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פ ָּ ָר ַתׁש מ  ק 
ּיּוׁ ַאְכְזמר ַּדׁשה  ָר

ֶחְתּבֹוןשֶנֶפת
“ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחֵלם” )בראשית מא, א(. ֵיׁש ַהְרֵּבה 
בראשית  בובר  טוב  שכל  מדרש  )עיין  ַּפְרֹעה  ֶׁשל  ַהֲחלֹום  ַעל  ַרְעיֹונֹות 
פרשת מקץ פרק מא סימן א(, ֲאַנְחנּו ֵ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 אֶֹכל, יֹוֵסף חֹוֵׁשד ָּבֶהם ְוֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֶׁשהּוא יֹוֵסף, ְוהּוא 
ִוּדּוי  עֹוְרִכים  ְוָהַאִחים  ט(,  פסוק  )שם  ַאֶּתם”  "ְמַרְּגִלים  ָלֶהם  אֹוֵמר 
ַעל  ֲאַנְחנּו  ֲאֵׁשִמים  ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  “ַוֹּיאְמרּו  ֶנֶפׁש:  ְוֶחְׁשּבֹון 
ָ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? 
יֹום,  ִמֵּדי  אֶֹכל  ִלְקנֹות  ּוָבִאים  ֹּפה  ֶׁשְּמַטְּיִלים  ֲאָנִׁשים  ִמְליֹוֵני  ֵיׁש 
ְ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 ַהֶּזה? ַּכִּנְרֶאה, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ָהָיה ִּבְגַלל 

ִהְתַחֵּנן  ֶאָּלא ֶׁשהּוא  ֶׁשָּמַכְרנּו אֹותֹו  ֶׁשָעִׂשינּו, ֹלא  ַהְיִחיָדה  ָהֲעֵבָרה 
ְוֹלא ִהְקַׁשְבנּו ְלַתֲחנּוָניו. 
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ה השַהֲחָּומ  ֲעּבמ  ּיּוׁשה  ַאְכְזמר ה 
ָהַרְמָּב”ן )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. 

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

ִמְתַאְכֵזר ֵאֵלינּו. 

ְוָלֵכן  רֹוֵדף  הּוא  ֶׁשּיֹוֵסף  ָחְׁשבּו  ֵהם  ַמְבִהיל,  ָּדָבר  ָּכאן  רֹוִאים 
"ְלכּו  ְּכֶׁשָאְמרּו  ַוֵּיֶׁשב  ְּבָפָרַׁשת  ֶזה  ֶאת  ָלַמְדנּו  אֹותֹו,  ַלֲהֹרג  ָרצּו 
ֲאָכָלְתהּו"  ָרָעה  ַחָּיה  ְוָאַמְרנּו  ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד  ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו 
ַלֲאִביֶהם  ֲעֵליֶהם  ָהָרע  ָלׁשֹון  ְמַסֵּפר  ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון  כ(  לז,  )בראשית 

ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם  ְלַהְקִּפיד  ָיכֹול  ַאַחת  ְּבִמָּלה  ְוַיֲעקֹב  ב(  לז,  )בראשית 

ְּכֶׁשֹּלא  ִּפיו  מֹוָצא  ִּבְגַלל  ַהֶּדֶרְך  ֵאם  ַעל  ֵמָתה  ֶׁשָרֵחל  ְּכמֹו  ֵמִתים 
ֲעַדִין  ֲאָבל  וישב(.  לפרשת  השבועית  בשיחה  )עיין  ִהיא  ֶׁשֹּזאת  ָיַדע 
ְלַהְקִׁשיב  ָלנּו  ָהָיה  רֹוֵדף  ֶׁשל  ִּדין  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַלְמרֹות  ָאְמרּו, 
ַאְכָזִרִּיים ּוַמִּגיַע  ַלַּתֲחנּוִנים ֶׁשּלֹו, ּוִבְגַלל ֶׁשֹּלא ִהְקַׁשְבנּו לֹו ֲאַנְחנּו 

