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ִת ָבאֲרּו ַכ ָמה ִע ְני ִָניםָ :א ֶּל"ף
ֲמר ְל ַחג ַה ֶּפ ַסחּ ,ובו י ְ
ַמא ָ
ְדי מ ֶּשה
ירת ַהּלּוחות ַעל י ֵ
ִק ָרא"; ְש ִב ַ
ירא ְד" ַוי ְ
ְע ָ
זִ
ָקן ְב ִע ְניַן ָק ְר ַבן ֶּפ ַסח; וְסוד
ַר ֵבנּוַ ,כ ֲעסו ֶּשל ִהּלֵל ַהז ֵ
ְע ְניַן
ֲפיקו ָמן ,ו ִ
ְה ְצ ַפנָתו ָלא ִ
ַחץ' ו ַ
ְש ִבי ַרת ַה ַמצָה ְב'י ַ
ַד ָת ְל ִב ְנךָ" ְבלֵיל ַה ֵס ֶּדר:
ְהג ְ
"ו ִ
ְברֹב הַ ָּשנִ ים ָּפ ָּר ַשת ִוַי ְק ָּרא חַ ל ְבח ֶֹׁדש נִ יסָּ ן,
ֹשה
ש ִסיֵּם מ ֶׁ
ש ְכ ֶׁ
לִ ְפנֵּי חַ ג הַ ֶׁפסַ ח .וְ ָּה ִענְ יָּן ָּבזֶׁהֶׁ ,

ש ָּכ ַתב ִוַי ְק ָּרא ַמה עוֹ מֶׁ ק
נִ יחָּ א ,אֲ בָּ ל ַע ְכ ָּשו ֶׁ
ְ
הַ ַמ ְש ָּמעות הָּ ְרמוזָּה ְבכָּ ך ֶׁשהָּ א' זְ ִע ָּירא .ב)
ַמדו ַע ִב ְכלָּל ָּכתוב ִוַי ְק ָּרא וְ לֹא וַ יְ ַד ֵּבר .ג) ַמדו ַע
לֹא ָּכתוב " ִוַי ְק ָּרא ה' אֶׁ ל מ ֶֹׁשה" .ד) ַמדו ַע לֹא

ַר ֵּבנו ָּבא לִ ְכלָּל ַכ ַעס וְ נ ֶֶׁׁעלְ ָּמה ִמ ֶׁמנו הָּ לְ כָּ ה,
אֲבָּ ל ָּכאן לֹא ָּמ ִצינו ֵּכן ,ו ַמה הַ ְפ ָּשט ְבכַ ַעס זֶׁה,

ִה ְק ִטין מ ֶֹׁשה אוֹ ת אַ חַ ת ִמ ְשמוֹ ְבתוֹ ַרת ֲענָּ וָּ ה,

הֲרי ְבפָּ ָּר ָּשה זוֹ גופָּ א הוא ָּמסַ ר נַ ְפשוֹ ֲעלֵּיהֶׁ ם,
ֵּ

ו ַמדו ַע ַדוְ ָּקא ְב ֵּתבַ ת ִוַי ְק ָּרא ִה ְק ִטין א' .ה)
ַמדו ַע ַדוְ ָּקא ִב ְת ִחלַת ָּפ ָּר ַשת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תָּ ,שם

וְ כָּ אן הוא כוֹ ֵּעס ֲעלֵּיהֶׁ ם?

ֹשה אֶׁ ת הַ ְמלָּאכָּ ה ,וַיְ כַ ס הֶׁ ָּענָּ ן
לג-לה)" :וַיְ כַ ל מ ֶׁ

מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ְמבַ ֵּטא אֶׁ ת הָּ ֲענָּ וָּ ה ֶׁשלוֹ ? ו) ַמדו ַע
שה הַ ִמ ְש ָּכן ֵּתבַ ת 'אֶׁ ת' ַעל ָּכל
נִ ְכ ַפל ְבכָּ ל ַמ ֲע ֵּ

אֶׁ ת אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד ו ְכבוֹ ד ה' ָּמלֵּא אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן,

ְכלִ י ו ְכלִ י ל ָָּּמה לֹא נִ ְכ ַתב הַ כֹל ְבו' הַ ִחבור?

(שמוֹ ת מ
ַר ֵּבנו לִ ְבנוֹ ת אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן ,נֶׁ א ֱַמר ְ

וְ לֹא ָּיכֹל מ ֶֹׁשה לָּבוֹ א אֶׁ ל אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד ִכי ָּשכַ ן
ָּעלָּיו הֶׁ ָּענָּ ן ו ְכבוֹ ד ה' ָּמלֵּא אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן" ,ו ִמ ַיד
שה' ָּק ָּרא לוֹ
"וַי ְק ָּרא אֶׁ ל מ ֶֹׁשהֶׁ ,"...
אַ ח ֲֵּרי זֶׁהִ :
וְ ִצ ָּוהו ַעל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ,ו ִב ְכלָּל זֶׁה ַעל ָּק ְר ַבן ֶׁפסַ ח,
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם,
ש ִה ְק ִריבו ִב ִ
הַ ָּק ְר ָּבן ָּה ִראשוֹ ן ֶׁ
יתא ְב ַת ְרגום יוֹ נָּ ָּתן ֶׁבן עוזִ יאֵּ ל ַעל הַ ָּפסוק:
וְ ִא ָּ
"וָּ אֶׁ ָּשא אֶׁ ְתכֶׁ ם ַעל ַכנְ פֵּ י נְ ָּש ִרים"ֶׁ ,שהָּ יָּה זֶׁה
ְבלֵּיל הַ ֵּס ֶׁדרֶׁ ,שה ֱִביאָּ ם הַ ָּק ָּב"ה לְ יִ ְש ָּראֵּ ל ַעל
ַבי הֶׁ ָּענָּ ן לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵּ ל ,לִ ְמקוֹ ם הַ ִמ ְק ָּדש ,וְ ָּשם
ג ֵּ
ִה ְק ִריבו אֶׁ ת הַ ָּק ְר ָּבן ָּה ִראשוֹ ןָּ ,ק ְר ַבן ֶׁפסַ ח ,וְ ַעל
ש ִכ ָּסה אֶׁ ת אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד ,ו ִמיַד
ֶׁאֱמר ֶׁ
ָּענָּ ן זֶׁה נ ַ
"וַי ְק ָּרא אֶׁ ל מ ֶֹׁשה" .וְ לָּכֵּ ן ְברֹב הַ ָּשנִ ים
אַ ח ֲֵּרי זֶׁה ִ
קוֹ ְר ִאים ָּפ ָּר ָּשה זוֹ לִ ְפנֵּי ֶׁפסַ ח .וְ ַע ָּתה נְ בָּ אֵּ ר
ַכ ָּמה ענְ יָּנִ ים ֵּמהַ ָּפ ָּר ָּשה וְ אֵּ ְ
יך הֵּ ם ְקשו ִרים
ִ
לְ פֶׁ סַ ח:
"וַי ְק ָּרא" ָּכתוב ְבאָּ ֶׁל"ף
ִ
"וַי ְק ָּרא אֶׁ ל מ ֶֹׁשה",
ִ

מ ֶֹׁשה"? וְ ִכי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ָּבא ח"ו לִ ְכלָּל ַכ ַעס? הֵּ ן
שהַ ְג ָּמ ָּרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ( ְפסָּ ִחים סוֶׁ ):שמ ֶֹׁשה
אֱמֶׁ ת ֶׁ

יתא
ו ְכ ֻדגְ ַמת זֶׁה ָּמ ִצינו אֵּ צֶׁ ל ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקןִ ,כ ְד ִא ָּ
ַב ְג ָּמ ָּרא ( ְפסָּ ִחים סו :).הֲ לָּכָּ ה זוֹ ִ -אם ֶׁפסַ ח
דוֹ חֶׁ ה אֶׁ ת הַ ַש ָּבת  -נִ ְת ַע ְל ָּמה ִמ ְבנֵּי ְב ֵּת ָּירא,
אָּ ְמרו לָּהֶׁ ם :אָּ ָּדם אֶׁ חָּ ד יֵּש וְ ִהלֵּל הַ ַב ְבלִ י ְשמוֹ ,

ירתֹהַ לּ וּחותֹ
ְש ִׁב ַ

ש ִש ֵּמש ְשנֵּי ְגדוֹ לֵּי הַ דוֹ ר ְש ַמ ְעיָּה וְ אַ ְב ַטלְ יוֹ ן,
ֶׁ

יט"א
'שבֶׁ ט הַ לֵּוִ י' ְשלִ ָּ
וְ ֵּת ֵּרץ מו"ר ָּמ ָּרן ַב ַעל ֵּ
עפ"ד וְ אָּ ַמ ְרנו לְ הוֹ ִסיף ,ולְ בָּ אֵּ ר זֹאת ,נָּ שוב

הָּ לְ כו אֶׁ ְצלוֹ  ,אָּ ַמר לָּהֶׁ םֶׁ :פסַ ח דוֹ חֶׁ ה אֶׁ ת
ש ָּראו ֶׁש ָּפסַ ק לָּהֶׁ םִ ,מיַד
ש ָּכ ְך ֶׁ -
הַ ַש ָּבתִ .מ ֵּכיוָּ ן ֶׁ

שש מ ֶֹׁשה",
וַי ָּרא ָּה ָּעם ִכי בוֹ ֵּ
לְ פָּ ָּר ַשת ָּה ֵּעגֶׁל " ֵּ

שהָּ יָּה לִ ְבנֵּי ְב ֵּת ָּירא
הוֹ ִשיבוהו ְברֹאש ֶׁ -

שמ ֶֹׁשה
נִ ְכנַס לְ ַעם יִ ְש ָּראֵּ ל ְטרונְ יָּא וָּ כַ ַעס ַעל ֶׁ

ש ָּגדוֹ ל מֵּ הֶׁ ם
ִש ְפלות ְגדוֹ לָּה ,וְ כֵּ יוָּ ן ֶׁש ָּראו ֶׁ

ש ִה ְמ ִתין ַתחַ ת ָּההָּ ר,
ש ַע ֶׁ
ִמ ְת ַע ֵּכבִ ,מ ְלבַ ד יְ הוֹ ֻ
ִכי הֵּ ִבין ֶׁש ְבכָּ ל ֶׁרגַ ע מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו מוֹ ִסיף לְ ַק ֵּבל
ש ָּכ ְך ָּעשו אֶׁ ת ָּה ֵּעגֶׁל.
תוֹ ָּרה וְ ַד ַעת ה' ,וְ כֵּ יוָּ ן ֶׁ
וְ הָּ ִראשוֹ נִ ים ְכבָּ ר ָּדנִ ים ִאם זֶׁה הָּ יָּה ע"ז ַמ ָּמש,

ַבתוֹ ָּרה וִ ְתרו לוֹ ַעל הַ ְנ ִשיאות .הָּ יָּה ִהלֵּל יוֹ ֵּשב

שאֶׁ ֱעלֶׁה ִמ ָּבבֶׁ ל וְ אֶׁ ְהיֶׁה נָּ ִשיא ֲעלֵּיכֶׁ ם
לָּכֶׁ ם ֶׁ

שהֵּ ם ַרק ָּעשו ַתחֲלִ יף
הָּ ַר ְמ ַב"ן הַ ָּקדוֹ ש אוֹ מֵּ ר ֶׁ

של ֹא ִש ַמ ְש ֶׁתם ְשנֵּי ְגדוֹ לֵּי
שהָּ יְ ָּתה ָּבכֶׁ ם ֶׁ
ַע ְצלות ֶׁ

שזֶׁה נ ְֶׁח ָּשב ְכ ִפיות טוֹ בָּ ה ַעל ַמה
לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ֶׁ

הַ דוֹ ר ַ -מה הַ ְפ ָּשט ָּבזֶׁה? ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקן הֶׁ ָּענָּ יו

ש ָּע ָּשה לָּנו ֶׁבן ַע ְמ ָּרם.
ֶׁ

הַ ָּשפֵּ ל הַ ָּגדוֹ לֵּ ,כיוָּ ן ֶׁש ִמינו אוֹ תוֹ נָּ ִשיא הוא

ַמה ָּע ָּשה מ ֶֹׁשה? "וַ י ְַרא אֶׁ ת הָּ ֵּעגֶׁ ל ו ְמחוֹ לוֹ ת
ִוַיחַ ר אַ ף מ ֶֹׁשה וַי ְַשל ְֵּך ִמי ָָּּדיו אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת
וַיְ ַש ֵּבר אוֹ ָּתם ַתחַ ת ָּההָּ ר" ,נִ ְשאֶׁ לֶׁת הַ ְשאֵּ לָּה

וְ דוֹ ֵּרש לִ ְפנֵּיהֶׁ ם ָּכל הַ יוֹ ם ְב ִהלְ כוֹ ת הַ ֶׁפסַ ח
ִה ְת ִחיל ִמ ַקנְ ְט ָּרן ַב ְדבָּ ִרים ָּא ַמר לָּהֶׁ ם ִמי ָּג ַרם

ַמ ְת ִחיל לְ ַקנְ טֵּ ר אוֹ ָּתם ַב ְדבָּ ִרים? אֶׁ לָּא הַ ְפ ָּשט
ְבכָּ ל זֶׁה הוא ,הֵּ ן אֵּ צֶׁ ל מ ֶֹׁשה וְ הֵּ ן אֵּ צֶׁ ל ִהלֵּל,
שזֶׁה לֹא הָּ יָּה ַכ ַעס ְפנִ י ִמי אֶׁ לָּא ִחיצוֹ נִ י.
ֶׁ

ש ֻמ ָּתר לִ ְשבֹר אֶׁ ת
ִמנַיִ ן לוֹ לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ֶׁ

שלֹ ִׁה ּלֵּלֹהַ ז ֵָּּּקןֹ
ִׁש ְפלוּתוֹֹ ֶׁ

ש ִנ ְכ ְתבו ְבאֶׁ ְצ ַבע אֱלוֹ ִקים? וֶׁאֱמֶׁ ת
הַ לוחוֹ ת ֶׁ

וְ נִ ְפ ַתח ְב ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקןִ :הלֵּל הַ ז ֵָּּקן נִ ְהיֶׁה ַע ְכ ָּשו

של ֹא יִ ְהיֶׁה
ש ִת ֶׁרץ ֶׁשמ ֶֹׁשה ָּרצָּ ה ֶׁ
שיֵּש ִמי ֶׁ
ֶׁ

של ֹא יָּבוֹ א
נְ ִשיא ,וְ הַ ָּדבָּ ר הָּ ִראשוֹ ן ֶׁש ָּע ָּשה ֶׁ
לִ ְכלָּל גַאֲוָּ ה ,וְ לָּכֵּ ן הוא ָּע ָּשה אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ְככוֹ ֵּעס,

ש ָּכתוב ְבלוחוֹ ת וְ לָּכֵּ ן ְשבָּ ָּרם ,אֲבָּ ל ֲע ַדיִ ן
ֶׁ

וְ הוא

אֶׁ ת

הֲרי ְבלוחוֹ ת לֹא ָּכתוב עוֹ נְ ִשיםְ ,ש ִמי
שהֵּ :
ָּק ֶׁ

חֶׁ ְסרוֹ נוֹ ֵּתיהֶׁ ם ,לָּכֵּ ן אָּ ַמר לָּהֶׁ ם שהוא ִה ְש ַת ֵּמש

ש ָּאסור
יתה ַרק ָּכתוב ֶׁ
שעוֹ בֵּ ד ע"ז חַ יָּב ִמ ָּ
ֶׁ

ִעם הַ ִש ְפלות ,וְ הַ תוֹ ָּרה ִהיא ֶׁשהֵּ ִביאָּ ה אוֹ ִתי

אָּ ֶׁל"ף ,אֶׁ לָּא הַ ָּק ָּב"ה ִצ ָּוהו ֶׁש ִי ְכתֹב " ִוַי ְק ָּרא"
ָּמלֵּא ִעם אָּ ֶׁל"ף ,לְ ִפיכָּ ְך ְכ ָּתבוֹ ְבא' זְ ֵּע ָּירא.

שי ֵָּּענְ שו יִ ְש ָּראֵּ ל
יתי ֶׁ
יכי ִת ֵּ
ל ֲַעבֹד ע"ז ,ומֵּ הֵּ ִ

ידי זְ ִריזות ְ -כלוֹ ַמר אָּ ָּדם יֵּש לוֹ ַע ְצלות
לִ ֵּ

ִב ְש ִביל הַ לוחוֹ ת? ו ְביוֹ ֵּתרֶׁ ,ש ַבלוחוֹ ת ַע ְצ ָּמם
ַשוְ א" ,וְ אֵּ ְ
יך
ָּכתוב "לֹא ִת ָּשא אֶׁ ת ֵּשם ה' ל ָּ

שב ,הַ ִאם
ש ָּבא ִמ ַגאֲ וָּ ה ,וְ הוא ִמ ְש ָּתהֶׁ ה וְ חוֹ ֵּ
ֶׁ
ַמ ְת ִאים לִ י לְ ַש ֵּמש אֶׁ ת ְש ַמ ְעיָּה וְ אַ ְב ַטלְ יוֹ ן ֶׁשהֵּ ם

שתֹוַ ִּׁי ְק ָּראֹ
קֻ ְשיותֹ ְּבפָּ ָּר ַ

שיֵּש ָּבהֶׁ ם
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת ֶׁ

ְבנֵּי ג ִֵּרים? הַ ִאם הֵּ ם צַ ִד ִיקים ֶׁבאֱמֶׁ ת? ְגדוֹ לִ ים

וְ נִ ְת ַק ָּשה ָּבזֶׁה מוֹ ִרי וְ ַר ִביָּ ,מ ָּרן פוֹ סֵּ ק הַ דוֹ ר

הַ ְר ֵּבה ְשמוֹ ת הַ ק ֶֹׁדש ,וְ עוֹ ֶׁשה אוֹ ָּתם ָּשוְ א

של
הֲרי מֵּ אַ ח ֲֵּריהֶׁ ם נִ ְמצָּ א קֻ ָּפה ֶׁ
ֵּ
ֶׁבאֱמֶׁ ת?

שהַ ָּק ָּב"ה יִ ְשלַח לוֹ
יט"אֶׁ ,
שבֶׁ ט הַ לֵּוִ י ְשלִ ָּ
ַב ַעל ֵּ
ְרפו ָּאה ְשל ֵָּּמה ְמהֵּ ָּרה :א) ַמה הוֹ ִעיל מ ֶֹׁשה

ו ַמ ֲע ִב ָּירם ִמן ָּהעוֹ לָּם

ש ִה ְתלוֹ ְצצו
ובוַ ַדאי הָּ יָּה הַ ְר ֵּבה ֶׁ
ְש ָּר ִצים ְגדוֹ לָּה ְ

שמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו
זְ ֵּע ָּיראְ ,מפָּ ֵּרש ָּב ַעל הַ טו ִרים ֶׁ
ש ָּכתוב אֵּ צֶׁ ל ִבלְ ָּעם,
"וַי ֶׁקר"ְ ,כמוֹ ֶׁ
ָּרצָּ ה לִ ְכתֹב ִ
שהוא דוֹ ֶׁמה חָּ לִ ילָּה לְ ִבלְ ָּעם,
שמ ֶֹׁשה חָּ ַשב ֶׁ
לֹא ֶׁ
שאֵּ צֶׁ ל ִבלְ ָּעם זֶׁה
ש ְכמוֹ ֶׁ
אֶׁ לָּא ֶׁשהוא ִה ְר ִגיש ֶׁ
ש ִי ְהיֶׁה
הָּ ָּיה ַמ ָּתנָּ ה ֶׁשה' ָּק ָּרא אֵּ לָּיוַ ,רק ִב ְש ִביל ֶׁ
נָּ ִביא לָּאֻ מוֹ ת הָּ עוֹ לָּםָּ ,כ ְך אֶׁ ְצלוֹ זֶׁה ַמ ָּתנָּ ה
מֵּ אֵּ ת הַ בוֹ ֵּרא ,לְ ִפיכָּ ְך לֹא ָּרצָּ ה לִ ְכתֹב ְכלָּל

ש ָּכ ַתב א' זְ ֵּע ָּירא ִאם הָּ יָּה כוֹ ֵּתב " ִוַי ָּקר"
ְב ַמה ֶׁ

ש ָּע ְברו ַעל ַמה
יעה ַעל ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ לֶׁ ,
ְת ִב ָּ

יקים?ֹ
יךֹ ּ ָּכעֲ סֹּוֹהַ ַּצדִּׁ ִׁ
ֵּא ְֹ

עוֹ ד צָּ ִר ְ
שהַ תוֹ ָּרה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת " ִוַיחַ ר אַ ף
יך לְ ָּה ִביןֶׁ ,

ַגם

ָּרצָּ ה

לְ הַ ְראוֹ ת

לָּהֶׁ ם

שאֵּ ין בוֹ לֵּיצָּ נִ ים וְ אָּ ְמרו
מֵּ הֶׁ ם ,הֲ ֵּרי אֵּ ין דוֹ ר ֶׁ
שג ֵֵּּרי צֶׁ ֶׁדק יַנְ ִהיגו אֶׁ ת ְכלָּל
שאין זה מן הראוי ֶׁ
ֶׁ

יִ ְש ָּראֵּ לְ ,כמוֹ דוֹ אֵּ ג וַ אֲ ִחיתֹפֶׁ ל ֶׁש ִה ְתלוֹ ְצצו ַעל

ִמ ֶׁמנו ,אֶׁ לָּא הַ כֹל הָּ יָּה לְ ל ֵַּמד אֶׁ ת הָּ ָּעם ,הוא
שה
לִ ֵּמד אוֹ ָּתם ַמה ַמ ְפ ִס ִידים ֵּמהַ ַכ ַעס .גַם ַב ַמ ֲע ֶׁ

שזֶׁה
שכָּ ר"ֶׁ ,
ִבי יוֹ ְשבֵּ י ַש ַער ונְ גִ ינוֹ ת שוֹ ֵּתי ֵּ
הוֹ ל ְֵּך ַעל הַ ת"ח הַ ַדיָּנִ ים הַ יוֹ ְש ִבים ְב ַש ַער
(מ ְד ָּרש),
של תוֹ ָּרהִ ,
הַ ִמ ְש ָּפט וְ שוֹ ִתים יֵּינָּ ה ֶׁ

שה
של ִפנְ חָּ ס (סַ נְ הֶׁ ְד ִרין ק) ֶׁש ָּשכַ ח וְ ָּראָּ ה ַמ ֲע ֶׁ
ֶׁ

ָּשיחו
ש ֶׁנא ֱַמר "י ִ
שהוא ַמ ְמזֵּר אוֹ גוֹ יְ ,כמוֹ ֶׁ
ָּדוִ ד ֶׁ

וְ נִ זְ ַכר הֲ לָּכָּ ה וְ אָּ ַמר לוֹ

אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ַק ְריָּנָּ א

יגַר ָּתא ִאיהו ֶׁל ֱהוֵּי ַפ ְרוַ נְ ָּקא ,הַ יְ נו מ ֶֹׁשה אָּ ַמר
ְד ִא ְ

ו ְכ ִפי ֶׁשחָּ ְשבו ָּעלָּיו ַב ְת ִחלָּה יִ ַשי אָּ ִביו וְ אֶׁ חָּ יו
יתי לְ אֶׁ חָּ י וְ נָּ ְכ ִרי
ש ָּא ַמר ָּדוִ ד "מוזָּר הָּ יִ ִ
ְכמוֹ ֶׁ

שאֲ ַק ֵּבל
 -אֲ נִ י רוֹ צֶׁ ה לִ ְהיוֹ ת הַ ְשלִ יחַ לְ ַק ְי ָּמם ע"י ֶׁ

(כמובָּ א ְביַלְ קוט הַ ָּמ ִכ ִירי ַעל
לִ ְבנֵּי ִא ִמי"ַ ,

שיֵּש לִ י ַמה ל ֲַענוֹ ת
ִבזְ יוֹ נוֹ ת וְ אֶׁ ְשתֹק וַ אֲ ִפילו ֶׁ

ְת ִה ִלים ,ובַ ִמ ְד ָּר ִשים).

ָּש ֶׁפה'  -יֵּשֶׁ -פה לְ ָּה ִשיב ,יֵּשֶׁ -פה
אֲ ַקיֵּם ִמ ַדת 'י ְ

אֲבָּ ל  -אוֹ מֵּ ר לָּהֶׁ ם ִהלֵּל  -אַ ח ֲֵּרי הַ כֹל אָּ ָּדם
יע לְ כָּ ל זֶׁה
שב ָּכ ְך סוֹ פוֹ ֶׁ
שחוֹ ֵּ
ֶׁ
ש ַמ ְפ ִסיד ,וְ הַ ֵּמנִ ַ
ש ִהנוֹ גַאַ וְ ָּתן ָּגדוֹ ל וְ ַע ְצלָּן ,וַאֲ נִ י ִה ְתג ַַב ְר ִתי ַעל
ֶׁ
יתי ָּרץ ִבזְ ִריזות ְגדוֹ לָּה
ָּכל הָּ ַע ְצלות הַ זוֹ וְ הָּ יִ ִ
לְ ַק ֵּבל מֵּ הֶׁ ם תוֹ ָּרה ְבכָּ ל יוֹ ם ,וְ ִהלֵּל אָּ כֵּ ן

לְ ִפנְ חָּ ס אֲ נִ י ִה ְק ֵּר ִתי אֶׁ ת ִאג ֶֶׁׁרת הַ לוחוֹ ת לעמ"י

שיוכַ ל ה' לִ ְכתֹב ָּעלַי "וְ הָּ ִאיש
וְ אֵּ ינוֹ מֵּ ִשיב ,ו ְכ ֵּדי ֶׁ
יגַר ָּתא וְ כו',
מ ֶֹׁשה ָּענָּ יו ְמאֹד" ,וְ עוֹ ד ַק ְריָּנָּ א ְד ִא ְ
של "ו ִב ַע ְר ָּת
ִאיהו  -אַֹ ּ ָּתה ֹ ָּת ִקים אֶׁ ת הַ ִמ ְצווֹ ת ֶׁ
שמ ֶֹׁשה וִ ֵּתר לְ ִפנְ חָּ ס ִמטוב
הָּ ַרע ִמ ִק ְר ֶׁב ָּך" .הַ יְ נו ֶׁ
ֵּעינוֹ לְ בָּ ֵּער אֶׁ ת ָּה ָּר ָּשע זִ ְמ ִרי ֶׁבן סָּ לוא.

ש ִש ֵּבר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת .ק ַֹרח וַ אֲ נָּ ָּשיו ַט ֲענו
גַם ְכ ֶׁ
ָּ
ְכ ֶׁנגֶׁד מ ֶֹׁשהִ :מי נָּ ַתן לְ ך ְרשות לִ ְשבֹר אֶׁ ת
"כל הָּ ֵּע ָּדה ֻכלָּם
ָּ
ש ְל ָּך,
הַ לוחוֹ ת? זֶׁה לֹא ֶׁ
ְקדוֹ ִשים" ֻ -כלָּם ָּש ְמעו ְב ִסינַ י "אָּ נ ִֹכי" וְ "לֹא
יִ ְהיֶׁה לְ ָּך" ,וְ ִכי מֻ ָּתר לִ זְ רֹק סֵּ פֶׁ ר תוֹ ָּרה ַעל
הָּ אָּ ֶׁרץ? וְ עוֹ ד לְ ָּק ְרעוֹ ולְ ָּש ְברוֹ ? וְ כַ מובָּ ן זֶׁה הָּ יָּה
של ק ַֹרח ַעל מ ֶֹׁשה
ש ְך אֶׁ חָּ ד מֵּ הַ ְט ָּענוֹ ת ֶׁ
ַבהֶׁ ְמ ֵּ
ַר ֵּבנו ָּרח"ל.
"לְ עֵּ ינֵּיֹ ּ ָּכלֹיִׁ ְש ָּר ֵּאל"ֹ
וְ זֶׁהו

ש ָּכתוב
ֶׁ

ְבסוֹ ף

"ולְ כָּ ל הַ יָּד

הַ תוֹ ָּרה:

שר ָּע ָּשה מ ֶֹׁשה לְ ֵּעינֵּי ָּכל יִ ְש ָּראֵּ ל",
הַ ֲחז ָָּּקה ...אֲ ֶׁ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ָּע ַמד אָּ ז ַעל רֹאש הַ ִפ ְס ָּגה ,וְ ָּראָּ ה
אֵּ ְ
יך ָּכל ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ ל עוֹ ְמ ִדים לְ ִה ָּכנֵּס לֹא"י,
וְ הוא אֵּ ינוֹ נִ ְכנָּ ס ִבגְ ָּללָּם ,וְ הוא רוֹ אֶׁ ה ְב ָּרוה"ק

'קצֶׁ ף הַ ַכ ַעס' ִה ְתנַהֵּ ג ְכאָּ ָּדם הַ כוֹ ֵּעס
ִה ְת ַע ֵּטף ְב ֶׁ

ירתֹהַ לּ וּחותֹ
ּש ִׁב ַ
הַ ְש ָּק ַאתֹסו ָּטהֹו ְ

שנִ י ,וְ כָּ ל הַ נֶׁחָּ מוֹ ת
אֶׁ ת ְביהַ ֵּמ"ק ָּה ִראשוֹ ן וְ הַ ֵּ

ֶׁבאֱמֶׁ ת וְ זֶׁה הָּ יָּה ַרק ִחיצוֹ נִ י ,ו ַמדו ַע? ִב ְכ ֵּדי
לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתם ֶׁשאֵּ ין ָּראוי לְ ִה ְתנַ הֵּ ג ָּכ ְך וַ ֲע ַדיִ ן
לֹא זָּכו לְ ִמ ַדת הָּ ֲענָּ וָּ ה ,וְ לָּכֵּ ן לֹא ִש ְמשו אֶׁ ת

ֹשה ֶׁש ָּעשו אֶׁ ת הָּ ֵּעגֶׁל מֵּ ח ֲַמת
ש ָּראָּ ה מ ֶׁ
ו ְכ ֶׁ

הָּ ֲע ִתידוֹ ת ,וְ הוא נִ ְשאַ ר ְבחו"ל ,ו ְבכָּ ל זֹאת "לֹא

שש
"כי בוֹ ֵּ
שהָּ יָּה לָּהֶׁ ם ְכמֵּ "ש ִ
ְטרונְ יָּא וְ כַ ַעסֶׁ ,
ְ
מ ֶֹׁשה לָּבוֹ א"ִ ,מיַד הֶׁ ְראָּ ה לָּהֶׁ ם הַ ְמחָּ ָּשה אֵּ יך זֶׁה

