
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3המשך בעמוד 

ָיֵמינּו  ׁשֹוְפִטים ִמְצַות יַצדּבְ  ?ּכֵ
ּלוֹ  ַלֲאֵחִרים  ֶּׁ יִצים ִמׁשּ ת ְמעֹוֵרר ְוֵכן ּבֵ ֵני אֶּׁ  ּבְ

מוֹ  ,ָהָאָדם ם ֵכן ּכְ נוּ  ָלֵתת ְצִריִכים ָאנוּ  ּגַ ּלָ ֶּׁ  ,ִמׁשּ
ק ְוֵכן ת ּוְלרֹוֵמם ְלַחּזֵ ן ְוַעל ,ְסִביבֵֹתינוּ  אֶּׁ  ּכֵ
ת ַהּתֹוָרה ָכהָסְמ  ת אֶּׁ ָרׁשַ נֹות ּפָ ְרּבָ ֲעֵלי ַהּקָ  ּבַ

נֹות ֵמֲחַמת ,ַהּמּוִמין ְרּבָ ַהּקָ  ִלְהיֹות ְצִריִכים ׁשֶּׁ
ִמיִמין יר ָהָיה ְוַהּכֵֹהן ,ּתְ ם ַלחֹוֵטא ַמְסּבִ ּגַ  ׁשֶּׁ

ִמים ִלְהיֹות ָעָליו ֵלם ּתָ ִלי ְוׁשָ ֵעיַנִים מּוִמין ּבְ  ּבָ
ה אוֹ  ּפֶּׁ ֵהם ,ּבַ ּבּוִרים ָהְרִאּיֹות ׁשֶּׁ  .ָהֲאסּוִרים ְוַהּדִ

רֹון הֹוָד  ִחּסָ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ֲעוֹן הּוא ָאהּבְ
ן ְוַעל ן ּכֵ ִית ֻחְרּבָ ל ַהּבַ ְלּגֵ סּול ְיֵדי ַעל ִנְתּגַ  ּפְ

ן ְרּבָ ּקָ ה ּבַ ּפֶּׁ ַעִין אוֹ  ּבַ ְדִאיָתא ,ּבַ ָמָרא ּכִ ּגְ יִטין) ּבַ  ּגִ
ַבד ּוַבד ,.(נו יר ַהּכֵֹהן ָהָיה ּבְ ת ַלחֹוֵטא ַמְסּבִ  אֶּׁ
ל ֻעּלֹות ּכָ ָאָדם ָהֵאיָבִרים ּפְ ּבָ ה ,ׁשֶּׁ  ָהָיה ּוָבזֶּׁ

א ַהחֹוֵטא הֹוָדָאה ִמְתַמּלֵ ּבָ  ּבְ ַרת"ה ַלּקָ  ּוְבַהּכָ
ל ַעל ַהּטֹוב ּפֹוֲעִלים ָהֵאָבִרים ּכָ גּופוֹ  ׁשֶּׁ  ּבְ
ָראּוי ה ,ּכָ ּקּון ָהָיה ְוזֶּׁ ָחָטא ְלַמה ּתִ ֶּׁ  ֵמֲחַמת ׁשּ

ַהֲחָטִאים ִאים ׁשֶּׁ ר ַעל ּבָ ַרת חֹסֶּׁ ֲהֵרי ,ַהּטֹוב ַהּכָ  ׁשֶּׁ
ת ַחי ָהָיה ָהָאָדם ִאם ָחתוֹ  ָהֱאמּוָנה אֶּׁ ּגָ ַהׁשְ  ּבְ

ָרִטית ל ַהּטֹוב ּוְברֹב ַהּפְ ַרְך  ַהּבֹוֵרא ׁשֶּׁ  ָעֵלינוּ  ִיְתּבָ
א ָהָיה לֹא הּוא ן ְוַעל ,ֵחְטא ִליֵדי ּבָ ה ּכֵ  ָהֲעש ֵ
ל טֹוב ה ַהֵחְטא ׁשֶּׁ ַרת הֹוָדָאה זֶּׁ  ַהּטֹוב ְוַהּכָ

רֹב ֵמִהְתּבֹוְננּות ַהּנֹוְבִעים ְפָלאֹות ּבְ  ַהּנִ
ֵאָבִריםׁשֶּׁ  גּוֵפנוּ ׁשֶּׁ  ּבָ ְך  ּוֵמֲחָמת ,ּבְ ת' ּכָ ּבָ  'ׁשַ

ב' אֹוִתּיֹות ׁשֵ ה 'ּתֵ ּזֶּׁ ׁשּוָבה' ׁשֶּׁ יָון 'ּתְ ת ִמּכֵ ּבָ ַ ׁשּ  ׁשֶּׁ
ה ל ְזַמן זֶּׁ ַרת הֹוָדָאה ׁשֶּׁ ָבר ּוְכמוֹ  ,ַהּטֹוב ְוַהּכָ ּכְ  ׁשֶּׁ

ַאְרנוּ  ֲאִריכּות ּבֵ ר ּבַ ִעּקַ ְטאוֹ  ׁשֶּׁ ל חֶּׁ  ָאָדם ׁשֶּׁ
ָאַכל ַעל ָהָיה ָהִראׁשֹון ַעת ֵמֵעץ ׁשֶּׁ ִלי ַהּדַ  ּבְ
ֹות  ַעל ְלהֹודֹות ּוְבִלי ֲאִכיָלתוֹ  ִלְפֵני ִקּדּוׁש  ַלֲעש 

ְך  ֲהֵרי ,ּכָ ת ׁשֶּׁ ּבָ ׁשַ ר ּבְ ֱאכֹול לוֹ  ֻהּתַ  ֵמֵעץ לֶּׁ
ַעת  .ַהּדַ

ֲאִכיַלת ָטמּון ַמה ְלִמיֵדי ּבַ  ?ֲחָכִמים ַהּתַ
ן ְוַעל ְתָחה ּכֵ ִמְצַות ַהּתֹוָרה ּפָ  ׁשְֹפִטים" ּבְ

ן ְוׁשְֹטִרים ּתֵ ָכל ְלָך  ּתִ יָך  ּבְ ָערֶּׁ ה "ׁשְ ּזֶּׁ ה ׁשֶּׁ  ָהֲעש ֵ
ִריְך  ּצָ ּפֹוט ׁשֶּׁ ת ִלׁשְ ל אֶּׁ ּבָ  ַהּטֹוב ּכָ ַהּקָ ה"ה ׁשֶּׁ  עֹוש ֶּׁ

ֵדי, ְנִגיעֹותוּ  ּלֹא ּכְ ה ׁשֶּׁ ָרה ִיְהיֶּׁ ח ַעל ֲאׁשֵ ה',  ִמְזּבַ
ה ְולֹא ן מּום ִיְהיֶּׁ ְרּבָ ּקָ ה ּבַ ּזֶּׁ ה ׁשֶּׁ ָאָדם ַמְראֶּׁ ּלָ  ׁשֶּׁ

 .מּום ֵיׁש  ַעְצמוֹ 

יֵמי ָהֲעבֹוָדה ַמִהי  ?ֱאלּול ּבִ
ה ָמָרא ְוִהּנֵ ּגְ ְדִרין ּבַ ֱאַמר ז:( )ַסְנהֶּׁ  ֵריׁש  ָאַמר" נֶּׁ
ל ָלִקיׁש  ֲעִמיד ּכָ ין ַהּמַ ֵאינוֹ  ּדִ ִאּלוּ  ָהגּון ׁשֶּׁ  ּכְ
ָרה נֹוֵטַע  ָרֵאל ֲאׁשֵ ִיש ְ ֱאַמר ּבְ ּנֶּׁ  ׁשְֹפִטים ׁשֶּׁ

ן ְוׁשְֹטִרים ּתֵ ע לֹא ֵליּה  ּוְסִמיְך  ְלָך  ּתִ  ְלָך  ִתּטַ
ָרה ל ֲאׁשֵ י ַרב ָאַמר ֵעץ ּכָ ִ ׁש  ּוְבָמקֹום ַאׁשּ ּיֵ  ׁשֶּׁ
ְלִמיד ִאּלוּ  ָחָכם ּתַ ל ְנָטעוֹ  ּכְ ַח  ֵאצֶּׁ ְזּבֵ  ְוַהְינוּ  ",ַהּמִ

ת ָרׁשַ ּפָ ּה  ׁשֹוְפִטים ׁשֶּׁ ן ִהּנָ בֶּׁ  ְלָכל ְיסֹוד אֶּׁ
ן ְוַעלה'  ֲעבֹוַדת ָתה ּכֵ ים ַהּתֹוָרה ִצּוְ ת ָלש ִ  אֶּׁ

ְדִרין ְנהֶּׁ ֵבית ַהּסַ ׁש  ּבְ ְקּדָ הּוא ,ַהּמִ  ְלָכל ָמקֹום ׁשֶּׁ
ִאים ל ַהּבָ ת ְלַקּבֵ ַעת אֶּׁ  ,ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאתה'  ּדַ
ֱאַמר ּוְכמוֹ  ּנֶּׁ י" ׁשֶּׁ ְפֵתי ּכִ ְמרוּ  ֹכֵהן ש ִ  ַדַעת ִיׁשְ

יהוּ  ְיַבְקׁשוּ  ְותֹוָרה ַבד ּוַבד "ִמּפִ ְתָבה ּבְ  ּכָ
ן ְוׁשְֹטִרים ׁשְֹפִטים" ַהּתֹוָרה ּתֵ ָכל ְלָך  ּתִ  ּבְ
יָך  ָערֶּׁ ְלִמיֵדיׁשֶּׁ  "ׁשְ ִדים ֲחָכִמים ַהּתַ ת ְמַלּמְ  אֶּׁ
יַצד ָהָאָדם ּפֹוט ּכֵ ת ִלׁשְ  ּוְכמוֹ  ,ַעְצמוֹ  אֶּׁ
ְתבוּ  ּכָ ָפִרים ׁשֶּׁ ים ַהּסְ דֹוׁשִ ָכל'ׁשֶּׁ  ַהּקְ יָך  ּבְ ָערֶּׁ  'ׁשְ

ל ֵהם ָתִחים ּכָ ּגּוף ַהּפְ ּבַ ר ,ׁשֶּׁ ֲאׁשֶּׁ ּכַ  עֹוֵבד ָאָדם ׁשֶּׁ
ה ֲאַזי ִמּדֹוָתיו ַעל ּלוֹ  ַהּפֶּׁ ר ׁשֶּׁ ּבּוִרים ְמַדּבֵ  ּדִ

ְבֵרי ַרק ׁשֹוְמעֹות ָאְזָניו ְוֵכן טֹוִבים  ּתֹוָרה ּדִ
ה ה ,ְוַכּדֹומֶּׁ ְרּכוֹ  ָהָיה ְוזֶּׁ ל ּדַ ָחֵפץ ָמָרָנא ׁשֶּׁ  הֶּׁ

