כי תבוא
יהם?
ַמ ּד ּו ַע ֶּ ּי ְׁשנָ ם ִא ְׁרגּ ּונֵ י ֵטרוֹ ר ְׁל ִמינֵ ֶּ

בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ וְ ֹגו' (כו א)
וְ ָהיָ ה ִּכי ָת ֹ

ִה ֵּנה ָּפ ָּר ַׁשת ִבכו ִרים ָּפ ָּר ָּשה נִ ְפ ָּל ָּאה ִהיא ַׁעד ְמאֹדֶׁ ,ש ָּבה
נִ ְצ ַׁט ָּוה ָּה ָּא ָּדם ְל ָּה ִביא ֶׁאת יְ בול ָּש ֵּדהו ְל ֵּבית ַׁה ִמ ְק ָּדש,
ְו ָּל ֵּתת אוֹ תוֹ ַׁלכ ֲֹהנִ ים ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקים ִב ְכ ֵּדי ֶׁש ְי ַׁל ְמדוהו ֶׁאת ִענְ יַׁ ן
ָּ
ַׁה ְתנו ָּפהֶׁ ,ש ַׁמהו ָּתה ַׁה ֲע ָּר ָּכה ְו ַׁה ָּכ ַׁרת ַׁהטוֹ ב ַׁלק ָּב"ה ַׁעל ָּכל
יע ָּלנו ָּת ִמידְ ,וזֶׁ ה ַׁת ְכ ִלית ָּכל ַׁהתוֹ ָּרה
ַׁה ְיבול ֶׁשהוא ַׁמ ְש ִפ ַׁ
ֻּכ ָּלה.
ימ ְט ִר ָּיה ֶׁשל
ְו ֵּכן ָּכ ַׁתב ָּהאוֹ ר ַׁה ַׁח ִיים ַׁה ָּקדוֹ שֶׁ ,ש ֶׁטנֶׁ א זֶׁ ה ִג ַׁ
ִש ִשים ַׁמ ֶׁס ְכתוֹ תּ ,ו ִמ ָּכל ָמקוֹ ם לֹא נִ ְׁצ ַט ִ ּוינ ּו ְׁל ָה ִביא ֶּאת
ַה ּ ַש"ס ְּׁכ ִב ּכ ּו ִריםֶּ ,א ָ ּלא ֶּאת ַה ּ ֵפרוֹ תִ ,מ ֵּכ ָיון ֶּש ַה ּמ ּו ָרם ִמ ָּכל
ַה ּ ַש"ס זֶּ ה ְׁ ּב ָרכוֹ תַ ,ש ָ ּבתֵ ,ער ּו ִבין ,נִ דָּ ה ְׁועוֹ דֶּ ,ש ַה ּכֹל זֶּ ה
ִמ ְׁק ָשה ַא ַחת ֶּשל ַח ְׁס ֵדי ה' ִעם ָה ָא ָדםְׁ ,ו ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב
ִל ְׁשמוֹ יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁךְׁ ,וזֶּ ה ַמה ֶּשיּוֹ ֵצא ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ְׁ ּקדוֹ ָשהְׁ ,ו ֶּאת
יאי ַה ִ ּב ּכ ּו ִרים.
ָּכל זֶּ ה ָהיָ ה ַה ּכ ֵֹהן ְׁמ ַל ֵּמד ֶּאת ָה ָעם ְׁמ ִב ֵ
ו ִב ְכ ֵּדי ִלזְ כוֹ ת ְל ִה ְתבוֹ נְ נות ַׁמ ְת ֶׁמ ֶׁדת ְב ַׁח ְס ֵּדי ה'ַׁ ,על ָּה ָּא ָּדם
ָּלבֹא ְבט ַֹׁהר ַׁה ֵּלב ו ְב ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ו ְמ ֻּע ָּדנוֹ תְ ,ו ַׁעל ֵּכן ָּאנו
ַׁמזְ ִכ ִירים ְב ָּפ ָּר ָּשה זוֹ ֶׁאת ָּל ָּבן ו ַׁפ ְרעֹהֶׁ ,ש ֵּהם ָּהיו ֵּס ֶׁמל ֶׁשל
ר ַֹׁע ו ְש ִחיתותְ ,וגַׁ ם ָּאנו ִמיוֹ ְצ ֵּאי ֲח ָּל ָּציו ֶׁשל ָּל ָּבןְׁ ,ל ַל ְּׁמ ֵדנ ּו
ֶּש ְׁ ּל ָכל ֶּא ָחד ְׁו ֶּא ָחד יֵ ש ֵשד ְׁ ּבתוֹ כוֹ ֶּ ,ש ּטוֹ ֵמן ְׁ ּבחוֹ בוֹ ִמדּ וֹ ת
ְׁו ַת ֲאווֹ ת ָרעוֹ תְ ,ו ִאם ָּא ָּדם ל ֹא ְמיַׁ ֵּחס ַׁמ ְס ִפיק ֲח ִשיבות
ְלהוֹ ָּצ ַׁאת ָּהר ַֹׁע ִמתוֹ כוֹ ֲ ,אזַׁ י ַׁה ָּק ָּב"ה שוֹ ֵּל ַׁח ֲאנָּ ִשים ֶׁש ַׁי ֲעשו
יהםְ ,ו ֵּכן הוא
ר ַֹׁע ָּבעוֹ ָּלםְ ,כמוֹ ֶׁש ֶׁי ְשנָּ ם ִא ְרגונֵּ י ֵּטרוֹ ר ְל ִמינֵּ ֶׁ
יִ ְת ָּב ַׁר ְך שוֹ ֵּל ַׁח ֶׁאל ָּה ָּא ָּדם ַׁע ְצמוֹ ֲ -אנָּ ִשים ֶׁש ְמ ִצ ִ
יקים לוֹ
ישים ֶׁאת ַׁד ְעתוֹ ְׁ ,ו ָכל זֶּ ה ִ ּב ְׁמ ֻכ ָ ּון ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁךּ ִ ,ב ְׁכ ֵדי
ו ַׁמ ְח ִל ִ
ֶּש ָּכל ֶּא ָחד יִ ְׁר ֶּאה ֶּאת ָהר ַֹע ֶּש ֵ ּיש ְׁ ּבתוֹ כוֹ ִ ,ויְׁ ָש ֵרש אוֹ תוֹ .
(ת ִה ִלים צא) " ַׁרק
ְו ֶׁא ְפ ָּשר ִל ְרמֹז זֹאת ְב ַׁמה ֶׁש ָּכתוב ְ
ְב ֵּעינֶׁ ָּ
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ְ
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ְ
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ִ
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יך ַׁת ִביט ְו ִש ֻּל ַׁמת" ֶׁ -ש ַׁעל יְ ֵּדי ָּה
תוֹ
ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם ְל ִה ְש ַׁת ֵּלם ְב ִמדוֹ ָּתיו ,ו ְב ֵּאיזֶׁ ה ְר ִא ָּיה ְ " -ר ָּש ִעים
ִת ְר ֶׁאה" ֶׁ -של ִר ְשעות ַׁהגוֹ יִ םְ ,וזֶׁ ה ַׁגם ַׁמה ֶׁש ָּכתוב
"ש ִ ּי ְׁרא ּו ִמ ְׁ ּל ָפנָ יו"
"ו ָה ֱאל ֹ ִקים ָע ָשהֶּ "...את ָּכל ָה ַרע ִ ּב ְׁכ ֵדי ֶּ
ְׁ
 ֶּשנּ ּו ַכל ִל ְׁראוֹ ת ֶּאת ָהר ַֹע ּו ְׁלהוֹ ִציא ִמ ּתוֹ ֵכנ ּו.יעים ָּשנִ ים ַׁרבוֹ ת,
ָּה ָּבה נִ ְתבוֹ נֵּ ן ַׁעל ֲאנָּ ִשים שוֹ נִ ים ֶׁש ַׁמ ְש ִק ִ
ֶׁכ ֶׁסף ְוכֹחוֹ תִ ,ב ְכ ֵּדי ִל ְלמֹד ִמ ְקצוֹ ַׁע ְמ ֻּס ָּים ֶׁש ְי ַׁש ֵּמש אוֹ ָּתם
ִל ְתקו ָּפה ְמ ֻּס ֶׁי ֶׁמתְ ,ו ִאם ֵּכן ַׁמדו ַׁע ֶׁשל ֹא נִ ְל ַׁמד ֵּמ ֶׁהם
יע ֶׁאת ַׁה ֵּש ִדים ַׁה ְק ַׁט ִנים ֶׁש ֵּהם
יע ְב ַׁע ְצ ֵּמנו ,ו ְלהוֹ ִק ַׁ
ְל ַׁה ְש ִק ַׁ
ַׁה ִמדוֹ ת ְו ַׁה ַׁת ֲאווֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת ֶׁש ָּבנו ,ו ָּבזֶׁ ה נִ זְ ֶׁכה ִל ְחיוֹ ת ַׁח ִיים
יע
נִ ְצ ִח ִייםְׁ ,ולֹא עוֹ ד ֶּא ָ ּלא ֶּש ַ ּנ ְׁפנִ ים ְׁ ּב ַד ְׁע ֵּתנ ּו ֶּש ַהדֶּּ ֶּר ְׁך ְׁל ַה ִ ּג ַ

ְׁל ָכ ְׁך ,זֶּ ה ַעל יְׁ ֵדי ֶּש ִ ּנזְׁ דַּ ֵּכ ְׁך ְׁ ּבנִ ְׁסיוֹ נוֹ ת ֶּש ֲאנָ ִשים ְׁמנַ ִּסים
יתנִ ים
אוֹ ָתנ ּוּ ִ ,ב ְׁד ָר ִכים שוֹ נוֹ ת ֶּשל ַּכ ַעס ְׁו ַכדּ וֹ ֶּמהְׁ ,ונִ ּ ָש ֵאר ֵא ָ
ִמ ּתוֹ ְׁך ַש ְׁל ָוה ְׁויִ ּש ּוב ַהדַּ ַעת.
ַׁהמו ָּרם ִמ ָּכל ָּה ָּאמור ֶׁש ֲעבוֹ ָּד ֵּתנו ָּבעוֹ ָּלם ,זֶׁ ה ָּלבוֹ א
ְל ִה ְתבוֹ נְ נות ְברֹב ַׁח ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִע ָּמנוִ ,מתוֹ ְך ט ַֹׁהר ַׁה ֵּלב
יע ְל ָּכ ְך זֶׁ ה ַׁעל
ְו ִה ְת ַׁר ֲחקות ֵּמ ַׁה ִמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ תְ ,ו ַׁה ֶׁד ֶׁר ְך ְל ַׁה ִג ַׁ
(סנְ ֶׁה ְד ִרין לזֶּ ).ש ֶּּזה
ילי נִ ְׁב ָרא ָהעוֹ ָלם" ַׁ
ֹאמר " ִ ּב ְׁש ִב ִ
יְ ֵּדי ֶׁשנ ַׁ
יהם
עוֹ ָלם ַה ּתֹה ּו ִעם ָּכל ְׁק ָשיָ יו ּו ַמ ַהמ ּו ָריוֶּ ,ש ַעל יְׁ ֵד ֶּ
ְׁ ּב ֶּא ְׁפ ָשר ּו ֵתינ ּו ְׁל ִהזְׁ דַּ ֵּכ ְׁך ּו ְׁל ִה ְׁת ַע ּלוֹ ת .יִ ֵּתן ה' ֶׁש ִנזְ ֶׁכה ָּל ֶׁל ֶׁכת
ַׁב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ַׁהכ ֲֹהנִ ים ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקיםְ ,ו ַׁעל יְ ֵּדי ֵּכן נַׁ ֲע ֶׁלה ַׁב ְמ ִס ָּלה
ָּהעוֹ ָּלה ֵּבית ֵּאלְ ,ונִ זְ ֶׁכה ְל ַׁח ִיים טוֹ ִבים ְמ ֻּא ָּש ִרים ו ְש ֵּל ִוים
ָּבזֶׁ ה ו ַׁב ָּבא.


