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ָ ַפָשָרּפ רק ַק
ֶָּ ְך אֹורפֶ ָּב הק

ה ֲאבּודק ַפהק ָּ ַָ ָהִּמְט
ִמָּמקֹום  ֶּכֶסף  ְואֹוֵסף  הֹוֵלְך  ֶׁשָהָיה  ַּדְרָׁשן  ֵאיֶזה  ַעל  ַּפַעם  ְמַסְּפִרים 
ְלָמקֹום. הּוא ֹלא ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם, ֲאָבל ָהְיָתה לֹו ְּדָרָׁשה ַאַחת ַעל 
ַאַחת  ַרק  זֹו  ֹקַרח  ֶׁשָּפָרַׁשת  ַּלֲעׂשֹות  ַמה  ֲאָבל  ֹקַרח,  ָּפָרַׁשת  ֹקַרח, 
ַמְזִמיִנים אֹותֹו  ִמּתֹוְך ֲחִמִּׁשים ְוָׁשֹלׁש ָּפָרִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה. ָאז ְּכֶׁשָהיּו 
ְלַדֵּבר הּוא ָהָיה עֹוֶלה ַלָּבָמה, עֹוֵצם ֵעיַנִים, מֹוִציא ִמְטַּפַחת, ְמַנֵּגב 
ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו, הּוא  ְמַנֵּגב ֶאת  ְּכֵדי ֶׁשהּוא  ֵמַהֵּמַצח, ְותֹוְך  ַהֵּזָעה  ֶאת 
ָהָיה ַמְכִניס ֶאת ַהִּמְטַּפַחת ַלֻחְלָצה ְּבִלי ֶׁשָּיִׂשימּו ֵלב. ְוָהָיה ׁשֹוֵאל ֶאת 
ַהָּקָהל: “ְלָאן ֶנֶעְלָמה ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשִּלי?" ֻּכָּלם ָהיּו ְמַחְּפִׂשים ְוַכּמּוָבן 

ֶׁשֹּלא מֹוְצִאים.

ִנְבְלָעה  ֶׁשַהִּמְטַּפַחת  “ִנְרֶאה  ְואֹוֵמר:  ִּפיו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  הּוא  ָאז 
ָהיּו  ֻּכָּלם  ָּבֲאָדָמה".  ֶׁשִּנְבְלעּו  ַוֲעָדתֹו  ֹקַרח  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ָּבֲאָדָמה, 
ֶאת  ֶׁשִהְזַּכְרנּו  ֶזה  “ַאַּגב,  ִּבְדָרָׁשתֹו:  ַמְתִחיל  ָהָיה  ְוהּוא  ְמַחְּיִכים, 

ֹקַרח, ֵיׁש ַרֲעיֹון ָיֶפה ַעל ֶזה...".

Ê

ִריבפֲאִמִּתי ָשָרּפיק
ֲאַנְחנּו ֹלא ַנֲעסֹק ְּבָכל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ֹקַרח ַוֲעָדתֹו, ֶׁשַהְּדָבִרים ְּכָבר 
ְמֻפְרָסִמים. ֲאַנְחנּו ְנַדֵּבר ַעל ְּפָרט ֶׁשִּנְרֶאה ִלְכאֹוָרה ׁשּוִלי, ֲאָבל הּוא 
ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ָּכל ַהֲחִׁשיָבה ְוַהִהְסַּתְּכלּות ֶׁשל ָהָאָדם ַעל ַהַחִּיים. 

ֶאת ָּכל ַהַּמֲחָׁשָבה, ָּכל ָהְרצֹונֹות, ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות, ּוְנָבֵאר:
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ַהֹּקֶדׁש )מדרש  ָהָיה ִמּנֹוְׂשֵאי ֲארֹון  ָהָיה ָאָדם ָּפׁשּוט, הּוא  ֹקַרח ֹלא 
ָלַקַחת  ֶׁשָּיכֹול  ֲאִמִּתי  ָיִריב  ְוָהָיה  ג(,  סימן  יח  פרשה  קרח  פרשת  רבה 

ֶאת ַהַהְנָהָגה ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ְוָהְרָאָיה ֶׁשהּוא ִהְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ָמאַתִים 
ֲחִמִּׁשים ָראֵׁשי ַסְנֶהְדָראֹות )עיין בסנהדרין דף קי ע"א, ובילקוט שמעוני 
רבה  )מדרש  ַּבִּמְדָרׁש  ָׁשֲאלּו  ֲחַז"ל  ְוָאֵכן  תשנ(.  רמז  קרח  פרשת  תורה 

פרשת קרח פרשה יח סימן ח( ֹקַרח ֶׁשִּפֵּקַח ָהָיה, ָמה ָרָאה ִלְׁשטּות זֹו? 

ֶׁשָּׁשקּול  ַהָּנִביא  ֶׁשְּׁשמּוֵאל  ֶׁשָרָאה  ְלִפי  ִהְטַעּתּו,  ֶׁשֵעינֹו  ּוְמָבֲאִרים: 
יֹוֵתר  ֶׁשִּלי  ַהֶּצֱאָצא  “ִאם  ָאַמר:  ָלֵכן  ֵמֲחָלָציו,  יֹוֵצא  ְוַאֲהֹרן  ְּכמֶֹׁשה 
ִּבּטּוַח,  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ַּגם  ַמה  ֲאִני.  ֶׁשַּגם  ַוַּדאי  ָאז  ְוַאֲהֹרן  ִמּמֶֹׁשה  ָּגדֹול 
ֵאיְך  ֵּכן  ִאם  ִּכי  ִּבי,  ִיְפַּגע  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא 
ֵיֵצא ְׁשמּוֵאל?". ֲהֵרי ֶׁשָהְיָתה לֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוהּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכֵדי 
ַלֲחֹטא ְוַלֲחֹלק ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ַמה ֶּׁשהּוא ֹלא ָיַדע ְוָרָאה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש 
ַּבְּגָמָרא  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ָהַאֲחרֹון,  ָּבֶרַגע  ִּבְתׁשּוָבה  ַיְחְזרּו  ֶׁשָּבָניו  ֶזה, 
)מגילה דף יד ע"א, וסנהדרין דף קי ע"א( ֶׁשָּמקֹום ִהְתַּבֵּצר ָלֶהם ְּבֵגיִהּנֹם. 

ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֵהם ִהִּגיעּו ְלִפְתָחּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם, ּוָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַמָּמׁש 
ָעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְוִנְּצלּו. 