ָלנּו ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 

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

אֹוְמִרים ָהַאִחים: ַמִּגיַע ָלנּו ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 
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חֹוׁש  ָ ְׂש יםשלר ינר ָר ְז ַָ ֹלאש
ֵיׁש ָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי )יא, יז( “ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד ְועֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי” 
ַמה ֶּזה עֹוֵכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי? אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )בראשית רבתי פרשת ויגש 
רמז  משלי  בילקוט  וגם  תרסה,  רמז  בהר  פרשת  ובילקוט שמעוני   ,215 עמוד 

ִּדֵּבק  ְוֹלא  ְלָידֹו  ֶׁשִהִּגיַע ִׂשְמָחה  ִמי  ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי:  ַרִּבי  ָאַמר  תתקמ”ו( 

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

ִמי ֶׁשִהִּגיַע ִׂשְמָחה ְלָידֹו ְוֹלא ִּדֵּבק ְקרֹוָביו ִעּמֹו, ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות. 



ים חֹוׁשַּבַחּיר  ָ ְׂש
ַמִהי ַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו? ְּבַפְׁשטּות ָּכל ְמֹאָרעֹות ַהִּׂשְמָחה ֶׁשַּבַחִּיים, ְּבִרית, 
ֶׁשִהיא  ַאַחת  ִׂשְמָחה  ֵיׁש  ֲאָבל  ְוכּו’,  ֻהֶּלֶדת  יֹום  ֲחֻתָּנה,  ִמְצָוה,  ַּבר 
ְּבֵסֶפר  ְּכתּוָבה  ְוִהיא  ְּביֹוֵתר  ָהֲאִמִּתית  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ַהֵּלב.  ִׂשְמַחת 
ַהְּתִהִּלים )יט, ט( “ִּפּקּוֵדי ה’ ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב”. אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך: 
ָאָדם ֶׁשָּבא ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרָתּה ְוַיְׁשרּוָתּה ֶזה עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּׂשְמָחה 

ַּבֵּלב.

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְׂשֵמִחים ֲאָבל ֲחֵסָרה ָלֶהם ִׂשְמַחת ַהֵּלב, ְוִאם ֵאין ְלָך 
ִׂשְמַחת ַהֵּלב ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ָלבֹוא ּוְלִהְתַקֵּדם ַּבַחִּיים. ְוֶזה ָהֹעֶמק ֶׁשל 
ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ִמי ֶׁשִהִּגיַע ִׂשְמָחה ְלָידֹו - ִהִּגיַע ֵאֶליָך ְּדַבר ּתֹוָרה 
ֹלא  ַאָּתה  ְלַעְצְמָך,  אֹותֹו  ׁשֹוֵמר  ְוַאָּתה  ְמַחֵּזק,  ִחּדּוׁש  ָׁשַמְעָּת  ָיֶפה, 
הֹוֵלְך ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוְלָהִפיץ ַהְלָאה ָוַהְלָאה, ַאָּתה ָׂשֵמַח ְּבִלּמּוד 
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ֲאִני  ָמה  אֹוִתי,  ֲעזֹב  אֹוֵמר:  ַאָּתה  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה  ּוְבִחּדּוֵׁשי  ַהּתֹוָרה 
ָצִריְך ָלטּוס ְלָקָנָדה, ְלהֹונֹולּולּו, ֲעזֹב ֵנֵׁשב ֹּפה ֹלא ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּגַע, 
אֹוֵמר ַרִּבי ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי ה’ ְיַרֵחם ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות. ְואֹוְמִרים ֲחַז”ל: 
ָהֲעִנּיּות ֶזה  ַהַּתְכִלית ֶׁשל  ַּבַּדַעת )נדרים דף מא ע"א(,  ֶאָּלא  ָעִני  ֵאין 
ֶאת  ִהְרֵּביָת  ֹלא  ַאָּתה  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְוֶזה  ַּבַּדַעת.  ֶׁשָעִני  ָאָדם 
ֲחַז”ל  ָאְמרּו  ֶזה  ֵמֵעין  ַהַּדַעת.  ֶאת  ִמְּמָך  ִיְקחּו   - ַלֲאָנִׁשים  ַהַּדַעת 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ִּביְזָנא  ַּבר  ֲחָנא  ַרב  ָאַמר  ע"ב(,  צא  דף  )סנהדרין 

ֲחִסיָדא: ָּכל ַהּמֹוֵנַע ֲהָלָכה ִמִּפי ַּתְלִמיד, ֲאִפּלּו ֻעָּבִרין ֶׁשִּבְמֵעי ִאּמֹו 
ְמַקְּלִלין אֹותֹו. ָׁשַמְעָּת ֲהָלָכה, ְּדַבר ּתֹוָרה, ְּתַלֵּמד ַהְלָאה.