ִמ ְׁצוַ ת ִ ּב ּכ ּו ִרים ְׁ ּביָ ֵמנ ּו

בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ( ָשם)
וְ ָהיָ ה ִּכי ָת ֹ

ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ְב ַׁכ ָּמה ְד ָּב ִרים ָּה ֲאמו ִרים ְב ָּפ ָּר ָּשה זוֹ  .א.
"אין ְו ָּהיָּ ה ֶׁא ָּלא ָּלשוֹ ן ִש ְמ ָּחה"ְ .ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור
ָּא ְמרו ֲחזַׁ "ל ֵּ
ִמ ְפנֵּ י ַׁמה נִ ְס ְמ ָּכה ַׁה ִש ְמ ָּחה ְל' ִכי ָּתבֹא ֶׁאל ָּה ָּא ֶׁרץ'? ב.
ִמ ְפנֵּ י ַׁמה ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּפ ֵּרט ַׁב ֲא ִמ ָּירה ַׁעל ַׁה ִבכו ִרים ֶׁאת ָּל ָּבן
ָּה ֲא ַׁר ִמי ְו ֶׁאת ִש ְעבוד ִמ ְצ ַׁריִ ם? גֲ .חזַׁ "ל ( ִס ְפ ִרי) ָּד ְרשו ַׁעל
"ו ָּש ַׁמ ְח ָּת ְב ָּכל ַׁהטוֹ ב  -זֶׁ ה ַׁה ִשיר"ְ .ויֵּ ש ְל ַׁע ֵּין
ַׁה ָּפסוק ְ
ַׁמדו ַׁע ַׁד ְו ָּקא ְב ִשיר?
ְונִ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ְב ִס ַׁי ְע ָּתא ִד ְש ַׁמ ָּיא ַׁעל ִפי ַׁמה ְדנִ ְפ ַׁסק
ַׁב ֻּש ְל ָּחן ָּערו ְך (או"ח ריח) ֶׁש ְכ ֶׁש ָּא ָּדם עוֹ ֵּבר ְב ָּמקוֹ ם
ֶׁש ַׁנ ֲע ָּשה לוֹ נֵּ סָּ ,ע ָּליו ְל ָּב ֵּר ְך ו ְלהוֹ דוֹ ת ַׁעל ַׁה ֵּנס ֶׁש ַׁנ ֲע ָּשה
לוֹ ְבאוֹ תוֹ ָּמקוֹ םְ ,ו ֵּכן ְלהוֹ ִסיף ֶׁאת ַׁה ְמקוֹ מוֹ ת ֶׁש ַׁנ ֲעשו לוֹ
ָּב ֶׁהם נִ ִסיםְ ,ו ֵּכן ְל ָּב ֵּר ְך ו ְלהוֹ דוֹ ת ַׁעל ָּכל ַׁה ִנ ִסים ֶׁש ָּע ָּשה
ָּה ֵּאל ַׁל ֲאבוֹ ָּתיו ַׁב ְמקוֹ מוֹ ת ֶׁש ַׁנ ֲעשו ָּל ֶׁהם נִ ִסים.
ְׁו ַהיְׁ נ ּו ֶּש ְׁרצוֹ ן ָה ֵאל ֶּש ִ ּנ ְׁחיֶּ ה ָּת ִמיד ֶּאת רוֹ ב ֲח ָס ָדיו ֶּשה ּוא
עוֹ ֶּשה ִע ָּמנ ּוְׁ ,ו ַה ִ ּנ ִּסים ַה ְׁ ּגל ּויִ ים ְׁו ַה ִ ּנ ְׁר ִאים ְׁל ֵעינֵ ינ ּו יְׁ ַש ְּׁמש ּו
ָלנ ּו ְּׁכ ִתזְׁ ּכוֹ רוֹ ת ַעל ָּכל ַה ֲח ָס ִדים ֶּש ָהי ּו ְׁו ֶּש ַ ּבה ֶֹּוהִ ,מ ֵּכ ָּיון
ֶׁש ַׁעל יְ ֵּדי ֵּכן ָּאנו ִמ ְת ָּק ְר ִבים ו ִמ ְת ַׁח ְב ִרים ִעם ה' יִ ְת ָּב ַׁר ְך.
ְו ַׁעל ֵּכן ְב ָּפ ָּר ַׁשת ִבכו ִרים ֶׁש ַׁמהו ָּתה הוֹ ָּד ָּאה ַׁל ָּק ָּב"ה ַׁעל
רוֹ ב ַׁהטוֹ ב ֶׁש ָּג ַׁמל ִע ָּמנו ָּב ָּא ֶׁרץ ַׁה ִנ ְפ ָּל ָּאה ו ַׁב ֵּפרוֹ ת
ַׁה ְמ ֻּש ָּב ִחים ֶׁשהוא נוֹ ֵּתן ָּלנוָּ ,אנו מוֹ ִדים ַׁעל ֶׁע ֶׁצם ַׁחיו ֵּתנו
ְו ַׁעל ַׁה ְש ִמ ָּירה ַׁה ִנ ְפ ָּל ָּאה ֶׁש ָּש ַׁמר ָּה ֵּאל ֶׁאת ֲאבוֹ ֵּתנו ְואוֹ ָּתנו
ְב ֶׁמ ֶׁש ְך ָּכל ַׁהדוֹ רוֹ תֶׁ ,ש ַׁעל יְ ֵּדי ֵּכן ְב ֶׁא ְפ ָּשרו ֵּתנו ֶׁל ֱהנוֹ ת
ַׁכיוֹ ם ֵּמ ַׁהטוֹ ב ֶׁשהוא ַׁמ ְש ִפ ַׁ
יע ָּלנו ,ו ְלהוֹ דוֹ ת ַׁעל ָּכ ְך ִל ְשמוֹ

1

יִ ְת ָּב ַׁר ְך.
ְו ַׁעל ֵּכן נִ ְס ַׁמ ְך ְל ָּכאן ִענְ יַׁ ן ַׁה ִשיר ַׁהנוֹ ֵּב ַׁע ִמתוֹ ְך ִש ְמ ָּחה
ֲעצו ָּמהֶׁ ,ש ְכ ֶׁש ַׁה ִש ְמ ָּחה פוֹ ֶׁר ֶׁצת ְגבולוֹ תַׁ ,ה ִשיר ְו ַׁה ֶׁש ַׁבח
יכה ִל ְהיוֹ ת
יהם ,ו ָּפ ָּר ָּשה זוֹ ְצ ִר ָּ
יוֹ ְצ ִאים ֵּמ ַׁה ֶׁפה ֵּמ ֲא ֵּל ֶׁ
ֹאשנו ְב ָּכל ֵּעתֶׁ ,שנוֹ ֶׁדה ונְ ַׁה ֵּלל ִל ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַׁרךְ
ֲע ָּט ָּרה ְלר ֵּ
ַׁעל רוֹ ב ַׁהטוֹ ב ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִע ָּמנו.
ּו ָבר ּו ְׁך ה' ֻּכ ָ ּלנ ּו מוֹ ִדים ּו ְׁמ ַה ְׁל ִליםּ ְׁ ,ב ַרם ָע ֵלינ ּו ִל ְׁהיוֹ ת ֵּכנִ ים
ִעם ַע ְׁצ ֵמנ ּו ְׁו ִל ְׁבדּ ֹק ַה ִאם ָאנ ּו מוֹ ִדים ִ ּב ְׁכ ֵדי ָל ֵצאת יְׁ ֵדי
ילה ,אוֹ ֶּש ָּכל ָמה ּו ֵתנ ּו זֶּ ה ִש ְׁמ ָחהַ ,א ֲה ַבת
חוֹ ָבה ִ ּב ְׁל ַבד ָח ִל ָ
ה' ְׁוהוֹ ָד ָאהַ ,ה ִאם ָאנ ּו ָא ֵכן ִמ ְׁת ּ ַפ ֲע ִלים ִמ ָּכל ַּת ּפ ּו ַח טוֹ ב
יאה ַה ִ ּנ ְׁפ ָל ָאה ֶּש ָ ּב ָרא
ֶּש ָאנ ּו אוֹ ְׁכ ִליםּ ,ו ִמ ָּכל ִה ְׁתבּ וֹ נְׁ נ ּות ַ ּב ְׁ ּב ִר ָ
ָה ֵאלָ ,ה ָבה נָ ִשים דָּ גֵ ש ַעל ַההוֹ ָד ָאה ְׁו ַה ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ָל ֵאל
יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁך ְׁויִ ְׁת ַע ֶּ ּלהְ ,ו ַׁעל יְ ֵּדי ֵּכן יִ ְהיו ָּכל ַׁח ֵּיינו ְמ ֵּל ִאים
וגְ דו ִשים ְב ִש ְמ ָּחה ו ְב ִש ָּירה ְו ַׁה ֵּללַׁ ,הנוֹ ְב ִעים ֵּמ ַׁא ֲה ַׁבת ה'
ַׁהפוֹ ֶׁר ֶׁצת ֶׁאת ָּכל ַׁה ְגבולוֹ ת.


ַמה ֵהם ִ ּבגְׁ ֵדי ָה ַע ְׁב ּד ּות ֶּש ָ ּל ַב ְׁשנ ּו ְׁ ּב ִמ ְׁצ ַריִ ם?