Ê

ְּתִפָּלַפָמֶ הפָרֵּבנּו

ְואֹוֵמר:  ַוֲעָדתֹו,  ֹקַרח  ֶאת  ֶׁשַּיֲעִניׁש  ְלַהֵּׁשם  ִמְתַּפֵּלל  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 
“ְּבֹזאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי ֹלא 
ִיָּפֵקד  ָהָאָדם  ּוְפֻקַּדת ָּכל  ֵאֶּלה  ְיֻמתּון  ָהָאָדם  ִמִּלִּבי. ִאם ְּכמֹות ָּכל 
ֲעֵליֶהם ֹלא ה' ְׁשָלָחִני. ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת 
ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם 

ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ה'" )במדבר טז, כח - ל(. 

ּוִמָּיד ְּכֶׁשְּמַסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְמִעיָדה ַהּתֹוָרה: "ַוְיִהי ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֵאת 
ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם. ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ 
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ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת 
ָּכל  ָהֲרכּוׁש. ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם 

ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל )במדבר טז, לא – לג(.

ִמי ֶׁשֹּלא ַמְמִׁשיְך ִלְלֹמד ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרִׁשים ּוַבְּגָמרֹות, חֹוֵׁשב 
ֶׁשָּכאן ִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור. ֲאָבל ָהֱאֶמת ֶׁשָּכאן ַהִּסּפּור ַרק ַמְתִחיל.

Ê

ף" סק "ִמְזמֹורפְלאק
מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )איכה רבה פרשה ד סימן יד, וברש"י בקידושין דף לא ע"ב 
דיבור המתחיל איסתייעא, ותוספות שם דיבור המתחיל איסתייעא באופן יותר 

מפורט מביאים את זה(. ַעל ַהֶּפֶרק ַּבְּתִהִּלים, “ִמְזמֹור ְלָאָסף" )תהילים 

ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ִּבְזַמן  ל(  כט  ב,  הימים  דברי  )עיין  ַהָּנִביא  ָאָסף  א(,  עט, 

ָהָיה ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּדִוד ָּכַתב ַעל ָיָדם ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים )בבא 
בתרא דף יד ע"ב(, ְוהּוא ּכֹוֵתב ֶּפֶרק ַּבְּתִהִּלים, ּופֹוֵתַח אֹותֹו ַּבִּמִּלים 

ִׁשיר  ֶׁשל  ֶּפֶרק  הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשַהֶּפֶרק  מֹוִדיַע  הּוא   – ְלָאָסף"  "ִמְזמֹור 
ְוֶזֶמר, ָּתִביאּו ֻּתִּפים ָּתִביא ִּגיָטָרה ּובֹואּו ְנַזֵּמר ֵלאֹלִקים. ַעל ָמה? 
ִמי ֶׁשַּמְמִׁשיְך ִלְקֹרא ֶאת ַהְּכתּוִבים ָׁשם ִמְתַּפֵּלא, ַהֶּפֶרק ֻּכּלֹו ְמַדֵּבר 
קְׇדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  “ָּבאּו  ַהַּבִית:  ֻחְרַּבן  ַעל 
ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  ְלִעִּיים  ם  ְירּוָׁשלִַ ֶאת  ָׂשמּו 
ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  ָאֶרץ  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים 
ְוַעל  ֶׁשִּיְקרּו,  ַהְּזָועֹות  ָּכל  ֶאת  ְמָתֵאר  הּוא  קֹוֵבר".  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשלִָ
ִקיָנה  ְלָאָסף?  ִמְזמֹור  ֲחַז"ל:  ׁשֹוֲאִלים  ֶזה  ְוַעל  ְמַזֵּמר?  הּוא  ֶזה 
ְלָאָסף ִמָּבֵעי ֵלּה! ִקיָנה ְלָאָסף הּוא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ַּתִּגיד ְמִגַּלת 
ְמַזֵּמר  ַאָּתה  ָמה  ִּתְבֶּכה!  א(  א,  )איכה  ָבָדד"  ָיְׁשָבה  “ֵאיָכה  ֵאיָכה, 

ַעל ַהֻחְרָּבן? 

ּוְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשָאָסף ִׁשַּבח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאַמר ִמְזמֹור 
ַעל ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּכָּלה ֲחָמתֹו ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים ֶׁשְּבֵביתֹו 
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ּוִמּתֹוְך ָּכְך הֹוִתיר ְּפֵלָטה ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשִאְלָמֵלא ָּכְך ֹלא ִנְׁשַּתֵּיר ֵמַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָחס ְוָׁשלֹום. 

Ê

ָהּסֹוףפֶ לפָשָרּ
ְוָאְמָנם ַהִּסָּבה ַהּזֹו ֹלא ַמְסִּפיָקה ְּכֵדי ְלַזֵּמר, ְוָלֵכן ַהִּמְדָרׁש )תנא דבי 
אליהו רבה פרשה כח( מֹוִסיף עֹוד ַטַעם ַלִּׂשְמָחה ְוַהֶּזֶמר ֶׁשל ָאָסף, ְלִפי 

)איכה  ְׁשָעֶריָה"  ָבָאֶרץ  ֶׁש"ָּטְבעּו  ָרָאה  ֹקַרח  ִמֶּצֱאָצֵאי  ָאָסף  ֶׁשָהָיה 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבֲאָדָמה,  טֹוְבִעים  ָהיּו  ְירּוָׁשַלִים  ַׁשֲעֵרי  ט(,  ב, 

ִהְטִּביַע אֹוָתם, ָאַמר ָאָסף: ִמי ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ַהְּׁשָעִרים ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים 
ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלָמה  ָמָׁשל  ֹקַרח.  ֶׁשִּלי,  ַרָּבא  ַהַּסָּבא  ֶאת  יֹוִציא  ַּגם 
ְלִׁשְפָחה ֶׁשָהְלָכה ִלְׁשאֹב ַמִים ֵמַהְּבֵאר, ָהָיה ָלּה ַּכד ְנחֶֹׁשת ָּפׁשּוט, 
ָלּה  ְוֵאין  ֶׁשָּלּה  ַהַּכד  ֶזה  ֲאָבל  ְּבדֹוָלר’,  ְּב'ַהֹּכל  אֹותֹו  קֹוֶנה  ַאָּתה 
ַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ְוִהיא ָּבָאה ִלְׁשאֹב ְוָנַפל ָלּה ַהַּכד ְלתֹוְך ַהְּבֵאר. ָעְמָדה 
ָלּה  ְלָהִביא  ַלְּבֵאר  ָלֶרֶדת  ִיְטַרח  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ֲהֵרי  ּוָבְכָתה,  ָׁשם 
ַמִים,  ִלְׁשאֹב  ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי  ִהִּגיעּו  ִּפְתאֹום  ֶׁשָּלּה.  ַהָּפׁשּוט  ַהַּכד  ֶאת 
ִהְתִחיָלה  ַלְּבֵאר,  ְוָנַפל ַּגם ָלֶהם ַהַּכד  ַלְּבֵאר  ָזָהב  ְוהֹוִרידּו ַּכד ֶׁשל 
ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ַהָּזָהב  ַּכד  ִמְתַּבֶּיֶׁשת,  ֹלא  “ַאְּת  ָלּה:  ָאְמרּו  ִלְׂשֹמַח. 
ְנִפיַלת  ַעל  ְׂשֵמָחה  “ֲאִני  ָלֶהם:  ָאְמָרה  ְׂשֵמָחה?"  ְוַאְּת  ַלְּבֵאר  ָנַפל 
ַהָּפׁשּוט  ַהַּכד  ֶאת  ַּגם  ָיִביא  אֹותֹו  ֶׁשָּיִביא  ִמי  ִּכי  ַהָּזָהב,  ֶׁשל  ַהַּכד 
ַרָּבא  ַלַּסָּבא  ֶׁשִּיְהֶיה ִּתּקּון  ָאָסף, הּוא ָׂשַמח  ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר  ֶׁשִּלי". 
ְירּוָׁשַלִים  חֹומֹות  ֶאת  ַהֵּׁשם  ְּכֶׁשּיֹוִציא  ָהֲאָדָמה  ִמֶּבֶטן  ֶׁשֵּיֵצא  ֶׁשּלֹו 