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

ַהַּמָּתָנה ַהֹּזאת. 



יׁ דר ֲעּמבּוׁשֲהד 
ִהֵּנה  ְלֶעְזָרה.  זֹוֵעק  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהַּמָּצב  ֲאָנִׁשים  רֹוִאים  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה 
ֵאיֶזה  ִּגּלּו  ֵטרֹור,  ִמְנֲהרֹות  ִמיֵני  ָּכל  ְלַגּלֹות  ִהְתִחילּו  ַּבָּצפֹון  ַעְכָׁשו 
ֵמאֹות  ְואּוַלי  ֲעָׂשרֹות  ֶׁשֵּיׁש  חֹוְׁשִׁשים  ְוֵהם  ִמְנָהרֹות  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש 
ֶׁשל ִמְנָהרֹות ֶׁשֶּנְחָּפרֹות ִּביֵדי ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל יֹום יֹום. ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ָצִריְך ָלבֹוא ּוְלַלֵּמד אֹוָתנּו מּוַסר ַהְׂשֵּכל, ַמה ֶּזה ַהֲחִפירֹות ָהֵאֶּלה? 
ְּתמֹוֵטט  ָּברּוְך הּוא  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלַהִּגיד  ָצִריְך  ְּבֵסֶדר?  ֲאַנְחנּו ֹלא  ָמה 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּמְנָהרֹות ָהֵאֶּלה ְּבִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְצָטֵרְך ְלָעֵרב ָּבֶזה ֶאת 
ַהַהְנָּדָסה  ְוֵחיל  ְּכָסִפים  ֶׁשל  ּדֹוָלִרים  ִמְליֹוֵני  ּוְלהֹוִציא  ַהָּצָבא,  ָּכל 
ְוֵחיל ַהִּׁשְריֹון, ֹלא ָצִריְך ֶאת ֶזה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַאָּתה ְּתמֹוֵטט ֶאת 
ֶזה ֲעֵליֶהם, ְרִעיַדת ֲאָדָמה ֲהִכי ְקַטָּנה ְוַהֹּכל קֹוֵרס, “ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם ִּתָּׁשַבְרָנה” )תהילים לז, טו(. ִהֵּנה ַעְכָׁשו ַּגם ְנִׂשיא 
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ִמְנָהָרה?  ְלַהֲחִריב  ַּבִּמְנָהרֹות ָהֵאֶּלה, ַּכָּמה עֹוֶלה לֹו  ִנְלָחם  ִמְצַרִים 
ַלִּמְנָהָרה  אֹותֹו  ּוְמַחֵּבר  ָּגדֹול  ִצּנֹור  לֹוֵקַח  הּוא  ּבֹוְדִדים,  ְׁשָקִלים 
ּוְבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ַלָּים, ּוֵמַהִּצּנֹור ַמְזִרים ַמִים ְלתֹוְך ַהִּמְנָהָרה ְוֻכָּלם ָׁשם 
ַהְּיהּוִדים  ַהָּבָאה.  ַלִּמְנָהָרה  ְועֹוְבִרים  קֹוֵרס  ַהֹּכל  ּוֵמִתים,  טֹוְבִעים 
ַמְׁשִקיִעים ִמְליֹוִנים, ָּבִאים ִעם ְטַרְקטֹוִרים ּוַמּפֹות ְוָחְמֵרי ֶנֶפץ ְוכּו’, 

ְוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִעם ִצּנֹור ַמִים...