אשית ָכל ְפ ִּרי
בוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ...וְ לָ ַק ְח ָת ֵמ ֵר ִּ
וְ ָהיָ ה ִּכי ָת ֹ
ָהאֲ ָד ָמה ( ָשם א-ב)

יֵּ ש ְל ַׁע ֵּין ְב ָּפ ָּר ָּשה זוֹ ֶׁשל ִבכו ִרים ְב ַׁכ ָּמה ְד ָּב ִרים ַׁה ְטעונִ ים
ֵּבאור .אִ .מ ְפנֵּ י ַׁמה נִ ְס ְמ ָּכה ָּפ ָּר ָּשה זוֹ ְל ָּפ ָּר ַׁשת ֲע ָּמ ֵּלק? ב.
ַׁב ִמ ְשנָּ ה ְב ִבכו ִרים (פ"ג) ו ָּב ַׁר ְמ ַׁב"ם ְב ִה ְלכוֹ ת ִבכו ִרים
יצד ָּהיו ְמ ַׁע ְט ִרים ֶׁאת ַׁה ִבכו ִרים
(פ"ד) ְמב ָֹּאר ַׁב ֲא ִריכות ֵּכ ַׁ
ְ
יהםְ .ו ָּצ ִריך ֵּבאור
יא ֶׁ
ְו ַׁה ָּכבוֹ ד ַׁה ָּגדוֹ ל ֶׁש ָּהיו עוֹ ִשים ִל ְמ ִב ֵּ
ִמ ְפנֵּ י ַׁמה נִ ְתיַׁ ֲח ָּדה ִמ ְצ ָּוה זוֹ ְל ָּכבוֹ ד ְו ָּה ָּדרַׁ ,מה ֶׁשל ֹא
ָּמ ִצינו ִב ְש ָּאר ַׁה ִמ ְצוֹת?
את ֶׁאל
ילי ַׁעל ַׁה ָּפסוק "ו ָּב ָּ
גְ .ב ִס ְפ ִרי ָּד ַׁרש ַׁר ִבי יוֹ ִסי ַׁה ְג ִל ִ
ָּ
ַׁהכ ֲֹהנִ יםֲ ...א ֶׁשר יִ ְהיֶׁ ה ַׁב ָּי ִמים ָּה ֵּהם" 'ֵּ -אין ְלך ֶׁא ָּלא כ ֵֹּהן
ֶׁש ְביָּ ֶׁמ ָּ
יך'ְ ,ו ִה ְק ָּשה ָּה ַׁר ְמ ַׁב"ן ֶׁש ִב ְש ָּל ָּמא ְלגַׁ ֵּבי שוֹ ֵּפט ַׁש ָּי ְך
ְל ַׁצווֹ ת ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ִל ְשמוֹ ַׁע ַׁלשוֹ ֵּפט ֶׁש ְבדוֹ רוֹ ְכמוֹ ַׁלשוֹ ֵּפט
ֶׁש ְבדוֹ רוֹ ת קוֹ ְד ִמיםְ ,ב ַׁרם ְלגַׁ ֵּבי ִבכו ִרים ֶׁש ֵּאינוֹ ֶׁא ָּלא נְ ִתינָּ ה
יטא ֶׁש ָּי ִביא ַׁלכ ֵֹּהן ֶׁש ְביָּ ָּמיוְ ,ד ִאם ל ֹא ֵּכן ְל ִמי
ַׁלכ ֵֹּהן ְפ ִש ָּ
יָּ ִביא?
דַׁ .ר ִש"י ֵּמ ִביא ֵּמ ַׁה ִס ְפ ִריֶׁ ,ש ִבכו ִרים ְטעונִ ים ְתנו ָּפה ְשנֵּ י
ְפ ָּע ִמיםְ ,ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמה ִענְ יַׁ ן ַׁה ְתנו ָּפה? ו ַׁמדו ַׁע ָּב ִעינָּ ן
ית ְו ָּא ַׁמ ְר ָּת" ֵּפ ֵּרש ַׁבז ַֹׁהר ַׁה ָּקדוֹ ש ֶׁש ֶׁזה
ַׁפ ֲע ַׁמיִ ם? הְ " .ו ָּענִ ָּ
ֵּעדותְ ,ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמה ָּכאן ִענְ יַׁ ן ָּה ֵּעדות? וִ .מ ְפנֵּ י ַׁמה
ָּאנו ַׁמזְ ִכ ִירים ֶׁאת ִענְ יַׁ ן ֲא ַׁר ִמי עוֹ ֵּבד ָּא ִביְ ,ו ִש ְעבוד וגְ ֻּא ַׁלת
ִמ ְצ ַׁריִ ם?
"ויְ ִהי ָּשם ְלגוֹ י ָּגדוֹ ל" -
יתא ַׁעל ַׁה ָּפסוק ַׁ
זְ .ב ִס ְפ ִרי ִא ָּ
ְמ ַׁל ֵּמד ֶׁש ָּהיו יִ ְש ָּר ֵּאל ְמ ֻּצ ָּינִ ים ָּשם ,ו ֵּפ ֵּרש ַׁר ֵּבנו ַׁח ִיים
יאל ֶׁש ָּהיו ָּל ֶׁהם ַׁט ִליתוֹ ת ְמצויָּ צוֹ תְ .ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמה
ַׁפ ְל ִט ֵּ
יצית ְל ִבכו ִרים? חְ .בסוֹ ף ַׁה ָּפ ָּר ָּשה נֶׁ ֱא ַׁמר
ַׁה ַׁש ָּיכות ֵּבין ִצ ִ
" ְו ָּש ַׁמ ְח ָּת ְב ָּכל ַׁהטוֹ ב" ְו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמה ִענְ יָּ נוֹ ֵּא ֶׁצל
ִבכו ִרים? טַׁ .ב ִמ ְשנָּ ה ְב ִבכו ִרים (פ"א) מו ָּבא ֶׁש ְז ַׁמן ְת ִח ַׁלת
ִבכו ִרים זֶׁ ה ִמ ָּשבועוֹ תְ .ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמה ַׁה ַׁש ָּיכות
יהם?
ֵּבינֵּ ֶׁ
ְונִ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ֶׁש ַׁמ ְט ַׁרת ִמ ְצ ַׁות ִבכו ִרים זֶׁ ה ְכ ֵּדי ְל ַׁה ְח ִדיר
ָּל ָּא ָּדם ֶׁש ָּכל ֲא ֶׁשר לוֹ זֶׁ ה ֵּמ ִאתוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְךְ ,וזֶׁ ה ֵּמ ֲח ַׁמת
ֶׁש ַׁד ְרכוֹ ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם ְל ַׁש ֵּי ְך ְל ַׁע ְצמוֹ ֶׁאת ַׁה ְג ֻּד ָּלה ְו ַׁה ִת ְפ ֶׁא ֶׁרת
ַׁהיוֹ ֵּצא ִמ ָּכל ָּד ָּבר ֶׁשהוא טוֹ ֵּר ַׁח בוֹ ְ [ ,וזֶׁ ה ַׁד ְרכוֹ ֶׁשל ֲע ָּמ ֵּלק
ְל ָּק ֵּרר ֶׁאת ָּה ֱאמונָּ ה ַׁב ָּק ָּב"ה].

ו ִמ ַׁט ַׁעם זֶׁ ה ִצ ְו ָּתה ַׁהתוֹ ָּרה ַׁה ְקדוֹ ָּשה ָּל ַׁק ַׁחת ֵּמ ַׁה ֵּפרוֹ ת
ֶׁש ָּה ָּא ָּדם ַׁמ ֲע ִר ְ
יך ְביוֹ ֵּתרֶׁ ,ש ֵּהם ַׁה ֵּפרוֹ ת ָּה ִראשוֹ נִ ים
ֶׁש ְב ִש ְב ַׁעת ַׁה ִמינִ ים ֶׁש ָּג ְדלו ְב ָּש ֵּדהוְ ,ו ַׁל ֲעשוֹ ת ֵּמ ֶׁהם ֵּע ֶׁסק
ָּגדוֹ לִ ,ב ְכ ֵּדי ְל ַׁה ְראוֹ ת ֶׁאת ג ֶֹׁדל ִח ָּב ֵּתנו ְו ִש ְמ ָּח ֵּתנו ַׁבה'
יִ ְת ָּב ַׁר ְך ,ו ְל ַׁבד ִמ ָּכ ְך ָּצ ִר ְ
יך ַׁל ֲעלוֹ ת ְל ֵּבית ַׁה ִמ ְק ָּדש ו ְל ַׁק ֵּבל
ָּשם ֵּמ ַׁהכ ֲֹהנִ ים ַׁד ַׁעת ֶׁו ֱאמונָּ ה ֶׁש ַׁהכֹל ָּבא ֵּמ ִאתוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְך,
ְו ָּע ֵּלינו ְלהוֹ דוֹ ת לוֹ ַׁעל ָּכל ַׁה ֲח ָּס ִדים ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִע ָּמנו
ִב ְכ ָּללְ ,ו ֵּכן ִב ְפ ָּרטֶׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יך ְל ָּפ ֵּרט ֶׁאת ַׁה ֲח ָּס ִדים ֶׁשהוא
ָּע ָּשה ִעם ֲאבוֹ ֵּתינו ְו ִע ָּמנוְ ,ו ֵּכן ַׁעל ָּה ָּא ֶׁרץ ְו ַׁה ֵּפרוֹ ת ֶׁשהוא
נוֹ ֵּתן ָּלנו.
ְו ַׁא ַׁחר ָּכ ְך ָּהיָּ ה ַׁהכ ֵֹּהן ֵּמנִ יף ֶׁאת ַׁה ֵּפרוֹ ת יַׁ ַׁחד ִעם ַׁה ְב ָּע ִלים
יע
ַׁפ ֲע ַׁמיִ םִ ,ב ְכ ֵּדי ְל ַׁה ְח ִדיר ָּל ָּא ָּדם ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה שוֹ ֵּלט ו ַׁמ ְש ִפ ַׁ
ַׁב ָּש ַׁמיִ ם ו ָּב ָּא ֶׁרץ ו ְב ַׁא ְר ַׁבע רוחוֹ תְ ,ו ָּא ֵּכן ַׁה ְב ָּע ִלים ָּהיָּ ה
יצית
ֵּמ ִעיד ֶׁש ַׁהכֹל ָּבא ֵּמ ִאתוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְךְ ,וזֶׁ ה ַׁגם ֵּכן ִענְ יַׁ ן ַׁה ִצ ִ
ֶׁש ַׁעל יָּ דוֹ ָּאנו נִ זְ ָּכ ִרים ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה ָּג ַׁאל אוֹ ָּתנו ִמ ִש ְעבוד
ִמ ְצ ַׁריִ םְ ,וזֶׁ ה ֵּס ֶׁמל ְל ִבגְ ֵּדי ָּה ַׁע ְבדות ֶׁש ָּל ַׁב ְשנו ְב ִמ ְצ ַׁריִ ם.
ְו ַׁע ָּתה מו ָּבן ֶׁש ְז ַׁמן ֲה ָּב ַׁאת ַׁה ִבכו ִרים זֶׁ ה ִמ ָּשבועוֹ תֶׁ ,ש ֲאזַׁ י
נִ ְש ֶׁל ֶׁמת ְג ֻּא ַׁלת ִמ ְצ ַׁריִ ם ונְ ִתינַׁ ת ַׁהתוֹ ָּרה ַׁה ְקדוֹ ָּשה
ֶׁש ַׁמ ְט ָּר ָּתם ְל ַׁה ְח ִדיר ֶׁאת ַׁה ַׁה ָּכ ַׁרת ַׁהטוֹ ב ְו ַׁה ֲע ָּר ָּכה ַׁל ָּק ָּב"ה
ֶׁש ֶׁזה ִענְ יַׁ ן ַׁה ִבכו ִרים ,ה' יְ זַׁ ֵּכנו ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ְבע ֶֹׁמק ַׁח ְס ֵּדי ה'
ֶׁש ִע ָּמנו ִב ְכ ָּלל ו ִב ְפ ָּרטְ ,ו ַׁעל יְ ֵּדי זֶׁ ה ָּלבֹא ְל ַׁא ֲה ַׁבת ה'
ֲעצו ָּמה ו ְל ִש ְמ ָּחה ְב ָּכל ַׁהטוֹ ב.