ים ּבֹון ַלֲעֹרְך  ַחּיִ ׁשְ ׁש  חֶּׁ פֶּׁ ָכל נֶּׁ ל ַעל יֹום ּבְ  ּכָ
ׁש  ָאֵכן הּוא ַהִאם ֵאיָבָריו ּמֵ ּתַ ם ִמׁשְ הֶּׁ ְרצֹון ּבָ  ּכִ
ּבָ  ת"ה ַהּקָ ה ְואֶּׁ  ּוְכמוֹ  ,ְלַתְלִמיָדיו ִהְנִחיל זֶּׁ

ָאַמר ְלִמידוֹ  ִלי ׁשֶּׁ לֹוםר'  ּתַ ְכָנא ׁשָ  ָזאהן ׁשַ
ַמע"ל ַזַצ  ָ ׁשּ י ׁשֶּׁ ָחֵפץ ִמּפִ ים הֶּׁ ָעִתיד ַחּיִ  ׁשֶּׁ

ן ָהָאָדם ת ִלּתֵ ְך  ַעל יןַהּדִ  אֶּׁ ַחי ּכָ ִלי ׁשֶּׁ ּבֹון ּבְ ׁשְ  חֶּׁ
ׁש  פֶּׁ ה נֶּׁ ל ָהֲעבֹוָדה ְוזֶּׁ ּדֹות ִויסֹוד ,ֱאלּול ׁשֶּׁ  ַהּמִ

ה ַהּטֹובֹות ר ,ָהֲעָנָוה זֶּׁ ְפׁשָ ְך  לֹוַמר ְואֶּׁ רֶּׁ דֶּׁ  ּבְ
ה 'ֱאלּול'ׁשֶּׁ  ַצחּות ׁשֹון זֶּׁ ַעל 'לּול' ִמּלְ  ָהָאָדם ׁשֶּׁ
ֲעָנָוה ִלְהיֹות מוֹ  ּוְבַהְכָנָעה ּבַ ת ּכְ ְרְנֹגלֶּׁ ם ,ּתַ  ּוְכׁשֵ

ְרְנגֹול ַהּתַ ס ׁשֶּׁ ַפּיֵ ת ּמְ ֵני אֶּׁ יתוֹ  ּבְ  ְונֹוֵתן ּבֵ

אן ֵיׁש  -..." ְוׁשְֹטִרים ׁשְֹפִטים" ה ּכָ ּמָ ּיֹות ּכַ ָרׁשִ  ּפָ
מּוִכיןַה  ה ּסְ ה זֶּׁ ת, ָלזֶּׁ ָרׁשַ ים ׁשֹוְפִטים ּפָ ַמּנִ ּמְ  ׁשֶּׁ

ָכל ֹוְפִטים ְוִאם, ִעיר ּבְ  ֲאַזי יֹוְדִעים ֵאיָנם ַהׁשּ
ל ְוָעִליָת  ְוַקְמּתָ " קֹום אֶּׁ ר ַהּמָ  ה' ִיְבַחר ֲאׁשֶּׁ

ּיֹותב'  ּוֵבין ,"'ְוגוֹ  ָרׁשִ ת ֵיׁש  ַהּפָ  לֹא" ִמְצַות אֶּׁ
ע ָרה ְלָך  ִתּטַ ח לֹא", "ֲאׁשֵ יָך ' ַלה ִתְזּבַ  ׁשֹור ֱאלֹהֶּׁ
ה ר ָוש ֶּׁ ה ֲאׁשֶּׁ ת", מּום בוֹ  ִיְהיֶּׁ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ּוָפָרׁשַ
ט ַמה ׁשָ ה ַהּפְ זֶּׁ ּיֹות ִנְכְנסוּ  ַמּדּוַע -  ּבָ ָרׁשִ  ֵאּלוּ  ּפָ

תֹוְך  ת ּבְ ָרׁשַ  ?ׁשֹוְפִטים ּפָ

ְוָקא ְלַהְקִריב ָצִריְך  ַמּדּוַע  ֵבית ּדַ ׁש  ּבְ ְקּדָ  ?ַהּמִ
ה  ַעל ִמְצָוה ִהיא 'ְוׁשֹוְטִרים ׁשֹוְפִטים' ִמְצַות ִהּנֵ
ל ָחד ּכָ ָחד אֶּׁ ל, ְואֶּׁ ּכָ ָחד ׁשֶּׁ ּפֹוט ָצִריְך  אֶּׁ ת ִלׁשְ  אֶּׁ

ים ַעְצמוֹ  ה ַעל ְוָלׁשִ ת ִלְקֹנס ַהְינוּ , ׁשֹוְטִרים זֶּׁ  אֶּׁ
ָצא ָהִעְנָיִנים ַעל ַעְצמוֹ  ּיָ ִפיָט ּבִ  לוֹ  ׁשֶּׁ הּוא תוֹ ׁשְ  ׁשֶּׁ
ֹות ָצִריְך   ְולֹא" ַמְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֲאָבל, ַלֲעש 
ח יַח  ַאל -..." ׁשַֹחד ִתּקַ ּנִ ּדֹות ּתַ  ָהָרעֹות ַלּמִ
ְגַלל ַֹחד ּבִ י ַהׁשּ ּנַֹח  ָהִאיׁשִ ְך  ְלָך  ׁשֶּׁ ה ְוִאם, ּכָ ֲעש ֶּׁ  ּתַ

ן ה ּכֵ ה זֶּׁ מוֹ  ִיְהיֶּׁ ָרה" ּכְ ל ֲאׁשֵ ל ֵעץ ּכָ ח ֵאצֶּׁ ה'  ִמְזּבַ
יָך  ַמן", ֱאלֹהֶּׁ ּזְ דּום ּבַ ל ַהּקָ  ִלְבנֹות ָיַכל ָאָדם ּכָ
ַח  ן ָעָליו ּוְלַהְקִריב ִמְזּבֵ י? ַמּדּוַע , ָקְרּבָ ל ּכִ  ּכָ
חֹוט ָיַכל ָאָדם ל, ִלׁשְ ר ָהָיה ָאָדם ּכָ  ְוָחָלק ָיׁשָ
חֹוט ְוָיַכל ת ְוִלְראֹות ִלׁשְ ה אֶּׁ נֶּׁ ט ַהּקָ ׁשֶּׁ  ְוהּוא, ְוַהּוֶּׁ
ה ְך  ַעל יֹודֶּׁ ה, 'ַלה ּכָ  אֹוֵכל הּוא ִאם ְוִיְראֶּׁ

ְך  ַאַחר ֲאָבל, ֲאסּורֹות ַמֲאָכלֹות ְסרוּ  ּכָ אֶּׁ  נֶּׁ
מֹות ר, ַהּבָ ֵבית ַרק ְלַהְקִריב ְוֻהּתַ ׁש  ּבְ ְקּדָ י ,ַהּמִ  ּכִ

ים ְחְלׁשוּ  ַעְצָמם ָהֲאָנׁשִ ִרים ָהיוּ  לֹא ְוֵהם, נֶּׁ , ְיׁשָ
נֹות ַיְקִריבוּ  ִאם ָאז ה ָקְרּבָ  לֹא" ִלְהיֹות ָיכֹול זֶּׁ

ח יָך ' ַלה ִתְזּבַ ה ׁשֹור ֱאלֹהֶּׁ ר ָוש ֶּׁ ה ֲאׁשֶּׁ  בוֹ  ִיְהיֶּׁ
דּוִקין מּום ָחִליָלה לוֹ  ֵיׁש  -" מּום ַעִין ּבְ ּבָ  אוֹ  ׁשֶּׁ
ִניב ָפָתִים ּבְ ה ש ְ ּזֶּׁ ל ׁשֶּׁ הּוא ְמַסּמֵ  ׁשֹוֵמר לֹא ׁשֶּׁ
ת ר ָהֵעיַנִים אֶּׁ דּוַע , ָהָרע ָלׁשֹון ּוְמַדּבֵ כֹור ְוַכּיָ ּבְ  ׁשֶּׁ
ל אוֹ  ן ּכָ ׁש  ָקְרּבָ ּיֵ ר ִאי מּום לוֹ  ׁשֶּׁ ְפׁשָ  ְלַהְקִריב אֶּׁ

ְך , אֹותוֹ  ה, ִלְהיֹות ָצִריְך  ָהָאָדם ּכָ  ַמה ְוזֶּׁ
אֹוְמִרים ן ְוׁשְֹטִרים ׁשְֹפִטים" ָלָאָדם ׁשֶּׁ ּתֵ " ְלָך  ּתִ

ּפֹוט - ׁשְ ת ּתִ ָראּוי ַעְצְמָך  אֶּׁ ִלי ּכָ  ׁשַֹחד ּבְ
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ֹוָפר  א ַהש ּׁ ִלי הוּׁ ט כְּּׁ וּׁ ש  ָ ֵכן פּׁ א וְּ ף הוּׁ פוּׁ ֶזה כָּׁ ֵבית ֵמֲחַמת וְּ בְּּׁ ֶ ש   ש  דָּׁ קְּ  ַהמִּׁ

ִליִכים בָּׁ  ֶאת ַממְּ ֵדי"ה ַהקָּׁ ִבכְּ ִליךְּ  וּׁ ַהמְּ יה'  ֶאת לְּ ָראוּׁ ֶעֶבד ָלבֹא ָצִריךְּ  כָּׁ  כְּּׁ
ִפיָפה כְּ וּׁ  ,בִּׁ ִאלּׁ ֹות וְּ ֻסכּׁ ה בְּּׁ זֶּׁ ֶ ַמן ש  ל זְּ ֶ ָחה ש  מְּ ַאֲהָבה ש ִ ִעין וְּ ֹוקְּ  תּׁ

רֹות ֲחצֹוצְּ ךְּ  בַּׁ כָּׁ ֶ ִליִכים ש  בָּׁ  ֶאת ַממְּ ֶדֶרךְּ "ה ַהקָּׁ ל בְּּׁ ֶ בֹוד ש  ָהָדר כָּׁ  .וְּ

 לילדים"( הפרשה)מתוך הספר "מתיקות  
 350-0064433איורים:  י.

 

 

ֵאַרע ִנְפָלא ֵנס ֶּׁ י ש   י ִעמ ִ ְנָין ַעל ָעַמְדת ִ ן ב ִ לֹוש   ב ֶּׁ ָ  ש 
בֹוהֹות קֹומֹות ַתע ג ְ ָחד ֲעָרִבי ְלפֶּׁ ָעַבד אֶּׁ ֶּׁ ְנָין ש  ב ִ  ב ַ
ֹף ֵהֵחל ֹוֵתִני ְמָנת ַעל ַאֲחַרי ִלְרד  ַחד ֵמרֹב ְלַהכ  ַ  פ 
י ְוַלַחץ ְנָין ְסִביבֹות ַרְצת ִ ָהָיה ַהב ִ ֶּׁ ה ֲעַדִין ש  ְבִני ָ  ,ב ִ

יוְ  םִמ  ָקַפְצת ִ יגו  ִ ֵנהו   פ  ְ ֹוךְ  ְלִמש  ֵדי ת   ִריָצה כ ְ
לי ת ִ ִנְתַקלְ  בֶּׁ חֶּׁ ָמַעְד  ב ְ יי ת ִ ו  לֹשׁ ְוָנַפְלת ִ ָ  קֹומֹות ש 

ֵלמֹות ְ ֵנס ,ש  ל ב ְ ֶּׁ ש   ש   ִעם ָהִרְצָפה ַעלי ת ִ ָנַחת ְ  ַממ ָ
ֹות ֹות ַמכ  ְלַבד ְיֵבש   .ב ִ

 .ַיְבְנֵאלס. א. ש. 

