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דברי ברכה
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מדבר לאגם מים" בעניני מוסר והשקפה, של כבוד ידיד נפשי וחביבי, 
כש"ת  כברק,  לו  ואור  והמובהק  הגדול  הרבים  מזכה  ולביא,  ליש 
דברותיו  את  לאור  להוציא  זכה  אשר  שליט"א,  ראובן  ירון  מהר"ר 
הקדושים, דברים החוצבים להבים, ואת לבם של ישראל מקרבים אל 

שוכן מרומים.
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ישרה אל המסילה העולה בית אל.

שיפוצו  שיזכה  שליט"א,  המחבר  להרה"ג  לברכה  אלא  נצרכה  ולא 
ויזכה  פה,  שבעל  בדרוש  והן  שבכתב  בדרוש  הן  חוצה,  מעינותיו 
נחת  מתוך  ולהאדירה  תורה  להגדיל  הכבירים  במפעליו  להמשיך 
ושלווה עד ביאת גואל צדק, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו 

יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח. אמן.
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 דברי חיזוק והמלצה לרב ירון ראובן
 על הוצאת הספר "אגם מים"

וקיימנו  שהחיינו  ברוך  בו",  ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  "זה 
והגענו לזמן הזה. ברכת מזל טוב ל"ראש המשביר", הרב ירון ראובן 
שליט"א על הוצאת הספר "אגם-מים", על שם הפסוק: "ישם מדבר 

לאגם -מים, וארץ ציה למוצאי מים" )תהלים קז, לה(.

ארגון "בעזרת השם" בראשותו של הרב ירון ראובן שליט"א, ובני 
היקר: "הבן יקר לי" - הרב אפרים כחלון שליט"א, משלבים תלמוד 
-תורה וחסד במשך כל השנה, "ורבים השיבו מעוון", והיו מבחינת 
"עזר ואחיסמך" לעשרות ולמאות משפחות של אברכים ומשפחות 

נזקקות.

וראיתי  תורניים,  למאמרים  שנהפכו  מהשיחות  חלק  קראתי 
שהמאמרים נכתבו בשפה ברורה השווה לכל נפש. 

חלק מהמאמרים מתאימים לאחינו הרחוקים, שעדיין שקועים במ"ט 
המאמרים  דוגמת  מהרע,  אותם  להרחיק  שמטרתם  טומאה,  שערי 
"שמירת הברית", "התבוללות-הסרטן שבעם ישראל", "עומק הדין 

ועונשי הגהינום". 

מאמרים אחרים, שמטרתם לחזק בעלי תשובה ולזרזם בעבודת השם. 
דוגמת המאמרים "שמירת שבת מעלתה וחומרתה", "השכר בעולם 
הזה ובעולם הבא", "התורה, לימודה ומעלותיה", וכן מאמרים של 
השקפה - יהודית תורנית, מה שנקרא "דעת תורה". דוגמת המאמרים: 

"אמונה אמיתית וגדלות הבורא", "שיעור מן השמים".

הרב ירון ראובן שליט"א, עשה "מהפך" בחייו כמו שעשה יתרו:

יתרו חותן משה היה "יושב בכבודו של עולם", כהן לעבודה זרה, 
דוגמת האפיפיור,  שעבד את כל סוגיי העבודות הזרות  שהיו אז, 

הרב חיים כחלון 
מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל

  מדריך חתנים
מח"ס כח מעשיו



הרב חיים כחלון 
מגיד שיעור בישיבת מאור ישראל

שמע על קריעת ים סוף, ועל מלחמת עמלק, עזב את הכל והלך אל 
האלוקים"  מכל  ה'  גדול  כי   ידעתי  "עתה  והצהיר:  למדבר,  משה 

)שמות יח, יא( - וקיבל עליו עול תורה ומצוות.

הרב ירון ראובן היה 'בוול – סטריט' בעולם העסקים החשוב בעולם, 
נחשב למיליונר צעיר מצליח בקנה מידה עולמי ]יעיד על כך הסרט 
הנפלא והמחזק: 'השם לקח את המיליונים שלו'[. וכאשר שמע על 
"אמת תורתנו הקדושה", מפיו הטהור של בני היקיר לי, הרב אפרים 
כחלון שליט"א, עזב את עולם העסקים והתחיל לחיות חיים אמיתיים 
כבעל תשובה שמקפיד על "קלה כבחמורה",  במשך זמן קצר קיבל 
הסמכת רב 'יורה יורה', הקים את ארגון "בעזרת השם" ביחד עם הרב 
ונהפך לאחד מהרבנים המחזרים בתשובה הגדולים  אפרים כחלון, 

ביותר בארצות הברית, ומצודתו פרוסה "מהודו ועד כוש". 

דור  לראות  שיזכו  הרבנית,  זוגו  ובת  לו  לאחל  אלא  לי  נותר  לא 
ישרים מבורך, הולכים בדרך השם. שיפוצו מעיונתיו החוצה, שיזכה 
להוציא לאור את כל חידושי התורה שקיבלה נשמתו מסיני, ושבימיו 
ובימנו יתקיימו דברי הנביא ישעיהו )יא, ט(: "לא יריעו ולא ישחיתו 

בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים".

                                       בהוקרה ובהערכה רבה
                                       דודך הרב חיים כחלון

                                       מגיד שעור בישיבת

                                       "מאור ישראל" נתניה. 

  מדריך חתנים
מח"ס כח מעשיו









לכבוד ידידי היקר מזכה הרבים הגדול

הרב ירון ראובן שליט"א הי"ו 

חוצב  לדרשן  הזה  בדור  שזיכנו  יתברך  השם  ברוך 
יסור  לא  אשר  אמת   איש  פעלים  רב  ולבבות,  הרים 
להם  והורה  מעוון  השיב  ורבים  ושמאל,  ימין  ממנה 

את דרך האמת  אשר יילכו בה.

ולהאדירה  תורה  להגדיל  תמיד  שיזכה  רצון  יהי 
ויפוצו מעיינותיו חוצה לכל קצוות  בסיעתא דשמיא 

תבל ויזכה להצלחה בכל מפעליו הרבים.

בברכת התורה  חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך 
ה' אלקיך בכל אשר תלך  

מוקירך בזה ובבא 
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הרב שלמה בר כוכבא 
מו"צ בעיה"ק ירושלים תובב"א

לכבוד ידיד ה' ידידי היקר מזכה הרבים רבי ירון ראובן הי"ו

שלמה המלך כותב בספר משלי )כז, כא(: "מצרף לכסף וכור לזהב 
בפרושו  השלום,  עליו  המאירי  רבנו  וביאר  מהללו".  לפי  ואיש 
למסכת אבות )פרק ה( וזה לשונו: "כלומר, כמו שהכסף והזהב יש 
להם מצרף לבחינת עניינם, כך יבחן האיש לפי מהללו, כלומר לפי 
בו שהוא בעל  ויועץ בהם, תכיר  המידות שתראה שהוא משבחם 

המדה ההיא, כי הלשון שליח הלב. עד כאן לשון קדשו.

- כי  כל הקורא בספרך ישם מדבר לאגם מים, ישים מיד אל ליבו 
הדברים נכתבו היישר מתוך לב טהור, לב שבוער לכבוד ה' יתברך 
ולעבודתו, לב הכואב את העדרות האמת והתפשטות השקר בעולם, 

ואת מצבם הרוחני של רבים מאחינו בני ישראל המסולאים בפז.

ה',  אל  ולשוב  אורחותם  לשום  רבים  יעורר  זה  ספר  כי  בטוחני, 
אנו  מקובלים  וכבר  ישראל.  באלקי  ובביטחון  באמונה  ולהתחזק 
נכנסים  מן הלב  היוצאים  דברים  כי  עליהם השלום:  רבותינו  מפי 

אל הלב.

יהי רצון שחפץ ה' בידך יצלח, ויפוצו מעינותיך חוצה לזכות את 
הרבים ולהשיב לב בנים על אבותם. ויקוים בכם הפסוק: "כי אורך 
ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך" )משלי ג, ב(. ובימיכם ובימינו 
ואין  יעקב ושקט ושאנן  ישכון לבטח. ושב  וישראל  יהודה  תושע 

מחריד. ותחזינה עינינו בשוב ה' לציון ברחמים. בב"א.    

הכותב וחותם לכבוד התורה הקדושה ולכבוד מזכי הרבים די בכל 
אתר ואתר

הצב"י שלמה משה בר כוכבא
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ַבר ָהעֹוֵרְך ּדְ

ַבח  ׁשֶ יָענּו ּבְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ַרְך ַעל ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ
ה. ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

ב ֹראׁש  נּו ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן שליט"א יֹוׁשֵ ּמֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ִנים ׁשֶ ְלַמְעָלה ֵמָחֵמׁש ׁשָ
ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ְרְסִמים  ְתּפַ ַהּמִ עּוִרים  ׁשִ מֹוֵסר  ם"  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  "ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ָהִאְרּגּון 
ִלים  ָבִרים ִמְתַקּבְ ַהּדְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבַחְסֵדי  ַרּבֹות,  פֹות  ְלׂשָ ִמים  ּוְמֻתְרּגָ ָהעֹוָלם, 

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ְתׁשּוָבה ֶאל ָאִבינּו ׁשֶ ִבים ּבִ ים ׁשָ ַעל ֵלב ׁשֹוְמֵעיֶהם, ְוַרּבִ

ְראּוֵבן  ָירֹון  ָהַרב  ל  ׁשֶ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ְיָקִרים  ִניִנים  ּפְ ְקָצת  ִנְלְקטּו  ֶזה  ֵסֶפר  ּבְ
פּוצֹות. ָאֶרץ ּוַבּתְ ָרֵאל ּבָ ַלל ִיׂשְ ָבִרים ְלתֹוֶעֶלת ּכְ ְהיּו ַהּדְ ּיִ שליט"א, ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ

ָיִמים  ְלֹאֶרְך  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ְוָכל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֶאת  ְנָבֵרְך  זֹו  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ
ם  ׁשֵ ׁש  ְתַקּדֵ ּיִ ׁשֶ ְוִיְזּכּו  ְיֵדיֶהם,  י  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַפע  ׁשֶ ים,  ַחּיִ נֹות  ּוׁשְ

ַמִים ַעל ָיָדם. ׁשָ

ל  ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִעילּות ַהּקְ ַלּפְ ִעים  ְוַהְמַסּיְ ל ַהּתֹוְרִמים  ּכָ ְנָבֵרְך ֶאת  ָרָכה  ּוִבְכַלל ַהּבְ
ּתֹוָרה ָאֵמן.  תּובֹות ּבַ ָרכֹות ַהּכְ ָכל ַהּבְ ֹבְרכּו ּבְ ּיְ ם", ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ִאְרּגּון "ּבְ

ה  עֹוׂשֶ א,  ְיֻסּלָ לֹא  ס  ּפַ ֶתם  ּוְבּכֶ ְפָלא  ַהּמֻ ָהִאיׁש  ה',  ִויִדיד  ְיִדיִדי  בֹוד  ּכְ ה  ְוִהּנֵ
י  אֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ַרּבִ ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם, ָהַרב ַהּגָ ל ּתֹוָרה ּבָ ה, ֵמִקים עֹוָלה ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ

ם". ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ב ֹראׁש ִאְרּגּון "ּבְ ִליָט"א יֹוׁשֵ ָירֹון ְראּוֵבן ׁשְ

בֹודֹו,  ּכְ ל  ׁשֶ ְפָלאֹות  ַהּנִ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת  ְרֹאִתי  ּבִ בֹוִדי,  ּכְ ֶגל  ַוּיָ י  ִלּבִ ַמח  ׂשָ
ְבִחיַנת ּתֹוָרה ְמֹפָאָרּה  ה, ּבִ ָ רּוָרה ּוִבְנִעיָמה ְקֻדּשׁ ָפה ּבְ ׂשָ ִסים ּבְ ִבים ּוֻמְדּפָ ְכּתָ ְמׁשֻ
ִעְנְיֵני ִחּזּוק ּתֹוָרה ּומּוָסר,  ַעת, ּבְ ה ַהּדָ ים ְוִתְרּבֶ ְטטּו ַרּבִ ְכִלי ְמֹפָאר, ְלַמַען ְיׁשֹ ּבִ

תֹו. ֻדּלָ ַרב ּגְ ִעּתֹו, ּתֵ ה ָיֶפה ּבְ ל עֹוׂשֶ ֶאת ַהּכֹ

ר  ה ֲאׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ ִחים, ּבַ ָעִרים ִנְפּתָ ה ׁשְ ָ ה, ֲחִמּשׁ ָ ה ַעּמּוָדיו ֲחִמּשׁ ָעׂשָ ְוָרִאיִתי ׁשֶ
י ֶיֱחֶזה. ּדַ ַמֲחֵזה ׁשַ

ּוְלרֹוֵמם  ּתֹוָרה,  זֹו  ְלאֹוָרה  ֵחיִלים  ְלהֹוִסיף  ַהּתֹוָרה,  ַער  ׁשַ ָיָצא ִראׁשֹוָנה:  ְוֶזה 
ל ֶזה. דֹור ָעִני ּוְמֻדְלּדָ ַקְרָנּה ּוְכבֹוָדה, ַההֹוֵלְך ָהלְֹך ְוָחסֹור ּבְ

 ּ ֹברֶנעִרְר די 
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ְנִתיָנָתם  ּכִ ִמיָרָתם  ׁשְ ּבִ ִחּזּוק  ְצֹות,  ַהּמִ ִמיַרת  ׁשְ ַער  ׁשַ ִנ'י:  ֵ ַהּשׁ ָידֹו  ַעל  ר  ַוֲאׁשֶ
ימֹות, ְוֶאת ָהֵעיַנִים ְמִאירֹות. ֵעצֹות טֹובֹות ּוַמְחּכִ יַני, ּבְ ִמּסִ

נּו  ַעּמֵ ַבח  ׁשֶ ּבְ ַדע  ּוְלִהּוָ ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַער  ׁשַ ית:  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוֵהֵבאִתי 
יז,  א,  ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ָאֶרץ"  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ "ִמי  ֶנֱאַמר  ָעָליו  ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ
ה ּוְבֶדֶרְך  ְמִסּלָ ה ְלִהְתַנֵהל ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, ְוַיֲעֶלה ּבִ יַצד ִיְזּכֶ כא(, ּכֵ

ה  ה ְוָעׂשָ ֶרׁש ְלָמּטָ ם, ׁשֹ ְרׁשָ א ּתֹוָלדֹות. ֲעָנִפים ַהּדֹוִמים ְלׁשָ ִאיּכָ ָלל ּדְ ָהָאבֹות, ִמּכְ
ְעָיה לז, לֹא(. ְפִרי ְלָמְעָלה )ְיׁשַ

יחֹות ְמִאירֹות  ִעּתֹו ָמה טֹוב, ׂשִ ָבר ּבְ ָנה, ּדָ ָ ַער מֹוֲעֵדי ַהּשׁ ָעה: ׁשַ ְואֹור ְלַאְרּבָ
ר  ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ֵיְלכּו ָבּה ְוַהּמַ ֶרְך ֲאׁשֶ יָנה ֶאת ַהּדֶ ד ּתֹוִעים ּבִ ָנה, ְלַלּמֵ ָ ְלמֹוֲעֵדי ַהּשׁ

ָכל ְזַמן ְוֵעת. ַיֲעׂשּו, ּבְ

לֹו  ְונֹוָגה  ָחִביב  ַאֲחרֹון  ַאֲחרֹון  ים,  ְלַחּיִ ֵעצֹות  ַער  ׁשַ ה:  ָ ֲחִמּשׁ ָך  ֶעְרּכְ ְוָהָיה 
י ּתֹוָרה, ולקוב"ה  ְלַחּיֵ ִרים  ִיְהיּו ְמֻחּבָ יַצד  ּכֵ ַמע ַלן,  ָסִביב, ֵעָצה טֹוָבה ָקא ַמׁשְ
ֲאִפיּלּו  ֶצר ָהַרע, ׁשֶ ר ַעל ַהּיֵ ּבֵ ּה. ְוַגם ְלַרּבֹות ֵעצֹות ַהּמֹוִעילֹות ֵאיְך ְלִהְתּגַ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ף ל ע"ב(. ין ּדַ יֹוְצרֹו ָקְראֹו ַרע )ִקּדּוׁשִ

ּבֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָסֵפק  ֵאין  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ַהִחּבּור  ֶאל  יו  ַיְחּדָ ֲחֵברֹו  ה  ָ ַהֲחִמּשׁ ֵאּלּו  ְוֹכל 
ִחים. ּמְ ְדָבִרים מֹוִעיִלים ְמִאיִרים ּוְמׂשַ ּתֹוֶעֶלת ַלּקֹוְרִאים ּוְללֹוְמִדים, ּבִ

ַעל  ַנְפׁשֹו  ּמֹוֵסר  ׁשֶ ר,  ְזּכָ ַהּנִ ַוֲאהּוִבי  ְיִדיִדי  ֶאת  ְלָבֵרְך  ָנֶאה  ְוִלי  ֲאָבֵרְך  ַוֲאִני 
ִמיִדים  ּתְ תּו,  ּבֹ ִיׁשְ לֹא  ָוַלְיָלה  יֹום  ֲחָסִדים,  ִמילּות  ּגְ ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה 
עּוִרים  ׁשִ ְמִסיַרת  ּבִ ּדֹוְלקֹות,  ָפַתִים  ּוׂשְ ּבֹוֵער  ֵלב  ּבְ ִהְלָכָתם,  ּכְ ּומּוָסִפים  ִסְדָרם  ּכְ
ֶאל  ֲאָלִפים  ְלָקֵרב  ְוָזָכה  ָהעֹוָלם,  ַרֲחֵבי  ֹכל  ּבְ רּוָסה  ּפְ ּוְמצּוָדתֹו  ים,  ָהַרּבִ ִזּכּוי  ּוּבְ
הֹוֵלְך  ִמיד  ּתָ ְוהּוא  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ לֹו  ַרב  ְוָיָדיו  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם 
ֶצר ָהַרע  ֶדׁש ֶנֶגד ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת ַהּקֹ ָעִלים ַלּתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה, ּבְ ּומֹוִסיף עֹוד ְועֹוד ּפְ
ים קיב, ט(,  ִהּלִ )ּתְ ָלַעד"  ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ר  "ּוִפּזַ יֵלּה,  ּדִ א  ְנּדָ ּגֻ ְוֹכל 
רּוָחִני  ַפע  ׁשֶ ֵאָליו  ְלִוים  ַהּנִ ּוְלֹכל  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ּוְלֹכל  לֹו  יֹוִסיף  ה  ְוּכֹ ם  ֵ ַהּשׁ ן  ִיּתֵ ה  ּכֹ
ם  ִלּבָ ִאיַפת  ׁשְ ּכִ ּוְלֶהֱאִדיָרה,  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגּדִ ִיְצָלח  ָיָדם  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ְוָחֵפץ  ִמי,  ְוַגׁשְ

נּו ָאֵמן.  ַיּמֵ ְמֵהָרה ּבְ יַאת ַהּגֹוֵאל ּוִבְנַין ֲאִריֵאל ּבִ הֹור ַעד ּבִ ַהּטָ

ה  ת ַהּתֹוָרה ּוְבַאֲהָבה ַרּבָ ִבְרּכַ ּבְ
ֵבק ֵמָאח אֹוֵהב ּדָ
ֲחלֹון ס"ט הצב"י ֶאְפַרִים ּכַ
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ָמה ַהְקּדָ

ֶרץ,  ּוָבָאֽ ִים  ַמֽ ָ ּשׁ ּבַ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ֽ ַהּמֶ ָהֵאל  נּו  ֽ ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ׁשֹוֵתינּו  ּוַבּקָ ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ֶאת  ל  ּוְמַקּבֵ עֹוָלמֹו,  ּבְ יֹום  יֹום  ים  ַחּיִ ָלנּו  ְונֹוֵתן  ַתן  ּנָ ׁשֶ
ּתֹוָרתֹו  אֹור  ְוַלֲהָפַצת  ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ַלֲהָפַצת  הֹוֵלְך  ׁשֹוָפר  ִלְהיֹות   ִלְזּכֹות 

רּוְך הּוא.  ְרצֹון נֹוְתָנּה ּבָ ָחל ּוְללֹא ְסָרק ּכִ ה, ּתֹוַרת ֱאֶמת ְללֹא ּכְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצֹות  ְולֹא  ּתֹוָרה  י לֹא  ּבִ ֵאין  ׁשֶ י,  ֶעְרּכִ י ִמעּוט  ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ְוֵהן ֱאֶמת, 
יו  ְיַצְרּתִ ָראִתיו  ּבְ ְוִלְכבֹוִדי  ִמי  ְקָרא ִבׁשְ ַהּנִ ל  תּוב  "ּכֹ ָבר ָאַמר ַהּכָ ּכְ טֹוִבים, ַאְך 
רּוְך הּוא לֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ׁשֶ ְוַהְינּו  ז(  יִתיו" )ישעיהו מג,  ֲעׂשִ ַאף 
ַרת  ַלת ְוַהְאּדָ ים ְלַהְגּדָ ׁשִ ּמְ ִלים ַהְמׁשַ א ִלְכבֹודֹו, ְוִאם ָזִכינּו ִלְהיֹות ֵמַהּכֵ ָראֹו ֶאּלָ ּבְ
נּו  ִלּבֵ ַמח  ְוִיׂשְ ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ּגֹוָרֵלנּו,  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ַרְך,  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ

ָכֵרנּו.    ְוָהָיה ֶזה ׂשְ

ְחיּו  ּיִ ִוד ְודֹוִריס ְראּוֵבן ׁשֶ חּול ַעל הֹוַרי ַהְיָקִרים ַמר ּדָ ַעל ּתָ ַמִים ִמּמַ ת ׁשָ ְרּכַ ּבִ
ִעם  ִפּלֹות  ּתְ סֹוף  ֵאין  ְוַעל  ִמיד.  ּתָ ָעֵלינּו  יִעים  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ַפע  ֶ ְוַהּשׁ ַהּטֹוָבה  ל  ּכָ ַעל 
ל ְוַלֲעֹזר  ֵדי ְלַגּדֵ ָמָתם ּכְ ם, רּוָחם ְוִנׁשְ ְסרּו ּגּוָפם, ַנְפׁשָ ּמָ ָמעֹות ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ׁשֶ ּדְ
ָעׂשּו  ׁשֶ ְוַהֶחֶסד  ַהּטֹוב  ל  ּכָ ַעל  ְלהֹודֹות  יִקים  ַמְסּפִ ֲאַנְחנּו  ְוֵאין  ַהּיֹום,  ַעד  ָלנּו 

ָעה.  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ נּו ּבְ ים ִאּתָ עֹוׂשִ ְוׁשֶ

ִריאּוָתם,  ּבְ ַהְתֵמד  ֱאלַֹקי,  א  ָאּנָ א,  ָ ְוִנׂשּ ָרם  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  א  ֶאּשָׂ ה  ִפּלָ ּתְ ַוֲאִני 
ָאֵמן  ּתֹוָרה  ּבַ תּובֹות  ַהּכְ ָרכֹות  ַהּבְ ַפע  ְלׁשֶ ְוִיְזּכּו  ִמית,  ׁשְ ְוַהּגַ ָהרּוָחִנית  ְוַהְצָלָחָתם 

ן ְיִהי ָרצֹון.  ּכֵ

ִרי,  אֹוׁשְ ְוַהְיָקִרים:  ְוָהֲאהּוִבים  ַהֲחׁשּוִבים  ַאַחי  ל  ּכָ ְיֹבְרכּו  ָרָכה  ַהּבְ ּוִבְכַלל 
יֹוְצֵאי  ל  ִמּכָ ְיהּוִדית  רּוַח  ְלַנַחת  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ה'  ן  ִיּתֵ יָתם.  ּבֵ ּוְבֵני  ֶאְלָעד,  ְבִריֵאל,  ּגַ
ִמְצֹות  ּתֹוָרה  ּוְמֵלִאים  ֵלִמים  ׁשְ ים  ֲאֻרּכִ ים  ְוַחּיִ ִמי,  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ַפע  ׁשֶ ּבְ ֲחָלֵציֶהם, 

ן ְיִהי ָרצֹון. א ָאֵמן ּכֵ ֶזה ּוַבּבָ ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ּבָ

ֶמנ דיֶ ֹנמ 
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י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ דֹול,  ַהּגָ ים  ָהַרּבִ ה  ַהְמַזּכֵ ם  ֵ ַהּשׁ ִויִדיד  ִליִדיִדי  ָרָכה  ְוַהּבְ ַהּתֹוָדה 
ְזכּות ּתֹוָרתֹו  ּבִ ָאֶרץ ּוָבעֹוָלם, ׁשֶ ל ּתֹוָרה ּבָ ּה ׁשֶ ִקים ֻעּלָ יֹוֵסף ִמְזָרִחי שליט"א ַהּמֵ
ן ה' ְוֹכה יֹוִסיף  ה ִיּתֵ ים ַהְלָאה ָוַהְלָאה, ּכֹ ּתֹוָרה ְוִזּכּוי ָהַרּבִ ִקים ּבַ ְקנּו ּוִמְתַחּזְ ִהְתַחּזַ
ה  ְלָוה, ְוַיְרּבֶ ִנים, ַנַחת ְיהּוִדית ּוְבִריאּות ְוׁשַ ֵני ֵביתֹו ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ לֹו ּוְלָכל ּבְ
ֵביתֹו  ּבְ ר  ָוֹעׁשֶ הֹון  ָידֹו,  ַעל  ים  ַרּבִ ּבָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְוִיְתַקּדֵ ַתְלִמיִדים,  ּבְ בּולֹו  ּגְ

ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד.

דֹול  ַהּגָ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  נּו  ֹראׁשֵ ַוֲעֶטֶרת  נּו  ְוַרּבֵ ִלְכבֹוד מֹוֵרנּו  ְלהֹודֹות  ָעַלי  ְוָכאן 
הֹוִציא  ֱאָמן, ׁשֶ ם ַהּנֶ ֵ ִליַח ַהּשׁ י ְוֵרִעי ׁשְ ְחלֹון שליט"א, ְיִדיד ַנְפׁשִ י ֶאְפַרִים ּכַ ַרּבִ
ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ִתינֹוקֹות  ּכְ אֹוָתנּו  ל  ְוִגּדֵ ַהחֹוָלִני  עֹוָלם  ּבָ ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ִמּשׁ אֹוָתנּו 
ם"  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  "ּבְ ִאְרּגּון  ַלֲהָקַמת  ִפים  ּתָ ׁשֻ ִלְהיֹות  אֹוָתנּו  ה  ְוִזּכָ ַהּתֹוָרה,  עֹוַלם  ּבְ
ּוְלָכל  לֹו  ה'  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ָהעֹוָלם.   ָכל  ּבְ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ּוְלַזּכֹות  ּתֹוָרה  ְלָהִפיץ 
ְוִזּכּוי  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ְבִריאּות  ּבִ ִנים,  ְוׁשָ ָיִמים  ֲאִריכּות  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ
תּובֹות  ַהּכְ ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל  ְזּכּו  ּיִ ְוׁשֶ י,  ָהֱאנֹוׁשִ ַבע  ַהּטֶ ְלֶגֶדר  ּוֵמֵעֶבר  ֵמַעל  ים  ָהַרּבִ
ל ְסָפָריו  ּכָ ְוׁשֶ ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ לּו  ִיְתַקּבְ ּוְדָבָריו  ּוִבְרכֹוָתיו  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ְוׁשֶ ּתֹוָרה.  ּבַ
ים  ַרּבִ ּבָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁש ׁשֵ ְוִיְתַקּדֵ ּוָבעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִית  ּבַ ָכל  ּבְ ְרְסמּו  ִיְתּפַ יו  ְוִחּדּוׁשָ

ַעל ָידֹו, ָאֵמן. 

אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ים  ָהַרּבִ י  ַזּכֵ ִמּמְ ָקר  ַהּיָ ְיִדיִדי  יר ֶאת  ְלַהְזּכִ ה  ְקדֹוׁשָ ּוְנִעיָמה  חֹוָבה 
ה  ִהּלָ ַהּקְ  - ּתֹוָרה  'אֹור  ת  ְקִהּלַ ל  ׁשֶ י  ָהָראׁשִ ָהַרב  שליט"א  ְזֵאב  ַאֲהֹרן  י  ַרּבִ
ָלנּו  ַע  ּוְמַסּיֵ ּתֹוֵמְך  ָהָיה  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֲאֶמִריָקה,  ּדַ ִנים  ָהַרּבָ ִאּגּוד  ּבְ ְוָחֵבר  ית'  ָפַרּדִ ַהּסְ
ְיִהי  ִנים.  ּפָ ּוִבְמאֹור  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֲחֵפָצה,  ּוְבֶנֶפׁש  ָיָפה  ַעִין  ּבְ ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ
ַנַחת  ְוִיְרֶאה  ַתְלִמיִדים.  ּבְ בּולֹו  ּגְ ה  ְוִיְרּבֶ חּוָצה,  ַמַעְינֹוָתיו  פּוצּו  ּיָ ׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ָרצֹון 

ל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ָאֵמן. ִמּכָ

ָעִלים ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה ָהַרב  ָקר ִאיׁש ַחִיל ַרב ּפְ יר ִלְבָרָכה ֶאת ְיִדיִדי ַהּיָ ְוַאְזּכִ
ר ָיָדיו  ֲאֶמִריָקא, ֲאׁשֶ ִנים ּדַ ת ָהַרּבָ יא ֲאֻגּדַ ִניק שליט"א ְסַגן ְנׂשִ ל ִמיַראְטׁשְ ֶמְנּדְ
ֵני ֵביתֹו  ן ה' ְוֹכה יֹוִסיף לֹו ּוְלָכל ּבְ ה ִיּתֵ ַלת ַהּתֹוָרה, ּכֹ ים ְוַהְגּדָ ִזּכּוי ָהַרּבִ ַרב לֹו ּבְ
ה  ִאיַפת ִלּבֹו, ְוִיְזּכֶ ׁשְ תֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ּכִ ֵמִחים ַהְמֵלִאים ּבְ ֵלִוים ּוׂשְ ים ׁשְ ַחּיִ

יָרּה ָאֵמן.  יל ּתֹוָרה ּוְלַהְאּדִ ְלַהְגּדִ

ָלִאְרּגּון  עֹות  ְוַהְמַסּיְ ִעים  ַהְמַסּיְ לֹות  ּדְ ּתַ ׁשְ ְוַהּמִ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ֲאָבֵרְך  ן  ּכֵ
ילּו  ּכִ ְוַיׂשְ ְיֵדיֶהם  י  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ָרָכה  ּבְ ִלְראֹות  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ם",  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  "ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ים  ָהַרּבִ יֵקי  "ּוַמְצּדִ ֶלת  ִמְתַקּבֶ ָתם  ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ְוִיְראּו  ִיְפנּו,  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ְוַיְצִליחּו 
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ִפי  ּכְ ִמּזֹוֵלל  ָיָקר  ּתֹוִציא  "ִאם  ְואֹוֵמר   ג(  יב,  )דניאל  ָוֶעד"  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ
ַמִים ַעל ָיָדם ָאֵמן.  ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ְתַקּדֵ ּיִ ִתְהֶיה" )ירמיה טו, יט( ְוִיְזּכּו ׁשֶ

ְולֹא  ְלֵעֶזר  ִהיא  ׁשֶ ִדי  ִעּמָ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ַהַחִיל  ת  ֵאׁשֶ ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְלָך  ְואֹוֶדה 
ְנָתה  ים ּבָ ָעֶליָה ָנכֹון לֹוַמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ְחֶיה ׁשֶ ָרה ּתִ ת ׂשָ ִנית ְלָבָנה ּבַ י, ָהַרּבָ ֶנְגּדִ ּכְ
ה ּוְבָטֳהָרה, ֶחֶסד  ָ ְקֻדׁשּ ל ּתֹוָרה ּבִ ִית ׁשֶ ה ּבֹוָנה - ּבַ ָ ֵביָתּה" )משלי יד, א( - ִאּשׁ

ם.   ֵ ְך ְלֵבית ַהּשׁ ּיָ ּלֹא ׁשַ ֶ ל ַמה ּשׁ ה  הֹוֶרֶסת - ּכָ ָ ְמָחה, ְוִאּשׁ ַאֲהָבה ְוׂשִ

ֵלִמים  ׁשְ ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחּיִ ַיַחד  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ַהְיָקָרה,  ִנית  ָהַרּבָ י  ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ֲאָבֵרְך 
ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ י, ְוׁשֶ ַבע ָהֱאנֹוׁשִ ְבִריאּות ְוַהְצָלָחה ֵמֵעֶבר ְלֶגֶדר ַהּטֶ ְצֹות ּבִ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ּבַ
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֵמֵאת  ֵלם  ׁשָ ָכֵרנּו  ׂשְ ִויֵהא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ לּו  ִיְתַקּבְ
ֶמָך  נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ה ִלְראֹות ַיַחד ֶאת ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ּכֻ א,  ְוִנְזּכֶ ַהּבָ
ָבִנים  ּכְ ֵהם  ׁשֶ ְלִמידֹות  ְוַהּתַ ְלִמיִדים  ַהּתַ ם  ּגַ ּוִבְכָלָלם  ָמּה.  ִלׁשְ תֹוָרֶתָך  ְולֹוְמֵדי 
ִמיד  ּתָ ְוִיְהיּו  ֵאל,  ית  ּבֵ ָהעֹוָלה  ה  ִסּלָ ּוַבּמְ ם  ֵ ַהּשׁ ֶדֶרְך  ּבְ ִמיד  ּתָ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ּוְכָבנֹות, 
ם.  ֵ ִיְרָאה ְוַאֲהַבת ַהּשׁ תֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ּבְ ַרְך ְועֹוְסִקים ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמעֹוְבֵדי ַהּשׁ
ן ְיִהי  ּכֵ יַאת ַהּגֹוֵאל ָאֵמן  אי ַעד ּבִ ַזּכַ ּלֹו  ּכֻ ְהֶיה ּדֹור ׁשֶ ּיִ ִעים ִלְכַלל ַהּדֹור ׁשֶ ּוְמַסּיְ

ָרצֹון.

ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ ְולֹוְמֶדיָה,  ַהּתֹוָרה  אֹוֵהב  ָהַרב  בֹוד  ּכְ ֶאת  ּוְבָרָכה  ְלטֹוָבה  יר  ְוַאְזּכִ
ְפִעילּות ָהִאְרּגּון,  ַמְך ּבִ ּתָ ֲאֶמִריָקה', ׁשֶ ִנים ּבַ יא 'ִאּגּוד ָהַרּבָ יַוואק ַזַצ"ל ְנׂשִ ִוד ְסּפִ ּדָ
ָמתֹו  ִנׁשְ ְלִעּלּוי  ם  ּגַ ְלָמִדים  ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ִיְהיּו  ּוְתִמיָכה.  ב ְסִמיָכה  ַלח ִמְכּתַ ְוַגם ׁשָ

הֹוָרה. ַהּטְ
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 ַהּתֹוָרה 
 ִלּמּוָדּה 
ּוַמֲעלֹוֶתיָה

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

ָהַרג  ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ׁשֶ ִהיא,  ה  ּבָ ְוַהּסִ ו,  ֵעׂשָ ֵני  ִמּפְ ָלָבן  ֶאל  ַרח  ּבָ ַיֲעקֹב 

ָבן )עיין בזוהר  דֹול - ִנְמרֹוד, ָהָיה ְמַפֵחד ִמּלָ אְפיֹוֵנר ֲהִכי ּגָ ֶאת ַהּמַ

ַעל  ה  ַהְרּבֵ ָלנּו  אֹוֵמר  ֶזה  ב(.  עמוד  קסו  דף  וישלח  פרשת  א   כרך 

ֶזה ָצִריְך  ֵגׁש ְוָלגּור ִעם ָאָדם ּכָ ִביל ְלִהּפָ ל ָלָבן. ּוִבׁשְ עּותֹו ׁשֶ ִרׁשְ

רבה  )בראשית  ִליׁשֹן  ִלי  ּבְ ָוֵעֶבר  ם  ׁשֵ ֵבית  ּבְ ָנה  ׁשָ  14 ל  ׁשֶ ֲהָכָנה 

וילנא פרשת ויצא פרשה סח אות יא(. 

הּוא  ָמָרא,  ּגְ ְיָלה  ּלַ ּבַ  12:00  - ּבְ  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ הּו  ְלִמיׁשֶ אֹוֵמר  ה  ַאּתָ

ָנה  ׁשָ  14 ָלַמד  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  אֹוִתי!"  ֲעזֹב  ָעֵיף,  "ֲאִני   – ְלָך  יד  ַיּגִ

ִלי ִליׁשֹן. ּבְ

ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָיֵגן  ים  ִנּסִ ֵמָהַרב  ַמְדִהים  ַרֲעיֹון  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ל  ׁשֶ רּוׁש  ַהּפֵ ָמה  יִרים  ַמְסּבִ ב(  עמוד  צא  דף  )חולין  ָמָרא  ּגְ ּבַ ׁשֶ

)בראשית פרק  ּבֹו"  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאלִֹהים  ַמְלֲאֵכי  ה  "ְוִהּנֵ תּוב  ַהּכָ

א  ִכּסֵ ל ַיֲעקֹב ֲחקּוָקה ּבְ מּותֹו ׁשֶ ְלָאִכים ּדְ ָראּו ַהּמַ כח פסוק יב(, ׁשֶ

ְוָרצּו  ָעָליו  ִקְטְרגּו  ֵהם  ן,  ָיׁשֵ אֹותֹו  ְוָראּו  ָיְרדּו  ֵהם  ּוְכׁשֶ בֹוד,  ַהּכָ

ָהיּו  ָעָליו,  ֵמֵגן  ָהָיה  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִאם  אֹותֹו,  ַלֲהרֹג 

ָנה,  ׁשָ  14 ְוִהְתִמיד  ּתֹוָרה  ַמד  ּלָ ׁשֶ ַלְמרֹות  ְוֶזה  אֹותֹו,  הֹוְרִגים 

ימּו ָלֶזה. ְלָאִכים לֹא ִהְסּכִ ַהּמַ
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ּמּוד ְדֶחה ֶאת ַהּלִ ַאל ּתִ

ים.  ְמֻיָחד ִאם ֶזה ִעְנָיִנים רּוָחִנּיִ ָבִרים, ּבִ ַמן ּדְ ל ַהּזְ ים ּדֹוִחים ּכָ  ֲאָנׁשִ

 14 ִלְלמֹד  ִנְכַנס  הּוא  ֵכן  ִלְפֵני  ֲאָבל  ְלָלָבן,  ָהַלְך  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 

ֲאָבל  ְלָלָבן,  יַע  ַיּגִ הּוא  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ם  ּגַ ִלְלמֹד  ָיכֹול  ָהָיה  ָנה. הּוא  ׁשָ

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּתֹוָרה!  ּכֹל  קֶֹדם  ָחה.  ּדָ לֹא  הּוא 

ֶנה  ֶאׁשְ ֶנה  ֶאּפָ ִלְכׁשֶ ּתֹאַמר  ַאל  ד(:  משנה  ב  פרק  )אבות  ִלְבָרָכה 

פרק  )אבות  ֵאיָמַתי  ו,  ַעְכׁשָ לֹא  ִאם  ְוָאְמרּו:  ֶנה.  ּפָ ּתִ לֹא  א  ּמָ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ָרצֹון  ָבה,  ַמְחׁשָ ַרֲעיֹון,  ְלָך  ֵיׁש  ְדֶחה,  ּתִ ַאל  יד(.  א משנה 

ִחּיֹות. ד ְללֹא ּדְ ה ִמּיָ ֲעׂשֶ ִמְצָוה - ּתַ

ה ּתֹוָרְתָך ֶקַבע ֲעׂשֵ

ּמּוד, ֲאִפּלּו ִאם הּוא עֹוֵבד.  ּלִ ּבַ ָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ְקִביעּות  ָאָדם 

ה ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶקַבע,  ָעׂשָ ֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֶ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ֶזה ִמּיַ

לֹא  ָבן  ּלָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹו  ִלּבֹו.  ּבְ ְקבּוָעה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵמַעְצמֹו,  ֵחֶלק 

ָלָבן  "ִעם  ו  ְלֵעׂשָ ָאַמר  הּוא  ּשֶׁ ַמה  ְוֶזה  אֹותֹו,  ּבֹר  ִלׁשְ ִהְצִליַח 

)פסיקתא  י  ַמְרּתִ ׁשָ ִמְצֹות  ְוַתְרַי"ג  )בראשית פרק לב פסוק ה(  י"  ְרּתִ ּגַ

זוטרתא  בראשית פרשת וישלח פרק לב סימן ה(.

ַהּיֹום,  ל  ּכָ ָטרּוד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶקַבע.  ר,  ִעּקָ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ

ַעם ִאם יֹוֵצא לֹו הּוא הֹוֵלְך ְלֵאיֶזה  י ּפַ ָחה, ּוִמּדֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעבֹוָדה, ּבַ ּבָ

ּלֹו ִיְהיּו ְסִביב ַהּתֹוָרה,  ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ ּכָ עּור ּתֹוָרה.  ָאָדם ָצִריְך ׁשֶ ׁשִ

ָטֵפל.  ָאר  ַהּשְׁ ְוָכל  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶאְצלֹו  ר  ָהִעּקָ ְהֶיה  ּתִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

ִרים  ְמֻחּבָ ִיְהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ב  ְלַמּצָ יַע  ְלַהּגִ ָצִריְך  ָאָדם 

ּלֹו.  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ּוַבּנְ ּלֹו  ׁשֶ ב  ּלֵ ּבַ ֲחקּוָקה  ְהֶיה  ּתִ ַהּתֹוָרה  ְוׁשֶ ַלּתֹוָרה, 

 - ז(  ו פסוק  )דברים פרק  ם"  ּבָ ְרּתָ  "ְוִדּבַ ל  ׁשֶ ּוּוי  ְוַהּצִ ִאיָפה  ַהּשְׁ זֹאת 
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ֵטִלים )יומא דף יט עמוד ב, ועיין עוד בשו"ת אך טוב  ְדָבִרים ּבְ ּבִ ְולֹא 

לישראל חלק ב סימן יב מה שכתב בזה להלכה(. 

ל יֹום ִלּמּוד ּכָ

ַעם  יֹום אֹו ּפַ ּבְ ָעה  ַעם ַרב ָמה ָעִדיף, ִלְלמֹד ֶרַבע ׁשָ י ּפַ ַאְלּתִ ׁשָ

ַעם  ּפַ ַהִאם  ִלי,  ָעָנה  הּוא  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ עֹות?  ׁשָ ָחֵמׁש  בּוַע  ׁשָ ּבְ

צּום?  בּוַע ּתָ יק ְלָך ִאם ּתֹאַכל 20 ְסֵטיִקים ְוָכל ַהּשָׁ בּוַע ַיְסּפִ ׁשָ ּבְ

רּוְך הּוא יֹום  דֹוׁש ּבָ ְתַרֵחק ֵמַהּקָ ּמִ ִלּמּוד ּתֹוָרה. ָאָדם ׁשֶ ָכה ֶזה ּבְ ּכָ

ּנּו יֹוַמִים )ספרי עקב פיסקא  רּוְך הּוא ִמְתַרֵחק ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ֶאָחד, ַהּקָ

יא אות כב, וברש"י על התורה דברים פרק יא פסוק יג, ועיין עוד בכלי יקר 

ל  ׁשֶ יְסִקים  ּדִ ַמע  ׁשְ ּתִ ֶרְך?  ּדֶ ּבַ נֹוֵסַע  ה  ַאּתָ במדבר פרק י פסוק לג(. 

ּנֹוֵסַע הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה. ָכל ְזַמן ׁשֶ ל ַהּיֹום ּבְ ָכה ָאָדם ּכָ ּתֹוָרה! ּכָ

ַעת ַהּתֹוָרה  ּדַ

ה  ַהְרּבֵ ּבְ ל  ׁשֵ ִיּכָ אי  ּוְבַוּדַ ֵיַדע,  לֹא  הּוא  ִיְלַמד  לֹא  ָהָאָדם  ִאם 

ה  ּזֶ ׁשֶ ם  ַדְעּתָ ּבְ ִבים  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֲעֵברֹות. 

ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ל  ְלָמׁשָ אֹוֶסֶרת.  ַהּתֹוָרה  ַאְך  ֵסֶדר,  ּבְ

ְוַהּתֹוָרה  ים,  ָלֲעִנּיִ ְוָלֵתת  יִרים  ֵמָהֲעׁשִ ֶסף  ּכֶ ִלְגנֹב  ִמְצָוה  ּזֹו  ׁשֶ

ׁשֹוָנה  ַהּתֹוָרה  ַעת  ּדַ הּוד'.  ין  'רֹוּבִ לֹא  ֲאַנְחנּו  ֶזה.  ֶאת  אֹוֶסֶרת 

ֵדי  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ִלְלמֹד  ָצִריְך  ָלֵכן  ִבים.  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָבה  ְחׁשָ ֵמַהּמַ

ל.   ׁשֵ ָלַדַעת ְולֹא ְלִהּכָ
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ֵאיְך ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה

ם ֵריׁש ָלִקיׁש:  ׁשֵ ָמָרא )ברכות דף סג עמוד ב( ְמִביָאה ֵמיְמָרא ּבְ ַהּגְ

ַעְצמֹו  ִמית  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ּבְ א  ֶאּלָ ִמין  ִמְתַקּיְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵאין  ׁשֶ ִין  ִמּנַ

)במדבר  אֶֹהל"  ּבְ ָימּות  י  ּכִ ָאָדם  ַהּתֹוָרה  "זֹאת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ  - ָעֶליָה 

ּומֹוֵסר  ָעֶליָה,  ָאָדם ֵמִמית ֶאת ַעְצמֹו  פרק יט פסוק יד(. ַרק ִאם 

ְלִמיד ָחָכם. ֵצא ּתַ ּיֵ ִביל ַהּתֹוָרה, ֵיׁש ִסּכּוי ׁשֶ ׁשְ ֶנֶפׁש ּבִ

ד אֹוָתנּו ֶאת ֶזה? ֵריׁש ָלִקיׁש.  ִמי ְמַלּמֵ

ֲהִכי  אְפיֹוֵנר  ַהּמַ ָהָיה  הּוא  ָלִקיׁש:  ֵריׁש  ָהָיה  ִמי  ִבין  ּנָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֶהֱחִזיר  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ׁשֶ ַעד  ֹוְדִדים,  ַהּשׁ רֹאׁש  ְתקּוָפתֹו,  ּבִ דֹול  ּגָ

ָלנּו  ה  ְמַגּלֶ ְוהּוא  א(.  עמוד  פד  דף  מציעא  )בבא  ְתׁשּוָבה  ּבִ אֹותֹו 

ֵאיְך  ַלּתֹוָרה,  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  י,  ִאיׁשִ יֹון  ּסָ ִמּנִ ַהּסֹוד,  ֶאת 

יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֶחְברּוָתא  ָאמֹוָרא  ל  ׁשֶ ה  ְלַדְרּגָ יַע  ְלַהּגִ ר  ֶאְפׁשָ

ְהֶיה מּוָכן ָלמּות  ּיִ ֶפׁש ׁשֶ ְגַלל ְמִסירּות ַהּנֶ ּבִ )בבא מציעא שם(. ַרק 

ִביל ַהּתֹוָרה. ׁשְ ּבִ

ה,  ַאּתָ ִמי  ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא  ִלְחיֹות!  ַהּכַֹח  ֶאת  ָלָאָדם  נֹוֶתֶנת  ַהּתֹוָרה 

מֹו  ּכְ יֹום,  ָכל  ּבְ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ב  ַמּצָ ָכל  ּבְ ה,  ַאּתָ ָמה 

ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  )הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה ח(,  "ם  ָהַרְמּבָ ַתב  ּכָ ׁשֶ

ין  יר, ּבֵ ין ָעׁשִ ין ָעִני ּבֵ ַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּבֵ ב ּבְ ָרֵאל ַחּיָ ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ּכָ

דֹול  ּגָ ָזֵקן  ָהָיה  ׁשֶ ין  ּבֵ חּור  ּבָ ין  ּבֵ ִיּסּוִרין,  ַעל  ּבַ ין  ּבֵ גּופֹו  ּבְ ֵלם  ׁשָ

ר  ּוְמַחּזֵ ָדָקה  ַהּצְ ִמן  ְרֵנס  ְתּפַ ַהּמִ ָעִני  ָהָיה  ֲאִפּלּו  ּכֹחֹו.  ׁש  ׁשַ ּתָ ׁשֶ

ְזַמן  לֹו  ִלְקּבַֹע  ב  ַחּיָ  - ּוָבִנים  ה  ִאּשָׁ ַעל  ּבַ ַוֲאִפּלּו  ָתִחים  ַהּפְ ַעל 

ֱאַמר "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה"  ּנֶ ְיָלה, ׁשֶ ּיֹום ּוַבּלַ ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ּבַ

ְלָחן ָערּוְך )יורה דעה  ְסקּו ַהּטּור ְוַהּשֻׁ )יהושע פרק א פסוק ח(. ְוֵכן ּפָ

הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף א(.
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ים )יומא דף עב עמוד ב(.  לֹא ְסָתם ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ַסם ַחּיִ

ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלְחזֹר  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ּכְ י,  ּלִ ׁשֶ יֹון  ּסָ ֵמַהּנִ ָלֶכם  אֹוֵמר  ֲאִני 

ֲאָבל  ה,  ָקׁשֶ ְוָהָיה  יֹום,  ּבְ ָעה  ׁשָ ֶרַבע  ִלְלמֹד  ַעְצִמי  ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ

עֹוד  ָעִלינּו  ְלַאט  ּוְלַאט  ַהּכֹל,  ַלְמרֹות  ְוִהְצַלְחנּו  י  ּתִ ׁשְ ִהְתַעּקַ

ּוְבִזּכּוי  תֹוָרה  ּבְ עֹוְסִקים  ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ל  ּכָ ה'  רּוְך  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָועֹוד, 

ֵאין  ּתֹוָרה  ְלָך  ֵאין  ִאם  ׁשֶ ָבה,  ְחׁשָ ַהּמַ ִמּתֹוְך  ַרק  ְוַהּכֹל  ים.  ָהַרּבִ

ים. ְלָך ַחּיִ

ה ַהּתֹוָרה ְמִגּנָ

ו  ֵמֵעׂשָ ַחד  ּפָ הּוא  י  ּכִ ְלָלָבן,  ַיֲעקֹב  ָהַלְך  ׁשֶ ָעִמים   ַהּטְ ַאַחד 

)מדרש תנחומא בובר פרשת עקב סימן ה(,  ַלֲהרֹג אֹותֹו  ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ

 14 ִלְלמֹד  ָהַלְך  א  ֶאּלָ ם  ְלׁשָ ָלֶלֶכת  ֵרז  ִהְזּדָ לֹא  ַחד  ַהּפַ ְוַלְמרֹות 

ם ָוֵעֶבר )זוהר חדש כרך א פרשת כי תבא דף צח עמוד  ֵבית ׁשֵ ָנה ּבְ ׁשָ

ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֶזה  ָעָליו  ֵגן  ּיָ ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ָיַדע  הּוא  ב(, 

ּמּוד  ַהּלִ ְוָלֵכן  )סוטה דף כא עמוד א(,  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ָהָאָדם  ַעל  ה  ְמִגּנָ

א ַרק ִלּמּוד ּתֹוָרה  יָגֶלה, ֶאּלָ ה, ּבֵ ִלי ִסיַגְרָיה, ּכֹוס ּתֵ ָהָיה ָרצּוף ּבְ

יק  ְלַהּזִ רּות  ֶאְפׁשָ ו  ְלֵעׂשָ ָלֵתת  ּלֹא  ׁשֶ ַהְפָסָקה,  ְללֹא  ַהְתָמָדה,  ּבְ

ה.  ַמן ַהּזֶ ָכל ַהּזְ לֹו ּבְ

ה  ִנּיָ ִלּמּודֹו ׁשְ ִהְפִסיק ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ ֶלְך, ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ָצאנּו ֵאֶצל ּדָ ּמָ מֹו ׁשֶ ּכְ

)שבת  ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ַלֲהרֹג אֹותֹו  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  ָהָיה  ָיכֹול  ַאַחת, 

דף ל עמוד ב(.
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ר יֹוָחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ רּות ִעם ַרּבִ ֶהּכֵ

יֹוָחאי.  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוֶאת  עֶֹמר,  ּבָ ַל"ג  ֶאת  אֹוֲהִבים  ים  ֲאָנׁשִ

יִרים  ַהּשִׁ ֶאת  יְקיּו,  ְרּבִ ַהּבַ ֶאת  דּורֹות,  ַהּמְ ֶאת  ָלֶהם  ֵהִביא  הּוא 

ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ָאַמר  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲאָבל  ְוָהִרּקּוִדים. 

יְמָרא )אבות פרק ג  ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת. ֶאָחד ֵמֶהם זֹאת ַהּמֵ ׁשֶ

ֶאה ִאיָלן ֶזה, ּוַמה  ָנתֹו ְואֹוֵמר "ַמה ּנָ ׁשְ ְפִסיק ִמּמִ ל ַהּמַ משנה ז(, ּכָ

ַנְפׁשֹו. ב ּבְ ֶאה ִניר ֶזה", ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחּיֵ ּנָ

ֵעל  ִמְתּפַ ַרק  הּוא  ַנְפׁשֹו?  ּבְ ב  ִמְתַחּיֵ ה  ָלּמָ ה?  ָלּמָ ֵאָלה  ְוַהּשְׁ

ִהְפִסיק  ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ הּוא  ֲעֵבָרה,  ה  ָעׂשָ לֹא  הּוא  ִריָאה,  ֵמַהּבְ

ַנְפׁשֹו??? ב ּבְ ָבר ִמְתַחּיֵ ָנתֹו, ּכְ ׁשְ ִמּמִ

יִרים,  ֲאַנְחנּו ַמּכִ ר יֹוָחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ מֹו ַרּבִ ָמע ָלנּו ּכְ ֶזה לֹא ִנׁשְ

י...  ָמע ִקיצֹוִני ִמּדַ הּוא ִנׁשְ

ְוָרָאה  ָעָרה  ֵמַהּמְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹותֹו  ֶזה 

תֹו  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ אֹוָתם  ַרף  ׂשָ ּתֹוָרה,  לֹוְמִדים  ְולֹא  עֹוְבִדים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ

יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹותֹו  ֶזה  ב(.  לג עמוד  דף  )שבת  ֵעיָניו  ּבְ  –

ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ר  ְמַחּבֵ הּוא  ׁשֶ ּנּו,  ִמּמֶ ִמְתַלֲהִבים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ֶזה "ִקיצֹוִני"? ּנּו, ֵאיְך הּוא ָהָיה ּכָ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמּמֶ

ל ּתֹוָרה, ְוָלֵכן הּוא לֹא  ה ֵעֶרְך ׁשֶ הּוא יֹוֵדַע ַמה ּזֶ ׁשּוָבה - ׁשֶ ַהּתְ

ָבר ַאֵחר חּוץ ֵמַהּתֹוָרה. הּוא  ק ִעם ּדָ ר ְלִהְתַעּסֵ ֵהִבין ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ם. לֹא ַהּתֹוָרה ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ּלְ ׁש ׁשֶ יׁש ַמּמָ ִהְרּגִ

סּוק "ִאם  ַהּפָ ִדים אֹוָתנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ַלּמְ ּמְ ּוְכמֹו ׁשֶ

י" )ירמיה  ְמּתִ ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ַמִים  ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ לֹא ְבִריִתי יֹוָמם 

א(,  עמוד  לג  דף  )שבת  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל  הֹוֵלְך  כה(,  פסוק  לג  פרק 

ֵאין  ּבֹו  ׁשֶ עֹות,  ׁשָ  24 - ָה  תֹוְך  ּבְ עֹוָלם  ּבָ ֶאָחד  ֶרַגע  ִיְהֶיה  ִאם  ׁשֶ
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מּו  ִיְתַקּיְ לֹא  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהּשָׁ ֻחּקֹות  ל  ּכָ עֹוָלם,  ּבָ ּתֹוָרה  ִלּמּוד 

)נפש החיים שער א סימן טז(. 

ַלְחׁשֹב  ב  ַחּיָ הּוא  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

ַיְפִסיק  הּוא  ְוִאם  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמֲחִזיק  הּוא  ׁש  ַמּמָ ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ

עֹוֵסק  הּוא  ִאם  ְוָלֵכן  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהֲחִריב  ָיכֹול  הּוא  ִלְלמֹד 

הּוא  ִריָאה  ֵמַהּבְ ֵעל  ְלִהְתּפַ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲאִפּלּו  ּוַמְפִסיק  ּתֹוָרה  ּבַ

ַנְפׁשֹו.  ב ּבְ ִמְתַחּיֵ

ֶצר ָהָרע   ַהְפָרעֹות ַהּיֵ

ה ְלַהְפִריַע  ֶצר ָהָרע ַמְרּבֶ ְך ֲחׁשּוָבה, ָלֵכן ַהּיֵ ל ּכָ ַהּתֹוָרה ּכָ ְוֵכיָון ׁשֶ

הּוא  לֹו,  ַמְפִריַע  לֹא  ָהָרע  ֶצר  ְוַהּיֵ ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָאָדם  ְוִאם  ּה,  ּבָ

ֶצר ָהָרע לֹא ַמְפִריַע,  ַהּיֵ ֶזה ׁשֶ ָבר ּכָ ב ִלְבּדֹק ֶאת ַעְצמֹו. ֵאין ּדָ ַחּיָ

ּלֹו.  ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ ֶזה  ָעָיה,  ּבְ ֶזה  ָלָאָדם  ַמְפִריַע  לֹא  הּוא  ִאם 

ל  ְמַקּבֵ ם, הּוא  ַהּשֵׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ ַהְפָרעֹות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוֶאה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ה ֶזה טֹוב. הּוא עֹוׂשֶ ה ּשֶׁ ּמַ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ּור ֵמַהּיֵ ִאׁשּ

ּתֹוָרה לּול ּבַ ַהּכֹל ּכָ

ָהַרב  ׁשֶ ַדאי  ּכְ ּתֹוָרה,  עּור  ְלׁשִ ים  ֲחָדׁשִ ים  ֲאָנׁשִ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה  ּזֶ ַמה  ִבינּו  ּיָ ׁשֶ ים,  ַאְקטּוָאִלּיִ ָבִרים  ּדְ ם  ִאּתָ ר  ְיַדּבֵ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ָלֶהם  ּוְלַהְראֹות  ם,  ִלּבָ ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ְמַעְנְיִנים  ּוְדָבִרים  ַהּתֹוָרה, 

ּתֹוָרה. לּול ּבַ ַהּכֹל ּכָ ׁשֶ
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ים  ֲאָנׁשִ ִמיֵני  ל  ּכָ ַעל  ים  ַלֲאָנׁשִ ַהּיֹום  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְמיֹונֹות  ַהּדִ ל  ּכָ

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ים  ְדָרׁשִ ַהּמִ ֶאת  ּקֹוֵרא  ׁשֶ ִמי  ֶעְליֹון,  ּכַֹח  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָבִטים, הּוא רֹוֶאה  ׁש )בראשית פרק מד פסוק יח והלאה( ַעל ַהּשְׁ ּגַ ַוּיִ

ּה )אבות פרק  ּה ּבָ ֻכּלָ ּה ּדְ ּה ַוֲהפְֹך ּבָ ם. ֲהפְֹך ּבָ תּוב ׁשָ ָבר ּכָ ַהּכֹל ּכְ ׁשֶ

ה משנה כב(. 

ִהְכִעיס  ּיֹוֵסף  ּוְכׁשֶ ְנָיִנים,  ּבִ ַמֲחִריב  ָהָיה  ׁשֹוֵאג,  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְיהּוָדה 

ְנָיִנים  ַהּבִ ֵני  ׁשְ ָנְפלּו  ּלֹו  ׁשֶ ָאָגה  ַהּשְׁ ּוֵמָעְצַמת  ַאג  ׁשָ הּוא  אֹותֹו 

רמז  איוב  שמעוני  )ילקוט  ְוַרַעְמֵסס  ֹתם  ּפִ ִמְצַרִים,  ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ

אֹוָתן  ִלְבנֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ָנְתנּו  ים  ְצִרּיִ ַהּמִ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹו  תתצז(. 

ֶהם ֶהֱחִריב.  ּלָ א ׁשֶ ּבָ ַהּסַ ְבנּו ַמה ּשֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ )ילקוט שמעוני שם(, ּכְ

ַח  ִהְתַוּכֵ ׁשֶ ִלי ָהְיָתה ֻמְפָלָאה. ּכְ ל ַנְפּתָ ִהירּות ׁשֶ ִריזּות ְוַהּמְ ם ַהּזְ ּגַ

ָוִקים ֵיׁש  ה ׁשְ ּמָ ִלי ִלְסּפֹר ּכַ ַלח ֶאת ַנְפּתָ ְיהּוָדה ִעם יֹוֵסף, הּוא ׁשָ

ד ָקַפץ  ֵחם. ִמּיָ ה ֵהם ְצִריִכים ְלִהּלָ ּמָ ֵדי ָלַדַעת ֶנֶגד ּכַ ִמְצַרִים ּכְ ּבְ

ָוִקים )בראשית רבה וילנא פרשת ויגש  ִלי ְוָחַזר, ְוָאַמר לֹו: י"ב ׁשְ ַנְפּתָ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ רּוָחִני,  ּכַֹח  ָהָיה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּכַֹח  ח(.  סימן  צג  פרשה 

הּוא לֹא נֹוֵתן אֹותֹו ְלָכל ָאָדם.

ה ַעל ּפֶ ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ַעל  ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְלֲעֵדי  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה,  עּוֵרי  ׁשִ ּבְ יׁש  ְלַהְדּגִ ָצִריְך  עֹוד 

ְזכּות  ּבִ ֶזה  ַהּיֹום  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ָלנּו  ֵאין  ה  ּפֶ

ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַתב ֶאת  ּכָ ׁשֶ יא  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ סֶֹרת  ַהּמָ

שמות  בחיי  )רבינו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  ַחת  ּכַ ּתַ ּוִמׁשְ הֹוֶלֶכת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ַעל  ַרק  ֹוְמִרים  ּשׁ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  פרק לד פסוק כז(. 

ְצֹות  ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵחֶלק  ַעל  ֲאָבל  ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ
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לֹא  ֵהם  אֹוָתם.  ִהְמִציאּו  ִנים  ָהַרּבָ ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ

מַֹע  ּתֹוָרה ֶאת ַהחֹוָבה ִלׁשְ רּוְך הּוא ּכֹוֵתב ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְמִביִנים ׁשֶ

קֹול ַהֲחָכִמים )דברים פרק יז פסוק יא, ובשבת דף כג עמוד א(. ּוִמי  ּבְ

ב  ָרֵאל ֵיׁש לֹו ַרק עֶֹנׁש ֶאָחד - ַחּיָ ִיׂשְ קֹול ַחְכֵמי  ּלֹא ׁשֹוֵמַע ּבְ ׁשֶ

ִמיָתה )ברכות דף ד עמוד ב(.

ַהּתֹוָרה  ֶאת  יל  ִהְמׁשִ ׁשֶ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ּכֵֹהן  ָזִמיר  ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ֵני  ׁשְ לֹו  ִלְבנֹות  ָרָצה  ׁשֶ ֶאָחד  ְלֶמֶלְך  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ְוׁשֶ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ

ַמה  ַרק  ׁשֶ ְנָין,  ּבִ ַלן  ְלַקּבְ ה  ִצּוָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּבְ ְמפָֹאִרים,  ַאְרמֹונֹות 

ה  ִמּנָ ִני  ֵ ַהּשׁ ְוָלַאְרמֹון  ִדּיּוק,  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות  לֹו  יד  ַיּגִ הּוא  ּשֶׁ

ה.  ִנּיָ ֵמַהּבְ ּנּוי  ׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרָאה  ָהַאְרמֹונֹות,  ֵני  ׁשְ ְבנּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ס.  ְמַהְנּדֵ

ה  ּנָ ִ ּשׁ ׁשֶ ָלן  ּבְ ַהּקַ יָת? ָאַמר לֹו  ּנִ ׁשִ ה  ָלּמָ ָלן:  ּבְ ַהּקַ ֶלְך ֶאת  ַהּמֶ ַאל  ׁשָ

 - ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ָאַמר  ִני.  ֵ ַהּשׁ ַאְרמֹון  ּבָ ס  ַהְמַהְנּדֵ ָאַמר  ּשֶׁ ה  ִמּמַ ַרק 

ֲאִני  ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה  ס,  ַהְמַהְנּדֵ ֶאת  יִתי  ִמּנִ ִאם  ׁשֶ ֵמִבין  לֹא  ה  ַאּתָ

ה  ַאּתָ ּנּוי, ּוְכׁשֶ ִדּיּוק, ְללֹא ׁשִ ה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ הּוא ַיֲעׂשֶ רֹוֶצה ׁשֶ

ְבֵרי ֲחַז"ל ֶזה  ָבַרי. ּדִ ה ִמּדְ ּנֶ ה ְמׁשַ ַאּתָ ִאּלּו ׁשֶ ָבָריו ֶזה ּכְ ה ִמּדְ ּנֶ ְמׁשַ

ל  ְתבּו ֶאת ַהּתֹוָרה, זֹו ָמסֶֹרת ׁשֶ ּיֹום ּכָ ּכַ ִנים ׁשֶ ל ַרּבָ ָבִרים ׁשֶ לֹא ּדְ

ַהּיֹום  ְלהֹוִסיף  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָנה  ׁשָ  2000  – ּכְ  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַחְכֵמי 

ֵזרֹות  ּגְ ִלְגזֹר  אֹו  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ִמְצֹות  ל  ׁשֶ ֲחָלִקים  עֹוד 

נּו )עיין בילקוט יוסף השכמת הבוקר הערות סימן ד(.  ְעּתֵ ִמּדַ

ֶחְברּוָתא 

ְהֶיה לֹו ֶחְברּוָתא  ּתִ ׁשֶ עּור, ְלָפחֹות  ְלׁשִ ם ִאם  ָאָדם לֹא הֹוֵלְך   ּגַ

ה ֶחְברּוָתא  ּזֶ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַמה  ּתֹוָרה.  ִיְלַמד  ּה  ִאּתָ ׁשֶ ית  ֲאִמּתִ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶחְברּוָתא  ָלֶהם  ָהְיָתה  ׁשֶ ָלִקיׁש,  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן  י  ֵמַרּבִ
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ַצַער  ֵמרֹב  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ִנְפַטר,  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ַמְדִהיָמה, 

מציעא  )בבא  מּות  ּיָ ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ָעָליו  לּו  ּלְ ִהְתּפַ ׁשֶ ַעד  ַע,  ּגֵ ּתַ ִהׁשְ

יו, ְוהּוא לֹא  ַחּיָ ּבְ יֹוָחָנן ֵמתּו  י  ַרּבִ ל  ִנים ׁשֶ ַהּבָ ל  ּכָ דף פד עמוד א(. 

ּלֹו ִנְפַטר. ַהַחְברּוָתא ׁשֶ ׁשֶ ַבל ּכְ ּסָ מֹו ׁשֶ ָסַבל ּכְ



 ּתֹוְמֵכי ַהּתֹוָרה 
חֹוָבָתם ּוַמֲעָלָתם

שָכר ּוְזבּולּון ִיּשָׂ

אָֹהֶליָך" )דברים  ּבְ שָכר  ְוִיּשָׂ ֵצאֶתָך  ּבְ ַמח ְזבּוֻלן  תּוב אֹוֵמר " ׂשְ ַהּכָ

ְזבּולּון  ֶאת  ים  ִהְקּדִ ָלָמה  ׁשּוָטה,  ּפְ ֵאָלה  ְוַהּשְׁ יח(  פסוק  לג  פרק 

שָכר  יְזֶנס – ֵמן, ְוִיּשָׂ שָכר, ֲהלֹא ְזבּולּון הּוא ַרק סֹוֵחר ּבִ ִלְפֵני ִיּשָׂ

הּוא ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה?.

ּכֹן" )בראשית  ים ִיׁשְ הּוא "ְלחֹוף ַיּמִ ם ִלְזבּולּון ׁשֶ ָהָיה ֶהְסּכֵ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה ֲעָסִקים, ַמְרִויַח, ְוהּוא ּתֹוֵמְך  פרק מט פסוק יג( הּוא הֹוֵלְך עֹוׂשֶ

ּלֹוֵמד ּתֹוָרה. ְזבּולּון לֹא ָהָיה נֹוֵתן לֹו ַרק  ְתִמיד ׁשֶ שָכר ַהּמַ ִיּשָׂ ּבְ

ָכל הֹוָצאֹוָתיו  ַמְך ּבֹו ּבְ פּות ַהּזֹו, הּוא ּתָ ּתָ ִביל ַהּשֻׁ ׁשְ 500 ּדֹוָלר ּבִ

מֹו  ּכְ ב ִראׁשֹון,  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹאת  )רש"י דברים פרק לג פסוק יח(, 

ֵאין  ִאם  קֶֹדם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יז(  משנה  ג  פרק  )אבות  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ

ַמח  י ַהּקֶ ְך ִאם ֵאין ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח, ּכִ ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה, ְוַאַחר ּכָ

ט  דף  בתרא  )בבא  ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ּוְכָבר  בֹוא,  ּתָ ׁשֶ ַלּתֹוָרה  ּגֹוֵרם 

ה.  ה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ ֶ דֹול ַהְמַעׂשּ עמוד א(, ּגָ

ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ה  עֹוׂשֶ ִמְצֹות  ה  ּמָ ּכַ ּבֹון,  ֶחׁשְ ה  ְוַנֲעׂשֶ ָנבֹא  ְוִאם 

אֹות  ל  ּכָ ֲהלֹא  יֹום,  ָכל  ּבְ  – ָהֶעֶרב  ַעד  ֵמַהּבֶֹקר  ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ

ִלּמּוד ּתֹוָרה ֶזה ִמְצָוה, ּובֹוֵרא ַמְלָאְך )זוהר חדש כרך ב מגילת רות  ּבְ

דף כו עמוד א, ועיין עוד בדברי הגאון מוילנא בספרו שנות אליהו בתחילת 

ְלִמיד ָחָכם  ַהּתַ ׁשֶ עֹות  ה ׁשָ ַכּמָ ּבְ ֶזה  יל ֶאת  ַנְכּפִ מסכת פאה(, ִאם 

ה  עֹוׂשֶ שני(  פרק  הבית  תורת  )בספר  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹוֵמד, 
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פרק ב
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ה  ה, ּוְבָכל ִמּלָ ַדּקָ ים ּבְ ר לֹוַמר ָמאַתִים ִמּלִ ֶאְפׁשָ ּבֹון ׁשֶ ֶאת ַהֶחׁשְ

ּלֹוֵמד  ׁשֶ ַהּיֹום  ל  ּכָ פּול  ּכָ ָעה,  ׁשָ פּול  ּכָ אֹוִתּיֹות,  ע  ַאְרּבַ ע  ְמֻמּצָ ּבִ

ָכל יֹום. ה ִמְצֹות ֵיׁש ְלַתְלִמיד ָחָכם ּבְ ּמָ ּתֹוָרה, ּכַ

ְמאֹות  ָכל  ּבְ ִאּתֹו  ף  ּתָ ׁשֻ הּוא  ָחָכם  ַתְלִמיד  ּבְ ּתֹוֵמְך  ׁשֶ ְוָאָדם 

ׁש,  ּיֵ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ דֹולֹות  ַהּגְ ְצֹות  ַהּמִ ְוֵהן  ה,  עֹוׂשֶ ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ְוַאְלֵפי 

א  פרק  )פאה  ם  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ׁשֶ ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ן  ּכֵ ׁשֶ

משנה א(. 

ְלִמיד ָחָכם? ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ּתַ

ר  ֵמֲאׁשֶ ּדֹוֵמם,  ּתֹוָרה  ְלֵסֶפר  ִלְתרֹם  יִפים  ַמְעּדִ ים  ֲאָנׁשִ ֲאָבל 

הּוא  ִאם  יַע  ְלַהּגִ ָהָאָדם  ָיכֹול  ִמְצֹות  ה  ְלַכּמָ ַחי.  ּתֹוָרה  ְלֵסֶפר 

ַיֲעלּו  ה  ּמָ ּכַ ּבֹו?  ִיְקְראּו  ה  ּמָ ּכַ ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּתֹוֵרם 

ֵבית  ּבְ ִחיד  ַהּיָ הּוא  ַרם  ּתָ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַלּתֹוָרה? 

ַכר  ִלׂשְ ִנים  ׁשָ ה  ַכּמָ ּבְ ֲאִפּלּו  יַע  ְלַהּגִ ַיְצִליַח  לֹא  הּוא  ֶנֶסת,  ַהּכְ

ַתְלִמיד ָחָכם. ְוָלֵכן יֹוֵתר טֹוב ִלְתמְֹך  ל ִאם ִיְתמְֹך ּבְ ַקּבֵ ּיְ ִמְצֹות ׁשֶ

ַתְלִמיד ָחָכם.  ּבְ

ְוִאם  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  י  ַרְמּתִ ּתָ י,  ָיַדְעּתִ ּלֹא  ׁשֶ ָעָבר  ּבֶ ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני 

קֹוֶנה  ָהִייִתי  ֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ּתֹוֵרם  ָהִייִתי 

ֶאת עֹוָלִמי.

ם  ִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה, ֲאָבל לֹא ְלִחּנָ ִמְצַות ּכְ

ּתֹוָרה )דברים פרק לא פסוק יט(,  ּבַ ְצָוה ָהַאֲחרֹוָנה  ּמִ ּכַ תּוָבה  ּכְ ִהיא 

ּקֹוְדמֹות ָלּה. ֲאִפּלּו ִלְקנֹות ַהּיֹום ִסְפֵרי  ׁש ִמְצֹות ׁשֶ ּיֵ ִלְרמֹז ָלנּו ׁשֶ

ֶהם  ים לֹוְמִדים ּבָ ֲאָנׁשִ ים, ִסְפֵרי ֲהָלָכה ׁשֶ ָמרֹות, ְמָפְרׁשִ ִלּמּוד, ּגְ
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סימן  תורה  ספר  הלכות  דעה  יורה  )טור  ּתֹוָרה  ְלֵסֶפר  קֹוְדִמים  ֵהם 

ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ּה,  ּבָ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ׁשֶ אביו(,  בשם  רע 

ָהָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה, הּוא  כֹל ׁשֶ ִאם הּוא ּתֹוֵרם ְלַתְלִמיד ָחָכם. ּכְ

ִקיַע. ֵמִבין ֵאיפֹה ְלַהׁשְ

שָכר ּוְזבּולּון  ִיּשָׂ

בּולּון ָהָיה  ּזְ שָכר ּוְזבּולּון: אֹו ׁשֶ ם ִיּשָׂ ה ֶהְסּכֵ עֹות ַמה ּזֶ י ּדֵ ּתֵ ֵיׁש ׁשְ

ל הֹוָצאֹוָתיו  ּכָ ּנֹוֵתן לֹו ֶאת  ׁשֶ ּלֹו, אֹו  ׁשֶ ָהְרָוִחים  ל  ִמּכָ ֵחִצי  נֹוֵתן 

)עיין בשו"ת מנחת יצחק חלק ז סימן פז,  ובשו"ת תשובות והנהגות כרך 

ִעם  ר  ְמֻסּדָ הּוא  ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ ּדֹוָלר   100 ּנֹוֵתן  ׁשֶ ִמי  רפו(,  סימן  ה 

ה  ַהּזֶ ם  ַהֶהְסּכֵ ָעָליו,  צֹוֲחִקים  ַמִים  ּשָׁ ּבַ ּוְזבּולּון,  שָכר  ִיּשָׂ ם  ֶהְסּכֵ

ָליֹות.  ַאׁשְ י, ֲאָבל ָצִריְך לֹא ִלְחיֹות ּבְ ֲאִמּתִ

)סוטה  ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְמּכֹר,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְצָוה  ַהּמִ ַאֲחֵרי 

ּתֹוָרה  ּבַ ָעַסק  ל  ִהּלֵ ַאִחים,  ָהיּו  ְבָנא  ְוׁשֶ ל  ִהּלֵ ׁשֶ א(  עמוד  כא  דף 

ִאּתֹו  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַאֲחֵרי  ֲעָסִקים.  ה  ָעׂשָ ְבָנא  ְוׁשֶ

ן ִאיׁש  ת קֹול ְוָאְמָרה: "ִאם ִיּתֵ שָכר ּוְזבּולּון, ָיְצָתה ּבַ ם ִיּשָׂ ֶהְסּכֵ

ָהָיה  ֶזה  י  ּכִ ז(.  פסוק  ח  פרק  השירים  )שיר  ְוגֹו'"  יתֹו  ּבֵ הֹון  ל  ּכָ ֶאת 

ה )בית יוסף יו"ד סימן רמו, וברמ"א בהגה שם סוף סעיף  ְלַאַחר ַמֲעׂשֶ

א, ובשו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קעג(.

ה  עֹוׂשֶ לֹא  הּוא  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  עֹוד 

ין,  ִפּלִ יַח ּתְ ם ְלַהּנִ ם ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ּגַ ה ָצִריְך ּגַ ִביְלָך, ַאּתָ ׁשְ ִמְצֹות ּבִ

שָכר ּוְזבּולּון. ם ִיּשָׂ ָחַתְמּתָ ֶהְסּכֵ ּום ׁשֶ ה לֹא ֶנֱהָפְך ְלגֹוי ִמּשׁ ַאּתָ
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ּתֹוֵמְך ּתֹוָרה

הּוא  ּלֹו,  ׁשֶ יְזֶנס  ּבִ ּבַ ּתֹוֵמְך  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ּתֹוֵמְך  ׁשֶ  ָאָדם 

ֶגֶדר  ּבְ ְוהּוא  דֹוָלה,  ּגְ ַאַחת  ְלִמְצָוה  ּלֹו  ׁשֶ יְזֶנס  ַהּבִ ל  ּכָ ֶאת  הֹוֵפְך 

ה  עֹוׂשֶ הּוא  ִאם  ֲאָבל  יח(.  פסוק  ג  פרק  )משלי  ר"  ְמֻאּשָׁ "ְוֹתְמֶכיָה 

ֶגֶדר  ּבְ לֹא  הּוא  ּכֹוֵלל  ְלֵאיֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ ּדֹוָלר   100 ְותֹוֵרם  טֹוָבה 

ָך. ּלְ יְזֶנס ׁשֶ מֹו ַהּבִ ֶזה ּכְ ִקיַע ּבָ ׁשְ ר", ְלָפחֹות ּתַ "ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשָׁ

ְלִמיד ָחָכם ֶדר ּתַ ּגֶ

ָבר  ּכְ ֶזה  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ְולֹוֵמד  ּכֹוֵלל  ּבַ ב  יֹוׁשֵ ַאְבֵרְך  ׁשֶ ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ ּדֹור  ּבַ

ז  חלק  אומר  יביע  בשו"ת  )עיין  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ב  ָחׁשֵ ּיֵ ׁשֶ יק  ַמְסּפִ

ָהָאָדם  ׁשֶ ָאסּור  ּבֹו.  ִלְתמְֹך  ּוִמְצָוה  ג(,  אות  י  סימן  משפט  חושן   -

ֲהָלכֹות  ֵיׁש  ּתֹוֵרם,  הּוא  ְלִמי  ָלַדַעת  ִלי  ּבְ ְסָתם  ְסּפֹו  ּכַ ֶאת  ן  ִיּתֵ

ָאָדם  ִלְפָעִמים  והלאה(.  רמז  סימן  דעה  יורה  ערוך  )שולחן  ְצָדָקה  ּבִ

ְבּדֹק!  ּתִ ְסמְֹך,  ּתִ ַאל  ְלָדָבר טֹוב,  ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוסֹוֵמְך  ְצָדָקה  נֹוֵתן 

ִקיַע ְזַמן ִלְבּדֹק ֶאת  ה ַמׁשְ ִביְזֶנס, ַאּתָ ִקיַע ּבְ ה ַמׁשְ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ מֹו ׁשֶ ּכְ

א, ּוְתָבֵרר ְלֵאיפֹה  ִמְצֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ ִקיַע ּבְ ׁשְ ָכה ּתַ ָקעֹות, ּכָ ַהַהׁשְ

ֶסף. הֹוֵלְך ַהּכֶ

ְמָחה ׂשִ  ְצָדָקה ּבְ

ְמָחה )מנחת חינוך מצוה תעט(. לֹא  ׂשִ ּבְ ן  ִיּתֵ ְצָדָקה  נֹוֵתן  ָאָדם  ּוְכׁשֶ

ֶהָאַרת  ֶסף. ְצָדָקה ּבְ ַתן לֹו ּכֶ ּנָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה טֹוָבה ַלּקָ ַיֲעׂשֶ

דֹול )בבא בתרא דף ט עמוד ב(. ָכָרּה יֹוֵתר ּגָ ָוה יֹוֵתר, ּוׂשְ ִנים ׁשָ ּפָ
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ת ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ְצָדָקה ִמּמְ

לֹא  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ִמּמְ ֶסף  ּכֶ לֹוְקִחים  לֹא  יִקים  ַצּדִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

ֵדי  ּכְ ִהיא  ּבֹות  ַהּסִ ַאַחת  נֹוֵתן.  הּוא  ׁשֶ כּום  ַהּסְ ּגַֹבּה  ָמה  ה  ּנֶ ְמׁשַ

ֶזה. ֵהר ּבָ ּלֹו, ְוָצִריְך ְלִהּזָ ֶרְך ׁשֶ ר" ַלּדֶ לֹא ָלֵתת לֹו "ֶהְכׁשֵ

ה?  ּמֶ יִרים ּבַ ד ֲעׁשִ ְלַכּבֵ

יִרים,  ד ֲעׁשִ י ָהָיה ְמַכּבֵ ַרּבִ ָמָרא )עירובין דף פו עמוד א( אֹוֶמֶרת ׁשֶ ַהּגְ

דֹול  ּגָ יר  ָעׁשִ ָהָיה  י  ַרּבִ יִרים.  ֲעׁשִ ד  ְמַכּבֵ ָהָיה  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְוַגם 

יִרים )בבא מציעא דף פה עמוד א, ובתוספות  ל ָהֲעׁשִ ְמאֹד יֹוֵתר ִמּכָ

)נדרים  דֹול  ּגָ יר  ָעׁשִ ָהָיה  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ם  ּגַ הוה(,  המתחיל  דיבור 

יִרים  ָהֲעׁשִ ל  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְצִריִכים  ָהיּו  לֹא  ֵהם  א(  עמוד  נ  דף 

ִדים אֹוָתם  ְתְרמּו ָלֶהם, ֵהם ָיְכלּו ִלְתרֹם ְלַבד, ְוֵהם ָהיּו ְמַכּבְ ּיִ ׁשֶ

ֶזה  ְצָדָקה,  ָלֵתת  כּות  ַהּזְ ְהֶיה  ּתִ ָלֶהם  ם  ּגַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם,  ּגַ ְתְרמּו  ּיִ ׁשֶ

י. בֹוד ָהֲאִמּתִ ַהּכָ

ָסִפים  ר ּכְ ְצָדָקה ּוַמְעׂשַ

טֹוב  ּלֹו,  ׁשֶ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ֶאת  ב  ֵ ּוְמַחׁשּ ֶסף  ּכֶ ּתֹוֵרם  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ִפְנָקס ְמֻיָחד )עיין בכנסת הגדולה  ּבְ ּתֹוֵרם  ּשֶׁ ל ַמה  ּכָ ְרׁשֹם ֶאת  ּיִ ׁשֶ

יורה דעה סימן רמט סעיף א בהגה דיבור המתחיל ואין לעשות מעשר(, 

ְמַנֵהל  ׁש  ַמּמָ ְוהּוא  ֲחׁשּוָבה לֹו,  ַהּזֹו  ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶזה הּוא  ּבָ

יְזֶנס. מֹו ּבִ ּלֹו ּכְ ָדָקה ׁשֶ י ַהּצְ ְסּפֵ ֶאת ּכַ
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ִוי  ְוַלּלֵ ַלּכֵֹהן  נֹוְתִנים  ָהיּו  ם,  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

בּוָאה )דברים פרק יד פסוק כב(. ַהּיֹום ֵיׁש  רֹות ֵמַהּתְ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ּתְ

ּזֹו לֹא חֹוָבה )עיין בספר מגיד מישרים פרשת  ָסִפים ׁשֶ ר ּכְ ָלנּו ַמְעׂשַ

ָרָכה,  ּבְ לֹו  ְהֶיה  ּתִ ר  ַמֲעׂשֵ נֹוֵתן  הּוא  ִאם  ֲאָבל  א(,  צז עמוד  דף  צו 

ר  ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו, ַעׂשּ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִרים ָאחּוז,  ִרין ֶעׂשְ ָרה ֲאחּוִזים, ְוַלְמַהּדְ )שבת דף קיט עמוד א(, ֲעׂשָ

ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ְלַעְצְמָך.  ח  ּקַ ּתִ ָאר  ְוַהּשְׁ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ

רּוְך הּוא ַמְחִליט ָלַקַחת  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפָעִמים  רֹות,  ה ַמַעׂשְ עֹוׂשֶ

)שמות  ֲאחּוִזים  ָרה  ֲעׂשָ ַרק  ָלָאָדם  ִאיר  ּוְלַהׁשְ ָאחּוז  ִעים  ׁשְ ּתִ לֹו 

דף ט  ובתוספות בתענית  יז,  אות  לא  וילנא פרשת משפטים פרשה  רבה 

עמוד א דיבור המתחיל עשר תעשר(.

יק ּלֹא ָנַתן ַמְסּפִ עֶֹנׁש ׁשֶ

ּתֹו  ּבִ ַעל  ְמַזְעֵזַע  ִסּפּור  ר  ְמֻסּפָ ב(  עמוד  סו  דף  )כתובות  ָמָרא  ּגְ ּבַ

יֵרי  ֵמֲעׁשִ ָהָיה ֶאָחד  ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ימֹון  ַנְקּדִ ּגּוְריֹון.  ן  ּבֶ ימֹון  ַנְקּדִ ל  ׁשֶ

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ׁשֶ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ְוָהָיה  א(,  עמוד  נו  דף  )גיטין  ַלִים  ְירּוׁשָ

א(.  עמוד  כ  דף  )תענית  ֶמׁש  ַהּשֶׁ ֶאת  ֶהֱחִזיר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֶרת  ְמַסּפֶ ְוָכְך  ְצָדָקה.  יק  ַמְסּפִ ָנַתן  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֶנֱעַנׁש  ֶזה  ל  ּכָ ִעם 

ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור  אי ׁשֶ ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ּבְ ה  ָמָרא: ַמֲעׂשֶ ַהּגְ

ָרָאה  ַאֲחָריו.  ִכין  ְמַהּלְ ְלִמיָדיו  ּתַ ְוָהיּו  ַלִים,  ִמירּוׁשָ יֹוֵצא  ְוָהָיה 

ל  ן ׁשֶ ֶהְמּתָ ְלֵלי ּבְ ין ּגֶ עֹוִרים ִמּבֵ ֶטת ׂשְ ָהְיָתה ְמַלּקֶ ַנֲעָרה ַאַחת ׁשֶ

ָעָרּה ְוָעְמָדה ְלָפָניו,  ׂשְ ָפה ּבִ ָרֲאָתה אֹותֹו ִנְתַעּטְ יָון ׁשֶ ים, ּכֵ ַעְרִבּיִ

ָאְמָרה   "? ַאּתְ ִמי  י,  ּתִ "ּבִ ָלּה:  ָאַמר  ְרְנֵסִני!"  ּפַ י,  "ַרּבִ לֹו:  ָאְמָרה 

ל  ׁשֶ ָממֹון  י,  ּתִ "ּבִ ָלּה:  ָאַמר  ֲאִני".  ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ימֹון  ַנְקּדִ ת  "ּבַ לֹו: 
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ל  ִלים ָמׁשָ ְך מֹוׁשְ י, לֹא ּכָ ית ָאִביְך ֵהיָכן ָהַלְך?" ָאְמָרה לֹו: "ַרּבִ ּבֵ

ם  ְלַקּיֵ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ִאם  רּוׁש:  ]ּפֵ ר?  ַחּסֵ ָממֹון  ֶמַלח  ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ

ֲאָכל  ַהּמַ ֶאת  ְוׁשֹוֵמר  ם  ְמַקּיֵ ַלח  ּמֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ּלְ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ֶאת 

ית ָחִמיְך ֵהיָכן  ל ּבֵ ר אֹותֹו ִלְצָדָקה[. "ְוׁשֶ ַחּסֵ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל – ּתְ ׁשֶ

י, ָזכּור  ד ֶאת ֶזה". ָאְמָרה לֹו: "ַרּבִ א ֶזה ְוִאּבֵ הּוא?" ָאְמָרה לֹו: "ּבָ

ִתי?" ָאַמר ָלֶהן ְלַתְלִמיָדיו: "ָזכּור ֲאִני  ֻתּבָ ָחַתְמּתָ ַעל ּכְ ׁשֶ ה ּכְ ַאּתָ

ּה ֶאֶלף ֲאָלִפים  ל זֹו, ְוָהִייִתי קֹוֵרא ּבָ ָתּה ׁשֶ ֻתּבָ י ַעל ּכְ ָחַתְמּתִ ׁשֶ ּכְ

ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ָכה  ּבָ ל ָחִמיָה".  ית ָאִביָה חּוץ ִמּשֶׁ ָזָהב ִמּבֵ יְנֵרי  ּדִ

ל ָמקֹום  ין ְרצֹונֹו ׁשֶ עֹוׂשִ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל, ּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ אי ְוָאַמר: ַאׁשְ ַזּכַ

ין ְרצֹונֹו  ֵאין עֹוׂשִ ֶהם, ּוִבְזַמן ׁשֶ ה ְוָלׁשֹון ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ל ֻאּמָ - ֵאין ּכָ

ָפָלה  ׁשְ ה  ֻאּמָ ַיד  ּבְ ְולֹא  ָפָלה,  ׁשְ ה  ֻאּמָ ַיד  ּבְ מֹוְסָרן   - ָמקֹום  ל  ׁשֶ

ָפָלה.  ה ׁשְ ל ֻאּמָ ן ׁשֶ ֶהְמּתָ ַיד ּבְ א ּבְ ֶאּלָ

ֲאָבל  ְצָדָקה,  ָנַתן  ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ימֹון  ְקּדִ ּנַ ׁשֶ ם  ׁשָ ָמָרא  ַהּגְ ּוַמְסָקַנת 

ָהעֶֹנׁש  ֶאת  ל  ִקּבֵ הּוא  ְוָלֵכן  רֹו.  ָעׁשְ ת  ְרּגַ ּדַ ְלִפי  יק  ַמְסּפִ לֹא 

ה.  ַהְמַזְעֵזַע ַהּזֶ

רֹות ַעׂשְ ּוב ַהּמַ ִחׁשּ

מֹר ַהּכֹל  ׁשְ ּתִ ז ַהּכֹל אֹו ׁשֶ ַבְזּבֵ ּתְ ֵדי ׁשֶ ֶסף ּכְ ֱאלִֹקים לֹא נֹוֵתן ְלָך ּכֶ

י  ׁשֵ ִלְמַקּדְ ים,  ָהַרּבִ י  ִלְמַזּכֵ ֵחֶלק  ְתרֹם  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ְלַעְצְמָך, 

ה  ֲעׂשֶ ֶכֶסף - ּתַ רּוְך הּוא ָחַנן אֹוְתָך ּבְ דֹוׁש ּבָ ַמִים. ִאם ַהּקָ ם ׁשָ ׁשֵ

ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ֲחָסִדים.  יֹוֵתר  ה  ְוַתֲעׂשֶ ְצָדקֹות,  יֹוֵתר  ן  ּתֵ ּתִ יֹוֵתר, 

הּוא יֹוִציא ֶאת  ְסּפֹו ֶזה לֹא ַאֲחֵרי ׁשֶ ן ִמּכַ ן ָאָדם ִיּתֵ ּבֶ י ׁשֶ ָהֲאִמּתִ

א ַרק ֶאת ַההֹוָצאֹות  ּלֹו, ֶאּלָ ׁשֶ ַהּיֹום יֹום  י  ַחּיֵ ל  ל ַההֹוָצאֹות ׁשֶ ּכָ

ִקיַע  יַע ָלֶרַוח. ְלֻדְגָמא ָאָדם ִהׁשְ ִהּגִ ה ַעד ׁשֶ ֵעֶסק ַהּזֶ ּבָ הֹוִציא  ׁשֶ
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רֹות  1,000 ּדֹוָלר, ְוִהְרִויַח 5,000 ּדֹוָלר, הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמַעׂשְ

ָהיּו לֹו.  חֹות ַההֹוָצאֹות ׁשֶ ה ַרק ָהֶרַוח ּפָ ּזֶ ֵמ- 4,000 ּדֹוָלר, ׁשֶ

ָסִפים. ֲאָבל  ר ּכְ ַמְעׂשַ ל ִמיֵני ֻקּלֹות ּבְ ים ּכָ ׂשִ ים ְמַחּפְ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

ְרָנָסה?! ּפַ ּמֹוִעיל ָלָאָדם ּבַ ָדָבר ׁשֶ ׂש ֻקּלֹות ּבְ ה ְלַחּפֵ ָלּמָ

יק ֶנֱעָזב" "לֹא ָרִאיִתי ַצּדִ

ה ְרצֹון  עֹוׂשֶ ָאָדם ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ּכָ ָבר  ּדָ ֵאין  ּנֹוֵתן ָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ ִמי ׁשֶ

יק  ַצּדִ ָרִאיִתי  תּוב "לֹא  ַהּכָ ָלנּו  ְבִטיַח  ּמַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָרָעב,  ּבָ ִיְגַוע  ה' 

ל  יק ְיַקּבֵ ּדִ ׁש ָלֶחם" )תהילים פרק לז פסוק כה(, ַהּצַ ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ

הּוא  ּתֹוֵמְך ָיכֹול ְלַהְרִויַח ׁשֶ ּלֹו, ַרק ֶזה ׁשֶ ב ֶאת ַהֵחֶלק ׁשֶ ָכל ַמּצָ ּבְ

לֹא  ה,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֶזה,  ּבָ ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ִאם  ה'.  ל  ׁשֶ ִלי  ַהּכְ ִיְהֶיה 

ה  ַהְרּבֵ אֹוְתָך,  ָצִריְך  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָצִריְך,  לֹא   - רֹוֶצה 

קֹום )ספורנו בראשית פרק מד אות טז(.  לּוִחים ַלּמָ ׁשְ







ְצֹות ְוַטֲעָמם  ַהּמִ
 ְוַאְזָהרֹות 
ַהּתֹוָרה

ִחּזּוק  ְצִריכֹות  אֹוָתנּו  ה  ִצּוָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ

ה ִמְצֹות. ַכּמָ ע ּבְ ִמיִדי, ֲאַנְחנּו ִנּגַ ּתְ

ה ָקָטן ַמֲעׂשֶ

ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,  ָלַדַעת  ָצִריְך  ָהָאָדם  ית  ֵראׁשִ

ִאם  ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָצָאה  ַעל  ַלְחׁשֹב  ָצִריְך  ָאָדם  ה  עֹוׂשֶ

ְזכּות,  ְלַכף  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוֶאת  ַמְכִריַע אֹותֹו  ה טֹוב, הּוא  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְלַכף  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוֶאת  אֹותֹו  ַמְכִריַע  הּוא  ָרע  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוִאם 

חֹוָבה )קידושין דף מ עמוד ב(. 

ָתּה ִרית ִמיָלה ְוִסּבָ ִמְצַות ּבְ

ַאל  ּשָׁ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ מּוָבא  ה(  סימן  תזריע  פרשת  )תנחומא  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

ם  ַאּתֶ ָלָמה  לֹו:  ָאַמר  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ֶאת  ע  ָהָרׁשָ טּוְרנּוְסרֹופֹוס 

ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  רּוְך הּוא לֹא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִכי  ִרית ִמיָלה?  ּבְ ים  עֹוׂשִ

ָלִמים?  ָבִרים ֻמׁשְ ה ּדְ ֶאת ֶזה, הּוא לֹא עֹוׂשֶ
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פרק ג



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

46

ְצֹות  ַהּמִ ֶאת  הקב"ה  ָנַתן  ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי  ֲעִקיָבא:  י  ַרּבִ לֹו  ָעָנה 

ד'  "ִאְמַרת  ִוד  ּדָ ָאַמר  ּוְלָכְך  ֶהם,  ּבָ אֹוָתם  ְלָצֵרף  א  ֶאּלָ ָרֵאל  ְלִיׂשְ

ְצרּוָפה" )עיין בשמואל ב פרק כב פסוק לא, ובמשלי פרק ל פסוק ה(.

ְלֵהיִטיב,  ַהּטֹוב  ְוֶדֶרְך  ַהּטֹוב  ְמקֹור  הּוא   – הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ִריָאה ַעל  ַהּבְ ִתּקּון  ּבְ ִפים  ּתָ ׁשֻ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָרָצה 

ָיָדּה  ַעל  ׁשֶ יָלה,  ַהּמִ ִרית  ּבְ ְיֵדי  ַעל  ּוִבְמֻיָחד  ְצֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ְיֵדי 

תּוב "ִאם לֹא  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ית, ּכְ ה ְבֵראׁשִ ף ְלַמֲעׂשֵ ּתָ ָהָאָדם ׁשֻ

י" )ירמיה פרק  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ִרית  ה ַעל ּבְ ּזֶ ָמָרא )נדרים דף לא עמוד ב( ׁשֶ ּגְ לג פסוק כה( ְוָדְרׁשּו ּבַ

ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ַההֹוִרים  לֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ֶיֶלד  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְמָצא  יָלה.  ַהּמִ

ִריָאה.  ּבְ ִפים ּבַ ּתָ ֵהם ִנְהִיים ׁשֻ

ׁשּוָבה, חֹוָבָתּה ּוַמֲעָלָתּה ִמְצַות ַהּתְ

ָקל )עיין בספר אורחות  ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ׁשּוָבה ִהיא ּתְ ְרֵכי ַהּתְ ַאַחת ִמּדַ

ׁשּוָבה  ּתְ ּזֹו  ׁשֶ דיבור המתחיל תשובת המשקל(,  צדיקים שער התשובה 

ָחָטא. ָחָטא, ּוְבאֹותֹו ִעְנָין ׁשֶ ִפי אֹותֹו ַהֵחְטא ׁשֶ ּכְ

יֹוֵסף  מב(.  פרק  )בראשית  ץ  ִמּקֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָמָצאנּו  ָלֶזה  ְגָמא  ּדֻ

ֵהם  ְוִאם  ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  ֵהם  ִאם  ּלֹו  ׁשֶ ָהַאִחים  ֶאת  ִלְבחֹן  רֹוֶצה 

ֵני  ִמּבְ הּוא  ׁשֶ ְנָיִמין  ּבִ ֲאִחיֶהם  ַעל  ב  ַמּצָ ָכל  ּבְ מֹר  ִלׁשְ מּוָכִנים 

ְכרּו  ּמָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ׁשּוַבת  ּתְ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵחל, 

ובאלשיך  ב,  סימן  מד  פרק  בראשית  טוב  לקח  זוטרתא  )פסיקתא  אֹותֹו 

על התורה שם(.
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ִחּלּול ה'

)ויקרא  י"  ָקְדׁשִ ם  ׁשֵ ֶאת  לּו  ְתַחּלְ "ְולֹא  ְואֹוֵמר  ַמְזִהיר  תּוב  ַהּכָ

ם.  ַהּשֵׁ ֵמִחּלּול  ֵהר  ְלִהּזָ ְצִריִכים  ִנים  ָהַרּבָ ה  ּמָ ּכַ פרק כב פסוק לב(, 

ָלרֹוִאים  ּגֹוֵרם  ֶזה  ַהְנָהגֹוָתיו,  ַעל  יד  ַמְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ ַרב  רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָלֵכן  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָהרּוָחִנית  ה  ְרּגָ ֵמַהּדַ ְוָלֶרֶדת  ְלִהְתַרֵחק 

ַחת  ִמּתַ ָלה  ּקָ ּתַ ֵצא  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְמאֹד  ַעד  ידּו  ִהְקּפִ

רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  א(.  עמוד  פו  דף  )יומא  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֲאִפּלּו  ָיָדם 

ְוֶזה  מֹהּו,  ּכָ ִלְהיֹות  רֹוִצים  ים  ֲאָנׁשִ ַהְנָהגֹוָתיו  ַעל  יד  ְקּפִ ּמַ ׁשֶ ַרב 

ְוָלֵכן ָאְמרּו  ם )תנא דבי אליהו רבה איש שלום פרשה כו(,  ִקּדּוׁש ַהּשֵׁ

ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ׁשֶ תכט(  רמז  ויקרא  פרשת  שמעוני  )ילקוט  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

ּנּו.  ּלֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג – ְנֵבָלה טֹוָבה ִמּמֶ ַעת – ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּדַ ׁשֶ

ר ַאֲהַבת ַהּגֵ

ֶאֶרץ  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ר ּכִ ם ֶאת ַהּגֵ ה ָעֵלינּו "ַוֲאַהְבּתֶ ַהּתֹוָרה ְמַצּוָ

ִמְצָרִים" )דברים פרק י פסוק יט(.

ּתֹוָרה  ּבַ ינּו  ִהְצַטּוִ ִרים.  ַהּגֵ ֶאת  אֹוֵהב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּמָ  ּכַ

ַאֶחֶרת  ִמְצָוה  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  אֹוָתם  ְלַצֵער  ְולֹא  ִרים  ַהּגֵ ֶאת  ֶלֱאֹהב 

ר   ַהּגֵ תּוב ַעל אֹוָנַאת  ַהּכָ ִהְזִהיר  ל"ו ְמקֹומֹות  ּבְ ְוָאְמרּו:  ּתֹוָרה,  ּבַ

)ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים רמז שמט(.

