האזינו
ִמ ּ ְּפנֵ י ַמה יוֹ ם יְּ ִר ַידת ַה ְּ ּג ָׁש ִמים ָׁ ּגדוֹ ל ִמיּוֹ ם ֶׁש ִ ּנ ְּּתנָׁ ה בּ וֹ
ּתוֹ ָׁרה?

יַעֲ רֹף ַכ ָּמ ָּטר ִל ְק ִחי (לב ב)

"א ַּמר ָר ָבא ָגדוֹ ל יוֹ ם ַּה ְּג ָש ִמים
יתא ַּב ְּג ָמ ָרא ְּב ַּת ֲענִ ית (זָ ):
ִא ָ
יוֹ ֵתר ִמיוֹ ם ֶׁש ִנ ְּתנָ ה בוֹ תוֹ ָרהֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַּמר יַּ ֲערֹף ַּכ ָמ ָטר ִל ְּק ִחי
ִמי נִ ְּת ָלה ְּב ִמי ֱה ֵוי אוֹ ֵמר ָק ָטן נִ ְּת ָלה ְּבגָ דוֹ ל"ְּ .ו ָׁצ ִר ְּ
יך ֵ ּבא ּור
ִמ ּ ְּפנֵ י ַמה נִ ְּתיַ ֲחד ּו ָּׁכל ָּׁכ ְּך ַה ְּ ּג ָׁש ִמיםֶׁ ,ש ֵהם ְּ ּגדוֹ ִלים יוֹ ֵתר
ִמ ַּמ ַּתן ּתוֹ ָׁרה?
יתא
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַּי ְּע ָתא ִד ְּש ַּמ ָיא ַּעל ִפי ַּמה ְּד ִא ָ
יאת
"ו ִד ַּב ְּר ָת ָבם" ָה ָאמור ִב ְּק ִר ַּ
ַּב ְּג ָמ ָרא ( ְּב ָרכוֹ ת יגֶׁ ):ש ְּ
ְּש ַּמע נֶׁ ֱא ַּמר ַּעל ִד ְּב ֵרי תוֹ ָרהַּ ,ו ֲהגַּ ם ֶׁש ַּפ ְּשטות ַּה ָפ ָר ָשה
ְּמ ַּד ֶׁב ֶׁרת ַּעל ַּא ֲה ַּבת ה'ִ ,מ ָכל ָמקוֹ ם ַּת ְּלמוד תוֹ ָרה זֶׁ ה
ַּה ֶׁד ֶׁר ְּך ְּל ָכ ְּךִ ,מ ֵכ ָיון ֶׁש ְּכ ֶׁש ָא ָדם ִמ ְּתבוֹ נֵ ן ַּבתוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה,
ְּורוֹ ֶׁאה ֶׁאת ַּה ִמ ְּש ָפ ִטים ַּה ִנ ְּפ ָל ִאים ְּו ֶׁאת עוֹ ֶׁמק ַּח ְּס ֵדי ה'
יאהֲ ,אזַּ י הוא ָח ֵפץ ְּל ִה ָד ֵבק בוֹ ְּב ַּא ֲה ָבה ֲעצו ָמה
ֶׁש ַּב ְּב ִר ָ
ַּו ֲחזָ ָקה.
ּו ְּכמוֹ ֵכן ְּּכ ֶׁש ָׁא ָׁדם רוֹ ֶׁאה ֶׁאת ַח ְּס ֵדי ה' ִ ּב ִיר ַידת ַה ְּ ּג ָׁש ִמים -
יאה ֶׁש ִּמ ְּת ַחדֶּׁ ֶׁשת ַעל יָׁ ָׁד ּה ְּו ֵהן ְּ ּב ַמה ֶׁש ֶּׁזה
ֵהן ְּ ּב ָׁכל ַה ְּ ּב ִר ָׁ
יצ ַירת ָׁה ָׁא ָׁדם ּ ֶׁשנּ וֹ ַצר ִמ ּ ִט ּ ָׁפה,
ְּמ ַר ֵּמז ַעל ּג ֶֹׁדל ַח ְּס ֵדי ה' ִ ּב ִ
ֲאזַ י ה ּוא ִמ ְּת ַמ ֵ ּלא ְּ ּב ַא ֲה ַבת ה'ְּ ,ו ֵכן הוא ָח ֵפץ ְּל ִה ָד ֵבק
ִב ְּד ָר ָכיו ְּו ִלגְּ מֹל ֲח ָס ִדים ִעם ַּה ְּב ִריוֹ תְּ ,וזֶׁ ה ָגדוֹ ל יוֹ ֵתר
ִמ ַּמ ַּתן תוֹ ָרהִ ,מ ֵכ ָיון ֶׁש ֶׁזה ַּת ְּכ ִלית ַּהתוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה,
יאת
ו ְּכ ֶׁשיוֹ ֵרד ִטפוֹ ת זֶׁ ה ְּמ ַּר ֵמז ַּעל ג ֶֹׁדל ַּח ְּס ֵדי ה' ִב ְּב ִר ַּ
ָה ָא ָדם ֶׁשנוֹ ַּצר ִמ ִט ָפה.


ַה ִ ּנ ְּפ ָׁלאוֹ ת ֶׁש ְּ ּב ַע ּמ ּוד ֶׁה ָׁענָׁ ן

יבים עֲ לֵ י ֵע ֶשב ( ָּשם)
ִכ ְש ִע ִירם עֲ לֵ י ֶד ֶשא וְ ִכ ְר ִב ִ

"מה ְּש ִע ִירים ַּה ָללו מו ָש ִבים ַּעל ָה ֲע ָש ִבים
יתא ְּב ִס ְּפ ִרי ַּ
ִא ָ
ְּ
ו ְּמ ַּפ ְּש ְּפ ִשים ָב ֶׁהםָ ,כך ֱה ֵוי ְּמ ַּפ ְּש ֵפש ְּב ִד ְּב ֵרי תוֹ ָרה ְּכ ֵדי
יבים ַּה ָללו
יבים ֲע ֵלי ֵע ֶׁשב ַּ -מה ְּר ִב ִ
ֶׁשל ֹא ִת ְּש ָכ ֵחםְּ ,ו ִכ ְּר ִב ִ
ְּ
יוֹ ְּר ִדים ַּעל ָה ֲע ָש ִבים ו ְּמנַּ ִקים ו ְּמ ַּפ ְּט ִמים אוֹ ָתםָ ,כך ֱה ֵוי
ְּמ ַּפ ֵטם ַּע ְּצ ְּמ ָך ְּב ִד ְּב ֵרי תוֹ ָרה ְּושוֹ נֶׁ ה ו ְּמ ַּש ֵלש ו ְּמ ַּר ֵב ַּע".

יכה ְּל ַּח ְּל ֵחל ְּבתוֹ ְּך ָה ָא ָדם
ְּו ַּהיְּ נו ֶׁש ַּהתוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה ְּצ ִר ָ
ימיות
ו ְּל ַּד ֵשן ֶׁאת נִ ְּש ָמתוֹ ְּ ,וזֶׁ ה ַּעל יְּ ֵדי ֶׁש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן ִב ְּפנִ ִ
ַּהתוֹ ָרהֶׁ ,ש ֻּכ ָלה ֵחן ָו ֶׁח ֶׁסד ְּו ַּר ֲח ִמים ,ו ְּכ ֶׁש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן ַּב ִמ ְּד ָרש
ָהעוֹ ֵסק ַּב ֲח ָס ִדים ֶׁש ָע ָשה ַּהבוֹ ֵרא ִעם יִ ְּש ָר ֵאל ַּב ִמ ְּד ָבר,
ילנוִ ,ב ְּכ ֵדי
נִ ְּר ֶׁאה ֶׁש ָכל ַּהתוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה זֶׁ ה ִלמוד ִב ְּש ִב ֵ
ֶׁש ֵנ ַּדע ֶׁש ַּה ָק ָב"ה ֵה ִטיב ִע ָמנו ְּו ִעם ֲאבוֹ ֵתנו.
"ש ַּאל ַּר ִבי ֶׁא ְּל ָעזָ ר ֶׁבן
ְּוזֶׁ ה ְּלשוֹ ן ַּה ִמ ְּד ָרש ( ְּד ָב ִרים ַּר ָבה ז) ָ
ַּר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַּחאי ֶׁאת ַּר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶׁבן יוֹ ֵסי ָח ִמיו ְּו ִכי
ל ֹא ָהיו יִ ְּש ָר ֵאל ַּב ִמ ְּד ָבר ְּג ֵד ִלין ְּו ַּה ְּבגָ ִדים ְּק ַּט ִנים ָל ֶׁהם?
ָא ַּמר לוֹ ַּעל ִת ְּת ַּמה ַּעל זוֹ ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַּה ִח ָלזוֹ ן ַּה ֶׁזה ְּכ ֶׁש ָג ֵדל
יכין ִת ְּכב ֶֹׁסת?
ַּמ ְּלבושוֹ ָג ֵדל ִעמוֹ ָ ,א ַּמר לוֹ ְּו ִכי ל ֹא ָהיו ְּצ ִר ִ
ָא ַּמר לוֹ ֶׁה ָענָ ן ָהיָ ה ָעף ָב ֶׁהם ו ְּמ ַּכ ְּב ָסןְּ ,ו ַּעמוד ָה ֵאש ָהיָ ה
יחן ַּרע ִמכ ַֹּח ַּה ֵז ָעה?
ְּמגַּ ֲה ָצןָ ...א ַּמר לוֹ ְּו ִכי ל ֹא ָהיָ ה ֵר ָ
ָא ַּמר לוֹ ָהיו ִמ ְּת ַּע ְּנגִ ים ִבנְּ אוֹ ת ְּד ָש ִאים ֶׁשל ְּב ֵארְּ ,ו ָהיָ ה
יחן ְּמ ַּפ ְּע ֵפ ַּע ְּב ָכל ָהעוֹ ָלם ְּוגוֹ '".
ֵר ָ
ְּו ַהיְּ נ ּו ֶׁש ְּּכ ַלל יִ ְּש ָׁר ֵאל ַ ּב ִּמ ְּד ָׁ ּבר לֹא נִ זְּ ְּקק ּו ִל ְּכל ּוםַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו
יח טוֹ ב ָׁהיָׁ ה ָׁל ֶׁהם ַעל יְּ ֵדי ַה ְּ ּב ֵאר ִ ּבזְּ כ ּות ִמ ְּריָׁ ם,
בּ ֶֹׁשם ְּו ֵר ַ
יח טוֹ ב
יה ַ ּב ְּ ּיאוֹ רֶׁ ,ש ִ ּי ְּהיֶׁ ה לוֹ ֵר ַ
ּו ְּבאוֹ ָׁת ּה ִמדָּׁ ה ֶׁשדָּׁ ֲאגָׁ ה ְּל ָׁא ִח ָׁ
יח ַה ֶּׁז ֶׁפת ,ו ְּב ָכל יוֹ ם ְּכ ֶׁש ָאנו קוֹ ְּר ִאים
יח ֶׁאת ֵר ַ
ְּולֹא יָׁ ִר ַ
יצית ַּעל ַּה ְּת ֵכ ֶׁלת ַּה ָבא ִמן ַּה ִח ָלזוֹ ן ,ו ְּב ָסמוךְּ
ְּב ָפ ָר ַּשת ִצ ִ
יאת
יצ ַּ
ָאנו ְּמ ָפ ְּר ִטים ֶׁאת ָכל ַּח ְּס ֵדי ה' ִעם ֲאבוֹ ֵתינו ִב ִ
ִמ ְּצ ַּריִ ם.