ֶמפ” א  לֹוםשּב  ישת  ּתר ַׁ ”ְונ 
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהִּגיד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּגם ִצּנֹור ַמִים ַאָּתה ֹלא 
ָצִריְך, ֵאיְך ָאַמר ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶלְך, ֲאִני ֵאֵלְך ִליֹׁשן ְוַאָּתה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִּתָּלֵחם ִּבְׁשִביִלי )איכה רבה פתיחתות אות ל( ָלָּמה? ִּכי ֲאִני ִקַּיְמִּתי 
ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָך, ִקַּיְמִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי 
ְּבַאְרְצֶכם"  ַתֲעֹבר  ֹלא  ְוֶחֶרב  ַמֲחִריד  ְוֵאין  ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום 
)ויקרא כו א - ו(, ְוִאם ֲאִני ִקַּיְמִּתי ֶאת ֶזה, ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹּבר ֶאת 

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

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

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

ְּבֵעת  ֶזה  ִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ָצרֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַמָּצב  רֹוִאים  ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו 
ִמְלָחָמה ְּכֶׁשַהָּצפֹון ּ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 



ּיּוׁ ַאְכְזמר ַּדׁשה  ָר

6

ִנְהֶיה ָחִליָלה ִּבְבִחיַנת "עֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי", ּוְכמֹו ֶׁשָהַאִחים ָאְמרּו: 
ָאַמְרנּו  ּוָבָכה  ְוָצַעק  ִהְתַחֵּנן  ּוְכֶׁשהּוא  יֹוֵסף,  ַעל  ִהְתַאְכַזְרנּו  ֲאַנְחנּו 

לֹו: “ֶׁשֶקט, ַאָּתה ַמְפִריַע ָלנּו”, ָּכְך ַמִּגיַע ָלנּו ֶׁשִּיְתַאְכְזרּו ֵאֵלינּו. 

ְואֹוֵמר ָהַרְמָּב”ן: ַהֵחְטא ַהֶּזה ֶׁשל ָהַאְכְזִרּיּות ֶׁשַאָּתה ִמְתַעֵּלם ֵמָאָדם 
ּוְכֶׁשָאָדם  ְּבַעְצמֹו.  ַהְּמִכיָרה  ֵמֵחְטא  ָּגרּוַע  יֹוֵתר  הּוא  ְלָך,  ֶׁשּבֹוֶכה 
ִמְתַעֵּלם ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ְיהּוִדי ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁ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 
"עֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי” ֶׁשֲהֵרי ַאָּתה ָיכֹול ָלבֹוא ּוְלַהִּגיד לֹו “ַקח ִּדיְסק 
ּתֹוָרה  ִׁשעּור  ַנֲעֶׂשה  ֹּבא  ִּתְׁשַמע,  ְּתַנֶּסה,  ּבֹוא  ּתֹוָרה,  ִׁשעּוֵרי  ֶׁשל 
ָנִעים  ֹלא  ִּכי  עֹוֶׂשה  ֹלא  ֲאָבל  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ַּבַּבִית”.  ֶאְצְלָך 
ְ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? 



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

ְׁשֹלִׁשים ֶׁשֶקל.

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

ִאְּתָך ָּכל ַהּיֹום...”

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

ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְבִטיָחה ָלנּו ִּבְמֹפָרׁש. 
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ים יְסטר אר ּׁ ַא
ֹלא  ֵהם  ‘ַאֵתִאיְסִטים’,  ְלַעְצָמם  ֶׁשּקֹוְרִאים  ִמְסֵּכִנים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ַמֲאִמיִנים ַּבּתֹוָרה, ֹלא ַמֲאִמיִנים ִּבְכלּום. ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ְלָך ִּתְבּדֹק 
ָּבָאֶרץ".  ָׁשלֹום  "ְוָנַתִּתי  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִּתְׁשְמרּו  ִאם  ַהַהְבָטחֹות,  ֶאת 
ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות ַאְלֵפי ָׁשִנים ָהיּו ְּתקּופֹות ֶׁשָּׁשְמרּו ְוָהָיה ָׁ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 

ֶנֶגד  מֹוֶחֶצת  הֹוָכָחה  ִּתְהֶיה  ֹזאת  ָּבָאֶרץ,  ָׁשלֹום  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ּוִמְצֹות 
ֲאִמּתּוָתּה  ֶאת  הֹוִכיָחה  ַהִהְסטֹוְרָיה  ְּתקּוַפת  ְּבָכל  ְוַהּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה, 

ְוִקּיּום ַהְבָטחֹוֶתיָה. 



