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ַמה ִענְ יַ ן ּ ְפרוֹ זְ ּבוּל ֵא ֶצל ְש ִמ ּ ָּטה?
ִה ֵּלל עוֹ ֵקר ִמ ְצוָּ ה ֵמ ַה ּתוֹ ָּרהֲ ,היִ ָּּת ֵכן?
וּע ִה ֵּלל
וּע? ַמ ּד ַ
ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ִּת ֵּקן ּ ְפרוֹ זְ ּבוּ לַ ,מ ּד ַ
ָּע ָּשה ָּּד ָּבר ָּּכזֶ ה נָּ ִדירֶ ,ש ּל ֹא ָּמ ִצינוּ ְּכ ֻּדגְ ָּמתוֹ ,
ַל ֲעקוֹ ר ִמ ְצ ָּוה ְש ֵל ָּמה ִמן ַה ּתוֹ ָּרה ְלגַ ְמ ֵרי,
בוּשה ְל ָּכל ְּכ ָּלל
ָּלבוֹ א ְו ַל ֲעשוֹ ת ֶּד ֶר ְך ְּכ ָּ
יִ ְש ָּר ֵאל ּ ֶש ַה ּ ְש ִמ ּ ָּטה יוֹ ֵתר ל ֹא ִּת ּ ָּש ֵמט? ַמה
ֵה ִביא ֶאת ִה ֵּלל ַל ֲעשוֹ ת ָּּכזֶ ה ָּּד ָּבר?
ִל ְכ ֶש ִּנ ְת ּבוֹ נֵ ן ָּ ּב ִענְ יָּ ן ַה ֶּזה נִ ְר ֶאה ֶש ּ ְש ֵּתי ִּמ ְצוֹת
יֵ ש ָּלנוּ ֶש ִּמ ְצ ָּו ָּתן הוּא ְ ּבסוֹ ף ַה ּ ָּשנָּ ה
יעית אְ .ש ִמ ּ ַטת ְּכ ָּס ִפים .בִ .מ ְצוַ ת
ַה ּ ְש ִב ִ
'יוֹ ֵבל' ֶש ִהיא ְ ּבסוֹ ף ֶש ַבע ְש ִמ ּטוֹ תֶ ,שבּ וֹ
יהם ַו ֲע ָּב ִדים חוֹ זְ ִרים
ַה ּ ָּשדוֹ ת חוֹ זְ רוֹ ת ְל ַב ֲע ֵל ֶ
יהם.
ְל ָּב ֵּת ֶ
ַאל ִּת ֵּתן ְל ֶע ֶבד ְל ַה ְר ִ ּגיש ֶע ֶבד
ְּכ ָּבר ֵ ּב ַא ְרנ ּו ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִמים ַמה ּו ִמ ְצ ַות יוֹ ֵבל,
יטה
ְל ַה ְראוֹ ת ּ ֶש ֵאין ְלשוּם ָּא ָּדם ַ ּב ֲעלוּ ת וּ ְש ִל ָּ
ְ ּבזֶ ה ָּהעוֹ ָּלם ְּכמ"ש ְ ּבסוֹ ף ּ ָּפ ָּר ַשת יוֹ ֵבל
" ְו ָּה ָּא ֶרץ ל ֹא ִת ָּּמ ֵכר ִל ְצ ִמיתוּ ת ִּכי ִלי ָּה ָּא ֶרץ
וּב ְשנַ ת
ִּכי ֵ ּג ִרים ְותוֹ ָּש ִבים ַא ֶּתם ִע ָּּמ ִדי"ִ .
