ֲעֵליֶהם )עיין ילקוט שמעוני פרשת 

בשלח רמז רלד(, ַהֹּכל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּגיעּו ְלַמֲעַמד ַהר ִסיַני.



ֵנר ְועֹוד ֵנר

ּוֵמאֹוָתי ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָהיּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ֶׁשָּגְרמּו ִליִציָאָתם, ֲאִפּלּו ֶׁשָהיּו מּוָעטֹות, 
ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ַּגם ַלּדֹור ֶׁשָּלנּו. ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשִאְכַּפת ָלֶהם ִמְּכבֹוד ָׁשַמִים, ּוְכֶׁשרֹוִאים 
ֶאת ַהַּמָּצב ָהרּוָחִני ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְּבַצַער ָּגדֹול: ‘ַּכָּמה ְּכָבר ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיר 
ִּבְתׁשּוָבה? ֵיׁש ִמְליֹוִנים ֶׁשל ְיהּוִדים ָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ְּכלּום, ֵאיְך ַנִּגיַע ֲאֵליֶהם?’, 
ָמה ַהְּתׁשּוָבה? ְּכֹכל ֶׁשַהֹחֶׁשְך יֹוֵתר ָּגדֹול ָּכְך ֶקֶרן ָהאֹור יֹוֵתר ֲחָזָקה, ְמַעט ֵמָהאֹור ּדֹוֶחה 
ַהְרֵּבה ֵמַהֹחֶׁשְך. ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְלַרִּבי יֹוֵסף ְׁשֹלֹמה ַּכֲהֶנָמן, ָהַרב ִמּפֹוִניֵבז’ 
ַזַצ”ל: “ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ְלַהְדִליק עֹוד ֵנר ְועֹוד ֵנר, ְוַרק ֶזה ִיְדֶחה ֶאת ַהֹחֶׁשְך ַהָּגדֹול” 
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)חפץ חיים על התורה עמוד כו(.



ַקָּבלֹות ִהְתַחְּזקּות

ֶזה ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְלֹמד ִמָּפָרַׁשת ֹּבא, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה: “ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה” 
)שמות י, א(, ַּתְתִחיל ִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵיׁש ָלֶהם ְזֻכּיֹות, ָאְמָנם מּוָעטֹות, ֲאָבל ֹּכָחם 

ַרב. ַמה ֶּׁשֹּלא ִׁשּנּו ְׁשָמם, ְלׁשֹוָנם ּוְלבּוָׁשם, ָעַמד ִלְזכּוָתם ְוִהְצִליַח ִלְׁשֹּבר ֶאת חֹומֹות 
ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה.

ְּבָיִמים נֹוָרִאים, ַקָּבָלה  ִּבְמֻיָחד ִאם ֶזה  ָלֵני ָּכל ָאָדם ָצִריְך ָלֹבא ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, 
ֲאִני עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו  ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך,  ְלַהְראֹות ֵלאֹלִקים: ‘ֱאֹלִקים,  ַאַחת ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם, 
ָקָטן ִּבְׁשִביְלָך, ֲאִני ֹחֶמר ָעכּור, ֹלא ָיכֹול ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ַהְרֵּבה’. ְוֶהָחֵפץ ַחִּיים ָהָיה 
אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ָצִריְך ַלְחשֹׁׁש ְלַקֵּבל ַקָּבלֹות, ְּתַקֵּבל ַעל ַעְצְמָך ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ֶזה ִלְזַמן 

מּוָעט ְּכָבר ִהְרַוְחָּת )עיין בהקדמה לספרו שמירת הלשון(. 

ַּגת ֶאת ַהַּקָּבלֹות ַהְּקַטּנֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵהב ְּכֶׁשעֹוִׂשים ֶאת ֶזה ִלְכבֹודֹו. ָמָׁשל 
ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַרק ַמְתִחיל ָלֶלֶכת, ַאָּבא ֶׁשּלֹו ַמִּגיַע ְוַהֶּיֶלד ִמְתרֹוֵמם ָּכָכה 
ְועֹוֶׂשה ַצַעד ָקָטן ֵאָליו ְועֹוד ַצַעד, ּוִמְסֵּכן נֹוֵפל. ָקם עֹוד ַּפַעם ְועֹוד ַצַעד ְוׁשּוב נֹוֵפל. 
ַּכָּמה ֶׁשָהַאָּבא ַמֲעִריְך ֶאת ַהִּטְרָחה ֶׁשל ַהֶּיֶלד ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ֲאִפּלּו ֶׁשַהְּצָעִדים 

ְקַטִּנים, ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשַהֶּיֶלד ָיכֹול...



 ֹלא ְלִהָּׁשֵאר ִּתינֹוק

ֶׁשַרק  ִּתינֹוק  ְּכמֹו  ַהּיֹום  ָּכל  ְלִהָּׁשֵאר  ָהָרע  ַלֵּיֶצר  ִלְׁשֹמַע  ֶׁשֹּלא  ָלַדַעת  ָצִריְך  ָאְמָנת 
ִמְצָוה  ּגֹוֶרֶרת  ִמְצָוה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֶׁשַהִהְתַחְּזקּות  ָּתִמיד  ִלְראֹות  ָצִריְך  ָלֶלֶכת.  ַמְתִחיל 

)אבות פרק ד משנה ב(, ַעד ֶׁשעֹוִלים ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל. 

ַהֵּׁשת ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַׂשֵּמַח אֹותֹו ְּבָכל ַמֲעֵׂשינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 
ַּפְרָנָסה ִמָּׁשַמִית 

”ֶּפי ִיָּנֵחת ָהָעת”

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

הּוא ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ִעם ָהָאָדם.



ְּתִחַּלת ַּדְרָּכת ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה

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

הּוא ׁשֹוֵאל: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה ָּקָרה?



ַהֵּנס ַּבַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּׁשְמרּו

ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֶזה ְנַסֵּפר ַעל ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ַזַצ”ל. ָהָיה זּוג ֶׁשָהַרב ָּגִליְנְסִקי ְמֹאד ֵקֵרב 
אֹוָתם ְוִחֵּזק אֹוָתם, ְוסֹוף סֹוף הּוא ִהְצִליַח ְ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 
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ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ָּבֶרֶגל. ֵאיְך ֶׁשֵהם ָּבִאים ָלֵצאת ַהחּוָצה ַמְתִחיל ֶּגֶׁשם ַזְלָעפֹות, ֵהם 
ֹלא יֹוְדִעים ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִמַּצד ֶאָחד ֶּגֶׁשם ִמַּצד ֵׁשִני ַׁשָּבת. ֵהם ֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ָלֶלֶכת 
ַהֶּגֶׁשם  ָּכל  ַהחּוָצה,  ָהֶרֶגל  ֶאת  מֹוִציִאים  ֶׁשֵהם  ֵאיְך  ִמְסַּתֵּדר.  ֶזה  ִאם  ְוִלְראֹות  ָּבֶרֶגל 
ִ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 
ּוַבֶּדֶרְך  ַמְפִסיק.  ַהֶּגֶׁשם  ִּבְזכּוֵתנּו  ָסאִלי.  ַּבָּבא  ְּכמֹו  ְלָפחֹות  ֲאַנְחנּו  ַמְחָׁשָבה:  ִהְתַּגְּנָבה 
ַהֶּגֶׁשם.  ּפֹוֵסק  יֹוְצִאים  ֶׁשֵהם  ֵאיְך  ׁשֹוֵטף,  ַהֶּגֶׁשם  ָּבֶרֶגל,  ָלֵצאת  ָּבִאים  ֵהם  ׁשּוב  ָחזֹור 
ִנְכָנִסים ְלֵביָתם, ׁשּוב ַמְתִחיל ֶּגֶׁשם. ַעְכָׁשו ֶזה ְּכָבר ְרִציִני, ֶזה ֹלא ְסָתם, ַהֵּנס ַהֶּזה ָקָרה 
ׁשּוב ָוׁשּוב. ֵהם ָּכל ָּכְך ִהְתַרְּגׁשּו, ֵאיְך ֶׁשָּיְצָאה ַׁשָּבת ִהְתַקְּׁשרּו ִמָּיד ָלַרב ָּגִליְנְסִקי ְוִסְּפרּו 
לֹו, ָאְמרּו לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ֵמַהּיֹום ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ִלְהיֹות ַּבָּבא ְּכמֹו ַּבָּבא ָסאִלי, ֲאִני 
ַּבָּבא ֱאָיל ְוִאְׁשִּתי ַּבָּבא ִׁשיִרי”. ְוֵהם רֹוִאים ֶׁשָהַרב ָּגִליְנְסִקי ֹ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...”. 



ְּגֻדַּלת ַהֲחזֹוי ִאיׁש

ְּבַגְדלּותֹו.  ִהִּכיר  ִיְרָקב  ְרָׁשִעים  ֵׁשם  ּגּוְריֹון  ֶּבן  ֲאִפּלּו  ִאיׁש,  ַהֲחזֹון  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹוי 
ּוְמֻסָּפר ֶׁשֶּבן ּגּוְריֹון ָרָצה ְלִהָּפֵגׁש ִאּתֹו, ָׁשֲאלּו ֶאת ַהֲחזֹון ִאיׁש ִאם ֶאְפָׁשר ֶׁשהּוא ְיַבֵּקר 
אֹותֹו? ָאַמר ָלֶהם ַהֲחזֹון ִאיׁש ְּבַפְׁשטּות: “ַהֶּדֶלת ֹּפה ְּפתּוָחה ְלֻכָּלם”. ֵהם ָּפֲחדּו ְלַהִּגיד 
אֹוֵרַח  ֵאיֶזה  עֹוד  הּוא  ְּכִאּלּו  ֵמַהְּתׁשּוָבה,  ִיָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ּגּוְריֹון,  ְלֶבן  ַהּזֹו  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת 
ָּפׁשּוט. ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאיׁש הּוא ִהְתַּפֵעל ְוָאַמר: “ַּדְוָקא 
ִּבְגַלל ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ְלִהָּפֵגׁש ִאּתֹו, ִאם הּוא ֵמִבין ֶׁשֲאִני ֹלא ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד הּוא ּתֹוָפָעה 
ְמֻיֶחֶדת, ּוִבְגַלל ֶזה ֲאִני רֹוֶצה ִלְפֹּגׁש אֹותֹו”. ּוֶבֱאֶמת הּוא ִנְפַּגׁש ִעם ַהֲחזֹון ִאיׁש ְ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 ַהֹּזאת ֶּבן ּגּוְריֹון ָיָצא ָּכל ָּכְך ִמְתַּפֵעל 
ְוִנְדָהם ֵמַהֲחזֹון ִאיׁש, הּוא ִ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 ָהְיָתה ַמְדִליָקה 
ֵנרֹות ְּבַׁשָּבת, ּוְבָכל ַׁשָּבת ָהְיָתה ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשִּיְהיּו ָ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 ְוִנְהיּו 
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ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ִיְרֵאי ָׁשַמִים. ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל ִאָּמא ְיהּוִדָּיה ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ׁשֹוֶמֶרת ַׁשָּבת, 
הֹוִעילּו. 



ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵמְך ֲעֵליֶנת?

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

ַהֵּיֶצר ֶׁשָּלֶכם ֶׁשִּתָּכְׁשלּו ָּבּה, ִּכי הּוא ָּבטּוַח ָּבֶכם ֶׁשְּתַנְּצחּו”.



”ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה”

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

ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה” ֵהם עֹוד ֹלא ְּבנּוִיים ְלִמְלָחמֹות. 

ָאז  ָּקָרה?  ַמה  ֲעָמֵלק,  ִמְלֶחֶמת  ִסיחֹון,  ִמְלֶחֶמת  עֹוג,  ִמְלֶחֶמת  ַּבֶהְמֵׁשְך?  ָּקָרה  ּוַמה 
ֵהם ְּכָבר ָצְברּו ֹּכחֹות, ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִהְתַחְּזקּו ְ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: 
ֱאֹלִקים  ָלֵכן  ִמְצָרְיָמה”,  "ְוָׁשבּו  ֶׁשל  ַּבְּבִחיָנה  ַאֶּתם  ֲאָבל  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  “ְסִליָחה 
עֹוֵצר ִּבְׁשִביְלֶכם ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ֵּתָרְטבּו”. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )תענית דף ב ע”א(, ְׁשֹלָׁשה 
ַהְּגָׁשִמים.  ַמְפֵּתַח  ֶזה  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ָׁשִליַח,  ְּבַיד  ָׂשָמם  ָּברּוְך הּוא ֹלא  ַהָּקדֹוׁש  ַמְפְּתחֹות 
ְוַהַּׁשָּבת ֲחׁשּוָבה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָלֵכן הּוא סֹוֵגר ֶאת ַהְּגָׁשִמים ִּבְׁשִביל ֶׁשאֹותֹו ַהּזּוג 

ֹלא ָיׁשּוב ָחִליָלה ְלֻטְמַאת ִמְצַרִים. 
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ַעת ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ִמִּמְצַרִים, ָּברּוְך ַהֵּׁשם "ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים" 
)שמות ו, ו(, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ַאֲחֵרי ֶׁשֵהם יֹוְצִאים ֵיׁש ֶאת ְקִריַעת ַים סּוף )שמות יד, כא(, ֵהם 

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

ֶׁשָּתׁשּובּו ֵאַלי ַוֲאַרֵחם ֲעֵליֶכם! ָלָּמה? ִּכי "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך" - 
ְּכֶׁשְּיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי. 



ְזָועֹות ִמְצַרִית

ְ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 ְּבעֹוָדם ַחִּיים, ִהיְטֶלר ִיַּמח ְׁשמֹו ֹלא ָׁשַחט ָּכל יֹום ֵמָאה 
ֲחִמִּׁשים ִּתינֹוקֹות ְלִהְתַרֵחץ ְּבָדָמם ְּכמֹו ֶׁשַּפְרֹעה ָעָׂשה )מדרש רבה פרשת שמות פרשה א 
אות לד(, הּוא ָהַרג ִמְליֹון ְיָלִדים ֲאָבל ֹלא ִּבְׁשִביל ִלְרֹחץ ְּבָדָמם. ְלִפי ַהַּמּכֹות ֶׁשִּקְּבלּו 

ִמְצַרִים ֵנַדע ַּכָּמה ֵהם ִהְתַעְּללּו ְּבַעם ִ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 

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



 ָהְרָׁשִעית רֹוִצית ְלִהָּׁשֵאר ְּבִמְצַרִית

ָאְמָנת ַ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 ֹחֶׁשְך ֵמתּו, “ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוֵיׁש  ִמִּמְצַרִים,  ָעָלה  ֵמֲחִמָּׁשה  ֶאָחד  ֶׁשַרק  אֹוְמִרים  ֵיׁש  יח(,  יג,  )שמות  ִמְצָרִים”  ֵמֶאֶרץ 
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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 ְלָך ֵאיזֹו ָׁשָעה ְׁשָעַתִים ְּפנּויֹות? ֵלְך ַּתֲעֶׂשה ַמה 
ֶּׁשָּבא ְלָך, ִּתְרַצח ִּתְגֹנב ִּתְנַאף ַהֹּכל. ֲאָבל ִאם ַאָּתה עֹוֵבד ֶאת ה’ ַאָּתה ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ָׁשעֹות ִעם ֱאֹלִקים, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֹכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוֲחָך. ָהְרָׁשִעים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 
ֹלא ָהיּו מּוָכִנים ָלֶזה, ַמְעִּדיִפים ַלֲעֹבד ֶאת ַּפְרֹעה ֶעְׂשִרים ָׁשעֹות ִּביָמָמה, ִעם ָּכל ְזָועֹות 
ִמְצַרִים, ֲאָבל ִיְהֶיה ָלנּו ַאְרַּבע ָׁשעֹות ֶׁשּנּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּבא ָלנּו, ְוִאם ַאָּתה נֹוֵתן ִלי 
ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּבא ִלי ַאְרַּבע ָׁשעֹות ֲאִני מּוָכן ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד ְלָך ְּבָרָמה ַהְרֵּבה יֹוֵתר 
ְּגבֹוָהה ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבד ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַהַּתֲאָוה. ָלֵכן ָאַמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלֶהם: ֹּפה ִּתְהֶיה ְקבּוַרְתֶכם, ְוֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָרצּו ָלֵצאת ֵמתּו ָׁשם. ֲאָבל 
ם  ְׁשָאר ַעם ִיְׂשָרֵאל ָרצּו ָלֵצאת, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר “ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשלִַ
ְוכּו’ ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך", ֵאיֶזה ָּדָבר ָּגדֹול ֵהם ָעׂשּו ֹּפה? זֹו ְׁשֵאָלה 

ְּפׁשּוָטה ּוִמְתַּבֶּקֶׁשת.



ַּדֲאגֹות ַּפְרָנָסה 

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

ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ִּדַּבְרִּתי ְּבַאַחד ַהּכֹוְלִלים ִּבירּוָׁשַלִים ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם: ִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא 
ֶאת ָהָאָדם ְלַמָּצב ֶׁשהּוא ַחָּיב, ַחָּיב, ִלְבֹטַח ּבֹו, ַהְּׁשֵאָלה ִאם ַאָּתה ּבֹוֵחר ִלְבֹטַח אֹו ּבֹוֵחר 
ְוָׁשם  ַלִּמְדָּבר,  ָלֶלֶכת  ִהיא  ְוַהְּבֵרָרה  ּבֹוְרִחים,  ִמִּמְצַרִים,  יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִלְדֹאג. 
ַּבִּמְדָּבר ֵ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 ֹאֶכל ַּבִּמְדָּבר, ֲאָבל 
ֻּכָּלם  ְלַים סּוף ֹלא  ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיעּו  ַלְמרֹות  ֶזה  ְוָכל  ֶׁשִּיֵּתן.  ְּבבֹוֵרא עֹוָלם  ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים 
ָּ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.
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ְלַצֲעֵרנּו ַהּיֹום ֶזה ָהפּוְך, ָהָאָדם ּבֹוֵטַח ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַהֹּכל חּוץ ֵמַהַּפְרָנָסה, ֲאִפּלּו 
ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְּבִריאּות ָאָדם ּבֹוֵטַח, ה’ ַיֲעֹזר ָהרֹוְפִאים ֹלא יֹוְדִעים ְּכלּום ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, 
ֲאָבל ַעל ַהַּפְרָנָסה הּוא חֹוֵׁשב 20 ָׁשעֹות ִּביָמָמה, עֹוֵבד ְּבִלי סֹוף. ַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש 
ְלַרֵחם  ַּתֲאָוה  ִלי  ֵיׁש  ּוִבְגָלָלּה  ְזִכיֶתם  ַהּזֹו  ַהִּבָּטחֹון  ִּבְנֻקַּדת  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  הּוא  ָּברּוְך 

ֲעֵליֶכם, ֵאיֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא ֶזה.



ִצְנֶצֶנת ַהָּמי

ְּבֶהְמֵׁשְך  ַהֵּׁשם.  ְּבֶעְזַרת  ַּבְּדָבִרים  ָיֶפה  ִמְׁשַּתֶּלֶבת  ִהיא  ַּגם  ַאְך  ַאֶחֶרת  ִלְנֻקָּדה  ַנֲעֹבר 
ַהָּפָרָׁשה ֻמְזָּכר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֵנס ּוֵמִביא ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָמן ֵמַהָּׁשַמִים )שמות 
טז, טו(, ְוַאֲחֵרי ֶׁשָּיַרד ַהָּמן ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה: “ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַ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 ְלַאֲהרֹן ְוֹלא ָעָׂשה ֶאת ֶזה ֹמֶׁשה 
ְּבַעְצמֹו, ֶׁשָּבא ִלְרֹמז ִּכי ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים מֹוֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת ֵמַאֲהרֹן ִיְהיּו 
ְמזֹונֹוָתם ְּבַהְרָחָבה ְוֹלא ְּבָעָמל ְּכאֹוְכֵלי ַהָּמן. ִאם ַאָּתה ַּתְלִמיד ָחָכם מֹוֵרה הֹוָרָאה ָעֵמל 
ַּבּתֹוָרה - ִיְהֶיה ְלָך ֹאֶכל ְּבֶׁשַפע, ְּבִלי ִטְרָחה. ְוהּוא ֵמִביא ַעל ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק "ַוֹּיאֶמר 
ם ָלֵתת ְמָנת ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ְּבתֹוַרת ה'" )דברי הימים  ָלָעם ְליֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלִַ
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 
ַהּתֹוָרה  ְללֹוְמֵדי  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  ְלדֹורֹות.  ְוָׁשמּור  ֻמָּנח  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִלְפֵני 
ַוֲעֵמֶליָה: “ַאל ִּתְדֲאגּו, ָעַלי ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָּלֶכם”. ִאם ַאָּתה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ַּפְרָנָסְתָך ָעַלי!. 
ֵׁשֶבט  ַרק  יג(, ֶׁשֹּלא  יג הלכה  ויובל פרק  )הלכות שמיטה  ַלֲהָלָכה  ָהַרְמָּב”ם  ַּגם ּפֹוֵסק  ָּכָכה 
ֵלִוי ִּבְלַבד ֵהם ֵׁשֶבט ה’, ֶאָּלא ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו 
ֶוֱהִבינֹו ַמָּדעֹו, ְלִהָּבֵדל ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה’ ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלֵדָעה ֶאת ה’. ְוָהַלְך ָיָׁשר ְּכמֹו 
ֶׁשֲעָׂשָאהּו ָהֱאֹלִקים, ּוָפַרק ֵמַעל ַצָּוארֹו ֹעל ִחְּׁשבֹונֹות ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ְּבֵני ָהָאָדם, 
ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵּדׁש ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ְוָהָיה ה’ ֶחְלקֹו ְ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, 
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ָלָּמה ֵיׁש ַאְבֵרִכים ֻמְדָאִגים? 



ַּפְרָנַסת ַּתְלִמיֵדי ֲחָנִמית

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

ֵּכן ִיֵּתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּפְרָנָסה ְלִמי ֶׁשְּמַנֵּדד ֵׁשָנה ֵמֵעיָניו ִּבְׁשִביל ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה.

ְּבִמִּלית ֲאֵחרֹות ֵיׁש ְלָך ְׁשֵּתי ְּבֵררֹות, אֹו ִלְהיֹות ֵער ָּכל ַהַּלְיָלה ִלְמֹּכר ְמָניֹות, ַלֲעׂשֹות 
ִמְׁשָמרֹות ְּכפּולֹות ְלַחֵּפׂש ּוְלַׁשְעֵּבד ֶאת ַעְצְמָך ּוְלַנּסֹות ְלִהְתַּפְרֵנס, אֹו ָלֶׁשֶבת ִלְלֹמד ָּכל 
ַהַּלְיָלה ֵואֹלִקים ְיַׁשֵּלם ְלָך. ַהְּׁשֵאָלה ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין אֹו ֹלא. ַהְּׁשֵאָלה ִאם ַאָּתה ַמֲאִמין 
ֶׁשֵּיׁש ֱ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 ַּבּתֹוָרה, ִמָּמה ַאָּתה ּדֹוֵאג, ֶׁשֹּלא 

ִּתְהֶיה ְלָך ַּפְרָנָסה ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ּתֹוָרה? 



מֹוִציא ֵׁשת ָרע

ְוָאָדת ֶׁשחֹוֵׁשב ָּכָכה אֹו אֹוֵמר ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשהּוא ַאְבֵרְך ֵאין לֹו ֶּכֶסף, ִ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 
ְמַפְרֶנֶסת אֹוִתי”, אֹוֵמר ָהאֹור  ִלי, ֹלא  ִיְׂשָרֵאל, ְואֹוֵמר: “ַהּתֹוָרה ֹלא ּדֹוֶאֶגת  - ּתֹוַרת 
ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ָאָדם ָּכֶזה ֵאין לֹו ַּכָּפָרה ַרק ִאם הּוא ַיְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו ַּבּתֹוָרה ִּבְבִחיַנת 

"ֹלא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו" )שם פסוק יט(. 

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

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

ַּפְרָנַסת ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִהיא ְסתּוָמה ְוֹלא  ַּבּתֹוָרה ַחי ּוִמְתַּפְרֵנס? ָּפָרָׁשה זֹו ְסתּוָמה, 
ִ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. 

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

ַּגם ַלֲעֹמד ּבֹו.



”ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִקית”

ֵמה’  ְנבּוָאה  ְמַקֵּבל  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ֶׁשָהָיה  ָהַאֲחרֹון  ַהָּנִביא  ָהָיה  ַמְלָאִכי  ַהָּנִביא 
לֹוַמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא ָּבא ְואֹוֵמר ִמְׁשָּפט ַמְבִהיל: “ָחְזקּו ָעַלי ִּדְבֵריֶכם ָאַמר ַהֵּׁשם” 
ָמה  ָעַלי.  ְמַלְכְלִכים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  ְואֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבא  יג(  ג,  )מלאכי 

אֹוְמִרים ַעם ִיְׂשָרֵאל? “ַוֲאַמְרֶּתם ַמה ִּנְדַּבְרנּו ָעֶליָך” - ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ָּבטּוַח? 
ֲאַנְחנּו ִלְכַלְכנּו ָעֶליָך? ָמה ְּכָבר ָאַמְרנּו... 

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

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

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

ֵלב ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח ְלָך ְמֻזָּמִנים ְּבִלי ֶׁשְּתַבֵּקׁש... 

ֲאִני  ִמְסֵּכן,  ‘ֲאִני  ּוְמֻמְרָמר:  ְוהּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה  ֶזה  ְלָכל  ֵלב  ָהָאָדם ֹלא ָׂשם  ִלְפָעִמית 
ַ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!. 

ָ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 ֶׁשְּלָך ֶׁשַאָּתה ָזִכיָת ִלְהיֹות יֹוֵׁשב 
ַהֶּמִׁשי  ֲעִניַבת  ֶׁשַרק  רֹוֶאה  ְוַאָּתה  ֲעִׁשיִרים,  ֲאָנִׁשים  ְּכֶׁשַּמִּגיִעים  ָלָּמה  ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוֵסק 
ֶׁ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?

ּוְבתֹוְך ַהֵּלב ִמְתחֹוֶלֶלת ְסָעָרה ְּבִפּקּוד ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשאֹוֵמר ְלָך: “ִּתְרֶאה ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה, 
ַהִּמְכָנַסִים ָהֵאֶּלה ָראּו ָיִמים ָיִפים יֹוֵתר, ַהַּנֲעַלִים ֶׁשְּלָך ִהְתַקֵּים ָּבֶהם 'ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת 
ִּפיֶהם’, ַהְּגִביִרים ָהֵאֶּלה ָהֲעִׁשיִרים ְיכֹוִלים ִּבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור ְלַסֵּדר ְלָך ֶאת ָּכל ַהַחִּיים, 
ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ַּבּכֹוֵלל?” ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהֵּיֶצר ָהָרע. ַהַּמְחָׁשבֹות ְוַהִּדּבּוִרים ָהֵאֶּלה אֹוֵמר 
ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי, ֵהם ִּבְבִחיַנת "ָׁשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִקים ּוַמה ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו", אּוַלי 
ִאם ָהִיינּו עֹוִׂשים ַּבְגרּות ְוָכל ִמיֵני ַהְׂשָּכלֹות ׁשֹונֹות, ֹּתַאר A ֹּתַאר B ֹּתַאר MA אֹוִתּיֹות 
ְּבֵהָמה, ָהָיה ָלנּו יֹוֵתר טֹוב ַּכְלָּכִלית, ָהִיינּו ַמִּגיִעים ְלֹפה ִ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 ִלְבֹּדק ֶאת ַהּתֹוָרה 
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ַאֲחֵרי  ֲאָבל  ָקָצר  ְּבִנָּסיֹון  ַאָּתה  ֶׁשָּכֶרַגע  ִיָּתֵכן  ְמַפְרֶנֶסת אֹותֹו.  ַהּתֹוָרה ֹלא  ָלָּמה  ֶׁשּלֹו, 
ֶׁשַּתֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְפַּתח ְלָך ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, “ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים ִּבְתבּוָנה” 

ְוֻיְׁשַּפע ָעֶליָך ֶׁשַפע ָּגדֹול ַעד ְמֹאד.



ַהְנָהגֹות ה’ ַּבַּפְרָנָסה

ָ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, ּוְכמֹו ֶׁשָאֵכן ָהָיה. ִמֵּדי ַּפַעם ָהָיה ַמִּגיַע 

ָהַרב ז’ֹוְלִטי ִלְמֹסר ִׂשיחֹות ִּביִׁשיַבת קֹול ּתֹוָרה, ָלַאְבֵרִכים ּוְבֵני ַהְיִׁשיבֹות. 

ּדֹוֵאג  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְוֵאיְך  ַאְבֵרְך  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ַעל  ִאָּתם  ִּדֵּבר  הּוא  ֶאָחד  יֹות 
ִלְבֵני ַהּתֹוָרה. הּוא ִסֵּפר ָלֶהם ַּכָּמה ִסּפּוִרים ֵמַהַחִּיים. ֻּכָּלם ִהְתַחְּזקּו. ְלֶפַתע ָקם ֶאָחד 
ִלי  ֵיׁש  ֲאָבל  ְוָיֶפה,  טֹוב  ְוַהֹּכל  ָיִפים  ַהִּסּפּוִרים  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  לֹו:  ְוָאַמר  ֵמָהַאְבֵרִכים 
ִאּתֹו  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ִהְתַחְלִּתי  ְמֻיָחד,  ֶחְברּוָתא  ִלי  ָהָיה  ַעְכָׁשו”.  ֶׁשָהָיה  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשִביְלָך 
ִלְפֵני 20 ָׁשָנה ְוֹלא ִהְפַסְקנּו, ִהְתַמְדנּו ְּבַיַחד ְוִהְתַעִּלינּו. ִלְפֵני ָׁשָנה הּוא ָיָצא ַלֲעׂשֹות 
ְלֵביתֹו, ִהְׁשִקיַע ְקָצת ְּבִביְזֶנס ְותֹוְך ָׁשָנה הּוא ִנְהָיה ִ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: “ּבֹא ָּתִבין ֶמה ָהָיה ָּכאן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ְלָכל 
ָאָדם ְזַמִּנים ֶׁשהּוא ָּדחּוק ּוְזַמִּנים ֶׁשהּוא ַמְרִויַח ָּבֶהם, ֵאין ָאָדם ֶׁשהּוא ָּתִמיד ָעִׁשיר. ְוַגם 
ַלַּצד ַהֵּׁשִני, ַּגם ֶהָעִני ְּביֹוֵתר זֹוֶכה ִמֵּדי ַּפַעם ְלַמְּתַנת ָׁשַמִים ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשאֹוֵהב 
ֶאת ָהָאָדם ּוִבְמֻיָחד ִאם הּוא ֶּבן ּתֹוָרה ְוַאְבֵרְך, הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהְּכָסִפים ֶׁשֲאמּוִרים ָלֹבא 
ֵאָליו ְלָמַתי ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ָצִריְך. ִּבְתִחַּלת ַהַחִּיים ַמְסִּפיק 500 ּדֹוָלר ְלֹחֶדׁש ִלְחיֹות, ֲאָבל 
ְּכָבר  ְוֵיׁש  ְּגֵדלֹות  הֹוָצאֹות  ַהֵּׁשם,  ָּברּוְך  ְיָלִדים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ְּגֵדָלה,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכְך  ַאַחר 
הֹוָצאֹות ֶׁשל ְיִׁשיבֹות, ֵסִמיָנִרים, ֲחֻתּנֹות, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ַלְּזַמן 
ַהֶּזה ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ָזקּוק לֹו. ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַאְבֵרְך ִעם 12 ְיָלִדים ְוהּוא ַמְצִליַח ְלַחֵּתן ֶאת 
ֻּכָּלם, ֵאיְך? ַאָּתה ֹלא ֵמִבין. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ַעְכָׁשו ֶזה ַהְּזַמן ָלֵתת לֹו. ּוַמה 
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ָלֵתת  ַלָּׂשָטן ְרׁשּות  ֵיׁש  ַלֲעֹבד?  ְויֹוֵצא  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ָּבֶרֶׁשת  ִנְתָּפס  ְּכֶׁשַאְבֵרְך  ּקֹוֶרה 
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. 



ׁשֹוֵחט ַחָּיב ִמּׁשּות ָמה?

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

ּכֹוְתִבים ַהּתֹוָספֹות )דיבור המתחיל שוחט( ׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא. 

ִמיהּו ַהּׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא?

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

ְוׁשֹוֲחטֹו. 
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ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּנָּסיֹון  ְוֶזה  ֵמַהָּפָרָׁשה,  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ָהַרְעיֹונֹות  ַאַחד  ֶזהּו 
ב  פרק  )אבות  ַחִּיים  ַמְרֶּבה  ּתֹוָרה  ּוַמְרֶּבה  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמּה  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְלִהָּׁשֵאר 

משנה ז(. 

ַהּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ְוָכל  ְוַהְצָלָחה,  ְלֶׁשַפע  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָרצֹון  ְיִהי 
ַוֲעֵמֶליָה ְותֹוְמֵכי ַהּתֹוָרה ִיְזּכּו ְלַפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו 
ַהִּלּמּוד ִמַּבֲעֵלי ַהַחִּיית

ִמי ָהָיה ִיְתרֹו?

ְּבָפָרָׁשֵתנּו רֹוִאים ָּדָבר ֻמְפָלא ְוִעָּקִרי. ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ִנְקֵראת ַעל ְׁ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 ֹמֶׁשה. ְוֹלא ַרק, ֶאָּלא ַּגם ָּבא ּוְמַיֵעץ ָּכל ִמיֵני ֵעצֹות, 
ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ְּכמֹו ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת )שמות יח, יג והלאה(. 

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

אֹוְמִרים ְלָך: “ַּתֲעֹצר, ְּתַקֵּצר”. 

ַּגת ְּבנֹו ְׁשֹלמֹה ַ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. 



ַעד ַּכָּמה ַהּגֹוָזלֹות ְמַדִּדית? 

ַהַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ֵמַהְנָהַגת  ִלְלֹמד  ֶׁשֶאְפָׁשר  מּוָסר  ְקָצת  ִנְלַמד  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ַהּיֹות 
ּ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.

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

ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ַחְכֵמי  ֶאת  ָׁשַאל  ִיְרְמָיה,  ַרִּבי   – ָהָאמֹוָרִאים  ֶׁשַאַחד  ַהְּגָמָרא  ּוְמַסֶּפֶרת 
ָ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 
ֶזה  ַהָּקדֹוׁש,  ֵמַרִׁש”י  ֵמָהַרְמָּב”ם,  ֵמֲחַז”ל,  יֹוְדִעים  ְויֹוֵתר  ְמִביִנים  ְויֹוֵתר  ֲחָכִמים  יֹוֵתר 

נֹוֵבַע ֵמַהַּגֲאָוה ַהְּסרּוָחה ֶׁשָּלֶהם. 



מּוָסר ֵמַהּיֹוִנית

ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  מּוָסר  ַּכָּמה  ַהּמּוָסר,  ְּבֶדֶרְך  עֹוד  ְלָבֵאר  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי 
ְוהּוא  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך  ַּפְרָנָסה  לֹו  ֵיׁש  ַהּיֹום,  ֶּלֱאֹכל  ַמה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם  ֵיׁש  ִמּיֹוִנים.  ִלְלֹמד 
ּגֹוֵמר ֶאת ַהֹחֶדׁש, ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו: “ַאָּתה ָׂשֵבַע?”, “ֵּכן, ָאַכְלִּתי ַעְכָׁשו”. ָלָמה ַאָּתה 
ּדֹוֵאג ַמה ִּ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. ֵאין לֹו ְזַמן ִלְנׁשֹם, ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף ג ע"א(, ֶׁשַּבִּמְׁשֶמֶרת 
ָ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 
נֹוֲעדּו  ַהַחּיֹות  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה,  ְּבִחיר  ָהָאָדם,  ְוַאָּתה  ַאָּמה,  ֲחִמִּׁשים  ַאֲחֵרי  ֹאֶכל  ְלַחֵּפׂש 

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

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



ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

ֵיׁש ָּדָבר נֹוָסף ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמָּפָרַׁשת ִיְתרֹו. ִיְתרֹו ַמִּגיַע ּוֹמֶׁשה ְמַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל 
ַהִּנִּסים ֶׁשָעְברּו )שמות יח, ח(, "ַוֹּיאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך 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 שם בפירוש רש"י ותולדות יצחק קארו ובספורנו(, ֵמַהָּדָבר ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, ַּבַּדּקּות ַהְמֻיֶחֶדת 

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



ַנַהג ַהּמֹוִנית ָהֲעָרִבי ְוַהֲחֵרִדית

ְוַיִּגידּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט  ָהַרִּבים, ֶׁשֵהם ָיבֹואּו  ְלַזּכֹות ֶאת  ְלַהְקִּפיד  ְצִריִכים  ַּכָּמה ֲאַנְחנּו 
ַהֶּזה "ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל ָהֱאֹלִקים" - ֶזה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ֵמֵאין ָּכֹמהּו. ַהּיֹום ָיָצא 
ֲעָרִבי, ֶזה ַמה  ַנַהג מֹוִנית  ָעִליִתי ִעם  ְלֵאיזֹו ְּדָרָׁשה ָּברּוְך ה’, ּוַבֶּדֶרְך ָחזֹור  ִלְנֹסַע  ִלי 

ֶּׁשִהִּגיַע, ֶזה יֹוֵתר ֹנַח ִלְפָעִמים ִּכי ֹלא ָצִריְך ְלַנּסֹות ְלַהְחִזיר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה ַּבֶּדֶרְך... 

ָאַמְרִּתי לֹו “ֵיׁש ְלָך ֵאיֶזה ִסּפּור ְלַסֵּפר?” הּוא ָאַמר ִלי: “ִּתְרֶאה, ַּכָּמה ְּפָעִמים ָהיּו ֶאְצִלי 
ַּבחּוִרים ִחּלֹוִנים, ֹלא ָּכמֹוָך, ָהִייִתי ִאָּתם ֵׁשׁש ָׁשעֹות ְּבתֹור ֶנָהג, נֹוֵסַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. 
ַּבּמֹוִנית  ַאַחת  ַּבחּוָרה  ִהְׁשִאירּו  ַמֶּׁשהּו,  ְלָהִביא  ָלֶלֶכת  ַּדּקֹות  ְלַכָּמה  ַלֲעֹצר  ִּבְקׁשּו  ֵהם 
ְוָהְלכּו, ַוֲאַנְחנּו ְמַחִּכים ְמַחִּכים, ְוֵהם ֹלא חֹוְזִרים”. ַהַּבחּוָרה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ָּבֶרֶכב ָאְמָרה: 
“ֲאִני ֵאֵלְך ִלְראֹות ֵאיֹפה ֵהם”, ְוַנַהג ַהּמֹוִנית ֵמַהִּנָּסיֹון ַהַּמר ֶׁשּלֹו ֵהִבין ֶׁשֵהם ָּבְרחּו, הּוא 
ֹלא ִהְסִּכים ָלּה ָלֶלֶכת: “ְּתַׁשְּלִמי ְוֵתְלִכי”, ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְצֹעק ָעָליו, ָמה ַאָּתה ּתֹוֵפס 
אֹוִתי, ִהיא ִהְתַקְּׁשָרה ַלִּמְׁשָטָרה ְוֶהֱעִליָלה ָעָליו ֲעִלילֹות. ִמָּיד ִהִּגיָעה ַהִּמְׁשָטָרה ְוָעְצָרה 
ֶאת ְׁשֵניֶהם, ָלְקחּו אֹותֹו ְלעֹוד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ְּבַמֲעָצר. ָחְקרּו אֹותֹו, הּוא ִסֵּפר ַהֹּכל ַלָּקִצין 
ְוִנְסֹּגר ֶאת ַהִּתיק, ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות!”. ְוָאז  ָׁשם. ָאַמר לֹו ַהָּקִצין: “ְּתַוֵּתר ַעל ַהְּנִסיָעה 
הּוא ָאַמר ִלי ִמְׁשָּפט, ַהֶּנָהג ָהֲעָרִבי ַהֶּזה: “ֶאְצְלֶכם ַהָּדִתִּיים ַחְמּדּוִליָלא ]ָּברּוְך ה’[ ֵאין 



ַהִּלּמּוד ִמַּבֲעֵלי ַהַחִּיית

170

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִאם ַיֲעֶלה ֶאְצִלי ָּבחּור ֲחֵרִדי ְואֹוֵמר ִלי: “ַחֵּכה ִלי ָׁשָעה ְׁשָעַתִים”, 
ֲאִני ְמַחֶּכה לֹו, ַמֲאִמין. ֲאָבל ִאם ִחּלֹוִני ַיִּגיד ִלי ְּתַחֶּכה ִלי ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ֲאִני ֹלא ְמַחֶּכה, 
ַרק ִאם ְיַׁשֵּלם ִלי ֵמֹראׁש. ַאֶּתם ַהֲחֵרִדים ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאֶּתם ַמִּגיִעים ַמְבִריִחים ֶאת ַהֶּפַׁשע 
ְוָהֲעַבְרָינּות”. ָאַמְרִּתי לֹו: “ַאל ִּתְדַאג, עֹוד ְמַעט ֻּכָּלם ִיְהיּו ָּדִתִּיים, ְּבֶעְזַרת ה’”. ֶאת 
ֶזה אֹוֵמר ֶנָהג ֲעָרִבי, ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ִיְתרֹו: “ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה’ ִמָּכל ָהֱאֹלִקים” - 
רֹוִאים ֶׁשַהִחּנּוְך ַהֲחֵרִדי ַמְצִליַח, ַהִחּנּוְך ַהְּיהּוִדי ָהֲאִמִּתי ָהאֹוֶתְנִטי ַמְצִליַח. ַּכָּמה ֶׁשִּנּסּו 
ַלֲעֹקר ּוְלַהִּגיד "ְּכָכל ַהּגֹוִים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל” )עיין יחזקאל כה, ח(, ֶׁשִּיְהיּו ֲחָכִמים ְּכמֹו ַהּגֹוִים, 
ִעם ִהְתַנֲהגּות ּגֹוִיית, ֶׁשִּיְהיּו ְמֻתְרָּבִתים ּוְנאֹוִרים ּוַמְׂשִּכיִלים, ְּבֹפַעל ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֵאיֹפה 
ָמקֹום  ְּבָכל  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּתְפִקיד  ְוַהְמֻׁשָּבִחים.  ַהּטֹוִבים  ַהֵּפרֹות  ִנְמָצִאים 
ֶׁשֵאָליו הּוא הֹוֵלְך, ְלַהְגִּדיל ֶאת ֵׁשם ה’, ֶׁשַּיִּגידּו ֻּכָּלם "ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל 

ָהֱאֹלִקים”.



ַהֶהְבֵּדל ֵּביי ֶמֶלְך ְלֶנֶלב

אֹוְכִלים,  ְׁשֵניֶהם  ְלֶמֶלְך?  ֶּכֶלב  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָמה  ּכֹוֶתֶבת,  ע”א(  כד  דף  )נדרים  ַהְּגָמָרא 
ְלׁשּום  הֹוְלִכים  ֹלא  ְׁשֵניֶהם  ׁשֹוְמִרים,  ַהְּזַמן  ָּכל  ְׁשֵניֶהם  ַעל  ְוֶנֱהִנים,  ׁשֹוִתים  ְׁשֵניֶהם 
ָ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 ֶמֶלְך ַמֲהֶנה ֲאֵחִרים. ָּכל 
ָאָדם ָצִריְך ַלְחֹׁשב ַּ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 
ֵאָליו.  ָלַקַחת אֹוָתם  יּוַכל  ְּכֵדי ֶׁשהּוא  ָקלֹוְריֹות,  ְלָך  ַּבּגּוף. הּוא סֹוֵפר  ְלַהְכִניס  ָצִריְך 
ֵאיֶזה ָּדָבר ֶזה? “ֲעֹזב אֹוִתי ְלַנְפִׁשי, ַאָּתה ָאַכְלָּת ֶאת ַהָּמָנה ֶׁשְּלָך ַמְסִּפיק”. ִמְתַקֵּים ּבֹו 
ַ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, 
ְלָך?  ַיִּגיד  הּוא  ָמה  ֵהִביא,  ֶׁשהּוא  ַהָּצֳהַרִים  ֵמֲארּוַחת  ִלְטעֹם  ִמֶּמּנּו  ְּתַבֵּקׁש  ַאַחת  ַּפַעם 
“ַאָּתה ֹ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 
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ִלְבָעֶליָה הּוא  ְמַסֶּפֶקת  ֶׁשֵאיָנּה  ֵמֲארּוָחה  ִמי ֶׁשאֹוֵכל  יֹוֵדַע  ְּדָרָׁשה מּוָסִרית, “ַאָּתה  ְלָך 
ַּ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? 

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

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



ַאל ְּתַחּכּו, ַּתְתִחילּו!

ֶ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. 

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

דף יז ע”א(.



ִחּנּוְך ְיָלִדית

ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ַלָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו? ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַּבָּפָרָׁשה, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָלַקח ַּבֲחָזָרה ֶאת 
ִצֹּפָרה ִאְׁשּתֹו, “ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֶאת ִצֹּפָרה ֵאֶׁשת ֹמֶׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה” )שמות יח, 
ב(. ִיְתרֹו ָלַקח ֶאת ִצֹּפָרה ֶׁשָהְיָתה ִּבּתֹו ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה ִמֹּמֶׁשה ְוהּוא ָּבא ִאָּתּה ֶאל ֹמֶׁשה. 
“ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה” אֹוֵמר ַרִׁש”י ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִמְדָין “ֵלְך ֻׁשב ִמְצָרִים” 
ּוְמַסְּפִרים  כ(,  פסוק  )שם  ַאֲהרֹן  ִעם  ְוִנְפָּגׁש  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  לֹוֵקַח  ּוֹמֶׁשה  יט(,  ד,  )שמות 

ֲחַז”ל )מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א(, ֶׁשַאֲהרֹן ָׁשַאל אֹותֹו: “ִמי ֵהם 
ָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים  “ַעל  ַאֲהרֹן:  ָאַמר לֹו  ָּבַני”,  ּוְׁשֵני  ִאְׁשִּתי  “זֹו  ֹמֶׁשה:  ָאַמר לֹו  ַהָּללּו?” 
ִמְצָטֲעִרים ְוַאָּתה ָּבא ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהם?”, ֹמֶׁשה ִקֵּבל ֶאת ִּדְבֵרי ַאֲהֹרן ְוִׁשַּלח ַּבֲחָזָרה ֶאת 
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ִצֹּפָרה ִאְׁשּתֹו ִעם ָּבָניו ֶאל ֵּבית ַהַּסָּבא ִיְתרֹו. 

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

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

ָהיּו ָּכאן ְּבִמְצַרִים, הּוא ָהָיה ִמְזָּדֵרז יֹוֵתר ְלהֹוִציא אֹוָתנּו”. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה 
ַהֹּתֶפת  ְלתֹוְך  ִויָלַדי  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ֶאַּקח  ֲאִני  ָאַמר:  ָלֵכן  ֶׁשְּיַדְּברּו,  ָרָצה  ַהֵּׁשם, ֹלא  ִחּלּול 

ַהִּמְצִרית, ַרק ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִחּלּול ַהֵּׁשם. 

ִאת ֵּכן ָלָמה ַאֲהרֹן ֹלא ִקֵּבל ֶאת ַהְּטָעָנה ַהּזֹו?

ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ֶׁשָאַמר ַאֲהרֹן ְלֹמֶׁשה: “ַאָּתה מֹוִליְך אֹוָתם ְלִמְצַרִים, ֶזה ֶעְרַות ָהָאֶרץ 
)עיין אלשיך פרשת מקץ פרק מא דיבור המתחיל "ועתה ירא"(, 49 ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה )עיין חומת אנך 

פרשת שמות אות יא(, ַעל ָהִראׁשֹוִנים ֲאַנְחנּו ִמְצָטֲעִרים - ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְוָנְפלּו ָׁשם, 

ָּבא  ְוַאָּתה  ט(,  פסוק  כג  פרק  דבריפ  פירש"י  )עיין  ַההֹוְרגֹו  ִמן  יֹוֵתר  ַהַּמֲחִטיאֹו  ָּגדֹול  ֲהֵרי 
ְלהֹוִסיף ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשְּלָך ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַקְלֵקל?”. ּוֹמֶׁשה ִקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים, ֶׁשֵּכן ִעם 
ָּכל ַהַּמְחָׁשָבה ְוָהָרצֹון ַהּטֹוב ֶׁ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... ֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו ֹלא ִאְכַּפת לֹו ִמָּכל ֶזה. ִאם ֶזה ַמה ֶּׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות עֹוִׂשים, ְוֹלא ִמְתַיֲחִסים ְל'ַרֲעֵׁשי 

ֶרַקע’ ֶׁשל ַהְמַדְּבִרים ְלִמיֵניֶהם. 



ֶמֶלְך – ֵאיי ָעָליו ֶאָּלא ה’ ֱאֹלָקיו

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

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

ְלַצֲעֵרנּו זֹו ַאַחת ַהְּקָללֹות ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )סוטה דף מט ע”ב( ֶׁשִּתְהֶיה ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון: ְּפֵני 
ַהּדֹור ִּכְפֵני ַהֶּכֶלב, ּוֵבֵאר ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ַזַצ”ל )עיקבתא דמשיחא פרק 
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הרועים אות יג( ַהֶּכֶלב ָּכל ַהְּזַמן ִמְסַּתֵּכל ָאחֹוָרה, ְלֵהיָכן ֲאדֹונֹו הֹוֵלְך, ָּכָכה ַּגם ַהּיֹום ֵיׁש 

ַהְרֵּבה 'ַמְנִהיִגים’ ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָּכל ַהְּזַמן ְלֵהיָכן רּוַח ָהָעם נֹוָטה ְוהֹוֶלֶכת ְ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 ַּיִּגידּו? ֲאָבל ֶּכֶלב ֵּכן חֹוֵׁשב. ֶּכֶלב ָּכל ַהְּזַמן רֹוֶצה ֵלָהנֹות, 
הּוא חֹוֵׁשׁש ֶׁשִּתָּפַגע לֹו ַהֲהָנָאה ָהַעְכָׁשִוית ִאם הּוא ְיַעְצֵּבן ֶאת נֹוְתֵני ַהֲהָנָאה. ְלַצֲעֵרנּו 
ַהְּקִהָּלה  ְוֹרב  ָׁשָנה,   20 ַּבְּקִהָּלה  ִנְמָצִאים  ֵהם  ַרָּבִנים,  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ְמַחְּלִלים ַׁשָּבת, ְוָהַרב ֹלא ֵמִעיר ָלֶהם ְּכלּום... ַּגם ‘ָהַרב’ ַהֶּזה ִמְתַנֵהג ְּכמֹו ֶּכֶלב, הּוא 
ְמַפֵחד ֶׁשְּכָבר ֹלא ָיִביאּו לֹו ֲחִתיכֹות ָּבָׂשר, ֹלא ְיַלְּטפּו אֹותֹו, ֹלא ִיְקחּו אֹותֹו ְלִטּיּוִלים - 

ֶזה ֶּכֶלב! ֶׁשְּמַחֵּפׂש ַרק ֵלָהנֹות ְוֹלא ְלַהּנֹות ֲאֵחִרים - ֹלא ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים. 



ַמאי ַמְלֵני? ַרָּבָני!

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

ֵמַעל ַהֹּכל! 

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

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלֶמֶלְך ְסדֹם, “ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל” )בראשית יד, כג( – ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 
ְּכלּום. ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ָלְרָׁשִעים, ּוֵבין ֶמֶלְך ְלֶכֶלב.



ַאל ִּתְגנֹב ְקֵרִדיט

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

ַרֵּבנּו ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש לֹוַמר, ַהֹּכל ֶזה ִיְתרֹו.

ֶזה ַרק ַמְרֶאה ָלנּו ַּכָּמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ִמִּמָּדתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ַּ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 "ֹמֶׁשה”, 
ִאם ַאָּתה ַּתְלִמיד ָחָכם ֲאִמִּתי, ַאל ִּתְגֹנב ְקֵרִדיט ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ַּגם ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם 

ְּבַגְׁשִמּיּות.

ָאַמר ַּפַעם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ַקְנֶיְבְסִקי ַהְּסַטייֶּפֶלר ַזַצ”ל: “ַּבַהְתָחָלה 
ָרִגיל”.  ַּגָּנב  ִיְהֶיה  ּוַבּסֹוף  ִחּדּוִׁשים,  ִסְפֵרי  ּגֹוֵנב  ָהָאָדם  ָּכְך  ַאַחר  ִחּדּוִׁשים,  ּגֹוֵנב  ָאָדם 
זוטרתא לקח שמות פרשת  )עיין בפסיקתא  ָחמּור  ֲהִכי  ֶזה ֹלא  ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה  ֶׁשְּגֵנַבת  ֲאִפּלּו 
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 ִיְגֹנב ֶ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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ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטית
ְזִהירּות, ַעֵּמי ָהָאֶרץ!

ַהּקֹוִצית ְוַהָּגִדיׁש

ּוִמְׁשָּפִטים  ֻחִּקים  ַהְרֵּבה   - א(  כא,  )שמות  ִלְפֵניֶהם”  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  “ְוֵאֶּלה 
ִנְלָמִדים ֵמַהָּפָרָׁשה ַהּזֹאת, ֵמֶהם ַמֶּסְכּתֹות ְׁשֵלמֹות, ָּכל ֵסֶדר ְנִזיִקין, ָּבָבא ְמִציָעא, ָּבָבא 
ָּבְתָרא, ַסְנֶהְדִרין ְועֹוד. ִמָּכל ָּפסּוק ַּבּתֹוָרה ֵיׁש ֲהמֹון ִּדיִנים, ֶׁשּיֹוְצִאים ַעל ִּפי ְּדָרׁשֹות 

ֲחַז”ל ֶׁשִחְּדׁשּו ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות. ָּבַחְרנּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלַדֵּבר ַעל ָּפסּוק ֶאָחד ַּבָּפָרָׁשה.

אֹוֵמר ַהָּכתּוב: “ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה ַׁשֵּלם 
ֶּבָחֵצר,  ַמְנַּגל  ָעָׂשה  ָאָדם  ַהָּפׁשּוט:  ַהְּפָׁשט  )שמות כב, ה(,  ַהְּבֵעָרה”  ֶאת  ַהַּמְבִער  ְיַׁשֵּלם 
ֶאת  ִלְׂשרֹף  ְוִהְתִחיָלה  ָּבֲעָרה  ָהֵאׁש  ִהְתַנְפֵנף.  ְוַהַּמְנַּגל  ַלַּבִית  ֶרַגע  ִנְכַנס  ִנְפֵנף.  ִנְפֵנף 
ֶהָחֵצר ֶׁשּלֹו, ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים ְוִנְׂשַרף לֹו ַהָּגִדיׁש, ַהָּקָמה, ַהָּׂשֶדה, ֶזה ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהַּמְנַּגל 

ָצִריְך ְלַׁשֵּלם. 

ָאַמר  )בבא קמא דף ס ע”א(,  ַּבְּגָמָרא  ֲחַז”ל  ְוָדְרׁשּו  ַהֶּזה,  ַהָּפסּוק  ַעל  ְּדָרׁש  ַּגם  ֵיׁש  ַאְך 
ַרִּבי יֹוָנָתן: ֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשָהְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם - ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ֶׁשעֹוִׂשים ֲעֵברֹות ַמִּגיעֹות ַהָּצרֹות. ְוֵאיָנּה ַמְתֶחֶלת ֶאָּלא ֵמַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי ֵתֵצא 
 – ֹקִצים  ּוָמְצָאה  ַהִּפּגּוִעים,  ַהָּצרֹות,  ַהִּיּסּוִרים,  ַהַּמֲחלֹות,  ַהֻּפְרָענּות,  זֹו  ֵאׁש   – ֵאׁש" 
ַמְתֶחֶלת  ְוֹלא  ְמצּוִיים!  ֶׁשַהּקֹוִצים  ִּבְזַמן  יֹוֵצאת?  ֵאׁש  ֵאיָמַתי  ָהְרָׁשִעים.  ֵאּלּו  קֹוִצים 
ֶאָּלא ִמן ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש”. ַמה ֶּזה ֶנֱאַכל? ֶׁשַהָּגִדיׁש, ֵהם ַהַּצִּדיִקים, 

ְּכָבר ֶנֶאְכלּו ְּתִחָּלה.



ָלָּמה ַהַּצִּדיִקית ֶנֱעָנִׁשית?

ְוִלְנאֹוָרה ָקֶׁשה: ָמה ַהַּצִּדיִקים ָעׂשּו, ָלָמה ֵהם ֶנֱעָנִׁשים ְועֹוד ַּבְּתִחָּלה ִלְפֵני ָהְרָׁשִעים?

ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא, ִאם ַאֶּתם ַצִּדיִקים ָלָמה ַאֶּתם ֹלא ְמַסְּלִקים ֶאת ָהִרְׁשעּות ִמן ָהעֹוָלם? 
“ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ” )תהילים קד, לה(, ַאֶּתם ַצִּדיִקים ָּכל ַהָּכבֹוד, ֲאָבל ָלָמה ַאֶּתם ֹלא 
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עֹוִׂשים ֶׁשִּיְהיּו עֹוד ַצִּדיִקים? ִּבְגַלל ֶזה ַהַּצִּדיִקים ִמְסַּתְּכִנים ְּבָמֶות, ְּבָצרֹות ּוְבִיּסּוִרים.



ַרִּבי ְמַפְרֵנס ַרק ַאְבֵרִנית

ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף ח ע”א(, ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ְמַחֵּבר ַהִּמְׁשָניֹות, ַהַּתָּנא 
ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ָהָיה אֹוֵמר ְּדָבִרים ֹלא ָּכל ָּכְך ּפֹוּפֹוָלִרִּיים, ּוִבְזַמּנֹו ָהָיה ָרָעב ָּגדֹול. ִמֵּכיָון 
ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ָּפַתח ֶאת אֹוָצרֹו ְוָאַמר: “ָּכל ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֲאִני ֲאַפְרֵנס אֹותֹו, 
ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ֶׁשֵּיֵלְך ַלֲעֹבד”. ֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה ַאָּתה לֹוֵמד, ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ְּגָמָרא, ֲהָלָכה, 
ַאָּגָדה, ְּתִהִּלים, ָּכל עֹוד ַאָּתה לֹוֵמד ֲאִני ְמַׁשֵּלם. ֲאָבל ִאם ַאָּתה ַעם ָהָאֶרץ, ֹלא לֹוֵמד 

ְּכלּום, ֵלְך ְּתַחֵּפׂש ֲעבֹוָדה! ֲאִני ֹלא נֹוֵתן ְלָך. 

ָּדַחק ַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם, הּוא ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ָּגאֹון ָעצּום, ְוִנְכַנס, ְוַרִּבי ְיהּוָדה 
ַהָּנִׂשיא ֹלא ִהִּכיר אֹותֹו. ָאַמר לֹו: “ַרִּבי, ַּפְרְנֵסִני”. ָאַמר לֹו: “ְּבִני, ָקִריָת? ָׁשִניָת? ָלַמְדָּת 
ּתֹוָרה?” ָאַמר לֹו: “ֹלא!”. ָאַמר לֹו: “ִאם ֵּכן ַּבָּמה ֲאַפְרֵנס אֹוְתָך? ְּבֵאיזֹו ְזכּות?” ָאַמר 
לֹו ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם: “ַּפְרְנֵסִני ַּכֶּכֶלב ְוָכעֹוֵרב” - ְּכמֹו ֶׁשּזֹוְרִקים ֲעָצמֹות ַלֶּכֶלב, 
ְׁשֵאִרּיֹות ָלעֹוֵרב, ָּכָכה ַּגם ְּתַפְרֵנס אֹוִתי ְּכמֹו ַּבַעל ַחִּיים. ִקֵּבל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא ֶאת 
ַהְּדָבִרים ּוִפְרֵנס אֹותֹו. ַאֲחֵרי ֶׁשָּיָצא, ִהְתִחיל ַרִּבי ְלִהְצַטֵער ְוָאַמר: “ֶמה ָעִׂשיִתי? אֹוי 
ִלי ֶׁשָּנַתִּתי ִּפִּתי ְלַעם ָהָאֶרץ” – ַמה ֶּזה ֶּבן ָאָדם ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבֵאיזֹו ְזכּות הּוא ַחי, 
ִּבְׁשִביל ָמה ְלהֹוִריד ֵמַהַּמְׂשֹּכֶרת ֶׁשל ָהַאְבֵרִכים ְוָלֵתת לֹו?. ְוָכְך ִהְצַטֵער ְוִהְתָחֵרט. ַעד 
ֶׁשִהִּגיַע ְּבנֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר ַרִּבי ְוָאַמר לֹו: “ַאָּבא, ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֶזה ֶׁשָהָיה ֶאְצְלָך? ֶזה 
ַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם – ַּתְלִמיְדָך, ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ַעְצמֹו ְקָצת ִּכי ֹלא ָרָצה ֵלָהנֹות ִמְּכבֹוד 
ּתֹוָרה ִמָּיָמיו”. ִמָּיד ָׁשַלח ַרִּבי ְׁשִליִחים ְלַחֵּפׂש אֹותֹו, ָּבְדקּו ְוָאֵכן ֶזה ָהָיה הּוא. ַאֲחֵרי 
ֶׁשָרָאה ַרִּבי ָּכָכה, ָאַמר: “ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה? ֲאִני ַמְפִסיד ְּבָכְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְיָקִרים ֶׁשֹּלא 
ֵּביתֹו  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ַרִּבי  ָּפַתח  ִמָּיד  ָּבָרָעב”.  ָימּותּו  ְוֵהם  ַהּתֹוָרה,  ִמְּכבֹוד  ֵלָהנֹות  רֹוִצים 
ְוָאַמר: “ִיָּכְנסּו ַהֹּכל” - ֻּכָּלם ִיָּכְנסּו. ְוָכְך ַּגם אֹוָתם ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּצנּוִעים ֶׁשֹּלא 

ָרצּו ֵלָהנֹות ַּבֲעבּור ּתֹוָרָתם, ֹלא ַיְפִסידּו. 



ִמִּמי ַמִּגיָעה ַהֻּפְרָענּות?

ׁשֹוֶאֶלת ַהְּגָמָרא: ָלָּמה ַרִּבי ָעָׂשה ָּכְך ֶׁשֹּלא ָרָצה ָלֵתת ַּפְרָנָסה ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ? אֹוֶמֶרת 
ַהְּגָמָרא: ַרִּבי ְלַטְעֵמּה - ְלִׁשָּטתֹו, ֶׁשָאַמר: “ֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַעֵּמי ָהָאֶרץ” 
- ַאֶּתם ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵהֵבאֶתם ָלנּו ֶאת ָהָרָעב, ַהָּצרֹות, ָהֲאסֹונֹות, ֲאִני עֹוד ָצִריְך ְלַפְרֵנס 
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אֹוָתם? ֵלְך ַּתֲעֹבד! ַאָּתה ֵהֵבאָת ֶאת ָהָרָעב. 



ַהֲחזֹוי ִאיׁש ּוֶבי ּגּוְריֹוי

ְמֻסָּפר ֶׁשֶּבן ּגּוְריֹון ִנְפַּגׁש ִעם ַהֲחזֹון ִאיׁש ְוָאַמר לֹו: “ַאֶּתם ַהֲחֵרִדים ָּכל ַהּיֹום לֹוְמִדים 
ּוְסֶטְנֵּדִרים  ְּגָמרֹות  ִעם  ַהִּפּגּוִעים?  ֶאת  ָהֲעָרִבים,  ֶאת  ַיֲעֹצר  ִמי  ּתֹוָרה, ּתֹוָרה, ּתֹוָרה. 
ִּתָּלֲחמּו ִאָּתם?, ַאֶּתם ַחָּיִבים ֶאת ַצַה”ל”. ָאַמר לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש: “ְּכֶׁשּיֹוְצִרים ְּבָעָיה ָצִריְך 
ִלְפֹּתר אֹוָתּה, ֲאָבל ִאם ֻּכָּלם ֵיְׁשבּו ְוִיְלְמדּו ּתֹוָרה ֹלא ִּתְהֶיה ְּבָעָיה!” הּוא ָּפַתח לֹו ֶאת 
ַהַּתַנ”ְך – ֶאת אֹותֹו ַהַּתַנ”ְך ֶׁשֶהְרָאה ֶּבן ּגּוְריֹון ַעְצמֹו ְּבַהְצָהַרת ַּבְלפּור ְלהֹוִכיַח ֶׁשֵּיׁש ָלנּו 
ַטאּבּו ַעל ָהָאֶרץ – ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי: “ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ” )ויקרא 
כו, ו(. ָאַמר לֹו ַהֲחזֹון ִאיׁש: “ֶּבֱאֶמת, ְלִפי ַהַּמָּצב ֶׁשל ַהּיֹום ָצִריְך ָצָבא, ֵּכיָון ֶׁשַאֶּתם ֹלא 
ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֲאָבל ֶאת ַהָּצָבא ָצִריְך ִּבְגַלְלֶכם! ֹלא ִּבְגָלֵלנּו” )עיין בספר קשת 

גיבורים חלק ד עמוד 46(. 



ַהַּמס ְלֶנֶתר ַהֶּמֶלְך

ֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ַרִּבי: ֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: ֶזה 
ֹלא ְסַתם ִמְׁשָּפט ֶׁשל ַרִּבי, זֹו ֶּבֱאֶמת ַהְּמִציאּות. ּוְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף ח ע"א(, 
ִצָּוה  ִהְׁשַּתֵּגַע,  ַהֶּמֶלְך  ָאְמרּו לֹו:  ְמֹבָהִלים,  ֲאָנִׁשים  ְקבּוָצה ֶׁשל  ְלַרִּבי  ִהִּגיעּו  ֶאָחד  יֹום 

ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ָיִביאּו לֹו ַמס ְלֶכֶתר ָחָדׁש.

ְמכֹוִנית אֹו  ֶׁשַּמֲחִליִפים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ָחָדׁש.  ָאְפָנִתי  ֶּכֶתר  ֵאיֶזה  ָיָצא  ָּקָרה?  ַמה 
ִמְטָּבח ָּכל ָׁשָנה, הּוא ַמֲחִליף ֶּכֶתר ָּכל ָׁשָנה. ָאַמְרִּתי ַּפַעם: ָּתֵאר ְלָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ָהָיה ַמֲחִליף ֲאָנִׁשים ָּכל ָׁשָנה ְלַמֶּׁשהּו יֹוֵתר מֹוֶדְרִני... ַּכָּמה ָׁשִנים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַמְׁשִאיר אֹוְתָך ֹּפה? ָאז ָלָּמה ֶאת ַהְּמכֹוִנית ְוַהִּמְטָּבח ַאָּתה ַמֲחִליף ָּכל ָׁשָנה? ְוֵיׁש 
ָּכֵאֶּלה ַּגם ִאָּׁשה ַמֲחִליִפים ָּכל ָׁשָנה ה’ ְיַרֵחם. ָּכְך ָהָיה אֹותֹו ַהֶּמֶלְך, ִהִּגיַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ֵאין ַהִּצּבּור  ְּגֵזָרה ַעל ַהִּצּבּור,  ַהְּבָעָיה? עֹוִׂשים  ְוָצִריְך ֶּכֶתר ָחָדׁש, ָמה  ַלְּכָתִרים ֶׁשּלֹו 
ְלֶכֶתר.  לֹו  ֶׁשִּיְדֲאגּו  ְטֶבְרָיה  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ַעל  ַמס  רבה(,  ד"ה  ע"א  ס  דף  גיטין  )רשב"א  ָעִני 
ִהִּגיעּו ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ִלְפֵני ַרִּבי ְוָאְמרּו לֹו: “ִּבְטֶבְרָיה ֵיׁש ַּגם ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ְּבֵני ּתֹוָרה, 
ַאָּתה ָיכֹול ִלְכֹּתב ָלנּו ִמְכָּתב ֶׁשַּגם ָהַאְבֵרִכים ְיַׁשְּלמּו ֶאת ַהַּמס ַהֶּזה? ֲהֵרי ֶזה ַמס ַעל 
ֻּכָּלם”, ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי: “ַמה ִּפְתאֹום, ַאְבֵרִכים? ָחִליָלה, “ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי” )תהילים 
קה, ט(, ֵהם ֹלא ְיַׁשְּלמּו”. ָאְמרּו לֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא ְמַצֶּוה ַעל ָהַאְבֵרִכים ַּגם ְלַׁשֵּלם ֶאת 

ַהַּמס, ֲאַנְחנּו ּבֹוְרִחים ֵמָהִעיר ּוַמְׁשִאיִרים ָׁשם ֶאת ָהַאְבֵרִכים ְלַבד ְוַהֹּכל ִיֹּפל ֲעֵליֶהם”. 
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ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי: “ָמה ַאֶּתם ְמַאְּיִמים? ִּתְבְרחּו!”. ֵחִצי ֵמָהִעיר ַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ָּבְרחּו. ֵאיְך 
ֶׁשָּבְרחּו ִּפְתאֹום ִהִּגיָעה ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ֵמַהֶּמֶלְך, ַאֶּתם ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיה ֹלא ְצִריִכים ְלָהִביא 
ֶאת ַהֹּכל ֶאָּלא ַרק ֲחִמִּׁשים ָאחּוז ֵמהֹוָצאֹות ַהֶּכֶתר. ִהִּגיעּו ֶאל ַרִּבי ְוָאְמרּו לֹו: “ַעְכָׁשו 
ֶׁשֶּזה ַרק ֲחִמִּׁשים ָאחּוז אּוַלי ִּתְכֹּתב ֵאיֶזה ִמְכָּתב ֶׁשַּגם ַהְּבֵני ּתֹוָרה ְוָהַאְבֵרִכים ְיַׁשְּלמּו?” 
ָאַמר ָלֶהם: “ְּבׁשּום ֹאֶפן!” ָאְמרּו לֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא אֹוֵמר ָלֶהם ְלַׁשֵּלם ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְבַרח 
ְוַהֹּכל ִיֹּפל ֲעֵליֶהם”. ַרִּבי ֹלא ִהְתַרֵּגׁש ֵמָהִאּיּום, ּוָבְרחּו ֻּכָּלם, חּוץ ֵמָהַאְבֵרִכים. ִנְׁשַאר 
ֹּפה  ִלי  ֵיׁש  ָהִעיר,  ֶאת  עֹוֵזב  “ֲאִני ֹלא  ֶׁשָאַמר:  ַלֲעבֹוָדה  ָמכּור  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ּכֹוֵבס  ַרק 
ִמְכָּבָסה”. ָיְצָאה ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ֵמַהֶּמֶלְך ֶׁשֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ָיִביא ַרק ַהּכֹוֵבס, ָרָאה ַהּכֹוֵבס 
ָּכָכה ּוָבַרח ַּגם הּוא. ֵאיְך ֶׁשָּבַרח ָאַמר ַהֶּמֶלְך: “טֹוב, ֹלא ָצִריְך, ַאל ָּתִביאּו ְּכלּום”. ֶרַגע, 
ֲאָבל ֵיׁש ַאְבֵרִכים? ַהֶּמֶלְך ִּבְכָלל ֹלא סֹוֵפר אֹוָתם, ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶּכֶסף ֶאָּלא ָּפׁשּוט 
ֵהם ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה - ֶהֱעִבירּו ֵמֶהם ֹעל ַמְלכּות )אבות פרק ג משנה ה(, ָאַמר ַרִּבי: 
ַעֵּמי  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  ָהָאֶרץ?  ַעֵּמי  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ָלעֹוָלם  ָּבָאה  ֻּפְרָענּות  ֶׁשֵאין  “ְרִאיֶתם, 

ָהָאֶרץ ָהְיָתה ְּגֵזָרה, ֵאין ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵאין ְּגֵזָרה!”. 



ִּבְבֵני ְּבַרק ֵאיי ִּפּגּוִעית

ֵמֵעיי ֶזה ָאַמר ַהֲחזֹון ִאיׁש, ֶׁשִּבְבֵני ְּבַרק ֹלא ִיְהיּו ִּפּגּוִעים, ֹלא ִיְהיּו ְּפָצצֹות, ָּכל ְזַמן 
ָׁשם  ָהיּו  ַהִּמְפָרץ  ְּבִמְלֶחֶמת  ָּפרּוץ.  ֶקְניֹון  ִחּלֹוִני, מֹוֲעדֹון אֹו  ַמֶּׁשהּו  ָׁשם  ִיְפְּתחּו  ֶׁשֹּלא 
ַאְזָעקֹות ְּבִלי ַהְפָסָקה ְוָנַפל ִטיל ִּבְבֵני ְּבַרק, ִמָּיד ָהְלכּו ָלַרב ַקְנֶיְבְסִקי ֶׁשִּיְחֶיה, ָאְמרּו 
ִהְבִטיַח”.  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ִלְהיֹות?  ָיכֹול  ֶזה  ֵאיְך  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ִטיל  ָנַפל  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  לֹו: 
ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֶזה ֹלא ִּבְבֵני ְּבַרק”. “ַּבֲחָדׁשֹות ָאְמרּו ִּבְבֵני ְּבַרק”, ָאַמר ָלֶהם ָהַרב 
ַקְנֶיְבְסִקי: “ֵהם ֹלא יֹוְדִעים, ֶזה ֹלא ִּבְבֵני ְּבַרק! ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה!” ָהְלכּו, 
ָּבְדקּו ְוָראּו ֶׁשֶּזה ָנַפל ִּבְגבּול ְּבֵני ְּבַרק ָרַמת ַּגן, ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶמְטִרים ִמְּגבּול ְּבֵני ְּבַרק 
)מנחת נתן אינפלד עמוד קעט(. ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֹּלא ִיֹּפל, ָלָּמה? ִמְׁשַּתְּדִלים ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה 

ִעיר ַהּתֹוָרה, ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִאם ַהּיֹום, ִעם ָּכל ַהְּפִריצּות ְוַהֵּפאֹות ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ַהַהְבָטָחה 
ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֲעַדִין ְּבֹתֶקף... ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהִּטיל ַמִּגיַע ְואֹוֵמר: “ֹּפה ֲאִני ָיכֹול ִלֹּפל, 
ֶזה ֹלא ִנְרֶאה ְּבֵני ְּבַרק, ֶזה ִנְרֶאה ָּפִריז, אּוַלי ַנֲעֶׂשה ֵאיֶזה ִּבּקּור ֹּפה”. ֲאָבל ֵיׁש ָׁשם ַּגם 

ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ֵאין ָסֵפק.



ִׂשְנַאת ֲחֵרִדית

ִּדְבֵרי ַרִּבי ֶׁשָאַמר: ֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ְצִריִכים ִלְהיֹות ֵנר 
ֶׁשֹּלא  ִלְדֹאג  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ַהֻּפְרָענּות  ֶאת  ְלַסֵּלק  ְּכֵדי  ְוָלֵכן  ְלַרְגֵלנּו. 
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ִיְהיּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ!. ַּפַעם ֶּבֱאֶמת ָהְיָתה ִׂשְנָאה ְּגדֹוָלה ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַהּיֹום ֵאין ִׂשְנָאה 
ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבָך.  ֶׁשִּיְבֲחרּו  ַהֲחֵרִדים ֵיׁש ִסּכּוי  יֹוֵרד ַעל  ַאָּתה  ֶאָּלא ֵיׁש ּפֹוִליִטיָקה. ִאם 
לֹו ַמה ִּלְמֹּכר ָמה הּוא עֹוֶׂשה? יֹוֵרד ַעל ַהֲחֵרִדים! ֵיׁש ֵאיֶזה ּפֹוִליִטיָקִאי ֶאָחד, ֶׁשַהֵּׁשם 
ַיֲחִזיר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה, הּוא ָהָיה ַׂשר ַהִּבָּטחֹון ַוֲחַסר ִּבָּטחֹון. ִלְפֵני ַהְּבִחירֹות ַמה הּוא 
אֹוֵמר? ֲאַנְחנּו ִנָּלֵחם ֶנֶגד ֵאּלּו ֶׁשְּמִריִמים ֶנֶׁשק - ַהְמַחְּבִלים, ְוַגם ֶנֶגד ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ְמִריִמים 
ֶנֶׁשק - ַהֲחֵרִדים. ֹלא ִנָּכַנע ֹלא ָלֶהם ְוֹלא ָלֶהם. ֶזה ָאָדם ָרדּוד, ֵאין לֹו ַמה ִּלְמֹּכר, חּוץ 
ִמִּׂשְנַאת ֲאֵחִרים, הּוא רֹוֶצה ֶאת ֶזה ַרק ִּבְׁשִביל ְלִהְתַקֵּדם ְּבֵאיֶזה ַּתְפִקיד ּוְלַקֵּבל קֹולֹות. 
ְּבִלי ֶזה הּוא ֹלא ָהָיה ְמַדֵּבר ָּכָכה, הּוא רֹוֶצה ַרק ֶּכֶסף ְוָכבֹוד. ַהּיֹום ֵיׁש יֹוֵתר ּבּורּות 
ֵמֲאֶׁשר ִׂשְנָאה, ֲאָנִׁשים ִּבְכָלל ֹלא יֹוְדִעים ָלָּמה ׂשֹוְנִאים ֶאת ַהֲחֵרִדים? ֲאָנִׁשים ִּבְכָלל ֹלא 
יֹוְדִעים ַמה ֶּזה ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ָלֵכן אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" ַּתִּגיׁש ָלֶהם ֶאת ֶזה, ַּתְסִּביר ָלֶהם. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )עירובין דף נד 
ע”ב(, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶׁשַחָּיב ָאָדם ִלְׁשנֹות ְלַתְלִמידֹו ַעד ֶׁשְּיַלְּמֶדּנּו? ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )דברים לא, יט(. ּוִמַּנִין ַעד ֶׁשְּתֵהא ְסדּוָרה ְּבִפיֶהם, ֶׁשַהַּתְלִמיד 
ָּפִנים?  ְלַהְראֹות לֹו  ֶׁשַחָּיב  ּוִמַּנִין  ְּבִפיֶהם".  ֶׁשֶּנֱאַמר "ִׂשיָמּה  ֻּבְריֹו?  ַעל  ַהֹּכל  ֶאת  ָיִבין 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" - ַּתְרֶאה ָלֶהם ָּפִנים.

ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ָלבֹוא ּוְלַהְנִּגיׁש ֶאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶאָחד, ֹלא ְלַהְחִליט ִּבְׁשִביָלם ְולֹוַמר: 
“ֶזה ֹלא ַמְתִאים לֹו ְוֶזה ֹלא”. ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ְלַהֲעִמיס ִמְצֹות ַעל ְקַהל 
ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ָּכָכה,  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ַּבִּמְצֹות.  ָלֶהם  ַלְחֹּתְך  ַמְחִליִטים  ְוֵהם  ֲעָדָתם 
ְלַלֵּמד ֶאת ַהֹּכל ְוָכל ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ְּכִפי ֹּכחֹוָתיו, ַאְך ָאסּור ֵמֹראׁש ְלַהְפִחית ָלֶהם ֵמַהִּמְצֹות, 

ּוְלַהְחִליט ֶׁשֵהם ֹלא ְיכֹוִלים. 



ָמָנה נֹוֶסֶפת ַּבִּלְוָיָתי

ִהִּגיעּו ַּפַעם ַּכָּמה ֶרפֹוְרִמים ְלַרִּבי ַאייִזיל ָחִריף ַזַצ”ל ְוָאְמרּו לֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה 
ַּכָּמה ִּתּקּוִנים ַּבָּדת ּומֹוֵחק ַּכָּמה ְּתִפּלֹות ֵמַהִּסּדּור, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ּוִמְתַנְּצִרים”. ָאַמר 
ָלֶהם ָהַרב: “ּתֹוָדה ַרָּבה, ִיְהֶיה ִלי ֵחֶלק יֹוֵתר ָּגדֹול ַּבָּדג”. ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ָמה ָהַרב אֹוֵמר, 
ְוהּוא ִהְסִּביר: “ֲחַז”ל ָאְמרּו )בבא בתרא דף עד ע”ב( ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִיֵּתן ַלַּצִּדיִקים ֶאת ְּבַׂשר ַהִּלְוָיָתן. ְוַעְכָׁשו ֶׁשַאֶּתם ִמְתַנְּצִרים ִיְהֶיה ִלי יֹוֵתר ַמה ֶּלֱאֹכל”. 
הּוא ֹלא ִהְתַרֵּגׁש. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַאְּיִמים: “ִאם ֹלא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ַהּתֹוָרה, ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה 
ֶאת ַהַּׁשָּבת ַרק 12 ָׁשעֹות, ֲאִני ֹלא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה”, ֶזה ָאָדם ִטֵּפׁש, ָאָדם ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ַמה 

ֶּזה ַהּתֹוָרה.
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ֶהָחֵפץ ַחִּיית ְוֶהָעִׁשיר

ִהִּגיַע ָעִׁשיר ֶאָחד ְלַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן, ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ”ל, ְוהּוא ִּבְקֻדָּׁשתֹו ִהִּכיר 
ּתֹוָרה.  ֶׁשל  מֹוָסדֹות  ְלַהְרֵּבה  ָּגדֹול  ּתֹוֵרם  ָהָיה  ַהֶּזה  ֶהָעִׁשיר  ַׁשָּבת,  ׁשֹוֵמר  ֹלא  ֶׁשהּוא 
ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָּתַפס לֹו ֶאת ַהָּיד ּוָבָכה, ָׁשַאל אֹותֹו ֶהָעִׁשיר: “ַרִּבי, ָלָמה ַאָּתה ּבֹוֶכה?” 
ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ֲאִני ּבֹוֶכה ֵאיְך ָיד ָּכל ָּכְך טֹוָבה ֶׁשּתֹוֶרֶמת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֶּכֶסף 
ִליִׁשיבֹות, ִּתָּׂשֵרף ַּבֵּגיִהּנֹם”. ֶהָעִׁשיר ִהְתַרֵּגׁש ְמֹאד ְוָאַמר לֹו: “ַרִּבי, ַאל ִּתְבֶּכה, ֵּתן ִלי 
ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲאִני סֹוֵגר ֶאת ָּכל ָהֵעֶסק, ֹלא ּפֹוֵתַח יֹוֵתר ְּבַׁשָּבת”, ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ 
ַחִּיים ִּבְדָמעֹות: “ְוִכי ַהַּׁשָּבת ִהיא ֶׁשִּלי? ִאם ֶזה ָּתלּוי ִּבי ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֶאת ָּכל ַהַּׁשָּבתֹות, 
ֲאָבל ַהַּׁשָּבת ִהיא ֹלא ֶׁשִּלי!” ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר: “ָהַרב, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלְסֹּגר ִמָּיד”, 
ָאַמר לֹו ָהַרב: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ָלֵתת ְלָך ִאּׁשּור, זֹו ֹלא ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי”. ָּבָכה ֶהָחֵפץ ַחִּיים 

ַעד ֶׁשֶהָעִׁשיר ִהְׁשַּתְכַנע. 

ָהֲעֵברֹות  ַּכָּמה  ַלֲאָנִׁשים  ּוְלַהְסִּביר  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַהְנִּגיׁש  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַהַּתְפִקיד  ָלֵני 
ֲחמּורֹות. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים חֹוְטִאים ִמּבּורּות ְוֹחֶסר ְיִדיָעה, ּוִמי ָצִריְך ָלֵתת ֶאת 
ַהִּדין ַעל ֶזה? ַההֹוִרים, ָהַרָּבִנים ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ּוְמַלְּמִדים ֶאת ָהָעם, ַהַּדְרָׁשִנים ֶׁשִּבְמקֹום 
ְלַסֵּפר ָלֶהם "ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" ְמַסְּפִרים ָלֶהם ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים 
טֹוִבים, ֵאיְך ַהַחִּיים ּתּוִתים, ֶזה ֶנְחָמד ְוָיֶפה, ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ַׁשָּבת, ַמה ּזֹו 

ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה, ַמה ֶּזה ַּכְׁשרּות, ַאָּתה עֹוֶׂשה לֹו ִׁשעּור ֶׁשַהַחִּיים ּתּוִתים...



ּבּורּות ְּבַנְׁשרּות

ַהּבּורּות חֹוֶגֶגת ְוַאָּתה ְמַדֵּבר ַעל ּתּוִתים...

ָּבִאית ֲאָנִׁשים ְוׁשֹוֲאִלים: “ָנכֹון ֻמָּתר ֶלֱאֹכל ָּדג ְּבִמְסָעָדה ֹלא ְּכֵׁשָרה? ֲהֵרי ֲאִני רֹוֶאה 
ֶׁשֶּזה ָסלֹומֹון”. ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֶׁשִאם זֹו ִמְסָעָדה ֹלא ְּכֵׁשָרה, ְּבאֹותֹו ַמֲחַבת ְמַטְּגִנים ַּגם 
ָּבָׂשר ְוָחָלב ּוְׁשִריְמְּפִסים ַוֲחָרִקים. ֶאָחד ׁשֹוֵאל: “ָמה ַהְּבָעָיה ִלְׁשּתֹות ַיִין ֶׁשל ּגֹוי? ֶזה 
ֲאסּוִרים  ְּדָבִרים  ָּבֶהם  ְמַעְרְּבִבים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ֶנֶסְך,  ֵיין  ֶׁשל  ֵמָהִעְנָין  ֲעָנִבים”. חּוץ 
ְלַטַעם, ְלַמְרֶאה ְּכמֹו ָּדם ֶׁשל ֲחָרִקים ִּבְׁשִביל ֶׁשַהַּיִין ִיְהֶיה יֹוֵתר ָאדֹם. ֶזה ֶׁשֹּלא ָּכתּוב 
ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָּכֵאֶּלה  ַּגם  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו  ֶׁשֵאין.  אֹוֵמר  ֶזה ֹלא  ָהֵאֶּלה  ַהּמּוָצִרים  ֶאת 
ַרָּבִנים ְוִנְכָׁשִלים ָּבֶזה, ְוָלָמה ֲאִני אֹוֵמר: “קֹוְרִאים ְלַעְצָמם ַרָּבִנים?” ִּכי ַהַּתְפִקיד ֶׁשל 
ַרב ְּבַמֲעֶרֶכת ַהַּכְׁשרּות ֶזה ַלֲחֹׁשד ְּבָכל ָּדָבר )עיין כלה רבתי פרק ח הלכה א(, ַעד ֶׁשַאָּתה 

ֹלא יֹוֵדַע ְּבֵמָאה ָאחּוז ֶׁשֶּזה ָּכֵׁשר, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ָלֵתת ְלֶזה ִאּׁשּור.
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ַמְׁשִּגיַח ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּתְרִמית ַהְּגדֹוָלה

ִמְפָעל  ְּבֵאיֶזה  ֵמֶהם  ֶׁשִּבְקׁשּו  ַהֲחֵרִדית,  ָהֵעָדה  ָּבָד”ץ  ֶׁשל  ֵמַהַּמְׁשִּגיִחים  ֶאָחד  ִסֵּפר 
ִּבְסָפַרד ֶׁשִּיְּתנּו ָלֶהם ַּכְׁשרּות ְלֶׁשֶמן ַזִית. ֵהם מּוָכִנים ְלַׁשֵּלם ַעל ַהַהְׁשָּגָחה ְּכִפי ֶׁשִּיְצָטְרכּו. 
אֹותֹו ַמְׁשִּגיַח ָהַלְך ִעם עֹוד ְׁשֵני ַמְׁשִּגיִחים ְלאֹותֹו ִמְפָעל, ְוָראּו ֶׁשֶּבֱאֶמת ַהֹּכל ַּכּׁשּוָרה, 
ְּבִדּיּוק ֵאיֹפה ַמְכִניִסים ֶאת ַהֵּזיִתים, ֵאיֹפה ֵהם ִנְטָחִנים ּוִמְסַּתְּנִנים, ֵאיֹפה ַהֶּׁשֶמן יֹוֵצא, 
ַהֹּכל ָהָיה ִנְרֶאה ְּבֵסֶדר. ַהַּנְגָלה ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַּבְקּבּוִקים, יֹוְצִאים 
ָּכל ַהַּבְקּבּוִקים ְוִלְפֵני ֶׁשָּׂשִמים ֶאת ַהָּתִוּיֹות ֶׁשל ַהָּבָד”ץ אֹוֵמר ַהַּמְׁשִּגיַח: “ַמֶּׁשהּו ִהְפִריַע 
ִלי, ֹלא יֹוֵדַע ָמה. ִּבַּקְׁשִּתי עֹוד ַּפַעם ִלְבֹּדק ֶאת ָּכל ַהַּתֲהִליְך. ִלְראֹות ֵמֵאיֹפה ַמִּגיִעים 
ַהֵּזיִתים, ֵמֵאיֹפה ַהִּמְׁשלֹוַח, ֵּביְנַתִים ָיְצָאה ַנְגָלה ְׁשִנָּיה, עֹוד ֶאֶלף ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַּבְקּבּוִקים. 

ְוׁשּוב ַּפַעם ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמה, ֲאָבל ֵאיֶזה ָסֵפק ְמַקֵּנן ְּבִלִּבי, ַוֲאִני ַמְחִליט ִלְבֹּדק עֹוד. 

ָּכל ַהְּזַמן ַּבַעל ַהִּמְפָעל ַהִּסיִני ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ְסִביֵבנּו, ֹלא ָנַתן ָלנּו ֶרַגע ְמנּוָחה, ֶזה ָהָיה 
מּוָזר. ‘ִאם ַאָּתה סֹוֵמְך ָעֵלינּו, ָלָמה ַאָּתה ָּכל ָּכְך ָלחּוץ ִמָּכל ַצַעד ֶׁשָּלנּו?’. 

ְוָתַפְסִּתי  ַהִהְזַּדְּמנּות,  ֶאת  ִנַּצְלִּתי  ַהִּמְפָעל.  ְלַבַעל  ָקָרא  ִמיֶׁשהּו  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ַּכֲעבֹור 
ְמַנִּקים ֹּפה ֶאת  ִׂשיָחה ִעם ֶאָחד ֵמַהּפֹוֲעִלים ָׁשם, ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: ַּתִּגיד ִלי, ֵאיְך ַאֶּתם 
ַהְּמכֹונֹות? ֵאיֶזה ֵחֶלק ַאֶּתם ְמַנִּקים? הּוא אֹוֵמר ִלי: ּבֹוא ִּתְרֶאה ֵמֵאיֹפה ֲאַנְחנּו ְמַנִּקים 
– הּוא ָרָאה ֶׁשַהּבֹוס ִמְתַיֵחס ֵאֵלינּו ָיֶפה, הּוא ֵהִבין ֶׁשָּׁשֶוה ְלִהְתַנֵהג ִאָּתנּו ְּבָכבֹוד, הּוא 
ָלַקח אֹוִתי ְלַמְעָלה ְלֹראׁש ַהִּצּנֹור ְוָאַמר ִלי: ִהֵּנה, ֶאת ָהֵאזֹור ַהֶּזה ְמַנִּקים, ּוֹפה ּפֹוְתִחים 
ִּגָּלה: “ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל  ְוָהעֹוֵבד  ּוְמַנִּקים. ָׁשַאְלִּתי: “ָלָמה ַאָּתה ּפֹוֵתַח ֹּפה?”  ַהִּצּנֹור  ֶאת 
ַהִּמְפָעל, ּבֹוא ֲאִני ֲאַגֶּלה ְלָך”, הּוא ָּפַתח ֶאת ַהִּצּנֹור ְוָרִאינּו ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּצּנֹור ַהָּגדֹול ֵיׁש 
ְׁשֵני ִצּנֹורֹות, ְּבֶאָחד ֵמֶהם עֹוֵבר ֶׁשֶמן ַהַּזִית ֶׁשָּטֲחנּו ַּבִּמְפָעל, ּוַבִּצּנֹור ַהֵּׁשִני ַמִּגיַע ֶׁשֶמן 
ִמָּמקֹום ַאֵחר ַלֲחלּוִטין! ֹלא יֹוֵדַע ִּבְכָלל ֵמֵאיֹפה ֶזה ַמִּגיַע, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶמן ְמכֹונֹות, 

ֶׁשֶמן ֵמַהַחי אֹו ֵמַהּצֹוֵמַח, ְוַהֹּכל ִמְתָעֵרב ַּבַּבְקּבּוִקים.

ֲאָלִפים  ְׁשֹלֶׁשת  ִעם  ָזָרה  ְּבֶאֶרץ  ֲאִני  ְמֹאד,  ָחַׁשְׁשִּתי  ֶרַגע  “ְּבאֹותֹו  ַהַּמְׁשִּגיַח:  ִסֵּפר 
ַּבְקּבּוִקים, ָּפַחְדִּתי ְלַהִּגיד ְלַבַעל ַהִּמְפָעל ֶׁשִּגִּליִתי ֶאת ַהַּתְרִמית ֶׁשּלֹו, ָאז ָּתַפְסנּו ֶאת 
ֶׁשִהִּציל  ַלה’  ְוהֹוֵדינּו  ָלָאֶרץ  ִהַּגְענּו  ַהָּבָד”ץ,  ֶׁשל  ַהַּמְדֵּבקֹות  ָּכל  ִעם  ּוָבַרְחנּו  ָהַרְגַלִים 

אֹוָתנּו”. 

רֹוֶאה  ַאָּתה  ִצּנֹורֹות?  ְׁשֵני  ֵיׁש  ַהִּצּנֹור  ֶׁשְּבתֹוְך  ָּכֶזה,  ָּדָבר  ַעל  ַלְחֹׁשב  ָיכֹול  ָהָיה  ִמי 
ֵזיִתים ִנְכָנִסים ְוֶׁשֶמן יֹוֵצא, ֲאָבל ֶזה ֶׁשֶמן ִמָּמקֹום ַאֵחר ַלֲחלּוִטין. זֹו ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר.
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ְלַהְנִּגיׁש ֶאת ַהִּמְצֹות

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְצִריִכים ְלַסֵּפר ּוְלַהְסִּביר ְּבִׁשעּוִרים ִּבְבִחיַנת “ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם” – ְלַהְנִּגיׁש ָלֶהם ֶאת ִקּיּום ַהִּמְצֹות, ּוְלַהְסִּביר ָלֶהם ְּכָכל ַהִּנָּתן.

ְלַחֵּבר  ֶהְחִליט  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ַּכֲחֵמׁש  ִלְפֵני  ַזַצ”ל  ָקארֹו  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָערּוְך  ַהֻּׁשְלָחן  ָמָרי 
ֵסֶפר, ַאֲחֵרי ֶׁשָהִרי”ף ְוָהַרְמָּב”ם ִחְּברּו ְסָפִרים, ַאֲחֵרי ִּפְסֵקי ַהּתֹוָספֹות ּוַבַעל ַהּטּוִרים, 
ֶהְחִליט ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו: ‘ֲאִני ְמַחֵּבר ֵסֶפר!’ ִּבְׁשִביל ָמה? ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ֶאת ָּכל ַהֲהָלכֹות ֲערּוכֹות ְּכמֹו ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ִלְטֹרַח ּוְלַחֵּפׂש יֹוֵתר ִמַּדי, ָּכל 
ָלֵכן הּוא  ִלְפֵניֶהם",  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  "ְוֵאֶּלה  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָיְדָך,  ְּבַכף  ַהֲהָלכֹות 

ָקָרא ְלִסְפרֹו ֻׁשְלָחן ָערּוְך )הקדמת המחבר לשלחן ערוך אורח חיים(. 



ֵסֶפר ַחֵּיי ָאָדת

ַאֲחֵרי ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ָּבאּו עֹוד ַרָּבִנים ְוָאְמרּו: ‘ַנֲעֶׂשה יֹוֵתר ַקל, ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך’. 
ְּכמֹו ְלָמָׁשל ַהֵּסֶפר ַחֵּיי ָאָדם ֶׁשִחְּברֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּדְנִציג ַזַצ”ל, ֶׁשהּוא ִקּצּור ְוִתְמצּות 

ֶׁשל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך.

ְמַסְּפִרית ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: “ָלָּמה ָקָראָת ַלֵּסֶפר ַחֵּיי ָאָדם?” ָאַמר ָלֶהם ְׁשֵּתי ִסּבֹות: א’ 
ֶזה ָּכל ַחָּייו ֶׁשל ָהָאָדם, ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֶאת ֶזה יֹוֵדַע ֵאיְך ִלְחיֹות. ב’ ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ִקּצּור 
ַעל ַהֵּסֶפר ֶׁשִּלי ְוִיְקְראּו לֹו ִקּצּור ַחֵּיי ָאָדם, ֲאִני ִקַּצְרִּתי ַמְסִּפיק )שפע חיים מצאנז חלק יא 

עמוד תיא(.



ְּתַלֵּמד ֲאֵחִרית

ַאֲחָריו ָּבאּו עֹוד ּפֹוְסִקים ְוִקְּצרּו עֹוד ָועֹוד ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם יּוַכל ָלַדַעת ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג 
ְּבָכל ָׁשָלב ַּבַחִּיים, ָמַתי ֶלֱאֹכל, ִלְׁשּתֹות, ִליֹׁשן, ַמה ֻּמָּתר ָמה ָאסּור? ְוִאם ַאָּתה ְּכָבר 
יֹוֵדַע? ְּתַלֵּמד ַהְלָאה ַלֲאֵחִרים, ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר: “ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִלְדֹרׁש”, ַאל ִּתְדֹרׁש! 
ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהָּׁשֵכן ֶׁשְּלָך, ַּתִּגיד לֹו: “ֹּבֶקר טֹוב, ָנַטְלָּת ָיַדִים?” הּוא ִיְׁשַאל אֹוְתָך: 
ָיַדִים. ְוִאם ֵאין ְלָך ַנְטָלה? ַקח ּכֹוס  “ַמה ֶּזה ְנִטיַלת ָיַדִים?” ַּתְסִּביר לֹו ֵאיְך נֹוְטִלים 
ַּתֲעֶׂשה ָיִמין ְׂשמֹאל ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. הּוא ִיְׁשַאל אֹוְתָך ְּבִזְלזּול ַמה ֶּזה? ַּתִּגיד לֹו ָמה ִאְכַּפת 
ְלָך, ַּתֲעֶׂשה ִּבְׁשִביל ַהַחְיַּדִּקים ֶׁשֵּיְלכּו. ַּתִּגיד לֹו: “ַּתִּניַח ְּתִפִּלין, ֶזה ִיְׁשֹמר ְלָך ַעל ַהֹּמַח 
ְוַעל ַהֵּלב”, ֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה ַהִּסָּבה ֶׁשַּיִּניַח ָהִעָּקר ֶׁשָּזִכיָת ְלַהִּניַח לֹו, ִאם הּוא ִהִּניַח ְּתִפִּלין 
ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו הּוא ָיָצא ִמֶּגֶדר 'ַקְרַקְפָּתא ְּדָלא ַמַּנח ְּתִפִּלין’ )עיין ראש השנה דף 
יג ע”א, וברמב”ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ה, ובספר תורה שלמה חלק יב פרשת בא מילואים עמוד 
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רסח סימן מג(, הּוא ִיְזֶּכה ָלֵצאת ֵמַהֵּגיִהּנֹם ִּבְזכּוְתָך! ַאָּתה רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, 

ַּתְזִמין אֹותֹו ֶאְצְלָך ִּבְתַנאי ֶׁשֹּלא ִיַּסע ְּבַׁשָּבת. הּוא ָיבֹוא, ֹיאַכל ִיְׁשֶּתה, ֵיָהֶנה ]ַּכּמּוָבן 
ֶׁשִּיְהֶיה ָאָדם ָהגּון ְוֹלא ָחׁשּוד ְּבִעְנְיֵני ְצִניעּות[ ְוִיְרֶצה ַלֲעׂשֹות ָּכָכה ַּגם ְּבֵביתֹו. 

ָלֵכן ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת  ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא ִאְכַּפת ָלֶהם ָּכל ָּכְך ֵמַהֵּׁשִני, 
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם". ִלְפֵניֶהם - ַאל ִּתְדַאג ַרק ְלַעְצְמָך, ֶׁשֹּלא ַיִּגיַע 

ַמָּצב ֶׁשל "ִּכי ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש" – ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים. 

ה’ ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה
ַהָּׂשָנר ַעל ֶהָעָמל

ַהְּתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכי

‘ְּתרּוָמה’ - ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים ְּתרּומֹות, ֲאָבל ֹלא ְּכֶׁשֶּזה ָּבא ֵמֶהם. 

ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר “ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו 
ְנֹחֶׁשת,  ֶּכֶסף,  ָזָהב,  ַלִּמְׁשָּכן,  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  ְלָכל  נֹוֲעָדה  ַהְּתרּוָמה  ב(,  כה,  )שמות  ִלּבֹו” 
ְּתֵכֶלת, ַאְרָּגָמן, ּתֹוַלַעת ָׁשִני, ֵׁשׁש, ְוִעִּזים, עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים, עֹורֹות ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי 
ִׁשִּטים, ֶׁשֶמן ַלָּמֹאר ְּבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים, ַאְבֵני ֹׁשַהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים 

ָלֵאֹפד ְוַלֹחֶׁשן )שם פסוק ג - ז(. 



ַמֲעַלת ִלּמּוד ְּבֵסֶפר אֹור ַהַחִּיית ַהָּקדֹוׁש

מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַעָּטר, ָהאֹור ַהַחִּיים, ׁשֹוֵאל ָּכאן ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת. 
ֶּדֶרְך ַאַּגב ְּבֶׁשַבח ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר אֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ְּכָבר ִנְכַּתב ִּבְסָפִרים ַרִּבים, ְוַהִּלּמּוד 
ּבֹו הּוא ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַלֲעִׁשירּות, ְלַפְרָנָסה, ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה. ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ָהיּו 
ֶׁשָהיּו  ֲאֵחִרים  ִחּבּוִרים  ְּבַהְרֵּבה  ֵאין  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  אֹור  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשֶאת  אֹוְמִרים 
ַּבּדֹור ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ִהְכִניס ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר ַהֶּזה )ביאור אור יקר על האור החיים 

בפתיחה(. ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה. 



 ַאְבֵני ַהֹחֶׁשי ִנְמנּו ַאֲחרֹונֹות 

ְוׁשֹוֵאל ָהאֹור ַהַחִּיים: ָלָּמה ֶאת ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר ַוֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשֵהם ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן, מֹוֶנה 
ַהָּכתּוב ַאֲחרֹון? 

ּוְמָתֵרץ ַעל ֶזה ַּכָּמה ֵּתרּוִצים. ֲאַנְחנּו ַנֲעֹמד ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַעל ַהֵּתרּוץ ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּכַתב: 
ֲחַז”ל )יומא דף עה ע”א( ּכֹוְתִבים, ֶׁשָהֲעָנִנים ָהיּו ְמִביִאים ֶאת ַאְבֵני ַהּשַֹׁהם. ְוַהְינּו ֶׁשְּכֶׁשָהָיה 
יֹוֵרד ָמן, ָהיּו יֹוְרדֹות ִאּתֹו ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ֻּכָּלם ָהיּו ָׁשם ַיֲהלֹוָמִנים... ּוְבֶעֶצם 
ָּכל ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן, ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה ָהיּו ַמִּגיִעים ְּבֹלא ֹטַרח ּוְבֹלא ְיִגיָעה ּוְבֹלא ֶחְסרֹון ִּכיס, 
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ָלֵכן מֹוָנה אֹוָתם ַהּתֹוָרה ַאֲחרֹוִנים, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר ַוֲהִכי ָחׁשּוב, 
ִאם ַאָּתה ֹלא טֹוֵרַח ּוִמְתַיֵּגַע ָּבֶזה, ֶזה ֲהִכי ָּפחֹות ָחׁשּוב. 

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַּבַחִּיים ָאָדם ִמְתַיֵּגַע, ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ְלִׁשעּור, טֹוֵרַח ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת 
ָהַרִּבים ּוַבּסֹוף הּוא ֹלא ָּכל ָּכְך ַמְצִליַח. ּוִמֶּנֶגד, ֵיׁש ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ֵאינֹו טֹוֵרַח ְּכָלל ְוַהֹּכל 

ִמְסַּתֵּדר לֹו. ֵּתַדע ְלָך, ַהּתֹוָרה ַמֲחִׁשיָבה ֶאת ַהַהְצָלָחה ְלִפי ֶהָעָמל ְוַהְיִגיָעה. 



ָאנּו ֲעֵמִלית ְוֵהת ֲעֵמִלית

ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְּבִעְנָיִנים  ְוַהְינּו  ַּתֲאִמין,  ּוָמָצאָת  ָיַגְעָּת  ע”ב(  ו  דף  )מגילה  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשִאם ַאָּתה ִמְתַיֵּגַע ַאָּתה ִּתְמָצא. ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ָּכל יֹום ְּבסֹוף ַהִּלּמּוד: מֹוִדים ֲאַנְחנּו 
ְלָפֶניָך ֶׁשַּׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֹלא ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות, ֶׁשָאנּו ֲעֵמִלים ְוֵהם 
ֲעֵמִלים, ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר, ָאנּו ָרִצים ְוֵהם 
ָרִצים, ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ַׁשַחת )עיין ברכות דף כח ע”ב ושלחן 
ערוך אורח חיים סימן קי, סעיף ח(, ֵהם ָרִצים ַלֲהָנאֹות, ִלְמִסּבֹות ַהֲחָטִאים ֶׁשָּלֶהם, ֶזה ְּבֵאר 

ַׁשַחת. 

ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ָלָמה ָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר? הּוא ָעֵמל 
ְועֹוֵבד ּוַמְרִויַח! 

ְוַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשהּוא ֹלא ַמְרִויַח ְלִפי ֶהָעָמל ֶאָּלא ְלִפי ַהּתֹוָצָאה. ַּגם ִאם ָעַבְדָּת ָקֶׁשה 
ְמאֹד, ָּכל עֹוד ֹלא ֵהֵבאָת ּתֹוָצאֹות טֹובֹות ַאָּתה ֹלא ַּתְרִויַח, ָּכָכה ֶזה ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה 

)עיין בפירוש האלשיך ישעיה פרק נה, ובילקוט יוסף תפילה ב הערות סימן קי הערה יז(. 

ּוָבא  ַלָּנָהר,  ֲחמֹור  ְלֶאָחד  ָנַפל  ְמַעְנֵין:  ְּבִמְקֶרה  ָּדָנה  ע”א(  קטז  דף  קמא  )בבא  ַהְּגָמָרא 
ִמיֶׁשהּו ְוָקַפץ ַלַּמִים, ִנָּסה ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשעֹות ְלהֹוִציא ֶאת ַהֲחמֹור ֵמַהַּמִים ּוַבּסֹוף ֹלא 
ִהְצִליַח, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך: ְּתַׁשֵּלם ִלי ְלָפחֹות ַעל ַהְּזַמן ֶׁשִּבְזַּבְזִּתי ְלַהִּציל ֶאת ַהֲחמֹור 
ֶׁשְּלָך. ַהִּדין ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלַׁשֵּלם לֹו. ָמה ִאְכַּפת ִלי ֶׁשִּנִּסיָת? ְוָכָכה ִנְפַסק ַלֲהָלָכה )שלחן 
ערוך חושן משפט סימן רסד סעיף ד בהגה(, ֶהָעָמל ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֹלא קֹוֵבַע, ִאם ֹלא 

ֵהֵבאָת ּתֹוָצאֹות - ֵאין ָׂשָכר. ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים ֶזה ְּבִדּיּוק ָהפּוְך. ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ִּבְבִנַּית 
ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהַּיֲהלֹוִמים ֵהם ַהָּדָבר ֲהִכי ָיָקר ְוָחׁשּוב, ִנְמנּו ַאֲחרֹוִנים ְלִפי ֶׁשִהִּגיעּו 

ְּבֹלא ָעָמל ָוֹטַרח.
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ֵיׁש ְּתרּומֹות ְוֵיׁש ְּתרּומֹות 

ּתֹוָרה,  ּוְלִדְבֵרי  ְקדֹוִׁשים  ִלְדָבִרים  ֶּכֶסף  אֹוְסִפים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמַעְנֶיֶנת,  ּתֹוָפָעה  ֶיְׁשָנּה 
ָהִעְנָיִנים ְּבֹקִׁשי ָזִזים, ָחֵמׁש ּדֹוָלר, ֶעֶׂשר ּדֹוָלר, עֹוד ְסכּום ְועֹוד ְסכּום, ּוְפרּוָטה ִלְפרּוָטה 
ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול )סוטה דף ח ע”ב(. ִמֶּנֶגד, ִּבְמקֹומֹות ֶׁשל ֻטְמָאה ֲאָנִׁשים ָּבִאים 

ְותֹוְרִמים ָהמֹון, ּתֹוְרִמים ִּבְנָיִנים ְּבִלי ְּבָעָיה. ָמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה?

ְמֻסָּפר ֶׁשִּבְזַמן ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ”ל ָהָיה ֶאת ַהְּגִביר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְזֵאב רֹוְטִׁשיְלד, ֶׁשָהָיה 
ַּתְלִמיד ָחָכם אֹוֵהב ּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ְוָכל ָׁשָנה ָּתַרם 5000 ַמְרק )סּוג ַהַּמְטֵּבַע ֶׁשָהְיָתה ָׁשם( 
ְּבָכל ָׁשָנה. ֻּכָּלם ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשַּבַּצָּוָאה ֶׁשּלֹו הּוא ְיַסֵּדר ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהְיִׁשיָבה ְלדֹוֵרי 
ּדֹורֹות. ְּכֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַהַּצָּוָאה ִּגּלּו ֶׁשהּוא ָּתַרם ְּבַסְך ַהֹּכל ַּכָּמה ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים. ֻּכָּלם ָהיּו 
ְּתֵמִהים, ‘ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות?’ ָאַמר ָלֶהם ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ֶזה ֵנס ִמָּׁשַמִים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִהְתָעֵרב לֹו ַּבְּבִחיָרה ְּכֵדי ֶׁשֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְוִנְתַאֵּמץ ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף! ִּכי ַמה ֶּׁשָּבא ְּבַקּלּות, 
ֹלא ֶנְחָׁשב ַּבָּׁשַמִים” )החפץ חיים חייו ופועלו ח”א עמוד רלג, אש קודש שטרנבוך פרק יג עמוד פט(.

ְּבֶדֶרְך זֹו ְיֹבַאר ַהִּדְקּדּוק ַּבְּפסּוִקים, ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה ֶׁשִּבְבִנַּית ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ִנְכַּתב 
ַּבְּפסּוִקים ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ַּבֻּׁשְלָחן ָּכתּוב “ְוָעִׂשיָת” )שמות כה, כג(, ְוֵכן ַּבְּמנֹוָרה )שם פסוק 
לא(, ְוֵכן ְּבָכל ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן )עיין שמות פרק כו פסוק יד והלאה(, ְוִאּלּו ִּבְבִנַּית ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש 

ָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ַרִּבים “ְוָעׂשּו ֲארֹון” )שמות כה, י(, ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשָּבָארֹון, ֶׁשּזֹו ַהּתֹוָרה, 
ֵיׁש ְלֻכָּלם ֵחֶלק! ֹלא ַרק ָלַרָּבִנים אֹו ַרק ָלַאְבֵרִכים, ֶאָּלא ֵיׁש ְלֻכָּלם ֵחֶלק, ְוָלֵכן “ְוָעׂשּו” 
ֻּכָּלם ְּבַיַחד )עיין רמב”ן שמות פרק כה פסוק י(, ָּכל ֶאָחד ֵחֶלק ָקָטן ֲאָבל ֻּכָּלם עֹוִׂשים ְּבַיַחד, 

ֻּכָּלם ִמְתַאְּמִצים, ָּכָכה זֹוִכים ְלָהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 



ַרִּבי ְיהֹוָנָתי ַאייְּבִׁשיץ ְּבִמְצַות ִּפְדיֹוי ְׁשבּוִיית

ֵיׁש ִסּפּור ַעל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ ַזַצ”ל, ֶׁשִּבְצִעירּותֹו ָהָיה לֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו יֹוָמם 
ָוַלְיָלה, ִמּמּול ַהְיִׁשיָבה ָהְיָתה ְּכֵנִסָּיה ִעם ְצָלב ָּגדֹול, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו לֹוְמִדים ַּבָּצֳהַרִים 
ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַהְּצָלב ִהְׁשַּתֵּקף ַעל ִקיר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִמַּקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש. ֶהָחֵבר ֶׁשל ַרִּבי 
ְוָׁשַבר ֶאת ַהְּצָלב. ֵאיְך ֶׁשָּׁשַבר  ְיהֹוָנָתן ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה, ּוְבַאַחד ַהֵּלילֹות ָעָלה 

ָּתְפסּו אֹותֹו, ּוִמָּיד ָּדנּו אֹותֹו ִלְגַזר ִּדין ָמֶות. 

יֹות ֶאָחד ִהִּגיָעה הֹוָדָעה ִמּׁשֹוֵמר ֵּבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשַּבְּכֵנִסָּיה ֶאל ַרָּבֵני ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית, 
ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַהְבִריַח ֶאת אֹותֹו ָּבחּור, ִּבְתמּוָרה ִלְסכּום ָעצּום ֶׁשל ֶּכֶסף, ָזָהב ְוַיֲהלֹוִמים. 
מּוָבן ֶׁשָּכל ַהְּקִהָּלה ִהְתַנְּדָבה ַלֲעֹזר, ֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש )יומא דף פב 

ע”א(, ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ַמְגִּבית... 
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ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ָּכְך ֲחֵברֹו ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ, ִמָּיד ָלַקח ֶאת ָּכל ַּכְסֵּפי ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשִּקֵּבל 
ֵמָחִמיו ְּכֵדי ִלְקנֹות ַּבִית, ְוָנַתן ְלׁשֹוֵמר ֵּבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשַּכּמּוָבן ִהְבִריַח ֶאת ַהָּבחּור ַעל 

ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב. 

ְוָלֵכן  ֶאָחד,  ְּבֶרַגע  ַלֲעִנִּיים  ֶנֶהְפכּו  ֶׁשֵהם  ֶזה  ֶאת  ְּתַגֶּלה  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ָחַׁשׁש  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
ָחַזר  ָׁשבּוַע  ַאֲחֵרי  ַלַּבִית.  ִמחּוץ  ִלְלֹמד ּתֹוָרה  ָיִמים  ְלַכָּמה  ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשהּוא הֹוֵלְך  ָאַמר 
ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ְלֵביתֹו, ְוִאְׁשּתֹו ְמַקֶּבֶלת אֹותֹו ְּבתֹף ּוְבָמחֹול: “ֲאַנְחנּו ִמְליֹוֵנִרים”, הּוא ֹלא 
ֵהִבין ַמה ָּקָרה. ִסְּפָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: "יֹוַמִים ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְכָּת ִהִּגיַע ַהּׁשֹוֵמר ֶׁשל ַהְּכֵנִסָּיה, 
ְוָאַמר ֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ֶׁשַהְּכֵנִסָּיה ָעְלָתה ָעָליו, ְוִהְפִקיד ְּבָיִדי ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף, ַמְטְּבעֹות ָזָהב 
ְוַיֲהלֹוִמים ֶׁשהּוא ָחַסְך ְּבֶמֶׁשְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְּכֶׁשָעַבד ַּבְּכֵנִסָּיה, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשהּוא ֹלא ַמִּכיר 
ֲאָנִׁשים ֶנֱאָמִנים חּוץ ִמְּמָך, ֶׁשִהְסַּכְמָּת ָלֵתת ֶאת ָּכל ְרכּוְׁשָך ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ֲחֵבְרָך, ְוהּוא 
ָּבטּוַח ֶׁשַּנֲחִזיר לֹו ְּכֶׁשַּיְחֹזר. הּוא ָאַמר ִלי: ִאם ֲאִני ָאמּות ָּכל ַהֶּכֶסף ִיְהֶיה ִּבְׁשִביְלֶכם”. 

ְוָזָהב,  ֶּכֶסף  ַּתְכִׁשיִטים,  ִמיֵני  ָּכל  ְוָהָדר,  ְּפֵאר  ְוהּוא רֹוֶאה  ַלַּבִית  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ִנְנַנס 
ַיֲהלֹוִמים, ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. ִהְתִחיל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ִלְבּכֹות, ְוהּוא ָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: 
“ִקַּבְלנּו ֶאת ַהָּׂשָכר ֹּפה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה!”, הּוא ָהָיה ְּבַצַער ָּגדֹול, ָלָּמה ַהֵּׁשם ִׁשֵּלם לֹו ֶאת 
ַהָּׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, עֹוָלם ַהֶּׁשֶקר? ְוִכי ַהִּמְצָוה ֶׁשָעִׂשיִתי ֹלא ְרצּוָיה ִלְפֵני ַהָּמקֹום? ָחַׁשב 
ְוָחַׁשב ְוִהִּגיַע ְלַמְסָקָנה ֶׁשִּגָּלה אֹוָתּה ְלִאְׁשּתֹו: “ַאְּת יֹוַדַעת ָלָּמה ִקַּבְלנּו ֶאת ַהָּׂשָכר ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה? ִמֵּכיָון ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ְוַהּׁשֹוֵמר ִׁשְחֵרר ֶאת ָחֵבר ֶׁשִּלי, ָׁשְמעּו ַהַּגָּבִאים ִמֶּזה ּוָבאּו 
ֵאַלי ְּכֵדי ָלֵתת ִלי ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָאְספּו ִמֻּכָּלם ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּמְצָוה, ַוֲאִני ֵסַרְבִּתי, ָרִציִתי 
ֶׁשַהִּמְצָוה ִּתְהֶיה ַרק ֶׁשִּלי, ְּבִלי ֶׁשִּיְתָעְרבּו ָּבּה. ְוָלֵכן ִמָּׁשַמִים ָאְמרּו: ִאם ַאָּתה ֹלא רֹוֶצה 
ְלַזּכֹות ֲאֵחִרים, ַקח ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשְּלָך ַּבֲחָזָרה. ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּקַּבְלנּו ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה” 

)בני בנימין על מסכת אבות פרק ה משנה טז עמוד תקס, ועיין עוד בספר ענף עץ אבות עמוד שס(. 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא אֹוֵהב ֶׁשַאָּתה ַרק ּדֹוֵאג ַלִּמְצֹות ֶׁשל 
ַעְצְמָך, ְוֹלא ְמַׁשֵּתף ִאְּתָך ַּבִּמְצָוה ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. ַּבִּמְצֹות ָצִריְך ֶׁשֻּכָּלם ַיֲעׂשּו ְּבַיַחד, 

ָּכל ֶאָחד טֹוֵרַח, ָּכל ֶאָחד ֻׁשָּתף.

ְוַהְיסֹוד הּוא ִלְטֹרַח, ְוׁשּוב ִלְטֹרַח. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְּבִטְרָחה, ִּכי ְּבִעְנָיִנים 
ֶׁשל ּתֹוָרה הֹוֵלְך ַהֹּכל ְלִפי ַהִּטְרָחה. ֹלא ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ׁשֹוְמִעים אֹוְתָך, ֹלא ִאם ַּבַהְרָצָאה 

ָהאּוָלם ָמֵלא ַּבֲאָנִׁשים, ֶאָּלא ַּכָּמה ָיַגְעָּת, ַּכָּמה ָטַרְחָּת, ְוַכָּמה ָעַמְלָּת!.

ְוִלְזּכֹות  ּוְלַהְאִּדיָרּה,  ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלִהְתַיֵּגַע ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה
ֵאיְך ִמְתַנֵהג ַמְנִהיג? 

"ְמֵחִני ָנא"

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ִהיא ַהָּפָרָׁשה ַהְיִחיָדה ֵמָאז ֶׁשִהְתַחְלנּו ֶאת ֵסֶפר ְׁשמֹות ֶׁשֹּלא ֻהְזַּכר ָּבּה 
ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ְוָכל ֶזה ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשַּבָּפָרָׁשה ַהָּבָאה, ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא, ָאַמר ֹמֶׁשה 
ִּתָּׂשא  "ִאם  )שמות לב, לב(  ָּכָתְבָּת"  ֲאֶׁשר  ִמִּסְפְרָך  ָנא  "ְמֵחִני  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו 
ַחָּטאָתם" ֶׁשָעׂשּו ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל - ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ִאם ֹלא, "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך"! )עיין בזהר 

פרשת פנחס דף רמו ע"א ובבעל הטורים שמות פרק כז פסוק כ(. 

ְוָצִריְך ְלָהִבין ָמה ַהְּתַנאי ֶׁשַּמִּציב ֹמֶׁשה ִּכְבָיכֹול ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִאם ֹלא ִיְסַלח 
ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְמֶחה ְׁשמֹו ֵמַהֵּסֶפר? 



ֹלא ִלְהיֹות ַמְנִהיג

ֵיׁש ָּכאן ֵּבאּור ְוֶהְסֵּבר ִנְפָלא. ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבְטחּו ְּבֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֵהם ָאְמרּו: "ֵאין ָלנּו 
ִמָּמה ְלַפֵחד, ֹמֶׁשה ְיַסֵּדר ֶאת ָהִעְנָיִנים ַּגם ִאם ַנֲעֶׂשה ֲעֵברֹות", ָלֵכן אֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך" - ֶזה ֵסֶפר ַהַחִּיים )עיין בספר תורה שלימה שמות פרק 
לב פסוק לב הערה רנא(, ְוָאז ֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם יֹוֵתר ַעל ִמי ְלִהָּׁשֵען, ְוֶזה ִיְגרֹם ָלֶהם ְלִהָּׁשֵמר 

ִמן ַהֵחְטא )להבות קודש פרשת כי תשא שמות פרק לב, פסוק לב בשם המגיד מדובנא(. 

ַמְנִהיג.  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ַהַּמְנִהיג  ֶׁשל  טֹוָבה  ֲהִכי  ַהַהְנָהָגה  ֶׁשִּלְפָעִמים  אֹוֶמֶרת  ֹזאת 
ִלְפָעִמים ָאָדם ֶׁשִּנְמָצא ְּבָמקֹום ְמֻסָּים, ַהַהְנָהָגה ֲהִכי טֹוָבה ֶׁשּלֹו ִהיא ֹלא ְלַהְנִהיג. ָאַמר 
ִלי ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד: "ַהֵּבן ֶׁשִּלי ְּכָבר ִהְכִניס אֹוִתי ְלַגן ֵעֶדן, ֲאִני ָרגּוַע ִּבְזכּות ַהֵּבן ֶׁשִּלי". 
ֲאָבל ַאָּתה ַחי ְוָצִריְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוַלֲעׂשֹות ִמְצֹות? ַאָּתה ֹלא ָּפטּור ֵמַהִּמְצֹות ִּבְגַלל ַהֵּבן 
ֶׁשְּלָך. ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְקִריב ֶאת ַהַהְקָרָבה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו, ַהְקָרַבת ַחָּייו, ְּכֵדי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְסַלח ַלֵחְטא ֶׁשָעׂשּו ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ֹלא ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ְויֹוֵתר ֹלא 

ִיְסְמכּו ָעָליו. 
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"ְוַאָּתה"

ִּבְלׁשֹון  ַמְזִּכירֹו  ַהָּכתּוב  ֹמֶׁשה,  ֶאל  ְמַדֶּבֶרת  ְּכֶׁשַהּתֹוָרה  ַּבָּפָרָׁשה,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְוָלֵני 
"ְוַאָּתה", "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" )שמות כז, כ(, "ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך" )שם כח, א(.

ֻהְזַּכר לֹו ַהֹּתַאר "ַאָּתה", ַּגם ַּבַהְפָטָרה ֻמְזָּכר "ַאָּתה ֶבן ָאָדם" )יחזקאל מג, י(. ַהִּמָּלה 
ַאָּתה"  "ָּברּוְך  ַּבְּבָרכֹות  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ְּכמֹו  ּוְמֻפְרָסם,  ָידּוַע  נֹוֵכַח  ּגּוף  ַעל  "ַאָּתה" מֹוָרה 
ָיְדעּו  ְוֻכָּלם   – "ְוַאָּתה"  ִהְזִּכירּו  ַּבָּפָרָׁשה  ָּכאן  ַּגם  ָּכְך  הּוא.  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּכָּוָנה   –

ֶׁשַהַּכָּוָנה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 



ִנְדֲחָתה ַהְּקָלָלה

ְוָאְמָנת ַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת: ָלָּמה ִנְבֲחָרה ַּדְוָקא ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ִמָּכל ַהָּפָרִׁשּיֹות ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשֹּלא ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו? 

ָׁשַמְעִּתי ֶהְסֵּבר ָיֶפה: ִהֵּנה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ְּבָפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר 
ַהּתֹוָרה,  סֹוף  ַעד  ַוִּיְקָרא  ְּפקּוֵדי-  ַוַּיְקֵהל-  ָּפָרִׁשּיֹות  ֶאת  ֵיׁש  ִתָּׂשא  ִּכי  ַאֲחֵרי  ָּכָתְבָּת", 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָכל ָּפָרָׁשה ִּכְבָיכֹול ָּדָחה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשֹּלא ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו, ָּכְך ֶׁשִּנְדָחה ָהִעְנָין ַעד ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה. ְוֵכיָון ֶׁשֻהְכַרח ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ֹמֶׁשה ֶׁשִּקְלַלת 
ָחָכם ֲאִפּלּו ַעל ִחָּנם ָּבָאה )ברכות דף נו ע"א ובבעל הטורים שמות פרק כז פסוק כ(, ֹלא ֻהְזַּכר 
ְׁשמֹו ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשֹּקֶדם ִּכי ִתָּׂשא – ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה – ֶׁשִהיא ַהְּבֵרָרה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַמְחזֹוִרּיּות 

ַהָּפָרִׁשּיֹות )אמרי שמאי גינזבורג פרשת תצוה סימן שסג(. 



ז' ַּבֲאָדר

ִמִּויְלָנא אֹוְמִרים ֵּבאּור נֹוָסף: ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ָּתִמיד ֵּתֵצא ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע  ְּבֵׁשת ַהָּגאֹון 
ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ז' ַּבֲאָדר, ְוֶזה ַמְתִאים ְלִפי ַהֵּדעֹות ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשַאְזָּכָרה ְלִנְפָטר ַּבֲאָדר 
עֹוִׂשים ַּבֲאָדר ִראׁשֹון )עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תקסח סעיף ז(, ְוָלֵכן ַּדְוָקא ְּבָפָרָׁשה 
זֹו ֹלא ֻהְזַּכר ְׁשמֹו ֵּכיָון ֶׁשְּבָלאו ָהִכי ֻיְזַּכר ְׁשמֹו ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ֶׁשהּוא ֵעת ְּפִטיָרתֹו )פנינים 
משלחן הגר"א פרשת תצוה פרק כז פסוק כ(. ְוַהְינּו ֶׁשַּגם ִאם ָחִליָלה ִנְצָטֵרְך ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר 

ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדַאג ֶׁשִּיָּזֵכר ָּבֳאָפִנים ֲאֵחִרים, עֹוִׂשים ְסעּוַדת ֹמֶׁשה 
ִיָּׁשַכח ְׁשמֹו ֶׁשל   ְוָכל ֶזה ֶׁשֹּלא  ַרֵּבנּו, ִהּלּוַלת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְמַדְּבִרים ָעָליו. 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָחס ְוָׁשלֹום, "ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבִּדי" )מלאכי ג, כב(.
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ִמּלּוי ֵׁשת ֹמֶׁשה

י'ן', א'. ָהעֹוִלים  ֵהן: ם',  ַהֶּנֱעָלמֹות ֶׁשל ַהֵּׁשם "ֹמֶׁשה"  ֶרֶמז  נֹוָסף ֵיׁש, ֶׁשָהאֹוִתּיֹות 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה ְוַאַחת, ְּכִמְנַין ַהְּפסּוִקים ֶׁשְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה. ָּכְך ִנְרָמז ְוִנְזָּכר ׁשּוב ֹמֶׁשה 
תצוה  פרשת  הגר"א  משלחן  )פנינים  ַהָּפָרָׁשה  ְּפסּוֵקי  ְּבַסְך  ְׁשמֹו  ֶׁשל  ַהִּנְסָּתר  ְּבִמּלּוי  ַרֵּבנּו 

פרק כז פסוק כ(. 



ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה

ָהְרָמִזית ָיִפים ְוֶנְחָמִדים, ֲאָבל ִעַּקר ַהִהְתַּפֲעלּות ִהיא ִמַּמֲעֵׂשהּו ַהּנֹוָרא ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ִיְׂשָרֵאל. ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִעם ַעם  ֶׁשָהָיה מּוָכן ִלְמחֹות ֶאת ְׁשמֹו ִּבְׁשִביל ְּכַלל 
ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ַהְנָהָגה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֲאִמִּתית,  ֹלא ָהָיה ַמְנִהיג ָּכֹמהּו ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו, 

ּגּופֹו, ִנְׁשָמתֹו ּוִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְלַמַען ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ּוָמה ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶהְחִזיר לֹו? 

ַוֲעָדתֹו  ִיְרֶאה ֶׁשֹּלא ֶהְחִזירּו לֹו ְּדָבִרים טֹוִבים, ִאם ֶזה ְּבַמֲחֹלֶקת ֹקַרח  ִמי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ְוָלֵכן הּוא  ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש )סנהדרין דף קי ע"א(.  ְּבַמה ֶּׁשֲחָׁשדּוהּו  )במדבר טז, ג והלאה(, ִאם 

נֹוֶטה ֶאת ָהֹאֶהל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ִּכי ֻּכָּלם חֹוְׁשִדים ּבֹו, ּתֹוִלים מֹוָדעֹות: "ִּתָּזֲהרּו ִמֹּמֶׁשה, 
ֶׁשַאף ִאָּׁשה ֹלא ִּתְתָקֵרב ֵאָליו, הּוא אֹוֵנס ָנִׁשים" – ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ִאם ְּבֶזה ֶׁשָהיּו לֹוֲעִגים 
ָעָליו, הּוא אֹוֵמר "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", ּוְבאֹוָתּה ָּפָרָׁשה, ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא, 
ָּכתּוב "ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה" )שמות לג, ח(, ְואֹוְמִרים ֲחַז"ל )קידושין דף לג ע"ב, ובמדרש 
תנחומא פרשת כי תשא סימן כז(, ֵיׁש ַהּדֹוְרִׁשים ִלְגַנאי. ָמה ַהְּגַנאי? ָהיּו אֹוְמִרים ַעל ֹמֶׁשה 

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: "ְראּו ַּכָּמה ָעִבים ׁשֹוָקיו" - ֵאיֶזה ַרְגַלִים ֵיׁש לֹו, ֵאיֶזה ּפּוְלֶקס ֵיׁש לֹו, 
"ַּכָּמה ַצָּוארֹו ָׁשֵמן" - ֵאיֶזה ָׁשֵמן הּוא, "ְוָכל ֶזה ִמֶּׁשָּלנּו". 

ַּבְּגָמָרא ֶזה ֹלא ְמֹפָרׁש, ַרִׁש"י )שם דיבור המתחיל כדאיתא( ּכֹוֵתב ֶׁשַהְּגָמָרא ֹלא ְמָפֶרֶׁשת 
ָמה ַהְּגַנאי ֶׁשֵהם ָאְמרּו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ָחס ְוָׁשלֹום ְּבִזְלזּול ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֲאָבל ַרִׁש"י 

אֹוֵמר ָמה ֲאִני ֶאֱעֶׂשה, ֲאִני ְמָפֵרׁש, ֲאִני ַחָּיב ְלָבֵאר, ְוָלֵכן ֵמִביא ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש. 

)עיין דברים ט, ט(,  ְוָׁשָתה  ָאַכל  יֹום ֹלא  ֶׁשַאְרָּבִעים  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ְמַזְעְזִעים.  ְוַהְּדָבִרית 
ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּפֹוֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְנבּוָאה ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל )עיין 
ִנְלַחם ְּבָכל ְמַכְּׁשֵפי ַּפְרֹעה ְוהֹוִציא אֹוָתם ִמִּמְצַרִים, ָחִמיו ִיְתרֹו  שבת דף פז ע"א(, הּוא 

אֹוֵמר לֹו "ָנֹבל ִּתֹּבל" )שמות יח, יח(, ֵמֹרב ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ְמַדְּבִרים 
ָעָליו ֶׁשהּוא אֹוֵכל ַהְרֵּבה ּוַמְׁשִמין ַעל ֶחְׁשּבֹוָנם. 





ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה
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ִניצֹוץ ֹמֶׁשה

ְלַצֲעֵרנּו אֹוָתם ֲאָנִׁשים ָרִעים ְוַחָּטִאים ִהְׁשִאירּו ֶאת ִמּדֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ָּבעֹוָלם, ְוַעד 
ַהּיֹום ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּנְכְנסּו ַלַּתְפִקיד ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ְמַדְּבִרים ַעל ַרָּבִנים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, 
ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו )חומת אנך שמות פרשת תצוה ובהערה לה(, ְוָלֶהם 

ֵיׁש ֹלא ִניצֹוץ ֶאָּלא ֶלָהָבה ְּגדֹוָלה ֶׁשל אֹוָתם ַהחֹוְטִאים ֶׁשִּדְּברּו ֶנֶגד ֹמֶׁשה. 



ַהְּכָלִבית ְוָהָאָדת

ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר )מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ(: ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ַהְּכָלִבים ֹלא ָנְבחּו, ּוִבְזכּות ֶזה ִקְּבלּו ַמָּתָנה, "ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה ֹלא 
ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו" )שמות כב, ל(, ֶזהּו ְׂשָכרֹו. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם יֹוֵתר ְּגרּוִעים 

ִמְּכָלִבים, ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵבר ְלָיָדם ֵהם ַחָּיִבים ְלַדֵּבר, ִלְנֹּבַח.



ָּדָתי ַוֲאִביָרת

ְלַצֲעֵרנּו ַהְּדָבִרים ֹלא ִהְסַּתְּימּו ָּכאן. ִנְלַמד ַּכָּמה ְּפסּוִקים ְּבָפָרַׁשת ֹקַרח, ְוִנְרֶאה ַּכָּמה 
ָסַבל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ְלָדָתן  קֹוֵרא  ֶנְגּדֹו, הּוא  ֵמָהָעם  ַרִּבים  ְוָאַסף  ִקֵּבץ  ֶׁשֹּקַרח  ָרָאה  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ַאֲחֵרי 
ֲחצּוָפה  ְּבצּוָרה  ֶנְגּדֹו  יֹוְצִאים  ְרָׁשִעים  ְואֹוָתם  יב(,  טז,  )במדבר  ֵאָליו  ֶׁשָּיֹבאּו  ַוֲאִביָרם 
ְונֹוָרָאה, ְואֹוְמִרים "ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר ֹלא ַנֲעֶלה" )שם פסוק טו( – ֲאִפּלּו  ִאם 
ַרֵּבנּו ָרָצה ֵמֶהם?  ֵאֶליָך )פירוש רש"י שם(. ָמה ֹמֶׁשה  ָנֹבא  ָהֵעיַנִים ֹלא  ּתֹוִציא ָלנּו ֶאת 
ָלֶהם  ֵאין  ֹקַרח  ֲעַדת  עֹוָלם,  ְלִדְראֹון  ֹיאְבדּו  ֶׁשֹּלא  אֹוָתם  ְלַהִּציל  אֹוָתם,  ְלַפֵּיס  ָרָצה 
ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא )סנהדרין דף קט ע"ב(, ְוֵהם אֹוְמִרים "ֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר ֹלא 
ַהַחִּיים  ַּתִּציל ֶאת  ִּתְׁשֹמר ַׁשָּבת,  ְלִׁשעּור ּתֹוָרה,  ְלִמיֶׁשהּו: "ָּתֹבא  ַאָּתה אֹוֵמר  ַנֲעֶלה". 
ֶׁשל ַעְצְמָך..." ְוהּוא אֹוֵמר ְלָך: "ַּגם ִאם ַּתֲהֹרג אֹוִתי ֲאִני ֹלא מּוָכן". ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש 

ִניצֹוץ ֵמֶהם, "ְּבֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו" )במדבר כו, יא(. 

ָּדָתי ַוֲאִביָרם ֹלא ִמְסַּתְּפִקים ָּבֶזה, ֵהם אֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּדָבר ְמַזְעֵזַע:  "ַהְמַעט 
ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר" 
)במדבר טז, יג(, ֵהם ַמֲאִׁשיִמים ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבָדָבר נֹוָרא ְואֹוְמִרים לֹו: "הֹוֵצאָת אֹוָתנּו 

ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב – ִמִּמְצַרִים, ַלִּמְדָּבר". ְלַהְזִּכיְרֶכם, ֹזאת אֹוָתּה ֶאֶרץ ֶׁשִהְתַעְּללּו ָּבֶהם 
ֵמַהִּמְצִרים  ַמּכֹות  ִקְּבלּו  ַוֲאִביָרם,  ָּדָתן  ְּבַעְצָמם  ְוֵהם  כג(,  ב,  שמות  )עיין  אֹוָתם  ְוָהְרגּו 
)עיין בשיחה לפרשת שמות(, ְוֵהם אֹוְמִרים ָעֶליָה 'ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב'. ְוֵהם ְמַגִּנים ֶאת ֹמֶׁשה 
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ְּבַפְרֶהְסָיא ְואֹוְמִרים לֹו: "הֹוֵצאָת אֹוָתנּו ַלִּמְדָּבר ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ָּכאן, ַאָּתה ְמַנֶּסה ַלֲהֹרג 
אֹוָתנּו ְלַאט, ְועֹוד רֹוֶצה ִלְׁשֹלט ָעֵלינּו, ַלֲהֹרג אֹוָתנּו ְוָלַקַחת ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלנּו" )רבי 
חיים פלטיאל שם(. ֲאִני ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ַּבִהְסטֹוְרָיה ֲאָנִׁשים ֻחְצָּפִנים ְּכמֹו ָּדָתן ַוֲאִביָרם, 

ִאם ֵהם ָהיּו ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ְּכָבר ַמִּגיַע, ֶׁשֵּכן ֶאָחד ִמִּסיָמֵני ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא 
'ֻחְצָּפא ִיְסֵּגא' )סוטה דף מט ע"ב( – ֶׁשִּתְהֶיה ַהְרֵּבה ֻחְצָּפה. ֵאין ֻחְצָּפה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמּזֹו – 

ֶזה ַהַּמְקִסימּום.  

ִמְצַרִים,  ַמּכֹות  ִמִּמְצַרִים,  ֶאְתֶכם  מֹוִציא  ַהּזֹו?  ַהּנֹוָרָאה  ַלַּמְחָׁשָבה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ֵאיְך 
ִּבְׁשִביל  ָעָׂשה  ַהֹּכל  אֹוְמִרים,  ַאֶּתם  ּוָמה  ַנְפׁשֹו!  ֶאת  ֲעֵליֶכם  מֹוֵסר  סּוף,  ַים  ְקִריַעת 
ְוַאָּתה הֹוֵלְך  ִמְסֵּכן,  ָעִני  ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ַאָּתה רֹוֶאה הֹוְמֶלס,  ְלָמה  ַלֲהֹרג אֹוָתנּו? ָמָׁשל 
ְמַחֵּתן  ַלֲעבֹוָדה,  ִלְבָגִדים,  לֹו  ּדֹוֵאג  ֹאֶכל,  לֹו  ֵמִביא  ַלַּבִית,  אֹותֹו  ַמְכִניס  לֹו:  ְועֹוֵזר 
אֹותֹו, ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה, הּוא ָּבא ְואֹוֵמר ְלָך: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה 
ֵיׁש  ַּבְּדָבִרים?  ַהִהָּגיֹון  ָמה  אֹוִתי".  ַלֲהֹרג  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִּכי  ַהֹּכל,  ֶאת 
ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִהָּגיֹון, ַהָּׂשָטן ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ְּגרֹוָנם, ּוְבֶרַׁשע ֵאין ִהָּגיֹון. ֵהם אֹוְמִרים 
ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: "ָּכל ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר, ְוַאָּתה עֹוד רֹוֶצה ָּכבֹוד?", ְוֶזה ָּכַאב 
ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, הּוא ָהָיה "ָעָנו ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" )במדבר יב, ג( ֹלא ָהָיה 
ָעָנו ָּכֹמהּו. אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )אבות דרבי נתן פרק ט(, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ְמֹצָרִעים ִמְסֵּכִנים, ְּבָכל 
ָמקֹום ֶׁשֵהם הֹוְלִכים נֹוְפִלים ֵמֶהם ֵאָבִרים, הֹוְלִכים ּוִמְתָּפְרִקים. ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְרִּגיׁש 
ֶׁשָּכֶזה,  ְוִחּלּול ַהֵּׁשם ָּגדֹול  ַהֲאָׁשָמה נֹוָרָאה ֶׁשָּכזֹו  ַאֲחֵרי  ֹאֶפן,  יֹוֵתר ָׁשָפל ֵמֶהם. ּוְבָכל 

אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד" )במדבר טז, טו(. 



"ַאל ֵּתֶפי ֶאל ִמְנָחָתת"

ּוַמה ּקֹוֶרה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּכָבר ּכֹוֵעס ְמֹאד, ֶזה ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ִיְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ֶׁשִּיָּכְנסּו 
ַלָּמדֹור ַהְּׁשִביִעי ַּבֵּגיִהּנֹם, ֶׁשִּיְסְּבלּו ִיּסּוִרים, ֲאָבל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַסְך ַהֹּכל ִמְתַּפֵּלל ְואֹוֵמר 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" )במדבר טז, טו(, ִאם ֵהם ָיִביאּו ֵאֶליָך ְמָנחֹות 
ַאל ְּתַקְּבֵלם )עיין מדרש רבה  פרשת קרח פרשה יח סימן י(. ֵאיזֹו ַסְבָלנּות ֵיׁש ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 
ֵאֶצל ַהַּתָּנִאים ְוָהָאמֹוָרִאים ָרִאינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבַּתְלמּוד ֶׁשִהְקִּפידּו ַעל ֲאָנִׁשים ְוָנְתנּו 
ָּבֶהם ֵעיֵניֶהם ַוֲעָׂשאּום ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות )ברכות דף נח ע"א, שבת דף לד ע"א, בבא בתרא דף 
עה ע"א, וסנהדרין דף ק ע"א(. ֵמֵאיֹפה ַהַּסְבָלנּות ַהֹּזאת ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו? ַרב ֶאָחד ָאַמר ִלי 

ַּפַעם: "ִאם ֲאִני ָהִייִתי ֱאֹלִקים ָהִייִתי ָּכל יֹום ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם...", ָלָּמה? ֵאיְך ֶאְפָׁשר, 
ַּכָּמה ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ְּבֻחְצָּפה ְּכַלֵּפי ֱאֹלִקים! ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַסְבָלן. ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַוֲאֻיִּמים,  ְּגדֹוִלים  ֲהִכי  ַּבְּׁשָקִרים  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשַּמֲאִׁשיִמים ֶאת  ְוַלְמרֹות  ִּבְדָרָכיו,  הֹוֵלְך 
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הּוא אֹוֵמר ְּבַסְך ַהֹּכל ַאְרַּבע ִמִּלים: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם".



ַסְבָלנּות ֹמֶׁשה 

ְואֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי ֶאת 
ַאַחד ֵמֶהם" )במדבר טז, טו( –  ֲאִפּלּו ְטֶרְמְּפ ַלִּׁשעּור ֹלא ָלַקְחִּתי, ִׁשַּלְמִּתי ֶּדֶלק ֵמַהֶּכֶסף 
ָּדָבר )אבן עזרא ורמב"ן  ְלִמיֶׁשהּו ְּבׁשּום  ָרָעה  ָעִׂשיִתי  ִּבְׁשִביָלם. ֵמעֹוָלם ֹלא  ְוַהֹּכל  ֶׁשִּלי 
שם(, ְוֵהם אֹוְמִרים ֶׁשַהֹּכל ָעִׂשיִתי ִּבְׁשִביל ַלֲהִמיָתם ַּבִּמְדָּבר. ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ַמְמִׁשיִכים 

ַוֲאִביָרם  ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּדָתן  ְוזֹו ֹלא  ַרֵּבנּו ּוְלַצֵער אֹותֹו,  ְלִהְתַעֵּלל ְּבֹמֶׁשה 
ִנְטָּפִלים ְלֹמֶׁשה, ּוֹמֶׁשה ִמְתַנֵהג ִאָּתם ְּבֹאֶרְך רּוַח )הדברים בספר תורת חסד לרה"ג רבי אילן 
חנן חלק א פרשת שמות עמוד שסב והלאה( ַעד ֶׁשָּברּוְך ַהֵּׁשם ְּבָפָרַׁשת ֹקַרח ָּפְתָחה ָהֲאָדָמה 

ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אֹוָתם. ִאם ֹלא, ָהִיינּו ְצִריִכים ִלְסֹּבל אֹוָתם ַעד "ְוֹזאת ַהְּבָרָכה".



ּתֹוַרת ֹמֶׁשה 

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך",  ִסֵּדר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָּבֳאָפִנים ּוְרָמִזים ֲאֵחִרים ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן 
ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל,  ְוָכל ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו )שבת דף פט ע"א( ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבִּדי" )מלאכי ג, כב(. 

ְּכָבר ָאַמְרנּו ֶׁשְּבָכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֵיׁש ִניצֹוץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוֶזה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ַּבַּׁש"ס, ֹמֶׁשה, ַׁשִּפיר ָקָאְמַרת! )שבת דף קא ע"ב, סוכה דף לט ע"א, וביצה דף לח ע"ב(, ְוַהַּכָּוָנה 
ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם  ְּכֶׁשְּמַחֵּדׁש ַמֶּׁשהּו ַּבּתֹוָרה, אֹוְמִרים לֹו, ֹמֶׁשה, טֹוב ָאַמְרָּת!. ֲאָבל ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָאָדם ִניצֹוץ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הּוא ָצִריְך ְלִהָּדמֹות ְלִמּדֹוָתיו ֶׁשל ֹמֶׁשה, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה 
ַעם  ְלַמַען  ַהֶּנֶפׁש  ְמִסירּות  ְלִמַּדת  ֶׁשַּיִּגיַע  ּוְכֹכל  ָרָעה,  לֹו  ֶׁשַּמֲחִזיִרים  ֲאִפּלּו  ַלֲאָנִׁשים 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִחיַנת "ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת", ָּכָכה יֹוֵתר ִיְתַּגֵּבר ּבֹו ִניצֹוץ ֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו. ּוִמי ֶׁשֵּיֵלְך ְּבֶדֶרְך זֹו, ִיְנַהג ִאּתֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּנַהג ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָנַתן 

לֹו ֶאת ֹּכַח ַהַהְנָהָגה ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 

ְּתַצֶּוה  "ְוַאָּתה  ַהָּפָרָׁשה:  ִּבְתִחַּלת  ַרֵּבנּו  ְלֹמֶׁשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְוֶזה 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים ְלָך, ְמַדְּבִרים, ְמַגְּדִפים, ְמַבִּזים 
ְוחֹוְׁשִדים אֹוְתָך ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש, מֹוִציִאים ָעֶליָך ַּפְׁשָקִויִלים, ּוִבְגַלל ֶׁשַאָּתה סֹוֵבל ֶאת ֻּכָּלם 
ִּתְזֶּכה ְל - "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" -  ַאָּתה ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ַהְמַצֶּוה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. ְּבָכל 
ָהעֹוָלם ְּכֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרה ִיְזְּכרּו ִמי ַה"ְמַצֶּוה", ִמי ָנַתן ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ֹמֶׁשה 
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ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני )אבות פרק א משנה א(. ֶרַגע, ֲאָבל ִמי ָנַתן ְלֹמֶׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה? ֶזה ֹלא 
ָּכתּוב! ְּכִאּלּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני ֹלא ָחׁשּוב, ֶזה ַאָּתה!



ַהַּפַחד ֶׁשל ַהָּׂשָטי

ּוֶבֱאֶמת ַהְנָהַגת ִעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵאין ָּבּה ׁשּום ֲהָבָנה, הּוא ֹלא מּוָכן ָלַקַחת 
ְקֵרִדיט ֲאִפּלּו ַעל ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם. ַהּיֹום ְלַצֲעֵרנּו ַרִּבים ָהֲאָנִׁשים 
ֶׁשּלֹוְקִחים ְקֵרִדיט ַּגם ַעל ַמה ֶּׁשֵהם ֹלא עֹוִׂשים, ַּכָּמה ֵהם ְרחֹוִקים ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל ֹמֶׁשה 

ַרֵּבנּו. 

ּומּוָבא ַּבְּגָמָרא )שבת דף פט ע"א(, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּׂשָטן ָעָלה ַלָּׁשַמִים הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ַהּתֹוָרה. 
ַמה ַּלָּׂשָטן ְוַלּתֹוָרה, ָלָמה הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ַהּתֹוָרה? ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין דף 
ַהֵּיֶצר  ֶזה –  ְמֻנָּול  ְּבָך  ָּפַגע  ְוִאם  ַּתְבִלין.  ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה  ָהָרע  ֵיֶצר  ָּבָראִתי  ל ע"ב(, 

ָהָרע, ָמְׁשֵכהּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִאם ֶאֶבן הּוא ִנּמֹוַח, ִאם ַּבְרֶזל הּוא ִמְתּפֹוֵצץ. ְוַהֵּיֶצר ָהָרע 
ָיַדע ֶאת ֶזה, ְוָלֵכן ָּכל עֹוד ַהּתֹוָרה ִנְמֵצאת ְּבֵבית ְּגָנִזים ַּבָּׁשַמִים הּוא ָרגּוַע, ִּכי ֲעַדִין 
ֹלא ִנְמָצא ַהִחּסּון ִּבְׁשִבילֹו! ְוָלֵכן הּוא ֶזה ֶׁשָהָיה ֲהִכי ְּבַלַחץ ִאם ַהּתֹוָרה ִּתְׁשַּתְחֵרר, ָּכל 
ַהַּמְלָאִכים ִנְלֲחמּו ְוָרצּו ֶאת ַהּתֹוָרה )עיין שבת דף פח ע"ב(, ֲאָבל ַהָּׂשָטן ֶזה ַסם ַהָּמֶות ֶׁשּלֹו, 

הּוא ִנְלַחם ְּבָכל ּכֹחֹו. 

ִּבְמקֹוָמּה,  ֻמַּנַחת  ֶׁשִהיא  רֹוֶאה  הּוא  ַהּתֹוָרה.  ִעם  ָמה  ִלְבֹּדק  יֹום  ְּבָכל  ַמִּגיַע  ַהָּׂשָטי 
ִנְלָחץ,  ִּבְמקֹוָמּה. הּוא  ֵאיָנּה  ְורֹוֶאה ֶׁשַהּתֹוָרה  ַמִּגיַע  ַהָּיִמים הּוא  ִמן  ְּביֹום  ִנְרָּגע.  הּוא 
ְלַעם  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  יֹוֵדַע?  ֹלא  ַאָּתה  "ָמה,  לֹו:  אֹוְמִרים  ַהּתֹוָרה?  ֵאיֹפה  ְמָבֵרר  ּוִמָּיד 
אֹותֹו!  ַלֲהֹרג  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲהֵרי  ְלָּפאִניָקה,  ִנְכָנס  הּוא  ִיְׂשָרֵאל", 
ָאַמר לֹו:  ִהיא?"  ֵהיָכן  ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ּתֹוָרה  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהָּׂשָטן  ָּבא  ָלֵכן 
ֵהיָכן  "ּתֹוָרה  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהְמֻמֶּנה  ַלַּמְלָאְך  ַהָּׂשָטן  ָהַלְך  ָלָאֶרץ".  "ְנַתִּתיָה 
ִהיא?" ָאַמר לֹו: "ֵאיִני יֹוֵדַע". ָהַלְך ְלָׂשרֹו ֶׁשל ָים ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַהּתֹוָרה ֶאְצְלָך?" ָאַמר 
ְוָאַמר  ָּברּוְך הּוא  ַלָּקדֹוׁש  ָחַזר  ִּבי".  "ֵאין  ָאְמָרה לֹו:  ַלְּתהֹום,  ָהַלְך  ִעָּמִדי",  "ֵאין  לֹו: 
לֹו: "ִחַּפְׂשִּתי ְּבָכל ָהָאֶרץ ְוֹלא ְמָצאִתיָה!" ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ֵלְך ֵאֶצל ֶּבן 
ַעְמָרם". ָהַלְך ֵאֶצל ֹמֶׁשה, ָאַמר לֹו: "ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ְלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהיָכן ִהיא?" 
ֶאְזֶּכה  ֲאִני  ּתֹוָרה?  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלי  ֶׁשָּנַתן  ֲאִני  ָמה  "ְוִכי  ַרֵּבנּו:  ֹמֶׁשה  לֹו  ָאַמר 
ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָוֵאֶפר!  ֲאִני ָעָפר  ֲאִני ִּבְכָלל?  ַּבּתֹוָרה? ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי 
ִיֵּתן ִלי ֶאת ַהּתֹוָרה?", ַהָּׂשָטן ֶהֱאִמין לֹו. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ֶּפֶלא, ֵאיְך הּוא ֶהֱאִמין לֹו? ֲהֹלא 
ִמֻּכָּלם,  ַהָּגדֹול  ַהָּנִביא  ַהָּים,  ֶאת  ָלֶהם  ָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  הֹוִציא  הּוא 
ֶׁשַהָּׂשָטן  ֵּכיָון  ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה?  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַרֵּבנּו  ִמֹּמֶׁשה  ָראּוי  יֹוֵתר  ָּבעֹוָלם  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש 
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ֵאיֹפה ַהּתֹוָרה?  ְּבַלַחץ  ְוַהָּׂשָטן  ֶהֱאִמין לֹו.  ֲאִמִּתית,  ֶׁשִהיא  ֹמֶׁשה  ָהֲעָנָוה ֶׁשל  ֶאת  ָרָאה 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ְלֹמֶׁשה,  ְוִנְגָלה  ְלִהְסַּתֵּבְך  ַמְתִחיל  ֶׁשָהֵעֶסק  ָרָאה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלָפָניו:  ָאַמר  ְוָׁשלֹום?"  ָחס  ַׁשְּקָרן  ַאָּתה  ָמה  ַאָּתה?  ַּבַּדאי  "ֹמֶׁשה!  ְלֹמֶׁשה:  הּוא  ָּברּוְך 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶחְמָּדה ְּגנּוָזה ֵיׁש ְלָך ֶׁשַאָּתה ִמְׁשַּתְעֵׁשַע ָּבּה ְּבָכל יֹום, ֲאִני ַאֲחִזיק 
טֹוָבה ְלַעְצִמי?" – "ָמה ֲאִני ַאִּגיד ַלָּׂשָטן? ֵּכן, ֵּכן, ֶּבַטח ַהּתֹוָרה ֶאְצִלי, ֵיׁש ִלי ֲאִפּלּו ַּגם 
ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים ְלַהִּגיד ְלָך..." ַהּתֹוָרה ִהיא ַהַּיֲהלֹום ֲהִכי ָּגדֹול, ֵאיְך אּוַכל ְלַהִּגיד ֶׁשִהיא  
ִּבְרׁשּוִתי ְוֶאְצִלי? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: הֹוִאיל ּוִמַעְטָּת ַעְצְמָך ִּתָּקֵרא ַעל ִׁשְמָך, 

ֶׁשֶּנֱאַמר  "ִזְכרּו ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעְבִּדי" )מלאכי ג, כב(. 



ַהְמַצֶּוה ַהָּגדֹול

ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּקָרה ַּבָּפָרָׁשה. הֹוִאיל ְוָהָיה מּוָכן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִלְמֹחק ֶאת ְׁשמֹו, ָאַמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה: "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" -  ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהְמַצֶּוה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלדֹוֵרי 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִמִּסיַני,  ְלֹמֶׁשה  ֲהָלָכה  ָאַמר,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָמה  ְוַיְזִּכירּו  ַיִּגידּו  ֻּכָּלם  ּדֹורֹות. 
ֹלא  ה',  ְרצֹון  ַוֲעִׂשַּית  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִמּטֹוַבת  חּוץ  ְּכלּום  ִחֵּפׂש  ֹלא  הּוא  ְוָלָּמה?  ִמֹּמֶׁשה, 
ָּכבֹוד, ֹלא ֶּכֶסף ְוֹלא ְּכלּום.  ְוָלֵכן, ַלְמרֹות ֶׁשֵחְרפּו ְוִגְּדפּו אֹותֹו, ִּבּזּו ְוִהְׁשִמיצּו אֹותֹו, 
ְוָכל ַמה ֶּׁשַרק ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ָרע ַעל ֶּבְנָאָדם ָאְמרּו ָעָליו, הּוא ֹלא ִהְתַּפֵּטר, הּוא ָהָיה 
ָיכֹול ְלַהִּגיד: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני עֹוֵצר ֹּפה, ֵמַהּיֹום ֶׁשַאֲהֹרן ִיַּקח ֶאת ַהִּפּקּוד, חּור 
ִיַּקח ִּפּקּוד, ִמיֶׁשהּו ִמְּנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל". ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא אֹוֵמר ָּכְך, ְונֹוֵׂשא ֶאת ָהָעם ְּבֶמֶׁשְך 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר. 



"ִאיׁש ָהֱאֹלִקית"

ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  אֹותֹו,  ֶהֱעִבירּו  ָׁשָנה  ֶׁשַאְרָּבִעים  ַהֵּסֶבל  ָּכל  ַאֲחֵרי  ּוַבּסֹוף, 
ֵאיֶזה  ָלֶהם  ִּתְזֹרק  אּוַלי  א(.  לג,  )דברים  מֹותֹו"  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֹמֶׁשה  ֵּבַרְך 
ֹלא,  ָלֶכם?  ַיֲעׂשּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְיָלִדים  ִלי  ֶּׁשֲעִׂשיֶתם  ֶׁשַּמה  ָרצֹון  ְיִהי   – ָלֶהם  ִּתְזֹרק  ִמָּלה? 
ַהּתֹוָרה  ְוָלֵכן  ּוְבָרכֹות,  ְּבָרכֹות  ַרק   – ַהְּבָרָכה"  "ְוזֹאת  ְלַהִּגיד?  לֹו  ֵּיׁש  ַמה  ְּכלּום. 
ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש  ֹמֶׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  ָעָליו  ּכֹוֶתֶבת 
ֻמְזָּכר  ֶזה  ָּכְך  ַאַחר  ָהֱאֹלִקים",  "ִאיׁש  ַהּנֹוָרא  ַהֹּתַאר  ֶאת  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִקֵּבל  ָּכאן   –
ִאיׁש  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ָיַדְעָּת  "ַאָּתה  ו(,  )יד,  ְיהֹושַֻׁע  ְּבֵסֶפר  ַּגם 
ַרק  ָלָּמה  ֲאָבל  ָהֱאֹלִקים".  ִאיׁש  ְלֹמֶׁשה  "ְּתִפָּלה  )צ, א(  ַּבְּתִהִּלים  ָּפסּוק  ֵיׁש  ָהֱאֹלִקים", 
ָלֶהם  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוָבה  ָּכל  ֶׁשַּלְמרֹות  ִמֵּכיָון  ַהֶּזה?  ַהֹּתַאר  ֶאת  ִקֵּבל  הּוא  ַחָּייו  ְּבסֹוף 
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ַאף  ַעל  ּכֹוֵעס  ֹלא  ְוהּוא  ְלֶרַגע,  ִטיָנה  ָלֶהם  ָׁשַמר  ֹלא  הּוא  לֹו,  ֶׁשֵהִׁשיבּו  ָהָרָעה  ְוָכל 
ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִקים  ִאיׁש  מֶֹׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  ֻּכָּלם.  ֶאת  ּוְמָבֵרְך  ֶאָחד, 
ְוֵחרּוִפים  ִּגּדּוִפים  ֶׁשל  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִקית!  ְּגֻדָּלה  זֹו  מֹותֹו".  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל 
ֹיֵסף  ֶאְתֶכם,  ְיָבֵרְך  ֶׁשה'  ָלֶכם,  ְלַהִּגיד  ַמֶּׁשהּו  ִלי  "ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  ֹמֶׁשה  אֹוֵמר 
ְּפָעִמים?  ֶאֶלף  אֹוָתנּו  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ַאָּתה  יא(.  א,  )דברים  ְּפָעִמים"  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם 
הּוא  ַלְּבָרכֹות,  ֶּבֱאֶמת  ִמְתַּכֵּון  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ֵסֶבל?  ֶׁשל  ָׁשָנה   40 ְלָך  ִהְסִּפיקּו  ֹלא 
הּוא  ִּבְכָלל,  ֱאנֹוִׁשי  ֹלא  הּוא  ָּכֶזה,  ָּדָבר  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוָאָדם  ָרָעה,  ַּתַחת  טֹוָבה  ֵמִׁשיב 
ְלַצֲעֵרנּו  ַּכָּמה  הּוא.  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּכמֹו  ֱאֹלִקים  ֶׁשל  ֹּכַח  ּבֹו  ֵיׁש   - ָהֱאֹלִקים"  "ִאיׁש 
ּוְמַחֶּיה  ַלְּבִרּיֹות,  ּוֵמִטיב  טֹוב  ְוהּוא  הּוא?  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ְמִׁשיִבים 
"טֹוב   – ַהְּסִליחֹות  ֲאדֹון  ַּבִּפּיּוט  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְכמֹו  ָהְרָׁשִעים.  ֶאת  ֲאִפּלּו   – ֻּכָּלם  ֶאת 
ֵמִטיב  ְׁשמֹו  ִיְׁשַּתַּבח  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִנְסָּתרֹות",  ָּכל  יֹוֵדַע  ַלְּבִרּיֹות,  ּוֵמִטיב 
ָּכל  ָרע  ַרק  ָאָדם  ֶׁשל  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ִנְסָּתרֹות,  ָּכל  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ַלְמרֹות  ַלְּבִרּיֹות 

ֶׁשָּלנּו. ַהָּפָרָׁשה  ָהַרֲעיֹון ֶׁשל  ֶזה  ו, ה(.  )עיין בראשית  ַהּיֹום 



ֵסֶבל ָהַרְמָּב"ת

ַעל ָהַרְמָּב"ם ִהְמִליצּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט: "ִמֹּמֶׁשה ַעד ֹמֶׁשה ֹלא ָקם ְּכֹמֶׁשה" )עיין בשו"ת חות 
יאיר סימן קצב(. ַּכָּמה ֵסֶבל ָסַבל ָהַרְמָּב"ם, ַּכָּמה ֵחְרפּו ְוִגְּדפּו אֹותֹו, ָׂשְרפּו ֶאת ְסָפָריו 

)מלחמות ה' מהדורת הרב מרגליות מוסד הרב קוק עמוד נח(, ָקְראּו לֹו ּכֹוֵפר, ִמין )תולדות חכמי 

ישראל ח"ג עמוד 47(, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ָמה ֹלא ֶהֱעִלילּו ָעָליו, ֲאִפּלּו ֶׁשִהְתַאְסֵלם )חיי הרמב"ם 

עמוד קכח(. ּוָמה אֹוֵמר ָהַרְמָּב"ם? "ֲאִני אֹוֵמר ָּדָבר ִּבְׁשִביל ָחָכם ֶאָחד ֲאִפּלּו ֶׁשֲעֶׂשֶרת 

ֲאָלִפים ֶׁשל ְּכִסיִלים ֹלא ָיִבינּו אֹותֹו ְוִיְצֲחקּו" )פתיחה לספר מורה נבוכים(, "ְועֹוד ַיִּגיעּו 
ְוִיְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהם" )שו"ת הרמב"ם פאר הדור סימן קמב(,  ּדֹורֹות ֶׁשִּיְקחּו ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשִּלי 
ְוַהּיֹום? ֵאין ַּבִית ְּבִלי ַרְמָּב"ם, ֵאין ֵּבית ִמְדָרׁש ְּבִלי ַרְמָּב"ם, ֵאין ֻסְגָיא ֶׁשּפֹוְתִחים אֹוָתּה 
ְּבִלי ַרְמָּב"ם, ָהִראׁשֹון ֶׁשֲהִכי ַהְרֵּבה ִמְתַּפְלְּפִלים ּבֹו ֶזה ָהַרְמָּב"ם, ֹר'אׁש ְמ'ַדְּבִרים ְּב'ָכל 

ָמ'קֹום ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַרְמָּב"ם. ַּכִּנְרֶאה הּוא ָהָיה ַּגם ָהִראׁשֹון ֶׁשֲהִכי ִנְרַּדף ִמְּבֵני ַעּמֹו. 

ְּכֶׁשָאָדת ְמַחֵּבר ֵאיֶזה ֵסֶפר, ִּבְמֻיָחד ָאָדם ְּכמֹו ָהַרְמָּב"ם, הּוא ַמְׁשִקיַע ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, 
ְוָהַרְמָּב"ם ֹלא ְמָחֵרף,  ּוִפְתאֹום ַמִּגיִעים ְוׂשֹוְרִפים ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו, ַּכָּמה ֶזה ּכֹוֵאב. 
ֹלא ְמַגֵּדף, ּוִבְתׁשּוָבה הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמַהַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו - ְּבַבָּקָׁשה ַאל ָּתִריב ִּבְׁשִביִלי, ַהֵּבן 
ֶׁשִּלי ַרִּבי ַאְבָרָהם, ָקֶׁשה לֹו ָאז הּוא ַחָּיב ִלְמחֹות ַעל ְּכבֹוד ָאִביו, ֲאָבל ַאָּתה ֶׁשַאָּתה ַרק 
ַּתְלִמיד ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום! )שו"ת הרמב"ם פאר הדור סימן קמב(, ַאל ִּתָּכֵנס ִעם ַהְמָחְרִפים 
ְלִוּכּוַח. ֵּתֵׁשב ְּבֶׁשֶקט ְוִתְלַמד ּוְתַקֵּבל ָׂשָכר ִמן ַהָּׁשַמִים. ֹזאת ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב"ם. 
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ְוַגם הּוא ָזָכה ִלְבִחיַנת "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" – הּוא ַהּפֹוֵסק ְוַהְמַצֶּוה ְּבָכל ָמקֹום. ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל 
ָאָדם ֶהָעֵמל ַּבּתֹוָרה ּוְמָחְרִפים אֹותֹו ְוׁשֹוֵתק, זֹוֶכה ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל.



ֶהָחֵפץ ַחִּיית ְוַהַּכף ַהַחִּיית

ָהיּו ְׁשֵני ְזֵקִנים ַׁשְתָקִנים ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה, ְּגאֹוִנים ּוְקדֹוִׁשים, ָהֶאָחד ָהָיה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ֵמִאיר ַהֹּכֵהן ֵמָראִדין, ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַצ"ל, ֶׁשָּׁשַמר ַעל ִּפיו ְּבצּוָרה ֻמְפָלָאה, ְוַכּיֹום יֹוֵתר 
ִמֵּמָאה ָׁשָנה ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַטר, הּוא ֹלא ַמְפִסיק ְלַדֵּבר, ָּכל ַהּיֹום ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות )עיין 
יבמות דף צז ע"א(, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ַּבְּסָפִרים ֶׁשּלֹו ִמְׁשָנה ְּברּוָרה, ָחֵפץ ַחִּיים, ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון, 

ֵׁשם עֹוָלם, ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ְועֹוד ָועֹוד, הּוא ְמַדֵּבר ְּבִלי סֹוף.

ַהֵּׁשִני הּוא ְיהּוִדי ְסָפַרִּדי, ַרִּבי ַיֲעֹקב ַחִּיים סֹוֵפר, ַהַּכף ַהַחִּיים ַזַצ"ל, ֶׁשִחֵּבר ִחּבּור 
ֻמְפָלא,  ַׁשְתָקן  ָהָיה  ּוְבַחָּייו  ֵדָעה,  ִמּיֹוֶרה  ְוֵחֶלק  ַחִּיים  ֹאַרח  ָערּוְך  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַמְדִהים 
ְוַכּיֹום ֵאין ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ִּבְסָפָריו ַהֲחׁשּוִבים ְוַהִּנְפָלִאים, "ְּבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה 

ֵתֵבל ִמֵּליֶהם" )תהילים יט, ה(. 

ְוָהיּו ִּבְתקּוָפָתם ַהְרֵּבה ַמְחלֹוקֹות, ִנּסּו ְלַדֵּבר ְוָלֵצאת ֶנְגָּדם, ְוֵהם ִנְׁשֲארּו ְּבֶׁשֶקט. ַעל 
ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָאְמרּו: "ִמי ֶזה ֶהָחֵפץ ַחִּיים, הּוא ְסַתם ַּבַעל ַּבִית ָּפׁשּוט". ְּכֶׁשָאְמרּו ֶאת ֶזה 
ַּפַעם ְלַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ַזַצ"ל ֶׁשָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור "ָמה ַאָּתה ִמְתַיֵחס ֶלָחֵפץ ַחִּיים, הּוא 
ַּבַעל ַּבִית, לֹוֵבׁש ַקְסֵקט, ֵיׁש לֹו ָחנּות ֶׁשהּוא מֹוֵכר ָׁשם ְּגִביָנה ְוָדִגים ְמלּוִחים", ָאַמר 
ָלֶהם ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר: ַאֶּתם צֹוְדִקים, הּוא ַּבַעל ַהַּבִית ַעל ַהּתֹוָרה, ַמה ֶּׁשהּוא ּפֹוֵסק זֹו 

ַהֲהָלָכה".

ַּגת ַעל ַהַּכף ַהַחִּיים ָיְצאּו ַחְכֵמי ּדֹורֹו. ֶאָחד ֲאִפּלּו ָּכַתב ָעָליו: "הּוא ִטֵּפׁש ְוֵאינֹו יֹוֵדַע 
ִלְלֹמד", ַרב ָחׁשּוב ָּכַתב ָעָליו ָּכָכה ְּבִסְפרֹו ְּבִהְלכֹות ְּבָרכֹות - ֹלא ַנְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו, ְוֵחֵרף 

אֹותֹו ְוִגֵּדף אֹותֹו, ּוַבּסֹוף ִהְתָּבְרָרה ַהֲהָלָכה, ְּכמֹו ַהַּכף ַהַחִּיים סֹוֵפר.

"ּדֹות ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו" )תהילים לז, ז ועיין בגיטין דף ז ע"א(, ְוִתְזֶּכה ִלְהיֹות "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". ָזָכה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוָכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּזכּו ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ִּבְזכּות ֶׁשַּלְמרֹות 

ָּכל ַהֵחרּוִפים ְוַהִּגּדּוִפים, ִהְמִׁשיכּו ַּבֲהָפַצת ַהּתֹוָרה.

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה ְוַלֲעֹמד ַּבֵחרּוִפים ּוַבִּגּדּוִפים ָהֵאֶּלה ְלַמַען ְּכבֹודֹו 
ִיְתָּבַרְך ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא
ַּתֲאַות ַהָּממֹוי ְוַהְׁשָלנֹוֶתיָה

ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעית ֶׁשל ַמַּתי ּתֹוָרה

"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו" )שמות ל, יב(, ָּכאן 
ִצָּוה ִלְמנֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת פינחס פרשה כא סימן ז( ָּכל ָמקֹום 
ֶׁשּנֹוְפִלין ֻהְזְקקּו ְלִמְנָין. ָמָׁשל ִלְזֵאב ֶׁשִּנְכַנס ְלתֹוְך ַהֹּצאן ֻהְצַרְך ַּבַעל ַהֹּצאן ִלְמנֹוָתן ֶמה 
ָחְסרּו. ַּגם ָּכאן ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ַהַּמֵּגָפה ֶׁשִּנְּגפּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל )שמות לב, כח, ועיין בעבודה 

זרה דף מד ע"א(.

ָאְמרּו  ִקְּבלּו ּתֹוָרה,  ְּבֵסֶדר,  ֶׁשַהֹּכל  ַהְּפסּוִקים חֹוֵׁשב  ֶאת  ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ִיְתרֹו  ְּבָפָרַׁשת 
ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע )שבת דף פח ע"א(, ָּברּוְך ַהֵּׁשם. ֲאָבל ְּבֹפַעל ֶמה ָהָיה? 

ָהָהר":  ִמן  ָלֶרֶדת  ֹמֶׁשה  ֹבֵׁשׁש  ִּכי  ָהָעם  "ַוַּיְרא  והלאה(  )שמות לב, א  ְמַסֶּפֶרת  ְוַהּתֹוָרה 
ֵׁשׁש  ְּכָבר  ָעְברּו  ֵׁשׁש,  ָּבאּו   – ע"א(  פט  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  מּוָבא  "ּבֹוֵׁשׁש"?  ֶּזה  ַמה 
)אגדה  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו  ְוֵכן  ִהִּגיַע.  ֹלא  עֹוד  ַרֵּבנּו  ּוֹמֶׁשה  ָהַאְרָּבִעים,  ַהּיֹום  ֲחִצי  ָׁשעֹות, 
ְּבִדּיּוק  ֶזה   - ִיְׂשָרֵאל  ָחְטאּו  ַּבּיֹום  ָׁשעֹות  ְּבֵׁשׁש  א(,  סימן  לב  פרק  תשא  כי  פרשת  בובר 

ְוַכּמּוָבן ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ַּבְּכֵאב ֹראׁש  ַהְּזַמן ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ְּבִׂשיא ָּתְקָּפּה, 
ַהֶּזה, ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלְּבָלה אֹוָתם. 

ֲאָבל ָהָיה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ֶׁשִּבְלֵּבל אֹוָתם, ּוְנָבֵאר:

ְּבֵׁשם  ַהֹּכל  ֶאת  ֵמִביא  והלאה(  א  פסוק  לב  פרק  )שמות  ְוַרִׁש"י  ָׁשם,  ָּקָרה  ַמה  ִנְקָרא 
ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֲעֵׂשה  ֵאָליו קּום  ַוֹּיאְמרּו  ַאֲהֹרן  ַעל  ָהָעם  "ַוִּיָּקֵהל  ַהִּמְדָרִׁשים. 
ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו" )שם(. ֵהם 
ַמִּגיִעים ְלַאֲהֹרן ּוְמַבְקִׁשים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם ֱאֹלִהים, ְוַרִׁש"י ְמַדֵּיק ֶׁשֵהם ִּבְקׁשּו: "ֱאֹלֻהּיֹות 
ֹלא  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ְלָפֵנינּו"  ֵיְלנּו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֲעֵׂשה  "קּום  ָאְמרּו:  ֵהם  ַהְרֵּבה", 

ַמְסִּפיק ָלנּו ֱאֹלִהים ֶאָחד.
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ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּקׁשֹות

ִּתְסַּתֵּדר ִעם  ַאָּתה  ִמְסַּתֵּדר,  ַאָּתה ֹלא  ֶאָחד  ֱאֹלִקים  ָּבֶזה? ִעם  ַהִהָּגיֹון  ָמה  ְוִלְנאֹוָרה 
ֱאֹלֻהּיֹות ַהְרֵּבה? ֵיׁש ְלָך ּבֹוֵרא עֹוָלם ֶאָחד ֶׁשאֹוֵמר ְלָך: "ַּתֲאִמין ִּבי", ְוַאָּתה אֹוֵמר: "ֹלא, 

ֲאִני רֹוֶצה ַּכָּמה ֱאֹלִהים", ִּבְׁשִביל ָמה? 

ַנְמִׁשיְך עֹוד ְּבַמה ֶּׁשָאְמרּו ְלַאֲהרֹן: "ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא 
ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו" - ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ֹלא ָיַדְענּו? ְׁשַכְחֶּתם ֶׁשהּוא ָעָלה ְלַקֵּבל ּתֹוָרה? 
ּוְמָבֵאר ַרִׁש"י: "ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו": – ִּכְדמּות ֹמֶׁשה ֶהְרָאה ָלֶהם ַהָּׂשָטן ֶׁשּנֹוְׂשִאים 

אֹותֹו ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים. 

ֶזה ָהָיה ַהֶּסֶרט ָהִראׁשֹון ַּבִהְסטֹוְרָיה ֶׁשָּקָרה מּול ִמְליֹוִנים, ֵהם ָראּו ֶאת ֹמֶׁשה ׁשֹוֵכב 
ָמה  ֵּכן  ִאם  ֵמת.  ֶׁשהּוא  ֵהִבינּו  ְוֵהם   – אֹותֹו  ּומֹוִליִכים  ָּבִאים  ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי  ַּבִּמָּטה 

ַהְּטָעָנה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵהם רֹוִצים ַמְנִהיג ַאֵחר, ֵהם רֹוִאים ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשֹּמֶׁשה ֵמת?

עֹוד ֵיׁש ִלְׁשֹאל: ַּבֶהְמֵׁשְך ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ֶאת ְּתׁשּוַבת ַאֲהרֹן: "ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן 
ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי" )שם פסוק ב(, ֵהם 
אֹוְמִרים לֹו: ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלֻהּיֹות, ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָּתִביאּו ֶאת ַהָּזָהב, ַמה ֶּזה ָקׁשּור? 
ַהָּזָהב  ָלָּמה  ֲעַדִין  ֲאָבל  אֹוָתם,  ְלַעֵּכב  ָרָצה  ֶׁשַאֲהרֹן  ָּכתּוב,  שם(  ברש"י  )הובא  ַּבִּמְדָרׁש 
ָקׁשּור? ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים, ָמה ַאָּתה אֹוֵמר ָלנּו ָּתִביאּו ְנָזִמים? ֵאּלּו ְׁשֹלׁש ַהְּׁשֵאלֹות 

ֶׁשֵּיׁש ָלנּו, ְלָבֵרר.



ִחָּפזֹוי ֵמַהָּׂשָטי

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַנְתִחיל ְלָבֵאר ֶאת ַהְּדָבִרים, ְּבַמֲהָלְך ַאְקטּוָאִלי ֶׁשַּקָּים ַּגם ַּכּיֹום. 

ַאֲהֹרי רֹוֶאה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְתַנֵהג מּוָזר, ֵהם ֶנְחָּפִזים ְורֹוִצים ֱאֹלִהים, ֵהם ְמַבְקִׁשים 
ֶׁשִּמָּיד ִיְהֶיה ָלֶהם ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּיֲחִליף ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ְלָאן ַאֶּתם ְמַמֲהִרים? ָלָמה ַאֶּתם ֹלא 
מּוָכִנים ְלַחּכֹות עֹוד ָׁשָעה? ֵהם הֹוְלִכים ְלחּור ּוְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלֶהם ֱאֹלִהים, 
ּוְכֶׁשהּוא ְמָסֵרב ׁשֹוֲחִטים אֹותֹו )פרקי דרבי אליעזר 'חורב' פרק מד(, ְוָהָיה ָלֶהם ַּגם ֶהְסֵּבר 
ַמֲחִטיא  הּוא  ּכֹוֵפר,  הּוא  ֵּכן  ְוִאם  ֱאֹלִהים  ָלנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  רֹוֶצה  ֹלא  "חּור  ַהֶּזה:  ַלַּמֲעֶׂשה 
ֶאת ָהַרִּבים ְוָצִריְך ַלֲהֹרג אֹותֹו". ּוֵמחּור ֵהם ֶנְחָּפִזים ָלֶלֶכת ְלַאֲהֹרן ְוַאֲהֹרן רֹוֶאה ֶאת 
ְמִהירּות ַהַּתֲאָוה ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ָּבֶהם, ְוהּוא ֵמִבין ֶׁשַּכִּנְרֶאה ֶזה ֹלא ַמִּגיַע ִמָּמקֹור טֹוב. ְּבֶדֶרְך 
ְּכָלל ֵאין ָלָאָדם ַּתֲאָוה ַלֲעׂשֹות ָּדָבר טֹוב, ָּדָבר ֶׁשל ִמְצָוה, ֲאָבל ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות 
ַהֵּיֶצר ָהָרע נֹוֵתן ָלָאָדם ֹּכַח טּוְרּבֹו, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִּבְמִהירּות. ָלֵכן ֶהְחִליט ַאֲהֹרן ַלֲעׂשֹות ָלֶהם 
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ְּבִדיָקה. ּוַמִהי ַהְּבִדיָקה? ְּבִעְנְיֵני ָממֹון.



ַּתֲאַות ַהָּממֹוי

ֶיְׁשָנת ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ַּתֲאוֹות ָלָאָדם. ֲאָבל ֵיׁש ַּתֲאָוה ַאַחת ֶׁשּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל ַהַּתֲאוֹות 
ֻּכָּלן, ֶׁשֵּכן ַעל ְיֵדי ַהַּתֲאָוה ַהּזֹו הּוא ַמִּׂשיג ֶאת ְׁשָאר ַּתֲאוֹוָתיו, ּוַמה ִהיא אֹוָתּה ַּתֲאָוה? 

ֶּכֶסף! 

ַעל ְיֵדי ַהָּממֹון ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ֶׁשַּיִּׂשיג ֶאת ָּכל ַהַּתֲאוֹות ֶׁשָּבעֹוָלם: ָנִׁשים, ֹאֶכל, ָּכבֹוד, 
ְוֶזה  ַהַּתֲאוֹות,  ְוָלֵכן ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון הּוא ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ָּכל  ַהֹּכל. 
ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֻּטְמַאת ַהָּממֹון ְּכלּוָלה ִמָּכל ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ֶׁשל ִׁשְבִעים 

ֻאּמֹות )ליקוטי מוהר"ן תורה כג סעיף א(. 

ְוִאת ַנֲעִמיק ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון, ִנְרֶאה ֶׁשָהָרצֹון ַהְּפִניִמי ְּבִקּבּוץ ַהָּממֹון הּוא ָהָרצֹון ִלְׁשֹלט 
ְּבַהֹּכל ְוֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֻמְגָּבל ִּבְרצֹונֹוָתיו, ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשעֹוָלה לֹו ַהַּתֲאָוה ְלַמֶּׁשהּו, הּוא ִיְׁשֹלף 

ֶאת ַּכְרִטיס ָהַאְׁשַראי ַהָּׁשֹחר ְוַיֲעִביר ּוִמָּיד ְיַקֵּבל ֶאת ַּתֲאַות ִלּבֹו. 

ְלַצֲעֵרנּו ַהּיֹום ֲאַנְחנּו רֹוִאים ָמה ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים ִּבְׁשִביל ָממֹון. ָהָאָדם מֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו 
ָּבֲעבֹוָדה )עיין בבא מציעא דף קיב ע"א(, ַמְזִניַח ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית ִעם ִאְׁשּתֹו, ֹלא ָּכל ָּכְך 
ְמַעְנֵין אֹותֹו ִחּנּוְך ְיָלָדיו. ּוְגדֹוָלה ִמּזֹו ֲאַנְחנּו רֹוִאים, ֶׁשַהִּמְסיֹוֵנִרים ִיַּמח ְׁשָמם ִּגּלּו ֶאת 
ֹּכַח ַהָּממֹון, ְוֵהם ְמַׁשֲחִדים ֲאָנִׁשים ְּבֶכֶסף ְּכֵדי ֶׁשַּיֲאִמינּו ְּב'ִיַּמח ְׁש'מֹו ְו'ִזְכרֹו. ְּבַעד ֶּכֶסף 

הּוא ִיְהֶיה מּוָכן ְלַהִּגיד ֶׁשַהְּקֵלַמְנִטיָנה ִהיא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. 

ָיָצא  ֶאָחד  ָּכל  ִּבְכָלל,  ֲעִנִּיים  ָהיּו  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ֶׁשל  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ִמִּמְצַרִים ִעם ִּתְׁשִעים ֲחמֹוִרים לּוִבים ֲעמּוִסים ִּבְרכּוׁש )בכורות דף ה ע"ב(. חּוץ ִמִּבַּזת 
ַהָּים ֶׁשְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמִּבַּזת ִמְצַרִים )רש"י שמות פרק טו פסוק כב(. ֵהם ָהיּו ֲעטּוִפים ְּבֶכֶסף 
ְוָזָהב ְּבִלי סֹוף. ְוַהִהָּגיֹון אֹוֵמר: ִאם ֵיׁש ְלָך ַמֶּׁשהּו ַהְרֵּבה ַאָּתה ָׂשֵבַע ִמֶּמּנּו, ְוִאם ֵּכן ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּכל ָּכְך ְּבַתֲאָוה ֶׁשל ָממֹון. ֲאָבל ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה קהלת 
פררשה א סימן א(, ַעל ַהָּפסּוק ְּבֹקֶהֶלת )א, יג( ֶׁשּבֹו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְמָבֵאר ָמה ַהִּמּדֹות ֶׁשל 

ָהָאָדם, ַּכָּמה ָהָאָדם 'ְּבָעָיִתי' ְואֹוֵמר: "ְוָנַתִּתי ֶאת ִלִּבי ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ַּבָחְכָמה ַעל ָּכל 
ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשָמִים הּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאֹלִקים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו". אֹוֵמר 
ִעְנְיֵני ַהָחְכָמה ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה, ֵאיְך ְמִכיִנים ֹאֶכל, ֵאיְך  ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ִחַּפְׂשִּתי ַעל 
ְמִכיִנים ָּכל ָּדָבר? ֵאיְך ִמְתַקְּדִמים ַּבַחִּיים? ּוָמָצאִתי ֶׁשהּוא "ִעְנַין ָרע", ּוַמהּו ָהִעְנָין ָהָרע 
ַהֶּזה? אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש: ַרִּבי ּבּון אֹוֵמר, ֶזה ַהָּממֹון. ְוִכְדַרִּבי ַאְיבּו, ְּדָאַמר ַמר ֵאין ָאָדם 
ֵמֶהם ָמאַתִים. אֹוֵמר  ַלֲעׂשֹות  ָמֶנה רֹוֶצה  ֵיׁש לֹו  ְּבָידֹו,  ַּתֲאָותֹו  ַוֲחִצי  ִמן ָהעֹוָלם  יֹוֵצא 
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ֶׁשֵּיׁש  ָהָרע  ֶׁשָהִעְנָין  ַאַחת,  ְלַמְסָקָנה  ִהַּגְעִּתי  ּוָבַדְקִּתי  ֶׁשִחַּפְׂשִּתי  ַּכָּמה  ַהֶּמֶלְך:  ְׁשֹלֹמה 
ָּבעֹוָלם ֶׁשְּמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם - ֶזה ַהָּממֹון. ָלָּמה? ִּכי ַּבָּממֹון ֵיׁש ָלָאָדם ְמִציאּות מּוָזָרה, 
ֵיׁש לֹו ָמֶנה רֹוֶצה ָמאַתִים, הּוא ְלעֹוָלם ֹלא ָׂשֵבַע! ְוהּוא ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשּׁשֹוֶתה ַמִים ְמלּוִחים 

)דרשות ר"י אבן שועיב פרשת בלק דיבור המתחיל ואמר טוב(.



"ָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות"

ְוֵעיֵנינּו ָהרֹואֹות ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְלָאָדם ֶׁשֵּיׁש ָממֹון הּוא ַּגַאְוָתן ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים, ֵאין לֹו 
ִנּמּוִסים, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו ְּכמֹו ֱאֹלִקים, ִאם הּוא ָאַמר ַמֶּׁשהּו ֶזה ַחָּיב ִלְקרֹות, "הּוא 
ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד" )תהילים לג, ט( ְואֹוי ַוֲאבֹוי ִאם ֹלא, "ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות" 
)משלי יח, כג(, ֶלָעִׁשיר ֵיׁש ַעּזּות. ְוִאם ֵּכן, ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִׁשיִרים ָהֵאֶּלה ַמִּגיִעים ְלַאֲהרֹן 

ַאֶּתם  ָמה  ִּבְׁשִביל  'ֶרַגע,  ָּתֵמַּה:  ְוַאֲהרֹן   – ֱאֹלִהים"  ָלנּו  ֲעֵׂשה  "קּום  ְואֹוְמִרים:  ַהֹּכֵהן 
ְמַבְקִׁשים ֱאֹלִהים ֶׁשַּיִּגיד ָלֶכם ַמה ַּלֲעׂשֹות? ֲהֵרי ָאָדם ָעִׁשיר ְוַגַאְוָתן ֹלא מּוָכן ִלְׁשֹמַע 
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ֶאָחד?',  ַמְסִּפיק  ֹלא  ֱאֹלֻהּיֹות,  ַהְרֵּבה  רֹוִצים  עֹוד  ְוֵהם  ֶאָחד.  ְלַאף 
ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד" )דברים ו, ד( ֹלא ַמְסִּפיק ָלֶהם? ָמה ֵהם ָּכל ָּכְך ַמֲחִמיִרים ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים 
ֶׁשֵהם רֹוִצים עֹוד ֹעל ְועֹוד ֹעל? ָלֵכן ָאַמר ַאֲהֹרן: ָצִריְך ִלְבֹּדק ָמה ַמְּטַרת ַּבָּקָׁשָתם, אּוַלי 

ֵהם ֶּבֱאֶמת רֹוִצים עֹוד ֹעל ִחּיּוִבי ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהֹחֶמר ֶהָעכּור? 

ֵיׁש ָּבחּור ֶׁשִּנְכָנס ִליִׁשיָבה, ֶאָחד ֵמַהֶּצֶות ְמַכִּנים אֹותֹו ָמָק"ק, ָמָק"ק ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ַמ'ְׁשִּגיַח ָק'ָטן ָק'ָטן, ְוֵיׁש ָמ"ק – ַמ'ְׁשִּגיַח ָק'ָטן, ְוֵיׁש ַמְׁשִּגיַח, ְוֵיׁש ֹראׁש ְיִׁשיָבה. ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים, הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ֶזה ַּבֲהָבָנה, ָמה ִאְכַּפת ִלי, ֲאִני רֹוֶצה עֹוד ִהְתַחְּזקּות. 
ֲאָבל ֵיׁש ֶאָחד, ַעְבָּדא ְּבֶהְפֵקָרא ִניָחא ֵלּה )גיטין דף יג ע"א(, ֲעֹזב אֹוְתָך ָלָּמה ָצִריְך ֶאת ָּכל 
ַהֶּצֶות ַהֶּזה, הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּבא לֹו ָּבֹראׁש. ּוְכֵדי ִלְבֹּדק ֶאת ַּבָּקַׁשת ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֶהְחִליט ַאֲהרֹן ַלֲעׂשֹות ְּבִדיָקה, ֹּבַחן ֶּפַתע...



ַהְּבִדיָקה ַהּטֹוָבה

ַהְּבִדיָקה ֲהִכי טֹוָבה ִהיא ְּבִעְנְיֵני ָממֹון, ֶׁשֵּכן ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהֲעִׁשיִרים ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון ִּבְבִחיַנת ֵיׁש לֹו ָמֶנה רֹוֶצה ָמאַתִים, ְוִאם ֵהם ִיְּתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶהם 
ִעְנְוָתִנים,  ִּבְגַלל ֶׁשֵהם  ֶזה ֹלא  ַהְרֵּבה  ְוִסיָמן ֶׁשַּמה ֶּׁשֵהם רֹוִצים ֱאֹלֻהּיֹות  ְּבֶׁשַפע, אֹות 
ְורֹוִצים עֹוד ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם, ִּכי ָלֶזה ַהֵּיֶצר ָהָרע ֹלא ָהָיה ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַהֶּכֶסף, 
ֲאָבל ִאם ַּכָּוָנָתם ַלֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ְּכִפיָרה ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ַהֵּיֶצר ָהָרע ְיַבֵּטל ָלֶהם ֶאת 
ַּתֲאַות ַהָּממֹון ִּבְׁשִביל ֶׁשַּיֲעׂשּו ֲעֵבָרה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ּוְכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים, ֶׁשֵּיׁש ֲעִׁשיִרים 
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ֶׁשחֹוִלים ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון, ֲאָבל ְּבִעְנְיֵני ֲעֵבָרה ֵהם ְמַבְזְּבִזים ְסכּוִמים ְּגדֹוִלים, ַהֵּיֶצר ָהָרע 
ׁשֹוֵבר ָלֶהם ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון ְלַכָּמה ְזַמן, ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִציאּו אֹוָתם ַעל ֲעֵברֹות. ֶזה ַהִּנָּסיֹון 

ְוַהְּבִדיָקה ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ַאֲהֹרן.



ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה

ּוֶמה ָהיּו ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה?

"ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהֹרן" )שמות לב, ג(, 
ֻּכָּלם ָנְפלּו ַּבִּנָּסיֹון ַהֶּזה, ֻּכָּלם ִהְתַּגְּברּו ַעל ַּתֲאַות ַהָּממֹון. ֵהם ַמָּמׁש ָזְרקּו ַעל ַאֲהרֹן ֶאת 
ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשָּלֶהם. ַהְּלַואי ְוָכָכה ָהיּו ּתֹוְרִמים ָלִאְרּגּון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּלנּו "ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם". 
ּוֵמֹרב ַהַּתֲאָוה ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲעִגיִלים ְוַהְּנָזִמים ֵהם ָּתְלׁשּו אֹוָתם ֵמָהֹאֶזן ִעם ָהֹאֶזן )זוהר 
ְוַהֶּכֶסף  ַהָּזָהב  ֶאת  ָלֵתת  ִמֲהרּו  ָּכְך  ָּכל  קנב(,  עמוד  ובמתומ"ד  ע"א  קצב  דף  כי תשא  פרשת 

ְלַאֲהֹרן.

ַאֲהֹרי אֹוֵמר ָלֶהם "ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם" )שם פסוק ב(, ְוֵהם ֲאִפּלּו 
ֹלא הֹוְלִכים ַלָּנִׁשים, ַלָּבִנים ְוַלָּבנֹות, ֶאָּלא ָיָׁשר ּתֹוְלִׁשים ֵמַעְצָמם ְונֹוְתִנים ַעל ַהָּמקֹום. 
ָמה ַהְּמִהירּות? ְלכּו ָּתִביאּו ֶּכֶסף ַוֲעִגיִלים ֵמַהַּבִית! ֹלא, ֵהם ִמְזָּדְרִזים ִמָּיד, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 

ֶהְפֵסק...

ּוְנֶׁשָרָאה ֶאת ֶזה ַאֲהֹרן ָאַמר: "ֶזה ָּבטּוַח ֵמַהֵּיֶצר ָהָרע, ֵאין ִסּכּוי ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם 
ִהְתַּגְּברּות ָּכֹזאת ֶׁשל ַּתֲאַות ַהָּממֹון ִאם ָהָיה ָּבֶזה ֵחֶלק טֹוב". ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָרצּו 
ֱאֹלֻהּיֹות ַהְרֵּבה - ִהִּגיַע ֵמַהָּׂשָטן, ֹלא ָהְיָתה ָּבֶזה ׁשּום ַּכָּוָנה ְלַקֵּבל עֹוד ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים 

ֲעֵליֶהם. 



ַלֲעֹצר ְוַלְחֹׁשב

ְוַהְּבִדיָקה ַהּזֹו ָהְיָתה ְצִריָכה ַּגם ְלעֹוֵרר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיִבינּו ֶׁשֶאת ַהַּמֲחֶזה ֶׁשָראּו 
ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְפַטר ְוַהַּמְלָאִכים ַּבָּׁשַמִים ְמַלִּוים אֹותֹו ַּבִּמָּטה – ֶזה ַמֲחֶזה ִׁשְקִרי ֶׁשַּמִּגיַע 
ֵמַהָּׂשָטן! ְוָהְרָאָיה ָלֶזה, ֶׁשַהּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָּגַרם ָלֶהם ִלְהיֹות ַּפְּזָרִנים ְּבָממֹון, 
ַהָּכתּוב  ֲהֵרי  ַהָּממֹון,  ַּתֲאַות  ָלֶהם  ֶנֶעְלָמה  ְלֵהיָכן  ְלֶרַגע,  ְוַלְחֹׁשב  ַלֲעֹצר  ֲעֵליֶהם  ָהָיה 
ֲחַז"ל  ּוְמָבֲאִרים  כב(,  פסוק  טו  פרק  )שמות  סּוף"  ִמַּים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֹמֶׁשה  "ַוַּיַּסע  אֹוֵמר  
)הובא ברש"י שם(, ֶׁשָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ּתֹוֵפס ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבֹכַח ֶׁשַּיְפִסיק ֶלֱאסֹף ָממֹון. 

ְּכָבר  ַהִּמְכָנַסִים  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  "ַּתֲעֹזב  ֵמֶהם:  ֶאָחד  ְלָכל  ְואֹוֵמר  ּגֹוֵער  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה 



ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָּׂשא
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נֹוְפִלים ְלָך, ֵאין ְלָך ָמקֹום ַּבִּכיִסים, ִּתְתַקֵּדם!", ּוִפְתאֹום ָּכאן ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ֵהם זֹוְרִקים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ְּבַכּמּות ֲעצּוָמה ּוְמַאְּבִדים ַהֹּכל ִּבְׁשִנּיֹות, ֶזה ָהָיה ָצִריְך ְלעֹוֵרר אֹוָתם ֶׁשֵהם 

ִנְמָצִאים ְּבַמֲהָלְך ֶׁשל ַהָּׂשָטן ַהְמַתֲעֵתַע ָּבֶהם.  



ּכֹוְלִלית ְואּוִניֶבְרִסיָטאֹות

ּוְלַצֲעֵרנּו  ַהְרֵּבה מֹוָסדֹות ֶׁשל ּתֹוָרה,  ַהֵּׁשם  ֵיׁש ָּברּוְך  ְּבדֹוֵרנּו.  ַּגם  ַקָּים  ַהֶּזה  ַהִּסיָמי 
ִּבְנָין  ְמִקיִמים  ַהְּגדֹולֹות, ַעד ֶׁשֵהם  ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַההֹוָצאֹות  ַמְצִליִחים  ֹלא ָּתִמיד ֵהם 
יֹוֵצאת ַהְּנָׁשָמה. ּוְכֶנְגָּדם ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַּתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן ֵאיְך אּוִניֶבְרִסיָטאֹות ִנְבנֹות 
ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ָלֶזה  ְּכִפיָרה,  ֶׁשל  ְמקֹומֹות  ִאְצַטְדיֹוִנים,  ַּפאְרִקים,  ַחּיֹות,  ַּגֵּני  ִּבְמִהירּות, 

ּתֹוְרִמים.  

ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֵמַהּקֹוף,  ָּבא  ֶׁשָהָאָדם  ְמַלְּמִדים  ֶׁשָּבּה  אּוִניֶבְרִסיָטה  ֵאיזֹו  ְלָהִקים  ָצִריְך 
ׁשֹוֵלַח ּתֹוֵרם ֶאָחד ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ַהִּבְנָין. ִאם ֶזה ֹלא ִעְנָיִנים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְצָוה, ֵאין ְּבָעָיה, 
ַהֶּכֶסף זֹוֵרם ַּכַּמִים. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּמּוָכִנים ִלְתרֹם ְלַמָּקִקים ְוֹלא ְלִנְזָקִקים, הּוא ַמְעִּדיף 
ִמיֵני  ְּבָכל  ְמֵלָאה  ֲחׁשּוָכה  ְמָעָרה  ְּכמֹו   – ַהְּדָמָמה'  'עֹוַלם  ָׁשם  ֵיׁש  ַהַחּיֹות,  ְלַגן  ִלְתרֹם 
ַאְקַוְריּוִמים ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ָּכל ִמיֵני ֲחָרִקים, ִּתיָקִנים ּוַמָּקִקים. ְוָהָאָדם ּתֹוֵרם ְלָׁשם ְלִעּלּוי 
ִנְׁשַמת ַאָּבא ֶׁשּלֹו, ֶׁשַהַּמָּקִקים ְוַהּג'ּוִקים ֹיאְכלּו ָעִלים ּוְנָמִלים ְמֻרָּסקֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו. 
אּוַלי ַהּתֹוָלִעים ַּבֶּקֶבר ִיְתַחְּׁשבּו ַּבִּנְפָטר: 'ַאָּתה ָּתַרְמָּת ִלְבֵני ַהּדֹוִדים ֶׁשָּלנּו ַאְקַוְריּום 

ָיֶפה, ָאז ֲאַנְחנּו ִנְתַחֵּׁשב ְּבָך, ִנֵּתן לֹו ִּביִסים ְקַטִּנים יֹוֵתר...'.

ַהְּלַואי  ָאַמְרִּתי:  ְועֹופֹות?  ַּכָּמה ָּבָׂשר  ַּבֲארּוָחה ַאַחת,  ַהָּנֵמר אֹוֵכל  ַּפַעם ָמה  ְרִאיֶתת 
ָהַאְבֵרִכים ּוְבֵני ַהּתֹוָרה ְיַקְּבלּו ָּכָכה ָּבֲארּוחֹות ֶׁשָּלֶהם. ַהָּנֵמר ְמַקֵּבל ְנָתִחים ֶׁשל ָּבָׂשר 
ָטִרי, ֹלא ְמֻעָּבד ִעם ַהְזָרקֹות ֶׁשל ַמִים, ֹלא ָקפּוא, ֲחִתיכֹות ֶׁשל ָּבָׂשר ְמֻׁשָּבח, ָלָּמה? ֵאין 
ַלֶּבְנָאָדם ְּבָעָיה ִלְתרֹם ֵעֶדר ֶׁשל ְּכָבִׂשים ִלְכבֹוד ַהָּנֵמר. ֲאָבל ִאם ָּתֹבא ְלַהְתִרים אֹותֹו 
ְלֵאיֶזה ַאְבֵרְך ֶׁשָּצִריְך 20 ֶׁשֶקל ִלְקנֹות עֹוף ְלַׁשָּבת, ָמה הּוא ַיִּגיד? "ֶׁשֵּיֵלְך ַלֲעֹבד". ָלָּמה 
ַלָּנֵמר ַאָּתה ֹלא אֹוֵמר ֵלְך ַלֲעֹבד? ַאָּתה ֲהֵרי ַחי ִּבְזכּות ָהַאְבֵרְך ַהֶּזה, ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני )ברכות דף יז ע"ב(, ָּכאן ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִעיל ֶאת ַּתֲאַות ַהָּממֹון 

ְוגֹוֵרם ָלָאָדם ְלִהְתַקְמֵצן. 



ֵאיי ֶהְסֵּבר ַלַּתֲאָוה

ֶזה ָהָיה ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ְלָהִבין ֶאת ַּדְרֵכי ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּבִעְנְיֵני 
ַּתֲאַות ַהָּממֹון.



ַּתֲאַות ַהָּממֹוי ְוַהְׁשָלנֹוֶתיָה
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ּוְנֶׁשָרָאה ֶאת ֶזה ַאֲהֹרן הּוא ֵהִבין ֶׁשֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות,  ְוָלֵכן ֹלא ָּבא ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם: 
'אּוַלי ְנַחֶּכה ְקָצת, ָלָמה ַאֶּתם ְמַמֲהִרים?', ַאֲהֹרן ָיַדע ֶׁשֵּיׁש ֹּפה ַּתֲאָוה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה 
ִמַּתֲאַות ַהָּממֹון, ַּתֲאַות ֲעבֹוָדה ָזָרה )שגם לעבודה זרה היתה תאווה כמובא בסנהדרין דף קב 
ע"ב(, ְוזֹו ַהַּתֲאָוה ֲהִכי ֹלא ֶהְגיֹוִנית, ֲאִפּלּו ִעם ֱאֹלִקים ֶאָחד ֹלא ִהְסַּתַּדְרֶּתם, ֵאיְך ַאֶּתם 

ַּתֲאַות  ַעל  ּגֹוֶבֶרת  ַהּזֹו  ְוַהַּתֲאָוה  ֶהְסֵּבר!  ֵאין  ְלַתֲאָוה  ֶהְסֵּבר!  ֵאין  ְוַכָּמה?  ַּכָּמה  רֹוִצים 
ַהָּממֹון. 

ִמֶּזה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּממֹון, ִּבְדָבִרים ֶׁשָּקֶׁשה 
לֹו ְלהֹוִציא, ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֶזה ִלְדָבִרים טֹוִבים ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִריַע לֹו ָּבֶהם. 

ַעְצָמם,  ִּבְׁשִביל  ֲאִפּלּו  ְלהֹוִציא  ָלֶהם  ָקֶׁשה  ַלֹּכל,  ַקְמָצִנים  ֶׁשֵהם  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת 
ֵאיְך ֶׁשהּוא מֹוִציא ְׁשָטר ֶׁשל ֵמָאה ּדֹוָלר ֵמָהַאְרָנק, ַהָּנִׂשיא ַּבְּתמּוָנה ֶׁשַּבְּׁשָטר ְמַכֶּסה ֶאת 
ָהֵעיַנִים, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה הּוא ֹלא ָרָאה אֹור יֹום, ַעְכָׁשו הּוא ִמְסַּתְנֵור... ֲאָבל ֹרב ָהעֹוָלם 
ְּבֹאֶפן ְּכָלִלי ֵהם ִּבְכַלל ַהִּסיָמן ַהֶּזה, ִאם ֵיׁש ֹקִׁשי ִלְתרֹם ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ְמקֹומֹות טֹוִבים 

ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְצֹות, ְוָלֵכן ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמְפִריַע.



ִמְׂשַחק ִּפְדיֹוי ְׁשבּוִיית

ְמַסְּפִרית ַעל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו ְׁשֵני ַחָּיִלים רּוִסים ְּכֶׁשֵהם ּתֹוְפִסים 
ֹלא  ַאֶּתם  ָׁשָעה  ּתֹוְך  "ִאם  לֹו:  ְוָאְמרּו  ָּבֹראׁש,  ָלֶהם  ֻמְצָמד  ְּכֶׁשרֹוֶבה  ֲחִסיִדים,  ְׁשֵני 
נֹוְתִנים ָלנּו ֲחִצי ִמְליֹון ּדֹוָלר ַעל ָּכל ֶאָחד ֲאַנְחנּו הֹוְרִגים אֹוָתם". ָהַרב ִהְזַּדְעַזע, ֵיׁש 
ָּכאן ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ּוְלֵחֶלק ֵמַהּפֹוְסִקים ֻמָּתר ַּגם ִלְמֹּכר ִּבְׁשִביל ֶזה 
האדמה  ובפרי  פדיון,  המתחיל  דיבור  ע"ב  ח  דף  בתרא  בבבא  תוספות  )עיין  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֲאִפּלּו 
ַלֲעׂשֹות  ְלַבִית  ִמַּבִית  ָלרּוץ  ִהְתִחיל  הּוא  יד(.  הלכה  יא  פרק  כפים  ונשיאת  תפילה  הלכות 

ַמְגִּבית, הּוא ִנְכַנס ֶלָחנּות ָהִראׁשֹוָנה ּוִבֵּקׁש ֵמַהּמֹוֵכר: "ִּתְתרֹם 10 ֶאֶלף ּדֹוָלר ְלִפְדיֹון 
 26 ּתֹוֵרם  ֲאִני  ֶאֶלף?   10 ַרק  "ָלָּמה  לֹו:  ְוָאַמר  ָהַרב  ֶאת  ָׁשַמע  ַהּמֹוֵכר  ְׁשבּוִיים", 
ְוִנְכַנס ֶלָחנּות ַהָּבָאה ֶׁשל  ָיָצא ָׂשֵמַח  ְוָהַרב  ֲהָוָי"ה". ָרַׁשם ָלַרב ֵצ'ק,  ְּכִמְנַין ֵׁשם  ֶאֶלף 
ַהַּיְרָקן, ְוַגם ִמֶּמּנּו ָהַרב ְמַבֵּקׁש ְסכּום ָּגֹבַּה: "15 ֶאֶלף ּדֹוָלר ְלַהָּצַלת ְיהּוִדים ִמָּמֶות". 
ְוַהַּיְרָקן אֹוֵמר ָלַרב: "ָלָּמה ַרק 15, ֲאִני ֶאְתרֹם 36 ֶאֶלף ּדֹוָלר ְּכִמְנַין ל"ו ַצִּדיִקים". 

ַּכָּמה  ַאֲחֵרי  ְנִדיבּות,  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ִנְפָּתִחים  ָמקֹום  ּוְבָכל  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  עֹוֵבר  ָהַרב 
ָּבִּתים, הּוא ָאַמר ַלַּׁשָּמׁש ֶׁשּלֹו: "ֲאַנְחנּו עֹוְצִרים ַעְכָׁשו ֶאת ַהַּמְגִּבית, ַקח ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף 
ְוַתֲחִזיר אֹותֹו ַלּתֹוְרִמים, ְוָתֹבא ַלַּבִית ֶׁשִּלי ִעם ַּכָּמה ֲחִסיִדים ְּבִריִאים טֹוִבים ָּכֵאֶּלה, 
ַאֲחֵרי ֶׁשָאְכלּו ָּכל ֶאָחד קּוֶגל ָׁשֵלם ְוִסיר ֶׁשל צ'ּוְלְנט, ְוֶׁשּיֹוְדִעים ָלֵתת ַמּכֹות". ַהַּׁשָּמׁש 
ָעָׂשה ְּכִדְבֵרי ָהַרב, ְוֵהִביא ֶאת ַהֲחִסיִדים. ָהַרב ָיָצא ֲאֵליֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: "ַּבַּבִית ֶׁשִּלי ֵיׁש 
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ְׁשֵני ַחָּיִלים ִעם ֶנֶׁשק ּוְׁשֵני ֲחִסיִדים, ְלכּו ִּתְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם ְוִתְׁשְּברּו ָלֶהם ֶאת ָהֲעָצמֹות, 
ַּגם ַלַחָּיִלים ְוַגם ַלֲחִסיִדים". "ַּגם ַלֲחִסיִדים?" ִהְתַּפְּלאּו ֻּכָּלם, "ָלֶהם ִּתְּתנּו ַמּכֹות ֲהִכי 
ֲחָזקֹות". ְוַהֲחִסיִדים ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע, ִנְּגׁשּו ִלְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ִּבְפֻקַּדת ָהַאְדמֹו"ר. 

ַהַחָּיִלית עֹוד ֹלא ִהְסִּפיקּו ִלְׁשֹלף ֶאת ַהֶּנֶׁשק ְוֵהם ָקְפצּו ֲעֵליֶהם, ָעׂשּו ֵמֶהם ְטַרְמּפֹוִליָנה, 
ֵהם ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ ַהְרֵּבה, ַמְסִּפיק ָחִסיד ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ַעל ָּכל ֶאָחד, ְוָהָאָדם 
ְּכָבר ַמְרִּגיׁש  ְסִקיָלה, ְׂשֵרָפה, ֶהֶרג ָוֵחֶנק, ֶזה ִמְטָען חֹוֵרג. ְוֵהם ַמְרִּביִצים ְונֹוְתִנים ַמּכֹות 
'ְלֵׁשם ַמַּצת ִמְצָוה', ְוַעד ֶׁשָהַרב ֹלא אֹוֵמר ְלַהְפִסיק ֵהם ֹלא ַמְפִסיִקים. ַעד ֶׁשֵהם ׁשֹוְמִעים 
ֶאת ַהַחָּיִלים ְוַהֲחִסיִדים צֹוֲעִקים "ַּתַעְצרּו, ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָּבֱאֶמת", ֵהם עֹוְצִרים ְולֹוְקִחים 
ָלֶהם ֶאת ַהְּנָׁשִקים ְוֵהם רֹוִאים ִּפְתאֹום ַאְרָּבָעה ּגֹוִים, ַהֵּפאֹות ָעפּו, ַהָּזָקן ְוַהְּׁשְטַרייְמל 
ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֶׁשָּׁשְמעּו  ְוַׁשְּקָרִנים,  ַׂשְחָקִנים  ּגֹוִים  ַאְרָּבָעה  ָהיּו  ֵאּלּו   ִמְתָּבֵרר?  ּוָמה  ַּגם, 
ֲחִצי  ַקָּלה,  ַהְכָנָסה  ַנֲעֶׂשה  ְלַעְצָמם:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן  ְׁשבּוִיים,  ִּפְדיֹון  ַעל  ַהְרֵּבה  ְמַׁשְּלִמים 
ִמְליֹון ּדֹוָלר ּתֹוְך ָׁשָעה! ַהֲחִסיִדים ָעׂשּו ֲעֵליֶהם ַהָּקפֹות ְׁשִנּיֹות, ְועֹוד ַּכָּמה ְּבִעיטֹות ֵצָדה 
ַלֶּדֶרְך, ְוָאְמרּו ָלֶהם: "ִּתָּזֲהרּו, ָהַרב ֶׁשָּלנּו ֵיׁש לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ִאם ִּתְתָקְרבּו ְלֹפה ַּפַעם 
ְּבָכל  ִהְתַּפְרֵסם  ַהִּסּפּור  ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים".  ְנָקִבים  ִמֶּכם  ַנֲעֶׂשה  ֲאַנְחנּו  נֹוֶסֶפת 
ָהֲעָיָרה, ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִהִּגיעּו ָלַרב ְּבִׁשיִרים ְוִרּקּוִדים: "ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו, 
ֵאיֶזה ַצִּדיק, ֵאיֶזה רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ֵאיְך ָהַרב ָיַדע? ַהַּתְחּפֹוׂשֹות ָהיּו ֻמְׁשָלמֹות, ֵאיְך ָהַרב 

ִהְצִליַח ְלַגּלֹות ֶאת ֶזה? ַּכִּנְרֶאה ַרק ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש". 

ֶעְׂשִרים  ְּכָבר  ֲאִני  ָלֶכם ֶאת ַהּסֹוד,  ֲאַגֶּלה  ָלֶהם: "ֲאִני  ְוָאַמר  ֻּכָּלם  ָהַרב ִהְׁשִּתיק ֶאת 
ָׁשָנה אֹוֵסף ֹּפה ְצָדָקה ַּבְּקִהָּלה, ֲאִני ַמִּכיר ָּכאן ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַּכָּמה ָקֶׁשה ָלֶהם ִלְתרֹם, 
ְּבָיִמים נֹוָרִאים ְּכֶׁשּמֹוְכִרים ֶאת ַהִּמְצֹות, ִמיֶׁשהּו ִמְתַנֵּדב ּדֹוָלר ָוֵחִצי, ַוֲאִני אֹוֵמר ּדֹוָלר 
ָוֵחִצי ַּפַעם ִראׁשֹוָנה, ַּפַעם ְׁשִנָּיה, ִּפְתאֹום ֲאִני ׁשֹוֵמַע אֹותֹו אֹוֵמר: ֲחִצי ּדֹוָלר, ַמה ָּקָרה? 
ַהֶּבְנָאָדם ִהְתָחֵרט... ִּבְׁשִביל ִלְמֹּכר ֶאת 'ָּכל ִנְדֵרי' ֲאִני ָצִריְך ְלַהִּזיַע, ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו מּוָכן 
ְלהֹוִציא ַּכָּמה ּדֹוָלִרים ּבֹוְדִדים, ֲאָנִׁשים ֹּפה ֹלא ּתֹוְרִמים, ָקֶׁשה ָלֶהם. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ֲהִכי  ְוַהַּפְּזָרִנים  ַהַּנְּדָבִנים  ִלְהיֹות  ֶנֶהְפכּו  ֻּכָּלם  ַהֶּזה,  ַהְּׁשבּוִיים  ִּפְדיֹון  ִּבְׁשִביל  ֶלֱאסֹף 
ְּגדֹוִלים, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ָּכֶזה ָּדָבר ֶזה ֹלא ִמְצָוה ֵמַהָּׂשָטן, ֶזה ַהָּׂשָטן ְּבַעְצמֹו ֹּפה! ֵאיְך ֶזה 
ָיכֹול ִלְהיֹות?, ֵהַבְנִּתי ֶׁשֵהם ֹלא ְיהּוִדים, ְוָלֵכן ָּפַתְרנּו ֶאת ַהִּסּפּור ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת )עיין 

בברכת מאיר מדן שיחות מוסר מאמר כח(.



ַהֶּלַקח 

ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַאֲהרֹן, ָּבא ְוָאַמר "ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב". ַאֶּתם רֹוִצים עֹוד ֱאֹלִהים? 
עֹוד ִיְרַאת ָׁשַמִים? ֹּבא ִנְרֶאה, ַנֲעֶׂשה ָלֶכם ִנָּסיֹון ְּבָממֹון, ּוִפְתאֹום ֲאָנִׁשים ּתֹוְלִׁשים ֶאת 
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ָהֹאֶזן, ַקח ַקח, ַאף ֶאָחד ֹלא ָׂשם ֵלב ַמה ּקֹוֶרה ֹּפה, ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֵאיְך ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַתֲעֵתַע 
ָּבֶהם, ִּפְתאֹום ֵאין ָלֶהם ַּתֲאָוה ְלָממֹון? 

ֶזה ַהְיסֹוד ֶׁשָּכל ֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת, ַקל ְלָך ְלַׁשְחֵרר? ֶזה ֵמַהָּׂשָטן. ָקֶׁשה ְלָך? ַּכִּנְרֶאה 
ֶזה ָּדָבר טֹוב!

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלַׁשְחֵרר ַּבְּמקֹומֹות ַהּטֹוִבים, ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי 
ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל 
ַהְקָרַבת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשת ִיְתָּבַרְך

ֵיׁש ְּתרּוָמה ְוֵיׁש ְּתרּוָמה 

ִּבְׁשֹלָׁשה  ַהּתֹוָרה  ּפֹוַתַחת  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנַּית  ְוִלְפֵני  ַהִּמְׁשָּכן,  ִּבְבִנַּית  עֹוֶסֶקת  ַהָּפָרָׁשה 
ְּפסּוִקים: "ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה" )שמות לה, א(, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵסף ֶאת ֻּכָּלם, ֹקֶדם ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן, 
ַׁשַּבת  ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  "ֵׁשֶׁשת  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר 
ַׁשָּבתֹון" - ֶאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשִּבְגַלל ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ֵיׁש ָלֶכם ֶהֵּתר ְלַחֵּלל ַׁשָּבת, "ֹלא ְתַבֲערּו 

ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת" )שם פסוק ג(. 

ְלַאַחר ִמֵּכן ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַהְּתרּומֹות ַהְּגדֹולֹות ַלִּמְׁשָּכן )שם פסוק ה והלאה(, ְוֵיׁש 
ֲאָנִׁשים ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ֶזה ּוִמְתַאְכְזִבים, ִמֵּכיָון ֶׁשַהּיֹום ֵאין ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ָלֹבא ְוִלְתרֹם 
ַאָּתה  ַהִּמְׁשָּכן!  ֹלא  ֶזה  ֲעַדִין  ֲאָבל  ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ָנכֹון  ַלִּמְׁשָּכן. 
יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ִמְׁשָּכן? ֵיׁש ָׁשם ֶאת ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש ִעם לּוחֹות ַהְּבִרית )עיין בבא בתרא דף יד 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד  ְּתִמיִדית  ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ָׁשם  ִנְמָצִאים  ע"ב(, 

)עיין במדרש תנחומא פרשת ויקרא סימן ח, ובפירוש רבי חיים פלטיאל שמות פרק כד פסוק טז(, 

ְוַהּיֹום ֵאין ָלנּו ֶאת ָּכל ֶזה. ְוָלֵכן ִלְפָעִמים ֵאין ָלָאָדם ַמְסִּפיק ָרצֹון ִלְתרֹם, הּוא אֹוֵמר 
ְלָך: "ִאם ֶזה ָהָיה ִלְבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, אֹו ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ָהִייִתי ּתֹוֵרם ִמְליֹוִנים, ֲאָבל 
ִמֵּכיָון  ְנכֹוָנה,  ַהּזֹו ֹלא  ַהַּמְחָׁשָבה  ְׁשָקִלים".  ַח"י   - ָּפחֹות  ֲאִני ּתֹוֵרם  ַאְבֵרִכים  ְלכֹוֵלל 
ֶׁשִּמי ֶׁשּתֹוֵרם ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעֵמֵלי ַהּתֹוָרה ִהיא ַהְּתרּוָמה ָהֶעְליֹוָנה ְּביֹוֵתר ְוָהְראּוָיה 
)עיין מועד קטן דף כה ע"ב  ַחי  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ֶזה  ְּביֹוֵתר )מדרש רבה קהלת פרשה יא סימן א(, 
וברש"י דיבור המתחיל ספר מלחמות(. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )מנחות דף קי ע"א(, ָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה 

ֹלא ָצִריְך ֹלא עֹוָלה ֹלא ִמְנָחה ְוֹלא ַחָּטאת, ׁשּום ָקְרָּבן!, ִּכי ַהּתֹוָרה ְמַכֶּפֶרת ַעל ַהֹּכל, 
ַּכּמּוָבן ֶׁשִאם הּוא חֹוֵטא ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָאז הּוא ֵּכן ָצִריְך, ֲאָבל ַהּיֹום ֶׁשֵאין 
ֵּבית ִמְקָּדׁש הּוא ֹלא ָצִריְך ְּכלּום, ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּתּקּון ֲהִכי ָּגדֹול ַלֲחָטִאים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַּבִּמְדָרׁש )ילקוט שמעוני משלי ג רמז תתקלה, ועיין בשו"ת יביע אומר חלק י - אורח חיים סימן נה 
אות לו(, ָאַמר ַרב הּוָנא, ֲהֵרי ֶׁשִּנְכַׁשל ָאָדם ַּבֲעֵבָרה ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבּה ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים, 

ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה? ִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְלֹמד ַּדף ֶאָחד, ִיְלַמד ְׁשֵני ַּדִּפים, ִלְׁשנֹות ֶּפֶרק ֶאָחד, 
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ִיְׁשֶנה ְׁשֵני ְּפָרִקים.  



ָהַרב ְׁשַטייְנָמי ְוַהַּבַעל ְּתׁשּוָבה

ֶּבֱאֶמת ֹלא ָּתִמיד ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּגיָעה ְּבצּוָרה ֶׁשל 
ְּתרּומֹות. ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמְפִריַע לֹו ִלְתרֹם, ֲאָבל הּוא ֹלא מּוָכן ְלהֹוִריד ְּכהּוא ֶזה ִמָּכל 
ַּתֲאָוה ֶׁשִהְׁשָּתְרָׁשה ּבֹו. ְלַבֵּטל ֶאת ָהָרצֹון ָהִאיִׁשי ִּבְפֵני ְרצֹון ַהּבֹוֵרא )עיין אבות פרק ב 
משנה ד(, ֹזאת ַהַהְקָרָבה ַהְּגדֹוָלה. ְוִלְפָעִמים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִנָּסיֹון 

ְוַהְקָרָבה ֶׁשל 'ַּפַעם ַּבַחִּיים', ְוִאם ָהָאָדם זֹוֶכה ַלֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה 
ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות. ּוְנַסֵּפר:

ְיהּוִדי ֶאָחד ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ִהִּגיַע ֶאל ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ"ל, ְוָאַמר לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ֵיׁש 
ִעִּתים ַלּתֹוָרה  ַׁשָּבת, קֹוֵבַע  ְּכָבר ׁשֹוֵמר  ֲאִני  ְמֹאד,  ְלִהְתַחֵּזק  ִהְתַחְלִּתי  ֲאִני  ְּבָעָיה,  ִלי 
ֹלא  ִהיא  ִמְׁשָּפָחה,  ִמָּטֳהַרת  חּוץ  ְּגמּוָרה  ִחּלֹוִנית  ִאְׁשִּתי  ֲאָבל  ַהֹּכל,  ִלְׁשֹמר  ּוִמְׁשַּתֵּדל 
מּוָכָנה ִלְׁשֹמר ְּכלּום, ֹלא ַּכְׁשרּות, ֹלא ַׁשָּבת, ֹלא ְצִניעּות, ּוִבְמֻיָחד ֹלא ָלִׂשים ִּכּסּוי ֹראׁש, 
ֵיׁש ָלּה ֵׂשָער ְּכמֹו ַרְעָמה ֶׁשל ַאְרֵיה, "קֹוְדֹקד ֵׂשָער ִמְתַהֵּלְך ַּבֲאָׁשָמיו" )תהילים סח, כב(, 

ְוִהיא ֹלא מּוָכָנה ְלַכּסֹות אֹותֹו". 

ָהַרב ֵּבֵרְך אֹוָתּה ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה...

ָהַרב,  "ְּכבֹוד  ֶׁשּלֹו:  ַהִּביְזֶנס  ַעל  ְׁשַטייְנָמן  ָלַרב  ּוְמַסֵּפר  ַמְמִׁשיְך  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  אֹותֹו 
ֵיׁש ִלי ֵּבית ֲחֹרֶׁשת ְלָחְמֵרי ֶּגֶלם ְוקֹוִנים ִמֶּמִּני ַּכּמּות ְּגדֹוָלה ֶׁשל ָחְמֵרי ֶּגֶלם ּוְמַיְּצִרים 
ִמֶּזה ְּפָסִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהִאם ֻמָּתר ִלי ִלְסֹחר ָּבֶזה?", ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ָעָנה לֹו: "ֲאִני 
ַמִּציַע ְלָך ֶׁשִּתְמֹּכר ֶאת ָהֵעֶסק, ָאסּור ְלָך ְלִהְתַעֵּסק ָּבֶזה", ָאַמר לֹו ַהַּבַעל ְּתׁשּוָבה: "ִאם 
ֲאִני מֹוֵכר ֶאת ָהֵעֶסק ִאְׁשִּתי ַּתֲהֹרג אֹוִתי, ֶזה ֵעֶסק ֶׁשל ִמְליֹוִנים, ִהיא ַּתְחשֹׁב ֶׁשִּנְהֵייִתי 
ָּדִתי ָּפָרִזיט, ֶׁשֲאִני ֹלא רֹוֶצה ַלֲעֹבד, ְוֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ִלְהיֹות ֲחֵרִדי ָׁשֹחר ֶׁשָּכל ַהּיֹום ְּבֵבית 

ַהִּמְדָרׁש". 

ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ִחֵּיְך ְוָאַמר: "ַאף ַּפַעם ֹלא ִנּזֹוִקים ִמְּדַבר ִמְצָוה! ֵיׁש ְלָך ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשֲאִני 
ְמַקֵּנא ָּבּה!, ֲאִני ְמַקֵּנא ְּבָך, ַאָּתה ַעְכָׁשו זֹוֶכה ַלֲעֹמד ְּבִנָּסיֹון ֶׁשל ִסּלּוק ֲעבֹוָדה ָזָרה!", 
ָהָרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ִּגִּלינּו  ָלַאֲחרֹוָנה  ה'  ָּברּוְך  ְּבדֹוֵרנּו?  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִעם  ִנְפָּגׁש  ִמי  ּוֶבֱאֶמת 
ִהְצִליַח ְלַהְכִניס ֶאת ֻטְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּבֵּפאֹות ַהָּנְכִרּיֹות, ְוֻרָּבן ְּכֻכָּלן ֲאסּורֹות ַּבֲהָנָאה 
ֵּכיָון ֶׁשַּמִּגיעֹות ִמָּבֵּתי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָּבעֹוָלם. ִאְרּגּון ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְּבָראׁשּות ְיִדיֵדנּו ָהַרב 
ָירֹון ְראּוֵבן שליט"א ָחַקר ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ָלֹעֶמק, ְוִגָּלה ֶאת ַהָּדָבר ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ּוִפְרַסְמנּו 
ִמי  ְוַאְׁשֵרי  ָּפׁשּוט,  ֹלא  ִנָּסיֹון  ֶזה  ַּגם  ִאְרּגּוִנים.  ַּכָּמה  עֹוד  ִעם  ַיַחד  ָּבַרִּבים,  ֶזה  ֶאת 
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ֶׁשעֹוֶמֶדת ַּבִּנָּסיֹון ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהֻּטְמָאה ַהּזֹו ִמֵּביָתּה, "ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי 
ֵחֶרם הּוא" )דברים ז, כו(. ֲאָבל ָאז ָהַרב ְׁשַטייְנָמן ָאַמר לֹו: "ִמי ַהּיֹום ִמְתַנֶּסה ַּבֲעבֹוָדה 
ָזָרה ִּבְכָלל? ְוַאָּתה זֹוֶכה ָלבֹא ְוַלֲעֹמד ְּבִנָּסיֹון ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה! ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹו 
ְוֵאין ְלָך ָמה ַלְחשֹׁׁש!". ְואֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה חֹוֵׁשׁש: "ָהַרב, ֶזה ָיִביא ְלֵגרּוִׁשין, ַמה ִּיְהֶיה 
ִעם ַהְיָלִדים?". ְוָהַרב ְׁשַטייְנָמן חֹוֵזר ְואֹוֵמר: "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע ָּדָבר ָרע" )קהלת 

ח, ה(. 

ֶאת  ּוָמַכר  ָלַרב,  ְוָׁשַמע  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ִלְרֹּכׁש  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  אֹותֹו 
ַהִּמְפָעל...

ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף הּוא ָהַלְך ְלִאְׁשּתֹו ְוָאַמר ָלּה: "ֲאִני רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִאָּתְך", 
ֵאיְך  ַהִּמְפָעל!".  ֶאת  "ָמַכְרִּתי  ָלּה:  ְוהֹוִדיַע  ָּפַסק,  ָהַרב  ּוָמה  ַהֹּכל  ָלּה  ְוִסֵּפר  ָיַׁשב  הּוא 
ֶׁשִהיא ָׁשְמָעה ֶאת ֶזה, ִהיא ָקָמה ְוָרָצה ַלֶחֶדר ְוָׂשָמה ִמְטַּפַחת. הּוא ִהְתַרֵּגׁש ְוָׁשַאל אֹוָתּה: 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָרִציִתי  ַׂשְחָקן, ֹלא  ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאָּתה  ַעְכָׁשו  ָעְנָתה לֹו: "ַעד  ְוִהיא  "ַמה ֶּזה?" 
ַּבִּמְׂשָחק ֶׁשְּלָך, ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָאה ֶׁשַאָּתה ֲאִמִּתי! ִאם ִהְסַּכְמָּת ִלְמֹּכר ֵעֶסק ֶׁשַּמְכִניס ְלָך 
ִמְליֹוִנים ְּבָׁשָנה ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה, ִסיָמן ֶׁשֶּזה ַמֶּׁשהּו ֲאִמִּתי ְוַאָּתה ֲאִמִּתי. ְוִאם ַאָּתה ֲאִמִּתי 

ֲאִני הֹוֶלֶכת ִאְּתָך ַעד ַהּסֹוף!".

ֵמַהְקָרַבת  ְּגדֹוָלה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ָהְיָתה  ִהְקִריב  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ֶׁשאֹותֹו  ַהּזֹו  ַהַהְקָרָבה 
ַהָּקְרָּבנֹות ַּבִּמְׁשָּכן. הּוא ִהְקִריב ֶאת ַנְפׁשֹו ְוָכל ַחָּייו ִלְכבֹוד ה' ִיְתָּבַרְך.

ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר: "ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה' ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה" )שמות לה, ה(, ֵיׁש 
ֶאָחד ֶׁשַּמְקִריב ֶאת ַהְּתרּוָמה ִמִּנְדַבת ִלּבֹו, ְוֵיׁש ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ּוַמְקִריב ֶאת ִלּבֹו ַמָּמׁש. 



ַהַּסָּבא ִנְרַצח ִּבְגַלל ַהֲחִזיר ְוַהֶּנֶנד אֹוֵנל ֲחִזיר

ֵיׁש ְיהּוִדי ְּבֵׁשם ָהַרב יֹוֵסף ָוִליס ֶׁשִּיְחֶיה, הּוא ָּפַתח ֶאת ִאְרּגּון "ֲעָרִכים". הּוא ַהּיֹום 
ַמְנַּכ"ל ֲעָרִכים ְוהּוא ַּגם מֹוֵסר ִׁשעּוִרים, ּוָברּוְך ה' הּוא ַמְצִליַח ְמֹאד. 

ַעד ִלְפֵני ַּכָּמה ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים הּוא ָהָיה ִחּלֹוִני ָּגמּור, ִקּבּוְצִניק, אֹוֵכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות 
ְוָכל ַמה ֶּׁשָּזז, הּוא ִסֵּפר ֵאיְך הּוא ִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה. 

ַסָּבא ֶׁשּלֹו ָהָיה ַּבּׁשֹוָאה ּוְבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ֶׁשל ַהִּמְלָחָמה ִמ - ת"ש ַעד תש"ה, ֹלא 
ִהְכִניס ׁשּום ָּדָבר ָאסּור ַלֶּפה ֶׁשּלֹו. ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם, ֹלא ַרק ִנְלֲחמּו ַּבְּיהּוִדים  ֶאָּלא 
ִּכּפּור  ְּביֹום  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ֻחֵּקי  ַעל  ַיַעְברּו  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ָרצּו  ֵהם  ַּבַּיֲהדּות,  ִנְלֲחמּו  ַּגם 
ָהיּו מֹוִסיִפים ָּבֲארּוָחה, ְּכֵדי ֶׁשַהְּיהּוִדים ְמֵזי ָהָרָעב ִיְתַּפּתּו ֶלֱאֹכל. ְואֹותֹו ְיהּוִדי ָקדֹוׁש 
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ָּדָבר ֹלא  ֶלֱאֹכל ׁשּום  ַנְפׁשֹו ֶׁשֹּלא  ָמַסר ֶאת  ַהִּמְלָחָמה  ְּבָכל ְׁשנֹות  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכֵׁשר. ְּבסֹוף  ַמֲאָכל ֹלא  נֹוֵגַע ְּבׁשּום  ְיהּוִדי ֶׁשֹּלא  ֵיׁש  ַהֶּזה  ֶׁשַּבַּמֲחֶנה  ָיְדעּו  ֻּכָּלם  ָּכֵׁשר. 
ַהִּמְלָחָמה ֶׁשְּכָבר ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם ָראּו ֶׁשֵהם ַמְפִסיִדים ַּבִּמְלָחָמה, ִהִּגיַע ַהְמַפֵּקד ֶׁשל 
ַהַּמֲחֶנה ֶׁשָּׁשַמע ַעל ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֶׁשִּנְלָחם ַעל ַּכְׁשרּות ָהֹאֶכל ֶׁשּלֹו ְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים, 
ְוָאַמר לֹו: "ִּתְרֶאה, ׁשֹוְמִעים ְּכָבר ֵמָרחֹוק ֶאת ַהַּטְנִקים ֶׁשל ַהַחָּיִלים ָהרּוִסים, ֵהם ַּבֶּדֶרְך 
ְלֹפה ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך. ֵיׁש ִלי ֹּפה ֲחִתיָכה ֶׁשל ְּבַׂשר ֲחִזיר ָטִרי ָצלּוי, ִאם ַאָּתה אֹוֵכל ֶאת 
ֶזה ֲאִני ַמְׁשִאיר אֹוְתָך ַחי ְוַאָּתה ִּתָּנֵצל, ַוֲאִני ּבֹוֵרַח ִמֹּפה. ִאם ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל ֲאִני ֶאֱהֹרג 
אֹוְתָך ְוֹלא ֵּתֵצא ִמָּכאן ַלָחְפִׁשי". ְוָהַרב ָוִליס ְמַסֵּפר: "ַסָּבא ֶׁשִּלי ַהָּקדֹוׁש ָאַמר: "ָחֵמׁש 
ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ְוַעְכָׁשו  ָטֵרף  ֶלֱאֹכל  ֹלא  ִּבְׁשִביל  ֶׁשִּלי  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  מֹוֵסר  ֲאִני  ָׁשִנים 

ַהִּׁשְחרּור ֲאִני אֹוַכל? ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא!" ְוַהָּקִצין ָיָרה ּבֹו ְוָהַרג אֹותֹו..." 

ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָעַבר ַּבִּמְׁשָּפָחה. ְוָהַרב ָוִליס ִסֵּפר ֶׁשְּבעֹודֹו עֹוֵמד ַּבּתֹור ְּבָחנּות ֶׁשל "ִטיב 
ַטַעם" - זֹו ָחנּות ֶׁשּמֹוְכִרים ָּבּה ָּכל ִמיֵני ְׁשָפִנים ְוַאְרָנבֹות, ֲחִזיִרים, ְלָטאֹות, ֻחְלּדֹות, 
ִקּפֹוִדים, ְנָחִׁשים "ְוָכל ֶרֶמׂש ָהרֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ" )בראשית ז, יד(, ְוהּוא ָקָנה ִמָּכל טּוב 
ִמְצַרִים... ּוִפְתאֹום הּוא ִנְזַּכר ְּבַדְעּתֹו ַּבִּסּפּור ַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ְוהּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֶרַגע! 
ֲחִזיר,  ֶלֱאֹכל  ָרָצה  ֶׁשֹּלא  ִּבְגַלל  ַרק  ֶׁשּלֹו  ַהֹחֶפׁש  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ִנְרַצח  ֶׁשִּלי  ַסָּבא 
ַלְמרֹות ֶׁשהּוא ָהָיה ָרֵעב, ַחָּלׁש ּומּוָתׁש, ַוֲאִני ָּכאן קֹוֶנה ְּבַנַחת ֵמאֹותֹו ָּבָׂשר ָאסּור ֶׁשַּסָּבא 
ֶׁשִּלי ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל אֹותֹו?" ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהְבִהיָלה אֹותֹו, ְוהּוא ָעַזב ֶאת 

ַהְּקִנָּיה ֶּבָחנּות ְוָיָצא ַהחּוָצה. 

ֵמאֹותֹו יֹום הּוא ֶהְחִליט ְלַחֵּפׂש ֶאת ָהֱאֶמת, ִּבְׁשִביל ָמה ַסָּבא ֶׁשּלֹו ָמַסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש, 
ְוהּוא ָמָצא ֶאת ָהֱאֶמת ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוֵהִקים ֶאת ִאְרּגּון ֲעָרִכים ֶׁשַּמֲחִזיר ַאְלֵפי ִמְׁשָּפחֹות 
ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשחֹוְזִרים, ֻּכָּלם עֹוְמִדים ִלְזכּות ַהַּסָּבא ַהָּקדֹוׁש ְלִעּלּוי  ִּבְתׁשּוָבה. ָּכל 
ִנְׁשָמתֹו. ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ָהָיה ִנְרֶאה ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ֶׁשַהַּסָּבא  ִהְפִסיד! ִהְפִסיד ֶאת ַהַחִּיים, 
ֶאת ַהֹחֶפׁש, ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת הּוא ִהְרִויַח ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים, ֶׁשַהֶּנֶכד ֶׁשּלֹו ָחַזר 

ִּבְתׁשּוָבה ִּבְזכּותֹו, ְוָהַפְך ִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים ַהְּגדֹוִלים ַּבּדֹור.

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִאם ַהַּסָּבא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ַלָּנאִצי ָהָרָׁשע ְואֹוֵכל? ַהֶּנֶכד ֹלא ָהָיה ִמְתעֹוֵרר 
ִלְתׁשּוָבה, ְוֹלא ָהָיה חֹוֵׁשב ֲאִפּלּו ְלָהִקים ִאְרּגּון ַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה. ֶזה ִנְקָרא "ֹּכל ְנִדיב 
ֵלב" - ָאָדם ֶׁשַּמְקִריב ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֵלאֹלִקים, הּוא ֹלא ּתֹוֵרם ְסכּום ֶּכֶסף ְוִנְגַמר, הּוא 
נֹוֵתן ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֵלאֹלִקים - ֹזאת ַאֲהַבת ה' ֲאִמִּתית, זֹאת ַאֲהַבת ה' ַהֻּמְׁשֶלֶמת ֶׁשַּגם 

ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו אֹוָתּה. 

ּוֶבֱאֶמת ָּכל ֶאָחד ִּבְנֻקָּדה ְמֻסֶּיֶמת ָיכֹול ָלֹבא ּוְלַהְקִריב ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאת ִלּבֹו 
ּוְרצֹונֹוָתיו. ַהַהְקָרָבה ַהּזֹו ֶׁשל ַהֲהִליָכה ַעל ִּפי ְרצֹון ַהֵּׁשם, ִהיא ִנְדַבת ַהֵּלב ָהֲאהּוָבה 
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ְוָהְרצּוָיה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵתר ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּבעֹוָלם )עיין שמואל א, טו, כב(. 



ַהּׁשֹוְדִדית ַהַּצִּדיִקית

ֵיׁש ִסּפּור נֹוָסף ַעל "ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו". ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְרֵיה ֵלייּב ִמִּׁשיּפֹוִלי, ַהְמֻכֶּנה 'ַהַּסָּבא 
ִמִּׁשיּפֹוִלי' - ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי"ם ֶׁשִהְמִׁשיכּו ֶאת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ְמַיֵּסד ַהֲחִסידּות. ְּבָכל ַׁשָּבת ָהיּו ַמִּגיִעים ַהְרֵּבה ֵמֲחִסיָדיו ִלְהיֹות ִאּתֹו ִּבְסעּודֹות ַׁשָּבת. 
ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִּנּגּוִנים ַיַחד ִעם ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי ָהיּו ֹעֶנג ַׁשָּבת ֲאִמִּתי 

ְוָקדֹוׁש ְלֻכָּלם. 

ְּבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות ִהְתִחיל ַהַּסָּבא ָלִׁשיר: "ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג, 
ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי". ָּכל ַהֲחִסיִדים ִהְצָטְרפּו ְלִׁשיָרה, ְוַהַּסָּבא ָׁשר ֶאת ַהִּׁשיר ׁשּוב ָוׁשּוב, 
הּוא ְמעֹוֵדד ֶאת ַהֲחִסיִדים ֶׁשָּיִׁשירּו ֶאת ַהִּׁשיר יֹוֵתר ָחָזק ְּביֹוֵתר ִהְתַלֲהבּות, ְוַהֲחִסיִדים 
ָׁשִרים ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז. ְוׁשּוב ַהַּסָּבא ְמעֹוֵדד ֶאת ַהֲחִסיִדים: "ָּתִׁשירּו יֹוֵתר ָחָזק 
ְּביֹוֵתר ֵאׁש ֹקֶדׁש", ְוַהֲחִסיִדים עֹוִׂשים ְרצֹון ַהַּצִּדיק, ַהִּקירֹות רֹוֲעִדים, ַהַחּלֹונֹות ָזִזים, 
ֻּכָּלם ׁשֹוֲאִגים, ְוַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי עֹוֵצר ֶאת ַהִּׁשיָרה ְואֹוֵמר: " ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּׁשיר ַהֶּזה 

ַּפַעם יֹוֵתר ָחָזק..., ַוֲאַסֵּפר ָלֶכם:" 

"ַּבֲעָיָרִתי ַהְּיהּוִדית ָהיּו ְׁשֵני ַּגָּנִבים ְיהּוִדים, ֻּכָּלם ָהיּו ְמַפֲחִדים ֵמֶהם, ֵהם ָהיּו ׁשֹוְדִדים 
ַעֵּזי ֶנֶפׁש ְוִהְצִליחּו ְּבַמֲעֵׂשיֶהם. יֹום ֶאָחד ַהִּמְׁשָטָרה ָּתְפָסה אֹוָתם, ַהּׁשֹוֵפט ָּגַזר ֲעֵליֶהם 
ְּגַזר ִּדין ָמֶות. ִהִּגיַע יֹום ַההֹוָצָאה ַלהֹוֵרג, ָהָיה ֶזה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. ָהמֹון ַרב ָּבא ִלְראֹות ֶאת 
ָהֹעֶנׁש ֶׁשל אֹוָתם ַהּׁשֹוְדִדים. ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ֵּבין ַהָּקָהל, ְוָחַׁשְבִּתי: 'אּוַלי ַאְצִליַח ְלַסֵּמן 
ַהּׁשֹוְדִדים  ַהַּתְלָין מּוָכן,  ֶׁשֵּיָהְרגּו'.  ִלְפֵני  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ָלֶהם 
הּוְבאּו ְקׁשּוִרים, ּוִפְתאֹום ִהִּגיַע ַהֹּכֶמר ְוָאַמר: "ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ֶאת ָּדת ִי'ַּמח ְׁש'מֹו 
ֶּכֶסף  ָלֶכם  ִנֵּתן  ְוַגם  ָהֹעֶנׁש  ַעל  ָלֶכם  ְנַוֵּתר  ְוָהַאֲהָבה",  ָה"ַרֲחִמים  ָּדת  ֶׁשִהיא  ְו'ִזְכרֹו, 
ִּתְקחּו  ָאַמר:  ְוַהֹּכֶמר  ַלֲעׂשֹות?",  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  "ָמה  ַהּׁשֹוְדִדים:  אֹותֹו  ָׁשֲאלּו  ַרב". 
ֶאת ַהְּצָלב ּוְתַנְּׁשקּו אֹותֹו. ֵהם ִהְתַלֲחׁשּו ֵּביֵניֶהם ַּכָּמה ְרָגִעים, ְוָאְמרּו ַלֹּכֶמר "ְּבֵסֶדר, 
ֳחַמְרָמרּו  ֵמַעי  ָהֶרַגע,  ְּבאֹותֹו  ַהֵּלב  ִלי  ָּכַאב  ַּכָּמה  ַהְּצָלב".  ֶאת  ָּתִביא  מּוָכִנים,  ֲאַנְחנּו 
ְוֶנְהַּפְך ִלִּבי ְּבִקְרִּבי, ַהּׁשֹוְדִדים ָלְקחּו ֶאת ַהְּצָלב ַהָּגדֹול ְוֵהִרימּו אֹותֹו ְּבַיַחד ָּגבֹוַּה ָּגבֹוַּה 
ֶׁשֻּכָּלם ִיְראּו, ַהֹּכֶמר ָהָיה ְמֻדָּׁשן ֹעֶנג ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְכִניס ְׁשֵּתי ְנָׁשמֹות ְּתִמימֹות ַלַּנְצרּות. 
ִּכְמַעט  ַהֹּכֶמר  ָעָליו.  ְוָדְרכּו  ָעָליו  ְוָיְרקּו  ָלִרְצָּפה  ַהְּצָלב  ֶאת  ָזְרקּו  ַהּׁשֹוְדִדים  ְלֶפַתע 
ַהִּדין  ְּגַזר  ֶאת  ִחֵּדׁש  ְוַהּׁשֹוֵפט  ְׁשָפִטים,  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ַהּנֹוְצִרי  ֶהָהמֹון  ִהְתַעֵּלף, 
ְוהֹוִסיף: ַעל ַהִּבּזּוי ַהּנֹוָרא ֶׁשל ַהְּצָלב, ְוַעל ָּכל ַמֲעֵׂשי ַהְּׁשִדיָדה ֵּתָעְנׁשּו ְּבֹאֶפן נֹוָרא", 
הּוא ִצָּוה ְלָהִביא ֲחִבית ַמֶּתֶכת ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶזֶפת ָׁשֹחר, ִהְבִעירּו ַּתְחֶּתיָה ֵאׁש ְוָקְׁשרּו ֶאת 
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ֶהָחִבית  ְוֶאת  ַהֶּזֶפת  ֶאת  ְמַחֶּמֶמת  ָהֵאׁש  ּוָבַרְגַלִים,  ַּבָּיַדִים  ֶהָחִבית,  ַעל  ַהּׁשֹוְדִדים  ְׁשֵני 
ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלִהָּׂשֵרף, ַהֶּזֶפת ַהְמַבְעֵּבַע ַמְתִחיל ִלְגֹלׁש ַעל ּגּוָפם, ֻּכָּלם ִחּכּו ַלְּצָרחֹות 
ַהּנֹוָרִאּיֹות, ֲאָבל ְלֶפַתע ֵהם ָּפְרצּו ְּבִׁשיר: "ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת". ָׁשַמְעִּתי 
ָׁשִרים  ֵהם  ַהּגּוף,  ַּכְבֵלי  ִמּתֹוְך  ּפֹוֶרֶצת  ַהְּיהּוִדית  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ָרִאיִתי  אֹוָתם,  ְוָרִאיִתי 
ְוַהֶּזֶפת ִנְׁשָּפְך ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּיַדִים, ְוַהָּיַדִים ִנְׂשָרפֹות ּוִמְתַנְּפחֹות, ְוֵהם ָׁשִרים, מֹוֲחִאים 
ַה"ִּיְׂשְמחּו  ִנְׁשָמָתם...  ֶאת  ֶׁשָּנְפחּו  ַעד  ְוָׁשרּו  ָׁשרּו  ֵהם  ָּכְך  ֹקֶדׁש.  ַׁשַּבת  ִלְכבֹוד  ַּכַּפִים 
ְבַמְלכּוְתָך" ֶׁשָּלֶהם ָהָיה יֹוֵתר ָחָזק ְויֹוֵתר ַמְלִהיב ִמַּמה ֶּׁשַאֶּתם ָׁשִרים ָּכאן, ֵהם ֹלא ַרק 

ָׁשרּו, ֵהם ִהְקִריבּו ֶאת ּגּוָפם ְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ּוְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת". 

ְּבֵבית  ּוְקָברּום  ַהְּׂשרּופֹות,  ַהּגּופֹות  ֶאת  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  ִקְּבָלה  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ֶהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי. ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי ִּבֵּקׁש ֶׁשְּבֹבא ָהֵעת הּוא ִיָּקֵבר ְלָיָדם )סיפור לשבת חלק 

ח עמוד 317(.
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ֵהם  ַנְפָׁשם,  ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָּמְסרּו  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ֶׁשל  ְיהּוִדית  ְּגבּוָרה  ַמֲעֵׂשי  אֹוָתת 
ַהְקָרַבת ַהֵּלב ָהֲאִמִּתית ָהְרצּוָיה ּוְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך.

ָּבא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ע"ב(,  פט  דף  )שבת  ַּבְּגָמָרא  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ֵּבֲארּו  זֹו  ּוְבֶדֶרְך 
ְקֻדַּׁשת  ַעל  "ִיָּמחּו  לֹו:  אֹוֵמר  ְוַאְבָרָהם  ָחְטאּו",  "ָּבֶניָך  לֹו:  ְואֹוֵמר  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם 
ְׁשֶמָך". ְוַהְמָפְרִׁשים ׁשֹוֲאִלים: ְוִכי זֹו ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשאֹוֵמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשֹּיאְבדּו ָּבָניו 
ִמן ָהעֹוָלם? )עיין מהרש"א בחידושי אגדות שם דיבור המתחיל אתה ה', ושו"ת עשה לך רב חלק ד 
סימן סט דיבור המתחיל אלא( ּוֵבֲארּו ֶׁשאֹוֵמר ַאְבָרָהם ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ִיָּמחּו ַעל ְקֻדַּׁשת 

ְׁשֶמָך? ִּתְרֶאה ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֵאיְך ֵהם ִנְמִחים ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך, ְיהּוִדי ֶרַגע ֶאָחד ִלְפֵני 
ַהָּמֶות מּוָכן ְלַהְפִקיר ֶאת ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ְוֹלא ִלְכֹּפר ְּבָך ִיְתָּבַרְך" – זֹו ַהָּסֵנגֹוְרָיה ַהּטֹוָבה 

ְּביֹוֵתר ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל )בינה לעיתים פיג'ו דרוש יג(.



ֹראׁש ָהִעיר ַהֶּגְרָמִני

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ִׁשְמעֹון ַּגַּבאי ַזַצ"ל ִלְפֵני ָׁשִנים ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַּבר ִמְצָוה ֶׁשִּלי, 
ְּבֶגְרַמְנָיה  ְיהּוִדי  ֶאָחד  ִעיר  ָהָיה ֹראׁש  ַהְּיהּוִדית:  ַהְּנָׁשָמה  ַמִהי  ֶׁשַּמְרֶאה  ַמְדִהים  ִסּפּור 

ֶׁשִהְתַנֵּצר ְוִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוָיה, ְוָכל ֻּכּלֹו ָהָיה ְמֻׁשָּקע ַּבַּתְרּבּות ַהֶּגְרָמִנית.  

ְּכֶׁשַהֶּגְרָמִנית ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּסֶלְקְצָיה, ֵהם ָאְמרּו לֹו: "ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה 
ָּכֹמנּו, ֹלא ַנֲעֶׂשה ְלָך ְּכלּום, ַרק ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְראֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת ַאָּתה ְּכָבר ֹלא ָקׁשּור 
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ַלְּיהּוִדים". ֵהם ֵהִביאּו לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָּפְרׂשּו אֹותֹו ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר ְוָאְמרּו לֹו: "ַּתֲעֶׂשה 
ֶאת ַהְּצָרִכים ֶׁשְּלָך ָעָליו". הּוא ֵסַרב, ַהָּנאִצים ִנּסּו ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו: "ַאָּתה ֲהֵרי ְּכָבר ֹלא 
ְיהּוִדי, ַאָּתה ָנׂשּוי ְלגֹוָיה", ְוֵהם ַּגם ִאְּימּו: "ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶזה ֲאַנְחנּו ִנְׂשרֹף אֹוְתָך 
ַחי ִעם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה!" ְוהּוא ְּבֶׁשּלֹו: "ֲאִני ֹלא ְמַבֶּזה ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.  ְוַהָּנאִצים ִיַּמח 
ְׁשָמם ָלְקחּו אֹותֹו ְוָׂשְרפּו אֹותֹו ַחי ִעם ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ֶזה "ִיָּמחּו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך". ֶזה 
"ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו" - הּוא ְמַנֵּדב ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו,  ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוזֹו 

ַהְּתרּוָמה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. 



ַמֲחַלת ַהַּקְמָצנּות

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ִמְסֵּכִנים ֶׁשחֹוִלים ְּבַמֲחַלת ַהַּקְמָצנּות, הּוא מּוָכן ִלְתרֹם ֶאת ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֲאָבל 
ֹלא ֶאת ַהֶּכֶסף. ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: "ַאָּתה ָיכֹול ִלְתרֹם 100 ּדֹוָלר", הּוא אֹוֵמר ְלָך: "ֵיׁש ִלי 

ֵלב ַחָּלׁש, ְּבַבָּקָׁשה ַאל ַּתְלִחיץ אֹוִתי". 

ָהָיה ֵאיֶזה ַקְמָצן ֶאָחד ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: "ְּכֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִטּפּול ִׁשַּנִים ֵאיֹפה ֲהִכי ּכֹוֵאב 
ְלָך?" הּוא ָאַמר ָלֶהם: "ַּבִּכיס...", ֹלא ִאְכַּפת לֹו ְזִריקֹות, ֲעִקירֹות, ַהְרָּדָמה, ַהִּכיס ֲהִכי 
ּכֹוֵאב. ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ְמַקְּיִמים ֶאת ַה"ְּנִדיב ִלּבֹו ַּגם ִּבְתרּוָמה ֶׁשֵהם ּתֹוְרִמים, ֶאְצָלם ֶזה 

ַמָּמׁש 'ִמָּכל ַהֵּלב'. 

ְוָנל ָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ִלְמֹצא ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִלְהיֹות ְּבַדְרַּגת "ְנִדיב ִלּבֹו" - ָלֵתת ֶאת ַהֵּלב 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְלַהְראֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּדְוָקא ַּבְּדָבִרים ֶׁשָּקֶׁשה ְלָך ָלֹבא ְוַלֲעֹבד 

אֹותֹו, "ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו ָיִביא ֶאת ְּתרּוָמִתי" – ַהְּתרּוָמה ַהּזֹו ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון ַּבָּׁשַמִים. 

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְראֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ֵאָליו 
ֶּבֱאֶמת, ַּבְּדָבִרים ַהָּקִׁשים, ּוְבַהְצָלָחה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי
ַהָּזָהב ְוַתְלִמיֵדי ַהֲחָנִמית

ֵּפרּוט ְמֻדָּיק ַּבַהְנָנסֹות

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי ֹמֶׁשה ֲעֹבַדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר 
ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן" )שמות לח, כא( ַּבָּפָרָׁשה ַמְתִחיִלים ִלְמנֹות ֶאת ָּכל ַסְך ַהְּכָסִפים ְוַהָּזָהב, 

ַהַּיֲהלֹוִמים, ָהֲאָבִנים ַהּטֹובֹות ְוַהַּמְרָּגִלּיֹות  ֶׁשָּתְרמּו ַלִּמְׁשָּכן.

ַוְיִהי  ַהֹּקֶדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְּבֹכל  ַלְּמָלאָכה  ֶהָעׂשּוי  ַהָּזָהב  ְואֹוֶמֶרת: "ָּכל  ְמָפֶרֶטת  ְוַהּתֹוָרה 
ְוֶכֶסף  ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ִּכָּכר  ְוֶעְׂשִרים  ֵּתַׁשע  ַהְּתנּוָפה  ְזַהב 
ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶּבַקע 
ַלֻּגְלֹּגֶלת" )שמות לח,  כד - כה(, ַהֹּכל ְמֻדָּיק ּוְמֻחְׁשָּבן. ִּבְׁשִביל ָמה ָהָיה ָצִריְך ָּכל ָּכְך ְלָפֵרט? 
ַמה ֶּזה ַמס ַהְכָנָסה? ִמי ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָּדָבר ָּכֶזה? ְוֹלא ַרק ֶזה, ֶאָּלא ַּגם ְׁשמֹות ַהּפֹוֲעִלים 
ִנְמִנים, "ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה" 
ּוַמְמִׁשיָכה  ה',  ִצּוּוי  ְּכִפי  ַהֹּכל  ֶׁשָעָׂשה  ְוַגם  ְׁשמֹו  ֶאת  ְמָפֶרֶטת  ַהּתֹוָרה  כב(,  פסוק  )שם 

ּוָבַאְרָּגָמן  ַּבְּתֵכֶלת  ְוֹרֵקם  ְוֹחֵׁשב  ָדן ָחָרׁש  ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ָאֳהִליָאב  ַהּתֹוָרה "ְוִאּתֹו 
ְוַהְּפֻעּלֹות. ָמה  ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש" )שם פסוק כג(, ׁשּוב ֶהְסֵּבר ְמֹפָרט ַעל ַהּפֹוֵעל 
ָהִעְנָין ְלָפֵרט ָּכל ָּכְך ּוְלַהְסִּביר, ֲהֵרי ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֵאין ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ְלַבָּטָלה! 

ְוָלָּמה ִנְכְּתבּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶׁשְּמָפְרִטים ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן?



ַהִּמְׁשָּכי מּול ֵחְטא ָהֵעֶגל

ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת ׁשֹוֵאל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין, הּוא ָהָיה ָּגאֹון ִמִּלְפֵני ַהּׁשֹוָאה, נֹוַלד 
ְּבתר"מ ְוִנְפַטר ְּבתשכ"ו, ָהָיה ַאב ֵּבית ִּדין ְּבלּוְצק ְּבאּוְקָרִאיָנה ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה. הּוא ָהָיה 
יֹוֵׁשב ֹראׁש מֹוֶעֶצת ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוֵיׁש לֹו ֵסֶפר ֶׁשִּנְקָרא 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה', ְוָׁשם )שמות 
פרק לח פסוק כא( הּוא ׁשֹוֵאל: ֶרַגע ַאֶּתם ַעם ִיְׂשָרֵאל רֹוִצים ֵּפרּוט ְמֻדָּיק, ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה 

ְמָפֶרֶטת ְּבִדּיּוק ֶמה ָעׂשּו ִעם ָּכל ֶׁשֶקל ֶׁשִּנְכַנס. ֲאָבל ָהְיָתה עֹוד ַּפַעם ַאַחת ֶׁשִּבְקׁשּו ָזָהב, 
ְוֹלא ִנַּתן ׁשּום ֵּפרּוט ְמֻדָּיק, ָמַתי? ְּבָפָרַׁשת ֵחְטא ָהֵעֶגל: "ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן ָּפְרקּו ִנְזֵמי 
ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי, ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי 
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ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהֹרן" )שמות לב, ב(, ָׁשם ֹלא ָּכתּוב ַּכָּמה ָאְספּו, ֹלא 
ְמֹפָרט ַּכָּמה ָּתְרמּו, ְוָלָּמה?



ֲחָׁשד ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 

ְועֹוד יֹוֵתר ִמֶּזה, ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת פקודי פרשה נא סימן ב(, ְמָבֵאר ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה 
ַרֵּבנּו ְמָפֵרט ֶאת ָּכל ַהְּתרּומֹות, ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ַיְחְׁשבּו ֶׁשהּוא ּגֹוֵנב. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשהֹוִציא 
אֹוָתם ִמִּמְצַרִים, ָקַרע ָלֶהם ֶאת ַהָּים, ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ֹלא ָהָיה ָחֵסר לֹו ְּכלּום )עיין נדרים 
דף לח ע"א, ובירושלמי שקלים פרק ה הלכה ב (, ַהֵּׁשם ֵמִעיד ָעָליו "ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא, ֶּפה 

ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו",  )במדבר יב, ז - ח(, הּוא ִיְגֹנב ָלֶכם? ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו חֹוֵׁשׁש ִמֶּזה, ְואֹוֵמר: 
"ֶׁשֹּלא ַּתְחְׁשבּו ֶׁשֲאִני ּגֹוֵנב, ִהֵּנה ֲאִני מֹוִציא ָלֶכם ַקָּבָלה, ֶזה ַהְּסכּום ַהְמֻדָּיק". ְוִאם ֵּכן 
ַמה ָּקָרה ֵאֶצל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ְּכֶׁשָּנְתנּו ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ְלֵחְטא ָהֵעֶגל, ָלָּמה ֹלא ָרׁשּום 

ַּכָּמה ַאֲהרֹן ָלַקח? ָלָמה ַאֲהרֹן ֹלא מֹוִציא ָלֶהם ַקָּבָלה?

ָּכָנה ׁשֹוֵאל ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַזַצ"ל.
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ּוְמָבֵאר ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַזַצ"ל ֵּתרּוץ ְּגאֹוִני, ֲאִמִּתי, ָּפׁשּוט ְוָקדֹוׁש: ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵסף 
ִליִׁשיבֹות ּוְלכֹוְלִלים, ְלִזּכּוי ָהַרִּבים, ֻּכָּלם ְיַדְּברּו ָעֶליָך, ַּכָּמה ַאָּתה לֹוֵקַח: "ְׁשַמע, ָהַרב 
ַהֶּזה ַּגָּנב, ָּתְרמּו לֹו 300 ֶאֶלף ֶׁשֶקל ְוהּוא לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו 299 ֶאֶלף". ִמי ָאַמר ְלָך? "ָּכָכה 
ִנְרֶאה ִלי" – הּוא ַמְמִציא ְלִפי ַהֶּבֶטן ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ַאף ַּפַעם ֹלא ְיַדְּברּו ַעל ִמיֶׁשהּו ֶׁשהּוא 
ַהְמַנֵהל ֶׁשל ַּגן ַהַחּיֹות ַהַּתַנִכ"י ַּכָּמה הּוא לֹוֵקַח, ֹלא ְיַדְּברּו ַעל ְּפרֹוֶפסֹור ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה 
ַּכָּמה ֲאחּוִזים הּוא לֹוֵקַח, ֹלא ְיַדְּברּו ַעל ָּכל ִמיֵני ֲאֻגּדֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ּתֹוָרה ֶׁשה' ְיַרֵחם 
ַּכָּמה ֶׁשֵהם לֹוְקִחים ַלִּכיס ֶׁשָּלֶהם. ָּבֶזה ֹלא ָצִריְך ֶחְׁשּבֹון, ֹלא ָצִריְך ֵּפרּוט, ֹלא חֹוְׁשִדים. 
ְּבָרָמה  ְמֻדָּיק  ִמְנָין  ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן  ֻּכָּלם חֹוְׁשִדים.  ִּפְתאֹום  ַלּתֹוָרה,  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשֶּזה  ַרק 
ָּכֹזאת ַעד ַהֶּׁשֶקל ָהַאֲחרֹון! "ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה ְּבֹכל ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש, ַוְיִהי ְזַהב 
ַהְּתנּוָפה ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש" )שמות לח, כד(. 
ְוֶזה ָּבא ְלַחֵּיב אֹוָתנּו, ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ְּכֶׁשֲאָנִׁשים עֹוְסִקים ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה 
ְותֹוָרה, ִלְהיֹות ְּגלּוִיים ִעם ֻּכָּלם, ֶׁשֲאִפּלּו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּבא ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצמֹו ֵמֲחָׁשד, ְוֹלא 
ָאַמר: "ָמה ִאְכַּפת ִלי ֵמֶהם, ֶׁשַּיְחְׁשדּו ִּבְכֵׁשִרים ְוֵיָעְנׁשּו"  ֶאָּלא הּוא ָּבא ְוֶהְרָאה ְּבִדּיּוק 
ָּכל ֶׁשֶקל ְוֶׁשֶקל ְלִמי ִנַּתן ּוְלָמה ִנַּתן, ְוֵאיְך ָעְבדּו ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר 

ְּבִלי ִּבְזּבּוִזים ְמֻיָּתִרים "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה'". 
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ֶזה ַרֲעיֹון ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרָׁשה.



ָלָּמה ִנְבָרא ַהָּזָהב ָּבעֹוָלת?

ַרֲעיֹוי נֹוָסף ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרָׁשה. ַּבָּכתּוב "ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה" )שמות לח, 
כד(, אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )תהילים מזמור קד מדרש תהלים בובר סימן יג( ָּדָבר ֻמְפָלא: ָאַמר ֵריׁש 

ָלִקיׁש – הּוא ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהָאמֹוָרִאים, ַהֶחְברּוָתא ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשֶהְחִזיר אֹותֹו 
ִּבְתׁשּוָבה )בבא מציעא דף פד ע"א(, ֹלא ָהָיה ַהָּזָהב ָצִריְך ְלִהָּבֹראות, ְוָלָּמה ִנְבָרא? ִּבְׁשִביל 

ְּכבֹוד ַהָּמקֹום, ַלִּמְׁשָּכן ְוַלִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה".

ִנְתּבֹוֵני ְּבֹעֶמק ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ָמה ָּבא ֵריׁש ָלִקיׁש ְלַלֵּמד אֹוָתנּו, ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ַהָּזָהב  ָּכל  ּדֹוֵמם,  ְוָהֹראׁש  צֹוֵמַח  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּׂשָערֹות  ַחי,  ַׁשְרֶׁשֶרת  ָלֶהם  ֵיׁש  ַּתְכִׁשיִטים, 
ְוַהַּתְכִׁשיִטים ָהֵאֶּלה ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ְלִהָּבֹראות ִּבְכָלל. ָּכל ַהָּזָהב ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר, ֲאִפּלּו 
ִׁשֵּני ָזָהב ֶׁשל ְּגרּוִזיִנים, ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלִהָּבֵרא ִּבְכָלל, ָאז ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּכן 
ָּבָרא אֹותֹו? ִּכי ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָזָהב ַּבִּמְׁשָּכן, ּוִבְׁשִביל ְּכבֹוד ַהָּמקֹום ִנְבָרא 

ַהָּזָהב ְלָכל ָהעֹוָלם. 



ַהֹּכַח ָהרּוָחִני

ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ָמה ַהִהָּגיֹון ָּבֶזה? ִּבְׁשִביל ָמקֹום ֶאָחד ָּבעֹוָלם ֶׁשִּנְקָרא ִמְׁשָּכן, 
ָצִריְך ִלְבֹרא ֶאת ַהָּזָהב?

ְוַהְּתׁשּוָבה ְצִריָכה ְלַנֵער אֹוָתנּו ּוְלעֹוֵרר אֹוָתנּו, ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ַּכָּמה ָּדָבר ֶאָחד 
ַרק  ָּבָאה  ָּבעֹוָלם  ַהָּזָהב  ְּבִריַאת  ָּכל  ּוֶבֱאֶמת  ַהַּגְׁשִמי.  ַהָּדָבר  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  רּוָחִני 
ִּבְׁשִביל ַהִּמְׁשָּכן, ְוַעד ַהּיֹום ֵיׁש ָזָהב ִּבְזכּות ֶזה, ָּכל ָהֲעִגיִלים, ַהַּתְכִׁשיִטים ִמָּזָהב, ַהֹּכל 

ִנְבָרא ִּבְגַלל ֶׁשָהָיה ָצִריְך אֹותֹו ְלִמְׁשַּכן ה', ּוֵמַהְּׁשֵאִרּיֹות ָּכל ָהעֹוָלם ֶנֱהֶנה. 



ֲהָנַאת ֶהָחִסיד 

ָהַרְמָּב"ם  ַהִּמְׁשָניֹות.  ְלֵפרּוׁש  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ָהַרְמָּב"ם  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַמְזִּכיר  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹוי 
ּכֹוֵתב ָּדָבר ֻמְפָלא: ִלְפָעִמים ָאנּו רֹוִאים ָאָדם ִטֵּפׁש ּוְכִסיל, ֵיׁש לֹו ַנַחת ָּבעֹוָלם, ְוֵאינֹו 
ָיֵגַע ּבֹו, ַוֲאֵחִרים ְמָׁשְרִתים אֹותֹו ְועֹוִׂשים ְמַלאְכּתֹו. ִּכי ִסַּבת ַנַחת אֹותֹו ַהְּכִסיל, ִמְּפֵני 
ֶׁשַּגם הּוא ְמָׁשֵרת ְלָאָדם ֶׁשהּוא ַמְּטַרת ַהּבֹוֵרא. אֹוֵמר ָהַרְמָּב"ם: ַאָּתה רֹוֶאה ָאָדם ֹלא 
ְוקֹוֶנה  ַהֶּכֶסף  ֶאת  לֹוֵקַח  הּוא  ּדֹוָלר,  ִמְליֹון  ֵמָאה  ִּביֻרָּׁשה  ָזָכה  ִּפְתאֹום  ָחָכם,  ָּכְך  ָּכל 
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מֹוִעיל  ֹלא  הּוא  ֶזה?  ָמה  ִּבְׁשִביל  אֹוֵמר:  ְוַאָּתה  ִּבְנָיִנים.  ּבֹוֶנה  ְמָׁשְרִתים,  ֲעָבִדים,  לֹו 
יֹוֵדַע  ַאָּתה  ָהַרְמָּב"ם,  אֹוֵמר  ָלֱאנֹוׁשּות?  מֹוִעיל  הּוא  ַמה  ַּתֲאוֹות,  ַרק  ֻּכּלֹו  ַלְּבִריָאה, 
ַהַּמָּטָרה  ָאָדם ֶׁשהּוא  ֵיׁש  ַמְּטַרת ַהּבֹוֵרא,  ְלָאָדם ֶׁשהּוא  ְמָׁשֵרת  ְלִמי הּוא מֹוִעיל? הּוא 
ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ָהָאָדם ַהֶּזה הּוא ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה, 'ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך'. ּוַמְסִּביר 
 - ֲעָנק  ַאְרמֹון  ִלְבנֹות  ַלֲעָבָדיו  ְיַצֶּוה  ְוִׁשְלטֹונֹו  ְוָעְׁשרֹו  ֲהָנָאתֹו  ַּבֲעבּור  ִּכי  ָהַרְמָּב"ם: 
ַהְמֻׁשָּגע ַהֶּזה ִּפְתאֹום ַיְחִליט ִלְבנֹות ַאְרמֹון ִעם ֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲחָדִרים, "אֹו ִלְנֹטַע ֶּכֶרם 
ָּגדֹול ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהְּמָלִכים עֹוִׂשים, ְוִיְהֶיה אֹותֹו ָהַאְרמֹון מּוָכן ְלָחִסיד ֶׁשָּיֹבא ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן 
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ַלֲחסֹות ְּבֵצל ִקיר ִמִּקירֹות אֹותֹו ַאְרמֹון ְוִתְהֶיה ְּבָכְך ַהָּצָלתֹו ִמָּמֶות" - 
ִיְהֶיה  ֶהָחִסיד,  ַיֲעֹבר ָׁשם  ַאְלַּפִים ָׁשָנה,  ֶאֶלף אֹו  ַהָּיִמים, עֹוד  ְּבַאַחד  ָהַרְמָּב"ם:  אֹוֵמר 
ַיִּציל  ֵצל,  לֹו  ַיֲעֶׂשה  ָהַאְרמֹון  ֶׁשל  ְוַהִּקיר  ַחִּיים,  ְּבַסָּכַנת  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ֵאיִמים  חֹם  לֹו 
אֹותֹו. ִּבְׁשִביל ֶזה ַהְּכִסיל ֶהָעִׁשיר ַהֶּזה ֵמִביא ּפֹוֲעִלים ַוֲאָנִׁשים ֶׁשּטֹוְרִחים ּוִמְתַיְּגִעים, 
ּוְבָכְך הּוא ְּבֶעֶצם ְמָׁשֵרת ְלֶעֶבד ַהֵּׁשם - ֶעֶבד ְלעֹוְבֵדי ַהֵּׁשם. ְוֵכן ַּגם ְּבֶכֶרם ַהַּיִין אֹוֵמר 
ָהַרְמָּב"ם - ָּכל ֶזה ִּבְׁשִביל ֶׁשָּיֹבא ְוִיַּקח ֵמאֹותֹו ֶּכֶרם ַּכּמּות ֶׁשל ַיִין ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּכֵדי 
ְלֹאֶרְך  ַהֶּזה  ַהֶּכֶרם  ִמָּכל  ָהַרְמָּב"ם:  ֶאְפֶעה - אֹוֵמר  ֶׁשְּנָׁשכֹו  ָאָדם  ְלַהִּציל  ֹצִרי  ַלֲעׂשֹות 
ָׁשִנים ְׁשֵלמֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ִמְתַּפְרְנִסים ִמֶּמּנּו ְוֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו, ָּכל ֶזה ִּבְׁשִביל ֶׁשַּפַעם ַאַחת 
ֶאָחד  ַהֶּזה?  ָאָדם  ַהֶּבן  ֶזה  ִמי  ָנָחׁש.  ֶׁשְּנָׁשכֹו  ַהָאָדם  ֶאת  ְוַתִּציל  ְּתרּוָפה  ֵמַהַּיִין  ַיֲעׂשּו 

ְוִלְכבֹודֹו.  ִּבְׁשִבילֹו  ִנְבָרא  ֶׁשעֹוֶׂשה ְרצֹון ה' ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 

ַּכָּמה מּוָסר ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ִמֶּזה, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְבָרא ָּבעֹוָלם "ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי 
ַלְּמָלאָכה" - ַהֹּכל ְלֹצֶרְך ַהְּקֻדָּׁשה, ְלֹצֶרְך ַהִּמְׁשָּכן. ַאָּתה רֹוֶאה ִּבְנָיִנים? ַּכְרֵמי ַיִין ְוָׂשדֹות? 

ַהֹּכל ְלַמַען ַהּתֹוָרה ּוְלַמַען ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם! 



ֹחֶסר ַהַהֲעָרָנה

ְוִאת ִנְׁשַאל ֶאת ֲהמֹון ָהָעם ְוִנְבֹּדק, ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ַמֲעִריִכים ֶאת ֶהָחִסיד ַהְמֻיָחד ַהֶּזה? 
ֶהָעִׁשיר ֶׁשָּבָנה ֶאת ָהַאְרמֹון ֲהֵרי ֹלא ַמִּכיר ֶאת ֶהָחִסיד ַהֶּזה ִּבְכָלל, ִאם ָיֹבא אֹותֹו ָחִסיד 
ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְצָדָקה ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשהּוא ְיָגֵרׁש אֹותֹו ְּבִבָּזיֹון. ְוִאם ֶהָחִסיד ֹיאַמר לֹו: "ָמה 
ֶהָעִׁשיר  ִּבְׁשִביִלי!"  ַהֹּכל  ֶאת  ָּבָרא  ֱאֹלִקים  ִּבְׁשִביִלי,  ֶזה  ָּכל  ֲהֵרי  אֹוִתי,  ְמָגֵרׁש  ַאָּתה 
ִיְתַעְצֵּבן ָעָליו: "ֵלְך ַּתְמִׁשיְך ָיָׁשר, ֵיׁש ָׁשם ֵּבית ְמֻׁשָּגִעים, ִּבְזַמְּנָך ַהָּפנּוי ִּתָּצֵמד ְלֵאיֶזה 

ֹמַח, ָּכל ֶזה ִנְבָרא ִּבְׁשִביְלָך?"

ְוֶהָעִׁשיר ֶּבֱאֶמת ֲאִפּלּו ֹלא ְמַדְמֵין ֶׁשָּכל ַהִּסָּבה ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשל ַהֲהָנאֹות ֶׁשּלֹו, ַהֹּכל 
ְּכֵדי ֶׁשאֹותֹו ֶהָחִסיד ֵיָהֶנה ְּבֵאיזֹו ֶׁשִהיא צּוָרה ִמֶּזה. 
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ְיִׁשיַבת ִמיר ַּבּׁשֹוָאה

ְיִׁשיַבת ִמיר, ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה ָּבְרָחה ָיָׁשר ְלַׁשְנַחאי ְּבַרֶּכֶבת ֶׁשָעׂשּו ֵמרּוְסָיה ְלִסין. ֶאת 
ַהְּמִסּלֹות ָלַרֶּכֶבת ָּבנּו ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים, ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ּפֹוֲעִלים, ַהְרֵּבה ֵמֶהם ֵמתּו, ְוַאף ֶאָחד 

ֹלא ֵהִבין ָלָּמה ַהַּצאר ָהרּוִסי ַהְמֻׁשָּגע רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ְמִסַּלת ַרֶּכֶבת ֲאֻרָּכה ָּכזֹו... 

ָהָיה  ַהֹּכל  ְוִנְּצלּו,  ָהַרֶּכֶבת  ַעל  ָעלּו  ִמיר  ְיִׁשיַבת  ַּבחּוֵרי  ָּכל  ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַהּׁשֹוָאה  ֲאָבל 
ִּבְׁשִביל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַוֲעֵמֶליָה.

ֹלא  ָהֲאָנִׁשים  ֵעֶרְך,  ֵאין  ְלַצֲעֵרנּו  ָּבְרחֹוב?  ַהּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ָהֵעֶרְך  ְוַנָּמה 
יֹוְדִעים ֶׁש"ָּכל ַהָּזָהב ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה" - ֶזה ִּבְׁשִביל ַהִּמְׁשָּכן, ֹלא יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ַהֶּׁשַפע 
ֶׁשֱאֹלִקים נֹוֵתן ָלֶהם, ֶזה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְּתנּו ַמֲעֵׂשר ְלַתְלִמיד ָחָכם. ֱאֹלִקים נֹוֵתן ְלָך ֵמָאה 
ֶאֶלף ּדֹוָלר ְּכֵדי ֶׁשִּתֵּתן ַמֲעֵׂשר ְלַתְלִמיד ָחָכם ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּדֹוָלר, ָׁשֶוה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלַהֲחִזיק אֹוְתָך ְּבֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ְּכֵדי ֶׁשַאָּתה ַּתֲחִזיק ַּתְלִמיד ָחָכם ַּבֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים. 
ַמה ַּתִּגיד: "ֶׁשֱאֹלִקים ִיֵּתן לֹו ָיָׁשר ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים"? ֹלא, הּוא רֹוֶצה ְלַזּכֹות אֹוְתָך, ֶׁשַּגם 
ְזֻכּיֹות, ֶׁשִּתְדַּבק ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים )עיין כתובות דף קיא ע"ב וברמב"ם הלכות  ְלָך ִּתְהֶייָנה 

דעות פרק ו הלכה ב(.

ֲאָבל ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ַחְסֵרי ַהֲעָרָכה ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם ַחִּיים ְוִנּזֹוִנים ִּבְזכּוָתם, ְוֹלא 
ַרק ֶׁשֹּלא ַמֲעִריִכים אֹוָתם, עֹוד ְמַדְּבִרים ֲעֵליֶהם "ַאֶּתם ּגֹוְנִבים ֶּכֶסף", ְוִאם ֵהם עֹוִׂשים 
ַמְגִּבית ִמָּיד חֹוְׁשִדים: "ַּכָּמה ַאָּתה ּגֹוֵנב ְלַעְצְמָך?" ַאָּתה ַחי ִּבְזכּותֹו, ַאָּתה ַקָּים ִּבְזכּותֹו, 

ְוַאָּתה ְמַבֵּקר אֹותֹו ְוחֹוֵׁשד ּבֹו?



ָהעֹוָלת ֻּכּלֹו ִנּזֹוי ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני

ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )ברכות דף יז ע"ב(, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְּבָכל יֹום ָויֹום 
ַּבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר ֹחֵרב ְואֹוֶמֶרת: ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִני, ַוֲחִניָנא 
ַּפְרִּגּיֹות,  ְסֵטייִקים,  ֹיאְכלּו  ֻּכָּלם  ַׁשָּבת.  ְלֶעֶרב  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  ֲחרּוִבים  ְּבַקב  לֹו  ַּדי  ְּבִני 
חּומּוס, ִּפּתֹות, ִּפּנּוִקים, ַׁשַּוואְרָמה, ַהֹּכל, ְוַאף ֶאָחד ֹלא חֹוֵׁשב אּוַלי ְלָהִביא ַמֶּׁשהּו ְלַרִּבי 
ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא? ִּתְׁשְלחּו לֹו אּוַלי ֵאיֶזה ַסְלִסַּלת ֲעָנִבים? ְּכלּום. ַרק ֲחרּוִבים ֶׁשְּגֵדִלים 

ֶאְצלֹו ַּבִּגָּנה ֶזה ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵכל. ֹלא ַמֲעִריִכים ֶאת ֶזה ֶׁשֵהם ַחִּיים ִּבְזכּותֹו. 
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ַּכָּמה ָׁשָוה ָׁשָעה ַאַחת ּתֹוָרה?

ְוִאת ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ָּבֶזה ְוַיִּכיר ָּבֻעְבָּדה ַּכָּמה ַהּתֹוָרה ֲחׁשּוָבה, ַּכָּמה ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים 
ֲחׁשּוִבים, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְׁשִּפיַע ְלָכל ָהעֹוָלם ִּבְׁשִביל ֶׁשָחִסיד ֶאָחד ֵיָהֶנה. 

ִלְפָעִמית ֵיׁש ָלָאָדם ֵיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמֲחִליׁש אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו: "ַמה ָּׁשָוה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל 
ּתֹוָרה, ַאָּתה ֲהֵרי ֹלא ִּתְהֶיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ָלָּמה ְלָך?" ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ַמה ּזֹו ָׁשָעה ַאַחת 
ֶׁשל ּתֹוָרה, ַּכָּמה ַהֹּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶׁשל ִמְצָוה רּוָחִנית, ְוַכָּמה ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהְׁשִּפיַע ָעֶליָך 

ְוַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל )עיין קידושין דף מ ע"ב(.

ֵאּלּו ְׁשֵני ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשָאנּו ְלֵמִדים ֵמַהָּפָרָׁשה, ְוֵהם ַמְׁשִליִמים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ַּכָּמה 
ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֵמהֹוָצַאת ַלַעז, ִּבְמֻיָחד ַעל ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, 

ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנּזֹון ִּבְזכּוָתם. 

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְלֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה, ֶׁשַּנִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהֹּכל 
ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא
ַרְעיֹונֹות ַּבָּקְרָּבנֹות

ֵסֶפר ַוִּיְקָרא

אֹו  ְּבֵראִׁשית  ֵסֶפר  ְלִסּפּוִרים,  ְרִגיִלים  ֲאָנִׁשים  ְמֻסָּבְך,  ַלֲאָנִׁשים  ִנְרֶאה  ַוִּיְקָרא  ֵסֶפר 
ֵסֶפר ְׁשמֹות, ְּדָבִרים ָיִפים, ִמְצֹות ָיפֹות. ִּפְתאֹום ֹּפה ַמְתִחיִלים ָקְרָּבנֹות, ָּדם, ְמִליָקה, 
ְׁשִחיָטה, ַחָּטאת, עֹוָלה, ָמה ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו? ַּבִּׁשעּור ַהֶּזה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִנֵּתן ַּכָּמה 
ַרְעיֹונֹות ֶׁשעֹוִלים ַּדְוָקא ֵמַהְּפסּוִקים ַהֹּלא מּוָבִנים, אֹוָתם ְּפסּוִקים ֶׁשָאָדם קֹוֵרא אֹוָתם 
ְּבתֹור ֶטְקְסט ְוׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו ָמַתי ֵהם ִנְגָמִרים, ַּדְוָקא ֵמַהְּפסּוִקים ָהֵאֶּלה ַּכָּמה מּוָסר 

ּוְדָבִרים ִנְפָלִאים ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד. 



ַּתֲעֹרֶבת ָּגֵזל

ָּכתּוב “ְוִאם ִמן ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ַלה’” )ויקרא א, יד( - ָאָדם ֶהְחִליט ְלָהִביא ָקְרָּבן ֶׁשל 
עֹוף ַלה’, “ְוִהְקִריב ִמן ַהֹּתִרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו, ְוִהְקִריבֹו ַהֹּכֵהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח 
ּוָמַלק ֶאת ֹראׁשֹו" )שם יד - טו( - ֹלא ׁשֹוֲחִטים עֹוף ֶאָּלא מֹוְלִקים ַּבִּצֹּפֶרן )זבחים דף סה 
ע"א, ורש"יעל התורה שם(, "ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח" )שם פסוק טו( - 

לֹוְקִחים ֶאת ָהעֹוף ּומֹוְלִקים אֹותֹו ְוַאֲחֵרי ֶׁשּמֹוְלִקים אֹותֹו ְמַמִּצים ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ָסִביב, “ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבֹנָצָתּה ְוִהְׁשִליְך ֹאָתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן” 
)שם פסוק טז( – ַהֹּכֵהן ֵמִסיר ֶאת ְמקֹום ַהֶּזֶפק ְוַהֵּמַעִים ַיַחד ִעם נֹוָצָתּה ּוַמְׁשִליְך ֶאת ָּכל 

ַהֲחָלִקים ָהֵאֶּלה ֶאל ְמקֹום ַהֶּדֶׁשן. ֵּכיָון ֶׁשָהעֹוף ִנּזֹון ֵמַהָּגֵזל, הּוא ְמַנֵּקר ֹּפה ְמַנֵּקר ָׁשם, 
ָלֵכן ַמְׁשִליִכים ֶאת ַהֵּמַעִים ִמחּוץ ַלִּמְזֵּבַח )מדרש רבה פרשת ויקרא פרשה ג סימן ד(, ה’ ֹלא 

רֹוֶצה ָקְרָּבן ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּתֲעֹרֶבת ָּגֵזל. 

ּוַמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב: “ְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו ֹלא ַיְבִּדיל ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 
ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’” )שם פסוק יז( -  ַהֹּכֵהן ְמַׁשֵּסַע ַּבָּיד 

ֶאת ַהְּכָנַפִים, ְוִעם ַהְּכָנַפִים ְוַהּנֹוצֹות הּוא ַמְקִטיר אֹוָתם ַעל ַהִּמְזֵּבַח.
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ִרְגׁשֹות ֶהָעִני

ְוִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ָלָּמה ֹלא מֹוִריִדים ֶאת ַהּנֹוצֹות ָלעֹוף ִלְפֵני ַהַהְקָטָרה ַלִּמְזֵּבַח? ִמי 
ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבִמְסָעָדה ּוְמַקֵּבל עֹוף ִעם נֹוצֹות, ַּבִּמְקֶרה ַהּטֹוב הּוא ַרק ַיֲחִזיר ֶאת ֶזה ַלִּמְטָּבח, 

ְוֵאיְך ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהעֹוף ְּבצּוָרה ָּכזֹו ַלִּמְזֵּבַח?

ּוְמָבֲאִרית ֲחַז”ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה מרגליות פרשת ויקרא פרשה ג סימן ה, הובא ברש"י על התורה 
  - ָעָליו  ָקָצה  ַנְפׁשֹו  ְוֵאין  ִנְׂשָרִפים  ְּכָנַפִים  ֶׁשל  ָרע  ֵריַח  ֶׁשֵּמִריַח  ֶהְדיֹוט  ְלָך  ֵאין  שם(, 

ַהְּכָנַפִים ְּכֶׁשֵהן ִנְׂשָרפֹות ֵהן עֹוׂשֹות ֵריַח ָרע ְוָעָׁשן, ְואֹוֵמר ַהָּכתּוב ֶׁשַּיְקִטירֹו ִעם ְּכָנָפיו 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח ָׂשֵבַע ּוְמֻהָּדר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶהָעִני. 

ַּכָּמה ֶרֶגׁש ְוֹעֶמק ֵיׁש ַּבִּצּוּוי ָהֱאֹלִקי ַהֶּזה. ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִנְכָנס ָעִׁשיר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 
הּוא ֵמִביא ׁשֹור ָּגדֹול, ַמֲעִלים אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ָהֵאׁש אֹוֶכֶלת ֶאת ַהָּקְרָּבן ְוֶהָעִׁשיר ַּבַּצד 
ַמְּבסּוט ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה. ֲאָבל ֶהָעִני ִמְסֵּכן, ֵמִביא ֵאיֶזה עֹוף ָקָטן, ָמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות 
ִאּתֹו? ֶהָעִני ַמְרִּגיׁש ֹלא טֹוב, ַמְרִּגיׁש ְמֻאְכָזב, ָלֵכן ְמַצֶּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹּלא ָיִסירּו 
ֶאת ַהּנֹוצֹות ֵמָהעֹוף ְּכֵדי ֶׁשִּיַּקח יֹוֵתר ְזַמן ַעד ֶׁשָהעֹוף ַהָּקָטן ִיָּׂשֵרף, ֶׁשַּגם ֶהָעִני ַיְרִּגיׁש 
טֹוב ַּבַּדּקֹות ֶׁשִּנְׂשָרף ַהָּקְרָּבן ֶׁשּלֹו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּגם ֶהָעִני ִיְהֶיה 

ָׂשֵמַח ְוָרגּוַע ִעם ָהעֹוף ַהָּקָטן ֶׁשּלֹו. ֶזה ָהַרֲעיֹון ָהִראׁשֹון.



ַאְחָריּות ַעל ְּכַלל ָהָעת

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה “ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה’” 
)ויקרא ב, יא(, ֶזה ָלאו ְּדאֹוַרְיָתא, ְוִהיא ַהִּמְצָוה ַה-קי”ז ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך, ֶׁשָאסּור ְלַהְקִטיר 

ְׂשֹאר ּוְדַבׁש. ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ַּכָּידּוַע ָנַתן ַטַעם ְוִהְסִּביר ָּכל ָּדָבר, ִּפְתאֹום ָּכאן הּוא ּכֹוֵתב: 
ָּכל  ִעם  ַהִחּנּוְך:  אֹוֵמר   - ֵמֶהם  ָקָטן  ֶרֶמז  ֲאִפּלּו  ִלְמֹצא  ְמֹאד  ֶנֱעָלִמים  זֹו  ִמְצָוה  ֹׁשֶרׁש 
ִחּבּוִרי, ָּכל  ְּגאֹונּוִתי, ָּכל ִנְסיֹונֹוַתי ָלֵתת ַטַעם ַּבִּמְצֹות, ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו ֵאין ִלי ֲאִפּלּו ֶרֶמז 

ָקָטן. 

ּוַמְמִׁשיְך ְואֹוֵמר: ְואּוָלם ִמְּפֵני ֶׁשְּכָבר הֹוַדְעִּתי ְּבֶפַתח ְּדָבַרי ֶׁשַּכָּוָנִתי ְּבֵאּלּו ַהְּטָעִמים 
 – ֵסֶפר  ִּדְבֵרי  ִלְׁשֹמַע  ּבֹוָאם  ִּבְתִחַּלת  ָלֶהם  ּוְלַהְטִעים  ַהְּנָעִרים  ְלַהְרִּגיל  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני 
ְּכֵדי  ֶׁשָּכַתב הּוא ֹלא  ֶׁשַהִחּבּור  ְלִחּבּורֹו,  ַּבַהְקָּדָמה  ָּכַתב  ֶׁשְּכָבר  ְואֹוֵמר  ְמָבֵאר  ַהִחּנּוְך 
ִלְמֹצא ְטָעִמים ַלּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ַהַּטַעם ַהָּפׁשּוט ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶזה, ֱאֹלִקים ִצָּוה ְוָכָכה עֹוִׂשים!, 
ָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני )עיין ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קז(, ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים 
ֶׁשִאם ֹלא ַּתְסִּביר ָלֶהם ְוֹלא ַּתְטִעים ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ֵהם ֹלא ְיַקְּבלּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ָלָּמה? 
ִּכי ֵיׁש ְלִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְטָעִמים ְותֹוֶעֶלת ִויַקְּבלּום ַעל ֶּדֶרְך ַהֶהְרֵּגל ֶׁשָּלֶהם ּוְכִפי ֻחְלַׁשת 
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ְוִאם ֵהם  ְטָעִמים  ְלַהְראֹות  ֶׁשָּצִריְך  'ֲחלּוֵׁשי ֵׂשֶכל’  ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם  ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש  ִׂשְכָלם – 
ִיְראּו ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ְּכֵסֶפר ָחתּום, ֵהם ִיְבֲעטּו ָּבֶהם ִמּתֹוְך ָּכְך ְּבַנֲערּוָתם ְוַיִּניחּום 

ַּבֶהֶבל, ַעל ֵּכן ֶאְכֹּתב ָּבֶהם ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ִּבְתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה. 

ַהֵּׂשֶכל’  'ֲחלּוֵׁשי  ֶׁשִּבְׁשִביל אֹוָתם  ָהָעם,  ְּכַלל  ַעל  ַאְחָריּותֹו  ֹּגֶדל  ָלנּו  ּוִמְתַּגֶּלה  ִנְמָצא 
ִחֵּבר ַהִחּנּוְך ֶאת ִחּבּורֹו ַהָּגדֹול ְוֶהָעצּום. ָאָדם ַאֵחר ָהָיה אֹוֵמר: “ָמה ִאְכַּפת ִלי ֵמֶהם, ֹלא 
רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו”, ֲאָבל ַהִחּנּוְך אֹוֵמר: “ֹלא ָוֹלא, ֵיׁש ָלנּו ַאְחָריּות ַּגם ְלאֹוָתם  

'ֲחלּוֵׁשי ַהֵּׂשֶכל’, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֹבא ּוְלַהֲאִהיב ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה”. 



ַהַּטַעת ֶׁשֹּלא ְלַהְקִריב ְׂשֹאר

ָאסּור  ִיְהֶיה  ָלָּמה  ָהגּון  ַטַעם  ָמָצא  ֶׁשהּוא ֹלא  ַהִחּנּוְך  ֶׁשָּכַתב  ַלְמרֹות  ָּכאן,  ַּגם  ְוָלֵני 
ְלַהְקִטיר ְׂשֹאר ּוְדַבׁש ַּבִּמְקָּדׁש, הּוא ִמְתַאֵּמץ ִלְמֹצא ַטַעם ֶׁשַּיְרִּגיַע ֶאת ַהַּדַעת ּוְמָבֵאר:

ָלֹבא  הּוא  ַהָּקְרָּבן  ֶׁשל  ַהַּתְכִלית   - ַהַּמְקִריב  ַמֲחֶׁשֶבת  ְלעֹוֵרר  ֻּכָּלם  ַהָּקְרָּבן  ִעְנַין  ִּכי 
ּוְלעֹוֵרר ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשל ֶזה ֶׁשִהְקִריב. ּוִמֶּזה ִיַּקח ִּדְמיֹון ִלְקנֹות ִמַּדת ַהְּזִריזּות ְוַהַּקּלּות 
ְוַהְּמִהירּות ְּבַמֲעֵׂשה ה’ ָּברּוְך הּוא – ְמָבֵאר ָלנּו ַהִחּנּוְך ֶׁשָהַרֲעיֹון ֶׁשֹּלא ְלַהְקִריב ְׂשֹאר, 
ֶׁשֶּזה ָּבֵצק ֶׁשֶהְחִמיץ ְוָתַפח יֹוֵתר ִמַּדי, ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַעל ַהְּזִריזּות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, 
ֲחַז”ל )מכילתא דרבי  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ִחִּכיָת!,   ִּכי  ִהְתַעַּצְלָּת!  ִּכי  ַהְּׂשֹאר ּתֹוֵפַח?  ָלָּמה  ֶׁשֵּכן 
ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ט( “ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות” )שמות יב, יז( - ַאל ִּתְקֵרי 

ַמּצֹות ֶאָּלא ִמְצֹות, ֶׁשִאם ָּבָאה ְלָיְדָך ִמְצָוה ַאל ַּתֲחִמיֶצָּנה. ָלֵכן ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: “ִּכי ָכל 
ְׂשֹאר ֹלא ַתְקִריבּו ִמֶּמּנּו ִאֵּׁשה ַלה’” – ִאם ַאָּתה ִמְתַעֵּכב ְועֹוֶׂשה ְּבַעְצָלנּות, ֶזה ֹלא ַלה’. 



ַהַּטַעת ֶׁשֹּלא ְלַהְקִריב ְּדַבׁש

ַּגת ֶאת ִעְנַין ִאּסּור ַהְקָטַרת ְּדַבׁש ְמָבֵאר ַהִחּנּוְך: ּוְבִעְנַין ַהְרָחַקת ַהְּדַבׁש ֹנאַמר ֶאל 
ַהְיָלִדים ָהַרִּכים ְּכֵדי ְלַיְּסָרם - ֵיׁש ַהְרֵּבה ְיָלִדים ֶׁשָּכל ַהְּזַמן אֹוֲהִבים ְּדָבִרים ְמתּוִקים, 
ַהּתֹוָרה  ִצְּוָתה  ְוָלֵכן  ט(  יא,  קהלת  )עיין  ְּבַיְלדּוֶתיָך”  ָּבחּור  “ְׂשַמח  ַּתֲאוֹות,  ֶׁשל  ְּדָבִרים 
ֶׁשֹּלא ְלַהְקִטיר ֶאת ַהְּדַבׁש ֶׁשהּוא ִסָּבה ַלִּדְמיֹון, ֶׁשְּיַמֵעט ָהָאָדם ִמִּלְרּדֹף ַאַחר ַהַּמֲאָכִלים 
ַהְמתּוִקים ְלִחּכֹו ְּכִמְנַין ַהּזֹוְלִלים ְוַהּׂשֹוְבִעים ֶׁשִּיָּמְׁשכּו ְלעֹוָלם ַאַחר ָּכל ָמתֹוק, ְוֹלא ִיֵּתן 
ִלּבֹו ִּכי ִאם ַעל ַהַּמֲאָכִלים ַהּטֹוִבים ְלגּופֹו ְוַהְּצִריִכים ְלִמְחָיתֹו ְוׁשֹוְמִרים ְּבִריאּות ֵאָבָריו, 
ְוָלֶזה ָראּוי ְלָכל ַּבַעל ֵׂשֶכל ְלַכֵּון ִּבְמזֹונֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ֹלא ְלַכָּוַנת ֲהָנַאת ִמּׁשּוׁש ַהָּגרֹון – ַּכָּמה 
מּוָסר ְמֹבָאר ָּכאן, ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּוְמִאיָרה ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַּתַאְוָתן, 
ֶׁשֹּלא ְיַחֵּפׂש ֶלֱאֹכל ַרק ַמה ֶּׁשָּטִעים ּוָמתֹוק לֹו, ָלֵכן ְּדַבׁש ֶׁשהּוא ָמתֹוק, ֶׁשהּוא ַּתֲאָוה, 
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אֹוֵמר ֱאֹלִקים: ֲאִני ֹלא רֹוֶצה! ֹלא ְׂשֹאר ֶׁשֶּזה ַעְצָלנּות ְוֹלא ְּדַבׁש ֶׁשֶּזה ַּתֲאוֹות.



”ֵע”ת ַלֲעׂשֹות”

ה’  ֶאת  ַלֲעֹבד  יּוַכל  ֹלא  ְוַתֲאָוה,  ַעְצָלנּות  ָהֵאּלּו,  ַהִּמּדֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוָאָדת 
ְוַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה, ְוֶרֶמז ָלֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך" )תהילים 
קיט, קכו(, ֵע”ת ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַע’ְצָלנּות ַּת’ֲאוֹות, ּוֵבאּורֹו ֶׁשָאָדם ֶׁשָּבא ַלֲעׂשֹות ַלה’ ִעם 

ִמַּדת ָהַעְצָלנּות ְוַהַּתֲאוֹות, “ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך” – ֹלא ַיְצִליַח ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה 
ְוַהִּמְצֹות.  



”ָּכל ֵחֶלב ַלה’”

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה אֹוֵמר ַהָּכתּוב “ָּכל ֵחֶלב ַלה’”, ּוְמָבֵאר ָהַרְמָּב”ם )הלכות איסורי מזבח 
פרק ז הלכה יא(, ִמַּמה ֶּׁשָּכתּוב “ָּכל ֵחֶלב ַלה’” ָהָאָדם ָצִריְך ָלֹבא ְוָלֵתת ֶאת ָּכל ַהֲחָלִקים 

ֲהִכי טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש לֹו ַלה’. ְוַהֶהְסֵּבר ָּבֶזה, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמִסית ֶאת ָהָאָדם ָּכל ַהְּזַמן, ‘ֵיׁש 
ְלָך עּוִגּיֹות ֶׁשעֹוד ְמַעט עֹוֵבר ָלֶהן ַהַּתֲאִריְך? ַקח ֶאת ֶזה ַלּכֹוֵלל, ָהַאְבֵרִכים ְּכָבר ֹיאְכלּו’. 
‘ֵיׁש ְלָך ְׁשֵאִרּיֹות ִמַּׁשָּבת? ֲחָבל ִלְזֹרק ַלַּפח, ֵיׁש ִלי ֵאיֶזה ַאְבֵרְך ֹּפה, ֵּתן לֹו’. ‘ֵיׁש ְלָך ֵאיֶזה 
ָׁשִטיַח ָקרּוַע? ַקח ֶאת ֶזה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַהְרֵּבה ְזַמן ְּכָבר ֵאין ָׁשם ָׁשִטיַח...’, ְוֵכן ַהְלָאה 
ָוַהְלָאה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֵאס ָּבֶזה, ְוָלֵכן אֹוֵמר ָהַרְמָּב”ם: ָהרֹוֶצה ְלַזּכֹות ַעְצמֹו ָיכֹף 
ִיְצרֹו ָהָרע ְוַיְרִחיב ָידֹו ְוָיִביא ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּיֶפה ַהְמֻׁשָּבח ְּביֹוֵתר ֶׁשְּבאֹותֹו ַהִּמין ֶׁשָּיִביא 

ִמֶּמּנּו – ּוְבִמִּלים ֲאֵחרֹות, ַּתְפִסיק ִלְהיֹות ַקְמָצן ְוַחְסָכן ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְצָוה.

ְוָהַרְמָּב”ת ֵמִביא ְרָאָיה ָלֶזה: ֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה "ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות ֹצאנֹו 
ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ַהֵּׁשם ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו" )בראשית ד, ד(, ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשִאם ָהָאָדם ֵמִביא 
ַמָּתָנה טֹוָבה ַלה’, ה’ ְמַקְּבָלּה. ּוַמְמִׁשיְך ָהַרְמָּב”ם: ְוהּוא ַהִּדין ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ְלֵׁשם ָהֵאל 
ַהּטֹוב, ֶׁשִּיְהֶיה ִמן ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב, ִאם ָּבָנה ֵּבית ְּכֶנֶסת ִיְהֶיה ָנֶאה ִמֵּבית ְיִׁשיָבתֹו, ֶהֱאִכיל 
ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְכסּותֹו,  ְיַכֶּסה ִמין  ְוַהָּמתֹוק ֶׁשְּבֻׁשְלָחנֹו, ִּכָּסה ָערֹם,  ַיֲאִכיל ִמין ַהּטֹוב  ָרֵעב, 

ִהְקִּדיׁש ָּדָבר, ַיְקִּדיׁש ִמין ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו.



ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַּבְּׁשנּוָנה ַהְמֹפֶאֶרת

ֶאת  נ ע”א(,  דף  )פסחים  ָרִאיִתי  ָהפּוְך  עֹוָלם  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֵאֶצל  ַהּיֹום  ָהַרב  ְלַצֲעֵרנּו 
ַהַּבִית ֶׁשּלֹו הּוא ּבֹוֶנה ְּכמֹו ַאְרמֹון ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנְרֶאה ְּכמֹו ַמְחָסן ַּבִּמְקָלט ַהִּצּבּוִרי. 



ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא
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ַּפַעת ַאַחת ִהְזִמינּו אֹוִתי ִלְדֹרׁש ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶׁשִּנְמָצא ְּבַאַחת ֵמַהְּׁשכּונֹות ֲהִכי ֲעִׁשירֹות, 
ָיכֹול ַלֲעלֹות  ַּבִית ָׁשם  ְיָקָרה, ָּכל  ָהִעיר, ְׁשכּוָנה ְמֹאד ְמֹאד  ַנְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל  ֹלא 
ְּבסֹוף  ִנְמָצא  ָׁשם  ַהְּכֶנֶסת  ּוֵבית  ָיָקר.  ַיֲחִסית  ֶזה  ָּבָאֶרץ  ּדֹוָלר,  ָוֵחִצי  ִמִּמְליֹון  ְלַמְעָלה 
ַהְּׁשכּוָנה ְּבתֹוְך ֵאיֶזה ַּגן ְיָלִדים, ָצִריְך ַלֲעלֹות ֶּדֶרְך ַמְדֵרגֹות לּוְלָיִנּיֹות ּוִמָּׁשם ַמִּגיִעים 
ְלָמבֹוא ַצר, ְוַאֲחֵרי ַהָּמבֹוא ְלעֹוד ָמבֹוא ּוִמָּׁשם ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֵיׁש ֶּדֶלת ְרִגיָלה, ַאָּתה ּפֹוֵתַח 
אֹוָתּה ְוִנְכָנס ְלֵאיֶזה אּוָלם ֶׁשָּבֶאְמַצע ֵיׁש ִוילֹון ֲאָרִעי ְוֵׁשם ֵיׁש ַצד ֶאָחד ְּגָבִרים ְוַצד ֶאָחד 

ָנִׁשים. 

ָיֶפה? ֲאָבל ַמה  ְּכֶנֶסת  ִּבְׁשֵני ִמְליֹון ּדֹוָלר, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵּבית  ַּבִית  ֵיׁש ְלָך 
ַּלֲעׂשֹות, ֲאָנִׁשים ֹלא ְמִביִנים ַמה ֶּזה. ֶזה ֹלא ַרק ַהּיֹום, זֹו ְּבָעָיה ֶׁשַּקֶּיֶמת ְּכָבר ָׁשִנים! 



ּתֹוַנַחת ַהָּנִביא ַמְלָאִני

ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְוהּוא מֹוִכיַח  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ָהַאֲחרֹון ֶׁשל  ַהָּנִביא  ָהָיה  ַמְלָאִכי  ַהָּנִביא 
ְּבֵׁשם ה’ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוֵלְך ְלַהֲחִריב ָלֶכם ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוהּוא ְמָפֵרט ֶאת 
ִּכְבָׂשה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ֵיׁש   – )מלאכי א, ח(  ָרע”  ֵאין  ִלְזֹּבַח  ִעֵּור  ַתִּגׁשּון  “ְוִכי  ֲחָטֵאיֶהם: 
ִעֶּוֶרת ֶׁשִהְׁשּתֹוְלָלה יֹוֵתר ִמַּדי, ָרָצה ְוִנְכַנס ָלּה ֵאיֶזה מֹוט ַּבְרֶזל ְלתֹוְך ָהַעִין ְוִהְתַעְּוָרה, 
ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹו  ַעְכָׁשו  ָקְרָּבן,  ְלַהְקִריב  ָרִציִתי  ְזַמן  ַהְרֵּבה  ֹיִפי,  ֵאיֶזה  ְוַהֶּבְנָאָדם אֹוֵמר: 
ֶׁשָאִביא אֹוָתּה ְלָקְרָּבן, “ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה” – ַאֲחֵרי ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָהָיה לֹו ֵאיֶזה 
ֲאִני הֹוֵלְך  ִמָּׁשַמִים, יֹום ִראׁשֹון  ֶזה  ְוהּוא אֹוֵמר: “ָּברּוְך ה’  ָהֶרֶגל,  ֶׁשִּנְקְטָעה לֹו  ׁשֹור 
ְלַהְקִריב אֹותֹו”. ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ַהּיֹום, ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה עֹוף ָקפּוא ִמימֹות ְמתּוֶׁשַלח, ָעַבר 
לֹו ַהַּתֲאִריְך ִמְּזַמן, ְוהּוא ָׂשֵמַח: “ֹיִפי, ֲאִני ָאִביא ֶאת ֶזה ָלַאְבֵרִכים”. ָהעֹוף ַהֶּזה ְּכָבר ָהָיה 
ָצִריְך ָלקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֵאיְך ַאָּתה ֵמִביא ָּדָבר ָּכֶזה? “ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך 
אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶניָך ָאַמר ה’ ְצָבאֹות” )שם( ֹּבא ִנְרֶאה אֹוְתָך ֵמִביא ֶאת ֶזה ְלַׂשר ַּבֶּמְמָׁשָלה, 

ְלֹראׁש ָהִעיר ֶׁשְּלָך.

ֵהִביאּו ָלנּו ַּפַעם ַלּכֹוֵלל ְּתרּוָמה ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשל ֵּפרֹות ִויָרקֹות ה’ ְיַרֵחם, ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי 
מּוִמים, ֵאין ְּפִרי ֶאָחד ָׁשֵלם, ָחֵסר ְוָקטּוַע ְוֶחְלָקם ְרקּוִבים, ָאַמְרִּתי ָלַאְבֵרִכים: “ָאסּור 
ָלַגַעת ְּבֶזה, ֶזה ִחּלּול ַהֵּׁשם”. ָצִריְך ָלַקַחת ֶאת ֶזה ְלַגן ַחּיֹות ַלִּפיִלים, ֲאִפּלּו ֵהם ֹלא ָּבטּוַח 

ֶׁשִּיְּגעּו ְּבֶזה, ַוֲאָנִׁשים ְמִביִאים ֶאת ֶזה ַלּכֹוֵלל ְלַאְבֵרִכים ְועֹוד רֹוִצים ִמי ֶׁשֵּבַרְך. 





ַרְעיֹונֹות ַּבָּקְרָּבנֹות
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ַהִּמְצֹות ָּבעֹוף ַהְמֻקְלָקל

ָהָיה ַּפַעם ֵאיֶזה ָעִׁשיר ֶאָחד ַקְמָצן, יֹום ֶאָחד ִאְׁשּתֹו ִנְּקָתה ֶאת ַהַּמְקֵרר ּוָמְצָאה ָׁשם 
ֵאיֶזה עֹוף ְמֻבָּׁשל ִמֶּפַסח ֶׁשָעַבר, הּוא ָאַמר ָלּה: “ֲחָבל ִלְזֹרק ֶאת ֶזה, ֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ֶזה 
ַלָּׁשֵכן ֶהָעִני ֶׁשָּלנּו ִלְכבֹוד ַׁשָּבת”. ְוָהעֹוף ַהֶּזה ְּכָבר ָאַבד ִסְברֹו ְוִנַּטל ִסּכּויֹו )עיין עירובין 
דף כא ע”ב(, ֵאין ּבֹו ׁשּום ַלְחלּוִחית ֶׁשל ַחּיּות, ֲחִצי ְמֻקְלָקל, ְוהּוא הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה 

ִמְצֹות.

ֶהָעִני ָאַכל ֶאת ָהעֹוף ְּבַׁשָּבת, ְוַהֵּמַעִים ֶׁשּלֹו ִהְתִחילּו ִלְכֹאב, ֶהָעִני ִקֵּבל ַהְרָעָלה ֲחִריָפה 
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִּפּנּו אֹותֹו ְלֵבית חֹוִלים. ַהָּׁשֵכן ֶהָעִׁשיר ָרָאה ֶאת ֶזה ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: “ֵנֵלְך 
ַלֲעׂשֹות ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים”, ַאֲחֵרי ְׁשבּוַע ָיִמים ֶהָעִני ִנְפַטר ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ְוֶהָעִׁשיר 
ַּכּמּוָבן ִהְזָּדֵרז ָלֹבא ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְלָוַית ַהֵּמת, ְוַאֲחֵרי ֶזה ִנחּום ֲאָבִלים. ְּכֶׁשָחַזר ִמָּׁשם 
הּוא ָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: ִּתְרִאי ַּכָּמה ִמְצֹות ָעִׂשינּו ְּבעֹוף ֶאָחד, ְוַאְּת עֹוד ָרִצית ִלְזֹרק ֶאת ֶזה.



ֲחִליָפה אֹו ֶאְתרֹוג?

ֹלא ַרק ְּבִמְצַות ְצָדָקה ָהָאָדם ִמְתַקְמֵצן, ַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמִסית אֹותֹו ֶׁשְּבָכל ַהִּמְצֹות ִיְתַקְמֵצן. 
ִלְפֵני ַחג ֻסּכֹות ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים קֹוִנים ֲחִליָפה ִלְכבֹוד ֶהָחג, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַמֲחִמיִרים ַּב'ִּמְצָוה’ 
ַהּזֹו, ְמַבְזְּבִזים ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעד ֶׁשֵהם ַמְתִאיִמים ֶאת ָהֲעִניָבה ַלְּׂשרֹוִכים ֶׁשַּבַּנֲעַלִים. הּוא 
ְמַבְזֵּבז ֶּכֶסף, ְזַמן ְוֹכַח, ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִלְכבֹוד ֶהָחג, ּוֶבָחג הּוא ִנְרֶאה "ֶּכָחָתן ַהּיֹוֵצא 
ֵמֻחָּפתֹו” )תהילים יט, ו(, ֲאָבל ַלָּמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשָּבִאים ְלַנֲעֵנַע ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, הּוא 
מֹוִציא ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּנְרִאים ְזָוָעה, ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם "ָּברּוְך ְמַׁשֵּנה 
ְּבִהְתַלֲהבּות:  ְלָך  ְוהּוא אֹוֵמר  ֶזה?”  ֶאת  ָקִניָת  “ֵמֵאיֹפה  ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו:  ַהְּבִרּיֹות”, 
“ָׁשָעה ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג ֲאִני הֹוֵלְך ִלְקנֹות, ֲאִני ֵמִביא ֵסט ְּב - 10 ֶׁשֶקל”. ָלָּמה ֶׁשֹּלא 
ֵּתֵלְך ָׁשָעה ִלְפֵני ֶהָחג ִלְקנֹות ֲחִליָפה? ָלָּמה ַּבֲחִליָפה ַאָּתה ַמְׁשִקיַע ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך 
ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ַעד ֶׁשִהְצַלְחָּת ְלַהְתִאים ֶאת ַהּפֹוְנּפֹון ַּבֲחִליָפה ַלָּתִוית ֶׁשל ַהּגּוִפָּיה, ְוַאְרַּבַעת 

ַהִּמיִנים ַאָּתה הֹוֵלְך ָׁשָעה ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג ְועֹוד ְמַבֵּקׁש ֲהָנָחה... 



 לּוָלב ָּפסּול ְוִלימֹוי

אֹותֹו ָּדָבר ַּגם ְּבִמְצַות ִחּנּוְך. ָׁשַמְעִּתי ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֶעֶרב ַחג ֻסּכֹות ַלּמֹוֵכר: “ֵיׁש 
ְלָך ֵאיֶזה לּוָלב ָּפסּול ִּבְׁשִביל ַהֵּבן ֶׁשִּלי? הּוא ֹלא ָעָׂשה ַּבר ִמְצָוה”, ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו: 
ִמְצָוה,  ַּבר  עֹוֶׂשה  ֶׁשּלֹו  ַהֵּבן  ַהָּבא  ֶׁשַּבֹחֶדׁש  ִמְתַּגֶּלה  ּוִפְתאֹום  ֶׁשְּלָך?”,  ַהֵּבן  ַּכָּמה  “ֶּבן 



ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא
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ְׁשָקִלים.  ַּכָּמה  ַעל  ִמְתַקְמֵצן  ְוַאָּתה  ע”ב(,  כט  נזיר  )עיין  ְלִאיׁש  ָסמּוְך  ֻמְפָלא  ְּכָבר  הּוא 
ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשִּבְכָלל ַמְגִזיִמים ְונֹוְתִנים ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלֶהם ִלימֹון, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְקנֹות ַלֶּיֶלד 
ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים? ַּכָּמה ֶזה ְּכָבר עֹוֶלה? ָּכל ָּדָבר ֶׁשל ִמְצָוה הּוא ִמְתַקְמֵצן, ְּבָגִדים הּוא 
ִיְקֶנה ַלֶּיֶלד, ֹאֶכל טֹוב, ַהֹּכל, ֲאָבל ִּבְדָבִרים ֶׁשל ִמְצֹות, ַהַּקְמָצנּות עֹוֶבֶדת ֶאְצלֹו ָׁשעֹות 

נֹוָספֹות. 

ְוָלֵני אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה “ָּכל ֵחֶלב ַלה’” - ְלַלֶּמְדָך ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ָּבא ּוֵמִביא ַלה’, אֹו עֹוֶׂשה 
ִמְצָוה, אֹו ֵמִביא ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּתִביא ָּדָבר ָיֶפה, ְמֻכָּבד ְוָראּוי.



ֲעֹוי ִחּלּול ַהֵּׁשת

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ַהּתֹוָרה ְמָבֶאֶרת ֶאת ִּדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח )ויקרא ד, ג(, 
ְוֶׁשל ְּכַלל ָהָעם )שם פסוק יג( אֹו ַהָּנִׂשיא )שם פסוק כב( ִאם ָחְטאּו. 

כ(  ד פסוק  )ויקרא פרק  ְיָקר  ְּכִלי  ְּבִחּבּורֹו  ַזַצ”ל  ִמּלֹוְנִׁשיץ  ֶאְפַרִים  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת – ַהָּגאֹון ַהֶּזה נֹוַלד ְּבלֹוְנִׁשיץ ְּבפֹוַלְנָיה ִּבְׁשַנת ש' )1540 למנינם(, 
ַרּבֹו ַהֻּמְבָהק ָהָיה ַהַּמַהְרַׁש”ל, ַרִּבי ְׁשֹלֹמה לּוְרָיא ְּגדֹול ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז – ְוׁשֹוֵאל: ָלָּמה 
ְּבֹכֵהן ָמִׁשיַח ֹלא ִנְכַּתב ‘ְוִנְסַלח לֹו’ ְלַאַחר ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן, ְוִאּלּו ַעל ְּכַלל ָהָעם ֶׁשָחְטאּו 
ָּכתּוב ‘ְוִנְסַלח ָלֶהם’ )שם פסוק כ(, ְוַגם ַעל ָנִׂשיא ֶׁשָחָטא ִנְכַּתב “ְוִנְסַלח לֹו” )שם פסוק כו(?

ְוָכל  ָהַרִּבים,  ַמֲחִטיא  ִּבְכַלל  ִלְהיֹות  ֶנֱהָפְך  הּוא  חֹוֵטא  ַהָּמִׁשיַח  ְּכֶׁשַהֹּכֵהן  ּוְמָבֵאר: 
ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו )עיין אבות פרק ה משנה יח(, ִּכי ִמֶּמּנּו ִיְראּו 
ְוֵכן ַיֲעׂשּו ְּבַקל ָוֹחֶמר, ַעל ֵּכן ֹלא ֶנֱאַמר ּבֹו ְוִנְסַלח לֹו ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּקְרָּבן ַיְסִּפיק 
ְלָהִסיר ֵמָעָליו ֶחְטאֹו ְוָסר ֲעֹונֹו, ִמָּכל ָמקֹום ִנְׁשַאר ֲעַדִין ֹרֶׁשם ֵחְטא ָהַרִּבים ַהָּתלּוי ּבֹו 

ְוָלֶזה ֵאין ְסִליָחה. 

ָיכֹול  ַהֵּׁשם  ִחּלּול  ַּכָּמה  ְּבׁשֹוֵגג,  ֲאִפּלּו  ֵחְטא  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָאָדם  ַמְבִהיִלים,  ְוַהְּדָבִרית 
ע"א(,  פו  דף  )יומא  ַהִּמיָתה  יֹום  ַעד  ָלָאָדם  ִמְתַּכֵּפר  ֹלא  ַהֵּׁשם  ִחּלּול  ַוֲעֹון  ִמֶּזה,  ָלֵצאת 
ְלַגְמֵרי  ִנְמַחל  ֹלא  ְוָלֵכן  ד(,  משנה  ד  פרק  )אבות  ַהֵּׁשם  ְּבִחּלּול  ֵמִזיד  ְוֶאָחד  ׁשֹוֵגג  ְוֶאָחד 

ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָחָטא.  ַהֹּכֵהן  ֶהָעֹון ֶׁשל 

ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר ַהְּכִלי ְיָקר, ַאל ְּתִׁשיֵבִני ִמַּמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְלׁשֹון ְסִליָחה ְּבָנִׂשיא ַהחֹוֵטא, 
לֹוַמר  ִּבְנִׂשיאּותֹו  ַהֵחְטא  ֶאת  ֶׁשּתֹוִלין  ַהָּנִׂשיא,  ִמַּמֲעֵׂשה  ִיְלַמד  ָהָעם ֹלא  ֶׁשְּכַלל  ִמֵּכיָון 
ֶׁשַּבֲעבּור ֶׁשָּנַהג ְנִׂשיאּותֹו ְּבָרָמה ְוַגֲאָוה ִנְכַׁשל ָהֲעֵבָרה, ִּכי ַהֹּכל יֹוְדִעין ֶׁשַּגּסּות ָהרּוַח 

ֶׁשָּבָאָדם ַמֲעִבירֹו ַעל ַּדַעת קֹונֹו. 



ַרְעיֹונֹות ַּבָּקְרָּבנֹות
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ְלָכל  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשַּמִּפיָלה  ְּפסּוָלה  ִמַּגֲאָוה  ְלִהְתַרֵחק  ַּכָּמה  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  ִמֶּזה  ַּגת 
ָהֲעֵברֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ּוְמַכֵּנהּו ּתֹוֵעָבה )עיין משלי טז, ה(.



ָקְרַּבי ַחָּטאת ְלָעִני

ָהָיה  ָעִני  ַוֲאִפּלּו  ָקְרָּבן,  ְלָהִביא  ָצִריְך  ָהָיה  ֶׁשָחָטא  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַּבָּפָרָׁשה  ָלַמְדנּו  עֹוד 
ֵמִביא ָקְרָּבן ַּכְמֹבָאר ַּבּתֹוָרה: “ִאם ֹלא ַתִּגיע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא 
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה “ )ויקרא ה, ז(. ְוַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת 
ֶׁשּצּוַרת ַהַהְקָרָבה ְלָקְרַּבן ֶהָעִני ִּתְהֶיה ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת, “ְוֵהִביא ֹאָתם ֶאל ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב 
)שם פסוק ח(.  ַיְבִּדיל”  ְוֹלא  ָעְרּפֹו  ִמּמּול  ֹראׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק  ִראׁשֹוָנה  ַלַחָּטאת  ֲאֶׁשר  ֶאת 
רֹוִאים ָאנּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַּכָּמה ְּפָרִטים ׁשֹוִנים ְּבָקְרַּבן ֶהָעִני ִמְּׁשָאר ָקְרָּבנֹות: ְּבעֹוד ֶׁשְּׁשָאר 
ַהָּקְרָּבנֹות ִנְׁשָחִטים ְּבַסִּכין, ָקְרַּבן ֶהָעִני ִנְמָלק ַּבִּצֹּפֶרן. ֵיׁש ִצּוּוי ְמֹפָרׁש ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריד 
ֶאת ָהֹראׁש ְוהּוא ִצּוּוי ֶׁשִּנְכָלל ִּבְכַלל ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ְּכִפי ֶׁשּמֹוֶנה אֹותֹו ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך )מצוה 

קכד( ֶׁשַהִּמְצָוה ִהיא ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריד ֶאת ָהֹראׁש ְּבַחַּטאת ָהעֹוף ְּכֶׁשּמֹוְלִקים אֹותֹו.



ְזַמי ֶהָעִני

ַהֹּכֵהן  ְּבַיד  ַהַּנֲעֵׂשית  ַהְּמִליָקה  ִּבְדַבר  ֶזה:  ְלָכל  ַטַעם  נֹוֵתן  ַּבֹּקֶדׁש  ְּכַדְרּכֹו  ְוַהִחּנּוְך 
ְּבַחַּטאת ָהעֹוף, ֶׁשהּוא ָקְרָּבן ֶׁשל ָעִני, ָרַמז ֶׁשְּיַמֵהר ָּכל ָאָדם ְּבַתְכִלית ַהְּמִהירּות ָצְרּכֹו 
ַהַּסִּכין  ַאַחר  ְלַחֵּזר  ַהֹּכֵהן  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְׁשִחיָטה,  ָקְרָּבנֹו  ָצִריְך  ֹלא  ֵּכן  ְוַעל  ָעִני,  ֶׁשל 
ֶׁשַּיְתִחיל  ָאַמר  ַהְּמִהירּות  ְלָזֵרז  ַּגם  ֵּביְנַתִים.  ִמְּמַלאְכּתֹו  ָׁשם  ֶהָעִני  ְוִיְתַּבֵּטל  ּוְלָבְדקֹו, 

ִמּמּול ָעְרּפֹו ֶׁשל ָהעֹוף ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ְלָהְפכֹו ִויַאֵּבד ְזַמּנֹו ֶׁשל ֶהָעִני. 

ֵמַהִּצּוּוי ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ָּבָאה ְלַלֵּמד ֵאיְך ָצִריְך ְלַמֵהר ּוְלִהְזָּדֵרז ְּכֶׁשָעִני ַמִּגיַע ֵאֶליָך, ֶהָעִני 
ִמְסֵּכן, ֵאין לֹו ֶחְסכֹונֹות, ֵאין לֹו ַּפְרָנָסה, ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵכל ַהּיֹום ֶזה ַמה ֶּׁשהּוא ַמְרִויַח. 
ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִאם הּוא חֹוֵטא ּוֵמִביא ָקְרָּבן, ַאל ְּתַבְזֵּבז לֹו ֶרַגע ְמֻיָּתר. ִנְסַּתֵּפק ִּבְמִליָקה 

ְוֹלא ִּבְׁשִחיָטה ֵמָהֹעֶרף ְוֹלא ֵמַהַּצָּואר ְלִקּצּור ַהְּזַמן, ַוֲאִפּלּו ֶאת ָהֹראׁש ַאל ַּתְפִריד. 



ָהעֶֹנׁש ֶׁשל ַנחּות ִאיׁש ַּגְמזּו

ַּגְמזּו  ִאיׁש  ַנחּום  ַעל  ֶׁשְּמַסֶּפֶרת  ע”א(  כא  דף  )תענית  ַהְּגָמָרא  ֶאת  ַמְזִּכיר  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹוי 
ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ֻסָּמא ִּבְׁשֵּתי ֵעיָניו, ִקֵּטַע ִּבְׁשֵּתי ַרְגָליו, ִּגֵּדם ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְוָכל 
ּגּופֹו ָמֵלא ְׁשִחין, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ָאַמר ָלֶהם: ֵּכיָון ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ָעִני ֶאָחד ּוִבֵּקׁש 
ּוִבְגַלל  ֵמת.  ְוֶהָעִני  ַהֲחמֹור”,  ֵמַעל  ֶׁשֶאְפֹרק  ַעד  “ַהְמֵּתן,  לֹו:  ָאַמר  ְוהּוא  אֶֹכל,  ִמֶּמּנּו 



ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא

229

ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַהַהְמָּתָנה ַהּזֹו ֶׁשָהָיה ָצִריְך ֶהָעִני ְלַהְמִּתין ּוְכָבר ֹלא ָיכֹול ֵמֹרב ַרֲעבֹונֹו, ִקֵּבל 
ָעָליו ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהּנֹוָרא ַהֶּזה )עיין דעת תורה לרבי ירוחם ממיר פרשת עקב 

עמוד קמ(. 

ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ַּבָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשל ְזִהירּות ִּבְכבֹודֹו ּוִבְזַמּנֹו ֶׁשל ֶהָעִני, ַּכָּמה 
ָצִריְך ָלֹבא ְוַלֲעֹזר ּוְלַסֵּיַע ֶלָעִני. ּוְכָבר ָאַמְרנּו ִאם עֹוְזִרים ַלֲעֹזר ְּבָכבֹוד ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, 

ַּבֲחִתיָכה ָהְראּוָיה ְלִהְתַּכֵּבד ּוְבִׂשְמָחה. 



ַהֶּלַקח ֵמַהָּקְרָּבנֹות 

ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ֵהם ִּבְׁשִביל ָלֹבא ְוִלְלֹמד ֵמֶהם ֵאיְך ְלַׁשֵּפר ֶאת ִמּדֹוֵתינּו 
ְוַהְנָהגֹוֵתינּו, ּוְלעֹוֵרר ַמֲחֶׁשֶבת ַהַּמְקִריב )חינוך מצוה קיז(. ֵסֶפר ַוִּיְקָרא הּוא ֵסֶפר ִנְפָלא, 
ֶּבֱאֶמת  ָצִריְך  ַרק  ֶאֶרץ,  ְוֶדֶרְך  ִמּדֹות טֹובֹות  ֲהמֹון מּוָסר,  ִמֶּמּנּו  ִלְלֹמד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵסֶפר 
ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּפסּוִקים ּוְבִפְרֵטי ַהִּדיִנים, ְוִלְלֹמד ֵאיְך ְלַׁשּנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ְוַלֲעלֹות ַּבְּמִסָּלה 

ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל. 

ה’ ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ַהְּדָבִרים ְוִנְזֶּכה ְלַקְּיָמם ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה

ַּכָּמה  ַוִּיְקָרא,  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ֲאָבל  ַהָּקְרָּבנֹות,  ְּבִדיֵני  ְמֵלָאה  ַצו  ָּפָרַׁשת  ַּגת 
סֹודֹות ְוַכָּמה ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמַהָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו. 

ַאַחד ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְלַמד ַהּיֹום הּוא ִצּוּוי ַהּתֹוָרה: “ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת 
ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים” )ויקרא ז, לז(. ְוַהְּגָמָרא )מנחות דף קי ע”א( לֹוֶמֶדת 
ִמֶּזה, ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּכִאּלּו ִהְקִריב עֹוָלה, ִמְנָחה, ַחָּטאת ְוָאָׁשם. 
ַהְּגָמָרא ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ָמה ָהָעְצמֹות ֶׁשל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ִאם ַאָּתה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה? ֶנְחָׁשב 

ְלָך ְּכִאּלּו ִהְקַרְבָּת עֹוָלה, ִמְנָחה, ַחָּטאת ְוָאָׁשם. 

ַּכָּמה עֹוֶלה ָקְרָּבן? ׁשֹור ָיכֹול ַלֲעלֹות ְּבֵעֶרְך ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ֶׁשֶקל ִאם ֹלא יֹוֵתר, ַּכָּמה 
ְׁשעֹות ֲעבֹוָדה ָאָדם ָרִגיל ָצִריְך ַלֲעֹבד ִּבְׁשִביל ְלָהִביא ׁשֹור ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש? ְוַהְּגָמָרא 
אֹוֶמֶרת ֶׁשָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו הּוא ֵהִביא ֶאת ָּכל סּוֵגי ַהָּקְרָּבנֹות, ֶזה 

ָחִביב ִלְפֵני ה’ ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ֵמַהֹּכל.

ֹלא  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  ָרָבא  ָהָאמֹוָרא  ַהְּגָמָרא  ּוְבֶהְמֵׁשְך 
ָצִריְך ֹלא עֹוָלה ְוֹלא ַחָּטאת ְוֹלא ִמְנָחה ְוֹלא ָאָׁשם. ְוהּוא לֹוֵמד ֶאת ֶזה ֵמַהָּפסּוק ַהִּנְזָּכר 
מד(  ד,  )דברים  ֹמֶׁשה”  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  "ֹזאת  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ַאָּתה  ִאם  ַהּתֹוָרה”  "ֹזאת 
“ָלֹעָלה” -  ֹלא ֹעָלה, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך עֹוָלה. “ַלִּמְנָחה” – ֹלא ִמְנָחה, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך 

ִמְנָחה, “ְוַלַחָּטאת” – ֹלא ַחָּטאת, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך ַחָּטאת, ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות. 

ְוֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ִמֶּזה ְלָיֵמינּו, ֶׁשָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ּתֹוָדה, אֹו ָקְרַּבן עֹוָלה, 
ַהָּדָבר  לֹו  ְוֵיָחֵׁשב  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ָיכֹול  הּוא  ַהֵּׁשם,  ִלְכבֹוד  ַמֶּׁשהּו  ְוַלֲעׂשֹות  ָלֹבא  רֹוֶצה 
ֶׁשהּוא  ַהָּללּו,  ַהָּקְרָּבנֹות  ִעְנְיֵני  ְוֶאת  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  לֹוֵמד  ָהָאָדם  ִאם  ִּבְמֻיָחד  ְּכָקְרָּבן, 

ִּבְבִחיַנת "ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" )הושע יד, ג(. 
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ִסּפּור ַהְּמִגָּלה

ִמָּכאי ֲאַנְחנּו נֹוְדִדים ִּכְמַעט ֶאֶלף ָׁשָנה ַאֲחֵרי ַהִּצּוּוי ַהֶּזה ְלִסּפּור ַהְּמִגָּלה ּוְגֵזַרת ָהָמן, 
ֵמֲאחֹוֵרי  ָהָיה  ֶמה  ְמַסֶּפֶרת  )מגילה דף טז ע"א(,  ְוַהְּגָמָרא  ֲאָלִפים ת"ד.  ג'  ִּבְׁשַנת  ֶׁשָהָיה 

ַהְּקָלִעים ַאֲחֵרי ְּגֵזַרת ָהָמן. 

ֶזה  ִּבְמקֹום  ָמְרְּדַכי,  ֶאת  ִלְתלֹות  ְלַבֵּקׁש  ֶלָחֵצר  ִנְכַנס  ְוָהָמן  ְׁשָנתֹו,  ָנְדָדה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר לֹו ָלֶלֶכת ּוְלַהְרִּכיב ֶאת ָמְרְּדַכי ַעל סּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוִלְצֹעק: “ָּכָכה ֵיָעֶׂשה 

ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו” )אסתר ו, א - י(.

ָהָמי ֵמֹחֶסר ְּבֵרָרה הֹוֵלְך ּוְמַחֵּפׂש ֶאת ָמְרְּדַכי ֶׁשַּכּמּוָבן ִנְמָצא ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַיַחד ִעם 
ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, ֻּכָּלם ְּבֶאְמַצע צֹום ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֶׁשֶאְסֵּתר ִצְּוָתה ֲעֵליֶהם 
ְּבאֹותֹו  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש.  ַהָּקׁשֹות  ַּבֻּסְגיֹות  ַּבּתֹוָרה,  ְועֹוְסִקים  יֹוְׁשִבים  ְוֻכָּלם  טז(.  ד,  )אסתר 

ַהְּזַמן ֵהם ָלְמדּו ֶאת ִהְלכֹות ְקִמיָצה, ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַנֵּדב ֹסֶלת ְוֶקַמח ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַאַחת 
ָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה ִלְקֹמץ ֶאת ַהִּמְנָחה ְּכִהְלָכָתּה )יומא דף מז ע"ב, מנחות דף 
יא ע"א(, ָצִריְך ִלְקֹמץ ֵמַהֶּקַמח ְוִלְמֹחק ַּבַּצד ִעם ָהֲאגּוָדל ְוַהֶּזֶרת ְּבִלי ֶׁשֶּיְחַסר ׁשּום ָּדָבר 

ִמּתֹוְך ַהֹּקֶמץ ֶׁשַּבָּיד, ּוְלַהְקִריב ֶאת ֶזה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים )עיין מנחות 
שם(. ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע ֵאילּו ֹּכחֹות ֶנֶפׁש ֵהם ָהיּו ְצִריִכים, ֵהם עֹוְמִדים ִלְפֵני ְּגֵזַרת ְּכָלָיה ֹלא 

ַרק ֶׁשָּלֶהם ֶאָּלא ַּגם ֶׁשל ָּכל ָהָעם, ְוֵהם לֹוְמִדים ִהְלכֹות  ְקִמיָצה... ַמה ַּגם ֶׁשְּבאֹוָתּה 
ְּתקּוָפה ֶזה ֹלא ָהָיה ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה, ֹלא ָהָיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵהם ְּבטּוִחים ֶׁשֵהם עֹוד ִיְזּכּו 
ִלְראֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָלֵכן ֵהם ָעְסקּו ַּבֲהָלכֹות ַהָּללּו ְוֶזה ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַעְנֵין אֹוָתם, 

ֻסְגָיה ִּבְמָנחֹות! ֵהם יֹוְׁשִבים ְולֹוְמִדים ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא, ּוִפְתאֹום ָהָמן ָּבא ִעם ַהּסּוס. 

ִמָּיד  ָּבֶכם”.  ִיְפַּגע  ֶׁשֹּלא  ִמָּפָניו,  “ִּתְבְרחּו  ַלֲחָכִמים:  ָאַמר  ָהָמן  ֶאת  ָמְרְּדַכי  ְּכֶׁשָרָאה 
ַאֶּתם  “ַּבֶּמה  ְוָׁשַאל:  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ֶּפַתח  ִלְפֵני  ָיַׁשב  ְוָהָמן  ִּבְלבּוׁשֹו,  ִהְתַעֵּטף  ָמְרְּדַכי 
ָהָיה  ִמְנָחה  ִמְתַנֵּדב  ֶׁשָהָיה  ִמי  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  “ִּבְזַמן  ָאְמרּו לֹו:  עֹוְסִקים?” 
ֵמִביא ְמֹלא ֻקְמצֹו - ַּכָּמה ְּגָרִמים ֶׁשל ֹסֶלת ּוִמְתַּכֵּפר לֹו”, ִמי ֵמִביא ֶאת ֶזה? ָעִני, ֵאין 
לֹו ֶּכֶסף ְלָהִביא ְּבֵהָמה ָאז הּוא ֵמִביא ְמֹלא ֻקְמצֹו, “ְוֶאת ַהִּדיִנים ֶׁשל ָקְרַּבן ֶהָעִני ֲאַנְחנּו 
לֹוְמִדים”. ָאַמר ָלֶהם ָהָמן: “ַהֹּקֶמץ ֶׁשָּלֶכם ָּדָחה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶׁשִּלי” - ֲאִני 
ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ט(  ג,  )עיין אסתר  ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ֶׁשָּנַתִּתי  ֶּכֶסף  ִּכַּכר  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ִהְׁשַקְעִּתי 
ַיְסִּכים ְלַהְׁשִמיד, ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים. ֲאָבל ַאֶּתם ִעם ְקָצת ֶקַמח, ִעם ַמה 

ֶּׁשַאֶּתם לֹוְמִדים ֹּפה, ְּדִחיֶתם ֶאת ַהֹּכל. 
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ִלּמּוד ְמָנחֹות ּדֹוֶחה ְּגֵזרֹות 

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ָלָּמה ָהָמן אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ָּבא ְוָדָחה ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו, ֲהֵרי ְּבַסְך ַהֹּכל ַמה ֶּׁשִּנְגַזר 
ַעל ָהָמן ֶזה ְלַטֵּיל ִעם ָמְרְּדַכי ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, הּוא עֹוד ֹלא ָיַדע ַמה ִּיְהֶיה ַהּסֹוף ֶׁשּלֹו, 
ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַתְכֵנן לֹו ָעִתיד ְלִהְתַנְפֵנף ָׁשם ְּבֹגַבּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַּבֲאִויר ָּפַרס 
ּוָמַדי, ָהָמן עֹוד ֹלא ָחַלם ֶׁשְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו אֹותֹו: “ַמה ִּנְׁשָמע?” הּוא ַיִּגיד: “ָּתלּוי”. ָאז ָלָּמה 
ָּכאן הּוא אֹוֵמר ֶׁשֹּקֶמץ ַהִּמְנָחה ָּדָחה ֶאת ָּכל ְּגֵזרֹוָתיו? ָהָמן, ָלָּמה ַאָּתה ְמַמֵהר ְלַהִּסיק 
ַמְסָקנֹות? ֲהֵרי ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהָיה ֲהַפְכָּפְך )פסיקתא זוטרתא  אסתר פרק ה סימן ד(, ֵּתֵלְך 
ֵאָליו ָמָחר ִעם עֹוד ְקָצת ֶּכֶסף ְוהּוא ִיְתֶלה ֶאת ָמְרְּדַכי, ָלָּמה ַאָּתה ִמָּיד ִמְׁשַּתֵּגַע ְואֹוֵמר 

ֶׁשַהֹּכל ִנְדָחה ִּבְגַלל ֹקֶמץ ַהִּמְנָחה?. 

ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר ָלֶהם ֶאת ֶזה ָהָמן ָהָיה ְּכֵדי ֶׁשַּיְפִסיקּו ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלֹמד 
ּתֹוָרה, ֶׁשִּיְהיּו ְרגּוִעים )קובץ מוריה מועדים ירושלים תשס"ב עמוד רסו בשם הגאון רבי יחיאל 

מאיר וינגורט זצ"ל(.

ַאְך ְלַדְרֵּכנּו ֵיׁש ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה ְוִנְפָלָאה, ָהָמן ִעם ָּכל ִרְׁשעּותֹו ְוַאְכְזִרּיּותֹו ְוֻטְמָאתֹו 
ִהִּכיר ַמהּו ֹּכָחּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוִמֶּזה ִהְתַּפֵעל, ֵאיְך ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבָכֶזה 
ֹרַגע, ִעם ָּכל ַהַּצַער ְוַהַּפַחד, ֶׁשָּגַזר ֲעֵליֶהם ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד, ְוֵהם ֹלא ּבֹוְרִחים, 
ְוֹלא ִמְתַחְּפִׂשים ְלגֹוִים, ְוֹלא ִמְתַחְּבִאים, ַמה ֵהם עֹוִׂשים? הֹוְלִכים ִלְלֹמד ּתֹוָרה! ִהְלכֹות 
ֹעל  ֲעֵליֶהם  ּוְמַקְּבִלים  ַלְּגֵזָרה,  ִמְתַיֲחִסים  ֹלא  ְּכִאּלּו  ֵהם  ְקִמיָצה,  ִהְלכֹות  ַהָּקְרָּבנֹות, 
)עיין אבות פרק ג משנה ה(  ַמְלכּות  ֹעל  ֵמֲעֵליֶהם  ְיַבֵּטל  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה, 

ְוִתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה. 



ַהִחּיּוב ָהַעְצִמי ִלְנבֹוד ה’

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל: ָלָמה ֵהם ִהְתַעְּסקּו ַּדְוָקא ְּבִהְלכֹות ְקִמיָצה? ָלָמה ֵהם ֹלא ָלְמדּו 
ַמֶּׁשהּו יֹוֵתר ַאְקטּוָאִלי, ְּכמֹו ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, אֹו ָּכל ֲהָלָכה ַאֶחֶרת? )עיין ברש”י שם 
“ִּבְזַמן  לֹו:  ְוָאְמרּו  ְלָהָמן  ֶׁשֵהִׁשיבּו  ַּבְּתׁשּוָבה  ְרמּוָזה  ְוַהְּתׁשּוָבה  הלכות(,  המתחיל  דיבור 

ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ִמי ֶׁשִּמְתַנֵּדב ִמְנָחה ֵמִביא ְמֹלא ֻקְמצֹו ֹסֶלת ּוִמְתַּכֵּפר לֹו” – ָלָמה 
ְמַׁשְּתִפים  ִּבְכָלל  ֵהם  ָלָמה  לֹוְמִדים,  ֶּׁשֵהם  ַמה  ֶׁשל  ָהֶרַקע  ֶאת  לֹו  ְלַסֵּפר  ֶהֱאִריכּו  ֵהם 
אֹותֹו ַּבִּלּמּוד ֶׁשָּלֶהם? ֶאָּלא ֵהם ָרצּו ְלַהְראֹות ְלָהָמן: ִּתְרֶאה ָמה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים, ִהְלכֹות 
ְמָנחֹות, ּוָמה ְמֻיָחד ְּבָקְרַּבן ִמְנָחה? ֶׁשהּוא ָׁשֶוה ַּבֹּכל – ֶׁשַּגם ֶהָעִני ֲהִכי ָקָטן ֵמִביא ִמְנָחה, 
ְוַהִּמְנָחה ַהּזֹו ָּבָאה ְּבתֹוַרת ְנָדָבה, הּוא ֹלא ַחָּיב ְלָהִביא! הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמַּמה 
ֶּׁשהּוא ַחָּיב, ְוָלֵכן ַאָּתה, ָהָמן ָהָרָׁשע ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּתְחשֹׁב ָלָּמה ַּדְוָקא ֶאת 
ַהְּיהּוִדים ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲהֹרג, ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ְמִדינֹות )עיין אסתר א, א(, 
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ָלָּמה ַּדְוָקא אֹוָתנּו ַאָּתה ׂשֹוֵנא? ִּכי ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ִמְצֹות! ֵאיְך ָאַמר ָהָמן ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 
“ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות ִמָּכל ָעם” )אסתר ג, ח( ֵיׁש ָלֶהם ֻחִּקים ְמֻׁשִּנים ְוֵהם ַּגם ִנְרִאים ְמֻׁשִּנים, 
ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי ָהָיה ִנְרֶאה ְּכמֹו ְיהּוִדי ִעם ֵּפאֹות ֲאֻרּכֹות! ָּכָכה אֹוֵמר ַהֶּבן ִאיׁש ָחי )בן 
איש חיל ח"א דרוש ג לשבת זכור דף ל ע"א(, הּוא ֹלא ִמְתַחֵּפׂש ְוִנְרֶאה ְּכמֹו ּגֹוי, הּוא ְיהּוִדי 

ְלָהָמן  ַהְּתׁשּוָבה  ְוזֹו  ַהּגֹוִים,  ֶאת  ְלַחּקֹות  ְמַנֶּסה  ֹלא  הּוא  ֶׁשָּצִריְך.  ְּכמֹו  ְיהּוִדי  ְוִנְרֶאה 
ְּבִמי  ְוַנֲעֹסק  ְיהּוִדים  ִלְהיֹות יֹוֵתר  ְיהּוִדים –  ִּבְגַלל ֶׁשֵהם  ַהְּיהּוִדים  ַלֲהֹרג ֶאת  ֶׁשרֹוֶצה 
ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתַנֵּדב ִמְנָחה, הּוא ֹלא ַחָּיב  ֲאָבל הּוא רֹוֶצה עֹוד ִמְצֹות ְועֹוד ִחּיּוִבים ְּכֵדי 
ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהֵּׁשם, ַּדְוָקא ֶאת ַהֻּסְגָיא ַהּזֹו ִנְלַמד, ְלַהְראֹות ֶׁשַּגם ֲאַנְחנּו ִּכיהּוִדים רֹוִצים 
ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך, ְואֹוֲהִבים ֶאת ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה, ְוֵכיָון ֶׁשֵאין ָלנּו ַּכּיֹום ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ְוֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלָהִביא ִמְנָחה, ְלָכל ַהָּפחֹות ַנֲעֹסק ְּבתֹוַרת ִמְנַחת ְנָדָבה )עיין 

במהרש"א במגילה דף טז ע"א דיבור המתחיל אזל(.



ְנָדָבה ְוַנָּפָרה

ְלָהָמן  ִהְזִּכירּו  ָלָמה  ְנָדָבה  ִמְנַחת  ְּבתֹוַרת  ָעְסקּו  ֵהם  ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ָצִריְך  ְוָאְמָנת 
ֶׁשַהֵּמִביא ִמְנַחת ְנָדָבה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִמְתַּכֵּפר לֹו, ַעל ָמה ִמְתַּכֵּפר, ֲהֵרי ָאַמְרנּו ֶׁשֵהם 

ָלְמדּו ִעְנְיֵני ִמְנַחת ְנָדָבה? 

ְוַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַּגם ֶאת ַהִּקְטרּוג ֶׁשִּקְטְרָגה ִמַּדת ַהִּדין ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהְלכּו ִלְסעּוָדתֹו ֶׁשל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש )עיין במגילה דף יב ע”א ובמדרש רבה אסתר פרשה ז סימן יג(, ָרצּו אֹוָתם ַהּלֹוְמִדים 
ְלַסֵּלק, ְוָלֵכן ִּכְּונּו ְּבִמְנָחָתם ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ַּגם ְּכַכָּפָרה ְוִכְתׁשּוָבה ְלָהָמן: ַאָּתה ָּבא ֵאֵלינּו 
ַאָּתה  ֵחַרְפָּת!  ֲאֶׁשר  ְצָבאֹות  ֱאֹלִקים  ַהֵּׁשם  ְּבֵׁשם  ֵאֶליָך  ָּבִאים  ַוֲאַנְחנּו  ּוַבֲחִנית,  ְּבֶחֶרב 
ְמָחֵרף ֵׁשם ָׁשַמִים, ַאָּתה ְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשיל אֹוָתנּו, ֹקֶדם ֹּכל ֲאַנְחנּו ַמְרִאים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהִּמְצֹות, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות! רֹוִצים ֲאִפּלּו 
עֹוד ִחּיּוִבים נֹוָסִפים. ְוַעל ַמה ֶּׁשָחָטאנּו ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַּכָּפָרה, ְוֵאיֹפה מֹוְצִאים ַּכָּפָרה? 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַוֲהִכי ְקדֹוָׁשה )עיין מדרש רבה מרגליות פרשת 

קדושים פרשה כה סימן א(. 



ְלָנל ָּדָבר ִסָּבה

ַּבַחִּיים. ִאם  ְלִהְתַנֵהג  ָיִבין ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ָצִריְך  ּוֶבֱאֶמת ִמי ֶׁשִּיְרֶאה ֶאת ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, 
ָּבאֹות ַעל ָהָאָדם ָצרֹות הּוא ָצִריְך ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ָלָמה ִהִּגיעּו ֵאָליו ַהִּיּסּוִרים ָהֵאּלּו 
ְוֵאין  ֵחְטא  ְּבֹלא  ִמיָתה  ֵאין  ִסָּבה,  ְּבִלי  ִהִּגיַע  ֶׁשְּסָתם  ָּדָבר  ָּכֶזה  ֵאין  )ברכות דף ה ע"א(, 
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ִיּסּוִרין ְּבֹלא ָעוֹן )שבת דף נה ע"א(, ְוָלֵכן ֶאְסֵּתר ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ָמְרְּדַכי, ְּכֶׁשָּמְרְּדַכי יֹוֵצא ִעם 
ַׂשק ָוֵאֶפר ִלְרחֹוב ָהִעיר ׁשּוָׁשן "ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה" )אסתר ד, ה(, ָמה ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו "ַמה 
ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה?" ַאְּת ֹלא יֹוַדַעת ֶׁשָהָמן רֹוֶצה ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים? ֲהֹלא ָיְדָעה ַהֹּכל 
ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש )יערות דבש דרוש ט(. ּוְמָבֲאִרים ֲחַז”ל )מגילה דף טו ע”א(, ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, 
ָׁשְלָחה לֹו ֶאְסֵּתר: “ֶׁשָּמא ָעְברּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ֲעֵליֶהם ִמֶּזה 
ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים” )שמות לב, טו(, ֶאְסֵּתר ׁשֹוֶאֶלת ְּבֶדֶרְך ֶרֶמז ֶאת ָמְרְּדַכי, ֶׁשָּמא ָעְברּו 
ַוֲחקּוִקים  ַהְּצָדִדים  ִמְּׁשֵני  ִנְקָרִאים  ֶׁשָהיּו  ַהְּבִרית  לּוחֹות  ֶאת  ְוֵהֵפרּו  ֲעֵברֹות  ִיְׂשָרֵאל 
וכו', ועיין במהרש"א במגילה דף טו ע"א  )עיין שבת דף קד ע"א מ"ם וסמך שבלוחות  ֵנס  ְּבֶדֶרְך 
דיבור המתחיל לדעת (, ִאם ֵיׁש ְּגֵזרֹות ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵהם ָעְברּו ֲעֵברֹות, ִּתְבֹּדק ַמה ּקֹוֶרה ְּבַעם 

ִיְׂשָרֵאל. ֶאְסֵּתר ֹלא ָאְמָרה ְלָמְרְּדַכי, ְנַכֵּנס ֶאת ַהַּמְטָּכ”ל, ֶאת ַהֶּמְמָׁשָלה, ֶאת ָהֵאף ִּבי 
ַאי, ֶאָּלא ָאְמָרה לֹו: ִּתְבֹּדק ִאם ֶזה ִּבְגַלל ָהֲעֵברֹות! ְוֶזה ַמה ֶּׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיַדע ְוִהִּכיר, 

ֵיׁש ְּגֵזרֹות ַּכִּנְרֶאה ֲאַנְחנּו ֹלא ְּבֵסֶדר, ַנֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר. 

ֲאֶׁשר  “ְוַנֲהפֹוְך הּוא  ִהְתַהֵּפְך.  ַהֹּכל  ָּקָרה?  ַמה  ַהּזֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ָצַעד  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְוֵניָוי 
ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם” )אסתר ט, א(. ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה, ְּבֹכַח ַהְּתׁשּוָבה ֵהם ִּבְּטלּו 

ֶאת ָּכל ְּגַזר ַהִּדין ֶׁשָהָיה ַּבָּׁשַמִים ְוָהְפכּו ֶאת ֶזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. 



ְלִהְתַחֵּנף ָלְרָׁשִעית

ָלֹבא  ֶׁשָּצִריְך  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ֲאָנִׁשים   ֵיׁש  ֻמְפָלא,  ָּדָבר  עֹוד  ִנְרֶאה  ַּבְּמִגָּלה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאת 
ּוְלִהְתַחֵּנף ָלְרָׁשִעים, ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּנֹוְצִרים אֹו ָהֲעָרִבים. ּבֹואּו ִנְרֶאה ֶאת ַהִהְסטֹוְרָיה, 
ְּכֶׁשָּמְרְּדַכי רֹוֶאה ֶאת ָהָמן הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ָיִמים ּבֹוְדִדים ִלְפֵני ֶׁשָהָמן הֹוֵרג אֹותֹו, 
ְוָהָמן אֹוֵמר לֹו "ַהֶּקַמח ֶׁשָּלֶכם ָּדָחה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶׁשִּלי”, ָמְרְּדַכי אֹוֵמר לֹו: 
“ָרָׁשע, ֶעֶבד ֶׁשָּקָנה ְנָכִסים, ֶעֶבד ְלִמי ּוְנָכִסים ְלִמי?” )מגילה דף טז ע”א(, ָמְרְּדַכי ִלְפֵני 

ֻּכָּלם ֹלא ִמְתַּבְלֵּבל ּומֹוִכיַח ֶאת ָהָמן ֶׁשהּוא ֶעֶבד ֶׁשּלֹו.



ָהָמי ָהֶעֶבד ֶׁשל ָמְרְּדַני

ֵאיְך ָהָמן ֶנֱהַפְך ִלְהיֹות ָהֶעֶבד ֶׁשל ָמְרְּדַכי? ֲחַז”ל ְמַסְּפִרים )תרגום שני אסתר פרק ג פסוק 
ב(, ֶׁשָהָמן ָמַכר ֶאת ַעְצמֹו ְלָמְרְּדַכי ְּבַעד ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ַלַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ַּבָּצָבא. ֶׁשֹּקֶדם ָלֵכן 
ְׁשֵניֶהם ָהיּו ָׂשֵרי ָצָבא, ָהָמן ּוָמְרְּדַכי, ָמְרְּדַכי ִלֵּמד ֶאת ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ֵאיְך ֶלֱאֹכל ְּבצּוָרה 
ְנכֹוָנה ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָלֶהם ַּגם ַלָּמֳחָרת, ֲאָבל ָהָמן ֶהֱאִכיל ֶאת ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ְּבֵהמֹות, 
ָּגְמרּו ֶאת ַהֹּכל ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ַלָּמֳחָרת ָּבאּו ַהַחָּיִלים ֶׁשל ָהָמן ּוִבְקׁשּו עֹוד ֹאֶכל, 
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ְוָהָמן ֵאין לֹו. הּוא ָּפַחד ֵמַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ְוָהַלְך ְלַבֵּקׁש ֶעְזָרה ִמָּמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי. ָמְרְּדַכי ֹלא 
רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ְּבִחָּנם ַלּגֹוי ָהָרָׁשע ַהֶּזה )עיין דברים ז, ב, ועבודה זרה דף כ ע"א(, ְוָלֵכן 
הּוא ִּבֵּקׁש ַּתְׁשלּום, ּוְכֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ַמה ְּלַׁשֵּלם, ִהִּציַע ָמְרְּדַכי ִלְקנֹות אֹותֹו ְלֶעֶבד, ְוָהָמן 
ָהַלְך ְוָרַׁשם ִעם ַהָּדם ֶׁשּלֹו ַעל ַהַּנַעל ֶׁשל ָמְרְּדַכי: ‘ֲאִני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ֶעֶבד ְלָמְרְּדַכי’. 
זֹוֵכר  ַאָּתה   - לֹו  ּוַמְרֶאה  ָהֶרֶגל  ֶאת  ֵמִרים  ָהָיה  ָמְרְּדַכי  עֹוֵבר,  ָהָמן  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם  ְּבָכל 
ֶׁשַאָּתה ָהֶעֶבד ֶׁשִּלי, ָלֵכן ָאַמר ָהָמן "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי ְּבָכל ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת 
ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי" )אסתר ה, יג(,  ּוָמְרְּדַכי ַעד ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֹלא ִמְׁשַּתֶּנה ְּבִיְרַאת ַהָּׁשַמִים 
נֹוֵפל  ָלְרָׁשִעים סֹופֹו  ַהִּמְתַחֵּנף  ֶׁשָּכל  ָיַדע  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה,  ָלָרָׁשע  ִמְתַחֵּנף  ֶׁשּלֹו, הּוא ֹלא 
ִּביֵדיֶהם )עיין מדרש אלה אזכרה נוסחה א עם ביאור שיח יצחק עמוד כד(, ְוָלֵכן ְּכֵדי ֹלא ִלֹּפל 
ַלָּיַדִים ֶׁשל ָהָרָׁשע ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהֵהֶפְך, ּוְכֶׁשָהָמן ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַלֲעלֹות ַעל ַהּסּוס, הּוא 
אֹוֵמר ְלָהָמן: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלֲעלֹות ַעל ַהּסּוס, ֲאִני ַחָּלׁש ֵמַהַּתֲעִנית, ִּתְתּכֹוֵפף ְוֶאֱעֶלה 
ָעֶליָך ּוִמָּׁשם ַלּסּוס” ְוָהָמן ִהְתּכֹוֵפף ַּתַחת ַרְגֵלי ָמְרְּדַכי, ּוְכֶׁשָעָלה ָמְרְּדַכי ַעל ַהּסּוס ָּבַעט 
ּבֹו, ּוִפְתאֹום ָהָמן ִנְהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוהּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ָמְרְּדַכי: “ָמה, ֹלא ָּכתּוב ֶאְצְלֶכם 
"ִּבְנֹפל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח" )משלי כד, יז(, ָלָמה ַאָּתה ָׂשֵמַח ְּבַהְׁשָּפָלִתי?” ָאַמר לֹו ָמְרְּדַכי: 
“ַהָּפסּוק ְמַדֵּבר ַרק ַעל ְיהּוִדים, ֹלא ַעל ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ָּכמֹוָך, ֶׁשֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר "ְוַאָּתה 

ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹרְך" )דברים לג, כט(, ִמְצָוה ִלְדֹרְך ֲעֵליֶכם”.

ַהְנָהַגת ָמְרְּדַכי ּוְׁשָאר ַצִּדיֵקי ּדֹורֹו, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעם ָהְרָׁשִעים, ֵאיְך 
ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָצרֹות ּוְגֵזרֹות ָרעֹות, ְוֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ֲאִפּלּו ִעם ַהֲחָטִאים. ָעִׂשיָת ֲעֵברֹות 
ְוָצִריְך ַּכָּפָרה? ֵאין ְּבָעָיה! ַּתֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ְּתַתֵּקן ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת, ִּתְלַמד ּתֹוָרה, ִּתְקָרא 

ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות, ְוַאָּתה ְּכָבר ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה. 

ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  “ֹזאת  ּבֹו,  ֶׁשִהְתַחְלנּו  ֵמַהָּפסּוק  לֹוְמִדים  ֶּׁשֲאַנְחנּו  ַמה  ַּגם  ֶזה 
ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם” - ִמי ֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ֵאין לֹו ִמָּמה ַלְחשֹׁׁש, ֲעֹונֹוָתיו 
ְמחּוִלים לֹו, ּוִמְתַּבְּטלֹות ֵמָעָליו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ּוַמְרֶּבה ּתֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים 

)אבות פרק ב משנה ז(. 



”ְוֹלא ָתמּותּו”

ֵיׁש עֹוד ַרֲעיֹון ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּתף ַלָּפָרָׁשה ְוִלְמִגַּלת ֶאְסֵּתר. ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ֶאת ַהֹּכֲהִנים 
ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ְּבָיד ָקָׁשה, “ּוֶפַתח ֹאֶהל  ִיְנֲהגּו ַּבִּמְׁשָּכן,  ֶאת ַהִּדיִנים ֵּכיַצד 
מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה” )ויקרא ח, לה(, ַהַּכָּוָנה ָאסּור ְלַהְׁשִאיר ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹלא 
ְׁשִמיָרה ִׁשְבָעה ָיִמים ְּבָׁשבּוַע )עיין בראשית רבה פרשת ויחי פרשה ק סימן ז(, “ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת 
ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְוֹלא ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי” )שם(, אֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: ֲאִני ְמַצֶּוה ֲעֵליֶכם ְּבֵׁשם 
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ַהֵּׁשם ֶאת ַהִּצּוּוי ַהֶּזה, “ְוֹלא ָתמּותּו”: ִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוִׂשים ֵּכן ַאֶּתם ִמְתַחְּיִבים ִמיָתה 
)רש”י שם(. ָלָּמה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַמְפִחיד אֹוָתם, ָלָּמה הּוא ִקיצֹוִני ָּכֶזה? ֶׁשָּיֹבא ְּבטֹוב, ִאם 

ִּתְׁשְמרּו ְּתַקְּבלּו ִמְליֹון ּדֹוָלר ָּכל ֶאָחד, ְּתַקְּבלּו ָזָהב, ַיֲהלֹוִמים, ַמֶּׁשהּו, ָלָּמה ָיָׁשר ְּבָיד 
ָקָׁשה? 

ֶׁשָחְטאּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ַמֲעִניׁש  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמִגָּלה,  ְּבִסּפּור  ַהָּדָבר  אֹותֹו 
ִּבְסעּוַדת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש )עיין במגילה דף יב ע”א ובמדרש רבה אסתר פרשה ז סימן יג(, ְּבָיד ָקָׁשה 
ַוֲחָרָדה ֳחָדִׁשים ַרִּבים, ּוְכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ִלְתׁשּוָבה  ִנְמָצִאים ְּבַפַחד  ְוֵהם  ְּגֵזַרת ָהָמן  ִעם 
ָלָּמה  ִסּפּוִרים,  ֻסָּכִרּיֹות,  ִעם  אֹוָתם  ְלָקֵרב  ְלַנּסֹות  ְּבטֹוב  ֹלא  ָלָּמה  ַהְּגֵזָרה.  ִמְתַּבֶּטֶלת 

ְּבַפַחד?

ֶּבֱאֶמת  ֵאיְך  ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ֵאיְך  ה’,  ֶּדֶרְך  ַמִהי  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ָהֵאּלּו  ֵמַהְּדָבִרית 
ְלַהְצִליַח ִלְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְלִהָּלֵחם ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע. ְּכֶׁשֵּיֶצר ָהָרע יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ָּכאן 
ע"א(,  ה  דף  )ברכות  ּבֹוֵרַח  הּוא  ַהִּמיָתה  יֹום  לֹו  ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים  ֵאֶליָך,  ָּבא  ֹלא  הּוא  ֹעֶנׁש 
ה’  ְרצֹון  ַּתֲעׂשּו   - ָתמּותּו”  “ְוֹלא  ָלֶהם:  ְולֹוַמר  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ִלְפָעִמים 

ְוֹלא ָּתמּותּו.  

ְוֹלא  ּוְבַרֲחִמים  ְּבֶחֶסד  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחֹזר  ֻּכָּלנּו  ה’  ְּבֶעְזַרת  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 
ִנְצָטֵרְך ֶמֶלְך ָקֶׁשה ְּכָהָמן ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה )עיין סנהדרין דף צז ע"ב(. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני
ִּׂשְמָחת ִּמְצָוה ְוִנְׁשלֹוי ַהַּגֲאָוה

ִּדְקּדּוק ִעת ַהַּצִּדיִקית

ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ְמֹאָרע ִהְסטֹוִרי - ִמיַתת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא. ַּבִּמיָתה 
ֶׁשָּלֶהם ַנֲעָׂשה ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ָּגדֹול ְמֹאד, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש" )ויקרא י, ג(, 
ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֶנֱעָנִׁשים ִמְתָיֵרא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )מכילתא דרבי ישמעאל 
בשלח - מסכתא דשירה פרשה ח, ועיין מהרש”א בחידושי אגדות בזבחים דף קטו ע"ב דיבור המתחיל 

אמר(. ֶׁשֲאָנִׁשים רֹוִאים ֶׁשֲאִפּלּו ַלַּצִּדיִקים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ְמַוֵּתר )עיין בבא קמא דף 

נ ע”א(, ְוַאְּדַרָּבא, ַהְּגָמָרא )יבמות דף קכא ע"ב ובבא קמא שם( אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמַדְקֵּדק ִעם ַהַּצִּדיִקים ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה. 



ִסּבֹות ִמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּוא

ֲחַז”ל )מדרש רבה פרשת אחרי מות פרשה כ סימן ח – י, ובמדרש תנחומא  פרשת אחרי מות סימן 
ו( ֵהִביאּו ַּכָּמה ִסּבֹות ְלִמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ֶׁשֵהם ִנְכְנסּו ְׁשתּוֵיי ַיִין ַלִּמְקָּדׁש, ְוֶׁשִּנְכְנסּו 
ְּפרּוֵעי ֹראׁש ַלִּמְקָּדׁש – ֹלא ִהְסַּתְּפרּו, ְוֶׁשִהְקִריבּו ֵאׁש ָזָרה, ְוֶׁשִחּכּו ְלִמיָתָתם ֶׁשל ֹמֶׁשה 
ִּכי  ִהְתַחְּתנּו  ֹלא  ַּגם  ֵהם  ַהּדֹור”.  ֶאת  ַנְנִהיג  ַוֲאַנְחנּו  ָימּותּו  ֵהם  “ָמַתי  ְוָאְמרּו:  ְוַאֲהרֹן 
ָאְמרּו: “ֲהֵרי ַהּדֹוד ֶׁשָּלנּו הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַמְנִהיג ִיְׂשָרֵאל, ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֶזה ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, 
ֲאַנְחנּו ְמֻיָחִסים ִמַּדי ִּבְׁשִביל ֶׁשִּנְמָצא ִאָּׁשה ָּבָרָמה ֶׁשָּלנּו” - ְוֶזה ָּגַרם ָלֶהם ֹלא ְלִהְתַחֵּתן.



ֵּבאּור ַהִּסּבֹות

ּוֶבֱאֶמת ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז”ל ַהְּקדֹוִׁשים, ָלָּמה ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָעׂשּו ֶאת אֹוָתם 
ַהַּמֲעִׂשים. ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתנּו ְּכָבר ֵּבַאְרנּו, ַּגם ַהִּסָּבה ֶׁשִחּכּו ְלִמיַתת ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֵהם ָסְברּו ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ְלַהְנִהיג ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר טֹוב, ִעם יֹוֵתר 
ִקְרָבה ְלַהֵּׁשם )עיין טעם ודעת לגר"מ שטרנבוך שליט"א חלק ב פרשת שמיני עמוד מח(, ַּגם ַהִּסָּבה 
ֶׁשֵהם ֹלא ִהְסַּתְּפרּו ְוִנְכְנסּו ְּפרּוֵעי ֹראׁש ַלִּמְקָּדׁש, ֶאְפָׁשר ְלַלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות ֶׁשֹּלא ָהָיה 
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ֶׁשַהָּגאֹון  ַהִּסָּבה  ֶׁשָּטַען ֶׁשּזֹו  ִמי  ְּבִלּמּוד.  ֵיׁש  ָהיּו ְׁשקּוִעים  ִּכי ֵהם  ְלִהְסַּתֵּפר  ְזַמן  ָלֶהם 
ַהּנֹוָרא ַרִּבי יֹוֵסף רּוִז’ין ָהרֹוָגצ’ֹוֶבר ֹלא ִהְסַּתֵּפר, ִּכי הּוא ָהָיה ָּכל ַהְּזַמן ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד 
ְוֹלא ָהָיה לֹו ְזַמן. ְוֵיׁש ֶׁשָאְמרּו ֶׁשהּוא ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְנִזירּות - ֲאָבל ֶזה ֹלא ִמְסַּתֵּדר, 
ִּכי ֵעֵדי ְרִאָּיה ֵהִעידּו ֶׁשהּוא ָהָיה אֹוֵכל ַלֲארּוַחת ֹּבֶקר ּכֹוס ָחָלב ּוְׁשֵני ֲעָנִבים )הרוגוצ'ובי 
עמוד 107(, ְוָנִזיר ָאסּור ַּגם ַּבֲאִכיַלת ֲעָנִבים )במדבר ו, ד ועיין מדרש רבה פרשת בא פרשה טז 

סימן ב(, ְוָהיּו ֶׁשִּסְּפרּו ֶׁשָהיּו לֹו ְּכֵאִבים ְּכֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּפר )הרוגוצ’בי עמוד 19(. ֲאָבל ִמָּכל 

ְוֶאְפָׁשר  ִנְרֵאית.  ֲהִכי  ְזַמן ֵמֹרב ְׁשִקיעּותֹו ַּבִּלּמּוד  ָהָיה לֹו  ַהִּסָּבה ֶׁשָּפׁשּוט ֹלא  ַהִּסּבֹות 
ֶׁשאֹותֹו ַהָּדָבר ָהָיה ֵאֶצל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּקדֹוִׁשים ָנָדב ַוֲאִביהּוא. ַּגם ַמה ֶּׁשֵהם ִהְקִריבּו ֵאׁש 
ָזָרה, ֶאְפָׁשר ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשָּכָכה יֹוֵתר טֹוב ַלֲעֹבד ֶאת ה’, ֲאָבל ַהַּטַעם ֶׁשֲחַז”ל ָאְמרּו ֶׁשִּנְכְנסּו 
ְׁשתּוֵיי ַיִין ַלִּמְקָּדׁש, הּוא ַטַעם ֹלא מּוָבן, ֶמה ָהָיה ּבֹוֵער ָלֶהם ְלִהָּכֵנס ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשתּו ַיִין 
ַלִּמְקָּדׁש? ֵהם ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ִליֹׁשן ַּכָּמה ַּדּקֹות, אֹו ַלֲעׂשֹות ֲהִליָכה ֶׁשְּמִפיָגה ֶאת ַהַּיִין 

)עיין תענית דף יז ע”ב(, ָלָּמה ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ֶנֶגד ַהֲהָלָכה?



ַהִּׂשְמָחה ְּבִמְצָוה

ּוְמָבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ְׁשמּוֵאל ִּבְנָיִמין סֹוֵפר ַה’ְּכָתב סֹוֵפר’ )פרשת שמיני ויקרא 
פרק י פסוקים ח – ט דף קע ע”ב( - ְּבנֹו ֶׁשל ַהֲחַת”ם סֹוֵפר, ֵּבאּור ִנְפָלא: ֵהם ָּבאּו ַלֲעׂשֹות 

ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ְּבאֹותֹו ְזַמן ֵהם ֹלא ָהיּו ְּבִׂשְמָחה, ָאז ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשִּיְקחּו ֵאיזֹו  ּכֹוס 
ַיִין, “ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש” )תהילים קד, טו(, ְוָכָכה יּוְכלּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבִׂשְמָחה. 
ּוְברּום ַּדְרָּגָתם ָהֶעְליֹוָנה ִהְקִּפיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם, ָלָמה ַאֶּתם ַמִּגיִעים ְלִׂשְמָחה 
ָּבֶזה  ִלְׂשֹמַח  ַעְצָמּה,  ֵמַהִּמְצָוה  ִלְׂשֹמַח  ְצִריִכים  ַאֶּתם  ִחיצֹוִנִּיים?  ִמְּדָבִרים  ִמְצָוה  ֶׁשל 
ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ְוֶׁשִעם ָּכל ַהּגּוף 
ַהַּגְׁשִמי ְוַהָחְמִרי ְוַהָּׁשָפל ֶׁשָּלנּו ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוַעל 

ֶזה ֵהם ֶנֶעְנׁשּו.