ן?  ָ י ּׁ השְּב השתֹוא   ׁ ְי השֹלאשה  ּמ  ל 
ָׁ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 ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּפָרעֹות ַּבְּיהּוִדים, 
ּוְכמֹו ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ְּבֶגְרַמְנָיה ָּכָכה ֶׁשַהֶּמֶלְך ַיֲעֶׂשה ַּבֵּתיָמִנים ְּבַאְרצֹו. 
ַהָּׁשִליַח ַהֶּגְרָמִני ִהִּגיַע ֶאל ַהֶּמֶלְך ָלבּוׁש ִּבְקִפיָדה, ְמֻסָּדר, ָזָקן ָקצּוץ, 
ְמֻחָּיט, ְּכמֹו ֶׁשַהֶּגְרָמִנים ָהיּו ִמְתַלְּבִׁשים. ּוְכֶׁשהּוא ִנְכַנס ְלֶמֶלְך ֵּתיָמן 
ְ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. ֲאָבל ַהְּיהּוִדים 
ֶאְצִלי ֵהם ְיהּוִדים ַצִּדיִקים ְוָאסּור ָלַגַעת ָּבֶהם”. ָהִאיָמאם ַהּגֹוי, ֶמֶלְך 
ֵּ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, 
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ְ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. 



יׁ ָר יׁשְוַגְת נר השמּוח  ֶעְזמ 
ֶׁשּצֹוֵעק  ְלִמי  ַלֲעֹזר  ֶׁשַחָּיִבים  ְוָאַמְרנּו  ֶׁשָּפַתְחנּו  ַהִחּיּוב  ֶאל  ַנְחֹזר 
ִמָּיִדית,  ֶעְזָרה  ְמַחֵּיב  ַמָּצבֹו  ֲאָבל  ְוַגם ִאם הּוא ֹלא צֹוֵעק,  ְלֶעְזָרה, 

ַחָּיִבים ָלבֹוא ְוַלֲעֹזר לֹו. 

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

ֶאְפָׁשר  אֹוָתם.  ְלַהִּציל  ְמַנֶּסה  ֹלא  ְוַאָּתה  לה(,  טו,  )במדבר  ִלְסִקיָלה 
ּכֹוְפִרים  ַהְרֵּבה  ֵאין  ֶׁשַהּיֹום  ּוִבְפָרט  אֹוָתם.  ּוְלַהִּציל  ָלבֹוא  ְּבַקּלּות 
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ּוְרָׁשִעים ֶאָּלא ֵיׁש ַהְרֵּבה ּבּורּות, ֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים, חֹוְׁשִבים ֶׁשֵאין 
ְּבָעָיה ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ְוַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות. 



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

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

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

)ירמיה טו, יט(. 



ים ַמּבר יּאישה  ֲחטר ַָ
ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ָחמּור ְמֹאד, ֶׁשְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות ָהָיה ֶאָחד ֶׁשֹּלא ָרָצה 
ְּתׁשּוָבה,  ַּבֲעֵלי  אֹוָתם  ֶאת  עֹוֵכר  הּוא  ְּתׁשּוָבה.  ַּבֲעֵלי  ַּכָּמה  ְלַקֵּבל 
ִאְכַּפת לֹו ֹלא  ַאְכָזִרי”, ֹלא  ְׁשֵארֹו  "עֵֹכר  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ַאְכָזִרי,  הּוא 
ֵמה’ ְוֹלא ֵמַהּתֹוָרה, ֹלא ִמִּמְצֹות, ֹלא ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֹלא ֵמַהָּמִׁשיַח ְוֹלא 
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ִמְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל. הּוא ַּגם ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ִאם הּוא ָהָיה אֹוֵהב הּוא 
ָהָיה ַמִּציל אֹוָתם ֵמֶרֶדת ַׁשַחת. ָּכל ָאָדם ֶׁשִּמְתַנֵּגד ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה 
ְוַלֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֶזה ָ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 
ובילקוט  ה  נג,  )ישעיה  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  סֹוֵבל  ַהָּמִׁשיַח  ֲהֵרי  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל”. 
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 “ְועֵֹכר ְׁשֵארֹו ַאְכָזִרי”, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם 
ִמְתַחֶּנֶנת ֶׁשּיֹוִציאּו אֹוָתּה ֵמַאְׁשַּפּתֹות, ּתֹוִציא אֹוִתי ֵמַהֶּכֶלא, ּתֹוִציִאי 
אֹוִתי ִמִּטיט ַהָּיֵון ּוִמֵּגיִהּנֹם. ָּכל יֹום הּוא ׂשֹוֵרף ֶאת ָהֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ְוַהְּנָׁשָמה  ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו,  ַהִּמְצֹות, ׂשֹוֵרף ֶאת  ָׁשעֹות ֶׁשּלֹו, ׂשֹוֵרף ֶאת 
ָאָדם  רֹוֶאה  ְּכֶׁשַאָּתה  ֵאֶליָה,  ִמְתַאְכֵזר  ְוַאָּתה  ּוִמְתַחֶּנֶנת  צֹוֶעֶקת 
ֶׁ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 
ַמה  ָלַדַעת  רֹוֶצה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָאָדם  ֶׁשֵּכן  ַהֵּגיִהּנֹם,  ְלָעְנֵׁשי  ֲאִמִּתי  ֹלא 
)ברכות דף  ֲחַז”ל אֹוְמִרים  ֶזה.  ַעל  ְקָצת  ִלְלֹמד  ֶׁשַּיְתִחיל  ֵּגיִהּנֹם  ֶּזה 
ְוֵיׁש  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֵמָהֵאׁש  ִׁשִּׁשים  ִּפי  ַחָּמה  ַהֵּגיִהּנֹם  ֶׁשֵאׁש  ע”ב(  נז 