הֲתה אֶׁ לָּא ַכ ֲעסָּ ה,
כָּ הֲ ָּתה ֵּעינוֹ " אֶׁ ל ִת ְק ֵּרי כָּ ָּ

ְגדוֹ לֵּי הַ דוֹ ר.
ש ָּשכַ ח וְ לֹא הֵּ ִביא סַ ִכין ַמהו?
אָּ ְמרו לוֹ ִמי ֶׁ
אָּ ַמר לָּהֶׁ ם הֲ לָּכָּ ה זוֹ ָּש ַמ ְע ִתי וְ ָּשכַ ְח ִתי ָּ -כאן
שכוֹ ֵּעס,
ִהלֵּל ָּרצָּ ה לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתם ַמה קוֹ ֶׁרה לְ ִמי ֶׁ
שהוא לֹא יוֹ ֵּד ַע
וְ גַם ָּרצָּ ה לְ הַ ְראוֹ ת לָּהֶׁ ם ֲענָּ וָּ ה ֶׁ
הַ כֹל ,הַ ְר ֵּבה ְפ ָּע ִמים ִב ְש ִביל הֲ לָּכָּ ה אֲ נָּ ִשים
עוֹ ְמ ִדים ַעל ַד ְע ָּתם ,וִ יכוֹ לִ ים לְ בַ זוֹ ת ְבנֵּי אָּ ָּדם,
וְ ל ֲַעבֹר ַעל ִאסו ֵּרי תוֹ ָּרה חֲמו ִרים ,וְ ַע"ז אָּ ְמרו
שאֵּ ין בוֹ ַד ַעת נְ בֵּ לָּה טוֹ בָּ ה
ֲח ַז"לָּ :כל ת"ח ֶׁ
הֲרי אָּ ְמרו
הֵּ ימֶׁ נו ,וְ ָּהאֱמֶׁ ת הוא לְ הֵּ פֶׁ ְךֶׁ ,ש ֵּ
ִב ְמגִ לָּה (ג ):מֵּ ת ִמ ְצוָּ ה דוֹ חֶׁ ה הַ כֹל ,ו ַמהו מֵּ ת
ִמ ְצוָּ ה? ֵּפ ְרשו ִבירו ַשלְ ִמי ָּכל ֶׁשצוֹ ֵּעק וְ אֵּ ינוֹ
יע לְ ָּעזְ רוֹ  ,וְ ִאם
נַענָּ ה ,הַ יְ נו אָּ ָּדם ֶׁ
שאֵּ ין לוֹ מוֹ ִש ַ
ֲ
שאָּ ָּדם
זֶׁה דוֹ חָּ ה אֶׁ ת ָּכל הַ תוֹ ָּרה ֻכלָּה ,כ"ש ֶׁ
לֹא י ֲַעמוֹ ד ַעל ַד ְעתוֹ ִבגְ לַל הֲ לָּכָּ ה ְכ ֵּדי לְ בַ זוֹ ת
ש ָּגדוֹ ל ָּכבוֹ ד הַ ְב ִריוֹ ת
ולְ הַ ְש ִפיל ְבנֵּי אָּ ָּדם ֶׁ
ֶׁש ַבתוֹ ָּרה

ְכמֵּ "ש

שה
ַת ֲע ֶׁ
שדוֹ חֶׁ ה לֹא
ֶׁ
ְ
ש ִאם הָּ לַך לִ ְשחוֹ ט ִפ ְסחוֹ וְ לָּמול
"לַאֲחוֹ תוֹ " וְ כו' ֶׁ
ְ
אֶׁ ת ְבנוֹ ו ָּמצָּ א מֵּ ת ַב ֶׁד ֶׁרךָּ ,פטור ִמ ָּכל זֶׁה,
וְ חַ יָּב לִ ְקבוֹ ר אֶׁ ת הַ ֵּמת.
וְ זֶׁהו ֶׁשהֶׁ ְר ָּאה לָּהֶׁ ם ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקן אֵּ ְ
יך זֶׁה ֶׁבאֱמֶׁ ת
נִ ְראָּ ה וְ כַ ָּמה ִמ ַדת הַ ַכ ַעס וְ הַ ִקנְ אָּ ה ְמבֻ ִזים
של ֹא יְ ַק ְנאו בוֹ ְב ַע ְצמוֹ ,
ו ְמאו ִסיםִ .הלֵּל ָּרצָּ ה ֶׁ
ש ֲעלֵּיהֶׁ ם לְ ַש ֵּמש אוֹ תוֹ ,
וְ גַם ָּרצָּ ה לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתם ֶׁ
ש ָּעשו אֵּ צֶׁ ל ְש ַמ ְעיָּה
של ֹא י ְַחזְ רו ַעל הַ ָּטעות ֶׁ
ֶׁ
וְ אַ ְב ַטלְ יוֹ ן ,וְ אֶׁ ת ָּכל זֶׁה ִהלֵּל ִה ְמ ִחיש לָּהֶׁ ם
ְבפ ַֹעל ַמה זֶׁה ַכ ַעס ו ַמה זֶׁה ִקנְ ָּאה ,וְ גַ ם לִ ֵּמד
אוֹ ָּתם עוֹ ד ,ל ֵַּמד לְ שוֹ נְ ָּך לוֹ ַמר 'אֵּ ינִ י יוֹ ֵּד ַע',
(אָּ בוֹ ת) וְ גַ ם אָּ ַמר לָּהֶׁ ם הַ ַנח לָּהֶׁ ם לְ יִ ְש ָּראֵּ ל,
יאים הֵּ ם – ִהלֵּל
יאים הֵּ ם ְבנֵּי נְ ִב ִ
ִאם אֵּ ינָּ ם נְ ִב ִ
ֲשיבות יֵּש לִ ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ ל
אָּ ַמר לָּהֶׁ ם ַכ ָּמה ח ִ
יאים וְ גַ ם ָּכל יְ הו ִדי ָּפשוט
ש ִנ ְק ָּר ִאים ְבנֵּי נְ ִב ִ
ֶׁ
ַבשוק יוֹ ֵּד ַע יוֹ ֵּתר ִמ ֶׁמ ִני ,וְ כָּ ְך הָּ יָּה ַגם אֵּ צֶׁ ל
ש ָּכתוב אֶׁ ְצלוֹ "וַ ִי ְקצֹף"ִ ,מ ְלשוֹ ן ֶׁקצֶׁ ף
מ ֶֹׁשה ֶׁ
שאֵּ ין ָּבהֶׁ ם ַמ ָּמש ,הַ כֹל הָּ יָּה ִחיצוֹ נִ י,
ובועוֹ ת ֶׁ
ש ִנ ְס ַת ְל ָּקה חָּ ְכ ָּמתוֹ ונְ בואָּ תוֹ ,
וַ ֲח ַז"ל אוֹ ְמ ִרים ֶׁ
וְ נִ ְת ַע ְל ָּמה ִמ ֶׁמנו הֲ לָּכָּ ה ,לֹא ֶׁש ֶׁבאֱמֶׁ ת נִ ְת ַעלֵּם

נִ ְראָּ ה לִ ְכעוֹ סִ " ,וַיחַ ר אַ ף מ ֶֹׁשה וַי ְַשל ְֵּך ִמי ָָּּדיו אֶׁ ת

אֲשר ַדק"ְ ,מפָּ ֵּרש ַר ִש"י:
ֶׁ
הַ לוחוֹ תִ ...וַי ְטחַ ן ַעד
ִב ֵּקש לְ בָּ ְד ָּקם ְכסוֹ טוֹ תַ ,גם אֵּ צֶׁ ל סוֹ ָּטה ָּמ ִצינו
שם ומוֹ ח ֲִקים
שם הַ ֵּ
שלוֹ ְק ִחים ֵּ
אוֹ תוֹ ָּדבָּ ר ָּתמו ַהֶׁ ,
אוֹ תוֹ ַב ַמיִ ם ,ו ַמ ְש ִקים אֶׁ ת הַ סוֹ ָּטה ,וְ כֵּ ן גַם ָּכאן
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת" ,אֶׁ ל הַ נַחַ ל
שה
הַ יוֹ ֵּרד ִמן הָּ הָּ ר" ( ְדבָּ ִרים) – הַ ַנחַ ל הַ זֶׁה נַ ֲע ֶׁ
מֵּ הַ ָּמן ֶׁשהָּ יָּה יוֹ ֵּרד ָּב ָּהרַ [ ,עיֵּן יוֹ ָּמא עזֶׁ :שי ַָּרד
ש ַע ְכ ֶׁנגֶׁד ָּכל יִ ְש ָּראֵּ ל] ,ומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו
ָּשם לִ יהוֹ ֻ
שהָּ יָּה ְמע ָֹּרב ָּבהֶׁ ם
ִה ְש ָּקה אוֹ ָּתם ֵּמהַ ַמיִ ם ֶׁ
שם ,ו ַמדו ַע?
ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ִ -ש ְב ֵּרי ֵּשם הַ ֵּ
שאֵּ ין שום תוֹ ֶׁעלֶׁת לְ ַק ֵּבל אֶׁ ת
ְכ ֵּדי לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתם ֶׁ
ידי
הַ לוחוֹ תִ ,אם זֶׁה לֹא נִ ְבלַע ָּבאֵּ בָּ ִרים ו ֵּמ ִביא לִ ֵּ
שה ,לְ כָּ ְך מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו שוֹ בֵּ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת
ַמ ֲע ֶׁ
ַבי ַָּדיִ ם ,ו ַמ ְש ֶׁקה אוֹ ָּתם מֵּ הַ ְשבָּ ִרים ,לְ ל ְַמ ָּדם
ש ְלבַ סוֹ ף זֶׁה
בר אֶׁ ת הַ לֻחוֹ תָּ ,ה ִע ָּקר ֶׁ
ש ָּע ִדיף לִ ְש ֹ
ֶׁ
ְ
ָּ
יִ ָּכנֵּס לְ תוֹ כָּ םְ ,כמֵּ "ש "וְ תוֹ ָּר ְתך ְבתוֹ ך ֵּמ ַעי" ,וְ זֶׁה
של הַ ְש ָּב ַעת הַ סוֹ ָּטה.
גַם הַ ַמ ָּט ָּרה ֶׁ
ירתֹהַ לּ וּחותֹ
ק ַרחֹחולֵּקֹעַ לֹ ְש ִׁב ַ
וְ אַ הֲ רֹן ָּבא לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו וְ אוֹ ֵּמר לוֹ " :מֶׁ ה ָּע ָּשה
את ָּעלָּיו ח ֲָּטאָּ ה ְגדוֹ לָּה" -
לְ ָּך הָּ ָּעם הַ זֶׁה ִכי הֵּ בֵּ ָּ
ָּ
ית לָּהֶׁ ם ָּדבָּ ר
ש ָּע ִש ָּ
אֵּ לו טוֹ בוֹ ת ָּה ָּעם ָּעשו לְ ך ֶׁ
שאָּ ָּדם
כֹה ַרעַ ,על ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשאָּ ַמר הַ ח ֲַתם סוֹ פֵּ רֶׁ ,
ש ָּע ָּשה לוֹ הַ ְר ֵּבה
שה ַרע ַלחֲבֵּ רוֹ זֶׁה ִבגְ לַל ֶׁ
שעוֹ ֶׁ
ֶׁ
טוֹ ב ...וְ אוֹ מֵּ ר אַ הֲ רֹן לְ מֹ ֶׁשה" :אַ ל יִ חַ ר לַאֲ דוֹ נִ י"
שאַ ָּתה לֹא ְבכַ ַעס ,אַ ָּתה לֹא שוֹ בֵּ ר
 אֲ נִ י יוֹ ֵּד ַע ֶׁאֶׁ ת הַ לוחוֹ ת ִמ ַכ ַעס חָּ לִ ילָּה" ,אַ ָּתה י ַָּד ְע ָּת אֶׁ ת
הָּ ָּעם ִכי ְב ָּרע הוא" ָּ -ה ָּעם ְבכַ ַעס ,אֲ נִ י יוֹ ֵּד ַע
שאַ ָּתה ַרק ַמ ְמ ִחיש לָּהֶׁ ם אֵּ ְ
יך הֵּ ם ִמ ְתנַהֲ גִ ים,
ֶׁ
שהֵּ ם
ֶׁ
אֵּ לֶׁיךָּ,
רוֹ צֶׁ ה

ְכפויֵּי טוֹ בָּ ה ,וְ אֵּ ין לָּהֶׁ ם הַ ָּכ ַרת הַ טוֹ ב
וְ יֵּש לָּהֶׁ ם ְטרונְ יָּה וְ כַ עס על ָּ
ֶׁיך ,וְ אַ ָּתה
ָּ
ַ
ש ָּכל הַ תוֹ ָּרה ֻכלָּה לֹא ָּשוָּ ה
לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתםֶׁ ,

ְכלוםִ ,אם הָּ אָּ ָּדם ְבכַ ַעס  -הַ לוחוֹ ת נִ ְש ָּברוֹ ת
ש ָּא ְמרו (סוֹ ָּטה הָּ ).כל
ִמתוֹ ְך הַ ַכ ַעס .ו ְכמוֹ ֶׁ
ֹשה ַר ֵּבנו לֹא
הַ כוֹ ֵּעס ְכ ִאלו עוֹ בֵּ ד ע"זִ .כי ִאם מ ֶׁ
הָּ יָּה שוֹ בֵּ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת ,הֵּ ם לֹא ָּהיו קוֹ לְ ִטים אַ ף
שהֵּ ם ָּעשו ,ו ְבוַ ַדאי
ַפ ַעם ַמה ָּכל ָּכ ְך ַרע ְב ַמה ֶׁ

הוא לֹא ָּכ ַעס ֵּמ ַעיִ ן ָּר ָּעה ,אֶׁ לָּא הָּ יָּה לוֹ ַעיִ ן
טוֹ בָּ ה ַעל ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ ל.
וְ ַעל זֶׁה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת הַ תוֹ ָּרה " -ולְ כָּ ל הַ יָּד הַ ֲחז ָָּּקה"
ש ִק ֵּבל אֶׁ ת הַ תוֹ ָּרה" ,לְ ֵּעינֵּי ָּכל
ְמפָּ ֵּרש ַר ִש"יֶׁ :
ש ְנ ָּשאוֹ לִ בוֹ לִ ְשבֹר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת
יִ ְש ָּראֵּ ל"ֶׁ :
ידה ֶׁשמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו לֹא
לְ ֵּעינֵּיהֶׁ ם .הַ תוֹ ָּרה ְמ ִע ָּ
ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת מֵּ ח ֲַמת ַפחַ ד אוֹ חֻ לְ ָּשה
ש ְנ ָּשאוֹ
חָּ לִ ילָּה ,לֹא וָּ לֹא! יָּדוֹ הָּ יְ ָּתה ֲחז ָָּּקה ,אֶׁ לָּא ֶׁ
לִ בוֹ הַ יְ נו ְבלֶׁב ְמרוֹ ַמם ְשבָּ ָּרם ,וְ ִש ְמחָּ ה הָּ יְ ָּתה
שוֹ ָּרה ְבלִ בוֹ ְבאוֹ תוֹ זְ ַמן ,ו ַמדו ַע ָּע ָּשה זֹאת?
"ולְ כָּ ל הַ מוֹ ָּרא הַ ָּגדוֹ ל"  -לְ הַ ְכנִ יס יִ ְראָּ ה ִב ְכלָּל
יִ ְש ָּראֵּ ל.
הגֶׁן,
של ֹא ַכ ֹ
ש ִה ְתנַ הֵּ ג ֶׁ
ולְ ַמה הַ ָּדבָּ ר דוֹ ֶׁמה? לְ בֵּ ן ֶׁ
ובָּ א אָּ ִביו וְ הֵּ חֵּ ל לִ גְ עֹר בוֹ ולְ הַ ְראוֹ ת לוֹ ַכ ַעס
ִחיצוֹ נִ י ַעל ָּפנָּ יו ִכי לִ ְפ ָּע ִמים הַ ֶׁילֶׁד לֹא מֵּ ִבין
שהוא ָּע ָּשה ַמ ֶׁשהו לֹא טוֹ ב ,וְ ַרק ע"י ְג ָּע ָּרה
ֶׁ
הוא ֵּמ ִבין ,ובֶׁ אֱמֶׁ ת הָּ ָּאב אֵּ ין לוֹ שום ַכ ַעס ַעל
ְבנוֹ  ,אֶׁ לָּא זֶׁה ִמתוֹ ְך אַ הֲ בָּ תוֹ אֵּ לָּיו לְ הָּ ִביאוֹ
ישר
ָּשר .וְ לָּכֵּ ן הַ ָּק ָּב"ה ָּא ַמר לְ מ ֶֹׁשה 'יִ ַ
לְ ֶׁד ֶׁר ְך הַ י ָּ
של ֹא הָּ יָּה לָּהֶׁ ם אֶׁ ת
ש ִש ַב ְר ָּת'ִ ,מ ֵּכיוָּ ן ֶׁ
ֹכח ֲָּך ֶׁ

הַ מוֹ ָּרא הַ זֶׁה ַעל חֶׁ ְט ָּאם הַ ָּגדוֹ ל ,וְ אַ ף חָּ ְשבו
שה
ש ָּעשו אֶׁ ת הַ ָּדבָּ ר הַ טוֹ ב ְביוֹ ֵּתר ,ובָּ זֶׁה ֶׁשמֹ ֶׁ
ֶׁ
ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת ,זֶׁה ָּג ַרם לְ ַעם יִ ְש ָּראֵּ ל לְ הָּ ִבין
שהֵּ ם ָּטעו ,ו ִמפֹה לְ מֵּ ִדים אָּ נו אֶׁ ת ֶׁד ֶׁר ְך הַ ִחנו ְך
ֶׁ
ְ
נַפ ִשי יָּכוֹ ל הָּ ָּאב
יטה וְ רוֹ גַ ע ְ
ש ַרק ִמתוֹ ך ְשלִ ָּ
ֶׁ
לְ הַ ְראוֹ ת לִ ְבנוֹ ָּפנִ ים ְכעוסוֹ ת ולְ חַ ְנכוֹ  ,אֲבָּ ל
ִמתוֹ ְך ַכ ַעס ָּאסור לְ חַ נ ְֵּך ְבשום ָּפנִ ים וָּ אֹפֶׁ ן ,וְ ַעל
ֵּכן נָּ הֲ גו יִ ְש ָּראֵּ ל ְקדוֹ ִשים לִ ְשבֹר ְב ִעתוֹ ת
ֲת ָּנה כוֹ ס לְ זֵּכֶׁ ר הַ חֻ ְר ָּבן ִכי ַדוְ ָּקא
ִש ְמחַ ת הַ ח ֻ
ְ
שיֵּש ִש ְמחָּ ה ְגדוֹ לָּה ו ִמתוֹ ך נֶׁפֶׁ ש ְרגו ָּעה
ְכ ֶׁ
ו ְשלֵּוָּ ה אֶׁ ְפ ָּשר לִ ְשבֹר אֶׁ ת הַ כוֹ ס וְ לִ זְ כֹר אֶׁ ת ָּכל
שיֵּש.
הַ חֻ ְר ָּבן הַ ְכלָּלִ י וְ הַ ְפ ָּר ִטי וְ הַ חֶׁ ְסרוֹ נוֹ ת ֶׁ
ְש ִׁב ָּירהֹזֶׁהֹּוֹהַ ִׁח ּבוּרֹ
ו ִב ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ ת הָּ יָּה גַם ִחיזוק לִ ְכלַל
של ֹא לְ ִח ָּנם ַר ִש"י ִסיֵּם אֶׁ ת ֵּפרושוֹ ַעל
יִ ְש ָּראֵּ לֶׁ ,
שה' אָּ ַמר לְ מ ֶֹׁשה
הַ תוֹ ָּרה ִב ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ תֶׁ ,
ישר
"יִ ַ

כֹחַ

ש ִש ַב ְר ָּת"
ֶׁ

ְכ ֵּדי

ֶׁש ִנלְ ַמד

ש ָּכל
ֶׁ

שיֵּש לָּאָּ ָּדםֶׁ ,שהוא ָּשבור ְבלִ בוֹ
הַ ִש ְברוֹ ן ֶׁ

ש ִנ ְת ַע ְר ֵּער
ֶׁנא ֱָּמנות ְגמו ָּרה לְ בַ ֲעלָּה ,לְ ִפיכָּ ְך זוֹ ֶׁ

ש ֻכלוֹ ְש ִב ָּירה אַ חַ ת ְגדוֹ לָּה ,וְ אֵּ ין
ָּבעוֹ לָּם הַ זֶׁה ֶׁ

אֶׁ ְצלָּה הַ ֶׁנא ֱָּמנות ,הָּ יו ַמ ְש ִקים אוֹ ָּתה ִמ ֵּמי הַ ִכיוֹ ר

שאֵּ ין שום
שאֵּ ין בוֹ אֵּ יזֶׁה ְש ִב ָּירה ֶׁ -
ָּמקוֹ ם ֶׁ

'מ ְראוֹ ת הַ צוֹ ְבאוֹ ת'ֶׁ ,שהָּ יו סֵּ מֶׁ ל
ש ַנ ֲע ָּשה ִמ ַ
ֶׁ -

לְ כָּ ל ָּבאֵּ י הַ ִמ ְש ָּכן ֶׁשהַ ָּק ָּב"ה וִ ֵּתר לָּהֶׁ ם ַעל חֵּ ְטא
הָּ ֵּעגֶׁל וְ כָּ ְך לֹא י ְַחזְ רו לְ ַמ ֲע ֵּשיהֶׁ ם הָּ ָּר ִעים וְ לֹא
ש ָּראו אֶׁ ת
י ְַח ְשדו ְבמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ְכלָּל ,וְ גַם ְכ ֶׁ

ָּדבָּ ר ֶׁשהוא ָּשלֵּם ָּבעוֹ לָּם הַ זֶׁה ,הַ ְלבָּ בוֹ ת

של נְ שוֹ ת יִ ְש ָּראֵּ ל ְב ִמ ְצ ַריִ ם ,ובוֹ הָּ יו
ל ֶַׁנא ֱָּמנות ֶׁ

ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ַעל הַ ִמ ְש ָּכן זֶׁה הָּ יָּה נִ חום ֶׁשה'

ְשבו ִרים וְ כָּ ל ְבנֵּי הָּ אָּ ָּדם ְשבו ִריםִ ,עם ָּמלֵּא
של ַמ ֲע ִשים ָּר ִעים ,וְ אָּ ָּדם נוֹ לָּד ִעם
ְס ָּד ִקים ֶׁ

"מ ְש ַכן ָּה ֵּעדות",
שהוא ִ
נוֹ ְתנִ ים מֵּ ָּעפָּ ר הַ ִמ ְש ָּכן ֶׁ
ֶׁאֱמנִ ים ל ַָּק ָּב"ה ,וַ ֲעפַ ר הַ ִמ ְש ָּכן
ֵּעדות ֶׁשאָּ נו נ ָּ
ְ
וַענָּ וָּ ה ֶׁד ֶׁרך ַעם יִ ְש ָּראֵּ ל מֵּ עוֹ לָּם,
ְמסַ ֵּמל לְ ִש ְפלות ֲ
ש ָּכ ֶׁזה
יא ָּתה לְ חֵּ ְטא ֶׁ
וְ זֹאת הָּ ִא ָּשה ָּכל ִס ַבת ִב ָּ

ָּמחַ ל לָּהֶׁ ם ַעל הַ כֹל.

של
ש ֶׁקר וְ ִעם לֵּב ֶׁ
של ֶׁ
ַמ ֲע ִשים ָּר ִעים ,וְ ִעם מֹחַ ֶׁ
ֱמת,
ש ֶׁקר  -אֲ בָּ ל אַ ח ֲֵּרי הַ כֹל ה' יוֹ ֵּד ַע ַמה הָּ א ֶׁ
ֶׁ
ש ָּכתוב "וַ ַת ְשלֵּךְ
ְ
ו ַמ ְשלִ יך אֶׁ ת זֶׁה לְ אֶׁ ֶׁרץְ ,כמוֹ ֶׁ
אֱמֶׁ ת אָּ ְרצָּ ה" ,ומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו הָּ ל ְַך ְב ַד ְרכֵּ י ה'

שזֶׁה הַ תוֹ ָּרה הַ ְקדוֹ ָּשה
וְ ִש ֵּבר אֶׁ ת הַ לֻחוֹ ת ֶׁ -
ש ִנ ְק ֵּראת אֱמֶׁ תִ .כי ִב ְש ִביל לְ הַ ְצלִ יחַ צָּ ִריךְ
ֶׁ
בר אֶׁ ת הָּ אֱמֶׁ ת הַ זוֹ  ,וְ ַדוְ ָּקא מֵּ הַ ְש ִבירוֹ ת
לִ ְש ֹ
הָּ אֵּ לו נִ ְהיֶׁה הַ ְר ֵּבה טוֹ ב ,ו ִמזֶׁה נִ ְהיֶׁה ָּכל
ש ְךֹ .
ש ְנבָּ אֵּ ר ַבהֶׁ ְמ ֵּ
הַ ִמ ְש ָּכן ְכמוֹ ֶׁ
ומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ִה ְש ָּקה אֶׁ ת יִ ְש ָּראֵּ ל אֶׁ ת הַ ַמיִ ם
ש ְמע ָֹּרב ָּבהֶׁ ם ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ תְ ,כ ֻדגְ ַמת יְ חֶׁ זְ ֵּקאל
ֶׁ
(דב"ר) "אֱכוֹ ל אֶׁ ת הַ ְמגִ לָּה הַ זֹאת ...וָּ א ְֹכלָּה
וַ ְת ִהי ְב ִפי ִכ ְדבַ ש לְ ָּמתוֹ ק"ָּ ,כ ְך יִ ְש ָּראֵּ ל הָּ יו
של
אֲמ ִתי ֶׁ
יכים לִ ְטעֹם אֶׁ ת הַ ַט ַעם ָּה ִ
ְצ ִר ִ
הַ תוֹ ָּרהֲ .חזַ"ל אוֹ ְמ ִרים (הובָּ א ְבתוֹ ְספוֹ ת
ש ִי ָּכנְ סו
שאָּ ָּדם ִמ ְת ַפלֵּל ֶׁ
ְכתובוֹ ת קדַ :).עד ֶׁ
של ֹא יִ ָּכנְ סו ַמ ֲע ַד ִנים
ד"ת לְ תוֹ ְך מֵּ ָּעיו ,יִ ְת ַפלֵּל ֶׁ
שהוא חוֹ לֶׁה ַמ ְר ִגיש ַט ַעם
ְבתוֹ ְך מֵּ ָּעיו  -אָּ ָּדם ֶׁ
של ַמ ֲע ַד ִנים ְב ַמאֲ כָּ לִ ים ְמקֻ לְ ָּקלִ ים ו ַמ ִז ִיקים
ֶׁ
וְ ַע ֻפ ִשיםָּ ,כאֵּ לו ַמ ֲע ַד ִנים אָּ ָּדם יָּכוֹ ל לִ ְטעֹם
של ֹא לִ ְש ָּמה .וְ ַע"ז אָּ ַמר "הוֹ י
שלוֹ מֵּ ד ֶׁ
ְכ ֶׁ
לָּאוֹ ְמ ִרים ָּלר ַֹע טוֹ ב וְ ל ַַמר ָּמתוֹ ק וְ ַלח ֶֹׁש ְך אוֹ ר"
ֲש ִכים הוֹ ִשיבַ נִ י" זֶׁה תוֹ ַרת ָּבבֶׁ ל -
"ב ַמח ַ
וְ כֵּ ן ְ
ידי
שאֵּ ינָּ ה ָּבאָּ ה לִ ֵּ
לִ מוד ְבצו ָּרה ְמבֻ לְ ֶׁבלֶׁת ֶׁ
שה וְ ִהיא ח ֶֹׁש ְך( ,עי' מהרש"א ב"מ ַדף
ַמ ֲע ֶׁ
ימן ר"ת ִפלְ פול הֶׁ בֶׁ ל) .וְ על זֶׁה צָּ ִריךְ
פהִ ,ס ָּ
ַ
לְ ִה ְת ַפלֵּלָּ ,דבָּ ר ִראשוֹ ן לֹא לִ ְטעֹם ַט ַעם טוֹ ב
של ֹא לִ ְש ָּמה ,וְ ַרק אַ ח"כ אֶׁ ְפ ָּשר
ַבתוֹ ָּרה ֶׁ

הוא ַרק מֵּ ח ֲַמת חֶׁ ְסרוֹ ן ָּה ֲענָּ וָּ ה וְ הַ ֶׁנא ֱָּמנות לַה'
שם ה'
ולְ בַ ֲעלָּה ,וְ ַעל ֵּכן הָּ יו מוֹ ח ֲִקים אֶׁ ת ֵּ
ש ָּפ ְר ָּקה
שיהָּ ֶׁ
לְ הַ ְראוֹ ָּתה אֶׁ ת ג ֶֹׁדל חֻ ְמ ַרת ַמ ֲע ֶׁ
ְ
ָּמרות ָּש ַמיִ ם מֵּ ָּעלֶׁיהָּ וְ ָּעזְ בָּ ה אֶׁ ת ֶׁד ֶׁרך יִ ְש ָּראֵּ ל
ַעם ָּקדוֹ ש ,וְ ַעל ֵּכן ֶׁבאֱ מֶׁ ת ִאם לֹא חָּ ְט ָּאה אֲ זַי
"וְ נִ ְק ָּתה וְ נִ זְ ְר ָּעה ז ֶַׁרע" וְ זוֹ כָּ ה לְ הָּ ִביא ָּבנִ ים
שאַ ְד ַר ָּבה זֹאת הָּ ִא ָּשה
טוֹ ִבים ְביוֹ ֵּתר לְ הוֹ רוֹ ת ֶׁ
ִהיא נֶׁאֱמֶׁ נֶׁת לַה' וְ תוֹ ָּרתוֹ ֶׁבאֱמֶׁ ת וְ נִ ְת ַקיֵּם ָּבה
"וְ תוֹ ָּר ְת ָּך ְבתוֹ ְך מֵּ ַעי" ֶׁש ִהיא חַ יָּה ְבכָּ ל ַמהו ָּתה
יב ֶׁריהָּ וְ ַעל ֵּכן ִהיא
אֶׁ ת ֶׁד ֶׁר ְך ה' וְ הוא מֻ ְבלָּע ְבאֵּ ְ
זוֹ כָּ ה לְ ָּה ִביא ָּבנִ ים טוֹ ִבים ו ְשל ִֵּמים.
שה ֹ
שלֹהַ לּ וּחותֹלְ מ ֶׁ
הַ ּ ְפסלֶׁתֹ ֶׁ
ש ְל ָּך,
"פסֹל לְ ָּך" – ִמ ֶׁ
ֹשה ְ
ִמיַד ָּא ַמר הַ ָּק ָּב"ה לְ מ ֶׁ
"קח לְ ָּך סַ ִמים" ,וְ ָּד ְרשו
ש ֶׁנא ֱַמר ַב ְקטוֹ ֶׁרתַ :
ו ְכמוֹ ֶׁ
של ִש ְב ֵּרי
שהַ ְפסֹלֶׁת ֶׁ
ש ְל ָּך ,וְ הַ יְ נו ֶׁ
ז"ל "לְ ָּך" ִמ ֶׁ

ש ִה ְשל ְַכ ָּת וְ ז ַָּר ְק ָּת יִ ְהיו ֶׁש ְל ָּך .וְ זֶׁה ְמ ֻר ָּמז
הַ לוחוֹ ת ֶׁ
ְ
ְ
ַשלֵּך" ִמי ָָּּדיו אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת" ,וַי ְַשלֵּך" -
ְב ֵּתבַ ת "וַ י ְ
ש ֵּמהַ ְסנַ ִפ ִרינון
אוֹ ִתיוֹ ת 'וְ יֵּש לְ ָּך' .ומובָּ א ְבחַ זַ"ל ֶׁ

נַע ָּשה ַמ ְחצֵּ ב ומ ֶֹׁשה חָּ צַ ב ִמ ֶׁמנו לוחוֹ ת ְשנִ יוֹ ת,
ֲ
ומֵּ הַ ִש ַיריִ ם ָּת ַרם לִ ְתרו ַמת הַ ִמ ְש ָּכן  -מ ֶֹׁשה
ַר ֵּבנו ל ַָּקח אֶׁ ת ִש ְב ֵּרי הַ לֻחוֹ ת ָּה ִראשוֹ נוֹ ת,
ש ָּא ְמרו ֲחזַ"ל (ב"ב
ו ְקבָּ ָּעם ְבתוֹ ְך הַ ִמ ְש ָּכןְ ,כמוֹ ֶׁ
יב :).לוחוֹ ת וְ ִש ְב ֵּרי לוחוֹ ת מֻ ָּנ ִחים ָּבאָּ רוֹ ןָּ ,באָּ רוֹ ן
ש ָּת ַרם
ֹשהֶׁ ,
הָּ יָּה ז ָָּּהב ִמ ְתרו ַמת מ ֶׁ

ַע ְצמוֹ
ַע ָּשה ַמ ְחצֵּ ב
נ
ש
ֶׁ
ת,
חוֹ
ו
ל
הַ
י
ר
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ב
ְ
ש
ִ
ל
ש
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ם
יִ
יר
ַ
ש
מֵּ הַ ִ
ֲ
של זָּהָּ ב וַ אֲ בָּ נִ ים טוֹ בוֹ ת ְכ ִד ְב ֵּרי ֲחזַ"ל ,וְ לֹא ַרק
ֶׁ

ש ִנ ְט ָּעם אֶׁ ת הַ ְמ ִתיקות ְבתוֹ ַרת
לְ ִה ְת ַפלֵּל ֶׁ

ָּבאָּ רוֹ ן אֶׁ לָּא ְבכָּ ל ְכלִ י ו ְכלִ י ִמ ְכלֵּי הַ ִמ ְש ָּכן ,הָּ יָּה

ש ִי ָּכנֵּס לָּהֶׁ ם
אֱמֶׁ תְ ,כמוֹ יְ חֶׁ זְ ֵּקאל הַ ָּנ ִביאִ ,ב ְכ ֵּדי ֶׁ
לְ תוֹ ְך תוֹ כָּ םְ .כמוֹ הַ ָּמן ֶׁשהָּ יָּה נִ ְבלַע ְבגַ ְש ִמי

(מ ְד ָּר ִשים) ,וְ כַ מובָּ א ְבחַ זַ"ל
ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ִ
(שמוֹ "ר ְפקו ֵּדי) ֶׁשחָּ ְשדו ְבמ ֶֹׁשה ֶׁשל ַָּקח ִמ ְתרו ַמת
ְ

ָּבאֵּ יבָּ ִרים ָּכ ְך הַ תוֹ ָּרה ְצ ִריכָּ ה לְ ִה ָּבלַע ְברוחָּ נִ י

הַ ִמ ְש ָּכן ,וְ לֹא נִ ְת ָּב ְר ָּרה נֶׁ א ֱָּמנותוֹ ַעד ֶׁש ָּראו

(ערו ִבין
ְבאֵּ יבָּ ִרים ָּהרוחָּ נִ ִיים .ו ְכמוֹ ֶׁשאָּ ְמרו ֵּ

שהוֹ ִסיף מֵּ ַע ְצמוֹ .
ֶׁ

נד ).חַ טוֹ ף ֶׁואֱכוֹ ל חַ טוֹ ף ו ְש ֵּתה ,וְ כָּ ל ֶׁזה אֶׁ ְפ ָּשר
לִ זְ כוֹ ת ַרק ֶׁד ֶׁר ְך ְש ִתיַת הַ ִש ְב ֵּרי לוחוֹ ת ְדהַ יְ נו
ֶׁאֱמנות וְ הַ ִבטול
ִמתוֹ ְך הָּ ֲענָּ וָּ ה וְ הַ ִש ְפלות וְ הַ נ ָּ
לִ ְפנֵּי הַ ת"ח ִמתוֹ ְך "אֵּ יזֶׁהו חָּ כָּ ם הַ ַמ ִכיר אֶׁ ת
ש ַמ ִכיר אֶׁ ת ְמקוֹ מוֹ
ש ַרק ִמתוֹ ְך ָּכ ְך ֶׁ
ְמקוֹ מוֹ "ֶׁ ,
שיוֹ ֵּתר ַד ַעת
הוא ַמ ְש ִכיל ַלחֲטוֹ ף ולְ ַק ֵּבל ַכ ָּמה ֶׁ
וְ חָּ ְכ ַמת הַ תוֹ ָּרה מהת"ח.