לּות ַעם ַלּגָ ַהּטַ

ין  ָרֵאל ּבֵ ר ֶאת ַעם ִיׂשְ ּזֵ רּוְך הּוא ּפִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְכִנית ׁשֶ ֵחֶלק ֵמַהּתָ
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ב(,  עמוד  פז  דף  )פסחים  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ִרים  ַלּגֵ ַלֲעזֹר  ֵדי  ּכְ ֶזה  ֻלּיֹות  ַהּגָ

ְורֹוִאים  חֹוְקִרים  ְוֵהם  ֶכל,  ׂשֵ ִעם  ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ְצרּות  ַהּנַ ל  ׁשֶ ֻטּיֹות  ַהּשְׁ ׁשֶ ְורֹוִאים  ים,  ַלַחּיִ ְכִלית  ּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָטֻעּיֹות  ֵיׁש  קּוְרָאן  ּבַ ְוַגם  ָטעּות,  ֵיׁש  ה  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ּבְ ּבַ ַעּמּוד 

ְוָהָמן  ה,  מֹׁשֶ ִעם  ר  ּבֵ ּדִ ׁשּו   ּיֵ ׁשֶ ם  ׁשָ ר  ְמֻסּפָ ל  ְלָמׁשָ סֹוף,  ִלי  ּבְ

יֹוֵתר  הּוא  יֵניֶהם  ּבֵ ַהִהְסטֹוִרי  ְרָחק  ַהּמֶ ׁשֶ ְרעֹה,  ּפַ ִעם  ר  ּבֵ ּדִ

ֵחֶלק  ָהיּו  ִסיַני  ַהר  ּבְ ׁשֶ ָלֶזה  ה  ּבָ ְוַהּסִ ֻטּיֹות.  ׁשְ ְועֹוד  ָנה,  ׁשָ ֵמֶאֶלף 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָרצּו  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות 

פרשה  הדברות  י'  כא  פיסקא  שלום  איש  רבתי  )פסיקתא  ָלֶהם  יַע  ִהּצִ

ְמֻעְנָין  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  ִמעּוט,  ָהיּו  ֵהם  ֲאָבל  קמייתא(, 

ִרים.  ּיְ ֶהם ְוֵהם ִמְתּגַ ּבָ

ּיּור  ּגִ ַתֲהִליְך  ּבְ ׁשֶ ה  ִאּשָׁ ֵיׁש  ה,  ָקׁשֶ יֹון  ִנּסָ ֶזה  ר  ּגֵ ִלְהיֹות  ֲהִליְך  ַהּתַ

ָרס  ַהּפְ י  ַקל,  ּכִ ָבר  ּדָ לֹא  ֶזה  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  י  ּכִ ִנים,  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ָבר  ּכְ

ה  ּזֶ ַמה  ֲהָבָנה  ֵאין  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ן  ּבֶ ִלְהיֹות  ֶזה   - ּזֹוִכים  ׁשֶ

א,  ַהּבָ עֹוָלם  ֵיׁש  יק  ַצּדִ הּוא  ׁשֶ ְלגֹוי  ם  ּגַ ְיהּוִדי.  ל  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם 

יק. ל ְיהּוִדי ַצּדִ א ׁשֶ ת עֹוָלם ַהּבָ ֲאָבל הּוא ַאְפִסי ְלֻעּמַ

ֶנֶסת ית ַהּכְ בֹוד ּבֵ ּכְ

ית  ּבֵ ּוְכבֹוד  מֹוָרא  הּוא  ָעָליו,  ְלַהְזִהיר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ נֹוָסף  ָבר  ּדָ

ַאַחר  ּלְ ץ ָאנּו לֹוְמִדים ׁשֶ ת ִמּקֵ ָפָרׁשַ ה. ּבְ ִפּלָ ּתְ ֶנֶסת, ּוִבְמֻיָחד ּבַ ַהּכְ

)בראשית  ְמלָֹתיו"  ׂשִ ף  ַוְיַחּלֵ ח  "ַוְיַגּלַ ֵמַהּבֹור  יֹוֵסף  ֶאת  הֹוִציאּו  ׁשֶ

ים ָיֶפה,  ׁשִ יר ֶמֶלְך, ִמְתַלּבְ ר הֹוְלִכים ְלַהּכִ ֲאׁשֶ פרק מא פסוק יד(, ּכַ

ֵיֵלְך ִלְפֵני ֶמֶלְך ִעם ֶצַבע ַעל  ִדים, ָאָדם לֹא  ֵדי ְלֵהָראֹות ְמֻכּבָ ּכְ

ים  יׁשִ ה ַמְרּגִ ִפּלָ ה ַלּתְ ָגִדים ְמֻלְכָלִכים, ָאז ָלּמָ ּלֹו ְוִעם ּבְ ַדִים ׁשֶ ַהּיָ
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ָיֶפה  ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ ֶדת?  ְמֻכּבֶ לֹא  צּוָרה  ּבְ ָלבֹא  י  ָחְפׁשִ

)מגילה דף כט  ׁש ְמַעט  ִמְקּדָ הּוא  ׁשֶ ל ה' –  ׁשֶ ִית  ַלּבַ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה  ְוגּוִפּיָ ְקָצִרים  ִמְכָנַסִים  ִעם  יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש  א(.  עמוד 

ה',  ית  ּבֵ ה  ּזֶ ַמה  ְמִביִנים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶזה  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית 

ה ַהּזֹו. ָרׁשָ ְרֶאה ֵהם לֹא ָקְראּו ֶאת ַהּפָ ּנִ ּוִמי ֶזה ה'. ּכַ



 ֲעֹונֹות 
ַוֲחָטִאים

ע? ִמיהּו ָרׁשָ

א  ֶהְכֵרַח ָאָדם ָרע, ֶאּלָ ע הּוא לֹא ּבְ ָרׁשָ ל ֶאָחד ָצִריְך ְלָהִבין ׁשֶ ּכָ

מֹר  ִלׁשְ אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה'.  קֹול  ּבְ ׁשֹוֵמַע  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם 

ׁש ֲחִצי  ּיֵ רּוְך הּוא אֹוֵמר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ת, ַהּקָ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ֵ ת ְוהּוא ְמַעׁשּ ּבָ ׁשַ

ֲאִפּלּו  ָלָאָדם  ָאסּור  ׁשֶ ְחזֹור  ַהּמַ ֶאת  ֶלת  ְמַקּבֶ ה  ָהִאּשָׁ ׁשֶ חֶֹדׁש 

ים ְוטֹוֶבֶלת  ְבָעה ָיִמים ְנִקּיִ ִהיא סֹוֶפֶרת ׁשִ ּתֹו ַעד ׁשֶ ִאׁשְ ָלַגַעת ּבְ

)ויקרא פרק טו פסוק כח, ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפג 

ֲעֵברֹות  ַעל  ֵהָמה.  ּבְ מֹו  ּכְ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ַהחֶֹדׁש  ל  ּכָ ְוהּוא  א(,  סעיף 

ָאָדם טֹוב  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ב  ִמְתַחּיֵ ָאָדם  ה  ֵאּלֶ ּכָ

ע. ֱאֶמת ָרׁשָ יק, ְוהּוא ּבֶ ְוַצּדִ

ֲעֵברֹות ָרגֹות ּבָ ֵאין ּדְ

ִסי,  אֹוְרתֹודֹוּכְ לֹא  "ֲאִני   – ְואֹוְמִרים  ׁשֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  ֵיׁש 

לֹא  ָכה הּוא  ּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ִמי  ת".  ּבָ ׁשַ מֹר  ִלׁשְ ה  ַדְרּגָ ּבְ לֹא  ֲאִני עֹוד 

ה  ֻאּמָ ֵתנּו  ֻאּמָ ֵאין  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ה  ּזֶ ּוַמה  ְיהּוִדי,  ה  ּזֶ ַמה  יֹוֵדַע 

שלישי  מאמר  גאון  סעדיה  לרבי  ודעות  אמונות  )ספר  תֹוָרָתּה  ּבְ א  ֶאּלָ

מֹו  ה ּכְ ה ְיהּוִדי, ְוִאם לֹא ַאּתָ ה ׁשֹוֵמר ִמְצֹות ַאּתָ פרק ז(. ִאם ַאּתָ

הּוא  ְוִאם  מֹוָך,  ּכָ מֹר  ִלׁשְ ב  ְמֻחּיָ ּלֹא  ׁשֶ ִמּגֹוי  חֹות  ּפָ ַוֲאִפּלּו  ּגֹוי, 

אגתמּםֹ
ּשםמדברל

50

פרק ד
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בעבודה  )עיין  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֵמֲחִסיֵדי  הּוא  ִמְצֹות  ַבע  ׁשֶ ׁשֹוֵמר 

יְנָך  ּדִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּלֹא ׁשֹוֵמר  ׁשֶ ְיהּוִדי  ה  ַאּתָ ְוִאּלּו  זרה דף סד עמוד ב(. 

ְלָהִבין  ָצִריְך  )רמב"ם הלכות שבת פרק ל הלכה טו(.  ָבר  ּדָ ְלָכל  גֹוי  ּכְ

ֶאת ֶזה.

ּתֹוַרת ֱאֶמת

ִאם  ְוָלֵכן  ֶקר,  ׁשֶ  100% ֶזה  ֶקר,  ׁשֶ ל  ׁשֶ ָאחּוז   1% ְו  ֱאֶמת,   99% 

ֵחֶלק  ׁשֶ ַמְרֶאה  ְבָיכֹול  ּכִ הּוא  ַהּתֹוָרה,  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְמַקּיֵ לֹא  ָאָדם 

ֱאֶמת.  לֹא  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ָחִליָלה  יָלא  ּוִמּמֵ ֱאֶמת,  לֹא  ֵמַהּתֹוָרה 

ֶאָחד  ְלָדָבר  ּמּוָמר  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּסֹוְברֹות  ׁשֶ עֹות  ּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

ּה )עירובין דף סט עמוד ב(.  ּלָ הּוא מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ

ן  ְרּבָ ַהֵחְטא ְוַהּקָ

ה  ִדים אֹוָתנּו, ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַלּמְ

ַוֲעֵבָרה  ִמְצָוה  ּגֹוֶרֶרת  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ָהֲעֵבָרה,  ִמן  ּובֹוֵרַח  ַבֲחמּוָרה  ּכְ

ֲעֵבָרה  ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ב(,  משנה  ד  פרק  )אבות  ֲעֵבָרה  ּגֹוֶרֶרת 

כח(   - כז  פסוקים  ד,  פרק  )ויקרא  ן  ָקְרּבָ ְלָהִביא  ָצִריְך  הּוא  ׁשֹוֵגג  ּבְ

י  ּכִ ָהָאָדם,  ַעל  ְלָהֵגן  נֹוַעד  ן  ְרּבָ ַהּקָ ׁשֹוֵגג.  ּבְ ַרק  ָחָטא  ׁשֶ ַלְמרֹות 

ְמַקְטֵרג,  ָטן  ַהּשָׂ ָבר  ּכְ ָהֲעֵבָרה  ֶאת  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ

עֹוד  אֹוְתָך  ְלַהֲחִטיא  יְך  ַיְמׁשִ ְוהּוא  ּלֹו,  ׁשֶ ֶנת  ּוֶ ַהּכַ ַעל  ה  ְוַאּתָ

י הּוא  ָמְתָך, ּכִ ּטֹל ֶאת ִנׁשְ ּיִ י ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ַעד ׁשֶ ָועֹוד, ּכִ

טז  דף  בתרא  )בבא  ֶות  ַהּמָ ַמְלַאְך  הּוא  ָטן  ַהּשָׂ הּוא  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ
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ָטן,  ל ַהּשָׂ ֶנת ׁשֶ ּוֶ ב ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהּכַ עמוד א(. ְוַהחֹוֵטא ַחּיָ

ַעל ְיֵדי  ר ַעל ֲעֹונֹו, ְוַגם ׁשֶ ן ְלַכּפֵ ִביא ָקְרּבָ ּיָ ה ׁשֶ תּוב ְמַצּוֶ ָלֵכן ַהּכָ

ל ַהֲחָטִאים,  ֶרת ׁשֶ ְרׁשֶ ּבֹר ֶאת ַהּשַׁ ן, הּוא ִיׁשְ ְרּבָ ִמְצַות ֲהָבַאת ַהּקָ

י ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה. ְצֹות, ּכִ ֶרת ַהּמִ ְרׁשֶ ׁשַ ְוַיְתִחיל ּבְ

ְנַאת ַהֵחְטא ׂשִ

ָאְמרּו  ּשֶׁ ]ּוַמה  ַהחֹוֵטא  ֶאת  ְולֹא  ַהֵחְטא,  ֶאת  נֹא  ִלׂשְ ְצִריִכים 

ְנאֹו,  ֲחֵברֹו ָיכֹול ְלׂשָ ַבר ֶעְרָוה ּבַ רֹוֶאה ּדְ ׁשֶ )פסחים דף קיג עמוד ב( ּכְ

י ֵמִאיר  רּוְרָיה ֶאת ַרּבִ ָדה ּבְ ּמְ ּלִ ֶ ֵמִזיד[, ְוֶזה ַמה ּשׁ ה ּבְ עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶזה ּכְ

ָהיּו ְמַצֲעִרים  כּוָנתֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ ִעים ׁשֶ מּותּו ָהְרׁשָ ּיָ ׁשֶ ל  ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ׁשֶ

פרק  )תהילים  ִאים"  ַחּטָ ּמּו  "ִיּתַ תּוב  ּכָ רּוְרָיה:  ּבְ לֹו  ָאְמָרה  אֹותֹו, 

ֵמִאיר  י  ַרּבִ ֲעֵליֶהם  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְוָאֵכן  ְולֹא חֹוְטִאים.   – קד פסוק לה( 

ְתׁשּוָבה )ברכות דף י עמוד א(. ְחְזרּו ּבִ ּיַ ׁשֶ

ְוֵלִוי  ְמעֹון  ְלׁשִ ָאַמר  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָלֶזה,  ְגָמא  ּדֻ ּוָמָצאנּו 

ֶאת  ל  ִקּלֵ הּוא  ז(,  פסוק  מט  פרק  )בראשית  ָעז"  י  ּכִ ם  ַאּפָ "ָארּור 

ל אֹוָתם ָחִליָלה. ֲעָסם ְולֹא ִקּלֵ ּכַ

ים ַמֲחִטיא ָהַרּבִ

ּוְסגּוִרים  ְמַעט  ּכִ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵרי  ׁשַ ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ֲחִטיא  ּמַ ׁשֶ ָאָדם 

ה  ַהְמַזּכֶ ל  ּכָ יח(  )אבות פרק ה משנה  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶאְצלֹו. 

ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֲחִטיא  ַהּמַ ְוָכל  ָידֹו,  ַעל  א  ּבָ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרּבִ ֶאת 

ׁשּוָבה.  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ ִקים ּבְ ֵאין ְמַסּפְ
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ׁשּוָבה,  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ ִקים ּבְ ֵאין ְמַסּפְ ּוֶבֱאֶמת ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ְתׁשּוָבה?  ים ָחַזר ּבִ ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ה ׁשֶ ֶ ֲהלֹא ֲאִפּלּו ְמַנׁשּ

)דברי הימים ב פרק לג פסוק יב, וסנהדרין דף קג עמוד א(

ַרּבֹות,  ְזֻכּיֹות  ָצִריְך  ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלֲחזֹר  ֵדי  ּכְ ׁשֶ ָלֶזה,  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ יּוַכל  לֹא  ָלָאָדם  עֹוֵזר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִאְלָמֵלא 

ֲחִטיא  ּמַ ׁשֶ ָאָדם  ְוָלֵכן  ב(,  עמוד  ל  דף  )קידושין  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ַעל 

ֲחָזִקים  ִנים  ַרּבָ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָיִביאּו  ּלֹא  ׁשֶ ְוגֹוֵרם  ים,  ָהַרּבִ ֶאת 

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִאּתֹו,  ֲאֵחִרים  ְוגֹוֵרר  ָהָעם,  ֶאת  ּמֹוִכיִחים  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. ְך ִסּכּוי ַלְחזֹר ּבִ ל ּכָ לֹא עֹוֵזר לֹו, ְוֵאין לֹו ּכָ

ְלָך  "ָאסּור   – לֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ַרב  ֵמֵאיֶזה  הֹוָכחֹות  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

הּוא  ׁשֶ יר לֹו ֶמה ָעְנׁשֹו ּכְ ְסּבִ ּמַ ָך ַהּגֹוָיה", אֹו ׁשֶ ּתְ ִלְהיֹות ִעם ִאׁשְ

ָצִריְך  הּוא   – טֹוֶעה!  הּוא  ָהַרב,  ַעל  ּכֹוֵעס  ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ

ים. יל לֹו ֶאת ַהַחּיִ ּצִ ּמַ ְלַהֲעִריְך ֶאת ָהַרב ׁשֶ

ְזכּות ָאבֹות

ַמְתִחיִלים  ְוֵהם  ַיֲהדּות  ַעל  ם  ִאּתָ ר  ְמַדּבֵ ה  ַאּתָ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

א  ַסְבּתָ ַאְדמֹו"ר,  י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ַרב,  ָהָיה  י  ּלִ ׁשֶ א  "ַאּבָ  – ְלָך  ר  ְלַסּפֵ

ֶקת". י ַצּדֶ ּלִ ׁשֶ

ֶוה? ה ַמה ּשָׁ ָך, ַאּתָ ָמה ִאּתְ

א  ַאּבָ ּלֹא ָסַמְך ַעל ֶזה ׁשֶ ֲעקֹב ָאִבינּו, ׁשֶ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ֶזה ִמּיַ

כג  פרק  )בראשית  ֱאלִֹקים"  יא  "ְנׂשִ ּלֹו  ׁשֶ א  ְוַסּבָ ַהּדֹור,  דֹול  ּגְ ּלֹו  ׁשֶ

אֹותֹו,  ִעְנֵין  לֹא  ֶזה  יָקה,  ַצּדִ א  ְבּתָ ְוַהּסַ יָקה,  ַצּדִ א  ְוָהִאּמָ ו(,  פסוק 

ָנה ּתֹוָרה, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי )אבות פרק  הּוא ָהַלְך ְוָלַמד 14 ׁשָ
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רּוְך  דֹוׁש ּבָ ת ַלּקָ ָכה ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות. לֹא ִאְכּפַ א משנה יד(, ּכָ

ה?! ת לֹו ִמי ַאּתָ ָך, ִאְכּפַ ּלְ א ׁשֶ הּוא ִמי ַאּבָ

ו ְהיּו ֵעׂשָ ַאל ּתִ

לֹא  ַוֲאִפּלּו  ָך  ּלְ ׁשֶ א  ּבָ ַהּסַ אֹו  א  ָהַאּבָ ִמי  ה  ּנֶ ְמׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ְוָהְרָאָיה 

חּוס  ל ַהּיִ ם לֹו ָהָיה ֶאת ּכָ ו... ּגַ ל ַיֲעקֹב, ֵעׂשָ ִמי ָאִחיָך, ֵמָאִחיו ׁשֶ

א  ָהִאּמָ ֱאלִֹקים",  יא  "ְנׂשִ ל  ׁשֶ ֶנֶכד  ַהּדֹור,  דֹול  ּגְ ל  ׁשֶ ן  ּבֵ ה,  ַהּזֶ

ע.  ָ ע ְמֻרׁשּ יקֹות, ְוהּוא ָרׁשָ א ַצּדִ ְבּתָ ְוַהּסַ

ע? ו ָהָרׁשָ ִמי ֶזה ָהָיה ֵעׂשָ

ֵנאִתי" )מלאכי פרק א פסוק ג(. ו ׂשָ תּוב אֹוֵמר "ְוֶאת ֵעׂשָ ַהּכָ

ֶאת  ָיַדע  ו  ֵעׂשָ י  ּכִ אֹותֹו,  ֵנא  ׂשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ה  ּבָ ְוַהּסִ

ָאסּור  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  ע.  ָרׁשָ ִלְהיֹות  יְך  ִהְמׁשִ זֹאת  ּוְבָכל  ָהֱאֶמת 

ק.  ּוִמְתַעּסֵ ים  ָנׁשִ ִעם  ק  ְלִהְתַעּסֵ ָאסּור  ְונֹוֵסַע,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלְנסַֹע 

ּלֹו  ׁשֶ ָאח  ָאִבינּו,  ִיְצָחק  ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ּלֹו  ׁשֶ א  ַסּבָ

לֹא  ְוהּוא  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ִמים  ְמַקּיְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֵהם  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב 

א  ַאּבָ ׁשֶ אֹוֵמר  ָאָדם  ִאם  ָלֵכן  אֹותֹו.  ְמַעְנְיִנים  לֹא  ֵהם  ִמְתַיֵחס, 

ב אֹותֹו יֹוֵתר. ִנים – ֶזה ְמַחּיֵ ּלֹו ָהיּו ַרּבָ א ׁשֶ ּלֹו אֹו ַסּבָ ׁשֶ



 חֹוַבת 
ַמִים   ִיְרַאת ׁשָ
ּוַמֲעָלָתּה

ים ַחּיִ ִיים ּבַ ְקׁשָ

ְרָנָסה.  ּפַ ה, ַהְיָלִדים, ּבַ ָבר נֹוְרָמִלי, ִעם ָהִאּשָׁ ים ֶזה ּדָ ַחּיִ ִיים ּבַ ְקׁשָ

ם? ר ְלִהְתמֹוֵדד ִאּתָ ֵאָלה ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַהּשְׁ

יָלא הּוא לֹא  ּלֹו ִמּמֵ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ּבַ ִנּיָ ָכל ׁשְ יׁש ֶאת ה' ּבְ ְרּגִ ּמַ ָאָדם ׁשֶ

ה  ים ָצִריְך ַהְרּבֵ ַחּיִ יׁש ֶאת ה' ּבַ ִיים, ּוְכֵדי ְלַהְרּגִ ׁשָ יׁש ֶאת ַהּקְ ַמְרּגִ

ֲהָכָנה ָלֶזה.

ַמה  ְמָעה  ְוֶאׁשְ ִעְמדּו  ה  מֹׁשֶ ֲאֵלֶהם  "ַוּיֹאֶמר  ֶנֱאַמר  סּוק  ּפָ ּבַ

אּו  ּבָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ָהָיה  ֶזה  ח(,  פסוק  ט  פרק  )במדבר  ָלֶכם"  ה'  ה  ְיַצּוֶ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ִמּמֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמַעם  יִקים  ַצּדִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ׁש  ְלַבּקֵ

ַסח  ם ֶאת ַהּפֶ ִני )במדבר פרק ט(, ֵהם לֹא ָיְכלּו ְלַקּיֵ ַסח ׁשֵ ָלֶהם ּפֶ

ְזַמּנֹו )במדבר פרק ט פסוק ו, ועיין עוד בסוכה דף כה עמוד  ָהִראׁשֹון ּבִ

א(, ְוֵהם רֹוִצים ָצ'אְנס נֹוָסף. 

ַאל ֶאת ה' ְוַאֲחִזיר ָלֶכם  ַחּכּו ּפֹה, ֲאִני ֶאׁשְ ה אֹוֵמר ָלֶהם "ּתְ מֹׁשֶ

ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֻמְפָלא  ָבר  ּדָ ֶזה  ׁשּוָבה".  ּתְ

ה  ַאּתָ ָחֵבר,  אֹו  ה  ְוִאּשָׁ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ִמּקֶ יֹוֵתר  ָהָיה  ׁשֶ ה,  מֹׁשֶ

ָיכֹול  ֶהָחֵבר  ִמיד  ּתָ לֹא  עֹוָנה,  לֹא  ה  ְוָהִאּשָׁ ר  ֵ ִמְתַקׁשּ ִלְפָעִמים 

הּוא  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ָבר  ּכְ נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  אן  ּכָ ַלֲענֹות, 
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ִלי  ּבְ קֹום,  ַהּמָ ַעל  ַיֲעֶנה לֹו  ְוהּוא  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאל ֶאת  ִיׁשְ

ָנה. ִלי ַהְמּתָ ּתֹור, ּבְ

ל  ׁשֶ זֹאת  ּכָ ה  ְלַדְרּגָ יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ָאָדם  ֵאיְך  ׁשֹוֲאִלים,  ַוֲאַנְחנּו 

ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ ִאּתֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה  חֹון  ּטָ ּבִ

רּוְך הּוא ׁשֹוֵמַע לֹו? דֹוׁש ּבָ ַהּקָ יׁש ׁשֶ ל ְוַיְרּגִ ּלֵ הּוא ִיְתּפַ ְוׁשֶ

ַמִים. ַרק ָאָדם  ׁשּוָבה ַהְיִחיָדה ִהיא: ַעל ְיֵדי ִיְרָאה, ִיְרַאת ׁשָ ַהּתְ

ִלי ֶזה הּוא  ם. ּבְ יׁש ֶאת ַהּשֵׁ ַמִים ָיִבין ֵאיְך ְלַהְרּגִ ׁש לֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

לּום. יׁש ּכְ לֹא ַיְרּגִ

ַמִים  ָ ּשׁ ְבָחן ּבַ ַהּמִ

ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֹוֲאִלים  ָמה  ָלנּו  ה  ְמַגּלָ א(  לא עמוד  דף  )שבת  ָמָרא  ַהּגְ

ָאָדם  ְכִניִסין  ּמַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָרָבא:  ָאַמר  ַמְעָלה.  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ

ים ַלּתֹוָרה,  ֱאמּוָנה, ָקַבְעּתָ ִעּתִ אָת ְוָנַתּתָ ּבֶ ין אֹוְמִרים לֹו: ָנׂשָ ַלּדִ

ָחְכָמה, ֵהַבְנּתָ  ְלּתָ ּבַ ְלּפַ יָת ִליׁשּוָעה, ּפִ ה, ִצּפִ ה ּוְרִבּיָ ְפִרּיָ ָעַסְקּתָ ּבִ

ָבר?  ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ּדָ

ׁשֹוֲאִלים  ן  ּלָ ּכֻ ֶאת  עֹוֵבר  הּוא  ִאם  ָהֵאּלּו,  ֵאלֹות  ַהּשְׁ ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי 

ְכִריָעה, ִאם ִיְרַאת ה' ִהיא אֹוָצרֹו.... ֵאָלה ַהּמַ אֹותֹו ֶאת ַהּשְׁ

ְוִאם לֹא –  ין,  ַהּדִ ַמִים - הּוא עֹוֵבר ֶאת  ׁשָ ִיְרַאת  ָהְיָתה לֹו  ִאם 

ין.  הּוא לֹא עֹוֵבר ֶאת ַהּדִ

יָת. ָעׂשִ ל ַמה ּשֶׁ ֶוה ּכָ ַמִים, לֹא ׁשָ ִאם ֵאין ְלָך ִיְרַאת ׁשָ

ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ִלי  ּבְ ַאֶחֶרת.  ָחְכָמה  אֹו  ֵסֶפר  ל  ִמּכָ ׁשֹוָנה  ַהּתֹוָרה 

ֶזה לֹא ּתֹוָרה. 
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ִיְרַאת ֶחְטאֹו ְוָחְכָמתֹו

ן ּדֹוָסא אֹוֵמר,  י ֲחִניָנא ּבֶ ָנה )אבות פרק ג משנה ט( אֹוֶמֶרת, ַרּבִ ׁשְ ַהּמִ

ֶמת, ְוכֹל  ְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו - ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ ּיִ ׁשֶ ּכֹל 

ֶמת.  ָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו - ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ ׁשֶ

ן ּדֹוָסא י ֲחִניָנא ּבֶ ַמֲעַלת ַרּבִ

ר  ֻסּפָ ּמְ ׁשֶ ּדֹוָסא,  ן  ּבֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ַהּזֹו?  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  אֹוֵמר  ִמי 

ֵנס  ּבְ ִלְחיֹות  ָהָיה  ְבִעי  ַהּטִ ָהאֶֹפן  ְוֶאְצלֹו  ְוִנְפָלאֹות,  ים  ִנּסִ ָעָליו 

בחומץ,  הנר  את  הדליקה  שביתו  במעשה  א  עמוד  כה  דף  בתענית  )עיין 

ּלֹו ָנָחׁש  ִעיר ׁשֶ ָהָיה ּבָ ׁשֶ ושם במעשה שהביאו עיזיו דובים בקרניהם(, ּכְ

ן  ּבֶ ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ָהַלְך  ּנּו,  ִמּמֶ ֲחדּו  ּפָ ם  ּלָ ּכֻ "ָערֹוד",  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹול  ּגָ

אֹותֹו,  ְך  ָנׁשַ ָחׁש  ַהּנָ ַהחֹור.  תֹוְך  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ָהֶרֶגל  ֶאת  ְוִהְכִניס  ּדֹוָסא 

ְוֶהְרָאה  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ אֹותֹו  ָלַקח  ֵמת.  ָחׁש  ְוַהּנָ

ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ֵמִמית.  ַהֵחְטא  א  ֶאּלָ ֵמִמית  ָחׁש  ַהּנָ ּלֹא  ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ

ַגׁש ָערֹוד, ְואֹוי ֶלָערֹוד  ּפָ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: אֹוי ָלָאָדם ׁשֶ

י ֲחִניָנא )ברכות דף לג עמוד א(. ַגׁש ֶאת ַרּבִ ּפָ ׁשֶ

יָך  ְגַלל ַמֲעׂשֶ ַהּכֹל ּבִ

ֶנת  ְמַעְצּבֶ ּתֹו  ִאׁשְ  - לֹו  ּקֹוֶרה  ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ

ַמִים  ִמּשָׁ יו,  ַמֲעׂשָ ְגַלל  ּבִ ַהּכֹל  ְרָנָסה,  ּפַ ּבַ ָעיֹות  ּבְ לֹו  ֵיׁש  אֹותֹו, 

ָאָדם סֹוֵבל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֶזה  ּכָ ֵאין  ּבֹון,  ַהֶחׁשְ ִאּתֹו ֶאת  ִלְסּגֹר  ִהְתִחילּו 

י  ְוַרּבִ א(.  נה עמוד  )שבת דף  ָעֹון  לֹא  ּבְ ִיּסּוִרים  ֵאין  ִיּסּוִרים,  ְסָתם 
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ַמִים,  ׁשָ ְרַאת  ִמּיִ ַמְתִחיל  ַהּכֹל  ׁשֶ ד אֹוָתנּו  ְמַלּמֵ ּדֹוָסא  ן  ּבֶ ֲחִניָנא 

ַוֲאִפּלּו  ַלֲחטֹא,  ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַהֵחְטא  ְוִיְרַאת 

יק לֹו.  ָחׁש לֹא ִהּזִ ַהּנָ

ִלּמּוד מּוָסר

ָלַדַעת  ַמִים,  ׁשָ ְרַאת  ִמּיִ ָחׁשּוב  יֹוֵתר  ְלמֹד  ּלִ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ָאָדם 

ל  ּכָ ָזָקן,  ל  ְלַגּדֵ ם,  ּתָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ים  ָלׂשִ ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ָמרֹות  ּגְ

ֶמת,  ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתֹו  ֵאין   – ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ִלי  ּבְ ִביב  ִמּסָ ָבִרים  ַהּדְ

ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ִמיד  ּתָ ִיְתּפֹס.  ֶזה לֹא  ַיֲחִזיק ַמֲעָמד,  ֶזה לֹא 

ִלְפֵני ִמי הּוא עֹוֵמד. 

ִמים אֹוָתּה  ַמִים, ֲאָבל ׂשָ ה ִיְרַאת ׁשָ ּיֹוְדִעים ַמה ּזֶ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ים  ַחּיִ ַעם ּבַ הּוא ּפַ ֶהם, "ָמַתי ׁשֶ ּלָ לֹות ׁשֶ ּטָ ל ַהּמַ ְבָלה ׁשֶ סֹוף ַהּטַ ּבְ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהרּוָחִני  ב  ּצָ ַהּמַ אֹוְמִרים.  ֵהם   – ָלֶזה"  יַע  ַאּגִ ֲאִני  אּוַלי 

 – ל  ׁשֶ ִמיִדית  ּתְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ִנְמָצא  ַהּכֹל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ּמּוד  ַהּלִ ל  ּכָ ּכֹוֵלל 

ּוְללֹא  ים,  ָקׁשִ ים  ַהַחּיִ ל  ׁשֶ ְסיֹונֹות  ַהּנִ י  ּכִ ֶמת.  ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתֹו  ֵאין 

ֶצר ָהָרע ַיְכִניַע אֹותֹו. ַמִים ַהּיֵ ִיְרַאת ׁשָ

יִתי  ִהּכֵ ְוא  "ַלּשָׁ אֹוֵמר  תּוב  ְוַהּכָ מּוָסר,  ִלְלמֹד  ָצִריְך  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ

ה   ּזֶ ַמה  ל( ,   פסוק  ב  פרק  )ירמיהו  ָלָקחּו"  לֹא  מּוָסר  ֵניֶכם  ּבְ ֶאת 

ְמרּו ּתֹוָרה ּוִמְצֹות )עיין בכלה רבתי פרק  ּלֹא ׁשָ מּוָסר לֹא ָלָקחּו? ׁשֶ

ִמיַרת ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת  ּשְׁ ב הלכה י, ובשבת דף לב עמוד ב(, רֹוִאים ׁשֶ

ֶזה  ּמּוָסר  ׁשֶ ַהּיֹום  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹא  ֶאָחד.  ָבר  ּדָ ְוֶזה  מּוָסר, 

הּו ִנְפָרד. לֹא ּתֹוָרה, ֶזה ַמּשֶׁ
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ֶתר ּסֵ ֲעֵברֹות ּבַ

ֲעֵברֹות  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  הּוא  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ְללֹא  ְלָאָדם  ְגָמא  ּדֻ

ִית,  ּבַ ּבַ ַרק  ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ ַמִים, הּוא  ׁשָ ם  ׁשֵ ל  ְמַחּלֵ ְוהּוא  ֶתר,  ּסֵ ּבַ

ֶלאפֹון ְוָאז יֹוֵצא  ּפֶ ֵחק ּבַ ן ִסיַגְריֹות, ְמׂשַ ֵ ּלֹא ִיְראּו אֹותֹו, ְמַעׁשּ ׁשֶ

)דברים  הּוא ָארּור  ׁשֶ ֶתר  ּסָ ּבַ ֵרֵעהּו  ה  ַמּכֵ מֹו  ּכְ ֶזה  ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית 

רבה  )שמות  ֵרֵענּו  ִנְקָרא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ כד(,  פסוק  כז  פרק 

יב  ַמֲחׁשִ הּוא לֹא  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ַמְרֶאה  וילנא פרשת יתרו פרשה כז(, הּוא 

ידּו  ּלֹא ַיּגִ ֵני ָאָדם ׁשֶ רּוְך הּוא, הּוא ַרק ְמַפֵחד ִמּבְ דֹוׁש ּבָ ֶאת ַהּקָ

ַלּתֹוָרה.  אֹותֹו  ַיֲעלּו  ּלֹא  ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ הּוא  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ

ים. ת לֹו ַרק ֵמֲאָנׁשִ ת לֹו, ְוִאְכּפַ ֱאלִֹקים לֹא ִאְכּפַ ּמֵ הּוא ַמְרֶאה ׁשֶ

ֶנֶסת??? ֵבית ּכְ ִמְסיֹוֵנר ּבְ

אֹול  ִלׁשְ יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ָאָדם  ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  מּוָסר  ִלּמּוד  ְללֹא 

ַהּיֹום  ּקֹוֶרה  ּשֶׁ ַמה  ִיְרֶאה  ָאָדם  ְוִאם  ַרב,  הּוא  ִאם  ם  ּגַ ית,  ְחּתִ ּתַ

ְוֵהם  ִנים  ַרּבָ ּכְ ְרִאים  ּנִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ֲעַזע,  ִיְזּדַ הּוא  עֹוָלם,  ּבָ

ְוֵהם  ַהּגּוף  ֶאת  ְוָרְצחּו  ָהְרגּו  אִצים  ַהּנָ אִצים,  ֵמַהּנָ רּוִעים  ּגְ יֹוֵתר 

דּונּו  ִלּמְ ּוְכָבר  הּוִדים,  ַהּיְ ל  ׁשֶ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֶפׁש  ַהּנֶ ֶאת  רֹוְצִחים 

דֹול  ּגָ ׁשֶ ט(  פסוק  כג  פרק  דברים  )רש"י  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ֲחִטיאֹו יֹוֵתר ִמן ַההֹוְרגֹו.  ַהּמַ

ּלֹו  ׁשֶ ה  ִהּלָ ַלּקְ ּומֹוֶרה  ּוַמְנִהיג  ה,  ְקִהּלָ ַרב  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  ִאם 

ן  ּתֵ ּתִ ר ׁשֶ ֶנֶסת, ְוָהִעּקָ ת ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשַ ֶרֶכב ּבְ ָעָיה ִלְנסַֹע ּבָ ֵאין ּבְ ׁשֶ

ה  ִהּלָ ַהּקְ י  ַאְנׁשֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְמאֹד,  ן  ְמֻסּכָ ה  ַהּזֶ ָאָדם  ן  ַהּבֶ  - ְצָדָקה 

יִדים ָלבֹוא ְלֵבית  ֵהם ַמְקּפִ ת, ַלְמרֹות ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ יכּו ְלַחּלֵ ּלֹו ַיְמׁשִ ׁשֶ

ל יֹום. ֶנֶסת ּכָ ַהּכְ
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ה  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ּבְ יֹום  ל  ּכָ ה  ִפּלָ ַלּתְ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ יר  ַמּכִ ֲאִני 

ָאַמר  לֹא  ָהַרב  ּוֵמעֹוָלם  ָנה!  ׁשָ  20 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם  ֶרֶכב,  ּבָ

ֵהם  ת.  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  יד  ּוְלַהְקּפִ ֵהר  ְלִהּזָ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָלֶהם 

סֹוְמִכים ַעל ָהַרב...

ׁש,  ו ַמּמָ ַעְכׁשָ ִרים ַעל ֶזה ִהיא, ׁשֶ ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ּוְמַדּבְ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ

ד  ְלַלּמֵ בֹוא  ּיָ ׁשֶ נֹוְצִרי  ַמְרֶצה  ְזִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ְפלֹוִריָדה  ּבִ ה  ְקִהּלָ ֵיׁש 

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. ר ּבֵ ׁשֶ אֹוָתם ַעל ַאֲהָבה, ַעל ַהּקֶ

רֹות  ֶעׂשְ ַכר  ּמָ ׁשֶ ְמֻפְרָסם  ָאָדם  ן  ּבֶ הּוא  נֹוְצִרי  ַמְרֶצה  אֹותֹו 

תּוב  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ ְדָיה  יִקיּפֶ ּוִ ּבַ ָפה.  ְוַהּטָ ַנְצרּות  ל  ׁשֶ ְסָפִרים  ִמְליֹוֵני 

ָמַכר  הּוא  ַהּנֹוְצִרים,  ל  ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ַהּבְ ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ַאֲחֵרי  ׁשֶ

ּלֹו ַעל ֵיׁש"ּו.  ָפִרים ׁשֶ ה ְסָפִרים. ְוַהּסְ ֲהִכי ַהְרּבֵ

ֶנֶסת  ּכְ ְלֵבית  אֹותֹו  ּוַמְזִמיִנים  עֹוָלם,  ּבָ  1 ר  ִמְסּפַ ִמְסיֹוֵנר  הּוא 

ד אֹוָתם ַעל ַאֲהָבה. ַלּמֵ ּיְ ִסי ׁשֶ אֹוְרתֹודֹוּכְ

ְלַמְעָלה  ַמְרֶצה  ֲאִני  מֹוָה,  ּכָ ֵמֵאין  ׁשּות  ִטּפְ ִהיא  ַהּזֹו  ׁשּות  ּפְ ַהּטִ

הּוא  ָהל  ַלּקָ ְרֶצה  ַהּמַ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֶאָחד  ל  ּכָ ָנה,  ׁשָ ֵמ-15 

ִהְתַלֵהב ֵמַהַהְרָצָאה  ְנָאָדם ׁשֶ ִאם ֵיׁש ּבֶ ַהְרָצָאה, ׁשֶ ַרק ַמְתִחיל ּבַ

ייל,  ּמֵ ּבַ ֶלפֹון,  ּטֶ ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר  ְרֶצה  ַהּמַ ִעם  ר  ֶקׁשֶ ַעל  ׁשֹוֵמר  הּוא 

י  ָהֲאִמּתִ ר  ׁשֶ ְוַהּקֶ ְרֶצה,  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַרְעיֹונֹות  ּבָ ִקיַע  ּוַמׁשְ ּתֹוֵרם  הּוא 

ִנים הּוא ַאֲחֵרי ַהַהְרָצָאה. יְך ׁשָ כֹול ְלַהְמׁשִ ּיָ ׁשֶ

ַעל  ַרק  אֹוָתם  ד  ְיַלּמֵ ה  ַהּזֶ ְסיֹוֵנר  ַהּמִ ֱאֶמת  ּבֶ ִאם  ֲאִפּלּו  ְוָלֵכן, 

חֹות  ּפָ ׁשְ ִמים ִמּתֹוְך 1000 ַהּמִ ַאֲהָבה, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ְיהּוִדי ֶאָחד ּתָ

ְוִיצֹר  ְרֶצה  ֵמַהּמַ ִיְתַלֵהב  ְוהּוא  ִמים,  ּתָ הּוא  ׁשֶ ם,  ׁשָ ה  ִהּלָ ּקְ ּבַ ׁשֶ

ָמה  ְנׁשָ ְדנּו  ִאּבַ ָבָריו,  ּדְ ָאר  ִמּשְׁ ע  ּפָ ֻמׁשְ ִיְהֶיה  ְואּוַלי  ר,  ֶקׁשֶ ִאּתֹו 

ָרֵאל.  ְיהּוִדית ֵמַעם ִיׂשְ
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ל ְיהּוִדי – עֹוָלם ָמֵלא ּכָ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם, ּכְ מֹו ּכָ ל ְיהּוִדי ֶאָחד ַמֲעָלתֹו ּכְ ּכָ

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַאַחת  ֶנֶפׁש  יל  ּצִ ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ע"א(,  יא  דף  בתרא  )בבא 

ד ֶאת  ְלַאּבֵ מֹו  ּכְ ְיהּוִדי ֶאָחד ֶזה  ד  ּוְלַאּבֵ ם עֹוָלם ָמֵלא.  ִקּיֵ ִאּלּו  ּכְ

ל ָהעֹוָלם.  ּכָ

ל ְיהּוִדי,  ר ָהָאָדם ֵמִבין ּוַמֲעִריְך ּכָ ֲאׁשֶ ָבה ַהּזֹו ִהיא ַרק ּכַ ְחׁשָ ַהּמַ

ה ָצִריְך  ּמָ ל ְיהּוִדי ֶאָחד, ְוַרק ָאז הּוא יֹוֵדַע ּכַ יר ַמה ּכֹחֹו ׁשֶ ּוַמּכִ

ִביִאים  ּמְ ׁשֶ ִנים  ּבָ  - ַרע  ְואֹוָתם  ִויהּוִדי.   ְיהּוִדי  ל  ּכָ ַעל  מֹר  ִלׁשְ

י  ַאְנׁשֵ ִבים  חֹוׁשְ ָמה  ּכֹל,  ּבַ ִמים  ֲאׁשֵ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ַמְרִצים 

ֶהם. ּלָ ה? ֵהם סֹוְמִכים ַעל ָהַרב ׁשֶ ִהּלָ ַהּקְ

ר ִעם  ֲאַדּבֵ ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ יּו יֹוְרק ּבִ ְלִמידֹות ִמּנְ בּוַע ַאַחת ֵמַהּתַ ִלְפֵני ׁשָ

ּה ִנְפְטָרה,  ּלָ א ׁשֶ ה, ִאּמָ י ָקׁשֶ ב ַנְפׁשִ ַמּצָ ְמֵצאת ּבְ ּנִ ּה ׁשֶ ּלָ ֲחֵבָרה ׁשֶ

ת ֶאת ַעְצָמּה.  ׂשֶ ָחה, ּוְמַחּפֶ ּפָ ׁשְ ִסְכסּוְך ִעם ַהּמִ ְוִהיא ּבְ

ּפּור  ַהּסִ ִעם  ינּו  ָעׂשִ ׁשֶ עּור  ַהּשִׁ ֶאת  ָלּה  י  ַלְחּתִ ׁשָ ִראׁשֹון  ָבר  ּדָ

ֶרת  ָרה, ִהיא ְמַסּפֶ ְ ְוִהְתַקׁשּ י. ִהיא ָרֲאָתה ְוִהְתַלֲהָבה  ּלִ י ׁשֶ ָהִאיׁשִ

ָלּה,  ָהיּו  ים  ָקׁשִ ים  ַחּיִ ְוֵאיֶזה  ים,  ַחּיִ ּבַ ָעְבָרה  ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ִלי 

ה  ֲאֻרּכָ יָחה  ׂשִ ְלַאַחר  ַהּתֹוָרה,  ְוַעל  ַיֲהדּות  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ִהְתַחְלנּו 

ת ּוְצִניעּות.  ּבָ רּות, ׁשַ ׁשְ ָלה ַעל ַעְצָמּה ּכַ ָעַתִים, ִהיא ִקּבְ ל ׁשְ ׁשֶ

ְוזֹו  ֲחׁשּוָבה,  ה  ָהִאּשָׁ ה  ּמָ ּכַ ְצִניעּות,  ַעל  ְרנּו  ּבַ ּדִ יָחה  ֵמַהּשִׂ ֵחִצי 

ה ִהיא ַיֲהלֹום,  ה. ָהִאּשָׁ מֹר ַעל ָהִאּשָׁ הקב"ה רֹוֶצה ִלׁשְ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ּגּוָפּה?  ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַהְראֹות  ְצִריָכה  ִהיא  ָלָמה 

הּוא  ם?  ְלֻכּלָ ֶזה  ֶאת  ַיְרֶאה  הּוא  ּדֹוָלר  ִמְליֹון  ֵמָאה  ל  ׁשֶ ַיֲהלֹום 

יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָוה  ׁשָ יָקה  ַצּדִ ה  ְיהּוִדּיָ ה  ִאּשָׁ ָעָליו?  מֹר  ִיׁשְ לֹא 

ְצִריָכה  ִהיא  ָלָמה  ּה,  ּלָ ׁשֶ ִֹוי  ַלּשׁ סֹוף  ֵאין  ּדֹוָלר,  ִמְליֹון  ָאה  ִמּמֵ
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ם? ּה ְלֻכּלָ ּלָ ְלַהְראֹות ֶאת ַהּגּוף ׁשֶ

קֹום ִהיא  ִניעּות ְוחֹוָבָתּה, ַעל ַהּמָ ִהיא ֵהִביָנה ֶאת ַמֲעַלת ַהּצְ ׁשֶ ּכְ

ּה. ּלָ ָחה ׁשֶ ְלּתָ ל ַהּמֶ ָלה ַעל ַעְצָמּה ְלַהֲחִליף ֶאת ּכָ ִקּבְ

ְתׁשּוָבה,  ּבִ ַאַחת  ה  ִאּשָׁ ְלַהְחִזיר  ְכֵנַע  ְלׁשַ טֹוֵרַח  ֲאִני  ָעַתִים  ׁשְ

דֹול  ּגָ ֲהִכי  ים  ָהַרּבִ ַמֲחִטיא  ֶאת  ּוְמִביִאים  ִאים  ּבָ ֵהם  ְוָכאן 

ֵנס ְלִסּכּון  ה ְלִהּכָ ל ַמהּותֹו, ָלּמָ ּלֹו ְוזֹו ּכָ ּזֹו ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ עֹוָלם, ׁשֶ ּבָ

ֶזה? ּכָ דֹול ׁשֶ ּגָ

ר  ְיַדּבֵ הּוא  "לֹא,  ַהַהְרָצָאה.  ֶאת  ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָלַרב  ּנּו  ִהְתַחּנַ

ּלֹו  ׁשֶ אּוִמים  ּנְ ּבַ ִהיְטֶלר  ם  ּגַ ָעָנה.  הּוא   – מֹוִטיַבְצָיה"  ַעל  ַרק 

ּבּור.  ל ּדִ ה ּכַֹח ׁשֶ ַרׁש ַעל מֹוִטיַבְצָיה, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ּזֶ ּדָ

ֶנֶסת?  ֵבית ַהּכְ ִנים נֹוְתִנים ְלכֶֹמר עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ִלְדרֹׁש ּבְ ַרּבָ

עֹוְבֵדי  ֵהִביאּו  לֹא  ִמְצַרִים   ּבְ ֲאִפּלּו  ה?  ַהּזֶ ב  ּצָ ַלּמַ ְענּו  ִהּגַ ֵאיְך 

ֶנֶסת! ֵבית ַהּכְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ִלְדרֹׁש ּבְ

ָכר ְועֶֹנׁש ׂשָ

תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ּשֶׁ ה  ִמּמַ ִמים  ִמְתַעּלְ ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ָלֶזה,  ׁשּוָבה  ַהּתְ  

ֲאִני ה'"  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ה  ר ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ ָוֵאָרא  ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ַוֲאִני  ָכר,  ׂשָ ם  ּלֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֲאִני ה'  "י:  ַרׁשִ ּוֵפַרׁש  )שמות פרק ו פסוק ב(, 

סֹוף  ֵאין  ה',  ֶזה  ִמי  ֵמִבין  לֹא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ּוַמֲעִניׁש.  ּפֹוֵרַע  ׁשֶ ה' 

ֵאין  ְועֶֹנׁש,  ָכר  ׂשָ לֹו  ֵאין  ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  לֹו  ֵאין  ּלֹו,  ׁשֶ ַלֲחָטִאים 

לּום.  לֹו ּכְ

ב לֹו  ה' ַחּיָ ִאּלּו ה' עֹוֵבד ֶאְצלֹו, ְוׁשֶ ִלְפָעִמים ָאָדם ִמְתַיֵחס ַלה' ּכְ
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ֹוָאה?  ה ֶאת ַהּשׁ ה ה' ָעׂשָ ִרים, ָלּמָ ב לֹו ֶהְסּבֵ ה' ַחּיָ הּו, אֹו ׁשֶ ַמּשֶׁ

ב  ַחּיָ ְולֹא  לּום,  ּכְ ְלָך  ב  ַחּיָ לֹא  ֱאלִֹקים  ָכה?  ּכָ ה  ָעׂשָ הּוא  ה  ָלּמָ

ִרים. ְלָך ֶהְסּבֵ

ַחת  ּגָ ַהׁשְ ְללֹא  ּקֹוֶרה  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ֵאין  ׁשֶ ְלָהִבין  ָצִריְך  ָהָאָדם 

ָכל  ּבְ ָעִלים  ַאְלֵפי  ֵיׁש  ֶהם  ּבָ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ֵעִצים  י  ִמְלַיאְרּדֵ ֵיׁש  ה', 

ִיּפֹל.  הּוא  ָמַתי  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ל  ְמַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ָעֶלה  ְוֵאין  ֵעץ, 

ֲאסֹונֹות  אֹו  ֳחָלִיים  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ְוָהָאָדם 

ה. ְהֶיה ִסּבָ ּתִ ִלי ׁשֶ ְוָצרֹות ְסָתם, ּבְ

ְועֶֹנׁש.  ָכר  ׂשָ ה  ּזֶ ַמה  ה'"  "ֲאִני  ה  ּזֶ ַמה  ְמִביִנים  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ

ה "ֲאִני ה'" ַרק ָאז הּוא ַמְתִחיל ֶאת ַהֲחָזָרה  ָאָדם ֵמִבין ַמה ּזֶ ׁשֶ ּכְ

ל  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ ַמִהי  ְמִביִנים  ְוָאז  ַמִים.  ׁשָ ְרַאת  ַהּיִ ֶאת  ְתׁשּוָבה,  ּבִ

ה  ּמָ ּכַ יק,  ַצּדִ אֹו  ע  ָרׁשָ ׁש,  ִטּפֵ אֹו  ָחָכם  הּוא,  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְיהּוִדי  ל  ּכָ

ָיָקר  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִויהּוִדי.  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָצִריְך 

נּו  ּלָ ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ אֹותֹו.  ד  ְנַאּבֵ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ַלֲעזֹר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ֵמַעם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ּמָ ּכַ ְלַעְצֵמנּו  ְוַגם  ם  ְלֻכּלָ יר  ְלַהְזּכִ הּוא 

ָרֵאל ָחׁשּוב. ִיׂשְ



ין   עֶֹמק ַהּדִ
יִהּנֹם י ַהּגֵ ְוָעְנׁשֵ

ֻחְלׁשֹוֶתיָך ר ּבְ ַהּכֵ

ְלָהִבין  ָצִריְך  הּוא  ּלֹו,  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  יר  ְלַהּכִ ָצִריְך  ָאָדם 

ַרק  א.  ְלִהְתַרּפֵ ָצִריְך  ְוהּוא  ֶמת,  ְמֻסּיֶ ה  ִמּדָ ּבְ ֶנֶפׁש  חֹוֵלה  הּוא  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה.  ּלֹו הּוא ָיכֹול ַלְחזֹר ּבִ ִאם ָהָאָדם ֵמִבין ֶאת ַהֻחְלׁשֹות ׁשֶ

יק  ַצּדִ יֹוֵתר  ָהָאָדם  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ְתׁשּוָבה,  ּבִ ַלְחזֹר  ה  ּבּוׁשָ לֹא  זֹאת 

ְתׁשּוָבה.  הּוא ָצִריְך ַלְחזֹר ּבִ ָכה הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּכָ

ִטיָרתֹו ַעת ּפְ ׁשְ אי ּבִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ

יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָחָלה  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֶרת  ְמַסּפֶ ב(  עמוד  כח  דף  )ברכות  ָמָרא  ַהּגְ

ִהְתִחיל  אֹוָתם  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ רֹו.  ְלַבּקְ ְלִמיָדיו  ּתַ ִנְכְנסּו  אי,  ַזּכַ ן  ּבֶ

יׁש  ּטִ ּפַ ַהְיִמיִני,  ַעּמּוד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵנר  ְלִמיָדיו:  ּתַ לֹו  ָאְמרּו  ִלְבּכֹות. 

ר  ׂשָ ה ּבֹוֶכה? ָאַמר ָלֶהם: ִאּלּו ִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ ֵני ָמה ַאּתָ ֶהָחָזק, ִמּפְ

ִאם ּכֹוֵעס  ֶבר, ׁשֶ ּקֶ אן ּוָמָחר ּבַ ַהּיֹום ּכָ ָוָדם ָהיּו מֹוִליִכין אֹוִתי, ׁשֶ

ַעס עֹוָלם, ְוִאם אֹוְסֵרִני - ֵאין ִאּסּורֹו ִאּסּור  ֲעסֹו ּכַ ָעַלי - ֵאין ּכַ

ָיכֹול  ַוֲאִני  עֹוָלם,  ִמיַתת  ִמיָתתֹו  ֵאין   - ְמִמיֵתִני  ְוִאם  עֹוָלם, 

י ֵכן ָהִייִתי ּבֹוֶכה;  ּפִ ָממֹון - ַאף ַעל  ּבְ ֲחדֹו  ּוְלׁשַ ְדָבִרים  ּבִ סֹו  ְלַפּיְ

דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  אֹוִתי  ּמֹוִליִכים  ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ

ִאם  ׁשֶ עֹוָלִמים,  ּוְלעֹוְלֵמי  ְלעֹוָלם  ם  ְוַקּיָ ַחי  הּוא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ
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פרק ו



ארמר
ת
ֹנכיִ
יְּ ג
ֹנ
ּ
ַשְ
ֶעכ 
ר 
ּי
ֹ ֹנדי
מ
ִָמ
ע

65

ִאּסּור  ִאּסּורֹו   - אֹוְסֵרִני  ְוִאם  עֹוָלם,  ַעס  ּכַ ֲעסֹו  ּכַ  - ָעַלי  ּכֹוֵעס 

סֹו  עֹוָלם, ְוִאם ְמִמיֵתִני - ִמיָתתֹו ִמיַתת עֹוָלם, ְוֵאיִני ָיכֹול ְלַפּיְ

ֵני  ׁשְ ְלָפַני  ׁש  ּיֵ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ָממֹון;  ּבְ ֲחדֹו  ְלׁשַ ְולֹא  ְדָבִרים  ּבִ

ֵאיזֹו  יִהּנֹם, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ל ּגֵ ן ֵעֶדן ְוַאַחת ׁשֶ ל ּגַ ָרִכים, ַאַחת ׁשֶ ּדְ

הּוא  ִמי   – אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ה?  ֶאְבּכֶ ְולֹא   - אֹוִתי  מֹוִליִכים 

ן ֻהְרְקנֹוס )אבות  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ל ַרּבִ ים – ָהַרב ׁשֶ ָהָיה? קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָהַרב  הּוא  ֻהְרְקנֹוס  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ְוַרּבִ ח(,  משנה  ב  פרק 

יט  דף  השנה  בראש  וברש"י  א,  עמוד  סח  דף  בסנהדרין  )עיין  ֲעִקיָבא 

י  ל ַרּבִ י ֲעִקיָבא הּוא ָהַרב ׁשֶ עמוד א דיבור המתחיל ורבי מאיר(, ְוַרּבִ

יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ב(  דף סב עמוד  )יבמות  ס  ַהּנֵ ַעל  ּבַ ֵמִאיר 

טּוִחים  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ֵעֶדן,  ְלַגן  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ טּוַח  ּבָ לֹא  ְוהּוא  )יבמות שם(. 

ִרים. ים ְמֻסּדָ יׁשִ ם, ַמְרּגִ יַע ְלׁשָ ּגִ ּנַ ׁשֶ

ַלְנט ָרֵאל ִמּסַ י ִיׂשְ ְלִמיֵדי ַרּבִ ּתַ

ָעׂשּו  ַלְנט, ׁשֶ ָרֵאל ִמּסַ י ִיׂשְ ל ַרּבִ ְלִמיִדים ׁשֶ ֵני ּתַ ֵיׁש ִסּפּור ַעל ׁשְ

ה  ֲחלֹום ַלֲחֵברֹו, ִויַגּלֶ ת ִראׁשֹון ָיבֹוא ּבַ ּמֵ י ׁשֶ ּמִ יֵניֶהם ׁשֶ ם ּבֵ ֶהְסּכֵ

ל ַמְעָלה. ין ׁשֶ ֵבית ּדִ לֹו ַמה ּקֹוֶרה ּבְ

ְוהּוא  ֵאָליו  בֹא  ּיָ ׁשֶ ֲחֵברֹו  לֹו  ה  ִחּכָ ִנְפַטר  ַהֲחֵבִרים  ַאַחד  ׁשֶ ּכְ

א. לֹא ּבָ

אֹותֹו  ַאל  ׁשָ הּוא  ֲחלֹום.  ּבַ ֵאָליו  א  ּבָ הּוא  ים  ֳחָדׁשִ  11 ַאֲחֵרי  ַרק 

ו?"  אָת ַעד ַעְכׁשָ ה לֹא ּבָ "ָלּמָ

ְפטּו אֹוִתי ְולֹא  ו ֵהם ׁשָ ָבר ַמְבִהיל – "ַעד ַעְכׁשָ ְוהּוא ָעָנה לֹו ּדָ

י ָלבֹא". ָיכְֹלּתִ
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ם?"  "נּו, ַמה ּקֹוֶרה ׁשָ

ַעל עֶֹמק  ְוָיַדְענּו  ַמְדנּו  ּלָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ "ַלְמרֹות   – ְפָטר  ַהּנִ לֹו  ָעָנה 

י". ין ָהֲאִמּתִ ין, ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ְמאֹד ֵמעֶֹמק ַהּדִ ַהּדִ

ֵזל ָהעֶֹנׁש ַעל ּגָ

ּה,  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַמר ֶאת  ׁשָ ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ב –  ּנָ ּגַ הּוא  ָאָדם ׁשֶ

ַדִים,  ַהּיָ ם" ַעל  ׁש לֹו "ּדָ ּיֵ ׁשֶ ַמִים, אֹוְמִרים לֹו  ַלּשָׁ יַע  ַמּגִ הּוא  ׁשֶ ּכְ

ִמים )עיין במסכת מעשר שני פרק א משנה  ַהּתֹוָרה קֹוֵראת ְלֶכֶסף ּדָ

ן  ּכֵ ִהְסּתַ ֲאִפּלּו  ְוִלְפָעִמים  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  הֹוִציא  ָהָאָדם  י  ּכִ ה(, 

ְוָלֵכן  א(,  עמוד  קיב  דף  מציעא  בבא  )עיין  ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ֵהִביא  ׁשֶ ַעד 

ַנב )רבי משה  ּגָ הּוא  ִגְלּגּול ְלַהְחִזיר ֶאת ַמה ּשֶׁ ּבְ הּוא ָצִריְך ַלְחזֹר 

קורדבירו בספרו שיעור קומה ורשה תרמ"ה פרק פד דף פד טור א, ובספר 

ראשית חכמה שער הענוה סוף פרק ה( – הּוא לֹא ִנְכָנס ְלַגן ֵעֶדן.

סֹוֵחר  ָהָיה  ׁשֶ טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ְלִמיד  ּתַ ֶאָחד,  ָאָדם  ָהָיה 

ְמּכֹר לֹו סּוס,  ּיִ ם טֹוב ׁשֶ ַעל ׁשֵ ּנּו ַהּבַ ׁש ִמּמֶ ּקֵ סּוִסים. יֹום ֶאָחד ּבִ

ָהַרב רֹוֶצה ָהַרב ָיכֹול ָלַקַחת. ְלִמיד – ֵאיֶזה סּוס ׁשֶ ָאַמר לֹו ַהּתַ

ם טֹוב ַעל סּוס ֶאָחד.  ַעל ׁשֵ יַע ַהּבַ ִהְצּבִ

סּוס  הּוא  ה,  ַהּזֶ ַהּסּוס  ֶאת  לֹא  ַרק  י,  "ַרּבִ  – ֶהֱחִויר  ְלִמיד  ַהּתַ

ְפִסיק ַלֲעבֹד". ּיַ ְכֵנַע אֹותֹו ׁשֶ ְמֻיָחד, ֲאִני ָצִריְך ְלׁשַ

ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ה ֲאִני רֹוֶצה" – ָאַמר ַהּבַ ְוָקא ֶאת ַהּסּוס ַהּזֶ "ּדַ

ְלִמיד ָלֵתת ֶאת ַהּסּוס ַהְמֻיָחד ְלַרּבֹו. ים ַהּתַ ֵרָרה ִהְסּכִ ֵלית ּבְ ּבְ
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ְלִמידֹו –  ַאל ֶאת ּתַ ם טֹוב ֶאת ַהּסּוס ׁשָ ַעל ׁשֵ ַקח ַהּבַ ּלָ  ִלְפֵני ׁשֶ

ֶסף??" ב ְלָך אּוַלי ּכֶ ָהָיה ַחּיָ ַמן ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּזְ ְפַטר ּבַ ּנִ "ֵיׁש ְלָך ָחֵבר ׁשֶ

ה  ּמָ ב ִלי ּכַ ַאר ַחּיָ ְפַטר ְוִנׁשְ ּנִ י ׁשֶ ּלִ ן, ַאַחד ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ "ּכֵ

ְלִמיד. רּוטֹות" – ָעָנה ַהּתַ ּפְ

ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ַאל ַהּבַ ה מּוָכן ִלְמחֹל לֹו ַעל ַהחֹוב?" – ׁשָ "ַאּתָ

אי". ַוּדַ "ּבְ

י. ה ָהַרּבִ "ּתֹאַמר – ָמחּול ְלָך, ָמחּול ְלָך ָמחּול ְלָך" – ִצּוָ

הּוא מֹוֵחל לֹו, ָנַפל ַהּסּוס ַהְמֻיָחד ָוֵמת... ְלִמיד ׁשֶ ָאַמר ַהּתַ ׁשֶ ּכְ

ּסּוס  ּבַ ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ָך  ּלְ ׁשֶ "ָחֵבר   – טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ לֹו  יר  ִהְסּבִ ְוָאז 

ב ְלָך".  הּוא ַחּיָ ֵדי ְלַהֲחִזיר ְלָך ֶאת ַהחֹוב ׁשֶ ה ּכְ ַהּזֶ

ֵנָבה ִמּגֹוי ּגְ

רּוַע ִלְגנֹב  ּגָ ּיֹוֵתר  ּגֹוְנִבים ִמּגֹוי, ֵהם לֹא יֹוְדִעים ׁשֶ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

)בבא קמא דף קיג  ם  ַהּשֵׁ ִחּלּול  ֵיׁש  ם  ׁשָ י  ּכִ ִמיהּוִדי,  ר  ֵמֲאׁשֶ ִמּגֹוי 

ּגֹוֵרם,  ָטן  ַהּשָׂ ָלֵכן  טו(,  הלכה  י  פרק  קמא  בבבא  ובתוספתא  ב,  עמוד 

ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ְרֵסם  ִמְתּפַ הּוא  ֲעֵבָרה  ֵאיזֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ה. ֵהר ִמּזֶ ה ָצִריְך ְלִהּזָ ּמָ ם. ּכַ ֵדי ִלְגרֹם ִחּלּול ַהּשֵׁ ּכְ
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יִהּנֹם י ַהּגֵ ָעְנׁשֵ

הּוא  ִאם  ְפָטר  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְלֵהָאֵמר,  ֶבת  ַחּיֶ ְוָהֱאֶמת 

ְלֶנַצח  ְוסֹוֵבל  עֶֹנׁש  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ָהָיה  לֹא 

ָכר  ׂשָ ל  ְמַקּבֵ הּוא  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ַמר  ּשָׁ ׁשֶ הּוִדי  ּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְנָצִחים, 

ֲעֵברֹות  ֵיׁש  עֶֹנׁש.  ּבָ ַהֵהֶפְך  ם  ּגַ ֶזה  ָכה  ּכָ ְנָצִחים,  ְלֶנַצח  טֹוב 

לֹא  יִהּנֹם  ּגֵ ם  ּגַ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ְוֵיׁש  ֵגיִהּנֹם,  ּבְ אֹוָתן  ן  ְלַתּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ֶזה  ִויץ"  "אֹוׁשְ ֲאִפּלּו  יִהּנֹם  ַהּגֵ י  ְוָעְנׁשֵ אֹוָתן.  ן  ְלַתּקֵ יק  ַמְסּפִ

ִאּיֹוב  ִיּסּוֵרי  ל  ּכָ ָלָאָדם  ָעִדיף  ן  ּכֵ ׁשֶ ָתם,  ְלֻעּמָ ְיָלִדים  ַחק  ִמׂשְ

בהקדמה  )הרמב"ן  יִהּנֹם  ּגֵ ִיּסּוֵרי  ל  ׁשֶ ֶאָחד  ֵמֶרַגע  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

לספר איוב ובשער הגמול(. 



ָכר   ַהּשָׂ
ה  עֹוָלם ַהּזֶ  ּבָ
א ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

א? ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ ּכָ

ֶרֶלַוְנִטית.  ׁש  ַמּמָ ְוִהיא  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֶלת  ַבְלּבֶ ּמְ ׁשֶ ָנה  ִמׁשְ  ֵיׁש 

ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם  ל ִיׂשְ ָנה )סנהדרין דף צ עמוד א(: ּכָ ׁשְ ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהּמִ

ֶזה,  ֶאת  אֹוֵהב  ֶזה  ֶאת  ּקֹוֵרא  ׁשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ א...  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק 

ר. ָרֵאל, ֲאִני ְמֻסּדָ ם ֵמַעם ִיׂשְ ַמְתִאים לֹו, ֲאִני ּגַ

א,  ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָנה, ְוֵאּלּו ׁשֶ ׁשְ ְך ַלּמִ ֲאָבל, ֵיׁש ֶהְמׁשֵ

ַהּזֹו  יָמה  ָהְרׁשִ ַעל  ַלֲעבֹר  ָצִריְך  ֶאָחד  ל  ּכָ ה.  ֲאֻרּכָ יָמה  ְוָהְרׁשִ

א. ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ׁשֶ הּוא לֹא ֵמֵאּלֶ ְוִלְראֹות ׁשֶ

ב ַעל ֶהָעִתיד חֹוׁשֵ

ַמה  ה, ַרק ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ִקיַע ַרק ּבָ אֹוְמִרים "ֲאִני ַמׁשְ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ְלַאַחר  ה  ּזֶ ׁשֶ א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ִקיַע  ַמׁשְ לֹא  ֲאִני  ו,  ַעְכׁשָ ִלי  ּטֹוב  ּשֶׁ

ׁשֹוֶתה  ָאָדם  ׁשֶ ְגָמא  ַהּדֻ ֶאת  ח  ִנּקַ ִאם  ָרִנים.  ּקְ ׁשַ ֵהם   – ְזַמן" 

י  ּכִ ֶלָעִתיד,  ִקיַע  ַמׁשְ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּשְׁ ּבַ  – ָחִריִפים  ָקאֹות  ַמׁשְ

ה,  ִמּזֶ ִנְגָעל  הּוא  ּתֹות  ִלׁשְ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ַמְתִחיל  הּוא  ׁשֶ ּכְ

ַעם  ּפַ ּבַ הּוא לֹוֵקַח  ים ׁשֶ ּמִ ּסַ ּבַ יַגְרָיה ָהִראׁשֹוָנה אֹו  ּסִ ּבַ ם  ּגַ ְוָכָכה 

ֶאת  רֹוֶצה  הּוא  י  ּכִ ֶזה?  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ְוָלָמה  ָהִראׁשֹוָנה. 
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ה.  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ תֹוָצָאה  ּכְ ָאה  ּבָ ׁשֶ ָאה  ַהּבָ ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ֶאת  ֶהָעִתיד, 

ן  ּכֵ הּוא  ׁשֶ ַמְרֶאה  ָנה הּוא  ׁשָ  25 עֹוד  ּבְ ְלֶפְנְסָיה  חֹוֵסְך  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ּלֹא  ׁשֶ ה  ָלּמָ ָעִתיד  ּבֶ ִקיַע  ַמׁשְ ה  ַאּתָ ְוִאם  ֶהָעִתיד,  ַעל  ב  חֹוׁשֵ

אֹל  ל ֶאָחד ָצִריְך ִלׁשְ ּכָ ְנָצִחים?  י ְלֶנַצח  ָעִתיד ָהֲאִמּתִ ּבֶ ִקיַע  ׁשְ ּתַ

ָרא  ּבָ ּוִמי  ים?  ַהַחּיִ ְכִלית  ּתַ ָמה  לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַעְצמֹו  ֶאת 

ֶאת ָהעֹוָלם?

ִסיעֹות ַכר ּפְ ׂשְ

ה  ִהְרּבָ ְוָלֵכן  ֵעֶדן,  ְלַגן  יעּו  ַיּגִ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

ָבִרים  ּדְ ַוֲאִפּלּו ַעל  )עיין מכות פרק ג משנה טז(,  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ָלנּו 

ָכר. ִלים ׂשָ ׁשּוִטים ְמַקּבְ ּפְ

ַכר  ָרכֹות )דף ו עמוד ב( ּכֹוֶתֶבת ַעל ׂשְ ֶכת ּבְ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ְלֻדְגָמא: ַהּגְ

ִלְדַבר  ָאָדם  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהִליָכה  ל  ּכָ רּוׁשֹו  ּפֵ ֲהִליָכה  ַכר  ׂשְ ֲהִליָכה, 

הֹוֵלְך  ׁשֶ ל ָהָאָדם ּכְ ָכר ׁשֶ ר ַהּשָׂ ה ִעּקַ ּזֶ ָמָרא ׁשֶ ִמְצָוה. ְואֹוֶמֶרת ַהּגְ

אי  ְרֶצה, ּוְבַוּדַ אֹוֵמר ַהּמַ ִמיד הּוא ֵמִבין ַמה ּשֶׁ ּלֹא ּתָ ְלַהְרָצָאה, ׁשֶ

ַכר ַהֲהִליָכה  ל ָמקֹום ׂשְ ּלֹוֵמד, ִמּכָ ל ַמה ּשֶׁ ם לֹא ִיְזּכֹר ֶאת ּכָ ּגַ ׁשֶ

ִמיד.  ָאר לֹו ּתָ ִנׁשְ

ה ָיִמים, ָהָיה  ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ָמָרא ָהיּו הֹוְלִכים ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּבְ ְזַמן ַהּגְ ּבִ

ִביל ִלְלמֹד ּתֹוָרה )חגיגה דף  ׁשְ ּבִ ָנה  ָהָיה הֹוֵלְך ׁשָ ָאמֹוָרא ֶאָחד ׁשֶ

עּוֵרי  ּוְלׁשִ ְלַהְרָצאֹות  ָאָדם הֹוֵלְך  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ זֹו ַמֲעָלה  ה  עמוד ב(. 

ֶאת  ק  ְמַחּזֵ הּוא  ל,  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ִסיעֹות  ַהּפְ ַכר  ִמּשְׂ חּוץ  ּתֹוָרה. 

א ִלְדרֹׁש.  ּבָ ָהל ְוֶאת ָהַרב ׁשֶ ַהּקָ

ּכַֹח  לֹו  נֹוֵתן  ֶזה  ים,  ֲאָנׁשִ  500 ל  ׁשֶ ָקָהל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוֶאה  ָהַרב  ׁשֶ ּכְ

ִנְהָיה  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָהל  ֵמַהּקָ ֶאָחד  ְוָכל  ּלֹו,  ׁשֶ ִעילּות  ּפְ ּבַ יְך  ְלַהְמׁשִ
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ִאְצַטְדיֹון  ּבֹוִנים  ּפֹוְרט  ּסְ ּבַ ֶזה  ְגַלל  ּבִ ָהַרב.  ל  ׁשֶ ִעילּות  ּפְ ּבַ ף  ּתָ ׁשֻ

ּכַֹח.  ה  ַהְרּבֵ ְחָקִנים  ַלּשַׂ נֹוֵתן  ַעְצמֹו  ָהִאְצַטְדיֹון  י  ּכִ ְמאֹד,  דֹול  ּגָ

ֲהִכי  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהל  ַהּקָ ׁשֶ ִסיהֹוְקס'  'ִסיַאֶטל  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ְקבּוָצה  ֵיׁש 

ים  ָחק ֵהם עֹוׂשִ ׂשְ ׁש ָלֶהם ֶאת ַהּמִ ּיֵ ָכל יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ְמֻפְרָסם, ּבְ

בּוָצה ּכַֹח.  ה, ְוֶזה נֹוֵתן ַלּקְ ְמִסּבָ

ים, ֶזה  ה ֲאָנׁשִ יִעים ֲחִמּשָׁ עּור ּוַבּסֹוף ַמּגִ ָהַרב ֵמִכין ׁשִ ׁשֶ ְואּוָלם ּכְ

ַלַהְרָצאֹות  ִאים  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ּלֹו.  ֵיׁש  ׁשֶ ֵמַהּכַֹח  מֹוִריד 

ּדּור  ׁשִ ּבְ אֹו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶזה  ֶאת  רֹוִאים  ֵהם  י  ּכִ ְוִהְפִסיקּו,  נּו  ּלָ ׁשֶ

רֹוֶאה  ׁשֶ י  ִמּמִ יֹוֵתר  ָכר  ׂשָ ל  ְמַקּבֵ הּוא  עּור  ַלּשִׁ א  ּבָ ׁשֶ ֶזה  יר.  ָיׁשִ

ְך. ֶאת ֶזה ַאַחר ּכָ

א עֹוָלם ַהּבָ

ֶאת  ח  ִנּקַ ִאם  ׁשֶ ְנַדְמֵין  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ה  ּזֶ ַמה  ְקָצת  ְלָהִבין  ּוְכֵדי 

ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהֲהָנאֹות  ל  ּכָ

א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ל  ׁשֶ ָלֵעֶרְך  ֶוה  ׁשָ ִיְהֶיה  לֹא  ַיַחד,  ּבְ

לֹא  ֶזה  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ם  ּגַ ֶזה  ּוִבְגַלל  יז(,  משנה  ד  פרק  )אבות 

ָרס הּוא  ׁשּוט, ֲאָבל ַהּפְ ׁשּוט ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּפָ ׁשּוט, לֹא ּפָ ָבר ּפָ ּדָ

ֵאין ּבֹו סֹוף ַלּטֹוָבה. ֶנַצח ְנָצִחים, ׁשֶ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ָכר ּבָ ׂשָ

ם  ּגַ א  ֶאּלָ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ַרק  לֹא  הּוא  ְצֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ַעל  ָכר  ַהּשָׂ

אֹוֵמר   הקב"ה  ׁשֶ ֵעֶקב  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ְראּו  ּתִ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ
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ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ה  ָהֵאּלֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאת  ְמעּון  ׁשְ ּתִ ֵעֶקב  "ְוָהָיה 

ַהֶחֶסד  ְוֶאת  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ְלָך  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ַמר  ְוׁשָ אָֹתם  יֶתם  ַוֲעׂשִ

ִבְטְנָך  ִרי  ּפְ ּוֵבַרְך  ָך  ְוִהְרּבֶ ּוֵבַרְכָך  ַוֲאֵהְבָך  ַלֲאבֶֹתיָך.  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

רֹת  ּתְ ְוַעׁשְ ֲאָלֶפיָך  ַגר  ׁשְ ְוִיְצָהֶרָך  ָך  ְוִתירֹׁשְ ָגְנָך  ּדְ ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי 

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך" )דברים פרק  ּבַ ִנׁשְ ר  צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

קֹול  מַֹע ּבְ ים ִלׁשְ ְסּכִ ָרכֹות ַרּבֹות – ַרק ּתַ ז פסוקים יב – יג(, ְועֹוד ּבְ

ים ְוִנְפָלאֹות  ל ִנּסִ ְמָצא אֹותֹו, ּוְתַקּבֵ ׁש ֶאת ה' ּוָבטּוַח ּתִ ַבּקֵ ה'. ּתְ

עֹוָלם.   ּבָ ְוָכל ַהּטֹוב ׁשֶ

ֶדק ִמּבּוְלַגְרָיה ר ַהּצֶ ִסּפּור - ּגֵ

ּוְכמֹו  אֹותֹו,  ִיְמָצא  ה'  ֶאת  ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ ִריָאה,  ּבְ ּבַ חֹק  ֶזה 

י  ּכִ ּוָמָצאָת  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶאת  ם  ִמּשָׁ ם  ּתֶ ׁשְ "ּוִבּקַ תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ

לֹא  כט(,  פסוק  ד  פרק  )דברים  ָך"  ַנְפׁשֶ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ּנּו  ִתְדְרׁשֶ

מֹו  ּכְ ּנּו".  ִתְדְרׁשֶ י  "ּכִ א  ֶאּלָ רֹוִני,  ׁשְ ּכִ ה  ַאּתָ י  ּכִ אֹו  ָחָכם  ה  ַאּתָ י  ּכִ

לֹׁש,  ׁשָ ִגיל  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ָצא  ּמָ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

הּוא  ִאם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ִלְמצֹא  ָיכֹול  ֶאָחד  ל  ּכָ ָכה  ּכָ

ם,  ַהּשֵׁ ֶאת  ּדֹוֵרׁש  ׁשֶ ָאָדם  י  ּכִ ָלֶזה,  ה  ּבָ ְוַהּסִ ֱאֶמת.  ּבֶ ּדֹוֵרׁש אֹותֹו 

הּוא מֹוֵצא.  ׂש אֹותֹו ַעד ׁשֶ ע ּוְמַחּפֵ הּוא לֹא ִנְרּגָ

רֹוֶאה  ֲאִני  ים,  ִנּסִ רֹוֶאה  הּוא  ים  ָהַרּבִ ִזּכּוי  ּבְ עֹוֵסק  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ַאֵחר  הּו  ִמיׁשֶ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ י,  ּלִ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ לֹא  ִאם  יֹום,  ל  ּכָ ֵנס 

יר. ֲאִני ַמּכִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ א  ּבָ ׁשֶ ּגֹוי,  חּור  ּבָ בּוְלַגְרָיה,  ּבְ ְלִמיד  ּתַ ִלי  ֵיׁש 

ּוְגרּוָעה,  בֹוָהה  ּגְ ֲהִכי  ָרָמה  ּבָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ֵהם  ׁשֶ נֹוְצִרים 

כֹחֹות ֻטְמָאה ְועֹוד.  ּבְ
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ֶאת  ׂש  ְוִחּפֵ ְוָהַלְך  ֻטּיֹות,  ׁשְ ַהּכֹל  ׁשֶ ָקָטן  יל  ִמּגִ ה  ּלָ ּגִ ָבר  ּכְ הּוא 

ִאְסָלאם,  ִלְלמֹד  ִהְתִחיל  הּוא  ִאְסָלאם.  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֻטּיֹות. ם ֶזה ׁשְ ּגַ ֵדי ְזַמן, ׁשֶ ְוֵהִבין ּתֹוְך ּכְ

ֲהדּות  ַהּיַ ׁשֶ אֹוְמִרים  ְצרּות  ַהּנַ ְוַגם  ָהִאְסָלאם  ם  ּגַ ׁשֶ ָרָאה  הּוא 

ַעל  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ּבֹוִנים  ְוֵהם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ קֹור  ַהּמָ ִהיא 

ּוָמָצא  ַדק  ּבָ ֲהדּות,  ַהּיַ ֶאת  ִלְבּדֹק  ֶהְחִליט  הּוא  ְוָלֵכן  ֲהדּות,  ַהּיַ

ָבר ָהִראׁשֹון  ּלֹו. ַהּדָ ים ׁשֶ ּנֹות ֶאת ַהַחּיִ ה ָהֱאֶמת, ְוִהְתִחיל ְלׁשַ ּזֶ ׁשֶ

ִחּלּול  ּבְ ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ָעַזב  ֶזה  ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ

ּיּור. ֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַתֲהִליְך ּגִ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ

ל  י ְוׁשֶ ּלִ עּוִרים ׁשֶ ַמע ֶאת ַהּשִׁ יְך ִלְלמֹד ַעל ַיֲהדּות, ׁשָ הּוא ִהְמׁשִ

ִריא, ְוִהְתִחיל  ְהֶיה ּבָ ּיִ ים ָהַרב יֹוֵסף ִמְזָרִחי ׁשֶ ה ָהַרּבִ ְיִדיֵדנּו ְמַזּכֵ

ְלָחן ָערּוְך. ִלְלמֹד ִסְפֵרי ַיֲהדּות ְוׁשֻ

ּומֹוֵצא  ְלַפְרָנָסתֹו,  ַאֶחֶרת  ֲעבֹוָדה  ׂש  ְמַחּפֵ הּוא  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך 

ִחּלּול  ְללֹא  בּוְלַגְרָיה  ּבְ ַלֲעבֹד  ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֲעבֹוָדה  ׁשֶ

ת ִהיא רֹוֵעה – צֹאן. ּבָ ׁשַ

חּור ִנְהָיה רֹוֵעה צֹאן. ַהּבָ

ִלי  ַלֲעזֹר  ּוַמְתִחיל  ַיֲהדּות,  ַעל  עֹוד  לֹוֵמד  הּוא  ַמן  ַהּזְ ָאר  ׁשְ ּבִ

ים.  ִזּכּוי ָהַרּבִ ּבְ

בּוְלַגְרָיה ֵאין ְיהּוִדים,  הּוא ִנְמָצא ּבְ קֹום ׁשֶ ּמָ ָעָיה ַאַחת ֵיׁש לֹו, ּבַ ּבְ

ע  ַאְרּבַ לֹׁש  ׁשָ ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  הּוִדים  ַהּיְ ל  ׁשֶ ָקרֹוב  ֲהִכי  קֹום  ְוַהּמָ

ְתאֹום  יר ַאף ֶאָחד. ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ָיבֹוא ּפִ עֹות, ְוהּוא לֹא ַמּכִ ׁשָ

הּוא רֹוֶצה  יִרים אֹותֹו ְויֹאַמר ָלֶהם ׁשֶ ּלֹא ַמּכִ ה ְיהּוִדית ׁשֶ ִלְקִהּלָ

ִמים. ׁשּו ֵמָהַאְנִטיׁשֵ ר, ֵהם ַיְחׁשְ ּיֵ ְלִהְתּגַ
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ּיֹום  ּבַ ים  ָהַרּבִ ְלִזּכּוי  ַלֲעזֹר  יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ִמְתָיֵאׁש,  לֹא  חּור  ַהּבָ

ֵדי ִלְהיֹות מּוָכן ְלִגּיּור.  ְיָלה, לֹוֵמד ּוַמְתִמיד ּכְ ּוַבּלַ

הּוִדים  ַהּיְ ִרית ִמיָלה - ֲאַנְחנּו  ּבְ ב ַלֲעׂשֹות  הּוא ַחּיָ הּוא לֹוֵמד ׁשֶ

ָלנּו  ָהְיָתה  לֹא  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ֶאת  זֹוְכִרים  ִמיד  ּתָ לֹא 

ֲאַנְחנּו  ִאם  אֹוָתנּו  ַאל  ׁשָ לֹא  נּו  ּלָ ׁשֶ א  ַאּבָ ַאֶחֶרת,  ְצָיה  אֹוּפְ

ֵדי  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶאת  ִקיַע  ִהׁשְ ה  ַהּזֶ ְוַהּגֹוי    - יִמים  ַמְסּכִ

ִרית ִמיָלה.  ַלֲעׂשֹות ּבְ

רֹוֶאה  ֲאִני  ִנּתּוַח,  ּבְ ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ

י  ַאְלּתִ ִאיְנֶטְרֵנט. ׁשָ י ּבָ ּלִ עּוֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ יְך ְלָהִפיץ ׁשִ הּוא ַמְמׁשִ ׁשֶ

ִרית ִמיָלה?"  ל ַהּבְ ּתּוַח ׁשֶ ָרה, לֹא ָעׂשּו ֶאת ַהּנִ אֹותֹו, "ַמה ּקָ

ּתּוַח. ן ָעׂשּו לֹו ֶאת ַהּנִ ּכֵ הּוא ָעָנה, ׁשֶ

נּוַח?"  ּלֹא ּתָ ה ׁשֶ ֵאִבים?" ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹותֹו, "ָלּמָ "ֵאין ְלָך ּכְ

ַעם  ֵאיְך  ָלנּוַח,  ֵאֵלְך  ֲאִני  "ִאם   – ִלי  עֹוֶנה  הּוא  ַמה  ְמעּו  ׁשְ ּתִ

ִריצּות,  ִאיְנֶטְרֵנט, ֶאת ַהּפְ ָרֵאל ִיְלַמד ּתֹוָרה, ַמה ֵהם ִיְראּו ּבָ ִיׂשְ

ְרָוִזים? ַלְמרֹות  יל ּבַ ּצִ ּמַ ל ּפֹוִקימֹון, אֹו ׁשֹוֵטר ׁשֶ ֻטּיֹות ׁשֶ ֶאת ַהּשְׁ

יְך...." ב ְלַהְמׁשִ ֵאִבים ֲאִני ַחּיָ ַהּכְ

יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ ה.  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ אֹוִתי  ק  ִחּזֵ ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ

ֵדי  ה, ּכְ ָרׁשָ ָכל ּדְ ְמַעט ּבְ ה ּכִ ּפּור ַהּזֶ י ֶאת ַהּסִ ְרּתִ ְניּו - יֹוְרק ִסּפַ ּבִ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ ַמִים,  ַלּשָׁ ָיבֹוא  ָאָדם  ל,  ּכֵ ַהׂשְ  – מּוַסר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ

ִביְלָך!  ׁשְ ? ֶזה ּבִ ְלּתָ ּלַ ִביִלי? ִהְתּפַ ׁשְ יָת ּבִ ַאל אֹותֹו: ֶמה ָעׂשִ הּוא ִיׁשְ

ַהִאם  ִביְלָך!   ׁשְ ּבִ ין?  ִפּלִ ּתְ ְחּתָ  ִהּנַ ִביְלָך!  ׁשְ ּבִ ֶזה  ּתֹוָרה?  ָלַמְדּתָ 

י, ֵקַרְבּתָ אֹוָתם? ּלִ ָעַזְרּתָ ַלְיָלִדים ׁשֶ

ִזּכּוי  אֹו  ִמיָלה  ּוְבִרית  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ב  ְמֻחּיָ ּלֹא  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ְוַהּגֹוי 

יד? ם. ָמה ֲאַנְחנּו ַנּגִ ּלָ ה ֶאת ּכֻ ים, עֹוׂשֶ ָהַרּבִ
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ל  ְמַקּבֵ ֲאִני  יֹוְרק   - ְניּו  ּבִ עּור  ַהּשִׁ ַאֲחֵרי  ִנְגַמר,  לֹא  ֶאְצלֹו  ס  ַהּנֵ

ָלנּו  ֵיׁש  ִלי,  ּכֹוֵתב  ׁשֶ בּוְלַגְרָיה  ּבְ ַרב  ֵמֵאיֶזה  ִעְבִרית,  ּבְ ִאיֵמייל 

ַמְענּו  ְוׁשָ ָך,  ּלְ ׁשֶ עּור  ַהּשִׁ ֶאת  ְמעּו  ּשָׁ ׁשֶ ה  ִהּלָ ּקְ ּבַ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ

רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ר,  ּיֵ ְלִהְתּגַ ֻעְנָין  ּמְ ׁשֶ בּוְלַגְרָיה  ּבְ ְלִמיד  ּתַ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ַלֲעזֹר לֹו.

עּור,  ַהּשִׁ ֶאת  ַמע  ִיׁשְ ִמּבּוְלַגְרָיה  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ְכָלל  ּבִ 'אְנס  ַהּצָ ָמה 

ה,   ַהּזֶ ִציִפי  ּפֶ ַהּסְ עּור  ַהּשִׁ ֶאת  ְמעּו  ִיׁשְ הּוִדים  ּיְ ׁשֶ 'אְנס  ַהּצָ ּוָמה 

דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֶזה  ֲאָבל  ָלֶהם.  ת  ִאְכּפַ ְכָלל  ּבִ ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ

יָרה,  ַעל ַהּבִ רּוְך הּוא ֵהִציץ ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוֶהְרָאה לֹו ִמי ּבַ ּבָ

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם )עיין במדרש בראשית רבה וילנא פרשת לך לך  ּוִמי ּבָ

ה. ּפּור ַהּזֶ ּסִ ם ּבַ ְך ּגַ פרשה לט אות א(, ּכָ

  - לֹו  ַלֲעזֹר  רֹוָצה  הּוִדית  ַהּיְ ה  ִהּלָ ַהּקְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ חּור  ַלּבָ י  ְרּתִ ִסּפַ

ַהֲחלֹום  "ֶזה  ׁשּות,  ֵמִהְתַרּגְ דֹול  ּגָ ִכי  ּבֶ ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  חּור  ַהּבָ

י" – הּוא ָאַמר... ּלִ ׁשֶ

ָבר ֵיׁש ָלנּו. ּכְ ֶ הּוא ּבֹוֶכה ַעל ַמה ּשׁ

ֶסף ֲאִפּלּו  ה" – הּוא אֹוֵמר ִלי, "ֵאין ִלי ּכֶ ָעָיה ְקַטּנָ "ַרק ֵיׁש ִלי ּבְ

ִרית ִמיָלה". ּבְ י ַהּכֹל ּבַ ַקְעּתִ הּוִדית, ִהׁשְ ה ַהּיְ ִהּלָ יַע ַלּקְ ְלַהּגִ

ַמע  ּשָׁ ל ֶטֶלפֹון ִמיהּוִדי ַאֵחר ִמּבּוְלַגְרָיה, ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן, הּוא ְמַקּבֵ ּבְ

ל ַההֹוָצאֹות, ּכֹוֵלל  ם לֹו ֶאת ּכָ ּלֵ ל ַעל ַעְצמֹו ְלׁשַ ּפּור ְוִקּבֵ ֶאת ַהּסִ

ּיּור. הּוא ָצִריְך ַלּגִ ית, ְמזּוזֹות, ְוָכל ַמה ּשֶׁ ין, ַטּלִ ִפּלִ ּתְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ֶאת  מֹוֵסר  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ּזֶ ַמה  ְמִביִנים  ם  ַאּתֶ

ל ַהּכֹל.  רּוְך הּוא, הּוא ְיַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ



 ְמִסירּות 
ֶנֶפׁש

ר ְדּבָ ּמִ עֹות ּבַ ּסָ ֵסֶדר ַהּמַ

ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבאָֹתם  ִראׁשָֹנה  ּבָ ְיהּוָדה  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶגל  ּדֶ ע  ּסַ "ַוּיִ

ן  ּבֶ ְנַתְנֵאל  שָכר  ִיּשָׂ ֵני  ּבְ ה  ַמּטֵ ְצָבא  ְוַעל  יָנָדב.  ַעּמִ ן  ּבֶ ַנְחׁשֹון 

ן ֵחלֹון" )במדבר פרק  ּבֶ ֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב  ּבְ ה  צּוָער. ְוַעל ְצָבא ַמּטֵ

י פסוקים יד - טז(.

שָכר  ְוִיּשָׂ ֶבט ְיהּוָדה  ָהְלכּו ָהיּו ׁשֵ ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשֶ

ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ הּוא  ָהִראׁשֹון,  ִלְהיֹות  יַע  ַמּגִ שָכר  ְלִיּשָׂ ּוְזבּולּון. 

)רמב"ם  ן  ָיׁשֵ ָהָיה  י  קֹׁשִ ּבְ שָכר  ְוִיּשָׂ ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ

ּלֹו,  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ּתֹוֵמְך  ּוְזבּולּון  יג(,  הלכה  ג  פרק  תורה  תלמוד  הלכות 

ן  ּבֶ ַנְחׁשֹון  ּלֹו  ׁשֶ יא  ׂשִ ַהּנָ ׁשֶ ְיהּוָדה  ֶבט  ׁשֵ ָלָמה  ֲאָבל  ֵאָליו.  ָצמּוד 

יָנָדב, ָהַלְך ִראׁשֹון, ָלָמה הּוא ָקַדם ָלֶהם?. ַעּמִ

ַנְחׁשֹון מֹוֵסר ֶנֶפׁש

יָנָדב, ָמַסר  ן ַעּמִ ֶהם - ַנְחׁשֹון ּבֶ ּלָ יא ׁשֶ ׂשִ ַהּנָ ה ָלֶזה ִהיא, ׁשֶ ּבָ ְוַהּסִ

ָעְמדּו  ׁשֶ ה' ּכְ ּלֹו ּבַ חֹון ׁשֶ ּטָ ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַהְראֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ

ִים ַעד ָנֶפׁש )סוטה דף  יעּו לֹו ַהּמַ ִהּגִ ם ַעד ׁשֶ ַעל ַים סּוף, ְוִנְכַנס ַלּיָ

ּלֹו הּוא ִלְפֵני ּתֹוֵמְך ַהּתֹוָרה  ֶפׁש ׁשֶ ְגַלל ְמִסירּות ַהּנֶ לז עמוד א(, ּבִ

ָזכּו  ּוִבְזכּותֹו  שָכר,  ִיּשָׂ  – ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ ִלְפֵני  ַוֲאִפּלּו  ְזבּולּון,   -
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ים  ֲעׂשִ י ַהּמַ ָרֵאל, ּכִ ֵני ִיׂשְ ע ּבְ ַמּסַ ֶבט ִלְהיֹות ָהִראׁשֹוִנים ּבְ ל ַהּשֵׁ ּכָ

הּוא  ַמֲאִמין,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ֶהְראּו,  ֶהם   ּלָ ׁשֶ ֶבט  ַהּשֵׁ יא  ְנׂשִ ל  ׁשֶ

ם  ּלֵ הּוא ָצִריְך ְלׁשַ ֲאִמין לֹא ְמַפֵחד" ַעד ׁשֶ ּמַ ר "ִמי ׁשֶ לֹא ַרק ׁשָ

ֵחץ ּוְלַפֵחד.  ֶאת ַהחֹובֹות ְוֵאין לֹו ְוהּוא ַמְתִחיל ְלִהּלָ

סּוֵגי ְמִסירּות ֶנֶפׁש

ֶהְרָאה  ׁשֶ יָנָדב  ַעּמִ ן  ּבֶ ְחׁשֹון  ִמּנַ ֲעִלים  ִמְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ּוֶבֱאֶמת, 

א(.  עמוד  לז  דף  )סוטה  סּוף  ְלַים  ַפץ  ּקָ ׁשֶ ּכְ דֹוָלה  ּגְ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָהָיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ ּלֹא  ּשֶׁ ַמה 

ֵעִצים  ׁש  ַהְמקֹוׁשֵ ֶזה  ָהָיה  ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ת  ּמֵ ׁשֶ ְיהּוִדי  ָהָיה עֹוד 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ת )במדבר פרק טו פסוק לב(,  ּבָ ַהּשַׁ יֹום  ּבְ

ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֶזה  ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  ׁשֶ ָלנּו  ים  ְמַגּלִ

 - ליונתן  המיוחס  )תרגום  ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ ל  ׁשֶ ָהעֶֹנׁש  ָמה  ם  ְלֻכּלָ

שם  )במדבר  ָקלּוהּו  ּסְ ׁשֶ ָהָיה  ְוסֹופֹו  לב(,  פסוק  טו  פרק  במדבר 

פסוקים לה - לו(.

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ יָנָדב  ַעּמִ ן  ּבֶ ְחׁשֹון  ִמּנַ ׁשֹוֶנה  הּוא  ָמה  ּבְ ְלָהִבין  ְוֵיׁש 

ָהְרגּו  ְוַגם  ִחים,  ּבְ ְמׁשַ ׁש לֹא  ַהְמקֹוׁשֵ ְוִאּלּו ֶאת  ִחים אֹותֹו,  ּבְ ְמׁשַ

ּתֹוָרה? יָתה ֲהִכי ֲחמּוָרה ּבַ ּזֹו ַהּמִ ְסִקיָלה ׁשֶ אֹותֹו ּבִ

ה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶנטֹו  יָנָדב ָעׂשָ ן ַעּמִ ְחׁשֹון ּבֶ ּנַ ׁשּוָבה ָלֶזה, ׁשֶ ְוַהּתְ

ָהֵעִצים  ׁש  ְמקֹוׁשֵ ְוִאּלּו  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ֲעֵברֹות  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ּבְ ה'  ִלְכבֹוד 

ֲעֵבָרה  ַלֲעׂשֹות  ֶוה  ּשָׁ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ּמַֹח  ּבַ ן  ּבֵ ִחׁשְ הּוא  ֲעֵבָרה,  ה  ָעׂשָ

ֶזה  ֶאת  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהֻחְמָרא  ַמה  ָהֲאֵחִרים  ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ֵדי  ּכְ

ָך,  ּלְ כֹוֵפף ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִפי ַהּמַֹח ׁשֶ ַהּתֹוָרה לֹא ְמעֹוֶדֶדת, ַאל ּתְ

ׁש  ְמקֹוׁשֵ ֶנֱעַנׁש  ְוָלֵכן  ַלּתֹוָרה,  ָך  ּלְ ׁשֶ ַהּמַֹח  ֶאת  כֹוֵפף  ּתְ א  ֶאּלָ
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ַנְחׁשֹון  מֹו  ּכְ ַבח  ְלׁשֶ ּוְמֻפְרָסם  ר  ֻמְזּכָ ְוַגם לֹא  ְסִקיָלה,  ּבִ ָהֵעִצים 

יָנָדב. ן ַעּמִ ּבֶ

ֵאר ְיהּוִדי ָ ְלִהׁשּ

ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַעל  ְיהּוִדי"  ֵאר  ָ "ְלִהׁשּ מֹו  ּשְׁ ׁשֶ ַמְדִהים  ֵסֶפר  ֵיׁש 

מֹר ִמְצֹות,  רּוְסָיה ַהּסֹוְבֵיִטית ִלׁשְ ר, ֵאיְך ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ִזיְלּבֶ

ְמאֹד  ֻמְמָלץ  ּכֹחֹו.   ָכל  ּבְ יד  ִהְקּפִ ָנן הּוא  ַרּבָ ּדְ ִמְצֹות  ַעל  ַוֲאִפּלּו 

ה  ֶפר ַאּתָ ּסֵ ל ַעּמּוד ּבַ י, ִמּכָ "ד ֲאִמּתִ ִלְקרֹא אֹותֹו, הּוא ֲחִסיד ַחּבַ

ְתׁשּוָבה. חֹוֵזר ּבִ

ה, ֵאיְך ַלֲעבֹד ֶאת  ים ָהֵאּלֶ דֹוׁשִ ים ַהּקְ ה ָצִריְך ִלְלמֹד ֵמָהֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ

מֹר  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ַוֲאַנְחנּו  ָאנּוס,  ָהָיה  ה, הּוא  ָקׁשֶ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ַהּיֹום  ה' 

ֵכיף ַהּכֹל. ּבְ



 חֹוַבת 
ַהּתֹוֵכָחה

'אְנס ָהַאֲחרֹון ַהּצָ

ל  ּלֹו, הּוא ְמַנּצֵ ִנים ׁשֶ ְפָטר מֹוִכיַח ֶאת ַהּבָ ּנִ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִלְפֵני ׁשֶ

ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ֵדי  ּכְ ָלמּות  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ִאיׁשִ ֲהִכי  ָהֶרַגע  ֶאת 

ְגַלל ָהֵארּוַע  רּו ְלעֹוָלם ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ַהּזֹו, ּבִ ָניו ִיְזּכְ ּבָ ֵדי ׁשֶ ָניו, ּכְ ּבָ

ה.  ָרָמִטי ַהּזֶ ַהּדְ

ִנים  ַרּבָ ַמְזִמיִנים  לֹא  ֵהם  ּתֹוָכחֹות,  אֹוֲהִבים  ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש 

מַֹע  ִלׁשְ ָלֶהם  ָנִעים  לֹא  אֹוָתם,  יֹוִכיחּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִמים  ְמֻסּיָ

ְתׁשּוָבה ֵמֲאֵחִרים.  ֶזה ֵהם מֹוְנִעים ֲחָזָרה ּבִ אֹוָתם. ּבָ

לֹא  הּוא  ָניו  ִמּבָ ִנְפָרד  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 

ה ְלהֹוִכיַח  א הּוא ְמַנּסֶ ה הּוא אֹוֵהב אֹוָתם, ֶאּלָ ּמָ ר ָלֶהם ּכַ ְמַסּפֵ

ר אֹוָתם. אֹוָתם ּוְלַיּסֵ

ָיָמיו  סֹוף  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  מֹוִכיַח  ה  מֹׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵסֶפר  ּבְ ם  ּגַ

ֵהם  ה  ּמָ ּכַ ָלֶהם  אֹוֵמר  לֹא  הּוא  רש"י(,  בפירוש  ועיין  א  א,  )דברים 

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ אֹוָתם  מֹוִכיַח  א  ֶאּלָ יִקים,  ְוַצּדִ טֹוִבים 

יו. ָכל ַחּיָ הֹוִכיַח אֹוָתם ּבְ ּשֶׁ

הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  מֹוִכיַח  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָתבֹא  י  ּכִ ת  ּוְבָפָרׁשַ

ּלֹו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם, ְוהּוא מֹוִכיַח  'אְנס ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ה ַהּצָ ּזֶ ֵמִבין ׁשֶ

"ַוְיַצו  תּוב:  ַהּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַהּכַֹח,  ָכל  ּבְ אֹוָתם  ה  ּוְמַצּוֶ אֹוָתם 

ְצָוה  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  מֹר  ׁשָ ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִזְקֵני  ה  מֹׁשֶ
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ַמְעּתָ  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום" )דברים פרק כז פסוק א(, "ְוׁשָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ֲאׁשֶ

ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ יו  ֻחּקָ ְוֶאת  ִמְצֹוָתו  ֶאת  יָת  ְוָעׂשִ ֱאלֶֹהיָך  ה'  קֹול  ּבְ

ָך ַהּיֹום" )שם פסוק י(. ְמַצּוְ

ִאם  "ְוָהָיה  ּוְלַהְזִהיר אֹוָתם:  ֲעֵליֶהם  ם  ְלַאּיֵ יְך  ַמְמׁשִ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ִמְצֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  מֹר  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך  ה'  קֹול  ּבְ ַמע  ִתׁשְ לֹא 

ה  ָללֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּקְ ָך ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ְוֻחּקָֹתיו ֲאׁשֶ

ִלּבֹו הּוא  ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ יגּוָך" )דברים פרק כח פסוק טו(, ֶאת ּכָ ְוִהּשִׂ

נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ זֹאת  י  ּכִ ֶיֶחְטאּו,  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתם  ּוַמְזִהיר  ָלֶהם  אֹוֵמר 

ּלֹו ְלהֹוִכיַח אֹוָתם. ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ְפֵני ָקָהל, הּוא ָצִריְך  ר ּבִ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ ּכְ ל ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ  ּכָ

ָהל  ַהּקָ ְפֵני  ּבִ ר  ְלַדּבֵ ּלֹו  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ּזֹאת  ׁשֶ ַלְחׁשֹב 

ֵגׁש  ּוְלִהּפָ ַעם  ּפַ ים ֵיֵצא לֹו ִלְראֹות אֹוָתם עֹוד  ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ ה,   ַהּזֶ

ב  ּלֵ ּבַ לֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  יד  ְלַהּגִ ָצִריְך  הּוא  ְוָלֵכן  ם?  ִאּתָ

נּות ָהִראׁשֹוָנה.  ּמְ ִהְזּדַ ּבַ

ְוַגם  ֶהם,  ּבָ ב  ְמֻחּיָ הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ִלְלמֹד  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוָלֵכן 

ָבר.  ּדָ ּבַ ד אֹוָתם ֶאת ַהֻחְמָרה ׁשֶ ְלַלּמֵ

ּתֹוִכיַח  "הֹוֵכַח  תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְלהֹוִכיַח,  ִבים  ְמֻחּיָ ֲאַנְחנּו 

לֹא,  אֹו  יַע  ּפִ ַיׁשְ ִאם  ְוַהּתֹוָצאֹות  יז(,  יט,  )ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת 

ַמִים.  ֶזה ִמּשָׁ

ים  ָהֳעָנׁשִ ֶאת  ָהֱאֶמת,  ֶאת  יד  ְלַהּגִ ַפֲחִדים  ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש 

ּדֹוֶמה?  ָבר  ַהּדָ ְלָמה  ל  ָמׁשָ ֲעֵבָרה.  ל  ּכָ ַעל  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

אֹוָתּה ַמֲחָלה, ְלַאַחד ַהחֹוִלים ָהרֹוֵפא  חֹוִלים ּבְ ֵני חֹוִלים  ׁשֶ ִלׁשְ

ִני  ֵ ָנה ִלְחיֹות", ְוַלּשׁ ֲאָרה ְלָך ׁשָ בֹו ְואֹוֵמר לֹו – "ִנׁשְ ה ֶאת ַמּצָ ְמַגּלֶ

ֵסֶדר.  ַהּכֹל ּבְ ה טֹוָבה ׁשֶ ׁשָ ה ְוהּוא נֹוֵתן לֹו ַהְרּגָ הּוא לֹא ְמַגּלֶ
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ה  ָהָיה מּוָדע ְלָפחֹות ָעׂשָ ֵניֶהם ֵמִתים, ֲאָבל ֶזה ׁשֶ ָנה ׁשְ ַאֲחֵרי ׁשָ

ל  ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ז ֶאת ַהּשָׁ ְזּבֵ ַהּכֹל ִלְהיֹות מּוָכן ָלֶזה, הּוא לֹא ּבִ

ים  ַנת ַהַחּיִ ׁשְ ִקיַע ּבִ ֲהִכי ָחׁשּוב ְלַהׁשְ ַמה ּשֶׁ ִקיַע ּבְ יו, הּוא ִהׁשְ ַחּיָ

ּלֹו.  ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ַפֵחד  ּלְ ַמה  ֵאין  ָקָצר,  ַמן  ַהּזְ ׁשֶ ּוְלַדְמֵין  ַלְחׁשֹב  ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ

ֲחלֹות,  ים ְוַהּמַ ֶות, ָהֳעָנׁשִ ים ֵאָליו. ַהּמָ ַחּיִ ֶות ִאם  ִהְתּכֹוַנְנּתָ ּבַ ֵמַהּמָ

ר.  ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּלֹא ִנְסֶטה ִמּדֶ ְמרּור ַאְזָהָרה ׁשֶ ֵהם ּתַ

ֹוָאה?  ּשׁ ּיֹות ַהּתֹוֵכָחה - ֵאיֹפה ָהָיה ה' ּבַ ָרׁשִ ּפָ

ה  ַהְרּבֵ ֶנֱחָטא.  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  ֳעָנׁשִ ּבָ ת  ׁשֶ ּמֶ ּתַ ִמׁשְ ַעְצָמּה  ַהּתֹוָרה 

ִאם  ׁשֶ ְמִביִנים  ֵהם  ֹוָאה?  ּשׁ ּבַ ה'  ָהָיה  ֵאיפֹה  ׁשֹוֲאִלים  ים  ֲאָנׁשִ

ה,  ָרׁשָ ַהּפָ בּוַע ֶאת  ׁשָ ל  ּכָ ּקֹוֵרא  ׁשֶ ָבר ָרע, ֶזה לֹא ה'. ָאָדם  ּדָ ֶזה 

פרק  )ויקרא  ֻחּקַֹתי  ּבְ ת  ְלָפָרׁשַ יַע  ַמּגִ הּוא  ָנה  ׁשָ ּבְ ַעם  ּפַ ְלָפחֹות 

טו(  פסוק  כח  פרק  )דברים  ָתבֹא  י  ּכִ ת  ְלָפָרׁשַ והלאה(,  יד  פסוק  כו 

לֹא  ם?  ׁשָ תּוב  ּכָ ּוָמה  טו(.  פסוק  לב  פרק  )דברים  ַהֲאִזינּו  ת  ְלָפָרׁשַ

ֶאת  ה  ָעׂשָ הּוא  א  ֶאּלָ ֹוָאה,  ּשׁ ּבַ ָהָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַרק 

ה. ִדּיּוק ָלּמָ ם ּבְ תּוב ּגַ יר ַהּכָ ֹוָאה, ּוַמְסּבִ ַהּשׁ

ָרכֹות,  ּבְ ל  ׁשֶ סּוִקים  ּפְ  13  - ּבִ  ְזּכּו  ּתִ  – ֵלכּו"  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 

ֵאלּו  ֵמִבין  לֹא  ָאָדם  ׁשֶ ים  ֳעָנׁשִ ל  ׁשֶ סּוִקים  ּפְ  30 לֹא,  ִאם  ֲאָבל 

ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִנְמָצִאים  ם  ּלָ ּכֻ ם.  ׁשָ תּוִבים  ּכְ נֹוָרִאים  ים  ֳעָנׁשִ

ֲאָבל לֹא ְמִביִנים. 