ךְ  ָהִייִתי רֶּׁ דֶּׁ ן ֲחזֹור ב ְ ו  י  ְמעֹון ִמצ ִ ִ יק ש  ד ִ ַתע ַהצ ַ  ְלפֶּׁ
ק ָעַלי ָזְרקו   ֲעָרִבים ו  ְקב  ִכית ב ַ ֹוךְ  ְזכו  ב ִמת  כֶּׁ  רֶּׁ
ק חֹוֵלף ו  ְקב  ְטִרים ָעַבר ַהב ַ ִרים ַסְנִטימֶּׁ  ֵמַעל ְספו 
י ִ י ַוֲאִני רֹאש  ֹוַפְפת ִ ִהְתכ  ֶּׁ י ְמַעט ש  ְלת ִ ֵנס ִנצ ַ  ב ְ

ִגיָעה ְ י ֵמָאסֹוןו   ִמפ  ְלת ִ ָחד ָהִפיךְ  ב ִ אֶּׁ  ֵמָהֵאָבִרים ב ְ
ִנים ו  י ַהִחי  ִ רֹאש  ב ְ ֶּׁ ֵעיַנִים ש   .ָחִליָלה םְוָאְזַניִ  כ ְ

 .ֵחיָפהי. נ. ש. 

י ב ָנַהְגת ִ כֶּׁ רֶּׁ ת ב ְ ְמִהירו  ְכִביש   ב ִ ַתע סֹוֵאן ב ִ  ְלפֶּׁ
ב כֶּׁ ַסע ָהרֶּׁ נ ָ ֶּׁ ַלם ְלָפַני ש  ת ב ָ ו  ִפְתאֹוִמי   לֹא ב ְ

י ַגע ִלְבלֹום ִהְצַלְחת ִ ָברֶּׁ ב ָ  ִלי ָנַתן ָהַאֲחרֹון ו  "ה ַהק ָ
ַעת ת ְלסֹוֵבב ד ַ ה אֶּׁ גֶּׁ ת ַההֶּׁ ְמִהירו  ִתיב ב ִ ִני ַלנ ָ ֵ  ַהש  
ְבֵנס ב ָהָיה לֹא ו  כֶּׁ ִתיב רֶּׁ נ ָ ִני ב ַ ֵ י ְוֵכן, ַהש    ִהְצַלְחת ִ

ִלי ִלְנטֹות ֵקל ִמב ְ ב ְלִהת ָ כֶּׁ רֶּׁ ָפַני ב ָ ל ְ ֶּׁ  .ָחִליָלה ש 
ַלִים ש. ל. ָ ש   .ְירו 

 

 
י ָאַמר ש. ָחס ַרבִּׁ נְּ ִ ן פּׁ ת ָיִאיר בֶּׁ ִביָאה ֲחִסידוּׁ רוּׁ  ֲעָנָוה ִליֵדי מְּ ָאמְּ ם וְּ ָ ָמָרא ש  גְּּׁ דֹוָלה ֲעָנָוה בַּׁ ם גְּּׁ לָּׁ ָצִריךְּ  ,ִמכֻּׁ ר וְּ אוּׁ  ?ֲעָנָוה ַמהוּׁ  בֵּׁ
ת ֲעָנָוה ת. ִמימוּׁ תְּ ָקֶנה עֹוִלים וּׁ ָהֲעָנָוה ,ֶאָחד בְּּׁ ֶ ִביָאה ש  ת מְּ ֵלמוּׁ ְּ ָהֲעָנָוה ָלָאָדם ש  ֹוֶלֶלת וְּ ֹוָרה כּׁ תּׁ ר בַּׁ ַ פּׁ ָבִרים ִמסְּ ָפֵרט דְּּׁ נְּ אן וּׁ ה כָּׁ מָּׁ ֵאינוֹ  א. ֵמֶהם כַּׁ ֶ  רֹוֵדף ש 

בֹוד ַאַחר ֹא ב. .ַהכָּׁ לּׁ ֶ ש   ש  ַרגֵּׁ ר ִיתְּ ֶ ֲאש  ִדים כַּׁ ַכבְּּׁ ד ג. .אֹותוֹ  מְּ ַכבֵּׁ יְּּׁ ֶ ם ֶאת ש  לָּׁ ַיֲעִריךְּ  כֻּׁ ֹוב ֶאת וְּ ִדי ַהטּׁ חוּׁ ָכל ַהיִּׁ בְּּׁ ֶ ֶאָחד ֶאָחד ש  ֹא ד. .וְּ לּׁ ֶ ש   ש  ֵ ַחפּׁ ט יְּ לֵּׁ בַּׁ ִהתְּ  לְּ
וֹ  ש  בוּׁ לְּ  .בִּׁ

ָמָרא ֶנֱאַמר ש. גְּּׁ ֹאיח(  ֲחִגיָגה) בַּׁ לּׁ ֶ ִניסוּׁ  ש  ֹם ַאֵחר ֶאת ִהכְּ ֵגיִהנּׁ ֹוָרה ֵמֲחַמת לְּ ַמד ַהתּׁ לָּׁ ֶ ָצִריךְּ  ,ש  ר וְּ אוּׁ ֲהֵרי בֵּׁ ֶ דוֹ  ש  וּׁ ם ָהָיה לֹא ִלמּׁ ֵ ש  ַמִים לְּ ָ ִאם ש  ן וְּ  ֵהיַאךְּ  כֵּׁ
ה ֹוָרה ָעָליו ֵהֵגנָּׁ  ?זוֹ  תּׁ

אי ת. ַודַּׁ ד בְּּׁ צַּׁ ִ מּׁ ֶ דוֹ  ש  וּׁ ן לוֹ  ָהָיה ִלמּׁ ֵנס כֵּׁ ִהכָּׁ ֹם, לְּ ֵגיִהנּׁ ַרם לְּ בֹודוֹ  ֵמֲחַמת בְּּׁ ל כְּּׁ ֶ י ש  ָהָיה ֲעִקיָבא ַרבִּׁ ֶ וֹ  ש  ֵכן ַרבּׁ בֹודוֹ  ֵמֲחַמת וְּ ל כְּּׁ ֶ י ש  ָהָיה ֵמִאיר ַרבִּׁ ֶ ִמידוֹ  ש  לְּ  ,תַּׁ
ֵדי ֲאַזי כְּ ֹא בִּׁ לּׁ ֶ ָגֵרם ש  יֹון יְּ זָּׁ ִמיֵדי בִּׁ ַתלְּ הוּׁ  ֲחָכִמים לְּ ֹם הֹוִציאוּׁ יִהנּׁ ֵכן ,ֵמַהגֵּׁ ִצינוּׁ  וְּ ָ ִוד ֵאֶצל מּׁ ֶלךְּ  דָּׁ ֶ הֹוִציאע"ה  ַהמּׁ ֶ לֹום ֶאת ש  ָ ש  ֹם ַאבְּ יִהנּׁ יָון ֵמַהגֵּׁ לֹום ִמכֵּׁ ָ ש  ַאבְּ ֶ  ש 

ִלים ְּ ת אֹותוֹ  ִהש  ִמדַּׁ ַלת ָהֲעָנָוה בְּּׁ ַקבָּׁ יֹונֹות וְּ זְּ ָחה ַהבִּׁ מְּ ש ִ ִאם ,בְּּׁ ן וְּ ָצא כֵּׁ ִוד ִנמְּ ֶלךְּ  דָּׁ ֶ ה ַהמּׁ זֶּׁ בַּׁ וּׁ  ִמתְּ לֹום ָהָיה ִאלּׁ ָ ש  ֹם ַאבְּ ֵגיִהנּׁ ַעל בְּּׁ ן וְּ לֹום ָזַעק כֵּׁ ָ ש  ָהָאב ַאבְּ ֶ  ש 
ֵלם הַנֲעש ֶ  ָ ַעל ָידוֹ  ַעל ש  ן וְּ הוּׁ  כֵּׁ ֹם הֹוִציאוּׁ יִהנּׁ  .ִמגֵּׁ

ָמָרא ֶנֱאַמר ש. גְּּׁ ִמי בַּׁ לְּ ַ ש  רוּׁ ֶ  יְּ ר ֱאִליֶעֶזרר' ש  ַע ' וְּ ֻ הֹוש  דוּׁ  לֹא יְּ ִרית ָרקְּ בְּּׁ ל בַּׁ ֶ ע ש  ָ ָצִריךְּ  ,ֱאִליש  ר וְּ אוּׁ ַע  בֵּׁ וּׁ דוּׁ  לֹא ַמדּׁ ל ַוֲהלֹא ָרקְּ ת כָּׁ יַבת ַמהוּׁ ִ ש  ֹוֶלֶדת יְּ  ַאֲחֵרי ַהיּׁ
ֵדי ֶזה ֵליָדָתהּׁ  כְּ ֹוֶדה בִּׁ תּׁ ֶ בָּׁ  ש  ל ַעל"ה ַלקָּׁ ָלאֹות כָּׁ פְּ וּׁ  ַהנִּׁ ֲעש  נַּׁ ֶ הּׁ  ש  ָתהּׁ  ֵמֵעת ִעמָּׁ ֻקדָּׁ ְּ ַעד פּׁ יָדה וְּ ִאם ַהלֵּׁ ן וְּ ַע  כֵּׁ וּׁ דוּׁ  לֹא ַמדּׁ ֵעת ָרקְּ ִרית בְּּׁ הֹודֹות ַהבְּּׁ בָּׁ  לְּ  "ה?ַלקָּׁ

ָבר ת. ר ַהדָּׁ רוּׁ ֵהם בָּׁ ֶ חוּׁ  ש  מְּ ַחת ש ָ מְּ ש ִ ִרית בְּּׁ לֹא ,ַהבְּּׁ א עֹוד וְּ ֵהם ֶאלָּׁ ֶ וּׁ  ש  ש  רְּ ֵ ָכל פּׁ ִדים ָהָעם לְּ ַחת ָהרֹוקְּ מְּ ש ִ ִרית בְּּׁ ל ֶאת ַהבְּּׁ ָלאֹות כָּׁ פְּ ש   ַהֲחָסִדיםוְּ  ַהנִּׁ יֵּׁ ֶ  ש 
הֹודֹות ֵעת לְּ ִרית בְּּׁ ֵכן ,ַהבְּּׁ ל ֶאת וְּ ַין כָּׁ ן ִענְּ בַּׁ ֹוֶלֶדת ָקרְּ ִביָאה ַהיּׁ ְּ מּׁ ֶ ֵני ש  ֵדי יֹוִנים בְּּׁ כְּ הֹודֹות בִּׁ בָּׁ  לְּ ת ַעל"ה ַלקָּׁ ֱאָמנוּׁ יָנהּׁ  ַהנֶּׁ בֵּׁ ֶ ֵבין ש  ָלהּׁ  לְּ עְּ ַין, בַּׁ ִענְּ כְּ ֹוִנים וּׁ ש   ַהיּׁ יֵּׁ ֶ  ש 