ַאָּתה  ֶאָחד  ֵיׁש  ַהַחִּיים,  ְלָכל  ֶלַקח  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  סֹוֵפר  ַהְּכָתב  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִמִּדְבֵרי 
רֹוֶאה אֹותֹו ֶׁשהּוא רֹוֵקד ִּבְׁשִביל ִלְׂשֹמַח, ַהֵּׁשִני עֹוֶׂשה ַּפְרצּוִפים ִּבְׁשִביל ִלְׂשֹמַח, ‘ִמֵּלי 
והכלל(,   המתחיל  דיבור  כד  תורה  תניינא  מוהר"ן  בליקוטי  )עיין  ְׁשֻטּיֹות  עֹוֶׂשה   - ִּדְׁשטּוָתא’ 
ַהְּׁשִליִׁשי ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבָכל ִמיֵני ֳחָמִרים ְּכֵדי ְלעֹוֵרר לֹו ֶאת ַהִּׂשְמָחה, ְוַהִּסָּבה ַלִּׂשְמָחה ִהיא 
ְּפׁשּוָטה, ֶׁשִהיא ִהְתּבֹוְננּות ַּבְּזכּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָלֹבא ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה’, ְוָאָדם 
ְוַגְדלּות  ַהִּמְצֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶׁשל  ַהְּבִסיִסית  ֵמַהֲהָבָנה  ְמֹאד  ָרחֹוק  ֶזה הּוא  ֶאת  ֵמִבין  ֶׁשֹּלא 

ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. 





ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני
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ַּגֲאָוה ַעְצִמית

ִנְתּבֹוֵני עֹוד ִּבְׁשָאר ַהִּסּבֹות ֶׁשֲחַז”ל ֵּבֲארּו ְּבֶחְטָאם ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ַּכּמּוָבן ֶׁשֵאין 
ָלנּו ַהָּׂשָגה ְּבַגְדלּוָתם ּוְקֻדָּׁשָתם, ְוִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ְוָאנּו ַּכֲחמֹוִרים )עין שבת דף קיב 
ע"ב ובשו"ת רב פעלים בפתיחת הספר דיבור המתחיל הביטו(, ֲאָבל ִּבְׁשִביל ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו ִנְלַמד 

ְוִנְתּבֹוֵנן ְּבֹעֶמק ִּדְבֵרי ֲחַז”ל. 

ַוֲאִביהּוא, ָׁשְרָׁשם  ְוִנְרֶאה ֶׁשַהְמַכֶּנה ַהְמֻׁשָּתף ֶׁשל ָּכל ַהֲחָטִאים ֶׁשָּמנּו ֲחַז”ל ַעל ָנָדב 
ָהָיה ְּבַגֲאָוה, ְוַנְסִּביר:

ַמה ּזֹו ְּבֶעֶצם ַּגֲאָוה? ַהַהְרָּגָׁשה ָהַעְצִמית ֶׁשל - ֲאִני ָמקֹום ִראׁשֹון, ֲאִני ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם 
ְוֵאין ִמי ֹיאַמר ִלי ַמה ַּתֲעֶׂשה ּוַמה ִּתְפַעל. ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֹלא ִהְתַחְּתנּו, ָלָּמה? ִּכי ֵהם 
ָחְׁשבּו: ִמי ִיְדֶמה ָלנּו ּוִמי ִיְׁשֶוה ָלנּו. ֵהם ִהְקִריבּו ֵאׁש ָזָרה ָלָּמה? ִּכי ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָהֵאׁש 
ֶׁשֵהם ְמִביִאים ִּתְהֶיה ְקדֹוָׁשה ַמְסִּפיק ַלֲעלֹות ִלְפֵני ְרצֹון ה’, ְּכמֹו ָהֵאׁש ֶׁשל ַמְעָלה. ֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתם ֹלא ְלִהָּכֵנס ְּפרּוֵעי ֵׂשָער ּוְׁשתּוֵיי ַיִין ַלִּמְקָּדׁש, ְוֵהם חֹוְׁשִבים ַאֶחֶרת, 
ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ה’ יֹוֵתר טֹוב ִמֻּכָּלם. זֹו ַהְּנֻקָּדה ַהְמֻסֶּכֶנת ְּביֹוֵתר ָלָאָדם, 
ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֵמִבין ֲהִכי טֹוב ִמֻּכָּלם ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ה’, ְוֹלא מּוָכן ִלְׁשֹמַע ֶהְסֵּבִרים 
ֵמַהְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְלָך ָאסּור! ֶזה ֹלא ְּבֵסֶדר! ַאָּתה ֵּתָעֵנׁש ַעל ֶזה, ְוַאָּתה 
חֹוֵׁשב: ֲאִני ְּכָבר ֶאְסַּתֵּדר ִעם ֱאֹלִקים, ֲאִני יֹוֵתר ָחָכם ֵמֲחַז”ל. ָאָדם ַמֲחִזיק ֵמַעְצמֹו יֹוֵתר 

ָּגדֹול ֵמַהּתֹוָרה.



ַהָּגדֹול ֶׁשָּׁשַנח ֲהָלָנה

ַּפַעת ֵהִעיר ָחָכם ֶאָחד ַעל ֶאָחד ֵמַהְּגדֹוִלים -  ֶׁשָּׁשַכח ֵאיזֹו ֲהָלָכה. ָּבא ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו 
ְוָצַעק ָעָליו: “ֵאיְך ַאָּתה ֵמֵעז ְלַהִּגיד ָעָליו ָּכָכה?” ָאַמר לֹו אֹותֹו ָחָכם: “ַּכָּמה ֶׁשאֹותֹו ָּגדֹול 
- ָּגדֹול, ַהּתֹוָרה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמֶּמּנּו!”, ּוְכָבר ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב”ם ַּבַהְקָּדָמה ְלֵפרּוׁש 
ַהִּמְׁשָניֹות )דיבור המתחיל וראיתי( ֶׁשָּכַתב, ְוֵאין ִּביֹכֶלת ׁשּום ָאָדם ִלְזֹּכר ָּכל ַהַּתְלמּוד ַעל 
ֶּפה. ְוִאם ָּכַתב ֶאת ֶזה ַעל ַהַּתְלמּוד, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ְּכָללּות ַהּתֹוָרה. ּוִמַּגְדלּות ַהּתֹוָרה 
ָהָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֹּלא ְמַׁשֶּנה ִמי ַאָּתה, ַהּתֹוָרה ַוֲחַז”ל ַהְּקדֹוִׁשים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגדֹוִלים 
ִמְּמָך. ְוֶאת ֶזה ֻּכָּלם ְצִריִכים ָלַדַעת. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁשָאָדם ַיִּגיד ֲאִני יֹוֵתר ָחָכם ֵמַהּתֹוָרה, 
אֹו ֵמֲחַז”ל, ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה, ַאָּתה ֹלא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ַהּתֹוָרה! ַהּתֹוָרה ָאְמָרה ַאל ַּתֲעֶׂשה ְוַאָּתה 

עֹוֶׂשה? ָהֹעֶנׁש ְּגַזר ִּדין ָמֶות, ֵאין ָחְכמֹות.





ִּׂשְמָחת ִּמְצָוה ְוִנְׁשלֹוי ַהַּגֲאָוה
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ַהְּבָעָיה ֶׁשל ֵיׁש”ּו

ִאת ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַהְּבָעָיה ֶׁשל ֵיׁש”ּו ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו, ַהַּגֲאָוה. ּוְנָבֵאר: 

ִעם  ֵיׁש”ּו  ָהַלְך  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ְמַסֶּפֶרת,  ע”ב(  קז  דף  סנהדרין  ע”א  מז  דף  )סוטה  ַהְּגָמָרא 
ִּכְּבדּו  ָהַאְכַסְנָיה  ַּבֲעֵלי  ַאַחת.  ְלַאְכַסְנָיה  ְּפַרְחָיה  ֶּבן  ְיהֹושַֻׁע  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  ַרּבֹו 
אֹוָתם ְמֹאד, ְוַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּפַתח ְּבֶׁשַבח ַאְכַסְנָיה )עיין ברכות דף סג ע"ב( ְוָאַמר: ַּכָּמה ָנָאה 
ַאְכַסְנָיה זֹו, הּוא ִהְתַּכֵּון לֹוַמר, ֵאיֶזה ֵארּוַח ָיֶפה ֵהם ְמָאְרִחים אֹוָתנּו, ַהֹּכל ְמֻסָּדר, ַהֹּכל 
ָנִקי. ַהַּתְלִמיד ַהְמֻנָּול ֵיׁש”ּו ִמָּיד ָקַפץ ְוָׁשַאל ֶאת ַרּבֹו: “ַרִּבי, ֵאיְך ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשַאְכַסְנָיה 
זֹו ָיָפה, ֲהֵרי ֵעיֶניָה ֶׁשל ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה ְטרּוטֹות  - ֵיׁש ָלּה ֵעיַנִים ְסגּורֹות, ִהיא ְּבֹקִׁשי 
ַמְצִליָחה ִלְפֹּתַח ֶאת ָהֵעיַנִים” )עיין בערוך ערך טרוטות(, הּוא ֵהִבין ְּבַדְעּתֹו ֶׁשָהַרב ִמְתַּכֵּון 
ְלַׁשֵּבַח ֶאת ָיְפָיּה ֶׁשל ַּבֲעַלת ָהַאְכַסְנָיה. ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה, ָּכַעס ָעָליו ְוָאַמר לֹו: 
“ָרָׁשע, ְּבָכְך ַאָּתה עֹוֵסק? הֹוִציא 400 ׁשֹוָפרֹות ְוִנָּדה אֹותֹו ְוֹלא ִקֵּבל אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ַעד 

ֶׁשְּכֶׁשָרָצה ְלַקֵּבל אֹותֹו ֵיׁש”ּו ְּכָבר ָּפַקר.

ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ְמֹאד, ַעל ָמה ָיָצא ַהֶּקֶצף ָּכל ָּכְך ִמִּלְפֵני ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶּבן 
ְּפַרְחָיה ֶׁשהּוא ִנָּדה ְוִסֵּלק אֹותֹו ֵמַהְיִׁשיָבה, ַהִאם ַעל ַּפַעם ַאַחת ֶׁשהּוא ִהְסַּתֵּכל ְּבַבֲעַלת 
ֲעוֹן  ַּכָּמה ָחמּור  ְלַלֵּמד אֹותֹו  ְּכַדאי  ָּכֶזה? ֹלא  ֹעֶנׁש  ָצִריְך ָלֵתת לֹו  ֶזה  ָהַאְכַסְנָיה? ַעל 
"ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם"? )במדבר טו, לט(, ְוֶׁשָּכל ַהּצֹוֶפה ְּבָנִׁשים סֹופֹו ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה 

)נדרים דף כ ע"א(? ָלָּמה ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּבַחר ְּבֶדֶרְך ִקיצֹוִנית ָּכזֹו? 

ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ַעל ַהִהְסַּתְּכלּות ַעְצָמּה ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ִנָּדה אֹותֹו, ֶאָּלא ַעל 
ְוַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשהּוא ָרָאה ֵאֶצל ֵיׁש”ּו, ֶׁשֹּלא ָחַׁשב ֶׁשָהַרב ֶׁשּלֹו ֵאין לֹו ַמְחָׁשבֹות  ַהֲהָבָנה 
ָנָאה  "ַּכָּמה  ְּכֶׁשאֹוֵמר  ָהַרב  ַּגם  ַּכִּנְרֶאה  ָהַאְכַסְנָיה  ַּבֲעַלת  ַעל  חֹוֵׁשב  הּוא  ְוִאם  ָּכֹמהּו, 
ַאְכַסְנָיה זֹו” - הּוא ִמְתַּכֵּון ֵאֶליָה, ִּכי ָלַרב ֵיׁש אֹותֹו ֵׂשֶכל ָּכֹמִני, ְואֹוָתן ַּתֲאוֹות, ְוֵאין 
ִסּכּוי ָּבעֹוָלם ֶׁשָהַרב ֹלא ִהְתַּכֵּון ֵאֶליָה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּכֶׁשָהַרב ְמַׁשֵּבַח אֹוָתּה הּוא ֵמִעיר 
ָלַרב: “ֹלא ָרִאיָת ֶאת ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלּה”, ַּתְחשֹׁב ְלֶרַגע: ‘אּוַלי ָהַרב ֹלא ִמְתַּכֵּון ָלִאָּׁשה, ֶאָּלא 
ָלַאְכַסְנָיה ַעְצָמּה?’, הּוא ֹלא חֹוֵׁשב, ָלָּמה? ִּכי הּוא ֵמִבין ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו ֵהן ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשל 
ָהַרב, ָהַרב ֹלא ָּגדֹול ָעַלי ִּבְכלּום, ְוָלֵכן ִסֵּלק אֹותֹו ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ֶּבן ְּפַרְחָיה ֵמַהְיִׁשיָבה, 
ִּכי ִעם ָּכֶזה ַּתְלִמיד ֵאין ּתֹוֶעֶלת ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְיִׁשיָבה, הּוא ָׁשקּוַע ַּבַּגֲאָוה ָהַעְצִמית ֶׁשּלֹו ְוֹלא 
ִיְהֶיה מּוָכן ְלַקֵּבל ְּכלּום ֵמָהַרב ִאם ְלַדְעּתֹו ֶזה ֹלא ָנכֹון )עיין שיחות מוסר לגר”ח שמואלביץ 

זצ”ל מאמר כו ומאמר לא תשל”א, ואגרת הידיעה לוין מאמר הרגשת הלב עמוד 99(.
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ֹלא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָהַרב ֶׁשָּלֶנת

ִהִּגיַע ֵאַלי ַּפַעם ַאַחת ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּבא ְלִהְתַיֵעץ ְּבִעְנְיֵני ְׁשלֹום ַּבִית, ְוָאַמר ִלי ֶׁשִאְׁשּתֹו 
ָׁשְמָעה ָעַלי ְוִהיא מּוָכָנה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמּה ֶׁשֲאִני ֶאְהֶיה ָהַרב ֶׁשָּלֶהם, ַמה ֶּׁשֲאִני ַאִּגיד ֶזה 
ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה. ְּכֶׁשהּוא ִהְתִחיל ְלַסֵּפר ְקָצת ַעל ַהְּבָעיֹות ֶׁשל ְׁשלֹום ַהַּבִית, ָאַמְרִּתי לֹו “ֲאִני 
ֹלא ְמֻעְנָין ִלְהיֹות ָהַרב ֶׁשָּלֶכם!” הּוא ִהְתַּפֵּלא ְוָׁשַאל ָלָּמה ֹלא? ָאַמְרִּתי לֹו: “ְלִפי ַמה 
ֶּׁשַאָּתה ְמַסֵּפר, ִאְׁשְּתָך ֹלא ְמַחֶּפֶׂשת ַרב, ִהיא ְמַחֶּפֶׂשת 'ַרב ַמְחָמד’, ֶאָחד ֶׁשַּיְסִּכים ִאָּתּה 
ַלִּׁשְגעֹונֹות ֶׁשָּלּה ְוַלְּדָבִרים ֶׁשָּלּה, ִמֵּדי ַּפַעם ָלֵתת לֹו ְצָדָקה ּוְלַהְרִּגיׁש ִעם ַעְצָמּה טֹוב. 

ָּבֶרַגע ֶׁשֲאִני ֹלא ַאְסִּכים ִאָּתּה ִּבְׁשִביָלּה ֲאִני ְּכָבר ֹלא ֶאְהֶיה ַרב...”. 

זֹו ְּבִדּיּוק ַהְּנֻקָּדה ֶׁשָהְיָתה ֵאֶצל ֵיׁש”ּו - ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהַרב ַיִּגיד ִלי ַמה ַּלֲעׂשֹות, 
ַעל  חֹוֵׁשב  ֶׁשִּלי  ַּבַּמְחָׁשבֹות  ֲאִני  ְוִאם  ָּדָבר!  אֹותֹו  ֵהם  ֶׁשִּלי  ְוַהֵּׂשֶכל  ֶׁשּלֹו  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי 
ָהֵעיַנִים ֶׁשל ָהִאָּׁשה, ַּגם ָהַרב חֹוֵׁשב ַעל ֶזה, ְוזֹו ָהֱאֶמת ֶׁשִּלי! ְוַאף ֶאָחד ֹלא ְיַׁשֶּנה אֹוָתּה, 

ְוִעם ָהֱאֶמת ַהּזֹו הּוא ָהַלְך ְוֶהֱחִריב ֶאת ֶּכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל -  ִעם ַהַּגֲאָוה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו.



ַיֲעקֹב ְקַלְצִקיי ֶׁשִהְתַקְלֵקל

ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל  ְקַלְצִקין  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהֵּבן ֶׁשל  ַעל  ְמֹאד,  ִסּפּור ָעצּוב  ֵיׁש 
ַהּפֹוְסִקים  ּוֵמֲחׁשּוֵבי  נֹוָספֹות,  ַרּבֹות  ְקִהּלֹות  ְוֶׁשל  לּוְּבִלין  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהּקֹוֵדם,  ַהּדֹור 
ֵּדָעה  ְמַחֶּוה  ְוָהָיה  ּוִפילֹוסֹוף  סֹוֵפר  ָהָיה  הּוא  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  ָיָצא  ַיֲעֹקב  ְּבנֹו  ְּבדֹורֹו. 
ַּגם ְּבנֹוְׂשִאים ִהְלָכִתִּיים ֶׁשָּזַכר ִמיֵמי ַיְלדּותֹו. ְּבַאַחד ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשּלֹו הּוא ָּכַתב ְלָפֵרׁש 
ֶאת ִּדין ַהַּתְלמּוד 'ִּדיָנא ְּדַמְלכּוָתא ִּדיָנא' )נדרים דף כח ע"א גיטין דף י ע"ב וגיטין דף קיג 
ע"א( ְוָסָטה ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות )הובאו בפירוש הר"ן נדרים דף כח ע"א דיבור המתחיל במוכס(, 

ּוְכֶׁשֵהִעירּו לֹו ַעל ָּכְך הּוא ָאַמר ְּבִחּיּוְך: "ַהּתֹוְספֹות מֹוֶרה ָּכְך ַוֲאִני מֹוֶרה ָּכְך, ַלֲהָנָחה 
ֶׁשל ּתֹוְספֹות ֵאין ָּכל ְיסֹוד" )מי נתן למשסה עמוד 127(. ּוֶמה ָהָיה ְּבסֹופֹו? הּוא ִהְתַחֵּתן ִעם 
ֶּגְרָמִנָּיה נֹוְצִרָּיה, ֶׁשֵּכן ַהַּגֲאָוה ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו ָאְמָרה לֹו ַּגם ֵּכן: 'ַהּתֹוָרה מֹוָרה ֶׁשָאסּור 

ְלִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוָיה, ְוַאָּתה ּתֹוֶרה ֻמָּתר'. 



 ֵאיֶזהּו ָחָנת? ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו

ּוְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות ֵּבין אֹוָתם ָהְרָׁשִעים, ְלָנָדב ַוֲאִביהּוא, ֲאָבל ֹעֶמק ָהַרֲעיֹון 
ַהֶּזה ָהָיה ֹׁשֶרׁש ַהֵחְטא ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת:  “ֹלא ְלִהָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש ְּפרּוֵעי 
ֹראׁש ּוְׁשתּוֵיי ַיִין”, ְוֵהם ִעם ֶחְׁשּבֹונֹות ׁשֹוִנים ִנְכָנִסים. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ֶׁשֹּמֶׁשה 
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ְוַאֲהרֹן ִיְהיּו ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם אֹוְמִרים: “ָמַתי ָימּותּו ְׁשֵני ְזֵקִנים ֵאּלּו 
ַוֲאַנְחנּו ַנְנִהיג ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל”. ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ָלֵׂשאת ִאָּׁשה, ְוֵהם אֹוְמִרים "ֵאין ִאָּׁשה 
ֶׁשָּׁשָוה ָלנּו”. ְוִאּלּו ָהיּו ַמִּכיִרים ֶאת ְמקֹוָמם ְּכַמֲאַמר ֲחַז”ל )עיין אבות פרק ו משנה ו, ובדברי 
ַהַּמִּכיר  ָחָכם?  ֵאיֶזהּו  רבי צדוק הכהן מלובלין - דובר צדק עמוד ס דיבור המתחיל ובזה יובן(, 

ֶאת ְמקֹומֹו, ְוֹלא ָהיּו הֹוְלִכים ִּבְגדֹולֹות ּוְבִנְפָלאֹות ֵמֶהם – ֹלא ָהיּו ֵמִתים! ַמְסִּפיק ָהָיה 
ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ֲעַצת ֲחַז”ל ַהְּפׁשּוָטה, ְוַיִּכירּו ֶאת ְמקֹוָמם ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ִמָּמֶות.



 ֹלא הֹוְרִסית ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ְלַקֵּית ּתֹוָרה

ַיִין  ָהַרֲעיֹוי ַהֶּזה ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ַּגם ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּכָתב סֹוֵפר ֶׁשֵּבֵאר ֶאת ַהֵחְטא ֶׁשָּׁשתּו 
ְוִנְכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש, ֶׁשָרצּו ְלִהָּכֵנס ִעם ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה. ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה זֹו ַמֲעָלה 
ֲחׁשּוָבה ְמֹאד, ֲאָבל ָּכל ֶזה ַרק ִאם ַאָּתה הֹוֵלְך ְלִפי ַהְּכָלִלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ָּבֶרַגע ֶׁשֶּזה 
ַהּתֹוָרה  ִעַּקר  ֶאת  ְמַפְסֵפס  ַאָּתה  ַהּתֹוָרה,  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ַעל  ַלֲעֹבר  ַמְחִליט  ְוַאָּתה  ָאסּור 

ּוִמְסַּתֵּכן ְמֹאד. 

ֵאיְך ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ַזַצ”ל ְלאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות ִּדיֶנר ְמֹעָרב 
ִעם ְּגָבִרים ְוָנִׁשים ְּכֵדי ְלַהְתִרים ִליִׁשיָבה: “ֹלא הֹוְרִסים ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ְלַקֵּים ּתֹוָרה” 

)עיין קובץ מאמרים ח”א עמוד קכז(.



ַּכְׁשרּות ַהַּמֲאָנִלית

ּוָמה  ֶלֱאֹכל  ֻּמָּתר  ְּבַמה  ַהָּפָרָׁשה ֶׁשעֹוֶסֶקת  ִעְנְיֵני  ְׁשָאר  ַעל  ַּגם  ִלְלֹמד  ָלנּו  ֵיׁש  ִמָּכאי 
ַהֶּזה הּוא  ַהָּדָבר  ֶזה,  ֶאת  ָאְסָרה  ַהּתֹוָרה  ‘ָלָמה  ֶׁשחֹוְׁשִבים:  ֲאָנִׁשים  ְוֵיׁש  ֶלֱאֹכל.  ָאסּור 
ָּבִריא, ְוָהֹאֶכל ַהֶּזה ְמַחֵּזק’ – ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם יֹוֵתר ֲחָכִמים ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 
ִלְׁשֹמַע  מּוָכן  ְוֹלא  ֵמִבין  ֲהִכי  ְוהּוא  ָחָכם  ֲהִכי  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ּוְכֶׁשָאָדם  ֶזה.  ַעל  ֶׁשִּצָּוה 
ֵמֲאֵחִרים, ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ִיְטֶעה, ָלָּמה? ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּכָלל ָּברּור ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )פסחים 
דף סו ע"ב(, ָּכל ַהִּמְתַיֵהר ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו - ֵאיְך ֶׁשָהָאָדם ִמְתָּגֶאה ִמָּיד ָחְכָמתֹו 

ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו. ּוְכֶׁשֵאין ָחְכָמה ֵיׁש ִטְּפׁשּות ְוִטְמטּום, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )סוטה דף ג ע”א( 
ֵאין ָאָדם חֹוֵטא ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכֶנֶסת ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, ְואֹוָתּה רּוַח ְׁשטּות ְיכֹוָלה ְלַהִּפיל 

ֶאת ָהָאָדם ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית.
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”ַוִּיּדֹת ַאֲהֹרי”

ְנַסֵּית ְּבַרֲעיֹון ָעצּום ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֵמַהְנָהַגת ַאֲהרֹן ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ְּפִטיַרת ָּבָניו, ְוַהּתֹוָרה 
אֹוֶמֶרת "ַוִּיּדֹם ַאֲהֹרן” )ויקרא י, ג(, ַאֲהרֹן ִהְתַעָּלה ַעל ַעְצמֹו, ַעל ָהֶרֶגׁש ָהַאָּבִהי ְוִהְמִׁשיְך 
ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן ְלֹלא ׁשּום ִׁשּנּוי ְולּו ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר )עיין פסיקתא זוטרתא פרשת שמיני דף כט 
ע"א(.  הּוא ֶהְרָאה ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאין ‘ֲאִני’ - ֵמתּו לֹו ָּבָניו ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו. 

ֲהִכי  ַהָּבִנים   - ֶאָּקֵדׁש”  “ִּבְקֹרַבי  ַצִּדיִקים:  ָהיּו  ַוֲאִביהּוא  ֶׁשָּנָדב  ֲעֵליֶהם  ֵמִעיד  ַהָּכתּוב 
ַצִּדיִקים ֶׁשּלֹו ֵמתּו ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְואֹוֵמר: “ֵאין ֲאִני, ֵאין ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה 
ֶׁשִּלי, ֶאת ָהְרָגׁשֹות ֶׁשִּלי, ֶאת ַּדְעִּתי, ֵיׁש ַרק ְרצֹון ה’” – ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָהָיה ַהִּתּקּון ַהָּׁשֵלם 

ְלַמֲעֵׂשה ָּבָניו, ֶׁשִהְכִניסּו ֶאת ַּדְעָּתם ּוַמְחַׁשְבָּתם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶהם. 



ָהָאסֹוי ְוִׁשְברֹו

ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי”ם ִמּגּור, ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמּגּור, 13 ְיָלִדים ֵמתּו לֹו! )אדמורי”ם שנספו בשואה 
עמוד 215(, ְּכֶׁשָחַזר ֵמַהְּלָוָיה ֶׁשל ִּבּתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ַה – 13, ָיָׁשר ָּפַתח ֵסֶפר ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד 

ָקַבְרָּת  ָמה  ִלי,  “ַּתִּגיד   : אֹותֹו  ְוָׁשֲאָלה  ֵאָליו  ָּבָאה  ָהַרָּבִנית  ִאְׁשּתֹו  ֲאֵבלּות.  ִהְלכֹות 
ַּתְרְנגֹולֹות? ָקַבְרָּת 13 ְיָלִדים, ַאָּתה ֹלא ִמְצָטֵער?”, ְוהּוא ָעָנה ָלּה ִּבְקֻדָּׁשתֹו: “ַּתְקִׁשיִבי, 
ַהְּגֵזָרה ִהיא ִמָּׁשַמִים ֲאָבל ַהַּצַער הּוא ֵמָהָאֶרץ. ַּכָּמה ֶׁשָאָדם ַיְחִליט ְלִהְצָטֵער ֶזה ָּתלּוי 
ּבֹו! ֲאִני ֶהְחַלְטִּתי ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר מֹוִעיל”. זֹו ַּדְרָּגה ְּגדֹוָלה, ַּדְרָּגה ֶׁשל 
ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ַּדְרָּגה ֶׁשל ַמְלָאִכים. ֲאָבל ֶזה ַהְיסֹוד, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת – ‘ֵאין ֲאִני’, ֵאין 
ָרצֹון ‘ֶׁשִּלי’, ֵיׁש ַרק ְרצֹון ַהֵּׁשם ּוְרצֹון ַהּתֹוָרה. ְוִאם ַאָּתה ַמְנִהיג ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ָּכָכה, 

ַאָּתה ָּבטּוַח ַּתְצִליַח.

ה’ ְיַזֵּכנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ָלַדַעת ֶאת ְרצֹון ַהּתֹוָרה, ְוָלֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ֶׁשִהְתוּו 
ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָצַרַעת 

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ַהָּצַרַעת, “ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו 
ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד 
ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים” )ויקרא יג, ב(, ָאָדם ִמְסֵּכן ִנְהָיה לֹו ְּפָצִעים ַּבּגּוף ָּבעֹור, ְוַהְּתרּוָפה ֶׁשּלֹו 

ֹלא ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא, ֶאָּלא ָלֶלֶכת ַלֹּכֵהן. 



ֵסֶדר ַקָּבַלת ַהָּצַרַעת

ָהַרְמָּב”ת )הלכות טומאת צרעת פרק טז הלכה י( ּכֹוֵתב, ֵאיְך ָהָיה ַהֵּסֶדר ְּבַקָּבַלת ַהָּצַרַעת 
ַעל ַהּגּוף: ָהָאָדם ֹלא ָהָיה ְמַקֵּבל ִמָּיד ֶאת ָהֹעֶנׁש ַּבּגּוף, ֶאָּלא ַּבְּתִחָּלה ַעל ִקירֹות ַהַּבִית, 
ַאַחר ָּכְך ַעל ַהֵּכִלים, ַאַחר ָּכְך ַעל ַהְּבָגִדים, ְוַרק ַאַחר ָּכְך ַעל ַהּגּוף. ְוָכל ֶזה ִאם ָהָאָדם 
ֹלא ִּפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו. ְּכֶׁשָאָדם ְמַקֵּבל ֵאיֶזה ִסיָמן ִמְלַמְעָלה הּוא ָצִריְך ְלִהְתעֹוֵרר. ִקַּבְלָּת 
ַמֶּׁשהּו ַּבִּקיר? ְּתַפְׁשֵּפׁש ּוְתַחֵּפׂש ְּבָמה ֲאִני ֹלא ְּבֵסֶדר. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהָאָדם ֹלא ְמַיֵחס ֶאת 
ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשהּוא עֹוֵבר -  ֵלאֹלִקים. הּוא ַמֲאִׁשים ֶאת ֻקַּפת ַהחֹוִלים, ֶאת ַהִּטַּפת ָחָלב, 
ֶאת ַהּסֹוֵכן, ֶאת ַההּוא ֶׁשָעַבד ָעָליו, ֲאָבל ֵמַעל ַהֹּכל ֵיׁש ֹּפה ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמְׁשִּגיַח, ֵיׁש ֹּפה 
ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּדַאג ְלָכל ֶזה, ֵיׁש ֹּפה ִמיֶׁשהּו ֶׁשָרָצה ְּבָכל ֶזה, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַהחֹוָבה ִמְתַּגְלֶּגֶלת 
ַזַּכאי  ְיֵדי  ְזכּות ַעל  ְמַגְלְּגִלים  ָיָדם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )בבא בתרא דף קיט ע"ב(,  ַעל 

ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחָּיב, ֲאָבל ֵיׁש ְמַתְכֵנן ּוַמְחִליט ַעל ַהֹּכל. 



ַהֻּׁשָּתף ַהּטֹוב

ֵיׁש ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּׁשַאל אֹוָתּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה ַׁשִּפיָרא ַזַצ”ל ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו 
ֶנֶהְרָגה, ְוהּוא ָאַמר, ֲהֵרי ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין דף ל עמוד ב נדה דף לא ע"א(, ְׁשֹלָׁשה 
ֶאת  ְלָפֵרק  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֲהָלָכה  ְוֵיׁש  ְוִאּמֹו,  ָאִביו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבָאָדם:  ֻׁשָּתִפים 
ַהֻּׁשָּתפּות ְּבֶאְמַצע ַהֻּׁשָּתפּות ְּכֶׁשִהיא ַמִּזיָקה ּוַמְפִסיָדה ְלֻכָּלם )עיין שו"ע חושן משפט סימן 



ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע  

245

קעו סעיף טז ובפתחי תשובה סעיף קטן כג(, ָעִׂשיָת חֹוֶזה? ִאי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות 

ְוָהִאָּמא  ָהַאָּבא  ִעם  ַהֻּׁשָּתפּות  ֶאת  ּוְמָפֵרק  ָּבא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  ָאז  ָּבֶאְמַצע, 
ְולֹוֵקַח ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְוהֹוֵלְך? 

ְלָפֵרק  ֶאְפָׁשר  ָמַתי  יֹוְדִעים  “ַאֶּתם  ְוָאַמר:  ְּבַעְצמֹו  ַׁשִּפיָרא  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ָעָנה  ֶזה  ְוַעל 
ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות? ְּבֶרַגע ֶׁשַהֻּׁשָּתף הֹוֵלְך ְלָהִביא ַהְכָנָסה ְּגדֹוָלה ְלָכל ַהֻּׁשָּתִפים, ְּכֶׁשֵּפרּוק 
ֵהִביא  הּוא  ַהֻּׁשָּתפּות  ֶאת  ֵּפֵרק  ֶׁשהּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ֻּכָּלם.  ְלתֹוֶעֶלת  הּוא  ַהֻּׁשָּתפּות 
100 ִמְליֹון ּדֹוָלר ֶרַוח ְלָכל ֻׁשָּתף, ֻמָּתר לֹו ְלָפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות, ֵּכיָון ֶׁשְּכֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו 
ֹלא ִהְׁשַּתְּתפּו ְּבֹאֶפן ֶׁשַּיִּגיַע ֶהְפֵסד ַלֻּׁשָּתפּות, ֶאָּלא ְלתֹוֶעֶלת ַהֻּׁשָּתפּות. )עיין תשובת לחם 
רב סימן קיא, ובשער המשפט חושן משפט סימן קעו סעיף קטן ו, ובפתחי תשובה שם ס"ק כג(, ְוֶזה 

ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה, הּוא ֵּפֵרק ֶאת ַהֻּׁשָּתפּות ְלטֹוָבֵתנּו ֶׁשַּנְרִויַח ַעד 
ֵאין סֹוף, ּוְכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלַקח ֶאת ַהַּיְלָּדה ֶׁשָּלנּו זֹו ַהְּזִכָּיה ֲהִכי ְּגדֹוָלה!, ְוֵיׁש 
ָלנּו ְּכָלל ָּגדֹול: ָזִכין ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו )עירובין דף מו ע"ב(, ְוָלֵכן הּוא ָיכֹול ְלָפֵרק ֶאת 

ַהֻּׁשָּתפּות”. 

זֹו ַמְחָׁשָבה נֹוָרָאה ֶׁשל ַצִּדיק ִויֵרא ָׁשַמִים, ַהַּמְחָׁשָבה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהִּנְפָלָאה ַהּזֹו ֶׁשֹּלא 
ְמַׁשֶּנה ַמה ּקֹוֶרה ָלָאָדם, הּוא ַמִּכיר ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל ָעָׂשה ֶאת ֶזה, ְוִאם 

הּוא ָעָׂשה ֶאת ֶזה, ֶזה ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביֵלנּו.



ַהְּדָאָגה ַלַּׂשֲעָרה

ַהְׂשֵּכל,  מּוַסר  ַהְרֵּבה  אֹוָתנּו  ֶׁשְּמַלֵּמד  ג(  סימן  טו  פרשה  תזריע  פרשת  )רבה  ִמְדָרׁש  ֵיׁש 
ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש: “ֵאין ְלָך ָּכל ִניָמה ְוִניָמה ֶׁשֹּלא ָּבָרא ָלּה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֻּגָּמא ִּבְפֵני ַעְצָמּה”. אֹותֹו ַּדְרָׁשן ָיַׁשב ְוִלֵּמד ֶאת ַהָּקָהל ֶׁשֵאין ְלָך ִניָמה - ֲאִפּלּו 
ַׂשֲעָרה ַאַחת ְקַטָּנה יֹוֶנֶקת ִמֻּגָּמא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ָלּה. ָּכְך ַּגם ַהְּגָמָרא 
אֹוֶמֶרת )בבא בתרא דף טז ע”א( ַעל ִאּיֹוב ֶׁשָחַׁשׁש אּוַלי ִהְתַחֵּלף לֹו ֵּבין ִאּיֹוב ְלאֹוֵיב, ָאַמר 
ְלאֹוֵיב  ִאּיֹוב  ֵּבין  ִלי,  ִנְתַחֵּלף  ֹלא  ַּבְּׂשָערֹות  ְלֻגָּמא  ֻּגָּמא  “ֵּבין  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
ִנְתַחֵּלף ִלי?”. ְוָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ְלָכל ַׂשֲעָרה ֻּגָּמא? ְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש: ֶׁשֹּלא 
ִּתְהֶיה ַאַחת ֵמֵהן ֶנֱהֵנית ֵמֲחֶבְרָּתּה. ְלָיִמים אֹותֹו ַּדְרָׁשן ָרָצה ָלֵצאת ַלֲעׂשֹות ִּביְזֶנס ְּבחּוץ 
ָלָאֶרץ, ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: “ַאָּתה ּדֹוֵרׁש ָּבַרִּבים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָרא ְלָכל ַׂשֲעָרה 
ֻּגָּמא ֶׁשִּתיַנק ִמֶּמָּנה, ְוהּוא ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ַׂשֲעָרה ְוַׂשֲעָרה, ְוַאָּתה רֹוֶצה ָלֵצאת ִּבְׁשִביל 
ַּפְרָנָסה ְלחּוץ ָלָאֶרץ?, ֱאֹלִקים ֹלא ָיכֹול ְלַסֵּדר אֹוְתָך ָּכאן?”, הּוא ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוֵכָחה 

ּוִבֵּטל ֶאת ַהְּנִסיָעה. ּוֶבֱאֶמת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהִביא לֹו ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ָּבָאֶרץ. 
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ְמַנֵהל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  ֵלב  ָּתִׂשים  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ַהֶּזה  ַהִּמְדָרׁש 
ְמֻיֶחֶדת  ֻּגָּמא  ָלּה  ֵיׁש  ָּבֹראׁש,  ְלָך  ֶׁשּצֹוַמַחת  ַלַּׂשֲעָרה  ֲאִפּלּו  ְלֻכָּלם,  ְודֹוֵאג  ָהעֹוָלם  ֶאת 
ִּבְׁשִביָלּה, ְוַהַּׂשֲעָרה ֶזה ֹלא ָהֵאָבר ֲהִכי ָחָכם ַּבּגּוף. ִאם ָהָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ַּבּגּוף ֵאיְך הּוא 

ּפֹוֵעל ְוֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֵיׁש לֹו ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע, ַּכָּמה ִחּזּוק הּוא ָיכֹול ְלַקֵּבל ִמֶּזה.



”ְמֹלא ָנל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו”

ַׂשֲעָרה  ָּכל  ְמַחֶּיה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  ְּגדֹוָלה,  ֲהָבָנה  ָצִריְך  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ּוֶבֱאֶמת 
ְוַׂשֲעָרה ְּבאֶֹפן ַעְצָמִאי ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ֵמֵאיֹפה ַהַּׂשֲעָרה, ֵמָהֹראׁש, ֵמַהָּזָקן, ֵמַהַּגּבֹות, ָּכל ַאַחת 
ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהְיִניָקה ֶׁשָּלּה ְוָכל ַאַחת ְּתַקֵּבל ֶאת ְּבִדּיּוק ַהֶּׁשַפע ֶׁשֻּמְקָצב ָלּה, ְוִכי ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ְמֻׁשֲעָמם ָחס ְוָׁשלֹום? ֶזה ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות? 

ְוַהְּתׁשּוָבה ֲעֻמָּקה ּוְפׁשּוָטה ְּכַאַחת: ַעל ַהּבֹוֵרא ֶנֱאַמר "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו" )ישעיה 
תיקוני זוהר תקונא שבע וחמשין דף צא ע"ב( – ֵאין ָמקֹום  ו, ג(, ֵלית ֲאָתר ָּפנּוי ִמֵּנּה ) 
ָּבעֹוָלם ֶׁשָּפנּוי ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ֵאין ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא ֻמָּׂשִגים ֶׁשל ְזַמן אֹו ַהְגָּבָלה, ֵאין ֵאֶצל 
ַהּבֹוֵרא ֶאת ַהֻּמָּׂשג ַהֶּזה, ֶׁשִאם הּוא ִיְדַאג ַלַּׂשֲעָרה ָאז ֹלא ִיְהֶיה לֹו ְזַמן ִלְדָבִרים ֲחׁשּוִבים 
ָּבֶזה ְּכמֹו  ִיְתּבֹוֵנן  ְוִאם ָהָאָדם  ָוֶרַגע.  ֶרַגע  ְמַחֶּיה ֶאת ָּכל ַהְּברּוִאים ְּבָכל  ֲאֵחִרים. הּוא 
ַהְנָהָגה  ְמֻיֶחֶדת,  ִלְׁשִמיָרה  ְוזֹוֶכה   – ִּבָּטחֹון’  ‘ַּבַעל  ְלַדְרַּגת  ְלַהִּגיַע  ִיְזֶּכה  הּוא  ֶׁשָּצִריְך, 
ְמֻיֶחֶדת ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום: “ַהֹּבְטִחים ַּבה’ ְּכַהר 
ִּתֹּפל, ֹלא  ַּבַחִּיים, ֹלא  ִּתּמֹוט  ַאָּתה ֹלא  )תהילים קכה, א(,  ֵיֵׁשב”  ְלעֹוָלם  ִיּמֹוט  ִצּיֹון ֹלא 

ִּתְפֹׁשט ֶרֶגל, ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ַרק ִּתְהֶיה ּבֹוֵטַח ַּבה’. 



ֲאָנִׁשית ְמֻדְמָיִנית

ֶאת  ְמַפְרֵנס  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ֶאָחד  ְוָכל  ְּבֶזה,  ְמֻדְמָיִנים  ָּבעֹוָלם  ָהֲאָנִׁשים  ֹרב  ְלַצֲעֵרנּו 
ַעְצמֹו, הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ּוִמְתּבֹוֵנן, ִמי ְּבֶעֶצם ְמַפְרֵנס אֹותֹו? ִמי ְמַכְלֵּכל אֹותֹו? ְוָלֵכן ַהְרֵּבה 
ְּפָעִמים הּוא ַּגם ֹלא ִמְתַנֵהג ְּבֹיֶׁשר, הּוא ַמִּתיר ְלַעְצמֹו ִלְגֹנב, ָלַקַחת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַּמִּגיַע 
לֹו, ְוֵיׁש לֹו ַּגם ֶהְסֵּבר: “ֲאִני ְמַפְרֵנס ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי” – ַאָּתה ְמַפְרֵנס ֶאת ַהְיָלִדים 
ֶׁשְּלָך? ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה ְלָפֶניָך ְוִיָּׁשֵאר ַּגם ַאֲחֶריָך ֶׁשְּמַפְרֵנס ֶאת ֻּכָּלם, ֶזה ּבֹוֵרא עֹוָלם.  
ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִפים ַהְּגדֹוִלים ֹּפה ָּבָאֶרץ ָאַמר: “ֹּפה ָּבָאֶרץ ֹלא ָׁשֶוה ִלְפֹּתַח ִמְסָעָדה, ִאם ַאָּתה 
ּפֹוֵתַח ִמְסָעָדה ְוַאָּתה ֶּבְנָאָדם ָיָׁשר ֵאין ְלָך ַהְצָלָחה, ַאָּתה ַחָּיב ִלְגֹנב, ְלַׁשֵּקר, ְלהֹונֹות”, 
ְוֶזה ה’ ְיַרֵחם ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ֵיׁש "ֶּדֶרְך ְרָׁשִעים ָצֵלָחה" )ירמיה יב, א(, ֲאָבל אֹוי 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְׂשָכרֹו  ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה,  ַּבֶּגֶדר  ֶׁשהּוא  ְלִמי  ַוֲאבֹוי 
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ְלַהֲאִבידֹו ֵמַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא )עיין דברים ז, י ובעירובין דף כב ע”א(, ּוְכֹכל ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר 
ִיָּנֵצל  ְּכָבר  ִמֵּמיָלא  ְוָדָבר, הּוא  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ַהְּפָרִטית  ְוַהַהְׁשָּגָחה  ְּבַהְנָהַגת ה’  ִיְתּבֹוֵנן 
ֵמַהְרֵּבה ֲעֵברֹות ּוְבָעיֹות ֶׁשהּוא ָהָיה ַמִּתיר ְלַעְצמֹו ִאם הּוא ָהָיה חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ְמַפְרֵנס 

ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו. 



ֹלא ְלַצֵער ֶאת ַהּיֹוָנה

ַרִּבי ַיֲעֹקב ַּבַעל ַהּטּוִרים ִלְפֵני ִּכ - 800 ָׁשָנה, ַעל ַהָּפסּוק "ִּבְמֹלאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן 
אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאת" )ויקרא יב, ו( ׁשֹוֵאל: ֲהֵרי 
ְּבָכל ָמקֹום ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשַהֹּתִרים קֹוְדִמים ִלְבֵני יֹוָנה )ספרא קדושים פרשה א סימן ח 
כריתות דף כח ע"א(, ֹקֶדם ֹּכל ֹּתִרים ְוִאם ֵאין ָאז ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ְּבֵני יֹוָנה, ְוָכאן ַהּתֹוָרה 

ִהְקִּדיָמה ֶאת ַהֶּבן יֹוָנה ַלֹּתר, ָמה ַהִּסָּבה? 

ּוְמָבֵאר: ִמֵּכיָון ֶׁשָּכאן ְּבָקְרָּבן ֶׁשל יֹוֶלֶדת, ַהִּדין ֶׁשָּצִריְך ְלָהִביא ֹּתר ֶאָחד אֹו ֶּבן יֹוָנה, 
ֹלא ְּכמֹו ִּבְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּמִביִאים זּוג יֹוִנים. ְוָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה שיר השירים 
פרשה א סימן ב(, ַהּיֹוָנה ַהּזֹו ִמָּׁשָעה ֶׁשַּמֶּכֶרת ֶּבן זּוָגּה עֹוד ֵאיָנּה ְמִמיָרה אֹותֹו ְּבַאֵחר, ְוָלֵכן 

אֹוֶמֶרת ָּכאן ַהּתֹוָרה: ֲעִדיף ֶׁשָּתִביא ֶּבן יֹוָנה ֶׁשֶּזה ּגֹוָזל ָקָטן, ִּכי ִאם ָּתִביא ֹּתר ֶאָחד ֶּבן 
ַהּזּוג ֶׁשּלֹו ִיְצָטֵער ָעָליו. 

ַּכָּמה ֶרֶגׁש ֵיׁש ַּבִּצּוּוי ַהֶּזה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶׁשַהּתֹוָרה חֹוֶׁשֶבת ַעל ִרְגׁשֹות ַהּיֹוָנה, ְוַהּתֹוָרה 
ָּבָאה ְוָיְרָדה ָלֶרֶגׁש ַהָּקָטן, ַלֵּלב ַהָּקָטן ֶׁשל ַהּיֹוָנה ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵער. 

ַּגת ֵמַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלִבָּטחֹון, ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא חֹוֵׁשב ַעל ַהַּצַער ֶׁשל 
ַהּיֹוָנה, ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ַעל ַהַּצַער ֶׁשְּלָך ְוהּוא ַמְׁשִּגיַח ְודֹוֵאג ְלָך. 



ַהְּדָאָגה ָלֲעָׂשִבית

ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת בראשית פרשה י סימן ו( אֹוֵמר ֶׁשַעל ָּכל ֵעֶׂשב ָוֵעֶׂשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְמַמֶּנה לֹו ַמְלָאְך ֶׁשַּמֶּכה ּבֹו ְואֹוֵמר לֹו ְּגַדל. ָּכל ֵעֶׂשב ָוֵעֶׂשב! ֵּתֵצא ַלָּׂשֶדה, ִּתְרֶאה 
ְוִאם ַעל  ַהּזֹו.  ַּבָּׂשֶדה  ְמֻמִּנים ֵיׁש ַרק  ַמְלָאִכים  ַּכָּמה  ְוָתִבין  ֲעָׂשִבים ַאָּתה רֹוֶאה,  ַּכָּמה 
ֲעָׂשִבים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַמֶּנה ַמְלָאְך ֶׁשִּיְדַאג ְלַגְּדָלם, ַעל ָהָאָדם ֹלא ִּתְהֶיה ַהְׁשָּגָחה? 

ְיהּוִדי ֹלא ִּתְהֶיה לֹו ַהְׁשָּגָחה? ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ְרצֹון ַהֵּׁשם ֹלא ִּתְהֶיה לֹו ַהְׁשָּגָחה? 
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ַּבְּנֻקָּדה ַהּזֹו ַהֵּיֶצר ָהָרע ַמִּפיל ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶאת ָהָאָדם. הּוא ֹלא ָיכֹול ָלֹבא ּוְלַׁשְכֵנַע 
ֶאת ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶׁשְּיַחֵּלל ַׁשָּבת, אֹו ַיֲעֶׂשה ֲעֵבָרה ַאֶחֶרת, ָאז ָמה הּוא עֹוֶׂשה? 
הּוא ַמְכִׁשיל אֹותֹו ְּבַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ְּכִפיָרה: ‘ִמי ָאַמר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעֹזר ִלי?’, 
ְּכִפיָרה,   ַמְחְׁשבֹות  ֵאּלּו  ִּביָמָמה...’  ָׁשעֹות   10 ֶאֱעֹבד  ֹלא  ֲאִני  ִאם  ֶאְתַּפְרֵנס  ֲאִני  ‘ֵאיְך 

“ֲהַיד ַהֵּׁשם ִּתְקַצר?” )במדבר יא, כג(. 

ֶׁשָהָאָדם  ַּפַעם  ּוְבָכל  ַהָּללּו,  ַהַּמְחָׁשבֹות  ַמִּגיַע ִעם  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ְללֹוְמֵדי ּתֹוָרה  ַוֲאִפּלּו 
לֹוֵמד ּתֹוָרה ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּבא ּוַמְפִריַע ָלָאָדם, ּוַמְכִניס לֹו ַמְחָׁשבֹות  ּוְדָאגֹות ַעל ַהַּפְרָנָסה. 
ְוַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה ֻמַּנַחת ֵמֲאחֹוֵרי ַּכף ָיְדָך, ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ָמה ַהָּׁשָעה ִּתְסַּתֵּכל ַעל 
ַהְּׂשָערֹות ַּבָּיד, ֵאיְך ָּכל ַׂשֲעָרה ְוַׂשֲעָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּדֹוֵאג ָלּה ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי, ְלָכל 
ַאַחת ֵיׁש ָלּה ֶאת ַהֻּגָּמא ֶׁשָּלּה, ָאז ְלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲחִסיר? אֹוְתָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִיְׁשַּכח? ִּבְפָרט ִאם ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים 
ְועֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם, ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל "ּדֹוְרֵׁשי ה' ֹלא ַיְחְסרּו כׇל טֹוב" )תהילים לד, 
יא(. ְוִאם ָהָאָדם ֹלא ִיְתּבֹוֵנן הּוא ַמִּגיַע ִּבְׁשִנָּיה ְלַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ְּכִפיָרה, ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות 

ֻמְׁשָחת ְּבִמּדֹות ָרעֹות ּוְבַמֲעִׂשים ָרִעים ַרק ִּבְגַלל ֹחֶסר ַהִהְתּבֹוְננּות. ָהָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות 
יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמְּבֵהָמה, ּוְלַהִּגיַע ְלָכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ִּבְגַלל ֹחֶסר ִהְתּבֹוְננּות. ֶזה ַמה 
ֶּׁשַהֵּיֶצר ָהָרע רֹוֶצה ֵמָהָאָדם, ִּתְזרֹם ַּבַחִּיים "ְּכסּוס ׁשֹוֵטף ַּבִּמְלָחָמה" )עיין ירמיהו ח, ו( ַאל 

ִּתְתּבֹוֵנן, ַאל ַּתֲעֹצר ַלְחֹׁשב.



’ַהֵּוייז’ - “ִהַּגְעָּת ַלַּיַעד”

ִלְנֹסַע. ָהָיה ֶאָחד ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש  ‘ַהֵּוייז’ ֶׁשַּמְרֶאה ָלָאָדם ֵאיֹפה ֲהִכי ְּכַדאי  ַהּיֹות ֵיׁש ֶאת 
ּבֹו ְוָכַתב ּבֹו ְּכתֶֹבת ֹלא ְנכֹוָנה, ַּבּסֹוף הּוא ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבֵבית ְקָברֹות, ְוַה'ֵּוייז’ ָאַמר 
לֹו: “ִהַּגְעָּת ַלַּיַעד”. ָאַמְרִּתי ַעל ֶזה, ַּכָּמה ֶׁשֶּזה ָנכֹון, ָהָאָדם ָצִריְך ִלְזֹּכר ָּכל ְיֵמי ַחָּייו 
ֶׁשַּבּסֹוף הּוא ַמִּגיַע ְלָכאן, ְלֵבית ַהְּקָברֹות. סֹוף ָּכל ָאָדם ְלִמיָתה, ָּכל יֹום ַאָּתה ִמְתַקֵּדם 
עֹוד ַצַעד ְועֹוד ַצַעד ַלָּמקֹום ֶׁשַאָּתה ֹלא ּתּוַכל ִלְבֹרַח ִמֶּמּנּו, ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהיא ַהֹּכַח 
ֶהָחָזק ְלִהְתַנֵּגד ַלֵּיֶצר ָהָרע, ַיְזִּכיר לֹו יֹום ַהִּמיָתה )ברכות דף ה ע"א(, ְוַגם ֶזה ּגֹוֵרם ָלָאָדם 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבִבָּטחֹון ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשּיֹום ֶאָחד ִּתְצָטֵרְך ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, 
ָוָאֶרץ,  ֲאִני ּבֹוֵרא עֹוָלם, ָּבָראִתי ָׁשַמִים  ָּבַטְחָּת ִּבי?  ִיְׁשַאל אֹוְתָך: “ָלָּמה ֹלא  ֵואֹלִקים 
“ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם” )שמות כ, יא( ָעִׂשיִתי ֶאת ַהֹּכל, “ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב” )חגי 

ב, ח(, ְוַאָּתה ּדֹוֵאג ֶׁשֲאִני ֹלא ַאְצִליַח ְלַסֵּדר ְלָך ֶאת ַמה ֶּׁשַאָּתה ָצִריְך ְּבָכל ֹחֶדׁש???”. 
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ַהַּכָּוָנה ַהּטֹוָבה ְלַפְרָנָסה

ָרִאיִתי ֶׁשֵהִביאּו ֵּבאּור ָיֶפה ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַמְסעּוד ִׁשְטִרית ַזַצ”ל, ַהְמֻכֶּנה 
טז(,  קמה,  )תהילים  ָיֶדָך”  ֶאת  “ּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק  ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ַּבְּסָפִרים  מּוָבא  ִסיִדי’:  'ַּבָּבא 
ָצִריְך ְלַכֵּון ַּבֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש פא”י ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות “ּפ’ֹוֵתַח ֶא’ת ָי’ֶדָך”, ְועֹוד ְלַכֵּון ַּבֵּׁשם 
ַהָּקדֹוׁש סא”ל ֶׁשעֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּכֹמהּו )עיין בבן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תשא סעיף 
טו, ושם פרשת פקודי סעיף יא, ועיין עוד ברבינו יונה על הרי"ף בברכות דף כג עמוד א דיבור המתחיל 

כל(. ְוָאַמר ַרִּבי ַמְסעּוד ֶׁשָהֶרֶמז ָּבֶזה ֶׁשַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש סא”ל הּוא ַּגם ָראֵׁשי ֵּתבֹות ס’וֹף 

ָא’ָדם ְל’ִמיָתה, ְוֵאיֹפה ְמַכְּוִנים ֶאת ֶזה? ַּבָּפסּוק "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך” ֶׁשהּוא ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה 
)הסבא קדישא סידנא בבא סאלי חלק א עמוד קמז(, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֵאין ְלָך ַמה ִּלְהיֹות ָלהּוט ְּבִעְנְיֵני 

ַהָּממֹון, ְוָלֵכן ָהָאָדם ָצִריְך ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבִבָּטחֹון, ֶׁשִאם ֹלא הּוא ָיכֹול ְלַהִּגיַע ִלְגֵנָבה 
ְועֹוד ֲעֵברֹות, ְוֵאיְך הּוא ְיַחֵּזק ֶאת ַהִּבָּטחֹון ַּבה’ ְּבִעְנְיֵני ַהַּפְרָנָסה? ִיְזֹּכר יֹום ַהִּמיָתה, 
“ִהַּגְעָּת ַלַּיַעד” ָּכל יֹום ַאָּתה ִמְתַקֵּדם ְלָׁשם, ַּבּסֹוף ֲהֵרי ִּתֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון.  ְוָלֵכן ָרְמזּו 

ֶאת ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַּבָּפסּוק “ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך”, ַהְמֻסָּגל ְּבַכָּוָנתֹו ְלַפְרָנָסה. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע
ְמִציאּות ַהּתֹוָרה

ָּפָרִׁשּיֹות ַּתְזִריַע ְמֹצָרע 

ִאת ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה, ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַּתְזִריַע ֵיׁש 67 ְּפסּוִקים, 59 ִמּתֹוָכם עֹוְסִקים ְּבָטֳהַרת 
ַהְמֹצָרע )פרק יג(, ּוְבָפָרַׁשת ְמֹצָרע ֵיׁש 90 ְּפסּוִקים ְוַרק 53 ִמּתֹוָכם ְמַדְּבִרים ַעל ֵאיְך 
ַהְרֵּבה  ַהָּצַרַעת,  ְּבַקָּבַלת  עֹוֵסק  ַּתְזִריַע  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ַהֻּמְחָלט  ָהֹרב  ִמָּצַרַעת,  ִנְטָהִרים 
ְזַמן ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה, ָלָּמה ֹלא קֹוְרִאים ְלָפָרַׁשת ַּתְזִריַע, ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע, ֲהֵרי ֹרב ִעְנְיֵני 
ַהָּצַרַעת ֻמְזָּכִרים ָּבּה, ְוַרק ַּכָּמה ִּפְרֵטי ִּדיִנים ְּבָטֳהַרת ְמֹצָרע ֻמְזָּכִרים ְּבָפָרַׁשת ְמֹצָרע. 

ְוַהָּדָבר ָצִריְך ֶהְסֵּבר! 



ִמי ָקַבע ֶאת ְׁשמֹות ַהָּפָרִׁשּיֹות?

ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּכָבר  ָמָצאנּו  ֲאָבל  ַהָּפָרִׁשּיֹות?  ְׁשמֹות  ֶאת  ָקַבע  ִמי  ַלְחֹקר  ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת 
ַמה  ְמֹצָרע,   – ַּתְזִריַע  ָּפָרִׁשּיֹות  ַעל  ְנַצֵּין  ְלֻדְגָמא  ַלָּפָרִׁשּיֹות,  ֵׁשמֹות  ָקְבעּו  ַהַּקְדמֹוִנים 

ֶּׁשּמּוָבא ִּבְׁשמֹוֵתיֶהן ַהּׁשֹוִנים:

ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע –  ָּפָרַׁשת ‘ִאָּׁשה’ )מדרש תנחומא כתב יד ששון בתחילת הפרשה, סידור רס”ג 
עמוד שסד, רשימת הפטרות כתב יד בריטיש מוזיאום נדפס בתרביץ שנה כג עמוד 124(. 

ָּפָרַׁשת ‘ִאָּׁשה ִּכי’ )תנ”ך כתב יד לינגרד ברשימת מספרי הפסוקים(. 

ָּפָרַׁשת ‘ַּתְזִריַע’ )מחזור ויטרי ספר תגין עמוד 680 ועמוד 803, חזקוני ויקרא פרק יד פסוק מג, 
ארחות חיים הלכות קריאת התורה סימן א(. 

ָּפָרַׁשת ‘ִּכי ַתְזִריַע’ )יראים השלם סימן תב, בעל הטורים ויקרא פרק יג פסוק נט(. 

ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע – ָּפָרַׁשת 'ֹזאת’ )מדרש תנחומא כתב יד ששון בתחילת הפרשה(. 

‘ְמֹצָרע’ )ארחות חיים הלכות קרית התורה סימן א, דרשות רבי שם טוב ב”ר שם טוב  ָּפָרַׁשת 
עמוד מא(. 

ָּפָרַׁשת ‘ֹזאת ִּתְהֶיה’ )ספר החינוך ברשימת המצוות שבתחילת הספר(. 
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ָּפָרַׁשת ‘ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע’ )רבנו בחיי בתחילת הפרשה(. 

ָּפָרַׁשת ‘ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע’ )סידור רש”י סימן שמב, הרמב”ם הלכות תפילה פרק יג 
הלכה ב, הרמב”ן בתחילת הפרשה, בעל הטורים ויקרא פרק יג פסוק נט(.   

ֲהֵרי ֶׁשְּכָבר ִמְּזַמן ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים ָנֲהגּו ִּבְׁשמֹות ַהָּפָרִׁשּיֹות. ֲאָבל ַמה ֶּׁשִהְתַקֵּבל 
ֶׁשָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ִנְקָראֹות ַּתְזִריַע ְמֹצָרע, ְוָלֵכן ָצִריְך ָלֵתת ַטַעם ַלָּדָבר. 



ִמי ָאַמר ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח?

ֲחׁשּוָבה.  ַהְקָּדָמה  לֹו  ְלַהְקִּדים  ֶׁשֵּיׁש  ָעמֹק  ַרֲעיֹון  ְלָבֵאר  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי 
ַהְּמִציאּות ָהַעְכָׁשִוית ֶׁשָהָאָדם ַחי ָּבּה ַּכּיֹום, ִהיא ַהְּמִציאּות ֶׁשָהָאָדם ִהְתַרֵּגל ֵאֶליָה ִּבְגַלל 
'ֶׁשָּכָכה ַהַחִּיים’. ְלֻדְגָמא, ִּתְׁשַאל ִמיֶׁשהּו "ָמָחר ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח?”, הּוא ַיֲעֶנה ְּבִטְבִעּיּות 
ָהעֹוָלם  ֶטַבע  “ֶזה  ְלָך:  ַיִּגיד  הּוא  ְלָך?”,  ָאַמר  “ִמי  אֹותֹו:  ִּתְׁשַאל  ְוִאם  ֶׁשֵּכן”,  “ָּבטּוַח 
ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם”, ָהעֹוָלם ְמַקֵּבל ֶאת ֶזה ְּכמּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָּכל ֹּבֶקר, ַאף 
ֶאָחד ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי ַהֶּׁשֶמׁש ֵּתֵצא ְלֶּפְנְסָיה, ָלָּמה? ִּכי הּוא רֹוֶאה ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָּכל 
יֹום, ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה ִׁשּנּוי? עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג )עבודה זרה דף נד ע”ב(, ִאם ֲאִני ְּכָבר ֶּבן 70, 
ּוְבָכל ֹּבֶקר ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ַּבִּמְזָרח ְוׁשֹוַקַעת ַּבַּמֲעָרב ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה ַּגם ַיְמִׁשיְך 
ָּכָכה. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשּזֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ָטעּות, ָלָּמה? ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 
ֶׁשָּמָחר ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא ָּפׁשּוט ִּבְגַלל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ֹנַח: “ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ 
ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשֹּבתּו” )בראשית ח, כב(, ַהִּסָּבה ֶׁשֲאִני 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ְוַרק ִמּׁשּום  ַאְך  ֶזה  ַהּיֹום  ַיִּגיַע  ַלְיָלה  ְוַאֲחֵרי  ַלְיָלה  ָיֹבא  ַהּיֹום  ֶׁשַאֲחֵרי  יֹוֵדַע 
אֹוֶמֶרת! ֹלא ִמּׁשּום ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּכָכה ֶזה ַהֶּטַבע, ְוֶזה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַהֹּכל זֹוֵרם ְוַהְּסָטטּוס 
ְקוֹו ִנְׁשָמר, ֵאין ָּבֶזה ַהְבָטָחה ֶׁשַּיְמִׁשיְך ַהְלָאה, ַהַהְבָטָחה ַהְיִחיָדה ִהיא ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַנֵהל 

ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ּוַבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשֶּזה ִיָּמֵׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 



 ִאְסַּתַּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא

ִאְסַּתַּכל  ע"א(  קסא  דף  תרומה  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָאְמרּו  ְלַמה  ָהֹעֶמק  ְּבֶעֶצם  ֶזה 
ִהְסַּתֵּכל  הּוא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש   - ָעְלָמא  ּוְבָרא  ְּבאֹוַרְיָתא 
ֶּזה  ּוַמה  ָצַרַעת,  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַּבּתֹוָרה  ָּכתּוב  ְוִאם  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ָּבָרא  ֶזה  ּוְלִפי  ַּבּתֹוָרה 
כו  דף  וכריתות  ע"ב  טו  דף  ערכין  )עיין  ֶׁשחֹוֵטא  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשָּבִאים  ְנָגִעים  ֶזה  ָצַרַעת? 
ע"א(, ִאם ֵּכן ָצִריְך ִלְבֹרא ָאָדם, ֵאיֹפה ַהָּצַרַעת מֹוִפיָעה? ָּבעֹור, “ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור 

ְּבָׂשרֹו ֶנַגע ָצַרַעת” )ויקרא יג, ב( ָאז ָצִריְך ִלְבֹרא עֹור. ֵיׁש ַּגם ֶנַגע ַּבֵּׂשָער )שם פסוק ג( 
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- ָצִריְך ִלְבֹרא ַּגם ֵׂשָער. ּוִבְנָגִעים ֵיׁש ְצָבִעים ׁשֹוִנים, ָאדֹם )שם פסוק מט(, ָיֹרק )שם(, 
ָלָבן )שם פסוק ג( - ָצִריְך ִלְבֹרא ַּגם ֶאת ַהְּצָבִעים ַהָּללּו. ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא  ֶזה  ּוְלִפי  ֶׁשּלֹו,  ָהַאְדִריָכִלי  ַּבַּתְרִׁשים  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ַאְדִריָכל  ְּכמֹו  ִּכְבָיכֹול  ָהָיה  הּוא 
ִמֵּכיָון  ֶזה  יֹום,  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש  ְּבֵעיֵנינּו  ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים  ָּדָבר  ְוָכל  ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. 
ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשִּיְהֶיה ֶהְמֵׁשְך ְוִקּיּום ַלָּדָבר ַהֶּזה ָּבעֹוָלם. ְוַמְמִׁשיְך ִלְגֹּדל ּוְלִהְתַּפֵּתַח 

ַרק ִּבְגַלל ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשִיְהֶיה ָּכָכה, ַהֹּכל ְלִפי ַהּתֹוָרה.

 

ָעְצַמת ַהֲהָלָנה 

ַהְּמִציאּות  ֶאת  ְוָחיּו  ִהְרִּגיׁשּו  ְוֵהם  ָּכֹזאת,  ְּבצּוָרה  ַחִּיים  ָהיּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקית 
ַהּתֹוָרִנית, ּוַמה ֶּׁשַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ָאסּור, הּוא ֹלא ִנְמָצא! הּוא ֹלא ַׁשָּיְך ִּבְכָלל... 

ִּבְניּו  ְירּוָׁשַלִים  ִּתְפֶאֶרת  ְמִתיְבָּתא  ֹראׁש  ָהָיה  ַזַצ”ל  ַפייְנְׁשֵטיין  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
יֹוְרק, ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְצִריָכה ַהְרֵּבה ְּתרּומֹות. ְוָהָיה ִמְליֹוֵנר ֶׁשָרָצה ְלִהָּפֵגׁש ִעם 
ַהְיִׁשיָבה ִהְתּכֹוְנָנה  ְוִלְתרֹם ְסכּום ָּגדֹול, הּוא הֹוִדיַע ֵמֹראׁש ֶׁשהּוא ְמֹאד ְמַמֵהר,  ָהַרב 
ֲאָבל  ֵאָליו,  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ָלֵצאת  ַפייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ְלַרִּבי  ָקְראּו  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ִלְכבֹודֹו. 
ֵּבית  ְּבֶפַתח  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶהְחִליט  ַּבְיִׁשיָבה  ַהַּבחּוִרים  ַאַחד  ְּבִדּיּוק 
קב  סימן  חיים  )אורח  ָערּוְך  ַּבֻּׁשְלָחן  ִנְפַסק  ָּכְך  ַהִּמְתַּפֵּלל,  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר  ְוָאסּור  ַהִּמְדָרׁש 
סעיף ד(, ֶזה ֹלא ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה ֲאָבל זֹו ֲהָלָכה ְּפסּוָקה. ְוַרִּבי ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ְמַחֶּכה 

ְוַהְּזַמן  ַּבְּתִפָּלה  ּוַמֲאִריְך  ִמְתַּפֵּלל  ְוַהַּתְלִמיד  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ְיַסֵּים  ֶׁשַהַּתְלִמיד  ַעד  ַּבַּצד 
רֹוֶצה  ַהֶּזה  ֶהָעִׁשיר  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  ָלַרב:  ְוָאַמר  ְמֹאד  ִנְלַחץ  ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּגַּבאי  עֹוֵבר. 
ִלְתרֹם ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ַלְיִׁשיָבה, הּוא ָיכֹול ִלְתרֹם ֲאִפּלּו ִמְליֹון ּדֹוָלר ַלְיִׁשיָבה, ִאי ֶאְפָׁשר 
ּוְגִמילּות  ּתֹוָרה,  ַהְרֵּבה  ִיְהֶיה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֶנֶגד  ַאַחת  ַּפַעם  ַלֲעֹבר  ְלָהֵקל 
ֶזה  ָּכל  ֵמִהְתּבֹוְללּות,  ַהָּצָלה  ָהַרִּבים,  ִזּכּוי  ַיֲהדּות,  ֲהָפַצת  ָלֲעִנִּיים,  ְוֶעְזָרה  ֲחָסִדים, 
ְׁשֵאָלה  ְלָך  ֵיׁש  ָהַרב:  ָעָנה לֹו  ַהִּמְתַּפֵּלל?”  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר  ַהֲהָלָכה ֶׁשֹּלא  ַמְכִריַע ֶאת  ֹלא 
ֶׁשָאסּור  ָאְמרּו  ֲחָכִמים  ִאם  ַהִּקיר!   ֶּדֶרְך  ַלֲעֹבר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִקיר,  ֹּפה  ֵיׁש  ֲאָבל  טֹוָבה, 
ִאי  ַּבְּתרּוָמה,  ְוַהּתֹוֶעֶלת  ָהָרצֹון  ָּכל  ִעם  ְוָלֵכן  ִקיר,  ִנְהָיה  ֶזה  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר 

 .)82 )רבי משה פיינשטיין עמוד  ַלֲעֹבר”  ֶאְפָׁשר 



ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְגֹנב?

ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ָהַאְדמֹו”ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק ַזַצ”ל ָאַמר לֹו ֶׁשֶּנֶעְלָמה ַמֲעָטָפה 
ִעם ֶּכֶסף ֶׁשהּוא ִהְׁשִאיר ְּבֵבית ָהַאְדמֹו”ר, ְוַכִּנְרֶאה ַאַחד ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּנְכָנִסים ָלַרב ָּגַנב 
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ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו  ֶלָהָבה,  ָקָדִׁשים, ֵאׁש  ֹקֶדׁש  ֶׁשָהָיה  ָהַאְדמֹו”ר ִמּקֹוְצק  ִּפְתאֹום  ַהֶּכֶסף,  ֶאת 
ִהְתִחילּו ְלַהְאִּדים  ְוהּוא ִהְתִחיל ִלְצֹעק: “ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּיהּוִדי ִיְגֹנב, ֲהֵרי ָּכתּוב 
ַּבּתֹוָרה "ֹלא ִּתְגֹנב” )שמות כ, יג(? הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשאֹוָתם ָהְרָגִעים ִהְכִניסּו לֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ָּכל ַהַחִּיים )דרכי מוסר ניימן לשבת נחמו עמוד שלה, וספר וטהר ליבנו ריינר חלק א פרשת מקץ 

עמוד קעג(. 



ַהַּגָּנב ַהִּפֵּקַח

ְוִהְסַּתֵּפק  ֶּכֶסף,  ָּגדֹול ֶׁשל  ִקֵּבל ְסכּום  ַּפַעם  ַזַצ”ל  ֵמֲאִניּפֹוִלי  זּוָׁשא  ֶׁשַרִּבי  ּוְמַסְּפִרית 
ֵאיֹפה ְלַהְחִּביא אֹותֹו, ַּבּסֹוף הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ַּבָּפסּוק "ֹלא ִּתְגֹנב” )שמות כ, יג( ְוָׂשם 
ָׁשם ֶאת ַהֶּכֶסף. הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ְוִיְרֶאה ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְלָידֹו ֶאת 
ַהָּפסּוק “ֹלא ִּתְגֹנב” הּוא ֹלא ִיַּגע ַּבֶּכֶסף. ָעַבר ֹחֶדׁש ְוָהַרב ָהָיה ָצִריְך ֶאת ַהֶּכֶסף, הּוא 
ָּפַתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ַּבָּפסּוק “ֹלא ִּתְגֹנב” ְוֵאין ֶּכֶסף, ַהֶּכֶסף ֶנֱעַלם... הּוא ְמַדְפֵּדף ַּבֻחָּמׁש 
ּוִפְתאֹום מֹוֵצא ֵחִצי ֵמַהֶּכֶסף ְלַיד ַהָּפסּוק “ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך” )ויקרא יט, יח(, ַהַּגָּנב 
ָלַקח ֲחִמִּׁשים ָאחּוז ְוִהְׁשִאיר ֲחִמִּׁשים ָאחּוז...  ִחֵּיְך ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר: “ַהַּגָּנב יֹוֵתר ָחָכם 
ִמֶּמִּני, הּוא ָיַדע ְלַיד ֵאיֶזה ָּפסּוק ָלִׂשים ֶאת ַהֶּכֶסף” )אוצר המעשיות גרינבויים עמוד סב(. 

ַהַּגָּנִבים ְּבדֹורֹות קֹוְדִמים ַּגם ָהיּו ְמֻיָחִדים...



ַהַּגָּנב ֶהָחִסיד

ֶאָחד  ַהָּקדֹוׁש.  ‘ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ַהְמֻכֶּנה  ַּבַעל ֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַעל  ִנְפָלא  ִסּפּור  ֵיׁש 
ַּפַעם  ְמֻדְּפָלם,  ַּגָּנב  ָהָיה  אּוְקָרִאיָנה,  ְּבַמֲעַרב  ֶׁשְּבפֹודֹוְלָיה  ְּבֶמִז’יּבּוז’  ֲעָיָרתֹו  ֵמַאְנֵׁשי 
ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזה הּוא  ְוגֹוֵנב ִמָּכל ִמיֵני ּגֹוִים ֲעִׁשיִרים ׂשֹוְנֵאי  ְזַמן הּוא ָהָיה הֹוֵלְך  ְּבַכָּמה 
קיג  דף  קמא  בבא  מסכת  בבלי  )תלמוד  ָאסּור  ַהּגֹוי  ֶׁשֶּגֶזל  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  ִנּסּו  ִמְתַּפְרֵנס,  ָהָיה 
ָּגַנב  ַאַחת הּוא  ַּפַעם  ַמֲחִליִפים”.  ָּכזֹו ֹלא  ְוַקָּלה  ְנִקָּיה  “ֻאָּמנּות  ְּבֶׁשּלֹו:  ַאְך הּוא  ע"ב(, 

ְּגֵנָבה ְּגדֹוָלה, ְוַהִּמְׁשָטָרה ָהאּוְקָרִאיִנית ֶהְחִליָטה ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהְּגֵנָבה ְּבָכל ְמִחיר. ְּכֶׁשֵהם 
ִהְתָקְרבּו ְלֵביתֹו הּוא ָרץ ַלַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוִבֵּקׁש ְּבָרָכה ֶׁשֵהם ֹלא ְיַגּלּו אֹותֹו. ַהַּבַעל ֵׁשם 
ְּכלּום.  ִּגּלּו  ֹלא  ֵהם  ָּפֲעָלה,  ְוַהְּבָרָכה  אֹותֹו,  ֵּבֵרְך  ֶׁשּלֹו  ַהְּגדֹוָלה  ִיְׂשָרֵאל  ָּבַאֲהַבת  טֹוב 
ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ַאֲחֵרי ָּכל ְּגֵנָבה הּוא ָהָיה ִנְכָנס ֶאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה ֶׁשֹּלא 
ְיַגּלּו ְוִיְתְּפסּו אֹותֹו. ּוִבְרכֹות ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֹלא ָׁשבֹות ֵריָקם. הּוא ָהָיה ַמְּבסּוט ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ְּתעּוַדת ִּבּטּוַח ֵמַהַּבַעל  ֵׁשם טֹוב. 
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ַוְיִהי ַהּיֹום ְוִהְתַּגְּנָבה ְׁשמּוָעה ְלָאְזֵני ַהַּגָּנב ֶׁשַּׂשר ָהאֹוָצר ַמִּגיַע ְלִבּקּור ְּבֶמִז’יּבּוז’, ְוהּוא 
ֵמִביא ִאּתֹו ִמְזָוָדה ְמֵלָאה ְׁשָטרֹות. הּוא ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְוִלְגֹנב ֶאת ַהִּמְזָוָדה ִמַּׂשר 
ָהאֹוָצר, הּוא ֹלא ָּפַחד ְלִהָּתֵפס, ֶׁשֲהֵרי ַאֲחֵרי ַהְּגֵנָבה הּוא ָירּוץ ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש. 

ָאַמר ְוָעָׂשה...

ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּׂשר ִנְרַּדם, הּוא ִהְצִליַח ְלִהְׁשַּתֵחל ֶּדֶרְך ַהַחּלֹון ֶׁשל ַחְדרֹו, 
ָלַקַחת ֶאת ַהִּמְזָוָדה ִעם ַהְּׁשָטרֹות ּוְלֵהָעֵלם. 

ִמְׁשֶטֶרת  ָּכל  ֶאת  ִהְזִעיק  הּוא  ַהְּגֵנָבה,  ֶאת  ְוִגָּלה  ָהאֹוָצר  ַׂשר  ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר  ַּבּבֶֹקר, 
אּוְקָרִאיָנה, ֶאת ַהָּצָבא, ֶאת ַהֵּׁשרּות ַהֲחָׁשִאי ֶׁשִהִּקיף ֶאת ָּכל ָהִעיר ְוֶהְחִליטּו ִלְבֹּדק ַּבִית 

ַּבִית ִּביסֹוִדּיּות. ְמֻיָּדֵענּו ַהַּגָּנב ִנְלַחץ ֵמַהִּסּפּור ְוָרץ ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב.

טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּפִטיַרת  יֹום  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  תק”ך,  ה’  ְּבִסיָון  ו’  ָהָיה  ַהּיֹום  אֹותֹו 
ּוְכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלַבֵּקׁש ֶאת ִּבְרָכתֹו ַהַּצִּדיק ְּכָבר ִנְפַטר. ְּכֶׁשַהַּגָּנב ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא ָּפַרץ 
ִּבְבִכי ֹלא ַרק ַעל ְּפִטיַרת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ֶאָּלא ַּגם ַעל ַעְצמֹו, ַהִּמְזָוָדה ִעם ַהְמֻזָּמִנים 
ִנְמֵצאת ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, ְוַהּׁשֹוְטִרים ִמְתָקְרִבים ְלַאט ְלַאט ַלְּׁשכּוָנה ַהְּיהּוִדית. הּוא ִנְׁשַאר 
ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּבֹוֶכה ְוָעצּוב, ַעד ֵצאת ַהַחג ֶׁשָּקְברּו ֶאת ַהַּבַעל ֵׁשם 
ַהְפָסָקה.  ְּבִלי  ּובֹוֶכה  ּבֹוֶכה  ָׁשם  ִנְׁשַאר  ַהֶּקֶבר. הּוא  ְלַיד  ְלִהָּׁשֵאר  ֶהְחִליט  ְוהּוא  טֹוב. 
יּוַכל  ֶׁשהּוא  ַאֲחָריו,  ַּתְלִמיד  ִהְׁשִאיר  ֶׁשַהַּצִּדיק  ‘ָּבטּוַח  ְּבמֹחֹו:  ַמְחָׁשָבה  ָעְלָתה  ְלֶפַתע 
ְלָבֵרְך אֹוִתי’. הּוא ָרץ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוָמָצא ָׁשם ֶאת ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ַזַצ”ל ְמַחֵּבר ַהֵּסֶפר ‘ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף’, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ְּבָרָכה ֶׁשֹּלא ְיַגּלּו ֶאְצלֹו ֶאת ַהְּגֵנָבה. ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ִהְקִּפיד ָעָליו ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה ֹלא 
ְּבָרכֹות?  ּוְמַבֵּקׁש  ֲעֵברֹות  ַאָּתה עֹוֶׂשה  ִמּגֹוִים,  ִלְגֹנב  יֹוֵדַע ֶׁשָאסּור  ַאָּתה ֹלא  ִמְתַּבֵּיׁש? 

ֵּתֵלְך ִמֹּפה, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלָבֵרְך אֹוְתָך”.

ְּבֵיאּוׁש  ְלֵביתֹו. הּוא ָרץ  ִמְתָקְרִבים  ָיַדע ֶׁשּסֹופֹו ָקֵרב, ַהּׁשֹוְטִרים  ַהַּגָּנב ִנְבַהל, הּוא 
ַלֶּקֶבר ַהָּטִרי ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוָבָכה ַעל ַהֶּקֶבר ְוָאַמר: “ַרִּבי, ַאָּתה ָהִייָת ָהַרִּבי ַּגם ֶׁשל 
ַהַּגָּנִבים ְוַגם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים, ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַטְרָּת ֵאין ְלָך ַמֲחִליף, ֲאִני ִנְמָצא ְּבַסָּכָנה 
ְּגדֹוָלה ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ָלמּות ִאְּתָך ְּבַיַחד”. הּוא ָּבָכה ּוָבָכה ֵמִעְמֵקי ִלּבֹו ַעד ֶׁשִּנְרַּדם. 

ּוַבֲחלֹומֹו הּוא רֹוֶאה ֶאת ַרּבֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֵּמִאיר ֵאָליו ָּפִנים ְואֹוֵמר לֹו: 
“ַאל ִּתְדַאג, ֵּתֵלְך ַלֶּנֶכד ֶׁשִּלי, ַרִּבי ֹמֶׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ְמַחֵּבר ֵסֶפר 'ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים' 
ְוַתִּגיד לֹו ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשהּוא ְיָבֵרְך אֹוְתָך. ּוְכֵדי ֶׁשהּוא ַיֲאִמין ְלָך ֶׁשֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ֲאִני 
ְּכָבר  ַהֶּזה  ַהִחּדּוׁש  ְוִגִּליִתי לֹו ֶאת  ַמְעָלה,  ִּדין ֶׁשל  ְּבֵבית  ֲאַלֵּמד אֹוְתָך ִחּדּוׁש ֶׁשָאְמרּו 
ַּבֲחלֹום, ְוַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע ֵמַהִחּדּוׁש ַהֶּזה, ְּכֶׁשַּתִּגיד לֹו ֶאת ַהִחּדּוׁש הּוא ֵיַדע ֶׁשֶּבֱאֶמת 
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ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשהּוא ְיָבֵרְך אֹוְתָך”. 

ַהַּגָּנב  ִּגָּלה לֹו ֶאת ַהִחּדּוׁש ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.  ְוַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ֶאְפַרִים. הּוא ִסֵּפר לֹו ֶאת  ַחִּיים  ַרִּבי ֹמֶׁשה  ַהֶּנֶכד ַהָּקדֹוׁש  ְוָרץ ֶאל  ִהְתעֹוֵרר ְּבִׂשְמָחה 
ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָאַמר לֹו ֶאת ַהִחּדּוׁש, ּוִבֵּקׁש ְּבָרָכה. ַּכּמּוָבן ֶׁשָהַרב ֵּבֵרְך 

אֹותֹו ְוַהְּבָרָכה ִהְתַקְּבָלה, ְוֹלא ִּגּלּו ֶאְצלֹו ֶאת ַהְּגֵנָבה. 

ַהַּגָּנב ִהְתַהֵּפְך ְלָאָדם ַאֵחר, ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָׁשַמע  ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָקָרה ְּדַבר ֶּפֶלא, אֹותֹו 
ֶאת ַהִחּדּוׁש ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה הּוא ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ְלִהָּׁשֵאר 
ַּגָּנב, הּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוִתֵּקן ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָּגַנב ְוָחָטא ְוִנְהָיה ַאַחד ַהֲחִסיִדים 
ַהֻּמְפָלִגים. זֹו ְלָמָׁשל ֻּדְגָמא ַלַּגָּנִבים ֶׁשל ַּפַעם, ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם ֱאמּוָנה ְקדֹוָׁשה ְּבַתְלִמיֵדי 

ֲחָכִמים ּוַבַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים. 



ִׁשּנּוי ַהֶּטַבע ִּבְפִסיַקת ַהֲחָנִמית

ַנֲחֹזר ְלִעְנָיֵננּו, ָהָאָדם ָצִריְך ִלְחיֹות ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ְוֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְמִציאּות ֻמְכַרַחת. 

ַהְּירּוַׁשְלִמי )כתובות פרק א הלכה ב, ונדרים פרק ו סוף הלכה ח(, ְמָבֵאר ֶאת ַהָּכתּוב “ֶאְקָרא 
ֵלאֹלִקים ֶעְליֹון ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי” )תהילים נז, ג(, ַמה ַהֵּפרּוׁש “ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי”? ַהְּגָמָרא 
ְמַחֶּדֶׁשת ֶׁשַּיְלָּדה ָּפחֹות ִמִּגיל ָׁשֹלׁש ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים, יֹוֵתר ִמִּגיל ָׁשֹלׁש ֵאין 

ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים. 

ַמה ּקֹוֶרה ִאם ֵּבית ַהִּדין ֶהְחִליטּו ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשָנה, ְוַלֲעׂשֹות ְׁשֵני ֲאָדִרים, ֲאָדר א' 
 13 ָעֶליָה  ֶׁשַּיַעְברּו  ְּבִגיל ָׁשֹלׁש, ַעד  ֲעַדִין ֹלא  ַהּזֹו  ַהְּקַטָּנה  ַהַּיְלָּדה  ֶזה  ּוְלִפי  ַוֲאָדר ב', 
ֳחָדִׁשים, ַהִאם ַּבֹחֶדׁש ַהּנֹוָסף ִּדיָנּה ִּכְקַטָּנה ָּפחֹות ִמִּגיל ָׁשֹלׁש, אֹו ִּכְגדֹוָלה ֶׁשּסֹוף סֹוף 
ָׁשִנים  ַּבְּגָמָרא אֹוֵמר: ַּבת ָׁשֹלׁש  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְוֵאין ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים.   ָׁשָנה  ָעֶליָה  ָעְבָרה 
ְויֹום ֶאָחד ְוִנְמָלִכים ֵּבית ִּדין ְלַעְּברֹו - ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים, ְוִאם ָלאו ֵאין ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים.

ַהִּדין  ֵּבית  ַמְסָקַנת  ִּבְגַלל  ַהַּיְלָּדה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהֶּטַבע  ֶאת  ְיַׁשֶּנה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֻמְפָלא  ָּדָבר  ְוֶזה  ַהָּׁשָנה.  אֹוָתּה  ֶאת  ְלַעֵּבר  ֶׁשָּצִריְך 

ְמִציאּות ָהעֹוָלם ַעל ִּפי ַהְּכָלִלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַוֲחָכֶמיָה. 
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חֹוֶלה ְטֵרָפה ֶׁשֶהֱאִריְך ָיִמית

ַמֲעָמד  ַיֲחִזיק  ֶׁשהּוא ֹלא  לֹו  ָאְמרּו  ְוָהרֹוְפִאים  ְטֵרָפה,  ֶׁשָהָיה חֹוֶלה  ֶאָחד  ַעל  ְמֻסָּפר 
ֶאת  ָׁשַמע  ְּכֶׁשָהַרב  ַהְּגדֹוִלים  ֵמַאַחד  ְּבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֶׁשָהַלְך  ֳחָדִׁשים.  ַּכָּמה  ְוָימּות ּתֹוְך 
ִּפְרֵטי ַהֹחִלי, ָקם ִמְּמקֹומֹו ּוָפָנה ַלֲארֹון ַהְּסָפִרים, הֹוִציא ֵסֶפר ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֵחֶלק יֹוֶרה 
ֵדָעה, ָּפַתח ְּבִהְלכֹות ְטֵרפֹות )הנמצאים בשלחן ערוך יורה דעה מסימן כט והלאה(, ִהְצִּביַע ַעל 

ַאַחת ַהֲהָלכֹות ְוָאַמר ַלחֹוֶלה – "ִּתְקָרא!"

ְנתּוָנה  ֶׁשְּלָך  ַהַּמֲחָלה  ִּפְתרֹון,  ָלנּו  "ֵיׁש   – ְּבִׂשְמָחה  ָהַרב  לֹו  ָאַמר  ִלְקֹרא  ְּכֶׁשִּסֵּית 
ְלַמֲחֹלֶקת ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו, ְוָהַרָמ"א – ַרִּבי ֹמֶׁשה ִאיֶסְרִליׁש, ַהִאם ֶנְחָׁשב ֹחִלי ֶזה 
ִּכְטֵרָפה? ְלַדַעת ָמָרן – ֵאין ֹחִלי ֶזה ֶנְחָׁשב ִּכְטֵרָפה, ּוְלַדַעת ָהַרָמ"א – ֹחִלי ֶזה ֶנְחָׁשב 
ִּכְטֵרָפה. ַאָּתה ִנְמָצא ָּכֵעת ְּבַאְרצֹות ֵאירֹוָּפה – ַאְׁשְּכַנז, ֶׁשָהַרָמ"א ָהָיה ַה'ָּמָרא ְּדַאְתָרא' 
ְמֹאד  ָסִביר  ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש  ַהַּמְטִריף,  ֹחִלי  ֶזה הּוא  ֶׁשֹחִלי  ָּפַסק  ַוֲהֹלא הּוא  ַהָּמקֹום,  – ַרב 
ְלַחֶּייָך. קּום ֲעֵלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָׁשם ָהָיה ָמָרן ַה'ָּמָרא ְּדַאְתָרא' ְוהּוא ָּפַסק ֶׁשֵאין ֹחִלי 

ֶזה ַמְטִריף, ּוְבַוַּדאי ִּתְחֶיה ָׁשִנים ַרּבֹות".

“ְוֹׁשֵמַע ְלֵעָצה ָחָכם” )משלי יב, טו(, הּוא ָקַבע ֶאת מֹוָׁשבֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוֶהֱאִריְך ָיִמים, 
ָהרֹוְפִאים ֶׁשָּבְדקּו אֹותֹו ְּכָבר ֵמתּו ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה )לב אריה הורביץ 
הקדמה עמוד 2, וספר דורש טוב חלק א דרוש לפרשת תרומה(, ֶזהּו ֹּכָחּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ִאם ַּבּתֹוָרה 

ָּכתּוב ָּכָכה, ָאז זֹו ַהְּמִציאּות. 



ְמֹצָרע – ִּדיי ְוֹלא ְמִציאּות

ַאֲחֵרי ָּכל ַהַהְקָּדָמה ַהּזֹו ָנִבין ַמה ֶּׁשִּנְרַמז ָלנּו ְּבָפָרַׁשת ְמֹצָרע ִּבְׁשָמּה, ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע 
ֹלא ִנְקֵראת ַהְּמִציאּות ֶׁשל ַהְמצָֹרע ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהָּצַרַעת ְוֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָצִעים, ַלְּמִציאּות ַהּזֹו 
ֵאין ָּכל ָּכְך ֲחִׁשיבּות ְוָלֵכן ַלְמרֹות ֶׁשֹרב ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע עֹוֶסֶקת ְּבָכל ְמִציאּות ַהָּצַרַעת 
ְוסּוֶגיָה ַהּׁשֹוִנים ְוֵאיְך ִהיא מֹוִפיָעה ַּבּגּוף, ֹלא ִנְקֵראת ַהָּפָרָׁשה ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע ]ַלְמרֹות 
ֶׁשִּנְמֵצאת  ַהָּצַרַעת  ִלְמִציאּות  ַהְמֹצָרע, ַאְך ֵהם ׁשּוב ְקׁשּוִרים  ִּדיֵני  ֻמְזָּכִרים  ֶׁשַּגם ָׁשם 
ַעל ּגּופֹו[, ִּכי ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ַהְּמִציאּות ַהֲחׁשּוָבה ֵהם ִּדיֵני ַהְמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו, “ֹזאת 
ְוֹלא  ְמֹצָרע  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלנּו  ַהָּפָרָׁשה  ַּדְוָקא  ְוָלֵכן  ב(,  יד,  )ויקרא  ַהְּמֹצָרע”  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה 

ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת.
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”ַּתְזִריַע” – ִּדיי ְוֹלא ְמִציאּות 

ְוָאְמָנת ַעל ָהַרֲעיֹון ַהֶּזה ֵיׁש ִלְׁשֹאל ֵמַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשִּנְקְרָאה ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע ַעל 
ֵׁשם ַהָּכתּוב, “ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר” )ויקרא יב, ב(, ַוֲהֵרי ַּגם ַהְזָרָעה ִהיא ְמִציאּות 

ְוֹלא ִּדין? 

ְוִנְרֶאה ֶׁשֶאת ֶזה ַרִׁש”י ַעְצמֹו ָּבא ְלַיֵּׁשב, ֶׁשּכֹוֵתב ֶׁשּלֹוְמִדים ֵמַהִּמָּלה ַּתְזִריַע: ְלַרּבֹות 
ֲאִפּלּו ְיָלַדּתּו ָמחּוי ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְלִהְתַרֵּקם ְּבֵאָבִרים מּוָצִקים ָּכל ָּכְך, ַּגם ִאּמֹו ְטֵמָאה 
ֵלָדה )נדה דף כז ע"ב(, ִאם ֵּכן יֹוֵצא ֶׁשַהִּמָּלה ַּתְזִריַע ְמַלֶּמֶדת ִּדין ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוֹלא ְמַסֶּפֶרת 

ְסָתם ְמִציאּות, ְוָלֵכן ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע ִנְקֵראת ָּכְך. 



ַחי אֹו ֵמת?

ִּפי  ַחי ַעל  ּוְלַהֲעִמיק ּבֹו, ַהִאם הּוא  ְוָלַדַעת  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ֶאָחד  ַהֶּזה ָּכל  ָהַרֲעיֹון  ֶאת 
ַהּתֹוָרה, אֹו ֹלא. ַהְּמִציאּות ֶׁשַאָּתה ַחי ָּבּה ֹלא ֶנְחֶׁשֶבת ְמִציאּות ֲאִמִּתית ִאם ִהיא ֹלא ַעל 
ִּפי ּתֹוָרה, ָהָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַחי ֲאָבל הּוא ֶּבֱאֶמת ֵמת ִאם הּוא ֹלא ַחי ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה. 
ְּבַחֵּייֶהם  ְרָׁשִעים  ְּבָאְמָרם:  ו(  פסוק  יז  פרק  לדברים  תנאים  )מדרש  ֲחַז”ל  ֶּׁשָרְמזּו  ַמה  ֶזה 
ְקרּוִיים ֵמִתים, ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְמֻנָּתִקים ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ִמֵּסֶפר ַהּתֹוָרה, ֵאין ָלֶהם ַחּיּות ְּכָלל. 

ְוֶזה ַּגם ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )אבות פרק ו משנה ב( “ֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק 
ְּבַאְפִריָקה, אֹו ַהְׁשָלַמת ַמְׁשַּכְנָּתא  ֲעָבִדים  ָהֲאִמִּתית ֶזה ֹלא ִׁשְחרּור  ַּבּתֹוָרה”, ַהֵחרּות 

ֶׁשָהְיָתה ְמִעיָקה ָעֶליָך, ֶאָּלא ַהְּדֵבקּות ַּבּתֹוָרה ִהיא ַהֵחרּות ָהֲאִמִּתית. 

ַלּתֹוָרה,  ּוְמֻחָּבִרים  ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּבֲעֵדנּו  ִויַסַּיע  ַיֲעֹזר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ּוְלָהִבין "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה” ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות
ַהִהָּגיֹוי ָהֱאֹלִקי

ִהָּגיֹוי ַּבֲעָריֹות?

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֻמְזֶּכֶרת ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה  פרשת קדושים 
פרשה כד סימן ו(, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּפִזי, ִמְּפֵני ָמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות ֶׁשְּבַאֲחֵרי 

מֹות, ְלָפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים? ְלַלֶּמְדָך ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו ֶּגֶדר ֶעְרָוה ַאָּתה מֹוֵצא 
ְקֻדָּׁשה. ְוַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ַעל ָּכל סּוֵגי ַהִּקְרָבה ֶׁשֲאסּוִרים: “ֶעְרַות ָאִביָך ֶעְרַות ִאְּמָך ֹלא 
ְתַגֶּלה. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִביָך, ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך, ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך, ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך” )ויקרא 

יח, ז - ט(, ְועֹוד ָועֹוד ִצּוּוִיים.

ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּציג ְׁשֵאָלה ֶׁשִהיא ְּבֶעֶצם ְמֹאד ְמקֹוֶמֶמת, ֲאָבל ַחֶּיֶבת ְלִהָּׁשֵאל. ְוַהְּׁשֵאָלה 
ִהיא: ָלָּמה ֹלא? ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִאָּמא ֶׁשּלֹו, ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה ָאסּור לֹו? ֵיׁש ִמי 
ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַהֵּבן יֹוֵתר ֵמִאָּמא ֶׁשּלֹו? ַאָּבא ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשּלֹו, הּוא ֲהִכי 

ִיְׁשֹמר ָעֶליָה, ָלָּמה ֹלא? 

ֹלא  ַהּתֹוָרה  לֹוִגית  “ִמְּבִחיָנה  אֹוְמִרים:  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ִצּוּוִיים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
מּוֶבֶנת”. ְוַגם ָּכאן ְּבָפָרַׁשת ֲעָריֹות ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא ְמִביִנים ָלָּמה ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ֶאת 
ַהִּקְרָבה ְלִנָּדה )שם פסוק יט(, אֹו ְׁשָאר ִּדיֵני ֲעָריֹות ֶׁשַהֵּלב חֹוֵמד )עיין מכות דף כג ע”ב( 

ְּכִאּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש ְועֹוד.



ַהִּדּבּור ְמַגֶּלה ֲעֵברֹות 

ֶּדֶרְך ַאַּגב, ַהּיֹום ָרִאיִתי ְּבֵסֶפר ָנִדיר ֶׁשִּנְקָרא 'ַמֲעִׂשים ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב’, ְוָׁשם ְמֻסָּפר 
ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ִּכ – 350 ָׁשָנה, אֹוֵמר ֶׁשָּכל ָאָדם 
ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַּבַּלְיָלה, ִיָּפֵלט ִמִּפיו ַּבּיֹום ֶרֶמז ְלאֹוָתּה ֲעֵבָרה. ּוִמי ֶׁשִּיְהֶיה ְלָידֹו ָּכל ַהּיֹום 

ְיַגֶּלה ְּבֵאיזֹו ֲעֵבָרה ִנְכַׁשל ַּבַּלְיָלה.

ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ֶזה ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶהְחִליטּו ִלְבֹּדק ֶאת ָהִעְנָין. ֵהם ִהְתַחְּברּו 
ְלֶאָחד ֵמָהְרחֹוב ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶזה ָהָיה ָהֶעְגלֹון ֶׁשל ָהִעיר ֶׁשָהָיה 
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ָאָדם ַקל ַּדַעת, ְוָהָיה ְמֻפְרָסם ֶׁשהּוא ָּתִמיד ִמְתַעֵּסק ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֲעָריֹות. ֵהם ִהְתַלּוּו 
ֵאָליו ָּכל ַהּיֹום ְוָרצּו ִלְׁשֹמַע ַמה הּוא אֹוֵמר, ְוַדְוָקא ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהֶעְגלֹון ָעָׂשה 'ַּתֲעִנית 

ִּדּבּור', ֹלא ְמַדֵּבר ִעם ַאף ֶאָחד. 

ִלְקַראת ָהֶעֶרב ָּבאּו ְלִהָּכֵנס ְלֵאיזֹו ַאְכַסְנָיה, ּוַבַעל ָהַאְכַסְנָיה ָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכאן 
ּכֹוסֹות ֲאָבל הּוא עֹוד ֹלא ִהְסִּפיק ִלְטֹּבל אֹוָתם. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה ָהֶעְגלֹון ִמָּיד הּוא ָצַעק: 
“ֹלא ָצִריְך ְלַהְטִּביל אֹוָתם, ָּתִביא ֶאת ַהּכֹוסֹות”. ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ֶזה ַהֲחִסיִדים ֵהם ִהִּסיקּו 

ֶׁשְּכָכל ַהִּנְרֶאה ִאם הּוא ְמַזְלֵזל ִּבְטִביַלת ֵּכִלים ַּכִּנְרֶאה הּוא ְמַזְלֵזל ַּגם ִּבְטִביַלת ִנָּדה. 

ְּכֶׁשָחְזרּו ַלַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת ָהִעְנָין, הּוא ִאֵּׁשר ָלֶהם ֶאת ַהְּדָבִרים.



ֵאֶׁשת ִאיׁש ְוִאָּמא ֶׁשְּלָך...

ַהְּבִרית, ַעל ַאָּבא  ְּבַאְרצֹות  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ִמְּזַמן ִסּפּור  ָהָיה ַעד ֹלא  ַנֲחֹזר ְלִעְנָיֵננּו. 
ֶׁשֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהַּבת ֶׁשּלֹו ֵמָרצֹון, ְׁשֵניֶהם ָרצּו, ְוָכל ַהִּתְקֹׁשֶרת ָיְצָאה ֲעֵליֶהם, 
ָׁשְלחּו לֹו ִמְׁשָטָרה, ַמֲעָצר ְוָעׂשּו לֹו ָּבָלָגן, ְוהּוא ָאַמר ְלֻכָּלם: “ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהַּבת ֶׁשִּלי 
ְודֹוֵאג ָלּה, ְוָלֵכן ֲאִני ֹלא סֹוֵמְך ַעל ַאף ֶאָחד ֶׁשִּיְתַחֵּתן ִאָּתּה”. ֹלא ִהְסִּכימּו ִאּתֹו ַעל ֶזה, 
ְוַהְּבֵהִמי, ְמִביִנים ֶׁשִּגּלּוי ֲעָריֹות ְּבתֹוְך  ַהְמֻגָּׁשם  ָהֲעָרִבי  ְוַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשֲאִפּלּו ָּבעֹוָלם 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֶזה ַמֶּׁשהּו ְמֻגֶּנה ְוֹלא ְמֻקָּבל. ְוָכל ֶזה ָלָּמה? ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם. ְוַנְסִּביר:

ֶׁשל  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת  הֹוִציאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַחְכֵמי  ְמַסֶּפֶרת,  ע”א(  דף סד  )סנהדרין  ַהְּגָמָרא 
ָהֲעָריֹות ַהְּקרֹובֹות ַלִּמְׁשָּפָחה. ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן, ָהְיָתה ַּתֲאָוה ָּכזֹו ְּכמֹו ָּכל ַּתֲאָוה. ְלָאָדם 
ֵיׁש ַּתֲאָוה ְלֵאֶׁשת ִאיׁש? ְלַצֲעֵרנּו ֵּכן. ֲאָבל ִהיא ֹלא ֶׁשְּלָך? ֶזה ֹלא ַמְפִריַע לֹו, ִהיא ָיָפה 
ְוהּוא חֹוֵמד אֹוָתּה, ְוַעל ֶזה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו "ֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך" )שמות כ, יד(, 
ֲאָבל ַעל ִאָּמא ֶׁשּלֹו הּוא ֹלא חֹוֵׁשב ְוֶזה ִּבְזכּות ֲחַז”ל ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֶׁשאֹותֹו ֵיֶצר ָהָרע ֹלא 

ָיִציק ָלָאָדם ָּבֲעָריֹות. 



”ָהָעת ּבֶֹנה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו”

ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך מּוָבא ֶׁשָהָעם ָהָיה “ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו” )במדבר יא, י(, אֹוְמִרים ֲחַז”ל 
)שבת דף קל ע”א, יומא דף עה ע”א, ובירושלמי תענית פרק ד הלכה ה( ֶׁשָהָעם ָּבָכה ַעל ֶׁשֶּנֶאְסרּו 

ָלֶהם ֲעָריֹות. ֵהם ֹלא ָאֲהבּו ֶאת ֶזה ֶׁשֵהם ְּכָבר ֹלא יּוְכלּו ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה... 
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ֶזה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ֶׁשְּלִהְתַחֵּתן  ָּברּור  ָהָיה  ַהִּמיִניָמִלי,  ָהֱאנֹוִׁשי  ֶׁשַּלֹּמַח  אֹוֶמֶרת  ֹזאת 
ַהְּסַטְנַּדְרט ְוַעל ֶזה ָהָעם ָּבָכה, ַעל ֶׁשֶּנֶאְסרּו ָלֶהם. 



ִׁשְגעֹוי ַהַּתֲאוֹות 

ֹלא  ִלְדָבִרים  ִמְתַאִּוים  ֲאָנִׁשים  ּוִמְׁשַּתֵּגַע.  הֹוֵלְך  ֶׁשָהעֹוָלם  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְלַצֲעֵרנּו, 
נֹוְרָמִלִּיים. ְוֶזה ִמֵּכיָון ֶׁשֵהם ֵּגרּו ְּבַעְצָמם ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּתֲאָוה ֵהם ָיְצרּו ְלַעְצָמם ַּתֲאָוה )רמב"ן דברים פרק כט פסוק יח(, ְוַהֻּטְמָאה ַהּזֹו 
ִלְזֹּכר ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא ָצמּוד ַלּתֹוָרה, ֹלא  ָעֵלינּו  ְמֻסָּיִמים ָּבעֹוָלם.  ְּבִעְנָיִנים  ּוְגֵדָלה  הֹוֶלֶכת 
ִאֵּבד  ְּכָבר  ַהָּפרּוץ  ָהעֹוָלם  ֶׁשֵּכן  ָעֹון,  ֵמֵאיֶזה  ְלַהִּציל אֹותֹו  ְּכֵדי  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִהָּגיֹון  ַיֲעֹזר 

ָּכל ֶרֶסן ְוִהָּגיֹון ַּבַחִּיים ָהֱאנֹוִׁשִּיים.



ִהָּגיֹוי ַּבִּמְצוֹת?

ּוֶבֱאֶמת, ָאָדם ֶׁשְּיַחֵּפׂש ִהָּגיֹון ְּבִצּוּוי ַהּתֹוָרה ֹלא ָּתִמיד ִיְמָצא ֶאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשֹו, ִמֵּכיָון 
ֶׁשִּדיֵני ַהּתֹוָרה ֹלא ִנְּתנּו ָלנּו ִּבְׁשִביל ִהָּגיֹון, ֶאָּלא ִּבְגַלל ִצּוּוי ה’, זֹוִהי ַהַּתְכִלית ָהְרצּוָיה 
ְּבִמְצֹות  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִהָּגיֹון  ֶאת  ְלַהְכִניס  ַיְתִחיל  ֶׁשָהָאָדם  ָּבֶרַגע  ּוִמְצֹות.  ִּבְׁשִמיַרת ּתֹוָרה 

ַהּתֹוָרה, הּוא ֵיֵלְך ְוִיְטֶעה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ַלֲאַבּדֹון רּוָחִני.  

ֵיׁש ְקבּוָצה ֶׁשל ְיהּוִדים ְמִׁשיִחִּיים ֶׁשִהְתַנְּצרּו, ְוֵהם ֶאת ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהם ַמְׁשִקיִעים 
ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְלַהְראֹות  ֶׁשָּלֶהם  ָהֲעבֹוָדה  ָּכל  ָּדָתם.  ֶאת  ְלָהִמיר  ֲאָנִׁשים  ְלַׁשְכֵנַע  ְּכֵדי 
ֹלא ֶהְגיֹוִנּיֹות ְוֹלא ֶרֶלַוְנִטּיֹות. ְוַאֲחֵרי ֶׁשֵהם הֹוְרִסים ָלָאָדם ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּיהּוִדית ֵהם 

ְמִביִאים לֹו ּוַמִּטיִפים לֹו ְוׁשֹוְטִפים לֹו ֶאת ַהֹּמַח ִעם ַהַּנְצרּות. 

ְּבָכל  ֶׁשֻּפְרְסמּו  ְסָרִטים  ֶעְׂשרֹות  ֲעֵליֶהם  ְוהֹוֵצאנּו  ָּבֶהם  ְלִהָּלֵחם  ֶׁשָּזִכינּו  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם, ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהָּטעּות ְוַהּבּורּות ֶׁשָּלֶהם. 

ַאַחת ַהְּטָענֹות ֶׁשָּלֶהם ְלָמָׁשל ִהיא: “ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשֱאֹלִקים רֹוֶצה ֶׁשַּתִּניַח ְּתִפִּלין? ְרצּועֹות 
ֶׁשל עֹור? ַמה ַהִהָּגיֹון ָּבֶזה? ַמְסִּפיק ֶׁשִּתְזֹּכר ַּבֵּלב!”, ֵהם ַמְחִליִטים ְלִהָּכֵנס ַלַּמְחָׁשָבה 
ָהֱאֹלִקית ִעם ַהֹּמַח ַהָּקָטן ְוַהְמֻצְמָצם  ֶׁשָּלֶהם, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵהם ֹלא ְמִביִנים ָאז ֵהם אֹוְמִרים 

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ֶּבֱאֶמת ִצּוּוי ֱאֹלִקי. ַּכָּמה ִטְּפׁשּות ּוְכִסילּות ּוַבֲערּות ֵיׁש ָּבֶזה. 

כי תשא,  נד פרשת  יצחק שמות שער  )עקידת  ֱהִייִתיו"  ְיַדְעִּתיו  "ִאּלּו  ֶהָחָכם:  ָאַמר  ּוְנָבר 
דרשות הר"ן דרוש רביעי דף יג ע"ד(, ָאָדם ֶׁשַּמִּכיר ְויֹוֵדַע ֶאת ַהַּדַעת ֶׁשל ֲחֵברֹו הּוא ַמָּמׁש 
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ֵמִבין ֶאת  ָהָיה  ָהָאָדם  ְוִאּלּו  ַהֹּכל.  ְוַלֲעׂשֹות  ִּבְמקֹומֹו  ְלִהְתַנֵהל  ָיכֹול  ָּכֹמהּו, הּוא  ִנְהָיה 
ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, הּוא ְּבַעְצמֹו ָהָיה ִנְהֶיה ֱאֹלִהי.

ַוֲהֹלא ָהָאָדם הּוא ַּתְכִלית ַהֹחֶמר ֶהָעכּור, הּוא ֻמְגָּבל ְלַגְמֵרי ְוֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֱאֹלִהי 
ְלָהִבין  ִהְצִליַח  ָהֱאֹלִהים" )דברים לג, א(, ֹלא  ֶׁשִּנְקָרא "ִאיׁש  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַוֲאִפּלּו  ִּבְכָלל, 
ֵמַהִּקיר  ִמיָכה  ֶאת  ְּכֶׁשהֹוִציא  ְּדָבִרים,  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ְוָטָעה  ָהֱאֹלִקית  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת 
ַעל  ְּכֶׁשִהָּכה  כד(,  פסוק  לב  פרק  שמות  זקנים  )הדר  ָהֵעֶגל  ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ֶזה  ְוהּוא  ְּבִמְצַרִים 
ַהֶּסַלע )במדבר כ, יב(, ְּכֶׁשָרָצה ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתָּנֵתן ַעל ְיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא )מנחות דף כט ע"ב(, 
ְועֹוד, ְוַכָּמה ַהּדֹור ַהֶּזה ָרחֹוק ִמַּמֲעַלת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ַוֲאָנִׁשים ְּכָבר ִמְתַיְּמִרים ְלָהִבין ֶאת 

ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית.  



ַהֶּדֶרְך ַלְּכִפיָרה

ְוָלֵני ְּכֶׁשָאָדם קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ּוִבְמֻיָחד ְּבָפָרַׁשת ֲעָריֹות הּוא ָצִריְך ָלִׂשים ֶאת ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו 
ַּבַּצד, ַאל ְּתַחֵּפׂש ִהָּגיֹון, ֵיׁש ְרצֹון ַהֵּׁשם – ְוהּוא ַהּקֹוֵבַע. 

ִיְסַּתֵּבְך,  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹו  ַהִהָּגיֹון  ְוֶאת  ֶׁשּלֹו,  ָהֱאנֹוִׁשִּיים  ָהְרָגׁשֹות  ֶאת  ֶׁשַּיְפִעיל  ָאָדת 
ּוְכֶׁשהּוא ִיְקָרא "ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך ֹלא ְתַגֵּלה" )ויקרא יח, ז( – הּוא ַיְסִּכים, ֲאָבל 
ְּכֶׁשהּוא ִיְקָרא ַעל ִאּסּור ֵאֶׁשת ִאיׁש )שם פסוק כ(, ַהִהָּגיֹון ֶׁשּלֹו ְוַהַּתֲאָוה ֶׁשּלֹו ֹלא ִּתֵּתן לֹו 

ְלַהְסִּכים ִעם ֶזה, ּוִמָּכאן ַהֶּדֶרְך ְקָצָרה ִלְכִפיָרה. 

ּוְנָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל )סנהדרין דף סג ע”ב( ַעל ּדֹור ַהִּמְדָּבר, ֶׁשָּכְפרּו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַרק ְּכֵדי ְלַהִּתיר ָלֶהם ֲעָריֹות. ְּכֶׁשָאָדם ֹלא ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ַרק ִצּוּוי ֱאֹלִקי ְוֵאין ִּבְלּתֹו, הּוא 

ְמַחֵּפׂש ַּתֲחִליִפים.



ִהְתּבֹוְללּות 

ִעם  ְלִהְתַחֵּתן  ַּגם ֹלא  ָהִאּסּור ּכֹוֵלל  ֲעָריֹות,  ְּבָפָרַׁשת  ְּכָבר  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵּכיָון  ַאַּגב,  ֶּדֶרְך 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם )דברים ז, ב, רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יב הלכה א(. ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )פרשת 
שמות דף טו ע”א( ָּכתּוב, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ַּדְוָקא ְלִמְצַרִים ִמּׁשּום ֶׁשְּבֵני ַיֲעֹקב ָהיּו 

ֲחׁשּוִבים ְמֹאד ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ֻּכָּלם ִּכְּבדּו אֹוָתם, ְוָהיּו ְמֻפְרָסִמים, ְוָחַׁשׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלָגלּות  אֹוָתם  ָלַקח  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֵכן  ִאָּתם,  ְלִהְתַחֵּתן  ִיְרצּו  ָהַעִּמים  ֶׁשָּכל  הּוא 
ָּבֶהם  ְוִיְמֲאסּו  אֹוָתם  ִויַבּזּו  ֲעָבִדים,  ִיְהיּו  ְוָׁשם  ְּבַמֲעָלָתם,  ַיִּכירּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבִמְצַרִים 
ְוֹלא ִיְרצּו ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתם. ּוִבְזכּות ֶזה ִנְׁשֲארּו ָּכל ִׁשְבֵטי ָי-ּה ַצִּדיִקים ּוְקדֹוִׁשים, ְוָהיּו 
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ְּגדּוִרים ָּבֲעָריֹות ֲאִפּלּו ְּבִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ )מדרש רבה  פרשת שמות פרשה א סימן כח(. 
ִעם  ְוִהְתּבֹוְללּות  ֲעָריֹות  ִאּסּוֵרי  ֶׁשל  ַהֻחְמָרה  ֶאת  ִנְרֶאה  ַהֹּזַהר,  ְּבִדְבֵרי  ַנֲעִמיק  ְוִאם 
ַהּגֹוִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶהְעִּדיף ְלהֹוִריד אֹוָתם ְלִמְצַרִים ֶׁשָּׁשם ִיְׁשַּתְעְּבדּו ְּבֹאֶפן נֹוָרא 
ְּביֹום  ִּתינֹוקֹות  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה  ִיְׁשַחט  ַּפְרֹעה  יֹום  ּוְבָכל  ָׁשִנים.  ְוֶעֶׂשר  ָמאַתִים  ְּבֶמֶׁשְך 
ּוֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ִּתינֹוקֹות ַּבַּלְיָלה ְוִיְתַרֵחץ ְּבָדָמם )מדרש רבה פרשת שמות פרשה א סימן לד(, 
ְוִׁשְּקעּו ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ְּבִקירֹות ַהִּבְנָין )מדרש רבה שנאן פרשת שמות פרשה ה סימן כא(, ְועֹוד 
ְׁשָאר  ִעם  ִיְתַחְּתנּו  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ֶׁשַעם  ִּבְׁשִביל  ְּכַדאי  ֶזה  ְוָכל  ְונֹוָראֹות.  ְּגדֹולֹות  ְזָועֹות 
ָהֻאּמֹות, ְוֶזה ֲהֵרי ָהָיה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ְלַלֶּמְדָך ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה 

ְּבֵעיֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְקֻדַּׁשת ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים.



”ָּגְבהּו ְדָרַני ִמַּדְרֵניֶנת”

ְוׁשּוב ָאָדם ֶׁשְּיַנֶּסה ְלַהְפִעיל ֶאת ַהִהָּגיֹון ַהָחְמִרי ַהַּגְׁשִמי ֶׁשּלֹו, ֹלא ָיִבין ֶאת ֶזה, ְוִכי 
ָׁשֶוה ְלַׁשְעֵּבד ַעם ָׁשֵלם ְּבָכֶזה ַצַער ְוִיּסּוִרים, ָהִעָּקר ֶׁשֹּלא ִיְתָעְרבּו ַּבּגֹוִים? ְּבַמְחָׁשָבה 

ֱאֹלִקית ֵּכן! ְּבַמְחָׁשָבה ַּגְׁשִמית ֵאין ָלֶזה ֲהָבָנה. 

ִיְׂשָרֵאל: "ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא  ּוְנָבר ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַעם 
ּוַמְחְׁשֹבַתי  ִמַּדְרֵכיֶכם  ְדָרַכי  ָּגְבהּו  ֵּכן  ֵמָאֶרץ  ָׁשַמִים  ָגְבהּו  ִּכי  ְנֻאם ה'.  ְּדָרָכי  ַדְרֵכיֶכם 
ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם" )ישעיהו נה, ח – ט(. ַאל ְּתַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, ְלעֹוָלם ֹלא 

ַּתְצִליַח ִעם ַהֵּׂשֶכל ָהֱאנֹוִׁשי ַהָחְמִרי ְוַהַּגְׁשִמי ֶׁשְּבָך. 



ַהַּסָּבא ֶׁשִּלי 

ַהֹּמַח ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשּלֹו ַלּתֹוָרה, ָּכָכה ֵיׁש ִסּכּוי  ּוֶבֱאֶמת, ַּכָּמה ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ְמַבֵּטל ֶאת 
ֶׁשַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ִיְהֶיה יֹוֵתר ֹמַח ֱאֹלִקי ּוָפחֹות ֹמַח ְּבֵהִמי.  

ְוָרִאינּו ַּבּדֹור ַהּקֹוֵדם ֵאֶצל ַהָּסִבים ְוַהַּסְבּתֹות, ֵאיְך ֵהם ָהיּו ׁשֹוְמִרים ִּבְתִמימּות ֶאת 
ִּדיֵני ַהּתֹוָרה, ִאם ָאסּור – ָאסּור, ֹלא חֹוְׁשִבים ּוְמַנִּסים ְלִהְתַחֵּכם, אֹו ְלַהְתִאים ֶאת ַהִּצּוּוי 
ַלּלֹוִגיָקה ֶׁשָּלֶהם, ֵהם ָּבֲחרּו ֵמַאֲהָבה ַּבִּצּוּוי "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים יח, יג(. 

ֲאִני ֹלא  ָהָיה ָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע ֵסֶפר,  ִלְבָרָכה, הּוא ֹלא  ִזְכרֹונֹו  ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַסָּבא ֶׁשִּלי 
יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ִלְקֹרא ְּבִעְבִרית, ֲאָבל הּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ְׁשִמיַרת 
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ַהַּׁשָּבת. ִּבְזַמּנֹו ִמי ֶׁשָהָיה נֹוֵסַע ִּבְטִריּפֹוִלי ְּבאֹוַפַּנִים ְּבַׁשָּבת אֹו ְּביֹום ִּכּפּור ָהיּו ַמְלִקים 
אֹותֹו ְּבֵבית ַהִּדין ַלָּמֳחָרת. ַהְּתִמימּות ַהֹּזאת ֲחֵסָרה ְמֹאד ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו.

ְוִצָּוה  ַּבָּדת  ֶׁשִּנְלַחם  ָרָׁשע  ְמַפֵּקד  ִלְטִריּפֹוִלי  ִהִּגיַע  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ִלי  ִסֵּפר  ֶׁשִּלי  ַאָּבא 
ֶׁשֻּכָּלם ַיַעְבדּו ְּבַׁשָּבת. ַסָּבא ֶׁשִּלי ִאְרֵּגן ֶאת ָּכל ַהּסֹוֲחִרים ֶׁשֹּלא ְיַחְּללּו ַׁשָּבת. ַהְמַפֵּקד 
ָּכַעס ְוִהְכִניס ֶאת ַהַּסָּבא ַלֶּכֶלא ִעם ֲעַבְרָיִנים, ְוִצָּוה ָלֵתת לֹו ַמּכֹות ֶרַצח. ָהֲעָרִבי ֶׁשָהָיה 
ָצִריְך ְלַהּכֹות אֹותֹו ָּפַחד ִמֶּמּנּו, ֻּכָּלם ִהִּכירּו ֶאת ַהַּסָּבא ֶׁשָהָיה ָחָזק ְמֹאד, ְוָלֵכן הּוא ָׁשַאל 
ֶאת ַהַּסָּבא ַמה ַּלֲעׂשֹות, הּוא ַחָּיב ְלַהּכֹות אֹותֹו. ַהַּסָּבא ָנַתן לֹו ַרֲעיֹון: ָּתִביא ֶאת ַהּׁשֹוט, 
ַּתְרִּביץ ַלִּכֵּסא ַוֲאִני ֶאְצַעק, ָּכָכה ַהְמַפֵּקד ַיְחֹׁשב ֶׁשַאָּתה ַמְרִּביץ ִלי. ְוָכָכה ָהָיה. ְוַלְמרֹות 

ָּכל ָהְרִדיָפה ֹלא ִהְסִּכימּו ְלַחֵּלל ַׁשָּבת. 

ְלַצֲעֵרנּו ְּבדֹוֵרנּו, ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּיְתַיֲחסּו ָלֶזה ְּבתֹור ָנִאיִבּיּות, ְּבתֹור ִטְּפׁשּות, ‘ַההֹוִרים 
ֶׁשָּלנּו ָהיּו ִטְּפִׁשים, ֲאַנְחנּו ֲחָכִמים יֹוֵתר’, ֶזה ֹלא ָנכֹון! ַהִּטְּפׁשּות ִהיא, ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב 
ֶׁשַאָּתה  ִהיא,  ַהִּטְּפׁשּות  ַעְצמֹו!  ֶאת  ֵמִבין  ִמֶּׁשֱאֹלִקים  יֹוֵתר  ֱאֹלִקים,  ֶאת  ֵמִבין  ֶׁשַאָּתה 

חֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּמַח ֶׁשְּלָך הּוא ֹמַח ֱאֹלִקי! 

ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב ָהָיה אֹוֵמר: ָּברּור ֶׁשֹּמַח ֱאנֹוִׁשי ֹלא ָיִבין ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית, 
)עיין ליקוטי  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ַרק  ְוִיְתַּגּלּו  ָלֶהן ְּתׁשּובֹות,  ֶׁשֵאין  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵאלֹות  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
מוהר"ן תורה סב אות ב(, ְוָלֵכן ֵאין ָמה ְלִהְתַרֵּגׁש ִמְּׁשֵאלֹות ֶּבֱאמּוָנה. ָלָמה ַאָּתה ֱאֹלִקים 

ִמי  ְּכֵראִׁשית?  ַאֲחִרית  ַאָּתה רֹוֶאה  ֵמֵראִׁשיתֹו?  ָּדָבר  ַאָּתה רֹוֶאה סֹוף  ַמֶּׁשהּו?  ֶׁשָּתִבין 
ַאָּתה? ְּבַסְך ַהֹּכל ֶחְלִקיק ָקָטן ַּבָּפאֶזל.



ַהְּתִמימּות ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַּפּפּוְנָיא

ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהַּתְפִקיד  ֲחַז”ל,  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשהּוְבאּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבַכָּמה  ִמְתַּבֵּטאת  ַהּזֹו  ַהְּתִמימּות 
ְלַדְרַּגת  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִּנְזֶּכה  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ּוְלִהְתַּפֵעל  ַהַּמֲעִׂשּיֹות,  אֹוָתם  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ִלְקֹרא 
ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ִּבְבִחיַנת ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי )תנא דבי אליהו רבה פרק 

כה(. 

ַהְּגָמָרא )פסחים דף מב ע”א( ְמַסֶּפֶרת, ַעל ַרב ַמְתָנה ֶׁשָּבא ְוָדַרׁש  ְּבַפּפּוְנָיא, ַּפּפּוְנָיא ָהָיה 
ָמקֹום ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְמֹאד ְּפׁשּוִטים ּוְתִמיִמים. ְוהּוא ִלֵּמד אֹוָתם ֶׁשַעל ַהֶּקַמח ֶׁשל ַהַּמּצֹות 
ָצִריְך ִלְׁשֹּפְך 'ַמִים ֶׁשָּלנּו’. ָּכָכה ַּגם ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַרק ִמַּמִים ֶׁשָּלנּו 
ַלְיָלה ֶאָחד )שולחן ערוך אורח חיים סימן תנה סעיף א(, ְוָלֵכן  ׁשֹוֲאִבים ִמְּבעֹוד יֹום ֶאת ַהַּמִים 
ֵמַהְּבֵאר ְוָׂשִמים ְּבֵכִלים ְׁשמּוִרים, ָׁשם ַהַּמִים ִמְתָקְרִרים ַּבַּלְיָלה ּוְראּוִיים ְלִליָׁשה ְלֵׁשם 

ַמַּצת ִמְצָוה. 
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ַרב ַמְתָנה ֹלא ִהְסִּביר ָלֶהם ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְּב’ַמִים ֶׁשָּלנּו’ – ַעל ַמִים ֶׁשָּלנּו ַלְיָלה ֶאָחד ִּבְכִלי, 
ְוָחְׁשבּו ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְלַמִים ֶׁשָּלנּו  הּוא ָחַׁשב ֶׁשֻּכָּלם ְּכָבר יֹוְדִעים ּוְמִביִנים. ֲאָבל ֵהם ָטעּו 
ִעם  ִהִּגיעּו  ַּפּפּוְנָיא  ָהֲעָיָרה  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַלָּמֳחָרת  ַמְתָנה.  ַרב  ֶׁשל  ַלִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשַּׁשָּיִכים   –
ְקָערֹות, ַּכֵּדי ֶחֶרס ְוֵכִלים ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרב ַמְתָנה, ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ַמִים ָללּוׁש ֶאת ַהֶּקַמח 
ְלַמּצֹות. ַרב ַמְתָנה ִהְתַּפֵּלא: “ַמה ָּקָרה, ִנְגְמרּו ַהַּמִים ָּבִעיר?” ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: “ֶאְתמֹול 

ָאַמְרָּת ַּבְּדָרָׁשה ֶׁשָּצִריְך ַמִים ֶׁשָּלנּו – ָּבאנּו ָלַקַחת ֵמַהַּמִים ֶׁשָּלֶכם...

ִּבְׁשִביל ָמה ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה? ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד ִמֶּמּנּו מּוַסר ַהְׂשֵּכל ָעצּום.

ּבֹואּו ְנַנֶּסה ַלְחֹׁשב ַעל ִמְקֶרה ָּכֶזה ַהּיֹום, יֹום ֶאָחד ַמִּגיַע ַרב ָלִעיר ְואֹוֵמר ֲהָלָכה ֲחָדָׁשה 
ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ָׁשַמע ָעֶליָה, ּוָמה ַהֲהָלָכה אֹוֶמֶרת? ֶׁשָּצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּב’ַמִים ֶׁשָּלנּו’. ְוָהיּו 
טֹוִעים ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלַׁשֵּוק ֶאת ַהַּמִים ֶׁשּלֹו, ֶמה ָהיּו ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים? ‘ֶזה ַרב 
ַּגָּנב, ַׁשְרְלָטן, חֹוֵׁשב ֶׁשַהַּמִים ֶׁשּלֹו ְקדֹוִׁשים’. ֶזה ָהָיה ַמִּגיַע ָלִעּתֹונּות ֶׁשָהיּו ְמַפְרְסִמים 
ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש ְלָבָנה: “ְּגֵנָבה ְלאֹור ַהּיֹום, ַהֲחֵרִדים אֹוֲהִבים ֶּכֶסף, ֵהם אֹוְמִרים 
ֶׁשַרק ִעם ַהַּמִים ֶׁשל ָהַרב ֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלֶפַסח”.  ְוִאּלּו ַאְנֵׁשי ַּפּפּוְנָיא ֹלא ִּדְּברּו! 
ָהַרב ָאַמר ַמִים ֶׁשָּלנּו? ַלָּמֳחָרת ֻּכָּלם עֹוְמִדים ַּבּתֹור ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֵמַהַּמִים ֶׁשל ָהַרב. ָאְמָנם 
זֹו ָטעּות, ֲאָבל ֶזה ָּכל ַהֹּיִפי! ַהְּתִמימּות! )עיין בספר כסא רחמים חורי על מסכת פסחים שם(. 



ַהְמֻיָחדּות ֶׁשל ַאְנֵׁשי ּפּוְמְּפִדיָתא

עֹוד ַמֲעֶׂשה ִנְפָלא ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )נדה דף כ ע”א(, ְוַהַּפַעם ַעל ָהָאמֹוָרא ֻעָּלא ֶׁשִהִּגיַע 
ָלִעיר ּפּוְמְּפִדיָתא ֶׁשְּבָבֶבל. הּוא ָמַסר ָׁשם ִׁשעּור ְלֻכָּלם ְּבִעְנְיֵני ‘ַמְראֹות ַהָּדִמים’. ַּכָּידּוַע 
ֵיׁש ַּכָּמה סּוִגים ֶׁשל ָּדם ְּבִנָּדה, ָּדם ָטֵמא ְוָדם ָטהֹור, ֵיׁש סּוג ֶׁשל ָּדם ֶׁשהּוא ְּבֶצַבע ָׁשֹחר 
ֶׁשהּוא ָטֵמא ֲאָבל ֹלא ָּכל ָׁשֹחר )נדה דף יט ע"א(. ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשהּוא ְמַלֵּמד אֹוָתם ָעַבר ָׁשם 
ִמיֶׁשהּו ִעם ְלבּוׁש ָׁשחֹר, ִמָּיד ִהְצִּביַע ֻעָּלא ָעָליו ְוָאַמר ָלֶהם: “ִאם ַהָּדם ַּבֶּצַבע ַהָּׁשֹחר 
ְּכמֹו ַהֶּבֶגד ַהֶּזה ֶׁשהּוא לֹוֵבׁש, ַהָּדם ָטֵמא”. ֵאיְך ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ֶזה ָקמּו ֻּכָּלם ְוָרצּו ָלִאיׁש 
ָמה  ֵהִבין  ֵמַהֶּבֶגד, הּוא ֹלא  ֲחִתיָכה  ָלֶהם  ֶׁשִּיְמֹּכר  ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ַהָּׁשֹחר  ַּבֶּבֶגד  ַהָּלבּוׁש 
ֵהם רֹוִצים ִמֶּמּנּו... ְּכֶׁשִהְסִּבירּו לֹו הּוא ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ִּביְזֶנס, ּוָמַכר ָּכל ֲחִתיָכה 

ִּבְסכּום ָיֶפה ַעד ֶׁשָּמַכר ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד ְּבַאְרַּבע ֵמאֹות ְזהּוִבים!  

זֹו ַהְּתִמימּות ַהְמִאיָרה ְוַהִּנְפָלָאה ֶׁשָהְיָתה ַלֲאבֹוֵתינּו. ָהַרב ָאַמר? עֹוִׂשים!





ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות
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’ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’

ְּבָכל  ְוִסָּבה  ִהָּגיֹון  ְלַחֵּפׂש  ֲעָריֹות, ֶׁשֹּלא  ִמָּפָרַׁשת  ַּדְוָקא  ִלְלֹמד  ַהֶּזה ֵיׁש  ְוֶאת ָהַרֲעיֹון 
ָּדָבר, ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת - עֹוִׂשים, ָּכל ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה ֵהם ִּבְבִחיַנת ֹחק! ֵיׁש ִלְפָעִמים ַטַעם, 
ֶאְפָׁשר ְלַעֵּין ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך ֶׁשּכֹוֵתב ֶאת ַהְּטָעִמים ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה. ֲאָבל הּוא ּכֹוֵתב 
ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו )הערת המחבר דיבור המחיל ודעתי(, ֶׁשֵאין ֶזה ַהּסֹוד ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהּתֹוָרה. 
ַהְּטָעִמים ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֵהם ֹלא ַהַּטַעם ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ֶאת ַהַּטַעם ָהֲאִמִּתי 
ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ּוִמי ָיבֹוא ְּבסֹוד ה’? ַרק ָמה, ַהְּטָעִמים ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ֵהם ְּכֵדי ְלַהְמִּתיק 
ְלָך ְקָצת ֶאת ַהַּטַעם ַּבִּמְצֹות, ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ָטִעים ְוֶנְחָמד, ֲאָבל ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשָהִעָּקר הּוא 
ֶׁשֵאין ַטַעם! ַהֵּׁשם ִצָּוה – עֹוִׂשים!, זֹו ַהַּנַחת רּוַח ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ֶׁשָאַמְרִּתי ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני )ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קז(. 

ְוֵסֶפר ַהִחּנּוְך )מצוה קיז( ַעְצמֹו ּכֹוֵתב ֶׁשֻהְצַרְך ִלְכֹּתב ֶאת ַהְּטָעִמים ֶׁשל ַהִּמְצֹות ִּבְׁשִביל 
אֹוָתם ‘ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’ ֶׁשִאם ֵהם ֹלא ְיַקְּבלּו ֶהְסֵּבר ֵהם ֹלא ַיֲעׂשּו. ‘ֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח’ ֶזה ַהֹּתַאר 

ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ִמַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּוְך.



ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל

ה(,  פא,  )תהילים  ַיֲעֹקב”  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל  ֹחק  “ִּכי  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ּוְנָבר 
ְוַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּות  ַהַּמֲעָלה  ְּברּום  ְּכֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ְוָידּוַע 
ִנַּצח  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ְלַיֲעֹקב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  "ִיְׂשָרֵאל”,  ִנְקָרִאים  ֵהם 
לה,  )בראשית  ְׁשֶמָך"  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  ִּכי  ַיֲעֹקב  עֹוד  ִׁשְמָך  ִיָּקֵרא  “ֹלא  ַהַּמְלָאְך  ֶאת 
ַל’ּתֹוָרה  א’ֹוִתּיֹות  ִר’ּבֹוא  ִׁש’ִּׁשים  ֵי’ׁש  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהיא  ִיְׂשָרֵא”ל  ֶׁשֵּתַבת  ְועֹוד  י(. 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  מֹוֶרה  ְוֶזה  והואיל(,  המתחיל  דיבור  ע"א  ל  דף  קידושין  מסכת  יהושע  פני  )עיין 

ְמֻחָּבִרים ְּבַעְצִמּיּוָתם ַלּתֹוָרה, ְוֻכָּלם ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות )תורת המגיד נ"ך זכריה דיבור 
המתחיל וזהו(.

ְּבֶחְסרֹון  ּוְכֶׁשֵהם  ְּבָגלּות,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ְוֶזה  ָעֵקב,  ִמְּלׁשֹון  “ַיֲעֹקב”  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ַהַּדַעת ּוַבַּדְרָּגה ַהַּתְחּתֹוָנה ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות ְוֵהם ּדֹוִמים ֶלָעֵקב ֶׁשהּוא ְּבסֹוף ָהֶרֶגל, 
ְוֶזה  )עיין בזוהר פרשת משפטים דף קכ ע"ב(.  ַהֻּטְמָאה  ִמְׁשַּכן  ֶׁשֶהָעֵקב הּוא ְמקֹור  ְוַכָּידּוַע 
ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב “ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא” – ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ְּבַדְרַּגת "ִיְׂשָרֵאל” 
)עיין  ַטַעם  ְּבִלי  ָּדָבר  ֹחק הּוא   - ֻחִּקים  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ִּדיֵני  ֶׁשָּכל  ָלֶהם  ְלַהִּגיד  ֶאְפָׁשר   –
פירוש רש"י במדבר פרק יט פסוק ב( -  ְוֵהם ַיֲעׂשּו. ֲאָבל ִאם ַהַּמָּצב ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא 

ִּבְבִחיַנת ַיֲעֹקב, ַעל ֶזה אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב" – ּוִמְׁשָּפט הּוא ִעם ַטַעם 



ַהִהָּגיֹוי ָהֱאֹלִקי
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ְוֶהְסֵּבר ַהּנֹוָעד ַלֲחלּוֵׁשי ַהֹּמַח, ֶׁשִּיְׁשְמרּו ֶאת ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.  



הֹוָרָאה ְלַמֲחִזיִרית ִּבְתׁשּוָבה 

ָלֶהם  ְואֹוְמִרים  ַמְדִריִכים אֹוָתם  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשחֹוְזִרים  ַהֶּדֶרְך  ִּבְתִחַּלת  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
ֶׁשַהּתֹוָרה ּדֹוֶאֶגת ְלַחֵּיי ַהּזּוג ְוָלֵכן ִהיא ְמַצָּוה ַעל ְׁשִמיַרת ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה )עיין נדה דף לא 
ע"ב(, ֲאָבל ָצִריְך ְלַהְדִּגיׁש ָלֶהם ֶׁשּזֹו ֹלא ַהִּסָּבה ִלְׁשִמיַרת ַהִּמְצָוה, ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ִהיא 

ֶׁשָּכְך ְרצֹון ַהֵּׁשם. 

ִהִּגיַע ֵאַלי ִמְקֶרה ֶׁשל ִאָּׁשה ֶׁשִהְתִחיָלה ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצַות ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה, ְוִהְסִּבירּו 
ָלּה ֶׁשֶּזה ַרק ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֶרה ָהַאֲהָבה ַהְּגדֹוָלה ֵּביָנּה ְלֵבין ַּבֲעָלּה. ִהיא ָאֲהָבה ֶאת ָהַרֲעיֹון 
ְוִהְתִחיָלה ִלְׁשמֹר. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ְזַמן ִהיא ָהְיָתה ְצִריָכה ָלֶלֶדת ְוָאְמרּו ָלּה ֶׁשֵּמָהֶרַגע ֶׁשָהִאָּׁשה 
ַמְתִחיָלה ֶאת ַּתֲהִליְך ַהֵּלָדה ָאסּור ַלַּבַעל ָלַגַעת ָּבּה, ִהיא ִנְטֵמאת ְּכִנָּדה )עיין שבת דף 
קכט ע"א שו"ע יורה דעה סימן קפח סעיף ג, ובשו"ת אך טוב לישראל חלק א סימן כ(. ֶאת ֶזה ִהיא 

ֹלא ָאֲהָבה, ְוִהיא ִהְתִחיָלה ְלִהְתַּפְלֵּפל: “ֲהֵרי ִאם ַהּתֹוָרה רֹוָצה ִלְדֹאג ָלִאָּׁשה ּוִבְׁשִביל ֶזה 
ִהיא ִצְּוָתה ַעל ְׁשִמיַרת ָטֳהַרת ִמְׁשָּפָחה, ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת ֶׁשַּבֲעִלי ִיַּגע 

ִּבי, ְּכֶׁשֲאִני ְצִריָכה אֹותֹו!!!” ְוִעם ַהַּמְחָׁשָבה ָהֲעֻקָּמה ֶׁשָּלּה ִהיא ָעְבָרה ַעל ַהֲהָלָכה... 

ְוזֹו ָהְיָתה ַהָּטעּות ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה ֹלא ִהְסִּבירּו ָלּה ֶׁשַהַּתְכִלית ִּבְׁשִמיַרת ַהִּמְצֹות ֶזה ְרצֹון 
ַהֵּׁשם, ּוִמֵּמיָלא ִּתְהֶיה ָּבֶזה ּתֹוֶעֶלת ַּגם ִלְׁשלֹום ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל זֹו ֹלא ַהִּסָּבה ַלִּמְצָוה. 



ִנְסיֹונֹות ַהַחִּיית

ֹלא ַרק ְּבִעְנְיֵני ַהִּמְצֹות ָהָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת “ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה’ ֱאֹלֶקיָך”, 
ִנְרֶאה ֶׁשָּכל  ְמַזֵּמן ְלִפְתחֹו. ִאם ִנְתּבֹוֵנן  ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶאָּלא ַּגם ְּבָכל 
ָהֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ֶׁשִהְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום )אבות ה, ג(, ָהיּו ִנְסיֹונֹות ֶׁשל 
ְלִהְתַנֵּתק  יב, א(  )בראשית  ֵמַאְרְצָך”  ְלָך  “ֶלְך  ָהֱאֹלִקי.  ָהָרצֹון  ָהֱאנֹוִׁשי מּול  ַהֹּמַח  ִּבּטּול 
ֵמַהִּמְׁשָּפָחה, ֲעֵקַדת ִיְצָחק )בראשית כב, ב(, ְלָגֵרׁש ֶאת ִיְׁשָמֵעאל )בראשית כא, יב(, ְועֹוד 

ָועֹוד, ּוְבֻכָּלם ִּבֵּטל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו, ְרצֹונֹו ְוִרְגׁשֹוָתיו ָלָרצֹון ָהֱאֹלִקי. 

ֶזה ַהּסֹוד ֶׁשל אֹוָתם ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ְמַקְּבִלים ֶאת ָּכל ַהַּצַער ְוַהִּיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה )עיין 
ָהֱאֹלִקית,  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ִמְּלָהִבין  ְרחֹוִקים  ֶׁשֵהם  ְוִהִּכירּו  ָיְדעּו  ֵהם  ע”ב(,  פח  דף  שבת 

ְוִקְּבלּו ֶאת ַהִּיּסּוִרים ְּבִׂשְמָחה, ּוִבְּטלּו ַּדְעָּתם ְלַדַעת ֶעְליֹון.
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ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז’ְנְסק ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְמַיֵּסד 
ַהֲחִסידּות, ַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהָיה ַרִּבי ֹּדב ֶּבער ִמֶּמעְזִריְטׁש ְוַתְלִמידֹו 
ָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז’ְנְסק, ְוַאֲחֵרי ְּפִטיַרת ַרּבֹו הּוא ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהְנָהַגת ַהֲחִסיִדים. 

ְוֹלא  ֹּכחֹו,  ְּבָכל  ִהְתַּפֵּלל  ֱאִליֶמֶלְך  ְוַרִּבי  ַהְּיהּוִדים,  ַעל  ָקָׁשה  ְּגֵזָרה  ָהְיָתה  ַאַחת  ַּפַעת 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ּוִבֵּקׁש  ִמֶּמְזִריְטׁש,  ֹּדב  ַרִּבי  ַלֶּקֶבר ֶׁשל ַרּבֹו  ָהַלְך  ְלַבֵּטל אֹוָתּה. הּוא  ִהְצִליַח 
ַּבָּׁשָמִים ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה. ַּבַּלְיָלה ִהִּגיַע ֵאָליו ַרִּבי ֹּדב ַּבֲחלֹום ְוָאַמר לֹו: ֲאִני ִנְמָצא ָּבעֹוָלם 
ָהֶעְליֹון, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה, ֵּכיָון ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ַּכָּמה טֹוָבה ּוְבָרָכה 
ֵיׁש ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ַאֶּתם ֶׁשַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא יֹוְדִעים ִמֶּזה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל, ֲאָבל 

ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה ֶׁשִהיא טֹוָבה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל”. 

ַמְסָקַנת ַהְּדָבִרים, ֶׁשֲאַנְחנּו ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי ֹלא רֹוִאים ְוֹלא יֹוְדִעים ְּכלּום ִמַּמְחְׁשבֹות 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ִצָּוה 

ָעֵלינּו ְּבִלי ְלַנּסֹות ְלִהְתַחֵּכם...
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ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשית 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְהיֹות ֵּכאֹלִקית

”ְּכָנל ָהַעִּמית ֵּבית ִיְׂשָרֵאל”

ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ָּכל ַהִּצּוּוִיים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ָלנּו, “ְקֹדִׁשים 
ִּתְהיּו” )ויקרא יט, ב(, ְוַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים )עיין ויקרא יח, כד( ְוזֹו ַאְזָהָרה ִּבְמֻיָחד 
ִלְפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמִקיָאה עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה )עיין 
תשב"ץ קטן סימן תקנט(, ַּכֻּמְזָּכר ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת “ְוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם” )במדבר יח, 

ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,  ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי  ֻחֹּקַתי  ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו “ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל  כח(, ְוׁשּוב 

ְוֹלא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה” )במדבר כ, ב(, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ִאם ִּתְנֲהגּו ְּכָכל ַהּגֹוִים ְוֹתאְמרּו: ְּכָכל ָהַעִּמים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל )עיין יחזקאל 
כ, לב(, אֹו ְּכמֹו ַהִּׁשיר ֶׁשל ֶאָחד ֵמַהְמׁשֹוְרִרים ַהְּלֻאִּמִּיים ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ְיִׁשיָבה ּוֵפַרׁש, 

ֶׁשָּׁשר: ָמַתי ִיְהֶיה ַהַּגָּנב ָהִעְבִרי ִראׁשֹון, ְּכֵדי ֶׁשּסֹוף סֹוף ִנְהֶיה ֻאָּמה 'נֹוְרָמִלית’ ְּכמֹו ָּכל 
ְוַאֶּתם ִּתְגלּו  ִיְׂשָרֵאל ֹלא סֹוֶבֶלת עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה  ַהּגֹוִים, ַעל ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ֶׁשֶאֶרץ 

ֵמָהָאֶרץ ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ָּבּה ְיִׁשיָבה ָלֶבַטח.  



ְיִריָדה ֵמָהָאֶרץ

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַהְרֵּבה, ִּפְתאֹום ֲאָנִׁשים ֹלא אֹוֲהִבים ֶאת ָהָאֶרץ 
ָלָאֶרץ.  ֲעִלָּיה  יֹוֵתר  ֵיׁש  ְוִלְפָעִמים  ִסּבֹות.  ִמיֵני  ִמָּכל  ָּבָאֶרץ,  ֹּפה  ְלִהָּׁשֵאר  רֹוִצים  ְוֹלא 
ֵיׁש ָּכל ַּפַעם ְסָקִרים ֶׁשַהְּמִדיָנה עֹוָׂשה ְּכֵדי ָלַדַעת ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָעְזבּו ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַכָּמה 
ָחְזרּו, ְלָמָׁשל ִּבְׁשַנת 2016  15,200 ּתֹוָׁשִבים ָיְרדּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ. 14,500 ֶׁשֶּזה 96 ָאחּוז 
ִמּתֹוָכם ָהיּו ְיהּוִדים. ָּכל ִמי ֶׁשִּנְׁשָאר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ֵמַעל ְלָׁשָנה הּוא ֶנְחָׁשב יֹוֵרד. ְוָכל 
ַהִּׁשּנּוִיים ָהֵאּלּו ִיְהיּו ָּכל ַהְּזַמן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִמֵּכיָון ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא סֹוֶבֶלת עֹוְבֵרי 
ֲעֵבָרה. ֵהִביאּו ַהְרֵּבה עֹוִלים ִמְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ֵמרּוְסָיה, ְלַצֲעֵרנּו ֶחְלָקם ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה 
ְוַהִּמְצֹות, ֹלא ָׁשב ֶאל ַהַּיֲהדּות ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֶאֶרץ  ְמֻנָּתק ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ִמְּׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל, ְוַהְרֵּבה ֵמֶהם ֵהם ִּבְבִחיַנת "ַוָּתֹבאּו ַוְּתַטְּמאּו ֶאת ַאְרִצי" )ירמיה ב, ז(, ּוַמה ּקֹוֶרה 
ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות? ֶעְׂשרֹות ֲאָלִפים ֵמַהְיָלִדים ְוַהְּנָעִרים ֶׁשָעלּו ִמְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ְּכָבר 
ֹלא ַחִּיים ָּבָאֶרץ, ֵהם חֹוְזִרים ְלרּוְסָיה, אֹו הֹוְלִכים ַלֲאֶמִריָקה, ֶזה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ְּבֶאֶרץ 
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ִנְקֵנית  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָּבּה,  ִלְחיֹות  ָּפׁשּוט  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ַהָּצרֹות.  ְּבִלי  ַרק  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִיּסּוִרים )ברכות דף ה ע"א( ָלָּמה? ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם ֹלא ַמְסִּפיק ָּבָרָמה ָהרּוָחִנית ָאז 

ָהָאֶרץ ְמִקיָאה אֹותֹו, הּוא ַמְרִּגיׁש ֹלא ְּבֹנַח ֹּפה ָּבָאֶרץ ְוהֹוֵלְך. 



ָהָאֶרץ ֵהִקיָאה אֹוְתָך

ֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ָעָלה ָלָאֶרץ, ֹלא ִהְסַּתֵּדר לֹו ָּכל ָּכְך ְוָחַזר ְלפֹוִלין. ְּכֶׁשָהַלְך ָלַאְדמֹו”ר 
ֶׁשּלֹו, הּוא ָאַמר לֹו: “ָקֶׁשה ִלְחיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל...” ָהַאְדמֹו”ר ָאַמר לֹו: “ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה 
ֹלא  אֹוְתָך,  ֶׁשְּמִקיָאה  ֹזאת  ִהיא  ֶׁשָהָאֶרץ  ָלַדַעת  ָצִריְך  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ַעל  ְמַדֵּבר 
ַאָּתה ֵמִקיא אֹוָתּה”.  ִלְפָעִמים ִנְרֶאה ָלָאָדם ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא נֹוָחה לֹו, ִּבְגַלל ְקָׁשִיים 
ַּבַּפְרָנָסה, ֵיׁש ֲעָרִבים ּוִפּגּוִעים, ַהֵּׁשם ְיַרֵחם, ְוָלֵכן הּוא ַמְחִליט ַלֲעֹזב. ָּכל ַהְּטָענֹות ָהֵאּלּו 

ֵהן ַהְסָוָאה ַלִּקּיּום ָהֱאֹלִקי ֶׁשָהָאֶרץ ְמִקיָאה עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. 



ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוָנה...

ַהֲהָבָנה ַהְּבִסיִסית ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוָנה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוִהיא ִנְבֵנית ַעל ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, 
ֲחֵסָרה ְלֹרב ַעֵּמנּו. ִּבְמֻיָחד ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּבָאֶרץ ֶׁשַרִּבים ֵמַאֵחינּו ֶׁשֹּלא ׁשֹוְמִרים 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֹלא ְמִביִנים ָמה ָקדֹוׁש ָּבֶזה, ּוַמה ּזֹו ְקֻדָּׁשה ִּבְכָלל. ְוָלֵכן ָהֲעָרִבים ִנְׁשָלִחים 
ְלַהְזִּכיר ָלנּו ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֵהם ִנְלָחִמים ַעל ֵאזֹור ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי 

ְוַהר ַהַּבִית, ַעל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ַעל ֶקֶבר יֹוֵסף. 

ְוֵהת צֹוֲעִקים: “ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ָלמּות ְלַמַען ִמְסַּגד ֶאל ַאְקָצה, מּוָכִנים ְלַהְקִריב ֶאת 
ַהְיָלִדים ֶׁשָּלנּו ִּבְׁשִביל ֶאל ַאְקָצה...”.

ְׁשִמיַרת  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  צח(,  קיט,  )תהילים  ְּתַחְּכֵמִני”  “ֵמֹאְיַבי 
ַהְּקֻדָּׁשה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלל, ּוַבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְפָרט.  



ַהֵּׁשייח ָהֲעָרִבי ְוַהַחָּיִלית ִּבְמָעַרת ַהַּמְנֵּפָלה

ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ַזַצ”ל ִהִּגיַע ַּפַעם ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ִעם ְקבּוַצת ַחָּיִלים, ַהַחָּיִלים 
ִלְצֹעק  ְוִהְתִחיל  ֵׁשייח  ֵאיֶזה  ִהִּגיַע  ִּפְתאֹום  ִליׁשֹן.  ְוָהְלכּו  ַנֲעַלִים  הֹוִרידּו  ֲעֵיִפים,  ָהיּו 
ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה,  ַּבָּמקֹום  ִּבְקֻדָּׁשה  ִמְתַנֲהִגים  ֹלא  ַאֶּתם  ֵאיְך  ִטְּפִׁשים,  “ֲחצּוִפים,  ֲעֵליֶהם: 
ָיַדִים  ׁשֹוְטִפים  ְלָכאן,  ֶׁשִּנְכָנִסים  ִלְפֵני  ַהַּנֲעַלִים  ֶאת  מֹוִריִדים  ַהָּמקֹום,  ֶאת  ְמַכְּבִדים 
ְוצֹוֵעק.  ַהַּמְכֵּפָלה?” הּוא צֹוֵעק  ִּבְמָעַרת  ְיֵׁשִנים  ָּכָכה  ְוַאֶּתם  ְּבַפַחד,  ִנְכָנִסים  ְוַרְגַלִים, 



ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִלְהיֹות ֵּכאֹלִקית

270

לֹו  ָעָנה  ַעְרִבית,  ֶׁשָּיַדע  ַזַצ”ל  ֵאִלָּיהּו  ָמְרְּדַכי  ָהַרב  ֲאָבל  ֵאָליו.  ִהְתַיֲחסּו  ֹלא  ַהַחָּיִלים 
ְּבַעְרִבית ְוָאַמר לֹו: “ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו ֶׁשַאֶּתם ְּבֵני ַהִּׁשְפָחה, ְּבֵני ַהִּׁשְפָחה ְצִריִכים ָלֹבא 
ְמֻכָּבִדים ִלְפֵני ֶׁשִּנְכָנִסים ָלֲאדֹוִנים, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַהָּבִנים ֶׁשל ָהֲאדֹוִנים! ֵהם ְיַקְּבלּו אֹוָתנּו 
ָהִעָּקר  ַּבִּמָּטה ֶׁשָּלּה,  ְוִיְׁשַּכב  ְמֻלְכָלְך  ָיֹבא  ְּבָכל ַמָּצב! ְּכמֹו ִאָּמא ֶׁשּמּוָכָנה ֶׁשַהֵּבן ֶׁשָּלּה 
“ֶמה  ָלַרב:  ָאְמרּו  ַהָּצָבא  ֶׁשל  ַהְמַפְּקִדים  ְוָהַלְך.  ִנְפַּגע  ֶזה,  ֶאת  ָׁשַמע  ַהֵּׁשייח  ֶׁשָּינּוַח”. 
ָעִׂשיָת? ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ַּתְקִרית ִּדיְּפלֹוָמִטית, ָעִדיף ָהָיה ֹלא ְלַדֵּבר ִאּתֹו”. ָאַמר ָלֶהם 
ָחַזר  ָׁשָעה  ֲחִצי  ַאֲחֵרי  ִאָּתם!”.  ְלַדֵּבר  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֲעָרִבים,  ִעם  ָּגַדְלִּתי  “ֲאִני  ָהַרב: 

ַהֵּׁשייח, ְוִהִּגיַע ָלַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה צֹוֵדק, ְסִליָחה”.



ַהֶהְבֵּדל ֵּביי ַהְּכֵנִסָּיה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

ְּבֶהְקֵׁשר ָלֶזה, ְמֻסָּפר ֶׁשַּפַעם ַאַחת ַהּכֶֹמר ֶׁשל ָהֲעָיָרה ָּפַגׁש ֶאת ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ 
ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ָלָּמה ַהְּכֵנִסָּיה ֶׁשָּלנּו ָּתִמיד ְנִקָּיה ּוְמֻסֶּדֶרת, ְוִאּלּו ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּלֶכם 
ְמֻבְלָּגִנים, ְמֻלְכָלִכים?”, הּוא ִהְתַּכֵּון ִלְצֹחק ָעָליו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאייְּבִׁשיץ: “ֵיׁש 
ָלֱאֹלִקים  ַהִּלְכלּוְך,  ֶאת  לֹו  ְלַנּקֹות  ֶׁשְּיכֹוָלה  ִאָּמא  ֵיׁש  ֶׁשָּלֶכם  ָלֱאֹלִהים  ֵּביֵנינּו,  ֶהְבֵּדל 
ֶׁשָּלנּו ֵאין ִאָּמא!” ֵאּלּו ַהֶהְסֵּבִרים ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ֲאָבל ָחׁשּוב ְמֹאד ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּמקֹומֹות 

ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִלְׁשֹמר ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשֵלָמה ִּבְקֻדָּׁשָתּה.



ַהֶהְבֵּדל ַּבְּתִפָּלה ֵּביי ְיהּוִדי ְלגֹוי

ַּבְּתִפָּלה  ֶאְצְלֶכם  ַהֹּכֶמר: “ָלָּמה  ְוָׁשַאל אֹותֹו  ְיהֹוָנָתן,  ְוַרִּבי  ַהֹּכֶמר  ִנְפְּגׁשּו  ַּפַעם  ׁשּוב 
ָרגּוַע?”  ַהֹּכל  ְּדָמָמה,  ַהֹּכל  ָׁשֵקט.  ְּבקֹול  ָׁשִרים  ֻּכָּלם  ְוֶאְצֵלנּו  ְּבקֹוֵלי קֹולֹות,  צֹוֲעִקים 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוָנָתן: “ַאֶּתם ָהֱאֹלִהים ֶׁשָּלֶכם ָּתלּוי ְלַיְדֶכם ַּבְּכֵנִסָּיה ָאז ַאֶּתם ְיכֹוִלים 
ֶזה  ְוׁשּוב  צֹוֲעִקים”.  ֲאַנְחנּו  ָאז  ַּבָּׁשַמִים  ֶׁשָּלנּו  ָהֱאֹלִקים  ֲאַנְחנּו  ְּבֶׁשֶקט,  ֵאָליו  ְלַדֵּבר 
ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ִּכי ַהְּגָמָרא )ברכות דף כד ע"ב( אֹוֶמֶרת, ַהַּמְׁשִמיַע קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו - ֲהֵרי 
ֶזה ִמְּקַטֵּני ֲאָמָנה. ַהַּמְגִּביַּה קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו - ֲהֵרי ֶזה ִמְּנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר. ֶׁשְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ֹלא ָיכֹול ִלְׁשֹמַע אֹותֹו ִּכי הּוא ִנְמָצא ַרק ַּבָּׁשַמִים. 

ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֹלא ִנְׁשַאר ַחָּיב ְוָׁשַאל ַּגם הּוא ֶאת ַהֹּכֶמר: “ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ֲהִכי ֹנַח ַלֲעֹבד 
ָּבּה?” ַהֹּכֶמר ֹלא ָיַדע, ָאַמר לֹו ָהַרב: “ִלְהיֹות ֹּכֶמר! ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע ָלֲעבֹוָדה 
ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהּבֹוס ֶׁשְּלָך ָּתלּוי!”. ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשל ֵליָצנּוָתא ַּדֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶׁשִּמְצָוה 
לֹוַמר אֹוָתם )מגילה דף כה ע"ב, שו"ע יורה דעה סימן קמז סעיף ה(. ֲאָבל ָחׁשּוב ְמֹאד ִלְׁשֹמר 
ַעל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות, ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר, ִּכי ֵיׁש ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה 
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ְּתִמיִדית, ַוֲאִפּלּו ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמם ּוְכָבר ֹלא ִמְתַּפְּלִלים ּבֹו, אֹוְמִרים ֲחַז”ל )מגילה 
דף כח ע”א( ַעל ַהָּפסּוק “ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם” )ויקרא כו, לא( ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ׁשֹוֵמִמים 

ֵיׁש ָּבֶהם ְקֻדָּׁשה.



ְלָטאֵטא ֶאת ָהִרְצָּפה ִעת ַהָּזָקי

ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת.  ָּבֵּתי  ְמַכְּבִדים ֶאת  ָהיּו  ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות  ַּכָּמה 
ֶׁשִּנְקָרא ַרִּבי ַיֲעֹקב ַּבר ָיָקר, ֶאָחד ֵמַרּבֹוָתיו ֶׁשל ַרִׁש”י, הּוא ִנְפַטר ִּבְׁשַנת 1064 ְלִמְנָיָנם. 
ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים )סימן קכח( ְמֻסָּפר ָעָליו, ֶׁשַרִּבי ַיֲעֹקב ַּבר ָיָקר ָהָיה ְמַכֵּבד ִּבְזָקנֹו ִלְפֵני 
ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש. ָהָיה לֹו ָזָקן ָאֹרְך ְוהּוא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּזָקן ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ַמְטֲאֵטא, ְלָטאֵטא 
ַהְּקדֹוִׁשים,  ַּבְּמקֹומֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶּזה  ַמה  ֵהִבין  ִּכי הּוא  ָלָּמה?  ַהֹּקֶדׁש,  ֲארֹון  ִלְפֵני 

ַּבּתֹוָרה ְוִלְפֵני ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש.



ְקֻדַּׁשת ֵמירֹוי

ַלֶּקֶבר  ְלֵמירֹון  ַאַחת  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ֶׁשַרֵּבנּו  מּוָבא  ָלֶזה  ְּבֶהְקֵׁשר 
ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי, ְוֵיׁש ֵּתאּור ֶׁשּכֹוֵתב ָעָליו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהֶליר ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה 
ָהאֹור  ָהָהר  ֶׁשֵּמֹראׁש  ְמָלִכים,  ְּכבֹוד  ִסְפרֹו  ְּבסֹוף  ִּבְצַפת,  ַהִּדין  ֵּבית  ַאב  ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו 
ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ִהְזַּדְעַזע ְוָאַמר: “ֵאיְך ֲאִני ַהָּׁשָפל ֶאָּכֵנס ִלְמקֹום ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת!” ְוָיַרד ַעל 
ַאְרַּבע ֵמֹרב ַּפַחד, ְוָכָכה ָיַרד ֶאת ָּכל ָהָהר. ַהּיֹום ֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ְלֵמירֹון, עֹוִׂשים ַעל 
ָהֵאׁש ַּבִּמְתָחם ֶׁשל ַהֶּקֶבר, צֹוֲעִקים ֶאָחד ַלֵּׁשִני: “ָּתִביא ֶאת ַהִּׁשיְׁשִליק, ֶאת ַהַּקָּבּב, ְוַאל 
ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהָּכֵבד...” ִלְכבֹוד ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ֵהם ְמַנְפְנִפים ְוָׁשִרים “ַּבר יֹוָחאי 
ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך - ַּתֲהֹפְך ֶאת ַהְּסֵטייק...”, “ֵאיֹפה ַהִּבירֹות?” ֵהם ִמְסֵּכִנים ֶׁשֵהם ֹלא 
ְמִביִנים ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַהּנֹוָרָאה ִּבְמקֹום ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים. ֶזה ַמָּמׁש ְמקֹום ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַרֵחם ָעֵלינּו ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים ַּכָּמה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוָׁשה, ַּכָּמה 
ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוִמְדָרׁשֹות ְקדֹוִׁשים, ַּכָּמה ִקְבֵרי ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים, ִּכי ִאם ָהִיינּו יֹוְדִעים 

ָהִיינּו ַחִּיים ְּבַפַחד ְוֵאיָמה.



ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ְּבֵבית ְּכֶנֶסת 

ִסֵּפר ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ַהֵּבן ֶׁשל ‘ַּבָּבא ָסאִלי’ – ֶׁשַּפַעם ַאַחת הּוא 
ִהְתַלָּוה ָלַרב ַּבֶּדֶרְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּכל ַהֶּדֶרְך ֵהם ִּדְּברּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְלֶפַתח 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ִהְׁשַּתֵּתק, ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ֶנֶהְפכּו ְלָלָבן, הּוא ָּכַרע ֶּבֶרְך 
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ְוִנְכַנס ֻּכּלֹו ְּבַפַחד ְוֵאיָמה, ֹלא ִּדֵּבר ֲאִפּלּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֹלא ָזז ִמְּמקֹומֹו ָּכל ַהְּתִפָּלה. ֵיׁש 
ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּנְכָנִסים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמְתִחיִלים ְלַטֵּיל, ָיִמיָנה ְׂשֹמאָלה, ַמה ֵּיׁש ְלָך, ֵּתָרַגע! 
ָאסּור ְלַטֵּיל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְסָתם )מגילה דף כח ע"ב, שו"ע או"ח סימן קנא סעיף א(. ְלַאַחר 
ֶׁשִּסֵּים ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ֶאת ַהְּתִפָּלה, ָיָצא ְּבֶחְרַּדת ֹקֶדׁש ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָאז ְּכמֹו 
ִאיׁש ַהֵּנעֹור ִמְּׁשָנתֹו, ִהְתעֹוֵרר ְוִהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִעם ַּתְלִמידֹו. ַּכָּמה ֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים ְלַכֵּבד ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְוֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ַנִּגיַע ָחִליָלה ְלַמָּצב 
ֶׁשל “ַוָּתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם”. ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ָחִליָלה, ָהָאֶרץ ְיכֹוָלה ְלָהִקיא אֹותֹו, 
ִּבְמֻיָחד ִאם ֶזה ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֲעָריֹות )עיין אבות דרבי נתן פרק לט הלכה ד ובדברי הגר"א שם 

אות א(. 

ַּכָּמה ּכֹוֵאב ַהֵּלב ְּכֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ַאֵחינּו ַהּתֹוִעים רֹוְמִסים ְּבֶרֶגל ַּגֲאָוה ֶאת ְקֻדַּׁשת 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַהֻּטְמָאה ָּכל ַהְּזַמן רֹוָצה ִליֹנק ֵמַהְּקֻדָּׁשה )עיין אור החיים במדבר פרק יט פסוק 
ב( ְוָלֵכן ֵהם ָּכל ַהְּזַמן רֹוִצים ְלַחֵּלל ֶאת ַהֹּקֶדׁש ַּבְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים, “ָסִביב ְרָׁשִעים 
ִיְתַהָּלכּון” )תהילים יב, ט(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַרֵחם, יֹוִׁשיַע ְוָיֵגן. ְוַהָּכתּוב ַּבָּפָרָׁשה חֹוֵזר 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַעל ַהִּצּוּוי ִלְהיֹות ָקדֹוׁש, “ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים” )ויקרא יא, מד( “ְקֹדִׁשים 
ִּתְהיּו” )שם יט, ב(, ַמה ֶּזה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש? ַמְסִּביר ָהַרְמָּב”ן )ויקרא פרק יט פסוק ב(: “ְקֹדִׁשים 
ִּתְהיּו” - ְּפרּוִׁשים ִּתְהיּו. ַּכָּמה ֶׁשָאָדם יֹוֵתר ָּפרּוׁש ִמַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכָכה הּוא יֹוֵתר 

ָקדֹוׁש. 

ֵיׁש ְּדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ַּבְּקֻדָּׁשה, ַוֲאֵליֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִמְתַּכֵּון ֶׁשַּנִּגיַע, ֶאָחד ָהָיה 
ִעְנְיֵני  ַהְּפִריׁשּות ִמָּכל  ֶׁשִהִּגיַע ְלִׂשיא  ָעָליו ַהָּׁשלֹום,  ַרֵּבנּו  ּוִפְרְסמֹו ַהָּכתּוב הּוא ֹמֶׁשה 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֹּלא ָאַכל ְוָׁשָתה ַאְרָּבִעים יֹום )שמות לד, כח(, ּוָפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו )שבת דף פ 
ע"א(, ְוָלֵכן הּוא ִנְקָרא ִאיׁש ָהֱאֹלִקים, הּוא ְּכמֹו ַמְלָאְך, “ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִקים” 

)תהילים צ, א(, ֲאָבל ֶזה ַרק ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוֹלא ְלָכל ָאָדם. ְוָהְרָאָיה, ֶׁשֲאִפּלּו ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ָעָליו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ֵיׁש ְלָך ָאָדם ָּכֶזה ְוַאָּתה נֹוֵתן ּתֹוָרה ַעל 
ָיִדי?” )מנחות דף כט ע”ב(, ֹלא ָּפַרׁש ֵמִאְׁשּתֹו, ְוהּוא ָאַכל ְוָׁשָתה. ְוַקל ָוֹחֶמר ַלּדֹור ֶׁשָּלנּו 
ע”ב(,  קיב  דף  )שבת  ֲחַז”ל  ָאְמרּו  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ָּכֵאֶּלה,  ְּפִריָׁשה  סּוֵגי  ַעל  ְמַדְּבִרים  ֶׁשֹּלא 
ַּכֲחמֹוִרים,  ָאנּו  ָאָדם  ִּכְבֵני  ָהִראׁשֹוִנים  ִאם  ָאָדם,  ִּכְבֵני  ָאנּו  ְּכַמְלָאִכים  ִראׁשֹוִנים  ִאם 
ֹלא  ֶׁשָּלנּו  ְוַהַּתְפִקיד  ֲחמֹור...  ְוַהְרֵּבה  ָאָדם  ִמְּקָצת  ֻמְרֶּכֶבת  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ְוָהֱאנֹוִׁשּיּות 
ְוַהְּׁשִתָּיה, ְּבתֹוְך ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשְּלָך ִעם  ְלַסֵּלק ֶאת ַהֹחֶמר ְלַגְמֵרי, ֶאָּלא ְּבתֹוְך ָהֲאִכיָלה 

ִאְׁשְּתָך, ִּתְהֶיה ָקדֹוׁש, ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהֹּכל ְלִפי ַהֲהָלָכה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. 

“ָּברּוְך הּוא ֱאֹלֵקינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים” - ֵאֶצל ַהּנֹוְצִרים ַּכָּמה 
ֶׁשַאָּתה יֹוֵתר ָקדֹוׁש ָּכָכה ַאָּתה ָצִריְך ִלְפֹרׁש יֹוֵתר ֵמִאָּׁשה, ְוִלְהיֹות ָנִזיר אֹו ְנִזיָרה ְוֶזה 
ְוַהָּקדֹוׁש  ַהֻּמָּתר  ָּבֹאֶפן  ְוֵלָהנֹות  ְוִרְבָיה,  ִּפְרָיה  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ָהָרצֹון  ֶנֶגד 
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ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז”ל ַּבְּירּוַׁשְלִמי )קידושין פרק ד הלכה יב(, ָעִתיד ָאָדם ִלֵּתן 
ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָרֲאָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָאַכל. ְוָלֵכן ַהִּצּוּוי ֶׁשל "ְקֹדִׁשים ִּתְהיּו" – הּוא 
)הליכות השולחן ערוך החמישי סימן נח  ּוַבַּדְרָּגה ֶׁשּלֹו  ַּבֹּצֶרְך ֶׁשּלֹו  ָּבָרָמה ֶׁשּלֹו,  ֶאָחד  ְלָכל 

סעיף ט(.  



ֹלא אֹוֵהב ִלְהיֹות ֻמְגָּבל

ָהָאָדת ֹלא אֹוֵהב ִלְהיֹות ֻמְגָּבל, ֹלא ַּבַּבְנק ְוֹלא ַּבַחִּיים, ְוֶזה ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּנָׁשָמה ִהיא ֵחֶלק 
ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ּוֵבאֹלִקים ֹלא ַׁשָּיְך ַהְגָּבָלה, ְוָלֵכן ַהְּנָׁשָמה ָּתִמיד רֹוָצה ִלְפֹרץ ֶאת ִמְסְּגרֹות 
ְּתַקֵּבל  ַהְּנָׁשָמה  ָּכָכה  ֱאֹלִקִּיים  ְּדָבִרים  ַיֲעֶׂשה  יֹוֵתר  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֹכל  ַהַּגְׁשִמּיֹות.  ַהַהְגָּבָלה 

ֶאת ֶחְלָקּה. 

ָהיּו ִטְּפִׁשים ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות ֶׁשָעׂשּו ֶאת ַעְצָמם ֱאֹלִהים ְּכמֹו ַּפְרֹעה )מדרש רבה פרשת 
ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ֵמֱאֹלִקים  ֶׁשִּמְתַּבֵּקׁש  ֶׁשַהִּמיִנימּום  ֵהִבין  ְוהּוא  יד(,  סימן  ה  שמות פרשה 

ְלִהְתַּפּנֹות, ֹזאת אֹוֶמֶרת ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֻּמְגָּבלּות ֶׁשל ַהּגּוף ְּבִעְנְיֵני ַהְּפֹסֶלת. חּוץ ֵמַהֵּסֶבל 
קפא(  רמז  וארא  פרשת  תורה  שמעוני  )ילקוט  ֶׁשַהִּמְדָרׁש  ְוַהִּבְזיֹונֹות  ַהּיֹום,  ָּכל  ָעַבר  ֶׁשהּוא 
ְמַגֶּלה ֶׁשְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְכַנס ְלַפְרעֹה הּוא ִהְכִניס ִאּתֹו ֶאת ָּכל ָהֲאָריֹות ְוַהֻּדִּבים ֶׁשָהיּו 
ׁשֹוְמִרים ִמָּסִביב ָלַאְרמֹון, ּוַפְרֹעה ִנְבַהל ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ָקַפץ ַעל ַהִּכֵּסא ְוָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה, 
ְוָהיּו  ַעְכָּבִרים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  לֹו  ְוִנְזַּדְּמנּו  ַלֵּׁשרּוִתים  ָרץ  ְוהּוא  ִהְׁשַּתְחְרָרה...  ַהְּסִתיָמה 
ַצֲעָקתֹו  ֶׁשָּׁשְמעּו קֹול  ַעד  ּוָמָרה  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ְוָצַעק  ַצד מֹוָׁשבֹו  ְּבָכל  נֹוְׁשִכים אֹותֹו 
ְּגדֹוֵלי ַהַּמְלכּות, ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ֻּכָּלם ִהִּכירּו ְוָיְדעּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ֹלא ֱאֹלִהים. ַעד ַהּיֹום 
ֵיׁש ְׁשָבִטים ְּבַאְפִריָקה ֶׁשַּמֲחִׁשיִבים ֶאת ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּלֶהם, ֶאת ַהַּמְנִהיג ֶׁשָּלֶהם, ֶלֱאלֹוַּה. זֹו 
ִטְּפׁשּות ְּגדֹוָלה, ָהָאָדם ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֱאֹלִקים, הּוא ֹלא ָיכֹול ְלָהִסיר ֶאת ַהִּמְגָּבלֹות 
ַהִּמְגָּבלֹות ָהרּוָחִנּיֹות ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש  ַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשל ַהּגּוף, ֲאָבל הּוא ֵּכן ָיכֹול ְלָהִסיר ֶאת 
ּוְלִהְתַנֵהג ְּבִמּדֹות ֱאֹלִהּיֹות, ִלְהיֹות יֹוֵתר ָקדֹוׁש. ְוַעל ְיֵדי ַהְּקֻדָּׁשה ָהָאָדם יֹוֵתר ִנְדָּבק 

ְלבֹוְראֹו. 



ַמה הּוא ַחּנּוי...

ֲחַז”ל  ָׁשֲאלּו  ּוְכָבר  כב(,  יא,  )דברים  בֹו”  “ּוְלָדְבָקה  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוָמָצאנּו 
)כתובות דף קיא ע”ב, ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מט( ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלִהַּדֵּבק ַּבה’,’ ֲהֹלא הּוא 

ּוְבִמּדֹוֵתיֶהם.  ֲחָכִמים  ְּבַתְלִמיֵדי  ְלִהְתַּדֵּבק  ֶׁשָּצִריְך  ּוֵבֲארּו:  כד(?  ד,  )דברים  ֹאְכָלה  ֵאׁש 
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ְועֹוד ֵּפְרׁשּו )שבת דף קלג ע”ב(, ֶׁשַהֶּדֶרְך ְלִהַּדֵּבק ַּבה’ ִיְתָּבַרְך ִהיא, ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ִמּדֹוָתיו, 
ַמה הּוא ַחּנּון ַאף ַאָּתה ִּתְהֶיה ַחּנּון, ַמה הּוא ַרחּום ַאף ַאָּתה ִּתְהֶיה ַרחּום. ְוַגם ַהִּצּוּוי 
ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים הּוא ִּבְכַלל ֶזה, “ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני” )ויקרא יא, 
מד(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני רֹוֶצה ֶאְתֶכם ֶׁשַאֶּתם ִּתְהיּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְקרֹוִבים ִלי, 

ְוֵאיְך ִנְהֶיה ְקרֹוִבים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ִאם ֲאַנְחנּו ִנְתַנֵהג ְּבִמּדֹוָתיו. 

ֶאת אֹוָתּה ַהְנָהָגה ֱאֹלִקית ָרִאינּו ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ַּגם ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, 
ּוְנַסֵּפר:



ַהַּגָּנב ְּבֵבית ֶהָחֵפץ ַחִּיית

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן ֵמָראִדין ‘ֶהָחֵפץ ַחִּיים’, ֶׁשִּנְפַטר ִלְפֵני ָּפחֹות ִמֵּמָאה 
ָׁשָנה, ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ָּכל ָיָמיו ָהָיה ְמֻחָּבר ַלּתֹוָרה ְוָלֲעבֹוָדה. יֹום ֶאָחד ִנְכַנס לֹו ַּגָּנב 
ַהַּבְיָתה, ֵאיְך ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָרָאה אֹותֹו הּוא ָאַמר לֹו: “ֲאִני ַמְפִקיר ֶאת ַהֹּכל, ַאָּתה ָיכֹול 
ָלַקַחת ַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶצה”, ַהַּגָּנב ִהְתַּפֵּלא ַעל ַקָּבַלת ַהָּפִנים ַהּזֹו, ְוֶהָחֵפץ ַחִּיים ִהְסִּביר 
לֹו: “ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֶׁשַּתֲעֹבר ַעל “ֹלא ִּתְגֹנב” )שמות כ, יג(, ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִקיר ֶאת ַהֹּכל 
ֶׁשּתּוַכל ָלַקַחת ַמה ֶּׁשִּתְרֶצה!, ַוֲאִני ַּגם מֹוִדיַע ְלָך ֶאת ֶזה ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַאָּתה ִנְכָׁשל 
ֵהם  ַּגָּנב  ְּכֶׁשרֹוִאים  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ע”א(.  כג  דף  נזיר  )עיין  ַּבֲעֵבָרה” 
זֹוְרִקים ָעָליו ַנַעל, ֶאֶבן, ַצַּלַחת, קֹוְׁשִרים אֹותֹו ּוִמְתַקְּׁשִרים ַלִּמְׁשָטָרה. ֶהָחֵפץ ַחִּיים, 

חֹוֵׁשב ַאֶחֶרת, ֵאיְך ְלַהִּציל ֶאת ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ֵמִאּסּור ְּגֵנָבה... 



ַהַּתְלִמיד ָחָנת ֶׁשָּמַחל

ַהָּגאֹוי ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַעָּטר ‘ָהאֹור ַהַחִּיים’ ָהָיה עֹוֶׂשה ֲחֻלָּקה ֶׁשל ָּבָׂשר ְּבָכל 
ָׁשבּוַע ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ַמְחסֹור ְּבָבָׂשר, ְוָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָקָנה 
ָּבָׂשר  ֶׁשִחֵּפׂש  ֶאָחד  ָעִׁשיר  ָׁשם  ָהָיה  ֲעִנִּיים.  ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ְלַחֵּלק  ַהָּבָׂשר  ָּכל  ֶאת 
ְלַׁשָּבת, ּוְכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶׁשָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָקָנה ֶאת ַהֹּכל ְלַחֵּלק ַלֲעִנִּיים, הּוא ָּבא 
ֵאָליו ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמֹּכר לֹו ֲחִתיַכת ָּבָׂשר ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ָהאֹור ַהַחִּיים ֵסַרב ְּבִנימּוס, 
ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָהָיה ְמֹיָעד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעִנִּיים. ּתֹוְך ְּכֵדי ִּדּבּור ִהִּגיַע ַּתְלִמיד ָחָכם ָעִני 

ְוָהאֹור ַהַחִּיים ִּכֵּבד אֹותֹו ְּבֵנַתח ָּבָׂשר ְמֻׁשָּבח...

ְוָהאֹור  ֶהָעִני,  ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  ֶאת  ּוְלַגֵּדף  ְלַקֵּלל  ְוִהְתִחיל  ִמִּקְנָאה,  ִהְׁשַּתֵּגַע  ֶהָעִׁשיר 
ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּגַער ּבֹו ְוִנָּדה אֹותֹו ְּכִדין ַהְמַבֶּזה ַּתְלִמיד ָחָכם )שו"ע יורה דעה סימן שלד 

סעיף מג(.
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ֶהָעִׁשיר ִנְבַהל ֵמַהִּנּדּוי ּוִבֵּקׁש ֶׁשָהאֹור ַהַחִּיים ַיִּתיר לֹו ֶאת ַהִּנּדּוי, ָהאֹור ַהַחִּיים ָהַלְך 
ַהַחִּיים  ָלאֹור  ָאַמר  ֶהָעִני  ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  ָחָכם.  ַּתְלִמיד  ֵמאֹותֹו  ְסִליָחה  ְלַבֵּקׁש  ִאּתֹו 
ַהָּקדֹוׁש: “ֲאִני ָמַחְלִּתי לֹו ְּבאֹותֹו ֶרַגע! ֵאין ַמה ְּלַבֵּקׁש ְסִליָחה”. ָהאֹור ַהַחִּיים ִהְתַּפֵעל 
ַלְּׁשִכיָנה, ְוֹלא  ַצַער  ִמְצָטֵער ֵיׁש ַּגם  ִהְסִּביר: “ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוַהַּתְלִמיד ָחָכם  ֵמִעְנְוָתנּותֹו, 

ָרִציִתי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְצָטֵער ְּבַצֲעִרי, ָלֵכן ִמָּיד ָמַחְלִּתי לֹו...”.

ְמַבִּזית אֹותֹו, ַמְׁשִּפיִלים אֹותֹו ְוהּוא ִמָּיד סֹוֵלַח, ָלָּמה? ְּכֵדי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא 
ִיְצָטֵער. זֹו ַהְנָהָגה ֱאֹלִקית. 



ַרִּבי ַחִּיית ָפָלאִג’י ְוַהְנָהָגתֹו ַהֻּמְפָלָאה

ָהָיה ְמֻפְרָסם ַהָּדָבר ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג’י ַזַצ”ל ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ְמַבֶּזה אֹותֹו 
ְיִדיָעתֹו ָהָיה ֶנֱעָנׁש  ְּבָפָניו ֹלא ָהָיה קֹוֶרה לֹו ְּכלּום. ֲאָבל ִמי ֶׁשָהָיה ְמַבֶּזה אֹותֹו ְלֹלא 
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום! ָלָּמה? ִּכי ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי ַחִּיים ָפָלאִג’י יֹוֵדַע ִמִּבְזיֹונֹו, הּוא ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל 

אֹותֹו ָאָדם ֶׁשֹּלא ֵיָעֵנׁש. 

ַעל  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ַעל ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוָמם  ַרק  ְלִהְתַּפֵּלל ֹלא  ַלַּצִּדיִקים  ְמֻסֶּיֶמת  ַהְנָהָגה  ֵיׁש 
ְׁשלֹום ָהאֹוְיִבים ְוַהּׂשֹוְנִאים ֶׁשָּלֶהם.

ּוַמָּמׁש  ָּבא  ְוהּוא  ָחָלה,  ֶׁשּלֹו  ָהאֹוְיִבים  ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשֶאָחד  ַהַּצִּדיִקים  ַאַחד  ַעל  ְמַסְּפִרית 
ִהְתַּפֵּלל ּוָבָכה ֶׁשהּוא ַיְבִריא. ָּבא ֵאָליו ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ַאָּבא, ָלָמה ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל 
ָעָליו? ָמה ָחֵסר ְלָך ָצרֹות? ָּפׁשּוט ַאל ִּתְתַּפֵּלל ָעָליו, הּוא ְּכָבר ָימּות ְלַבד”. ָאַמר לֹו 
ָהַאָּבא: “ַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ְּכָבר ַמִּגיַע ִלי, ִּכי ִאם ֹלא ָהָיה ַמִּגיַע ִלי הּוא ֹלא ָהָיה ָּבא ְלַצֵער 
אֹוִתי, ְוִאם ְּכָבר ַמִּגיַע ִלי ַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ָאז ִאם הּוא ָימּות ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ַוֲאִני ְּכָבר 

ִהְתַרַּגְלִּתי ֵאָליו...”. 