כז(-  פסוק  כו  פרק  )ויקרא  ֶקִרי"  ּבְ י  ִעּמִ ְלכּו  ּתֵ "ִאם  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ

ת",  ּבָ מֹר ַרק ֲחִצי ׁשַ מֹר ָחִפיף", "ֲאִני ֶאׁשְ ֶדֶרְך ִמְקֶרה, "ֲאִני ֶאׁשְ ּבְ
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ִית", ֶזה  ּבַ מֹר ַרק ּבַ רּות - ֲאִני ֶאׁשְ ׁשְ ׁש", "ּכַ "ֲאִני ַרק ֲחִצי ֶאְתַלּבֵ

י  "ְוָהַלְכּתִ  - ֶזה  ַעל  ְוָהעֶֹנׁש  ְקִביעּות,  ּבִ לֹא  ִמְקֶרה,  ּבְ  – ֶקִרי"  "ּבְ

ֲחַמת ֶקִרי" )ויקרא פרק כו פסוק כח(.  ֶכם ּבַ ִעּמָ

ָהָיה לֹו  ָבר ׁשֶ ַהּדָ ֹוָאה ָאַמר - ׁשֶ ּשׁ ָהָיה ּבַ ָרֵאל ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ֶאָחד ִמּגְ

ָוָעה,  ּכֹות ָהִעּנּוִיים ְוָכל ַהּזְ ֹוָאה, יֹוֵתר ֵמָהָרָעב ַהּמַ ּשׁ ה ּבַ ֲהִכי ָקׁשֶ

ר  ׂשַ ּבְ ם  "ַוֲאַכְלּתֶ ַהּנֹוָרא  סּוק  ַהּפָ ם  ִמְתַקּיֵ ֵאיְך  ָרָאה  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶזה 

נֵֹתיֶכם" )ויקרא פרק כו פסוק כט(.  ר ּבְ ֵניֶכם ּוְבׂשַ ּבְ

ר:  ְוהּוא ִסּפֵ

ְרִציפּות  ָמם ֶהֱעִבידּו אֹוָתנּו יֹוַמִים ּבִ ח ׁשְ אִצים ִיּמַ יֹום ֶאָחד ַהּנָ

ים  ָהִיינּו מּוָתׁשִ ָלנּו.  ָנְתנּו  לֹא  ֵהם  ֶבת  ָלׁשֶ ֲאִפּלּו  ַהְפָסָקה,  ְללֹא 

ב ִסיר  ל ָנאִצי ְמַעְרּבֵ ֲחֶנה ָרִאינּו ַחּיָ ָחַזְרנּו ַלּמַ ׁשֶ ּוְרֵעִבים ְמאֹד. ּכְ

ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ה  ּזֶ ׁשֶ ְבנּו  ָחׁשַ ַמְחנּו,  ׂשָ ר.  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ

ָעַבְדנּו ְללֹא ַהְפָסָקה. ׁשֶ

ר. ׂשָ ְלָחָמה לֹא ָרִאינּו ּבָ ת ַהּמִ ִחּלַ  ִמּתְ

ר ַחּמֹות -  ׂשָ יר ְוָלְקחּו ֲחִתיכֹות ּבָ ים ִהְתָקְרבּו ַלּסִ ֵחֶלק ֵמָהֲאָנׁשִ

ַהְיָלִדים  "ֶזה  ְוצֹוֵעק:  יָתן  ַהּבִ ִמּתֹוְך  ֶאָחד  יֹוֵצא  ְתאֹום  ּפִ ְוָאְכלּו. 

ֵהם  ְוָלֵכן  גּופֹות,  ּבְ ִנּסּוי  ָעׂשּו  אִצים  ַהּנָ ׁשֶ ֵרר,  ִמְתּבָ ֶכם..."  ּלָ ׁשֶ

ְך אֹוָתן ִלְפֵני...  ֵדי ְלַרּכֵ תּו ּכְ ּמֵ ל ַהְיָלִדים ׁשֶ לּו ֶאת ַהּגּופֹות ׁשֶ ְ ׁשּ ּבִ

"ְולֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא" 

ְלֵהָרֵפא"  תּוַכל  "ְולֹא  ַמְפִחיָדה:  ְקָלָלה  ֵיׁש  ַהּתֹוֵכָחה  ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ֲעזֹר  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ְקָלָלה  זֹו  לה(,  ופסוק  כז  פסוק  כח  פרק  דברים  )עיין 
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ר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות".  ׂשָ רּוָפה, חּוץ ֵמ"רֹוֵפא ָכל ּבָ ָלָאָדם ׁשּום ּתְ

ָהִייִתי חֹוֶלה  ַהּזֹו.  ָלָלה  ַהּקְ ָרִאיִתי ֶאת  ְתׁשּוָבה  ּבִ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ִלְפֵני 

ל  ּכָ רֹוְפִאים.  ּבְ ָחַסְכנּו  לֹא  ֶסף,  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ְמאֹד, 

ָהַלְכנּו ֵאָליו, ְלַמְעָלה ֵמ - 50  ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ רֹוֵפא 

ַמִים )ברכות דף לג עמוד ב(,  יֵדי ׁשָ ַהּכֹל ּבִ ֵהַבּנּו ׁשֶ רֹוְפִאים,  ַעד ׁשֶ

ְוִהְתַחְלנּו ְלִהְתָקֵרב ַלה', ְוהּוא ָלַקח ֶאת ַהחִֹלי.

ָך  ּלְ רֹות ׁשֶ ְלַמד ֵמַהּצָ ּתִ

ְעָיה )פרק מח פסוק יז( "ֲאִני  ִביא ְיׁשַ רּוְך הּוא אֹוֵמר ַלּנָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ד  רּוְך הּוא ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ רּור ׁשֶ ְדָך ְלהֹוִעיל", ּבָ ה' ֱאלֶֹקיָך ְמַלּמֶ

ֶזה? א לֹוַמר ּבָ ִביל ּתֹוֶעֶלת, ּוָמה ּבָ ׁשְ ֶאת ָהָאָדם ּבִ

יַע ֵאָליו,  ּגִ ּמַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָהָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ׁשּוָבה ִהיא – ׁשֶ ַהּתְ

ְלַמד ְוִיְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת.   ּיִ ֵדי ׁשֶ ל, ֶזה ּכְ הּוא ְמַקּבֵ ּקּוִנים ׁשֶ ל ַהּתִ ּכָ

ֵלָהנֹות  ָלעֹוָלם  אנּו  ּבָ לֹא  ָלעֹוָלם,  אנּו  ּבָ ְלָמה  ְלָהִבין  ָצִריְך 

ים, הּוא ָצִריְך ְלָהִבין  ַחּיִ ּקֹוֶרה ָלָאָדם ּבַ ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ל ּדָ ְוָלמּות. ּכָ

ֶמֶסר  ֶזה  ָעיֹות?  ּבְ ְלּתָ  ִקּבַ ְנֶצ'ר?  ּפַ ְלָך  ָקָרה  ם.  ַהּשֵׁ ֵמֵאת  ַהּכֹל  ׁשֶ

הּו.... ד אֹוְתָך ַמּשֶׁ א ְלַלּמֵ ּבָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵמַהּקָ

ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִלְחיֹות  יֹוְדִעים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ַהּיֹום  ָעָיה  ַהּבְ

הֹוְפִכים  ֵהם  יִרים.  ַמּכִ לֹא  ֵהם  ַמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  ֶאת  ֲאָבל 

ּנֹוֵתן  ׁשֶ הּו  ִמיׁשֶ  – ְקָלאּוס'  ְל'ַסְנָטה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת 

נֹות. ַרק ַמּתָ
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ַהּתֹוֵכָחה ַהּיֹום

ּתֹוִכיַח" ִהיא  ְצַות "הֹוֵכַח  ּמִ ׁשֶ ִבים  ים חֹוׁשְ ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ּוֶבֱאֶמת, 

ד  פרק  ב  פרשה  קדושים  ספרא  )עיין  ְלַהּיֹום  ֶרֶלַוְנִטית  לֹא  ָבר  ּכְ

חלק  יצחק  מנחת  שו"ת  דבריו  הביא  חיים שם  החפץ  ובפירוש  ט,  הלכה 

ָהעֶֹנׁש  ׁשֶ ַאֵחר,  ָבר  ּדָ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ָמָרא  ּוַבּגְ ח(,  אות  עט  סימן  ד 

ְולֹא  אֹוָתם  ְלהֹוִכיַח  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ׁשֶ יִקים  ּדִ ֵמַהּצַ ְוָקא  ּדַ ִהְתִחיל 

ֵחּלּו" )עי' יחזקאל פרק ט פסוק ו, ובשבת דף  י  ּתָ ׁשַ ֻקּדָ הֹוִכיחּו, "ּוִמּמְ

נה עמוד א(. 

ַעם  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַהּיֹום  ׁשֶ אֹוְמִרים  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ְוֵכן 

ֵניאֹור  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ ים.  ׁשִ ַחּלָ ם  ּלָ ּכֻ י   ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ֶפר אֹוֵמר,  ַהְתָחַלת ַהּסֵ ֵקן, ּבְ ה ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ אִדי ַהְמֻכּנֶ ַזְלָמן ִמּלַ

ָנן,  ַרּבָ ֲאסּוָרה ַרק  ִמּדְ ה ׁשֶ ה ֲעֵבָרה ְקַטּנָ ֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ

א,  עמוד  כ  דף  )יבמות  ָמָרא  ּגְ ּבַ בָֹאר  ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ע,  ָרׁשָ ב  ֶנְחׁשָ הּוא 

מֹוֶחה  ְולֹא  ִלְמחֹות  ָידֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  א(,  יב עמוד  דף  ובנדה 

ע.  הּוא ִנְקָרא ָרׁשָ

הּו  ִמיׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָחמּור,  ָבר  ּדָ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 

לֹא  ה  ְוַאּתָ ת,  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ ר,  ׁשֵ ּכָ לֹא  אֹוֵכל   - ֲעֵבָרה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ

ע.... ה ֶנֱהָפְך ְלָרׁשָ ָבר – ַאּתָ ֵמִעיר לֹו ְולֹא אֹוֵמר לֹו ׁשּום ּדָ

ַאֲהַבת ַהּתֹוֵכָחה

ָמָרא )סנהדרין דף צח עמוד  ָעָליו אֹוֶמֶרת ַהּגְ יא, ׁשֶ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ

ָמָרא  ּגְ ּבַ אֹוָתנּו  ד  ְמַלּמֵ יַח,  ָמׁשִ ִלְהיֹות  דֹורֹו  ּבְ ָראּוי  ָהָיה  ׁשֶ ב(, 

ִהיא  ֵאיזֹו   - ְואֹוֵמר  ַהּתֹוֵכָחה,  ַבח  ׁשֶ ֶאת  א(  עמוד  כח  דף  )תמיד 
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ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ בֹר לֹו ָהָאָדם - יֹאַהב ֶאת ַהּתֹוָכחֹות,  ּיָ ׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶרְך  ּדֶ

ִאין  ָאה ָלעֹוָלם, טֹוָבה ּוְבָרָכה ּבָ עֹוָלם - ַנַחת רּוַח ּבָ ּתֹוָכחֹות ּבָ ׁשֶ

"ְוַלּמֹוִכיִחים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ְוָרָעה  ָלעֹוָלם, 

ת טֹוב" )משלי כד, כה(. בֹוא ִבְרּכַ ִיְנָעם ַוֲעֵליֶהם ּתָ

א ָעָליו ֵחְטא" "ְולֹא ִתּשָׂ

ָנה  ּוָ ַהּכַ  – ֵחְטא"  ָעָליו  א  ִתּשָׂ "ְולֹא  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ּשֶׁ ּוַמה 

ֶאָחד  ל  ּכָ לֹא  ח(,  אות  ב  פרשה  קדושים  )ספרא  ּבֹו  ע  ְפּגַ ּתִ ַאל  ׁשֶ

ר,  ּוְלַדּבֵ ְלהֹוִכיַח  ֵאיְך  יֹוֵדַע  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ְלהֹוִכיַח,  ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ּלֹו ְוַיְזִמין  ִית ׁשֶ ּבַ ֶנֶסת אֹו ּבַ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ַדּבֵ ּיְ הּו ַאֵחר ׁשֶ ָיִביא ִמיׁשֶ

אֹו  ֲחֵבִרים,  עֹוד  ִעם  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִמי  ֶאת 

א  ּנֹוׂשֵ ּבַ ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ל  ׁשֶ ִליְנק  אֹו  יְסק  ּדִ ּלֹו  ׁשֶ ֶלָחֵבר  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְיֵדי  יֹוֵצא  הּוא  ְוָכָכה  מַֹע,  ִלׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ִויַבּקֵ ִחּזּוק  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ

חֹוַבת ּתֹוֵכָחה.

ה ְלָך ַרב ֲעׂשֵ

ו(,  משנה  א  פרק  )אבות  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

י, הּוא ָיִעיר  ָך הּוא ַרב ֲאִמּתִ ּלְ ִאם ָהַרב ׁשֶ יָון ׁשֶ ה ְלָך ַרב – ּכֵ ֲעׂשֵ

ַעל לֹא  ַהּבַ ְוִאם  ָכה,  ּכָ ָלֶלֶכת  ָלּה  ְצנּוָעה, ָאסּור  ָך לֹא  ּתְ ִאׁשְ ְלָך, 

ם אֹוְתָך )שבת דף נד עמוד ב(,   טּו ּגַ ּפְ ָך, ִיׁשְ ּלְ ּה ֶזה ֶהָעֹון ׁשֶ מֹוֶחה ּבָ

ּסּוי רֹאׁש  ק. ִאם ִהיא לֹא הֹוֶלֶכת ִעם ּכִ ה לֹא ּתּוַכל ְלִהְתַחּמֵ ַאּתָ

י הּוא  ה, ּכִ ְבָעָיה ָקׁשָ ֵאין לֹו ַרב הּוא ּבִ ם. ָאָדם ׁשֶ ּלֵ ׁשַ ה ּתְ ם ַאּתָ ּגַ
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ַאְוָתן ְוהּוא  י הּוא ּגַ ֲעֵברֹות, ּכִ ּלֹו ּבַ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ ָיכֹול ַלֲעבֹר ֶאת ּכָ

הּו ַאֵחר.  יׁשֶ מַֹע ִמּמִ לֹא מּוָכן ִלׁשְ

ָבר אֹוְמִרים "ֲאִני  הּו, ּכְ יד ָלֶהם ַמּשֶׁ א ְלַהּגִ ה ּבָ ַאּתָ ים ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ֲאָוה.  לּום... זֹו ּגַ י ּכְ ה יֹוֵדַע? עֹוד לֹא ָאַמְרּתִ יֹוֵדַע", ָמה ַאּתָ

אֹותֹו.  ר  ֵ ַיׁשּ ּיְ ׁשֶ אֹותֹו,  ּיֹוִכיַח  ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַרב  לֹו  ִלְמצֹא  ָצִריְך  ָאָדם 

י לֹא אֹוְמִרים ָלֶהם ֶאת ָהֱאֶמת,  ה ּכִ ב ָקׁשֶ ַמּצָ ים ִנְמָצִאים ּבְ ֲאָנׁשִ

אֹוָתּה.  אֹוְמִרים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ יק  ַמְסּפִ ְוֵאין  ל,  ְמֻבְלּבָ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהּדֹור 

ים חֹוְזִרים, ַקל ָוחֶֹמר  ַוֲאָנׁשִ מִֹני אֹוֵמר ֶאת ָהֱאֶמת  ְוִאם ָאָדם ּכָ

אי  ַוּדַ ידּו ֶאת ָהֱאֶמת ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַוֲעֵמֵלי ּתֹוָרה, ִאם ֵהם ַיּגִ ּתַ

יעּו ַעל ֲאֵחִרים. ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמׁשּ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ֶהֱחִריב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

דף מח עמוד  ובסוטה  ב,  קיט עמוד  דף  )שבת  ֲאָמָנה  י  ַאְנׁשֵ ם  ׁשָ ָהיּו 

ֵלָמה,  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ּקָ ּבַ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ב(, 

ָאסּור,  ָאסּור  ּשֶׁ ּוַמה  ר,  ֻמּתָ ר  ּתָ ּמֻ ֶ ּשׁ ַמה  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ְואֹוְמִרים 

ִלי ִסּלּוִפים. ּבְ

ִמְלֲחמֹות ה'

ָוֵהב  ֶאת  ה'  ִמְלֲחמֹת  ֵסֶפר  ּבְ ֵיָאַמר  ן  ּכֵ "ַעל  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ

ה  ּזֶ ַמה  יד(,  פסוק  כא  פרק  )במדבר  ַאְרנֹון"  ָחִלים  ַהּנְ ְוֶאת  סּוָפה  ּבְ

ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ה'?

רּוׁשֹו  ּפֵ אֹוַרְיָתא,  ְסַפר  ּבִ  - ם  ְמַתְרּגֵ ְלִמי  ְירּוׁשַ ְרּגּום  ַהּתַ

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ּבְ
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ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ָאָדם  י  ּכִ ִמְלָחמֹות,  ֵסֶפר  ִנְקָרא  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר 

מֹו ֵסֶפר ִמְלָחמֹות,  ל ַעל ַהּתֹוָרה ּכְ ּכֵ ָאהּוב ֵאֶצל ה'' ָצִריְך ְלִהְסּתַ

ֵמָאה  ּבְ ֱאֶמת  ה  ּזֶ ׁשֶ אֹו  ָהֱאֶמת.  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵחם  ְלִהּלָ מּוָכן  ְוִלְהיֹות 

ֶקר. ה ׁשֶ ּזֶ ָאחּוז, אֹו ׁשֶ

ּלֹא ׁשֹוְמִעים ים ׁשֶ ּתֹוֵכָחה ַלֲאָנׁשִ

ּתֹאַמר,  ׁשֶ ֱאֶמת  ְלִדְבֵרי  ְמעּו  ִיׁשְ לֹא  ים  ֵמָהֲאָנׁשִ ֵחֶלק  ִאם  ם   ּגַ

מורה  לספר  הקדמתו  )בסוף  אֹוֵמר  "ם  ָהַרְמּבָ ְלִהְתַיֵחס.  ָצִריְך  לֹא 

ֲאָלִפים  ֶרת  ֲעׂשֶ ִמּתֹוְך  ֶאָחד  ַרק  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ֲאִפּלּו  נבוכים( 

ִבילֹו.  ׁשְ י, ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ָהֱאֶמת ּבִ ָאר ִיְהיּו ֶנְגּדִ ַמע ְוָכל ַהּשְׁ ִיׁשְ

ה  ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ ּתִ

יָון  ּלֹא מֹוִכיִחים הּוא ִמּכֵ ים ׁשֶ אֹוְמִרים ֲאָנׁשִ ָעִמים ׁשֶ ֶאָחד ֵמַהּטְ

ה. ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ ֶגֶדר ּתִ ם ֵהם ּבְ ּלָ ַהּיֹום ּכֻ ׁשֶ

ִאיר  ה ְלַהׁשְ ּבּו, ֲאָבל ָלּמָ ׁשְ ּנִ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵהם ּתִ ים ׁשֶ ֱאֶמת ֵיׁש ֲאָנׁשִ ּבֶ

ִבי? ּשֶׁ אֹוָתם ּבַ

ה  ְכָלל, ַהּיֹום ָקׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ֶיַדע ּבִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ה ּכָ ַעם ָהיּו ַהְרּבֵ ּפַ

ָסח  ף  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  )ַעּיֵ ה  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוק  ּתִ ֶגֶדר  ּבְ הּו  ִמיׁשֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמאֹד 

סֹוף  ּבְ ה ֵחֶלק ֶאֶבן ָהֵעֶזר ֵחֶלק ד ִסיַמן נט  ן עֹוד בשו"ת ַאְגרֹות מֹׁשֶ ְוַעּיֵ ע"א. 

יק ִלְבָרָכה  ׁשּוָבה, ּוְבֵסֶפר ֲהִליכֹות עֹוָלם ְלָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ֵזֶכר ַצּדִ ַהּתְ

ין ְלַהְכִעיס ּוֵבין ְלֵתָאבֹון  ַפְרֶהְסָיא ּבֵ ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ ַהּמְ ָתב, ׁשֶ ּכְ ֵחֶלק ח ַעּמּוד ו ׁשֶ

ית(. ִרּבִ ר ְלַהְלוֹות לֹו ּבְ ֻמּתָ

ִאם  עֹוָלם.  ּבָ ָמקֹום  ּוְבָכל  ִאיְנֶטְרֵנט,  ּבָ ֵמיָדע  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵיׁש 
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ּוִמְצֹות הּוא  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ְורֹוֶאה  ְיהּוִדי  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ַרק  ָאָדם 

ה ַיֲהדּות ְוָלָמה ֵהם ׁשֹוְמִרים? אֹל ֶאת ַעְצמֹו ַמה ּזֶ ָצִריְך ִלׁשְ

ֵדי ִלְלמֹד  ִקיַע ּכְ ן ָאָדם ַיׁשְ ּבֶ ים ׁשֶ ָכל ַהַחּיִ ָעה ַאַחת ּבְ יק ׁשָ ַמְסּפִ

הּו ְרִציִני.  ה ַמּשֶׁ ּזֶ ה ַיֲהדּות ּוְלָהִבין ׁשֶ ַמה ּזֶ

לֹא  י,  ָיַדְעּתִ 'לֹא  לֹוַמר  יּוַכל  לֹא  – הּוא  ַמִים  ַלּשָׁ יַע  ַיּגִ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ְוִלְראֹות  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ַלֲעבֹד  ְזַמן  ְלָך  ָהָיה  ְזַמן'.  ִלי  ָהָיה 

ַיֲהדּות לֹא  עּור ַעל  ׁשִ מַֹע  ְוִלׁשְ ָעַתִים,  ׁשְ ַוֲחָדׁשֹות עֹוד  ְסּפֹוְרט 

ָהָיה ְלָך ְזַמן?

אֹל  ן ָאָדם נֹוְרָמִלי ִאם הּוא לֹא חֹוֵלה ֶנֶפׁש, הּוא ָצִריְך ִלׁשְ ל ּבֶ ּכָ

ֶכל  ּשֵׂ ּבַ עֹוָלם.  ּבָ הּוא  ה  ָלּמָ ים  ַחּיִ ּבַ ַעם  ּפַ ְלָפחֹות  ַעְצמֹו  ֶאת 

ה  הּו ָעׂשָ ּוִמיׁשֶ ִנְבָרא ֵמַעְצמֹו,  ָהעֹוָלם לֹא  ׁשֶ ר ָאָדם ֵמִבין  ׁשָ ַהּיָ

ה, הּוא  ְפָלא ַהּזֶ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ַהּמֻ ּבָ י ׁשֶ ּמִ ֶאת ָהעֹוָלם. ּוָברּור ׁשֶ

ֵיׁש הֹוָראֹות  ָכל מּוָצר  ּבְ ם.  ְלִחּנָ ָבִרים  ּדְ ה  ְוָחָכם לֹא עֹוׂשֶ ָחָכם, 

הּוא  ֵאיפֹה  ָהעֹוָלם?  ּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ְצָרן  ַהּיַ הֹוָראֹות  ֵאיפֹה  ַיְצָרן, 

ה?  עֹוָלם ַהּזֶ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַתב ֵאיְך ְלִהׁשְ ּכָ

י  ּתֵ ׁשְ ַוֲאִפּלּו  ׁשּובֹות,  ַהּתְ ֶאת  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ טֹוֶעֶנת  ֲהדּות  ַהּיַ ִאם 

ֲהדּות  ַהּיַ ַעל  נּויֹות  ּבְ ְוָהִאְסָלאם,  ְצרּות  ַהּנַ ִרּיֹות,  ָהִעּקָ תֹות  ַהּדָ

ֲהדּות אֹוֶמֶרת. ָלבֹא ִלְקרֹא  ְדָמה ָלֶהן, ָאז ָצִריְך ִלְבּדֹק ָמה ַהּיַ ּקָ ׁשֶ

ֶאת ַהּתֹוָרה, ִלְקרֹא ֶאת ַההֹוָראֹות.

ְוַעד  ֵמַהַהְתָחָלה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ּקֹוֵרא  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ְוָכל 

הּוא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִסּכּוי  ֵאין  ית,  ַוֲאִמּתִ ׁשּוָטה  ּפְ ֲהָבָנה  ִעם  ַהּסֹוף 

ֵהם  אֹוְמִרים ׁשֶ ה ׁשֶ י. ֵאּלֶ הּו ֲאִמּתִ ַהּתֹוָרה ִהיא לֹא ַמּשֶׁ ַיְחׁשֹב ׁשֶ

י ֵהם לֹא ֵהִבינּו  ּה, ֶזה ּכִ ָעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ְוֵהם לֹא ַמֲאִמיִנים ּבָ

ַהֲהָבָנה  ֶאת  ְוִהְכִניסּו  ַהּתֹוָרה  ֶאת  פּו  ִסּלְ ֵהם  ּה,  ּבָ תּוב  ַהּכָ ֶאת 
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ָטֻעּיֹות  ׂשּו  ִחּפְ ֵהם  ׁשֶ ם  ּגַ ַמה  סּוִקים.  ּפְ ּבַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ָהֲעֻקּמָ

ּצּוָרה  ּבַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֶאת  ִלְחיֹות  ֵדי  ּכְ רּוִצים  ּתֵ ְוִהְמִציאּו 

ֵהם רֹוִצים.   ׁשֶ



ים   ִזּכּוי ָהַרּבִ
ֲעָלה ַהחֹוָבה ְוַהּמַ

ים  ֵריָקנּות ַהַחּיִ

"ָמה  ֵמָהְרחֹוב  ָאָדם  ַאל  ִנׁשְ ִאם  ים.  ֵריָקִנּיִ ים  ַחּיִ ים,  ַחּיִ ים   ֲאָנׁשִ

ים  ם עֹוׂשִ ּלָ ּכֻ ֶ ה ּשׁ ָנה"? חּוץ ִמּמַ ה 70 ׁשָ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ

ָהָאָדם  א  ּבָ ָמה  ִעם  ׁשּוָבתֹו,  ּתְ ְהֶיה  ּתִ ָמה  ים,  ַהַחּיִ ֶאת  רֹד  ִלׂשְ

ֶסף  ּכֶ ֶסף,  ּכֶ ּלֹו, ֲעבֹוָדה  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ָכל  ּבְ ֶבר? ָאָדם טֹוֵחן ַמִים  ַלּקֶ

הּוא ֵמת. ֲעבֹוָדה ַעד ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ם  ַהּשֵׁ ם  ׁשֵ ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ ְלָפחֹות  ה  ְמַנּסֶ ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם 

ָלעֹוָלם  יַע  ַמּגִ ָהָיה  ְולֹא  ְכָלל  ּבִ נֹוָלד  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָעִדיף  ִמְצֹות, 

בן  יעקב  רבי  המתחיל  דיבור  כט  פרק  א  נוסחא  נתן  דרבי  באבות  )עיין 

ה  חנניא אומר, ובמדרש רבה וילנא פרשת בחוקותי פרשה לה אות ז(, ַאּתָ

יַע ָלֲעבֹוָדה ְולֹא  ּגִ ּמַ ׁש ָאָדם ׁשֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ָך! ּכְ ּלְ ים ׁשֶ ז ֶאת ַהַחּיִ ְמַבְזּבֵ

ה?  ה ְמַחּכֶ ָרה, ְלָמה ַאּתָ ּקָ ֹוֲאִלים אֹותֹו ַמה  ּשׁ ׁשֶ ּכְ לּום,  ּכְ ה  עֹוׂשֶ

ו, לֹא  ַעְכׁשָ ֵלְך  ּתֵ ְיָתה.  ַהּבַ ַלְחזֹר  ה  ְמַחּכֶ הּוא  ׁשֶ ָלֶהם  הּוא עֹוֶנה 

ֶזה.  ָצִריְך עֹוֵבד ּכָ

דֹוׁש  ַלּקָ ְלהֹוִכיַח  עֹות  ׁשָ  24 נּות  ּמְ ִהְזּדַ ֵיׁש  יֹום  ָכל  ּבְ ָאָדם  ְלָכל 

ה  ְועֹוׂשֶ אֹוָתם  אֹוֵהב  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְלַעם  הּוא  רּוְך  ּבָ

ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלָקֵרב  ַלֲעׂשֹות,  ב  ְמֻחּיָ הּוא  ּשֶׁ ִביָלם ֶאת ַמה  ׁשְ ּבִ

ַמִים... ּשָׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
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ים ִזּכּוי ָהַרּבִ ּטֹות ּבְ ׁשִ

ּלֹא ְמַפֲחִדים לֹוַמר  ִנים ׁשֶ ל ֶאָחד ָהַרּבָ יְסק ׁשֶ ָאָדם הֹוֵלְך ְוקֹוֶנה ּדִ

ִלְקנֹות ֶאת  ָיכֹול  הּו, הּוא  ְלִמיׁשֶ יְסק  ַהּדִ ְונֹוֵתן ֶאת  ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו  יא:  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה.  ּבָ עֹוָלמֹו 

ָעה ַאַחת )עבודה זרה דף י ע"ב(.  ׁשָ ּבְ

ָבִרים  ּדְ ָלֶהם  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ּתֹוָרה,  ה  ּזֶ ַמה  יֹוְדִעים  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ

ים.  ּנֹות ָלֶהם ֶאת ַהַחּיִ ָבר ָיכֹול ְלׁשַ ה ּכְ ים, ַאּתָ ִסיִסּיִ ּבְ

ת ְלָך ֵמה'?  ִאְכּפַ

ֶזה  הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ לֹו  ת  ִאְכּפַ ׁשֶ ְלַהְראֹות  ָצִריְך  ֶאָחד  ל  ּכָ

ת ְלָך  ִאְכּפַ ה ׁשֹוֵמר ִמְצֹות ְולֹוֵמד ּתֹוָרה, ֶזה לֹא ַמְרֶאה ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ֵמַהּקָ

ְוָאַמר  נֹו  ּבְ ֶאת  יא  ִ ִהׂשּ ׁשֶ ֶאָחד  ִמְליֹוֵנר  ַעל  ַהְמֻפְרָסם  ל  ָמׁשָ ֵיׁש 

ה, ְוָאַמר לֹו  ִדים ַלֲחֻתּנָ בֹואּו ְמֻכּבָ ּיָ ם ׁשֶ ְדַאג ְלֻכּלָ ּיִ כֹורֹו ׁשֶ ִלְבנֹו ּבְ

ם". ּלֵ ּתֹוִציא ִלְכבֹוִדי – ֲאִני ֲאׁשַ ל ַמה ּשֶׁ – "ּכָ

ּתֹו  ּוְלִאׁשְ ֲחִליפֹות,  ְלַעְצמֹו  ְוָקָנה  ָהַלְך  ַמח,  ׂשָ ן  ַהּבֵ

יִטים.  ָגִדים ְוַתְכׁשִ ּבְ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ָעָליו ִלְדאֹג ַלּמִ ר ׁשֶ ִנְזּכַ ה הּוא  עֹות ִלְפֵני ַהֲחֻתּנָ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ִמֵהר  הּוא  ֶהָעִני,  ֵמָאִחיו  חּוץ  רּו  ּדְ ִהְסּתַ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָרָאה  הּוא 

ה. ם ָנְסעּו ַלֲחֻתּנָ ַכר ְוֻכּלָ ּשָׂ ימֹוִזיָנה ׁשֶ ְלַהֲעלֹות אֹותֹו ַלּלִ

ַער  ִמּצַ ף  ִהְתַעּלֵ ְמַעט  ּכִ ְליֹוֵנר  ַהּמִ א  ָהַאּבָ ֵמָהֶרֶכב  ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ

ָנה ְקרּוָעה, ְוַנֲעַלִים  יַע ִעם ֲחִליָפה ְיׁשָ ן ֶהָעִני ִהּגִ ַהּבֵ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

ְדעּו ָיִמים ָיִפים יֹוֵתר.  ּיָ ׁשֶ
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ל  ּכָ ֶאת  א  ֵמָהַאּבָ ׁש  ְלַבּקֵ כֹור  ַהּבְ ן  ַהּבֵ א  ּבָ ה  ַהֲחֻתּנָ ַאֲחֵרי 

לֹא  ה  ַאּתָ "לֹא,   – ָאִביו  לֹו  ָאַמר  ִלְכבֹודֹו.  הֹוִציא  ׁשֶ ַההֹוָצאֹות 

ָהִייָת  ִאם  י  ּכִ ִלְכבֹוִדי,  ָבר  ּדָ ׁשּום  יָת  ָעׂשִ לֹא  לּום,  ּכְ ל  ַקּבֵ ּתְ

ָאִחיָך לֹא ָיבֹא ִעם ֲחִליָפה  ִביִלי ָהִייָת ּדֹוֵאג ׁשֶ ׁשְ הּו ּבִ ה ַמּשֶׁ עֹוׂשֶ

ַרק  יָת  ָעׂשִ ִניָת  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ה,  ַלֲחֻתּנָ נֹות  ְיׁשָ ְוַנֲעַלִים  ְקרּוָעה 

ית. ִביל טֹוָבְתָך ָהִאיׁשִ ׁשְ ּבִ

ן  ם ֶאת ַהּבֵ ב ֶלֱאֹהב ּגַ ֱאֶמת, הּוא ַחּיָ ם ּבֶ ָאָדם אֹוֵהב ֶאת ַהּשֵׁ ׁשֶ ּכְ

ְוִלְדאֹג  אֹותֹו  ְלָקֵרב  ּלֹו  ׁשֶ ן  ַהּבֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ַלֲעׂשֹות  ב  ַחּיָ הּוא  ּלֹו,  ׁשֶ

רּוָחִנּיּות. ֵאר ָעִני ּבְ ָ ּלֹא ִיׁשּ לֹו ׁשֶ



ַמע   ׁשְ
ָרֵאל ִיׂשְ

ַרְך ם ִיְתּבָ ֵ ִיחּוד ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה ּבְ

רֹב  ִחּלֹוִני,  ּוֵבין  ִתי  ּדָ ָאָדם  ין  ּבֵ לּות,  ּגָ ּבַ ּוֵבין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ין  ּבֵ

ָעִמים  ָרֵאל" )דברים ו, ד( ּפְ ַמע ִיׂשְ סּוק "ׁשְ הּוִדים ָאְמרּו ֶאת ּפָ ַהּיְ

סּוק  ּפָ לֹוַמר  זֹוִכים  ָעם  ּבָ ׁשֶ ִרים  ַהְמֻאּשָׁ יֶהם.  ַחּיֵ ּבְ ְספּורֹות  לֹא 

ִמים  ּוְמַקּיְ יֹום,  ָכל  ּבְ ֲעַמִים  ּפַ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֶזה 

ֲעַמִים  ּפַ ְלָפחֹות  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ֶאת  ִלְקרֹא  ַהּתֹוָרה  ִמְצַות  ֶאת 

ִיחּוד  ַעל  ּוַמְכִריִזים  מֹוִדיִעים  ֲאַנְחנּו  ֶזה  ָפסּוק  ּבְ יֹום.  ָכל  ּבְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ַהּשֵׁ

ׁשֹוֵתיֶהם  ִפּלֹוֵתיֶהם ּוַבּקָ ל ּתְ ָפסּוק ֶזה ּכָ ן ִלְרמֹז ּבְ חּוד ִנּתָ ַבד ַהּיִ ִמּלְ

ַמע  "ׁשְ ְואֹוְמִרים  ם  ַהּשֵׁ ֶאל  צֹוֲעִקים  ַוֲאַנְחנּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ

ִנים ֵאָליו  ְתַחּנְ ּמִ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" )דברים ו, ד(, ְוַהְינּו ׁשֶ ִיׂשְ

ַמֲאִמיִנים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְלִפי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ֵאֵלינּו  ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

יֵענּו.  ַאְחּדּותֹו, ְוֵאין ָלנּו ַאֵחר זּוָלתֹו ְלהֹוׁשִ ּבְ

הּוא ָאמּור ְלָהִביא  ה ׁשֶ ּבָ יִכים ִעם ַהּסִ סּוק ֶזה ָאנּו ַמְמׁשִ ְלַאַחר ּפָ

ם:  ִהיא ַאֲהַבת ַהּשֵׁ ֶאת ַהְיׁשּוָעה, ׁשֶ

ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך"  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ

)דברים ו, ה(.

ה  ִסּבָ יק ּבְ ַרְך, ַמְסּפִ ם ִיְתּבָ ָאנּו ַמְרִאים ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ֶאל ַהּשֵׁ ׁשֶ ּכְ

בֹא.  ּלֹא ּתָ ל ָצָרה ׁשֶ ָכל ְיׁשּוָעה ִמּכָ ע ּבְ ׁשַ ּוָ ּנִ ּה ׁשֶ זֹאת ְלַבּדָ
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ה אֹוֵמר ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ ֲאִמין ּבְ ּתַ

ה,  ְקַטּנָ ָעָיה  ּבְ ַרק  ֵיׁש  ֲאָבל  ַמְדִהים.  ָמע  ִנׁשְ ֶזה  ו,  ַעְכׁשָ ַעד 

ָכל  ּבְ ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ׁשֶ יד  ְלַהּגִ ֱאֶמת  ּבֶ ְיכֹוִלים  נּו  ֵמִאּתָ ה  ּמָ ּכַ

ֶרת  ְסּתֶ ַהּנִ ָנה  ּוָ ּכַ ּבַ ֱאמּוָנה  לֹא  יֶהם?  ִמּפִ ּיֹוֵצאת  ׁשֶ ה  ִמּלָ

ּוַמה  ים  ּלִ ַהּמִ ל  ׁשֶ ׁשּוָטה  ַהּפְ ָנה  ּוָ ּכַ ּבַ ָהֱאמּוָנה  א  ֶאּלָ סּוק,  ּפָ ּבַ ׁשֶ

בֹות אֹוָתנּו.  ֵהן ְמַחּיְ

ַמה  ֶאת  ים  עֹוׂשִ ֱאֶמת  ּבֶ נּו  ֵמִאּתָ ה  ּמָ ּכַ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ַאל  ִנׁשְ

ָפֵתינּו  ׂשְ ּבִ ִאים  ְמַבּטְ ָאנּו  ים?  עֹוׂשִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  ּשֶׁ

ם ַמְרִאים ֶאת ַאֲהָבֵתנּו  ם, ַאְך ַהִאם ֲאַנְחנּו ּגַ ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ְלַהּשֵׁ

יג  ִ נּו ְלַהׂשּ ּלָ ָעָנה ׁשֶ ל סֹוף, ֲהלֹא זֹו ַהּטְ ים? סֹוף ּכָ ַמֲעׂשִ ם ּבְ ְלַהּשֵׁ

ל  ה ׁשֶ ְרּגָ יַע ַלּדַ נּו לֹא ִהּגִ ַאף ֶאָחד ֵמִאּתָ ָרִטית. ָנכֹון ׁשֶ ְיׁשּוָעה ּפְ

ָניו אֹוִכיַח"  ָרַכי ֶאל ּפָ ָאַמר: "ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל ַאְך ּדְ ִאּיֹוב, ׁשֶ

ֱאֶמת  ּבֶ נּו  ֵמִאּתָ ה  ּמָ ּכַ ֲאָבל  ע"א(.  לא  דף  בסוטה  וראה  טו,  יג  )איוב 

ִמְקָצת  ָכל ְלָבֵבנּו? ֲאִפּלּו ּבְ ם ּבְ ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהּשֵׁ ַמְרִאים ׁשֶ

ֵדי  יק, ַרק ּכְ ם ַמְסּפִ נּו? ַהִאם ְלָפחֹות ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהּשֵׁ ִלּבֵ

אֹו  ֲאַנְחנּו  ּשֶׁ ַמה  ִלְפֵני  ַרְך אֹוֵמר,  ִיְתּבָ הּוא  ּשֶׁ ַמה  ֶאת  יב  ֲחׁשִ ּנַ ׁשֶ

ין  ִעְסֵקי ַהֻחּלִ ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים ּבְ ִבים? ַהִאם ִלְפֵני ׁשֶ ַהֶחְבָרה חֹוׁשְ

ַהִאם  ִלְפֵני?  ינּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ ם  ַהּשֵׁ ְרצֹון  ַעל  ִבים  חֹוׁשְ ֲאַנְחנּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ

ִית? ַהִאם  ה, אֹו ָהֶרֶכב, אֹו ֲאִפּלּו ַהּבַ ְמָלה ַהֲחָדׁשָ ִלְקנֹות ֶאת ַהּשִׂ

ם אֹו לֹא? ֶזה ְרצֹון ַהּשֵׁ

ֶפׁש...  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ֵמַאֲהָבה  חֹות  ּפָ לֹא  נּו  ֵמִאּתָ ּתֹוֵבַע  סּוק  ַהּפָ

ה  ּמָ ּכַ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ב  ְמַחּיֵ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ַהּיֹום  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ֲאַנְחנּו  ָכה  ּכָ

יׁשּו ֶאת  ִהְקּדִ ל ַמְעָלה ׁשֶ ין ׁשֶ ּדִ ית  ְפֵני ּבֵ ּבִ ִיְהיּו מּוָכִנים ְלָהִעיד 

ּתֹוָרתֹו(  ם  ְלַקּיֵ ַהְינּו  )ּדְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ יֶהם  ַחּיֵ

ִאּלּו ָהָיה ֶזה ְרצֹוֵננּו )עיין אבות פרק ב משנה ד(?  ּכְ
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ִקּיּום  ּבְ י  ִמּדַ ֲעסּוִקים  ֲאַנְחנּו  ִאּלּו  ּכְ ִנְרִאים  ִלְפָעִמים  ים  ַהַחּיִ

ה, ַהְיָלִדים, ַהּבֹוס, ַהֶחְבָרה ַוֲאִפּלּו  הּו ַאֵחר, ָהִאּשָׁ ל ִמיׁשֶ ָרצֹון ׁשֶ

ִלְרצֹונֹו  יַע  ְלַהּגִ ְזַמן  יק  ַמְסּפִ ָלנּו  ֵאין  ׁשּוט  ּפָ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעְצֵמנּו,  ל  ׁשֶ

נּו.  ׁש ֵמִאּתָ ּקֵ ְתּבַ ּמִ ִפי ׁשֶ ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

ָכל ְמאֶֹדָך" "ּבְ

ַאְך ַהּתֹוָרה  יֹוֵתר,  ּבְ ה  ֶפׁש ָקׁשָ ַהּנֶ ּוְבָכל  ב  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ם  ַהּשֵׁ ַאֲהַבת 

ֲחַז"ל  ּוֵפְרׁשּו   – ְמאֶֹדָך"  ָכל  "ּבְ ה'  ַאֲהַבת  ַעל  אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוָ

ָלנּו  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ָממֹוְנָך.  ָכל  ּבְ ע"א(  נד  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ם.  דֹוָלה ְלַהְראֹות ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ְלַהּשֵׁ ְקָוה ּגְ ּתִ

נּו  ּלָ ׁשֶ ְנק  ַהּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ יִגיָטִלי  ַהּדִ ָסְך  ּמָ ּבַ ִרים  ְסּפָ ַהּמִ ַהְחָלַפת 

נּו  ֵמִאּתָ ּדֹוֵרׁש  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ְמֻיָחד  ּבִ ַקל,  ָבר  ּדָ ִלְהיֹות  ֲאמּוָרה 

ם  נּו אֹוֲהִבים ֶאת ַהּשֵׁ ה ֵמִאּתָ ּמָ ֱאֶמת, ּכַ ַהְנָהָגה. ֲאָבל ּבֶ ּנּוִיים ּבַ ׁשִ

ִית, ָהֶרֶכב,  ּבֹון ַהּבַ ְמֻיָחד ִאם ֶזה ַעל ֶחׁשְ ָכל ְמאֵֹדנּו? ּבִ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ים... ָאר ְצָרִכים ַלַחּיִ ָהֵעֶסק ּוׁשְ

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֶאת  ינּו  ָעׂשִ ְלָפחֹות  ַהִאם  ֶזה,  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ַוֲאִפּלּו 

נּו  ּלָ רּומֹות ׁשֶ נּו? ַהִאם ַהּתְ ּלָ דֹוָלה ׁשֶ ָקָעה ַהִפיַנְנִסית ֲהִכי ּגְ ַלַהׁשְ

ֵדי ַלֲערְֹך  ֶסף ּכְ ִקיִעים ּכֶ ֲאַנְחנּו ַמׁשְ ם, אֹו ׁשֶ הֹוְלכֹות ְלתֹוַרת ַהּשֵׁ

ּוְלַגּלֹות  ַהַחי  עֹוַלם  ַעל  ָנִסים  ּכְ אֹו  ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ְמִסּבֹות 

ׁש  ַמּמָ ְוהּוא  ַאְפִריָקה  ּבְ ָערֹות  ּיְ ּבַ ר  ְרּפַ ּפַ עֹוד  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ָלֶהם 

ַנת ַהְכָחָדה? ַסּכָ ּבְ

ְדָרׁש )קהלת רבה וילנא פרשה  ּמִ ִדים אֹוָתנּו ּבַ ים ְמַלּמְ דֹוׁשִ ֲחַז"ל ַהּקְ

ִאם  יַבי:  ּבֵ ַרב  ָאַמר  ִים"  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ַלְחְמָך  ח  ּלַ "ׁשַ א(  סימן  יא 
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ֵאין  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ֲעֵמֵלי  ִעם  אֹוָתּה  ה  ֲעׂשֵ ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ

ָצֵמא  ל  ּכָ הֹוי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ א  ֶאּלָ אן  ּכָ ָהָאמּור  ַמִים 

ָקעֹות  ַהׁשְ ּבְ ֵהִבינּו  ׁשֶ ֲחַז"ל  ׁשֶ ֲהֵרי  א(.  נה,  )ישעיה  ִים"  ַלּמַ ְלכּו 

יֹוֵתר  ָקָעה ַהִפיַנְנִסית ַהּטֹוָבה ּבְ ים ָלנּו ַמִהי ַהַהׁשְ רּוָחִנּיֹות, ְמַגּלִ

ָמֵתנּו. ִביל ִנׁשְ ׁשְ ּבִ

רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ שליט"א,  ְחלֹון  ּכַ ֶאְפַרִים  ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ִיְזּכּו  לֹא  ְוֵהם  ֵכן  ִיּתָ ְנְסָיה,  ַלּפֶ ֶסף  ּכֶ ם  ׂשָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו  ָתם  ּוְלֻעּמָ ְנְסָיה.  ַלּפֶ ָחְסכּו  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ָכל  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֵהם  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְמַעט  ַרק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוִאים 

ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ לֹו  ן  "ּתֵ אֹוְמִרים:  ֲחַז"ל  ֶנַצח.  י  ַחּיֵ ְך  ְלֶמׁשֶ ּבֹו  ָינּוחּו 

ֲאִפּלּו  ׁשֶ אֹוָתנּו  ד  ְלַלּמֵ ֵדי  ּכְ ח(  ג  )אבות  ּלֹו"  ׁשֶ ָך  ּלְ ְוׁשֶ ה  ַאּתָ ׁשֶ

אֹל  ִלׁשְ ְצִריִכים  ֲאָבל  ינּו,  ַחּיֵ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ַרְמנּו  ּתָ ׁשֶ נּו"  ׁשְ ִהְרּגַ "ׁשֶ

ֶאת  ֶזה  ּבָ ְלַהְראֹות  יק  ַמְסּפִ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ ַהִאם  ַעְצֵמנּו  ֶאת 

ֵאָליו?  ַאֲהָבֵתנּו 

ִוים ְהיּו ׁשָ ּיִ ב ׁשֶ ה ְוַהּלֵ ַהּפֶ

ִפיו  "ּבְ ְוָאַמר  ְנִביאֹו  ְיֵדי  ַעל  ְטָעָנה  ּבִ א  ּבָ הקב"ה  ׁשֶ ּוָמָצאנּו 

י  ּדַ ּלֹא  ׁשֶ יג(.  כט,  )ישעיה  י"  ּנִ ִמּמֶ ִרַחק  ְוִלּבֹו  דּוִני  ּבְ ּכִ ָפָתיו  ּוִבׂשְ

ב  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ֶאת  ם  ּגַ ָצִריְך   – דּוִני"  ּבְ ּכִ ָפָתיו  ּוִבׂשְ ִפיו  ּבְ ֶ "ּשׁ ַמה  ּבְ

ָמן.  ן ֲאֵליֶהן ּוְלַקּיְ ּוֵ ה ְלִהְתּכַ ּמֹוִציא ֵמַהּפֶ ים ׁשֶ ּלִ ּמִ ּבַ

יג  ִ ְלַהׂשּ כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ בֹוָהה  ַהּגְ ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ לֹא  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ְוָלֵכן 

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  "ּבְ ה'  ְלַאֲהַבת  ּוּוִים  ַהּצִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָכל  ּבְ ֵלמּות  ַהּשְׁ

ם  ָכל אֶֹפן ִנְצַעד ַצַעד ֶאָחד ְוַנְרֶאה ְלַהּשֵׁ ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך", ּבְ ַנְפׁשְ

ֵאָלה ַאַחת:  ִלׁשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ָלנּו ֶאת  ֵיׁש  ְוִנְבּדֹק ִאם  ַאֲהָבֵתנּו.  ֶאת 
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ם ְקָצת ַאֲהָבה? ַהִאם ָלַאֲחרֹוָנה ֶהְרֵאנּו ְלַהּשֵׁ

)דברים  ַלֲעׂשֹתֹו"  ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "ּכִ

ל, יד(.



ת -  ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ
ַמֲעָלָתּה ְוֻחְמָרָתּה

ת ּבָ ִמיַרת ׁשַ ַאְזָהָרה ַעל ׁשְ

אֶֹפן ָחמּור ְואֹוֵמר –"ַוּיֹאֶמר  ת ּבְ ּבָ ִמיַרת ׁשַ תּוב ַמְזִהיר ַעל ׁשְ ַהּכָ

ָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אמֹר. ְוַאּתָ ה ּלֵ ה' ֶאל מֹׁשֶ

ָלַדַעת  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ּוֵביֵניֶכם  יִני  ּבֵ ִהוא  אֹות  י  ּכִ מֹרּו  ׁשְ ּתִ ֹתַתי  ּבְ ׁשַ

י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם  ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ַמְרּתֶ ֶכם. ּוׁשְ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ ּכִ

ְוִנְכְרָתה  ְמָלאָכה  ָבּה  ה  ָהעֹׂשֶ ל  ּכָ י  ּכִ יּוָמת  מֹות  ְמַחְלֶליָה 

ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום  ת ָיִמים ֵיָעׂשֶ ׁשֶ יָה. ׁשֵ ֶרב ַעּמֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ַהּנֶ

יֹום  ּבְ ְמָלאָכה  ה  ָהעֹׂשֶ ל  ּכָ ַלה'  קֶֹדׁש  תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ ׁשַ ִביִעי  ַהּשְׁ

ת מֹות יּוָמת" )שמות פרק לא פסוקים יב – טו(. ּבָ ַ ַהּשׁ

עֶֹנׁש ַעל ִחּלּוָלּה

ת, ְואֹוֵמר  ּבָ ׁשַ רּור: ָהעֶֹנׁש הּוא ָמֶות ַעל ִחּלּול  ּבָ ר  תּוב ְמַדּבֵ ַהּכָ

קו  דף  ג  חלק  )זוהר  א  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ  – יּוָמת"  "מֹות 

ַאַחר  תּוב  ַהּכָ ּומֹוִסיף  יב(,  פסוק  כא   פרק  שמות  אלשיך  ב,  עמוד 

יר  ּוַמְסּבִ יָה",  ַעּמֶ ֶרב  ִמּקֶ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהּנֶ "ְוִנְכְרָתה  ְואֹוֵמר  ְך  ּכָ

גֹוי  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ הּוא  ׁשֶ טו(,  הלכה  ל  בפרק  שבת  )הלכות  "ם  ָהַרְמּבָ

ֵחֶלק  לֹא  ָבר  ּכְ הּוא   – "ְוִנְכְרָתה"  רּוׁש  ַהּפֵ ְוֶזה  ָבר,  ּדָ ְלָכל 

ב  ֶנְחׁשָ הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֵמַעם 
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ה'  ּבַ יר  ַמּכִ לֹא  הּוא  שם(,  )הרמב"ם  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ּכְ

ְמִציאּותֹו. ּבִ ְוכֹוֵפר 

ְתאֹום  ּפִ עֹוָתיו ִעם ּפֹוֲעִלים,  ר ֶאְצּבְ ֶעׂשֶ ּבְ ִקים ִמְפָעל  ּמֵ ׁשֶ ָאָדם 

ַהּבֹוס!",  ֲאִני  ה,  ַאּתָ "ִמי   – לֹו  אֹוֵמר  ים  ַטּנִ ַהּקְ ַהּפֹוֲעִלים  ַאַחד 

ָאָדם  ׁשֶ ְפָעל. ּכְ ה לֹו ַהּבֹוס? ִמיִנימּום ִיְזרֹק אֹותֹו ֵמַהּמִ ֲעׂשֶ ַמה ּיַ

ה?  דֹול, ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, "ִמי ַאּתָ ת הּוא אֹוֵמר ַלּבֹוס ַהּגָ ּבָ ל ׁשַ ְמַחּלֵ

רּוְך הּוא יֹוִציא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁש ׁשֶ ּקֵ ְתּבַ יִנימּום ַהּמִ ֲאִני ַהּבֹוס!" – ַהּמִ

אֹותֹו ֵמָהעֹוָלם. 

א עֹוָלם ַהּבָ ָהעֶֹנׁש ּבָ

פרשת  )זוהר  א  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ ָאָדם 

יג  פרק  היראה  שער  חכמה  ראשית  ובספר  א,  עמוד  קנא  דף  תרומה 

ַמְפִסיק,  לֹא  ּלֹו  ׁשֶ יִהּנֹם  ְוַהּגֵ ְיהּוִדי,  ב  ֶנְחׁשָ לֹא  הּוא  לו(,  אות 

ה  ּזֶ ׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ַעל  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ַהּשְׁ דֹור  ַלּמָ ִנְכָנס  ְוהּוא 

ֲהדּות.  ל ַהּיַ ר ׁשֶ ָהִעּקָ

ִמּתֹוָכם  ה  ּמָ ּכַ ִמְליֹון.   20 אּוַלי  עֹוָלם?  ּבָ ֵיׁש  ְיהּוִדים  ה  ּמָ ּכַ

דֹוׁש  ַהּקָ ִביָלם  ׁשְ ּבִ ָכל ָהעֹוָלם.  ּבְ ִמְליֹון  ת? אּוַלי 3  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמִרים 

תהלים  )מדרש  יֹום  ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ּוְמַחּדֵ ּבֹוֵרא  הּוא  רּוְך  ּבָ

ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ּשׁ ׁשֶ ָאָדם  י  ּכִ אֹותֹו.  ְוׁשֹוֵמר  א(,  פסוק  צו  מזמור  בובר 

ְוׁשֹוֵמר  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵמִעיד  הּוא 

ֶאת ָהעֹוָלם. 
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ַפְרֶהְסָיא ֲעֵבָרה ּבְ

ַפְרֶהְסָיא,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ לֹא  לֹוִני  ּפְ ׁשֶ אֹוְמִרים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

הּו  ַמּשֶׁ ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך  ֵסֶדר.  ּבְ ֶזה  ְוָלֵכן 

רֹוִאים  ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ֶתר,  ּסֵ ּבַ ֱאֶמת  ּבֶ לֹא  ְוֶזה  ֶתר,  ּסֵ ּבַ

ִנְקָרא  ֶזה   – חֹוֵטא  הּוא  ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ ֲאָבל  חֹוֵטא,  אֹותֹו 

ַפְרֶהְסָיא.  חֹוֵטא ּבְ

ן ַסּלּוא  ּבֶ ִזְמִרי  ְנָחס ָהַרג ֶאת  ּפִ ֶ ּשׁ ה  ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ֶזה ִמּמַ

ַפְרֶהְסָיא,  ית ּבְ ַהּבֹוֵעל ֲאַרּמִ ם ֶאת ַהֲהָלָכה ׁשֶ ת צּור, ְוִקּיֵ י ּבַ ְוָכְזּבִ

תכז(,  מצוה  החינוך  ובספר  ע"ב,  פא  דף  )סנהדרין  ּבֹו  ּפֹוְגִעים  ִאים  ַקּנָ

ַפְרֶהְסָיא, ֵהם ָהיּו  ה ָהֲעֵבָרה ּבְ ם ֵהם לֹא ָעׂשּו ֶאת ַמֲעׂשֵ ַוֲהֵרי ׁשָ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ א  ֶאּלָ שם(,  וברש"י  ח  פסוק  כה  פרק  )במדבר  אֶֹהל  ּבָ

ְרֶהְסָיא. ב ּפַ ָבר ֶנְחׁשָ ָיְדעּו ֶאת ֶזה, ֶזה ּכְ

ָבר  ּכְ ֶזה  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ הּוא  ׁשֶ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ יק  ַמְסּפִ ְוָלֵכן 

ל  ְמַחּלֵ ְוהּוא  ַפְרֶהְסָיה  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ הּוא  ׁשֶ ב  ְלֵהָחׁשֵ ָיכֹול 

ַמִים. ׁשָ ם  ׁשֵ



ִמיַרת   ׁשְ
ִרית ַהּבְ

ָלה ֶזַרע ְלַבּטָ

ָאָדם  ׁשֶ ָלה,  ְלַבּטָ ֶזַרע  ֶזה  יֹוֵתר,  ּבְ ַהֲחמּוִרים  ֵמָהֲעֹונֹות   ֶאָחד 

פרשת  )זוהר  יֹוֵצא  ְולֹא  יִהּנֹם  ַלּגֵ ִנְכָנס  ֵמִזיד,  ּבְ ֶזה  ּבָ חֹוֵטא  ׁשֶ

יג  והובא בספר ראשית חכמה שער היראה פרק  ב,  תרומה דף קנ עמוד 

אות לה(.

ֶצר  ְוַהּיֵ ֵהר,  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְולֹא  ְסָתם  ה  ּזֶ ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש 

ֶאת  ִחית  ְלַהׁשְ ָלֶהם  ר  ֻמּתָ ה  ָלּמָ ְסָברֹות  ָלֶהם  נֹוֵתן  ם  ּגַ ָהָרע 

ָזֵקן  ָאָדם  ּלְ ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ ָענֹות  ַהּטְ ַאַחת  ַזְרָעם, 

ּלֹא ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת יֹוֵתר  ֵקָנה ֲאִפּלּו ׁשֶ ּתֹו ַהּזְ ר ִלְהיֹות ִעם ִאׁשְ ֻמּתָ

ְלהֹוִציא  ם  ּגַ סו(,  סימן  א  חלק  העזר  אבן  משה  אגרות  בשו"ת  )עיין 

ר.  ָלה – ֻמּתָ ְלַבּטָ

ֲעַדִין  ָיכֹול  הּוא  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ֲחמּוָרה,  ָטעּות  ְוזֹו 

ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ְקָנה,  ַהּזִ יֵמי  ּבִ ֲאִפּלּו  ְיָלִדים  ְלָהִביא  ָנתֹו  ַכּוָ ּבְ ם  ְלַקּיֵ

עֹוד  ְלָהִביא  ִמְצָוה  ם  ּגַ ְוזֹו   ,65 ִגיל  ּבְ ָיְלָדה  ה  ִאּשָׁ ים  ֳחָדׁשִ

ַמה  ר.  ֻמּתָ ֶזה  ְוָלֵכן  ב(,  עמוד  סב  דף  )יבמות  ִזְקנּותֹו  יֵמי  ּבִ ְיָלִדים 

ַמֲחִריב  הּוא  ָלה,  ְלַבּטָ ֶזַרע  ְסָתם  מֹוִציא  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ֵאין  ּשֶׁ

ָהעֹוָלם. ֶאת 

ארמּג
ם
ֹרּ
ֹנבי 
ם
ֹּר
ֹמ
ַש 

101

פרק יג



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

102

יִקים ִדים ּוַמּזִ ִריַאת ׁשֵ ּבְ

ל  ּכָ ִעי  ַמּדָ אֶֹפן  ּבְ ׁשֶ ָלַדַעת,  ָצִריְך  ּלֹו  ׁשֶ ִרית  ּבְ ּבַ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ע  ְמֻמּצָ ּבִ ִחית  ַמׁשְ הּוא  ָלה,  ְלַבּטָ ֶבר  ֵמַהּגֶ יֹוֵצא  ַרע  ַהּזֶ ׁשֶ ַעם  ּפַ

ּלֹו, ּוִבְמקֹום  כֹוִלים ִלְהיֹות ַהְיָלִדים ׁשֶ ּיְ ֵאי ֶזַרע ׁשֶ 300,000,000 ּתָ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלַעְצמֹו  ר  ְמַיּצֵ הּוא  ִדים,  ׁשֵ ְלַעְצמֹו  ּבֹוֵרא  הּוא  ֶזה 

הֹוְלִכים ֶנְגּדֹו.  יִקים ׁשֶ ִדים ּוַמּזִ ל ׁשֵ ה ׁשֶ ֲאֶמִריָקה ְקַטּנָ

ל ָקָטן ָעֹון ׁשֶ

ֲהֵרי  ֶזה ׁשֹוְפִטים אֹותֹו, ׁשֶ ה ָעֹון ּכָ ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן ִאם הּוא עֹוׂשֶ

)פירוש הרא"ש בראשית  ע  ׁשַ ּתֵ יל  ִמּגִ חֹות  ּפָ ָהיּו  ים  ְקַטּנִ ְואֹוָנן  ֵער 

פרק לח פסוק ט, והוכיח כן מהגמרא, ועיין עוד בפירוש ר' חיים פלטיאל 

שם,  הרא"ש  )פירוש  ֶנֶעְנׁשּו  אֶֹפן  ּוְבָכל  טו(,  פסוק  לח  פרק  בראשית 

ה ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ּוִמּזֶ ועיין עוד בספר חומת אנך פרשת שמיני אות ה(, 

דֹול  מֹוֶנה ַעל ֶזה, ַקל ְוחֶֹמר ָאָדם ּגָ ִגיל ׁשְ ִאם ׁשֹוְפִטים ֶיֶלד ּבְ ׁשֶ

יֵלנּו.  ה ה' ַיּצִ ּזֶ חֹוֵטא ּבַ ׁשֶ

ׁשּוָבה דֹוָלה ּתְ  ּגְ

ֲהֵרי  ׁשֶ ל,  ּוְמֻסּגָ ָיכֹול  הּוא  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוֶצה  ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ

ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  "ּבְ ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִמְצַות  דֹוָלה  ּגְ

ר ַעל ִיְצרֹו ְוַעל  ּבֵ ֵלם ְלִהְתּגַ ֵלב ׁשָ ְרֶצה ּבְ ּיִ ַלֲעׂשֹותֹו", ַרק ָצִריְך ׁשֶ

ָבר  ּדָ ְלָך  ְוֵאין  ה.  ּזֶ ּבַ ַיְצִליַח  אי  ּוְבַוּדַ ֶזה,  ַעל  ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ֲאוֹוָתיו,  ּתַ

ׁשּוָבה. ְפֵני ַהּתְ ָהעֹוֵמד ּבִ



 ָלׁשֹון ָהָרע 
ר ֵאַלי לֹא ְמַדּבֵ

ָלׁשֹון ָהָרע   ְזִהירּות ֲאבֹוֵתינּו ּבְ

ּתֹוָרה )עיין  ִאּסּור ֶזה ְמפָֹרׁש ּבַ ַבד ַמה ּשֶׁ ִאּסּור ָלׁשֹון ָהָרע - ִמּלְ

ויקרא יט, טז.  והחפץ חיים כתב ספר שלם על זה לבאר את כל האיסורים(, 

ׁשּוט, ְוַהְנָהָגה ִנְפָלָאה ְלִתּקּון ָהעֹוָלם. יֹון ּפָ ם ִהּגָ ֵיׁש ּבֹו ּגַ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֵתינּו  ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה,  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ קֶֹדם  עֹוד 

יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ח  ִנּקַ ְלֻדְגָמא  ֶזה.  ִאּסּור  ּבְ ְזִהיִרים  ָהיּו 

נּו.  ה ַרּבֵ יק, ּומֹׁשֶ ּדִ ָעֹון ֶזה: ַיֲעקֹב ָאִבינּו, יֹוֵסף ַהּצַ ָהיּו ְזִהיִרים ּבְ ׁשֶ

ַיֲעֹקב ְוָלָבן

יו ֶאת ַהְחָלָטתֹו  ה ְלָנׁשָ ּלָ ּגִ ר ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ֲאׁשֶ ָבִרים: ּכַ ּוְנָבֵאר ַהּדְ

ָבן  ּלָ יד ָלֶהן ֵאיְך ׁשֶ ית ָלָבן, הּוא ִהּגִ ם ְוַלֲעזֹב ֶאת ּבֵ ּלָ ֶלֱאסֹף ֶאת ּכֻ

הּוא  ז(.  לא,  )בראשית  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ַהּשָׁ  21 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹותֹו  ה  ִרּמָ

ָלָבן  ן  ּכֵ ׁשֶ ם,  ִמּשָׁ ִלְברַֹח  ימּו  ְסּכִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלֶהן  יד  ְלַהּגִ ֻמְכָרח  ָהָיה 

ֵאָלה  ַהּשְׁ ַאְך  ם ַעל ָהְרִציָחה )עיין בראשית לא, כט(.  ּגַ ָהָיה ָחׁשּוד 

ָהָיה  ָבן  ּלָ ׁשֶ ָיְדעּו  ם  ּלָ ּכֻ זֹאת?  ָיְדעּו  לֹא  ֵהן  ְוִכי  ִהיא  ׁשּוָטה  ַהּפְ

נֹוָתיו ֵלָאה ְוָרֵחל?  י ּבְ ּתֵ אי, חּוץ ִמׁשְ ַרּמַ
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ֲעֹון ְמִכיַרת יֹוֵסף

ָניו  ּבָ ֶאת  ַרְך  ּבֵ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָמָצאנּו  נֹוֶסֶפת  ְגָמא  ּדֻ

ַהּזֹו  נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ֶאת  ל  ְמַנּצֵ הּוא  א(,  מט,  )בראשית  מֹותֹו  ִלְפֵני 

ֶלא  ַהּפֶ ָעָבר.  ּבֶ ָעׂשּו  ֵהם  ׁשֶ ֲעֵברֹות  ַעל  ֵמֶהם  ְקָצת  ְלהֹוִכיַח 

הּוא  ִנים  ׁשָ  40 ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶ יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ֲעֹון  ֶאת  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ

חּוץ  יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ַעל  ָיְדעּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוׁשּוב,  ְכָלל...  ּבִ יר  ַמְזּכִ לֹא 

ן".  "ּכֵ ִהיא  ָהֵאּלּו  ֵאלֹות  ַהּשְׁ י  ּתֵ ִלׁשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲאִביֶהם?  ֲעקֹב  ִמּיַ

ָלׁשֹון  יד  ַהּגִ ִמּלְ ַעְצָמם  ָמְנעּו ֶאת  יֹוֵסף  ְוַגם  ַיֲעקֹב  ם  ּגַ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

אֹודֹות   - ְויֹוֵסף  ָלָבן,  ל  ׁשֶ אּות  ָהַרּמָ אֹודֹות   - ַיֲעקֹב  ָהָרע, 

ִכיָרה. ְוַהּמְ ֶאָחיו 

ה ְוָדָתן ַוֲאִביָרם מֹׁשֶ

ַעל  ל(,  סימן  א  פרשה  שמות  פרשת  )וילנא  ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ּוָמָצאנּו 

ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו  ְוׁשֵֹפט  ר  ׂשַ ְלִאיׁש  ְמָך  ׂשָ ִמי  "ַוּיֹאֶמר  סּוק  ַהּפָ

ַוּיֹאַמר  ה  מֹׁשֶ יָרא  ַוּיִ ְצִרי  ַהּמִ ֶאת  ָהַרְגּתָ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֵֹמר  ה  ַאּתָ

ה  ִנְתָיֵרא מֹׁשֶ ן  ּכֵ ַמע  ּשָׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ יד(,   ב,  )שמות  ָבר"  ַהּדָ נֹוַדע  ָאֵכן 

י  ַרּבִ ר  ּבַ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָבר".  ַהּדָ נֹוַדע  "ָאֵכן  ַוּיֹאַמר  ָהָרע,  ׁשֹון  ִמּלָ

ִרי  ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ְוַרּבֹוֵתינּו  דֹול  ַהּגָ ֲחִניָנא  ר'  ם  ׁשֵ ּבְ לֹום  ׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְטאּו  ֶמה  ְואֹוֵמר,  ִלּבֹו  ּבְ ְמַהְרֵהר  ה  מֹׁשֶ ָהָיה  ָאְמרּו, 

ָלׁשֹון  ָאַמר:  ָבָריו  ּדְ ַמע  ּשָׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהֻאּמֹות?  ל  ִמּכָ דּו  ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

"ָאֵכן  ָאַמר  ְלָכְך  ה?  ִלְגֻאּלָ ְראּוִיין  ִיְהיּו  ֵהיַאְך  יֵניֶהן,  ּבֵ ֵיׁש  ָהָרע 

ִדים.  ְעּבְ ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ּבְ י  ָיַדְעּתִ ה  ַעּתָ ָבר",  ַהּדָ נֹוַדע 

ָהַרג  נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ין ַעל מֹׁשֶ ָהְלכּו ְלַהְלׁשִ ָתן ַוֲאִביָרם ׁשֶ ּוְלַצֲעֵרנּו, ּדָ

ַעל  ָלְמדּו  לֹא  יא(,  ב,  )שמות  ִעְבִרי  ִאיׁש  ה  ִהּכָ ׁשֶ ְצִרי  ַהּמִ ֶאת 
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ל  ׁשֶ ְלִמיָתתֹו  ְרמּו  ּגָ ְמַעט  ּכִ ְוֵהם  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם.  ָהָרע  ָלׁשֹון  ֲעֹון 

ֲאָמר ָהֱאֶמת עֹוָלה  ּמַ ן עֹוד ּבַ נּו! ]ַעּיֵ ה ַרּבֵ ֶהם, מֹׁשֶ ּלָ יַע ׁשֶ ַהּמֹוׁשִ

ַעל ַהּכֹל[.



זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ  ּבִ
חֹוָבָתּה ּוַמֲעָלָתּה

זֹון ֵמַהּתֹוָרה ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

י(,  פסוק  ח  פרק  )דברים   " ּוֵבַרְכּתָ ָבְעּתָ  ְוׂשָ "ְוָאַכְלּתָ  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ

זֹון ֵמַהּתֹוָרה. ת ַהּמָ ְרּכַ ִריְך ְלָבֵרְך ּבִ ּצָ סּוק ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ִמּפָ

ה ְלַפְרָנָסה ְסֻגּלָ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חינוך מצוה תל ועיין עוד בבאר היטב 

ה ְלַפְרָנָסה. יד ְלָבֵרְך ִיְזּכֶ ְקּפִ ּמַ י ׁשֶ ּמִ אורח חיים סימן קפה אות א( ׁשֶ

ְוכָֹחּה  ֲחׁשּוָבה,  ֲהִכי  ָרָכה  ַהּבְ ִהיא  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ

ה ְלַהְפִסיד אֹוָתּה?  דֹול, ָלּמָ ּגָ

ְסָעדֹות  ַרֲעיֹון ִעְסִקי ַמְדִהים ְלָכל ַהּמִ

ּתֹוָרה,  ם ּבַ רּוְך ַהּשֵׁ ִביְזֶנס, ְוַהּיֹום ּבָ ה ּבְ ק ַהְרּבֵ ָעָבר ָהִייִתי ִמְתַעּסֵ ּבֶ

ּתֹוָרה.  ִביְזֶנס ְוַגם ּבַ ם ּבְ הּוא ּגַ ָדָבר ׁשֶ ן ַרֲעיֹון ּבְ ְוָלֵכן ֲאִני ֶאּתֵ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ְרּכֹוִנים,  ּבִ ל  ׁשֶ ָמקֹום  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָרה  ׁשֵ ּכְ ִמְסָעָדה  ל  ּכָ

ים  ֲאָנׁשִ ָאָבק,  ִעם  ְרּכֹוִנים  ַהּבִ ׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ְרּכֹון  ּבִ לֹוֵקַח 
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ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ֵיׁש  ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ִאם  ָרָכה.  ַהּבְ ֶאת  ׁשֹוְכִחים 

ו,  ֵמַעְכׁשָ  – ם  ְלֻכּלָ יד  ְוַיּגִ ְיַפְרֵסם  הּוא  ְלַהְרִויַח,  רֹוֶצה  הּוא  ְוַגם 

ּדֹוָלר  ל  ׁשֶ ֲהָנָחה  לֹו  ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  זֹון,  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי 

זֹוֶכה  ְוהּוא  ְיָבְרכּו,  ים  ֲאָנׁשִ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵמָהִעְסָקה,  ּדֹוָלר   2 אֹו 

ְסָעָדה  ּמִ ּבַ ְיָבְרכּו  ְיָלה  ַהּלַ ַעד  ַהּבֶֹקר  ּמֵ ׁשֶ ְמבֶֹרֶכת,  ְלִמְסָעָדה 

ְהֶיה  ּתִ ּלֹו  ׁשֶ ְסָעָדה  ַהּמִ ּתֹוָרה,  ּבַ ֲחׁשּוָבה  ֲהִכי  ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ּלֹו  ׁשֶ

קֹום, ְוִתְהֶיה לֹו ַהְצָלָחה  ה ַלּמָ ָ ֶנֶסת. הּוא יֹוִסיף ְקֻדׁשּ ית ּכְ מֹו ּבֵ ּכְ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ֻטּיֹות,  ּוׁשְ ְרסֹומֹות  ּפִ ִביל  ׁשְ ּבִ ּדֹוָלִרים  ַאְלֵפי  ִמים  ּלְ ְמׁשַ ים  ֲאָנׁשִ  

יְזֶנס  ָרָכה ַלּבִ רּות ְלָהִביא ּבְ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלָאָדם ֶאְפׁשָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ְנִטים ִיְהיּו לֹו 200. ְמקֹום 20 ְקִלּיֶ ּלֹו, ּבִ ׁשֶ

ִזּמּון ְוָצרּות ַעִין

ּמּון נֹוְתִנים ְלָאָדם  ֶאת ַהּזִ ָמָרא )סוטה דף לח ע"ב(, ׁשֶ ּגְ עֹוד מּוָבא ּבַ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלֵתת,  אֹוֵהב  ׁשֶ טֹוב,  ְוֵלב  טֹוָבה,  ַעִין  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ַמה  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ן  ּוֵ ִיְתּכַ הּוא  זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ַפע  ַהּשֶׁ ַעל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ן ִאם הּוא ַקְמָצן ְוַצר ַעִין, הּוא ַיְחׁשֹב ַרק ַעל ַעְצמֹו. ֵאין ּכֵ ּשֶׁ

ה ָחׁשּוב לֹא ִלְהיֹות ַקְמָצן ְוַצר ַעִין... ּמָ ּכַ



 ּתֹוָדה 
ם ְלַהּשֵׁ

ה אֹו הֹוָדָאה? ׁשָ ּקָ  ּבַ

ׁש  ְלַבּקֵ ְרִגיִלים  יֹוֵתר  ָהעֹוָלם  רֹב  ַהִאם  ב,  ְוַנְחשֹׁ ֶרַגע  ַנֲעצֹר 

ֲאִפּלּו  ִביָלם?  ׁשְ ּבִ ים  עֹוׂשִ ּשֶׁ ַמה  ַעל  מֹוִדים  יֹוֵתר  אֹו  ׁשֹות,  ּקָ ּבַ

ֵמה'  ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ָהעֹוָלם  ֶרְך  ּדֶ ַלקב"ה  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ

ַאְלּתֹו  ִמׁשְ ֶמת  ֶ ׁשּ ִמְתּגַ סֹוף  ּסֹוף  ּוְכׁשֶ ׁש,  ּוְמַבּקֵ ְוחֹוֵזר  ּוַמְפִציר 

ם ֶזה לֹא.  ת ּתֹוָדה ֲחטּוָפה, ְוִלְפָעִמים ּגַ הּוא ְמַמְלֵמל ֵאיזֹו ִמּלַ

ֶוה ֶאת אֹוָתם  דֹוׁש )תיקוני הזהר תיקון יח דף לד ע"א(, ַמׁשְ ַהּזַֹהר ַהּקָ

"ְולֹא  ִלְכָלִבים:  ָועֹוד,  עֹוד  ַמן,  ַהּזְ ל  ּכָ ֵמה'  ׁשֹות  ּקָ ּבַ ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ

רּוׁש:  י ַהב ָלן ְמזֹוֵני" ]ּפֵ ין ַהב ַהב ַהב ָלן ַחּיֵ ַכְלּבִ ָצְוִחין ּכְ אֹוָתן ּדְ ּכְ

ן  ְכָלִבים ַהב ַהב ַהְינּו ּתֵ ים ַהּצֹוְוִחים ּכִ אֹוָתם ָהֲאָנׁשִ ְולֹא ִיְהֶיה ּכְ

ים, ָהֵבא ָלנּו ְמזֹונֹות[. ן, ָהֵבא ָלנּו ַחּיִ ּתֵ

ַהְמֻיָחדֹות  ּדֹות  ַהּמִ ַאַחת  ׁשֶ ִלְלמֹד,  ָלנּו  ֵיׁש  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ ּוִבְכַלל 

מֹו  ּכְ ָועֹוד  עֹוד  ים  ְמַבְקׁשִ ֵאיָנם  ׁשֶ ִהיא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ

ים  ְזַמּנִ ִלְקּבַֹע  ָאמּור  הּוִדי  ַהּיְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶלב.  ַהּכֶ ל  ׁשֶ ָהְרַעְבָתנּות 

ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ סֹוִפּיֹות  ָהֵאין  נֹות  ּתָ ַהּמַ ַעל  ם  ְלַהּשֵׁ "ּתֹוָדה"  יד  ְלַהּגִ

ָבר ָנַתן ָלנּו.  ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

ֶאָחד  ִהיא  ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ ׁשֶ ְלָהִבין  ֵדי  ּכְ מֹוִחי  ַמֲאָמץ  ָצִריְך  לֹא 

צֶֹרְך  ִהיא  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ ָהֱאנֹוׁשּות,  ל  ׁשֶ ים  ִסיִסּיִ ַהּבְ ָרִכים  ֵמַהּצְ

ֶאת  ם  ְמַקּיֵ לֹא  ָהָאָדם  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוָחִנית,  ה  ַדְרּגָ ּבְ ַלֲעלֹות 

בֹוהֹות יֹוֵתר.  ְדָרגֹות ּגְ יִנימּום ֵאיְך ַיֲעֶלה ּבִ ַהּמִ
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ְוִהיא  ְוִנְפָלָאה  טֹוָבה  ַהְנָהָגה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוָתנּו  ד  ְמַלּמֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ

ְמָך ֶעְליֹון"  ר ְלׁשִ תּוב: "טֹוב ְלֹהדֹות ַלה' ּוְלַזּמֵ ַההֹוָדָאה ַלה', ְוַכּכָ

)תהלים צב, ב(.

ר  ְבעֹו ֻמְכּתָ ּטִ ל ִמי ׁשֶ ל ּכָ ֲאִמיַרת "ּתֹוָדה" ִהיא ַהְנָהָגה טֹוָבה ׁשֶ

ְלִסְפרֹו  ִתיָחה  ּפְ ּבַ ָהַרְמַח"ל  ן,  ּכֵ ְוַלְמרֹות  טֹוִבים.  ִנימּוִסים  ִעם 

ם  ּלָ ּכֻ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  יר  ְלַהְזּכִ א  ּבָ ׁשֶ ּכֹוֵתב,  ִרים  ְיׁשָ ת  ְמִסּלַ ַהּנֹוָדע 

יֹוֵתר ִלְפָעִמים ַמֲעִלים  ן ֲאִפּלּו ָהָאָדם ַהּטֹוב ּבְ ּכֵ ָבר יֹוְדִעים. ׁשֶ ּכְ

ּוְלֻדְגָמא  ּומּוָבִנים,  ׁשּוִטים  ּפְ ְלִעְנָיִנים  ם  ּגַ ֵלב  ם  ׂשָ לֹא  אֹו  ַעִין 

ַעל  ל  ּוִמְתַקּבֵ ּוָפׁשּוט  ַקל  ָבר  ּדָ ה  ּזֶ ׁשֶ ַלְמרֹות  ם.  ְלַהּשֵׁ ַההֹוָדָאה 

ים  יׁשִ ּוַמְקּדִ ַהּיֹום  ֶאת  עֹוְצִרים  ֱאֶמת  ּבֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ַעת,  ַהּדַ

ם?  ּקֹות ְלהֹודֹות ְלַהּשֵׁ ה ּדַ ּמָ ּכַ

ל  ּכָ ֶאת  ִמיד  ּתָ ְלַעְצמֹו  יר  ְלַהְזּכִ ץ  ִיְתַאּמֵ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּוֶבֱאֶמת, 

ים  ַהּיֹוְקׁשִ ַפח  ּבְ ִלּפֹל  ַקּלּות  ּבְ ָיכֹול  ים,  ַחּיִ ּבַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹובֹות 

רֹות. ִאם  ּוַבּצָ ִיים  ׁשָ ּקְ ּבַ ד ַרק  ֶצר ָהָרע ַהּנֹוֵתן לֹו ְלִהְתַמּקֵ ַהּיֵ ל  ׁשֶ

ל  הּוא ְמַקּבֵ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּכָ ָהָאָדם ַיֲעצֹר ְלֶרַגע ְוִיְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה, ׁשֶ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֵכן  ּתָ ּיִ ׁשֶ ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ֵהם  ֵמֵאָליו  מּוָבן  ּכְ אֹוָתם 

ַעל  ַלה'  הֹוֵדיָת  ַהִאם  ֲעֵליֶהם.  ם  ְלַהּשֵׁ הֹוֵדינּו  לֹא  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ַדִים,  ּיָ ּבַ ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ ֹוְמעֹות,  ּשׁ ׁשֶ ָהָאְזַנִים  ַעל  רֹואֹות,  ׁשֶ ָהֵעיַנִים 

ָבִרים  ַהּדְ  ? ָאַכְלּתָ ׁשֶ ְטִעיָמה  ָצֳהַרִים  ֲארּוַחת  ַעל  יס,  ּכִ ּבַ ֶסף  ַהּכֶ

ְך?  ּכָ ְך  ׁשֵ ִיּמָ ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ָלנּו  ָעֵרב  ִמי  ַאְך  ים,  ְרִטּיִ ְסַטְנּדַ ֵהם  לּו  ַהּלָ

ְך מּוָבִנים  ּכָ ל  ּכָ לּו ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ ֵאין ָלֶהם ֶאת ַהּדְ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ

"ּתֹוָדה  לֹוַמר  ְלַעְצֵמנּו  יִרים  ַמְזּכִ ָאנּו  ּוְכׁשֶ ֵעיֵנינּו?  ּבְ ּוְפׁשּוִטים 

ֶאת  ִלְראֹות  ְרֵחנּו  ּכָ ַעל  ּבְ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ִצים  ְמַאּלְ ֲאַנְחנּו  ם",  ְלַהּשֵׁ

ָבר ֵיׁש ָלנּו. ּכְ ל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ּכָ
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ֵעָצה טֹוָבה

ם  ּגַ הּוא  ַהְמעֹוֵרר  עֹון  ַהּשָׁ ל  ׁשֶ ַהֲחׁשּוִבים  ְפִקיִדים  ַהּתַ ַאַחד 

ֶזה  ִאם  ין  ּבֵ ׁשֹוְכִחים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ּדְ ָלנּו  יר  ְלַהְזּכִ

עּוָפה  ֵדה ַהּתְ יַע ִלׂשְ ְזּכֹורֹות ְלַהּגִ ת ֲעָסִקים, אֹו ּתִ ְזּכֶֹרת  ִלְפִגיׁשַ ּתִ

ִביֵלנּו.  ׁשְ ם ּבִ עֹון ַהְמעֹוֵרר ִנְמָצא ׁשָ ַמן, ַהּשָׁ ּזְ ּבַ

ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ים  ַחּיִ ָחֵפץ  ִמּכֹוֵלל  ַאְבֵרְך  ִעם  ִלּמּוד  ֵסֶדר  ַאֲחֵרי 

יֹוִמית  ְזּכֶֹרת  ּתִ ִלְקּבַֹע  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִהיר  ּבָ ְלַרֲעיֹון  ְענּו  ִהּגַ ִנים,  ׁשָ

ל  ּלֵ ה ִמְתּפַ ַאּתָ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ל יֹום, חּוץ ִמּכָ ם ּכָ לֹוַמר "ּתֹוָדה" ְלַהּשֵׁ

ְרׁשֹם  ֶהן ּתִ ּבָ ּקֹות ְליֹום ׁשֶ ּדַ יק ָחֵמׁש  ְך ַהּיֹום. ַמְסּפִ ֶמׁשֶ ּבְ ם  ְלַהּשֵׁ

ְותֹוֶדה  ֲעֵליֶהם,  ַלה'  מֹוֶדה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת 

ה ַאַחת.  ׁשָ ּקָ יר ׁשּום ּבַ ִלי ְלַהְזּכִ ֲעֵליֶהם ּבְ

ֳהַרִים ִעם  ּצָ ּבַ ל יֹום ּבִ - 12:30   ם ְמַצְלֵצל ּכָ י ּגַ ּלִ ֶלפֹון ׁשֶ ן, ַהּטֶ ּכֵ

ם". יד 'ּתֹוָדה' ְלַהּשֵׁ ַמן ְלַהּגִ יַע ַהּזְ תּוב ּבֹו: "ִהּגִ ּכָ SMS ׁשֶ

ָלִאים,  ר ּפְ ּפֵ ּתַ ב רּוחֹו ִיׁשְ ּצַ ּמַ ֶדֶרְך ִנְפָלָאה זֹו ִיְרֶאה ׁשֶ ְנַהג ּבְ ּיִ ִמי ׁשֶ

ם  ּגַ א  ֶאּלָ ָלִאים  ּפְ ר  ּפֵ ּתַ ִיׁשְ ָהרּוַח  ב  ַמּצַ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ְכחּו,  ְוִתּוָ ַנּסּו 

ִוד  ּדָ ָלנּו  ְבִטיַח  ּמַ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְליֹום,  ִמּיֹום  לּו  ְוִיְגּדְ ַיֲעלּו  ַהְיׁשּועֹות 

ֶלְך ְואֹוֵמר:  ַהּמֶ

)תהלים  ֱאלִֹהים"  ע  ֵיׁשַ ּבְ ַאְרֶאּנּו  ֶרְך  ּדֶ ם  ְוׂשָ ָדְנִני  ְיַכּבְ ּתֹוָדה  "זֵֹבַח 

נ, כד(.

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהּיֹום  ֶאת  ה  ּנֶ ׁשַ ּתְ ַרק  לֹא  ַהּזֹו  ְדִהיָמה  ַהּמַ ְזּכֶֹרת  ַהּתִ

ָך ְמֵלִאים  ּלְ ים ׁשֶ ָך. ַהַחּיִ ּלְ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ ט ַעל ּכָ ּבָ ה ֶאת ַהּמַ ּנֶ ׁשַ ם ּתְ ּגַ

ַעל  אֹוָתם  ְלַגּלֹות  ְצִריִכים  ַרק  טֹוִבים,  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ָכל  ּבְ

ְיֵדי ַמֲאָמץ ָקָטן. 

ֵלב  ים  ְוָלׂשִ ְלִהְתּבֹוֵנן,  ַלְחׁשֹב,  ה  ַהּזֶ ַמן  ַהּזְ ֶאת  ח  ִנּקַ ּוֵביְנַתִים, 

ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ ו  ַעְכׁשָ ִיים.  ְקׁשָ ְמֵלִאים  ים  ַחּיִ  - ים  ַחּיִ נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
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ְלַבד ִהיא  ּבִ ָעה ַהּזֹאת  הּו טֹוב. ַהַהְפּתָ ה ַמּשֶׁ ה ִמּזֶ ֲאַנְחנּו ַנֲעׂשֶ ׁשֶ

ם! יד ּתֹוָדה ְלַהּשֵׁ ה ְלַהּגִ ִסּבָ

 ִחּנּוְך ַהְיָלִדים

יבּות  ַהֲחׁשִ ֶאת  ד  ְלַלּמֵ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ים  ַטּנִ ַהּקְ ְיָלֵדינּו  ֶאת  ם  ּגַ

הֹוִרים  ה  ַהְרּבֵ ם.  ְלַהּשֵׁ הֹוָדָאה  ּוִבְמֻיָחד  ַהּתֹוָדה,  ֲאִמיַרת  ּבַ

יד ּתֹוָדה'.  ּגִ הּו ֵהם אֹוְמִרים לֹו 'ּתַ ֶהם ַמּשֶׁ ּלָ ֶלד ׁשֶ ִביִאים ַלּיֶ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרָכה  ּבְ יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶלד  ַלּיֶ יד  ּגִ ּתַ ַזַצ"ל ָאַמר,  ָיֵגן  ים  ִנּסִ ָהַרב 

ם.  ּיֹוֶדה ְלַהּשֵׁ ּתֹוָדה, קֶֹדם ׁשֶ

ְבָרכֹות )דף לה  ָמָרא אֹוֶמֶרת ּבִ ַהּגְ ֶ ֶלד ֶאת ַמה ּשׁ יר ַלּיֶ ָצִריְך ְלַהְסּבִ

ַרְך. ם ִיְתּבָ גֹוֵזל ֵמַהּשֵׁ ִלי ְלָבֵרְך ֲהֵרי הּוא ּכְ אֹוֵכל ִמּבְ י ׁשֶ ּמִ ע"ב( ׁשֶ

ִבים ַיַחד, ּוְכמֹו  ּלְ ּתַ ֵני ָאָדם ִמׁשְ ין ּבְ ם ְוַההֹוָדָאה ּבֵ ַההֹוָדָאה ְלַהּשֵׁ

ּכֹוֵפר  ְלַבּסֹוף  ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ּבְ ַהּכֹוֵפר  ל  "ּכָ ֲחַז"ל  דּונּו  ּמְ ּלִ ׁשֶ

ל הקב"ה" )מדרש משנת רבי אליעזר פרק ז(.  טֹוָבתֹו ׁשֶ ּבְ

ֲאִמיַרת  ׁשֶ עֹוד  ּבְ ָרָכה,  ַהּבְ ֵמֲאִמיַרת  ַהּתֹוָדה  ֲאִמיַרת  ׁשֹוָנה  ַאְך 

ָרָכה  ַהּבְ ִאיְנְסִטיְנְקט,  ּבְ ְמַעט  ּכִ ה  ֵמַהּפֶ יֹוֵצאת  ֶלָחֵבר  ַהּתֹוָדה 

י  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ְוַתֲהִליְך  ַמֲאָמץ  ּוְצִריִכים  ה,  ֵמַהּפֶ ֵרק  ּזָ ּתִ ׁשֶ ָאסּור 

ָרָכה ָצִריְך ָהָאָדם ְלעֹוֵרר ֶאת  יֹוֵתר ֵמֲאִמיַרת "ּתֹוָדה". קֶֹדם ַהּבְ

ה ְמָבֵרְך? בֹוָתיו ַעל ָמה ְמָבֵרְך, ְוָלּמָ ַמְחׁשְ

ָנה.  ַכּוָ ּבְ ְיָבֵרְך  ֶזה  ַעל  טֹוָבה  יר  ְלַהּכִ א  ּבָ ׁשֶ ַלֲהָבָנה  יַע  ּגִ ּיַ ּוְכׁשֶ  

ּיֹוֵצאת  ָרָכה ׁשֶ ַתם ּבְ ֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה יֹוֵתר ִמּסְ זֹו ּתַ ּכָ ָרָכה ׁשֶ ּבְ

ה.  ֵמַהּפֶ
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זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ  ּבִ

ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ "ְוָאַכְלּתָ 

ר ָנַתן ָלְך" )דברים ח, י(. ֲאׁשֶ

ִסְפרֹו  ּבְ ּכֹוֵתב  ַראג  ִמּפְ ֲהַר"ל  ַהּמַ ִנים,  ׁשָ  500 ְמַעט  ּכִ ִלְפֵני 

ם  ְצָוה ְלָבֵרְך ֶאת ַהּשֵׁ ַהּמִ ְנִתיבֹות עֹוָלם )נתיב העבודה פרק י"ח(, ׁשֶ

ֲהִכי  ָרָכה  ַלּבְ זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  הֹוֶפֶכת  ָהֲאִכיָלה  ַאֲחֵרי  ַרְך  ִיְתּבָ

ל ַהּתֹוָרה.  ֲחׁשּוָבה ִמּכָ

ָרָכה  ַהּבְ ִלְפֵני  ֶרַגע  ַאְך  ָהאֶֹכל,  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ

ַפר  ׁשָ ּוָבֶזה  ָאַכְלנּו,  ּכֹל,  קֶֹדם  ְלהֹודֹות.  ָלנּו  ֵיׁש  ָמה  ַעל  ִנְתּבֹוֵנן 

י  ּפִ ]ַעל  ֵמָרָעב.  ִתים  ּמֵ ׁשֶ ָנה  ׁשָ ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְליֹוֵני  ִמּמִ ֶחְלֵקנּו 

ָנה  ל יֹום ּוְבׁשָ ֵני ָאָדם ֵמִתים ּכָ ים 25,000 ּבְ ּיִ יְנְלֻאּמִ ָקִרים ַהּבֵ ַהּסְ

ַהּגֹוֵמל.  ת  ְרּכַ ּבִ ְלֵמֵעין  הֹוֶפֶכת  זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ׁשֶ ְך  ּכָ ִמְליֹון[.   9.1

ִחים  ְמַדּוְ מֹוָסדֹות  ְועֹוד  ֵמָהאּו"ם  ְסָקִרים  ַבְענּו.  ׂשָ ִנית,  ׁשֵ

ְרָגִעים  ּבָ ׁש  ַמּמָ ֵמְרָעבֹון  סֹוְבִלים  ים  ֲאָנׁשִ ִמְלַיאְרד  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ

ֶאת  ר  ּפֵ ְיׁשַ ָבר  ּכְ ֶזה  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהָרָעב  ְמעֹות  ּדִ ֶאת  ַדְמֵין  ּתְ ָהֵאּלּו. 

זֹון.  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָך ּבְ ּלְ ָנה ׁשֶ ּוָ ַהּכַ

ֶעֶצם  הּוא,  זֹון  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּנֹוָסף  ְפָלא  ַהּנִ ָבר  ְוַהּדָ

ה ַמְרֶאה  ֶזה ַאּתָ מֹו. ּבָ ם, ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשְ רּות ְלהֹודֹות ְלַהּשֵׁ ָהֶאְפׁשָ

ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ָלָאָדם  ֵאין  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ָך.  ּלְ ׁשֶ ים  ַלַחּיִ ְכִלית  ּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָרא ֶאת עֹוָלמֹו ִעם ִסְדַרת הֹוָראֹות עֹוָלִמּיֹות  ּבָ ַרְך ׁשֶ ּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּבַ

ִיְהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ רּוָאיו,  ּבְ ְלָכל  ְוַיַעד  ְכִלית  ּתַ ֶהן  ּבָ ַבע  ּקָ ׁשֶ

ְכִלית.  ִלי ּתַ ֵריִקים ִמּבְ

א  ֶאּלָ ְכִלית,  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֲהָבָנה  ֵרי  ּוְמֻחּסְ רּוִעים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ

לּו  ְסּבְ ּיִ ִנים ָלעֹוָלם ׁשֶ ּתֹות, ּוְלהֹוִליד ּבָ ים ַעְצָמם – ֶלֱאכֹל, ִלׁשְ ַהַחּיִ
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ה מֹוֶדה  ַאּתָ ּוָבֶזה ׁשֶ ְוִיּסּוִרין.  ֵסֶבל  ּבְ ֵלא  ּמָ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ן ּבָ ּכֵ ם  ּגַ

יָלא  ָחתֹו, ּוִמּמֵ ּגָ ַהׁשְ ְמִציאּותֹו, ּבְ ה מֹוֶדה ּבִ זֹון, ַאּתָ ַלקב"ה ַעל ַהּמָ

ים. ַחּיִ ָך ּבַ ּלְ עּוד ׁשֶ ְכִלית ְוַלּיִ ר ַלּתַ ִמְתַחּבֵ

ּטֹוָבה  ֵאיְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ

ְלִהְתּבֹוֵנן  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְלנּו,  ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָאנּו מֹוִדים  ׁשֶ ִלְפֵני 

לּו,  ּבְ ּקִ ׁשֶ ּטֹוָבה  ּבַ ַמֲעִטים  ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ְלנּו.  ּבַ ּקִ ׁשֶ ּטֹוָבה  ּבַ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ְלהֹודֹות  צֶֹרְך  ים  יׁשִ ַמְרּגִ לֹא  יָלא  ּוִמּמֵ

ְך ְוָאְמרּו:  ְבָרכֹות )דף נח עמוד א( ָעְמדּו ַעל ּכָ ּבִ

ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ָטַרח  ְטָרחֹות  ה  ּמָ ּכַ  - אֹוֵמר  ַמהּו  טֹוב  אֹוֵרַח 

ה  ּמָ ּכַ ְלָפַני,  ֵהִביא  ַיִין  ה  ּמָ ּכַ ְלָפַני,  ֵהִביא  ר  ׂשָ ּבָ ה  ּמָ ּכַ ִביִלי,  ׁשְ ּבִ

א  ֶאּלָ ָטַרח  לֹא   - ַרח  ּטָ ּשֶׁ ַמה  ְוָכל  ְלָפַני,  ֵהִביא  ֻלְסָקאֹות  ּגְ

ַעל  ּבַ ָטַרח  ּטַֹרח  ַמה   - אֹוֵמר  ַמהּו  ָרע  אֹוֵרַח  ֲאָבל  ִביִלי.  ׁשְ ּבִ

ּכֹוס ֶאָחד  י,  ָאַכְלּתִ י, ֲחִתיָכה ַאַחת  ָאַכְלּתִ ת ַאַחת  ּפַ ִית ֶזה?  ַהּבַ

א  ֶאּלָ ָטַרח  לֹא   - ֶזה  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ַרח  ּטָ ׁשֶ טַֹרח  ל  ּכָ ִתיִתי,  ׁשָ

ּתֹו ּוָבָניו. ִביל ִאׁשְ ׁשְ ּבִ

ְוִיֵחס ְלַעְצמֹו  ֵניֶהם ָאְכלּו, ֶזה ִהְתּבֹוֵנן  ׁשְ ים,  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ָלנּו.  ֲהֵרי 

ֶאת  ְוִהְקִטין  ִמֵעט  ְוֶזה  ִלּבֹו,  ָכל  ּבְ הֹוָדה  יָלא  ּוִמּמֵ ַהּטֹוָבה  ֶאת 

ּתֹוָדה.  ם ּבַ יָלא ּגַ ַהּטֹוָבה ּוִמּמֵ

ְתַיֵחס  ּתִ "ֵאיְך  ָאַמר:  ׁשֶ ְחלֹון  ּכַ ֶאְפַרִים  ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ֵהִביא  ְוהּוא  ּקֹות  ּדַ ה  ְלַכּמָ ֵמֲחֵבְרָך  ֵעט  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ה  ָלֻעְבּדָ

יֹוֵתר  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּה  ּבָ ֵאין  ָהֵעט  ָאַלת  ַהׁשְ ַהִאם  ְלָך. 

