תזריע  -מצורע

ִמ ְּפנֵי מַ ה נִ בְּ ָרא הָ אָ דָ ם עָ ֵרל?
תו (יב ג)
ּו ַבי ֹּום ַה ּ ְּׁש ִמינִ י יִ ּמ ֹול ְּּׁב ַשר ָע ְּׁרלָ ֹ

יתא ְּבי ְַּלקוט ַתז ְִּריעַ (תרמ) ֶׁשטו ְּרנו ְּסרופוס הָ ָר ָשע ָשאַ ל
ִא ָ
אֶׁ ת ַר ִבי ע ֲִקיבָ אִ ,מ ְּפנֵי מַ ה לֹא ָב ָרא הַ ָק ָב"ה אֶׁ ת הָ אָ ָדם
יבו ֶׁשהַ ִמ ְּצ ֹות נִ ְּתנו ִבכְּ ֵדי ְּלצָ ֵרף
מָ הול? וְּ ַר ִבי ע ֲִקיבָ א הֵ ִש ֹ
אֶׁ ת יִ ְּש ָראֵ ל ֶׁש ֶׁנאֱמַ ר " ִא ְּמ ַרת ה' ְּצרופָ ה מָ גֵן הוא ְּלכֹל
הַ ח ִֹסים ב ֹו" וְּ צָ ִר ְּ
ֲשה ְּב ִמ ְּצוַ ת
יך ֵבאור מַ הו הַ ֵצרוף ֶׁש ַנע ָ
הַ ְּב ִרית ִמילָ ה? וְּ נִ ְּראָ ה ְּלבָ אֵ ר ְּב ִסיַעְּ ָתא ִד ְּשמַ יָא עַ ל ִפי
ישעְּ יָה (לג) "וְּ הָ יָה אֱמונַת עִ ֶׁת ָ
יך" ֶׁ -ש ִאם אָ ָדם
הַ ָכתוב ִב ַ
חָ פֵ ץ ֶׁשהָ אֱמונָה ִתהְּ יֶׁה עִ מ ֹו ְּבכָ ל עֵ ת "חֹסֶׁ ן"  -עָ לָ יו

ִבכְּ ֵדי ְּלהַ ְּז ִכ ָירה מַ ה ָפעַ ל ה' עִ ם אָ ָדם הָ ִראש ֹון ֶׁש ִנ ְּב ָרא
חוץ ְּלגַ ן עֵ ֶׁדן ,וְּ אַ חַ ר ָכ ְּך נִ כְּ נַס ְּלגַ ן עֵ ֶׁדן ְּלכָ ְּך הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת ֹזוכָה
 ְּלאַ חַ ר אַ ְּר ָבעִ ים ֹיום ,וְּ כֵן הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת נְּ קֵ בָ ה ְּ -לאַ חַ ר[שהוא ִב ְּבחִ ינַת גַן
מונִ ים ֹיום ִת ָכנֵס ְּלבֵ ית הַ ִמ ְּק ָדש ֶׁ
ְּש ֹ
עֵ ֶׁדן]ְּ ,להָ ִביא ָק ְּר ְּב ֹנו ֶׁתיהָ .
(שאֵ לָ ה ג) זֶׁה ִבכְּ דֵ י
ו ְּמבֹאָ ר ָכאן ֶׁשעִ נְּ יַן יְּ ִשיבַ ת הַ יוֹ לֶׁ דֶׁ ת ְּ
ְּ
ֶׁש ִת ְּתבוֹ נֵן ְּברֹב חַ ְּס ֵדי ה' ֶׁשעִ ָמה ,ומֵ חֲמָ ת ָכך ָדמֶׁ יהָ
דות לַ ה',
הו ֹ
(שאֵ לָ ה א) ִ -בכְּ ֵדי ֶׁשלֹא ַתפְּ ִסיק ְּל ֹ
הו ִרים ְּ
ְּט ֹ
או ָתה ְּלהָ ִביא יֶׁלֶׁ ד ָב ִריא ,וְּ עַ ל ֶׁש ַגם הִ יא י ְָּצאָ ה
עַ ל ֶׁש ִז ָכה ֹ
מו ֶׁשאָ ְּמרו ֲחזַ"ל ַב ְּגמָ ָרא ( ַש ָבת לא" ):כָל
ְּב ִריאָ ה וכְּ ֹ
יתה הֵ ם" וכְּ ֶׁשהִ יא הָ יְּ ָתה
הַ י ֹו ְּש ִבים עַ ל הַ ַמ ְּש ֵבר ְּבסָ פֵ ק ִמ ָ

עולָ ם הַ ֶׁזה "חָ כְּ מָ ה וְּ ַדעַ ת"
ֲבור אֶׁ ת ָכל הַ ְּק ָשיִ ים ֶׁשל הָ ֹ
לַ ע ֹ
ְּ
תוִ ,בכְּ ֵדי ֶׁשהוא
ישיו ֹ
ִ -מת ֹוך יְּ ִדיעָ ה ֶׁשהֵ ם ב ֹונִ ים אֶׁ ת ִא ִ

ִמ ְּתב ֹו ֶׁננֶׁת ַרב ֹות ְּברֹב חַ ְּס ֵדי ה' ֶׁשעִ ָמהֲ ,אזַי הִ יא הָ יְּ ָתה
קום ֶׁשל
ְּמ ִביאָ ה אֶׁ ת ָק ְּר ְּבנוֹ ֶׁתיהָ ְּלבֵ ית הַ ִמ ְּק ָדשֶׁ ,שזֶׁה מָ ֹ

מו ִמד ֹות וְּ ַתאֲווֹ ת
וְּ הַ יְּ נו ֶׁש ְּפעָ ִמים ַרב ֹות הָ אָ ָדם ְּמגַ ֶׁלה ְּבעַ ְּצ ֹ
ְּ
עות ,וַ ֲאזַי הוא ִמ ְּת ַב ְּל ֵבל ו ִמ ְּתקַ ֶׁשה לַ ֲעבֹד עַ ל ָכךְּ ,ב ַרם
ָר ֹ

הו ָדאָ ה.
ָנו ֹ
הו ָדאָ ה לַ ָק ָב"ה ְּכעִ נְּ יַן הַ ַגן עֵ ֶׁדןֶׁ ,שעִ נְּ י ֹ
ֹ
[ב ֹיוצֵ ר ְּב ַש ָבת] "וְּ ֹיום הַ ְּש ִביעִ י
או ְּמ ִרים ְּ
מו ֶׁשאָ נו ֹ
וכְּ ֹ
ְּ
דות לַ ה'" ומֵ חֲמָ ת ָכך קָ ְּר ַבן
הו ֹ
טוב ְּל ֹ
אומֵ ר ֹ -
ְּמ ַש ֵבחַ וְּ ֹ
הו ָדאָ הָ ,גדוֹ ל וְּ חָ שוב יוֹ תֵ ר
הָ עוֹ לָ ה ֶׁשל הַ יוֹ לֶׁ דֶׁ ת הָ רוֹ מֵ ז לְּ ֹ

עו ְּב ִרים עָ לָ יו.
סון לַ ֲעמֹד ְּבכָ ל הַ ְּק ָשיִ ים הָ ֹ
יִ הְּ יֶׁה חָ זָק וְּ חָ ֹ

ְּכ ֶׁש ִנ ְּתב ֹונֵן נִ ְּראֶׁ ה ֶׁשהַ ָק ָב"ה ָב ָרא ִב ְּמכ ָֻון אֶׁ ת הָ אָ ָדם עָ ֵרל -
לְּ לַ ְּמדֵ נו ֶׁשלֹא נִ ְּת ַבלְּ ֵבל ְּכ ֶׁשאָ נו רוֹ ִאים ְּבעַ ְּצמֵ נו ִמדוֹ ת
וְּ ַתאֲווֹ ת ָרעוֹ תִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשכ ְָּך ְּב ָראָ נו הַ ָק ָב"ה ִ -בכְּ דֵ י
יתנִים לַ ֲעמֹד
ֶׁש ַנ ֲעבֹד עַ ל ָכ ְּך ,ובָ זֶׁה נִ הְּ יָה חֲסונִ ים וְּ אֵ ָ
ְּבנִ ְּסיוֹ נוֹ ת קָ ִשים יוֹ תֵ רִ ,מתוֹ ְּך ְּשלִ יטָ ה מֻ חְּ לֶׁ טֶׁ ת עַ ל

הו ָדאָ ה ֶׁשת ֹו ֶׁדה הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת לַ ָק ָב"ה .ה' יְּ ז ֵַכנו ְּלהִ ְּתבוֹ נֵן
זֶׁה הַ ֹ
לו ָכ ָראוי.
דות ֹ
הו ֹ
ְּברֹב חֲסָ ָדיו ֶׁשעִ ָמנו ו ְּל ֹ




הִ מְּ לַ כְּ ָת אֶׁ ת חֲבֵ ְּר ָך עָ לֶׁ ָ
יך  -כֵיצַ ד?

ימיותֵ נו.
ְּפנִ ִ

(שאֵ לָ ה ב)ִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשעִ ַקר הֲבָ אַ ת הַ ָק ְּר ָבנוֹ ת
ִמ ֶׁשל הַ חַ ָטאת ְּ

(שם ז)
או לַ ְּּׁנ ֵק ָבה ָ
זֹאת ּת ֹו ַרת ַה ּי ֹלֶׁ ֶׁדת לַ ָ ּז ָכר ֹ

מַ דועַ נִ צְּ טַ ְּו ָתה הַ יוֹ לֶׁ דֶׁ ת לָ ֶׁשבֶׁ ת ִב ְּדמֵ י טָ ה ֳָרה

קו ֵראת ְּלפָ ָר ַשת הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת ת ֹו ָרהִ ,מכֵיוָ ן
דו ָשה ֹ
הַ ת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ

יֵש ְּלעַ יֵן ְּבפָ ָר ַשת ֹיולֶׁ ֶׁדת ְּבכַ ָמה ְּדבָ ִרים הַ ְּטעונִ ים ֵבאור א.

ֶׁשהַ ֵל ָדה זֶׁה ָדבָ ר נִ פְּ לָ א ְּב ֹיו ֵתר ֶׁ -שהַ ָולָ ד יָצָ א חַ י ְּללֹא
שום ְּבעָ ֹיות ,וְּ צָ ִר ְּ
יתא
הודוֹ ת עַ ל ָכ ְּך לַ ָק ָב"ה ,וְּ כִ ְּד ִא ָ
יך ְּל ֹ

עוף? מַ ה ֶׁשלֹא
אתה ֹ
עולָ ָתה ְּבהֵ מָ ה וְּ חַ ָט ָ
ָק ְּר ְּב ֹנות הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת ֶׁש ֹ
אתם
עולָ ָתם וְּ חַ ָט ָ
[כזָב ו ְּמצ ָֹרע ֶׁש ֹ
מָ ִצינו ִב ְּשאָ ר הַ ְּטמֵ ִאים ְּ
"ת ֵשב ִב ְּדמֵ י טָ ה ֳָרה" ,וְּ כִ י ַשיָךְּ
ָשוִ ים] .ג .מַ ה הַ ָלש ֹון ֵ

ידה ֶׁ -שנ ֹולַ ד ְּללֹא שום
הַ ִויטָ ִמינִ ים ֶׁש ִק ֵבל ָשם .ב .עַ ל הַ ֵל ָ
עולָ ם הַ ִנפְּ לָ א עִ ם ָכל הַ ט ֹוב ֶׁשב ֹוִ ,בכְּ לָ ל
ְּבעָ ֹיות .ג .עַ ל הָ ֹ

(שם ד)
ּו ְּׁשל ִֹשים ֹיום ּו ְּׁשל ֶֹׁשת יָ ִמים וְּׁ ֹגו' ָ

מַ ה הָ עֹמֶׁ ק ַב ָפ ָר ָשה הַ ְּמחֻ ֶׁד ֶׁשת הַ ז ֹו ֶׁ -שנ ֹו ְּתנִ ים לַ י ֹולֶׁ דֶׁ ת
הו ָרה? ב .מַ ה נִ ְּש ַתנו
מַ ָתנָה ֶׁשאֲפִ לו ִאם ִת ְּראֶׁ ה ָדם הִ יא ְּט ֹ

יְּ ִשיבָ ה ְּלגַ ֵבי ְּדמֵ י טָ ה ֳָרה?
יתא
וְּ נִ ְּראָ ה ְּלבָ אֵ ר ְּב ִסיַעְּ ָתא ִד ְּשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְּד ִא ָ
ְּב ִמ ְּד ַרש ַת ְּד ֵשא ֶׁש ַמ ְּט ַרת ִביאַ ת הַ י ֹולֶׁ ֶׁדת ְּלבֵ ית הַ ִמ ְּק ָדש ,זֶׁה

לום ָדר
ַב ְּגמָ ָרא ( ְּב ָרכוֹ ת יֶׁ ).ש ָדוִ ד הַ ֶׁמלֶׁ ְּך עָ לָ יו הַ ָש ֹ
מות ,וְּ אָ מַ ר ִש ָירה .א .עַ ל מֵ עֵ י ִאמ ֹו  -עִ ם ָכל
עולָ ֹ
ַבח ֲִמ ָשה ֹ

ילו ִמיַד הָ ְּר ָשעִ ים ֶׁש ָרצו
ו ִבפְּ ָרט .ד .עַ ל מַ ה ֶׁשהַ ָק ָב"ה הִ ִצ ֹ
יתה ֶׁשזֶׁה כ ֹולֵ ל אֶׁ ת ָכל הַ ְּק ָשיִ ים
גו .ה .עַ ל ֹיום הַ ִמ ָ
ְּלהָ ְּר ֹ
תו נִ ְּבנְּ ָתה.
ישיו ֹ
לו ְּבחַ יָיוֶׁ ,שעַ ל יְּ ֵדי כֵן ִא ִ
ֶׁשהָ יו ֹ
1

דות
סו ֹ
וְּ ַנע ֲִמיק ְּמעַ ט ִבפְּ ָרט זֶׁה ֶׁשאֶׁ פְּ ָשר ִל ְּלמֹד ִמ ֶׁמנו יְּ ֹ

הַ ְּנגָ עִ ים ָב ִאים עֲלֵ יהֶׁ ם ,ו ְּברֹאש הַ כֹל זֶׁה הַ ַגאֲוָ ה -
מו לָ בָ ן ומֻ ְּשלָ ם ,הוא נִ ְּמ ָש ְּך
ֶׁש ְּכ ֶׁשאָ ָדם מַ ְּר ִגיש אֶׁ ת עַ ְּצ ֹ
ְּללָ ש ֹון הָ ָרע ו ְּשאָ ר מַ ע ֲִשים ָרעִ ים.