זֶׁ ה ַּה ְּז ַּמן ְּל ִה ְּת ַּח ֵזק ְּב ָכל ַּהטוֹ ב ֶׁש ַּהבוֹ ֵרא יִ ְּת ָב ַּר ְּך גוֹ ֵמל
ִע ָמנו ְּו ִעם ֲאבוֹ ֵתינו ִמ ְּימוֹ ת עוֹ ָלם ,ו ִמתוֹ ְּך ַּה ִה ְּתבוֹ נְּ נות

ַּהזוֹ ָלבוֹ א ֶׁל ֱאמונָ הִ ,ב ָטחוֹ ן ְּו ַּש ְּל ָוה ֻּמ ְּח ָל ִטים בוֹ יִ ְּת ָב ַּר ְּך,
ֶׁש ַּגם ַּכיוֹ ם הוא ְּמנַּ ֵהל אוֹ ָתנו ַּעל ָכל ַּצ ַּעד ְּו ַּש ַּעלְּ ,ודוֹ ֵאג
ְּל ָכל ַּמ ֲחסוֹ ֵרנוֵ ,מ ַּה ְּד ָב ִרים ַּה ְּגדוֹ ִלים ְּו ַּעד ַּה ְּפ ָר ִטים
ַּה ְּק ַּט ִנים ַּעל ַּה ַּצד ַּהטוֹ ב ְּביוֹ ֵתר.


ִמ ּ ְּפנֵ י ַמה יֵ ש ָׁל ָׁא ָׁדם ְּק ָׁשיִ ים ְּונִ ְּסיוֹ נוֹ ת?

ֵאל אֱ מונָּ ה וְ ֵאין ָּעוֶ ל ַצ ִדיק וְ ָּי ָּשר הוא ( ָּשם ד)

"הכֹל ָב ָרא ַּה ָק ָב"ה ְּבעוֹ ָלמוֹ  ,חוץ ִמ ִמ ַּדת ַּה ֶׁש ֶׁקר ֶׁשל ֹא
ַּ
ָב ָרא ,ו ִמ ַּדת ָע ֶׁול ֶׁשל ֹא ָע ָשהֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַּמר ַּהצור ָת ִמים ָפ ֳעלוֹ

1

ִכי ָכל ְּד ָר ָכיו ִמ ְּש ָפט ֵאל ֱאמונָ ה ְּו ֵאין ָע ֶׁול ַּצ ִדיק ְּויָ ָשר

ו ְּל ַּא ַּחר ַּה ְּז ַּמן ִה ִציעו ִל ְּראו ֵבן עוֹ ד ִשדו ְּךְּ ,ושוב ָב ֶׁרגַּ ע
ָה ַּא ֲחרוֹ ן הוֹ ִדיעו ַּצד ַּה ַּכ ָלה ֶׁש ֵהם ְּמ ַּב ְּט ִלים ֶׁאת ַּה ִשדו ְּך

ְּואוֹ ֶׁמ ֶׁרתֶׁ ,ש ַּה ָק ָב"ה יָ ָשר ְּו ֵאין ִעמוֹ ָע ֶׁול.
ְּו ָד ָבר זֶׁ ה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַּש ְּננוֹ ַּה ְּר ֵבהִּ ,כי ָׁה ָׁא ָׁדם ְּ ּב ִט ְּבעוֹ ָׁמ ֵלא

ְּושוב ְּלל ֹא ָכל ִס ָבה ֻּמ ְּצ ֶׁד ֶׁקת ,ו ְּראו ֵבן נִ ְּש ַּבר ְּב ִק ְּרבוֹ עוֹ ד
יוֹ ֵתרְּ ,ו ֵכן ַּה ַּמ ֲע ֶׁשה ָחזַּ ר ַּעל ַּע ְּצמוֹ שוב ַּב ַּפ ַּעם

ְּט ָׁענוֹ ת ְּו ֻק ְּשיוֹ תֵ ,מ ֲח ַמת ָּׁכל ַה ְּ ּק ָׁשיִ ים ָׁהעוֹ ְּב ִרים ָׁע ָׁליו ִמדֵּ י

ישית.
ַּה ְּש ִל ִ

יוֹ ם ְּ ּביוֹ מוֹ ְּ ,ב ַּרם ָע ֵלינו ָל ַּד ַּעת ֶׁש ִב ְּש ִביל זֶׁ ה ְּב ִדיוק ָבאנו
ָלעוֹ ָלם ִ -ב ְּכ ֵדי ְּל ִהזְּ ַּד ֵכ ְּך ְּל ִה ְּתרוֹ ֵמם ו ְּל ִה ְּת ַּעלוֹ ת ַּעל יְּ ֵדי

ְּו ָאז ֶׁה ְּח ִליט ְּראו ֵבן ְּל ָב ֵרר ִמ ְּפנֵ י ַּמה ֲאנָ ִשים ְּמ ַּב ְּט ִלים ֶׁאת
ַּה ִשדו ְּך ָת ִמיד ָב ֶׁרגַּ ע ָה ַּא ֲחרוֹ ן ו ְּלל ֹא ָכל ִס ָבה ֻּמ ְּצ ֶׁד ֶׁקת,

הוא" ( ֵא ִל ָיהו זו ָטא ג)ַּ .התוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה ַּמ ְּכ ִריזָ ה

יח ֶׁש ּ ְּפ ָׁע ִמים ַרבּ וֹ ת ל ּו ֵלא ַה ְּ ּק ָׁשיִ ים
ַּה ְּק ָשיִ יםְּ ,ו ַה ִ ּנ ָּׁסיוֹ ן יוֹ ִכ ַ

תוֹ ְּך ְּכ ֵדי ֵברו ִרים ִה ְּת ַּג ְּנ ָבה ְּל ִלבוֹ יְּ ִד ָ
יעה ֶׁש ִש ְּמעוֹ ן יְּ ִדידוֹ

ְּו ַה ִ ּנ ְּסיוֹ נוֹ ת ֶׁשל ָׁה ָׁא ָׁדם ,ה ּוא ָׁחש ְּמנַ ֵהל ַעל ָּׁכל ָׁהעוֹ ָׁלם,

ַּהטוֹ ב דוֹ ֵאג ְּל ַּה ְּש ִמיץ ֶׁאת ְּשמוֹ ְּב ָכל ַּה ִשדו ִכים ,ו ִבגְּ ָללוֹ

ְּונִ ְּכנָׁ סוֹ ת בּ וֹ ַמ ֲח ָׁשבוֹ ת ֶׁשל ַ ּג ֲא ָׁוה ְּו ַכדּ וֹ ֶׁמהְּ ,ו ַּעל ֵכן ַּה ָק ָב"ה

ַּה ִשדו ִכים ִמ ְּת ַּב ְּט ִלים.