ת ָלֶהם ַעל ָלֶזה ֶזה ֶנֱאָמנוּׁ ֶ ֵדי ש  ָאה ֵכן יְּ יָדה בָּׁ ֵכן ,ַהלֵּׁ ֵריֶהם וְּ בְּ ֶדֶרךְּ  ָהיוּׁ  דִּׁ ל בְּּׁ ֶ יָרה ש  ִ ָרה ש  ִזמְּ ם ,וְּ ֵ ש  כְּ ִצינוּׁ  וּׁ ָ מּׁ ֶ ָמָרא ש  גְּּׁ ָרכֹות) בַּׁ ֵעת.( אל בְּּׁ בְּּׁ ֶ ִרית ש  וּׁ  ַהבְּּׁ ש  קְּּׁ  בִּׁ
ִמיֵדיֵמ  לְּ ֶ  ֲחָכִמים ַהתַּׁ ירוּׁ ש  ִ ש  יִרים יָּׁ ִ רוּׁ  ש  ָאמְּ ֵרי' וְּ ְּ ִיש  ֵמרֹב ',ַמר ָלן לְּ ת וּׁ ַ ֻדש ּׁ ֵריֶהם קְּ בְּ ַין דִּׁ ִענְּ ַרת בְּּׁ ֹוב ַהכָּׁ ָתה ַהטּׁ ִביָבם ָהֵאש   ָהיְּ ַרם ,סְּ ָיה בְּּׁ ל ָאִביו ֲאבוּׁ ֶ  ש 

ע ָ ֵריֶהם ֶהֱאִמין לֹא ֱאִליש  ִדבְּ ב בְּּׁ ַ ָחש  ֶ אוּׁ  ש  בָּׁ ֶ רֹף ש  יתוֹ  ֶאת ִלש ְּ לֹא בֵּׁ ל וְּ ֶֹדל ֶאת ִקבֵּׁ ת גּׁ ַ ֻדש ּׁ ֵריֶהם קְּ בְּ ָרָאה ַעד דִּׁ ֶ ִביָבם ָהֵאש   ֶאת ש  ֵמֲחָמת ,סְּ ךְּ  וּׁ ע ָיָצא כָּׁ ָ  ֱאִליש 
ֹא לּׁ ֶ לֹא ֶהֱאִמין ש  ל וְּ יִקים ִקבֵּׁ דִּׁ ִמיֵדי ֵמַהצַּׁ לְּ ַהתַּׁ ֵדי ,ֲחָכִמים וְּ ִבכְּ ר וּׁ ֵ ַכפּׁ ךְּ  ַעל לְּ ן ָצאיָ  כָּׁ ָ רוֹ  ָעש  בְּ ל ִמקִּׁ ֶ לֹום ש  ָ ש  ָבֶזה ַאבְּ יֹונֹות לוֹ  ָהיוּׁ  וּׁ זְּ ֵכן בִּׁ ַין ֶזה וְּ ִענְּ  ָהֵאש   כְּּׁ
ָהָיה ֶ ִביבֹות ש  ר ֱאִליֶעֶזרר'  סְּ ַע ' וְּ ֻ הֹוש  ר יְּ ֶ ֵזל ָאִביו ַוֲאש  וֹ  ִזלְּ ֵמֲחָמת ,בּׁ ךְּ  וּׁ אֹוָתהּׁ  כָּׁ ה בְּּׁ ן ָיָצא ִמדָּׁ ָ רוֹ  ָעש  בְּ ר ִמקִּׁ ֵ ַכפּׁ ךְּ  ַעל לְּ ד כָּׁ ַלמֵּׁ לְּ ם ֶאת וּׁ לָּׁ ֵדי כֻּׁ כְּ בִּׁ ֶ ֹות ש  כּׁ  ִלזְּ
תֹוָרה ָמהּׁ  לְּ ְּ ֹוָרה ִלש  ִביָאהּׁ  תּׁ ְּ מּׁ ֶ יָרה ִליֵדי ש  ִ ָרה ש  ִזמְּ בָּׁ  וְּ ַין"ה, ַלקָּׁ ִענְּ יַרת כְּּׁ ִ ם ש  ִויִּׁ ֵבית ַהלְּ ש   בְּּׁ דָּׁ קְּ ֵרי ,ַהמִּׁ ִדבְּ כְּ ֹוָרָתם וּׁ ל תּׁ ֶ ר ֱאִליֶעֶזרר'  ש  ַע ' וְּ ֻ הֹוש  ל יְּ ֶ ש  ָאר וְּ ְּ  ש 

ָנִאים נוּׁ  ַהתְּּׁ ָ ש ּׁ ֶ ָנָתם ֶאת ש  ְּ ֶדֶרךְּ  ִמש ּׁ ל בְּּׁ ֶ יָרה ש  ִ ָרה ש  ִזמְּ מוֹ ) וְּ ֶהֱאִריךְּ  כְּּׁ ֶ ֶזה ש  ַעל בָּׁ ֶאֶרת בַּׁ פְּ ָרֵאל ַהתִּׁ ש   ָצִריךְּ ( ִיש ְּ מֵּׁ ַ ש  ִמיֵדי לְּ לְּ ֹוִלים ֲחָכִמים תַּׁ דּׁ ֶ ֹוָרה ש   ֵמַהתּׁ
ה ָ דֹוש  יָרה ַהקְּּׁ ִ ָרה ש  ִזמְּ ל וְּ ֶ ַרת הֹוָדָאה ש  ַהכָּׁ ֹוב וְּ  .ַהטּׁ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ָבִרים, טֹוב ִלְסּבֹל ָטעּות ַאַחת ְוִיְהיּו ַהּכֹל  ַהּדְ
ם ַהּטֹוָב  ְעּתָ ַחת ּדַ ִמיד, ְולֹא ְמסּוִרים ּתַ ה ּתָ

ה  זֶּׁ ּבָ ִמיד, ׁשֶּׁ ְעּתֹו ּתָ ָחד ְלִפי ּדַ ל אֶּׁ ה ּכָ ֲעש ֶּׁ ּיַ ׁשֶּׁ
ְפֵסד  ת ְוִחּלּוק ֵלב ָהָעם ְוהֶּׁ ן ַהּדָ ה ֻחְרּבָ ִיְהיֶּׁ

דֹוׁש. אן ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ה ְלַגְמֵרי", ַעד ּכָ  ְועֹוד ָהֻאּמָ
ִמין ַהּיָ נוּ  ׁשֶּׁ ּלָ ה ׁשֶּׁ ֹמאל זֶּׁ ְ ל ַהש ּ יק ׁשֶּׁ ּדִ  ַהּצַ

ֹמאל ְ נוּ  ְוַהש ּ ּלָ ה ׁשֶּׁ ִמין זֶּׁ ל ַהּיָ י ׁשֶּׁ יק, ּכִ ּדִ  ַהּצַ
ִלים ֲאַנְחנוּ  ּכְ ָבִרים ַעל ִמְסּתַ ִלים ְלִפי ּדְ ְרּגֵ  ַההֶּׁ
נוּ  ּלָ ֲאוֹות ְלִפי ׁשֶּׁ נוּ  ָהֲעֹונֹותוְ  ַהּתַ ּלָ עּוֵרינוּ  ׁשֶּׁ  ,ִמּנְ
ן ָאָדם ִאם ֲאָבל  ַהְבָטָחה לוֹ  ֵיׁש  ָאז ׁשֹוֵמַע  ּכֵ

הּוא מֹור ַיְצִליַח  ׁשֶּׁ ת ִלׁשְ ְך  ְוַאַחר .ַהּתֹוָרה אֶּׁ  ּכָ
ְתָבה ה ְבָזדֹון" ַהּתֹוָרה ּכָ ר ַיֲעש ֶּׁ  - "ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶּׁ
ׁש  ּיֵ ב ָזדֹון לוֹ  ׁשֶּׁ ּלֵ מֹוַע  לֹא ּבַ ה',  ִלְדַבר ִלׁשְ

ם " ת ׁשָ רֶּׁ ל ַהּכֵֹהן ָהעֵֹמד ְלׁשָ ֹמַע אֶּׁ י ׁשְ ְלִבְלּתִ
יָך  ת ְיהָוה ֱאלֹהֶּׁ ם' - "אֶּׁ ׁשֹון 'ׁשָ  ְוֵכן ׁשּוָמא ִמּלְ

אן ֵיׁש  ם' ּכָ ם ׁשָ ָוה ִלְגֵזָרה 'ׁשָ ל ׁשָ ּכָ  ֲעבֹוָדה ׁשֶּׁ
ַהּכֲֹהִנים ֵבית עֹוְבִדים ׁשֶּׁ ׁש  ּבְ ְקּדָ  ָצִריְך  ַהּמִ
ֹות ִית ַלֲעש  ּבַ הּוא ּבַ ית ׁשֶּׁ ׁש  ַהּבֵ ְקּדָ ל ַהּמִ ל ׁשֶּׁ  ּכָ

ָחד ָחד אֶּׁ ִמי אוֹ  - "ַההּוא ָהִאיׁש  ּוֵמת" ,ְואֶּׁ ַגׁשְ  ּבְ
רּוֲחִני אוֹ  ת ַהּתֹוָרה , ֲאָבלּבְ רֶּׁ ָהִאיׁש  ּגֹוזֶּׁ ה ׁשֶּׁ  ַהּזֶּׁ

אי ַוּדַ ְמעוּ  ָהָעם "ְוָכל ,ָימּות ּבְ  -" ְוִיָראוּ  ִיׁשְ
ְמרוּ  ִמיָעה ּכַֹח  ַעל ִיׁשְ ְ ה ַהׁשּ ת , לֹאְוָהְרִאּיָ כֶּׁ  ָללֶּׁ
יָלא ַמְראֹות ַאֲחֵרי  ְיִזידּון "ְולֹא ֲאסּורֹות, ּוִמּמֵ

ה ם עֹוד" ִיְהיֶּׁ מֹוַע  ָנִקי ֵלב ָלהֶּׁ ל ִלׁשְ  ַהּכֵֹהן אֶּׁ
ם ת ּוְלַקּיֵ ָבָריו אֶּׁ  .ּדְ

ְך  ָעִדיף ַמה לֶּׁ  ?ׁשֹוֵפט אוֹ  מֶּׁ
יָכה ׁשֹוֵפט ִמְצַות ַאֲחֵרי ִמְצַות ַהּתֹוָרה ַמְמׁשִ  ּבְ
ְך  לֶּׁ יָון ,מֶּׁ ֹוֵפט ִמּכֵ ׁשּ ָרָרה ׁשּום לוֹ  ֵאין ׁשֶּׁ  ש ְ