ַהְּטבּוִעים ָּבָאֶרץ. 

ֶנֱהָרִגים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ֲאָלִפים  ֶנְחַרב,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְלֶרַגע,  ִנְתּבֹוֵנן 
ְוִנְרָצִחים, “ָנִׁשים ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻתֹלת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה" )איכה ה, יא( ָנִׁשים 
ַהְּתקּוָפּה,  ְּבאֹוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  קֹורֹות  ְזָועֹות  סֹוף  ֵאין  ֶנֱאָנסֹות, 

ְוָאָסף ְמַחֵּפׂש ֶאת ְנֻקַּדת ָהאֹור ְּבָכל ֶזה. 
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ֶׁשהּוא  אֹו  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶׁשָּׂשֵמַח  ָאָדם  ְלַעְצבּות,  נֹוִטים  ָהֲאָנִׁשים  רֹב 
ְוֶאְבלֹו  ְּבָפָניו  ַצֲהָלתֹו  ֶהָחִסיד  ָּגמּור.  ָּגמּור אֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֶטה  ַצִּדיק 
ְּבִלּבֹו )עיין חובת הלבבות שער הפרשיות פרק ד ובאור החיים דברים פרק א 
פסוק א אות ו(. ְוָלֵכן ָאָסף ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ָצִריְך ִלְׂשֹמַח ֲאִפּלּו 

ַּבָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות. ָּבא ֻחְרָּבן? ְּתַנֶּסה ִלְמֹצא ּבֹו ֶאת ְנֻקַּדת ָהאֹור ְּבתֹוְך 
ַהחֶֹׁשְך ַהָּגדֹול. 

Ê

ש ֵּ אפְמָצ ָרִּביפֲעִשיבק
ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו ָמָצאנּו ַּגם ֵאֶצל ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשָהָיה 
ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ַּבִית ֵׁשִני ְוָרָאה ֶאת ַהֻחְרָּבן. ּוְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא )מכות 
דף כד ע"ב(, ֶׁשְּכֶׁשָראּו ַהֲחָכִמים ׁשּוָעל יֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים 

ֶהָחֵרב, ָהיּו ֻּכָּלם ּבֹוִכים ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַצֵחק, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ָלָמה ַאָּתה 
ְמַצֵחק? ָאַמר ָלֶהם: ָלָמה ַאֶּתם ּבֹוִכים? ָאְמרּו לֹו: “ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּבֹו “ַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת" )במדבר א, נא(, ׁשּוָעִלים הֹוְלִכים ּבֹו"? ָאַמר 
ֲאָבל  ֻחְרָּבן,  ַעל  ְנבּוָאה  ֵיׁש  ְמַצֵחק,  ֲאִני  “ְלָכְך  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ָלֶהם 
ֵיׁש ְנבּוָאה ַאֲחֶריָה ֶׁשל ְּתקּוָמה, ְוִאם ֶנְחַרב ַהַּבִית ִסיָמן ֶׁשהּוא ַּגם 
ִיָּבֶנה". ֲאָבל ַמה ַּׁשָּיכּות ֵיׁש ַלִּׂשְמָחה ַעְכָׁשו? ֲהֵרי ָּכֵעת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  
ֶנְחַרב ְוׁשּוָעל יֹוֵצא ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים? ֶאָּלא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַלֵּמד 

אֹוָתנּו ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהּטֹוב ֶׁשְּבָכל ָּדָבר.

Ê

רפאֹוֶרָך" ָּ ָשעפָּכָּׁש זפִיּבק "אק
ַהָּכתּוב אֹוֵמר ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא “ִּכי ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל 
ִיְהֶיה  ב(,  ס,  )ישעיה  ֵיָרֶאה"  ָעַלִיְך  ּוְכבֹודֹו  ה’  ִיְזַרח  ְוָעַלִיְך  ְלֻאִּמים 
חֶֹׁשְך ֶׁשְּיַכֶּסה ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ, ֶחְׁשַכת ָּגלּות, “ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים" – ִיְהֶיה 
ִּבְלּבּול ְּבָכל ָהֻאּמֹות, ּוְלַבּסֹוף "ִיְזַרח ה’". ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן ִּתְזֹּכר, ֵיׁש 
חֶֹׁשְך! ּוְכֹכל ֶׁשעֹוֵבר ַהְּזַמן ְוַהחֶֹׁשְך ִמְתַעֵּצם ָּכָכה ְקֵרִבים יֹוֵתר ָלאֹור, 
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ַוֲאֻרָכְתָך  ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך  ִיָּבַקע  ַהָּנִביא "ָאז  ּוִמְתָקְרִבים ְלַמה ֶּׁשָאַמר 
ְמֵהָרה ִתְצָמח" )ישעיה נח, ח(, ַמה ֶּזה "ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך?" ַאֲחֵרי 

ָּכל ַהחֶֹׁשְך, ַאֲחֵרי ָּכל ַהְּזָועֹות ְוַהְּדָבִרים ַהָּללּו, ַיִּגיַע ַהּיֹום!. 