נוֹ ֵתן לוֹ ְּק ָשיִ ים ִב ְּכ ֵדי ִלנְּ ט ַֹּע ְּב ִלבוֹ ַּה ְּכנָ ָעה ַּו ֲענָ ָוהְּ ,וזֶׁ ה

ְּו ִה ֵנה ְּראו ֵבן ַּה ֶׁזה עוֹ ֵמד ְּב ָפ ָר ַּשת ְּד ָר ִכים ַּ -ה ִאם

ָה ִע ָקר.

ְּל ִה ְּתקוֹ ֵטט ִעם ִש ְּמעוֹ ן ו ְּלנַּ ֵתק ִעמוֹ ֶׁק ֶׁשרְּ ,ו ִל ְּחיוֹ ת ָת ִמיד

ְּול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָלא ֶׁש ֶׁי ְּשנָ ם זְּ ַּמ ִנים ֶׁש ֵאין ָל ָא ָדם ֵח ֶׁשק ִל ְּד ָב ִרים

ְּב ַּה ְּר ָג ָשה ֶׁש ִש ְּמעוֹ ן ָה ַּרס לוֹ ֶׁאת ַּה ַּח ִייםְּ ,ו ַּעל יְּ ֵדי זֶׁ ה ָלבוֹ א
ְּל ִשנְּ ָאה ְּו ִל ְּש ָאר ִמדוֹ ת ָרעוֹ ת? אוֹ ָל ֶׁל ֶׁכת ַּב ֶׁד ֶׁר ְּך ֶׁשל

ְּמ ֻּס ָי ִמיםֵ ,בין ִאם זֶׁ ה ְּברו ָחנִ יות ו ֵבין ִאם זֶׁ ה ְּבגַּ ְּש ִמיות,
ַּו ֲאזַּ י ָה ָא ָדם שוֹ ֵאל ֶׁאת ַּע ְּצמוֹ ָל ָמה ַּה ָק ָב"ה שוֹ ֵל ַּח ִלי ֶׁאת

ָה ֱאמונָ ה ,ו ְּל ַּה ֲא ִמין ֶׁש ַּהכֹל ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָב ַּר ְּך.

זֶׁ ה? ְּו ִכי הוא ל ֹא רוֹ ֶׁצה ֶׁש ֲאנִ י יִ ְּל ַּמד ְּויִ ְּת ַּפ ֵלל? ְּ ּב ַרם ַעל

ְּו ִה ֵנה ֲהגַּ ם ֶׁש ִש ְּמעוֹ ן ֶׁב ֱא ֶׁמת ָע ָשה לוֹ ָע ֶׁול ָגדוֹ לְּ ,ב ַּרם

ָׁה ָׁא ָׁדם ָׁל ַד ַעת ֶׁש ִ ּל ְּפ ָׁע ִמים ַה ָׁ ּק ָׁ ּב"ה ְּמ ַב ֵ ּקש ִמ ֶּׁמנּ ּו ַה ְּכנָׁ ָׁעה
ַו ֲענָׁ ָׁוהֶׁ ,ש ִ ּי ּ ָׁש ֵען ַרק ָׁע ָׁליו ְּויֵ ַדע ֶׁש ַרק ה ּוא ַמ ְּד ִר ְּ
יך ּו ְּמנַ ֵהל

ְּכ ֶׁש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן נִ ְּר ֶׁאה ֶׁש ִש ְּמעוֹ ן ל ֹא יָ כוֹ ל ְּל ַּה ִזיק לוֹ ִמ ַּב ְּל ֲע ֵדי
ה' יִ ְּת ָב ַּר ְּך ,ו ְּב ַּו ַּדאי ֶׁש ַּהכֹל נַּ ֲע ָשה ְּב ַּה ְּש ָג ָחה ְּפ ָר ִטית

אוֹ תוֹ .
ְּו ָׁה ִע ָׁ ּקר ֶׁש ָׁאנ ּו ִמצִּ דֵּ נ ּו לֹא נִ ְּתיָׁ ֵאשְּ ,ונִ ְּהיֶׁ ה ְּּכמוֹ דָּׁ ִוד ַה ֶּׁמ ֶׁלךְּ

ְּלטוֹ ָבתוֹ ְּ ,ויִ ָת ֵכן ֶׁש ְּרצוֹ ן ה' ֶׁש ְּראו ֵבן יִ ְּת ַּח ֵתן ִעם ִא ָשה
יח
ימה לוֹ יוֹ ֵתרְּ ,ו ִש ְּמעוֹ ן הוא ַּרק ַּה ָש ִל ַּ
ַּא ֶׁח ֶׁרת ַּה ַּמ ְּת ִא ָ

ָׁע ָׁליו ַה ּ ָׁשלוֹ ם ְּו ָׁכל ַהצַּ דִּ ִ
יקים ֶׁש ִה ְּת ַח ְּּזק ּו ְּו ִח ּכ ּו ָּׁת ִמיד ַלה'
יִ ְּת ָׁ ּב ַר ְּך ְּו ִליש ּו ָׁעתוֹ ּ ,ו ַב ּסוֹ ף זָׁ כ ּו ְּל ָׁכל ַה ַּמ ֲעלוֹ ת הוֹ דוֹ ת

ָה ַּרע ְּל ַּק ְּל ֵקל ֶׁאת ַּה ִשדו ִכים ַּה ָללו ,אוֹ ְּש ָאר ִסבוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֶׁש ֵמ ֲח ָמ ָתם ִה ְּת ַּב ֵטל ַּה ִשדו ְּך.

ְּמ ַס ְּּמלוֹ ת ַעל ַא ֲה ַבת ה' ֵא ָׁליוֶׁ ,שה ּוא ּפוֹ ֵקד אוֹ תוֹ ּו ְּמנַ ֶּׁסה

ּו ִבגְּ ַלל ִרגְּ ֵשי ַה ְּ ּנ ִחית ּות ֶׁש ִ ּלי לֹא ֶׁא ָּׁכנֵ ס ְּל ַע ְּצב ּותְּ ,ו ַּע ְּכ ָשו
ְּבנוֹ גֵ ַּע ַּל ְּק ָט ָטה ֶׁש ִלי ִעם ִש ְּמעוֹ ןִ ,אם יֵ ש ָמקוֹ ם ִל ְּמצוֹ א

ַל ְּ ּק ָׁשיִ ים ְּו ַה ִ ּנ ְּסיוֹ נוֹ ת ֶׁש ָׁע ְּבר ּוִ ,מ ּתוֹ ְּך ִה ְּצ ָׁט ְּרפ ּות ֶׁו ֱאמ ּונָׁ ה
ּו ִב ּ ָׁטחוֹ ן ַ ּב ָׁ ּק ָׁ ּב"הְּ .ולֹא עוֹ ד ֶׁא ָׁ ּלא ֶׁש ַה ִ ּנ ְּסיוֹ נוֹ ת ֶׁשל ָׁה ָׁא ָׁדם

ְּו ַעל ֵּכן ְּרא ּו ֵבן ָׁצ ִר ְּ
יך לוֹ ַמר ְּל ַע ְּצמוֹ '" ָׁ ּגדוֹ ל ה' ּו ְּמ ֻה ָׁ ּלל
ְּמאֹד" ַ -ה ָׁ ּק ָׁ ּב"ה ָׁ ּגדוֹ ל ְּמאֹד ְּויָׁ כוֹ ל ַל ֲעזֹר ִלי ְּ ּב ָׁכל ַמצָּׁ ב,

אוֹ תוֹ ּ ִ ,ב ְּכ ֵדי ְּלרוֹ ֵמם אוֹ תוֹ  .יִ ֵתן ה' ֶׁש ִנזְּ ֶׁכה ַּל ֲעבוֹ ר ֶׁאת ָכל
יעהֶׁ ,שהוא יִ ְּת ָב ַּר ְּך ֵאל ֱאמונָ ה ְּו ֵאין
ַּה ְּק ָשיִ ים ִמתוֹ ְּך יְּ ִד ָ

בוֹ נִ ְּדנוד ֶׁשל ַּכף זְּ כותְּ ,ו ָל ֶׁר ֶׁדת ְּלנִ ְּב ֵכי ִלבוֹ ֶׁש ָע ָשה זֹאת

ָע ֶׁול ,ו ְּברֹב ַּר ֲח ָמיו הוא גוֹ ֵמל ִע ָמנו ֶׁאת ַּהטוֹ ב ְּביוֹ ֵתר

ִמ ְּפנֵ י ִטינָ ה ֶׁש ָהיָ ה לוֹ ְּכ ָבר ָע ַּליֲ ,הגַּ ם ֶׁש ִטינָ ה זוֹ ֵאינָ ה

ַּב ֲעבו ֵרנו.