ִמ ַמה

הוֹ ִסיף

מ ֶֹׁשה?

מֵּ ָּהאוֹ צָּ ר

של
ֶׁ

ִש ְב ֵּרי

של ַש ָּבת,
(עי"ש הַ ִמנְ יָּן) ְכ ֶׁנגֶׁד ל"ט ְמלָּאכוֹ ת ֶׁ
ַ
של "אֶׁ ת"? ֶׁאת ֹזֶׁה מא' וְ ַעד ת',
ַמה הָּ ִענְ יָּן ֶׁ
של הַ תוֹ ָּרה ֻכלָּה ,הַ לוחוֹ ת הֵּ ם ָּכל הַ תוֹ ָּרה,
ְכלָּל ֶׁ
של הַ ִמ ְש ָּכן הוא ַרק ִעם
ֲשיבות ֶׁ
וְ כָּ ל הַ ח ִ
הַ תוֹ ָּרה הַ ְקדוֹ ָּשהַ ,גם תבת "אֶׁ ת" יֵּש בוֹ אֶׁ ת
של ֵּתבַ ת "אֱמֶׁ ת"ִ ,כי
הָּ אוֹ ת הָּ ִראשוֹ ן וְ הָּ אַ חֲרוֹ ן ֶׁ
הַ ִמ ְש ָּכן יָּכוֹ ל חָּ לִ ילָּה לְ הַ ְכנִ יס ַגאֲ וָּ ה ַבכֹהֲ נִ ים,
וְ אֶׁ ְפ ָּשר חָּ לִ ילָּה ל ֲַעשוֹ ת אֶׁ ת ָּה ֲעבוֹ דוֹ ת ְבגַ אֲוָּ ה,
ש ִנ ְק ְבעו ַב ִמ ְש ָּכן ִהזְ ִכירו אֶׁ ת
וְ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ֶׁ
של ַכ ַעס וְ ִקנְ טור
שהָּ יָּהֶׁ ,ש ָּב ֶׁרגַ ע אֶׁ חָּ ד ֶׁ
ַמה ֶׁ
הַ נוֹ בֵּ ַע ִמ ַגאֲ וָּ ה ,אֶׁ ְפ ָּשר לְ הַ ְפ ִסיד הַ כֹל .וְ כָּ ְך
הַ כֹהֲ נִ ים ָּע ְבדו ִעם לֵּב נִ ְש ָּבר.
שהָּ יָּה נִ ְכנָּ ס ל ִַמ ְש ָּכן הָּ יָּה ַמ ְראֶׁ ה לִ ְבנוֹ
וְ כָּ ל אֶׁ חָּ ד ֶׁ
ימים אֶׁ ת ָּכל
ש ַמ ְשלִ ִ
אֶׁ ת ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ֶׁ
הַ ִמ ְש ָּכן ,וְ כֵּ ן הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה ַמ ְראֶׁ ה לְ ִאיש יִ ְש ָּראֵּ ל
הַ ָּבא ִעם הַ ָּק ְר ָּבן ,אוֹ לְ ִא ָּשה סוֹ ָּטה וְ כָּ ל ַכיוֹ צֵּ א
ָּבזֶׁה' :בֹא ו ְראֵּ ה אֶׁ ת ָּכל אַ ְבנֵּי הַ ְתכֵּ לֶׁת
הַ ְקבו ִעים פֹה ,זֶׁה ַמזְ ִכיר לָּנו אֶׁ ת ָּכל ַמה
שאֵּ ַרע ,אֵּ ְ
יך הַ לוחוֹ ת נִ ְש ְברו ו ַמה הָּ יָּה הַ חֵּ ְטא,
ֶׁ
וְ כַ ָּמה צָּ ִר ְ
יך לְ ִה ָּשמֵּ ר ִמ ֶׁמנו .'...וְ הַ לוחוֹ ת הָּ יו

(מנָּ חוֹ ת מגְ ,):תכֵּ לֶׁת
אֲמ ָּרם ְ
ְבצֶׁ בַ ע ְתכֵּ לֶׁת ְכ ַמ ָּ
דוֹ מֶׁ ה לְ אֶׁ בֶׁ ן סַ ִפיר ,וְ הַ לוחוֹ ת הָּ יו ִמ ְסנַ ִפ ִרינון,
שהוא
ולְ ִפיכָּ ְך גַם ִב ְתכֵּ לֶׁת ָּמ ִצינו אוֹ תוֹ הַ ָּדבָּ רֶׁ ,
נִ גְ נַז

וְ ָּע ִתיד

ל ְַחזֹר

לְ ֵּעת"ל,

ו ְבכָּ ל

ַפ ַעם

שחָּ סֵּ ר לָּנו אֶׁ ת
יצית ,נִ זְ ָּכ ִרים ֶׁ
יטים ְב ִצ ִ
ש ַמ ִב ִ
ֶׁ
הַ ְתכֵּ לֶׁת ,חָּ סֵּ ר לָּנו אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת[ .וְ ַעיֵּן ְב ִמ ְד ַרש
(פ ָּר ַשת ְשלַח טו לח) וז"ל :ל ָָּּמה
ָּ
הַ ָּגדוֹ ל
ִהזְ ִה ָּירה תוֹ ָּרה ַעל ְתכֵּ לֶׁת? ִמ ְפנֵּי ֶׁשהַ ְתכֵּ לֶׁת
של סַ ִפיר ,לוֹ ַמר לְ ָּך
דוֹ מֶׁ ה לְ סַ ִפיר וְ הַ לוחוֹ ת הָּ יו ֶׁ
ש ִי ְש ָּראֵּ ל ִמ ְס ַת ְכלִ ין ִב ְתכֵּ לֶׁת הַ זוֹ הֵּ ן
ָּכל זְ ַמן ֶׁ
יתם אוֹ תוֹ
יצית ו ְר ִא ֶׁ
הוא אוֹ מֵּ ר" :וְ הָּ יָּה לָּכֶׁ ם לְ ִצ ִ

של ֹא ָּהיָּה לָּהֶׁ ם ַמה
יאים ֶׁ
הַ לוחוֹ ת .וְ גַ ם הַ ְנ ִש ִ
ל ֵָּּתת לִ ְתרו ַמת הַ ִמ ְש ָּכןָּ ,קנו ִממ ֶֹׁשה אֶׁ ת אַ ְבנֵּי

וְ גַם ְשלֹמֹה הַ ֶׁמל ְֶׁך ָּקבַ ע ֵּמהֶׁ ם ְב ַש ֲע ֵּרי ביהמ"ק,

הַ שֹהַ ם וְ אֶׁ ת אַ ְבנֵּי הַ ִמלו ִאים ַ -מדו ַע נִ ְק ָּרא
ְש ָּמם ִמלו ִאים? ִכי הֵּ ם הָּ יו ִמלוי לִ ְכלֵּי הַ ִמ ְש ָּכן
ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ,ו ְבכָּ ל ְכלִ י ִמ ְכלֵּי הַ ִמ ְש ָּכן הָּ יָּה

של מ ֶֹׁשהִ ,כי ֶׁבאֱמֶׁ ת
וְ זֶׁה הָּ יָּה ַעיִ ן טוֹ בָּ ה ֶׁ

לְ הַ ְשלִ ים אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן ִעם ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ תִ ,כי

הַ תוֹ ָּרה ִהיא תוֹ ַרת מ ֶֹׁשה אֲ בָּ ל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו

שהוא ִמ ְת ַע ֵּכב וְ לֹא
ֲששוֹ ת ֶׁ
ָּת ִמיד הָּ יָּה ָּעלָּיו ח ָּ
ְ
ָּשים אֶׁ ת
עוֹ מֵּ ד ַב ְז ַמ ִנים ...וְ לָּכֵּ ן הו ְצ ָּרך מ ֶֹׁשה ל ִ
ש ָּכ ְך
ִש ְב ֵּרי הַ לֻחוֹ ת ַעל ָּכל ָּדבָּ ר ַב ִמ ְש ָּכןְ ,כ ֵּדי ֶׁ
יִ זְ ְכרו ֶׁשאֵּ ין ַמה לְ ִה ְת ַר ֵּעם ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ְכלָּל,

וְ כָּ ְך הָּ יו עוֹ ִשים גַם לַסוֹ ָּטהִ ,כי ִא ָּשה ְצ ִריכָּ ה

הָּ אָּ רוֹ ן וְ אֶׁ ת ַב ָּדיו ...וְ אֶׁ ת ...וְ אֶׁ ת ...ל"ט ְפ ָּע ִמים

וזְ כַ ְר ֶׁתם אֶׁ ת ָּכל ִמ ְצוַ ת ה' ,עכ"ל].

עַ יִׁ ןֹטובָּ הֹ ְונֶׁאֱ ָּמנוּתֹ

ָּש ָּתה אוֹ ת אַ חֶׁ ֶׁרת
יִ ְש ָּראֵּ לָּ ,כל אֶׁ חָּ ד
מֵּ הַ לוחוֹ ת ,הוא ִחלֵּק ִש ַיריִ ם לְ כָּ ל יִ ְש ָּראֵּ ל ,וְ כָּ ךְ
הַ תוֹ ָּרה נִ ְכנְ סָּ ה לְ תוֹ ְך תוֹ כָּ ם .וְ ַע"ז אָּ ַמר
ש ִש ַב ְר ָּת!'.
ישר ֹכח ֲָּך ֶׁ
הַ ָּק ָּב"ה 'יִ ַ

ש ָּכתוב אֶׁ ת
'מ ְד ַרש הַ ָּגדוֹ ל'ַ ,מהו ֶׁ
יתא ְב ִ
וְ כֵּ ן ִא ָּ

ש ָּכתוב ְבלוחוֹ ת ו ְמ ַק ְי ִמין אוֹ תוֹ  ,וְ כֵּ ן
נִ זְ ָּכ ִרין ַמה ֶׁ

ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ִ -ב ְמנוֹ ָּרה הָּ יָּה ִמ ִש ְב ֵּרי
הַ לוחוֹ ת ,וְ הַ ִס ָּבה ֶׁשמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו הָּ יָּה צָּ ִר ְ
יך

נָּ הַ ג ָּבזֶׁה ַעיִ ן טוֹ בָּ ה ,וְ ִה ְש ָּקה אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת לְ כָּ ל

הַ ִּׁל ּמוּדֹמֵּ הַ ִּׁמ ְש ּ ָּכןֹ

ש ָּכל ָּדבָּ ר ֶׁש ָּע ָּשה ָּהיָּה ַעל ִפי ה' ,וְ לָּכֵּ ן הַ ִמ ְש ָּכן
ֶׁ
"עדות"ְ ,כמוֹ
נִ ְק ָּרא
ֵּ

ש ָּכתוב" :אֵּ לֶׁה ְפקו ֵּדי
ֶׁ

הַ ִמ ְש ָּכן ִמ ְש ַכן הָּ ֵּעדות"ֶׁ ,שהַ ִמ ְש ָּכן הָּ יָּה ֵּעדות

ש ָּשם ָּקבו ַע
וְ ַע"ז נֶׁ א ֱַמר" :בוֹ אוֹ ְש ָּע ָּריו" ֶׁ -
"בתוֹ ָּדה ,חֲצֵּ רוֹ ָּתיו" -
ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ְ -
ְב ַקלְ ֵּעי הֶׁ חָּ צֵּ ר ַגם הָּ יו ְקבו ִעים ִמזֶׁה ,וְ זֶׁה גוֹ ֵּרם
ימה ופַ חַ ד ְכמוֹ
"ב ְת ִהלָּה"ִ ,מ ְלשוֹ ן אֵּ ָּ
לָּבוֹ א ִ -
ָּשים ָּתהֳ לָּה"ַ ,על הַ לוחוֹ ת
ש ֶׁנא ֱַמר "ו ְב ַמלְ אָּ כָּ יו י ִ
ֶׁ
ש ִנ ְש ְברו ֵּמחֹסֶׁ ר הַ ָּכ ַרת הַ טוֹ ב.
ֶׁ
שהֹ
שלֹמ ֶׁ
עַ נְ ְו ָּתנוּתוֹֹ ֶׁ
ש ִסיֵּם מ ֶֹׁשה אֶׁ ת ָּכל הַ ְמלָּאכָּ ה שוב ֶׁנא ֱַמר
ו ְכ ֶׁ
ָּשם אֶׁ ת הַ ְמנוֹ ָּרה" ְ -מנוֹ ַרת ֶׁקבַ ע ִמ ִש ְב ֵּרי
"וַי ֶׁ
שלְ חָּ ן ַגם
שלְ חָּ ן" ַ -ב ֻ
ָּשם אֶׁ ת הַ ֻ
הַ לוחוֹ ת" ,וַי ֶׁ
ָּקבַ ע ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת וְ כֵּ ן הָּ לְ ָּאה ,וְ הַ כֹל לְ ל ְַמ ֵּדנו
שא"א לְ ַק ֵּבל שום תוֹ ָּרה וְ יִ ְראַ ת ָּש ַמיִ םַ ,רק
ֶׁ
ְ
ָּשם אֶׁ ת הַ ִכיוֹ ר" ַ -ב ִכיוֹ ר ַגם
ִמתוֹ ך ִש ְפלות" .וַי ֶׁ

ָּקבַ ע ִמ ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת ,וְ אֶׁ ת זֶׁה הֶׁ ְראו לַסוֹ ָּטה,

ַט ַעם נוֹ סָּ ף לְ ַמה ֶׁש ִב ֵּקש מ ֶֹׁשה לִ ְכתֹב "וַיְ ָּק ֵּרה"
ש ְשלֹמֹה הַ ֶׁמל ְֶׁך ִת ֵּקן ֵּערו ִבין
ִעם ה"אִ ,כי ָּמ ִצינו ֶׁ
שזֶׁה ַמזְ ִכיר
ָּשים ל ִֶׁחי וְ קוֹ ֶׁרה ְבפֶׁ ַתח הֶׁ חָּ צֵּ רֶׁ ,
ל ִ

ַר ֵּבנו.

(עיֵּן ֵּערו ִבין ב ).וְ גַם אֶׁ ת
אֶׁ ת ֵּבית הַ ִמ ְק ָּדש ַ

שאֵּ ין ֶׁנא ֱָּמנותַ ,מה ָּק ָּרה
ש ִתלְ ַמד ַמה קוֹ ֶׁרה ְכ ֶׁ
ֶׁ
של ֹא הָּ יָּה לָּהֶׁ ם ֶׁנא ֱָּמנות לְ מ ֶֹׁשה
לְ יִ ְש ָּראֵּ ל ְכ ֶׁ
ֹשה אֶׁ ת הַ ְמלָּאכָּ ה"" ,וַיְ כַ ל"
ולְ בַ סוֹ ף "וַיְ כַ ל מ ֶׁ
ָּ
'כל' ,ו ִמ ְלשוֹ ן 'לְ ך' ,אֵּ לו ִש ְב ִרי הַ לוחוֹ ת
ִמ ְלשוֹ ן ָּ
ש ִנ ְתנו לְ מ ֶֹׁשה ,וְ ַרק
"פסֹל לְ ָּך" ֶׁ
ש ֶׁנא ֱַמר ָּבהֶׁ ם ְ
ֶׁ

"כל"  -הוא ִכלָּה אֶׁ ת ָּכל הַ ִמ ְש ָּכן .וְ אָּ ז
ַעי"ז ָּ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת הֶׁ ָּענָּ ן יוֹ ֵּרד ַעל הַ ִמ ְש ָּכן,
"וְ לֹא יָּכוֹ ל מ ֶֹׁשה ָּלבֹא אֶׁ ת אֹהֶׁ ל מוֹ ֵּעד" -

ֶׁאֱמר" :הַ ְמ ֵּק ָּרה ַב ַמיִ ם ֲעלִ יוֹ ָּתיו",
שנ ַ
הַ ָּק ָּב"הֶׁ ,

ֵּתבַ ת אֱ מֶׁ ת הַ ְמסַ ֶׁמלֶׁת לְ ִש ְב ֵּרי לוחוֹ ת הַ ְב ִרית
שזֶׁה עוֹ מֶׁ ק
ש ִה ְכנִ יסו ְבכָּ ל ְכלִ י ו ְכלִ י ַב ִמ ְש ָּכן ֶׁ
ֶׁ
הַ תוֹ ָּרה וְ הָּ רוחַ חַ ִיים ֶׁשיֵּש ְבכָּ ל ְכלִ י ו ְכלִ י וְ ַרק
נֶׁה ַפ ְך הַ ִמ ְש ָּכן ִמ ֵּבית מֵּ ֵּע ִצים וַ אֲ בָּ נִ ים
ַעל זֶׁה ְ
שם ה' וְ הַ מ' ְמסַ ֵּמל לִ מְֹ ִציאות הַ ִמ ְש ָּכן
לְ ִמ ְש ַכן לְ ֵּ

ש ַגם לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו
'שלֹמֹה' אוֹ ִתיוֹ ת 'לְ מ ֶֹׁשה'ֶׁ ,
ו ְ

שהוא הוא
מ ֶׁשה ַר ֵּבנו ֶׁ
של ֹ
ש ֻכלוֹ ִמכֹחוֹ וְ רוחוֹ ֶׁ
ֶׁ

הָּ יְ ָּתה אֶׁ ת הַ הַ ְר ָּג ָּשה הַ זוֹ ֶׁ ,שהַ ָּק ָּב"ה ִק ָּירה אֶׁ ת

הַ ֵּספֶׁ ר תוֹ ָּרה הַ חַ י וְ הַ ִש ְב ֵּרי לוחוֹ ת ְב ַע ְצ ָּמם,

הַ ִמ ְש ָּכן ֶׁב ָּענָּ ן הוא ִה ְר ִגיש ְכאָּ ב ָּהעוֹ טֵּ ף אֶׁ ת
שזוֹ הַ ְר ָּג ָּשה ְמיֻחֶׁ ֶׁדתְ ,כמוֹ ֶׁשהַ ְר ֵּבה נוֹ הֲ גִ ים
ְבנוֹ ֶׁ ,

ֶׁאֱמן
ִב ְהיוֹ תוֹ הֶׁ ָּענָּ ו ִמ ָּכל הָּ אָּ ָּדם וְ ָּשפֵּ ל וְ ֶׁעבֶׁ ד נ ָּ
לַה' ו ִבזְ כותוֹ י ַָּרד ה' וְ ִה ְש ָּרה ְש ִכינָּ תוֹ ַב ִמ ְש ָּכן

שזוֹ
ְב ִב ְר ַכת כֹהֲ נִ ים ל ֲַעטֹף אֶׁ ת ְבנָּ ם ַב ַט ִליתֶׁ ,

ְבתוֹ כֵּ נו ִב ְכ ֵּדי לְ ל ְַמ ֵּדנו ַד ְרכֵּ י חַ ִיים וֶׁ אֱמֶׁ ת.

של ִח ָּבה .וְ לָּכֵּ ן ָּרצָּ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו
הַ ְר ָּג ָּשה ְגדוֹ לָּה ֶׁ

מ ֶֹׁשה אָּ ַמר לְ ַע ְצמוֹ  :הֲ ֵּרי יֵּש אֶׁ ת הֶׁ ָּענָּ ן ֶׁשיַנְ ִהיג
אֶׁ ת ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ לַ ,מה צָּ ִר ְ
יך אוֹ ִתי ,הֲ ֵּרי

לִ ְכתֹב "וַיְ ָּק ֵּרה" ִמ ְלשוֹ ן ֵּקרוי.

"בהֵּ ָּעלוֹ ת הֶׁ ָּענָּ ן ַעל הַ ִמ ְש ָּכן יוֹ ָּמם יִ ְסעו ְבנֵּי
ְ

ש ֵּכן ְדבֵּ י ר' אֱלִ י ֶׁעזֶׁר ֶׁבן
ֹשה'ֶׁ ,
ד) 'וְ יִ ְק ַרע אֶׁ ל מ ֶׁ

יִ ְש ָּראֵּ ל ...וְ ִאם לֹא י ֲַעלֶׁה הֶׁ ָּענָּ ןִ ,"...אם ֵּכן ַמה
צָּ ִר ְ
יך אוֹ ִתי?  -אוֹ מֵּ ר מ ֶֹׁשה .לְ ִפיכָּ ְך הָּ ל ְַך לוֹ

י ֲַעקֹב קוֹ ִרין לְ אַ לְ ִפין ֵּעינִ ין ולְ ֵּעינִ ין אַ לְ ִפין,
[וְ כָּ מוֹ הו ְבנֵּי אַ ְש ְכנַ ז ֶׁשאֵּ ין ַמ ְב ִדילִ ים ֵּבין אָּ לֶׁ"ף
"וַי ְק ַרע אֶׁ ל
לְ ָּעיִ "ן] ,לְ ִפיכָּ ְך ִב ֵּקש מ ֶֹׁשה לִ ְכתֹב ִ
של מ ֶֹׁשה ָּקרו ַע ְב ִק ְרבוֹ ִמ ִש ְפלות,
מ ֶֹׁשה"  -לִ בוֹ ֶׁ
ולְ ִפיכָּ ְך ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת לְ ל ֵַּמד אֶׁ ת ְבנֵּי

ָּב ָּרא" ,וְ הָּ אוֹ ת א' ָּראֲ ָּתה אֶׁ ת זֶׁה וְ ָּש ְת ָּקה ,א"ל

יִ ְש ָּראֵּ ל ִש ְפלות ,אֲבָּ ל הַ ָּק ָּב"ה לֹא ִה ְס ִכים ִעמוֹ
לִ ְכתֹב ָּבאוֹ פַ ִנים הַ לָּלו .לְ ִפיכָּ ְך ָּכ ַתב אֶׁ ת הָּ אָּ לֶׁ"ף

הַ ָּק ָּב"ה' :אָּ לֶׁף' ל ָָּּמה אַ ָּת שוֹ ֶׁת ֶׁקת? צַ ֲע ִקי ַגם
שאֲ נִ י יֵּש
שי ְַת ִחילו ָּב ְך! א"לֶׁ :
שאַ ְת רוֹ צָּ ה ֶׁ
אַ ְת ֶׁ

זְ ִע ָּירא ,וְ ַדוְ ָּקא ִב ְת ִחלַת הַ ָּפ ָּר ָּשה ,וְ ַדוְ ָּקא ָּבאוֹ ת

לִ י ַרק ִמ ְס ַפר אֶׁ חָּ ד ו ְשאָּ ר אוֹ ִתיוֹ ת הֵּ ם ַר ִבים,

ש ָּבאוֹ ִתיוֹ ת ָּ -כ ַתב
אָּ לֶׁ"ף  -הָּ אוֹ ת הָּ ִראשוֹ נָּ ה ֶׁ

וְ ִאם ָּבהֶׁ ם לֹא ָּבחַ ְר ָּת כ"ש ִבי ,הֵּ ִשיב הַ ָּק ָּב"ה

אוֹ ת זְ ֵּע ָּיראִ ,כי אָּ ְמרו ֲחזַ"ל (נְ ָּד ִרים פאִ :).מ ְפנֵּי

שאַ ָּתה
וְ אָּ ַמר לְ אוֹ ת א' :אַ ל ִת ָּירא וְ אַ ל ֵּתחָּ תֶׁ ,
שאֲ נִ י אֶׁ חָּ ד וְ אַ ָּתה אֶׁ חָּ ד – אַ ָּתה
מֶׁ ל ְֶׁך לְ כֻ לָּםֶׁ ,

מ ֶֹׁשה ובָּ ַרח ִמן הַ ִמ ְש ָּכן.
"וַי ְק ָּרא אֶׁ ל מ ֶֹׁשה"  -הַ ָּק ָּב"ה ָּק ָּרא לוֹ .
ִמיַד ִ
וְ כֻ לָּם שוֹ ְמ ִעים אֶׁ ת הַ ָּק ָּב"ה קוֹ ֵּרא ,מ ֶֹׁשה! בֹא
ֹשם ָּגדוֹ ל ַעל
הֵּ ָּנה ַמה אַ ָּתה בוֹ ֵּרחַ ? זֶׁה ָּע ָּשה ר ֶׁ
ְכלַל יִ ְש ָּראֵּ ל ֶׁש ָּראו אֶׁ ת ָּכל זֶׁה .אֲבָּ ל מ ֶֹׁשה
ש ָּנ ַתן לוֹ
ַר ֵּבנו ִה ְת ַביֵּש וְ נִ ְק ָּרע לִ בוֹ מֵּ הַ ָּכבוֹ ד ֶׁ
"וַי ְק ַרע אֶׁ ל מ ֶֹׁשה
ה' ,וְ לָּכֵּ ן הוא ָּרצָּ ה לִ ְכתֹב ִ
ש ָּשבַ ר אֶׁ ת הַ לוחוֹ ת" ,אֲבָּ ל ה'
ַעל ַמ ֲע ָּשיו ֶׁ
שי ְֵּדעו לְ דוֹ רוֹ ת
ש ִי ְכתֹב "וַ ִי ְק ָּרא" ֶׁ -
אָּ ַמר לוֹ ֶׁ

'ע ִקיבָּ א' יֵּש ְשנֵּי ִג ְרסָּ אוֹ ת ֲע ִקיבָּ א
וְ כֵּ ן ַב ֵּ
שם ֲ

של ֹא ֵּב ְרכו
ַמה ת"ח אֵּ ין ְבנֵּיהֶׁ ם ת"ח? ִמ ְפנֵּי ֶׁ
ְ
ַבתוֹ ָּרה ְּת ִׁחלָּ הִ ,מיַד ַבהַ ְתחָּ לָּה צָּ ִריך ִש ְפלות
יעת ֶׁב ֶׁר ְך.
יעת ֶׁב ֶׁר ְךֵּ .
'ב ְרכו' ִמ ְלשוֹ ן ְכ ִר ַ
ו ְכ ִר ַ

שה' קוֹ ֵּרא לוֹ  ,ו ַמ ְס ִכים
אֶׁ ת ְג ֻדלָּתוֹ ו ַמ ֲעלָּתוֹ ֶׁ
ְ
ַעל יָּדוֹ  .ומ ֶֹׁשה ָּט ַען :א"כ אֵּ יך יִ זְ ְכרו לְ דוֹ רוֹ ת
אֶׁ ת ָּפ ָּר ַשת ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ ת וְ לִ מו ָּדה? אָּ ז ה'

שלֹאותֹ ָּאלֶׁ"ףֹ
הַ ּסודֹ ֶׁ

ש ִי ְכתֹב א' זְ ִע ָּירא ֶׁש ַעל י ָָּּדה יִ זְ ְכרו
אָּ ַמר לוֹ ֶׁ

שזֶׁה
וְ לָּכֵּ ן זֶׁה הָּ יָּה ִב ְת ִחלַת ָּפ ָּר ַשת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ֶׁ

ש ִי ְת ָּבאֵּ ר
וְ יִ ְד ְרשו אֶׁ ת ָּכל הַ ִלמו ִדים הַ לָּלו ְכמוֹ ֶׁ

ש ְנבָּ אֵּ ר,
ַת ְכלִ ית ְב ִריאַ ת ָּש ַמיִ ם וָּ אָּ ֶׁרץ ְכמוֹ ֶׁ

לְ הַ לָּן.

ש ַבהַ ְתחָּ לָּה ,לִ ְפנֵּי ְק ִריאַ ת הַ תוֹ ָּרה ,אוֹ מֵּ ר מ ֶֹׁשה
ֶׁ
ְ
ב ָּרך' הוא ַמ ְש ִפיל אֶׁ ת
'ב ְרכו אֶׁ ת ה' הַ ְמ ֹ
ַר ֵּבנוָּ :

ד'ֹלְ שֹונותֹלְ "וַ ִּׁי ְק ָּרא"ֹ
"וַי ְק ָּרא" ְמ ַש ֵּמש ְבאַ ְר ַבע
ִ
יתא ַב ִמ ְד ָּרש:
וְ ִא ָּ
לְ שוֹ נוֹ ת :א) וַ ִי ְק ָּרא ְבאָּ לֶׁ"ף זְ ֵּע ָּיראֶׁ ,ש ִי ְראֶׁ ה
של מ ֶֹׁשה,
יקר" .לִ לְ מֹד אֶׁ ת ַענְ וְ ָּתנותוֹ ֶׁ
ְכמוֹ "וִ ָּ
שהוא ְכמוֹ ִבלְ ָּעם (בעה"ט).
ש ִה ְר ִגיש ֶׁ
ֶׁ
ב) 'וְ יִ ְק ֶׁרה' ְבה"אִ ,מ ְלשוֹ ן קוֹ רוֹ ת ַמ ֲע ֵּשי יְ מֵּ י
יִ ְש ָּראֵּ ל; מ ֶֹׁשה ָּט ַען ל ַָּק ָּב"ה :אַ ָּתה רוֹ צֶׁ ה לִ ְספֹר
וְ לִ ְכתֹב אֶׁ ת קוֹ רוֹ ת יְ מֵּ י יִ ְש ָּראֵּ ל ַב ִמ ְד ָּבר -
ְכתוֹ ב ,אֲבָּ ל זֶׁה לֹא ַשי ְָּך אֵּ לַי.