יצד?
ִמ ְׁצוַ ת ְּׁתרוּמוֹ ת ּו ַמ ַע ְׁשרוֹ ת ְׁ ּביָ ֵמנ ּו ֵּ -כ ַ

וְ ָא ַמ ְר ָת ִּלפנֵ י ה' אֱ ל ֶֹק ָ
(שם יג)
יך וְ ֹגו' ָ
ְ

"מ ְצ ַׁות
(ה ְלכוֹ ת מע"ש ְונֶׁ ַׁטע ְר ָּב ִעי פי"א) ִ
ָּכ ַׁתב ָּה ַׁר ְמ ַׁב"ם ִ
ֲע ֵּשה ְל ִה ְת ַׁודוֹ ת ִל ְפנֵּ י ה' ַׁא ֲח ֵּרי ֶׁשמוֹ ִציא ָּכל ַׁה ַׁמ ָּתנוֹ ת
ֶׁש ְבזֶׁ ַׁרע ָּה ָּא ֶׁרץ"ְ .ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ִמ ְפנֵּ י ַׁמה נִ ְק ֵּראת ֲא ִמ ָּירה זוֹ
ְב ֵּשם ִודוי ַׁמ ַׁע ְשרוֹ ת? ְׁועוֹ ד ַמה ָה ִענְׁ יָ ן ֶּשל ְּׁתרוּמוֹ ת
יכ ְׁל ֵּתנ ּו ְׁל ַק ֵ ּים ִמ ְׁצ ָוה זוֹ ְׁ ּביָ ֵמינ ּו?
יצד ִ ּב ָ
ּו ַמ ַע ְׁשרוֹ ת? ְׁו ֵכ ַ
ְונִ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ַׁעל ִפי ָּמ ָּשל ְ -ל ָּאב ֶׁש ִהזְ ִמין ֶׁאת ְבנוֹ ָּלגור
ְב ֵּביתוֹ ִעם ָּכל ִמ ְש ַׁפ ְחתוֹ ְ ,ונָּ ַׁתן לוֹ ֶׁאת ַׁכ ְספוֹ ְ ,ו ָּא ֵּכן ַׁה ֵּבן
נִ ֵּהל ֶׁאת ַׁה ַׁביִ ת ָּכ ָּראוי תוֹ ְך ֶׁשהוא ְמ ַׁכ ֵּבד ְמאֹד ֶׁאת ָּא ִביו,
ְו ֵּכן הוא ִח ֵּנ ְך ֶׁאת יְ ָּל ָּדיו ָּל ֵּתת ְל ָּא ִביו ַׁב ְת ִח ָּלה ִמ ָּכל ַׁמ ֲא ָּכל
ֹאכלו ְו ַׁכדוֹ ֶׁמהְ ,וגַׁ ם ַׁא ֲח ֵּרי ְפ ִט ַׁירת ַׁה ָּסב ִה ְמ ִש ְ
יך
ֲא ֶׁשר י ְ
ַׁה ֵּבן ִל ְשמוֹ ר ַׁעל ְמקוֹ מוֹ ֶׁשל ָּא ִביוְ ,ו ָּל ֵּתת ָּשם ַׁב ְת ִח ָּלה
ַׁצ ַׁל ַׁחת ִעם א ֶֹׁכל ,ו ְכ ֶׁש ְש ָּאלוהו ָּבנָּ יו ְל ֵּפ ֶׁשר ַׁה ָּד ָּברֵּ ,ה ִשיב
ִ'ב ְרצוֹ נִ י ְל ַׁה ְקנוֹ ת ָּל ֶׁכם ֶׁאת ִמ ַׁדת ַׁה ָּכ ַׁרת ַׁהטוֹ ב ְל ָּס ְב ֶׁכם ַׁעל
ָּכל ַׁהטוֹ ב ֶׁש ָּנ ַׁתן ָּלנוֶׁ ,ש ִבזְ כותוֹ יֵּ ש ָּלנו ֶׁאת ַׁה ַׁביִ ת ַׁה ֶׁזה
ו ִבזְ כותוֹ ָּאנו ִמ ְת ַׁפ ְרנְ ִסים ְב ָּכבוֹ ד.
ּו ְׁכמוֹ ֵכן ִענְׁ יַ ן ְּׁתרוּמוֹ ת ּו ַמ ַע ְׁשרוֹ ת זֶּ ה ּ ֶּש ִ ּנ ֵּתן ַל ּכ ֲֹהנִ ים,
ַל ְׁל ִו ִ ּים ְׁו ָל ֲענִ ִ ּייםּ ִ ,ב ְׁכ ֵדי ֶּש ֵ ּנ ַדע ֶּש ַה ּכֹל ָ ּבא ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁך,
ְׁו ָע ֵלינ ּו ְׁלהוֹ דוֹ ת לוֹ ּ ,ו ְׁל ִהדָּ ֵבק ְׁ ּב ִמדּ וֹ ָתיוֶּ ,ש ֻּכ ָ ּלם ֶּח ֶּסד
ְׁו ַר ֲח ִמים ,ו ִב ְכ ֵּדי ֶׁש ַׁנ ְח ִדיר ֶׁאת ַׁה ְיסוֹ ד ַׁה ֶׁזהִ ,צ ָּונו ַׁה ָּק ָּב"ה
ַׁל ֲעלוֹ ת ִעם ַׁה ַׁמ ֲע ֵּשר ֵּשנִ י ְו ַׁה ֶׁנ ַׁטע ְר ָּב ִעי ִלירו ָּש ַׁליִ ם,
ו ְל ַׁק ֵּבל ֵּמ ַׁהכ ֲֹהנִ ים ו ֵּמ ַׁה ְל ִו ִים ֶׁאת ַׁה ַׁד ַׁעת ַׁהזוֹ ְ ,ו ֵּכן נִ ְצ ַׁט ִוינו
ְל ִה ְת ַׁודוֹ ת ִל ְפנֵּ י ַׁה ָּק ָּב"ה ,ו ֵּפ ֵּרש ר' מ ֶֹׁשה ַׁפיְ נְ ְש ֵּטיין
(ב ִס ְפרוֹ קוֹ ל ָּרם ג) ֶׁש ִענְ יַׁ ן ַׁה ִודוי זֶׁ ה ֵּפרוש ְו ַׁו ָּדאות
ְ
ַׁהנוֹ ַׁב ַׁעת ֵּמ ִה ְתבוֹ נְ נות ְברֹב ַׁהטוֹ ב ֶׁשעוֹ ֶׁשה ִע ָּמנו ָּה ֵּאל
יִ ְת ָּב ַׁר ְך.
ְׁונִ ְׁל ַמד ִמ ָּכ ְׁך ָל ֵתת ַל ּז ּו ַלת ִמ ָּכל דָּ ָבר טוֹ ב ֶּש ֵ ּיש ָלנ ּוֵ ,הן
ֵמ ַה ְּׁז ַמן ְׁו ֵהן ִמ ַּמ ֲא ָכל טוֹ ב ְׁו ַכדּ וֹ ֶּמהְ ,ו ֵּכן נוֹ ֶׁדה ַׁל ָּק ָּב"ה ַׁעל
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ָּכל ַׁהטוֹ ב ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה ִע ָּמנוְ ,ו ַׁעל יְ ֵּדי זֶׁ ה נַׁ ְח ִדיר ְל ַׁע ְצ ֵּמנו
ֶׁש ַׁהכֹל זֶׁ ה ֵּמ ִאתוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְךְ ,ונוֹ ֶׁדה ונְ ַׁה ֵּלל ִל ְשמוֹ ְ ,ו ֵּכן נַׁ ְחפֹץ
ְל ִה ָּד ֵּבק ְב ִמדוֹ ָּתיו ו ְל ַׁע ֵּדן ֶׁאת ִמדוֹ ֵּתינו ְל ֶׁח ֶׁסד ְו ַׁר ֲח ִמים.