א ֱִליאָ ב וְּ הֵ ן ִמ ָכל הַ ִמד ֹות הָ ָרעוֹ ת ֶׁשהָ יו ב ֹו ,וכְּ עִ נְּ יַן הָ א ֲִרי
לומַ רֶׁ ,ש ָדוִ ד הַ ֶׁמלֶׁ ְּך
וְּ הַ דֹב ֶׁשהִ ָכהֶׁ ,שעַ ל ִפי ְּדרוש אֶׁ פְּ ָשר ֹ

וְּ כֵן ְּביָמֵ ינו ְּכ ֶׁש ָב ִאים לָ אָ ָדם יִ סו ִרים ונְּ ז ִָקים ְּבמָ מוֹ נוֹ אוֹ
מו ְּבמַ ה הוא לָ קוי ,וְּ לַ עֲשוֹ ת
פו ,עָ לָ יו לְּ הִ ְּתבוֹ נֵן עִ ם עַ ְּצ ֹ
ְּבגו ֹ

שזֶׁה מָ לֵ א עֲכִ ירות הַ ָד ִמים,
עָ לָ יו הַ ָשלוֹ ם הָ יָה אַ ְּדמוֹ נִ י ֶׁ

לומַ ר ִ'רבוֹ נוֹ
ַת ְּר ִגילִ ים כֵיצַ ד לְּ הִ ְּש ַתפֵר ,וְּ כֵן ְּלבַ ֵקש מֵ ה' וְּ ֹ

וכְּ עִ נְּ יַן א ֲִרי וְּ דֹב ,ו ִמ ָכל מָ קוֹ ם הוא ָכבַ ש אֶׁ ת הַ כֹל וְּ נִ ֵתב

ֶׁשל עוֹ לָ ם יֵש לִ י ַגאֲוָ ה ו ִמדוֹ ת ָרעוֹ ת ,אָ נָא תוֹ ִציא אוֹ ָתם
ִמ ֶׁמ ִני ו ְּתקָ ְּרבֵ נִ י אֵ לֶׁ ָ
יך ִכי ֶׁבאֱמֶׁ ת אֲנִ י חָ פֵ ץ ְּלהִ ְּש ַתפֵר

מו ְּצ ִאים
מו ֶׁשאָ נו ֹ
תו ֶׁשל ָכל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ דְּ ,כ ֹ
ֲבו ָד ֹ
נִ פְּ לָ ִאים לַ ע ֹ
לות ֶׁש ָסבַ ל ָדוִ ד ,הֵ ן מֵ אָ חִ יו
יאים אֶׁ ת ָכל הַ הַ ְּש ָפ ֹ
ַב ְּנ ִב ִ

ֲמו ָתיו.
אוֹ תוֹ לִ ְּרצוֹ ן ה' ,וְּ נִ ְּלחַ ם אֶׁ ת ִמלְּ ח ֹ
קום ָשאול ִקנֵא ב ֹו ,וַ הֲגַ ם ֶׁש ָדוִ ד הָ יָה הָ עֵ זֶׁר
ו ִמ ָכל מָ ֹ
לון ֶׁשל ָשאול,
ֲמו ָתיו ,וְּ זֶׁה הָ יָה הַ ִכ ָש ֹ
וְּ הַ ִסיועַ ֶׁשל ֹו ְּב ִמ ְּלח ֹ

וְּ לִ הְּ יוֹ ת ִכ ְּרצוֹ נְּ ָך' ,וכְּ ֶׁשאָ ָדם ֹזוכֶׁה ִל ְּשפ ֹוט אֶׁ ת עַ ְּצמוֹ
ָדו
בו אֵ לָ יו ו ְּמסַ יֵעַ ְּבי ֹ
ֲשיוֲ ,אזַי הַ ָק ָב"ה ְּמ ָק ְּר ֹ
ו ְּל ַש ֵפר אֶׁ ת מַ ע ָ

קום ָדוִ ד
ֲרוג אֶׁ ת ָדוִ ד ,ו ִמ ָכל מָ ֹ
תו ָרצָ ה לַ ה ֹ
ֶׁש ֵמחֲמַ ת ִקנְּ אָ ֹ
מו עַ ל יְּ ֵדי הַ ְּק ָשיִ ים
ָדו ,ובָ נָה אֶׁ ת עַ ְּצ ֹ
מו הִ ז ְַּדכ ְֵּך עַ ל י ֹ
ְּבעַ ְּצ ֹ

וְּ הַ ְּנגָ עִ ים וְּ הַ ִיסו ִרין ְּב ֵד ִלין הֵ ימֶׁ נו.

תו ֶׁשל ָדוִ ד,
יהונ ָָתן ַגם ָראָ ה אֶׁ ת מַ עֲלָ ֹ
ֶׁש ָסבַ ל ִמ ָשאול .וִ ֹ
ְּ
לו ִקנְּ אָ ה
עו הָ יָה ֹ
וְּ אֶׁ ת ֶׁשהוא עָ ִתיד ִל ְּמלֹך עָ לָ יו ,ו ְּב ִט ְּב ֹ
דולָ ה ֶׁשי ַָרש מֵ אָ ִביו ,וְּ עַ ל כֵן ִמיַד ְּכ ֶׁש ָראָ ה אֶׁ ת הַ ִקנְּ אָ ה
ְּג ֹ
ְּ
ֶׁשל אָ ִביו ,הִ ְּש ִליך אֶׁ ת הַ ְּמעִ יל ֶׁשעָ לָ יו וְּ נ ַָתן ְּל ָדוִ דִ ,בכְּ ֵדי
לום.
ֶׁשלֹא ִת ָכנֵס ב ֹו הַ ִקנְּ אָ ה חַ ס וְּ ָש ֹ
וְּ זֶׁה ִלמוד עָ צום ְּלכָ ל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד ֶׁש ִי ְּתבוֹ נֵן ִב ְּד ָרכָ יו כֵיצַ ד
לְּ רוֹ מֵ ם ולְּ הַ ְּמלִ ְּ
יך אֶׁ ת הַ ֵשנִ י ,עַ ל יְּ דֵ י ֶׁש ִי ֵתן וִ יְּ פַ ְּרגֵן לוֹ  ,וְּ כֵן
יִ ְּתבוֹ נֵן ֶׁש ַדוְּ קָ א עַ ל יְּ דֵ י ֶׁשהוא נוֹ תֵ ן לַ ֵשנִ י ,זֶׁה מַ ה
מו ,ולְּ בַ סוֹ ף הוא יָשוב וְּ י ְַּמלִ ְּ
יך אוֹ תוֹ
ֶׁש ְּמרוֹ מֵ ם אוֹ תוֹ ְּבעַ ְּצ ֹ
רו ִאים אֵ צֶׁ ל מ ֶֹׁשה וְּ אַ ֲהרֹן ֶׁ -שהֲגַ ם
מו ֶׁשאָ נו ֹ
ַגם כֵן ,וכְּ ֹ
ֶׁשאַ ֲהרֹן הִ נְּ הִ יג אֶׁ ת יִ ְּש ָראֵ ל ְּבכָ ל הַ זְּמַ ִנים הַ ָק ִשים ֶׁשל
קום ְּכ ֶׁש ָבא מ ֶֹׁשה הִ ִגיעַ אַ ֲהרֹן
ָגלות ִמ ְּצ ַריִ םִ ,מ ָכל מָ ֹ
וְּ הִ ְּמ ִל ְּ
תו ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי כֵן ַנעֲשו יַחַ ד זֶׁה עִ ם זֶׁה ,וְּ כָ ל אֶׁ חָ ד
או ֹ
יך ֹ
וְּ אֶׁ חָ ד ָשמַ ר עַ ל הַ ֵשנִ י ַבזְּמַ ִנים הַ ָק ִשיםֶׁ ,של מַ חְּ לֹקֶׁ ת ק ַֹרח
עוד.
וְּ ֹ
ְּ
אומֵ ר ַב ְּתהִ ִלים "מַ ה
לום ֹ
וְּ זֶׁה מַ ה ֶׁש ָדוִ ד הַ ֶׁמלֶׁ ך עָ לָ יו הַ ָש ֹ
ִת ְּשת ֹוחֲחִ י נַפְּ ִשי וַ ֶׁתה ֱִמי עָ לַ י" לָ ָמה אַ ְּת ִמ ְּתכ ֹופֶׁ פֶׁ ת וְּ ֹנופֶׁלֶׁ ת
עו ְּב ִרים עָ לַ יִ ְּך וְּ הַ ִנ ְּס ֹיונוֹ ת ֶׁשל הַ ִקנְּ אָ ה
מֵ חֲמַ ת הַ ְּק ָשיִ ים ֶׁש ֹ
ילי לֵ אל ִֹקים" ֵתלֵ ךְּ
ְּ
"הוחִ ִ
ֹ
עות ֶׁש ָבך,
ו ְּשאָ ר הַ ִמד ֹות הָ ָר ֹ
או ֶׁדנו יְּ שועוֹ ת
עוד ֹ
"כי ֹ
ָת ִמיד עִ ם הַ ָק ָב"ה וְּ ִת ָשעֵ ן עָ לָ יו ִ
ָפנַי וֵ אל ָֹקי" וְּ אַ ח ֲֵרי ֶׁש ַת ֲעמֹד ַב ִנ ְּס ֹיונוֹ תִ ,ת ְּראֶׁ ה ֶׁשה' עִ ְּמךָ

וְּ אַ ָתה ִמז ְַּדכ ְֵּך ,וְּ ַדוְּ ָקא ִמי ֶׁשהָ יָה ִנ ְּראֶׁ ה ְּל ָך ֶׁש ִי ַקח לְּ ָך
ֵאת
תו וְּ לֹא ִקנ ָ
או ֹ
רומַ ְּמ ָת ֹ
קום ִאם הִ גְּ ַד ְּל ָת וְּ ֹ
ִמ ֶׁש ְּל ָךִ ,מ ָכל מָ ֹ
או ְּת ָך ה' יְּ ז ֵַכנו.
מו יְּ גַ ֵדל וִ ירוֹ מֵ ם ֹ
ב ֹו ֲ -אזַי הוא ְּבעַ ְּצ ֹ


מַ ְּט ַרת הַ ִיסו ִרים וְּ הַ ְּק ָשיִ ים
רו ְּׁש ֵאת וְּׁ ֹגו' (יג ב)
עור ְּּׁב ָש ֹ
ָא ָדם ִ ּכי יִ ְּׁהיֶׁה ְּׁב ֹ

צָ ִר ְּ
יך ֵבאור ִמ ְּפנֵי מַ ה הֶׁ א ֱִריכָ ה הַ ת ֹו ָרה ַכ ָמה ָפ ָר ִשי ֹות

תו ַרת הַ ְּמצ ָֹרע? וְּ נִ ְּראָ ה ְּלבָ אֵ ר ְּב ִסיַעְּ ָתא ִד ְּשמַ יָא עַ ל ִפי
ְּב ֹ
הַ מובָ א ַב ְּגמָ ָרא (עֵ ְּרכִ ין טז" ).עַ ל ִש ְּבעָ ה ְּדבָ ִרים הַ ְּנגָ עִ ים
ָב ִאים" ,וְּ הַ יְּ נו ֶׁשהַ ְּנגָ עִ ים הֵ ם ִת ְּזכ ֶֹׁרת לָ אָ ָדם ֶׁשעָ לָ יו ְּל ַת ֵקן
עות ,ו ִבכְּ ֵדי ִלזְּכ ֹות לְּ כָ ְּך,
אֶׁ ת נִ גְּ עֵ י נַפְּ ש ֹוֶׁ ,שהֵ ם הַ ִמד ֹות הָ ָר ֹ
עָ לָ יו לָ בוֹ א לַ כֹהֵ ן ֶׁשהֵ ם הַ ַתלְּ ִמידֵ י חֲכָ ִמים  -רוֹ פְּ אֵ י
(כ ְּלשוֹ ן הָ ַר ְּמ ַב"ם)ִ ,בכְּ ֵדי ֶׁש ְּילַ ְּמדוהו ְּבמַ ה עָ לָ יו
הַ ְּנפָ שוֹ ת ִ
ְּלהִ ְּש ַת ֵפר וְּ כֵיצַ ד ,וְּ כֵן עָ לָ יו לָ ֶׁשבֶׁ ת ָב ָדד ֶׁשבַ ע י ִָמים
ֲשר
ו ְּלהִ ְּתב ֹונֵן ָכל ֹיום ְּבאֶׁ חָ ד מֵ הַ ְּדבָ ִרים ֶׁשהוא לָ קוי וַ א ֶׁ



הַ ִש ְּמחָ ה הִ יא הַ ְּתרופָ ה לִ ְּקטָ טוֹ ת ומְּ ִריבוֹ ת מְּ י ָֻתרוֹ ת
(שם ט)
נֶׁגַ ע ָצ ַר ַעת ִ ּכי ִת ְּׁהיֶׁה ְּּׁב ָא ָדם ְּׁוה ּו ָבא ֶׁאל ַה ּכ ֵֹהן ָ