שלֹ ַר ִּׁביֹעֲ קִֹׁיבָּ אֹ
הָּ א'ֹזְ ִׁע ָּיראֹ ֶׁ

"מחֵּ נִ י נָּ א ִמ ִס ְפ ְר ָּך"ַ ,ב ֵּתבָּ ה
ַע ְצמוֹ  ,הוא ְמ ַקיֵּם ְ
ש ְמכַ ֶׁב ֶׁדת אֶׁ ת
"וַי ְק ָּרא" ,הַ ֵּתבָּ ה ֶׁ
של ִ
הָּ ִראשוֹ נָּ ה ֶׁ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו יוֹ ֵּתר ֵּמהַ כֹלֶׁ ,שהַ ָּק ָּב"ה קוֹ ֵּרא לוֹ
וְ הוא בוֹ ֵּרחַ ֵּמהַ ִמ ְש ָּכן ,וְ הַ ָּק ָּב"ה קוֹ ֵּרא לוֹ  :בֹא!
אֲ נִ י צָּ ִר ְ
יך אוֹ ְת ָּך פֹה ִא ִתי ְבק ֶֹׁדש הַ ֳק ָּד ִשים! ָּכאן
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ַמ ְמ ִעיט אֶׁ ת ַע ְצמוֹ וְ כוֹ ֵּתב אָּ לֶׁ"ף
זְ ִע ָּירא ,וְ כָּ אן ִקיֵּם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו 'לְ בָּ ֵּר ְך ַבתוֹ ָּרה
של
ְת ִחלָּה' ְ -ת ִחלָּה ַמ ָּמשַ ,ב ֵּתבָּ ה ִראשוֹ נָּ ה ֶׁ
"וַי ְק ָּרא".
הַ ָּפ ָּר ָּשה ִ -
ולְ ִפיכָּ ְך ָּקבַ ע מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ֵּתבַ ת " ֶׁאת" ְבכָּ ל ָּדבָּ ר

ש ָּהיְ ָּתה לוֹ הַ ִש ְפלות
ְבה"א וַ ֲע ִקיבָּ א ְבא' ,לְ ִפי ֶׁ
של מ ֶֹׁשה ,ולְ ִפיכָּ ְך נִ ְק ָּרא
הַ זוֹ ְכמוֹ ְב"וַ ִי ְק ָּרא" ֶׁ
(ב ִמ ְד ַרש
'ע ֶׁקב' .וְ ר"ע ָּד ַרש ְ
'ע ִקיבָּ א' ִמ ְלשוֹ ן ֵּ
ֲ
ש ָּב ָּרא הַ ָּק ָּב"ה אֶׁ ת הָּ עוֹ לָּם,
אוֹ ִתיוֹ ת דר"ע)ְ :כ ֶׁ
אשית
ב ֵּר ִ
ֶׁאֱמר " ְֹּ
שנ ַ
ָּב ָּרא אֶׁ ת הָּ עוֹ לָּם ְבב' ֶׁ

דוֹ מֶׁ ה לִ י וְ גַ ם הַ תוֹ ָּרה אַ חַ תֻ ,כלָּה אֱמֶׁ ת אַ חַ ת,
וָּ בָּ ְך אֲ נִ י ָּע ִתיד לְ הַ ְת ִחיל אֶׁ ת הַ ִד ְברוֹ ת ְב ַמ ַתן
אלֹהֶׁ ָּ
יך"" .אָּ נ ִֹכי" הוא לְ שוֹ ן
תוֹ ָּרה" :אָֹּנ ִֹכי ה' ֱ
ִמ ְצ ִרי [שבלה"ק אוֹ ְמ ִרים 'אֲ נִ י'] ,וְ נִ ְכ ַתב ִבלְ שוֹ ן
ידה אֶׁ ת
שהוֹ ִר ָּ
ִמ ְצ ִריְ ,כ ֵּדי לְ ַש ֵּבחַ אֶׁ ת הָּ אוֹ ת א' ֶׁ
ש ִיזְ ְכרו אֶׁ ת
ַע ְצ ָּמה לְ ַד ְר ַגת ִמ ְצ ִרי ,וְ גַם ְכ ֵּדי ֶׁ
הַ לָּשוֹ ן ֶׁש ִה ְש ַת ְמשו בוֹ ְב ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ יִ ְהיֶׁה לָּהֶׁ ם
ִש ְפלות .ולְ ִפיכָּ ְך אָּ לֶׁ"ף זָּכָּ ה לִ ְהיוֹ ת הַ ָּגדוֹ ל
ש ַבתוֹ ָּרה :אֶׁ לֶׁף אַ לְ פֵּ י אֲ ל ִָּפים ...וְ כֵּ ן
ַב ִמ ְס ָּפ ִרים ֶׁ
נִ ְר ָּמז ַב ָּפסוק "אֲ לופֵּ ינו ְמסֻ ָּבלִ ים" ,וְ אֶׁ ת ָּהאָּ לֶׁף
הַ זוֹ ִה ְק ִטין מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו הָּ יָּה לוֹ אֶׁ ת
הָּ אָּ לֶׁף הַ זֹאת  -הוא ִה ְר ִגיש אֶׁ ת ַע ְצמוֹ הֲ ִכי
ָּשפֵּ ל ִמ ֻכלָּם ,וְ זֶׁה ְמ ֻר ָּמז ָּכאן ְבאָּ לֶׁף זְ ִע ָּירא.
הֲרי הָּ יָּה
ש ֵּ
ור"ע ַע ְצמוֹ הָּ יָּה ָּשפֵּ ל וְ ָּענָּ יו ְמאֹדֶׁ ,
ֵּבן ג ִֵּרים ,וְ הָּ יָּה ַעם ָּהאָּ ֶׁרץ ִב ְת ִחלַת ַד ְרכוֹ  ,ו ִבזָּה
ידר .לְ ִפיכָּ ְך זָּכָּ ה
ַע ְצמוֹ לִ לְ מֹד ִעם ְבנוֹ א"ב ַבחֵּ ֶׁ
ר"ע לִ ְדרוֹ ש ַעל ָּכל קוֹ ץ ֶׁש ַבתוֹ ָּרה ִתלֵּי ִת ִלים

ג) 'וַ יְ ָּק ֵּרה' ִמ ְלשוֹ ן קוֹ ָּרהָּ ,מ ָּשל לְ ַמה הַ ָּדבָּ ר
דוֹ מֶׁ ה ,לְ ֶׁעבֶׁ ד מֶׁ ל ְֶׁך ֶׁש ָּבנָּ ה אַ ְרמוֹ ן ל ֶַׁמל ְֶׁך וְ כָּ ַתב
שם הַ ֶׁמל ְֶׁךַ ,על ָּכל ִקיר וְ ִקיר
ַעל הַ ִת ְק ָּרה אֶׁ ת ֵּ
של מֶׁ ל ְֶׁך...
של מֶׁ ל ְֶׁךַ ,על ָּה ִר ְצ ָּפה ְשמוֹ ֶׁ
ְשמוֹ ֶׁ
ְ
לְ י ִָּמים ָּבא הַ ֶׁמלֶׁך וְ רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת ְשמוֹ ַעל ָּכל
ָּמקוֹ ם ,אָּ ַמרִ :מי ָּכ ַתב זֶׁה? ַע ְב ִדי ,יָּבוֹ א הֵּ ָּנה.
ָּכ ְך מ ֶֹׁשה ָּבנָּ ה אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן וְ ִק ָּירהוָּ ,ק ָּרא לוֹ

של "זִ ְכרו תוֹ ַרת מ ֶֹׁשה"  -מ ֶֹׁשה נוֹ ֵּתן לָּנו
ְבאֹפֶׁ ן ֶׁ

עֲבו ַדתֹהַ ָּ ּק ְר ּ ָּבנותִֹׁ ֹ-ש ְפלוּתֹ ְוהו ָּד ָּאהֹ

אֶׁ ת הַ חַ ִיים ֶׁש ַבתוֹ ָּרה ,אֶׁ ת הַ הֲ בָּ נָּ ה ַבתוֹ ָּרה,

של ָּכזֶׁה אֶׁ לֶׁף זְ ִע ָּירא אֶׁ ְפ ָּשר
וְ ַרק אַ ח ֲֵּרי הַ ְק ָּד ָּמה ֶׁ

של הַ תוֹ ָּרה.
ו ְמגַ לֶׁה לָּנו אֶׁ ת הַ י ִֹפי וְ הַ ְמ ִתיקות ֶׁ

"וַי ְק ָּרא אֶׁ ל מ ֶֹׁשה" (מד"ר ִוַי ְק ָּרא א).
הַ ָּק ָּב"ה ִ

לְ הַ ְת ִחיל אֶׁ ת ֲעבוֹ ַדת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ תִ ,כי "זִ ְבחֵּ י

וְ ִאם חָּ לִ ילָּה שוֹ ְכ ִחים תוֹ ַרת מ ֶֹׁשה וְ אֵּ ין נֶׁ א ֱָּמנות

שיֵּש בוֹ אוֹ ִתיוֹ ת
מ ֶֹׁשה ָּרצָּ ה לִ ְכתֹב 'וְ יִ ְק ֶׁרה' ֶׁ -

לְ מ ֶֹׁשה נִ ְש ָּב ִרים הַ לוחוֹ ת ,ובָּ ' ֶׁאת' ְמ ֻר ָּמז ְש ֵּתי

של הַ ָּק ָּב"ה :י'-ה'-ו' (ו ִמ ְס ַפר הָּ אוֹ ִתיוֹ ת
ְשמוֹ ֶׁ

אל ִֹהים רוחַ נִ ְש ָּב ָּרה" ִ -ע ָּקר הַ ָּק ְר ָּבן זֶׁה הַ לֵּב
ֱ
נִ ְש ָּבר .וְ גַ ם א' ר"ת :א'יבריםִ ,כי ִע ַקר הַ ָּק ְר ָּבן

ְמ ֻר ָּמז

ש ָּבנו אֶׁ ת
ֶׁ
הַ ַצ ִד ִיקים
שהוא הָּ יָּה א'
שבֶׁ ט ָּדן ֶׁ
אב ֶׁבן אֲֹ ִחיסָּ ָּמ ְך ִמ ֵּ
אהֳ לִ י ָֹּ
ָֹּ

הָּ יָּה לִ ְפתֹחַ וְ לִ ְראוֹ ת אֶׁ ת ָּכל הָּ אֵּ יבָּ ִרים ,וְ הָּ אָּ לֶׁף
הָּ יָּה ָּק ָּטןִ ,כי ָּהאֵּ יבָּ ִרים ְמכֻ ָּנ ִסים ִב ְפנִ ים ְבתוֹ ְך

שבֶׁ ט מֻ ְש ָּפל,
וַענָּ וָּ ה ו ִמ ֵּ
זְ ִע ָּירא ָּמלֵּא ִש ְפלות ֲ

ש ְמנַ ְת ִחים אֶׁ ת הַ ָּק ְר ָּבן
של ָּהאָּ ָּדם .ו ְכ ֶׁ
תוֹ כוֹ ֶׁ

הַ תוֹ ָּרה

ֶׁעל ִָּמים .וַאֲ זַי הַ ְלוִ ִיים
ְמגַ ִלים אֶׁ ת ָּהאֵּ יבָּ ִרים הַ נ ֱ

זֶׁה הַ ה') .וְ אוֹ ִתיוֹ ת ק"ר הַ נוֹ ָּת ִרים הֵּ ם ִמ ְלשוֹ ן
קוֹ ָּרה .לְ ִפיכָּ ְך ִב ֵּקש לִ ְכתֹב" :וַיִ ָּק ֶׁרה אֶׁ ל מ ֶֹׁשה"

ַב ִמ ְש ָּכן ["אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן אֶׁ ת ָּאהֳ לוֹ  "...וְ כו'] ְכמוֹ
ש ָּד ַרש ר' ֲע ִקיבָּ א ' ֶׁאת' לְ ַרבוֹ ת ת"ח ,לְ ל ְַמ ֵּדנו
ֶׁ
ְ
ש ָּכל הַ ִמ ְש ָּכן וְ כָּ ל הַ תוֹ ָּרה הַ כֹל צָּ ִריך לִ ְהיוֹ ת
ֶׁ

הַ ִמ ְש ָּכן

ָּבא'

של הֲ לָּכוֹ ת ,וְ לִ ְדרֹש ָּכל 'אֶׁ ִתין' ֶׁש ַבתוֹ ָּרה יוֹ ֵּתר
ֶׁ
ִמ ָּכל חֲבֵּ ָּריו .ו ַמה ָּד ַרש ָּבזֶׁה? "אֶׁ ת" לְ ַרבוֹ ת
ידי חֲכָּ ִמים.
ַתלְ ִמ ֵּ

שמ ֶֹׁשה כוֹ ֵּתב ַעל קוֹ רוֹ ת ביהמ"ק אֶׁ ת
לְ ל ֵַּמד ֶׁ

ֶׁשהַ ת' ִהיא
ובַ ת' נִ ְר ָּמז ְבצַ לְ אֵּ ל
ְ
ו ִב ְבצַ לְ אֵּ ל הָּ יָּה אֶׁ ת חָּ ְכ ַמת הַ תוֹ ָּרה אֵּ יך לְ הָּ ִקים

הָּ יו ְמשוֹ ְר ִרים ו ְמעוֹ ְר ִרים אֶׁ ת ֻכלָּם לְ ִה ְתבוֹ נֵּן

הַ ִמ ְש ָּכן? זֶׁה ִש ְב ֵּרי הַ לוחוֹ ת.

אֶׁ ת הַ ִמ ְש ָּכן ְבחָּ ְכ ָּמה ו ִב ְתבונָּ ה .וְ הָּ ' ֶׁאת' זֶׁה

ש ְשחָּ טוֹ
שיֵּש ְבכָּ ל אֵּ יבָּ ר וְ אֵּ בֶׁ רְ ,כ ֶׁ
ְבחֶׁ סֶׁ ד ה' ֶׁ

ש ִנ ְכ ַתב ְבקוֹ רוֹ ת
שם ה' ֶׁ
שם ה' .ו ַמהו ֵּ
ֵּ

שנוֹ ְש ִמים בוֹ לְ תוֹ ְך ָּה ֵּראָּ ה,
ָּראו אֶׁ ת הַ ָּקנֶׁה ֶׁ
וְ כָּ ְך הָּ יָּה הַ ַמ ָּצב בביהמ"ק" :בוֹ או ְש ָּע ָּריו
יד ְך
ְבתוֹ ָּדה"  -הוֹ ָּדאָּ ה ַעל חַ ְס ֵּדי ה' ,ומֵּ ִא ָּ

"וְ ִק ְרבוֹ ו ְכ ָּר ָּעיו יִ ְרחַ ץ ַב ָּמיִ ם"ָּ ,כאן מוֹ ִדים לַה'

ש ָּע ָּטנִ י ְמ ִעיל' (נְ ָּד ִרים מט .).וְ ָּאח"כ גַם
'ברו ְך ֶׁ
ָּ

ש ְמנַ ִקים בוֹ ָּכל ָּדבָּ ר
ַעל הַ ַמיִ ם וְ ַעל הַ בוֹ ִרית ֶׁ
ְמל ְֻכל ְָּך ,וְ אֶׁ ְפ ָּשר לְ ִה ְת ַרחֵּ ץ ולְ ִה ְתנַ קוֹ ת" .וְ ִש ַסע

הָּ יו גוֹ זְ זִ ים אֶׁ ת הַ ֶׁצ ֶׁמר ,וְ הַ ֹכהֵּ ן הָּ יָּה אוֹ מֵּ ר לָּאָּ ָּדם
ש ְבלִ י
שיֵּש ַעל רֹאשוֹ ֶׁ ,
לְ הוֹ דוֹ ת ַעל הַ ְש ָּערוֹ ת ֶׁ

"חַ ְצרוֹ ָּתיו ִב ְת ִהלָּה" ִ -בי ָּללָּה מֵּ הַ ִש ְב ֵּרי לוחוֹ ת

שיֵּש
אוֹ תוֹ ִב ְכנָּ פָּ יו"  -הַ ְכנָּ פַ יִ ם הֵּ ם ְש ֵּתי הַ י ַָּדיִ ם ֶׁ

של
זֶׁה אָּ ָּדם נִ ְראָּ ה ִכ ְבהֵּ ָּמה ַמ ָּמש .ובָּ עוֹ ר ֶׁ

שהָּ יו ְקבו ִעים ָּשם.
ֶׁ

לָּאָּ ָּדם ל ֲַעשוֹ ת ָּכל ָּדבָּ ר ,וְ אֶׁ ת הַ ָּדם זוֹ ְר ִקים ַעל

ש ִי ְתבוֹ נֵּן
הַ ְבהֵּ ָּמה הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה ַמ ְס ִביר ל ָָּּא ָּדם ֶׁ

שרוֹ ְת ִחים
שאֶׁ ת הַ ָּד ִמים ֶׁ
הַ ִמזְ ֵּבחַ  ,לְ הַ ְראוֹ ת ֶׁ
ַב ָּכבֵּ ד צָּ ִר ְ
יך לְ הוֹ ִציא וְ לִ זְ רֹק ַעל הַ ִמזְ ֵּבחַ  .וְ ִע ַקר
נֶׁחלְ קו ְבנֶׁאֱבַ ד
הַ ָּק ְר ָּבן הוא הַ ָּב ָּשר וְ הַ ָּדם ,ו ְכבָּ ר ְ

שזֶׁה ָּדבָּ ר
שה ק"וִ :אם מֵּ עוֹ ר הַ ְבהֵּ ָּמה ֶׁ
וְ י ֲַע ֶׁ

שלֹ ָּא ָּדםֹ
הַ ִּׁמ ְש ּ ָּכןְֹּ ֹ-כנֶׁגֶׁ דֹגּ וּפוֹֹ ֶׁ
ִכי הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת לֹא הָּ יו ַרק ִב ְש ִביל ֲעבֵּ רוֹ ת,
אֶׁ לָּא ִע ַקר הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת הָּ יו לְ הוֹ דוֹ ת לַה' ַעל ָּכל
כֻון ְכ ֶׁנגֶׁד אֵּ יבָּ ָּריו
שהַ ִמ ְש ָּכן ְמ ָּ
ָּדבָּ רִ ,כי יָּדו ַע ֶׁ
'מ ְד ַרש הַ ָּגדוֹ ל' ָּפ ָּר ַשת
יתא ְב ִ
של הָּ אָּ ָּדםִ ,כ ְד ִא ָּ
ֶׁ
'תרו ַמת
ְתרו ָּמה (כה ג-ז) ,וְ זֶׁה לְ שוֹ נוֹ ְ :
של אָּ ָּדםְ ...תכֵּ לֶׁת אֵּ לו
הַ ִמ ְש ָּכן ְכ ֶׁנ ֶׁגד גופוֹ ֶׁ
הַ ִג ִידים ,וְ אַ ְר ָּג ָּמן זֶׁה הַ ָּב ָּשר ,תוֹ ל ַַעת ָּשנִ י זֶׁה
שש זֶׁה הַ ֶׁכ ֶׁרס ,וְ ִע ִזים זֶׁה הַ ֵּש ָּער,
הַ ָּדם וְ ֵּ
וְ עוֹ רוֹ ת אֵּ ילִ ים ְמאָּ ָּד ִמים זֶׁה עוֹ ר הַ ָּפנִ ים,
יטים
וְ עוֹ רוֹ ת ְתחָּ ִשים זֶׁה עוֹ ר הָּ רֹאש ,וַ ֲעצֵּ י ִש ִ
אֵּ לו ָּה ֲעצָּ מוֹ ת ,'...עכ"ל.
ש ָּכל אֶׁ חָּ ד י ִָּביא
ולְ ִפי זֶׁה מובָּ ן ַמדו ַע ה' ִצ ָּוה ֶׁ
ִמ ִנ ְדבַ ת לִ בוֹ ל ִַמ ְש ָּכןִ ,כי נִ ְדבַ ת הַ לֵּב זֶׁה ָּדבָּ ר
שהַ לֵּב ַמע ִר ְ
ש ָּכל אֶׁ חָּ ד
יך ,ומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו אָּ ַמר ֶׁ
ֶׁ
ֲ
ְ
שהוא ַמ ֲע ִריך ְבלִ בוֹ  .אֶׁ חָּ ד
י ִָּביא אֶׁ ת הַ ָּדבָּ ר ֶׁ
ַמע ִר ְ
של הַ ָּדם ,וְ הוא הֵּ ִביא
יך אֶׁ ת הַ ִג ִידים ֶׁ
ֲ
יְ ִריעוֹ ת ְתכֵּ לֶׁת ,הַ דוֹ מֶׁ ה ל ִַג ִידים; אֶׁ חָּ ד ַמע ִריךְ
ֲ
יוֹ ֵּתר אֶׁ ת הַ ָּב ָּשר ,וְ לָּכֵּ ן הֵּ ִביא צֶׁ בַ ע אַ ְר ָּג ָּמן,
וְ כֵּ ן ע"ז הַ ֶׁד ֶׁר ְך.
"כימֵּ י הַ ָּש ַמיִ ם ַעל
וְ לָּכֵּ ן ִב ְק ִריאַ ת ְש ַמע נִ ְס ָּמ ְך ִ
ש ָּכתוב ַבזֹהַ ר
יציתְ ,כמוֹ ֶׁ
הָּ אָּ ֶׁרץ" לְ פָּ ָּר ַשת ִצ ִ
חָּ ָּדש,

ש ִציו ָּרא
ֶׁ

ְד ִמ ְש ֵּכנָּ א

הוא

ְכ ֻע ְב ָּדא

הֲרי
אשית .וְ הַ ְפ ָּשט ָּבזֶׁהֶׁ ,ש ֵּ
שה ְב ֵּר ִ
ְד ַמ ֲע ֶׁ
אשית הוא יְ ִצ ַירת הָּ אָּ ָּדם.
ַת ְכלִ ית ַמ ֲע ֶׁשה ְב ֵּר ִ
ש ָּהאֲ ָּד ָּמה
ולְ ִפי ִד ְב ֵּרי הַ ִמ ְד ָּרש הַ ַנ"ל ,מובָּ ןֶׁ ,
ְמ ַר ֶׁמזֶׁת ַעל אַ ְר ָּג ָּמן ,וְ הַ ָּש ַמיִ ם  -לִ ְתכֵּ לֶׁת,
שאָּ ָּדם הוֹ ל ְֵּך ַעל ָּהאֲ ָּד ָּמה הוא נִ זְ ָּכר ַב ָּב ָּשר
ו ְכ ֶׁ
ְ
שדוֹ ֵּרך ַעל ְסל ִָּעים נִ זְ ָּכר ָּב ֲעצָּ מוֹ ת,
של גופוֹ  ,ו ְכ ֶׁ
ֶׁ
ש ִצ ְב ָּעם
ש ַמ ִביט ַב ָּש ַמיִ ם נִ זְ ָּכר ַב ִג ִידים ֶׁ
ו ְכ ֶׁ
ְתכֵּ לֶׁת ,ובַ ָּדם הַ זוֹ ֵּרם ָּבהֶׁ ם[ .ו ִב ְשנֵּ יהֶׁ ם נִ זְ ָּכ ִרים
יציתֶׁ ,ש ִמ ַדם הַ ִחלָּזוֹ ן ָּהאָּ דֹם עוֹ ִשים
ַעל יְ ֵּדי הַ ִצ ִ
ְתכֵּ לֶׁת].
ש ּ ַב ָּ ּק ְר ּ ָּבנותֹ
הַ הו ָּד ָּאהֹ ֶׁ

(פסָּ ִחים
שר ְ
הַ ָּב ָּשר וְ הַ ָּדם ַקיָּם ִאם הַ ָּק ְר ָּבן ָּכ ֵּ
'מ ְתנַ ת
פדִ ,).כי זֶׁה ִע ַקר הַ ָּק ְר ָּבן  -לְ הוֹ דוֹ ת ַעל ַ
של הַ ָּדם
של הַ ָּב ָּשר וְ ֶׁ
ָּב ָּשר וָּ ָּדם' ַ -על הַ ַמ ָּתנָּ ה ֶׁ
שחַ אֶׁ ת הַ ָּדם
שהַ ָּק ָּב"ה נוֹ ֵּתן לָּנו .וְ הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה מוֹ ֵּ
ֶׁ
ְ
ְבאֶׁ ְצ ָּבעוֹ ַעל ד' ַק ְרנוֹ ת הַ ִמזְ ֵּבחַ ִ ,כי ָּכך הַ ָּדם
אש ִיים
ְמסוֹ בֵּ ב ָּכל הַ ְז ַמן ְבד' הָּ עוֹ ְר ִקים הָּ ָּר ִ
ִמ ָּס ִביב לַלֵּב.
ו ְב ִע ָּקר הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה ְמל ֵַּמד ַד ַעת ה' לְ ִמי ֶׁש ֵּמ ִביא
ָּק ְר ָּבן ,אֵּ ְ
ש ָּעלָּיו
יך ָּעלָּיו לְ ִה ְתנַהֵּ ג ִעם ָּהאֵּ בָּ ִרים ֶׁ
"כי ִש ְפ ֵּתי כֹהֵּ ן
ש ָּכתובִ :
ל ֲַעבוֹ ַדת ה'ְ ,כמוֹ ֶׁ
שאָּ ָּדם
יִ ְש ְמרו ַד ַעת וְ תוֹ ָּרה יְ בַ ְקשו ִמ ִפיהו"ֶׁ ,
הַ ָּבא לְ הַ ְק ִריב ָּק ְר ָּבן לִ ְפנֵּי ה' הָּ יָּה ְמ ַק ֵּבל הַ ְר ֵּבה
ַד ַעת וְ ַד ְרכֵּ י חַ ִיים מֵּ הַ כֹהֵּ ן .ו ְבלִ מוד ִש ְט ִחי
ְב ַמסֶׁ ְכתוֹ ת זְ בָּ ִחים ו ְמנָּ חוֹ ת לֹא ָּכתוב אֶׁ ת ָּכל זֶׁה,
יבים ְדבָּ ִרים ַג ְש ִמים
אֶׁ לָּא זֶׁה נִ ְראָּ ה ְכ ִאלו ַמ ְק ִר ִ
לִ ְפנֵּי ה' ח"ו ,וְ זֶׁה ַמ ָּמש ְכחֻ ִלין ָּב ֲעז ָָּּרה .אֲ בָּ ל
ֶׁבאֱמֶׁ ת הָּ יָּה הַ ְר ֵּבה ַד ַעת ִעם עֹמֶׁ ק ָּגדוֹ ל
שהַ כֹהֲ נִ ים ָּהיו ַמ ֲע ִב ִירים לְ ַעם יִ ְש ָּראֵּ ל ,ולְ ֻדגְ ָּמא:
ֶׁ
שהָּ יו שוֹ ח ֲִטים אֶׁ ת הַ ְבהֵּ ָּמה הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה ַמ ְס ִביר
ְכ ֶׁ
ימה
לָּאָּ ָּדם לְ הוֹ דוֹ ת ַעל הַ ָּקנֶׁה ֶׁשהוא אֵּ בֶׁ ר הַ ְנ ִש ָּ
ו ִמ ֶׁמנו יוֹ צֵּ א הַ קוֹ ל ְכ ֵּדי ֶׁשיוכַ ל לְ ַד ֶׁבר ַרק ְדבָּ ִרים
ש ַד ְרכוֹ
שט סָּ מו ְך לוֹ ֶׁ ,
טוֹ ִבים ,וְ כֵּ ן יֵּש אֶׁ ת הַ ֵּו ֶׁ
ש ְש ֵּתי
וַאֲפלו ֶׁ
ִ
אָּ ָּדם ַמ ְכנִ יס אוֹ כֵּ ל ו ְש ִתיָּה ַלגוף,
שהַ ָּקנֶׁה הוא
ימנִ ים הָּ אֵּ לו שוֹ נִ ים זֶׁה ִמזֶׁהֶׁ ,
הַ ִס ָּ
ֶׁשט הוא ַג ְש ִמי ,אֲ בָּ ל הַ כֹהֵּ ן
אֵּ בֶׁ ר רוחָּ נִ י יוֹ ֵּתר וְ הַ ו ֶׁ
ש ַגם הַ ֵּו ֶׁשט הוא אֵּ בֶׁ ר רוחָּ נִ יִ ,אם
הָּ יָּה ַמ ְס ִביר ֶׁ
אָּ ָּדם חוֹ ֵּשב ַעל חֶׁ סֶׁ ד ה' ו ַמ ְק ִדים לְ בָּ ֵּר ְך ַעל ָּכל
ש ְמסֻ ָּפר ַעל הַ ָּגאוֹ ן
ָּדבָּ ר ְבאֵּ בֶׁ ר הַ ָּקנֶׁהְ .כמוֹ ֶׁ
שלוֹ
שהַ ִדבוק אָּ ַמר ָּעלָּיו ֶׁשהָּ אֲ ִכילָּה ֶׁ
ִמ ִוילְ נָּ אֶׁ ,
שלוֹ .
יוֹ ֵּתר ָּגבוֹ ַה ִמ ָּכל הַ ִלמוד ֶׁ
וּלְ ִׁו ִּׁייםֹ ְּבדוּכָּ נָּ םֹ ְּב ִׁש ָּירםֹו ְּבזִׁ ְמ ָּרםֹ
ָּשיר לִ ְפנֵּי ה' ַעל ָּכל
שי ִ
וְ הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה אוֹ ֵּמר לָּאָּ ָּדם ֶׁ

וְ גַם ְבכָּ ל ִענְ יַן הַ ִמ ְש ָּכן וְ הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת הָּ יו מוֹ ִדים

שה ִאתוֹ  ,וְ הַ לְ וִ ִים הָּ יו
הַ חֲסָּ ִדים הָּ אֵּ לו ֶׁשעוֹ ֶׁ

שבוֹ אוֹ ְכלִ ים
לַה' ,לְ ֻדגְ ָּמא :מוֹ ִדים ַעל הַ ֵּו ֶׁשטֶׁ ,

פוֹ ְת ִחים ְבנִ גונִ ים ,וְ אָּ ז הָּ אָּ ָּדם ָּהיָּה ַשר ו ְמ ַש ֵּבחַ
ימנִ ים
לַה' ,וְ כָּ ְך הָּ יו ִמ ְש ַת ְמ ִשים ִעם ְשנֵּי הַ ִס ָּ
הָּ אֵּ לוִ :עם הַ ָּקנֶׁה הָּ יָּה מֵּ ִביא הַ ָּק ְר ָּבן ַשר ו ְמ ַש ֵּבחַ

שהָּ יו
וְ זֶׁה נִ ְכנָּ ס לִ ְבנֵּי מֵּ ַעיִ ם ,וְ ַעל הַ ָּכבֵּ דֶׁ ,
יבים ע"ג הַ ִמזְ ֵּבחַ  ,כמ"ש" :וְ אֶׁ ת הַ יוֹ ֶׁת ֶׁרת
ַמ ְק ִר ִ
ַעל הַ ָּכבֵּ ד" ,הַ ָּכבֵּ ד כוֹ ֵּעס ,אֲ בָּ ל זֶׁה יוֹ ֶׁת ֶׁרת -
ְ
"על הַ ְכלָּיוֹ ת
זֶׁה ְמי ָֻּתרַ .מה הָּ ֵּעצָּ ה לְ כָּ ך? ַ
'כלָּיוֹ ת
שאָּ ָּדם ִמ ְש ַת ֵּמש ַב ְ
יְ ִס ֶׁיר ָּנה" ְ -כ ֶׁ

ֵּשט הָּ יָּה הַ כֹהֵּ ן אוֹ כֵּ ל
לַה' ֶׁש ְב ָּראוֹ  ,וְ ָּעם הַ ו ֶׁ
מֵּ הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ,ו ְכמוֹ ֶׁשאָּ ְמרו ֲחזַ"ל :כֹהֲ נִ ים אוֹ ְכלִ ים
ו ְב ָּעלִ ים ִמ ְת ַכ ְפ ִרים .ו ְב ָּק ְר ַבן ְשל ִָּמים הַ ְב ָּעלִ ים ַגם

יוֹ ֲעצוֹ ת' ו ְב ִש ְכלוֹ  ,אֲ זַי "יְ ִס ֶׁיר ָּנה" – הוא מֵּ ִסיר

הָּ יו אוֹ ְכלִ ים ְבנוֹ סָּ ף לַכֹהֵּ ן.