ימית וְׁ ִח ּי ּו ִבית?
יצד זוֹ ִכים ְׁל ַעיִ ן אוֹ ּ ְׁפ ִט ִ
ֵּכ ַ

ֻלה ַכאֲ ֶשר ִּד ֶבר
לו ְל ַעם ְסג ָ
וַ ה' ֶהאֱ ִּמ ְיר ָך ַהי ֹום ִּל ְה ֹיות ֹ
(שם יח)
לָ ְך ָ

[מ ְטמוֹ ן ְואוֹ ָּצר ֶׁשל
"מה ְסגֻּ ָּלתוֹ ַׁ
יתא ְב ִמ ְד ָּרש ַׁה ָּגדוֹ ל ַׁ
ִא ָּ
יבין
יבה ָּע ָּליוָּ ,כ ְך ַׁא ֶׁתם ִת ְהיו ֲח ִב ִ
ַׁמ ְר ָּג ִליוֹ ת] ֶׁשל ָּא ָּדם ֲח ִב ָּ
ִלי"ְ .ב ִמ ְד ָּרש זֶׁ ה ָּאנו רוֹ ִאים ֶׁאת ַׁמ ֲע ָּלתוֹ ַׁה ִיחו ִדית ֶׁשל ָּכל
יְ הו ִדי ִויהו ִדיְ ,וזֶׁ ה ִמ ְפ ַׁאת ַׁה ְנ ָּש ָּמה ַׁה ְטהוֹ ָּרה ַׁהשוֹ ֶׁכנֶׁ ת
ְבתוֹ כוֹ ַׁ ,ו ֲא ֶׁשר נִ ְתנָּ ה לוֹ ְכ ֵּח ֶׁלק ֱאלוֹ ַׁה ִמ ַׁמ ַׁעל ,נְ ָּש ָּמה
ֶׁש ֵּאינָּ ה ִמ ְת ַׁח ֶׁל ֶׁפת ְלעוֹ ָּלםַׁ ,ו ֲא ִפלו ַׁב ַׁה ְס ָּת ָּרה ֶׁש ְבתוֹ ְך
ַׁה ַׁה ְס ָּת ָּרהַׁ ,ה ָּק ָּב"ה ִעמוֹ ָּת ִמיד ְב ָּכל ַׁמ ָּצבְ ,ו ַׁאף ָּאנו ָּראוי
ָּלנו ִל ְלמֹד ִמ ָּכ ְך ְל ַׁה ֲע ִר ְ
יך ֶׁאת ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחדֲ ,הגַׁ ם
ֶׁש ֵּדעוֹ ָּתיו ֵּאינָּ ם תוֹ ֲאמוֹ ת ְב ִדיוק ֶׁאת ַׁד ְע ֵּתנו.
ָה ָבה נַ ֲער ְֹׁך ֶּח ְׁשבּ וֹ ן נֶּ ֶּפש ְׁמ ֻד ְׁקדָּ ק ִעם ַע ְׁצ ֵמנ ּוַ ,ה ִאם ָאנ ּו
ילה ְׁל ֵה ֶּפ ְׁך?
ִמ ְׁס ַּת ְּׁכ ִלים ַעל ֲאנָ ִשים ְׁ ּבצ ּו ָרה ִח ּי ּו ִבית אוֹ ָח ִל ָ
ילית ַעל
יִ ָּת ֵכן ּ ֶּש ִ ּנ ְׁמ ָצא ְׁ ּב ַע ְׁצ ֵמנ ּו ַה ְׁר ֵ ּבה ַה ְׁש ָק ָפה ְׁש ִל ִ
ֲאנָ ִשיםְׁ ,וזֶּ ה ֵמ ֲח ַמת דְּׁ ָב ִרים ְׁק ַט ִ ּנים ְׁוז ּו ָט ִריםְׁ ,ונִ ְׁש ַאל ֶּאת
ַע ְׁצ ֵמנ ּו ַה ִאם ָא ֵכן זֶּ ה ְׁרצוֹ ן ה'? ַה ִאם ָאנ ּו ָא ֵכן נוֹ ֲהגִ ים ְׁ ּב ֶּד ֶּר ְׁך
ַה ָ ּי ָשרּ ְׁ ,ב ַמה ֶּש ָאנ ּו ְׁמגַ ְּׁמ ִדים ֶּאת ָּכל ַה ּטוֹ ב ֶּש ַ ּב ּז ּו ַלת,
ילים ֶּאת ָה ַרע ַה ָ ּק ָטן ֶּשבּ וֹ ? ּו ִב ְׁפ ָרט ֶּש ּ ְׁפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת
ּו ַמגְׁ דִּ ִ
ֻּכ ּלוֹ טוֹ בְׁ ,ו ַרק ָה ַעיִ ן ָה ָר ָעה ֶּש ָ ּבנ ּו ִמ ְׁס ַּת ֶּּכ ֶּלת ָע ָליו ְׁ ּבצ ּו ָרה
ֶּש ֵאינָ ּה טוֹ ָבה.
ְ
ילך ִל ְראוֹ ת ַׁרק ֶׁאת ַׁהטוֹ ב ֶׁש ֵּא ֶׁצל
ָּחזָּ ק ְונִ ְת ַׁח ֵּזק ִמ ָּכאן ָּו ֵּא ָּ
ַׁה ֵּשנִ יְ ,ול ֹא ְל ַׁה ְפ ִסיק ְל ַׁה ֲע ִר ְ
יך ֶׁאת ַׁה ְנ ָּש ָּמה ַׁה ְטהוֹ ָּרה ֶׁשבוֹ ,
ְו ֶׁאת ַׁהטוֹ ב ַׁה ָּבלום בוֹ ְ ,וגַׁ ם ִאם ִל ְפ ָּע ִמים ָּאנו רוֹ ִאים בוֹ ַׁרע
נְ ַׁש ֵּנן ְל ַׁע ְצ ֵּמנו ֶׁש ֶׁזה ל ֹא הוא ֶׁא ָּלא נִ ְד ַׁבק בוֹ ְק ָּצת ַׁרעֲ ,א ָּבל
הוא ְכ ֶׁש ְל ַׁע ְצמוֹ ֻּכלוֹ ַׁא ְך טוֹ ב ָּו ֶׁח ֶׁסד.
ימית ְׁו ִח ּי ּו ִבית,
ּו ִמ ּתוֹ ְׁך ֶּש ִ ּנ ְׁהיֶּ ה ָּת ִמיד ִעם ַעיִ ן אוֹ ּ ְׁפ ִט ִ
נִ ְׁס ַּת ֵּכל ַ ּגם ַעל ַע ְׁצ ֵמנ ּו ְׁ ּב ַעיִ ן טוֹ ָבהְ ,ונִ זְ ֶׁכה ְל ַׁה ְמ ִש ְ
יך
ְל ִה ְת ַׁעלוֹ ת ַׁב ֶׁד ֶׁר ְך ָּהעוֹ ָּלה ֵּבית ֵּאלְ ,ו ִל ְהיוֹ ת ְכ ָּא ִבינו
ֶׁש ַׁב ָּש ַׁמיִ ם ֶׁש ִמ ְס ַׁת ֵּכל ַׁעל ֻּכ ָּלנו ַׁרק ְב ַׁעיִ ן טוֹ ָּבה ,ו ְכמוֹ
ֶׁש ָּכתוב "ל ֹא ִה ִביט ָּא ֶׁון ְביַׁ ֲעקֹב" ,ה' יְ זַׁ ֵּכנו.


ְּׁת ִפ ִ ּלין ַ -ה ֶּ ּק ֶּשר ֶּה ָאד ּוק ֶּש ֵ ּבינֵ ינ ּו ְׁל ָא ִבינ ּו ֶּש ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם

וְ ָראו ָכל ַע ֵמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ֵשם ה' נִּ ְק ָרא ָעלֶ ָ
יך וְ ָי ְראו
ִּמ ֶמ ָך (כח י)

יעזֶׁ ר ַׁה ָּגדוֹ ל
"תנְ יָּ א ַׁר ִבי ֱא ִל ֶׁ
יתא ַׁב ְג ָּמ ָּרא ִב ְב ָּרכוֹ ת (וַׁ ).
ִא ָּ
אוֹ ֵּמר ֵּאלו ְת ִפ ִלין ֶׁש ָּברֹאש" ְוזֶׁ ה ֵּמ ֲח ַׁמת ֶׁש ַׁה ְת ִפ ִלין
ְמ ִעידוֹ ת ַׁעל ַׁה ֶׁק ֶׁשר ֶׁה ָּאדוק ֶׁש ֵּבינֵּ ינו ְל ֶׁמ ֶׁל ְך ַׁמ ְל ֵּכי
ַׁה ְמ ָּל ִכיםְ ,כ ָּאב ֶׁשקוֹ ֵּשר חוט ָּארוֹ ְך ִעמוֹ ְו ִעם ְבנוֹ ִ ,ב ְכ ֵּדי
ֶׁשל ֹא יִ ָּפ ְרדו ְלעוֹ ָּלם ַׁו ֲא ִפלו ַׁב ְז ַׁמ ִנים ַׁה ָּק ִשים ְביוֹ ֵּתר,
יח ְת ִפ ִליןֶׁ ,ש ֶׁזה
(שם) ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה ֵּמנִ ַׁ
יתא ַׁב ְג ָּמ ָּרא ָּ
ְו ִכ ְד ִא ָּ
ְמ ַׁס ֵּמל ַׁעל ַׁמה ֶׁשהוא קוֹ ֵּשר אוֹ ָּתנו ִעמוֹ ְב ַׁצ ְו ָּתא ֲח ָּדא,
ְו ַׁעל יְ ֵּדי ֶׁש ִנ ְתבוֹ נֵּ ן ְב ָּכ ְך נִ ְתיַׁ ֵּחד ִעמוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְך ו ְכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרו
יבה ַׁא ַׁחת ָּבעוֹ ָּלםַׁ ,ו ֲאנִ י
"א ֶׁתם ֲע ִשיתונִ י ֲח ִט ָּ
ָּשם ַׁב ְג ָּמ ָּרא ַׁ
יבה ַׁא ַׁחת ָּבעוֹ ָּלם".
ֶׁא ֱע ֶׁשה ֶׁא ְת ֶׁכם ֲח ִט ָּ
ִמ ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ַה ִ ּנ ְׁפ ָל ִאים ַה ָ ּלל ּו נֵ ַדע ְׁונַ ֲא ִמין ַ ּב ֶּ ּק ֶּשר
ֶּש ָ ּלנ ּו ִעם ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁךֶּ ,שה ּוא ַה ְׁר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ֵמ ָאב ִל ְׁבנוֹ
יצית הוֹ ְל ִכים ְב ַׁצ ְו ָּתא
יְׁ ִחידוֹ ְ ,ו ַׁכ ָּידו ַׁע ֶׁש ַׁה ְת ִפ ִלין ְו ַׁה ִצ ִ