ת דֶּׁ ּבּור ַעל ְמֻיחֶּׁ ר ּוִבְזַמן ,ַהּצִ ְדּבָ  ָהיוּ  ַהּמִ
ה ׁשֹוְפִטים יק ְוזֶּׁ ם ,ִהְסּפִ ִצינוּ  ּוְכׁשֵ ּמָ ָאְמרוּ  ׁשֶּׁ  ׁשֶּׁ
ה ה ַמה' ְלֹמש ֶּׁ ֵרר ַאּתָ ּתָ ר ָעֵלינוּ  ִמש ְ ְדּבָ ּמִ  ,ּבַ
ְזַמן ָאנוּ  ּבִ ַצַער ׁשֶּׁ ים ּוִבְזַמן ּבְ ָחׁשִ ַהּנְ  ְיכֹוִלים ׁשֶּׁ

ֱאכֹול ה ',אֹוָתנוּ  לֶּׁ ָהיוּ  ֵמֲחַמת ְוזֶּׁ ְבָעה ׁשֶּׁ  ׁשִ
ָחד ְוָכל ֲעָנִנים ָחד אֶּׁ ה ְואֶּׁ ת ָעש ָ ְפִקידוֹ  אֶּׁ ָחד ּתַ  אֶּׁ
ה ּבּוס ָעש ָ ָחד ּכִ ַמר ְואֶּׁ ַלל ַעל ׁשָ ָרֵאל ּכְ  ִיש ְ

ים ָחׁשִ ה ֵמַהּנְ ר, ְוַכּדֹומֶּׁ ֵעת ָאָדם ְוַכֲאׁשֶּׁ  ָצָרה ּבְ
ל מּוָכן הּוא ְלִמיֵדיֵמ  ַהּכֹל ְלַקּבֵ , ֲחָכִמים ַהּתַ
ן ְוַעל לוּ  ּכֵ ה ִקּבְ ָאר ִמּמֹש ֶּׁ ְ ֹוְפִטים ּוִמׁשּ ַרם ,ַהׁשּ  ּבְ

אוּ  ּבָ ֶּׁ ץ ִמׁשּ רֶּׁ ָרֵאל ְלאֶּׁ בוּ  ִיש ְ ַחת ִאיׁש " ְוָיׁשְ ְפנוֹ  ּתַ  ּגַ
ַחת ְוִאיׁש  ֵאָנתוֹ  ּתַ ָבר ֲאַזי "ּתְ ם ָהָיה לֹא ּכְ ל ָלהֶּׁ  ּכָ
ְך  ֱאָמנּות ּכָ ֹוֵפט נֶּׁ ן ְוַעל ַלׁשּ ְך  ֻהְצְרכוּ  ּכֵ לֶּׁ  ,ְלמֶּׁ

ר תֶּׁ אּור ּוְביֶּׁ ֹוֵפט ּבֵ ַהׁשּ ֶּׁ ה ׁשּ ל ַמְלכּות זֶּׁ  ַאֲהָבה ׁשֶּׁ
ר ,ְוַהֲעָרָכה ה ָאָדם ְוַכֲאׁשֶּׁ ה ֲהֵרי ְלָכְך  זֹוכֶּׁ  ֲהִכי זֶּׁ

ַרם טֹוב ר ּבְ ֲאׁשֶּׁ ל ְוַהֲעָרָכה ִיְרָאה ֵאין ּכַ  ׁשֶּׁ
ֹוְפִטים ַאֲהָבה ְך  ָצִריְך  ֲאַזי ַלׁשּ לֶּׁ ה ,מֶּׁ ק ְוזֶּׁ  ְמֻדּיָ
ְלׁשֹון יָמה ְוָאַמְרּתָ " ַהּתֹוָרה ּבִ ְך  יָעַל  ָאש ִ לֶּׁ , "מֶּׁ
אּור ְוָצִריְך  ְוָקא ַמּדּוַע  ּבֵ ר ּדַ ֲאׁשֶּׁ  אֹוְמִרים ּכַ

רֹוִצים ְך  ׁשֶּׁ לֶּׁ ים ָאֵכן ָצִריְך  מֶּׁ ְך  ָלש ִ לֶּׁ  ַמה ּוְלִפי ,מֶּׁ
ַאְרנוּ  ּבֵ ֶּׁ ְך  ְמבָֹאר ׁשּ לֶּׁ ַהּמֶּׁ ה ׁשֶּׁ ִדיֲעַבד זֶּׁ ר - ּבְ ֲאׁשֶּׁ  ּכַ

ם ֵהם - "ְלָדם ּדָ ל ׁשֶּׁ ת ַחְסֵדי ּכָ דֶּׁ ֻהּלֶּׁ ּבְ  ה' ׁשֶּׁ
ין" ,ָהָאָדם ין ּבֵ ֵהם "ְלִדין ּדִ ל ׁשֶּׁ ֵטי ּכָ ּפְ  ִמׁשְ
ִלי ,ַהּתֹוָרה ּבְ ָאָדם ׁשֶּׁ א ׁשֶּׁ ם הּואלת"ח  ּבָ  לֹא ּגַ
ין ְלַהְבִחין יּוַכל יק ּבֵ ע ַצּדִ ָאָדם ְלָרׁשָ  ָיכֹול ׁשֶּׁ

ת ְלַרּמֹות ל ּוָבאָת " ַעְצמוֹ  אֶּׁ ם ַהּכֲֹהִנים אֶּׁ  - "ַהְלִוּיִ
ַהּכֵֹהן ת ְלַגּלֹות ָיכֹול לֹא ַעְצמוֹ  ׁשֶּׁ א ַהּטֹוב אֶּׁ ּלָ  אֶּׁ

ִוי ְיֵדי ַעל ה ַהּלֵ ַלּוֶּׁ ּמְ יָרה אֹותוֹ  ׁשֶּׁ ׁשִ  ,ּוְבִזְמָרה ּבְ
ל" ֵֹפט ְואֶּׁ אּור ְוָצִריְך  -" ַהׁשּ מֹוַע  ָצִריְך  ְלִמי ּבֵ  ִלׁשְ

ֹוֵפט אוֹ  ַלּכֵֹהן ה ?ַלׁשּ ל ַעְצמוֹ  ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ  ְמַקּבֵ
ֹוֵפט ם, ֵמַהׁשּ ֱאַמר ּוְכׁשֵ ּנֶּׁ ה ׁשֶּׁ ֹמש ֶּׁ הּוא ּבְ ַפט ׁשֶּׁ  ׁשָ

ת ל ְוַאֲהרֹן ָהָעם אֶּׁ ּנוּ  ִקּבֵ ת ִמּמֶּׁ ְך  אֶּׁ רֶּׁ  ְוַעלה',  ּדֶּׁ
ה ְיֵדי י ,ָעםָל  ֹזאת ְלַהֲעִביר ַאֲהרֹן ָיַכל ֹמש ֶּׁ  ּכִ

ְפִקידוֹ  ל ּתַ ה ׁשֶּׁ ְכָלִלּיּות ָלָעם ְלהֹורֹות ָהָיה ֹמש ֶּׁ  ּבִ
ה ְוַאֲהרֹן ת ָעש ָ ָרִטית ָהֲעבֹוָדה אֶּׁ ֵבית ַהּפְ  ּבְ

ׁש  ְקּדָ ַהּכֵֹהן ְועֹוד ,ַהּמִ ב ִעם יֹוֵתר ָהָיה ׁשֶּׁ  ַהּלֵ
ָהיוּ  ִמיד ִלּבוֹ  ַעל ָהֲאָבִנים ׁשֶּׁ ֹוֵפט ,ּתָ  ָהָיה ְוַהׁשּ
ַעת ִעם יֹוֵתר הוּ  ַהּדַ י" ְוזֶּׁ ְפֵתי ּכִ ְמרוּ  ֹכֵהן ש ִ  ִיׁשְ
הּוא - "ַדַעת ַמר ׁשֶּׁ ת ׁשָ ַעת אֶּׁ ֹוֵפט ּדַ ר" ,ַהׁשּ  ֲאׁשֶּׁ
ה ִמים ִיְהיֶּׁ ּיָ ֵהם - "ָהֵהם ּבַ ְלִמיֵדי ׁשֶּׁ  ֲחָכִמים ַהּתַ

יִקים ּדִ ָכל ְוַהּצַ ּבְ ּתָ " ,ָודֹור ּדֹור ׁשֶּׁ  ִאם - "ְוָדַרׁשְ
ש   ּדֹוֵרׁש  לֹא ָאָדם ם ִיְמָצא לֹא הּוא ּוְמַחּפֵ  ִאם ּגַ
ֹוֵפט ֵיֵלְך  הּוא ם, ַלׁשּ ש   ָצִריְך  ִמּקֹדֶּׁ , ְוִלְדֹרש  ְלַחּפֵ
ְך  ַאַחר ְוַרק ִלים ׁשֹוְמִעים ּכָ ת ּוְמַקּבְ ה אֶּׁ  זֶּׁ

ֹוֵפט ַעל, ֵמַהׁשּ ָהָאָדם ְיֵדי ׁשֶּׁ ׁש  ׁשֶּׁ  ְמַבּקֵ
ְלִמיד ּנוּ  ְודֹוֵרׁש  ָחָכם ֵמַהּתַ ת ִמּמֶּׁ ַבר אֶּׁ  ה' ֲאַזי ּדְ

ידוּ " ַבר ֵאת ְלָך  ְוִהּגִ ט ּדְ ּפָ ׁשְ ֵהם - "ַהּמִ ֵטי ׁשֶּׁ ּפְ  ִמׁשְ
ים אֹוְרחֹותה' וְ  ָכל ַחּיִ י ,ְויֹום יֹום ּבְ ִאים לֹא ּכִ  ּבָ

ַלִים ְדָרׁש  ּוְלֵבית ִלירּוׁשָ ְכֵדי ַרק ַהּמִ י ִלְלֹמד ּבִ  ּכִ
ה מוֹ  ִלְהיֹות ָיכֹול זֶּׁ ָמה ּכְ א, ּבָ ּלָ  ִלְדרֹש   ָצִריְך  אֶּׁ
ת ּמּוד, אֶּׁ ה ְיֵדי ְוַעל ַהּלִ ִריׁשָ ידוּ  ַהּזוֹ  ַהּדְ  "ְלָך  "ְוִהּגִ
ְלׁשֹון - ים ּבִ א ַוֲהַגם ַרּבִ ּבָ ָחד ַרק ׁשֶּׁ ם ְלאֶּׁ , ֵמהֶּׁ

ַעל ָאָדם ְיֵדי ׁשֶּׁ ל הּוא ֵרׁש ּדוֹ  ׁשֶּׁ ת ֵמַהּכֵֹהן ְמַקּבֵ  אֶּׁ
ַעת ל ַהּדַ ֹוֵפט ׁשֶּׁ ה הּוא ְוֵכן ַהׁשּ ת ְמַגּלֶּׁ תוֹ  אֶּׁ ֻדּלָ  ּגְ

ל ֹוֵפט ׁשֶּׁ ְך  ְיֵדי ְוַעל ,ַהׁשּ מֹור יּוַכל ּכָ ת" ִלׁשְ  אֶּׁ
ַבר ט ּדְ ּפָ ׁשְ ר ,"ַהּמִ ם ָאָדם ְוַכֲאׁשֶּׁ ת ְמַקּיֵ ה אֶּׁ  זֶּׁ