אֶׁ ת הַ ַכ ַעס" .וְ ָּע ְרכו ְבנֵּי אַ הֲ רֹן הַ כֹהֲ נִ ים אֶׁ ת
שלְ חָּ ן
הַ ְנ ָּת ִחים"  -הֵּ ם הָּ יו עוֹ ְר ִכים הַ כֹלְ ,כ ֻ
ָּערו ְך לִ ְראוֹ ת אֶׁ ת ָּכל חַ ְס ֵּדי ה'" .אֶׁ ת הָּ רֹאש",
אֶׁ ת לְ ַרבוֹ ת ת"חָּ ,הרֹאש צָּ ִר ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ָּדבוק

ַבי הַ ִמזְ ֵּבחַ ,
שהַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה זוֹ ֵּרק אֶׁ ת הַ ָּדם ַעל ג ֵּ
ו ְכ ֶׁ
ש ָּצ ִר ְ
יך לְ הוֹ דוֹ ת ַעל
הוא הָּ יָּה ַמ ְס ִביר לָּאָּ ָּדם ֶׁ
שזוֹ ֵּרם ָּדם ָּבעוֹ ְר ִקים ובַ וְ ִר ִידים,
הַ חֶׁ סֶׁ ד הַ ָּגדוֹ ל ֶׁ

ַבת"ח ,אֶׁ "ת  -מא' וְ ַעד ת'ָּ ,ברֹאש יֵּש ְבלִ י
שהֵּ ם מֻ ְפ ָּק ִדים ַעל הַ כֹל מא' וְ ַעד
סוֹ ף ָּת ִאים ֶׁ
ת'.

יטים אֶׁ ת הַ ְבהֵּ ָּמה ,וְ הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה
וְ אָּ ח"כ הָּ יו ַמ ְפ ִש ִ
שיֵּש לוֹ ְבגָּ ִדים ,וְ יֵּש
ַמ ְראֶׁ ה לָּאָּ ָּדם אֶׁ ת הַ חֶׁ סֶׁ ד ה' ֶׁ
ש ָּמ ִצינו אֵּ צֶׁ ל ר' יְ הו ָּדה
ָּעלָּיו ַגם ְמ ִעיל ,ו ְכ ֵּעין ֶׁ
שלָּבַ ש אֶׁ ת ְמ ִעילוֹ
שהָּ יָּה נוֹ הֵּ ג לְ בָּ ֵּר ְך ְב ֵּעת ֶׁ
ֶׁ

שעוֹ ִשים
ֻשם הֶׁ ֱעלו לִ ְק ֻד ָּשה ְגדוֹ לָּה ְביוֹ ֵּתרֶׁ ,
ְמג ָּ
ִעם זֶׁה ס"ת ְת ִפ ִלין ו ְמזוזוֹ ת ,כ"ש הָּ אָּ ָּדםִ ,אם
הוא י ְַק ִטין אֶׁ ת ַע ְצמוֹ וְ לֹא יִ ְת ָּגאֶׁ ה ַעל הַ ְב ִריוֹ ת
הוא יִ ְת ַק ֵּדש וַ יַהֲ פ ְֹך עוֹ רוֹ  ,וְ הוא יִ ְהיֶׁה ִעם
ֲע ִדינות נֶׁפֶׁ ש.
וְ אָּ ח"כ הַ כֹהֵּ ן הָּ יָּה פוֹ נֶׁה לָּאָּ ָּדם וְ אוֹ מֵּ ר לוֹ ִ :אם
ית
ית ִמ ְתבוֹ ֵּנן ְבכָּ ל הַ חֲסָּ ִדים הָּ אֵּ לו לֹא הָּ יִ ָּ
הָּ יִ ָּ
ית ָּשמֵּ חַ ַעל ָּכל
יע לִ ְכלָּל חֵּ ְטאִ ,כי הָּ יִ ָּ
ַמ ִג ַ
ָּ
שה' נָּ ַתן לְ ך ְב ַמ ְתנַ ת
הַ ְמכוֹ נוֹ ת הַ נִ ְפלָּאוֹ ת ֶׁ
יע לְ בו ָּשה וְ נִ ְמנָּ ע מֵּ הַ חֵּ ְטאְ ,כמוֹ
ִח ָּנם ,וְ הָּ יִ ָּ
ית ַמ ִג ַ
שאָּ ְמרו ֲחזַ"ל :הַ ִמ ְת ַביֵּש לֹא ִב ְמהֵּ ָּרה הוא
ֶׁ
חוֹ טֵּ א.
הַ ִּׁל ּמוּדֹמֵּ ָּאלֶׁ"ףֹוּמֵּ הַ ְּבהֵּ מותֹ
וְ כָּ ל זֶׁה ְמ ֻר ָּמז ְבאוֹ ת א'ִ ,כי ְבאוֹ ִתיוֹ ת ה-א"ב
ְמ ַר ְמזִ ים סוֹ דוֹ ת ְגדוֹ לִ יםְ ,כמוֹ ֶׁשאָּ ְמרו ֲחזַ"ל
ש ָּבאו ִתינוֹ קוֹ ת ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן
(ש ָּבת קדֶׁ ).
ַ
שאֲ ִפילו
לביהמ"ד וְ ָּד ְרשו ְד ָּרשוֹ ת ַעל א"בֶׁ ,
ש ַע ִבן־נון לֹא נֶׁאֶׁ ְמרו ִחדו ִשים
ִמ ְימוֹ ת יְ הוֹ ֻ
יתא ַב ַמהַ ְר ָּש"א ֶׁשאֵּ לו הָּ יו ר"א וְ ר'
ָּכאֵּ לו .וְ ִא ָּ
שהַ ַת ָּנ ִאים הַ לָּלו הָּ יו
ש ַע וְ ר"ע .וְ ָּה ִענְ יָּן ָּבזֶׁה ֶׁ
יְ הוֹ ֻ
"כגָּ מול ֲעלֵּי ִאמוֹ ְכגָּ מֻ ל ָּעלַי נַ ְפ ִשי",
ָּת ִמיד ְ
לְ ִפיכָּ ְך נִ ְק ָּראו ִתינוֹ קוֹ ת ,וְ זָּכו לִ ְדרוֹ ש ַעל הָּ א"ב
ְר ָּמזִ ים וְ סוֹ דוֹ ת ֲעצו ִמים .וְ גַ ם ָּכל סוֹ דוֹ ת
הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ְרמוזִ ים ָּבאוֹ ת אָּ לֶׁ"ף ,וְ ַדוְ ָּקא הָּ אָּ לֶׁ"ף
נִ ְת ַק ְטנָּ הִ ,כי אָּ לֶׁ"ף הוא ִמ ְלשוֹ ן לִ מודְ ,כמוֹ
"מ ְלפֵּ נו ִמ ַבהֲ מוֹ ת ָּא ֶׁרץ" ,ו ִמזֶׁה ָּד ְרשו
ש ָּכתובַ :
ֶׁ
ֲחזַ"לִ :אלְ ָּמלֵּא נִ ְתנָּ ה תוֹ ָּרה  -הָּ יִ ינו לְ מֵּ ִדים
ְצנִ יעות ֵּמחָּ תול וְ כו'.
ו ַמה ְבע ָּקר צָּ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד מֵּ הַ ְבהֵּ ָּמה? אֶׁ ת ַמה
ִ
יע
ֶׁ
שאָּ ְמרו ֲחזַ"ל (חֻ ִלין ה" :):אָּ ָּדם ו ְבהֵּ ָּמה תוֹ ִש ַ
שהֵּ ם ֲערו ִמים ְב ַד ַעת
ה'"  -אֵּ לו ְבנֵּי אָּ ָּדם ֶׁ
ימים ַד ְע ָּתם ִכ ְבהֵּ ָּמהַ .מה זֶׁה ֲערו ִמים
ו ְמ ִש ִ
שיֵּש לָּהֶׁ ם ַד ַעת ְגדוֹ לָּה ,וְ זֶׁה ָּעמוֹ ק
ְב ַד ַעת? ֶׁ
שהֲ ֵּרי ַמה הַ ָּדבָּ ר הֲ ִכי מֻ ְס ָּתר
ומֻ ְס ָּתר ְבתוֹ כָּ םֶׁ ,
ש ִנ ְמצָּ א ַב ְנ ָּש ָּמה ,וְ הַ ַד ַעת
ָּבאָּ ָּדם? זֶׁה הַ ַד ַעת ֶׁ
ָּשים
ש ְיכוֹ לִ ים ל ִ
של הת"ח כ"כ ְגדוֹ לָּהַ ,עד ֶׁ
ֶׁ
ש ָּהאָּ ָּדם
ַד ְע ָּתם ַכ ְבהֵּ ָּמה .וְ זֶׁה ִענְ יַן הַ ְס ִמיכָּ הֶׁ ,
ַמ ְר ִגיש אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ְרפֵּ ה אוֹ נִ ים ולְ לֹא כֹחַ  ,וְ הוא
ַמ ְס ִמ ְ
יך אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה לְ הַ חֲזִ יק אֶׁ ת
שאֵּ ין לוֹ שום כוֹ חַ
ַע ְצמוֹ  ,ובָּ זֶׁה הוא ַמ ְראֶׁ ה ֶׁ
לְ לֹא הַ ְבהֵּ ָּמהִ .אם ֵּכן הַ ְבהֵּ ָּמה טוֹ בָּ ה הֵּ ימֶׁ נו
יקה אוֹ תוֹ .
ש ִהיא ַמ ְחזִ ָּ
ֶׁ
אֲפלו ְבי ִָּמים
וְ ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקן הָּ יָּה סוֹ מֵּ ְך ְבכָּ ל ַפ ַעםִ ,
ידי ַש ַמאי צָּ ָּעקו ָּעלָּיו:
(ביצָּ ה כ ,):וְ ַתלְ ִמ ֵּ
טוֹ ִבים ֵּ
יקה! אַ ָּתה
ַמה זוֹ ְס ִמיכָּ ה? א"לַ :מה זוֹ ְש ִת ָּ
רוֹ צֶׁ ה ל ַָּד ַעת ַמה זוֹ ְס ִמיכָּ ה ,ו ַמדו ַע סוֹ ְמ ִכים? -
שאֲ נִ י לֹא יָּכוֹ ל
יקה!  -לְ הַ ְראוֹ ת ֶׁ
ַמה זוֹ ְש ִת ָּ
לְ ַד ֵּבר ,אֵּ ין לִ י שום כוֹ חַ  ,אֲ נִ י לֹא ָּיכוֹ ל ְכלום,
אֲ נִ י נִ ְס ָּמ ְך ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה .וְ ִאם ֵּכן ִמי אֲ נִ י

שאֲ ַד ֵּבר וַאֲבָּ זֶׁה חָּ לִ ילָּה ְבנֵּי אָּ ָּדם?! וְ זֶׁהו
ֶׁ

ע"ז ָּק ָּטןְ ,בנֵּי אָּ ָּדם ְמזַלְ זְ לִ ים ָּבזֶׁה ,ולְ ִפיכָּ ְך נִ ְכ ַתב
ש ָּכ ְך הֵּ ם
שאֲ נָּ ִשים י ְַש ִכילו ֶׁ
ֶׁבאֱמֶׁ ת ָּק ָּטןְ .כ ֵּדי ֶׁ

שאָּ ַמר ִהלֵּלִ :אם אֵּ ין אֲ נִ י ָּכאן ִמי ָּכאן ִ -אם
ֶׁ
יתי ָּכאן אַ ף אֶׁ חָּ ד לֹא הָּ יָּה סוֹ מֵּ ךְ,
אֲ נִ י לֹא הָּ יִ ִ

ַע ְצ ָּמם ִמ ְת ַיח ֲִסים לְ אָּ לֶׁף ,אֵּ ין לָּהֶׁ ם הַ ֲע ָּרכָּ ה

וְ לֹא ָּהיְ ָּתה ִמ ְת ַקיֶׁמֶׁ ת ָּכל ַת ְכלִ ית הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת.

לְ ִה ְתבוֹ נְ נות ְבחַ ְס ֵּדי ה'.

ַש ַמיִ ם וְ ל ְַב ִריוֹ ת.
מֵּ הַ ְבהֵּ ָּמה לִ ְהיוֹ ת טוֹ ב וְ נוֹ חַ ל ָּ
(ת ִה ִלים קמג)" :אַ לופֵּ ינו ְמסֻ ָּבלִ ים",
ש ָּכתוב ְ
וְ זֶׁה ֶׁ
ְ
הָּ אָּ ָּדם צָּ ִריך ַל ֲעשוֹ ת אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ָּאלֶׁ"ף ַכ ְבהֵּ ָּמה
ַבכֹלֶׁ ,ש ִי ְהיֶׁה ְמסֻ ָּבל ְבכָּ ל טוב ,לְ ַק ֵּבל עֹל

הֲרי ַמה ִהיא ַת ְכלִ ית הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת? "זִ ְבחֵּ י
ש ֵּ
ֶׁ

ַמלְ כות ָּש ַמיִ ם וְ עֹל הַ ְב ִריוֹ ת ,לְ ַקיֵּםִ :ה ְמל ְַכ ָּת אֶׁ ת
חֲבֵּ ְר ָּך על ָּ
(מ ְד ָּרש ,מובָּ א
ִ
ֶׁיך ְבנַחַ ת רוחַ ?
ָּ
שפַ ע טוֹ ב,
ְב ִאג ֶֶׁׁרת הַ ְג ָּר"א) .וְ ל ֵָּּתת ולְ הַ ְש ִפי ַע ֶׁ

ידי
ַשיֵּף נָּ פֵּ יק ,וְ לֹא ִה ִכירו ָּבהֶׁ ם ,וְ ִאלו ַתלְ ִמ ֵּ

ַש ַמיִ ם וְ ל ְַב ִריוֹ ת ו ְבאוֹ ת א' ָּרמוז הג' ְדבָּ ִרים
ל ָּ

ַש ַמאי הָּ יו נִ ָּכ ִרים ְבבֵּ ית הַ ִמ ְק ָּדש.

שעוֹ לָּם עוֹ מֵּ ד ֲעלֵּיהֶׁ ם :תוֹ ָּרה ֲעבוֹ ָּדה וגְ ַמ"ח.
ֶׁ

אל ִֹקים רוחַ
ֱ

נִ ְש ָּב ָּרה לֵּב נִ ְש ָּבר ,"...לְ ִפי

ידי ִהלֵּל הָּ יו ְצנו ִעים ו ְשפֵּ לִ יםַ ,שיֵּף ָּעיֵּיל
ש ַתלְ ִמ ֵּ
ֶׁ

שהוא
של מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנוֶׁ ,
תוֹ ָּרה  -זֶׁה הַ ִלמוד ֶׁ

וְ ִהלֵּל אָּ ַמרִ :אם אֵּ ין אֲ נִ י ָּכאן ִ -מי ָּכאן?!

ִה ְק ִטין אֶׁ ת ַע ְצמוֹ וְ ָּע ָּשה א' זְ ִע ָּיראֲ ,עבוֹ ָּדה ,זוֹ

ידי
נָּ כוֹ ן ,אֲ נִ י לֹא נִ ַכר פֹה ְכלָּל ִב ְפנֵּי ָּכל ַתלְ ִמ ֵּ

שיֵּש ָּבה ֲעבוֹ ַדת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת וְ כָּ לול
הַ ְבהֵּ ָּמה ֶׁ

ַש ַמאי ,אֲבָּ ל ִאם אֵּ ין אֲ נִ י ָּכאן ִ -מי ָּכאן -

ָּבזֶׁה ַגם ֲעבוֹ ַדת הַ ִמדוֹ ת ,וגְ ַמ"ח  -זֶׁה נְ ִתינַ ת

של הַ ָּק ְר ָּבן,
שזוֹ הַ ְתחָּ ָּלה ֶׁ
ִאם אֶׁ ת הַ ְס ִמיכָּ הֶׁ ,

שהַ ְבהֵּ ָּמה נוֹ ֶׁתנֶׁת.
הַ חֵּ לֶׁב ֶׁ

אֶׁ ת זֶׁה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ָּע ָּשה" ,ולְ כָּ ל הַ יָּד הַ ֲחז ָָּּקה"
 הוא סָּ ַמ ְך ְבכָּ ל כֹחוֹ הֶׁ חָּ זָּק ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה,ש ָּכל כֹחוֹ וְ חָּ זְ קוֹ לֹא ָּשוִ ים
ובָּ זֶׁה הוא הֶׁ ְראָּ ה ֶׁ
ְ
שיֵּש
"על רֹאש הַ ָּפר"ְ .כ ֶׁ
ְכלום .וְ ַעל ַמה סָּ ַמך? ַ
ִש ְפלות ִמ ְתבוֹ נְ נִ יםִ :מי נָּ ַתן לִ י אֶׁ ת הָּ רֹאש

ה'ֹב ְּבהֵּ ָּמהֹ
חַ ְס ֵּדיֹ ּ ַ
שהָּ יו נִ ְכנָּ ִסים לְ בֵּ ית הַ ִמ ְק ָּדש הָּ יו לוֹ ְמ ִדים ָּכל
ו ְכ ֶׁ
יעה
זֶׁה ֵּמהַ ְבהֵּ ָּמהֵּ :מהַ שוֹ פָּ ר הָּ יו נִ זְ ָּכ ִרים ַב ְת ִק ָּ
של יוֹ בֵּ ל ,וְ כֵּ ן ְב ַע ְרבֵּ י
של רֹאש הַ ָּשנָּ ה וְ ֶׁ
ֶׁ
ש ִנ ְכנָּ ס
ַש ָּבתוֹ ת הָּ יו תוֹ ְק ִעים ַבשוֹ פָּ ר לְ הַ ְכ ִריז ֶׁ
ַש ָּבת ,וְ צָּ ִר ְ
יך ל ֲַעצֹר ַד ָּקה אַ חַ ת 'תוֹ סֶׁ פֶׁ ת ַש ָּבת'
של ַש ָּבת ,וְ הַ ֹכל ע"י
לְ ַק ֵּבל עֹל ַמלְ כות ָּש ַמיִ ם ֶׁ
של הַ ְבהֵּ ָּמהִ ,כי צָּ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד ִמ ֶׁמ ָּנה
הַ שוֹ פָּ ר ֶׁ

שבוֹ ? ִמי נוֹ ֵּתן לִ י אֶׁ ת הַ לֵּב?
וְ אֶׁ ת ָּכל הַ ָּת ִאים ֶׁ
שם
ו ִמי ִמז ִֵּרים לִ י אֶׁ ת הַ ָּדם ַבלֵּב? הֲ לֹא הַ ֵּ
יִ ְת ָּב ַר ְך ְב ַרח ֲָּמיו הָּ ַר ִבים! ִאם ֵּכן ,אֵּ ְ
יך אֲ נִ י יָּכוֹ ל
ַל ֲחטֹא .אֲ נִ י חַ יָּב לִ ְהיוֹ ת ָּש ֵּמחַ ַבלֵּב ולְ הוֹ דוֹ ת

לְ ַק ֵּבל עֹל ,וְ כֵּ ן ְבצֵּ את הַ ַש ָּבת ַגם צָּ ִר ְ
יך שוֹ פָּ ר

לַה'.

ְכ ֵּדי לְ הוֹ ִסיף אֶׁ ת הַ ק ֶֹׁדש ַעל הַ חוֹ ל .וְ גַ ם לוֹ ְמ ִדים

ש ָּא ְמרו (חֻ ִלין ָּשם) :אֵּ לו בנ"א
וְ זֶׁה נִ ְכלָּל ְב ַמה ֶׁ

ש ִהיא נוֹ ֶׁתנֶׁת חָּ לָּב וְ ִהיא
מֵּ הַ ְבהֵּ ָּמה נְ ִתינָּ ה ֶׁ

ימין ַע ְצ ָּמם ַכ ְבהֵּ ָּמה -
ש ֲערו ִמים ְב ַד ַעת ו ְמ ִש ִ
ֶׁ

שאֶׁ ְפ ָּשר לִ ְר ַכב ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה ,וְ ַעל
שת ,וְ כֵּ ן ֶׁ
חוֹ ֶׁר ֶׁ

ימים אֶׁ ת ַע ְצ ָּמם ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה ו ְמ ַד ִמים
הֵּ ם ְמ ִש ִ
אֶׁ ת ַע ְצ ָּמם לִ ְבהֵּ ָּמה ,וְ הַ ְבנֵּי אָּ ָּדם הַ לָּלו אוֹ ָּתם
שאָּ ַמר ִהלֵּל:
יע ה'"  -הֵּ ם ָּה ִע ָּקר ,ו ְכמוֹ ֶׁ
"תוֹ ִש ַ
ִאם אֲ נִ י ָּכאן  -הַ כֹל ָּכאן ,וְ ִאם אֵּ ין אֲ נִ י ָּכאן
 ִמי ָּכאן? ובר"ת אָּ לֶׁ"ף ָּרמוז ָּכל זֶׁה :א -ש ַמ ְת ִחיל ְבא' זְ ִע ָּירא ,לְ ל ֵַּמד אֶׁ ת ָּהאָּ ָּדם
אָּ ָּדםֶׁ ,
ש ֶׁד ֶׁר ְך אֶׁ ֶׁרץ ָּק ְד ָּמה לַתוֹ ָּרה ,לִ ְהיוֹ ת ָּק ָּטן וְ ָּשפֵּ ל
ֶׁ
ְכא' זְ ִע ָּירא .וְ צו ַרת הָּ אוֹ ת

דוֹ ָּמה ְקצָּ ת

לְ ַת ְבנִ ית אָּ ָּדם ְביַד וְ ֶׁרגֶׁל .ל  -לִ מוד ,זֶׁה
ימים
של הת"ח ֶׁש ֲערו ִמים ְב ַד ַעת ו ְמ ִש ִ
הַ תוֹ ָּרה ֶׁ
ַד ְע ָּתם ַכ ְבהֵּ ָּמה .וְ רוֹ ִאים אֶׁ ת זֶׁה ְבצו ַרת הָּ אוֹ ת
שזֶׁה עוֹ לָּה לְ ַמ ְעלָּהֶׁ ,רמֶׁ ז לת"ח
שאֲ ִפילו ֶׁ
ל' ֶׁ
שהֵּ ם ְמחֻ ָּב ִרים ְבכָּ ל יֵּשו ָּתם ל ַָּק ָּב"ה ו ְמ ַק ְבלִ ים
ֶׁ
ִמ ֶׁמנו ַד ַעת וְ תוֹ ָּרה ו ְב ִש ְפלו ָּתם הַ ְגדוֹ לָּה הֵּ ם
הַ ְגדוֹ לָּה

מוֹ ִר ִידים אֶׁ ת ַע ְצ ָּמם ִמ ַד ְר ָּג ָּתם
ידיהֶׁ ם הַ ְנמו ִכים .וְ כַ מובָּ א
וְ נוֹ ְתנִ ים ַד ַעת לְ ַתלְ ִמ ֵּ
ש ִד ְב ֵּרי תוֹ ָּרה נִ ְמ ְשלו ל ַַמיִ ם,
ֶׁ
ְב ַת ֲענִ ית
שעוֹ זְ ִבים ָּמקוֹ ם ָּגבוֹ ַה וְ יוֹ ְר ִדים לְ ָּמקוֹ ם נָּ מו ְך .ף
ֶׁ
 זֶׁה הַ ֶׁפה ֶׁשאָּ ָּדם ְמ ַד ֵּבר בוֹ ִד ְב ֵּרי תוֹ ָּרהו ְמחַ זֵּק אֲ נָּ ִשים ,וְ זֶׁה נִ ָּכר ְבצו ַרת ָּהאוֹ ת ֶׁשאָּ ָּדם
ימיותוֹ ומוֹ ִציאָּ ם
ְמ ַד ֵּבר ִד ְב ֵּרי אֱמֶׁ ת ִמ ִלבוֹ ו ְפנִ ִ
ש ְמ ַק ְבלִ ים ִמ ֶׁמנו.
ְכל ֵַּפי ַמ ָּטה הַ יְ נו לְ שוֹ ְמ ָּעיו ֶׁ
ָּאלֶׁףֹ ִׁהיאֹ ֶׁאלֶׁףֹ
עוֹ ד ֵּפרוש יֵּש לְ ֵּתבַ ת 'אָּ לֶׁף'ִ ,מ ְלשוֹ ן ְבהֵּ ָּמה,
"שגַ ר אֲ לָּפֶׁ ָּ
יך" ,וְ זֶׁה ְת ִחלַת הַ ָּפ ָּר ָּשה
ְכמֵּ "שְ :
ש ֶׁרת הַ ִד ְברוֹ ת  -לְ הַ ְש ִפיל ַד ְעתוֹ
ו ְת ִחלַת ֲע ֶׁ
ְ
נַע ֶׁשה מֵּ אָּ לֶׁף -
ַכ ְבהֵּ ָּמה .ו ְכ ֶׁ
שאָּ ָּדם זוֹ כֶׁ ה לְ כָּ ך ֲ
[שזֶׁה א'] רוֹ ִאים אֶׁ לֶׁף
אֶׁ לֶׁףִ .כי ִב ְבהֵּ ָּמה אַ חַ ת ֶׁ
אֲ ל ִָּפים ְפ ָּע ִמים נִ ִסים הַ טוֹ בוֹ ת ֶׁשל חַ ְס ֵּדי ה'.
ולְ ִפיכָּ ְך מ ֶֹׁשה ְכ ָּתבוֹ ָּק ָּטן ִכי אֲ נָּ ִשים ִמ ְס ַת ְכלִ ים

ולְ ִפיכָּ ְך ְתמונַ ת הַ ְבהֵּ ָּמה דוֹ ָּמה לְ אָּ לֶׁ"ף ,הַ חֵּ לֶׁק
שעוֹ לֶׁה
של הָּ אָּ לֶׁ"ף זֶׁה ְכ ֻדגְ ַמת הַ שוֹ פָּ ר ֶׁ
הָּ ֶׁעלְ יוֹ ן ֶׁ
ַעל רֹאש הַ ְבהֵּ ָּמהֶׁ ,שהַ שוֹ פָּ ר ַמ ְכנִ יס יִ ְר ָּאה
"בחֲצוֹ ְצרוֹ ת וְ קוֹ ל שוֹ פָּ ר הָּ ִריעו לִ ְפנֵּי
ָּבאָּ ָּדםַ ,
של הַ ִש ָּירה,
הַ ֶׁמל ְֶׁך ה'"ַ ,בחֲצוֹ ְצרוֹ ת  -זֶׁה הָּ ִענְ יָּן ֶׁ
וְ קוֹ ל שוֹ פָּ ר – זֶׁה ֶׁב ִכי וְ ַתחֲנונִ ים .וְ הוא ַעל רֹאש
הַ ְבהֵּ ָּמה ,לִ לְ מֹד מֵּ הַ ְבהֵּ ָּמה ֶׁש ָּצ ִר ְ
יך לְ ַק ֵּבל ַעל
ַע ְצמוֹ עֹל ַמלְ כות ָּש ַמיִ ם ,ולְ ִפיכָּ ְך גַם הַ ְס ִמיכָּ ה
שרוֹ כֵּ ב ַעל
ִהיא ֵּבין הַ ְק ָּרנַיִ םַ ,גם הָּ אָּ ָּדם ֶׁ
של הָּ אָּ לֶׁ"ף ,לְ ִפי
הַ ְבהֵּ ָּמה דוֹ ֶׁמה לַחֵּ לֶׁק ָּה ֶׁעלְ יוֹ ן ֶׁ
שגַם ענְ יָּן זֶׁה צָּ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד ֵּמהַ ְבהֵּ ָּמה לְ ַקיֵּם "וַ יֵּט
ֶׁ
ִ
ִש ְכמוֹ לִ ְסבֹל" ,לְ ַק ֵּבל ע"ע עֹל ַמלְ כות ָּש ַמיִ ם וְ עֹל
ש ְי ַשנֶׁה אֶׁ ת
הַ ְב ִריוֹ ת ,וְ כֵּ ן זֶׁה ְכמוֹ ְג ָּע ָּרה לָּאָּ ָּדם ֶׁ
שהַ שוֹ פָּ ר הוא ְכ ֵּדי
ַע ְצמוֹ ְ ,כמוֹ ֶׁשאָּ ְמרו ז"ל ֶׁ
שט ַע ְקמו ִמיות ֶׁש ַבלֵּב ,ולְ ַק ֵּבל עֹל ַמלְ כות
לְ פַ ֵּ
שי ְַמלִ יךְ
ְ
ָּש ַמיִ םְ ,כמ"ש "הָּ ִריעו לִ ְפנֵּי הַ ֶׁמלֶׁך ה'" ֶׁ
שזֶׁה ַמ ֲעלַת הָּ אָּ ָּדם ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה
אֶׁ ת הַ ַד ַעת ֶׁ
הֲמ ִיים ,וְ כֵּ ן לְ הוֹ דוֹ ת
וְ יִ ְשלֹט ְבגופוֹ ו ְרצוֹ נוֹ ָּתיו הַ ַב ִ
ַעל הַ חֶׁ סֶׁ ד ֶׁשאָּ נו רוֹ ְכ ִבים ַעל הַ ְבהֵּ ָּמה וְ ִהיא
מוֹ לִ יכָּ ה אוֹ ָּתנו ִמ ָּמקוֹ ם ל ַָּמקוֹ ם (הַ יוֹ ם זֶׁה ְבצו ַרת
ֶׁרכֶׁ ב).
וְ גוף הָּ אָּ לֶׁ"ף הַ ֻמ ְש ָּפע הוא ְכ ֶׁנגֶׁד גוף הַ ְבהֵּ ָּמה,
וְ הָּ ֶׁרגֶׁל

הַ ַת ְחתוֹ ן

של
ֶׁ

הָּ אָּ לֶׁ"ף

זֶׁה

שפַ ע
הַ ֶׁ

שחוֹ לְ ִבים מֵּ הַ ְבהֵּ ָּמה,
שהַ ְבהֵּ ָּמה נוֹ ֶׁתנֶׁת ,הֶׁ חָּ לָּב ֶׁ
ֶׁ
ש ָּבה,
שזֶׁה הַ חֵּ לֶׁק הַ ֻמ ְבחָּ ר ֶׁ
ש ַת ְח ֶׁתיהָּ ֶׁ ,
וְ הָּ אַ לְ יָּה ֶׁ
ש ָּכתוב" :חֶׁ לְ בוֹ הָּ אַ לְ יָּה
שעוֹ לֶׁה לְ גָּ בוֹ ַהְ ,כמוֹ ֶׁ
ֶׁ
ַע ָּשה ַעל יְ ֵּדי
ְת ִמ ָּ
ימה" .וְ כֵּ ן לְ הַ ִכיר ְבחֶׁ סֶׁ ד ה' ֶׁשנ ֲ
שת לָּנו אֶׁ ת הָּ אֲ ָּד ָּמה וְ ָּד ָּשה
הַ ְבהֵּ ָּמה ֶׁש ִהיא חוֹ ֶׁר ֶׁ
אֶׁ ת הַ ְתבו ָּאה וְ כַ דוֹ ' ,וְ כָּ כָּ ה הָּ אָּ ָּדם צָּ ִר ְ
יך לִ לְ מֹד

שאֵּ ין הַ ַכ ָּונָּ ה
י ָָּּדה ְמ ַק ְי ִמים ִמ ְצוַ ת יִ שוב א"יֶׁ ,
שיו ְכלו
ָּשבֶׁ ת אֶׁ לָּא לִ ְדאֹג ֶׁ
ְב ִמ ְצוָּ ה זוֹ ַרק ל ֶׁ
ְ
שיו ְכלו
ָּשבֶׁ ת .ו ִב ְש ִביל זֶׁה צָּ ִריך ל ְַחרֹש וְ לִ זְ ר ַֹע ֶׁ
ל ֶׁ
ש ָּכתוב
ש ָּמ ִצינו ְב ִמ ְצוַ ת סֻ ָּכה ֶׁ
לְ ִה ְת ַקיֵּם ,ו ְכמוֹ ֶׁ
של ֹא ַרק
"ב ֻסכוֹ ת ֵּת ְשבו ִש ְב ַעת י ִָּמים"ֶׁ ,
ַ
יוֹ ְש ִבים אֶׁ לָּא זֶׁה ַמ ָּמש ְכ ִד ַירת ֶׁקבַ ע .וְ כֵּ ן ָּכל
שיו ְכלו
ִענְ יַן הַ ִמ ְצוֹ ת הַ ְתלויוֹ ת ָּבאָּ ֶׁרץ ,זֶׁה ְכ ֵּדי ֶׁ
ָּשבֶׁ ת ולְ הוֹ דוֹ ת לַה' ַעל ָּכל הַ טוֹ ב .ומֵּ עוֹ ָּרה
ל ֶׁ
של הַ ְבהֵּ ָּמה ְמ ִכינִ ים ִס ְפ ֵּרי תוֹ ָּרהְ ,ת ִפ ִלין
ֶׁ
ו ְמזוזוֹ ת.