ֵאיי ְּגבּול ַלִּמּדֹות ַהּטֹובֹות 

ּוְננֹל ֶׁשָהָאָדם ֹלא ַיְגִּביל ֶאת ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ָּכָכה הּוא יֹוֵתר ִיְהֶיה ּדֹוֶמה ֵלאֹלִקים. 
ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּגֹוְמִלים ֲחָסִדים, ַהְּׁשֵאָלה ַעד ֵאיֶזה ְּגבּול? ֲאָבל ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֵאין ְּגבּול, “ַהּגֹוֵמל ְלַחָּיִבים טֹובֹות”, ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ַמְגִּביל אֹוָתנּו ַּבֲחָסָדיו 
ֹלא ָהִיינּו ַמֲחִזיִקים ַמֲעָמד! “ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל” )תהילים ל, ח(, ּוֶבֱאֶמת ִלְפָעִמים 

רֹוִאים ַצִּדיִקים, ֶׁשִּנְדִמים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּבֲעִׂשַּית ֶחֶסד ְּבִלי ְּגבּול.
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ִלְרָוָחה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֲאָנִׁשים ָהיּו  ַעל ָהַרב ִמְּבִריְסק ְמַסְּפִרים, ֶׁשֵּביתֹו ָהָיה ָּפתּוַח 
רֹוְׁשִמים ַעל ִקירֹות ַהַּבִית ֶׁשּלֹו מֹוָדעֹות ְּכמֹו לּוַח מֹוָדעֹות, ָלָּמה? ִּכי ֶזה ַהַּבִית ִעם ֲהִכי 
ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים. ָהַרב ִמְּבִריְסק ָהָיה ַמִּגיַע ְּבַעְצמֹו ַאֲחֵרי יֹום ָאֹרְך ֶׁשל ָעָמל ַּבּתֹוָרה ָלנּוַח 
ְקָצת. ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא ָהָיה ַּבַּבִית ָמקֹום, ַהַּבִית ָמֵלא ַּבֲאָנִׁשים. ָמה הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה? 
הּוא ָהָיה מֹוִציא ֶאת ַהֶּדֶלת ֵמַהִּציִרים, ַמְׁשִּכיב ֶאת ַהֶּדֶלת ַעל ָהִרְצָּפה ְוָיֵׁשן ָעֶליָה. הּוא 

ֹלא ָחס ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשהּוא ָהַרב ְוַאב ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ָהִעיר. ַלֶחֶסד ֵאין ְּגבּולֹות. 

ְּכֶׁשַּפַעת ַאַחת ָׁשַאל אֹותֹו ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ַּבַּבִית ֶׁשֹּלא ִהִּכיר אֹותֹו: “ַּכָּמה ְזַמן ֶאְפָׁשר 
ְלִהָּׁשֵאר ֹּפה ַּבַּבִית ַהֶּזה?” ָאַמר לֹו ָהַרב: “ֲאִני ָּכאן ְּכָבר ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָאַמר 

ִלי ְּכלּום...”. 

ָּכל ָהֵעִצים ֶׁשָהיּו ְמִביִאים לֹו ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית, הּוא ָהָיה נֹוֵתן ַלֲעִנִּיים. ְּכֶׁשַהַּפְרָנִסים 
ָראּו ֶאת ֶזה ָאְמרּו לֹו: “ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים ְלָך ֵעִצים ְוֵאין ְלָך ְרׁשּות ָלֵתת אֹוָתם ַלֲעִנִּיים, ֶזה 
ְמֹיָעד ַאְך ְוַרק ְלִׁשּמּוְׁשָך ָהִאיִׁשי”, ַלָּמֳחָרת ֵהם ָּבאּו ְורֹוִאים ֶׁשַהַּבִית ַקר, ֵהם ִהְתַּפְּלאּו 
ְוָהַרב ָאַמר ָלֶהם: “ִאם ֵאין ֵעִצים ָלֲעִנִּיים ַּגם ִלי ֹלא ִיְהֶיה, ִאם ַקר ָלֲעִנִּיים ַּגם ִלי ִיְהֶיה 

ַקר!



ְצחֹוִקית ִעת ַהָּפִריץ

ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמָּמאַתִים ָׁשָנה ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי”ם ַרִּבי ֹמֶׁשה ֵלייּב ִמַּסאסֹוב 
ַזַצ”ל, הּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים. ָהְיָתה לֹו ֶּדֶרְך ְמֻיֶחֶדת ְלַהְצִחיק 
ּוְלַׁשֲעֵׁשַע ֶאת ַהָּפִריִצים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ָהָיה ַמְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ְלהֹוִציא ְיהּוִדים 
ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים.  הּוא ָהָיה ַמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו, ּוַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות 

ְּבָעָיִתִּיים, ְּכֵדי ְלַהִּציל ְנָפׁשֹות ְיהּוִדּיֹות. 

ַּפַעת ַאַחת ָהָיה ָּפִריץ ַאְכָזר, ֶׁשָּקַׁשר ִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית ַלִּכְרָּכָרה ֶׁשּלֹו ְוָגַרר אֹוָתם ְּבָכל 
ָהִעיר. ָהַרב ִהְזָּדֵרז, ִׁשָּנה ֶאת ְלבּוׁשֹו ְּכמֹו ֵאיֶזה ָּפִריץ ָעִׁשיר, ְוָעַצר ֶאת ַהִּכְרָּכָרה. הּוא 
ְוָנַתן ָלֶהם ַמָּתנֹות.  ְוִהְתִחיל ְלַהְצִחיק ֶאת ִמְׁשַּפַחת ַהָּפִריץ ֶׁשָהיּו ָׁשם,  ָעָלה ַלִּכְרָּכָרה 
הּוא ָלַקח ְוִלֵּטף ֶאת ַהֶּיֶלד ַהּגֹוי ַהָּקָטן ֶׁשל ַהָּפִריץ, ִחֵּבק ְוִנֵּׁשק אֹותֹו, ְּכֵדי ִלְמֹצא ֵחן 

ְּבֵעיֵני ַההֹוִרים ֶׁשּלֹו. 

ּוֵביְנַתִית ֵמָאחֹוָרה, ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּיהּוִדית ִנְגֶרֶרת ְוִנְפַצַעת ְוֵהם צֹוֲעִקים ּובֹוִכים. 

ַרִּבי ֹמֶׁשה ָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ִמְתַּפֵּלא ְלֵפֶׁשר ַהְּצָעקֹות, ְוַהָּפִריץ ָאַמר לֹו: “ֵהם ַחָּיִבים 
ִלי ֶּכֶסף, ְוֶזה ָהֹעֶנׁש ֶׁשָּלֶהם”. ַרִּבי ֹמֶׁשה ָאַמר לֹו: “ַקח ַמָּתָנה ְמֻיֶחֶדת ּוְתַׁשְחֵרר אֹוָתם, 

ִנְמַאס ִלי ִלְׁשֹמַע אֹוָתם צֹוֲעִקים, ֵהם ַמְפִריִעים ָלנּו ִלְצֹחק”, ְוָכְך ָהָיה...
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ָּבֶעֶרב הּוא ָחַזר ֶאל ֵּבית ִמְדָרׁשֹו, ְוִנַּגׁש ָלַעּמּוד ְלִהְתַּפֵּלל ְוָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ֵאֶליָך ִעם ֶּפה ֶׁשִּלְפֵני ֶרַגע ִנֵּׁשק ֶאת ַהּגֹוי, 
ְוִדֵּבר ִּדְבֵרי ְׁשטּות ּוְצחֹוק ִעם ַהָּפִריָצה, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ַעל ָיד ֶׁשִּלְפֵני ֶרַגע 

ִלְּטָפה ּגֹוי, ֲאָבל ֶאת ָּכל ֶזה ָעִׂשיִתי ְלַמַען ָּבֶניָך!!!”.

ֶזה ֵחֶלק ֵמַהִּצּוּוי ֶׁשל ְלִהַּדּמֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבֵחן, ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ְיִהי ָרצֹון 
ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְקדֹוִׁשים ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ַהּבֹוֵרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ֱאֹמר 
ְלנּו ְוֵנְלָנה ְּבאֹור ה’

ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה

ַהְּמנֹוָרה:  ַהְדָלַקת  ַעל  ַהִּצּוּוי  ַּגם  ֵּביֵניֶהם  ְוִצּוּוִיים,  ִמְצֹות  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ֱאֹמר  ְּבָפָרַׁשת 
“ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור 
ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד. ִמחּוץ ְלָפֹרֶכת ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעד ֹּבֶקר 
ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם. ַעל ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה ַיֲעֹרְך ֶאת ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ה’ 
ַזִית ָּכִתית ַלָּמאֹור, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּנר  ָּתִמיד” )ויקרא כד, א - ד(. ַהִּצּוּוי ָהִראׁשֹון ָלַקַחת ֶׁשֶמן 
ֹּבֶקר  ַעד  ֵמֶעֶרב  ּוְזַמָּנּה,  ָהֵעדּות,  ְלָפֹרֶכת  ִמחּוץ  ִּתְהֶיה  ַהַהְדָלָקה  ָּתִמיד.  ָּדלּוק  ִיְהֶיה 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד. 

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ָמה ַהַּׁשָּיכּות ֶׁשל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ַאֲחֵרי ַהִּצּוּוי ַעל ְׁשִמיַרת ַהַחִּגים 
ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות, ֻסּכֹות )ויקרא פרק כג(? ַמה ַּגם ֶׁשְּכָבר ִנְכְּתבּו ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה )שמות כז, כ( 

ּוְבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך )במדבר ח, ב(, ַהִּצּוּוִיים ַעל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְוֹאֶפן ֲעִׂשָּיָתּה. 

ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו ׁשֹוֵאל ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )ויקרא פרק כד פסוק ב( ִּבְלׁשֹונֹו ַהָּזָהב: 
ֶנֶאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ַּגם  ּוַמה  ֶזה?  ְּבָמקֹום  ְוַהְדָלָקתֹו,  ֶׁשֶמן  ִמְצַות  ִעְנַין  ָמה  ָלַדַעת  ָצִריְך 

ַהְּדָבִרים! 



ְוִני ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך?

ַהְדָלַקת  ֶׁשל  ַהִּצּוּוי  ַעל  )שבת דף קב ע”ב(  ֲחַז”ל  ָאְמרּו  ֶׁשְּכָבר  ַהַחִּיים,  ָהאֹור  ּוְמָבֵאר 
ַהְּמנֹוָרה, ְוִכי ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך? ַוֲהֹלא ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 
ֹלא ָהְלכּו ֶאָּלא ְלאֹורֹו! ֶאָּלא ֵעדּות ְלָבֵאי עֹוָלם ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהֵּנר 

ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ּדֹוֵלק ְּבֶדֶרְך ֵנס. 

ֶּדֶרְך ַאַּגב, ַהּתֹוָספֹות )בשבת דף כב ע"ב דיבור המתחיל וכי( ּכֹוְתִבים, ֶׁשֹּלא ָהיּו הֹוְלִכים 
ָׁשם ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ֶאָּלא ְלאֹור ַהְּׁשִכיָנה! ָמה ַהַּכָּוָנה? ַהְּׁשִכיָנה ֶזה ָּדָבר רּוָחִני, ִאם ַאָּתה 
הֹוֵלְך ְלִפי ָהאֹור ֶׁשָּלּה ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֵאין ַמֶּׁשהּו ֻמְגָּבל, ְוָלֵכן ָהיּו רֹוִאים ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא, ָהיּו 
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ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶּדֶרְך ֲעָצִמים, ָהָיה ִמְסַּתֵּכל ְּבָטִפיַח – ְּכִלי ָסגּור, ְורֹוֶאה ּבֹו ְויֹוֵדַע ָמה 
ְּבתֹוכֹו. ְּבָחִבית, ְויֹוֵדַע ָמה ְּבתֹוָכּה. ֵיׁש ּכֹוס ַמְׁשֶקה ְוהּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֵּיׁש ִּבְפִנים, קֹוָלה 

אֹו ַמִים, הּוא ִמְסַּתֵּכל ִמַּבחּוץ ְורֹוֶאה ַמה ֵּיׁש ָׁשם. 

ָׁשַאל ֶאָחד: ִאם ָּכָכה ָאז ַּגם ָהָיה ָּכְך ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְצִניעּות, ָּכל ֶאָחד ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹות 
ֶאת ֲחֵברֹו ָּבֹאֶהל, ָמה ַהְּתׁשּוָבה? ַהְּׁשִכיָנה ַמְרָאה ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים. ֵאין ַמה ַּלְחשֹׁׁש, ֶזה 

ֹלא ֶטֶלִויְזָיה. ֶזה אֹור ָקדֹוׁש ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֵאין לֹו ַהְגָּבָלה. 



ִמְצַות ֻסָּכה

ֹּפה ׁשּוב  ִנְׁשְנָתה  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשִּמְצַות  ֶׁשַהִּסָּבה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְואֹוֵמר  ּוַמְמִׁשיְך 
ָסמּוְך ְלִמְצַות ֻסָּכה "ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ויקרא כג, מג(, ִמֵּכיָון ֶׁשְּכֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַּבִּמְדָּבר ֹלא ָהְלכּו ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ִמֵּכיָון ֶׁשַעְנֵני ַהָּכבֹוד ָהיּו ַמִּקיִפים 
אֹוָתם ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים )עיין בתרגום שם, ובסוכה דף יא ע"ב(, ּוַמה ֶּׁשָהָיה ֵמִאיר ָלֶהם ָהָיה אֹור 
ה’ – ָהאֹור ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה. ְוֶזה ַהֶהְקֵׁשר ַלְּמנֹוָרה, ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצִריְך 
ֶאת ָהאֹור ֶׁשְּלָך, ֶׁשֲהֵרי הּוא ֵהִאיר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְּבאֹורֹו ַהְמֻיָחד, 
ֶאָּלא ָּכל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ִהיא ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵעדּות ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל.



יֹות ָהַעְצָמאּות ַחג אֹו ֵאֶבל?

לֹו  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש  ָהַעְצָמאּות,  יֹום  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַהּיֹות 
ֵאֶבל  לֹו  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָּכֵאֶּלה  ְוֵיׁש  ַחג.  ְּבִבְגֵדי  ִמְתַלְּבִׁשים  חֹוְגִגים,  ְוֵהם  ָהַעְצָמאּות  ַחג 
ּוְׁשֵניֶהם  ג(.  ד,  )אסתר  ָלַרִּבים"  ֻיַּצע  ָוֵאֶפר  "ַׂשק  ֵאֶבל,  ִּבְגֵדי  לֹוְבִׁשים  ְוֵהם  ָהַעְצָמאּות 
צֹוְדִקים ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת, ֵיׁש ָלנּו ִלְׂשֹמַח ְוֵיׁש ָלנּו ְלִהְצָטֵער, ַהִּׂשְמָחה – ַעל ֶׁשָּזִכינּו ָלׁשּוב 
ֶאל ַאְדַמת ֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוָׁשה. ְוַהַּצַער ַעל ַהֻחְרָּבן ֶׁשל ַהִּצּיֹונּות ֶׁשֵהִקיָמה 

ֶאת ַהְּמִדיָנה ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְהיֹות ְּכָכל ַהּגֹוִים. 

 ְלַצֲעֵרנּו, ַהְּקבּוָצה ַהִּצּיֹוִנית ַהִחּלֹוִנית ָהִראׁשֹוָנה ֵהִסיָרה ֶאת ֵׁשם ה’ ְּביֹוְדִעים ֵמַהֵּׁשם 
ֶׁשָּלּה. ֵהם ָקְראּו ְלַעְצָמם 'ְּתנּוַעת ִּביל”ּו’. ֶזה ָהָיה ִאְרּגּון ְצִעיִרים ִצּיֹוִני ְיהּוִדי, ֶׁשהּוַקם 
ְּבא’ ִּבְׁשָבט תרמ"ב )21,01,1882( ְּבַחְרקֹוב ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה. ֵהם ָקְראּו ְלַעְצָמם 'ַהִּבילּוִיים’ 
ְו’ֵנְלָכה” - ֶזה ָּפסּוק  ַי’ֲעֹקב ְל’כּו  ַעל ֵׁשם ְּתנּוָעָתם 'ִּביל”ּו’ ֶׁשֶּזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ֵּב’ית 
ִּביַׁשְעָיה )ב, ה(. ֵהם ָהיּו ִחּלֹוִנים ְּגמּוִרים, ְוֹלא ָׁשְמרּו ְּכלּום, ֵהם ִנּסּו ְלַיֵּׁשב ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוֹלא ִהְצִליחּו ְוֶחְלָקם ַהָּגדֹול ָחַזר ְלרּוְסָיה. ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהַרב ִמְּבִריְסק ָאַמר ֲעֵליֶהם: ֲחָבל 
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ֶׁשֵהם ִהְׁשִמיטּו ֶאת סֹוף ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה ָהאֹוֵמר "ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה’”, ִאם ֵהם ָהיּו 
לֹוְקִחים ַּגם ֶאת סֹוף ַהָּפסּוק ֵהם ָהיּו ַמְצִליִחים. ֵהם ִסְּלקּו ֶאת אֹור ה’ ְוִקְּבלּו ֹחֶׁשְך ַעל 

ָהֹראׁש - ֹלא ִהְצִליחּו. 



ִסּלּוק אֹור ה’

ֶאת  ָהיּו לֹוְקִחים  ִסְּלקּו ֶאת אֹור ה’,  ֵהם  ַהְּמִדיָנה,  ַּבֲהָקַמת  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ֶזה  ְלַצֲעֵרנּו 
ַהְיָלִדים ַהְּצִעיִרים ֶׁשל ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ְלִקּבּוץ ַהּׁשֹוֵמר ַהָּצִעיר, ּוַמְכִניִסים ָלֶהם ְּבֹכַח 
ְּפִריצּות, ְטֵרפֹות, ִטֹּנֶפת, ִחּלּוֵלי ַׁשָּבת, ָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר. ַהֹּכל ְּכֵדי ְלַסֵּלק ֶאת ֵׁשם ה’. 
“ֵּבית ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה” - ֲאָבל ֹלא ְּבאֹור ה’ ֶאָּלא ְּבאֹור ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְּבאֹור ַהּגֹוִים. 
ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות ְוָצרֹות ְוַעד ַהּיֹום ֹלא ְמַקְּבִלים ַהְרֵּבה ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל חֹוֵזר ְלַאְדָמתֹו. ְוִאּלּו ַרק ָהיּו הֹוְלִכים ְּבאֹור ה’ ֹלא ָהיּו 
ַהְפָרעֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה. ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ְּבאֹור ה’ ֵאין ֲחִסימֹות, ַהֹּכל ֵמִאיר, ַאָּתה ִמְסַּתֵּכל 
ִּבְפִנים! ֲאָבל ִאם ַאָּתה הֹוֵלְך ְּכמֹו ַהּגֹוִים ַאָּתה הֹוֵלְך  ְויֹוֵדַע ְּכָבר ַמה ֵּיׁש  ַעל ֶהָחִבית 

ַּבֹחֶׁשְך, “ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל” )תהילים קז, י(. 

ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ְּבֶהְפֵקרּות ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה’ מֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם: “ַוָּתֹבאּו 
יב(,  יא,  )ישעיה  ֲחֵצָרי”  ְרֹמס  ִמֶּיְדֶכם  ֹזאת  ִבֵּקׁש  “ִמי  ז(,  )ירמיה ב,  ַאְרִצי”  ֶאת  ַוְּתַטְּמאּו 
ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִלְחיֹות ְּכמֹו ַהּגֹוִים?  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ִּבְׁשִביל ָמה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵאל 
ֱהִייֶתם ְיכֹוִלים ְלִהָּׁשֵאר ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ְוֹלא ְלִהָּכֵנס ְלַפְלֵטִרין ֶׁשל ֶמֶלְך, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַמְקִּפיד ָׁשם יֹוֵתר ַעל ְׁשִמיַרת ַהִּמְצֹות )פלא יועץ ערך ארץ ישראל, ובספר משכיל לאסף 

לידידי הרב אסף בן משה שליט”א חלק ד פרשת מסעי עמוד שצג(. 



”ה’ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי”

ִיְהיּו “ְּבאֹור ה’”, ִעם אֹור  ִעְנָיָניו  ְוָכל  ִלְזֹּכר ָּתִמיד ֶׁשַהֲהִליָכה ֶׁשּלֹו  ָצִריְך  ָּכל ָאָדם 
ַהְּׁשִכיָנה, ּוְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַסֵּלק ֶאת אֹור ה’, ּוְכמֹו ֶׁשַּמְזִהיר ַהָּכתּוב "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש 
ועיין באבות דרבי נתן פרק לח,  )דברים כג, טו  ֵמַאֲחֶריָך"  ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  ְוֹלא 
ֻמָּקף  ֵמַהְּבָעיֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו, הּוא  ָלֵצאת  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ָאָדם ֹלא  ִלְפָעִמים  ובסוטה דף ג ע"ב(. 

ִּבְבָעיֹות "ְסָבבּוִני ִכְדבֹוִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים" – "ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְרִׁשיַע" )שמואל א, 
יד, מז(, הּוא קֹוֵרא ָלֶזה ֹחֶסר ַמָּזל, ֲאָבל ֶזה ֹלא ֹחֶסר ַמָּזל, ֶזה ֹחֶסר אֹור ה'. ִאם ֵיׁש אֹור 

ה' ָּכל ַהְּבָעיֹות ִמְסַּתְּלקֹות, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום "ה' אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי 
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ִאיָרא, ה' ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד" )תהילים כז, א(.



אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה

ְּכֹכל  ע"ב(,  טז  דף  )מגילה  ּתֹוָרה  זֹו  אֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ה'?  ְלאֹור  ִיְזֶּכה  ָאָדם  ֶּבֱאֶמת  ֵאיְך 
ְּכֹכל  )כתובות קיא ע"ב(,  ְמַחֵּיהּו  ַּבּתֹוָרה אֹור ּתֹוָרה  ְוַיֲעסֹק  ִיְלַמד ּתֹוָרה  יֹוֵתר  ֶׁשָהָאָדם 
ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר מֹוִסיף ַּבּתֹוָרה הּוא יֹוֵתר זֹוֶכה ְלאֹור ה’, ְוִאם הּוא ְמַסֵּלק ֵמַעְצמֹו אֹור 

ּתֹוָרה, הּוא ִמָּיד ֻמָּקף ִּבְבָעיֹות, ִּכי ֵיׁש ַעל ָהָאָדם ֶאת ַהְּׁשִליָטה ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים. 

ַהְּגָמָרא )כתובות דף קיא ע”ב( ּכֹוֶתֶבת ָּדָבר ַמְבִהיל, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד 
ִּבְתִחַּית  ָיקּום  ַלּתֹוָרה הּוא ֹלא  ָקׁשּור  ֶׁשֹּלא  ִמי  ָּכל  ַהֵּמִתים!  ִּבְתִחַּית  ָיקּום  ּתֹוָרה ֹלא 
ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  נֹוַח  ֹלא  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָעִׂשיָת...  ִמְצֹות  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ַהֵּמִתים 
הּוא ֶׁשַּתִּגיד ָּכָכה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָאָדם ֶׁשָּׁשַמר ִמְצֹות ָּכל ַהַחִּיים ֲאָבל ּתֹוָרה הּוא ֹלא 
ָלַמד, ֹלא ָהיּו ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה  ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשּלֹו, ֹלא ָיקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר: ִמְקָרא ֲאִני ּדֹוֵרׁש, ֲאִני ֹלא ַמְמִציא ִחּדּוִׁשים ֵמַעְצִמי, ַהָּפסּוק אֹוֵמר: “ִיְחיּו ֵמֶתיָך 
ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל” )ישעיה 
כו, יט(, ַמה ֶּזה “ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך”?, ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור ּתֹוָרה ַטל ְּתִחָּיה ְמַחֵּיהּו, ּוִמי 

ֶׁשֹּלא ֹלא. ַרִּבי יֹוָחָנן ִקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאָבל ִהְצַטֵער ְמֹאד ֶׁשְּלִפי ֶזה ֹרב ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּפסּוק אֹוֵמר  ַּתָּקָנה,  ָלֶהם  ָמָצאִתי  ֶאְלָעָזר:  ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ַהֵּמִתים.  ִּבְתִחַּית  ָיקּום  ֹלא 
ְלִהַּדֵּבק  ֶאְפָׁשר  ְוִכי  ד(,  ד,  )דברים  ַהּיֹום"  ֻּכְּלֶכם  ַחִּיים  ֱאֹלֵקיֶכם  ַּבה'  ַהְּדֵבִקים  "ְוַאֶּתם 
ַּבְּׁשִכיָנה? ַוֲהֵרי ְּכִתיב "ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא" )דברים ד, כד(? ֶאָּלא ָּכל ַהַּמִּׂשיא 
ְּפַרְקַמְטָיא ִעם ַהּתֹוָרה, אֹוֵמר  ְוָהעֹוֶׂשה  ְלַתְלִמיד ָחָכם ֵיׁש לֹו ֶקֶׁשר ִעם ַהּתֹוָרה,  ִּבּתֹו 
ְלַתְלִמיד ָחָכם ַאָּתה ִּתְלַמד ֲאִני ֶאְסַחר ַוֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ֲאחּוִזים, ֶזה ִנְקָרא 'ֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר 
ּוְזבּולּון’. ֲאָבל ֶׁשִּיְהֶיה ֶהְסֵּכם ֲאִמִּתי, ֹלא ַרק ֵאיֶזה ֵמָאה ּדֹוָלר ְּבֹחֶדׁש ְוהּוא קֹוֵרא ָלֶזה 
'ֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון’. ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון. ָרִאיִתי ַּבֵּסֶפר ֶהָחָדׁש ֶׁשל ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן 
ַמה  ּוְזבּולּון  ִיָּׂששָכר  ַהֶהְסֵּכם  ַעל  ּכֹוֵתב  הּוא  ָׁשם  ַמִים"  ַלֲאַגם  ִמְדָּבר  "ָיֵׂשם  ֶׁשִּנְקָרא 
ֶׁשְּבֻׁשָּתפּות  ּכֹוֵתב,  לז אות ד(  יורה דעה חלק ד סימן  )שו"ת אגרות משה  ַפייְנְׁשֵטיין  ֶּׁשָהַרב 
ֹלא  ֶזה  ָקָטן  ְסכּום  ֶׁשּנֹוֵתן  ְוָאָדם  ַּדְוָקא.  ְּבָׁשֶוה  ָׁשֶוה  ַלֲחֹלק  ְצִריִכים  ּוְזבּולּון  ִיָּׂששָכר 
ֶנְחָׁשב לֹו ְּכֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון. ָאָדם נֹוֵתן ֵמָאה ּדֹוָלר ְלֹחֶדׁש  ְורֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבַגן 
ֵעֶדן, ִעם אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשּלֹוֵמד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות ִּביָמָמה. ִיְצֲחקּו ָעָליו ַּבָּׁשַמִים... 
ֲאָבל ָאָדם ֶׁשהּוא ְרִציִני ְוהּוא ֶּבֱאֶמת נֹוֵתן ְותֹוֵמְך ִלְבֵני ּתֹוָרה, זֹו ַהַּתָּקָנה ֶׁשּלֹו ֶׁשָּיקּום 

ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים.
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ֹלא ָצִריְך טֹובֹות

ַּתְלִמיֵדי  ְמַהֶּנה  הּוא  ִאם  ַהֵּמִתים  ִּבְתִחַּית  ָלקּום  ִלְזּכֹות  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ֶאְפָׁשרּות  עֹוד 
ֲחָכִמים ִמְּנָכָסיו, ַמה ֶּזה ְמַהֶּנה? ֵיׁש ִלְפָעִמים ֶאָחד ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִּבְרִצינּות, הּוא ּבֹוֵטַח 
ִּביׁשּוַעת ה’ ֶׁשַּיְזִמין לֹו ַּפְרָנָסתֹו. ְוֵיׁש ְלָך ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים ְוַאָּתה נֹוֵתן לֹו ֶאת אֹוָתּה ַמָּתָנה 
מּוֶעֶטת, ַאָּתה ְמַבֵּיׁש אֹותֹו, הּוא ֹלא ְמַקֵּבץ ְנָדבֹות, ָעִדיף ֶׁשֹּלא ִּתֵּתן לֹו, ָּתִׂשים ְּבֻקַּפת 

ְצָדָקה. ֶזה ֹלא ִנְקָרא ְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶזה ְמַעֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. 

ָרִאיִתי ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ֶׁשָעָׂשה ֵאיֶזה טֹוָבה ְוֵהִביא ֶּבֶגד ְלִתינֹוק ְלֵאיזֹו ִמְׁשָּפָחה ִנְזֶקֶקת, 
ְוַיִּגידּו  ֶׁשִּיְתַקְּׁשרּו  ְמַבֵּקׁש  ְועֹוד  ְּגרּוִׁשים,  ְּבַכָּמה  ַהִּפְׁשְּפִׁשים  ְּבׁשּוק  ֶזה  ֶאת  ָקָנה  הּוא 
ּתֹוָדה, ִויַצְּלמּו ֶאת ַהִּתינֹוק ְוִיְׁשְלחּו ֶאת ַהְּתמּונֹות, “ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי” – ֲאָנִׁשים 

אֹוְמִרים ַאל ָּתִביא ְוַאל ִּתֵּתן, ְוַאל ְּתַׁשֵּגַע אֹוָתנּו. 

ְּבצֹום,  לֹוֵמד  ֶׁשהּוא  יֹום  ַעל  ֶׁשֶקל   100 ְלַאְבֵרְך  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֲאָנִׁשים  ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש  אֹו 
ְוהּוא? ֵאיְך הּוא  ִלְנׁשֹם.  ְּבִלי  ַּגם  ְוַהַּמֲחִמיִרים  ָלֶלֶכת ַלֵּׁשרּוִתים,  ְּבִלי  ְּבַתֲעִנית ִּדּבּור, 
ִמְתָּפֵאר, ַהּיֹום ָהָיה ִלי ֶאֶלף ֶׁשֶקל ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ְלַאְבֵרִכים, ָקַרְעִּתי אֹוָתם. ֶזה ִנְקָרא 
ְמַהֶּנה ַאְבֵרִכים? ֶזה ְמַעֶּנה ַאְבֵרִכים. ַיִּגיַע ְלַגן ֵעֶדן ַיִּגידּו לֹו: ָהלֹו, ֹּפה ֵּתֵׁשב ַּגם ְּבִלי 
ִלְנׁשֹם, ְּבִלי ָלזּוז ּוְבצֹום. ֵיׁש ַמֲאִפּיֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ָלֶהם ַהְרֵּבה עּוִגּיֹות ְוֵהם ּתֹוְרִמים ֶאת 
ֶזה ְלכֹוְלִלים. ְוֶזה ָיֶפה ְמֹאד ֲאָבל ָמה ַהְּבָעָיה? ֶׁשֵהם ֹלא ְמִביִאים ֶאת ֶזה ְּבאֹותֹו יֹום. 
ָלָּמה? ִּכי ֵהם חֹוְׁשִׁשים ֶׁשִאם ֵהם ָיִביאּו ֶאת ֶזה ְּבאֹותֹו יֹום ַאף ֶאָחד ֹלא ִיְקֶנה ֵמֶהם, 
ְוֻכָּלם ֵיְלכּו ְּבסֹוף ַהּיֹום ַלּכֹוֵלל ֶלֱאֹכל ָׁשם, ָאז ֵהם ְמַחִּכים ַּכָּמה ָיִמים ַעד ֶׁשֶּזה ִמְתַיֵּבׁש 
ְוָאז ׁשֹוְלִחים ֶאת ֶזה ְלֵאיֶזה ּכֹוֵלל. ָהַאְבֵרִכים ִמְסֵּכִנים ֹלא יֹוְדִעים, ֵחֶלק אֹוְכִלים, ֵחֶלק 
ָּבטּוַח  ָאָדם  ְוַהֶּבן  קֹוְדמֹות...  ִמְּפָעִמים  ה’  ָּברּוְך  ֲחִסיִנים  ְוֵחֶלק  ֶּבֶטן,  ְּכֵאב  ְמַקְּבִלים 
ֶׁשָעָׂשה ֹּפה ִמְצָוה ְועֹוד מֹוִריד ֶאת ֶזה ֵמַהַּמַעְׂשרֹות, ֶזה ֹלא ִנְקָרא ְמַהֶּנה ַּתְלִמיד ָחָכם 
ַהַּגב  ַעל  ֶזה  ִּבְגָללֹו  ַּבֵּׁשרּוִתים  ְּכֶׁשֵהם  ֶזה  ַאֲחֵרי  ַהִּבּטּול ּתֹוָרה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה  ִמְּנָכָסיו. 
ֶׁשּלֹו. ִאם הּוא סֹוֵמְך ַעל ֶזה ֶׁשהּוא ָיקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ְּכַדאי לֹו ְלַפֵחד, זֹו “ִמְׁשֶעֶנת 

ָקֶנה ָרצּוץ” )ישעיה לו, ו(. 



סֹוֵחר ַהַּסִּמית ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה

ּוֶבֱאֶמת ָהָעְצָמה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ִהיא ְלַסֵּלק ּוְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ֵמַהֹחֶׁשְך ַהּנֹוָרא ֶׁשהּוא 
ָהַרב ְראּוֵבן  ִלְקֹרא ִסּפּוִרים ֶׁשל חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה.  ָהִייִתי אֹוֵהב  ְּבַיְלדּוִתי  ִנְמָצא ּבֹו. 
ֶאְלַּבז ֶׁשִּיְחֶיה, ֹראׁש ְיִׁשיַבת אֹור ַהַחִּיים, הֹוִציא ִמַּטַעם ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ִסְדָרה ֶׁשל ְסָפִרים 
ֶׁשִּנְקָרִאים ‘ַהָּמאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה’. ָּכל ַהְּזַמן ָהִייִתי קֹוֵרא ֶאת ַהְּסָפִרים ָהֵאֶּלה, ַאָּתה רֹוֶאה 
ָאָדם ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי, ַּפַעם ִעם קּוקּו ַוֲעִגיִלים, ַהּיֹום ִעם ָזָקן ָאֹרְך. ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָּקָראִתי ָׁשם 
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ַעל ֶאָחד ֶׁשֶּבָעָבר ֶׁשּלֹו ָהָיה 21 ָׁשָנה סֹוֵחר ַסִּמים ִלְפֵני ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַגם ַּכּמּוָבן ָהָיה 
ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבאֹוָתם "ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" )שמות ל, לד(. הּוא ָהַלְך ִלְמכֹון ְּגִמיָלה, 
ַהַחִּיים,  ֶאְלַּבז ִעם ַסם  ָהַרב  ֶׁשִהִּגיַע  ִמֶּזה, ַעד  ָלֵצאת  ִהְצִליַח  ְוֹלא  ַהֹּכל.   ַּבֶּכֶלא,  ָהָיה 
ָהַפְך לֹו ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַהֹּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה הֹוִציא אֹותֹו ִמַּסם ַהָּמֶות ְלַסם ַהַחִּיים זֹו ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ָמָצא  ַאְבֵרְך!  ִנְהָיה  ִמְליֹוִנים  ֶׁשְּמַגְלֵּגל  ַסִּמים  ִמּסֹוֵחר  ע"ב(.  עב  דף  )יומא  ַהְּקדֹוָׁשה 

ַהְּתרּוָפה ַהְיִחיָדה ְלַהֹּכל.



ִלּמּוד ְּגָמָרא ְּבֵסִמיָנִרית ִחּלֹוִנִּיית

ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי   ֶׁשַּקֶּיֶמת.  ַּתֲאָוה  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַלּתֹוָרה,  ֻמְפָלא  ֹּכַח  ֵיׁש 
ִׁשְמׁשֹון ָּדִוד ִּפיְנקּוס ַזַצ”ל, ֶׁשִאם ָהָיה ֻמָּתר הּוא ָהָיה מּוָכן ְלִהָּׁשַבע ַעל ֶזה, ֶׁשִאם ִיְלְמדּו 
ַעל הֹוָכחֹות  ַהַהְרָצאֹות  ְּבִלי  ַּגם  ִּבְתׁשּוָבה,  ַיְחְזרּו  ַּגם  ֵהם  ִּבְגָמָרא,  ֻסְגיֹות  ְּבֵסִמיָנִרים 
ְותֹוָרה ִמן ַהָּׁשַמִים, ֶעֶצם ָהֵעֶסק ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַיֲחִזיר אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה., ְּתַלֵּמד אֹוָתם 
ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֻסְגָיה, ְוַאֲחֵרי ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ָּכֵאֶּלה ֵהם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה! ָהאֹור ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 

ֶזה ַהֹּכַח ֲהִכי ָּגדֹול!

ִסֵּפר ִלי ַהּיֹום ַאְבֵרְך ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקרֹוַבת ִמְׁשָּפָחה ְּבָצְרַפת, ֹלא יֹוַדַעת ְּכלּום ַעל ַיֲהדּות, 
ֹלא ְּבִרית ִמיָלה, ֹלא ִּכּפּור, ֹלא ֶּפַסח, ֹלא ַׁשָּבת, ְּכלּום. ְואֹותֹו ַאְבֵרְך סֹוף סֹוף ָיָצא לֹו 
ְלַדֵּבר ִאָּתּה, ְוָאַמר ָלּה: “ֵיׁש ָּדת, ֵיׁש ַיֲהדּות”. ִהיא ִהְתַּפֲעָלה ְוָׁשֲאָלה: “ֵאיְך ְלַהְתִחיל?” 

הּוא ִהְזִמין אֹוָתּה ֵאָליו ֶׁשָּתֹבא ָלָאֶרץ ְלַכָּמה ָׁשבּועֹות ְוִתְתַחֵּזק. 

ְּבַאַחד ַהָּיִמים הּוא ָלַקח אֹוָתּה ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ִהיא ַּבַחִּיים ֹלא ָׁשְמָעה ַעל ֶזה ְוֹלא 
ָיְדָעה ַמה ֶּזה. ַּבֶּדֶרְך ַלֹּכֶתל ֵיׁש חֹומֹות ְלֹאֶרְך ָּכל ַהֶּדֶרְך, ְוָכל ַהֶּדֶרְך ִהיא רֹוָאה ִקירֹות 
ְיָׁשִנים ְוֹלא קֹוֶרה ָלּה ְּכלּום. ָּבֶרַגע ֶׁשִהיא ִנְכְנָסה ַלֹּכֶתל ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות ֶאת ַהֶּבִכי 
ֲהִכי ָּגדֹול ַּבַחִּיים ֶׁשָּלּה, ָׁשָעה ְׁשֵלָמה ֹלא ִנְרְּגָעה. ְקרֹוב ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה ָהַאְבֵרְך ָׁשַאל 
אֹוָתּה: “ַמה ָּקָרה, ָלָמה ַאְּת ּבֹוָכה?”, ִהיא ֹלא ָיְכָלה ְלַהְסִּביר, זֹו ָהְיָתה ַהִהְתעֹוְררּות 

ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש.



ְקֻדַּׁשת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי

ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֵיׁש ְקֻדָּׁשה ְמֻיֶחֶדת ְוַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ְּתִמיִדית, ּוְכמֹו ֶׁשֻּמְזָּכר ַּבִּמְדָרׁש 
)במדרש רבה פרשת נשא פרשה יא אות ב( ַעל ַהָּפסּוק “ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח 

ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים” )שיר השירים ב, ט( ָּכְתֵלנּו - ֶזה ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶׁשִּמּיֹום 
ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ָזָזה ַהְּׁשִכיָנה ֵמַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ְואֹוָתּה ְנָׁשָמה ְיהּוִדית ַאֲחֵרי 
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ֶנֶתק ֶׁשל ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים, ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַלָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִהְתעֹוְרָרה. 

ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  זֹוִכים  ָּתִמיד  ּוִמְצֹות, ֹלא  ֲאִפּלּו ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
ֶׁשל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ֵיׁש ָלֶזה ַהְרֵּבה ִסּבֹות, ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ִהיא, ֶׁשִּמי 
ֶׁשֹּלא מֹוֶחה ַעל ִּבְזיֹון ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֵאין לֹו ְזכּות ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו. ָּבאֹות 
ְלָׁשם ָּכל ֹראׁש ֹחֶדׁש ְקבּוצֹות  ֶׁשל ָנִׁשים ֲהזּויֹות ֶרפֹוְרִמּיֹות ִּבְפִריצּות נֹוָרָאה, ַמִּניחֹות 
ְּתִפִּלין, ִמְתַעְּטפֹות ְּבַטִּלית, מֹוִציאֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוֵהן רֹוצֹות ְׁשִליָטה ַּבֹּכֶתל. ִמי ֶׁשֹּלא 
ּכֹוֵאב לֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֹלא מֹוֶחה ַעל ִּבְזיֹון ְקֻדַּׁשת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֵאין לֹו ֶאת ַהְּזכּות 

ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו. 

ּתֹוַרת  ֶאת  ְלֻכָּלם  ּוְלָהִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל  ה’”  “אֹור  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 
ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְּבַהר 
ַהֶּלַקח ִמִּמְצַות יֹוֵבל

ִמְצַות ַהּיֹוֵבל

ֹלא  ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ָׁשָנה  ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  “יֹוֵבל  ַהּיֹוֵבל:  ִמְצַות  ֻמְזֶּכֶרת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ִתְזָרעּו ְוֹלא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְוֹלא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריָה” )ויקרא כה, יא(. ַּגם ַּבּיֹוֵבל ָצִריְך 
ִלְׁשֹמר ַעל ָהֲאָדָמה “ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה” 
)שם פסוק יב(, ֹלא זֹוְרִעים ְוֹלא קֹוְצִרים, “ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו” 

)שם פסוק יג( זֹו ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת.

ְוִאת ַנְפִעיל ֶאת ַהִהָּגיֹון ָהֱאנֹוִׁשי, ִנְרֶאה ֶׁשּזֹו ִלְכאֹוָרה ַהִּמְצָוה ֲהִכי ֹלא מּוֶבֶנת ֶׁשֵּיׁש. 
ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ֶׁשּלֹו, ַאֲחֵרי ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַמִּגיַע ַהּיֹוֵבל, הּוא ָצִריְך ְלַהְחִזיר ֶאת 
ַהָּׂשֶדה. ַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשַקְעִּתי ֶאת ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי ַּבָּׂשֶדה ַהֹּזאת, ֲאִני ָצִריְך ְלַהְחִזיר אֹוָתּה 

ַלְּבָעִלים ְּבִחָּנם! ָמה ַהִהָּגיֹון? 

ְוַהּתֹוָרה ְמָבֶאֶרת ֶׁשָּכל ַהְּמִכיָרה ִּתְתַנֵהל ְלִפי ַסְך ַהָּׁשִנים ַהְּסמּוכֹות ַלּיֹוֵבל: “ְּבִמְסַּפר 
ֹרב  ְלִפי  ָלְך.  ִיְמָּכר  ְתבּוֹאת  ְׁשֵני  ְּבִמְסַּפר  ֲעִמיֶתָך  ֵמֵאת  ִּתְקֶנה  ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ָׁשִנים 
ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר 
ֲחִמִּׁשים  הּוא  ָׁשָנה  ַלֲחִמִּׁשים  ַהָּׂשֶדה  ְמִחיר  ִאם  ְלֻדְגָמא,  טז(   – טו  כה,  פרק  )ויקרא  ָלְך” 
ֶאֶלף  ְּבֶעְׂשִרים  ִּתָּמֵכר  ַהָּׂשֶדה  ַהּיֹוֵבל  ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִנְמָצִאים  ִאם  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף 
ֶׁשָּתִמיד  ֵּכן  ִאם  יֹוֵצא  ְּבֶאֶלף ּדֹוָלר.  ַרק  ַהּיֹוֵבל  ִלְפֵני  ַאַחת  ָׁשָנה  ִנְמָצִאים  ְוִאם  ּדֹוָלר. 

ָּכאן? ַהָּטמּון  ָהֱאֹלִקי  ָהַרֲעיֹון  ָמה  ִנְמֶּכֶרת,  ְוֹלא  ֻמְׂשֶּכֶרת  ַהָּׂשֶדה 



ַּכָּמה ַאָּתה ַמְׁשִקיַע ַּבַּבִית?

ּוֶבֱאֶמת ִאם ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע ִנְרֶאה, ֶׁשָּכל ַּבִית ֶׁשָהָאָדם קֹוֶנה ֶזה ַּגם ֹלא ָׁשֶוה ֶאת ַהַהְׁשָקָעה 
ֶׁשהּוא ַמְׁשִקיַע ּבֹו. ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ֶׁשָּיכֹול ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְל-500 ָׁשָנה. הּוא ַמְׁשִקיַע 
ָׁשִנים ֵמַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ִּבְׁשִביל ִלְבנֹות ֶאת ַהַּבִית, אֹו ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהַּמְׁשַּכְנָּתא ֶׁשהּוא ָלַקח, 
ְוַגם ָאז הּוא ֹלא ִנְרָּגע, הּוא מֹוִסיף, ְמַׁשֵּפץ ּוְמַׁשְכֵלל, ַּכָּמה ָׁשִנים עֹוד ִנְׁשַאר לֹו ִלְחיֹות 
ַּבַּבִית? ִלְפָעִמים ַהְרֵּבה ָּפחֹות ֵמֲחִמִּׁשים ָׁשָנה... ְוָהָאָדם ַמְׁשִקיַע ַּבַּבִית עֹוד ָועֹוד ְּכִאּלּו 
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הּוא הֹוֵלְך ִלְחיֹות ָׁשם ֵמאֹות ָׁשִנים.  



ַהַּבִית ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִויי

ָצנּוַע  ָאָדם  ָהָיה  הּוא  ֶאְלָיִׁשיב,  ָהַרב  ֶׁשל  ָחִמיו  ָהָיה  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹוי 
ְמֹאד ְוַהַּבִית ֶׁשּלֹו ָהָיה ָקָטן ְמֹאד, ָׁשם ִּגֵּדל ֶאת ִׁשְבַעת ְיָלָדיו. יֹום ֶאָחד ָּבאּו ֵאָליו ַּכָּמה 
ַרִּבי  ָלֶהם  ָאַמר  יֹוֵתר?”  ְּגדֹוָלה  ְלִדיָרה  ָהַרב  ֶאת  ַנֲעִביר  “אּוַלי  לֹו:  ְוָאְמרּו  ַעְסָקִנים 
ַאְרֵיה: “ֹנַח ִלי ְּבִדיַרת ֶחֶדר זֹו, ָּכָכה ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִלְטֹרַח, ַהֹּכל ָקרֹוב ֵאַלי, ְּפִסיָעה ַאַחת 

ְלֹפה ֶזה ַהִּמְטָּבח, ְׁשֵּתי ְּפִסיעֹות ְלֹפה ֶזה ַהִּמָּטה ֶׁשִּלי...”

ַהֵּׁשָנה  ַלֲחַדר  ֵמַהִּמְטָּבח  ַמִּגיַע  ָּגדֹול, ַעד ֶׁשהּוא  ַּבִית  ָלֶהם  ִמְסֵּכִנים, ֵיׁש  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
הּוא ִנְהָיה ָרֵעב עֹוד ַּפַעם... ֲאָבל ֹרב ָהעֹוָלם ֹלא ְמַרֵחם ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְׁשִקיִעים ֶאת ָּכל 

ַּתְכִלית ַחֵּייֶהם ְלִקְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה.  

ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ְּבִמְצַות יֹוֵבל, ֶׁשֵאין ִקְנָיִנים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה! 
ּוְלַהְׁשִקיַע עֹוד  ָּגדֹול,  ִּבְנָין  ְלָהִקים ָׁשם  ַקְרַקע הּוא רֹוֶצה  ְּכֶׁשָאָדם קֹוֶנה  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך 
ָועֹוד, ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת ְלָך: “ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו”, ִמֵּמיָלא ַאל 
ְׁשֹלִׁשים  ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִּתְבֹּדק  ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם  ְּבִעְנְיֵני  ִמַּדי  יֹוֵתר  ַּתְׁשִקיַע 
ָׁשָנה? ְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּדֹוָלר. ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּדֹוָלר. ַאל ַּתְחשֹׁב ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה 

ֶׁשְּלָך ְלעֹוָלם. 



ְיֵמי ַהַּבֲחרּות ִויֵמי ַהִּזְקָנה 

ֶׁשַהְּזַמן  ְּכֹכל  ַהּיֹוֵבל,  ְּבִמְצַות  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו  נֹוָסף ּוְקָצת יֹוֵתר ָעֹמק ַהּתֹוָרה  ַרֲעיֹוי 
ָסמּוְך ַלּיֹוֵבל ַהְּמִחיר ָׁשֶוה ָּפחֹות. ְיֵמי ַהַּבֲחרּות ָׁשִוים ָלָאָדם הֹון ַרב, ִאם הּוא ַמְקִּדיׁש 
אֹוָתם ְלַחֵּיי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות הּוא זֹוֶכה ְלִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְּגדֹוָלה. ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְיֵמי ַהִּזְקָנה 

ְּכֶׁשהּוא ְּכָבר ָקרֹוב ַלֶּקֶבר, ַהְּמִחיר ָׁשֶוה ָּפחֹות. 

ֲחַז”ל )אבות פרק ד משנה כ( ָאְמרּו ֶאת ֶזה ַּבִּמְׁשָנה: ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה, ִלְדיֹו 
ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָלק, ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלַמה הּוא ּדֹוֶמה, ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק. ָלֵכן 
ָצִריְך ָלֹבא ּוְלַנֵּצל ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֶאת ְיֵמי ַהַּבֲחרּות, ַלֲעֹמל ְוַלְחטֹף עֹוד ַּדף ְּגָמָרא ְועֹוד 

ָּדָבר, ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע ָׁשֶוה ָזָהב. 
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ּוֶבֱאֶמת ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ִּביְזֶנס ִאם ָּתֹבא ֶלָעִׁשיר ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ֵיׁש ְלָך עֹוד ִהְזַּדְּמנּות 
ַלֲעׂשֹות עֹוד ֶּכֶסף, עֹוד ִעְסָקה, הּוא ִיַּקח ֶאת ָהִעְסָקה, ָלָּמה? ֹאֵהב ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף” 
)קהלת ה, ט(, ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, הּוא ֲעַדִין ַיֲעֹבד, ִיְטַרח ְוַיֲעֹמל. 

ְוִאם ֵּכן ַּכָּמה ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְׁשִביל ַחִּיים ִנְצִחִּיים, ָלֹבא ְוַלְחטֹף ְוָלַקַחת עֹוד 
ָועֹוד. 



ֵיֶצר ָהָרע ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות

ַּבִהְזַּדְּמנּות ַהּזֹו, ָרִציִתי ְלַדֵּבר ַעל סּוג ֵיֶצר ָהָרע ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, הּוא ִנְקָרא ‘ֵיֶצר ָהָרע 
ֶׁשל ַהְּׁשֵלמּות’. ּוְנָבֵאר: ִלְפָעִמים ָהָאָדם רֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה’ אֹו ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ְוהּוא ְּכָבר 
ַעל ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך. ַהֵּיֶצר ָהָרע יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ְלָהִסיט אֹותֹו ֵמַהְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית 
ֵאל ְּבׁשּום צּוָרה, ְוָלֵכן ַמה הּוא עֹוֶׂשה? הּוא ַמְכִניס לֹו ַמְחָׁשבֹות ַעל ְׁשֵלמּות, ִּתְתַּפֵּלל 
ָּבֹאֶפן ֲהִכי טֹוב ַוֲהִכי ְמֻיָחד, ִּתְלַמד ָּבֹאֶפן ֲהִכי ָעֹמק ּוָבִרּכּוז ַהַּמְקִסיָמִלי, ְוִאם הּוא ֹלא 

ַמְצִליַח לֹוֵחׁש לֹו ֶׁשֶּזה ֹלא ָׁשֶוה ְּכלּום, אֹו ַהֹּכל אֹו ְּכלּום, ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהֵּיֶצר ָהָרע. 



ַהִּסָּבה ֶׁשִּכְמַעט ְוֹלא ִנְנַּתב ֵסֶפר חֹובֹות ַהְּלָבבֹות

ִּבְׁשִביל ַהֵּיֶצר ָהָרע ַהֶּזה, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּבַהְקָּדָמה 
ְלִסְפרֹו חֹובֹות ַהְּלָבבֹות, ְוָׁשם הּוא ְמַגֶּלה ֶאת ַמְצּפּוֵני ְלָבבֹו ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֶהְחִליט ִלְכֹּתב 
ֶאת ַהֵּסֶפר ִנְכְנָסה לֹו ַמְחָׁשָבה: "ִּכי ֵאין ִאיׁש ָּכֹמִני ָראּוי ְלַחֵּבר ִחּבּור ָּכֹמהּו, ְוִׁשַעְרִּתי 
ְּבֵעיַני  ַהָּדָבר  ֹּכֶבד  ִמְּפֵני  לֹו,  ַהָּצִריְך  ְּכִפי  ַמְחְלקֹוָתיו  ֵמַחֵּלק  ָקָצר  ֹּכִחי  ִּכי  ְּבַנְפִׁשי, 
ְוֹקֶצר ַּדְעִּתי ַוֲחִליׁשּות ִׂשְכִלי ֵמַהִּׂשיג ָהִעְנָיִנים, ַעד ֶׁשָאַמְרִּתי ְּבַנְפִׁשי ָלׁשּוב ִמַּמֲחַׁשְבִּתי 

ְוַלֲהִׁשיָבּה ִמַּמה ֶּׁשִהְסִּכיָמה ָעָליו". 

ַהִאם  ִלְסֵפקֹות,  אֹותֹו  ִהְכִניס  ַהְּׁשֵלמּות  ֶׁשל  ַהֶּזה  ָהָרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ְמַגֶּלה  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
ְּכַדאי ְלַחֵּבר ֶאת ַהִחּבּור ֹלא ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם, ְוִכְמַעט ֶׁשהּוא ִהְתַּפָּתה ָלֶזה. ַאְך ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשּבֹוְדִקים ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ֵהם ְמַגִּלים ֶאת ַטְכִסיֵסי ַהֵּיֶצר ָהָרע, ְוַגם ָּכאן ִּגָּלה 
ָקדֹוׁש  ֵסֶפר  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעם  ְלַהְפִסיד  ֶׁשָרָצה  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ַטְכִסיס  ֹעֶמק  ֶאת  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
ְונֹוָרא ְּכמֹו ֵסֶפר חֹובֹות ַהְּלָבבֹות. ּוַמְמִׁשיְך ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְלַגּלֹות ְצפּונֹות ִלּבֹו: "ְוַכֲאֶׁשר 
ַזּמֹוִתי )חשבתי( ְלָהִסיר ַמָּׂשא ַהֹּטַרח ַהֶּזה ֵמָעַלי ּוְלָהִניַח ִלי ֵמַחְּברֹו, ַׁשְבִּתי ְוָחַׁשְדִּתי ֶאת 
ַנְפִׁשי ַעל ָּבֳחָרּה ִּבְמנּוָחה, ְוִלְׁשּכֹן ִּבְמעֹון ָהַעְצָלה ְּבַהְׁשֵקט ּוְבִבְטָחה, ְוָיֵראִתי, ֶׁשִּיְהֶיה 
ְרצֹון ַהַּתֲאָוה ְלַהִּניַח ַהַּמֲחָׁשָבה ַהֹּזאת, ְוֶׁשהּוא ִהַּטִני ֶאל ֶּדֶרְך ַהְּמנּוָחה ְוַהַּׁשְלָוה ּוְלַהְסִּכים 
ַעל ַהַהָּנָחה ְוָלֶׁשֶבת ְּבמֹוַׁשב ָהַעְצלּות, ְוָיַדְעִּתי, ִּכי ַּכָּמה ְׂשָכִלים ָאְבדּו ַּבֲעבּור ַהּמֹוָרא, 
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ְוַכָּמה ֶחְסרֹוִנים ָּגַרם אֹוָתם ַהַּפַחד". 

ֵראִׁשית ְמַגֶּלה ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי, ֶׁשִּלְפָעִמים ַרֲעיֹון ַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל 'אֹו ַהֹּכל אֹו ְּכלּום' נֹוֵבַע 
ֵמַעְצלּות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵאין ָלָאָדם ֶאת ַהֹּכַח ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל הּוא ִמְתַעֵּצל ְוֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּום. 
ּוָמה ַהֲחָׁשׁש ֶׁשאּוַלי ֹלא ֵיֵצא ַהָּדָבר ֻמְׁשָלם? ַּגם ַעל ֶזה אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: "ָזַכְרִּתי ִּדְבֵרי 
ְּבִעְנָין  ִמְתַעֵּסק  ָּכל  ָהָיה  ֶׁשִאם  ְוָאַמְרִּתי,  ְלִהָּזֵהר,  ַּתְרֶּבה  ֶׁשֹּלא  ַהְּזִהירּות  ִמן  ָהאֹוֵמר: 
ֵמִעְנְיֵני ַהּטֹוָבה אֹו ְלהֹורֹות ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ַהְּנכֹוָנה, ׁשֹוֵתק ְועֹוֵמד, ַעד ֲאֶׁשר ִיָּגֵמר לֹו 
ָּכל ְרצֹונֹו, ֹלא ָהָיה ָאָדם ְמַדֵּבר ָּדָבר ַאֲחֵרי ַהְּנִביִאים ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום. ְוִאּלּו ָהָיה ָּכל ִמי 
ֶׁשרֹוֶצה ְלַמֹּלאות לֹו ָּכל ִמּדֹות ַהּטֹוב, ְוֹלא ָיכֹול ְלַהִּׂשיָגם, ַמִּניַח ַמה ֶּׁשִּיְזַּדֵּמן לֹו ֵמֵהן, 
ָהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם ֵריִקים ִמן ַהּטֹובֹות ַוֲחֵסִרים ִמן ַהֲחמּודֹות, ְוָׁשִבים ִּבְמרּוַצת ּתֹוֶחֶלת 

ִנְכָזָבה, ְוָהיּו ְׁשִביֵלי ַהּטֹוב ׁשֹוֵמִמים ּוְמעֹונֹות ַהֶחֶסד ֶנֱעָזִבים".

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְמַגֶּלה ָלנּו ְיסֹוד ָעצּום: ָּכל ִמָּדה טֹוָבה אֹו ַקָּבָלה טֹוָבה ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְלַקֵּבל 
ַעל ַעְצְמָך ּוַבּסֹוף ִנְמָנע ִמְּלַקֵּבל ִּבְגַלל ַמְחָׁשבֹות ַעל ְׁשֵלמּות – זֹו ַמֲחֶׁשֶבת ַהֵּיֶצר ָהָרע. 

ֵיׁש ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאָבל הּוא ֹלא ַמְצִליַח, ָאז ַּגם 
ְּכֶׁשִּמְזַּדֵּמן לֹו ִחּלֹוִני אֹו ְׁשַנִים ֶזה ֹלא ָּכֶזה ְמַעְנֵין אֹותֹו, “ֲעֹזב, ָמה ְלַׁשְכֵנַע ִחּלֹוִני ַרק 

ִלֹּטל ָיַדִים?”, ְוָהָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ָהַרֲעיֹון ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמִּגיַע ָלָאָדם.



ָלָּמה ִהְפִסיק ַהַּתְלִמיד ָחָנת ִלְלֹמד ַׁש”ס?

ִסֵּפר ִלי ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהְּגדֹוִלים ִּבירּוָׁשַלִים: ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ָהִייִתי לֹוֵמד 
ֶאת ַהַּׁש”ס ְּבַהְתָמָדה, ַעד ֶׁשָאַמְרִּתי: ֶרַגע, ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא ֵאַדע אֹו ֶאְזֹּכר ֶאת ַהַּׁש”ס 
ְּבַעל ֶּפה, ֲאִני ַּגם ַּכִּנְרֶאה ֹלא ַאְצִליַח ְלַסֵּים ֶאת ַהַּׁש”ס, ָאז ִּבְׁשִביל ָמה ְּכַדאי ְלַהְתִחיל?, 
ְוִהְפַסְקִּתי ִלְלֹמד ֶאת ַהַּׁש”ס. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ְזַמן ָרִאיִתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהחֹובֹות ַהְּלָבבֹות ָהֵאּלּו, 

ְוֵהַבְנִּתי ֵאיֶזה ָׂשָטן ָרע ָּגַרם ִלי ְלַהְפִסיק ִלְלֹמד ֶאת ַהַּׁש”ס. 



ַהִּסָּבה ֶׁשִהְתַקְלֵקל ַהָּבחּור ַהְמֻצָּיי

אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ִסֵּפר ִלי ִסּפּור ְמַזְעֵזַע ֶׁשָּקָרה ֹּפה ָּבָאֶרץ, ַעל ֹראׁש ְיִׁשיָבה ֶאָחד 
ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָהָיה אֹוֵמר  ַלַּבחּוִרים ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו: “ִאם ַאָּתה ֹלא לֹוֵמד ְּבִעּיּון, ּוְבָכל ַהֹּכַח, 
ִּבְכָלל!”.  ּוְבָכל ַהֵחֶׁשק, ּוְבָכל ַהֲחִמימּות, ּוְבָכל ָהֹעֶמק, ַאל ַּתֲעֶׂשה טֹוָבה! ַאל ִּתְלַמד 

ַּכּמּוָבן ֶׁשֻּכָּלם ָׁשְמעּו לֹו, הּוא ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה... 
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ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִנְפַּגׁש ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַהֶּזה, ִעם ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּכְמַעט 
ַּבְיִׁשיָבה  ִמְצַטֵּין  ָהָיה  ָזַכר אֹותֹו ֶׁשהּוא  ִהְתַּפֵּלא, הּוא  ַהְיִׁשיָבה  ַהָּדת... ֹראׁש  ָעַזב ֶאת 
ְוהּוא ָׁשַאל אֹותֹו: “ַמה ָּקָרה ְלָך? ָלָמה ָעַזְבָּת ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה?” ְואֹותֹו ָּבחּור ָעָנה לֹו: 
“ַהִּמִּלים ֶׁשְּלָך ַעד ַהּיֹום ְמַחְלֲחלֹות ִלי ָּבֹאֶזן, ִאם ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְלֹמד ִעם ָּכל ַהֹּכחֹות, 
ִעם ָּכל ָהִעּיּון, ַהֵחֶׁשק ְוַהִהְתַלֲהבּות, ַאל ִּתְלַמד, ְוֶזה ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי ְוִתְרֶאה ְלָאן ִהַּגְעִּתי, 
ֵמָאז ֶׁשָעַזְבִּתי ֶאת ַהְיִׁשיָבה ֹלא ָּפַתְחִּתי ֵסֶפר ִּכי ַאָּתה ִלַּמְדָּת אֹוִתי ֶׁשִאם ֲאִני ֹלא ָיכֹול 

ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשֵלמּות ָאז ֹלא ַלֲעׂשֹות ִּבְכָלל, ָאז ֹלא ָעִׂשיִתי ִּבְכָלל...”

ֶמה ָהָיה ָחֵסר ְלֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַהֶּזה? ַּכָּמה ׁשּורֹות ְּבחֹובֹות ַהְּלָבבֹות, אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: 
ַאל ִּתְׁשַמע ַלֵּיֶצר ָהָרע ַהֶּזה, ֵיׁש ְלָך ַעְכָׁשו ַּכָּמה ַּדּקֹות, ַאָּתה ָיכֹול ִלְקֹרא ְּתִהִּלים? ַאָּתה 
ָיכֹול ִלְפֹּתַח ְּגָמָרא ִעם ׁשֹוֶטְנְׁשֵטיין? ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו? ַּתֲעֶׂשה! ַאָּתה ָיכֹול ַעְכָׁשו ְלַׁשְכֵנַע 
ִחּלֹוִני ִלֹּטל ָיַדִים? ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו ִלְקֹׁשר ֶאת ַהְּׂשרֹוִכים ְׂשֹמאל ְוָאז ָיִמין? ַּתֲעֶׂשה! ִּכי ֶזה 

ַהַּמֲעֶׂשה ָׂשָטן ֶׁשִּכְמַעט ָּגַרם ִלי ֹלא ִלְכֹּתב ֶאת ַהֵּסֶפר ַהִּנְפָלא ַהֶּזה. 



ִׁשְּנָנא ֲחֹטף ֶוֱאֹנל

ָאַמר  ע”א(,  נד  דף  )עירובין  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת  ְמֹפֶרֶׁשת,  ְּגָמָרא  ֶׁשּזֹו  ִנְרֶאה  ּוְנֶׁשִּנְתּבֹוֵני 
ְׁשמּוֵאל ְלַרב ְיהּוָדה: ִׁשְּנָנא )ָאָדם ָחִריף ְוָׁשנּון( ֲחטֹף ֶוֱאֹכל ֲחטֹף ְוִאְׁשֵּתי ְּדָעְלָמא ְּדָאְזִליַנן 
ֶׁשֲאַנְחנּו הֹוְלִכים  ַהֶּזה  ֶׁשָהעֹוָלם  ְוִתְׁשֶּתה  ַּתֲחטֹף  ְוֹּתאַכל  ַּתֲחטֹף   – ָּדֵמי  ְּכִהּלּוָלא  ִמֵּנּה 

ִמֶּמּנּו ּדֹוֶמה ִלְמִסָּבה ְוִהּלּוָלה...

ָּדִגים,  ָּבָׂשר,  ּוְׁשִתָּיה,  עּוגֹות  ֹאֶכל,  ַּכּמּוָבן  ָׁשם  ֵיׁש  ְּגדֹוָלה,  ִלְמִסָּבה  ַמִּגיַע  ָאָדת 
ְׁשִניֶצִלים, ֲאָבל ֵיׁש ָמֵלא ֲאָנִׁשים ַעל ַהַּבר, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשִאם ֹלא ָּתִׂשים ַמְרְּפִקים ְוִתְהֶיה 
ִאם ֹלא  ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים,  ַּגם  ֶזה  ָּכָכה  ָרֵעב...  ִּתָּׁשֵאר  ַאָּתה  ִאיְנֵטִליֵגְנט,  ִמַּדי  יֹוֵתר 
ַהֶּזה  ֵמַעְכָׁשו... ָהעֹוָלם  ַעְצְמָך  ַקִּדיׁש ַעל  ִּתְקָרא  ְוֹלא ִּתַּקח,  ֵאֶליָך  ֶּׁשַּמִּגיַע  ַּתֲחטֹף ַמה 
ּדֹוֶמה ְלֵבי ִהּלּוָלא, ָמֵלא ֹאֶכל, ֲאָבל ָמֵלא ֲאָנִׁשים, ִאם ֹלא ַּתֲחטֹף ְוִתַּקח ֶאת ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע 

ֵאֶליָך, ֹלא ַּתִּׂשיג ְּכלּום. 

ְלֵאיֶזה  ַהִּגיַע  ָחַׁשב ֶׁשהּוא  ְמֻפָּנק  ֶאָחד  ֵאיֶזה  ְלָיִדי  ְוָיַׁשב  ְּבֵארּוַע,  ֶׁשָהִייִתי  זֹוֵכר  ֲאִני 
ִנְגַמר”,  ִראׁשֹוָנה,  ָמָנה  “ֵאין  לֹו:  ָאְמרּו  ִראׁשֹוָנה,  ָמָנה  ּוִבֵּקׁש  ְמֻאָחר  ַהִּגיַע  ִמְסָעָדה, 
הּוא ָאַמר ַלֶּמְלָצר: “ַּתֲעֶׂשה טֹוָבה, ֵלְך ְּתַחֵּפׂש ִלי ָמָנה ִראׁשֹוָנה”. ּוֵביְנַתִים ַהֶּמְלָצִרים 
ַמִּגיִׁשים ָמָנה ְׁשִנָּיה, ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַּדּקֹות חֹוֵזר ַהֶּמְלָצר ְואֹוֵמר לֹו: “ִמְצָטֵער, ֵאין ָמָנה 
ָחַזר  ַהֶּמְלָצר  ְׁשִנָּיה!”,  ָמָנה  ָּתִביא  ַּלֲעׂשֹות,  ָהִאיׁש: “טֹוב, נּו ַמה  ָאַמר לֹו  ִראׁשֹוָנה!” 
ֵאָליו ַאֲחֵרי ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְואֹוֵמר לֹו: “ִמְצָטֵער ֲאָבל ַּגם ֵאין ָמָנה ְׁשִנָּיה”. ָהִאיׁש ִהְתַאְכֵזב 
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ָמָנה  ְלָך  ֶׁשִחַּפְׂשִּתי  “ַעד  לֹו:  אֹוֵמר  ְוַהֶּמְלָצר   - ִקּנּוַח”  ְלָפחֹות  ִלי  ָּתִביא  “ָאז  ּוִבֵּקׁש: 
ְׁשִנָּיה, ַּגם ֶזה ִנְגַמר”. ַאל ִּתְהֶיה ָּכָכה ַּבַחִּיים. ִאם ֱאֹלִקים ְמַזֵּמן ְלָך ִמְצֹות ַאל ְּתַפְסֵפס 
אֹוָתן, ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְדָך ַאל ַּתֲחִמיֶצָּנה )מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בא - מסכתא דפסחא 
ַהֵּיֶצר  ִלְפָעִמים  ְּכלּום”.  אֹו  ַהֹּכל  “אֹו  ְלָך:  ֶׁשאֹוֵמר  ָהָרע  ַלֵּיֶצר  ִּתְׁשַמע  ַאל  ט(,  פרשה 

ָהָרע ַהֶּזה ִמְתַחֵּפׂש ְלֹראׁש ְיִׁשיָבה אֹו ְלַרב. ֶזה ָּדָבר ֶׁשֶּבֱאֶמת ִלְפָעִמים ׁשֹוֵבר ַּבחּוִרים, 
ִסַּיְמִּתי ְׁשֵּתי  ִמֶּמִּני?  ָּיָצא  ַּבְיִׁשיָבה, ַמה  ָׁשִנים  ֵיׁש ַּבחּוִרים ֶׁשחֹוְׁשִבים: “ָלַמְדִּתי ָחֵמׁש 
ַמֶּסְכּתֹות, ְוִכי ִנְהֵייִתי ְּגדֹול ַהּדֹור? ָאז ִּבְׁשִביל ָמה ִּבְכָלל ִלְלֹמד ִּביִׁשיָבה?” ְוֶזה ְּבִדּיּוק 
ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשַּמְכִניס ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ָלָאָדם ֶׁשִהיא ֹלא ְנכֹוָנה. ְוַגם ֶזה ָרמּוז ְּבִמְצַות 
ַהּיֹוֵבל, ֶׁשֲאִפּלּו ְזַמן מּוָעט ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל, הּוא ָׁשֶוה ֶּכֶסף. ָּכל ֶרַגע ַּבַחִּיים ָהָאָדם ָיכֹול 

ְלַהְכִניס ְלַעְצמֹו ְזֻכּיֹות ַאִּדירֹות. 



 ִסּיּות ַהַּׁש”ס ְּב - 25 ְׁשִנּיֹות

ֶזה ַמה ֶּׁשרֹוִאים ֵאֶצל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ָהֲאִמִּתִּיים, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַרְנק 
ַזַצ”ל, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִלְפֵני ְּכִׁשְבִעים ָׁשָנה, ָהָיה לֹו ֶחֶדר ָּגדֹול ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד 
ָׁשם. ָהָיה לֹו ַמָּדף ַּבֶּפַתח ֶׁשל ַהֶחֶדר ְלַיד ַהֶּדֶלת, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ִנְכָנס ָהְיָתה לֹו ָׁשם 
ְּגָמָרא ֻמַּנַחת ּוְמַחָּכה, ְוהּוא ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַהְּגָמָרא ֵמַהֶּפַתח ּוַמְתִחיל ִלְלֹמד ַעד ֶׁשָהָיה 
ַמִּגיַע ַלָּמקֹום ֶׁשּלֹו, 20 ְׁשִנּיֹות 25 ְׁשִנּיֹות ְוָאז ָהָיה ִמְתַיֵּׁשב, ַמִּניַח ֶאת ַהְּגָמָרא ּוַמְתִחיל 
ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו. ּוְכֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלֵצאת ֵמַהֶחֶדר ָהָיה לֹוֵקַח ׁשּוב ֶאת ַהְּגָמָרא ְולֹוֵמד ַעד 
ִסּיּום ַׁש”ס  ָׁשִנים הּוא ָעָׂשה  ַּכָּמה  ַהַּמָּדף. ּתֹוְך  ּוַמִּניַח ַעל  ַהְּגָמָרא,  ְוסֹוֵגר ֶאת  ַהֶּפַתח 
ָׁשֲאלּו  ָעָׂשה.  ֶׁשהּוא  ַהִּסּיּום  ְמִסּבֹות  ִמָּכל  יֹוֵתר  ִהְׁשִקיַע  ַהֶּזה הּוא  ּוַבִּסּיּום  ִמֶּזה...  ַרק 
אֹותֹו, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ַּבֶּמה ׁשֹוֶנה ַהִּסּיּום ַהֶּזה ִמָּכל ַהִּסּיּוִמים? 
ָעָנה ָלֶהם ָהַרב: ֶזה ִסּיּום ַׁש”ס ֶׁשל 25 ְׁשִנּיֹות, ְועֹוד 25 ְׁשִנּיֹות ְועֹוד 25 ְׁשִנּיֹות ָּכפּול 

ַּכָּמה ָׁשִנים... 

ָּכל ְׁשִנָּיה ּוְׁשִנָּיה ֶזה ַמָּתָנה ֶׁשֱאֹלִקים נֹוֵתן ְלָך, ַאָּתה ַרק ָצִריְך ַלֲחטֹף ּוְלַמֵּלא אֹוָתּה 
ְּבֹתֶכן. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָקֵרב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ָאֵמן. 
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ָּפָרַׁשת ְּבֻחֹּקַתי 
ְוִהְתַהַּלְנִּתי ְּבתֹוְנֶנת

ֲעַמל ַהּתֹוָרה

ֲאָבל  ְקָללֹות.  ַהְרֵּבה  ַּבָּפָרָׁשה  ֵיׁש  אֹוֲהִבים אֹוָתּה,  ֶׁשֹּלא  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ְּבֻחֹּקַתי  ָּפָרַׁשת 
ָצִריְך ָלִׂשים ֵלב ֶׁשַהּתֹוָרה ּפֹוַתַחת ַּבְּתִחָּלה ִּבְבָרכֹות. ָאְמָנם ֵיׁש ְּתַנאי ַלְּבָרכֹות, “ִאם 
ָלֶלֶכת  ‘ְמָסְרִּתי,  ִלְהיֹות  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ֶׁשְּמִביִנים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ג(.  כו,  )ויקרא  ֵּתֵלכּו”  ְּבֻחֹּקַתי 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה, ָאְזֵני ָהָמן ְּבפּוִרים, ֹלא ִלְרֹצַח, ֹלא ְלִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוי, 
ְּבֻחֹּקַתי  “ִאם  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּכָּוַנת  ָלנּו  ְמָבֵאר  ַהָּפסּוק  ַעל  ַרִׁש”י  ֲאָבל  ֹחק.  ׁשֹוֵמר  ִלְהיֹות 
זֹוֶכה  ָחְכמֹות, הּוא  ְּבִלי  ֶזה  ְמַקֵּים ֶאת  ָהָאָדם  ְוִאם  ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה.  ֶׁשִּתְהיּו  ֵּתֵלכּו” – 

ִלְבָרכֹות ְּבִלי סֹוף. 



ִטּיּול ְּבַגי ֵעֶדי

ַהְּבָרָנה ַהְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלן ַאֲחֵרי ָּכל ַהַהְבָטחֹות ְלַחִּיים טֹוִבים ִהיא, “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם 
ַהָּפסּוק  ַהֵּׁשִני ֶׁשל  ַהֵחֶלק  )ויקרא כו, יב(.  ְלָעם”  ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ָלֶכם ֵלאֹלִהים  ְוָהִייִתי 
מּוָבן, הּוא ַמְרֶאה ַעל ְמִציאּות ְמֻסֶּיֶמת, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְהֶיה ָהֱאֹלִקים, ְוָאנּו ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ִנְהֶיה “ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו” )תהילים ק, ג(. ֲאָבל ַמה ֶּזה “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”? 

ָמה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוֵלְך ִאָּתנּו?

ּוְמָבֵאר ַרִׁש”י ֶׁשַהַּכָּוָנה, ֲאַטֵּיל ִאְּתֶכם ְּבַגן ֵעֶדן )עיין סנהדרין דף קב ע”א(. ָהָאָדם ְמַטֵּיל 
ֵחֶלק  ִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ָהֶעְליֹוָנה.  ַהְּבָרָכה  ִׂשיא  ְוֶזה  ֵעֶדן  ְּבַגן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִעם 
ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל )עיין מועד קטן דף טו ע”ב דמות דיוקני נתתי בכם, ובשו”ת הרש”ז עמוד קמח( ְוָכל 
ַהְּזַמן ִהיא ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלִהַּדֵּבק ְלָׁשְרָׁשּה )עיין בספר דברי דוד זלצר פרשת וירא דף לו ע”ב(, 
ְּבָרָכה  ֵאין  ִיְתָּבַרְך,  ְמַטֵּיל ִעם ַהּבֹוֵרא  ְוהּוא  ָּכְך  ָּכל  ֶעְליֹוָנה  ְּבַדְרָּגה  ַמִּגיַע  ּוְכֶׁשָהָאָדם 

יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמּזֹו. 

ִמֵּכיָון ֶׁשַהּגּוף  ַהָחְמִרי ַמה ֶּזה עֹוָלם ַהָּבא ַהָּדָבר ָקֶׁשה ְמֹאד,  ְלַנּסֹות ְלַהְסִּביר ַלּגּוף 
ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַהְבִּדיל  ֲאֵחרֹות  ָּדתֹות  ֶׁשֵאֶצל  ַהִּסָּבה  ֹזאת  ָחְמִרּיֹות.  ִמְגָּבלֹות  ִעם  ֻמְגָּבל 
ַהְבָּדלֹות ֵמַהָּדת ַהְּיהּוִדית, ֵהם ַמְבִטיִחים עֹוָלם ַהָּבא ִעם ַּתֲאוֹות ַּגְׁשִמּיֹות. ְוָלֵכן ָאָדם 
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ֶׁשְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה עֹוֶׂשה לֹו ֶאת ַהַּגן ֵעֶדן ֶׁשּלֹו ִעם אֹוָתן ַּתֲאוֹות, הּוא ֹלא טֹוֵרַח ִּבְׁשִביל 
ַהַּגן ֵעֶדן ַההּוא. ְוִאּלּו ֲחַז”ל אֹוְמִרים ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ֵאין ׁשּום ֲהָנָאה ַּגְׁשִמית )עיין כלה רבתי 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהִּכירּו ַמה ֶּזה ֲהָנָאה  ְוַחְכֵמי  פרק ב הלכה ג(, ֶאָּלא ָּכל ַהֲהָנָאה ִהיא רּוָחִנית. 

רּוָחִנית ָיְדעּו ַעד ַּכָּמה ָׁשָוה ֲהָנָאה זֹו, ַעל ֶחְׁשּבֹון ָּכל ֲהָנָאה ַּגְׁשִמית ַאֶחֶרת. 



ָלָּמה ֹלא ֻהְזְּכרּו ַּבּתֹוָרה ַּגי ֵעֶדי ְוֵגיִהּנֹת?

ׁשֹוֵאל  ָׁשָנה,  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני  ַחי  ִמּלֹוְנְטִׁשיץ,  ֶאְפַרִים  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
ָוֹעֶנׁש  ָׂשָכר  ַּבָּפָרָׁשה  ִנְכַּתב  ָלָּמה ֹלא  ְמַעְנֶיֶנת,  ְׁשֵאָלה  )ויקרא כו, יב(  ְיָקר  ְּכִלי  ְּבִסְפרֹו 
ָּבעֹוָלם  ַהְּזָועֹות  ָּכל  ֶאת  ָּכתּוב,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ֶאת  ֵעֶדן?  ְוַגן  ֵּגיִהּנֹם  ֶׁשל 
ֵּתַׁשע,  ַּתּנּור  ֶׁשַבע  ַּתּנּור  ִּתְכֹּתב,  ָלָּמה?  ָּכתּוב,  ֹלא  ְוֵגיִהּנֹם  ֵעֶדן  ַּגן  ֲאָבל  ָּכתּוב,  ַהֶּזה 
ְּגדֹוֵלי  ִמָּכל  ֵּתרּוִצים  ִׁשְבָעה  ְוֵיׁש לֹו  ַמֶּׁשהּו...  ִיְקְרעּו אֹוְתָך,  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ְלָך  יֹוִציאּו 
ָהִראׁשֹוִנים, ּוַבֵּתרּוץ ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשּלֹו הּוא ֵמִביא ְּבֵׁשם ַהּכֹוָזִרי )סוף מאמר א( ְוָהַר”ן ַּבְּדָרׁש 
ְמִביִנים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ְּבתֹוְכֶכם”  “ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֶׁשָּכתּוב  ַהֶּזה  ֶׁשַּבָּפסּוק  ֶׁשֵּבֲארּו,  ֶהָחָדׁש, 
ָּכאן  ִאָּתנּו  ֵיֵלְך  ֶׁשהּוא  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ֵאיְך?  ַהָּבא,  עֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבִׂשיא ַהִּטֹּנֶפת, “ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם” )ויקרא טז, טז( ְוִיְהֶיה ִאָּתנּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ַהֶּזה  ַהָחְמִרי  ֵמָהעֹוָלם  ֶׁשְּכֶׁשֵּנֵצא  ַוַּדאי  ָאז  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ִעם 
ִיְהֶיה ִאָּתנּו. ְוֶזהּו ְּבֶעֶצם ַּגן ֵעֶדן, ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבֹראָׁשם ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו 
ַהְּׁשִכיָנה )ברכות דף יז ע”א(. ִנְמָצא ֶׁשַּבַהְבָטָחה ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ָרמּוז ַּגם ַּגן 

ֵעֶדן ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְהֶיה ִאָּתנּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

ִאם  ֲאֵחרֹות,  ֲהָנאֹות  ְמַחֵּפׂש  ַהָחְמִרי  ֶׁשַהּגּוף  ֵּכיָון  ְלָבֵאר,  ְצִריִכים  ַהּזֹו  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת 
ִעם  ְלַטֵּיל  אֹו  ִצ’יְּפס  ַקֲעַרת  ִעם  ְסֵטייק  ַמְעִּדיף,  ַאָּתה  ָמה  ַהָחְמִרי,  ַהּגּוף  ֶאת  ִּתְׁשַאל 
עֹוד  “ּתֹוִסיף  ְלָך:  ַיִּגיד  הּוא  ַהְּבֵהִמי?  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף  ִּיְרֶצה  ַמה  הּוא?  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְסֵטייק ְוַתֲעֹזב אֹוִתי”. ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ֹּפה ְּבעֹוַלם ַהֹחֶמר, ַהּגּוף ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֹּצֶרְך 
ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַלִהְׁשּתֹוְקקּות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֲאָבל ַּגם ַהּגּוף ֵמִבין ֶׁשִאם אֹוְמִרים לֹו 
ֶׁשַהֶּמֶלְך ָּבא ְלַבֵּקר ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו, ֶׁשהּוא ַחָּיב ְלִהְתַנֵהג ְּבֶהְתֵאם. ֲאָבל ֲעַדִין ָּדרּוׁש ֶהְסֵּבר 

ַלַהְבָטָחה ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” – ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
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ֶאְפָׁשרּות ְלִתּקּוי

ְוַלֲהִביֲאָך  ַּבָּדֶרְך  ִלְׁשָמְרָך  ְלָפֶניָך  ַמְלָאְך  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי  “ִהֵּנה  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּכתּוב  ּוָמָצאנּו 
ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי” )משפטים כג, כ(, ָּכאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוִדיַע ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּיְׁשַלח ִאָּתם ַמְלָאְך ֶׁשִּיְׁשֹמר ֲעֵליֶהם ַּבֶּדֶרְך ִמָּכל ָרע, “ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו, ַאל 
ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו” )שמות כג, כא(. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ְלִפְׁשֲעֶכם  ִיָּׂשא  ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי ֹלא 
הּוא: ִּתָּזֵהר ְמֹאד ֵמַהַּמְלָאְך ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ֶׁשִּיְׁשֹמר ֲעֵליֶכם, הּוא ַמֲעִניׁש ָיָׁשר ַעל ַהֲחָטִאים. 
ְלִהָּזֵהר  ִיְהֶיה  ָצִריְך  ַּכָּמה  ִיְהֶיה ִאָּתנּו?  ָאז ֶׁשַהֶּמֶלְך  ַהֶּמֶלְך.  ַמְלָאְך, ָׁשִליַח ֶׁשל  ְוֶזה ַרק 

ֶׁשֹּלא ַלֲחֹטא?

ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ֶׁשּיֹוֵתר  ֲאִפּלּו  ִאָּתנּו,  ִנְמָצא  הּוא  ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת,  ֲאָבל 
ְּכבֹוד ה’,  ַעל  ִלְמֹחל  ָיכֹול  ֶׁשַהַּמְלָאְך ֹלא  ִמֵּכיָון  ְּגדֹוָלה,  ְיׁשּוָעה  ַּגם  ָּכאן  ֵיׁש  ִּבְכבֹודֹו, 
כא,  פסוק  כג  פרק  יוחאי  בר  שמעון  דרבי  מכילתא  )עיין  ְּתׁשּוָבה  ֶּדֶרְך  ְיַקֵּבל  ֹלא  ַּגם  הּוא 
ובמדרש רבה  פרשת משפטים פרשה לב סימן ד(, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו הּוא ָיכֹול 

ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה, ּוְכֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” – ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמֵּמיָלא 
ֵיׁש ָלנּו יֹוֵתר ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן ְוַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 



ַהִהְתַרְּפאּות ַהִּפְלִאית

ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלָהִבין ַמִהי ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוַמה ֶּזה “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” 
ַּבַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים, ִנְפַּתח ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש )רבה במדבר פרשה ז, אות א(: ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיְצאּו ַעם 
ְּבִטיט  ְיֵגִעים  ֶׁשָהיּו  ִמְּפֵני  מּוִמין,  ַּבֲעֵלי  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּכָכל  ֹרב  ָהיּו  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל 
ּוִבְלֵבִנים ְועֹוִלים ְלֹראׁש ַהִּבְנָין, ְוָהְיָתה ָהֶאֶבן נֹוֶפֶלת ֲעֵליֶהם ְוקֹוַטַעת ֶאת ָיָדם. ֵּכיָון 
ֶׁשָּבאּו ְלִמְדַּבר ִסיַני ָאַמר ָהֱאֹלִקים: “ָּכְך הּוא ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשֶאֵּתן אֹוָתּה ְלדֹור ַּבֲעֵלי 
מּוִמין? ְוִאם ַאְמִּתין ַעד ֶׁשַּיַעְמדּו ֲאֵחִרים  ֲהֵרי ֲאִני ַמְׁשֶהה ֶאת ַמַּתן ּתֹוָרה, ְוָהעֹוָלם ַחָּיב 
ְלַקֵּבל ֶאת ַהֹּכַח ֵמַהּתֹוָרה )עיין שבת דף פח ע”א(, ֶמה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים? ָאַמר ַלַּמְלָאִכים, 
ֶׁשֵּיְרדּו ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל ִויַרְּפאּו אֹוָתם. ְוַדע ֶׁשָּכְך ָהָיה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר ַרִּבי ִסימֹון, 
ִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ִחְּגִרים - ֲאָנִׁשים ְּבִלי ַרְגַלִים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוִיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר” 
)שמות יט, יז( ַמה ֶּזה “ִהְתַיְּצבּו”? ֵאין ִנָּצב ֶאָּלא ַעל ַרְגָליו. ּוִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהיּו ָּבֶהם ִּגְּדִמים 

- ְּבִלי ָיַדִים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ַנֲעֶׂשה” )שמות כד, ז( ֵאיְך ַנֲעֶׂשה? ִעם ַהָּיַדִים, 
ּוִמַּנִין  )שם(.  “ְוִנְׁשָמע”  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵחְרִׁשים?  ָּבֶהם  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ּוִמַּנִין  ְּתִפִּלין.  ְקִׁשיַרת  ְּכגֹון 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ֻסִּמין - ִעְוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת” )שמות כ, טו(. 
ּוִמַּנִין ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבֶהם ִאְּלִמים? ֶׁשֶּנֱאַמר “ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם” )שמות יט, ח(. ִנְמֵצאָת אֹוֵמר 

ֶׁשֲהֵרי ִנְתַרְּפאּו ֻּכָּלם.



ְוִהְתַהַּלְנִּתי ְּבתֹוְנֶנת

294

ְקטּוֵעי  ָּכל  ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ֶׁשל  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ָקרּו  ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ַּכָּמה  ְוִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵני 
ַהּמּוִמים  ַּבֲעֵלי  ָּכל  ֲחָדִׁשים,  ֵאָבִרים  ָלֶהם  ָצְמחּו  ָהֵאָבִרים  ּוְׁשָאר  ְוַהָּיַדִים,  ָהַרְגַלִים 
ִמְתַרְּפִאים, ָלָּמה? ִּכי ֵאין ָּכאן ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ּוְנָבֵאר ֶאת ֹעֶמק ַהְּדָבִרים ְּבִסַּיְעָּתא 

ִּדְׁשַמָּיא.

 

ָאָדת ָּפגּות

ְוָהָיה  ָחִמיו  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ֶאְלָעָזר  ֶׁשַרִּבי  מּוָבא,  ע”ב(  צ  )דף  ֱאֹמר  ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר   
ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְּבִעְנָין ְמֻסָּים. ּתֹוְך ְּכֵדי ִּדּבּוָרם ָעַבר ָׁשם ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֻסָּמא ְּבַעִין 
ַאַחת. ָחִמיו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר לֹו: “אּוַלי ִמָּׁשַמִים ִנְׁשַלח ֵאֵלינּו, ּבֹוא ְנַדֵּבר ִאּתֹו”, 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר: “ֹלא! ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ָאָדם ָּפגּום, ֵיׁש לֹו ַעִין ַאַחת, הּוא ַּבַעל מּום 
ְוהּוא ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ֵּכיָון ֶׁשַהָּכתּוב אֹוֵמר “ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ֹלא ִיְקָרב” )ויקרא כא, יח(, 
ֹלא ָיבֹוא ְלַהְקִריב ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָּדא ַקִּדיָׁשא ִּדְלֵעָּלא ָלא ָׁשְרָיא ַּבֲאָתר ְּפִגים - 

ַהְּקֻדָּׁשה ָהֶעְליֹוָנה, ַהְּׁשִכיָנה, ֵאיָנּה ׁשֹוָרה ְּבָמקֹום ָּפגּום”.

ַהָּמֵגי ַאְבָרָהם )אורח חיים סימן נג סעיף קטן ח( ַּגם ֵמִביא ֶאת ֶזה, ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה ֹלא ׁשֹוָרה ַעל 
ַּבַעל מּום. ְוָהַאְדמֹו”ר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמּמּוְנַקאְטׁש ְּבִסְפרֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה )מהדורה ב אות 
נט( ֵמִביא ְרָאָיה ָלֶזה ִמְּגָמָרא ְמֹפֶרֶׁשת )בכורות דף מד ע”א(. ַהְּגָמָרא ּכֹוֶתֶבת ֶׁשַהֹּגַבּה ֶׁשל 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ִמֶּזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה “ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֹאֶרְך ַהָּקֶרׁש” 
)שמות כ, טז(, ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הּוא ֶזה ֶׁשָּפַרׂש ֶאת ַהְיִריעֹות ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַכָּכתּוב “ַוִּיְפֹרׂש ֶאת 

ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן” )שמות מ, יט(, ְוִאם ֵּכן הּוא ַחָּיב ִלְהיֹות ְלָפחֹות ְּבֹגַבּה ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא 
ֶעֶׂשר ַאּמֹות. ָׁשַאל ַרב ִׁשיִמי ַּבר ִחָּיא, ִמי ָאַמר? אּוַלי ָהיּו ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָיַדִים ְּגדֹולֹות? 
ּדֹוָחה ַהְּגָמָרא: ִאם ֵּכן ָעִׂשיָת ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּבַעל מּום. ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהָּיַדִים ֶׁשל 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ָהיּו ִּבְפרֹוּפֹוְרְצָיה ַיֲחִסית ַלּגּוף. 

מּום?  ַּבַעל  ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  לֹוַמר  ַהְּבָעָיה  ָמה  ִמּמּוְנַקאְטׁש,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָׁשַאל 
ְוַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה, ְּכמֹו ֶׁשָּלַמְדנּו ֶׁשַּבַעל מּום ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּתְׁשֶרה ָעָליו ְׁשִכיָנה.



ָהֵאָבִרית ָהרּוָחִנִּיית

ְוָנאי ַהֵּבן ׁשֹוֵאל: ִאם ֵּכן ָאז ֵאיְך ַהְּׁשִכיָנה ָׁשְרָתה ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד 
ָלׁשֹון )שמות ד, י(? ֵאיְך ִהיא ָׁשְרָתה ַעל ִיְצָחק ָאִבינּו ֶׁשָהָיה ֻסָּמא )בראשית כז, א(? ֲהֵרי 
ֹלא ֲחֵסִרים ַצִּדיִקים ְלֹאֶרְך ַהּדֹורֹות ֶׁשֵהם ָהיּו ַּבֲעֵלי מּוִמים, ְוָהיּו ַּבֲעֵלי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, 

ְוָהא ֵּכיַצד?
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 ָרִאיִתי ְּבֵסֶפר ַנֲחַלת ָׂשֶדה )פרשת פיקודי אות י( ֵּבאּור ִנְפָלא ָּבֶזה, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ֹלא ְיכֹוָלה ִלְׁשרֹות ַעל ַּבַעל מּום, ִמֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֵהן ְּכֶנֶגד ָהֵאָבִרים 
ֶׁשְּכֶנֶגד  ָהֶעְליֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ִהְׁשִלימּו  ְּכָבר  ֶׁשֵהם  ַצִּדיִקים  ְוֵיׁש  ָהָאָדם.  ְוַהִּגיִדים ֶׁשל 
ְוֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה ֵאֶצל אֹוָתם  אֹותֹו ָהֵאָבר, ְוֵהם ֹלא ְצִריִכים ְּכָבר ְלַתֵּקן ְלאֹותֹו ָהֵאָבר. 
ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר  ַהַּגְׁשִמי,  ָהֵאָבר  ְצִריִכים ֶאת  ָהיּו  ַּבֲעֵלי מּוִמים ֶׁשֵהם ֹלא  ֶׁשָהיּו  ַהַּצִּדיִקים 

ִּתְּקנּו ֶאת ָׁשְרׁשֹו ָהרּוָחִני. 



ַהִּגיד ַהֶּנֱעָלת

מּוָבא ַּבֲחַז”ל )עיין מכות דף כג ע”ב, ומדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן ב ובזוהר הקדוש פרשת 
וישלח דף קע ע”ב(, ֶׁשֵּיׁש ְּבגּוף ָהָאָדם 365 ִּגיִדים ְּכֶנֶגד 365 ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, 

ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַלָּגאֹון  רֹוֵפא  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ַּבּתֹוָרה.  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ְּכֶנֶגד  ֵאָבִרים  ּו-248 
ִמִּויְלָנא ַזַצ”ל ְוָאַמר לֹו: “ֵאיְך ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש 365 ִּגיִדים, ֲהֵרי ִנַּתְחנּו ּגּוָפה ּוָמָצאנּו 
ְוִתְרֶאה  ִמִּויְלָנא: אֹוָתּה ּגּוָפה ֶׁשִּנַּתְחֶּתם, ְּתָבֵרר  ִּגיִדים? ָאַמר לֹו ַהָּגאֹון  ָׁשם ַרק 364 
ֶׁשְּבַחָּייו הּוא ָהָיה ָנגּוַע ְמֹאד ְּבַתֲאָוה ֲאסּוָרה ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד אֹותֹו ַהִּגיד, ּוֵמֹרב ֶׁשהּוא ָהָיה 
ָׁשטּוף ָּבּה, הּוא ִנֵּתק ֶאת ַהֹּכַח ָהרּוָחִני ֶׁשל ַהִּגיד, ְוַהִּגיד ִאֵּבד ֶאת ֹּכחֹו ְוִנְכַחד. ָּבְדקּו 

ְוָאֵכן ָּכְך ָהָיה )קונטרס שיחות קודש פרלוב עמוד כה, שבילי התורה בראשית עמוד 163(. 

ּוִמֶּנֶגד, ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַקֵּדׁש ְּביֹוֵתר, ַהּגּוף ַעְצמֹו ִנְהֶיה יֹוֵתר רּוָחִני, הּוא רֹוֶאה ְּדָבִרים 
ֶׁשֲאֵחִרים ֹלא רֹוִאים, ּוְכמֹו ֶׁשְּנַסֵּפר ַּכָּמה ִסּפּוִרים ֻמְפָלִאים ַעל ְקדֹוֵׁשי ְוַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות.



ָמה ָרָאה ַרִּבי ַחִּיית ִמַּצאְנז?

ְמַסְּפִרית ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבִזְקנּוָתם ֹלא ָהיּו רֹוִאים ֶאָּלא ַרק ְּדָבִרים 
ְקדֹוִׁשים. ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז ַּפַעם ָאַמר: “ְּבֵני ָאָדם ֲאִני ְּבֹקִׁשי ָיכֹול ִלְראֹות, ֲאָבל ַעל 
ֵסֶפר ָקדֹוׁש ֲאִני רֹוֶאה ְמֻצָּין”, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: “ֲאָבל ָאָדם הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ֵמאֹוִתּיֹות ֶׁשל 

ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְקַטּנֹות?” הּוא ָאַמר ָלֶהם: “ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֶזה ָקדֹוׁש ְוֶזה ֹלא ָקדֹוׁש”.



ָה’אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל’ ֵמַאְּפָטא רֹוֶאה ָּפרֹות

ָה’אֹוֵהב  ַהְמֻכֶּנה  ַזַצ”ל   ֵמַאְּפָטא  ֶהעִׁשיל  ְיהֹושַֻׁע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו”ר  ַאַחת  ַּפַעת 
ִיְׂשָרֵאל’ ִהִּגיַע ְלַבֵּקר ְּבֶמִז’יּבּוז’ ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה, ִנְכְנסּו ֵאָליו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו 
נֹוְתִנים  “ָלָּמה  ִמְׁשַּפְחּתֹו:  ְּבֵני  ֶאת  ָׁשַאל  ִמֶּמּנּו, הּוא  ָיְצאּו  ֶׁשֵהם  ַאֲחֵרי  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה 
ִלְׁשֵּתי ָּפרֹות ְלִהָּכֵנס ֵאַלי? ֵאין ֶּדֶלת ַּבְּכִניָסה?”, ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתַּפְּלאּו, ֵהם ָהיּו ְּבֵני 
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ָאָדם ִמּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר, ָאַמר ָלֶהם ָהַרב: “ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ִמי ֵהם ָהיּו ֲאָבל “ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות 
ִנְדמּו” )תהילים מט, יג( ָרִאיִתי אֹוָתם ְּכמֹו ָּפרֹות” )מסביב לשלחן קובץ ל תשע”ע עמוד 36(. 



ָהַרב ַחִּיית ַקְנֶיְבְסִקי רֹוֶאה ֵעז...

ַהָּגאֹוי ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי שליט”א, ַהְּיהּוִדי ַהַּצִּדיק ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֶׁשָּכל ַהּיֹום 
ַמְצִליַח  ֹלא  ֲאִני  ָהַאֲחרֹון  “ַּבְּזַמן  לֹו:  ְוָאַמר  ָּבחּור  ַּפַעם  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ּתֹוָרה,  ַרק  רֹוֶאה 
ִלְלֹמד ְּגָמָרא, ְּכלּום. ְּבָכל ַהִּמְקצֹועֹות ֲאִני ַמְצִליַח, ִסְפרּות, ִּדְקּדּוק, ַאְנְּגִלית, ֶחְׁשּבֹון, 
ַמָּדע, ִפיִזיָקה, ִּבּיֹולֹוְגָיה, ַאְסְטרֹולֹוְגָיה, ֲאִני ִמְצַטֵּין, ַרק ִּבְגָמָרא ֲאִני ֹלא ֵמִבין ְּכלּום”. 
ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי ִהְסַּתֵּכל ָעָליו ְוָאַמר לֹו: “ִנְכַׁשְלָּת ַּבֲאִכיַלת ָּבָׂשר ְוָחָלב”, ַהָּבחּור ִנְבַהל 
ְּדָבָריו:  ַעל  עֹוֵמד  ְוָהַרב  ַּכְׁשרּות”,  ׁשֹוֵמר  ֲחֵרִדי  ָאָדם  ֲאִני  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  לֹו:  ְוָאַמר 
“ִנְכַׁשְלָּת ַּבֲאִכיַלת ָּבָׂשר ְוָחָלב ְוָלֵכן ַאָּתה ִנְהֵייָת ָאטּום ְוָסתּום ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה” )יומא דף 
לט ע”ב(. הּוא ָחַזר ְלֵביתֹו ְוִגָּלה ֶׁשִּלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים הּוא ָאַכל עּוָגה ֲחָלִבית ַאֲחֵרי ֲאִכיַלת 

ִהְתַּגֵּבר  ֹלא  ְוהּוא  ִמַּדי,  ְטִעיָמה  לֹו  ָהְיָתה  ָהעּוָגה  ְּבָׂשִרי  ֶׁשהּוא  ִנְזַּכר  ּוְכֶׁשהּוא  ָּבָׂשר, 
ְוָלַקח עֹוד ִּביס...

הּוא ָּבא ְלהֹודֹות ָלַרב ֶׁשֵהִאיר ֶאת ֵעיָניו ֶׁשְּלָפחֹות ַעְכָׁשו הּוא יֹוֵדַע ָמה הּוא ָצִריְך 
ְלַתֵּקן. ְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשל ָהַרב ִהְתַּפֲעלּו ְוָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב: “ֶזה רּוַח ַהֹּקֶדׁש?” ]ָּתִמיד ֵיׁש 
ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשאֹוֲהִבים ִלְׁשֹאל ֶאת ָהַרב: ֵיׁש ְלָך רּוַח ַהֹּקֶדׁש... ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ַצִּדיק 
ִנְסָּתר, ְיהּוִדי ָקדֹוׁש ֶׁשְּׁשמֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאֲהרֹונֹוִביץ’.’ ַּפַעם ַאַחת ָּבאּו ֵאָליו ְקבּוָצה ֶׁשל 
ַּבחּוִרים ִלְבֹּדק ִאם ֵיׁש לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ֵאיְך ֶׁשִּנְכְנסּו ֵאָליו הּוא ָאַמר ָלֶהם: “ָמה ָּבאֶתם 
ִּבְׁשִביל רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ָאה?” )ילקוט אברך שנת תשנ”ב עמוד רצב([. ָעָנה ָלֶהם ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי: 
“ֹזאת ֹלא רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ֶאָּלא ֶׁשָּכתּוב ַּבְּסָפִרים )זוהר פרשת משפטים דף קכה סע"א, ובבית 
יוסף אורח חיים סימן קעג(, ֶׁשָאָדם ֶׁשאֹוֵכל ָּבָׂשר ְוָחָלב ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ֶנֱהָפִכים ְלָפִנים ֶׁשל ֵעז 

ְּבֶמֶׁשְך 40 יֹום ָאז ָרִאיִתי ֶאת ֶזה... )מנחת ערב עמוד קפח(. 

זֹו ָהְרִאָּיה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְקדֹוִׁשים.



ֵאיְך ָלַדַעת ִאת ַהְּכִלי ָטבּול?

ַּפַעת ִסְּפרּו ָלַרב ִמְּבִריְסק ַעל ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ַזַצ”ל ֶׁשָּיכֹול ִלְראֹות ִאם ַהְּכִלי 
ָטבּול. ָהַרב ִמְּבִריְסק ָאַמר ָעָליו: “ֶאת ַהִּׂשיַחת ֻחִּלין ֶׁשּלֹו ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים”. ָאָדם 
ָקדֹוׁש רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים ֹלא רֹוִאים. ּוְכֶׁשָּׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן: “ֵאיְך ֶּבֱאֶמת 
רֹוִאים?” הּוא ִהְסִּביר: “ְּתַנּסּו ְלַצֵּיר ְּבִדְמיֹוְנֶכם ַעל ַהְּכִלי ֵׁשם ֲהָוָי”ה ָּברּוְך הּוא, ִאם 
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ִהְצַלְחֶּתם ִסיָמן ֶׁשַהְּכִלי ָטבּול, ְוִאם ֹלא – ַהְּכִלי ֹלא ָטבּול” )טובך יביעו חלק ב עמוד נא(. 



ְרִאַּית ‘ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִליי’

ַהָּגאֹוי ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק הֹוְרִביץ ‘ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין’, ָהָיה רֹוֶאה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם 
ְוַעד סֹופֹו, ֲאָבל ְּבַגְׁשִמּיּות הּוא ֹלא ָהָיה רֹוֶאה ְּכלּום, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּׁשַבע ָׁשִנים הּוא ָקַׁשר 
ֶאת ָהֵעיַנִים ְּכֵדי ֹלא ְלִהָּכֵׁשל ְּבַמְרֶאה ָאסּור. ֲאָבל ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשל ְקֻדָּׁשה, ֶׁשָהיּו רֹוִצים 
ִלְראֹות, הּוא ָהָיה רֹוֶאה ַהֹּכל. ָהְיָתה ָּבָאה ֵאָליו ִאָּׁשה ְואֹוֶמֶרת לֹו: “ְּכבֹוד ָהַרב, ַּבֲעִלי 
ֶנֱעַלם”, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָלּה: “ַחִּכי ֶרַגע”, ּפֹוֵתַח ֶאת ַהְּגָמָרא ִמְסַּתֵּכל, ְואֹוֵמר ָלּה: “הּוא 

ִנְמָצא ִּבְרחֹוב ָּכֶזה ְוָכֶזה ְּבַבִית ְּפלֹוִני, ְלִכי ְלָׁשם ְוִתְמְצִאי אֹותֹו” ְוָכְך ָהָיה.



’ַהַּבָּבא ֵמִאיר’ ְוֶהָחטּוף ִמּלֹוְנּדֹוי

‘ַהַּבָּבא ֵמִאיר’, ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא ַזַצ”ל ְּבנֹו ֶׁשל ‘ַהַּבָּבא ָסאִלי’ הּוא ִנְפַטר ִלְפֵני 
ְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ִהִּגיָעה ֵאָליו ִמְׁשָּפָחה ֶׁשַהֵּבן ֶׁשָּלֶהם ֶנְחַטף ְּבלֹוְנּדֹון, ְוָרצּו ַלֲהֹרג אֹותֹו. 
ַהַּבָּבא ֵמִאיר, ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ְּבלֹוְנּדֹון, ֲאָבל הּוא ָיַדע ְלַצֵּיר ָלֶהם ֵמַהַּבִית ֶׁשּלֹו ְּבַאְׁשּדֹוד 
ְּבִדּיּוק ֵאיֹפה הּוא ִנְמָצא ְּבלֹוְנּדֹון, ְּבֵאיֶזה ִמְבֶנה ּוְבֵאיֶזה ֶחֶדר. הּוא ָנַתן ָלֶהם ֶאת ָּכל 
ַהְּפָרִטים, ְוָאַמר ָלֶהם ְלכּו ִעם ֶזה ְלֹכחֹות ַהִּמְׁשָטָרה, ּוֶבֱאֶמת ָּבאּו ּוָמְצאּו ְוִחְּלצּו אֹותֹו, 
ֶזה ִהְתַּפְרֵסם ָּבִעּתֹון. ְוֻכָּלם ִהְׁשּתֹוְממּו ֵאיְך ֶזה? ְוַהְּתׁשּוָבה, ְּכֶׁשָאָדם ֹלא רֹוֶאה ְּדָבִרים 

ֶׁשֲאסּוִרים, ָאז הּוא רֹוֶאה ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים ֹלא רֹוִאים.



ַהְּתרּוָפה ְלָנל ַהַּמֲחלֹות

ְוִנְתּבֹוֵנן,  ִסיַני,  ַהר  ְּבַמֲעַמד  ִהְתַרְּפאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ַהִּמְדָרׁש,  ְלִדְבֵרי  ֲחָזָרה  ַנְחֹזר 
ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִהִּגיעּו ְלַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַמָּצָבם ָהרּוָחִני ֹלא ָהָיה טֹוב, ַרק ִלְפֵני 49 יֹום 
ֵהם ָהיּו ְמֵלִאים ְּבֻטְמַאת ִמְצַרִים, ַעד ֶׁשַהַּׂשר ֶׁשל ַהִּמְצִרים ֹלא ֵהִבין ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַמִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמַהִּמְצִרים, ְּבָמה ֵהם ׁשֹוִנים: ַהָּללּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהָּללּו 
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה )עיין מדרש רבה פרשת אחרי מות פרשה כג סימן ב(. ְוֶאְצָלם ַהּמּום ַהּגּוָפִני 
ָהָיה ּבֹו ֹּכַח ְלִסּלּוק ַהְּׁשִכיָנה. ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרֵּפא אֹוָתם ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֲעֵליֶהם 

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ִויַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך ָּכבֹוד ְוִׂשְמָחה. 

ְלִפי ֶזה מּוֶבֶנת ָעְצַמת ַהְּבָרָכה ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ִאם ֲאִני ֶאְהֶיה ִאְּתֶכם ֹלא ִיְהיּו ָלֶכם ַמֲחלֹות, ָצרֹות אֹו מּוִמים, ֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ַצַער ָּכל 
ֶׁשהּוא ִּכי “ֹעז ְוֶחְדָוה ִּבְמֹקמֹו” )דברי הימים א טז, כז(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִנְמָצא ְּבָמקֹום 
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ֶׁשֵּיׁש ַעְצבּות, ֵאין ַעְצבּות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )חגיגה דף ה ע”ב(, ְוָלֵכן “ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ְּבתֹוְכֶכם” זֹו ַהְּבָרָכה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַלּגּוף!, ֶׁשַפע, ַהְצָלָחה, ַּפְרָנָסה טֹוָבה, ֵאין ְמִריבֹות, 
ָּכל  ֶאת  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָּקָראָת  ַאֲחֵרי  ַּבּסֹוף,  ִהִּגיָעה  ַהּזֹו  ַהְּבָרָכה  ְוָלֵכן  ַהֹּכל.  ְקָׁשִיים,  ֵאין 

ַהְּבָרכֹות ִאם ַאָּתה רֹוֶצה עֹוד ַמֶּׁשהּו? “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” - ַהְּבָרָכה ַהֻּמְׁשֶלֶמת. 



ַהִּגּלּוי ְּבַמֲעַקב ֶהָחֵפץ ַחִּיית ְוַתְלִמידֹו

ָהיּו ַצִּדיִקים ֶׁשָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָחיּו ְּבָכל ֶרַגע ֶאת ַה”ְּוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”, ּוְנַסֵּפר:

ְּבַאְנְּגִלָּיה ָהָיה ְיהּוִדי ַצִּדיק ְוַתְלִמיד ָחָכם, ְׁשמֹו ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְרֵיה ֵליּב ְגרֹוְסַנס הּוא 
ָהָיה ַּגם ֹראׁש ֵּבית ַהִּדין ֶׁשל ְקִהַּלת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְּבלֹוְנּדֹון, הּוא ָלַמד ֵאֶצל ַרִּבי ָּברּוְך 
ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ְּגדֹוֵלי  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו  ָקאֶמִניץ.  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ֵלייּבֹוִביץ’  ֶּבר 
ָאַמר  ַהּׁשֹוָאה.  ִלְפֵני  ִנְפְטרּו  ּוְׁשֵניֶהם  ְׁשקֹוּפ,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ֶּבר  ָּברּוְך  ַרִּבי  ְמֻפְרָסִמים: 
ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה ִּכי ִאם ֵהם ָהיּו  ַהֲחזֹון ִאי”ׁש, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלַקח אֹוָתם  ֲעֵליֶהם 
ִּבְזַמן ַהּׁשֹוָאה, ִּבְזכּות ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָאה )ספר חומת מבצר פרק יד עמוד 
ֵליּבֹוִביץ’  ָהַרב  ַהַּבִית ֶׁשל  ֵלייּבֹוִביץ’.  ָּברּוְך ֶּבער  ַרִּבי  ֵאֶצל  ָלַמד  ְגרֹוְסַנס  ְוָהַרב  סו(. 
ָּתִמיד ָהָיה ָּפתּוַח ִלְרָוָחה. ַרק ִּבְזַמִּנים ֶׁשָהיּו רֹוִצים ְלַדֵּבר ִאּתֹו ִּביִחידּות ָהיּו סֹוְגִרים 
ֶאת ַהַּבִית. ְוִסֵּפר ָהַרב ְגרֹוְסַנס ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ְלִבּקּור ַּבְיִׁשיָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ַאייִּׁשישֹוֶבר, ֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ְוֻכָּלם ָיְדעּו ֶׁשַאַחר ָּכְך הּוא הֹוֵלְך ְלִהְתָאֵרַח 
ַּבַּבִית ֶׁשל ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר, ְוֶׁשֵהם ְיַדְּברּו ָׁשם. ָהַרב ְגרֹוְסַנס ֶׁשָהָיה ָּבחּור 
ָצִעיר, ֶהְחִליט ְלִהְתַחֵּבא ַּבַּבִית ְוִלְׁשֹמַע ַמה ֵהם ְמַדְּבִרים. הּוא ָרץ ַלַּבִית ֶׁשל ַרִּבי ָּברּוְך 
ָהַרָּבִנים,  ִהִּגיעּו  ַּדּקֹות  ֶעֶׂשר  ַאֲחֵרי  ַלִּמָּטה.  ִמַּתַחת  ְוִהְתַחֵּבא  ָּפתּוַח,  ָהָיה  ֶׁשָּתִמיד  ֶּבר 
ְוָהַרָּבִנית ִּבְקָׁשה ִמֻּכָּלם ָלֵצאת ְוֵהם ִנְכְנסּו ְוִהְתַיְּׁשבּו. הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבער 
אֹוֵמר: “נּוּוּו...”, ַהֵּלב ֶׁשּלֹו ֶנֱעַצר, הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשהּוא רֹוֶאה אֹותֹו ּוְמַסֵּמן לֹו ֶׁשֵּיֵצא, 
הּוא ֹלא ָיָצא ְוׁשּוב ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ְׁשִנּיֹות אֹוֵמר ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר: “נּוּוּוּוּו...”, הּוא ִהְתִחיל 
ִלְרֹעד ֵמֹרב ַּפַחד ְוָרָצה ָלֵצאת, ֲאָבל ַהּגּוף ֶׁשּלֹו ִהְתַאֵּבן. ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשַרִּבי ָּברּוְך 
ֶּבר ָאַמר: “נּוּוּוּו”, הּוא ְּכָבר ָּבא ָלֵצאת, ְוָאז הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ֶׁשאֹוֵמר ְלַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל: “נּוּוּו ָמה ָהֶרֶּב’ה ְמַסֵּפר?”, הּוא ֶהְחִליט ְלִהָּׁשֵאר ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ֶׁשַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ְמַסֵּפר ַעל ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֶׁשְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי ָהָיה אֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהַּתְלִמיִדים ַּבְיִׁשיָבה 
ַחִּיים,  ֶהָחֵפץ  ִסֵּפר  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ַצִּדיִקים.  ִסּפּוֵרי  ָלֶהם  ְמַסֵּפר  ָהָיה  ָׁשָעה  ּוְבֶמֶׁשְך 
ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ָּבחּור הּוא ֶהְחִליט ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי ַרּבֹו ַרִּבי ַנחּום ֵמהֹוַרְדָנא, הּוא ָיַדע ָּתִמיד 
ֶהְחִליט  ַעְצמֹו ָׁשם.  ְוהּוא נֹוֵעל ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ַמִּגיַע  ֶׁשָהַרב 
ָהָיה,  ְוָכְך  ָׁשם.  ַרּבֹו עֹוֶׂשה  ָמה  ִלְראֹות  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ְלִהְתַחֵּבא  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
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ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִהְתַחֵּבא ִמַּתַחת ַאַחד ַהַּסְפָסִלים. ַהַּגַּבאי ִחָּכה ֶׁשֻּכָּלם ֵיְצאּו, ִּכָּבה 
ֶאת ָהאֹורֹות ְוָסַגר ֶאת ַהֶּדֶלת. ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ִהִּגיַע ַרִּבי ַנחּום ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָנַעל 
ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת, הֹוִציא ֵסֶפר ַקָּבָלה ְוִהְתִחיל ִלְלֹמד. ְוִסֵּפר ֶהָחֵפץ ַחִּיים: “ֲאִני ָהִייִתי 
ָאז ָּבחּור ָצִעיר ְוָרִאיִתי ֵאׁש ְּגדֹוָלה יֹוֶרֶדת ֵמַהָּׁשַמִים, ִהְתַחְלִּתי ִלְרֹעד, ֹלא ָיַדְעִּתי ָמה 
ֲאִני רֹוֶאה, ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ָסַגר ָהַרב ֶאת ַהֵּסֶפר ְוָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ַוֲאִני, ָרַעְדִּתי 

ִמַּפַחד ַעד ַהֹּבֶקר”.

ֵאׁש  הֹוִריד  ַנחּום  ֶׁשַרִּבי  “ֶזה  לֹו:  ְוָאַמר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶאת  ֶּבר  ָּברּוְך  ַרִּבי  ָעַצר  ָּכאי 
ֵמַהָּׁשַמִים ֶזה ֹלא ִחּדּוׁש, ֲאָבל ֶזה ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָרָאה ֶאת ֶזה ְּבִגיל 15 ֶזה ִחּדּוׁש”. 

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִהְמִׁשיְך ֶאת ַהִּסּפּור: ֵאיְך ֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָּגַמר ֶאת ַהִּסּפּור, ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים 
ָאַמר ֶלָחֵפץ ַחִּיים: “ַרִּבי, ִּתְסַלח ִלי, ֲאָבל ַּגם ֲאִני ָעַקְבִּתי ַאֲחֶריָך, יֹום ֶאָחד ָרִאיִתי ֶאת 
ֶׁשָהַרב  ְוָרִאיִתי  ַלַּיַער  ְוִנְכַנס  ֵמָהִעיר  ָיָצא  ָהַרב  ַאֲחָריו,  ְוָעַקְבִּתי  ֵמַהַּבִית  יֹוֵצא  ָהַרב 
עֹוֵמד ְלַיד ֵעץ ְואֹוֵמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ְמַצֵּיר ִמְּסִביִבי ִעּגּול 
ַעל ַהחֹול, ַוֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֵאֶליָך, ַעד ֶׁשֹּלא ִּתֵּתן ִלי ְּתׁשּוָבה ֶׁשַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשֲאִני 
ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֹלא יֹוֵצא ִמֹּפה” ְּכמֹו חֹוִני ַהְמַעֵּגל )עיין תענית דף יט ע”א(, ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות 

ָהַרב ָיָצא, ֵהַבְנִּתי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָנה ָלַרב, ְוָהַרב ַּגם יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָעָנה לֹו...” 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָׁשַמע ֶאת ֶזה ְוָׁשַתק, הּוא ֹלא ָרָצה ְלַדֵּבר ַעל ֶזה. 



ַהֲהָנָחה ְּבִמְצֹות ֶׁשל ָהַרב ֶּבי ִצּיֹוי ַאָּבא ָׁשאּול

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּתְרַי”ג ִמְצֹות ִנְרֶאה ָלֶהם ְּכמֹו ַּתְרַי”ג ְּבָעיֹות, ְוהּוא רֹוֶצה עֹוד ִלְזּכֹות 
ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ְוַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבְּדָבִרים ָהֵאּלּו ָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר 

ִמַּמה ֶּׁשהּוא ַחָּיב, ְוֹלא ְלִהְסַּתֵּפק ַּבִּמיִנימּום ִּבְׁשִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. 

ִהִּגיַע ַּפַעם ַאַחת ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ַלָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול ַזַצ”ל, ְוָאַמר 
ָלַרב: “ָקֶׁשה ִלי ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ַה-613 ִמְצֹות, ַּתֲעֶׂשה ִלי ֲהָנָחה. ּתֹוִריד ִלי ַּכָּמה ִמְצֹות”. 
ָאַמר לֹו ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון: “ִהַּגְעָּת ָלִאיׁש ַהָּנכֹון ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון, ֲאִני מּוָכן ְלהֹוִריד ְלָך ָקרֹוב 
ִלְׁשֵני ְׁשִליׁש ִמַּתְרַי”ג ִמְצֹות, ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶאָחד, ֶׁשַאָּתה ַמְבִטיַח ִלי ֶׁשַּמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ַאָּתה 
עֹוֶׂשה!” ָהִאיׁש ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ַהְּׁשָאר. ִהְתִחיל ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ַלֲעֹבר ִאּתֹו 
ַעל ַהִּמְצֹות ְוָאַמר לֹו: ָּכל ִּדיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ְוַהִּמְקָּדׁש, יֹוֵרד ְלָך, ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשל ַהָּנִׁשים 
ֲאִכיַלת  ְלָך.  ֲאִני מֹוִריד  ַּגם אֹוָתם  ּוְלִוִּים,  ֹּכֲהִנים  ֶׁשל  ִמְצֹות  ַּכָּמה  ֵיׁש עֹוד  ְלָך,  יֹוֵרד 
ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, ַאָּתה ִמֵּמיָלא ׁשֹוֵמר ְּבִלי ִטְרָחה, ֵיׁש ַהּיֹום ַהֹּכל ָּכֵׁשר. 
ַהֶּדֶרְך, ְּכֶׁשָּקֶׁשה לֹו  ַעְכָׁשו ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ְלָך ִּתְׁשֹמר”, זֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִּבְתִחַּלת 
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ְוהּוא ְמַחֵּפׂש ֻקּלֹות, ֲאָבל ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִל”ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 
יֹוֵתר. ָלָּמה? ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ֵמִבין ֶׁשַהֶּמֶלְך ָיכֹול ִלְהיֹות ִאּתֹו ַמה הּוא עֹוֶׂשה? הּוא עֹוֶׂשה 
ַהֹּכל ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְסַּתְּפִקים ְּבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר, 
ְׁשמֹר ַׁשָּבת - ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת, ְּתִפָּלה - ְּתִפָּלה. ֲאָבל הּוא ֹלא ַמְרֶאה ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא רֹוֶצה 
ֶׁשּלֹו, הּוא לֹוֵמד  ֵמַהִחּיּוב  יֹוֵתר  ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ַהֶּמֶלְך.  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמֹצא 
ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָיכֹול ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים )מנחות דף צט ע”ב(, הּוא 
הֹוֵלְך ְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְּבִלי ְּתָנִאים, ֶאָּלא ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה, ָּבֶזה הּוא ַמְרֶאה ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא אֹוֵהב אֹותֹו ְוֶׁשהּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְׁשֶרה ֶאְצלֹו.  



ַהַחָּיל ַהְּיהּוִדי ַּבָּצָבא ַהֶּגְרָמִני

ַחִּיים” הּוא ֹלא  ְּכ”ִדְבֵרי ֱאֹלִקים  ְוַלִּמְצֹות ַּבּתֹוָרה  ִמְתַיֵחס ַלּתֹוָרה  ָאָדם  ּוֶבֱאֶמת ִאם 
עֹוֶׂשה ְלַעְצמֹו ֲהָנחֹות, ְוֹלא ְמַחֵּפׂש ֻקּלֹות.

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֶקב ֶעְטִליְנֶגר ֶׁשַחי ְּבֶגְרַמְנָיה ִלְפֵני ְּכֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ִנְׁשַאל 
ֶאת  ְלַהֲחִליף  ָּבא  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ַהֶּגְרָמִני.  ַּבָּצָבא  ֶׁשֵּׁשֵרת  ְיהּוִדי  ֵמַחָּיל  ְׁשֵאָלה 
ַהַחָּיל ֶׁשָעַמד ְּבֶעְמַּדת ַהְּׁשִמיָרה, הּוא ֹלא רֹוֶאה אֹותֹו, הּוא ָיַרד ְלַחֵּפׂש אֹותֹו ּוִפְתאֹום 
ִמּתֹוְך ַהִּׂשיִחים הּוא ׁשֹוֵמַע קֹולֹות. הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהַחָּיל ַהְּיהּוִדי ֶׁשָהָיה ְלָפָניו ָּבֶעְמָּדה 
ָערֹם, ָקׁשּור ְוָזרּוק ֵּבין ָהֵעִצים. הּוא ָׁשַאל אֹותֹו: “ַמה ָּקָרה?” ְוהּוא ִסֵּפר ֶׁשַּכָּמה ַחָּיִלים 
אֹותֹו,  ְוָקְׁשרּו  ַהְּבָגִדים  ֶאת  לֹו  ָלְקחּו  ָעָליו,  ִהְתַנְּפלּו  ַהְּיהּוִדי,  ַהַחָּיל  ַעל  ִלְצֹחק  ָּבאּו 
הּוא ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶעְזָרה ֶׁשְּיַׁשְחֵרר אֹותֹו ְוֵיֵלְך ְלָהִביא לֹו ְּבָגִדים. הּוא ֶהְחִליט ַלֲעֹזר לֹו. 
ְוֵהם  ֲעבֹוָדתֹו,  ֶאת  עֹוֶׂשה  ִלְׁשֹמר  ֶׁשָאמּור  ַהַחָּיל  ַהִאם  ִלְבֹּדק  ֵמַהָּצָבא  ִהִּגיעּו  ֵּביְנַתִים 
ִהְכִניסּו אֹותֹו  ְּבָגִדים. ְּכֶׁשָּמְצאּו אֹותֹו  ְלָהִביא ֶלָחֵבר ֶׁשּלֹו  ֹלא ָמְצאּו אֹותֹו, הּוא ָהַלְך 
ַלֶּכֶלא, ּוְגַזר ַהִּדין ָהָיה ָידּוַע ֵמֹראׁש, הּוא ָהָיה ְּבַסָּכַנת ָמֶות. הּוא ָׁשַלח ְׁשֵאָלה ְלַבַעל 
ֶאת  ָעַזב  הּוא  ָלָּמה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  הּוא  ַהִאם  ֶעְטִליְנֶגר,  ָהַרב  ַלֵּנר  ֶהָערּוְך 
ֶעְמַּדת ַהְּׁשִמיָרה, ּוְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור ַעל ַהַחָּיל ֶׁשָּׁשַכב ָערֹם. ְוָכַתב ַעל ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה 
ְּתׁשּוָבה ְּבׁשּו”ת ִּבְנַין ִצּיֹון )סימן קעב( ּוָפַסק ֶׁשָאסּור לֹו ְלַסֵּפר, ֶׁשֲהֵרי ִאם הּוא ְיַסֵּפר 
ַהַחָּיל ִיְתַּבֵּיׁש ֶׁשָּכל ַהַחָּיִלים ִיְצֲחקּו ַעל אֹותֹו ַחָּיל, ְוהּוא ִיְהֶיה ִּבְכַלל ַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו 
ָּבַרִּבים, ּוַבְּגָמָרא )סוטה דף י ע”ב( ָאְמרּו: ֹנַח לֹו ָלָאָדם ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוַאל 

ַיְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים. 

ֵהם  ַהַחִּיים  ֶׁשָּכל  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִאם  ִהיא,  ָלֶזה  ְוַהְּתׁשּוָבה  ָּכֶזה?  ְּבִנָּסיֹון  עֹוְמִדים  ֵאיְך 
ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ֶׁשל “ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם”, ַאָּתה ִמְתַנֵהל ְלִפי ַהֵּסֶפר, ְלִפי ִצּוּוי ַהֶּמֶלְך 
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ְוֹלא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות. 



ַהָּמָסאז’ ְלַרִּבי ַחִּיית ַקְנֶיְבְסִקי

ֵיׁש ִסּפּור ְקָצת ַמְצִחיק, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ֶׁשִּיְחֶיה, ָהָיה ְמֹאד ְמַכֵּבד 
ִמֶּזה  ַהָּקדֹוׁש’, חּוץ  ‘ַהְּסַטייֶּפֶלר  ַזַצ”ל,  ַקְנֶיְבְסִקי  ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאִביו  ֶאת 
ֶׁשהּוא ָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור הּוא ָהָיה ַּגם ַאָּבא ֶׁשּלֹו. יֹום ֶאָחד ָהַרָּבִנית ָאְמָרה ַלְּסַטייֶּפֶלר, 
ָׁשַמע  ַהְּסַטייֶּפֶלר  ַהַּגב.  לֹו  ִנְתַּפס  ַמָּמׁש  ִּבְנָין[  ְּבאֹותֹו  ָׁשם  ָּגר  ָהָיה  ]הּוא  ַחִּיים  ֶׁשַרִּבי 
ֶאת ֶזה, ָהַלְך ְלֵביתֹו ְוֵהִביא ַּבְקּבּוק ֶׁשֶמן ַזִית, ְוִנְכַנס ַלַּבִית ֶׁשל ְּבנֹו ָהַרב ַחִּיים ּוִבֵּקׁש 
ַחִּיים  ַרִּבי  ָמָסאז’.  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ַלִּמָּטה,  ְוַתֲעֶלה  ַהֻחְלָצה  ֶאת  ּתֹוִריד  ִמֶּמּנּו: 
ְמֻמְׁשָמע, עֹוֶׂשה ֶאת ִצּוּוי ָאִביו, ְוַהְּסַטייֶּפֶלר עֹוֶׂשה לֹו ָמָסאז’ ִעם ֶׁשֶמן ַהַּזִית, ּוְמַצֶּוה 
ָעָליו: “ַאל ָּתקּום ֵמַהִּמָּטה ַעד ַהֹּבֶקר”. ְּכֶׁשָחַזר ַהְּסַטייֶּפֶלר ַלַּבִית הּוא ָאַמר ָלַרָּבִנית: 
טֹוב”.  ַיְרִּגיׁש  הּוא  ַהֹּבֶקר  ַעד  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ָמָסאז’,  לֹו  ְוָעִׂשיִתי  ְלַחִּייְמֶק’ה  “ָהַלְכִּתי 
ָהַרָּבִנית ָאְמָרה לֹו: “ְלִמי ָעִׂשיָת ָמָסאז’?”, הּוא ָאַמר ָלּה: “ְלַחִּיים, ָאַמְרְּת ֶׁשּכֹוֵאב לֹו 
ַהַּגב”. ָהַרָּבִנית ָצֲחָקה ְוָאְמָרה: “ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי ֵאָליו, ִהְתַּכַּוְנִּתי ְלַרִּבי ַחִּיים ְקלּוְפט – 

ַהְּסַטייֶּפֶלר ָהָיה ַהַּסָּבא ֶׁשל ִאְׁשּתֹו -  הּוא ִמְסֵּכן ּכֹוֵאב לֹו ַהַּגב...”

ְוהּוא ָאַמר ֶׁשהּוא ֹלא  ֶלִויְנְׁשֵטיין שליט”א,  ֵמָהַרב ְׁשֹלֹמה  ָׁשַמְעִּתי  ַהֶּזה  ֶאת ַהִּסּפּור 
ַקְנֶיְבְסִקי,  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּנֶכד  ֵאֶצל  אֹותֹו  ְלָבֵרר  ְוָהַלְך  ַהֶּזה  ַלִּסּפּור  ֶהֱאִמין  ָּכְך  ָּכל 
ַהִאם ַהִּסּפּור ֲאִמִּתי. ַהֶּנֶכד ִאֵּׁשר ֶׁשַהִּסּפּור ֲאִמִּתי  ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּיׁש ֶהְמֵׁשְך ַלִּסּפּור: ֵאיְך 
ָׁשֲאלּו  ַהחּוָצה,  ָרץ  הּוא  ַהַּגב,  ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ְלַרִּבי  ּכֹוֵאב  ֶׁשֹּלא  ָׁשַמע  ֶׁשַהְּסַטייֶּפֶלר 
אֹותֹו: “ְלָאן ַאָּתה ָרץ?”, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני ָרץ ְלַהִּגיד ְלַרִּבי ַחִּיים ַהֵּבן ֶׁשִּלי ֶׁשָּיקּום 

ֵמַהִּמָּטה, ִּכי ִאם ֹלא, הּוא ַיֲעֶׂשה ִּכּבּוד ָאב ְוִיָּׁשֵאר ַּבִּמָּטה ַעד ַהֹּבֶקר ְּבִלי ָלזּוז...”

ָּכאי זֹו ֻּדְגָמא ְלִמְצַות “ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך” )שמות כ, יב( ְּבִלי ָחְכמֹות, ָהַאָּבא 
אֹוֵמר - עֹוִׂשים, ְוֶזה ָלָּמה, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ִצּוּוי ַהֵּׁשם. ִאם ַאָּתה ַמְתִחיל ִלְׁשֹאל ְׁשֵאלֹות, 
ִנְרֶאה ִלי, ַאָּתה ַמְפִסיד ֶאת ַה”ְּוִהְתַהַּלְכִּתי  ִנְרֶאה ִלי אֹו ֹלא  ֵּכן ַמְתִאים, ֹלא ַמְתִאים, 

ְּבתֹוְכֶכם”. ֶזה ַהּסֹוד ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעֹזר ֶׁשִּנְזֶּכה ִל”ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם” ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר 
סֹוד ַהִּׁשְפלּות ְוָהֲעָנָוה

"ְּבִמְדַּבר ִסיַני"

ַמְתִחיִלית ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ֵסֶפר ְּבִמְדַּבר. “ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד 
ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר" )במדבר א, א(. 

ָהָיה ַהִּדּבּור ִעם ֹמֶׁשה, ָמה ָּכל ָּכְך  ֵהיָכן  ְמַסֶּפֶרת  ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ָלָמה ַהּתֹוָרה 
ָחׁשּוב ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְדִּגיָׁשה ֶׁשַהִּדּבּור ָהָיה "ְּבִמְדַּבר ִסיַני"?



ִמְנַּתב ֱאֹלִקית

ִנְצֶרֶכת ְלָדָבר ְמֻסָּים. ַּגם ְּפִסיק  ַהּתֹוָרה ֹלא ּכֹוֶתֶבת ְסַתם ְּדָבִרים, ָּכל אֹות ַּבּתֹוָרה 
ֶזה  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ע"ב(,  כט  דף  מנחות  ע"ב,  כא  דף  )עירובין  ַמֶּׁשהּו  ִמֶּמּנּו  לֹוְמִדים  ָקָטן  ֲהִכי 
ִמְכָּתב ֱאֹלִקי )שמות לב, טז(. ֶזה ְּכמֹו ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות ֶׁשֵּיׁש ָּתְכָנה ַּבַּמְחֵׁשב, 
ִמְסָּפר  ְמַפְסֵפס  ַאָּתה  ִאם  ִמְסָּפִרים.  ֶׁשל  ֵצרּוִפים  ֶׁשֶּזה  ִּביָנִרית  ִמָּׂשָפה  ֻמְרֶּכֶבת  ִהיא 
ֶׁשֲחֵסָרה ּבֹו אֹות ַאַחת הּוא ָּפסּול  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְּבָעָיִתית.  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  ַהָּתְכָנה  ֶאָחד, 
ו, רמב"ם הלכות ספר תורה פרק א הלכה ב, ובשלחן ערוך אורח  ג הלכה  )מסכת ספר תורה פרק 

ֶׁשְּבִמְכַּתב  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ַקְּפָדן?  ָּכֶזה  ִלְהיֹות  ָלָּמה  ַאַחת!  אֹות  ג(,  סעיף  קנג  סימן  חיים 

ֵסֶפר  ִסיַני",  "ְּבִמְדַּבר  ַהִּמִּלים   ִיְכְּתבּו ֶאת  ְלָמָׁשל ֹלא  ְוִאם  ְּפִסיק ָחׁשּוב,  ָּכל  ֱאֹלִקים 
ָלֵתת  ָצִריְך  ָּכאן  ַּגם  ְוָלֵכן  ֶׁשָּלּה,  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת  ֵיׁש  ִמָּלה  ְּבָכל  ִּכי  ָּפסּול,  ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה 

ַטַעם ָלָּמה ֶנֶאְמרּו ִמִּלים ֵאּלּו?



"ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה"

 ָחַׁשְבִּתי ְּבֵעֶזר ה’ ְלָבֵאר ֶאת ֶזה, ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשֵּבֲארּו ֲחַז"ל )עירובין דף נד ע"א, נדרים 
ְּבִמְׁשֲעֹנָתם  ִּבְמֹחֵקק  ָהָעם  ְנִדיֵבי  ָּכרּוָה  ָׂשִרים  ֲחָפרּוָה  “ְּבֵאר  ַהָּפסּוק  ֶאת  נה ע"א(,  דף 

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות" )במדבר כא, יח - יט( ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא, 
ֶׁשִאם ָאָדם ֵמִׂשים ַעְצמֹו ְּכִמְדָּבר ֶזה ֶׁשַהֹּכל ָּדִׁשים ּבֹו ַּתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר 
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“ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה" - ִאם ָאָדם ַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ְּכמֹו ִמְדָּבר, ָאָדם ִנְכָנס ַלִּמְדָּבר, יֹוֵרק, 
ְונֹוְתִנים  ֵאָליו  ִמְתַיֲחִסים  ֶׁשֹּלא  ּוִמֶּזה  ֵמַהִּבְזיֹונֹות  ִמְתַּפֵעל  ֹלא  ְוַהִּמְדָּבר  ָעָליו,  ּדֹוֵרְך 
לֹו ָּכבֹוד, ָאז זֹוֶכה ֶׁשַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת לֹו ְּבַמָּתָנה  ְוַתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ֶׁשָּלֶזה ָצִריְך 

ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת )מגילה דף ו ע"ב(. 



ַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלַמִית

ע"א(,  יז  דף  קמא  )בבא  ְלַמִים  ִנְמְׁשָלה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּבַפְׁשטּות  ֶזה  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ֶאְפָׁשר 
ּוַמִים עֹוְזִבים ָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוהֹוְלִכים ְלָמקֹום ָנמּוְך, ָּכָכה ַּגם ַהּתֹוָרה, ֹלא ִנְמֵצאת ֵאֶצל 

ַהַּגַאְוָתִנים ְוַגֵּסי ָהרּוַח )עירובין דף נה ע"א(, ֶאָּלא ֵאֶצל ָהֲעָנִוים ְוַהְּׁשָפִלים. 



ְמַדְּבִרית ָעֶליָך? ֹלא ְלִהְתַיֵחס!

ַמה  ָעָליו  ֶּׁשאֹוְמִרים  ַמה  לֹו  ֶׁשַּמְפִריַע  ָאָדם  יֹוֵתר.  ָעֹמק  נֹוָסף  ֶהְסֵּבר  ָּכאן  ֵיׁש  ֲאָבל 
ֶּׁשְּמַדְּבִרים ָעָליו, ַהֵּיֶצר ָהָרע ִיְׁשַּתֵּדל ִלְׁשֹלַח לֹו ָּכל יֹום ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ֶׁשְּיַדְּברּו ָעָליו, 

ְיַפְרְסמּו ְּדָבִרים ֶנְגּדֹו, ְּכֵדי ְלַהְפִריַע לֹו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 

ָמָרי ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב ַזַצ"ל ַהְרֵּבה ָיְצאּו ֶנְגּדֹו, ֲאָבל הּוא ֹלא ִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם, ָּכל ַהְּזַמן 
ָהָיה ָׁשקּוַע ַּבִּלּמּוד, ּוִמֶּנֶגד ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשִהִּכירּו ֶאת ַמֲעַלת ַהִּׁשְפלּות ָהיּו 

קֹוְפִצים ּוִמְזָּדְרִזים ְלַחֵּפׂש אֹוָתּה. 



ָהַאְדמֹו"ר ִמּטֹוְלָנא אֹוֵהב ִּבְזיֹונֹות

ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוָחָנן ְטֶבְרְסִקי, ‘ָהַאְדמֹו"ר ִמּטֹוְלָנא’ ]נֹוַלד ְּבו’ ֱאלּול 
תרס"ו 26.08.1906 ְוִנְפַטר ְּבכ"ה ִּכְסֵלו תשנ"ט 14.12.1998[ הּוא ָהָיה ְיהּוִדי ָקדֹוׁש. 
ַּבַהְתָחָלה הּוא ִהִּגיַע ֵמָהֲעָיָרה טּוְלִצ’ין ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְוַאַחר ָּכְך ָעָלה 

ִלְלֹמד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ְּבַהְנָהגֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַבּזֹות  נֹוֵהג  ָהָיה  הּוא  ּוִבְצִניעּות,  ְּבַפְׁשטּות  ָהְיָתה  ַהְנָהָגתֹו 
מּוָזרֹות. ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָהָיה ַאְדמֹו"ר הּוא ָּתִמיד ָהָיה הֹוֵלְך ְּכָחִסיד ִמן ַהִּמְנָין ָלַאְדמֹו"ר 
ִמּגּור. ִּבְמקֹום ִלְהיֹות ַאְדמֹו"ר ּוְלִהְתָּפֵאר ּוְלַהְנִהיג ְּבַעְצמֹו ֶאת ְקַהל ֲעָדתֹו, הּוא ָהָיה 
הֹוֵלְך ַלֲחִסידּות ּגּור ִעם ְּבָגִדים ְּפׁשּוִטים. ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו ָיְדעּו ֶאת ַּגְדלּותֹו, ֲאָבל ִמי 

ֶׁשֹּלא ִהִּכיר אֹותֹו ֹלא ָיַדע ֶׁשהּוא ַאְדמֹו"ר. 
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ָהַרָּבִנים.  ֶׁשל  ַּבֻּׁשְלָחן  ְוִהְתַיֵּׁשב  ִהִּגיַע  הּוא  ָחׁשּוב,  ְלֵארּוַע  אֹותֹו  ִהְזִמינּו  ֶאָחד  יֹות 
ַהְמַנֵהל ֶׁשל ָהֵארּוַע ָרָאה אֹותֹו ִעם ַהְּבָגִדים ַהְּפׁשּוִטים, ְוָאַמר לֹו: “ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשל ָהֲעִנִּיים 

ֶזה ֹלא ָּכאן, ֵלְך ְלָמקֹום ַאֵחר, ָּכאן יֹוְׁשִבים ָהַרָּבִנים". 

ְוָיַׁשב ָׁשם. ְוׁשּוב  ָהַרָּבִנים  ֻׁשְלַחן ַהָּכבֹוד ֶׁשל  ַהֵּׁשִני ֶׁשל  ַלַּצד  ְוָהַלְך  ָהַאְדמֹו"ר ָיַרד, 
ְוָאַמר לֹו: “ַאל ֵּתֵׁשב ָּכאן, ֵּתֵלְך ְלָמקֹום ַאֵחר". ְוהּוא ׁשּוב  ְמַנֵהל ָהֵארּוַע,  ֵאָליו  ִנַּגׁש 
ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוהֹוֵלְך ּוִמְתַיֵּׁשב ְּבָמקֹום ַאֵחר. ָּכָכה הּוא ָעָׂשה ַּכָּמה ְּפָעִמים. ַעד ֶׁשְּמַנֵהל 

ָהֵארּוַע ִהְתַעְצֵּבן ָעָליו ְוִהְתִחיל ִלְצֹעק ָעָליו ּוְלַבֵּיׁש אֹותֹו, ּוְלָהִזיז אֹותֹו ְּבֹכַח. 

ְוֵהם ִהְתִחילּו ִלְצֹעק ַעל ְמַנֵהל  ֵּביְנַתִית ִהִּגיעּו ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכָבר ִהִּכירּו ֶאת ָהַאְדמֹו"ר 
ָהֵארּוַע: ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה, ֶזה ָהַאְדמֹו"ר ִמּטֹוְלָנא..." ַהְמַנֵהל ִנְבַהל, ּוִמָּיד ִהְתַנֵּצל ּוִבֵּקׁש 
ְסִליָחה... ָהַאְדמֹו"ר ָצַחק ְוָאַמר לֹו: “ַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ֲאִני סֹוֵלַח ְלָך". ְלַאַחר ַמֲעֶׂשה ָׁשֲאלּו 
אֹותֹו ַהֲחִסיִדים: “ָלָמה ָהַרב ָהַלְך ַלַּצד ַהֵּׁשִני, ָלָּמה ֹלא ָלֶרֶדת ִמֻּׁשְלַחן ַהָּכבֹוד ְוֶזהּו?" 
ָעָנה ָלֶהם ָהַאְדמֹו"ר: “ַעד ֶׁשָהְיָתה ִלי ִהְזַּדְּמנּות ְלַקֵּבל ִּבְזיֹונֹות ֲאִני ֲאַוֵּתר ָעֶליָה? ָּכל 

ָּכְך ֶנֱהֵניִתי ְלַקֵּבל ִּבְזיֹונֹות ָאז ָעַבְרִּתי ִמַּצד ְלַצד, ְלַקֵּבל אֹוָתם ׁשּוב ָוׁשּוב". 

זֹו ַהְנָהָגה ֻמְפָלָאה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים, ָׂשִמים ֶאת ַעְצָמם ַּכִּמְדָּבר.



ֲארּוַחת ּבֶֹקר ִעת ֲחתּוִלית

ָקדֹוׁש  ְיהּוִדי  ֶׁשָהָיה  ִמְּזִוויל’,  ‘ָהַאְדמֹו"ר  ּגֹוְלְדָמן,  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  נֹוָסף,  ַאְדמֹו"ר  ָהָיה 
ְמֹאד, ַּבַעל ִנִּסים, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַעד ַהּיֹום ֵיׁש ַקָּבָלה ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשעֹוֶלה ַלֶּקֶבר ֶׁשּלֹו ֵׁשִני 
ֲחִמיִׁשי ְוֵׁשִני ּוִמְתַּפֵּלל ָׁשם הּוא רֹוֶאה ְיׁשּועֹות. ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ָהָיה ָּפתּוַח ִלְרָוָחה 24 ָׁשעֹות 
ִּביָמָמה ְלֹלא ַהְפָסָקה. הּוא ֹלא ָסַגר ֶאת ַהֶּדֶלת ִּבְפֵני ַאף ְיצּור ַחי, ַּגם ֹלא ִּבְפֵני ֲחתּוִלים. 
ְּבַיַחד.  ְואֹוְכִלים ִאּתֹו  ָעָליו  ָהיּו קֹוְפִצים  ְו-18 ֲחתּוִלים  ֹּבֶקר  ֲארּוַחת  ָהָיה אֹוֵכל  הּוא 

ְוהּוא ֹלא ִהְסִּכים ְלָגֵרׁש ַאף ָחתּול.

 ַּפַעת ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ֶזה ֹלא ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, ַאָּתה ַאְדמֹו"ר, אּוַלי 
ְנָגֵרׁש ֶאת ַהֲחתּוִלים ְוִנֵּתן ָלֶהם ֹאֶכל ִמחּוץ ַלַּבִית", ְוהּוא ֹלא ִהְסִּכים. 

ָהַרב  ַהֲחתּוִלים,  ֶאת  ְלָגֵרׁש  ַמְסִּכים  ֹלא  הּוא  ָלָּמה  ָעָליו  ָלַחץ  ַהַּתְלִמיִדים  ְּכֶׁשַאַחד 
ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו  ְנָׁשמֹות ֶׁשל  ִּגְלּגּוֵלי  ִּגָּלה לֹו: “ַהֲחתּוִלים ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ֹּפה ֵהם 
ֶעְמִּדין  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ְוַהָּגאֹון  ַאייְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֵּבין  ֶׁשָהְיָתה  ַּבַּמֲחֹלֶקת  ֻׁשָּתִפים 
ַהֵּׁשִני  ַהַּצד  ֶאת  ּוִבּזּו  ֶׁשֵחְרפּו  ַהַּתְלִמיִדים  ֲאָבל  ֵעֶדן  ְּבַגן  ְׁשֵניֶהם  ָהַרָּבִנים  ‘ַהַּיְעֵּב"ץ’, 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ֵאַלי  אֹוָתם  ָׁשַלח  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ְּבִגְלּגּול,  ָחְזרּו  ַּבַּמֲחֹלֶקת,  ְוָתְמכּו 
ְוֶזה  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ּוִבְמֻיָחד  ַהַחִּיים,  ַהְיצּוִרים  ָּכל  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ָצִריְך  ֵאיְך  ְוִיְראּו 
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רסב(.  עמוד  פוגל  יוסף  )שיח  ֶׁשָּלֶהם"  ַהִּתּקּון 



ָהַאְדמֹו"ר ִמְּזִוויל ְמַחֵּפׂש ִּבְזיֹונֹות

יֹות ֶאָחד הֹוִדיעּו ָלַאְדמֹו"ר ִמְּזִוויל, ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו חֹוָלה ְמֹאד. הּוא ִהְזָּדֵרז ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר 
ְוִהְתִחילּו  ֶׁשּלֹו  ַלַּׁשָּמׁש  ָקָרא  ִמָּיד  הּוא  ְּגִסיָסה.  ִּבְׁשַלֵּבי  ְּכָבר  ֶׁשִהיא  ָרָאה  ְוהּוא  אֹוָתּה 
ְקֵׁשי יֹום  ַלֲאָנִׁשים  'ַמְׂשִּכיר’  ָהָיה  ָהַרב  ָלַרב.  ַׁשָּיִכים  ַהָּבִּתים ֶׁשָהיּו  ַאַחד  ְלִכּוּון  ָלרּוץ 
ַוֲעִנִּיים ִּדירֹות, ָלֹרב הּוא ֹלא ָהָיה לֹוֵקַח ִּבְכָלל ַּתְׁשלּום. ֵהם ִהִּגיעּו ְלַאַחד ַהָּבִּתים, ָׁשם 
ַּבֲעַצִּבים  ָּפְתָחה  ָהִאָּׁשה  ַּבֶּדֶלת,  ָּדַפק   ָהַרב  ְוַעְצָּבִנית,  ַּכֲעָסִנית  ִאָּׁשה  ִנְמֵצאת  ָהְיָתה 
'ְּכֶהְרֵּגָלּה ַּבֹּקֶדׁש’ ְוָצֲעָקה: “ָמה ַאֶּתם רֹוִצים", ָהַרב ָעָנה ָלּה: “ָּבאִתי ָלַקַחת ֶאת ַהֶּכֶסף 
ִהיא  ֶזה,  ֶאת  ָׁשְמָעה  ַהּזֹו  ֶׁשָהִאָּׁשה  ֵאיְך  ָּכאן".  ֶׁשַּגְרְּת  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּׂשִכירּות,  ֶׁשל 
ִהְתַעְצְּבָנה ַעל ָהַרב ְוִהְתִחיָלה ִלְצֹעק ּוְלַקֵּלל אֹותֹו ּוְלַבֵּיׁש אֹותֹו: “ִמי ַאָּתה ִּבְכָלל? ַאָּתה 
ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש? ַאָּתה ֹלא ָּדִתי, ּתֹוִריד ֶאת ַהָּזָקן ֶׁשְּלָך.." ֲחִצי ָׁשָעה ִעם ְקָללֹות ְוִגּדּוִפים 
ְּבָכל ַהָּׂשפֹות ְוַהִּסְגנֹונֹות, ְּבִלי ַלֲחזֹר ַעל ְקָלָלה ַּפֲעַמִים, ְוָהַרב עֹוֵמד ַּבחּוץ ְוׁשֹוֵמַע ֶאת 
ְוַהִּגּדּוִפים ֶׁשָּלּה. ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ָהַרב ָחַזר ְלֵביתֹו ְוָאַמר ַלַּׁשָּמׁש ֶׁשּלֹו:  ָּכל ַהְּקָללֹות 

“ַהַּבת ֶׁשִּלי ְּכָבר ִהְבִריָאה". ְוָאֵכן ָּכְך ָהָיה. 

ָעְברּו ָׁשִנים ְוַהַּבת ֶׁשָהְיָתה ִעם ַהְרֵּבה ֳחָלִאים, ׁשּוב ִהִּגיָעה ְלַׁשֲעֵרי ָמֶות. ַרִּבי ְׁשֹלֹמה 
ְּכָבר ָיַדע ָמה עֹוִׂשים, ָצִריְך ָלרּוץ ָלִאָּׁשה ָהַעְצָּבִנית, ִהיא ְּתַקֵּלל ְוַהִּבְזיֹונֹות ְיַכְּפרּו. הּוא 
ָרץ ִמָּיד ְלאֹוָתּה ִאָּׁשה, ָּדַפק ַּבֶּדֶלת, ּוִבֵּקׁש ֶאת ַהַּתְׁשלּום ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָּגָרה ָׁשם, 

ֶׁשְּכָבר ָעָלה ִלְסכּום ָּגדֹול ְמֹאד...

ָהִאָּׁשה ָהַעְצָּבִנית ִהְתִחיָלה ִמָּיד ְלִהְתַנֵּצל, “אֹוי ַרִּבי ְסִליָחה ְסִליָחה, ַּגם ַעל ַהַּפַעם 
ַהּקֹוֶדֶמת ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָּצַעְקִּתי ָעֶליָך, ִהֵּנה ֵיׁש ִלי ָּכאן ֶּכֶסף ֶׁשָחַסְכִּתי ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה 

ֵחֶלק ֵמַהַּתְׁשלּום ֶׁשֲאִני ַחֶּיֶבת".

ָהַרב ָׁשַמע ֶאת ֶזה, ִהְסּתֹוֵבב ְוָחַזר ְלֵביתֹו ּבֹוֶכה ְוָאַמר: “ְּכָבר ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה". ְּבאֹותֹו 
יֹום ַהַּבת ִנְפְטָרה )באר החיים ירח האיתנים בידרמן עמוד שסז הערה כו(. 

ְּכמֹו  ַאֲחֵריֶהם  ָהיּו רֹוְדִפים  ֵהם  ַּבִּבְזיֹונֹות,  ֵיׁש  ְּבָרָכה  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֲאָנִׁשים  ִאת 
ַיֲהלֹוִמים. ֶזה ַמִּציל אֹוְתָך ִמַּמֲחלֹות, ֵמֲאסֹונֹות, ַמִּציל ֶאת ִאְׁשְּתָך, ַמִּציל ֶאת ַהְיָלִדים 

ֶׁשְּלָך! )עיין טהרת הקודש מאמר כניסה לתשובה פרק ג דף כב ע"ב(. 
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ַהְּזִנָּיה ַהְּגדֹוָלה

ּוְנֶׁשָאָדת ְמַקֵּבל ִּבְזיֹונֹות ְוָׂשם ַעְצמֹו ַּכִּמְדָּבר, ֶזה ַהְיסֹוד ְלִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ִאם ָהיּו 
אֹוְמִרים ָלנּו ֶׁשְּכֵדי ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה ָצִריְך ָלצּום ַאְרָּבִעים יֹום, ָהִיינּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ֶזה. ֲאָבל ֹלא אֹוְמִרים ְלָך ָלצּום, ֶאָּלא ֶׁשָּתִׂשים ֶאת ַעְצְמָך ַּכִּמְדָּבר, ִאם ְמַבִּזים אֹוְתָך 
ִּתְׁשֹּתק. ּוָמה ַהָּׂשָכר? “ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות" - ִאם ָאָדם 
ָׂשם ַעְצמֹו ַּכִּמְדָּבר ַּתְלמּודֹו ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ָיָקר, אֹו ַלֲעֹבד 
ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ָׁשעֹות ַלְחֹסְך ֶּכֶסף ְוִלְקנֹות, אֹו ְלַקֵּבל ְּבַמָּתָנה. ָּכאן ְמַגִּלים ָלנּו ֲחַז"ל ֶׁשֵּיׁש 

ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל ִקּצּור ֶּדֶרְך ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה, ִּבְזיֹונֹות.

ֶׁשְּנָחלֹו  ְוֵכיָון  ֵאל.  ְנָחלֹו  ְּבַמָּתָנה  ַהּתֹוָרה  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ֵּכיָון   - ַנֲחִליֵאל"  “ּוִמַּמָּתָנה 
"ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות".  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְגֻדָּלה,  ֵאל הּוא עֹוֶלה 

ְלַנָּמה ַמָּתנֹות ָהָאָדם זֹוֶכה ִעם ַהְנָהַגת ָהֲעָנָוה ֶׁשּלֹו. ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת לֹו ְּבַמָּתָנה, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ָעָליו, ְוַגם עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה.



ֵאיְך ִהְתַּפְרֵסת ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל?

ֵיׁש ַהּיֹום ְיהּוִדי ֶאָחד ַצִּדיק ּוְמֻקָּבל ַהְמֻפְרָסם ְמֹאד ֹלא ַרק ָּבָאֶרץ, ָאִבי מֹוִרי ֶׁשִּיְחֶיה 
ְּבֶקֶׁשר ִאּתֹו ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים. ָוִהוא ִסֵּפר ִלי ָעָליו ֶׁשִּלְפֵני 40 ָׁשָנה ִהִּגיַע אֹותֹו ְיהּוִדי ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ְוהּוא ִהְתִחיל ְלהֹוִציא ְסָפִרים. "ָהַרב" ֶׁשל ַהָּמקֹום ִהְתַעְצֵּבן ָעָליו, 
ִלְלֹמד  ָראּוי  ֹלא  ַאָּתה  ֶּבְנָאָדם,  ֹלא  “ַאָּתה  ֻּכָּלם:  ִלְפֵני  נֹוָרָאה  ְּבצּוָרה  אֹותֹו  ְוִהְׁשִּפיל 
ּתֹוָרה, ִמי ַאָּתה ֶׁשַאָּתה נֹוֵגַע ְּבִסְפֵרי ֹקֶדׁש", אֹותֹו ְמֻקָּבל שָׁשַתקְוָאַמר לֹו: ַאָּתה ַּתְׁשִּפיל 
אֹוִתי ּוְתַבֶּזה אֹוִתי ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְירֹוֵמם אֹוִתי". ְוֶזה ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ְּבִדּיּוק, ַהּיֹום ַמִּגיִעים ֵאָליו ִמָּכל ָהעֹוָלם ְלִהְתַיֲעצּות ּוְלַקֵּבל ְּבָרכֹות, “ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים 
ֶאְביֹון" )שמואל א ב, ח( ְואֹותֹו “ַרב" ֶׁשִהְׁשִּפיל אֹותֹו ֶנֱעַלם, ַאף ֶאָחד ֹלא ָׁשַמע ָעָליו ְוֹלא 
יֹוֵדַע ַהּיֹום ִמי הּוא ְוֵאיֹפה הּוא. ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא: ִאם ָהָאָדם ָיִׂשים ַעְצמֹו 
ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה  ַמָּתָנה  “ִמִּמְדָּבר  ְוִלְגֻדָּלה,  ֵאל  ְלַנֲחַלת  ַלּתֹוָרה  זֹוֶכה  הּוא  ְלִמְדָּבר, 

ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות". 



ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִניָנה ִּבְמקֹות ָהֲעָנָוה

ַאֲחֵרי ָּכל ַהַהְקָּדָמה ַהּזֹו, ִמְתָּבֵאר ְועֹוֶלה ָיֶפה ָמה ַהַּטַעם ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ֶאת ֵסֶפר 
ְּבִמְדַּבר ַּבָּפסּוק "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני" – ְוַהּתֹוָרה ַמְדִּגיָׁשה ֶאת ַהִּמּקּום 
ָהָיה  ֵאיֹפה  ֵאל?  ַהְּנָחלֹו  ָהָיה  ֵאיֹפה  ְלַלֶּמְדָך,  ִסיַני",  “ְּבִמְדַּבר  ְלֹמֶׁשה,  ה’  ְּדַבר  ֶׁשָהָיה 
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ְמַסֵּמל ֶאת ִׂשיא  ַהִּמְדָּבר  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר!  ַהְּׁשִכיָנה?  ְוַהְׁשָרַאת  ַהְּנִביִאים  ַהִּדּבּור ֶאל ֲאדֹון 
ָהֲעָנָוה. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ְּגדֹול ָהֲעָנִוים )במדבר יב, ג(, ְוַהר ִסיַני ַּגם ָהָיה ְּבַתְכִלית ָהֲעָנָוה 
ִמָּכל ֶהָהִרים ַּכְמֹבָאר ַּבִּמְדָרׁש )עיין מגילה דף כט ע"א, ובמדרש רבה  פרשת ויחי פרשה צט סימן 
א(, ֶׁשָּכל ֶהָהִרים ִהְתָּגאּו ֶׁשֲעֵליֶהם ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה ְוַרק הּוא ָׁשַתק. ַהִּׁשּלּוב ֶׁשל "ֹמֶׁשה 
ְּבִמְדַּבר ִסיַני" ֵהִביא ֶאת "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה", ֶאת ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ָהִאיׁש ֶהָעָנו 

ְּביֹוֵתר, ַּבָּמקֹום ַהָּׁשָפל ְּביֹוֵתר. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֵּכנּו ִלְזּכֹות ְלִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ֲעָנִוים ָאֵמן ֵּכן 
ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא 
ַמֲעַלת ַהִּבְזיֹונֹות 

ִאָּׁשה סֹוָטה

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ִהיא ַהָּפָרָׁשה ָהֲאֻרָּכה ַּבּתֹוָרה, קע"ו ְּפסּוִקים. ָּבַחְרנּו ְלַדֵּבר ְּבֶעְזַרת 
ַהֵּׁשם ַעל ָהִאָּׁשה ַהּסֹוָטה ַהֻּמְזֶּכֶרת ַּבָּפָרָׁשה.

ִמֶּפֶרק ה ָּפסּוק יא - ַעד ָּפסּוק לא, ֶעְׂשִרים ְּפסּוִקים ֶׁשָּבֶהם ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ֶאת ָּכל 
ָּפָרַׁשת ַהּסֹוָטה. 

ִאּתֹו  ִנְכֶנֶסת  ְמֻסָּים,  ָאָדם  ִעם  ִנְסֶּתֶרת  ֶׁשִאְׁשּתֹו  רֹוֶאה  ְּכֶׁשָאָדם  ַמְתִחיל  ַהִּסּפּור  ָּכל 
ִלְמקֹומֹות ְסגּוִרים ְלַבד. ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ִקֵּנא ָלּה, ִּבְׁשֵני ֵעִדים )עיין סוטה דף ב ע"א(, ְוִהיא 
ֶׁשָּבֶהם  ַהְמָאְרִרים  ֵמַהַּמִים  ְוׁשֹוָתה  ָּבָאה  ְוִהיא  ַלֹּכֵהן  אֹוָתּה  לֹוֵקַח  הּוא  ִנְסְּתָרה,  ׁשּוב 
ְּכֵדי  ע"א(,  קטז  דף  )שבת  ַּבִית  ְׁשלֹום  ִּבְׁשִביל  ִנְמֶחה  ַהֵּׁשם  ֵׁשם  ַהֵּׁשם,  ֵׁשם  ֶאת  מֹוִחים 
אֹוָתּה  ּוְמַעְּיִפים  נֹוָרִאים,  ִּבְזיֹונֹות  ָהיּו  עֹוֶבֶרת  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  ַּבַּמָּסע  ָׁשלֹום.  ְלַהְׁשִּכין 
ּוְמַיְּגִעים אֹוָתּה, ּוַמְפִחיִדים אֹוָתּה, ְּכֵדי ֶׁשִאם ִהיא ָחְטָאה - ּתֹוֶדה ְוֹלא ִיְצָטְרכּו ִלְמחֹות 

ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם ַּבַּמִים )עיין סוטה דף ח ע"א דף יד ע"א(. 

ּוֶמה ָהָיה קֹוֶרה ִאם ַהַּבַעל ְסָתם ָחַׁשד ָּבּה?

אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה “ְוִאם ֹלא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע" )במדבר ה, 
כח(, ּוְמָפֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא )סוטה דף כו ע"א( ֶׁשִאם ָהְיָתה ֲעָקָרה זֹוָכה ֶׁשּיֹוֶלֶדת ְיָלִדים, ְוִאם 

ָהְיָתה ְּכָבר יֹוֶלֶדת ְיָלִדים זֹוָכה ִליָלִדים יֹוֵתר טֹוִבים ְוָיִפים.



ַטְנִסיס ַחָּנה ְלַקֵּבל ְיָלִדית

ַהְּגָמָרא )ברכות דף לא ע"ב( ְמַסֶּפֶרת ַעל ַחָּנה, ֵאם ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ֶׁשָּׁשִנים ַרּבֹות ֹלא 
ָהיּו ָלּה ְיָלִדים. ְוִהיא ָאְמָרה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּתֵּתן ִלי ְיָלִדים, ְוִאם 
ֹלא ִּתֵּתן ִלי ֲאִני ֵאֵלְך ְוֶאָּסֵתר ִעם ֶּגֶבר, ְוֶאְלָקָנה ַּבֲעִלי ְיַקֵּנא ִלי, ְוִיַּקח אֹוִתי ֶאל ַהֹּכֵהן, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָחָטאִתי ְוָעַבְרִּתי ֶאת ָּכל ַהִּבְזיֹונֹות ַהָּללּו, ֶאְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה – ְוִנְּקָתה 
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ְוִנְזְרָעה ָזַרע"

שיעורים  ובקובץ  ראה,  אם  המתחיל  דיבור  שם  ברכות  יהושע  פני  )עיין  ַהְמָפְרִׁשים  ׁשֹוֲאִלית 
כתובות אות רסג( ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ָמה ַחָּנה אֹוֶמֶרת ְלַהֵּׁשם ֶׁשִהיא ֵּתֵלְך ְוִתָּסֵתר ְוִתְתַיֵחד 

ְוֹיאַמר: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ְלַהֵּׁשם  ִיְתַּפֵּלל  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  ֲעֵבָרה,  ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ֲהֹלא  ִמיֶׁשהּו,  ִעם 
ֶהְגיֹוִני? ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת  ְיָלִדים ֲאִני ְמַחֵּלל ַׁשָּבת", ֶזה  עֹוָלם, ִאם ַאָּתה ֹלא נֹוֵתן ִלי 

ִּבְכָלל? 



ַהִּבְזיֹונֹות - ַהַּמְטֵּבַע ֲהִני ָׁשֶוה

ָחַׁשְבִּתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלָבֵאר ָּבֶזה, ְוַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָלֶזה ַּגם ָמקֹור ְּבִדְבֵרי 
ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו ֶּפַתח ֵעיַנִים )ברכות שם דיבור המתחיל אם ראה(, ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות ֶׁשִהיא ָהְיָתה 
ָהיּו  ַעְצָמּה  ּוַבְּבִדיָקה  ָעֶליָה,  ְמַדְּבִרים  ָהיּו  ְוֶׁשֻּכָּלם  ִנְסְּתָרה,  ֶּׁשִהיא  ַמה  ִּבְגַלל  עֹוֶבֶרת 
ְמַיְּגִעים אֹוָתּה ּוַמְטִריִחים אֹוָתּה ּוְמַבְּיִׁשים אֹוָתּה, ָּכל ֶזה ָהָיה מֹוִעיל ָלּה ְלַכָּפַרת ֶהָעוֹן 
ֶׁשִהיא ִנְסְּתָרה, ּוְלַאַחר ָּכל ֶזה ִנְׁשֶאֶרת ַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה "ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע". ְוָלֵכן 
ֶׁשֲאִני  ְוַהִּבְזיֹונֹות  ְוֶאֱעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ָראּוי,  ֵאֵלְך  ֲאִני  ַחָּנה:  ָאְמָרה  ַצֲעָרּה  ֵמֹרב 

ֶאֱעֹבר ְיַכְּפרּו ַעל ֶזה, ְועֹוד ִיָּׁשֵאר ֹעֶדף ֶׁשל ִיּסּוִרים ֶׁשִּבְזכּוָתם ֶאְזֶּכה ְלֵבן.

ְלַהְׁשָלַמת ֹיִפי ָהִעְנָין ָנִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהִחיָד"א ַהִּנְזָּכִרים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֵאיְך ַחָּנה ְנִביָאה 
ְמַדֶּבֶרת ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְּבִסְגנֹון ֶזה ֶׁשאֹוֶמֶרת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִאם ֹלא ַּתֲעֶׂשה ָּכְך ֶאֱעֶׂשה 
ְלָטֵרף  ִמְׁשָּפִטים  ָּבּה  עֹוֶׂשה  ֶׁשַהֹּכֵהן  ָקִׁשים  ִיּסּוִרים  סֹוֶבֶלת  ַהּסֹוָטה  ִּכי  ְוֶאְפָׁשר,  ָּכְך? 
ְטהֹוָרה  ִהיא  ְוִאם  ְּבִמְׁשָנֵתנּו.  ַהָּׁשנּוי  ְּכָכל  ָהֲאָנִׁשים  ִלְפֵני  ּוְמַקְּלָלּה  ּוַמְׁשִּביָעּה  ַּדְעָּתּה, 
ָרֹאה  "ִאם  ַחָּנה  ֶׁשָאְמָרה  ְוֶזה  ְלִהָּפֵקד.  ֶׁשִּתְזֶּכה  ְוַהַּצַער  ַהִּבּזּוי  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׂשָכָרּה  ִיְהֶיה 
מּוָטב" - ְּכלֹוַמר ִאם ֵיׁש ִלי ְזכּות ְוִתְרֶאה ְּבָעְנִיי מּוָטב, ְוִאם ֹלא ֶאְסַּתֵּתר ּוַבֲעִלי ַיְׁשֵקִני 
ֵמי סֹוָטה, ְוַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהִּבּזּוי ְוַהַּצַער ַהָּגדֹול ְּבַפְרֶהְסָיא ִיְרֶאה ה’ ְּבָעְנִיי ְוִיְפְקֵדִני ְּכִדין 

ַהּסֹוָטה, ֶׁשֵאיְנָך עֹוֶׂשה ּתֹוָרְתָך ְּפַלְסֵּתר. ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהִחיָד"א. 

ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות ֵהם ַהַּמָּתָנה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.



ְּכֵאִבית נֹוָרִאית ַּבֵּלָדה אֹו ִּבְזיֹונֹות?

ַהְּגָמָרא )סוטה דף כו ע"א( ְמִביָאה ֶאת ַמֲחֹלֶקת ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַמִהי ַהַהְבָטָחה 
ֶׁשּזֹוָכה ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְבְּדָקה ְוָיָצא ֶׁשִהיא ְטהֹוָרה, ּוִבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה "ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע", 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִאם ָהְיָתה ֲעָקָרה זֹוָכה ִליָלִדים. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ִאם ֵּכן ֵיְלכּו 
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ָזַרע",  ְוִנְזְרָעה  "ְוִנְּקָתה  ַהַּכָּוָנה  ַמה  ֶאָּלא  ְיָלִדים?  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ְוִיְסַּתְּתרּו  ָהֲעָקרֹות  ָּכל 
ֶׁשִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ְּבַצַער, ִעם ְּכֵאִבים ְוִציִרים ֲחָזִקים, ֵּתֵלד ְּבֶרַוח! ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת 

ְמֹכָעִרים ֵּתֵלד ְיָלִדים ָיִפים, ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ַּבֲעֵלי מּוִמים, יֹוֶלֶדת ְּבִריִאים. 

ְוַהּתֹוָספֹות )שם דיבור המתחיל אמר לו( ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ֶׁשַּגם ְלִפי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ַרִּבי  ַעל  ֶּׁשִהְקָׁשה  ּוַמה  ַקָּלה?  ְלֵלָדה  ֶׁשִּיְזּכּו  ְּכֵדי  ְוִיְסַּתְּתרּו  ַהָּנִׁשים  ָּכל  ֶׁשֵּיְלכּו  ֻיְקֶׁשה 

ֲעִקיָבא ֻיְקֶׁשה ַּגם ַעל ְּדָבָריו. ַהּתֹוָספֹות ֹלא עֹוִנים ְּתׁשּוָבה. 

ְוַהַּמַהְרָׁש"א )ברכות שם בחידושי אגדות דיבור המתחיל ויסתתרו( ֵהִביא ֶאת ְׁשֵאָלָתם ְוָעָנה 
ְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה, ִּבְׁשִביל ְּכֵאִבים ֶׁשל ֵלָדה ָהִאָּׁשה ֹלא ֵּתֵלְך ְלִהָּסֵתר ִעם ֶּגֶבר, ְוָלֵכן ֵאין 

ַמה ַּלְחשֹׁׁש ִמֶּזה.

ּבֹואּו ִנְתּבֹוֵנן ְּבִדְבֵרי ַהַּמַהְרָׁש"א, ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ְּכֵאִבים ֶׁשל ֵלָדה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
ָהְיָתה ְצִריָכה  )נדה דף לא ע"ב(, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ַאֲחֵרי ַהֵּלָדה ָהִאָּׁשה 

ְלָהִביא ָקְרַּבן ַּכָּפָרה. ִמֵּכיָון ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּכֹוַרַעת ָלֶלֶדת ִנְׁשַּבַעת ֶׁשֹּלא ָּתִביא עֹוד ְיָלִדים 
ָלעֹוָלם. ְוַעל ֶזה ִהיא ְצִריָכה ַּכָּפָרה. ְוֶזה ְּבָכל ִאָּׁשה. ּוְבִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֶלֶדת ְּבַצַער ַנְחשֹׁב ַּכָּמה 
ְּכֵאִבים ְוִיּסּוִרים ֵיׁש ָלּה, ְוִהיא ְיכֹוָלה ְלִהָּמֵלט ִמָּכל ֶזה, ִאם ִהיא ַּתֲעֹבר ַּכָּמה ִּבְזיֹונֹות, 
ְוַלְמרֹות ֶזה ִהיא ֹלא ִּתְהֶיה מּוָכָנה, ְוֵאין ַמה ַּלְחשֹׁׁש ֶׁשִהיא ִּתָּסֵתר ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּכֵאִבים 

ַהּנֹוָרִאים. 

ִמָּכאי ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים, ַמה ַּכָּפַרת ָהֲעֹונֹות ֲהִכי ְּגדֹוָלה? ִּבְזיֹונֹות! 



ַהִּיּסּוִרית ַהּיֹוֵתר ֻמֲעָדִפית

ַעד ַּכָּמה ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות ֵהם נֹוָרִאים ֵהם ְּבֶעֶצם ֲהִכי ַקִּלים, ִּכי ִאם ָיֹבאּו ְלָאָדם ְוַיִּגידּו 
ָחס  אֹו  ָימּות,  ַהָּבִנים  ַאַחד  ְוָׁשלֹום  ֶׁשָחס  ֲעֹונֹוֶתיָך?  ַעל  ַּכָּפָרה  רֹוֶצה,  ַאָּתה  ָמה  לֹו: 
ָמה  ִיְבַחר?  הּוא  ָמה  אֹוְתָך?  ְיַבֶּזה  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  אֹו  ָעִני?  ֶׁשִּתְהֶיה  אֹו  ֶׁשִּתְתָּגֵרׁש  ְוָׁשלֹום 
הּוא ַיְעִּדיף? ִּבְזיֹונֹות. ָּכְך ּכֹוֵתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּגאַלְנִטי )קול בוכים פרק ג סעיף ל( ִלְפֵני 
ְלַמְעָלה ֵמַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה: ָּכל ַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ַהְמֻעָּלה ֶׁשְּבֻכָּלם ְלָמֵרק ַהַחָּטאֹות ִהיא 
ְסִביַלת ָהֶעְלּבֹונֹות ְוַהֵחרּוִפים ְוַהִּגּדּוִפים. ְוַהַּגע ְּבַדְעְּתָך ֶׁשֹּיאְמרּו ְלָך, ִּתְרֶצה ֶׁשָּיבֹוא ְלָך 
ֶהְפֵסד ָממֹון? אֹו ְנִפיַלת ָּבִּתים? אֹו ִמיַתת ָּבִנים?, ִּתְרֶצה ֶׁשַּיְּכָך ה’ ַּבַּׁשֶחֶפת אֹו ַּבַּקַּדַחת 
ַּבַחְרחּור ְוַכּדֹוֶמה? ְוִאם ֹיאְמרּו ְלָך ִּתְרֶצה ִמיָתה אֹו ֵּגיִהֹּנם? אֹו ִּגְלּגּוִלים? ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא! 
ִאם ֵּכן ֹּתאַמר ִלי, ַהֲחָטִאים ְוָהֲעֹונֹות ֶׁשָחָטאָת, ָעִויָת ּוָפַׁשְעָּת, ַּבֶּמה ְיֻכַּפר? ָלֵכן ָהֵעָצה 

ַהְיעּוָצה ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרָּפה. 
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ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּגאַלְנִטי: ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַבֶּזה אֹוְתָך ִּתְׁשֹּתק, ֶזה ַהִּפְתרֹון ֲהִכי 
טֹוב ְלַכָּפַרת ֲעֹונֹות.



ֵאיזֹו ְׁשִתיָקה טֹוָבה ַלּגּוף ְוַלְּנָׁשָמה 

ֵמֵעיי ֶזה ָּכַתב ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו ֶּפַתח ֵעיַנִים ַעל ַמֶּסֶכת ָאבֹות )פרק א משנה יז( ַעל ִּדְבֵרי 
ַהִּמְׁשָנה: ִׁשְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר, ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַהֲחָכִמים ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא 
ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  ִמְּׁשִתיָקה?  ַלּגּוף טֹוב  ָמָצאִתי  ַמהּו ֹלא  ְמָבֵאר:  ְׁשִתיָקה, הּוא 
רֹוֶצה ָלֵתת ִיּסּוִרים ָלָאָדם, ָאז ִאם ִיֵּתן לֹו ְּכֵאֵבי ֹראׁש, ְּכֵאֵבי ַּגב, ְּכֵאֵבי ֶּבֶטן, ָּכל ֶזה 
ֶזה ֹלא טֹוב ַלּגּוף, ַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֵנית ִמֶּזה, ִהיא ִנְטֶהֶרת ִמֶּזה ּוַמִּגיָעה ְלַגן ֵעֶדן, ֲאָבל ַהּגּוף 
סֹוֵבל, ֲאָבל ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּמָצאִתי ֶׁשֵהם טֹוִבים ַּגם ַלּגּוף ְוַגם ַלְּנָׁשָמה ֶׁשִּיְתַּכְּפרּו ֲעֹונֹוָתיו 

- ִהיא ַהְּׁשִתיָקה, ְּכֶׁשְּיַבּזּו ְוַיְׁשִּפילּו אֹותֹו ְוִיְׁשֹּתק. 



ָּדִוד ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה 

ָּכתּוב ַּבֹּזַהר )פרשת ואתחנן דף רסב ע"ב(, ֶׁשָּדִוד ָזָכה ְוִנְהָיה ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה 
ָהֶעְליֹוָנה – ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד. ֲאָבל ֹלא מּוָבא ָׁשם ָלָמה הּוא ָזָכה? 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְּבִסְפרֹו ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון )פרק ח(, ֵמִביא ִמִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָּדִוד 
ַהֶּמֶלְך ָזָכה ָלֶזה, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשַתק ְּכֶׁשִּקֵּלל אֹותֹו ִׁשְמִעי ֶּבן ֵּגָרא ְּכֶׁשָּבַרח ֵמַאְבָׁשלֹום 
)שמואל ב טז, ה - יג(, ְוַרק ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשֹּלא ָעָנה לֹו, ָזָכה ִלְהיֹות ֶרֶגל ְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה 

ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.

ִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַמֶּסֶכת ַחָּייו ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל, ִיְרֶאה ַּכָּמה ִנְסיֹונֹות ּוְקָׁשִיים הּוא 
ָעַבר ְלֹאֶרְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו. ּוְבֻכָּלם ָעַמד ִּבְגבּוָרה, ְוַלְמרֹות ֶזה ֹלא ָזָכה ְלַהִּגיַע ַלַּדְרָּגה ַהּזֹו 
ִלְהיֹות ֶרֶגל ְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה  ַרק ִּבְגַלל ַהַּמֲעֶׂשה ָהֲאִציִלי ַהֶּזה ֶׁשֹּלא ָעָנה 

ִלְמָחְרפֹו - ִׁשְמִעי ֶּבן ֵּגָרא - ָּדָבר. 



ָהֲעֵברֹות מּול ַהִּבְזיֹונֹות 

ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַאִּזְּכִרי )מצוות התלויות בארץ פרק ד( ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ְלַמְעָלה 
ַּכף  ֶנְגִּדי  ָאִׂשים  ָּבַרִּבים,  ּוְמַגְּדַפי  ְמָחְרַפי  ָּכל  ְּבָׁשְמִעי  ּכֹוֵתב:  ָׁשָנה,  ֵמאֹות  ֵמַאְרַּבע 
ֹמאְזַנִים, ָּבַאַחת ָאִׂשים ֶאת ָּכל ָהֲעֵברֹות ְוָהֲאָׁשמֹות ּוְבַכף ְׁשִנָּיה ַהֵחרּוִפים ְוַהִּגּדּוִפים, 
ְוַאִּביט ֶׁשַּכף ָהֲאָׁשמֹות, ִּבְזיֹונֹות ֵחרּוִפים ַמָּטה ָמָּטה, ְוֶאְׁשֹּתק ְוַאְצִּדיק ִּדיִני, ְוֵכן ֶאֱעֶׂשה 
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ְלָכל ִמיֵני ַצַער ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 



ֵאיְך זֹוִנית ַלֲאִרינּות ָיִמית?

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִּבְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון )פרק ח שער התבונה( ַמֲאִריְך ּוְמַׁשֵּבַח ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהּזֹו 
ַוֲאִפּלּו  ָיִמים  לֹו  ְלהֹוִסיף  ָלָאָדם  מֹוִעיָלה  ֶׁשִהיא  ְוכֹוֵתב,  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ַמֲעִביר  ֶׁשָאָדם 
ֶׁשְּכָבר ִנְגַזר ָעָליו ֶׁשָּימּות. ּומֹוִכיַח ֵּכן ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא )ראש השנה דף יז ע"א( ֶׁשַרב הּוָנא 
ֶּבן ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּגַסס ְוָנָטה ָלמּות, ְוַרב ַּפָּפא ָּבא ְלַבֵּקר אֹותֹו ְוָרָאה ֶׁשהּוא ִלְפֵני ִמיָתה, 
ְוָלֵכן ָאַמר ִלְבֵני ֵּביתֹו ֶׁשָּיִכינּו לֹו ַּתְכִריִכים, ּוִפְתאֹום ַרב הּוָנא ָקם ִלְתִחָּיה. ַרב ַּפָּפא 
ִהְתַּבֵּיׁש, ָאַמר לֹו ַרב הּוָנא: “ַאל ִּתְתַּבֵּיׁש, ֶּבֱאֶמת ִנְגַזר ָעַלי ָלמּות, ַרק ָאְמרּו ַּבָּׁשַמִים: 
ַמֲעִמיד ֶאת  ְוֹלא  ֲאִני ֹלא עֹוֶנה,  ָעַלי  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ְוַגם  ִמּדֹוַתי  ַעל  ַמֲעִביר  ֶׁשֲאִני  ֵּכיָון 
ַהְּנֻקָּדה  זֹו  ַחִּיים".  ִקַּבְלִּתי  ִלי,  ֶּׁשַּמִּגיַע  ִמַּמה  יֹוֵתר  ִלי  ָנְתנּו  ָלֵכן  ַהְּדָבִרים,  ַעל  ַעְצִמי 

ֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֶׁשל ַמָּתנֹות ִּבְזכּות ַהְּׁשִתיָקה ַעל ַהִּבְזיֹונֹות.



ָהַרב ַּכּדּוִרי אֹוֵהב ִּבְזיֹונֹות 

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד יֹוֵסף ֶׁשִּיְחֶיה ֶׁשַּפַעם ַאַחד ַהַּׁשְּדָרִנים ָּבַרְדיֹו ַהִחּלֹוִני 
ִהְתִחיל ִלְצֹחק ֵמָהַרב ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ַזַצ"ל ְּגדֹול ּוְזַקן ַהְמֻקָּבִלים. הּוא ֶהְחִליט ַיַחד ִעם ְּבנֹו 
ֶׁשל ָהַרב ַּכּדּוִרי ַלֲעׂשֹות ֶמָחָאה ְּגדֹוָלה, ּוְלַסֵּפר ֶאת ֶזה ְלָאִביו ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל 

ֶׁשְּיַנֶּדה ְוַיֲחִרים ֶאת אֹותֹו ַׁשְּדָרן ֵליָצן ָרָׁשע. 

ֵהת ֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת ְלַיֵּדַע ֹקֶדם ֶאת ָהַרב ַּכּדּוִרי ְּבַעְצמֹו ַעל ַהִּבּזּוי ַהָּגדֹול ְוַעל ְּפֻעּלֹות 
ֶׁשֵהם ְמַתְכְנִנים ַלֲעׂשֹות.

ֵהת ִהִּגיעּו ָלַרב ַּכּדּוִרי ְלֵביתֹו. ִחּכּו ֶׁשָהַרב ְיַסֵּים ִלְלֹמד, ְוַהֵּבן ֶׁשל ָהַרב ַּכּדּוִרי ָאַמר 
ִקֵּבל אֹוָתם  ַּכּדּוִרי  ָהַרב  ָהַרב.  ִעם  ְלַדֵּבר  ְורֹוֶצה  ִהִּגיַע  יֹוֵסף  ָּדִוד  ֶׁשָהַרב  ָלַאָּבא ֶׁשּלֹו 
ַלֲעׂשֹות  ְוָרִצינּו  ָּבַרְדיֹו  ָהַרב  ֶאת  “ִּבּזּו  לֹו:  ָאַמר  יֹוֵסף  ָּדִוד  ְוָהַרב  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר 
ְמָחָאה ְּגדֹוָלה, ּוָבאנּו ְלהֹוִדיַע ָלַרב ֶׁשֹּלא ַנֲעֹבר ַעל ֶזה ִּבְׁשִתיָקה". ָהַרב ַּכּדּוִרי ָׁשַאל: 
“ָמה ָאְמרּו ָעַלי ָּבַרְדיֹו?" ָהַרב ָּדִוד ֵסֵרב לֹוַמר לֹו ֶאת אֹוָתם ַהֵחרּוִפים: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול 
ַלְחֹזר ַעל ַהְּדָבִרים". ְוָהַרב ַּכּדּוִרי ִמְתַעֵּקׁש: “ַאָּתה ַחָּיב ְלַהִּגיד ִלי ָמה הּוא ָאַמר ָּבַרְדיֹו", 
ְוׁשּוב ָהַרב ָּדִוד ְמָסֵרב. ָּכָכה ַּכָּמה ְּפָעִמים. ַעד ֶׁשַהֵּבן ֶׁשל ָהַרב ַּכּדּוִרי ָאַמר לֹו: “ַאָּבא, 
ַאָּתה ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְׁשֹמַע ָמה ָאְמרּו ָעֶליָך?" ָהַרב ַּכּדּוִרי ִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו. ְוָאז ַהֵּבן ֶׁשּלֹו 
ָאַמר לֹו: “ַאָּבא, ָאְמרּו ָעֶליָך ֶׁשַאָּתה ָּכָכה ְוַאָּתה ָּכָכה ְוכּו’ ְוכּו’". ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ְמַסֵּפר: 
ְּבָכל ִמָּלה ֶׁשָּׁשַמע ָהַרב ַּכּדּוִרי הּוא ְמַחֵּיְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשְּכֶׁשַהֵּבן ֶׁשּלֹו ִסֵּים ִעם ָּכל 
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ִּדְבֵרי ַהֶּבַלע ֶׁשַהַּׁשְּדָרן ֶהָחצּוף ָאַמר, הּוא ַמָּמׁש ָצַחק ְוֶנֱהָנה, ְוָאַמר ָלַרב ָּדִוד יֹוֵסף: “ֲאִני 
ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ְּבַבָּקָׁשה, ַאל ְּתַסְּפרּו ָלַרב עֹוַבְדָיה, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִמֶּזה ָּבָלָגן, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה 
ֶׁשִּיְמחּו ַעל ְּכבֹוִדי, ִאם ֶזה ִהִּגיַע ֶזה טֹוב ְוַאל ְּתַסְּפרּו ֶאת ֶזה". ֵהם ִנּסּו ְלִהְתַחֵּמק, ֲאָבל 

ָהַרב ַּכּדּוִרי ֹלא ָנַתן ָלֶהם ָלֶלֶכת ַעד ֶׁשִהְבִטיחּו לֹו, ֶׁשֹּלא ִיְמחּו ַעל ְּכבֹודֹו. 