ָהֶאְמָצִעי  הּוא  ָהֵעט  ׁשֶ אֹו  ּדֹוָלר,  ֶוה  ּשָׁ ׁשֶ ֵעט  ל  ׁשֶ ָאָלה  ֵמַהׁשְ
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ֶטֶלפֹון  ר  ִמְסּפַ אֹו  ּתֹוָרה  ִחּדּוׁש  ּבֹו  ִלְכּתֹב  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ּשֶׁ ַמה  ּבְ

ָהעֹוָלם  ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ כֹול  ּיָ ׁשֶ ְבָחן  ַהּמִ ַעל  ׁשּוָבה  ּתְ אֹו  ָחׁשּוב 

ָך ְלעֹוָלם?"  ּלְ ׁשֶ

ַהּטֹוָבה  ֶאת  יל  ְלַהְגּדִ ִלים טֹוָבה,  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ּכְ כֹוָנה  ַהּנְ ה  ָהְרִאּיָ זֹאת 

ֶהְתֵאם. ְהֶיה ּבְ יָלא ּתִ ְולֹא ְלַמֵעט, ְוַההֹוָדָאה ִמּמֵ

ל ָהָאֶרץ )תהילים פרק ק פסוק א(. ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה' ּכָ

ה  ְלַמֲעׂשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ֶלפֹון  ַהּטֶ ֶחְבַרת  ּבְ ְכִנית  ַהּתָ ם,  ַהּשֵׁ רּוְך  "ּבָ

ָלנּו  ְלַהֲחִזיר  ּוְמָסְרִבים  ש"ח  ֶאֶלף  ָלנּו  ָלְקחּו  ְרִמית,  ּתַ ָהְיָתה 

ִבים  ּקּון ְמֻיָחד ִלְפֵני הֹוָצאֹות ַהַחג. ֲאַנְחנּו ַחּיָ ֶסף. ֶזהּו ּתִ ֶאת ַהּכֶ

לֹוַמר 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' )תהלים פרק ק'(". 

ַלִים  ִמירּוׁשָ ֶאָחד  ֵמַאְבֵרְך  י  ַמְעּתִ ּשָׁ ׁשֶ ָהְרגּועֹות  ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו 

ֶזהּו  ש"ח  ֶאֶלף  ׁשֶ ַלְמרֹות  מֹות.  ְקּדָ ַהּמֻ ַהּבֶֹקר  עֹות  ׁשְ ּבִ בּוַע  ַהּשָׁ

הּוא  כֹוֵלל,  ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַאְבֵרְך  ּכְ ֵלם.  ׁשָ ְלחֶֹדׁש  ה  ְלּגָ ַהּמִ ְסכּום 

ַהְפָסַדת  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ִמְזמֹור  לֹוַמר  נֹוְרָמִלי  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶהְחִליט 

הּוא לֹא ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ְלַהְפִסיד.  ֶסף ׁשֶ ּכֶ

תיז(,  סימן  רש"י  )סידור  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ב  ִנְכּתַ ה  ַהּזֶ ְזמֹור  ַהּמִ

ה  ַהּזֶ ְזמֹור  ַהּמִ ֶאת  רּו  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעם  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר 

יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ְמַעְנֵין  לּו.  ְוִנּצְ ים  ַחּיִ ַנת  ַסּכָ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ

ָהיּו  ׁשֶ ִיְרֶאה  ה,  ַהּזֶ ְזמֹור  ַהּמִ ֵני  ּוְמַתּקְ ֵדי  ְמַיּסְ ל  ׁשֶ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת 

ָרוּו  לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוַגם  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ם  ּגַ ים.  ָקׁשִ ים  ַחּיִ ָלֶהם 

 – "ּתֹוָדה"  ְולֹוַמר  ָלבֹא  ֲחרּו  ּבָ אֶֹפן  ָכל  ּבְ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַנַחת 

ָבִרים  ּוַבּדְ ָרִטים  ּפְ ּבַ ָרָכה  ַהּבְ ַעל  ֵיׁש,  ן  ּכֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ּתֹוָדה 
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ָהָיה  ה  ַהּזֶ ְזמֹור  ְוַהּמִ ְיהּוִדי.  ל  ׁשֶ ט  ַמּבָ ת  ְנֻקּדַ זֹאת  ים.  ַטּנִ ַהּקְ

ֲאִמיַרת  ַעל  ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְמָחה  ַלּשִׂ ֵמַהְיסֹודֹות  ֶאָחד 

ם". ְלַהּשֵׁ "ּתֹוָדה 









 ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ֶוֱאמּוָנָתם

ִני ּגֹוי" ּלֹא ָעׂשָ "ׁשֶ

ִני ּגֹוי".  ּלֹא ָעׂשָ ל ּבֶֹקר "ׁשֶ  ֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים ּכָ

ּלֹא  ְוׁשֶ ְיהּוִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ ּגֶֹדל  ּבַ יר  ּוְלַהּכִ ְלַדַעת  ָעֵלינּו 

חֹות ָהֲאָדָמה. ּפְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ּוְכִמׁשְ נּו ּכְ ָעׂשָ

ל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַאַחת  ּתֹות ׁשֶ ל ֵיׁש 80,000 ּכַ הֹודּו ְלָמׁשָ ּבְ

ְלאֶֹכל,  ָלֶהם  ּדֹוֲאִגים  ֵהם  ֻחְלּדֹות,  עֹוְבִדים  ׁש,  ּיֵ ׁשֶ ּתֹות  ֵמַהּכַ

ְוַגם  ַלֻחְלּדֹות,  ָחָלב  ל  ׁשֶ ֵרָכה  ּבְ ֵיׁש  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְנָזר  ַהּמִ ֶאְמַצע  ּבְ

ה....  ּנָ ּתֹות ִמּמֶ ים "זֹוִכים" ִלׁשְ ָהֲאָנׁשִ

ַח" –  ּבֵ ְלׁשַ ים "ָעֵלינּו  ם עֹוׂשִ ּלָ ּכֻ ָרה עֹוֶבֶרת  ּפָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ּכָ ֹהּדּו  ּבְ

ָבר  ּדָ ב  ֶנְחׁשָ ָרה  ַהּפָ ל  ׁשֶ סֶֹלת  ַהּפְ ֲאִפּלּו  ִלים.  ּלְ ִמְתּפַ ֲחִוים,  ּתַ ִמׁשְ

ה. ֶזה ִלְסֻגּלָ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ְמבָֹרְך, ְוֵהם ִמׁשְ

ֶהם.  ּלָ ִלים ָלאֹוַפּנֹוַע, ֶזה ָהֱאלִֹהים ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּמִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֵיׁש ּכָ

ְלָהִבין  ָצִריְך  הּוא   - ּגֹוי"  ִני  ָעׂשָ ּלֹא  "ׁשֶ ּבֶֹקר  ל  ּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ְיהּוִדי 

ֵיׁשּו  ּבְ ְצרּות?  ּנַ ּבַ ַמֲאִמין  ָהִייָת  ְצָיה?  ָהאֹוּפְ ָמה  ָזָכה,  הּוא  ָמה  ּבְ

ּלֹא ַמְפִסיק  ִאְסָלאם ׁשֶ ּבָ ָהָיה סֹוֶטה )סוטה דף מז עמוד א(? אֹו  ׁשֶ

ָרה? ּפָ ִלְרצַֹח? אֹו ַמֲאִמין ּבַ

ארמָּ
ת
ֶם
ריֶכ
מ
אה
ָר
ת
ִרֶל
ע
ֶנ
ם
ִר
י מ
את

119

פרק יז 



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

120

ְצרּות ַהּנַ

ה ׁשֹוֵאל ֶאת  ַאּתָ ׁשֶ ֵאלֹות, ּכְ ה ֵאין ׁשְ ּמָ ֶקר, ׁשָ ְצרּות ִהיא ׁשֶ ל ַהּנַ  ּכָ

ֲאִמין". ֵאָלה, הּוא אֹוֵמר ְלָך – "ּתַ ַהּכֶֹמר ׁשְ

ֲעבֹוָדה  ֲחִליף אֹותֹו ּבָ ּיַ ּנּו ׁשֶ ׁש ִמּמֶ א ֵאיֶזה ּכֶֹמר ְלַרב ּוִבּקֵ ַעם ּבָ ּפַ

ְנִטים.  ִלּיֶ ְבְרחּו לֹו ַהּקְ ּיִ ה ְולֹא רֹוֶצה ׁשֶ י הּוא יֹוֵצא ְלֻחְפׁשָ חֶֹדׁש, ּכִ

ֶסף".  ל ֶאת ַהּכֶ ה ְמַקּבֵ "ֵהם ִיְתַוּדּו ְלָפֶניָך, ְוַאּתָ

ֶסף  ה ּכֶ ּמָ ַאל אֹותֹו ַהּכֶֹמר ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ְתַנאי ֶאָחד, ׁשֶ ים ּבִ ָהַרב ִהְסּכִ

ה.  הּוא ָעׂשָ

ה  ּמָ ּכַ ָהָיה?  ֵאיְך  "נּו,   – ָהַרב  ֶאת  ַאל  ׁשָ ַהּכֶֹמר  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ

יָת?" ֶסף ָעׂשִ ּכֶ

 25 יִתי  "ָעׂשִ  – לֹו  עֹוֶנה  הּוא  ּסֹוף  ּבַ ק,  ִמְתַחּמֵ הּוִדי  ַהּיְ ָהַרב 

ִמְליֹון ּדֹוָלר". 

חֶֹדׁש?" ֶסף ּבְ ה ּכֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ יָת ּכָ ף, "ֵאיְך ָעׂשִ ַהּכֶֹמר ִמְתַעּלֵ

ַוֲאִני  ּדֹוָלר,  ִמְליֹון   5 עֹוד  ִלי  ם  ּלֵ ׁשַ "ּתְ ָהַרב,  אֹוֵמר   – סֹוד"  "ֶזה 

ה ְלָך". ֲאַגּלֶ

ם... ּלֵ ּמּוָבן ְמׁשַ ַהּכֶֹמר ּכַ

ְלִהְתַוּדֹות  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִמי  ל  "ּכָ  – ַהּסֹוד  ֶאת  הּוִדי  ַהּיְ ָהַרב  לֹו  ה  ּלָ ּגִ

ה  ים, ָלּמָ ַחּיִ ֱחָטא ּבַ ה ּתֶ ָעִמים ַאּתָ ה ּפְ י לֹו ֲהֵרי עֹוד ַהְרּבֵ ָאַמְרּתִ

ל  ַקּבֵ ּתְ ְוַגם  ֵמרֹאׁש  ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ בּוַע,  ׁשָ ל  ּכָ ְלָכאן  ָלבֹא  ְטַרח  ּתִ ׁשֶ

ּמּות..." ל ַהּכַ ֲהָנָחה ַעל ּכָ

ה ַיֲהדּות, ִנְתרֹם  ּזֶ ִבים ׁשֶ ָכה, חֹוׁשְ ם ִמְתַנֲהִגים ּכָ ְלַצֲעֵרנּו ֲאַנְחנּו ּגַ

ֵסֶדר.... ֶסף ְוַהּכֹל ּבְ ּכֶ



ארמָּ
ת
ֶם
ריֶכ
מ
אה
ָר
ת
ִרֶל
ע
ֶנ
ם
ִר
י מ
את

121

ַנְצרּות ְוִאְסָלאם

אֹוֵמר  תּוב ׁשֶ תֹות ַנְצרּות ְוִאְסָלאם, ַהּכָ ם ֶרֶמז ָיֶפה ַעל ַהּדָ ֵיׁש ּגַ

ּגֹוִים  ּבַ ר  ִמְסּפָ ְמֵתי  ם  ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ ים  ַעּמִ ּבָ ֶאְתֶכם  ה'  "ְוֵהִפיץ 

ה  ַמֲעׂשֵ ֱאלִֹהים  ם  ׁשָ ם  ַוֲעַבְדּתֶ ה.  ּמָ ׁשָ ֶאְתֶכם  ה'  ְיַנֵהג  ר  ֲאׁשֶ

יֹאְכלּון  ְולֹא  ְמעּון  ִיׁשְ ְולֹא  ִיְראּון  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָוֶאֶבן  ֵעץ  ָאָדם  ְיֵדי 

ל ַהּתֹוָרה  ּוַבּקֹוִדים ׁשֶ ְיִריֻחן" )דברים פרק ד פסוקים כז - כח(,  ְולֹא 

ל 49 אֹוִתּיֹות  ִדּלּוג ׁשֶ ה ּבְ ם ֵיׁשּו, ְוַגם ֶמּכָ סּוק ְרמּוִזים ּגַ אֹותֹו ּפָ ּבְ

אֹוִתּיֹות   304,805 ָכל  ּבְ ִחיד  ַהּיָ סּוק  ַהּפָ ֶזה  ׁש???[,  ְדּגָ ּמֻ ׁשֶ מֹו  ]ּכְ

ל  ׁשֶ ְוָהֶאֶבן  לּוב,  ַהּצָ ֵיׁשּו  ל  ׁשֶ ָהֵעץ  ַיַחד  ְרמּוִזים  ׁשֶ  – ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ

ה. ָהִאְסָלאם - ֶמּכָ

יֶהם" ּנֵ "ֶטֶרף ְלׁשִ

ְצרּות  ַלּנַ קֹוְרִאים  ֵהם  ֶנְחָמִדים,  ְרִאים  ּנִ ׁשֶ ִמְסיֹוֵנִרים  ֵיׁש 

ּלֹא  ׁשֶ ה'  רּוְך  "ּבָ אֹוֵמר  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ְוָהַאֲהָבה'.  ָהַרֲחִמים  ת  'ּדָ

רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי  ו(,  פסוק  קכד  פרק  )תהילים  יֶהם"  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ְנָתָננּו 

ה ְזָועֹות ָעַבְרנּו, ִאיְנְקִויִזיְציֹות,  ּמָ ָרֵאל ּכַ ל ַעם ִיׂשְ ִהְסטֹוְרָיה ׁשֶ ּבַ

ָמדֹות. ׁשֹואֹות, ׁשְ

ִלים אֹוָתנּו, ֶזה  ים לֹא ְמַחּסְ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 8 ִמְלַיאְרד ֲאָנׁשִ ֶזה ׁשֶ

ֵהם יֹוֵתר ִמ - 2 ִמְלַיאְרד  ְפֵני ַעְצמֹו. ִאם ָהֲעָרִבים ׁשֶ ָבר ֵנס ּבִ ּכְ

דֹוׁש  ַהּקָ ָהִיינּו טֹוְבִעים.  ָעֵלינּו  ְויֹוְרִקים  ִאים  ּבָ ַרק  ָהיּו  ים,  ֲאָנׁשִ

ּלֹא  ׁשֶ ָלנּו,  יקּו  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶכל  ׂשֵ ָלֶהם  ָנַתן  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ

ִמְצַרִים"  ּבְ ִמְצַרִים  י  "ְוִסְכַסְכּתִ ל  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ זֹו  נּו.  ֶנְגּדֵ ִיְתַאֲחדּו 

)ישעיה פרק יט פסוק ב(.
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ִמּיּות ַאְנִטיׁשֵ

ֲאֶמִריָקה, ֵהם לֹא רֹוִצים  ִמּיּות ּבַ ֵאין ַאְנִטיׁשֵ ִבים ׁשֶ ים חֹוׁשְ ֲאָנׁשִ

ׁש. ּיֵ ר ַעל ֶזה. ֲאָבל ָהֱאֶמת ׁשֶ ַלְחׁשֹב ַעל ֶזה אֹו ְלַדּבֵ

ִרית,  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ׁשֶ ְקִליְבַלְנד  ּבִ אֹוְרתֹודֹוְקִסית  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵיׁש 

ּגֹוי, ְוהּוא רֹוֶצה  ְוִלְהיֹות  ַע ְוֶהְחִליט ַלֲעזֹב ַהּכֹל  ּגֵ ּתַ א ִהׁשְ ָהַאּבָ ׁשֶ

ּלֹו ַלֲעׂשֹות  ל ַהְיָלִדים ֶאְצלֹו, ְוהּוא ַמְכִריַח ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ ֶאת ּכָ

ֵבית  ּבְ ִנְלֲחָמה  ה,  ִתּיָ ּדָ ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ א  ָהִאּמָ ֲחִזיר.  ְוֶלֱאכֹל  ֲעֵברֹות 

ֶהֱעִניׁש  ִמי  ָהַאְנִטיׁשֵ ֹוֵפט  ְוַהּשׁ ַהְיָלִדים,  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ט  ּפָ ִמׁשְ

ֶאת  ְרַסְמנּו  ּפִ יר.  ֶהָעׁשִ א  ַאּבָ ּבָ ְוָתַמְך  ֶלא,  ַלּכֶ אֹוָתּה  ְוָזַרק  אֹוָתּה 

ֶהם. ים ִיְתְמכּו ּבָ ֲאָנׁשִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ּפּור ַהּזֶ ַהּסִ

ִקילֹוֶמְטִרים  ֵני  ׁשְ ֶמְרַחק  ּבְ ְיהּוִדי  ָרְצחּו  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני 

י.  ּלִ ִית ׁשֶ ֵמַהּבַ

י  ָאַמר ַרּבִ ר ֶאָחד, ַמה ּשֶׁ ְקִרים ָהֵאּלּו חּוץ ֵמֶהְסּבֵ ר ַלּמִ ֵאין ֶהְסּבֵ

פיסקא  בהעלותך  פרשת  במדבר  )ספרי  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ

ה. ּנֶ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ו ׂשֹוֵנא ְלַיֲעקֹב. זֹאת ֲהָלָכה ׁשֶ סט(, ֲהָלָכה ִהיא ֵעׂשָ

ֵסֶדר,  ַהּכֹל ּבְ ם רֹוִצים ַלְחׁשֹב ׁשֶ ּלָ ִלי סֹוף, ּכֻ ים ִמְתַרֲחִקים ּבְ ֲאָנׁשִ

ֲאָבל זֹאת לֹא ָהֱאֶמת. 

ִליִמים ִעם ָהאֹוְיִבים ֵאיְך ַמׁשְ

ּצֹוִלים  ֵמַהּנִ ֶאָחד  ׁשֹוָאה.  ִנּצֹוֵלי  ל  ׁשֶ ֶנס  ּכֶ ָהָיה  ָנה  ׁשָ  30   ִלְפֵני 

ֶסף ְלִמי  ה ּכֶ ם ַהְרּבֵ ּלֵ הּוא מּוָכן ְלׁשַ ָאַמר, ׁשֶ דֹול ׁשֶ ָהָיה ִמְליֹוֵנר ּגָ

ר ֶאת ִסּפּורֹו. ה לֹו ֵאיְך הּוא ַחי ַהּיֹום, ְוהּוא ִסּפֵ ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ
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ֶגְרַמְנָיה  ּבְ יִרים  ֲעׁשִ ִביִרים  ּגְ ל  ׁשֶ ְקבּוָצה  ָהיּו  ְלָחָמה  ַהּמִ ִלְפֵני 

ה. ִלּיָ ְלחּו 500 ְיָלִדים ְלַאְנּגְ רֹוָבה, ְוָלֵכן ׁשָ ְלָחָמה ַהּקְ ׁשּו ֵמַהּמִ ָחׁשְ ׁשֶ

אֹוָתם  ְוֶהְחִזירּו  הּוִדים,  ַהּיְ ֵמַהְיָלִדים  ִהְתַלֲהבּו  לֹא  ִלים  ָהַאְנּגְ

ְלחּו אֹוָתם ְלאֹוְסְטַרְלָיה.  ְוׁשָ

ת  ְתִחּלַ ּבִ ְלָחָמה.  ַהּמִ ִהְתִחיָלה  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָהְיָתה  ָעָיה  ַהּבְ

ַהְצָלָחה  ה  ַהְרּבֵ ָהְיָתה  ְוִזְכָרם  ָמם  ׁשְ ח  ִיּמַ ְרָמִנים  ַלּגֶ ְלָחָמה  ַהּמִ

ָהיּו  ם,  ּיָ ּבַ עֹוֶבֶרת  ָהְיָתה  ׁשֶ ְסִפיָנה  ל  ּכָ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהּצֹוְללֹות  ִעם 

יִעים אֹוָתּה. אִצים ַמְטּבִ ַהּנָ

הּוִדים.  ַהּיְ ַהְיָלִדים  ֶאת  חּו  ּלְ ְוׁשִ ָנה,  ּכָ ֵמַהּסַ מּו  ִהְתַעּלְ ִלים  ָהַאְנּגְ

ַאף ֶאָחד לֹא ִיְבַרח,  ה ִלְראֹות ׁשֶ ִלים ָעלּו ָלֳאִנּיָ ִלים ַאְנּגְ ה ַחּיָ ּמָ ּכַ

ם.  ּיָ ְוִהְפִליגּו ּבַ

ְוִהְתִחילּו  ה,  ִלּיָ ְלַאְנּגְ ֵנס  ְלִהּכָ ָלֶהם  ָנְתנּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲעסּו  ּכָ ַהְיָלִדים 

ְך  ִלים ֶהְחִליטּו ְלַחּנֵ ִלים ָהַאְנּגְ ה, ַהַחּיָ ֳאִנּיָ ָנה ּוָבָלָגן ּבָ ַלֲעׂשֹות ַהְפּגָ

ְלְמדּו לֹא  ּיִ ִים, ׁשֶ ל ַהְיָלִדים ַלּמַ ְטָען ׁשֶ ל ַהּמִ אֹוָתם, ְוָזְרקּו ֶאת ּכָ

נֹות. ַלֲעׂשֹות ַהְפּגָ

ם  ּלָ ּכֻ ה,  ָלֳאִנּיָ ְרָמִנית ִמְתָקֶרֶבת  ּגֶ ְך, צֹוֶלֶלת  ּכָ עֹות ַאַחר  ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ּסֹוָפם ָקֵרב. טּוִחים ׁשֶ ָהיּו ּבְ

אֹוָתם  ָתה  ִלּוְ א  ֶאּלָ ָלֶהם,  יָקה  ִהּזִ ּלֹא  ׁשֶ ַרק  לֹא  ַהּצֹוֶלֶלת   

ע. ּסָ ָכל ַהּמַ ּבְ

ְרֵסם  ה, ּפִ ָהָיה ַאַחד ַהְיָלִדים ַעל ָהֳאִנּיָ ְליֹוֵנר ׁשֶ ֹוָאה ַהּמִ ִנּצֹול ַהּשׁ

ַהּזֹו  ֲעלּוָמה  ַהּתַ ֶאת  ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ִעּתֹון,  ּבָ ּלֹו  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ֶאת 

י. ְסּפִ ָרס ּכַ ל ּפְ ְיַקּבֵ
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"ֲאִני   – לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ָנאִצי  ל  ַחּיָ ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ַאֲחֵרי 

ֲאָבל  ֶכם,  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת  ְלַהְפִציץ  אנּו  ּבָ ּצֹוֶלֶלת,  ּבַ ָהִייִתי 

ְרָמִנים  ּגֶ ִלים  ַחּיָ ה  ֳאִנּיָ ּבָ ִנְמָצִאים  אּוַלי  ָאַמר   ד  ַהְמַפּקֵ ֵכן  ִלְפֵני 

ִבי?"  ּשֶׁ ְפלּו ּבַ ּנָ ׁשֶ

ָבִרים  ְזָרִקים ּדְ ּנִ ה ּוִפְתאֹום ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשֶ ִהְתָקַרְבנּו עֹוד ָלֳאִנּיָ

ֶגְרָמִנית,  ּבְ ִמְסָמִכים  ם  ּגַ ֵיׁש  יֵניֶהם  ּבֵ ׁשֶ ְוָרִאינּו  ַדְקנּו  ּבָ ה,  ֵמָהֳאִנּיָ

ַמְרנּו ֲעֵליֶכם. נּו, ְוָלֵכן ׁשָ ּלָ ִלים ׁשֶ ם ִנְמָצִאים ַהַחּיָ ּשָׁ ֵהַבּנּו ׁשֶ

ְרצֹות  "ּבִ תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ּשֶׁ ְוִלְזּכֹר ֶאת ַמה  ְלָהִבין  ָצִריְך  ל ֶאָחד  ּכָ

ִלם ִאּתֹו" )משלי פרק טז פסוק ז(. ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרֵכי ִאיׁש ּגַ ה' ּדַ



ְדלּות   ּגַ
ה ְמאֹוֵרי ָהֻאּמָ

ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה.  ָהֻאּמָ ּוְמאֹוֵרי  ְגדֹוֵלי  ּבִ ָמֵלא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

דֹוֵלי  ִמּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ר  ּוְנַדּבֵ ע  ִנּגַ ְזֵלג  ַהּמַ ְקֵצה  ַעל  ֲאָבל  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל 

ר ִלְלמֹד ֵמֶהם. הּוִדי, ּוָמה ֶאְפׁשָ ל ָהָעם ַהּיְ ִהְסטֹוְרָיה ׁשֶ ה ּבַ ָהֻאּמָ

ְדלּות יֹוֵסף ּגַ

בּו ַלֲהרֹג אֹותֹו, ּוְלַבּסֹוף  ָהַאִחים ָמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ֵהם ָחׁשְ ִלְפֵני ׁשֶ

אֹותֹו  מּו  ּשָׂ ׁשֶ ּכְ כז(,  פסוק  לז  פרק  )בראשית  אֹותֹו  ִלְמּכֹר  ֶהְחִליטּו 

עמוד  כב  דף  )שבת  ים  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ּבִ ָמֵלא  ָהָיה  ַהּבֹור  ּבֹור  ּבַ

ָעָליו.  ה'  ַחת  ּגָ ֵמַהׁשְ מּו  ִהְתַעּלְ ָהַאִחים  לֹו.  יקּו  ִהּזִ לֹא  ֵהם  א(. 

יעּו  ּבִ ִהׁשְ ְוָלֵכן  ִכיָרה  ַהּמְ ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ׁשּו  ָחׁשְ ֵהם  ִכיָרה  ַהּמְ ִלְפֵני 

בּוָעה  ׁשְ ּבִ ָהָיה ָאסּור  יֹוֵסף  ם  ּגַ יֹוֵסף,  ְמִכיַרת  ְלַגּלֹות ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ

ְלָאִביו  ַלח  ׁשָ ְולֹא  ֶמֶלְך,  ָהָיה  ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ה  ּלָ ּגִ לֹא  ְוָלֵכן  זֹו, 

ָבר.  ַיֲעקֹב ְלַגּלֹות ֶאת ַהּדָ

ֲאִפּלּו  ִלְרמֹז  ְולֹא  יו  ּפִ ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ְליֹוֵסף,  ָהְיָתה  ְדלּות  ּגַ ֵאיזֹו 

הּו ָקָטן.  א ַמּשֶׁ ְלַאּבָ
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פרק יח
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ְרעֹה ל ּפַ ַהֲחלֹום ׁשֶ

ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ַהֲחלֹום,  ֶאת  ה  ּנָ ׁשִ הּוא  ְרעֹה  ּפַ ֶאל  יַע  ִהּגִ ּיֹוֵסף  ׁשֶ ּכְ

ַאל אֹותֹו:  ְוׁשָ ֵעל  ִהְתּפַ הּוא  ן אֹותֹו, ַעד ׁשֶ ּקֵ ּתִ יֹוֵסף  ה  ּנָ ׁשִ הּוא  ׁשֶ

עמוד  ילמדנו  אייזנשטיין  המדרשים  )אוצר  י?  ּלִ ׁשֶ ֲחלֹום  ּבַ ָהִייָת  ְוִכי 

ל  ַתר לֹו יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹום הּוא ִקּבֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ ּכַ ה ׁשֶ ּבָ 224(. זֹאת ַהּסִ

ם  ּגַ ְרֶאה  ְוַכּנִ ַהֲחלֹום  ֶאת  יר  ַמּכִ הּוא  ׁשֶ ָרָאה  הּוא  ְתרֹון,  ַהּפִ ֶאת 

ְתרֹון. ֶאת ַהּפִ

ר. ְסּתָ ּיֹוְדִעים ֶאת ַהּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ֶזה ַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהּקְ

ִאים ּנָ ְדלּות ַהּתַ ּגַ

ְלִמיִדים  ּתַ מֹוִנים  ּשְׁ ׁשֶ ֶרת  ְמַסּפֶ א(  עמוד  כח  דף  )סוכה  ָמָרא  ַהּגְ

ֲעֵליֶהם  ֶרה  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְראּוִים  ֵמֶהם  ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵקן,  ַהּזָ ל  ְלִהּלֵ לֹו  ָהיּו 

ָלֶהם  ֲעמֹד  ּתַ ׁשֶ ְראּוִים  ֵמֵהן  ים  לֹׁשִ ּוׁשְ נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּכְ ִכיָנה  ׁשְ

יֹוָנָתן   - ן  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ דֹול  ּגָ ינֹוִנים.  ּבֵ ִרים  ְוֶעׂשְ נּון,  ן  ּבִ ַע  יהֹוֻשׁ ּכִ ה  ַחּמָ

אי. ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ן - ַרּבָ ֻכּלָ ּבְ יֵאל, ָקָטן ׁשֶ ן ֻעּזִ ּבֶ

ֶרת ּוְמָבֶאֶרת  ָמָרא ְמַסּפֶ ָטן, ַהּגְ ְלִמיד ַהּקָ ִבין ִמי ֶזה ַהּתַ ּנָ ּוְכֵדי ׁשֶ

ָלנּו ָמה הּוא ָיַדע...

ָנה,  יַח ִמְקָרא ּוִמׁשְ ּלֹא ִהּנִ אי ׁשֶ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרּבָ

סֹוְפִרים,  ְוִדְקּדּוֵקי  ּתֹוָרה  ְקּדּוֵקי  ּדִ דֹות,  ְוַאּגָ ֲהָלכֹות  ְלמּוד,  ּתַ

יַחת  ׂשִ ְוִגיַמְטְרָיאֹות,  קּופֹות  ּתְ וֹות,  ׁשָ ּוְגֵזרֹות  ַוֲחמּוִרים  ים  ַקּלִ

לֹות ּכֹוְבִסין,  ָקִלים, ִמׁשְ יַחת ּדְ ִדים ְוׂשִ יַחת ׁשֵ ֵרת ְוׂשִ ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

ה  ַמֲעׂשֵ  - דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ָקָטן.  ְוָדָבר  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ׁשּוָעִלים,  לֹות  ִמׁשְ

י ְוָרָבא.  ּיֵ ַאּבַ ָבר ָקָטן - ֲהָויֹות ּדְ ָבה, ּדָ ֶמְרּכָ
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ָמָרא )סוכה  ּגְ יֵאל ָאְמרּו ָעָליו ּבַ ן ֻעּזִ דֹול יֹוָנָתן ּבֶ ְלִמיד ַהּגָ ְוַעל ַהּתַ

ָעָליו  ּפֹוֵרַח  ׁשֶ עֹוף  ל  ּכָ  - ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ שם(, 

ָרף.  ד ִנׂשְ ִמּיָ

יֹוָנָתן  ַתב  ּכָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ א(  עמוד  ג  דף  )מגילה  ָמָרא  ּגְ ּבַ ָעָליו  ָאְמרּו  עֹוד 

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְעְזָעה  ִנְזּדַ ְנִביִאים,  ל  ׁשֶ ְרּגּום  ַהּתַ ֶאת  יֵאל  ֻעּזִ ן  ּבֶ

קֹול  ת  ּבַ ָיְצָתה  ְרָסה.  ּפַ ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ ַעל  ְרָסה  ּפַ ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ

ן  ּבֶ יֹוָנָתן  ָעַמד  ָאָדם?  ִלְבֵני  ְסָתַרי  ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִמי  ְוָאְמָרה: 

ָאָדם;  ִלְבֵני  ְסָתֶריָך  יִתי  ּלִ ּגִ ׁשֶ הּוא  ֲאִני  ְוָאַמר:  ַרְגָליו  ַעל  יֵאל  ֻעּזִ

ית  ּבֵ ִלְכבֹוד  ְולֹא  יִתי,  ָעׂשִ ִלְכבֹוִדי  ּלֹא  ׁשֶ ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ַמֲחלֶֹקת  ִיְרּבּו  ּלֹא  ׁשֶ יִתי  ָעׂשִ ִלְכבֹוְדָך  א  ֶאּלָ א,  ַאּבָ

ת קֹול ְוָאְמָרה  תּוִבים, ָיְצָתה ּבַ ל ּכְ ְרּגּום ׁשֶ ׁש ְלַגּלֹות ּתַ ּקֵ ְועֹוד ּבִ

יַח.  תּוב ּבֹו ֵקץ ָמׁשִ ּכָ ּום ׁשֶ ָך! ִמּשׁ ּיֶ לֹו: ּדַ

ְדלּות ָהָאבֹות ּגַ

ל?  ל, ְנָתֵאר ְלַעְצֵמנּו ִמי ָהָיה ִהּלֵ ל ִהּלֵ ְלִמיד ׁשֶ ְוהּוא ָהָיה ַרק ּתַ

ַיֲעקֹב  ֲהֵרי  ׁשֶ  – ָהָאבֹות  ַאֲחֵרי  ִנים  ׁשָ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  ָהָיה  ל  ְוִהּלֵ

סדר  )ספר  ק"ח  ֲאָלִפים  ב'  ַנת  ׁשְ ּבִ נֹוַלד  ָהָאבֹות  ַאֲחרֹון  ָאִבינּו 

ל  ְוִהּלֵ החיים(,  אור  בהוצאת  מה  עמוד  השלישי  באלף  א  חלק  הדורות 

)ספר הדורות חלק א באלף הרביעי  ֲאָלִפים תשכ"ח  ג'  ַנת  ׁשְ ּבִ ָהָיה 

ָהָאבֹות  ה  ּזֶ ַמה  ג  ָ ֻמׂשּ ָלנּו  ֵאין  ָלֵכן  עמוד רלז בהוצאת אור החיים(. 

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה!  ִקיעּו ָהָאבֹות ּבְ ה ִהׁשְ ּמָ ל ֶזה, ּכַ ים. ְוִעם ּכָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ב  ה ַחּיָ ים, ַאּתָ ַחּיִ הּו ּבַ ב ְלַמּשֶׁ ה רֹוֶצה ְלֵהָחׁשֵ ִאם ַאּתָ ֵדנּו ׁשֶ ְלַלּמְ

ה לֹא  ָלּמָ רּוץ  ּתֵ ֶזה לֹא  ה עֹוֵבד  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  יֹום.  ל  ּכָ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 

ם  ּגַ מא(,  פסוק  לא  פרק  )בראשית  ָעַבד  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ם  ּגַ  , ָלַמְדּתָ
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)שבת דף לא עמוד א, ובחידושי החתם סופר שם מבואר  ָעַבד  אי  ּמַ ׁשַ

ם  ְוֻכּלָ ב(,  )יומא דף לה עמוד  ל  ִהּלֵ ְוַגם  וגם בנאי(,  שהיה תלמיד חכם 

ָלְמדּו ּתֹוָרה. 

ָלָמה  ָלְמדּו.  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ְוִיּסּוִרים,  ִויָלִדים  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵיׁש  ם  ְלֻכּלָ

טּור? )עייין עוד בגמרא ביומא שם(. ה ּפָ ַאּתָ ב ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ַאּתָ

ִלְלמֹד  ִלי  ּבְ ים  ֳחָדׁשִ ַוֲאִפּלּו  ֵלִמים  ׁשְ ָיִמים  עֹוְבִרים  ים  ֲאָנׁשִ

ֶזה ֵאֶצל ְיהּוִדי!  ָבר ּכָ ֵכן ּדָ ּתֹוָרה. לֹא ִיּתָ

ב ִלְלמֹד  ה ַחּיָ ָלָגן, ַאּתָ ה ֵאיֶזה יֹום עֹוֵבר ָעֶליָך, ֵאיֶזה ּבָ ּנֶ לֹא ְמׁשַ

אָת ָלעֹוָלם. ּבָ ה ׁשֶ ּבָ ם, זֹאת ַהּסִ ה ַקּיָ ַאּתָ ה ׁשֶ ּבָ ּתֹוָרה. זֹאת ַהּסִ



ה  לּות ּוְגֻאּלָ  ּגָ
ְוַהְנָהַגת ה'

יָחא ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ

ּדֹור  ּבַ ׁשֶ אֹוֵמר,  ח(  פסוק  ג  פרק  )שמות  דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור 

ֲאִפּלּו  ּשֶׁ ַמה  ְמָאה,  ַהּטֻ ל  ׁשֶ ים  ַהֲחִמּשִׁ ַער  ַלּשַׁ יַע  ַנּגִ ָהַאֲחרֹון 

ִעים  ַער ָהַאְרּבָ יעּו ַרק ַעד ׁשַ ִמְצַרִים לֹא ִהּגִ ָרֵאל ּבְ ָהיּו ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ

ָהיּו  ּשֶׁ ה  ִמּמַ רּוִעים  ּגְ יֹוֵתר  ִנְהֶיה  ְמָאה  ַהּטֻ ִחיַנת  ּוִמּבְ ָעה.  ְוִתׁשְ

ִמְצַרִים. ֲאבֹוֵתינּו ּבְ

הּוא  ים ׁשֶ ַער ַהֲחִמּשִׁ ּשַׁ ּלֹא ִלּפֹל ּבַ ֵהר ׁשֶ ְנָאָדם ָצִריְך ְלִהּזָ ה ּבֶ ּמָ ּכַ

ֶרְך ָלֵצאת.  ְמַעט ֵאין ּדֶ ם ּכִ ּשָׁ ּמִ ְמָאה ׁשֶ עֶֹמק ַהּטֻ

ֵתנּו ת ִמְצַרִים ּוְגֻאּלָ ֻאּלַ ּגְ

ׁשֹוְמִרים  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  "רֹב   – אֹוְמִרים  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֹוֵמַע  ֲאִני 

ֶאת  ָיִביא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת 

ם?  ּלָ ִמיד ֶאת ּכֻ רּוְך הּוא ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ יַח, ָמה ַהּקָ ׁשִ ַהּמָ

ה  ַהְרּבֵ ִמְצַרִים,  ּבְ ָהָיה  ּשֶׁ ַמה  ׁש  ַמּמָ ֶזה  ָרחֹוק,  ָלֶלֶכת  ָצִריְך  לֹא 

)מדרש  ְך  חֹׁשֶ ת  ַמּכַ ּבְ ָהַרג  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִמ-80%  יֹוֵתר 

ה  רּוְך הּוא לֹא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ תנחומא ורשא פרשת בשלח סימן א(. ַהּקָ

ָרן  ַוּתְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָהאֹוֵמר  ְוָכל  ָרן,  ַוּתְ לֹא  הּוא  ְצחֹוק, 
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פרק יט
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ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א(.  עמוד  נ  דף  קמא  )בבא  יו  ַחּיָ ְתרּו  ִיּוָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה  עֹוָלם  ּבָ ָלָגן  ַהּבָ ל  ּכָ עֹוָלם,  ּבָ ָלָגן  ּבָ ה  ַהְרּבֵ

ּוְכמֹו  אֹוָתם,  ְלַהֲעִניׁש  ְצָטֵרְך  ּיִ ׁשֶ ִלְפֵני  מּוָסר  ְוִיְלְמדּו  ִיְתעֹוְררּו 

י חּוצֹוָתם  ּנֹוָתם ֶהֱחַרְבּתִ ּמּו ּפִ י גֹוִים ָנׁשַ תּוב "ִהְכַרּתִ אֹוֵמר ַהּכָ ׁשֶ

ַאְך  י  ָאַמְרּתִ ב.  יֹוׁשֵ ֵמֵאין  ִאיׁש  ִלי  ִמּבְ ָעֵריֶהם  ִנְצּדּו  ִלי עֹוֵבר  ִמּבְ

ְקִחי מּוָסר" )צפניה פרק ג פסוקים ו - ז(. יְרִאי אֹוִתי ּתִ ּתִ

ַהְנָהַגת ה'  ֲהָבָנה ּבְ

סּוק אֹוֵמר "ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי" )שמות פרק לג פסוק כג(. ַהּפָ

מּות  רּוְך הּוא ּגּוף אֹו ּדְ דֹוׁש ּבָ ׁש ַלּקָ ּיֵ ָאסּור ָלנּו ָחִליָלה ַלְחׁשֹב ׁשֶ

ן ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות  ַהּגּוף )רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ז(, ִאם ּכֵ

נּו ָרָאה ֶאת ה'?  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ׁשֶ

ֵהם  ְפָלִאים  ַהּנִ ִרים  ַהֶהְסּבֵ ֶאָחד  ֶזה,  ּבָ ָאְמרּו  ִרים  ֶהְסּבֵ ה  ַהְרּבֵ

ָני"  ּפָ ה "לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת  רּוְך הּוא אֹוֵמר ְלמֹׁשֶ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ִלְראֹות  ָיכֹול  לֹא  ה  ַאּתָ  - ֶזה  ּבָ ָנה  ּוָ ַהּכַ כ(,  פסוק  לג  פרק  )שמות 

ָרַכי,  ּדְ ֶאת  ּוְלָהִבין  ַהֹהֶוה,  ֶאת  ַהּיֹום,  ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  ּשֶׁ ַמה  ֶאת 

ְוְלָהִבין ֶאת  ִלְראֹות  ּתּוַכל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ  - ֲאחָֹרי"  "ְוָרִאיָת ֶאת  ֲאָבל 

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ֶשל  ה  ַהַמֲעׂשֶ ְלַאַחר  ַרק  ְוַתְכִליתֹו  ה'  ה  ַמֲעׂשֵ

נּו ֶאת  ה ַרּבֵ ר ָרָאה מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ה ׁשֶ ּבָ ִהְסטֹוְרָיה. ְוזֹאת ַהּסִ רּו ּבַ ּקָ ׁשֶ

ְרֶזל,  ּבַ ל  ׁשֶ ַמְסְרקֹות  ּבְ רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְרקּו  ּסָ ׁשֶ ְוסֹופֹו  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָכָרּה?'  ׂשְ ְוֶזה  ּתֹוָרה  'זֹו  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְוָאַמר 

ה עֹוד  ֲעׂשֶ ַהּמַ יָון ׁשֶ ּכֵ יר לֹו )מנחות דף כט עמוד ב(,  הּוא לֹא ִהְסּבִ

לֹא ָקָרה. 
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דֹוׁש  ַהּקָ ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ ֵאיְך  ה  ַמֲעׂשֶ ְלַאַחר  רֹוִאים  ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ

אֶֹפן ֻמְפָלא, ַהּכֹל מּוָבן ְוַהּכֹל  ב ּבְ ּלֵ ּתַ ה, ַהּכֹל ִמׁשְ רּוְך הּוא ָעׂשָ ּבָ

מּוּהַ ְולֹא מּוָבן.  ה ָהָיה ִנְרֶאה ּתָ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ ֶ ר, ַמה ּשׁ ֻמְסּבָ

ָרה  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֶאת  ָנִבין  ֵלָמה,  ַהּשְׁ ה  ֻאּלָ ּגְ ּבַ ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה 

קכו  פרק  )תהילים  ה"  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ְו"ָאז  לּות  ּגָ ּבַ

פסוק ב, ועיין בברכות דף לא עמוד א(.

ָבִרים: יר ַהּדְ ִמּנּוי יֹוֵסף ְלֶמֶלְך. ְוַנְסּבִ ָבר ּבְ ְגָמא ַלּדָ רֹוִאים ּדֻ

הֹוִדיַע  "ַאֲחֵרי   - יֹוֵסף  ֶאל  ְרעֹה  ּפַ אֹוֵמר  ַהֲחלֹום  ְתרֹון  ּפִ ְלַאַחר 

ְהֶיה  ּתִ ה  ַאּתָ מֹוָך.  ּכָ ְוָחָכם  ָנבֹון  ֵאין  זֹאת  ל  ּכָ ֶאת  ֱאלִֹהים אֹוְתָך 

 " ּךָ ִמּמֶ ל  ֶאְגּדַ א  ּסֵ ַהּכִ ַרק  י  ַעּמִ ל  ּכָ ק  ִיּשַׁ יָך  ּפִ ְוַעל  יִתי  ּבֵ ַעל 

ן ָאָדם ָחָכם, הּוא  ְרעֹה ָהָיה ּבֶ )בראשית פרק מא פסוקים לט - מ(, ּפַ

פֹות.  ׂשָ  70 ָיַדע  ְוַגם  א(,  עמוד  יח  דף  קטן  )מועד  ף  ֵ ְמַכׁשּ ָהָיה  ם  ּגַ

ְלֶמֶלְך  ָעַבר  ְלׁשֶ ָהָאִסיר  ֶאת  ְלַמּנֹות  ַמְחִליט  הּוא  ְתאֹום  ּפִ ַמה 

ְך ַמֵהר?  ל ּכָ ּכָ

רֹוִני ּוְמֻיָחד,  ׁשְ ַהּפֹוֵעל ּכִ ה ׁשֶ ּלֶ ׁש לֹו ּפֹוֵעל ּוִפְתאֹום ִמְתּגַ ּיֵ  ָאָדם ׁשֶ

ְך  ל ּכָ ֵרז ּכָ ִהְזּדָ ָרה ְלַפְרעֹה ׁשֶ ף? ַמה ּקָ ּתָ ה אֹותֹו ׁשֻ ד ַיֲעׂשֶ ְוִכי ִמּיָ

ְלַמּנֹות ֶאת יֹוֵסף?

י  ּמִ ִמְצַרִים ָהָיה חֹק ׁשֶ ּבְ ר ָלנּו ׁשֶ ָמָרא )סוטה דף לו עמוד ב( ְמֻסּפָ ּגְ ּבַ

יַע  ֶלְך. ְויֹום ִלְפֵני ֵכן ִהּגִ פֹות הּוא ִנְהָיה ַהּמֶ ה ׂשָ ּיֹוֵדַע ֲהִכי ַהְרּבֵ ׁשֶ

 70 ִעם  א  ּסֵ ּכִ ָהָיה  ְלַפְרעֹה  פֹות.  ׂשָ  70 יֹוֵסף  ֶאת  ד  ְוִלּמֵ ַמְלָאְך 

ָפה ַאַחת, ְויֹוֵסף  ׂשָ ר ִעם יֹוֵסף ּבְ ּבֵ ַמְדֵרגֹות, ּוְבָכל ַמְדֵרָגה הּוא ּדִ

ְלׁשֹון  ּבִ ִאּתֹו  ר  ּבֵ ּדִ יֹוֵסף  ְוָאז  ְרעֹה  ּפַ ִלְפֵני  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  לֹו,  עֹוֶנה 

אֹותֹו,  ְלַהְמִליְך  ְרעֹה  ּפַ ים  ִהְסּכִ ְוָלֵכן  ָיַדע,  לֹא  ּוַפְרעֹה  ַהּקֶֹדׁש, 

ּנּו.  פֹות ִמּמֶ הּוא יֹוֵדַע יֹוֵתר ׂשָ ה ׁשֶ ּלֹא ְיַגּלֶ ַבע לֹו ׁשֶ ָ ׁשּ ּיִ ּוִבְתַנאי ׁשֶ
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ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ ֶאת  ִלְקּבֹר  רֹוֶצה  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ּכְ ַוְיִחי,  ת  ְלָפָרׁשַ יַע  ּגִ ּנַ ּוְכׁשֶ

ִמחּוץ  אֹותֹו  ֶאְקּבֹר  ֲאִני  ׁשֶ ְלָאִבי  י  ְעּתִ ּבַ 'ִנׁשְ ְלַפְרעֹה  ְוָאַמר 

בּוָעה'. ָאַמר לֹו יֹוֵסף  ֲעבֹר ַעל ַהּשְׁ ְרעֹה 'ּתַ ְלִמְצַרִים', ָאַמר לֹו ּפַ

ַעל  ם  ּגַ א,  ְלַאּבָ י  ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ בּוָעה  ַהּשְׁ ַעל  ַלֲעבֹר  ר  ֶאְפׁשָ 'ִאם 

יֹוֵדַע  ֲאִני  ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ יד  ַאּגִ ַוֲאִני  ַלֲעבֹר  ר  ֶאְפׁשָ ָך  ּלְ ׁשֶ בּוָעה  ַהּשְׁ

ֶזה,  ּבָ ָהָיה  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ה  ּמָ ּכַ רֹוִאים  ָך'.  ִמּמְ פֹות  ׂשָ יֹוֵתר 

ְרצֹונֹו  ם  ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל,  ים ֶאת  ִהְקּדִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאיְך 

ִמְצַרִים. ֵבר ּבְ ּלֹא ְלִהּקָ ל ַיֲעקֹב ׁשֶ ׁשֶ

ן ֲחמֹור  ֶכם ּבֶ יָנה ִמּשְׁ ל ּדִ ת ׁשֶ ָהְיָתה ַהּבַ ְגָמה נֹוֶסֶפת: ָאְסַנת ׁשֶ ּדֻ

)פרקי דרבי אליעזר פרק לח, וברבינו בחיי בראשית פרק מא פסוק מה(, 

ים ְרפּוָאה  רּוְך הּוא ִהְקּדִ דֹוׁש ּבָ ל יֹוֵסף, ְוַהּקָ ּתֹו ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ִאׁשְ

ִמְצַרִים.  ק ּבְ ֵאר ַרּוָ ָ ּלֹא ִיְצָטֵרְך יֹוֵסף ָחִליָלה ְלִהׁשּ ה ׁשֶ ּכָ ַלּמַ



י ה'   ִנּסֵ
ית ִחיָרה ַהָחְפׁשִ ְוַהּבְ

ים ִנּסִ ָרֵאל ְוָהֱאמּוָנה ּבְ  ַעם ִיׂשְ

ּוְלַהְתִחיל  ְרעֹה  ּפַ ֶאל  ָלֶלֶכת  ה  מֹׁשֶ ֶאת  ה  ְמַצּוֶ הקב"ה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

נּו  ה ַרּבֵ ְצַרִים )שמות ג, י(, מֹׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ ֲהִליְך ּגְ ֶאת ּתַ

ְהֶיה ִאם  ׁשּוָטה ְמאֹד: ַמה ּיִ ֵאָלה ּפְ ַרְך ׁשְ ׁשֹוֵאל ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ה? )שמות ד, א(. ר ִעם ּמֹׁשֶ ּבֵ ם ּדִ ַהּשֵׁ ָרֵאל לֹא ַיֲאִמינּו ׁשֶ ַעם ִיׂשְ

ָיכֹול  ַהּכֹל  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֶאת  אֹל  ִלׁשְ י-ֶהְגיֹוִני  ְלּתִ ּבִ ָמע  ִנׁשְ ֶזה 

אֶֹפן  ּבְ ה  ְלמֹׁשֶ יב   ֵמׁשִ ם  ַהּשֵׁ ֲאָבל  זֹאת,  ּכָ ׁשֶ לֹוִגית  ֵאָלה  ׁשְ

דֹולֹות  ׁשּוָבתֹו ָטמּון ַהּסֹוד ְלַאַחת ֵמַהִחידֹות ַהּגְ ׁשּוט, ּוְבתֹוְך ּתְ ּפָ

ִריָאה: ל ַהּבְ ׁשֶ

ָהִראׁשֹון  ָהאֹת  ְלקֹל  ְמעּו  ִיׁשְ ְולֹא  ָלְך  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  "ְוָהָיה 

ֵני  ִלׁשְ ם  ּגַ ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  ָהַאֲחרֹון  ָהאֹת  ְלקֹל  ְוֶהֱאִמינּו 

ַהְיאֹר  יֵמי  ִמּמֵ ְוָלַקְחּתָ  ְלקֶֹלָך  ְמעּון  ִיׁשְ ְולֹא  ה  ָהֵאּלֶ ָהאֹתֹות 

ְלָדם  ְוָהיּו  ַהְיאֹר  ִמן  ח  ּקַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ ְוָהיּו  ה  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ַפְכּתָ  ְוׁשָ

ת" )שמות ד, ח - ט(. ׁשֶ ּבָ ּיַ ּבַ

ַעם  נּו, ׁשֶ ה ַרּבֵ ְבָיכֹול ְלמֹׁשֶ ים ּכִ ַרְך ַמְסּכִ ם ִיְתּבָ ים ָהֵאּלּו, ַהּשֵׁ ּלִ ּמִ ּבַ

ה לֹא  ל מֹׁשֶ ן ֶהָעָבר ׁשֶ ּכֵ ים, ׁשֶ ִטּיִ ָרֵאל ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ְסֶקּפְ ִיׂשְ

ָנִסיְך  ּכְ ַדל  ּגָ ׁשֶ ְיהּוִדי  ֶלד  ִמּיֶ י.  ָהֲאִמּתִ ַהּגֹוֵאל  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ֵמִעיד 

ָרַצח ׁשֹוֵטר ִמְצִרי )עיין שמות ב  ף ַעל ֶרַצח ׁשֶ ִמְצִרי, ְוֶנֱהַפְך ְלִנְרּדָ

ר ִאּתֹו,  ּבֵ ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ם ֱאלֵֹקי  ַהּשֵׁ ׁשֶ ו טֹוֵען  ְוַעְכׁשָ פסוק יב והלאה(, 
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פרק כ
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ְלַצּפֹות ֵמֶהם ׁשּום  ֶהְגיֹוִני  י -  ְלּתִ ּבִ ֶזה  ִלְגאֹל אֹוָתם.  ָעָליו  ה  ְוִצּוָ

ם  ַהּשֵׁ ְלִפיָכְך,  ֶזה.  ָדָבר  ּבְ ים  ִטּיִ ְסֶקּפְ ְהיֹות  ִמּלִ חּוץ  ַאֵחר  ָבר  ּדָ

ים ְלַהְראֹות ָלָעם,  נּו אֹותֹות ַעל - ִטְבִעּיִ ה ַרּבֵ ַרְך ָנַתן ְלמֹׁשֶ ִיְתּבָ

ה  ין מֹׁשֶ ם ּבֵ ִהְתַקּיֵ יַח ׁשֶ ְוָהאֹותֹות ָהֵאּלּו ִיְהיּו ֵעִדים ַעל ַהּדּו - ׂשִ

ְבִעי ְלֵבין ָהַעל – ִטְבִעי. ין ַהּטִ ם, ּבֵ נּו ְלִבין ַהּשֵׁ ַרּבֵ

ִלְהיֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ יׁש  ַמְדּגִ ם  ַהּשֵׁ זֹאת,  ַלְמרֹות  ַאְך 

ִחיָרה  ּבְ ָלֶהם  ֵיׁש  ָהִראׁשֹון,  אֹות  ּבָ ַיֲאִמינּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ

יָנה  'קֹוְמּבִ ּזֹו  ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ּבֹו.  ְלַהֲאִמין  לֹא  ית  ָחְפׁשִ

ל קֹוְסמּות.  ים' אֹו סּוג ׁשֶ ִתּיִ ל ַהּדָ ׁשֶ

ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכִפי  ֶמת,  ַקּיֶ ִחיָרה  ַהּבְ ים  ִנּסִ רֹוִאים  ׁשֶ ם ְלַאַחר  ּגַ ן,  ּכֵ ׁשֶ

חּוץ  ַמִים  ׁשָ יֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ב(,  עמוד  לג  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל 

ַמִים. ְרַאת ׁשָ ִמּיִ

ָרֵאל  ַעְזרּו ְלַעם ִיׂשְ ּיַ ה אֹותֹות נֹוָסִפים ׁשֶ ְוָלֵכן ָנַתן הקב"ה ְלמֹׁשֶ

)הלכות  "ם  ַרְמּבָ ּבָ ן  ]ְוַעּיֵ ַעְבּדֹו.  ה  ּוְבמֹׁשֶ ה'  ּבַ ְלַהֲאִמין  ִלְבחֹר 

ּבֹו  ֶהֱאִמינּו  לֹא  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַתב,  ּכָ ׁשֶ א(  יסודי התורה פרק ח הלכה 

י ָהאֹותֹות ֵיׁש  ֲאִמין ַעל ּפִ ַהּמַ ה, ׁשֶ ָעׂשָ ֵני ָהאֹותֹות ׁשֶ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ

ַמע  ּוַמׁשְ ר.  ְדּבָ ַהּמִ י  ּסֵ ִמּנִ "ם  ָהַרְמּבָ מֹוֶנה  ם  ְוׁשָ ְוכּו'.  ּדִֹפי  ִלּבֹו  ּבְ

ל  ׁשֶ ֱאמּוָנָתם  ּבֶ ַע  ְלַסּיֵ ֵדי  ּכְ ָהיּו  ר  ְדּבָ ַהּמִ ֲעׂשּו קֶֹדם  ּנַ ׁשֶ ים  ּסִ ַהּנִ ׁשֶ

דֹוֵלי  ִמּגְ ַזַצ"ל,  ֶלעוו  ִיְרְמָיהּו  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵאר  ּבֵ ְוֵכן  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם 

ַעל  ִיְרְמָיהּו  ְבֵרי  ּדִ ִסְפרֹו   ּבְ ָנה,  ׁשָ ָמאַתִים  ּכְ ִלְפֵני  ַנז  ּכְ ַאׁשְ אֹוֵני  ּגְ

"ם  ָהַרְמּבָ ְבֵרי  ּדִ ֶעֶצם  ְוַעל  ְדָבָריו.  ּבִ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם.  ׁשָ "ם  ָהַרְמּבָ

המתחיל  דיבור  יח  פרק  )דברים  ֵנאל  ְרּבָ ָהַאּבַ ֵהִעיר  ָבר  ּכְ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ

וכבר ביארו([.
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ְכְנִעים?! ים ְמׁשַ ּסִ  ַהּנִ

ְכֵנַע  ְלׁשַ ְיכֹוִלים  יֹום,  יֹום  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְוַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות 

ה' ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו, ַאְך ֵאיָנם  ּטֹוב, ְלַהֲאִמין ּבַ אֹוָתנּו ִלְבחֹר ּבַ

ִאם  ִלְבחֹר  ית  ַהָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ ל  ׁשֶ רּות  ָהֶאְפׁשָ ֶאת  ִלים  ְמַבּטְ

ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְלַצֲעֵרנּו  לֹא.  אֹו  ֶזה  ּבָ ְלַהֲאִמין 

 – דֹוִלים  ּגְ ים  ִנּסִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ם  ּגַ   – ּבֹוֲחִרים  ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  יֵני  ִמּדִ ֵחֶלק  ּבְ ֲאִמינּו  ּיַ ׁשֶ ֵמֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  ְלַהֲאִמין,  לֹא 

ּטֹוֲעִנים  ׁשֶ ְיהּוִדים  ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ּוְלַצֲעֵרנּו  ִמים.  ְמֻסּיָ ּוִבְתָנִאים 

דֹוִלים,  ּגְ ים  י ָראּו ִנּסִ ם, ְואֹוֲהִבים אֹותֹו ּכִ ַהּשֵׁ ּבְ ֵהם ַמֲאִמיִנים  ׁשֶ

ֲהָלכֹות  אֹו  ְצִניעּות,  אֹו  ת  ּבָ ַהּשַׁ ֶאת  ׁשֹוְמִרים  לֹא  ֵהם  ֲאָבל 

ֶהְגיֹוִני,  י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶלַוְנִטי,  לֹא  ָדָבר  ּכְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ בֹות  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ֲאֵחרֹות 

ּלֹא נֹוַח ָלֶהם. אֹו ׁשֶ

ְלָקֵרב  ָלָאָדם  ים  ִנּסִ ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ה  ִלְנֻקּדָ ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִביא  הּוא  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ַעד  אֹותֹו, 

יֹוֵתר  ָבר  ּכְ ֶזה  ְלַהֲאִמין  ּלֹא  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ּלֹו  ׁשֶ ית  ַהָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ

ַהֲאִמין.  ה ִמּלְ ָקׁשֶ

לֹא  ְוהקב"ה  ֶאֶרת,  ִנׁשְ ית  ַהָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ ֶזה  ַאֲחֵרי  ם  ּגַ ַאְך 

ַהְחָלַטת ָהָאָדם. ִמְתָעֵרב ּבְ

ִחיָרה ְוַהְיִדיָעה  ַהּבְ

ִחיָרה  ַהּבְ )תהלים לז, כג(,  ץ"  ֶיְחּפָ ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 

יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ּשֶׁ ַמה  ַלְמרֹות  ִהיא  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ית  ַהָחְפׁשִ

ְציֹות, ְוֵיׁש  ל ָהאֹוּפְ ָפֵנינּו ֶאת ּכָ יַע ּבְ ַרְך ַמּצִ ֶאת ֶהָעִתיד, הּוא ִיְתּבָ
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ַאְך הקב"ה  גּוָיה.  ַהּשְׁ ְצָיה  אֹוּפְ ּבָ ם  ּגַ ִלְבחֹר  רּות  ָהֶאְפׁשָ ֶאת  ָלנּו 

ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ׁשֹוֵלַח  ט(,  קמה,  )תהילים  יו"  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ַרֲחָמיו  "ׁשֶ

ָהָרע  ּכֹחֹות  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָלנּו  ַלֲעזֹר  ֵנס,  ְועֹוד  ִאיתּות  עֹוד 

ָניו ְלַבּסֹוף  ל ּבָ ּכָ ׁשּובּו ֵאָליו, ְוׁשֶ ּיָ ה ְלָבָניו ׁשֶ ּטֹוב, ּוְמַחּכֶ ְוִלְבחֹר ּבַ

הּוא  ׁשֶ  – ַמן  ַהּזְ ְגָמר  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  כֹוָנה  ַהּנְ ְצָיה  ָהאֹוּפְ ֶאת  ִיְבֲחרּו 

ה.  עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ ַהַחּיִ



ָרֵאל -   ַעם ִיׂשְ
ִיחּוָדם ּוַמֲעָלָתם

יּות ָהעֶֹרף ַקׁשְ

ָהעֶֹרף.  יּות  ַקׁשְ ת  ִמּדַ ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ַאַחת 

ַעם  ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ֵדי  ּכְ ָהְיָתה  ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ֵמַהּתַ ֵחֶלק 

ל ֶאת ַהּתֹוָרה )אברבנאל בראשית  ְהיּו מּוָכִנים ְלַקּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ

ֻאּמֹות )ביצה דף  ּבָ ים ׁשֶ ָרֵאל ֵהם ָהַעּזִ י ַעם ִיׂשְ פרק טו בשם הר"ן(, ּכִ

דֹוׁש  ַלּקָ ֶנֶפׁש  ָרֵאל ִלְמסֹר  ִיׂשְ ָעַמד ְלַעם  ּשֶׁ ְוֶזה ַמה  כה עמוד ב(, 

ָהאֹוְיִבים,  ֶנֶגד  ַהּזֹו  ָהעֶֹרף  יּות  ַקׁשְ ּבְ ׁשּו  ּמְ ּתַ ְוִהׁשְ הּוא,  רּוְך  ּבָ

לּות.  נֹות ּגָ ְך 2000 ׁשְ ֶמׁשֶ ּבֹר אֹוָתם ּבְ ּלֹא ִהְצִליחּו ִלׁשְ ׁשֶ

ָרֵאל ְסִפיַרת ַעם ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ִלְסּפֹר  ה  ְמַצּוֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּוָמָצאנּו 

ָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָתם,  אֹוֵהב  הּוא  ׁשֶ יָון  ּכֵ יב(,  פסוק  ל  פרק  )שמות 

ּובֹוֵדק  ּלֹו,  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  סֹוֵפר  ַהּיֹום  ל   ּכָ ֶסף  ּכֶ אֹוֵהב  הּוא  ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ אֹו  ב(,  עמוד  כא  דף  מציעא  בבא  )עיין  ֵסֶדר  ּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ אֹותֹו 

ָכה  ּכָ ִלי",  ַאר  ִנׁשְ ה  ּמָ "ּכַ ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו –  ּלֹו  ׁשֶ רֹוֶקר  ַלּבְ ר  ֵ ִמְתַקׁשּ

יַע  ִהּגִ הּוא  ַיֲהלֹום,  הּוא  ְיהּוִדי  ל  ּכָ נּו.  ִאּתָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ֵאָלה ֵאיְך הּוא יֹוֵצא ֵמָהעֹוָלם? ַיֲהלֹום ָלעֹוָלם, ַהּשְׁ
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פרק כא
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ֶבט ֵלִוי ׁשֵ

ּלֹא  ׁשֶ ֵלִוי,  ֶבט  ׁשֵ הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַהְמֻיָחד  ֶבט   ַהּשֵׁ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעם  )במדבר פרק א, פסוק מט(,  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ תֹוְך  ּבְ ִנְפַקד 

ָהיּו  לֹא  ם  ּגַ ֵהם  יא(,  פסוק  טז  פרק  )דברים  אֹוָתם  ְלַפְרֵנס  ה  ְמֻצּוֶ

אות  ה  פרשה  שמות  פרשת  וילנא  רבה  )מדרש  ִמְצַרִים  ּבְ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ

ִמיד.  טז(, ֵהם ָהיּו ַרק ַעְבֵדי ה' ֵמָאז ּוִמּתָ

חֹול ְוַכּכֹוָכִבים ָרֵאל ּכַ ַעם ִיׂשְ

חֹול  ְהֶיה ּכַ ּנִ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּוְכָבר ִהְבִטיַח ַהּקָ

ַמִים )בראשית פרק כב פסוק  כֹוְכֵבי ַהּשָׁ ם אֹו ּכְ ַפת ַהּיָ ר ַעל ׂשְ ֲאׁשֶ

יז(. ֵאיפֹה ַהַהְבָטָחה ַהּזֹאת? 

)שמות  ֶנֶפׁש  ְבִעים  ׁשִ ַרק  ָהיּו  ְלִמְצַרִים  ָיַרד  ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ּכְ

ר  ָוֶעׂשֶ ָמאַתִים  ְותֹוְך  כב(,  פסוק  י  פרק  דברים  ה,  פסוק  א  פרק 

ּמּוָבא  ּשֶׁ ה  ִנְלַמד ִמּמַ ָוָרב. ֶאת ֶזה  ר ָעצּום  ֶנֶהְפכּו ְלִמְסּפָ ִנים  ׁשָ

ָעלּו  ים  "ַוֲחֻמׁשִ א(  סימן  בשלח  פרשת  ורשא  )תנחומא  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

ְוֵיׁש  ָעלּו,  ה  ֵמֲחִמּשָׁ ֶאָחד  יח(,  פסוק  יג  פרק  )שמות  ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵני 

ֵמאֹות,  ֵמֲחֵמׁש  ֶאָחד  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ים,  ֵמֲחִמּשִׁ ֶאָחד  אֹוְמִרים 

ת ֲאָלִפים  י ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ָהֲעבֹוָדה, ֲאִפּלּו לֹא ֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶ ַרּבִ

ָרֵאל ֵמֵתיֶהן  ָהיּו קֹוְבִרין ִיׂשְ יֵמי ָהֲאֵפָלה ׁשֶ ָעלּו, ְוֵאיָמַתי ֵמתּו? ּבִ

ְך.  חֹׁשֶ ִבין ּבַ ּוִמְצַרִים יֹוׁשְ
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ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ִמְסּפַ

ֲהֵרי  ִמְצַרִים.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  יעּו  ִהּגִ ָעצּום  ר  ִמְסּפָ ְלֵאיֶזה  רֹוִאים 

ָמה ַהַהְבָטָחה.  ִהְתַקּיְ ׁשֶ

ים  ַרּבִ ָרֵאל  ְוִיׂשְ "ְיהּוָדה  תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ

)מלכים  ֵמִחים"  ּוׂשְ ְוׁשִֹתים  אְֹכִלים  ָלרֹב  ם  ַהּיָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ חֹול  ּכַ

ְמבָֹאר  ּכַ ָרב,  ַעם  ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ אי  ַיּנַ ְזַמן  ּבִ ְוַגם  כ(.  פסוק  ד  פרק  א 

ָמָרא )גיטין דף נז ע"א(. ּגְ ּבַ

ִמְליֹוֵני  רֹות  ֶעׂשְ ל  ּכָ ֶנֶעְלמּו  ְלָאן  ִהיא,  ת  ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ַהּמִ ֵאָלה  ְוַהּשְׁ

לּו? הּוִדים ַהּלָ ַהּיְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ְגַלל  ּבִ  – ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ׁשּוָבה  ַהּתְ

נּו. ָהְרגּו ְוָרְצחּו ּבָ לּות, ׁשֶ ּגָ ָעַבר ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ְגָסה  ּנָ ׁשֶ ַהִהְתּבֹוְללּות   – ִהיא  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ׁשּוָבה  ַהּתְ

ְך ַהּדֹורֹות ִמְליֹוֵני ְיהּוִדים ִהְתּבֹוְללּו. ּוְבֶמׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶזה  ּבָ עֹוד  ָרְמזּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

יֹוְרִדים   – יֹוְרִדים  ֵהם  ּוְכׁשֶ ַלּכֹוָכִבים,  ַעד  עֹוִלים  ֵהם   – עֹוִלים 

ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ַעד ָעָפר )ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנח(, ּוְכמֹו ׁשֶ

יז(,  פסוק  מט  פרק  )ישעיה  ֵיֵצאּו"  ְך  ִמּמֵ ּוַמֲחִרַבִיְך  ָהְרַסִיְך  ּמְ "ׁשֶ

דֹוִלים.  ִמים ֲהִכי ּגְ יעּו ָהַאְנִטיׁשֵ ָרֵאל ִהּגִ ִמּתֹוְך ַעם ִיׂשְ

הּוִדית ָמה ַהּיְ ׁשָ ַהּנְ

נֹוֵתן  ין  ַהּדִ ׁשֶ ִמי  ּכֹוֵתב,  גירושין פרק ב הלכה כ(  )בהלכות  "ם   ָהַרְמּבָ

ל  ין ׁשֶ ית ּדִ ּתֹו ְולֹא ָרָצה ְלָגֵרׁש, ּבֵ ּכֹוִפין אֹותֹו ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ׁשֶ
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רֹוֶצה  ּיֹאַמר  ׁשֶ ַעד  אֹותֹו  ין  ַמּכִ ְזַמן  ּוְבָכל  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ר. ׁשֵ ט ּכָ ט, ְוהּוא ּגֵ ֲאִני, ְוִיְכּתֹב ַהּגֵ

ין ּתֹוָרה  י ּדִ ב ַעל ּפִ ִאם ָאָדם ְמֻחּיָ "ם ׁשֶ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמָהַרְמּבָ

ּיֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני. ר ְלַהּכֹות אֹותֹו ַעד ׁשֶ ּתֹו ֻמּתָ ְלָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ

אֹותֹו  ּוַמְכִריַח  לֹו  יץ  ַמְרּבִ ה  ַאּתָ י,  סּוְרּדִ ַאּבְ ָבר  ּדָ ִלְכאֹוָרה  ֶזה 

ְמַפֵחד  הּוא  רֹוֶצה,  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ֲאִני?  רֹוֶצה  ּיֹאַמר  ׁשֶ

ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ג  ָ ֻמׂשּ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ּגַ ַמה  ֶזה?  ּבָ ָהִעְנָין  ָמה  ָך,  ּלְ ׁשֶ ּכֹות  ֵמַהּמַ

ְרחֹו ֶאת  ַעל ּכָ ַעל ָלֵתת ּבְ ה" – ִאם ַמְכִריִחים ֶאת ַהּבַ ֶ ט ְמֻעׂשּ "ּגֵ

ֵטל )עיין משנה מסכת גיטין פרק ט משנה ח(, ָאז ָמה  ט ּבָ ט - ַהּגֵ ַהּגֵ

ּכֹות? ּלֹו "רֹוֶצה ֲאִני" ַאֲחֵרי ַהּמַ עֹוֶזֶרת ָהֲאִמיָרה ׁשֶ

ָבָריו,  ּדְ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ ַעְצמֹו  "ם  ָהַרְמּבָ ׁשֹוֵאל  ַהּזֹו  ֵאָלה  ַהּשְׁ ֶאת   

ֲהֵרי הּוא ָאנּוס? ט ֶזה ׁשֶ ֵטל ּגֵ ה לֹא ּבָ ְוכֹוֵתב - ְוָלּמָ

ְלָחץ ְוִנְדָחק ַלֲעׂשֹות  ּנִ א ְלִמי ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרין ָאנּוס ֶאּלָ ְועֹוֶנה - ׁשֶ

ַעד  ה  ֻהּכָ ׁשֶ ִמי  גֹון  ּכְ ַלֲעׂשֹותֹו,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ב  ְמֻחּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ

אֹו  ִמְצָוה  ל  ְלַבּטֵ ָהָרע  ִיְצרֹו  ָקפֹו  ּתְ ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ָנַתן,  אֹו  ַכר  ּמָ ׁשֶ

ב ַלֲעׂשֹותֹו, אֹו ַעד  ַחּיָ ָבר ׁשֶ ה ּדָ ָעׂשָ ה ַעד ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה, ְוֻהּכָ

א  ֶאּלָ ּנּו,  ִמּמֶ ָאנּוס  ֶזה  ֵאין  ַלֲעׂשֹותֹו,  ָאסּור  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ְתַרֵחק  ּנִ ׁשֶ

ַדְעּתֹו ָהָרָעה.  הּוא ָאַנס ַעְצמֹו ּבְ

ִלְהיֹות  רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ְלָגֵרׁש,  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ֶזה  ְלִפיָכְך 

ִמן  ּוְלִהְתַרֵחק  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  הּוא  רֹוֶצה  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ

ִיְצרֹו  ׁש  ׁשַ ּתָ ׁשֶ ַעד  ה  ֻהּכָ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָקפֹו,  ּתְ ׁשֶ הּוא  ְוִיְצרֹו  ָהֲעֵברֹות, 

ַרׁש ִלְרצֹונֹו. ָבר ּגֵ ְוָאַמר רֹוֶצה ֲאִני, ּכְ

י  ָה"ֲאִני" ָהֲאִמּתִ "ם, ׁשֶ ְבֵרי ָהַרְמּבָ ָבר ֻמְפָלא ִמּדִ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּדָ

ם  ִמיד רֹוָצה ְלַקּיֵ ָמה ּתָ ׁשָ ָמה ְולֹא ַהּגּוף, ְוַהּנְ ל ְיהּוִדי, זֹו  ְנׁשָ ל ּכָ ׁשֶ
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ַמּכֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוָלֵכן  ַמְפִריַע,  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֲאָבל  ה',  ּוְרצֹון  ִמְצֹות 

ים  ָהֳעָנׁשִ ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ֶעֶצם  ּבְ זֹו  ָהָרע.  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  ַמְבִריחֹות 

ֵדי  ּכְ ְפִחיִדים,  ַהּמַ ָבִרים  ַהּדְ ָאר  ּוׁשְ ָללֹות  ְוַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ תּוִבים  ַהּכְ

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּשֶׁ ְלַמה  ּדֹוֶמה  ֶזה  ָהָרע.  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  ְלַהְבִריַח 

ֶצר  ּיֵ ׁשֶ רֹוֶאה  ָאָדם  ִאם  ׁשֶ א(,  עמוד  ה  דף  )ברכות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ִיְבַרח  ָהָרע  ֵיֶצר  יָתה,  ַהּמִ יֹום  לֹו  יר  ַיְזּכִ ָעָליו  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהָרע  

ַחד. ּנּו ַעל ְיֵדי ּפַ ִמּמֶ



 ִהְתּבֹוְללּות – 
ָרֵאל ַעם ִיׂשְ ּבְ ְרָטן ׁשֶ ַהּסַ

ָטעּות ִקּיּוִמית

ּוֵאי ִהְתּבֹוְללּות,  עֹוָלם - ִנׂשּ ְקָרִאים ּבָ ּנִ ִפי ׁשֶ ֲערֶֹבת, אֹו ּכְ ּוֵאי ּתַ ִנׂשּ

ּגֹוָיה,  ִעם  ן  ִמְתַחּתֵ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאּלּו  ּוִאים  ִנׂשּ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָצָאה 

ּנֹוָלד  ֶלד ׁשֶ ם ַהּיֶ ַהּתֹוָרה ָאְסָרה ַעל ֶזה, ּגַ ַבד ָהִאּסּור ַהּנֹוָרא ׁשֶ ִמּלְ

א  ָהַאּבָ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ִהיא  ַהּזֹאת  ַהֲהָלָכה  ִנים.  ּפָ ׁשּום  ּבְ ְיהּוִדי  ֵאינֹו 

ְצַרִים.  ְצאּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ הּוִדים  ַלּיְ ּלֹו הֹוֵלְך ַעד  ׁשֶ חּוס  ְוַהּיִ הּוא ְיהּוִדי, 

חּוס  ֶבט, ֲאָבל ַהּיִ ה ְוַהּשֵׁ ֻהּנָ חּוס ָהָאב קֹוֵבַע  ֶאת ַהּכְ ּיִ ַלְמרֹות ׁשֶ

ֶלד הּוא ְיהּוִדי אֹו לֹא.  ִמיד ַהּקֹוֵבַע ִאם ַהּיֶ ד ָהֵאם הּוא ּתָ ִמּצַ

ֲהָלָכה  ּבַ ָבר  ּדָ ֶזה  ּכָ עֹוָלם, ֵאין  ּתֹות ּבָ ְוַהּכַ תֹות   ָאר ַהּדָ ִנּגּוד ִלׁשְ ּבְ

הּוא ֵמָאה ָאחּוז ְיהּוִדי אֹו  "ֲחִצי ְיהּוִדי" אֹו "ְיהּוִדי ֶחְלִקי". אֹו ׁשֶ

ָלל.  הּוא ֵמָאה ָאחּוז ּגֹוי, ֵאין יֹוֵצא ִמן ַהּכְ ׁשֶ

ים ַיַחד. ֵאֶצל  ה ַעּמִ ֻיָחִסים ְלַכּמָ ּמְ ים ׁשֶ ִכיַח ְמאֹד ִלְמצֹא ֲאָנׁשִ ׁשָ

ֶלד  א ְיהּוִדית - ַהּיֶ ָבר, ַאְך ְוַרק ִאם ָהִאּמָ ֶזה ּדָ ָרֵאל ֵאין ּכָ ַעם ִיׂשְ

ְיהּוִדי, ְוִאם לֹא - לֹא.

ֶאת  יִבים  ּוַמְחׁשִ ּה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ ְיהּוִדים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּזֹו  עּות  ַהּטָ ֶאת 

ל ִמי  ּכָ יבּו ֶאת  ֶהְחׁשִ ׁשֶ אִצים,  ַהּנָ ַיְלֵדיֶהם ַלֲחִצי ְיהּוִדים - ָטעּו 

ֵמָאה ָאחּוז ְיהּוִדי, ְוָרְצחּו אֹותֹו.  הּוִדים - ּכְ ׁש לֹו ֵאיֶזה ִיחּוס ַלּיְ ּיֵ ׁשֶ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵאינֹו  ְמעָֹרִבים,  ּוִאין  ִנׂשּ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהִאּסּור  ׁשֶ ַלְמרֹות 

אֹו  ים  ָהֶרפֹוְרִמּיִ אֹו  ים  ַהִחּלֹוִנּיִ הּוִדים  ַהּיְ ֵאֶצל  ּפֹוּפּוָלִרי 
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פרק כב
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ּתֹוָרה  ּבַ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ּנֹות  ּוְלׁשַ ף  ְלַסּלֵ ם  ְרּכָ ּדַ ן  ּכֵ ׁשֶ ַהּקֹוְנֶסְרָבִטיִבים, 

ָקָפה  ַהַהׁשְ ֶאת  ים  ּנִ ְמׁשַ ִמיד  ּתָ ְוֵהם  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהּנֹוחּות  ְלִפי 

ִפים ְלִפי  ּוְמַסּלְ ְולֹוְקִחים ֶאת ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה ּומֹוֲחִקים  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ל מָֹחם ַהּקֹוֵדַח.  ַצו ָהָאְפָנה ׁשֶ

יִרים ֶאת ֲאִמּתּות  ְכָלל, ַמּכִ ֲאִפּלּו ֵהם, ְוָהעֹוָלם ּבִ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

ְוָהְרָאָיה  אֹוָתּה.  ִמים  ְמַקּיְ לֹא  ֵהם  ִאם  ֲאִפּלּו  ַהּזֹאת,  ַהֲהָלָכה 

ֵעֶרְך 14  ׁש ּבְ ּיֵ יִמים ׁשֶ ים ַמְסּכִ רֹב ָהֲאָנׁשִ ׁשּוָטה ְלָכְך ִהיא, ׁשֶ ַהּפְ

יֵמי  ּבִ ִהְתִחיָלה  ָהֱאנֹוׁשּות  ׁשֶ ְוֵכיָון  ַהּיֹום.  עֹוָלם  ּבָ ְיהּוִדים  ִמְליֹון 

ֵמָחָדׁש  ָהֱאנֹוׁשּות  ל  ּכָ ֶאת  ֵהִקימּו  ׁשֶ ִנים  ּבָ ה  לֹׁשָ ׁשְ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ נַֹח 

ם  ְוׁשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ם ָיָצא ַעם  ּוִמּשֵׁ ּבּול )עיין בראשית י, א(,  ַאֲחֵרי ַהּמַ

ִליׁש ֵמָהעֹוָלם  ׁשְ ּכִ ּבֹון ֶזה יֹוֵצא ׁשֶ ה, ּוְלִפי ֶחׁשְ לֹׁשָ ָהָיה ֶאָחד ִמּשְׁ

ֶאת  ֵהִקימּו  ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ת  לֹׁשֶ ִמּשְׁ ֶאָחד  הּוא  ם  ׁשֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ְיהּוִדים, 

ׁשּוט,  ּפָ יֹון  ִהּגָ ל  ׁשֶ ּתֹוָצָאה  זֹאת  ּבּול.  ַהּמַ ַאֲחֵרי  ֵמָחָדׁש  ָהעֹוָלם 

י ַהּתֹוָרה. ּנֹוֵגד ֶאת ֻחּקֵ ַאְך ׁשֶ

ֹוָאה  ַהִהְתּבֹוְללּות ִלְפֵני ַהּשׁ

אֶֹפן  ּבְ ָרה  ּבְ ִהְתּגַ הּוִדי  ַהּיְ ָהָעם  תֹוְך  ּבְ ַהִהְתּבֹוְללּות  ְלַצֲעֵרנּו 

יא  ְלׂשִ יָעה  ְוִהּגִ ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ַהּשָׁ ֵמאֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַאְסְטרֹונֹוִמי 

ֲהִכי-ְמֻפְרָסם  ַהּמֹוָסד  ְיֵדי  ַעל  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ַמֲאָמר  ֹוָאה.  ַהּשׁ ִלְפֵני 

ם, אֹוֵמר: ֹוָאה, ָיד ָוׁשֵ ׁש ַלֲחִקיַרת ִעְנְיֵני ַהּשׁ ְקּדָ ּמֻ ׁשֶ

ל ְיהּוִדים ָהיּו ִעם זּוג לֹא  ּוִאים ׁשֶ ׂשּ ל ַהּנִ ַנת 1927, 54% ִמּכָ ׁשְ  "ּבִ

ֲהדּות, ֵחִצי  ֵעֶרְך ֶאֶלף ְיהּוִדים ָיְצאּו ֵמַהּיַ ָנה ּבְ ְיהּוִדי, ּוְבאֹוָתּה ׁשָ

רּו' ְלָדת ַאֶחֶרת". ּיְ ֵמֶהם 'ִהְתּגַ
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ת ַהַהְתָחָלה,  ִאם 54 ָאחּוז ִהְתּבֹוְללּות ָהְיָתה ְנֻקּדַ ֶהְגיֹוִני ְמאֹד ׁשֶ

ִדיִדי  ּיְ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת  ֹוָאה.  ַהּשׁ ִהְתָקְרָבה  ׁשֶ כֹל  ּכְ ָעלּו  ָהֲאחּוִזים 

ְואֹוֵמר  חֹוֵזר  שליט"א  ִמְזָרִחי  יֹוֵסף  ָהַרב  ים  ָהַרּבִ ה  ְמַזּכֵ

ל 'ְיהּוִדים ְלִפי  ק ׁשֶ ר ַהְמֻדּיָ ְסּפָ ּלֹא ָידּוַע ָלנּו ַהּמִ ַהְרָצאֹוָתיו ׁשֶ ּבְ

ֹוָאה. ּשׁ ְרְצחּו ּבַ ּנִ ַהֲהָלָכה' - ׁשֶ

ן  ּכֵ ים, ׁשֶ ּבֹונֹות ִהְלָכִתּיִ ת ֵמֶחׁשְ ִעים לֹא ָהָיה ִאְכּפַ אִצים ָהְרׁשָ ַלּנָ

ֲהדּות,  ַלּיַ יֹוֵתר  ּבְ ָטן  ַהּקָ ַוֲאִפּלּו  ר  ֶקׁשֶ ֵאיֶזה  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ָהְרגּו  ׁשֶ ְסָמִכים  ּמִ ּבַ ְוִלְכּתֹב  אֹותֹו,  ַלֲהרֹג  ה  ְוִסּבָ ה  ִעּלָ זֹו  ָהְיָתה 

100% ְיהּוִדי. 

ּיֹום ַהִהְתּבֹוְללּות ּכַ

ֶאת  ים  ְמַדּמִ ֲאַנְחנּו  ִאם  ׁשֶ ִהיא,  אן  ּכָ ִרית  ָהִעּקָ ה  ֻקּדָ ַהּנְ

ִמים  ּיֹום, ַלּיָ ִרית ּכַ ַאְרצֹות ַהּבְ ל ַהִהְתּבֹוְללּות ּבְ ָטִטיְסִטיָקה ׁשֶ ַהּסְ

ּוַבּפֹוִליִטיָקה  ר  עֹׁשֶ ּבְ ִהְצִליחּו  הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ ּכְ ֹוָאה  ַהּשׁ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ

ֵמר  ָ ְלִהׁשּ ַמְצִליִחים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִלְטעֹן  ה  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ֶגְרַמְנָיה,  ּבְ

ָנה  ִמּשָׁ ְועֹוִלים  ֵדִלים  ּגְ ָהֲאחּוִזים  ֵמֶהם.  יֹוֵתר  ֵמִהְתּבֹוְללּות 

ין  ּבֵ ׁשֶ ְך  ּכָ נּו.  ׁש ָלנּו ִלְדאֹג ַעל ֲעִתיד ַעּמֵ ּיֵ ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ָנה, ַעד  ְלׁשָ

ְלָך  ת  ִאְכּפַ ִאם  ֶרֶלַוְנִטי,  לֹא  ֶזה  לֹא  אֹו  ו  ַעְכׁשָ ִתי  ּדָ ה  ַאּתָ ִאם 

ְלִהְתעֹוֵרר  ַהחֹוָבה  ָעֶליָך  מּוֶטֶלת  הּוִדי,  ַהּיְ ָהָעם  ָך,  ּלְ ׁשֶ ֵמָהָעם 

ִרית  ַאְרצֹות ַהּבְ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ ְוַלֲעצֹר ֶאת ֶזֶרם ַהִהְתּבֹוְללּות ׁשֶ

ים...  ַמּנִ ל ַהּזְ ל ּכָ יא ׁשֶ יַע ַלּשִׂ ִהּגִ ּוְבָכל ָהעֹוָלם, ׁשֶ



ֲחָלה   ַמִהי ַהּמַ
ֶנת ֲהִכי ְמֻסּכֶ

ָחה ָהֲאֵבָלה ּפָ ׁשְ ִליְנְסִקי ְוַהּמִ ָהַרב ּגָ

ֲעָנק  ָהָיה  ַזַצ"ל  ִליְנְסִקי  ּגָ ַיֲעקֹב  ָהַרב  מּוָכה,  ַהּנְ קֹוָמתֹו  ַלְמרֹות 

י  ַאְנׁשֵ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ ּוִמְתַלֶהֶבת  יֹוֶקֶדת  ָמה  ְנׁשָ ִעם  ּתֹוָרה  ּבַ

ַמְלִהיב  מּוָסר  ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּבָ ָהָיה  ְמֻפְרָסם  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

ר  ֶלא ַהּקַ ּכֶ ָהָיה ּבַ ׁשֶ ֹוְמִעים, ַוֲאִפּלּו ּכְ מֹות ַהּשׁ ם ֶאת ִנׁשְ ֵדי ְלַחּמֵ ּכְ

ָכל  ים ּבְ ׂש ֳאָפִנים ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ִליְנְסִקי ִחּפֵ יר, ָהַרב ּגָ ל ִסיּבִ ׁשֶ

ם.  עֹוָלם – ְוַגם ׁשָ ּבָ ה ׁשֶ ּנָ ּפִ

ֲאִביֶהם,  ַהְלָוַית  ּבְ ר  ְלַדּבֵ אֹותֹו  ִהְזִמיָנה  יָרה  ֲעׁשִ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ּכְ

יָעה ְלָידֹו,  ִהּגִ נּות ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ּמְ ִהְזּדַ ִליְנְסִקי ָרָאה ֶאת ֶזה ּכְ ּגָ ָהַרב 

יָבתֹו.  ֶסף ִליׁשִ ְלָהִביא עֹוד אֹור ּתֹוָרה ָלעֹוָלם, ְוַגם ַלֲאִסיַפת ּכֶ

ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ּוְלַנֵחם  ל  ְלִהְתַאּבֵ ּלֹו  ׁשֶ קֹוִרית  ַהּמְ ְכִנית  ַהּתָ

יעּו  ִהּגִ ָחה ָהֲאֵבָלה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ הּוא ָרָאה ֶאת ַהּמִ ֶרַגע ׁשֶ ָתה ּבָ ּנְ ּתַ ִהׁשְ

ִרי.  ֶבר ַהּטָ ים ַעל ַהּקֶ ָרִחים ָיִפים ָלׂשִ ִעם ּפְ

ָחה ַהּזֹאת.  ּפָ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ה ּגַ ְבׁשָ ַהִחּלֹוִנּיּות ּכָ ם ֵלב ׁשֶ הּוא ׂשָ

ם  ׁשֵ ּבְ ר  ְלַדּבֵ אִתי  ּבָ ם  ּגַ ֲאָבל  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֵ ּבְ ר  ְלַדּבֵ אִתי  "ּבָ

ִליְנְסִקי. ְפַטר" ָאַמר ָהַרב ּגָ ּנִ א ׁשֶ ָהַאּבָ

ֵיׁש  ְוִאם  ָרִחים?  ּפְ ְמִביִאים  ם  ַאּתֶ ְלִמי  ָאז  ָמה,  ְנׁשָ ֵאין  "ִאם 

ָרִחים ְיכֹוִלים ְלהֹוִעיל ָלּה?"  ָמה, ָאז ָמה ַהּפְ ְנׁשָ
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פרק כג
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ַזַצ"ל ֶאת  ִליְנְסִקי  ּגָ ֶהן ָהַרב  ּבָ ַתח  ּפָ ׁשֶ יעֹות  ְפּתִ ַהּמַ ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו 

ָוָיה.  ד ַהּלְ ֶהְסּפֵ

רּוָטה ַאַחת  ה זֹו... ֲאִפּלּו ּפְ ָרׁשָ יָבה לֹא ָיְצָאה לֹו ִמּדְ רּוָמה ַלְיׁשִ ּתְ

ָנה,  ַרת ַהּשָׁ ל ַהְזָמָנה ְלַאְזּכָ ַמח ְלַקּבֵ ל... ֲאָבל הּוא ׂשָ הּוא לֹא ִקּבֵ

ְלטּו יֹוֵתר  ה ׁשָ ָ ֻדׁשּ ִניעּות ְוַהּקְ ֲעלּו. ַהּצְ ָבָריו ָאֵכן ּפָ ּדְ ם ָרָאה ׁשֶ ׁשָ

ְפָטר. א ַהּנִ ל ָהַאּבָ אְרַצייט( ׁשֶ ָרה )ַהּיָ ְסעּוַדת ָהַאְזּכָ ּבִ

ֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ַהּמַ

ֲאָבל  ְיהּוִדים,  ַלֲהמֹון  ַמְדִהים  יֹום  הּוא  ה  ַהּזֶ ָנה  ַהּשָׁ רֹאׁש  יֹום 

ְוַאְחיֹוֵתינּו  ַאֵחינּו  ֵהם  ים,  ֲאָנׁשִ יֹוֵתר  ה  ְלַהְרּבֵ ֵריָקנּות  ָמֵלא  ם  ּגַ

ִטּפּוִסי  ֶנֶסת  ּכְ ְלֵבית  אָת  ּבָ ִאם  ּוִמְצֹות.  ִמּתֹוָרה  ָהְרחֹוִקים 

אי  ַוּדַ ּבְ ְמקֹומֹות,  ָאר  ׁשְ ּבִ אֹו  ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ אֹו  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ

לֹא  ה  ָהֵאּלֶ ִנים  ַהּפָ ַהּיֹום.  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲחָדׁשֹות  ִנים  ּפָ ה  ּמָ ּכַ ָרִאיָת 

ָהאֹוְרתֹודֹוְקִסי  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ַלְמרֹות  ָנה,  ַהּשָׁ ל  ּכָ אן  ּכָ ִנְראֹות 

ַיֲהדּות  ֵזי  ּוֶמְרּכָ ֶנֶסת  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ִלְבנֹות  דֹוִלים  ּגְ ים  ַמֲאַמּצִ ים  עֹוׂשִ

ְלָהִביא  ֵאּלּו  ָקעֹות  ַהׁשְ ּבְ י  ּדַ לֹא  ּוְמֻיָחִדים.  ְמפָֹאִרים  ָיִפים, 

מּוָעטֹות  ָקעֹות  ַהׁשְ ַרק  ן,  ּכֵ ׁשֶ ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת 

ֶזה  ְיהּוִדים.  יֹוֵתר  ִלְהיֹות  הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ַלֲהפְֹך  ֵדי  ּכְ ִקיִעים  ַמׁשְ

יִעים  י ַמּגִ קֹׁשִ ה ַאְך ּבְ ח ִלְתִפּלָ עֹוד ָמקֹום ִנְפּתָ ְגָרִתי ׁשֶ ַמֲחֶזה ׁשִ

רּוַע עֹוד יֹוֵתר...  ב ּגָ ּצָ עּוֵרי ּתֹוָרה ַהּמַ ים. ּוְלׁשִ ם ֲאָנׁשִ ְלׁשָ

יהּוִדים  ּבִ ַמְחסֹור  ֲאָבל  ֶסף,  ּכֶ ּבַ עֶֹדף  ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא  ב  ּצָ ַהּמַ

ׁשּו ּבֹו ְלַיֲהדּוָתם. ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

מֹו ָהֶרפֹוְרִמים ְוַהּקֹוְנֶסְרָבִטיִבים  ְפָרִנּיֹות ּכְ ּתֹות ַהּכַ ַהּכַ ַלְמרֹות ׁשֶ
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ֲחָלה ֲהִכי- ָרֵאל, ַהּמַ ַעם ִיׂשְ ה ּבְ ַכּלֹות ַהְרּבֵ ּמְ ֵהן ַמֲחלֹות ָקׁשֹות ׁשֶ

ל  הּוִדי ִהיא - ַמֲחַלת ַהּבֹורֹות ַהּתֹוָרִנית ׁשֶ עֹוָלם ַהּיְ ֶנת ּבָ ְמֻסּכֶ

סֹוָפִנית  ַהּזֹו  ֲחָלה  ַהּמַ ְצֹות  ְוַהּמִ ֵמַהּתֹוָרה  ָהְרחֹוִקים  ים  ֲאָנׁשִ

הּוִדי ִמּדֹור ְלדֹור.  ֶדת ֶאת ָהָעם ַהּיְ ּוְמַאּבֶ

 PEW Research ְיֵדי ַעל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ּדֹורֹות  ָעה  ַאְרּבָ ל  ׁשֶ ֶסֶקר  ּבְ

ְמַעט  ּכִ ִאיָרה  ַמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַהּזֹו,  ַהּנֹוָרָאה  ֲחָלה  ַהּמַ עֶֹמק  ֵרר  ִהְתּבָ

י  ֵמַחּיֵ ִרחּוק  ל  ׁשֶ ּדֹורֹות  ָעה  ַאְרּבָ ְלַאַחר  ְיהּוִדי  ֵזֶכר  ׁשּום 

ְצֹות.  ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

יל  ְלַהְבּדִ ִהְצִליחּו  ָעְברּו  ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ ׁשֶ ְנִהיִגים  ַהּמַ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ִהְצִליָחה  ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ַהִחּלֹוִנּיּות  ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ַעְצָמם  ֶאת 

ן  ִנּתָ ָהעֹוָלם.  ָאר  ׁשְ ּבִ מֹו  ּכְ ָהאֹוְרתֹודֹוְקִסי  עֹוָלם  ּבָ ֲאִפּלּו  ַלְחּדֹר 

פַֹעל  בּוׁש, ֲאָבל ּבְ ל ַהּלְ ים ִעם ּכָ ָדִתּיִ ְרִאים ּכְ ּנִ ים ׁשֶ ִלְראֹות ֲאָנׁשִ

ל  ּכָ ִעם  ֵלם  ׁשָ ֵסֶפר  ִלְכּתֹב  ר  ֶאְפׁשָ ָבר.  ּדָ ְלָכל  ִחּלֹוִנים  ֵהם 

ֵאלֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  ַאְך  ַהּזֹאת,  ַהּנֹוָרָאה  ַהּתֹוָפָעה  ל  ׁשֶ ָרִטים  ַהּפְ

ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֵיׁש  ה  ָלּמָ ִלְבּדֹק:  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָמעּוִתּיֹות  ַמׁשְ

ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ְוֵאיְך  ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  י  ֵמַחּיֵ ְרחֹוִקים  ְיהּוִדים 

יל אֹוָתם? ְלַהּצִ

 לֹא יֹוְדִעים אֹו לֹא ַמֲאִמיִנים

ים  ים ִחּלֹוִנּיִ ִבים, ֲאָנׁשִ ים חֹוׁשְ ִתּיִ ים ַהּדָ רֹב ָהֲאָנׁשִ ִנּגּוד ְלַמה ּשֶׁ ּבְ

צּויֹות  ּמְ י ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּתֵ א ֵיׁש ׁשְ ים, ֶאּלָ לֹא "ּבֹוֲחִרים" ִלְהיֹות ִחּלֹוִנּיִ

ַהְינּו  )ּדְ ֱאמּוָנה  ְוחֶֹסר  ׁשּות  ִטּפְ ים:  ַהִחּלֹוִנּיִ הּוִדים  ַהּיְ רֹב  ּבְ

ַאֵתִאיֶזם ֶחְלִקי(.
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יֹוְדִעים  לֹא  אֹו  ְקָצת  יֹוְדִעים  ַהּיֹום  ים  ָהֲאָנׁשִ רֹב  ׁשּות:  ִטּפְ

יֹוְדִעים  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵאּלּו  ְוַגם  ּוִמְצֹות ה',  ָמעּות ַהּתֹוָרה  לּום ַעל ַמׁשְ ּכְ

ּנֹות  ְלׁשַ ְרצּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵמיָדע  יק  ַמְסּפִ יִדיָעָתם  ּבִ ֵאין  יֹוֵתר  ְקָצת 

ַהִחּלֹוִני  ע  ּדָ ּמַ ּבַ ׁש  ַמּמָ אֹוִנים  ּגְ ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵהם  יֶהם.  ַחּיֵ ֶאת 

ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ׁשֹוֶאֶפת ְלֶאֶפס...  ְקצֹוִעי, ֲאָבל ְיִדיָעָתם ּבְ אֹו ַהּמִ

ַנ"ְך, ִעם  י ַהּתַ ל ַאְנׁשֵ מֹות ׁשֶ ה ׁשֵ ַכּמָ ֶמת ּבְ ּכֶ ֶהם ִמְסּתַ ּלָ ַהְיִדיָעה ׁשֶ

ְמעּו  ּשָׁ ׁשֶ אֹו  ְפָרִני  ּכַ ֵסֶפר  ּבְ אֹו  ֶסֶרט  ּבְ ָראּו  ֵהם  ׁשֶ ָרִטים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ֲעֵליֶהם ֶהְחִליטּו ַהְחָלטֹות  ִסיס ׁשֶ יַח. ְוַעל ֶזה ַהּבָ דּו – ׂשִ ַעם ּבְ ּפַ

יֶהם. ב ֶאת ַחּיֵ ּגֹוָרִלּיֹות ְלַעּצֵ

ת?  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  ָהעֶֹנׁש  ַמהּו  ִחּלֹוִני  ְיהּוִדי  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ ִאם 

עֶֹנׁש  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ ֵהם  אּוַלי  ָרִטים.  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ֵיַדע  לֹא  הּוא 

עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ת, ֲאָבל ֵהם ַמֲאִמיִנים  ּבָ ׁשַ ֵלי  ל ִחּיּוב ִמיָתה ִלְמַחּלְ ׁשֶ

ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ רֹוִאים  ם  ַאּתֶ ֶזה  ְגַלל  ּבִ ֶרֶלַוְנִטי.  לֹא  ֶזה  ַהּיֹום  ל  ׁשֶ

ִלי ַלֲחׁשֹׁש  ת, ִמּבְ ּבָ ׁשַ ֶנֶסת אֹוְרתֹודֹוְקִסי ּבְ ֶרֶכב ְלֵבית ּכְ נֹוְסִעים ּבָ

ים  ָהֲאָנׁשִ רֹב  ֲאִפּלּו  אֹוָתם.  יֹוִכיַח  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ִלי  ּוִמּבְ ִלְכלּום 

ּוֶבֱאֶמת,  ה.  ַהּזֶ ֶהָחׁשּוב  יָדע  ַהּמֵ ֶאת  יֹוְדִעים  לֹא  ים  ִתּיִ ַהּדָ

לֹא  ִלית  ָהַאְנּגְ ּדֹוְבֵרי  עֹוַלם  רֹב  ּבְ ִאם  ָלַדַעת,  ְיכֹוִלים  ֵהם  ֵאיְך 

ָרִטים ָהֵאּלּו? ִדים ֶאת ַהּפְ ְמַלּמְ

ֵרי  ִעּקָ ִמי"ג  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֶזה  ים  ָהֳעָנׁשִ ּמּוד  ּלִ ׁשֶ תּון  ַהּנָ ַבד  ִמּלְ

ָיכֹול  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  "ם,  ָהַרְמּבָ ל  ׁשֶ ָהֱאמּוָנה 

ֶרֶכב  ּקֹוֶנה  ׁשֶ ִמי  ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֲחָכָמה.  ִחיָרה  ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ל  ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוַהּצּוָרה,  ַבע  ַהּצֶ י  ּפִ ַעל  ַרק  ִיְקֶנה  לֹא  ָחָדׁש 

הּוא  ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַהּכֹל.  ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ם  ּלֵ ְלׁשַ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִחיר  ַהּמְ

ָחָכם  ֲהִכי  לֹא  ְוהּוא  ָהֶרֶכב,  ל  ׁשֶ ַבע  ַהּצֶ אֹו  ַהּצּוָרה  ֶאת  יֹאַהב 

ם - ֶזה  ּלֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ ִחיר ׁשֶ נֹוַע. ֲאָבל ֶאת ַהּמְ ב ֶאת ֶנַפח ַהּמָ ְלַחּשֵׁ
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ב ַעל ָהֶרֶכב,  ְחשֹׁ ה ּתַ ַאּתָ ל ַמה ּשֶׁ ם ְיכֹוִלים ְלָהִבין. ּכָ ּלָ ּכֻ ָבר ׁשֶ ּדָ

ה  י 10 ִמּמַ ִחיר הּוא ּפִ ַהּמְ ְמּתָ ֵלב ׁשֶ ּשַׂ ֶרַגע ׁשֶ ִיְהֶיה לֹא ֶרֶלַוְנִטי ּבָ

ם.  ּלֵ ה ָיכֹול ְלׁשַ ַאּתָ ּשֶׁ

ִמיַרת אֹו ֲעִביַרת  ל ׁשְ ִחיר ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמִביִנים ֶאת ַהּמְ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ֶלֱאכֹל ַמֲאָכל  ה אֹוֵהב אֹו לֹא אֹוֵהב  ַאּתָ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה. 