ו ִמ ַצ ְמ ָּרה

עוֹ ִשים

ְמ ִעיל,

יצית
וְ ִצ ִ

ו ְתכֵּ לֶׁת ,וִ ִיריעוֹ ת הַ ִמ ְש ָּכן.
"וַי ְק ָּרא"ִ ,אם
של ִ
וְ אֶׁ ת ָּכל זֶׁה לוֹ ְמ ִדים מֵּ הָּ אָּ לֶׁ"ף ֶׁ
הָּ אָּ לֶׁ"ף הָּ יְ ָּתה ְרגִ ילָּה לֹא ָּהיו לוֹ ְמ ִדים ִמ ֶׁמ ָּנה
ש ָּנה ִמ ְתבוֹ נְ נִ ים ָּבה
ְכלום ,אַ ְך ָּכאן ֶׁש ִהיא ְמ ֻ
ש ֵּמהָּ אָּ לֶׁ"ף
לִ לְ מֹד ִמ ֶׁמ ָּנה "אֲ לופֵּ ינו ְמסֻ ָּבלִ ים"ֶׁ ,
לוֹ ְמ ִדים לִ ְהיוֹ ת ְמסֻ ָּבל ְבכָּ ל טוב ,לִ ְהיוֹ ת
ַכ ְבהֵּ ָּמה וְ לֹא לִ ְהיוֹ ת ַב ַעל ַגאֲוָּ ה ,לֹא לִ ְכעוֹ ס,
ולְ הוֹ ִריד אֶׁ ת הָּ רֹאש ַכ ְבהֵּ ָּמה וְ לִ ְסמ ְֹך אֶׁ ת י ָָּּדיו
שהוא לֹא יָּכוֹ ל ְבלִ י חַ ְס ֵּדי
ַעל הַ ְבהֵּ ָּמהֶׁ ,שי ֵַּדע ֶׁ
(מ ְד ַרש
ה' ְכמוֹ הַ ְבהֵּ ָּמהְ ,כמוֹ ֶׁשאָּ ְמרו ֲחזַ"ל ִ
יע)ִ :מ ְפנֵּי ַמה נִ ְב ָּרא אָּ ָּדם
ַתנְ חו ָּמא ַתזְ ִר ַ
ש ִאם
ישי? ֶׁ
הָּ ִראשוֹ ן  -אַ חֲרוֹ ן ַ -ביוֹ ם הַ ִש ִ
יִ ְת ָּגאֶׁ ה אוֹ ְמ ִרים לוֹ  :יַתוש קֳ ָּד ָּמ ְך!
"הָּ ֶׁאלֶׁףֹלְ ָֹּךֹ ְשלמה"ֹ

ש ָּכתוב ְב ִשיר הַ ִש ִירים" :הָּ אֶׁ לֶׁף לְ ָּך
וְ זֶׁהו ֶׁ
(שבועוֹ ת לה)ָּ :כל
ְשלֹמֹה" ,וְ אָּ ְמרו ַרבוֹ ֵּתינו ְ
ְשלֹמֹה ָּהאָּ מור ְב ִשיר הַ ִש ִירים  -ק ֶֹׁדש [ו ְמפָּ ֵּרש
שלוֹ ] ,חוץ ִמזֶׁה -
ַר ִש"יִ :שיר לְ ִמי ֶׁשהַ ָּשלוֹ ם ֶׁ
אתיִ ם לַנוֹ ְט ִרים אֶׁ ת
"הָּ אֶׁ לֶׁף לְ ָּך ְשלֹמֹה ו ָּמ ַ

ידיוִ .כי ְשלֹמֹה הַ ֶׁמל ְֶׁך
ִפ ְריוֹ " ,אֵּ לו ְשלֹמֹה וְ ַתלְ ִמ ָּ

ר' ַרח ֲִמים רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת הַ כֹל ֵּמהַ ַצד ,הוא רוֹ אֶׁ ה

שאָּ סור לְ ִה ְתנַהֵּ ג ָּכ ְך .אֲ נִ יְ ,מסַ ֵּפר ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל,
ֶׁ

הָּ יָּה ָּענָּ ו ְכמ ֶֹׁשה ,ו ְכ ֶׁש ָּבנָּ ה אֶׁ ת ֵּבית הַ ִמ ְק ָּדש
(מל ִָּכים א
ָּכ ַרע ַעל ִב ְר ָּכיו וְ אָּ ַמר כ"ד ְרנָּ נוֹ ת ְ

שת ַמהֵּ ר
שר' ַמלְ ִכיאֵּ ל לֹא נִ לְ חַ ץ ,וְ הוא ִמ ְת ַע ֵּ
ֶׁ
ְ
ְמאֹד ,וְ דוֹ אֵּ ג אֵּ יך נִ ַתן יִ ְהיֶׁה לְ ַת ֵּקן ִב ְמ ַעט אֶׁ ת

ֵּיתי לְ גַ ְמ ֵּרי.
ל ַָּק ְח ִתי אֶׁ ת זֶׁה לְ לֵּב וְ ִה ְש ָּתנ ִ

ח) .וְ אַ ף ַעל ִפי כֵּ ן ַש ֲע ֵּרי ביהמ"ק לֹא נִ ְפ ְתחו
"האֶׁ לֶׁ"ף"  -אָּ לֶׁף זְ ִע ָּירא,
ש ָּ
ְבפָּ נָּ יו ,ולְ ִפיכָּ ְך זָּכָּ ה ֶׁ
ש ָּא ַמר הַ ָּק ָּב"ה
הַ ִש ְפלות " -לְ ָּך ְשלֹמֹה"ְ .כמוֹ ֶׁ
"פסָּ ל לְ ָּך" ,וְ ִאלו הַ ַתלְ ִמ ִידים זָּכו ַרק
לְ מ ֶֹׁשהְ :

שיו ְכלו לְ ִה ָּכנֵּס ל ַֻס ָּכה הַ זוֹ ַבחַ ג
ש ְכ ֵּדי ֶׁ
הַ ֶׁנזֶׁקֶׁ ,

שאָּ ְמרו :הַ לוֹ מֵּ ד תוֹ ָּרה ְבצַ ַער
אתיִ ם ,לְ ִפי ֶׁ
לְ ָּמ ַ
אתיִ ם.
של ֹא ְבצַ ַער ָּ -מ ַ
זוֹ כֶׁ ה לְ אֶׁ לֶׁף ִב ְשכָּ רוֹ  ,וְ ֶׁ
של ַָּמד תוֹ ָּרה ְבצַ ַער זָּכָּ ה לְ אֶׁ לֶׁף,
שבֶׁ ט נַ ְפ ָּתלִ י ֶׁ
ֵּ
של
ְכמֵּ "ש "ו ִמנ ְַפ ָּתלִ י ָּש ִרים אֶׁ לֶׁף" ו ִמ ִש ְבטוֹ ֶׁ
של ֹא ְבצַ ַער ֶׁ -נא ֱַמר בוֹ
ש ָּל ְמדו ֶׁ
יִ ָּששכָּ ר ֶׁ
אתיִ ם".
אשי הַ ָּמ ַ
"ר ֵּ
ָּ
"כ ֶׁרם הָּ יָּה לִ ְשלֹמֹה ְבבַ ַעל
ֶׁ
ש ָּכתוב:
וְ זֶׁהו ֶׁ
הֲמוֹ ן" ,זֶׁה ֵּבית הַ ִמ ְק ָּדש ,ו ַמדו ַע נִ ְק ָּרא ַעל
של ְשלֹמֹה? אָּ ַמר הַ ָּק ָּב"ה לִ ְשלֹמֹה:
ְשמוֹ ֶׁ
ָּ
אַ ָּתה ִצ ַע ְר ָּת ַע ְצ ְמך ְבחָּ ְכ ָּמה וְ ִכי אַ ָּתה ַמ ְפ ִסיד,
הַ לָּמֵּ ד נוֹ טֵּ ל חֵּ לֶׁק אֶׁ חָּ ד וְ הַ ְמל ֵַּמד נוֹ טֵּ ל ח ֲִמ ָּשה

הַ ָּקרוֹ ב .ר' ַרח ֲִמים נִ ַגש לְ ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל וְ אוֹ מֵּ ר לוֹ :
אֵּ ְ
ש ְל ָּך
יך אַ ָּתה יָּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת אָּ ִדיש ,הֲ ֵּרי הַ ֵּבן ֶׁ
ָּ
ש ָּק ָּרה
הַ ָּצ ִעיר ָּע ַמד לְ י ְָּדך וְ ָּר ָּאה אֶׁ ת ָּכל ַמה ֶׁ
וְ כֻ לוֹ ְמז ְֻעזָּע וַהֲ לום ַר ַעם ,וְ זֶׁה יָּכוֹ ל לְ הַ ִזיק
יתי
ש ָּר ִא ִ
אתי ְמז ְֻעזָּע ִמ ַמה ֶׁ
נַפשוֹ  ,אֲ ִפלו אֲ נִ י יָּצָּ ִ
לְ ְ
ומכ"ש ִבנְ ָּך הַ ָּצעיר לְ י ִָּמיםְ ,ראֵּ ה אֵּ ְ
יך ֻכלוֹ רוֹ ֵּעד
ִ
שהוא
שלוֹ ֶׁ
ִמ ַפחַ ד וְ לַחַ ץִ .ת ְראֶׁ ה אֶׁ ת הַ ָּפנִ ים ֶׁ
ש ְל ָּך?
נִ ְראָּ ה ח ֲִצי מֵּ ת ,וְ ִכי לֹא ִא ְכ ַפת לְ ָּך ֵּמהַ ֵּבן ֶׁ

צָּ ִר ְ
יך ל ֲַעשוֹ ת לוֹ ִטפול ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ י! אוֹ ֵּמר לוֹ ר'
ְ
ָּ
שהוא הֻ ְש ַפע ִמ ָּכך? אֲ נִ י לֹא
ַמלְ ִכיאֵּ ל :נִ ְראָּ ה לְ ך ֶׁ
של
מֻ ְט ָּרד ְביוֹ ֵּתרַ ...רח ֲִמים נִ ְד ָּהם ֵּמהָּ אֲ ִדישות ֶׁ
שלוֹ  ,וְ ָּתפַ ס ַרגְ לָּיִ ם ובָּ ַרח ַגם הוא
הַ ַמ ֲע ִביד ֶׁ
ש ִהזְ ִכיר לוֹ ַרק אַ ְכז ִָּריות
שנֶׁה הַ זֶׁהֶׁ ,
מֵּ הַ ָּמקוֹ ם הַ ְמ ֻ
וְ ר ַֹע.

ֲחל ִָּקים ,ע"כ לְ שוֹ ן הַ ִמ ְד ָּרש.
וְ ִהנֵּהְ ,כבָּ ר נִ ְת ָּבאֵּ ר לָּנו ִענְ יַן ְש ִב ַירת הַ לֻחוֹ ת

ָּשן
לְ אולָּם ְש ָּמחוֹ ת ,וְ הוא פוֹ גֵּש אֶׁ ת הַ ַמ ֲע ִביד הַ י ֵּ
שלְ חָּ ן ו ְמשוֹ חֵּ חַ
שב לְ יַד ֻ
שלוֹ  ,ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל ,יוֹ ֵּ
ֶׁ

וְ ִענְ יַן ְש ִב ַירת הַ ַמ ָּצה ְבלֵּיל הַ ֵּס ֶׁדר ,וְ ִענְ יָּנִ ים
שה
נוֹ סָּ ִפים דוֹ ִמים ,יִ ְת ָּבאֲ רו לָּנו ַעל ִפי הַ ַמ ֲע ֶׁ
אֲמ ִתי הַ ָּבא:
הָּ ִ
ימהֹ
ש ִׁח ְּב ָּרהֹ ְו ִׁה ְשלִׁ ָּ
ִׁס ּפוּרֹֹ-הַ ּ ְש ִׁב ָּירהֹ ֶׁ
שם ר' ַמלְ ִכיאֵּ לֶׁ ,ש ָּבנָּ ה לְ ַע ְצמוֹ
הָּ יָּה יְ הו ִדי ְב ֵּ
אַ ְרמוֹ ן ְמפֹאָּ ר ִמ ַכ ָּמה קוֹ מוֹ ת ,וְ ַעל הַ ָּגג ָּבנָּ ה

שר ַג ְב ִריאֵּ ל
ַבח ֲִביבות ִעם ...לֹא ָּפחוֹ ת מֵּ ָּא ֵּ
ש ָּה ַרס לוֹ אֶׁ ת ָּכל הַ ְבנִ יָּה
הַ ַק ְבלָּן ,אוֹ תוֹ אָּ ָּדם ֶׁ
וְ הַ ֻס ָּכה .וְ ִהנֵּה ָּקם ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל וְ לוֹ ֵּקחַ כוֹ ס יְ ָּק ָּרה
ְמאֹד וְ שוֹ בֵּ ר אוֹ ָּתה ְבאֶׁ ְמצַ ע ָּה ִרקו ִדים לְ ֵּעינֵּי
ֻכלָּםָּ ,כל הָּ אֲ נָּ ִשים הַ ִביטו ִב ְת ִמיהָּ ה ַעל ר'
ש ַשלְ וָּ ה נְ סוכָּ ה ַעל ָּפנָּ יו ְמבַ ֵּקש
ַמלְ ִכיאֵּ ל ,וְ הואְ ,כ ֶׁ
לוֹ ַמר ַכ ָּמה ִמ ִלים .הוא ָּהחֵּ ל לוֹ ַמר:

לְ ַע ְצמוֹ סֻ ָּכה ְמהֻ ֶׁד ֶׁרת ְגדוֹ לָּהֶׁ ,שאֵּ לֶׁיהָּ עוֹ לִ ים
ְב ַמ ְד ֵּרגוֹ ת נָּ אוֹ ת ֲעגולוֹ ת ו ְמ ֻע ָּצבוֹ ת ,לְ אַ חַ ר
שם
ְג ַמר הַ ְבנִ יָּה ִהזְ ִמין ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל חַ ְש ַמלַאי ְב ֵּ
ש ְיחַ ֵּבר ְתאו ָּרה לְ כָּ ל
ַרח ֲִמים ,ו ִב ֵּקש ִמ ֶׁמנו ֶׁ
הַ ִבנְ יָּן .אֲ בָּ ל הֱיוֹ ת וְ הַ ְז ַמן הָּ יָּה ָּקרוֹ ב לְ חַ ג
יע ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל אֶׁ ת ִע ָּקר אוֹ נוֹ
הַ ֻסכוֹ תִ ,ה ְש ִק ַ
שהַ ֻס ָּכה ִת ְהיֶׁה
ו ִמ ְרצוֹ ִב ְבנִ יַת הַ ֻס ָּכה ְכ ֵּדי ֶׁ
מוכָּ נָּ ה לְ חַ ג הַ ֻסכוֹ ת הַ ָּק ֵּרב ,ו ִב ְש ִביל זֶׁה הוא
ִהזְ ִמין ִב ְמיֻחָּ ד ַק ְבלָּן מֻ ְמחֶׁ ה  -ג ְַב ִריאֵּ ל ְשמוֹ ,
שהָּ יָּה מֻ ְמחֶׁ ה ַב ֲע ִשיַת סֻ כוֹ ת ו ִמ ְבנִ ים ֵּמ ֵּעץ.
ֶׁ
ְבאֶׁ חָּ ד

הַ י ִָּמים,

ש ַרח ֲִמים
ְכ ֶׁ

ָּהיָּה

ְבאֶׁ ְמצַ ע

לְ הַ ְת ִקין אֶׁ ת הַ חַ ְש ַמל ,נִ ְכנַ ס ַג ְב ִריאֵּ ל ְבפָּ נִ ים
אֲ ֻדמוֹ ת ִמ ַכ ַעס ,ו ִמ ְת ָּפ ֵּרץ ִב ְצ ָּעקוֹ ת ָּרמוֹ ת
לְ ֵּעינֵּי ָּכל ְבנֵּי הַ ַביִ תַ ' :מלְ ִכיאֵּ ל! אֵּ יפֹה הַ ֶׁכסֶׁ ף
שאַ ָּתה חַ יָּב לִ י? ַג ָּנב! גַזְ לָּן! .'...ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל
ֶׁ

אוֹ תוֹ

ֶׁטבַ ע

של
ֶׁ

ַכ ַעס

ְכמוֹ

שהָּ יָּה
ֶׁ

לִ י,

ייפלֶׁער ְכבָּ ר לֹא הָּ יָּה ֵּבין הַ חַ ִיים .מֶׁ ה
הַ ְס ְט ֶׁ
יתי? נִ ַג ְש ִתי לְ גַ ְב ִריאֵּ ל חֲבֵּ ִרי הַ טוֹ ב ,חָּ בֵּ ר
ָּע ִש ִ
שה לִ ְבנִ י
שהוא י ֲַע ֶׁ
ש ִלי ,ו ְב ַק ְש ִתי ִמ ֶׁמנו ֶׁ
נְ עו ִרים ֶׁ
ייפלֶׁער ,וְ הוא לֹא
אֶׁ ת ַמה ֶׁש ָּע ָּשה לִ י הַ ְס ְט ֶׁ
ָּרצָּ ה ,אֲ בָּ ל אֲ נִ י ִה ְתחַ ַננְ ִתי אֵּ לָּיו ֶׁשי ְַמ ִציא ִספור
של ֹא ִשל ְַמ ִתי ,וְ יִ ְצ ַעק וְ יִ ְת ַע ְצ ֵּבן ,וְ יִ ְשבֹר
ָּשלֵּם ֶׁ
ש ִלי יִ לְ ַמד אֵּ ְ
יך זֶׁה נִ ְראָּ ה,
שהַ ֵּבן ֶׁ
וְ יַהֲ רֹסְ ,כ ֵּדי ֶׁ
וְ הוא לֹא ִה ְס ִכים ְבשום אֹפֶׁ ן ,אֲ בָּ ל אֲ נִ י
ש ָּנ ַת ִתי לוֹ
ִה ְתחַ ַננְ ִתי אֵּ לָּיו י ִָּמים וְ לֵּילוֹ ת וְ ַעד ֶׁ
ְסכום ֶׁכסֶׁ ף וְ הוא ִה ְס ִכים לִ י ,וְ אָּ כֵּ ן ְבנֵּי ל ַָּקח אֶׁ ת
ָּשן ִמזֶׁה,
זֶׁה לַלֵּבָּ ,א ְמנָּ ם ַכ ָּמה לֵּילוֹ ת הוא לֹא י ָּ
ש ָּכ ְך ַגם הוא נִ ְר ָּאה,
אֲבָּ ל אֲ נַ ְחנו ִה ְס ַב ְרנו לוֹ ֶׁ
שהֵּ ם לֹא נוֹ ְתנִ ים
הוא ַמ ְפ ִחיד אֲ נָּ ִשים אֲ חֵּ ִרים ְכ ֶׁ
לוֹ אֶׁ ת ְמבֻ ָּקשוֹ  .וְ אָּ כֵּ ן הוא ל ַָּמד ל ֶַׁקח וְ ִת ֵּקן אֶׁ ת

ָּשנִ ים ַרבוֹ ת חָּ לְ פו .יוֹ ם אֶׁ חָּ ד ַרח ֲִמים נִ ְכנַ ס

של מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו וְ ִס ַבת ַכ ֲעסָּ ם ֶׁשל הַ ַצ ִד ִיקים.
ֶׁ

ָּע ְברו י ִָּמים וְ נוֹ לַד לִ י ֶׁבן אֶׁ חָּ ד ֶׁשהָּ יָּה לוֹ אֶׁ ת

ִמ ַדת הַ ַכ ַעס.
יַ חַ ץְֹ ֹ-ש ִׁב ָּירהֹאוֹֹ ִׁח ּבוּר?ֹ

ִה ְמ ִש ְ
יך ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל ִב ְד ָּר ָּשתוֹ  ,וְ ַע ְכ ָּשו יָּבוֹ א
'בל ַת ְש ִחית'?
הַ שוֹ אֵּ ל ִוַי ְשאַ לַ :מה ִעם ִאסור ַ
וְ כֵּ ן יֵּש לְ הַ ְקשוֹ תַ :מדו ַע שוֹ ְב ִרים ַמ ָּצה ְבלֵּיל
הַ ֵּס ֶׁדר ,הֲ ֵּרי לְ ַקלְ ֵּקל זֶׁה ָּדבָּ ר לֹא טוֹ ב ,ו ְכמוֹ
ש ָּא ְמרו ז"ל :הַ ְמ ָּק ֵּר ַע ְבגָּ ָּדיו ַבח ֲָּמתוֹ
שיָּדו ַע ַמה ֶׁ
וְ הַ ַמ ְש ֵּבר ֵּכלָּיו ַבח ֲָּמתוֹ  ,וְ הַ ְמפַ זֵּר ָּמעוֹ ָּתיו
ְבחַ ָּמתוֹ  ,יְ הֵּ א ְבעינ ָּ
(ש ָּבת קה?):
ֶׁיך ְכעוֹ בֵּ ד ע''ז ַ
ֵּ
ו ְביוֹ ֵּתר צָּ ִר ְ
שבֶׁ ר הַ ָּגדוֹ ל
יך לְ ָּה ִביןַ ,מדו ַע אֶׁ ת הַ ֶׁ

הַ ח ֲֻת ָּּנהֹ ְּכבֵּ יתֹהַ ִּׁמ ְקדָּּ שֹֹ

ַאֲפיקוֹ ָּמן ,ו ְבסוֹ ף
מֵּ הַ ַמ ָּצה הַ ְשבו ָּרה ַמ ְצ ִפינִ ים ל ִ

ֲת ָּנהֶׁ ,ש ָּבה אָּ נו אוֹ ְכלִ ים
ִהנֵּה ַע ְכ ָּשו אָּ נו ַבח ֻ

הַ ֵּס ֶׁדר ְמגַ ִלים אוֹ תוֹ  ,וְ אוֹ ְכלִ ים אוֹ תוֹ זֵּכֶׁ ר לְ ָּק ְר ַבן

ָּב ָּשר ְכ ֻדגְ ַמת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ,וְ רוֹ ְק ִדים ו ְש ֵּמ ִחים

ימה.
ֶׁפסַ ח ,וְ הוא ֵּת ָּ

שהָּ יָּה בוֹ
ָּבאולָּם ְכ ֻדגְ ַמת ביהמ"ק ֶׁ

ִש ַירת

הַ ְלוִ ִיים ,וְ ִרקו ִדים ְכ ִש ְמחַ ת ֵּבית הַ שוֹ אֵּ בָּ הִ ,אם ֵּכן
בוֹ או וְ נַ ֲעסֹק ְבתוֹ ַרת הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ולְ נַ ֵּתחַ אֶׁ ת
אֵּ יבָּ ֵּרנוִ .ש ְמעו נָּ א ַרבוֹ ַתי! יֵּש ָּבאָּ ָּדם אֵּ יבָּ ר
אֶׁ חָּ ד ו ְשמוֹ

שכוֹ ֵּעס
'הַ ָּכבֵּ ד'ֶׁ ,שהוא ָּהאֵּ בֶׁ ר ֶׁ

( ְב ָּרכוֹ ת ס ,):ו ִב ְש ִביל זֶׁה אוֹ ְכלִ ים פֹה ָּכבֵּ ד ,וְ כֵּ ן
בביהמ"ק ִה ְק ִריבו אֶׁ ת יוֹ ֶׁת ֶׁרת הַ ָּכבֵּ ד ,אֲ נִ י יוֹ ֵּד ַע
שהָּ יְ ָּתה
ש ְלכֻ לָּם יֵּש ְס ִת ָּירה ֵּבין ְש ִב ַירת הַ כוֹ סֶׁ ,
ֶׁ
ְ
נִ ְראֵּ ית ִמתוֹ ך ַכ ַעס ,לְ ַשלְ וָּ ה הַ ְנסוכָּ ה ַעל ָּפנַ י,
שאֵּ ַרע
ֶׁ
יתי לְ ַש ֵּתף אֶׁ ְתכֶׁ ם ְב ַמה
אֲבָּ ל ָּר ִצ ִ
יתי צָּ ִעיר:
שהָּ יִ ִ
ְכ ֶׁ

ֲת ָּנה לִ ְבנוֹ ָּ ,ר ָּאה
לאֶׁ :).ש ַרב אַ ִשי ָּע ָּשה ח ֻ
שהַ ת"ח ְשמֵּ ִחים יוֹ ֵּתר ִמ ַדי ,וְ הוא ָּקם וְ ָּשבַ ר
ֶׁ
כוֹ ס זְ כו ִכית יְ ָּק ָּרה וְ נִ ְת ַע ְצבו .וְ כֵּ ן נָּ הַ ג ַרב
הַ ְמנונָּ א זו ָּטאַ .מה הַ ְפ ָּשט ָּבזֶׁה? ַמדו ַע ָּש ְברו
הָּ אֲמוֹ ָּר ִאים הַ ְקדוֹ ִשים הַ לָּלו אֶׁ ת הַ כוֹ ס? אֶׁ לָּא
הַ ַצ ִד ִיקים הַ לָּלו י ְָּדעו ֶׁשחֻ ָּפה זֶׁה ְכ ַמ ַתן תוֹ ָּרה,
('ד ְב ֵּרי
וְ הֶׁ חָּ ָּתן וְ הַ ַכלָּה הֵּ ם ְשנֵּי לוחוֹ ת הַ ְב ִרית ִ
חַ ִיים' ִמ ַצאנְ ז) ,וְ הֵּ ם ָּא ְמרו לְ כָּ ל הַ ַתלְ ִמ ִידים
ֶׁשאָּ ְמרו

ש ַע ְכ ָּשו זֶׁה ַק ָּבלַת הַ תוֹ ָּרהְ ,כמוֹ
ֶׁ
(ב ָּרכוֹ ת י)ָּ :כל הַ ֶׁנ ֱהנֶׁה ִמ ְס ֻע ַדת חָּ ָּתן ו ְמ ַש ְמחוֹ
ְ
ש ֶׁנא ֱַמר:
ש ִנ ְתנָּ ה ַבח ֲִמ ָּשה קוֹ לוֹ תֶׁ ,
זוֹ כֶׁ ה לְ תוֹ ָּרה ֶׁ

שהוא
יע אוֹ תוֹ לְ לֹא הַ ְצלָּחָּ ה ,ו ְכ ֶׁ
ְמ ֶׁ
נַסה לְ הַ ְר ִג ַ
שהַ ַמ ָּצב ִביש ,הוא מוֹ ִציא ִמ ִכיסוֹ אֶׁ ת
רוֹ אֶׁ ה ֶׁ

יתי ְמוַ ֵּתר ְכלָּל ו ְכלָּל .אַ ָּבא
ָּדבָּ ר ָּק ָּטן ,וְ לֹא הָּ יִ ִ

של הָּ אָּ לֶׁ"ף.
"וַיְ ִהי קוֹ ל הַ שוֹ פָּ ר ,"...זֶׁה הַ שוֹ פָּ ר ֶׁ

ָּכל הַ ְש ָּטרוֹ ת ֶׁשיֵּש לוֹ ַב ִכיס וְ נוֹ ֵּתן לוֹ ַ ,ג ְב ִריאֵּ ל

אוֹ ִתי

הוא זוֹ כֶׁ ה לַתוֹ ָּרה ִב ְשלֵּמות .עוֹ ד ָּא ְמרו ָּשם:

סוֹ פֵּ ר אֶׁ ת הַ ֶׁכסֶׁ ף וְ אוֹ ֵּמר' :זֶׁה לֹא ָּכל הַ ְסכום,

לִ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ים ,אֲבָּ ל שום ָּדבָּ ר לֹא ָּעזַר ,הַ י ִָּחיד

ְכ ִאלו ִה ְק ִריב תוֹ ָּדה ,ו ְכ ִאלו ָּבנָּ ה חֻ ְרבָּ ה אַ חַ ת

אַ ָּתה ְמ ַר ֶׁמה אוֹ ִתי!' ,הוא תוֹ פֵּ ס ְש ַטר אַ ח ֲֵּרי

ייפלֶׁער זצ"ל .אֲ ִבי ל ַָּקח
ש ָּעזַר לִ י ָּהיָּה הַ ְס ְט ֶׁ
ֶׁ
ייפלֶׁער ָּש ַמע אֶׁ ת
שהַ ְס ְט ֶׁ
יפלֶׁערְ ,כ ֶׁ
אוֹ ִתי ל ְַס ַטיְ ֶׁ

מֵּ חֻ ְרבוֹ ת יְ רו ָּשלַיִ ם.

ְש ַטר וְ קוֹ ֵּר ַע אוֹ תוֹ לִ גְ ז ִָּרים ַבח ֲַמת ז ַָּעם ,וְ הוא
לֹא ִמ ְס ַת ֵּפק ְבכָּ ְך ,הוא ָּרץ לִ ְכלֵּי הָּ ֲעבוֹ ָּדה
נַפץ
שלוֹ  ,ו ֵּמ ִרים ַפ ִטיש חָּ ֵּמש ִקילוֹ  ,ו ַמ ְת ִחיל לְ ֵּ
ֶׁ
ולְ נַ ֵּתץ אֶׁ ת ָּכל הַ ֻס ָּכה ,אֶׁ ת הַ ְדפָּ נוֹ ת ,אֶׁ ת
הָּ ְרצָּ פוֹ ת ,אֶׁ ת הַ ַמ ְד ֵּרגוֹ ת ,הַ כֹל הוֹ פֵּ ְך לִ ְהיוֹ ת
תֹהו וָּ בֹהו .הוא גוֹ מֵּ רַ ,מ ְשלִ ְ
יך אֶׁ ת הַ ַפ ִטיש
ִמיָּדוֹ  ,ובוֹ ֵּרחַ .
הַ ּ ַכעַ סֹ ְוהָּ אֲ ִׁדישוּתֹ...