יצית ְמ ַׁס ֵּמל ַׁעל ַׁה ִחבוק ַׁה ַׁחם ְו ָּה ֲה ָּד ִדי
ֲח ָּדאְ ,ו ִה ֵּנה ַׁה ִצ ִ
ֶׁש ָּלנו ִעם ָּא ִבינו ֶׁש ַׁב ָּש ַׁמיִ ם ,ו ְכ ֻּדגְ ַׁמת ָּה ָּאב ֶׁשל ֹא ָּר ָּאה ֶׁאת
יהם שום ֶׁק ֶׁשרְ ,ו ָּהיו
ְבנוֹ ָּשנִ ים ַׁרבוֹ תְ ,ול ֹא ָּהיָּ ה ֵּבינֵּ ֶׁ
ִספו ִרים ָּכ ֵּאלו ֵּמעוֹ ָּלם ַׁ -בשוֹ ָּאה ְו ַׁכדוֹ ֶׁמה ,ו ְכ ֶׁש ְל ַׁא ַׁחר
ַׁע ְשרוֹ ת ָּשנִ ים נִ ְפ ְגשו ָּה ָּאב ִעם ְבנוֹ  ,ל ֹא נִ ַׁתן ְל ַׁש ֵּער ֶׁאת
ַׁה ִש ְמ ָּחה ְו ַׁה ִה ְת ַׁר ְגשות ֶׁש ָּהיו ָּשם ,ו ִב ְפ ָּרט ִבזְ ַׁמן ַׁה ִחבוק
ֶׁשל ָּה ָּאב ִעם ְבנוֹ ֶׁ ,ש ַׁה ְש ִת ָּ
יקה ָּהרוֹ ֶׁע ֶׁמת ְבאוֹ תוֹ זְ ַׁמןָּ ,ש ֶׁוה
יוֹ ֵּתר ֵּמ ַׁא ְל ֵּפי ִמ ִלים.
יציתְׁ ,וקוֹ ְׁש ִרים ֶּאת
ּו ְׁכמוֹ ֵכן ְׁ ּב ֵעת ֶּש ָאנ ּו ִמ ְׁת ַע ּ ְׁט ִפים ַ ּבצִּ ִ
ַע ְׁצ ֵמנ ּו ִעם בּ וֹ ֵרא ָּכל ָהעוֹ ָל ִמים ִ ּב ְׁת ִפ ִ ּליןִ ,מתוֹ ְך הוֹ ָּד ָּאה
[הדוֹ ֶׁמה ְל ָּשחוֹ ר ְכ ִענְ יַׁ ן ָּה ְרצועוֹ ת
ַׁעל ַׁה ָּדם ֶׁשזוֹ ֵּרם ָּבנוַׁ ,
ַׁה ְשחוֹ רוֹ ת]ֲ ,אזַ י זֶּ ה ַה ְּׁז ַמן ָלח ּוש ֶּאת ַה ִחבּ ּוק ַה ַחם
ְׁו ָהאוֹ ֵהבְׁ ,ו ֶּאת ַה ֶּ ּק ֶּשר ֶּה ָאד ּוק ְׁו ַה ֲה ָד ִדי ֶּש ֵ ּבינֵ ינ ּוֶּ ,ק ֶּשר
ּ ֶּש ֵאין לוֹ סוֹ ףֶּ ,ק ֶּשר ָאד ּוק ַ ּבל יִ ָ ּנ ֵתקֶּ ,ק ֶּשר ַהנּ וֹ ֵב ַע ֵמ ַא ֲה ָבה
ְׁו ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ בֶּ ,ש ַּמיִ ם ַר ִ ּבים ּו ְׁק ָשיִ ים ְׁונִ ְׁסיוֹ נוֹ ת ֶּשל ָהעוֹ ָלם
ַה ֶּּזה ,לֹא י ּו ְׁכל ּו ְׁל ַכבּ וֹ תוֹ .


ַה ָּמ ָטר ַ -ה ֶּ ּד ֶּר ְׁך ְׁל ַא ֲה ַבת ה' יִ ְׁת ָ ּב ַר ְׁך

רו ַהט ֹוב ֶאת ַה ָש ַמיִּ ם לָ ֵתת ְמ ַטר
או ָצ ֹ
יִּ ְפ ַתח ה' ְל ָך ֶאת ֹ
(שם יב)
ַא ְר ְצ ָך ְב ִּעת ֹו ָ

ְברֹאש ָּכל ַׁה ְב ָּרכוֹ ת ו ַׁמ ַׁתן ַׁה ָּש ָּכר ַׁעל ַׁה ִמ ְצוֹת ְו ַׁה ַׁמ ֲע ִשים
טוֹ ִבים זֶׁ ה ַׁה ְג ָּש ִמיםִ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ֱהיוֹ ָּתם ְמקוֹ ר ָּכל ַׁהטוֹ ב
ְו ַׁה ֶׁש ַׁפע ַׁה ַׁג ְש ִמיְ ,ו ַׁעל יְ ֵּדי ָּכל ַׁה ִנ ְפ ָּלאוֹ ת ְו ַׁה ֲח ָּס ִדים
יאהְ ,ב ֶׁא ְפ ָּשרו ֵּתנו ְל ַׁה ִשיג ְו ִל ְראוֹ ת ֶׁאת ָּכל
ַׁה ְמ ֻּר ִבים ֶׁש ַׁב ְב ִר ָּ
ְ
יע ָּע ֵּלינוִ ,ב ְכ ֵּדי ֶׁש ַׁנ ִכיר ְברֹב
ַׁהטוֹ ב ֶׁשהוא יִ ְת ָּב ַׁרך ַׁמ ְש ִפ ַׁ
ְ
ְ
טובוֹ ְו ַׁח ְסדוֹ ַׁהנוֹ ְב ִעים ֵּמ ַׁא ֲה ָּבתוֹ ֵּא ֵּלינו ,ו ִמתוֹ ך ָּכך ָּאנו
מוֹ ִדים ו ְמ ַׁה ְל ִלים ִל ְשמוֹ ַׁ ,מ ִכ ִירים לוֹ טוֹ ָּבה ו ִמ ְת ַׁמ ְל ִאים
יא ֵּתנו
ְב ַׁא ֲה ָּבה ֲה ָּד ִדית ִל ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְךֶׁ ,ש ֶׁזה ַׁת ְכ ִלית ִב ָּ
ָּלעוֹ ָּלם ה' יְ זַׁ ֵּכנו ְל ָּכ ְך.


ַה ֶּ ּד ֶּר ְׁך ַל ּ ִש ְׁמ ָחה

ַת ַחת אֲ ֶשר לֹא ָע ַב ְד ָת ֶאת ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ְב ִּש ְמ ָחה ( ָשם
מז)

יתא ַׁב ְג ָּמ ָּרא ( ֵּע ְר ִכין יאֵּ ).איזוֹ ֲעבוֹ ָּדה ֶׁש ְב ִש ְמ ָּחה ו ְבטוב
ִא ָּ
ֵּל ָּבב ֱה ֵּוי אוֹ ֵּמר זֶׁ ה ַׁה ִש ָּירהְ ,ו ָּצ ִר ְ
יך ֵּבאור ַׁמדו ַׁע ִהגְ ִד ָּירה
ַׁה ְג ָּמ ָּרא ֶׁאת ִענְ יַׁ ן ַׁה ִש ְמ ָּחה ְב ִש ָּירה? ְועוֹ ד יֵּ ש ְל ַׁה ְקשוֹ ת
ִמ ְפנֵּ י ַׁמה ל ֹא ִצ ְו ָּתה ַׁה ְג ָּמ ָּרא ְל ֶׁה ְדיָּ א ַׁעל ַׁה ִש ְמ ָּחה? ְועוֹ ד
ישה ַׁהתוֹ ָּרה ָּכל ָּכ ְך ַׁה ְר ֵּבה ְק ָּללוֹ ת
ָּק ֶׁשה ִמ ְפנֵּ י ַׁמה ֶׁה ֱענִ ָּ
ַׁעל ֲח ַׁסר ַׁה ִש ְמ ָּחה?
ְונִ ְר ָּאה ְל ָּב ֵּאר ַׁעל ִפי ַׁמה ֶׁש ָּכ ַׁתב ָּה ַׁר ְמ ַׁב"ם ( ִה ְלכוֹ ת לו ָּלב
פ"ח) ְוזֶׁ ה ְלשוֹ נוֹ " ַה ּ ִש ְׁמ ָחה ֶּש ִ ּי ְׁש ַמח ָה ָא ָדם ַ ּב ֲע ִש ַ ּית
ַה ִּמ ְׁצ ָוה ּו ְׁב ַא ֲה ַבת ָה ֵאל ֶּשצִּ ָ ּוה ָ ּב ֶּהםֲ ,עבוֹ ָדה ְׁ ּגדוֹ ָלה ִהיא,
ְו ָּכל ַׁהמוֹ נֵּ ַׁע ַׁע ְצמוֹ ִמ ִש ְמ ָּחה זוֹ ָּראוי ְל ִה ָּפ ַׁרע ִמ ֶׁמנו,
"ת ַׁחת ֲא ֶׁשר ל ֹא ָּע ַׁב ְד ָּת ֶׁאת ה' ֱאל ֶֹׁק ָּ
יך ְב ִש ְמ ָּחה",
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַׁמר ַׁ
ְו ָּכל ַׁה ַׁמ ְש ִפיל ַׁע ְצמוֹ ו ֵּמ ֵּקל ְבגופוֹ ִב ְכ ֵּדי ִל ְשמוֹ ַׁח ִל ְפנֵּ י ה',
הוא ַׁה ָּגדוֹ ל ַׁה ְמ ֻּכ ָּבד ָּהעוֹ ֵּבד ֵּמ ַׁא ֲה ָּבהֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַׁמר " ְו ַׁה ֶׁמ ֶׁל ְך
ָּד ִוד ְמ ַׁפ ֵּזז ו ְמ ַׁכ ְר ֵּכר ִל ְפנֵּ י ה' ְוגוֹ '"ּ ,ו ְׁמב ָֹאר ִ ּב ְׁד ָב ָריו
ֶּש ַה ּ ִש ְׁמ ָחה ֵאינָ ּה ִמ ְׁצ ָוה ִ ּב ְׁפנֵ י ַע ְׁצ ָמ ּהֶּ ,א ָ ּלא ִהיא ּתוֹ ָצ ָאה
ישה ַׁהתוֹ ָּרה ָּכל
ֶּשל ֲעבוֹ ַדת ה' ֵמ ַא ֲה ָבה ,ו ִמ ַׁט ַׁעם זֶׁ ה ֶׁה ֱענִ ָּ
ָּכ ְך ַׁעל ח ֶֹׁסר ַׁה ִש ְמ ָּחהִ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ֶׁזה ַׁמ ְר ֶׁאה ֶׁש ֲעבוֹ ַׁדת
ָּה ָּא ָּדם ִהיא ְכ ִמ ְצ ַׁות ֲאנָּ ִשים ְמ ֻּל ָּמ ָּדהְ ,ול ֹא ִמתוֹ ְך ַׁא ֲה ָּבה
ַׁל ֲעשוֹ ת ֶׁאת ְרצוֹ ן ה' יִ ְת ָּב ַׁר ְך.