ל  ת ִהיא יֹוֵתר טֹוָבה ִמּכָ ּבָ ּשַׁ ֵדי ָלַדַעת ׁשֶ י ִמּכְ ׁש ִמּדַ ְוִטּפֵ ר,  ׁשֵ ּכָ

ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  ִאם  ֲאָבל  ם,  ּלֵ ְלׁשַ ָיכֹול  ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ֻחְפׁשָ

ל ּגֹוי עֹוֵבד ֲעבֹוָדה  אֹותֹו ְסָטטּוס ׁשֶ ים אֹוְתָך ּבְ ֵמִזיד ָיכֹול ָלׂשִ ּבְ

ָאז  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵאין-סֹוף  ַעד  ים  ֳעָנׁשִ ִעם  ָזָרה 

ְוִאם  ַעם.  ַהּפַ עֹוד  ֶזה  ַעל  ַלְחׁשֹב  נֹוְרָמִלי  ָאָדם  ְלָכל  ִיְגרֹם  ֶזה 

י הּוא ׁשֹוֶטה  ּנּוי, ֶזה אֹו ּכִ ה לֹא ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלׁשִ יָדע ַהּזֶ ַהּמֵ

ֶזה. ׁשּוט לֹא ַמֲאִמין ּבָ הּוא ּפָ אֹו ׁשֶ

ֹחֶסר ָהֱאמּוָנה )ַאֵתִאיֶזם ֶחְלִקי( 

ֵדי  ּכְ ַעד  ים  ֲאָנׁשִ ַע  ּגֵ ְלׁשַ ְיכֹוָלה  ֲעמּוָלה(  )ּתַ ה  ַגְנּדָ רֹוּפֶ ּפְ י  ִמּדַ יֹוֵתר 

ָהֱאמּוָנה  ִאם  ם  ּגַ ָלֶהם,  יבּו  ִהְכּתִ ּשֶׁ ַמה  ּבְ ַיֲאִמינּו  ֵהם  ׁשֶ ְך  ּכָ

ֵאּלּו  ּתֹוַלַעת.  ֱאָצֵאי  ִמּצֶ הּוא  ׁשֶ קֹוף  ָהָיה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ א  ּבָ ַהּסַ ׁשֶ ִהיא 

ְכלּום  ּבִ ַמֲאִמיִנים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ לֹוַמר  ֶהְחִליטּו  יֹוֵתר  מּו  ִהְתַחּכְ ׁשֶ

ַהִחּיּוִבים  ל  ִמּכָ ִיְצרֹו  ֶאת  ְחֵרר  ְלׁשַ ָיכֹול  ָהָאָדם  ָכה  ּכָ )ַאֵתִאיֶזם(, 

ם.  ַהּשֵׁ ַהּנֹוְבִעים ֵמֱאמּוָנה ּבְ

ְספֹור  ֵאין  ֵיׁש  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ׂש  ְמַחּפֵ ֱאֶמת  ּבֶ הּו  ִמיׁשֶ ִאם 

ֶעְזַרת  ִביל ֶזה ֵהַקְמנּו ֶאת 'ֶחְבַרת ּבְ ׁשְ ֻנּיֹות ְלַגּלֹות אֹוָתּה. ּבִ ּמְ ִהְזּדַ

ִעּיֹות ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה  ְבֵרי ּתֹוָרה ְוהֹוָכחֹות ַמּדָ ם' ַהְמִפיָצה ּדִ ַהּשֵׁ

ה  ַכּמָ ּבְ עּוִרים  ׁשִ ִסְרטֹוִנים,  ַאְלֵפי  ּבְ ֹוִנים  ַהּשׁ ְדָיה  ַהּמֶ ֲערּוֵצי  ּבַ
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ִעּיֹות  ּדָ ַהּמַ ָהְרָאיֹות  ֶאת  ַמְרִאים  ֶהם  ּבָ ׁשֹוִנים,  ִנים  ֵמַרּבָ פֹות  ׂשָ

ִאיְנֶטְרֵנט  ּבָ ה.  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְוַלּתֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַלּתֹוָרה  ְדִהימֹות  ַהּמַ

ְלִמי  ִדי  ִמּיָ אֶֹפן  ּבְ ּיֹוִעילּו  ׁשֶ ִנים  ְמֻצּיָ עּוִרים  ׁשִ ִנְמָצִאים  ּיֹום  ּכַ

 4 אֶֹרְך  ּבְ ַהּמֹונֹוֶמְנָטִלי  ֶרט  ַהּסֶ ֻדְגַמת  ּכְ ָהֱאֶמת  ֶאת  ׂש  ַחּפֵ ּמְ ׁשֶ

ֶאת  ְוַגם  ִמְזָרִחי,  יֹוֵסף  ֵמָהַרב  ע  ּוַמּדָ ּתֹוָרה  ְקָרא  ַהּנִ עֹות  ׁשָ

ְך',  ַהּפָ 'ַהּמַ ִסְפרֹו  ּבְ ּכֵֹהן  ָזִמיר  ָהַרב  ל  ׁשֶ ְדִהיָמה  ַהּמַ ָהֲעבֹוָדה 

ַהּתֹוָרה  ְתחּום  ּבִ ֲאֵחִרים  ֻמְמִחים  ְועֹוד  ׁשּור,  ים  ַחּיִ ּוְפרֹוֶפסֹור 

ְכִלי, יּוַכל ִלְמצֹא  אֶֹפן ׂשִ ׂש ֶאת ָהֱאֶמת ּבְ ַחּפֵ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ע. ּכָ ּדָ ְוַהּמַ

ִיְרֶאה  ָהָאָדם  ּוְכׁשֶ ַמֲאָמץ.  ְקָצת  ִעם  ַקּלּות  ּבְ ָהֱאֶמת  ֶאת  ם  ׁשָ

ִחיר ִלְהיֹות ִחּלֹוִני ֶזה ֵמֵעֶבר  ַהּמְ ד הּוא ָיִבין ׁשֶ ֶאת ָהְרָאיֹות, ִמּיָ

ּלֹו. ְקִציב ׁשֶ ַלּתַ



ַאְחּדּות

ה  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

ֵארּוַע  ִאְרּגּון  ּבְ ָעַזר  ׁשֶ ְוָידּוַע,  ָדן  ַקּפְ יָבה  ְיׁשִ רֹאׁש  ַעל  ר  ְמֻסּפָ

ַכר  ּמָ ה, ׁשֶ ָרֵאל. ָלֵארּוַע ַהְמֻיָחד ַהּזֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמינֹו ּבְ ִני ְמֻיָחד ּבְ ַרּבָ

ְוַגם  ַהּמֹוִביִלים  ִנים  ֵמָהַרּבָ ים  ַרּבִ יעּו  ִהּגִ ְרִטיִסים,  ַהּכַ ל  ּכָ ֶאת 

ק  ֵדי ְלִהְתַחּזֵ הּוִדי ָהאֹוְרתֹודֹוְקִסי, ּכְ עֹוָלם ַהּיְ ים ֲחׁשּוִבים ּבָ ֲאָנׁשִ

נּו. ַעּמֵ ים ּבְ דֹוׁשִ דֹוֵלי ַהּדֹור ַהּקְ ִמּגְ

ָצִעיר(  )ַרב  נֹו  ּבְ ִעם  ָלֵארּוַע  ה  ַהּזֶ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

הּוא  רּו,  ִנְסּגְ ָלתֹות  ַהּדְ ׁשֶ ְלַאַחר  ּקֹות  ּדַ ר  ִמְסּפַ ְרִטיִסים,  ּכַ ְללֹא 

ֶאָחד  ַאף  ְלַהְכִניס  ּלֹא  ׁשֶ ֻהְנָחה  ַהְמַאְבֵטַח  ׁשֶ ְלַגּלֹות  ֶנְחַרד 

ְרִטיס. ְללֹא ּכַ

טּוַח  ה ּבָ ִחּלָ ּתְ ן ֶאת ָהֵארּוַע, הּוא ָהָיה ּבַ הּוא ָעַזר ְלַאְרּגֵ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ה  ּמָ ִניָמה. ַאֲחֵרי ּכַ ֵנס ּפְ ֵדי ְלִהּכָ ן ּכְ א ּוַמּתָ ָ הּוא ָיכֹול ְלַנֵהל ַמׂשּ ׁשֶ

ד  יָבה ֵהֵחל ְלַאּבֵ ּלֹא הֹוִעיל, רֹאׁש ַהְיׁשִ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ָ ל ַמׂשּ ּקֹות ׁשֶ ּדַ

ֶאת קֹר רּוחֹו.

כּו  ִנְמׁשְ ֶלת,  ַלּדֶ ִמחּוץ  יא  ְקּפִ ַהּמַ ּקֹר  ּבַ ה  ִהּיָ ּוׁשְ זֹו,  ּכָ ְמבּוָכה 

ִאי ֵאמּון ֻמְחָלט ַעל ָעה. ּבְ ְלַמְעָלה ִמּשָׁ

ֶרַגע  ּבָ ַלֲעִמיָתיו  זֹאת  ר  ְלַסּפֵ ַעז  צֶֹרְך  יׁש  ִהְרּגִ הּוא  לֹו,  ַמּזָ רַֹע 

ם. ּיֵ ָהֵארּוַע ִיְסּתַ ׁשֶ

ָהַרב  ַהחּוָצה.  ים  ֲאָנׁשִ ֵמאֹות  ָזְרמּו  ָלתֹות,  ַהּדְ חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ

אֹותֹו  ר  ִאּתֵ ׁשֶ ְלַאַחר  "ֲחֵברֹו"  ְלֵעֶבר  ְצָעָדיו  ֶאת  ְמִהירּות  ּבִ ן  ּוֵ ּכִ
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ּבֹו  ּנֹוַצר  ׁשֶ ְסּכּול  ַהּתִ ל  ּכָ ֶאת  ָעָליו  "ִלְזרֹק"  ְוֵהֵחל  ָהל,  ַהּקָ ין  ּבֵ

ָעקֹות,  ם ֶאת ַהּצְ עֹות ָהַאֲחרֹונֹות. ֲחֵברֹו ָנַתן לֹו ְלַסּיֵ ַמֲהַלְך ַהּשָׁ ּבְ

ְפִנים,  ּבִ ֲעַדִין  ַהּדֹור  דֹול  ּגְ י  ּכִ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ָכְך  ּבְ אֹותֹו  יַע  ְוִהְפּתִ

ׁש ֶאָחד ַעל ֶאָחד.  ְוהּוא ָיכֹול ְלַפּצֹות אֹותֹו ַעל ְיֵדי ִמְפּגָ

דֹוָלה,  ּגְ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ְסּכּול  ַהּתִ ִרְגׁשֹות  פּו  ִהְתַחּלְ ְמאֹד  ַמֵהר 

ל  ׁשֶ נּות  ּמְ ִהְזּדַ ְלַפְסֵפס  לֹא  ֵדי  ּכְ ִניָמה  ּפְ ָרצּו  ה  לֹׁשָ ַהּשְׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוֶהָחָכם,  ֵקן  ַהּזָ ַהּדֹור  דֹול  ּגְ ִלְפֵני  אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים.  ַחּיִ ּבַ ַעם  ּפַ

ֶהָחׁשּוב,  יָבה  ַהְיׁשִ ְלרֹאׁש  ָרה  ּקָ ַמה  ן  ְלַצּיֵ ַכח  ׁשָ לֹא  ֶהָחֵבר 

יָבתֹו  ׁשִ ּיְ ְוׁשֶ ַהְמֻיָחִדים,  יבֹות  ַהְיׁשִ י  ֵמָראׁשֵ ֶאָחד  ּכְ אֹותֹו  ח  ּבַ ְוׁשִ

יֹוֵתר  ּבְ בֹוִהים  ַהּגְ ְרִטים  ַטְנּדַ ַהּסְ ִעם  יבֹות  ַהְיׁשִ ַאַחת  ִהיא 

יבֹות.  עֹוַלם ַהְיׁשִ ּבְ

ִנים  ָהַרּבָ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַהּדֹור ֶאת  דֹול  ּגְ יַע  ִהְפּתִ ָחָזק,  ַאְך  ָנמּוְך  קֹול  ּבְ

ר ִלי עֹוד ְקָצת ַעל  ה ְלַסּפֵ ׁשָ ַבּקָ ה ָיכֹול ּבְ ה ֲחִריָגה: "ַאּתָ ׁשָ ּקָ ִעם ּבַ

יא  ְקּפִ ּקֹר ַהּמַ חּוץ ּבַ הֹות ּבַ ְיָלה, ֵאיְך ָהָיה ִלׁשְ ָך ַהּלַ ּלְ ה ׁשֶ ׁשָ ַהַהְרּגָ

ה ִהְתַרֵחׁש?" ָהֵארּוַע ַהּזֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ה  ּזֶ טּוַח ׁשֶ יָבה: "ֲאִני ּבָ ׁש, ָעָנה לֹו אֹותֹו רֹאׁש ַהְיׁשִ ל ּוְמֻרּגָ ְמֻבְלּבָ

יִהּנֹם". ּגֵ מֹו ִלְהיֹות ּבַ ּכְ

ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ְוָלַחץ  ָצָרה,  ַהּקְ ׁשּוָבה  ּתְ ּבַ ק  ּפֵ ִהְסּתַ לֹא  ַהּדֹור  דֹול  ּגְ

ִלי  ר  ְלַסּפֵ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָיכֹול  ה  ַאּתָ "ַהִאם  ְוָאַמר:  נֹוָסִפים  ָרִטים  ּפְ

יִהּנֹם?" ּגֵ ְקָצת יֹוֵתר ַעל ֵאיְך ָהָיה ֶזה ּבַ

יׁש  ה נֹוָרא ִהְרּגִ ּמָ ַתח ֶאת ִלּבֹו ְוֵהֵחל ְלָפֵרט ַעד ּכַ יָבה ּפָ רֹאׁש ַהְיׁשִ

ר ַעל  ְדָמעֹות, ִסּפֵ ּבִ ְוִכְמַעט  יא.  ְקּפִ ּקֹר ַהּמַ ּבַ חּוץ  ר ָהָיה ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִעיר. נֹו ַהּצָ הּוא מּול ּבְ ׁשֶ ְמֻיָחד ּכְ ָהְיָתה לֹו, ּבִ ָלה ׁשֶ ּפָ ַהַהׁשְ
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ְוָדחּוי.  ְלַבד  ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ּתִ ׁשְ ְוִהְרּגַ ָנבֹוְך  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהִייִתי  ָהַרב,  בֹוד  "ּכְ

ָבר! לּום, ׁשּום ּדָ ֲאִני ּכְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

לֹון ֻמְחָלט,  ָ ׁשּ ַעם ָהָיה ּכִ יִתי ֵאי ּפַ ָעׂשִ ל ַמה ּשֶׁ ִאּלּו ּכָ יׁש ּכְ ֶזה ִהְרּגִ

ֵנס,  ְלִהּכָ ָרִציִתי  ׁשֶ ַתח  ּפֶ ל  ִמּכָ ִנים  ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ י  ְקּתִ ּלַ ּסֻ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ

ָהִייִתי  יר.  ַמּכִ ֲאִני  ׁשֶ ִמי  ל  ִמּכָ ִלי  ָעׂשּו  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ָרה  ּוֵמַהַהּדָ

ה  חּוׁשָ ַהּתְ ֶאת  ְלָהִסיר  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ָבר  ּדָ ְוׁשּום  אֹוִנים  ֲחַסר 

ָיכֹול  לֹא  ַרק  ֲאִני  ֵמר.  ִיּגָ לֹא  ְלעֹוָלם  ֶזה  ִאּלּו  ּכְ ְרֲאָתה  ּנִ ׁשֶ ַהִהיא 

ה  ָקׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ָעַבְדּתִ ֶזה?  ֶאת  ִלי  ה  ָעׂשָ ם  ַהּשֵׁ ַמּדּוַע  ְלָהִבין, 

ְלַהְצָלַחת ָהֵארּוַע!!

ְלִרְגׁשֹוָתיו  ַהּדֹור  דֹול  ּגְ ר  ִאְפׁשֵ ּבֹו  ׁשֶ ִתיָקה,  ׁשְ ל  ׁשֶ ֶרַגע  ְלַאַחר 

ַהּדֹור  דֹול  ּגְ ֵהִגיב  ְמַעט,  ְלֵהָרַגע  יָבה  ַהְיׁשִ ל רֹאׁש  ׁשֶ ַהּסֹוֲעִרים 

נּו  ּלָ ּכֻ ֶאת  ד  ְלַלּמֵ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ גּוָבה  ּתְ ַוֲחָכָמה,  ְקָצָרה  ְתגּוָבה  ּבִ

ָהְרָגׁשֹות  ֶאת  יר  ּכִ ּתַ ׁשֶ רֹוֶצה  ם  ַהּשֵׁ "אּוַלי  ים.  ַהַחּיִ ְלָכל  עּור  ׁשִ

ֲחִמיָרה  ַהּמַ ַהְמֻיֶחֶדת  יַבְתֶכם  ִמיׁשִ ִחיֶתם  ּדְ ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ל  ׁשֶ

ֵזֶהה  ֶרַקע  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ֵאֶצל  ּוִבְמֻיָחד  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְתָנֵאי  ּבִ ְך  ּכָ ל  ּכָ

ֵהם  ׁשֶ ְוַלְמרֹות  ִלית.  ְלּכָ ּכַ ְיכֶֹלת  אֹו  ָנכֹון  ִיחּוס  גֹון  ּכְ ֶכם,  ּלָ ְלׁשֶ

ָבר  ּדָ ׁשּום  ָך,  ּלְ ׁשֶ ָדִנית  ּפְ ַהּקַ יָבה  ַלְיׁשִ ֵנס  ְלִהּכָ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ִנּסּו 

לּום  ּכְ ֵהם  ְוׁשֶ חּוִיים  ּדְ ם,  ְלַבּדָ ְנבֹוִכים,  יׁשּו  ִהְרּגִ ֵהם  ָעַזר,  לֹא 

ֵהם  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ לֹון  ָ ׁשּ ּכִ ָהָיה  ָעׂשּו  ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ דֹול!  ּגָ ֶאָחד 

ׁשֹוֲאִלים  ם  ּגַ ֵהם  אּוַלי  יִרים...  ַמּכִ ֵהם  ׁשֶ ִמי  ל  ִמּכָ ֻמְפָרִדים 

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָעְבדּו  ֵהם  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֶזה  ֶאת  ָלֶהם  ה  ָעׂשָ ם  ַהּשֵׁ ַמּדּוַע 

ׁשּוָבה  ּתְ ְלָך  ֵיׁש  ם.  ַהּשֵׁ ל  ׁשֶ ְצִעיִרים  ִנים  ּבָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ה!!!  ָקׁשֶ

ִביָלם?..." ׁשְ ּבִ
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ָסֵפק ַאְחּדּוֵתנּו מּוֶטֶלת ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ָחִוינּו  ֲאִפּלּו  ְואּוַלי  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ִסּפּוִרים  ׁשֹוְמִעים  נּו  ּלָ ּכֻ

ל ֵאֶליָה, ּוְבָכל זֹאת,  ָרִצינּו ְלִהְתַקּבֵ יָבה אֹו מֹוָסד ׁשֶ ִחּיֹות ִמיׁשִ ּדְ

ם  ֻרּבָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְלַמַען  הּו  ַמּשֶׁ ה  עֹוׂשֶ ָאָדם  ַאף  ׁשֶ ִנְרֶאה  לֹא 

ֵהם  ֲעֶרֶכת ַהּמֹוָסדֹות ַהּנֹוְכִחית, ׁשֶ ְך ְמֻפָחִדים ּוְנבֹוִכים ִמּמַ ל ּכָ ּכָ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהְיָלִדים  ׁשֶ ִיְרצּו  ְוַרק  ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ִעם  ִהְתמֹוְדדּו  ׁשּוט  ּפָ

ר  ָעִמים ֶזהּו ָמקֹום ֲאׁשֶ ה ּפְ הּו. ְוַהְרּבֵ ְלׁשֶ ְנסּו ְלמֹוָסד ִלּמּוִדי ּכָ ִיּכָ

ַלְמרֹות  ִצּבּוִרי,  ֵסֶפר  ְלֵבית  אֹו  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ֲחָכִמים  רּוַח  ֵאין 

ַלֲעבֹוָדה  ֵעֶרְך  ֵוה  ׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ְלאֹותֹו  קֹוֵרא  לֹוֵעז'  'ֵמַעם  ַעל  ּבַ ׁשֶ

ָזָרה? )מעם לועז, פרשת יתרו עמוד 190 באנגלית(.

ֶרְך, ֵהם  ּזֹו לֹא ַהּדֶ יִמים ׁשֶ ְסּכִ ּמַ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ָנם ּכַ ֲאִפּלּו ִאם ֶיׁשְ

ְמעּו ֵמֶהם ֶאת  א ִיׁשְ ּמָ ָלִעים, ׁשֶ ֶקט ּוֵמֲאחֹוֵרי ַהּקְ ׁשֶ יִמים ּבְ ַמְסּכִ

ם  ְעּתָ י ּדַ קֹול ָרם ְוִיְזְרקּו ֶאת ַיְלֵדיֶהם ֵמאֹותֹו ַהּמֹוָסד ּכִ ָהֱאֶמת ּבְ

ַמְתִאים  לֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ ּוִפְתאֹום  ֲעֶרֶכת...  ַלּמַ ַמְתִאיָמה  לֹא 

ּמּוִדית.  ֶרת ַהּלִ ְסּגֶ ַלּמִ

ם?.  ל ַהּשֵׁ א ׁשֶ ֶלד ַהּבָ ִבים ַעל ַהּיֶ ֵהם לֹא חֹוׁשְ ְמַצֵער ַלְחׁשֹב ׁשֶ

ל ַמְרֶצה אֹו ַרב  ְמַעט ּכָ ּכִ ָרֵאל ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ָמה ָקָרה ָלַאְחּדּות ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְלַאְחּדּות  ָקָרה  ָמה  ֶהם?  ּלָ ׁשֶ ַהְרָצאֹות  ּבַ יִרים  ַמְזּכִ

ָכל ָעלֹון ַוֲאָתר ּתֹוָרִני? ֶרת ּבְ ְזּכֶ ַהּמֻ

ָלֶכם,  ְלַהְבִטיַח  ָיכֹול  ֲאִני  ֲאָבל  ָנִביא,  ן  ּבֶ אֹו  ָנִביא  י  ֵאיֶנּנִ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַעל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ה,  ַהּזֶ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ַמֲהַלְך  ּבְ ׁשֶ

ים  ְכְנִעים ֲאָנׁשִ עֹות ָלׁשֹון ְקׁשּוִרים ֲאֵחִרים ַהְמׁשַ ַאְחּדּות, ּוַמְטּבְ

ה  ַאּתָ ָכל ַהְרָצָאה ּבֹוֶדֶדת ׁשֶ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ חֹות ִמּכַ ִלְתרֹם, לֹא ּפָ

ֱאֶמת ָצִריְך  ּבֶ ב ׁשֶ נּו ַנְחשֹׁ ְוֻכּלָ ל ִאְרּגּון.  ל ָערּוץ, ּכָ יב ָלּה. ּכָ ַמְקׁשִ



ארמנד
ם
רי די
  
ֹא

155

 2000 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ אֹוָתנּו  ה  ַהְמַלּוָ נּו  ֵמִאּתָ ם  ִחּנָ ְנַאת  ַהּשִׂ ֶאת  ק  ְלַסּלֵ

פַֹעל,  ּבְ ה  ּנֶ ּתַ ִיׁשְ לֹא  ָבר  ּדָ ׁשּום  זֹאת,  ְוִעם  ָהַאֲחרֹונֹות.  ִנים  ַהּשָׁ

יכּו ִלְפּגַֹע  ִחּיֹות ֵמַהּמֹוָסדֹות ַיְמׁשִ יֶהם, ּדְ ַחּיֵ ם ַיְחְזרּו ַלֲעסֹק ּבְ ּלָ ּכֻ

ַמן,  ַהּזְ ִעם  לּו  ִיְגּדְ ָהֱאֶמת  ְיִדיַעת  ְוחֶֹסר  ַהּבּורּות  נּו,  ּלָ ׁשֶ ה  ֻאּמָ ּבָ

ַעל  ּבַ ִריְזָמִטי  ַהּכָ ַהּנֹוֵאם  ְוִדְבֵרי  ּוְכִפיָרה,  ִהְתּבֹוְללּות  ִעם  ַיַחד 

ָחְלָפה. דֹוָלה ׁשֶ מֹו ְסָעָרה ּגְ ְכחּו ּכְ ָ נֹות ַהּטֹובֹות ִיׁשּ ּוָ ַהּכַ

ְכִלית ַהּצֹום  ּתַ

ְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל ה' ֱאלֵֹקיֶכם" )יואל ב, יג(. "ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ

ם  ְלַהּשֵׁ יבּו  ַהְקׁשִ ׁשּוט  ּפָ ִלי.  יב  ְלַהְקׁשִ ְצִריִכים  לֹא  ם  ַאּתֶ  

ִביא  ֶרְך ַהּנָ ּלֹו ּדֶ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְבֵרי ַהּתֹוֵכָחה ַהּקְ הּוא מֹוֵסר ֶאת ּדִ ׁשֶ ּכְ

ִבְזּבּוז ְזַמן ִאם  ב ּכְ נּו ֵיָחׁשֵ ּלָ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ּצֹום ּתִ יֹוֵאל, ְואֹוֵמר ׁשֶ

בגמרא  )רש"י  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  נּו  ִלּבֵ ְקִריַעת  ּבִ ה  ְמֻלּוֶ ֵאינֹו  הּוא 

תענית דף טו עמוד א(.

ֶזה  ׁשּוָבה  ּתְ ִלי  ּבְ "צֹום  לֹוַמר  ָנַהג  ז"ל  ָיֵגן  ים  ִנּסִ ָהַרב 

יֶאָטה".  ׁשּוט ּדִ ּפָ

ֵדל  ּגָ נּו  ּלָ ׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ַהְיָלִדים  ל  ׁשֶ א  ַהּבָ ַהּדֹור  ַהְיָקִרים,  ַרּבֹוַתי 

ל ַהּתֹוָרה. ַההֹוִרים ֲעסּוִקים  ָפה ׁשֶ ג ֵמָהֱאֶמת ַהּיָ ָ ְללֹא ׁשּום ֻמׂשּ

ים ֵלב ָלֶזה.  ׂשִ י ִמּלָ ִמּדַ
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ל ַהּנַֹער ִאיפֹות ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ְבָיכֹול,  ּכִ ים  ִתּיִ ַהּדָ ֵמַהְיָלִדים  ים  ַרּבִ ׁשֶ ֶאְתֶכם,  יַע  ַמְפּתִ ֶזה  ַהִאם 

ֲחָכֵמינּו  מֹו  ּכְ ר  ֵמֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  מֹו  ּכְ יֹוֵתר  ִלְהיֹות  ׁשֹוֲאִפים 

ְרסּום  ּפִ ַמְסעֹות  ּבְ סּו  ּיְ ּגֻ ּדֹוָלִרים  ִמְליֹוֵני  ָלַאֲחרֹוָנה,  ים?  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֲעׂשּוָיה  רּוָפה ְנִדיָרה ׁשֶ ן ּתְ ֵדי ְלַמּמֵ ן ַלְיָלה, ַרק ּכְ ִנים ׁשֹוִנים ּבִ ְמֻקּוָ

ָמה  ּלְ ׁשִ ּטּוַח  ַהּבִ ֶחְבַרת  )ְלַבּסֹוף  ְוָיֶפה  ָקָטן  ְיהּוִדי  ינֹוק  ּתִ א  ְלַרּפֵ ַלֲעזֹר 

ֶסף(, אֹו  ַהּכֶ ׁש ֲחָזָרה ֶאת  ּקֵ ּבִ ַלּתֹוֵרם ַרק ִאם  רּוָמה ֻהְחְזָרה  ְוַהּתְ רּוָפה,  ַעל ַהּתְ

ה ְיתֹוָמה  ּלָ ל ּכַ ה ׁשֶ ְנָיִנים, אֹו ֶעְזָרה ֲעבּור ֻחּפָ ה ּבִ ּמָ ן עֹוד ּכַ ְלַמּמֵ

ַאְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ים  ֲאָנׁשִ ה  ְלַכּמָ ַלֲעזֹר  אֹו  ּוְצִעיָרה, 

ִאים ְלַהְתִרים ֶאת  ּבָ ׁשֶ ְלַצֲעֵרנּו ֵאיֶנּנּו רֹוִאים ֶאת אֹוָתּה ֵהָענּות ּכְ

רּוָחִני.  ָמד  ִמּשְׁ ְנָפׁשֹות  ַלת  ְוַהּצָ ים  רּוָחִנּיִ ְלִעְנָיִנים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

ל  ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ָלנּו  ַלֲעזֹר  ֵדי  ּכְ ְרַסְמנּו  ּפִ ׁשֶ יין  ְמּפֵ ַהּקַ

עּוֵרי  ׁשִ ִקים ּבְ ִאים ּוִמְתַחּזְ ּבָ ְלַמְעָלה ִמ - 250 ְיָלִדים ְצִעיִרים ׁשֶ

ּתֹוָרה, נֹוַתר ִעם 96% ְללֹא ִמּמּון. 

דֹוָלה  ּגְ ֶפׁש  ַהּנֶ ַלת  ַהּצָ ַאְך  ֲחׁשּובֹות,  ֵהן  ָדָקה  ַהּצְ ִמְצֹות  ל  ּכָ

דֹול  ּגָ ים  ָהַרּבִ ִזּכּוי  ַעד  ּבְ ַע  ְוַהְמַסּיֵ ְוַהּתֹוֵמְך  ַהּגּוף,  ַלת  ֵמַהּצָ

ִעילּות ְוקֹוֶנה לֹו  ֵחֶלק  ָכל ַהּפְ ׁש ּבְ ף ַמּמָ ּתָ ֶזה, זֹוֶכה ִלְהיֹות ׁשֻ ּכָ ׁשֶ

א. ָלעֹוָלם ַהּבָ

ִביר ֵעָצה ַלּגְ

יין  ַקְמּפֵ ל  ּכָ ן  ַמּמֵ ּמְ ׁשֶ דֹול  ּגָ ְנק  ּבַ ּבֹון  ֶחׁשְ ִעם  ִביר  ּגְ ה  ַאּתָ ִאם 

ית,  ֲאִמּתִ יָבה  ְיׁשִ ן  ְלַמּמֵ ְרֶצה  ּתִ לֹא  ַמּדּוַע  ְיהּוִדי,  ְנָין  ּבִ ת  ִלְבִנּיַ

ְיהּוִדי,  ֶיֶלד  ל  ּכָ ם  ּגַ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ ִכיִרים  ַהּבְ ִנים  ָהַרּבָ ִעם 

ֵאלֹות?! ְללֹא ׁשְ
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אֹוָתם  אֹל  ִלׁשְ ְמקֹום  ּבִ ְוכּו',  יָמִני  ּתֵ ֲחִסיִדי,  י,  ְסָפַרּדִ י,  ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ

ׁש ֵמֶהם ָלבֹוא  ֶהם ָסַבל, ַמּדּוַע לֹא ְלַבּקֵ ּלָ א ׁשֶ ֵאיזֹו ְמִדיָנה ַסּבָ ּבְ

ִנְמָצא ּתֹוֵרם.  ָעָיה!  ּבְ ֶסף? - ֵאין  ּכֶ ה? ֵאין  ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת מֹׁשֶ

אֹו  ָרִטי  ּפְ מֹוֶרה  ְלָך  ַנְקֶצה  ָעָיה!  ּבְ ֵאין  ַמֵהר?-  לֹוֵמד  לֹא  ה  ַאּתָ

ָלם!  ֻמׁשְ ִיחּוס?-  ֵאין  ּמּוִדים.  ַהּלִ עֹות  ׁשְ ְלַאַחר  ִלּמּוִדים  ְכִנית  ּתָ

ָך - ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ּלְ א ׁשֶ ָאנּו ִנְסמְֹך ַעל ַסּבָ

לֹא  ַמּדּוַע  יָבה,  ִליׁשִ ְיָלֶדיָך  ֶאת  ֹוֵלַח  ַהּשׁ הֹוֶרה  ה  ַאּתָ ִאם 

ְיֵדי  ַעל  י",  ּמּוׁשִ "ׁשִ ִתי  ְקִהּלָ מֹוֲעדֹון  ל  ׁשֶ ָחָדׁש  סּוג  ְתִחיל  ּתַ

יָבה  ְיׁשִ ֵמרֹאׁש  ׁש  ְלַבּקֵ בֹואּו  ּיָ ׁשֶ ָהֲאֵחִרים  ַההֹוִרים  ל  ּכָ ִאחּוד 

קֹום  ַלּמָ ה,  ִחּיָ ַהּדְ יַמת  ְרׁשִ ּבִ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְכִניס  הּו  ְלׁשֶ ּכָ

ה? דֹוׁש ַהּזֶ ַהּקָ

ַער ֵעָצה ַלּנַ

ף ֶאת  ּתֵ ָלה ְלַהֲחִזיק, ׁשַ יָבה ִנְכׁשְ ֲעֶרֶכת ַהְיׁשִ ּמַ ה ֶיֶלד ׁשֶ  ִאם ַאּתָ

ם  ַהּשֵׁ ַעל  ר  ַוּתֵ ּתְ ַאל  ַעם  ּפַ ְוַאף  יר,  ַמּכִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ִעם  ֶזה 

ּצּוג ַהּטֹוב  ִמים ֵהם ַהּיִ ִמיד ְיהּוִדים ְמֻסּיָ ה. לֹא ּתָ דֹוׁשָ ְותֹוָרתֹו ַהּקְ

ּתֹוָרתֹו,  ם,  ַהּשֵׁ ַרק  ָזָקן.  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ם  ּגַ ֲהדּות,  ַהּיַ ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ

ּצּוג ָהָראּוי. ַדְרֵכיֶהם, ֶזהו ַהּיִ הֹוֵלְך ּבְ ֲחָכָמיו, ּוִמי ׁשֶ









 יֹום 
ּפּוִרים ַהּכִ

יֹום ָקדֹוׁש

ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ָצִריְך  ּבֹו  ׁשֶ ר  ֻמְכׁשָ ֲהִכי  ַמן  ַהּזְ הּוא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום 

ָבר  ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ ב(.  יט  )ויקרא  ֲאִני..."  ָקדֹוׁש  י  ּכִ ְהיּו  ּתִ ים  "ְקדֹׁשִ ַהִחּיּוב 

ְפָרא  ם ַהּסִ ׁשֵ ֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה )ויקרא יט, ב(, ּבְ "ן ּבְ ַרׁש ָהַרְמּבָ ּפֵ

ים.  רּוׁשִ ּפְ ַהְינּו   – ים"  "ְקדֹוׁשִ ה  ּלָ ַהּמִ רּוׁש  ּפֵ ׁשֶ א(,  פרשה  )קדושים 

ה,  ּתֶ ּוִמׁשְ ֲאָכל  ִריׁשּות, ִמּמַ ַהּפְ ַתְכִלית  ּבְ ֲאַנְחנּו  ּפּוִרים  ַהּכִ ּוְביֹום 

ה. ָ ה ּוְבִעְנְיֵני ְקֻדׁשּ ְתִפּלָ ָאר ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם. רֹב ַהּיֹום ּבִ ה, ּוׁשְ ִאּשָׁ

ל ְיֵמי ַהּצֹום  ל ּכָ ית ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ּכַֹח ֶאת ַהּתַ ַאְך ָאסּור ָלנּו ִלׁשְ

יֹום ָקדֹוׁש ֶזה. ׁשּוָבה ּבְ ִפּלֹות, שִהיא ִקּיּום ִמְצַות ַהּתְ ְוַהּתְ

ְכִלית ַהּיֹום ּתַ

ְולֹא  ָצם  הּו  ִמיׁשֶ "ִאם  ַעם:  ּפַ ָאַמר  ַזַצ"ל  ָיֵגן  ים  ִנּסִ ָהַרב 

ֶאת  ם  ִקּיֵ לֹא  הּוא  ָאז  ׁשּוָבה(,  ּתְ ה  עֹוׂשֶ ַהְינּו  )ּדְ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ְמַפׁשְ

ַהִחּיּוב ָלצּום!".

הּוא  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֶזה.  ָקדֹוׁש  יֹום  ּבְ נֹוֶסֶפת  חֹוָבה  ָלנּו  ֵיׁש  ַאְך, 

ְלֵבית  ָנה  ַהּשָׁ ל  ּכָ ִאים  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָנה  ּשָׁ ּבַ ִחיד  ַהּיָ ַהּיֹום 

ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ִנים  ּפָ ְרֶאה  ּתִ ה  ַאּתָ יִעים.  ַמּגִ  – ֶנֶסת  ַהּכְ
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ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ַעד  עֹוד  אֹוָתם  ְרֶאה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּכּוִיים  ַהּסִ רֹב  ׁשֶ

ר, ְלַעְנֵין אֹוָתם  ם ֶקׁשֶ נּות ִליצֹר ִאּתָ ּמְ ָאה. ֵיׁש ְלָך ִהְזּדַ ָנה ַהּבָ ּשָׁ ּבַ

יֶהם.   יל ֶאת ַחּיֵ ֲהדּות, ְלַהּצִ ּיַ ּבַ

דֹוׁש ֲהָכָנה ַלּיֹום ַהּקָ

ּפּור,  ּכִ יֹום  קֶֹדם  עֹוד  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָהִכין  ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ ְוָלֵכן, 

ּגֹוָרִלית,  ה  ִגיׁשָ ּפְ ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  זֹו  ְוֵאיְך לֹוַמר...  ָלֶהם  ּלֹוַמר  ַמה 

ים.  יַלת ַחּיִ ה ַמּצִ ִגיׁשָ ּפְ

יֹום  ּבְ ים  ְקדֹׁשִ ת  ָפָרׁשַ ּבְ נֹוָספֹות  ִמְצֹות  ם  ְנַקּיֵ ּוָבֶזה 

ּפּוִרים ַעְצמֹו:  ַהּכִ

ם ֵרֶעָך" )ויקרא יט, טז(. "לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַ

ְלָבֶבָך" )ויקרא יט, יז(. ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ "לֹא ִתׂשְ

א ָעָליו ֵחְטא" )ןיקרא יט, יז(. "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתּשָׂ

מֹוָך" )ויקרא יט, יח(. "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

ֶעֶצם  ּבְ ְוַאְחיֹוֵתינּו  ְלַאֵחינּו  ּדֹוֲאִגים  ָאנּו  ׁשֶ ְוָהַאְחּדּות  ָהַאְחָוה 

ים טֹוִבים.  ָחֵתם ְלַחּיִ ּנֵ ֵדי ׁשֶ יק ְזכּות ּכְ ּה ַמְסּפִ דֹוׁש, ֵיׁש ּבָ ַהּיֹום ַהּקָ

ר  ְלַרְעיֹונֹות ַמה ּלֹוַמר ְוֵאיְך לֹוַמר, ֻמְמָלץ ִלְפנֹות אֹו ִליצֹר ֶקׁשֶ

ם".  ֶעְזַרת ַהּשֵׁ ֵני ִאְרּגּון "ּבְ ִעם ֶאָחד ֵמַרּבָ

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה.  ּכְ



 ַחג ֻסּכֹות – 
ְמָחה ַחג ַהּשִׂ

ְמָחה ַרת ׂשִ ַהְגּדָ

ֵמַח"  ׂשָ ַאְך  ְוָהִייָת  ֱאלֶֹהיָך...  ה'  ְיָבֶרְכָך  י  ּכִ ָך...  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ

)דברים טז, יד - טו(.

ם  ְלַקּיֵ ה  ִנְזּכֶ ְולֹא  נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ַעל  ָחִליָלה  ם  ׁשֶ ּגֶ ֵיֵרד  ִאם  ין  ּבֵ

א(,  עמוד  כט  דף  בסוכה  )עיין  ה  ְוִנְזּכֶ ֵיֵרד  לֹא  ִאם  אֹו  ה  ֻסּכָ ִמְצַות 

ִמיד. ֶזה ִנְרֶאה  ֵאר ּתָ ָ ׁשּ ֻסּכֹות ּתִ ְמָחה ּבְ ׂשִ ִמְצַות ַהּתֹוָרה ִלְהיֹות ּבְ

מּוִזיָקה  ר,  ׁשֵ ּכָ אֶֹכל  ְקָצת  ִעם  ַקּלּות  ּבְ יג  ִ ְלַהׂשּ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָדָבר  ּכְ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ָרה, ּוְלַבּלֹות ְזַמן ִעם ַהּמִ ׁשֵ ְיהּוִדית ּכְ

ְמָחה  ׂשִ יג  ִ ְלַהׂשּ ֵאיְך  ְלָהִבין  ִלים  ְמֻסּגָ לֹא  ים  ָהֲאָנׁשִ רֹב  ְואּוָלם, 

עֹוָלם  ּבָ ַעם  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ַלְמרֹות  ָנה.  ַהּשָׁ ל  ּכָ ְך  ְלֶמׁשֶ ית  ֲאִמּתִ

ֲארּו  ׁשְ ּנִ ֵני ּתֹוָרה ׁשֶ ה ּבְ ּמָ ֵמַח, ֲאָבל ַרק ּכַ ׁש ִלְהיֹות ׂשָ ּלֹא ְמַבּקֵ ׁשֶ

יג ֶאת ֶזה.  ִ ִדּיּוק ֵאיְך ְלַהׂשּ עֹוָלם, יֹוְדִעים ּבְ ּבָ

ים  ּדֹוְרׁשִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  ַמְפִליא,  ָבר  ְוַהּדָ

ִהיא  ְלָכְך  ׁשּוָטה  ַהּפְ ה  ּבָ ַהּסִ ְמָצא?  ּנִ ּבַ ְולֹא  ְמַעט  ּכִ הּוא  אֹותֹו, 

ְמָחה.  ה ׂשִ ׁשּוט לֹא יֹוְדִעים ַמה ּזֶ ים ּפָ רֹב ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ

ׁשּוט  ּפָ ֶזה  ְוִלְפָעִמים  ַקל,  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ֶזה  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ים  ֵמַחּיִ ה  ָקׁשָ יֹוֵתר  לֹא  ִהיא  ית  ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ ַגת  ָ ַהׂשּ ה,  ָקׁשֶ

ְמָחה. ְללֹא ׂשִ
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יִהּנֹם ְוַגן ֵעֶדן   ּגֵ

ִלְקחֹו  ׁשֹוְמֵעי  ֶאת  ד  ִלּמֵ עּוָריו  ִמּשִׁ ֶאָחד  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יְך  ָהַאְלׁשֵ  

ֵעֶדן.  ְלַגן  ֵנס  ְלִהּכָ ר  ֵמֲאׁשֶ יִהּנֹם,  ַלּגֵ ֵנס  ְלִהּכָ ה  ָקׁשֶ יֹוֵתר  ְוָאַמר:  

ֵזל  ּגָ ָקִרים,  ׁשְ אּות,  ַרּמָ ְמִריבֹות,  ְמֵלָאה  יִהּנֹם  ַלּגֵ ֶרְך  ַהּדֶ ן,  ּכֵ ׁשֶ

נֹוִחים,  ים  ַחּיִ ְלֵהֶפְך,  ׁש  ַמּמָ ִהיא  ֵעֶדן  ְלַגן  ֶרְך  ַהּדֶ ֲאָבל  ְוַגֲאָוה, 

ָאר  ּוׁשְ וְמִריבֹות  ְקָללֹות  ַמְחלֹוקֹות  ְללֹא  ִרים,  ּוְמֻאּשָׁ ֵמִחים  ׂשְ

לּו?  ַהּלָ ָהרֹאׁש  ֵאֵבי  ּכְ ל  ּכָ ִעם  ִלְחיֹות  רֹוֶצה  ִמי  ָרִעים.  ָבִרים  ּדְ

יִהּנֹם...  ה לֹו ַהּגֵ ִסּיּוָמם עֹוד ְמַחּכֶ ּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ

ְמָחה" )ליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ד( ׂשִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ "ִמְצָוה ּגְ

ִלּמּוֵדי  י  ּפִ ַעל  ד  ֻיּסָ ּמְ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ַעל  יר  ַהּשִׁ ֶאת  ַמְענּו  ׁשָ נּו  ּלָ ּכֻ

ְלָהִעיד  ְיכֹוִלים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֲאָבל  ֶרְסֶלב,  ִמּבְ ַנְחָמן  ָהַרב 

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׂשֹון,  ְוׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָחיּו  ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ

ָעיֹות  ּבְ אֹו  ִיים  ְקׁשָ ִעם  מַֹח  ִלׂשְ י?  ְוקֹׁשִ ְך  חֹׁשֶ ְמֵלִאים  ָהיּו 

ִלְקבּוַצת  ְלִהְצָטֵרף  ִרי.  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ָדָבר  ּכְ ִנְרֶאה  ִלְפָעִמים 

ְכִאּלּו',  'ּבִ מַֹח  ְוִלׂשְ ָמחֹול  ּבְ ם  ִאּתָ ִלְרקֹד  ֵמִחים',  ַהּשְׂ ים  'ָהֲאָנׁשִ

לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֱאֶמת.  ּבֶ ֵמִחים  ִלׂשְ אֹוָתנּו  ַיֲהפְֹך  לֹא 

ית  ְזַמּנִ ְמָחה  ׂשִ ִרים ַעל  ְ ׁשּ ְמָחה ֵהם ִמְתּפַ ְלׂשִ יַע  ְלַהּגִ ַמְצִליִחים 

ים  ַסּמִ ַיי"ׁש,  ַיִין,  ת  ִתּיַ ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ּכֹוִרים,  ׁשִ אֹו  ׁשֹוִטים  ל  ׁשֶ

ְרָגׁשֹות  ִליֵדי  ַעְצָמם  ֶאת  ְלַתְמֵרן  ּבֹוֲחִרים  ֲאֵחִרים  ְוַכּדֹוֶמה. 

ַאְדֶרָנִלין(,  לֹוַמר  )ּכְ ַאֵחר  הֹוְרמֹון  ל  ׁשֶ ָרה  ַהְגּבָ ְיֵדי  ַעל  ּגֹוִהים 

ְמקֹומֹות  ּבִ ַעְצָמם  ֶאת  ים  ָלׂשִ אֹו  ְמטֹוִסים,  ִמּתֹוְך  ְוִלְקּפֹץ 

ֳאָפִנים ׁשֹוִנים. ּבָ ַדְוָקא  ּבְ ָנה  ַסּכָ

ה  ׁשָ ַמִים, ֲאָבל ַהַהְרּגָ ּשָׁ ים ּבַ יׁשִ ֵמִחים, ַמְרּגִ ֵהם ׂשְ ֵהם ְמַדְמְיִנים ׁשֶ
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ַהּמֹוִפיָעה  ָזב,  ּכָ ת  ׁשַ ַהְרּגָ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה  ה  ִמּזֶ ּנֹוַבַעת  ׁשֶ ית  ָהֲאִמּתִ

ל ַעְצבּות. ִמיִדי ׁשֶ ב רּוַח ּתְ ל ַמּצַ ִעם ּתֹוְפעֹות ְלַואי ׁשֶ

ִמיִדי  ּתְ יֹון  ִנּסָ ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ׁש  ּבֵ ְלׁשַ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ְוָכְך 

ּלֹו  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ׂש  ְיַחּפֵ ּלֹא  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ְלָוה,  ְוַהּשַׁ ְמָחה  ַהּשִׂ ַאַחר 

ּלֹא ָהָיה  ָרֵאל ַעד ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְרעֹה ֶהֱעִסיק ֶאת ּבְ ּפַ ֵלאלָֹקיו, ּוְכמֹו ׁשֶ

ר )עיין שמות ה, ט(, ְוַהּתֹוָצָאה ָהְיָתה  ָלֶהם ּכַֹח אֹו ְזַמן ַלְחׁשֹב ָיׁשָ

ה" )שמות ט, ו(. ה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקׁשָ ְמעּו ֶאל מֹׁשֶ "ְולֹא ׁשָ

י  ּתֵ ְורֹב ָהעֹוָלם ִמְתַנֲהִגים ִמּתֹוְך ֵיאּוׁש אֹו ִמּתֹוְך ִסְכלּות אֹו ִמׁשְ

ֶצר ָהָרע רֹוֶצה. ַהּיֵ ִפי ׁשֶ ׁש ּכְ ּבֹות ַיַחד, ַמּמָ ַהּסִ

ָרה ִטיַרת ׂשָ  ּפְ

ָהֲאהּוָבה  ּתֹו  ִאׁשְ ָרה,  ׂשָ ִטיַרת  ּפְ ַעל  ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה: יָקה ׁשֶ ּדִ ְוַהּצַ

בֹא  ַוּיָ ָנַען  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ֶחְברֹון  ִהוא  ע  ַאְרּבַ ִקְרַית  ּבְ ָרה  ׂשָ ָמת  "ַוּתָ

ָרה ְוִלְבּכָֹתּה" )בראשית כג ב(. ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלׂשָ

יֹוֵתר  ֶבת  ִנְכּתֶ ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ "ְוִלְבּכָֹתּה"  ה  ּלָ ֵמַהּמִ כ'  ָהאֹות 

ָבר  ז ַהּדָ ַרּמֵ ּמְ ָאר ָהאֹוִתּיֹות, ְוָאְמרּו ַעל ֶזה ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ה ִמּשְׁ ְקַטּנָ

הּוא  י  ּכִ ְרְסָמּה,  ּפִ ְולֹא  ַעְצבּותֹו  ֶאת  ִצְמֵצם  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ

ר ְלַגן ֵעֶדן )כלי יקר, רש"ר הירש(. נּו ָהְלָכה ָיׁשָ ָרה ִאּמֵ ּשָׂ ָיַדע ׁשֶ

ַהְנָהָגתֹו  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ִלְלמֹד,  ָלנּו  ֵיׁש  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּוִמּדַ

ְרֵכי  ִמּדַ ְלַמד  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִהיא  ְלָכְך  ה  ּבָ ַהּסִ אי  ַוּדַ ּבְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָבה  ִנְכּתְ

י  ַחּיֵ ִזְכרֹון  ים,  ָקׁשִ ים  ַחּיִ ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 
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ָאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ָלֶהם  ָעַזר  ּוָבִאים  ֵרִבים  ַהּקְ ַצח  ַהּנֶ

ים. ׁשִ ַהּקָ ָבִרים  ַהּדְ

יַח ׁשִ  ְימֹות ַהּמָ

ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  בּו  ִיְתַיּצְ ִריק:  ֶיְהּגּו  ים  ּוְלֻאּמִ גֹוִים  ָרְגׁשּו  ה  "ָלּמָ

ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו  יחו:ֹ ְנַנּתְ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ה' ְוַעל ְמׁשִ

ּנּו ֲעבֵֹתימֹו" )תהלים ב, א - ג(. ִליָכה ִמּמֶ ְוַנׁשְ

עּו  ִיְפּגְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִמים  ַהּיָ ֵקץ  ּבְ ׁשֶ א,  ִהְתַנּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ

אֹוָתנּו  ִדים  ְמַלּמְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחַז"ל  ִאּתֹו.  ָלִריב  ִויַנּסּו  יַח  ׁשִ ּמָ ּבַ

ֵמהקב"ה  ְיַבְקׁשּו  ם  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ע"א(  ג  )דף  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּבַ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ָתם  ׁשָ נּות נֹוֶסֶפת ְלִקּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוהקב"ה ֵיָעֶנה ְלַבּקָ ּמְ ִהְזּדַ

ה.  ן ָלֶהם ֶאת ִמְצַות ֻסּכָ ְוִיּתֵ

ּכֹוֲעִסים,  ֵהם  יָקּה,  ְרּתִ ִמּנַ ה  ַחּמָ ָלֶהם  מֹוִציא  הקב"ה  יֹון  ִנּסָ ּכְ

ׁשֹוִנים  ֵהם  ַהּזֹו  ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ ה.  ּכָ ּסֻ ּבַ ּובֹוֲעִטים  יֹוְצִאים  ִנים,  ִמְתַעְצּבְ

ה )סוכה  ּכָ טּור ִמן ַהּסֻ הּוא ִמְצָטֵער ָאֵכן הּוא ּפָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ הּוִדי,  ֵמַהּיְ

ן, הּוא  דף כה עמוד ב(, ַאְך הּוא לֹא ּבֹוֵעט, לֹא ּכֹוֵעס ולֹא ִמְתַעְצּבֵ

ְבַעת  בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ְבִחיַנת "ּבַ ה ּבִ ּכָ ּסֻ ְהֶיה ּבַ ּנִ ְרצֹון ה' ׁשֶ יֹוֵדַע ׁשֶ

)סוכה דף כו עמוד א(,  דּורּו  ּתָ ֵעין  ּכְ בּו  ׁשְ ּתֵ  - )ויקרא כג, מב(  ָיִמים" 

ה.  ּכָ ֵצא ֵמַהּסֻ ּנֵ ה ׁשֶ ם ִצּוָ ְצַטֲעִרים ַהּשֵׁ ּמִ ּוְכׁשֶ

ַער  ְוַהּצַ ַעס  ַהּכַ ַעל  רּות  ּבְ ְוִהְתּגַ ְמָחה  ַהּשִׂ י  ַחּיֵ ּבְ ה  ֻקּדָ ַהּנְ ְוזֹאת 

ה,  ׁשֶ ם, ַהחֹם ַהּקָ ַהּכֹל ֶזה ְרצֹון ַהּשֵׁ ִיים, ֶעֶצם ַהְיִדיָעה ׁשֶ ׁשָ ְוַהּקְ

ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ְוֵלָהנֹות  ֶבת  ָלׁשֶ ּוְגִניַזת ַהֲחלֹום  ה,  ּכָ יִציָאה ֵמַהּסֻ ּבִ ַהּצֶֹרְך 
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ם  ַהּשֵׁ ְרצֹון  ֶזה  ל  ּכָ  - ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָתּה  ְבִנּיָ ּבִ ַקְענּו  ִהׁשְ ׁשֶ ְלַאַחר 

ן  ְלִהְתַעְצּבֵ ָמה  ְוַעל  ִלְכעֹס  ָמה  ַעל  ן  ּכֵ ְוִאם  ְך,  ֵ ִמְתַמׁשּ ֶאָחד 

ה ִלְבעֹט?  ְוָלּמָ

ְבָחר. הּוִדי ָלָעם ַהּנִ ה ַהּזֹו הֹוֶפֶכת ֶאת ָהָעם ַהּיְ ֻקּדָ ַהּנְ

ים  ָנה, ָעֵלינּו ָלַקַחת ְזַמן ְלִהְתּבֹוֵנן ְוָלׂשִ ל ַהּשָׁ קּוָפה ַהּזֹאת ׁשֶ ּוַבּתְ

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ ִיים.  ְקׁשָ ְמֵלִאים  ים  ַחּיִ ים  ַחּיִ נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֵלב 

ִהיא  ְלַבד  ּבִ ַהּזֹאת  ָעה  ַהַהְפּתָ ּומֹוִעיל.  הּו טֹוב  ַמּשֶׁ ה  ִמּזֶ ה  ַנֲעׂשֶ

ם! יד ּתֹוָדה ְלַהּשֵׁ מַֹח ּוְלַהּגִ ה ִלׂשְ ִסּבָ



ה – ְזַמן ֶהָאָרה  ֲחֻנּכָ
ְלִחּנּוְך ְיהּוִדי 

ה  ַמאי ֲחֻנּכָ

ַעל  ה?".  ֲחֻנּכָ "ַמאי  ׁשֹוֶאֶלת:  ב(  עמוד  כא  )דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ

ִדְבֵרי  ּבְ ׁשֹוִנים  ים  רּוׁשִ ּפֵ ָמָצאנּו  ה",  "ֲחֻנּכָ ה  ּלָ ַהּמִ ָמעּות  ַמׁשְ

א(,  סימן  ב  )פרשה  ִתי  ַרּבָ א  ּוִבְפִסיְקּתָ ֲעִנית  ּתַ ת  ְמִגּלַ ּבִ ַרּבֹוֵתינּו. 

ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ל  ׁשֶ "ִחּנּוְך"  ה  ּלָ ַלּמִ ה"  "ֲחֻנּכָ ם  ַהּשֵׁ ֶאת  ֲחַז"ל  ִרים  ְ ְמַקׁשּ

ְלָחָמה  ּמִ ּבַ חּו  ִנּצְ ּבֹוְדִדים  ים  ּבִ ּכַ ּמַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ִהיא  ה" ׁשֶ ה "ֲחֻנּכָ ּלָ יַע ֶרֶמז ּוֵבאּור נֹוָסף ַלּמִ י. ָהַר"ן ַמּצִ אֶֹפן ִנּסִ ּבְ

ְסֵלו,  ּכִ ְלחֶֹדׁש  כ"ה  ּבְ ֵמאֹוְיֵביֶהם  ָחנּו  ׁשֶ כ"ה,   – ָחנּו  נֹוְטִריקֹון: 

ה. ל ֲחֻנּכָ הּוא ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ַחג ַהִחּנּוְך

נּו  ּלָ ְפִקיד ַהִחּנּוְך ׁשֶ ּתַ ְך ׁשֶ ה "ִחּנּוְך" – מֹוָרה ַעל ַהְתָחָלה, ּכָ ּלָ ַהּמִ

מֹו  ּכְ ְוֵאין  אֹוָתם.   יל  ְרּגִ ּנַ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָנעּוץ  ְיָלֵדינּו  ַעל 

ְיהּוִדי  ֵאיְך  י  ָהֲאִמּתִ ַהִחּנּוְך  ַהְיָלִדים ֶאת  ד ֶאת  ְלַלּמֵ ה  ַהֲחֻנּכָ ַחג 

ְיָוִנים. רּוַע ּבַ ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג, ּוָמה ּגָ

ִחּנּוְך  נֹוְטִריקֹון  ִהיא  ׁשֶ ְלָכְך  ם  ּגַ ִיְרמֹז   – ה"  "ֲחֻנּכָ ה  ּלָ ַהּמִ ְוׁשֶֹרׁש 

ַהִחּנּוְך  ׁשֶ ְוַהְינּו  ים,.  ַה'ַחּיִ 'ל  ּכָ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ הּוא  ׁשֶ כ"ה,   –

ּוְכמֹו  יֶהם,  ַחּיֵ ְלָכל  ַהְיָלִדים  ַעל  יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ַהּגֹוֵרם  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
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פרק כז
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תּוב: ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

)משלי  ה"  ּנָ ִמּמֶ ָיסּור  לֹא  ַיְזִקין  י  ּכִ ם  ּגַ ַדְרּכֹו  י  ּפִ ַעל  ַער  ַלּנַ "ֲחנְֹך 

כב, ו(

ַהְנָהַגת  ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ַה'ּשֵׁ 'מֹו  ּכְ ִלְהיֹות?  ָצִריְך  ִחּנּוְך  סּוג  ְוֵאיֶזה 

ָכה  ּכָ רּור  ּבָ אֶֹפן  ּבְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַתב  ּכָ ְוהּוא  ית,  ֲאִמּתִ ִהיא  ם  ַהּשֵׁ

ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָחִליָלה,  ּקּוִנים  ּתִ אֹו  ִעּדּוִנים  אֹו  ּנּוִיים  ׁשִ ְללֹא 

הֹוִרים.  ְלַהֲעִביר אֹוָתּה ֶאל ְיָלֵדינּו ַהּטְ

ִלים ים ְמֻבְלּבָ ֲאָנׁשִ

ִנית  ִנים, ֲאִני ְוָהַרּבָ ְמַעט 15 ׁשָ ל ּכִ פּות ׁשֶ ּתָ ם, ַאֲחֵרי ׁשֻ רּוְך ַהּשֵׁ ּבָ

ַהֲחָויֹות.  ּוְבָכל  בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ָכל  ּבְ ַיַחד  ּבְ ִפים  ּתָ ׁשֻ ָהִיינּו  י  ּלִ ׁשֶ

ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ְרנּו  ּבַ ּדִ ה,  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ים  ּיִ ּסִ ַהּנִ ִמים  ַלּיָ ַהֲהָכנֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ֵמִאּתֹו  ָלֶהם  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְוֵאּלּו  ּוַבֹהֶוה,  ֵמֶהָעָבר  נּו  ּלָ ׁשֶ

ַרְך - ֶלָעִתיד.  ִיְתּבָ

ם  ַהּשֵׁ ל  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ָאר  ְוִלׁשְ נּו,  ּלָ ׁשֶ ַלְיָלִדים  י  ֲאִמּתִ ּתֹוָרִני  ִחּנּוְך 

ִרים ּבֹו... ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ ִמיִדי ׁשֶ א ּתְ ַרְך, הּוא נֹוׂשֵ ִיְתּבָ

ה רֹוֶאה  ה הֹוֵלְך, ַאּתָ ה ַאּתָ ה ְלֵאיזֹו ְמִדיָנה אֹו ְקִהּלָ ּנֶ ֶזה לֹא ְמׁשַ

ֵיׁש  ַהּיֹום  ם  ּגַ ְיָלִדים.  ָהיּו  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִלים,  ְמֻבְלּבָ ִרים  ְמֻבּגָ ים  ֲאָנׁשִ

ִרים  ל ְמֻבּגָ ּיֹום ֶאָחד ֵהם ִיְהיּו ּדֹור ׁשֶ ִלים, ׁשֶ ֲהמֹון ְיָלִדים ְמֻבְלּבָ

ָהָיה  ׁשֶ דֹול  ּגָ ֲהִכי  ִמי  ַהִחּנָ יָדע  ַהּמֵ ל  ּכָ למרות  ִלים.  ְמֻבְלּבָ

רֹוִאים  ָאנּו  זֹאת  ָכל  ּבְ ַהּיֹום,  ם  ּיָ ּקַ ׁשֶ ּתֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ִהְסטֹוְרָיה  ּבַ

ם,  ם ַעל ְמִציאּות ַהּשֵׁ ִרים ִאּתָ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ים ִנְהִיים ְנבֹוִכים ּכְ ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ְצֹות ָועֹוד.  ִמיַרת ַהּמִ ַמִים, ִחּיּוב ׁשְ ּתֹוָרה ִמן ַהּשָׁ
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ֱאמּוָנה  ִעם  ַרק  ׁשֶ ִמיד  ִמּתָ יֹוֵתר  מֹוִכיָחה  ֶמת  ּיֶ ַהּקַ ִציאּות  ַהּמְ

ִלְבטַֹח  נּוַכל  ַרְך,   ִיְתּבָ ּוְבַהְנָהָגתֹו  ָהֱאלִֹקית  ִציאּות  ּמְ ּבַ ְיֵתָרה 

ֶלְך ָאַמר: ִוד ַהּמֶ ּדָ ֶהָעִתיד ִיְהֶיה טֹוב. ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֶ

)תהלים  ה'"  יָך  דְֹרֶשׁ ָעַזְבָתּ  לֹא  י  ִכּ ֶמָך  ְשׁ יֹוְדֵעי  ְבָך  "ְוִיְבְטחּו 

ט, יא(.

'ייְמס רֹון ּגֵ יל ַלּבָ נּו אֹו ְלַהְבּדִ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ַעם  ֶאת  ּוְלָקֵרב  ּתֹוָרה  עּוֵרי  ׁשִ ִלְמסֹר  אֹוִתי  ה  ִזּכָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ

יָבה  יׁשִ ּבִ ר  ְלַדּבֵ י  ֻהְזַמְנּתִ ָעִמים  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ ַלּתֹוָרה.  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַלַהְרָצָאה  י  ּלִ ׁשֶ ִתיָחה  ֵמַהּפְ ֵחֶלק  ּכְ ִרית.  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ֶמת  ְמֻסּיֶ

סֹוף  רּוָחִנּיּות,  ִעְנְיֵני  ּבְ אֹוֲחִזים  ֵהם  ה  ְרּגָ ּדַ ֵאיזֹו  ּבְ ְלָהִבין  ָרִציִתי 

יָבה... סֹוף זֹו ְיׁשִ

ה  ּמָ ּכַ ִראׁשֹוָנה:  ֵאָלה  ׁשְ ֵאלֹות:  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתם  י  ַאְלּתִ ׁשָ ָאז 

ְחֶלֶטת  ַהּמֻ ִתיָקה  ַהּשְׁ נּו?  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְהיֹות  רֹוִצים  ים  ֲאָנׁשִ

ָצֲעָקה ֵאַלי... 

עֹוָלם,  ַחי ּבָ דֹול ׁשֶ הּוִדי ֲהִכי - ּגָ מֹו ַהּיְ ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ִלְהיֹות ּכְ

ִנים.  ִנים ֶאל ּפָ ם ּפָ ר ִעם ַהּשֵׁ ּבֵ ּדִ ִביִאים, ׁשֶ ֲאִבי ֲאבֹות ַהּנְ

אן רֹוִצים ִלְהיֹות  ים ּכָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ה: ּכַ ִנּיָ ֵאָלה ׁשְ י ׁשְ ַאְלּתִ ְך, ׁשָ ַאַחר ּכָ

ְלַצֲעֵרנּו,  ַהְמֻפְרָסם?  ַסל   - ּדּור  ַהּכַ ְחַקן  ׂשַ 'ייְמס,  ּגֵ רֹון   ַלּבָ מֹו  ּכְ

ָהיּו  ַדִים  ַהּיָ ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ִדּיּוק,  ּבְ הּוא  ִמי  ְלָתֵאר  י  ַמְרּתִ ּגָ ׁשֶ ִלְפֵני 

ֶהם. ּלָ ָוִנּיֹות ׁשֶ ִאיפֹות ַהּיְ ְתִאים ַלּשְׁ ֲאִויר ִעם ִחּיּוְך ַהּמַ ּבָ
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ִמי נֹוַצר ֵמַהּקֹוף?

ה ָיִמים ִהְזִמינּו אֹוִתי ְלֵבית ֵסֶפר ְיהּוִדי אֹוְרתֹודֹוְקִסי  ּמָ ַאֲחֵרי ּכַ

ִדיָקה ָהרּוָחִנית  ם ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּבְ ם ׁשָ ִלְמסֹר ַהְרָצָאה. ּגַ

ֲאַנְחנּו,  ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ַהַהְרָצָאה:  ת  ְתִחּלַ ּבִ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ

אנּו ִמן ַהּקֹוִפים?  ֵני ָהָאָדם, ּבָ ּבְ

ַהְיָלִדים  ין  ּבֵ ְלִהְתלֹוְצצּות  ְלָהִביא  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ׁשֶ ֵאָלה  ַהּשְׁ

ִנְבָרא  יַצד  ּכֵ ר  ְמֻסּפָ ם  ּשָׁ ׁשֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ ׁש  ֻחּמַ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ים  הּוִדּיִ ַהּיְ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲעצּוָבה,  ֵאָלה  ִלׁשְ ֶנֶהְפָכה  ז(,  ב,  בראשית  )עיין  ָהָאָדם 

ָהֱאמּוָנה  ַעל  ְלָהִעיד  ִאים  ּגֵ ֲאִויר,  ּבָ ָהיּו  ָיַדִים   6  - ִמ  חֹות  ּפָ

ֶהם.  ּלָ ַהּכֹוֶזֶבת ׁשֶ

ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ׁשֶ ְלהֹודֹות  ֵהֵעּזּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ַרק  ֵהם  ַהְיָלִדים  אֹוָתם 

ם  ִלּבָ ה ֵמֶהם ָהיּו ְטמּונֹות ּבְ ּמָ ַרְך יֹוֵדַע עֹוד ּכַ ם ִיְתּבָ ֶזה. ַרק ַהּשֵׁ ּבָ

ַהִחּנּוְך  ַלְמרֹות  מֹוֶהם,  ּכְ ַהּתֹוָרה  ַעל  ּוְסֵפקֹות  ּכֹוְזבֹות  ֱאמּונֹות 

ִלים.  ֵהם ְמַקּבְ ַהּתֹוָרִני ׁשֶ

ַסְרנּו, ַעד  ּמָ ַהְרָצאֹות ׁשֶ ִאים ֵאּלּו ּבַ נֹוׂשְ ְלנּו ּבְ ּפַ ּטִ יד, ׁשֶ ר ְלַהּגִ ְמֻיּתָ

ְנכֹונּות  ְוֶהְראּו  ָמה,  ַהְסּכָ ּבְ יֶהם  ָראׁשֵ ּבְ ְלַהְנֵהן  ִהְתִחילּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ם!!! רּוְך ַהּשֵׁ ְתׁשּוָבה. ּבָ ַלְחזֹר ּבִ

ֶגל ָאדֹם ּדֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְיִחיִדים  לֹא  ֵהם  ָהֵאּלּו,  חּוִרים  ְוַהּבַ ַהְיָלִדים  ׁשֶ רּור,  ּבָ ֶזה 

ָכל  ּבְ ה.  ָהֵאּלֶ גּוִים  ְוַהּשְׁ ָכִלים  ַהּסְ ְוָהַרְעיֹונֹות  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ָלֶהם 

ׁש ָלֶהם  ּיֵ יָבה אֹו מֹוָסד ִחּנּוִכי ַאֵחר, ֵיׁש ְיָלִדים ׁשֶ ית ֵסֶפר, ְיׁשִ ּבֵ

ֶאת  ְלַהְראֹות  יִכים  ַמְמׁשִ ָקִרים  ַהּסְ ִלים.  ְמֻבְלּבָ ְוֵהם  ְסֵפקֹות 

ִחּנּוְך ְיהּוִדי.  רּות ּבְ ְרּדְ ת ַהִהּדַ ְמַגּמַ
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ְיהּוִדי,  מֹוָסד  ְלָכל  ִביֵלנּו,  ׁשְ ּבִ ָאדֹם  ֶגל  ּדֶ הּוא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְלּבּול  ַהּבִ

ֶזה,  ַעל  ִלְדאֹג  ִריְך   ּצָ ׁשֶ ְיהּוִדי  ְסַתם  ַוֲאִפּלּו  הֹוֶרה,  מֹוֶרה,  ַרב, 

ָעָיה.  ּלֹא ּדֹוֵאג ַעל ֶזה הּוא ַעְצמֹו ֵחֶלק ֵמַהּבְ ּוִמי ׁשֶ

ל  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְלּבּול  ּבִ ּבַ ִמים  ַהְיָלִדים ֲאׁשֵ ּלֹא  ׁשֶ ְוָהֱאֶמת ִהיא 

ּכֹוֵלל  ׁשֶ ֵלם  ׁשָ ּתֹוָרִני  ְלמֹוָסד  אֹוָתם  ׁשֹוְלִחים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְזַמן 

ֵעֶרְך  ַעל  ית  ֲאִמּתִ ַוֲהָבָנה  ֶיְקִטיִבי,  ְואֹוּבְ ר  ׁשֵ ּכָ ע  ַמּדָ מּוָסר, 

ִמיִדי.  ִבְלּבּול ּתְ יכּו ִלְהיֹות ּבְ ַהּתֹוָרה, ַהְיָלִדים ַיְמׁשִ

ְלּבּול ֵאֶצל ַהּנַֹער,  ת ַהּבִ יַע ַעל ִסּבַ כֹוָלה ְלַהְצּבִ ּיְ ה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ְנֻקּדָ

ַמה  ַרק  ֵאינֹו  י  ֲאִמּתִ ִחּנּוְך  ַההֹוִרים.  ל  ׁשֶ ית  ָהִאיׁשִ ְגָמא  ַהּדֻ ִהיא 

ים ֶאת ֶזה  א הּוא ֵאיְך ַההֹוִרים ַחּיִ ד, ֶאּלָ ָהַרב אֹו ַהּמֹוֶרה ְמַלּמֵ ּשֶׁ

ִיְלַמד ֶאת ַהּתֹוָרה ֲהִכי ְטהֹוָרה, ֶזה לֹא  ֶלד  ַהּיֶ ִית. ֲאִפּלּו ִאם  ּבַ ּבַ

ּתֹוָרה  ּבַ ְוַלֲעלֹות  ם  ְלִהְתַקּדֵ ָרצֹון  ִעם  ל  ִיְגּדַ ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ְלָכְך  ַיֲעזֹר 

ַההֹוִרים ַמֲעִריִצים  ׁשֶ ָכה. ּכְ ל ַההֹוִרים לֹא ּכָ ים ׁשֶ ִאם צּוַרת ַהַחּיִ

יק  ְיָוִני, ֶזה ַמְסּפִ ט  ּוַמּבָ ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ד  ְתַמּקֵ ּמִ ׁשֶ ים ִחּלֹוִני  ַחּיִ אֶֹפן 

ּלֹו.  ָרִטית ׁשֶ ם ַהּפְ ֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ ֶלד ּבָ ְלַהֲחִליׁש ֶאת ַהּיֶ

ֵאיֶזה  ל  ׁשֶ ּגֹול  ַעל   – ַמְדִהים!"  ֶזה  "ַוואי,   - ִמ  יֹוֵתר  ָצִריְך  לֹא 

ַמע,  ֶלד ִיׁשְ ַהּיֶ ה, ׁשֶ רֹוֶקר ָעׂשָ ּבְ ּבּוְרָסה ׁשֶ ה ּבַ ֻעּלָ ְחָקן, אֹו ֵאיזֹו ּפְ ׂשַ

מֹהּו.  ם רֹוֶצה ִלְהיֹות ַמְדִהים ּכָ הּוא ּגַ ְוַיֲחִליט ׁשֶ

אֹו  ֶסף  ּכֶ אֹודֹות  ַרק  ִהיא  ִית  ּבַ ּבַ ַהְיִחיָדה  ׁשּות  ַהִהְתַרּגְ ִאם 

לֹא  הּוא  ׁשֶ הּו  ִמיׁשֶ ִלְהיֹות  ִיְרֶצה  ֶלד  ַהּיֶ ה  ָלּמָ אֶֹכל,  אֹו  ְסּפֹוְרט 

ים? ַחּיִ דֹוָלה ּבַ ׁשּות ַהּגְ ֵחֶלק ֵמַהִהְתַרּגְ

מֹוָסדֹות  ל  ׁשֶ יָמה  ִלְרׁשִ ְלִהְצָטֵרף  ַרק  לֹא  ֶזה  י  ֲאִמּתִ ִחּנּוְך 

ְלֶאֶרץ  ְלִטּיּוִלים  ְיהּוִדים  ְיָלִדים  ָלַקַחת  ב  ְלִהְתַנּדֵ אֹו  ים,  ְיהּוִדּיִ

ים  ַהְיָלִדים ַנֲעׂשִ ה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשֶ ּיּוִלים ָהֵאּלֶ ּטִ ן ּבַ ּכֵ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
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נּו,  ּלָ ׁשֶ ְלִחּקּוי  ַהּמֹוֶדל  ָמה  הּוא  ַהִחּנּוְך  ים.  ְיהּוִדּיִ ּוָפחֹות  חֹות  ּפָ

ּדּוֶרֶגל, אֹו  ּכַ ּדּור ַסל אֹו  ּכַ ַחק  ׂשְ ׁשּות, ִמּמִ יָעה ַהִהְתַרּגְ ַמּגִ ה  ִמּמָ

בּוַע. ת ַהּשָׁ ָרׁשַ "י ַעל ּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִמּפֵ

ֲעִלים  ִמְתּפַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ ׁשֶ לֹוַמר  ְיכֹוִלים  ים  ּתִ ּבָ ה  ּמָ ּכַ

ל ַהּמֹוְנִדיָאל? ָחק ׁשֶ ׂשְ בּוַע יֹוֵתר ֵמַהּמִ ת ׁשָ ָרׁשַ ים ִמּפָ ׁשִ ּוִמְתַרּגְ

ה  מֹו מֹׁשֶ ֵדל הּוא לֹא ׁשֹוֵאף ִלְהיֹות ּכְ ּגָ ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ּבָ זֹאת ַהּסִ

ים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ֵאר ְיהּוִדּיִ ָ נּו, ְוֶחְלָקם ֲאִפּלּו לֹא ִיְרצּו ְלִהׁשּ ַרּבֵ

ִתְזּכֶֹרת ה ּכְ ַחג ֲחֻנּכָ

ם  ָנִתית ֵמַהּשֵׁ ְזּכֶֹרת ׁשְ ה, ָלֵתת ָלנּו ּתִ יַע ֵאֵלינּו ַחג ַהֲחֻנּכָ ְוָלֶזה ַמּגִ

ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרִני  ִחּנּוְך  ּבַ ְיָלֵדינּו  ֶאת  ְך  ְלַחּנֵ ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ַתְרּבּות  ּבְ ַהּנֹוָרָאה  ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאת  ָלֶהם  יר  ּוְלַהְסּבִ ים,  ּבִ ּכַ ַהּמַ

ֲאַנְחנּו  ַהּזֹו  יָמה  ׂשִ ּמְ ּבַ ְצִליַח  ּנַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַאְך  ַהּיֹום.  ַעד  ֶמת  ּיֶ ּקַ ׁשֶ ָיָון 

ָיָון,  ְרּבּות  ּתַ ַמִהי  טֹוב,  טֹוב  קֶֹדם  ְלַעְצֵמנּו  יר  ְלַהְסּבִ ְצִריִכים 

ּה.  רּוַע ּבָ ְך ּגָ ל ּכָ ּוָמה ּכָ

ִנים,  ׁשָ  57 ִלְפֵני  ַזַצ"ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכִפי 

ָצִעיר,  ָהִייִתי  ׁשֶ "ּכְ אֹוֵמר:  ִמיד  ּתָ ָהָיה  ַזַצ"ל  יְלָנא  ִמּוִ אֹון  ַהּגָ ׁשֶ

י  ְרּתִ ּגַ ִהְתּבַ ׁשֶ ַמִים. ּכְ ַמְלכּות ׁשָ ל ָהעֹוָלם ּבְ ן ֶאת ּכָ ֲאַתּקֵ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ

ֲאִני  י ׁשֶ ֵאין ִלי ֶאת ַהּכַֹח ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ָאַמְרּתִ י ׁשֶ ְקָצת ְוֵהַבְנּתִ

ֵאין  ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ יֹוֵתר  עֹוד  י  ְרּתִ ּגַ ִהְתּבַ ׁשֶ ּכְ י.  ּלִ ׁשֶ ָהִעיר  ֶאת  ן  ֲאַתּקֵ

ַרק  ן  ֲאַתּקֵ ֲאִני  ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ֶזה,  ֶאת  ֲאִפּלּו  ַלֲעׂשֹות  ַהּכַֹח  ֶאת  ִלי 

ן ַרק  ֲאִני אּוַכל ְלַתּקֵ ַואי ׁשֶ יִתי. ּוְלַבּסֹוף ֲאִני אֹוֵמר: ַהּלְ ֵני ּבֵ ֶאת ּבְ

ֶאת ַעְצִמי". 
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ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  נּו,  ּבָ ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ְוַהִחּנּוְך  ּקּון  ַהּתִ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ

ְוַעל  ּתֹוָרה,  י  ְלַחּיֵ ֲאֵחִרים  ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָהַאְחָריּות  ֶאת  ָלַקַחת 

ַמִים. ַמְלכּות ׁשָ ֵלם ּבְ ּקּון ַהּשָׁ ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַהּתִ

ַע ֶאת  ֵדי ְלַבּצֵ ה, ּכְ ל ֲחֻנּכָ י ׁשֶ ּסִ ח ֶאת ַהַחג ַהּנִ נּו ִנּקַ ּלָ ּכֻ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ׁשּוָבה. כֶֹלת ַלֲעׂשֹות ּתְ ִריָאה: ַהּיְ ּבְ דֹול ּבַ ס ֲהִכי ּגָ ַהּנֵ

ֵמַח. ה ׂשָ ַחג ֲחֻנּכָ



ה -   ַחג ַהֲחֻנּכָ
ַקח ְלָיֵמינּו ַהּלֶ

ה ַלְחּגֹג?  ָלּמָ

ה: ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים  ה ַרְעיֹונֹות ָיִפים ֵיׁש ָלנּו ִלְלמֹד ֵמַחג ַהֲחֻנּכָ ּמָ ּכַ

ְבָעה  ׁשִ ַרק  ָהָיה  ס  ַהּנֵ ר  ִעּקַ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ה,  ֲחֻנּכָ ל  ׁשֶ ָיִמים  מֹוָנה  ׁשְ

אורח  יוסף  )בית  ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ֶמן  ׁשֶ ָבר  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָיִמים, 

ים ֶנֶאְמרּו ַעל ֶזה, ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא  רּוִצים ַרּבִ חיים סימן תרע(. ּתֵ

דף  )מאירי בשבת  ְלָחָמה  ַהּמִ ִנְצחֹון  ַעל  ֶאָחד  יֹום  עֹוד  חֹוְגִגים  ׁשֶ

כא ע"ב, ובספר חזון עובדיה חנוכה עמוד ו(.

ה ַלְחּגֹג עֹוד יֹום: ַלְחּגֹג ַעל ֶעֶצם  ה נֹוֶסֶפת ָלּמָ ׁש ִסּבָ ּיֵ ְוִנְרֶאה ׁשֶ

א  ֶאּלָ ה,  ְיהּוִדּיָ נּו  ּלָ ׁשֶ א  ִאּמָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ְולֹא  ְיהּוִדים,  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶזה 

ִעם  ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאת  ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָנה  ׁשָ ִים  ַאְלּפַ ּכְ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ

ת  ּבָ מֹר ׁשַ ָאסּור ִלׁשְ ַהְיָוִנים, ָהְיָתה זֹאת ִמְלָחָמה ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ׁשֶ

המדרשים  )אוצר  ּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ י  ְוָחְדׁשֵ

א(,  הלכה  ג  פרק  חנוכה  הלכות  וברמב"ם   ,189 עמוד  חנוכה  אייזנשטיין 

ְרחֹוִקים ֵמַהּתֹוָרה  ים ׁשֶ ם ִמְתַלֲהִבים, ַוֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ ּלָ ה ּכֻ ַחג ַהּזֶ ּבַ

ֱאֶמת  ִנּיֹות, ֲאָבל ּבֶ רֹות, אֹוְכִלים ֻסְפּגָ ְצֹות ַמְדִליִקים ֶאת ַהּנֵ ְוַהּמִ

ָאז  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִציִפי,  ְסּפֶ אֶֹפן  ּבְ ים  ִתּיִ ַהּדָ ל  ׁשֶ ַהַחג  ֶזה  ה  ֲחֻנּכָ ַחג 

ְיהּוִדים  ֵהם  ׁשֶ ִנים  ְתַיּוְ ַהּמִ ֶנֶגד  ִנְלַחְמנּו  ַהְיָוִנים  מּול  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ

ָעיֹות ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַהְיָוִנים ַעְצָמם,  ֶרְך, ְוֵהם ָעׂשּו ּבְ ְרדּו ֵמַהּדֶ ּיָ ׁשֶ

ִנְזֲהרּו  ְולֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַוֲאָחיֹות  ַאִחים  ֵהם  ׁשֶ ב  ָחׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  י  ּכִ

ינּו ַלְיָוִנים, ְוָעְזרּו ָלאֹוְיִבים.  ֵמֶהם, ְוֵהם ָהְלכּו ְוִהְלׁשִ
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הּוא  ׁשֶ ְרג  צּוֶקְרּבֶ ַמאְרק  ֵאיְך  הֹוָדָעה  ָיְצָאה  ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני 

ה  ֲעׂשֶ ֵפייְסּבּוק ּתַ ל ֵפייְסּבּוק, ָאַמר – "ׁשֶ ְיהּוִדי, ְוהּוא ַהְמַנֵהל ׁשֶ

ֱאֶמת  ּבֶ ג  ָ ֻמׂשּ לֹו  ֵאין  ְסְלִמים".  ַהּמֻ ַעל  ְלָהֵגן  ר  ֶאְפׁשָ ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ

ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ ָחָכם,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָאָדם  ן  ּבֶ ֲחָבל.  ְוֶזה  ֲהדּות,  ִמּיַ

ּלֹו.  ׁשֶ ָהָעם  ְלאֹוְיֵבי  ַלֲעזֹר  ָצִריְך  ּלֹו,  ׁשֶ ְוָלֲאָחיֹות  ָלַאִחים  ַלֲעזֹר 

ְבָעָיה.  ר ַלּתֹוָרה הּוא ּבִ ן ָאָדם לֹא ְמֻחּבָ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵזרֹות ַהְיָוִנים ּגְ

ַעם  ִעם  ְלָחם  ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ָראּו  ֵהם  ַהּגּוף.  ֶנֶגד  ָהיּו  לֹא  ַהְיָוִנים 

ְרָיה  ָהְיָתה ִאיְמּפֶ ִמיד אֹותֹו, ֶאת ִמְצַרִים ׁשֶ ָרֵאל, הקב"ה ִהׁשְ ִיׂשְ

ָאר  ם ׁשְ ָכה ּגַ ֶהם, ּכָ ּלָ ל ַהּכַֹח ׁשֶ ִמיד ִעם ּכָ רּוְך הּוא ִהׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ים,  ׁשִ ִטּפְ ָהיּו  לֹא  ַהְיָוִנים  ׂשֹוֵרד.  ֲעַדִין  הּוִדי  ַהּיְ ְוָהָעם  ים,  ָהַעּמִ

ה'  ִעם  ר  ֶקׁשֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַהּזֶ הּוִדי  ַהּיְ ָהָעם  ׁשֶ ֵהִבינּו  ֵהם  ְוָלֵכן 

ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ק  ְלַנּתֵ ָצִריְך   - אֹותֹו  ַח  ְלַנּצֵ ּוְכֵדי  ִקּיּומֹו,  סֹוד  ֶזה 

ים  ת ְוַחּגִ ּבָ מֹר ׁשַ ֱאסֹר ֲעֵליֶהם ִלׁשְ ּנֶ ָבר ִראׁשֹון, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה. ּדָ ַהּזֶ

ִיְכַעס  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָנה,  ַהּשָׁ י  ָחְדׁשֵ ֶאת  ָלֶהם  ל  ּוְנַבּטֵ  –

דֹוׁש  ּקָ ּבַ ּבֹוְגִדים  ֵהם  ים  ְוַחּגִ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֲעֵליֶהם, 

ֲאַנְחנּו ְמקֹור  ׁשֶ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ְוָכבֹוד,  ֶסף  ּכֶ ּכַֹח,  ָלֶהם  ן  ְוִנּתֵ רּוְך הּוא,  ּבָ

עֹוָלם.   ַהּכַֹח ּבָ

ׁשֹוִנים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָלּמָ ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ַיֲעׂשּו  ּלֹא  ׁשֶ ִני,  ׁשֵ ָבר  ּדָ

אֶֹפן  ּבְ אֹוָתם  ְכְנעּו  ׁשִ ֵהם  ִמיָלה?  ִרית  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ה  ָלּמָ נּו?  ֵמִאּתָ

ָרא  ּבָ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוִכי  ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ָצִריְך  לֹא  ה  ָלּמָ לֹוִגי 

דֹוׁש  ַלּקָ ַלֲעזֹר  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ָלם?  ֻמׁשְ לֹא  אֶֹפן  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת 

י  ּכִ ַהּכֹוְפִרים,  ם  ַאּתֶ ֶכם?  ּלָ ׁשֶ ַהּגּוף  ֵלמּות  ִלׁשְ יַע  ְלַהּגִ רּוְך הּוא  ּבָ
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ֵלָמה )עיין ב במדרש  ה ֲעבֹוָדה לֹא ׁשְ הקב"ה ָעׂשָ ם ַמְרִאים ׁשֶ ַאּתֶ

תנחומא פרשת תזריע סימן ה(. 

ָהַרֲעיֹון  י  ּכִ ִלּפֹל,  ָיכֹול  ּוִמְצֹות,  ְלתֹוָרה  ָקרֹוב  ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ּוֶבן 

ל.  ָמע ּוִמְתַקּבֵ ַעְצמֹו הּוא ִנׁשְ

ה ֶאת ֶזה  רּוְך הּוא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ  ּוְבאֶֹפן ּתֹוָרִני, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ

ף  ּתָ ׁשֻ הּוא  ׁשֶ יׁש  ְלַהְרּגִ ָלָאָדם  ָלֵתת  ָרָצה  הּוא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ָנה,  ַכּוָ ּבְ

ּלֹו. ְצָוה ׁשֶ ִריָאה, ְוזֹו ַהּמִ ִתּקּון ַהּבְ ּבְ

ל  קֹור ׁשֶ ה ַהּמָ ּזֶ ּלֹא ִיְלְמדּו ּתֹוָרה, ׁשֶ ְזרּו, ׁשֶ ּגָ ֵהם  י ׁשֶ ִליׁשִ ָבר ׁשְ ּדָ

יהּוִדים.  ּכִ ְלַתְפֵקד  ֵיְדעּו  לֹא  ּתֹוָרה  ִיְלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ֲהדּות,  ַהּיַ ל  ּכָ

ָרֵאל,  ִיׂשְ אלֵֹקי  ּבֵ יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ָעִתיד  ּדֹור  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָרצּו  ַהְיָוִנים 

אלֵֹקי  ּבֵ ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ ֹור  ַהּשׁ ֶקֶרן  ַעל  ָלֶכם  ְתבּו  ּכִ ִצּוּו:  ְוָלֵכן 

ה  ּבָ ַהּסִ ד(.   אות  ב  פרשה  בראשית  פרשת  וילנא  רבה  )מדרש  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל  ַבְקּבּוק ׁשֶ ה ּכְ ׁשָ ּמְ ֶרן ׁשִ ַהּקֶ יָון ׁשֶ ֹור, ּכֵ ְוָקא ַעל ֶקֶרן ַהּשׁ ּוּו ּדַ ּצִ ׁשֶ

ִפיָרה.  יל ָקָטן ֶאת ַהּכְ ינֹוקֹות ִמּגִ ינֹוקֹות, ְלַהְראֹות ַלּתִ ַהּתִ

ֵחם  ּלֹא ָנְפלּו ִהְפִסיקּו ְלִהּלָ ה ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ֵאּלֶ ָנְפלּו,  ה ְיהּוִדים  ַהְרּבֵ

ֶהם. ּלָ חֹון ׁשֶ ּטָ ל ַהּכַֹח ְוַהּבִ דּו ֶאת ּכָ ְוִהְתָיֲאׁשּו, ֵהם ִאּבְ

ֶצר ָהָרע חֹוֵגג ְואֹוֵמר  ד ֶאת ַהּכַֹח ּוְמיָֹאׁש, ַהּיֵ ר ָהָאָדם ְמַאּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ִביִלי". ׁשְ ה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבִ – "הּוא עֹוׂשֶ

ְלָהִבין  ֲאִפּלּו  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ָעׂשּו  ים  ׁשִ ַהּנָ ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ

ַעְצָמּה,  ּבְ ִמיָלה  ִרית  ַהּבְ ָתה ֶאת  ָעׂשְ ְלָדה  ּיָ ׁשֶ ה  ִאּשָׁ ל  ּכָ ֶזה,  ֶאת 

ּוֵמָתה  ְוקֹוֶפֶצת  ָנּה,  ּבְ ֶאת  ּוָמָלה   , בֹוּהַ ּגָ ּכֶֹתל  ַעל  עֹוָלה  ְוָהְיָתה 

ְוָאְמרּו  ֶהְראּו  ים  ׁשִ ַהּנָ  .)189 )אוצר המדרשים אייזנשטיין חנוכה עמוד 

ַמן.  אֹותֹו ַהּזְ ים ֶהְראּו ֶאת ּכָֹחן ּבְ ׁשִ יהּוִדים. ַהּנָ ָפחֹות ָנמּות ּכִ ּלְ ׁשֶ

ֶהְחִליטּו  ֵהן  ָלֵכן  ִנְלָחם,  לֹא  ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶבר  ּגֶ ַאף  ׁשֶ ָראּו  ֵהם 
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ִאם  ִלְחיֹות  ֶוה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ֶהְראּו  ֵהן  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֶאת  ְוִלְמסֹר  ֵחם  ְלִהּלָ

ֲאַנְחנּו לֹא ְיהּוִדים.

עֹוׂשֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ָמה  מֹוָנִאים  ַהַחׁשְ ָאר  ּוׁשְ ְתָיהּו  ַמּתִ ָראּו  ּוְכׁשֶ

ֵחם.  ַתן ָלֶהם ֶאת ַהּכַֹח ְלִהּלָ ּנָ ֶ רּוְך הּוא, ֶזה ַמה ּשׁ דֹוׁש ּבָ ִביל ַהּקָ ׁשְ ּבִ

ָידּוַע  ה,  ֲחֻנּכָ ֶאת  חֹוְגִגים  ֲאַנְחנּו  ְדָקִנּיֹות  ַהּצַ ים  ׁשִ ַהּנָ ְזכּות  ּבִ

ל  ּכָ ׁשֶ ַהְיָוִנים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ֵזָרה  ַהּגְ ְגַלל  ּבִ ׁשֶ ְיהּוִדית  ִעם  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֶאת  ְוָהְרָגה  ּה  ַנְפׁשָ ּוָמְסָרה  ָהְלָכה  ה,  ִחּלָ ּתְ ְלֶהְגמֹון  ֵעל  ּבָ ּתִ ה  ּלָ ּכַ

ַהְיָוִנים  ל  ּכָ ַעל  ַחד  ּפַ ָנַפל  ּוָבֶזה  רֹאׁשֹו,  ֶאת  ְוָכְרָתה  ֱאִליפֹוְרנֹו 

חלק  הימים  חמדת  ובספר   ,204 עמוד  המדרשים  )אוצר  ְרחּו  ּבָ ְוֵהם 

ְוַרְך  ֵרא  "ַהּיָ ָלנּו  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ם  ּגַ זֹו  פ"ב(.  חנוכה  ב 

מד  דף  ובסוטה  ח,  פסוק  כ  פרק  )דבריפ  ְלֵביתֹו"  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ָבב  ַהּלֵ

ם.   ּלָ יַע ַעל ּכֻ ּפִ ַפֵחד ַמׁשְ ּמְ ֶאָחד ׁשֶ עמוד א( – ׁשֶ



 צֹום 
ֵטֵבת ָרה ּבְ ֲעׂשָ

ְכִליָתם  ֲהדּות - ּתַ ּיַ צֹומֹות ּבַ

ֵמַהּתֹוָרה  הּוא  ׁשֶ ּפּור  ּכִ ִמּיֹום  חּוץ  צֹומֹות.  ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ֲהדּות  ּיַ ּבַ

ל צֹום  ָנן. ּכָ ַרּבָ ֵהם ִמּדְ )ויקרא פרק טז פסוק לא(, ֵיׁש עֹוד צֹומֹות ׁשֶ

ה הּוא  ּמָ ּלֹו ּכַ ּכֹחֹות ׁשֶ ַעְצמֹו ּבַ נּות ָלָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ּמְ הּוא ִהְזּדַ

עֹות  ׁשָ ְוׁשֹוֶתה 24  אֹוֵכל  לֹא  הּוא  ִאם  ָחֵסר,  הּוא  ה  ּמָ ּכַ ָחְמִרי, 

ן ָאָדם.  ָבר לֹא אֹותֹו ּבֶ הּוא ּכְ

זֹאת  ּבֹו.  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ ֶאת  ָלָאָדם  מֹוִריָדה  ַהּזֹו  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ

)ספר  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְרֵכי  ִמּדַ ֶאָחד  ֵהם  ְוַתֲעִנית  ּצֹום  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ם  ּגַ

ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ תתצא(,  סימן  סוכות  דיני  העבודה  עמוד  משה  מטה 

ּוְכמֹו  ת.  ֶנְחֶלׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ֲאָוה  ַהּגַ ֶבת  ַמֲחׁשֶ ם  ּגַ ׁש,  ְוַחּלָ ְוָצֵמא  ָרֵעב 

ְבָעט" )דברים פרק לב פסוק טו(,  רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ תּוב אֹוֵמר "ַוּיִ ַהּכָ ׁשֶ

ַמְלכּות  ּבְ ּובֹוֲעִטים  ְלַגֲאָוה  יִעים  ַמּגִ ַֹבע  ַהּשׂ ת  חּוׁשַ ּתְ ִמּתֹוְך  ַרק 

ַמִים )ספר כד הקמח תענית(.  ׁשָ

ְכִלית ַהּצֹום ּתַ

ִאּלּו  ה, ּכְ ִתּיָ ְ צֹום? ַעל ָהאֶֹכל, ַעל ַהּשׁ ים ּבְ ִבים ֲאָנׁשִ  ַעל ָמה חֹוׁשְ

ֱאֶמת ָצִמים.  ִביל ָמה ֲאַנְחנּו ּבֶ ׁשְ ְכחּו ּבִ בּוַע, ְוׁשָ לֹא ָאַכל ׁשָ
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פסוק  ב  פרק  )יואל  ְגֵדיֶכם"  ּבִ ְוַאל  ְלַבְבֶכם  "ִקְרעּו  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ

א  ֶאּלָ ָגִדים,  ַהּבְ ֶאת  ְקַרע  ּנִ ׁשֶ רֹוֶצה  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יג(, 

ּוָמה  רֹוֶצה,  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמה  ִבין  ּנָ ׁשֶ ב,  ַהּלֵ ֶאת  שִנְקַרע 

ים.  ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ

יֹוֵתר  ֲאַנְחנּו  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ ֶאת  ַמְפִחיִתים  ֲאַנְחנּו  ּצֹום  ּבַ

ּצֹום ְוׁשֹוְכִחים  ַדְמְיִנים ֶאת ָהאֶֹכל ּבַ ּמְ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ ים. ַהְרּבֵ רּוָחִנּיִ

ֶבת  ָלׁשֶ ַהּצֹום:  ל  ׁשֶ ָרה  ּטָ ַהּמַ ֶאת  ׁשֹוְכִחים  ֵהם  ָצִמים,  ֵהם  ׁשֶ

ְזַמן ֶזה.  ְלִהְתּבֹוֵנן, ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְלִהְתָקֵרב ַלה' ּבִ



ָבט -  ׁשְ  טּו ּבִ
י ְנִהיג ָהֲאִמּתִ ַהּמַ

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ָנה  ל ֶאת ַהְתָחַלת ַהּשָׁ הּוא ְמַסּמֵ נֹוָסף ָלֶזה ׁשֶ ָנה, ּבְ יֹום רֹאׁש ַהּשָׁ

ם  ּגַ ן  ְמַצּיֵ ָנה  ַהּשָׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָהַרֲעיֹון  הּוִדי,  ַהּיְ ּלּוַח  ּבַ ה  ַהֲחָדׁשָ

יִנים  ַהּדִ ל  ּכָ ל  ְוׁשֶ ִרּיֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֵמיִמי  ַהּשְׁ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְזַמן  ֶאת 

ִנְרֶאה  ֶזה  ָלַאֲחרֹוָנה,  עֹוָלם  ּבָ ַהּיֹום  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֵזרֹות  ְוַהּגְ

ָנה.  ל יֹום ֶזה רֹאׁש ַהּשָׁ ִאּלּו ּכָ ּכְ

ָבט  ׁשְ ּבִ ּט"ּו  ׁשֶ ָלנּו  ה  ְמַגּלָ ע"א(  ב  )דף  ָנה  ַהּשָׁ רֹאׁש  ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ

ִעְנְיֵני  ּבְ ַלֲהָלָכה  ָקׁשּור  ֶזה  ִאם  ין  ּבֵ ָלִאיָלנֹות.  ָנה  ַהּשָׁ רֹאׁש  הּוא 

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ל  ְמֻסּגָ ְזַמן  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלִעְנַין  ֲאִפּלּו  אֹו  רֹות,  ַמַעׂשְ ָעְרָלה, 

ֵיׁש  ּכֹות,  ַהּסֻ ְלַחג  ר  ּוְמֻהּדָ ר  ׁשֵ ּכָ ֶאְתרֹוג  ל  ְלַקּבֵ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ְלַהּשֵׁ

ַרק  ִאם  ֶזה,  ֵמַחג  ִלְלמֹד  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּומּוָסר  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֲהמֹון 

דּו  ִלּמְ ֲחָכֵמינּו  ֶפׁש.  ַהּנֶ ְמזֹון  ְלַהֲאִכיָלּה  ַנְפׁשֹו  ַעל  ָהָאָדם  ְיַרֵחם 

ים  ּנֹות ֶאת ַהַחּיִ כֹול ְלׁשַ ּיָ ר ִלְלמֹד ֶלַקח מּוָסִרי ׁשֶ ֶאְפׁשָ אֹוָתנּו ׁשֶ

מֹו ָהִאיָלן. עֹוָלם ּכְ ּבָ ָרט ׁשֶ ל ּפְ ּתֹוָרה, ַוֲאִפּלּו ִמּכָ ּבַ ה ׁשֶ ל ְנֻקּדָ ִמּכָ

ָהֵעץ ְוָהָאָדם

ֶדה" )דברים כ, יט(.  י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ "ּכִ

ַהֲהָלכֹות  ל  ּכָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ד  ִלּמֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
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ְרִמיָזה,  ּבִ ָהָעם  ֶאת  ַאל  ׁשָ  - ה  ְקדֹוׁשָ ִמְלָחָמה  ל  ׁשֶ כֹות  ַהְמֻסּבָ

מֹו  ּכְ ִלְהיֹות  ָראּוי  הּוא  ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ְרּגָ ַלּדַ יַע  ִהּגִ ִאיׁש  ל  ּכָ ַהִאם 

ֶדה. ַהּשָׂ ֵעץ 

ִעְנַין  ּבְ ֶהֱאִריְך  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ׁשֶ ָמָצאנּו  ע"א(  ז  )דף  ַתֲעִנית  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם  ּתַ ז ַעל  ְמַרּמֵ ָהֵעץ  ׁשֶ יר  ְוִהְסּבִ ֶדה,  ַהּשָׂ ֵעץ 

ָחָכם  ְלִמיד  ַהּתַ  - ה  ַהּזֶ ָהִאיָלן  ִאם  ׁשֶ ַסק  ּפָ ְוהּוא  ים.  ָהַרּבִ ֶאת 

ַדאי  ּכְ ְועֹוד,  ּומּוָסר  ַהּתֹוָרה  יֵני  ּדִ גֹון  ּכְ  – רֹות  ּפֵ ּוֵמִביא  ָהגּון   -

ֲאָבל  ָהִאיָלן.  רֹות  ּפֵ ֶאת  ְואֹוְכִלים  ֱהִנים  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ִלְלמֹד 

ְואֹוֵמר,  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ יְך  ַמְמׁשִ רֹות,  ּפֵ ֵמִביא  ּלֹא  ׁשֶ ֵעץ  הּוא  ִאם 

ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ אֹותֹו  ֶאת  ַלֲעזֹב  ַהְינּו  ּוְלַהְכִריתֹו,  ְלָחְתכֹו  ִמְצָוה 

ָבָריו.  ל ּדְ ְולֹא ְלַקּבֵ

ְלִמיד  ּתַ ָכל  ּבְ ִלְבּדֹק  ֶהְגיֹוִני  ִנְרֶאה  לֹא  ֶזה  ִראׁשֹוָנה,  ָקָפה  ַהׁשְ ּבְ

ָנִדיר  ֶזה  ּלֹו.  ׁשֶ ְרֶיָרה  ַהּקַ ֶאת  ַמְתִחיל  ַרק  ׁשֶ ֻמְמֶחה  אֹו  ָחָכם 

ֲאִפּלּו  יתֹו.  ֵמֵראׁשִ רֹות  ּפֵ ְלהֹוִציא  כֹול  ּיָ ׁשֶ הּו  ִמיׁשֶ ִלְמצֹא  ְמאֹד 

ים  ּוַמֲאַמּצִ ְזַמן  ְצִריִכים  עֹוָלם  ּבָ דֹוִלים  ּגְ ֲהִכי  ְמִחים  ַהּמֻ

ְוִיְהיּו   – רֹות  ּפֵ ְלהֹוִציא  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְלָרָמה  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ים  ַרּבִ

ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ׁשֶ ים  ְמַצּפִ ֲחַז"ל  ֱאֶמת  ּבֶ ַהִאם  ים.  ּפֹוּפּוָלִרּיִ

לֹא  ְוִאם  ּפֹוּפּוָלִרי,  ְוִלְהיֹות  רֹות  ּפֵ ָלֵתת  ֶאָחד  יֹום  ּבְ ַיְצִליַח 

אֹותֹו?  עֹוְזִבים 

ִמן  ַרק  ִנְלַמד  ְלִמיִדים  ַהּתַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  זֹאת  ַהִאם 

ֵהם  ׁשֶ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ָראּו ַהְצָלָחה  ים ׁשֶ ְרִצים ַהּפֹוּפּוָלִרּיִ ְוַהּמַ ַהּמֹוִרים 

ִהְתִחילּו?