ַּמ ְּצ ִד ָ
יקה ֶׁאת ַּמ ֲע ָשיוְּ ,ב ַּרם יֵ ש ָכאן ַּצד ְּמ ֻּס ָים ְּל ָה ִבין


ַמ ֲע ֶׁשה מ ּו ָׁח ִשי וְּ ָׁעצ ּום ֶׁ ּב ֱאמ ּונָׁ ה

ֶשר י ִָּעיר ִקנ ֹו ַעל ג ֹוזָּ לָּ יו יְ ַר ֵחף ( ָּשם יא)
ְכנ ֶ

ַּה ָק ָב"ה שוֹ ֵמר ָע ֵלינו ָת ִמידְּ ,ו ָע ֵלינו ְּל ַּש ֵנן ֶׁאת ַּה ְּיסוֹ ד ַּה ֶׁזה
יתנִ ים ֶׁב ֱאמונָ ה ו ִב ָטחוֹ ן ַּב ָק ָב"הְּ .ו ַּעל יְּ ֵדי
ִב ְּכ ֵדי ִל ְּהיוֹ ת ֵא ָ
ֵכן ִל ְּהיוֹ ת ְּרגו ִעים ו ְּש ֵל ִויםְּ ,ול ֹא ִל ְּכעוֹ ס ִמ ָכל ָד ָבר ָק ָטן
ֶׁש ַּמאן ְּדהוא ַּמ ְּר ִגיז אוֹ ָתנו ְּו ַּכדוֹ ֶׁמה ,ונְּ ָפ ֵרט ָכאן ֻּדגְּ ָמא
יצד ַּעל ָה ָא ָדם
ַּא ַּחת ֶׁש ְּמצויָ ה ֵבין ָא ָדם ַּל ֲח ֵברוֹ  ,ונְּ ָב ֵאר ֵכ ַּ
ִל ְּחיוֹ ת אוֹ ָתה ִמתוֹ ְּך ֱאמונָ ה ַּב ָק ָב"ה ,ו ִמ ֶׁמ ָנה יַּ ִקיש
ַּה ַּמ ְּש ִכיל ְּל ָכל ַּכיוֹ ֵצא ָבה.
ְּונַ ְּמ ִחיש ֶׁאת ַהדְּּ ָׁב ִרים ְּ ּב ַמ ֲע ֶׁשה ְּ -ראו ֵבן הוא ָבחור ְּמ ֻּב ָגר,
ֶׁש ְּמ ַּצ ֶׁפה זְּ ַּמן ַּרב ְּל ִה ְּת ַּח ֵתן ,ו ְּביוֹ ם ִמן ַּה ָי ִמים ִה ִציעו לוֹ
ִשדו ְּך ,ו ְּב ִס ַּי ְּע ָתא ִד ְּש ַּמ ָיא ַּה ֵברו ִרים ָעלו יָ ֶׁפה ִמ ְּשנֵ י
ַּה ְּצ ָד ִדיםְּ ,ו ַּה ִשדו ְּך ָע ַּמד ַּעל ַּסף ְּג ַּמרְּ ,ב ַּרם ְּל ֶׁפ ַּתע ַּה ַּצד
ֶׁשל ַּה ַּכ ָלה הוֹ ִדיעו ֶׁש ֵהם ְּמ ַּב ְּט ִלים ֶׁאת ַּה ִשדו ְּךְּ ,ול ֹא

ָא ְּמרו ִס ָבה ֻּמ ְּצ ֶׁד ֶׁקת ְּל ָכ ְּך ,ו ְּראו ֵבן נִ ְּש ַּבר ְּב ִק ְּרבוֹ ְּמאֹד,
ו ִב ְּפ ָרט ֶׁש ַּה ִשדו ְּך ִה ְּת ַּב ֵטל ְּלל ֹא ָכל ִס ָבה ֻּמ ְּצ ֶׁד ֶׁקת.

ֶׁש ִהיא ָג ְּר ָמה לוֹ ֶׁאת ַּה ַּה ְּש ָלכוֹ ת ַּה ָללו.
ְּוגַּ ם ִאם ֵאין שום ָמקוֹ ם ְּל ָה ִבין ֶׁאת ַּמ ֲע ָשיו ַּה ִנ ְּפ ָש ִעים,
ִמ ָכל ָמקוֹ ם ַּה ַּכ ַּעס ְּו ַּה ִטינָ ה ל ֹא יוֹ ִעילו ִלי ְּכלוםְּ ,ו ַּא ְּד ַּר ָבה
ֵהם יוֹ ִציאו אוֹ ִתי ֵמ ַּה ַּש ְּל ָוה ַּו ַּי ַּה ְּפכו אוֹ ִתי ִל ְּממו ְּר ָמר
ְּו ַּע ְּצ ָבנִ י ,ו ֵמ ִא ָיד ְּך ִאם ֶׁא ֱע ֶׁשה ֶׁאת ַּע ְּצ ִמי ְּכ ִמי ֶׁש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַּע
ַּעל ֶׁה ָע ֶׁול ְּוהוֹ ָצ ַּאת ַּה ֵשם ַּרע ֶׁש ָע ָשה ִלי ִש ְּמעוֹ ןְּ ,ו ַּא ְּמ ִש ְּ
יך

ִל ְּחיוֹ ת ִעמוֹ ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּב ַּש ְּל ָוהֲ ,אזַּ י ֶׁא ְּקנֶׁ ה ְּבנַּ ְּפ ִשי ֶׁאת
ִמ ַּדת ַּה ִש ְּפלות ְּו ַּה ִש ְּמ ָחה ,ו ֵמ ַּע ָתה יִ ְּהיֶׁ ה ִלי ְּבנָ ֵקל ַּל ֲעבוֹ ד
ַּעל ִמדוֹ ַּתיְּ ,ו ֵכן ְּש ָכ ִרי ַּעל ַּה ָד ָבר ַּה ֶׁזהָ ,שמור ִלי ָלעוֹ ָלם
ַּה ֶׁזה ו ְּלעוֹ ָלם ַּה ָבאְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְּמרו ֲחזַּ "ל (ר"ה יז):
"ה ַּמ ֲע ִביר ַּעל ִמדוֹ ָתיו ַּמ ֲע ִב ִירין לוֹ ַּעל ָכל ְּפ ָש ָעיו"'.
ַּ


ַמה ֶׁה ֱחזִ יק ֶׁאת ְּּכ ַלל יִ ְּש ָׁר ֵאל ְּ ּב ָׁכל ַה ָׁ ּג ֻליּוֹ ת?

ה' ָּב ָּדד יַנְ ֶחנו וְ ֵאין ִעמ ֹו ֵאל ֵנ ָּכר ( ָּשם יב)

ְּפ ָע ִמים ַּרבוֹ ת ָא ָדם נִ ְּפ ָגש ִעם ֲאנָ ִשים ֶׁש ֵאין ַּד ְּע ָתם
תוֹ ֶׁא ֶׁמת ְּלרו ַּח ַּהתוֹ ָרה ַּה ְּקדוֹ ָשה ,ו ְּל ַּד ַּעת ַּרבוֹ ֵתינו
ַּה ְּקדוֹ ִשיםְּ ,כגוֹ ן ֶׁש ֵהם נוֹ ֲהגִ ים אוֹ ְּמ ַּד ְּב ִרים ֶׁשל ֹא ִכ ְּרצוֹ ן
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יהםַּ ,על ָה ָא ָדם ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן
ה' ,ו ִב ְּכ ֵדי ֶׁשל ֹא ְּל ִה ָס ֵחף ַּא ֲח ֵר ֶׁ

ִה ְּת ִחיל ְּל ַּה ְּס ִביר ָל ַּא ֲח ָר ִאי ַּעל ַּה ִמזְּ נוֹ ן ֶׁש ָהיָ ה ֲע ָר ִבי,

יצד ְּל ַּפ ֵת ַּח אוֹ ָתם ְּלטוֹ ָבה
ַּב ַּמ ֲעלוֹ ת ַּה ְּמיֻּ ָחדוֹ ת ֶׁשלוֹ ֵ -כ ַּ

ֶׁש ָש ַּכ ְּחנו ֶׁאת ָה ַּא ְּרנָ ק ָב ֶׁר ֶׁכב ַּה ָתקו ַּעַּ ,המוֹ ֵכר ִה ְּת ֲע ְּצ ֵבן
ְּול ֹא ִה ְּס ִכים ֶׁש ֵנ ֵל ְּךַּ ,בסוֹ ף ָע ָלה ְּב ַּד ְּעתוֹ ַּר ְּעיוֹ ןֶׁ ,ש ֶׁא ָחד

ְּב ַּד ְּר ֵכי ה'".

יִ ָש ֵאר ְּו ַּה ְּשנַּ יִ ם יֵ ְּלכו ְּל ָה ִביא ֶׁאת ַּה ֶׁכ ֶׁסף.

ְּוזֶׁ ה ִע ָקר ַּמ ֲע ַּלת יִ ְּש ָר ֵאל ֶׁש ַּעל יָ ָדה זָ כו ִל ְּשרֹד ְּב ָכל
ַּה ָג ֻּליוֹ ת ,ו ִבזְּ כות ָכ ְּך נִ גְּ ֲאלו ִמ ִמ ְּצ ַּריִ ם ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְּמרו ֲחזַּ "ל

יח אוֹ ִתי
יהם ְּו ֶׁה ְּח ִליט ּו ֶׁש ּלֹא ְּל ַה ְּט ִר ַ
ַא ַחי ִה ְּתיָׁ ֲעצ ּו ֵ ּבינֵ ֶׁ
ָׁל ֵצאת ַ ּב ֶׁ ּג ֶׁשם ּו ַב ּקֹרְּ ,ו ַּעל ֵכן ִה ְּש ִאירו אוֹ ִתי ְּכ ֵע ָרבוֹ ן

ֶׁשל ֹא ִשנו ְּש ָמםְּ ,לשוֹ נָ ם ו ַּמ ְּלבו ָשםְּ ,ו ֵכן ָא ַּמר ִב ְּל ָעם " ֶׁהן

ְּב ַּת ֲחנַּ ת ַּה ֶׁד ֶׁלקְּ ,ו ֵהם ָה ְּלכו ְּל ָה ִביא ֶׁאת ַּה ֶׁכ ֶׁסף.