ְלַהְזִּכיָרם )עיין אוצר  ַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשֹּלא ָּכאן ַהָּמקֹום  ְזָועֹות  ַהְרֵּבה  עֹוד 
המדרשים אייזנשטיין גן עדן; גיהנם עמוד 92(. ְוָהָאָדם ַהֶּזה ֶׁשחֹוֵטא הּוא 

ִמְסֵּכן ַ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 
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ִּבְמקֹומֹו,  ֶׁשִּיָּכֵנס  ֶזה  ִלֵּמד, הּוא  ְוֹלא  ְלַלֵּמד אֹותֹו  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ַרב 
ִמי  ָאַמְרָּת?  ֹלא  ָלָּמה  אֹותֹו,  ְלַהִּציל  לֹו,  ְלַהִּגיד  ָיֹכְלָּת  ֲהֵרי  ַאָּתה 
ֶׁשָּיכֹול ִלְמחֹות ְוֹלא מֹוֶחה ִנְתָּפס ְּבאֹותֹו ָעֹון )עבודה זרה דף יח ע"א(, 
ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֲאָבל  ָנִעים,  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ִמֶּמּנּו?  ָּפַחְדִּתי  ַּתִּגיד,  ַמה 

ְּתרּומֹות ֹלא ָּפַחְדָּת, ָהָיה ְלָך ָנִעים!!! 



הש ְצַוׁשַהּתֹוּכח  ָר
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתַחְּמִקים ִמִּמְצַות ַהּתֹוֵכָחה )ָּכַתְבנּו ַעל ֶזה ֻקְנְטֵרס ָׁשֵלם 
ְלהֹוִכיַח ֶׁשֶּזה ֹלא ָנכֹון(. ַרִּבי ַאֲהֹרן קֹוְטֶלר ַזַצ”ל ֶׁשָאַמר ֶׁשַהּיֹום ָקֶׁשה ְמֹאד 

ְלהֹוִכיַח ֲאָנִׁשים, ַרק ָמה? ַהּיֹום צּוַרת ַהּתֹוֵכָחה ִהיא ַּבִהְתַנֲהגּות ֶׁשל 
ָהָאָדם. ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַנֵהג ָיֶפה הּוא ְמַלֵּמד ֻּדְגָמא ָ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 
ּוַמְרֶאה  ַהֶּדֶרְך,  ָלֶהם ֶאת  ֵמִאיר  ֶאָּלא הּוא  יּוָמת", הּוא ֹלא מֹוִכיַח 
ָ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.

ַהֵּׁשם ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ְלָהִאיר ַהְלָאה ָוַהְלָאה ֶאת ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ּוְלַזּכֹות 
ֶאת ָהַרִּבים ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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