Ê

ֶָּ ְך" םפָל "ֵשץפׂשק
ְוֶאת ֶזה רֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְזֹּכר ָּתִמיד, “ֵקץ ָׂשם ַלחֶֹׁשְך" 
ֶׁשֶּזה  ָּבֶרַגע  ְוַלָּצרֹות.  ְוַלְּבָעיֹות  ַלחֶֹׁשְך  ַּגם  סֹוף  ֵיׁש  ג(  כח,  )איוב 

ִהְתִחיל ְּכָבר ִנְקַצב ָמַתי ֶזה ִיָּגֵמר. ְוַאְּדַרָּבא ְּכֶׁשַהחֶֹׁשְך ַמָּמׁש ָּגדֹול 
ֶזה ַהְּזַמן ַהָּסמּוְך ְּביֹוֵתר ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ְוַכְמֹבָאר ַּבִּמְדָרׁש )תהילים 
ַּבַּלְיָלה  ֶאָחד  ֶרַגע  ֵיׁש  ַהַּׁשַחר":  ַאֶּיֶלת  ַעל  "ַלְמַנֵּצַח  כב(,  מזמור 

ִנְכֶנֶסת,  ְּכֶׁשַהְּלָבָנה  ַהַּׁשַחר  ַּבֲעלֹות  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו,  ָּגדֹול  חֶֹׁשְך  ֶׁשֵאין 
ֵאין  ָׁשָעה  אֹוָתּה  ָלֶהם,  הֹוְלִכים  ַהַּמָּזלֹות  ִמְתַּכְּנִסים,  ַהּכֹוָכִבים 
ָלעֹוָלם  עֹוֶנה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָׁשָעה  ְואֹוָתּה  ִמֶּמָּנה.  ָּגדֹול  חֶֹׁשְך 
ַהחֶֹׁשְך  ִמּתֹוְך  ַהַּׁשַחר  ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ָרצֹון,  ְׁשַעת  ִהיא  זֹו   – ּוְמלֹואֹו 

ּוֵמִאיר ָלעֹוָלם. 

ּוֶבֱאֶמת, ָלָּמה ַּדְוָקא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶנה ָלעֹוָלם 
ָּבֶזה,  ָלנּו  ַמְרֶאה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּפׁשּוָטה,  ַהְּתׁשּוָבה  ּוְמלֹואֹו? 
ֶׁשִאם ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש חֶֹׁשְך ֲאִני ֹלא ִנְמָצא, ְּכֶׁשֵּיׁש חֶֹׁשְך ֲאִני 

ֲהִכי ִנְמָצא! ְּכֶׁשֵּיׁש חֶֹׁשְך ֵאין יֹוֵתר ָמצּוי ִמֶּמִּני! 

Ê

ִּיים ָּ ִסיעֹוַפָה ְַ
הֹוֵלְך  הּוא  ֶׁשּלֹו  ַהַחִּיים  ָּכל  ֵאיְך  ַּבֲחלֹומֹו  ֶׁשָרָאה  ֶאָחד  ָאָדם  ָהָיה 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  נֹוֶסֶפת  ְּפִסיָעה  ּוְלִצּדֹו  הּוא  ַאַחת  ְּפִסיָעה 
ְוָהֲעֵקבֹות ַעל ַהחֹול. ִּפְתאֹום הּוא ִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה ַרק ְּפִסיָעה ַאַחת 
ּבֹוֶדֶדת. הּוא ִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה ֶׁשּזֹו ַהְּתקּוָפה ֲהִכי ָקָׁשה ַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו, 
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ְוהּוא ּפֹוֶנה ַּבֲחלֹומֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא “ֵאִלי ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?" 
)תהילים כב, ב(, ַּדְוָקא ַּבְּתקּוָפה ַהָּקָׁשה ֵיׁש ַרק ְּפִסיָעה ַאַחת ַּבחֹול?. 

ְוַהּקֹול ִנְׁשַמע ִמָּׁשַמִים: “ַהְּפִסיָעה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ַּבחֹול ִהיא ַהְּפִסיָעה 
“ַעל  ַּכַּפִים".  ַעל  ֵהַרְמִּתי  אֹוְתָך  ִּכי  ֶׁשְּלָך  ַהְּפִסיָעה  ֶאת  ְוֵאין  ֶׁשִּלי, 
ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך" )תהילים צא, יב(. ַּבְּתקּופֹות ֲהִכי ָקׁשֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָּבֻעְבָּדה  ַמִּכיר  ָהָאָדם  ַהִאם  ִהיא  ַהְּׁשֵאָלה  ָהָאָדם,  ִעם  ִנְמָצא  הּוא 

ַהֹּזאת ּוֵמִבין ֶאת ֶזה.

Ê

ה" ְילק אפלק רק ֶָּ ְךפשק "ְוָל
ֵיׁש  ִלְפָעִמים  ה(  א,  )בראשית  ָלְיָלה"  ָקָרא  “ְוַלחֶֹׁשְך  אֹוֵמר,  ַהָּכתּוב 
ֹזאת  חֶֹׁשְך".  “ְוָיֵמׁש  ַמָּמִׁשי,  ַמָּמׁש  ַלְיָלה  חֶֹׁשְך ֶׁשהּוא  ֶׁשל  ְמִציאּות 
אֹוֶמֶרת ַהַחְׁשכּות, ַהַּמְחָׁשָבה, ִנְרֵאית ָלָאָדם ְּבַמָּצב ָּכל ָּכְך נֹוָרא ַעד 
ֶׁשהּוא אֹוֵמר: ֲעזֹב, ֵאין ִלי ִסּכּוי ָלֵצאת ֵמַהָּדָבר ַהֶּזה. ַמה ַהּסֹוד ֹלא 
ְלִהָּׁשֵבר? ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ַאל ִּתְהֶיה ִטֵּפׁש, ַעְכָׁשו ְּבִׂשיא ַהחֶֹׁשְך ַאָּתה 
ּכֹוָכִבים,  ֵאין  ְלָבָנה,  ֵאין  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ְרָגִעים  ַּכָּמה  ִנְמָצא 
ְוֵאין ַּגם ֶׁשֶמׁש, ֲאָבל ֶזה ַמָּמׁש ַּכָּמה ְרָגִעים ִלְפֵני ֶׁשּיֹוֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶׁשַּמְתִחילֹות  קֹוֶרה  ְוִלְפָעִמים  ַהחֶֹׁשְך.  ִׂשיא  טֹוב,  ֲהִכי  ַהְּזַמן  ְוֶזה 
ֲאָבל  ַהֶּכֶסף  ֶאת  לֹו  ָלְקחּו  ָרגּוַע,  הּוא  ֲאָבל  ָלָאָדם  ָצרֹות  ִלְהיֹות 
ַהֲחֵבִרים ֲאָבל הּוא ָּבִריא, ָלְקחּו לֹו  ֲחֵבִרים, ָלְקחּו לֹו ֶאת  ֵיׁש לֹו 
ֶאת ַהְּבִריאּות, ֶאת ָהִאָּׁשה, ֶאת ַהְיָלִדים, ֶאת ַהֶּכֶסף, ִּפְתאֹום מֹוֵצא 
ֶאת ַעְצמֹו ַרק ִעם ֶּכֶלב ּוִמְתַנֵחם ּבֹו, ּוַבּסֹוף ַּגם ַהֶּכֶלב ֵמת... הּוא 
ֶנֱהָפְך ְלחֶֹׁשְך?’  ֶׁשֲאִני  ִמֶּמִּני? ָּכל ָמקֹום  ‘ָמה ֱאֹלִקים רֹוֶצה  ׁשֹוֵאל: 
ִיָּבַקע  “ָאז  סֹוִפי?  ְּבחֶֹׁשְך  ַאָּתה  ְקָצת!  עֹוד  ְּתַחֶּכה  ַהְּתׁשּוָבה?  ָמה 
יֹוֵתר  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  ַּכָּמה  ִתְצָמח"  ְמֵהָרה  ַוֲאֻרָכְתָך  אֹוֶרָך  ַּכַּׁשַחר 
ַּבּסֹוף  ַמָּמׁש  ַאָּתה  ָלאֹור,  ִמְתָקֵרב  יֹוֵתר  ַאָּתה  ְלָך,  ֵּתַדע  חֶֹׁשְך 