(ב ִמ ְּד ָבר כב ט).
ָעם ְּל ָב ָדד יִ ְּשכֹן ו ַּבגוֹ יִ ם ל ֹא יִ ְּת ַּח ָשב" ַּ

ָע ְּברו ְּש ָע ַּתיִ ם ְּו ֵאין קוֹ ל ְּו ֵאין עֹנֶׁ ה ,נִ ַּג ְּש ִתי ַּלמוֹ ֵכר

ִמ ְּב ִלי ְּל ִה ְּס ַּת ֵכל ַּעל ַּה ֵשנִ י ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָכתוב " ַּו ִיגְּ ַּבה ִלבוֹ



סוֹ פוֹ ַה ּטוֹ ב ֶׁשל ֶׁה ָׁח ָׁתן ָׁה ֻא ְּמ ָׁלל

בו וְ ֹגו' ( ָּשם מט)
עֲ לֵ ה ֶאל ַהר ָּהעֲ ָּב ִרים ַה ֶזה ַהר נְ ֹ

ַּה ָק ָב"ה נָ ַּתן ְּלמ ֶֹׁשה ְּל ִה ְּת ַּפ ֵלל ֲח ֵמש ֵמאוֹ ת ַּו ֲח ֵמש ֶׁע ְּש ֵרה
ְּת ִפלוֹ תְּ ,ו ַּא ַּחר ָכ ְּך ָא ַּמר לוֹ ַּל ֲעלוֹ ת ְּל ַּהר נְּ בוֹ ִל ְּראוֹ ת ֶׁאת
ָה ָא ֶׁרץ ִמ ֵכ ָיון ֶׁש ַּעל יְּ ֵדי ִרבוי ַּה ְּת ִפלוֹ ת ָקנָ ה מ ֶֹׁשה ֲא ִריכות
ַּא ַּפיִ םְּ ,וזֶׁ ה ָה ִענְּ יָ ן ֶׁשל ַּהר נְּ בוֹ  -נו"ן בוֹ ֶׁש ָבזֶׁ ה זָ ָכה מ ֶֹׁשה
ִל ְּש ֵלמות ֶׁשל ֲא ִריכות ַּא ַּפיִ ם ְּו ַּס ְּב ָלנות.
יך ָת ִמיד ְּל ַּה ְּרבוֹ ת ִב ְּת ִפלוֹ תִ ,מתוֹ ךְּ
ְּו ֵכן ָכל ֶׁא ָחד ְּו ֶׁא ָחד ָצ ִר ְּ
ֱאמונָ ה ֻּמ ְּח ֶׁל ֶׁטת ַּב ָק ָב"ה ֶׁשהוא יְּ זַּ ֵמן לוֹ ֶׁאת יְּ שו ָעתוֹ
ְּב ֶׁד ֶׁר ְּך זוֹ אוֹ ַּא ֶׁח ֶׁרתְּ ,וגַּ ם ִאם ְּל ִע ִתים נִ ְּד ֶׁמה ָל ָא ָדם
ֶׁש ְּישו ָעתוֹ ל ֹא ָב ָאהָ ,ע ָליו ְּל ַּה ֲא ִמין ֶׁש ַּה ָק ָב"ה ל ֹא שוֹ ֵכ ַּח
שום ְּת ִפ ָלהְּ ,והוא ָע ִתיד ְּל ַּש ֵלם ַּעל ָכל ְּת ִפ ָלה ָבא ֶֹׁפן
ַּהטוֹ ב ְּביוֹ ֵתר ַּל ְּמ ַּב ֵקש.
ּונְּ ַס ּ ֵפר ָּׁכאן ַמ ֲע ֶׁשה נִ ְּפ ָׁלא ְּ ּבכ ָֹׁח ּה ֶׁשל ְּּת ִפ ָׁ ּלה ֲא ִפ ּל ּו
ַ ּב ַּמצָּׁ ִבים ַה ָׁ ּק ִשים ְּ ּביוֹ ֵתרְּ .וכֹה ְּמ ַּס ֵפר ר' יַּ ֲענְּ ְּקל ֶׁב ְּר ָמן,
ָהיָ ה זֶׁ ה ִל ְּפנֵ י ִמ ְּס ַּפר ָשנִ ים ְּב ֵעת ֶׁש ְּב ִס ַּי ְּע ָתא ִד ְּש ַּמ ָיא
אתי ֶׁאת זִ ווגִ י ָה ֲא ִמ ִתיַּ ,הכֹל ָהיָ ה ַּעל ַּה ַּצד ַּהטוֹ ב
ָמ ָצ ִ
ְּביוֹ ֵתרְּ ,ב ַּרם ָד ָבר ָחשוב ְּמאֹד ל ֹא הונַּ ח ַּעל ַּה ֻּש ְּל ָחן ַּב ְּז ַּמן
ישת ַּההוֹ ִרים זֶׁ ה ִעם זֶׁ ה
ַּה ָנכוֹ ןְּ ,והוא ַּה ִסדור ַּה ַּכ ְּס ִפיִ ,ב ְּפגִ ַּ
ֵמרֹב ֶׁש ֶׁנ ֱהנו ְּלשוֹ ֵח ַּח ְּב ַּצ ְּו ָתאָ ,ש ְּכחו ְּל ַּד ֵבר ַּעל ָכ ְּךְּ ,ו ָׁכךְּ
יעה
אתי ֶׁאת ַע ְּצ ִמי ַּכ ָּׁמה יָׁ ִמים ַא ֲח ֵרי ָׁה ֵאר ּו ִסיןִ ,עם יְּ ִד ָׁ
ָׁמ ָׁצ ִ
ֶׁש ְּ ּל ִמ ְּש ּ ַפ ַחת ַה ַּכ ָׁ ּלה יֵ ש ְּ ּבק ִֹשי ֶׁא ְּמ ָׁצ ִעים ְּלהוֹ ָׁצאוֹ ת
ַה ֲח ֻת ָׁ ּנה.
ִמ ֶׁט ַּבע ַּה ְּד ָב ִריםַּ ,ה ִדבו ִרים ַּעל ֶׁה ְּס ֵדר ַּה ֲח ֻּת ָנה ְּו ַּה ְּש ִכירות
ֵבין ְּשנֵ י ַּה ְּצ ָד ִדים ,גָ ְּרמו ְּל ֶׁמ ַּתח ַּרב ו ְּל ִצ ְּמצום ְּב ָכל ְּתחום.
ִכ ְּשבו ַּעיִ ם ִל ְּפנֵ י ַּה ֲח ֻּת ָנהֶׁ ,ה ְּח ִליטו ְּשנֵ י ַּא ַּחי ַּה ְּגדוֹ ִלים
ָל ַּק ַּחת אוֹ ִתי ְּל ִטיול ַּב ָצפוֹ ןְּ ,כ ֵדי ְּל ַּה ְּח ִליף ֲא ִו ָירה ,יָ ָצאנו
ִב ְּמכוֹ נִ יתוֹ ַּה ֲחבו ָטה ֶׁשל ָא ִחי ַּה ְּבכוֹ ר.
ימהְּ ,ב ַּרם
ַּב ֶׁד ֶׁר ְּך נִ סו ְּשנֵ י ַּא ַּחי ִליצוֹ ר ֲא ִו ָירה טוֹ ָבה ונְּ ִע ָ
ֲאנִ י נִ ְּש ַּא ְּר ִתי ָסגור ִעם ַּע ְּצ ִמיְּ ,ו ָח ַּש ְּב ִתי ַּעל ַּמ ָצ ִבי ֶׁה ָעגום,
ְּו ִאם לֹא דַּ י ְּ ּב ָׁכ ְּך ְּל ֶׁפ ַתע ָׁש ַבק ָׁה ֶׁר ֶׁכב ַח ִ ּייםִ ,טפוֹ ת ְּכ ֵבדוֹ ת
ֵה ֵחלו ָל ֶׁר ֶׁדתַּ ,ו ֲאנַּ ְּחנו ֶׁה ְּח ַּל ְּטנו ָל ַּק ַּחת ְּט ֶׁר ְּמפ ַּעד ְּל ַּת ֲחנַּ ת
ַּה ֶׁד ֶׁלק ַּה ְּקרוֹ ָבה.
יפים
ְּב ַּת ֲחנַּ ת ַּה ֶׁד ֶׁלק ָקנִ ינו ַּכ ָמה ַּב ְּקבו ֵקי שוֹ קוֹ ַּו ֲח ִט ִ
יע תוֹ ְּך ֲח ִצי ָש ָעה,
יח ְּל ַּה ִג ַּ
שוֹ נִ יםָ ,א ִחי ִהזְּ ִמין ָג ָרר ֶׁש ִה ְּב ִט ַּ
נִ ַּג ְּשנו ַּל ֶׁד ְּל ֵפק ִב ְּכ ֵדי ְּל ַּש ֵלםְּ ,ו ָאז ִה ְּת ָב ֵרר ָלנו ֻּע ְּב ָדה
ְּפשו ָטה ְּוכוֹ ֶׁא ֶׁבת ָ -ש ַּכ ְּחנו ֶׁאת ָה ַּא ְּרנָ ִקים ָב ֶׁר ֶׁכבָ ,א ִחי