דו ָשה ְּמלַ ֶׁמ ֶׁדת אוֹ ָתנו ֶׁש ָכל טֻ ְּמאַ ת וְּ טָ ה ֳַרת
הַ ת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ
עותַ ,נעֲשוֹ ת
תו ֶׁשהֵ ם הַ ִמד ֹות וְּ הַ ַתאֲווֹ ת הָ ָר ֹ
ימיו ֹ
הָ אָ ָדם ִבפְּ נִ ִ
ידי חֲכָ ִמים ֶׁש ְּבכָ ל ד ֹור,
ַדוְּ ָקא עַ ל יְּ ֵדי הַ ֹכהֲנִ ים ֶׁשהֵ ם הַ ַת ְּל ִמ ֵ
הַ ַמ ְּד ִריכִ ים אֶׁ ת הָ אָ ָדם ֵכיצַ ד לִ נְּ הֹג וְּ כֵיצַ ד ְּל ַש ֵפר ולְּ נ ֵַתב
צון הַ ב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַר ְּך,
אֶׁ ת הַ ִמד ֹות וְּ הַ ְּטבָ עִ ים ֶׁשב ֹו ִכ ְּר ֹ
מו ו ְּלהִ ְּש ַת ֵפרֲ ,אזַי
וכְּ ֶׁשאָ ָדם אָ כֵן ֹזוכֶׁה ְּלהַ ְּש ִלים אֶׁ ת עַ ְּצ ֹ
כו ,וְּ לֹא ֹזו ִב ְּלבַ ד אֶׁ ָלא ֶׁשהַ ִש ְּמחָ ה
תו ֹ
הַ ִש ְּמחָ ה ש ֹו ֶׁכנֶׁת ְּב ֹ
הִ נָה הַ ֶׁד ֶׁר ְּך וְּ הַ הַ כְּ וָ נָה ְּלהַ ִגיעַ לַ ְּשלֵ מותֶׁ ,ש ְּכ ֶׁשאָ ָדם ָשמֵ חַ
ֲאזַי ָכל ִמינֵי ְּקטָ טוֹ ת ו ְּמ ִריבוֹ ת הַ נוֹ בְּ עוֹ ת ִמ ִצ ְּמצומֵ י הַ ַדעַ ת,
אֵ ינָן מוֹ ְּצאוֹ ת אֶׁ ְּצלוֹ מָ קוֹ ם.
ו ְּלפִ י זֶׁה ְּמבֹאָ ר מַ ה ֶׁשאָ ְּמרו ֲחזַ"ל ַב ִמ ְּשנָה (נְּ גָ עִ ים פ"ג)
רו ִאים אֶׁ ת הַ ְּנגָ עִ ים,
מוע ֲִדים וְּ כֵן אֵ צֶׁ ל חָ ָתן לֹא ֹ
ֶׁש ְּב ַש ָבת ו ְּב ֹ
ִמכֵיוָ ן ֶׁשעַ ל יְּ ֵדי ִש ְּמחָ ה א ֲִמ ִתית ָב ִאים ִלז ְִּרימָ ה ,וִ תור
קום אֶׁ ְּצלֵ נו
מו ְּצ ִאים מָ ֹ
לום עִ ם כ ָֻלם ,וְּ הַ חֲטָ ִאים אֵ ינָם ֹ
וְּ ָש ֹ
חוטֵ א ֶׁ -שהַ כֹהֲנִ ים
ְּכלַ ל ,וְּ זֶׁה מַ ה ֶׁשהַ כֹהֵ ן הָ יָה ְּמלַ ֵמד אֶׁ ת הַ ֹ
יקים מוֹ ִרים לָ עָ ם אֶׁ ת הַ ֶׁד ֶׁר ְּך לִ פְּ רֹש מֵ הַ ִס ְּט ָרא ְּדחִ ְּויָא
הַ ַצ ִד ִ
יתא בזוה"ק) ,ו ְּלהִ ָדבֵ ק ַב ִש ְּמחָ ה ֶׁשזֶׁה
(כ ְּד ִא ָ
ֶׁשזֶׁה הָ עַ ְּצבות ִ
"עוז וְּ חֶׁ ְּדוָ ה
ֹ
מו ֶׁש ָכתוב
הַ ְּדבֵ קות הָ א ֲִמ ִתית ַב ָק ָב"ה ,וכְּ ֹ
הו ָדאָ ה
מו" (דה"י א ט) וְּ כֵן הַ ְּיהו ִדי נִ ְּק ָרא עַ ל ֵשם הַ ֹ
קו ֹ
ִב ְּמ ֹ
וְּ הַ ִש ְּמחָ ה.
עו ֶׁשה עִ ָמנו,
ה' יְּ ז ֵַכנו ְּלהִ ְּתב ֹונֵן ָת ִמיד ְּברֹב הַ ט ֹוב ֶׁשהוא ֹ
לו וְּ ִל ְּשלוחָ יו הָ ַר ִבים ֶׁשהֵ ם ְּבנֵי הָ אָ ָדם
טובָ ה ֹ
וְּ נ ִַכיר ֹ
רומֵ ם ִמ ָכל
עוז ְִּרים ו ְּמסַ ְּיעִ ים לָ נו ,ובָ זֶׁה נִ ְּזכֶׁה ְּלהִ ְּת ֹ
הָ ֹ
ְּרום ו ְּלהַ ע ֲִביר עַ ל
טות ,וְּ ִלז ֹ
הַ ְּנגָ עִ ים ֶׁשהֵ ם הַ ִצ ְּמצו ִמים וְּ הַ ְּקטָ ֹ
ִמד ֹו ֵתינו ֶׁשזֶׁה הַ ְּשלֵ מות הָ א ֲִמ ִתית ֶׁשל הָ ֲענָוָ ה וְּ הַ ִש ְּמחָ ה.


חֶׁ ְּשבוֹ ן ֶׁנ ֶׁפש ְּבנוֹ ֵשא הַ ָכ ַרת הַ טוֹ ב
ֵשב ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ ֶׁנה
ָּכל יְּׁ ֵמי אֲ ֶׁשר ַה ֶׁ ּנגַ ע ּב ֹוָ ּ ...ב ָדד י ֵ
(שם מו)
בו ָ
מו ָש ֹ
ֹ

דו ָשה ְּמצַ ָוה אֶׁ ת הַ ְּמצ ָֹרע ,לָ ֶׁשבֶׁ ת וְּ לַ ֲער ְֹּך
הַ ת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ
ֲשיוִ ,כי ַרק עַ ל יְּ ֵדי
מו עַ ל ְּד ָרכָ יו ומַ ע ָ
חֶׁ ְּשב ֹון נֶׁפֶׁ ש עִ ם עַ ְּצ ֹ
מו ֶׁשאָ מַ ר ִלי ַת ְּל ִמידוֹ
חֶׁ ְּשב ֹון נֶׁפֶׁ ש אָ ָדם ֹזוכֶׁה לִ ְּשלֵ מות ,וכְּ ֹ
ֶׁשל מָ ָרנָא הֶׁ חָ פֵ ץ חַ ִיים הָ ַרב ַשכְּ נָא זָאהן זַצַ "לֶׁ ,ש ָשמַ ע
ִמ ִפי קָ ְּדשוֹ ֶׁשל הַ חָ פֵץ חַ ִייםֶׁ ,שעָ ִתיד הָ אָ ָדם לִ ֵתן ִדין
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וְּ חֶׁ ְּשבוֹ ן ַב ָשמַ יִ ם עַ ל ֶׁשחַ י ְּבלִ י חֶׁ ְּשבוֹ ן ֶׁנפֶׁש.
ְּ
וְּ הִ נֵה ַב ַמאֲמָ ר זֶׁה נִ ְּתמַ ֵקד עַ ל ֹנו ֵשא אֶׁ חָ ד ֶׁש ָראוי לַ ֲערֹך בוֹ

ְּב ִל ִבי.
תו אֲנִ י ֹזוכֵר ְּל ָרעָ ה ,אֲבָ ל אֶׁ ת
או ֹ
וְּ זֶׁה ָגרועַ ְּמאֹד ֶׁש ַדוְּ ָקא ֹ

חֶׁ ְּשב ֹון נֶׁפֶׁ ש ְּמדֻ ְּק ָדקִ ,בכְּ ֵדי ְּלהִ ְּש ַת ֵלם ב ֹו ,וְּ הוא הַ ָכ ַרת

יג ְּריָה אֵ ינ ִֶׁני זוֹ כֵר ,וְּ אֵ ין
אות הָ ֲאנ ִָשים ֶׁשכֵן נ ְָּתנו לִ י ִס ַ
ָכל מֵ ֹ

הַ ט ֹוב ְּלכַ ָמה ִמ ְּבנֵי הָ אָ ָדם ֶׁשאָ נו חַ י ִָבים לָ הֶׁ ם הַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב,

ִלי שום הַ ְּר ָג ָשה ֶׁשל הַ ָכ ַרת הַ ט ֹוב ְּכלַ ֵפיהֶׁ ם .זֶׁה מוסַ ר

קום אָ נו ֹנו ִטים
טובָ ה ,ו ִמ ָכל מָ ֹ
עַ ל ָשנִ ים ֶׁש ָג ְּמלו עִ ָמנו ֹ

הַ ְּשכֵל עָ צום לְּ כָ ל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד ֶׁש ִי ְּמחַ ק אֶׁ ת ָכל הַ ִטינוֹ ת

עות ו ִמ ְּס ַת ְּכ ִלים עַ ל מַ ה ֶׁש ִנ ְּראֶׁ ה לָ נו
אַ חַ ר ִמד ֹו ֵתינו הָ ָר ֹ
ְּ
ֲשר מֵ חֲמַ ת ָכך ֹנופֵ ל ָכל עֶׁ ְּר ָכם אֶׁ ְּצלֵ נו,
ְּכ ָרעָ ה ְּקטַ נָה ,א ֶׁ

ֲשבוֹ ת ֶׁשל הַ ָכ ַרת הַ טוֹ ב ְּכלַ פֵי
ֶׁש ְּבלִ בוֹ  ,וְּ ַתחְּ ָתם יַכְּ נִ יס מַ ח ָ
ָכל ִמי ֶׁש ִסיַע ַבעֲדוֹ '.

ילית.
וְּ אָ נו ִמ ְּס ַת ְּכ ִלים עֲלֵ יהֶׁ ם ְּבצו ָרה ְּש ִל ִ
ֲשה נִ פְּ לָ א ְּבנוֹ ֵשא זֶׁה .ר' ְּצ ִבי אַ ְּריֵה הָ יָה
ונְּ סַ ֵפר ָכאן מַ ע ֶׁ
לו ִשים וְּ חָ מֵ ש ְּמטֻ ָפל ְּב ִש ְּבעָ ה יְּ לָ ִדים .אֶׁ חָ ד
אַ ְּב ֵר ְּך ֶׁבן ְּש ֹ

יתו
חו ָרה ְּמלֵ אָ ה ְּבכָ ל טוב ְּלבֵ ֹ
מַ ְּבחִ ין ְּבסַ ָב ִלים ֶׁש ַמע ֲִלים ְּס ֹ

הַ ִנ ִסים הַ ְּמיֻחָ ִדים ֶׁשל ר' ְּצ ִבי אַ ְּריֵה זֶׁה הַ ַמעֲטָ פָ ה הַ ְּלבָ נָה

בוד הַ חַ ִגיםְּ ,כ ֶׁשעָ בַ ר ְּליַד ֵתבַ ת הַ דֹאַ ר הִ ְּבחִ ין ְּבמַ עֲטָ פָ ה
ִלכְּ ֹ

ֶׁשת ְּלי ָָדיו ַפעֲמַ יִ ם ְּב ָשנָהְּ ,בעֶׁ ֶׁרב רֹאש הַ ָשנָה ו ְּבעֶׁ ֶׁרב
ֶׁשמוג ֶׁ
דולוֹ ת
אות הַ ְּג ֹ
הוצָ ֹ
לו ְּלכַס ֹות אֶׁ ת הַ ֹ
עוז ֶֶׁׁרת ֹ
ֶׁפסַ ח ,מַ עֲטָ פָ ה ֶׁש ֹ

ֶׁש ִב ְּצ ְּבצָ ה ִמת ֹוכָ הָ ,בה הָ יָה ָכתוב 'לִ ְּצבִ י אַ ְּריֵה אַ בְּ ֶׁרכֵנו
הַ יָקָ רָ ,ב ֶׁר ַגע הָ אַ חֲרוֹ ן הִ ְּצלַ חְּ נו לְּ הַ ְּת ִרים גְּ בִ יר ָגדוֹ ל,

תו עֶׁ ֶׁרב רֹאש הַ ָשנָה הַ ַמעֲטָ פָ ה
או ֹ
ֶׁשל הַ חַ ִגים ,אֶׁ ָלא ֶׁש ְּב ֹ

ֶׁש ִא ְּרגֵן ִמ ְּשלוֹ חַ ְּמכ ָֻבד לַ חַ ִגים ,ו ְּמצ ָֹרף ָבזֶׁה עוֹ ד אַ ְּר ָבעָ ה
אתיִ ם ֶׁשקֶׁ ל'ְּ .צ ִבי אַ ְּריֵה עָ לָ ה
ְּתלו ִשיםָ ,כל אֶׁ חָ ד עַ ל סַ ְּך מָ ַ

בות ִב ְּמיֻחָ ד ,הִ יא הָ יְּ ָתה ַד ָקה
טו ֹ
לו ֹ
ֶׁש ִק ֵבל לֹא ִב ְּש ָרה ֹ
ידי ָשנָה,
ְּמאֹד ,וְּ לֹא נִ ְּראָ ה ֶׁשיֵש ָבה ְּתלו ִשים ְּכ ִמ ֵ

טובָ ה
רֹאש הַ כ ֹולֵ ל ִסיֵם אֶׁ ת ְּדבָ ָריוִ ,אחֵ ל ְּכ ִתיבָ ה וַ ח ֲִתימָ ה ֹ
יתוְּ ,כ ֶׁש ְּל ֶׁפ ַתע הוא
וְּ יָצָ א .ר' ְּצ ִבי אַ ְּריֵה צָ עַ ד ְּלכִ וון ֵב ֹ

ַשב עַ ל הַ כ ְֻּרסָ א וְּ הִ ְּרהֵ ר קַ ל ֹות עַ ל ִד ְּב ֵרי רֹאש
יתו ,הִ ְּתי ֵ
ְּלבֵ ֹ

הַ ַס ְּק ָרנות ָג ְּב ָרה ב ֹו ,אֶׁ ָלא ֶׁשהֶׁ ע ֱִדיף ְּלהַ ְּש ִאיר אֶׁ ת ְּפ ִתיחַ ת

כו 'ַ -רק ְּלהִ ְּת ַבכְּ יֵן אֲנִי
תו ֹ
הַ כ ֹולֵ ל וְּ עַ ל ְּכפִ יות הַ ט ֹובָ ה ֶׁש ְּב ֹ
ֹיו ֵדעַ ְּ ,ב ִלי ְּלהַ ע ֲִר ְּ
רוב הַ ט ֹוב ֶׁשהַ כ ֹולֵ ל מַ ְּת ִמיד
יך אֶׁ ת ֹ
לַ עֲש ֹות עִ ִמי'.