ֶׁשל ַהָּגלּות.

Ê
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ָךפָּבֵּלילֹוַ" ְַ "ֶוֱאמּונק

ַּבֵּלילֹות"  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבּבֶֹקר  “ְלַהִּגיד  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ּוְכָבר 
)תהילים צב, ג(, ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַהֹּכל ּבֶֹקר, ַהֹּכל ֵמִאיר, ַקל 

ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּתְׁשַאל אֹותֹו:  ְלַסֵּפר ֶאת  ָלָאָדם 
“ַמה ְּׁשלֹוְמָך?" הּוא ֹלא ַיְפִסיק ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, “ָּברּוְך ה’ 
ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו". ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת ֶזה ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִּבְתִחַּלת 
ָּבֲעבֹוַדת  ּוִמְתַלֲהִבים  ְּגבֹוִהים,  ָּכְך  ָּכל  ְּבאֹורֹות  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַּדְרָּכם, 
ְמַקֵּבל  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  אֹותֹו  ְּתקּוָפה  ַאֲחֵרי  ּוִפְתאֹום  ֶׁשָּלֶהם.  ַהֵּׁשם 
ְמֻסֶּיֶמת, ְוהּוא אֹוֵמר ְלָך:  ִנָּסיֹון ִמָּׁשַמִים, ּוַמִּגיַע ְלַחְׁשכּות  ְּתקּוַפת 
ָנַפְלִּתי",  ָנַפְלִּתי  “ָנַפְלִּתי", ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “קּום!". “ְּכבֹוד ָהַרב, 
ַאָּתה אֹוֵמר לֹו: “ָאז קּום קּום!". ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ִּפְתאֹום ֶׁשַהֹּכל חֶֹׁשְך 
ְוהּוא  ְמֻצְמֶצֶמת  ְקַטָּנה  ִנְהְיָתה  ֶׁשּלֹו  ַהַּדַעת   – ְּדַקְטנּות’  ּוְב’מֹוִחין 
ֹלא ַמְצִליַח ִּבְכלּום. ֶזה ָהֶרַגע ֶׁשל "ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות" ַאָּתה ִנְמָצא 

ַעְכָׁשו ְּבַמָּצב ֶׁשל ַהחֶֹׁשְך, ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ַאָּתה ִנְבָחן ָּבֱאמּוָנה. 

ֶאת ֶזה ָצִריְך ִלְזֹּכר, ְּכֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ְוַהֶּטֶלפֹון ַהָּיִחיד ֶׁשַאָּתה ְמַקֵּבל 
ֵמַהַּבְנק ֶזה ֵאיֹפה ִּתְרֶצה ְלַהְׁשִקיַע, ֹלא ָחְכָמה ְלַהֲאִמין ְּבַהֵּׁשם. ֲאָבל 
ִאם ַאָּתה ַרק רֹוֶאה ֶאת ַהֵּסֶמל ֶׁשל ַהַּבְנק ִנְהָיה ְלָך ָׁשֹחר ָּבֵעיַנִים, 
ָּכל ִמְסַּפר ֶטֶלפֹון ֶׁשַאָּתה ֹלא ַמִּכיר ַאָּתה ֹלא עֹוֶנה, ִּכי ַאָּתה יֹוֵדַע 
ֶׁשֶּזה עֹוד ֶּכֶסף ֶׁשַאָּתה ַחָּיב. ָּכל ֶׁשֶקל ֶׁשְּלָך ַאָּתה ְמַחְׁשֵּבן ַמה ְּכַדאי 
ִלְקנֹות, ַעְגָבִנָּיה אֹו ְמָלְפפֹון, אֹו ֶׁשְּנַוֵּתר ַעל ֶזה ְוִנְקֶנה ִּכַּכר ֶלֶחם, 
ְוַאָּתה ָּתֵמַּה ְוׁשֹוֵאל: ‘ֱאֹלִקים, ָלָּמה ַׂשְמָּת אֹוִתי ֹּפה?’, ָּכאן ֶזה ַהְּזַמן 
ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה. ֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל )מכות דף כד ע"א( ָּבא ֲחַבּקּוק 
ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת, ַהָּנִביא ָאַמר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל: ַאֶּתם רֹוִצים ֹּכַח ְלָכל 
ֵיׁש  ִאם  ד(.  ב,  )חבקוק  ִיְחֶיה"  ֶּבֱאמּוָנתֹו  “ְוַצִּדיק  ְוַהָּצרֹות?  ַהָּגֻלּיֹות 
ְלָך ֱאמּוָנה, ִאם ֵיׁש ְלָך ֹּכַח ֶׁשִחַּזְקָּת אֹותֹו עֹוד ִלְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַעל ְיֵדי 
ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון, ֶזה ַמה ֶּׁשָּיכֹול ָלבֹוא ּוְלַחֵּזק אֹוְתָך. ֲאָבל ִאם ֹלא 
ֶאת  ְועֹוֵזב  ָיַדִים  ֵמִרים  ִלְפָעִמים  ָהָאָדם  ַהִּנָּסיֹון  ְּכֶׁשַּמִּגיַע  ִחַּזְקָּת? 
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ַהֹּכל, ֶאת ַהָּדת, ֶאת ֱאֹלִקים, ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַהְיָלִדים. ַמה ָּקָרה? ֶרַגע 
ֶׁשל חֶֹׁשְך, ֶׁשהּוא ֹלא זֹוֵכר ּבֹו ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִיְזַרח ַהּיֹום.