ַמְרּתָ  ֹות "ְוׁשָ ֹכל ַלֲעש  ר ּכְ ה -יֹורּוָך"  ֲאׁשֶּׁ  לֹא ַאּתָ
ל ׁשֵ ּכָ ידּו ְלָך " ,ּתִ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶּׁ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ ְוָעש ִ

ר ִיְבַחר ְיהָוה קֹום ַההּוא ֲאׁשֶּׁ י -" ִמן ַהּמָ ר ּכִ ֲאׁשֶּׁ  ּכַ
א ָאָדם ל ּבָ ת ְלַקּבֵ ְך  אֶּׁ רֶּׁ ְלִמיִדיםה'  ּדֶּׁ ה ֲאַזי ֵמַהּתַ  זֶּׁ

ב ְחׁשָ הּוא נֶּׁ י ׁשֹוֵמַע  ׁשֶּׁ  .ה' ִמּפִ

 ?ֵהיָכן ַעד ֲחָכִמים ֱאמּוַנת
ה ְוַעל ָאסּור - "ָתסּור לֹא" ַהּתֹוָרה ָאְמָרה זֶּׁ  ׁשֶּׁ

ְבֵרי ָלסּור ְלִמיד ִמּדִ מוֹ  ,ָחָכם ַהּתַ ָאַמר ּכְ י ׁשֶּׁ  ַרּבִ
ל" ֲעִקיָבא י ַהּפֹוֵרׁש  ּכָ ּנִ פֹוֵרׁש  ִמּמֶּׁ ים ִמן ּכְ  -"ַהַחּיִ

י ר ֵיׁש  ָלָאָדם ּכִ ֹות ָהָרע ֵיצֶּׁ ה ָהפּוְך  ַלֲעש   ִמּמַ
אֹוְמִרים ֹמאל ָיִמין"לֹו,  ׁשֶּׁ ַתב  ּוְכמוֹ  ,"ּוש ְ ּכָ ׁשֶּׁ

ִמְצָוה ַהִחּנּוְך )תצו ַבח ּבְ ֶּׁ ת ְוַהׁשּ ְך ָהֱאמֶּׁ רֶּׁ ( "ַעל ּדֶּׁ
ּנּו ָיִמין  זֹו ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה לֹא ָתסּור ִמּמֶּׁ
ָחד ִמן  ָדָבר אֶּׁ ֲאִפּלּו ִיְהיּו טֹוִעים ּבְ ֹמאל ׁשֶּׁ ּוש ְ

נוּ  יָך ' ,ִעּמָ ָערֶּׁ ל ֵהם - 'ׁשְ נוּ  ָהֵאיָבִרים ּכָ ּבָ  ,ׁשֶּׁ
ִביל ה ּוִבׁשְ יִקים ָלבֹא ָצִריְך  זֶּׁ  ְוַתְלִמיֵדי ְלַצּדִ
ָמָרא ְוִכְדִאיָתא ,ֲחָכִמים ּגְ ָרכֹות) ּבַ ( .הל ּבְ
ָאָדם ֵאינוֹ  ׁשֶּׁ ָרכֹות ִהְלכֹות יֹוֵדַע  ׁשֶּׁ ֵאינוֹ  - ּבְ  ׁשֶּׁ
ת יֹוֵדַע  ק אֶּׁ ָרכֹות עֹמֶּׁ ל ֵיֵלְך  ,ַהּבְ ְלִמיד ֵאצֶּׁ  ּתַ
ד ָחָכם ַלּמֵ ּיְ ָרכֹות ִהְלכֹות אֹותוֹ  ׁשֶּׁ ֵהם ,ּבְ ל ׁשֶּׁ  ּכָ
ַרת ַההֹוָדָאה ּתֹוַרת ה ,ַהּטֹוב ְוַהַהּכָ ם ְוזֶּׁ  ּגַ
ּקּון חֹוֵטא ְלִמי ַהּתִ ן ְוַעל ,ׁשֶּׁ ֵבית ַהּכֵֹהן ּכֵ  ּבְ

ׁש  ְקּדָ ל מֹוִציא ָהָיה ַהּמִ ר ּכָ ְפֵני ֵאבֶּׁ  ַעְצמוֹ  ּבִ
יר ת ַלחֹוֵטא ּוַמְסּבִ ְפִקידוֹ  אֶּׁ גֹון ּתַ ה ָהֵראֹות ּכְ  זֶּׁ
ּבָ  ְלהֹודֹות ימֹות ַעל"ה ַלּקָ ׁשִ ָאנוּ  ַהּנְ  ְיכֹוִלים ׁשֶּׁ
ל ַעל" - ִלְנׁשֹם יָמה ּכָ יָמה ְנׁשִ ה ֱהֵוי ּוְנׁשִ  מֹודֶּׁ

ַרם "לוֹ  ר ּבְ ֲאׁשֶּׁ ְך  צֹוֵעד ֵאינוֹ  ָאָדם ּכַ רֶּׁ דֶּׁ  ֲאַזי זוֹ  ּבְ
ֵעין הּוא ֶּׁ  ּוְכמוֹ  ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוֵבד ּכְ  ָסְמָכהׁשּ
ה ת ַהּתֹוָרה ָלזֶּׁ ָרה ְנִטיַעת ִאּסּור אֶּׁ ל ֲאׁשֵ  ֵאצֶּׁ

ַח  ְזּבֵ ת ַהּמִ ת ְואֶּׁ ָרׁשַ ה ע"ז, עֹוֵבד ּפָ ם ְמבָֹאר ְוזֶּׁ  ּגַ
ַמה ִאיָתא ּבְ ָמָרא ּדְ ּגְ ָרכֹות) ּבַ ם ּבְ י( ׁשָ ּמִ  ׁשֶּׁ
ּלֹא ִחית, ּוְכָבר ְלִאיׁש  הּוא ָחֵבר ְמָבֵרְך  ׁשֶּׁ  ַמׁשְ

ה ַעל ַהּדֹור ּפֹוֵסק ָמָרן מֹו"ר ִהְקׁשָ ט' ּבַ בֶּׁ  ׁשֵ
ִוי מּוֵאל ָהַרב 'ַהּלֵ ִוי ׁשְ ר זצוק"ל ואזנֶּׁ וָ  ַהּלֵ
ְוָתה ַמּדּוַע  ָמָרא ִהׁשְ ת ַהּגְ ֵאינוֹ  ִמי אֶּׁ  ְמָבֵרְך  ׁשֶּׁ

ן ְלָיָרְבָעם ָחָטא ְנָבט ּבֶּׁ ֶּׁ ֵחְטא ׁשּ ל ּבְ  ֲעבֹוָדה ׁשֶּׁ
יׁשֶּׁ  ְוֵתֵרץ ?ָזָרה ֵאינוֹ  ּמִ יר ְוֵאינוֹ  ְמָבֵרְך  ׁשֶּׁ  ַמּכִ

ה ֲהֵרי ,טֹוָבה י ,ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוֵבד זֶּׁ ר ּכִ ֲאׁשֶּׁ  ּכַ
ה ָאָדם ֲחוֶּׁ ּתַ י ִמׁשְ ׁש? ּכִ מֶּׁ ֶּׁ ֱהָנה הּוא ַלׁשּ  נֶּׁ

ׁש, ְוהּוא מֶּׁ ֶּׁ ה לֹא ֵמַהׁשּ ה,  ַעל מֹודֶּׁ  ִמּתֹוְך זֶּׁ
ה ְיִדיָעה ת ֵמִאיר' ׁשֶּׁ ׁש  אֶּׁ מֶּׁ ֶּׁ  ְמָבֵרְך  ְוֵאינוֹ , ַהׁשּ
ת ְרּכַ ָנה אֹור' יֹוֵצר' ּבִ ַכּוָ  עֹוֵבד הּוא ָאז ,ּבְ
ה ַעל ָזָרה, ְוָצִריְך  ֲעבֹוָדה ה זֶּׁ ִריׁשָ ה .ּדְ ם ְוזֶּׁ  ּגַ
ק ּגּול ִמְצַות עֹומֶּׁ ָאה ּפִ ּבָ ת ְיֵדי ַעל ׁשֶּׁ בֶּׁ  ַמֲחׁשֶּׁ
ר ,ִלְמקֹומוֹ  ְוחּוץ ִלְזַמּנוֹ  חּוץ ֲאׁשֶּׁ ּכַ  ָאָדם ׁשֶּׁ
ל ֵאינוֹ  ְלִמיד ֵמַהּכֵֹהן מֹוָרא ְמַקּבֵ  ָחָכם ַהּתַ

ֵרת ָהעֹוֵמד ת ְלׁשָ ל ְוֵאינוֹ  ,ה' אֶּׁ ת ְמַקּבֵ  אֶּׁ
ָרָאה ל ַהַהׁשְ ית ׁשֶּׁ ׁש  ּבֵ ְקּדָ נוֹ  ַהּמִ סּול ָקְרּבָ  ,ּפָ

ה ָאְמרוּ  ַמה ְוזֶּׁ ל ׁשֶּׁ ה ֲחַז"ל "ּכָ ֱהנֶּׁ עּוָדה ַהּנֶּׁ  ִמּסְ
ל ְלִמיד ׁשֶּׁ רּוי ָחָכם ּתַ תֹוָכּה  ׁשָ ִאּלוּ  ּבְ  אֹוֵכל ּכְ
יו ִכיָנה ִמּזִ ְ יָון -" ַהׁשּ הּוא ִמּכֵ ל ׁשֶּׁ  ְמַקּבֵ

ְלִמיד ַעת ָחָכם ֵמַהּתַ ל ּדַ ל ַעל הֹוָדָאה ׁשֶּׁ  ּכָ
ן ְוַעל ,ָהֲאִכיָלה ֵאָבֵרי ִחיָטה ּכֵ ְ ית ַהׁשּ  ַנֲעש ֵ
ה נֶּׁ ּקָ ט ּבַ ׁשֶּׁ ֵהם ְוַהּוֶּׁ ימֹות ֵאָבֵרי ׁשֶּׁ ׁשִ  ַהּנְ

ֲאָכל ם ְוֵכן ,ְוַהּמַ דּוָכָנם ַהְלִוּיִ ִרים ָהיוּ  ּבְ  ְמַדּבְ
ְך  רֶּׁ דֶּׁ ל ּבְ יָרה ׁשֶּׁ ל ַעל ׁשִ ַרת ִעְנַין ּכָ  ַהּטֹוב ַהַהּכָ

"ה ּבָ  .ַלּקָ

ִאים ְלִמי ֹוֵפט אוֹ  ַלּכֵֹהן ּבָ  ?ַלׁשּ
ּפֹוט ָהָאָדם ַעל ְויֹום יֹום ּוְבָכל ת ִלׁשְ  ַעְצמוֹ  אֶּׁ
ֲעָנָוה ָאֵכן הּוא ִאם  ְיֵדי ְוַעל ּוְבַהְכָנָעה ּבַ