ַעל  ַּבְּׁשִתיָקה  ַמֲעָלה  ֵיׁש  ַּכָּמה  ַעד  ָיַדע  ַּכּדּוִרי,  ָהַרב   – ְוָקדֹוׁש  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  אֹותֹו 
ַהִּבְזיֹונֹות, ָלֵכן הּוא ִּבֵּקׁש ְוִהְתַחֵּנן ֶׁשֹּלא ִיְקחּו לֹו ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהּזֹו, ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה 

ַהּזֹו. 

ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֹּפה ֵאֶצל ַחָּנה, ַחָּנה אֹוֶמֶרת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִאם ַאָּתה 
ֹלא ִּתֵּתן ִלי, ֲאִני ֵאֵלְך ְוֶאְתַּבֶּזה ּוִבְזכּות ַהִּבְזיֹונֹות ֶאְזֶּכה ְלֵבן, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ַּבֶּדֶרְך ַהּזֹו 

ֲעֵבָרה ֹּכָחם ֶׁשל ַהִּבְזיֹונֹות ְלַכֵּפר ַּגם ַעל ֶזה! 



ָהַרב ְׁשַטייְנָמי ְוָהִעּתֹוַנאי 

ַמִּכיִרים  ֻּכָּלם  ֹלא  ּתֹוָדה,  ְלַהִּגיד  ָצִריְך  הּוא  ִּבְזיֹונֹות  ָלָאָדם  ַמִּגיִעים  ְּכָבר  ִאם  ָלֵני 
ָּבֵעֶרְך ֶׁשל ַהִּבְזיֹונֹות. ִהִּגיַע ֵאיֶזה ִעּתֹוַנאי ֶאָחד ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ"ל 
ַעל ֶזה ֶׁשהּוא ַּפַעם ָּכַתב ָעָליו ְּדָבִרים ָרִעים ּוִבָּזה אֹותֹו ָּבַרִּבים. ָאַמר לֹו ָהַרב ְׁשַטייְנָמן: 
“ָעִׂשיָת ִלי טֹוָבה ְּגדֹוָלה, ַאָּתה ֹלא ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה, ֲאָבל ְּבָכל ֹאֶפן ֲאִני סֹוֵלַח ְלָך". 
ְוִלְפֵני ֶׁשהּוא ָהַלְך ָאַמר לֹו ָהַרב ְׁשַטייְנָמן: “ַאל ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה ְלָכל ֶאָחד, 

ֹלא ֻּכָּלם יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהַּמָּתנֹות ָהֵאֶּלה..."

ה’ ְיַזֵּכנּו ֶׁשֹּלא ָיֹבאּו ָעֵלינּו ִּבְזיֹונֹות. ֲאָבל ִאם ְּכָבר ָּבאּו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן ָלנּו 
ֹּכַח ְלַקֵּבל ִּבְזיֹונֹות ְוִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן. 
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 ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך
ַהִחּיּוִבית ְוַהֻחְמרֹות

ֶּפַסח ֵׁשִני 

“ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח ַּתֲעׂשּו ֶּפַסח. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון 
ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן 
ַמְקִריִבים ֶאת  ַהֶּפַסח,  ַחג  ִיְׂשָרֵאל חֹוֵגג ֶאת  ִיְׂשָרֵאל" )במדבר ט, ד(, ָּכל ַעם  ְּבֵני  ָעׂשּו 
ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ִּפְתאֹום ַמִּגיִעים ְקבּוָצה ֶׁשל ֲאָנִׁשים, ִמְתלֹוְנִנים, ֲאָבל ֹלא 

ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַמֶּׁשהּו ֹלא טֹוב ֶאָּלא ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ַמֶּׁשהּו טֹוב.

ָּבָאה ְקבּוָצה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ְטֵמִאים ְוֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּפַסח, “ַוְיִהי ֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעֹׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא, ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה 
ֵאּלּו  ֶׁשָהיּו  ע"א(  כה  דף  )סוכה  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת  ו(,  פסוק  )שם  ַההּוא"  ַּבּיֹום  ַאֲהרֹן  ְוִלְפֵני 
“ַוֹּיאְמרּו  ָלָאֶרץ,  ַעְצמֹוָתיו  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  יֹוֵסף  ֶׁשל  ֲארֹונֹו  ֶאת  ֶׁשָּנְׂשאּו 
ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת ָקְרַּבן 
ה’ ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שם פסוק ז(. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַּפֵעל ִמַּבָּקָׁשָתם )עיין ספרי זוטא 
פרק ט פסוק ח(, “ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה’ ָלֶכם" )שם פסוק ח(, 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִהְזַּדְּמנּות ְׁשִנָּיה ַלְחֹּגג ֶאת ֶּפַסח ֵׁשִני “ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני 
ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו )שם פסוק יא(. 

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ָמה ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה רֹוִצים? ִאם ַאָּתה ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה  ָטֵמא ּוָפטּור, ָלָמה 
ַאָּתה ִמְתַעֵּקׁש ְּבֹכַח, ּוִמְתלֹוֵנן? 

ַרִׁש"י )במדבר פרק ט פסוק ז( ּכֹוֵתב: ַהָּפָרָׁשה ַהּזֹו ְראּוָיה ָהְיָתה ְלֵהָאֵמר ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה, - 
ַהְינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָּכַתב ֶאת ַהּתֹוָרה ָהָיה לֹו ַּבִּתְכנּון ַּגם ְלַצּוֹות ַעל ֶּפַסח ֵׁשִני, 

ֲאָבל ֵהם ָזכּו ֶׁשַהָּפָרָׁשה ַהּזֹו ִּתָּכֵתב ַעל ְׁשָמם, ֶׁשְּמַגְלְּגִלים ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי. 

ָעֵלינּו ְלָבֵאר ַמִהי ַהְּזכּות ַהּזֹו!
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ַהָּנִזיר חֹוֵטא

 ַהְּגָמָרא )נזיר דף יט ע"א( ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשָאָדם ֶׁשְּמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ָנִזיר ְוֹלא ִלְׁשּתֹות 
ַיִין, הּוא חֹוֵטא, ְּדַתְנָיא: ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר ֵּבַרִּבי אֹוֵמר, ָמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוִכֶּפר ָעָליו 
ְלָהִביא  ֶׁשָּצִריְך  ַהָּנִזיר  ָחָטא  ֶנֶפׁש  ְּבֵאיזֹו  ְוִכי  יא(?  ו,  )במדבר  ַהָּנֶפׁש"  ַעל  ָחָטא  ֵמֲאֶׁשר 
ַּכָּפָרה? ֶאָּלא ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִמן ַהַּיִין, ְוַקל ָוֹחֶמר: ּוַמה ֶּזה ֶׁשֹּלא ִצֵער ַעְצמֹו ֶאָּלא ִמן ַהַּיִין 

ִנְקָרא חֹוֵטא, ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִמָּכל ָּדָבר ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.  

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבְּירּוַׁשְלִמי )ברכות פרק ב הלכה ט( ָּכל ַהָּפטּור ֵמַהָּדָבר ְועֹוֵׂשהּו 
ְיֵדי  ַעל  ְזכּות  ְמַגְלְּגִלין  ְוָאְמרּו:  ֲחַז"ל  אֹוָתם  ִׁשְּבחּו  ָּכאן  ָלָּמה  ֵּכן  ְוִאם  ֶהְדיֹוט.  ִנְקָרא 

ַזַּכאי?



ִחּפּוׂש ֻחְמרֹות

ַמְגִזיִמים ִעם ַהַהְחָמרֹות, ֵהם ׁשֹוְכִחים  ְלַהֲחִמיר ּוְכָבר  ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוֲהִבים 
ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְּבָחְכָמתֹו: “ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה" )קהלת ז, טז(, ִּבְמֻיָחד 
ִאם ַהַהְחָמרֹות ּפֹוְגעֹות ְּבִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ֶׁשֶּזה ְּכָבר ַמֲעֵׂשה ְׁשטּות ְוֹלא ֻחְמָרא. ָהָיה ֶאָחד 
ׁשֹוֶטה ָּגמּור ֶׁשָהַלְך ְלִהְתַאֵּבד ִלְפֵני ּפּוִרים, ָלָּמה? ִּכי ָהָיה לֹו ָסֵפק אּוַלי הּוא ִמֶּצֱאָצָאיו 

ֶׁשל ָהָמן אֹו ֲעָמֵלק... 

ָהיּו ְּגאֹוִנים ּוְקדֹוִׁשים ֶׁשָחְׁשׁשּו ּוְבִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּלֶהם ִהְפִליגּו ְּבֻחְמרֹוֵתיֶהם, 
ֲאָבל ְלעֹוָלם ַהֻחְמרֹות ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָּפְגעּו ְּבִמיֶׁשהּו.



ָהַרב ִמְּבִריְסק ֹלא ַמֲחִמיר

ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ְזֵאב סֹולֹוֵבייִצ’יק ָהַרב ִמְּבִריְסק, ְמַסְּפִרים ֶׁשְּבֶפַסח ֵמֹרב ֶׁשָהָיה 
חֹוֵׁשׁש ֵמָחֵמץ ָהָיה ׂשֹוֵרף ֶאת ַהַּמּצֹות, ֶׁשָּמא אּוַלי ִנְׁשַאר ָׁשם ָחֵמץ. ַּפַעם ָאַמר לֹו ֶאָחד 
ִמיִדיָדיו ִּבְבִדיחּות: “ְּכבֹוד ָהַרב, ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל ָחֵמץ ֲאָבל ַאָּתה ַּגם ֹלא אֹוֵכל ַמָּצה..." 
ַהֹּכל ִנְהָיה ֶּפָחם. ְוהּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִמִּיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה לֹו. ַּכָּמה הּוא 
ָהָיה ְמַדְקֵּדק ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ּוְלַבֵּטא ֶאת ָהַעִין ְּכִהְלָכָתּה )עובדות והנהגות לבית בריסק חלק 
ג עמוד קנח(, ְוָהיּו לֹו ַּתְלִמיִדים ֶׁשִחּקּו אֹותֹו ְוָחְׁשבּו ֶׁשָּכָכה ָצִריְך ִלְקֹרא ְקִריַאת ְׁשַמע. 

הּוא ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ַוֲאִבי ֲאבֹות ַהּתֹוָרה. 

ּוִמֶּנֶגד, ַלְמרֹות ָּכל ַהֻחְמרֹות ַהָּללּו, הּוא ֹלא ָהָיה ַמְקִּפיד ֹלא ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמחּוץ ַלֻּסָּכה 
)עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תרלט סעיף ב(. ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָּתַמּה ַעל ֶזה, ְוָׁשַאל אֹותֹו: 
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“ְּכבֹוד ָהַרב, ַאָּתה ָּתִמיד ְמַחֵּפׂש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֻחְמרֹות, ְוָכאן ֵיׁש ְלָך ֻחְמָרא ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת 
ִּבְכָלל!!!".  ַמֲחִמיר  ֹלא  “ֲאִני  ָהַרב:  לֹו  ָעָנה  אֹוָתּה?",  ְמַקֵּים  ֹלא  ַאָּתה  ָלָמה  ַּבֲהָלָכה, 
ַהַּתְלִמיד ִהְתַּפֵּלא: “ֲהֹלא ָהַרב הּוא ֲאִבי ֲאבֹות ַהַּמֲחִמיִרים ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה?" ָעָנה לֹו 
ָהַרב: “ָּכל ‘ַהֻחְמרֹות’ ַהָּללּו ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ֶזה ֹלא ִמֵּכיָון ֶׁשֲאִני ַמֲחִמיר יֹוֵתר ָּבֶזה ֶאָּלא 
ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִלי ָסֵפק ִאם ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבה ַעל ִעַּקר ַהִּדין,  ְוָלֵכן  ֲאִני ַמְקִּפיד ַּבֲאִפַּית 
ַהַּמּצֹות ְּכֵדי ֹלא ְלִהָּכֵׁשל ְּבָחֵמץ, ֲאִני ַמְקִּפיד ְּבִדְקּדּוק אֹוִתּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ַּכֻּמְזָּכר 
ַּבֲהָלָכה )שולחן ערוך אורח חיים סימן סב סעיף א(, ְוֶזה ַהִּמיִנימּום ֶׁשל ַהֲהָלָכה ַוֲאִני ְמַקֵּים 
ֶאת ֶזה, ֲאָבל ְׁשִתַּית ַמִים ִמחּוץ ַלֻּסָּכה ֶׁשֻּמְזָּכר ַּבֲהָלָכה ֶׁשּזֹו ֻחְמָרא, ֲאִני ֹלא נֹוֵהג ָּבֶזה" 
)עיין עובדות והנהגות לבית בריסק חלק ב עמוד צו, ובמאסף תורני בעניני כשרות חשון תשע עמוד 

קפט(. 



ַּתְרַי"ג אֹו ַּתְרַי"ד?

ָמה ָהֹעֶמק ֶׁשל ֶזה? ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשֱאֹלִקים אֹוֵמר ְלָך ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ַאל ְּתַחֵּפׂש ּתֹוֶסֶפת 
ְוַתְמִציא עֹוד ִמְצֹות ֲחָדׁשֹות. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְמִציִאים ֵאיזֹו ִמְצָוה ּוְסִביָבּה ָּכל ֲעבֹוַדת 
ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶהם, ַעל ֶזה ִהְמִליצּו ֶאת ַהָּכתּוב "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך" 
)בראשית כז, מ(, ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ְמָבֵרְך ֶאת ֵעָׂשו ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ִיְׁשֹמר ּתֹוָרה 

ּוִמְצֹות, ֹלא ִּתְהֶיה ְלֵעָׂשו ְׁשִליָטה ָעָליו, ֲאָבל ִאם ַיֲעֹקב ְיַנֶּסה ְלַהְמִציא עֹוד ִמְצָוה ַעל 
לבעלי  התורה  )פירוש  ֻעּלֹו"  ּוָפַרְקָּת  ָּתִרי"ד  ַּכֲאֶׁשר  “ְוָהָיה   – ְלָתִרי"ד  ְוֶנֱהָפְך  ַהַּתְרַי"ג 

התוספות בראשית כז, מ אות ט(. 

ַרִׁש"י ְמָפֵרׁש )שם( “ָּתִריד": ְלׁשֹון ַצַער. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ָאִריד ְּבִׂשיִחי" )תהילים נה, ג(. 
ַעל  ֲאִפּלּו  ּוֶבֱאֶמת ֹלא ׁשֹוֵמר  ֲחָדָׁשה,  ִמְצָוה  ַמְמִציא  ֶׁשָאָדם  ַהָּגדֹול  ַהַּצַער  ֶּבֱאֶמת  ְוֶזה 

ַהִּמיִנימּום ַהִּנְדָרׁש. 



ַּבל ּתֹוִסיף ֶּפי ִּתְגַרע  

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ְּבִאּסּור “ַּבל ּתֹוִסיף" )דברים יג, א( ָלָּמה? ִּכי ִאם ַאָּתה מֹוִסיף ָאז 
ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ַמְחִליט ַּבִּמְצָוה, ְוִאם  ַהַּפַעם הֹוַסְפִּתי עֹוד ִמְצָוה, ַּפַעם ַהָּבָאה ֲאִני 

אּוַכל ַּגם ְלהֹוִריד.

ָהִעְנָין: יֹום  ְּכַדְרּכֹו ֶאת  ִהְמִׁשיל  ‘ַהַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא’  ַהְמֻכֶּנה  ַיֲעֹקב ּדּוְּבָנא  ַהָּגאֹוי ַרִּבי 
ֶאָחד ַמִּגיַע ָׁשֵכן ָחָדׁש ַלִּבְנָין, ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַאַחד ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשַּיְׁשִאיל לֹו 
ִּכֵּסא, ַהָּׁשֵכן ִהְׁשִאיל לֹו ְּבִׂשְמָחה. ָּבֶעֶרב ֶהְחִזיר ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ֶאת ַהִּכֵּסא ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא 
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ָלַקח ְועֹוד ִּכֵּסא ָקָטן. “ַמה ֶּזה?" ָׁשַאל ַהַּמְׁשִאיל, ָעָנה לֹו ַהָּׁשֵכן: “ַּתִּגיד ַמָּזל טֹוב, נֹוַלד 
ַלִּכֵּסא ַהָּגדֹול - ִּכֵּסא ָקָטן". ַהַּמְׁשִאיל ָצַחק ְוָׂשַמח, ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהִּכְסאֹות. ַלָּמֳחָרת 
ָּבֶעֶרב  ָקָרה,   – ָחַׁשב  ֶׁשהּוא  ּוְכמֹו  ָׂשַמח,  ַהַּמְׁשִאיל  ֶּבֶגד.  ִלְׁשֹאל  ִּבֵּקׁש  ֶהָחָדׁש  ַהָּׁשֵכן 
ֶהְחִזיר לֹו ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ֶאת ַהֶּבֶגד ַהָּגדֹול ִעם ֶּבֶגד ָקָטן, ְוָאַמר: “ַאָּתה ְּכָבר ֵמִבין, ֶזה 

נֹוַלד ֶאְצִלי". 

ַּכָּמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה, ִּבֵּקׁש ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ִלְׁשֹאל ַטַּבַעת ָזָהב ְוַיֲהלֹוִמים. ַהַּמְׁשִאיל ָקַפץ 
ַעל ַהְּמִציָאה, ְוָאַמר לֹו: “ִאם ִּתְרֶצה ֵיׁש ִלי ֶאת ַהֵּסט ַהָּׁשֵלם, ֶזה הֹוֵלְך ִעם ַׁשְרֶׁשֶרת, 
ֲעִגיִלים, ָצִמיד", ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ָלַקח ֶאת ַהֵּסט ַהָּיָקר ּוָבֶעֶרב ַמִּגיַע ֵאָליו ְּבֵסֶבר ָּפִנים 
ֲעצּובֹות: “ָּברּוְך ַּדַּין ָהֱאֶמת, ַהֵּסט ֵמת, ַהַּׁשְרֶׁשֶרת, ַהַּטַּבַעת, ָהֲעִגיִלים, ַהְּצִמיִדים, ֻּכָּלם 
ֵמתּו, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַצַעְרֶכם". ַהַּמְׁשִאיל ִהְתַעְצֵּבן ְוִהְתִחיל ִלְצֹעק ָעָליו: “ַּגָּנב, ַׁשְּקָרן, 
ֹלא  ֶהָחָדׁש  ַהָּׁשֵכן  ַהֹּכל!".  ֶאת  ִמָּיד  ִלי  ַּתְחִזיר  ָלמּות,  ְיכֹוִלים  ֹלא  ַּתְכִׁשיִטים  ַרַּמאי, 
ִהְתַרֵּגׁש ֵמַהְּתגּוָבה ְוָאַמר לֹו: “ִאם ִּכֵּסא ּוֶבֶגד ְיכֹוִלים ָלֶלֶדת ָאז ַּגם ֵסט ַּתְכִׁשיִטים ָיכֹול 

ָלמּות" )משלי יעקב פרשת ואתחנן עמוד שצד(. 

ֶזה ָהַרֲעיֹון ֶׁשָּטמּון ְּבִאּסּור ַהּתֹוָרה ְלהֹוִסיף ַעל ַהִּמְצֹות.



ִמְצָוה ַאַחת ְוֶזהּו

ֶאֶרץ  “ִמְצַות  ְוָאְמרּו:  ֶׁשָּבאּו  ַהִחּלֹוִנִּיים  ַהִּצּיֹוִנים  ֶנֶגד  ָיְצאּו  ַהּדֹורֹות  ִמְּגדֹוֵלי  ַהְרֵּבה 
ֶׁשְּכֶׁשָּבאּו  ָּגְרָמה  ַהּזֹו  ָהִאְמָרה  ַּבּתֹוָרה".  ַהִּמְצֹות  ִמָּכל  יֹוֵתר  ֲחׁשּוָבה  ֲהִכי  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל 
ֲאָנִׁשים ִמחּוץ ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ָלֶהם: “ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹמר 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות" )עיין בספר פתח האהל בלום עמוד תנד ובקובץ דגלנו שנה ג חוברת יא – יב עמוד 

שצא(. 

ּוְבֶדֶרְך זֹו ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי שליט"א ֶאת ְסִמיכּות ַהָּפסּוק  "ֹלא ֹתִספּו 
ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם" )דברים ד, ב( ַלָּפסּוק "ֵעיֵניֶכם ָהֹראֹות ֵאת ֲאֶׁשר 
ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  זֹו  ַעְצִמי  ָּדָבר  ְוַלֲעׂשֹות  ְּבַבַעל ְּפעֹור" )שם פסוק ג(, ֶׁשְּלהֹוִסיף  ָעָׂשה ה' 

ַהְּגרּוָעה ְּביֹוֵתר )דרך שיחה פרשת ואתחנן עמוד תעג(. 



ַהִחּיּוב ַהִּמיִניָמִלי

ּוְלִפי ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ָנִבין ָמה ָרצּו אֹוָתם ַהְּטֵמִאים ֶׁשָּבאּו ּוִבְקׁשּו ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני, 
ֵהם ֹלא ִּבְקׁשּו ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ֵמַהִחּיּוב ֶׁשָּלֶהם, ֶאָּלא ֶאת ַהִחּיּוב ַהִּמיִניָמִלי ֶׁשֵהם ֶהֱחִסירּו. 
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ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשֵהם ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ֲאָבל ֵאין לֹו ָיַדִים, הּוא ַּבַעל מּום – 
ּוָפטּור, ַּגם ֵהם ָהיּו ְּכַבֲעֵלי מּוִמים ְּכַלֵּפי ִחּיּוב ָקְרַּבן ַהֶּפַסח. ֲאָבל ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַהִחּיּוב 
ַהִּמיִניָמִלי ְוֹלא ֻחְמָרא, ֵהם ָאְמרּו: “ָמה, ֲאַנְחנּו ִנָּׁשֵאר ִעם ַהּמּום ֶׁשָּלנּו? ֲאַנְחנּו רֹוִצים 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּפַסח!", ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּביָנם ֶׁשָהיּו ִּבְכַלל ַהִחּיּוב ְוִנְפְטרּו, ְלֵבין ָנִזיר ֶׁשּמֹוִסיף 

ַעל ַעְצמֹו ִחּיּוִבים ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ַחָּיב ָּבֶהם. 

ֶּׁשָאְמרּו  ֶׁשַּמה  ח(  אות  תולדות  פרשת  בראשית  אנך  )חומת  ַהִחיָד"א  ְּבִדְבֵרי  ְמֹבָאר  ְוֵני 
ַּבְּירּוַׁשְלִמי )ברכות פרק ב הלכה ט(, ָּכל ַהָּפטּור ִמן ַהָּדָבר ְועֹוֵׂשהּו ִנְקָרא ֶהְדיֹוט, ֶזה ַרק 
ֶׁשִהְצַטּוּו ּבֹו  ְּבָדָבר  ֲאָבל  ַחָּיב ּבֹו,  ֶאָחד ֹלא  ֶׁשַאף  ְּבָדָבר  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשְּמַחֵּיב  ָאָדם  ַעל 

ֲאֵחִרים ְוַרק הּוא ָּפטּור ֵאינֹו ִּבְכַלל ֶזה. 



ַהֵּיֶצר ָהָרע ְמַׁשֶּנה ַּפְרצּוִפית

ֵעָׂשו  ֶׁשל  ָׂשרֹו  ֶׁשהּוא  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוִלְזֹּכר,  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ֶזה  ֶאת  ְוָלֵני 
ִנְרֶאה ְּכִלְסִטים, ְוִלְפָעִמים ְּכַתְלִמיד ָחָכם )עיין חולין דף צא ע"א, ובמדרש רבה שיר השירים 
פרשה ג אות ג(, ִלְפָעִמים הּוא ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ָהָאָדם ִלְפֹרק ָּכל ֹעל ִּבְבִחיַנת "ְנַנְּתָקה ֶאת 

מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו ֲעֹבֵתימֹו" )תהלים ב, ג(, ְוִלְפָעִמים הּוא ָּבא ְּכַתְלִמיד ָחָכם, 
ּומֹוִסיף ְלָך עֹוד ְועֹוד ֻחְמרֹות ְוִחּיּוִבים ּוְסָיִגים, ַעד ֶׁשָהָאָדם ִנְׁשָּבר ּופֹוֵרק ָּכל ֹעל. ֶזה 
ַמה ֶּׁשִּלְפָעִמים רֹוִאים ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: “ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהָּבִסיס, 
ִּתְׁשֹמר ַׁשָּבת, ַּתִּניַח ְּתִפִּלין, ְּתַקֵּים ִמְצֹות ַּכהֹוֵגן, ִּתְלַמד ּתֹוָרה, ִּתְחֶיה נֹוְרָמִלי ְּכמֹו ֶּבן 
ֶׁשֶלג,  ִּגְלּגּוֵלי  עֹוֶׂשה  ֲאִני  ָּגבֹוַּה,  יֹוֵתר  ַמְתִחיל  ֲאִני  ְואֹוֵמר:  ְמָסֵרב  ְוהּוא  ָיָׁשר",  ָאָדם 
ִהְתּבֹוְדדּות, ִקְבֵרי ַצִּדיִקים, ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום ֵסֶפר ְּתִהִּלים", ּוֵמֹרב ַהַּקָּבלֹות ֵאין לֹו 
ֹּכַח ִלְׁשֹמר ֶאת ַהָּבִסיס, אֹו ֶׁשהּוא ַמִּתיר ְלַעְצמֹו ִאּסּוֵרי ּתֹוָרה ֲאֵחִרים, אֹו ֶׁשָחִליָלה הּוא 
ּפֹוֵרק ָּכל ֹעל. זֹו ֹלא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהִחּיּוִבים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוַאל ְּתַחֵּפׂש 

ְלָך ָּכל ִמיֵני סּוֵגי 'ֶאְקֶׁשן רּוָחִני’. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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 ַהְּכִפיָרה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר

ַהִּנִּסית ְוַהְּכִפיָרה

)סוטה דף לד ע"ב(  ּוַבְּגָמָרא  יג, ב(.  )במדבר  ְּכַנַען"  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים  ְלָך  “ְׁשַלח 
ׁשֹוֵלַח  ַרֵּבנּו  ּוֹמֶׁשה  ֶזה.  ַעל  ַמְמִליץ  ֹלא  ֲאִני  ִמַּדְעְּתָך,  ִּתְׁשַלח   – ְלָך"  “ְׁשַלח  ְמֹבָאר, 
ָאְמרּו  ַּפַעם  ג(.  פסוק  )שם  ֵהָּמה"  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  “ָראֵׁשי  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ָאבֹות,  ָראֵׁשי 
כי תשא  דגל מחנה אפרים פרשת  )עיין בספר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֹראׁש  ֶזה  “ַרִּבי"  ֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי 
עמוד רכב הוצאת אוהל תורה(, ַרִּבי ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי, ַרִּבי ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף, ְוָהַרָּבִנים ָהֵאֶּלה 

ְּבצּוָרה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶנֶגד  ְלַדֵּבר  ְוִהְתִחילּו  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  ָחְזרּו  ָנְפלּו,  ְלַצֲעֵרנּו 
הּוא  ָחָזק  ִּכי  ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל  ֹלא  ָאְמרּו  ִעּמֹו  ָעלּו  ֲאֶׁשר  “ְוָהֲאָנִׁשים  נֹוָרָאה. 
ַּבַעל  ֲאִפּלּו  ע"ב(,  נג  דף  ומנחות  ע"א,  לה  דף  )סוטה  ֲחַז"ל  אֹוְמִרים  לא(,  יג,  )שלח  ִמֶּמּנּו" 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  לֹוַמר  ִהְתַּכְּונּו  ֵהם  ִמָּׁשם.  ַהֵּכִלים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ֹלא  ַהֵּכִלים 
ָּברּוְך הּוא ֶׁשָּׂשם אֹוָתם ָׁשם ָּבָאֶרץ, ֹלא ָיכֹול ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמָּׁשם ֵמֹרב ֶׁשֵהם ֲחָזִקים 
ַוִּיְּתנּו  ָהֵעָדה  ָּכל  “ַוִּתָּׂשא  ְונֹוְפִלים,  ַהֹּזאת  ַלַּמְחָׁשָבה  ַמֲאִמיִנים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּוְגדֹוִלים. 

ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא" )במדבר יד, א(, ֻּכָּלם ִמְתלֹוְנִנים. 

ֶאל  ֹאָתנּו  ֵמִביא  ה’  “ְוָלָמה  ְלַהֲאָׁשמֹות:  עֹוְבִרים  ְוֵהם  ִּבְתלּונֹות  ִמְסַּתְּפִקים  ֹלא  ֵהת 
ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִלְנֹּפל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהֹלא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה" )שם 
פסוק ג(, ֵהם אֹוְמִרים: “ֶרַגע, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָלָמה ַאָּתה ֵמִביא אֹוָתנּו ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות? ְּכֵדי ֶׁשִּיְקחּו ָלנּו ֶאת ַהְיָלִדים ְוַהָּנִׁשים? יֹוֵתר טֹוב ֶׁשַּנְחֹזר 
ְלִמְצַרִים". 

ּבֹואּו ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲהֵרי ָרָאה ִנִּסים, ֵהם ָראּו ֶאת ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות, “ֵאת ֲאֶׁשר 
ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים" )שמות י, ב(, ֵהם ָראּו ֶאת ְקִריַעת ַים סּוף ְוֶאת ָידֹו ַהְּגדֹוָלה )עיין 
שמות יד, לא(, ֵהם ָראּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ַמְראֹות ְנבּוָאה ַמה ֶּׁשֹּלא ָראּו ַהְּנִביִאים )עיין 

במכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ג דיבור המתחיל זה(, ַמה ָּקָרה ַעְכָׁשו? 

ַהְּתׁשּוָבה ָלֶזה ָּכל ָּכְך ְּפׁשּוָטה ּוְמַחֶּיֶבת ְמֹאד: ֶּבֱאֶמת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָּכְפרּו ַּבָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ֵהם ֲהֵרי ָראּו אֹותֹו, ַרק ָמה, ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֻמְגָּבל. ָנכֹון ֶׁשַעל 
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ִמְצַרִים הּוא ָיכֹול ֲאָבל ְּכֶנֶגד ְׁשֹלִׁשים ְוֶאָחד ְמָלִכים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹלא יּוַכל )עיין 
רש"י פרק יד פסוק טז(. ְוַכִּנְרֶאה ֱאֹלִקים ָטָעה )ָחס ְוָׁשלֹום( ְּבִחּׁשּוב ַהָּתְכִנית...

ִיְתָּבַרְך.  ַהּבֹוֵרא  ְלֹכַח  ּוְסָיג  ֵקץ  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהַּמְחָׁשָבה  ַהִּדּבּור,  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּנִפיָלה  ָהְיָתה  זֹו 
ְוַכָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְקִּפיד ַעל ֶזה ְמֹאד ְואֹוֵמר: "ֹיאְבדּו ֵהם ּוֵמָאה ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם 

ְוַאל ְּתִהי ָיִדי ְקָצָרה ִלְפֵניֶהם ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת" )רש"י במדבר פרק יא פסוק כב(.



"ַאְך ַּבה' ַאל ִּתְמֹרדּו"

ֵּביי ַהְמַרְּגִלים ָהיּו ָׁשם ְׁשֵני ַצִּדיִקים ֶׁשהֹוִכיחּו ֶאת ָהָעם ְוָאְמרּו: “ַאְך ַּבה’ ַאל ִּתְמֹרדּו" 
ִלְׁשֹמַע,  מּוָכן  ָהָיה  ָהָיה מּוָסת ֹלא  ֶׁשְּכָבר  ֶהָהמֹון  ֵּבאֹלִקים!  ִּתְמְרדּו  ַאל  )שם פסוק ט(, 

“ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם ָּבֲאָבִנים" )שם פסוק י(. 

ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְתַּגֶּלה ְלֹמֶׁשה ְואֹוֵמר לֹו: “ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד 
ְלַכּלֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶזהּו,  יא-יב(  )שם פסוק  ְואֹוִרֶׁשּנּו"  ַבֶּדֶבר  ַאֶּכּנּו  ִבי,  ַיֲאִמינּו  ֹלא  ָאָנה 
אֹוָתם! ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַחֵּנן ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְואֹוֵמר ְלָפָניו ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ֶׁשל 
ֶנְעָּתר ִלְסֹלַח,  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְוַרב ֶחֶסד" )שם פסוק יח(,  ַרֲחִמים, “ה’ ֶאֶרְך ַאַּפִים 
"ַוֹּיאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך" )שם פסוק כ(. ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ְמַוֵּתר ַעל ֹעֶנׁש, 
ָּכל ָהאֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַוְּתָרן ֻיְּתרּו ַחָּייו )בבא קמא דף נ ע"א( ְוָהֹעֶנׁש ָהָיה: "ִּכי 
ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהֹרִאים ֶאת ְּכֹבִדי ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֹאִתי 
ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי. ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל 
ְמַנֲאַצי ֹלא ִיְראּוָה" )שם פסוק כב - כג(. אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֲהֵרי ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכָבר 
ָראּו ֶאת ְּכבֹוִדי, ֶזה ֹלא ֵאיֶזה ִחּלֹוִני ּבּור ֶׁשֹּלא ָׁשַמע ַעל ֱאֹלִקים אֹו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֵהם 
ִהִּגיעּו ִּכְמַעט ְלַדְרַּגת ְנבּוָאה ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, “ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון 
ֻּכְּלֶכם" )תהילים פב, ו( ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני )עיין עבודה 
ְוָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּגַזר ֲעֵליֶהם ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהּנֹוָרא, ְּגַזר ִּדין ָמֶות  זרה דף ה ע"א(. 

ְּבתֹוְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ְוָכל ֶזה ִמֵּכיָון ֶׁשֵהם ִהְגִּבילּו ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

אֹוָתנּו  ְּכֶׁשִּיְׁשַאל  ִּדין  ְּביֹום  ַּנֲעֶנה  ַמה  ַהּיֹום,  אֹוָתנּו  ּוְמַחְּיִבים  ַמְבִהיִלים  ְוַהְּדָבִרית 
ַהְּדָאגֹות  ּוְׁשָאר  ְּבִריאּות?  ַּפְרָנָסה?  ְּבִעְנְיֵני  ִּבי  ָּבַטְחָּת  “ָלָּמה ֹלא  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש 
ֶלֱאֹכל,  ֹאֶכל  ּבֹו,  ָלגּור  ַּבִית  ְיָלִדים,  ְלָך  ֵהֵבאִתי  אֹוְתָך,  ֶׁשִחַּתְנִּתי  רֹוֶאה  ַאָּתה  ֶׁשְּלָך? 
ִּפְתאֹום ְּכֶׁשֶּזה נֹוֵגַע ַלַּמְׂשֹּכֶרת אֹו ִלְבִריאּות ֲאִני ִנְהָיה ָקָטן?". ּוְכָבר ִהְתָּבֵאר ֶׁשָהֹעֶנׁש 

ַעל ֶזה ָהָיה, ְלִקיַחת ַהַחִּיים. ֶזה ָּדָבר ַמְפִחיד!
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ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא רֹוֶצה ֶׁשִּנְבַטח ּבֹו, ֶאָּלא ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ֶׁשִּנְבַטח ּבֹו ִיְתָּבַרְך. 



ַהְּכַנֲעִנית ְוָהֲעָמֵלִקית

ַּבֶהְמֵׁשְך אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלֹמֶׁשה “ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו 
ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף" )שם פסוק כה(, אֹוֵמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַּתְחְזרּו 
ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ְלִהָּכֵנס ּתֹוְך  ְיכֹוִלים  ֱהִייֶתם  ַלִּמְדָּבר,  ֲחָזָרה 

ִּתְסּתֹוְבבּו ְּבָכל ַהִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.

ַהְמָפְרִׁשית ׁשֹוֲאִלים ָלָמה ֻהְצַרְך ַהָּכתּוב ְלַצֵּין “ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק"?

ִמָּכל ֵּתרּוץ ּוֵבאּור ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד מּוַסר ַהְׂשֵּכל ַלַחִּיים. 

ַרִׁש"י )שם( ְמָבֵאר, ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִאם ֵּתְלכּו ְלָׁשם ֵּתָהְרגּו ֵמַאַחר 
ֶׁשֵאיִני ִעָּמֶכם. ִהְגַּבְלֶּתם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְסַּתֵּלק. ְוָהַאְלֵׁשיְך 
ִעם  ָמקֹום  ֵיׁש  ֶוֱאדֹום.  ֲעָמֵלק  ׁשֹוְלִטים  ָׁשם  ֵחְטא  ֶׁשֵּיׁש  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ְמָבֵאר,  )שם( 

ֲעֵברֹות? ְוָלֵכן ָּכאן ְּכֶׁשֵהם ָחְטאּו ַמְזִהיר אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא “ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני 
יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק". ּומֹוִסיף ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )שם(, ֶׁשאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶנֱהַפְך ָלֶהם ְלַסָּכָנה, 
ְוִהְזִהירּו ֲחַז"ל )תלמוד ירושלמי פרק ב הלכה ו(, ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַסָּכָנה, ְוָלֵכן ַאֶּתם 

ַחָּיִבים ִלְבֹרַח ִמֹּפה. ְוָכל ֶזה ֵמֶחְסרֹון ָהֱאמּוָנה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ֹזאת אֹוֶמֶרת ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמֲאִמין, ְוׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות ַעל ֱאֹלִקים ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָיכֹול ַלֲעֹזר ִלי? ְוהּוא ְמַפְקֵּפק ִּביֹכֶלת ָהֵאל הּוא ֵמִביא ַעל ַעְצמֹו ְוַעל ִמְׁשַּפְחּתֹו ַסָּכנֹות 
ְוִיּסּוִרים ַהֵּׁשם ַיִּציֵלנּו. ְועֹוד יֹוֵתר ִמֶּזה, ַּגם ַהַּמֲאִמיִנים ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ֹלא ִלְהיֹות ִאּתֹו 
ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא, ִעם ֹחֶסר ַהִּבָּטחֹון ֶׁשּלֹו ַּבּבֹוֵרא הּוא הֹוֵפְך 

ֶאת ַהָּמקֹום ִלְמקֹום ַסָּכָנה.  



ֲעָמֵלק = ָסֵפק

ַּדְוָקא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  אֹוָתם  ִהְזִהיר  ָלָּמה  ְלָבֵאר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֲעַדִין  ּוֶבֱאֶמת 
ֵמַעִּמים ֵאּלּו, יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָהַעִּמים ְוַהַּסָּכנֹות ֶׁשָּסְבבּו אֹוָתם? 

ַעל ֲעָמֵלק ֶזה ָּפׁשּוט יֹוֵתר, ֵּכיָון ֶׁשּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֲעָמֵלק ָּתִמיד ֵמִטיל ָסֵפק 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית )עיין בספר תורת מנחם כרך מב תשכ"ה חלק שני שבת פרשת יתרו שיחת הרבי 
מלובוויטש זצ"ל בכ' שבט(, ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 



 ָּפָרַׁשת ְׁשַלח
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ָׁשַלח ִלי ַהֹחֶדׁש ְּבִדּיּוק ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָהִייִתי ָצִריְך", ַוֲעָמֵלק ִמָּיד ְמָקֵרר ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות 
)עיין מדרש תנחומא  פרשת כי תצא סימן ט( ְואֹוֵמר: “ֶזה ְסָתם ְּבִמְקֶרה, ֶזה ְּבָטעּות". ְוֹלא 

ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ְּתַסֵּפר לֹו ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים ַעל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, הּוא ֹלא מּוָכן ְלַקֵּבל ֶאת 
ֶזה, ֶזה ֲעָמֵלק. 

ְּדָבִרית ַמְבִהיִלים ּכֹוֵתב ַהֵּׁשם ִמְּׁשמּוֵאל )פרשת ויקרא דיבור המתחיל בפסקתא( ְּבֵׁשם ָאִביו 
ָהַאְדמֹו"ר ִמּסֹוכֹוצ'ֹוב ַזַצ"ל, ֶׁשִאּלּו ֹלא ִנְּצחּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲעָמֵלק ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה, 
ֹלא ָהְיָתה ֶאְפָׁשרּות ֶׁשִּיְזּכּו ְלַמַּתן ּתֹוָרה, ֶׁשְּקִלַּפת ֲעָמֵלק ָהְיָתה ְמִטיָלה ָסֵפק ּוְפָגם ַאף 
ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְרֵאית ִהְתַּגּלּות ֱאֹלִקית ּוְבַוַּדאי ָהְיָתה ַהְּקִלָּפה ַהּזֹו מֹוֵצאת ֵּבאּור ַעל ַהּקֹולֹות 
ְוַהְּבָרִקים ְוקֹול ַהּׁשֹוָפר ְוֶעֶצם ַהִּדְּברֹות ְלָתֵרץ ֶאת ַהֹּכל, ִּכי ֵאין ֵקץ ִלְׁשָקָריו ְוַהְטָעָאתֹו, 
ַהְּגבּול,  ְּבֶגֶדר  ִמָּכל ָמקֹום הּוא  ִמֶּמּנּו ְלדֹורֹות  ֶׁשִּנְׁשַאר  ֲעָמֵלק ַאף  ְּכֶׁשִּנְּצחּו ֶאת  ֲאָבל 

ְוׁשּוב ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַמַּתן ּתֹוָרה.

ְוָלֵני ָּכאן ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהִטילּו ָסֵפק ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ֶׁשְּכִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֹלא ִּתְכֵנן טֹוב ֶאת ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ, ְוֹלא ָלַקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֲאָנִׁשים ֲחָזִקים ָּכֵאֶּלה, 
ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו  ָיֹבא ְלַהּכֹות ָּבֶהם  ִהְזִהיָרם ֵמֲעָמֵלק ֶׁשֹּלא  ְוָלֵכן  ַלֲעָמֵלק,  ָּבֶזה  ִנְדמּו  ֵהם 
ֲעֵליֶהם )עיין בזוהר הקדוש פרשת בשלח דף סה ע"א, ובספר מאור ושמש פרשת  ְּכָבר ְׁשִליָטה 

בשלח פרק יז פסוק יב(. 



ִמי ֵהת ַהְּכַנֲעִנִּיית?

ָעֵלינּו  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְכֵדי  ַהְּכַנֲעִני.  ֵמָהָעם  ָהַאְזָהָרה  ִמְתָּבֶאֶרת  ַּגם  זֹו  ְּבֶדֶרְך 
ִלְלֹמד ִמיהּו ָהָעם ַהְּכַנֲעִני? 

ַהִּמְדָרׁש  אֹוֵמר  ו(,  יב,  )בראשית  ָּבָאֶרץ"  ָאז  "ְוַהְּכַנֲעִני  ֶנֱאַמר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִּבְזַמי   
)פסיקתא זוטרתא פרשת לך לך פרק יב סימן ו(: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ַהְּכַנֲעִני ָּבָאֶרץ ֹלא ִנּזֹוק 

ַאְבָרָהם ֵמֶהם. ֵהם ָהיּו ֲאָנִׁשים ַמִּזיִקים ְונֹוָרִאים ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ַמִּגיַע ִעם ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ִעם ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר, ְוהֹוֵלְך ִמְתַיֵּׁשב ֶאְצָלם. ֶזה ְּכמֹו ְּבָיֵמינּו ֶׁשָחִסיד ִמֵּמָאה ְׁשָעִרים ֵיֵלְך 
ִעם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו ְלַעָּזה, ִעם ָּכל ַהִּצּיּוד ָלגּור ָׁשם. ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַאְבָרָהם: 
ָלֶלֶכת  ִלי  ָאַמר  ה’  יֹוֵדַע,  “ֲאִני ֹלא  עֹוֶנה:  ְוהּוא  ָּבאָת?"  ָלָּמה  ָּכאן?  ָצִריְך  ַאָּתה  “ָמה 

ְלֹפה". 

ִמַּלֲעׂשֹות  ַּבַהְתָחָלה  ָּפַחד  ֶּבֱאֶמת  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  אֹוֵמר,  ו(  יב,  )בראשית  ָהַרְמָּב"י 
ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה. ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִיְתַנֵּכל לֹו ַהּגֹוי ַהַּמר  ִמְזְּבחֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֹּלא 
ָּברּוְך הּוא ִהְבִטיחֹו ֶׁשָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ַּבַהְתָחָלה הּוא ָּפַחד, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ָּכֶזה ּגֹוי 
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ָרע הּוא ָהָיה. ְוָכְך ַּגם ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי )שם(. ְוָהֻאָּמה ַהּזֹו ִהיא ָהֻאָּמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַמְזִהיר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵניֶהם. 

ָמה ַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ָהָעם ַהְּכַנֲעִני ּוֵמֵאיֹפה ֵהם ָיְצאּו? ְּכֵדי ָלַדַעת ָעֵלינּו ַלֲחֹזר עֹוד ֲעָׂשָרה 
ּדֹורֹות ָאחֹוָרה ִמְּזַמן ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִלְתקּוַפת ֹנַח )עיין אבות פרק ה משנה ב(, ְוָׁשם ְמֹבָאר 
ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשָחם ָאִביו ֶׁשל ְּכַנַען ִהְתַעֵּלל ּבֹו ִּבְפִריצּות )עיין סנהדרין דף ע ע"א( ּוְבנֹו ְּכַנַען 
ָהָיה ֻׁשָּתף ָלֶזה, ֹנַח ִקֵּלל אֹותֹו ְוָאַמר: “ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו" )בראשית 

ט, כה(. ְוַהְּקָלָלה ַהּזֹו רֹוֶדֶפת ַאֲחֵריֶהם ַעד ַהּיֹום. 

ָמה ַהְּתכּוָנה ֶׁשֲהִכי ְמַסֶּמֶלת ֶעֶבד? ֲחַז"ל ְמַגִּלים ָלנּו ְואֹוְמִרים: ַמְרֶּבה ֲעָבִדים ַמְרֶּבה 
ָּגֵזל )אבות פרק ב משנה ז(. ֶעֶבד ּגֹוֵזל! ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשָהָאָדם ּגֹוֵנב ְוגֹוֵזל ִהיא, ִמֵּכיָון 
ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית! הּוא  ֹלא ֵמִבין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵצב ְּבִדּיּוק 
ְלָכל ֶאָחד ְּכִפי ַהַּמִּגיַע לֹו, ְוִאם הּוא ֹלא ִקֵּבל ֹלא ַיֲעֹזר לֹו ַּגם ִאם הּוא ִיְגֹנב. ֶעֶבד ֹלא 
ֵמִבין ֶאת ֶזה, ֶזה ְּכַנֲעִני! ְּכַנֲעִני ֹלא ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוָלֵכן הּוא ִהְתַחֵּבר ִעם 
ָהֲעָמֵלִקים ְוָהַלְך ַהַּזְרִזיר ֵאֶצל ָהעֹוֵרב ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמינֹו )ילקוט שמעוני תהלים רמז תשצד(. 
ְוָלֵכן ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָחָטא ְּבֹחֶסר ֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ִהְזִהיר 

אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּגם ֵמָהֻאָּמה ַהּזֹו – ַהְּכַנֲעִנִּיים. 



’ִּתְננּוי ַהִּמְׁשָּפָחה’

ָלנּו  ְמַסְּפִרים  )סנהדרין דף ע ע"א(  ֲחַז"ל  ִּכי  ֲעֻמִּקים,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְּבָׁשְרָׁשם  ְוַהְּדָבִרית 
ֶׁשָחם ְּבנֹו ֶׁשל ֹנַח ִהְתַעֵּלל ְּבָאִביו ְוֵסְרסֹו ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלָהִביא עֹוד ְיָלִדים. ְוַהִּסָּבה ָלֶזה 
הּוְבָאה ַּבִּמְדָרׁש )רבה סימן לו אות ה והובא  ברש"י בראשית פרק ט פסוק כה( ִמֵּכיָון ֶׁשָאַמר: 
)עיין בראשית ד, ח(,  ְלֶהֶבל  ַקִין  ְוָהַרג  ָלֶהם ָהעֹוָלם  ִהְסִּפיק  ְוֹלא  ְׁשַנִים  ָהיּו  ְוֶהֶבל  “ַקִין 
ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְׁשֹלָׁשה ְוַאָּבא רֹוֶצה ְלָהִביא עֹוד ְיָלִדים" ִמָּיד ֵסְרסֹו. ָחם הּוא ָאִביו ֶׁשל ְּכַנַען 
ַהֻּׁשָּתף ַלֶּפַׁשע ַהֶּזה, ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ִנְלֶוה ְלָאִביו )עיין אברבנאל פרת נח פרק ט(, ְוהּוא ֶהְרָאה 
ֶׁשהּוא ֹלא ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. הּוא ֹלא ֶהֱאִמין ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ַחִּיים 
הּוא ִיֵּתן ַּגם ַּפְרָנָסה )עיין תענית דף ח ע"ב(, ְוָלֵכן הּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ְלַאָּבא 
ֶׁשּלֹו ַהַּצִּדיק, ֹנַח, ‘ִּתְכנּון ִמְׁשָּפָחה’, ֹלא יֹוֵתר ִמְּׁשֹלָׁשה ְיָלִדים. ְוזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּנַח ִקֵּלל 
ֶאת ְּבנֹו ְּכַנַען ֶׁשִּיְהֶיה ֶעֶבד, ִּכי ֵאֶצל ֶעֶבד ֵאין ֻמָּׂשג ֶׁשל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, הּוא ֹלא ָיכֹול 

ִלְתֹּפס ֶאת ֶזה ְוָלֵכן הּוא ּגֹוֵנב ָּכל ַהְּזַמן. 

ְלַצֲעֵרנּו ַּגם ַהּיֹום ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים ְּכמֹו ָחם, עֹוִׂשים ‘ִּתְכנּון ִמְׁשָּפָחה’,  ְוחֹוְׁשִדים 
ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא ֹלא ְמַפְרֵנס ֶאת ְּבִרּיֹוָתיו. ַעל ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
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הּוא ּכֹוֵעס ְמֹאד. 



ַאָּבא ְוִאָּמא ְּבִגיל ֵמָאה

ְוָלֵני ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ָלֹבא ְוִלְבֹרַח ִמֻּטְמַאת ְּכַנַען ַוֲעָמֵלק, ְלַהְׁשִליְך ְיָהֵבנּו ַעל ה’ ֶׁשהּוא 
ְיַכְלְּכֵלנּו )עיין תהילים נה, כג(. ּוְכֵדי ֶׁשָּנִבין ְמַעט ֶׁשִּבְמַעט ֵמַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַהֻּמְפָלָאה 

ְנַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַאַחד ַהְּצָעִדים ַהַּמְׁשָמעּוִתִּיים ְּבַחָּייו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. 

ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )בראשית יב, ו( אֹוֵמר, ֶׁשַּבִּמָּלה "ְּכַנַען" ְרמּוָזה ְּפִקיַדת ָׂשָרה ִאֵּמנּו 
ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַאְבָרָהם ָאִבינּו הֹוִליד ְּבִגיל ֵמָאה - ֶזה נ' ן' ְּבִגיַמְטִרָּיה, ְוָׂשָרה הֹוִליָדה 
ְּבִגיל ִּתְׁשִעים )עיין בראשית יז, יז( ֶזה כ' ע' ְּבִגיַמְטִרָּיה. ְוָלֵכן ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ְּכַנַען. 

ַעְנָׁשו ִנְרֶאה ֶאת ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַהֻּמְפָלָאה ָּבִעְנָין ַהֶּזה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִצָּוה ֶאת 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָלמּול ַרק ְּבִגיל ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע )בראשית יז, כג( ִמֵּכיָון ֶׁשַרק ָאז הּוא ִהִּגיַע 
ַלַּדְרָּגה ֶׁשל “ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים" )בראשית יז, א( ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֵלם, ְוָכל ְזַמן ֶׁשָהיּו לֹו 
ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ְלַתֵּקן ֹלא ִהְצַטָּוה ַעל ַהִּמיָלה )עיין פירוש רש"י  פרק יז פסוק א, ובפנים יפות 

פרשת לך לך שם, וברד"ק שם כתב טעמים נוספים(. 

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָצה  א(  סימן  יז  פרק  לך  לך  פרשת  זוטרתא  )פסיקתא  ַּבִּמְדָרׁש  ּוְמֹבָאר 
ְּדַהְינּו,  ִיְצָחק.  ְלֵלַדת  ַהִּמיָלה  ִהְקִּדים  ְלִפיָכְך  ְלִיְצָחק,  ִיְׁשָמֵעאל  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ִלֵּתן  הּוא 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ַהִּמיָלה,  ֹקֶדם  ִמָּׂשָרה  ְיָלִדים  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָהיּו  ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא  ֶׁשּזֹו 
ּבֹו  ְמֹעֶרֶבת  ִּתְהֶיה  ְוֶׁשֹּלא  ֵמֶרֶחם.  ָקדֹוׁש  ִיְהֶיה  ִיְצָחק,  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּיָּוֵלד  ֶׁשַהֵּבן  ָרָצה  הּוא 
ׁשּום ֻטְמָאה ִמֻּטְמַאת ָהָעְרָלה,  ֶׁשִאם ָהָיה נֹוָלד ִלְפֵני ֵכן ָהָיה ְמֹעָרב ּבֹו ֹּכַח ָהָרע, ְּכמֹו 
ֶׁשָהָיה ִיְׁשָמֵעאל "ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו" )בראשית טז, יב(. ּוִמֵּכיָון ֶׁש"ְּבִיְצָחק 
)עיין  ֶׁשַּבּטֹוב  ַהּטֹוב  ֶׁשֵּיֵצא  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  יב(,  )בראשית כא,  ָזַרע"  ְלָך  ִיָּקֵרא 
בספר בנין שלמה ריש פרשת חיי שרה בהערת הרב המגיה שם, ובספר תורת חיים שנאורי לאדמו"ר 

האמצעי מחב"ד פרשת לך לך דף פח ע"א(. 



ַהִּתְננּוי ָהֱאֹלִקי 

 ֲאַנְחנּו ִּבְמקֹום ַאְבָרָהם ָהִיינּו ָּבִאים ִּבְטָעָנה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ִּתְרֶאה ַּכָּמה ֲאִני מֹוֵסר ֶאת ַנְפִׁשי, ָלָמה ֵאין ִלי ְיָלִדים, ָלָּמה ַרק ְּבִגיל ֵמָאה ְּכֶׁשַהִּׁשַּנִים 
ְּכָבר ָנְפלּו?", ְוֹלא ָהִיינּו ְמִביִנים ֶׁשֶּזה ְּבִדּיּוק ַהִּתְכנּון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַתְכֵנן ָלנּו, 
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ֶׁשְּבָכל ֲעִלָּיה רּוָחִנית ּוְבָכל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִמְתַקְּדִמים ַלְּׁשֵלמּות ַהִּנְרֵצית ֶׁשַאֲחֶריָה ָּתֹבא 
ִמְצַות ִמיָלה, ְוַרק ָאז ַיִּגיַע ַהֶּיֶלד ַהָּטהֹור ְוַהָּקדֹוׁש ָלעֹוָלם. ְוָלֵכן ַּבִּמָּלה "ְּכַנַען" ַהְמַסֶּמֶלת 
ֶאת ַהְּכִפיָרה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשל ָהָעם ַהֶּזה, ָרמּוז ְזַמן ַהְּפִקיָדה ַהְמֻיָחד ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו. 

ִּתְכְּפרּו  ַאל  ִּתְמֹרדּו",  ַאל  ַּבה’  “ַאְך  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  ִויהֹושַֻׁע  ָּכֵלב  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֶזה 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִנִּסים, 
ַהֶּטַבע  ָּכל  ִמְצַרִים,  ַמּכֹות  ִסיַני,  ַהר  ַים סּוף,  ֶאת  ָקַרע  ְּבַהֹּכל,  ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלט  ְרִאיֶתם 
ִהְתַהֵּפְך, ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה ֶּׁשֹּלא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ּבּוִזי )מכילתא דרבי ישמעאל 
ֹּפה  ֶׁשֵּיׁש  ַאֶּתם חֹוְׁשִבים  ִּפְתאֹום  ָלָּמה  בשלח - מסכתא דשירה פרשה ג דיבור המתחיל זה(, 

ַמֶּׁשהּו ַאֵחר? 

ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלִהְתַרֵחק ֵמֲעָמֵלק ֶׁשעֹוֶלה ְּבִגיַמְטִרָּיה ָסֵפק )כתר שם טוב סימן קיח(, ַמה ֶּזה 
ַהָּסֵפק? ַהַּמְחָׁשָבה 'אּוַלי ֹלא ִּתְהֶיה ְיׁשּוָעה’. ‘אּוַלי ֹלא ִיְהֶיה ִלי ֶּכֶסף ְלָהִביא ַלְיָלִדים 

ֶׁשִּלי ֹאֶכל, ְוָלֵכן ָעִדיף ֹלא ְלָהִביא ְיָלִדים’. ָּכל ָה'אּוַלי'ִים ַהָּללּו ֵהם ַמֲחֶׁשֶבת ֲעָמֵלק.



"ְוִני תֹאְמרּו ַמה ֹּנאַנל?"

ֵמֵעיי ֶזה ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז’ְנְסק ַּבַעל ַהֹּנַעם ֱאִליֶמֶלְך )פרשת בהר 
פרק כה פסוק כ( ִמֵּׁשם ָאִחיו ֶהָחִסיד ֶאת ַהָּכתּוב “ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת 

ֵהן ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו. ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת 
ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים" )ויקרא פרק כה, כ – כא(, ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ִמְּפֵני ָמה ַהָּכתּוב 
ָנַקט ָּכאן ִּבְלׁשֹון "ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל", ֲהֹלא ֵאין ִמָּלה ַאַחת ְמֻיֶּתֶרת ַּבּתֹוָרה, ְוָהָיה 
נֹוֵתן  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוְמָבֵאר,  ִּבְרָכִתי"?  ֶאת  "ְוִצִּויִתי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַרק  לֹו לֹוַמר 
ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ִמְצֹוָתיו.  ְלׁשֹוְמֵרי  ּוִבְמֻיָחד  ָהעֹוָלם  ְלַהְנָהַגת  ַהְּתִמיִדי  ַהֶּׁשַפע  ֶאת 
ּדֹוֵאג ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ַעל ֶהָעִתיד ְוֹלא ּבֹוֵטַח ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִמָּיד הּוא ּפֹוֵגם ָּבעֹוָלמֹות 

ָהֶעְליֹוִנים, ּוַמֲחִסיר ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּבָרָכה ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלֶרֶדת ֵאָליו. 

ְוֹיאְמרּו  ֶׁשְּיַפְקְּפקּו  ַחְסֵרי ֱאמּוָנה  ָּבֶכם  ֶׁשִּיְהיּו  ִּפי  ַהָּכתּוב, ֶׁשַאף ַעל  ָאַמר  ָּכאן  ְוָלֵני 
ֵּכיָון  ֶזה,  ָּכל  ִעם  ֲעֵליֶהם,  ָלֶרֶדת  ָהָיה  ֶׁשָאמּור  ָהֶעְליֹון  ַּבֶּׁשַפע  ְוִיְפְּגמּו  ֹּנאַכל?",  "ַמה 
ֶׁשָּׁשְמרּו ְׁשִביִעית ְּכִתְקָנּה ִיְזּכּו ִלְבָרָכה נֹוֶסֶפת: "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי" ֶׁשִּיְתַמֵּלא ַהֶּׁשַפע 

ֲעֵליֶהם ֵמָחָדׁש. 

ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּכִפיָרה ַהְּגדֹוָלה ְוִנְזֹּכר ָּתִמיד ֶאת ַהִּצּוּוי:  
“ַאְך ַּבה’ ַאל ִּתְמֹרדּו". ְועֹוד ִנְזֹּכר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה ְמַתְכֵנן 
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ָלָאָדם ֶאת ַהַחִּיים ֲהִכי טֹוִבים. ְוִאם ַנְרֶאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים ּבֹו ְּבֹאֶפן 
ֻמְׁשָלם, ִנְזֶּכה ְוִנְרֶאה ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות ָּבֶזה ּוַבָּבא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 



ָהאֹור ֶׁשַּבֹחֶׁשְך
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ָּפָרַׁשת ֹקַרח 
ָהאֹור ֶׁשַּבֹחֶׁשְך

ַהִּמְטַּפַחת ָהֲאבּוָדה

ְלָמקֹום. הּוא ֹלא  ִמָּמקֹום  ֶּכֶסף  ְואֹוֵסף  ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך  ַּדְרָׁשן  ֵאיֶזה  ַעל  ַּפַעם  ְמַסְּפִרית 
ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ֲאָבל ָהְיָתה לֹו ְּדָרָׁשה ַאַחת ַעל ֹקַרח, ָּפָרַׁשת ֹקַרח, ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות 
ֶׁשָּפָרַׁשת ֹקַרח זֹו ַרק ַאַחת ִמּתֹוְך ֲחִמִּׁשים ְוָׁשֹלׁש ָּפָרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה. ָאז ְּכֶׁשָהיּו ַמְזִמיִנים 
ַהֵּזָעה  ֶאת  ְמַנֵּגב  ִמְטַּפַחת,  מֹוִציא  ֵעיַנִים,  עֹוֵצם  ַלָּבָמה,  עֹוֶלה  ָהָיה  הּוא  ְלַדֵּבר  אֹותֹו 
ַהִּמְטַּפַחת  ֶאת  ַמְכִניס  ָהָיה  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהָּפִנים  ֶאת  ְמַנֵּגב  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ֵמַהֵּמַצח, 
ַלֻחְלָצה ְּבִלי ֶׁשָּיִׂשימּו ֵלב. ְוָהָיה ׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּקָהל: “ְלָאן ֶנֶעְלָמה ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשִּלי?" ֻּכָּלם 

ָהיּו ְמַחְּפִׂשים ְוַכּמּוָבן ֶׁשֹּלא מֹוְצִאים.

ָאז הּוא ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת ִּפיו ְואֹוֵמר: “ִנְרֶאה ֶׁשַהִּמְטַּפַחת ִנְבְלָעה ָּבֲאָדָמה, ַמָּמׁש ְּכמֹו 
קַֹרח ַוֲעָדתֹו ֶׁשִּנְבְלעּו ָּבֲאָדָמה". ֻּכָּלם ָהיּו ְמַחְּיִכים, ְוהּוא ָהָיה ַמְתִחיל ִּבְדָרָׁשתֹו: “ַאַּגב, 

ֶזה ֶׁשִהְזַּכְרנּו ֶאת ֹקַרח, ֵיׁש ַרֲעיֹון ָיֶפה ַעל ֶזה...".



ֹקַרח ָיִריב ֲאִמִּתי

ֲאַנְחנּו ֹלא ַנֲעֹסק ְּבָכל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ֹקַרח ַוֲעָדתֹו, ֶׁשַהְּדָבִרים ְּכָבר ְמֻפְרָסִמים. ֲאַנְחנּו 
ַהֲחִׁשיָבה  ָּכל  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָיכֹול  הּוא  ֲאָבל  ׁשּוִלי,  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּפָרט  ַעל  ְנַדֵּבר 
ְוַהִהְסַּתְּכלּות ֶׁשל ָהָאָדם ַעל ַהַחִּיים. ֶאת ָּכל ַהַּמֲחָׁשָבה, ָּכל ָהְרצֹונֹות, ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות, 

ּוְנָבֵאר:

ֹקַרח ֹלא ָהָיה ָאָדם ָּפׁשּוט, הּוא ָהָיה ִמּנֹוְׂשֵאי ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש )מדרש רבה פרשת קרח פרשה 
יח סימן ג(, ְוָהָיה ָיִריב ֲאִמִּתי ֶׁשָּיכֹול ָלַקַחת ֶאת ַהַהְנָהָגה ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו. ְוָהְרָאָיה ֶׁשהּוא 

ובילקוט  ע"א,  קי  דף  בסנהדרין  )עיין  ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים  ְלַׁשְכֵנַע  ִהְצִליַח 
שמעוני תורה פרשת קרח רמז תשנ(. ְוָאֵכן ֲחַז"ל ָׁשֲאלּו ַּבִּמְדָרׁש )מדרש רבה פרשת קרח פרשה 

יח סימן ח( ֹקַרח ֶׁשִּפֵּקַח ָהָיה, ָמה ָרָאה ִלְׁשטּות זֹו? ּוְמָבֲאִרים: ֶׁשֵעינֹו ִהְטַעּתּו, ְלִפי ֶׁשָרָאה 

ֶׁשְּׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ֶׁשָּׁשקּול ְּכֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן יֹוֵצא ֵמֲחָלָציו, ָלֵכן ָאַמר: “ִאם ַהֶּצֱאָצא ֶׁשִּלי 
יֹוֵתר ָּגדֹול ִמֹּמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ָאז ַוַּדאי ֶׁשַּגם ֲאִני. ַמה ַּגם ֶׁשֵּיׁש ִלי ִּבּטּוַח, ֶׁשֹּלא ָיכֹול ִלְהיֹות 
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ֶׁשָהְיָתה לֹו רּוַח  ֲהֵרי  ֵיֵצא ְׁשמּוֵאל?".  ֵאיְך  ֵּכן  ִאם  ִּכי  ִּבי,  ִיְפַּגע  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ַהֹּקֶדׁש, ְוהּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכֵדי ַלֲחֹטא ְוַלֲחֹלק ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ַמה ֶּׁשהּוא ֹלא ָיַדע ְוָרָאה 
ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶזה, ֶׁשָּבָניו ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבְּגָמָרא )מגילה 
דף יד ע"א, וסנהדרין דף קי ע"א( ֶׁשָּמקֹום ִהְתַּבֵּצר ָלֶהם ְּבֵגיִהּנֹם. ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֵהם ִהִּגיעּו 

ְלִפְתָחּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם, ּוָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַמָּמׁש ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְוִנְּצלּו. 



ְּתִפַּלת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ֶׁשַּיֲעִניׁש ֶאת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו, ְואֹוֵמר: “ְּבֹזאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' 
ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי ֹלא ִמִּלִּבי. ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה 
ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם ֹלא ה' ְׁשָלָחִני. ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה 
ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים 

ָהֵאֶּלה ֶאת ה'" )במדבר טז, כח - ל(. 

ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ְלַדֵּבר  ְּכַכֹּלתֹו  "ַוְיִהי  ַהּתֹוָרה:  ְמִעיָדה  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְּכֶׁשְּמַסֵּים  ּוִמָּיד 
ְוֶאת  ֹאָתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוִּתְפַּתח  ַּתְחֵּתיֶהם.  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַוִּתָּבַקע  ָהֵאֶּלה 
ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל  ָהֲרכּוׁש. ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים 

ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוֹּיאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל )במדבר טז, לא – לג(.

ִמי ֶׁשֹּלא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרִׁשים ּוַבְּגָמרֹות, חֹוֵׁשב ֶׁשָּכאן ִהְסַּתֵּים 
ַהִּסּפּור. ֲאָבל ָהֱאֶמת ֶׁשָּכאן ַהִּסּפּור ַרק ַמְתִחיל.



"ִמְזמֹור ְלָאָסף"

המתחיל  דיבור  ע"ב  לא  דף  בקידושין  וברש"י  יד,  סימן  ד  פרשה  רבה  )איכה  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
איסתייעא, ותוספות שם דיבור המתחיל איסתייעא באופן יותר מפורט מביאים את זה(. ַעל ַהֶּפֶרק 

ַּבְּתִהִּלים, “ִמְזמֹור ְלָאָסף" )תהילים עט, א(, ָאָסף ַהָּנִביא )עיין דברי הימים ב, כט ל( ִּבְזַמן 
ַהְּתִהִּלים )בבא בתרא  ָיָדם ֶאת ֵסֶפר  ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּדִוד ָּכַתב ַעל  ָהָיה ֶאָחד  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד 
ְלָאָסף" – הּוא  "ִמְזמֹור  ַּבִּמִּלים  ַּבְּתִהִּלים, ּופֹוֵתַח אֹותֹו  ֶּפֶרק  ְוהּוא ּכֹוֵתב  דף יד ע"ב(, 

מֹוִדיַע ֶׁשַהֶּפֶרק ַהֶּזה הּוא ֶּפֶרק ֶׁשל ִׁשיר ְוֶזֶמר, ָּתִביאּו ֻּתִּפים ָּתִביא ִּגיָטָרה ּובֹואּו ְנַזֵּמר 
ֵלאֹלִקים. ַעל ָמה? ִמי ֶׁשַּמְמִׁשיְך ִלְקֹרא ֶאת ַהְּכתּוִבים ָׁשם ִמְתַּפֵּלא, ַהֶּפֶרק ֻּכּלֹו ְמַדֵּבר 
ם  ְירּוָׁשלִַ ֶאת  ָׂשמּו  קְׇדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  “ָּבאּו  ַהַּבִית:  ֻחְרַּבן  ַעל 
ְלִעִּיים ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ ָׁשְפכּו 
ְוַעל  ַהְּזָועֹות ֶׁשִּיְקרּו,  ְוֵאין קֹוֵבר". הּוא ְמָתֵאר ֶאת ָּכל  ם  ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשלִָ ָדָמם 
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ֶזה הּוא ְמַזֵּמר? ְוַעל ֶזה ׁשֹוֲאִלים ֲחַז"ל: ִמְזמֹור ְלָאָסף? ִקיָנה ְלָאָסף ִמָּבֵעי ֵלּה! ִקיָנה 
א(  א,  )איכה  ָבָדד"  ָיְׁשָבה  “ֵאיָכה  ֵאיָכה,  ְמִגַּלת  ַּתִּגיד  לֹוַמר,  ָצִריְך  ָהָיה  הּוא  ְלָאָסף 

ִּתְבֶּכה! ָמה ַאָּתה ְמַזֵּמר ַעל ַהֻחְרָּבן? 

ּוְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשָאָסף ִׁשַּבח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאַמר ִמְזמֹור ַעל ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִּכָּלה ֲחָמתֹו ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים ֶׁשְּבֵביתֹו ּוִמּתֹוְך ָּכְך הֹוִתיר ְּפֵלָטה ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ֶׁשִאְלָמֵלא ָּכְך ֹלא ִנְׁשַּתֵּיר ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ָחס ְוָׁשלֹום. 



ַהּסֹוף ֶׁשל ֹקַרח

ְוָלֵכן ַהִּמְדָרׁש )תנא דבי אליהו רבה פרשה  ְוָאְמָנת ַהִּסָּבה ַהּזֹו ֹלא ַמְסִּפיָקה ְּכֵדי ְלַזֵּמר, 
כח( מֹוִסיף עֹוד ַטַעם ַלִּׂשְמָחה ְוַהֶּזֶמר ֶׁשל ָאָסף, ְלִפי ֶׁשָהָיה ָאָסף ִמֶּצֱאָצֵאי ֹקַרח ָרָאה 

ֶׁש"ָּטְבעּו ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריָה" )איכה ב, ט(, ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים ָהיּו טֹוְבִעים ָּבֲאָדָמה, ַהָּקדֹוׁש 
ַּגם  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַהְּׁשָעִרים  ֶאת  ֶׁשּיֹוִציא  ִמי  ָאָסף:  ָאַמר  אֹוָתם,  ִהְטִּביַע  הּוא  ָּברּוְך 
יֹוִציא ֶאת ַהַּסָּבא ַרָּבא ֶׁשִּלי, ֹקַרח. ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלִׁשְפָחה ֶׁשָהְלָכה ִלְׁשֹאב 
ֶזה  ֲאָבל  ְּבדֹוָלר’,  ְּב'ַהֹּכל  ַאָּתה קֹוֶנה אֹותֹו  ְנֹחֶׁשת ָּפׁשּוט,  ַּכד  ָלּה  ָהָיה  ֵמַהְּבֵאר,  ַמִים 
ַהַּכד ֶׁשָּלּה ְוֵאין ָלּה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ְוִהיא ָּבָאה ִלְׁשֹאב ְוָנַפל ָלּה ַהַּכד ְלתֹוְך ַהְּבֵאר. ָעְמָדה 
ָׁשם ּוָבְכָתה, ֲהֵרי ַאף ֶאָחד ֹלא ִיְטַרח ָלֶרֶדת ַלְּבֵאר ְלָהִביא ָלּה ֶאת ַהַּכד ַהָּפׁשּוט ֶׁשָּלּה. 
ָלֶהם  ַּגם  ְוָנַפל  ַלְּבֵאר  ָזָהב  ְוהֹוִרידּו ַּכד ֶׁשל  ַמִים,  ִלְׁשֹאב  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ִהִּגיעּו  ִּפְתאֹום 
ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ַהָּזָהב  ַּכד  ִמְתַּבֶּיֶׁשת,  ֹלא  “ַאְּת  ָלּה:  ָאְמרּו  ִלְׂשֹמַח.  ִהְתִחיָלה  ַלְּבֵאר,  ַהַּכד 
ָנַפל ַלְּבֵאר ְוַאְּת ְׂשֵמָחה?" ָאְמָרה ָלֶהם: “ֲאִני ְׂשֵמָחה ַעל ְנִפיַלת ַהַּכד ֶׁשל ַהָּזָהב, ִּכי ִמי 
ֶׁשָּיִביא אֹותֹו ָיִביא ַּגם ֶאת ַהַּכד ַהָּפׁשּוט ֶׁשִּלי". ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ָאָסף, הּוא ָׂשַמח ֶׁשִּיְהֶיה 
ְירּוָׁשַלִים  חֹומֹות  ֶאת  ַהֵּׁשם  ְּכֶׁשּיֹוִציא  ָהֲאָדָמה  ִמֶּבֶטן  ֶׁשֵּיֵצא  ֶׁשּלֹו  ַרָּבא  ַלַּסָּבא  ִּתּקּון 

ַהְּטבּוִעים ָּבָאֶרץ. 

ְוִנְרָצִחים, “ָנִׁשים  ֶנֱהָרִגים  ֲאָנִׁשים  ֲאָלִפים ֶׁשל  ֶנְחַרב,  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֶרַגע, ֵּבית  ִנְתּבֹוֵני 
ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻתֹלת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה" )איכה ה, יא( ָנִׁשים ֶנֱאָנסֹות, ֵאין סֹוף ְזָועֹות קֹורֹות ְלַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה ַהְּתקּוָפּה, ְוָאָסף ְמַחֵּפׂש ֶאת ְנֻקַּדת ָהאֹור ְּבָכל ֶזה. 

ֹרב ָהֲאָנִׁשים נֹוִטים ְלַעְצבּות, ָאָדם ֶׁשָּׂשֵמַח ָּכל ַהְּזַמן אֹו ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגמּור אֹו ֶׁשהּוא 
ׁשֹוֶטה ָּגמּור. ֶהָחִסיד ַצֲהָלתֹו ְּבָפָניו ְוֶאְבלֹו ְּבִלּבֹו )עיין חובת הלבבות שער הפרשיות פרק ד 
ובאור החיים דברים פרק א פסוק א אות ו(. ְוָלֵכן ָאָסף ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ָצִריְך ִלְׂשֹמַח ֲאִפּלּו 

ַּבָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות. ָּבא ֻחְרָּבן? ְּתַנֶּסה ִלְמֹצא ּבֹו ֶאת ְנֻקַּדת ָהאֹור ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ַהָּגדֹול. 
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ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַצֵחק

ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו ָמָצאנּו ַּגם ֵאֶצל ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשָהָיה ְּבסֹוף ְּתקּוַפת 
ַהֲחָכִמים  ֶׁשְּכֶׁשָראּו  )מכות דף כד ע"ב(,  ַהְּגָמָרא  ּוְמַסֶּפֶרת  ַהֻחְרָּבן.  ֶאת  ְוָרָאה  ֵׁשִני  ַּבִית 
ׁשּוָעל יֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ֶהָחֵרב, ָהיּו ֻּכָּלם ּבֹוִכים ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַצֵחק, ָׁשֲאלּו 
אֹותֹו: ָלָמה ַאָּתה ְמַצֵחק? ָאַמר ָלֶהם: ָלָמה ַאֶּתם ּבֹוִכים? ָאְמרּו לֹו: “ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 
“ַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת" )במדבר א, נא(, ׁשּוָעִלים הֹוְלִכים ּבֹו"? ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֲעִקיָבא: “ְלָכְך 
ֶנְחַרב  ְוִאם  ְּתקּוָמה,  ֶׁשל  ַאֲחֶריָה  ְנבּוָאה  ֵיׁש  ֲאָבל  ֻחְרָּבן,  ַעל  ְנבּוָאה  ֵיׁש  ְמַצֵחק,  ֲאִני 
ֵּבית  ָּכֵעת  ֲהֵרי  ַעְכָׁשו?  ַלִּׂשְמָחה  ֵיׁש  ַּׁשָּיכּות  ַמה  ֲאָבל  ִיָּבֶנה".  ַּגם  ֶׁשהּוא  ִסיָמן  ַהַּבִית 
ַהִּמְקָּדׁש  ֶנְחַרב ְוׁשּוָעל יֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים? ֶאָּלא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַלֵּמד אֹוָתנּו 

ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהּטֹוב ֶׁשְּבָכל ָּדָבר.



"ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך"

ַהָּכתּוב אֹוֵמר ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא “ִּכי ִהֵּנה ַהֹחֶׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח 
ה’ ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה" )ישעיה ס, ב(, ִיְהֶיה ֹחֶׁשְך ֶׁשְּיַכֶּסה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ, ֶחְׁשַכת ָּגלּות, 
“ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים" – ִיְהֶיה ִּבְלּבּול ְּבָכל ָהֻאּמֹות, ּוְלַבּסֹוף "ִיְזַרח ה’". ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ִּתְזֹּכר, 
ֵיׁש ֹחֶׁשְך! ּוְכֹכל ֶׁשעֹוֵבר ַהְּזַמן ְוַהֹחֶׁשְך ִמְתַעֵּצם ָּכָכה ְקֵרִבים יֹוֵתר ָלאֹור, ּוִמְתָקְרִבים 
ְלַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּנִביא "ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח" )ישעיה נח, ח(, ַמה 
ֶּזה "ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך?" ַאֲחֵרי ָּכל ַהֹחֶׁשְך, ַאֲחֵרי ָּכל ַהְּזָועֹות ְוַהְּדָבִרים ַהָּללּו, ַיִּגיַע 

ַהּיֹום!. 



"ֵקץ ָׂשת ַלֹחֶׁשְך"

ְוֶאת ֶזה רֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְזֹּכר ָּתִמיד, “ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁשְך" )איוב כח, ג( ֵיׁש סֹוף 
ַּגם ַלֹחֶׁשְך ְוַלְּבָעיֹות ְוַלָּצרֹות. ָּבֶרַגע ֶׁשֶּזה ִהְתִחיל ְּכָבר ִנְקַצב ָמַתי ֶזה ִיָּגֵמר. ְוַאְּדַרָּבא 
ַּבִּמְדָרׁש  ְוַכְמֹבָאר  ַהַּׁשַחר,  ַלֲעלֹות  ְּביֹוֵתר  ַהָּסמּוְך  ַהְּזַמן  ֶזה  ָּגדֹול  ַמָּמׁש  ְּכֶׁשַהֹחֶׁשְך 
)תהילים מזמור כב(, "ַלְמַנֵּצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר": ֵיׁש ֶרַגע ֶאָחד ַּבַּלְיָלה ֶׁשֵאין ֹחֶׁשְך ָּגדֹול 

ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְּכֶׁשַהְּלָבָנה ִנְכֶנֶסת, ַהּכֹוָכִבים ִמְתַּכְּנִסים, ַהַּמָּזלֹות הֹוְלִכים 
ָלֶהם, אֹוָתּה ָׁשָעה ֵאין ֹחֶׁשְך ָּגדֹול ִמֶּמָּנה. ְואֹוָתּה ָׁשָעה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶנה ָלעֹוָלם 

ּוְמלֹואֹו – זֹו ִהיא ְׁשַעת ָרצֹון, ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהַּׁשַחר ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ּוֵמִאיר ָלעֹוָלם. 

ּוֶבֱאֶמת, ָלָּמה ַּדְוָקא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶנה ָלעֹוָלם ּוְמלֹואֹו? ַהְּתׁשּוָבה 
ְּפׁשּוָטה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְרֶאה ָלנּו ָּבֶזה, ֶׁשִאם ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ֹחֶׁשְך ֲאִני ֹלא 
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ִנְמָצא, ְּכֶׁשֵּיׁש ֹחֶׁשְך ֲאִני ֲהִכי ִנְמָצא! ְּכֶׁשֵּיׁש ֹחֶׁשְך ֵאין יֹוֵתר ָמצּוי ִמֶּמִּני! 



ְּפִסיעֹות ַהַחִּיית

ַאַחת הּוא  ְּפִסיָעה  ֶׁשּלֹו הּוא הֹוֵלְך  ַהַחִּיים  ָּכל  ֵאיְך  ַּבֲחלֹומֹו  ֶׁשָרָאה  ֶאָחד  ָאָדם  ָהָיה 
ּוְלִצּדֹו ְּפִסיָעה נֹוֶסֶפת ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָהֲעֵקבֹות ַעל ַהחֹול. ִּפְתאֹום הּוא ִמְסַּתֵּכל 
ְורֹוֶאה ַרק ְּפִסיָעה ַאַחת ּבֹוֶדֶדת. הּוא ִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה ֶׁשּזֹו ַהְּתקּוָפה ֲהִכי ָקָׁשה ַּבַחִּיים 
ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ּפֹוֶנה ַּבֲחלֹומֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא “ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?" )תהילים כב, ב(, 
ַּדְוָקא ַּבְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ֵיׁש ַרק ְּפִסיָעה ַאַחת ַּבחֹול?. ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ִמָּׁשַמִים: “ַהְּפִסיָעה 
ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ַּבחֹול ִהיא ַהְּפִסיָעה ֶׁשִּלי, ְוֵאין ֶאת ַהְּפִסיָעה ֶׁשְּלָך ִּכי אֹוְתָך ֵהַרְמִּתי ַעל 
ַּכַּפִים". “ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך" )תהילים צא, יב(. ַּבְּתקּופֹות ֲהִכי ָקׁשֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִנְמָצא ִעם ָהָאָדם, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַהִאם ָהָאָדם ַמִּכיר ָּבֻעְבָּדה ַהֹּזאת ּוֵמִבין ֶאת ֶזה.



"ְוַלֹחֶׁשְך ָקָרא ָלְיָלה"

ַהָּכתּוב אֹוֵמר, “ְוַלֹחֶׁשְך ָקָרא ָלְיָלה" )בראשית א, ה( ִלְפָעִמים ֵיׁש ְמִציאּות ֶׁשל ֹחֶׁשְך 
ִנְרֵאית  ַהַּמְחָׁשָבה,  ַהַחְׁשכּות,  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֹחֶׁשְך".  “ְוָיֵמׁש  ַמָּמִׁשי,  ַמָּמׁש  ַלְיָלה  ֶׁשהּוא 
ָלָאָדם ְּבַמָּצב ָּכל ָּכְך נֹוָרא ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵמר: ֲעֹזב, ֵאין ִלי ִסּכּוי ָלֵצאת ֵמַהָּדָבר ַהֶּזה. ַמה 
ַהּסֹוד ֹלא ְלִהָּׁשֵבר? ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ַאל ִּתְהֶיה ִטֵּפׁש, ַעְכָׁשו ְּבִׂשיא ַהֹחֶׁשְך ַאָּתה ִנְמָצא 
ֶזה  ֲאָבל  ֶׁשֶמׁש,  ַּגם  ְוֵאין  ּכֹוָכִבים,  ֵאין  ְלָבָנה,  ֵאין  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ְרָגִעים  ַּכָּמה 
ַמָּמׁש ַּכָּמה ְרָגִעים ִלְפֵני ֶׁשּיֹוֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש, ְוֶזה ַהְּזַמן ֲהִכי טֹוב, ִׂשיא ַהֹחֶׁשְך. ְוִלְפָעִמים 
ֲאָבל  ַהֶּכֶסף  ֶאת  לֹו  ָלְקחּו  ָרגּוַע,  הּוא  ֲאָבל  ָלָאָדם  ָצרֹות  ִלְהיֹות  ֶׁשַּמְתִחילֹות  קֹוֶרה 
ֵיׁש לֹו ֲחֵבִרים, ָלְקחּו לֹו ֶאת ַהֲחֵבִרים ֲאָבל הּוא ָּבִריא, ָלְקחּו לֹו ֶאת ַהְּבִריאּות, ֶאת 
ָהִאָּׁשה, ֶאת ַהְיָלִדים, ֶאת ַהֶּכֶסף, ִּפְתאֹום מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ַרק ִעם ֶּכֶלב ּוִמְתַנֵחם ּבֹו, 
ּוַבּסֹוף ַּגם ַהֶּכֶלב ֵמת... הּוא ׁשֹוֵאל: ‘ָמה ֱאֹלִקים רֹוֶצה ִמֶּמִּני? ָּכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני ֶנֱהָפְך 
ְלֹחֶׁשְך?’ ָמה ַהְּתׁשּוָבה? ְּתַחֶּכה עֹוד ְקָצת! ַאָּתה ְּבֹחֶׁשְך סֹוִפי? “ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך 
ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח" ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה יֹוֵתר ֹחֶׁשְך ֵּתַדע ְלָך, ַאָּתה יֹוֵתר ִמְתָקֵרב 

ָלאֹור, ַאָּתה ַמָּמׁש ַּבּסֹוף ֶׁשל ַהָּגלּות.



"ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות"

ּוְנָבר אֹוֵמר ַהָּכתּוב “ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות" )תהילים צב, ג(, ְוַהֵּבאּור 
ָּבֶזה, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַהֹּכל ֹּבֶקר, ַהֹּכל ֵמִאיר, ַקל ָלָאָדם ְלַסֵּפר ֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
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הּוא, ִּתְׁשַאל אֹותֹו: “ַמה ְּׁשלֹוְמָך?" הּוא ֹלא ַיְפִסיק ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, “ָּברּוְך ה’ 
ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו". ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת ֶזה ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּבְתִחַּלת ַּדְרָּכם, ֶׁשִּנְמָצִאים 
ְּתקּוָפה  ַאֲחֵרי  ּוִפְתאֹום  ֶׁשָּלֶהם.  ַהֵּׁשם  ָּבֲעבֹוַדת  ּוִמְתַלֲהִבים  ְּגבֹוִהים,  ָּכְך  ָּכל  ְּבאֹורֹות 
אֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְמַקֵּבל ְּתקּוַפת ִנָּסיֹון ִמָּׁשַמִים, ּוַמִּגיַע ְלַחְׁשכּות ְמֻסֶּיֶמת, ְוהּוא אֹוֵמר 
ְלָך: “ָנַפְלִּתי", ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “קּום!". “ְּכבֹוד ָהַרב, ָנַפְלִּתי ָנַפְלִּתי", ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: 
“ָאז קּום קּום!". ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ִּפְתאֹום ֶׁשַהֹּכל ֹחֶׁשְך ּוְב’מֹוִחין ְּדַקְטנּות’ – ַהַּדַעת ֶׁשּלֹו 
ִנְהְיָתה ְקַטָּנה ְמֻצְמֶצֶמת ְוהּוא ֹלא ַמְצִליַח ִּבְכלּום. ֶזה ָהֶרַגע ֶׁשל "ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות" 

ַאָּתה ִנְמָצא ַעְכָׁשו ְּבַמָּצב ֶׁשל ַהֹחֶׁשְך, ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ַאָּתה ִנְבָחן ָּבֱאמּוָנה. 

ֶאת ֶזה ָצִריְך ִלְזֹּכר, ְּכֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ְוַהֶּטֶלפֹון ַהָּיִחיד ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל ֵמַהַּבְנק ֶזה ֵאיֹפה 
ִּתְרֶצה ְלַהְׁשִקיַע, ֹלא ָחְכָמה ְלַהֲאִמין ְּבַהֵּׁשם. ֲאָבל ִאם ַאָּתה ַרק רֹוֶאה ֶאת ַהֵּסֶמל ֶׁשל 
ַהַּבְנק ִנְהָיה ְלָך ָׁשֹחר ָּבֵעיַנִים, ָּכל ִמְסַּפר ֶטֶלפֹון ֶׁשַאָּתה ֹלא ַמִּכיר ַאָּתה ֹלא עֹוֶנה, ִּכי 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה עֹוד ֶּכֶסף ֶׁשַאָּתה ַחָּיב. ָּכל ֶׁשֶקל ֶׁשְּלָך ַאָּתה ְמַחְׁשֵּבן ַמה ְּכַדאי ִלְקנֹות, 
ַעְגָבִנָּיה אֹו ְמָלְפפֹון, אֹו ֶׁשְּנַוֵּתר ַעל ֶזה ְוִנְקֶנה ִּכַּכר ֶלֶחם, ְוַאָּתה ָּתֵמַּה ְוׁשֹוֵאל: ‘ֱאֹלִקים, 
ָלָּמה ַׂשְמָּת אֹוִתי ּפֹה?’, ָּכאן ֶזה ַהְּזַמן ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה. ֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )מכות דף 
כד ע"א( ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת, ַהָּנִביא ָאַמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל: ַאֶּתם רֹוִצים ֹּכַח ְלָכל 

ַהָּגֻלּיֹות ְוַהָּצרֹות? “ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" )חבקוק ב, ד(. ִאם ֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה, ִאם ֵיׁש ְלָך 
ֹּכַח ֶׁשִחַּזְקָּת אֹותֹו עֹוד ִלְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון, ֶזה ַמה ֶּׁשָּיכֹול ָלבֹוא 
ּוְלַחֵּזק אֹוְתָך. ֲאָבל ִאם ֹלא ִחַּזְקָּת? ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַהִּנָּסיֹון ָהָאָדם ִלְפָעִמים ֵמִרים ָיַדִים ְועֹוֵזב 
ֶאת ַהֹּכל, ֶאת ַהָּדת, ֶאת ֱאֹלִקים, ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַהְיָלִדים. ַמה ָּקָרה? ֶרַגע ֶׁשל ֹחֶׁשְך, ֶׁשהּוא 

ֹלא זֹוֵכר ּבֹו ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִיְזַרח ַהּיֹום.



ַהְיׁשּוָעה ִּבְבָעָיה

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֹלא ַרק ֶׁשַהְּבָעָיה אֹו ַהָּצָרה ִהיא ֹלא ָצָרה ֶאָּלא ֶׁשִהיא ְּבַעְצָמּה ַהְיׁשּוָעה, 
ַרק ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשֹּלא ֵמִבין ֶאת ַהַהְנָהָגה ָהֱאֹלִקית ֶזה ִנְרֶאה ָׁשֹחר. 

ְּכֶׁשרֹוִאית ַּבָּׁשַמִים ָעָנן ָׁשֹחר ִמְתָקֵרב, ִמי ֶׁשֹּלא ַמִּכיר ֶאת ַּתֲהִליְך ַהְּבִריָאה ִיָּבֵהל, ַמה 
ֶּזה ֶהָעָנן ַהָּׁשֹחר ֶׁשִּמְתָקֵרב? ַּכִּנְרֶאה ֶזה ִסיָמן ֹלא טֹוב. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַהִּסיָמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, 
ֶהָעָנן ָמֵלא ְּבֶגֶׁשם, ָלֵכן הּוא ִנְרֶאה ָּכָכה. ַּגם ִאם ָהָאָדם רֹוֶאה ָׁשֹחר, הּוא ָצִריְך ִלְזֹּכר: 
ֱאֹלִקים ֵמִכין ְלָך ַמָּתָנה! ֵיׁש ְלָך ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ַהֶּזה ַמָּתָנה, ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ַהֶּזה ֵיׁש ְלָך 

ְיׁשּוָעה, ַרק ָמה, ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה אֹוָתּה, ַאָּתה ֹלא ֵמִבין! 

ָנכֹון מֹוָצאֹו  ְּכַׁשַחר  ה'  ֶאת  ָלַדַעת  ִנְרְּדָפה  "ְוֵנְדָעה  ֶּׁשַהָּנִביא אֹוֵמר  ְּבַמה  ָלֶזה  ְוֶרֶמז 
ֵמַהֶּגֶׁשם  ִּתְלַמד  ה'?  ַהְנָהַגת  ֶאת  ָלַדַעת  רֹוֶצה  ַאָּתה  ג(,  ו,  )הושע  ָלנּו"  ַכֶּגֶׁשם  ְוָיבֹוא 



ָהאֹור ֶׁשַּבֹחֶׁשְך

334

ֶׁשְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ָהֲעָנִנים ְׁשֹחִרים, ְוקֹולֹות ּוְבָרִקים ָּבעֹוָלם, ֲאָבל ַּדְוָקא ֶזה ֵמִביא ֶאת 
ַהְיׁשּועֹות ְוֶאת ַהְּבָרָכה ִלְכַלל ָהעֹוָלם. 



ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה 

ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּבָרָכה  ֶעְׂשֵרה  ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה  ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים  ֶזה  ֵמֵעיי 
ַמה  ֲאָבל  מּוָבן,  ֶזה  ּוְמַחֶּיה"  “ֵמִמית  ְיׁשּוָעה",  ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  “ֶמֶלְך  ַּבְּתִפָּלה, 
ַהֶּצַמח.  ֶׁשל  ְצִמיָחה  ְּכמֹו  ַהְיׁשּוָעה  ֶאת  ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה  ַהָּקדֹוׁש  ְיׁשּוָעה?  ַמְצִמיַח  ֶּזה 
ְּכֶׁשּזֹוְרִעים ָּבֲאָדָמה ְוַהֶּזַרע ִנְרָקב ּוִמְתַּבֵּקַע, ַרק ָאז הּוא ַמְתִחיל ִלְגֹּדל, ִמּתֹוְך ָהִרָּקבֹון 
ַהֵּׁשם  ַהְנָהַגת  ִהיא  ָּכָכה  ִיְצַמח,  ֹלא  הּוא  ֶזה  ּוִבְלֲעֵדי  ְוצֹוֵמַח,  עֹוֶלה  הּוא  ְוַהֲחֵׁשָכה 

ִויׁשּועֹוָתיו. 



ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִית

ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים. ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהַלְך ְלַדֵּבר ִעם ַּפְרֹעה 
ט(,  ה,  )שמות  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִהְכִּביד  ַּפְרֹעה  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ֶׁשּיֹוִציא 
ְוֵהם ָּבאּו ְוִהְתלֹוְננּו ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוָאְמרּו לֹו: "ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשֶּתם 
ֶאת ֵריֵחנּו ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו" )שם פסוק כא(. ַוֲאִפּלּו 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ֵהִבין ֶאת ַהְנָהַגת ה',' ְוָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם 
ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני. ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל ֹלא 
ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך" )שם פסוקים כב – כג(, ְוֵכיָון ֶׁשִהְרֵהר ַאֲחֵרי ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ֶנֱעַנׁש )עיין 
רש"י שמות פרק ו פסוק א(. ַאְך ָמה ָהֱאֶמת ָהְיָתה? ֶׁשָּכל ֹקִׁשי ַהִּׁשְעּבּוד ַהּנֹוָסף נֹוַעד ְּכֵדי 

ְלַקֵּצר ֶאת ְזַמן ְׁשִהָּיָתם ְּבִמְצַרִים, ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו 
"ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה", ֵּכיָון ֶׁשִאם ָהיּו ִנְׁשָאִרים ָׁשם ְזַמן ֶׁשָּכֶזה ָהיּו 
פני  בספר  )עיין  ְלעֹוָלם  ִמָּׁשם  יֹוְצִאים  ָהיּו  ְוֹלא  ַהֻּטְמָאה  ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים  ַלַּׁשַער  ִנְכָנִסים 
דוד להחיד"א שמות פרשת שמות אות יא(, ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו? ָּגַרם 

ְלַפְרֹעה ֶׁשַּיֲעִביד אֹוָתם יֹוֵתר ָקֶׁשה, ְוָאז ַּבְּזַמן ַהָּקָצר ֶׁשֵהם ָהיּו ְּבִמְצַרִים ְּכָבר ִהְׁשִלימּו 
ַסְך ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוִהְׁשַּתְחְררּו )עיין בפירוש המלבי"ם פרשת שמות פרק ה 

פסוק כב(. ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשְּבתֹוְך ַהּקִֹׁשי ְוַהִּׁשְעּבּוד ָהְיָתה ֻמַּנַחת ְיׁשּוָעָתם. 

ְוֶאת ֶזה ָּבא ָאָסף ֶׁשָהָיה ִמֶּצֱאָצֵאי ֹקַרח, לֹוַמר ָלנּו ּוְלַהְדִּגיׁש ָלנּו ְּב"ִמְזמֹור ְלָאָסף", 
ֵיׁש ָלנּו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהּטֹוָבה ְּבָכל ָּדָבר. 
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ְנֵבָלה ִעת ִׁשַּנִית ָיפֹות 

ּוְמֻסָּפר ַעל ָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָעַבר ִעם ַּתְלִמיָדיו ַעל ַיד ִנְבַלת ֶּכֶלב ַמְסִריָחה ְמֹאד, ְוָאְמרּו 
לֹו ַּתְלִמיָדיו: “ַּכָּמה ַמְסַרַחת ְנֵבָלה זֹו!" ָאַמר ָלֶהם: “ְרִאיֶתם ֵאיֶזה ִׁשַּנִים ְלָבנֹות ֵיׁש ָלּה" 

)חובות הלבבות שער הכניעה פרק ו(.

ְוַהְּדָבִרית ַמְפִליִאים, ָמה ָרָצה אֹותֹו ָחִסיד לֹוַמר ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִׁשַּנִים ְלָבנֹות? הּוא 
רֹוֵפא ִׁשַּנִים? ְמַׁשֵּוק ִמְׁשחֹות ִׁשַּנִים?, ֶאָּלא ָמה? הּוא ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתם ֶׁשָּתִמיד ָצִריְך 
ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך. ְוָתִמיד ֵיׁש טֹוב ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך. אּוַלי ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה, 

אּוַלי ֶזה טֹוב ָקָטן, ֲאָבל ֵיׁש טֹוב ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך!. 

ְוִלְכֹעס ַעל ָהעֹוָלם, אֹו  ַּגת ָאָדם ֶׁשּכֹוֲאבֹות לֹו ַהִּׁשַּנִים ָיכֹול ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהְּכֵאִבים 
ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבֶחֶסד ַהֵּׁשם ֶׁשֹּקֶדם ֹּכל ֵיׁש לֹו ִׁשַּנִים, ְוֶׁשֵּיׁש לֹו רֹוֵפא ִׁשַּנִים נֹוְרָמִלי, ֶׁשעֹוֶׂשה 
לֹו ַהְרָּדָמה ִלְפֵני ַהִּטּפּול, ְוַהִּטּפּול ֹלא ְּפִריִמיִטיִבי ְּכמֹו ַּפַעם ֶׁשָהיּו עֹוְקִרים ֶאת ַהֵּׁשן 
ֶזה  ַּגם ִאם  ַהִּׁשַּנִים -  ְלרֹוֵפא  ְלַׁשֵּלם  ֶּכֶסף  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְלַהֵּׁשם  ֶאֶבן. ּתֹוָדה  ַּפִּטיׁש אֹו  ִעם 
ַּתְׁשלּוִמים. ֵיׁש ַהְרֵּבה ַעל ָמה ְלהֹודֹות ַּגם ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך. ָאָדם ָצִריְך ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור 

ֶׁשְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך. ְוִאם ָהָאָדם ֹלא ָיִׂשים ֵלב ָלֶזה הּוא ְּכפּוי טֹוָבה.



ָהרֹוֵדף ַהּמֹוִׁשיַע

ָּדִוד  ַרִּבי  ֶׁשּלֹו,  ַרָּבא  ַהַּסָּבא  ַעל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ִּביֶדְרָמן  ֵמָהַרב  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ְּבִסּפּור  ְנַסֵּית 
ִמֶּלעלֹוב ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ָקדֹוׁש. ְוַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ָהָיה לֹו ָחִסיד ֶׁשָּבא ֵאָליו ְוִסֵּפר לֹו 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָעָיה ִעם ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו, ֶׁשּׂשֹוֵנא אֹותֹו ְורֹוֵדף אֹותֹו ָּכל ַהְּזַמן. ַמה ַּלֲעׂשֹות? ְוָהַרִּבי 
ְּכֵצאת  "ְוֹאֲהָביו  ַהָּכתּוב אֹוֵמר  ֲעֵליֶהם  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתם  עֹוֶנה לֹו: “ׁשֹוְמִעים 
ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו" )שופטים ה, לא(, ַּתְבִליג ְוִתְתַּגֵּבר". ַאֲחֵרי ֹחֶדׁש הּוא ׁשּוב ַמִּגיַע ָלַרִּבי 
ְואֹוֵמר לֹו: “ִהִּגיעּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש, הּוא הֹוֵרס ִלי ַּבִּׁשּדּוִכים ֶׁשל ַהְיָלִדים, ָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵרר 
ָעֵלינּו הּוא ְמַׁשֵּקר ּוְמַרֵכל ָמה ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ֲאֵׁשִמים?", ְוָהַרִּבי עֹוֶנה לֹו: “ַאל ִּתְדַאג, 
ַּבִּׁשּדּוְך ֶׁשָּלֶהם ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ָלַגַעת, ְוִתְזֹּכר - ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים, 

ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב אֹוֵמר ְוֹאֲהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו". 

עֹוֵבר ַהְּזַמן ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ַהִּׁשּדּוְך ִהִּגיַע, ּוְבתֹוְך ָׁשבּוַע ֶאָחד הּוא ֵאַרס ַּגם ֶאת ַהֵּבן ְוַגם 
ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו. ְוהּוא ָהָיה ָצִריְך ֶּכֶסף ַלֲחֻתָּנה, הּוא ָּפָנה ְּבַהָּצָעה ְלכֹוֵלל ָּגִליְצָיה ֶׁשָהיּו 
ְוַגם  ִּבְׁשִביָלם  ֶלֱאסֹף   ֵיֵלְך  ֶׁשהּוא  ְּכָסִפים,  ֶלֱאסֹף  ַהְּבִרית  ְלַאְרצֹות  ִמַּטֲעמֹו  ׁשֹוְלִחים 
ִּבְׁשִבילֹו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְוֵהם ְיַׁשְּלמּו לֹו ֶאת ַּכְרִטיס ַהִּטיָסה. ַהְנָהַלת ַהּכֹוֵלל ִהְסִּכימּו 
ְוהּוא ָטס ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית. הּוא ִהִּגיַע ְלֶחֶדר ַּבָּמלֹון ֶׁשִהְזִמין, ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ִנְכָנס הּוא 
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רֹוֶאה ֶׁשַהַּדָּיר ַהּקֹוֵדם ֶׁשָהָיה ָׁשם ָׁשַכח ַאְרָנק ַעל ַהִּמָּטה, הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָהַאְרָנק ְורֹוֶאה 
ֶאת ַהַּדְרּכֹון ּוְתמּוָנה ֶׁשל ֵאיֶזה ֲעָרִבי ְמֻפְרָסם ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל. ַלְמרֹות ֶׁשֵּיׁש ִמְצַות ִקּדּוׁש 
ַהֵּׁשם ְלַהֲחִזיר ַּגם ְלגֹוי ֲאֵבָדה )שולחן ערוך חושן משפט סימן רסו סעיף א(, ֲאָבל ִאם ֶזה ּגֹוי 
ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל ָאסּור ְלַהֲחִזיר לֹו, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶזה ֶנֶגד ַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא 
ָּבַאְרָנק, ִעְרֵּבב ֶאת  ְוָיָצא ֵמַהָּמלֹון, ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשָהָיה  ִמָּיד ָלַקח ֶאת ָהַאְרָנק 
ֶזה ִעם ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו, ָזַרק ֶאת ָהַאְרָנק ְוַהִּמְסָמִכים ְוָחַזר ַלָּמלֹון. ֵאיְך ֶׁשהּוא חֹוֵזר הּוא 
ְוֵהם ְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות ְּבִדיָקה  ִהִּגיַע ִעם ׁשֹוְטִרים ַלֶחֶדר ֶׁשּלֹו,  רֹוֶאה ֶׁשָהֲעָרִבי 
ַּבֶחֶדר. ַּבֶחֶדר ֵהם ַּכּמּוָבן ֹלא מֹוְצִאים ְּכלּום ְוֵהם ִּבְקׁשּו ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָעָליו, 
הּוא מֹוִציא ֶאת ָהַאְרָנק, ְוֵהם רֹוִאים ַאְרָנק ָנפּוַח ָמֵלא ִּבְׁשָטרֹות. ֵהם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: 
“ֵמֵאיֹפה ַהֶּכֶסף ַהֶּזה?" ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני אֹוֵסף ְלכֹוֵלל ָּגִליְצָיה ִּבירּוָׁשַלִים". ֵהם 
ֹלא ָּכל ָּכְך ֶהֱאִמינּו ְוָהְלכּו ִלְבֹּדק ֶאת ָהִעְנָין. ֵהם ָיְצרּו ֶקֶׁשר ִעם ַהַּׁשְגִרירּות ֶׁשְּתָבֵרר ַמה 
ֶּזה ּכֹוֵלל ָּגִליְצָיה ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ַהֶּזה, ִאם הּוא ֻמָּכר ָׁשם, ּוְכֶׁשֵּבְררּו ָראּו ֶׁשֶּזה ָאֵכן מֹוָסד 
ְמֻכָּבד ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶקֶׁשר ִעם ַהְּקִהּלֹות ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ְוִהְתַקְּׁשרּו ֵמַהַּׁשְגִרירּות ַלּכֹוֵלל, 
ְוָׁשֲאלּו ַּבֶּטֶלפֹון ַעל אֹותֹו ַאְבֵרְך, ַהִאם הּוא ָעִׁשיר? ִמָּׁשַמִים ִזְּמנּו ֶׁשִּמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַלֶּטֶלפֹון 
ֶזה ַהָּׁשֵכן ָהרֹוֵדף ְוַהֵּמִציק, ּוְכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו ְוהּוא ָיַדע ֶׁשהּוא 
ָהַלְך ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ַלֲחֻתּנֹות ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו, הּוא ֶהְחִליט ַלֲהֹרס לֹו: “ַאֶּתם ֹלא יֹוְדִעים 
ַּכָּמה הּוא ָעִׁשיר, הּוא ֹלא ָצִריְך ֶּכֶסף ִּבְכָלל ֵמֹרב ַהֶּכֶסף ֶׁשֵּיׁש לֹו, הּוא אּוַלי ִנְרֶאה ָעִני, 
ָּבָאה  ֶׁשִּמָּיד  ַלִּמְׁשָטָרה  ַהַּׁשְגִרירּות  ָמְסָרה  ַהּזֹו  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ָּגדֹול",  ָעִׁשיר  ֲאָבל הּוא 

ְלִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני ֶהָעִׁשיר ַהָּגדֹול ְמֻיָּדֵענּו ָהַאְבֵרְך...

ְוָאַמר: “ֲאִני ַחָּיב  ָּגִליְצָיה  ְּכֶׁשָחַזר ָהַאְבֵרְך ָלָאֶרץ, הּוא ָעָׂשה ְסעּוַדת הֹוָדָיה ְּבכֹוֵלל 
ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּׁשַלח ִלי ָׁשִליַח ְמֻיָחד ֶׁשָעָנה ַלֶּטֶלפֹון ֶׁשָּיַדע ְּבִדּיּוק ְלַהִּגיד ֶאת 
ַמה ֶּׁשהּוא ָאַמר, ֲהֵרי ִאם הּוא ָהָיה ְמַסֵּפר ֶאת ָהֱאֶמת ָעַלי ֶׁשֲאִני ָעִני ָמרּוד ּוַמה ֶּׁשֵּיׁש 
ִלי ַּבִּכיס ֶזה ְּבֹקִׁשי ְמָלְפפֹון ֵמֶאְתמֹול, ָהיּו עֹוְצִרים אֹוִתי ִמָּיד". ַאף ֶאָחד ֹלא ָיַדע ִמיהּו 
ַהּמֹוִׁשיַע ֶׁשָעָנה ַלֶּטֶלפֹון. ּוְכֶׁשהּוא ֵּבֵרר ִהְתַּגְּלָתה ָהֱאֶמת ַהֻּמְפָלָאה, ָהרֹוֵדף ַהָּגדֹול הּוא 

ְּבַעְצמֹו ֵהִכין לֹו ֶאת ַהְיׁשּוָעה.  

ְלַעְצֵמנּו  ַהֹחֶׁשְך,  ְּבתֹוְך  ָהאֹור  ֶאת  ְלָהִאיר  ֶׁשִּנְזֶּכה  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְוִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 
ִּבּטּול ַעְצִמי 

"ֻחַּקת ַהּתֹוָרה"

ֵיׁש ָּדָבר ֻמְפָלא ְמֹאד ְּבָפָרַׁשת ֻחַּקת: “ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" )במדבר יט, ב( ַרִׁש"י )שם( 
ְמָבֵאר, ֶׁשַהִּצּוּוי ַהֶּזה ֶׁשל ָטֳהַרת ְטֵמֵאי ַהֵּמִתים ְּבֵאֶפר ָּפָרה ֲאֻדָּמה אֹוֵמר ַעל ֶזה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: ְּגֵזָרה ָּגַזְרִּתי, ֻחָּקה ָחַקְקִּתי, ְוֵאין ְלָך ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה. ְוַהַּכָּוָנה ָּבֶזה 
ֶׁשֵּיׁש ִמְצֹות ֶׁשֵהן ִׂשְכִלּיֹות ְוֵהן מּוָבנֹות, ֹלא ִלְגֹנב, ֹלא ִלְרֹצַח, ֲאָבל ַמה ַהִהָּגיֹון ְּבָפָרה 
ֲאֻדָּמה, ְוֵכיַצד ִהיא ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהְּטֵמִאים ּוְמַטֵּמאת ֶאת ַהְּטהֹוִרים? ֶזה ִנְׁשָאר ְּבֶגֶדר ֹחק 
ְּבִלי ַטַעם ֶׁשֲאִפּלּו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֹלא ֵהִבין ֶאת ֶזה )עיין יומא יד ע"א(, ְוַעל ֶזה 

ָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק "ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני" )קהלת ז, כג(. 



ְמִביִנית ַמּכֹות

ְוִהֵּנה ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ְמֻסָּפר ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָצֵמא ְלַמִים )במדבר כ, ב - ג(, ּוֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו ִנְצַטָּוה ִמִּפי ַהֵּׁשם, ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע ֶׁשּיֹוִציא ַמִים. ּוְלַבּסֹוף ָטָעה, ּוִבְמקֹום ְלַדֵּבר 
ֶאל ַהֶּסַלע ִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע: “ַוָּיֶרם ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו 
ֶזה:  ַעל  ּכֹוֵעס  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  יא(.  פסוק  )שם  ּוְבִעיָרם"  ָהֵעָדה  ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים  ַמִים 
“ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן 

ֹלא ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם" )שם פסוק יב(. 

ְוׁשֹוֲאִלית ַהְמָפְרִׁשים: ֱאֹלִקים אֹוֵמר ְלָך ְלַדֵּבר, ָלָמה ַאָּתה ַמֶּכה? )עיין ברמב"ן ובאבן 
עזרא במדבר פרק כ פסוק ח ועוד(. 

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא ְמִביִנים ִּדּבּוִרים, ַרק ַמּכֹות. ֲעָרִבי ֶאָחד ִנְכָנס ַלַּבְנק ְורֹוֶצה ִלְפּדֹות 
ֶאת ַהֵּצ’ק. ַהְּפִקיָדה אֹוֶמֶרת לֹו: “ַּתְחּתֹם ְּתַקֵּבל". הּוא אֹוֵמר ָלּה: “ֹלא חֹוֵתם!". ַהְּפִקיָדה 
ִמְתַעֶּקֶׁשת: “ִאם ֹלא ַּתְחּתֹם ֹלא ּתּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף", ְוָהֲעָרִבי ִהְתִחיל ִלְצֹעק: “ֲאִני 
ֹלא חֹוֵתם, ָּתִביִאי ִלי ֶאת ַהֶּכֶסף". ַהְמַנֵהל ִהִּגיַע ְלָבֵרר ֶאת ָהִעְנָין, ְּכֶׁשהּוא ֵהִבין ְּבָמה 
ְוָצַעק  ְסִטירֹות  ּוְׁשֵּתי  ֶאְגרֹוף  לֹו  ְוָנַתן  ֶׁשּלֹו,  ַלִּמְׂשָרד  ָהֲעָרִבי  ֶאת  ִהְכִניס  הּוא  ְמֻדָּבר 
ָעָליו: “ַּתְחּתֹם". ְוַהֶּפֶלא ָקָרה: ָהֲעָרִבי ָחַתם ְוָהַלְך ַלְּפִקיָדה ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּכֶסף. ַהְּפִקיָדה 
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ֵיׁש  ָהֲעָרִבי:  ָלּה  ָאַמר  ֶׁשַּתְחֹּתם?",  ִּבַּקְׁשִּתי  ַּגם  ֲאִני  ָחַתְמָּת?  ִלי ֹלא  “ָלָּמה  ִהְתַּפְּלָאה: 
ֶהְבֵּדל, ַאְּת ִּבַּקְׁשְּת ֲאָבל ַהְמַנֵהל ִהְסִּביר ִלי...". 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּכאן  ֲאָבל  אֹותֹו.  ְלַהּכֹות  ָצִריְך  ֶסַלע  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ִלְפָעִמית 
ִּבְמֹפָרׁש אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע. ֵאיְך ֹמֶׁשה ָטָעה ָּבֶזה?

ַאַחד ַהֵּבאּוִרים ָּבֶזה, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּבַהְתָחָלה ִּדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע ְוֹלא ָיְצאּו ַמִים, ֶׁשִּנְתַחְּלפּו 
לֹו ַהְּסָלִעים )עיין פירוש רש"י במדבר פרק כ פסוק יא( ְוהּוא ָחַׁשׁש ֵמִחּלּול ַהֵּׁשם, ְוָלֵכן ִמָּיד 
ִהָּכה ֶאת ַהֶּסַלע )תנועת המוסר פרק טו עמוד 249(. ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכַעס ַעל ֶזה, 
ְוָאַמר לֹו ֶׁשִּבְגָללֹו ִנְמַנע ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּצִריְך ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ַהֵּׁשם ַּגם ְּבִלי 

ַמּכֹות, ְוֹלא ָצִריְך ְלַחּכֹות ְלַמּכֹות ִּבְׁשִביל ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה.



ָלָמה ַאֲהרֹי ֶנֱעַנׁש?

ּוִמי ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהָּפסּוק ִיְרֶאה ֶׁשַּגם ַאֲהֹרן ֶנֱעַנׁש, “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען 
ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני", ָמה ָקׁשּור ַאֲהֹרן? הּוא ֹלא ָעָׂשה ְּכלּום. ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת 
ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ִמְתַחֵּנן  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלָּמה  יֹוֵתר,  ָקָׁשה 

ְּתִפּלֹות ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַאֲהרֹן ֹלא ְמַבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ִּבְכָלל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?

ּוְמֹבָאר ַּבִּמְדָרׁש )ילקוט שמעוני פרשת חוקת רמז תשס"ג( ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַּגם ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶנֱעַנׁש 
ְּבַיַחד ִעם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמֵּכיָון ֶׁשַאֲהֹרן ָהָיה ְּכִנְטָּפל ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשָהָיה ִאּתֹו ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד 
ֶׁשָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשהּוא ֶנֶגד ְרצֹון ה’ ְוֶזה ְּכָבר ַמְסִּפיק ֶׁשֵּיָעֵנׁש. ּוֶבֱאֶמת ֲאִפּלּו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ָּתַמּה ַעל ֶזה, ְוָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאֲהרֹן ֶמה ָחָטא? ְוִאם ָנִׂשים 

ֵלב ֶׁשַאֲהרֹן ַעְצמֹו ֹלא ָׁשַאל ְּכלּום ְוִקֵּבל ָעָליו ִּדין ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה. 



ָלָמה ַאֲהרֹי ֹלא ִהְתַּפֵּלל ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ?

ּוִמָּכל ָמקֹום ַוַּדאי ֶׁשַאֲהרֹן ֹלא ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאָּלא ַהְרֵּבה ָּפחֹות, ּוְבָכל 
ֹאֶפן הּוא ֹלא ִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה ְוִיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, ְוָצִריְך ְלָהִבין ָלָּמה? 

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבְּגָמָרא )סוטה דף יד ע"א(, ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּכל ָּכְך 
ָרָצה ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוִכי ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה הּוא ָצִריְך? ֶאָּלא ָּכְך 
ָאַמר ֹמֶׁשה: “ַהְרֵּבה ִמְצֹות ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְוֵאין ִמְתַקְּיִמים ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּכֵנס 

ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלם ַעל ָיִדי". 
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ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּכל ַמה ֶּׁשִעְנֵין אֹותֹו ֶזה ִקּיּום ַהִּמְצֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ, ְּתרּומֹות, ַמַעְׂשרֹות, 
ְועֹוד, ּוִבְׁשִביל ֶזה הּוא ִהְתַּפֵּלל. ְוַאֲהרֹן ַלְמרֹות ֶׁשָרָצה ַּגם ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֲאָבל הּוא ָחַׁשׁש, ֶׁשִאם הּוא ִיְתַּפֵּלל ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, ֲאָנִׁשים ַיִּגידּו ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשהּוא רֹוֶצה 
ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ ִהיא ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹּכֵהן, ְוֹכֵהן ְמַקֵּבל ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, 
ְוֹלא ִּבְגַלל ִקּיּום ַהִּמְצֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ ּוְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ, ְוָלֵכן ָאַמר ַאֲהֹרן: ֲעִדיף ֶׁשֲאִני 
ֹלא ֶאָּכֵנס ָלָאֶרץ ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ִּבי ֲאָנִׁשים ְּבָלׁשֹון ָהָרע ּוְבהֹוָצַאת ֵׁשם ָרע! )מנחה 

בלולה רפפורט פרשת ואתחנן אות כג עמוד קפה(. 



"ַוִּיּדֹת ַאֲהֹרי"

ִיְתָּבַרְך  ַהַהְנָהָגה ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשל ַאֲהֹרן ֵיׁש ָּבּה ַהְנָהָגה ַאִּדיָרה ֶׁשל ַקָּבַלת ְרצֹון ַהֵּׁשם 
ְּבַאֲהָבה, ְוַגם ְּכֶׁשֵּמתּו לֹו ָּבָניו ְּתגּוָבתֹו ָהְיָתה "ַוִּיּדֹם ַאֲהֹרן" )ויקרא י, ג(, ֶׁשּזֹו ִמָּדה ֶׁשל 
ְׁשִתיָקה ְוַהְסָּכָמה ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. הּוא ֹלא ְמַנֶּסה ְלַׁשְכֵנַע ִאם ֵיׁש ֲחָׁשׁש ָּכל ֶׁשהּוא 
ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּזה ַּתָּקָלה. הּוא ֲאִפּלּו ֹלא ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹו ִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּתְתַּבֵּטל 
ַהְּגֵזָרה. ְוַהִּמָּדה ַהֹּזאת ֶׁשל ַאֲהרֹן, ֶׁשל ַהְׁשָלָמה ִעם ַמה ֶּׁשָּגַזר ַהּבֹוֵרא, ַמְרָאה ָלנּו ֻּדְגָמא 

ַמה ֶּזה ָאָדם ַהְמַבֵּטל ֶאת ָהְרצֹונֹות ֶׁשּלֹו, ֶׁשהּוא ֹלא ַקָּים, ֵאין ָרצֹון ֶׁשִּלי,

ְוָלֵני ְּבַמֲחֹלֶקת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַעל ַאֲהֹרן “ְוַאֲהֹרן ַמה הּוא ִּכי ַתִּלינּו 
ָעָליו" )במדבר טז, יא(, ֻּכָּלם אֹוְמִרים ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ֲאָבל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

"ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא", ֵאין לֹו ְרצֹונֹות ֲאֵחִרים ִמְּלַבד ָהָרצֹון ָהֱאֹלִקי. 

ֹזאת ַהִּסָּבה ֶׁשַאֲהרֹן ִהְצִליַח ָּכל ָּכְך ַלֲעׂשֹות ‘ְׁשלֹום ַּבִית’ )עיין בכלה רבתי פרק ג הלכה א(, 
ִמֵּכיָון ֶׁשְּבָכל ‘ְׁשלֹום ַּבִית’ ֵיׁש ֶאת ָה’ֶאגֹו’ ֶׁשַּמְפִריַע ְלַהְׁשָּכַנת ַהָּׁשלֹום, ּוְבָׁשָעה ֶׁשִהִּגיַע 
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְנטּול ָה’ֶאגֹו’, ִמָּיד ִהְתַיְּׁשרּו ַהֲהדּוִרים. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ְמַסֵּלק ֶאת 'ָהֲאִני’, ְּכָבר 

ֵאין ִעם ִמי ָלִריב, ְּכָבר ֵאין ִוּכּוִחים.

ְלַצֲעֵרנּו ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ִמֶּזה. ָעׂשּו ַּפַעם ְּבִדיָקה ְּבֵאיזֹו ִמָּלה ָהָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש ֲהִכי 
ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ְּביֹום ְוִגּלּו ֶׁשֹּזאת ַהִּמָּלה 'ֲאִני’: “ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאֹכל", “ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות", 

“ֲאִני ֹלא רֹוֶצה", ְועֹוד ‘ֲאִני’ ַו'ֲאִני’ ַו'ֲאִני’, ֵאֶצל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶזה ֹלא ָהָיה ַקָּים. 



ָּכאי נֹוַלְדִּתי...

ִּבְדֵבקּות  אֹותֹו  ָׁשִרים  ּוִמְצֹות  ִמּתֹוָרה  ֶׁשְרחֹוִקים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ִיְׂשְרֵאִלי  ֶאֶרץ  ִׁשיר  ֵיׁש 
ְלַהְבִּדיל ְּכמֹו ‘ֵאל נֹוָרא ֲעִליָלה’: ָּכאן נֹוַלְדִּתי, ָּכאן נֹוְלדּו ִלי ְיָלַדי, ָּכאן ָּבִניִתי ֶאת ֵּביִתי 
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ִּבְׁשֵּתי ָיַדי... ַהִּׁשיר ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַּגֲאָוה ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד סֹופֹו, ‘ֲאִני’ ָּכאן, ‘ֲאִני’ עֹוֶׂשה, נֹוְלדּו 
‘ִלי’. ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ֵאין, ָּכאן נֹוַלְדִּתי ָּכאן נֹוְלדּו ִלי ְיָלַדי, ֵאיֹפה ֶׁשְּצִריִכים אֹוָתם ֵהם 
הֹוְלִכים. ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ֶזה ֵאֶצל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, “ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו" 
)שמואל א, ז, יז(, ַמה ֶּזה ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו? אֹוְמִרים ֲחַז"ל )ברכות י ע"ב( ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָהַלְך ָׁשם 

ֵּביתֹו! הּוא הֹוֵלְך ְלַזּכֹות ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ֵאין לֹו ַּבִית ָקבּוַע. ְוהּוא ַּגם 
ֹלא לֹוֵקַח ְּכלּום ֵמֲאֵחִרים. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ֶנֱהֶנה ִמִּמיֶׁשהּו הּוא ִנְקָׁשר ֵאָליו. ֵיׁש ִסּפּור ָּכֶזה 
ַעל ַרִּבי ַיֲעֹקב ַחִּיים סֹוֵפר ַזַצ"ל ַּבַעל ַה’ַּכף ַהַחִּיים’, ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו ַּכָּמה ֵׁשִדים ְיהּוִדים 
)עיין זוהר פרשת פנחס דף רנג ע"א ועוד( ֶׁשְּיַסֵּדר ָלֶהם ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין ְוִהְזִמינּו אֹותֹו ֶׁשֹּיאַכל 

ַּבְּסעּוָדה, ְוהּוא ֵסֵרב. ַּכָּמה ֶׁשִהְפִצירּו ּבֹו ְוָאְמרּו לֹו: ִאם ֹּתאַכל ֵמַהְּסעּוָדה ַנֲעֶׂשה אֹוְתָך 
ְלַבַעל  ִנְקָׁשר  ַאָּתה  ַמֶּׁשהּו  ַאָּתה לֹוֵקַח  ִאם  ָלָּמה?  ִּבְכלּום,  ָנַגע  ְוהּוא ֹלא  ֶׁשָּלנּו,  ָהַרב 
ַהָּממֹון. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשַּגם ִאם לֹוְקִחים ַמֶּׁשהּו, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ֵמֲאָנִׁשים ִיְרֵאי ָׁשַמִים ִּכי ַהֶּכֶסף 
ִנְקָרא ָּדִמים )עיין בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין  קדושת שבת מאמר ד דיבור המתחיל 
ושלימות הממון(. ְוֶזה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה לֹוֵקַח ֶאת ַהָּדם ֶׁשּלֹו, ֶאת ַנְפׁשֹו, ֶאת ִנְׁשָמתֹו ּוַמְכִניס 

ֵאֶליָך, ְוָלֵכן ַהּגֹוְזלֹו ְּכִאּלּו נֹוֵטל ִנְׁשָמתֹו )בבא קמא דף קיט ע"א(. ָלֵכן ִּתָּזֵהר ֹלא ְלִהָּקֵׁשר 
ַלֲאָנִׁשים ֹלא ֲהגּוִנים. ְוַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ֹלא רֹוִצים ְלִהָּקֵׁשר ְלָמקֹום אֹו ְלָדָבר ְמֻסָּים 
ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ִלְרצֹון ַהֵּׁשם, ְוָלֵכן ֹלא לֹוְקִחים ְּכלּום ֵמַאף ֶאָחד. ְוזֹו ָהְיָתה ַהַהְנָהָגה ֶׁשל 
ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. ְוזֹו ַּגם ָהְיָתה ַהַהְנָהָגה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָאַמר: “ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם 
ָנָׂשאִתי" )במדבר טז, טו(, ֲאִפּלּו ֲחמֹור ִלְרֹּכב ָעָליו ְלֹצֶרְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָלַקח ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. ֲאִפּלּו   ְטֶרְמְּפ ַלִּׁשעּור, הּוא ֶהְעִּדיף ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד. ֹלא ָרָצה טֹובֹות ִמְּבֵני 

ָאָדם  ְּכֵדי ֹלא ִלְהיֹות ָקׁשּור ְלַאף ֶאָחד.



ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה

 ּוֶבֱאֶמת ְּכֶׁשָהָאָדם ּתֹוֵקַע ֶאת ַעְצמֹו ְּבָמקֹום ֶזה ַהֹּכל נֹוֵבַע ֵמַהֹּׁשֶרׁש ֶׁשל ַהַּגֲאָוה, ָלָּמה? 
ִּכי ֲאִני ָעִׂשיִתי ֹּפה ַּבִית ּוִמְׁשָּפָחה ּוְקִהָּלה ּוֵבית ְּכֶנֶסת, ָמה ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשֲאִני ֶאֱעֹזב ֶאת 
ֶזה? ֲאָבל ִאם ִּבְמקֹום ‘ֲאִני’ ַּתִּגיד "ַהּבֹוֵרא"! ַהּבֹוֵרא ָנַתן ַּבִית, ָנַתן ִמְׁשָּפָחה, ֵהִקים ֵּבית 
ְּכֶנֶסת, ָעָׂשה ְקִהָּלה, ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשַהּבֹוֵרא ַיֲעֹזב ֶאת ֶזה? ָאז ִאם ַהּבֹוֵרא ֹלא ַיֲעֹזב ֶאת ֶזה 
ַמה ַּתֲעֶׂשה? ֵלְך ְוִתְפַּתח ְּבָמקֹום ַאֵחר, ֵלְך ַּתֲעֶׂשה עֹוד, ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָאָדם ֶׁשחֹוֵׁשב 

ֶׁשֲאִני ָעִׂשיִתי, ְלֵבין ָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַהּבֹוֵרא ָעָׂשה. 

ְוֶזה ַמָּמׁש ַמְתִאים ְלָפָרָׁשֵתנּו ְּבִעְנַין ָּפָרה ֲאֻדָּמה. ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה ִהיא ְנִדיָרה ִויָקָרה 
ְוִדְקּדּוִקים, ָאסּור ֶׁשִּיְהיּו ָעֶליָה ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ְׁשֹחרֹות  ְמֹאד ִּכי ֵיׁש ָּבּה ַהְרֵּבה ֲהָלכֹות 
)פרה פרק ב משנה ה(, ָאסּור ֶׁשַּיֲעֶלה ָעֶליָה ֹעל )במדבר יט, ב(. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת )ירושלמי 
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פאה פק א הלכה א, ובבלי בקידושין דף לא ע"א בשינוי אחר( ַעל ָּדָמא ֶּבן ְנִתיָנה ֶׁשּנֹוְלָדה לֹו 

ָּפָרה ֲאֻדָּמה ְּבֶעְדרֹו ְוָׁשְקלּו לֹו ְּכֶנֶגד ַהָּפָרה ְּבָזָהב. ַּכָּמה ָּפָרה ׁשֹוֶקֶלת, 200 ִקילֹו? ָׁשְקלּו 
לֹו, ָּפָרה ְּבַצד ֶאָחד, ְוָזָהב ְּבַצד ֵׁשִני. ֶאת ָּכל ֶזה ִׁשְּלמּו לֹו ְּבַעד ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה. ְוַאֲחֵרי 
ָהִייָת אֹוֵמר: ִּתַּקח ֶאת  ָעֶליָה ְּבֵמיַטב ַּכְסָּפם,  ְוִׁשְּלמּו  ַהְיָקָרה ַהּזֹו  ֶׁשִהִּׂשיגּו ֶאת ַהָּפָרה 
ֶזה ָמה עֹוִׂשים ִאָּתּה? לֹוְקִחים ֶאת  ֲאָבל ִּבְמקֹום  ְוָתִׂשים אֹוָתּה ְּבמּוֵזיאֹון.  ַהּזֹו  ַהָּפָרה 
ַהָּפָרה ְוׁשֹוֲחִטים אֹוָתּה! ַוֲאִפּלּו ֹלא לֹוְקִחים ִמֶּמָּנה ֵאיֶזה 'ְסֵטייק ָקָטן’ - ַהְּסֵטייק ֲהִכי 
ָיָקר ָּבעֹוָלם, ֹלא! ׂשֹוְרִפים אֹוָתּה ְלֵאֶפר )עיין במדבר יט, ט(, ֵאֶפר! ְוׁשֹוְפִכים ַעל ָהֵאֶפר 
ַמִים )שם פסוק יז(. ִּבְׁשִביל ָמה ָּכל ֶזה? ָלַקְחָּת ֶעְׂשרֹות ִמְליֹוִנים ְוָהַפְכָּת ֶאת ֶזה ְלֵאֶפר? 
ּוַמִּזים ֶאת ֶזה ַעל ַהְּטֵמִאים ְוֶזה ַמה ֶּׁשְּמַטֵהר ֶאת ְטֵמֵאי ַהֵּמִתים. ְוֶזה ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו, 
ֶׁשִּמָּכל ַהָּפָרה ַהְיָקָרה ַהְמֻיֶחֶדת ְוַהְּנִדיָרה, ֶׁשָּׁשָוה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה, ִהיא ֹלא ְמַטֶהֶרת ֶאת 
ֶׁשָּלּה,  ַלְּמִציאּות  ֵזֶכר  ֲאִפּלּו  ֵאין  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִנְמֵחית  ֶׁשִהיא  ַאֲחֵרי  ַרק  ֶאָּלא  ַהְּטֵמִאים 

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ְמַבֵּטל ֶאת ָה'ֲאִני’ ֶׁשְּלָך ַרק ָאז ַאָּתה ִנְטָהר.



ְנִׂשיא ַהְּקִהָּלה ַהַּקְּפָדי, ְוסֹופֹו 

ַּכָּמה ָהָאָדם ַמְפִסיד ִּבְגַלל ַהַּגֲאָוה ֶׁשּלֹו, ָׁשַמְעִּתי ַהּיֹום ִסּפּור ַמְבִהיל ַעל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש 
ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְׂשָרֵאל ַקְנֶיְבְסִקי 'ַהְּסַטייֶּפֶלר’, ֶׁשָהיּו רֹוִאים ֶאְצלֹו ּתֹוָפָעה ְקבּוָעה ֶׁשל רּוַח 
ַהֹּקֶדׁש. ָהיּו ַמִּגיִעים ֵאָליו ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתַחְּפׂשּו ַלֲחֵרִדים ַרק ִּבְׁשִביל ְלַקֵּבל ְּבָרָכה, ְוהּוא 
ָהָיה צֹוֵעק ֲעֵליֶהם ְּבִאיִדיׁש: “ַארֹויס ְמַחְּלֵלי ַׁשאֶּבעס" - ַהחּוָצה ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת. יֹום ֶאָחד 
ִהִּגיַע ֵאָליו ְיהּוִדי ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכֹוֵלל ָּגדֹול ָּבָאֶרץ ֶׁשָּקְראּו לֹו ַרִּבי ַיֲעֹקב, הּוא ָּבא ְלַקֵּבל 
ְּבָרָכה ִלְפֵני ֶׁשהּוא ָטס ְלחּוץ ָלָאֶרץ ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ַלּכֹוֵלל ֶׁשּלֹו. הּוא ָאַמר ַלְּסַטייֶּפֶלר ֶאת 
ְוָהֹראׁש ּכֹוֵלל  ‘ַהְּסַטייֶּפֶלר’ אֹוֵמר לֹו: “ֹלא קֹוְרִאים ְלָך ְׁשֹלֹמה?"  ְּבָרָכה.  ְׁשמֹו ּוִבֵּקׁש 
ִמְתַּפֵּלא ְואֹוֵמר: “קֹוְרִאים ִלי ַיֲעֹקב", ְוָהַרב ִמְתַעֵּקׁש ְואֹוֵמר לֹו: “ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשּקֹוְרִאים 
ְלָך ְׁשֹלֹמה!", ָהֹראׁש ּכֹוֵלל ׁשּוב חֹוֵזר ְואֹוֵמר ָלַרב: “ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי ַיֲעֹקב, ֵאין ָלנּו ֲאִפּלּו 
ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶאת ַהֵּׁשם ַהֶּזה". ָהַרב ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלִהָּזֵכר ִאם ֵיׁש לֹו ֶקֶׁשר ִעם ְיהּוִדי ְּבֵׁשם 
ְׁשֹלֹמה ֶׁשִּנְפַטר? ְוָאז הּוא ִנְזַּכר ְוִסֵּפר ָלַרב: “ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ָהַלְכִּתי ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף 
ִהִּגיַע  ַהְּקִהָּלה  ְנִׂשיא  ּוְבִדּיּוק   ְקִהָּלה,  ְּבֵאיזֹו  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנְסִּתי  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 
ּוָפַתח ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. הּוא הֹוֵלְך ַמֲעַדּנֹות ֻּכּלֹו אֹוֵמר ָּכבֹוד, ַוֲאִני ִהַּגְעִּתי ִמירּוָׁשַלִים 
ְּבִלי ִּגּנּוִנים, ִהַּגְעִּתי ֵאָליו ְוָנַתִּתי לֹו ְטִפיָחה ַעל ַהֶּׁשֶכם ְוָאַמְרִּתי לֹו: “ַמה ְּׁשלֹוְמָך ַרִּבי 
ְיהּוִדי? ָּבאִתי ִמירּוָׁשַלִים ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף", הּוא ָּכל ָּכְך ִהְתַעְצֵּבן ֵאיְך ָּפִניִתי ֵאָליו ְּבצּוָרה 
ְוָלֵכן  ְׁשִליִׁשי,  ְּבגּוף  ֵאָליו  ּוְמַדְּבִרים  ֵמֹראׁש,  ְּפִגיָׁשה  ִאּתֹו  ֶׁשּקֹוְבִעים  ָרִגיל  הּוא  ָּכזֹו, 
הּוא ָאַמר ִלי: “ֲאִני ַמְבִטיַח ְלָך ֶׁשֹּלא ֶּתֱאסֹף ֹּפה ֲאִפּלּו ֹלא ּדֹוָלר ֶאָחד". ֹלא ִהְתַיַחְסִּתי 
ְלַמה ֶּׁשהּוא ָאַמר, ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף, ַוֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָּכל ִמי 
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ֶׁשֲאִני ִמְתָקֵרב ֵאָליו, הּוא ְמַסֵּמן לֹו ֶׁשֹּלא ִיְתרֹם. ַאף ֶאָחד ֹלא רֹוֶצה ְלִהְסַּתֵּבְך ִעם ְנִׂשיא 
ַהְּקִהָּלה ֶׁשָהָיה ִמְליֹוֵנר ְוָהיּו לֹו ְקָׁשִרים ִעם ַהֶּמְמָׁשָלה, ְוָלֵכן ֻּכָּלם ִנְׁשְמעּו לֹו. 

ֶׁשְּנִׂשיא  ִהְתָּבֵרר  ָּתַרם.  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ָׁשם  ְוַגם  ַאֵחר,  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָהַלְכִּתי  ַלָּמֳחָרת 
ֶהְחַלְטִּתי  ִלי.  ִיְתרֹם  ֶאָחד ֹלא  ֶׁשַאף  ָּבֵאזֹור  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ָּכל  ִעם  ִּדֵּבר  ַהֶּזה  ַהְּקִהָּלה 
ְלַקֵּבל ֶאת ִּדין ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה, ְוָלטּוס ֲחָזָרה ָלָאֶרץ. ִהַּגְעִּתי ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ְוִחִּכיִתי 
לֹו  ְּכֶׁשִּסַּפְרִּתי  עֹוֶׂשה,  ֲאִני  ָמה  ֶׁשִהְתַעְנֵין  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ְלָיִדי  ִהְתַיֵּׁשב  ֵּביְנַתִים  ַלָּמטֹוס. 
ֶאת ַהְּפִעילּות ֶׁשל ַהּכֹוֵלל הּוא ִהְתַּפֵעל ְמֹאד, ְוָרַׁשם ֵצ’ק ִעם ְסכּום ָּגדֹול ְמֹאד ַלּכֹוֵלל. 

ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוַעת ַהֵּׁשם ַהּזֹו ֶׁשִהִּגיָעה ֵאַלי, ֶהֱחַלְפנּו ְּפָרִטים ְוָעִליִתי ַלָּמטֹוס.

ְּכֶׁשָּנַחְתנּו ָּבָאֶרץ ְוִהַּגְעִּתי ַלַּבִית, ְמַצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְוַעל ַהָּקו ִנְמָצא אֹותֹו ָעִׁשיר ֶׁשָּתַרם 
ִלי, ְּכֶׁשהּוא ִמְתַנֵּצל ְואֹוֵמר ֶׁשהּוא ִּגיסֹו ֶׁשל אֹותֹו ְנִׂשיא ְקִהָּלה, ּוְכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶׁשהּוא 
ָּתַרם ִלי הּוא ִהְכִריַח אֹותֹו ְלַבֵּטל ֶאת ַהֵּצ’ק. “ֵאין ִלי ְּבֵרָרה, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלִהְסַּתֵּבְך 
ִאּתֹו ְוָלֵכן ִּבַּטְלִּתי ֶאת ַהֵּצ’ק". ׁשּוב ִקַּבְלִּתי ֶאת ִּדין ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה, ְוָחַזְרִּתי ְלִׁשְגַרת 
ַהַחִּיים. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָיִמים ׁשּוב ִמְתַקֵּׁשר ַהּתֹוֵרם ּומֹוִדיַע ִלי ֶׁשְּנִׂשיא ַהְּקִהָּלה ֶׁשָרַדף אֹוִתי 

ִנְפַטר...

ַהֵּׁשת ֶׁשל ְנִׂשיא ַהְּקִהָּלה הּוא ְׁשֹלֹמה, ְוֶזה ַה’ְּׁשֹלֹמה’ ַהָּיִחיד ֶׁשֲאִני ַמִּכיר..."

ַהְּסַטייֶּפֶלר ִהְתַרֵּגׁש ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה ֹלא ֵמִבין ַמה ָּקָרה, ָּבֶרַגע ֶׁשַהָּנִׂשיא ַהֶּזה ִהְכִריַח 
ִנְגַזר ָעָליו ָלמּות, ּוִמֵּכיָון  ֶאת ִּגיסֹו ֶׁשְּיַבֵּטל ֶאת ַהֵּצ’ק ֶׁשל ַהְּתרּוָמה ֶׁשהּוא ָּתַרם ְלָך, 
ֶׁשַאָּתה ָׁשַמְעָּת ֶחְרָּפְתָך ְוָׁשַתְקָּת )עיין שבת דף פח ע"ב( ִקַּבְלָּת ֶאת ְׁשָאר ַהָּׁשִנים ֶׁשהּוא ָהָיה 
ָצִריְך ִלְחיֹות. ּוִמֵּכיָון ֶׁשַּסְך ַהָּׁשִנים ֶׁשִּנְקַצב ְלָך ֵמֹראׁש ְּכָבר ִנְגַמר ְוַאָּתה ַחי ַעל ֶחְׁשּבֹון 
ַהָּׁשִנים ֶׁשל אֹותֹו 'ְׁשֹלֹמה’ ְנִׂשיא ַהְּקִהָּלה ֶׁשִּנְפַטר, ָלֵכן ָרִאיִתי ֶׁשּקֹוְרִאים ְלָך ְׁשֹלֹמה".  



ַהַחִּיית ְּבַמָּתָנה

ּוֶבֱאֶמת זֹו ְּגָמָרא )חגיגה דף ד ע"ב( ְמֹפֶרֶׁשת, ֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא ֶׁשַּמְלַאְך ַהָּמֶות ָׁשַלח 
ֶאת ַאַחד ָהעֹוְזִרים ֶׁשּלֹו ְלָהִביא ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל  'ִמְרָים ַהַּסָּפִרית’, אֹותֹו ַמִּזיק ָטָעה 
ֵהֵבאָת  ֲאָבל  ֶׁשְּלָך!  ַּבְּׁשִליחּות  “ָטִעיָת  לֹו:  ָאַמר  ְוַהָּׂשָטן  ַהַּגֶּנֶנת’,  ‘ִמְרָים  ֶאת  ְוֵהִביא 
ֵהֵבאָת, ַּתְׁשִאיר אֹוָתּה ֹּפה". ָהָאמֹוָרא ַרב ֵּביַבי ַּבר ַאַּבֵּיי ֶׁשָהָיה ָחֵבר ֶׁשל ַהָּׂשָטן, ָׁשַאל 
אֹותֹו: “ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָהַרְגָּת ִמיֶׁשִהי ֶׁשֹּלא ַמִּגיַע ָלּה ָלמּות?" ָעָנה לֹו ַהָּׂשָטן: “ִמֵּכיָון 
ִנְׁשָמָתּה  ְלָהִביא ֶאת  ָהָיה ֶאְפָׁשר  ָלֵכן  ַסָּכָנה,  ְּדָבִרים ֶׁשל  ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִהיא ָעְׂשָתה 
ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  ַהָּׁשִנים  ָּכל  ִעם  “ָמה  ֵּביַבי:  ַרב  ָׁשַאל אֹותֹו  ְוׁשּוב  ְזַמָּנּה".  קֶֹדם 
ַעל  ֶׁשַּמֲעִביר  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  נֹוְתִנים  ָהֵאֶּלה  ַהָּׁשִנים  “ֶאת  ַהָּׂשָטן:  לֹו  ָעָנה  ִלְחיֹות?" 
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ִמּדֹוָתיו". ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר לֹו ‘ַהְּסַטייֶּפֶלר’: “ַאָּתה ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, 
ֹלא ָּפַגְעָּת ּבֹו, ֹלא ָצַעְקָּת ָעָליו, הֹוִסיפּו ְלָך ֶאת ְׁשנֹות ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו". 

ַמֵהר  יֹוֵתר  ַמִּגיַע  ַאָּתה  ֶׁשְּלָך  ַהַּגֲאָוה  ִעם  ְוִלְזֹּכר,  ָלַדַעת  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ַהְּנֻקָּדה  זֹו 
ַלֶּקֶבר, ּוְכֹכל ֶׁשַאָּתה ֹלא ַּתְחִׁשיב ֶאת ָה'ֲאִני’ ֶׁשְּלָך ָּכָכה ַּתְרִויַח יֹוֵתר. 



ִּבּטּול ָה’ֲאִני’

ָׁשַמִים  ִּדין  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשָאַמְרנּו,  ָהִראׁשֹון  ָהַרֲעיֹון  ַּכּמּוָבן  ָּכלּול  ָה’ֲאִני’  ִּבּטּול  ְּבתֹוְך 
ֵמִבין ֶׁשָּכל ַמה  ֶאָּלא ַרק ְרצֹון ַהֵּׁשם, ַאָּתה  ִאיִׁשִּיים  ֵאין ְלָך ְרצֹונֹות  ִּכי ִאם  ְּבַאֲהָבה. 
ֶּׁשַהֵּׁשם עֹוֶׂשה ַהֹּכל ְלטֹוָבה )עיין ברכות דף ס ע"ב ובמסילת ישרים פרק יט דיבור המתחיל אמנם(, 

ְוַאָּתה ַּגם ֹלא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות. 

ֵיׁש ֵסֶפר ֶׁשִּנְקָרא “ַוֲאִני ְּבגֹוַלת ִסיִּביר" ֵסֶפר ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ַאְרֵיה ָאִביִבי, הּוא רּוִסי, 
ְו'ָאִביִבי’ ֶזה ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֲא’ִני ֶּב’ן י’ֹוֵסף ַּב’ְתָיה י’ּוזּוק. ְוהּוא ְמַסֵּפר )עמוד 12( ֶׁשָהַאְדמֹו"ר 
ִמַּקְרִלין ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ֶּפְרלֹוב ַזַצ"ל ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה ָּתְפסּו אֹותֹו ָהרּוִסים ַהּסֹוְבֶיִטים 
ְּכֵדי ְלהֹוִציא אֹותֹו  ִהְתַּגְּיָסה ִלְפּדֹות אֹותֹו  ַקְרִלין  ְלִסיִּביר. ָּכל ֲחִסידּות  ְוָׁשְלחּו אֹותֹו 
ִמִּסיִּביר, זֹו ָהְיָתה ַסָּכָנה נֹוָרָאה, ִּכי ִאם ַאָּתה ָּבא ְלַׁשְחֵרר ּפֹוֵׁשַע ַאָּתה ַּגם ּפֹוֵׁשַע, ֲאָבל 
ְּבֶדֶרְך ֹלא ֶּדֶרְך ִהְצִליחּו ְלַׁשְחֵרר אֹותֹו, ֶהְחִזירּו אֹותֹו ֲחָזָרה ָלֲעָיָרה. ּוְכֶׁשַהָּנאִצים ָּכְבׁשּו 
ֶאת ָהֵאזֹור ַהֶּזה, ֵהם ָּתְפסּו ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ְוָהְרגּו אֹותֹו. ַהֲחִסיִדים ֹלא ָיְדעּו ֶׁשִּסיִּביר ֶזה 
ָּגִליְנְסִקי ַזַצ"ל, ֶׁשְּכֶׁשָּׁשְלחּו אֹותֹו ְלִסיִּביר  ַיֲעֹקב  ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשּלֹו. ּוְכמֹו ֶׁשִּסֵּפר ָהַרב 
ַהָּנאִצים  ַּבֲעָיָרתֹו  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ִהְתָּבֵרר  ַּבּסֹוף  ִמְסֵּכן,  ֵאיֶזה  ָעָליו,  ִרֲחמּו  ֻּכָּלם 

ָּתְפסּו אֹוָתם ְוָהְרגּו אֹוָתם, ְוַרק הּוא ִנַּצל ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ְּבִסיִּביר. 



ִהְׁשַּתְּדלּות ַהֻּמֶּתֶרת

הּוא  ַהֻּמֶּתֶרת.  ֵמַהִהְׁשַּתְּדלּות  יֹוֵתר  ִלְטֹרַח  ְמַחֵּפׂש  ֹלא  הּוא  ֶזה,  ֶאת  ֵמִבין  ּוְנֶׁשָאָדת 
יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, ְוהּוא ָצִריְך ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ַהִהְׁשַּתְּדלּות ַהְּקַטָּנה ְוֶזהּו. 

 ַּפַעת ָׁשֲאלּו ַּכָּמה ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה ֶאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיה ַקֶרִליץ ַזַצ"ל ַה’ֲחזֹון 
ִאיׁש’, ַהִאם ְלַקֵּבל ִּפּצּוִיים ִמֶּגְרַמְנָיה ַאֲחֵרי ַהּׁשֹוָאה? ָעָנה ָלֶהם ַה'ֲחזֹון ִאיׁש’: “ֲהֹלא ָּכל 
ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוַעד ֹראׁש ַהָּׁשָנה )ביצה דף טז ע"א(, ֶאָּלא 
ָמה? ָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות ְוִאם הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ִהְׁשַּתְּדלּות הּוא ֵיָעֵנׁש! “ְּבֵזַעת 
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ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם" )בראשית ג, יט( ֶזה ִצּוּוי! זֹו ִמְצָוה. ַאְך ִהְׁשַּתְּדלּות ָּכזֹו,  ָלַקַחת ֶּכֶסף 
ֵמַהֶּגְרָמִנים, ֶזה ֹלא ִּבְכַלל ַהִהְׁשַּתְּדלּות!". 



ֲעֹוי ִחּלּול ַהֵּׁשת

ְלִפי ֶזה ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר, ֶׁשֶּזה ָהָיה ָּכלּול ְּבִצּוּוי ַהֵּׁשם ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשְּיַדֵּבר ֶאל ַהֶּסַלע, 
ְלהֹורֹות ֶׁשֹּלא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאָּלא ַרק ִהְׁשַּתְּדלּות ְקַטָּנה ּומּוֶעֶטת. ּוְכֶׁשִהָּכה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַּבֶּסַלע ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני", ִמֵּכיָון ֶׁשָעִׂשיָת 
ִהְׁשַּתְּדלּות יֹוֵתר ֵמַהֹּצֶרְך ָעַבְרָּת ַעל ִאּסּור )עיין חזון איש אמונה ובטחון פרק ב אות ו(, ִחַּלְלָּת 

ֶאת ַהֵּׁשם ְוַעל ֶזה ֵאין ִּכְמַעט ַּכָּפָרה )עיין יומא דף פו ע"א(.

 ַּכָּמה ַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים, ָאָדם ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ּוְבֹפַעל ְּבָכל ֶרַגע 
הּוא ְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם, הּוא ֹלא ַמְפִסיק ‘ַלֲעֹזר’ ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, הּוא עֹוֵבד ְועֹוֵבד 
ִמֵּצאת ַהַחָּמה ַעד ֵצאת ַהְּנָׁשָמה, ְוחֹוֵׁשב ֶׁשַרק ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַיְצִליַח ַלֲעֹמד ַּבַּתְׁשלּוִמים 
ַהָחְדִׁשִּיים ֶׁשּלֹו. ְוהּוא ֹלא ֵמִבין ֶׁשהּוא ְּבַמֲעָׂשיו ְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים, ִעם ַהִּכָּפה ַהְּגדֹוָלה, 
ִעם ַהִּציִצית, ִעם ַהְּתִפִּלין, ַאָּתה ַחי ּוְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים. ֵאין ְּבָעָיה, ַּתֲעֶׂשה ִהְׁשַּתְּדלּות 

ֲאָבל ַאל ִּתְׁשַּתֵּגַע. 

ְמֹאד  ְמַחֵּזק  ֶׁשָהָיה  ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק’  ‘ַהַּסָּבא  יֹוְזל הֹוְרִביץ  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַּפַעם  ֶזה  ַעל  ָאַמר 
ְּבִעְנְיֵני ִּבָּטחֹון, ֶׁשָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה יֹוֵתר ִמַּדי ִהְׁשַּתְּדלּות ּדֹוֶמה ְלָאָדם ֶׁשָהַלְך ְלַלְיָלה ְּבָמלֹון 
'ַהֹּכל ָּכלּול’, ְוהּוא ַמִּגיַע ַלָּמלֹון ְוִנְכָנס ַלִּמְטָּבח, ּוַמְתִחיל ְלָהִכין לֹו ֹאֶכל, ְלַטֵּגן ֲחִבּתֹות.  
ֶצֶות ַהָּמלֹון אֹוְמִרים לֹו: “ֵּתֵלְך ֵּתֵׁשב, ֲאַנְחנּו ָנִכין ְלָך ְוַאָּתה ְּתַקֵּבל ַהֹּכל ַעד ַלֻּׁשְלָחן 
ְּכמֹו ֶמֶלְך". ְוהּוא ְּבֶׁשּלֹו, ֹלא ַמֲאִמין, ֲאִני רֹוֶצה ִלְטֹרַח ְּבַעְצִמי. ָמה ַאָּתה ְמֻׁשָּגע? ַעל ָמה 
ִׁשַּלְמָּת? אֹוֵמר ‘ַהַּסָּבא ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק’: “ַאל ִּתְהֶיה ְמֻׁשָּגע, ִנְקַצב ְלָך ְּכָבר ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ְקַטָּנה  ִהְׁשַּתְּדלּות  ַּתֲעֶׂשה  ֵאֶליָך,  ַעד  ַיִּגיַע  ַהֹּכל  ָרץ?,  ַאָּתה  ְלָאן  ַהָּׁשָנה,  ַּתְרִויַח  ַּכָּמה 

ַהִּנְצֶרֶכת, ַּתְזִמין ַלְיָלה ְּבֵבית ָמלֹון, ֲאָבל ַאל ִּתְׁשַּתֵּגַע". 

ִמָּמקֹום  ָרץ  ָהָיה  ַהְּזַמן  ְוָכל  ְּבַפְרָנָסתֹו  ְמֹאד  ֶׁשָּטרּוד  ֶאָחד  ָאָדם  ֶׁשָהָיה  ּוְמַסְּפִרית 
ְוהּוא  ָרץ?",  ַאָּתה  “ְלָאן  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ָעַצר אֹותֹו  ֶאָחד  יֹום  ְלָמקֹום. 
ָעָנה לֹו ִּבְמִהירּות: “ֲאִני ָרץ ְלַפְרָנָסִתי". ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרִּבי ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב: “ִמי ָאַמר ְלָך 
ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֶׁשְּלָך ִנְמֵצאת ַּבַּצד ֶׁשַאָּתה ָרץ ֵאֶליָה, אּוַלי ִהיא ִנְמֵצאת ַּבַּצד ַהֵּׁשִני?" )חזון 
אליהו דרבקין עמוד קיג(. ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַהִּמְׂשָרד ֶׁשְּלָך ָׁשם ָאז ָׁשם ֲאִני ַאְצִליַח, ִמי ָאַמר? 

ִמי ֶהְחִליט? אּוַלי ִמָּמקֹום ַאֵחר ָּתבֹא ַהַּפְרָנָסה?.





ָּפָרַׁשת ֻחַּקת 

345

"ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאֹלִקית"

ּוְנמֹו ֶׁשָאַמְרנּו ַהֹּכל ַמְתִחיל ִמָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ַהָּפָרה ָהֲאֻדָּמה ָׁשָוה ִמְליֹוִנים, ֲאָבל ָמַתי 
ִהיא ְמַטֶהֶרת? ְּכֶׁשַאָּתה ְמַסֵּלק ֶאת ַהִּמְליֹוִנים, ְּכֶׁשַאָּתה ְמַסֵּלק ֶאת ָּכל ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלּה. 
ָּדָבר.  ִמָּכל  ֶׁשְּלָך  ַהַּגֲאָוה  ְּכֶׁשְּתַסֵּלק ֶאת  ָּתֹבא  ֶׁשְּלָך  ַהָּטֳהָרה  ָהָאָדם,  ֵאֶצל  ַּגם  ֶזה  ָּכָכה 
ִּתְדַּבק יֹוֵתר ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ָאז ֶּבֱאֶמת ַּתְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּטֹוב 
טֹוב"  ִלי  ֱאֹלִקים  ִקְרַבת  “ַוֲאִני  ַהֵּׁשם,  ְּבִקְרַבת  ַרק  ִיְהֶיה  ֶׁשְּלָך  ָה'ֲאִני'  ְוָכל  ֶׁשַּבַחִּיים, 
)תהילים עג, כח(. ּוְכֵדי ְלִהַּדֵּבק ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצִריְך ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ֶׁשַהּתֹוָרה ְוַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא זֹו ְמִציאּות ַאַחת )עיין בזוהר פרשת אחרי מות דף עג ע"א(, ּוְכֹכל ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר 
ַיֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת ּוְבִבָּטחֹון ְּבַהֵּׁשם, ָּכָכה הּוא ִיְזֶּכה יֹוֵתר ְלֶׁשַפע ָּגדֹול ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

ָהָיה  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֶׁשַהִּדּבּור  )עיין אור החיים במדבר פרק כ פסוק ח(  ַּבְמָפְרִׁשים  ּומּוָבא 
ָצִריְך ְלַדֵּבר ַלֶּסַלע ָהָיה ַרק ִלְׁשנֹות ֶּפֶרק ֶאָחד, ְלַהִּגיד ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ּתֹוָרה, ַהֶּסַלע ָהָיה 
ׁשֹוֵמַע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוהּוא ָהָיה ִמְתַלֵהב ּומֹוִציא ַמִים!. ָאז ִאם ֶסַלע ָיכֹול 
ְלהֹוִציא ַמִים, ִּתְבַטח ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא ַּגם ָיכֹול ְלַיֵּצר ְלָך ּדֹוָלִרים ֵמָהַאְרָנק, 
ַהַּפְרָנָסה.  ֶאת  ֵאֶליָך  ִיְׁשַלח  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ִּתְלַמד,  ֵׁשב  ֶאָחד,  ֶּפֶרק  ִּתְׁשֶנה  ַרק 
ֶאְׁשַמע  ֶּׁש’ֲאִני’  ִמַּמה  יֹוֵתר  ַאְרִויַח  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֶאֱעֹבד  'ֲאִני’  'ִאם  ָאָדם חֹוֵׁשב  ִלְפָעִמים 
ִׁשעּור ּתֹוָרה’. ּוִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַהִּסּפּור ֶׁשהּוא ַהְמַפְרֵנס ְוהּוא ַהּדֹוֵאג 
ְוהּוא ַהְמַכְלֵּכל, ָלֵכן הּוא עֹוֶׂשה ִׁשּקּוִלים ָּכֵאֶּלה. ְוָהֱאֶמת ֶׁשָאָדם ֶׁשַּמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל 
ָיָדיו, הּוא ּדֹוֶמה ְלֹקַרח ֶׁשָּלַמְדנּו ָעָליו  ָּדָבר, ְוחֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַהְמַפְרֵנס ּובֹוֵטַח ְּבַמֲעֵׂשה 
ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת, ִּכי ֹקַרח ַהַּגֲאָוה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה, ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר )ספר תורת השם ריש 
פרשת קרח, ובספר אזנים לתורה פרשת קרח על הפסוק "ומדוע תתנשאו"(, "ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות" 

)משלי יח, כג(. ְוהּוא ַּגם ָרָאה ֶׁשְּׁשמּוֵאל יֹוֵצא ִמֶּצֱאָצָאיו )עיין מדרש רבה  פרשת קרח פרשה 

ְוָלֵכן ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת  יח סימן ח( ָאז ִּבְכָלל ָהְיָתה “ַּגֲאָותֹו ְׁשָחִקים" )עין דברים לג, כו(,  

ֻחַּקת ִמָּיד ַאֲחֵרי ֹקַרח, לֹוַמר ְלָך: ַאל ִּתְהֶיה ֹקַרח, ִּתְהֶיה ָּפָרה ֲאֻדָּמה. ַהָּפָרה ִּבְּטלּו ֶאת 
ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלּה, ָׂשְרפּו אֹוָתּה, ְוָלֵכן ִהיא ֲהִכי ְמַטֶהֶרת. ֹקַרח ֹלא ִּבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְוִהְרָּבה 
ְלִהְתָּגאֹות: “ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים" )במדבר טז, ג( ֶמה ָהָיה סֹופֹו? ִנְבַלע ָּבֲאָדָמה 

)שם פסוקים לב, לג(. ִּתְבַחר ֵאיְך ַאָּתה רֹוֶצה ִלְחיֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָטהֹור אֹו ְּכמֹו ֹקַרח. 

ַהֵּׁשת ְיַזֵּכנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהַּטֵהר ּוְלִהְתַעּלֹות ָאֵמן. 
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ָּפָרַׁשת ָּבָלק
ָהֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה 

ָּבָלק ּוִבְלָעת ַמֲאִמיִנית ֵּבאֹלִקית

“ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד 
ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר כב, ב - ג(, ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ַהִאם ָּבָלק 
ָהָיה ַמֲאִמין ֵּבאֹלִקים אֹו ֹלא? ֲהִכי ַקל לֹוַמר ֶׁשֹּלא, הּוא ָהָיה ּגֹוי, ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשהּוא 
ֶהֱאִמין ַּבֹּכַח ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָלֵכן ָׁשַלח ִלְקֹרא ְלִבְלָעם ֶׁשְּיַקֵּלל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
)שם פסוקים ה - ו(. ִּבְלָעם  ֹלא ָהָיה ִּבְריֹון, הּוא ָהָיה ִחֵּגר ְּבַרְגלֹו )סוטה דף י ע"א( ְוֻסָּמא 

ְּבֵעינֹו )במדבר כד, ג ועיין בסנהדרין דף קה ע"א(. ּוְבָכל ֹאֶפן הּוא קֹוֵרא לֹו ְוׁשֹוֵמַע ַּבֲעָצתֹו.

אֹותֹו ַהָּדָבר ִּבְלָעם, ַּכָּמה ֶׁשָהָיה ָטֵמא ּוֻמְׁשָחת ְוָרָׁשע, ֶהֱאִמין ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוָלֵכן 
ָּכל ַהְּזַמן ִנָּסה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעם ַהִּמְזְּבחֹות ֶׁשָּבָנה )עיין במדבר פרק כג(. 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשָּבָלק ֹלא ָעָׂשה ֶאת ֶזה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ִּבְזכּות ֶזה ָיְצָאה ִמֶּמּנּו רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה )נזיר 

דף כג ע"ב וסנהדרין דף קה ע"ב(. 

ּוֶבֱאֶמת ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהְּפסּוִקים ְּבִלי ְלַהִּכיר ִמיהּו ִּבְלָעם, ַיְחֹׁשב ֶׁשִּבְלָעם הּוא 'ַצִּדיק 
ִלי  ִיֶּתן  ַעְבֵדי ָבָלק ִאם  ַוֹּיאֶמר ֶאל  ִּבְלָעם  ִנְקָרא ֶאת ַהְּפסּוִקים: “ַוַּיַען  ִנְסָּתר’, ָלָּמה? 
ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה’ ֱאֹלָקי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה" 
)במדבר כב, יח(, ָמה ִּבְלָעם אֹוֵמר ָּכאן ְלָבָלק? ַּגם ִאם ִּתֵּתן ִלי ִמְליֹון ּדֹוָלר ֲאִני ֹלא עֹוֶׂשה 

ֲאִפּלּו ָּדָבר ָקָטן ֶנֶגד ְרצֹון ה’. ְלַצֲעֵרנּו ַהּיֹום רֹוִאים ֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְפִלים ְּבִנְסיֹון ַהָּממֹון, 
ּוְכֵדי ֶׁשִּיְתְרמּו ָלֶהם אֹו ַלּמֹוָסדֹות ֶׁשָּלֶהם, ֵהם הֹוְלִכים ְלֵארּוִעים ְמֹעָרִבים, ַמֲחִניִפים 
ִלְרָׁשִעים, ֹלא ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח" )ויקרא יט, יז(, ַמֲעִליִמים ַעִין ִמְּמַחְּלֵלי 
ַׁשָּבת ְועֹוד. ְוָכאן ָּבא ִּבְלָעם ְואֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ָחָזק ְמֹאד, ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָיִביא לֹו ָּבָלק ֶאת 
"ְמֹלא ֵביתֹו", ֹלא ַּבִית ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ֲחָדִרים ָקָטן ְוָצפּוף, ֶאָּלא "ְמֹלא ֵביתֹו" ֶׁשל ָּבָלק - 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ֹלא מּוָכן ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה’. זֹו ִנְרֵאית ַהְנָהָגה ֻמְפָלָאה ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים, 

ְוִאם ֵּכן ָלָמה ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא )סנהדרין דף צ ע"א(? 

עֹוד יֹוֵתר ִמֶּזה, ַּגם ָּבָלק ְוַגם ִּבְלָעם ְמַנִּסים ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַקֵּלל ֶאת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִמְׁשַּתְכֵנַע )עיין מיכה ו, ה ובברכות דף ז ע"א ובסנהדרין 
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דף קה ע"ב(, ֲהֵרי ָלנּו ׁשּוב ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַמֲאִמיִנים ַּבה’, ְויֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ּבֹו, ּוָמה ַהֶהְבֵּדל 

ֵּביֵנינּו ְלֵביָנם? 



ֵיׁש ֱאמּוָנה ְוֵיׁש ֱאמּוָנה

ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ּוְלָהִבין ֶׁשֹּלא ָּכל ָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין 
הּוא ּבֹוֵטַח )עיין בספר אמונה וביטחון לחזון איש פרק ב אות ב(, ְוֹלא ָּכל ָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין, הּוא 
ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. ֵיׁש ָאָדם ֶׁשהּוא ַמֲאִמין ֲאָבל ֹלא ּבֹוֵטַח, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ֶאת 
ֵאין לֹו ֱאמּוָנה  ְוֵיׁש ָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין, ֲאָבל  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲאָבל הּוא ֹלא ָּבטּוַח ּבֹו. 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. 

ְּפָרִטית,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֶהֱאִמינּו  ֹלא  ֲאָבל  ֶהֱאִמינּו  ְׁשֵניֶהם  ּוִבְלָעם  ָּבָלק  ֵלב,  ָנִׂשים  ִאת 
ּוְנָבֵאר: ָּבָלק ְמַפֵחד ְמֹאד ִּכי הּוא ָרָאה "ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי" )במדבר כב, 
ְוַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַמה ֶּׁשהּוא  ב(. הּוא ְמַפֵחד ְּבָרָמה ָּכזֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ָלבֹוא 
ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם"  ִנְצַטּוּו - “ֶאל ָּתַצר ֶאת מֹוָאב  ִיְׂשָרֵאל  ֶזה ֶׁשַעל מֹוָאב ַעם  ֹלא יֹוֵדַע 
)דברים ב, ט(, ָאסּור ְלִהָּלֵחם ִעם מֹוָאב. ְוִאּלּו ָהָיה ָּבָלק ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, הּוא 

ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשְרצֹון ַהֵּׁשם הּוא ֶזה ֶׁשִּיְקַּבע, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְמַנֶּסה ְלַהְכִּתיב ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַמה ַּלֲעׂשֹות ּוְלַהְכִריַח ִּכְבָיכֹול ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַכּלֹות ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִעם 
ָּכל ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשהּוא ָעָׂשה. אֹותֹו ַהָּדָבר ִּבְלָעם, ִּבְלָעם ֹלא ֶהֱאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, 
ּוְכֶׁשהּוא יֹוֵצא ִעם ָׂשֵרי ָּבָלק - “ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ה’ ַּבֶּדֶרְך ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו 
ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶּדֶרְך" )במדבר כב, כג(, 
ָנְטָתה ִמן ַהֶּדֶרְך, ֵיׁש ַעְכָׁשו ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש  ָהְיָתה  ָהָאתֹון,  ַמה ָּקָרה? ָהֶרֶכב ֶׁשּלֹו, ֶׁשּזֹו 
ָּבֶרֶכב ֶׁשֵאיְך ֶׁשַהֶּנָהג יֹוֵצא ֵמַהָּנִתיב ַלּׁשּוַלִים ֵיׁש ַמְכִׁשיר ֶׁשְּמַצְפֵצף לֹו ְוהּוא ִמָּיד חֹוֵזר 
ַלַּמְסלּול ַהָּנכֹון, ֶזה ַמה ֶּׁשָּקָרה ָלָאתֹון. ָמה ִּבְלָעם עֹוֶׂשה? נֹוֵתן ָלּה ַמָּכה )שם(, ָלָּמה? 
ִּכי הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֵאין ַּבַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית: ‘ִהיא ְסַתם ָאתֹון ִטְּפָׁשה ְוֵאין 
ִלי ְזַמן ִּבְׁשִביָלּה’. ְוׁשּוב ַּפַעם ְׁשִנָּיה "ַוַּיֲעֹמד ַמְלַאְך ה' ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון 
כד(,  פסוק  )שם  ַהִּקיר"  ֶאל  ִּבְלָעם  ֶרֶגל  ֶאת  ַוִּתְלַחץ  ַהִּקיר  ֶאל  ַוִּתָּלֵחץ  ה'  ַמְלַאְך  ֶאת 
ְוׁשּוב ִּבְלָעם ֹלא ֵמִבין ְרָמִזים ֶׁשאּוַלי ֵיׁש ָּכאן ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, הּוא ָיָׁשר ּפֹוֵעל, “ַוֹּיֶסף 
ְלַהֹּכָתּה". ְוָכְך ַּגם ַּבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית: “ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ה’ ֲעבֹור ַוַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר 
ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשֹמאל, ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה' ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם" )שם 
ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל" ַמה ָּקָרה ֹּפה?  פסוק כז(. ָמה עֹוֶׂשה ִּבְלָעם? “ַוִּיַחר ַאף ִּבְלָעם 

ִּבְלָעם ֵמִבין ְּבמֹחֹו 'ַהְּגאֹוִני’: ֵיׁש ִלי ֹּפה ִמְלָחָמה ִעם ָהָאתֹון ָאז ֲאִני אחנך אֹוָתּה, ְוָלֵכן 
הּוא ַמְרִּביץ ּוַמְרִּביץ ּוַמְרִּביץ. 
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ֶזה  ִהִּכיַתִני  ִּכי  ְלָך  ָעִׂשיִתי  ְלִבְלָעם ֶמה  ַוֹּתאֶמר  ָהָאתֹון  ִּפי  “ַוִּיְפַּתח ה’ ֶאת  ּוִפְתאֹות 
ָׁשֹלׁש ְרָגִלים" )שם פסוק כח(, ִּבְלָעם ֵמֹרב ֲעַצִּבים עֹוֶנה ָלּה: “ַמה ֶּזה ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי, ִאם 
ָהְיָתה ִלי ֶחֶרב ָהִייִתי הֹוֵרג אֹוָתְך" )שם פסוק כט(, ְוָאז, “ַוְיַגל ה’ ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת 
ַמְלַאְך ה’ ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ה’ ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנָך 
ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי" )שם פסוקים  לא - לב(. 
ִאּלּו ָהָיה ְלִבְלָעם ָאחּוז ֶאָחד ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ְּכָבר ַּבַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה: ֶזה ֹלא ָהָאתֹון, ֶזה ַמֶּׁשהּו ְׁשֵמיִמי, ְוַגם ְּכֶׁשִּנְמֲחָצה לֹו ָהֶרֶגל הּוא ֹלא ֵהִבין, 

ְוַגם ְּכֶׁשַהְּבֵהָמה רֹוֶבֶצת ְלַגְמֵרי הּוא ֹלא ֵמִבין, ַעד ֶׁשֶהְראּו לֹו ֶאת ַהַּמְלָאְך. 

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם חֹוֵׁשב: ‘הּוא ָעָׂשה ִלי’, ‘ַההּוא ָּדַרס אֹוִתי’, ‘ֶזה ָעָׂשה ִלי ָּכָכה’, 
ְוהּוא ִמְתַעְצֵּבן ֲעֵליֶהם ְוִלְפָעִמים ֵמִגיב ְּבַמּכֹות. ָּבֶזה הּוא ּדֹוֶמה ְלִבְלָעם, הּוא ֹלא יֹוֵדַע 
ֶׁשֶּזה ַמְלַאְך ה’! ַאָּתה אּוַלי ֹלא ֵמִבין ֶאת ֶזה, ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה אֹותֹו ֲאָבל ֶזה ַמְלַאְך ה’, 
ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהְּכִפיָרה  ְוזֹו  ְלעֹוֵרר אֹוְתָך.  ְוִסיָמִנים  ְלָך אֹותֹות  ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש 

ְּפָרִטית ֶׁשָהְיָתה ֵאֶצל ָּבָלק ּוִבְלָעם! 



ֹחֶסר ִּבָּטחֹוי

ֶהֱאִמינּו  ֶׁשֵהם  ַלְמרֹות  ּוִבְלָעם:  ְלָבָלק  ֲחֵסָרה  ֶׁשָהְיָתה  ַהּנֹוֶסֶפת  ַהְּנֻקָּדה  ְּבִדּיּוק  זֹו 
ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהם ֹלא ָּבְטחּו ּבֹו, ּוְנָבֵאר: ַמה ֶּזה ּבֹוֵטַח? אֹוֵמר ַהחֹוַבת ַהְּלָבבֹות 
)שער הביטחון פרק ה ד"ה והשני( ַלּבֹוֵטַח ֵיׁש ַׁשְלַות ַהֶּנֶפׁש. ְוַהֲחזֹון ִאיׁש )בבא בתרא סימן ה 

אות יח( ּכֹוֵתב, ֶׁשָּכל ּבֹוֵטַח ְּכִפי ִמַּדת ִּבְטחֹונֹו ָּכְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר אֹותֹו. ְוִאם 

ָּבָלק ָהָיה ּבֹוֵטַח, ַמה הּוא ְמַפֵחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיבֹוא ְלִהָּלֵחם ִאּתֹו? ִאם ִּבְלָעם ָהָיה 
ּבֹוֵטַח, ַמה הּוא אֹוֵמר: “ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב" )במדבר כב, יח( ּוְמָבֵאר 
ַרִׁש"י ֶׁשִהְתַּכֵּון ִלְרֹמז לֹו ֶׁשֶאת ֶזה הּוא רֹוֶצה ְּכַתְׁשלּום ַעל ֲעבֹוָדתֹו. ָלָמה ָהיּו לֹו ֵעיַנִים 
ְּגדֹולֹות )עיין אבות פרק ה משנה יט(, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹלא ּבֹוֵטַח ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשַּיְמִציא לֹו 
ֶאת ַּפְרָנסֹוָתיו, ָלֵכן הּוא ְמַחֵּפׂש ְּבָכל ֶּדֶרְך ֵאיְך ְלַהֲעִׁשיר ֶאת ָממֹונֹו ּוְנָכָסיו ַעד ְּבִלי ַּדי. 

הּוא  יב(,  כב,  )במדבר  ִאָּתם  ָלֶלֶכת  ֹלא  לֹו  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֲאִפּלּו  ְוָלֵני 
הּוא  ְוָלֵכן  ִלּבֹו.  ַּתֲאַות  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ָהָאתֹון  ִעם  ְוִנְלָחם  ַּבְּׁשָוִקים  ְוָרץ  ְוהֹוֵלְך  ִמְתַעֵּקׁש 
ֹלא ָׂשם ֵלב ְלׁשּום ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך, ְוַגם ְּכֶׁשָהָאתֹון ְמַדֶּבֶרת ִאּתֹו הּוא 
עֹוֶנה ָלּה, ְוֹלא ִמְתַרֵּגׁש ִמֶּזה, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבֶׁשֶטף ַהַּתֲאָוה ְוֹלא ְמַעְנֵין אֹותֹו ְּכלּום, ְוַגם 

ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֵנס הּוא ַמְסִּביר ֶאת ֶזה ְלִפי ֻחֵּקי ַהֶּטַבע. 

ְלַהֲאִמין  ָלֶהם  ָקֶׁשה  ֲאָבל  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשּׁשֹוְמִרים  ֲאָנִׁשים  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְלַצֲעֵרנּו 
ְיָרקֹות.  ּוְׁשָאר  ַרְציֹוָנִלי  לֹוִגי  ַמָּדִעי  ְרפּוִאי  ֶהְסֵּבר  ָלֶהם  ֵיׁש  ֵנס  ְּבָכל  ְּגלּוִיים,  ְּבִנִּסים 
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ֶׁשָחַזר  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְּבַהְרָצָאה  ֶׁשָהִייִתי  ְּבֵעֶרְך  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִלְפֵני  זֹוֵכר  ֲאִני 
ְוָירּו ּבֹו 48 ַּכּדּוִרים, ֻּכּלֹו ָהָיה ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים  ִּבְתׁשּוָבה ַאֲחֵרי ֶׁשָהָיה ְּבִפּגּוַע 
הּוא  ָׁשעֹות.   8 ֵקרּור  ַּבֲחַדר  אֹותֹו  ְוָׂשמּו  ֵמת,  ְּכָבר  הּוא  ְּפָלִטינֹות.  ֻּכּלֹו  ֲחלּוִלים, 
ְּכֶׁשִּסַּפְרִּתי  לֹו.  ָּכְתבּו  ֶׁשְּכָבר  ַהְּפִטיָרה  ְּתעּוַדת  ֶאת  ּוַמְרֶאה  ֶׁשּלֹו  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְמַסֵּפר 
ָאַמְרִּתי  ָלֶזה.  ֶהֱאִמין  ֹלא  הּוא  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ִליהּוִדי  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָּכְך  ַאַחר 
“ֹלא  ְּבֶׁשּלֹו:  ְוהּוא  ּוְמֹתָעד",  ָּכתּוב  ַהֹּכל  ָהְרפּוִאִּיים,  ַהִּמְסָמִכים  ָּכל  ֶאת  “ִּתְרֶאה  לֹו: 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֵמת ְוָחַזר ַלַחִּיים". ְואֹותֹו ָאָדם ַמֲאִמין ַּבֵּׁשם ְולֹוֵמד ּתֹוָרה 
הּוא  ָּברּוְך  ַּבָּקדֹוׁש  ַמֲאִמין  ֶׁשהּוא  ֶאָחד:  ֶחְסרֹון  לֹו  ֵיׁש  ֲאָבל  ַהִּמְצֹות,  ָּכל  ֶאת  ְוׁשֹוֵמר 
ַמֲאִמין.  ֹלא  ְּכָבר  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהֲהָבָנה  ֶּׁשֵּמַעל  ַמה  ֶׁשּלֹו,  ַהֹּמַח  ּוְלִפי  ֶׁשּלֹו,  ַהֲהָבָנה  ַעד 
ַּגם  ִהיא  ְּפָרִטית  ַהַהְׁשָּגָחה  ָּכל  ִּכי  ְּפָרִטית,  ַהְׁשָּגָחה  ֶׁשל  ָּבֱאמּוָנה  ַהֶחְסרֹון  ְּבִדּיּוק  ְוֶזה 
ָּכל  ָוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  ּוְמַכְלֵּכל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֱאנֹוִׁשית  ִּבְלִּתי  ֲהָבָנה 

ָּבֶזה. ַּגם  ַהִּמְׂשָּכל ֶׁשּלֹו הּוא ּכֹוֵפר  ָרַמת  ְלִפי  ַהֹּכל  ָּדן  ּוִמֵּכיָון ֶׁשהּוא  ָּבעֹוָלם,  ְיצּור 



ַאל ִּתְהֶיה סּוס

ַהָּכתּוב אֹוֵמר “ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי ֹלא ִהְתּבֹוָנן" 
)ישעיה א, ג(, ַהֲחמֹור ְוַהּסּוס יֹוְדִעים ֶׁשַּיִּגיַע ְזַמן ָהֹאֶכל ְוַהְּבָעִלים ֶׁשָּלֶהם ִיְדַאג ָלֶהם, ְוִאּלּו 

ְוֵכן ַהֲחמֹור, ֵהם  ַעם ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְכִחים ֶאת ֶזה. סּוס ַּגם ַמִּכיר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֲאִפּלּו אֹוְמִרים ֶּפֶרק ִׁשיָרה ִעם ְּכַלל ַהַחּיֹות ְוַהְּבֵהמֹות ֶׁשַּבְּבִריָאה, ֲאָבל ֵהם ֹלא ַמִּכיִרים 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם ַמָּמׁש ּדֹוֶמה ָלֶהם ְּבַהְנָהגֹוָתיו. 

ַּפַעת ִהִּגיַע ַלָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב ִמִּׁשיּפֹוִלי ַהְמֻכֶּנה ‘ַהַּסָּבא ִמִּׁשיּפֹוִלי’, ְיהּוִדי 
ֶׁשָּבא ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ְלַעְצמֹו ּוְקָלָלה ַלִּמְתָחֶרה ֶׁשּלֹו ֶׁשָּפַתח ָחנּות ְלָידֹו. ָאַמר לֹו ַהַּסָּבא: 
“ָרִאיָת ָמה ַהּסּוס עֹוֶׂשה ְּכֶׁשהּוא ָּבא ִלְׁשּתֹות ַמִים ַּבָּנָהר? ִלְפֵני ֶׁשהּוא ָּבא ִלְׁשּתֹות הּוא 
ּבֹוֵעט ַּבַּמִים, ְוַהַּמִים ֶׁשָהיּו ָּכל ָּכְך ַזִּכים ּוְצלּוִלים ַמְׁשִחיִרים ְוַרק ָאז הּוא ׁשֹוֶתה. ְוַהִּסָּבה 
ָלֶזה, ֶׁשְּכֶׁשַהּסּוס ִמְתּכֹוֵפף ַלָּנָהר ִלְׁשּתֹות הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהִהְׁשַּתְּקפּות ֶׁשּלֹו ַּבָּנָהר, ּוָמה 
הּוא חֹוֵׁשב? ֶׁשעֹוד סּוס ַמִּגיַע ִלְׁשּתֹות ִאּתֹו ְּבַיַחד, ְוהּוא ִמְתַעְצֵּבן: ‘ֵאיֶזה ֻחְצָּפן, הּוא 
ִיְגֹמר ִלי ֶאת ַהַּמִים’, ְוהּוא ִנְלָחם ִעם ַה’ּסּוס’ ּוַמְרִּביץ ַלַּמִים, ּוַמה ּקֹוֶרה? הּוא ַמְעִּכיר 

ֶאת ַהַּמִים ְוָאז הּוא ְּכָבר ֹלא רֹוֶאה ֶאת ַהְּדמּות ֶׁשּלֹו ְוהּוא ׁשֹוֶתה ַמִים ֲעכּוִרים".

ֹּתאַמר ַלּסּוס ַהֶּזה: “ָהלֹו ֲאדֹון סּוס, ָמה ַאָּתה ִמְתַעְצֵּבן, ִּתְרֶאה ֵאיֶזה ֹּגֶדל ֶׁשל ָנָהר, 
ָמה ַאָּתה ֲחמֹור?" הּוא ַיִּגיד ְלָך: “ֹלא, ֲאִני סּוס..." ְוַיְמִׁשיְך ִלְבֹעט ַּבַּמִים. 

ָאַמר לֹו ַהַּסָּבא: “אֹותֹו ַהָּדָבר ְּבִעְנְיֵני ַהַּפְרָנָסה: ֵיׁש ָנָהר ָּגדֹול ֶׁשל ַּפְרָנָסה, ַאָּתה חֹוֵׁשב 
ֶׁשִּמְתָקֵרב  ֶאָחד  עֹוד  רֹוֶאה  ְוַאָּתה  ֶׁשְּלָך,  ַלִּמְׂשָרד  ֶלָחנּות,  ַלַּפְרָנָסה,  ַמִּגיַע  ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה 
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ַלַּפְרָנָסה ֶׁשְּלָך, ִאם ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ִיְגֹמר ְלָך ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְוַאָּתה ִנְלָחם ִאּתֹו, ַאָּתה 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהּסּוס ַהֶּזה, ַאָּתה ַּתְפִסיד ֶאת ַהַּמִים ַהַּזִּכים ֶׁשְּלָך. ִּתְׁשֶּתה, ַּתֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשְּלָך, 

ּוִמָּכאן ָוַהְלָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַלח ְלָך ַּפְרָנָסה".



ֲחמֹור ְמַדֵּבר ִעת ָאתֹוי

ְוָאָדת ֶׁשֹּלא ֵמִבין ֶאת ֶזה, ְּבָמה הּוא ׁשֹוֶנה ִמָּבָלק ּוִבְלָעם?