3

ְׁו ַהדֶּּ ֶּר ְׁך ִלזְׁ ּכוֹ ת ְׁל ִש ְׁמ ָחה ,זֶּ ה ַעל יְׁ ֵדי ֶּש ִ ּי ְׁתבּ וֹ נֵ ן ְׁ ּברֹב ַח ְׁס ֵדי
ה' ֶּש ִע ּמוֹ ּו ְׁב ַא ֲה ָבתוֹ ָה ֲעצ ּו ָמה ֵא ֵלינ ּוְ ,ויִ ְש ַׁמח ְב ֶׁח ְלקוֹ
ַׁהטוֹ בְ ,ויָּ ִשיר ִויְ ַׁש ֵּב ַׁח ִל ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַׁר ְך ,ו ִמ ְל ַׁבד ֶׁש ַׁה ִש ָּירה
ְו ָּה ִרקו ִדים נוֹ ְב ִעים ְכתוֹ ָּצ ָּאה ֵּמ ַׁה ִש ְמ ָּחהֵּ ,הם ַׁגם ֵּכן
יאים ָּל ָּא ָּדם ִש ְמ ָּחה ְו ַׁא ֲה ָּבה ַׁל ָּק ָּב"הְ ,ו ָּל ֵּכן ֻּהזְ ַׁכר
ְמ ִב ִ
ַׁב ְג ָּמ ָּרא "טוב ֵּל ָּבב"ִ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ְכ ֶׁש ֵּיש ָּל ָּא ָּדם ֵּלב טוֹ ב ,הוא
ָּש ֵּמ ַׁח ו ִמ ְס ַׁת ֵּדר ִעם ֻּכ ָּלם ,ה' יְ זַׁ ֵּכנו.


ַח ְׁס ֵדי ה' ֶּש ְׁ ּב ַע ּמ ּוד ֶּה ָענָ ן

אולֵ ְך ֶא ְת ֶכם ַא ְר ָב ִּעים ָשנָ ה ַב ִּמ ְד ָבר לֹא ָבלו
וָ ֹ
יכם וְ נַ ַע ְל ָך לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ַעל ַרגְ לֶ ךָ
יכם ֵמעֲ לֵ ֶ
ַש ְלמ ֵֹת ֶ
(כט ד)

ְב ִמ ְד ַׁרש ַׁר ָּבה (ז) מו ָּבא ַׁב ֲא ִריכותַׁ ,ה ִדיון ֶׁש ָּהיָּ ה ְל ַׁר ִבי
ֶׁא ְל ָּעזָּ ר ֶׁבן ַׁר ִבי ִש ְמעוֹ ן ַׁבר יוֹ ַׁחאי ִעם ָּח ִמיו ַׁר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶׁבן
יהם ֶׁשל יִ ְש ָּר ֵּאל ַׁב ִמ ְד ָּברְ .ו ַׁהמו ָּרם
יצד נִ ְש ְמרו ִבגְ ֵּד ֶׁ
יוֹ ִסיֵּ ,כ ַׁ
ֵּמ ָּה ָּאמור ָּשםֶׁ ,ש ַׁעמוד ֶׁה ָּענָּ ן ָּהיָּ ה ְמ ַׁכ ֵּבס ֶׁאת ַׁה ְבגָּ ִדים
ְו ַׁעמוד ָּה ֵּאש ָּהיָּ ה ְמגַׁ ֲה ָּצםְ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָּלא ֶׁש ֵּהם ָּהיו
יחן
ִמ ְת ַׁע ְנגִ ים ִבנְ אוֹ ת ְד ָּש ִאים ֶׁשל ַׁה ְב ֵּארֶׁ ,ש ָּהיָּ ה ֵּר ָּ
יח ַׁש ְלמ ַֹׁתיִ ךְ
ְמ ַׁפ ְע ֵּפ ַׁע ו ִמ ְת ַׁפ ֵּשט ְב ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ֶׁש ֶׁנ ֱא ַׁמר " ְו ֵּר ַׁ
יח ְל ָּבנוֹ ן ְוגוֹ '".
ְכ ֵּר ַׁ
יאת ִמ ְׁצ ַריִ ם ֶּה ְׁר ָאה ַהבּ וֹ ֵרא ֶּאת רוֹ ב
ְׁו ַהיְׁ נ ּו ֶּש ְׁ ּב ֵעת יְׁ ִצ ַ
ַא ֲה ָבתוֹ ְׁל ָבנָ יוְׁ ,ו ֶּאת רוֹ ב טוּבוֹ ְׁו ַח ְׁסדּ וֹ ְׁל ֵעינֵ י ָּכל ָהעוֹ ָלם,
ִ ּב ְׁכ ֵדי ֶּש ַ ּי ִּכיר ּו ְׁויֵ ְׁדע ּו ָּכל ַע ֵּמי ָה ָא ֶּרץ ֶּש ָאנ ּו ָה ָעם ַה ִ ּנ ְׁב ָחר,
ָ ּבנָ יו ַה ְּׁמיֻ ָח ִדים ֶּשל ֶּמ ֶּל ְׁך ַמ ְׁל ֵכי ַה ְּׁמ ָל ִכיםְ ,ו ָּראוי ָּלנו ְל ַׁש ֵּנן
ו ְל ַׁל ֵּבן ֶׁאת ָּכל ַׁהטוֹ ב ֶׁש ָּע ָּשה ִע ָּמנו ָּה ֵּאלִ ,ב ְכ ֵּדי ֶׁש ִנ ָּש ֵּען
ַׁרק ָּע ָּליוְ ,ונֵּ ַׁדע ְלדוֹ רוֹ ת ֶׁשאוֹ תוֹ ֶׁק ֶׁשר נִ ְש ַׁאר ְלעוֹ ָּלם,
ְו ָּע ֵּלינו ָּל ֶׁל ֶׁכת ִעמוֹ ְב ֵּאמון ָּמ ֵּלא ו ִב ְת ִמימות ֻּמ ְח ֶׁל ֶׁטת,
ֶׁשהוא ָּע ָּשה ְויַׁ ֲע ֶׁשה ִע ָּמנו ֶׁאת ֲה ִכי טוֹ ב ַׁב ֲעבו ֵּרנוְ ,ו ָּה ִע ָּקר
ֶׁש ַׁגם ָּאנו ִמ ִצ ֵּדנו נִ ֵּתן בוֹ ֵּאמון ָּמ ֵּלא ְכגָּ מול ֲע ֵּלי ִאמוֹ .


יב ַל ְׁ
אך ֵ ּ'בית יִ ְׁש ָר ֵאל'?
ֵמ ֵאיזֶּ ה ֶּּכ ֶּסף נִ ְׁבנָ ה ְׁש ִט ְׁ ּ

יתם א ָֹתם
ו ְש ַמ ְר ֶתם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ְב ִּרית ַהזֹאת וַ עֲ ִּש ֶ
(שם ח)
ְל ַמ ַען ַת ְש ִּכילו ֵאת ָכל אֲ ֶשר ַתעֲ שון ָ

ַׁב ְג ָּמ ָּרא (ע"ז יטָּ ):ל ְמדו ֵּמ ַׁה ָּפסוק ַׁה ֶׁזהֶׁ ,ש ָּכל ָּהעוֹ ֵּסק
יחין .ו ְב ַׁט ַׁעם ַׁה ָּד ָּברֶׁ ,ש ַׁהתוֹ ָּרה
ַׁבתוֹ ָּרה נְ ָּכ ָּסיו ַׁמ ְצ ִל ִ
יצד ִל ְהיוֹ ת ְמ ֻּע ָּדןָּ ,א ִציל
יכה ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ֵּכ ַׁ
ַׁה ְקדוֹ ָּשה ַׁמ ְד ִר ָּ
ְ
ְויָּ ָּשר ,ו ְכ ֶׁש ָּא ָּדם צוֹ ֵּעד ְב ֶׁד ֶׁרך זוֹ ֲאזַׁ י ַׁמ ָּשאוֹ ו ַׁמ ָּתנוֹ
ֶׁב ֱאמונָּ הְ ,ו ַׁה ָּק ָּב"ה שוֹ ֵּל ַׁח לוֹ ִס ַׁי ְע ָּתא ִד ְש ַׁמ ָּיא ְו ֻּכ ָּלם
ֲח ֵּפ ִצים ִל ְהיוֹ ת ְב ֶׁח ְב ָּרתוֹ ְו ִל ְסחֹר ִעמוֹ .
ּונְׁ ַס ּ ֵפר ָּכאן ַמ ֲע ֶּשה נִ ְׁפ ָלא ְׁ ּבכֹחוֹ ֶּשל יְׁ ה ּו ִדי ֶּש ָע ַסק ַ ּב ּתוֹ ָרה
יכן ִה ְׁת ַא ּ ְׁפקוּתוֹ ְׁו ַס ְׁב ָלנוּתוֹ ַמ ַ ּג ַעתּ ,ו ְׁב ַמה זָ ָכה
ִל ְׁש ָמ ּה ַעד ֵה ָ
ְ
אוֹ דוֹ ת ְׁל ָכ ְׁך .ו ַׁמ ֲע ֶׁשה ֶׁש ָּהיָּ ה ָּכך ָּהיָּ ה ,יְ הו ִדי ַׁת ְל ִמיד ָּח ָּכם
ִה ְל ָּוה ַׁל ֲח ֵּברוֹ ַׁס ְך ֲח ִמ ִשים נַׁ פוֹ ֵּלאוֹ ן זָּ ָּהב ְ -סכום ֶׁכ ֶׁסף
ָּגדוֹ ל ְמאֹד ַׁב ָּי ִמים ָּה ֵּהם ,ו ִב ְפ ָּרט ִב ְשנוֹ ת ַׁה ֶׁצנַׁ ע ֶׁש ָּהיו
יע זְ ַׁמן ַׁה ֵּפ ָּרעוֹ ן ָּבא ַׁהל ֶֹׁוה ְל ֵּביתוֹ ֶׁשל
ִבירו ָּש ַׁליִ םְ ,ב ַׁה ִג ַׁ