ה ַהַהְכָנָעה ְזּכֶּׁ ל ּיִ ְלִמיֵדיֵמ  ְלַקּבֵ  ֲחָכִמים ַהּתַ
יִקים ּדִ ת ְוַהּצַ ְך  אֶּׁ רֶּׁ יָכה ּוְכמוֹ  ,ה' ּדֶּׁ ְמׁשִ ּמַ  ׁשֶּׁ

י" ַהּתֹוָרה ֵלא ּכִ ָך  ִיּפָ ט ָדָבר ִמּמְ ּפָ ׁשְ ין "ַלּמִ  ּבֵ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

ה יֵרי ִעם ְקדֹוׁשָ ׁש  ׁשִ ְך  ְוִרּקּוִדים קֹודֶּׁ רֶּׁ דֶּׁ תה'  ַעְבֵדי ּכְ ֱאמֶּׁ ר, ּבֶּׁ ְפׁשָ  אֶּׁ
ִאי ַמה ְמֹאד ְלִהְתַעּלֹות ר ׁשֶּׁ ְפׁשָ ה ְלִהְתַעּלֹות אֶּׁ ַהְרּבֵ ה ֲעבֹוָדה ּבְ  ַעל, ּוְתִפּלָ

ן נוּ  ּכֵ ף ַזּכֵ ּתֵ ּתַ יֵרי ְלִהׁשְ ׁשִ ׁש  ּבְ ים ּוָבִרּקּוִדים ַהּקֹדֶּׁ דֹוׁשִ ָך  ַהּקְ ִיְרָאתֶּׁ  ּבְ
ְרצֹוְנָך  ְוַאֲהָבְתָך  ה, ַהּטֹוב ּכִ ִהְתַעּלּות ְוִנְתַעּלֶּׁ דֹוָלה ּבְ ה, ְמֹאד ּגְ  ִלְקנֹות ְוִנְזּכֶּׁ

ת ה אֶּׁ ּדָ ָבה ַהּמִ ּגָ ש ְ יֹוֵתר ַהּנִ ִהיא ּבְ ת ׁשֶּׁ ֱאָמנּות ִמּדַ ֱאָמן ִלְהיֹות, ַהּנֶּׁ  ְלָך  נֶּׁ
יִקים ֲחָכִמים ּוְלַתְלִמיֵדי ּדִ ֵהם ַהּצַ יָך  ׁשֶּׁ ֱאָמִנים ֲעָבדֶּׁ ַעל, ַהּנֶּׁ ה ׁשֶּׁ י ָאַמר זֶּׁ  ַרּבִ

ַמִים מֹוָרא ְיִהי יֹוָחָנן ם ׁשָ ר מֹוָראּכְ  ֲעֵליכֶּׁ ש ָ ַעל ַהְינוּ , ָוָדם ּבָ ה ְיֵדי ׁשֶּׁ ְהיֶּׁ ּיִ  ׁשֶּׁ
ר מֹוָרא ש ָ ם ָוָדם ּבָ ה ֲעֵליכֶּׁ ּזֶּׁ ְלִמיֵדיֵמ  מֹוָרא ׁשֶּׁ יִקים ֲחָכִמים ַהּתַ ּדִ  ַעל, ַהּצַ
ה ְיֵדי ה זֶּׁ ַמִים מֹוָרא ִיְהיֶּׁ ם ׁשָ י, ֲעֵליכֶּׁ יִקים"ח ַהת ּכִ ּדִ  יֹוֵתר ְקרֹוִבים ֵהם ַהּצַ

ָאָדם, ָהָאָדם ְלַדַעת ם ָיֵרא ּוְכׁשֶּׁ ה ְיֵדי ַעל ֵמהֶּׁ ל ַעְצמוֹ  ִיְמַנע זֶּׁ ָבר ִמּכָ  ּדָ
הּוא ד ׁשֶּׁ גֶּׁ י, ְרצֹוְנָך  נֶּׁ ל ּכִ ָבר ּכָ ה ּדָ זֶּׁ ְנאּוי הּוא ּכָ ם ש ָ ֵעיֵניהֶּׁ ן ִאם, ּבְ  ְיֵדי ַעל ּכֵ
ם מֹוָרא ה ֵמהֶּׁ תה'  ְלִיְרַאת זֹוכֶּׁ ֱאמֶּׁ נוּ , ּבֶּׁ ׁשֵ יָך  ַקּדְ ִמְצֹותֶּׁ נוּ , ּבְ  ִלְהיֹות ְוַזּכֵ

יָך  ְקרֹוִבים ָך  ּוְדֵבִקים ֵאלֶּׁ ָך  ַוֲחֵפִצים ּבְ ִמיד אֹוְתָך  ְואֹוֲהִבים ּבְ ֵנה, ּתָ  ּבְ
יְתָך  ה ּבֵ ִחּלָ ַבּתְ ית ְוכֹוֵנן ּכְ ָך  ּבֵ ׁשֶּׁ ִבְנָינוֹ  ְוַהְרֵאנוּ , ְמכֹונוֹ  ַעל ִמְקּדָ ֵחנוּ  ּבְ ּמְ  ְוש ַ

ִתּקּונוֹ  ְמֵהָרה ּבְ ָיֵמינוּ  ּבִ ָלה ָאֵמן ּבְ ְגיֹון ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיוּ , סֶּׁ י ְוהֶּׁ  ִלּבִ
יָך    .ְוֹגֲאִלי צּוִרי ְיהָֹוה ְלָפנֶּׁ

 

ל ִרּבֹונוֹ  ִני ָעַלי ַרֵחם, עֹוָלם ׁשֶּׁ ם ְוַזּכֵ ח" ִמְצַות ְלַקּיֵ ּמַ ת ְוש ִ ּתוֹ  אֶּׁ ", ִאׁשְ
ַח  ּמֵ ת ַוֲאש ַ י אֶּׁ ּתִ ִמיד ִוְיָלַדי ִאׁשְ ּנֹוַלד ּוִבְפָרט, ּתָ ׁשֶּׁ ד ִלי ּכְ לֶּׁ ל ָחָדׁש  יֶּׁ ּדֵ ּתַ ׁשְ  אֶּׁ

חוֹ  ְמֹאד ּמְ ת ְלדֹוֵבבוּ  ְלש ַ ה ִלּבוֹ  אֶּׁ ִמיד ַהְרּבֵ ָנה ּוִבְפָרט, ּתָ ָ ׁשּ  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ
יו ָאז ְלַחּיָ יֹוֵתר הּוא ִנְזָקק ׁשֶּׁ חוּ  ּבְ ּמְ ש ַ ּיְ עוּ וִ  הוּ ׁשֶּׁ ַעׁשְ  ָעַלי ְוַרֵחם, אֹותוֹ  ְיׁשַ

ה ְזּכֶּׁ אֶּׁ ף ׁשֶּׁ ּתֵ ּתַ ְמַחת ְלִהׁשְ ש ִ ה ּבְ ל ֲחֻתּנָ יָך  ׁשֶּׁ נֶּׁ יָך  ּבָ ל, ֲאהּובֶּׁ ּדֵ ּתַ ׁשְ  ְמֹאד ְואֶּׁ
מֹוַח  ַח  ִלש ְ ּמֵ ת ּוְלש ַ ָחָתן אֶּׁ ִרּקּוִדים הֶּׁ יָרה ּבְ ְזּכֹר, ְוִזְמָרה ְוׁשִ ֵעת ְואֶּׁ  ּבְ

ת ָהִרּקּוִדים ל אֶּׁ ה ַהֲחָסִדיםוְ  ַהּטֹובֹות ּכָ ַאּתָ ה ׁשֶּׁ י עֹוש ֶּׁ ָכל ִעּמִ  ֵעת ּבְ
ְבִריאּות י ְוִגיַדי ֵאָבֵרי ּבִ י ּגּוִפי ְוָכל ,ְוחּוׁשַ ָמִתי ַנְפׁשִ ה, ְוִנׁשְ ֵעת ְלָך  ְואֹודֶּׁ  ּבְ
ְמָחה ִ ל ְוָהִרּקּוִדים ַהש ּ ה ׁשֶּׁ ְלּתַ וְ  ָעַלי ִרַחְמּתָ ׁשֶּׁ  ַעל ַהֲחֻתּנָ  ִמןי נִ ִהְבּדַ
ת ִלי ְוָנַתּתָ , ַהּטֹוִעים ָנה אֶּׁ ּתָ דֹוָלה ַהּמַ יָך  ְלִהְתָקֵרב ַהּגְ ָך  ֵאלֶּׁ  ְלתֹוָרתֶּׁ
יָך  ָעֵלינוּ  ְוָחַמְלּתָ , ַוֲעבֹוָדְתָך  ַרֲחמֶּׁ ים ּבְ ְלּתָ  ָהַרּבִ ָך  ְוִהְגּדַ , ָעֵלינוּ  ַחְסּדְ

ְלּתָ וְ  ּתַ ם ׁשָ דֹוֵרנוּ  ָלנוּ  ּגַ ה ּבְ ת ַהּזֶּׁ ְלִמיֵדי אֶּׁ יִקים ֲחָכִמים ַהּתַ ּדִ יִבים ַהּצַ  ַהְמׁשִ
ִאיםוּ  ת ָלנוּ  ְמַרּפְ ֲחלּוֵאי ַנְפׁשֹוֵתינוּ  אֶּׁ ר ִמּתַ צֶּׁ ּכֹוָתיוִמ וּ  ַהּיֵ , ָהָרעֹות ּמַ
יָת וְ  ב נוּ ִזּכִ ֵבית ֵליׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ל ַהּמִ ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ תֹוָרְתָך  ֹותְוַלֲהג ּכֻ  ַוֲעבֹוָדְתָך  ּבְ

ִפי ּמֹוִרים ּכְ ָרֵאל ַחְכֵמי ָלנוּ  ׁשֶּׁ  .ִיש ְ

נוּ  ְמַחת ְלִהְתַעּלֹות ְוַזּכֵ ש ִ ה ּבְ ִהְתַעּלּות ַהֲחֻתּנָ דֹוָלה ּבְ י, ְמֹאד ּגְ ְמָחה ּכִ ש ִ  ּבְ
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ֲאָכל ּמַ ּבַ ַהּכֵֹהן ׁשֶּׁ י ,ַלחֹוֵטא ְמָפֵרט ָהָיה ׁשֶּׁ  ַעד ּכִ
ָהאֹוֵכל יַע  ׁשֶּׁ יָבה ַמּגִ ה ִנְכָלל ַלּקֵ זֶּׁ ל ּבָ ה'  ַחְסֵדי ּכָ

ּמֵ  ֲאָכל ַהְכָנַסת ֵעתׁשֶּׁ ה ַהּמַ ָהָאָדם ,ְלפֶּׁ  לֹא ׁשֶּׁ
ְחַנק ה נֶּׁ ן ְוַעל ,ְוַכּדֹומֶּׁ  לוֹ  ֵמִביא ַהחֹוֵטא ָהָיה ּכֵ
ת ל אֶּׁ אֹות ֵאּלוּ  ּכָ ַרת ּכְ  ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהּטֹוב ַהּכָ