לומֵ ד ַכי ֹום ְּבכ ֹולֵ ל ַב ְּשכונָה הַ ְּסמוכָ ה' ,מַ ה נִ ְּשמַ ע
ֲשר ֹ
וַ א ֶׁ
ְּ
ְּ
ְּ
'ברוך ה'ְּ ,מקַ ִוים
'ברוך ה' אֵ יך אֶׁ ְּצ ְּלכֶׁם?'ָ ,
עון?'ָ ,
ר' ִש ְּמ ֹ

הַ ִספור הִ ְּס ַתיֵם אֲבָ ל הַ ֶׁלקַ ח ֶׁשעָ לֵ ינו ְּלהָ פִ יק ִמ ֶׁמנו ,הִ נוֹ
ֲבו ָדה ְּת ִמ ִידית ו ְּרצופָ ה ְּלכָ ל הַ חַ ִיים .הָ בָ ה נִ ְּתבוֹ נֵן כ ַָמה
ע ֹ
ְּ
רוב הַ טוֹ ב ֶׁשהוא
מֵ ִא ָתנו מַ ִכ ִירים טוֹ בָ ה לַ ה' יִ ְּת ָב ַרך עַ ל ֹ

נִ ְּראֵ ית ִלי הַ ַפעַ ם ְּצנומָ ה ִמ ֵדי'ִ ,לחְּ ֵשש ְּצ ִבי אַ ְּריֵה .ר'
תו 'אֶׁ ְּצלֵ נו ָברו ְּך ה' הָ עַ ְּס ָקנִ ים עָ שו לָ נו
עון הֵ ִשיב ְּלע ָֻמ ֹ
ִש ְּמ ֹ
לוחַ ֶׁשל ָכל טוב ,אַ ְּר ָגז ָב ָשר,
הַ פְּ ָתעָ ה ,וְּ ָש ְּלחו לָ נו ִמ ְּש ֹ

עוֹ ֶׁשה עִ ָמנו ְּבלִ י סוֹ ף ,עַ ל הַ ְּנ ִשימוֹ ת ֶׁשהוא מַ נְּ ִשים אוֹ ָתנו,

יתו.
הַ ִמכְּ ָתב עַ ד ֶׁשיָשוב ְּלבֵ ֹ
ידו הַ ט ֹוב מֵ הַ יְּ ִשיבָ ה ְּקטַ נָה,
עון יְּ ִד ֹ
טובוס ָפגַ ש ְּבר' ִש ְּמ ֹ
או ֹ
ָב ֹ

טוב ,יֵש ִלי ַב ִכיס אֶׁ ת הַ ַמעֲטָ פָ ה ֶׁש ִק ַב ְּל ִתי לַ חַ ג הִ יא
ְּל ֹ

סוף,
טו ִבים ְּב ִלי ֹ
עוד הַ ְּר ֵבה ְּדבָ ִרים ֹ
ילו ָדגִ ים ,וְּ ֹ
מונֶׁה ִק ֹ
ְּש ֹ
ְּ
אות ֶׁשקֶׁ ל'.
מונֶׁה מֵ ֹ
ְּב ֹנוסָ ף ִק ֵבל ָכל אַ ְּב ֵרך מַ עֲטָ פָ ה ובָ ה ְּש ֹ
רו ,ו ִמכַעַ ס עַ ל רֹאש
ְּצבִ י אַ ְּריֵה הִ ְּצטַ ְּמ ֵררִ ,מ ִקנְּ אָ ה ַבחֲבֵ ֹ

ָארדֵ י ְּדבָ ִרים טוֹ בִ ים ֶׁשהוא עוֹ ֶׁשה לָ נו ָת ִמיד.
עַ ל ִמילְּ י ְּ
כ ַָמה מֵ ִא ָתנו מַ ִכ ִירים טוֹ בָ ה לַ הוֹ ִרים ֶׁש ָלנו עַ ל ָכל מַ ה
ֶׁש ִג ְּדלו אוֹ ָתנו ,עַ ל ֶׁשנ ְָּטלו עַ ל עַ ְּצמָ ם חוֹ בוֹ ת ְּבגִ יל ְּמבֻגָר
ִבכְּ דֵ י לְּ חַ ֵתן אוֹ ָתנו.
כ ַָמה מֵ ִא ָתנו מַ ִכ ִירים טוֹ בָ ה לַ חֲבֵ ִרים ֶׁש ָלנו עַ ל הַ טֹבוֹ ת

יתו ָפ ַתח אֶׁ ת הַ ַמעֲטָ פָ הָ ,שם הָ יָה
הַ כוֹ לֵ ל ֶׁשלוֹ ְּ ,כ ֶׁשהִ ִגיעַ ְּלבֵ ֹ

ֶׁשעָ שו לָ נו ,עַ ל ֶׁשהֵ ם לֹא רוֹ ְּדפִ ים אוֹ ָתנו וְּ אֶׁ ת ָדתֵ נו .כ ַָמה

"לר' ְּצ ִבי אַ ְּריֵה י ִַק ֵירנו,
נְּ יָר ְּמקֻ ָפל ֶׁשב ֹו הָ יָה ָכתוב ְּ
ְּ
הַ ָשנָה אָ נו ְּמאֹד ְּמצֻ ְּמצָ ִמים ,ומֵ חֲמָ ת ָכך נִ ְּבצַ ר מֵ עִ ָמנו

מֵ ִא ָתנו ְּשמֵ חִ ים ֶׁשיֵש לָ נו ְּשכֵנִ ים ח ֲֵר ִדים ,שוֹ ְּמ ֵרי תוֹ ָרה
ו ִמ ְּצוֹ ת ,שוֹ ְּמ ֵרי ַש ָבת ,הַ ִאם אָ נו ֶׁבאֱמֶׁ ת ְּשמֵ חִ ים ומַ ִכ ִירים

טו ִבים ֹיותֵ ר,
ְּלסַ יֵעַ לָ כֶׁם ִב ְּקנִ י ֹות הַ חַ ִגיםְּ ,מקַ ִוים ִלזְּמַ ִנים ֹ

טוֹ בָ ה? אוֹ ֶׁשאָ נו ִמ ְּתמַ ְּק ִדים עַ ל הַ חֶׁ ְּסרוֹ נוֹ ת הַ ְּמדֻ ִמים
ֶׁש ִנ ְּראָ ה לָ נו ָבהֶׁ ם ,ו ִמתוֹ ְּך ָכ ְּך אָ נו ְּמחַ ְּפ ִשים ָת ִמיד כֵיצַ ד

עות ֶׁשל ַכעַ ס עָ צום
רון ,מֵ רֹב ְּדמָ ֹ
ְּתחו ָשה ֶׁשל מַ ֲחנָק ַב ָג ֹ
עַ ל רֹאש הַ כ ֹולֵ ל ,אָ פְּ פו אֶׁ ת ְּצ ִבי אַ ְּריֵהְּ ,ב ַרם ִמיַד

לְּ הִ ְּת ַפ ֵטר מֵ הַ זולַ ת ,ולְּ אַ חֵ ל לוֹ בֹקֶׁ ר טוֹ ב ְּבפָ נִ ים חַ מוצוֹ ת
ִבכְּ דֵ י לָ צֵ את יְּ דֵ י חוֹ בָ ה ִבלְּ בַ ד? כ ַָמה אָ נו מַ ע ֲִריכִ ים אֶׁ ת

רו
רום ְּבאָ ְּמ ֹ
הִ ְּתעַ ֵשת ֶׁבאֱמונָה ַב ָק ָב"ה ,וְּ הֵ ִרים אֶׁ ת י ָָדיו לַ ָמ ֹ

יקים לָ הֶׁ ם חֹם וְּ אַ הֲבָ ה? ַגם ִאם הֵ ם
הַ יְּ לָ ִדים ֶׁש ָלנו ,ומַ עֲנִ ִ

'אַ ָבא מֵ עוֹ לָ ם לֹא ֲעזַבְּ ָתנִ י ,וְּ ָת ִמיד ָדאַ גְּ ָת לְּ כָ ל ְּצ ָרכַיָ ,בטוחַ
וְּ סָ מו ְּך אֲנִ י ְּב ָך ֶׁשלֹא ַתעַ זְּבֵ נִ י לְּ עוֹ לָ ם וְּ ַת ְּמ ִש ְּ
יך לְּ סַ יֵעַ ַבע ֲִדי

שיֵש
לֹא ְּב ִדיוק ְּכמוֹ ֶׁשאָ נו רוֹ ִצים ,אָ נו ְּצ ִריכִ ים לִ ְּשמוֹ חַ ֶׁ
לָ נו אֶׁ ת הַ ַיהֲלוֹ ִמים הַ ִנפְּ לָ ִאים הַ ָללוֶׁ ,ששוֹ ְּמ ִרים ַש ָבת,

ָת ִמיד'.
ְּ
סוף הַ י ֹום ָשמַ ע ִשיחַ ת
ְּלמָ ח ֳַרת הָ לַ ך ְּצ ִבי אַ ְּריֵה לַ כ ֹולֵ ל ,ו ְּב ֹ

ֶׁשיוֹ ְּדעִ ים ֶׁשהֵ ם יְּ הו ִדים.

טובָ ה הַ נְּ הָ לַ ת הַ כוֹ לֵ ל".
ְּב ִב ְּר ַכת ָשנָה ֹ

חִ זוק ִמ ִפי רֹאש הַ כ ֹולֵ ל ִל ְּק ַראת רֹאש הַ ָשנָה' ,אֶׁ ת חֲטָ אַ י
יתי
עו ֶׁד ִני ָבחור הָ יִ ִ
אֲנִ י מַ ז ְִּכיר הַ י ֹום ָפ ַתח רֹאש הַ כ ֹולֵ לְּ ,ב ֹ
יג ְּריוֹ ת לֹא הָ יָה ִלי,
יג ְּר ֹיותְּ ,ב ַרם כֶׁסֶׁ ף ִל ְּק ֹנות ִס ַ
ְּמעַ ֵשן ִס ַ
ְּ
יג ְּר ֹיות ,וְּ כָ ך הָ יָה ִלי מַ ה
יתי ְּמבַ ֵקש מֵ ֲאנ ִָשים ִס ַ
וְּ עַ ל כֵן הָ יִ ִ
ְּלעַ ֵשן .בֹקֶׁ ר אֶׁ חָ ד ָפגַ ְּש ִתי ְּבבַ עַ ל ַביִ ת ְּמכ ָֻבד ֶׁשעָ מַ ד וְּ עִ ֵשן

טובָ ה לַ ֲאנ ִָשים וְּ עַ ל יְּ ֵדי כֵן נִ ְּלמַ ד ְּלהַ ִכיר
נ ְַּתחִ יל ְּלהַ ִכיר ֹ
טובָ ה ַגם לַ ָק ָב"ה ,וְּ נַפְּ ִסיק לִ הְּ יוֹ ת חַ מַ ְּצמו ִצים ,קַ נְּ ְּט ָרנִ ים
ֹ
וְּ תוֹ בְּ עֲנִ יםִ ,כי עַ ל יְּ דֵ י ֶׁשאָ ָדם יוֹ צֵ ר קֶׁ ֶׁשר טוֹ ב ְּבבֵ ין אָ ָדם
ֲשה אַ ִמיץ וְּ חָ זָק,
לַ חֲבֵ רוֹ  ,הַ ֶׁק ֶׁשר ֶׁשלוֹ עִ ם הַ ָק ָב"ה ַנע ֶׁ
הַ ְּר ֵבה יוֹ תֵ ר ִמ ַתעֲנִ יוֹ תִ ,סגופִ יםְּ ,טבִ ילוֹ ת ַב ִמ ְּקוֶׁה ,לִ מוד
ש ָבחוֹ ת.
ָשעוֹ ת ְּרצופוֹ ת ו ְּתפִ לוֹ ת ְּמ ֻ
רו הֵ ם
וכְּ מוֹ ֶׁש ָכ ַתב הָ ַר ְּמ ַב"ן ֶׁשהַ ִמ ְּצוֹ ת ֶׁש ֵבין אָ ָדם לַ חֲבֵ ֹ
הַ חֲשובוֹ ת ְּביוֹ תֵ רִ ,מכֵיוָ ן ֶׁשיֵש ָבהֶׁ ם ַת ְּר ֵתי גַם ֵבין אָ ָדם

יג ְּריָה ,הוא הִ ִביט
יתי אֵ לָ יו ו ִב ַק ְּש ִתי ִס ַ
יג ְּריָהְּ ,כ ַד ְּר ִכי ָפנִ ִ
ִס ַ
רות וְּ אָ מַ ר ִלי נֶׁחְּ ָרצוֹ ת ,אֲנִ י לֹא ְּמחַ ֵלק
חו ְּד ֹ
ִבי ִב ְּשנֵי עֵ ינַיִ ם ֹ
יג ְּר ֹיות! וְּ הִ ְּמ ִש ְּ
ילו ,וְּ עַ ד
יך לָ לֶׁ כֶׁת ְּכמוֹ ֶׁשאֲנִ י אֶׁ פֶׁ ס ִב ְּש ִב ֹ
ִס ַ

לַ ָמקוֹ ם וְּ גַם ֵבין אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ  .ה' יְּ ז ֵַכנו ְּלהַ ְּת ִמיד ְּב ִמ ְּצ ֹות

לו ִטי ָנה
הַ י ֹום  -עֶׁ ְּש ִרים ָשנָה אַ ח ֲֵרי הַ ִמ ְּק ֶׁרה ,אֲנִ י ש ֹומֵ ר ֹ

רו ,ולְּ הַ ִכיר טוֹ בָ ה לְּ כָ ל הַ ס ֹובְּ בִ ים אוֹ ָתנו
ֶׁש ֵבין אָ ָדם לַ חֲבֵ ֹ
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ִמתוֹ ְּך יְּ ִדיעָ ה ֶׁשהֵ ם ְּשלוחָ יו הַ טוֹ בִ ים ֶׁשל הָ אֵ ל הַ ֶׁנאֱמָ ן ,וְּ עַ ל
יְּ דֵ י כֵן נִ ְּתחַ זֵק ַגם ְּבהַ ָכ ַרת הַ טוֹ ב ,אַ הֲבָ ה וְּ הוֹ ָדאָ ה לִ ְּשמוֹ
יִ ְּת ָב ַר ְּך ָת ִמיד אָ מֵ ן.