יחה,
יחת ֶׁט ֶׁלפוֹ ן ְּק ָצ ָרה ,הוא נָ ַּתן ִלי ִש ָ
ו ִב ַּק ְּש ִתי ִמ ֶׁמנו ִש ַּ
ִה ְּת ַּק ַּש ְּר ִתי ַּל ֲא ִחי ַּה ָגדוֹ לְּ ,ו ִה ְּת ָב ֵרר ִלי ֶׁש ַּה ֶׁט ֶׁלפוֹ ן ֶׁשלוֹ
ְּמנֻּ ָתקִ ,ה ְּת ַּק ַּש ְּר ִתי ַּל ֲא ִחי ַּה ֵשנִ יְּ ,וגַּ ם ַּה ֶׁט ֶׁלפוֹ ן ֶׁשלוֹ ָהיָ ה
ְּמנֻּ ָתקִ ,ה ְּת ַּח ְּל ִתי ִל ְּדאֹגַּ ,א ֲח ֵרי ֲח ִצי ָש ָעה נִ ַּג ְּש ִתי שוב
ַּלמוֹ ֵכרֶׁ ,ש ַּס ְּב ָלנותוֹ ְּכ ָבר ָפ ְּק ָעהְּ ,והוא ֵה ֵחל ִל ְּצעֹק ָע ַּלי
ו ְּל ַּבזוֹ ת אוֹ ִתיִ ,ה ְּת ַּח ַּננְּ ִתי ֵא ָליו ְּו ָא ַּמ ְּר ִתי ֲ'אנִ י ֻּמ ְּד ָאגַּ ,א ִחים
ֶׁש ִלי נֶׁ ֶׁע ְּלמוֵ ,תן ִלי ְּלנַּ סוֹ ת ְּל ִה ְּת ַּק ֵשר שוב'' ,ל ֹא!' ֵה ִשיב
נֶׁ ְּח ָרצוֹ ת.
ל ֹא יָ ַּכ ְּל ִתי ְּכ ָבר ָל ֵשאת ֶׁאת ְּכ ֵא ִבי ,ו ָפ ַּר ְּצ ִתי ְּב ֶׁב ִכי ֶׁשל ֹא
יָ ַּכ ְּל ִתי ְּל ַּה ְּפ ִסיקוֹ ֶׁ ,ב ִכי ֶׁש ָכ ַּלל ְּבתוֹ כוֹ ְּכ ֵאב ֶׁשל ֳח ָד ִשים,
אתי ְּת ִפ ָלה ְּלבוֹ ֵרא עוֹ ָל ִמיםֶׁ ,ש ְּכ ֵשם ֶׁש ָעזַּ ר ִלי ָת ִמיד
נָ ָש ִ
ֵמעוֹ ִדיֵ ,כן יִ ְּר ֶׁאה ֶׁאת ַּמ ָצ ִביְּ ,ויִ ְּש ַּמע ֶׁאת זַּ ֲע ָק ִתי.
תוֹ ְּך ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנִ י ְּמ ָמ ֵרר ְּב ֶׁב ִכי ,נִ ְּכנַּ ס ַּל ִמזְּ נוֹ ן ָא ָדם ְּכ ֶׁבן
ַּא ְּר ָב ִעים יַּ ַּחד ִעם ִבתוֹ ְּכ ַּבת ֶׁע ְּש ִרים ,הוא נִ ְּר ָאה ָא ָדם
'מה ָק ָרה?'
ְּמ ֻּכ ָבד ְּמאֹד ,הוא נִ ַּגש ֵא ַּלי ְּו ָש ַּאל אוֹ ִתי ַּ
ֵה ַּש ְּב ִתי ֶׁש ַּא ַּחי נֶׁ ֶׁא ְּבדוַּ ,ו ֲאנִ י ל ֹא יָ כוֹ ל ָל ֵצאת ִמ ָכאן ,הוא
ָק ָפא ַּעל ְּמקוֹ מוֹ ְּו ָש ַּאל ֶׁ'רגַ ע ַא ָּׁתה ָׁקש ּור ַל ְּּתא ּונָׁ ה ֶׁשל
אדי?'.
ָׁה ֶׁר ֶׁכב ֶׁש ָׁ ּנ ַפל ַל ַו ִ
תוֹ ְּך ְּכ ֵדי ֶׁש ֲאנִ י ְּמ ֻּה ְּר ָהר ו ְּמ ֻּע ְּר ָפל ,נִ ַּגש ָה ִאיש ֶׁאל ָה ֲע ָר ִבי
ַּהמוֹ ֵכר ְּו ִש ֵלם לוֹ ֶׁאת ַּס ְּך ַּה ְּש ָק ִלים ֶׁש ָהיִ ינו ַּח ָי ִבים לוֹ ,
ְּו ָאז ָא ַּמר ִלי 'בֹא נִ ַּסע ְּל ָשם' ,הוא יָ ָצא ֵמ ַּה ַּת ֲחנָ ה ְּו ָד ַּהר
ַּל ִכוון ֶׁשבוֹ ִה ְּש ַּא ְּרנו ֶׁאת ָה ֶׁר ֶׁכבְּ ,בתוֹ ְּך ַּא ְּר ַּבע ַּדקוֹ ת ִה ַּג ְּענו
ְּל ָשםָ ,ר ִאינו ַּכ ָמה נַּ ָידוֹ ת ִמ ְּש ָט ָרה ְּו ִכבוי ֵאש ַּב ָמקוֹ ם,
אתי ֵמ ָה ֶׁר ֶׁכב ְּו ִה ְּתכוֹ נַּ נְּ ִתי ַּל ָגרו ַּע ִמ ָכלְּ ,ל ֶׁפ ַּתע ִה ְּב ַּחנְּ ִתי
יָ ָצ ִ
ִב ְּשנֵ י ַּא ַּחי ְּכ ֶׁש ֵהם קוֹ ְּר ִאים ְּל ֶׁע ְּב ִרי ְּב ִש ְּמ ָחה ,ו ְּמ ַּס ְּפ ִרים ִלי
ֶׁאת ַּה ֵנס ֶׁה ָעצום ֶׁש ַּנ ֲע ָשה ָל ֶׁהם.
יפהֶׁ ,א ָׁ ּלא ֶׁשדָּׁ ֲח ְּפנ ּו יוֹ ֵתר
יע ֶׁאת ָׁה ֶׁר ֶׁכב ִ ּב ְּד ִח ָׁ
'נִ ִּסינ ּו ְּל ַה ְּּתנִ ַ
יח ָׁא ִחי
ִמדַּ י ְּו ָׁה ֶׁר ֶׁכב נָׁ ַפל ַל ְּּתהוֹ םְּּ ,כ ֶׁש ָׁ ּב ֶׁרגַ ע ָׁה ַא ֲחרוֹ ן ִה ְּצ ִל ַ
ַה ָׁ ּגדוֹ ל ִל ְּק ּפֹץ ִמ ֶּׁמנּ ּו'ִ .ה ְּת ַח ַ ּב ְּקנ ּו יַ ַחד זֶׁ ה ִעם זֶׁ הְּ ,ו ָׁר ַק ְּדנ ּו
ֵמרֹב ִש ְּמ ָׁחהִ ,שיר ָׁו ֶׁש ַבח ְּלבוֹ ֵרא ָׁהעוֹ ָׁל ִמיםֶׁ ּ ,ש ִהצִּ יל ֶׁאת
ָׁא ִחי ִמ ָּׁמ ֶׁות ָׁ ּבט ּו ַח ,ל ֹא ָהיָ ה ָלנו ְּל ִמי ְּל ַּס ֵפר ֶׁאת ַּה ֵנסִ ,כי
ַּהסוֹ ְּללוֹ ת ֶׁשל ַּה ֶׁט ֶׁלפוֹ נִ ים ֶׁש ָהיו ְּל ַּא ַּחי נִ גְּ ְּמרו.
ַּה ִספור עוֹ ד ל ֹא ִה ְּס ַּת ֵיםָ ,ה ִאיש ָה ָא ִדיב ְּו ַּה ְּמ ֻּב ָגר נִ ַּגש
יע ְּל ַּק ְּח ֵתנו ְּל ֶׁמ ְּר ַּכז ָה ָא ֶׁרץַּ ,רק ָכ ֵעת ִה ַּב ְּט ִתי
ֵא ֵלינו ְּו ִה ִצ ַּ
ַּעל ָה ֶׁר ֶׁכב ְּו ֵה ַּבנְּ ִתי ֶׁש ְּמ ֻּד ָבר ְּב ֶׁר ֶׁכב יֻּ ְּק ָר ִתי ְּמאֹד ,נִ ְּכנַּ ְּסנו
ַּל ֶׁר ֶׁכב ְּוהוא ָא ַּמר ֲ'אנִ י נוֹ ֵס ַּע ְּל ֵתל ָא ִביב''ַּ ,ו ֲאנַּ ְּחנו ִל ְּבנֵ י
יע.
ְּב ַּרק' ָא ַּמ ְּרנו'ֶׁ ,א ַּקח ֶׁא ְּת ֶׁכם ַּעד ַּה ַּביִ ת' ִה ִצ ַּ
ַּב ֶׁד ֶׁר ְּך הוא ָש ַּאל אוֹ ָתנו ַּמה ַּמ ֲע ֵשינו ו ְּל ֵשם ַּמה ִה ַּג ְּענו
ְּל ָשםָ ,א ִחי ִס ֵפר לוֹ ֶׁש ֵהם ֶׁה ְּח ִליטו ָל ַּק ַּחת אוֹ ִתי ְּל ִטיול
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ִל ְּפנֵ י ַּה ֲח ֻּת ָנהְּ ,כ ֵדי ְּל ַּש ְּח ֵרר אוֹ ִתי ֵמ ָה ֲא ִו ָירה ֶׁשל ַּה ַּל ַּחץ
ַּה ַּכ ְּס ִפיֶׁ ,ש ָהיָ ה מו ָטל ָע ַּלי ֵע ֶׁקב ֲח ֻּת ָנ ִתי ַּה ְּק ֵר ָבה ו ָב ָאה,
'ה ִאם ַּא ֶׁתם
ָה ִאיש ָש ַּמע ֶׁאת ַּה ְּד ָב ִריםְּ .ל ֶׁפ ַּתע ָש ַּאל ַּ