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ַיֲעֹקב ָּגִליְנְסִקי ַזַצ"ל ֶׁשָּׁשַאל: ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְלָעם ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ְּכֶׁשָהָאתֹון 
ֶׁשּלֹו ְמַדֶּבֶרת ִאּתֹו? ַנְחשֹׁב ֶרַגע, ַאָּתה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור ּוַמְרִּביץ לֹו ֶׁשֵּיֵלְך ַמֵהר, ְוהּוא 
ִמְסּתֹוֵבב ְואֹוֵמר ְלָך: “ַאיי, ַאָּתה ַמְכִאיב ִלי, ַּדי ְּכָבר!", ָאָדם נֹוְרָמִלי ִנְבָהל, ִמְתַעֵּלף, 
ּוִבְלָעם? עֹוד עֹוֶנה ָלּה! ֵאיְך הּוא ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ִמֶּזה? ּוְמָבֵאר ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ֶׁשהּוא ֹלא 

ִהְתַּפֵעל ִמֶּזה ִּכי ַּגם הּוא ֲחמֹור! ֲחמֹור ֹלא ִמְתַּפֵעל ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ָאתֹון! 

ּוָמה ָהֹעֶמק ֶׁשל ֶזה? 

ְּכֶׁשָהָאָדת ִנְמָצא ְּבַדְרָּגה ַּגְׁשִמית ָּכל ָּכְך ְנמּוָכה, ֹלא ְמַׁשֶּנה ַמה ּקֹוֶרה ְוֵאיֶזה ֵנס ִיְקֶרה, 
הּוא ָׁשקּוַע ָּכל ָּכְך ַּבַּתֲאוֹות ֶׁשּלֹו, ַּבָחְמִרּיּות ֶׁשּלֹו, הּוא ָׁשקּוַע ְּבֶזה ֶׁשּכֹוֶאֶבת לֹו ָהֶרֶגל, 
ְּבֶזה ֶׁשָהָאתֹון ֶׁשּלֹו ִּפְתאֹום מֹוֶרֶדת, ְוֹלא ְמַׁשֶּנה לֹו ְּכלּום. הּוא ֹלא סֹוֵפר ְוֹלא רֹוֶאה ַאף 
ֶאָחד. ְוָלֵכן ַהַּמְלָאְך ּכֹוֵעס ַעל ִּבְלָעם )עיין במדבר כב, לב - לג(, ָלָּמה? ִּכי ִאם ַאָּתה ֲחמֹור 
ָּכמֹוָה, ֵאיזֹו ְרׁשּות ֵיׁש ְלָך ְלַהּכֹות אֹוָתּה ּוְלִהְׂשָּתֵרר ָעֶליָה? ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה 
ְּפָרִטית הּוא ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהֲחמֹור ְוַהּסּוס, ָרִאיָת ַּפַעם ֵאיְך ֲחתּוִלים ּוְכָלִבים ָרִבים ַעל 
ֹאֶכל? ִּתְזֹרק ֶעֶצם ַאַחת ִלְׁשֵני ְּכָלִבים ְרֵעִבים... ִיְהֶיה ָׁשם ָּדם, ‘ָּכל ְּדַאִּלים ָּגַבר’ )בבא 
בתרא דף לד ע"ב(. ְוַאָּתה ֹלא ָּכָכה? ִמיֶׁשהּו עֹוֶׂשה ְלָך ָרע, ַאָּתה ֹלא ִנְלָחם ִאּתֹו? ַאָּתה ֹלא 

ְמַקֵּלל ּוְמַגֵּדף אֹותֹו? ְּבָכל ֶאָחד ֵיׁש ֹׁשֶרׁש ֶׁשל 'ִּבְלָעם ָקָטן’, ִאם ָהָאתֹון ִהְכִאיָבה ְלָך, 
ַאָּתה ַמֲחִזיר ָלּה ַּבֲחָזָרה, ַמֶּׁשהּו ֵהִציק ְלָך ַאָּתה ְּכָבר יֹוֵדַע ֵאיְך ְלַטֵּפל ּבֹו. זֹו ַהַהְנָהָגה 
ֶאל  אֹותֹו  ִיְקחּו  ַלָּׁשַמִים  ַיִּגיַע  ְּכֶׁשהּוא  ִּבְלָעם,  ֶׁשל  ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשהֹוֵלְך  ְוָאָדם  ִּבְלָעם.  ֶׁשל 

'ָהַרִּבי’ ֶׁשּלֹו – ְלִבְלָעם, ָׁשם ֵהם ְיַדְּברּו ְּבַיַחד ְּבָׂשָפה ֶׁשל ֲחמֹוִרים...  

ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב: “ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם 
ַּבְּגָמָרא  ְוָאְמרּו  ה(  ו,  )מיכה  ה'"  ִצְדקֹות  ַּדַעת  ְלַמַען  ַהִּגְלָּגל  ַעד  ַהִּׁשִּטים  ִמן  ְּבעֹור  ֶּבן 
)ברכות דף ז ע"א, וסנהדרין דף קה ע"ב, ועבודה זרה דף ד ע"ב(, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ָאַמר ָלֶהם 

ִּביֵמי  ָּכַעְסִּתי  ֶׁשֹּלא  ִעָּמֶכם  ָעִׂשיִתי  ְצָדקֹות  ַּכָּמה  "ְּדעּו,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ֶׁשִאְלָמֵלי ָּכַעְסִּתי - ֹלא ִנְׁשַּתֵּיר ִמּׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָׂשִריד ּוָפִליט". 
ַהָּקדֹוׁש  ְוֶהְרָאה  )שם(,  ָׁשם  ַּבְּגָמָרא  ַּכְמֹבָאר  ֶרַגע,  ָּברּוְך הּוא הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְוַזֲעמֹו 
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ָּברּוְך הּוא ָּבֶזה ֵאיְך הּוא ַמְׁשִּגיַח ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוֹלא 
ָּכַעס ְּבָכל אֹוָתם ַהָּיִמים ֶׁשֹּלא יּוַכל ִּבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע. 

ַּכָּמה ֶלַקח ּומּוָסר ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ִמֶּזה. ִאם ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ֹלא ֻמְׁשָּגח ְּבֶרַגע 
ֶאָחד ַּבַחִּיים, ַמִּגיָעה ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ּוְמַלֶּמֶדת ַּכָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְׁשִּגיַח ְּבָכל ֶרַגע 

ַּבּיֹום, ְּבָכל ְׁשִנָּיה.

ֶזה ְּבִדּיּוק ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו ְלֵבין ָּבָלק ּוִבְלָעם. ַאל ִּתְהֶיה ָּבָלק, ַאל ִּתְהֶיה ִּבְלָעם, ִּכי 
ֶאת  ְלַאֵּבד  ָיכֹול  ָהָאָדם  ְּכמֹוֶהם.  ִלְגֹמר  ָיכֹול  ַּגם  ַאָּתה  ַּבּסֹוף  ְּכמֹוֶהם  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ִאם 
ַמֲאִמין  ָהָיה  ָאָדם  ָּכל  ְוִאם  ְּפָרִטית,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֱאמּוָנה  ֹחֶסר  ִּבְגַלל  ֶׁשּלֹו  ַהָּבא  ָהעֹוָלם 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶמה ָהָיה קֹוֶרה? ָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף אֹותֹו, הּוא ָהָיה ְמַוֵּתר. 
אֹותֹו,  ֶׁשָּתְבעּו  ֲאִפּלּו  ּתֹוָרה  ְלִדין  ָהַלְך  ֹלא  ַּפַעם  ַאף  ֶׁשּלֹו  ַהַחִּיים  ָּכל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ָּתִמיד הּוא ִׁשֵּלם ַהֹּכל ְוֹלא ָהַלְך ְלִדין ּתֹוָרה ֵמעֹוָלם. ְוהּוא ִהְסִּביר: “ֶאת ַהֶּכֶסף ַהֶּזה 
ִנְגַזר ָעַלי ְלהֹוִציא ָאז ַהָּקדֹוׁש  ִנְגַזר ָעַלי ְלהֹוִציא ֶזה ֵיֵצא ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְוִאם ֹלא  ִאם 

ַאֶחֶרת".  ְּבֶדֶרְך  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ַיֲחִזיר  ָּברּוְך הּוא 



ִּפּצּוִיית ְמֻנָּפִחית

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשָעְברּו ְּתֻאָּנה ְקַטָּנה, ּוָבִאים ּוְמַׁשְּקִרים ַעל ֹּגֶדל ַהֶּנֶזק 'ִלְזּכֹות’ ְּבעֹוד ַּכָּמה 
ְוֵאיְך לֹוַמר: “ֵּתֵלְך  ֶׁשַּמְדִריִכים אֹותֹו ַמה ּלֹוַמר  'ֻמְמִחים’  ָּכֵאֶּלה ֶׁשְּכָבר  ְוֵיׁש  ְׁשָקִלים, 
ָלרֹוֵפא ְוַתִּגיד לֹו ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְּכֵאִבים ְּבָכל ַהּגּוף ְוַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעֹבד ֲחִצי ָׁשָנה", “ְוֶׁשֵּיׁש 
“ֹלא  ֶּגֶבר!  הּוא  ְּבֵהָריֹון?  ֵאיְך  ְּבֵהָריֹון",  ָהִייָת  ֶׁשַּגם  “ְוַתִּגיד  ְּתִמיִדּיֹות",  ֲחָרדֹות  ְלָך 
ְמַׁשֶּנה, ַּתִּגיד... אּוַלי ַּתְרִויַח ַמֶּׁשהּו ִמֶּזה", ְוֵהם ְמַׁשְּקִרים ּוַמְמִציִאים ְוגֹוְנִבים. ְוָכל ֶזה 
ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹלא ַמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְוִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה הּוא ִיֵּתן ְלָך 
ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבִלי ֶׁשְּתַׁשֵּקר ּוְבִלי ֶׁשַּתֲעֶׂשה ׁשּום ָּדָבר, ֲהֵרי ָּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים 
לֹו ֵמֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוַעד ֹראׁש ַהָּׁשָנה )ביצה דף טז ע"א(, ְוִאם ַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ֶנֶגד ְרצֹון 

ה’ ַאָּתה ַרק ַּתְפִסיד! 



ָהֱאמּוָנה ֶׁשִהִּציָלה

ֵיׁש ִסּפּור ַמְדִהים ַעל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ַעל ַרִּבי  ַאְבָרָהם ַאֲהרֹונֹוִביץ’, הּוא ִנְפַטר ְּבִגיל 
96 ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים, ְוָהָיה ָּגר ִּבְבֵני ְּבַרק. הּוא ָעַבר ֶאת ָּכל ְמֹאָרעֹות ַהּׁשֹוָאה ְּבַמֲחנֹות 

ֲעבֹוָדה. 
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ְּבָנל יֹום ְקִצין ָהֵאס ֵאס ִיַּמח ְׁשמֹו, ָהָיה ַמִּגיַע ִלְפֵני ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ֶׁשּלֹו ּוְכֵדי ְלעֹוֵרר 
ְלַעְצמֹו ֶאת ַהֵּתָאבֹון, הּוא ָהָיה רֹוֵצַח ְיהּוִדי ְוָאז ִמְתַיֵּׁשב ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ֶעֶרב. ֶזה ָהָיה 

ַהִּמְנָהג ֶׁשּלֹו ְּבָכל יֹום. 

ְּבַאַחד ָהֲעָרִבים, ִהִּגיַע ַהָּקִצין ְוָׁשַאל ִמי ֶזה ַיֲעֹקב? אֹותֹו ַיֲעֹקב ִמְסֵּכן ֹלא ָעַמד ָּבֶזה, 
ְוִהְצִּביַע ַעל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאֲהרֹונֹוִביץ’ ְוָאַמר לֹו: “נּו נּו ַיֲעֹקב ֵּתֵלְך, ַהָּקִצין קֹוֵרא ְלָך". 
ִסֵּפר ַרִּבי ַאְבָרָהם: “ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֲאִני ֹלא ַמְסִּגיר אֹותֹו, ָיַדְעִּתי ֶׁשהּוא ַיֲעֹקב, 
ְוֻכָּלם ָיְדעּו ֶׁשהּוא ַיֲעֹקב ְוָראּו ֵאיְך ֶׁשהּוא ּדֹוֵחף אֹוִתי ָלֶלֶכת ַלָּקִצין. ָעַמְדִּתי ְלַיד ַהָּקִצין 

ְוָיַדְעִּתי ֶׁשֵאֶּלה ָהְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִּלי". 

ְוָאז ָאַמר ַהָּקִצין ַהָּנאִצי: “ַהּיֹום ֶהְחַלְטִּתי ְלַגֵּון, ֲאִני הֹוֵרג ֶאת ֻּכָּלם ּוַמְׁשִאיר ַרק ֶאָחד, 
ּוָבַחְרִּתי ְּבַיֲעֹקב...". ֻּכָּלם ֶנֶהְרגּו ְוַרק ַרִּבי ַאְבָרָהם ַרִּבינֹוִביץ’ ִנַּצל. הּוא ִנְפַטר ְּבִגיל 
96 ְוָאְמרּו ַּבְּלָוָיה ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ִקֵּים “ֹׁשֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ֹׁשֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו" )משלי כא, כג( 

“ִּפיו" - ְּבִגיַמְטִרָּיא 96. 

ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע: ִאם הּוא ָהָיה ַמְתִחיל ְלַחֵּפׂש 'ֶהֵּתִרים’ ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה, הּוא אֹותֹו ַיֲעֹקב 
ָהֲאִמִּתי ֵיׁש לֹו ִּדין ֶׁשל מֹוֵסר, ְואּוַלי ֻמָּתר ִלי ְלַהְלִׁשין ָעָליו ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעְצִמי, ֶמה 
ָהָיה ְּבסֹופֹו? ְוהּוא ָהַלְך ִּבְתִמימּות ִעם ְרצֹון ַהֵּׁשם ְוָיַדע ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים ׁשֹוְפִטים ָּבָאֶרץ, 
ְוִאם ּבֹוֵרא עֹוָלם ַמְחִליט ֶׁשהּוא ִיְחֶיה אֹו ָימּות - ָּכְך ִיְהֶיה ְוֹלא ַיֲעֹזר לֹו ְּכלּום. ְוַדְוָקא 

ִּבְזכּות ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה ְוַהְּׁשֵלָמה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָהְיָתה לֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל. 



ִמְבַחי ָהֱאמּוָנה 

ּוֶבֱאֶמת, ֶזה ִמְבָחן ֶּבֱאמּוָנה ְּתִמיִדי ְּבַהָּכָרה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע. ִלְפָעִמים 
ֶזה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָּבֲעַצִּבים ֶׁשִאְׁשְּתָך ְמַעְצֶּבֶנת אֹוְתָך, ְוִלְפָעִמים ְּבִוּכּוַח ִעם ַהְיָלִדים, 

אֹו ְּבִעְנְיֵני ַּפְרָנָסה, ָהָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשַהֹּכל ֶזה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית.

ְוִאת ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה, ֶׁשָּכל ַהּתֹוָרה ְמֻבֶּסֶסת ַעל ָהֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. ֵראִׁשית, 
ָוֵעֶׂשב ְלִמיֵנהּו )בראשית א,  ָּכל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִהיא ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְּבִגּדּול ָּכל ֵעֶׂשב 
יא - יב(, ַאַחר ָּכְך ְּבַהְנָהַגת ֹנַח ַּבֵּתָבה, ַּכָּמה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָהָיה ָצִריְך ַעל ָּכל ִמין ָוִמין 

ַּבֵּתָבה ֶׁשִּיְׂשֹרד ֶאת ַהַּמּבּול, ֶׁשֲהֵרי ִאם ֶאָחד ֵמת ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֶהְמֵׁשְך ְוִקּיּום ַאַחר ָּכְך. 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֶׁשָּמַסר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהָאבֹות  ֹראׁש  ְּבַהְנָהַגת  ָּכְך  ַאַחר 

ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ִּכי ֶהֱאִמין ְּבָכל ִלּבֹו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ְוַהְּדָבִרית ַהָּללּו ְצִריִכים ִחּזּוק ְּתִמיִדי, ְיַזֵּכנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְתַחֵּזק ְּבָכל ֶרַגע 
ּוְׁשִנָּיה ֶּבֱאמּוָנה ְּגדֹוָלה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּתִמיִדית, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס 
ְּדמּותֹו ֶׁשל ַמְנִהיג

ְּתִפַּלת ֹמֶׁשה ַעל ַמְמִׁשיְך ַּדְרּכֹו

ֲאַנְחנּו ְנַדֵּבר ְּבֶעְזַרת ה’ ַּדְוָקא ַעל נֹוֵׂשא ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּפחֹות ְמַדְּבִרים ָעָליו, ְוהּוא ַּבָּפסּוק 
"ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ֵלאֹמר ִיְפֹקד ה' ֱאֹלֵקי ָהרּוֹחת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה" )במדבר 
כז, טז(. ֶזה ָהָיה ַאֲחֵרי ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִקֵּבל ֶאת ַההֹוָרָאה ֶׁשהּוא ְוַאֲהרֹן ֹלא ַיְנִהיגּו ֶאת ְּכַלל 

ִיְׂשָרֵאל. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: “ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוָרִאיָת ֹאָתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל ַעֶּמיָך ַּגם ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף 
ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם 
ַּבְּבׂשֹוָרה  ִמְתַּבֵּׂשר  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  יד(.   - יב  פסוקים  )שם  ִצן"  ִמְדַּבר  ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ֵמי  ֵהם 
עֹוֶׂשה  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ּוָמה  ָלָאֶרץ.  ְלִהָּכֵנס  ִיְזֶּכה  ֹלא  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעִציָבה 
ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ֶזה? הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו ַמְנִהיג ַמְמִׁשיְך ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא 
עֹוד ֹלא ִהְתַּפֵּלל ֶאת ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַהְּתִפּלֹות ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ )עיין מדרש 
אגדה בובר פרשת ואתחנן פרק ג סימן כג(, ֶאָּלא ֹקֶדם ֹּכל ֶׁשִּיְהֶיה ִמיֶׁשהּו טֹוב ֶׁשַּיְנִהיג ֶאת 

ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָכְך ְּתִפָּלתֹו: “ִיְפֹקד ה’ ֱאֹלֵקי ָהרּוֹחת ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ֵיֵצא 
ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם, ְוֹלא ִתְהֶיה ֲעַדת ה’ ַּכֹּצאן 
ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה", הּוא ִמְתַּפֵּלל ֶׁשַּלַּמְנִהיג ֶׁשִּיְהֶיה ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶייָנה ְּתכּונֹות 

ְמֻיָחדֹות. 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ּוְמַצֶּוה אֹותֹו “ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש 
ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו" )במדבר כז, יח(, ׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים ָמה ַהַּכָּוָנה ִאיׁש 
ֲאֶׁשר “רּוַח" ּבֹו, ָלָּמה ֻּכָּלם ְּפָגִרים? ְלֻכָּלם ֵיׁש רּוַח, )עיין אור החיים הקדוש שם(. ִּבְמֻיָחד 
ֶׁשִּבְבִחינֹות ַהֶּנֶפׁש ֵיׁש ָחֵמׁש ְּדָרגֹות: ֶנֶפׁש, רּוַח, ְנָׁשָמה, ַחָּיה, ְיִחיָדה )מדרש רבה פרשת 
בראשית פרשה יד סימן ט(. ְוָלָּמה ֹלא ִאיׁש ֲאֶׁשר ַחָּיה ּבֹו, ְיִחיָדה ּבֹו, ְנָׁשָמה ְלָפחֹות, ָלָּמה 

רּוַח ּבֹו? 

ּוְמָבֵאר ַרִׁש"י )שם( ֶׁשֵאין ַהַּכָּוָנה ָהרּוַח ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלִפי רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד. ַהִּׁשְגעֹונֹות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִּבְלּבּוֵלי ַהֹּמַח ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, זֹו ַהַּכָּוָנה רּוַח, 
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ֹלא רּוַח ֶׁשּלֹו ֶאָּלא רּוַח ֶׁשל ֵאֶּלה ֶׁשהֹוְלִכים ְלַׁשֵּגַע אֹותֹו.



ְיהֹוֻשַׁע ַמְמִׁשיְך ֹמֶׁשה

ִלְכַלל  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַהְנָהַגת  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשָּזָכה  ֶזה  הּוא  ְיהֹושַֻׁע  ָלָּמה  ְלָהִבין  ְוָצִריְך 
ִיְׂשָרֵאל? ּוֶבֱאֶמת ַהּתֹוָרה ְּכָבר אֹוֶמֶרת "ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך 
ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ַהְרָצאֹות  ַלֲעׂשֹות  ָהַלְך  ַהֵּפרּוׁש? הּוא ֹלא  ָמה  יא(,  )שמות לג,  ָהֹאֶהל" 
ַרֵּבנּו, הּוא ֹלא ִחֵּפׂש ֶאת ַהִּפְרסּום. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהִּתְקֹׁשֶרת ְמַצֶּלֶמת ִמיֶׁשהּו 
ֵהם אֹוֲהִבים ַלֲעֹמד ֵמָאחֹוָרה. ֵהם ֹלא ְקׁשּוִרים ָלֵארּוַע ֲאָבל ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֵארּוַע ֵהם 
ִנְמָצִאים. ָּכָכה ֵהם ִמְתַּפְרְסִמים. ְיהֹושַֻׁע ָּבַרח ִמָּכל ֶזה, הּוא ָהָיה יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש 

ּוַמְצִניַע ֶאת ַעְצמֹו. 

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ִּפְנָחס הֹוְרִביץ ַזַצ"ל ָהָיה ָּגאֹון ְּבפֹוִלין )נולד בשנת התצ"א( ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה 
ַרב ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות. הּוא ָהָיה ְּבֶקֶׁשר ִעם ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַלְנָּדאּו ‘ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה’, הּוא 
ְוהּוא  ֻּכָּלּה.  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ְוָגאֹון  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ְוָהָיה  ַהַהְׂשָּכָלה,  ְּבתֹוַרת  ַהְרֵּבה  ִנְלַחם 
ֶׁשל  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּיׁש  ְמָבֵאר  יח(,   פסוק  כז  פרק  )במדבר  ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבִסְפרֹו  ׁשֹוֵאל 
הּוא  ֶזה  ּוִבְגַלל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ַהְלָאה  ּוֵמִפיץ  הֹוֵלְך  ַהְּזַמן  ֶׁשָּכל  ַּתְלִמיד  ֵיׁש  ַּתְלִמיִדים, 
ֹלא ַמְסִּפיק ְלַקֵּבל ֵמָהַרב ֶׁשּלֹו ֶאת ַהֹּכל. ְוֵיׁש ַּתְלִמיד ֶׁשהּוא ָּכל ַהְּזַמן ָּדבּוק ָלַרב ְּבִלי 
ְלַהְפִסיק ֶרַגע ֶאָחד. ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ֹרב ָהעֹוָלם ִאם ֵהם ַּתְלִמיִדים ֵהם ֹלא ִנְׁשָאִרים ַרק 
ְלַקֵּבל ֵמָהַרב, ֵהם ַמְמִׁשיִכים ַהְלָאה ְלָהִפיץ ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ְצמּוִדים ָלַרב ָּכל ַהְּזַמן. 
ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב "ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי ְוִאָּׁשה ְבָכל ֵאֶּלה ֹלא ָמָצאִתי" )קהלת 
ז, כח( ְוַהְינּו ֶׁשַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש )תיקוני הזוהר תיקון נה דף פט סוע"א(, ְמָבֵאר ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא 

ְּבִחיַנת ְמַקֵּבל ִּכי ִאָּׁשה  ִהיא ְּכמֹו ַהְּׁשִכיָנה, ַהְּׁשִכיָנה ְמַקֶּבֶלת ֶׁשַפע ּוַמֲעִביָרה ֶאת ֶזה 
ַהְלָאה ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל. ָּכְך ַּגם ָהִאָּׁשה ְּבָכל ַּפַעם רֹוָצה עֹוד ְּדָבִרים ּוְמַבֶּקֶׁשת עֹוד ְלַעְצָמּה 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהְיָלִדים ְוַהִּמְׁשָּפָחה, ְוָכל ַהֶּׁשַפע עֹוֵבר ַּדְרָּכּה. 

ָהָיה ַּפַעם ָאָדם ָרחֹוק ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶׁשִהִּגיַע ַלַּבְנק ְוָרָאה ּתֹור ֶׁשל ָנִׁשים ְותֹור ֶׁשל 
ְּגָבִרים. הּוא ִהְתַעְצֵּבן: “ָמה? ַּגם ַּבַּבְנִקים ַאֶּתם עֹוִׂשים ַהְפָרָדה? ָמה ַאֶּתם ְמֻׁשָּגִעים?" 
ַהַהְפָקדֹות  ֶזה  ַהְּגָבִרים  ֶׁשל  ַהּתֹור  ֵּתָרַגע,  “ֵּתָרַגע  לֹו:  ְוָאַמר  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד  ָׁשם  ָיָצא 
ְוַהּתֹור ֶׁשל ַהָּנִׁשים ֶזה ַהְּמִׁשיכֹות". ִאָּׁשה ְּתכּוָנָתּה ְלַקֵּבל, ְוֶגֶבר ְּתכּוָנתֹו ְלַהְׁשִּפיַע. ְוָלֶזה 
רֹוֵמז ַהָּכתּוב "ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאִתי"  ַמה ֶּזה ָאָדם? ָאָדם ֶאָחד ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד ָחָכם 
ִויֵרא ָׁשַמִים ָמָצאִתי, “ְוִאָּׁשה ְבָכל ֵאֶּלה ֹלא ָמָצאִתי" - ִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַרק ְמַקֶּבֶלת, ַּתְלִמיד 
ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ִאָּׁשה ֶׁשהּוא ַרק ְמַקֵּבל ֵמָהַרב ֶׁשּלֹו ְוֹלא ַמְׁשִּפיַע, ָּכֶזה ָּדָבר ֹלא ָמָצאִתי. 

ְוֵאֶצל ְיהֹושַֻׁע ָהְיָתה  ַהְּבִחיָנה ַהֹּזאת.
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ְוָלֵני ָהָיה ָצִריְך ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ְיהֹושַֻׁע ֶׁשַּיְסִּכים ִלְהיֹות ַהַּמְנִהיג, ְוַכְמֹבָאר ַּבָּכתּוב, ֶׁשה’ 
ָאַמר ְלֹמֶׁשה "ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע" )שם( - ָקֶחּנּו ִּבְדָבִרים )רש"י שם(, ַּתְׁשִּפיַע ָעָליו ִּכי 
הּוא ֹלא ָּבִעְנָין ַהֶּזה ִּבְכָלל, הּוא ֹלא יֹוֵדַע ְלַדֵּבר ִעם ֲאָנִׁשים. ָלָּמה ַּדְוָקא הּוא ִנְבַחר? 
הּוא ֹלא ִנְרֶאה ַמְתִאים ַלַּתְפִקיד? ַּדְוָקא ִּבְגַלל ַהִּסָּבה ַהּזֹו ֶׁשהּוא "ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך 

ָהֹאֶהל" הּוא ָהָיה ָּדבּוק ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוָלַמד ֵמִעְנְוָתנּותֹו ַהְּגדֹוָלה. 



ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה?

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתָּגִאים: “ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֲאִני? ֲאִני ָהעֹוֵזר ֶׁשל ַרב ְּפלֹוִני, אֹו ַהַּׁשָּמׁש 
ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַהֶּזה". ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ִמי ַאָּתה? ֲאִני ַהַּׁשָּמׁש!". ָהָיה ַּפַעם 
ַהַּׁשָּמׁש  “ֲאִני  ּוִמְתָּגֶאה:  ָּבְרחֹובֹות  הֹוֵלְך  ֶׁשָהָיה  סֹוֵפר’  ַה’ֲחַת"ם  ֶׁשל  ַּבֹּקֶדׁש  ַהְמַׁשֵּמׁש 
ֶׁשל ַה’ֲחַת"ם סֹוֵפר’. ְוַגם ּדֹוד ֶׁשִּלי ְמַנֵהל ֹּפה ַּבְנק ִּבְפַרְנְקפּוְרט", ָּכָכה הּוא ָהָיה הֹוֵלְך 
ְוָאַמר:  ּוְמַפְרֵסם ֶאת ַעְצמֹו. ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ֹלא ָאַהב ֶאת ֶזה, ְויֹום ֶאָחד הּוא ָקָרא לֹו 
“ִּתְרֶאה, ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע ּתֹוָרה ָּכֹמִני ְוָעִׁשיר ְּכמֹו ּדֹוד ֶׁשְּלָך, ָהָיה ְלָך ַּבֶּמה ְלִהְתָּגאֹות. 
ַעְכָׁשו ֶׁשּתֹוָרה ַאָּתה יֹוֵדַע ְּכמֹו ּדֹוד ֶׁשְּלָך, ְוָעִׁשיר ַאָּתה ָּכֹמִני - ָאז ְּבָמה ַאָּתה ִמְתָּגֶאה?". 

ֲאָנִׁשים ִמְתָּגִאים: ֲאִני ָהִייִתי ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשל ָהַרב ַהֶּזה ְוֶׁשל ֶזה, ֲאָבל ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה? 

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק ַזַצ"ל, ָהָיה ִאיׁש ֱאֶמת ְוֹלא נֹוֵׂשא ְּפֵני ִאיׁש. ִהִּגיַע 
ֵאָליו ָחִסיד ֶאָחד ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו: “ַסָּבא ֶׁשִּלי ֶזה ָהַרב ַהֶּזה, ּדֹוד 
ֶׁשִּלי ֶזה ָהַאְדמֹו"ר ַהֶּזה, ַסְבָּתא ֶׁשִּלי ִהיא ַצִּדיָקה ְּגדֹוָלה", ָעַצר אֹותֹו ָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוְצק 
ְוָאַמר לֹו: “ֻּכָּלנּו ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֲאָבל ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשְּלַאְבָרָהם ַּגם ָיָצא ֵּבן 
ִיְׁשָמֵעאל, ְלִיְצָחק ַּגם ָיָצא ֵּבן ֵעָׂשו, ֹלא ִאְכַּפת ִלי ִמי ָהָיה ַסָּבא ֶׁשְּלָך ּוִמי ַסְבָּתא ֶׁשְּלָך, 

ָמה ַאָּתה ָׁשֶוה!". 



"ֲאדִֹני ֹמֶׁשה ְּכָלֵאת"

ִאת ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה ֶׁשְּיהֹושַֻׁע ַעד ַלָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ִּכְמַעט ְוֹלא ְמַדֵּבר אֹו ּפֹוֵסק ֲהָלָכה 
ָּכל ֶׁשִהיא אֹו ְמַחֵּדׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש, ַרק ַּפַעם ַאַחת ְּכֶׁשִהְתַנְּבאּו ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ַּבַּמֲחֶנה, 
ֶׁשְּיהֹושַֻׁע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵמת )סנהדרין דף יז ע"א(, הּוא ָרץ ְלֹמֶׁשה 
ַהֵחֶלק  ַעל  ַרק  ִנְזַעק ֹלא  הּוא  יא, כח(.  )במדבר  ְּכָלֵאם"  ֹמֶׁשה  “ֲאֹדִני  לֹו:  ְואֹוֵמר  ַרֵּבנּו 
ַהֵּׁשִני ֶׁשֵהם ָאְמרּו ֶׁשֹּמֶׁשה ֵמת, ֶאָּלא ַּגם ַעל ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ִלְהיֹות ַמְנִהיג 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.  ָּכֶזה ָהָיה ְיהֹושַֻׁע, ֹזאת ִעְנְוָתנּותֹו ַהְּגדֹוָלה. ְוַדְוָקא ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ֹלא ָרָצה 
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ִלְהיֹות ַהַּמְנִהיג, ָזָכה ָלֶזה.  



ְׁשֵאלֹות ְמַעְצְּבנֹות

ּוֶבֱאֶמת ִלְהיֹות ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶזה ָקֶׁשה ְמֹאד. ּוְמָבֵאר ַרִׁש"י )במדבר פרק כז 
פסוק יט(, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ִליהֹושַֻׁע: “ְּתַקֵּבל ָעֶליָך ֶאת ַהַהְנָהָגה, ַעל ַּדַעת ֶזה ֶׁשֵהם 

ְּכפּוֵיי  ְוֶחְלָקם  ַהֹּמַח,  ֶאת  ֶׁשְּמַׁשְּגִעים  ָּכֵאֶּלה  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ְוַסְרָבִנים".  ַטְרָחִנים 
טֹוָבה, ְוֶחְלָקם ָּבִאים ִעם ְׁשֵאלֹות מּוָזרֹות, ְוַאָּתה ָצִריְך ִלְהיֹות ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ֻּכָּלם. ַמְנִהיג 
ֶזה ֹלא ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶרֶכב ָצמּוד ְוׁשֹוְמֵרי ֹראׁש, ְוָכל ַהּיֹום ָטס ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. ַמְנִהיג 
הּוא ֶעֶבד ֶׁשל ַהִּצּבּור )עיין הוריות דף י ע"ב( ּוְצִריָכה ִלְהיֹות לֹו ַסְבָלנּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, 
ַּגם ַלּנּוְדִניִקים, ְוַגם ַלּׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ְמַעְצְּבנֹות ְּכמֹו ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא ַעל ִהֵּלל )שבת 

דף לא ע"א(. 



ִהְתַּפַּלְלִּתי אֹו ֹלא?

ָהַאְדמֹו"ר ִמַּצאְנז ַהּקֹוֵדם, ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַהְלֶּבְרְׁשַטאם, ַאֲחֵרי ֶׁשָּיָצא ֵמֶאְפרֹות 
ֵאירֹוָּפה, הּוא ֵהִקים ֶאת ַהֲחִסידּות ֶׁשּלֹו ׁשּוב, ְוהּוא ִסֵּפר ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְׁשַאל 
ְּבתֹור ּפֹוֵסק ָהְיָתה, ֶׁשִהִּגיַע ֵאָליו ָאָדם ִעם ְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש ַּבָּיד, ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ַרִּבי, ֲאִני 
ֹלא יֹוֵדַע ִאם ְּכָבר ִהְתַּפַּלְלִּתי ְוַעְכָׁשו ֲאִני מֹוִריד ֶאת ַהְּתִפִּלין, אֹו ֶׁשעֹוד ֹלא ִהְתַּפַּלְלִּתי 

ַוֲאִני ָצִריְך ְלַהִּניַח ַּגם ֶאת ַהְּתִפִּלין ֶׁשל ֹראׁש, ָמה ַלֲעׂשֹות?" 

ְוָהַאְדמֹו"ר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֹלא ִמְתַרֵּגׁש ֵמַהְּׁשֵאָלה ַהּמּוָזָרה ַהּזֹו, ְועֹוֶנה לֹו ְּבַנַחת: “ֲאִני 
ֹלא יֹוֵדַע ִאם ִהְתַּפַּלְלָּת אֹו ֹלא ִהְתַּפַּלְלָּת, ֲאָבל ִאם ַאָּתה ֹלא זֹוֵכר ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה ָצִריְך 
ַלְחֹזר". ָהַרִּבי ִמַּצאְנז ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, ַהְּתִפּלֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו נֹוָראֹות ְוִנְׂשָּגבֹות, ַהְּלַואי 
ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְזֶּכה ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשַעת ְנִעיָלה ֶׁשל יֹום ִּכּפּור ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת 
ְמאֹור  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ֶׁשִּיְחֶיה,  רֹוֶזְנֶּבְרג  ָּדִוד  ְיהֹושַֻׁע  ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי  ֹחל.  ְּביֹום  ִמְנָחה 
ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָהַלְך   הּוא  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ִּבְנַתְנָיה,  נֹוְרָּדאּו  ִקְרַית  ְׁשכּוַנת  ְוַרב  ִיְׂשָרֵאל 
ְוֻכּלֹו  ְמֹאד,  ְוחֹוֶלה  ָזֵקן  ָהָיה  הּוא  ְּבַהָּכָרה,  ֹלא  ִּכְמַעט  ֶׁשָהַרִּבי  ָרָאה  ְוהּוא  ָלַאְדמֹו"ר, 
ְוָאְמרּו  ֵאָליו  ִהִּגיעּו  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ּוִפְתאֹום  ָקִׁשים.  ִטּפּוִלים  ְועֹוֵבר  ְלַמְכִׁשיִרים  ְמֻחָּבר 
לֹו: “ִנְכְנָסה ַׁשָּבת". ִּפְתאֹום הּוא רֹוֶאה ֶׁשָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, קֹוֵפץ ֵמַהִּמָּטה, קֹוֵרַע ֶאת 
ָּכל ַהִּצּנֹורֹות, ֶאת ָהִאיְנפּוְזָיה, ּוַמְתִחיל ָלִׁשיר: “ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה" ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֲעצּוָמה, ֵאיְך? ִלְפֵני ֶרַגע ֹלא ָהָיה לֹו ֹּכַח ְלַדֵּבר! ֶזה ַהֹּכַח ֶׁשל ְיהּוִדי ָקדֹוׁש! ּוְכֶׁשָּבא ֵאָליו 
ָאָדם ֶׁשֹּלא ְּבַדְרָּגתֹו ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו ְׁשֵאָלה מּוָזָרה ָּכזֹו, ֶׁשהּוא ֹלא זֹוֵכר ִאם הּוא ִהְתַּפֵּלל 
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אֹו ֹלא, הּוא ֹלא ּכֹוֵעס ָעָליו אֹו ּגֹוֵער ּבֹו. ֶזה ִנְקָרא ָלֶלֶכת ְלִפי רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, 
זֹו ְּדמּותֹו ֶׁשל ַמְנִהיג. ְיַׁשְּגעּו אֹוְתָך, ַיְטִריחּו אֹוְתָך, ַיֲעׂשּו ְלָך ָצרֹות ְּבִלי סֹוף, ְוַאָּתה 

ִּתְהֶיה ׁשֹוֵלט ְּברּוֲחָך. 



"ְמַנְלֵּכל ַחִּיית ְּבֶחֶסד"

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַלְנָּדאּו, ‘ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה’, ָהָיה ֵאיֶזה ָעִני ֶׁשָהָיה ְמַחֶּקה אֹותֹו ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְתְרמּו לֹו ֶּכֶסף, ָאז הּוא ָהָיה ֶנֱעָמד ָּבְרחֹוב ּוְמַחֶּקה ֶאת ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה, ְּבִנּגּון ְמֻיָחד 
ֶׁשָהָיה ָהַרב ָׁשר ְּבָיִמים נֹוָרִאים ַּבְּתִפָּלה ַּבֶּקַטע "ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד", ְוהּוא ָהָיה עֹוֵמד 
ַהְּתנּועֹות  ִעם  ִּביהּוָדה,  ַהּנֹוָדע  ֶׁשל  ַהִּנּגּון  ִעם  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְוצֹוֵעק  ָּבְרחֹוב, ָׂשם ּכֹוַבע 

ְוַהֹּכל. ֲאָנִׁשים ָהיּו ְׂשֵמִחים ִמֶּזה ְונֹוְתִנים לֹו  ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות. 

ָעָליו  ָּכֲעסּו  ֵהם  ֵמַהִחּקּוי,  ְוִהְזַּדְעְזעּו  ָהַרב  ֶׁשל  ַּתְלִמיִדים  ַּכָּמה  ָׁשם  ָעְברּו  ִּפְתאֹות 
ְמַחֶּקה  ֲאִני  ִלי,  ַּתֲעֹזר  “ַרִּבי,  לֹו:  ְוָאַמר  ִּביהּוָדה  ַלּנֹוָדע  ָרץ  הּוא  ּבֹו.  'ְלַטֵּפל’  ְוָרצּו 
אֹוְתָך ּוְמַקֵּבל ַעל ֶזה ֶּכֶסף, ָנכֹון ַאָּתה ַמְסִּכים?" ָאַמר לֹו ָהַרב ‘נֹוָדע ִּביהּוָדה’: “ִאם זֹו 
ַהַּפְרָנָסה ֶׁשְּלָך ְּבַבָּקָׁשה, ֲאִני ַמְסִּכים". אֹותֹו ָעִני ֹלא ִהְסַּתֵּפק ָּבֶזה ּוִבֵּקׁש ֶׁשָהַרב ִיְכֹּתב 
לֹו ֶאת ֶזה. ‘ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה’ ָלַקח ֵעט ְוַדף ְוָכַתב: “ֲאִני ַמְסִּכים ְלִאיׁש ְּפלֹוִני ְלַכְלֵּכל ֶאת 

ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ִעם ַהְּמַכְלֵּכל ַחִּיים ֶׁשִּלי..." )פרדס ישעיהו עמוד 118(.



ְׁשֵאָלה ִּבְׁשַּתִית ַּבַּלְיָלה

ִּבְׁשַּתִים  ִמְתַקְּׁשִרים  ַמְכִעיִסים,  ֲאָנִׁשים  ִלְפָעִמים  ֶׁשֵּיׁש  ְוִלְזֹּכר  ָלַדַעת  ַהַּמְנִהיג  ַעל 
ַּבַּלְיָלה ְוׁשֹוֲאִלים: “ְּכבֹוד ָהַרב, ָמה ְמָבְרִכים ַעל ְּגִליָדה?" ָמה ַאָּתה ִאָּׁשה ְּבֵהָריֹון? ָהָיה 
ְיהּוִדי ֶאָחד ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ְוהּוא ָאַמר: ָלַמְדִּתי ֶאת ַהְּגָמָרא ַעל ִהֵּלל ֶׁשָהְיָתה לֹו ַסְבָלנּות 
ִלְׁשֵאלֹות ְׁשטּוִתּיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת )שבת דף לא ע"א(, ְוָאַמְרִּתי: ּבֹוא 
ִנְרֶאה ִאם ֵיׁש ַרָּבִנים ָּכֵאֶּלה ַהּיֹום, ִאם ֵיׁש ָּכֵאֶּלה - ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ִאם ֵאין 
ַרָּבִנים ָּכֵאֶּלה ֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא ֵאין ִלי ִּבְׁשִביל ָמה ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 
הּוא ִהְתַקֵּׁשר ְלַכָּמה ַרָּבִנים ִּבְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה ְוֵהִעיר אֹוָתם: “ְּכבֹוד ָהַרב, ַמה ְּׁשלֹוְמָך? 
ַהֹּכל ְּבֵסֶדר? ַמה ְּמָבְרִכים ַעל ַּתּפּוַח ִעם ֻסָּכר?". ֵחֶלק ִנְּתקּו ֶאת ַהִּׂשיָחה ְוֶאְפָׁשר ְלָהִבין 
אֹוָתם, ֵחֶלק ָּגֲערּו ּבֹו, ַעד ֶׁשהּוא ֶהְחִליט ְלִהְתַקֵּׁשר ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר ָלִראׁשֹון ְלִצּיֹון 
ַאֲחֵרי ֶׁשִּבְלֵּבל  ַּבַּלְיָלה,  ָוֵחִצי  ֵאָליו ִּבְׁשַּתִים  ַזַצ"ל, ְוהּוא ִמְתַקֵּׁשר  ֵאִלָּיהּו  ָמְרְּדַכי  ָהַרב 
ֶאת ַהֹּמַח ְלַכָּמה ַרָּבִנים, ְוָהַרב עֹוֶנה לֹו: “ָׁשלֹום, ְמַדֵּבר ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו". ְוהּוא ׁשֹוֵאל 
ְוָהַרב ַמְתִחיל ַלֲענֹות לֹו ְלַאט ְלַאט:  ֶאת ָהַרב: “ָמה ְמָבְרִכים ַעל ַּתּפּוַח ִעם ֻסָּכר?", 
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“ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ָׁשַאְלָּת. ִאם ַהֻּסָּכר הּוא ְּבִׁשְכָבה ִנְפֶרֶדת ְוָעֶבה ָאז ְּתָבֵרְך ָעָליו 'ֶׁשַהֹּכל’ 
ְוַעל ַהַּתּפּוַח 'ָהֵעץ’. ִאם זֹו ִׁשְכָבה ַּדָּקה ְמֹאד ָאז ְּתָבֵרְך ַרק ַעל ַהַּתּפּוַח 'ָהֵעץ’, ִּכי ַהֻּסָּכר 
ָטֵפל ַלַּתּפּוַח". ְוָהַרב ֵאִלָּיהּו ַמְמִׁשיְך ְלַהְסִּביר לֹו ֶאת ִּדיֵני ְּבָרכֹות ְּבַסְבָלנּות, ְוַהּׁשֹוֵאל 
ְּכָבר ִהְתַעֵּיף ֵמַהַּסְבָלנּות ֶׁשל ָהַרב. ְּבסֹוף ַהִּׂשיָחה הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ָהַרב: “ַהִאם ֶאְפָׁשר 
ְלִהָּפֵגׁש ִאְּתָך", ָהַרב ַמְזִמין אֹותֹו ְּבִׂשְמָחה, ְוהּוא ַלָּמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ַמִּגיַע ָלַרב ְואֹוֵמר לֹו: 
“ַאָּתה ָהִייָת ָהַרב ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּׁשַאְלִּתי, ִאם ַאָּתה ֹלא ָהִייָת עֹוֶנה ִלי ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות 

ָהִייִתי חֹוֵזר ִלְהיֹות ִחּלֹוִני...". 

ֶזה ַהֵּפרּוׁש “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו" - ָלֶלֶכת ִעם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ָהרּוַח ֶׁשּלֹו, ָלֶלֶכת ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ְלִפי ַמה ֶּׁשּמֹוֵׁשְך אֹותֹו ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 



ֵאיי ְלָך ַעל ִמי ִלְסֹמְך

ֵיׁש ַּגם ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוֲהִבים ִלְהיֹות ְמַחְרֲחֵרי ִריב ּוַמֲחֹלֶקת. ָהָיה ֶאָחד ֶׁשִהִּגיַע ָלַרב ֶּבן 
ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול ַזַצ"ל, ְוָׁשַאל אֹותֹו ְּבֶאְמַצע ַהִּׁשעּור ְׁשֵאָלה ֶׁשָהְיָתה ָּבּה ַמֲחֹלֶקת ְּגדֹוָלה 
ֵּבין ְׁשֵני ַרָּבִנים ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ְוהּוא ָרָצה ְלַהְכִניס ֶאת ָהַרב ַלַּקַּלַחת ַהּזֹו. ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון 
ָעָנה לֹו ְּבָחְכָמתֹו: “ִמי ֶׁשּסֹוֵבר ֶׁשֻּמָּתר ֵיׁש לֹו ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ּוִמי ֶׁשּסֹוֵבר ֶׁשָאסּור ֵיׁש 
לֹו ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ֲאָבל ַאָּתה ִעם ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשְּלָך ְוָהָרצֹון ְלַחְרֵחר ְמִריבֹות ֵאין ְלָך ַעל ִמי 

ִלְסֹמְך". זֹו ַהַּכָּוָנה ָלֶלֶכת ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא.



ְּבָׂשִרי אֹו ֲחָלִבי?

ֵאִלָּיהּו  ָמְרְּדַכי  ָהַרב  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון  ֶׁשל  ַּבִּׁשעּור  ְּגדֹוָלה  ַמֲחֹלֶקת  ַאַחת  ַּפַעם  ָהְיָתה 
אֹוְמִרים:  ֵמַהִּׁשעּור  ֵחֶלק  ָׁשבּועֹות?  ְּבַחג  אֹוְכִלים  ָמה  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  ְּבֶעֶרב  ַזַצ"ל, 
“ַמַאְכֵלי ָחָלב", ְוֵחֶלק אֹוְמִרים: “ָמה ִּפְתאֹום? ְסעּוַדת יֹום טֹוב ֶזה ָּבָׂשר" )עיין פרי מגדים 
יורה דעה שפתי דעת סימן פט ס"ק ו(, ּוַמְתִחיִלים ָלִריב. ִּפְתאֹום ָהַרב ִנְכָנס ְוֻכָּלם ִנְׁשַּתְּתקּו, 

ְוָאז ָקם ֶאָחד ְוָׁשַאל: “ְּכבֹוד ָהַרב, ָמה אֹוְכִלים ְּבָׁשבּועֹות, ָחָלב אֹו ָּבָׂשר?" ָהַרב ֵהִבין 
ֶמה ָהָיה ְוָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ִמְנָהג ָּכֶזה ְוֵיׁש ִמְנָהג ָּכֶזה, ָּכל ֶאָחד ִיְבַחר ְּבַמה ֶּׁשהּוא ַמְעִּדיף". 
ָהִאיׁש ָרָאה ֶׁשהּוא ֹלא ִקֵּבל ְּתׁשּוָבה ְמַסֶּפֶקת ְוהּוא ָׁשַאל: “ָמה ָהַרב אֹוֵכל?" ָעָנה לֹו 
ָהַרב: “ַמה ֶּׁשִאְׁשִּתי ָהַרָּבִנית ְמִכיָנה". זֹו ִּפְקחּות, זֹו ָחְכָמה ֹלא ִלְתֹּפס ַצד ְּבִוּכּוַח אֹו 
ְּבַמֲחֹלֶקת, ִּכי ִאם ָּתַפְסָּת ַצד, ַהַּצד ַהֵּׁשִני ִנְהָיה ְלָך אֹוֵיב. ֶזה ַמה ֶּׁשִּנְקָרא ָלֶלֶכת ְלִפי 
ָהרּוַח ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֶאת ָהרּוַח ִאי ֶאְפָׁשר ִלְתֹּפס, "ֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא 
ֶאת ָהרּוַח" )קהלת ח, ח(, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְכֹלא ֶאת ָהרּוַח, ִהיא הֹוֶלֶכת ֵּבין ַהִּטּפֹות, ָּכָכה ַעל 
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ַהַּמְנִהיג ִלְהיֹות, ֹלא ְלִהְתַלְכֵלְך, ֹלא ְלִהְסַּתֵּבְך, ֹלא ְלִהְתָעֵרב. ְוַרק ָאָדם ֶׁשהּוא ָעָנו ְוֹלא 
ְמַחֵּפׂש ִלְבֹלט זֹוֶכה ָלֶזה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה ְיהֹושַֻׁע. ְוזֹו ַהַהְנָהָגה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה 
ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵאיְך ֵהם ָיְדעּו ְלַנֵּתב ֵּבין ַהִּטּפֹות, ֵאיְך ֵהם ָיְדעּו ֹלא ְלִהָּכֵנס ְלַמֲחֹלֶקת, 

ְוֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ֶּבֱאֶמת "ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו".

ה’ ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהָּמַנע ִמַּמֲחֹלֶקת, ְוֶׁשֵּנַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהל ּוְלִהְתַנֵהג ַעל ִּפי רּוַח 
ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַמּטֹות 
ַהֹּכַח ֶׁשְּבָך 

 “ְּכָנל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה"

ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ְּבִעְנְיֵני ְנָדִרים: “ִאיׁש ִּכי ִיֹּדר ֶנֶדר ַלה’ אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר 
ַעל ַנְפׁשֹו ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" )במדבר ל, ג(, ַהּתֹוָרה ַמֲחִׁשיָבה ֶאת ֹּכַח 
ַהִּדּבּור ֶׁשל ָהָאָדם ְמֹאד, ְוָלֵכן ּכֹוֶתֶבת ּוְמַצָּוה: ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ַהִּדּבּור ֶׁשְּלָך, ַהִּמָּלה ֶׁשְּלָך 
ְצִריָכה ִלְהיֹות ִמָּלה, ֶׁשִּיְהֶיה ֵהן ֶׁשְּלָך ֵהן ְוָלאו ֶׁשְּלָך ָלאו )עיין בבא מציעא דף מט ע"א(, 

"ּוְכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה". 

ַהִּסָּבה ֶׁשָהָאָדם ֹלא עֹוֵמד ַּבִּמָּלה ֶׁשּלֹו, ִּכי הּוא ֹלא ֵמִבין ַעד ַּכָּמה ֵיׁש ֲחִׁשיבּות ַלִּמִּלים. 
זֹו ַהִּסָּבה ַּגם ִלְׁשָאר ָהִעְנָיִנים ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה אֹוָתם ִּכְלַאַחר ָיד, הּוא ֹלא 
ִמְתַּפֵּלל ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ֹלא ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ְוֵיׁש ָנִׁשים ֶׁשֹּלא הֹוְלכֹות ִּבְצִניעּות 
ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ְוָכל ֶזה ִמֵּכיָון ֶׁשָחֵסר ָלֶהם ַּבֲהָבָנה ּוַבֲחִׁשיבּות ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ַּבֲעבֹוַדת 
ַהֵּׁשם. ּוְכֶׁשָאָדם ֹלא ַמֲעִריְך ֶאת ַמֲעָׂשיו, ְוַכָּמה ֲחׁשּוָבה ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשּלֹו, ְוֶׁשֲאִפּלּו ְמִעיָדה 

ְקַטָּנה ֶׁשּלֹו ְיכֹוָלה ִלְגרֹם ְלָאסֹון, ֹלא ַרק ְּפָרִטי ֶאָּלא ַּגם ָאסֹון ְלֻאִּמי, ָאז הּוא ְמַחֵפף.



ָמה ְּכָבר ָעִׂשיִתי?

ִסַּפְרנּו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַמה ֶּׁשַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹּכֵהן 'ֶהָחֵפץ ַחִּיים’ ָאַמר 
ַלָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ְׁשֵניאֹוְרסֹון 'ַהֶּצַמח ֶצֶדק’, ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ְּבַאְכַסְנָיה ַיַחד, 
ּוִבֵּקׁש 'ֶהָחֵפץ ַחִּיים’ ַּדף ִלְכֹּתב ָעָליו ַּכָּמה ִחּדּוִׁשים ֶׁשָעלּו לֹו. ‘ַהֶּצַמח ֶצֶדק’ ָׂשַמח ָלֵתת 
לֹו ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו. ּוְכֶׁשֶהָחֵפץ ַחִּיים ָרָצה ְלַׁשֵּלם לֹו ַעל ַהַּדף, ֵסַרב. ָאַמר לֹו 'ֶהָחֵפץ ַחִּיים’: 
“ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְלַׁשֵּלם ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֲאִני לֹוֵקַח ְוֹלא ְלַקֵּבל טֹובֹות ִמְּבֵני ָאָדם, ִּכי 
ִלְפָעִמים ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת ִהיא ֹלא ְּבֵלב ָׁשֵלם ְוָאז ֶזה ָּגֵזל, ּוַבֲעוֹן ָּגֵזל ָיכֹול ְלִהָּבֵרא ַמְלָאְך 

ָרע ֶׁשָּיכֹול ְלַהֲחִריב ֶאת ָּכל ַוְרָׁשה" )אבותינו ולנו עמוד 277(. 

ָלַקְחִּתי  ַהֹּכל  ְּבַסְך  ָעִׂשיִתי?  ְּכָבר  “ָמה  ָּתִמיד:  ֶׁשאֹוְמִרים  ַלֲאָנִׁשים  ַהְּתׁשּוָבה  ֹזאת 
ֲחִתיַכת ַּדף ְּבִלי ְרׁשּות", “ְּבַסְך ַהֹּכל ָהַלְכִּתי ִעם ִׂשְמָלה ְקָצָרה  ֶׁשִּבְמקֹום ֶׁשִּתְהֶיה ֶעֶׂשר 
ְלַהְפִחית  ָלָאָדם  ַהֶּבֶרְך", ֶׁשָאסּור  ֵמַעל  ֶסְנִטיֶמֶטר  ַלֶּבֶרְך ִהיא ֶעֶׂשר  ִמַּתַחת  ֶסְנִטיֶמֶטר 
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ֵמָעְצַמת ַמֲעָׂשיו אֹו ִּדּבּורֹו, ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ַמְקִּפיָדה "ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה".



ַהְנָרַעת ָהעֹוָלת

ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )קידושין דף מ ע"א(, ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת - ַאְׁשָריו, ֶׁשִהְכִריַע ֶאת 
ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות. ָעָׂשה ֲעֵבָרה ַאַחת - אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת 
ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה. ָאָדם ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּמָּצב ַהֶּזה ַּבּצּוָרה ַהֹּזאת, ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשָּכל 
ְּבִעְנְיֵני  ֲהָלָכה  ַהְקָּפָדה ַעל ַּכְׁשרּות, אֹו ַעל  ִמְצָוה, ָּכל ְּתִפָּלה, ָּכל ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת, ָּכל 
ְקֻדָּׁשה ּוְצִניעּות, הּוא ּגֹוֵרם ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְהֶיה ְּבַכף ְזכּות אֹו ְּבַכף חֹוָבה. ִּכי ֵיׁש 
ָּכְך  ָּכל  ָׁשִוים  ֶׁשְּלָך  ֶׁשַהַּמֲעִׂשים  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ַלַּמֲעִׂשים  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  ֵעֶרְך 

ּוַמְכִריִעים ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו! 

ָהָאמֹוָרִאים,  ִּבְתקּוַפת  ַרק  ַּבְּגָמָרא  ִנְכְּתבּו  ַהָּללּו  ֶׁשַהְּדָבִרים  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ְוִאת 
ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת: ָלָּמה ָּדָבר ָּכֶזה ְיסֹוִדי, ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשְּלָך ַמְכִריַע ֶאת ָהעֹוָלם 
ְוִכי  ְלַכף ְזכּות אֹו ְלַכף חֹוָבה, ֹלא ִנְכַּתב ִלְפֵני ֵכן, ַּבִּמְׁשָנה אֹו ֲאִפּלּו ְּבֵסֶפר ַהַּתַנ"ְך, 
ַהַּתָּנִאים, ַהְּנִביִאים ְוַהּׁשֹוְפִטים ֹלא ָהיּו ְצִריִכים ָלַדַעת ִמֶּזה? ָלָּמה ֶזה ִנְכַּתב ַרק ַּבּדֹורֹות 

ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים? 



ֶּכֶלב ַהַחי ְוָהַאְרֵיה ַהֵּמת 

ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ֶזה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלֹמד ַעל ַהֹּכַח ֶׁשל ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ַהּדֹורֹות 
ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִהְסַּתְּלָקה ַהְּנבּוָאה ְוַהְּׁשִכיָנה ִמִּיְׂשָרֵאל )עיין יומא דף 

כא ע"ב(. 

ּוְבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן )פרק יב דיבור המתחיל הוא היה( מּוָבא “ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן 
ָהַאְרֵיה ַהֵּמת" )קהלת ט, ד(, “ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב" - ֶזה ָרָׁשע ַהִּמְתַקֵּים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

“ִמן ָהַאְרֵיה ַהֵּמת" – ֲאִפּלּו ֵמַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֶׁשֵהם ׁשֹוְכֵני ָעָפר. 

ְוַהְּדָבִרית נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים, ְוִכי ָהָרָׁשע ַהַחי הּוא יֹוֵתר טֹוב ֵמַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב? 
ַמה ַהִהָּגיֹון ָּבֶזה? 

ַּבִּמְדָרׁש )לקח טוב קהלת פרק ט סימן ד( ְמֹבָאר ֶׁשַהַּכָּוָנה, ְלִעְנַין ְּתׁשּוָבה ְוִקּיּום ִמְצֹות. 
זֹאת אֹוֶמֶרת: ִאם ַאָּתה ִנְׁשָאר ְּבִרְׁשעּוְתָך ְוִנְׁשָאר ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשְּלָך ָאז ַאָּתה ֹלא יֹוֵתר טֹוב 
ֵמַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֶאָּלא ַהֵהֶפְך, ַאָּתה ְׁשַפל ָּכל ַהְּׁשָפִלים. ֲאָבל ִאם ַאָּתה ַמְתִחיל 
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ְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות ַאָּתה ַמִּגיַע ִלְדָרגֹות ְּגדֹולֹות. 

ְוׁשּוב ֵיׁש ִלְׁשֹאל, ֲהֹלא ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַלָּפסּוק "ִּכי ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהֵּמת" 
]ְׁשֹלֹמה  ְּדָברֹו  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ֶׁשָאַמר  ַאֲחֵרי  ָׁשָנה  ְּכֶאֶלף  ַּבָּבַרְיָּתא,  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ַהֶּמֶלְך ָהָיה ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת ב' ֲאָלִפים תתקכ"ח, ּוְתקּוַפת ַהַּתָּנִאים ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת ג' 
ֲאָלִפים תשכ"ח[, ְוִכי ַרק ָאז ָהיּו ְרָׁשִעים ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ֶאת 'ָהִעידּוד’ ַהֶּזה? ָלָּמה ְׁשֹלֹמה 

ַהֶּמֶלְך ֹלא ֵּפֵרׁש ֵּכן ְּבֵפרּוׁש? 



ְיִריַדת ַהּדֹורֹות 

ִאת ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה, ֶׁשְּכֹכל ֶׁשַהּדֹורֹות ִהְתַרֲחקּו ִמְּזַמן ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ָּכָכה ָהיּו ַהְרֵּבה 
יֹוֵתר ָצרֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַוֲאסֹונֹות. 

ַהְּתקּוָפה ֶׁשל ְּכִניַסת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ַהְּתקּוָפה ַהָּיָפה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ֲעִׁשיִרים  ֶׁשָהיּו  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ֶׁשל  ַהְּתקּוָפה  ְוֵכן  ְּתֵאָנתֹו",  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו  ַּתַחת  “ִאיׁש 
ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות “ְוֵאין ֶּכֶסף ֶנְחָׁשב ִּביֵמי ְׁשֹלֹמה" )דברי הימים ב, ט, כ(. ְוַגם ִּבְתקּוַפת 
ָּגלּות ַּבִית ִראׁשֹון ֶׁשָהְיָתה ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה )עיין ירמיה כט, י, ובמגילה דף יא ע"ב(, ִמָּיד ַאֲחֵרי 
ֵכן ָחְזרּו ּוָבנּו ׁשּוב ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְפֵאר ְוָהָדר, ַוֲאִפּלּו הֹוְרּדֹוס ַהּגֹוי ִהְׁשִקיַע ָממֹון 
ַרב ְּבִבְנַין ַהִּמְקָּדׁש )עיין בבא בתרא דף ד ע"א(, ְוִהְתַּפְרֵסם ְּכבֹוָדם ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל 
ַקָּים  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָהָיה  ְזַמן  ָּכל  ִנִּסים.  ְוָחיּו  ִנִּסים  ָראּו  ֵהם  מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם.  ְמקֹומֹות 
ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש )אבות פרק ה משנה ה(, ֵהם ָראּו ֶאת ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה ְוֶאת 

"ִקְרַבת ַהֵּׁשם ִלי טֹוב" )תהילים עג, כח(, ְּבָכל ַּדְרֵכיֶהם. 

ב,  )עיין איכה  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶקֶרן  ְוִנְגְּדָעה  ְלָבֶבל  ְּכֶׁשָּגלּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֶּנְחַרב  ַאֲחֵרי 
ג(, ְוִהְתִחילּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצֹות ִמּתֹוְך ִּבְלּבּול ְוָצרֹות ְוֹחֶסר ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ְוָהיּו 
ְּבַמָּצב ֶׁשל ְׁשָמד ְּתִמיִדי )עיין תוספות בקידושין דף מא ע"א דיבור המתחיל אסור לאדם שיקדש 
את ביתו(, ְוָהָאָדם חֹוֵׁשב: ָמה ֲאִני ּוֶמה ַחַּיי? ְוִכי ֵאי ַּפַעם אּוַכל ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהּדֹורֹות 

ַהּקֹוְדִמים? ֲהֹלא ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ָאנּו ִּכְבֵני ָאָדם )שבת דף קיב ע"ב(, ּוַוַּדאי ֶׁשֹּלא 
ַהֵּיֶצר  ְוַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהיא ַמֲחֶׁשֶבת  ְוַיֲעֹקב.  ִיְצָחק  ְלַהִּגיַע ַלְּדָרגֹות ֶׁשל ַאְבָרָהם  נּוַכל 
ַהַּמֲחִליָׁשה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּכְבָיכֹול ַוֲעבֹוָדתֹו ֹלא ָׁשָוה ִּבְפֵני ַהֵּׁשם. הּוא ֹלא 
יֹוֵדַע ֶׁשַּדְוָקא ָהֲעבֹוָדה ִמּתֹוְך ַהֹּקִׁשי ְוַהַּצַער ְוַהִּׁשְעּבּוד ִהיא ָהְרצּוָיה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה הּוא ַמְכִריַע אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְלַכף ְזכּות, 
נתן  )אבות דרבי  ְּבַצַער  ֶׁשֹּלא  ִמֵּמָאה  ְּבַצַער  ַאַחת  ִמְצָוה  ֲעִדיָפה  ִּכי  ְלֵהֶפְך.  ָחִליָלה  ְוֵכן 
פרק ג דיבור המתחיל רבי דוסתאי(. ְוָלֵכן ַּדְוָקא ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשל ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֲעִדיִפים 
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ַוֲחִביִבים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמַהּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים.



ִהְסטֹוְרַית ַעֵּמנּו

ֵמֵעיי ֶזה ּכֹוֵתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ֹמֶׁשה סֹוֵפר ַזַצ"ל ‘ַהֲחַת"ם סֹוֵפר’ ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ַעל 
ַהּתֹוָרה ַּבָּפסּוק "ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם" )במדבר ד, כב(, ֶׁשִּבְבֵני 
ְקָהת )שם פסוק ב( ּוִבְבֵני ֵּגְרׁשֹון ָּכתּוב "ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש - ְלֵבית ֲאֹבָתם", ֲאָבל ִּבְבֵני ְמָרִרי 

ֹלא ָּכתּוב “ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש" )עיין במדבר ג, כ(, ָלָּמה? 

ָהַאַחת  ַהְּתקּוָפה  ֵלִוי:  ְּבֵׁשֶבט  ֶׁשִּנְרָמזֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ְּתקּופֹות  ָׁשֹלׁש  ֶׁשֵּיׁש  ּוְמָבֵאר 
ֵהם  ַהֹּקֶדׁש,  ַלֲארֹון  ְמֻחָּבִרים  ַּבּתֹוָרה,  עֹוְסִקים  ֻּכָּלם  ה’,  ְּבִרית  נֹוְׂשֵאי   – ְקָהת’  'ְּבֵני 
ִעְנָין ֶׁשל "ָנֹׂשא  ְוָלֵכן ֵיׁש  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ּוְבתֹוָרָתם,  ְלַמֲעֵׂשה ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים  ְקׁשּוִרים 
ֶאת ֹראׁש" - ְלרֹוֵמם אֹוָתם ּוְלַחֵּבר אֹוָתם ַלֲאבֹוֵתיֶהם ּוְלָראֵׁשי ָהֻאָּמה. ַהְּתקּוָפה ַהְּׁשִנָּיה 
'ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון’, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ֹּגְרׁשּו ֵמַאְדָמָתם ְוָהְלכּו ַּבָּגלּות, ֲאָבל ֵיׁש ָּבֶהם ֶאת "ִלְבִני 
ְוִׁשְמִעי" )במדבר ג, יח( ֵאּלּו ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשָּלֶהם ֶנְחֶׁשֶבת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִּכְקֹטֶרת ּוְלבֹוָנה )עיין תיקוני הזוהר תקונא עשרין וחד ועשרין דף נה ע"ב( ֶׁשּׁשֹוְמִעים ָלֶהם 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ֵהם ְּדבּוִקים ְּבַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ָאז ֲעַדִין ֵהם ַׁשָּיִכים ְלַדְרַּגת "ָנֹׂשא ֶאת 
ֹראׁש ְלֵבית ֲאֹבָתם". ְוַהְּתקּוָפה ַהְּׁשִליִׁשית ִהיא ‘ְּבֵני ְמָרִרי’ - זֹו ַהְּתקּוָפה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִנְמָצא ְּבִמְרמּור, ֶׁשַהּגֹוִים ְמָמְרִרים ֶאת ַחֵּייֶהם ִּבְדָבִרים ָקִׁשים ְּכדֹור ֶׁשל ְׁשָמד, ּוָבָניו 
ְוָכל ַמָּכה, ּוָמׁשּו ֵמָאֳהֵליֶהם ּוַבחּוצֹות ֻהְׁשְלכּו  "ַמְחִלי ּומּוִׁשי" )במדבר ג, כ( - ָּכל ֳחִלי 
ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים. ַוֲעֵליֶהם ֹלא ֶנֱאַמר "ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש ְלֵבית ֲאֹבָתם" ִּכי ַמה ֹּיאַמר ֲעֵליֶהם 

"ָנֹׂשא ֶאת ֹראׁש ְלֵבית ֲאֹבָתם", ֲהֹלא ֲאבֹוָתם ְטֵפִלים ָלֶהם, ְוֵהם ְּגדֹוִלים ֵמֶהם!

ֲאסֹונֹות,  ִּפּגּוִעים,  ֶׁשל  ְּבדֹור  ַאָּתה  ִאם  נֹוָרא:  ָּדָבר  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  סֹוֵפר’  ‘ַהֲחַת"ת 
ָצרֹות, ְוַאָּתה ַמְחִליט ִלְׁשֹמר ַׁשָּבת, ַאְּת ַמֲחִליָטה ָלֶלֶכת ִּבְצִניעּות, ַהְּצִניעּות ֶׁשָּלְך ָׁשָוה 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהְּצִניעּות ֶׁשל ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה. ַהַּׁשָּבת ֶׁשְּלָך ָׁשָוה יֹוֵתר ֵמַהַּׁשָּבת 
ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי. ְוָלֵכן הּוא אֹוֵמר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵחס אֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם, ִּכי 

ֵהם ְּגדֹוִלים ֵמֲאבֹוֵתיֶהם.



ֵמֵהיָני ָׁשַאב ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ִעְנְוָתנּותֹו?

ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל,  ְׁשֵניאֹוְרסֹון  ּדּוֶּבר  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהַּמֲאָמִרים  ְּבֵסֶפר  ֵיׁש 
ֶאת  ְלָבֵאר  ְוָׁשם הּוא ּכֹוֵתב  ַחַּב"ד )מאמרים שנת תרע"ט עמוד תסד(,  ַהֲחִמיִׁשי ְּבׁשֹוֶׁשֶלת 
ַהָּפסּוק “ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" )במדבר יב, ג(, ְוהּוא 
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ׁשֹוֵאל, ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶהָעָנו ִמָּכל ָאָדם, ָיכֹול ְלִהָּׁשֵאר ֶהָעָנו ִמָּכל ָהָאָדם? 
ֲהֹלא הּוא ָעָלה ַלָּׁשַמִים ְוָהָיה ֵּבין ַמְלָאִכים, ְוהּוא ַּגם ִנַּצח ֶאת ַהַּמְלָאִכים )עיין שבת דף פח 
ע"ב(, ֹלא ָאַכל ְוֹלא ָׁשָתה ַאְרָּבִעים יֹום )דברים ט, ט(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַדֵּבר ִאּתֹו “ֶּפה 

ֶאל ֶּפה" )במדבר יב, ח(, הּוא ְּגדֹול ַהְּנִביִאים ַעד ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, “ֹלא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכֹמֶׁשה 
עֹוד ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו" )עיין דברים לד, י(, ָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵלק ָעָליו ֶנֱעָנׁש, ְוִעם ָּכל ֶזה 
הּוא ִנְׁשָאר ְּבִעְנְוָתנּותֹו? ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַאֲחֵרי ָּכל ֶזה ֵאין לֹו ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ַּגֲאָוה? 

ּוְמָבֵאר, ֶׁשְּמֹבָאר ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת כי תשא פרשה מ סימן ב(, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָרָאה ְּבִסְפרֹו 
ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ְוָׁשם הּוא ָרָאה ֶאת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלֹאֶרְך ָּכל ַהּדֹורֹות, ְוהּוא ָרָאה 
ֶׁשִּיְהֶיה ּדֹור ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּבֶהם ַהָּׂשָגה ֱאֹלִקית, ִיְהֶיה ָּבֶהם ֵׁשֶפל נֹוָרא 
ֶׁשֹּלא ַיִּגיעּו ְלׁשּום ַּדְרָּגה רּוָחִנית ַמְׁשָמעּוִתית, ַהַּתָּנִאים ֶהֱחיּו ֵמִתים )עיין עבודה זרה דף 
ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות  ִלְפֵני  ֶׁשָהָיה  ָהַאְׁשְּכַנִּזי,  ִיְצָחק לּוְרָיא  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ַרֵּבנּו  י ע"ב(, 

ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֻמְפָלִאים  ְּדָבִרים  ְוָעָׂשה  ְנָׁשָמה  ֲעִלַּית  ָעָׂשה  ַהְּנָׁשמֹות,  ְּבִגְלּגּול  ָיַדע  ָׁשָנה, 
ַהָּׂשָגה ָּבֶהם ִּבְכָלל, ְוִהְתַחֵּבר ַעל ֶזה ֵסֶפר ָׁשֵלם ֶׁשִּנְקָרא 'ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י’. ּוָמה ַהַהָּׂשָגה 
ֶׁשָּלנּו? ָמה יֹוֵתר ָטִעים, ִּפיָצה אֹו ָפָלאֶפל. ְוַגם ִאם ִהַּׂשְגנּו ַמֶּׁשהּו ְּבַדְרָּגה רּוָחִנית ָּכל 
ֶׁשִהיא, ַמה ִהיא ֶנְחֶׁשֶבת ְּבַיַחס ַלּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים? ּוְבַיַחס ְלַהְנָהַגת ֹמֶׁשה ֵאיָנּה ֶנְחֶׁשֶבת 
ִלְמאּוָמה! ָמה ְּכָבר ָעִׂשית, ֶהֱאַרְכְּת ֶאת ַהִּׂשְמָלה? ָזַרְקְּת ֶאת ַהֵּפָאה? ִקַּבְלָּת ָעֶליָך ִלְׁשֹמר 
ַהּזֹו  ָהֲעבֹוָדה  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַוֲהַגם  ְוַהְּקדֹוִׁשים,  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ְלֻעַּמת  ֶּזה  ַמה  ַׁשָּבת, 
ֲאִמִּתית ְּבֵלב ּוֹמַח, ַרק ִיְהֶיה ִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ְוֹלא ִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ֲאִמִּתית 
ִעם ֲהָבָנה ְוִעם ָּכל ַהֵּלב ְוַהְּנָׁשָמה, ְוַגם ִקּיּום ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשֵהן ַהִּמיִנימּום ַהֶהְכֵרִחי, 
ִיְהֶיה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשִּיְהיּו ַּכָּמה ְמִניעֹות ְוַכָּמה ִעּכּוִבים ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש ְּבִרּבּוי ַהֲעָלמֹות 
ְוֶהְסֵּתִרים, ּוְכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ַהּיֹום ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ָלֶהם: ָּתנּוַח ְּבַׁשָּבת, 
ְוהּוא אֹוֵמר ְלָך ‘ָקֶׁשה ִלי’. ָמה ָקֶׁשה ְלָך ָלנּוַח ְּבַׁשָּבת? ְוָרָאה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ָּכל ֶזה, 
ְוֶׁשִּיְהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשַּיַעְמדּו ֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע, ִויַקְּימּו ַהִּמְצֹות ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוְבֶדֶרְך ִנָּסיֹון, 
ִנָּסיֹון.  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ַוֲחֵבִרים  ִמְׁשָּפָחה  ִעם  ְּפִגיָׁשה  ְּבָכל  ֵמַהַּבִית,  ְיִציָאה  ְּבָכל  ַּפַעם,  ָּכל 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשָרָאה אֹוָתם ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון עֹוְמִדים ַּבִּנְסיֹונֹות ַהְּגדֹוִלים ַהָּללּו, ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 

עֹוֵמד ְּבַתְכִלית ַהִּׁשְפלּות ִמְּפֵני ַהִּיְתרֹון ַהֶּזה ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ְּבַהְרֵּבה ִמֶּמּנּו! 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ּדּוֶּבר ַזַצ"ל, ֶׁשֲאַנְחנּו ָהִיינּו ַהִּסָּבה ְלִעְנְוָתנּותֹו 
ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר: ֵאין ִלי ְּבָמה ְלִהְתָּגאֹות, ִּכי ַיִּגיַע ּדֹור ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם 
ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה ִלְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְוֵהם ְיַקְּימּו ְוִיְתַעְּקׁשּו ְוַיְצִליחּו ַלֲעֹמד ַּבִּנְסיֹונֹות, ָאז 

ְּבָמה ֲאִני ֶאְתָּגֶאה? 

ָּכְך  ָּכל  ִלְדָרגֹות  ְלַהִּגיַע  ְיכֹוִלים  ְוַהִּנְסיֹונֹות  ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ִּבְגַלל  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  ַּכּיֹות, 
ְּגדֹולֹות ְונֹוָראֹות, ִאם ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַּכהֹוֵגן, ַּגם ִאם ֹלא זֹוִכים ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם 
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ְּכמֹו ֲאבֹוֵתינּו. 



ִראׁשֹוִנית ְּכַמְלָאִנית, ְוָאנּו?

ְּבֵסֶפר אֹור ַלָּׁשַמִים ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר רֹוֶטְנֶּבְרג )פרשת תצוה עמוד קלח(, הּוא ֵמִביא ְּבֵׁשם 
ַזַצ"ל, ַרִּבי  ֵסֶפר ְּבִרית ְמנּוָחה )ניקוד הח’( ֶׁשִחֵּבר אֹותֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ֵמִרּמֹון ַהְּסָפַרִּדי 
ַחִּיים ִויַטאל ּכֹוֵתב ַעל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה: “ֵסֶפר ְּבִרית ְמנּוָחה הּוא ֲאִמִּתי, ְוִחְּברֹו ָחָכם ָּגדֹול 
ַּבָחְכָמה ּוַבּתֹוָרה, ְוֶנֱאַמן רּוַח, ְוִכָּסה ֶאת ְּדָבָריו ְּבֹעֶמק ְוַנֲעָׂשה ַעל ִּפי ַצִּדיק ֶאָחד ַקְדמֹון 
ֶׁשִּנְגָלה ֵאָליו ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב ְוִלְּמדֹו". ֶזה ֵסֶפר ַקָּבִלי ָעֹמק ְמֹאד, ְוהּוא ֵמִביא ֶאת 
ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא )שבת דף קיב ע"א(, ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים ָאנּו ִּכְבֵני ָאָדם, ְוִאם 
ִראׁשֹוִנים ִּכְבֵני ָאָדם ָאנּו ַּכֲחמֹוִרים, ְוהּוא ּכֹוֵתב ַעל ֶזה: ֶזה ֶנֱאַמר ְלדֹורֹוָתם, ֲאָבל ַּבּדֹור 
ָהַאֲחרֹון ִיְהיּו יֹוֵתר ְּגדֹוִלים ִמּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ִּכי ַהִּנְסיֹונֹות ַהּנֹוָרִאים 
ַהָּטֳהָרה,  ַהְּקֻדָּׁשה,  ַהַּׁשָּבת,  ַעל  ַהִּמיִנימּום,  ַעל  ֲאִפּלּו  ִלְׁשֹמר  ָהַאֲחרֹון  ַּבּדֹור  ֶׁשִּיְהיּו 
ַהְּצִניעּות, ַהַּכְׁשרּות, ַעל ִמיִנימּום ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִיְהיּו ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
)ברכות דף לג ע"ב(, ֶׁשִּיְרַאת ָׁשַמִים ְלַגֵּבי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶזה ָּדָבר ָקָטן, ֲאָבל ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ֶזה 

ָּדָבר ָעצּום ְוַרב. ִּבְגַלל ָּכל ַהְּקָׁשִיים ְוַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשֵּיׁש. ְוַדְוָקא ִּבְגַלל ַהִּנְסיֹונֹות ָהָאָדם 
ָיכֹול ְלַהִּגיַע ִלְדָרגֹות ְּגדֹולֹות.



 ֵייֵתי ְוָלא ַאֲחִמיֵנּה

ָּפֲחדּו  ָהָאמֹוָרִאים  ֲאִפּלּו  ַהָּמִׁשיַח,  ֹּבא  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ִּדְמִׁשיָחא’  ‘ִעְקְבָתא  ֶׁשל  ּוֵמַהּדֹור 
ֶׁשָּיֹבא   - ירמיהו רמז שי(  ילקוט שמעוני  )סנהדרין דף צח ע"ב  ַאֲחִמיֵנּה"  ְוָלא  "ֵייֵתי  ְוָאְמרּו 
ְוָלָּמה? ִּבְגַלל ַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשִּיְהיּו ַּבּדֹור  ַהָּמִׁשיַח ֲאָבל ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה ַּבּדֹור ַההּוא, 

ַהֶּזה, ּוִבְלּבּול ַהַּדַעת ַהּנֹוָרא. 



ִּתּקּוי ָהֲעֹונֹות ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנית

‘ָהַאְדמֹו"ר  ַּדְנִציֶגר,  ִיְצָחק  ִיְׂשָרֵאל  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ַלָּגאֹון  ִיְׂשָרֵאל’  ‘ִיְׂשַמח  ַּבֵּסֶפר 
ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר’, )לראש חודש כסליו עמוד 106( הּוא ֵמִביא ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשֲאלּו ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ַחִּיים 
ִויַטאל ֶאת ַרָּבם ַעל ַמה ֶּׁשּמּוָבא ַּבְּירּוַׁשְלִמי )שבת פרק ה הלכה ד( ַעל ַהִּמְׁשָנה ֶׁשָּפָרתֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ָהְיָתה יֹוֵצאת ִּבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרֶניָה ֶׁשֹּלא ִּבְרצֹון ֲחָכִמים, 
ְוִהְׁשִחירּו ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית. ּוֵפְרׁשּו ַּבְּגָמָרא ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַהְּׁשֵכָנה ֶׁשּלֹו ֶׁשּיֹוֵצאת ִעם 
ֵאיֶזה ַּתְכִׁשיט ֶׁשָהָיה ָאסּור ָלּה ָלֵצאת ְּבַׁשָּבת, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִמָחה ָּבּה ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
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ְּתׁשּוָבה ְלִהְתַעּנֹות ַעד ֶׁשֻהְׁשֲחרּו ִׁשָּניו. ְוַהַּתְלִמיִדים ָּתְמהּו: ִאם ָּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת, 
ַמה ַּיִּגידּו ֵאזֹוֵבי ַהִּקיר? )מועד קטן דף כה ע"ב( ֲהֹלא ִאם ַעל ָּדָבר ַקל ָּכֶזה ֶׁשהּוא ִאּסּור 
ִמְּדַרָּבָנן, ְוהּוא ַרק ֹלא ָמָחה, ָהָיה ָצִריְך ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה ְלִהְתַעּנֹות ַעד ֶׁשֻהְׁשֲחרּו ִׁשָּניו 
ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית, ֲאַנְחנּו ְמֵלִאים ַּבֲעֵברֹות, ַּגם ִאם ַנֲעֹקר ֶאת ָּכל ַהִּׁשַּנִים ֶזה ֹלא ַיְסִּפיק. 

ַּכָּמה ִסּגּוִפים ִנְצָטֵרְך? 

ְוַעל ֶזה ָעָנה ָלֶהם ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל: ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות, ֲאִפּלּו ְצָעָקה ַאַחת, 
ְּבָׁשִנים  ַּתֲעִנּיֹות  ְּכַהְרֵּבה  ֶנְחָׁשב  ִלּבֹו,  ֵמֹעֶמק  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשל  ֲאִמִּתית  ַאַחת  ֲאָנָחה 
קֹוְדמֹות! )עיין בשו"ת דברי יואל מסאטמר אורח חיים סימן ל, ובשו"ת קנה בושם חלק ב סימן כג 

דף כה ע"ד, ובשו"ת יביע אומר חלק ד חלק יורה דעה סימן יד אות יד(.

ְוַהָּצרֹות  ֶׁשַהָּגלּות  ַעָּתה,  ַעד  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  “ִמְּזַמן  ִיְׂשָרֵאל’:  ‘ַהִּיְׂשַמח  ְואֹוֵמר 
ִמְתַּגְּבִרים ְּבָכל יֹום, ְוָכל יֹום ִקְלָלתֹו ְמֻרָּבה ֵמֲחֵברֹו, ְּבַוַּדאי ַצֲעַקת ִיְׂשָרֵאל ֵמֹעֶמק ַהֵּלב, 

ָיָקר הּוא ְּבֵעיֵני ה’ ְּכמֹו ַהַּתֲעִנּיֹות ֵמַהָּׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות." 

ַּכָּמה  ָׁשָנה,  ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ָעְברּו  ִיְׂשָרֵאל’  'ִיְׂשַמח  ָהַרב  ֶׁשִּמְּזַמן  נֹוִסיף,  ֲאַנְחנּו  ְוַגת 
ָצרֹות ָעַבר ַעֵּמנּו ְּבֵמָאה ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ְוַהִּנְסיֹונֹות ָּגְדלּו ִויִריַדת ַהּדֹורֹות ִהְתַעְּצָמה 
עֹוד ָועֹוד, ְוָלֵכן ָּכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם הּוא זֹוֶכה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות. 
ַּדְוָקא ִמּׁשּום ֶׁשַהֹחֶׁשְך ָּכל ָּכְך ָּגדֹול, ָהאֹור ֲהִכי ָקָטן ֵמִאיר ָחָזק, ּוִבְלַבד ֶׁשָהאֹור ַהֶּזה 

ִיְהֶיה ֲאִמִּתי. 



ֶהָאָרה ֲאִמִּתית 

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ִמּלּוְּבִלין ְּבִסְפרֹו ‘ְּפִרי ַצִּדיק’ ּכֹוֵתב )פרשת כי תבוא אות טז(, 
ֵמאֹור  יֹוֵתר  ִיְתָּבַרְך  ה’  ְּבֵעיֵני  ָחׁשּוב  ְמַעט,  ֲאִפּלּו  ֲאִמִּתית  ֶהָאָרה  ֵאיזֹו  ַּבֵּלב  ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש 
ָּגדֹול ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים. ָלָּמה? ִּכי ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו חּוץ ִמָּכל ַהָּצרֹות, ַהִּיּסּוִרים, ַהְּקָׁשִיים, 
ַהִּפּגּוִעים, ָהֲאסֹונֹות ְוַהַּמֲחלֹות ּוָבֵּתי חֹוִלים ְמֵלִאים, הּוא עֹוד ָמֵלא ְּבִנְסיֹונֹות ֲעצּוִמים 
ְונֹוָרִאים. ְוִאם ָהָאָדם ְּבָכל ֹזאת ָּבא ּוַמְחִליט: ֲאִני ְמַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ַלְמרֹות ֶׁשִּמָּסִביב 
ֵיהֹום ַהַּסַער, ְוֻכָּלם ַּבְּׁשכּוָנה ֹלא ׁשֹוְמִרים, ְוהּוא ּבֹוֵחר ְּבֶדֶרְך ַהֵּׁשם, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה 

ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמּדֹורֹות קֹוְדִמים. 



ִנּפּוץ ֵעֶגל ַהָּזָהב ַהּמֹוֶדְרִני

ַהָּגאֹוי ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש, ָהָיה ְּבֵעֶרְך ִלְפֵני ְּכֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ַּבּדֹור 
ֶׁשּלֹו ָהיּו ַהְרֵּבה ְּבָעיֹות ְוִקְלקּוִלים, ֶזה ַמְזִּכיר ְקָצת ֶאת ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו. ּוְבִסְפרֹו ְּבַמְעְּגֵלי 
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ַהָּׁשָנה )חלק ד עמוד רג( הּוא ּכֹוֵתב ַעל ַהְּתקּופֹות ֶׁשֵּיׁש ַּבָּׁשָנה ְוֵאיְך ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ָּבֶהן, 
ַהָּזָהב  ְלֵעֶגל  ָסִביב  ַהְּמחֹולֹות  ַעְצָמּה,  ַעל  ְוָכְך הּוא ּכֹוֵתב: “ַהִהְסטֹוְרָיה חֹוֶזֶרת ֵאפֹוא 
ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּכמֹו  ֶאָחד  ָלנּו  ָחֵסר  ְלַדֲאבֹוֵננּו  ַאְך  ּוִמֶּקֶדם,  ְּכֵמָאז  ָהֹעז  ִּבְמֹלא  ִנְמָׁשִכים 
ְּבפּוְמִּבי,  ֻּכָּלם  ִלְפֵני  ְּבַפְרֶהְסָיא,  ּוְלהֹוִכיַח  ַהָּזָהב  ֵעֶגל  ָלַקַחת ֶאת  ְּבֹאֶמץ רּוַח  ַהְמחֹוָנן 
ֶאת ֹחֶסר ֶעְרּכֹו ְוַאְפִסּיּותֹו, ְלַהְראֹות ָקָבל ָעם ְועֹוָלם ַעד ֵהיָכן ַמַּגַעת ִאי ַיִּציבּותֹו ְּבָכְך 
ֶׁשֵּיָהֵפְך ְלָעָפר ָוֵאֶפר ַאַחר ֶׁשִּנְגַמר יֹומֹו ָהֶאָחד ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ּוִבְגָללֹו ָּכַפר ָהָעם ְּבֵאל ַחי, 
ְּבִרּבֹוָנם ַהִּנְצִחי ֶּבָעָבר ּוֶבָעִתיד" - אֹוֵמר ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש, ֵעֶגל ַהָּזָהב ַקָּים, 
ָהִריָצה ַהֲהמֹוִנית ְסִביבֹו ַּגם ַקֶּיֶמת, ַמה ֶּׁשָחֵסר ֶזה ַרק ֶאָחד ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשִּיְצַעק 
ְוַיִּגיד: ָמה ַאֶּתם ְמַבְזְּבִזים ֶאת ַהַחִּיים ְוהֹוְלִכים ַאַחר ֵעֶגל ַהָּזָהב! ָמה ַיִּגיד ָאָדם? ָמה ֲאִני 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו? ֲאִני ֹלא ַּבַּדְרָּגה ַהֹּזאת, ֲאָבל ֶזה ְּבִדּיּוק ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשָּבאנּו ְוִדַּבְרנּו ָּכל ַהְּזַמן, 
)ראש  ְּבדֹורֹו  ִּכְׁשמּוֵאל  ְּבדֹורֹו  ִיְפָּתח  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור 
השנה דף כה ע"ב(, ַאָּתה ַהָּקָטן ֵיׁש ְּבָך אֹור, ַּתְׁשִּפיַע ַעל ֲאֵחִרים. ֵיׁש ְּבָך ֹּכַח? ַּתְׁשִּפיַע ַעל 

ֲאֵחִרים, ֵיׁש ָלְך ֹּכַח? ַּתְׁשִּפיִעי ַעל ֲאֵחִרים. 



ָמה ִאְנַּפת ֵלאֹלִקית?

ִּכּסּוי  ֵמַהַּבִית אֹו  ֵּפָאה  ִעם  ֵאֵצא  ֲאִני  ִאם  ִאְכַּפת ֵלאֹלִקים  ‘ָמה  ִאָּׁשה ֶׁשחֹוֶׁשֶבת:  ֵיׁש 
ֹראׁש, ֲהֵרי ַהְרֵּבה הֹוְלכֹות ִעם ֶזה. ָלָמה ֲאִני ְצִריָכה ִלְהיֹות ַהַּצִּדיָקה ִמֻּכָּלם?’, ְוַהְּתׁשּוָבה 
ִהיא, ַּדְוָקא ַּבּדֹור ַהֶּזה ָּכל ָּכְך ִאְכַּפת ְלַהֵּׁשם, ַּגם ִאם ְּבֵעיַנִיְך ֶזה ַמֲעֶׂשה ָקָטן, ְּכֶׁשַאְּת 
ַּבְּזִהירּות  ֶׁשָּלנּו  ַהַּיַחס  ָלֵכן  קֹוְדִמים.  ִמּדֹורֹות  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ָׁשֶוה  ֶזה  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  ָּבָאה 
ִמָּכל ְׁשָאר ַהּדֹורֹות  ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִמְצֹות,  ְוַלֲעׂשֹות  ִמַּלֲעבֹר ֲעֵברֹות 
ָאָדם  ַהּקֹוְדִמים.  ֵמַהּדֹורֹות  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ה’  ְּבֵעיֵני  ֲחׁשּוִבים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֵּכיָון  ַהּקֹוְדִמים, 
ֶׁשָּיִבין ֶאת ֶזה ִמֵּמיָלא ֹלא ְיַזְלֵזל ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים ְקַטִּנים, הּוא ֹלא ַיִּגיד: ‘ֹלא נֹוָרא ִאם 
ֹלא ַנְקִּפיד ַעל ְמֶלאֶכת ּבֹוֵרר ְּבַׁשָּבת...’, ְּכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּפַחד ֹלא ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת 
ּבֹוֵרר ְּבַׁשָּבת, ִּכי הּוא ָיַדע ַּכָּמה ַהֹּכַח ֶׁשּלֹו ָיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע, ָּכְך ַּגם ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת 

ֵאיְך ְלִהָּזֵהר ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשֵּנַדע ְוַנִּכיר ָּבֵעֶרְך ֶׁשל ָּכל ַמֲעֶׂשה ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָּלנּו, ְוֹלא 
ִנְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט ְוַנִּגיד ‘ִאם ָּכְך ָּכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן ָׁשֶוה ָאז ֶזהּו’, ִּכי ָהפּוְך, ַעד ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה 
אֹוֵמר ‘ָּכל ַמֲעֶׂשה ָקָטן הּוא טֹוב’, ּבֹואּו ַנְחשֹׁב ַּכָּמה ָּכל ַמֲעֶׂשה ָרע ַמה הּוא עֹוֶׂשה, ִאם 
נֹוְתִנים ְלָך ֹּכַח ֶׁשַאָּתה יֹוֵתר ָׁשֶוה ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָּתִבין ַּגם ַּכָּמה ַאָּתה ָיכֹול ַלֲהֹרס. ְוִאם 
ַּבּדֹור ֶׁשל ָהָאמֹוָרִאים ָאְמרּו, ֶׁשִאם ָעִׂשיָת ַמֲעֶׂשה ֶאָחד ַאָּתה ָּבא ּוְמַזֶּכה ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו ְלַכף ְזכּות ְוִאם ֹלא ַאָּתה ְמַחֵּיב ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְלַכף חֹוָבה, ַּכָּמה ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו 
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ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ָצרֹות  ַאְּת מֹוַנַעת   - ִמְּצִניעּות  ִנְזֶהֶרת  ַאְּת  ּוְלִהָּזֵהר.  ָלבֹוא  ָצִריְך  ָאָדם 
ּוְכמֹו ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה אֹוָתנּו: “ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב 
ֵמַאֲחֶריָך" )דברים כג, טו(. ַאָּתה ִנְזָהר ִּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבת, ְּבִעְנְיֵני ַּכְׁשרּות, ְּבִעְנְיֵני 'ְׁשִמיַרת 
ַהְּבִרית’ - ַאָּתה מֹוֵנַע ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשְּלָך עֹוד ׁשֹוָאה ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל  )שבת 
דף לג ע"א(, ַּבֲעוֹן ִחּלּול ַׁשָּבת ַחָּיה ָרָעה ָרָבה ּוְבֵהָמה ָּכָלה ּוְבֵני ָאָדם ִמְתַמֲעִטין ְוַהְּדָרִכים 

ִמְׁשּתֹוְמִמים. ֶזה ַהֹּכַח ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ִלְמֹנַע ַהְרֵּבה ָצרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּׂשָכר 
הּוא ָעצּום ָוָרב.

ה’ ְיַזֵּכנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו, ְוֹלא ְלִהְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים, 
ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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 ָּפָרַׁשת ַמְסֵעי 
ַהֶּלַקח ֵמָהרֹוֵצַח 

רֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג

ִמְקָלט,  ְלִעיר  ִלְגלֹות  ֶׁשָּצִריְך  ְּבׁשֹוֵגג  רֹוֵצַח  ַעל  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרַׁשת 
ְוַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת “ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהֹרֵצַח ִמַּיד ֹּגֵאל ַהָּדם ְוֵהִׁשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר 
ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש" 
)במדבר לה, כה(, ֹזאת אֹוֶמֶרת ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַחי, הּוא ֹלא ָיכֹול ָלֵצאת, ִּכי ּגֹוֵאל 

ַהָּדם - ְקרֹוב ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל אֹותֹו ֶאָחד ֶׁשהּוא ָרַצח, ָיכֹול ַלֲהֹרג אֹותֹו. ָלֵכן הּוא ַחָּיב 
ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם.

ַהִּמְׁשָנה )מכות דף יא ע"א( ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשַהִּמיָתה ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהְיָתה ַהְיִציָאה 
ְלֵחרּות ֶׁשל ָהרֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג ֵמִעיר ִמְקָלט, ְלִפיָכְך ִאּמֹוֵתיֶהן ֶׁשל ַהֹּכֲהִנים ָהיּו ְמַסְּפקֹות 
ַהֹּכֲהִנים  ֶׁשל  ָהִאָּמהֹות  ֶׁשָּימּותּו.  ְּבֵניֶהן  ַעל  ִיְתַּפְּללּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ּוְכסּות  ִמְחָיה  ָלֶהם 
ַהְּגדֹוִלים ָהיּו ַהַּסָּפִקּיֹות ָהָראִׁשּיֹות ִלְבָגִדים ּוָמזֹון ִּבְׁשִביל אֹוָתם ָהרֹוְצִחים ְּבׁשֹוֵגג. ְוָכל 

ֶזה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ַעל ַהֵּבן ֶׁשָּימּות. 



ַהּשַֹׁחד

רֹוִאית ֹּפה ָּדָבר ִנְפָלא. ֲהֵרי ְמֻדָּבר ָּכאן ְּבָאָדם ֶׁשהּוא ֹלא ֲהִכי ַצִּדיק ְוָהגּון, ִּכי ַלְמרֹות 
ֶׁשהּוא ָרַצח ְּבׁשֹוֵגג, ֲהֵרי ְמַגְלְּגִלים ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחָּיב )שבת דף לה 
ע"א, ובירושלמי סנהדרין פרק י הלכה ב(, ְוִאם ִמָּׁשַמִים ִּגְלְּגלּו ֶאת ֶזה ַעל ָידֹו ִסיָמן ֶׁשהּוא 

ַחָּיב, ִּבְמֻיָחד ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהְתַּגְלְּגָלה ַעל ָידֹו ַּתָּקָלה נֹוָרָאה 
יּוַכל  ֶׁשהּוא  ָימּות,  ְּכָבר  ַהָּגדֹול  ֶׁשַהֹּכֵהן  ִהיא  ַחָּייו  ּוְׁשִאיַפת  ָאָדם.  ֲהִריַגת  ֶׁשל  ֶׁשָּכזֹו 
ָלֵצאת ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ַהֶּזה. ְּבָכל ְּבָרָכה ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה הּוא ְמַחֵּפׂש ֵאיְך ְלַקֵּׁשר 
ֶאת ֶזה ֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָימּות: “ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת" - ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְיַאֵּבד 
ַעְצמֹו ָלַדַעת. “ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו" - ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּתִׁשיב אֹוִתי ְלֵביִתי ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָימּות. 
“ְרָפֵאנּו" - ֻּכָּלם חּוץ ֵמַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֶׁשְּיַקֵּבל ַמֲחָלה ְוֹלא ִיְתַרֵּפא. ּוִפְתאֹום ְּכֶׁשָהִאָּמא 
ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָּבָאה ְונֹוֶתֶנת לֹו ֹאֶכל, ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֹלא ִיְתַּפֵּלל ֶׁשַהֵּבן 
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ֶׁשָּלּה ָימּות, ֶזה עֹוֵזר, הּוא מּוָכן ִלְהיֹות ָאִסיר ְּבִעיר ִמְקָלט ִּבְזכּות ַּכָּמה ָמנֹות ּוְבָגִדים 
ֶׁשִהיא ְמִביָאה לֹו.

ֲאַנְחנּו רֹוִאים ִמָּכאן ָּדָבר ֻמְפָלא: ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ַהּשַֹׁחד, “ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים 
ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם" )דברים טז, יט(. ַאָּתה נֹוֵתן לֹו ַּכָּמה ְׁשָקִלים, ַלְחָמִנָּיה ְּבֶׁשֶקל ְוׁשֹוקֹו 
ַהֲאִכֵלהּו  ֹׂשַנֲאָך  ָרֵעב  ַהֶּמֶלְך: “ִאם  ֶּׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה  ַמה  ֶזה  ָקִניָת אֹותֹו.  ֶׁשֶקל -  ִּבְׁשֵּתי 
ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה ֹחֶתה ַעל ֹראׁשֹו ַוה’ ְיַׁשֶּלם ָלְך" )משלי כה, 

כא - כב(.



ַהִּניצֹוץ ַהְּיהּוִדי

ָהֱאֹלִקי,  ַהְּיהּוִדי  ַּבִּניצֹוץ  ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה  ַּגם  ֶאָּלא  ְנֻקַּדת ַהּשַֹׁחד,  ּוֶבֱאֶמת זֹו ֹלא ַרק 
ַיֲחִזיר ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה. ָאָדם ֶׁשַּמֲחִזיר ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה, ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְמַקֵּלל  ֶׁשֹּלא 
אֹותֹו ַּבְּקָלָלה ֲהִכי נֹוָרִאית: “ֹלא ָתמּוׁש ָרָעה ִמֵּביתֹו" )משלי יז, יג(, ְוַגם ָאָדם ָּכֶזה ֶׁשהּוא 

ֹלא ָהגּון יֹוֵדַע ְלַהִּכיר טֹוָבה.

ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו ָצִריְך ִלְזֹּכר ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבֵקרּוב ְרחֹוִקים. ֵיׁש ְּבָכל ְיהּוִדי ִניצֹוץ 
ֱאֹלִקי )עיין שו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רו אות ה(, ְוִיְׂשָרֵאל ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָחָטא ִיְׂשָרֵאל 

הּוא )סנהדרין דף מד ע"א(, ְוָאסּור ָלנּו ְלִהְתָיֵאׁש ִמּׁשּום ְיהּוִדי ִמְּלַהֲחִזירֹו ִּבְתׁשּוָבה. 

ֹלא ִמְּזַמן ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור ַעל ְיהּוִדי ֶאָחד ִמְסֵּכן, ָרחֹוק ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו 
ִהְתַקֵּדם  הּוא  ּגֹוֵנב.  ַהּיֹום  ָּכל   - ָיַדִים’  ‘ְנִטיַלת  ְּבִלי  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ָלֶלֶכת  ֹלא  ָהְיָתה, 

‘ַּבֲעבֹוָדתֹו’ ַעד ֶׁשהּוא ִנְהָיה ַהַּגָּנב ִמְסַּפר ֶאָחד ֶׁשל ְמכֹוִנּיֹות ָיְקָרה. 

ִּבְזִריזּות  ְוִהיא ‘קֹוֶרֶצת’ לֹו. הּוא  יֹות ֶאָחד הּוא עֹוֵבר ְורֹוֶאה ְמכֹוִנית ֲחָדָׁשה חֹוָנה 
ָּפַרץ ֶאת ַהְּמכֹוִנית, ִהְצִליַח ְלָהִניַע אֹוָתּה ְוָנַסע ֵמַהָּמקֹום. ּתֹוְך ְּכֵדי ְנִסיָעה הּוא ִמְסַּתֵּכל 
ְורֹוֶאה ֵמֲאחֹוָריו ַּבּמֹוָׁשב ִּתינֹוק, ַההֹוִרים ָׁשְכחּו ֶאת ַהִּתינֹוק ָּבֶרֶכב. הּוא ִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה 
ָנַסע  הּוא  ַהִּתינֹוק.  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶהְחִליט  הּוא  חֹם.  ֵמֹרב  ַהַהָּכָרה  ֶאת  ִאֵּבד  ֶׁשַהִּתינֹוק 
ָיְצרּו  ַהחֹוִלים  ִמֵּבית  ֵּביְנַתִים  ִנְמָרץ.  ְלִטּפּול  ְוִהְכִניס אֹותֹו  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ִּבְמִהירּות 
ֶקֶׁשר ִעם ַהִּמְׁשָטָרה ְוִאְּתרּו ֶאת ַההֹוִרים ְלִפי ִמְסַּפר ָהֶרֶכב. ַההֹוִרים – זּוג ֲחֵרִדים – 
ִהִּגיעּו ְלֵבית ַהחֹוִלים ְורֹוִאים ֶׁשַהֶּיֶלד ָחַזר ְלַהָּכָרה, ֵהם רֹוִצים ְלהֹודֹות ִלְמֻיָּדֵענּו ַהַּגָּנב. 

ַהַּגָּנב ַרק ְמַחֶּכה ִלְבֹרַח ֵמַהָּמקֹום, ֲאָבל ַההֹוִרים ֹלא נֹוְתִנים לֹו ָלֶלֶכת ִלְפֵני ֶׁשְּמַצְּיִדים 
אֹותֹו ַּבֲארּוָחה ְולֹוְקִחים ִמֶּמּנּו ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשּלֹו.

ַמְחִליִטים  ֵהם  ַהחֹוִלים.  ִמֵּבית  יֹוֵצא  ַהִּתינֹוק  ּוְבִדיקֹות,  ִטּפּוִלים  ֶׁשל  ָׁשבּוַע  ַאֲחֵרי   
ְוַכּמּוָבן  ַהַהָּצָלה,  ֵנס  ַעל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָּגדֹול  ִקּדּוׁש  הֹוָדָיה,  ְמִסַּבת  ַלֲעׂשֹות  ְּבַׁשָּבת 
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ַמְזִמיִנים ֶאת ֲחַתן ַהִּׂשְמָחה ַהַּגָּנב, ֶׁשִּיְתָאַרח ֶאְצָלם ָּכל ַהַּׁשָּבת. 

ַמה  יֹוֵדַע  ֹלא  ְוהּוא  ַהַּגָּנב,  ֶאת  ּוְמַׁשְּבִחים  ְמָבְרִכים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָּכל  ַהַּׁשָּבת  ָּכל 
יֹוֵדַע  ַאָּתה  “ַאְׁשֶריָך,  ַהָּיד:  ֶאת  ְמַחְּבִקים אֹותֹו, לֹוֲחִצים לֹו  ֻּכָּלם  ַעְצמֹו,  ִעם  ַּלֲעׂשֹות 
עֹוָלם  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ַהַּמִּציל  ָּכל  ְיהּוִדי,  ִּתינֹוק  ִהַּצְלָּת  ָעִׂשיָת?  ֶמה 
ַלּתֹוָרה,  ֲעִלָּיה  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַהֵהיָכל  ְּפִתיַחת  לֹו  ָקנּו  ע"א(.  לז  דף  )סנהדרין  ָמֵלא" 

ַּבִּקּדּוׁש ֵהִרימּו אֹותֹו ַעל ַהְּכֵתַפִים ְּכמֹו ֲחַתן ַּבר ִמְצָוה, ָזְרקּו ָעָליו ֻסָּכִרּיֹות. 

ָׁשַמע  הּוא  ַהּדֹור,  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  הּוא  ֶׁשִּלי  “ָהַרב  לֹו:  אֹוֵמר  ָהַאָּבא  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי 
ֶׁשַאָּתה ִהַּצְלָּת ֶאת ַהֵּבן ֶׁשִּלי ְוהּוא רֹוֶצה ִלְפֹּגׁש אֹוְתָך", הּוא ִהְסִּכים. ִהִּגיעּו ָלַרב. ָהַרב 
ָהַרב  ְלַדֵּבר ִעם  ּוִבֵּקׁש  ָהַרב,  ְוַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל  ֵמַהַּפְׁשטּות  ִנְדַהם  ְוהּוא  ְמֹאד,  ִּכֵּבד אֹותֹו 
ִּביִחידּות. ְּכֶׁשֻּכָּלם ָיְצאּו הּוא ִסֵּפר ָלַרב ָמה ֶּבֱאֶמת ָהְיָתה ַּכָּוָנתֹו: “ֲאִני ַּגַּנב ְמכֹוִנּיֹות. 
ַּגם ֶאת ַהְּמכֹוִנית ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִּנְפָלָאה ַהּזֹו ִּתְכַנְנִּתי ִלְגֹנב, ֹלא ָיַדְעִּתי ִּבְכָלל ֶׁשֵּיׁש 
ֶיֶלד ַּבְּמכֹוִנית, ָּכָכה ֶזה ָיָצא, ְוָלֵכן ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלַׁשֵּקר ָלַרב. ֹלא ַמִּגיַע ִלי ָּכל ַהָּכבֹוד 
ַהֶּזה". ָהַרב ִחֵּיְך ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה ִהְתַּכַּוְנָּת ִלְגֹנב, ֲאָבל ה’ ִיְתָּבַרְך ִהְפִריַע ְלָך ַּבְּמָלאָכה, 
ְוָהַפְך ְלָך ֶאת ָהֲעֵבָרה ְלִמְצָוה. ַאָּתה ַחָּיב ְלַהִּגיד ִלי ֵאיזֹו ִמְצָוה ָעִׂשיָת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִּגְלֵּגל ְלָיְדָך ְזכּות ָּכזֹו ְּגדֹוָלה?", ַהַּגָּנב חֹוֵׁשב ְוחֹוֵׁשב ְוֹלא מֹוֵצא ׁשּום ִמְצָוה. ְוָהַרב 
ּדֹוֵחק ּבֹו: ִּתָּזֵכר ְּבֵאיזֹו ִמְצָוה אֹו ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשָעִׂשיָת. ְוַהַּגָּנב ִמְתַעֵּקׁש: “ֲאִני ֹלא עֹוֶׂשה 
ִמְצֹות, ֲאִני ַרק ּגֹוֵנב, ֶזה ַמה ֶּׁשֲאִני יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ִמִּגיל ֵׁשׁש, ֲאָבל אּוַלי ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד 
ֶׁשֲאִני ‘ָהגּון’ ּבֹו, ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ֶׁשְּבָכל ֶרֶכב ֶׁשֲאִני ּגֹוֵנב, ֲאִני ַמֲחִזיר ַלְּבָעִלים ֶאת 
ָּכל ַהִּמְסָמִכים ַּבֹּדַאר ְּבִעּלּום ֵׁשם, ִּכי ֶאת ָהֶרֶכב ַהִּבּטּוַח ְמַׁשֵּלם ָאז ֹלא ִאְכַּפת ִלי, ֲאָבל 
ֶאת ַהִּמְסָמִכים ָּבֶרֶכב ֲאִני ֹלא ָצִריְך, ָאז ָלָּמה ֶׁשַּבַעל ָהֶרֶכב ִיְצַטֵער?" ָהַרב ִחֵּיְך ְוָאַמר 
לֹו: “זֹו ַהִּמְצָוה ֶׁשהֹוִביָלה אֹוְתָך ַלִּמְצָוה ֶׁשל ַהָּצַלת ְנָפׁשֹות, ּוִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה" )אבות 

פרק ד משנה ב(. 

ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּבְתׁשּוָבה.  ָחַזר  ַהַּגָּנב  ִסּפּור  אֹותֹו  ַאֲחֵרי 
“ִּתְפְּתחּו ִלי ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל ַמַחט, ַוֲאִני ֶאְפַּתח ָלֶכם ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם" )עיין 
ַּתְתִחילּו  יח(,  סימן  תולדות  פרשת  תנחומא  ובמדרש  ב,  סימן  ה  פרשה  השירים  שיר  רבה  מדרש 

ְלַלּבֹות ֶאת ַהִּניצֹוץ ַהְּיהּוִדי, ֲאִני ְּכָבר ַאְמִׁשיְך ַלֲעֹזר ָלֶכם.



ְּתִפָּלה ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב

ַרֲעיֹוי נֹוָסף ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמָהִעְנָין ַהֶּזה: ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ַהְּתִפָּלה ֲאִפּלּו ֶׁשל רֹוֵצַח, 
ח(,  קמב,  )תהילים  ַנְפִׁשי"  ִמַּמְסֵּגר  “הֹוִציָאה  ַהֵּלב  ִמַּמֲעַמֵּקי  ֶׁשּבֹוַקַעת  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהְּתִפָּלה 
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ְיכֹוָלה ְלַהְׁשִּפיַע ְוַלֲהֹרג ֶאת ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. ּוְכֶׁשָהִאָּמא ֶׁשל ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול נֹוֶתֶנת לֹו ֹאֶכל, 
ַּגם ִאם הּוא ִמְתַּפֵּלל הּוא ְּכָבר ֹלא ִיְתַּפֵּלל ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב. ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ְּתִפָּלה ֲאִמִּתית 

ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, “ָקרֹוב ה’ ְלכׇל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" )תהילים קמה, יח(.



"ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתֹו"

ּוְנֶׁשִּנְקָרא ֶאת ַהְּפסּוִקים ִנְרֶאה ֶׁשֹּלא ָּכל ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵּמת ְּבָיָמיו ְמַׁשְחֵרר ֶאת ָהרֹוֵצַח 
ִּבְׁשָגָגה ֵמִעיר ִמְקָלט, ֶׁשֲהֵרי ַהָּכתּוב אֹוֵמר “ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן 
ַהֹּקֶדׁש" )במדבר לה, כה(, ְוׁשֹוֶאֶלת ַהְּגָמָרא )מכות דף יא ע"ב( ַמה ֶּזה “ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתֹו", ְוִכי 
הּוא מֹוְׁשחֹו? ֶאָּלא ֶזה ֶׁשִּנְמַׁשח ְּבָיָמיו. ְוַהְינּו ֶׁשַרק ֹּכֵהן ָחָדׁש ֶׁשִּמּנּו אֹותֹו ּוָמְׁשחּו אֹותֹו 

ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ִאם הּוא ָימּות הּוא יֹוֵצא ֵמִעיר ִמְקָלט. 



ַרִּבי ֵמִאיר ִׂשְמָחה ְוִאיָסר ַהְרֵאל

‘ֹראׁש  ַהְרֵאל,  ִאיָסר  ָקדֹוׁש.  ְיהּוִדי  ָהָיה  ַזַצ"ל  ִמְּדִויְנְסק  ִׂשְמָחה  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
ַהּמֹוָסד’, ָּגַדל ָּבִעיר ַהּזֹו ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו. ְוהּוא ְמָתֵאר ְּבִסְפרֹו 'ִּבָּטחֹון ְוֶדמֹוְקַרְטָיה' ְמֹאָרע 
ַמְדִהים ּוַמְסִעיר. הּוא ּכֹוֵתב ִּכי ְּבחֶֹרף ֶאָחד ָּגׁשּום ְמֹאד ָעָלה ַהָּנָהר ַהְּמקֹוִמי ַעל ְּגדֹוָתיו, 
ְוָהְיָתה ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ֶׁשַהַּמִים ִיְפְרצּו ֶאת ַהֶּסֶכר ְוָיִציפּו ֶאת ָהִעיר. ִלְדָבָריו, ַרב ָהִעיר, 
ָהַרב ֵמִאיר ִׂשְמָחה, ִהְתַּפֵּלל ֵלאֹלִקים ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. ַּכֲעבֹור ְזַמן ָקָצר 
ֵהֵחּלּו ַהַּמִים ִלְׁשֹקַע, ְוָהִעיר ִנְּצָלה. ְלַצֲעֵרנּו הּוא ִנְׁשַאר ִחּלֹוִני, ְוַהֵּנס ַהַּמְפִעים ַהֶּזה ֹלא 

ָעַזר לֹו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 



ַהֶחְׁשּבֹוי ַהְמֻדְקָּדק

ְוַהָּגאֹוי ַהֶּזה ַרִּבי ֵמִאיר ִׂשְמָחה, ׁשֹוֵאל ְּבִסְפרֹו ‘ֶמֶׁשְך ָחְכָמה’ ַעל ַהּתֹוָרה )פרשת מסעי 
פרק לה פסוק כה( ָלָמה ַהּתֹוָרה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ַּבָּלׁשֹון “ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש", ְוִכי 

ְּבֹאֶפן  ִלְכֹּתב  ְיכֹוָלה  ָהְיָתה  ַהּתֹוָרה  ַהִּמְׁשָחה?  ְּבֶׁשֶמן  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ֶאת  ָמַׁשח  ָהרֹוֵצַח 
ָּפׁשּוט ‘ֲאֶׁשר ִנְמַׁשח ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש’!

ּוְמָבֵאר, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָהרֹוֵצַח הּוא ֶזה ֶׁשָּמַׁשח ֶאת ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול, ִּכי ִלְפֵני ֶׁשָהרֹוֵצַח ָרַצח, 
ְוִלְפֵני ֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ִמְתַמֶּנה ִּבְכָלל, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹוֵקַח ֶאת ָּכל ִמְכלֹול ָהִעְנָיִנים 
ְּבֶחְׁשּבֹון ָּבֹאֶפן ַהָּבא: ַמִּגיַע ַהְּזַמן ִלְבֹחר ֹּכֵהן ָּגדֹול, ֵיׁש ַּכָּמה ָמֳעָמִדים, ֵיׁש ֹּכֵהן ָּגדֹול 
ֶאת  ְמַמֶּנה  ָּברּוְך הּוא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהִּנְכָסף,  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ֻּכָּלם רֹוִצים  ָצִעיר,  ְוֵיׁש  ְמֻבָּגר 
אֹותֹו ֹּכֵהן ֶׁשִּנְׁשַאר לֹו ַסְך ָׁשִנים ִלְחיֹות ְּבִדּיּוק ְלִפי ַסְך ַהָּׁשִנים ֶׁשַּמִּגיַע ָלרֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג 
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ִלְהיֹות ְּבִעיר ַהִּמְקָלט. ֶׁשֵּכן ָּכל רֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג ֵיׁש ְּדָרגֹות ַּגם ַּבּׁשֹוֵגג ַעְצמֹו: ֵיׁש ׁשֹוֵגג 
ָקרֹוב ְלֵמִזיד )עיין בבא קמא דף לב ע"ב(, ְּבֹאֶפן ֶׁשהּוא ָהָיה ָיכֹול יֹוֵתר ְלִהָּזֵהר, ְוֵיׁש ׁשֹוֵגג 
ָקרֹוב ְלֹאֶנס )עיין בים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ח סימן כ(, ֶׁשהּוא ִנְזַהר ַּכָּמה ֶׁשהּוא 
ָיכֹול ּוְבָכל ֹאֶפן ָיְצָאה ַהַּתָּקָלה ַעל ָידֹו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא חֹוֵקר ְּכָליֹות ָוֵלב, 
הּוא יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ַּכָּמה ָׁשִנים ַמִּגיעֹות ְלאֹותֹו ָהרֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג ָלֶׁשֶבת ְּבִעיר ַהִּמְקָלט, ּוְלִפי 
ֶזה הּוא ְמַמֶּנה ֶאת ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְׁשַאר לֹו ְּבִדּיּוק ַסְך ָׁשִנים ָּכֵאּלּו. ְלַאַחר מֹות ַהֹּכֵהן 
ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב “ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהֹּכֵהן ַהָּגֹדל ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול הּוא יֹוֵצא ַלָחְפִׁשי. 
ָמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהֹּקֶדׁש" - ָהרֹוֵצַח ַעְצמֹו ָמַׁשח אֹותֹו! ִּכי ְלִפי ַּכּמּות ַהָּׁשִנים ֶׁשַּמִּגיעֹות 

ָלרֹוֵצַח ָלֶׁשֶבת ְּבִעיר ַהִּמְקָלט, ִנְבַחר אֹותֹו ֹּכֵהן ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול.



ֶהְמֵׁשְך ַהֶחְׁשּבֹוי ַהֻּמְפָלא

ְוַהֶחְׁשּבֹוי ַמְמִׁשיְך ִלְהיֹות ֻמְפָלא: ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ִמְתַמֶּנה ְּבִדּיּוק ְלִפי ַהָּׁשִנים ֶׁשַּמִּגיעֹות 
ָלרֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג ָלֶׁשֶבת ְּבִעיר ַהִּמְקָלט. ָהרֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה ֹלא ָיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ִּבְתִפָּלתֹו ִּכי 
הּוא ָנגּוַע ְוהּוא ֹלא ִמְתַּפֵּלל ְּבֵלב ָׁשֵלם, ִּכי ְלאֹותֹו ֹּכֵהן ָּגדֹול ֵיׁש ַּגם ִאָּמא, ְוַגם ָהִאָּמא 
ֵמִעְמֵקי  ִיְתַּפֵּלל  ֹלא  אֹו  ִיְתַּפֵּלל,  ֹלא  רֹוֵצַח  ֶׁשאֹותֹו  ֶׁשִּתְגרֹם  אֹוָתּה  ָצִריְך  ִּכי  ֻמְׁשַּגַחת, 
ַהֵּלב ָלֵצאת ֵמִעיר ַהִּמְקָלט, ִלְפֵני ֶׁשְּיַמֶּצה ֶאת ַסְך ַהָּׁשִנים ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ַעל ִּפי ַמֲעָׂשיו. 
ְוָכל ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַהּזֹו נֹוֲעָדה ִּבְׁשִביל רֹוֵצַח. ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַּגם ְלרֹוְצִחים, 
ַּגם ְלַגָּנִבים, ֲאִפּלּו ְלַגַּנב ְמכֹוִנּיֹות ֵיׁש ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָמַתי הּוא ִיְמָצא ֶיֶלד ַּבְּמכֹוִנית, 
חֹוֵזר  ֶׁשהּוא  ַהַּמְדִהים  ְוַהּסֹוף  ַהּזֹו,  ַלְּמכֹוִנית  ַּדְוָקא  ֶׁשִּיְפֹרץ  ֵמַהָּׁשַמִים  אֹותֹו  ּוְמַכְּוִנים 

ִּבְתׁשּוָבה, ָּכל ֶזה ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֻמְפָלָאה. 



"ַעל ִּפי ה’ ַיֲחנּו"

ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה “ַעל ִּפי ה’ ִיְסעּו ְוַעל ִּפי ה’ ַיֲחנּו" )במדבר ט, יח(. ָּכל ֶאָחד 
ְוַאַחת ְצִריִכים ָלַדַעת, ָּכל ַהַּמָּסעֹות ְוַהֲחִנּיֹות ֶׁשְּלָך ַּבַחִּיים ֶזה ַעל ִּפי ה’, “ֵמה’ ִמְצֲעֵדי 
ֶגֶבר ּכֹוָננּו" )תהילים לז, כג(, ַהֹּכל ֶזה ִּבְרצֹון ה’, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּבִדּיּוק ְּכִפי ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע 
ְלָך. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְחיֹות ּוְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.





ָּפָרַׁשת ְּדָבִרית 

375

ָּפָרַׁשת ְּדָבִרית 
ֵעצֹות ְלַחִּיית טֹוִבית

"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרית"

"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול 
ְּבֵׁשם  ֵמִביא  ַרִׁש"י  א(.  א,  )דברים  ָזָהב"  ְוִדי  ַוֲחֵצֹרת  ְוָלָבן  ּתֶֹפל  ּוֵבין  ָּפאָרן  ֵּבין  סּוף 
ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת דברים סימן ט(, ֶׁשָּכל ַהְּמקֹומֹות ַהָּללּו ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָרְמזּו ְלתֹוֵכָחה ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּזַמִּנים ֶּבָעָבר ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ֶאת ֶּדֶרְך ה' ְּבָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות, ִאם ֶזה ַעל ַהָּמן, 

ֲעֹון ַהַּמֲחֹלֶקת - ֹקַרח, ְועֹוד.



ַאֲהַבת ָהֲעָנָוה 

ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )שם( ּכֹוֵתב, ֶׁשַּבְּדָבִרים ַהָּללּו ֵיׁש ֶרֶמז ְלָכל ִמיֵני ִמּדֹות טֹובֹות. 
ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ָלָאָדם  ֶׁשִּתְהֶיה  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ְּדָבִרים,  ְׁשֵני  "ָּבֲעָרָבה" ּכֹוֶלֶלת  ְוַהִּמָּלה 
ְוָלֶזה רֹוֶמֶזת ַהִּמָּלה "ַּבִּמְדָּבר", ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )עירובין דף נד ע"א(, ֶׁשָאָדם ָיִׂשים ַעְצמֹו 
ַּכִּמְדָּבר ֶׁשַהֹּכל ּדֹוְרִכים ָעָליו. "ָּבֲעָרָבה" - ֶׁשַהִּמָּדה ֶׁשל ָהֲעָנָוה ִּתְהֶיה ֲעֵרָבה ַוֲחִביָבה 
ָעֶליָך, ְוֶׁשַאָּתה ִּתְרֶצה ֶּבֱאֶמת ִלְהיֹות ָעָנו. ּומֹוִסיף עֹוד ֶׁשַּלִּמָּלה "ָּבֲעָרָבה" ֵיׁש ַמְׁשָמעּות 
ָּבֲעָנָוה  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ְוֹלא  ְוָגדֹול  ְלָקָטן  ֶהָעוֹן  ַעל  ְלהֹוִכיַח  ֶׁשִּנְצָטֵרְך  ָהַעְרבּות,  ְלִחּיּוב  ַּגם 

ְּבִעְנָין ֶזה. 

ֵיׁש  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ְמֹאד,  ֲחִביָבה  ָעֶליָך  ִלְהיֹות  ָהֲעָנָוה  ְצִריָכה  ֶאָחד  ִמַּצד  אֹוֶמֶרת  ֹזאת 
ַּכַּבאי,  ְּתעּוַדת  ִלי  ֵאין  ְלַכּבֹות,  יֹוֵדַע  ֹלא  ֲאִני  ַּתִּגיד  ַאל  ִנְׂשָרף  ַהַּבִית  ַעְרבּות,  ַּגם 
ֲאִפּלּו  ּבֹוֶעֶרת!  ָהֵאׁש  ִּבְתׁשּוָבה.  ְלַהֲחִזיר  ָיכֹול  ֹלא  ֲאִני  ַרב,  ֶׁשל  ְּתעּוָדה  ִלי  ֵאין 
ַּגם  ָצִריְך  ַאָּתה  ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ָעֶליָך  ַוֲעֵרָבה  ָעָנו  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפּלּו  "ַּבִּמְדָּבר",  ֶׁשַאָּתה 

ֲעֵרִבים.  ֶׁשֻּכָּלנּו  ֵּכיָון  ִּתָּלּה  ַעל  ַהָּדת  ֶאת  ַמֲעִמיד  ִלְהיֹות  ָלַדַעת 

ְּבִמַּדת  ַלֲעֹמד  ְלָך  ֶׁשַּתֲעֹזר  ַהַּמְחָׁשָבה   – סּוף"  "מֹול  ְלָבֵאר:  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ּוַמְמִׁשיְך 
ָהֲעָנָוה ָּבֲעָרָבה, ֶׁשִּתְזֹּכר ֶאת "מֹול סּוף", ֶאת סֹוף ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך. 
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ַּתֲאַות ַהַחִּיית

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ֱאִליֶמֶלְך ִּביֶדְרָמן ֶׁשִּיְחֶיה, ֵּבאּור נֹוָסף ַּבִּמָּלה "ָּבֲעָרָבה" - ֲעָרָבה ֶזה 
רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ַהָּללּו,  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַהֲחָׁשִקים,  ָהְרצֹונֹות,  ַהַּתֲאוֹות,  ֲעֵרִבים,  ְּדָבִרים 
ְלַמֵּגר אֹוָתם ּוְלַסֵּלק אֹוָתם? "מֹול סּוף" ַּתְזִּכיר לֹו יֹום ַהִּמיָתה, ְּכֶׁשָהָאָדם ַמְזִּכיר ַלֵּיֶצר 
ָהָרע ֶׁשּלֹו ֶאת יֹום ַהִּמיָתה הּוא ִנְרָּגע )עיין ברכות דף ה ע"א(. ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ּגֹוֶרֶמת ָלָאָדם 
ְלַחִּיים טֹוִבים, ֵּכיָון ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם יֹוֵדַע, "ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות" )בראשית כה, לב(, ְּבָכל 
ֶרַגע ַאָּתה ִמְתַקֵּדם ּוִמְתָקֵרב ְליֹום ַהָּמֶות, ָלָמה ַאָּתה ְמַבְזֵּבז ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך ַעל ַּתֲאוֹות 

ְוַעל ְׁשֻטּיֹות? ֲהֵרי ְּבָכל ְׁשִנָּיה ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַחֵּיי ֶנַצח! 



ְזִניַרת ַהּבֹוֵרא ְוַהְׁשָּגָחתֹו

ּוֶבֱאֶמת ֹלא ַמְסִּפיָקה ַרק ִמַּדת ָהֲעָנָוה ּוְזִכיַרת יֹום ַהִּמיָתה ְּכֵדי ַלֲעֹצר ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע, 
ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ַּבִּמְׁשָנה )אבות פרק ג משנה א(, ֲעַקְבָיא ֶּבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשֹלָׁשה 
הֹוֵלְך?  ַאָּתה  ּוְלָאן  ְסרּוָחה!  ִמִּטָּפה  ָּבאָת?  ֵמַאִין  ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  ָּבא  ַאָּתה  ְוִאי  ְּדָבִרים 
ִלְמקֹום ָעָפר, ִרָּמה ְותֹוֵלָעה! ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון? ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא!. ַהַּמְחָׁשָבה ַעל ַאְפִסּיּות ָהָאָדם מֹוִעיָלה ַרק ִאם ִהיא ַמִּגיָעה 
ִעם ַהַּמְחָׁשָבה ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים הקב"ה. 
ַהְׁשָּגָחתֹו,  ְוֶאת  ָעָליו,  ַהֵּׁשם  ַמְלכּות  ְוַיְרִּגיׁש ֶאת  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ִיְחֶיה  ֶׁשָהָאָדם  ּוְכֹכל 
הּוא ִיָּמַנע ֵמַהֵחְטא. ְוֶזה ָּכלּול ַּבְּזִכיָרה ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ֶׁשַאָּתה 
ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִּבְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ֶׁשרֹוֶאה אֹוְתָך ְּבָכל ֶרַגע ּוְמַחֶּיה אֹוְתָך 
ְּבָכל ְׁשִנָּיה. ְוִאם ָהָאָדם ִיְחֶיה ַּבַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו הּוא ִיָּמַנע ֵמַהֵחְטא, ּוְבַוַּדאי ִמַּגֲאָוה, ֶׁשֲהֵרי 

"ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב" )משלי טז, ה(. 



ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּבִסיִּביר

ֶזה ָהֶרַוח ַהּנֹוָסף ְּכֶׁשָאָדם זֹוֶכה ִלְחיֹות ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון, ֶׁשהּוא ַחי ֶאת הקב"ה ּוִמֵּמיָלא 
ִנְזָהר ֶׁשֹּלא ַלֲחֹטא.

ַהָּגאֹוי ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְּבַרְמְסִקי ַזַצ"ל ָהָיה ָּגאֹון ָעצּום, הּוא ָהָיה ַרב ְּבלֹוְנּדֹון, ְוִחֵּבר 
ָהָיה  הּוא  ְללֹוְנּדֹון  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא  ִלְפֵני  ְיֶחְזֵקאל'.  'ֲחזֹון   - ַהּתֹוֶסְפָּתא  ַעל  ַאִּדיר  ֵּפרּוׁש 
ַלקב"ה:  ָאַמר  הּוא  ְלִסיִּביר  ִנְכַנס  ְּכֶׁשהּוא  ְלִסיִּביר.  אֹותֹו  ִהְגלּו  ְוָהרּוִסים  ְּברּוְסָיה 
ְוחֹם  ֹקר  ּוַפִחים.  ִמִּצִּנים  חּוץ  ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ַהֹּכל  אֹוֶמֶרת,  ע"א(  ל  דף  )כתובות  ַהְּגָמָרא 
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ֵיׁש  ְּבִסיִּביר  ֶׁשֲאִני  ֲאָבל ָּכאן  ָהֲאִויר.  ֶמֶזג  ְלִפי  ְלִהְתַלֵּבׁש טֹוב  ָצִריְך  ֶׁשְּלָך,  ַּבָּיַדִים  ֶזה 
ִלי ְּבָעָיה, ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ַחם, ַהּׁשֹוְטִרים ָהרּוִסים ֹלא ְמַאְפְׁשִרים, ְוִאם ָּכָכה 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ַמֲחִזיר אֹוָתם ֵאֶליָך - ֶאת ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשל ַהִּצִּנים ּוַפִחים, ַעְכָׁשו 
ֶזה ְּבָיֶדיָך ֶׁשֲאִני ֹלא ֶאֱחֶלה, ִּכי ֲאִני ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ִלְׁשֹלט ַעל ֶזה. ּוֶבֱאֶמת ְּבָכל ָׁשָנה 
ֲאָבל  ְלֹקר,  ְמֹאד  ָרִגיׁש  ָהָיה  הּוא  ְּבַׁשַּפַעת,  חֹוֶלה  ָהָיה  הּוא  ְלִסיִּביר  ֶׁשִּנְכַנס  ִלְפֵני 
ֹלא  הּוא   - ְויֹוֵתר  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשִרים  ִמינּוס  ַעל  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  עֹוֵמד  ַהֹּקר  ֶׁשָּׁשם  ְּבִסיִּביר 

ַהְּׁשִמיָרה ַלקב"ה.  ָחָלה. הּוא ָמַסר ֶאת 



ֱאֹלִקית ְּבִסיִּביר

ְלָיִמית הּוא ִנְפַּגׁש ִעם ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ַזַצ"ל, ְוהּוא ִסֵּפר ַעל 
ַהְּקָׁשִיים ֶׁשָהיּו לֹו ְּבִסיִּביר. ּוְבַאַחת ַהְּפָעִמים ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר ַּבֹּבֶקר, ִלְפֵני ֶׁשהֹוִציאּו אֹוָתם 
ָלֲעבֹוָדה הּוא ָאַמר: "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה ַרָּבה 
ֱאמּוָנֶתָך", ּוְלֶפַתע ִהְּכָתה ּבֹו ַמְחָׁשָבה ֲעצּוָבה: 'ִּבְׁשִביל ָמה ֶּבֱאֶמת הקב"ה ֶהְחִזיר ִלי ֶאת 
ַהְּנָׁשָמה, ֵאין ִלי ֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ְּתִפָּלה, ֹלא ְּתִפִּלין ְוֹלא ַּכְׁשרּות, ֹלא ַטִּלית ְוֹלא ְסָפִרים, 
ִּבְׁשִביל ָמה ָלקּום  ִלי  ֵאין  ַהְּנָׁשָמה?  ִלי ֶאת  ֶהְחִזיר  ִּבְׁשִביל ָמה הקב"ה  ֲאִני ְּכמֹו ּגֹוי, 

ַּבֹּבֶקר, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְּכלּום...' ָּכָכה הּוא ָׁשַכב ְוָחַׁשב. 

ַרָּבה  "ְּבֶחְמָלה  ַעל  ִהיא  ַּבֹּבֶקר  ַהִּקיָמה  ַעל  'ַההֹוָדָאה  ַמְחָׁשָבה:  ּבֹו  ֶׁשִהְתנֹוְצָצה  ַעד 
ֱאמּוָנֶתָך" - ְלַחֵּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה, ַּגם ָּכאן ֶׁשָּצִריְך ָלקּום ָּכל ֹּבֶקר ַּבֹּקר ַהִּסיִּביִרי ְוַלֲעֹבד 
ִעם ָּכל ַהֹּכַח ַעל ַהֶּקַרח ַהָּקפּוא, ַוֲעַדִין ִלְזֹּכר ֶאת הקב"ה ְוֶאת ָהֱאמּוָנה, ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה 

ָׁשֶוה ַלקב"ה ְלַהֲחִזיר ִלי ֶאת ַהְּנָׁשָמה'. 

ֲהָפַצת  ַעל  ָהרּוִסים  ִמִּׁשְלטֹונֹות  ָרדּוף  ָהָיה  הּוא  ֶׁשַּגם  ָהַאְדמֹו"ר  ֶזה  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ַהּתֹוָרה ְּברּוְסָיה, הּוא ָאַמר לֹו: "ָהָיה ָׁשֶוה ְלָך ֶׁשַּתֲעֹבר ֶאת ָּכל ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ְּברּוְסָיה 

ַרק ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתִּגיַע ַלֲהָבָנה ַהֹּזאת". 

ְּכֶׁשָאָדת ֵמִבין ֵאיְך ִלְראֹות ֶאת הקב"ה ְּבתֹוְך ַהֹּקִׁשי ּוְבתֹוְך ַהִּנְסיֹונֹות, ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵאין ְּכלּום, ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ַּכְׁשרּות, ֵאין ָטֳהָרה, ֵאין ְצִניעּות, ֵאין ִסְפֵרי מּוָסר, ֵאין 

ַטִּלית אֹו ְּתִפִּלין. ּוְבָכל ֹאֶפן הּוא אֹוֵמר 'ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך', זֹו ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ַּבַחִּיים. 



ֲעבֹוַדת ַחִּיית

ִלְחיֹות ֶּבֱאמּוָנה זֹו ֹלא ִסְסָמה, זֹו ֲעבֹוַדת ַחִּיים, ִלְחיֹות ְּבָכל ֶרַגע ֶאת הקב"ה ִיְׁשַּתַּבח 
ַמֲאִמיִנים  ַהְרֵּבה  ִּבְפָרְטרֹוט?  ִּבְפָרְטרֹוט, ָמה ַהֵּפרּוׁש  ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם,  ְׁשמֹו, ֶׁשהּוא 
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ְלַגֵּבי ֶחְׁשּבֹון  ְלֻכָּלם, ַרק  ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא ּדֹוֵאג  ִּבְכָלִלּיּות: 'הּוא  ֲאָבל  ַּבקב"ה, 
ַהַּבְנק ֶׁשִּלי ֲאִני ָצִריְך ִלְדֹאג...' ָהֱאמּוָנה ִהיא ֹלא ְּבאֶֹפן ְּפָרִטי, ֶאָּלא ְּבָכל ְנֻקָּדה ּוְנֻקָּדה 

ַּבַחִּיים. ְוֶאת ֶזה ָצִריְך ְלַחֵּזק ְּבָכל ֶרַגע ּוְבָכל ָׁשָעה. 

ְנָזִקים,  ָממֹונֹות,  ְּבִדיֵני  עֹוֵסק  ֻּכּלֹו  ִמְׁשָּפט',  'ֹחֶׁשן  ַהִּנְקָרא  ָערּוְך  ַּבֻּׁשְלָחן  ֵחֶלק  ֵיׁש 
ִלְפֵני ְּכָמאַתִים  ְׁשֵכִנים, ְּגֵנבֹות. ַרִּבי ָּברּוְך ִמּקֹוסֹוב ֶׁשָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי"ם 
ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְּבִסְפרֹו ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה )דרוש הבטחון אות יג(, ָהָיה אֹוֵמר: "ֶׁשָּכל ֻׁשְלָחן 
ִאם  ְוָלֵכן  ְּפָרִטית!  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְלַגְמֵרי  ַמֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ִליהּוִדי  ַרק  ֶזה  ִמְׁשָּפט,  ֹחֶׁשן  ָערּוְך 
ִמיֶׁשהּו ָלַקח לֹו, ִהִּזיק לֹו, הּוא ִמָּיד ּתֹוֵבַע אֹותֹו, ְוהּוא ִמְתַוֵּכַח, ּוֵמִביא ֵעִדים. ֲאָבל ָאָדם 
ֶׁשַּמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהקב"ה ִסֵּדר לֹו ֶאת ַהַּכָּפַרת ֲעֹונֹות ַהּזֹו ָּבֹאֶפן 
ַהֻּמְׁשָלם ַוֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִבילֹו, ְוֶזה ְרצֹון ה' ַעְכָׁשו, ְולּוֵלא ְרצֹון ה' ֶזה ֹלא ָהָיה קֹוֶרה, ָאז 

ָלָּמה ִלְתֹּבַע?".



ַהִאת ָלֶלֶנת ְלֵבית ִּדיי?

ֶּבֱאֶמת ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָהָיה ֵמָהֲאָנִׁשים ַהּבֹוְדִדים ֶׁשַאף ַּפַעם ֹלא ָהָיה ְּבֵבית ִּדין. ָּתִמיד 
ָּכל ִמי ֶׁשָּתַבע אֹותֹו הּוא ָאַמר, ָמה ַהְּבָעָיה? ַּכָּמה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם? ַקח ֶאת ַהֶּכֶסף ּובֹוא 
ִלי  ַמִּגיַע  ְוִאם ֹלא  ַאְפִסיד,  ֲאִני  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְלַהְפִסיד  ִלי  ַמִּגיַע  ִאם  ַהִּסּפּור,  ֶאת  ִנְגֹמר 

ְלַהְפִסיד ֶזה ָיבֹוא ִלי ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְועֹוד ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים ִּכי הקב"ה רֹוֶאה ֶׁשִּוַּתְרִּתי.

זֹו ַּדְרָּגה ְּגבֹוָהה ְמֹאד ֶׁשַהּיֹום ֹרב ָהָעם ֹלא ִנְמָצִאים ָּבּה. ַהּיֹום ֹרב ָהָעם ַהַּמֲאִמין, ִנְמָצא 
ַּבַּדְרָּגה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה. הקב"ה, ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים אֹוְתָך ֲאָבל ֵּתן ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַמה 

ֶּׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים, ֵהם ֹלא ַחִּיים ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהַהְׁשָּגָחה ַּבּבֹוֵרא.

ֲאָבל ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ִהיא ֱאמּוָנה ַהַּמְׁשָרה ַׁשְלָוה ַעל ָהָאָדם 
ְוהּוא ָרגּוַע ְוָׂשֵמַח )עיין חובת הלבבות שער הבטחון פרק ה דיבור המתחיל והשני(. הּוא יֹוֵדַע ֶאת 
ַהָּכתּוב "ַהֹּבְטִחים ַּבה' ְּכַהר ִצּיֹון ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב" )תהילים קכה, א(, ְוהּוא ַמֲאִמין 

ָּבֶזה ְוַחי ֶאת ֶזה.



ַהָּגאֹוי ּוַבַעל ַהִּבָּטחֹוי

ֵמַהְרֵּבה  ִהְתַּפֵעל  ֹלא  ּוְקֻדָּׁשתֹו  ַּגְדלּותֹו  ְּברּום  ִמִּויְלָנא,'  'ַהָּגאֹון  ִמִּויְלָנא  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ֲאָנִׁשים. ֲאָבל הּוא ִסֵּפר ֶׁשִּבְׁשנֹות ָּגלּותֹו הּוא ָרָאה ְיהּוִדי ֶאָחד ִעם ַּדְרָּגה ֲעצּוָמה ֶׁשל 
ִּבָּטחֹון, ְוהּוא ִהְתָאַרח ֵאֶצל אֹותֹו ְיהּוִדי. יֹום ֶאָחד הּוא רֹוֶאה ֶׁשַּפַעם ְּבַכָּמה ָׁשעֹות ַמִּגיַע 



ָּפָרַׁשת ְּדָבִרית 
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ַעל  ְּדִפיקֹות  ַּכָּמה ָׁשעֹות  ַאֲחֵרי  ְוׁשּוב  ְוהֹוֵלְך.  ַהֶּדֶלת  ַעל  ְּדִפיקֹות  ְׁשֵּתי  ׁשֹוֵטר, ּדֹוֵפק 
ַהֶּדֶלת ְוהֹוֵלְך. 

הּוא ָׁשַאל אֹותֹו: "ָמה ַהּׁשֹוֵטר ַהֶּזה רֹוֶצה ִמְּמָך?", ּוַבַעל ַהַּבִית ִהְסִּביר לֹו: "ֶזה ַהּׁשֹוֵטר 
ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ָצִריְך  ֲאִני  ֶׁשָּמָחר  ִלי  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְלֹפה  ַמִּגיַע  ְוהּוא  ַהָּפִריץ,  ֶׁשל 
ִלי  "ֵאין  ָעָנה:  ְוהּוא  ַהֶּכֶסף?"  ֶאת  ְלָך  "ֵיׁש  אֹותֹו:  ָׁשַאל  ַהָּגאֹון  ַלָּפִריץ".  ַחָּיב  ֶׁשֲאִני 
ְּכלּום". "ּוַמה ִּיְקֶרה ִאם ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֶאת ַהֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם?", "ֵיׁש ַּכָּמה ֶאְפָׁשֻרּיֹות" – ָעָנה 
ָהֲאָריֹות,  ְלֹגב  אֹוִתי  ִלְזֹרק  אֹו  ַהְּכָלִבים,  ֶאת  ִּבי  ְלַׁשּסֹות  אֹוִתי,  "ַלֲהֹרג  ַהַּבִית,  ַּבַעל 
ְוַהָּגאֹון  ֵיׁש ַּגם ֶאְפָׁשרּות ְלַהְכִניס אֹוִתי ַלֶּכֶלא ִעם ָּכל ִמְׁשַּפְחִּתי ַעד ֶׁשָּנמּות ָּבָרָעב". 
רֹוֶאה ֶׁשהּוא ֹלא ִנְלָחץ ְוֹלא ִנְבָהל, ְוהּוא ָרגּוַע. הּוא ָׁשַאל ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית: "ֵאיְך ַאָּתה 
ֹלא ִנְלָחץ? ֵאיְך ַאָּתה ֹלא ְמַפֵחד?", ָעָנה לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: "ְוִכי ֶזה ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי? ֶזה 
ַהַּתְפִקיד ֶׁשל הקב"ה ְלַפְרֵנס אֹוִתי, ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי ֶזה ִלְקֹרא ְּתִהִּלים, ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות, 

ֲחָסִדים, ְוִזּכּוי ָהַרִּבים, ֶאת ַהְּׁשָאר הקב"ה ְמַנֵהל ְועֹוֶׂשה". 

ִלְפנֹות ֶעֶרב הּוא ָיָצא ְלֵבית ַהָּפִריץ ְלַׁשֵּלם, ְוׁשּוב ַהָּגאֹון ׁשֹוֵאל אֹותֹו: "ֵאין ְלָך ֶּכֶסף, 
ָּבטּוַח  ֲאִני  ֶּכֶסף  ִלי  ֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו  ֲאִני הֹוֵלְך,  ָאז  ָלֶלֶכת  ַחָּיב  "ֲאִני  ַאָּתה הֹוֵלְך?",  ְלָאן 
ֶׁשְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַעד ֶׁשַאִּגיַע ְלֵבית ַהָּפִריץ ַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר". ַהָּגאֹון ָעַקב ַאֲחָריו ְוָרָאה ֶׁשהּוא 
ִנְכָנס ְלֵבית ַהָּפִריץ ֵריָקם ַוֲחַסר ֹּכל, ֲאָבל ְלֶפַתע יֹוֵצא ִמָּׁשם ָּפִריץ ַאֵחר, ִנָּגׁש ֵאָליו 
ּוַמֲעִניק לֹו ַמֶּׁשהּו ַּבָּיד, ִמְסּתֹוֵדד ִאּתֹו ַּכָּמה ִמִּלים ְוהֹוֵלְך. ָהִאיׁש ִמָּיד ִנְכַנס ַלָּפִריץ ְוָיָצא 

ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב.

ַהָּגאֹוי ִמָּיד ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַמה ָּקָרה ָּכאן, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר?", ְוהּוא ִהְסִּביר לֹו 
ֶאת ַהְׁשָּגַחת ַהֵּׁשם ַהֻּמְפָלָאה: "ַהָּפִריץ ַהֶּזה ֶׁשָּיָצא ֵמַהָּפִריץ ֶׁשִּלי, ָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ִהְתַוַּכח 
ִאּתֹו ַעל ֵאיזֹו ִעְסָקה ְוֵהם ֹלא ִהְׁשַּתּוּו ַּבְּמִחיר, ְוָלֵכן הּוא ָקם ְוָהַלְך. ְּכֶׁשהּוא ָיָצא הּוא 
ָחַׁשב ֶׁשָהִעְסָקה ֲעַדִין ָׁשָוה, ֲאָבל ִּבְׁשִביל ָה'ֶאגֹו' ֶׁשּלֹו, הּוא ִחֵּפׂש ֵאיֶזה ְמַתֵּוְך ֶׁשַּיִּציַע 
ֶאת ַהַהָּצָעה ֵמָחָדׁש, ְוהּוא ִנַּגׁש ֵאַלי ְוִהִּציַע ִלי ִלְהיֹות ַהְמַתֵּוְך ֶׁשּלֹו, ְוַגם ִׁשֵּלם ִלי ֵמֹראׁש 
ֶאת ַעְמַלת ַהִּתּוּוְך, ְוַכָּמה ָהָיה ָׁשם ַּבַּמֲעָטָפה? ְּבִדּיּוק ֶאת אֹותֹו ַהְּסכּום ֶׁשָהִייִתי ָצִריְך 
ְלַׁשֵּלם ַלָּפִריץ. ִנְכַנְסִּתי ְוִׁשַּלְמִּתי ַלָּפִריץ, הּוא ָהָיה ָׂשֵמַח, ִהַּצְעִּתי לֹו ֶאת ַהַהָּצָעה, הּוא 
ָׂשַמח ַעל עֹוד ֶּכֶסף ֶׁשהּוא ַמְרִויַח, ּוְכֶׁשֶּנְחְּתָמה ָהִעְסָקה ָזִכיִתי ַּגם ִמֶּמּנּו ַלֲאחּוֵזי ִּתּוּוְך" 

)ספר חדוות החיים זכאי פרק סו עמוד 221(.

ּוְנָבר ָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶׁשַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִהיא ְלַהִּׂשיג ִּבָּטחֹון, ְוִליָרא 
ְוֵליַדע ֶׁשהּוא ֻמְׁשָּגח ָּתִמיד ְּבַהְׁשָּגַחת הקב"ה )ים התורה גולדשטיין פרשת תרומה עמוד עב(.

ָּכָנה ֶזה ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני סֹוֵמְך ַרק ָעֶליָך, ֵאין ִלי ַאף ֶאָחד ַאֵחר". 
ָאז הקב"ה הֹוֵפְך ִּבְׁשִבילֹו ֶאת ָהעֹוָלם. ּוִבְתַנאי ֶׁשּזֹו ִּתְהֶיה ֱאמּוָנה ֲאִמִּתית. ִלְפָעִמים 
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ֶּבְנָאָדם אֹוֵמר: "ֵּכן ֲאִני ַמֲאִמין, ֲאִני ַמֲאִמין", ֲאָבל ָּכל ֶרַגע חֹוֵׁשב ַעל ִּפְתרֹונֹות ֵאיְך 
'ַלֲעֹזר' ַלקב"ה. ְוהּוא חֹוֵׁשב: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵיׁש ִלי ֵעָצה ִּבְׁשִביְלָך, ֲאִני ֲאַמֵּלא לֹוטֹו 
ְוַאָּתה ַרק ִּתֵּתן ִלי ֶאת ַהִּמְסָּפִרים, ַאל ַּתֲעֹבד ָקֶׁשה'. ֶזה ֹלא ָאָדם ַמֲאִמין ֶּבֱאֶמת. ָאָדם 
ֶׁשאֹוֵמר ָּכָכה הּוא ֹלא ֵמִבין ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשֹמאלֹו, ֹלא ַמה ֶּזה ְּתִפָּלה, ֹלא ַמה ֶּזה ֱאמּוָנה, ֹלא 
ַמה ֶּזה ְרצֹון ה', ֲאִפּלּו ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה לֹוטֹו. ִּכי ִאם הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ֶּזה לֹוטֹו הּוא 

ָהָיה ֵמִבין ֶׁשֶּזה ִּבְכָלל ֹלא ְרצֹון ה' ֶׁשְּתַמֵּלא לֹוטֹו. ַאל ְּתַנֶּסה ַלֲעֹזר ַלקב"ה. 



ְיֵמי ַהִּזְקָנה

ֲאָנִׁשים  ֵיׁש   - סּוף"  מֹול  ָּבֲעָרָבה  "ַּבִּמְדָּבר  ַּבָּפסּוק  ִלְרֹמז  ֶׁשֶאְפָׁשר  נֹוֶסֶפת  ֶּדֶרְך 
ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשְּכֶׁשֵהם ִיְהיּו ְזֵקִנים ֵהם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ָלָּמה? ָאָדם ְּכָבר ְּבִלי ִׁשַּנִים, ְּבִלי 
ְׂשָערֹות, ְּבִלי ַּתֲאוֹות, ִלְפָעִמים ַּגם ִעם ִטיטּול, יֹוֵתר ַקל ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ִמָּבחּור ָצִעיר. 
ַּגם ְּכֶׁשהּוא ָצִעיר ָהָאָדם ָׁשקּוַע ָּב'ֶאגֹו' ֶׁשּלֹו, ַּבַּגֲאָוה ֶׁשּלֹו, ָּב'ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד', ָאז הּוא 
ֹלא זֹוֵכר ֶאת הקב"ה, ָלֵכן ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשָאָדם ָצִעיר ּוִבְריֹון ְוֹכַח ְוֶכֶסף - ֶזה ֲאִני, "ִלי ְיֹאִרי 
ַוֲאִני ֲעִׂשיִתיִני" )יחזקאל כט, ג(, ֲאָבל ְּכֶׁשָהָאָדם ָזֵקן הּוא רֹוֶאה ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ַהְּצָרִכים ֶׁשּלֹו 
הּוא ֹלא ׁשֹוֵלט, ְּבֹקִׁשי רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע, ַעל ָמה ֵיׁש לֹו ְלִהְתָּגאֹות? ָאז הּוא יֹוֵרד ְקָצת, הּוא 

ֻמְׁשָּפל, ְוָאז הּוא ִמְתָקֵרב יֹוֵתר ַלקב"ה. 

ַרק ַהְּבָעָיה ֶׁשָאז הּוא ְּכָבר ֹלא ַיְסִּפיק ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות, הּוא ַיִּגיַע ַלָּׁשַמִים ֵריק ִמְּזֻכּיֹות 
 – "ָּבֲעָרָבה"  ַאָּתה  ִאם  ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף",  "ַּבִּמְדָּבר  ַהָּכתּוב  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה  ִמְדָּבר.  ְּכמֹו 
ַּבֲערֹוב ָיֶמיָך, "מֹול סּוף" - ְּבסֹוף ָיֶמיָך, ַּתֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ַאָּתה ָּתבֹוא ַלָּׁשַמִים "ַּבִּמְדָּבר" 

ֵריק ְּכמֹו ִמְדָּבר. 

הקב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְזֹּכר ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ָאֵמן ֵּכן 
ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּני
ַהּתֹוָרה ֻמְׁשֶלֶמת

"ֹלא ֹתִספּו"

"ָוֶאְתַחַּני ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר" )דברים ג, כג(. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַחֵּנן ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, 
ְוהקב"ה ְמָסֵרב. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְמַקֵּבל ֶאת ַהִּדין, ְוָלֵכן ַמְתִחיל ְלַלֵּמד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִּדיִנים 
ַאֲחרֹוִנים ִלְפֵני ֶׁשהּוא ִנְפָרד ֵמֶהם: "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה'  ִויִרְׁשֶּתם ֶאת  ִּתְחיּו ּוָבאֶתם  ְלַמַען  ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות,  ְמַלֵּמד  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
ִתְגְרעּו  ְוֹלא  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  ָלֶכם ֹלא ֹתִספּו ַעל  ֹנֵתן  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱאֹלֵקי 
ִמֶּמּנּו ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם" )דברים ד, א - ב(. ַהְּׁשֵאָלה 
ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ִהיא ָלָּמה ֹלא? ָלָּמה ֹלא ְלהֹוִסיף? ִאם ֲאִני ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֶאת ֱאֹלִקים, ָלָּמה 

ֹלא ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר? 



הֹוָסָפה ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנית

ַּבְּגָמָרא )ראש השנה דף כח ע"א( ּוַבִּמְדָרׁש )ילקוט שמעוני פרשת ואתחנן רמז תתכ"ג(, מּוָבא: 
"ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר", ִמַּנִין ְלֹכֵהן ֶׁשָעָלה ַלּדּוָכן ְלָבֵרְך ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ֹיאַמר: 
הֹוִאיל ְוִנַּתן ִלי ְרׁשּות ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל - ֲהֵרי הקב"ה ָאַמר ִלי "ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל" )במדבר ו, כג( אֹוִסיף ְּבָרָכה ַאַחת ִמֶּׁשִּלי, ְּכגֹון, "ה' ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם 
ְּבָיִדי'  ְו'ָהַרְמקֹול  ַהּדּוָכן  ַעל  ֹּפה  ְּכָבר  ֶׁשֲאִני  ֵּכיָון  )דברים א, יא( -  ְּפָעִמים"  ֶאֶלף  ָּכֶכם 
ֲאִני אֹוִסיף עֹוד ְּבָרכֹות: ה' ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם, ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ַּתְלמּוד לֹוַמר "ֹלא ֹתִספּו ַעל 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם". ֲאִפּלּו ְלהֹוִסיף ְּבָרכֹות ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ִהְצַטֵּויָת – ָאסּור.



ְּכִאּלּו ִמְצֹות

ְוַתְחְׁשבּו  ִמַּדְעְּתֶכם  ּתֹוִסיפּו  ְואֹוֵמר: ֹלא  מֹוִסיף  ב(  ד פסוק  )דברים פרק  ֶעְזָרא  ָהִאְּבי   
ְּכִאּלּו ִהיא ַלה'. ַּכָּוָנתֹו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם מֹוִסיף ַעל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה הּוא ָּבטּוַח ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 
ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם יֹוֵתר טֹוב - "ְּכֶׁשֲאִני עֹוֶלה ַלּדּוָכן ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזה ְּבָרכֹות ֲאִני מֹוִסיף 
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ֲאִפּלּו  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ְוֹלא  ַּבֲעֵבָרה  ַלֲחֹטא  לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ַהּזֹו  ְוַהָּטעּות  אֹוָתם?",  ּוְמָבֵרְך 
ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַלה'. זֹו ַהָּטעּות ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשּמֹוִסיף ְוחֹוֵׁשב ֶׁשהּוא 'עֹוֵבד ה''. 

ֵמֵעיי ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּגם ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי )שם( ּכֹוֵתב. ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ִהיא טֹוָבה ְוָיָפה, 
ָּבָאְזַנִים  ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשּלֹו ֶׁשְּתַצְלֵצל ָּתִמיד  ְּכֵדי  ִלְקֹרא אֹוָתּה  ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּכַדאי 
ֶׁשָּלנּו. אֹוֵמר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: "ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְוֹלא ִתְגְרעּו 
ִמֶּמּנּו" - ַיְזִהיר ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּכם ָהָאָדם ַעל ַהִּמְצֹות לֹוַמר אֹוִסיף ַעל ַמה ֶּׁשִּצָּוה ה' ִיְתָּבַרְך, 
ְוַיְחֹׁשב ִּכי ַהּתֹוֶסֶפת ַהֶּזה ִּתְהֶיה ֲעבֹוָדה ַלה' ִיְתָּבַרְך. ְלָכְך ָאַמר ֹלא ֹתִספּו ִּכי ַהּתֹוָרה 
ְמַלֵּמד  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ּגֹוֵרַע.  ָּבּה  ַהּמֹוִסיף  ְוָכל  ּוִמְגַרַעת,  ּתֹוֶסֶפת  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ְׁשֵלָמה, 
אֹוָתנּו, ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְׁשֵמיִמית ּוֻמְׁשֶלֶמת, ּוִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ָעֶליָה ַמֶּׁשהּו, 

הּוא חֹוֵטא, ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר 'ָּכל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע'. 



ַהֶּלַקח ֵמֵחְטא ַהְמַרְּגִלית

ֵיׁש ֵּפרּוׁש ִנְפָלא ַעל ַהּתֹוָרה ַהִּנְקָרא 'ַהִחְּזקּוִני' - ִחֵּבר אֹותֹו ַרִּבי ִחְזִקָּיה ֶּבן ָמנֹוַח, 
הּוא ַחי ִּבְסִביבֹות ְּתִחַּלת ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי )1240(. הּוא ְמַלֵּקט ַהְרֵּבה ֵמַהִּמְדָרִׁשים ְּבִעָּקר 
ַהּזֹו  ָהַאְזָהָרה  ֶאת  ְמָבֵאר  ְוהּוא  ֵמָהִראׁשֹוִנים,  ְּכֶאָחד  ֶנְחָׁשב  ַּגם  הּוא  ַרִׁש"י.  ִמִּדְבֵרי 
ֶׁשִהְזִהיר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת: "ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר" –  ֶׁשַעל ְיֵדי 
ֶׁשהֹוַסְפֶּתם ַעל ְּדָבַרי ֶׁשִהְזַהְרִּתי, "ְרֵאה ָנַתן ְלָך ה' ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש" )דברים א, כא(, 
ְוהֹוַסְפֶּתם ִּבְרצֹוְנֶכם ּוְׁשַלְחֶּתם ְמַרְּגִלים. ַהּתֹוֶסֶפת ַהּזֹו ָּגְרָמה ַלֲאבֹוֵתיֶכם ֶׁשִּפְגֵריֶהם ֵמתּו 
ַּבִּמְדָּבר. זֹו ַהֻּדְגָמא ֶׁשֶהְרָאה ָלֶהם ֹמֶׁשה ַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשּמֹוִסיִפים ַעל ִצּוּוי ה'. ַמה ִּקַּבְלֶּתם 

ֵמַהּתֹוֶסֶפת ֶׁשהֹוַסְפֶּתם? ְקָללֹות. 



ַהֶּלַקח ֵמֲעֹוי ְּפעֹור

ַהְּכתּוִבים "ֹלא  ְסִמיכּות  ַעל  ובכלי יקר כאן( ׁשֹוֲאִלים,  )עיין באלשיך הקדוש  ַהְמָפְרִׁשית 
ה'  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ִמֶּמּנּו  ִתְגְרעּו  ְוֹלא  ֶאְתֶכם,  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ַעל  ֹתִספּו 
ֱאֹלֵקיֶכם. ֵעיֵניֶכם ָהֹרֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבַבַעל ְּפעֹור" )דברים ד, ב - ג(, ַמה ַהַּׁשָּיכּות 
ֵּבין "ֹלא תֹוִסיפּו ְוֹלא ִתְגְרעּו", ְלֵבין "ֵעיֵניֶכם ָהֹרֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבַבַעל ְּפעֹור"?. 

ּוְמָבֵאר ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש: ִהֵּנה ְּבָפָרַׁשת ִּפיְנָחס הֹוַכְחנּו ֵמֶהְכֵרַח ַהִּמְקָראֹות, ֶׁשַּבֲעוֹן 
ַהִּׁשִּטים ִעם ְּבנֹות מֹוָאב ּוְבנֹות ִמְדָין, ָהיּו ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות. ָהָיה ֶאת ֹרב ָהָעם ֶׁשָּזנּו ַאֲחֵרי 
ְּבנֹות מֹוָאב ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהם, ַוֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות 
ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִנָּיה  ְוַהְּקבּוָצה  ַרב.  ָהֵעֶרב  ַהְּפׁשּוִטים  ֵאּלּו   - "ָהָעם"  א(,  כה,  )במדבר  מֹוָאב" 
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ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְנַכֵּנם, ֵהם ִמְבַחר ָהָעם ְוֵהם ֹלא ָהְלכּו ַאֲחֵרי ְּבנֹות מֹוָאב ֵואֹלֵהיֶהם, ִּכי 
ַרע ֲעֵליֶהם ַהַּמֲעֶׂשה, ַאְך ֵהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ִעם ְּבנֹות ִמְדָין ְּבֶלְכָּתם ַאֲחֵרי ַּבַעל ְּפעֹור, ִּכי 
ִׂשְכָלם ִהְטָעם, ִּכי ָהיּו ְּבֵעיֵניֶהם ְמַבִּזים ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַּבְּפעֹור ַעְצָמם ְּבָפֶניָה, ִּכי ֲהֵרי ֶמה 
ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ְּפעֹור? ַלֲעׂשֹות ָעֶליָה ֶאת ַהְּצָרִכים, ְוֵהם ִהְסִּכימּו ַלֲעׂשֹות ָלּה 
ֵּכן ִּבְׁשִביל ְלַבּזֹות אֹוָתּה, ְוֹלא ָיְדעּו ִּכי זֹו ִהיא ֲעבֹוָדָתּה. ְוַעל ַּכת זֹו ֶנֱאַמר ָׁשם "ַוִּיָּצֶמד 
ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור" )במדבר כה, ג(, ֹזאת אֹוֶמֶרת "ָהָעם" – ָהֵעֶרב ַרב ַרק ָנַפל ְוִנְכַׁשל 
ִעם ְּבנֹות מֹוָאב, ֲאָבל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְצַמד ְלַבַעל ְּפעֹור. ְוֶזה ַמה ֶּׁשַּמְזִהיר ַהָּכתּוב "ֹלא 
ֶׁשָּנְפלּו  ָהֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ֶאת  ִּתְזֹּכר  ה'  ִמְצֹות  ַעל  ַמֶּׁשהּו  ְלהֹוִסיף  ִּתְרֶצה  ְוִאם  ֹתִספּו", 
ֶּבָעוֹן ַהּנֹוָרא ַהֶּזה ֶׁשל ְּפעֹור, ֵהם ָאְמרּו: ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ִמְצָוה, ְנַבֶּזה, ַנֲעֶׂשה ְצָרִכים ַעל 
ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶרַגע! הקב"ה ִצָּוה אֹוְתָך? ֹלא! ִנְכַׁשְלָּת ַּבֲעֵבָרה! ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה 

ְוָנְפלּו ְוִנְכְׁשלּו ְלַגְמֵרי. 

ִעְנַין  ֶאל  ִנְמָׁשְך  ֹתִספּו  ֹלא  ֶׁשִּסּפּור  אֹוְמִרים  ֵיׁש  ִּבְקָצָרה:  ֶזה  ֶאת  אֹוֵמר  ְיָקר  ַהְּכִלי 
ְּפעֹור, ֶׁשָּכל ֶהָחִסיד ׁשֹוֶטה, סֹוֵבר ֶׁשִּמְצָוה ָקָעִביד ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ַּבַעל ְּפעֹור ְועֹוֵבר ַעל ֹלא 

ֹתִספּו, ְוסֹוף ֶׁשָּבא ִליֵדי ֵּגָרעֹון ִּכי ִהְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהם. 



'ִמְצֹות' ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות 

ְוַעל  ָיִמין  ִמְצֹות ַעל  ָּכֵאֶּלה ֶׁשּמֹוִסיִפים  ֲאָנִׁשים  ּוְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו 
ְׂשמֹאל. ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ִמיֶׁשהּו ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ֵאיֶזה ַרב, ַאָּתה ֵמִעיר לֹו: "ָלָמה ַאָּתה 
ְלַדֵּבר ָעָליו ָלׁשֹון ָהָרע".  ְמַדֵּבר ַעל ָהַרב ַהֶּזה?" ַמה הּוא עֹוֶנה? "ֶזה ַרב ֶזה? ִמְצָוה 
ָלָמה ַאָּתה מֹוִסיף ִמְצֹות ַלּתֹוָרה?  ִּתְׁשַאל ֶאָחד ַאֵחר: "ָלָמה ַאָּתה ֵמִציק ַלָּׁשֵכן ֶׁשְּלָך?" 
הּוא עֹוֶנה: "ַהָּׁשֵכן ַהֶּזה ִמְצָוה ְלַהְפִריַע לֹו, הּוא נּוְדִניק!", ֵאיֹפה ָמָצאָת ִמְצָוה ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשִּמְצָוה אֹו ֻמָּתר ְלָהִציק ְלָׁשֵכן נּוְדִניק? "ֹלא ֹתִספּו" -  ַאל ּתֹוִסיף ִמְצֹות! 



"ַּכֲאֶׁשר ָּתִרי"ד"

ַעל ֶּדֶרְך ֶזה ֵּבֲארּו ֶאת ַהָּכתּוב "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך" )בראשית 
כז, מ(, ִיְצָחק ְמָבֵרְך ֶאת ֵעָׂשו, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ֵיָחֵלׁש ְּבִמְצֹות ֵעָׂשו יּוַכל ִלְהיֹות ֲאדֹונֹו. 

ֲאָבל הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבָּלׁשֹון "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד", ַמה ֶּזה "ָּתִריד"? ֵיׁש תרי"ג ִמְצֹות, 
ְׁשִליָטה  נֹוֵתן  הּוא  ָאז  ִמְצֹות.  תרי"ד  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  אֹוִסיף,  ֲאִני  ְלָך:  ְואֹוֵמר  ֶאָחד  ָּבא 
ַהַּנֲעַלִים,  ֶאת  ִלי  ְּתַצְחַצח  ִמְצֹות! ּבֹוא  ְלָך עֹוד  "ֲאִני אֹוִסיף  ְואֹוֵמר:  ֵעָׂשו  ָּבא  ְלֵעָׂשו, 
ּבֹוא ַּתֲעֹבד ְּבַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה" )עיין בפנים חדשות הובא בסוף ספר פנים יפות הורוויץ פרשת 
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וישלח עמוד יב הוצאת מישור(.

ְלַצֲעֵרנּו רֹוִאים ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ֶׁשָּכל ַהּיֹום ַרק ִמְצֹות ַּבֶּפה ֶׁשָּלֶהם: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָמה 
ֲאַנְחנּו רֹוְדִפים ֶאת ְּפלֹוִני? ִּכי זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה!", "ַאָּתה ָּבא ַלַהְפָּגָנה ַהּיֹום? זֹו ִמְצָוה!", 
"ַאָּתה ָּבא ִלְׁשֹּבר לֹו ֶאת ָהֶרֶכב? זֹו ִמְצָוה". ֵמֹרב ָּכל 'ַהִּמְצֹות' ָהֵאֶּלה הּוא ֹלא ָׂשם ֵלב 

ַלִּמְצֹות ָהֲאִמִּתּיֹות.



עֹוד 'ִמְצֹות' ֶׁשָּכֵאֶּלה

ְלַצֲעִרי ָׁשַמְעִּתי ַעל עֹוד ַּכָּמה ִמְצֹות, ּוְכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶאת ֶזה ְמִביִנים ַּכָּמה 'ָּגאֹון' ַהֵּיֶצר 
ִלְפֵניֶכם: ִמְצָוה ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהְּבִחירֹות. אֹו ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה  ְוָהְרִׁשיָמה  ָהָרע. 
ִמְצֹות  ֶׁשֵּיׁש  ִּתְׁשַּכח  ַאל  ְלַחֵּזק אֹותֹו.  ְּכֵדי  ִלְׁשֹמַע אֹותֹו  ִמְצָוה  ִּבְתׁשּוָבה,  חֹוֵזר  ַׁשְּדָרן 
ְלִׁשעּור  ָלבֹוא  ְלָך  ְּכֶׁשאֹוְמִרים  ָלָּמה  ִמְצֹות,  ְמַחֵּפׂש  ָּכְך  ָּכל  ַאָּתה  ִאם  ְּגדֹולֹות,  יֹוֵתר 

ּתֹוָרה ַאָּתה ִּפְתאֹום ַמְתִחיל ְלַגְמֵּגם? ּוְמַחֵּפׂש ֵאיְך ְלִהְתַחֵּמק?

ִליָגה  ֶזה  ִּכי  ָלָּמה?  ַּכּדּוֶרֶגל,  ְלִמְׂשַחק  ָלֶלֶכת  "ִמְצָוה  ֶׁשָּכֵאֶּלה:  'ִמְצֹות'  עֹוד  ֵיׁש 
ַלִּמְׂשָחק  הֹוֵלְך  הּוא  ָאז  ְּבִיְׂשָרֵאל".  ּתֹוֵמְך  ֶׁשֲאִני  ְלַהְראֹות  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ִמְצֹות  ַּכָּמה  ְלִׁשָּטְתָך  ַּגם  ַהִּמְׂשָחק? ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות.  ְזַמן  ַּכָּמה  ַהּזֹו.  'ַהִּמְצָוה'  ְועֹוֶׂשה ֶאת 
ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָלָּמה  ִמְצֹות,  ַאְלֵפי  ְמאֹות  ֵיׁש  ֶאָחד  ּתֹוָרה  ְּבִׁשעּור  ַאַחת.  ִמְצָוה  ָעִׂשיָת? 
ַּגם ְּבִׁשעּור ּתֹוָרה ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות? ִאם ִּפְתאֹום ָחֵבר ֶׁשְּלָך ִמְתַקֵּׁשר ֵאֶליָך ּוְמַבֵּקׁש ִמְּמָך 
ִמָּיד  ַאָּתה  ִמְצָוה,  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ְוָׁשם  לֹו  ַלֲעֹזר  ָלבֹא  ֹּכַח  ְלָך  ְוֵאין  ִנְתַקע,  הּוא  ֶעְזָרה, 
ָיכֹול  ֹלא  "ֲאִני  ַלֲעֹזר:  ָלֹבא  ָיכֹול  ֹלא  ַאָּתה  ָלָמה  ָּבעֹוָלם  ַהֵּתרּוִצים  ָּכל  ֶאת  ַמְמִציא 
ְצִריָכה  ִהיא  "ֵאיְך  ְלָך,  ְואֹוֵמר  ִמְתַּפֵּלא  הּוא  ֶרַגע",  ָּכל  ָלֶלֶדת  ְצִריָכה  ִאְׁשִּתי  ָלֹבא, 
ֶׁשעֹוד  ֲחָלִקים  עֹוד  ֵיׁש  "ֹלא,  לֹו:  אֹוֵמר  ַאָּתה  ָחְדַׁשִים",  ִלְפֵני  ָיְלָדה  ִהיא  ָלֶלֶדת? 
לֹו  ּוַמְמִציִאים  ַלֲעֹזר  ָּבִאים  ֶׁשֹּלא  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּיׁש  אֹו  ָלבֹוא",  ָיכֹול  ֹלא  ֲאִני  ָיְצאּו...  ֹלא 
ֶׁשָּגר  ָחֵבר  ֶׁשל  ֶטֶלפֹון  ְלָך  ֶאֵּתן  "ֲאִני  ַלֲעֹזר:   'ֶׁשְּיכֹוִלים'  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ֶטֶלפֹון  ִמְסְּפֵרי 
ֲחנּות  ֶׁשל  ֶׁשֶּזה  ִמְתָּבֵרר  ֶׁשַּבּסֹוף  ִמְסָּפר  ֵאיֶזה  לֹו  זֹוֵרק  הּוא  ְלָך",  ַלֲעֹזר  ֶׁשָּיֹבא  ָׁשם 
ֶּׁשָּבא  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ִמְצֹות  ַמְמִציא  ְסַתם  ֶׁשַאָּתה  מֹוִכיִחים  ָהֵאֶּלה  ַהַּמֲעִׂשים  ִּפיָצה. 
ֶאת  ְּתַקֵּים  ַהִּמיִנימּום,  ֶאת  ְּתַקֵּים  ִמְצֹות,  ּתֹוִסיף  ַאל  ַמְזִהיָרה:  ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְוַעל  ְלָך. 

ָהִעָּקר.
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ְּבִדיָקה ַעְצִמית

ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ִאם  ָּכֵאֶּלה,  'ִמְצֹות'  ִמיֵני  ָּכל  ֵאָליו  ְּכֶׁשַּמִּגיעֹות  ֵיַדע  ָהָאָדם  ֵאיְך  ּוֶבֱאֶמת 
ְּבאֹוָתּה  ַהִאם  ַעְצְמָך  ֶאת  ִּתְׁשַאל  ְמֹאד,  ַקָּלה  ִהיא  ֶזה  ֶאת  ִלְבֹּדק  ַהֶּדֶרְך  ַהֵּׁשם?  ְרצֹון 
ַהִאם  ּוְלִהְׁשּתֹוֵלל,  ַּבָּזָנב  ַלּסּוִסים  ְוִלְמֹׁשְך  ְלַהְפִּגין  'ַלִּמְצָוה'  הֹוֵלְך  ֶׁשַאָּתה  ִהְתַלֲהבּות 
אֹוְמִרים  ֶׁשַרק  ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש  ֲהֵרי  ְּגָמָרא?  לֹוֵמד  ַאָּתה  ִמְתַּפֵּלל?  ַאָּתה  ִהְתַלֲהבּות  ְּבאֹוָתּה 
ִנְהָיה ָלֶהם ֹחֶׁשְך ָּבֵעיַנִים: "עֹוד ַּפַעם ַהֶּטְקְסט ַהֶּזה, ֵאין ְלָך  ָלֶהם 'ֹּבא ִנְלַמד ְּגָמָרא', 
ַמֶּׁשהּו ְמֻצָּיר? אּוַלי ִנְלַמד ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע? אֹו קֹוִמיְקס ַסָּבא?", ַהִאם ַאָּתה ַּגם ִמְתַלֵהב 
ִמְּתׁשּוָבה  צּוָרה  ְּבאֹוָתּה  ִמְתַלֵהב  ַאָּתה  ֵאיֶגר?  ֲעִקיָבא  ֵמַרִּבי  ִחּדּוׁש  ְלָך  ְּכֶׁשאֹוְמִרים 

ְּב'ַיִּביַע ֹאֶמר' ֶׁשל ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל? 



ַהִּסָּבה ַלִהְתַנְּדבּות

ָּכל  ָא'סֹון,  ָק'ְרְּבנֹות  ִז'הּוי   – ָזָק"א  ִאְרּגּון  אֹו  ַהָּצָלה,  ְלִאְרּגּון  ְלִהְתַנֵּדב  רֹוֶצה  ֶאָחד 
ַהָּכבֹוד, ֶזה ֶחֶסד ֲאִמִּתי, ְוהּוא טֹוֵען ְואֹוֵמר ְלֻכָּלם ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביל ַהִּמְצָוה, 
הּוא  ֲאחּוִזים  ַּכָּמה  ַעְצמֹו  ִעם  ַלְחֹׁשב  ָצִריְך  הּוא  ֲאִמִּתי  הּוא  ִאם  ֲאָבל  ָיֶפה.  ָּדָבר  ְוֶזה 
עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִּבְׁשִביל ַהִּמְצָוה ְוַכָּמה ִּבְׁשִביל 'ָהֶאְקֶׁשן', ֵיׁש ָׁשם ְטַרְקטֹורֹוִנים, ְסֶנְּפִליְנג, 
ִטיסֹות, ֵיׁש ֻחְרָּבן ְּבִסין ָאז ׁשֹוְלִחים ְקבּוָצה ְלִסין, ְוהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשָּכָכה הּוא ִיְרֶאה עֹוָלם. 
ִעם  ֲאִמִּתי  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְוָהָאָדם  ְלִהְתַנֵּדב,  ֶׁשהּוא מּוָכן  ָהִעָּקִרית  ַהִּסָּבה  זֹו  ְוִלְפָעִמים 
ּבֹוְראֹו ְוִעם ַעְצמֹו, ִאם ַאָּתה ְמַחֵּפׂש ִמְצֹות ֵיׁש ְלָך ֹּפה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוָגדֹול ַּתְלמּוד 

ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות )מגילה דף טז ע"ב(.



ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּבָזָהב

ּכֹוְתִבים  ֵאין  ַהָּבַרְיָתא:  אֹוֶמֶרת  ט(,  הלכה  א  )פרק  סֹוְפִרים  ְּבַמֶּסֶכת  ָּבַרְיָתא  ֵיׁש 
ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  מּוָבא  ַּגם  ֶזה  ָאסּור.  ְּבָזָהב,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִלְכֹּתב  ֶׁשרֹוֶצה  ָאָדם  ְּבָזָהב. 
ֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס - ָהָיה ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלָאָדם ֶאָחד ְּבֵׁשם  )דף קג ע"ב(. ּוַמֲעֶׂשה ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל 

ֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס, ֶׁשָהיּו ָּכל ַאְזָּכרֹוֶתיָה ְּכתּובֹות ְּבָזָהב, ָּכל ֵׁשם ה' ַהֹּכל ָהָיה ָּכתּוב ְּבָזָהב, 
ְוִהְזָּדֵרז  נֹוֵזל,  ֶׁשִּנְהָיה  ַעד  ָזָהב  ִהִּתיְך  ִנְׁשָמתֹו,  ָּכל  ֶאת  ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ִהְׁשִקיַע 
ְוָכָכה הּוא ָעָׂשה ְּבָכל ֵׁשם ה' ֶׁשַּבּתֹוָרה ְּבָזָהב. ָּבא ַהַּמֲעֶׂשה  ַמֵהר ִלְרׁשֹם ֶאת ֵׁשם ה', 
ַּבְּגִניָזה.  אֹותֹו  ָּתִׂשים  ַהֶּזה  ַהְמֻיָחד  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָּכל   - ִיָּגֵנז  ְוָאְמרּו:  ֲחָכִמים  ִלְפֵני 
ֶאת  ֶׁשָּכַתב  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ִהְזִּכירּו  ָלָמה  ג( ׁשֹוֵאל,  )יורה דעה סימן רעו ס"ק  ָזָהב'  ַה'ּטּוֵרי 
ָהַאְזָּכרֹות ְּבָזָהב, ֶׁשֶאְפָׁשר ַלְחֹׁשב ֶׁשִאם ֶזה ֹלא ָהָיה ְׁשמֹות ה' אּוַלי ֹלא ָהיּו ַמְקִּפיִדים 
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ַעל ֶזה, ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו ֶׁשּׁשּום ִמָּלה ָאסּור ִלְכֹּתב ְּבָזָהב? ּוְמָבֵאר: ֶׁשָּנַקט ַּדְוָקא ַאְזָּכרֹות 
ְוִלְזֹרק ַעל אֹוִתּיֹות ְׁשמֹוָתיו - ָזָהב.  ֵׁשם ַהֵּׁשם, ְלִפי ֶׁשִּביֵמיֶהם ָרצּו ַלֲחֹלק ָּכבֹוד ַלה' 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשִהְתַּכֵּון ְלַכֵּבד ֵׁשם ַהֵּׁשם, ָּפַסל ֶאת ַהֵּסֶפר. ָּכל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע! ִמי ִּבֵּקׁש ִמְּמָך 
ָלבֹוא ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוִלְפֹסל ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה? ַעד ַעְכָׁשו ַהֵּסֶפר ָהָיה ָּכֵׁשר, 
ָּבֶרַגע ֶׁשהֹוַסְפָּת ַאָּתה ַמְפִסיד אֹותֹו ְוהּוא ִנְגָנז, ֲאִפּלּו ֹלא ָׂשִמים אֹותֹו ֻחָּמׁש ַּבִּסְפִרָּיה. 



ַמֲחֶׁשֶבת ּגֹוי

ֶׁשִּנְקָרא  ֵסֶפר  ֵיׁש  ְּבָזָהב?  ַהֵּׁשם  ֶׁשִּצָּפה אֹוִתּיֹות ֵׁשם  ַהֶּזה  ָהֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס  ָהָיה  ֶזה  ִמי 
'ְמאֹור ֵעיַנִים' ֶׁשל ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִמן ָהֲאדֹוִמים, )פרק אמרי בינה פרק ט דף פא ע"ב( ֶׁשָהָיה 
ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, הּוא ּכֹוֵתב ֶׁשֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס ֶׁשָּכאן הּוא ַיַּנאי ֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוס ֲאִבי 
ֻהְרְקנֹוס ִמַּמְלֵכי ַחְׁשמֹוַנאי - הּוא ָהָיה ְיהּוִדי. ֲאָבל ְּבׁשּו"ת ִּגַּנת ְוָרִדים )או"ח כלל ב סימן 
ל( ְלַרִּבי ַאְבָרָהם ַהֵּלִוי ֶׁשָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ּפֹוְסֵקי ִמְצַרִים ִלְפֵני ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים 
ָׁשָנה, ֶׁשֶּזה ָהָיה ֲאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ַהּגֹוי. ְוהּוא ָּבא ְוָלַקח ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְוָכל ֵׁשם ַהֵּׁשם ֲאִני 
ֶאֱעֶׂשה אֹותֹו ִמָּזָהב. ְוהּוא ִעם ַהֹּמַח ָהֱאִליִלי ֶׁשּלֹו חֹוֵׁשב ֶׁשְּלַהְבִּדיל ֵאין סֹוף ַהְבָּדלֹות 
ֶׁשַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ֶזה ְּכמֹו ַהֶּפֶסל ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּׁשט יֹוֵתר ֶאת ַהֶּפֶסל ֶׁשְּלָך, 
ֶאת ָהֱאלֹוַּה ֶׁשְּלָך, ֶזה יֹוֵתר ְמֻהָּדר. זֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשל ּגֹוי, "ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם 
ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי" )ישעיה נה, ח(. ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ַהִהּדּור הּוא ַרק ִאם ָּכַתְבָּת אֹותֹו ַעל 
ִּפי ַהֲהָלָכה, ְוִאם הֹוַסְפָּת ֲאִפּלּו ַרק אֹות ַאַחת ִמָּזָהב – ִיָּגֵנז ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ֶזה ִנְקָרא "ֹלא 
ֹתִספּו ֶּפן ִּתְגָרעּו", ַהְּכִלי ְיָקר )דברים פרק ד פסוק ב( אֹוֵמר ֶׁשּזֹו ַהּתֹוָצָאה. ִאם ַאָּתה ּתֹוִסיף 
ַאָּתה ַוַּדאי ִּתְגַרע! ַאָּתה ַּתְחשֹׁב: ְּכמֹו ֶׁשהֹוַסְפִּתי ְוֹלא ָקָרה ְּכלּום, ֹלא ִיְקֶרה ְּכלּום ִאם 

ַּגם נֹוִריד, ַמְקִסימּום נֹוִסיף ְּבִמְצָוה ַאֶחֶרת.