פרשת מצורע
ש ָלבִ ים יַחְּ ָדיו
ֲענָוָ ה וְּ ֹחזֶׁק הַ ַדעַ ת ְּמ ֻ
ֹרות וְּׁ ֵעץ ֶׁא ֶׁרז ּו ְּׁשנִ י
וְּׁ לָ ַקח לַ ִּמ ּ ַט ֵהר ְּׁש ּ ֵתי ִצ ּ ֳּפ ִרים ַחי ֹּות ְּׁטה ֹ

לִ ְּרחוֹ ִקים ִמ ֶׁמנו ,וְּ הָ אַ הֲבָ ה הַ ז ֹו אֵ ינָה ְּתלויָה ְּב ָדבָ ר ,אֶׁ ָלא
ְּברֹב ַרחֲמָ יו וַ חֲסָ ָדיו ִבלְּ בַ דִ ,בכְּ דֵ י ֶׁשנָשוב אֵ לָ יוְּ ,כאָ ב
הַ ְּמקָ ֵרב אֶׁ ת ְּבנוֹ ֶׁשהִ ְּת ַרחֵ ק ִמ ֶׁמנו וְּ עָ ָשה ֶׁנגֶׁד ְּרצוֹ נוֹ .
ה' יְּ ז ֵַכנו לָ ַדעַ ת אֶׁ ת כֹחַ הַ ְּתשובָ ה ,וְּ אֶׁ ת מַ עֲלַ ת הַ ְּדבָ ִרים
רוב חֲסָ ָדיו וְּ אַ הֲבָ תוֹ
הַ ְּקטַ ִנים [הַ ט ֹו ִבים] ,וְּ כֵן ֶׁש ִנ ְּראֶׁ ה אֶׁ ת ֹ

אֵ לֵ ינו ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי כֵן נַחְּ פֹץ ְּלהִ ְּת ָק ֵרב אֵ לָ יו ,וְּ כֵן הוא יִ ְּת ָב ַר ְּך
מו ֶׁש ָכתוב (שה"ש ַר ָבה ה)
ֹיו ִסיף ְּל ָק ְּרבֵ נו אֵ לָ יו ,וכְּ ֹ

חו ֶׁשל
דו ֶׁשל מַ חַ ט ,וַ אֲנִ י אֶׁ פְּ ַתח ְּכפִ ְּת ֹ
" ִפ ְּתחו ִלי ֶׁפ ַתח ְּכחו ֹ
צון.
אולָ ם" ,אָ מֵ ן כֵן יְּ הִ י ָר ֹ

תולַ ַעת ְּׁו ֵאזֹב (יד ד)
ֹ



יתא ַב ִמ ְּד ָר ִשים ו ְּב ַר ִש"יֶׁ ,שהָ אֵ ֹזוב ָבא עַ ל ַגסות הָ רוחַ
ִא ָ
ֶׁשהָ יְּ ָתה לַ ְּמצ ָֹרעֶׁ ,שעַ ל יְּ ֵדי כֵן הַ ְּנגָ עִ ים ָב ִאים ,ו ְּשנִ י

הַ ַמכוֹ ת הִ נָם ִתזְּכוֹ רוֹ ת מֵ אֵ ת ה' ִבכְּ דֵ י ֶׁשנוֹ דֶׁ ה לוֹ

מו.
ָתו זֶׁה ֶׁשי ְַּש ִפיל עַ ְּצ ֹ
לומַ רֶׁ ,ש ַת ָקנ ֹ
ת ֹולַ עַ ת וְּ אֵ ֹזוב ָב ִאים ֹ
וְּ צָ ִר ְּ
ֲרו וַ ֲהלֹא הוא ְּמסַ ֵמל
יך ֵבאור כֵיצַ ד הָ אֵ ֹזוב ְּמטַ ה ֹ

לו
דו ַהיְּׁ ָמנִ ית וְּׁ ַעל ּב ֶֹׁהן ַרגְּׁ ֹ
ַה ִּמ ּ ַט ֵהר ַהיְּׁ ָמנִ ית וְּׁ ַעל ּב ֶֹׁהן ָי ֹ

ְּלגַ אֲוָ ה?
וְּ נִ ְּראָ ה ְּלבָ אֵ ר ָבזֶׁה ְּב ִסיַעְּ ָתא ִד ְּשמַ יָא ְּשנֵי ֵבאו ִרים א.
ֶׁש ִבכְּ דֵ י לִ זְּכוֹ ת לַ ֲענָוָ ה ,עַ ל הָ אָ ָדם לָ ַדעַ ת ֶׁשיֵש לוֹ ַגאֲוָ ה,
וְּ עָ לָ יו לְּ הִ ז ְַּדכ ְֵּך ולְּ הִ ָטהֵ ר ִמ ֶׁמנָהִ ,מכֵיוָ ן ֶׁש ְּי ִדיעַ ת הַ ְּבעָ יָה
יתא ַב ְּגמָ ָרא (מו"ק
הִ נָה ח ֲִצי הַ ִפ ָתרוֹ ן .ב .עַ ל ִפי מַ ה ְּד ִא ָ
ינו הָ עֶׁ ְּצנִ י ,עַ ל
טזֶׁ ):ש ָדוִ ד הַ ֶׁמלֶׁ ְּך עָ לָ יו הַ ָשלוֹ ם נִ ְּק ָרא ע ֲִד ֹ
מו
עוסֵ ק ַבת ֹו ָרה הָ יָה ְּמעַ ֵדן עַ ְּצ ֹ
ֵשם ֶׁש ְּכ ֶׁשהָ יָה ֹיו ֵשב וְּ ֹ
תולַ עַ ת ,וכְּ ֶׁשהָ יָה ֹיוצֵ א לַ ִמלְּ חָ מָ ה הָ יָה ִמ ְּתקַ ֶׁשה ְּכעֵ ץ.
ְּכ ֹ
דו הוא הָ יָה ִמ ְּתב ֹונֵן ְּבמַ ה ֶׁש ָלמַ ד,
וְּ הַ יְּ נו ֶׁש ְּבעֵ ת ִלמו ֹ
אות  -כֵיצַ ד לַ ֲעבֹד
דו ָשה עֵ צוֹ ת נִ פְּ לָ ֹ
מו ִציא מֵ הַ תוֹ ָרה הַ ְּק ֹ
ו ֹ
עַ ל ִמד ֹו ָתיו וְּ ִלהְּ יוֹ ת ַב ֲענָוָ ה ,וְּ לֹא ְּלהָ ִשיב ִל ְּמחָ ְּרפָ יו ָדבָ ר,
יד ְּך ְּביַחַ ס לַ יֵצֶׁ ר
וכְּ ֵשם ֶׁשנָהַ ג עִ ם ִש ְּמעִ י ֶׁבן ג ֵָרא ,ומֵ ִא ָ
הָ ָרע ,הוא הָ יָה חָ זָק ְּב ַדעְּ ת ֹו ,וְּ לֹא הִ ְּתיָאֵ ש ִמשום ָדבָ ר.
וְּ זֶׁה מַ ה ֶׁשהַ כֹהֵ ן הָ יָה ְּמלַ ֵמד אֶׁ ת הַ ְּמצ ָֹרע ֶׁ -שעָ לָ יו לָ ַדעַ ת
יד ְּך -
ֶׁשכֻלוֹ מָ לֵ א טוֹ ב ,וְּ לִ ְּשמוֹ חַ ולְּ הִ ְּתחַ זֵק ְּבכָ ְּךְּ ,ב ַרם מֵ ִא ָ
ִבזְּמַ ן ֶׁש ִנכְּ נ ִָסים בוֹ הִ ְּרהו ֵרי ַגאֲוָ ה וָ כַעַ ס ,עָ לָ יו לִ זְּכֹר אֶׁ ת
הַ חֶׁ ְּסרוֹ נוֹ ת ֶׁשבוֹ  ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י כֵן לְּ הִ ְּתעַ ֵדן וְּ לִ הְּ יוֹ ת ַב ֲענָוָ ה

וְּׁ לָ ַקח ַה ּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ָה ָא ָשם ְּׁונָ ַתן ַה ּכ ֵֹהן ַעל ְּּׁתנ ּו ְּׁך אֹזֶׁן
(שם יד)
ַהיְּׁ ָמנִ ית ָ

ְּפעָ ִמים ַרב ֹות הָ אָ ָדם ְּמקַ ֵבל מַ כ ֹותִ ,בכְּ ֵדי ֶׁש ִי ָזכֵר ַב ָק ָב"ה
עו ֶׁשה עִ מ ֹו ,ו ִבפְּ ָרט ַב ָדםֶׁ ,שהֲגַ ם
ו ְּברֹב הַ חֲסָ ִדים ֶׁשהוא ֹ
קו ֵרש הוא ַגם לֹא ֹיוצֵ א הַ חוצָ ה ְּ -כ ֶׁשאָ ָדם
ֶׁשהוא לֹא ֹ
ְּמקַ ֵבל מַ ָכה ,וְּ אֶׁ פְּ ָשר לִ ְּרמֹז אֶׁ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶׁה ְּבמַ ה ֶׁשאָ ְּמרו
עו ִמ ְּלמַ ָטה
ֲחזַ"ל ַב ְּגמָ ָרא (ח ִֻלין ז" ):אֵ ין אָ ָדם ֹנוקֵ ף אֶׁ ְּצ ָב ֹ
אֶׁ ָלא ִאם כֵן מַ כְּ ִרי ִזין עָ לָ יו ִמ ְּלמַ עְּ לָ ה" ,ומַ כְּ ִריזִין זֶׁה
או ִתי ֹות
ֹ
ְּבחַ ְּס ֵדי
יִ ְּת ָב ַר ְּך

מַ ְּז ִכ ִיריןֶׁ ,שזֶׁה ִתזְּכ ֶֹׁרת לָ אָ ָדם ִמ ָשמַ יִ ם ֶׁש ִי ְּתבוֹ נֵן
ה' ובַ ִנפְּ לָ אוֹ ת ֶׁש ְּב ָדמוֹ  ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י זֶׁה יִ ְּשמַ ח בוֹ
וְּ יִ ְּתקָ ֵרב אֵ לָ יו ,וכְּ ֶׁשאָ ָדם ִמ ְּתבוֹ נֵן ְּבכָ ְּך ֲאזַי ָדמוֹ

ש ַמ ְּט ַרת ז ְִּריקָ תוֹ לְּ לַ ֵמד אֶׁ ת
הוא ְּכעֵ ין ַדם הַ ָק ְּר ָבנוֹ תֶׁ ,
ש ְּב ָדמוֹ  ,וְּ עַ ל יְּ דֵ י זֶׁה לָ שוב
הָ אָ ָדם ֶׁש ִי ְּתבוֹ נֵן ְּבחַ ְּס ֵדי ה' ֶׁ
חוטֵ א
ִב ְּתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה .וְּ זֶׁה מַ ה ֶׁשהַ כֹהֵ ן הָ יָה ְּמלַ ֵמד אֶׁ ת הַ ֹ
מו,
עו ֶׁשה עִ מ ֹו ְּב ָד ֹ
בות ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
 ְּלהִ ְּתב ֹונֵן ְּברֹב הַ ט ֹו ֹמו ִב ְּש ִמיעַ ת לָ שוֹ ן
ולהַ עֲכִ יר אֶׁ ת ָד ֹ
טובָ ה ְּ
וְּ לֹא ִלהְּ ֹיות ְּכפוי ֹ
ְּ
ְּנו.
הָ ָרע ו ְּרכִ ילות ִב ְּתנוך אָ ז ֹ


וְּ ַרכות.


אַ הֲבַ ת ה' לִ ְּרחוֹ ִקים ִמ ֶׁמנו הִ נָה אַ הֲבָ ה ֶׁשאֵ ינָה ְּתלויָה
ְּבדָ בָ ר
וְּׁ ֶׁהעֱ ִמיד ַה ּכ ֵֹהן ַה ְּׁמ ַט ֵהר ֵאת ָה ִאיש ַה ִּמ ּ ַט ֵהר וְּׁ א ָֹתם
(שם יא)
ִל ְּׁפנֵי ה' ָ

כֹחָ ה ֶׁשל מִ ָדה ְּכ ֶׁנגֶׁד מִ ָדה
(שם לד)
וְּׁ נָ ַת ִּתי ֶׁנגַ ע ָצ ַר ַעת ְּּׁב ֵבית ֶׁא ֶׁרץ אֲ ֻח ַ ּז ְּׁת ֶׁכם ָ

הו ָר ֹיות יז) " ְּבש ֹו ָרה הִ יא לָ הֶׁ ם ֶׁשהַ ְּנגָ עִ ים
יתא ַב ְּגמָ ָרא ( ֹ
ִא ָ
מונִ י ֹות ֶׁשל זָהָ ב
ֱמו ִר ִיים מַ ְּט ֹ
ָב ִאים עֲלֵ יהֶׁ םְּ ,לפִ י ֶׁשהִ ְּט ִמינו א ֹ
מו ְּצאָ ן".
ירות ָב ֵתיהֶׁ ם ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי הַ נֶׁגַ ע ֹנו ֵתץ הַ ַביִ ת ו ֹ
ְּב ִק ֹ
דו ָשה ְּמלַ ֶׁמ ֶׁדת אוֹ ָתנו ָכאן ָדבָ ר נִ פְּ לָ א ,וְּ זֶׁה
הַ ת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ

יתא ַב ְּגמָ ָרא (זְּבָ חִ ים לבֶׁ ).ש ֵמחֲמַ ת ֶׁשהַ ְּמצ ָֹרע הוא טָ מֵ א
ִא ָ

ִב ְּשנֵי ְּדבָ ִרים אְּ .בגוף הָ אָ ָדם ֶׁש ְּכ ֶׁשאָ ָדם ְּמקַ ֵבל מַ ָכה
דות לַ ָק ָב"ה
הו ֹ
לו ְּל ֹ
לו ָדםֲ ,אזַי זֶׁה מַ ְּז ִכיר ֹ
עו וְּ ֹיוצֵ א ֹ
ְּבאֶׁ ְּצ ָב ֹ