Ê

ה יק הפִּבְבעק ָהְי ּועק
ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֹלא ַרק ֶׁשַהְּבָעָיה אֹו ַהָּצָרה ִהיא ֹלא ָצָרה ֶאָּלא ֶׁשִהיא 
ַהַהְנָהָגה  ֶאת  ֵמִבין  ֶׁשֹּלא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ַרק  ַהְיׁשּוָעה,  ְּבַעְצָמּה 

ָהֱאֹלִקית ֶזה ִנְרֶאה ָׁשֹחר. 

ְּכֶׁשרֹוִאים ַּבָּׁשַמִים ָעָנן ָׁשֹחר ִמְתָקֵרב, ִמי ֶׁשֹּלא ַמִּכיר ֶאת ַּתֲהִליְך 
ַהְּבִריָאה ִיָּבֵהל, ַמה ֶּזה ֶהָעָנן ַהָּׁשֹחר ֶׁשִּמְתָקֵרב? ַּכִּנְרֶאה ֶזה ִסיָמן ֹלא 
טֹוב. ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַהִּסיָמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ֶהָעָנן ָמֵלא ְּבֶגֶׁשם, ָלֵכן הּוא 
ִנְרֶאה ָּכָכה. ַּגם ִאם ָהָאָדם רֹוֶאה ָׁשֹחר, הּוא ָצִריְך ִלְזֹּכר: ֱאֹלִקים 
ֵמִכין ְלָך ַמָּתָנה! ֵיׁש ְלָך ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך ַהֶּזה ַמָּתָנה, ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך ַהֶּזה 

ֵיׁש ְלָך ְיׁשּוָעה, ַרק ָמה, ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה אֹוָתּה, ַאָּתה ֹלא ֵמִבין! 

ְוֶרֶמז ָלֶזה ְּבַמה ֶּׁשַהָּנִביא אֹוֵמר "ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ה' ְּכַׁשַחר 
ָנכֹון מֹוָצאֹו ְוָיבֹוא ַכֶּגֶׁשם ָלנּו" )הושע ו, ג(, ַאָּתה רֹוֶצה ָלַדַעת ֶאת 
ַהְנָהַגת ה'? ִּתְלַמד ֵמַהֶּגֶׁשם ֶׁשְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ָהֲעָנִנים ְׁשֹחִרים, ְוקֹולֹות 
ּוְבָרִקים ָּבעֹוָלם, ֲאָבל ַּדְוָקא ֶזה ֵמִביא ֶאת ַהְיׁשּועֹות ְוֶאת ַהְּבָרָכה 

ִלְכַלל ָהעֹוָלם. 

Ê

הפ פְי ּועק ָּ ָמְצִמי
ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּבָרָכה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו  ֶזה  ֵמֵעין 
ְיׁשּוָעה",  ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  “ֶמֶלְך  ַּבְּתִפָּלה,  ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים 
ַהָּקדֹוׁש  ְיׁשּוָעה?  ַמְצִמיַח  ֶּזה  ַמה  ֲאָבל  מּוָבן,  ֶזה  ּוְמַחֶּיה"  “ֵמִמית 
ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהְיׁשּוָעה ְּכמֹו ְצִמיָחה ֶׁשל ַהֶּצַמח. ְּכֶׁשּזֹוְרִעים 
ָּבֲאָדָמה ְוַהֶּזַרע ִנְרָקב ּוִמְתַּבֵּקַע, ַרק ָאז הּוא ַמְתִחיל ִלְגֹּדל, ִמּתֹוְך 
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ִיְצַמח,  ֶזה הּוא ֹלא  ּוִבְלֲעֵדי  ְוצֹוֵמַח,  ְוַהֲחֵׁשָכה הּוא עֹוֶלה  ָהִרָּקבֹון 
ָּכָכה ִהיא ַהְנָהַגת ַהֵּׁשם ִויׁשּועֹוָתיו. 

Ê

ִ ְעּבּודפִמְצָרִים
ּוֶבֱאֶמת ֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים. ְּכֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהַלְך 
ְלַדֵּבר ִעם ַּפְרֹעה ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ַּפְרֹעה ִהְכִּביד 
ֲעֵליֶהם ֶאת ָהֲעבֹוָדה )שמות ה, ט(, ְוֵהם ָּבאּו ְוִהְתלֹוְננּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ֵריֵחנּו  ֶאת  ִהְבַאְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוִיְׁשֹּפט  ֲעֵליֶכם  ה'  "ֵיֶרא  לֹו:  ְוָאְמרּו 
)שם פסוק  ְלָהְרֵגנּו"  ְּבָיָדם  ֶחֶרב  ָלֶתת  ֲעָבָדיו  ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני 
ַלָּקדֹוׁש  ְוָאַמר  ה','  ַהְנָהַגת  ֶאת  ֵהִבין  ֹלא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַוֲאִפּלּו  כא(. 

ָּברּוְך הּוא: "ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני. ּוֵמָאז ָּבאִתי 
ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל ֹלא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך" 
)שם פסוקים כב – כג(, ְוֵכיָון ֶׁשִהְרֵהר ַאֲחֵרי ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ֶנֱעַנׁש )עיין 

רש"י שמות פרק ו פסוק א(. ַאְך ָמה ָהֱאֶמת ָהְיָתה? ֶׁשָּכל קִֹׁשי ַהִּׁשְעּבּוד 

ַהּנֹוָסף נֹוַעד ְּכֵדי ְלַקֵּצר ֶאת ְזַמן ְׁשִהָּיָתם ְּבִמְצַרִים, ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָאַמר 
ַאְרַּבע  ֹאָתם  ְוִעּנּו  "ַוֲעָבדּום  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה", ֵּכיָון ֶׁשִאם ָהיּו ִנְׁשָאִרים ָׁשם ְזַמן ֶׁשָּכֶזה ָהיּו ִנְכָנִסים 
ַלַּׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשל ַהֻּטְמָאה ְוֹלא ָהיּו יֹוְצִאים ִמָּׁשם ְלעֹוָלם )עיין 
ַהָּקדֹוׁש  ָעָׂשה  ֶמה  יא(,  אות  פרשת שמות  להחיד"א שמות  דוד  פני  בספר 

ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו? ָּגַרם ְלַפְרֹעה ֶׁשַּיֲעִביד אֹוָתם יֹוֵתר ָקֶׁשה, 
ְוָאז ַּבְּזַמן ַהָּקָצר ֶׁשֵהם ָהיּו ְּבִמְצַרִים ְּכָבר ִהְׁשִלימּו ַסְך ֲעבֹוָדה ֶׁשל 
ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוִהְׁשַּתְחְררּו )עיין בפירוש המלבי"ם פרשת שמות פרק ה 
פסוק כב(. ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשְּבתֹוְך ַהּקִֹׁשי ְוַהִּׁשְעּבּוד ָהְיָתה ֻמַּנַחת ְיׁשּוָעָתם. 