ִלים ה ַלְמַרּגְ ִצּוּוי מֹׁשֶ

ָרֵאל,  ִלים ִלְבּדֹק ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ נּו ֶאת ַהְמַרּגְ ה ַרּבֵ ַלח מֹׁשֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
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ַאִין  ִאם  ֵעץ  ּה  ּבָ "ֲהֵיׁש   - ּוֵביֵניֶהן  ַרּבֹות,  ַהְנָחיֹות  ָלֶהם  ָאַמר 

ִרי ָהָאֶרץ" )במדבר יג, כ(.  ם ִמּפְ ם ּוְלַקְחּתֶ ְקּתֶ ְוִהְתַחּזַ

הֹוָצַאת  ׁשֶ ַהֲהָנָחה  ק ֶאת  ּוְלַסּלֵ ּנֹות  ְלׁשַ יַצד  ּכֵ ִנְלַמד  ֶזה  סּוק  ִמּפָ

ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ּפֹוּפּוָלִרית.  אֹו  ִמית  ׁשְ ּגַ ַהְצָלָחה  ַהְינּו  רֹות  ּפֵ

ִלים  ַלְמַרּגְ ָהֵעָצה  אֹוָתּה  ֶאת  ָנַתן  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ם  ּגַ ׁשֶ ֵלב  ים  ָלׂשִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ד ֶאת ַעם  הּוא ִלּמֵ ִנים ִלְפֵני ׁשֶ רּו ֶאת ָהָאֶרץ 39 ׁשָ ּתָ ׁשֶ

ָבִטים  ַהּשְׁ י  ְלָראׁשֵ הֹוָרה  ְוהּוא  ְלָחָמה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ֶאת 

ִאם  ָה"ֵעץ"  ִמן  ִלְלמֹד  ָלֶהם  ַדאי  ּכְ ׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלים  ַהְמַרּגְ

ֵאָליו  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ָה"ֵעץ"  ׁשֶ ְמָפֵרׁש  "י  ַרׁשִ אֹותֹו.  ר  ְלַאּתֵ ַיְצִליחּו  ֵהם 

יק ִאּיֹוב - ָרָצה לֹוַמר, ִאם  ּדִ ִביא ַהּצַ נּו הּוא ַהּנָ ה ַרּבֵ ן מֹׁשֶ ּוֵ ִהְתּכַ

ק ֶאְתֶכם.  ּנּו ְוֶזה ְיַחּזֵ ְלכּו ְוִתְלְמדּו ִמּמֶ ִאּיֹוב ֲעַדִין ַחי, ָאז ּתֵ

ַעם  ל  ׁשֶ ֻמְצָלִחים  ֲהִכי  ְנִהיִגים  ַלּמַ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ הֹוָרה  ָלָמה 

ָלָמה  )ִאּיֹוב(?  ָהֵעץ  ִמן  ְוִלְלמֹד  ׂש  ְלַחּפֵ ָלֶהם  ַדאי  ּכְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלֶהם  ֵיׁש  ּוְכָבר  ֻמְצָלִחים  ָבר  ּכְ ִלים  ַהְמַרּגְ ׁשֶ ָאַמר  לֹא  הּוא 

ְלִמיִדים?  ִמְליֹוֵני ּתַ

יִבים  ַמְחׁשִ לֹא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ְוַגם  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ם  ּגַ ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת 

אֹו  ַהַהְצָלָחה  י  ּפִ ַעל  דֹוִלים  ּגְ ֵהם  ִאם  ַהֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֶאת  

עֹוֶלה  ַאְלנּו  ּשָׁ ׁשֶ ֵאלֹות  ַהּשְׁ ִמּתֹוְך  ן  ּכֵ ׁשֶ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ַהּפֹוּפּוָלִרּיּות 

הּוא ּפֹוּפּוָלִרי  הּו ׁשֶ "ֵעץ" - ֵאיֶנּנּו ִמיׁשֶ ׁשּוט ׁשֶ אֶֹפן ּפָ ֵאר ּבְ ּוִמְתּבָ

י  ַרּבִ ּנּו.  ִמּמֶ ִלְלמֹד  ַדאי  ּכְ ׁשֶ י  ֲאִמּתִ ַמְנִהיג  א הּוא  ֶאּלָ ֻמְצָלח,  אֹו 

ִחיָנה  י ּבְ ין ֵעץ טֹוב ְלֵעץ ָרע ַעל ּפִ יר ֶאת ַהִחּלּוק ּבֵ יֹוָחָנן ַמְסּבִ

לֹא?  אֹו  טֹובֹות  ִמּדֹות  לֹו  ֵיׁש  ה  ַהּזֶ ָהֵעץ  ַהִאם  ְמאֹד:  ׁשּוָטה  ּפְ

לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ֶרת.  ְזּכֶ ַהּנִ ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאַמר  ַעְצמֹו  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ַמה  ּבְ ַמֲאִמין  ַעְצמֹו  ָה"ֵעץ"  ׁשֶ רּור  ּבָ ֶזה  ָאז  טֹובֹות,  ִמּדֹות 

ים,  ַהַחּיִ ם  ִמּסַ ים,  ַהַחּיִ קֹור  ִמּמְ ׁשֹוֶתה  ְוהּוא  ד,  ְמַלּמֵ הּוא  ּשֶׁ



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

184

ֲאִכיַלת  ּבַ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ּבֹות  ַהּסִ ְלָכל  ה  ַחּיָ ְרָאָיה  ִנְהֶיה  ְוהּוא 

הּוא מֹוֵכר  רֹוָתיו. ֲאָבל ִאם ֵאין לֹו ִמּדֹות טֹובֹות, ֶזה אֹוֵמר ׁשֶ ּפֵ

ֶות  ַהּמָ ם  ִמּסַ ׁשֹוֶתה  ְוהּוא  ּבֹו,  ַמֲאִמין  לֹא  ַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ הּו  ַמּשֶׁ

כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ ָרִעים  רֹות  ּפֵ ִעם  ֵעץ  ל  ּוְמַגּדֵ ָהִאיָלן  ֶאת  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ

ְלַהֲחִריב אֹוְתָך.



ַקח   ַהּלֶ
נּו ִמּפּוִרים ִלְזַמּנֵ

ְנתּוִנים ְמַעְנְיִנים

לֹא  ְוִזְכָרם  הּוִדים  ַהּיְ ִמּתֹוְך  ַיַעְברּו  לֹא  ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים  "ִויֵמי 

ְרָעם" )אסתר ט, כח(. ָיסּוף ִמּזַ

ֲחָכֵמינּו  ָלנּו  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ִמים  ֵמַהּיָ ֶאָחד  ַהּפּוִרים הּוא  יֹום 

 - ַהּיֹום  ִמְצַות  ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ֵמִחים  ׂשְ ם  ּלָ ּכֻ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ַוֲאִפּלּו  ָמנֹות  לֹוֵחי  ִמׁשְ ָלֶאְביֹוִנים,  נֹות  ַמּתָ ְמָחה,  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ

ה.  ִמְקָרא ְמִגּלָ

ְך  ּכָ ל  ּכָ בֹות  ְמַחּיְ ֵאיָנן  ׁשֶ  – ּפּוִרים  יֹום  ל  ׁשֶ ְצֹות  ַהּמִ אֹוָתן 

ֵאֶצל  ֶנֶהְפכּו  ְלִקּיּום,  ֶנְחָמדֹות  ְוַגם  יֹום  ַהּיֹום  ַהְנָהגֹות  ּנּוי  ׁשִ ּבְ

ְך  ּכָ ֲהדּות.  ַלּיַ אֹוָתם  ר  ַחּבֵ ּמְ ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ַלֵחֶלק  ִמים  ְמֻסּיָ ְיהּוִדים 

ַרק  ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ  PEW Research Center ל  ׁשֶ ֶסֶקר  ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֹוְמִרים ֶאת  ָהֲאֶמִריָקִנים  הּוִדים  ֵמַהּיְ ָרה ֲאחּוִזים  ֲעׂשָ

יג(,  לא,  )שמות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוֵבין  יֵנינּו  ּבֵ ָהאֹות  ִהיא  ׁשֶ

ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְך  ּכָ ּפּוִרים.  ֶאת  ַיְחּגֹג  לֹא  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ְמאֹד  ָנִדיר 

הּוא   ה  ַמֲעׂשֶ ּלְ ׁשֶ ַלְמרֹות  ָנה,  ּשָׁ ּבַ חֹוֵגג  הּוא  ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ַהַחג  ֶזהּו 

ְלַבד. ָנן ּבִ ַרּבָ ִמּדְ
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פרק לא
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ֹואֹות' י 'ַהּשׁ ּתֵ ׁשְ

ְיֵדי  ַעל  ה  ִהְתַרֲחׁשָ ׁשֶ  - ֹוָאה'  'ַהּשׁ ְטָרֶגְדַית  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ִים  ַאְלּפַ ּכְ

מֹו, ִהְתַרֵחׁש ֵנס ּפּוִרים.  ח ׁשְ ִהיְטֶלר ִיּמַ

ילּו  ִהּצִ ׁשֶ ִרים,  ְוִנְסּתָ לּוִיים  ּגְ ים  ַרּבִ ים  ִנּסִ ָהיּו  ִמים  ַהּיָ אֹוָתם  ּבְ

ִמיד ַלֲהרֹג  ָרָצה "ְלַהׁשְ ע ׁשֶ ֹוַאת ָהָמן ָהָרׁשָ ָרֵאל ִמּשׁ ֶאת ַעם ִיׂשְ

יֹום ֶאָחד  ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ּוְלַאּבֵ

ָלָלם ָלבֹוז" )אסתר ג, יג(.  ּוׁשְ

מֹוִפיַע  ָהָמן(  ל  ְוׁשֶ ִהיְטֶלר  ל  )ׁשֶ ֹואֹות  ַהּשׁ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ רּור  ַהּבָ ר  ׁשֶ ַהּקֶ

ֶאֶלף  ּכְ ְבִלי(  ּבַ ַתְלמּוד  ּבְ  – ַהְינּו  )ּדְ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְנבּוִאי  אֶֹפן  ּבְ

ִעים  ָהְרׁשָ אִצים  ַהּנָ ְפֶלֶגת  ּמִ ׁשֶ ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש 

ְלטֹון.  ָעְלָתה ַלּשִׁ

ַהּפֹוֶעֶלת  ם  ַהּשֵׁ ְלַיד  ֵמַההֹוָכחֹות  ַאַחת  ּזֹו  ׁשֶ יׁש,  ְלַהְדּגִ ר  ְמֻיּתָ

ה.  ַעל ּפֶ ּבְ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ְרַמְמָיא ְוֶגְרַמְנָיה ּגֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  ַיֲעקֹב  ָאַמר  )דף ו עמוד ב( מּוָבא:  ה  ְמִגּלָ ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ֲאַות  ּתַ ע  ָהָרׁשָ ו  ְלֵעׂשָ ן  ּתֵ ּתִ ַאל  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הּוא:  רּוְך  ּבָ

ל  ִאְלָמֵלי ֵהן יֹוְצִאין ַמֲחִריִבין ּכָ ל ֱאדֹום, ׁשֶ ְרַמְמָיא ׁשֶ ִלּבֹו - זֹו ּגֶ

ּלֹו. ָהעֹוָלם ּכֻ

ם ַמְלכּות ְוִהיא  ַרׁש: ׁשֵ "י ּפֵ ְרַמְמָיא. ְוַרׁשִ ְרָסא ּגֶ נּו ַהּגִ ּלָ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ּבַ

"ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ה  ַזַצ"ל, ַהְמֻכּנֶ ַיֲעקֹב ֵעְמִדין  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֵמֱאדֹום. ֲאָבל 

ִריְך  ּצָ יּהַ ׁשֶ "ס ַמּגִ הֹוָתיו ַעל ַהּשַׁ ַהּגָ ָאה ַה – 18( ּבְ ּמֵ ִנים ּבַ דֹוֵלי ָהַרּבָ )ִמּגְ
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יְלָנא  ִמּוִ הּו  ֵאִלּיָ י  ַרּבִ יּהַ  ִהּגִ ם  ּגַ ְך  ּכָ ֱאדֹום.  ל  ׁשֶ ְרַמְנָיה'  'ּגֶ לֹוַמר 

י  )דף  יֹוָמא  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ קּוָפה,,  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ ַחי  ׁשֶ יְלָנא',  ִמּוִ אֹון  'ַהּגָ

ְרַמְמָיא.  ְמקֹום ּגֶ ְרַמְנָיה ּבִ ִריְך לֹוַמר ּגֶ ּצָ עמוד א(, ׁשֶ

ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ָמאַתִים  ָלאֹור  ָיְצאּו  לּו  ַהּלָ הֹות  ַהַהּגָ י  ּתֵ ׁשְ

ה  ִסּבָ ָהְיָתה  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ּלְ ׁשֶ ּכְ ְרָמִנית,  ַהּגֶ ֹוָאה  ַהּשׁ רֹוץ  ּפְ

ֶאת  ִחית  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ ְלָאְך  ַלּמַ ֲהפְֹך  ּתַ ְרַמְנָיה  ּגֶ ׁשֶ ִלְראֹות 

ָהעֹוָלם.  ל  ּכָ

ּצֹוֵפן  ֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֶאת ַמה ּשׁ ְגָמאֹות ִליִדיַעת ֲחַז"ל ּבְ זֹו ַאַחת ַהּדֻ

ְלַהְכִחיׁש  ְיכֹוִלים  לֹא  ֲחַז"ל  ל  ׁשֶ ִדים  ְתַנּגְ ַהּמִ ם  ּגַ ׁשֶ ְך  ּכָ ֶהָעִתיד, 

ה זֹו.    ֻעְבּדָ

ָמה ִעם ֶהָעִתיד?

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ֲחַז"ל  ְגָמאֹות  ּדֻ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִיְרֶאה  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ן  ַהְמַעּיֵ

ְוֵיׁש  ְרִגיִלים,  ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  לֹא  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲחַז"ל  ׁשֶ ָלנּו  ְרִאים  ַהּמַ

ְבֵריֶהם ְוַאְזָהרֹוֵתיֶהם.  כֶֹבד רֹאׁש ְלָכל ּדִ ָלנּו ְלִהְתַיֵחס ּבְ

הּוא  ם  ָקְדׁשָ רּוַח  ּבְ ֲחַז"ל  פּו  ּצָ ׁשֶ ְבִהיִלים  ַהּמַ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַאַחד 

ַסְנֶהְדִרין  ָמָרא ּבְ ּגְ ה, ְוָכְך ָאְמרּו ּבַ ֻאּלָ ִעְנְיֵני ַהּגְ ר ּבְ ט ַהְמַדּבֵ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ׁשּוָבה, הקב"ה ַמֲעִמיד  ין ּתְ ָרֵאל עֹוׂשִ )דף צז עמוד ב(: ִאם ֵאין ִיׂשְ

ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָהָמן,  ּכְ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ ֶמֶלְך  ָלֶהן 

ּוַמֲחִזיָרן ַלּמּוָטב, ְוָאז ִנְגָאִלים.

יַאת  ּבִ ִלְפֵני  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ַהִחּיּוב  ֶאת  יר  ַמְזּכִ ְלמּוד  ַהּתַ ׁשֶ ּכְ

ְלמּוד  ְתׁשּוָבה, ַהּתַ ֵרָרה ִאם לֹא ַנֲחזֹר ָחִליָלה ּבִ יַח, ְוֶאת ַהּבְ ׁשִ ַהּמָ

ָלֶהם  ַמֲעִמיד   - נּו  ַעּמֵ ל  ׁשֶ ֵמַהִהְסטֹוְרָיה  ה  ֲאֻיּמָ ְגָמא  ּדֻ ֵמִביא 
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לֹא  ֶאָחד  ַאף  ַהּזֹו  ְגָמא  ַהּדֻ ֶאת  ָהָמן.  ּכְ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ ֶמֶלְך 

יׁש. ִיְרֶצה ְלַהְרּגִ

ֵררֹות ַלֲהָבַאת  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵיׁש ְלַעם  רּורֹות יֹוֵתר:  ּבְ ים  ּוְבִמּלִ

מַֹע  ִלׁשְ ְוַהּנֹוָחה,  ה  ּלָ ַהּקַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ

ָחִליָלה  אֹו  ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ֶאת  ר  ּפֵ ּוְלׁשַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ּתֹוָרה,  עּוֵרי  ׁשִ

'ׁשֹוָאה' נֹוֶסֶפת.

ָהרֹוֶעה

ים!  ּיִ ֲאִמּתִ ֵהם  ַאְך  ִמיָעה.  ִלׁשְ 'ֶנְחָמִדים'  לֹא  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ

רֹוֶאה  ַנ"ְך  ַהּתַ ֵסֶפר  ֶאת  ִמְלַמְעָלה  קֹוֵרא  ַרק  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ּכְ ְלַעם.  ֱהיֹוֵתנּו  ֵמָאז  ה'  ַהְנָהַגת  ָהְיָתה  ּזֹו  ׁשֶ

טּו  ּסָ ּוְכׁשֶ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְלָכל  ָזכּו   - ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ְמרּו  ׁשָ

ׁשֹונֹות.  ּוְזָועֹות  ָצרֹות  ּבְ ם  ָעְנׁשָ ֶאת  לּו  ִקּבְ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶרְך  ִמּדֶ

יֵלנּו.   ה' ַיּצִ

ַלּמּוָטב,  יָבם  ַלֲהׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ה  ַמּכֶ הקב"ה  ׁשֶ ֶבט  ַהּשֵׁ אֹותֹו 

י" )ישעיה י, ה(, הּוא לֹא ִסיָמן  ֶבט ַאּפִ ּור ׁשֵ תּוב "ַאּשׁ ּוְכַמֲאַמר ַהּכָ

ית,  ָנה ְוָהֲאִמּתִ ָאָגה ַהּכֵ א ַלּדְ ל הקב"ה ָחִליָלה, ֶאּלָ ְלַאְכְזִרּיּותֹו ׁשֶ

ָהרֹוֶעה  ִלְפָעִמים  ַלּמּוָטב.   ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ְוַהִחּיּוִבי  ּיּוִמי  ַהּקִ ְוַהּצֶֹרְך 

ִוד  ָאַמר  ּדָ יל אֹוָתם. ְוֶזה ַמה ּשֶׁ ֵדי ְלַהּצִ ב ְלַהּכֹות ֶאת ַהּצֹאן ּכְ ַחּיָ

ה ְיַנֲחֻמִני" )תהלים  ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ לֹום: "ׁשִ ֶלְך ָעָליו ַהּשָׁ ַהּמֶ

כג, ד(.
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ַקח ְלַהּיֹום ַהּלֶ

ל  ׁשֶ נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ֶאת  ָלַקַחת  ָעֵלינּו  ַהּפּוִרים  יֵמי  ּבִ ְוָקא  ּדַ ְוָלֵכן 

ֵנס  ֶאת  ַרק  לֹא  ְוִלְזּכֹר,  ִלְלמֹד  ֵדי  ּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִמים  ַהּיָ אֹוָתם 

ַעם  לּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ֶאת  ר  ּוְבִעּקָ ם  ּגַ א  ֶאּלָ ְפָלא,  ַהּמֻ ָלה  ַהַהּצָ

ְתׁשּוָבה.  ָחְזרּו ּבִ ׁשֶ ע ּכְ ָרֵאל ֵמָהָמן ָהָרׁשָ ִיׂשְ

י  ל ֻחּקֵ מֹר ֶאת ּכָ פּוִרים ָצִריְך ִלׁשְ ם ּבְ ּגַ ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ׁשֶ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ

ּפּוִרים  ְמִסּבֹות  ַעל  ָחִליָלה  ר  ֵ ׁשּ ְלִהְתּפַ ְולֹא  ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 

ָאר  ּוׁשְ רּות  ְוַכׁשְ ְצִניעּות  ל  ׁשֶ ָעיֹות  ּבְ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ קֹות,  ְמֻפְקּפָ

ָהְיָתה  ׁשֶ ׁשֹוָאה'  ְמַעט  ַה'ּכִ ָלָיה  ַהּכְ ֵזַרת  ּגְ ן  ּכֵ ׁשֶ ָרִעים,  ָבִרים  ּדְ

ל  ׁשֶ עּוָדתֹו  ִמּסְ ֱהנּו  ּנֶ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ְטרּוג  ַהּקִ ֲעבּור  ּבַ ָהְיָתה  נּו  ְלַעּמֵ

יג(.  סימן  ז  פרשה  אסתר  רבה  ומדרש  ע"ב,  יב  דף  )מגילה  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ

ְהיּו...  ים ּתִ ַרְך ָהאֹוֵמר: "ְקדֹׁשִ ם ִיְתּבָ ּוּוי ַהּשֵׁ ּצִ ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ׁשֶ

יֹום  ּבְ ּוִבְמֻיָחד  פּוִרים  ּבְ ם  ּגַ ֵקף  ּתָ ב(,  יט,  )ויקרא  ֲאִני"  ָקדֹוׁש  י  ּכִ

ָקדֹוׁש ֶזה. 

 – 'ִקּדּוׁש'  ה  עֹוׂשֶ לֹא  ְיהּוִדי  ִאם  ׁשֶ ָלַמְדנּו  ִמּפּוִרים  ֲהֵרי  ׁשֶ

ַהּגֹוי  ָיבֹא  ְצֹות,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ַעְצמֹו  ֶאת  ׁש  ּוְמַקּדֵ

ָבר ֵיַדע ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה טֹוב. ָלה', ְוהּוא ּכְ ה 'ַהְבּדָ ְוַיֲעׂשֶ



ר  עֶֹמר - ָהֶאְתּגָ ַל"ג ּבָ
ָרָכה אֹו ְקָלָלה ּבְ

עֶֹמר ַהּיֹום ַהְמֻיָחד ַל"ג ּבָ

לֹׁש( ִלְסִפיַרת  ים ְוׁשָ לֹׁשִ ָמעֹו יֹום ַהל"ג )ׁשְ ַמׁשְ ׁשּוטֹו ּכְ עֶֹמר, ּפְ ַל"ג ּבָ

ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִטיַרת  ּפְ ל  ׁשֶ ָנה  ַהּשָׁ יֹום  הּוא  ר(,  ִאּיָ )י"ח  ָהעֶֹמר 

ר יֹוָחאי.  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ֶאֶרץ  ּבְ ֵמירֹון  ּבְ ִקְברֹו  ר ֶאת  ְלַבּקֵ ים הֹוְלִכים  ֲאָנׁשִ ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות 

יו ְוִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש  ָרֵאל, ֲאָבל ַרק ְמַעט ָיְרדּו ְלעֶֹמק ִסּפּור ַחּיָ ִיׂשְ

ַחג  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָזָכה  ה הּוא  ָלּמָ ְקָצת  ְלָהִבין  ֵדי  ּכְ ּתֹוָרתֹו.  ְבֵרי  ּדִ ל  ׁשֶ

ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָוָרב  ָעצּום  ְלָכבֹוד  ְוָזָכה  ִטיָרתֹו,  ּפְ יֹום  ֶאת  חֹוֵגג  ׁשֶ

י  דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ ִהְסטֹוְרָיה, ַוֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַרּבֹו, ַהּתַ ָחָכם ַאֵחר ּבַ

ִני... ְרׁשֵ ָבִרים אֹוְמִרים ּדָ ֲעִקיָבא, ַהּדְ

ָעָרה ּמְ ר יֹוָחאי ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ת )דף לג  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ּגְ ב ּבַ ְכּתַ ּנִ ּפּור ׁשֶ ָנִביא ֵחֶלק ָקָטן ֵמַהּסִ

ר יֹוָחאי: ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ע"ב( ַעל ַרּבִ

ט  ּבָ ּמַ ּבַ ִזְלֵזל  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ׁשֶ ַמע  ׁשָ ָהרֹוָמִאי  יָסר  ַהּקֵ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

ְתּבֹוֵנן(  ַהּמִ ל  ׁשֶ ְלָעִדי  ַהּבִ טֹו  ִמַמּבָ ָהעֹוָלם  ת  )ְרִאּיַ ָהֶאגֹוֶצְנְטִרי  ַהִפיַנְנִסי 

ְמעֹון  י ׁשִ ְמעֹון ְלָהְרגֹו. ַרּבִ י ׁשִ ַזר ַעל ַרּבִ ל ַמְלכּות רֹוִמי, הּוא ּגָ ׁשֶ
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ָיְצאּו  ְוָאז  ִנים,  ְמָעָרה 13 ׁשָ ּבִ אּו  ְוִהְתַחּבְ ְרחּו  ּבָ י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ּוְבנֹו 

ָעָרה ְוָחְזרּו ְלֵביָתם.  ִמן ַהּמְ

ָעָרה  ּמְ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ָעָרה,  ַלּמְ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹותֹו  ֶזה  ָהָיה  לֹא 

רֹוֵתיֶהם  ֶאת ּפֵ ְמעֹון ְוָלַמד ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ׁשִ ה ַרּבִ ִהְתַעּלָ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.  ַעד ַהּיֹום לֹוְמִדים ּבְ

תֹוְך ַהחֹול,  ים: ִלּמּוָדם ָהָיה ּבְ ָנִאים ִמיִניָמִלּיִ ּמּוד ָהָיה ְללֹא ּתְ ַהּלִ

כּו  ּזָ ְך, ַלְמרֹות ׁשֶ ָגִדים, ְוָכל ַמֲאָכָלם ָהָיה ֵעץ ֲחרּוִבים. ּכָ ְללֹא ּבְ

יֹוָמם  ָלְמדּו  ֵהם  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ בֹוָהה  ּגְ ָלה  ּכָ ְלַהׂשְ יַע  ְלַהּגִ

יֹוֵתר, ְוָהיּו ָעָליו  ב ָירּוד ּבְ ַמּצָ ָעָרה, ּגּוָפם ָהָיה ּבְ תֹוְך ַהּמְ ָוַלְיָלה ּבְ

ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  קֹות ּוְפָצִעים ׁשֶ ה ַצּלָ ּמָ ּכַ

ָצָעיו,  ן ָיִאיר ְוהּוא ָרָאה ֶאת ּפְ יְנָחס ּבֶ י ּפִ ׁש ִעם ָחִמיו ַרּבִ ְפּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש ִזְעַזע אֹותֹו, ְוהּוא ִהְתִחיל ִלְבּכֹות. ַמְרֵאה ּגּופֹו ַהּקָ

סֹוֵבל.  אֹוְתָך  רֹוִאים  ׁשֶ אֹוֲהִבים  ל  ׁשֶ ִכי  ּבֶ רֹוב  ִמּקָ יר  ַמּכִ ֲאִני 

ֵמַהּסֹוֵבל  ְונֹוָרא  ה  ָקׁשֶ יֹוֵתר  ָהָאהּוב  ֶבל  ּסֵ ׁשֶ ִנְרֶאה  ִלְפָעִמים 

ִיּסּוִרים  סֹוֵבל  י  ַכְבּתִ ּשָׁ ׁשֶ ַמֲחָלִתי  יֵמי  ּבִ ַעְצמֹו.  ּבְ ֵאִבים  ַהּכְ ֶאת 

י  ְבּתִ ָחׁשַ ּובֹוִכים,  רֹוִאים  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ִביִבי  ּוִמּסְ נֹוָרִאים 

ְלֶרַגע ִמי יֹוֵתר סֹוֵבל?.

ַרת טֹוָבה, ַעל  רּות ְלַהֲחִזיר ָלֶהם ַהּכָ ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלַדְמֵין ֶאְפׁשָ

ַההֹוִרים  ִנית,  ָהַרּבָ י  ּתִ ִאׁשְ ַעל  ָעְברּו  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּשָׁ ל  ּכָ

ָחה. ּפָ ׁשְ ָאר ַהּמִ י, ּוׁשְ ּלִ ַהְיָקִרים ׁשֶ

ר ִלי... ן ָיִאיר ָהָיה ֻמּכָ יְנָחס ּבֶ י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ ל ַהּתַ ְכיֹו ׁשֶ ּבִ ְך ׁשֶ ּכָ

ָכְך!  ְרִאיִתיָך ּבְ ן ָיִאיר ּבֹוֶכה ְואֹוֵמר ַלֲחָתנֹו: אֹוי ִלי ׁשֶ יְנָחס ּבֶ י ּפִ ַרּבִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ר יֹוָחאי ּכָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָעָנה לֹו ַרּבִ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶאת ַהּתְ

ָכְך,  ּבְ ְרִאיַתִני  ׁשֶ ֶריָך  ַאׁשְ ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ִלְזּכֹר!  ָצִריְך 
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ְך.   י ּכָ ָכְך - לֹא ָמָצאָת ּבִ ִאְלָמֵלא לֹא ְרִאיַתִני ּבְ ׁשֶ

ל ַצַער. יׁשֹות ׁשֶ י ּגִ ּתֵ ׁש ׁשְ ּיֵ ֶזה ׁשֶ ד אֹוָתנּו ּבָ ה ְלַלּמֵ ָמָרא ְמַנּסָ ַהּגְ

ּתֹוָרה, ּוֶבַטח  דֹול ּבַ ָהָיה ָחָכם ּגָ ן ָיִאיר ׁשֶ יְנָחס ּבֶ י ּפִ ד ֶאָחד, ַרּבִ ִמּצַ

מֹוִטיַבְצָיה  ּבְ עּור  ׁשִ ָצִריְך  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהָאֶרץ,  ַעם  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ָכל  ּבְ ַאְך  ְנָהָרה,  ַהּמִ סֹוף  ּבְ ׁשֶ ָהאֹור  ֶאת  ִלְראֹות  ִטיִמּיּות  ְואֹוּפְ

י  ַרּבִ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּוֵמַהּצַ זּוָלתֹו.  ל  ׁשֶ ַער  ַהּצַ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ָכה,  ּבָ אֶֹפן 

א  ֶאּלָ ה,  ְמֻעּנֶ ָקדֹוׁש  ּכְ אֹו  ן  ָקְרּבָ ּכְ ְלֵהָראֹות  ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ְמעֹון,  ׁשִ

ַער  ַרק ַהּצַ ה ׁשֶ ֻעְבּדָ יר ּבָ ן ִהּכִ ּכֵ ּלֹו, ׁשֶ ַער ׁשֶ הּוא ַרק ָחַגג ֶאת ַהּצַ

תֹו. ְרּגָ יּהַ אֹותֹו ַמְעָלה ַמְעָלה ְלרּום ּדַ ִהְגּבִ

יְנָחס  ּפִ י  ְלַרּבִ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר  ָמה  ֵני  ִמּפְ ְלִהְתּבֹוֵנן,  ֵיׁש  ֲאָבל 

יְנָחס  י ּפִ ל ַרּבִ דֹול ׁשֶ ר ַהּגָ ָכְך" – ָמה ָהאֹׁשֶ ּבְ ְרִאיַתִני  ֶריָך ׁשֶ "ַאׁשְ

ָזָכה   - ַער  ַהּצַ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ֲעָלה  ַהּמַ ֶאל  ֲהלֹא  ָיִאיר,  ן  ּבֶ

ן ָיִאיר??? יְנָחס ּבֶ י ּפִ ר יֹוָחאי, ְולֹא ַרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ֵרי ֱאמּוָנה  י"ג ִעּקָ

"ם, ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ל ָהַרְמּבָ ֵרי ֱאמּוָנה ׁשֶ י"ג ִעּקָ ִלים ּבְ ּכְ ִאם ִמְסּתַ

ּתֹוַרת  ַעל  ֶדת  ֻיּסֶ ּמְ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ֲהדּות  ַהּיַ ין  ּבֵ רּור  ּבָ ִחּלּוק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ְיֵדי  ַעל  ֻהְמְצאּו  ׁשֶ ֲאֵחרֹות  תֹות  ּדָ ְלֵבין  ָהֱאלִֹקים, 

ְיהּוִדים  ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ָועֹוד.  ּבּוְדִהיֶזם  ָהִאְסָלאם,  ְצרּות,  ַהּנַ מֹו  ּכְ

ֵאּלּו  ּבְ ָהֱאמּוָנה  ִהיא  ָהִראׁשֹוִנית  ַהחֹוָבה  ִרים,  ְמֻאּשָׁ יִקים  ַצּדִ

ָכר ָועֶֹנׁש,  ל ׂשָ ם ֶאת ָהִעְנָין ׁשֶ ּכֹוְלִלים ּגַ ִרים ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ַהי"ג ִעּקָ

ֶדת אֹוָתנּו  ַלּמֶ ּמְ ׁשֶ ּוְכִפי  ָכר ָועֶֹנׁש.  ׂשָ ּבְ ָרִטית  ָחה ַהּפְ ּגָ ְוֶאת ַהַהׁשְ

י ֲחִניָנא, ֵאין ָאָדם נֹוֵקף  ין )דף ז עמוד ב(: "ָאַמר ַרּבִ ֻחּלִ ָמָרא ּבְ ַהּגְ
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ְוַהְינּו  ִמְלַמְעָלה".  ָעָליו  ַמְכִריִזין  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ה  ַמּטָ ִמּלְ עֹו  ֶאְצּבָ

ַעל עֶֹנׁש  ין  ּבֵ ק  ְמֻדּיָ ָועֶֹנׁש, הּוא  ָכר  ׂשָ ִעְנְיֵני  ּבְ ָהֱאלִֹקי  ּיּוק  ַהּדִ ׁשֶ

ִמי  ְלָכל  ּוַמְדִהים  ְמֻיָחד  ּיּוק  ּדִ ֵיׁש  ָקָטן,  עֶֹנׁש  ַעל  ּוֵבין  דֹול  ּגָ

ַחט  ע ִמּמַ ֶגד ִנְפּגָ ט ַהּתֹוֵפר ֶאת ַהּבֶ ַהַחּיָ ע. ּוְלֻדְגָמא: ִלְפֵני ׁשֶ ְפּגָ ּנִ ׁשֶ

לֹו  יָעה  ַמּגִ ִאם  ַמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ִנים  ּדָ ה,  ְקַטּנָ

ין ּוְדָבִרים ַעל ֶזה  ְכַאב, ְוַרק ְלַאַחר ּדִ ה ּתִ ּמָ זֹו, ְוַעד ּכַ ּכָ ִקיָרה ׁשֶ ּדְ

ְלַהְכִאיב  ַחט  ַלּמַ ְלַהְרׁשֹות  ֶהְחִליטּו  יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְקלּול  ְוׁשִ

ֵדי  ּכְ ְרׁשּות  ל  ְלַקּבֵ ְצִריָכה  ַחט  ַהּמַ ִאם  ה,  ּוֵמַעּתָ אֹותֹו.  ְוִלְדקֹר 

ֲענּוִגים  ַהּתַ אֹו  ֵאִבים  ַהּכְ ל  ּכָ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָהָאָדם,  ע  ֶאְצּבַ ּבְ ִלְפּגַֹע 

ית  ּבֵ יַבת  ְיׁשִ ְיֵדי  ַעל  ְלָכְך  יעּו  ַיּגִ ָהָאָדם  י  ַחּיֵ ּבְ דֹוִלים  ּגְ ַהּיֹוֵתר 

ֶקת.  ין ְמֻדְקּדֶ ּדִ

ין )שם(: ֻחּלִ ִאיִרי ּבְ ַתב ַהּמְ ּכָ ּוְכִפי ׁשֶ

ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ יר  ּוַמּכִ ִמְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ִלְהיֹות  הּוא  ַהּתֹוָרה  ִמיסֹוֵדי 

עֶֹנׁש  ד  ִמּצַ ט  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ַהּכֹל  ָצָרה  ל  ׁשֶ ִמין  ֵמֵאיֶזה  לֹו  ֱאַרע  ּיֶ ֶ ּשׁ

עֹו  ֶאְצּבָ נֹוֵקף  ָאָדם  ֵאין  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוהּוא  ַרְך  ִיְתּבָ רֹו  ָיׁשְ ֵטי  ּפְ ִמׁשְ

ה  ִמּזֶ ְוָיבֹא  ִמְלַמְעָלה  ָעָליו  ַמְכִריִזין  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ה  ַמּטָ ִמּלְ

ָרָכיו ָהָרִעים.  יו ְוָיׁשּוב ִמּדְ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ַפׁשְ ּיְ ׁשֶ

ָכְך ְרִאיַתִני ּבְ ֶריָך ׁשֶ ַאׁשְ

ר יֹוָחאי, ַחי ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהְיִדיָעה  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ

ֵאיְך הקב"ה  ְוָרָאה  ָעָרה  ּמְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ְלַאַחר  ָרִטית.  ַהּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבַ

ֵעיָניו  ּלֹא ָהְיָתה ּבְ ה זֹו, ַעד ׁשֶ ְרּגָ ָדה ֶאְצלֹו ּדַ ּדֹוֵאג ִלְצָרָכיו, ִהְתַחּדְ

יל  י ֲעִקיָבא  "ְלעֹוָלם ַיְרּגִ דֹו ַרּבֹו ַרּבִ ּמְ ּלִ ֶ ְמִציאּות ַאֶחֶרת, ְלַמה ּשׁ

ָעִביד"  ְלָטב  ַרֲחָמָנא  ָעִביד  ּדְ ַמה  ל  ּכָ לֹוַמר:  ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם 
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עֶֹנׁש הּוא  ְרֶאה ָלנּו ּכְ ּנִ ֶ ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ )ברכות דף ס עמוד ב(. ְוַהְינּו ׁשֶ

ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ִעם  דֹול  ּגָ ֶאָחד  טֹוב  ֶעֶצם  ּבְ הּוא  עֶֹנׁש,  לֹא 

ּזֹו  ׁשֶ ְסָקָנה  ַלּמַ ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ֶקת,  ְמֻדּיֶ

ְציֹות.  ְצָיה ֲהִכי טֹוָבה ָלנּו ִמּתֹוְך ֵאין סֹוף אֹוּפְ ָהאֹוּפְ

ְתלֹוְנִנים  ּמִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ִיְרֶאה  ֶזה  ּבָ ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ְוִאם 

ּלֹא רֹוִאים ֶאת  נּו, ׁשֶ ּלָ י ׁשֶ ט ַהְמֻצְמָצם ָהֱאנֹוׁשִ ּבָ ם ִהיא ַהּמַ ְלַהּשֵׁ

ֱאמּוָנה  ֵרי  ִעּקָ י"ג  אֹוָתם  ְוָלֶזה  ָהִעְנָיִנים.  ּוִמְכלֹול  ָדִדים  ַהּצְ ל  ּכָ

הּוא רֹוֶאה  קב"ה ׁשֶ ים ְלַהֲאִמין ּבַ ֲאַנְחנּו ְמֻצּוִ ִדים אֹוָתנּו ׁשֶ ְמַלּמְ

)ראה  ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהּסֹוף  ָהֶאְמַצע  ַהַהְתָחָלה,  ֶאת 

ְוַלְמרֹות  בסופו(.  פרקים  ובשמונה  תורה  יסודי  בהלכות  הרמב"ם  דברי 

זֹאת  ְלַגְמֵרי,  ֶזה  ֶאת  ְלָהִבין  ִלים  ְמֻסּגָ לֹא  ָאָדם  ְבֵני  ּכִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ָהֱאמּוָנה ַהֶהְכֵרִחית.

י  ַרּבִ ָחִמיו  ֶאת  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ד  ִלּמֵ ה  ַהּזֶ ַהְיסֹוד  ֶאת 

ל  ּכָ ַצע,  ּפֶ ל  ּכָ ֵאב,  ּכְ ל  ּכָ ָלה,  ְלַבּטָ ֵאב  ּכְ ֵאין  ָיִאיר.  ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ

ְלצֶֹרְך  ין,  ּדִ ְפַסק  ּבִ ֲחתּוָמה  ַמִים  ַהּשָׁ ִמן  ָיְצָאה   - ָרָעה  ה  ׁשָ ַהְרּגָ

כֹול ִלְהיֹות ָלָאָדם  ּיָ יֹוֵתר ׁשֶ אֶֹפן ַהּטֹוב ּבְ יַע ּבָ ּגִ ָנה ּוְלִמי ּתַ ָמה ִנּתְ

ַעל  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶהְרָאה  ְלָכְך  ּוְכהֹוָכָחה  ָלּה.  ַהְמַקּבְ

ֶזה  אֶזל, ּבָ ל ַהּפָ ִלים ָלנּו ֶאת ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ה ְוִהׁשְ ַעְצמֹו ְוִגּלָ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ְלָחְכָמתֹו  ָהֵאּלּו  ָצִעים  ַהּפְ ֶאת  ר  ִקּשֵׁ הּוא  ׁשֶ

ם  ְלַקּיֵ ְוִלְבנֹו  לֹו  ָעְזרּו  ּלֹו  ׁשֶ ָגִעים  ַהּפְ ׁשֶ ָיַדע  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ן  ּכֵ ׁשֶ

ִמי  ּבְ א  ֶאּלָ ִמים  ִמְתַקּיְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ "ֵאין  ַהֲחָכִמים  ְבֵרי  ּדִ ֶאת 

ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה" )ברכות דף סג עמוד ב(. ּמֵ ׁשֶ

ַלְמרֹות  ּנּו  ִמּמֶ ר  ְמֻאּשָׁ ֵאין  ַהּזֹו,  ַהְיִדיָעה  ֶאת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ְוָאָדם 

י  ַרּבִ ם  ּגַ ה,  ּוֵמַעּתָ ר.  ְמֻאּשָׁ ָהָיה  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוָלֵכן  ַהּגּוף,  ִיּסּוֵרי 

ֵעיָניו  מּול  ַהַחי  עּור  ַהּשִׁ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ְלַאַחר  ָיִאיר  ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ
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ְוִלּמּוד  ֹוֵתת,  ַהּשׁ ם  ְוַהּדָ ַהֲחָתִכים  ָצִעים,  ַהּפְ ַהּגּוף,  ִיּסּוֵרי  יַצד  ּכֵ

ר יֹוָחאי ִלְגדֹול  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֶזה, ָהְפכּו ֶאת ַרּבִ ּכָ ָעָמל ׁשֶ ַהּתֹוָרה ּבְ

ַהּדֹורֹות ...

ּזֹאת  ר ׁשֶ ה, ֶאְפׁשָ דֹוׁש ַהּזֶ א ַהּקָ ּנָ חֹוְגִגים ֶאת יֹום ִהּלּוַלת ַהּתַ ּוְכׁשֶ

ָלל  גּופֹו ֶאת ַהּכְ ד ּבְ ן הּוא ִלּמֵ ּכֵ ָכה, ׁשֶ ּזָ דֹוָלה ׁשֶ ה ַהּגְ ִכּיָ ה ַלּזְ ּבָ ַהּסִ

ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ְוֶאת ֶזה ָעֵלינּו ִלְזּכֹר. ׁשֶ

ָכְך". ְרִאיַתִני ּבְ ֶריָך ׁשֶ "ַאׁשְ



 ֹחֶדׁש 
ֱאלּול

ׁשּוָבה  ֹחֶדׁש ַהּתְ

ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ חֶֹדׁש  ׁשּוָבה,  ַהּתְ חֶֹדׁש  הּוא  ֱאלּול  חֶֹדׁש 

 - ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ם  ְמַקּיֵ הּוא  ִאם  ְוִלְבּדֹק  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ּוִבְמֻיָחד  יג עמוד ב(,  )עירובין דף  ָנה  ַהּשָׁ ְלָכל  ְתִאיָמה  ּמַ ׁשֶ ַהְנָהָגה 

זלמן מלאדי  )משל שהמשיל רבי שלמה  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ

ֶלְך  זכר צדיק לברכה בספרו ליקוטי תורה פרשת ראה דף לב עמוד ב(, ַהּמֶ

ְבִחיַנת "ֲא'ִני ְל'דֹוִדי ְו'דֹוִדי ִל'י" )שיר השירים  יֹוֵתר ָקרֹוב ֵאֵלינּו ּבִ

בֹות ֱאלּול.  י ּתֵ פרק ו פסוק ג( - ָראׁשֵ

ה  ְמֻרּצֶ לֹא  הּוא  ׁשֶ רּוָרה  ּבְ ָפה  ׂשָ ּבְ ָהַאֲחרֹון  ַמן  ּזְ ּבַ ר  ְמַדּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ יֹון  ּזָ ַהּבִ ל  ּוִמּכָ ַהִחּלֹוִנּיּות  ל  ִמּכָ

ַמן  ּזְ ּבַ ּקֹוִרים  ׁשֶ ָהֲאסֹונֹות  ל  ִמּכָ ֶזה  ְוׁשֹוְמִעים ֶאת  ּדֹור. רֹוִאים  ּבַ

ַרק  ְלָפָניו.  ָרה  ּקָ ׁשֶ ּפּור  ֵמַהּסִ רּוַע  ּגָ יֹוֵתר  ִסּפּור  ל  ּכָ ָהַאֲחרֹון, 

קֹוֶרה  ּוְכָבר  ֶאָחד,  ִסּפּור  ל  ׁשֶ ֵמַהֶהֶלם  ִמְתעֹוֵרר  ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ

ֻאּנֹות  ּתְ ֶות,  ַלּמָ טֹוְבִעים  ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  רּוַע,  ּגָ יֹוֵתר  הּו  ַמּשֶׁ

ָרִפים. ים ִנׂשְ ּתִ ָרִכים נֹוָרִאּיֹות קֹורֹות, ּבָ ּדְ

הּוא   - ה  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ְמַזְעְזִעים  ָבִרים  ִמּדְ ִמְתעֹוֵרר  לֹא  ָהָאָדם  ִאם 

ב )עיין דברים פרק י  ָהְיָתה לֹו ַעל ַהּלֵ ָבר ֵמת! ָהָעְרָלה ׁשֶ ב ּכְ ֶנְחׁשָ

ל ַהּגּוף.  ה לֹו ֶאת ּכָ ְבׁשָ ָבר ּכָ פסוק טז( ּכְ

יו... ַמֲעׂשָ ָהָאָדם ַיֲעצֹר ֶאת ַעְצמֹו ְוִיְתּבֹוֵנן ּבְ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ִהּגִ
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ֶצר  ל ָאָדם ָצִריְך ְלַדְמֵין ֶאת ַהּיֵ ּכָ ָרֵאל ָאַמר – ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ֶאָחד ִמּגְ

ֶאת  לֹו  ַלְחּתְֹך  רֹוֶצה  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ְרֶזן  ּגַ ִעם  ׁשֹוֵדד  מֹו  ּכְ ָהָרע, 

ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה,  ֶאת  ְלַדְמֵין  ַמְצִליַח  לֹא  הּוא  ְוִאם  ָהרֹאׁש, 

ַהּיֹום  ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ָהרֹאׁש.  ֶאת  לֹו  ָחַתְך  ָבר  ּכְ ָהָרע 

לֹו:  אֹוֵמר  ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ה  ֲעׂשֵ לֹו  ּוָמָחר אֹוֵמר  ְך  ּכָ ה  ֲעׂשֵ לֹו  אֹוֵמר 

ֵלְך ֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה )שבת דף קה עמוד ב(.

חֶֹדׁש ֱאלּול. ִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ּצָ זֹאת ַהִהְתּבֹוְננּות ׁשֶ

ֲאִמיַרת ְסִליחֹות

ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ִכים  ְמַחּיְ ֲאִפּלּו  ֵחֶלק  ִליחֹות,  ַהּסְ ֶאת  ִרים  ׁשָ ים    ֲאָנׁשִ

ִנים  ּוְ ֱאֶמת ֵהם ִמְתּכַ ֲאִמיַרת "ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו". ַהִאם ּבֶ

יָנה  ּוַמְנּגִ יָרה  ִמּשִׁ ֵחֶלק  ִנְהיּו  ִליחֹות  ַהּסְ ׁשֶ אֹו  אֹוְמִרים?  ּשֶׁ ְלַמה 

ן אֹוָתּה.  יר ּוְלַנּגֵ הּוא ָצִריְך ָלׁשִ ב ׁשֶ ָאָדם חֹוׁשֵ ׁשֶ

ֲעֵבָרה   - ֵחְטא  ה  ּזֶ ַמה  ּוְלָהִבין:  ים  ּלִ ּמִ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ָאָדם 

ְמִריָדה, ְלַהְכִעיס  ע – ֲעֵבָרה ּבִ ׁשַ ֵמִזיד, ּפֶ ׁשֹוֵגג, ָעֹון – ֲעֵבָרה ּבְ ּבְ

ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ב  ְלַמּצָ יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ָאָדם  ם.  ַהּשֵׁ ֶאת 

ְלַהְכִעיס ֶאת ּבֹוְראֹו.

סֹוֵבל  הּוא  ְגָלָלּה  ּבִ ׁשֶ ְסרּוָחה,  ְוַגֲאָוה  ׁשּות  ּפְ ִמּטִ נֹוֵבַע  ֶזה  ְוָכל 

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ת  ה ֶאת ִמּדַ ְתִחּלָ ּבִ ּבֹר  ׁשּוָבה הּוא ָצִריְך ִלׁשְ ּתְ ּבַ ֵדי ַלְחזֹר  ּכְ ְוָלֵכן 

ֱאֶמת. ׁשּוָבה ּבָ ּתְ ּלֹו, ְוַאֲחֵרי ֶזה ַיְצִליַח ַלְחזֹר ּבַ ֲאָוה ׁשֶ ַהּגַ









ית   ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ
ְוַגְדלּות ַהּבֹוֵרא

ל ָהָאָדם ׁשּות ׁשֶ ִטּפְ

ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ אֹוֵמר  הּוא  ַמְתִחיל  ָהָאָדם  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ָכל  ּבְ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ָיֵגן  ים  ִנּסִ ֵמָהַרב  י  ַמְעּתִ ׁשָ ָהעֹוָלם".  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו 

אֹוֵמר  עֹוָלם, ֶזה ָאָדם ׁשֶ ׁש ּבָ ָהָאָדם ֲהִכי ִטּפֵ ָאַמר - ׁשֶ ִלְבָרָכה ׁשֶ

אֹוֵמר  הּוא   – ָהעֹוָלם"  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹקינּו  ם  ַהּשֵׁ ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ  –

ם חּוץ  ּלָ ּכֻ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ַאּתָ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ

ֲעׂשֹות.  יד ַמה ּלַ ּגִ י, ִלי ַאל ּתַ ּנִ ִמּמֶ

ה  ַאּתָ ָליֹות,  ַאׁשְ ּבְ ַחי  הּוא  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ִלי  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִמי 

קֹולֹו?  ּבְ ה לֹא ׁשֹוֵמַע  ְוַאּתָ ל ָהעֹוָלם,  ּכָ ל  ֶלְך ׁשֶ הּוא ַהּמֶ אֹוֵמר ׁשֶ

)עיין  מֹוָרִאי"  ה  ַאּיֵ ָאִני  ֶמֶלְך  "ִאם  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

מלאכי פרק א פסוק ו(. 

ן  ִמְסּכֵ הּוא  ַאֵתִאיְסט  ֵמַאֵתִאיְסט,  רּוַע  ּגָ יֹוֵתר  הּוא  ֶזה  ּכָ ָאָדם 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה אֹוֵמר ׁשֶ ְכלּום, ֲאָבל ַאּתָ ּלֹא ַמֲאִמין ּבִ ׁש ׁשֶ ְוִטּפֵ

ֶנְגּדֹו?  ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ֵאיְך  ָאז  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ַעל  ֶמֶלְך  הּוא 

ם ַעל ָהֲעֵבָרה  ים, ּגַ ֵני ֳעָנׁשִ ל ׁשְ רּוַע, הּוא ְיַקּבֵ ה יֹוֵתר ּגָ הּוא ַהְרּבֵ

ּלֹו.  ה ׁשֶ עֹוֵבר ְוַגם ַעל ַהֻחְצּפָ ׁשֶ
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ב  ּלֵ ִתי ּבַ ּדָ

ה'  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְפָלאֹות  ְוַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ַים סּוף לֹא ָיְדעּו ַעם  ָרֵאל ְלַים סּוף. ּבְ יעּו ַעם ִיׂשְ ִמְצַרִים, ִהּגִ ּבְ

ם, אֹו ַלֲחזֹר ְלִמְצַרִים,  ֲעׂשֹות? ֵחֶלק ָרצּו ִלְקּפֹץ ַלּיָ ָרֵאל ַמה ּלַ ִיׂשְ

- מסכתא  )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  ֵחם  ְלִהּלָ ְואּוַלי  ִלְצעֹק,  אֹו 

ר  ּבֵ ל ַוה' עֹוֶנה לֹו "ּדַ ּלֵ נּו ִהְתִחיל ְלִהְתּפַ ה ַרּבֵ דויהי פרשה ב(. מֹׁשֶ

עּו" )שמות פרק יד פסוק טו(. ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ֶאל ּבְ

ג פסוקים  ובאלשיך שמות פרק  ב,  )זוהר חלק ד דף קע עמוד  ְדָרׁש  ַהּמִ

ם,  נּו רֹוֶצה ִלְקרַֹע ֶאת ַהּיָ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ׁשֶ ַהְתָחָלה ּכְ ּבַ ר, ׁשֶ ט - י( ְמַסּפֵ

לּו  לּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהּלָ רּוְך הּוא: ַהּלָ דֹוׁש ּבָ ְלָאְך ַלּקָ ָאַמר ַהּמַ

ים?  ְצִרּיִ יַע ֶאת ַהּמִ ה ְלַהְטּבִ ן ָלּמָ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה! ְוִאם ּכֵ

י ֵהם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה  ַרע ּכִ ם לֹא ָרָצה ְלִהּקָ ל ַהּיָ ר ׁשֶ ם ַהּשַׂ ּגַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ )ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רלד(, ָלֵכן ָאַמר ַהּקָ

ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ ה  ַהּזֶ ְטרּוג  ַהּקִ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ֵדי  ּכְ ה,  ְלמֹׁשֶ

ְראּו  ּתַ  – עּו"  ְוִיּסָ ָהָעם  ֶאל  ר  ּבֵ "ּדַ ָבִרים,  ַהּדְ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ הּו  ַמּשֶׁ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

רֹוֶצה  הקב"ה  ׁשֶ יָנָדב,  ַעּמִ ן  ּבֶ ַנְחׁשֹון  ֵהִבין  ַהּזֹו  ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ֶאת 

ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ְולֹא  ּבֹו,  חֹון  ּטָ ְוַהּבִ ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ְרֶאה  ּנַ ׁשֶ

ב... ּלֵ ים ּבַ ִתּיִ ּדָ

ה'  ה ׁשֶ ִבים – ה' אֹוֵהב אֹוִתי. ָלּמָ טּוִחים ְוחֹוׁשְ ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

הּוא ַיֲעזֹר  ה ׁשֶ רֹות? ָלּמָ ּיֹוִציא אֹוְתָך ֵמַהּצָ ה ׁשֶ יֹאַהב אֹוְתָך? ָלּמָ

ה ְלֶעְזָרה?  ה ּבֹוֵגד ּבֹו, ּוְמַצּפֶ ִבילֹו? ַאּתָ ׁשְ ה ּבִ ה עֹוׂשֶ ְלָך? ָמה ַאּתָ

ְמקֹום  ה הֹוֵלְך ּבִ ין, ַאּתָ ִפּלִ יַח ּתְ רּוְך הּוא אֹוֵמר ְלָך ְלַהּנִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

מֹר  ִלׁשְ אּב,  ַלּפָ הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ ֶזה  ְמקֹום  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹר  ִלׁשְ ם,  ַלּיָ ֶזה 
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ֱאלִֹקים  ׁשֶ ה  ָלּמָ יֹום,  ל  ּכָ חּורֹות  ּבַ ִעם  הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ ִרית  ַהּבְ ֶאת 

ַיֲעזֹר ְלָך? 

יעּו  ִהּגִ ם ַעד ׁשֶ יָנָדב? ִנְכַנס ְלִעְמֵקי ַהּיָ ן ַעּמִ ה ַנְחׁשֹון ּבֶ ֶמה ָעׂשָ

דף  )סוטה  עֹוד  ם  ְלִהְתַקּדֵ ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ְוהּוא  ָלַאף,  ִים  ַהּמַ לֹו 

ּנּו  ִמּמֶ ֵחֶלק  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ה  ּמָ ּכַ ֶהְרָאה  ּוָבֶזה  א(,  עמוד  לז 

י.  רּוְך הּוא ַלְמרֹות ַהּקֹׁשִ דֹוׁש ּבָ ּקָ ַמֲאִמין ּובֹוֵטַח ּבַ

ת  ּבָ מֹר ׁשַ ה ְלָך ִלׁשְ ְחׁשֹון, ָקׁשֶ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ִמּנַ ֶזה ַמה ּשֶׁ

ְרֶאה  ּתַ ה!  ֲעׂשֶ ּתַ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ ְוָקא  ּדַ ִרית?  ַהּבְ ֶאת  מֹר  ִלׁשְ אֹו 

ה ֶלֱאֹהב אֹוְתָך.  ְהֶיה לֹו ִסּבָ ּתִ ב, ׁשֶ ּלֵ ִתי ּבַ ה לֹא ּדָ ַאּתָ ֵלאלִֹקים ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ה'" ּכְ ֲאִמינּו ּבַ סּוק "ַוּיַ ם אֹוֵמר ַהּפָ ָעְברּו ֶאת ַהּיָ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ

ֶהם. ּלָ ֶהְראּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ה ָלֱאמּוָנה ַמּפָ

יְראּו  ִמְצַרִים ַוּיִ ה ה' ּבְ ר ָעׂשָ דָֹלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ְרא ִיׂשְ "ַוּיַ

פסוק  יד  פרק  )שמות  ַעְבּדֹו"  ה  ּוְבמֹׁשֶ ה'  ּבַ ֲאִמינּו  ַוּיַ ה'  ֶאת  ָהָעם 

ֵלָמה. יַע ֶלֱאמּוָנה ׁשְ ה ֵאיְך ְלַהּגִ סּוִקים ָהֵאּלּו, ֵהם ַמּפָ לא(. ַהּפְ

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאת  ִמיד  ִהׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְלַאַחר  סֹוף  סֹוף 

ִלים  ַחּיָ ִמְליֹון   900 ְלָפחֹות  ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ִהְסטֹוְרָיה,  ּבַ דֹוָלה  ַהּגְ

)ילקוט שמעוני פרשת בשלח רמז רל, ובפירוש זית רענן. ורבנו בחיי שמות 

עֹוָלם,  ּבָ יָרה  ֲעׁשִ ֲהִכי  ָהְיָתה  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִדיָנה  ְוַהּמְ יח(,  פסוק  יג  פרק 

ִמיד אֹוָתם, ְוָהַפְך  רּוְך הּוא ִהׁשְ דֹוׁש ּבָ זֹו, ְוַהּקָ ּיֹום ֵאין ְמִדיָנה ּכָ ּכַ

ֶהם. ּלָ ֶהם ָלֲאדֹוִנים ׁשֶ ּלָ ֶאת ָהֲעָבִדים ׁשֶ
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 - הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְלָהִבין,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִהְתִחילּו  ֶזה  ּבָ

לֹו  ּקֹוֶרה  ַמה  ִמְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל.  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא 

ֶזה הּוא  ְיֵדי  ַעל  ַמְנִהיג אֹותֹו,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוֵאיְך  ים,  ַחּיִ ּבַ

יַע ֶלֱאמּוָנה. ַמּגִ

אֹון ּוְבָעיֹות ּכָ ּדִ

"ַוְיִהי  תּוב  ַהּכָ אֹוֵמר  ׁשֶ ץ,  ִמּקֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ לֹוְמִדים  ָאנּו  ַרֲעיֹון  עֹוד 

סֹוף  ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ א(,  פסוק  מא  פרק  )בראשית  ָיִמים"  ָנַתִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ

ֵזרֹות  ּגְ ל  ׁשֶ ּיּוק  ַהּדִ ַעל  אֹוָתנּו  ד  ְלַלּמֵ א  ּבָ ְוֶזה  יֹוֵסף,  ל  ׁשֶ ָהעֶֹנׁש 

ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ְוִלְזּכֹר  ָלַדַעת  ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ

ב  ְלַמּצָ יַע  ַמּגִ הּוא  ִלְפָעִמים  רֹות,  ֵמַהּצָ אֹון  ְלִדּכָ ִנְכָנס  ָאָדם  ׁשֶ

ְמֻפְרָסם  ְיהּוִדי  קֹוִמיָקִאי  אֹותֹו  מֹו  ּכְ ד,  ְלִהְתַאּבֵ רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ

ֲחגֹוָרה  ּבַ ָלה ֶאת ַעְצמֹו  ּתָ ְוֶכֶסף הּוא  ַקְרֶיָרה  ָהָיה לֹו  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ִהיא  ֶזה  ּכָ ב  ְלַמּצָ יַע  ַמּגִ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ּלֹו.  ׁשֶ

י,  ּלִ ׁשֶ ַדִים  ּיָ ּבַ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ְוהּוא  ַהּבֹוֵרא,  ִעם  ר  ֶקׁשֶ לֹו 

ן ָאָדם חֹוֶלה  ד. ֲאִפּלּו ִאם ּבֶ ֲעׂשֹות הּוא ִמְתַאּבֵ ֵאין לֹו ַמה ּלַ ּוְכׁשֶ

ן  ּבֶ ׁשֶ ּכְ ד.  ְלִהְתַאּבֵ ָלָאָדם  ָאסּור  ִלְחיֹות,  ָקָצר  ְזַמן  ַרק  לֹו  ְוֵיׁש 

ָעָיה  ּבְ ָהְיָתה לֹו  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ב  ּצָ ּמַ ּבַ ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶזה  ד  ִמְתַאּבֵ ָאָדם 

ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ה,  ַהּזֶ ב  ּצָ ַלּמַ יַע  ִהּגִ הּוא  ׁשֶ ה  ּבָ ְוַהּסִ ית,  ַנְפׁשִ

ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ב  ּצָ ּמַ ּבַ ִלְסמְֹך.  ִמי  ְוַעל  חֹון,  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  לֹו 

ה ָהָרָעה  ׁשָ ַהַהְרּגָ טּוַח ׁשֶ ה, הּוא ּבָ הּוא ֵיֵצא ִמּזֶ ב ׁשֶ הּוא לֹא ָחׁשַ

ּוַמְרֶאה  יר  ַמְסּבִ תּוב  ַהּכָ ְוָכאן  ְלעֹוָלם.  ֵאר  ָ ׁשּ ּתִ ב  ּלֵ ּבַ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ַאַחת  ה  ִנּיָ ׁשְ ְסּבֹל  ּתִ לֹא  ה  ַאּתָ ק,  ְמֻדּיָ ָהעֶֹנׁש הּוא  ׁשֶ

ּתֹוָרה ֶזה ֶרֶלַוְנִטי ְלָכל ָאָדם  ט ּבַ ּפָ ט ּוִמׁשְ ּפָ ל ִמׁשְ ֻהְקַצב ְלָך. ּכָ ּשֶׁ
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ָבר,  ּדָ ְלָכל  סֹוף  ֵיׁש   – ץ"  "ִמּקֵ ָלַדַעת  ָצִריְך  ֶזה  ְוֶאת  עֹוָלם.  ּבָ

ַעל,  ַהּבַ ִעם  ָעיֹות  ַלּבְ ה,  ָהִאּשָׁ ִעם  ָעיֹות  ַלּבְ ֲחלֹות,  ַלּמַ סֹוף  ֵיׁש 

ָך. ּלְ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ּמַ לּוי ּבַ ְהֶיה ַהּסֹוף? ֶזה ּתָ ֶסף, ַמה ּיִ ָעיֹות ִעם ַהּכֶ ַלּבְ

ִזְכרֹונֹות ֵמֶהָעָבר

אֹון,  ִדּכָ ּבְ ָהִייִתי  ִלי,  ָהיּו  ׁשֶ ֶסף  ְוַהּכֶ ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ַלְמרֹות  ָעָבר,  ּבֶ

ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ַלֲעבֹד  ֶזה,  ְלַעְצִמי  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ְתרֹונֹות  ֵמַהּפִ ְוֶאָחד 

ֵדי  ּכְ ְוֶזה   – נֹוְרָמִלי  יֹום  ֶזה  ֲעבֹוָדה  עֹות  ׁשְ  16  - ַהְפָסָקה  ְללֹא 

ְולֹא  ֲעבֹוָדה,  ל  ׁשֶ ִאילּוְזָיה  ּבְ ִלְהיֹות  ים,  ַהַחּיִ ֶאת  ִלְחיֹות  לֹא 

ים.  ַחּיִ ִלְחיֹות ּבַ

לֹא  ֶזה  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִעם  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ ְלָהִבין  ָצִריְך  ָהָאָדם 

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  א  ֶאּלָ ֵיאּוׁש,  ּבְ ִיְהֶיה  לֹא  הּוא  ׁשֶ ַרק 

ִמי,  ׁשְ ּגַ ְולֹא  רּוָחִני  ָבר  ּדָ ֶזה  ְמָחה  ׂשִ י  ּכִ ית,  ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ לֹו 

ֶאת  ְלַהֲאִכיל  ָצִריְך  ָהָאָדם  רּוָחִנית  ְמָחה  ְלׂשִ יַע  ְלַהּגִ ּוְכֵדי 

רּוָחִנּיּות. ַעְצמֹו ּבְ

ָאָדם  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ ַהּגּוף  ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ ה  ָקׁשֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ְלרֹב 

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶאת  ִמּיּות,  ַגׁשְ ּבְ ַמֲאִכיִלים  ַהּגּוף  ֶאת  ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך 

רּוָחִנּיּות.  ּבְ

ְיׁשּוַעת ה'

)בראשית  ַהּבֹור"  ִמן  "ַוְיִריֻצהּו  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ַעל  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ

לֹוֵקַח  ְחֵרר,  ּתַ ִמׁשְ ָהָאִסיר  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ יד(,  פסוק  מא  פרק 
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א  ְמַמּלֵ הּוא  ׁשֶ ַעד  ְחֵרר,  ּתַ ִמׁשְ הּוא  ׁשֶ ַעד  עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ לֹו 

ה  ּמָ ּכַ ּתֹוְך  יֹוֵסף  ְוֵאֶצל  ּלֹו,  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ְולֹוֵקַח  ְטָפִסים 

ְרעֹה  ּפַ מּול  ֶאל  ַהּבֹור  ֵמִעְמֵקי  ָיָצא  יָרה  ַאּדִ ְמִהירּות  ּבִ ְרָגִעים 

ֶמֶלְך ִמְצַרִים. 

ֵאָליו  יַע  ַיּגִ ֶזה  ָכר,  ׂשָ ָלָאָדם  יַע  ַמּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלַמְדנּו  ה  ּוִמּזֶ

רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוְכׁשֶ ַרְציֹוָנִלי,  לֹא  אֶֹפן  ּבְ ְמִהירּות  ּבִ

ֶהֶרף  ּכְ ם  ַהּשֵׁ ְיׁשּוַעת  ַבע,  ַהּטֶ ֵמַעל  ִיְהֶיה  ֶזה  הּו  ַמּשֶׁ לֹו  ָלֵתת 

מֹו  ּכְ )עיין בכתבי רמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק ח"א עמוד תכב(,  ַעִין 

)רש"י בשבת דף לד עמוד  ּוְפִתיָחָתּה  ָהַעִין  ְסִגיַרת  ל  ׁשֶ ִהירּות  ַהּמְ

ב דיבור המתחיל כהרף עין(. 



ּבֹון  ֶחׁשְ עּור ּבְ ׁשִ
ַמִים ִמן ַהּשָׁ

ִמיַהת יֹוֵסף ּתְ

ְקִריִטי  ֶמֶסר  אֹוָתנּו  ד  ְמַלּמֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַוְיִחי,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ֵמיִמי.  ּבֹון ַהּשְׁ ַעל ַהֶחׁשְ

ָניו  ּבָ יק ֵהִביא ֶאת  ּדִ ה )בראשית מח, א(, יֹוֵסף ַהּצַ ָרׁשָ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ּבִ

ָרָכה  ַהּבְ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ְתאֹום ּכְ ָרָכה ֵמָאִביו ַיֲעקֹב, ַאְך ּפִ ל ּבְ ְלַקּבֵ

ה ָאמּור ִלְהיֹות  ּזֶ ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ ִדּיּוק ַמה ּשֶׁ ֲעקֹב נֹוֵתן ֵאיָנּה ּבְ ּיַ ׁשֶ

ֶזה  י  ּכִ ָאִבי  ֵכן  לֹא  ֵעיָניו...  ּבְ ַרע  ַוּיֵ יֹוֵסף..  ְרא  "ַוּיַ לֹו:  ַמְפִריַע  ֶזה 

כֹר..." )בראשית מח, יז - יח(. ַהּבְ

ַלֲאֵחי  ם  ּגַ ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלַדְמֵיין  ְיכֹוִלים  ַרק  ֲאַנְחנּו 

יר  ר ִהְזּכִ מּוָסר, ְוַכֲאׁשֶ מַֹע ֶאת ֲאִביֶהם מֹוִכיַח אֹוָתם ּבְ יֹוֵסף ִלׁשְ

ֵהם  ׁשֶ ִנים  ְמֻהּגָ י  ְלּתִ ַהּבִ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ְוֵלִוי  ְמעֹון  ׁשִ ִלְראּוֵבן, 

ֲעלּו )בראשית מט, ג - ז(, לֹא ָרִאינּו  ּפָ ּה  ּבָ ׁשֶ ימּות  ְוַעל ָהַאּלִ ָעׂשּו, 

יב  ֵהׁשִ ּיֹוֵסף  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהִגיבּו  אֹו  ַלֲאִביֶהם  יבּו  ֵהׁשִ ָהַאִחים  ׁשֶ ָאז 

ְוֵהִגיב לֹו? 

ׁשּוַבת ַיֲעֹקב ּתְ

נֹו  ּבְ גּוַבת  ּתְ ַעל  ָעָנה  ׁשֶ ַיֲעקֹב,  ְתׁשּוַבת  ּבִ ָהָיה  ְפָלא  ַהּמֻ ָבר  ַהּדָ

ַעל  ָיִמין  ַיד  ֶאת  ְוָלֵתת  ָיָדיו  ֶאת  ְלָהִסיט  ְוָרָצה  ַמּה  ּתָ ׁשֶ יֹוֵסף 

ארמלנ
ת
ֹמֹּ
יֶַ ש
ֹנ
י
ֹמ
י
יִר ב
ַש 
 ָ
י  ב
יר ר
ע
ַשֹ

207

פרק לה
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מֹאל ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים - "ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר  ה ְוַיד ׂשְ ֶ רֹאׁש ְמַנׁשּ

ְואּוָלם  ל  ִיְגּדָ הּוא  ְוַגם  ָעם  ּלְ ִיְהֶיה  הּוא  ם  ּגַ י  ָיַדְעּתִ ְבִני  י  ָיַדְעּתִ

)בראשית  ַהּגֹוִים"  ְמלֹא  ִיְהֶיה  ְוַזְרעֹו  ּנּו  ִמּמֶ ל  ִיְגּדַ טֹן  ַהּקָ ָאִחיו 

מט, יט(. 

ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ )וילנא פרשת ויחי פרשה צז סימן ד( ְמָבֵאר,  ה  ַרּבָ ְדַרׁש  ַהּמִ

ֲהמֹון  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְליֹוֵסף  יׁש  ְלַהְדּגִ ֵדי  ּכְ י"  "ָיַדְעּתִ ים  ּלִ ַהּמִ ַעל  ָחַזר 

לֹו:  ְוָאַמר  ָיַדע,  לֹא  ּיֹוֵסף  ׁשֶ ְנבּוָאה(  ְיֵדי  )ַעל  ָיַדע  הּוא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ה, ָהָיה  ָעׂשָ ל ַמה ּשֶׁ ּלּו ִלי". ְוָלֵכן, ּכָ ּלּו ְלָך ִנְתּגַ ּלֹא ִנְתּגַ ָבִרים ׁשֶ "ּדְ

ֵלָמה.  ה ַהּיֹוֵתר - ׁשְ ט ְוָהְרִאּיָ ּבָ י ַהּמַ ַעל ּפִ

ּלּו  ּלּו ְלָך ִנְתּגַ ּלֹא ִנְתּגַ ָבִרים ׁשֶ ִאְמָרה "ּדְ לּו, ּבָ ָבִרים ַהּלָ ּדְ ּבַ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

ֵאלֹות  אֹל ׁשְ ה ֶלַקח לֹא ִלׁשְ ְמדּו ִמּזֶ ּלָ ף ֶאת ֶאָחיו ׁשֶ ּתֵ ִלי" יֹוֵסף ׁשִ

ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ְך ּכְ ר ָחוּו ֲחָוָיה ּדֹוָמה ְזַמן ָקָצר ַאַחר ּכָ א. ְוַכֲאׁשֶ ַעל ַאּבָ

ֵאלֹות ּוְתִמיהֹות. ָבִרים ְללֹא ׁשְ לּו ֶאת ַהּדְ ָאִבינּו הֹוִכיָחם, ִקּבְ

א ֵאלֹות ַעל ַאּבָ ׁשְ

ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ַמִים  ּשָׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו  "ֵאיְך  ׁשֹוֲאִלים:  ֲאַנְחנּו  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

ִלְסּבֹל?",  ִלְפלֹוִני  נֹוֵתן  הּוא  "ֵאיְך  ָהעֹוָלם?",  ַעל  יַח  ּגִ ַמׁשְ מֹו,  ׁשְ

זֹו?", ְוֵכן ַהְלָאה... צּוָרה ּכָ "ָלָמה הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ

ָחס  ִהְסטֹוְרָיה  ֵסֶפר  ֵאיָנּה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָלַדַעת  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 

ַרְך ְלַהְצָלָחה  ִיְתּבָ ם  א ִהיא ֵסֶפר הֹוָראֹות ֵמֵאת ַהּשֵׁ לֹום, ֶאּלָ ְוׁשָ

ל  ׁשֶ ַהִהְסטֹוְרָיה  ֶרְך  ּדֶ לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָסִרים  ַהּמְ ִנְצִחית. 

ְלִהְתמֹוֵדד  ּכַֹח  ָלנּו  ְוָלֵתת  ינּו  ַחּיֵ ֵאת  ּנֹות  ְלׁשַ ֲאמּוִרים  ֲאבֹוֵתינּו, 

ים  ׂשִ ה ְמַחּפְ ָהיּו ָלנּו. ַהְרּבֵ רֹות ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ ָעיֹות ְוַהּצָ ל ַהּבְ ִעם ּכָ
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ֶאת  ּתֹוֵרם  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ּקֹוֶרה.  ּשֶׁ ַמה  ְלָכל  ֵמיִמי  ׁשְ אּור  ּבֵ

ֶדת אֹוָתנּו  ה ַהּזֹאת ְמַלּמֶ ָרׁשָ ַהּפָ ֶזה, ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ ֶחְלקֹו ּבָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ אֹל ַעל ַהְנָהַגת ַהּשֵׁ ה רֹוֶצה ִלׁשְ ַאּתָ ָאה ׁשֶ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ ׁשֶ

ֵאָלְתָך: יב ִלׁשְ ַרְך ֵמׁשִ ַדְמֵין ְלַעְצְמָך ֵאיְך הּוא ִיְתּבָ ה? ֵאיְך? ּתְ ָלּמָ

י". י ְבִני ָיַדְעּתִ "ָיַדְעּתִ



 ָהֱאֶמת עֹוָלה 
ַעל ַהּכֹל 

ע ַהּתַֹאר ָרׁשָ

ָתן(  )ּדָ ים  ָהִעְבִרּיִ ַאַחד  ֶאת  קֹוֵרא  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ מֹות,  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ְלַהּכֹות  ד  ַהּיָ ֶאת  ֵהִרים  ּשֶׁ ַמה  ַעל  ְוזֹאת  יג(,  ב,  )שמות  ע"  "ָרׁשָ

ָהְפָכה  ְלַהּכֹות  ֵדי  ּכְ ֲאִויר  ּבָ ד  ַהּיָ ֲהָרַמת  )ֲאִביָרם(,  יסֹו  ּגִ ֶאת 

ע". אֹותו ְל"ָרׁשָ

ִעים,  ֵני ְרׁשָ ַרר ֶאת ֲחֵברֹו ְוֶנֶהְפכּו ִלׁשְ ע ָהֶאָחד ּגָ ַמֵהר ְמאֹד ָהָרׁשָ

ָהַרג ֶאת  נּו ׁשֶ ַרּבֵ ה  ין ְלַפְרעֹה ַעל מֹׁשֶ ֵניֶהם ְלַהְלׁשִ ְוִהְצָטְרפּו ׁשְ

)עיין  יו  ַחּיָ ּבְ ְמַעט  ּכִ נּו  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָעְלָתה  זֹו  ָנה  ַהְלׁשָ ְצִרי.  ַהּמִ

במדרש רבה וילנא פרשת שמות פרשה סימן ל(.

יל  ִהּצִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ׁשֶ ְמבָֹאר,  שמות(  פרשת  הראובני  )ילקוט  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

ֲהִריַגת  ּבַ ׁשֶ ָתן,  ּדָ ר  ֵמֲאׁשֶ ַאֵחר  לֹא  ָהָיה  ְצִרי  ֵמַהּמִ נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ

ָרָעה  לֹו  יב  ֵהׁשִ ה  ְוַעּתָ יו,  ַחּיָ ֶאת  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ יל  ִהּצִ ְצִרי  ַהּמִ

ַחת טֹוָבה.  ּתַ

ַעל  מֹוֶרה  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ׁשֶ ע"  "ָרׁשָ ַהּתַֹאר  ַהִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ְוָכאן 

ּתֹוָצָאה  ָהָיה  ָהָרע  ׁשֹון  ַהּלָ אֹו  ִריָבה,  ַהּמְ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָהָרע  ׁשֹון  ַהּלָ

ִעים? ֵהם ָהיּו ְרׁשָ ה ׁשֶ ִמּזֶ

ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ִפּיּות  ּכְ ַאֲחֵרי  ָנה  ׁשָ  3300  – ּכִ  ַהּיֹום  ם  ּגַ ּוֶבֱאֶמת, 

ַהִהְסטֹוְרָיה  נּו, ֲאַנְחנּו רֹוִאים ְלַצֲעֵרנּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ָתן ַוֲאִביָרם ְלמֹׁשֶ ּדָ

ָאְמרּו  ׁשֶ ָהָרע  ָלׁשֹון  סּוג  אֹותֹו  ִדּיּוק  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ַעְצָמּה.  ַעל  חֹוֶזֶרת 
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ְצִרי  ַהּמִ ּכֹות  ִמּמַ יל  ִהּצִ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּטֹוָבה  ּבַ ְפרּו  ּכָ ׁשֶ ַוֲאִביָרם  ָתן  ּדָ

ֵיׁש  ְך  ּכָ ְצִרי,  ַהּמִ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ְלַפְרעֹה,  ין  ְלַהְלׁשִ ְוָהְלכּו  ָתן,  ּדָ ֶאת 

ן. ּנֹוֲהִגים ּכֵ ים ׁשֶ ּיֹום ֲאָנׁשִ ּכַ

ְתׁשּוָבה ֲחִזיִרים ּבִ ִנים ַהּמַ ָהַרּבָ

ֵקרּוב  ּבְ ִקים  ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ ים  ַרּבִ ִנים  ַרּבָ ֲאמּוִרים:  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ ּבַ

ָרס, לֹא ַאַחת ֻמְתָקִפים  ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ם ׁשֶ ִחּנָ ְרחֹוִקים ּבְ

ֵהם אֹוְמִרים. ְקׁשֶֹרת ַעל ַמה ּשֶׁ ּתִ ּבַ

ַעם  ֵאר  ָ ׁשּ ּיִ ׁשֶ ְועֹוְזִרים  ּגֹוְרִמים  ֵהם  ׁשֶ ַיֲעִריְך  ָהָעם  ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ

"הֹוֵכַח  ָהֱאלִֹקי  ּוּוי  ּצִ ּכַ ְוַאַחת  ֶאָחד  ל  ּכָ ב  ֻחּיָ ּמְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְיהּוִדי, 

א ָעָליו ֵחְטא" )ויקרא יט, יז(, ּוִבְמקֹום  ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתּשָׂ

ֶהם  ֲעָדם, ִנְלָחִמים ּבָ ַע ּבַ דֹוָלה, ְוַלֲעזֹר ּוְלַסּיֵ טֹוָבָתם ַהּגְ יר ּבְ ְלַהּכִ

ְקׁשֶֹרת ָהעֹוָלִמית.  ּתִ ִרים ֲעֵליֶהם ָלׁשֹון ָהָרע ּבַ ּוְמַסּפְ

ְוָלֵכן  ּפֹוִליִטי",  אֶֹפן  ּבְ כֹוָנה  ּנְ "ׁשֶ ֵמֱאֶמת  ב  ֻמְרּכָ ַהּיֹום  ָהעֹוָלם 

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶנֶגד  ִרים  ּוְמַדּבְ ים  ֲאָנׁשִ עֹוְמִדים  ׁשֶ ָמצּוי 

לֹא  אֹו  ים,  ֶרֶלַוְנִטּיִ  - לֹא  ִנים,  ָ ְמֻיׁשּ ּה  ּלָ ׁשֶ ים  ַהֻחּקִ ׁשֶ ְואֹוְמִרים 

יק  ֵדי ְלַהְצּדִ ה ְלִדּבּוִרים ֵאּלּו ִהיא, ּכְ ּבָ אֶֹפן ּפֹוִליִטי. ְוַהּסִ ְנכֹוִנים ּבְ

ֲחרּו ִלְחיֹות ּבֹו.  ּבָ ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ י ׁשֶ ְגנֹון ַהָחְפׁשִ ֶאת ַהּסִ

ְוִלְבּדֹק  ּוָבֲחרּו ַלֲעקֹב  ִריְך  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמדּו ּתֹוָרה  ּלָ ׁשֶ ֵאּלּו  ּוֶבֱאֶמת, 

ָבר "ֱאֶמת  ּדָ ֶזה  ּכָ ֵאין  ׁשֶ ַרְך, ֵהם ְמִביִנים  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ְבֵרי  ּדִ ַאֲחֵרי 

ם ִאם ִהיא לֹא ּפֹוּפּוָלִרית,  אֶֹפן ּפֹוִליִטי", ְוָהֱאֶמת ִהיא ֱאֶמת ּגַ ּבְ

ׁש  ַמּמָ ְמֻצְנָזר.  לֹא  ּוְבאֶֹפן  ַהּכַֹח  ָכל  ּבְ אֹוָתּה  ְולֹוַמר  ָלבֹא  ָצִריְך 

ַהר ִסיַני.  ָרֵאל ּבְ ּתֹוָרה ּוְנָתָנּה ְלַעם ִיׂשְ ַתב ּבַ הקב"ה ּכָ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ
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ְועֶֹנׁש  ָכר  ׂשָ ִעְנְיֵני  ַעל  מַֹע  ִלׁשְ נּו  ּלָ ׁשֶ ַלּדֹור  ה  ָקׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ כֹל  ּכְ

ַתב ֶאת ַהּתֹוָרה  ּכָ ׁשֶ ּכְ ם  ַהּשֵׁ ׁשֶ ְך ָאנּו ְמִביִנים  ּכָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַלּמַ

ָהָיה ָחׁשּוב ַלּבֹוֵרא  ן ַמה ּשֶׁ ּכֵ ה, ׁשֶ י ַהּזֶ ּקֹׁשִ ְך ּבַ ל ּכָ ב ּכָ ֵ לֹא ִהְתַחׁשּ

ְכִלית  ִקּיּום ַהּתַ ְצִחית ּבְ ַרְך הּוא ָלֵתת ָלנּו ֶאת ַהַהְצָלָחה  ַהּנִ ִיְתּבָ

ּדֹוֵבר  ְהיֹות  ִמּלִ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ּזֹו  ׁשֶ ים.  ַחּיִ ּבַ נּו  ּלָ ׁשֶ

צּוי ַהּיֹום.  ּמָ מֹו ׁשֶ אֶֹפן ּפֹוִליִטי" ּכְ כֹוָנה ּבְ ּנְ ֱאֶמת "ׁשֶ

ָלָלה ָרָכה ְוַהּקְ ַהּבְ

ם  ַהּשֵׁ ַבר  ּדְ ֶאת  אֹוֵמר  ה  מֹׁשֶ כח(,   - כו  יא,  )דברים  ְרֵאה  ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ֶאת  ּוְקָלָלה,  ָרָכה  ּבְ ַהּיֹום,  ִלְפֵניֶכם  י  ָנַתּתִ "ְרֵאה  ָרֵאל:  ִיׂשְ ְלַעם 

אֶֹפן  ר ּבְ ּבֵ נּו ּדִ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ "ן ְמָפֵרׁש, ׁשֶ ָלָלה...". ָהַרְמּבָ ָרָכה... ְוַהּקְ ַהּבְ

ִציֹות  י אֹוּפְ ּתֵ ׁש ַרק ׁשְ ּיֵ ׁשּוט, ׁשֶ אֶֹפן ּפָ ֵדי ְלהֹוִדיַע ָלָעם ּבְ ָלִלי ּכְ ּכְ

ְוֵאּלּו  ִיְהיּו ְמבָֹרִכים,  ְצֹות  ַהּמִ ְמרּו ֶאת  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵאּלּו  ַהְינּו,  ּדְ ים,  ַחּיִ ּבַ

אֹו  מַֹע  ִלׁשְ ָנִעים   - ֲהִכי  ָבר  ַהּדָ לֹא  ֶזה  ִלים.  ְמֻקּלָ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ

ַמע, ְוִאם  ֲאַנְחנּו ִנׁשְ ם רֹוֶצה ׁשֶ ַהּשֵׁ ׁשּוט ַמה ּשֶׁ ִלְקרֹא, ֲאָבל ֶזה ּפָ

ָלָלה,  ל ַהּקְ לּו ׁשֶ סּוִקים ַהּלָ ַרְך ֶאת ַהּפְ לֹא ָהָיה רֹוֶצה ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

תֹוְך  ָרָכה ּבְ סּוֵקי ַהּבְ ְכּתֹב ַרק ֶאת ּפְ ּיִ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ה ְלמֹׁשֶ ָהָיה ְמַצּוֶ

ְוִכְמַעט  ֵאּלּו,  ּכָ ְפסּוִקים  ּבִ ְמֵלָאה  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ּוֶבֱאֶמת,  ַהּתֹוָרה. 

ְלַעם  ְותֹוֵכָחה  מּוָסר  ְבֵרי  ּדִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָמֵלא  ָבִרים  ּדְ ֵסֶפר  ל  ּכָ

ֶנֶגד  ָעִתיד  ּבֶ ַיֲעׂשּו  אֹו  ָעָבר,  ּבֶ ָעׂשּו  ֵהם  ׁשֶ ָהֲעֹונֹות  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ַהּשֵׁ

ּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  מַֹע  ִלׁשְ ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ ְלַצֲעֵרנּו,  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ְוַכּיֹום 

ַמֲאָמץ  ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  יִפים  ְעּדִ ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ֲחַז"ל,  ּוְלִדְבֵרי 

ִנים  ַרּבָ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ּבּוִרי  ַהּצִ ְפִקיָדם  ּתַ ֶאת  ִמיץ  ּוְלַהׁשְ ִמיד  ְלַהׁשְ
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מּוָרה  ּגְ ֱאֶמת  ּבֶ יָה  ְוֻחּקֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  לֹוַמר  ְחִליִטים  ּמַ ׁשֶ

ֶאת  רֹוִאים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ֵלב,  ימּו  ׂשִ ּתָ ִאם  תּוִבים.  ּכְ ֵהם  ׁשֶ מֹו  ּכְ

אֹו  ָחָמאס  ֶנֶגד  ּכְ ִאיְנֶטְרֵנט  ַאְתֵרי  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם 

ר  ְלַנּצֵ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ נֹוְצִרים  ִמְסיֹוֵנִרים  אֹו   BDS אֹו  ַע"ׁש,  ּדַ

ּכָֹחם  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָזָרה  ָלֲעבֹוָדה  ִמיִמים  ּתְ ְיהּוִדים 

ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ְוֵהם  ִנים,  ָהַרּבָ אֹוָתם  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ּוִמְרָצם 

יל  ְלַהּצִ יו  ַחּיָ ל  ּכָ ֶאת  ׁש  ּדֵ ּקִ ׁשֶ ִמי  ֶנֶגד  ָלֶלֶכת  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ

ַנְפׁשֹות ְיהּוִדים. 

ֶכת סֹוָטה  ַמּסֶ סֹוף  ּבְ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ׁש  ַמּמָ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ֶזה  ּבָ

דֹור ִעְקְבָתא  ְהֶיה ּבְ ּיִ ָבִרים ׁשֶ ַאַחד ַהּדְ ֲארּו, ׁשֶ ּתֵ )דף מט עמוד ב( ׁשֶ

ֵאסּו. ְרֵאי ֵחְטא ִיּמָ ּיִ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ּדִ

ָהֱאֶמת ּכֹוֶאֶבת

ֱאֶמת  ּדֹוְבֵרי  ִנים  ַרּבָ אֹוָתם  ָמה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלֶרַגע,  ב  ַנְחשֹׁ ּבֹואּו 

ֶאת  ן  ְלַסּכֵ ָלֶהם  ָמה  ִביל  ּוִבׁשְ ה,  ַהּזֶ ָהרֹאׁש  ֵאב  ּכְ ֶאת  ְצִריִכים 

ׁשּוָבה  ַהּתְ ִלים?  ְמַקּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהִחּיּוִבי  ׁשֹוב  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב,  ָמם  ׁשְ

יֹוֵסף  ָהַרב  ים  ָהַרּבִ ה  ְמַזּכֵ ִדיִדי  ּיְ ׁשֶ ּוְכִפי  ׁשּוָטה,  ּפְ ִהיא  ָלֶזה 

ִמְזָרִחי שליט"א אֹוֵמר: "ָהֱאֶמת עֹוָלה ַעל ַהּכֹל". 

ל  ׁשֶ ה  יׁשָ ַהּגִ צּוַרת  ַעל  חֹוֵלק  אֹו  ים  ַמְסּכִ ה  ַאּתָ ִאם  ין  ּבֵ

ָלדּון  ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִנים,  ָהַרּבָ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהַהְחָזָרה 

טֹוב  ָמה  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ים  ֵניְטָרִלּיִ ִלְהיֹות  ְצִריִכים  אֹוָתם, 

יְך  ְלַהְמׁשִ ָלֶהם  ַדאי  ּכְ ַהִאם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ַלֲעִתידֹו 

ִהְתַנֲהגּות  ּבְ ְלִהְתַנֵהג  הּוִדי,  ַהּיְ קֹור  ֵמַהּמָ ק  ּוְלִהְתַנּתֵ ְלִהְתּבֹוֵלל 

ה  ִמּזֶ ֵיְצאּו  ּוְבָעיֹות  ָצרֹות  ַרק  יָלא  ּוִמּמֵ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ַהּנֹוֶגֶדת 
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ַעם  ֶאת  אֹוֵהב  ה  ַאּתָ ִאם  ׁשֶ אֹו  ַהּתֹוָרה,  ַהְבָטַחת  ּכְ ָעִתיד  ּבֶ

ְוַהּטֹוָבה,  ָרָכה  ַהּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶאת  ָלֶהם  ְבַחר  ּתִ ׁשֶ רּור  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ



ִריָאה   ַהּבְ
ְוָהָאָדם

ַח ּתֵ ע ִמְתּפַ ּדָ ַהּמַ

ָלנּו  ַלח  ׁשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָלֵכן  ׁש,  ַחּלָ דֹור  ּבְ ֲאַנְחנּו  ּיֹום  ּכַ

יַע ָלֱאֶמת. ּגִ ּנַ ָרִכים ׁשֶ ה ּדְ ַהְרּבֵ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְמאֹד,  ַח  ּתֵ ִמְתּפַ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ּשָׁ ּבַ ע  ּדָ ַהּמַ

ָמָרא )ברכות  ֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהּתֹוָרה. ְלֻדְגָמא, ַהּגְ ה ֶאת ֶזה ּכְ ָעׂשָ

ל  ה, ְסכּום ׁשֶ ָגַלְקִסּיָ ה ּכֹוָכִבים ֵיׁש ּבְ ּמָ ה ָלנּו ּכַ דף לב עמוד ב(, ְמַגּלָ

ַלּגֹוִים,  ָאְמרּו ֶאת ֶזה  ׁשֶ ּכְ ר ָהזּוי.  18 ְסָפרֹות ְלָפחֹות – ֶזה ִמְסּפָ

ֶאת  ִלְבּדֹק  ִלים  ַהּכֵ ֶאת  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ָצֲחקּו  ַהּגֹוִים 

ַאְלֵפי  ה  ּמָ ּכַ ַרק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ בּו  ָחׁשְ ָנה  ׁשָ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  ִלְפֵני  ֶזה. 

ְיקּום. לֹא ָהָיה ֶטֶלְסקֹוּפ.  ּכֹוָכִבים ּבַ

ה ֶאת ַהּתֹוָרה ע ְמַגּלֶ ּדָ ַהּמַ

ֶלְסקֹוּפ,  ַהּטֶ ֶאת  ָנה  ּבָ ִליֵלי  ּגָ ִליֵלאֹו  ּגָ ׁשֶ ּכְ ָנה  ׁשָ  400  – ּכְ  ִלְפֵני 

ח  ּתַ ִהְתּפַ ע  ּדָ ַהּמַ ׁשֶ כֹל  ּכְ ּכֹוָכִבים.  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִלְראֹות  ִהְתִחילּו 

ה  ְמַגּלָ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ַהּכֹוָכִבים  ר  ְלִמְסּפַ יֹוֵתר  ָקרֹוב  יַע  ִהּגִ הּוא 

יָעה  ִהּגִ ִהיא  ִדיָקה  ּבְ ָתה  ָעׂשְ אָס"א  ּנָ ׁשֶ ּכְ  2000 ַנת  ׁשְ ּבִ ָלנּו. 

ָמעּוִתי.  ַמׁשְ אֶֹפן  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ְזּכָ ַהּמֻ ר  ְסּפָ ַלּמִ יֹוֵתר  ָקרֹוב 

יעּו  ִהּגִ ִדיָקה  ּבְ ָתה  ָעׂשְ ַאֶחֶרת  אּוִניֶבְרִסיָטה  ׁשֶ ּכְ  2004 ַנת  ּוִבׁשְ
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פרק לז
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יֹוֵתר  ִלְפֵני  ָמָרא  ּגְ ּבַ ר  ְזּכָ ּמֻ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ רֹוב  ַהּקָ ַהּכֹוָכִבים  ר  ְלִמְסּפַ

ָנה.  ֵמֶאֶלף ׁשָ

ּבֹוֵרא  ֵמֵאת  זֹו  ּכָ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ְלָחְכָמה  ָזכּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

תּוב אֹוֵמר "סֹוד ה' ִליֵרָאיו" )תהילים פרק כה  ַהּכָ ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו ׁשֶ

פסוק יד(. 