הּוא ה ׁשֶּׁ ָיָדיו עֹוש ֶּׁ ֵבית ּוְבִפיו ּבְ ׁש  ּבְ ְקּדָ ַרם ,ַהּמִ  ּבְ
ֵני ָחְטפוּ  ֵעִלי ּבְ רוּ  ְולֹא ִבְזרַֹע  ׁשֶּׁ ּבְ ן ּדִ הֹגֶּׁ  ְוֵכן ּכַ

ת ָאְכלוּ  נֹות אֶּׁ ְרּבָ חוּ  ,ְלַתֲאָוָתם ַהּקָ  ֻהּדְ
ם ַמְרּתָ ׁשְ   .ִמּמִ

ל ַהּמּוָרם ת ָהָאמּור ִמּכָ ָרׁשַ ּפָ בּוַע  ׁשֶּׁ ָ ּה  ַהׁשּ  ִהּנָ
ֲעבּוֵרנוּ  ִלּמּוד ל ּבַ ְלִמיֵדיֵמ  ְלַקּבֵ ת ֲחָכִמים ַהּתַ  אֶּׁ
ַעת ל ּדַ ּכָ ּה  ה' ׁשֶּׁ ּלָ ַרת ּכֻ "ה ַהּטֹוב ַהּכָ ּבָ ה ,ַלּקָ  ְוזֶּׁ

ֱאלּול ָהְראּוָיה ַהֲהָכָנה ַעל ּבֶּׁ ָהָאָדם ְיֵדי ׁשֶּׁ  ׁשֶּׁ
ַהְכָנָעה א הּוא ּוַבֲעָנָוה ּבְ ַרת ִליֵדי ּבָ  ַהּטֹוב ַהּכָ

עֹז "ה ׁשֶּׁ ּבָ ְדָוה ַלּקָ ְמקֹומוֹ  ְוחֶּׁ ם ,ּבִ ֵבית ּוְכׁשֵ ּבְ  ׁשֶּׁ
ׁש  ְקּדָ ִרין ַעל ָהָיו ַהּמִ ּפְ יָרה ְיֵדי ָהֲעֹונֹות ִמְתּכַ  ׁשִ
ה , ְוִזְמָרה ל ָהִעְנָין ְוזֶּׁ  ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני' ֱאלּול ׁשֶּׁ

ה ֱאלּול' ׁשֶּׁ ִלי ֵעין זֶּׁ ה ּכְ ל ֲחֻתּנָ  ה' ִמּתֹוְך  ִקְרַבת ׁשֶּׁ
ְמָחה ין ְיִדיָעה ּוִמּתֹוְך  ש ִ "ה ַמְמּתִ ּבָ ַהּקָ  ָלנוּ  ׁשֶּׁ

ְתָקֵרב ּנִ ָכל ְוִנְתּבֹוֵנן ֵאָליו ׁשֶּׁ הּוא ַהּטֹוב ּבְ  ׁשֶּׁ
ה נּו. עֹוש ֶּׁ  ִעּמָ

 

מּוֵאל ְ ָהָיה ִמׁשּ ן ְוַעל ,ׁשֹוֵפט ׁשֶּׁ ֱאַמר ּכֵ ה נֶּׁ ִחּלָ ּתְ  ּבַ
ְך  ַאַחר ְוַרק ׁשֹוֵפט ִדיֲעַבד ּכָ ְמָרה ּבְ אֶּׁ ת נֶּׁ ָרׁשַ  ּפָ

לּוָכה  .ַהּמְ

נֹות סֹוד הּוָנה ַמּתְ  ְוֵקָבה ְלָחַיִים ְזרֹוַע  - ּכְ
ְך  ַאַחר ה ַהּתֹוָרה ּכָ יׁשָ ם ַמְדּגִ ּגַ ם ַהּכֲֹהִנים ׁשֶּׁ  ַהְלִוּיִ

ֵהר ְצִריִכים ּלֹא ְלִהּזָ ן ְוַעל ,ְלָבָבם ָירּום ׁשֶּׁ   ּכֵ
ֱאַמר ט ֵלִוי " נֶּׁ בֶּׁ ל ׁשֵ ם ּכָ ה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ לֹא ִיְהיֶּׁ

ָרֵאל ק ְוַנֲחָלה ִעם ִיש ְ ר ּדֹור ּוְכִעְנַין-  "ֵחלֶּׁ ְדּבָ  ַהּמִ
י ר ּכִ ֲאׁשֶּׁ ל ָאָדם ּכַ ָרָרה ְמַקּבֵ ָנֵקל ,ש ְ  ָלבֹא לוֹ  ּבְ

ֲאָוה ִליֵדי ָאר ַעל ּגַ ה" ,ָחִליָלה ָהָעם ׁשְ ה ְוזֶּׁ  ִיְהיֶּׁ
ט ּפַ ַבח זְֹבֵחי ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת ַהּכֲֹהִנים ִמׁשְ  ",ַהּזֶּׁ

ים ָהֲאָנׁשִ ִעים ַהחֹוְטִאים ׁשֶּׁ ל נֹוְתִנים ְוַהּפֹוׁשְ  ֹאכֶּׁ
ֵאין - "ְוָנַתן ַלּכֵֹהן" ,םַלּכֲֹהִני ֶּׁ  ֲעִדיפּות ׁשּום ׁשּ
ם ְלֹכֵהן א ְמֻסּיָ ּלָ ָעִלים אֶּׁ  ָלֵתת ְלִמי ַמְחִליט ַהּבְ
ת ָח " אֶּׁ רַֹע ְוַהּלְ ָבהַהּזְ ת ְוָהִעְנָין" ַיִים ְוַהּקֵ לֹש ֶּׁ ׁשְ  ּבִ

ְוָקא ֵאּלוּ  ֵאיָבִרים רֹוַע ' ּדַ ֵדנוּ  - 'ַהּזְ לֹא ֵהן ְלַלּמְ  ּבְ
ה ֲעש ֶּׁ ָאסּור ּתַ ת ְלָהִרים ׁשֶּׁ רֹוַע  אֶּׁ  ׁשּום ַעל ַהּזְ
ה ְוֵכן, ָאָדם ֲעש ֵ ַהּכֵֹהן טֹוב ּבַ יַע  ָהָיה ׁשֶּׁ  ַעל ַמְצּבִ
ל ר ּכָ ל ִעם ֵאבֶּׁ ְפָלאֹות ּכָ ּבוֹ  ַהּנִ ה 'ְלָחַיִים' ְוֵכן ,ׁשֶּׁ  זֶּׁ
ר לֹא ה, ַרע ְלַדּבֵ ר טֹוב ּוַבֲעש ֵ יר ְלַדּבֵ  ּוְלַהְסּבִ

ִפיו ַלחֹוֵטא ֱאַמר ּוְכמוֹ  ,ּבְ ּנֶּׁ י" ׁשֶּׁ ְפֵתי ּכִ  ֹכֵהן ש ִ
ְמרוּ  ַעת ִיׁשְ ָבה'ְוַה " ּדַ ה 'ּקֵ דכל  זֶּׁ סֶּׁ ה'  חֶּׁ

ֹוְפִטים ְוַהֲעָרָכה מֹוָרא ֵאין ן ְוַעל ַלׁשּ  ּכֵ
יָכה ֹום" ַהּתֹוָרה ַמְמׁשִ ים ש  ש ִ יָך  ּתָ ְך  ָעלֶּׁ לֶּׁ  -" מֶּׁ

ְקֵרי ַאל ֹום' ּתִ א 'ש  ּלָ ׁשֹון 'ֹוםׁש ' אֶּׁ  ׁשּוָמא ִמּלְ
ִריְך  ּצָ ּום ׁשֶּׁ ת ָלש  ֲעָנָוה ְוִלְהיֹות ַעְצֵמנוּ  אֶּׁ  ּבַ
ְלִמיד ִלְפֵני ב" ,ָחָכם ַהּתַ רֶּׁ יָך  ִמּקֶּׁ  - "ַאחֶּׁ

ִריְך  ּצָ ל ׁשֶּׁ  ִנְרָאה הּוא ִאם ֲאִפּלוּ  אֹותוֹ  ְלַגּדֵ
ׁשּוט ב - ּפָ רֶּׁ יָך  ִמּקֶּׁ ל ָצִריְך  ַאחֶּׁ  אֹותוֹ  ְלַגּדֵ

ל ּטֵ ַרם ֵאָליו ּוְלִהְתּבַ ְך  ּבְ לֶּׁ ד ַהּמֶּׁ  ַעְצמוֹ  ִמּצַ
ה ֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל " ְמֻצּוֶּׁ ת ִמׁשְ ְוָכַתב לֹו אֶּׁ

ם ְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ר ִמּלִ ְוָהְיָתה ִעּמֹו  ֵספֶּׁ
ל ְיֵמי  יוְוָקָרא בֹו ּכָ ת  ַחּיָ ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה אֶּׁ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  'ה ל ּדִ ת ּכָ ֹמר אֶּׁ ֱאלָֹהיו ִלׁשְ
ָֹתם ה ַלֲעש  ים ָהֵאּלֶּׁ ת ַהֻחּקִ ִמיד ַלֲעֹסק -" ְואֶּׁ  ּתָ

ת ְוִלְראֹותבתוה"ק  ְך  אֶּׁ רֶּׁ ִפיָטה ּדֶּׁ ְ כֹוָנה ַהׁשּ  ַהּנְ
ל ה ׁשֶּׁ ָאר ֹמש ֶּׁ ֹוְפִטים ּוׁשְ ַהּכֹל ַהׁשּ  ָהָיה ׁשֶּׁ

ֲעָנָוה י" ,ּוְבַהְכָנָעה ּבַ ָחיו ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלּתִ  "ֵמאֶּׁ
ָאסּור אֹות לוֹ  ׁשֶּׁ י ,ָהָעם ַעל ְלִהְתּגָ ׁש  ִמי ּכִ ּיֵ  ׁשֶּׁ

ֲאָוה לוֹ  ל ּגַ ּלוֹ ה'  ָהֲעבֹוַדת ּכָ ָוה ֵאינוֹ  ׁשֶּׁ י ׁשָ  ּכִ
ת עֹוֵבד הּוא ן ְוַעל ,ַעְצמוֹ  אֶּׁ ָתה ּכֵ  ַהּתֹוָרה ִצּוְ
ְך  ַעל לֶּׁ ַעְצמוֹ  ַהּמֶּׁ ל ּבְ ּטֵ ל ְלִהְתּבַ  ּוְלַקּבֵ

ֹוֵפט י ,ֵמַהׁשּ ָעִמים ּכִ ּלֹא ְמָלִכים ָהיוּ  ַרּבֹות ּפְ  ׁשֶּׁ
ן ְוַעל ֲהגּוִנים ָהיוּ  ל ֻהְצְרכוּ  ּכֵ ֹוֵפט ְלַקּבֵ , ֵמַהׁשּ
ִצינוּ  ְוֵכן ל ּמָ אּול ֵאצֶּׁ ֻהְצַרְך  ׁשָ ֶּׁ ל ׁשּ  ְלַקּבֵ

 