הו ֹנו ָתיוִ ,בכְּ ֵדי ֶׁש ִי ְּתנו עֲלֵ יהֶׁ ם מֵ הַ ָדם וְּ הַ ֶׁשמֶׁ ן ,ובָ זֶׁה נֶׁחְּ ָשב
ְּב ֹ
ְּ
ֶׁשכֻל ֹו ָב ֲעז ָָרה .וְּ צָ ִריך ֵבאור מַ ה נִ ְּש ַתנָה הַ ְּמצ ָֹרע ִמ ְּשאָ ר

עו ְּב ִרים עַ ל
עַ ל הַ ָדם ֶׁשפ ֹועֵ ל ב ֹו ַכיָאות .בַ .ב ְּק ָשיִ ים ֶׁש ֹ

לו ְּלהַ כְּ נִ יס אֶׁ ת
לו ְּלהִ ָכנֵס לָ ֲעז ָָרהְּ ,ב ַרם ֻה ַתר ֹ
אָ סור ֹ

או ְּמ ִרים ֶׁש ִביאָ ה ְּב ִמ ְּקצָ ת ְּשמָ ה
לו אָ נו ֹ
הַ ְּטמֵ ִאיםֶׁ ,ש ַרק אֶׁ ְּצ ֹ
ִביאָ ה?
דו ָשה מוֹ ָרה
וְּ נִ ְּראָ ה ְּלבָ אֵ ר ְּב ִסיַעְּ ָתא ִד ְּשמַ יָא ֶׁשהַ ת ֹו ָרה הַ ְּק ֹ
לַ ְּמצ ָֹרע אֶׁ ת הַ ֶׁד ֶׁר ְּך לָ שוב ִב ְּתשובָ ה  -וְּ זֶׁה ֶׁשאֲפִ לו ְּכ ֶׁשהוא
מו טָ מֵ א וְּ ָרחוֹ ק מֵ ה' ֶׁ -ש ִי ָכנֵס ְּב ִמ ְּקצָ ת
מַ ְּר ִגיש אֶׁ ת עַ ְּצ ֹ
לו ֶׁשכֻלוֹ נִ כְּ נַס לַ ְּקדֻ ָשה ,וְּ זֶׁה
לְּ ַשע ֲֵרי הַ ְּקדֻ ָשה ,ובָ זֶׁה יֵחָ ֵשב ֹ
חִ דוש ְּמיֻחָ ד ֶׁשהַ ָק ָב"ה ְּמג ֶַׁלה אֶׁ ת רוֹ ב אַ הֲבָ תוֹ וְּ חִ ָבתוֹ

עובֵ ר ,וְּ הֵ ן ִמ ִבפְּ נִ ים
הָ אָ ָדם ,הֵ ן ִמ ַבחוץ ְּ -ב ִבז ְֹּיו ֹנות ֶׁשאָ ָדם ֹ
 ְּכ ֶׁשלֹא הוֹ לֵ ְּך לָ אָ ָדם ַבעֲבוֹ ָדתוֹ ֶׁ ,ש ֲאזַי עָ לָ יו לְּ הַ ְּש ִכילֶׁש ָכעֵ ת הַ ָק ָב"ה נוֹ תֵ ן לוֹ מַ ָתנָה נִ פְּ לָ אָ ה ֶׁשל הַ כְּ נָעָ ה וַ ֲענָוָ ה.
וְּ כֵן ְּכ ֶׁש ְּמבַ זִים אוֹ תוֹ ֲאנ ִָשים ִמ ַבחוץ ,זֶׁה לִ מוד ִב ְּשבִ ילוֹ
ֶׁשלֹא יְּ בַ זֶׁה ֲאנ ִָשים אֲחֵ ִרים ,וְּ לֹא יִ גְּ רֹם לָ הֶׁ ם צַ עַ ר ְּכ ֵשם
ֶׁש ִצעֲרוהו.
וְּ כֵן ָראוי ְּלהִ ְּתבוֹ נֵן ֶׁשהַ ְּק ָשיִ ים ֶׁשל הַ זולַ ת ,ב ֹונִ ים אֶׁ ת
ימים אֶׁ ת נַפְּ ש ֹו ְּבכֹחַ ֶׁשל ִאפוק וְּ אַ הֲבָ ה ,גַם
תו ומַ ְּש ִל ִ
ישיו ֹ
ִא ִ
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ְּל ִמי ֶׁש ָשנוי עָ לָ יו .וְּ כֵן יוֹ ֵשב ַב ָשמַ יִ ם רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת ְּגדֻ ַלת
נַפְּ שוֹ ֶׁשל הָ אָ ָדם הַ סוֹ בֵ ל ִבזְּיוֹ נוֹ ת ו ְּק ָשיִ ים ִב ְּש ִתיקָ ה,

עֶׁ ְּש ִרים וְּ אַ ְּר ַבע ָשנִ ים חָ לְּ פו ִביעָ ף וְּ הָ ַרב ְּשמַ ְּריָה הָ ְּ
פַך
לְּ אָ ב רוחָ נִ י ֶׁשל מֵ אוֹ ת ִמ ְּש ָפחוֹ ת ֶׁש ָת ְּקעו ָשם יָתֵ ד ,הוא

לו ֶׁשפַ ע ֶׁשל ְּדבָ ִרים טוֹ בִ ים ְּברוחָ נִ יות וְּ ַג ְּש ִמיות.
ומַ ְּקנֶׁה ֹ

יָסַ ד ַתלְּ מודֵ י תוֹ ָרה ובָ ֵתי סֵ פֶׁר ,יְּ ִשיבוֹ ת וְּ סֶׁ ִמינ ִָרים,

ו ְּבכָ ל הַ ְּק ָשיִ ים ֶׁשיֵש לָ אָ ָדם ָראוי ְּלבַ ֵקש מֵ הַ ָק ָב"ה ֶׁש ְּיזַכֵהו

תו הָ יְּ ָתה לְּ אַ חַ ת הַ ְּקהִ לוֹ ת הַ חֲשובוֹ ת .הָ ַר ָבנִ ית גַם
ו ְּקהִ ָל ֹ
ְּ
רוב נַחַ ת מֵ הַ ְּקהִ ָלה ,אַ ך הַ ַצ ֶׁלקֶׁ ת ֶׁשל הַ ְּב ִריחָ ה
הִ יא ָרוְּ ָתה ֹ

ָדו לָ תֵ ת ולְּ הַ עֲנִ יק לַ זולַ ת ובִ פְּ ָרט לְּ ִמי
ֶׁשב ֹו יְּ סַ ְּיעו ְּבי ֹ

רו ִמית ,ע ֲַדיִ ן צָ ְּרבָ ה ְּב ִל ָבה  -צַ ֶׁלקֶׁ ת ֶׁש ָק ֶׁשה
מֵ הָ ֲעי ָָרה הַ ְּד ֹ

ֶׁשהִ כְּ עִ יסוֹ ובִ זָהוֶׁ ,שזֶׁה הַ ְּשלֵ מות הָ א ֲִמ ִתית.
לום ְּמבַ ֵקש ַב ְּתהִ ִלים (קלה)
וְּ זֶׁה מַ ה ֶׁש ָדוִ ד הַ ֶׁמלֶׁ ְּך עָ לָ יו הַ ָש ֹ
"חָ ְּק ֵרנִ י אֵ ל וְּ ַדע ְּלבָ ִבי" ֶׁ -שאֶׁ זְּכֶׁה לַ חְּ קֹר אֶׁ ת ִל ִבי ִאם יֵש
"אם יֵש ֶׁד ֶׁר ְּך עֹצֶׁ ב ִבי" ֶׁ -של ְּק ָשיִ ים
עות ,וְּ ִ
ִבי ִמד ֹות ָר ֹ
ְּ
יתן ִמת ֹוך יְּ ִדיעָ ה
ו ִבז ְֹּיונוֹ ת מֵ אֲחֵ ִריםֶׁ ,שאֶׁ ֱהיֶׁה חָ זָק וְּ אֵ ָ

לוחַ עָ לֶׁ יהָ .
ִל ְּס ֹ

ֶׁשהַ ִנ ְּסיוֹ ֹנות ִמ ְּמ ָך ְּלבַ דִ ,בכְּ ֵדי ְּלצָ ְּרפֵ נִ י ו ְּלחַ זְּקֵ נִ י ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי כֵן
עולָ ם" ֶׁשל ִק ְּרבָ ה א ֲִמ ִתית אֵ לֶׁ ָ
יךְּ ,ב ִלי ִמדוֹ ת
"ב ֶׁד ֶׁר ְּך ֹ
אֵ לֵ ְּך ְּ

דולָ ה
רות ה' יְּ ַרחֵ ם ,וְּ חוץ מֵ הֶׁ ם יֵש ִלי צָ ָרה ְּג ֹ
הַ ְּר ֵבה צָ ֹ

ֶׁשל רֹעַ וְּ ֶׁשקֶׁ ר.

יתי ַביִ תְּ .כבָ ר ח ֲִצי ָשנָה אָ נו
ְּמאֹד ,אֵ ין ִלי וְּ ִל ְּבנֵי ֵב ִ
גות ְּל ִמ ְּשנֵהוִ ,מ ַמחְּ סָ נִ ים ְּלגַ ִנים
ִמ ְּסת ֹו ְּב ִבים מֵ חֶׁ ֶׁדר מַ ְּד ֵר ֹ
ִצבו ִר ִיים' ,אַ חַ ר ָכ ְּך עָ בַ ר וְּ הִ ְּסת ֹובֵ ב ֵבין הַ ָקהָ ל לֶׁ ֱאסֹף

ֲשה נִ פְּ לָ א ְּבעִ נְּ יָן זֶׁהְּ .שמַ ְּריָה וְּ חַ נָה
ונְּ סַ ֵפר ָכאן מַ ע ֶׁ
רו ִמית ְּקטַ נָה ,ר' ְּשמַ ְּריָה
ג ֹו ְּל ְּד ֶׁב ְּרג ָרכְּ שו ִד ָירה ְּב ֲעי ָָרה ְּד ֹ
רונִ י ובַ עַ ל ָיזְּמָ ה ,וְּ עַ ד ְּמהֵ ָרה ָקלַ ט
הָ יָה אַ ְּב ֵר ְּך ִכ ְּש ֹ

ְּצ ָד ָקה.
דו ֹיוסֵ ף
בו ֹ
'כ ֹ
לו הָ ַרב ְּ
ש ְּלחָ ֹנו ֶׁשל הָ ַרב ,אָ מַ ר ֹ
ְּכ ֶׁשעָ בַ ר ְּליַד ֻ
ֲקוב ֹו ִביץ?'' ,כֵן ,מֵ הֵ יכָ ן אָ נו מַ ִכ ִירים?'' ,מֵ הַ ְּשכונָה
ַיע ֹ

קום ,י ְֶּׁש ֹנו גַם
חות הַ ְּש ַר ִב ֹיות ֶׁש ַב ָמ ֹ
ְּבחַ יְּ ָשנָיוֶׁ ,ש ֵמעֵ בֶׁ ר לָ רו ֹ
ָש ָרב וְּ יֹבֶׁ ש רוחָ נִ י וְּ אָ כֵן הֵ חֵ ל לָ ֵשאת ְּד ָרש ֹות ְּבבֵ ית

רו ִמית' עָ נָה הָ ַרב ,עֵ ינָיו ֶׁשל ֹיוסֵ ף ֻה ְּש ְּפלו וְּ הוא ִב ֵקש
הַ ְּד ֹ
סועֵ ר,
דול וְּ ֹ
לָ סור עִ ם הָ ַרב ְּלחֶׁ ֶׁדר ְּצ ָד ִדיָ ,שם ָפ ַרץ ְּבבֶׁ כִ י ָג ֹ

הַ ְּכנֶׁסֶׁ תֶׁ ,ש ִמ ָשם הִ ְּת ָפ ֵרס עַ ל כ ֹולֵ ל עֶׁ ֶׁרב ֶׁש ָפ ַתח ְּבבֵ ית
כותְּ .למוֹ ָתר ְּלצַ יֵן ֶׁשר'
ְּמות ְּברו ֹ
עוד ַכ ָמה ָיז ֹ
הַ ְּכנֶׁסֶׁ ת ,וְּ ֹ
ְּשמַ ְּריָה הָ פַ ְּך לַ ְּדמות הָ רוחָ נִ ית ו ְּל ַרב הַ ְּקהִ ָלה.