ְּכֶׁשַּצַּלַחת יֹוֶלֶדת ְוַטַּבַעת ֵמָתה

ֶזה  ַעל  ִהְמִׁשיל  ירושלים תשמ"ט(,  ואתחנן עמוד שצד  יעקב פרשת  )משלי  ִמּדּוְּבָנא  ַהַּמִּגיד 
ָמָׁשל ְּכַדְרּכֹו ַּבֹּקֶדׁש. ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ָׁשַאל אֹותֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ֵאיְך ַאָּתה ַמְמִציא ָמָׁשל ַעל 
ָּכל ָּדָבר?" הּוא ָאַמר לֹו: "ֲאִני ֶאֱעֶנה ְלָך ְּבָמָׁשל...", הּוא ָהָיה ָּגאֹון ַאִּדיר, ֶׁשִהְמִּתיק 
ֶאת ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ְּבָמָׁשל. ְוַגם ֶאת ִאּסּור ֹלא תֹוִסיף ִהְמִּתיק ְּבָמָׁשל. ָהָיה ֶאָחד ֶׁשִהִּגיַע 
ֵאָליו ֲחֵברֹו ִלְׁשֹאל ִמֶּמּנּו ּכֹוס ְזכּוִכית. ַאֲחֵרי ְׁשָעַתִים הּוא חֹוֵזר ֵאָליו ִעם ּכֹוס ְזכּוִכית 
ְּגדֹוָלה ְוכֹוס ְקַטָּנה ְונֹוֵתן לֹו ֶאת ְׁשֵּתיֶהן. הּוא ׁשֹוֵאל אֹותֹו "ַמה ֶּזה?", ְוהּוא ְמַחֵּיְך, "ַמָּזל 
טֹוב! ּכֹוס ַהְּזכּוִכית ֶׁשָּלַקְחִּתי ִמְּמָך ָיְלָדה ֶאְצִלי ֶאת ַהּכֹוס ַהְּקַטָּנה". "טֹוב, ּתֹוָדה ַרָּבה, 



ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּני

387

ָׁשלֹום". ַלָּמֳחָרת ִהִּגיַע  ֶהָחֵבר ּוִבֵּקׁש ִלְׁשֹאל ַצַּלַחת, ְוׁשּוב, ַּכֲעבֹור ְׁשָעַתִים הּוא חֹוֵזר 
ִעם ַצַּלַחת ְּגדֹוָלה ְוַצַּלַחת ְקַטָּנה. "ַּגם ִהיא ָהְיָתה ְּבֵהָריֹון ְונֹוְלָדה ְלָך ַצַּלַחת ְקַטָּנה". 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִּבֵּקׁש ִלְׁשֹאל ִּכֵּסא, ְוַכָּצפּוי ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות הּוא ַמֲחִזיר ֶאת ַהִּכֵּסא 
ִעם עֹוד ִּכֵּסא ָקָטן. "ַאָּתה ְּכָבר ֵמִבין ֶׁשַהִּכֵּסא נֹוַלד ֶאְצִלי". ַּבּיֹום ָהְרִביִעי הּוא ִּבֵּקׁש 
ִלְׁשֹאל ַטַּבַעת ַיֲהלֹום. ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָׂשַמח ְלַהְׁשִאיל לֹו, הּוא ְּכָבר ִהְתִחיל לֹוַמר "ִנְׁשַמת 
ָּכל ַחי" הֹוָדָאה ַעל ַהַּטַּבַעת ַהְּקַטָּנה 'ֶׁשִּתָּוֵלד' ֶאְצלֹו. הּוא ָהַלְך ְוֵהִביא לֹו ֶאת ַהַּטַּבַעת 
ֲהִכי ְּגדֹוָלה ַוֲהִכי ְיָקָרה. ַאֲחֵרי ְׁשָעַתִים ַמִּגיַע ֵאָליו ֶהָחֵבר ִעם ָּפִנים ְנפּולֹות, ּבֹוֶכה. "ַמה 
ָּקָרה?" ְוהּוא אֹוֵמר לֹו: "ַאל ִּתְׁשַאל, ַהַּטַּבַעת ֶׁשֵהֵבאָת ִלי ֵמָתה... ִמן ַהָּׁשַמִים ְּתֻנַחם". 

ַּכּמּוָבי ֶׁשהּוא ֹלא ִקֵּבל ֶאת 'ַהִּמיָתה ַהִּפְתאֹוִמית' ְוִהְתִחיל ִלְצֹעק ָעָליו ּוְלַקֵּלל אֹותֹו 
ְיכֹוָלה  ַטַּבַעת  ִמָּמַתי  ָעַלי?  עֹוֵבד  ַאָּתה  ָמה  ַּגָּנב...  ּבֹוֵגד,  "ַאָּנס,  ב':  ָהא'  ֵסֶדר  ְלִפי 
ָלמּות?" ְוֶהָחֵבר ָעָנה לֹו ְּבִחּיּוְך "ִמָּמַתי ֶׁשּכֹוס, ַצַּלַחת ְוִכֵּסא ְיכֹוִלים ְלהֹוִליד". אֹוֵמר 
ַהַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא, ֹזאת ְּבִדּיּוק ַהְּנֻקָּדה, ִאם ַאָּתה ַּתְתִחיל ְלהֹוִסיף ְוַתִּגיד ֶזה מֹוִליד ֶאת 
ֶזה ְוֶזה מֹוִליד ֶאת ֶזה ְוַהֹּכל ֶזה ַהּתֹוָרה, ַאָּתה ַּבּסֹוף ִּתְגַרע, "ֹלא ֹתִספּו  ֶּפן ִּתְגָרעּו", יֹום 

ֶאָחד ַאָּתה ַּתִּגיד ַׁשָּבת ְּכָבר ֹלא ֶרֶלַוְנִטית ְלַהּיֹום.



ִמי ְמַזֵּיף ֶאת ְּדַבר ה'?

ְּבֵבאּור  ָּכאן  ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה  ִהיְרׁש  ְרָפֵאל  ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון  ַהַהְגָּדָרה ֶׁשל  ִנְפָלָאה  ַּכָּמה 
ִאּסּור 'ַּבל ּתֹוִסיף',  ְוָכְך הּוא ּכֹוֵתב: "ָּכל ַהּמֹוִסיף אֹו ַהּגֹוֵרַע ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה ְמַזֵּיף ֶאת 
ְּדַבר ה', ַמְכִניס ְסָבָרא ֱאנֹוִׁשית ֶלֱאֶמת ֶׁשל ַמְחְׁשבֹות ה' ַהִּנְצִחּיֹות, מֹוִריד ֶאת ַהִּמְצֹות 

ֶׁשה' ִיֵּסד ַלַּדְרָּגה ַהִּׁשְטִחית ֶׁשל ִחיצֹוִנּיּות ֱאנֹוִׁשית".

ַהַּמְחָׁשָבה  ִעם  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהַּגְׁשִמי  ֹמֲחָך  ֶאת  ַמְׁשֶוה  ַאָּתה  ַהּתֹוָרה,  ַעל  מֹוִסיף  ְּכֶׁשַאָּתה 
ָהֱאֹלִקית ַהִּנְצִחית. ֲהֵיׁש ִזּיּוף ָּגדֹול ִמֶּזה?

ֵהם  ִמְצֹות  ַּכָּמה  ְלַסֵּפר  אֹוֲהִבים  ָּתִמיד  ְוֵהם  ּוִמְצֹות,  ִמּתֹוָרה  ֶׁשְרחֹוִקים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
עֹוִׂשים: "ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזה ִמְצֹות ֲאִני עֹוֶׂשה? ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזה ָׂשָכר ֵיׁש ִלי ַּבָּׁשַמִים? ַרק 
ֶאְתמֹול ָעַזְרִּתי ִלְזֵקָנה ַלֲעֹבר ֶאת ַהְּכִביׁש", ּוְכֶׁשַאָּתה ַמְתִחיל ְלָבֵרר ִאּתֹו ַעל ַהִּמְצֹות 
ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשָּכל ַהִּמְצֹות ֶזה ִמְצֹות ֶׁשהּוא ִהְמִציא ְוֵאין ְּבַמֲעָׂשיו ׁשּום ִמְצָוה ֲאִמִּתית. 
ַהְּזֵקָנה ֶׁשהּוא ֶהֱעִביר ְּכִביׁש ִמְתָּבֵרר ֶׁשִהיא ֹלא ָרְצָתה ִּבְכָלל ַלֲעֹבר. ָהלֹו, ִאם  ֲאִפּלּו 
ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  ֶּבֱאֶמת,  ֲחָסִדים  ַּתֲעֶׂשה  ִּתְלַמד ּתֹוָרה,  ֵׁשב  ִמְצֹות  ְמַחֵּפׂש  ֶּבֱאֶמת  ַאָּתה 

ּוְבַדְרָּכּה. 
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ַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית

ְוַהְּדָבִרית ְמֹתָאִמים ּוִמְסַּתְּדִרים ִעם ַמה ֶּׁשּפֹוַתַחת ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו, ִּבְתִפַּלת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ַלקב"ה ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוהקב"ה ְמָסֵרב. ּוְמַגִּלים ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו )אור החיים הקדוש 
פרשת חוקת פרק כ פסוק ח( ֶׁשִאם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ִנְכָנס ָלָאֶרץ הּוא ָהָיה ּבֹוֶנה ֶאת ֵּבית 

ַעם  ֶאת  ְלַהֲעִניׁש  ָצִריְך  ּוְכֶׁשָהָיה  ֶנְחֶרֶבת.  ָהְיָתה  ֹלא  ַהּזֹו  ַהִּמְקָּדׁש  ּוְקֻדַּׁשת  ַהִּמְקָּדׁש, 
ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵפְך הקב"ה ֶאת ֲחָמתֹו ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים )עיין רש"י תהלים פרק עט 
פסוק א(, ֶאָּלא ָהָיה ַמֲעִניׁש ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִנְמָצא ֶׁשַהַּמְחָׁשָבה ָהֱאֹלִקית ֹלא ְלַהְכִניס 

ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָלָאֶרץ, ִהיא ַהְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ּוְלַמְנִהיג ִיְׂשָרֵאל.  
ְוִצּוּוי  ְלַלֶּמְדָך ֶׁשַאָּתה ֹלא ֵמִבין ֶאת ַהֵּׂשֶכל ָהֱאֹלִקי, ַאָּתה ֹלא ֵמִבין ֶאת ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה. ַוֲאִפּלּו ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ֶׁשָּכַתב ְטָעִמים ַעל ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ָּכַתב )מצוה קיז(, ְּכָבר 
הֹוַדְעִּתי ְּבֶפַתח ְּדָבַרי ֶׁשַּכָּוָנִתי ְּבֵאּלּו ַהְּטָעִמים ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְלַהְרִּגיל ַהְּנָעִרים ּוְלַהְטִעים 
ְותֹוָעלֹות,  ְטָעִמים  ַהּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ֵיׁש  ִּכי  ֵסֶפר,  ִּדְבֵרי  ִלְׁשֹמַע  ּבֹוָאם  ִּבְתִחַּלת  ָלֶהם 
ִויַקְּבלּום ַעל ֶּדֶרְך ַהֶהְרֵּגל ֶׁשָּלֶהם ּוְכִפי ֻחְלַׁשת ִׂשְכָלם, ְוַאל ִיְהיּו ָלֶהם ַהִּמְצֹות ַּבְּתִחָּלה 
ְוֵיְלכּו  ְלעֹוָלם  ְוַיִּניחּום  ְּבַנֲערּוָתם  ָּכְך  ִמּתֹוְך  ָּבֶהם  ִיְבֲעטּו  ֶּפן  ֶהָחתּום.  ַהֵּסֶפר  ְּכִדְבֵרי 
ַּבֶהֶבל. ּוֵבאּור ְּדָבָריו, ֶׁשַהְּטָעִמים ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ֵאֶּלה ֹלא ַהְּטָעִמים ָהֲאִמִּתִּיים ְוַהִּסּבֹות 
ֶׁשל נֹוֵתן ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ֶזה סֹודֹות, ּוְלָהִבין ֶאת הקב"ה ִאי ֶאְפָׁשר, ֶׁשִּלְתבּוָנתֹו 

ֵאין ֵחֶקר, ְוֵאּלּו ַרק ְטָעִמים ַלֲחלּוֵׁשי ַהֵּׂשֶכל ֶׁשִאם ֹלא ַּתְסִּביר ָלֶהם ֹלא ַיֲעׂשּו. 

ְוָלֵני ְּכֶׁשַהּתֹוָרה ָּבָאה ּוְמַצָּוה ֶאת ָהָאָדם "ֹלא ֹתִספּו ְוֹלא ִתְגְרעּו" ֶזה ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת 
ָהָאָדם ֵמַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשאּוַלי ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָחֵסר ַּבּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה ִהיא ֻמְׁשֶלֶמת! ְוָתִבין ֶׁשַאָּתה 
ְיצּור ָקָטן ִעם ַמְחָׁשבֹות ֻמְגָּבלֹות, ּוְכֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ְמַצֶּוה ָעֶליָך ָלבֹוא ְוַלֲעׂשֹות ָּתִבין, 

ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביְלָך, ֲהִכי ָנכֹון ִּבְׁשִביְלָך, ַוֲהִכי מֹוִעיל.

הקב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְּבַאֲהָבה, ְּבִׂשְמָחה ּוְבִדּיּוק! 
ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ֵעֶקב 
ֹּכַח ַהָּיִחיד )ְּדָרָׁשה א'(

ָיִחיד ְוַרִּבית

"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶקיָך 
ְּפִרי  ּוֵבַרְך  ְוִהְרֶּבָך  ּוֵבַרְכָך  ַוֲאֵהְבָך  ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ַהְּבִרית  ֶאת  ְלָך 
ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתיֹרְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך" )דברים, ז, יב - יג(, ְוַהּתֹוָרה ַמְמִׁשיָכה ִּבְבָרכֹות, "ָּברּוְך 
ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים, ְוֵהִסיר ה' ִמְּמָך ָּכל ֹחִלי, ְוָאַכְלָּת ֶאת ָּכל ָהַעִּמים" )שם פסוקים יד 
- טז(. ִאם ָנִׂשים ֵלב, ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ַהָּפָרָׁשה ַמְתִחיָלה ְּבַרִּבים, "ְוָהָיה ֵעֶקב 

ִּתְׁשְמעּון", "ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם", ִּבְלׁשֹון ַרִּבים. ּוַבֶהְמֵׁשְך הֹוֶפֶכת ִלְלׁשֹון ָיִחיד, "ְוָׁשַמר 
ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַוֲאֵהְבָך, ּוֵבַרְכָך, ְוִהְרֶּבָך 

ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך, ְוֵהִסיר ה' ִמְּמָך". ַמה ֵּפֶׁשר ִׁשּנּוי ַהָּלׁשֹון ֵמַרִּבים ְלָיִחיד?



חֹוַבת ָהַאְחּדּות

ַהֶהְסֵּבר ַהָּפׁשּוט, ֶׁשָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ִאם ַאָּתה ׁשֹוֵמר ִמְצֹות ְועֹוֶׂשה אֹוָתן, 
ַאָּתה ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַאְחּדּות ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד, ְוָלֵכן ַהִּצּוּוי ָהִראׁשֹוִני ֶנֱאַמר ִּבְלׁשֹון 
ַרִּבים, ַאְך ַאַחר ָּכְך ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ַהֹּכל ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְלהֹורֹות ַעל חֹוַבת ָהַאְחּדּות ֶׁשל 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ּוְכמֹו ֶׁשָהיּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַּתן ּתֹוָרה "ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" )שמות 

יט, ב( ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד )רש"י שם(, ְוָלֵכן ַהֹּכל ָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ָיִחיד.



"ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאיי ִאיׁש?"

ֲאָבל ַהֵּתרּוץ ַהּנֹוָסף  ֶׁשָאנּו רֹוִצים לֹוַמר ְיֹבַאר ַעל ִּפי ַהְקָּדָמה: 

ַהְּגָמָרא )ברכות דף ו ע"ב( ְמַגָּלה ֶאת ַאַחד ַהְּדָבִרים ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשּקֹוִרים ַּבָּׁשַמִים, ַהּגֹוֵרם 
ְלַהְכִעיס ֶאת הקב"ה - ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ְּבָׁשָעה ֶׁשהקב"ה ָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוֹלא ָמָצא ָּבּה 
ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה" )ישעיה נ, ב(. 



ֹּכַח ַהָּיִחיד
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ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֹלא ֶנֱאַמר ַעל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶאָּלא ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש )עיין אלשיך הקדוש שם(, 
ְוֵכיַצד ִנְלַמד ִמֶּזה ְלֵבית ְּכֶנֶסת? 

ְׁשֵאָלה ְׁשִנָּיה ַעל ַמה ֶּׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא הקב"ה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוֹלא ָמָצא 
ָּבּה ֲעָׂשָרה ַמה הּוא אֹוֵמר? "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש". ְמִחיָלה, ֵיׁש ֹּפה ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים, 
ַמה ֵהם קֹוִפים? ָלָמה אֹוֵמר הקב"ה "ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש"? ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהֹּזאת ׁשֹוֲאִלים 
ַהְרֵּבה ֵמַהְמָפְרִׁשים, ְוַגם ַהֹּזַהר )פרשת תרומה דף קלא ע"ב( עֹוֵמד ַעל ֶזה. ְוָנִביא ְּבֶעְזַרת 
ה' ֶאת ִּדְבֵריֶהם ָׁשָלב ַאֲחֵרי ָׁשָלב ַעד ַהֵּבאּור ָהַאֲחרֹון, ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ֲאַנְחנּו 

ְמִביִאים ֶאת ֶזה, ְוהּוא ָקׁשּור ַלָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו. 



ִאי"ׁש

ַרִּבי ְׁשֹלֹמה לּוְרָיא ְּב'ָחְכַמת ְׁשֹלֹמה' )שם דיבור המתחיל באתי( ְמָבֵאר, ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּבָאְמרֹו 
"ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש" - ִאיׁש ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָא'ֵמן ְי'ֵהא ְׁש'ֵמּה', ּוָמַתי אֹוְמִרים ָאֵמן 
אֹוֵמר  ְוָלֵכן  לֹוַמר.  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲעָׂשָרה  ֵאין  ְוִאם  ֲעָׂשָרה,  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַרק  ַרָּבא?  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 

הקב"ה "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש" - ְּכֶׁשֵאין ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים. 

ּוֵמֵעיי ֶזה ָּכַתב ִּבְדָרׁשֹות ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ִאְּבן ׁשּוַעְיּב )פרשת חיי שרה דיבור המתחיל ונחזור(,  
ֶׁשְּכֶׁשֵאין ֲעָׂשָרה ֵאין ֲאִמיַרת ַקִּדיׁש, ְוַהּתֹוֵכָחה ַהּזֹו ָהְיָתה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני ֶׁשָּיְצאּו 
ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵהם  ַלָּגלּות, ְוהקב"ה אֹוֵמר ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשל ַהָּגלּות ִהיא ְּבִסַּבת ֲעִזיַבת ַהְּתִפָּלה 
לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהיּו ֲעָׂשָרה ֶׁשָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ְוִהְתַּבְּטָלה ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש. 
ְוִיְתַּפְּללּו ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות  ְוַיְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְנָין  ְוָלֵכן ַעל ַאף ֶׁשֵהם ְמֻעִּנים ְּבָצרֹות ֵיְלכּו 

ִויַקְּבלּו ְּפֵני ְׁשִכיָנה. 

ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַרִּבי ִיְצָחק ַחי ַהֹּכֵהן ִיְצָחִקי ַזַצ"ל ִמּתּוִניס ְּבִסְפרֹו 'ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה' 
)שם דיבור המתחיל ולא מצא(, הּוא ָהָיה ַּתְלִמיד ֶׁשל ְּגאֹון ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּבִסיס, מֹוִסיף 

ֶרֶמז ָיֶפה, ִאי"ׁש ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֵא'ין י' ָׁש'ם - ֵאין ֲעָׂשָרה ָׁשם.



ֲעִׂשיִרי ֹקֶדׁש

ַהַּמַהְרָׁש"א )שם דיבור המתחיל ולא מצא( ְמָבֵאר, ֶׁשַהַּכָּוָנה ֶׁשֵאין ִאיׁש ֶאָחד ְּפָרִטי ֶׁשַּמְׁשִלים 
ֶאת ַהִּמְנָין ַלֲעָׂשָרה, ֵיׁש ִּתְׁשָעה ֲאָבל ֵאין ֶאת ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשהּוא ָהִעָּקר. ְוֵכן ָּכַתב ְלָפֵרׁש 

ְּבֵסֶפר ָּפִנים ָיפֹות )ויקרא פרשת בהר פרק כה בדיבור המתחיל לעולם(.



ָּפָרַׁשת ֵעֶקב 
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ּומֹוִסיף ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב ַזַצ"ל, ֶׁשֵּיׁש ְלַדְקֵּדק ֵּכן ִמּסֹוף ַהָּפסּוק ָהאֹוֵמר ַהַּכָּוָנה ְּבָאְמרֹו – 
"ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה", "ְוֵאין עֹוֶנה" -  ַּבֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, ִּכי ֵאין 

ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים )ספר דף על הדף דיבור המתחיל אמר רבי יוחנן(.

ְלָנל ַהֵּבאּוִרים ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ַמֲעַלת ָהִאיׁש ַהְיִחיִדי – ָהֲעִׂשיִרי ַלִּמְנָין, ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי 
ּבֹו. ָנכֹון ֶׁשֵּיׁש ִּתְׁשָעה ֲאָבל ָחֵסר ֹּפה ֶאת ָהִאיׁש ַהָּיִחיד ֶׁשִּבְזכּותֹו ֹיאְמרּו ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה. 
ֶזה ַהֹּכַח ֶׁשל ַהָּיִחיד ְּבַאְחּדּותֹו ֶׁשִּמְצָטֵרף ְלָכל ַהִּתְׁשָעה. ְוִנְלַמד ִמֶּזה ֶלַקח ָּגדֹול, ַהְרֵּבה 
ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים: "ֲעֹזב ְּכָבר ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים ִנּסּו ְלִהְתַקֵּדׁש ּוְלִהַּטֵהר ְוֹלא ִהְצִליחּו, ֲאִני 
ַאְצִליַח?", ְוַהְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה: ָעֶליָך ִלְלֹמד ֵמֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, ִהִּגיַע ָאָדם ֶאָחד - ֹלא 
ִהְתִחילּו ַקִּדיׁש, ִהִּגיַע עֹוד ֶאָחד - ַּגם ֹלא ִהְתִחילּו ַקִּדיׁש, ָּכְך ַעד ָהָאָדם ַהְּתִׁשיִעי ֹלא 
ָהִעָּקר  ַמֲעָמדֹו,  ּוָמה  ִמיהּו  ְמַׁשֶּנה  ְוֹלא  ָהֲעִׂשיִרי,  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ּוִפְתאֹום  ַקִּדיׁש,  ַמְתִחיִלים 
ֶׁשּׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, הּוא מֹוִריד ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַהּׁשֹוָרה ַרק ַּבֲעָׂשָרה )עין ברכות דף כא 
ע"ב(, ְוהּוא ִמְתַּפֵּלא: "ֲאִני הֹוַרְדִּתי ֶאת ַהְּׁשִכיָנה? ִּבְזכּוִתי אֹוְמִרים ַקִּדיׁש?" ֲהֵרי ֻּכָּלם 

ֲהִכי  ֶׁשִהיא ֹלא  ַּבֲעבֹוָדה  ְוהּוא עֹוֵבד  ְוַכּדֹוֶמה,  ֲחָכִמים, רֹוְפִאים  ַּתְלִמיֵדי  ַרָּבִנים,  ֹּפה 
ֶׁשֹּלא  ְלַלְּמֵדנּו  ַהְּקֻדָּׁשה.  ַלֲאִמיַרת  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ִנְכָנס  ּוְכֶׁשהּוא  ַהְמָעָטה,  ִּבְלׁשֹון  ָנָאה 
ְלַהְׁשִּפיַע  ּוְבֹכחֹו  ָלַרִּבים,  ַהִּמְצָטֵרף  ַהָּיִחיד  ֹּכַח  ֶאת  ְלָך  ֵיׁש  ְלָפֶניָך,  ֵיׁש  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה 

ְקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלם. 

 

ֻחְמַרת ַמְחָׁשָבה ָזָרה ַּבְּתִפָּלה

דיבור  מלוקטות  )הנהגות  ַזַצ"ל  ֶּבר  ֹּדב  ְלַרִּבי  ַהַּמִּגיד  ּתֹוַרת  ְּבֵסֶפר  נֹוָסף  ַרֲעיֹון  ֵיׁש 
ַה'ְּפֵני  ֵאֶצל  ָלַמד  הּוא  ָׁשָנה,  ֵמאֹות  ִּכְׁשֹלׁש  ִלְפֵני  ַחי   ֶׁשָהָיה  לו(  כשנופלת  המתחיל 

ּכֹוֵתב  ְוהּוא  טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ַּתְלִמיֵדי  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ִנְהָיה  הּוא  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיהֹושַֻׁע', 
ְּבַאַחת ֵמַהַהְנָהגֹות ַהְמֻלָּקטֹות ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּלְפָעִמים נֹוֶפֶלת ָלָאָדם ַמְחָׁשָבה ָזָרה ִּבְתִפָּלתֹו, 
ְזַמן  ָּכל   - ַהֶּמֶלְך  ֵמֵהיַכל  אֹותֹו  ָּדֲחפּו  ִּכי  ְמֹאד  ַעד  ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש  ָצִריְך  ָהֵעת  ּוְבאֹוָתּה 
הֹוַלְנד  ְוַעל  ָצְרַפת  ַעל  ְלַדְמֵין  ֶׁשִהְתַחְלָּת  ּוְבָׁשָעה  ַהֶּמֶלְך,  ֵהיַכל  מּול  ָהִייָת  ֶׁשִּכַּוְנָּת 
ּדֹוֲחִפים  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ִטּיּוִלים,  ְׁשִתָּיה  ִסיַגְריֹות  ְנִסיעֹות  ִטיסֹות  ּוְׂשֹמאָלה,  ָיִמיָנה 
ִהיא  ָזָרה  ַמְחָׁשָבה  ִּכי  ְועֹוד,  ַרָּבה.  ּוְבַהְכָנָעה  ְּבבּוָׁשה  ְוָיׁשּוב  ַהֶּמֶלְך,  ֵמֵהיַכל  אֹוְתָך 
ַמְחָׁשָבה  לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ֵהם  ְוַהִּדּבּור  ַהּקֹול  ִּכי  ַמְמֵזר,  ְלהֹוִליד  ְּכמֹו  ֲעֵבָרה 
ָזָרה ּוְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ֹקֶדׁש ָהֵוי ְּכמֹו ַמְמֵזר ֶׁשֵּיׁש לֹו צּוָרה ְּכמֹו ָאָדם ָרִגיל ֲאָבל ַהְּפִניִמּיּות 
ִהיא ְרקּוָבה ּוְמאּוָסה ְונֹוָרָאה. ְוַהִּמָּלה ִהיא ְקדֹוָׁשה ֲאָבל ַהְּפִניִמּיּות ִהיא ְרקּוָבה, ֵאיְך 
ֶזה  ַעל  ְוַלחּוץ,  ֵמַהָּׂשָפה  ּוְכֶׁשַהִּדּבּור  ּוַמְחָׁשָבה,  ִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ַהֹּזאת?  ַהִּמָּלה  נֹוְלָדה 
ָהִאיׁש ֹלא  ַאָּתה  ֲאָבל  ַלְּתִפָּלה  ִהַּגְעִּתי  ֲאִני  ְוֵאין ִאיׁש" -  אֹוֵמר הקב"ה "ַמּדּוַע ָּבאִתי 



ֹּכַח ַהָּיִחיד
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ִנְמָצא ֹּפה, ָהֹראׁש ֶׁשְּלָך ֹלא ֹּפה.



ִחּזּור ַּבְּתִפָּלה

ְוִעְנְיֵני ִחּזּוק ַהְּתִפָּלה ַמָּמׁש ַמְתִאיִמים ְלָפָרַׁשת ֵעֶקב, ֶׁשֵּכן ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ַּבָּפסּוק 
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" )דברים ז, יב(, ּוֵבֲארּו ֶׁשֵאּלּו ַהִּמְצֹות ֶׁשָהָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו )עיין 
ֵמַהִּמְצֹות  ַאַחת  ְלַצֲעֵרנּו  ִהיא  ְּבַכָּוָנה  ְוַהְּתִפָּלה  פירוש רש"י שם, ובעבודה זרה דף יח ע"א(, 

ַהָּללּו ֶׁשְּצִריָכה ִחּזּוק ְּתִמיִדי )ברכות דף לב ע"ב(. ָהַרב ָּגִליְנְסִקי ַזַצ"ל ָהָיה אֹוֵמר: "ֵאֶּלה 
ֵיׁש  ַהֵּפרּוׁש?  ָמה  כ(,  )תהילים  ַנְזִּכיר"  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ְּבֵׁשם  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
ֲאַנְחנּו? ְּבֵׁשם  ֲאָבל  ֶרֶכב אֹו סּוִסים,  ִלְנֹסַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, הּוא לֹוֵקַח  ֶׁשָּצִריְך  ָאָדם 
ֱאֹלֵקינּו ַנְזִּכיר, ַרק אֹוְמִרים ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח, ַרק ַמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם - ְּכָבר ֲאַנְחנּו 
ֶזה הקב"ה  ּוִבְגַלל  ֹלא?.  ֵאיֹפה  הֹוַלְנד,  אֹוְסְטַרְלָיה,  ָצְרַפת,  ָהעֹוָלם,  ְּבָכל  ְמׁשֹוְטִטים 

אֹוֵמר: "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש", ֵאיֹפה ָהֹראׁש ֶׁשְּלָך? ֵהיָכן ַהַּכָּוָנה ֶׁשְּלָך?



ַאָּתה ֹלא ֶּבי ָאָדת

ֶאת  ָלנּו  ְלַיֵּׁשב  ֶׁשָּבא  ָהַאֲחרֹון  ַלֵּתרּוץ  ְקָצָרה  ַהְקָּדָמה  ַרק  ָהיּו  ַהָּללּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל 
ְוַאַחר  ִּתְׁשְמעּון",  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ַמְתִחיָלה  ַהּתֹוָרה  ָלָּמה  ָהַרֲעיֹון,  ִּבְתִחַּלת  ֶּׁשָּׁשַאְלנּו  ַמה 
ִמי   – ַזַצ"ל  ַּכֲהֶנָמן  ְׁשֹלֹמה  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִמּפֹונֹוִביז'  ַהָּגאֹון  ָיִחיד?  ִלְלׁשֹון  עֹוֶבֶרת  ָּכְך 
ָרגּוַע  ָהָיה  ֹלא  הּוא  ַהֵּׁשם!  ַּבֲעבֹוַדת  ָרגּוַע  ֹלא  ָאָדם  ָהָיה  הּוא  אֹותֹו,  ְלַהִּכיר  ֶׁשָּזָכה 
ַּבִית  ְּכֶׁשֵאין  ָרגּוַע  ַּבֹּבֶקר  ָקם  ָהָיה  ֹלא  הּוא  ְיִׁשיָבה.  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַּבחּוִרים  ַאְלֵפי  ֶׁשֵּיׁש 
ְלַאְלֵפי ְיתֹוִמים,  ְיִׁשיָבה ְּגדֹוָלה ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוֶׁשֵאין מֹוָסד ִליתֹוִמים ְּבִיְׂשָרֵאל, הּוא ֹלא 
ָהָיה  ַהְּזַמן הּוא  ָּכל  ְוָלֵכן  ַהּנֹוְצִרים,  ֵאֶצל  ֶׁשִּנְמָצִאים  ְּפִליִטים  ְיָלִדים  ֶׁשֵּיׁש  ָרגּוַע  ָהָיה 
ְלַמַען ַהּתֹוָרה. ְוהּוא ָׁשַאל ַּגם ֶאת  ַאִּדיִרים  - ַהֹּכל  ְוָלַקח ַעל ַעְצמֹו חֹובֹות  ָוָנד,  ָנע 
ַהְּׁשֵאָלה ַהֹּזאת, ָלָּמה הקב"ה אֹוֵמר ֶׁשֵאין ִאיׁש ְּכֶׁשֵּיׁש ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? 
ֹּפה  ֲאָנִׁשים  ִּתְׁשָעה  ַאֶּתם  "ִאם  לֹו:  ַמְתִאים  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ֵּתרּוץ  ִמּפֹונֹוִביז'  ָהַרב  אֹוֵמר 
ַמֶּׁשהּו  עֹוִׂשים  ְוֹלא  ָהֲעִׂשיִרי,  ֶׁשָּיֹבא  ַּבְטָלִנים  ְּכמֹו  ּוְמַחִּכים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְויֹוְׁשִבים 
ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, ַאֶּתם ֹלא ְּבֵני ָאָדם! ְוָלֵכן ַמִּגיַע הקב"ה ְוֹלא רֹוֶאה ִּתְׁשָעה 
ֲאָנִׁשים, הּוא רֹוֶאה אּוַלי ִּתְׁשָעה קֹוִפים, ֵּתַׁשע ִּג'יָרפֹות, אּוַלי ִּתְׁשָעה ֲחָרִקים. ִאם ֹלא 
עֹוִׂשים  ֹלא  ַאֶּתם  אֹוָתּה,  ְמַעְּכִבים  ְוַאֶּתם  ְלֹפה  ָלבֹוא  ְצִריָכה  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ָלֶכם  ִאְכַּפת 
ְּפֻעּלֹות ַאְקִטיִבּיֹות ְלָהִביא ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, ֹלא עֹוִׂשים ׁשּום ָּדָבר ַמָּמִׁשי ָלֹבא ּוְלַהְׁשרֹות 
ֶאת ַהְּׁשִכיָנה - ַאֶּתם ֹלא ֲאָנִׁשים. ַהֵּבאּור ֶׁשּלֹו ָּכל ָּכְך ֲאִמִּתי ְוחֹוֵדר ַלֵּלב, ִּכי ָּכל ָאָדם 
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ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהקב"ה ָׂשם אֹותֹו, הּוא ָצִריְך ִלְדֹאג ֶׁשהקב"ה 
ֹלא ָיבֹוא ְוַיִּגיד – "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש". ַאָּתה ָּגר ִּבְניּו יֹוְרק, ְירּוָׁשַלִים, ְפלֹוִריָדה 
ַהֹּזאת  ָלִעיר  ָיֹבא  ֶׁשֹּלא  ֹּפה,  ֱאֹלִקים  ֶׁשל  ַהָּנִציג  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַאָּתה  ָאִביב,  ֵּתל  אֹו 
ְוֹיאַמר "ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש", ָלָּמה ֵאין ֹּפה ַאף ֶּבְנָאָדם ֶׁשִאְכַּפת לֹו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֹלא 
ִמְתָקֶרֶבת ְלֹפה, ָלָּמה ֵיׁש ֶּבְנָאָדם ֶׁשֶּזה ֹלא ְמַעְנֵין אֹותֹו, הּוא ִמְתַּפֵּלל ְולֹוֵמד ֲאָבל הּוא 
ָּכֵרתֹות,  ְּבִאּסּוֵרי  ֶׁשִּנְכָׁשִלים  ֶׁשּנֹוְפִלים,  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשֵּיׁש  אֹותֹו  ְמַעְנֵין  ֹלא  ְּבֶׁשּלֹו,  ִנְׁשָאר 
ַאָּתה  ְוֵאין ִאיׁש" -  ְוַעל ֶזה הקב"ה צֹוֵעק, "ַמּדּוַע ָּבאִתי  ְיַרֵחם.  ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ה' 
ְלַהְׁשָרַאת  ַמֶּׁשהּו  עֹוֶׂשה  ֹלא  ֶׁשַאָּתה  ֵּכיָון  ִאיׁש  ֶׁשל  ַּבַּדְרָּגה  ֹלא  ַאָּתה  ֶּבְנָאָדם,  ֹלא 
ִיְרֶאה  "ְוֹלא  ִמְסַּתֶּלֶקת,  ַהְּׁשִכיָנה  ֲעֵברֹות  ֶׁשְּכֶׁשעֹוִׂשים  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ַוֲהֵרי  ַהְּׁשִכיָנה. 

ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך" )דברים כג, טו(. 



ָלָּמה ַהְּתִפּלֹות ֹלא ַנֲענֹות?

ִּתְרָּפא אֹוִתי,  ֶׁשל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו  ַלקב"ה:  ִמְתַּפֵּלל  ִלְפָעִמים  ָאָדם  ַהִּסָּבה ֶׁשאֹותֹו  ְוזֹו 
ֵיׁש ִלי ְּכֵאִבים, ֵּתן ִלי ַּפְרָנָסה, ִזּוּוג. ּוַבָּׁשַמִים ׁשֹוֲאִלים: "ֶרַגע, ִמי ַאָּתה? ַאָּתה ֲהֵרי ֹלא 
ֶּבן ָאָדם, ְוָלָמה ַאָּתה ָצִריְך ְּבִריאּות, ַּפְרָנָסה אֹו ִזּוּוג? ִּכי ָאָדם ֶזה ַרק ִמי ֶׁשִאְכַּפת לֹו 

ִמְּכבֹוד ַהֵּׁשם ָּבעֹוָלם, ְודֹוֵאג ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ְּבָכל ָמקֹום. 

ָׁשִנים  ֶׁשְּבֶמֶׁשְך   ּדֹורֹות  ֶׁשל  ָעוֹן  ָּבֶזה  ְמַתֵּקן  הּוא  ּוְכָאָדם,  ְּכִאיׁש  ִיְנַהג  ּוְנֶׁשָאָדת 
ָּכל  ִּכי  ֲאָנִׁשים,  ֶׁשֵהם  ְלַהְרִּגיׁש  ַלֲאָנִׁשים  ְוִיְגרֹם  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ָהָיה  ֹלא  ִאיׁש,  ָהָיה  ֹלא 
ְוַעל ֶזה אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה ְּבָאבֹות: ְּבָמקֹום  ְוֶזהּו.  ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו  ִהְתַרֵּכז ְּבַעְצמֹו,  ֶאָחד 
ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש )אבות ב, ה(, ָמה ַהֵּפרּוׁש? ִאם ֲאִני הֹוֵלְך ַלּג'ּוְנֶגל, 
ַּבּג'ּוְנֶגל ְּבַאְפִריָקה ֵאין ֲאָנִׁשים, אֹו ַּבַּמְאִּדים ֶׁשֵאין ָׁשם ֲאָנִׁשים, ְוִכי ָׁשם ָצִריְך ִלְהיֹות 
ֲאָבל  ַּכֲאָנִׁשים  ִנְרִאים  ֶׁשֵהם  ֲאָנִׁשים  ֹּפה  ֵיׁש  ֶׁשָאַמְרנּו,  ְּכמֹו  הּוא  ָּבֶזה  ַהְּפָׁשט  ִאיׁש? 
ַאָּגַדת  ֵיׁש  ַּבחֹול.  ָהֹראׁש  ֶאת  ֶׁשּטֹוֶמֶנת  ַיֲעָנה  ְּכַבת  ַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ְּכמֹו  ִמְתַנֲהִגים  ֵהם 
ָלָּמה?  ֵעיַנִים,  עֹוֵצם  ָיָׁשר  הּוא  ַאֲחָריו  רֹוֵדף  ְּכֶׁשָהַאְרֵיה  ֶׁשַהֲחמֹור  ֶׁשְּמַסֶּפֶרת  ְיָלִדים 
ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  אֹוִתי".  רֹוֶאה  ֹלא  ָהַאְרֵיה  ָהַאְרֵיה,  ֶאת  רֹוֶאה  ֹלא  ֲאִני  "ִאם  אֹוֵמר:  הּוא 
ֶאת  ֶאְרֶאה  ְוֹלא  ֵעיַנִים  ֶאֱעצֹם  ֲאִני  ִאם  ַלֲחמֹור,  ְּכמֹו  ַּבַּיֲהדּות  ִלְבָעיֹות  ֶׁשִּמְתַיֲחִסים 
ַהְּבָעָיה ַּכִּנְרֶאה ִּתְסַּתֵּלק ַהְּבָעָיה. ּוַבְּמִציאּות ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון, ֵיׁש ְיהּוִדים 
ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  ֶׁשַעֵּמְך  ַמְחִליט  ְוהּוא  ְטֵרפֹות,  אֹוְכִלים  ִנּדֹות,  ּבֹוֲעֵלי  ַׁשָּבת,  ְמַחְּלֵלי 
ָלֶהם  ַוֲהֵרי ַאָּתה ּגֹוֵרם  ְמַלֵּמד אֹוָתם ּתֹוָרה.  )עיין ישעיה ס, כא(, ֹלא מֹוִכיַח אֹוָתם, ֹלא 

ֶׁשִּייְרׁשּו ֵּגיִהּנֹם, ֹלא ִאְכַּפת ְלָך? זֹו ִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ַּבַעל ַחִּיים, ִאיְנֶטֶרַסְנט ֶׁשּדֹוֵאג ַרק 
ְלַעְצמֹו. 
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ִּכי  רּוָחִני!  ָּדָבר  ְּבׁשּום  ִּדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  רֹוִאים  ִּפְתאֹום  ֲאָנִׁשים  ְואֹוָתת 
רּוָחִנּיּות ַׁשָּיְך ַלֲאָנִׁשים! ָּדָבר ַּגְׁשִמי ָיכֹול ִלְהיֹות ַּגם ְלָפָרה, ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְׁשֵמָנה 
ּוְמזֹוָנּה ִיְהֶיה ָמצּוי. ֲאָבל ְּבָדָבר רּוָחִני ֹלא, ִּכי ֹלא הֹוַכְחָּת ֶׁשַאָּתה ִאיׁש, ָּכל ָאָדם ָצִריְך 
ָלבֹוא ְוִלְהיֹות ַׁשְגִריר ֶׁשל ֱאֹלִקים ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא, ִּכי ִאם ֹלא ִּבְׁשִביל ָמה ַאָּתה 

ַקָּים ָּבעֹוָלם?



ַהַּׁשְגִריר ְּבאּוַלת ְׂשָמחֹות 

ַוֲעָנק,  ָּגבֹוַּה  ָאָדם  ָהֵארּוַע,  ֶׁשל  ַהְמַנֵהל  ִהִּגיַע  ָהֵארּוַע  ְוִלְקַראת סֹוף  ְּבֵארּוַע,  ָהִייִתי 
ְוַהֵּבן ֶׁשּלֹו יֹוֵתר ָקָטן ִמֶּמִּני ֲאָבל ֲאִני ְּבֵעֶרְך ַּבֹּגֶדל ֶׁשל ָהֶרֶגל ֶׁשּלֹו... ְׁשֵני ָהֲעָנִקים ָהֵאֶּלה 
ָיְׁשבּו, ְוִהְסַּתְּכלּו ֵאיְך ַהֶּצֶות עֹוֵבד ְּבִסּיּום ָהֵארּוַע. ָחַׁשְבִּתי ֶׁשּזֹו ִהְזַּדְּמנּות טֹוָבה ָלֹבא 
ְוִלְלֹמד ִאָּתם ּתֹוָרה, ְלַזּכֹות אֹוָתם. ָּתַפְסִּתי אֹוָתם ַּבַּצד, ָיַׁשְבנּו, ִּדַּבְרנּו, ָלַמְדנּו, ְוַהֵּבן 
ָאַמר: "ַּתְקִׁשיב, ֵיׁש ִלי ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, ִּבְמֻיָחד ֶׁשְּמַנֲהִלים ֵארּוַע ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ְּפִריצּות, 
ֱאֹלִקים  ֶׁשל  ַׁשְגִריר  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַאָּתה  "ַּתְקִׁשיב,  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ַלֲעׂשֹות?  ֶאְפָׁשר  ָמה 
ֶׁשִּיְראּו ָמה ַהֵּפרּוׁש ֶאָחד ֶׁשַּמֲאִמין ֵּבאֹלִקים. ֶאָחד ֶׁשִּנָּכר ֶׁשֵּׁשם ַמְלכּות  ַהֶּזה,  ַּבָּמקֹום 
ַׁשְגִריר  ָמה  ְמַקֵּבל,  ֶׁשַּׁשְגִריר  ַהֲהָטבֹות  ָּכל  ֶאת  ִמֶּזה?  ַּתְרִויַח  ַאָּתה  ּוָמה  ָעָליו,  ָׁשַמִים 
ֲעבֹוָדה,  ַהְרֵּבה  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֹלא  הּוא  ִּפּנּוִקים,  ַּבִית,  ַמְׂשֹּכֶרת,  ָצמּוד,  ֶרֶכב  ְמַקֵּבל? 
ָלָמה ַהַּׁשְגִריר זֹוֶכה ָלֶזה? ִּכי הּוא ַהָּנִציג ֶׁשל ַהְּמִדיָנה, הּוא ְמַכֵּבד ֶאת ַהְּמִדיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה 
ִנְׁשַלח, ְמַפְרֵסם ֶאת ְׁשָמּה ַהּטֹוב, ָּכָכה ַּגם ָּכל ָאָדם ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ַהַּׁשְגִריר 

ֶׁשל ֱאֹלִקים, הקב"ה ְּכָבר ִיְדַאג לֹו.



ַהַהְבָטחֹות ְלָיִחיד

ְוָׁשַאְלנּו ִמְּפֵני ָמה ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְּתִחָּלה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים "ְוָהָיה  ַנֲחֹזר ְלַמה ֶּׁשָּפַתְחנּו 
ֱאֹלֶקיָך  "ְוָׁשַמר ה'  ָיִחיד?  ִּבְלׁשֹון  ָּכְך  ְוַאַחר  ֹאָתם"  ַוֲעִׂשיֶתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב 
ְלָך ֶאת ַהְּבִרית" ְוַהְּתׁשּוָבה ְמֹבֶאֶרת ְלִפי ָּכל ַמה ֶּׁשָאַמְרנּו, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשַּגם ְּכֶׁשֵאין ַרִּבים 
ְוַהִּמְצֹות, ַאָּתה ַהָּיִחיד ָצִריְך ִלְהיֹות ַהַּׁשְגִריר ֶׁשל ֱאֹלִקים, ַּגם  ֶׁשּׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַהְּבָרכֹות  ְּבָכל  זֹוֶכה?  ַאָּתה  ְלָמה  יֹוֵדַע  ְוַאָּתה  ְמֻיָחד.  ִּתְהֶיה  ַהָּיִחיד  ֶׁשַאָּתה  ִּבְמקֹומֹות 
ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶׁשְּכתּובֹות ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, "ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך" - ַאָּתה הֹוֵלְך ְלַקֵּבל ַאֲהָבה ֵמֱאֹלִקים, ַאָּתה ַהָּיִחיד מּול ָהַרִּבים, ַאָּתה 
ֶזה ֶׁשֶּנְחָׁשב ְּכִאיׁש, ַאָּתה ֶזה ֶׁשֶּנְחָׁשב ְּכֶבְנָאָדם, ַאָּתה ֶזה ֶׁשֶּנְחָׁשב ְּכֶאָחד ֶׁשַּמְמִליְך ֶאת 
ַמְלכּותֹו ָּבעֹוָלם! "ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתיֹרְׁשָך 
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ָלְך"  ָלֶתת  ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ֹצאֶנָך  ְוַעְׁשְּתֹרת  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְוִיְצָהֶרָך 
ַהְּבִריָאה  ֶׁשל  ַהֶּמֶלְך  ַאָּתה  ַהְּבִריָאה,  ֵנֶזר  ַאָּתה  ֶּבְנָאָדם,  ַאָּתה  ִּכי  ָלָּמה?  יג(  ז,  )דברים 

ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶאת ַמְלכּות ה' ָּבעֹוָלם, ּוִמֵּמיָלא "ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים ֹלא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר 
ַוֲעָקָרה" )שם פסוק יד(, ְועֹוד ַהְבָטחֹות ַרּבֹות. 



ְׂשֵרַפת ַהְּפָסִלית ָּבַרִּבית

ַּפַעם  ַהּתֹוָרה  ָּבֶהם  חֹוֶזֶרת  ַהְּפסּוִקים, ֶׁשּׁשּוב  ֶהְמֵׁשְך  ֶאת  ְלָבֵאר  ָצִריְך  ֲעַדִין  ְוָאְמָנת 
ָיִחיד:  "ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש" )דברים ז, כה( –  ַרִּבים ּוַפַעם ִּבְלׁשֹון  ִּבְלׁשֹון 
ְלׁשֹון ַרִּבים, "ֹלא ַתְחֹמד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת ָלְך" )דברים ז, כה( -  ְלׁשֹון ָיִחיד, 

ָלָּמה ַהִּׁשּנּוִיים ַהָּללּו? 

ֶאת  לֹו  ְוִתַּקח  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ֶׁשל  ְלַבִית  ִּתָּכֵנס  ַאָּתה  ִאם  ְּפׁשּוָטה,  ְוַהְּתׁשּוָבה 
ָהֱאֹלִהים ֶׁשּלֹו ְוִתְׂשרֹף, ַאָּתה ִמְסַּתֵּכן ְּבַנְפְׁשָך, ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת "ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם 
ָלְך"  ְוָלַקְחָּת  ֲעֵליֶהם,  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַתְחֹמד  "ֹלא  ֲאָבל  ַרִּבים.  ִּבְלׁשֹון   – ָּבֵאׁש"  ִּתְׂשְרפּון 
ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ִּכי ֹלא ָּכל ֶאָחד חֹוֵמד ְּבאֹוָתּה ַּדְרָּגה, ְוֵיׁש ֶׁשֹּלא חֹוְמִדים ִּבְכָלל ׁשּום ַּתֲאָוה 

ֶׁשְּקׁשּוָרה "ֵלאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב" )עיין שמות כ, כ(. 

ַהֵּׁשם  ִקּדּוׁש  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ָּבַרִּבים,  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהְּפָסִלים  ֶׁשְּׂשֵרַפת  נֹוָסף,  ]ֵּבאּור 
ֶׁשָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון[.  



ַהְׁשָּפַעת ַהָּיִחיד

ְוָהָאָדת ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ָהֶאָחד ַהָּיִחיד ְוַהְמֻיָחד ֶׁשֹּלא חֹוֵמד ֶאת ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ְוַתֲאַות ַהָּממֹון, הּוא ִנְהָיה ָהִאיׁש! הּוא ָהֲעִׂשיִרי, הּוא ֶזה ֶׁשֵּמִביא ֶאת ַהְּׁשִכיָנה, הּוא ֶזה 
ֶׁשהֹוֵפְך ֶאת ָּכל ַהִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַעד ַעְכָׁשו ְלֹלא ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְלָמקֹום ֶׁשל 

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. 

ַאָּתה ַמִּגיַע ְלָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, ֲאָבל ֵאין ָׁשם ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. ַּתִּגיַע 
ַאָּתה ִעם ַהְיִחידּות ֶׁשְּלָך ּוְתַזֶּכה ֶאת ֻּכָּלם, ַּתֲהֹפְך ֶאת ֻּכָּלם ְלׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְוָתִביא 
ֶאת ַהְּבָרָכה ְלֻכָּלם. ִמי אֹוֵמר ֶאת ֶזה? ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמּה: "ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות" )דברים ח, א(, ַּבְּתִחָּלה ְמַדֶּבֶרת ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ֶאל ַהָּיִחיד ַהְמֻיָחד, 
ְּכָבר  ֻּכָּלם  ָהַרִּבים  ֻּכָּלם,  ֶאת  ְּכֶׁשְּתַזֶּכה   – ַלֲעׂשֹות"  "ִּתְׁשְמרּון  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  ּוְמַסֶּיֶמת 
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ִיְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות. ֶזה ַהֹּכַח ֶׁשל ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל.



ֲחַזק ְוִנְתַחַּזק

ְוָנל ָאָדם ָאסּור לֹו ְלַהִּגיד ָמה ֲאִני, ִמי ֲאִני, "ֲהֹלא ִאם ָקטֹן ַאָּתה ְּבֵעיֶניָך ֹראׁש ִׁשְבֵטי 
ִיְׂשָרֵאל ָאָּתה" )שמואל א, טו, יז(, ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהעֹוָלם ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ְּכַלל 
ִיְׂשָרֵאל, ַרק ָהָאָדם ָצִריְך ִלְרצֹות ֶאת ֶזה ְלָפחֹות ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָעִׁשיר, אֹו 
ִלְחיֹות ַחִּיים ְּבִלי חֹובֹות. ַּתֲעֶׂשה ְלַמַען הקב"ה ְקָצת יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה מּוָכן ַלֲעׂשֹות 
ִּבְׁשִביל ַהֶּבֶטן ֶׁשְּלָך, ַוֲהִכי ָחׁשּוב, ְּכמֹו ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֹלא ִמְתָיֵאׁש ַאף ַּפַעם ָּכָכה ַּגם ַאָּתה 

ַאל ִּתְתָיֵאׁש.

ה' ְיַזֵּכנּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו, "ְוַהַחָּלׁש ֹיאַמר ִּגּבֹור ָאִני" )יואל ד, י(, ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות 
ִמַּׁשְגִריָריו ַהֶּנֱאָמִנים ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ֵעֶקב
ַאֲהַבת ַהֵּׁשת )ְּדָרָׁשה ב'(

"ַוֲאֵהְבָך"

ֵיׁש ְּבָפָרַׁשת ֵעֶקב ֶאת ַאַחת ַהִּמִּלים ֲהִכי ָיפֹות ְּבָכל ַהַּתַנ"ְך, ַאַחת ַהִּמִּלים ֲהִכי ְמֻיָחדֹות 
ּוְנִדירֹות... 

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? 

ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשֵּיׁש ִצּוּוי ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֵּׁשם, "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל 
ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" )דברים ו, ה(, ֲאַנְחנּו ְמַׁשְּנִנים ֶאת ֶזה ָּכל יֹום ַּכָּמה ְּפָעִמים. ֲאָבל 
ַהִאם ֵיׁש חֹוָבה ֶׁשַהֵּׁשם ַּגם ֹיאַהב אֹוָתנּו? ֵאין חֹוָבה ָּכזֹו, ֶׁשְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים )עדויות 
פרק ה משנה ז( ַמֲעֶׂשיָך ְיָקְרבּוָך ּוַמֲעֶׂשיָך ְיַרֲחקּוָך, ְלִפי ַמֲעֵׂשינּו ָּכָכה ַהֵּׁשם ֹיאַהב אֹוָתנּו. 

ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ּכֹוֶתֶבת:  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהּתֹוָרה 
ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם" )דברים ז, יב(, ֲחַז"ל ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" - ֵאּלּו ִמְצֹות 
ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו. ָמה ַהַּכָּוָנה? ִמְצֹות ֶׁשֹּלא ָׂשִמים ֵלב ֲאֵליֶהן. ְּדָבִרים ְקַטִּנים ָּכֵאֶּלה. 
ְוִאם ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ַּגם ֶאת אֹוָתם ִּדְקּדּוֵקי ַהּתֹוָרה ְוֹלא ְסָתם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, הּוא 
זֹוֶכה ְלִבְרכֹות ַהּתֹוָרה. ְוַהְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלן - "ַוֲאֵהְבָך"! )שם פסוק יג(, ֱאֹלִקים ֹיאַהב 
אֹוְתָך, ַעל ֶזה ֶׁשַאָּתה ְמַדְקֵּדק ְּבָכל ַהִּמְצֹות ֶׁשֶּזה ַהִּׂשיא ֶׁשל ָּכל ַהְּבָרכֹות "ַוֲאֵהְבָך"! זֹו 

ַהִּמָּלה ְוַהַהְבָטָחה ַהָּיָפה ְוַהִּנְפָלָאה ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַהַּתַנ"ְך. 



ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

ַלְּתמּוָרה  ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש  ֶׁשָהָאָדם  ְּבִמְצֹות  ִּדְקּדּוק  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ָמה  לֹוַמר,  ָחַׁשְבִּתי 
ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבַאֲהַבת ַהֵּׁשם, ֲהֵרי ֹלא ְמֻדָּבר ָּכאן ְּבָאָדם ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות 
ֶאָּלא  ו(,  הלכה  ז  פרק  הלכות תשובה  רמב"ם  )עיין  ְלָאהּוב  ֶׁשֶּנֱהָפְך  ִּבְתׁשּוָבה  חֹוֵזר  ְוַעְכָׁשו 
ְּבָאָדם ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶׁשָּכֵעת ֶהְחִליט ְלַהְקִּפיד יֹוֵתר ַעל ַהִּמְצֹות, ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, 
ַוֲהֵרי ָּכל ַהְנָהַגת ַהֵּׁשם ִעם ָהָאָדם ִהיא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה )סנהדרין דף צ ע"א(, ּוְבִדּיּוק ֵאיְך 
ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג ִעם ַהֵּׁשם ָּכָכה ַהֵּׁשם ִמְתַנֵהג ִאְּתָך, "ַהֵּׁשם ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך" )תהילים 
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קכא, ה( – ְּכמֹו ַהֵּצל ֶׁשְּלָך, ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכָכה ַיֲעׂשּו ִאְּתָך ֵמַהָּׁשַמִים. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 

ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ְּבֵהָמה ְוֶׁשִּמָּׁשַמִים ִיְתַנֲהגּו ִאְּתָך ְּכמֹו ָאָדם, ִאם ַאָּתה ִמְתַנֵהג ִּכְבֵהָמה, ַּגם 
ַהַהְנָהָגה ִאְּתָך ִּתְהֶיה ִּכְבֵהָמה, ֵאיְך ְּבֵהָמה ְמִביָנה? ַמּכֹות... 

ַהֹּכל ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה.

ְוַגת ָּכאן ִמְתָּבֵאר ְיסֹוד ָחׁשּוב ְוָעצּום ֶׁשאֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ְּבַהְנָהַגת ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, 
ֶׁשִאם ַאָּתה ְמַדְקֵּדק ְּבִמְצֹות ֶׁשָהָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, ֲהֵרי ֶזה ְּבַוַּדאי ִסיָמן ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב 

ֶאת ה', ּוִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ה' ֹיאַהב אֹוְתָך. 



ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ְׂשרֹוִנית ַּבַּנֲעַלִית

ֶׁשְּנִדיִרים  רֹוִאים  ָאנּו  ָהֱאנֹוִׁשית.  ַּבְּמִציאּות  ֶרַגע  ִנְתּבֹוֵנן  ֶזה,  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ּוְנֵדי 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים, ָרִאיִתי ְּבֵני ֲעִלָּיה ְוֵהם מּוָעִטים )סוכה דף מה 
ע"ב(. ְועֹוד יֹוֵתר ְנִדיִרים ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים ְלֹלא ַהְפָסָקה ַּגם ְּכֶׁשְּמַעְצְּבִנים 

אֹוָתם, ַּגם ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּגַנב ָלֶהם ְוָלַקח ָלֶהם. 

ֲאָבל ָאָדם ִמְּבִחיָנה ְמִציאּוִתית, ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַנֵהג ָּתִמיד ְּבֹכַח ַהִּיְרָאה ְוַהַּפַחד. ְוָלֵכן 
ִמְתַעְּיִפים.  ְוֹלא  ְּבַאֲהָבה ֹלא ׁשֹוְכִחים  ִּכי  ָּדָבר,  ְּבָכל  ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ֶאת  ְלַהְכִניס  ָצִריְך 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבָּת  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ְּכֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ַּכָּוַנת  ְוזֹו 
ְלֹלא  ְּתִמיִדית  ַאֲהָבה  ֵּפרּוָׁשּה  ַהֵּלב  ִמָּכל  ַאֲהָבה  ה(,  ו,  )דברים  ְמֹאֶדָך"  ּוְבָכל  ַנְפְׁשָך 
ַהְפָסָקה, "ּוְבָכל ַנְפְׁשָך" – ֶזהּו ַהִּצּוּוי ֶׁשָּצִריְך ִלְמֹסר ֶנֶפׁש ִלְכבֹוד ה', "ּוְבָכל ְמֹאֶדָך" – 
ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים ֶׁשָהָאָדם אֹוֵהב אֹוָתם ְּבָכל ְמֹאדֹו )עיין ברכות דף נד ע"א(. ָּכל ֶזה ָצִריְך 

ְלַהְקִריב ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם. 

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )סנהדרין דף עד ע"ב( ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד ָצִריְך ִלְמֹסר ֶנֶפׁש ֲאִפּלּו 
ַעל ַעְרְקָתא ִּדְמָסאֵני, זֹו ְרצּוַעת עֹור ְקַטָּנה ֶׁשָּׂשִמים ַּבַּנֲעַלִים, ִאם ַהּגֹוִים רֹוִצים ֶׁשְּתַׁשֶּנה 
ֶאת ָהְרצּוָעה ַהּזֹו ְּכַמְלּבּוָׁשם - ַחָּיב ִלְמֹסר ֶנֶפׁש. ּבֹואּו ַנְחשֹׁב, ַמִּגיַע ּגֹוי ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב 
ְואֹוֵמר ְלָך: ִׂשים ֶאת ָהְרצּוָעה ֶׁשִּלי ַּבַּנַעל ֶׁשְּלָך, ְוהּוא ִמְתַּכֵּון ְלַהֲעִביר ַעל ָּדת, ְוזֹו ְׁשַעת 
ַהְּׁשָמד, ַאָּתה ַחָּיב ִלְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל ֶזה. ְוַהּגֹוי ִמְתַּפֵּלא ְואֹוֵמר: "ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה 
ְמֻׁשָּגִעים", הּוא ֲאִפּלּו ֹלא ֵמִבין ַעל ָמה ַאָּתה מֹוֵסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש... ְרצּוָעה ַּבַּנֲעַלִים! ֶזה 
ַמֶּׁשהּו ֶׁשַהִהָּגיֹון ָהֱאנֹוִׁשי ֹלא ַמְצִליַח ְלַקֵּבל, ַעל ָמה ַאָּתה מֹוֵסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש? ֲאָבל ֶזהּו 

ְיסֹוד ָהַאֲהָבה ֶׁשִהְצַטִּוינּו ֶלֱאֹהב ֶאת ה' יֹוֵתר ִמֶּׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַחֵּיינּו. 
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ִנְדָרִׁשים ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֵּׁשם ִהיא ַאֲהָבה ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ְּבָכל ֶרַגע  ְוָהַאֲהָבה ֶׁשֲאַנְחנּו 
ָּתִמיד  ֶׁשֱאֹלִקים  ח(,  טז,  )תהילים  ָתִמיד"  ְלֶנְגִּדי  ה'  "ִׁשִּויִתי  ַהֵּלב:  ּוְבָכל  ָנתּון,  ְוֶרַגע 
ִיְהֶיה מּול ָהֵעיַנִים, ָּכל ַהְּזַמן, "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו" )משלי ג, ו(. ְוָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶזה הּוא 
ְמַחֵּפׂש ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְּדָבִרים ַלֲעׂשֹות ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם ְוהּוא ַמְקִּפיד ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים ַקִּלים 
ּוְקַטִּנים ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ְיַׂשַּמח ֶאת ַהֵּׁשם )עיין מסילת ישרים פרק י דיבור המתחיל אמנם(, 
ֶׁשָהָאָדם  ִמְצֹות  ַעל  ַּגם  ַּתְקִּפיד  ִאם   – ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת  ְוָלֵכן 
ִמָּדה  "ַוֲאֵהְבָך",  ֶזה  ַעל  ְוַהָּׂשָכר  ַלה',  ַאֲהָבְתָך  ֶאת  ַמְרֶאה  ַאָּתה  ָּבֶזה  ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש 

ְּכֶנֶגד ִמָּדה. 



ְמִסירּות ֶנֶפׁש מֹוִריָדה ְּגָׁשִמית

ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )ברכות דף כ ע"א(, ָמה ַהַּטַעם ֶׁשּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ִמְתַּפְּלִלים ַלֶּגֶׁשם 
ּוִמָּיד ַנֲעִנים, ְוִאּלּו ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ִמְתַּפְּלִלים ְוֹלא ַנֲעִנים? ִמֵּכיָון ֶׁשָהִראׁשֹוִנים ָהיּו 

מֹוְסִרים ֶאת ַנְפָׁשם ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. 

ִאת ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה ֶׁשַהֶּגֶׁשם הּוא ַאַחד ַהִּסיָמִנים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ִאם הקב"ה אֹוֵהב 
ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )תענית דף ב ע"א(, ְׁשֹלָׁשה ַמְפְּתחֹות ֹלא ְמָסָרם 
הקב"ה ִּביֵדי ַאף ָאָדם אֹו ָׁשִליַח, ַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּגָׁשִמים, ֶׁשל יֹוֶלֶדת ְוֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים. 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְפִעיל ֶאת ֶזה ַעל ְיֵדי ִּכּׁשּוף. ִאם ֱאֹלִקים ֹלא רֹוֶצה, ֵיׁש ַּבֹּצֶרת ְוַהֹּכל ָיֵבׁש. 

ּפֹוֵתַח  ֲאִמִּתית הקב"ה  ַאֲהָבה  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  אֹוֵהב  ֶׁשהּוא  ַמְרֶאה  ְּכֶׁשָאָדם  ְוָלֵני 
ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, "ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" )ויקרא כו, ד(.

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה: ָלָּמה הקב"ה ִהְׁשִאיר ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַהְּגָׁשִמים ְלַעְצמֹו, 
ְוִכי ָחֵסר לֹו ְמָׁשְרִתים, "ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט" )תהילים קד, ד(? 

ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה, ּוְבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ִנְמָצא ֵּבאּור ַעל ֶזה, ְוֶזה ֵּתֵרץ ַּגם ְׁשֵאָלה ָקָׁשה ְמֹאד 
ֶׁשָהְיָתה ָקָׁשה ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן. 



ַמֲעֵׂשה ַאְחָאב ְוֵאִלָּיהּו

ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַאְחָאב ֶּבן ָעְמִרי, ַעם ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ַעד ְמֹאד. ַאְחָאב ְּבַעְצמֹו ָהָיה 
ֲהִכי  ָהַרִּבים  ִמַּמֲחִטיֵאי  ָהָיה  ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )סנהדרין דף קב ע"ב( ֶׁשהּוא  ְמֻרָּׁשע.  ָרָׁשע 
ְּגדֹוִלים, ְוהּוא ָהָיה ַמֲחִטיא יֹוֵתר ִמָּיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט, ַרק ֵּכיָון ֶׁשָּיָרְבָעם ָהָיה ִראׁשֹון ָאז 
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הּוא ִנְזַּכר ְּכַמֲחִטיא ָהַרִּבים - ָאָדם ָצִריְך ִלְלֹמד ִמֶּזה, ִלְפָעִמים הּוא ַמְתִחיל ַּבֲעֵבָרה ְוָכל 
ַהִהַּדְרְּדרּות ֶׁשִּתְהֶיה ַאַחר ָּכְך ִּתָּקֵרא ַעל ְׁשמֹו, ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמֶּזה. ֲחַז"ל אֹוְמִרים 
)סנהדרין דף צ ע"א( ַּבִּמְׁשָנה, ֶׁשַאְחָאב הּוא ֶאָחד ֵמַהְּמָלִכים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

הּוא ְוִאיֶזֶבל ִאְׁשּתֹו ַהִּמְרַׁשַעת ָהיּו ַמֲחִזיִקים ַעל ֻׁשְלָחָנם ַאְרַּבע ֵמאֹות ְנִביֵאי ַּבַעל )מלכים 
א, יח, יט(, ֵהם ָהיּו ִמְתַנְּבִאים ְּבֵׁשם ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה - ֶזה ַהַּתְפִקיד 

ֶׁשָּלֶהם, ְוהּוא ְמַסְּבֵסד אֹוָתם ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָלֶהם ַהְפָרעֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהֻּטְמָאה ֶׁשָּלֶהם. 

ֲחַז"ל )סנהדרין דף קיג ע"א( ְמַסְּפִרים, ֶׁשָהָיה ֶאָחד ֶׁשָּקְראּו לֹו ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי. ִחיֵאל 
ַהֶּזה ָהָיה ָאָדם ָרע ְוָרָׁשע, הּוא ָהַלְך ּוָבָנה ֶאת ְיִריחֹו. ְיהֹושַֻׁע ָּגַזר ֶׁשָאסּור ִלְבנֹות ֶאת 
ַיִּציב  ּוִבְצִעירֹו  ְיַיְּסֶדָּנה  "ִּבְבֹכרֹו  ָימּות,  ֶׁשּלֹו  ַהְּבכֹור  ַהֵּבן  אֹוָתּה  ֶׁשִּיְבֶנה  ּוִמי  ְיִריחֹו, 
ְּדָלֶתיָה" )יהושע ו, כו( - ֵאיְך ֶׁשהּוא ַיְתִחיל ִלְבנֹות ָימּות לֹו ְּבנֹו ְּבכֹורֹו, ּוְכֶׁשהּוא ַיְמִׁשיְך 
ַלֲעֹבד ָימּותּו ָּכל ָּבָניו, ּוַבִּסּיּום ָימּות ְּבנֹו ַהָּקָטן. ִהִּגיַע ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי ְוֶהְחִליט ִלְבנֹות. 
ֵאיְך ֶׁשהּוא ִהְתִחיל ֵמת לֹו ַהֵּבן ָהִראׁשֹון. ִהְמִׁשיְך ּוֵמת לֹו ַהֵּבן ַהֵּׁשִני. ְוהּוא ֹלא ֵמִבין 
ְרָמִזים... ּוְכֶׁשָּבָנה ֶאת ָּכל ָהִעיר ּוֵמתּו לֹו ָּכל ָּבָניו, ַהֶּמֶלְך ַאְחָאב ָהַלְך ְלַנֵחם אֹותֹו. ַּגם 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִהִּגיַע ֵאָליו, ֲאָבל ֹלא ִּבְׁשִביל ְלַנֵחם אֹותֹו ֶאָּלא ָלֵתת לֹו ּתֹוֵכָחה, אּוַלי 
הּוא ַיֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ּוֶבֱאֶמת הּוא הֹוִכיַח אֹותֹו, ֶמה ָעִׂשיָת, זֹו ְּגֵזָרה ֶׁשל ְיהֹושַֻׁע, ַאָּתה 
רֹוֶאה ֵאיְך ֵמתּו ָּכל ָּבֶניָך, ַּתֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ִּפְתאֹום ָקם ַאְחָאב ְּבֶאְמַצע ַהַהְרָצָאה ְואֹוֵמר 
ְלֵאִלָּיהּו: "ַּתִּגיד ִלי ִמי יֹוֵתר ָּגדֹול, ְיהֹושַֻׁע אֹו ֹמֶׁשה?", ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו: "ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ֲאדֹון ַהְּנִביִאים". ָאַמר לֹו ַאְחָאב: "ִאם ַהְּדָבִרים ֶׁשל ֹמֶׁשה ֹלא ִנְתַקְּימּו ֵאיְך ְּדָבָריו ֶׁשל 
ְיהֹושַֻׁע ִיְתַקְּימּו?, ִהֵּנה ְּבָפָרַׁשת ְׁשַמע ָּכתּוב "ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם 
ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף ה' ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֹלא 
ִיְהֶיה ָמָטר" )דברים יא, טז - יז(, ַוֲהֵרי ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבִלי סֹוף, ְוֵיׁש ָּכל ָּכְך 
ַהְרֵּבה ָמָטר ַעד ֶׁשֲאִני ֶנֱאָלץ ְּכֵדי ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלָהִרים ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשֹּלא ִיְתַלְכְלכּו 
ֵמֹרב ְׁשלּוִלּיֹות ַהֶּגֶׁשם ֶׁשֵּיׁש. ְוִאם ִּדְבֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ִהְתַקְּימּו, ַוַּדאי ֶׁשִּדְבֵרי ְיהֹושַֻׁע 
ַּתְלִמידֹו ֹלא ִמְתַקְּיִמים. ּוַמה ֶּׁשֵּמתּו ָּבָניו ֶׁשל ִחיֵאל ֶזה ִּבְגַלל ִסּבֹות ִטְבִעּיֹות". ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶאת ַהֵחרּוִפים ֶׁשל ַאְחָאב, ָעַמד ְוִנְׁשַּבע: "ַחי ַהֵּׁשם ִאם ִיְהֶיה ַטל ּוָמָטר 
ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי" )מלכים א, יז, א(. הּוא ִנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֶּגֶׁשם ְּכַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה, ּוֵמָאז 

ִהְתִחיָלה ַּבֹּצֶרת ִויֵמי ָרָעב ְּגדֹוִלים.



 ַהַּמְפְּתחֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבַיד ַהֵּׁשת

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ֶאת ְׁשֵאַלת ַאְחָאב, ֵהיָכן ַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה ֶׁשל "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"? 
ָלָּמה הקב"ה ֹלא ָסַגר ֶאת ַהֶּבֶרז? 
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ְוָחַׁשְבִּתי ְלָתֵרץ ּוָמָצאִתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֶׁשָּכְך ָּכַתב ָהַרַד"ק )מלכים א, פרק יז פסוק א(, 
ֶׁשהקב"ה ֶהֱאִריְך ַאּפֹו. ְוַהְינּו ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ָלֶהם ָהֹעֶנׁש, הקב"ה ֶהֱאִריְך ָלֶהם, 

ְוִחָּכה אּוַלי ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה. 

ּוֵמַעְנָׁשו ְמֹבָאר, ֶׁשֲהֵרי ִאם ַהַּמְפֵּתַח ָהָיה ְּבָיָדיו ֶׁשל ַמְלָאְך אֹו ָׁשִליַח, ֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות 
ְלַהֲאִריְך ַאף, ֶׁשֵּכן ִאם ָמְרדּו ַּבֶּמֶלְך ַחָּיִבים ִמָּיד ְלֵהָעֵנׁש. ְוָלֵכן הקב"ה ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהֶּגֶׁשם 
הּוא ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַהַחִּיים, ִהְׁשִאיר ֶאְצלֹו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה עֹוד ִהְזַּדְּמנּות ָלׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה.

אֹותֹו ַהָּדָבר ְּבַמְפֵּתַח ֶׁשל יֹוֶלֶדת ּוַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ֶזה ְּבַיד הקב"ה ֵמאֹוָתּה 
ַהִּסָּבה, ִּכי ִאם ֶזה ָהָיה ְּבַיד ַמְלָאְך, ַהַּמְלָאְך ַחָּיב ָלֶלֶכת ַעל ִּפי ִמַּדת ַהִּדין, הּוא ֹלא ָיכֹול 
ִלְמֹחל ַעל ְּכבֹוד ַהֶּמֶלְך, ְוָכְך ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת: "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך 
ֶׁשל  ַהַּׂשר  כא(,  פסוק  )שם  ְלִפְׁשֲעֶכם  ִיָּׂשא  ֹלא  "ִּכי  ַמְזִהיָרה  ּוִמָּיד  כ(  כג,  )שמות  ַּבָּדֶרְך" 
ַהֶּמֶלְך ֹלא ָיכֹול ִלְסֹלַח ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשעֹוִׂשים ֶנֶגד ַהֶּמֶלְך. ַּפַעם ַאַחת ִּדַּבְרָּת ֹלא ַּבָּמקֹום? 
ָיָׁשר ַאָּתה ְמַקֵּבל ַמּכֹות. ָלֵכן הקב"ה ִהְׁשִאיר ֶאת ַהַּמְפְּתחֹות ַהָּללּו ְּבָיָדיו ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 
ְלַהֲאִריְך ַאּפֹו. ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ַאְחָאב, ַרק ֶׁשָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה ִנְּצלּו ֶאת ֶזה עֹוד 

יֹוֵתר ְלָרָעה, ְוָלֵכן ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָּגַזר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָׁשם ֶּגֶׁשם.



ָהִאיְנְסִטיְנְקט ַהָּקדֹוׁש 

ַנֲחֹזר ְלִעְנָיֵננּו, ֶׁשַהְּגָמָרא )ברכות דף כ ע"א( ֵּבֲאָרה ֶׁשַהִּסָּבה ִליִריַדת ַהְּגָׁשִמים ַּבּדֹורֹות 
ַהּקֹוְדִמים ִהיא ְמִסירּות ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם. ְוַהְּגָמָרא )שם( ְמַסֶּפֶרת ְונֹוֶתֶנת ֻּדְגָמא 
ָלֶזה, ִמַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּקָרה ִעם ַרב ָאָדא ַּבר ַאֲהָבה, ֶׁשָרָאה ִאָּׁשה ֶׁשהֹוֶלֶכת ִעם ֶּבֶגד ּבֹוֵלט ְוֹלא 
ָצנּוַע. הּוא ָחַׁשב ֶׁשִהיא ְיהּוִדָּיה, ְוָהַלְך ְוָקַרע ָלּה ֶאת ַהֶּבֶגד. ַּבּסֹוף ִהְתָּבֵרר ֶׁשִהיא ּגֹוָיה 
ְוִחְּיבּו אֹותֹו ְלַׁשֵּלם ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז, ְסכּום ָעצּום. ֶזה ִנְקָרא ָמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת 

ַהֵּׁשם. 

ְוִנְתּבֹוֵני ְוִנְרֶאה ָלָּמה ֶזה ִנְקָרא ֶׁשָּמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם? ּוַמה ּׁשֹוָנה ַהְנָהָגתֹו 
ֵמַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוֹלא עֹוִׂשים ָּכָכה? 

ְוַהִחּלּוק ָּברּור: ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְיַנֶּסה ְלַדֵּבר ִאָּתּה, ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתּה, ֲאָבל 
ֵאין לֹו ִאיְנְסִטיְנְקט ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם. ְלַרב ָאָדא ַּבר ַאֲהָבה ָהָיה ִאיְנְסִטיְנְקט ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם. 
ָמַתי ֵיׁש ָלָאָדם ִאיְנְסִטיְנְקט? ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּבא ְונֹוֵתן לֹו ְסִטיָרה, הּוא ָיָׁשר קֹוֵפץ ּוִמְתּגֹוֵנן 
– ְוִאם הּוא ָיכֹול ַּגם ַמֲחִזיר. ֲאָבל ִאם ָנְתנּו ֶלָחֵבר ֶׁשּלֹו ְסִטיָרה, הּוא ְיַנֶּסה ְלַהְפִריד 
ְוֶנְחָמדּות  ֹנַעם  ְּבַדְרֵכי  ְמַנֶּסה  יֹוֵתר  ַאָּתה  ָּכָכה  ִמְּמָך,  ָרחֹוק  ֶׁשַהָּדָבר  ְּכֹכל  ּוְלַהְסִּביר. 
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ְוָלֵכן ִאם  ְלַהְסִּביר לֹו, ְלָהִבין אֹותֹו. ֲאָבל ִאם ֶזה ָקרֹוב ֵאֶליָך ֶזה ְמָעֵרב ְּבָך ְרָגׁשֹות, 
ּפֹוְגִעים ַּבֵּבן ֶׁשְּלָך ַאָּתה ּכֹוֵעס ּוְמַנֶּסה ְלַהְחִזיר, ַאָּתה ֹלא ַמְסִּביר. ִאם ֵהִביאּו ְלָך ְסִטיָרה 
- ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה ָּבֵעיַנִים, ַאָּתה ַמֲחִזיר ְׁשַּתִים. ְוָהִאיְנְסִטיְנְקט ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרב ָאָדא ַּבר 
ַאֲהָבה ַעל ְּכבֹוד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָהָיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמָהִאיְנְסִטיְנְקט ַעל ַעְצמֹו, ִמֹּגֶדל ַאֲהַבת 

ַהֵּׁשם ֶׁשְּבִקְרּבֹו.



ַקָּנִאית ּפֹוְגִעית ּבֹו

ֻּדְגָמא נֹוֶסֶפת ָלֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל )סנהדרין דף פא ע"ב(, ַהּבֹוֵעל ֲאַרִּמית ַקָּנִאים ּפֹוְגִעים ּבֹו. 
ַמה ַהַּכָּוָנה? ִאם הּוא ָּבא ְוׁשֹוֵאל ִאם ֻמָּתר אֹו ָאסּור - הּוא ְּכָבר ֹלא ַקַּנאי )עיין שו"ע חושן 
משפט סימן תכה סעיף ד(, ֵאין לֹו ְּכבֹוד ַהֵּׁשם, ֵאין לֹו ִאיְנְסִטיְנְקט ֶׁשל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם. ּוִמי 

ֶזה ָהָיה ַהִּׂשיא ֶׁשל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם? ִּפְנָחס הּוא ֵאִלָּיהּו )זוהר פרשת כי תשא דף קצ ע"א, ועיין 
בבבא מציעא דף קיד ע"ב ברש"י דיבור המתחיל לאו כהן מר(, הּוא ֶזה ֶׁשִּקֵּנא ֵלאֹלָקיו ְּבַמֲעֵׂשה 

ִזְמִרי ֶּבן ַסּלּוא ְנִׂשיא ֵׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְּכֶׁשָחָטא ִעם ַהּגֹוָיה, ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּכֵעת ָּבא ּומֹוִכיַח ֶאת 
ִחיֵאל ְוַאְחָאב ְוִנְׁשָּבע "ַחי ה' ִאם ִיְהֶיה ַטל ּוָמָטר ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי".

ַהַּמָּצב ַהֶּזה ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשל ֹחֶסר ְּבַאֲהַבת ַהֵּׁשם, ְמַצֵער ְמֹאד. רֹוִאים ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים 
"ֲאִני  ְלָך:  ָקָטן. הּוא אֹוֵמר  ֲהִכי  ַּבִּנָּסיֹון  ְונֹוְפִלים  ַהֵּׁשם,  ֶאת  ֶׁשֵהם אֹוֲהִבים  ְואֹוְמִרים 

אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם", ֲאָבל ֶהָחנּות ֶׁשּלֹו ְּפתּוָחה ְּבַׁשָּבת...

ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֵּׁשם ֵּפרּוׁשֹו, ִלְזֹּכר ֶאת הקב"ה ָּכל ַהְּזַמן ָּבָרָמה ַהַּמְקִסיָמִלית ְוָהְראּוָיה. 
ֵאין ָּכֶזה ָּדָבר לֹוַמר: "ַעְכָׁשו ֲאִני ֹלא אֹוֵהב", "ַעְכָׁשו ֲאִני אֹוֵהב ָּפחֹות", ַהִּצּוּוי ֶלֱאֹהב 

ֶאת ַהֵּׁשם הּוא יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשְּלָך, ֶאת ִאְׁשְּתָך, ְוֶאת ַעְצְמָך! 

ַרק ַהְּבָעָיה ֶׁשל ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו, ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים ַמה ֶּזה ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֵּׁשם. ַאָּתה ׁשֹוֵאל 
ִּבְׁשִביְלָך!  ִמְתַּפֵּלל  ֵאָליו", ַאָּתה  ִמְתַּפֵּלל  אֹותֹו: "ְּבָמה ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם?", "ֲאִני 
"ֲאִני לֹוֵמד ּתֹוָרה", ֶזה ַּגם ִּבְׁשִביְלָך, "ִאם ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ָּלְך" )משלי ט, יב(. "ֲאִני ׁשֹוֵמר 
ַׁשָּבת" – ַּגם ֶזה ִּבְׁשִביְלָך... ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם? "ָצם ְּבִכּפּור" – ִּכי 

ָעִׂשיָת ֲעֵברֹות. 



סֹופֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ַהָּגאֹוי

ֵאׁש  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ַזַצ"ל  ַוְיְנֶּבְרג  ֹנַח  ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי  ַהֵּׁשם?  ַאֲהַבת  ֶּבֱאֶמת  ֶּזה  ּוַמה 
ַהּתֹוָרה ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ֶׁשִּנְמֵצאת ְלַיד ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶׁשָאַמר: "ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשֲאַנְחנּו 
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ָהַרב  ַהָּיִחיד!  ַהָּדָבר  ֶזה  ֶׁשּלֹו".  ַהְיָלִדים  ֶאת  לֹו  ְלַהְחִזיר  ֶזה  ַלקב"ה  ְלַהְחִזיר  ְיכֹוִלים 
ַוְיְנֶּבְרג ְּבַעְצמֹו ִנְלַחם ְוָעַבד ַעל ֶזה ָּכל ַחָּייו, ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים. 

ּוְמִביִאים  ָהיּו ּתֹוְפִסים ַּבחּוִרים  ֲאֵמִריָקִאית, ֵאיְך  ְיִׁשיָבה  ֶׁשהּוא ָּפַתח ִהיא  ַהְיִׁשיָבה 
אֹוָתם ַלְיִׁשיָבה? ָּכל ַהֶּצֶות ָהַרָּבִני ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה ָהיּו יֹוְרִדים ַלֹּכֶתל, ּוְכֶׁשָהיּו רֹוִאים ֵאיֶזה 
ָּבחּור ֲאֵמִריָקִאי ִנְכָנס ַלֹּכֶתל ִעם ִּכַּפת ַקְרטֹון, אֹו ִעּתֹון ַעל ָהֹראׁש - ִמְסֵּכִנים ֵיׁש ָּכֵאֶּלה 
ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשֵהם ָׂשִמים ַעל ָהֹראׁש, ַאָּתה ָיכֹול ִלְקֹרא ַעל ָהֹראׁש ֶׁשָּלֶהם ֶאת ָּכל ַהֲחָדׁשֹות 
- ִמָּיד ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ָהָיה ִנָּגׁש ְלָבחּור ָּכֶזה, ִמְתַעְנֵין ִּבְׁשלֹומֹו, ַמִּציַע לֹו ְלַבֵּקר ְוֶלֱאֹכל 
ָּכָכה  ִּבְתׁשּוָבה.  אֹותֹו  ֶׁשַּמֲחִזיִרים  ַעד  ָׁשם,  ִלְלֹמד  ְלִהָּׁשֵאר  אֹותֹו  ּוְמַׁשְכֵנַע  ַּבְיִׁשיָבה, 

ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים ֵהם ָזכּו ְלַהֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ַאְלֵפי ַּבחּוִרים. 

ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ָהַלְך ַלֹּכֶתל, ְוָרָאה ֵאיֶזה ָּבחּור ֲאֵמִריָקִאי ִעם ִּכַּפת 
ַקְרטֹון. הּוא ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְוהּוא ָּכל ָּכְך ִהְתַּפֵעל, ֹקֶדם ֹּכל הּוא ֲאֵמִריָקִאי ְרהּוט 
ֶׁשֵּיׁש,  טֹובֹות  ֲהִכי  ָהאּוִניֶבְרִסיָטאֹות  ְּבַאַחת  לֹוֵמד  הּוא  ָּגאֹון,  הּוא  ֵׁשִני  ָּדָבר  ִׂשיָחה, 
ְוהּוא ָּבא ְלֹפה ְלִבּקּור ָקָצר. ָהַרב ָחַׁשב ְּבִלּבֹו: 'ָאסּור ְלַפְסֵפס ֶאת ַהָּבחּור ַהֶּזה', ְוָלֵכן 
הּוא ִׁשְכַנע אֹותֹו ְלִהָּׁשֵאר ַּבְיִׁשיָבה, ּוְכֶׁשַהָּבחּור ִהְסִּכים, הּוא ִהְׁשִקיַע ּבֹו ֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו 
ְוָדמֹו. ֲחִצי ָׁשָנה הּוא ִהְׁשִקיַע ּבֹו ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ַּכּמּוָבן ְלֹלא ַּתְׁשלּום, ָיַׁשב ְוָלַמד ִאּתֹו 
ְוִהְתַחֵּבר ֵאָליו. ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָנה ִנַּגׁש ֵאָליו ַהָּבחּור ְואֹוֵמר לֹו: "ֲאִני חֹוֵזר ַלֲאֶמִריָקה". 
ָהַרב ִהְתַּפֵּלא: "ֹלא טֹוב ְלָך ָּכאן? ַמה ָּקָרה?", "ַהֹּכל טֹוב ָּכאן, ֲאָבל ֲאִני ְּכָבר רֹוֶצה 
ִלְראֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי". ָהַרב ֵמַהִּנּמּוס ִהְתִחיל ְלִהְתַעְנֵין ַּבִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו. "ָמה ִעם 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשְּלָך? ָמה ַהֵּׁשם ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשְּלָך? ַּכָּמה ַאִחים ַאֶּתם?", ָמה ִמְתָּבֵרר? ֶׁשַהָּבחּור 
לֹו  ַמִּניַח  ֲהָלכֹות,  ִאּתֹו  לֹוֵמד  ָהַרב  ָׁשָנה  ֲחִצי  ָּגמּור!  נֹוְצִרי  ִּבְכָלל...  נֹוְצִרי  ַהֶּזה הּוא 

ְּתִפִּלין, ֲחִצי ָׁשָנה ָהַרב ַמְׁשִקיַע ּבֹו ֶאת ַהַחִּיים, ְוַעְכָׁשו ִהְתַּגָּלה ֶׁשהּוא נֹוְצִרי. 

ָהַרב  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיְצַמח  ָּבטּוַח  ָהָיה  הּוא  ִמֶּזה,  ִנְׁשַּבר  הּוא  ַרב,  ְלאֹותֹו  ָהָיה  ַצַער  ַּכָּמה 
עֹוַבְדָיה ְׁשַּתִים, ְוַעְכָׁשו הּוא ְמַגֶּלה ֶׁשהּוא נֹוְצִרי, ַהַּמְקִסימּום ֶׁשָּיכֹול ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ֶזה 
ַאְרִכיִּביׁשֹוף. הּוא ִנָּסה ִלְׁשֹאל אֹותֹו: "אּוַלי ִּתְרֶצה ְלִהְתַּגֵּיר?" ְוַהָּבחּור ָאַמר לֹו: "ֹלא, 
ֲאִני ֹלא רֹוֶצה, ֶאְצְלֶכם ַהְּיהּוִדים ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִאּסּוִרים, ִהֵּנה ִּתְרֶאה ַּבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה 
ָּכתּוב ָּכָכה, ַּבְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת ָּכתּוב ָּכָכה", הּוא ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות לֹו ִּפְלּפּוִלים ָלָּמה הּוא 

ֹלא רֹוֶצה ְלִהְתַּגֵּיר. 

ֵהת ִנְפְרדּו ִּכיִדיִדים ְוָהַרב ִנְׁשַאר ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש. 

חֹוְלפֹות ְלַמְעָלה ֵמֶעֶׂשר ָׁשִנים. יֹום ֶאָחד ַמִּגיַע ָּבחּור ֲאֵמִריָקִאי ַלְיִׁשיָבה: "ָׁשלֹום, ֲאִני 
רֹוֶצה ְלִהְתַקֵּבל ְלֹפה", ַהֶּצֶות ָׂשַמח: "ּבֹוא, ָּברּוְך ַהָּבא". ֶזה ָהָיה ָּדָבר ִּפְלִאי, ִּכי ְּבֶדֶרְך 
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ְּכָלל ַאף ֶאָחד ֹלא ַמִּגיַע ֵמַעְצמֹו ַלְיִׁשיָבה ֵמֲאֶמִריָקה ָלָאֶרץ. ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע עֹוד ָּבחּור, 
ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע עֹוד ָּבחּור. ָּכָכה ָּכל ָׁשבּוַע ַמִּגיִעים ַּבחּוִרים ְוֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ִמְתַּפֵּלא, 'ִמי 

ׁשֹוֵלַח אֹוָתם ְלֹפה?, ֵאּלּו ֹלא ַּבחּוִרים ֶׁשָחֵסר ָלֶהם ֶּכֶסף, ַמה ֵּיׁש ָלֶהם ְלַחֵּפׂש ֹּפה'. 

ְוָאַמר ָלֶהם: "ֵיׁש ָּכאן  יֹות ֶאָחד הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל אֹוָתם ַהַּבחּוִרים ֶׁשָּבאּו ֵמַעְצָמם, 
ַהּיֹום  ַעד  ְּבִטְרָחה,  ָלנּו  ַלְחֹסְך  ָרָצה  הקב"ה  ַּכִּנְרֶאה  ַלְיִׁשיָבה.  ֶׁשָּבאֶתם  ִּפְלִאי  ַמֶּׁשהּו 
ָׁשבּוַע  ָּכל  ָלבֹוא  ַמְתִחיִלים  ְוָלַאֲחרֹוָנה  ַּבחּוִרים,  ְלַחֵּפׂש  ַלֹּכֶתל  ָלֶרֶדת  ְצִריִכים  ָהִיינּו 
ְׁשַנִים ְׁשֹלָׁשה ַּבחּוִרים. ַהְּׁשֵאָלה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת ִהיא ֵאיְך ָּבאֶתם ְלֹפה? ֵאיְך ִהַּכְרֶּתם ֶאת 

ַהְיִׁשיָבה?" 

ֵאָליו  ֶׁשַּמִּגיַע  ְיהּוִדי  ָּבחּור  ֶׁשָּכל  ֶאָחד,  ְּפרֹוֶפסֹור  ֵאיֶזה  ֶאָחד: "ֵיׁש  ֶּפה  ָענּו לֹו  ֻּכָּלת 
ְיִׁשיָבה  ֵאיזֹו  ֵיׁש  ֶׁשְּלָך!  ַהְּזַמן  ֶאת  ָּכאן  ְּתַבְזֵּבז  "ַאל  לֹו:  אֹוֵמר  הּוא  ָלאּוִניֶבְרִסיָטה, 
ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ְּגאֹוִנים. ֵלְך ְלָׁשם", ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּׁשַלח ֶאת ֻּכָּלנּו". ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה ִהְתַּפֵּלא: 
ִמיהּו ֶזה ְוֵאיֶזה הּוא ַהְּפרֹוֶפסֹור ַהֶּזה? הּוא ָלַקח ֶאת ְׁשמֹו, ֵּבֵרר ָעָליו ְוָיַצר ִאּתֹו ֶקֶׁשר: 
"ָׁשלֹום ְּפרֹוֶפסֹור, ְמַדְּבִרים ִמיִׁשיַבת ֵאׁש ַהּתֹוָרה ִּבירּוָׁשַלִים, ּתֹוָדה ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵלַח ָלנּו 
ַהְּפרֹוֶפסֹור  ְיהּוִדי?"  ַאָּתה  ֶזה?  ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֵמִניַע אֹוְתָך  ָלַדַעת ָמה  ָרִצינּו  ַּתְלִמיִדים, 
עֹוֶנה לֹו: "ֲאִני ֹלא ְיהּוִדי, ֲאָבל ֲאִני ַמִּכיר טֹוב ְמֹאד ֶאת ַהַּיֲהדּות. ִלְפֵני ֶעֶׂשר ָׁשִנים 
ְלִהְתַּגֵּיר,  ָרִציִתי  ְוֹלא  ַּבְיִׁשיָבה,  ָהַרָּבִנים  ַאַחד  ִעם  ָׁשָנה  ֲחִצי  ָלַמְדִּתי  ֶאְצְלֶכם,  ָהִייִתי 
ֲאִני ׁשֹוֵלַח  ֵאַלי  ֶׁשָּבִאים  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ֲאָבל  ַלּגֹוִים,  ַּגם  ַהָּבא  ֶׁשֵּיׁש עֹוָלם  ָׁשַמְעִּתי 

ֲאֵליֶכם". 



זֹוֵרַע ְצָדקֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות

ִלְפָעִמית ָאָדם חֹוֵׁשב: 'ָלִריק ָיַגְעִּתי' )עיין ישעיה מט, ד, ובירושלמי עבודה זרה פרק ג הלכה 
ְמֻהָּדרֹות  ְּתִפִּלין  לֹו  ָקִניִתי  ַהְּנָׁשָמה,  ֶאת  הֹוֵצאִתי  ָׁשָנה  ֲחִצי  ְלַבָּטָלה,  עֹוֵבד  ֲאִני  א(, 
ִעם ָּבִּתים ֲהִכי ָיִפים ֶׁשֵּיׁש, ָקִניִתי לֹו ַטִּליתֹות ְּפִתיל ָעֶבה, ַּבּסֹוף הּוא אֹוֵמר ִלי ֶׁשהּוא 
נֹוְצִרי?', ְוִהֵּנה ָּכאן הֹוִכיַח לֹו הקב"ה - ָעִׂשיָת ַמֶּׁשהּו ִּבְׁשִביִלי, ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם? 
ׁשּום ָּדָבר ֹלא ֵיֵלְך ְלַבָּטָלה! ָזַרְעָּת ַמֶּׁשהּו? ַחֵּכה, הּוא ַיְצִמיַח ֵּפרֹות, ְוִלְפָעִמים רֹוִאים 

ֶאת ַהֵּפרֹות ַרק ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ָׁשִנים... 

ּבֹואּו ַנְחֹׁשב: ִאם אֹותֹו ַרב ֹלא ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהְּזָרִעים ֶׁשָּזַרע, ָּכל ַהַחִּיים 
הּוא ָהָיה ְּבַעְצבּות ַעל ֶזה, 'ִהְׁשַקְעִּתי ְּבָבחּור ֲחִצי ָׁשָנה, ַּבּסֹוף ַהֹּכל ָיַרד ְלִטְמיֹון', ֲאָבל 
ֱאֹלִקים ִרֵחם ָעָליו ְוֶהְרָאה לֹו ּוְלֻכָּלם ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה, ְוָגַמר ֶאת ַהִּסּפּור ַּבּצּוָרה 
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ֲהִכי ָיָפה. ִהְׁשַקְעָּת ּבֹו ֲחִצי ָׁשָנה? הּוא ִיְהֶיה ַׁשְגִריר ֶׁשְּלָך ִלְׁשֹלַח עֹוד ֶעְׂשרֹות ַּבחּוִרים.

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִּמי ֶׁשִּמְתַנֵהל ְּבַאֲהַבת ַהֵּׁשם ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַלֲהָפַצת ּתֹוָרה ְוִזּכּוי ָהַרִּבים, 
ֲאִפּלּו ִאם ֹלא ָּתִמיד ַאָּתה רֹוֶאה ּתֹוָצאֹות, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְלַבד, ֹלא עֹוְזִרים לֹו, ֵאין 
לֹו ָּכל ָּכְך ַהְצָלָחה, ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוִׂשים טֹוָבה ֶׁשּתֹוְרִמים לֹו, ְוִאם ֵהם ּתֹוְרִמים ֵהם 
ַּגם חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם ְּכָבר ִנְהיּו ַהּבֹוִסים, ַמְתִחיִלים ְלַחֵּלק הֹוָראֹות, ִאם ָהָאָדם ַמְמִׁשיְך 
ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִלְכבֹוד ַהֵּׁשם הּוא ַמְרֶאה ָּבֶזה ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם. ְוָאז הּוא 
ִיְזֶּכה ְלָכל ַהְּבָרכֹות: "ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתֹרת 

ֹצאֶנָך" )דברים ז, יג(. 



'ַרע – ָּבִנית'

ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלֶקיָך  ַהֵּׁשם  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ְוַעָּתה  נֹוָסף,  ָּפסּוק  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֵיׁש 
ְלִיְרָאה אֹותֹו ּוְלַאֲהָבה אֹותֹו" )דברים י, יב(. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים עֹוְצִרים ִּבְׁשַלב ַהִּיְרָאה, ֲאָבל 
ָאָדם  ָאַמְרנּו ֵאיְך  ּוְכָבר  ְלַאֲהַבת ַהֵּׁשם.  ְלַהִּגיַע  ָהֲאִמִּתית ִהיא  ִלְזֹּכר ֶׁשַהַּתְכִלית  ָצִריְך 

ָיכֹול ְלהֹוִכיַח ֶאת ַאֲהַבת ַהֵּׁשם? ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַהְיָלִדים! 

ַּכָּמה ַצַער ֵיׁש ַלקב"ה? ַּתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן ֵיׁש ְמִסיִתים ּוַמִּדיִחים, ַרָּבֵני ֶׁשֶקר, ֲאִני 
ִמִּמְצַרִים  ֶׁשּיֹוֵצא  ַרב  ֵעֶרב  ָהָיה  ִאם  ָּכֵאֶּלה.  ָהיּו  ְּבִמְצַרִים ֹלא  ַרב  ָהֵעֶרב  ֲאִפּלּו  חֹוֵׁשב 
ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶׁשִאּסּוֵרי ּתֹוָרה ֶׁשל ֲעָריֹות ֻמָּתִרים ֵהם ָהיּו ּבֹוְרִחים ִמֶּמּנּו, ֵהם ָהיּו ְּגדּוִרים 
ָּבֲעָריֹות )עיין מדרש רבה פרשת שמות פרשה א סימן כח ובמדרש תנחומא פרשת בלק סימן כה(, 
ִמִּמְׁשָּפָחה  ּוִבְגַלל ֶׁשֵהם  ָּבִנים',  'ַרע  ְלַעְצָמם  ָּכֵאֶּלה ֶׁשּקֹוְרִאים  ַמִּגיִעים  ְוַהּיֹום ִּפְתאֹום 
ְלַהִּגיד  ְּכֵדי  ָלֶהם  ֶׁשִּׁשְּלמּו  ְּבֶכֶסף, אֹו  ָהַרָּבנּות  ֶאת  ָקנּו  ָּפׁשּוט  ֵהם  ִּכי  ַרָּבִנים אֹו  ֶׁשל 
ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֵהם ַמִּתיִרים ִאּסּוִרים, ְוֵהם אֹוְמִרים: "ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ֻּכָּלם, 
ַעל  עֹוָלם.  ִמּבֹוֵרא  חּוץ  ֻּכָּלם  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֵהם  ֵּכן,  ַהּנֹוֲאִפים".  ְוֶאת  ַהחֹוְטִאים  ֶאת 
ה(,  ב,  )ירמיה  ֵמָעָלי"  ָרֲחקּו  ִּכי  ָעֶול  ִּבי  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָּמְצאּו  "ַמה  ַהָּנִביא:  ִמְתַמְרֵמר  ֶזה 
אֹוֵמר ֱאֹלִקים: "ֲאִני ָעִׂשיִתי ָלֶכם ַמֶּׁשהּו? ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני?" "ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל 

ַוֶּיְהָּבלּו" )שם(. 

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ַרק אֹוֵמר ֶׁשהּוא אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם, ֶאָּלא ַּגם ַמְרֶאה ֶאת ַאֲהָבתֹו ֵאָליו 
ַעל ְיֵדי ְּפֻעּלֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ְלַמַען ִזּכּוי ָהַרִּבים, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֹּלא רֹוִאים ּתֹוָצאֹות. ְוָעָליו ִלְזֹּכר 
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ֶׁשְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְלַמַען ַהֵּׁשם, ֵאין ָסֵפק ֶׁשהּוא ִיְרֶאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו. 



"ְּכִפי ִתְהֶיה"

ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאָדם ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים זֹוֶכה ַלַּדְרָּגה ֶׁשל "ְּכִפי ִתְהֶיה" )ירמיה טו, יט, 
ועיין בבבא מציעא דף פה ע"א(, ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא אֹוֵמר ִּפיו ִנְהָיה ְּכמֹו ִּפיו ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 

"ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך" )איוב כב, כח( ָלָּמה? ִּכי ִאם ַאָּתה אֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשם – ַהֵּׁשם אֹוֵהב 
אֹוְתָך. ְּכֶׁשְּמַבְקִׁשים ַמֶּׁשהּו ֵמָהאֹוֵהב ֶׁשָּלנּו הּוא עֹוֶׂשה ַעל ַהָּמקֹום.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ַלְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהֵאּלּו ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוַנַחת, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי 
ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ְרֵאה 
ִׁשעּור ַהִּטְרָחה ַלֲעִנִּיית

ַהְּבָרָנה ְוַהְּקָלָלה

"ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' 
ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ְוַהְּקָלָלה ִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם 
ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא 

ְיַדְעֶּתם" )דברים יא, כו – כח(, ֵאּלּו ַהְּפסּוִקים ָהִראׁשֹוִנים ְּבָפָרַׁשת ְרֵאה.

ְיִדיד  ֶׁשל  ַמִים"  ַלֲאַגם  ִמְדָּבר  "ָיֵׂשם  ֶׁשִּנְקָרא  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָרִאיִתי  ָיֶפה  ְּבֵפרּוׁש  ַנְתִחיל 
ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן ֶׁשִּיְחֶיה, ֵיׁש ָׁשם ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים ְמֹאד, ְוָׁשם מּוָבא ִּדּיּוק ָיֶפה ְמֹאד 
ַּבָּפסּוק. ַהָּפסּוק אֹוֵמר "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה ֶאת ַהְּבָרָכה - ֲאֶׁשר 
ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם". ְוַהְּׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ְוִכי זֹו ְּבָרָכה ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ה'? ִּתֵּתן 
עֶֹׁשר, ָּבִנים, ָּבנֹות, ַהְצָלָחה ַּבַחִּיים, "ְוַהְּקָלָלה ִאם ֹלא ִתְׁשְמעּו" – ְוִכי ֲחֵסרֹות ְקָללֹות 

ּוְבָעיֹות? ְוִכי זֹו ְקָלָלה? 



ַנַהג ַהּמֹוִנית ְוָהַאְבֵרְך

ַהְּפָׁשט ַהָּפׁשּוט הּוא, ֶׁשְּתַקֵּבל ְּבָרָכה ִאם ִּתְׁשַמע, ּוְקָלָלה ִאם ֹלא ִּתְׁשַמע. ֲאָבל ַהֵּבאּור 
ְּבֶדֶרְך ַהְּדָרׁש הּוא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ׁשֹוֵמַע ֶאל ִמְצֹות ה' זֹו ַהְּבָרָכה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ִלְחיֹות 
ְּבֵצל ה' ָּבֱאמּוָנה ַהְּתִמיִדית, ַּבִּבָּטחֹון ַהְּתִמיִדי, ַּבֶּקֶׁשר ַהְּתִמיִדי, "ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני" )תהילים כג, ב(. ְוַהְּקָלָלה ֲהִכי ְּגדֹוָלה – ֶזה ְלִהְתַרֵחק ֵמהקב"ה. 

ֲחֵרִדי  ָרָאה  ְוהּוא  ִחּלֹוִני,  מֹוִנית  ַנַהג  ִעם  ָׁשנּון  ַאְבֵרְך  ָעָלה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי 
ֲהֵרי  ְּפִגיׁשֹות?  ַאֲחֵרי ָׁשֹלׁש  ִמְתַחְּתִנים  ַהֲחֵרִדים  ַאֶּתם  "ֵאיְך  ְׁשֵאלֹות:  ִלְׁשֹאל  ְוִהְתִחיל 
ַאֶּתם ִּבְכָלל ֹלא אֹוֲהִבים!", ָלָמה ַאֶּתם ְמִביִאים ַהְרֵּבה ְיָלִדים?" ַאֶּתם ַהֲחֵרִדים ְוַאֶּתם 

ַהֲחֵרִדים... 

ְוָהַאְבֵרְך ָׁשַאל אֹותֹו: "ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשִאְׁשְּתָך יֹוַדַעת ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב אֹוָתּה?" הּוא ָעָנה: 
"ֹלא". ְוָהַאְבֵרְך ָאַמר לֹו: "ִאְׁשִּתי ֵּכן ְּבטּוָחה". ַנַהג ַהּמֹוִנית ִהְתַּפֵּלא: "ֵאיְך ַאָּתה עֹוֶׂשה 
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ֶאת ֶזה?" ְוָהַאְבֵרְך ְּבָחְכָמתֹו ָעָנה: ְּכֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ִמְצָוה ְוחֹוָבה ֶלֱאֹהב ֶאת ָהִאָּׁשה 
ּוְלַכֵּבד אֹוָתּה )יבמות דף סב ע"ב(, ְוָהִאָּׁשה יֹוַדַעת ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ָאז ְּכמֹו 
ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָּכָכה ַאָּתה ְמַקֵּים ַּגם ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ֵאין ָלּה ׁשּום ָסֵפק 

ְּבָכְך". 

זֹו ַהְּנֻקָּדה ֶׁשַהַחִּיים ֲהִכי ָיִפים ֵהם ַהְּבָרָכה "ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה'". 



ַמְפִחיד ִלְהיֹות ִחּלֹוִני

ְוַהְּקָלָלה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ִהיא ַהֵהֶפְך, ְוַגם ַעל ֶזה ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור ִעם ַנַהג מֹוִנית. 

ְלַדֵּבר  ִהְתִחילּו  ְנִסיָעה  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ִחּלֹוִני,  ְוַהֶּנָהג  ְלמֹוִנית  ֲחֵרִדי עֹוֶלה  ַאְבֵרְך  ְוׁשּוב, 
הּוא  ַהְּנִסיָעה  ָּכל  ַׁשָּבת.  ִּבְׁשִמיַרת  אֹותֹו  ְלַחֵּזק  ְלַנּסֹות  ֶהְחִליט  ָהַאְבֵרְך  ַהַחִּיים.  ַעל 
ִּדֵּבר ִאּתֹו ַעל ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת,  ְוהּוא ָרָאה ֶׁשֲעַדִין הּוא ָׁשבּוי ַּבֵּיֶצר ָהָרע. ִלְקַראת סֹוף 
ַהְּנִסיָעה ָהָיה ָצִריְך ְקָצת ְלעֹוֵרר אֹותֹו, ָאז הּוא ָזַרק לֹו ִמְׁשָּפט: "ֲחָבל ֶׁשָּתמּות ֹּפה ַעל 
ִּדין  ָּבֶזה  ּוְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֵיׁש  ַהּיֹום,  ִּכי ַאָּתה נֹוֵסַע ְּבמֹוִנית ָּכל  ְּדָרִכים  ִּבְתֻאַּנת  ַהְּכִביׁש 
ָמֶות ֶׁשל ְסִקיָלה ֶׁשֶּזה ַחָּיה ּדֹוַרְסּתֹו )כתובות דף ל ע"ב(, ְוַכּיֹום ַהַחּיֹות ֶזה ַהְּמכֹוִנּיֹות. ֲחָבל 
ָעֶליָך...". ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ַנַהג ַהּמֹוִנית ִהְתעֹוֵרר, ְוָהָיה מּוָכן ְלִהְתַחֵּזק ִּבְׁשִמיַרת ַׁשָּבת. 
אֹותֹו ַאְבֵרְך ָאַמר לֹו: "ִאם ַאָּתה ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ַחִּיים טֹוִבים, ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן 
ִעם ִאָּׁשה ֶׁשַאָּתה ֶּבֱאֶמת יֹוֵדַע ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסֹמְך ָעֶליָה, ְוֹלא ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ְלָך ִּבְׁשַּתִים 
ַּבַּלְיָלה ִעם 'ֲחֵברֹות' ְוחֹוֶזֶרת ִׁשּכֹוָרה ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ָמה ָקָרה ָלּה ּוָמה ִהיא ָעְׂשָתה, 
ְוַאָּתה ָּכל ַהּיֹום ּדֹוֵאג ּוִמְׁשַּתֵּגַע. אֹו ֶׁשַהַּבת ֶׁשְּלָך הֹוֶלֶכת ְלִטּיּול ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֵאיֶזה 
זֹו  ִּבְתׁשּוָבה".  ַלְחֹזר  ָצִריְך  ַאָּתה  ֶזה  ֶאת  ַאָּתה ֹלא רֹוֶצה  ִאם  ַּתֲעֹבר ָׁשם,  ִהיא  ְזָועֹות 

ַהְּקָלָלה ֶׁשֵּיׁש ְּבֵאּלּו ֶׁשהֹוְלִכים ּוִמְתַרֲחִקים ִמֶּדֶרְך ַהֵּׁשם. 



ִחּיּוב ַהְּצָדָקה 

ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה  ַזְרֶעָך  ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה: "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת  ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה 
ָׁשָנה ָׁשָנה" )דברים יד, כב(, ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֵׂשר ֵמַהְּתבּוָאה. ּומֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה "ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר 
ִּבְׁשָעֶריָך ֹלא ַתַעְזֶבּנּו, ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך" )שם פסוק כז(, ַהֵּלִוי ֶזה ֶאָחד ֶׁשעֹוֵסק 
ִּבְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש  ּומֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה, ְוַהִּצּוּוי ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֹּלא ַלֲעֹזב אֹותֹו. 

ְוֹלא ַרק ַלֵּלִוי, ֶאָּלא ְלָכל ָעִני ְוֶאְביֹון ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה "ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך 
ִתְקֹּפץ  ְוֹלא  ְלָבְבָך  ֶאת  ְתַאֵּמץ  ֹלא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר  ְּבַאְרְצָך  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד 
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ַמְחֹסרֹו  ֵּדי  ַּתֲעִביֶטּנּו  ְוַהֲעֵבט  לֹו  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָפֹתַח  ִּכי  ָהֶאְביֹון,  ֵמָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת 
ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו" )דברים טו, ז – ח(. ְוַהּתֹוָרה ְמַצָּוה עֹוד ַהְרֵּבה ִצּוּוִיים ַעל ַהְּנִתיָנה ֶלָעִני 
ִּבְלׁשֹונֹות ְּכפּולֹות: "ָנתֹון ִּתֵּתן" )שם פסוק י(, "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח" )שם פסוק ח(, ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל: 

ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים, ִּתֵּתן ְוַתֲחֹזר ְוִתֵּתן ַלֵּלִוי, ֶלָעִני, ָלֶאְביֹון ְוַלִּנְזָקק.

ְוַהְּׁשֵאָלה ִמְתַּבֶּקֶׁשת, ָלָּמה ָלֵתת? ַׁשָּבת ֲאִני ֵמִבין, הקב"ה רֹוֶצה ֶׁשִּנְׁשֹמר, ֲאָבל ָלֵתת? 
ֶׁשֵּיֵלְך ַלֲעֹבד! ָמה ַּגם ֶׁשַהִּצּוּוי הּוא ָלֵתת ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים )פסיקתא זוטרתא פרשת ראה 
דף כה ע"א דיבור המתחיל נתון והובא גם ברש"י שם פסוק י(. ְוַהִּמיִנימּום ֶזה ֲעָׂשָרה ֲאחּוִזים 

ֵמָהֶרַוח )שו"ע יורה דעה סימן רמט סעיף א(, ּוְלִפי ַהְּגָר"א )איגרת הגר"א, ועיין בשו"ת שלמת 
חיים יורה דעה סימן קכח דיבור המתחיל ועוד יש, ובשו"ת תשובות והנהגות כרך א סימן תקס אות א( 

ֶזה ֶעְׂשִרים ָאחּוז ֵמָהֶרַוח. ְוָכל ֶזה ַרק ִאם ַאָּתה ֹלא ָעִׁשיר ָּגדֹול, ֲאָבל ָעִׁשיר ָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ִמְליֹוִנים ְסָתם ׁשֹוְכִבים ַּבַּבְנק, ַחָּיב ָלֵתת ְצָדָקה ַּגם יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש. ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה 
ַמְחֹלֶקת ַּבּפֹוְסִקים, ַלֲהָלָכה ַּדַעת ָמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה 
סימן רמט סעיף א( ִׁשעּור ְנִתיָנָתּה, ִאם ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ִיֵּתן ְּכִפי ֹצֶרְך ָהֲעִנִּיים )ועיין בשו"ת ברכת 

יהודה חלק ו חלק יורה דעה סימן יט(. ְוַהְּׁשֵאָלה ִהיא ָלָּמה ָצִריְך ָלֵתת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה?



ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה 

ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ִהיא  ַהְּטָעִמים  ּוַמֲעַלת  ָּתִגין, אֹוִתּיֹות,  ְנֻקּדֹות,  ְטָעִמים,  ֵיׁש  ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשָּׁשְרָׁשם ַּבֶּכֶתר )של"ה מסכת שבועות פרק תורה אור סימן קכ בשם הזוהר חלק ב דף קסא ע"ב(, 
ֵיׁש ֲהֵרי ַּכָּמה ְּבִחינֹות ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֶּכֶתר, ָחְכָמה, ִּביָנה, ַּדַעת, ֶחֶסד, ְּגבּוָרה, 
ִּתְפֶאֶרת, ֶנַצח, הֹוד, ְיסֹוד, ַמְלכּות. ּוִמַּדת ַהֶּכֶתר עֹוָלה ַעל ֻּכָּלם, ְוַהְּטָעִמים ֵהם ַּבֶּכֶתר 
ָהֶעְליֹון. ְוֶזה ָּכלּול ַּגם ְּבַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )אוצר המדרשים אייזנשטיין עמוד 431 מדרש רבי 

עקיבא בן יוסף( ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ּדֹוֵרׁש ִּכְתֵרי אֹוִתּיֹות. 

ִנְרֶאה ָּדָבר ֻמְפָלא:  ַהְמַצִּוים ַעל ִמְצַות ַהְּצָדָקה,  ַלְּטָעִמים ַּבְּפסּוִקים  ְוִאת ָנִׂשים ֵלב 
"ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לֹו". ֵּתבֹות "ָפֹתַח ִּתְפַּתח" - ֻמְטָעמֹות ְּבַטֲעֵמי ַּדְרָּגא ְּתִביר. 
"ֶאת ָיְדָך לֹו" - ֶאְתָנח. ַמה ֶּזה ַּדְרָּגא ְּתִביר? ַהַּתְרּגּום ֶׁשל ַּדְרָּגא ְּתִביר ֵּפרּוׁשֹו ִנְׁשְּבָרה 

ַהַּמְדֵרָגה, ּוְלָמה ִיְרְמזּו ַהְּטָעִמים ַהָּללּו ָּכאן? 



ִנְׁשְּבָרה ַהַּמְדֵרָגה

ְוַהָּגאֹוי ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּויְלָנא )פנינים לשלחן הגר"א פרשת ראה עמוד ריח( ֵּבֵאר ָּבֶזה ַעל ִּפי 
ַמה ֶּׁשְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )בבא בתרא דף י ע"א(, ֶׁשַרב ַּפָּפא ָהָיה עֹוֶלה ַּבַּמְדֵרגֹות. ְלֶפַתע ָנְפָלה 
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ַהַּמְדֵרָגה ְוִכְמַעט ָנַפל, ְוהּוא ִהְתַּפֵּלא ַעל ָּכְך ֶׁשִּכְמַעט ְוָהָיה ָיכֹול ָלמּות ֵמַהְּנִפיָלה ַהּזֹו 
ֶׁשִהיא ְּכֹעֶנׁש ְסִקיָלה ַהַּמִּגיַע ִלְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת ְועֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָאַמר לֹו ִחָּיא ַּבר ַרב 
ִמִּדְפִּתי ְלַרב ַּפָּפא: ֶׁשָּמא ָעִני ָּבא ְלָיְדָך ְוֹלא ִּפְרַנְסּתֹו!. ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשָהֹעֶנׁש ַעל ִמי ֶׁשֹּלא 
נֹוֵתן ְצָדָקה, ֶׁשִּתָּׁשֵבר ַהַּמְדֵרָגה ְוִיֹּפל. ְוֶזהּו ָהֶרֶמז ַּבָּכתּוב "ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח" ְוַהְּטָעִמים 

ַּדְרָּגא ְּתִביר - ִנְׁשְּבָרה ַהַּמְדֵרָגה. 



ֲהָסַרת ַהְּמִניעֹות ִּבְצָדָקה 

ֶּכֶלב  ַהְמַגֵּדל  ָּכל  ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )שבת דף סג ע"א(,  ָּבֶזה ֵּבאּור נֹוָסף.  ְלָבֵאר  ְוִנְרֶאה 
ָרע ְּבתֹוְך ֵּביתֹו מֹוֵנַע ֶחֶסד ִמּתֹוְך ֵּביתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַלָּמס ֵמֵרֵעהּו ָחֶסד" )איוב ו, יד( ֶׁשֵּכן 
ַּבֶּדֶלת.  ֶאְצלֹו  ִלְדֹּפק  ִיְפֲחדּו  ֶׁשָהֲעִנִּיים  ָּבֶזה,  ְוַהֵּבאּור  ַלָּמס.  ְלֶכֶלב  ָיָון  ִּבְלׁשֹון  קֹוִרים 
ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשַּפַעם ָהַלְכִּתי ִעם ָאִבי מֹוִרי ֶׁשִּיְחֶיה ְלַנּסֹות ְלַׁשְכֵנַע ְלָהִביא ְיָלִדים ְלִחּנּוְך 
ֲעָנק.  ֶּכֶלב  ֶׁשל  ְלָך ֹראׁש  יֹוֵצא  ּוִפְתאֹום  ַּבֶּדֶלת  ְלַבִית, ּדֹוְפִקים  ִמַּבִית  ָעַבְרנּו  ּתֹוָרִני. 
ָּכָכה ֶזה ַּגם ֵאֶצל ֶהָעִני, הּוא ֹלא ִנְכָנס ְלָמקֹום ִעם ְּכָלִבים ּוְמַוֵּתר ַעל ַהְּצָדָקה, ְוַאָּתה 

ֶׁשִהְכַנְסָּת ֶאת ַהֶּכֶלב ָמַנְעָּת ֶחֶסד ִמֵּביְתָך. 

ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִני ֹנַח ָלבֹוא ָלַקַחת ִמְּמָך. 

ּוֵמֵעיי ֶזה אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )בבא בתרא דף ז ע"ב( ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵּבית ַׁשַער ֶלָחֵצר ִמֵּכיָון 
ֶׁשַעד ַעְכָׁשו ָהיּו ָהֲעִנִּיים ּדֹוְפִקים ַּבֶּדֶלת, ְוַעְכָׁשו ְּכֶׁשֵּיׁש ֵּבית ַׁשַער ֵיׁש ַמְחסֹום ְוֵיׁש ָחֵצר, 
ולא(,  )רש"י שם דיבור המתחיל  ִנְׁשָמע  ְוֵאין קֹוָלם  ְוָהֲעִנִּיים צֹוֲעִקים  ְלִהָּכֵנס,  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ְוַאָּתה מֹוֵנַע ֲעִנִּיים ִמְּלַקֵּבל ְצָדָקה. 

ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת )תענית דף כא ע"א(, ַעל ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו ֶׁשָהַלְך ַּבֶּדֶרְך, ּוָבא ֵאָליו ָעִני 
ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשֶאְפֹרק  ַּגְמזּו:  ָאַכְלִּתי". ָאַמר לֹו ַנחּום ִאיׁש  ָיִמים ֹלא  ְוָאַמר לֹו: "ְׁשֹלָׁשה 
ֶאת ַהִּמְטָען ֵמַעל ַהֲחמֹור", ַעד ֶׁשָּיַרד ִלְפֹרק ֶהָעִני ִמְסֵּכן ָנַפל ָוֵמת. ָּבא ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו 
ְוָגַזר ַעל ַעְצמֹו ִיּסּוִרים נֹוָרִאים, ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִלי ָיַדִים ּוְבִלי ַרְגַלִים ְוָכל ּגּופֹו ָמֵלא ְּפָצִעים. 

ָמה  ו עמוד ס(,  )אור יחזקאל חלק  ַזַצ"ל  ֶלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ׁשֹוֵאל 
ַהְּטָעָנה ַעל ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו? ְוִכי ֶמה ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות? ַהֹּכל ָארּוז, ַהֹּכל ָסגּור, ְוהּוא 
ָיָׁשר ָאַמר לֹו ַּתְמִּתין ֲאִני מֹוִציא ְלָך,  ָלָמה הּוא ֶהֱעִניׁש ֶאת ַעְצמֹו ְּבֹעֶנׁש נֹוָרא ֶׁשָּכֶזה? 

ְמֹאד,  ָרֵעב  ָעִני  ָיֹבא  אּוַלי  ֵכן  ִלְפֵני  ָחַׁשְבָּת  ֹלא  ָלָּמה  ְטָעָנה  ָעָליו  ֶׁשָהְיָתה  ּוְמָבֵאר, 
ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַחּכֹות ֲאִפּלּו ַעד ֶׁשִּתְפֹרק ֶאת ָהֹאֶכל ֵמַעל ַהֲחמֹור. ָהִייָת ָצִריְך ְלָהִכין ֵאיֶזה 
ֶסְנְּדִויץ' ֶאְצְלָך ָזִמין, ֶׁשִאם ִיְהֶיה ָעִני ִמָּיד ָלֵתת לֹו, ְּבִלי ֶׁשְּיַחֶּכה. ַעל ֶזה הּוא ִקֵּבל ַעל 

ַעְצמֹו ִיּסּוִרים נֹוָרִאים. 
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ְלַלְּמֵדנּו ַּכָּמה הקב"ה ַמְקִּפיד ֶׁשִּנְדַאג ָלֲעִנִּיים, ֹלא ַרק ְּבַמֲעֶׂשה ֶאָּלא ַּגם ַּבַּמְחָׁשָבה 
ֶׁשָּלנּו ֲעֵליֶהם ֵאיְך ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֹקִׁשי ָהֲעִנּיּות. 

ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשָהֲעִנִּיים ְמַעְצְּבִנים אֹותֹו, ָאז הּוא ּבֹוֵחר ָלגּור ְּבקֹוָמה ֲעִׂשיִרית ְּבִבְנָין ְּבִלי 
ַמֲעִלית. אֹו ֶׁשָּׂשִמים ַמְפֵּתַח ַלַּמֲעִלית. ְוֵיׁש ְמקֹומֹות ֲאִפּלּו ֵאֶצל ַהֲחֵרִדים, ֶׁשָּׂשִמים ֶּפֶתק: 
"ָּגֵזל ָּגמּור ְלִמי ֶׁשעֹוֶלה ַּבַּמֲעִלית ִאם הּוא ֹלא ִמַּדָּיֵרי ַהִּבְנָין". ּוַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָעִני 
ֶלֱאסֹף ְצָדָקה? הּוא ִנְכָנס  ְלִבְנָין ֶׁשל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה קֹומֹות ּוַמְתִחיל ַלֲעלֹות ָּבֶרֶגל, הּוא 
ִמָּגֵזל, ֻּכּלֹו ִמְתַנֵּׁשף ְודֹוֵפק ַּבֶּדֶלת, ּפֹוֵתַח לֹו ֶאָחד ֶאת ַהֶּדֶלת: "ָמה ָעִליָת ַעד  ְמַפֵחד 
ָּגֵזל". סֹוף  ִמְתַּגְמֵּגם: "ֹלא ֹלא... ָאסּור, ָּכתּוב ֶׁשֶּזה  ְוֶהָעִני  ַּבַּמֲעִלית?",  ָעִליָת  ְלָכאן? 
סֹוף הּוא מֹוִׁשיט ֶאת ַהָּיד ַלִּכיס ְונֹוֵתן לֹו ְׁשָטר ֶׁשל ֶעְׂשִרים ֶׁשֶקל. ֶהָעִני ְמַחֵּיְך ְוחֹוֵׁשב: 
'ָהָיה ָׁשֶוה ִלְטֹרַח'', ְוָאז הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֹעֶדף ֶׁשל ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה 
ֶׁשֶקל. ַּכָּמה ָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵיׁש ֶלָעִני ַהֶּזה, ָלָמה ַאָּתה עֹוד מֹוִסיף לֹו? ַאָּתה ָלַקְחָּת ֶאת ֶהָעִני 
ַהֶּזה ְוָהַפְכָּת אֹותֹו ִלְמכֹוַנת ְּפִריָטה. נֹוֵתן לֹו ֶעְׂשִרים ֶׁשֶקל ּוְמַבֵּקׁש ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ֶׁשֶקל?!, 

ְוֶזה ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָעָלה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה קֹומֹות ָּבֶרֶגל. ֵאיֹפה ָהַרֲחִמים? 

ְוָלֵני ַהּתֹוָרה ָּבָאה ּוְמַצָּוה אֹוָתנּו ֶׁשֶאת ָּכל ַהְּמִניעֹות ַהָּללּו ָצִריְך ְלַסֵּלק ְּכֵדי ֶׁשֶּלָעִני 
ִּתְהֶיה ְמנּוָחה ְּכֶׁשהּוא ָיבֹוא ִויַבֵּקׁש ִמְּמָך, ְוַעל ֶזה רֹוֵמז ַהָּכתּוב ְואֹוֵמר "ָפֹתַח ִּתְפַּתח" 
ְּבַטֲעֵמי ַּדְרָּגא ְּתִביר - ִּתָּׁשֵבר ַהַּמְדֵרָגה, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַמְדֵרגֹות, ְמִחּצֹות אֹו ְמִניעֹות ֶלָעִני 
ִמָּלֹבא ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּצָדָקה. ְוֵתבֹות "ֶאת ָיְדָך לֹו" ְּבַטַעם ֶאְתָנח – ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְמנּוָחה 

ֶלָעִני. 



ַמר עּוְקָבא ְוִאְׁשּתֹו

ֶאְפָׁשִרית  ֶּדֶרְך  ְּבָכל  ּוְלַמֵעט  ְּבָכבֹוד  ֶלָעִני  ִלְדֹאג  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה  ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי 
ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ַהְּגָמָרא  ע"ב(.  סז  דף  )כתובות  ַּבְּגָמָרא  ֶקַטע  ִנְלַמד  ּוִבְזיֹונֹו,  ִטְרָחתֹו  ֶאת 
ַאְרָּבָעה  ַהֶּדֶלת.  ְּבֶפַתח  זּוִזים  ַאְרָּבָעה  ְלָעִני  ָׂשם  ָהָיה  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ֶׁשָּכל  עּוְקָבא  ַמר 
לֹו  ָצִריְך  ֶהָעִני  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ָּכל  ֶאת  ִלְקנֹות  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְמֻכָּבד  ְסכּום  ֶזה  זּוִזים 
ַהֶּזה  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ִמי  ְלַגּלֹות  רֹוֶצה  ָהָיה  ַהְּזַמן  ָּכל  ַהֶּזה  ֶהָעִני  ְלַׁשָּבת.  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו 
ִמי  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ָמקֹום  ְּבִקְרַבת  ְלִהְתַחֵּבא  ֶהָעִני  ֶהְחִליט  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  לֹו?  ֶׁשעֹוֵזר 
ּוְכֶׁשָּבאּו  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  ָׂשמּו  ֵהם  ִאְׁשּתֹו  ִעם  עּוְקָבא  ַמר  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַהֶּכֶסף.  ֶאת  לֹו  ָׂשם 
ְמֹאד  ָחְׁשׁשּו  ֵהם  ֵהם.  ִמי  ִלְראֹות  ַמֲחבֹואֹו  ִמְּמקֹום  יֹוֵצא  ֶׁשֶהָעִני  רֹוִאים  ֵהם  ָלֶלֶכת 
ְלֶפַתע  ַאֲחֵריֶהם.  ָהַעְּקָׁשן  ְוֶהָעִני  ָרצּו  ֵהם  ִלְבֹרַח.  ְוֶהְחִליטּו  ֵמֶהם,  ִיְתַּבֵּיׁש  ֶׁשֶהָעִני 
ְּכֵדי  עֹוִׂשים  ֹלא  ָמה  ֲאָבל  ַחם,  ֲעַדִין  ָהָיה  ְוהּוא  ּבֹו  ֶלֱאפֹות  ֶׁשִּסְּימּו  ַּתּנּור  ָראּו  ֵהם 
ַמר  ְלֶפַתע  ְוִחּכּו.  ַלַּתּנּור  ִנְכְנסּו  ֵהם  ע"ב(,  מג  דף  ברכות  )עיין  ְיהּוִדי  ְלַבֵּיׁש  ֶׁשֹּלא 
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ִנְׂשֶרֶפת?  ַאְּת  ִאְׁשּתֹו:  ֶאת  ׁשֹוֵאל  הּוא  ִנְׂשָרפֹות,  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהַרְגַלִים  ַמְרִּגיׁש  עּוְקָבא 
ֶאת  ֶׁשָּיִׂשים  לֹו  ִהִּציָעה  ִהיא  ִנְׂשָרף  ֶׁשהּוא  ָרֲאָתה  ְּכֶׁשִהיא  "ֹלא".  לֹו:  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא 
ִנְׂשְרפּו  ֹלא  ֶׁשְּלִאְׁשּתֹו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְמַגָּלה  ְוַהְּגָמָרא  ֶׁשָּלּה.  ָהַרְגַלִים  ַעל  ֶׁשּלֹו  ָהַרְגַלִים 
ָלֲעִנִּיים,  מֹוִעיָלה  יֹוֵתר  ָהְיָתה  ִאְׁשּתֹו  ַצִּדיִקים  ָהיּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ֶׁשַּלְמרֹות  ָהַרְגַלִים, 
ְוִאּלּו  ֲארּוָחה.  ִקֵּבל  ֶׁשָּדַפק  ֵאיְך  ָרֵעב  ָעִני  ְוָכל  ַּבַּבִית  ַהּיֹום  ָּכל  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  ִמֵּכיָון 
ִאְׁשּתֹו  ּוָבֶזה  ִלְקנֹות,  ָלֶלֶכת  ִלְטֹרַח  ָצִריְך  ָהָיה  ֶׁשֶהָעִני  ֶּכֶסף  נֹוֵתן  ָהָיה  עּוְקָבא  ַמר 

ַּבַּתּנּור.  ַרְגֶליָה  ִנְׂשְרפּו  ְוָלֵכן ֹלא  ָעָליו,  ֲעִדיָפה  ָהְיָתה 

ְוַהְּדָבִרית ַמְבִהיִלים, ֲהֵרי ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָעִני ָרֵעב ְוַאָּתה נֹוֵתן לֹו ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים ֶׁשִּיְקֶנה 
'ִּפָּתה ָפָלאֶפל', ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשִּקַּיְמָּת ֶאת ַהִּמְצָוה ְוָעִׂשיָת ֶאת ֶׁשְּלָך. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ִּכי 
ֶהָעִני ַעְכָׁשו ָרֵעב, ְוַעד ֶׁשהּוא ַיִּגיַע ֶלָחנּות הּוא ִיְסֹּבל עֹוד ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות, ָלָּמה ֹלא ָחַׁשְבָּת 
ֵאיְך ִלְפֹּתר לֹו ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ָהַעְכָׁשִוית ֶׁשל ָהָרָעב? ְוזֹו ָהְיָתה ַהְּטָעָנה ַעל ַמר עּוְקָבא, 
ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ֹלא ָחַׁשב ַעל ַהַּצַער ָהַעְכָׁשִוי ֶׁשל ֶהָעִני, ָּכָכה ִמָּׁשַמִים ֹלא ִהְתַחְּׁשבּו ְּבַצֲערֹו 

ָהַעְכָׁשִוי ְּכֶׁשִּנְכַנס ַלַּתּנּור ְוִנְׂשְרפּו לֹו ָהַרְגַלִים. 



ִּגּלּוי ֵאִלָּיהּו ֶׁשִהְפִסיד ָהַרב

ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִלּיֹות ַזַצ"ל, הּוא ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם 
'ַמֵּטה  ַהְמֻפְרָסם  ַהֵּסֶפר  ַּגם  ֵּביֵניֶהם  ְּגאֹוִנִּיים ַּבּתֹוָרה,  ְסָפִרים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְוִחֵּבר  ָּגדֹול 

ֶאְפַרִים'. 

הּוא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול ְוסֹוֵחר ְּבַיֲהלֹוִמים. יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו ַהָּׁשבּוַע ְּבכ"ד ְּבָאב. הּוא 
ָהָיה ִאיׁש ֶחֶסד ֻמְפָלא, ּוֵבין ֲחָסָדיו הּוא ַּגם ָּפַתח ְּגַמ"ח ַהְלָואֹות ֶׁשּבֹו הּוא ָהָיה ַמְלֶוה 

ְּכָסִפים ַלֲעִנִּיים. 

הּוא ָהָיה ַמְלֶוה ְלֻכָּלם, ַּגם ְלָכֵאֶּלה 'ְּבָעָיִתִּיים', ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ַמְלִוים ָלֶהם ִּכי ֹלא 
ַמִּכיִרים אֹוָתם, ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ַמְלִוים ָלֶהם ַּדְוָקא ִמּׁשּום ֶׁשַּמִּכיִרים אֹוָתם... 

נֹוֵתן  ָהַרב  ַהְלָוָאה",  ָצִריְך  ֲאִני  ָהַרב,  "ְּכבֹוד  לֹו:  ְואֹוֵמר  ָעִני  ֵאָליו  ַמִּגיַע  ֶאָחד  יֹות 
לֹו ְלַמֹּלאות ֶאת ַהְּפָרִטים ִּבְׁשַטר ַהַהְלָוָאה, ְוהּוא רֹוֶאה ֶׁשִּבְׁשמֹות ָהֲעֵרִבים אֹותֹו ָעִני 
רֹוֵׁשם: "ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות" )חגי ב, ח(-  ֶׁשהקב"ה ִיְהֶיה ֶהָעֵרב ֶׁשּלֹו. 
ַרִּבי ֶאְפַרִים ַמְרָּגִלּיֹות ִקֵּבל ֶאת ֶהָעֵרב ַהְמֻיָחד ְוִהְלָוה לֹו ִּכְרצֹונֹו. ְלָיִמים ַרִּבי ֶאְפַרִים 
ַמְרָּגִלּיֹות ָחָלה, ְוִאְׁשּתֹו ִהְתִחיָלה ְלַנֵהל ֶאת ָּכל ִעְנְיֵני ַהְּכָסִפים ְוַהֶחְׁשּבֹונֹות, ְוַהְּגַמ"ח. 

ְּבַאַחד ַהָּיִמים הּוא ָׁשַאל ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ִעְנְיֵני ַהְּכָסִפים, ְוִהיא ִסְּפָרה לֹו ֶׁשַהּיֹום ִהִּגיַע 
ָעִני ֶאָחד ֶׁשֶהְחִזיר ַהְלָוָאה ְּגדֹוָלה ֶׁשָּלַקח. הּוא ְמַבֵּקׁש ִלְראֹות ֶאת ַהְּפָרִטים, ְוהּוא ְמַגֶּלה 
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ֶׁשֶּזה אֹותֹו ָעִני ֶׁשָּׂשם ֶאת הקב"ה ְלָעֵרב. ֶזה ָהָיה לֹו מּוָזר, הּוא ִהִּכיר ֶאת ֶהָעִני ֶׁשֵאין 
לֹו ֶּכֶסף ִלְפֹרַע ּוִבְמֻיָחד ֹלא ְסכּום ָּכֶזה. ְּכֶׁשהּוא ֵּבֵרר ׁשּוב ֵאֶצל ֶהָעִני, ֶהָעִני ָאַמר לֹו 

ֶׁשהּוא ֹלא ִהִּגיַע ָלַרב, ַמה ַּגם ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ִלְפֹרַע ֶאת ַהַהְלָוָאה ַּגם ֹלא ְּבעֹוד ָׁשָנה...

ִלְפֹרַע ֶאת ַהחֹוב ֶׁשל  ֶאָחד ֶׁשָּבא  ִנְרֶאה אֹותֹו  ָהָיה  ֵאיְך  ְוָחַקר ֶאת ִאְׁשּתֹו  ָיַׁשב  הּוא 
ֶהָעִני, ְוהּוא ֶׁשָהָיה ָּגאֹון ְוַצִּדיק, ִּגָּלה ֶׁשָהָיה ֶזה ֹלא ַאֵחר ֵמֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶׁשָּבא ִלְפֹרַע 

ֶאת ָהַעְרבּות ֶׁשל הקב"ה.

אֹוי ַּכָּמה ֶׁשהּוא ִהְצַטֵער, ָלָמה ֲאִני ֹלא ָזִכיִתי ִלְראֹות ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא. ַּדְוָקא ְּכֶׁשֲאִני 
ְּבַמֲעָׂשיו  ִּפְׁשֵּפׁש  ְוהּוא  ַמִּגיַע.  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ַהְּגַמ"ח  ִנהּול  ֶאת  לֹוַקַחת  ְוִאְׁשִּתי  חֹוֶלה 
ְוִהִּגיַע ְלַמְסָקָנא, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשהּוא ֹלא ָזָכה ָלֶזה ִהיא ֶׁשְּכֶׁשֶהָעִני ָּכַתב ִּבְׁשַטר ַהַהְלָוָאה "ִלי 
ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' ְצָבאֹות" ְוהּוא ֵהִבין ֶׁשֵאין לֹו ֲעֵרִבים ִּבְגַלל ַהַּמָּצב ַהּנֹוָרא ֶׁשּלֹו, 
הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלֵתת לֹו ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְּבַמָּתָנה, ֹלא ְּבַהְלָוָאה! ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָחַׁשב ַעל 
ֶזה, ִּבְגַלל ֶזה ֹלא ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא )אשר בנחל חלק נד מכתב י' שה עמוד כז(.

ַהַּדֻּקּיֹות ַהָּללּו ְמַלְּמדֹות אֹוָתנּו ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶסף ָצִריְך ָּכל ַהְּזַמן ְלַהְרִּגיׁש ְוִלְזֹּכר 
ַהְּבָעִלים,  ִמַּדַעת  ָיכֹול ְלַׁשּנֹות  ַהֶּזה ֶׁשל הקב"ה, ּוָפִקיד ֹלא  ָּפִקיד ָּבעֹוָלם  ֶׁשהּוא ַרק 
ְוָלֵכן ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר", "ָּפֹתַח ִּתְפַּתח", "ָנתֹון ִּתֵּתן" – ֲאִפּלּו ֵמָאה 
ְּפָעִמים, ִּכי ַּבַעל ַהֵּמָאה הּוא ָּפִקיד, ְוִאם ָקֶׁשה לֹו ִלְהיֹות ָּפִקיד ֶׁשל ֱאֹלִקים הקב"ה ָיכֹול 
ְּבָכל ֶרַגע ְלַהְחִליף אֹותֹו ִעם ֶהָעִני, ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ֶהָעִני ָּפִקיד ַלֲחֻלַּקת ַהָּממֹון ְלִנְצָרִכים. 



ֶהָעִׁשיר ַהִּמְתלֹוֵני

ָהָיה ִסּפּור ַעל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ְׁשַטייֶנר ִמֶּקֶרְסִטיר ֶׁשְּבהּוְנַגְרָיה, הּוא ָהָיה ָקדֹוׁש ָעצּום 
ְּבָרָכה  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ָמרּוד,  ָעִני  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ֶאָחד  יֹום  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות  ּופֹוֵעל 
ְלַפְרָנָסה. ָהַרִּבי ֵּבְרכֹו ְּבָכל ִלּבֹו, ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ָּבֵעֶסק ָהִראׁשֹון ֶׁשַּיֲעֹסק ּבֹו. 

ַהְּבָרָכה ָּפֲעָלה, ְוהּוא ּתֹוְך ָׁשָנה ִנְהָיה ֶאָחד ֵמָהֲעִׁשיִרים ַהְּגדֹוִלים ָּבֲעָיָרה. 

ַאֲחֵרי ָׁשָנה הּוא ִהִּגיַע ִעם ׁשֹוְמִרים ְוסּוִסים ַּכָּנֶאה ְוַכָּיֶאה ִלְגִביר ָּגדֹול ֶׁשָּכֹמהּו, ְוהּוא 
ָּבא ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ֵמָהַרב ֶׁשַּיְפִסיקּו ְלַׁשֵּגַע אֹותֹו, "ִּפְתאֹום ְּפלֹוִני ִּגָּלה ֶׁשֲאִני ּדֹוד ֶׁשּלֹו, 
ְוֶהָעִני ַהֶּזה ַמְמִציא ֶׁשֲאִני ָאח ֶׁשּלֹו, ְוֻכָּלם ְמַבְּקִׁשים ֶּכֶסף, ָמה ֲאִני ַּבְנק? ֶׁשַּיַעְזבּו אֹוִתי!". 

ַרִּבי ְיַׁשְעַיֶל'ה ָּכַעס ְמֹאד, ֲהֵרי ַעד ִלְפֵני ָׁשָנה ַאָּתה ָהִייָת ֶאְביֹון, ָהִייָת ַקְּבָצן, ַעְכָׁשו 
ִנְהֵייָת ָעִׁשיר ְוָׁשַכְחָּת ֵאיְך ַאָּתה ָהִייָת ְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים? ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ֹלא סֹוֵפר ַאף 
ֶאָחד ְוֹלא ַמִּכיר ַאף ֶאָחד? זֹו ֻחְצָּפה!. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיַׁשְעַיֶל'ה: "ֲעִׁשירּות ֶזה ִלְהיֹות ָּפִקיד 
ְלִמיֶׁשהּו  ָהֹעֶׁשר ֶׁשְּלָך  ַאֲעִביר ֶאת  ֲאִני  ָּפִקיד  ִלְהיֹות  יֹוֵדַע  ֶׁשל הקב"ה, ִאם ַאָּתה ֹלא 
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ַאֵחר ֶׁשֵּכן יֹוֵדַע ִלְהיֹות". ֵאיְך ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ּוִבֵּקׁש ְסִליָחה 
ֵמָהַרב. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיַׁשְעַיֶל'ה: "ֵאין ַמה  ַּלֲעׂשֹות, ַאָּתה ָאַמְרָּת ֶׁשֵהם ְמַׁשְּגִעים אֹוְתָך 
ְוֶׁשַאָּתה ֹלא מּוָכן ִלְהיֹות ַהָּפִקיד ְוָלֵכן ָהֲעִׁשירּות ִּתָּלַקח ִמְּמָך". ֶהָעִׁשיר ִהִּכיר ֶאת ּכֹחֹו 
ֶׁשל ָהַרב ְוִהְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹו: "ַרִּבי, ֲאִני רֹוֶצה ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה", ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ַנֲעֶׂשה 
ּגֹוָרל ֵּבין ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָהְראּוִים ִלְהיֹות ְּפִקיִדים ֶנֱאָמִנים, ְוַנְכִניס ַּגם ֶאת ִׁשְמָך. ִאם ַהֵּׁשם 
ֶׁשְּלָך ֵיֵצא ַּבּגֹוָרל, ִסיָמן ֶׁשֶּבֱאֶמת ָחַזְרָּת ִּבְתׁשּוָבה ְוַאָּתה מּוָכן ֶּבֱאֶמת ָלֵתת ְצָדָקה ְּבִלי 
ְלִהְתלֹוֵנן, ְוִאם ֹלא ֵּתֵצא ַּבּגֹוָרל, ִסיָמן ֶׁשִּמָּׁשַמִים ִהִּכירּו ְּבָך ֶׁשֵאיְנָך ָיכֹול ִלְהיֹות ָּפִקיד 
ֶנֱאָמן". ְוָכְך ָהָיה, ַהּגֹוָרל ַנֲעָׂשה ּוְמֻיָּדֵענּו ַהְּגִביר ָיָצא ְׁשמֹו ַּבּגֹוָרל – ִהְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבתֹו 

)עלון פניני עין חמד גליון 326 פרשת אמור תשע"א(. 

ְּכֶׁשָאָדת יֹוֵדַע ֶאת ֶזה ּוַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה, הּוא ֹלא ׁשֹוֵאל ָלָּמה ָלֵתת? ֶאָּלא ַּכָּמה ָלֵתת? 



ֵׁשֶבט ֵלִוי ֶׁשל ּדֹוֵרנּו

ְנַסֵּית ְּבִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם )בהלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכה יג( ֶׁשּכֹוֵתב ֶׁשִחּיּוב ַהְּנִתיָנה 
הּוא ֹלא ַרק ְלֵׁשֶבט ֵלִוי, ֶאָּלא ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמָּכל ָּבֵאי עֹוָלם ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו 
ֶוֱהִבינֹו ַמָּדעֹו ְלִהָּבֵדל ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלֵדָעה ֶאת ה' ְוָהַלְך ָיָׁשר ְּכמֹו 
ֶׁשָעָׂשה ֱאֹלִקים, ּוָפַרק ֵמַעל ַצָּוארֹו ֹעל ִחְּׁשבֹונֹות ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ְּבֵני ָהָאָדם, ֲהֵרי 
ֶזה ִנְתַקֵּדׁש ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ְוִיְהֶיה ַהֵּׁשם ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ִויַזֶּכה 
ְוַלְלִוִּים, ֲהֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו  לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו ְּכמֹו ֶׁשִּזָּכה ַלֹּכֲהִנים 

ַהָּׁשלֹום אֹוֵמר "ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי" )תהילים טז, ה(.

הקב"ה אֹוֵמר: ִאם ַאָּתה ֵּתֵׁשב ְוִתְלַמד, ֲאִני ָאִביא ְלָך ֵחֶלק ֶׁשַּמְסִּפיק ְלָך, ְּכמֹו ַהֵחֶלק 
ֶׁשַּמִּגיַע ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים, ֶׁשּלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֲהֵרי ֵהם ְּכֵׁשֶבט ֵלִוי, ְוזֹוִכים ְלָכל ַהּטֹוב ִמיֵדי 

הקב"ה.

הקב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ִלְתֹמְך ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּפֹתַח ִּתְפַּתח, ָנתֹון ִּתֵּתן, 
ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְּבַאֲהָבה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ֹׁשְפִטית 
ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּות

ִחּיּוב ַהֲעָמַדת ַּדָּיִנית

"ֹׁשְפִטית ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך" )דברים טז, יח(, ַהִּצּוּוי ָהֱאֹלִקי ָלבֹוא ּוְלַמּנֹות 
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשַּגם  ִצּוּוי  ֶזהּו  ֶצֶדק,  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשְּפטּו  ְוׁשֹוְטִרים  ׁשֹוְפִטים 

ְמֻחָּיִבים ּבֹו, ְלַהֲעִמיד ַּדָּיִנים )סנהדרין דף נו ע"א(.

ּוְנָבר ֵהֵבאנּו ַּבִּׁשעּוִרים ַהּקֹוְדִמים )פרשת דברים( ֶׁשָּכל ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו 
ֶזה ְּכֶׁשֵּיׁש ֶחְסרֹון ֶּבֱאמּוָנה ְוֹלא ַחִּיים ְּבִבָּטחֹון ֻמְחָלט ַּבּבֹוֵרא )עמוד העבודה דרוש הבטחון 
ַהּבֹוֵרא, הּוא ֹלא  ְרצֹון  ְּבֹלא  ְלַהִּזיק לֹו  ֶׁשָּיכֹול  ִמי  ֶׁשֵאין  יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ִאם  ִּכי  יג(,  אות 

ִמְתַוֵּכַח ִעם ַאף ֶאָחד.



 ָהַרב ַקֶרִליץ ְוַהָּׁשֵני

ְיהּוִדי  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ַזַצ"ל, ֶׁשּיֹום ֶאָחד  ַקֶרִליץ  ִנִּסים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְמַעְנֵין ַעל  ֵיׁש ִסּפּור 
ֶׁשָּגר ְּבִקְרָבתֹו, ֶׁשָאַמר לֹו ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשָּצְבעּו ַּבַּבִית ֶׁשל ָהַרב ְוָׁשְפכּו ֶאת ַהֶּצַבע ַּבִּבּיּוב ֶזה 
ָּגַרם ִלְסִתיָמה, ְוהּוא ֵהִביא ִמיֶׁשהּו ְלַתֵּקן, ְוַהִּתּקּון עֹוֶלה 600 ֶׁשֶקל, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ֶׁשָהַרב 

ְיַׁשֵּלם. 

ָהַרב ִמָּיד הֹוִציא ֶּכֶסף ְוִׁשֵּלם לֹו.

ְּכֶׁשָּיָצא אֹותֹו ְיהּוִדי ָׁשַאל ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשָהָיה ָׁשם: "ָלָמה ָהַרב ֹלא ִנָּסה ְלִהְתַוֵּכַח, 
ְלָבֵרר יֹוֵתר, ָּכָכה ְלַׁשֵּלם ְסָתם?"

ָאַמר לֹו ַרִּבי ִנִּסים: ָהיּו לֹו ָׁשֹלׁש ִסּבֹות ָלָּמה ֹלא ְלַׁשֵּלם לֹו. ַהִּסָּבה ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשַּגם 
ָּגר  ְיהּוִדי  ַהְּׁשִנָּיה, אֹותֹו  ַהִּסָּבה  ָּכזֹו.  ְסִתיָמה  ֶזה ֹלא עֹוֶׂשה  ַלִּבּיּוב  ֶצַבע  ִאם ׁשֹוְפִכים 
ַהְּׁשִליִׁשית, ֹלא  ְוַהִּסָּבה  ִּבְכָלל.  ְמֻׁשָּתף  ֶׁשָּלנּו ֹלא  ֶׁשַהִּבּיּוב  יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִמּמּוֵלנּו,  ַּבִּבְנָין 

ָצַבְענּו ֶאת ַהַּבִית...".

ַהַּתְלִמיד ִהְתַּפֵּלא: "ָאז ָלָמה ָהַרב ִׁשֵּלם?"
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ָאַמר לֹו ַרִּבי ִנִּסים: "ַהְּמִחיר ֶׁשִּׁשַּלְמִּתי ָׁשֶוה ְׁשֵכנּות טֹוָבה".

ְוֹעֶמק ָהִעְנָין: ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ְוַחי ְּבצּוָרה ָּכזֹו ֶׁשַהֶּכֶסף ַמִּגיַע ִּבְרצֹון ַהּבֹוֵרא, ָּכל ְּפֻעָּלה 
ְמַלאְכְּתָך  ַּבַעל  הּוא  ְוֶנֱאָמן  אֹוָתּה.  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ּוְמַׂשַּמַחת  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא 

ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתָך )אבות ב, יד(. 



ָאסּור ְלַפֵחד ַּבִּמְלָחָמה

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה: "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב 
ַעם ַרב ִמְּמָך, ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )דברים כ, א(. 
ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה: ִאם ַאָּתה ִנְמָצא ְּבִמְלָחָמה ִּבְׂשֵדה ַהְּקָרב,  ֵיׁש ֲהרּוִגים ּוְפצּוִעים - ָאסּור 
ִּבְׁשַעת  ַּגם  ִמְצָרִים".  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ִעָּמְך  ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך  ֵמֶהם  ִתיָרא  ְלַפֵחד, "ֹלא  ְלָך 
ִמְלָחָמה ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתרֹוֵמם ְּבַדְרָּגה רּוָחִנית ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשהקב"ה ִאּתֹו.  ְוָכָכה ּפֹוֵסק 
ָהַרְמָּב"ם )הלכות מלכים פרק ז הלכה טו(, ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ִנְכַנס ְּבִקְׁשֵרי ִמְלָחָמה ָאסּור לֹו 
ִליָרא ּוְלַפֵחד, ְוִאם הּוא ַמְתִחיל ַלְחֹׁשב ּוְלַפֵחד: 'ִמי ָאַמר ֶׁשֲאִני ֶאֱחֹזר ֵמַהִּמְלָחָמה? ֵיׁש 
ּוַמְבִהיל  ֵמַהִּמְלָחָמה  ַלְחֹׁשב  ַהַּמְתִחיל  ָהַרְמָּב"ם: "ָּכל  ַּבַּבִית.' אֹוֵמר  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ִלי 
ִלְמֹסר  ַחָּיב  הּוא  ְוָלֵכן  ְּבַצָּוארֹו,  ְּתלּוִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּדֵמי  ְוָכל  ַתֲעֶׂשה  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ַעְצמֹו, 
ֶאת ַנְפׁשֹו ּוְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה. ְוִאם ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ֲהֵרי ֶזה ְּכִמי ֶׁשָּׁשַפְך ְּדֵמי ַהֹּכל". 
ֶׁשֲהֵרי ַהַּפַחד הּוא 'ַמֲחָלה ְמַדֶּבֶקת' – ְוָלֵכן ִאם ַאָּתה ְּתַפֵחד ִיְראּו ֶאת ֶזה ָעֶליָך ְוָכל ֵאּלּו 

'ֶׁשִּיַּדְּבקּו' ִמְּמָך ִויַקְּבלּו ֻחְלָׁשה ַּבִּמְלָחָמה ְוִיָּפְגעּו, ַהֹּכל ַעל ָהֹראׁש ֶׁשְּלָך. 



ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך

ַּפַחד.  ְּבִלֵּבנּו ׁשּום  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָעָליו,  ְוִנְסֹמְך  ּבֹו  ִנְבַטח  ָּכְך  ֶׁשָּכל  רֹוֶצה  הקב"ה 
ָּכל  ֶאת  ִלְזֹּכר  הּוא  ַהִּצּוּוי   – ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ִעָּמְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי  ְוֶׁשִּנְזֹּכר 
ִמְצַרִים )דברים ד, לד(.  ִּביִציַאת  ַהְּנטּוָיה ֶׁשָהיּו  ְוַהְּזרֹוַע  ַהֲחָזָקה  ְוַהָּיד  ְוַהִּנִּסים  ַהּטֹובֹות 
לֹו  ֶׁשִאְכַּפת  חֹוֵׁשב  ַאָּתה  ָלָמה  ָּגדֹול,  ָּכְך  ָּכל  הּוא  "ֱאֹלִקים  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּכֹוְפִרים  ֵיׁש 
ֶׁשֹּלא  א(,  כו פסוק  כי תבוא פרק  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְלֵׁשי"ְך  אֹוֵמר  ָנכֹון!  ֹלא  ְוֶזה  ִמְּמָך?" 
ְיַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו הקב"ה ַרק ֶׁשַּנֲחִזיק לֹו ִיְתָּבַרְך טֹוָבה, ְוַנִּכיר ִּכי הּוא ֲאדֹון ַהֹּכל ְוהּוא 
ַּבַחִּיים,  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ָלנּו  נֹוֵתן  הקב"ה  ָּתִמיד.  ָלנּו  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ִעָּמְך  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי  ִלְזֹּכר  לֹו?  ָלֵתת  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּתמּוָרה  ּוָמה 
ִמְצָרִים" - ִלְזֹּכר ְּבָכל ֶרַגע "ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאֹלִהים ִעָּמִדי" )דברים לב, לט(, ֶׁשהּוא 

ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ָלָאָדם ֶאת ָּכל ַהּטֹובֹות ָּבעֹוָלם. 
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ּוַמְמִׁשיְך ָהַאְלֵׁשי"ְך ַהָּקדֹוׁש ְואֹוֵמר: ִּכי ֶזה ַּדְרּכֹו ִיְתָּבַרְך, ִּכי ָהעֹוָלה ַעל רּוחֹו – ַמה 
ֶּׁשָהָאָדם ַמְתִחיל ְלַדְמֵין ַּבַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּלֹו -  ִּכי ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ֹּכחֹו ְוֹעֶצם ָידֹו ָעָׂשה לֹו 
- ָאָדם ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ַהֹּכל 'ֲאִני', ֲאִני ִהְׁשַקְעִּתי, ֲאִני ָטַרְחִּתי ַּבִּביְזֶנס, ִׁשְכַנְעִּתי, ִּדַּבְרִּתי, 
ָעִׂשיִתי, ִּפְרַסְמִּתי, ָאָדם ָּכֶזה - ֲאדֹון ַהֹּכל ְיִסיֶרּנּו ִמֶּמּנּו - הקב"ה ֵמִסיר ֶאת ַהְׁשָּגָחתֹו 
ְוַהְצָלָחתֹו ִמֶּמּנּו. ִּכי ִאם ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהֶּכֶסף, ַאָּתה ִהְצַלְחָּת - ִּתְסַּתֵּדר 
ְלַבד, ְוהקב"ה לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשְּכָבר ָנַתן לֹו. ַאְך ַהחֹוֵׁשב ִּכי ַהֹּכל ֶׁשּלֹו ִיְתָּבַרְך, 

ה' ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו. 



'ָּכל ַהָּכבֹוד ְלַצַה"ל?'

ֲאָבל  ַהֹּכל.  ְלָך  ִיְהֶיה  ָעָׂשה!  ֱאֹלִקים  ַהֹּכל  ְּכלּום,  ָעִׂשיִתי  ֹלא  ֲאִני  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשַאָּתה 
ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְלַדֵּבר  ֶזה  ִאם  ֶטֶלפֹוִנים  ֶזה  ִאם  ַמֶּׁשהּו,  ָעִׂשיָת  ֶׁשַאָּתה  ְּכֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב - 
ַּבִּמְלָחָמה,  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ְוֶזה  ְוהֹוֵלְך.  ַהֹּכל  לֹוֵקַח  ֱאֹלִקים  ַּבְּמִכירֹות,  ַהְצָלָחה  ֶזה  ִאם 
ָהָעם  ֶׁשל  ֶׁשַהַהְצָלָחה  ׁשֹוֵכַח  ִעָּמְך"  ֱאֹלֶקיָך  "ה'  ִּכי  ְוׁשֹוֵכַח  ַלִּמְלָחָמה  יֹוֵצא  ְּכֶׁשָאָדם 
ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל.  ּוְבֵלב  ְּבִלּבֹו  ַּפַחד  ּוַמְכִניס  חֹוֵטא  הּוא  ה',  ִּבְרצֹון  ְוַרק  ַאְך  ְּתלּוָיה 
ְוַרְך  ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  "ִמי  ְואֹוְמִרים:  ַמְכִריִזים  ַלִּמְלָחָמה  ַהְיִציָאה  ֶׁשֹּקֶדם  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה 
"ַהָּיֵרא  ע"א(  מד  דף  )סוטה  ֲחַז"ל  ּוַמְסִּביִרים  ח(,  כ,  )דברים  ְלֵביתֹו"  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ַהֵּלָבב 
"ִמי  ְואֹוֵמר:  ַמְמִׁשיְך  ְוַהָּכרֹוז  ְלֵביתֹו.  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ֶׁשְּבָידֹו,   ֵמֲעֹונֹות   - ַהֵּלָבב"  ְוַרְך 
ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו. ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרס ִאָּׁשה ְוֹלא  ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְוֹלא ִחְּללֹו ֵיֵלְך 
ִמְתַּבֶּקֶׁשת,  ְוַהְּׁשֵאָלה  ַהֵּׁשם.  ְרצֹון  ְוֶזה  ז(,   - ו  פסוקים  )שם  ְלֵביתֹו"  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה 
ֲהֵרי ְּבֵעת ִמְלָחָמה ָצִריְך ְלהֹוִסיף לֹוֲחִמים, ֹלא ְלהֹוִריד לֹוֲחִמים? ְוַהְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה, 
ַחָּיִלים  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ּוִבְׁשִבילֹו  ִנְלָחם,  הקב"ה  ְמַנֵּצַח,  ַאָּתה  ֹלא  ִנְלָחם,  ַאָּתה  ֹלא 
ִיְפַעל  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ַהֶּטַבע  ְּבֶדֶרְך  ְּבִמְקָצת  ָאָדם  ֶׁשִּיְתַנֵהג  ְלַצּוֹות  ַהּתֹוָרה  ֶּדֶרְך  ַרק  ֵיׁש. 
ֶׁשִּנְׁשֲארּו.  ַהַחָּיִלים  ְמַעט  ֶאת  ָצִריְך  ָלֵכן  יח(.  פסוק  יג  פרק  בשלח  פרשת  בחיי  )רבנו  ַהֵּנס 
ָיִדי  ְוֹעֶצם  "ֶׁשֹּכִחי  ַּתְחשֹׁב  ַאָּתה  ִאם  ֲאָבל  ַּבִּמְלָחָמה.  ְמַנְּצִחים  ַהּזֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ַחִּיים  ְוִאם 
ֶׁשִּצָּוה  ָהִראׁשֹון  ַהֶּמְמָׁשָלה  ֹראׁש  ַּדַעת  ּוְכמֹו  יז(,  ח,  )דברים  ַהֶּזה"  ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  ָעָׂשה 
ַהָּכבֹוד  'ְוָכל  ְּבַהֵּׁשם.  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ְוֹלא   - ְּבַצַה"ל  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַפְרֵסם:  ִלְכֹּתב 

ַהַהְצָלָחה.  ְלַצַה"ל', הקב"ה ָלַקח ֶאת 



ַהַהָּצָגה ֶׁשֹּלא ִנְגְמָרה 

ַהָּפָרָׁשה  ִלְצֹחק ַעל  ַהָּצָגה,  ְּבִעירֹו  ַהַּמְׂשִּכיִלים  ַזַצ"ל ָעׂשּו  ִמְּבִריְסק  ַחִּיים  ִּבְזַמי ַרִּבי 
ַהֹּזאת ַּבּתֹוָרה, ָמה ֵהם ָעׂשּו? ָלְקחּו ֶאת ָּכל ַהָּבָמה ּוִמְלאּו אֹוָתּה ְּבַחָּיִלים ֲחָזִקים ִעם 



ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ְּכלּות
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ְּכֵלי ֶנֶׁשק, ְוַהָּכרֹוז יֹוֵצא ּוַמְכִריז: "ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו" - 
ְׁשֹלִׁשים ָאחּוז ֵמַהַחָּיִלים ַהִּבְריֹוִנים ָהְלכּו. ְוָאז ָּכרֹוז נֹוָסף "ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם 
ְוֹלא ִחְּללֹו ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו" - עֹוד ְׁשֹלִׁשים ָאחּוז הֹוְלִכים. "ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרס ִאָּׁשה 
ְוֹלא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו" - הֹוְלִכים עֹוד ַּכָּמה. "ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך 
ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו" - ָהְלכּו ֻּכָּלם. ִנְׁשֲארּו ַרק ְׁשֵני ְזֵקִנים ֶׁשִהְתַחְּפׂשּו ִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור, ּוְׁשֵני 
ַהְּזֵקִנים ַהָּללּו ָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: "ְּבָכבֹוד, ֵּתֵלְך ַאָּתה ִראׁשֹון". ְוֵהם ְמַדִּדים ְלֵעֶבר 
ְוִנְגְמָרה  ָיַרד  ְוַהָּמָסְך  ּוִמְתָקְרִבים,  ִמְתָקְרִבים  ָהאֹוְיִבים  ַהֵּׁשִני  ֵמַהַּצד  ַהִּמְלָחָמה.  ִזיַרת 
ַהַהָּצָגה ְלקֹול ְצחֹוָקם ֶׁשל ַהַּמְׂשִּכיִלים.  ְּכֶׁשִּסְּפרּו ֶאת ֶזה ְלַרב ָהִעיר ָהַרב ִמְּבִריְסק, הּוא 
ָאַמר: "ָלָמה ֵהם ֹלא ִסְּימּו ֶאת ַהַהָּצָגה? ֲהֵרי ַּבּסֹוף ָקָרה ֶׁשאֹוָתם ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה, ְׁשֵני 
ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּללּו ִנְּצחּו ֶאת ֻּכָּלם" )אוצרות התורה כרך ה פרשת שופטים עמוד רכה(. "ַהֵּׁשם 
ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון" )שמות יד, יד(. ְּכֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ּוֵמִבין ֶׁשֹּלא 
ַאָּתה ֶזה ֶׁשִּנְלָחם ֶאָּלא "ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך" ְוַאָּתה ַמִּכיר לֹו טֹוָבה ַעל ֶזה, ַהִּנָּצחֹון ְּבָיֶדָך.



ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמית

 ִאת ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ָרִאינּו ֶאת ֶזה ְּבֵעיֵנינּו, ֹּפה ַּבְּמִדיָנה! ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל 
ַהְצָלָחה  ָהְיָתה  תשכ"ז,  ִסיָון  ב'  ַעד  ִאָּיר  ִמכ"ו  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת  ְלִמְלֶחֶמת  ִנְקְלָעה 
ֶמֶטאֹוִרית, ָהיּו ָאז ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ְלַהְפִסיד ַּבִּמְלָחָמה, ָהָיה ֶּכֶׁשל ַּבּמֹוִדיִעין, ֹלא ָהְיָתה 
ַמְסִּפיק ַּתְחֹמֶׁשת, ְּכָבר ִהְתּכֹוְננּו ַלָּגרּוַע ִמֹּכל. ְוהקב"ה ָעָׂשה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ּוְבִׁשָּׁשה 
ָיִמים ִהְצִליחּו ְלַהְכִניַע ֶאת ִצְבאֹות ֲעַרב. ָהֲעָרִבים ַעד ַהּיֹום ֹלא קֹוְרִאים ָלּה ִמְלֶחֶמת 
ּוְצִעיָרה  ְקַטָּנה  ֶׁשְּמִדיָנה  ֶׁשָּלֶהם  ְוַהּבּוָׁשה  ַהִּבָּזיֹון  ְלַהְסִּגיר ֶאת  ְּכֵדי ֹלא  ַהָּיִמים,  ֵׁשֶׁשת 
ֵאּלּו  ָּכל  ַּגם  ֶאָּלא  ֵהם,  ַרק  ְוֹלא  ְמֻסָּגִלים.  ָיִמים. ֵהם ֹלא  ְּבִׁשָּׁשה  ִנְּצָחה אֹוָתם  ָּכְך  ָּכל 
ֶׁשּׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ְוֹלא מּוָכִנים ְלַהִּכיר ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשּׂשֹוְנִאים ֶאת ַהַּיֲהדּות 
ָהֲעָרִבים  ַהָּיִמים',  ֵׁשֶׁשת  'ִמְלֶחֶמת  ִׂשְפֵתיֶהם:  ִמַּדל  ְלהֹוִציא  ְמֻסָּגִלים  ֹלא  ְוַהּתֹוָרה, 
ַהִּמְזָרח  'ִמְלֶחֶמת  ָלֶזה  ֶׁשּקֹוְרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ֵמאֹוְיֵבי  ֵיׁש  יּוִני',  'ִמְלֶחֶמת  ָלּה  קֹוְרִאים 
ַהִּתיכֹון' אֹו 'ִמְלֶחֶמת 1967', ַרק ֹלא 'ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים'. זֹו ָהְיָתה ַהְפָּתָעה ֹלא ַרק 
ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ַהַּגֲאָוה  ֹּכחֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשִהִּכירּו  ַהָּצָבא  ְלַאְנֵׁשי  ַּגם  ֶאָּלא  ָלאֹוְיִבים 
מ  פסוק  יז  פרק  א  )עיין שמואל  ְוָגְלָית  ָּדִוד  ְלִמְלֶחֶמת  ֶזה  ֶאת  ֶׁשִהְׁשוּו  ָהיּו  ַלֹּגַבּה,  ָעְלָתה 
והלאה(, ֶׁשָּדִוד ַהָּקָטן ִנַּצח ֶאת ָּגְלָית ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ֻּכּלֹו ְמֻמָּגן )שם פסוק ה(,  ֵאין יֹוֵתר 

ָּגְלָית ְוָדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים. ַהְּבָעָיה, ֶׁשָהָיה ֶהְבֵּדל ָעצּום ֵּבין ָּדִוד ֲאֵליֶהם, ָּדִוד 
ְּכֶׁשָּבא ְלִהָּלֵחם ָאַמר לֹו: ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ַוֲאִני ָבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלִקים 
ַעם  מט(.  פסוק  )שם  ְוִנַּצח  ַאַחת  ֶאֶבן  ָעָליו  ְוָזַרק  מה(,  פסוק  )שם  ֵחַרְפָּת"  ֲאֶׁשר  ְצָבאֹות 
ִיְׂשָרֵאל ִנְּצחּו ֲאָבל ָׁשְכחּו לֹוַמר ֶׁשֵהם ָּבִאים ְּבֵׁשם ה', "ִּכי ֹלא ְבֹכַח ִיְגַּבר ִאיׁש" )שמואל 
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א, ב, ט(, ְו"ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר" )תהילים קכז, א(, ֻּכָּלם ָאְמרּו: "ָּכל 

ַהָּכבֹוד ְלַצַה"ל", ֵאין סֹוף ְׁשָבִחים ָלַרַּמְטַּכ"ל, ְוֵאיֹפה הקב"ה ַּבְּתמּוָנה? ֹלא ָאַהב ֶאת 
ֹרב  ֶאת  ְלַהְחִזיר  מּוָכִנים  ֶׁשִּיְהיּו  ַהַּׁשִּליִטים  ֶׁשל  ַּבֹּמַח  ָׂשם  הקב"ה  ְוָלֵכן  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר 
ַהֶּׁשַטח ֶׁשִּנְכַּבׁש ִמִּמְצַרִים ְוסּוְרָיה ְּתמּוַרת ֶהְסֵּכם ָׁשלֹום. ִּתְׁשָעה ָיִמים ַאֲחֵרי ְּכָבר ִוְּתרּו 
ִמְלָחָמה  ִהְתִחילּו  ַהִּמְצִרים  ַהִּמְלָחָמה  ִמִּסּיּום  ָׁשבּועֹות  ְׁשֹלָׁשה  ֶזה,  ַרק  ְוֹלא  ַהֹּכל.  ַעל 
ֲחָדָׁשה, 'ִמְלֶחֶמת ַהֲהָתָׁשה', ֵמַה – 11 ְּביּוִני 1967  ַעד ַל 7 ְּבאֹוגּוְסט 1970, ָּכל ַּפַעם 
ַהִּמְצִרים ְמַנִּסים ְלָהֵפר ֶאת ַהֶּׁשֶקט ָּבְרצּועֹות ַהְּקׁשּורֹות ֵּבין ִמְצַרִים ְוִיְׂשָרֵאל, ְמַנִּסים 

ְלָהִתיׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ּוְלַצֲעֵרנּו ַּגם ֶזה ֹלא ָעַזר ְלהֹוִריד ֶאת ַהַּגֲאָוה ַהִּיְׂשְרֵאִלית. 



ִמְלֶחֶמת יֹות ִּכּפּור

ָּכְך  ַאַחר  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ָיִדי,  ְוֹעֶצם  ְּבֹכִחי  ְוָתִלינּו  ַהֵּנס  ֹּגֶדל  ֶאת  ֵהַבּנּו  ֶׁשֹּלא  ּוִמֵּכיָוי 
ִהִּגיָעה 'ִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור'. ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים תשל"ד, ָהָיה ֵמיָדע מֹוִדיִעיִני ֶׁשהֹוְלִכים 
ּוִמְתָקְרִבים ֹּכחֹות ָהאֹוֵיב. ַּבִּפּקּוד ַהְּצָבִאי ּוַבֶּמְמָׁשָלה ֹלא ֶהֱאִמינּו ֶׁשָהֲעָרִבים ֶׁשַרק ִלְפֵני 
ַּכָּמה ָׁשִנים ִנַּצְחנּו אֹוָתם ִנָּצחֹון ַמְזִהיר, ָיֵעּזּו ָלֹבא. ְוַגם ִאם ֵהם ָיבֹואּו, ֲאַנְחנּו ַנְרֶאה 
ָלֶהם ֶאת ַנַחת ְזרֹוֵענּו. ְוַהִּמְלָחָמה ָּפְרָצה ְּכֶׁשֹּלא ָהִיינּו ִּבְכָלל מּוָכִנים. ִמְצַרִים, סּוְרָיה, 
ְלָבנֹון, ִעיָראק, לּוב, ַיְרֵּדן, ַאְלִּג'יר, ָמרֹוקֹו, ֻּכָּלם ׁשֹוְלִחים ִמְׁשלֹוִחים ֶׁשל ַחָּיִלים ְּכֵדי 
ַהֹּכחֹות  ַיֲחֵסי  ָאז  ָהיּו  ֶמה  ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל.  ְמִדיַנת  ֶנֶגד  ְוסּוְרָיה  ְלִמְצַרִים  ֶׁשַּיַעְזרּו 

ְנַדֵּבר ְּבִמְסָּפִרים: 

ַהִּמְצִרית ָׁשְלחּו 350,000 ַחָּיִלים, 627 ְמטֹוֵסי ְקָרב, 2000 ַטְנִקים, 1280 ּתֹוָתִחים.

ַהּסּוִרית ָׁשְלחּו 271,000 ַחָּיִלים, 354 ְמטֹוִסים, 1642 ַטְנִקים, ְו - 675 ּתֹוָתִחים.

ֵמִעיָראק ָׁשְלחּו 95,000, 306 ְמטֹוִסים, 1200 ַטְנִקים, 600 ּתֹוָתִחים.

ַיְרֵּדי ָׁשְלָחה 69,360 ַחָּיִלים 55 ְמטֹוִסים, 540 ַטְנִקים, 130 ּתֹוָתִחים. 

ַסְך ַהֹּכל ָהיּו ְלאֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל 785,360 ַחָּיִלים!. 1,342 ְמטֹוֵסי ְקָרב, 5,382 ַטְנִקים, 
ְו - 2,685 ּתֹוָתִחים. 

ְקָרב, 2,100  476 ְמטֹוֵסי  ַחָּיִלים,  ָהיּו ַרק 373,000  ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה ָהֵעת  ְוִלְמִדיַנת 
ַטְנִקים, ַו - 570 ּתֹוָתִחים. 

ָהֲעָרִבית ִּתְכְננּו ַלֲעׂשֹות ׁשֹוָאה! ְוַהִּמְמָׁשל ַהִּיְׂשְרֵאִלי ָצַחק, ֵהם ָהיּו ִׁשּכֹוִרים ֵמַהִּנָּצחֹון 
ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ְוַהַּגֲאָוה ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָנְתָנה ָלֶהם ְלַפֵחד. 
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ְוָאנּו יֹוְדִעים ֶׁש"ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו" )משלי כט, כג(, ֵאיֶזה ַצַער, ֵאיזֹו ְנִפיָלה, 2,656 
ֲהרּוִגים, 7,251 ְּפצּוִעים, 294 ְׁשבּוִיים. ָּכל ֶזה ִּבְגַלל ַהַּגֲאָוה ַהְּסרּוָחה ֶׁשהקב"ה ָּכל ָּכְך 
ְמַתֵעב )עיין משלי טז, ה(. ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ָהיּו יֹוֵתר ְמִדינֹות ֶׁשִּנְלֲחמּו! סּוְרָיה, 
ִמְצַרִים, ַיְרֵּדן, ִעיָראק, ְלָבנֹון, ֲעַרב ַהָּסעּוִדית, ָמרֹוקֹו, ַאְלִּג'יְרָיה, לּוב, טּוִניְסָיה, סּוָדן, 
ָּכל ָהֲעָרִבים ָעׂשּו קֹוָאִליְצָיה ַאַחת, ְוַיֲחֵסי ַהֹּכחֹות ָהיּו ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ֵאֶצל אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשֲאִני  ָּתִבינּו  ְוַרק  ַמְזִהיָרה.  ַהְצָלָחה  ְוֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשַּנְצִליַח  ֶהְחִליט  הקב"ה  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 
ַהִּנְלָחם ָלֶכם, ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ֵהִבינּו, ִחָּכה הקב"ה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַעד ִמְלֶחֶמת יֹום ִּכּפּור ִאם 
ִיְתַּפְּכחּו. הקב"ה ַמֲאִריְך ַאּפֹו ְוגֹוֶבה ֶאת ֶׁשּלֹו )תלמוד ירושלמי ביצה פרק ג הלכה ח, ובמדרש 

רבה  פרשת תולדות פרשה סז סימן ד(. 



ֶעְזָרה ֵמהקב"ה ְּברּוָחִנּיּות

ֹלא ַרק ַּבַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים ָהָאָדם ָצִריְך ִלְזֹּכר ֶׁשָּכל ַהַהְצָלחֹות ְוָכל ַהֹּכַח ֶזה ֵמהקב"ה, 
ֶאָּלא ַּגם ָּבִעְנָיִנים ָהרּוָחִנִּיים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ָּכאן ַהְמָפְרִׁשים )עיין באלשי"ך ובאור החיים 
כאן( ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק "ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך" – ֶׁשִהיא ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ָהָרע, 

ְלֹכחֹות  ֶׁשֵּיׁש  רֹוֶאה  ַאָּתה   - ָוֶרֶכב"  סּוס  "ְוָרִאיָת  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ָהאֹוֵיב  ֶׁשהּוא 
ַהַּתֲאוֹות )עיין  ְלֶׁשֶטף  ֻטְמָאה. ַהּסּוִסים רֹוְמִזים  ַמְרָּכבֹות ֶׁשל  ַאִּדיִרים,  ַהֻּטְמָאה ֹּכחֹות 
רֹוֶצה  ַּבּגּוף  ֵאָבר  ָּכל  ּוְגדֹולֹות,  ֲעצּומֹות  ַהַּתֲאוֹות   - ִמְּמָך"  ַרב  "ַעם  כ(.  כג,  יחזקאל 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּתֲאָוה ֶׁשּלֹו: ַהֶּפה, ָהֵעיַנִים, ָהָאְזַנִים, ָהַרְגַלִים, ַהָּיַדִים. ְוָהָאָדם ׁשֹוֵאל ֵאיְך 
ֶאְפָׁשר ַלֲעֹמד ָּבֶזה?, ְוַהּתֹוָרה עֹוָנה: "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך" – הקב"ה 
ַיֲעֹזר ְלָך, ַרק ִּתְרֶצה ְלִהַּטֵהר, ַהָּבא ְלִהַּטֵהר ְמַסְּיִעים ְּבָידֹו )שבת דף קד ע"א ויומא דף לח 
ע"ב(. ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם ִנְמָצא ְּבֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה ְּבֻטְמָאה ְוַתֲאָוה, ִאם הּוא ִיְרֶצה ָלֵצאת 

ְוַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה הקב"ה ְיַסַּיע לֹו, "ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה'  ֱאֹלֶקיָך ִעָּמְך  ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ 
)עיין בספר  ֻטְמָאה  ַׁשֲעֵרי  ְּבמ"ט  ָהיּו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֲהֵרי  )דברים כ, א(,  ִמְצָרִים" 
פני דוד להחיד"א  פרשת שמות אות יא( ְוהקב"ה ָּגַאל אֹוָתם ְוהֹוִציא אֹוָתם ִמָּׁשם. ָּכָכה ֶזה 

ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשהקב"ה יֹוִציא אֹותֹו ֵמַהֻּטְמָאה, ַרק ֶׁשַּיְרֶאה ָרצֹון ְוַיְתִחיל, ּוְכמֹו 
ֶׁשאֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )שיר השירים רבה פרשה ה סימן ב(, ָאַמר הקב"ה ְלִיְׂשָרֵאל: "ִאם ִּתְפְּתחּו 

ִלי ֶּפַתח ְּכִפְתחֹו ֶׁשל ַמַחט ֶאְפַּתח ָלֶכם ְּכִפְתחֹו ֶׁשל אּוָלם. 



ִאְלָמֵלא הקב"ה עֹוְזרֹו

ְוֶזה ַמה ֶּׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )קידושין ל ע"ב(, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֵלִוי: ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו – ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּכל יֹום ְמַחֵּפׂש ָלבֹוא ּוְלַהְכִניַע 
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ֶאת ָהָאָדם, ְוָלֵכן הּוא ְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשיל אֹותֹו ַּבֲעֵברֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְגְזרּו ָעָליו ָמֶות ַּבָּׁשַמִים. 
ֶׁשֶּנֱאַמר, "צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו" )תהילים לז, לב(, ְוִאְלָמֵלא הקב"ה עֹוְזרֹו 
ֵאין ָיכֹול לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' ֹלא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו" )תהילים לז, לג(. ַּגם ַּבֹּכחֹות ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשְּלָך 
ַאָּתה ָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשְּלֹלא ֶעְזַרת קב"ה ַאָּתה נֹוֵפל ְּבַיד ַהֵּיֶצר ָהָרע. ְוִאם ָהָאָדם ַמְתִחיל 
ְלַדְמֵין ְוַלְחֹׁשב: 'ֲאִני ַצִּדיק', 'ֵיׁש ִלי ֹּכחֹות ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר', אֹוֵמר ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש: 
ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ִּיְקֶרה? ֶׁשהקב"ה ִיְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו. ִּכי ַּדְרּכֹו ִיְתָּבַרְך ָלִאיׁש ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו 
ִּכי ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש – ֵּבין ִקְנָין רּוָחִני ּוֵבין ִקְנָין ַּגְׁשִמי -  ֹּכחֹו ְוֹעֶצם ָידֹו ָעָׂשה לֹו, 
ֲאדֹון ַהֹּכל ְיִסיֶרּנּו ִמֶּמּנּו. ָּכל ַהַהְצָלָחה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּתְסַּתֵּלק. ַאְך ַהחֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו 

ִיְתָּבַרְך ה' ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו - הקב"ה ִיֵּתן ְלָך ְלַהְצִליַח ְּבָכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה. 



ְּבִדיָקה ַעְצִמית

ְלִסּיּות ְנָבֵאר ַמהּו ַהִּסיָמן ְּכֵדי ִלְבֹּדק ֶאת ַעְצֵמנּו, ִאם ֲאַנְחנּו ּתֹוִלים ֶאת ַהַהְצָלחֹות 
ַּבּבֹוֵרא אֹו ַּגם ְּבַעְצֵמנּו?

ַהְּבִדיָקה ָלֶזה ִהיא ִּבְׁשַעת ִנָּסיֹון, ּוְנָבֵאר: ַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ִמְצָוה 
ְּגדֹוָלה ְורֹוֶצה ְלַהְצִליַח, ֲאָבל ִּפְתאֹום ַהֹּכל ֶנֱהָפְך, ׁשּום ָּדָבר ֹלא ִמְסַּתֵּדר לֹו. ִאם ָהָאָדם 
ִמְצָטֵער: "ַּכָּמה ִהְׁשַקְעִּתי, ַּכָּמה ָטַרְחִּתי" ְוהּוא ִמְתַעְצֵּבן ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ֹלא ִהְצִליַח, ֶזה 
ִסיָמן ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו. ֲאָבל ִאם הּוא ֹלא ִמְתַאְכֵזב ֶאָּלא ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה 

ֶׁשֶּזה ְרצֹון ַהֵּׁשם, ִסיָמן ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַהַהְצָלחֹות ֵהן ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. 

ִלְפָעִמית ָאָדם זֹוֶכה ְלַחֵּבר ִחּבּור, מֹוִציא ֵסֶפר,  ּוְכֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ִלְמֹּכר ֶאת ַהֵּסֶפר ֹלא 
הֹוֵלְך לֹו. ַּבּסֹוף הּוא ִמְתָיֵאׁש ּוַמְחִליט ָלֵתת אֹותֹו ְּבִחָּנם, ְוַגם ַעל ֶזה ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים 
ַּפְרצּוִפים, ְוֹלא רֹוִצים ָלַקַחת ֶאת ַהֵּסֶפר: "ֵאין ִלי ָמקֹום ַּבַּבִית, ַהֵּסֶפר ֶׁשְּלָך ָּגדֹול ִמַּדי", 
ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַמֲעָׂשיו ְלֵׁשם ָׁשַמִים הּוא ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה. ֲאָבל ִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָטַרח 
יֹוִציא עֹוד  ְּכָבר ֹלא  ְוהּוא  ְלַגְמֵרי,  ִנְׁשָּבר  ְוהּוא הֹוִציא הּוא  ִהְדִּפיס  ְוהּוא  ָּכַתב  ְוהּוא 

ְסָפִרים.