ַו ֲח ִצי ִל ְּש ִכיר ּות ֶׁשל ָׁשנָׁ הִ ,אם ַה ַ ּבת ֶׁש ִ ּלי ַּת ְּב ִריא ֲאנִ י
יח ְּל ָׁך דִּ ָׁירה ִ ּב ְּבנֵ י ְּ ּב ַרק!'ֶׁ ,את ַּה ִה ְּת ַּר ְּגשות ֶׁש ָא ֲחזָ ה ִבי
ַמ ְּב ִט ַ
ְּבאוֹ ָתם ְּרגָ ִעיםִ ,אי ֶׁא ְּפ ָשר ְּל ַּה ֲעלוֹ ת ֲע ֵלי ְּכ ָתב.
ָברו ְּך ה' נִ ֵשאנו ְּב ֲח ֻּת ָנה יָ ָפה ְּמאֹד ,מו ָבן ֵמ ֵא ָליו ֶׁש ַּגם

ַּמ ִכ ִירים ֶׁאת ָה ַּרב ַּח ִיים ַּקנְּ יֵ ְּב ְּס ִקי?''ְּ ,ב ַּו ַּדאי' ָא ַּמ ְּרנו ,הוא
ָגר ְּליָ ֵדנו ִב ְּבנֵ י ְּב ַּרק 'או ַּלי ַּא ֶׁתם יוֹ ְּד ִעים ֵא ְּ
יך ֶׁא ְּפ ָשר

ָה ִאיש ו ִבתוֹ ִה ִגיעו ַּל ֲח ֻּת ָנהָ ,ש ַּכ ְּרנו ִד ָירה ְּל ָשנָ הַּ ,ו ֲאנִ י

ְּל ִה ָכנֵ ס ֵא ָליו?'.

נִ ְּכנַּ ְּס ִתי ְּלכוֹ ֵלל ָרגו ַּע ְּו ָש ֵמ ַּח ,ל ֹא ָש ַּכ ְּח ִתי ֶׁאת ַּה ָכ ַּרת

יח
ָא ִחי ֶׁש ָהיָ ה לוֹ ְּק ָש ִרים ִעם ֶׁא ָחד ֵמ ַּאנְּ ֵשי ַּה ַּביִ תִ ,ה ְּצ ִל ַּ
יסה ַּל ֲח ִצי ָש ָעה ַּה ְּקרוֹ ָבה.
יחה ְּק ָצ ָרה ְּל ַּה ִשיג ְּכנִ ָ
ְּבתוֹ ְּך ִש ָ

ַּהטוֹ ב ֶׁש ִלי ְּכ ַּל ֵפי ָה ִאיש ַּהטוֹ בְּ ,ול ֹא ָח ַּד ְּל ִתי ִמ ְּל ִה ְּת ַּפ ֵלל
ַּעל ִבתוֹ ֶׁש ַּת ְּב ִריא.

ִה ַּג ְּענו ְּל ֵבית ָה ַּרבְּ ,וזֶׁ ה ִס ֵפר לוֹ ַּעל ַּה ַּמ ֲח ָלה ַּה ָק ָשה

יעים
יוֹ ם ֶׁא ָׁחד ַּכ ֲע ָׁש ָׁרה ֳח ָׁד ִשים ְּל ַא ַחר ַה ֲח ֻת ָׁ ּנהֵ ,הם ַמ ִ ּג ִ

ֶׁש ָפ ְּק ָדה ֶׁאת ִבתוֹ  ,ר' ַּח ִיים ָש ַּאל אוֹ תוֹ ַּ'א ָתה שוֹ ֵמר
ילה ִ'אם ֵכן ֵאינִ י יָ כוֹ ל ְּל ָב ֵר ְּך
ַּש ָבת?' ָה ִאיש ָענָ ה ִב ְּש ִל ָ
אוֹ ְּת ָך!'ְּ ,ל ֶׁפ ַּתע נִ זְּ ָכר ָה ִאיש ֲ'א ָבל ַּה ַּבת ֶׁש ִלי שוֹ ֶׁמ ֶׁרת

ֵא ֵלינ ּו ,ה ּוא ִא ְּש ּתוֹ ּו ִב ּתוֹ ִ ,מ ְּתיַ ּ ְּש ִבים ַ ּב ָּׁסלוֹ ן ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ּ ָׁשכ ּור

ַּש ָבת ְּו ַּכ ְּשרות''ִ ,אם ֵכן' ָא ַּמר ָה ַּרב ֲ'אנִ י ְּמ ָב ֵר ְּך אוֹ ָתה

יאה ַל ֲחל ּו ִטין,
יעים ָׁלנ ּו ְּ ּב ִש ְּמ ָׁחה ֶׁש ִ ּב ָּׁתם ִה ְּב ִר ָׁ
ֶׁש ָׁ ּלנ ּו ,וּמוֹ ִד ִ
ְּו ָׁכל ַה ִּמ ְּש ּ ָׁפ ָׁחה ֶׁש ָׁ ּל ּה ִה ְּת ַח ְּּז ָׁקה ִ ּב ְּש ִמ ַירת ַה ּ ַש ָׁ ּבת ְּו ַכ ְּשר ּות,
ְּו ָׁכ ֵעת ּ ָׁפנ ּו ֵא ֵלינ ּו ּו ִב ְּקש ּו ֶׁש ִ ּנ ְּת ַל ֶׁ ּוה ִע ָּׁמם ְּל ִמ ְּש ַרד ִּת ּו ּו ְּך

'מה ֲאנִ י יָ כוֹ ל
יאה!'ָ ,ה ִאיש הוֹ ִסיף ְּו ָש ַּאל ַּ
ֶׁש ִת ְּהיֶׁ ה ְּב ִר ָ

'ה ְּב ָׁט ָׁחה זוֹ ַה ְּב ָׁט ָׁחה!' ָׁא ְּמר ּו.
דִּ ירוֹ תַ ,
ְּ
ַּכיוֹ ם ַּא ְּר ַּבע ָשנִ ים ַּא ֲח ֵרי ,יֵ ש ָלנו ָברוך ה' ְּשנֵ י יְּ ָל ִדיםִ ,עם

יבהְּ ,וה'
ָׁה ַרב ֵה ִשיב ִּ'ת ְּשמוֹ ר ַש ָׁ ּבת ְּו ַת ֲעזֹר ְּל ָׁח ָׁתן ָׁ ּבח ּור יְּ ִש ָׁ

ִד ָירה ַּבת ַּא ְּר ָב ָעה ֲח ָד ִרים ִמ ֶׁש ָלנו.

יַ ֲעזֹר!'ְּ ,ל ַּא ַּחר ִמ ֵכן ָע ַּב ְּר ִתי ִעם ְּשנֵ י ַּא ַּחיְּ ,ו ִק ַּב ְּלנו ֶׁאת

ַּהמו ָרם ִמ ָכל ָה ָאמורֶׁ ,שבוֹ ֵרא ָכל ָהעוֹ ָל ִמים ו ְּמסוֹ ֵבב ָכל

ִב ְּר ַּכת ָה ַּרב.