ַׁה ַׁמ ְל ֶׁוה ְו ֵּה ִשיב לוֹ ֶׁאת ָּכל ַׁה ֶׁכ ֶׁסף ִב ְמלוֹ אוֹ ַׁ ,ה ַׁמ ְל ֶׁוה
ֶׁש ָּע ַׁסק ְבאוֹ תוֹ זְ ַׁמן ְב ִענְ יָּ ן ָּכל ֶׁשהואִ ,ה ְכנִ יס ֶׁאת ַׁה ֶׁכ ֶׁסף
ֶׁאל ֵּבית ְס ָּת ָּריו ְו ָּש ַׁכח ִמ ָּכל ָּה ִענְ יָּ ן.
יע ֶׁאל
ְו ִה ֵּנה ַׁכ ֲעבוֹ ר זְ ַׁמן ַׁמה ְבזָּ ְכרוֹ ֶׁש ַׁהחוֹ ב ל ֹא נִ ְפ ָּרעִ ,ה ִג ַׁ
ַׁהל ֶֹׁוה ו ִב ֵּקש ִמ ֶׁמנו ֶׁאת ַׁה ֶׁכ ֶׁסףַׁ ,הל ֶֹׁוה ִמ ִצדוֹ ָּט ַׁען ְב ַׁל ַׁהט
יעת ַׁהחוֹ בְ ,ו ַׁה ְשנַׁ יִ ם ִה ִגיעו ְל ִה ְת ַׁד ֵּין
ֶׁש ִק ֵּים ֶׁאת ִמ ְצ ַׁות ְפ ִר ַׁ
ְב ִדין תוֹ ָּרה ֵּא ֶׁצל ַׁה ָּגאוֹ ן ר' ֵּליב ַׁד ָּין זַׁ ַׁצ"לָּ ,ש ַׁמע ַׁה ַׁד ָּין ֶׁאת
ַׁה ְצ ָּד ִדיםְ ,ו ָּא ַׁמר ַׁלל ֶֹׁוה ֶׁש ָּע ָּליו ְל ִה ָּש ַׁבע ְשבו ַׁעת ֵּהי ֶׁסת
יח ֶׁאת ִצ ְד ַׁקת ַׁט ֲענָּ תוֹ .
ִב ְכ ֵּדי ְלהוֹ ִכ ַׁ
או ָּלם ַׁהל ֶֹׁוה ֶׁש ָּהיָּ ה יְ ֵּרא ָּש ַׁמיִ ם ל ֹא ָּא ָּבה ְל ִה ָּש ַׁבע'ֵּ ,אינֶׁ ִני
ָּח ֵּפץ ְל ִה ָּש ַׁבעֲ ,אנִ י מו ָּכן ְל ָּה ִשיב ֶׁאת ַׁהחוֹ ב ַׁב ֵּשנִ ית
ְו ָּה ִע ָּקר ֶׁשל ֹא ְל ִה ָּש ַׁבע!' .ל ֹא ַׁקל ָּהיָּ ה לוֹ ַׁלל ֶֹׁוה ְל ַׁה ִשיג
ֶׁאת ַׁה ְסכום ֵּמ ָּח ָּדש ,ו ִב ְפ ָּרט ְכ ֶׁש ָּי ַׁדע ֶׁאת ָּה ֱא ֶׁמת ֶׁש ִש ֵּלם
ְכ ָּברְ ,ב ַׁרם ְל ַׁמ ַׁען ַׁה ְש ָּכנַׁ ת ַׁה ָּשלוֹ םָּ ,ט ַׁרח ְו ִה ִשיג ֶׁאת ַׁה ֶׁכ ֶׁסף
ֶׁו ֱה ִביאוֹ ַׁל ַׁמ ְל ֶׁוה.
יע ְמיֻּ ָּד ֵּענו ַׁה ַׁמ ְל ֶׁוה ְלנַׁ קוֹ ת ֶׁאת ֵּביתוֹ ִל ְכבוֹ ד
ֶׁע ֶׁרב ֶׁפ ַׁסח ַׁמ ִג ַׁ
ֶׁפ ַׁסחְ ,כ ֶׁש ְל ֶׁפ ַׁתע פוֹ ֶׁר ֶׁצת ִמ ִפיו זְ ָּע ָּקה ְגדוֹ ָּלה ו ָּמ ָּרה ַׁעד
ְמאֹדְ ,ב ַׁא ַׁחת ִמ ִפנוֹ ת ַׁה ֵּס ֶׁתר ַׁמ ְב ִחין הוא ִב ְסכום ַׁה ַׁה ְל ָּו ָּאה,
יסאְ ,ו ֶׁאת נוֹ ָּראוֹ ת
ַׁרק ַׁע ָּתה ָּת ַׁפס ֶׁאת ג ֶֹׁדל ֶׁח ְטאוֹ ֵּמ ַׁחד ִג ָּ
יסא ,הוא ָּרץ ִמ ַׁיד ְל ֵּביתוֹ ֶׁשל
ִצ ְד ָּקתוֹ ֶׁשל ַׁהל ֶֹׁוה ֵּמ ִא ָּיד ְך ִג ָּ
ילה
ַׁהל ֶֹׁוה ְכ ֵּדי ְל ַׁה ְחזִ יר ֶׁאת ַׁה ֶׁכ ֶׁסף ו ְל ַׁב ֵּקש ִמ ֶׁמנו ְמ ִח ָּ
יחה ְו ַׁכ ָּפ ָּרה.
ְס ִל ָּ
ַׁמה ָּג ְד ָּלה ַׁת ְד ֵּה ָּמתוֹ ַׁכ ֲא ֶׁשר ַׁהל ֶֹׁוה נִ ְש ַׁאר ִעם ֲא ֶׁר ֶׁשת ָּפנִ ים
נִ נוֹ ָּחה ְרגו ָּעה ו ְש ֵּל ָּוה ,ו ְבנַׁ ַׁחת ָּא ַׁמר ַׁל ַׁמ ְל ֶׁוה 'נָ ַת ִּתי ֶּאת
ַה ֶּּכ ֶּסף ִ ּבזְׁ ַמנּ וֹ ְׁ ּב ֵלב ָש ֵלםִ ,מ ּתוֹ ְׁך ֲה ָבנָ ה ֶּש ְּׁכ ָכל ַה ִ ּנ ְׁר ֶּאה
'ה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ֶּש ִ ּלי ָהיָ ה
ָש ַכ ְׁח ָּת ִמדְּׁ ַבר ַה ְׁחזָ ַרת ַהחוֹ ב'ְׁ ,והוֹ ִסיף ַ
ָ ּגדוֹ לּ ,ו ְׁב ַח ְׁס ֵדי ָש ַמיִ ם ָע ַמ ְׁד ִּתי בּ וֹ ְׁ ,ו ָל ֵכן ֲאנִ י ְׁמ ָס ֵרב ֶּל ֱהנוֹ ת
ִמ ָּממוֹ ן זֶּ ה!'.
ַׁה ַׁמ ְל ֶׁוה ְו ַׁהל ֶֹׁוה ִה ִגיעו שוב ְלר' ֵּליב ַׁד ָּיןְׁ ,ו ַא ַחר ֶּש ּ ָש ַמע
ֶּאת ַה ּ ְׁט ָענוֹ ת ֵה ִבין ִּכי ַה ּל ֹ ֶּוה ָהעוֹ ֵמד ְׁל ָפנָ יוֵ ,אינוֹ ָא ָדם
ֶּא ָ ּלא ַמ ְׁל ַא ְׁךֶּ ,ש ֻּכ ּלוֹ אוֹ ֵמר ֲע ִדינ ּות ַו ֲא ִציל ּותַ ,ו ֲא ֶּשר
יצד ְׁל ַו ֵּתר ְׁו ִלנְׁ הֹג
ִה ְׁש ַּת ֵּמש ִעם ּתוֹ ָרתוֹ ִ ּב ְׁכ ֵדי ָל ַד ַעת ֵּכ ַ
ִל ְׁפנִ ים ִמ ּש ּו ַרת ַהדִּ יןְ ,ו ַׁעל ֵּכן ֵּה ִשיב ְו ָּא ַׁמר ֲ'אנִ י ַׁמ ְמ ִליץ
ְל ִה ְש ַׁת ֵּמש ַׁב ְסכום ֶׁה ָּעצום ַׁה ֶׁזה ִל ְבנִ ַׁית ֵּבית ַׁה ְכנֶׁ ֶׁסת
ְלתוֹ ָּרה ו ְת ִפ ָּלה ִב ְשכונַׁ ת ֵּבית יִ ְש ָּר ֵּאלִ ,ב ְכ ֵּדי ֶׁש ֵּמאוֹ ת
ְו ַׁא ְל ֵּפי ֲאנָּ ִשים יו ְכלו ַׁל ֲעסֹק ָּשם ַׁבתוֹ ָּרה ִמ ֵּדי יוֹ םְ ,ו ַׁעל
יְ ֵּדי ֵּכן ָּלבוֹ א ְל ִמ ְצוֹת ו ַׁמ ֲע ִשים טוֹ ִבים ַׁהנוֹ ְב ִעים ִמט ַֹׁהר
ַׁה ֵּלב!'.
זֶּ ה ה ּוא ֵאיפֹא ִס ּפ ּור ֲה ָק ָמתוֹ ֶּשל ֵ ּבית ַה ְּׁכנֶּ ֶּסת ּו ֵבית
'בית יַ ֲעקֹב'ְ ,וזֶׁ ה ַׁגם ִספורוֹ ֶׁשל ַׁה ֶׁש ֶׁלט ַׁה ִפ ְל ִאי
ַה ִּמ ְׁד ָרש ֵ ּ
ַׁה ֻּמ ָּצב ָּשם ַׁעל ַׁה ִקיר ,בוֹ נֶׁ ֱא ַׁמר ֶׁש ֵּבית ַׁה ְכנֶׁ ֶׁסת הו ַׁקם
ַׁב ֲח ִמ ִשים נַׁ פוֹ ֵּלאוֹ ן זָּ ָּהבְ ,ול ֹא ִב ְכ ִדי זָּ ָּכה ָּמקוֹ ם נִ ְפ ָּלא זֶׁ ה
ִל ְשאֹב ְלתוֹ כוֹ תוֹ ָּרה ו ְת ִפ ָּלה ְכ ֶׁא ָּחדְ ,ב ַׁכמות ַׁא ִד ָּירה ֶׁש ָּכזוֹ
ִמ ֵּדי יוֹ םֶׁ ,א ָּלא ֵּמ ֲח ַׁמת ֶׁש ִקירוֹ ָּתיו ְספוגוֹ ת ְב ָּשלוֹ ם ְו ַׁא ְח ָּוה
ו ְב ַׁה ֲע ָּב ָּרה ַׁעל ַׁה ִמדוֹ תָּ ,כ ָּראוי ְו ַׁכ ָּי ֶׁאה ְל ַׁת ְל ִמיד ָּח ָּכם
ַׁהלוֹ ֵּמד תוֹ ָּרה ִל ְש ָּמה.

ניתן לשמוע שיעורים מפי מורינו ראש הישיבה שליט"א בקול הלשון במספר ( 30-1616666אידיש),
( 30-1616616לה"ק ,קו ישיר) .ובאמריקה  -קול הלשון של ארה"ב (באידיש ובקרוב גם באנגלית) .שמעו ותחי נפשכם.
להערות ותרומות ניתן לפנות למכון "א זיסקייט אין מועדי ישראל".350-1600306 ,

להצטרפות ל 1846-מנויי 'א זיסקייט' ולמכתבים למערכת ALONLUBLIN@gmail.com :או 5830381@gmail.com
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