ַהֻּדְגָמא ֵמָהַרְמַח"ל 

ֵיׁש ָלנּו ֻּדְגָמא ְמַאֶּלֶפת ִמְּקדֹוׁש ֶעְליֹון, ָהַרב ֹמֶׁשה ַחִּיים לּוָצאטֹו ַזַצ"ל. ִּבְזַמּנֹו ָרְדפּו 
אֹותֹו ְמֹאד, ִּכי ָחְׁשדּו ּבֹו ֶׁשהּוא ָחִליָלה ַמְמִׁשיְך ֶאת ַּכת ַׁשְּבַתאי ְצִבי, ְואֹוָתם אֹוְיִבים 
ָׁשְמעּו ֶׁשָהַרְמַח"ל ִהְפִקיד ֵאֶצל ַרּבֹו ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָּבאָסאן ֶאת ָּכל ִּכְתֵבי ַהָּיד ֶׁשּלֹו, ַאְרָּבִעים 
ְסָפִרים ְּבֶהְעֵּתק ָיִחיד, ְוֵהם ָּבאּו ְלַרּבֹו ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ִלְׂשרֹף ֶאת ִּכְתֵבי ַהָּיד. ָהַרב ַּכּמּוָבן 
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ֵסַרב ָלֶזה ְוֵהם ִצֲערּו אֹותֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶאת ֶזה ָהַרְמַח"ל הּוא ּכֹוֵתב ְלַרּבֹו ְּבִאֶּגֶרת )אגרת 
קלה( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִהֵּנה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעָצִתי, ָאְמָנם ִאם ְּבֶׁשל ֵּתַבת ַהְּסָפִרים 

]ִהיא ַהֵּתָבה ַהְמֵלָאה ְּבַאְרָּבִעים ִסְפֵרי ָהַרְמַח"ל ֶׁשָהיּו ְּכתּוִבים ִּבְכָתב ָיד ָיִחיד ָּבעֹוָלם 
ְלֹלא ֶהְעֵּתק[ ָּכל ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה, ְיַצֶּוה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְוִיָּקחּוָה ֶאְצלֹו ְוִיְׂשְרֶפָּנה ְלֵעיָניו. 

ּוַבַעל ַהְּגמּול ְיַׁשֵּלם ֵחָמה ְוָנָקם ְלִמי ֶׁשָּגַרם ָלֶזה ְוִלּבֹו ֹלא ֻהְטַהר ַלָּׁשַמִים. 

ּוְבִאֶּגֶרת ַאֶחֶרת )אגרת קמו( הּוא ֵמִעיד ַעל ַעְצמֹו: ֵאיִני רֹוֵדף ָּכבֹוד, ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ְּגֻדָּלה, 
ָעַלי ָרָעה אֹו טֹוָבה. ּוְבִאֶּגֶרת נֹוֶסֶפת )אגרת קיח( ֶׁשָּכַתב ַעל  ְיַדְּברּו  ַמה ִּלי ֵאפֹוא ִאם 
ָּכְך ֶׁשָּכפּוהּו ַלְחּתֹם ֶׁשֹּלא ְיַפְרֵסם ֶאת ִחּבּוָריו, הּוא ּכֹוֵתב: ְוִכי ֹיאְמרּו ַמּדּוַע ֹלא ַיִּציְלָך 
ַהֵּׁשם? ַאף ֲאִני ֲאִׁשיֵבם, ֲאִני ֶׁשּלֹו ְוָכל ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹו, ְוִאם הּוא רֹוֶצה ָּבֶזה ֲאִני ָמה ִאְכַּפת 

ִלי.  

ֶזה ִנְקָרא ִלְחיֹות ֶאת ַהָּכתּוב "ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות 
ָחִיל" )דברים ח, יח(, הּוא ְוַרק הּוא. ְוִאְלָמֵלא הקב"ה עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו.

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְׁשָּגַחת ה' ְּתִמיִדית ִמּתֹוְך ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ִמְלֶחֶמת ַהַחִּיית

ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" )דברים כא, י(  ְּבָיֶדָך  ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶקיָך  ַלִּמְלָחָמה ַעל  "ִּכי ֵתֵצא 
ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )קידושין דף כא ע"ב(, ֹלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ֵיֶצר ָהָרע. ַהִּמְלָחָמה 

ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע ִהיא ַהִּמְלָחָמה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהָאָדם ְּבָכל ְיֵמי ַחָּייו. 



ֲהָׁשַבת ַהְּנָׁשָמה ַהְּיהּוִדית

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ְלִהְתמֹוֵדד מּול ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת: 
"ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך 
ְוָהָיה ִעְּמָך ַעד ְּדֹרׁש  ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך  ְיַדְעּתֹו  ְוִאם ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְוֹלא 
ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו, ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ֲאֵבַדת 
ָאִחיָך ֲאֶׁשר ֹּתאַבד ִמֶּמּנּו ּוְמָצאָתּה ֹלא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם" )דברים כב, א - ג(. ָּכל ֶזה ִּדיֵני 

ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה, ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ַהּׁשֹור אֹו ֶאת ַהֶּׂשה - ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּלָך ֹלא ְלִהְתַעֵּלם.

אֹוֵמר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ַעָּטר, ָּדָבר ֻמְפָלא: ָּפָרָׁשה זֹו ָּבָאה ִלְרֹמז 
ִּבְפָרטּות ִחּיּוב ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשְּצִריִכים ְּבֵני ֵאל ַחי ַצִּדיֵקי עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְלַעם ה', ְוֵהם ֵאֶּלה 
ַצִּדיִקים ִיָּקְראּו ְלַצד ַמֲעָלָתם ַאִחים - ַהַּצִּדיִקים ֵמֲחַמת ַמֲעָלָתם ִנְקָרִאים ַאִחים. ַהּיֹום 
ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני  ִּבְבִחיַנת  ֶזה  ִלְפָעִמים  'ָאִחי',  ֶׁשּלֹו  ֶלָחֵבר  ֶאָחד אֹוֵמר  ָּכל 
ֵעָׂשו" )בראשית לב, יב(. ְוָכאן הּוא ֹּתַאר ָּכבֹוד ָלָאָדם ַהַּצִּדיק ֶׁשִאְכַּפת לֹו ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ּוַמְמִׁשיְך ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש: ְואֹוָתם ִצָּוה ה', ֶאת ַהַּצִּדיִקים ָהֵאֶּלה, "ֹלא ִתְרֶאה ֶאת 
ׁשֹור" - ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְמְׁשלּו ִּכְבֵהמֹות, ְוֵהם ֹצאן ְקדֹוִׁשים, ֵהם ַהֹּצאן ֶׁשל הקב"ה 
"ָהֵׁשב  ַהָּיָׁשר,  ֶּדֶרְך  ֶאת  ְועֹוְזִבים  ֶׁשהֹוְלִכים   - ִנָּדִחים"  ֵׂשיֹו  ֶאת  "אֹו  ָאִחיָך,  ַהְמֻכֶּנה 
ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך" - ָיִׁשיב אֹוָתם ַלֶּדֶרְך ַהּטֹוב ּוָבֶזה ִיְתָקְרבּו ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים. "ְוִאם 
ֹלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך" – ּוִבְזַמן ַהָּגלּות ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁש"ֹּלא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך" 
- ֶׁשהקב"ה ֹלא ָקרֹוב ֵאֵלינּו ָּכל ָּכְך, ּוָבֶזה ְיסֹוֵבב ַהְרָחַקת ַהְּלָבבֹות ֵמָהֱאמּוָנה ּוְנטּוֵיי 
ֶרֶגל ַּכֲאֶׁשר ֵעיֵנינּו רֹואֹות ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו - ְּכֶׁשהקב"ה ִמְתַרֵחק ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעבּור 
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ֲחָטֵאיֶהם ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְזִבים ֶאת ַהָּדת ְוָהֱאמּוָנה, ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? "ַוֲאַסְפּתֹו 
ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך" - ֶזה ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִויַלְּמֵדהּו ָאְרחֹות ַחִּיים ְלַבל ִיֶּטה ִמֶּמּנּו ֹאַרח ַהֵּׁשם. 

ַעד ָמַתי? "ַעד ְּדֹרׁש ָאִחיָך ֹאתֹו" - ַעד ֶׁשהקב"ה ָיִׁשיב אֹותֹו ֵאָליו. 

ּוַמְמִׁשיְך ָהאֹור ַהַחִּיים ְלָבֵאר "ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 
ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך" - ַהֲחמֹור ֶזה ַהּגּוף,  ִׂשְמָלתֹו ֶזה ַהְּנָׁשָמה, "ְוָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך"  - 
ֶזה ַהֵחֶלק ֶׁשָהָאָדם ְמַאֵּבד ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוֶאת ָּכל ֶזה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה ֶאת ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה 

ִלְׁשֹמר ּוְלַהִּציל ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל. 



ַאל ַּתְחִליט ַלֲאֵחִרית!

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא רֹוִצים ְלָהִרים ֶאת ַחְבֵריֶהם ְלרּום ַהַּמֲעָלה, ְוֵהם ַמְחִליִטים ִּבְׁשִביָלם 
ַמה ֵהם ְמֻסָּגִלים ּוַמה ֹּלא, ְוֵהם ַמְחִליִטים ַלֲעׂשֹות לֹו ֲהָנחֹות: "ַאָּתה ֹלא ַּתְצִליַח ִלְׁשֹמר 
ַׁשָּבת, ִּתְׁשֹמר ַרק ֲחִצי ַׁשָּבת", "ַאְּת ֹלא ַּתְצִליִחי ָלִׂשים ִּכּסּוי ֹראׁש ָּכל ַהְּזַמן, ָּתִׂשיִמי 
ַרק ְּבִׁשִּׁשי ַׁשָּבת". ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ֵיׁש ַרָּבִנים ֶׁשַּמֲחִליִׁשים ֶאת ַאְנֵׁשי ְקִהָּלָתם, ּוִבְמקֹום 
ִּבְדָרגֹות  אֹוָתם  ַמְׁשִאיִרים  ֵהם  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ְּבתֹוָרה  ַהַּמֲעָלה  ְלרּום  אֹוָתם  ְלרֹוֵמם 
רּוָחִנּיֹות ְנמּוכֹות. ְוֶזה ַמָּמׁש ַהֵהֶפְך ֵמַהַּתְפִקיד ֶׁשל ַרב, ֶׁשַּתְפִקידֹו ַלֲעלֹות ּוְלרֹוֵמם ֶאת 

ַאְנֵׁשי ְקִהָּלתֹו ִלְדָרגֹות ְּגבֹוהֹות ֶׁשל רּוָחִנּיּות.



ֻּדְגָמא ִאיִׁשית

ְוָהַרב ַּכּמּוָבן ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֻדְגָמא ִאיִׁשית, ֶׁשֶּזה קֹוֵדם ַלֹּכל. ְוַעל ְיֵדי ַהֻּדְגָמא ָהִאיִׁשית 
יּוַכל ְלהֹוִכיַח אֹוָתם ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת, ּוְלָקֵרב אֹוָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ּוְכמֹו ֶׁשָּמָצאנּו 
ֵאֶצל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶהָעָנו ִמָּכל ָאָדם, ְּכֶׁשהּוא ָּבא ּומֹוִכיַח ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, הּוא אֹוֵמר ָלֶהם: 
"ַּבֲעֹלִתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוֹחת ָהֲאָבִנים לּוֹחת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ה' ִעָּמֶכם ָוֵאֵׁשב ָּבָהר 
ְוַרק  ּוַמִים ֹלא ָׁשִתיִתי" )דברים ט, ט(,  ָאַכְלִּתי  ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא  ְוַאְרָּבִעים  ַאְרָּבִעים יֹום 
ַאַחר ָּכְך מֹוִכיַח אֹוָתם ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁש"ָּסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך" )שם פסוק יב(. ְוַהְּׁשֵאָלה 
ַהְּפׁשּוָטה ִהיא, ָלָּמה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָצִריְך ְלַסֵּפר ָלֶהם ֶאת ֶהֵּׂשָגיו ָהרּוָחִנִּיים, ֶׁשהּוא ֹלא ָאַכל 

ְוֹלא ָׁשָתה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה, ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ַלּתֹוֵכָחה?

ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן )שער הגמול בדיבור המתחיל  והנה ראינו כי זכי הנפש( 
ֶׁשאֹוֵמר: ִּכי ַזֵּכי ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִיְצָטְרכּו ָּכל ָּכְך ְלַגְׁשִמּיּות ַהַּמֲאָכל - ַּכָּמה ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ְיַזֵּכְך 
ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו ָּכָכה הּוא ָּפחֹות ָצִריְך ְלַהְכִניס ֹאֶכל ַּגְׁשִמי ַלּגּוף. ְוֶזה ַמה ֶּׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו 
ָאַמר ָלֶהם, ֲאִני ִהְתַעֵּליִתי ֶׁשָּיַנְקִּתי ֵמַהְּנָׁשָמה, ִזַּכְכִּתי ֶאת ַהּגּוף ֶׁשִּלי ָּכל ָּכְך ֶׁשִּטַהְרִּתי 
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ֶאת ַהְּנָׁשָמה, ְוַאֶּתם ֲהַלְכֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֵעֶגל? ִּתְראּו ֵאיֹפה ֲאִני ְוֵאיֹפה ַאֶּתם.



 ַהְנָהַגת ַרִּבי ַחִּיית חּוִרי ִּבְקִהָּלתֹו

ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ְּבטּוִניס, ָקְראּו לֹו ַרִּבי ַחִּיים חּוִרי ַזַצ"ל. הּוא ָּתִמיד ָהָיה 
ָּבִּתים  ַּבֲעֵלי  ֲעָדתֹו  ְקַהל  ְלָכל  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ַׁשֲחִרית.  ְּתִפַּלת  ַאֲחֵרי  ָקָצר  ִׁשעּור  אֹוֵמר 
ּוַבחּוִרים ְצִעיִרים: "ֲאִני ָיַׁשְבִּתי ְוָלַמְדִּתי ָּכל ַהַּלְיָלה, ָּגַמְרִּתי ֶאת ַהַּמֶּסֶכת ַהֹּזאת, ָּכַתְבִּתי 
ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַעל ֻסְגָיא זֹו, ְוַאֶּתם ָמה ֲעִׂשיֶתם ַּבַּלְיָלה?", ָּכָכה ָהָיה ְמַדְרֵּבן אֹוָתם ָלֶלֶכת 

ְּבַדְרּכֹו ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש. 



ּוְמָקְרָבי ַלּתֹוָרה

ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ּוְלָקֵרב  ָלֹבא  ָחׁשּוב  ַּכָּמה  ַרִּבים'  'ִזּכּוי  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהּנֹוֵׂשא  ְּבָכל  ּוֶבֱאֶמת 
ּוְמָקְרָבן  ַהֹּכֵהן:  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ָהְיָתה  ֶׁשּזֹו  ָלֲאָנִׁשים,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוֹלא  ַלּתֹוָרה, 
ַלּתֹוָרה )אבות פרק א משנה יב(. ַּכּיֹום ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּדַעת ּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵהם 
עֹוְסִקים ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים ֵהם ְיכֹוִלים ִלְטעֹות ּוְלַקְלֵקל יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְלַתֵּקן. 
ִּכי ַּגם ַּבִּמְצָוה ַהֲחׁשּוָבה ַהּזֹו ֶׁשל ֵקרּוב ְרחֹוִקים ַהֹּכל ָצִריְך ִלְהיֹות ָּכפּוף ְלַדַעת ּתֹוָרה 

ְוִלְגדֹוֵלי ַהּדֹור. 

עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  הּוא  ּתֹוָרה  ְלַדַעת  ָּכפּוף  ֹלא  ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם  ִנְרֶאה  ֵלב  ָנִׂשים  ִאת 
ְלֻכָּלם  ַנִּניַח  'ּבֹואּו  ְוַיִּגיד  ָאָדם  ָיבֹוא  ְלֻדְגָמא:  ֲעֵברֹות.  ְּבֶעֶצם הּוא עֹוֶׂשה  ֲאָבל  ִמְצֹות 
ְּתִפִּלין'. ִמי ֶזה ֻּכָּלם? ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדֹוִלים, "ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים" 
)תהילים קמח, יב(, ֶׁשֻּכָּלם ַיִּניחּו, ְוֶׁשִּיְתַעְּטפּו ְּבִציִצית, ַיֲעׂשּו ִמְצֹות, ָמה ָרע? ְוהּוא ֹלא 

)שם כב, ה(,  ִאָּׁשה"  ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו "ֹלא  ַהָּכתּוב  ֶׁשאֹוֵמר  ְיַדֵּבר,  ְבַדַעת 
ּוְמָבֵאר ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל, ֶׁשִאָּׁשה ֹלא ִּתְלַּבׁש ִציִצית ּוְתִפִּלין. ֲהֵרי ֶׁשֵאין ָּבֶזה 
ְרצֹון ַהֵּׁשם ִּבְכָלל. ַוֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ִמְתַּכֵּון ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ִאם הּוא עֹוֶׂשה ָּכָכה הּוא 

ַמְכִׁשיל אֹוָתם. 

ְוֶרֶמז ָלֶזה ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה ַהִּנְדֶרֶׁשת ַעל ֵקרּוב ְרחֹוִקים ְּכמֹו ֶׁשֵּבֵאר 
 – ִאָּׁשה"  ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  "ֹלא  ַהִּצּוּוי  ֶאת  ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים  ָהאֹור 
ִזּכּוי  ִּבְכַלל  ְלַלֶּמְדָך ֶׁשֶּזה ֹלא  ְּבַטִּלית,  ִּתְתַעֵּטף  ְּתִפִּלין אֹו  ָהִאָּׁשה  ַּתִּניַח  ּוֵבאּורֹו ֶׁשֹּלא 

ָהַרִּבים. 
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"ְוַרִּבית ֵהִׁשיב ֵמָעֹוי"

ְוזֹו ֻּדְגָמא טֹוָבה ֶׁשְּבָכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ָצִריְך ִלְבֹּדק ָמה ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ַעל 
ָּכל ָּדָבר, ֶׁשִּלְפָעִמים ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִמְצָוה, זֹו ְּבֶעֶצם ֲעֵבָרה. ְוָאסּור 
ַמְחְׁשבֹוַתי  ֹלא  "ִּכי  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ְּכָבר  ִּכי  ְּבַמְחַׁשְבּתֹו,  לֹו  ֶּׁשִּנְרֶאה  ַמה  ַעל  ִלְסֹמְך  לֹו 
ַהַּמְחָׁשבֹות  ָּכל  הקב"ה:  אֹוֵמר  ח(,  נה,  )ישעיה  ְּדָרָכי"  ַדְרֵכיֶכם  ְוֹלא  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם 
ְוַהַהְנָהגֹות ֶׁשִּלי ֵהן ֹלא ּדֹומֹות ְלֶׁשְּלָך. ְוָלֵכן ַאָּתה ָצִריְך ָלֶלֶכת ְלִפי ַמֲחֶׁשֶבת ַהֵּׁשם ִּבְלַבד. 

ְיַבְקׁשּו  ְצָבאֹות  ה'  ְלַמְלַאְך  ּדֹוֶמה  ַרְּבָך  ִאם  יז ע"א(:  )מועד קטן דף  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ְוָלֵני 
ְוַעְוָלה ֹלא  ְּבִפיהּו  ָהְיָתה  ֱאֶמת  ַהְּפסּוִקים "ּתֹוַרת  ֶאת  ֶזה  ַעל  ְוִהְסִמיכּו  ִמִּפיהּו,  ּתֹוָרה 
ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון: ִּכי ִׂשְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו 
ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַאְך ה' ְצָבאֹות הּוא" )מלאכי ב, ו - ז(, ַּבְּפסּוִקים ָהֵאּלּו 
ַלּתֹוָרה,  ֶנֱאָמן  ִלְהיֹות  ה',  ְלַמֲחֶׁשֶבת  ָּכפּוף  ִלְהיֹות  ֶׁשָאַמְרנּו,  ָהַרְעיֹונֹות  ָּכל  ְּכתּוִבים 

ְוֻדְגָמא ִאיִׁשית - ֵהם ַהֶּדֶרְך ִלְזּכֹות ְל"ַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון". 



ִּבּטּול ָהָרצֹוי ָהִאיִׁשי

ְּכֶׁשָאָדת ָּכפּוף ִלְרצֹון ה', הּוא ֹלא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹות ּוְמַנֶּסה ְלִהְתַחֵּכם. ֶזה ַהֶּׁשַבח ַהָּגדֹול 
ֶׁשְּמַׁשְּבִחים ֲחַז"ל ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ֲערּוִמים ְּבַדַעת – ְמֵלִאים ָחְכָמה ָוַדַעת, ְוַלְמרֹות 
ֹזאת ְמִׂשיִמים ַעְצָמם ִּכְבֵהמֹות ַּבֲעבּור ְרצֹון ה' )עיין חולין דף ה ע"ב(, ּוָמה ַהֵּבאּור ָּבֶזה? 
ְּבֵהָמה ְּכֶׁשּלֹוְקִחים אֹוָתּה ְלָמקֹום ֶאָחד ְוׁשּוב ְלָמקֹום ַאֵחר, ְוׁשּוב ַמֲחִזיִרים אֹוָתּה, ִהיא 
ֹלא ׁשֹוֶאֶלת ְׁשֵאלֹות, ִהיא ַמְמִׁשיָכה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ְּבָעֶליָה. זֹו ַהַהְנָהָגה ֶׁשָהְיָתה ֵאֶצל 
ָהָאבֹות, ֹלא ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות ְוַחִּיים ַאְך ְוַרק ַעל ִּפי ְרצֹון ה', "ּוְלָכל ֲאֶׁשר ַיְחֹּפץ ַיֶּטּנּו" 

)עיין משלי כא, א(. 



ִאּלּו ְיַדְעִּתיו ֱהִייִתיו

ְמַסְּפִרית ֶׁשִהִּגיַע ַּפַעם ְיהּוִדי ְמֻבְלָּבל ְלַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק ַזַצ"ל, ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ַעל ַהְנָהַגת ַהֵּׁשם. ָעָנה לֹו ָהַרִּבי: "ְּבׁשּום ָּפִנים ֹלא ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲעֹבד 
ֱאֹלִקים ָּכֶזה, ֶׁשְּדָרָכיו ִיְהיּו מּוָבִנים ַעל ִּפי ֵׂשֶכל ֶׁשל ָּכל ִטָּפה ְסרּוָחה" )יחל ישראל לאו על 
מסכת אבות כרך ג עמוד רלח(. ִאּלּו ְיַדְעִּתיו ֱהִייִתיו )דרשות הר"ן הדרוש הרביעי דיבור המתחיל 

ואחר שהודה(. ְוָלֵכן ִאם ָהָאָדם ֹלא ָעֵמל ַּבּתֹוָרה, הּוא ְלעֹוָלם ֹלא ַיִּגיַע ִלְרצֹון ַהֵּׁשם.

ְוֶזה ִנְרָמז ַּגם ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ְּבִמְצַות ִׁשּלּוַח ַהֵּקן: "ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך" 
ַיִּגיעּו ַרֲחֶמיָך -  )שם כב, ו(, אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא )ברכות דף לג ע"ב(, ָהאֹוֵמר: ַעל ַקן ִצּפֹור 
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ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ָאָדם ֶׁשאֹוֵמר: ְּכמֹו ֶׁשִרַחְמָּת ַעל ַקן ִצּפֹור ֹלא ָלַקַחת ֵאם ַעל ַהָּבִנים, ָּכְך 
ַּגם ְּתַרֵחם ָעֵלינּו, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ְוָלָּמה? ְלִפי ֶׁשעֹוֶׂשה ִּדיֵני הקב"ה ַרֲחִמים ְוֵאיָנם ֶאָּלא 
ְּגֵזרֹות )רמב"ם הלכות תפילה פרק ט הלכה ז(, ּוְכֶׁשהּוא אֹוֵמר 'ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִּגיעּו ַרֲחֶמיָך' - 
הּוא ַמְכִניס ֶאת ַהֲהָבָנה ֶׁשּלֹו ְּבִמְצֹות ה', ְואֹוֵמר: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה הקב"ה ִצָּוה "ַׁשֵּלַח 
ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך" )דברים כב, ז(? ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ְלַצֵער ֶאת ָהִאָּמא 
ַהּיֹוָנה ֶׁשִּתְרֶאה ֶׁשּלֹוְקִחים ֶאת ַהּגֹוָזִלים ֶׁשָּלּה". ּוִמָּיד ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו! ַאל ַּתְכִניס ֶאת 
ְמִביִאים  ָּתִמיד  ]ְוָאְמָנם  ַהֵּׁשם.  ְּבִצּוּוי  ָהֱאֹלִקית  ַלַּמְחָׁשָבה  ֱאנֹוִׁשי,  ְּבֹמַח  ֶׁשְּלָך  ַהֲהָבָנה 
ְטָעִמים ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן, עיין רמב"ם מורה נבוכים )חלק ג פרק מח(, וברמב"ן )דברים 
כב, ו(, ובשו"ת הרשב"א )חלק ד סימן רנג(, ובדרשות רבי יוסף קצבי )דרוש שביעי עמוד 

תשנב והלאה הוצאת זכר אהרון( מה שפלפל בזה, ובהערת הרב המוציא לאור )שם הערה 

רפב(, ואכמ"ל[. 



ַרֲחִמית ְלֹלא ּתֹוָרה - ֻחְרָּבי

ַרֲחֵמי  ִּבְגַלל  ַהֵּקן'  'ִׁשּלּוַח  ֶׁשל  ַהִּצּוּוי  ֶׁשֵאין  ָלֶזה  ֶׁשַההֹוָכָחה  )שם(  ָהַרְמָּב"ם  ּומֹוִסיף 
ַהֵּׁשם, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ִהִּתיָרה ִלְׁשֹחט ַחּיֹות, עֹופֹות ּוְבֵהמֹות. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַהּיֹום ֶׁשעֹוִׂשים 
ֶׁשהֹוְלִכים  ַהְּקַטִּנים  ָהֲעָגִלים  ּוִמְסֵּכִנים  ָּבָׂשר,  ֶלֱאֹכל  ֶׁשָאסּור  ַהּתֹוָרה  ְּבֵׁשם  ַהְרָצאֹות 
ִלְׁשִחיָטה. ֶזה ֹלא ָנכֹון, ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשֻּמָּתר. ּוַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה ַמִּתיָרה ְוַאָּתה נֹוֵהג ְלִפי 

ְּכָלֵלי ַהֲהָלָכה זֹו ִמְצָוה, ּוַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה אֹוֶסֶרת, ִאם ָטִעיָת ָּבֶזה, ָחָטאָת. 

ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשָּצִריְך ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר, ְּכֶׁשהֹוְלִכים ְלִפי ַהּתֹוָרה יֹוְדִעים ָמַתי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם 
ִרְגׁשֹות ָהַרֲחִמים ּוָמַתי ָאסּור. 

ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך ִרֵחם ַעל ֲאַגג )שמואל א, טו, ט( ְוִהְׁשִאיר אֹותֹו ַלְיָלה ֶאָחד ַּבַחִּיים ִלְפֵני 
ֶׁשְּׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָהַרג אֹותֹו )שם פסוק לג(. ּוַמה ָּקָרה ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה? הּוא ִעֵּבר ִׁשְפָחה 
ַאַחת ֶׁשִּמֶּמָּנה ָיָצא ָהָמן ָהֲאָגִגי ֶׁשָּבא ַלֲהֹרג ּוְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים )פירוש הרמב"ם 
למגלת אסתר פרק ג פסוק א. ועיין מגילה דף יג ע"א ובתנא דבי אליהו רבה פרשה יח דיבור המתחיל 

פעם אחת(. זֹו ַהּתֹוָצָאה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשל ִמי ֶׁשְּמַרֵחם ֶנֶגד ִצּוּוי ה' )עיין אורחות צדיקים שער 

האכזריות(.

ָאְמרּו ַּפַעם ַעל ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק ַזַצ"ל, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ָלַדַעת ִאם הּוא ָאָדם ַּכֲעָסן 
אֹו ָאָדם ָרגּוַע. ִּכי ָּתִמיד הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹותֹו ְּבאֹותֹו ֶרַגע, 
ִאי  ְוָלֵכן  ְׂשֵמִחים.   – ִלְׂשֹמַח  ּוְכֶׁשְּמַצָּוה  ּוְלַהֲעִניׁש – עֹוִׂשים,  ִלְכֹעס  ְמַצָּוה  ּוְכֶׁשַהּתֹוָרה 



ַהְנָהגֹות ְּבֵקרּוב ְרחֹוִקית
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ֶאְפָׁשר ָהָיה ָלַדַעת ַמֵהן ֶּבֱאֶמת ַהִּמּדֹות ֶׁשּלֹו. 



ַרֲחִמית ֻמְגָזִמית ַעל ַּבֲעֵלי ַחִּיית

ְּבֶדֶרְך זֹו ְנָבֵאר ַּגם ֶאת ַהְּסִמיכּות ְלָפָרַׁשת ִׁשּלּוַח ַהֵּקן )דברים כב, ז( ַלִּצּוּוי "ִּכי ִתְבֶנה 
ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך" )שם פסוק ח(, ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ֶׁשאֹוֵמר 'ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִּגיעּו 
ַרֲחֶמיָך' ַמה הּוא אֹוֵמר? ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ִצִּויָת ִּכי ִרַחְמָּת ַעל ַהִּצּפֹור, ַלָּמֳחָרת 
הּוא ַמְחִליט ְּבַדְעּתֹו ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ה' ּוְלַרֵחם ַעל ַהִּצֳּפִרים, ּוְכֶׁשָּבא ִמיֶׁשהּו ִלְׁשֹחט ִצּפֹור 
הּוא ִנְלָחם ּבֹו, ְוזֹו ָטעּות. ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ַהּיֹום ֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַרֲחִמים 
ַעל ַחּיֹות יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשְּמַרֲחִמים ַעל ְּבֵני ָאָדם. ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ַזַצ"ל ִלְפֵני ַהּׁשֹוָאה 
ָרָאה ְּבֶגְרַמְנָיה ִאָּׁשה ַאַחת ְמֻכֶּבֶדת ְמַנֶּׁשֶקת ֶאת ַהֶּכֶלב ֶׁשָּלּה. הּוא ִהְזַּדְעַזע ְוָאַמר: "ֹזְבֵחי 
ָאָדם ֲעָגִלים ִיָּׁשקּון" )הושע יג, ב(, ַּבָּמקֹום ַהֶּזה עֹוד ִיְׁשֲחטּו ֲאָנִׁשים" )כתלי בית המדרש 
כרך ד עמוד גליון 242(. ְּכֶׁשְּמַמְלִאים ֶאת ַהֵּלב ְּבַאֲהָבה ְלַבֲעֵלי ַחִּיים ֶזה ִמָּיד ָּבא ַעל ֶחְׁשּבֹון 

ַאֲהַבת ַהּזּוָלת. ְוָלֵכן ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהִּצּוּוי ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַדֶּבֶרת ַעל ִׁשּלּוַח ַהֵּקן, ַמְסִּביִרים ָלנּו 
ָּכָכה  ַלְחֹׁשב  ֶׁשִּיְטֶעה  ּוִמי  ַהִּצֳּפִרים.   ַעל  ָהַרֲחִמים ֶׁשל ה'  ִמַּדת  ִּבְגַלל  ֶׁשֶּזה ֹלא  ֲחַז"ל 
ְוַיְתִחיל ֶלֱאֹהב ֶאת ַהַחּיֹות, ַּבּסֹוף ֶזה ִיְגרֹם לֹו ֶׁשַאֲהָבתֹו ַלַחּיֹות ִּתְפַּגע ִּבְבֵני ָאָדם, ְוָלֵכן 
ָאָדם  ַחֵּיי   – ְלַגֶּגָך"  ַמֲעֶקה  ְוָעִׂשיָת  ָחָדׁש  ַּבִית  ִתְבֶנה  "ִּכי  ְואֹוֶמֶרת  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה  ִמָּיד 

ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֵמַהֹּכל. 



ָהַרב ָוואְזֶנר ְוַהֶּכֶתר ִמְּנָיר

ְנַסֵּית ְּבעֹוד ִעְנָין ֶאָחד ֶׁשָּצִריְך ָהַרב ֶׁשְּמָקֵרב ּוְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ְלִהְתַחֵּזק ּבֹו, ְוהּוא 
ָהִעידּוד. ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשִּמְתַאֵּמץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵּׁשם ּוְלִהְתַּגֵּבר 
ְּכָכל  אֹותֹו  ּוְלעֹוֵדד  ָּבֶזה,  ָׂשֵמַח  הּוא  ַּכָּמה  לֹו  ְלַהְראֹות  ָצִריְך  הּוא  ָהָרע,  ַהֵּיֶצר  ְּכֶנֶגד 

ְיָכְלּתֹו.  

ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל,  ָוואְזֶנר  ַהֵּלִוי  ְׁשמּוֵאל  ָהַרב  ַעל  ַמְדִהים  ִסּפּור  ַהּיֹום  ָׁשַמְעִּתי 
ּופֹוְסֵקי ַהּדֹור. ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ִסֵּפר ָאָדם ֶׁשָּׁשַמע אֹותֹו ִמַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה. 

ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ָהָיה ָצִריְך ָהַרב ָוואְזֶנר ַלֲעֹבר ִּדיָרה, ְוהּוא ִהְתַנֵּדב ַלֲעזֹר ָלַרב ְלַפּנֹות 
ֶאת ַהִּדיָרה ּוְלַהֲעִביר ֶאת ָּכל ַהְּכָתִבים ְוַהְּסָפִרים ֶׁשל ָהַרב. 

ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִּפּנּוי, הּוא ָרָאה ֵּבין ַהַּדִּפים ֶׁשל ָהַרב ֶּכֶתר ִמְּנָיר ֶׁשָּכתּוב ָעָליו 'ַאב ֵּבית 
ִּדין לֹוְדג''. הּוא ָחַׁשב ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ְלַאַחד ַהְיָלִדים. ְּכֶׁשהּוא ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ַמה ֶּזה? ָהַרב 



ָּפָרַׁשת ִּכי ֵתֵצא 
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ָוואְזֶנר ִסֵּפר ֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְּכֶיֶלד ָצִעיר ְּבִגיל 12 ִליִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר 
ַׁשִּפיָרא – ְמַיֵּסד ָהַרֲעיֹון ֶׁשל ַהַּדף ַהּיֹוִמי. הּוא ִהִּגיַע ְלִהָּבֵחן ַּבְיִׁשיָבה ּוְלִהְתַקֵּבל, ֲאָבל 
הּוא ִנְכַׁשל ַּבִּמְבָחן ְוֹלא ִהְתַקֵּבל ַלְיִׁשיָבה. ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִהְסִּביר לֹו ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשהּוא 

ֲעַדִין  ָקָטן ִיְהֶיה לֹו ָקֶׁשה ְמֹאד ַלֲעֹמד ְּבִסְדֵרי ַהִּלּמּוד ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה. 

ְּכֶׁשהּוא ָיָצא ֵמַהֶחֶדר ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא, הּוא ָרָאה ֶׁשִּנְׁשֲארּו לֹו ְׁשָעַתִים ְּפנּויֹות 
ַעד ֶׁשָּתבֹוא ָהַרֶּכֶבת, ְוהּוא ִנְכַנס ִלְלֹמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ִנְכָנס ַרִּבי 
ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ְלֵהיַכל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְורֹוֶאה אֹותֹו יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד. הּוא ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָׁשַאל 
אֹותֹו ְלַמֲעָׂשיו, ּוְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן ָעָנה: ִמֵּכיָון ֶׁשָהַרֶּכֶבת ְלֵביתֹו ַּתִּגיַע ַרק עֹוד ְׁשָעַתִים, 

ֲחָבל לֹו ַעל ַהְּזַמן ְוָלֵכן הּוא ִהְתַיֵּׁשב ִלְלֹמד ָּכאן. 

ִלְלֹמד  ִהְתִחיל  הּוא  ַלְיִׁשיָבה.  אֹותֹו  ִקֵּבל  ּוִמָּיד  ִמֶּמּנּו,  ִהְתַּפֵעל  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַּבְיִׁשיָבה ְוָרָאה ַעד ַּכָּמה ָהַרב ַׁשִּפיָרא ָצַדק, ָהָרָמה ַּבְיִׁשיָבה ָהְיָתה ְּגבֹוָהה ְמֹאד ִּבְׁשִבילֹו, 
ָהָיה ַלַחץ ִלּמּוִדי ָקֶׁשה, ְוהּוא ֹלא ָעַמד ָּבֶזה. ָּכל ַלְיָלה הּוא ָהָיה ּבֹוֶכה ַּבִּמָּטה, ַעד ֶׁשָחַׁשב 

ְּכָבר ַלֲעֹזב ֶאת ַהְיִׁשיָבה. 

"ַלְיָלה ֶאָחד – ְמַסֵּפר ָהַרב ָוואְזֶנר – "ָעָלה ִלי ַרֲעיֹון: ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי, ִאם ֲאִני ֶאֱעֹזב 
ֶאת ַהְיִׁשיָבה ֹלא ֵיֵצא ִמֶּמִּני ְּכלּום. ְוִאם ֲאִני ֶאָּׁשֵאר ַּבְיִׁשיָבה ֵיֵצא ִמֶּמִּני ַרב ָּגדֹול ָחׁשּוב 
אֹו ַאב ֵּבית ִּדין, ּוְכֵדי ְלעֹוֵדד ֶאת ַעְצִמי ֵהַכְנִּתי ִלי ֶּכֶתר ִמְּנָיר ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֶּכֶתר 'ַאב 
ֵּבית ִּדין לֹוְדג'', ְוָכל ַלְיָלה ָהִייִתי חֹוֵבׁש ֶאת ַהֶּכֶתר ַהֶּזה ּוְמַדְמֵין ֶׁשֲאִני ַאב ֵּבית ִּדין 
ֲאִני  ַהֶּזה  ִמְּנָיר  ַהֶּכֶתר  ֶאת  ְוָלֵכן  ַהְּקָׁשִיים,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ִלי  ָעַזר  ְוֶזה  ֲהָלכֹות,  ּופֹוֵסק 

ׁשֹוֵמר ַעד ַהּיֹום".

ַּכָּמה ָּגדֹול ֹּכַח ָהִעידּוד, ַוֲאִפּלּו ִאם ֶזה ִעידּוד ַעְצִמי ֶזה ָיכֹול ָלֵתת ֹּכַח ָלָאָדם ַלֲעֹמד 
ְּבֶאְתָּגִרים ּוְבִנְסיֹונֹות ַלֲעלֹות ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל.  

הקב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְּבֶעְזַרת ה' ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ִּכי ָתֹבא
ּתֹוָנחֹות ּוְקָללֹות

ּתֹוָנחֹות ּוְקָללֹות 

ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ַמְפִחיָדה, ֵיׁש ָּבּה ַהְרֵּבה ּתֹוָכחֹות ּוְקָללֹות ִאם ָחִליָלה ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא 
ִיְׁשְמרּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות )דברים כח, טו והלאה(. ְוַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ְמַלֶּמֶדת ֶׁשֵאין 
ֵאֶצל הקב"ה ָחְכמֹות, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו הּוא ִמְתַּכֵּון ֵאָליו. ְוַהּיֹום ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ְנַדֵּבר 
ְוָאַמר ָּכל  ַעל ַהָּפסּוק "ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם 

ָהָעם ָאֵמן" )דברים כז, כו(. 

ַרִׁש"י ּכֹוֵתב ֶׁשֵּמַהָּפסּוק ַהֶּזה לֹוְמִדים ֶאת ְּכָללּות ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּקְּבלּוָה ֲעֵליֶהם ְּבָאָלה 
ּוִבְׁשבּוָעה, ַמה ֶּזה "ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים" - ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקֵּים, ֶׁשֹּלא ְיַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
ַהֹּזאת. ִאם הּוא ַמְחִליט ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ַּבֵּסֶתר, ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד רֹוֶאה, ַלֲעֹבר ַעל ִּדְבֵרי 

ַהּתֹוָרה, ָחָלה ָעָליו ִקְלַלת ַהּתֹוָרה, ַיַחד ִעם ְּכַלל ַעם ִיְׂשָרֵאל. 



ַהְחָזָקה ַוֲהָקַמת ַהּתֹוָרה

ָאְמָנת ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת קדושים פרשה כה סימן א(, מֹוִסיִפים ְלָבֵאר ֶׁשִּנְכָלל ַּבָּפסּוק 
ָהְיָתה  ֹלא  ָּבּה,  ָלֲעֵמִלים  ִהיא  ַחִּיים  ֵעץ  ֶנֱאַמר  ִאּלּו  ַהִּמְדָרׁש:  אֹוֵמר  נֹוָסף.  ָּדָבר  ַהֶּזה 
ֵיׁש  ַּכָּמה  ַּבּתֹוָרה?  ָעֵמל  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ַעל  ְלָהִעיד  ָיכֹול  ִמי  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְּתקּוָמה 
ְּכָבר ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה? ָלֵכן ָאַמר ַהָּכתּוב "ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה" )משלי ג, יח(, 
ֶעֶצם ַהַהְחָזָקה ַּבּתֹוָרה ֶׁשּׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַאָּתה זֹוֶכה ִלְהיֹות ְמֻחָּבר ְלֵעץ ַהַחִּיים. 
ּוַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש: ִאּלּו ֶנֱאַמר ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ִיְלַמד, ֹלא ָהְיָתה ְּתקּוָמה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָּלא "ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים" – ְלַלֶּמְדָך ֶׁשַּגם ִאם ַאָּתה ֹלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ַאָּתה 

ָיכֹול ְלָהִקים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִלְתֹמְך ּוְלַסֵּיַע ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה.
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ַהִּתּקּוי ַהּמֹוִעיל ְּביֹוֵתר ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה

ְועֹוד אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )שם( ָּדָבר ֻמְפָלא ֶׁשָּכל ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ִלְלֹמד 
ְוִלְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה. ָמה ַהֶּדֶרְך ֲהִכי טֹוָבה ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה? ַרב הּוָנא ָאַמר: 
ִאם ִנְכַׁשל ָאָדם ַּבֲעֵבָרה ַחָּיב ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים. ָאָדם ִנְכַׁשל ַּבֲעֵבָרה, ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה? 
ִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְקרֹות ַּדף ֶאָחד ִיְקָרא ְׁשַנִים - ִאם ָאָדם ָהָיה ָרִגיל ָּכל יֹום ִלְלֹמד ַּדף 
ְּגָמָרא ָאז ִיְקָרא ְׁשֵני ַּדִּפים. ְוִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְׁשנֹות ֶּפֶרק ֶאָחד ִיְׁשֶנה ְׁשֵני ְּפָרִקים. ְוִאם 
ָהָאָדם ֹלא ָרִגיל ֹלא ִלְקרֹות ְוֹלא ִלְלֹמד ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה? ֵאיְך ָהָאָדם ִיָּנֵצל ִמְּגַזר ִּדין 
ַהָּמֶות ֶׁשּלֹו ַעל ָהֲעֵבָרה ֶׁשָעָׂשה? ֵיֵלְך ְוֵיָעֶׂשה ַּפְרָנס ַעל ַהִּצּבּור ְוַגַּבאי ֶׁשל ְצָדָקה, ּוָבֶזה 
הּוא ַחי. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמָרה ַהּתֹוָרה "ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת" – ֶׁשַּגם 

ִאם ֹלא ָיכֹול ִלְלֹמד ָיכֹול הּוא ְלָהִקים. זֹו ַהְּתקּוָמה ֲהִכי טֹוָבה ַלחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה. 

ֹלא  ַאָּתה  ִאם  ֲאִפּלּו  ָהַרִּבים,  ְּבִזּכּוי  עֹוֵסק  ַרָּבִנים,  ֵמִביא  ִׁשעּור,  ְמַאְרֵּגן  ַאָּתה  ִאת 
ֵמִבין ְּכלּום ַּבִּׁשעּור אֹו ֶׁשִּנְרַּדְמָּת ָּכל ַהִּׁשעּור - ַאָּתה ִּבְכַלל ְמִקיֵמי ַהּתֹוָרה. ְוזֹו ַהַּכָּפָרה 

ְוַהִּתּקּון ֲהִכי ָּגדֹול ְלֶחְטֵאי ָהָאָדם. 



ִמי ִּבְנַלל ָהָארּור ַהּנֹוָרא?

ְוַהְּדָבִרית ְמַחְּיִבים ֹלא ַרק ִמי ֶׁשָּצִריְך ִּתּקּון ָלֲעֹונֹות ְּכֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלרֹוֵמם ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְלַהֲחִזיק ַּבּתֹוָרה ְוִלְגרֹם ֶׁשְּיַקְּימּו אֹוָתּה, ִאם 
הּוא ֹלא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל ָהָארּור ַהּנֹוָרא ֶׁשַּבּתֹוָרה. ָּכָכה ְמֹבָאר ְּבִדְבֵרי 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ָיִקים  ֹלא  ֲאֶׁשר  "ָארּור  ְּכִתיב  ֶׁשָאְמרּו:  ד(  הלכה  ז  פרק  סוטה  )ירושלמי  ֲחַז"ל 
ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת", ְוִכי ֵיׁש ּתֹוָרה נֹוֶפֶלת? ַרִּבי ָאָחא ְּבֵׁשם ַרִּבי ַּתְנחּום ֵּבַרִּבי ִחָּיה אֹוֵמר, 
ָלַמד ְוִלֵּמד ְוָׁשַמר ְוָעָׂשה ְוָהָיה ְּבָידֹו ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ֶהֱחִזיק - ֲהֵרי ֶזה ִּבְכַלל 
ָארּור. ַרִּבי ִיְרְמָיה ְּבֵׁשם ַרִּבי ַחָּיה ַּבר ָּבא: ֹלא ָלַמד ְוֹלא ִלֵּמד ְוֹלא ָׁשַמר ְוֹלא ָעָׂשה ְוֹלא 

ָהָיה ְּבָידֹו ְלַהֲחִזיק ְוֶהֱחִזיק - ֲהֵרי ֶזה ִּבְכַלל ָּברּוְך.  



ַׂשְחָקי ְּבִמְצֹות

ָהַרב ַיֲעֹקב ְצִבי ֶמְקֶלְנּבּוְרג ַזַצ"ל ַּבַעל 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' - הּוא נֹוַלד ִּבְׁשַנת תקמ"ה 
1785 ְּבֶגְרַמְנָיה, ָלַמד ֵאֶצל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְוַאַחר ָּכְך ָעַסק ְּבִמְסָחר. ִּבְׁשַנת תקצ"א 
1831 הּוא ֻמָּנה ְלַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ִקיְנְצֶּבְרג ֶׁשִּבְפרּוְסָיה, ְוהּוא ִנְלַחם ַיַחד ִעם ַהַּמְלִּבי"ם 
ָּכל ַחָּייו ַּבִּמְלָחָמה ַהְּקדֹוָׁשה ֶנֶגד ָהֶרפֹוְרִמים. ְוהּוא ּכֹוֵתב ָּכאן ֵּבאּור ִנְפָלא נֹוָסף ְלָפֵרׁש 
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ֶׁשִעַּקר  ּוְמָבֵאר:  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם"  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָיִקים  ֲאֶׁשר ֹלא  ֶאת "ָארּור 
ְוַתְכִלית ַהּתֹוָרה ִהיא "ַלֲעׂשֹות אֹוָתם" ֶׁשִּיְתַקְּימּו ִּדיֵני ַהּתֹוָרה. ֲאָבל  ֵיׁש ַּכָּמה ֲאָנִׁשים 
ָּבֶזה  ַּכָּוָנָתם ַלֲעׂשֹות  ֶׁשַּמְרִאים ַעְצָמם ְּבָגלּוי ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות, ָאְמָנם ִעַּקר 
ִּכּסּוי ֶחְטָאם ְלַרּמֹות ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּיְחְׁשבּום ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְלַהְראֹות ְלֻכָּלם 
ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָחִסיד, ְוַכָּוָנָתם ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ְיַמּנּו אֹוָתם ַּפְרָנִסים ַעל ַהִּצּבּור אֹו ְלַהְפִקיד 
ְמַדְקְּדִקים  ֵהם  ַּכָּמה  ְלֻכָּלם  ַמְרִאים  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם   - ֶזה   ְוזּוָלת  ְיתֹוִמים  ִנְכֵסי  ְּבָיָדם 
ְּבִמְצֹות, ּוִמְתַּפְּלִלים ִּבְדֵבקּות ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות, ְוָכל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְתַּפֲעלּו ִמֶּמּנּו ְוִיְּתנּו 

לֹו ָּכבֹוד ְוִׁשְלטֹון אֹו ִלְהיֹות ַאְחָראי ַעל ִעְנְיֵני ְּכָסִפים. 

ּוַמְמִׁשיְך 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה': ְוֵאּלּו ֵהם ֶּבֱאֶמת ַהֲחֵנִפים ֲאֶׁשר ֹלא ֵיָראּו ֶאל ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה 
)סוטה דף מב ע"א( ִּכי ֵהם ְׂשנּוִאים ּוְמאּוִסים ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ִּכי ֹלא 

ְלָפָניו ָחֵנף ָיבֹוא" )איוב יג, טז(. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ָארּור ֲאֶׁשר ֹלא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי 
ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם" - ִּכי ִמי ֶׁשָּיִקים ָּדָבר ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה חֹוָבה ֶׁשְּיַכֵּון ַלֲעׂשֹות 
אֹוָתם ְּבַעְצמֹו, ְוֹלא ֶׁשַּיְרֶאה ַעְצמֹו ְּכִאּלּו עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְוִיְהֶיה ָהַרָּמאּות ָּבּה ְּבֶעֶצם. ָּכאן 
ְמַלֵּמד אֹוָתנּו 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' ֶׁשִּבְכַלל ָהָארּור ֶזה ַּגם ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ִמְצָוה ֹלא ִּבְׁשִביל 
ֶעֶצם ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה, ֶאָּלא ֵיׁש לֹו ִׁשּקּוִלים ֶחְבָרִתִּיים, ּפֹוִליִטִּיים ּוִפיַנְנִסים, ֶׁשָּלֵכן הּוא 

עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוהקב"ה מֹוֵאס ָּבֶזה.

ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵהם ְצבּוִעים, ֹלא ִאְכַּפת ָלֶהם ִמְּׁשִמיַרת ּתֹוָרה  ֲאָנִׁשים  ּוְלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ַהְרֵּבה 
ִצְדקּות  ַהְּזַמן  ָּכל  ַמְרִאים  ֵהם  ְוָלֵכן  ְוָהָדר,  ָּכבֹוד  ֶזה  אֹוָתם  ֶּׁשְּמַעְנֵין  ַמה  ָּכל  ּוִמְצֹות, 
ְמֻיֶחֶדת, ּוֶבֱאֶמת "ֶׁשַבע ּתֹוֵעבֹות ְּבִלּבֹו" )משלי כו, כה(, הּוא ֹלא ַצִּדיק ְוֹלא ָחִסיד, ַרק 

ַּגַאְוָתן ָסרּוַח ַהָּמֵלא ַּבֲעֵברֹות. 



'ַהַּצִּדיק' ָהָרָׁשע

ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֶׁשִהִּגיַע  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ַעל  ַז"ל  ַּכְחלֹון  ַּגְבִריֵאל  ַמר  ָסִבי  ִמֹּמר  ָׁשַמְעִּתי 
ָּבֶהם,  ְוִלְסֹחר  ְּדָבִרים  ִלְקנֹות  ְּכֵדי  ֶׁשֵהִביא  ֶּכֶסף  ַהְרֵּבה  ִאּתֹו  ָהָיה  ֶׁשְּבלּוב.  ִלְטִריּפֹוִלי 
ְוהּוא ִחֵּפׂש ֵאֶצל ִמי יּוַכל ְלַהְפִקיד ְוִלְׁשֹמר ֶאת ַהֶּכֶסף. הּוא ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְראֹות 
ְוַעל  ָאֹרְך  ָזָקן  ִעם  ֶאָחד  ְיהּוִדי  רֹוֶאה  הּוא  ְוָאֵכן  ֶנֱאָמן,  ֶׁשִּנְרֶאה  ִמיֶׁשהּו  ָׁשם  ֵיׁש  ִאם 
ָהֹראׁש ֵיׁש לֹו ַטִּלית ְּגדֹוָלה, ְוהּוא ָעטּור ִּבְתִפִּלין ְּגדֹולֹות ְויֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה. הּוא 
ְוָׁשַאל "ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִעם ְּכבֹודֹו?", אֹותֹו ָהִאיׁש עֹוֶנה  ְוִנַּגׁש ֵאָליו  ִהְתַּפֵעל ִמַּמְרֵאהּו, 
לֹו ְּבִהְמהּוִמים: "ֶאְהְמְמ... נּוּוּו.... ְׁשְׁשְׁשְׁש....". הּוא ְּבַתֲעִנית ִּדּבּור. הּוא ֶהְחִליט ֶׁשַרק 
ֶאְצלֹו הּוא ַמְפִקיד ֶאת ַהֶּכֶסף. הּוא ִחָּכה ֶׁשהּוא ְיַסֵּים ְוִלָּוה אֹותֹו ְלֵביתֹו, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ִאם ֶאְפָׁשר ָלִׂשים ֶאְצלֹו ֶאת ְצרֹור ַהֶּכֶסף. הּוא ָּכל ָּכְך ֶהֱאִמין ּבֹו ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ֹלא ֵהִביא 
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ֵעִדים אֹו ָּכַתב ְׁשָטר ֶׁשהּוא ִהְפִקיד ֶאְצלֹו. ַהַּׁשָּבת ָעְבָרה ָעָליו ַּבְּנִעיִמים, הּוא ָהָיה ָסמּוְך 
ּוָבטּוַח ֶׁשַהֶּכֶסף ָׁשמּור ֵאֶצל 'ַהַּצִּדיק'. 

ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת הּוא ִהְזָּדֵרז ְלַהִּגיַע ֵאָליו ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְצרֹור ַהֶּכֶסף, ְוָהִאיׁש ִמְתַיֵחס ֵאָליו 
ְּכִאּלּו הּוא ֹלא ַמִּכיר אֹותֹו: "ִמי ַאָּתה? ָמה ַאָּתה רֹוֶצה?" הּוא ִנְבַהל: "ֲאִני ִהְפַקְדִּתי 
ֶאְצְלָך ְצרֹור ֶּכֶסף ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַאָּתה ֹלא זֹוֵכר אֹוִתי?", ְוַהּׁשֹוֵמר אֹוֵמר לֹו: "ִמְצָטֵער, 
ָהָיה  ָּכל ְרכּוׁשֹו  ָעָליו,  ֶׁשְּיַרֵחם  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  ַמִּכיר אֹוְתָך". הּוא  ֲאִני ֹלא 
ִּבְצרֹור ַהֶּכֶסף, ְואֹותֹו ָהִאיׁש ִמְתַעֵּקׁש ֶׁשהּוא ֹלא ַמִּכיר אֹותֹו ּוֵמעֹוָלם ֹלא ִקֵּבל ִמֶּמּנּו 

ׁשּום ְצרֹור ֶּכֶסף. 

ְוִהְתִחיל  ו(,  קכו,  )תהילים  ּוָבֹכה"  ֵיֵלְך  "ָהלֹוְך  ַלַּיַער  ְוָהַלְך  ֶנֶפׁש,  ְּבַפֵחי  ַהְּיהּוִדי  ָיָצא 
ְלַדֵּבר ִעם ה': ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשִהְפַקְדִּתי ֶאְצלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶזה 
ִּבְגַלל ַהְּתִפִּלין ְוַהַּטִּלית ְוַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָלַמד. ָלָּמה ֶׁשֲאִני ֶאָּפַגע ִּבְגַלל ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּלי? 

ְוָכָכה הּוא הֹוֵלְך ּובֹוֶכה ּוְמַדֵּבר ִעם ה'. 

הקב"ה ִרֵחם ָעָליו ְוָׁשַלח לֹו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ֶׁשָּנַתן לֹו ֵעָצה ֵאיְך ְלַקֵּבל ֶאת ַּכְסּפֹו 
ָאַמר  ֶׁשַּבֲעָלּה  ְלִאְׁשּתֹו  ְוֹתאַמר  ַּבֶּדֶלת  ִּתְדֹּפק  ִמֵּביתֹו  ֵיֵצא  ָהִאיׁש  "ְּכֶׁשאֹותֹו  ַּבֲחָזָרה: 
ֶׁשַּתְחִזיר ְלָך ֶאת ַהֶּכֶסף. ְוהּוא ַּגם ָנַתן ִסיָמן ֶׁשַרק ִהיא יֹוַדַעת ְּכהֹוָכָחה ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת 

ָאַמר ֶאת ֶזה, ְוַהִּסיָמן ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָאְכלּו ָחֵמץ ְּבֶפַסח ְוֹלא ָצמּו ְּביֹום ִּכּפּור". 

הּוא ָּכל ָּכְך ָׂשַמח, ְוִחָּכה ַעד ֶׁשֵּיֵצא ָהִאיׁש ִמֵּביתֹו, ִהְזָּדֵרז ִלְדֹּפק ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַּכְסּפֹו, 
ְוַכּמּוָבן הּוא ֹלא ָׁשַכח ֶאת ַהִּסיָמן ַהְמַאֵּמת ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשַהַּבַעל ִּבֵּקׁש ֶׁשַּתְחִזיר לֹו ֶאת 

ַהֶּכֶסף. 

ֵאיְך ֶׁשָהִאָּׁשה ַהִּמְרַׁשַעת ָׁשְמָעה ֶאת ַהִּסיָמן ֶׁשהּוא ָאַמר ָלּה ְּבֵׁשם 'ַּבֲעָלּה', ִהיא ָרָצה 
ַמֵהר ְוֵהִביָאה לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוהּוא ָהַלְך ְלֵביתֹו ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.  ְּכֶׁשָּבֶעֶרב ָחַזר 
ְוִהיא  ָּפִנים זֹוֲעִפים, "ַמה ָּקָרה?",  'ֵעֶרב ַרב' ְלֵביתֹו, הּוא ָרָאה ֶאת ִאְׁשּתֹו ִעם  אֹותֹו 
ְוֶׁשָאַכְלנּו  ְּבֶפַסח,  ֶׁשָאַכְלנּו ָחֵמץ  ִּגִּליָת  ָעָליו: "ֵאיֶזה ִטֵּפׁש ַאָּתה! ָמה  ִלְצֹעק  ִהְתִחיָלה 
ְּביֹום ִּכּפּור? ַעְכָׁשו ֻּכָּלם ְיַגּלּו אֹוָתנּו ְוִיְרְּדפּו אֹוָתנּו". ְוַהַּבַעל ֹלא ֵהִבין ַמה ִהיא רֹוָצה 
ִמֶּמּנּו. ְּכֶׁשִהיא ִסְּפָרה לֹו ֶאת ָּכל ֶזה הּוא ָאַמר: ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר, ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְבֹרַח 

ִמָּכאן ִלְפֵני ֶׁשַהָּדָבר ִיְתַּפְרֵסם. 

ְוַהִּסּפּור ַהֶּזה ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשִּלְפָעִמים ַהֵּיֶצר ָהָרע הּוא ַהֵּמִניַע ֶאת ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות 
ִמְצֹות ּוְדָבִרים ְּגדֹוִלים ְּכֵדי ֶׁשֵּיָרֶאה ְּכַצִּדיק, ּוְלַבּסֹוף ְלַהִּפילֹו ִּבְבֵאר ַׁשַחת )שוב מצאתי 
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שסיפור זה הובא בספר אור שמחה אפרתי עמוד קלו(.



ֲעֵׂשה ְּדָבִרית ְלֵׁשת ּפֹוֲעָלת

ָלֵני ָּתִמיד ָהָאָדם ָצִריְך ִלְזֹּכר ְּכֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִמְצֹות, ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ְלֵׁשם ּפֹוֲעָלם )נדרים 
דף סב ע"א(, ַרק ִּבְגַלל ִצּוּוי ה' ְלֹלא ׁשּום ַּכָּונֹות ִרְוִחּיֹות, ִּכי ָּבֶרַגע ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּכָּונֹות ֶׁשל 

ֶרַוח ֶׁשַרק ִּבְגָלָלן הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצֹות ַהָּללּו, ֲהֵרי הּוא ִּבְכַלל "ָארּור".

ּוְנָבר אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר ֹּדר" )שמות ג, טו(, ּומּוָבא ְּבִתּקּוֵני 
ַהֹּזַהר )דף קכג ע"ב ומתוק מדבש עמוד רנט( "ְׁשִמי" ִעם ּתֹוֶסֶפת אֹוִתּיֹות י"ה ִמֵּׁשם ַהֵּׁשם, 
ִמְסָּפָרם שס"ה ְּכֶנֶגד ִמְצֹות ַהֹּלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה. "ִזְכִרי" ִעם ּתֹוֶסֶפת אֹוִתּיֹות ו"ה 
ִמֵּׁשם ַהֵּׁשם ִמְסָּפָרם רמ"ח ְּכֶנֶגד ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְלַרֵּמז ְלָך ֶׁשָּתִמיד ָצִריְך ְלַהְכִניס 
ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות. ְוזֹו ַהַּתְכִלית ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ְלֵׁשם 

ּפֹוֲעָלם, ְלֵׁשם ה', ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו. 

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהְאִּדיָרּה ָאֵמן.  
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ָּפָרַׁשת ִנָּצִבית 
ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה

ַהְבָטַחת ַהּדֹורֹות

ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל  ַמֲעָמד ָּגדֹול  ְוָהָיה  ֶׁשָּזִכינּו ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ַהַּׁש"ס,  ְּבֶהָאָרה  ֲאַנְחנּו ֲעַדִין 
ּתֹוָרה. ְנַקֶּוה ֶׁשַהֶהָאָרה ַהֹּזאת ָּתִביא ִחּדּוִׁשים ָיִפים ַעל ַהָּפָרָׁשה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם.

"ַאֶּתת ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל 
ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל. ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ֹׁשֵאב ֵמיֶמיָך. 
ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית ה' ֱאֹלֶהיָך ּוְבָאָלתֹו ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹּכֵרת ִעְּמָך ַהּיֹום" )דברים כט, ט – 
יא( ְוָכל ֶזה "ְלַמַען ָהִקים ֹאְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה ְּלָך ֵלאֹלִהים ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך 

ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב" )שם פסוק יב(. 

הקב"ה ּכֹוֵרת ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּבִרית ְוַהְמַתֵּוְך הּוא ַּכּמּוָבן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. ֶזה ָהָיה 
ַמָּמׁש ְּבסֹוף ַחָּייו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוָלֵכן הּוא ָחַׁשׁש ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו ַיַעְזבּו 
ֶאת ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם. ְוָלֵכן הּוא ַמְׁשִּביַע ֹלא ַרק אֹוָתם: "ְוֹלא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת ֶאת 
ִלְפֵני ה'  ַהּיֹום  ֹעֵמד  ִעָּמנּו  ֹּפה  ֶיְׁשנֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי  ַהֹּזאת.  ָהָאָלה  ְוֶאת   ַהֹּזאת  ַהְּבִרית 
ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום" )דברים כט, יג – יד( ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת? ַרִׁש"י 
ְמָבֵאר: ַאף ִעם ַהּדֹורֹות ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הֹוִריד ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות, הֹוִריד 
אֹוִתי ְואֹוְתָך ְוֶאת ֻּכָּלם, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהּתֹוָרה. ַעד ְּכֵדי ָּכְך ָחַׁשׁש ֹמֶׁשה 
ַרֵּבנּו ֶׁשִּיְהֶיה ֵאיֶזה ּדֹור ֶׁשַּיַעְזבּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם, ְוָדַאג ְלַקֵּבל ַהְבָטָחה ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות. 



יֹומֹו ָהַאֲחרֹוי ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

ַּבּיֹום  ָעָׂשה  ַרֵּבנּו  ֶּׁשֹּמֶׁשה  ַמה  ָּכל   )335 )אוצר המדרשים ערך משה עמוד  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ָּכַתב ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִסְפֵרי ּתֹוָרה, ְוָיַׁשב ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם 
ִּבְכבֹוד  ִהָּזֲהרּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְוהֹוִכיַח אֹוָתם  ְּבִנְפָרד,  ֶאָחד  ָּכל  ְוָנִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. ִּתָּזֲהרּו ַּבָּכבֹוד ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְוֶׁשל ַהִּמְצֹות. 
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ֶׁשִּיָּזֲהרּו  ֶאָּלא  ַהִּמְצֹות,  ְוֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְיַקְּימּו  ֶׁשֵהם  ָּדַאג  ַרק  ֹלא  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה 
ֶאת  ִלְלֹמד  ְצִריִכים  ָהִעְנָין  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְכֵדי  ְוַהִּמְצֹות.  ַהּתֹוָרה  ִּבְכבֹוד  ַּגם 
ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשְבנּו  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְיַדְעֶּתם  ַאֶּתם  "ִּכי  ַהָּבִאים:  ַהְּפסּוִקים 
ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם" )שם פסוק טו - טז(. ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל: ַאֶּתם הֹוְלִכים 
ְורֹוִאים ְּפָסִלים, ֵעץ, ֶאֶבן, ֶּכֶסף ְוָזָהב, ָּכל ֶאָחד ָעָׂשה ֱאֹלִהים ִמַּמה ֶּׁשהּוא ָאַהב, ְוַגם 
ַאֶּתם ִּתְרצּו. "ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהּיֹום 
ֹראׁש  ֹּפֶרה  ֹׁשֶרׁש  ָּבֶכם  ֵיׁש  ֶּפן  ָהֵהם  ַהּגֹוִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ַלֲעֹבד  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ֵמִעם 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  "ְוָהָיה  ִּתְרצּו.  ַאֶּתם  ַּגם  ְּתַקְּנאּו,  ַאֶּתם  ַּגם  יז(.  פסוק  )שם  ְוַלֲעָנה" 
ְלַמַען  ֵאֵלְך  ִלִּבי  ִּבְׁשִררּות  ִּכי  ִּלי  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵלאֹמר  ִּבְלָבבֹו  ְוִהְתָּבֵרְך  ַהֹּזאת  ָהָאָלה 
ָּבִאיׁש  ְוִקְנָאתֹו  ה'  ַאף  ֶיְעַׁשן  ָאז  ִּכי  לֹו  ְסֹלַח  ה'  ֹיאֶבה  ַהְּצֵמָאה. ֹלא  ֶאת  ָהָרָוה  ְספֹות 
ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה ה' ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים.  ַההּוא 
ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ַהְּכתּוָבה  ַהְּבִרית  ָאלֹות  ְּכֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ִמֹּכל  ְלָרָעה  ה'  ְוִהְבִּדילֹו 
ְּכמֹו  ְוִלְהיֹות  ָלֶלֶכת  ֶׁשִּיְרֶצה  ָאָדם  אֹוֵמר?  ְּבֶעֶצם  הּוא  ַמה  כ(.   – יח  פסוק  )שם   " ַהֶּזה 
ֵאיְך  ְוֶהָהָדר  ַהְּפֵאר  ֶאת  ַהּגֹוִים, הּוא רֹוֶאה  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ְסָתם רֹוֶצה  ְוהּוא ֹלא  ַהּגֹוִים, 
ָוֶאֶבן,  ֵעץ  ַּבְּתִחָּלה  ְוִגּלּוֵליֶהם,  ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם  ְּבַהְבֵליֶהם  ֲחִׁשיבּות  ֶׁשל  ְּדָרגֹות  ָלֶהם  ֵיׁש 

ְוָזָהב.  ֶּכֶסף  ַאַחר ָּכְך 



"ֱאֹלֵהי ֶנֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב"

ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )רבה ליברמן פרשת ואתחנן דיבור המתחיל ועשיתם פסל(: ִאם ָהיּו ַהְּפָסִלים 
ָהיּו  ָזָהב  ֶּכֶסף אֹו ֶׁשל  ָהיּו ֶׁשל  ְוִאם  ַמְׁשִליִכין אֹוָתם ַּבחּוץ,  ָהיּו  ֶאֶבן  ֶׁשל ֵעץ אֹו ֶׁשל 
נֹוְתִנין אֹוָתם ְּבתֹוְך ָּבֵּתיֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם" )דברים כט, טז(, ֶׁשֵהם 
ַמְכִניִסין אֹוָתם ְלָבֵּתיֶהם, ְועֹוד ֶׁשֵהן ַמֲעִמיִדין ֲעֵליֶהם ׁשֹוְמִרים ֶׁשִּיְׁשְמרּו אֹוָתם ֶׁשֹּלא 

ִיָּגְנבּו. אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשֱאֹלֵהיֶהם ְצִריִכין ִׁשּמּור. 

ּוְנָבר ָהָיה ֵּכן ְלעֹוָלִמים, ְּכֶׁשָּלָבן ִחֵּפׂש ֶאת ַהְּתָרִפים ֶׁשִּנְגְנבּו הּוא ָּבא ְוָאַמר ְלַיֲעֹקב 
"ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי" )בראשית לא, לא(. ַּכִּנְרֶאה ָלָבן ַעְצמֹו ֹלא ָׂשם ֵלב ְלַמה ֶּׁשהּוא 
מֹוִציא ֵמַהֶּפה. ְוַהְּנָכִדים ֶׁשּלֹו ַהְּׁשָבִטים ַהְּקדֹוִׁשים ָצֲחקּו ָעָליו ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשֵהם ִמְתַּבְּיִׁשים 

ּבֹו )מדרש רבה פרשת ויצא פרשה עד(.

ּוְבֶדֶרְך ַהְּפָׁשט, ַעם ִיְׂשָרֵאל ָראּו ֶּבֱאֶמת ֶאת ָּכל סּוֵגי ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְכמֹו ֶׁשַהָּכתּוב 
ְוֶהָהָדר  ְוַהְּפֵאר  כ(,  כ,  )שמות  ָלֶכם"  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ָזָהב  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  "ֱאֹלֵהי  אֹוָתם  ְמַצֶּוה 
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ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ְּכַמֲעֵׂשה  ַלֲעׂשֹות  ִיְרצּו  ֵהם  ֶׁשַּגם  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ְוִלְגרֹם  ְלַבְלֵּבל  ָיכֹול  ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם. 



"ֲאֶׁשר ִעָּמֶהת"

ּוַמְדִּגיׁש ַהָּכתּוב "ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם" – ֶׁשַהּגֹוִים ָהיּו ֲאדּוִקים ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוָכל ֶאָחד ָהָיה 
נֹוֵׂשא אֹוָתּה ִאּתֹו 'ִלְסֻגָּלה'. ּוְכָבר ִסְּפרּו ֲחַז"ל )סנהדרין דף סג ע"ב(, ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָרָאה 
ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  אֹוֵמר  ַאָּתה  "ִאם  ֵאִלָּיהּו:  לֹו  ָאַמר  ָּכָפן.  ְנפּוַח  ָהָרָעב  ִּבְזַמן  ֶיֶלד  ַּפַעם 
ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד )דברים ו, ד( ֲאִני ַמִּציל אֹוְתָך ֵמָהָרָעב". אֹותֹו ֶיֶלד ָקָטן ָאַמר לֹו: 
"ָחס ְוָׁשלֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה',' ֲאִני ַמֲאִמין ַרק ָּבֲעבֹוָדה ָזָרה". הֹוִציא ֶאת ָהֲעבֹוָדה 
ָזָרה ֵמֵחיקֹו ְוִנֵּׁשק ְוִחֵּבק אֹוָתּה, ְוָנַפח ֶאת ִנְׁשָמתֹו. ַוֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ְוָנַתִּתי ֶאת 
ַעל  ֶאָּלא  ַהֵּׁשם  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ֵמת ֹלא  ַהֶּיֶלד  ל(,  כו,  )ויקרא  ִּגּלּוֵליֶכם"  ִּפְגֵרי  ַעל  ִּפְגֵריֶכם 

ֻטְמַאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה. 



ַלֲעֹבד ֶאת ָהֱאֶמת ֶּבֱאֶמת

ִלְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהְלִהיב  ָחִליָלה  ְיכֹוָלה  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַהּזֹו  ָהֲאִדיקּות  ְוַגת 
ַלֲעׂשֹות ְּכַמֲעֵׂשיֶהם. ֶׁשַהְּיהּוִדי ִמְסַּתֵּכל ְואֹוֵמר: "ִּתְרֶאה ֵאיְך ֵהם עֹוְבִדים ֶאת ָהֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְּבָרָמה ָּכֹזאת "ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם", ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש ִנְמֵצאת ִאָּתם ָּכל ַהְּזַמן, הֹוְלִכים 
ִאָּתּה, ַחִּיים ִאָּתּה, נֹוְׁשִמים אֹוָתּה, "ֵמִתים ָעֶליָה". ַעל ֶזה ָהָיה אֹוֵמר ָהַאְדמֹו"ר ַהָּגאֹון 
ְיהּוִדים  ְלַנֵּצר  ַמְצִליִחים  יֹוֵתר  ַהּגֹוִים  ַזַצ"ל: "ָלָּמה  ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ִמַּמה ֶּׁשַהְּיהּוִדים ַמְצִליִחים ְלַהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה? ִּכי ַהּנֹוְצִרים עֹוְבִדים ֶאת ַהֶּׁשֶקר ֶּבֱאֶמת, 
עמוד  אמור  פרשת  ביטון   – חושב  מעשה  )ספר  ְּבֶׁשֶקר..."  ָהֱאֶמת  ֶאת  עֹוְבִדים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל 
רלא, ועיין בדברי יואל טייטלבוים פורים אופן מח(. עֹוִׂשים טֹוָבה ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה אֹו 

ְמַקְּיִמים ִמְצֹות, ֵהם עֹוְבִדים ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּלֶהם "ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם" – לֹוְקִחים אֹוָתּה 
ִאָּתם ְלָכל ָמקֹום ְוֹלא ִמְתַּבְּיִׁשים. ָּבטּוַח ֶׁשְרִאיֶתם ֲעָרִבים ִמְתַּפְּלִלים ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב, 

ֹלא ִאְכַּפת לֹו ִמי רֹוֶאה אֹותֹו, הּוא ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש. 



ִמְסיֹוֵנִרית ְּבֵמָאה ְׁשָעִרית

ֵיׁש ִמְסיֹוֵנִרים ֶׁשהֹוְלִכים ְלָכל ִמיֵני ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים, ּוְמַחְּפִׂשים ִּבְסָפִרים 
ַהֶּׁשֶקר  ֶאת  ִלְמֹּכר  ְלִמי  ְמַחְּפִׂשים  ְוֵהם  ֶׁשָּלֶהם,  ְו'ִזְכרֹו  ְׁש'מֹו  ְלִי'ַּמח  הֹוָכחֹות  ְיָׁשִנים 
ִיָּתְפסּו,  ֵהם  ֶׁשִאם  יֹוְדִעים  ֲהֵרי  ֵהם  ָלֶהם.  ֵאין  ַּפַחד  אֹו  ּבּוָׁשה  ְקָצת  ֲאִפּלּו  ֶׁשָּלֶהם. 
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ְכבֹוֶדָך.  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ַיִּגיעּו  ְמֹאד  ּוַמֵהר  ֲחלּוִלים,  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים  ְנָקִבים  ֵמֶהם  ַיֲעׂשּו 
ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ּוְלַצֲעֵרנּו  ֶּבֱאֶמת.  ֶׁשָּלֶהם  ַּבֶּׁשֶקר  ְּדֵבִקים  ֵהם  ָלֶהם,  ִאְכַּפת  ֹלא  ְוֶזה 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ְיהּוִדי,  ְּכמֹו  ִלְנֹהג  ָנִעים  ְקָצת ֹלא  ַמְרִּגיׁש  ִלְפָעִמים  ְיהּוִדי  ָּכָכה.  ִמְתַנֲהִגים 
ִּכָּפה, הּוא  ָלֶלֶכת ִעם  ָנִעים לֹו  ִציִצּיֹות ַּבחּוץ, ֹלא  ָנִעים לֹו ְלהֹוִציא  ְיהּוִדי, ֹלא  ְּכמֹו 

ַמְסִּתיר ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָחה ֶׁשֹּלא ַיִּגידּו לֹו: "ָמה ִנְהֵייָת ָּדִתי?"



ְוַאל ֵיבֹוׁש ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגית ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשת

ּפֹוֵסק  א(  סימן  חיים  )אורח  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְׁשַבע  ִלְפֵני  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעֹקב  ְוַרִּבי 
ַאל   - ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ָעָליו  ַהַּמְלִעיִגים  ִמְּפֵני  ֵיבֹוׁש  ְוַאל  ְּבִסְפרֹו:  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבֲהָלָכה 
'ְּכבֹוָדּה  ִנְקָרא  ֶזה  ְּבַיֲהדּוְתָך.  ִּתְתַּבֵּיׁש  ַאל  ַהֵּׁשם.  ֲעבֹוַדת  ְוַלֲעׂשֹות ֶאת  ָלבֹוא  ִּתְתַּבֵּיׁש 
ִמְתַּבֵּיׁש  ְוֹלא  הקב"ה  ֶׁשל  ַהִּדיִנים  ֻחֵּקי  ֶאת  ּוְמַפְרֵסם  ַמִּגיַע  ֶׁשָאָדם  ּתֹוָרה'  ֶׁשל 

ָּבֶהם ָחִליָלה. 

ְוָאָדת ֶׁשַּמִּכיר ְּבֵעֶרְך ַהּתֹוָרה ְוׁשֹוֵמר ַעל ְּכבֹוָדּה, ְוֹלא ִמְתַּבֵּיׁש ְּבִצּוּוי ה', ְּבַוַּדאי ֶׁשִּיְהֶיה 
ָׁשמּור ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפעֹות ִמְּמקֹורֹות ְטֵמִאים. ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ַמְזִהיר ֶאת ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, ִּכי ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ֶזה ִּפְרסּום ְׁשמֹו ֶׁשל הקב"ה ָּבעֹוָלם. ְּכֹכל 
ֶׁשְּתַפְרֵסם ֵׁשם ה' ָּבעֹוָלם, ֶאת ַהּתֹוָרה ָּבעֹוָלם, ִעְנְיֵני ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִלּמּוד ַהּמּוָסר, ָּכָכה 

ִמְתַרֶּבה ַעל ָיְדָך יֹוֵתר ְּכבֹוד ָׁשַמִים. 

ִּבְבִחיַנת  ַמָּמׁש ִעם הקב"ה  ִיְהֶיה  )עזרא א, ג( – הּוא  ִעּמֹו"  ֱאֹלָקיו  "ְיִהי  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
"ּוְלָדְבָקה בֹו" )דברים ל, כ(, ְוהקב"ה ִיְהֶיה ִאּתֹו, "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" )שיר השירים ו, ג(. 



"ֹאִתי ִהְׁשַלְנָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך"

ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֵאיְך ֵהם ְמַבִּזים ֶאת ה' ְוֶאת ּתֹוָרתֹו, ְוַהָּכתּוב 
צֹוֵוַח ְואֹוֵמר "ֹאִתי ִהְׁשַלְכָּת ַאֲחֵרי ַגֶּוָך" )מלכים א, יד, ט(, הקב"ה ִמְצָטֵער ַעל ֶזה ֶׁשָהָאָדם 

ִהְׁשִליְך אֹותֹו ְוֶאת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ַּגּבֹו ְוהּוא ֹלא ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם. 

ׁשֹוְמִעים  ֹלא  ֵהם  ֲאָבל  ְּבַהֵּׁשם,  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשֵהם  ֶׁשאֹוְמִרים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
ְוַאָּתה  ֱאֹלִקים  ֶׁשֵּיׁש  ְויֹוֵדַע  ַמֲאִמין  ַאָּתה  ָּבֶזה,  ֵיׁש  ָׁשַמִים  ְלַמְלכּות  ִּבָּזיֹון  ַּכָּמה  לֹו. 
'סֹוֵפר'  ֹלא  ְוַאָּתה  ֲעֵברֹות,  ַעל  ֳעָנִׁשים  ּכֹוֶתֶבת  ַהּתֹוָרה  אֹותֹו.  'ִלְסּפֹר'  ֹלא  ַמְחִליט 
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ֹלא  הּוא  ִּכי  לֹו,  ִיְהֶיה  ֶׁשָּׁשלֹום  ָּבטּוַח  ְוהּוא  ָרגּוַע  הֹוֵלְך  ְוָהָאָדם  ַהּתֹוָרה,  ֶאת 
ַּבּתֹוָרה... ַמֲאִמין 

ֶאת  ֶׁשְּבָׁשְמעֹו  ָאָדם  ַעל  ַהָּכתּוב  ֶּׁשאֹוֵמר  ַמה  ְוֶזה  ִלְסֹלַח.  מּוָכן  ֹלא  הקב"ה  ֶזה  ַעל 
ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹּזאת, ִמְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי – "ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ֲאִני 
ְּכֵדי  ֶזה  ְוהּוא אֹוֵמר ֶאת  ַאֲהָבה"  ֳעָנִׁשים, ֵיׁש ַרק  ֵאין  ְּבָאלֹות ּוְבתֹוָכחֹות,  ַמֲאִמין  ֹלא 
ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ֶזה ַמה ֶּׁשִּנְקָרא "ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך". 
"ֹלא ֹיאֶבה ה' ְסֹלַח לֹו" – ְלָכֶזה ָאָדם ֵאין ְמִחיָלה, ְוַהַּכַעס ְוַהֵחָמה ִּתְרֶּבה ָעָליו "ִּכי ָאז 
ֶיְעַׁשן ַאף ה' ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה ה' 

ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים". 

ַחָּייו.  ֻיְּתרּו   - ַוְּתָרן  הקב"ה  ָהאֹוֵמר  ָּכל  ע"א(  נ  דף  קמא  )בבא  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו  ּוְנָבר 
שמעוני  )ילקוט  ַמֲעִניׁש  ּוְלַבּסֹוף  ַאַּפִים  ַמֲאִריְך  ֶאָּלא  ָהֳעָנִׁשים  ַעל  ְמַוֵּתר  ֹלא  הקב"ה 
ְלהֹוִכיַח  ֶׁשל הקב"ה  ַאַּפִים  ָהֶאֶרְך  ֶאת  ְמַנְּצִלים  ַוֲאָנִׁשים  תורה פרשת תולדות רמז קטו(, 

ֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמַחְּלִלים ַׁשָּבת ְוֹלא קֹוֶרה ָלֶהם ְּכלּום. ַּכָּמה ְּכִפּיּות טֹוָבה, ַּכָּמה 
ַהִּצּוּוִים  ֶנֶגד  ַהּתֹוָרה,  ֶנֶגד  ְּכהֹוָכָחה  ֶׁשּלֹו  ַאַּפִים  ָּבֶאֶרְך  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַלקב"ה  ֶזה  ִּבָּזיֹון 

ֶׁשהּוא ִצָּוה. 



ְּבָמה ָאסּור ִלְהיֹות ָעָנו?

ְולֹוְמֶדיָה,  ַהּתֹוָרה  ְוֶאת  ָׁשַמִים,  ֵׁשם  ַהְמַבִּזים  ֶׁשַרִּבים  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבדֹור  ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוִמֵּכיָוי 
ָּכַתְבִּתי  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְּכבֹוָדּה  ְלַהְרּבֹות  ֶּׁשְּבֹכֵחנּו  ַמה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ֲאַנְחנּו  ַחָּיִבים 
ָאָדם  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשַּכּיֹום  ּוְלַמֲעֶׂשה,  ַלֲהָלָכה  יג(  סימן  ב  )חלק  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב  ַאְך  ְּבׁשּו"ת 
ַאְּדַרָּבה,  ֶאָּלא  ְיֵתָרה,  ַּבֲעָנָוה  ַהַּׁש"ס  ִסּיּום  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ַמֶּסֶכת  ִסּיּום  ְּבִעְנְיֵני  ִיְנַהג  ֹלא 
ִנָּצחֹון  ַעל  ְמִסּבֹות  עֹוִׂשים  ֲאָנִׁשים  ו(.  יז,  ב,  הימים  )דברי  ה'"  ְּבַדְרֵכי  ִלּבֹו  "ַוִּיְגַּבּה 
ַיֲעׂשּו  ֹלא  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַּבֲעָמָלּה  ַהָּגדֹול  ַהִּנָּצחֹון  ַעל  ְוִכי  ַוֲהָבִלים.  ְׁשֻטּיֹות  ַעל  ַּבִּמְׂשָחק, 
ְלָפחֹות ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ְּבַהְבֵליֶהם? ְוֹלא ְּתֵהא ֹּכֶהֶנת ַּכֻּפְנָּדִקית? )יבמות 

דף קכב ע"א(.

ַעְצמֹו,  ִלְכבֹוד  ִמְתַּכֵּון  הּוא  אּוַלי  ַלָּׁשַמִים,  ַּכָּוָנתֹו  ֵאין  אּוַלי  חֹוֵׁשׁש  ָהָאָדם  ִאם  ְוַגת 
ִּבְגַלל ֶזה הּוא ֹלא ָצִריְך ְלַהְפִסיד ֶאת ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוַמה ֶּׁשְּבִלּבֹו ַיְׁשִאיר ֵּבינֹו ְלֵבין 
הקב"ה "ְוַהִּנְסָּתרֹות ַלה' ֱאֹלֵקינּו" )דברים כט, כח(, ַאְך ִעְנְיֵני ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבִׁשיר 

ְוִזְמָרה הּוא ִּבְבִחיַנת "ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם" )שם פסוק כח(. 





ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה
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"ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך"

ְוָלֵני ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ְוִלְפֹעל ְלַמַען ְּכבֹוד ה' ּוְכבֹוד ַהּתֹוָרה, "ַּכֵּבד ֶאת 
ְלָך  ָנַתן  )ירושלמי פאה פרק א הלכה א(. הקב"ה  ֶּׁשֲחָנְנָך  ִמַּמה  ֵמהֹוֶנָך" )משלי ג, ט( –  ה' 
ַמֲעֵנה ָלׁשֹון – ְּתַדֵּבר ּוְתַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים. ָנַתן ְלָך ֹּכֶׁשר ַהְסָּבָרה - ִּתְמֹסר ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה. 
ָנַתן ְלָך ֶּכֶסף - ִּתְתֹמְך ַּבֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ּוְבִמי ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך, "ֵעץ ַחִּיים ִהיא 

ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר".

ֶׁשֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְּכבֹוד  ִמְתרֹוֵמם  ִמֵּמיָלא  ַהּתֹוָרה  ּוְכבֹוד  ה'  ְּכבֹוד  ּוְנֶׁשִּמְתרֹוֵמת 
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא אֹוַרְיָתא ְוִיְׂשָרֵאל ַחד )זוהר הקדוש פרשת אחרי מות דף עג ע"א(, הקב"ה 
ֵיָקּלּו"  ּוֹבַזי  ֲאַכֵּבד  ְמַכְּבַדי  "ִּכי  ַהָּכתּוב  ָאַמר  ּוְכָבר  ֶאָחד.  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעם  ְוַהּתֹוָרה 
)שמואל א, ב, ל(. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָהִרים ֶקֶרן ַהּתֹוָרה ָּבֶזה ּוַבָּבא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 



ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך
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ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך
ֶהְסֵּתר ָּפִנית ְוִגּלּוי ַהֵּׁשת

ַׁשַּבת ׁשּוָבה

ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך ַּבָּׁשִנים ֶׁשִהיא ִנְקֵראת ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְוֹלא ְמֻחֶּבֶרת ִעם ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים, ִהיא 
ַּגם 'ַׁשַּבת ׁשּוָבה', ְוִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֶזה ַעל ֵׁשם ַהַהְפָטָרה ֶׁשּקֹוְרִאים "ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ה' 
ֱאֹלֶקיָך ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנָך" )הושע יד, ב(. ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֵהם ָיִמים ֶׁשְּמֻסָּגִלים ְּביֹוֵתר 
ִלְתׁשּוָבה, ּוְכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל )ראש השנה דף יח ע"א( "ִּדְרׁשּו ה' ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו 

ָקרֹוב" )ישעיה נה, ו(, ּוָמַתי הּוא ָקרֹוב? ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה. 



ַּתְנִלית ַהְּתׁשּוָבה

ֶׁשּפֹוֵסק  ּוְכמֹו  ַּבֲחָזָרה,  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ַלקב"ה,  ַלֲחזֹר  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ַּתְנִלית 
ָהַרְמָּב"ם )הלכות תשובה פרק ז הלכה ו(: ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה, 
ְנֻאם  ָעַדי  ַׁשְבֶּתם  "ֹלא  ְוֶנֱאַמר  ב(,  יד,  )הושע  ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  "ׁשּוָבה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
א(.  ד,  )ירמיה  ָּתׁשּוב"  ֵאַלי  ַהֵּׁשם  ְנֻאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּתׁשּוב  "ִאם  ְוֶנֱאַמר  ו(  ד,  )עמוס  ַהֵּׁשם" 
ְוַהְּתׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים, ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ָׂשנאּוי ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ְמֻׁשָּקץ, ְמֻרָחק 

ְותֹוֵעָבה. ְוַהּיֹום ָאהּוב ְוֶנְחָמד, ָקרֹוב ְוָיִדיד. 

ָהַרְמָּב"ת ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִעם ֱאֹלִקים ֶנֱהָפְך 
ְלֶקֶׁשר ֶׁשל ִקְרָבה ְוַאֲהָבה, ֶקֶׁשר ֶׁשל ִּגּלּוי ָּפִנים ִויִדידּות. 



ֶהְסֵּתר ָּפִנית

ֵיְלכּו  ִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְּביֹוֵתר  ַהַּמְפִחידֹות  ַהּתֹוָכחֹות  ַאַחת  ֶאת  ֵיׁש  ַוֵּיֶלְך  ְּבָפָרַׁשת 
ְּבֶדֶרְך ַחָּטִאים: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהְּנָך ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם ַהֶּזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי 
ָּכַרִּתי  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני  ְּבִקְרּבֹו  ָׁשָּמה  ָבא  ֲאֶׁשר הּוא  ָהָאֶרץ  ֵנַכר  ֱאֹלֵהי 
ַרֵּבנּו ּומֹוִדיַע לֹו ֵמֹראׁש ֶׁשֵהם הֹוְלִכים  ֵמִכין ֶאת ֹמֶׁשה  ִאּתֹו" )דברים לא, טז(, הקב"ה 
ַלֲעֹזב ֶאת ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם. ְוַהּתֹוָצָאה ִּתְהֶיה נֹוָרָאה: "ְוָחָרה ַאִּפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבִּתים 
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ְוִהְסַּתְרִּתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות. ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהֹלא 
ַעל ִּכי ֵאין ֱאֹלַהי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה. ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא 
ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים" )דברים לא, יז – יח(, ָּכאן ַהּתֹוָרה 
ֶּדֶרְך  ְוֶאת  הקב"ה  ֶאת  ַיַעְזבּו  ֵהם  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ִּיְקֶרה  ַמה  ָּברּור  ְּבֹאֶפן  ְמַדֶּבֶרת 
ַהּתֹוָרה. ְוָכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ַהְּתׁשּוָבה, ִהיא ַלֲחֹזר ַּבֲחָזָרה ֶאל ה' 

ְוֶאל ַהּתֹוָרה, ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות ַהַּמִּגיעֹות ְּבִעְּקבֹות ָהֲעֵברֹות. 

ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ַּכָּמה  ָלָאָדם  ְלַהְראֹות  'ְּבַׁשַּבת ׁשּוָבה',  ִהיא  ַוֵּיֶלְך  ֶׁשָּפָרַׁשת  ַהִּסָּבה  זֹו 
ְקִריִטית ּוְמֻחֶּיֶבת ַהְּמִציאּות. 



ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה

ַהָּיִמית ַהָּללּו ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֵהם ְיֵמי ַרֲחִמים ְּגדֹוִלים ֶׁשהקב"ה מּוָכן ְלַקֵּבל 
זוהר תקונא שבע  )תיקוני  ָׁשִבים  ְלַקֵּבל  ְּפׁשּוָטה  ְיִמיְנָך  ִּכי  ְּבַאֲהָבה.  ֵאָליו  ַהחֹוְטִאים  ֶאת 
וארבעין דף פד ע"ב, ועיין זוהר פרשת בראשית דף כג ע"א(, ֲאָבל ִאם ָחִליָלה ָהָאָדם ֹלא חֹוֵזר 

ִּבְתׁשּוָבה ְוֹלא ְמַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַהִּנְפָלָאה ַהּזֹו, הּוא ַמְגִּביר ָעָליו עֹוד יֹוֵתר ֶאת ִמַּדת 
ַהִּדין, ֶׁשֲאִפּלּו 'ְּכֶׁשַהֶּמֶלְך ַּבָּׂשֶדה' ְוִהִּגיַע ֵאָליו ְלעֹוֵרר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה הּוא ֹלא ָׂשם ֵלב 

ָלֶזה.

ְּבֵסֶפר ְׁשמּוֵאל )א, פרק כה(, ְמֻסָּפר ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְמַׁשח ְלֶמֶלְך ַוֲעַדִין 
ִּבְזַמן  ָּגדֹול,  ָעִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ַהַּכְרְמִלי  ְלָנָבל  ַּבָּקָׁשה  ָׁשַלח  הּוא  ָּבעֹוָלם,  ִטְבעֹו  ָיָצא  ֹלא 
ֶׁשָהַלְך ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנֹו, ֶׁשִּיְׁשַלח ָלֶהם ֹאֶכל ּוְׁשִתָּיה, ְוֶזה ִיְהֶיה ָׂשָכר ַעל ֶזה ֶׁשֵהם ָׁשְמרּו לֹו 
ַעל ַהֹּצאן. ָנָבל ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ָנַתן ֶאָּלא ַּגם ֵחֵרף ְוִגֵּדף ֶאת ָּדִוד, ְוָרָצה ָּדִוד ַלֲהֹרג אֹותֹו, 

ֶׁשַהִּדין הּוא ֶׁשֶּמֶלְך ֶׁשָּמַחל ַעל ְּכבֹודֹו ֵאין ְּכבֹודֹו ָמחּול )כתובות דף יז ע"א(. 

ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָנָבל, ֲאִביַגִיל, ָהְיָתה ַצִּדיָקה ּוְנִביָאה )מגילה דף יד ע"א(. ִהיא ָיְזָמה ַהָּצָלה, 
ְוָלְקָחה ֲחמֹוִרים ְמֵלִאים ָּכל טּוב )שמואל א, כה, יח(, ְוָהְלָכה ְלָדִוד ַהֶּמֶלְך ְוָנְתָנה לֹו ֶאת 
ַהִּמְנָחה, ּוִבְקָׁשה ִמֶּמּנּו ֶׁשֹּלא ַיֲהֹרג ֶאת ַּבֲעָלּה ִּכי ֲעַדִין ֹלא ָיָצא ִטְבעֹו ָּבעֹוָלם ְוהּוא ֹלא 

ְמֻפְרָסם ְּכֶמֶלְך )מגילה דף יד ע"ב(.

ָּדִוד ִוֵּתר, ֲאָבל הקב"ה ֹלא ִוֵּתר. ְואֹוֵמר ַהָּכתּוב: "ַוְיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ַוִּיּגֹף ה' ֶאת 
ָנָבל ַוָּיֹמת" )שם פסוק לח(, ָעְברּו ֲעָׂשָרה ָיִמים ְוהקב"ה ָנַגף ֶאת ָנָבל ְוהּוא ֵמת. ַהְּגָמָרא 
)ראש השנה דף יח ע"א( ַמְסִּביָרה, ֶׁשֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ַהָּללּו ָהיּו ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְוהקב"ה 

ִחָּכה ְלָנָבל ֶׁשַּיְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ּוְכֶׁשָעַבר יֹום ִּכּפּור ְוהּוא ָרָאה ֶׁשהּוא ֹלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה 



ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶלְך
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- "ַוִּיּגֹף ה' ֶאת ָנָבל ַוָּיֹמת". 



"ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב"

ּוֶבֱאֶמת ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה )פרק ג הלכה ב( ּכֹוֵתב, ֶׁשָאָדם אֹו ִצּבּור, ִעיר אֹו 
ְמִדיָנה ֶׁשָּדִנים אֹוָתם, ִאם יֹוֵצא ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם יֹוֵתר ֲעֵברֹות ִמִּמְצֹות - הֹוְרִגים אֹוָתם ִמָּיד! 

ָהַרֲאָב"ד חֹוֵלק ְואֹוֵמר ֶׁשֵהם ֹלא ֵמִתים ִמָּיד, ֶאָּלא מֹוִריִדים ָלֶהם ִמַּסְך ַהָּׁשִנים ֶׁשָהיּו 
ְצִריִכים ִלְחיֹות. ְוַגם ֶזה ָּדָבר נֹוָרא, ָאָדם ֶׁשָהָיה ָאמּור ִלְחיֹות ִׁשְבִעים אֹו ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה 
מֹוִריִדים לֹו ֶאת ַסְך ַהָּׁשִנים, ּוִפְתאֹום ְּבִגיל ַאְרָּבִעים הּוא ִנְפָטר. ַוֲאָנִׁשים ֹלא ְמִביִנים: 
"הּוא ָהָיה ָּבִריא!", ְוָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ֹלא ֵמת ַעְכָׁשו, ֶאָּלא ָּכל ָׁשָנה ֶׁשהּוא ֹלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה 

הֹוִרידּו לֹו עֹוד ָׁשִנים ְועֹוד ָׁשִנים, ַעד ֶׁשַּתם ְזַמּנֹו. 

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשַהְּזַמִּנים ַהָּללּו ֵהם ְזַמִּנים ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְגרֹם ָלָאָדם ֶאת ָּכל ַהּטֹוב 
ְּכֵדי  ְנָדִרים ַרק ְּבֵעת ָצָרה  ִלֹּדר  ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ֶׁשָאסּור ְסָתם  ְלֵהֶפְך.  ְוָחִליָלה  ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ְלִהָּוַׁשע, ַּבָּיִמים ַהָּללּו ֶׁשֵהם ֵעת ָצָרה ֶׁשֲהֵרי 'ִסְפֵרי ַחִּיים ְוִסְפֵרי ֵמִתים ְלָפֶניָך ִנְפָּתִחים' 

– ֻמָּתר ִלֹּדר )הריטב"א נדרים דף י ע"א דיבור המתחיל כתב רבינו(.



ֲאִמיַרת ְסִליחֹות ְּבַׁשָּבת

ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ַּבֵּבית יֹוֵסף )אורח חיים סימן תרב( ֵמִביא ִמְנָהג ֶׁשָהָיה ִּבְסָפַרד ֶׁשָהיּו 
אֹוְמִרים ְסִליחֹות ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת. ְוהּוא ַמְסִּביר ֶאת ַהִּמְנָהג ַהֶּזה, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשִּנְפַסק ַלֲהָלָכה 
ָּפַסק  ְוֵכן  ִלְסִטים,  ֶׁשִהִּקיפּוָה ּגֹוִים אֹו  ִעיר  ְּבַׁשָּבת ַעל  ֶׁשַּמְתִריִעין  )תענית דף יט ע"א(, 

ָהַרְמָּב"ם )הלכות שבת פרק ב הלכה כד(, ַּגם ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶׁשַהְּתִפָּלה ִנְׁשַמַעת יֹוֵתר 
ִמְּבָיִמים ֲאֵחִרים, ֶנְחָׁשִבים ְּכֵעת ַסָּכָנה ֶׁשּמּוָכן ָהָאָדם ִלְהיֹות ִנְגָמר ִּדינֹו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, 

ְוֵאין ְלָך ָּדָבר יֹוֵתר ָנחּוץ ִמֶּזה. 

ַּכּיֹות ֹלא ָנֲהגּו ָּבֶזה )ספר האגור הלכות ראש השנה סימן תתקכב ובבית יוסף שם(, ֲאָבל ִּדְבֵרי 
ִלְתִפָּלה,  ֲחׁשּוִבים  ַהָּללּו  ַהָּיִמים  ַּכָּמה  ַלֲאׁשּורֹו,  ַהַּמָּצב  ֶאת  ָלנּו  ְמִאיִרים  יֹוֵסף  ַהֵּבית 

ְסִליָחה ַוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה. 



ִּגּלּוי ְּכבֹוד ה'

ּוַבְּזַמי ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ַלֲעֹבד ַעל ִּגּלּוי ְּכבֹוד ה' ָּבעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ְּכֹכל ֶׁשָהָאָדם חֹוֵטא 
ְלֶהָאָרה  זֹוֶכה  ָּכָכה הּוא  ַצִּדיק  ֶׁשָהָאָדם  ּוְכֹכל  ֵמהקב"ה,  ָּפִנים  ֶהְסֵּתר  יֹוֵתר  ֵיׁש  ָּכָכה 



ֶהְסֵּתר ָּפִנית ְוִגּלּוי ַהֵּׁשת
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ְוִגּלּוי ָּפִנים ֵמהקב"ה. ְוָלֵכן ַּגם ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַחֵּזק ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ּוַמֲאִמין ַּבקב"ה 
ְּבָכל ִלּבֹו, ֵיׁש ָּבֶזה ִּתּקּון ַלֲחָטִאים ֶׁשָּגַרם ָּבֶהם ֶהְסֵּתר ָּפִנים ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּזהּו ַהִּתּקּון ְלַגּלֹות 

ְּכבֹוד ה' ְוֶׁשַּמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה. 

ָהֱאמּוָנה ַּבּבֹוֵרא ְצִריָכה ִלְהיֹות ַּבֲהָבָנה ִויִדיָעה ְּגמּוָרה "ֶׁשֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה". 
ַרק הּוא מֹוִׁשיֵענּו ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ַמָּצב ַּבַחִּיים ֶׁשהּוא ִנְמָצא, 
"ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון" )שמואל א, ב, ח(, הקב"ה ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ֲעֵדי ָאֶרץ 
ּוַמְגִּביַּה ְׁשָפִלים ַעד ָמרֹום )אוצר המדרשים אייזנשטיין אצילות עמוד 68 דיבור המתחיל ירוחם(. 
ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד ּוִבְמֻיָחד ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִלְפֵני 

ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶׁשַרק הּוא ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע אֹותֹו. 

ע"ב(,  י  דף  )ברכות  ָהַרְגַלִים  ֶאת  ְלַהְצִמיד  ָצִריְך  הּוא  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ַהִּסָּבה  ֹזאת 
ֵּכיָון ֶׁשַהָּיַדִים ְוָהַרְגַלִים ֵהם ְּכֵלי ַהּגּוף ֶׁשָהָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ִעם ַהָּיַדִים ָאָדם עֹוֵבד, 
ָיכֹול  ַלֲעֹבד,  הֹוֵלְך  ָהָאָדם  ָהַרְגַלִים  ִעם  ְּבֶנֶׁשק.  ִלירֹות  אֹוְיִבים,  ִמְּפֵני  ְלִהְתּגֹוֵנן  ָיכֹול 
ִלְבֹרַח ֵמאֹוְיָביו. ּוַבְּתִפָּלה ַאָּתה ַמְׁשִּבית ֶאת ָּכל ָהֵאָבִרים, ִלְזֹּכר ֶׁשֵאין ְלָך ֹלא ַרְגַלִים 
ְּתִפָּלה!.  ַרק  אֹוְיִבים,  ִמְּפֵני  ֲהַגָּנה  ֹלא  ַּפְרָנָסה,  ֹלא  ְיֹכֶלת,  ׁשּום  ְלָך  ֵאין  ָיַדִים,  ְוֹלא 
ּוִבְלׁשֹון ָהַרְׁשָּב"א )בפירוש האגדות בברכות שם(, ֶׁשָהַרְגַלִים מֹוִרים ַעל ְּפֻעָּלה ֶׁשּבֹוֵרַח ְוָרץ 
ֶאל ְמחֹוז ֶחְפצֹו, ְוַהָּיַדִים ְּכֵלי ְמָלאָכה, ְוַהִּמְתַּפֵּלל ֹלא ִּתָּתֵכן ַהְּתִפָּלה ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל ְלַנְפׁשֹו 

ֶׁשַהָּצָלתֹו ְוִנְזקֹו ַוֲהָנָאתֹו ְוֶהְפּכֹו ֵאין לֹו ָּבּה ְּבַתְחּבּוָלה ּוְבֶהֵּׂשָגּה. 

ַהַהְרָּגָׁשה ַהּזֹו ְצִריָכה ִלְהיֹות ָלָאָדם ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ֶׁשהּוא ָּתלּוי ַאְך ְוַרק 
ֶהְסֵּתר  ֶאת  ּוְלַסֵּלק  ְוַתֲחנּוִנים,  ִּבְסִליחֹות  ָהֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ַּבקב"ה. 

ַהָּפִנים ֶׁשל הקב"ה ִּבְגַלל ַהֲחָטִאים ֶׁשָעִׂשינּו. 



ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה

ַההּוא"  ַּבּיֹום  ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  "ְוָאֹנִכי  הקב"ה:  ֶׁשאֹוֵמר  ַהּנֹוָרָאה  ַלְּקָלָלה  ַנְחֹזר 
)דברים לא, יח(. ְוָידּוַע ֶׁשַהְנָהגֹוָתיו ֶׁשל הקב"ה ְּבָכל ְּדָרָכיו ֵהן ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה )כלה 

ְּביֹוֵתר:  ְּברּוָרה  ִהיא  ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ַהִּמָּדה  ְוָכאן  יג, וסנהדרין דף צ ע"א(.  רבתי פרק א הלכה 

ַמְעָלה  ֶׁשל  ַעִין  ָׂשם  ְוִכְבָיכֹול  ֵמהקב"ה,  ִמְתַעֵּלם  ֶׁשהּוא  ַמְרֶאה  הּוא  חֹוֵטא  ְּכֶׁשָאָדם 
ְוַלֲעׂשֹות  ֶׁשרֹוִצים  ֵאיְך  ִלְחיֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  )עיין בבא קמא דף עט ע"ב(,  רֹוָאה  ֵאיָנּה  ְּכִאּלּו 
ַמה ֶׁשרֹוִצים, ְוהקב"ה ַלְמרֹות ֶׁשָּכַתב ֶׁשהּוא ַיֲעִניׁש הּוא ֹלא ַיֲעִניׁש. ַהִהְתַעְּלמּות ַהּזֹו 
ֵמהקב"ה ְמִביָאה ַמָּצב ֶׁשל ִהְתַעְּלמּות ֻמְחֶלֶטת ֶׁשל הקב"ה ֵמַהחֹוֵטא, ְוהּוא נֹוֵפל ְלִפְגֵעי 
ַהְּזַמן, ְלָצרֹות ְוַתֲחלּוִאים, ְוהקב"ה ַמְסִּתיר ָּפָניו ַּבּיֹום ַההּוא. ְוַהַּצִּדיק ִנָּצל ִמָּכל ֶזה )עיין 
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מלבי"ם תהלים פרק נא פסוק יג(. 

ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ָּפִנים  ּוְמַגֶּלה  ָּפִנים  נֹוֵׂשא  ֶׁשהקב"ה  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהְּבָרָכה  ָלֶזה  ּוְנֶנֶגד 
"ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶליָך" )במדבר ו, כו(, ְוַהָּיִמים ַהָּללּו, ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה – ֵהם ַהָּיִמים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְנִׂשיַאת ָּפִנים ְוִקְרָבה ְּגדֹוָלה ֶׁשל הקב"ה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ַהָּיִמים ַהְמֻסָּגִלים 

ְּביֹוֵתר ְלִתּקּון אֹותֹו ֶהְסֵּתר ָּפִנים. 



ֵאיי ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה

ַהָּקָהל:  ְוָׁשַאל ֶאת  ֵּתיָמִני  ָזֵקן  ֵאיֶזה  ִהִּגיַע  ִמְנָחה  ַאֲחֵרי  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ַהּיֹום  ָהִייִתי 
"ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה 'ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה'. ֲהֵרי ֶזה ָּברּור ֶׁשֵאין 
ָעָנה לֹו: "ַאָּתה  ֵמַהָּקָהל  ְלַהִּציַע?". ֶאָחד  ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ַאָּתה, ָלָּמה ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ַאֵחר 
ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ַּדְוָקא ֶאת ַהְּדָבִרים ֲהִכי ְּפׁשּוִטים, ֶׁשֵּיׁש ְלָך ֱאֹלִקים, ְוֶׁשהּוא ַהֶּמֶלְך, ְוֶׁשֵאין 
ִּבְלּתֹו". ְוַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹו ִהיא ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה, ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ִאם ָהָאָדם ֹלא ְיַׁשֵּנן ִויַחֵּזק 

אֹוָתּה ֶאְצלֹו - ֱאמּוָנתֹו ֵּתָחֵלׁש. 

ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבָכל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ַמְזִּכיִרים ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ַמְלכּות ַהֵּׁשם, 
"ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש", "ַהֶּמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט" ְועֹוד, ְּכֵדי ְלַחֵּדד ָּבנּו ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה.



ֵׁשׁש ִמְצֹות ְּתִמיִדּיֹות

ְוַהחֹוָבה ַהּזֹו ִלְזֹּכר ַמְלכּות ַהֵּׁשם, ּוְלַהִּכיר ֶׁשהּוא ָאִבינּו ְוהּוא ַמְלֵּכנּו ְוהּוא מֹוִׁשיֵענּו, 
ִהיא ֹלא ַרק ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶאָּלא ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ַּבַחִּיים ָאנּו ְמֻצִּוים ְּבֵׁשׁש ִמְצֹות 
ְּתִמיִדּיֹות: ְלַהֲאִמין ּבֹו ְוֹלא ְּבזּוָלתֹו, ְלַיֲחדֹו, ְלַאֲהָבה אֹותֹו, ְלִיְרָאה אֹותֹו, ְוֶׁשֹּלא ָלתּור 
ַאֲחֵרי ַמְחְׁשבֹות ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים. ֵאֶּלה ִמְצֹות ֶׁשִחּיּוָבן ָּתִמיד ְוֹלא ִיְפְסקּו ֵמַעל ָהָאָדם 
ָיָמיו )הקדמה לספר החינוך דיבור המתחיל אבל(. ַהִּמְצֹות ָהֵאּלּו ֵהן ִּתְזֹּכֶרת  ֲאִפּלּו ֶרַגע ָּכל 
ְּתִמיִדית ָלָאָדם ַעל ִחּיּובֹו ָּבעֹוָלם ַהָחְמִרי. ָּבֶרַגע ֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵכַח ֵמֵהן, הּוא ׁשֹוֵכַח ַּגם 

ֶאת ּבֹוְראֹו ְוֶאת ִיעּודֹו ָּבעֹוָלם. 



 ִרְוֵחי ַהּבֹוֵטַח

ּוֶבֱאֶמת ַּגם ְּבֹאֶפן 'ִרְוִחי' ָהָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין ּובֹוֵטַח ְוזֹוֵכר ֶאת הקב"ה ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִעְנָיָניו 
- ַמְרִויַח יֹוֵתר. ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהֲחזֹון ִאי"ׁש )בבא בתרא סימן ה אות יח(, ִּכי ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך 
ִהיא ְלִפי ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשַּמְׁשִליְך ָהָאָדם ַעל ּבֹוְראֹו ִיְתָּבַרְך. ְוָלֵכן ָראּוי ִלְפֹטר ַּתְלִמיד 
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ָחָכם ֵמַהִּמִּסים ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ָהִעיר, ִּכי ַהַּתְלִמיד ָחָכם ִמְּסָתָמא ׁשֹוֵמר ַעל ָהִעיר. ֵּבאּור 
ְּדָבָריו - ְלִפי ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשָהָאָדם ּבֹוֵטַח ַּבה' ָּכָכה הּוא ֻמְׁשָּגח. ּוִבְגַלל ֶזה ַּתְלִמיד 
ּוִמֵּמיָלא  ַּבּבֹוֵרא,  ּבֹוֵטַח  הּוא  ָחָכם  ַּתְלִמיד  הּוא  ִאם  ִּכי  ַהְּׁשִמיָרה,  ִמַּמס  ָּפטּור  ָחָכם 

ְׁשִמיָרתֹו ֵמהקב"ה מֹוִעיָלה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ֲאָנִׁשים ְוָלֵכן הּוא ֹלא ָצִריְך ְׁשִמיָרה. 



ַהּכֹל ָּתלּוי ִּבְרצֹוי ה'

ַהַּפְרָנָסה,  ַהְּׁשִמיָרה,  ִויהּוִדָּיה.  ְיהּוִדי  ְלָכל  ִלְהיֹות  ֶׁשְּצִריָכה  ַהְּבִסיִסית  ַהֲהָבָנה  ֹזאת 
ַהַהְצָלָחה ַּבַחִּיים, ַהֹּכל ָּתלּוי ִּבְרצֹון ַהֵּׁשם ּוְבֶהָאַרת ָּפָניו ֶאל ָהָאָדם ְלִפי ַמֲעָׂשיו, ַמֲעֶׂשיָך 
ְיָקְרבּוָך ּוַמֲעֶׂשיָך ְיַרֲחקּוָך )עדויות פרק ה משנה ז(, ְוֵכן ְלֵהֶפְך: ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות, ָהֲאסֹונֹות 
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֱאֹלַקי  ֵאין  ִּכי  "ַעל  ַהְּפׁשּוָטה:  ֵמַהַּמְסָקָנה  ַמִּגיִעים  ֻּכָּלם  ְוַהֶהְפֵסִדים, 

ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" )דברים לא, יז(. 

זֹו ַהַּתְכִלית ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶׁשָעֵלינּו ִלְזֹּכר, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּקֻדַּׁשת ַהָּיִמים ָהֵאּלּו 
ַּתְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה, ְוִנְזֶּכה ְלַפְרֵסם ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ְּבַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו 
"ַאֲהַבת עֹוָלת ֲאַהְבִּתיְך" 

ַהַּתַנ"ְך ֵסֶפר ִסּפּוִרית?

ֵיׁש ַּכָּמה ָּפָרִׁשּיֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשֲאָנִׁשים ֹלא ָּכל ָּכְך אֹוֲהִבים ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ּתֹוָכחֹות 
ְּברּוִרים  ֻחִּקים  ֵסֶפר  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֵמִבין  ְּכֶׁשָאָדם  ַהֲאִזינּו.  ָּפָרַׁשת  ַּגם  ֵּביֵניֶהן  ַרּבֹות. 
ָּפָרׁשֹות  ֶׁשַּדְוָקא  ֵמִבין  ֶנְחָמד, הּוא  ִסּפּוִרים  ִמְקַּבץ  ְוֹלא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַהְמַקְּיִמים  ֶׁשֵהם 

ַהּתֹוֵכָחה ִנְצָרכֹות ְּביֹוֵתר ָלָאָדם ְּבעֹוָלמֹו.

ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ִמְתַיֲחִסים ְלֵסֶפר ַהַּתַנ"ְך ִּבְכָלל ְוַלּתֹוָרה ִּבְפָרט, ְּכֵסֶפר ִסּפּוִרים 
ֶנְחָמד ְוֹלא ְמַחֵּיב, ְוָלֵכן ֵהם ַּגם אֹוֲהִבים ּובֹוֲחִרים ַרק ֶאת ַהִּסּפּוִרים ַהֶּנְחָמִדים ְּבֵעיֵניֶהם. 
ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ְּבִריַאת ָהעֹוָלם )בראשית א, א( ֶזה ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ַעל ֲהִריַגת ַקִין ְלֶהֶבל 
)בראשית ד, ח( ֵהם ְמַדְּלִגים. ֹנַח ֶׁשּבֹוֶנה ֵּתָבה )בראשית ו, יד( ֶזה ֶנְחָמד, ֲאָבל ֶׁשַהֵּׁשם ֵהִביא 

ַמּבּול )בראשית ז, יז( ֵהם ַמְעִּדיִפים ְלַדֵּלג. ַּגם ֶׁשהקב"ה ָהַרס ֶאת ּדֹור ַהַּפָּלָגה )בראשית 
ְוָלֵכן ַהַּיַחס ֶׁשָּלֶהם ְלֵסֶפר ַהַּתַנ"ְך הּוא ְמֻעָּות  ְוֵכן ַהְלָאה.  יא, ח( ֵהם ַמְמִליִצים ְלַדֵּלג, 

ַלֲחלּוִטין, ְוֵהם ְמַגְּדִלים ּדֹור ֶׁשל ּבּוִרים ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶׁשֹּלא יֹוְדִעים ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא 
ֵסֶפר ֻחִּקים ְוהֹוָראֹות, ְוֹלא ֵסֶפר ִסּפּוִרים. 



ַהּתֹוֵנָחה

ה'  ֶּדֶרְך  ֶאת  ַיַעְזבּו  ָחִליָלה  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוַמְזִהיר  ָּבא  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ָהַאֲחרֹוָנה  ִלְפֵני  ַאַחת  אֹו  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהָּפָרָׁשה  ִהיא  ַהֲאִזינּו  ָּפָרַׁשת  ָעְנָׁשם.  ִּיְהֶיה  ַמה 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו )באבן עזרא דברים פרק לא פסוק כב שכתב שפרשת 
וזאת הברכה נאמרה לפני פרשת האזינו, ועיין ברמב"ן פרק לא פסוק כד, ובספר דברי יואל מסאטמר 

ְוַהַּמְזֶּכֶרת  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם  ַמְׁשִאיר  ֶׁשהּוא  ַהַּמְזֶּכֶרת  ְוֹזאת  ג עמוד קצב(,  פרשת האזינו אות 

ָּבָניו  ִמַּכַעס  ַוִּיְנָאץ  ה'  "ַוַּיְרא  נֹוָרָאה:  ְּבתֹוֵכָחה  ֶאָּלא  ּוְלָבבֹות,  ִּבְפָרִחים  ֲעטּוָפה  ֹלא 
ָּבִנים  ֵהָּמה  ַּתְהֻּפֹכת  ִּכי דֹור  ַאֲחִריָתם.  ָמה  ֶאְרֶאה  ֵמֶהם  ָפַני  ַאְסִּתיָרה  ַוֹּיאֶמר  ּוְבֹנָתיו 
ְּבגֹוי  ָעם  ְּבֹלא  ַאְקִניֵאם  ַוֲאִני  ְּבַהְבֵליֶהם  ִּכֲעסּוִני  ֵאל  ְבֹלא  ִקְנאּוִני  ֵהם  ָּבם  ֵאֻמן  ֹלא 
ָנָבל ַאְכִעיֵסם" )האזינו לב, כא(, "ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי ַוִּתיַקד ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית" )שם 
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ֵאיָמה"  ּוֵמֲחָדִרים  ֶחֶרב  ְּתַׁשֶּכל  "ִמחּוץ  כד(,  )פסוק  ֶרֶׁשף"  ּוְלֻחֵמי  ָרָעב  "ְמֵזי  כב(  פסוק 

ֶאָחד  ִיְרּדֹף  "ֵאיָכה  כו(  )פסוק  ִזְכָרם"  ֵמֱאנֹוׁש  ַאְׁשִּביָתה  ַאְפֵאיֶהם  "ָאַמְרִּתי  כה(,  )פסוק 

ֶאֶלף ּוְׁשַנִים ָיִניסּו ְרָבָבה ִאם ֹלא ִּכי צּוָרם ְמָכָרם ַוה' ִהְסִּגיָרם" )פסוק ל(, ְועֹוד ָועֹוד 
ְּפסּוִקים ַמְפִחיִדים. ְוַהְּׁשֵאָלה ַהִּנְׁשֶאֶלת, ָלָּמה? ָלָּמה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ִנְפָרד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֶנְחָמד,  ַמֶּׁשהּו  אֹו  קּוְמִזיץ  ֵאיֶזה  ְּבִצּבּור,  ִׁשיָרה  ִאָּתם  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ָלָּמה  ֶנְחָמד  ְּבֹאֶפן 

ָלָּמה ְלַהְׁשִאיר ֹרֶׁשם ָּכֶזה ַמְבִהיל ּוַמְפִחיד? 

ַהְמֹבָאר  ָהֱאֹלִקי  ָהָרצֹון  ֶאת  ּוְלָהִבין  ָלַדַעת  ְּבִלי  ַהָּללּו  ַהְּפסּוִקים  ֶאת  ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי 
ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, ַיְחֹׁשב ֶׁשָחס ְוָׁשלֹום הקב"ה ְמַחֵּפׂש ְלַהֲעִניׁש ְוִלְנקֹם ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. ַּפַעם 
רֹוֶצה  ֹלא  ֶׁשָּכֶזה,  ַנְקָמן  ֱאֹלִקים  רֹוֶצה  ֹלא  "ֲאִני  ֶׁשָאַמר:  ִמְסֵּכן  ִחּלֹוִני  ְיהּוִדי  ָׁשַמְעִּתי 
ֱאֹלִהים  ַמְחָמד,  ֱאֹלִהים  ְמַאֵּים". הּוא רֹוֶצה  ֱאֹלִקים  ֶׁשָעָׂשה ׁשֹוָאה, ֹלא רֹוֶצה  ֱאֹלִקים 
נֹוֵתן  ַרק  ַמְכִריַח,  ְוֹלא  ְמַחֵּיב  ָמַתי ֶׁשרֹוִצים, ֹלא  ָּבָארֹון  ָלִׂשים אֹותֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָחמּוד, 
ֶאת  ְלָהִבין  ָעֵלינּו  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֵמֶהם  ֶׁשִּנְפַרד  ַהְּפֵרָדה  צּוַרת  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְכֵדי  ַמָּתנֹות. 

ִמְכלֹול ַהַּמָּצב ֶׁשָהיּו ּבֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר.



ֲעלּוָבה ַּכָּלה

ַלַּדְרָּגה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקְּבלּו  ְּכֶׁשֵהם  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ְוִקְּבלּו  ָּבאּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעת 
ו,  פב,  )תהילים  ֻּכְּלֶכם"  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי  "ֲאִני  ֶׁשֵּיׁש,  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה 
ְוָיְצָאה  ְוִנְׁשָמע!  ַנֲעֶׂשה  ְוָאְמרּו  ֶזה ֶׁשֵהם ָּבאּו  ַהּזֹו  ּוַבַּדְרָּגה  ועיין בעבודה זרה דף ה ע"א(, 

ַּבת קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאְמָרה "ִמי ִּגָּלה ָרז ֶזה ְלָבַני". )שבת דף פח ע"א(, ַאֲחֵרי ַּכָּמה ְזַמן 
ֶׁשְּמַזָּנה  ַּכָּלה  ֲעלּוָבה  ע"ב(,  פח  דף  )שבת  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ָּבֵעֶגל,  ְוָחְטאּו  ָהְלכּו  ָּקָרה?  ַמה 

ְּבתֹוְך ֻחָּפָתּה. ְּבתֹוְך ַהֻחָּפה, ָהְלכּו ְוָעְבדּו ֶאת ָהֵעֶגל.  

ָהיּו  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּלְמרֹות  ֵּכיָון  ַהֻחָּפה,  ַמֲעַמד  ַמָּמׁש  ָהָיה  ֹלא  ֶזה  ָּכאן  ַהְּׁשֵאָלה,  ְוִנְׁשֶאֶלת 
ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ֲהֵרי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָלה ָלָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה )שמות כד, 
יח(, ּוְבָכל ַהְּזַמן ַהֶּזה "ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" )שמות יט, ב(, ּוְבַהְׁשָוָאה ְלֻחָּפה ֶזה 

ָהָיה ִּבְזַמן ַקָּבַלת ַהָּפִנים, אֹו ִּבְזַמן ֶׁשאֹוְכִלים ָמָנה ִראׁשֹוָנה. ָלָמה אֹוְמִרים ֲחַז"ל ֶׁשֶּזה 
ָהָיה ַמָּמׁש ַּבֻחָּפה ַעְצָמּה?



"ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהת"

ֵיׁש ִמְדָרׁש ַמְבִהיל )מדרש רבה פרשת נשא פרשה ז סימן ד(, ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר: ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה 
ְּבִפיֶהם  ָהיּו אֹוְמִרים  ְוִנְׁשָמע" )שמות כד, ז(,  ַנֲעֶׂשה  ִּדֶּבר ה'  ֲאֶׁשר  ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים "ֹּכל 
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ֶאָחד ּוְבִלָּבם ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו ְוִלָּבם ֹלא ָנכֹון ִעּמֹו" 
)תהילים עח, לו(. ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשָעְמדּו ְוָאְמרּו: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" ַּכָּוָנָתם ַּבֵּלב 

ָהְיָתה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוַעל ֶזה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים: "ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם 
ְיַכְּזבּו לֹו" – ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְמַׁשְּקִרים ּוְמַפִּתים ֶאת הקב"ה ְּבִפיֶהם. ְוהקב"ה ֲהֵרי חֹוֵקר 
ְּכָליֹות ָוֵלב ְוִהִּכיר ָּבֶזה, ְוַלְמרֹות ֹזאת  ִמְתַּפֵעל ְואֹוֵמר: "ִמי ִּגָּלה ָרז ֶזה ְלָבַני", ְוָיְרדּו 

ַמְלָאִכים ְוָנְתנּו ַעל ֹראׁש ָּכל ֶאָחד ְׁשֵני ְּכָתִרים )שבת דף פח ע"א(. ָמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה?



"ָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנית"

ֵיׁש ִמְדָרׁש ַאֵחר ֻמְפָלא )מדרש רבה פרשת כי תשא פרשה מא סימן א( ַעל ַהָּפסּוק "ְלָך ה' 
ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים" )דניאל ט, ז(. ָלָּמה ָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים? ֶמה ָעִׂשינּו? 

ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֶהיָך  "ֵאֶּלה  ְוָאְמרּו  ַמֵּסָכה  ֵעֶגל  ֶׁשָעׂשּו  ֶׁשַּלְמרֹות  ְמָבֵאר  ְוַהִּמְדָרׁש 
ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות לב, ד( ְוָעׂשּו ֶנָאצֹות ְּגדֹולֹות, ַהַּצַעד ַהָּפׁשּוט ֶׁשָהָיה הקב"ה 
ַהָּמן.  ֵיֵרד  ֶׁשֹּלא  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ֹאֶכל  ְלָמָחר  ָלֶהם  ְלָהִביא  ֹלא  הּוא  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך 
ּוְלֻדְגָמא ֵמַחֵּיי ַהּיֹום יֹום: ִאָּׁשה ְרִגיָלה, ֶׁשַּבֲעָלּה ּפֹוֵגַע ָּבּה ַּבַּלְיָלה, ְוִהְׁשִּפיל אֹוָתּה ּוִבָּזה 
אֹוָתּה, ֶׁשֹּלא ְיַצֶּפה ָלקּום ַּבֹּבֶקר ְוִלְמֹצא ֻׁשְלָחן ָערּוְך ִעם ֲארּוַחת ֹּבֶקר. ִאם ִהְתַּפַּיְסָּת 
ְוִהְסַּתַּדְרָּת  ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ִאם ֹלא ִהְתַּפַּיְסָּת ְוֹלא ִהְסַּתַּדְרָּת ְוָנַתָּת ָלּה ִליׁשֹן ּבֹוָכה, ַאָּתה 

עֹוד רֹוֶצה ֲארּוַחת ֹּבֶקר? 

ֲהִכי  ַּבּצּוָרה  ַהֵּׁשם  ִחּלּול  ְוָעׂשּו  אֹותֹו,  ְוִהְׁשִּפילּו  ֶׁשִּבּזּו  ַאֲחֵרי  ִיְתָּבַרְך  ְוַהּבֹוֵרא 
נֹוָרָאה, ֵמִביא ָלֶהם ַעל ַהֹּבֶקר ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ָמן! ּוַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש: ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֶּבן ַרִּבי ָׁשלֹום, ְוֹלא עֹוד – ֹלא ַרק ֶזה, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו נֹוְטִלים ִמן ַהָּמן ּוַמְקִריִבים ִלְפֵני 

ֲעבֹוָדה ָזָרה! 

ֵיׁש ָלֶהם ָמן, ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ָמן? ֶלֶחם ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִנּזֹוִנים ִמֶּמּנּו )יומא דף עה 
ע"ב(, ָהיּו ּבֹו ֹּכחֹות רּוָחִנִּיים ַאִּדיִרים, הּוא ָהָיה ִנְבָלע ָּבֵאָבִרים )שם(, ֹלא ָהָיה ָצִריְך 

ְלִהְתַּפּנֹות ַאֲחֵרי ָהֹאֶכל, ֵאין ְּכֵאֵבי ֶּבֶטן, ֵאין ְּכלּום, ַרק אֹוְכִלים ְוֶנֱהִנים ְוטֹוֲעִמים ּבֹו 
ֶאת ָּכל ַהְּטָעִמים ֶׁשָּבעֹוָלם )יומא דף עה ע"א(, ְוֵהם לֹוְקִחים ֶאת ַהָּמן ַהֶּזה ּוַמְקִריִבים אֹותֹו 

ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. 

ְוִנְרֶאה ַעד ַּכָּמה ָהָיה ַהָּדָבר נֹוָרא, ֶׁשֲהֵרי ָידּוַע ַמה ֶּׁשָאְמָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשַהָּמן ָהָיה יֹוֵרד 
ְּבִקְצָבה ְמֻיֶחֶדת ְלִפי ַהְּנָפׁשֹות ְּבָכל ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה, ְּבִדּיּוק ְּכִפי ַהֹּצֶרְך ֶׁשָּלֶהם )עיין 
ָהְרָׁשִעים,  אֹוָתם  ֵאֶצל  ַהָּמן  ֶׁשל  ַהַּכּמּות  ּוְכֶׁשָּיְרָדה  יז(,  טז, פסוק  רש"י פרשת בשלח פרק 

ֵהם ֶהְעִּדיפּו ָלַקַחת ֶאת ָהאֶֹכל ֵמַהֶּפה ֶׁשָּלֶהם ּוֵמַהֶּפה ֶׁשל ַהְיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ְּכֵדי ְלַהְקִריב 
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ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֹראׁש ַהִּמְׁשָּפָחה ָהָיה אֹוֵמר ְלֻכָּלם: "ַהּיֹום אֹוְכִלים ָּפחֹות", ּוְכֶׁשָּׁשֲאלּו: 
"ַמה ִהְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? – ֲהֵרי ָּתִמיד ֵיׁש ָמן ְּבֶׁשַפע, ְוֶזה ַמְסִּפיק ְלֻכָּלם, 
ַמה ָּקָרה ַהּיֹום?" ְוהּוא ָעָנה: "ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְקִריב ָלּה 
ֶּׁשאֹוֵמר  ַמה  ְוֶזה  ַלֶּפֶסל".  ַּגם  ַמְסִּפיק  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָּפחֹות  ֹיאַכל  ֶאָחד  ָּכל  ָלֵכן  ָקְרָּבן, 
ַהָּכתּוב: "ְוַלְחִמי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלְך ֹסֶלת ָוֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ֶהֱאַכְלִּתיְך ּוְנַתִּתיהּו ִלְפֵניֶהם ְלֵריַח 
ִניֹחַח ַוֶּיִהי ְנֻאם ה' ֱאֹלִקים" )יחזקאל טז, יט ועיין בפירוש רש"י(, אֹוֵמר הקב"ה: ָנַתִּתי ָלֶכם 
ֹסֶלת, ֶׁשֶמן ּוְדַבׁש - "ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא" )במדבר יא, ז( "ְוַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן" 
)שם פסוק ח( "ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש" )שמות טז, לא(, ֶאת ֶזה ָנְתנּו ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ְוַעל ֶזה ָאַמר ָּדִנֵּיאל: "ְלָך ה' ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים" – ָּדִנֵּיאל אֹוֵמר ַלקב"ה, ֲאִני 
ָהמּום ֵמַהַּסְבָלנּות ַהּנֹוָרָאה ֶׁשל הקב"ה, ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשָּכַרָּת ְּבִרית ִעם ַעם ִיְׂשָרֵאל – ָחְטאּו. 
ֵיׁש ָּדָבר נֹוָרא יֹוֵתר ִמַּכָּלה ֶׁשְּמַזָּנה ַּתַחת ֻחָּפָתּה?, ֶׁשַּגם ְּכֶׁשֵהם אֹוְמִרים 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' 
– ֵהם ִמְתַּכְּוִנים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוהקב"ה ֹלא סֹוֵגר ָלֶהם ֶאת ַהֶּבֶרז, ַמֲאִכיל אֹוָתם ָמן, 
ְוֵהם לֹוְקִחים ִמֶּמּנּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַוֲעַדִין ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ַמֲאִריְך ַאּפֹו ְונֹוֵתן ָלֶהם ׁשּוב 

ָוׁשּוב )עיין נחמיה ט, כ(. 



ַמְלַאְך ַהָּמֶות ְּבַהר ִסיַני 

עֹוד מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )ויקרא רבה פרשת מצורע פרשה יח סימן ג( ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָאְמרּו 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע',  ִהִּגיַע הקב"ה ְוָקָרא ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות ְוָאַמר לֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעִׂשיִתי 
אֹוְתָך קֹוְזמֹוְקָרטֹור ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוַתי )ֶזה ֶׁשּמֹוִציא ַלהֹוֵרג(, ֵאין ְלָך ֵעֶסק ְּבֻאָּמה זֹו. ָלָּמה? 
ֶׁשֵהם ָּבַני, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך" )דברים יד, א(, 

ַמהּו "ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך"? ִמַּמְלַאְך ַהָּמֶות ֶׁשהּוא ָקרּוי ֹחֶׁשְך ֶׁשָהָיה ָׁשם.

ּתֹוָרה?  ּוְלַמַּתן  ִסיַני  ַהר  ְלַמֲעַמד  ַהָּמֶות  ַמְלַאְך  ָּקׁשּור  ַמה  ִמְתַּבֶּקֶׁשת:  ְוַהְּׁשֵאָלה 
ְוַהְּתׁשּוָבה ְמֹבֶאֶרת, ִּכי ֲעַדִין ָהְיָתה לֹו ַׁשָּיכּות ָׁשם! ִּכי ֵהם ֲעַדִין ֹלא ָעְזבּו ֶאת ֹּכחֹות 
ַהֻּטְמָאה, ֵיׁש ָלֶהם ֲעבֹוָדה ָזָרה ָּבָארֹון, ֵיׁש לֹו ָמן ַּבְּמֵגָרה ְוהּוא עֹוד ְמַעט הֹוֵלְך ְלַהְקִריב 

אֹותֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוַלְמרֹות ֹזאת אֹוֵמר הקב"ה ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות: ַאל ִּתַּגע ָּבֶהם. 



"ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך"?

ַלֲחֻתָּנה  ִהְׁשִקיַע  ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשהּוא  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִלְסֹּבל ֶאת  ֶׁשּיּוַכל  ֱאנֹוִׁשי  ֹמַח  ֵאין  ֲהֵרי 
ְוָעָׂשה ֵארּוַע ָּגדֹול, ִּתְזֹמֶרת, ֹאֶכל, ָמנֹות ֲהִכי ְיָקרֹות, ַהֹּכל ֻמְׁשָלם, ֶהָחָתן ָּדַאג ְלַהֹּכל, 
ּוְבֶרַגע ַהִּקּדּוִׁשין ְּכֶׁשהּוא ָּבא ָלֵתת ָלּה ֶאת ַהַּטַּבַעת ִהיא הֹוֶלֶכת ְוחֹוֵטאת ְּבָפָניו ְלֵעיֵני 
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ֻּכָּלם! ְוֹלא ַרק ֶזה, ִהיא לֹוַקַחת ֶאת ַהַּטַּבַעת ְונֹוֶתֶנת אֹוָתּה ְלִמי ֶׁשִהיא ָחְטָאה ִאּתֹו. ֵיׁש 
ִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם ֶׁשַּיֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו? 

"ַנֲעֶׂשה  לֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַּבֶּמֱחָוה  ּוִמְסַּתֵּפק  ִמְתַרֵּגׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ַאֲהָבתֹו  ְּבֹרב  ְוהקב"ה 
אֹוֵמר  הּוא  ֵמַאְרצֹו,  ְוגֹוֶלה  חֹוֵטא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ַאֲחֵרי  ָׁשָנה,  ְּכֶאֶלף  ּוְלַאַחר  ְוִנְׁשָמע". 
ם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלָּנִביא ִיְרְמָיהּו "ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשלִַ
ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך" )ירמיה ב, ב(. אֹוֵמר ֱאֹלִקים: ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ָהַאֲהָבה ֶׁשֲאַהְבֶּתם אֹוִתי, 

ּוִבְזכּות ֶזה "ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם" )ירמיה לא, טז(, ַהֵּׁשם ָיִׁשיב ְׁשבּות ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. 

ִאת ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוָתנּו ָהִיינּו ַמְעִּדיִפים ֶׁשהקב"ה ֹלא ִיְזֹּכר ֶאת ַאֲהַבת ַהְּכלּולֹות. ֲהֵרי 
ֵאֶצל הקב"ה ֵאין ִׁשְכָחה, ִּכי זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ָאָּתה. ִמָּמה הקב"ה ִמְתַּפֵעל, ֵמַאֲהַבת 
ְּכלּולֹוַתִיְך? ֶמה ָעׂשּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶהְראּו ֶאת ַאֲהָבָתם ַלקב"ה, ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵעל ִמֶּזה ָּכל ָּכְך?



"ֶלְנֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר"

ְוַהָּכתּוב ַמְמִׁשיְך ְואֹוֵמר ֵׁשׁש ִמִּלים ֶׁשֵהן ָהַאֲהָבה ֶׁשֶהְראּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלקב"ה: "ֶלְכֵּתְך 
ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה". 

ִּמְסַּתֵּתר  ַמה  ָיַדע  ֶׁשֵּכן הּוא   – ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  ֶּׁשֲאַמְרֶּתם  ְּבַמה  ֹלא אֹוֵמר:  הקב"ה 
ְּבִלָּבם. הּוא ַּגם ֹלא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ַעל ַמה ֶּׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי ִמָּיד ָחְטאּו ָּבֵעֶגל. 
"ַעד ֶׁשַהֶּמֶלְך ִּבְמִסּבֹו ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו" )שיר השירים א, יב(. הּוא ַמְזִּכיר ַאְך ְוַרק ֶאת ַמה 
ַהַּמֲעָלה  זֹו   - ְזרּוָעה"  ְּבֶאֶרץ ֹלא  ַּבִּמְדָּבר  ַאֲחַרי  "ֶלְכֵּתְך  ַלִּמְדָּבר,  ָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶּׁשַעם 

ַהְיִחיָדה. 

ְוַגת ַמֲעָלה זֹו ְצִריָכה ִעּיּון ָּגדֹול, ְוִכי ָהְיָתה ָלֶהם ְּבֵרָרה חּוץ ִמָּלֵצאת ִמִּמְצַרִים? ֲהֵרי 
ַהִּמְצִרִּיים ָהיּו עֹוְבִדים ָּבֶהם ְּבָפֶרְך ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ַּבָּׂשֶדה )עיין שמות א, יד(. ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע 
ּוִמְתַרֵחץ  ָּבֶעֶרב  ִּתינֹוקֹות  ֲחִמִּׁשים  ּוֵמָאה  ַּבֹּבֶקר  ִּתינֹוקֹות  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה  ָהָיה ׁשֹוֵחט 
ְּבָדָמם )מדרש רבה שמות פרשה א סימן לד(. ֵהם ָעְברּו ָׁשם 'ׁשֹוָאה', ּכֹוֵלל ַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה 

ּוַמֲחנֹות ַהְׁשָמָדה. ֻּכָּלם ָהיּו ּבֹוְרִחים ִמָּמקֹום ֶׁשָּכֶזה.

ֵהם  ֶׁשֲהֵרי  ִמְדָּבר,  ִּבְׁשִביָלם  ָהָיה  ַעְצמֹו ֹלא  ַהִּמְדָּבר  ֲאָבל  ַלִּמְדָּבר.  ָיְצאּו?  ֵהם  ּוְלָאי 
ָהיּו ֻמָּקִפים ְּבַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֶׁשָהיּו ְמִגִּנים ֲעֵליֶהם ּוְמַסְּיִעים אֹוָתם ִמָּמקֹום ְלָמקֹום. "ִּכי 
ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ויקרא כג, מג( ְוַהְינּו ֲעָנִנים ֶׁשָּבֶהם ָהיּו יֹוְׁשִבים ַעם 
ִיְׂשָרֵאל, ְו'ָטִסים' ָּבֶהם ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוֹלא ִמְתַעְּיִפים )הש"ך על התורה פרשת פרק ח פסוק 
ד. ועיין  בספר דבש לפי מערכת ס' אות כג, ובספר  חומת אנך ויקרא פרשת אמור אות ח(. ְוַהִּטיָסה 

ַהְּנִעיָמה ַהּזֹו ְמֻלָּוה ְּבַמִים ְמֻיָחִדים ִמְּבֵאָרּה ֶׁשל ִמְרָים, ֶׁשָהיּו ְמַרְּפִאים ֶאת ָּכל ַהַּמֲחלֹות 
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)עיין אורחות חיים מלוניל חלק א הלכות הבדלה אות לב(, ּוְבַׁשָּבת ָהְיָתה ַהְּבֵאר מֹוִציָאה ָלֶהם 

ַיִין ְלִקּדּוׁש )מדרש תלפיות ענף יין(, ּוְבֹאֶכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת ָּכל ַהְּטָעִמים ָּבעֹוָלם – ָמן. ְוִכי 
ָהָיה ָעִדיף ְלִהָּׁשֵאר ְּבִמְצַרִים? ִמָּמה ַהִהְתַּפֲעלּות ַהְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ֶׁשל הקב"ה ֶׁשָהְלכּו 

ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר?

ִמְתַּפֵעל  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  אֹוֵהב  ֶׁשהקב"ה  ֵמֹרב  ּוְמִאיָרה:  ְּפׁשּוָטה  ְוַהְּתׁשּוָבה 
ְרצֹונֹו.  ֶאת  ְוָעׂשּו  ְוָהְלכּו  ִמִּמְצַרִים  ָלֵצאת  ֶׁשִהְסִּכימּו  ַאֲהָבה  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהָּקָטן  ֵמַהִּבּטּוי 
'ַנֲעֶׂשה  ַּבֲאִמיַרת  ְוָחְׁשבּו  ְּפָעִמים,  ֶעֶׂשר  ְוִנּסּו אֹותֹו  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשִהְכִעיסּו אֹותֹו  ְוַלְמרֹות 
ְוִנְׁשָמע' ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְועֹוד ָועֹוד ְּדָבִרים ֹלא ְראּוִיים, אֹוֵמר הקב"ה: ֶהְרֵאיֶתם ִלי 

ִּבּטּוי ֶׁשל ַאֲהָבה ֶאָחד? ֲאִני לֹוֵקַח ֶאת ֶזה, ּוִמְתַעֵּלם ִמָּכל ַהְּׁשָאר!!! 

ִּבְדָרָכיו"  ֲהֵרי ָּכתּוב "ְוָהַלְכָּת  ְלִהַּדּמֹות ַלקב"ה?  ַהּזֹו  ַּבְּבִחיָנה  ְיכֹוִלים  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה 
)דברים כח, ט(, ְוִכי ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו? ַהּיֹום ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֶיֶלד ֶׁשהּוא ִּתְׁשִעים 

ַיְרִּגיׁש  ְמֹאד  ַמֵהר  ַמֶּׁשהּו ֹלא טֹוב, הּוא  ַאַחת הּוא עֹוֶׂשה  ַּפַעם  ְּבֵסֶדר,  ָאחּוז  ְוִתְׁשָעה 
עֹוָׂשה  ִהיא  ַאַחת  ַּפַעם  ִאם  ֻמְׁשֶלֶמת,  ֲהִכי  ֶׁשִּתְהֶיה  ָהִאָּׁשה  ַהֶּלִחי.  ְּבֵאזֹור  ַחם  ַמֶּׁשהּו 

ּבּוׁשֹות ְלַבֲעָלּה הּוא ְּכָבר חֹוֵׁשב ְלָגֵרׁש אֹוָתּה. 

ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור ַעל ֶאָחד ֶׁשָחַזר ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָרָאה ֶׁשָּכל ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
ְוַהַּבִית ְמֻסָּדר. הּוא ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְורֹוֶאה 12 סּוֵגי ָסָלִטים ֶׁשִאְׁשּתֹו ָטְרָחה ְוֵהִכיָנה. 
אֹוָתּה:  ׁשֹוֵאל  הּוא  אֹוֵהב,  ֶׁשהּוא  ַהָּסָלט  ֶאת  ֶׁשָחֵסר  ְורֹוֶאה  ָסָלט  ָסָלט  ִמְסַּתֵּכל  הּוא 
"ֵאיֹפה ַהָּסָלט ַהֶּזה ֶׁשֲאִני אֹוֵהב?" ִאְׁשּתֹו ָאְמָרה לֹו: "ֹלא ִהְסַּפְקִּתי ְלָהִכין". ֶזה ִהְכִעיס 
אֹותֹו ְמֹאד, ַעד ֶׁשהּוא ֹלא ָׁשַלט ְּבַעְצמֹו, ָּתַפס ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוָהַפְך ֶאת ֻּכּלֹו. ְוֶזה ַאֲחֵרי 

ֶׁשהּוא ָחַזר ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִהְתַּפֵּלל, ְואּוַלי ַּגם ָהָיה ַחָּזן ּוֵבֵרְך ֲאָנִׁשים ַּבֶּדֶרְך... 

ֻמְפָלאֹות. הּוא  ֶׁשל הקב"ה  ְוַהְּדָרִכים  ִּבְדָרַכי,  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ַאֶּתם  הקב"ה:  אֹוֵמר 
נֹוֵתן ֹּכַח ֲאִפּלּו ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ַלְמרֹות ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֹּכַח ַהֶּזה ֶנְגּדֹו 
)עיין בספר תומר דבורה פרק א(. ְּכֶׁשָהָאָדם ָיבֹוא ְוִיְהֶיה ַּבַּדְרָּגה ַהּזֹו, ֵאין ִּכְמַעט ִסּכּוי! ֲאָבל 

ֶזה ֹלא ּפֹוֵטר אֹוָתנּו ֵמַהִּצּוּוי ֶׁשל ַהּתֹוָרה "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו". 

ֶּׁשַעם  ִמַּמה  ִמְתַּפֵעל  ֶׁשהקב"ה  ְּכמֹו  ָקָטן,  ֲהִכי  ָּדָבר  ָּכל  ְלַהֲעִריְך  ֶאָּלא  ֶזה,  ַרק  ְוֹלא 
ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְבָיכֹול ִּבְׁשִבילֹו, ֲאִפּלּו ֵמָהֲאִמיָרה ְלַבד ֶׁשל "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" ְלֹלא ַּכָּוַנת 
ַהֵּלב – הקב"ה מֹוִריד ָלֶהם ַמְלָאִכים, הקב"ה לֹוֵקַח ֶאת ַהָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָנַתן ִּכְבָיכֹול ִּבְׁשִביל הקב"ה ְואֹוֵמר ַלָּנִביא ִיְרְמָיהּו ְּבֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: ֲאִני זֹוֵכר ֶאת 
ָהַאֲהָבה ֶׁשָּלֶכם ּוִבְזכּות ֶזה ֲאִני אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ֵמָהאֹוְיִבים ֶׁשָּלֶכם. ֶזה ֹקֶדם ֹּכל ְמַלֵּמד 
אֹוָתנּו ַּכָּמה הקב"ה אֹוֵהב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוַכָּמה ָעֵלינּו מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו, 
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ּוְלִהְתַּפֵעל ִמָּכל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְׁשִביֵלנּו, ִאם זֹו ָהִאָּׁשה אֹו ַהְיָלִדים, ֲאִפּלּו ִאם 
ֵהם ֹרב ַהְּזַמן ֹלא ְּבֵסֶדר, ַקל ָוֹחֶמר ִאם ֵהם ֹרב ַהְּזַמן ְּבֵסֶדר. 



"ֲהֹלא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך"

ַּכָּמה ַסְבָלנּות ָהְיָתה ַלקב"ה, ְוַעל ֶזה אֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, 
"ַהַלה' ִּתְגְמלּו ֹזאת ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם" )דברים לב, ו(,  ְוִכי ֶזה ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע ַלקב"ה, ַאֲחֵרי 
ָּכל ַמה ֶּׁשִהְבִליג ְוָנַתן ְלַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוד ָועֹוד? "ֲהֹלא הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך" )דברים לב, ו(, 
ֲהֹלא ַּכָּמה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו ְוֵחְרפּו ְוִגְּדפּו ֵׁשם ַהֵּׁשם ְוָחְטאּו ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא ִנְׁשַאר 
"ָאִביָך ָּקֶנָך" ְּכַדַעת ַרִּבי ֵמִאיר ַּבְּגָמָרא )קידושין דף לו ע"א(, ֶׁשֵּבין ִאם ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשים 

ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ּוֵבין ֶׁשֵאיָנם עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ֲהֵרי ֵהם ְקרּוִיים ָּבִנים. 

ַּכָּמה ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמַהּטֹוב ֶׁשל הקב"ה. ּוִמֵּכיָון ֶׁשהקב"ה ָּכל ָּכְך טֹוב ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ֹלא ְלַנֵּצל ְלָרָעה ֶאת ַהּטֹוב ַהֶּזה, ְוַגם ִאם ָחִליָלה ָהָאָדם ָנַפל ְוִנְכַׁשל 
ְּבִהָּמְצאֹו  ה'  "ִּדְרׁשּו  ַהָּנִביא  ּוְכַמֲאַמר  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשַּיְחֹזר  ִמְׁשּתֹוֵקק  הקב"ה  ַּבֲעֵבָרה 
ִויַרֲחֵמהּו  ְוָיֹׁשב ֶאל ה'  ַיֲעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשֹבָתיו  ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב. 
ְוֶאל ֱאֹלֵקינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסלֹוַח" )ישעיה נז, ו - ח(. ְוִאם ַּתְחשֹׁב: ְוִכי הקב"ה ְיַקֵּבל אֹוִתי 
ִּבְתׁשּוָבה? ֲהֵרי ֲאִני ֹלא ָהִייִתי סֹוֵלַח ְלִמי ֶׁשָהָיה חֹוֵטא ְועֹוֶׂשה ָּכל ָּכְך ָרע ֶנְגִּדי. ַעל ֶזה 
אֹוֵמר הקב"ה: "ִּכי ֹלא ַמְחְׁשבֹוַתי ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי ְנֻאם ה' ִּכי ָגְבהּו 
ְּכמֹו  ח(,  פס'  )שם  ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם"  ּוַמְחְׁשֹבַתי  ִמַּדְרֵכיֶכם  ְדָרַכי  ָּגְבהּו  ֵּכן  ֵמָאֶרץ  ָׁשַמִים 
ַהֶּמְרָחק ְוַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ַהָּׁשַמִים ָלָאֶרץ ָּכְך ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשִּלי ְרחֹוקֹות ֵמַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשָּלֶכם. 

ְוָלֵכן ַאל ַּתְחשֹׁב ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ֶׁשְּלָך ֹלא ְרצּוָיה ָחִליָלה. 

ְוֶעֶצת ַהְיִדיָעה ַהּזֹו ֶׁשהקב"ה ָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְצִריָכה ִלְגרֹם ָלנּו ַלְחֹזר 
ִּבְתׁשּוָבה. ְוָלֵכן ָּכאן ַּבָּפָרָׁשה, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְפָרד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַתִּקיפּות ֶׁשָּכזֹו, ַּכָּוָנתֹו 
ְלעֹוֵרר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעד ַּכָּמה הקב"ה ֵהיִטיב ִאָּתם ֵמֵראִׁשיָתם ְוַעד ְלַאֲחִריָתם, ְוַכָּמה 
ֵהם ֵהִׁשיבּו לֹו ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה. ּוְברּוַח ָקְדׁשֹו ָיַדע ֶׁשַּגם ֶּבָעִתיד ֶיֶחְטאּו ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ְוָלֵכן הֹוִדיַע ָלֶהם ֵמֹראׁש ֶׁשהקב"ה ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו ָלַעד, ַלְמרֹות ָּכל ַרֲחָמנּותֹו הּוא ַמֲעִניׁש 

ֶאת ָהָאָדם, ְוֶזה ֶחֶסד ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ַמֲעִניׁש ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה )עיין יבמות דף קה ע"ב(. 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ַלָּפסּוק ַהְּׁשִליִׁשי ַּבָּפָרָׁשה: "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵקינּו" 
ַיְחְזרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְוָכל  ַהֵּׁשם,  ּוְלַפְרֵסם ֶאת ֵׁשם  ּוְלָבֵרְך  ְלַהְגִּדיל  ִנְזֶּכה  )דברים לב, ג(, 

ִּבְתׁשּוָבה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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ָּפָרַׁשת ְוֹזאת ַהְּבָרָנה 
ִמי ָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו?

ִאיׁש ָהֱאֹלִקית

"ְוֹזאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִקים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו" )דברים לג, 
א(. ָּכאן ְּבִסּיּום ַהּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה רֹוָצה ֶׁשִּנְזֹּכר ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּבֹּתַאר "ִאיׁש ָהֱאֹלִקים". 
ַּגם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשַּמְזִּכירֹו ַּבְּתִהִּלים, הּוא ַמְזִּכירֹו ַּבֹּתַאר ֶהָעצּום ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה: "ְּתִפָּלה 

ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִקים" )תהילים צ, א(.

ַהְמָפְרִׁשית  ׁשֹוֲאִלים ַמה ֵּפֶׁשר ֹּתַאר ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ָּכאן? ְוָלָּמה ַּדְוָקא ְמַׁשַּבַחת ַהּתֹוָרה 
ֶאת ֹמֶׁשה ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָהֱאֹלִקים? )עיין אבן עזרא, רמב"ן, דעת זקנים מבעלי התוספות, רבי חיים 

פלטיאל, פירוש הרא"ש, רבנו בחיי, ואור החיים הקדוש ועוד( 

ּוְמָבֵאר ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּדָבר ֻמְפָלא: ִנְתַּכֵּון ְּבַמֲאָמר ֶזה ְלָהִעיד ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, 
ִּכי ָכל ִהְתַעְּצמֹו ַּבִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ַהְידּועֹות לֹו, ֹלא ָהיּו ֶאָּלא ְלַצד ִיְרָאתֹו ֵמֱאֹלָקיו ְלִפי 
ֹלא  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ְּדָבָריו,  ֵּבאּור   – ַהָּדָבר  ֶאל  ְמַסְּיעֹו  ִטְבעֹו  ֶׁשָהָיה  ֹלא  ִטְבעֹו,  ֶׁשָהָיה 
נֹוַלד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִעם ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשָהיּו ְטבּועֹות ּבֹו – ֹלא ֶׁשָהָיה ַהֶּטַבע ְמַסְּיעֹו – ָּכל 
ַהִּמּדֹות ֶׁשל ֹמֶׁשה ָהיּו ִעם ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְלַתֵּקן ּוְלַׁשֵּבר אֹוָתן. ְוָלֵכן 
ִהְזִּכירֹו ַהָּכתּוב ַּבֹּתַאר "ִאיׁש ָהֱאֹלִקים" – ְּכָאָדם ֶׁשִּיְרָאתֹו ֵמֱאֹלָקיו ִׁשְּנָתה ְלטֹוָבה ֶאת 

ָּכל ִמּדֹוָתיו ְוַהְנָהגֹוָתיו ֶׁשָהיּו ְטבּועֹות ּבֹו. 



ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד ָקדֹוׁש?

ּוֶבֱאֶמת ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה ִנְׁשַּתְּברּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ֻקְלמֹוִסים. ֵיׁש ֻקְנְטֵרס ֶׁשִּנְקָרא ֵּבית ַוַעד 
ֶּבֱאֶמת  ַהִאם  ְּגדֹוָלה,  ַּבֲאִריכּות  ֶטֶלר )עמוד שפח(  ַאֲהרֹן  ְזֵאב  ָהַרב  ָּכַתב ָׁשם  ַלֲחָכִמים, 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא נֹוַלד ִעם ִמּדֹות טֹובֹות? ְוִכי הּוא ֹלא נֹוַלד ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחם? 

ְּבַפְׁשטּות ִנְרֶאה ִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשהּוא נֹוַלד ָקדֹוׁש, ֶׁשֲהֵרי ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא אֹוָרה ְּבָׁשָעה 
ְלֹלא  ֶׁשֵּמת  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ָהָיה  ַעְמָרם  ֶׁשּלֹו  ְוַאָּבא  ע"א(.  יג  דף  סוטה  )עיין  נֹוַלד  ֶׁשהּוא 
ְוָלֵכן  כב(  הלכה  ג  פרק  רבתי  )כלה  ְותֹוֵלָעה  ִרָּמה  ּבֹו  ָׁשְלָטה  ְוֹלא  ע"ב(,  נה  דף  )שבת  ָעוֹן 
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ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ַיִּגיעּו ְלַדְרַּגת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: "ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד ֹקֶדׁש 
ָיכֹול  ְּכָבר  ָמה   – ַׁשָּבת  ְמַחְּלֵלי  ְלהֹוִרים  ָאִביב  ְּבֵתל  ְּבִדיֶזְנגֹוף  נֹוַלְדִּתי  ֲאִני  ָקָדִׁשים, 
ָלֵצאת ִמֶּמִּני?", ֲהִכי ַקל לֹוַמר ֶׁשָּכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ַּבִהְסטֹוְרָיה נֹוְלדּו ְקדֹוִׁשים, ְוֶזהּו! 
ֲאָבל ָהֱאֶמת ֶׁשֶּזה ֹלא ָּכָכה, ֲאִפּלּו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ָצִריְך ְלִהָּלֵחם ַּבִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשהּוא 
ִיָּוֵלד" )איוב יא, יב( ְּבִלי ֶׁשַהֶּטַבע ָהָיה ְמַסְּיעֹו ְּכמֹו  נֹוַלד ִאָּתן, ֶׁשֲהֵרי "ַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם 

ֶׁשָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש, ְוָלֵכן ָזָכה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות.



ְּפֵני ֹמֶׁשה 

ַּבֵּסֶפר אֹור ְּפֵני מֶֹׁשה ָלַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֹמֶׁשה מפישבירסק ַזַצ"ל )תחילת פרשת חוקת(, 
ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶׁשָּׁשַמע  ֶאָחד  ְּבֶמֶלְך  ַמֲעֶׂשה  ַהָּקדֹוׁש:  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵׁשם  ַמֲעֶׂשה  מּוָבא 
ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִקים ִנְפָלאֹות ְוַתֲעצּומֹות, ָקַרע ֶאת ַהָּים, הֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּמְצַרִים, ִהְכִניַע ֶאת ָהֻאָּמה ַהִּמְצִרית, ְוַהֶּמֶלְך ַהֶּזה ָהָיה ַמִּכיר ְּבתֹוַרת ַהַּפְרצּוף, ְוִהְסִּכים 
ְּבַדְעּתֹו ְוָׁשַלח ַצָּיר ֻאָּמן ַלִּמְדָּבר ְלַצֵּיר ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה. ָהַלְך ַהַּצָּיר ְוִצֵּיר ֶאת ְּדמּותֹו 
ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוָחַזר ֶאל ַהֶּמֶלְך. ַהֶּמֶלְך ִהִּביט ְּבצּוַרת ְּדיֹוָקנֹו ְוָרָאה ַּבַּפְרצּוף ָּכל ִמיֵני ִסיָמֵני 
ִמּדֹות ָרעֹות ּוְמֻגּנֹות, ֶׁשָהָאָדם ַהֶּזה ְּבַוַּדאי הּוא נֹוֵאף ְורֹוֵצַח ְוִעם ָּכל ִמיֵני ִמּדֹות ָרעֹות 

ֶׁשָּבעֹוָלם. ָּכַעס ַהֶּמֶלְך ַעל ַהַּצָּיר ְוָאַמר ְלָהְרגֹו, ֶׁשִּצֵּיר ִצּיּור ִׁשְקִרי ַלֶּמֶלְך. 

ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַצָּיר ֵׁשִני, ַוֹּיאֶמר לֹו: "ֵלְך ְּתַצֵּיר ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ּוְבִדּיּוק ְמַרִּבי ֶאת ְּפֵני 
ֹמֶׁשה". ָהַלְך ַהַּצָּיר ְוָרָאה ֶׁשְּפֵני ֹמֶׁשה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִּצֵּיר ַהַּצָּיר ָהִראׁשֹון. ָּפַחד ְמֹאד ְוָהַלְך 
ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ּוְׁשָאלֹו: "ַמּדּוַע ָּפֶניָך ָרִעים? ְוַאָּתה ֵאיְנָך ּדֹוֶמה ְלׁשּום ָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 
ָהֲאָדָמה". ַוַּיַען ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַוֹּיאֶמר לֹו: "ַאָּתה ֶּבְנָאָדם ָקרּוץ ֵמֹחֶמר ֲאֶׁשר 
ָטח ֵעיֶניָך ֵמְראֹות ְוִלְּבָך ָצַפְנָּת ֵמַהְׂשֵּכל. ֲהטֹוב טֹוב ֵיָאֵמר ְלִמי ֶׁשָּפָניו מֹוִרים ּומֹוִכיִחים 
ִלְהיֹותֹו טֹוב? ֲהֵרי ֶזה הּוא ְּכָבר ַמה ֶּׁשְּלִפי ַהֶּטַבע ֶׁשּנֹוַלד ּבֹו. ֶאָּלא ֶזה ַהָּדָבר ַהּטֹוב: 
ֲאֶׁשר ָּפָניו ָרִעים ַעד ְמֹאד ֵמֲחַמת ִמּדֹוָתיו ַהִּטְבִעּיֹות ָהָרעֹות, ְוהּוא ּגֹוֵבר ַעל ַהָחְמִרּיּות 
ּוְמַהְּפָכם ְלטֹוב". – ְּתׁשּוַבת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלַּצָּיר ִהיא ִנְפָלָאה ּוְמעֹוֶרֶרת - ָמה יֹוֵתר טֹוב, 
ָאָדם ֶׁשּנֹוַלד טֹוב ְוהּוא ִעם ִמּדֹות טֹובֹות ּוָפִנים ְּתִמימֹות ֶׁשל ַצִּדיק ָחִסיד ְוָיָׁשר, אֹו 
ָאָדם ֶׁשהּוא ָרע ִּביסֹודֹו ְוהֹוֵפְך ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו ְלטֹוב? ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָזָכה 

ְוִהְתַעָּלה, ֶׁשָהַפְך ֶאת ָּכל ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשִּנְראּו ְּבָפָניו ְוִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ֶנֶגד ִטְבעֹו.

ֵמֵעיי ֶזה מּוָבא ַּבֵּסֶפר ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלַרִּבי  ֹמֶׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים  ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַהַּבַעל 
ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ַהָּקדֹוׁש,  ָסבֹו  ִמֵּׁשם  ֶׁשֵּבֵאר  לה(  פסוק  לד  פרק  תשא  כי  )פרשת  טֹוב  ֵׁשם 
ַּבְּגָמָרא )בכורות דף ה ע"א(, ְלַגֵּבי ִמְנַין ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ַהְּׁשָקִלים ֶׁשְּלֶאָחד ֵמַהּכֹוְפִרים ֹלא 
ְוָלֵכן ֶהֱעִליל  ָיָצא ֶחְׁשּבֹון ַהְּׁשָקִלים ֶׁשֻהְזְּכרּו ַּבּתֹוָרה )עיין שמות פרק ל פסוק יב והלאה(, 
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ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּכִּנְרֶאה ָּגַנב ֶאת ַהְּׁשָקִלים. ְוַגם ַמה ֶּׁשֵּפְרׁשּו ֲחַז"ל )קידושין דף לג ע"ב( ַעל 
ַהָּפסּוק "ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה" )שמות לג, ח( ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ָעָליו ְּבַעִין ָרָעה, ּוַמה ֶּׁשֲחָׁשדּוהּו 
ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש )סנהדרין דף קי ע"א(, ָׁשַמְעִּתי ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד ִּבְבִחיַנת 
ַהִּמּדֹות  ָּכל  ְוִׁשֵּבר  ִהֵּפְך  הּוא  ַאְך  ָהָרעֹות,  ַהִּמּדֹות  ָּכל  לֹו  ַוִּיְהיּו  ָּגמּור,  ָרָׁשע  ֶׁשָהָיה 
ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּכַתב  ַּגם  ָּכְך  ְּבִמּדֹות טֹובֹות.  ַרק  ַעְצמֹו  ְלַהְכִניס  ְוִהְׁשַּתֵּדל  ָהָרעֹות 
יֹוֵסף ַּתְלִמיד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבִסְפרֹו ֶּבן ֹּפָרת יֹוֵסף )פרשת ויחי עמוד תע נדפס בירושלים 
תשע"ה(, ֶׁשָּכְתבּו ַחְכֵמי ַהִפילֹוסֹוף ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום נֹוַלד ְּבִטְבעֹו ְּבָכל ִמּדֹות 

ָרעֹות ְוִׁשָּנה ֶאת ִטְבעֹו, ְוַהִּסָּבה ֶׁשִּפיו ָהָיה ְמַגְמֵּגם ֶזה ִּבְגַלל ֹרַע ַהְּפִניִמּיּות ֶׁשּלֹו! ְוַאֲחֵרי 
ֶׁשהּוא ִׁשָּנה ְוִׁשֵּבר ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות הקב"ה ֹלא ְרָפָאהּו ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ְלֻכָּלם ֶׁשַּגם ָאָדם 
ָּכֶזה ֶׁשַהְּפִניִמּיּות ֶׁשּלֹו ִמיסֹוָדּה ֹלא טֹוָבה ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֶּזה ְּכָבר ִהְׁשִּפיַע ַעל ַהִחיצֹוִנּיּות, 
ֲאִפּלּו הּוא ָזָכה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ִלְהיֹות ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו! )ובעניין מה שהיה משה כבד פה עיין 
ברמב"ן על התורה שמות פרק ד פסוק י, ובדברי הר"ן דרוש ה, ורבנו בחיי על התורה שם פסוק יד. 

והרב הקדוש רבי לייב מוכיח מפולנא בספרו קול אריה פרשת שמות דף י ע"ד כתב שנרפא משה במתן 

תורה. ועיין ובספר תורת יוסף לידידי הדיין המצוין רבי יוסף חיים מזרחי שליט"א פרשת וארא עמוד 

קנו(.

ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה עֹוֵרר ַהְרֵּבה ֵהִדים ְּבעֹוַלם ַהּתֹוָרה, ַהִאם הּוא ָנכֹון? ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד 
ָּכֶזה ָּדָבר ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְקדֹוׁש ה'? ּוָמָצאנּו ְּגדֹוִלים ַרִּבים ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה, 

ּוֵמֶהם:

ִּתְפֶאֶרת  ַהִּמְׁשָניֹות  ַעל  ְּבִחּבּורֹו  ָׁשָנה  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני  ִליְפִׁשיץ  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹוי 
ִיְׂשָרֵאל )קידושין פרק ד משנה יד אות עז(, ֵמִביא ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ְוסֹוֵמְך ָעָליו. ַּגם ָהַרב 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלייּב מֹוִכיַח ִמּפֹוְלָנָאה ְּבִסְפרֹו קֹול ַאְרֵיה )פרשת שמות דף יא ע"א( ִהְזִּכיר 

ֶאת ֶזה ִּבְקָצָרה.

)פרשת תולדות דף לא ע"ב(,  ֵחן  ְּתֻׁשאֹות  ְּבִסְפרֹו  ַזַצ"ל  ִמִּליִניץ  ְּגַדְלָיה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַּגת 
ְוֵכן ַהָּגאֹון ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמִּויֶטְּבְסק ְּבִסְפרֹו ְּפִרי ָהָאֶרץ )פרשת בלק  ֵמִביא ֶאת ֶזה. 
ֶׁשל  'ָסֵנגֹוָרם  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַּגם  ֶזה.  ֶאת  ֵמִביא  ה(  פסוק  כד  פרק 

ִיְׂשָרֵאל' ְּבִסְפרֹו ְקֻדַּׁשת ֵלִוי )פרשת תרומה דיבור המתחיל למה(, ָּכַתב ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד 
ְּבִמּדֹות ָרעֹות. ַרִּבי ֹמֶׁשה ַטייֶטְלּבֹוים ְּבִסְפרֹו ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה )פרשת קורח עמוד רכד ברוקלין 
ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶהֱעִליָתנּו" )במדבר טז, יג( אֹוֵמר ֶׁשָּכל ַעם  ִּכי  תשנ"ח( ַעל ַהָּפסּוק "ַהְמַעט 

ְּבִקיִאים ְּבָחְכַמת ַהַּפְרצּוף, ְוָלֵכן ֵהם ָהיּו ָּכל ַהְּזַמן ִמְתַנְּגִדים ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְוֹלא סֹוְמִכים 
ָעָליו ְוֹלא ַמֲאִמיִנים ּבֹו, ִּכי ֵהם ָהיּו רֹוִאים ָּפִנים ֶׁשל ָרָׁשע. ָּכְך ַּגם ּכֹוֵתב ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל 
ַטייֶטְלּבֹוים ְּבִסְפרֹו )פרשת נח דף טז ע"א(, ּוְבֵסֶפר ַרב טּוב ַטייֶטְלּבֹוים )פרשת תצווה דף פד 
ע"א(, ַּגם ְּבׁשּו"ת ַמַהְרָׁש"ם )חלק ג סימן רנו דיבור המתחיל וראיתי( ֵהִביא ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה, 
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ְוָדן ִמֶּמּנּו. ּוְבֵסֶפר ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר ַלָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר זּוְסָמן סֹוֵפר ַזַצ"ל )פרשת 
שמות אות א( ֵמִביא ֶׁשַּגם ְלָדִוד ָהיּו ִמּדֹות ָרעֹות ְוהּוא ָּכַבׁש אֹוָתן. 

ּוִמֶּנֶגד, ַהַּמִּגיד מויליקמאר ַרִּבי ַחִּיים ִיְצָחק ַאֲהֹרן ַרַּפּפֹוְרט ִחֵּבר ֻקְנְטֵרס ָׁשֵלם ֶנֶגד 
ַהֶּזה  ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה  ִיָּתֵכן  ֶׁשֹּלא  ָׁשם  מֹוִכיַח  ְוהּוא   – ִּתְפֶאֶרת'  'ְּכִליל  ּוְׁשמֹו  ַהֶּזה,  ַהַּמֲעֶׂשה 
ָנכֹון, ֶׁשֹּלא ִיָּתֵכן ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ָרע ִּביסֹודֹו. ְוהּוא ֵמִביא ֶׁשָּיְצאּו ֶנֶגד ַהִּסּפּור ַהֶּזה 
ַהָּגאֹון  ָהַאֶּדֶר"ת,  ַרִּבינֹוִביץ' ְּתאֹוִמים -  ָּדִוד  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוֵמֶהם:  ְּגדֹוֵלי עֹוָלם, 
ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ִּדיְסִקין, ָועֹוד. ְוֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשַהִּסּפּור ַהֶּזה ִהִּגיַע ֵמַחְכֵמי ַהְיָוִנים. 

ּוֶבֱאֶמת ַהְּדָבִרים ֹלא ֻמְפָקִעים ֶׁשִּיָּתֵכן ְוָהָיה ַּכָּדָבר ַהֶּזה ֵאֶצל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ָּכַתב 
ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה )פרק ה הלכה ב(: ַאל ַיֲעֹבר ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך ָּדָבר ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים 
ִטְּפֵׁשי ָהֻאּמֹות ְוֹרב ָּגְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -  ָהַרְמָּב"ם ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ְּכמֹו 
ַהִּטְּפִׁשים ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם אֹו ֵמַהְּגָלִמים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ַמה ֶּזה ֹּגֶלם? ֶאָחד ֶׁשהּוא ֹלא 
ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשאֹוֵמר  ּוִמי  )תהילים קלט, טז(,  ֵעיֶניָך"  ָראּו  "ָּגְלִמי  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ְמֻפָּתח, 
ַהֶּזה 'זֹוֶכה' ְלֹתַאר 'ֹּגֶלם' ֵמָהַרְמָּב"ם. ּוָמה אֹוְמִרים ַהְּגָלִמים? ֶׁשהקב"ה ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם 
ָראּוי  ְוָאָדם  ָאָדם  ָּכל  ֶאָּלא  ֵּכן,  ַהָּדָבר  ֵאין  ָרָׁשע.  אֹו  ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ְּבִריָאתֹו  ִמְּתִחַּלת 

ִלְהיֹות ַצִּדיק ְּכֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 

ֹלא  ֹזאת  ַרֵּבנּו?  ְּכֹמֶׁשה  ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ָראּוי  ְוָאָדם  ָאָדם  ָּכל  ְוִכי  ַהְּׁשֵאָלה:  ְוִנְׁשֶאֶלת 
ַהְגָזָמה? ּוְלִפי ָהָאמּור מּוָבן, ִּכי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוַלד ִעם ְטָבִעים ָרִעים ְוַהָּדָבר ַהֶּזה ָהָיה 
ָחקּוק ְּבָפָניו, ְוִעם ָּכל ֶזה ָזָכה ְוִנְהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוָלֵכן אֹוֵמר ָהַרְמָּב"ם: ֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה 
ַאָּתה ְוֵאיֹפה נֹוַלְדָּת, ֵאין ְלָך ָּכל ָּכְך ְטָבִעים ָרִעים ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוִאם הּוא ִהְצִליַח 

ְלַהְכִניַע ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ַהְּטָבִעים ָהָרִעים, ָלָּמה ֶׁשַאָּתה ֹלא ַּתְצִליַח? 



ַהִּסָּבה ְלַגְדלּות ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו

ֲאדֹון  ִלְהיֹות  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָזָכה  ַּבֶּמה  ְּגדֹוָלה,  ְּתִמיָהה  ָלנּו  ְּתבַֹאר  ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה  ְלִפי 
ּוִפְתאֹום  ָקִׁשים,  ִנְסיֹונֹות  ָעְברּו  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ַהְּנִביִאים. 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ִמֶּמָּנה, "ֹלא ָקם  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאין  ַהַּמֲעָלה  ּוַמִּגיַע ְלרּום  ַעְמָרם  ֶּבן  ֹמֶׁשה  ַמִּגיַע 
ְּכֹמֶׁשה עֹוד ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו. ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן 
ַהּתֹוָרה  א(,  משנה  א  פרק  )אבות  ִמִּסיַני  ּתֹוָרה  ִקֵּבל  ֹמֶׁשה  ַהּתֹוָרה,  נֹוֵתן  הּוא   – ֵּביתֹו" 
ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו )עיין מלאכי ג, כב ובשבת דף פט ע"א(, ֹלא ָקם ְוֹלא ָיקּום ָנִביא ְּכמֹותֹו 
)עיין דברים לד, י ועיין בראש השנה דף כא ע"ב(. ֵאיְך ִהִּגיַע ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלרּום ַהַּמֲעָלה ֶׁשָּכֶזה, 

ַּבֲעָׂשָרה  ַאְבָרָהם  ֶׁשִהְתַנָּסה  ְּכמֹו  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ִנָּסיֹון  ֵאיֶזה  ַּבּתֹוָרה  ֻמְזָּכר  ֶׁשֹּלא  ִּבְמֻיָחד 
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ִנְסיֹונֹות )אבות פרק ה משנה ג(? 

ְוַעְנָׁשו ַהְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה ּומּוֶבֶנת, ִּכי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָּפָניו ֵהִעידּו ָעָליו ֶׁשָהיּו לֹו ִמּדֹות 
ָרעֹות ְמֹאד, ֶׁשֹּלא ָהָיה ָאָדם ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֶׁשּנֹוַלד ִעם ְטָבִעים ָּכֵאֶּלה ָרִעים, ְוַרק ִעם 

ַמֲאָמץ ַאִּדיר ֶׁשל ְיִגיָעה ְּתִמיִדית ְוִעְקִבית הּוא ָעָלה ְוִהְתַעָּלה. 



ַרִּבי ֲעִקיָבא

ֶזה ַמָּמׁש ַמְזִּכיר ֶאת ַהַּתָּנא ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָּזָכה ְלַהִּגיַע ְלרּום ַהַּמֲעָלה ְּבִטְרָחה ִויִגיָעה 
ו הלכה  )עיין אבות דרבי נתן פרק  ָהָאֶרץ  ַעם  ָהָיה  ַאְרָּבִעים הּוא  ִּגיל  ַעד  ֶׁשֲהֵרי  ֲעצּוָמה, 
ֵּגִרים ְלֹלא ִיחּוס )אביו רבי יוסף היה גר, מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק  ב( ְוהּוא ָהָיה ֶּבן 
ג משנה יג ובספר יוחסין השלם עמוד 37 ו - 75 אומר: "ר' עקיבא בן יוסף גר צדק, מבני בניו של 

סיסרא". גם הרמב"ם בהקדמתו למשנה, מונה את ר' עקיבא בין הארבעה שהיו מקהל גרים(, ְוָׂשָנא 

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים )עיין פסחים דף מט ע"ב( ְוהּוא ָחַצב ֶאת ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשּלֹו ְּבָכל ַהֹּכַח ְוִהִּגיַע 
ְלרּום ַהַּמֲעָלה. ְוָלֵכן ְּכֶׁשָרָאה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ִנְׁשָמתֹו, ָאַמר ַלקב"ה: "ֵיׁש ְלָך ָאָדם ָּכֶזה 
ְוַאָּתה נֹוֵתן ּתֹוָרה ַעל ָיִדי?" )מנחות דף כט ע"ב(, ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַרק ַעל ַהַּתָּנא ַרִּבי 

ֲעִקיָבא, ֶׁשָהָיה ּדֹוֶמה ָּבֶזה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו.



ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחת – ֵאיי ֶהְנֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק

ַּגת ִאם ֹלא ְנַקֵּבל ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ּוְכַדַעת ַהחֹוְלִקים, ִמָּכל ָמקֹום 
ֵיׁש ָלנּו ֶאת ִּדְבֵרי ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְמֹפָרִׁשים, ֶׁשִהְתַעְּצמּותֹו ַּבִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ֹלא 
ָּבָאה ִמִּטְבעֹו ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ֵמֲחַמת ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשּלֹו, ְוָלֵכן הּוא ֻּכָּנה "ִאיׁש ָהֱאֹלִקים". 

ְוָלֵני הּוא ָזָכה ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְלַהְראֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְלָמה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע 
ִאם ֲעֵמִלים ְּבַדְרֵכי ה'. ַוֲאִפּלּו ֶׁשְּכֶׁשהּוא נֹוַלד ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא אֹוָרה ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָקדֹוׁש 
ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ָּבֶהם.  נֹוַלד  ֶׁשהּוא  ְוַהְּטָבִעים  ַהִּמּדֹות  ַעל  ְּכלּום  אֹוֵמר  ֹלא  ֶזה  ֵמֶרֶחם, 
נֹוְלדּו ְקדֹוִׁשים ֵמֶרֶחם ֲאָבל ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים ָעׂשּו ֶאת ָּכל ָהֲעֵברֹות ָּבעֹוָלם. ַהֶּמֶלְך ְמַנֶּׁשה 
ָהָיה ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחם, ָאִביו ָהָיה ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶלְך ַהַּצִּדיק, ְוִאּמֹו ָהְיָתה ַהַּבת ֶׁשל ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא 
)עיין ברכות דף י ע"א(, ְוַהָּכתּוב ֵמִעיד ֶׁשהּוא ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות יֹוֵתר ִמַּמְלֵכי ַהּגֹוִים 

)מלכים ב, כא, יא(, ְוִהְרָּבה ֶּפַׁשע ְוַאְׁשָמה, ַוֲאִפּלּו ֶאת ָסבֹו ַהַּצִּדיק ְיַׁשְעָיה ָהַרג ְּבִמיָתה 

ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו  ַרִּבים  ְוָכֹמהּו  לֹו.  ָעְזָרה  ֵמֶרֶחם ֹלא  ְקֻדָּׁשתֹו  יבמות דף מט ע"ב(.  )עיין  ְמֻׁשָּנה 
ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ְורֹוִאים ֶׁשַההֹוִרים ַצִּדיִקים ְוַהֵּבן אֹו ַהַּבת יֹוְצִאים ְרָׁשִעים. ִּכי ָהִעָּקר 
זֹו ָהֲעבֹוָדה ָהַעְצִמית ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת, 'ּוַמֲעָלתֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו'. ְוָלֵכן ִהְׁשַּתַּבח ֹמֶׁשה 
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ַרֵּבנּו ָּכאן ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוְבִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשּלֹו ֶׁשָּגְרָמה לֹו ְלַׁשּנֹות ֶאת ָּכל ִמּדֹוָתיו ּוְטָבָעיו.



ֵאילּו ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקית מֹוִעיִלית?

ְמֻפְרָסת ֶׁשַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר ַזַצ"ל 'ַהַּפַחד ִיְצָחק', הּוא ִנְפַטר ִלְפֵני ְּכַאְרָּבִעים 
ִהְסִּביר:  ְוהּוא  ּומֹוִציִאים.  ְמַפְרְסִמים  ֶׁשָהיּו  ַהַּצִּדיִקים  ִמִּסּפּוֵרי  ַהְרֵּבה  ֶנֶגד  ָהָיה  ָׁשָנה, 
ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל ַהַּצִּדיק ֶׁשּנֹוַלד ָקדֹוׁש ֵמֶרֶחם ּוְבִגיל 4 ְּכָבר ָיַדע ֶאת ָּכל ַהַּתַנ"ְך, ּוְבִגיל 
6 ִסֵּים ֶאת ַהַּׁש"ס, ּוְבִגיל 7 ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו, ָמה ַהּתֹוֶעֶלת ָּבֶזה? ֲהֵרי ְּכֶׁשֶּיֶלד ׁשֹוֵמַע 
ְּבִגיל  ָהִייִתי  ֲאִני  'ֵאיֹפה  ַעְצמֹו:  ַעל  ֶזה  ֶאת  ְמַתְרֵּגם  ִמָּיד  הּוא  ָהֵאּלּו  ַהִּסּפּוִרים  ֶאת 
ְוָלֵכן  ֶׁשֶקר!!!  ְוֶזה  ְוַצִּדיק'.  ָּגדֹול  אֹותֹו  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ִסּכּוי  ִלי  ֵאין  ֻּגּלֹות!  ְמַׂשֵחק   ?10
ָעִדיף ְלַסֵּפר ַלֶּיֶלד ִסּפּוִרים ַעל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְתִחילּו ֵמֶאֶפס, ִמִּמינּוס, ְוָזכּו ַלֲעלֹות 

ּוְלִהְתַעּלֹות )עיין פחד יצחק אגרות וכתבים אגרת קכח(. 



"ַהְּבָרָנה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך ֹמֶׁשה"

ֶאת  ָהֱאֹלִקים  ִאיׁש  ֹמֶׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוֹזאת  ַהּתֹוָרה  ֶּׁשאֹוֶמֶרת  ַמה  ְוֶזה 
ֶׁשָעָלה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ָהִאיִׁשית  ַהֻּדְגָמא  ֶׁשּלֹו,  ָהַעְצִמית  ָהֲעבֹוָדה   – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני 
ִלְכַלל  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּבָרָכה  ִהיא  ַהְּנִביִאים,  ֲאדֹון  ִלְהיֹות  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְוִהְתַעָּלה 
ַהִּמּדֹות  ֶאת  ׁשֹוֵבר  ֶׁשַאָּתה  ּוְכֹכל  ַרֵּבנּו.  ֹמֶׁשה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל, 

ָהָרעֹות ִּבְגַלל ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים, ֵיׁש ְּבָך ַמֶּׁשהּו ֵמ"ִאיׁש ָהֱאֹלִקים". 



ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה 

ּוְבֶדֶרְך זֹו ְיֹבַאר ַהָּכתּוב "ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב" )דברים לג, ד(, 
ְוִכי ֹמֶׁשה ִצָּוה ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲהֹלא ַהֵּׁשם ִצָּוה?! ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַרק ִקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְמָסָרּה 
ַהְלָאה, ֹמֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹושַֻׁע )אבות א, א(, ְוָלָמה אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ּתֹוָרה 

ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה"? 

ֶּבֱאֶמת ָהֻאְנְקלֹוס ְמַתְרֵּגם 'אֹוַרְיָתא ְיַהב ָלָנא ֹמֶׁשה' - ָנַתן ָלנּו. ֲאָבל ֵיׁש ֶרֶמז ַּבָּכתּוב, 
ָמה  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשֹּלא  ַהַחִּיים,  ְּבָכל  ָהֲאִמִּתית  ַהּתֹוָרה  ֶאת  אֹוָתנּו  ְוִלֵּמד  ָּבא  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה 
ַהַּמָּצב ֶׁשְּלָך ּוְבֵאיֶזה ֵׁשֶפל ַאָּתה ִנְמָצא, ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ַהִּמּדֹות ֶׁשְּלָך ֻמְׁשָחתֹות ְוַכָּמה 
ָהֹרַע ְמַפְעֵּפַע ְּבָך, ֵיׁש ְּבָך ֶאת ַהֹּכַח ְלִהְתַּגֵּבר ְוַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ְוִלְׁשֹּבר ֶאת ַהִּמּדֹות 

ְוַהְּטָבִעים ָהָרִעים. זֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשִּצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה - ֶזה ִעַּקר ַהּתֹוָרה, 
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ְלַׁשּנֹות ֶאת ָהָאָדם, ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהַּבֲהִמּיּות ְוֶאת ַהַּתֲאוֹות ֶׁשּבֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכים ִלְהיֹות 
ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ֶּבֱאֶמת.

הקב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְזֹּכר ֶאת ַהֶּלַקח ָהַאֲחרֹון ֵמַהָּפָרָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה, "ּתֹוָרה 
ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה". ִמי ֶזה ֹמֶׁשה? "ִאיׁש ָהֱאֹלִקים" ֶׁשִּמַּצד ִטְבעֹו ֹלא ָהְיָתה לֹו ׁשּום ֶעְזָרה 

ַּבִּנּצּוַח ֶׁשל ַהִּמּדֹות – ּוְבָכל ֹאֶפן ָעָלה ְוִהְתַעָּלה ְוִנַּצח.

ה' ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן. 

ַהִּׁשעּוִרים  ֶׁשל  ַהְּזכּות  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ִסְדָרה  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה 
ֶׁשָעִׂשינּו ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה, ִּבְכַלל ָּכל ַהִּׁשעּוִרים.

ְותֹוָדה ַרָּבה ִליִדיִדי ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן ֶׁשִּיְחֶיה ֶׁשִּבְזכּותֹו ָּכל ַהִּסְדָרה ַהֹּזאת, ֶׁשהקב"ה 
ְיָבֵרְך אֹותֹו ְוֶאת ָּכל ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע אֹו ִיְקָרא ְוִיְלַמד ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבָכל ִמֵּלי ְּדֵמיַטב, ָאֵמן 

ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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