ָלנּו  ּוְלַהְדִּגיׁש  ָלנּו  לֹוַמר  ֹקַרח,  ִמֶּצֱאָצֵאי  ֶׁשָהָיה  ָאָסף  ָּבא  ֶזה  ְוֶאת 
ְּב"ִמְזמֹור ְלָאָסף", ֵיׁש ָלנּו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהְּנֻקָּדה ַהּטֹוָבה ְּבָכל ָּדָבר. 

Ê
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פֹוַפ הפִעםפִ ָּנִיםפיק ְנֵבלק
ֶּכֶלב  ִנְבַלת  ַיד  ַעל  ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ֶׁשָעַבר  ֶאָחד  ָחִסיד  ַעל  ּוְמֻסָּפר 
זֹו!"  ְנֵבָלה  ַמְסַרַחת  “ַּכָּמה  ַּתְלִמיָדיו:  לֹו  ְוָאְמרּו  ְמֹאד,  ַמְסִריָחה 
ָאַמר ָלֶהם: “ְרִאיֶתם ֵאיֶזה ִׁשַּנִים ְלָבנֹות ֵיׁש ָלּה" )חובות הלבבות שער 

הכניעה פרק ו(.

ְוַהְּדָבִרים ַמְפִליִאים, ָמה ָרָצה אֹותֹו ָחִסיד לֹוַמר ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִׁשַּנִים 
ְלָבנֹות? הּוא רֹוֵפא ִׁשַּנִים? ְמַׁשֵּוק ִמְׁשחֹות ִׁשַּנִים?, ֶאָּלא ָמה? הּוא 
ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתם ֶׁשָּתִמיד ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך. 
ְוָתִמיד ֵיׁש טֹוב ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך. אּוַלי ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה, אּוַלי ֶזה טֹוב 

ָקָטן, ֲאָבל ֵיׁש טֹוב ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך!. 

ַּגם ָאָדם ֶׁשּכֹוֲאבֹות לֹו ַהִּׁשַּנִים ָיכֹול ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהְּכֵאִבים ְוִלְכֹעס 
ַעל ָהעֹוָלם, אֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבֶחֶסד ַהֵּׁשם ֶׁשֹּקֶדם ֹּכל ֵיׁש לֹו ִׁשַּנִים, ְוֶׁשֵּיׁש 
לֹו רֹוֵפא ִׁשַּנִים נֹוְרָמִלי, ֶׁשעֹוֶׂשה לֹו ַהְרָּדָמה ִלְפֵני ַהִּטּפּול, ְוַהִּטּפּול 
אֹו  ַּפִּטיׁש  ִעם  ַהֵּׁשן  ֶאת  עֹוְקִרים  ֶׁשָהיּו  ַּפַעם  ְּכמֹו  ְּפִריִמיִטיִבי  ֹלא 
ֶאֶבן. ּתֹוָדה ְלַהֵּׁשם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ְלרֹוֵפא ַהִּׁשַּנִים - ַּגם ִאם 
ֶזה ַּתְׁשלּוִמים. ֵיׁש ַהְרֵּבה ַעל ָמה ְלהֹודֹות ַּגם ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך. ָאָדם 
ָצִריְך ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ֶׁשְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך. ְוִאם ָהָאָדם ֹלא ָיִׂשים ֵלב 

ָלֶזה הּוא ְּכפּוי טֹוָבה.

Ê

רֹוֵדףפָהּמֹוִ יָע הק
ַרָּבא  ַהַּסָּבא  ַעל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ִּביֶדְרָמן  ֵמָהַרב  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ְּבִסּפּור  ְנַסֵּים 
ֶׁשּלֹו, ַרִּבי ָּדִוד ִמֶּלעלֹוב ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ָקדֹוׁש. ְוַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה 
ָהָיה לֹו ָחִסיד ֶׁשָּבא ֵאָליו ְוִסֵּפר לֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבָעָיה ִעם ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו, 
ֶׁשּׂשֹוֵנא אֹותֹו ְורֹוֵדף אֹותֹו ָּכל ַהְּזַמן. ַמה ַּלֲעׂשֹות? ְוָהַרִּבי עֹוֶנה לֹו: 
“ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים, ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ְוֹאֲהָביו 
ַאֲחֵרי  ְוִתְתַּגֵּבר".  ַּתְבִליג  ה, לא(,  )שופטים  ִּבְגֻבָרתֹו"  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת 
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ָנֶפׁש,  ַעד  ַמִים  “ִהִּגיעּו  לֹו:  ְואֹוֵמר  ָלַרִּבי  ַמִּגיַע  ׁשּוב  הּוא  ֹחֶדׁש 
הּוא הֹוֵרס ִלי ַּבִּׁשּדּוִכים ֶׁשל ַהְיָלִדים, ָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵרר ָעֵלינּו הּוא 
ְמַׁשֵּקר ּוְמַרֵכל ָמה ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ֲאֵׁשִמים?", ְוָהַרִּבי עֹוֶנה לֹו: “ַאל 
ִּתְדַאג, ַּבִּׁשּדּוְך ֶׁשָּלֶהם ַאף ֶאָחד ֹלא ָיכֹול ָלַגַעת, ְוִתְזֹּכר - ׁשֹוְמִעים 
ְּכֵצאת  ְוֹאֲהָביו  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתם 

ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו". 