יתי כוֹ ֵּעס ַעל ָּכל
יתי ַכ ֲעסָּ ן ָּגדוֹ ל ְמאֹד ,הָּ יִ ִ
הָּ יִ ִ

(ב ָּרכוֹ ת
אֶׁ לָּא בֹאו וְ נִ ְראֶׁ ה אֶׁ ת ִד ְב ֵּרי הַ ְג ָּמ ָּרא ְ

ש ִלי
ֶׁ

ְמאֹד

ִרחֵּ ם

ָּעלַי,

הוא

ל ַָּקח

ש ִלי ,הוא ִה ְת ִחיל ל ֲַעשוֹ ת ַפ ְרצו ִפים
הַ ְב ָּעיָּה ֶׁ
שלוֹ וְ ִה ְת ִחיל לָּרוץ
ש ִנים ,הֵּ ִרים אֶׁ ת הַ ֵּמ ֵּקל ֶׁ
ְמ ֻ
ְ
שהוֹ לֵּך לְ הַ ְר ִביץ ,וַאֲ נִ י
ְבחַ ְדרוֹ הֵּ ָּנה וָּ הֵּ ָּנהְ ,כ ִמי ֶׁ
נִ ְבהַ לְ ִתי ֻכ ִליִ ,ק ַבלְ ִתי ְפחָּ ִדים ולְ חָּ ִציםַ ,בסוֹ ף
ייפלֶׁער ִחי ְֵּך ,וְ אָּ ַמר לִ י :אַ ָּתה רוֹ אֶׁ ה ַמה
הַ ְס ְט ֶׁ
הָּ יָּה פֹה ִמק ֶֹׁדם ,זֶׁה לֹא הָּ יָּה אֲ נִ יָּ ,כ ְך נִ ְראָּ ה
שכוֹ עסָּ ,ת ִבין אֵּ ְ
יך אַ ָּתה ִמ ְתנַהֵּ ג ,וְ ִתלְ ַמד
אָּ ָּדם ֶׁ ֵּ

וְ ַרב אַ ִשי ָּר ַקד וְ ָּש ַמח וְ הוֹ ָּדה לַה' ִב ְש ַעת
ֵּידתוֹ
שהָּ יָּה לוֹ ִמיוֹ ם ל ָּ
ֲת ָּנה ַעל ָּכל חֶׁ סֶׁ ד ה' ֶׁ
הַ ח ֻ
ידי חֲכָּ ִמים ְקדוֹ ִשים
ַעד הֵּ ָּנה .וְ אוֹ ָּתם ַתלְ ִמ ֵּ
ְבוַ ַדאי לֹא הָּ יְ ָּתה אֶׁ ְצלָּם ִש ְמחָּ ה ְס ָּתם ,אֶׁ לָּא
הַ כֹל

הָּ יָּה

ָּכלול

ַבתוֹ ָּרה.

ְכמוֹ

שאָּ ְמרו
ֶׁ

ִבירו ַשלְ ִמי (חֲגִ יגָּ ה ט) ֶׁש ִב ְש ַעת ְב ִרית ִמילָּה
יאים
יאים ו ִמ ְנ ִב ִ
הָּ יו חוֹ ְרזִ ים ִמתוֹ ָּרה לִ נְ ִב ִ
לִ ְכתו ִבים .וְ ָּהיו הַ ְדבָּ ִרים ְש ֵּמ ִחים ו ְמ ִא ִירים

שהָּ יו
ִכנְ ִתינָּ ָּתן ִמ ִסינַ יָּ .כ ְך הָּ יָּה ִמנְ הָּ גָּ ם ֶׁ -

ִמ ְצוַ ת "וְ ִה ַג ְד ָּת לְ ִבנְ ָּך" ֶׁ -שזֶׁה ִענְ יַן ִחנו ְך הַ יְ ל ִָּדים.

"ולְ כָּ ל ְבנֵּי יִ ְש ָּראֵּ ל לֹא ֶׁיח ֱַרץ ֶׁכלֶׁב לְ שוֹ נוֹ " ִ -מלָּאו

ש ַשי ִָּכים
ְשמֵּ ִחים וְ דוֹ ְר ִשים אֶׁ ת ָּכל הַ ְפסו ִקים ֶׁ
לְ ִש ְמחָּ הָּ .כ ְך הֵּ ם ָּד ְרשו אֶׁ ת ָּכל תוֹ ַרת

וְ ָּראוי הַ חַ ג הַ זֶׁה ִבכְ לָּל וְ לֵּיל הַ ֵּס ֶׁדר ִב ְפ ָּרט לִ ְהיוֹ ת
מֻ ְק ָּדש לְ ִענְ יָּן זֶׁהַ ,עד ֶׁשאָּ ְמרו לְ חַ לֵּק לִ ְק ַט ִנים ְקלָּיוֹ ת

אַ ָּתה שוֹ ֵּמ ַע הֵּ ן ֶׁשל ִַמ ְצ ִרים חָּ ְרצו ַגם חָּ ְרצו
ֶׁשהוֹ ִציאו ְמ ֵּתיהֶׁ ם הַ ְבכוֹ ִרים ִמ ִק ְב ֵּריהֶׁ ם ו ִבזום

שדוֹ ִמים הֶׁ חָּ ָּתן וְ הַ ַכלָּה לִ ְשנֵּי לוחוֹ ת
ֲת ָּנהֶׁ ,
הַ ח ֻ

ש ִנים ְכ ֵּדי ֶׁש ִי ָּשאֲרו
ֶׁואֱגוֹ זִ ים וְ ל ֲַעשוֹ ת ְדבָּ ִרים ְמ ֻ

ְביוֹ ֵּתר ְכ ֵּעין יוֹ ם ְשמו ָּעה ַעל מֵּ תוֹ ֶׁשנוֹ הֲגִ ים בוֹ
יעה
אֲבָּ ל וְ אַ ְד ַר ָּבה הַ ְר ֵּבה יוֹ ֵּתר ִכי אֵּ ין דוֹ ָּמה ְש ִמ ָּ

הַ ֻק ְשיוֹ ת ולְ ַק ֵּבל ֲעלֵּיהֶׁ ם ְתשובוֹ ת .וְ ָּראוי לְ ל ֵַּמד

לִ ְר ִאיָּה ֶׁש ָּראו ַמ ָּמש אֶׁ ת ְמ ֵּתיהֶׁ ם ְבנִ וולָּם וְ ַע ָּתה

ל ְַיל ִָּדים אֶׁ ת הָּ ע ֶֹׁמק ֶׁשל ָּכל ָּדבָּ ר וְ ִענְ יָּן מֵּ הַ ֵּס ֶׁדרַ ,מה
הוא ְמל ְַמ ֵּדנו וְ אֵּ ְ
יך נָּ ִפיק ִמ ֶׁמנו אֶׁ ת הַ ל ֶַׁקח הָּ ָּראוי.

מובָּ ן ַמה ֶׁשאָּ ְמרו ֲחזַ"ל ֶׁשאֵּ ין הַ ָּק ָּב"ה ְמ ַק ֵּפחַ ְשכַ ר

הַ ְב ִרית וְ הַ חֻ ָּפה ִהיא ְכ ֵּעין ַמ ַתן תוֹ ָּרה.
ובָּ א ַרב אַ ִשי וְ ָּשבַ ר לִ ְפנֵּיהֶׁ ם כוֹ ס זְ כו ִכית
יְ ָּק ָּרה וְ נִ ְת ַע ְצבוַ .רב אַ ִשי ָּבא לְ ל ֵַּמד אוֹ ָּתם
שהַ תוֹ ָּרה הַ זֹאת לֹא חַ יֶׁבֶׁ ת לְ ִה ְת ַקיֵּם .נָּ כוֹ ן
ֶׁ
שיֵּש לָּכֶׁ ם פֹה ח ֲִמ ָּשה קוֹ לוֹ ת ,אֲבָּ ל בוֹ או
ֶׁ
ִת ְראו " -וְ כָּ ל הָּ ָּעם רוֹ ִאים אֶׁ ת הַ קוֹ לוֹ ת" ,אַ ֶׁתם
ָּד ַר ְש ֶׁתם ַעד ַע ְכ ָּשו ְבפָּ ָּר ַשת יִ ְתרוֹ ַ ,ת ְמ ִשיכו
הָּ לְ אָּ ה וְ ִת ְראו אֶׁ ת ָּפ ָּר ַשת ִכי ִת ָּשא ,אֶׁ ת ָּפ ָּר ַשת
ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ ת.

ֵּע ִרים ַבלַיְ לָּה הַ ִנ ְפלָּא הַ זֶׁה ,וְ יוכְ לו לִ ְשאוֹ ל אֶׁ ת

ַמהֹעולְ לֹּוֹהַ ְּכלָּבִֹׁיםֹ ְּב ִׁמ ְצ ַריִׁ ם?ֹ
'פ ִרי ֵּעץ חַ ִיים'
וכְ מוֹ ֶׁש ָּמצָּ אנו ַבהַ ָּג ָּדה ֶׁשל ֶׁפסַ ח ְ
ימן)ֶׁ ,ש ְמבָּ אֵּ ר לִ ְפ ָּר ִטים אֶׁ ת הַ ִספור
(נ ָֻּסח ֵּת ָּ
ֶׁש ְמסַ ְפ ִרים לִ יל ִָּדים ַעל יְ ִציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ זֶׁה לְ שוֹ נוֹ :
"מה ְדבַ ר זֹאת הַ לַיְ לָּה (שוֹ נֶׁה) ִמ ָּכל הַ ֵּלילוֹ ת.
ַ
(הַ ְתשובָּ ה) ,י ְָּצאו זְ ֵּקינֵּינו וַ אֲבוֹ ֵּתינו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ֵּבית

לֹּוחותֹ ְו ִׁש ְב ֵּריֹלוּחותֹ
ִכי ַגם הֶׁ חָּ ָּתן וְ הַ ַכלָּה הַ לָּלו ֶׁשהֵּ ם ְשנֵּי לוחוֹ ת

ִבלְ בַ נָּ ים ,וְ הַ ְלבֵּ נִ ים ְב ֶׁתבֶׁ ן .לְ ִמי .לְ פַ ְרעֹה הָּ ָּר ָּשע

הַ ְב ִריתִ ,אם זָּכו ְ -ש ִכינָּ ה ִת ְש ֶׁרה ֵּבינֵּיהֶׁ ם

ֲשר רֹאשוֹ ְכמוֹ ִמ ְפלֶׁצֶׁ ת ,ו ִפיו ְכמוֹ ֵּעין
הַ ָּגמור ,א ֶׁ

יק ְבלו אֶׁ ת הַ תוֹ ָּרה ,לֹא זָּכו ,וְ ִה ְתנַ הֲגו ְבכַ ַעס
וִ ַ
ו ְבגַ אֲוָּ ה  -יִ ָּש ְברו הַ לוחוֹ ת .וְ כָּ אן ְמסַ יֵּם ר'
יתי ָּכ ְך ַגם
ַמלְ ִכיאֵּ ל אֶׁ ת ְדבָּ רוֹ  :וכְ מוֹ ֶׁשאֲנִ י ָּע ִש ִ
נָּ הַ ג יִ ְר ְמיָּה הַ ָּנ ִביאֶׁ ,ש ָּרצָּ ה לְ ל ֵַּמד אֶׁ ת ְב ֵּני

הַ ַתנור [הוא ֶׁפ ַתח ֶׁש ְבשולֵּי הַ ַתנורֶׁ ,ש ִמ ֶׁמנו

יִ ְש ָּראֵּ ל ַד ַעת ,ל ַָּקח ְכלִ י חֶׁ ֶׁרס ו ְשבָּ רוֹ לְ ֵּעינֵּיהֶׁ ם,
לְ הַ ְראוֹ ת לָּהֶׁ ם ֶׁשהַ כֹל ַמ ְת ִחיל ְב ִמ ַדת הַ ַכ ַעס

הָּ ֲעבָּ ִדיםַ .מה הָּ יו עוֹ ִשים .הָּ יו ְמ ָּע ְר ִבים הַ ֶׁתבֶׁ ן

יסים אֶׁ ת הָּ ֵּע ִצים לְ הַ ָּס ָּקה .וְ הַ ַכ ָּונָּ ה לְ גַ נוֹ ת ָּבזֶׁה
ַמ ְכנִ ִ
אֶׁ ת ַפ ְרעֹה ֶׁש ִפיו ָּגדוֹ ל ְמאֹד ,י ַַען ִכי ִה ְר ִחיב ִפיו
ֲשר אֶׁ ְש ַמע ְבקוֹ לוֹ ] .וְ הֵּ ִביא
ולְ שוֹ נוֹ לֵּאמֹר ִמי ה' א ֶׁ

ָּכל ְב ִריָּה ֶׁש ִבזְ כות "ולְ כָּ ל ְבנֵּי יִ ְש ָּראֵּ ל לֹא ֶׁיח ֱַרץ
"כל נְ בֵּ לָּה לֹא תֹאכֵּ לו ל ֶַׁכלֶׁב
ֶׁכלֶׁב לְ שוֹ נוֹ " זָּכו ְב ָּ
ַת ְשלִ יכון אוֹ תוֹ "ֶׁ ,שזֶׁה ִמ ָּדה ְכ ֶׁנגֶׁד ִמ ָּדה ֶׁש ִבזְ כות
ֶׁשהוֹ ִציאו

אֶׁ ת

נִ ְבלוֹ ת

הַ ְבכוֹ ִרים

הַ ִמ ְצ ִר ִיים

ִמ ִק ְב ֵּריהֶׁ ם זָּכו לְ ַק ֵּבל אֶׁ ת נְ בֵּ לוֹ ת הַ ְבהֵּ מוֹ ת
ַלאֲכִ ילָּה ,וְ ַעל ֵּכן ִהזְ ִכירו חֲכָּ ִמים ַדוְ ָּקא אֶׁ ת הַ ֶׁכלֶׁב
פלֶׁת ַעד ג' ְטפָּ ִחים ָּמקוֹ ם
ְב ִהלְ כוֹ ת הַ ֶׁפסַ ח ֶׁש ְב ַמ ֹ
יע נִ ְתחַ י ְַבנו לְ חַ ֵּפש אַ ח ֲָּריו ,וְ כַ ִנ ְראֶׁ ה
ֶׁשהַ ֶׁכלֶׁב ַמ ִג ַ
ְכאוֹ ת נְ ָּק ָּמה נָּ הֲגו הַ גוֹ יִ ם ְבמֶׁ ֶׁש ְך הַ דוֹ רוֹ ת ל ֲַעשוֹ ת
ֲעלִ ילוֹ ת ָּדם ולְ הַ ְט ִמין נִ ְבלוֹ ֵּתיהֶׁ ם ְבבָּ ֵּתי יְ הו ִדים
ַבגוֹ לָּה.
וכְ בָּ ר ִה ְק ֶׁשנוַ ,מה הַ ַט ַעם ֶׁששוֹ ְב ִרים אֶׁ ת הַ ַמ ָּצה
ְביַחַ ץ ,ו ַמדו ַע ַמ ְצ ִפינִ ים אוֹ ָּתה ַעד סוֹ ף הַ ֵּס ֶׁדר.
וְ ִהנֵּה לְ ִפי ַד ְר ֵּכנו ל ַָּמ ְדנו ָּכאן ָּדבָּ ר נִ ְפלָּא:

ה' ַעל הַ ִמ ְצ ִרים ,הַ ָּדם ,וְ הַ ְצפַ ְר ְד ִעים ,וְ הַ ִכ ִנים

יקת עֹל ,וְ ֶׁזה הַ גוֹ ֵּרם לְ כָּ ל חֻ ְר ַבן ֵּבית
ו ְפ ִר ַ
ְ
הַ ִמ ְק ָּדש .לְ ִפיכָּ ך שוֹ ְב ִרים כוֹ ס ַבחֻ ָּפה ִמיַד אַ ח ֲֵּרי

יכים לִ לְ מֹד ֻדגְ ָּמאִ ,ב ְפ ָּרט ַבלַיְ לָּה
ֶׁשהַ ְיל ִָּדים ְצ ִר ִ
ְ
הַ זֶׁהַ ,על ִענְ יַן הַ ְש ִב ָּירה ,אֵּ יך לְ הָּ ְפכָּ ה לְ ִחבור
וְ לִ ְשלֵּמות ְגדוֹ לִ ים.

ֶׁע ִ ָּבד
ְקמו ָּטה ,יָּחולו ָּעלֶׁיהָּ אָּ לֶׁף ְקלָּלוֹ ת ,הָּ יָּה לָּה נ ֱ

הַ ִקדו ִשין ,לְ הַ זְ ִכיר לֶׁחָּ ָּתן ֶׁש ִמיָּד אַ ח ֲֵּרי ַמ ַתן תוֹ ָּרה

ִמ ָּבצֵּ ק ,מֻ ֲע ָּמד ע"ג הַ ַתנור .נִ ְכנַ ס הֲכֶׁ לֶׁב הַ שוֹ טֶׁ ה,

וְ לָּכֵּ ן ְב ֵּעת א ֲִכילַת הַ כוֹ ֵּר ְך אָּ נו אוֹ ְמ ִרים :זֵּכֶׁ רֹ

ָּלזֶׁה?

וְ צָּ ֲע ָּקה ְבאוֹ תוֹ

ש ּכו ְרכָּ ן ֹ ְואו ְכלָּן ֹ ְּבבַ תֹ
ֹכ ִׁה ּלֵּל ֹהַ ז ֵָּּּקן ֹ ֶׁ
לְ ִׁמ ְקדָּּ שְּ ,
ש ּנֶׁאֱ ַמר"ֹ :עַ ל ֹ ַמצּות ֹו ְּמרו ִׁריםֹ
ַאחַ תֹ ,לְ ַק ֵּ ּים ֹ ַמה ֹ ֶׁ

הַ ִתקון

הָּ יָּה ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ ת .ו ַמה
הַ ְש ִב ָּירה  -הַ ִש ְפלות ,וְ ַרק ָּכ ְך אֶׁ ְפ ָּשר לְ ִה ָּכ ֵּנס
לְ חֶׁ ֶׁדר יִ חוד ולְ הָּ ִקים דוֹ רוֹ ת ְביַחַ ד ,וְ דוֹ ְר ִכים ָּעלָּיו
ָּב ַרגְ לַיִ ם ,לְ ל ֵַּמד ֶׁשעם זֶׁה צָּ ִר ְ
יך ָּללֶׁכֶׁ ת ָּכל הַ חַ ִיים.
ִ
וְ גַ ם ָּבאֵּ רו ִסין שוֹ ְב ִרים ְכלִ י ִמזֶׁה הַ ַט ַעם .וְ זֶׁהו

וְ הַ ַפ ְרעוֹ ִשים ,וְ הֶׁ ָּערֹב ,וְ הַ ֶׁדבֶׁ ר ,וְ ַה ְש ִחין ,וְ הַ ָּב ָּרד,
וְ הָּ אַ ְר ֶׁבה ,וְ הַ ח ֶֹׁש ְך ,ו ַמ ַכת הַ ְבכוֹ רוֹ ת .וַ א ֲִפילו זְ ֵּקנָּה

ֶׁע ָּבד הַ מו ֲע ָּמד
וְ אָּ כַ ל אֶׁ ת הַ נ ֱ

הַ לַיְ לָּה ,וְ הָּ יְ ָּתה ְצ ָּע ָּקה ְגדוֹ לָּה ְב ִמ ְצ ַריִ ם .לְ ַקיֵּם ַמה
ֲשר אֵּ ין ָּשם ֵּמת[ .וְ נָּ ְשאו
ֶׁש ֶׁנא ֱַמרִ ,כי אֵּ ין ַביִ ת א ֶׁ
הַ ָּבצֵּ ק ַעל ִכ ְתפֵּ יהֶׁ ם ,וְ ִה ְת ַפלְ לו לֵּאלֹהֵּ יהֶׁ ם וְ ָּענָּ ה
אוֹ ָּתם] .וְ ָּט ְבעו הַ ִמ ְצ ִרים ְביַם סוֹ ף ,וְ י ְָּצאו ְבנֵּי

ֶׁשאָּ ְמרוֶׁ ,ש ִאם זָּכו נ ְֶׁח ָּשב לָּהֶׁ ם ְכ ִמי ֶׁש ָּבנו חֻ ְרבָּ ה

יִ ְש ָּראֵּ ל ִמתוֹ כוֹ  .וְ ִה ִצילָּם ה' ְביַד ֲחז ָָּּקה וזְ רוֹ ַע נְ טויָּה
ו ְשפָּ ִטים ְגדוֹ לִ ים וְ אוֹ תוֹ ת ומוֹ ְפ ִתיםַ ,על יְ ֵּדי מֹ ֶׁשה

ְש ִב ַירת הַ לוחוֹ ת.

ַר ֵּבנו ָּעלָּיו הַ ָּשלוֹ ם ,וְ הובָּ א ִספור זֶׁה ְבי ֶֶׁׁתר א ֲִריכות

נַ ְמ ִש ְ
יך לְ בָּ אֵּ ר אֶׁ ת הַ ְג ָּמ ָּרא :אָּ ְמרו לוֹ ַר ָּבנָּ ן:

ַב ִמ ְד ָּרש הַ ָּגדוֹ ל ָּפ ָּר ַשת בֹא ַעל ָּפסוק "וְ הָּ יְ ָּתה

אַ חַ ת מֵּ חֻ ְרבוֹ ת יְ רו ָּשלַיִ םֶׁ ,ש ְמ ַת ְקנִ ים ָּבזֶׁה אֶׁ ת

לְ יִ ְש ֵּרי לָּן ַמר  -יְ שוֹ ֵּרר לָּנו ַר ֵּבנוַ ,ת ְס ִביר לָּנו
ֲת ָּנה?
ְב ֶׁד ֶׁר ְך ִש ָּירה ,ל ָָּּמה ָּשבָּ ְר ָּת אֶׁ ת הַ כוֹ ס ַבח ֻ
[ש ַעל יְ ֵּדי ִש ָּירה ְמ ִבינִ ים יוֹ ֵּתרִ ,כי הַ ִש ָּירה ִהיא
ֶׁ
יתנָּ ן,
הֶׁ ְס ֵּבר לְ ַמה ֶׁשרוֹ ִאים] .אָּ ַמר לָּהֶׁ ם :וָּ י לָּן ְד ִמ ְ
יתנָּ ן! ,הוא ִה ְס ִביר לָּהֶׁ ם ֶׁש ָּב ֶׁרגַ ע אֶׁ חָּ ד
וַ י לָּן ְד ִמ ְ
אָּ ָּדם שוֹ בֵּ ר אֶׁ ת הַ ֵּבית הַ ִמ ְק ָּדש ו ַמ ְפ ִסיד אֶׁ ת
הַ כֹלֶׁ .ש ְבכַ ֲעסוֹ ֶׁשל הָּ אָּ ָּדם הוא ְכמוֹ ֵּמתַ ,כמובָּ א
ַבזֹהַ רֶׁ ,ש ְב ֵּעת ֶׁשהָּ אָּ ָּדם כוֹ ֵּעס הַ ְנ ָּש ָּמה הַ ְקדוֹ ָּשה
ַר ָּבנָּ ןַ :מה נַ ֲענֵּי

בוֹ ַרחַ ת ִמ ֶׁמנו .אָּ ְמרו לוֹ
אַ ַב ְת ָּר ְך? א"ל :הֵּ י תוֹ ָּרה וְ הֵּ י ִמ ְצוָּ ה ְד ַמגִ ינָּ ן ָּעלָּן,
ֶׁשהָּ ֵּעצָּ ה ָּלזֶׁה הוא ע"י ֵּעסֶׁ ק הַ ת ֹו ָּרה לִ ְש ָּמהֶׁ ,שאָּ ז
יִ זְ ֶׁכה לְ ִש ְפלות וְ זֶׁה ָּיגֵּן ָּעלָּיו ֶׁשל ֹא יִ ָּכ ֵּשל ְבכַ ַעס
ו ְבגַ אֲוָּ ה חָּ לִ ילָּה.
'בל
ֲשש לְ ִאסור ַ
וְ ִאם ֵּכן ,אֵּ ין ָּכאן שום ח ַ
ִמ ְש ִב ָּירה

ְצ ָּע ָּקה ְגדוֹ לָּה ְבכָּ ל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם" ,י ְָּצאָּ ה זְ ֵּקנָּה
אַ חַ ת לִ ְק ָּראתוֹ  .אָּ ְמ ָּרה לוֹ  ,נָּ ִביא ֶׁשל ֶׁש ֶׁקר אָּ ָּתה.
זְ ֵּקנָּ ה ֶׁשאֵּ ין לָּה לֹא אַ ב וְ לֹא אֵּ ם ,וְ לֹא אָּ ח וְ לֹא
אֲחוֹ ת ,וְ לֹא ֶׁבן וְ לֹא ַבתַ ,על ִמי ִת ְצ ַעק .אָּ ַמר לָּה,
הָּ ֲעבוֹ ָּדה (לְ שוֹ ן ְשבו ָּעה) ִת ְקדֹם צַ ֲע ָּק ְת ָּך לְ צַ ֲע ָּק ָּתם,
אָּ ְמרוֶׁ .בן אֶׁ חָּ ד הָּ יָּה לָּה וָּ ֵּמת ,וְ ָּע ְש ָּתה ְדיוֹ ְקנִ י
ְדלִ יש (פי' צו ָּרה ִמ ָּבצֵּ ק) ִב ְדמות ְבנָּ ה ,וְ כָּ ל יוֹ ם וְ יוֹ ם
אַ חַ ר ֶׁשאוֹ כֶׁ לֶׁת וְ שוֹ ָּתה הָּ יְ ָּתה עוֹ ֶׁמ ֶׁדת ו ְמ ַר ֶׁק ֶׁדת
לְ פָּ נָּ יוְ .באוֹ ָּתה הַ לַיְ לָּה ָּבאו הַ ְכל ִָּבים ו ְש ָּמטוהו,
וְ הָּ יְ ָּתה בוֹ כָּ ה וְ צוֹ ֶׁע ֶׁקת ו ְמי ֶַׁללֶׁת ָּעלָּיו .לְ ַקיֵּם ַמה

ֶׁשל הַ ַצ ִד ִיקים זֶׁה ַכ ַעס ִחיצוֹ נִ יְ ,כמוֹ ֶׁש ֵּבאַ ְרנוִ .כי
ַמה ֶׁשהוא ַכ ַעס ַעל ְבנֵּי ְב ֵּת ָּירא ,הָּ יָּה זֶׁה ְב ִענְ יַן
ָּק ְר ַבן ֶׁפסַ ח ,וְ ַע ָּתהְ ,בלֵּיל הַ ֵּס ֶׁדר אָּ נו ְמ ַש ְננִ ים אֶׁ ת
זֶׁה לָּנו וְ לִ י ָּל ֵּדנו .וְ גַ ם ִב ְש ִב ַירת הַ ַמ ָּצה אָּ נו נִ זְ ָּכ ִרים
ְב ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקןֶׁ ,ש ִל ְמ ָּדנו אֶׁ ת ָּכל זֶׁה .וְ ַתכְ לִ ית ָּכל
הַ ֵּס ֶׁדר הוא "לְ ַמ ַען ְתסַ ֵּפר ְבאָּ זְ ֵּני ִבנְ ָּך "...אֶׁ ת
הַ ַמכוֹ ת ֶׁשה' נָּ ַתן לְ ִמ ְצ ַריִ םֶׁ ,שהֵּ ם הָּ יו ְכ ֵּדי
לְ הַ ְמ ִחיש

לְ ַעם

יִ ְש ָּראֵּ ל

וְ לֹא

לְ הַ ֲענִ יש

אֶׁ ת

הַ ִמ ְצ ִרים.
וְ כָּ אן ִסיֵּם ר' ַמלְ ִכיאֵּ ל אֶׁ ת ְדבָּ רוֹ ְ ,באָּ ְמרוֹ לִ ְפנֵּיהֶׁ ם:
יתי ָּכאן 'יַחַ ץ ַ -מ ִגיד'
ַע ָּתה הַ כֹל מובָּ ןֶׁ ,ש ָּע ִש ִ
ַפ ֲע ַמיִ םַ ,גם ַב ַמ ֲע ֶׁשה ִעם הַ ֻס ָּכה וְ הַ ַמ ְד ֶׁרגַ ן,
יתי לְ חַ נ ְֵּך אֶׁ ת ְבנִ י ַעל ְגנות ִמ ַדת הַ ַכ ַעס,
ֶׁש ָּר ִצ ִ
יתי לוֹ ַעל יְ ֵּדי ְש ִב ָּירה ,וְ גַ ם ַע ָּתה
וְ אֶׁ ת זֶׁה הֶׁ ְראֵּ ִ
יתם כ ְֻלכֶׁ ם אֶׁ ת הַ ְש ִב ָּירה הַ זוֹ ְ ,כמוֹ ֶׁש ָּע ָּשה ר'
ְר ִא ֶׁ

ֶׁש ֶׁנא ֱַמר "וְ הָּ יְ ָּתה ְצ ָּע ָּקה ְגדוֹ לָּה ְבכָּ ל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם"
עכ"ל .ו ְביַלְ קוט ִש ְמעונִ י מובָּ א וְ ז"ל" :וְ ִכי לֹא הָּ יָּה

וְ לָּכֵּ ן הַ 'יַחַ ץ' הַ זֶׁה ָּשמור ומֻ ְצ ָּפן לְ סוֹ ף הַ ֵּס ֶׁדרִ ,כי

ָּשם ַביִ ת ֶׁשל ֹא הָּ יָּה ָּשם ְבכוֹ ר ,אֶׁ לָּא ִמ ֵּכיוָּ ן ֶׁשהָּ יָּה
הַ ְבכוֹ ר לְ אֶׁ חָּ ד ֵּמהֵּ ן ֵּמת הָּ יָּה עוֹ ֶׁשה ִאיקוֹ נִ ין ֶׁשלוֹ
ידה ְבתוֹ ְך ֵּביתוֹ  ,וְ אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם נִ ְשחֶׁ ֶׁקת וְ נִ ֶׁד ֶׁקת
ו ַמ ֲע ִמ ָּ
וְ נִ ז ֶֶׁׁרת וְ הָּ יָּה אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם ָּק ֶׁשה ְב ֵּעי ֵּניהֶׁ ן ְכ ִאלו אוֹ תוֹ

ַת ְש ִחית'ִ ,כי ַהתוֹ ֶׁעלֶׁת ַה ִנלְ ֶׁמ ֶׁדת
וְ הַ ִקלְ קול ְגדוֹ לָּה ְביוֹ ֵּתר ,ו ְב ֶׁעצֶׁ ם נָּ ַהגְ ִתי ְכ ַמ ֲע ֵּשי
הַ ַצ ִד ִיקים הַ ַנ"ל .ו ִב ְפ ָּרט ִב ְש ִביל ִחנו ְך הַ יְ ל ִָּדים,
הַ טוֹ בוֹ ת ולְ ִה ְת ַרחֵּ ק ִמ ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ְככַ ַעסִ ,קנְ אָּ ה

כוכֵּ יהֶׁ ן ו ְמ ַת ְע ְת ִעין ָּבהֶׁ ן וְ ָּק ֶׁשה הָּ יָּה ְב ֵּעינֵּיהֶׁ ן ְכ ִאלו

יאין אֶׁ ת הַ ְבכוֹ רוֹ ת ִמתוֹ ְך
הַ כו ִכין ו ְמחַ ְט ִטין ומוֹ ִצ ִ

וְ גַ אֲוָּ ה וְ דוֹ מֵּ יהֶׁ ן.

אוֹ תוֹ הַ יוֹ ם ְקבָּ רוהו" עכ"ל ,וְ ִאם ֵּכן הַ ִמ ְד ָּרש הַ זֶׁה

וְ ִהנֵּה ָּמ ִצינו ָּדבָּ ר ְמ ַענְ יֵּןֶׁ ,ש ְבחַ ג הַ ָּפסַ ח ,חַ ג
הַ חֵּ רותֶׁ ,שבוֹ יָּצָּ אנו ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ו ִמ ֻט ְמאָּ ָּתה ,יֵּש

ַמ ְשלִ ים אֶׁ ת הַ ִמ ְד ָּרש הַ ָּגדוֹ ל ֶׁשהַ ֶׁכלֶׁב ַגם הוֹ ִציא

ִצווי ַבתוֹ ָּרה ֶׁשל ֹא ָּמ ִצינו ִב ְשאָּ ר ַהחַ ִגים ,וְ הוא

הַ ְמ ִרירות ִעם הַ ְמ ִתיקות ,וְ הוא ִגלָּה ֶׁש ָּכל הַ ַכ ַעס

אַ ִשי.