'ס ִליחָ ה עַ ל מַ ה?' ָשאַ ל
'אֲנִ י ְּמבַ ֵקש ְּס ִליחָ ה ִמ ָכל הַ ֵלב'ְּ .
יתי אֶׁ ְּתכֶׁם
הָ ַרב' ,אֲנִ י הוא הָ ָר ָשע צַ ר הָ עַ יִ ןְּ ,כ ֶׁש ָר ִא ִ
ימים פַ ְּרגוֹ לָ ה ,הָ לַ כְּ ִתי לְּ ַדוֵחַ עַ ל כָךְּ
סוֹ גְּ ִרים ִמ ְּרפֶׁסֶׁ ת ו ְּמ ִק ִ

עוד יְּ לָ ִדים ,וְּ הוא חָ ש
עָ ְּברו ָשנִ יםְּ ,לר' ְּשמַ ְּריָה ֹנולְּ דו ֹ
ְּ
יתו הַ ָקט ,ת ֹוך ַכ ָמה י ִָמים
ְּבצ ֶֹׁר ְּך ְּלהַ ְּרחִ יב ו ְּלהַ גְּ ִדיל אֶׁ ת ֵב ֹ
דול הֶׁ עָ שוי
עוד חֶׁ ֶׁדר ָג ֹ
הו ִסיף ֹ
יתם ,וְּ ֹ
הִ ִגיעַ ִשפו ְּצנִ יק ְּלבֵ ָ

לַ מוֹ עַ צָ ה הַ ְּמקוֹ ִמית ,וְּ ָדאַ גְּ ִתי לְּ זֵרוז הֲלִ יכֵי הַ ה ֲִריסָ ה,

ְּלהִ ְּש ַת ֵמש ַב ִמד ֹות הַ ִנפְּ לָ אוֹ ת ֶׁשב ֹו ,וְּ ֶׁשהַ כֹחוֹ ת הָ אַ ִד ִירים

גולָ ה ְּלסֻ כוֹ תִ .מ ְּש ַפחַ ת
הו ִסיף הַ ִשפו ְּצנִ יק ַפ ְּר ֹ
ִמגֶׁבֶׁ סְּ ,ב ֹנוסָ ף ֹ

תו ֶׁשל
חול הַ מ ֹועֵ ד סֻ כ ֹות ָכל ְּבנֵי הַ ְּקהִ ָלה הֶׁ ֱאזִינו ִל ְּד ָר ָש ֹ
ֹ
הָ ַרב ֵ -בין ִמנְּ חָ ה ְּלעַ ְּר ִבית ,אַ ח ֲֵרי עַ ְּר ִבית עָ לָ ה לַ ָבמָ ה
מו ַרי וְּ ַרב ֹו ַתי יֵש לִ י
יְּ הו ִדי ָכפוף ְּכבֶׁ ן ִש ִשים ,וְּ אָ מַ ר ' ֹ

וְּ הַ נוֹ ָרא ִמכֹל ֶׁש ָדאַ גְּ ִתי לְּ הַ ְּש ִמיץ אֶׁ ת ִש ְּמכֶׁםִ ,ב ְּשמועוֹ ת
ָרעוֹ ת ֶׁשהִ ְּתהַ ְּלכו ְּבקֶׁ ֶׁרב ְּבנֵי הַ ְּקהִ ָלה ,וְּ עַ כְּ ָשו מָ ְּדדו לִ י
ִמ ָשמַ יִ ם ִמ ָדה ְּכ ֶׁנגֶׁד ִמ ָדה ,אָ נָא ִת ְּסלַ ח לִ י ְּבבַ ָק ָשה'.
ר' ְּשמַ ְּריָה ַנ ֲענָה וְּ אָ מַ ר 'אֲנִ י סוֹ לֵ חַ ְּל ָך ִמ ָכל הַ ֵלב ,וְּ אֶׁ ְּדאַ ג
יתי יִ ְּמחֲלו ְּל ָך' ,אַ ח ֲֵרי ֶׁרבַ ע ָשעָ ה חָ זַר הָ ַרב
ֶׁש ַגם ְּבנֵי ֵב ִ

ג ֹו ְּל ְּד ֶׁב ְּרג ָש ְּמחו עַ ד ְּמאֹד ,אֶׁ ָלא ֶׁש ִש ְּמחָ ה זוֹ לֹא אָ ְּרכָ ה זְּמַ ן
ְּכלַ לְּ ,למָ ח ֳָרת ְּב ָשעָ ה ְּש ֵתים עֶׁ ְּש ֵרה ַב ָצה ֳַריִ ם ,הִ ִגיעַ ַפ ָקח
ירונִ י וְּ הִ ְּש ִקיף עַ ל הַ ְּבנִ יָה הַ ְּט ִריָה ,אַ חַ ר ָכ ְּך ָשלַ ף אֶׁ ת
עִ ֹ

רו ִמית.
חות ֶׁשל הַ ִד ָירה מֵ הָ ֲעי ָָרה הַ ְּד ֹ
רור מַ פְּ ְּת ֹ
עִ ם ְּצ ֹ

סו וְּ ָר ַשם ד ֹו"ח ְּמסֻ ָדר ֶׁשל צַ ו ה ֲִריסָ ה עַ ל הַ ְּבנִ יָה
ִפנְּ ָק ֹ
הַ ח ֲָד ָשה.

יתי הֶׁ חְּ לַ ְּטנו
'ב ָשבועַ ֶׁשעָ בַ ר ִד ָיר ֵתנו הִ ְּת ַפ ְּנ ָתה ,וַ אֲנִ י ו ְּבנֵי ֵב ִ
ַ
ָ
קום לָ דור ב ֹו' .חִ בוק אַ ִמיץ
או ָתה עַ ד ֶׁש ִת ְּמצָ א מָ ֹ
לָ ֵתת ְּלך ֹ

ר' ְּשמַ ְּריָה ִק ֵבל אֶׁ ת הַ ד ֹו"ח ִבפְּ ִליאָ הִ ,מי ִדוֵ חַ לָ עִ ְּיריָה עַ ל

ֲשה ֵבין הַ ְּשנַיִ ם ,חִ בוק ֶׁשל הַ עֲבָ ָרה עַ ל הַ ִמדוֹ ת ,וְּ לִ מוד
ַנע ָ
ְּ
מוחָ ִשי ִבנְּ ִתינָה לַ זולַ ת ,וְּ לֹא הַ הֵ פֶׁך חַ ס וְּ ָשלוֹ םֶׁ .ש ִנזְּכֶׁה

רו ִמים וְּ אָ מַ ר ִ'רבוֹ נוֹ ֶׁשל עוֹ לָ ם אֲנִ י לֹא יוֹ דֵ עַ
ָפ ַרש י ָָדיו ִל ְּמ ֹ
ִמי עָ ָשה לִ י אֶׁ ת הָ ָרעָ ה הַ זוֹ  ,אֲבָ ל אֲנִ י ָבטוחַ ֶׁשהַ כֹל ְּמכ ָֻון
ו ְּמסֻ בָ ב מֵ ִא ְּת ָך לְּ טוֹ בָ ִתי הָ א ֲִמ ִתית ,וְּ כֵן עַ ל יְּ דֵ י ָכ ְּך ֲאנִי

ְּלהַ ְּת ִמיד ִבנְּ ִתינָה ופִ ְּרגון לַ זולַ ת ,וְּ לֹא ְּנ ַד ֵבר ַרע עַ ל שום
לום ,ה'
ֲרו חַ ס וְּ ָש ֹ
או ְּלצַ ע ֹ
ִיקו ֹ
יְּ הו ִדי ,ו ִבפְּ ָרט ֶׁשלֹא ְּלהַ ז ֹ

הַ ְּבנִ יָה ֶׁש ָלנו? ְּב ַרם ר' ְּשמַ ְּריָה ִק ֵבל אֶׁ ת הַ ִדין ְּבאַ הֲבָ ה.

ֲשה חָ זָק וְּ אַ ִמיץ ְּב ַדעְּ ִתי' .הַ ִספור לֹא הִ ְּס ַתיֵם ָבזֶׁה ,אַ ח ֲֵרי
ַנע ָ
ְּ
עות ְּללַ חֵ ך אֶׁ ת אָ ְּזנֵי
לו ָשה י ִָמים הִ ְּתחִ ילו הַ ְּלשוֹ נוֹ ת הָ ָר ֹ
ְּש ֹ
הָ ַרב הַ ָצעִ יר' .חִ לול ה' .הָ ַרב ֶׁשל ֵבית הַ ְּכנֶׁסֶׁ ת ב ֹונֶׁה ְּב ִלי
ִאשו ִריםִ ,מי הִ ִתיר לָ נו ִל ְּלמֹד ת ֹו ָרה ִמ ִפיו?'.
ְּב ִקצור אַ ח ֲֵרי ַכ ָמה י ִָמיםָ ,פנָה הַ ַג ַבאי ְּלר' ְּשמַ ְּריָה וְּ אָ מַ ר,
בוד הָ ַרב אֲבָ ל י ְֶּׁשנָם ַכ ָמה ִמ ְּת ַפ ְּל ִלים ֶׁשלֹא
'צַ ר ִלי ְּמאֹד ְּכ ֹ
ָ
מועַ אֶׁ ת ְּד ָר ָש ְּתךָ ...ת ִבין אוֹ ִתי' .ר' ְּשמַ ְּריָה חָ ש
רו ִצים ִל ְּש ֹ
ֹ
פו ,הוא עָ בַ ר ְּלבֵ ית הַ ְּכנֶׁסֶׁ ת
מו ֶׁרת ֶׁשל עֶׁ ְּלב ֹון ְּבגו ֹ
ְּצמַ ְּר ֹ
ְּ
ישים
אַ חֵ רָ .שבועַ אַ חַ ר ָכך הִ ִגיעַ צֶׁ וֶׁ ת הַ ה ֲִריסָ ה עִ ם ַפ ִט ִ
וְּ נִ ֵפץ אֶׁ ת הַ הַ ְּרחָ בָ ה הַ ח ֲָד ָשה ,ר' ְּשמַ ְּריָה הִ ְּר ִגיש ֶׁשאֵ ין לוֹ
'להַ ְּש ָכ ָרה' עַ ל
קום ,וְּ ָתלָ ה ֶׁשלֶׁ ט ְּ
עוד מַ ה ְּלהִ ָשאֵ ר ַב ָמ ֹ
ֹ
הַ ַביִ ת ,אַ ח ֲֵרי ְּשבועַ יִ ם חָ ַתם עַ ל ְּשכִ ירות ,וְּ עָ בַ ר לָ גור עִ ם
ָכל ִמ ְּש ַפחְּ ת ֹו ַב ָצפ ֹון.

יְּ זַכֵנו.


כֹחָ ה ֶׁשל מִ ָלה טוֹ בָ ה
(שם לה)
ְּׁ ּכ ֶׁנגַ ע נִ ְּׁר ָאה ִלי ּ ַב ּ ָביִ ת ָ

כות יט).
(ב ָר ֹ
אָ מַ ר אַ ַביֵי אָ סור ְּלאָ ָדם ֶׁש ִיפְּ ַתח ִפיו לַ ָשטָ ן ְּ
יתא ַב ִמ ְּשנָה ִבנְּ גָ עִ ים (פי"ב) ֶׁשאֲפִ לו ַת ְּל ִמיד חָ כָ ם
וְּ כֵן ִא ָ
'כנֶׁגַ ע נִ ְּראָ ה לִ י
לֹא יֹאמַ ר 'נֶׁגַ ע נִ ְּראָ ה ִלי ַב ָביִ ת' אֶׁ ָלא ְּ
ַב ָביִ ת' ,זֶׁה ִלמוד עָ צום ְּלכָ ל אֶׁ חָ ד וְּ אֶׁ חָ ד ֶׁשי ְַּר ִגיל אֶׁ ת
ְּלש ֹונוֹ לְּ ַד ֵבר אַ ְּך טוֹ ב עַ ל ְּכלַ ל יִ ְּש ָראֵ ל וְּ עַ ל עַ ְּצמוֹ ִ ,כי
לְּ ֶׁפה הָ אָ ָדם יֵש כֹחַ עָ צום לִ פְּ עֹל ְּפעֻלוֹ ת לְּ טַ ב ולְּ מוטָ ב,
וְּ צָ ִר ְּ
יך לִ הְּ יוֹ ת חָ כָ ם ולְּ נ ֵַתב אֶׁ ת הַ ִדבו ִרים ִבכְּ דֵ י לְּ הַ ְּש ִפיעַ
אַ ְּך טוֹ ב וְּ חֶׁ סֶׁ ד עַ ל כ ָֻלם.

ֲשה ֶׁשהָ יָה ְּביֶׁלֶׁ ד עִ ם ְּבעָ ֹיות נַפְּ ִשיוֹ ת ֶׁשה ְֻּצ ַר ְּך ְּלהִ ָכנֵס
ומַ ע ֶׁ
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אויעֶׁ ְּר ַב ְּך ִבכְּ ֵדי
הו ָריו ָפנו ְּלר' ְּש ֹלמֹה ז ְַּלמָ ן ֹ
מוסָ ד סָ גור ,וְּ ֹ
ְּל ֹ
און אָ מַ ר ֶׁש ָראוי ְּלהַ כְּ נִ יסוֹ
ְּלהִ ָועֵ ץ עִ מ ֹו ַבנ ֹו ֵשא ,וְּ הַ ָג ֹ
מוסָ דְּ ,ב ַרם הַ ָדבָ ר צָ ִר ְּ
יך לְּ הֵ עָ ש ֹות מֵ ְּרצוֹ ן הַ יֶׁלֶׁ דְּ ,כ ֵדי
ְּל ֹ

לו ְּס ִמיכָ ה ,וְּ עַ ל יְּ ֵדי זֶׁה
תו ,וְּ כֵן עָ ָשה ֹ
וְּ הַ כֹל יֵעָ ֶׁשה ִב ְּש ִליחו ֹ
דולָ ה לָ לֶׁ כֶׁת לַ מ ֹוסָ ד הַ הוא ,וְּ הָ לַ ךְּ
הִ ְּר ִגיש הַ יֶׁלֶׁ ד מַ עְּ לָ ה ְּג ֹ
ְּל ָשם ְּב ִש ְּמחָ ה ,ו ְּבמֶׁ ֶׁש ְּך הַ זְּמַ ן הִ ְּב ִריא ְּבנַפְּ ש ֹו לַ חֲלו ִטין,

ֲשה ָק ָרא
תו מֵ הַ ַביִ תִ .מ ִדבור ְּלמַ ע ֶׁ
ֶׁשלֹא י ְַּר ִגיש ֶׁשז ְָּרקו אוֹ ֹ

ֲשיוִ .מ ָכאן אָ נו
ִמכֵיוָ ן ֶׁשהוא הִ ְּר ִגיש ִספוק וַ ֲהנָאָ ה ְּבמַ ע ָ

צו ֹנו ִל ְּשלֹחַ אוֹ תוֹ
לו ֶׁש ִב ְּר ֹ
ר' ְּש ֹלמֹה ז ְַּלמָ ן לַ יֶׁלֶׁ ד וְּ אָ מַ ר ֹ

ְּלמֵ ִדים אֶׁ ת כֹחַ הַ ִדבור ,עַ ד כ ַָמה אֶׁ פְּ ָשר לְּ הַ חֲיוֹ ת ֲאנ ִָשים

לַ מ ֹוסָ ד הַ הואִ ,בכְּ ֵדי ֶׁש ְּי ַש ֵמש ָשם מַ ְּש ִגיחַ עַ ל הַ ַכ ְּשרות,
וִ יחַ זֵק אֶׁ ת הַ יְּ לָ ִדים הַ ְּשבו ִרים ,וְּ י ִַניחַ ְּתפִ ִלין לַ ִנז ְָּק ִקים ְּלכָ ְּך,

קום ובָ אֹפֶׁן הַ נָכוֹ ן.
ְּב ִדבור ֶׁשל חִ ָבה וְּ חִ זוקְּ ,כ ֶׁשזֶׁה ַב ָמ ֹ


מתיקות המועדים  -ספירת העומר:
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.