עֹוֵבר ַהְּזַמן ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ַהִּׁשּדּוְך ִהִּגיַע, ּוְבתֹוְך ָׁשבּוַע ֶאָחד הּוא ֵאַרס 
ַּגם ֶאת ַהֵּבן ְוַגם ֶאת ַהַּבת ֶׁשּלֹו. ְוהּוא ָהָיה ָצִריְך ֶּכֶסף ַלֲחֻתָּנה, הּוא 
ָּפָנה ְּבַהָּצָעה ְלכֹוֵלל ָּגִליְצָיה ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים ִמַּטֲעמֹו ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית 
ֶלֱאֹסף ְּכָסִפים, ֶׁשהּוא ֵיֵלְך ֶלֱאסֹף  ִּבְׁשִביָלם ְוַגם ִּבְׁשִבילֹו ְּבַאְרצֹות 
ַהְּבִרית ְוֵהם ְיַׁשְּלמּו לֹו ֶאת ַּכְרִטיס ַהִּטיָסה. ַהְנָהַלת ַהּכֹוֵלל ִהְסִּכימּו 
ְוהּוא ָטס ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית. הּוא ִהִּגיַע ְלֶחֶדר ַּבָּמלֹון ֶׁשִהְזִמין, ְוֵאיְך 
ַאְרָנק  ָׁשַכח  ָׁשם  ֶׁשָהָיה  ַהּקֹוֵדם  ֶׁשַהַּדָּיר  רֹוֶאה  הּוא  ִנְכָנס  ֶׁשהּוא 
ּוְתמּוָנה  ַהַּדְרּכֹון  ֶאת  ְורֹוֶאה  ָהַאְרָנק  ֶאת  ּפֹוֵתַח  הּוא  ַהִּמָּטה,  ַעל 
ֶׁשל ֵאיֶזה ֲעָרִבי ְמֻפְרָסם ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל. ַלְמרֹות ֶׁשֵּיׁש ִמְצַות ִקּדּוׁש 
ַהֵּׁשם ְלַהֲחִזיר ַּגם ְלגֹוי ֲאֵבָדה )שולחן ערוך חושן משפט סימן רסו סעיף 
ֵּכיָון ֶׁשהּוא  ְלַהֲחִזיר לֹו,  ִיְׂשָרֵאל ָאסּור  ֶזה ּגֹוי ׂשֹוֵנא  ֲאָבל ִאם  א(, 
ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶזה ֶנֶגד ַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא ִמָּיד ָלַקח ֶאת ָהַאְרָנק 
ֶזה  ֶאת  ִעְרֵּבב  ָּבַאְרָנק,  ֶׁשָהָיה  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  ָלַקח  ֵמַהָּמלֹון,  ְוָיָצא 
ֵאיְך  ַלָּמלֹון.  ְוָחַזר  ְוַהִּמְסָמִכים  ָהַאְרָנק  ֶאת  ָזַרק  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּכֶסף  ִעם 
ֶׁשּלֹו,  ַלֶחֶדר  ִעם ׁשֹוְטִרים  ִהִּגיַע  ֶׁשָהֲעָרִבי  רֹוֶאה  חֹוֵזר הּוא  ֶׁשהּוא 
ְוֵהם ְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות ְּבִדיָקה ַּבֶחֶדר. ַּבֶחֶדר ֵהם ַּכּמּוָבן ֹלא 
הּוא  ָעָליו,  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ָּכל  ֶאת  ֶׁשּיֹוִציא  ִּבְקׁשּו  ְוֵהם  ְּכלּום  מֹוְצִאים 
ֵהם  ִּבְׁשָטרֹות.  ָמֵלא  ָנפּוַח  ַאְרָנק  רֹוִאים  ְוֵהם  ָהַאְרָנק,  ֶאת  מֹוִציא 
ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: “ֵמֵאיֹפה ַהֶּכֶסף ַהֶּזה?" ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: “ֲאִני אֹוֵסף 
ְלכֹוֵלל ָּגִליְצָיה ִּבירּוָׁשַלִים". ֵהם ֹלא ָּכל ָּכְך ֶהֱאִמינּו ְוָהְלכּו ִלְבּדֹק 
ֶּזה ּכֹוֵלל  ַמה  ֶׁשְּתָבֵרר  ַהַּׁשְגִרירּות  ִעם  ֶקֶׁשר  ָיְצרּו  ֵהם  ָהִעְנָין.  ֶאת 
ָּגִליְצָיה ּוִמי ֶזה ָהִאיׁש ַהֶּזה, ִאם הּוא ֻמָּכר ָׁשם, ּוְכֶׁשֵּבְררּו ָראּו ֶׁשֶּזה 
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ַהְּבִרית.  ְּבַאְרצֹות  ַהְּקִהּלֹות  ִעם  ֶקֶׁשר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְמֻכָּבד  מֹוָסד  ָאֵכן 
ַאְבֵרְך,  ַעל אֹותֹו  ַּבֶּטֶלפֹון  ְוָׁשֲאלּו  ַלּכֹוֵלל,  ֵמַהַּׁשְגִרירּות  ְוִהְתַקְּׁשרּו 
ַהָּׁשֵכן  ֶזה  ַלֶּטֶלפֹון  ֶׁשַּיֲעֶנה  ֶׁשִּמי  ִזְּמנּו  ִמָּׁשַמִים  ָעִׁשיר?  הּוא  ַהִאם 
ָהרֹוֵדף ְוַהֵּמִציק, ּוְכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו ְוהּוא ָיַדע 
ֶהְחִליט  הּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהְיָלִדים  ֶׁשל  ַלֲחֻתּנֹות  ֶּכֶסף  ֶלֱאֹסף  ָהַלְך  ֶׁשהּוא 
ַלֲהֹרס לֹו: “ַאֶּתם ֹלא יֹוְדִעים ַּכָּמה הּוא ָעִׁשיר, הּוא ֹלא ָצִריְך ֶּכֶסף 
ִּבְכָלל ֵמרֹב ַהֶּכֶסף ֶׁשֵּיׁש לֹו, הּוא אּוַלי ִנְרֶאה ָעִני, ֲאָבל הּוא ָעִׁשיר 
ָּגדֹול", ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהּזֹו ָמְסָרה ַהַּׁשְגִרירּות ַלִּמְׁשָטָרה ֶׁשִּמָּיד ָּבָאה 

ְלִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני ֶהָעִׁשיר ַהָּגדֹול ְמֻיָּדֵענּו ָהַאְבֵרְך...

ָּגִליְצָיה  ְּבכֹוֵלל  ְסעּוַדת הֹוָדָיה  ָעָׂשה  ָלָאֶרץ, הּוא  ָהַאְבֵרְך  ְּכֶׁשָחַזר 
ְמֻיָחד  ָׁשִליַח  ִלי  ֶׁשָּׁשַלח  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות  ַחָּיב  “ֲאִני  ְוָאַמר: 
ֶׁשָעָנה ַלֶּטֶלפֹון ֶׁשָּיַדע ְּבִדּיּוק ְלַהִּגיד ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ָאַמר, ֲהֵרי ִאם 
הּוא ָהָיה ְמַסֵּפר ֶאת ָהֱאֶמת ָעַלי ֶׁשֲאִני ָעִני ָמרּוד ּוַמה ֶּׁשֵּיׁש ִלי ַּבִּכיס 
ֶזה ְּבקִֹׁשי ְמָלְפפֹון ֵמֶאְתמֹול, ָהיּו עֹוְצִרים אֹוִתי ִמָּיד". ַאף ֶאָחד ֹלא 
ָיַדע ִמיהּו ַהּמֹוִׁשיַע ֶׁשָעָנה ַלֶּטֶלפֹון. ּוְכֶׁשהּוא ֵּבֵרר ִהְתַּגְּלָתה ָהֱאֶמת 

ַהֻּמְפָלָאה, ָהרֹוֵדף ַהָּגדֹול הּוא ְּבַעְצמֹו ֵהִכין לֹו ֶאת ַהְיׁשּוָעה.  

ְּבתֹוְך  ָהאֹור  ֶאת  ְלָהִאיר  ֶׁשִּנְזֶּכה  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַהחֶֹׁשְך, ְלַעְצֵמנּו ְוִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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