הַ יוֹ ם ְקבָּ רוהו ,וְ לֹא עוֹ ד אֶׁ לָּא ֶׁשהָּ יו הַ ִמ ְצ ִרים
קוֹ ְב ִרים ְבתוֹ ְך ָּב ֵּתיהֶׁ ם וְ הָּ יו הַ ְכל ִָּבים נִ ְכנָּ ִסין ֶׁד ֶׁר ְך

ֶׁש ִמ ְצוָּ ה ָּעלֵּינו לְ הַ ְש ִריש ָּבהֶׁ ם אֶׁ ת הַ ִמדוֹ ת

אכלוּהוּ"ִ .כי ִהלֵּל הַ ז ֵָּּקן ִה ְש ִכיל לְ חַ ֵּבר אֶׁ ת
י ְ

אֶׁ ת ְבנָּ ה הַ ֵּמת ִמ ִק ְברוֹ " ,וְ הָּ יְ ָּתה בוֹ כָּ ה וְ צוֹ ֶׁע ֶׁקת
ו ְמי ֶַׁללֶׁת ָּעלָּיו" ַ -מ ָּמש ִכ ְפשוטוֹ  ,וְ זֶׁה נִ ְר ָּמז ְבפָּ סוק

ַבהַ ְתחָּ לָּה הַ ֶׁשבֶׁ ר הוא לֹא מובָּ ן ,הוא ְמכ ֶֻׁסה ,אֲבָּ ל
'צפון' הוא נִ ְהיֶׁה
ַבסוֹ ף ִמ ְת ַגלֵּית ַכ ָּונָּ תוֹ  .ו ִמ ָּ
'ב ֵּר ְך'! וְ יָּצָּ א לָּנו ִמ ָּכל זֶׁהֶׁ ,ש ְב ֶׁעצֶׁ ם ַעל יְ ֵּדי
לְ ָּ
יע ל ִַחבור הַ ָּגדוֹ ל
הַ ְש ִב ָּירה יְ כוֹ לִ ים לְ ִע ִתים לְ הַ ִג ַ
ְביוֹ ֵּתר ֶׁשיֵּש!

ֹתםְֹ ,ושֶֹׁ ֵּאינוֹֹ
שעָּ ּ ,
ֹר ָּ
ֹאחָּ ד ֹחָּ כָּ םָּ ,
'כנֶׁגֶׁ ד ֹ ַא ְר ּ ָּבעָּ ה ֹ ּ ָּבנִׁ ים ֹדִּׁ ְּב ָּרה ֹ ּתו ָּרהֶׁ ,
ְּ
שלוֹ  ,יֵּש
יו ֵּדעַֹ ֹלִׁ ְשאל' .יֵּש אַ ְר ָּב ָּעה סוגֵּ י ְבנֵּי אָּ ָּדם :כ"א ִעם הַ ַמ ֲעלוֹ ת ֶׁ
של ֹא יוֹ ְד ִעים .אַ ְך ֶׁבאֱמֶׁ ת אַ ְר ָּב ָּעה
ימים ,יֵּש ֶׁ
חֲכָּ ִמים ,יֵּש ְר ָּש ִעיםְ ,ת ִמ ִ
של אַ ְר ָּב ָּעה
ָּבנִ ים הוֹ ל ְֵּך ַעל הָּ אָּ ָּדם ַע ְצמוֹ  .כ"א יֵּש לוֹ אַ ְר ַבע ַד ְרגוֹ ת ֶׁ
ָּבנִ יםָּ .כל אֶׁ חָּ ד עוֹ בֵּ ר אֶׁ ת אַ ְר ַבע הַ ְתקופוֹ ת הָּ אֵּ לו ַבחַ ִיים:

דַּ ְר ָּּגאֹ ִׁראשונָּ הֹֹ-חָּ כָּ םֹ
של חָּ כָּ ם? הוא ַמ ְב ִחין ְב ָּדבָּ ר וְ שוֹ אֵּ ל,
ימן ֶׁ
'חָּ כָּ םֹ ַמהֹהוּאֹאומֵּ ר'ַ :מה הַ ִס ָּ
שהֵּ ם עדות" ,עדוֹ ֶׁת ָּ
יך ֶׁנאֶׁ ְמנו ְמאֹד" ,אֶׁ ְפ ָּשר
ַמה ָּה ֵּעדוֹ ת? יֵּש ִמ ְצוֹ ת ֶׁ
ֵּ
ֵּ
לִ ְראוֹ ת ֶׁשזֶׁה ֵּעדִ .מ ְצוַ ת ְת ִפ ִלין ,יֵּש חֻ ִקים ו ִמ ְש ָּפ ִטים .הֶׁ חָּ כָּ ם ַמ ְב ִדיל ֵּבין
שא ,הוא חָּ כָּ ם ו ִמ ְת ַע ֵּמק ְבכָּ ל ִמ ְצוָּ ה ו ִמ ְצוָּ ה ,וְ רוֹ צֶׁ ה לְ ָּה ִבין.
שא לְ נוֹ ֵּ
נוֹ ֵּ
אל ֵֹּקינו אֶׁ ְתכֶׁ ם"ַ ,מ ְק ִשיםַ :מה ֵּבינוֹ לְ בֵּ ין הָּ ָּר ָּשעְ ,שנֵּיהֶׁ ם
"אֲשר ִצ ָּוה ה' ֱ
ֶׁ
ְ
ֱמת
'א ְתכֶׁ ם' ,ו ְשנֵּיהֶׁ ם 'הוֹ ִציאו אֶׁ ת ַע ְצ ָּמם ִמן הַ ְכלָּל'? אַ ך ֶׁבא ֶׁ
אָּ ְמרו ֶׁ
הֶׁ חָּ כָּ ם לֹא מוֹ ִציא אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ִבגְ לַל ִשנְ אָּ ה ,אֶׁ לָּא ִמתוֹ ְך ֲענָּ וָּ ה ,הוא
שר ֹ ִׁצ ָּּוה ֹה'ֹ
"מה הָּ ֵּעדוֹ ת וְ הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְש ָּפ ִטים" ,אֵּ יזֶׁה י ִֹפי! 'אֲ ֶׁ
אוֹ מֵּ רַ :
אל ֵֹּקינו] ,אֲ נִ י גַם
[כאן הוא ְמ ַש ֵּתף אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ֶׁבאֱמונָּ ה  -ה' ֱ
אֱ ל ֵּקינוּ' ָּ
רוֹ צֶׁ ה לְ ָּה ִבין ,אֲ נִ י ָּרחוֹ ק ִמזֶׁה" ,אֵּ יזֶׁהו חָּ כָּ ם הַ ַמ ִכיר אֶׁ ת ְמקוֹ מוֹ " ,ה' ִצ ָּוה
אֶׁ ְתכֶׁ ם  -אֲ נִ י ַגם רוֹ צֶׁ ה לִ ְהיוֹ ת ִב ְפנִ יםַ ,ת ְס ִבירו לִ י ַמה זֶׁה חֹקֵּ ,עדות...
'אף ֹ ַא ּ ָּתה ֹאֱ מור ֹלו' ,הַ ָּק ָּב"ה אוֹ מֵּ ר לוֹ ָּכל ִהלְ כוֹ ת הַ ֶׁפסַ חֶׁ ,פסַ ח זֶׁה
ַ
'איןֹ ַמ ְפ ִׁט ִׁירין ֹ ַאחַ ר ֹהַ ּ ֶׁפסַ חֹ
אֱמונָּ ה .הַ ָּק ָּב"ה אוֹ מֵּ ר לוֹ אֶׁ ת סוֹ ד הָּ אֱמונָּ הֵּ ֹ:
'אֲפיקו ָּמן'  -לְ הוֹ ִציא לוֹ ְדבָּ ִרים
ִ
'אֲפיקוֹ ָּמן' זֶׁה ִמ ְלשוֹ ן
ִ
אֲ ִׁפיקו ָּמן'.
ש ָּהיָּה ַב ִמ ְד ָּבר ,ה' נוֹ ֵּתן לַחָּ כָּ ם אֶׁ ת הַ ָּמן.
ְמתו ִקים אֶׁ ת הַ ָּמן ֶׁ

דַּ ְר ָּּגאֹ ְשנִׁ ָּּיהָֹּ ֹ-ר ָּשעֹ

שע ֹ -זוֹ ַד ְר ָּגא ְשנִ יָּה אַ ח ֲֵּרי ֶׁשהֶׁ חָּ כָּ ם ַמ ְת ִחיל לִ ְשאוֹ ל ְשאֵּ לוֹ תְ ,ב ֶׁד ֶׁר ְך
ָּר ָּ
ש ַמ ְת ִחיל ַב ֲעבוֹ ַדת ה' ,תוֹ ָּרה ו ְת ִפלָּה וְ יִ ְראַ ת ָּש ַמיִ ם ,לֹא יִ ָּמלֵּט!
ְכלַל ִמי ֶׁ
אֲפלו אֶׁ חָּ ד ַב ַת ָּנ ִאים וַ אֲ מוֹ ָּר ִאיםָּ ,ב ִראשוֹ נִ ים ובָּ אַ חֲרוֹ נִ ים
ִ
לֹא ָּמ ִצינו
ש ָּת ִמיד 'הָּ ל ְַך לוֹ ' מֵּ הַ ְתחָּ לָּה ַעד הַ סוֹ ף ,אֵּ ין ָּכזֶׁה ָּדבָּ ר .לְ כ"א ָּהיָּה
ֶׁ
יעזֶׁר ,ר' ֲע ִקיבָּ א .וְ אַ ְב ָּרהָּ ם ָּא ִבינו ְב ַע ְצמוֹ ָּט ָּעה
יְ ִרידוֹ תָּ .ה ַר ְמ ַב"ם ,ר' אֱלִ ֶׁ
"מ ְת ִחילָּה עוֹ ְב ֵּדי ע"ז הָּ יו אֲבוֹ ֵּתינו
שמֶׁ ש ,וְ הַ י ֵָּּרחַ  ,וְ הָּ ל ְַך מא' לא'ִ .
ַב ֶׁ
ש ָּצ ִר ְ
יך ל ֲַעבוֹ ר" .אֵּ ין צַ ִדיק ָּב ָּא ֶׁרץ
ְב ִמ ְצ ַריִ ם" ,לְ כ"א יֵּש אֶׁ ת הַ ְדבָּ ִרים ֶׁ
אֲשר ַתחַ ת
ֶׁ
שלָּה
ש ֶׁנא ֱַמר "וְ הַ ַמ ְכ ֵּ
שה טוֹ ב וְ לֹא ֶׁיח ֱָּטא" ,ו ְכמוֹ ֶׁ
אֲשר י ֲַע ֶׁ
ֶׁ
שה וְ עוֹ בֵּ ר ַעל ָּהאָּ ָּדם ְבחַ יָּיו .הוא חָּ כָּ ם אַ ְך
ש ָּק ֶׁ
י ֶָּׁד ָּך"ָּ ,ת ִמיד יֵּש ְדבָּ ִרים ֶׁ
של ָּ'ר ָּשע' ִמ ְשבָּ ִרים ְבחַ יָּיו ,זֶׁה נִ ְק ָּרא ָּ'ר ָּשע'.
עוֹ בֵּ ר ָּעלָּיו הַ ְתקופָּ ה ֶׁ
ימיםַ ,מהֹהוּאֹאומֵּ ר?ֹ
ְבכָּ אֵּ לו מֻ ָּצ ִבים לֹא נְ ִע ִ

יט"אֹ
שלֹ ָּמ ָּרןֹ ּפוסֵּ קֹהַ דּ ורֹ ְשלִׁ ָּ
הַ ְ ּק ָּשיִׁ יםֹ ֶׁ
שה' יִ ְשלַח לוֹ רפו"ש ְמהֵּ ָּרה לאיו"טִ ,ס ֵּפרֶׁ ,של ֹא
מוֹ "ר הַ ְג ָּר"ש וָּ ואזְ נֶׁער ֶׁ
ישיבַ ת "חַ ְכ ֵּמי לו ְבלִ ין" ,וְ הַ ַמהֲ ַר"ם ַש ִפ ָּירא זַצַ "ל ַב ַעל הַ ַ'דף
ִק ְבלו אוֹ תוֹ לִ ִ
'מה
הַ יוֹ ִמי' ִפ ְתאוֹ ם רוֹ אֶׁ ה אוֹ תוֹ ְבתוֹ ְך הַ ְי ִשיבָּ ה ,וְ הוא שוֹ אֵּ ל אוֹ תוֹ ַ :

שב ָּשם ְבסוֹ ף
הֲרי לֹא ִק ַבלְ נו אוֹ ְת ָּך ל ְַי ִשיבָּ ה?' הוא יוֹ ֵּ
אַ ָּתה עוֹ ֶׁשה ָּכאןֵּ ,
ְ
הַ ְי ִשיבָּ ה ַב ַמ ֲע ָּרב וְ לוֹ מֵּ דָּ ,ענָּ ה ר' ְשמואֵּ ל' :אֲ נִ י ְבסַ ך הַ כֹל ְמחַ ֶׁכה
יע חֲבָּ ל ַעל הַ ְז ַמן אָּ ז ֵּבינְ ַתיִ ם אֲ נִ י לוֹ ֵּמד'.
ל ַָּר ֶׁכבֶׁ ת וְ ַעד ֶׁשהָּ ַר ֶׁכבֶׁ ת ַת ִג ַ
ישיבָּ ה' .וְ ַדוְ ָּקא
'אם אַ ָּתה ָּכזֶׁה ַמ ְת ִמיד ָּאז ִת ָּשאֵּ ר ִב ִ
הֲר"ם ִ
אָּ ַמר הַ ַמ ַ

שיָּצָּ א ,יֵּש לָּנו ִמ ֶׁמנו אֶׁ ת ָּכל ִפ ְס ֵּקי הַ הֲ לָּכוֹ ת וְ כָּ ל הַ דוֹ ר
ִמ ֶׁמנו יָּצָּ א ַמה ֶׁ
ש ָּה ַרב
הַ יוֹ ם עוֹ מֵּ ד ָּעלָּיו וְ כָּ ל הַ ְצנִ יעות ִבזְ כותוֹ וְ כו'ָּ ,כל אֶׁ חָּ ד יוֹ ֵּד ַע ֶׁ
ש ִב ְק ֻד ָּשה ,הַ ִמלְ חָּ ָּמה ֶׁנגֶׁד ָּכל הַ ֵּכלִ ים
של ָּכל ָּדבָּ ר ֶׁ
וָּ ואזְ נֶׁער זֶׁה הַ ֵּסמֶׁ ל ֶׁ
של תוֹ ָּרה,
אֲשר הֵּ ִקים אֶׁ ת ֻעלָּה ֶׁ
ֶׁ
ש ֵּיש הַ יוֹ ם ַבדוֹ ר ,זֶׁה הָּ ִאיש
הַ ְטמֵּ ִאים ֶׁ
שלוֹ ,
שלוֹ  .עכ"פ לְ כָּ ל אֶׁ חָּ ד יֵּש אֶׁ ת הָּ ָּ'ר ָּשע' ֶׁ
ַדוְ ָּקא ִבזְ כות ָּהרֹאש הַ חַ לָּש ֶׁ
של הָּ ָּר ָּשע וְ כָּ ל אֶׁ חָּ ד יֵּש לוֹ אֶׁ ת הַ ְטבָּ ִעים
ָּכל אֶׁ חָּ ד יֵּש לוֹ אֶׁ ת הַ ְטבָּ ִעים ֶׁ
של ַעז ַכ ָּנ ֵּמר ָּרץ ַכ ְצ ִבי וְ גִ בוֹ ר ַכאֲ ִרי ,הַ ְשאֵּ לָּה לְ ַמה הוא ִמ ְש ַת ֵּמש ָּבזֶׁה.
ֶׁ
שעֹ
ָּכל אֶׁ חָּ ד יֵּש לוֹ ר ַֹע ַבלֵּב וְ הוא יָּכוֹ ל לַהֲ פ ְֹך אֶׁ ת זֶׁה לִ ְדבָּ ִרים טוֹ ִביםָּ .ר ָּ
'מה ֹהָּ עֲבוֹ ָּדה ֹהַ זּאתֹ
שהוא ְב ַמ ְש ֵּבר ַמה הוא אוֹ ֵּמר? ָּ
ַמה ֹהוּא ֹאומֵּ רְ ,כ ֶׁ
לָּכֶׁ ם' ,הוא לֹא רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת הַ הֶׁ ְב ֵּדלִ ים ,אֵּ ין לֹא אֶׁ ת 'הַ ַמ ְב ִדיל ֵּבין קוֹ ֶׁדש
לְ חֹל' ,הוא רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת ָּכל ָּה ֵּעדוֹ ת וְ הַ חֻ ִקים ְכ ִאלו הַ כֹל ִמ ְק ָּשה אַ חַ ת

שה ֶׁש ַמ ְכ ִביד ַעל ָּהאָּ ָּדם ,וְ ִאם זֶׁה ָּככָּ ה זֶׁה ָּדבָּ ר ַרע ְמאֹד.
'עבוֹ ָּדה' ָּדבָּ ר ָּק ֶׁ
ֲ
שהָּ אָּ ָּדם חַ יָּב ל ֲַעבוֹ ר אֶׁ ת אַ ְר ַב ַעת הַ ְשל ִַבים
של ָּכל אָּ ָּדםֶׁ ,
זֶׁה הַ ְיסוֹ ד ֶׁ
הָּ אֵּ לֶׁהַ :בהַ ְתחָּ לָּה הוֹ ל ְֵּך לוֹ  ,חָּ כָּ ם  -הוא ַמ ְצלִ יחַ  ,ולְ אַ חַ ר זְ ַמן ִפ ְתאוֹ ם יֵּש
לוֹ ַמ ְש ֵּב ִרים וְ הוא נוֹ פֵּ ל וְ לֹא הוֹ ל ְֵּך לוֹ  .וְ נִ ְהיָּה לוֹ ַרע וְ חוֹ ְש ִבים ָּעלָּיו ַרע.
של ֹא הָּ יָּה לוֹ אֲ ִפלו יְ ִשיבָּ ה לִ לְ מֹד
ְכמוֹ ֶׁש ִס ַפ ְרנו ִמק ֶֹׁדם ַעל הָּ ַרב וָּ ואזְ נֶׁער ֶׁ
ְ
שהוא הָּ יָּה צָּ ִריך לְ ִה ְתמוֹ ֵּדד
שלוֹ ֶׁ
של ָּה ָּ'ר ָּשע' ֶׁ
ָּבה ,וְ זֶׁה ָּהיָּה הַ ְתקופָּ ה ֶׁ
של
שהַ כֹל ָּמ ִריר ,הַ כֹל לֹא נָּ ִעים ,הַ כֹל נִ ְראֶׁ ה ֲעבוֹ ָּדה אַ חַ ת ֶׁ
ִע ָּמהֶׁ ,
ְ
ִמ ְצ ַריִ ם' .לָּכֶׁ ם ֹ ְולא ֹלו' ָּה ָּר ָּשע אוֹ מֵּ ר 'לָּכֶׁ ם' זֶׁה לֹא ַשיָּך אֵּ לַי' ,ולְ ִפי
שאָּ ָּדם מוֹ ִציא אֶׁ ת ַע ְצמוֹ
שהוֹ ִציא אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ִמן הַ ְכלָּל וְ כָּ פַ ר ָּב ִע ָּקר'ְ ,כ ֶׁ
ֶׁ
ִמן הַ ְכלָּל אָּ ז הוא ִב ְכ ִפ ָּירה ַמ ָּמש ,ולְ כָּ ל אֶׁ חָּ ד יֵּש אֶׁ ת זֶׁה .וַ ֲחזַ"ל אוֹ ְמ ִרים
שהוא ָּבא ל ֲַעבֹד ֲעבוֹ ָּדה ז ָָּּרה,
יע לִ זְ ַמן ָּכזֶׁה ֶׁ
ַעל ָּדוִ ד הַ ֶׁמל ְֶׁך ֶׁ
שהוא ִה ִג ַ
יע ל ֲַעבֹד
"עד הָּ רֹאש"ֲ ,חזַ"ל דוֹ ְר ִשים ֶׁ
ֶׁ
שהוא ִה ִג ַ
יע ַ
ש ָּכתוב ֶׁשהוא ִה ִג ַ
'אף ֹ ַא ּ ָּתהֹ
שלוֹ ַ .
של הָּ ָּ'ר ָּשע' ֶׁ
ֲעבוֹ ָּדה ז ָָּּרה ִכ ְביָּכוֹ ל .זֶׁה הָּ יָּה הַ ְתקופָּ ה ֶׁ
אתיֹ ִׁמ ִּׁמ ְצ ָּריִׁ ם' -
שהֹה'ֹלִׁ יֹ ְּבצֵּ ִׁ
ֹ:בעֲ בוּרֹזֶׁהֹעָּ ָּ
הַ ְקהֵּ הֹ ֶׁאתֹ ִׁש ָּּניוֹוֶׁ אֱ מרֹלו ּ ַ
שאַ ָּתה ָּכ ֵּעת לֹא ַמ ְצלִ יחַ  ,אֲ בָּ ל ַגם לִ י הָּ יָּה אֶׁ ת הַ ָּדבָּ ר הַ זֶׁה ,אַ ל
נָּ כוֹ ן ֶׁ
ית נִ ְשאַ ר
שם ֹלא ֹהָּ יָּ ה ֹנִׁ גְ ָּאל'ִ ,אם הָּ יִ ָּ
ִת ָּשאֵּ ר ְב ִמ ְצ ַריִ ם! 'אִֹׁלּ ֹּו ֹהָּ יָּ ה ֹ ָּ
ש ְל ָּך אַ ָּתה אַ ף ַפ ַעם לֹא ֵּתצֵּ א ִמ ָּשםִ ,ת ְת ַק ֵּדם
'שם' ַב ַמ ְש ֵּבר ֶׁ
ַב ַד ְר ָּגה הַ זוֹ ָּ
שיֵּש לוֹ אֶׁ ת הַ ַמ ְש ֵּב ִרים וְ אָּ ז הוא
של ָּהאָּ ָּדם ֶׁ
הָּ לְ אָּ ה וְ ֵּתצֵּ א .זֶׁה הַ ְתקופָּ ה ֶׁ
נִ ְק ָּרא ' ָּר ָּשע'.

ישיתָֹּ ּ ֹ-תםֹ
דַּ ְר ָּּגאֹ ְשלִׁ ִׁ
שאֶׁ ְפ ָּשר ל ֲַעבֹד
ש ָּתם זֶׁה ָּדבָּ ר לֹא טוֹ ב ,אָּ ָּדם ָּת ִמים ֶׁ
'תם' הָּ עוֹ לָּם חוֹ ֵּשב ֶׁ
ּ ָּ
ש ָּכתוב ֵּמ ַעל
של ְפ ָּראג ֶׁ
ָּעלָּיו .אֲבָּ ל זֶׁה לֹא נָּ כוֹ ן ,יֵּש ָּבהַ ָּגדוֹ ת הָּ ַע ִתיקוֹ ת ֶׁ
ְ
אל ֶֹׁק ָּ
נַחנו
יך" הַ הֵּ פֶׁ ך ִמ ַמה ֶׁשאֲ ְ
"ת ִמים ִת ְהיֶׁה ִעם ה' ֱ
של ָּתםָּ :
הַ ְתמונָּ ה ֶׁ
של הַ דוֹ רוֹ ת הָּ אַ חֲרוֹ נִ ים ָּפשוט הָּ יו
יסים ֶׁ
שהַ ַמ ְד ִפ ִ
יוֹ ְד ִעים .יָּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ֶׁ
'עמֵּ ַיר ִצים' וְ הֵּ ם לֹא י ְָּדעו ַמה זֶׁה ָּתם ,אֲ בָּ ל ַפ ַעם ַבדוֹ רוֹ ת הַ קוֹ ְד ִמים ָּתם
ַ
הָּ יָּה ָּדבָּ ר נִ ְפלָּא ְמאֹדָּ .תם הוא אָּ ָּדם חָּ כָּ ם ְמאֹד' .חָּ כָּ ם' זֶׁה ִמ ָּדה
ִראשוֹ נָּ ה ַב ֲעבוֹ ַדת ה' ,הוא לוֹ מֵּ ד וְ רוֹ צֶׁ ה לְ הָּ ִבין; ָּ'ר ָּשע' הוא ְכבָּ ר ָּעבַ ר
שהָּ יו לוֹ ְכ ִפירוֹ ת ,אֲ בָּ ל
של ָּה ָּר ָּשע ֶׁ
ַמ ְש ֵּב ִרים וְ הוא ָּע ַמד ְבנִ ְסיוֹ נוֹ ת ָּק ִשים ֶׁ
שם לֹא הָּ יָּה נִ גְ אָּ ל,
הוא לֹא נָּ פַ ל הוא הֶׁ חֱזִ יק הָּ לְ ָּאהִ .אלו הָּ יָּה נִ ְשאַ ר ָּ
ְ
יע לְ ַד ְר ַגת הַ ָּתםָּ ,תם זֶׁה הַ ָּדבָּ ר הֲ ִכי חָּ שוב
הוא ַמ ְמ ִשיך הָּ לְ אָּ ה וְ הוא ַמ ִג ַ
ש ְמ ַק ֵּבל ָּכל ָּדבָּ ר
שיָּכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת .זֶׁה ִכ ְמ ַעט הַ ַד ְר ָּגה ָּה ֶׁעלְ יוֹ נָּ ה ְביוֹ ֵּתרֶׁ ,
ֶׁ
ר?ֹמה ֹזאת'' ,זֹאת'
ַ
'תם ֹ ַמה ֹהוּא ֹאומֵּ
ִב ְת ִמימות וְ הוא ָּש ֵּמחַ ְבחֶׁ לְ קוֹ ָּ ּ ֹ .
יע ַעל ָּדבָּ ר הוא רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת זֶׁה ְבחוש ,הוא ָּכזֶׁה ָּת ִמים,
זֶׁה ֶׁשאָּ ָּדם ַמ ְצ ִב ַ
'מה זֶׁה הַ ָּדבָּ ר
הוא רוֹ אֶׁ ה אֶׁ ת הַ ָּק ָּב"ה ָּב ֵּעינַיִ ם ִכ ְביָּכוֹ ל וְ הוא שוֹ אֵּ לַ :
'בחזֶׁק ֹיָּ ד'
ֹאלָּיו' ַת ְס ִביר לוֹ גַם ָּברורְּ :
שאֲ נִ י רוֹ אֶׁ ה?''ְ ,ו ָּא ַמ ְר ּ ָּת ֵּ
הַ ִנ ְש ָּגב ֶׁ
ה'ֹמ ּ ֵּבית ֹעֲבָּ ִׁדים',
ִׁ
יאנֹּו ֹ
'בחזֶׁק ֹיָּ ד ֹהו ִׁצ ָּ
ַת ְראֶׁ ה לוֹ אֶׁ ת זֶׁה ַמ ָּמש מוחָּ ִשיְּ ,
ַת ְראֶׁ ה לוֹ אֶׁ ת הַ 'יָּד'' ,זֶׁה' מוֹ ֶׁרה ְבאֶׁ ְצ ַבעַ ,ת ְס ִביר לוֹ ִעם הַ י ַָּדיִ םָּ .תם זֶׁה
שה' נוֹ ֵּתן לוֹ ְבלִ י סוֹ ף וְ הוא ָּשמֵּ חַ
שהוא רוֹ אֶׁ ה הַ כֹל ְבחוש ֶׁ
ַד ְר ָּגה ְגדוֹ לָּה ֶׁ
יע לְ ַד ְר ָּגה ֲעצו ָּמה.
ְבחֶׁ לְ קוֹ  .הוא ִה ִג ַ

שאֵּ ינוֹֹיו ֵּדעַֹֹלִׁ ְשאולֹ
יעיתֶֹׁ ֹ-
דַּ ְר ָּּגאֹ ְר ִׁב ִׁ
'אינוֹ ֹיו ֵּדעַֹ ֹלִׁ ְשאל' ,אֵּ ין לוֹ שום
וְ אַ ח ֲֵּרי הַ כֹל ,הַ ַד ְר ָּגה הֲ ִכי ֶׁעלְ יוֹ נָּ ה זֶׁה ֵּ
שהו
ש ַמ ְר ִגיש אֶׁ ת ַע ְצמוֹ ַמ ֶׁ
ְשאֵּ לוֹ ת ,הַ כֹל טוֹ ב לוֹ  ,הוא ָּשמֵּ חַ ַ .רק ִמי ֶׁ
שוֹ אֵּ ל .אֲ בָּ ל יֵּש ַד ְר ָּגה ֶׁשאָּ ָּדם הוא ְכלום ,הוא ָּכזֶׁה ָּענָּ יו ,אֵּ ין לוֹ שום
שהוא רוֹ צֶׁ ה.
ָּדבָּ ר מֵּ ַע ְצמוֹ  ,אֵּ ין לוֹ ָּרצוֹ ן ַע ְצ ִמיַ .מה ֶׁשה' רוֹ צֶׁ ה  -זֶׁה ַמה ֶׁ
אָּ ז הוא לֹא יוֹ ֵּד ַע ְכלום ,הוא לֹא יוֹ ֵּד ַע לְ ִה ְת ַפלֵּל ,הוא לֹא יוֹ ֵּד ַע לִ לְ מֹד,
ת ֹ ּ ְפ ַתח ֹלו'' ,אַ ְת'
'א ְֹּ
שהוא לֹא יוֹ ֵּד ַע שום ָּדבָּ רַ .
הוא ַמ ְר ִגיש ָּככָּ ה ְבלִ בוֹ ֶׁ
ֶׁאֱמר:
'שנ ַ
'פ ַתח לוֹ '  -הַ ָּק ָּב"ה פוֹ ֵּתחַ לוֹ ֶׁפ ַתחֶׁ .
זֶׁה הַ ְש ִכינָּ ה הַ ְקדוֹ ָּשה ְ
אל ֵֹּקיכֶׁ ם"  -הַ ָּק ָּב"ה
"וְ ִה ַג ְד ָּת לְ ִבנְ ָּך ַביוֹ ם הַ הוא לֵּאמֹר ָּבנִ ים אַ ֶׁתם לַה' ֱ
אתי
"ב ֲעבור זֶׁה ָּע ָּשה ה' לִ י ְבצֵּ ִ
פוֹ ֵּתחַ לָּנו ְש ָּע ִרים נִ ְפל ִָּאים לְ הַ ִגיד לָּנו ַ
'שאֵּ ינוֹ יוֹ ֵּד ַע לִ ְשאֹל'.
יע ַעל הַ ָּדבָּ ר לְ ֶׁ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם"ֶׁ ' .זה' ֶׁשאֶׁ ְפ ָּשר לְ הַ ְצ ִב ַ
שאֵּ ינוֹ יוֹ ֵּד ַע לִ ְשאוֹ ל זֶׁה הַ ַד ְר ָּגה הֲ ִכי ְגדוֹ לָּה .יוֹ ֵּתר ֵּמהֶׁ חָּ כָּ ם ומֵּ הַ ָּתםִ .כי
וְ ֶׁ
אֵּ ין לוֹ שום קֻ ְשיוֹ ת ַעל ה' .הוא הוֹ ל ְֵּך ַמ ָּמש ֻכלוֹ ְמבֻ ָּטל ל ַָּק ָּב"ה .אֵּ ין לוֹ
שה  -לְ טוֹ בָּ ה .וְ הוא ַמאֲ ִמין ֶׁשהַ כֹל טוֹ ב .הי"ז.
שה' עוֹ ֶׁ
שום קֻ ְשיוֹ תַ ,מה ֶׁ