שהַקָ ָב"ה נֹותֵ ן לֹו וְיֹודֶ ה לֹוְ ,ועַל כֵן סֹופ ְִרים גַם אֶת ַהי ָ ִמים ְוגַם
ִירת הָעֹמֶר ,זֶה ִבכְדֵ י שֶָאדָ ם יַע ֲִריְך ,כָל יֹום ֶ
ִמ ְצוַת ְספ ַ
ש ַה ָק ָב"ה נֹותֵ ן לָנּו ּו ְל ַהע ֲִריְך אֹותֹוְ ,ועַל י ְדֵ י זֶה נִזְכֶה לְאֹשֶר
אֶת ַהשָבּועֹות ִבפְרֹוטְרֹוטְ ,ונִ ְלמַד ִמכְָך ִלסְפ ֹר כָל יֹום ֶ
ש ְמחָה תָ מִיד.
ּו ְל ִ
של
שנִ ְכ ָללִים בָעֹמֶר ,שֶהּוא ַהמָזֹון ָה ִעק ִָרי ֶ
ִירת הָעֹמֶר ָאנּו מֹודִ ים עַל הָעֹמֶר ְונִ ְכלָל ָבזֶה הֹודָ ָאה עַל כָל ַחסְדֵ י ה' ֶ
ִב ְספ ַ
שיִ ְטעַם
שאֵין ָאדָ ם יֹודֵ ַע ִלקְר ֹא ַאבָא ְו ִאמָ א ּו ְל ַהע ֲִריְך אֶת מֵ טִיבָיו עַד ֶ
ש ַה ְגמ ָָרא ִבב ְָרכֹות (מ ).אֹומ ֶֶרת ֶ
הָָאדָ םּ ,ו ְכשֵם ֶ
ַטעַם דָ גָן.
שזֶה ַמאֲ כָל פְסֹלֶת ,וְַאחַר כְָך ָאנּו מֹוסִיפִים לְהֹודֹות ,עַד שֶָאנּו
ְעֹוריםֶ ,
ִירת הָעֹמֶר ָאנּו מֹודִ ים בַתְ ִחלָה עַל ַהש ִ
ִב ְספ ַ
שהֵם הָאֹכֶל ַה ְמשֻׁ בָח ְו ַה ְבסִיסִי שֶל הָָאדָ ם.
מֹודִ ים עַל ַה ִחטִים ֶ
שצ ִָריְך ְלפ ֵָרט ִבפ ְָרטֵי
שהֵם ְכלַל ּופ ְָרט] ,כְדֵ י ְל ַלמְדֵ נּו ֶ
ִירת הָעֹמֶרָ ,אנּו סֹופ ְִרים גַם שָבּועֹות ְוגַם יָמִים [ ֶ
ְב ִמ ְצוַת ְספ ַ
פ ְָרטִים אֶת כָל הַטֹוב שֶה' י ִתְ ב ַָרְך עֹושֶה ִעמָנּו ּולְהֹודֹות לֹו.
שפְלּות ּונְתִ ינַת כָבֹוד
ַתֹורה נִ ְקנֵית ָבהֶםּ ,ובְר ֹאש הַכ ֹל זֶה ִ
שה ָ
ִירת הָעֹמֶר זֶה זְמַן ַלעֲב ֹד עַל מ"ח ַה ִקנְיָנִים ֶ
ִב ְספ ַ
ְו ַהע ֲָרכָה לַזּולַתְ ,ועַל כֵן דַ ְוקָא ִבזְ ַמן זֶה נִ ְפטְרּו תַ ְלמִידֵ י ר' ֲעקִיבָא עַל שֶֹּלא נָהֲגּו כָבֹוד זֶה ָבזֶה.
שה בֵין הַשּורֹותְ ,ול ְִראֹות אֶת ָהאֱמּונָה ְו ַהמִדֹות הַטֹובֹות
ַתֹורה ַהקְדֹו ָ
ִירת הָע ֹ ֶמר זֶה ְלהִתְ בֹונֵן ב ָ
עֲבֹודַ ת הָָאדָ ם ִב ְספ ַ
שכָתּוב
שזֶה ְמ ַסמֵל עַל הָאֱ מּונָה ַב ָק ָב"ה ,שֶהּוא מֵ בִיא לָנּו אֹכֶל תָ מִיד ,כְמֹו ֶ
שֶמּונָחִים בָּהְ ,ועַל כֵן ָאנּו סֹופ ְִרים לָעֹמֶר ֶ
שבָת ל ).שֶ זֶה סֵדֶ ר ז ְָרעִים.
" ְו ָהי ָה אֱמּונַת עִתֶ יָך" וְדָ ְרשּו ֲחזַ"ל ( ַ
ִירת הָע ֹ ֶמר ְל ֶפסַח ,אֲ בָל ֲחזַ"ל ּובְר ֹאשָם ר' יֹו ָחנָן בֶן זַכַאי ִהשִיגּו ְב ָח ְכמָתָ ם ,שֶתֵ כֶף ַלנִסִים
שי ְכּו אֶת ְספ ַ
ַהצְדֹוקִים ֹלא ִ
ִירת הָעֹמֶרְ ,וכֵן כָל
שזֶה ָה ִענְי ָן שֶל ְספ ַ
שנַ ְמשִיְך לְהֹודֹות לַה' תָ מִידֶ ,
שֶל יְצִיַאת ִמצ ְַרי ִם צ ִָריְך ַלעֲשֹות תִ זְכ ֶֹרת ִבכְדֵ י ֶ
ש ַה ָק ָב"ה עֹושֶה עִמֹו.
ֶאחָד ְו ֶאחָד צ ִָריְך ִלסְמְֹך תִ זְכֹורֹות ְלנִסִים ֶ
שגִי ַח
שלַט עַל מְדִ ינֹות ַרבֹות ,ב ְַרם ִבמְדִ ינַת ַה ֶמלְֶך ָ -הי ָה מַ ְ
ש ָ
ִירת ָהעֹמֶר עַל פִי מָ שָל ְלקֵיסָר גָדֹול ֶ
נְ ָבאֵר אֶת ִענְי ָן ְספ ַ
שהַדֹור ֶהחָדָ ש ֹלא מַ ע ֲִריכִים אֶת רֹוב טּובֹו ְו ַחסְדֹו
שפַעְ ,ו ִהנֵה נֹודַ ע ַלקֵיסָר ֶ
בְיֹותֵ ר ּומְ ַספֵק לָּה דֵ י צ ְָרכָּה ב ְֶרוַח ּו ְב ֶ
ש ְבנֵי
ש ָגחָתֹו ֵמ ַהמְדִ ינָהִ ,בכְדֵ י ֶ
ש ַמע ז ֹאת ַה ֵקיסָר ֶה ְחלִיט ְל ָהסִיר ֶאת ַה ְ
שפַע ְוכָל טֹוב ,מִ שֶ ָ
שהֵם נֹולְדּו ְל ַחי ֵי ֶ
ֵמ ֲחמַת ֶ
ִירתֹו ֵמ ַהמְדִ ינָהְ ,ועַל י ְדֵ י כֵן
שמ ָ
שמֵש ָבהֶם ְכקֵיסָרְ ,וָאכֵן ֵהסִיר ַהקֵיסָר אֶת ְ
ש ִ
ַהמְדִ ינָה יַע ֲִריכּו אֶת ַהזְ ַמנִים ַהנִ ְפ ָלאִים ֶ
ש ִהנְהִיג אֶת ְבנֵי ַהמְדִ ינָה ְבי ַד
שתַ לְטּו עַל ַהמְדִ ינָהְ ,ו ִה ְמלִיכּו ֲעלֵיהֶם קֵיסָר ַרע וְַא ְכזָר ֶ
בָאּו ֲאנָשִים ְבנֵי ְב ִליַעַל ְו ִה ְ
שלַח מ ְַר ְגלִים ִבכְדֵ י ִלבְדֹוק אִם ְבנֵי ַהמְדִ ינָה שָ בִים
שכַח ֶאת ְבנֵי מְדִ ינָתֹו ְו ָ
ָקשָה ,ב ְַרם ַה ֵקיסָר הַטֹוב ְוה ַָרחּום ֹלא ָ
שי ָשּוב ְל ַמלְכּותֹו ֵמ ֲחמַת רֹוב ַהע ֲָרכָתָ ם ְל ַהנְ ָהגָתֹו
שמַ ע שֶָאכֵן הֵם חֹוז ְִרים ָבהֶם ְוהֵם ֲח ֵפצִים ֶ
ש ָ
מִדַ ְרכֵיהֶם ַהנְלֹוזִיםּ ,ו ְכ ֶ
הֹורה ִל ְצבָאֹו ָהאַדִ יר ְל ִהשְתַ לֵט עַל ַהמְדִ ינָהְ ,ולִתְ לֹות אֶת ַהקֵיסָר הַָא ְכזָר עַל פֶתַ ח ַהמְדִ ינָה,
הַטֹובָה ְכ ַלפֵיהֶםִ ,מי ַד ָ
שיַעֲשּו כְרּוזִים ַבמְדִ ינָה,
שלִיחִים ֶ
שלַח ְ
ש ֻׁכלָם יִזְכְרּו לְתָ מִיד אֶת רֹוב טּובֹו שֶל ַהקֵיסָר הַטֹובּ ,ולְַאחַר ִמכֵן ָ
ִבכְדֵ י ֶ
שגָב בֹו יֹופִי ַע ַה ֶמלְֶך ִבמְֹלא הֹודֹו ַוהֲדָ רֹוְ ,וי ַ ֲעשֶה סְעּודַ ת הֹודָ ָאה וְַא ֲהבָה יַחַד עִם כָל ְבנֵי
ש ֻׁכלָם י ִתְ כֹונְנּו ַל ַמ ֲעמָד ַהנִ ְ
ֶ
ַדְרכָה אִישִיתַ ,ו ֲאשֶר בֹו יְפ ֵָרט אֶת רֹוב גְדֻׁ לָתֹו שֶל ַה ֶמלְֶך,
שי ְ ַחלֵק ְלכָל ֶאחָד ְו ֶאחָד ִאג ֶֶרת ה ָ
ַהמְדִ ינָה ,וְֹלא עֹוד ֶאלָא ֶ
שגָבֵ ,מר ֹב ִצ ִפי ָתָ ם ל ְִראֹות אֶת ַמ ְלכָם וְתִ ְפא ֶֶרת ַא ֲהבָתֹו ִל ְבנֵי עַמֹו -
ּו ִמי ַד ֵהחֵלּו ֻׁכלָם ִלסְפ ֹר אֶת ַהיָמִים עַד ַה ַמ ֲעמָד ַהנִ ְ
בֹורא כָל הָעֹולָמֹות ֻׁכלָם ,עֹו ֵמד
שעַל י ְדֵ י כֵן ֻׁכלָם יַע ֲִריכּו אֹותֹו ְוי ִתְ נַהֲגּו ְכ ַלפָיו ְבהֶתְ אֵםְ ,ו ַהנִ ְמשָל מּובָן ַה ָק ָב"ה ֵ
ֶ
שגִי ַח בְיֹותֵ ר עַל עַמֹו ,וְָאכֵן הָָאבֹות ֶ -הע ֱִריכּו אֶת ַמלְכּותֹו ַו ֲעבָדּוהּו כ ְִרצֹונֹו ,ב ְַרם הַדֹורֹות ַאח ֲֵריהֶם ֹלא ֶהע ֱִריכּו
ּו ַמ ְ
ששָ ַמע אֶת נַאֲ קָתָ ם ְו ֶאת ְרצֹונָם לָשּוב ִלהְיֹות ַעבְדֵ י ה'
ַמ ְספִיק אֶת ַמלְכּותֹוְ ,ועַל כֵן שִ י ֲעבֵד אֹותָ ם ַה ָק ָב"ה ְל ִמצ ְַרי ִם ּו ְכ ֶ
שח ְֵרר אֶת יִש ְָראֵל ּו ְל ַה ְטבִי ַע אֶת ַה ִמצ ְִרים ,וְַאחַר כְָך ָספְרּו יִש ְָראֵל
שלַח אֶת מֹשֶה ַר ֵב נּו ָעלָיו ַהשָלֹום ִבכְדֵ י ְל ַ
ִב ְלבַדָ ,
ִירת הָעֹמֶר מִתֹוְך ִצ ִפי ָה ו ְָרצֹון ְל ַהגִי ַע לַיֹום ַה ְמיֻׁחָל שֶבֹו י ְַראֶה ַה ָק ָב"ה אֶת רֹוב ַר ֲחמָיו ַו ֲחסָדָ יו  -שֶהּוא זָן ּו ְמפ ְַרנֵס
ְספ ַ
תֹורה תְ ִחלָתָ ּה ְגמִילּות ֲחסָדִ ים וְסֹופָּה ְגמִילּות ֲחסָדִ ים" ּו ְכבָר ֶהא ֱִריְך ָבזֶה
שָאמְרּו ֲחזַ"ל (סֹוטָה ידָ " ):
לַכ ֹל ּוכְמֹו ֶ
שנִדָ בֵק בִדְ ָרכָיו ַהנַעֲלֹות -
ש ַמט ְַרת כָל הַתֹו ָרה ֻׁכלָּה זֶה ִבכְדֵ י ֶ
מ ָָרנָא ֶה ָחפֵץ ַחי ִים ְב ַהקְדָ מָתֹו ְל ִספְרֹו ַא ֲהבַת ֶחסֶדֶ ,
שֶהּוא ַרחּום ְוחַנּון ְועַל י ְדֵ י כֵן נַע ֲִריְך גַם כֵן אֶת רֹוב הַטֹוב ְו ַה ֶחסֶד שֶהּוא עֹושֶה ִעמָנּו ,וְנֹודֶ ה ִלשְמֹו י ִתְ ב ַָרְך מֵ ר ֹב
ִכּוריםִ ,מכֵיוָן שֶָאז זֶה
ש ַרק מֵ ֲעצ ֶֶרת מַתְ חִילִים ְל ָהבִיא ב ִ
ִכּורים פ"א) ֶ
שנָה (ב ִ
ַהכ ַָרת הַטֹובּ ,ו ֵמ ֲחמָת כְָך מּובָא ַב ִמ ְ
ש ִעמָנּו ְו ַה ַהכ ַָרת הַטֹוב ְכ ַלפָיו.
ַהזְמַן שֶל ַההִתְ בֹונְנּות בְר ֹב ַחסְדֵ י ה' ֶ
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