דֹול ץ ַהּגָ ּפָ ַהּמַ

ִאם   – דֹול  ַהּגָ ץ  ּפָ ֵמַהּמַ ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ

עֹון  ׁשָ ִלי  נֹוַצר  ה  ּוִמּזֶ ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ ּצּוץ  ּפִ ָהָיה  ׁשֶ ָלֶהם  ר  ֲאַסּפֵ ֲאִני 

ָהעֹוָלם,  ֵאיְך  ָאז  ַיֲאִמינּו?  ֵהם  ַהִאם   75,000$ עֹוֶלה  ׁשֶ ָיְקָרִתי 

 – עֹוָלם  ּבָ ְכָלל  ְמׁשֻ ֲהִכי  עֹון  ֵמַהּשָׁ ב  ֻמְרּכָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ הּוא  ׁשֶ

ּצּוץ? נֹוַצר ִמּפִ

ְרִוין אֹוְרַית ּדַ ּתֵ

ח  ּתַ ִהְתּפַ ְלַאט  ּוְלַאט   – ִמּקֹוף  נֹוַצר  ָהָאָדם  ׁשֶ ְרִוין  ּדַ אֹוְרַית  ּתֵ

אֹוְרָיה  ּתֵ ִהיא  ָאָדם,  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ַהּסֹוִפי  ָלב  ַלּשָׁ יַע  ִהּגִ הּוא  ׁשֶ ַעד 

ָאנּו  ַהּיֹום  ֲהֵרי  ׁשֶ ְמִציאּוִתית,  ִעית  ַמּדָ ִחיָנה  ִמּבְ ם  ּגַ ֻמְפֶרֶכת 

הּוא ַהּקֹוף, ְוֶאת  ם ַהּיֹום ׁשֶ ּיָ ּקַ ָלב ָהִראׁשֹון ׁשֶ רֹוִאים ַרק ֶאת ַהּשָׁ

ל  ם ַהּיֹום, ֵאיפֹה ֶנֶעְלמּו ּכָ ם ַקּיָ ּגַ ה ָאָדם – ׁשֶ ּזֶ ָלב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַהּשָׁ

ב  ּצָ ַהּמַ ֶאת  ַרק  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלְהיֹות  ָיכֹול  לֹא  ֲהֵרי  יַנִים?  ַהּבֵ י  ַלּבֵ ׁשְ

ר  ֵ ַקׁשּ ּיְ ׁשֶ ֶאְמָצִעי  ָלב  ׁשָ ִלי  ּבְ ַהּסֹוִפי  ב  ּצָ ַהּמַ ְוֶאת  ַהַהְתָחָלִתי 

ּבֹוְדִדים  סּוִגים  ה  ּמָ ּכַ ְלָפחֹות  ִלְראֹות  ְצִריִכים  ְוָהִיינּו  יֵניֶהם,  ּבֵ
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ם ִאם  ּגַ ְוֵאין!,  ֲהִליְך,  ֶאְמַצע ַהּתַ ּבְ הּוא  ל ְיצּור ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבְ

ַח. ָלָמה  ּתֵ יָכה ְלִהְתּפַ ה, ֲהֵרי ָהֵאבֹולּוְצָיה ַמְמׁשִ ָלב ַהּזֶ ִנְגַמר ַהּשָׁ

ַח? ּתֵ יִכים ְלִהְתּפַ ֲאַנְחנּו אֹו ַהּקֹוִפים לֹא ַמְמׁשִ

ִריַאת ָהָאָדם  ּבְ

ן,  ּכֵ ׁשֶ ִריָאה,  ַהּבְ ְלֵאי  ִמּפִ ֶאָחד  ִהיא  ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ ּוֶבֱאֶמת, 

אֹותֹו  ָרא  ּבָ הּוא  ָהָאָדם,  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

)חולין דף  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ם  ּגַ ָהיּו   ְוָכָכה  ר,  ְמֻבּגָ ָאָדם  ן  ּבֶ ִאּלּו הּוא  ּכְ

ֻמְפָלָאה,  ָחְכָמה  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ס עמוד א(, 

ה )מדרש רבה פרשה יז אות ה, ורבינו  ֵהָמה ְוַחּיָ ם ְלָכל ּבְ הּוא ָנַתן ׁשֵ

ה ֵיׁש  ַפת ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְלָכל ִמּלָ ׂשְ בחיי בראשית פרק ב פסוק יט(, ּבִ

ְלִפי  ּה  ּלָ ׁשֶ ם  ַהּשֵׁ ֶאת  ּוְבֵהָמה  ה  ַחּיָ ְלָכל  ָנַתן  ְוהּוא  ָמעּות,  ַמׁשְ

ּה.  ּלָ ָמעּות ׁשֶ ׁשְ ַהּמַ

דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ  – ׁשֹוִנים  ָהיּו  רּוִאים  ַהּבְ ִפיִזי  אֶֹפן  ּבְ ם  ּגַ

ְוָיְלָדה  ְלֵהָריֹון,  ִנְכְנָסה  ה  ַחּוָ ה,  ְוַחּוָ ָאָדם  ֶאת   ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ

אֹומֹות  ּתְ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ֶהֶבל  ְוֶאת  ַאַחת  אֹוָמה  ּתְ ִעם  ַקִין  ֶאת 

ן  ִהְתַחּתֵ ְוַקִין  ב(,  אות  כב  בראשית פרשה  וילנא פרשת  רבה  )בראשית 

ּלֹו,  ׁשֶ אֹומֹות  ַהּתְ י  ּתֵ ׁשְ ִעם  ן  ִהְתַחּתֵ ְוֶהֶבל  ּלֹו,  ׁשֶ אֹוָמה  ַהּתְ ִעם 

ה, ְוָלֵכן  ָהְיָתה לֹו עֹוד ִאּשָׁ ֶהֶבל ׁשֶ א ּבְ ִין ִקּנֵ ּקַ ּבֹות ׁשֶ ְוזֹו ַאַחת ַהּסִ

ֵדי ַלֲהרֹג אֹותֹו )בראשית רבה וילנא פרשת  ה ִלְמִריָבה ּכְ ִהְמִציא ִסּבָ

בראשית פרשה כב אות ז(.
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ְלּגּול ַקִין ְוֶהֶבל - סֹוד ַהּגִ

תנחומא  )מדרש  ֶלֶמְך  ְיֵדי  ַעל  ֶנֱהַרג  הּוא   - ָידּוַע  ַקִין  ל  ׁשֶ סֹופֹו 

הּוא  ָעְנׁשֹו,  ִנְגַמר  לֹא  ֶזה  ּבָ ֲאָבל  יא(.  סימן  בראשית  פרשת  ורשא 

דברי  )מגיד מישרים  ָהַרג  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ְצִרי  ַהּמִ ל  ׁשֶ ִגְלּגּול  ּבְ ָחַזר 

ה,  מֹׁשֶ ְלּגּול  ּגִ ָהָיה  ְוֶהֶבל  שמות(,  פרשת  יוסף  לבית  המגיד  המלאך 

אֹותֹו ּדֹור, ַרק  ם ּבְ ָהָיה ַקּיָ ל ִיְתרֹו ]ׁשֶ ִגְלּגּול נֹוָסף ׁשֶ ְוָחַזר עֹוד ּבְ

ִיְתרֹו[  ּבְ ְוֵחֶלק  ְצִרי,  ּמִ ּבַ ָהְיָתה  ַקִין  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִנית  ֶפׁש  ֵמַהּנֶ ֵחֶלק 

ְבָיכֹול  ּכִ ּוָבֶזה  ִצּפָֹרה,  ּתֹו  ּבִ ֶאת  לֹו  ְוָנַתן  ה,  מֹׁשֶ חֹוֵתן  ָהָיה  ׁשֶ

דכלה  )אגרא  קֹוֵדם  ִגְלּגּול  ּבְ ָחַמד  ׁשֶ ה  ִאּשָׁ אֹוָתּה  ֶאת  לֹו  ֶהֱחִזיר 

ל ַקִין.  ּקּון ׁשֶ פרשת בראשית פרק ד פסוק ב(, ְוֶזה ָהָיה סֹוף ַהּתִ

הֹוָכחֹות ְלִגְלּגּול

ַרק  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהיּו  ָבר  ּכְ ּיֹום  ּכַ ים  ַחּיִ ׁשֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ כֹל  ּכְ רֹב 

ְלּגּול ַהּקֹוֵדם )שער  ּגִ ְגמּו ּבַ ּפָ ֶ ן ֶאת ַמה ּשׁ ֵדי ְלַתּקֵ ִגְלּגּול ּכְ ָחְזרּו ּבְ ׁשֶ

ְלּגּוִלים, ְוַאַחת  ֲאַנְחנּו ּגִ ה הֹוָכחֹות ׁשֶ הגלגולים הקדמה א(. ֵיׁש ַהְרּבֵ

ָהָאָדם  ֶאת  ֲחִזיִרים  ּמַ ׁשֶ נֹוָזה,  ִהיּפְ ִהיא  ַהּפֹוּפֹוָלִרּיֹות  ָרִכים  ֵמַהּדְ

ָפה  ר ׂשָ ּלֹו, ְוהּוא ַמְתִחיל ְלַדּבֵ ְלּגּול ַהּקֹוֵדם ׁשֶ ִנים ַלּגִ ּשָׁ ָאחֹוָרה ּבַ

עֹוָלם לֹא ָלַמד אֹוָתּה. ּמֵ ׁשֶ

ים  ן ְוַחּיִ ֻחְרּבָ

ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ ָיֶפה,  ְך  ּכָ ל  ּכָ עֹוָלם  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְוַאֲחֵרי 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְזִהיר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ינּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ אֹותֹו  ַנֲחִריב  ּלֹא  ׁשֶ
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ֲחִריב ֶאת  ּלֹא ּתַ ָך ׁשֶ ְעּתְ ּדַ ן  הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָאַמר לֹו 'ּתֵ

עֹוָלִמי' )קהלת רבה וילנא פרשה ז אות יג(. 

י ֶאְלָעָזר,  נֹו ַרּבִ ָעָרה ִעם ּבְ ר יֹוָחאי ֵמַהּמְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָצא ַרּבִ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ידּו  ִהְקּפִ ֵהם  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ עֹוְבִדים  ים  ֲאָנׁשִ ָראּו  ֵהם 

ת  ּבַ ָיְצָאה  ָרף,  ִנׂשְ ָהָיה  ָעָליו  לּו  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ ָמקֹום  ְוָכל  ֲעֵליֶהם, 

ִחְזרּו  אֶתם?  ּבָ עֹוָלִמי  ְלַהֲחִריב  ָלֶהם:  ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמּשָׁ קֹול 

ִלְמָעַרְתֶכם )שבת דף לג עמוד ב(. 

ֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. ּנַ רּוְך הּוא לֹא רֹוֶצה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָעָרה  ּמְ ָנה נֹוֶסֶפת ּבַ ר יֹוָחאי ְלַאַחר ׁשָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֶאת ֶזה ֵהִבין ַרּבִ

י  י ֶאְלָעָזר ָהָיה ׂשֹוֵרף, ָהָיה ָאִביו ַרּבִ נֹו ַרּבִ ּבְ ל ָמקֹום ׁשֶ – ְוָלֵכן ּכָ

ן. א ּוְמַתּקֵ ְמעֹון ְמַרּפֵ ׁשִ

י  ַרּבִ ְלַרּבֹו  ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ  – יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֵהִבין 

סב  דף  )יבמות  ֵמם  ׁשָ ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ְלִמיִדים  ּתַ  24,000 ֲעִקיָבא 

ְלַהֲחִריב  ְולֹא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ב  ְלַיּשֵׁ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵהִבין  הּוא  ב(,  עמוד 

ֶאת  ְלַהֲחיֹות  א  ֶאּלָ ים,  ַהַחּיִ ֶאת  ַלֲהרֹג  לֹא  ִהיא  ה  ֻדּלָ ַהּגְ אֹותֹו. 

ל ָאמֹוָרא  ם ׁשֶ ל ׁשֵ ּכָ ָיֵדנּו ׁשֶ ׁש ָמסֶֹרת ּבְ ּיֵ ה ׁשֶ ּבָ ִתים. זֹאת ַהּסִ ַהּמֵ

בעבודה  בגמרא  )עיין  ֵמִתים  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ָמָרא  ּגְ ּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ

זרה דף י עמוד ב, ובספר בית אהרן ליקוטים למסכת יבמות דף יט ע"א(. 

ֵנס  ים ָלעֹוָלם ָראּוי ְלִהּכָ ים ֲחָדׁשִ כֹחֹו ְלָהִביא ַחּיִ ׁש ּבְ ּיֵ ַרק ִמי ׁשֶ

ְלמּוד.  ַלּתַ

ים ְכִלית ַהַחּיִ ּתַ

ִיְרֶאה  הּוא  עֹוָלם,  ּבָ ּקֹוֶרה  ּשֶׁ ַמה  ָכל  ּבְ ִיְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ְוִאם 
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דֹוׁש  ַלּקָ ְקרֹוִבים  לֹא  ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֲאִפּלּו  ׁשּוט,  ּפָ לֹא  ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ

ַמְתִחיִלים  ים,  ַהַחּיִ ְכִלית  ּתַ ָמה  ְמִביִנים  ְולֹא  ת  ְוַלּדָ הּוא  רּוְך  ּבָ

ֵדי  ר ֶאת ָהִעְנָיִנים, ּכְ הּוא ְמַסּדֵ הּו ׁשֶ הּו אֹו ִמיׁשֶ ׁש ַמּשֶׁ ּיֵ ְלָהִבין ׁשֶ

ים? ְכִלית ַהַחּיִ ֵאָלה ָמה ּתַ אֹל ֶאת ַהּשְׁ ים ַיְתִחילּו ִלׁשְ ֲאָנׁשִ ׁשֶ

רֹוֶאה  הּוא  ֶסף,  ּכֶ ֶזה  ים  ַהַחּיִ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ָאָדם  ן  ּבֶ ִאם 

ה  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ָעַזר,  לֹא  ֶסף  ּכֶ ׁשֶ ָהָיה  ב  ּצָ ַהּמַ ֹוָאה  ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ְוָהְרגּו  אֹוָתם  ְוִעּנּו  ִראׁשֹוִנים  סּו  ִנְתּפְ יִרים  ָהֲעׁשִ ים  ָהֲאָנׁשִ

ֲאַנְחנּו  ן,  ְלִהְתַחּתֵ ֶזה  ְוִאם  ֶסף.  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶאת  ָלֶהם  ְוָלְקחּו  אֹוָתם 

ַעל  ְוַאף  ים  ָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ רֹוִאים 

ֲאפּו  ּשָׁ ׁשֶ ּדֹור  ָכל  ּבְ ִעְנָין,  ָכל  ּבְ ּבֹוְדִדים.  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ֵהם  ֵכן  י  ּפִ

לֹא  ּזֹו  ׁשֶ ָלֶהם  הֹוִכיַח  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵאָליו,  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

ים. ְכִלית ַהַחּיִ ּתַ



 ִמּדֹות 
ְוַהְנָהגֹות

ֲאָוה  ת ַהּגַ ִמּדַ

ַאְוָתִנים,  ַהּגַ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ָהָיה  ָרָעה.  ה  ִמּדָ ִהיא  ֲאָוה  ַהּגַ ת  ִמּדַ

אייזנשטיין  המדרשים  )אוצר  ְדָרׁש  ְוַהּמִ צֹר,  ֶמֶלְך  ִחיָרם  ָהָיה  מֹו  ׁשְ

ָהְיָתה  צֹר  ֶמֶלְך  ִחיָרם  ׁשֶ ָעָליו,  ר  ְמַסּפֵ  )179 עמוד  צר  מלך  חירם 

ָעה  ַאְרּבָ לֹו  ה  ְוָעׂשָ ם  ַלּיָ א  ּבָ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ְמאֹד,  ה  ָקׁשָ ֲאָותֹו  ּגַ

ֶזה  ְוֶהֱעִמיָדם  עּור,  ׁשִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ים  ֲאֻרּכִ ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ַעּמּוִדים 

ְוַחּיֹות  א  ְוִכּסֵ ְרִקיִעים  ְבָעה  ׁשִ לֹו  ה  ְוָעׂשָ ִעים,  ְמֻרּבָ ֶזה  ֶנֶגד  ּכְ

ּוְרָעִמים ּוְבָרִקים ְוִזיִקים. 

ַעל  ה  ַאּמָ ֵמאֹות  ֵמֲחֵמׁש  ְזכּוִכית  ל  ׁשֶ ה  ָעׂשָ ָהִראׁשֹון  ָהָרִקיַע 

ה ּוְלָבָנה ְוכֹוָכִבים.  ה ּבֹו ַחּמָ ה, ְוָעׂשָ ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאּמָ

ֶאֶלף  ַעל  ה  ַאּמָ ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ָהָרִקיַע 

י,  ִליׁשִ ִני ִלׁשְ ין ׁשֵ ל ַמִים ַמְפִריׁש ּבֵ ה, ְוִסילֹון ׁשֶ ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאּמָ

ָמִעין  ִעין ֵאּלּו ָלֵאּלּו ְוִנׁשְ ּקְ ְתּבַ לֹות ַהּמִ ה ּבֹו ֲאָבִנים ְמַגְלּגְ ם ָעׂשָ ּגַ

מֹו ְרָעִמים.  ּכְ

ֵני  ה ַעל ׁשְ ֵני ֲאָלִפים ַאּמָ ל עֹוֶפֶרת, ׁשְ ה ׁשֶ י ָעׂשָ ִליׁשִ ָהָרִקיַע ַהּשְׁ

יֵניֶהם.  ל ַמִים ַמְפִריׁש ּבֵ ה, ְוִסילֹון ׁשֶ ֲאָלִפים ַאּמָ

ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ֵני  ׁשְ ֶכת,  ַמּתֶ ל  ׁשֶ ה  ָעׂשָ ָהְרִביִעי  ָהָרִקיַע 

ַמִים  ל  ׁשֶ ְוִסילֹון  ה,  ַאּמָ ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ֵני  ׁשְ ַעל  ה  ַאּמָ

יֵניֶהם.  ַמְפִריׁש ּבֵ
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ַעל  ה  ַאּמָ ֲאָלִפים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ת,  ְנחֹׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ָעׂשָ י  ַהֲחִמיׁשִ ָהָרִקיַע 

יֵניֶהם.  ל ַמִים ַמְפִריׁש ּבֵ ה, ְוִסילֹון ׁשֶ ת ֲאָלִפים ַאּמָ לֹׁשֶ ׁשְ

ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶסף,  ּכֶ ל  ׁשֶ ה  ָעׂשָ י  ּשִׁ ִ ַהּשׁ ָהָרִקיַע 

ל ַמִים  ה, ְוִסילֹון ׁשֶ ת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאּמָ לֹׁשֶ ה ַעל ׁשְ ַאּמָ

יֵניֶהם.  ַמְפִריׁש ּבֵ

ַעל  ה  ַאּמָ ֲאָלִפים  ַעת  ַאְרּבַ ָזָהב,  ל  ׁשֶ ה  ָעׂשָ ִביִעי  ַהּשְׁ ָהָרִקיַע 

לֹו  ה  ְוָעׂשָ ּוְכרּוִבים,  ַחּיֹות  ּבֹו  ְוָקַבע  ה,  ַאּמָ ֲאָלִפים  ַעת  ַאְרּבַ

אֹותֹו  ַמְראֹות  ֲאֻדּמֹות,  ִלּיֹות  ַמְרּגָ ּה  ּוְברֹאׁשָ ָזָהב  ל  ׁשֶ ה  ִמּטָ ּבֹו 

ִזיִקים,  ַנֲעׂשּו  אן  ּוִמּכָ ָרִקים  ּבְ ַנֲעׂשּו  אן  ִמּכָ אן,  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ

ָמִעין  ְוִנׁשְ ָלֵאּלּו  ֵאּלּו  ִעין  ּקְ ִמְתּבַ ֵהן  ַעְצמֹו  ְמַזְעֵזַע  ָהָיה  ּוְכׁשֶ

ְבָרִקים ּוְרָעִמים.  ּכִ

 , חֹות ֵמֱאלֹוּהַ רּות ִלְהיֹות ּפָ ל ִחיָרם לֹא ָנְתָנה לֹו ֶאְפׁשָ ֲאָותֹו ׁשֶ ּגַ

ִביב. ּסָ ּמִ ְפאּוָרה ׁשֶ ל ַהּתַ ִעם ּכָ

רּוְך הּוא ִליֶחְזֵקאל:  דֹוׁש ּבָ ר - ָאַמר ַהּקָ ְדָרׁש ּוְמַסּפֵ יְך ַהּמִ ּוַמְמׁשִ

ה  ֶאה, ֲהלֹא ְילּוד ִאּשָׁ ה ִמְתּגָ ן ָאָדם ֶלְך ֶוֱאמֹר ְלִחיָרם ָמה ַאּתָ ּבֶ

רּוְך הּוא: ֵהיַאְך ֲאִני הֹוֵלְך ֶאְצלֹו  ּבָ דֹוׁש  ְיֶחְזֵקאל ַלּקָ ה. ָאַמר  ַאּתָ

רּוְך הּוא רּוַח  דֹוׁש ּבָ ַלח ַהּקָ ָעה ׁשָ אֹוָתּה ׁשָ ֲאִויר? ּבְ ְוהּוא עֹוֵמד ּבָ

י" )יחזקאל  ִציִצת רֹאׁשִ ֵחִני ּבְ ּקָ ֱאַמר "ַוּיִ ּנֶ ִציִצית רֹאׁשֹו, ׁשֶ ּוְנָטלֹו ּבְ

ֲאִויר ֵאֶצל ִחיָרם.  ח, ג( ְוהֹוִליכֹו ּבָ

ְיֶחְזֵקאל  לֹו  ָאַמר  ְעַזע,  ִנְזּדַ ד  ִמּיָ ֶאְצלֹו  ְיֶחְזֵקאל  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

לֹו:  ָאַמר  ה,  ַאּתָ ה  ִאּשָׁ ְילּוד  ֲהלֹא  ֶאה,  ִמְתּגָ ה  ַאּתָ ָלָמה  ְלִחיָרם: 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם ְלעֹוָלם, ָמה ַהּקָ ֲאִני ַחי ְוַקּיָ א ׁשֶ ה ֲאִני ֶאּלָ ְילּוד ִאּשָׁ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָמה  ן,  ּכֵ ֲאִני  ַאף  ים  ַיּמִ ֵלב  ּבְ בֹו  מֹוׁשָ הּוא 

ה  ּמָ ּכַ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  ן,  ּכֵ ֲאִני  ַאף  ְרִקיִעים  ְבָעה  ׁשִ ּבְ בֹו  מֹוׁשָ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ִוד  ּדָ ְלעֹוָלם.  ם  ְוַקּיָ ַחי  ַוֲאִני  ֵמתּו  ְמָלִכים  ה  ְוַכּמָ

ָנה  ִעים ׁשָ לֹמֹה ָמַלְך ַאְרּבָ ָנה ָוֵמת, ַוֲאִני ַחי. ׁשְ ִעים ׁשָ ָמַלְך ַאְרּבָ

י ַוֲאִני ַחי  ָרֵאל ָקַבְרּתִ ִרים ְוֶאָחד ַמְלֵכי ִיׂשְ ָוֵמת, ַוֲאִני ַחי. ְוֵכן ֶעׂשְ

ָרה  ַוֲעׂשָ ְנִביִאים  ָרה  ַוֲעׂשָ ְיהּוָדה  ַמְלֵכי  ִרים  ֶעׂשְ ל  ּכָ ְוֵכן  ם,  ְוַקּיָ

ֱאלִֹהים  ב  מֹוׁשַ ָאִני,  ֵאל  ֲהֵרי  ם,  ְוַקּיָ ַחי  ַוֲאִני  י  ָקַבְרּתִ ּכֲֹהִנים 

ְולֹא  ָהיּו  ָך  ִמּמְ דֹוִלים  ּגְ ְמָלִכים  ַוֲהלֹא  ְיֶחְזֵקאל:  ָאַמר  י.  ְבּתִ ָיׁשַ

יָך! ַמֲעׂשֶ ָעׂשּו ּכְ

אר,  ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ַעל ִאּמֹו ׁשֶ ל ִחיָרם, הּוא ָהָיה ּבַ ֶמה ָהָיה סֹופֹו ׁשֶ

רבה  )ויקרא  ַהְרגֹו  ּיַ ׁשֶ אר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ֶאת  ַלח  ׁשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ

וילנא פרשת מצורע פרשה יח(. 

ֶאה... ל ּגֵ ֶזה סֹופֹו ׁשֶ

ַעְצְמָך?! טּוַח ּבְ  ּבָ

רֹוִאים  ֲאָוה ִהיא, ַמה ּשֶׁ ת ַהּגַ ּה ִמּדַ את ּבָ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ֻקּדֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּנְ

ַאַחת  ָעה  ׁשָ לֹוֵמד  הּוא  ִאם  ִדְמיֹונֹות,  ּבְ ים  ַחּיִ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ַהּיֹום 

ָבר  ּכְ הּוא  יֹום  ּבְ ָעַתִים  ׁשְ ַהּדֹור,  דֹול  ּגְ הּוא  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  יֹום  ּבְ

לֹו  ן  ִיּתֵ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ּוָבטּוַח  ַהּדֹור,  דֹול  ּגְ הּוא  ׁשֶ טּוַח  ּבָ

ִלי  יַע  ַמּגִ ְלָפחֹות  ִצְדקּותֹו.  ּבְ טּוַח  ּבָ הּוא רֹוֶצה, הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ

ב.  ּלֹוטֹו – הּוא חֹוׁשֵ ִלְזּכֹות ּבַ

ם ָוֵעֶבר  ֵבית ׁשֵ ה ּבְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ַמד ּכָ ּלָ ְוִאּלּו ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַאֲחֵרי ׁשֶ

)זוהר חדש כרך א פרשת יתרו דף סב עמוד א, ובפרשת כי תבא דף צח 

עמוד ב(, אֹוֵמר "ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש" )בראשית פרק 

טּוַח  ֶזה הּוא לֹא ּבָ ׁש, ְוַגם ּבָ הּוא ְמַבּקֵ ל ַמה ּשֶׁ כח פסוק כ(, ֶזה ּכָ
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ֱאלִֹהים  ִיְהֶיה  "ִאם  ָסֵפק  ְלׁשֹון  ּבִ אֹוֵמר  ְוהּוא  ל,  ְיַקּבֵ הּוא  ׁשֶ

ִדי" )בראשית שם(. ִעּמָ

ה  ִסּבָ לֹו  ן  ּתֵ ֵמה',  ָבִרים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ים  ְמַבְקׁשִ ים  ֲאָנׁשִ

ֲאַנְחנּו   - ָאִבינּו  ֲעקֹב  ִמּיַ ִלְלמֹד  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ה  ּמָ ּכַ ְלָך!  ָלֵתת 

ִלְהיֹות  ִנְלַמד ָמה ְצִריכֹות  ּוְבָכל אֶֹפן,  ָאִבינּו -  ַיֲעקֹב  ִנְהֶיה  לֹא 

רּוְך הּוא, ּוָמה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֵתת  דֹוׁש ּבָ נּו ֵמַהּקָ ּלָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ַהּבַ

ׁש  ּוְלַבּקֵ ְקִסימּום  ַהּמַ ֶאת  ָלֵתת  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְבָיכֹול  ּכִ

יִנימּום. ֶאת ַהּמִ

בֹוד ׂש ּכָ ְמַחּפֵ

ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ְרִדיַפת  ַעל  ֲחַז"ל  ִהְזִהירּו  ה  ּמָ ּכַ ְוָאֵכן, 

ּמֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם )אבות פרק ד משנה  ָבִרים ׁשֶ ֵמַהּדְ

בֹודֹו  ִביל ּכְ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ל ּתֹוָרה ָאסּור ְלִהׁשְ ִכְתָרּה ׁשֶ כא(, ַוֲאִפּלּו ּבְ

)אבות  ָחַלף"  ָתָגא  ּבְ ׁש  ּמַ ּתַ "ּוְדִאׁשְ ל:  ִהּלֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ י,  ָהִאיׁשִ

ְוָזָכה  ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ָרכֹות  ַהּבְ ל ֶאת  ִקּבֵ ַיֲעקֹב  ה  ְוִהּנֵ יג(,  פרק א פסוק 

"ְוַגֲאַות  ָרכֹות,  ַהּבְ ל ֶאת  ִקּבֵ הּוא  יֹוְדִעים ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ דֹול  ּגָ ְלָכבֹוד 

בֹוד  ּכָ ּבַ ל  ׁשֵ ּכָ ּיִ ׁשֶ ּוָפַחד  )משלי פרק כט פסוק כג(,  יֶלּנּו"  ּפִ ׁשְ ּתַ ָאָדם 

חּו  ּכְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָוֵעֶבר  ם  ׁשֵ ֵבית  ּבְ ָנה  ׁשָ  14 ִלְלמֹד  ֶהְחִליט  ְוָלֵכן  ה,  ַהּזֶ

ָרכֹות. יְנַתִים ֶאת ִעְנַין ַהּבְ ּבֵ

דֹוִלים ַעְנַות ַהּגְ

ֵהם  דֹוִלים  ּגְ יֹוֵתר  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ֲהדּות  ּיַ ּבַ רֹוִאים   ֲאַנְחנּו 

ֱאלִֹקים"  יא  "ְנׂשִ דֹורֹו  ּבְ לֹו  ְראּו  ּקָ ׁשֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֲעָנִוים.  יֹוֵתר 
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יג פסוק  )בראשית פרק  דֹול  ּגָ יר  ָעׁשִ ְוָהָיה  ו(,  )בראשית פרק כג פסוק 

עמוד  נח  דף  בתרא  )בבא  עֹוָלם  ּבָ ָיָפה  ֲהִכי  ה  ָהִאּשָׁ לֹו  ְוָהְיָתה  ב(, 

ָוֵאֶפר"  ָעָפר  "ָאנִֹכי  ָאַמר  אֹות,  ְלִהְתּגָ ִסּבֹות  לֹו  ָחְסרּו  ְולֹא  א(, 

)בראשית יח פסוק כז(.

ַעְנַות ַיֲעֹקב ָאִבינּו

ו ָרַדף אֹותֹו,  ּלֹו, ֵעׂשָ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ִנְסיֹונֹות ּבַ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעַבר ַהְרּבֵ

ַהּכֹל  ְוַלְמרֹות  ּנֹות.  ְמׁשֻ ָצרֹות  ְועֹוד  ְרּתֹו,  ּכֻ ַמׂשְ ֶאת  לֹו  ֶהֱחִליפּו 

י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים  הּוא לֹא ַמֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצמֹו ְואֹוֵמר: "ָקטְֹנּתִ

ָך" )בראשית פרק לב פסוק יא(.  יָת ֶאת ַעְבּדֶ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ּוִמּכָ

ָהְיָתה ָלָאבֹות. ית ׁשֶ זֹאת ֲעָנָוה ֻמְפָלָאה ַוֲאִמּתִ

יק ּדִ ַעְנַות יֹוֵסף ַהּצַ

יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ֲעָנָוה.  ּבַ עּור  ׁשִ ִלים  ְמַקּבְ ֲאַנְחנּו  ץ  ִמּקֵ ת  ָפָרׁשַ ּבְ

ִלְפּתֹר  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְמַבּקֵ ְרעֹה  ּפַ ׁשֶ ּכְ ֵמַהּבֹור,  ָיָצא  ו  ַעְכׁשָ ַרק  ׁשֶ

ֶאת  ַיֲעֶנה  ֱאלִֹהים  ְלָעָדי!  "ּבִ  – לֹו  אֹוֵמר  הּוא  ַהֲחלֹום  ֶאת  לֹו 

ֵאין  ׁשֶ לֹו  אֹוֵמר  הּוא  טז(,  פסוק  מא  פרק  )בראשית  ְרעֹה"  ּפַ לֹום  ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְכָלל, ַהּכֹל ֵמַהּקָ ּלֹו, ֲאִני לֹא ָחָכם ּבִ ֶ ַהָחְכָמה ִמּשׁ

)רש"י שם(.
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ה ְוַאֲהרֹן ַעְנַות מֹׁשֶ

ְוֶכֶסף  ָחְכָמה  ָלֶהם  ְוָהיּו  ַהּדֹור,  ַמְנִהיֵגי  ָהיּו  ׁשֶ ְוַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ

ֶלְך  ִוד ַהּמֶ לּום. ּדָ ְוָכבֹוד, ָאְמרּו ַעל ַעְצָמם "ְוַנְחנּו ָמה" – ֲאַנְחנּו ּכְ

ְוָחְכָמה  יב(,  א פרק טז פסוק  )שמואל  יִֹפי  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך 

ָכל ָמקֹום )סנהדרין דף צג עמוד  ּבְ מֹותֹו  ָהְיָתה ֲהָלָכה ּכְ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ

ורבינו  א,  עמוד  כא  דף  בסנהדרין  )עיין  ַרּבֹות  ים  ְוָנׁשִ ירּות,  ַוֲעׁשִ ב(, 

ְולֹא  "ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת  יז(, ָאַמר ַעל ַעְצמֹו  בחיי דברים פרק יז פסוק 

ָיכֹול  ֵאיְך  ז(.  פסוק  כב  )תהלים פרק  ָעם"  ּוְבזּוי  ָאָדם  ת  ֶחְרּפַ ִאיׁש 

אֹות  ְלִהְתּגָ ִסּבֹות  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ִלְהיֹות 

אּו?  ֵהם לֹא ִהְתּגָ

ה ִלי ִסּבָ ִאים ּבְ ִמְתּגָ

ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֲאַנְחנּו רֹוִאים,  יֹום  ַהּיֹום  י  ַחּיֵ ּבְ יִקים  ַצּדִ ּוְכֶנֶגד אֹוָתם 

ִאים?  ן ִמְתּגָ אֹות ֵהם ּכֵ ה ְלִהְתּגָ ֵאין ָלֶהם ִסּבָ ׁשֶ

יר ֶאת  ָהָאָדם ַמְתִחיל ְלַהּכִ ה ׁשֶ ּמָ ׁשּוָטה, ּכַ ׁשּוָבה ָלֶזה ִהיא ּפְ ַהּתְ

הּוא  ה  ּמָ ּכַ ֵמִבין  הּוא  ַהּתֹוָרה,  ָחְכַמת  ְוֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ִרים  ְזּכָ דֹוִלים ַהּנִ ל אֹוָתם ַהּגְ ָקָטן מּול ָעְצַמת ְוַגְדלּות ה', ְוָלֵכן ּכָ

ָרחֹוק  ָהָאָדם  ׁשֶ כֹל  ּכְ יָלא  ּוִמּמֵ ַאְפִסּיּוָתם.  ֶאת  ְוֵהִבינּו  ירּו  ִהּכִ

ן  הּו, ְוֵאין ּבֶ יב ֶאת ַעְצמֹו ְלַמּשֶׁ רּוְך הּוא, הּוא ַמֲחׁשִ דֹוׁש ּבָ ֵמַהּקָ

לּוי  ּתָ הּוא  ׁשֶ ב  ְוחֹוׁשֵ ֲחִזיק  ּמַ ׁשֶ י  ִמּמִ ן  ּוִמְסּכֵ ָרחֹוק  יֹוֵתר  ָאָדם   -

ל ַעְצמֹו.  ּכַֹח ׁשֶ ּבַ
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ַעס ת ַהּכַ ִמּדַ

ָבֶריָך  ל ּדְ ר ּכָ ִמיד ְלַדּבֵ ְתַנֵהג ּתָ ֶרת ִלְבנֹו – "ּתִ ִאּגֶ ַתב ּבָ "ן ּכָ ָהַרְמּבָ

ה  ִהיא ִמּדָ ַעס, ׁשֶ ֵצל ִמן ַהּכַ ּנָ ַנַחת ְלָכל ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, ּוָבֶזה ּתִ ּבְ

ֵני ָאָדם". ָרָעה ְלַהֲחִטיא ּבְ

ָמָרא )נדרים דף כב עמוד  ה נֹוָרָאה ְמאֹד. ַהּגְ ַעס ִהיא ִמּדָ ת ַהּכַ ִמּדַ

יִהּנֹם ׁשֹוְלִטין ּבֹו – הּוא ִנְהֶיה  ל ִמיֵני ּגֵ ל ַהּכֹוֵעס ּכָ א( אֹוֶמֶרת, ּכָ

ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה )שבת דף קה עמוד ב(.  ְך. ְוהּוא ּכְ יִהּנֹם ְמַהּלֵ ּגֵ

ְתרֹון ְלַכַעס ֶזה ָלֶלֶכת ִלְפִסיכֹולֹוג,  ַהּפִ ִבים ׁשֶ ים חֹוׁשְ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

דֹות  ּטֹות ְמַלּמְ ָעָיה ַהּזֹו. ְוָכל ַהּשִׁ ּבְ עֹוֵסק ּבַ אֹו ִלְקרֹא ֵאיֶזה ֵסֶפר ׁשֶ

ֵרץ ַהחּוָצה, ַעד  ְפִנים, ֵאיְך לֹא ְלִהְתּפָ ַעס ּבִ מֹר ֶאת ַהּכַ ֵאיְך ִלׁשְ

ֵמִכין  ַהּפֹוֲעִלים  ַאַחד  ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַעׁש.  ּגַ ְלַהר  ֶנֱהָפְך  הּוא  ׁשֶ

ָעָליו.  ְוצֹוֵרַח  ֶפה  ַהּקָ ֶאת  ָעָליו  ׁשֹוֵפְך  הּוא  ר,  ֻסּכָ ִלי  ּבְ ָקֶפה  לֹו 

 – ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ַמר  ׁשָ הּוא  ּלֹו  ׁשֶ ב  ַהּלֵ תֹוְך  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ל  ּכָ ֶאת 

ּדֹות. ן ֶאת ַהּמִ ִהְתּפֹוֵצץ. ֶזה לֹא ִנְקָרא ְלַתּקֵ ַעד ׁשֶ

ְולֹא  ְכָלל,  ּבִ ִיְכַעס  לֹא  ָהָאָדם  ׁשֶ ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ ּדֹות  ַהּמִ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ

ֵרץ.  ֶטן ְולֹא ִיְתּפָ ּבֶ מֹר אֹותֹו ּבַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ב  הּוא חֹוׁשֵ ׁשֶ  – ִהיא  ּכֹוֵעס  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ּבָ ַהּסִ

ֲאָוה.  ת ַהּגַ ה, זֹו ִמּדַ י הּוא ַמֲחִזיק ֵמַעְצמֹו ֲהִכי ַהְרּבֵ יַע, ּכִ ָבר ַמּגִ ּדָ

חֹות ִיְכַעס. ֲאָוה הּוא ּפָ ת ַהּגַ ָהָאָדם ַיֲעבֹד ַעל ִמּדַ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ֲאָוה, הּוא ָצִריְך ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ּוְכֵדי ַלֲעבֹד ַעל ַהּגַ

יר )שמואל א פרק ב פסוק ז(,  ה' מֹוִריׁש ּוַמֲעׁשִ ַהּתֹוָרה הּוא ֵמִבין ׁשֶ

ה  ֵאין לֹו ׁשּום ִסּבָ ַמִים )ברכות דף לג עמוד ב(, ְוׁשֶ יֵדי ׁשָ ַהּכֹל ּבִ ְוׁשֶ

ֶנֱהָפְך  ְוהּוא  ַאַחת  ָרִכים  ּדְ ת  ֻאּנַ ּתְ  – ָיֶפה  הּוא  ִאם  אֹות,  ְלִהְתּגָ

ּמַֹח  ּבַ ֶאָחד  ָקָטן  א  ּתָ  – ָחָכם  הּוא  ִאם  ְמכָֹעִרים.  ּבַ ׁשֶ ַלְמכָֹער 



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

228

ָחְכָמתֹו.  ל  ּכָ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ק  ּתָ ִלְמֻשׁ ֶנֱהָפְך  ְוהּוא  ז  ּזָ ׁשֶ

יָלא ֵאין לֹו ַעל ִמי  ַמִים ִמּמֵ יֵדי ׁשָ ַהּכֹל ּבִ ר ָהָאָדם ֵמִבין ׁשֶ ְוַכֲאׁשֶ

ְוַעל ָמה ִלְכעֹס.  

ְמָצנּות ת ַהּקַ ִמּדַ

ֲאִני  ֲאָוה ׁשֶ ּה נֹוֵבַע ִמּגַ ְרׁשָ ם ׁשָ ה נֹוָרָאה ]ּגַ ְמָצן ִהיא ִמּדָ ת ַהּקַ ִמּדַ

ָטן  ח ִלי ֶאת ֶזה[, ְוַהּשָׂ הּו ִיּקַ יׁשֶ ּמִ ה ׁשֶ יִתי, ְוָלּמָ י ַוֲאִני ָעׂשִ ָעַבְדּתִ

ה  ְיַהּנֶ ְולֹא  ְסּפֹו  ּכַ ֶאת  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָאָדם  ן  ַהּבֶ ַעל  ה  ַהְרּבֵ עֹוֵבד 

ּנּו. ֲאֵחִרים ִמּמֶ

יק  ַצּדִ ֵזֶכר  יֶצ'ב  ְרּדִ ִמּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ַעל  ְמֻפְרָסם  ִסּפּור  ֵיׁש 

סּו  ְתּפְ ּנִ ׁשֶ ה ְיהּוִדים  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִרים ָלַרב  ִלְבָרָכה, יֹום ֶאָחד ְמַסּפְ

ְחֵרר אֹוָתם ְצִריִכים 30,000 ּדֹוָלר. ִמְצַות  ֶלא, ּוְכֵדי ְלׁשַ ּכֶ ְוֵהם ּבַ

דֹוָלה ַוֲעצּוָמה )בבא בתרא דף ח עמוד  בּוִים ִהיא ִמְצָוה ּגְ ְדיֹון ׁשְ ּפִ

י ֵלִוי ִיְצָחק ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם. ב(, ְוָלֵכן ֶהְחִליט ַרּבִ

ִביר  גּו ַעל ַהּגְ ּלְ ּדִ י ָהִעיר, ָרָאה ׁשֶ יַמת ַאְנׁשֵ ָעַבר ָהַרב ַעל ְרׁשִ ׁשֶ ּכְ

ַאל ָהַרב. ם לֹא הֹוְלִכים ֵאָליו?" – ׁשָ ל ָהִעיר. "ָלָמה ַאּתֶ ׁשֶ

רּוָטה,  ְרָנֵסי ָהִעיר – "הּוא ַקְמָצן, ְולֹא נֹוֵתן ֲאִפּלּו ּפְ ָאְמרּו לֹו ּפַ

ׁש". א ְלַבּקֵ ּבָ ה ֶאת ִמי ׁשֶ ְוַגם ְמַבּזֶ

ָלֶלֶכת  רֹוֶצה  "ֲאִני  ְואֹוֵמר  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ לֹא  ָהַרב 

ֵאָליו ִראׁשֹון".

יר, ּדֹוְפִקים  ל ֶהָעׁשִ ִית ׁשֶ ם הֹוְלִכים ַלּבַ ּלָ ר ְלָסֵרב ָלַרב, ּכֻ ִאי ֶאְפׁשָ

ם רֹוִצים?"  ֶלת – "ָמה ַאּתֶ ֵרת ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּדֶ ֶלת ְוַהְמׁשָ ּדֶ ּבַ
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ְרָנִסים.   מּו ַהּפַ ְמּגְ בּוִים" - ּגִ ְדיֹון ׁשְ "ֵיׁש ָלנּו ִמְצַות ּפִ

ם לֹא לֹוְמִדים  ּלֹו, "ַאּתֶ יר ֶאת ַהּבֹוס ׁשֶ ֵרת צֹוֵחק, הּוא ַמּכִ ַהְמׁשָ

י לֹא נֹוֵתן". ּלִ ֶלַקח? ַהּבֹוס ׁשֶ

"ֵאַלי  ָרָחב:  ִחּיּוְך  ִעם  יַע  ַמּגִ ִביר  ַהּגְ ִביר.  ַלּגְ ִלְקרֹא  הֹוֵלְך  הּוא 

הּו  ַמּשֶׁ ִלי  "ֵיׁש  ְואֹוֵמר  צֹוֵחק  הּוא  ְצָדָקה?"  ֶלֱאסֹף  אֶתם  ּבָ

ְלָהִביא ָלֶכם".

"זֹאת  ְוָחלּוד:  ן  ָיׁשָ ֶאָחד  ִני  ּפֶ ל  ׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ ִעם  חֹוֵזר  הּוא 

י". ּלִ רּוָמה ׁשֶ ַהּתְ

ְלָבֵרְך  ּוַמְתִחיל  ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  לֹוֵקַח  יֶצ'ב  ְרּדִ ִמּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ

ֲאִריכּות  ְלָך  ן  ְוִיּתֵ אֹוְתָך,  ְיָבֵרְך  הּוא  ֲאבֹוֵתינּו  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ "ִמי  אֹותֹו 

  5 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרכֹות.  ּבְ ְועֹוד  ְועֹוד  ַנַחת,  ַהְצָלָחה,  ִריאּות,  ּבְ ָיִמים, 

י ְמָבֵרְך אֹותֹו. ּקֹות ָהַרּבִ ּדַ

ִני ֶאָחד?"  ְרֶצה עֹוד ּפֶ בֹוד ָהַרב, אּוַלי ּתִ א – "ּכְ ּלֵ יר ְמאֹד ִמְתּפַ ִהְגּבִ

ַע.  ֵרז ְלהֹוִציא עֹוד ַמְטּבֵ ִביר ִמְזּדָ אי" אֹוֵמר ָהַרב, ְוַהּגְ ַוּדַ "ּבְ

דֹולֹות ְוִנְפָלאֹות. ְבָרכֹות ּגְ י ֵלִוי ִיְצָחק ְמָבֵרְך ּוְמָבֵרְך ּבִ ְוׁשּוב ָהַרּבִ

ֲאִני  ִאם  ִני,  ּפֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ָרכֹות  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  "ּכָ  – ב  חֹוׁשֵ יר  ֶהָעׁשִ

ְהֶיה?"  ה ֶסְנִטים, ַמה ּיִ ּמָ ן לֹו ּכַ ֶאּתֵ

ֶסְנִטים  ה  ּמָ ּכַ עֶֹדף,  ׁש  ּוְמַבּקֵ ֶאָחד  ּדֹוָלר  ְלהֹוִציא  ֵרז  ִמְזּדָ הּוא 

ָרכֹות  ְוַהּבְ נֹוָספֹות,  ְבָרכֹות  ּבִ ְמָבֵרְך  י  ְוָהַרּבִ ּתֹוֵרם  הּוא  נֹוָסִפים 

ּדֹוָלר  ים סֹוף סֹוף ִלְתרֹם  ְסּכִ ּמַ ׁשֶ ִביר  ַהּגְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּפֹוְתחֹות ֶאת 

יִכים. י ַמְמׁשִ ָבִחים ֵמָהַרּבִ ָרכֹות ְוַהּשְׁ ֵלם, ְוַהּבְ ֶאָחד ׁשָ

ם  ּלֵ ֲאׁשַ "ֲאִני  ִביר,  ַהּגְ ׁשֹוֵאל  ְצִריִכים?"  ם  ַאּתֶ ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ "ּכַ

ֶאת ַהּכֹל".
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ִעיר. ְמָצן ָלִאיׁש ֲהִכי ָנִדיב ּבָ ִביר ַהּקַ ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָהַפְך ַהּגְ

י  ָהַרּבִ ִהְצִליַח  יַצד  ּכֵ אּו,  ּלְ ִהְתּפַ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ

ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ְוַרּבִ ִביר?  ַהּגְ ל  ׁשֶ ַקְמָצנּותֹו  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ תֹו  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ָרִגיל,  ָהָרע  ֵיֶצר  ּלֹו הּוא לֹא  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ "ָרִאיִתי  יר –  ִהְסּבִ

הּוא  ּוְכׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  רּוטֹות  ַהּפְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ׁש  ַמּמָ ִנְכָנס  הּוא 

ֵחִצי  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְמאֹד,  י  ַמְחּתִ ׂשָ ָהִראׁשֹוָנה  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ִלי  ָנַתן 

ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ם  ּגַ ִלי  ָנַתן  הּוא  ּוְכׁשֶ י,  ָלַקְחּתִ ּלֹו  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ֵמַהּיֵ

ֶצר ָהָרע... ל ַהּיֵ י לֹו ֶאת ּכָ ַקְחּתִ ּלָ ה, ָרִאיִתי ׁשֶ ִנּיָ ְ ַהּשׁ



 ַהְנָהגֹות 
ים ַהַחּיִ

ֻרּיֹות ִהְתַמּכְ

ָבִרים  ל ַהּדְ ים אֹו ְלִהּמּוִרים, ּכָ ְך ְלַאְלּכֹוהֹול אֹו ְלַסּמִ ְמׁשָ ּנִ  ָאָדם ׁשֶ

ַהחֹור  ֶאת  ְלַכּסֹות  ֵדי  ּכְ ְתרֹונֹות  ּפִ ֵהם  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ָהָאָדם  ה  ָהֵאּלֶ

ב,  ּלֵ ּבַ ה ֶאת ַהחֹור ׁשֶ ֶזה הּוא לֹא ְמַכּסֶ ּבָ ּלֹו, ְולֹא ַרק ׁשֶ ב ׁשֶ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ָמָרא ַעל  ּגְ ּבַ רּוַע. ּוְכָבר ִהְזִהירּו  ּגָ א ֶזה ּגֹוֵרם לֹו ִלְהיֹות יֹוֵתר  ֶאּלָ

ֶזה )פסחים דף קיג עמוד א(. 

בֹוד, ַקְרֶיָרה,  ֶסף, ּכָ ָחה, ְיָלִדים, ּכֶ ּפָ ים ִעם ִמׁשְ ה רֹוֶאה ֲאָנׁשִ ַאּתָ

ֲאַנְחנּו  ֶזה?  ֶאת  יר  ְלַהְסּבִ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ִדים.  ִמְתַאּבְ ֵהם  ּסֹוף  ּבַ

ְתרֹון, ְולֹא ְיכֹוִלים ִלְגרֹם  ָבִרים ָהֵאּלּו ֵהם לֹא ּפִ ל ַהּדְ ּכָ רֹוִאים ׁשֶ

יל אֹוָתן. א ַרק ְלַהְגּדִ ּלֹו, ֶאּלָ ָעיֹות ׁשֶ ָלָאָדם ָלֵצאת ֵמַהּבְ

ָלֶהם  ִיְהֶיה  ִאם  ׁשֶ ָבה  ּוַמְחׁשָ ְקָוה  ּתִ ִמיד  ּתָ ֵיׁש  ים  ֲעִנּיִ ה  ְלַהְרּבֵ

ּלֹו  ב ׁשֶ ּצָ יר ַהּמַ ָעיֹות. ְוִאּלּו ֶהָעׁשִ ל ַהּבְ ֶסף ֶזה ִיְפּתֹר ָלֶהם ֶאת ּכָ ּכֶ

אּוַלי  ׁשֶ ַהּזֹו  ָלָיה  ְוָהַאׁשְ ְקָוה  ַהּתִ ֶאת  ֲאִפּלּו  לֹו  ֵאין  רּוַע,  ּגָ יֹוֵתר 

ּלֹא  ׁשֶ יר  ָעׁשִ ְוָלֵכן  ר,  ְמֻאּשָׁ ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ִסּכּוי  ֵיׁש  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ

רּוַע  ּגָ יֹוֵתר  ּלֹו  ׁשֶ ב  ּצָ ַהּמַ אֹון,  ִדּכָ ּבְ ְוהּוא  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר 

ָלָיה,  י ֶלָעִני ְלָפחֹות ֵיׁש ַאׁשְ ּלֹא ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ּכִ ֵמָעִני ׁשֶ

ְקָוה. ֵיׁש לֹו ּתִ
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פרק לט
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ִהּמּוִרים

יר  ֲאִני ַמּכִ ָכה ׁשֶ ֵחק ְקָלִפים, ּכָ ר ּוְמׂשַ ה ְמַהּמֵ ָעָבר ָהִייִתי ַהְרּבֵ ּבֶ

י  ּפִ ַעל  ם.  ׁשָ ָהִעְנָיִנים  ל  ּכָ ֶאת  ְויֹוֵדַע  טֹוב,  ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ ֶאת 

א"  ָמָרא "ַאְסַמְכּתָ ְלׁשֹון ַהּגְ ה ִנְקָרא ּבִ ּזֶ יָון ׁשֶ ַהּתֹוָרה ֶזה ָאסּור, ּכֵ

הּוא  ַדְעּתֹו ׁשֶ ב ּבְ ן ָאָדם לֹא ָחׁשַ )בבא מציעא דף סו עמוד א( – ַהּבֶ

ה לֹוֵקַח  הּוא ַמְפִסיד ְוַאּתָ ו ׁשֶ הּוא ַיְרִויַח, ְוַעְכׁשָ ַיְפִסיד, ְוָסַמְך ׁשֶ

)ראש השנה דף כב  ְלֵעדּות  סּול  ּפָ ְוהּוא  ֶזל,  ּגֶ מֹו  ּכְ ֶזה  ֶסף,  ַהּכֶ ֶאת 

עמוד א, שולחן ערוך חושן משפט סימן לד סעיף טז וסעיף כד(.

ע ָרׁשָ לּות ּבְ ּכְ ִהְסּתַ

ל  ּכֵ ָאסּור ֲאִפּלּו ְלִהְסּתַ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִהְזִהירּו ְוָאְמרּו ׁשֶ

ּבֹו  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ א(,  עמוד  כח  דף  )מגילה  ע  ָרׁשָ ל  ׁשֶ ָפִנים  ּבְ

יָקה.  ָבר ַמּזִ ּכְ

ן  ּכֵ ׁשֶ ֶזה,  ַעל  ידּו  ִהְקּפִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָבִטים  ַהּשְׁ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָמָצאנּו 

ַאל  ׁשָ ד  ִמּיָ ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ה  ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ תּוב  ּכָ ּבַ מּוָבא 

אֹוָתם "ַהעֹוד ָאִבי ָחי" )בראשית פרק מה פסוק ג(.

ָך  "ַעְבּדְ לֹו  אֹוְמִרים  ֵהם  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ֲהלֹא  ַהּזֹו?  ֵאָלה  ַהּשְׁ ָמה 

ב  חֹוׁשֵ יֹוֵסף  ה  ְוָלּמָ לא(,   - ל  פסוקים  מד  פרק  )בראשית  ָאִבינּו" 

ָאִביו לֹא ַחי? ׁשֶ

ְדָרׁש )בראשית  ּמִ ָאְמרּו ּבַ י ַמה ּשֶׁ ֶאֶרת ַעל ּפִ ׁשּוָבה ָלֶזה ִמְתּבָ ַהּתְ

ָהיּו  יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ׁשֶ ח(  אות  פד  פרשה  וישב  פרשת  וילנא  רבה 

ֵהם לֹא ְמַזִהים אֹותֹו,  ָרָאה יֹוֵסף ׁשֶ ל ַיֲעקֹב, ּוְכׁשֶ ִנים ׁשֶ מֹו ַהּפָ ּכְ

ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ֶאת  ְכחּו  ׁשָ ֵהם  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ ֵהִבין 
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ֱאֶמת  ּבֶ ַהִאם  אֹוָתם  ַאל  ׁשָ ד  ִמּיָ ְוָלֵכן  ַרּבֹות.  ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  ִנְפַטר 

ָאִבי ַחי? )עיין בספר שם משמואל בראשית פרשת ויגש תרעב(.

ֶזה? ָבִטים לֹא ִהְבִחינּו ּבָ ּוֶבֱאֶמת ָלָמה ַהּשְׁ

י  ל יֹוֵסף, ּכִ ִנים ׁשֶ לּו ַעל ַהּפָ ּכְ ׁשּוָטה – ֵהם לֹא ִהְסּתַ ׁשּוָבה ּפְ ַהּתְ

ָניו. ל ַעל ּפָ ּכֵ ע, ְוָאסּור ְלִהְסּתַ הּוא ָרׁשָ דּו ּבֹו ׁשֶ ֵהם ָחׁשְ

יֵני  ידּו ַעל ּדִ יִקים ִהְקּפִ ּדִ ָבִטים ַהּצַ ה ַהּשְׁ ּמָ ה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ּכַ ִמּזֶ

לּו ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבְ ּקִ ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ִלְפֵני ׁשֶ

ִמיַרת ָהֵעיַנִים ׁשְ

ם ַעם  ָעֶריָך" )דברים טז, יח(, ּגַ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ

)רמב"ם  ט  ּפָ ּוִמׁשְ חֹק  ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְצִריִכים  ַהּגֹוִים  ְוַגם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל  ּכָ ׁשֶ ּבּול  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַהּדֹור  מֹו  ּכְ לֹא  יד(,  הלכה  ט  פרק  מלכים  הלכות 

ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס" )בראשית ו, יא(.  ּמָ רֹוֶצה "ַוּתִ ּשֶׁ ה ַמה  ֶאָחד עֹוׂשֶ

ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ם ְלַעְצמֹו ָהָאָדם  ּגַ ִאם ֵאין חֹק ֵאין עֹוָלם, ֲאָבל 

ָך, ָהֵעיַנִים, ָהָאְזַנִים  ּלְ ָעִרים ׁשֶ ְך ֶאת ַהּשְׁ ה ָצִריְך ְלַחּנֵ ים. ַאּתָ ֻחּקִ

חיים  דרך  )של"ה פרשת שופטים  ַהּגּוף  ְתֵחי  ּפִ ָאר  ּוׁשְ ה,  ְוַהּפֶ ְוָהַאף 

תוכחת מוסר אות לב(.

ָך,  ּלְ ׁשֶ לֹא  ִהיא  ׁשֶ ה  ִאּשָׁ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָחמּור  ה  ּמָ ּכַ ִבין  ּנָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

דֹו  ְרֶצה ָמעֹות ִמּיָ ל ַהּמַ ּכָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו )ברכות דף סא עמוד א( ׁשֶ

ּתֹוָרה  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ֲאִפּלּו  ִאיׁש,  ת  ֵאׁשֶ ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵדי  ּכְ ְלָיָדּה 

ה  ַאּתָ ָמה  יִהּנֹם.  ּגֵ ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּדִ ֶקה  ִיּנָ לֹא  נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּכְ ּוִמְצֹות 

ה ְלָהִבין  ל ִאּשָׁ ה ְצִריָכה ּכָ ָך. ִמּזֶ ּתְ ל ָעֶליָה? ִהיא לֹא ִאׁשְ ּכֵ ִמְסּתַ

ּה.  ּלָ ִניעּות ׁשֶ ה ֲחׁשּוָבה ַהּצְ ּמָ ּכַ
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ֲעלּות ֵמִחיצֹוִנּיּות  ִהְתּפַ

ִמיד  ּתָ ׁשֶ הּו  ִמיׁשֶ ֵיׁש  ים.  ִחיצֹוִנּיִ ָבִרים  ִמּדְ ִמְתַלֲהִבים  ים   ֲאָנׁשִ

"ָיֶפה  ָזָקן",  ְלָך  ָיֶפה  "ֵאיֶזה   – ָקן  ַהּזָ ַעל  עּוִרים  ּשִׁ ּבַ ִלי  ַמֲחִמיא 

י?  ּנִ ִמּמֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ָמה  ַעְצְמָך,  ּבְ ָזָקן  ל  ַגּדֵ ּתְ ל".  ְמַגּדֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ

ֶאת  רֹוֶצה  הּוא  ָקן,  ַהּזָ ֶאת  ַרק  רֹוֶצה  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

)זוהר כרך ג פרשת כי תצא דף  ֵעי  ּבָ א  ִלּבָ ָך, ַרֲחָמָנא  ּלְ ׁשֶ ִניִמּיּות  ַהּפְ

ֲעבֹד  ָך! ַאל ּתַ ּלְ ב ׁשֶ רּוְך הּוא רֹוֶצה ֶאת ַהּלֵ דֹוׁש ּבָ רפא עמוד ב(. ַהּקָ

תּוב אֹוֵמר "ִקְרעּו ְלַבְבֶכם  ַהּכָ ִחיצֹוִנּיּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ַרק ּבְ ֶאת ַהּשֵׁ

ְגֵדיֶכם" )יואל פרק ב פסוק יג(. ְוַאל ּבִ

ֹוֵמַע ַמֲעַלת ַהּשׁ

ִנְקֵראת  ְוַאף  ְלִיְתרֹו,  ַהּתֹוָרה חֹוֶלֶקת  בֹוד  ּכָ ה  ּמָ ּכַ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 

ַהּסֹוד  פיסקא עח(.  )ספרי במדבר פרשת בהעלותך  מֹו  ׁשְ ַעל  ה  ָרׁשָ ּפָ

ַמע  ׁשְ "ַוּיִ  - ּלֹו  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ִיְתרֹו הּוא  ל  ׁשֶ

ים לֹא  מַֹע. ֲאָנׁשִ ִיְתרֹו" )שמות פרק יח פסוק א( הּוא ָהָיה מּוָכן ִלׁשְ

מַֹע  ִלי ִלׁשְ ֶהם ּבְ ּלָ ים ׁשֶ תֹוְך ַהַחּיִ קּוִעים ּבְ מַֹע, ֵהם ׁשְ מּוָכִנים ִלׁשְ

ָעה ַאֶחֶרת. ּדֵ

ּקֹוֶרה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ִרים  ֶהְסּבֵ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש לֹו  ַמֲאִמין,  ָאָדם לֹא 

ב  ְיַחּיֵ ּלֹא  ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹוַמר  לֹא  ַרק  עֹוָלם,  ּבָ

מַֹע.  אֹותֹו, ָלֵכן הּוא לֹא מּוָכן ִלׁשְ

ָעַבר  ְוִיְתרֹו  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ׂש  ְמַחּפֵ ָהָיה  ׁשֶ ְלִפי  ַמע,  ּשָׁ ׁשֶ ה  ּבָ ְוַהּסִ

ָהְיָתה  ְולֹא  ָהֱאֶמת,  ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ָזָרה  ֵמֲעבֹוָדה 

מסכתא   - יתרו  ישמעאל  דרבי  )מכילתא  ָעַבד  ּלֹא  ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
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ָרֵאל  אלֵֹקי ִיׂשְ יר ּבֵ הּוא ָעַבר ַהּכֹל, ִהּכִ דעמלק פרשה א(, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ

)שמות פרק יח  ָהֱאלִֹהים"  ל  ִמּכָ ָגדֹול ה'  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ה  "ַעּתָ ְוָאַמר 

ִהְתִחילּו  יֶֹקר,  ּבְ לֹו  ָעָלה  ָהֱאֶמת  ַאַחר  ּלֹו  ׁשֶ ַהִחּפּוׂש  יא(.  פסוק 

לב(,  אות  א  פרשה  שמות  פרשת  וילנא  רבה  )מדרש  ֵאָליו  ל  ְלִהְתַנּכֵ

יעּו  ִהְטּבִ רבה שם(,  )מדרש  אֹוָתן  ֶלֱאנֹס  ִנּסּו  ּלֹו,  ׁשֶ נֹות  ַלּבָ ֵהִציקּו 

אֹוָתן )מדרש רבה שם( ְועֹוד ָועֹוד.

ֱאֶמת. ַבק ּבָ ְוַלְמרֹות ַהּכֹל ּדָ

ל ִיְתרֹו ָכר ׁשֶ ַהּשָׂ

לֹו  ן  ּתֵ נּו,  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָאַמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

ִאּתֹו  ָיָצא  ָיָצא,  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ּוְכׁשֶ ָניו,  ּפָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵלְך  ּתֵ בֹוד,  ּכָ

ָרֵאל. ְוֵיׁש אֹוְמִרים  ְבִעים ְזֵקִנים ְוָכל ִיׂשְ ַאֲהרֹן ְוָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוׁשִ

 - יתרו  ישמעאל  דרבי  )מכילתא  ִלְקָראתֹו  ָיְצָאה  ִכיָנה  ַהּשְׁ ַאף  ׁשֶ

דֹול  ּגָ ְלָכבֹוד  ִיְתרֹו  ָזָכה  ָעה  ׁשָ ּוְבאֹוָתּה  א(.  מסכתא דעמלק פרשה 

עֹוָלם לֹא ָזָכה. ַאף ָאָדם ּבָ ׁשֶ

ל  ּכָ ֶאת  לֹו  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַרֲעיֹון,  נֹוֵתן  ְתרֹו  ּיִ ּוְכׁשֶ

ֵרי  ׂשָ ר  ְלַסּדֵ ֵאיְך  ָהַרֲעיֹון  ֶאת  ְלִיְתרֹו  ָנְתנּו  ַמִים  ִמּשָׁ ֵרִדיט.  ַהּקְ

)שמות פרק  ֲאָלִפים   ֵרי  ְוׂשָ ֵמאֹות  ֵרי  ׂשָ ים,  ֲחִמּשִׁ ֵרי  ְוׂשָ רֹות  ֲעׂשָ

ַעד ַהּיֹום  ין ׁשֶ ית ּדִ ל ֵאיְך ְלָהִקים ּבֵ יח פסוק כא(, ַרֲעיֹון ַמְדִהים ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהַרֲעיֹון  ל  ׁשֶ ּצּוָרה  ּבַ נּוִיים  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ּוָבּתֵ ין  ַהּדִ י  ּתֵ ּבָ ל  ּכָ

ִיְתרֹו. 
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ף ְזכּות ּכַ

ְלַכף  ָהָאָדם  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּדָ ֱהֵוי  ָאְמרּו:  ו(  )אבות רק א משנה  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ

ף ְזכּות ְלָכל ָאָדם. ֱאֶמת ָלֵתת ּכַ ר ּבֶ ְזכּות.  ִאי ֶאְפׁשָ

ִבים  ַחּיָ ע,  ֵרׁשָ ה  ַמֲעׂשֵ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ יק  ַצּדִ הּו  ִמיׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ִאם 

ָך  ּלְ ׁשֶ ְמיֹון  ַהּדִ ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְפִעיל  ְוָצִריְך  ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ָלדּון 

טֹוב,  הּו  ַמּשֶׁ ה   עֹוׂשֶ ׁשֶ ע  ָרׁשָ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ְוִאם  ַהּזֹו.  ְזכּות  ף  ַלּכַ

יונה בפירושו  )רבנו  ָך  ּלְ ׁשֶ ְמיֹון  ַהּדִ ל  ּכָ ְלַכף חֹוָבה, ִעם  דּון אֹותֹו  ּתָ

על אבות שם(.

ִויִצ'ים  ֶסְנּדְ ק  ְמַחּלֵ ִהיְטֶלר  ֶאת  רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ִאם   - ְלֻדְגָמא 

ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ְזכּות,  ף  ּכַ לֹו  ָלֵתת  ְלָך  ָאסּור  ִליהּוִדים, 

אֶֹכל.  ם ַרַעל ּבָ ְרֶאה ׂשָ ּנִ הּוא ּכַ ְמיֹון ְלַכף חֹוָבה ְולֹוַמר ׁשֶ אֹותֹו ּדִ ּבְ

ִעים  פּות ִלְרׁשָ ִהְתַחּנְ

ד  ְמַכּבֵ ָהָיה  יא  ׂשִ ַהּנָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ יִרים.  ֲעׁשִ ד  ְלַכּבֵ ִעְנָין  ֵיׁש 

יר  ַמְזּכִ "ן  ָהַרְמּבָ ֶרת  ִאּגֶ ּבְ ם  ּגַ א(,  עמוד  פו  דף  )עירובין  יִרים  ֲעׁשִ

יר  ָעׁשִ ֵאיֶזה  ָלַדַעת  ָצִריְך  ֲאָבל  יִרים.  ָהֲעׁשִ ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ד? ה ָצִריְך ְלַכּבֵ ד, ְוַכּמָ ָצִריְך ְלַכּבֵ

ִפים  ִמְתַחּנְ ים  ַוֲאָנׁשִ ְונֹוֲאִפים,  ִעים  ְרׁשָ ֵהם  ׁשֶ יִרים  ֲעׁשִ ֵיׁש 

ִריצּות,  ִמּפְ ר  ֵ ִמְתַעׁשּ ה  ַהּזֶ יר  ֶהָעׁשִ ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  ְסָתם,  ֲאֵליֶהם 

יק". ת, ְוהּוא קֹוֵרא לֹו "ַצּדִ ּבָ ֵמִחּלּול ׁשַ

ם. ה, ֶזה ִחּלּול ַהּשֵׁ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדְ

ָנה  ַהּשָׁ ל  ּכָ ׁשֶ ע  ָרׁשָ יר  ָעׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמקֹומֹות,  ה  ַהְרּבֵ ּבְ קֹוֶרה  ְוֶזה 

ְותֹוֵרם  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  יַע  ַמּגִ ּפּור  ּכִ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ּבְ ּוַפַעם  חֹוֵטא, 
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ת  ּבָ ׁשַ ֵמִחּלּול  יַע  ַמּגִ ְסּפֹו  ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ּלָ ּכֻ ּדֹוָלר,  ִמְליֹון 

ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש  ֶסף?  ַהּכֶ ַעל  רּו  ְיַוּתְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִריצּות,  ּפְ ְוִעְנְיֵני 

ַעל  ֵחְטא  מֹוִסיִפים  עֹוד  ֶסף,  ַהּכֶ ֶאת  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ

יק", "ָהַרב"... ע, ְוקֹוְרִאים לֹו – "ַצּדִ ׁשַ ּפֶ

ְלהֹוִכיַח.  ם  ּגַ ְוַכּמּוָבן  אֹוָתם,  ְלָקֵרב  ה  ִהּלָ ַהּקְ ַרב  ל  ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ

יק  ּדִ ּצַ ׁשֶ  – צּוָרה  ֵאיזֹו  ּבְ ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא  ָהֱאֶמת,  ֶאת  יד  ְלַהּגִ ִבים  ַחּיָ

ִאּלּו  ּכְ הּוא   – לֹו  יר  ּוַמְסּבִ ּבֹו  מֹוֶחה  לֹא  ָהַרב  ִאם  לֹא!  הּוא 

יְך  נֹוַח ְלַהְמׁשִ יׁש ּבְ ּלֹו, ּוַמְרּגִ ּור ֵמָהַרב ַעל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ל ִאׁשּ ְמַקּבֵ

ַלֲחטֹא. 

ָרֵאל אּות ַלה' ּוְלַעם ִיׂשְ ַקּנָ

מּוָכן  יְנָחס  ּפִ ָהָיה  ׁשֶ ֵאיְך  אֹוָתנּו  ֶדת  ְמַלּמֶ ְנָחס  ּפִ ל  ׁשֶ אּות  ּנָ ַהּקַ

כה פסוק  )אברבנאל במדבר פרק  ם  ַהּשֵׁ בֹוד  ּכְ ִביל  ׁשְ ּבִ ָלמּות  ֲאִפּלּו 

ם ֵאין חֹוְלִקים  ׁש ִחּלּול ַהּשֵׁ ּיֵ יא דיבור המתחיל פנחס(, ּוְבָמקֹום ׁשֶ

ל ִזְמִרי  ָרָאה ֶאת ַהֵחְטא ׁשֶ בֹוד ְלַרב )שבועות דף ל עמוד ב(, ּוְכׁשֶ ּכָ

ת צּור  ּבַ י  ְזּבִ ּכָ ָחָטא ִעם  ׁשֶ ְמעֹוִני,  ַלּשִׁ ָאב  ית  ּבֵ יא  ְנׂשִ ַסּלּוא  ן  ּבֶ

ַהּבֹוֵעל  ַהֲהָלָכה:  אֹוֶמֶרת  ׁשֶ ִפי  ּכְ אֹוָתם  ְוָהַרג  ָהַלְך  ִמְדָין,  יא  ְנׂשִ

ִאים ּפֹוְגִעים ּבֹו )סנהדרין דף פא עמוד ב(. ית ַקּנָ ֲאַרּמִ

ֲחָכֵמינּו  ְרׁשּו  ּדָ א(  עמוד  מד  דף  )סנהדרין  ַסְנֶהְדִרין   ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ

ָעַצר  ַוּתֵ ל  ַוְיַפּלֵ יְנָחס  ּפִ ֲעמֹד  "ַוּיַ תּוב  ַהּכָ ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ל  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ֶאְלָעָזר:  י  ַרּבִ ְוָאַמר  ל(,  פסוק  קו  פרק  )תהילים  ָפה"  ּגֵ ַהּמַ

ִעם  ין[  ]ּדִ ִלילּות  ּפְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ  - ל  ַוְיַפּלֵ א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר,  לֹא 

עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו:  ָאַמר  קֹום,  ַהּמָ ִלְפֵני  ַוֲחָבָטן  א  ּבָ קֹונֹו; 

ְהיּו  ְכִתיב "ַוּיִ ּדִ ָרֵאל?  ׂשְ ָעה ֶאֶלף ִמּיִ ְוַאְרּבָ ִרים  לּו ֶעׂשְ ִיּפְ ַעל ֵאּלּו 
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כה  פרק  )במדבר  ָאֶלף"  ִרים  ְוֶעׂשְ ָעה  ַאְרּבָ ָפה  ּגֵ ּמַ ּבַ ִתים  ַהּמֵ

פסוק ט(.

י, ּוְבאֹוָתּה  הּוא ָאָדם ֲאִמּתִ אי ַלה', ֶזה ַמְרֶאה ׁשֶ הּוא ַקּנַ ָאָדם ׁשֶ

ְפִלילּות ִעם  ְנָחס ָלבֹא ּבִ ׁש ּפִ ּמֵ ּתַ ּבֹו ִהׁשְ ת ָהֱאֶמת ׁשֶ אּות ּוִמּדַ ַקּנָ

ָרֵאל?,  ׂשְ ָעה ֶאֶלף ִמּיִ ִרים ְוַאְרּבָ לּו ֶעׂשְ ִיּפְ קֹונֹו ְולֹוַמר - ַעל ֵאּלּו 

ֵני  ִמּבְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהַרְגּתָ  לּו  ַהּלָ ִעים  ְרׁשָ ֵני  ׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִכי 

ל  ׁשֶ קֹור  ַהּמָ ָהְיָתה  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ת  ִמּדַ ִעם  הּוא  ַרק  ָרֵאל?  ִיׂשְ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ זֹו ַלּקָ ְטָעָנה ּכָ אּותֹו ַלה', ָיכֹול ָהָיה ָלבֹא ּבִ ַקּנָ

ֶאָחד  ל  ִמּכָ לֹו  ת  ִאְכּפַ ֶעֶצם  ּבְ ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  אי  ַקּנַ הּוא  ׁשֶ ָאָדם 

ְהֶייָנה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְוׁשֹוֵמר  ּדֹוֵאג  הּוא  ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ְוֶאָחד 

ָרֵאל. ַעם ִיׂשְ לֹות ּבְ ּקָ ּתַ

"ִהְנִני  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ְוִהְבִטיַח  יְנָחס,  ּפִ ָזָכה  ֶזה  ְזכּות  ּבִ

לֹום" )במדבר פרק כה פסוק יב(. ִריִתי ׁשָ נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

ִרים ָבִרים ִנְסּתָ ּדְ

יו ַהּטֹוִבים  ַמֲעׂשָ ִריָכה ִלְהיֹות ְלָכל ָאָדם ּבְ ּצְ ָדִאית ׁשֶ ַהַהְנָהָגה ַהּכְ

אֹוֵמר  הּוא  ִאם  י  ּכִ יו,  ַמֲעׂשָ ֶאת  יר  ְלַהְסּתִ ָצִריְך  ָהָאָדם  ׁשֶ ִהיא, 

ָבה  ַמְחׁשָ ְלַקְטֵרג,  ָיכֹול  ָטן  ַהּשָׂ ָבר  ּכְ ּתֹוָרה',  ִלְלמֹד  הֹוֵלְך  'ֲאִני 

ּוִבְמֻיָחד  ב(,  עמוד  כו  דף  )סנהדרין  ּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ֲאִפּלּו  מֹוֶעֶלת 

ים,  עֹוׂשִ לֹא  ְמַעט  ַוֲאִפּלּו  ה  ַהְרּבֵ ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ָלֵכן  )בבא מציעא דף פז עמוד א(,  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ם  ְרּכָ ּדַ ּזֹו  ׁשֶ

ר יֹוֵתר טֹוב. חֹות ְלַדּבֵ ּפָ ׁשֶ
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ל ֱאֶמת  ֶחֶסד ׁשֶ

ֵהם  הּו,  ְלִמיׁשֶ טֹוָבה  ֵאיזֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ָכל  ּכְ רֹב 

ִלי  מֹר  ׁשְ ִלי,  ַיֲחִזיר  הּוא  ַמן  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ לֹוְקִחים 

ָלם  ׁשְ י ְוַהּמֻ מֹר ְלָך )בבא מציעא דף פ עמוד ב(. ַהֶחֶסד ָהֲאִמּתִ ְוֶאׁשְ

ב  תֹוְך ַהּלֵ ִמיד ּבְ י ּתָ ּכִ ת,  ָאָדם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶזה ֶחֶסד ִעם ַהּמֵ ׁשֶ

ַלְחְמָך  ח  ּלַ "ׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ִלי,  יֹוִעיל  ֶזה  ָבה אּוַלי  ַמְחׁשָ ָלָאָדם  ֵיׁש 

פסוק  יא  פרק  )קהלת  ְמָצֶאּנּו"  ּתִ ִמים  ַהּיָ ְברֹב  י  ּכִ ִים  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל 

אֹותֹו  ִיְקּבֹר  ּלֹא  ׁשֶ ִמּיֹוֵסף  ׁש  ְמַבּקֵ ָאִבינּו  ֲעקֹב  ּיַ ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  א(, 

ָנא  ַאל  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִדי  ִעּמָ יָת  "ְוָעׂשִ לֹו  אֹוֵמר  הּוא  ִמְצַרִים  ּבְ

ֶחֶסד  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ כט(.  מז פסוק  )בראשית פרק  ִמְצָרִים"  ּבְ ֵרִני  ִתְקּבְ

ָנה אֹו  ּוָ ּכַ ל ֱאֶמת ְללֹא  ת, ֶזה ֶחֶסד ׁשֶ מֹו ַהְלָוַית ַהּמֵ ת ּכְ ִעם ַהּמֵ

ה ִלְתמּוָרה.  ּיָ ִצּפִ



ֶסף   ּכֶ
ּוַפְרָנָסה

ֶסף ֲעבֹוָדה ָזָרה מֹוֶדְרִנית - ּכֶ

ַהֲחָזָקה  יָכה  ׁשִ ַהּמְ ַעל  ֶרת  ְמַסּפֶ )סנהדרין דף סד עמוד א(  ָמָרא  ַהּגְ

ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁש, ַעד ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ּבֵ ָהְיָתה ְלעֹוְבֵדי ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  קּו  ַסּלְ ּיְ ׁשֶ ַמִים  ִמּשָׁ ַרֲחִמים  ַהּדֹור  ַחְכֵמי 

ק. ּלֵ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמֶהם, ְוהּוא ִהְסּתַ

ם  ּגַ ׁשֶ הּוא  ַהִחּדּוׁש  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֵאין  ּיֹום  ּכַ ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ

ְוֵהִביא ָלנּו ֲעבֹוָדה  ֲחִליף  ּתַ ָטן ָמָצא  ָזָרה. ַהּשָׂ ַהּיֹום ֵיׁש ֲעבֹוָדה 

ֶסף. ְכֶלֶלת - ַהּכֶ ָזָרה ֲאִפּלּו יֹוֵתר ְמׁשֻ

ַתֲעׂשּו  ָזָהב לֹא  ֵואלֵֹהי  ֶכֶסף  "ֱאלֵֹהי  ְואֹוֶמֶרת  ַמְזִהיָרה  ְוַהּתֹוָרה 

ָלֶכם" )שמות פרק כ פסוק כ(.

ֶצר ָהָרע ָחְכַמת ַהּיֵ

הּוא  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ אֹוָתנּו  ִדים  ְמַלּמְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ם ׁשֹוְמִעים לֹו )קהלת רבה וילנא פרשה ד אות יג(.  דֹול ְוֻכּלָ ָחָכם ּגָ

ּלֹו? ּוַמִהי ַהָחְכָמה ׁשֶ

ם,  ַקּיָ הּוא  ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ָהָאָדם  ַעל  ַלֲעבֹד  ִהיא  ּלֹו  ׁשֶ ַהָחְכָמה 
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פרק מ



ארממ
נ
ֶש
ֶכ
ֹאר 
י ר
ָשנ

יָ נ

241

רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ה,  ַאּתָ "ֶזה   – לֹו  ְואֹוֵמר  ָהָאָדם  ֶאת  ְכֵנַע  ְמׁשַ הּוא 

ֶזה",  ּכָ ה  ַאּתָ ְכֵנַע אֹוְתָך,  ְמׁשַ ֲאִני  ֲאוֹות, לֹא  ּתַ ה רֹוֶצה  ַאּתָ ֶסף,  ּכֶ

ַמה  ֶעֶצם  ּבְ ֶזה  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ּשֶׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ְמַדְמֵין  ָהָאָדם  ָכה  ּכָ

ַנֵהל  ּמְ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ַלֲעׂשֹות,  רֹוֶצה  הּוא  ּשֶׁ

ם. ִקְרּבָ ָטן ּבְ ַהּשָׂ ים לֹא ְמִביִנים ׁשֶ אֹותֹו ּוַמְנִהיג אֹותֹו. ֲאָנׁשִ

ה  ּזֶ ַמה  ֶסף,  ַהּכֶ ַאֲחֵרי  ְרּדֹף  ּיִ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ְמַנֵהל  ָטן  ַהּשָׂ

עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  ַעְצִמית.  ׁשּות  ַמּמָ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ְנָירֹות!  ֶסף?  ּכֶ

ְלִהְתַלֵהב  ַיְתִחיל  ַהִאם הּוא  ַמְסֵמר,  ַמְבֵרג,  יׁש,  ּטִ ּפַ ִלים,  ּכֵ ִעם 

ְבֵרג, ַהִאם הּוא יֹאַמר "ַוואּו, ֵאיֶזה ַמְסֵמר"?  יׁש אֹו ֵמַהּמַ ּטִ ֵמַהּפַ

לֹו  ֵאין  ִלי,  ּכְ ם  ּגַ הּוא  ֶסף  ַהּכֶ ִמְתַלֵהב?  הּוא  ֶכֶסף  ּבְ ה  ָלּמָ  ָאז 

ּכַֹח ַעְצִמי. 

ִלי,  ּכְ ֶזה  יׁש  ּטִ ּפַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ְכַנע  ׁשִ ָטן  ְוַהּשָׂ

, ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַעְצִמי.    ִלי, הּוא ֱאלֹוּהַ  ְוֶכֶסף הּוא לֹא ּכְ

הּוא  ִאם  ם  ּגַ יָלא  ִמּמֵ ִלי,  ּכְ ַרק  הּוא  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ ֵמִבין  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ר  ֶאְפׁשָ ִלי ׁשֶ ּכְ ה  ּזֶ ֶסף ְלַפְרָנָסתֹו הּוא ֵמִבין ׁשֶ ִביל ּכֶ ׁשְ ּבִ ל  ּלֵ ִמְתּפַ

ׁש ּבֹו ִלְדָבִרים טֹוִבים. ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָטן  ַהּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֱאֶמת,  י  ַאְנׁשֵ ִלְמצֹא  ה  ָקׁשֶ ְלַצֲעֵרנּו  ַהּיֹום 

ר  ֶאְפׁשָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְוׁשֶ ֶסף,  ַהּכֶ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמַעט  ּכִ ְכַנע  ׁשִ

ֶכֶסף. ִלְקנֹות ּבְ

 - ּבֹוְטִחים"  ֲאַנְחנּו  אלֹוִהים  "ּבֵ תּוב  ּכָ ָהֲאֵמִריָקִאי  ַהּדֹוָלר  ַעל 

ּדֹוָלר ַעְצמֹו,  ּבַ חֹון הּוא  ּטָ ַהּבִ ִבים ׁשֶ עֹוָלם חֹוׁשְ ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

ּנּו ַהּכַֹח.  , ּוִמּמֶ הּוא ָהֱאלֹוּהַ
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ַמִים ָ ְרָנָסה ִמּשׁ ּפַ

ה ַהּכֹל  בּול, הּוא עֹוׂשֶ רּוְך הּוא ּגְ דֹוׁש ּבָ ים נֹוְתִנים ַלּקָ ה ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ

ֵאֶצל  ֲאִפּלּו  ֶזה  ֶאת  רֹוֶאה  ַוֲאִני  ָעָליו!  דֹול  ּגָ ֶזה  ְרָנָסה,  ִמּפַ חּוץ 

ְך טֹוֵרַח  ל ּכָ ּכָ ְניּו -יֹוְרק ׁשֶ ים, ְיהּוִדי אֹוְרטֹודֹוְקִסי ּבִ ִתּיִ ים ּדָ ֲאָנׁשִ

י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ַהּיֹום,  ל  ּכָ לֹוֵמד  ְולֹא  ְרָנָסה,  ּפַ ְלָהִביא  ּלֹו  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבָ

ֶסף, ְוֵיׁש  ׁש לֹו ּכֶ ּיֵ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ ה ֲהֵרי ַמֲאִמין ּבַ ִאּתֹו – ַאּתָ

ן ְלָך?  הּוא לֹא ִיּתֵ ה ׁשֶ לֹו ַהּכֹל, ָלּמָ

לּות" – הּוא אֹוֵמר... ּדְ ּתַ "ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִהׁשְ

ר  ִעּקַ ֶזה  לּות,  ּדְ ּתַ ִהׁשְ לֹא  זֹאת  ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ּשֶׁ ַמה  ֲאָבל 

ּלֹו. ים ׁשֶ ַהַחּיִ

ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים  רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִאם ַהּקָ ָאָדם ָצִריְך ְלָהִבין ׁשֶ

ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ ְולֹא  ָינּום  "ְולֹא  ֶאָחד,  אֹותֹו  ָאר  ִנׁשְ ִמיד  ּתָ הּוא  ּבֹו 

ָרֵאל" )תהילים פרק קכא פסוק ד(, ְוִאם הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם  ִיׂשְ

אֹו  ִהְרַוְחּתָ  ִאם  ין  ּבֵ ָאָגה,  ֵמַהּדְ ַמְפִסיד  ה  ַאּתָ ִלְדאֹג,  ה  ָלּמָ ָאז 

ִהְפַסְדּתָ ֶזה ְרצֹון ה'. 

אן  ּכָ אֹותֹו  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ

ְפִקיד  ַהּתַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוָעָליו  ם,  ְמֻסּיָ ְפִקיד  ּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ עֹוָלם  ּבָ

ּלֹו,  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֶאת  הֹוֵרס  הּוא  ַתְפִקידֹו  ּבְ מֹוֵעל  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ה,  ַהּזֶ

עֹוָלם. ִאיר אֹותֹו ּבָ רּוְך הּוא ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה ׁשֶ ּבָ ְוֶאת ַהּסִ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ה ַלּקָ ׁשֶ ּקָ הּו ׁשֶ ׁש ַמּשֶׁ ּיֵ ב ׁשֶ ִלְפָעִמים ָאָדם חֹוׁשֵ

ל  ׁשֶ ֱאלִֹקים  ּבָ ַמֲאִמין  לֹא  הּוא  ְרֶאה  ּנִ ּכַ לֹו,  ַלֲעזֹר  ׂש  ְמַחּפֵ ְוהּוא 

ם,  ּלָ ּכֻ ַהּכֹחֹות  ל  ּכָ ּוַבַעל  כֶֹלת  ַהּיְ ַעל  ּבַ יף  ּקִ ּתַ הּוא  ׁשֶ  - ַהּתֹוָרה 

אֹותֹו  ֶזה  ׁשֶ ֵמִבין  ָהָאָדם  ְוִאם  ַאֵחר.  אלִֹהים  ּבֵ ַמֲאִמין  הּוא 

ָלָמה  ּיֹוֵתר,  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ֶזה  ְוהּוא  ֱאלִֹקים, 
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ֶסף,   ּכֶ יֹוֵתר  ִלי  ְוִיְהֶיה  יֹוֵתר  ֶאֱעבֹד  ֲאִני  ִמים,  ִמְתַחּכְ ים  ֲאָנׁשִ

ין  ּבֵ 'ק,  ַהּצֵ ֶאת  ם  רֹוׁשֵ הּוא  ַהּבֹוס,  הּוא   – הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

לּות  ּדְ ּתַ ן ָאָדם ַיֲעבֹד ּוֵבין ִאם לֹא. ָאָדם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִהׁשְ ִאם ּבֶ

ּלֹו. ּבֹון ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ ֲאָבל לֹא ַעל ֶחׁשְ

יַע ְלׇכל ַחי ָרצֹון" )תהילים  ּבִ תּוב אֹוֵמר "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ַהּכָ

יַע ְלָכל ַחי – ּכֹוֵלל אֹוְתָך... ּבִ פרק קמה פסוק טז(, הּוא ַמׂשְ

ֲחׁשּוָבה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ַלְיָלִדים  ַיְרֶאה  ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשֶ יִנימּום   ַהּמִ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ַלְיָלִדים  ַמְרֶאה  הּוא  ֶזה  ּבָ ָהֲעבֹוָדה,  מֹו  ּכְ ְלָפחֹות 

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ים,  ִמּיִ ׁשְ ַלּגַ ים  ָהרּוָחִנּיִ ַהּכֹחֹות  ין  ּבֵ ּכֹחֹות  ַיֲחֵסי 

א  ּבָ לֹא  הּוא  ׁשֶ ִלְזּכֹר  ָצִריְך  ָהָאָדם  ִמּיּות.  ׁשְ ּגַ ּבַ ַרק  ִקיַע  ְלַהׁשְ

ֵדי ַלֲעבֹד. ה ּכְ ָלעֹוָלם ַהּזֶ

ים  ִמיד אֹוֶמֶרת ְלָנׁשִ ְחֶיה ּתָ ּתִ ִנית ׁשֶ י ָהַרּבָ ּתִ ִאׁשְ ֵיׁש ַרֲעיֹון ָיֶפה ׁשֶ

יַח,  ׁשִ ְתאֹום ָיבֹא ַהּמָ ו ּפִ ְצִניעּות: ִאם ַעְכׁשָ ה ָלֶהן ָלֶלֶכת ּבִ ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ה??? ׁשָ ְהֶיה ַהַהְרּגָ ה, ֵאיְך ּתִ בּוׁש ַהּזֶ ְוַאּתְ ִעם ַהּלְ

הּוא  ְזַמן ׁשֶ הּוא יֹוֵצא ַלֲעבֹד ּבִ ׁשֶ ם ָצִריְך ַלְחׁשֹב ָהָאָדם ּכְ ָכה ּגַ ּכָ

יד לֹו?  ּגִ יַח, ָמה ּתַ ׁשִ ְתאֹום ַהּמָ לֹא ָצִריְך ַלֲעבֹד: ִאם ָיבֹא ּפִ

ַהְפָסָקה  ְללֹא  עֹוֵבד  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶמת  ַקּיֶ נֹוֶסֶפת  ָעָיה  ּבְ

ֶזה  הּוא   – הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ְלָהִבין  לֹו  ה  ָקׁשֶ ץ,  ּוִמְתַאּמֵ

ַע,  ּגֵ ּתַ ִהׁשְ הּוא  ץ,  ִהְתַאּמֵ הּוא  י  ּכִ אֹותֹו,  ּוְמַפְרֵנס  לֹו  ֹוֵלַח  ּשׁ ׁשֶ

יַע.  ְוהּוא ִהּזִ

ִלּבֹו. ּבְ ל ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ד ֶאת ּכָ ּוְבֶדֶרְך זֹו הּוא ְמַאּבֵ
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ה לּות ְמֻרּבָ ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ֲאֵחי יֹוֵסף ָמְכרּו אֹותֹו ְלִמְצַרִים, ְוָקָרה  ב ָלַמְדנּו, ׁשֶ ׁשֶ ת ַוּיֵ ָפָרׁשַ ּבְ

ׁש  ִנְפּגַ ם  ְוׁשָ ֶלא  ִנְכַנס ַלּכֶ ת ּפֹוִטיַפר, ְוהּוא  ְקֶרה ִעם ֵאׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ

ָחְלמּו,  ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות  ֶאת  ָלֶהם  ּוֵפַרׁש  ְרעֹה,  ּפַ ֵרי  ׂשָ ֵני  ׁשְ ִעם 

י  ְרעֹה ְוָאַמר לֹו "ּכִ ְזּכֹר אֹותֹו ִלְפֵני ּפַ ּיִ ִקים ׁשֶ ׁשְ ר ַהּמַ ׁש ִמּשַׂ ּוִבּקֵ

ֶזה  ַעל  ְוֶנֱעַנׁש  יד(,  )בראשית פרק מ פסוק  ִני"  ְרּתַ ְוִהְזּכַ ִני  ְזַכְרּתַ ִאם 

ֶגֶדר  ן ֶזה ּבְ ּכֵ ר לֹו ׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ָהָיה ֻמּתָ ּפַ ֲעַמִים, ּבַ ׁש ּפַ ּקֵ ּבִ ׁשֶ

לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ י  ִמּדַ יֹוֵתר  ָבר  ּכְ ֶזה  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ַעם  ַהּפַ ַאְך  לּות,  ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ֶלא  ּכֶ ּבַ ָנַתִים  ׁשְ עֹוד  ב  ָיׁשַ ה  ִמּלָ ל  ּכָ ְוַעל  ֶזה,  ַעל  ֶנֱעַנׁש  ְוָלֵכן 

ְצִרי )מדרש רבה וילנא פרשת מקץ פרשה פט אות ב(. ַהּמִ

ֱאמּוָנה. ה – ָהְיָתה ֶחְסרֹון ּבֶ ה ְקַטּנָ ׁשָ ּקָ ם עֹוד ּבַ ל יֹוֵסף ּגַ תֹו ׁשֶ ַדְרּגָ ּבְ

ים  ֲעׂשִ ּמַ ּבַ לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ִנְלַמד,  ה  ּוִמּזֶ  

הּוא ַמֲאִמין. ּלֹו, ַהּכֹל ְלִפי ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ׁשֶ

לֹו  ַיֲעזֹר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָאחּוז  ֵמָאה  ּבְ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ ָאָדם 

ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ֵיַדע  ָאָדם  ְוֵאיְך  ַלֲעבֹד.  ָצִריְך  ִויַפְרֵנס אֹותֹו, לֹא 

ְוַהחֹובֹות  ֶסף,  ּכֶ ֵאין לֹו  ׁשֶ ב  ַמּצָ ּבְ ִנְמָצא  ֵמָאה ָאחּוז? ִאם הּוא  ּבְ

מֹו ּפֹוֲעִלים -  ְוהּוא ּדֹוֵאג  ַמן – ֵהם לֹא ְמַאֲחִרים ּכְ ּזְ ּבַ יִעים  ַמּגִ

ַרק  א  ֶאּלָ ַמֲאִמין  הּוא לֹא  ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה  ֶסף,  ַהּכֶ לֹו  ִיְהֶיה  ֵמֵאיפֹה 

ה ֲאחּוִזים. ַכּמָ ּבְ

לּות,  ּדְ ּתַ ה ֶאת ַהִהׁשְ ָכה ַיֲעׂשֶ ּלֹו ּכָ ת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ל ָאָדם ְלִפי ִמּדַ ּכָ

ּלֹו.  ַמן ׁשֶ ל 50%, ַיֲעבֹד ֵחִצי ֵמַהּזְ ּדֵ ּתַ ֲאִמין 50% ִיׁשְ ּמַ ָאָדם ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ַמְרֶאה  ֶזה   - יָמָמה  ּבִ עֹות  ׁשָ  15 עֹוֵבד  ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  ִאם 

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ ּזֹו  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  י  ּכִ ְכָלל,  ּבִ ֱאמּוָנה  לֹו 

ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ָחה.  ּפָ ׁשְ ַלּמִ ַלּתֹוָרה,  ְזַמן  יׁש  ַמְקּדִ ְרָנָסה, הּוא לֹא  ּפַ לֹו 
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לֹו  ְוֵאין  עֹוֵבד,  ַרק  ְוהּוא  יֹום,  ָכל  ּבְ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ קֹוֵבַע  לֹא 

ׁשֹוֵכַח  הּוא  ׁשֶ ַמְרֶאה  הּוא  ֶסף,  ּכֶ ֲעׂשֹות  ִמּלַ חּוץ  ִלְכלּום  ּכַֹח 

ר,  ָהִעּקָ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְלַהְראֹות  ִמיד  ּתָ ָצִריְך  ָאָדם  ם.  ַהּשֵׁ ֶאת 

עֹות  ׁשָ יֹוֵתר  עֹוֵבד  הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְטֵפָלה.  ִהיא  ְוָהֲעבֹוָדה 

ד  ִמּיָ הּוא  ּמּוד  ַהּלִ ְזַמן  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ּלֹוֵמד,  ׁשֶ ַמן  ֵמַהּזְ

ֶלָעִתיד  ָהָאָדם  ֶאת  ֹוֲאִלים  ּשׁ ׁשֶ ֵאלֹות  ֵמַהּשְׁ ַאַחת  זֹו  ַמְפִסיק. 

ָצִריְך  ָאָדם  א(.  עמוד  לא  דף  )שבת  ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ָקַבְעּתָ  ָלבֹא: 

יֹום  ל  ּכָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ֵגׁש  ְלִהּפָ ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ְלָהִבין 

 15- ּבַ ַיְתִחיל  ְכָלל  ּבִ לֹוֵמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּתֹוָרה.  עּוֵרי  ׁשִ ּבְ ּתֹוָרה,  ּבַ

ְלַהְבִטיַח  ב  ַחּיָ ּקֹות  ּדַ  15 ּקֹוֶרה,  ַמה  ָחׁשּוב  לֹא  יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ

ּמּוד. יל ֶאת ְזַמן ַהּלִ ְלַעְצמֹו, ּוְלַאט ְלַאט ַיְגּדִ

ּבֹון ֶנֶפׁש ֶחׁשְ

אֹוָתם  ִלְבּדֹק  ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַלּמַ ֵלב  ים  ָלׂשִ ָצִריְך  ָאָדם 

תּוב  ַהּכָ ִהְזִהיר  ּוְכָבר  ב(,  יג עמוד  )עירובין דף  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ּוְלַפׁשְ

)חגי  ְרֵכיֶכם"  ּדַ ַעל  ְלַבְבֶכם  ימּו  ׂשִ ְצָבאֹות  ה'  ָאַמר  "ּכֹה  ְוָאַמר 

ה  ַנּסֶ ּתְ ֶסף,  ּכֶ ּבַ ָרָכה  ּבְ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ז(,  פסוק  א  פרק 

ה? ְלָהִבין ָלּמָ

ָהָאָדם  ׁשֶ הּוא  ֶסף  ּכֶ ּבַ ָרָכה  ַהּבְ ְלִסּלּוק  ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַהּגֹוֵרם 

)חגי  ה'"  ְנֻאם  ָהב  ַהּזָ ְוִלי  ֶסף  ַהּכֶ "ִלי  תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ֶאת  ׁשֹוֵכַח 

פרק ב פסוק ח(.
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ֶכֶסף חֹון ּבְ ּטָ ים - ּבִ ּיִ ִסּפּוִרים ִאיׁשִ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ֶחְסכֹונֹות  ּבַ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ּבַ ּבֹוְטִחים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

טּוַח. חֹות ּבָ ָבר ֲהִכי ּפָ ֶסף ֶזה ַהּדָ ּכֶ ְנְסָיה, ֵהם ְצִריִכים ְלָהִבין ׁשֶ ּפֶ ּבַ

ים  ַלַחּיִ ֶרֶלַוְנִטים  ֵהם  ׁשֶ ֵמֶהָעָבר,  ִסּפּוִרים  ה  ּמָ ּכַ ר  ֲאַסּפֵ ֲאִני 

ֶסף.  ּלֹא ִלְסמְֹך ַעל ַהּכֶ ה ׁשֶ ְלַמד ָהָאָדם ִמּזֶ ּיִ ַהּיֹום, ׁשֶ

ִקיַע  ֲאִני ַאׁשְ ָרָצה ׁשֶ יַע ֵאַלי ָחֵבר ׁשֶ ָעָבר ִהּגִ ָעִמים ּבֶ ַאַחת ַהּפְ ּבְ

ְוִהיא  ָהִעְסָקה,  ַעל  י  ּוֵבַרְרּתִ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּדֹוָלר.   500,000 ֶאְצלֹו 

י לֹו. ֵסֶדר - ְוָנַתּתִ ַמַעת ּבְ ָהְיָתה ִנׁשְ

דֹוָלה  ָרָצה, ֶחְבָרה ּגְ א ַלְחּתֹם ַעל ָהִעְסָקה ׁשֶ הּוא ּבָ יֹום ִלְפֵני ׁשֶ

ְסגּוִרים  ְנִקים  ַהּבַ ל  ּכָ ְוָאז  ָנְפָלה.  ְוַהּבּוְרָסה  ָהֶרֶגל,  ֶאת  ָטה  ׁשְ ּפָ

י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ִנים  ׁשָ  10  - ֵמ  יֹוֵתר  ַהּיֹום  ַעד  ָהַלְך,  ֶסף  ַהּכֶ ְוָכל 

ֶסף.  ֶאת ַהּכֶ

ָחִליָלה  הּו  ַמּשֶׁ אֹו  חִֹלי  ִיְקֶרה  ִאם  ׁשֶ ִניִתי,  ּקָ ׁשֶ ּטּוַח  ּבִ ִלי  ָהָיה 

ל  ּכָ ּדֹוָלר   35,000 מּו  ּלְ ְיׁשַ ֵהם  ים,  ַהַחּיִ ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ּנּוַכל  ׁשֶ

ּתּוַח  י ֶאת ַהּנִ ָעַבְרּתִ ּטּוַח. ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבִ ַקְענּו ּבַ ֶסף ִהׁשְ חֶֹדׁש, ֲהמֹון ּכֶ

יַע  ּגִ ּמַ ֶסף ׁשֶ ל ֶאת ַהּכֶ ָפִסים ְלַקּבֵ י ֶאת ַהּטְ ַלְחּתִ י ׁשָ ְפַקְדּתִ ְולֹא ּתִ

ּטּוַח. ִלי ֵמַהּבִ

ם,  ּלֵ ְלׁשַ לֹא  ֶזה  ּטּוַח  ַהּבִ ל  ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ ׁשֶ ְמִביִנים  לֹא  ים  ֲאָנׁשִ

ֵהם  ים  ֳחָדׁשִ ה  ּשָׁ ׁשִ ַאֲחֵרי  ם.  ּלֵ ְלׁשַ לֹא  ה  ָלּמָ ה  ִסּבָ ִלְמצֹא  א  ֶאּלָ

לֹא  ֲאַנְחנּו  י  ּכִ ה  ּבָ ְוַהּסִ ְלָך,  ִמים  ּלְ ְמׁשַ לֹא   - ב  ִמְכּתָ ׁשֹוְלִחים 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ אֹוָתנּו?  ִלְתּבַֹע  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ְלָך,  ַמֲאִמיִנים 

ֶזה  ְוָכל  ים,  ַעְרמּוִמּיִ ין  ּדִ עֹוְרֵכי  ל  ׁשֶ ֶחְבָרה  ֵהם  אֹוָתם,  ִלְתּבַֹע 

ָהָיה ַיד ה'.
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ְרֶיָרה ּקַ ַהַהְצָלָחה ּבַ

י ּבֹו ֶנֱהַפְך ְלָזָהב,  ַגְעּתִ ּנָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְרֶיָרה, ּכָ ל ַהּקַ ֵחִצי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבַ

יִתי 1,000,000 ּדֹוָלר.  ָבר ָעׂשִ ִגיל 23 ּכְ בֹוהֹות, ּבְ ָרמֹות ּגְ ָעִליִתי ּבְ

ֶאת  ִריאּות,  ַהּבְ ֶאת  ַהּכֹל,  ֶאת  ָלַקח  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ַעד 

י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ַעד  ֶנֱהַפְך.  ַהּכֹל  ְוַצד  ַצד  ל  ִמּכָ ַהֲחֵבִרים,  ֶאת  ֶסף,  ַהּכֶ

ַעל  ִלי  ְמאֹוֵתת  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָרע  ל  ַמּזָ לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ְלַמְסָקָנה 

ִמיד אֹוִתי ּוְלַהֲעִניׁש אֹוִתי.  הּוא רֹוֶצה ְלַהׁשְ הּו, אֹו ׁשֶ ַמּשֶׁ

חֹוֵזר  ָהִייִתי  לֹא  קֹוֶרה,  ָהָיה  לֹא  ִלי  רּו  ּקָ ׁשֶ ְקִרים  ַהּמִ ַאַחד  ִאם 

ּוְבִלי  ִריא  ּבָ ֶסף, אֹו  ָאר ַהּכֶ ִנׁשְ ְוָהָיה  ְתׁשּוָבה. ִאם ָהִייִתי חֹוֶלה  ּבִ

ה ְלִהְתַנֵחם.  ּמֶ ּבַ ּתֹוְמִכים - ָהָיה  ָאר ִעם ֲחֵבִרים ׁשֶ ִנׁשְ ֶסף, אֹו  ּכֶ

ַהּכֹל ֶנֱהַפְך  ב ׁשֶ רּוְך הּוא ֵהִביא אֹוִתי ְלַמּצָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ

י.  ְלֵאֶפר, ִהְתעֹוַרְרּתִ

יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ נֹוְרָמִלי  לֹא  ָהָיה  ֶסף  ַהּכֶ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַהֶהְפֵסד 

ּדֹורֹות,  ה  ְלַכּמָ יק  ַמְסּפִ ָהָיה  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ כּום  ַהּסְ ֵמַהַהְצָלָחה, 

י. ּלִ ַדִים ׁשֶ ּיָ לּום לֹא ּבַ ּכְ י ׁשֶ ָאַבד ַהּכֹל ֵהַבְנּתִ ְוַאֲחֵרי ׁשֶ

ְסִטיָרה  ְועֹוד  ִמְתעֹוֵרר,  ְולֹא  ְסִטיָרה  ל  ְמַקּבֵ ָהָאָדם  ִלְפָעִמים 

לֹא  ִאם  ֲאִני  ם  ּגַ י.  ִמּדַ ְמֻאָחר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ּסֹוף  ּבַ ְסִטיָרה,  ְועֹוד 

אן. ְתׁשּוָבה, לֹא ָהִייִתי ּכָ ב ּבִ ָהִייִתי ׁשָ

ֶזה  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלי  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ָבר  ַהּדָ ם  ַהּשֵׁ ּוָברּוְך 

ה  ָעָבר ָהיּו ִלי ַהְרּבֵ כֹוִנים. ּבֶ ים ַהּנְ ר ִעם ָהֲאָנׁשִ אּוַכל ִליצֹר ֶקׁשֶ ׁשֶ

יׁש  ִהְפּגִ הקב"ה  ּיֹות, ַעד ׁשֶ ֲאִמּתִ ׁשּובֹות  ּתְ י  ְלּתִ ִקּבַ ְולֹא  ֵאלֹות  ׁשְ

כֹוִנים.  ים ַהּנְ אֹוִתי ִעם ָהֲאָנׁשִ

ּוְלַהֲחִזיר  ים  ֲאָנׁשִ ק  ְלַחּזֵ ם  ּגַ ִהְתַחְלנּו  ְקנּו  ִהְתַחּזַ ׁשֶ ְלַאַחר 

ֵעֶרְך  ּבְ ַאר,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ָאר  ׁשְ ֶאת  ְלַנֵהל  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ְתׁשּוָבה.  ּבִ



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

248

י  ְלּתִ עּור, ִקּבַ י ִלְמסֹר ׁשִ ֻהְזַמְנּתִ ִמים ׁשֶ ַאַחד ַהּיָ 300,000 ּדֹוָלר. ּבְ

ו  ַעְכׁשָ ְלֶאֶפס.  ָיַרד  ְוַהּכֹל  ֶסף  ַהּכֶ ל  ּכָ ֶאת  ִהְפַסְדנּו  ׁשֶ הֹוָדָעה 

ָלֶלֶכת,  לֹא  אֹו  ָלֶלֶכת  ִאם  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ְלַהְחִליט  ָצִריְך  ָהִייִתי 

ַאר... ׁשְ ּנִ כּום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ה, ֶזה ָהָיה ַהּסְ ה ָהָיה ֲהִכי ָקׁשֶ יֹון ַהּזֶ ּסָ ַהּנִ

י  יְזֶנס – ָהַלְכּתִ ֵצא ֵמַהּבִ ּנֵ ה ְרצֹון ה' ׁשֶ ּזֶ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ם ּכְ ּוָברּוְך ַהּשֵׁ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהִייִתי  ֵכן  ִלְפֵני  ִמיד  ּתָ עּור.  ַלּשִׁ

ּתֹוָרה  ּבַ יְך  ַאְמׁשִ א  ֶאּלָ  – ִביְזֶנס  ּבְ ק  ֶאְתַעּסֵ לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ִלי  ַיֲעזֹר 

ׁשּוָבה - ְלַהְפִסיד ַהּכֹל.  ְרֶאה זֹאת ָהְיָתה ַהּתְ רּוב, ְוַכּנִ ּוַבּקֵ

לֹא  ִהיא  ִנְצִחית,  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה  ֲעַראי  הּוא  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ

ִקיַע.  ַדאי ְלַהׁשְ ּה ּכְ יֹוֶרֶדת ְלעֹוָלם – ְוַרק ּבָ

יר ְוָעצּוב ָעׁשִ

ֶסף, ֵמעֹוָלם לֹא ָהִייִתי  ה ּכֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ָהָיה ּכָ ׁשֶ ּכְ מּו ֵלב ׁשֶ ם ׂשָ ּלָ ּכֻ

ל  ְמַקּלֵ ָהִייִתי  טֹוב  ּבֶֹקר  ְמקֹום  ּבִ ִני,  ַעְצּבָ ָהִייִתי  ִמיד  ּתָ ֵמַח,  ׂשָ

ּוַמְפִסיד,  ְמַאֵחר  ֲאִני  ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ָהִייִתי  ָבר  ּכְ י  ּכִ ן,  ּוִמְתַעְצּבֵ

ן.  ִני ַעל ַהּפֹוֲעִלים, ּוַמְמִציא ִסּבֹות ְלִהְתַעְצּבֵ ִמיד ָהִייִתי ַעְצּבָ ּתָ

עֹוֵבד  ְוִלְפָעִמים  יָמָמה,  ּבִ עֹות  ׁשָ  18 סֹוף  ִלי  ּבְ עֹוֵבד  ָהִייִתי 

לּום.  ה לֹא ָהָיה ּכְ ֵחק ְקָלִפים, חּוץ ִמּזֶ ִלי ִליׁשֹן, אֹו ְמׂשַ יֹוַמִים ּבְ

ַוֲאִפּלּו ִעם  ים,  ם ָראּו ֶאת ֶזה. לֹא ָהְיָתה ִלי ַסְבָלנּות ַלֲאָנׁשִ ְוֻכּלָ

מַֹע ָמה ֵהם  ֶסף ְלֶעְזָרה, לֹא ָרִציִתי ִלׁשְ אּו ּוִבְקׁשּו ּכֶ ּבָ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ַעְזבּו אֹוִתי.  ּיַ ֵהם ְצִריִכים ְוׁשֶ ֶסף ׁשֶ י ָלֶהם ֶאת ַהּכֶ אֹוְמִרים, ָנַתּתִ

ַלְמרֹות  ְך,  ְלַחּיֵ סֹוף  סֹוף  י  ִהְתַחְלּתִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהֲחָזָרה  ְלַאַחר 

ְמָחה"  ׂשִ ֵלב  ֵרי  "ּוְלִיׁשְ ֵמַח,  ׂשָ ָהִייִתי  יכּו  ִהְמׁשִ ׁשֶ ּקּוִנים  ַהּתִ ל  ּכָ

)תהילים פרק צז פסוק יא(. 
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ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ְלָהִבין  ְוִהְתַחְלנּו  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ְמנּו  ִהְתַקּדַ ְלַאט  ְלַאט 

ְכִלית  ַהּתַ א  ֶאּלָ ם,  ְלֻכּלָ ִלְתרֹם  ְוַרק  ִביר  ּגְ ִלְהיֹות  לֹא  ֶזה  ים  ַהַחּיִ

י  ְוָלַמְדּתִ ָעָבר  ּבֶ ָהִייִתי  ּשֶׁ ַמה  ְוָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ְלָקֵרב  ִהיא 

ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְלַהֲחִזיר  ּיֹום  ּכַ ָרה  ּטָ ַהּמַ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶזה  ְרֶיָרה  ַהּקַ ָכל  ּבְ

י ַהּכֹל.  ִני, ְוַלְמרֹות ַהּכֹל ָעַזְבּתִ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ָהִייִתי ּבַ ם ׁשֶ ּוְלַהְראֹות ְלֻכּלָ

ִמיֵני  ל  ּכָ ִלי  ּוְמִביִאים  ֹוְלִחים  ּשׁ ׁשֶ עֹות  ַהּצָ ֵיׁש  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ

י ֲאִני ָעסּוק  ִביְזֶנס. ֲאִני ְמָסֵרב! ּכִ ם ּבְ ף ִאּתָ ּתָ ֶאְהֶיה ׁשֻ ֲחָברֹות ׁשֶ

ּבֹון  ֶחׁשְ ַעל  יְזֶנס  ּבִ ַלֲעׂשֹות  ְזַמן  ִלי  ְוֵאין  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְלַהֲחִזיר  ּבִ

מֹות. ַלת ְנׁשָ ַהּצָ

הּוא  ֵמן,   – יְזֶנס  ּבִ עֹוד  ָצִריְך  לֹא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ

יַע ּוְלָהִביא  ם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַהּגִ ַמִים, ּוְלׁשָ ָצִריְך ְיהּוִדים ִיְרֵאי ׁשָ

ּיֹוֵתר.  ה ׁשֶ ּמָ נּו ּכַ ִאּתָ

ן ּיָ ִמי ָראּוי ִלְהיֹות ּדַ

ֲחׁשּוָבה  ֵעָצה  נֹוֵתן  ְתרֹו  ּיִ ׁשֶ ר  ְמֻסּפָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה  ּבַ ה  ְוִהּנֵ

ה  ֵאּלֶ ׁשֶ אֹוֵמר  ִיְתרֹו  ּה,  ּבָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֲאַנְחנּו  ַהּיֹום  ַעד  ׁשֶ ְמאֹד 

תּוב  ַהּכָ ּוִבְלׁשֹון  ְמֻיָחִדים,  ים  ֲאָנׁשִ ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ֹוְפִטים  ּשׁ ׁשֶ

י  ַאְנׁשֵ ֱאלִֹהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ָהָעם  ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה  "ְוַאּתָ

ֵרי  ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ ְמּתָ ֲעֵלֶהם ׂשָ ְוׂשַ ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ָבַצע 

ָכל ֵעת" )שמות פרק  ּבְ ְפטּו ֶאת ָהָעם  ְוׁשָ רֹת.  ֵרי ֲעׂשָ ְוׂשָ ים  ֲחִמּשִׁ

יח פסוקים כא – כב(. 