יח ַּעל ָכל ַּמ ֲע ֵשינוְּ ,ורוֹ ֶׁאה ֶׁאת ָכל ַּה ְּק ָשיִ ים
ַּה ִסבוֹ תַּ ,מ ְּש ִג ַּ

יָ ַּר ְּדנו ְּל ַּמ ָטה ְּו ָר ִאינו ֶׁאת ָה ִאיש ָשעון ַּעל ִר ְּכבוֹ  ,הוא

ֶׁש ָלנוְּ ,ו ָע ֵלינו מו ָטל ְּל ַּב ֵקש ִמ ֶׁמנו ִב ְּת ִמימות ֶׁש ַּי ֲעזֹר
יס ֵי ַּע ָלנוִ ,מתוֹ ְּך ֵאמון ָמ ֵלא ֶׁש ָא ֵכן שום ְּת ִפ ָלה ֵאינָ ה
ִו ַּ
ְּ
ָש ָבה ֵר ָ
יקםֶׁ ,א ָלא הוא יִ ְּת ָב ַּרך שוֹ ֵמ ַּע ו ַּמ ֲאזִ ין ְּל ָכל

ֲהלוֹ ם' ,ה ּוא הוֹ ִציא ּ ִפנְּ ָׁקס ֶׁצ ִ'קים ִמ ִּכיסוֹ ְּ ,ו ָׁר ַשם ִלי

יע ָע ֵלינו ֶׁש ַּפע ָכל טובְּ ,לטוֹ ב ָלנו
ְּת ִפלוֹ ֵתינו ,ו ַּמ ְּש ִפ ַּ

'ע ְּכ ָׁשו ֲאנִ י
ַה ְּמ ָׁח ָׁאה ַעל ְּסכ ּום ֶׁשל ֵמ ָׁאה ֶׁא ֶׁלף ְּש ָׁק ִליםַ ,

ו ְּל ָבנֵ ינו ַּעד עוֹ ָלם.

יאה? ִהיא ַּה ַּבת ַּה ְּי ִח ָידה ֶׁש ִלי',
ַּל ֲעשוֹ ת ְּכ ֵדי ֶׁש ִת ְּהיֶׁ ה ְּב ִר ָ

ָק ָרא ִלי ְּו ָא ַּמר ִ'ת ְּר ֶׁאה ֲאנִ י רוֹ ֶׁאה ָכאן ַּה ְּש ָג ָחה ְּפ ָר ִטית ֶׁשל
יתי אוֹ ְּת ָך ַּב ִמזְּ נוֹ ן ֶׁש ְּב ַּת ֲחנַּ ת ַּה ֶׁד ֶׁלק ְּו ַּעד
ַּמ ָמשֵ ,מ ָאז ֶׁש ָר ִא ִ

ְּמ ַק ֵ ּים ֶׁאת דִּ ְּב ֵרי ָׁה ַרבַ ,קח ֶׁאת ַה ֶּׁכ ֶׁסףֲ ,ח ִצי ְּל ֲח ֻת ָׁ ּנה יָׁ ָׁפה,



מתיקות המועדים  -סוכות:
א.

ְּב ֵעת ְּבנִ ַּית ַּה ֻּס ָּכהָּ ,ראוי ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן ֶׁש ָּאנו בוֹ נִ ים ִד ָּירה ִב ְּכ ֵדי ֶׁשנו ַּכל ְּל ִה ְּתיַּ ֵחד ָּבה ִעם ַּה ָּק ָּב"הְּ ,ו ָּאנו עוֹ ִשים ָּבה ְּמ ִחיצוֹ ת
יך ְּל ַּה ְּמ ִש ְּ
ִמ ַּת ֲאווֹ ת ָּהעוֹ ָּלם ַּה ֶׁזהְּ ,וזֶׁ ה ִענְּ יָּ ן ַּה ִמ ְּש ָּכן ֶׁש ֵיש ְּל ָּכל ֶׁא ָּחד ְּו ֶׁא ָּחד ְּבתוֹ כוֹ ְּ ,ו ָּצ ִר ְּ
יך ַּד ַּעת זוֹ ְּל ָּכל ַּה ָּשנָּ ה.

ב.

ַּא ְּר ַּב ַּעת ַּה ִמינִ ים ֶׁש ָּאנו נוֹ ְּט ִלים ֶׁב ָּחג ,זֶׁ ה ִב ְּכ ֵדי ְּל ַּל ְּמ ֵדנו ֶׁש ַּנ ֲעבֹד ַּעל ַּא ְּר ָּב ָּעה ְּד ָּב ִרים יְּ סוֹ ִד ִיים ַּב ֲעבוֹ ַּדת ה'ֶׁ ,א ְּתרוֹ ג  -זֶׁ ה ַּט ַּעם
יחֶׁ ,ש ֶׁזה ַּה ֵלב ַּה ָּטהוֹ ר ֶׁש ָּלנו ַּל ָּק ָּב"ה ,לו ָּלב  -זֶׁ ה ַּעמוד ַּה ִש ְּד ָּרהֶׁ ,ש ֶׁזה ַּהחֹזֶׁ ק ְּו ָּהעוֹ ְּצ ָּמה ַּב ֲעבוֹ ַּדת ה'ֲ ,ה ַּד ִסים  -זֶׁ ה
ְּו ֵר ַּ
ְּ
יח ַּהטוֹ ב ֶׁש ַּב ֲה ַּד ִסיםְּ ,ו ֵכן ַּעל
יהם ַּל ָּק ָּב"ה ו ִב ְּפ ָּרט ַּעל ַּה ְּנ ִשימוֹ תֶׁ ,ש ֶׁזה ָּה ִענְּ יָּ ן ֶׁשל ָּה ֵר ַּ
ַּה ְּד ָּב ִרים ַּהטוֹ ִבים ֶׁש ָּצ ִריך ְּלהוֹ דוֹ ת ֲע ֵל ֶׁ
יחֶׁ ,ש ַּגם ָּאז ַּה ָּק ָּב"ה אוֹ ֵהב אוֹ ָּתנוְּ ,ו ָּצ ִר ְּ
ַּהתוֹ ָּרה ְּו ַּה ַּצ ִד ִ
יך ְּל ַּב ֵקש ִמ ֶׁמנו
יקים ֶׁש ִנ ְּמ ְּשלו ַּל ֲה ַּד ִסיםֲ ,ע ָּרבוֹ ת  -זֶׁ ה ְּב ִלי ַּט ַּעם ְּו ֵר ַּ

ג.

ֶׁש ַּי ֲעזֹר ָּלנו ְּל ִה ְּת ַּק ֵדם ְּו ָּל ֵצאת ֵמ ַּהק ִֹשיְּ ,ו ַּעל ֵכן ֲע ֵלי ָּה ֲע ָּר ָּבה דוֹ ִמים ַּל ְּש ָּפ ַּתיִ ם.
ְּ
ְּ
ִל ְּפנֵ י ֶׁש ָּא ָּדם נִ ְּכנַּ ס ַּל ֻּס ָּכה ָּע ָּליו ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן ַּעל ָּכל ַּהטוֹ ב ֶׁש ֵיש לוֹ ְּב ֵביתוֹ ְּב ֶׁמ ֶׁשך יְּ מוֹ ת ַּה ָּשנָּ ה ו ְּלהוֹ דוֹ ת ַּעל ָּכך ַּל ָּק ָּב"ה,
ִמ ֵכ ָּיון ֶׁש ְּכ ֶׁש ָּא ָּדם יוֹ ֵצא ֵמ ַּה ַּביִ תֲ ,אזַּ י הוא יָּ כוֹ ל ְּל ַּה ֲע ִר ְּ
יך ֶׁאת ָּכל ַּהטוֹ ב ֶׁש ֵיש לוֹ ְּב ֵביתוֹ .

ד.

ֻּסכוֹ ת נִ ְּק ָּבע ִבזְּ ַּמן ָּה ָּא ִסיףִ ,מ ֵכ ָּיון ֶׁש ְּכ ֶׁש ָּא ָּדם ְּמ ַּק ֵבל ֶׁאת ָּכל ַּהטוֹ בָּ ,ע ָּליו ָּל ַּד ַּעת ֶׁש ַּהכֹל זֶׁ ה ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָּב ַּר ְּךְּ ,כ ֵשם ֶׁש ַּה ַּביִ ת

ה.

ֶׁשלוֹ זֶׁ ה ֵמ ַּה ָּק ָּב"ה.
ְּ
ְּ
ַּבנַּ ְּענו ִעים ֶׁש ַּבלו ָּלב ֵיש ְּל ַּכ ֵון ֶׁש ָּכל ַּה ֵפרוֹ תַּ ,ה ְּי ָּרקוֹ ת ְּו ָּה ֵע ִצים ֶׁש ָּבעוֹ ָּלםֵ ,הם ֵמ ִאתוֹ יִ ְּת ָּב ַּרךְּ ,והוא מוֹ ֵלך ְּל ַּמ ְּע ָּלה ו ְּל ַּמ ָּטה
ו ְּב ַּא ְּר ַּבע ָּהרוחוֹ ת.

ו.

יאים ַּהכֹל ַּל ָּק ָּב"הְּ ,וזֶׁ ה ָּה ִענְּ יָּ ן ֶׁשל הוֹ ָּד ָּאהְּ ,ו ַּא ַּחר
ַּבנַּ ְּענו ִעים ֶׁש ַּבלו ָּלב ָּאנו עוֹ ִשים צו ָּרה ֶׁשל הוֹ ָּל ָּכהְּ ,ל ַּה ְּראוֹ ת ֶׁש ָּאנו ְּמ ִב ִ
ָּכ ְּך ָּאנו עוֹ ִשים צו ָּרה ֶׁשל ֲה ָּב ָּאה ֶׁש ֶׁזה ַּב ָּק ָּשהִ ,ל ְּרמֹז ֶׁש ַּב ְּת ִח ָּלה ָּצ ִר ְּ
יך ְּלהוֹ דוֹ ת ְּו ַּא ַּחר ָּכ ְּך ְּל ַּב ֵקש.
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