אֹוָתם,  יִרים  ּוַמּכִ ֻפְרָסִמים  ּמְ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  - ַחִיל"  י  "ַאְנׁשֵ

ֶהם.  יִרים ּבָ ּוַמּכִ
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ַמִים.  "ִיְרֵאי ֱאלִֹקים" -   ֵיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ׁשָ

ֱאֶמת,  יר ּבָ ָאָדם ַמּכִ ׁשֶ יִרים ֶאת ָהֱאֶמת. ּכְ ּכִ ּמַ י ֱאֶמת" - ׁשֶ "ַאְנׁשֵ

ם אֹוָתּה. הּוא ְמַקּיֵ

ֶסף.  ֹוְנִאים ּכֶ ּשׂ "ׂשְֹנֵאי ָבַצע" - ׁשֶ

ַהְצָלָחה  ִלי  ָהְיָתה  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ְסְטִריט   – ּוֹול  ּבַ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ָעָבר  ּבֶ

ִיְרַאת  ִלי  ּבְ ֶסף  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ֲאָבל  ֶסף,  ּכֶ ה  ַהְרּבֵ ִעם 

רּוַע.  ּלֹו ֶנֱהָפְך ְלָדָבר ּגָ ֶסף ׁשֶ ל ַהּכֶ ַמִים, ּכָ ׁשָ

ִבים ִלְבּדֹק ִאם ֵיׁש  ִאים ְלַמּנֹות ׁשֹוֵפט ַחּיָ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ה ׁשֶ ּבָ ְוזֹו ַהּסִ

ְיֵרא  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִלְהיֹות ׁשֹוֵפט  ֵדי  ּכְ ְולֹא ַרק  ַמִים.  ׁשָ ִיְרַאת  לֹו 

ה  ן ָאָדם - ַאּתָ ה רֹוֶצה ִלְהיֹות ַרק ּבֶ א ֲאִפּלּו ִאם ַאּתָ ַמִים, ֶאּלָ ׁשָ

ַמִים.  ְהֶיה ְלָך ִיְרַאת ׁשָ ּתִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ָיכֹול  ֱאלִֹקים"  "ְיֵרא  ְוהּוא  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאָדם  ַרק 

ִאיׁש  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֱאֶמת",  "ִאיׁש  ל  ׁשֶ א  ַהּבָ ָלב  ַלּשָׁ יַע  ְלַהּגִ

ִלי  ּבְ ֱאֶמת  ִאיׁש  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ֵאיְך  ַמִים.  ׁשָ ִיְרַאת  ְללֹא  ֱאֶמת 

ּדֹות  י ַהּמִ ּתֵ ר ִיְהיּו לֹו ׁשְ ׁש ּבֹוס ִמְלַמְעָלה? ְוַכֲאׁשֶ ּיֵ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ַהּמַ

ֶסף לֹא ִיְהֶיה  ָבר ּכֶ יָלא ּכְ לּו, "ְיֵרא ֱאלִֹקים" ְו"ִאיׁש ֱאֶמת" ִמּמֵ ַהּלָ

ַצע". ל "ׂשֹוֵנא ּבֶ ה ׁשֶ יַע ְלַדְרּגָ ּגִ ּיַ ְך ָחׁשּוב לֹו, ְוֵיׁש ִסּכּוי ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

"ׂשְֹנֵאי ָבַצע"

ים  ֲאָנׁשִ ְבַחר  ּיִ ׁשֶ ִיְתרֹו  ֲעַצת  י  ּפִ ַעל  ה  מֹׁשֶ ַחר  ּבָ ׁשֶ ִחיָרה  ּבְ   ּבַ

ה )עיין  ֵאּלֶ "ׂשְֹנֵאי ָבַצע" )שמות פרק יח פסוק כא(, הּוא לֹא ָמָצא ּכָ

ובספורנו שמות פרק יח פסוק כה, ועיין עוד ברש"י דברים פרק א פסוק 

ֶסף  ל ַהּכֶ ָעַזב ֶאת ּכָ יֹוֵתר. ְוַרק ִיְתרֹו ׁשֶ בֹוָהה ּבְ ה ּגְ ְרּגָ י זֹו ּדַ טו(, ּכִ
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ִביל ָהֱאֶמת )שמות רבה וילנא פרשת שמות פרשה א אות  ׁשְ בֹוד ּבִ ְוַהּכָ

יד ֶאת ֶזה. לב(, ָיכֹול ָהָיה ְלַהּגִ

ָהֶבל"  ַהּכֹל  ֲהָבִלים  "ֲהֵבל  אֹוֵמר  ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו 

ֶאת  יר  ִהּכִ ְוהּוא  ַהּכֹל  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ב(,  פסוק  א  פרק  )קהלת 

י  ה ֵהם ֲהֵבל ֲהָבִלים, ּכִ ל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּכָ ַהּכֹל, הּוא אֹוֵמר ׁשֶ

ֶסף ֶזה  ּכֶ ר, ָיכֹול לֹוַמר ְלָך ׁשֶ יר ֶאת ָהעֹׁשֶ ִהּכִ יר, ׁשֶ ַרק ָאָדם ָעׁשִ

ֲהֵבל ֲהָבִלים.

ַלֲעזֹב  ָצִריְך  ָאָדם לֹא  ה,  ָהֵאּלֶ ָרגֹות  ַהּדְ ִרים ַעל  ְמַדּבְ ֲאַנְחנּו לֹא 

ֲאָבל  ַהּזֹו.  ה  ְרּגָ ּדַ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ לֹא  ַהּיֹום,  ל  ּכָ ְוִלְלמֹד  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת 

ֶסף הּוא  ים, ּכֶ ַחּיִ ּבַ ָרה  ּטָ ֶסף הּוא לֹא ַהּמַ ַהּכֶ ָאָדם ָצִריְך ִלְזּכֹר ׁשֶ

יַע ְלִקּיּום ְרצֹון ה'.  ֶאְמָצִעי ְלַהּגִ



 ְזִהירּות 
ירּות  ֲעׁשִ

ַהְבָטחֹות ַהּתֹוָרה

ם  ַמְרּתֶ ּוׁשְ ה  ָהֵאּלֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵאת  ְמעּון  ׁשְ ּתִ ֵעֶקב  "ְוָהָיה 

ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד  ַמר ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ַהּבְ יֶתם אָֹתם ְוׁשָ ַוֲעׂשִ

ע ַלֲאבֶֹתיָך" )דברים ז, יב(. ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

ָכר  ׂשָ ֵתאּור  ּבְ ּפֹוַתַחת  ֵעֶקב  ת  ָרׁשַ ּפָ ַהּתֹוָרה,  ְלרֹב  ִנּגּוד  ּבְ

אֹוֵמר  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּה  ּבָ ׁשֶ ּוְבַהְבָטָחה  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ְוַתֲענּוגֹות 

ֶדר  ָכר ְלַמְעָלה ִמּגֶ ל ׂשָ ָרֵאל ֶאת ַהַהְבָטָחה ָהֱאלִֹקית ׁשֶ ְלַעם ִיׂשְ

 ")$$$  = ְרָנָסה  )ּפַ ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי  ִנים(  ּבָ  =( ִבְטְנָך  ִרי  ּפְ "ּוֵבַרְך  ַבע:  ַהּטֶ

ם  ַהּשֵׁ ׁשֶ ָהַרּבֹות  ָרכֹות  ַהּבְ ַיְתִחילּו  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּנְ ַרק  ה  ְוֵאּלֶ  -

ַרְך ַמְבִטיַח ָלנּו.  ִיְתּבָ

ִדים? ה ִמְתַאּבְ ָלּמָ

ַעל  ֲחָדׁשֹות  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ֵיׁש  ָנה  ׁשָ ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ָמה  ּום  ִמּשׁ

לּום  ּכְ ָלֶהם  ָחֵסר  ּלֹא  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ יִרים,  ֲעׁשִ ְמֻפְרָסִמים  ים  ֲאָנׁשִ

ַמּדּוַע  ִדים.  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ  - ָרָכה  ּבְ ּוְמֵלֵאי  ֵמִחים  ׂשְ ּכִ ִמיד  ּתָ ְוִנְרִאים 

ְלַהְפִסיק  רֹוָצה  ִהְסטֹוְרָיה  ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ְוַהּנֹוָחה  יָרה  ָהֲעׁשִ ַהֶחְבָרה 

לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ֵאֶצל  ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ ְחָקר  ַהּמֶ ׁשֶ ַלְמרֹות  ְך?  ּכָ ל  ּכָ ִלְחיֹות 

ים  ֵמֲאָנׁשִ בֹוּהַ  ּגָ יֹוֵתר   72% הּוא  דּות  ְלִהְתַאּבְ ּכּון  ַהּסִ עֹוְבִדים, 
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כּונֹות  ׁשְ בֹוּהַ יֹוֵתר ּבִ ּכּון ּגָ ַהּסִ ימּו ׁשֶ ם ֵהם ִהְסּכִ עֹוְבִדים, ֲאָבל ּגַ ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֵעדּות  ֵהם  ָהֵאּלּו  ְפִחיִדים  ַהּמַ ּפּוִרים  ַהּסִ ירֹות.  ֲעׁשִ יֹוֵתר 

ֶכֶסף! לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ

ִלְתׁשּובֹות.  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַלֲחָכֵמינּו  ּפֹוִנים  ֲאַנְחנּו  ַהּתֹוָרה,  ֶדֶרְך  ּכְ

ָטמּון  ּבֹו  ׁשֶ ָרכֹות,  ַהּבְ ל  ׁשֶ ַהּסֹוד  ֶאת  ָלנּו  ה  ּלָ ּגִ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ַרׁשִ

"ֵעֶקב"  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ָקָצר  ִעּיּון  ְמָחה.  ְלׂשִ ָהִראׁשֹוִנים  ַהּסֹודֹות  ַאַחד 

ל  ׁשֶ ָהֲאחֹוִרי  ַהֵחֶלק  ַעל  ם  ּגַ מֹוָרה  ָמעּותֹו  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָלנּו  ה  ְמַגּלֶ

יַע  ְלַהּגִ ֶלָעֵקב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ִלְרמֹז  ְוֵיׁש  ָהֶרֶגל. 

ִמים ָקִדיָמה,  ָכל ַצַעד ִמְתַקּדְ ּבְ ְהֶיה ּתֹוָצָאה ׁשֶ ּתִ ִלי ׁשֶ ְלַיֲעדֹו ִמּבְ

ִמיַרת  ׁשְ "ַאֲחֵרי"  ַרק  יַע  ַמּגִ ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ ַמְבִטיָחה  ַהּתֹוָרה  ְך  ּכָ

ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק   – ְמעּון"  ׁשְ ּתִ ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ְצֹות.  ַהּמִ ת  ּיַ ַוֲעׂשִ

"ּוֵבַרְך ְוגֹו'".

י מֹוֵקׁש הּוא ָלְך" )דברים ט, טז(.  "ּכִ

ְצֹות,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ּוּוי  ַהּצִ ַאֲחֵרי  סּוִקים  ּפְ ָעה  ַאְרּבָ

ְזִהיר  ּמַ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ תֹוְך  ּבְ "מֹוֵקׁש"  ה  ּלָ ַהּמִ ֶאת  רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 

ה  ַהּזֶ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ָהֱאלִֹקּיֹות.  ַההֹוָראֹות  ַעל  ַלֲעבֹר  לֹא  אֹוָתנּו 

ל  נּו, הּוא ֶעֶצם ַהְיסֹוד ׁשֶ ִקְרּבֵ ּבְ נּו, ָהַרַעל ָהרּוָחִני ׁשֶ א ֵמִאּתָ ּבָ ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ה. ַהֲחָכִמים ַז"ל ָחְזרּו ַעל ֶזה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ית  ִחיָרה ָחְפׁשִ ּבְ

לג  )ברכות דף  ַמִים"  ׁשָ ְרַאת  ִמּיִ חּוץ  ַמִים  ׁשָ יֵדי  ּבִ "ַהּכֹל  ָעִמים:  ּפְ

ִמְצֹות  ַעל  ׁשֹוֵמר  ָבר  ּכְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ועוד(.  ב  עמוד 

עֹוָלם  ּבָ ְצֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ַעל  ָכר  ׂשָ ְלּתָ  ִקּבַ ָבר  ּכְ ַוֲאִפּלּו  ַהּתֹוָרה, 

ְוָלַדַעת  ֵמַהּמֹוֵקׁש,  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך  ֲעַדִין  ּתֹוָרה,  ּבַ ְבָטח  ְוַכּמֻ ה,  ַהּזֶ

ָאר מֹוֵקׁש. ַהּמֹוֵקׁש ִנׁשְ ׁשֶ
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ַהּכֹל  ׁשֶ ּכְ ֵהר,  ְלִהּזָ ָצִריְך  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ִנְרֶאה  ּוֶבֱאֶמת, 

ַמְתִחיל  ַפע  ְוַהּשֶׁ ֵאָנתֹו,  ּתְ ְוַתַחת  ְפנֹו  ּגַ ַחת  ּתַ ְוִאיׁש  ָרגּוַע, 

ָלנּו  ְטִמין  ּמַ ׁשֶ ְלמֹוֵקׁש  דֹול  ּגָ ׁש  ֲחׁשָ ֵיׁש  ה',  ת  ְרּכַ ּבִ בֹות  ִעּקְ ּבְ

ָצָצה  ּפְ ִהיא  ַהּמֹוֶדְרִנית  ִעְבִרית  ּבָ "מֹוֵקׁש"  ה  ּלָ ַהּמִ ָהָרע.  ֶצר  ַהּיֵ

יַמת ֵלב ְיכֹוָלה ְלִהְתּפֹוֵצץ,  ְרַקע, ּוְבחֶֹסר ׂשִ ַחת ַלּקַ מּוָנה ִמּתַ ַהּטְ

ֶצר  ַהּיֵ ֶאל  ְלִהְתַיֵחס  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַחס  ַהּיַ ֶזה  יק.  ּוְלַהּזִ ַלֲהרֹג 

מֹוֵקׁש. ָהָרע, ּכְ

ַעל  ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּכְ ָלֶזה.  ִנְפָלָאה  ְגָמא  ּדֻ ּתֹוָרה  ּבַ ּוָמָצאנּו 

)ַיֲעקֹב( ְמאֹד  ְפרֹץ ָהִאיׁש  "ַוּיִ ּכֹוֶתֶבת:  ַיֲעקֹב ִהיא  ל  ׁשֶ ַהְצָלחֹוָתיו 

ַוֲחמִֹרים"  ים  ּוְגַמּלִ ַוֲעָבִדים  ָפחֹות  ּוׁשְ ַרּבֹות  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי  ְמאֹד 

ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַהַהְצָלחֹות,  ל  ּכָ ְוַלְמרֹות  מג(.  ל,  )בראשית 

ְואֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ ֵמִעיד  ה,  ַרּבָ ַאּדְ ָחִליָלה.  ֲאָוה  ּגַ א  ִהְתַמּלֵ לֹא 

ָך  ַעְבּדֶ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאֶמת  ל  ּוִמּכָ ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  י  "ָקטְֹנּתִ

ֵני ַמֲחנֹות"  ה ָהִייִתי ִלׁשְ ה ְוַעּתָ ן ַהּזֶ ְרּדֵ י ֶאת ַהּיַ י ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ ּכִ

ָהָיה  ׁשֶ א(  עמוד  ד  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ ֲחַז"ל   ּוֵפְרׁשּו  יא(,  לב,  )בראשית 

ח  ִמי ְמֻרּוָ ׁשְ ב ַהּגַ ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ְוָקא ּכְ ן ּדַ ּכֵ א ִיְגרֹם ַהֵחְטא. ׁשֶ ּמָ ּדֹוֵאג ׁשֶ

ה  ל יֹוֵתר ִמּמַ ָבר ִקּבֵ א ּכְ ּמָ א ִיְגרֹם ַהֵחְטא, ְוֵכן ׁשֶ ּמָ ֵיׁש ִלְדאֹג ׁשֶ

ֻכּיֹוָתיו. יַע לֹו ִמּזְ ּגִ ּמַ ֶ ּשׁ

ָרָכה  ּבְ ְוֵיׁש  ֵסֶדר  ּבְ ְוַהּכֹל  ָרגּוַע,  ַהּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ נֹוֶסֶפת  ה  ִסּבָ

ָרָכה  ַהּבְ ִלְפָעִמים  ן  ּכֵ ׁשֶ ַעְצֵמנּו,  ִלְבּדֹק  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ

ַהּתֹוָצָאה  ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ָלנּו  ה  ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ֱאֶמת,  ּבֶ עֶֹנׁש  ִהיא  ַהּזֹו 

ׁשּוָבה: ָסֵרב ַלֲעׂשֹות ּתְ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ָניו  ָניו ְלַהֲאִבידֹו לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאל ּפָ ם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ "ּוְמׁשַ

ם לֹו" )דברים ז, י(. ּלֶ ְיׁשַ

ַעְצָמּה  ִהיא  ָרָכה  ַהּבְ ֶזה,  ּכָ ׁשֶ ִמְקֶרה  ּבְ ׁשֶ ָלנּו,  ה  ְמַגּלֶ סּוק  ַהּפָ

ֶזה.  ּכָ ֵהר ִמּמֹוֵקׁש ׁשֶ ן ָצִריְך ְמאֹד ְלִהּזָ דֹול, ְוַעל ּכֵ ַהּמֹוֵקׁש ַהּגָ



ִרים  ְנׁשָ
ַתְרְנגֹוִלים ְתַנֲהִגים ּכְ ּמִ ׁשֶ

ְרְנגֹוִלים ר ְוַהּתַ ׁשֶ ַהּנֶ

ה  ּפּור ַהּזֶ ַמע ֶאת ַהּסִ ים ָיֵגן ַזַצ"ל ׁשָ ָנה, ָהַרב ִנּסִ ים ׁשָ ּשִׁ ׁשִ ִלְפֵני ּכְ

ה ְמָבֵאר ֵהיֵטב ֶאת  ּפּור ַהּזֶ ַלִים. ַהּסִ ירּוׁשָ ּבִ ִלים ׁשֶ ֵמַאַחד ַהְמֻקּבָ

הּוִדים ַהּיֹום:  ב ַהּיְ ַמּצַ

ְרְנגֹול.  ּתַ ִלְקנֹות  ׂש  ְוִחּפֵ ּבֶֹקר  ּבַ ֶאָחד  יֹום  ים  ּכִ ִהׁשְ ֶאָחד  ָאָדם 

ַלאי.  ָרָאה ֶאת ַהּמְ ע ַאֲחֵרי ׁשֶ ְרְנגֹוִלים ְוֻהְפּתַ הּוא ִנְכַנס ְללּול ַהּתַ

אי,  ַוּדַ "ּבְ ר.  ָהִאּכָ ֶאת  ַאל  ׁשָ הּוא  עֹופֹות?"  ּפֹה  ִלְקנֹות  ר  "ֶאְפׁשָ

ֵדי  ּכְ ָקל  ׁשְ ַהּמִ ַעל  יַח  ְוַתּנִ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָהעֹופֹות  ֶאת  ְבַחר  ּתִ

ּפֹור  ַהּצִ ֶאת  ם  "ּגַ ם".  ּלֵ ְלׁשַ ְצָטֵרְך  ּתִ ה  ְוַכּמָ ָקָלם  ִמׁשְ ֶאת  ַדע  ּנֵ ׁשֶ

ַאל  ׁשָ מֹוֵכר?"  ה  ַאּתָ ָלָבן   – חֹר  ׁשָ נֹוצֹות  ִעם  ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ

ָקל,  ׁשְ ת ִלי ַעל ַהּמִ י, ַרק ִאְכּפַ ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ר. "ּכְ ָהִאיׁש ֶאת ָהִאּכָ

ח  ֶאּקַ ֲאִני  ֵסֶדר,  "ּבְ רֹוֶצה".  ה  ַאּתָ ִצּפֹור  ֵאיזֹו  ִדּיּוק  ּבְ ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא 

ְרְנגֹול  חֹר – ָלָבן, ְוַגם ֶאת ַהּתַ דֹוָלה ִעם ַהּנֹוצֹות ׁשָ ּפֹור ַהּגְ ֶאת ַהּצִ

דֹוָלה  ּגְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְלָך  ֵיׁש  ַטח  "ּבֶ ָבנֹות",  ַהּלְ ַהּנֹוצֹות  ִעם  ָטן  ַהּקָ

ִחיר עֹוֶלה -  ַהּמְ ּפֹור,  ַהּצִ ר, "ַקח ֶאת  ָהִאּכָ ְלַהֲאִכיל" - ָאַמר לֹו 

25 ּדֹוָלר".

ֵעיָניו...  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאִמין  לֹא  ִרים  ּפֳ ַהּצִ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָרַכׁש  ׁשֶ ָהִאיׁש 

יַע ְלרֹאׁש  ִהּגִ ׁשֶ ָנה. ּכְ ּקָ ִרים ׁשֶ ּפֳ הּוא ָנַסע ְלרֹאׁש ֶהָהִרים ִעם ַהּצִ

 – חֹר  ׁשָ ַהּנֹוצֹות  ִעם  דֹוָלה  ַהּגְ ּפֹור  ַהּצִ ֶאת  ֵהִרים  הּוא  ָהָהר, 

ְוָלַחׁש  ָהָהר  ַעל  ׁשֶ ַהּצּוק  ַפת  ִלׂשְ ֵהִביא אֹותֹו  ָיָדיו  י  ּתֵ ּוִבׁשְ ָלָבן, 
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ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ּפֹור  ַהּצִ ֶאת  ָזַרק  עּוף!"...  ּתָ ר!  ֶנׁשֶ ה  "ַאּתָ ָאְזָניו  ּבְ

ּה  ּלָ ׁשֶ ָהִאיְנְסִטיְנְקט  ּמּוׁש  ּוְבׁשִ ָנַפִים  ּכְ ת  ּפֹוֶרׂשֶ ּפֹור  ַהּצִ ה  ְוִהּנֵ

ל  ּכָ ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ַהּפַ זֹאת  ָהְיָתה  ַמִים.  ַלּשָׁ ָעָפה 

מֹוָתם.  ּכְ ְרְנגֹול  ּתַ הּוא  ׁשֶ ב  ְוָחׁשַ ְרְנגֹוִלים  ַהּתַ ין  ּבֵ ִהְסּתֹוֵבב  יו  ַחּיָ

ה  ִנּסָ לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ֲאָבל  ְרְנגֶֹלת,  ּתַ מֹו  ּכְ ם  ָוׁשָ ּפֹה  ָקַפץ  הּוא 

ּלֹו.  ָנַפִים ׁשֶ ּכְ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ים ֲחלֹומֹות רּוָחִנּיִ

ִנְרֶאה  ֶזה  ֶאָחד.  יֹום  ּבְ יִרים  ֲעׁשִ ִלְהיֹות  חֹוְלִמים  ַהּיֹוְזִמים  ל  ּכָ

ַיֲהפְֹך  הּוא  ׁשֶ ַמֲאִמין  ְקַטְנַטן,  ַרֲעיֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָצִעיר  ל  ּכָ ִאּלּו  ּכְ

ְמאֹד  ֶזה  רֹוָבה.  ַהּקְ ָנה  ּשָׁ ּבַ  - ָנה  ׁשָ ֲחִצי  ּתֹוְך  ִמְליֹוֵנר  ִלְהיֹות 

ֲחרּות  ְוַהּתַ ָגִמים  ְוַהּפְ ְכׁשֹוִלים  ַהּמִ ָכל  ּבְ ב  ֵ ִנְתַחׁשּ ִאם  ָנִדיר, 

ְפִריִעים  ַהּמַ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָאר  ׁשְ ִעם  ַיַחד  ּוק,  ּשׁ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֶאת  ֵמִניף  ָהָאָדם  ַהּכֹל  ְוַלְמרֹות  טֹוב.  ֲחלֹום  מּות  ְ ׁשּ ְלִהְתּגַ

יְזֶנס  ּבִ ּבַ ְלַהְצִליַח  ּלֹו,  ׁשֶ ָהַעְצִמי  חֹון  ּטָ ַהּבִ ֶאת  ק  ּוְמַחּזֵ ָנָפיו  ּכְ

ָהַעְצִמי  חֹון  ּטָ ַהּבִ רֹוֶצה.  הּוא  ׁשֶ ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבָכל 

ָבר  ּדָ ֶזה  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכַֹח  ִלׁשְ ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ בֹוּהַ  ּגָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ

ם  ַהּשֵׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהֵעת  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  לֹון.  ָ ׁשּ ּכִ   - ְקָרא  ּנִ ׁשֶ

חֹון  ּטָ ַהּבִ ְתאֹום  ּפִ נּו,  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ְכִלית  ּתַ ּזֹוִהי  ׁשֶ  - ַרְך  ִיְתּבָ

נּו  ּלָ ּכֻ ּוִפְתאֹום  ָלל,  ּכְ ם  ַקּיָ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִמְתַמֵעט  ה  ַהּזֶ ָהַעְצִמי 

ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ ָנֵפינּו  ּכְ ֶאת  ִלְפרֹׂש  ַמְצִליִחים  ְולֹא  מּום  ֲעֵלי  ּבַ

ּוְלַהְמִריא. 
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ִרי ִלְהיֹות ֶעֶבד ה' – ֶזה ֶאְפׁשָ

ִמיַרת  ׁשְ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ִקּיּום  ִחּיּוב  ַעל  מּוָסר  ִמיַעת  ׁשְ

ִקְנָאה,  ִרית,  ַהּבְ ִמיַרת  ׁשְ ָהֵעיַנִים,  ִמיַרת  ׁשְ ְצִניעּות,  ת,  ּבָ ׁשַ

ַהְתָחָלה  ּבַ ּדֹוָמה  ָועֹוד,  יֹוִמי,  אֶֹפן  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֵזל,  ּגָ ֲאָוה,  ּתַ

מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ֶזה  ַלֲעבֹר.  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ְלִקיר 

ים  ַנֲעׂשִ נּו  ּלָ ּכֻ ְתאֹום  ּפִ ִרי.  ֶאְפׁשָ  - י  ְלּתִ ּבִ ָבר  ּדָ נּו  ֵמִאּתָ ּדֹוֵרׁש 

ַעם  ּפַ עֹוד  ְואֹוְמִרים  ְוחֹוְזִרים  צֹוֲעִקים  ֻמְמִחים,  ִסיכֹולֹוִגים  ּפְ

ּוּוִים  ַהּצִ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  לֹא  ׁשּוט  ּפָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַעם  ּפַ ְועֹוד 

ַבִית  ּבְ ַדְלנּו  ּגָ י  ּכִ ֶזה  ִאם  ין  ּבֵ ׁשֹונֹות,  ּבֹות  ִמּסִ ֱאלִֹקים  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ

אֹו  ים,  ִתּיִ ּדָ לֹא  ים  ֲאָנׁשִ ְסִביבֹות  ּבִ ָהִיינּו  י  ּכִ ֶזה  ִאם  ין  ּבֵ ִחּלֹוִני, 

ַעל  ָמה  ָהַאׁשְ ֶאת  ְלָהִטיל  ְמַמֲהִרים  ָאנּו  ַאֶחֶרת,  ה  ִסּבָ ל  ִמּכָ

ְתׁשּוָבה. ּלֹא ַנֲחזֹר ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִביֵבנּו ּבִ ּסְ ַהֶחְבָרה ׁשֶ

ֶצר ָהָרע ַרֲעיֹון ַהּיֵ

ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  ָאָדם  י  "ּכִ אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ ׁשֶ ּוָמָצאנּו 

ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ִציאּות  ַהּמְ ח(,  ז,  )קהלת  ֶיֱחָטא"  ְולֹא  ּטֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ

ַעל  ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ה  ֻעְבּדָ זֹאת  ָרָעה,  ׂשֹוָרה  ּבְ ה  ֵאיֶנּנָ ָלם  ֻמׁשְ ֵאינֹו 

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ִהיא  ָעָיה  ַהּבְ ֶלְך.  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ָאָדם  ל  ִמּכָ ֶהָחָכם  ְיֵדי 

ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ֶנֶגד  ים  עֹוׂשִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ֶאת  ִלים  ְמַקּבְ

ר  ֶאְפׁשָ ִהְתַנֲהגּות נֹוְרָמִלית ּוְרִגיָלה, ּוְמָסְרִבים ֲאִפּלּו ַלְחׁשֹב ׁשֶ ּכְ

ֶצר  ַהּיֵ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ה  ְוָקׁשָ דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ְללֹא  ּנֹות  ּתַ ּוְלִהׁשְ ּנֹות  ְלׁשַ

ָלִמים  י ֻמׁשְ ְלּתִ ְהֶיה ּבִ ּנִ ב ׁשֶ ּצָ ל ֶאת ַהּמַ ְכֵנַע אֹוָתנּו ְלַקּבֵ ָהָרע ְמׁשַ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהּשֵׁ ּבְ

ֵאיְך ֶזה קֹוֶרה?



אגתמּםֹ
ּשםמדברל

258

ִביָבה ָעה ֵמַהּסְ ּפָ ַהׁשְ

לֹא  ֶזה  נּו,  ּלָ ׁשֶ ִביָבה  ֵמַהּסְ ִעים  ּפָ ֻמׁשְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת 

ִנים.  ׁשָ  150 ִלְפֵני  ַהּזֹאת  ָעָנה  ַהּטְ ֶאת  ִהְמִציאּו  ׁשֶ ִסיכֹולֹוִגים  ַהּפְ

"ם )בהלכות דעות פרק ו הלכה  ֲאִריכּות ָהַרְמּבָ רּו ַעל ֶזה ּבַ ּבְ ּדִ ָבר  ּכְ

נּו,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ְלמּוד,  ַהּתַ ַחְכֵמי  ְבֵרי  ּדִ ִמּתֹוְך  א( 

ָה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ז[  יג,  דברים  ]עיין  ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ְוַהּשֵׁ

ִדים  ַלּמְ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ין  ּבֵ ִרי  ָהִעּקָ ַהִחּלּוק  ָעְברּו.  ׁשֶ ִנים  ׁשָ  4000  -

ַהּתֹוָרה  ׁשֶ הּוא,  ִדים  ְמַלּמְ ַהּתֹוָרה  ַחְכֵמי  ּשֶׁ ְלַמה  ִסיכֹולֹוִגים  ַהּפְ

ֶאת  ַח  ּוְלַנּצֵ ּנֹות  ְלׁשַ ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַרק  לֹא  אֹוָתנּו  ֶדת  ְמַלּמֶ

ַלֲעׂשֹות  ינּו  ֵמַחּיֵ ִריִטי  ַהּקְ ַהֵחֶלק  ה  ּזֶ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַהַהְפָרעֹות,  ל  ּכָ

מֹו  ּכְ ְצֹות,  ַהּמִ ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְלצֶֹרְך  ִנְבָרִאים  ֲאַנְחנּו  ן.  ּכֵ

ִקּיּום  ַעל  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָאַמר  ֶזה  ַעל  ָלעּוף.  ֵדי  ּכְ ִנְבָרא  ר  ׁשֶ ַהּנֶ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹתֹו"  ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "ּכִ ְצֹות:  ַהּמִ

ם ֶאת  ְלַקּיֵ  - ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ְבֵראנּו  ּנִ ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ זֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ )דברים ל, יד(, 

מֹר ֶאת ַהּתֹוָרה. ְצֹות ְוִלׁשְ ַהּמִ

עּוף! ר – ּתָ ה ֶנׁשֶ ַאּתָ

מֹו  ּכְ יקֹות  ְוַצּדִ יִקים  ַצּדִ ְהיֹות  ִמּלִ אֹוָתנּו  ּמֹוֵנַע  ׁשֶ ִחיד  ַהּיָ ָבר  ַהּדָ

ים  יׁשִ ּוַמְרּגִ ְמַדְמְייִנים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ רֹוֶצה  ם  ַהּשֵׁ ׁשֶ

ַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות  ְלִהְתרֹוֵמם  ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ ַתְרְנגֹוִלים  ּכְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ִבים  ְוחֹוׁשְ  – עּוף  יּהַ  ְגּבִ ַהּמַ ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ

ֲאֵחִרים  ְמיוָחִדים  ים  ֲאָנׁשִ ַרק  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֲאַנְחנּו  ׁשּוָבה.  ּתְ

ֲאַנְחנּו.  לֹא  ֲאָבל  ִצְדקּות,  ּבְ בֹוהֹות  ּגְ ְלָרמֹות  ָלעּוף  ְיכֹוִלים 

ין  ּבֵ ָהִיינּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֲהִכי  ַההֹוָנָאה  זֹוִהי 
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ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְרְנגֹוִלים  ּתַ

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ִהיא  ְוָהֱאֶמת  מֹוֶהם.  ּכְ ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 

ַמן  יַע ַהּזְ ִמּיּות, ִהּגִ ַגׁשְ יִחים אֹוָתם ְלַהְפִריַע ָלנּו ַלֲעלֹות ּבְ לֹא ַמּנִ

בֹוּהַ  ּגָ יֹוֵתר  ָלעּוף  ְוַנְתִחיל  ִצְדקּות  ּבְ ְוָנעּוף  ַנֲעֶלה  ם  ּגַ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ

ָלֶרַגע  ְלַחּכֹות  ַדאי  ּכְ לֹא  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ֲעבֹוַדת  ּבַ בֹוּהַ  ּגָ ְויֹוֵתר 

ה  "ַאּתָ ָאְזֵנינּו  ּבְ ְוִיְלַחׁש  ָהָהר  ִמּצּוק  אֹוָתנּו  ִיְזרֹק  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ׁשֶ

עּוף!..." ר! ּתָ ֶנׁשֶ



 ֲאֵבלּות ְוַצַער 
ה ִלְבּכֹות? ּמָ ּכַ

ים ַער ַעל ֲאסֹונֹות ְטָראִגּיִ ַהּצַ

ם ֵלב  ָכה הּוא ׂשָ ְמָחה, ּכָ יג ֶאת ַהּשִׂ ִ ד ְלַהׂשּ ָאָדם ִמְתַמּקֵ כֹל ׁשֶ ּכְ

כֹל  ּכְ ַדְרּכֹו.  ּבְ לֹו  ַמְפִריָעה  ים,  ֵמַהַחּיִ ֵחֶלק  ִהיא  ׁשֶ ָהַעְצבּות  ׁשֶ

ים ִנְפָטִרים ִמן  ְויֹוֵתר ֲאָנׁשִ ר, הּוא רֹוֶאה יֹוֵתר  ּגֵ הּו ִמְתּבַ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ל ִסּפּור הּוא יֹוֵתר ְטָראִגי ֵמֲחֵברֹו.  ה – ּכָ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ר  ְמֻבּגָ ִגיל  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  יֹוְצִאים  ִרים  ְמֻאּשָׁ ים  ֲאָנׁשִ ְמַעט  ַרק 

ִגיל ָצִעיר ַיֲחִסית  ים ִנְפָטִרים ּבְ ה ִמְקִרים ֲאָנׁשִ ַהְרּבֵ ְמאֹד, ַאְך ּבְ

ּוְבאֶֹפן ְטָראִגי. 

י  ְלּתִ ֶרם ַהּבִ ִלְהיֹות ַרב, הּוא ַהּזֶ יֹוֵתר ּבְ ים ּבְ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ֶאָחד ֵמַהּדְ

ה  ַאּתָ ַהְדָרָכה.  ים  ּדֹוְרׁשִ ׁשֶ ים  ֵמֲאָנׁשִ ָרעֹות  ׂשֹורֹות  ּבְ ל  ׁשֶ ּפֹוֵסק 

ה רֹוֶצה ִלְבּכֹות יֹוֵתר  ִביָלם, ֲאִפּלּו ִאם ַאּתָ ׁשְ ָצִריְך ִלְהיֹות ָחָזק ּבִ

נֹוָרִאים  ִיים  ְקׁשָ ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמַהֲחָכִמים  ֵיׁש  ֵמֶהם. 

ֵהם ָראּו. ים ׁשֶ ל ִמְקִרים ְטָראִגּיִ ר ַעל ָהַעְצבּות ׁשֶ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ְמֻפְרָסם  ִסּפּור  ּבְ

ַהְפָסָקה  ְללֹא  ל  ִהְתַאּבֵ הּוא  ָסאִלי',  א  ּבָ 'ּבַ ה  ַהְמֻכּנֶ ַאּבּוֲחֵציָרא 

דֹוׁש  ְוַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ דֹול,  ַהּגָ ָאִחיו  ל  ׁשֶ ה  ּנָ ַהְמׁשֻ ִמיָתתֹו  ַעל 

רֹוָקִאי  ְרַצח ַעל ְיֵדי ַהּסּוְלָטן ַהּמָ ּנִ ִוד ַאּבּוֲחֵציָרא הי"ד, ׁשֶ י ּדָ ַרּבִ

ִנים  ר ׁשָ ּבֵ מֹו ְוִזְכרֹו, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתּגַ ח ׁשְ מּוַלאי ֻמֲחַמד ִיּמַ

ה  ְוִצּוָ ֲחלֹום  ּבַ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ַהּנֹוָרא,  ַער  ַהּצַ ַעל 
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פרק מג
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א ָסאִלי  ּבָ ָרָאה אֹותֹו ַהּבַ ׁשֶ ל ָעָליו. ּכְ ִהְתַאּבֵ ְפִסיק ִמּלְ ּיַ ָעָליו ׁשֶ

ל.  ַגְדלּותֹו ִהְפִסיק ְלִהְתַאּבֵ ּבְ

ה! יׁשָ ה? ַהּגִ ּנָ ּתַ ַמה ִהׁשְ

ָסאִלי  א  ּבָ ַהּבַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ה  ִמּלָ ׁשּום  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַלְמרֹות 

ָמקֹום  ל  ִמּכָ ֵהִבינּו,  ּלֹא  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ִנים  ָהַרּבָ ָאר  ׁשְ אֹו  ַזַצ"ל 

ַצַער  ּבְ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ה  יׁשָ ַהּגִ ׁשֶ ַהֲחָכִמים,  אֹוָתנּו  דּו  ִלּמְ

חּוץ.  ִמּבַ ב  ּצָ ַהּמַ רֹוֶאה ֶאת  ׁשֶ ַאֵחר  ֵמָאָדם  ַלֲחלּוִטין  ׁשֹוָנה  ִהיא 

ה  ַהְרּבֵ יָדע,  ַהּמֵ אֹותֹו  ֶאת  לֹו  ֵיׁש  ַצַער  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ָבר  ּכְ ְוהּוא  ַער  ַהּצַ ִעם  ב  ּוִמְתַעְרּבֵ ל  ִמְתַעְרּפֵ יָדע  ַהּמֵ ָעִמים  ּפְ

ַלֲהפְֹך  ִלְפָעִמים  ָיכֹול  י,  ָהִרְגׁשִ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֵהָעֵדר  ֶאֶפְקִטיִבי.  לֹא 

יר  ְהֶיה ָהֶאְמָצִעי ַהּטֹוב ְלַהְזּכִ ּיִ י ָצפּוי, ׁשֶ ְלּתִ ְוָקא ֶאת ָהָאָדם ַהּבִ ּדַ

כֹוָנה. ה ַהּנְ יׁשָ ָלנּו ֶאת ַהּגִ

ְרָגׁשֹות ִליָטה ּבָ ְ ַהּשׁ

ֲחַז"ל  דֹוָלה,  ּגְ ה  ְרּגָ ּדַ ִנְרֶאה  ה  ּזֶ ׁשֶ ַלְמרֹות  ְרָגׁשֹות,  ּבָ ִליָטה  ַהּשְׁ

ּוְכמֹו  זֹו,  ה  ַדְרּגָ ּבְ ִיְהֶיה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ים  ְמַצּוִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ה ַעל  ֶ ְתַקׁשּ ל ַהּמִ מֹוֵעד ָקָטן )דף כז עמוד ב( "ּכָ ָמָרא ּבְ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ׁשֶ

ִרְגׁשֹות  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ּבֹוֶכה".  הּוא  ַאֵחר  ֵמת  ַעל  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ֵמתֹו 

ה  ַכּמָ רּוָרה ּבְ א ִהיא ַאְזָהָרה ּבְ ָהֲאֵבלּות ֵאיָנּה ַרק ֵעָצה טֹוָבה, ֶאּלָ

ה  ָהֲאֻיּמָ יְמָרא  ַהּמֵ ֶאת  ָרָאה  הּו  ִמיׁשֶ ִאם  ין  ּבֵ ּתֹוָרה.  ּבַ ְמקֹומֹות 

אבל  )הלכות  "ם  ַרְמּבָ ּבָ ַהֲהָלָכה,  ִסְפֵרי  ּבְ אֹו  ָמָרא,  ּגְ ּבַ ּמֹוִפיָעה  ׁשֶ

ְלָחן ָערּוְך )יורה דעה סימן שצד סעיף א(, ַמה  ּשֻׁ פרק יג הלכה יא( אֹו ּבַ

ל ָאָדם.  ה ִמּכָ ֻצּפֶ ּמְ ֶ ה ַמה ּשׁ ַהּתֹוָרה ְמַגּלָ רּור הּוא ׁשֶ ּבָ ֶ ּשׁ
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ָנה,  ׁשָ  800  - ּכִ  ִלְפֵני  ָהִראׁשֹוִנים  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ָהִריְטָב"א, 

ִאּלּו הּוא ִמְתלֹוֵנן  ּכְ ׁשֶ ִנְרֶאה  י,  ִמּדַ יֹוֵתר  ל  ְתַאּבֵ ּמִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְמָבֵאר 

ְיֵתָרה  ִדיָקה  ּבְ ַעְצָמם  ָלֶהם  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ָהֱאלִֹקי,  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַעל 

ַמִים.  ָ יֶהם ִמן ַהּשׁ ַעל ַמֲעׂשֵ

יִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָלנּו,  אֹוֵמר  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ֲאֵחרֹות:  ים  ּוְבִמּלִ

ם  "ַאּתֶ ׁשֶ ּום  ַיֲחֵסנּו ְלָכל ָהֲאסֹונֹות ִמּשׁ ּבְ כֹוָנה  ַהּנְ ה  יׁשָ ּגִ ּבַ ִלְהיֹות 

י". ּנִ לֹא ַרֲחָמִנים יֹוֵתר ִמּמֶ

ַהְמַחייבֹות  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ֵמיְמרֹות  ה  ּמָ ּכַ ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

אֶֹפן ְמֻיָחד... ֵזרֹות ּבְ ל ֶאת ַהּגְ אֹוָתנּו ְלַקּבֵ

ב  ְבָרכֹות )דף נד עמוד א( ַחּיָ ָמָרא ּבִ ּגְ ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבַ ְלֻדְגָמא ַמה ּשֶׁ

יְמָרא  ּמֵ ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה. ְוֵכן ּבַ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ

ָעִביד  ל ְדּ ְבָרכֹות )דף ס עמוד ב( ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ָכּ ּבִ

ה  ְרּגָ ָכל ּדַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּוּוי הּוא ַעל ּכָ ַרְחָמָנא - ְלַטב ָעִביד. ַהּצִ

ִהיא. רּוָחִנית ׁשֶ

ְמָחה ֹחֶדׁש ָאב, ָהַעְצבּות ְוַהּשִׂ

חֶֹדׁש  ְלֻדְגָמא,  ִרְגׁשֹוָתיו.  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ָהָאָדם  ֶאת  ֶכת  ְמַחּנֶ ַהּתֹוָרה 

ֶאת  ַמְתִחיִלים  ית,  ִרְגׁשִ ִחיָנה  ִמּבְ ְמאֹד  ְך  ְמֻסּבָ חֶֹדׁש  הּוא  ָאב 

כו  דף  )תענית  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְמַמֲעִטים  ָאב  ְכַנס  ּנִ ֶ ִמּשׁ ּוּוי  ּצִ ּבַ ַהחֶֹדׁש 

יא - יֹום ט'  עמוד ב ודף כט עמוד א(, ְוָהֶעֶצב עֹוֶלה ַעד ִרְגֵעי ַהּשִׂ

ִלְבּכֹות  ָצִריְך  ִהיא,  ׁשֶ ל  ּכָ רּוָחִנית  ַהְצָלָחה  יג  ִ ְלַהׂשּ ֵדי  ּכְ ׁשֶ ָאב,  ּבְ

ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ַהֶהְפֵסד  ַעל  ּיֹות  ֲאִמּתִ ְדָמעֹות  ּבִ

ַעם  ֲעֹונֹות  ַעל  ִלְבּכֹות  ְוַגם  ָנה.  ׁשָ ִים  ַאְלּפַ ְמַעט  ּכִ ִלְפֵני  ָרה  ּקָ ׁשֶ
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ִנְבָנה  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְרמּו  ּגָ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ָהֲעֹונֹות  ם  ּגַ ֶזה  ּוִבְכַלל  ָרֵאל  ִיׂשְ

יֹוָמא )פרק א הלכה  ְלִמי ּבְ רּוׁשַ ּיְ ן ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבַ ּכֵ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

עֹוָלם ַלֲעׂשֹות. ָבר ֲהִכי ָאהּוב ּבָ ה ְוַגם לֹא ַהּדָ א(. ְוִלְבּכֹות ֶזה ָקׁשֶ

ה  ֲחִמּשָׁ ּבַ ׁשֶ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר  ְקָצת  ֶכת  ּבֶ ִמְסּתַ ה'  ָהֲעבֹוַדת 

ם  ַקּיָ ְך,  ּכָ ַאַחר  בּוַע  ִמּשָׁ חֹות  ּפָ ַהְינּו  ּדְ ָאב,  ּבְ ט"ּו   - ָאב  ּבְ ר  ָעׂשָ

)תענית דף  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ֲהִכי  ִמים טֹוִבים  ֵמַהּיָ ֶאָחד 

ָנן,  ַרּבָ ִמּדְ אֹו  אֹוַרְיָתא  ִמּדְ ַחג  ֵאינֹו  ֶזה  ּיֹום  ׁשֶ ַלְמרֹות  ב(.  כו עמוד 

אֹוְמִרים  לֹא  ּבֹו  ׁשֶ ְמֻיָחד  יֹום  הּוא  ָאב  ּבְ ט"ו  יֹום  אי  ַוּדַ ּבְ ֲאָבל 

עמוד  ל  )דף  ַתֲעִנית  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ רּו  ֻהְזּכְ ׁשֶ ּבֹות  ַהּסִ ׁש  ִמּשֵׁ ֲחנּון,  ּתַ

ֲחַז"ל  ָלנּו  ְמַצוים  ֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ סימן תקנט(.  יוסף  בלקוט  עוד  ועיין  ב. 

מַֹח ְוֵעת ִלְבּכֹות )קהלת ג, ד(. י ֵעת ִלׂשְ ְרָגׁשֹות ּכִ לֹט ּבָ ׁש ִלׁשְ ּיֵ ׁשֶ



מַֹח ֵאיְך ִלׂשְ

ְמָחה  מּוָעט - ֵעָצה ְלׂשִ קּות ּבְ ּפְ  ַהִהְסּתַ

ָמַרִני  ּוׁשְ ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹהים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ "ַוּיִ

ר ָאנִֹכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש"  ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ּבַ

)בראשית כח, כ(.

ָאִביו  ית  ִמּבֵ ָיָצא  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָלנּו,  ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּתֹוָרה 

ִפי  ּכְ בֹוד,  ּכָ אֹו  ר  עֹׁשֶ ְרסֶֹמת,  ּפִ יג  ִ ְלַהׂשּ ל  ּלֵ ִהְתּפַ לֹא  ִיְצָחק, 

ַעל  ם  ְלַהּשֵׁ ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ יר  ֶהְעּתִ א,  ֶאּלָ יו.  ַחּיָ ּבְ ּסֹוף  ּבַ ל  ִקּבֵ ָאֵכן  ׁשֶ

ים - אֶֹכל ּוִבּגּוד.  ל ַהַחּיִ ים ׁשֶ ִסיִסּיִ ָרִכים ַהּבְ ַהּצְ

ׁשּוִטים  ַהּפְ ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֲהָבַנת 

יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֶטאֹוִרית  ּכְ ה ֶאת ַהְצָלָחתֹו ַהּמֶ ים לֹא ֶהֱחִליׁשָ יִניָמִלּיִ ְוַהּמִ

ְמאֹד  )ַיֲעקֹב(  ָהִאיׁש  ְפרֹץ  "ַוּיִ ּתֹוָרה:  ּבַ ְוַכְמבָֹאר  ַהְצָלָחתֹו,  ְזַמן 

ַוֲחמִֹרים"  ים  ּוְגַמּלִ ַוֲעָבִדים  ָפחֹות  ּוׁשְ ַרּבֹות  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי  ְמאֹד 

)בראשית ל, מג(. 

ָרִכים  ַלּצְ ֵעֶבר  ּמֵ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ׁשֶ ָלנּו  יָרה  ַמְזּכִ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ת  ִפּלַ ּתְ

ִלים  ָבר ְמַקּבְ ֲאַנְחנּו ּכְ נּו הּוא ּבֹונּוס ַעל ַהּבֹונּוס ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ִסיִסּיִ ַהּבְ

ְהֶיה  ּיִ ַרְך ִהְבִטיַח ְלַיֲעקֹב ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַהּשֵׁ ַרְך. ַלְמרֹות ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵמַהּשֵׁ

ַהּדֶֹפן  יֹוֵצאת  גּוָבה  ַהּתְ טו(,   - יד  כח,  )בראשית  ֲעדֹו  ּבַ ע  ִויַסּיַ ִעּמֹו 

ל ָהֱאֶמת  י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ ָאְמרֹו "ָקטְֹנּתִ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּבְ ׁשֶ

ּתֹוָצָאה  א  ֶאּלָ ה  ֵאיֶנּנָ יא(,  לב,  )בראשית  ָך"  ַעְבּדֶ ֶאת  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ

ֶחְלקֹו.  ֵמַח ּבְ ִמְהיֹותֹו ׂשָ
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 ַהּכֹל טֹוב!

ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות  ל  ּכָ נּו  ּבֵ ִמּלִ ֶקת  ַהְמַסּלֶ נֹוֶסֶפת  ה  ִסּבָ

ָבַרי: ּבֹוֵרא, ַוֲאָפֵרׁש ּדְ ֵבקּות ּבַ ִהיא חֶֹסר ָהֱאמּוָנה ְוַהּדְ

ה אֹוָתנּו: תּוב ְמַצּוֶ ַהּכָ

ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך"  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ

)דברים ו, ה(

ֲאַנְחנּו  רּוׁשֹו, ׁשֶ ָכל ְלָבֵבנּו ּפֵ ם ּבְ ְקָרִאי ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּשֵׁ ַהִחּיּוב ַהּמִ

ים  ַחּיִ ה ּבַ ַרְך עֹוׂשֶ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ל ַמה ּשֶׁ ם ֶאת ּכָ ְצִריִכים ֶלֱאֹהב ּגַ

ב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל  "ַחּיָ דּו אֹוָתנּו ׁשֶ ֲחַז"ל ִלּמְ ְך, ׁשֶ ֵדי ּכָ נּו. ַעד ּכְ ּלָ ׁשֶ

ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה" )ברכות דף נד עמוד א(, ַהִחּיּוב  ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָהָרָעה, ּכְ

הּוא  ִבים ׁשֶ ֲאַנְחנּו חֹוׁשְ ם ַעל ַמה ּשֶׁ ֱאֶמת ְלָבֵרְך ֶאת ַהּשֵׁ הּוא ּבֶ

ֲאַנְחנּו  א  ֶאּלָ ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּשָׂ ִמן  ְלָבֵרְך  יק  ַמְסּפִ ְולֹא  ָרע.  ָבר  ּדָ

ְוִהְתַלֲהבּות  ְמָחה  ְוׂשִ ָנה  ּוָ ּכַ ִעם אֹוָתּה  ָהָרָעה  ַעל  ְלָבֵרְך  ִבים  ַחּיָ

ָבְרִכים ַעל ַהּטֹוָבה.  ּמְ ׁשֶ ים ּכְ ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ְועֹוׂשִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה ָלָאָדם – ֶזה  ַרְך עֹוׂשֶ ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ּשֶׁ ה  ּמַ ִמיָמה ׁשֶ ָהֱאמּוָנה ַהּתְ

ָלֵצאת  ָהָאָדם  ַעל  ְמאֹד  ֵקל  ּתָ ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוב  ָבר  ַהּדָ

ים.  ַחּיִ ָעָיה ּבַ אֹון אֹו ּבְ ּכָ ר, ּדִ ּבֵ ל ַמׁשְ ִמּכָ

נּו,  ּלָ ׁשֶ נֹות  ּתָ ּמַ ּבַ ִקים  ְמֻפּנָ ֲאַנְחנּו  ׁשּוָטה:  ּפְ ָעָיה  ּבְ ָלנּו  ֵיׁש  ֲאָבל 

ֵהן  ׁשֶ ַמְחִליִטים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ נֹות  ּתָ ַהּמַ ֶאת  רֹוִצים  ַרק  ַוֲאַנְחנּו 

ֵהן  ׁשֶ ַמְחִליִטים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ נֹות  ּתָ ּמַ ּבַ ְמֻעְנָיִנים  ְולֹא  טֹובֹות, 

אֹון  ּכָ ָעִמים אֹוֵפף ֶאת ָהָאָדם ּדִ ה ּפְ ַהְרּבֵ ה ׁשֶ ּבָ "ָרעֹות". זֹאת ַהּסִ

הּו "ָרע".  עֹוֵבר ָעָליו ַמּשֶׁ ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ם  ְמֻסּיָ הּו  ַמּשֶׁ ַעל  ׁש  ְלִהְתַעּקֵ לֹא  ָהָאָדם  ָצִריְך  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ם  ּגַ

ְוַרק  ָבר ָרע לֹו  ַהּדָ ְפָעִמים אֹותֹו  ּלִ ׁשֶ הּוא טֹוב,  ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ ׁשֶ
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הּוא  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ֵמַהֶחְסרֹונֹות  יֹוֵדַע  לֹא  הּוא 

מֹוֵעד ָקָטן )דף יח  ָמָרא ּבְ ּגְ ּבַ ָצאנּו  ּמָ ְך ּכֹוֵסף ֵאָליו. ּוְכמֹו ׁשֶ ּכָ ל  ּכָ

ה  ִאּשָׁ ׁשֶ ם  ְלַהּשֵׁ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ָאָדם  ָרָבא  ַמע  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ב(,  עמוד 

ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ לֹו  ַדאי  ּכְ ׁשֶ ָרָבא  לֹו  יר  ִהְסּבִ ִזּוּוגֹו,  ְהֶיה  ּתִ לֹוִנית  ּפְ

ֶמת,  ְמֻסּיֶ ה  ְלִאּשָׁ תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  "ְלַצְמֵצם"  ְולֹא  ָלִלי,  ּכְ ָהגּון  ִזּוּוג 

ְתִאיָמה לֹו? ה ַהּמַ ְהֶיה ָהִאּשָׁ ִהיא ּתִ ן ִמי ַמְבִטיַח לֹו ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ַרְך הּוא ַהּבֹוֵרא ֶאת  ם ִיְתּבָ ַהּשֵׁ ִמיד ׁשֹוְכִחים ׁשֶ ְלַצֲעֵרנּו, ֲאַנְחנּו ּתָ

ֵיַדע  ְוָתִמיד  יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ְוׁשֶ ּכֹוֵלל אֹוָתנּו.   - רּוִאים  ַהּבְ ל  ּכָ

ֶחְזיֹונֹו  ׁשֶ ָלַדַעת.  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ּשֶׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ָלנּו,  "טֹוב"  ָמה 

נּו הּוא  ּלָ ׁשֶ ט  ּבָ ַהּמַ ְוִאּלּו  ֵאין סֹוף,  ַרְך הּוא ַעד  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ

יֹוֵתר. ְמֻצְמָצם ּבְ

יל  ל ֱאמּוָנה, ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְרּגִ זֹו ׁשֶ ה ּכָ יַע ְלַדְרּגָ ֵדי ְלַהּגִ ְואּוָלם ּכְ

ה  ם עֹוׂשֶ ַהּשֵׁ ל ַמה ּשֶׁ ּכָ ּבּורֹו ׁשֶ ְבּתֹו ְוֶאת ּדִ ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ַמְחׁשַ

ְבָרכֹות )דף ס עמוד ב( ְלעֹוָלם  ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבִ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּוְכמֹו ׁשֶ

ָעִביד ַרְחָמָנא - ְלַטב ָעִביד'. ל ְדּ ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר: 'ָכּ

ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  ה,  ַהּזֶ ְפָלא  ַהּנִ ּמּוד  ַהּלִ ְוִלְחיֹות ֶאת  ְלַהֲאִמין,  ְלָהִבין, 

ַרת ַהּטֹוב.  ל ַהּכָ בֹוָהה ַהּזֹאת ׁשֶ ה ַהּגְ ְרּגָ יג ֶאת ַהּדַ ִ ַהְיִחיָדה ְלַהׂשּ

ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ָאנּו ַמְחִליִטים  נּו, ׁשֶ ּלָ ָכל ַהְחָלָטה ׁשֶ ּבְ ִמיד  ְוִלְזּכֹר ּתָ

ל  ׁשֶ ַהַהְחָלטֹות  ֲאָבל  ָלנּו,  ְוָעֵרב  ּומֹוִעיל  ָלנּו,  ּנַֹח  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל 

ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמיִמּיֹות  ׁשְ ַהְחָלטֹות  תֹוָכן  ּבְ ּכֹוְללֹות  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ

ָרִטים  ּפְ ּוִפְרֵטי  ָרִטים  ּפְ ְספֹור  ֵאין  ל  ׁשֶ ק  ְמֻדּיָ ּוב  ִחׁשּ ַהְחָלָטה 

ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים. ׁשֶ

ְמִהיָרה,  ֲהִכי  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלֶאֶרץ  ֵמֶאֶרץ  יַע  ְלַהּגִ ִנְרֶצה  ִאם  ְלֻדְגָמא, 

ַהּכֹל,  ְויֹוֵדַע  ַהּצֹוֶפה  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא   - ָמטֹוס  ּבְ ָלטּוס  ַנֲחִליט 

ְועֹוד  ְמֻאָחר,  ָנקּום  ְפִסיד,  ּנַ ׁשֶ נּו,  ּלָ ׁשֶ יָסה  ַהּטִ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָיכֹול 
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ָבר  ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ טֹוס,  ַלּמָ ַלֲעלֹות  נּו  ֵמִאּתָ ְמְנעּו  ּיִ ׁשֶ ִסּבֹות  סֹוף  ֵאין 

ֶהְפֵסד  ְך ׁשֶ טֹוס. ּכָ ק ַהּמָ ְתַרּסֵ ּיִ טֹוס – ׁשֶ י אֹותֹו ַהּמָ ִנְגַזר ַעל ַאְנׁשֵ

כֹול ָהָיה ִלְקרֹות ְלָך. ְוַהּבֹוֵרא  ּיָ ָבר ֲהִכי טֹוב ׁשֶ יָסה ֶנֶהְפָכה ַלּדָ ַהּטִ

ִחירֹות ָהָרעֹות  ְך, ׁשֹוֵמר אֹוָתנּו ֵמַהּבְ ל ּכָ אֹוֵהב אֹוָתנּו ּכָ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ֶהן! ַחְרנּו ּבָ ֲאַנְחנּו ּבָ ׁשֶ

ׁשֹות  ַהֲחׁשָ ל  ּכָ ָך  ּבְ ִמּלִ קּו  ּלְ ִיְסּתַ ַהּזֹו,  ְיִדיָעה  ּבַ ֲעִמיק  ּתַ ּוְכׁשֶ

ִמיד.  ְמָחה ּתָ ׂשִ נּוי ִלְהיֹות ּבְ ָך ִיְהֶיה ּפָ ָאגֹות, ְוִלּבְ ְוַהּדְ



 ִלְהיֹות 
ר ְמֻאּשָׁ

ים ָעיֹות ַהַחּיִ ְתרֹונֹות ּבְ  ּפִ

י  ִמּמִ ֵעצֹות  ׁש  ְיַבּקֵ ע  ַהְמֻמּצָ ָהִאיׁש  ים,  ַהַחּיִ ִנְסיֹונֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

הֹוְלִכים  ְלַצֲעֵרנּו  ַהִחּלֹוִנית  ֶחְבָרה  ּבַ ּנּו.  ִמּמֶ ְוָנבֹון  ָחָכם  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ

ּגֹוִים  ּבַ ְוָחְכָמה  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ל  ׁשֶ ָחְכמֹות  ַעל  ִכים  ּמְ ּוִמְסּתַ

אֹוְמִרים  ל ַמה ּשֶׁ ֲאִמין )איכה רבה וילנא פרשה ב אות יג(, ַאְך לֹא ּכָ ּתַ

ָעִמים ִמְתָחְרִטים ַעל  ה ּפְ ּמָ ֶהְכֵרַח ָחָכם. ּכַ ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶזה ּבְ

ה, ַוֲאִפּלּו ָה - 400 ּדֹוָלר  ְסּכּול ְוַהּבּוׁשָ ז, ְוַעל ַהּתִ ְזּבֵ ִהְתּבַ ַמן ׁשֶ ַהּזְ

ָצַלח.  ּלֹא  ׁשֶ ִסיכֹולֹוִגי  ּפְ ִטּפּול  ְלַאַחר  ל,  ַהְמַטּפֵ ַקח  ּלָ ׁשֶ ָעה  ְלׁשָ

ר", אֹו "ֶזה ָיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות  ּפֵ ּתַ ָלל ָהֵעָצה ִהיא: "ֶזה ִיׁשְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

 - ּכַֹח  ל  ׁשֶ ְקִרית  ׁשִ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ל  ַלְמֻטּפָ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ רּוַע", אֹו  ּגָ יֹוֵתר 

ה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה". ַעְצִמי: "ַאּתָ

ר  ׂשָ ּבָ ׁשֶ ֵמיָדע  ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֵהם  ל סֹוף,  ּכָ ּסֹוף  ׁשֶ ִלְזּכֹר  ְוָעֵלינּו 

ה  ּבָ ׁש אֹו ִהְמִציא. זֹאת ַהּסִ כֹול ִלְטעֹות ּוְלַהְטעֹות – ִחּדֵ ּיָ ָוָדם ׁשֶ

ָחְכַמת  ן  ּכֵ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֲעַצת  ִהיא  ביותר  ַהּטֹוָבה  ָהֵעָצה  ׁשֶ

ֶסת ַעל ְנִגיעֹות ּוְמֻצְמֶצֶמת  ֻבּסֶ ּמְ ִנּגּוד ְלָחְכַמת ָאָדם ׁשֶ ַהּתֹוָרה ּבְ

ָהֱאלִֹקית  ַהּתֹוָרה  ַרְעיֹונֹוָתיו,  ֶאת  ם  ְלֻכּלָ ְלַהְתִאים  ֵדי  ִמּכְ י  ִמּדַ

ית.  ּה ַהְתָאָמה ִאיׁשִ ם ְוַגם ֵיׁש ּבָ ַמְתִאיָמה ְלֻכּלָ
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ָך ּבְ ר ׁשֶ ע ֶאל ָהאֹׁשֶ ּסָ ַהּמַ

ֵאֶצל  ֶמת  ּיֶ ּקַ ׁשֶ נֹוָרָאה  ּתֹוָפָעה  רֹוִאים  ָאנּו  ַהּמֹוֶדְרִני  עֹוָלם  ּבָ

ֵהם  דֹול,  ּגָ ַפע  ְוׁשֶ טּוב  ל  ּכָ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ׁשֶ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ

ֶחְלָקם.  ֵמִחים ּבְ לֹא ׂשְ

מַֹח  ִטיַפת  ׁשְ ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ֵהם  ּיֹום  ּכַ נּו  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ְלַצֲעֵרנּו 

ּוְלַהֲאִמין  לֹוַמר  אֹוָתנּו  ַהְמִביִאים  ֶחְבָרִתית  ִסיכֹולֹוִגית  ּפְ

ְתׁשּוָבה  ּכִ אֹו  יֹוֵתר",  ָירֹק  ִני  ֵ ַהּשׁ ל  ׁשֶ א  ׁשֶ "ַהּדֶ מֹו:  ּכְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

רּוַע", אֹו "לֹא ָרע"...  ּגָ יֹוֵתר  ִיְהֶיה  ּלֹא  לֹוְמָך? "ׁשֶ ּשְׁ ֵאָלה ַמה  ַלּשְׁ

ְוִנְרִאים  ּבּור  ּדִ ָאְפֵני  ַרק  ֵהם  ה  ָהֵאּלֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ ַלְמרֹות 

ים ֶאת  ֵהם ְמַגּלִ ב ַעל ֶזה ִנְרֶאה ׁשֶ ִמיִמים, ִאם ַנְחשֹׁ ִטים ּתְ ּפָ ִמׁשְ

רּוְך  "ּבָ יד  ְלַהּגִ ּוִבְמקֹום  נּו.  ּלָ ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ִאי  ֲאחֹוֵרי  ּמֵ ׁשֶ ה  יׁשָ ַהּגִ

ל  ּכָ ַעל  ַלְחׁשֹב  ְלנּו  ִהְתַרּגַ ָלנּו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ל  ּכָ ַעל  ם"  ַהּשֵׁ

ם. ֲאַנְחנּו ִמְתמֹוְדִדים ִאּתָ ִיים ׁשֶ ׁשָ ַהּקְ

ים,  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֲאַנְחנּו  ֶהן  ּבָ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ אֹוַצר  ּבְ ָעמֹק  יֹוֵתר  ִעּיּון 

ִפי  ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֶאת  ַמֲעִריִכים  ִמיד  ּתָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָלנּו  ַמְרֶאה 

ל ֲאֵחִרים.  ט ׁשֶ ּבָ ל ֲאֵחִרים, ְוַהּמַ יֶהם ׁשֶ נּו ַעל ַחּיֵ ּלָ לּות ׁשֶ ּכְ ַהִהְסּתַ

ת  ִני ָירֹק יֹוֵתר", ּוַבּתַ ֵ ל ַהּשׁ א ׁשֶ ׁשֶ ֵכִנים - "ַהּדֶ ל ַהּשְׁ ין ִאם ֶזה ׁשֶ ּבֵ

לֹון  ָ ׁשּ ַלּכִ ּגֹוֶרֶמת  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהַהְצָלָחה  ׁשֶ  - ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ מּוָדע עֹוָלה 

ם ִאם הּוא לֹא  נּו ּגַ ּלָ ב ׁשֶ ּצָ ֶהם הֹוֵפְך ֶאת ַהּמַ ּלָ לֹון ׁשֶ ָ ׁשּ נּו. ְוַהּכִ ּלָ ׁשֶ

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ְלַהְצָלָחה.  ַוֲאִפּלּו  ָסִביל,  יֹוֵתר  הּו  ְלַמּשֶׁ ַמְזִהיר,  ֲהִכי 

ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ְוִהיא  גּוָמה  ּפְ ִהיא  ּשֶׁ ַמה  ַבד  ִמּלְ ַהּזֹו, 

ית  ָהֱאנֹוׁשִ ָהַעְצבּות  רֹב  כב(,  משנה  ה  פרק  אבות  )עיין  ְוַתְלִמיָדיו 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ַעל  ִליָטה  ַהּשְׁ ֵמחֶֹסר  ְוַהְינּו  ה,  ּנָ ִמּמֶ נֹוַבַעת 

רֹו  ל ָהַאֵחר, ֶאת ָעׁשְ רֹוִאים ֶאת ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת ִקְנָאה. ּכְ

ָהָאָדם  ׁשֶ ַעד  ִלְכֵאב  ִמְצָטֵרף  ּוְכֵאב  ב.  ּלֵ ּבַ ּכֹוֵאב  ְקָצת  ּוְגבּוָרתֹו, 
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ְך.  הֹוֵפְך ְלגּוׁש ַעְצבּות ְמַהּלֵ

ִנְפָלא  אֶֹפן  ּבְ ירּו  ִהְגּדִ יַצד  ּכֵ ִנְרֶאה  ֲחַז"ל  ִדְבֵרי  ּבְ ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 

ֵמַח  ַהּשָׂ יר?  ָעׁשִ ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר:  זֹוָמא  ן  "ּבֶ י,  ָהֲאִמּתִ יר  ֶהָעׁשִ ֶאת 

ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ ׁשֶ ּכְ א(,  משנה  ד  פרק  )אבות  ֶחְלקֹו"  ּבְ

ֲעֵדי ַהּתֹוָרה  ים ֶאת ֶאָחד ִמּצַ ע ִמּלִ ַאְרּבַ אֶֹפן ִנְפָלא ּבְ ם ּבְ זֹוָמא ִסּכֵ

ְקׁשּוָרה  לֹא  ָגָתּה  ָ ַהׂשּ ׁשֶ יׁש  ִהְדּגִ הּוא  ית,  ָהֲאִמּתִ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאל 

ִלים  ּכְ ִמְסּתַ לֹא  ֲאֵחִרים.  ל  ׁשֶ לֹון  ָ ְלִכׁשּ אֹו  ְלַהְצָלָחה  ירֹות  ְיׁשִ

לֹא.  אֹו  ָירֹק  יֹוֵתר  ָך  ּלְ ׁשֶ ֵכן  ַהּשָׁ ל  ׁשֶ א  ׁשֶ ַהּדֶ ִאם  ֵאָלה  ַהּשְׁ ַעל 

ִמְקֶרה  ּבְ ִאם  ַסְקָרִנית.  ִקְנָאה  ּבְ ֵדר  ַלּגָ ֵמֵעֶבר  ֵמִציץ  לֹא  ה  ַאּתָ

ה ֻמְדָאג  ַאּתָ ּלֹו אֹו ׁשֶ ַהְצָלָחה ׁשֶ ֵמַח ּבַ ה ׂשָ ַאּתָ ָרִאיָת אֹותֹו, אֹו ׁשֶ

ל  ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָהַעִין  ְלָעם,  ּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ מֹו  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ לֹונֹו.  ׁשְ ּכִ ַעל 

ֵחֶלק  ל ֲאֵחִרים ּכְ ְלִמיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינּו רֹוָאה ֶאת ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ּתַ

ֶהם.  ּלָ ית ׁשֶ ֵמַהַהְצָלָחה ָהִאיׁשִ

ר  ע ֶאל ָהאֹׁשֶ ּסָ ּמַ ּבַ ֲחׁשּובֹות  ֲהִכי  ֻקּדֹות  ַהּנְ ַאַחת  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹאת 

ּוָפחֹות  ָך,  ּלְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבַ יֹוֵתר  דּות  ַהִהְתַמּקְ ִהיא  ָך,  ּבְ ׁשֶ ְמָחה  ְוַהּשִׂ

ז  ְיַבְזּבֵ ּלֹא  ּוְכׁשֶ ֲאֵחִרים.  ל  ׁשֶ ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ יֶהם  ּוְבַחּיֵ ַהְצָלָחָתם   ּבְ

לֹא  יָלא  ִמּמֵ ֵדר,  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ַלּצַ לּות  ּכְ ִהְסּתַ ַעל  ּכַֹח  ָהָאָדם 

ם הּוא ָירֹק יֹוֵתר אֹו לֹא.  א ׁשָ ׁשֶ ת לֹו ִאם ַהּדֶ ִיְהֶיה ִאְכּפַ

ַעל  עֹוְבִדים  ׁשֶ ֵאּלּו  ּבְ א  ַקּנֵ ּתְ הּו,  ַמּשֶׁ ּבְ א  ְלַקּנֵ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ִאם 

ִני ָקָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה ִלְהיֹות אֹוֲהֵבי ה', ְולֹא ּכֹוֵאב ָלֶהם ּכְ ַעְצָמם ַהְרּבֵ

לֹו  ִנים  ְמַפְרּגְ ֵהם  ָחָדׁש,  ִית  ּבַ ָנה  ּקָ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפּלּו  ה.  ֲחָדׁשָ ְמכֹוִנית 

ְמָחתֹו.  ׂשִ ֵמִחים ּבְ ּוׂשְ

ַעִין  ּבְ ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ֲאֵחִרים,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ּזֹוֶכה  ׁשֶ ָהָאָדם 

לּותֹו ַעל ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו  ּכְ ִהְסּתַ יַע ּבְ ּפִ טֹוָבה ַעל ַהּזּוָלת, הּוא ַמׁשְ

יַע טֹוָבה ּוְבָרָכה  ּפִ ּלֹו הּוא ַמׁשְ ַעִין טֹוָבה ׁשֶ ּבְ ֵאֵפְקט ַהּדֹוִמינֹו, ׁשֶ
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יו.  ָרָכיו ּוַמֲעׂשָ ְלַעְצמֹו ּוְלָכל ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו, ְולֹוְמִדים ִמּדְ

"טֹוב   - אֹוָתנּו  ד  ְמַלּמֵ ָהָאָדם,  ל  ִמּכָ ֶהָחָכם  ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ּוׁשְ

ה(,  ז,  )קהלת  ִסיִלים"  ּכְ יר  ׁשִ ׁשֵֹמַע  ֵמִאיׁש  ָחָכם  ֲעַרת  ּגַ מַֹע  ִלׁשְ

ָעיֹות,  ל ַהּבְ כֹחֹו ִלְפּתֹר ֶאת ּכָ עּור ּתֹוָרה ֶאָחד טֹוב ּבְ ִלְפָעִמים ׁשִ

ֶאת  ִלְפּתֹר  ים  ַנּסִ ּמְ ׁשֶ ֲאֵחִרים,  ִסיִלים  ּכְ יַרת  ִמּשִׁ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ

ֵני ָאָדם.  ִהְמִציאּו ּבְ ים ִעם ַהְמָצאֹות ׁשֶ ָעיֹות ַהַחּיִ ּבְ



ִית  לֹום ּבַ  ׁשְ
ְוִחּנּוְך ְיָלִדים

ה ָ ְצִניעּות ָהִאּשׁ

ה  ָהִאּשָׁ ִאם  ִית.  ַהּבַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהְיסֹוד  ֶזה  ה  ָהִאּשָׁ ל  ׁשֶ ִניעּות  ַהּצְ

יז  דף  )סוטה  ּבֹו  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ַהּשְׁ ׁשֶ ִית  ּבַ ָקדֹוׁש,  ִית  ּבַ ֶזה  ְצנּוָעה 

ֶצר ָהָרע. ל ַהּיֵ ִית ׁשֶ עמוד א(, ְוִאם לֹא ֶזה ּבַ

ָגִדים  ּבְ אֹוָתם  ֶאת  ִאם  ֶכם  ּלָ ׁשֶ א  ְבּתָ ְוַהּסַ א  ּבָ ַהּסַ ֶאת  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ

ם? ְזַמּנָ ים ַהּיֹום, ָלְבׁשּו ּבִ ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ

ָגִדים,  ַחת ַהּבְ ים אֹוָתם ֲאָבל ִמּתַ ן, ָהִיינּו לֹוְבׁשִ ידּו ָלֶכם "ּכֵ ֵהם ַיּגִ

ָגִדים. ִמים ּבְ ְוַעל ֶזה ָהִיינּו ׂשָ

ים  ֻחּקִ ְלַעְצמֹו  ָלֵתת  ָצִריְך  ָאָדם  ְוָלֵכן  ה!  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ְענּו  ּגַ ּתַ ִהׁשְ

ֶצר ָהָרע.  ִטים ִלְמנַֹע ֵמַעְצמֹו ֶאת ַהּיֵ ּפָ ּוִמׁשְ

ידֹות  ַמְקּפִ לֹא  ְלַצֲעֵרנּו  ֲאָבל  ֲחֵרִדּיֹות,  ּכַ ְחָזקֹות  ּמֻ ׁשֶ ים  ָנׁשִ ֵיׁש 

בּוׁש ּוְבִכּסּוי רֹאׁש. ּלְ ָגִדים, ּבַ ּבְ ַעל ִהְלכֹות ְצִניעּות, ּבַ

ָאה ָנְכִרית ּפֵ

ָמָצא  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן  ְלֻדְגָמא, 

ַלֲחלּוִטין  ְכִרית  ַהּנָ ָאה  ַהּפֵ ֶאת  ָאְסרּו  ׁשֶ ּפֹוְסִקים  רֹות  ֶעׂשְ
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פרק מו
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ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ה(,  סימן  העזר  אבן   - ה  חלק  אומר  יביע  )שו"ת 

ֶזה,  ֶאת  יִרים  ַמּתִ ַהּפֹוְסִקים  רֹב  ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ִפים  ַסּלְ ּמְ ׁשֶ

ֶאת  ירּו  ִהּתִ יִרים  ּתִ ּמַ ׁשֶ ַהּפֹוְסִקים  ְוַגם  ְוָטעּות.  ֶקר  ׁשֶ ֶזה 

ְמַעט  ּכִ ַהּיֹום  ֶצֶמר.  ּגּוׁש  מֹו  ּכְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַעם  ּפַ ל  ׁשֶ ָאה  ַהּפֵ

כֹות  ּומֹוׁשְ ֲאֻרּכֹות  ֵהן  ׁשֶ ְצִניעּות,  ד  ִמּצַ ֲאסּורֹות  אֹות  ַהּפֵ ל  ּכָ

ִטְבִעי.  ּוְבַמְרֶאה 

ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַקְנֶיְבְסִקי  ָלַרב  ְרִאים  ּמַ ׁשֶ ִויֶדאֹו  ֵיׁש  ֲאִני אֹוֵמר,  ֶזה לֹא 

ֲאלּו אֹותֹו ִאם  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ יֹוֵתר ֵמ - 15  ִלְפֵני  ְצָאה  ּיָ ׁשֶ ָנה  ְיׁשָ ָאה  ּפֵ

י ֶזה ִנְרֶאה ִטְבִעי. ֶרת, ְוָאַמר ָלֶהם, ָאסּור ּכִ ִהיא ֻמּתֶ

מֹו סֹוָטה ִנְרֵאית ּכְ

ה  ּה ִהיא ָהִאּשָׁ ּלָ ָער ׁשֶ ִרים ַעל ַהּשֵׂ ַדּבְ ּמְ ָכל ַהּתֹוָרה ַהְיִחיָדה ׁשֶ  ּבְ

ּוָבְגָדה  ַאֵחר  ֶבר  ּגֶ ִעם  ָהְלָכה  ִהיא  ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּסֹוָטה, 

ִים  ֵמַהּמַ ּתֹות  ִלׁשְ ְצִריָכה  ִהיא  ָלּה.  א  ְמַקּנֵ ּוַבֲעָלּה  ַבֲעָלּה,  ּבְ

ִמְתּפֹוֶצֶצת  ִהיא  ָחְטָאה  ִהיא  ְוִאם  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ַהְמָאְרִרים 

ים  ּוְמַגּלִ אֹוָתּה  ים  ְמַבּזִ ֵכן  ְוִלְפֵני  כז(,  ה פסוק  )במדבר פרק  ּוֵמָתה 

ה" )במדבר פרק  ֱאַמר "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאּשָׁ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ֶאת רֹאׁשָ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ִאּשָׁ ֲאִפּלּו  ׁשֶ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  אֹוָתּה.  ְלַבּזֹות  יח(,  פסוק  ה 

ָער  ַהּשֵׂ ֶאת  ַמְרָאה  לֹא  ִהיא  ַבֲעָלּה,  ּבְ ּבֹוֶגֶדת  ִהיא  ׁשֶ ׁש  ֲחׁשָ

מֹו  ּכְ ְלֵהָראֹות  ּבֹוֶחֶרת  ה  ִאּשָׁ ָלָמה  ִביָלּה.  ׁשְ ּבִ ה  ּבּוׁשָ ְוזֹו  ּה,  ּלָ ׁשֶ

דֹוׁשֹות  ַהּקְ ִאּמֹוֵתינּו  מֹו  ּכְ ְלֵהָראֹות  ׁשֹוֶאֶפת  ְולֹא  סֹוָטה,  ה  ִאּשָׁ

ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל ְוֵלָאה?  ׂשָ

ָקה ְוהֹוִריָדה  ה ִהְתַחּזְ ּיָ ַנּזִ ּכְ ה ַאׁשְ ַהְרָצָאה, ְוִאּשָׁ י ֶאת ֶזה ּבְ ָאַמְרּתִ

מֹו  ָאה ְלֵהָראֹות ּכְ ה ֶאת ַהּפֵ ִהיא ָלְבׁשָ ָאה, ִהיא ָאְמָרה ׁשֶ ֶאת ַהּפֵ
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מֹו  ּכְ ִנְרֵאית  ִהיא  ׁשֶ ֵהִביָנה  ִהיא  ו  ְוַעְכׁשָ ַהֲחֵרִדּיֹות,  יקֹות  ּדִ ַהּצַ

ה סֹוָטה. ִאּשָׁ

ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ָער ׁשֶ ׂשֵ

ל  ׁשֶ קֹור  ַהּמָ ַעל  מּועֹות  ׁשְ ִהְתִחילּו  ָהַאֲחרֹון  ַמן  ּזְ ּבַ ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 

ִלְבּדֹק ֶאת  ֶהְחַלְטנּו  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  י  ּתֵ ִמּבָ ֵמֹהּדּו  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ

ה  ל ִאּשָׁ ּכָ ם, ְונֹוַכְחנּו ָלַדַעת ׁשֶ ים ִמּשָׁ ְרִצינּות, ִעם ֲאָנׁשִ ָהִעְנָין ּבִ

ִרי  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ י, ֶזה ּבִ ָער ֲאִמּתִ ָאה ִהיא ִמּשֵׂ ָאה, ִאם ַהּפֵ ּקֹוָנה ּפֵ ׁשֶ

ִאּסּור ֲהָנָאה ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה. ל ּבְ ׁשֵ ּכָ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ָבִרים: יר ֶאת ַהּדְ ְוַנְסּבִ

יַע  ַמּגִ ְמאֹד  ָקָטן  ] ֵחֶלק  ֵמֹהּדּו  יַע  ַמּגִ ָערֹות  ַהּשְׂ ל  ׁשֶ ַחר  ַהּסַ רֹב 

ֵדי  ּכְ ֶרַצח  ַמּכֹות  ָלֶהן  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ רּוִסּיֹות  ֵמֲאִסירֹות  ֵמרּוְסָיה 

ִמְלַיאְרד  ֵיׁש  ֲאחּוִזים[.  ֵני  ׁשְ אּוַלי  ְוֶזה  ָער,  ַהּשֵׂ ֶאת  ּיֹוִרידּו  ׁשֶ

ֶאת  ְותֹוְרִמים  נֹוְתִנים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ם הּוא  ׁשָ ְנָהג  ְוַהּמִ ֹהּדּו,  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ

ֶהם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ּלָ ָער ׁשֶ ַהּשֵׂ

ְלָפחֹות  ּלֹו  ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ ֶאת  ּתֹוֵרם  ֹהּדּו  ּבְ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ֶסֶקר,  ָעׂשּו 

ּלֹו. ים ׁשֶ ְך ַהַחּיִ ֶמׁשֶ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ׁשָ

ַעל  ים  טּוִתּיִ ׁשְ ִסּפּוִרים  ִמיֵני  ל  ּכָ ְגַלל  ּבִ ֶזה  ּבָ ַמֲאִמיִנים  ֵהם 

ן  ְלִהְתַחּתֵ ֶסף  ּכֶ לֹו  ָהָיה  לֹא  ֶאָחד  ֱאלֹוּהַ  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהֱאלִֹהים 

ן[  ְלִהְתַחּתֵ ְורֹוֶצה  ֶסף  ּכֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶזה,  ֱאלִֹהים  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ]לֹא 

ִנְהָיה ֵחֶלק  ֶזה  ּוֵמָאז  ּה,  ּלָ ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ ְרָמה לֹו ֶאת  ּתָ ה ַאַחת  ְוִאּשָׁ

טּוִתי  ׁשְ ִסּפּור  אֹו  ם,  ׁשָ ָהֱאלִֹהים  ֶאת  עֹוְבִדים  ׁשֶ ֵמָהֲעבֹוָדה 

ה ַאַחת ָנְתָנה לֹו ֶאת  ֱאלֹוּהַ ֶאָחד ָהְיָתה לֹו ָקַרַחת, ְוִאּשָׁ ַאֵחר, ׁשֶ
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ֶהם.  ּלָ ְלָחן ׁשֶ ָער, ְוֶזה ִנְהָיה ֵחֶלק ֵמַהּפֻ ַהּשֵׂ

רּות  ׁשְ ַהּכַ ֶאת  לֹו  ַמְרִאים  אֹות,  ּפֵ ל  ׁשֶ ְלָחנּות  יַע  ַמּגִ ָאָדם  ּוְכׁשֶ

ֶזה,  ִעם  ָעָיה  ּבְ ָהְיָתה  ָנה  ׁשָ  14 ִלְפֵני  י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ אֹות  ַהּפֵ ל  ׁשֶ

וקובץ  "קול קורא",  )הודפס מכתב ממנו  ֶלֱאסֹר  ַסק  ּפָ יב  ֶאְלָיׁשִ ְוָהַרב 

רּות. ׁשְ תשובות חלק ג חלק יורה דעה סימן קיח(, ְוָלֵכן ֵיׁש ּכַ

דֹול.  רּות ַהּזֹו ִהיא ִזּיּוף ֶאָחד ּגָ ׁשְ ַהּכַ ְדעּו ׁשֶ ּתֵ

ׁשֹוְלִחים  ֵהם  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  ִקים  ּוְ ְמׁשַ ֵהם  ֹהּדּו  ל  ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ ֶאת 

ְלִאיַטְלָיה,  ׁשֹוְלִחים  ין  ּוִמּסִ ֶצַבע,  ְלהֹוָסַפת  ְלִסין  ָער  ַהּשֵׂ ֶאת 

ִאי,  ֵאירֹוּפֵ ָער  ׂשֵ ּכְ ֶזה  ֶאת  ִקים  ּוְ ְמׁשַ ְוָאז  ְלָצְרַפת,  ה,  ִלּיָ ְלַאְנּגְ

ל  ׁשֶ ְנָזִרים  ּמִ ּבַ ְזזּו  ּגָ ׁשֶ ָערֹות  ֵמַהּשְׂ ֵמֹהּדּו  הּוא  קֹור  ַהּמָ ְוָכל 

ָהֲעבֹוָדה ָזָרה.

ַח  ּלֵ ְלִהְתּגַ ֵאֵלְך  ַרק  ֲאִני  אֹוֶמֶרת,  ׁשֶ ַאַחת  ה  ִאּשָׁ ֵיׁש  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

י  ּכִ ֲאסּוָרה,  ָאה  ַהּפֵ זֹאת  ָכל  ּבְ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹא  ם  ִחּנָ ּבְ

ַיַחד,  ּבְ ֶזה  ֶאת  ִרים  ּוְמַחּבְ ָער  ַהּשֵׂ ל  ּכָ ֶאת  לֹוְקִחים  ִחים  ַהְמַגּלְ

ַאַחת  ּפֹה  ֵאין  ְוָלֵכן  סּוג,  ְלָכל  ָער  ַהּשֵׂ ֶאת  ִקים  ְמַחּלְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ָערֹות  ׂשְ ֵיׁש  ָאה  ּפֵ ּוְבָכל  ב,  ְמֻעְרּבָ ַהּכֹל  ֶאָחד,  ֵמרֹאׁש  ִהיא  ׁשֶ

ֵמֹהּדּו, ְוזֹו ּתֹוֲעַבת ה'. 

ֶזה  ִאי,  ֵאירֹוּפֵ ָער  ׂשֵ ה  ּזֶ ֵעיַנִים  ׁשֶ ּבָ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  עֹוְבִדים  ֵהם 

יִתי  ָעׂשִ ֲאִני  ָטן.  ֵמַהּשָׂ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ַהֲחֵרִדי  עֹוָלם  ּבָ דֹול  ּגָ ֲהִכי  ּיּוף  ַהּזִ

ִדיָקה ִמְקצֹוִעית.  ּבְ

ָאה  ּפֵ ת  ּלֹוֶבׁשֶ ׁשֶ ּכְ טֹוב  ה  עֹוׂשָ ִהיא  ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ָנה  ִמְסּכֵ ה  ְוִאּשָׁ

עֹוְבִדים  יֹוַדַעת,  לֹא  ָנה  ִמְסּכֵ ְוִהיא  ֶקר,  ׁשֶ ֶזה  רּות".  ׁשְ "ּכַ ִעם 

ִביל 5000 ּדֹוָלר. ׁשְ ָעֶליָה ּבִ
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ְך" "ּומּום ֵאין ּבָ

ּומּום  ַרְעָיִתי  ָיָפה  ְך  ּלָ "ּכֻ תּוב  ּכָ ּבַ ָאה  ַהּפֵ ַעל  ָיֶפה  ֶרֶמז  עֹוד   ֵיׁש 

ָאה. "ּכֹל  א ּפֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ְך" )שיר השירים פרק ד פסוק ז(, מּום  ּבָ ֵאין 

י לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם" )ויקרא פרק  ר ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו ּכִ ֲאׁשֶ

כב פסוק כ(.

הּוִדי  ִית ַהּיְ ֶהֶרס ַהּבַ

ים ֲאֵחרֹות -  ָנׁשִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ׁשִ ַלּנָ ְרִאים  ּמַ ים ׁשֶ ׁשִ ים ִטּפְ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ְפִריצּות,  ּבִ ָלֶלֶכת  ּתֹו  ְלִאׁשְ ּגֹוֵרם  ָיָפה", הּוא  ֵאיזֹו  ְרִאי אֹוָתּה  "ּתִ

ַמְכִניס  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ זֹו  ּה.  ּלָ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ַעל  ּפֹוֶחֶדת  ִהיא 

ם הּוא  ּלֹו, ׁשָ ִית ׁשֶ לֹום ַהּבַ ל ׁשְ ֶטֶלִויְזָיה ְלֵביתֹו הּוא הֹוֵרס ֶאת ּכָ

ּתֹו ִעם  ְלִאׁשְ ֶוה אֹוָתּה  ּוַמׁשְ ְגָמִנית,  ּדֻ ה  ִאּשָׁ ֵאיזֹו  ְתאֹום  ּפִ רֹוֶאה 

י".  יָג'ָמה, ְואֹוֵמר – "ֵאיפֹה ָנַפְלּתִ ַהּפִ

ל, ְוָלֵכן  הּוא ִקּבֵ ה ּשֶׁ יג יֹוֵתר ִמּמַ ִ הּוא ָיכֹול ְלַהׂשּ ֶבר ַמֲאִמין ׁשֶ ל ּגֶ ּכָ

וֹות. ְוָלֵכן  ה ַאֶחֶרת הּוא ַמְתִחיל ְלַדְמֵין ּוְלַהׁשְ הּוא רֹוֶאה ִאּשָׁ ׁשֶ ּכְ

ִית. ֶלִויְזָיה ֵמַהּבַ ִריָכה ִלְזרֹק ֶאת ַהּטֶ ּצְ ה, ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָהִאּשָׁ

ִחּנּוְך ה ּבַ ָ ּכַֹח ָהִאּשׁ

יז עמוד  דף  ברכות  )עיין  ה  ֵמָהִאּשָׁ יַע  ַמּגִ ַהְיָלִדים  ל  ׁשֶ ּמּוד  ַהּלִ רֹב 

יִקים,  ְוַצּדִ טֹוִבים  ִיְהיּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ַהְיָלִדים  יָקה  ַצּדִ ִהיא  ׁשֶ ה  ִאּשָׁ א(, 

ִהיא  ׁשֶ יָון  ּכֵ טֹוִבים,  ֵיְצאּו  לֹא  ַהְיָלִדים  ָעָיִתית,  ּבְ ה  ָהִאּשָׁ ּוְכׁשֶ
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ִמיד ִעם ַהְיָלִדים.  ִנְמֵצאת ּתָ

ְמקֹומֹות  ּבִ ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ ְצנּוָעה  לֹא  ַעְצָמּה  ִהיא  ׁשֶ ה  ִאּשָׁ ְוָלֵכן 

ל  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ִהיא  ה  ָהִאּשָׁ ׁשֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ ִיְלְמדּו  ַהְיָלִדים  טֹוִבים,  לֹא 

ט,  פסוק  קיג  פרק  )תהילים  ִית  ּבַ ֲעֶקֶרת  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָלֵכן  ִית  ַהּבַ

ועיין בגמרא בשבת דף קיח עמוד ב(.

ִחּנּוְך ְיָלִדים 

ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ׁשֶ ִלְפֵני  ּתֹו  ְלִאׁשְ ֶרת  ִאּגֶ ַלח  ׁשָ יְלָנא  ִמּוִ אֹון  ַהּגָ

ל הּוא  רֹות. ְלָמׁשָ ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ם הּוא ַמְדִריְך אֹוָתּה ּבְ ָרֵאל, ׁשָ ִיׂשְ

ֶנֶסת ִאי  ֵבית - ַהּכְ י ּבְ ִית, ּכִ ּבַ ל ּבַ ּלֵ אֹוֵמר ָלּה - ְויֹוֵתר טֹוב ְלִהְתּפַ

ֵטִלים ְוָלׁשֹון - ָהָרע.  ָבִרים ּבְ מַֹע ּדְ ְנָאה, ְוִלׁשְ ֵצל ִמּקִ ר ְלִהּנָ ֶאְפׁשָ

ין ַעל-ֶזה.  ְוֶנֱעָנׁשִ

ֶהם – ְוכֹוֵתב  ּלָ ְך ֶאת ַהְיָלִדים ׁשֶ עֹוד הּוא ַמְדִריְך אֹוָתּה ֵאיְך ְלַחּנֵ

ַרֵחם  ה אֹוָתם ְולֹא ּתְ ּכֶ בּוָעה ְוָכָזב, ּתַ ַעל ְקָלָלה ּוׁשְ ּתֹו - ׁשֶ ְלִאׁשְ

ָוֵאם  ָאב  ֵיָעְנׁשּו  ִנים  ַהּבָ ִקְלקּול  ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָחס  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֲעֵליֶהם 

א. עֹוָלם - ַהּבָ יֹון ּבָ ּזָ ְמאֹד. ְוַהּבִ

ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ָהֶאֶבן  ב  ִמּלֵ ַלֲעקֹר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

ָאה, ְוזֹאת ִמְצַות ַהִחּנּוְך. ַהּכָ

ְכבֹוד ַהְיָלִדים ְזִהירּות ּבִ

ָאנּו  ֶזה  ֶאת  ַהְיָלִדים.  בֹוד  ּכְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָחׁשּוב  ה  ּמָ ּכַ ֶגד,  ּוִמּנֶ

רֹאׁש  ַעל  ת  ׁשֶ ַוּיָ ְיִמינֹו  ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלח  ׁשְ "ַוּיִ תּוב  ֵמַהּכָ לֹוְמִדים 
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ל ֶאת  ּכֵ ׂשִ ה  ְמַנּשֶׁ מֹאלֹו ַעל רֹאׁש  ׂשְ ְוֶאת  ִעיר  ַהּצָ ְוהּוא  ֶאְפַרִים 

יֹוֵדַע  ַיֲעקֹב  יד(,  פסוק  מח  פרק  )בראשית  כֹור"  ַהּבְ ה  ְמַנּשֶׁ י  ּכִ ָיָדיו 

מֹו  ּכְ ה,  ֶ ְמַנׁשּ ר  ֵמֲאׁשֶ ְמֻיָחד  יֹוֵתר  ֶזַרע  ֵיֵצא  ָטן  ַהּקָ ֶאְפַרִים  ּמֵ ׁשֶ

ל ֶאת ָיָדיו.  ּכֵ יר ְליֹוֵסף )בראשית פרק מח פסוק יט(, ְוָלֵכן ְמׂשַ ִהְסּבִ ׁשֶ

ַגע. כֹור לֹא ִיּפָ ה ַהּבְ ֶ ַנׁשּ ּמְ ֵדי ׁשֶ הּוא לֹא ַמֲחִליף ֶאת ַהְיָלִדים, ּכְ

ָכִדים. ּנְ ְיָלִדים – ּבַ ה ָחׁשּוב לֹא ִלְפּגַֹע ּבַ ּמָ ּכַ
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