ַהיּוֹ ֵבל ְמ ַל ְּמ ִדים ָּל ַקח ַ ּגם ֶאת ָּה ָּאדוֹ ן ְוגַ ם ֶאת
ָּה ֶע ֶבדֶ ,את ָּה ָּאדוֹ ן ֶש ּל ֹא ִה ְתנַ ֵהג ִעם ָּה ֶע ֶבד
ָּּכ ָּראוּי ְו ַאף ִאם ִה ְתנַ ֵהג ִע ּמוֹ ָּּכ ָּראוּ י ֶע ֶצם זֶ ה
ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמ ְר ֶאה ַעל ַה ְש ָּח ַתת ַה ִּמ ּדוֹ תְ ,ו ָּע ָּליו
ְל ַפצּ וֹ ת אוֹ תוֹ ַעל ַה ַה ְר ָּ ּג ָּשה ַהזּוֹ ֶשהוּא נָּ ַתן
לוֹ ְל ַה ְר ִ ּגיש ֶע ֶבד.
ֲאבוֹ י ַל ֶּמ ֶל ְך ּ ֶש ַּנ ֲע ָּשה ֶע ֶבד
ְ
יע
וּע הו ְּצ ָּרך ְל ַה ִ ּג ַ
ְו ִא ּלוּ ֵמ ָּה ֶע ֶבד ּתוֹ ְב ִעים ַמ ּד ַ
ִל ֵידי ָּּכ ְך ֶש ָּ ּי ַרד ִמדַּ ְר ָּ ּגתוֹ דַּ ְר ַ ּגת ֶ ּבן ֶמ ֶלךְ,
ְל ַד ְר ַ ּגת ֶע ֶבדִ ,אם הוּא ָּ ּגנַ בּ ְ ,ב ַו ַּדאי ָּע ָּליו
ַל ֲעשוֹ ת ְּתש ָּ
וּבהְ ,וגַ ם ִאם ָּמ ַכר ַע ְצמוֹ
יעה ֶשהוּא
ְל ַפ ְרנָּ ָּסתוֹ ֲ ,ע ַדיִ ן יֵ ש ָּע ָּליו ְּת ִב ָּ
הוּדי וְ ִה ְש ָּּת ֵררָּ ,ע ָּליו ְל ַל ֵּמד
ְמ ֻּס ָּ ּגל ְל ַה ֲע ִביד יְ ִ
אוּמנוּת ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ּ ַפ ְרנָּ ָּסה ְ ּב ֶה ֵּתר
ָּ
ֶאת ַע ְצמוֹ
ְול ֹא ְ ּב ִא ּסוּרּ ְ ,ב ָּכבוֹ ד וְ ל ֹא ְ ּב ִב ָּּזיוֹ ן.

יצד ֵס ֶדר
ְו ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְ ּבר"ה (חְ ):מ ָּב ֶא ֶרת ֵּכ ַ
ַה ּ ִש ְחרוּר?ְ " ,ו ִק ַּד ְש ֶּתם ֶאת ְשנַ ת ַה ֲח ִמ ּ ִשים"
ְמ ַל ֵּמד ֶש ִּמ ְת ַח ֶּד ֶשת וְ הוֹ ֶל ֶכת ִמ ְּת ִח ָּּל ָּת ּה -
ַהיְ נוּ ִּכי ְק ֻּד ּ ָּשה הוּא ִענְ יַ ן ְש ֵלמוּ ת ,לוֹ ַמר
יכה ִל ְהיוֹ ת ְש ֵל ָּמה ָּ ּב ֲעבוֹ ָּדה
ֶש ַה ּ ֵשנָּ ה ְצ ִר ָּ
ַהזּוֹ ֶשל ִש ְחרוּר ָּה ֲע ָּב ִדים ִ -מ ָּּכאן ָּא ַמר ַר ִ ּבי
יִ ְש ָּמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ֶשל ר' יוֹ ָּחנָּ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָּקה ֵמר"ה
ְו ַעד יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ל ֹא ָּהיוּ ָּה ֲע ָּב ִדים נִ ְפ ָּט ִרין
יהם ֶא ָּּלא
יהם ְול ֹא ִמ ְש ַּת ְע ְ ּב ִדין ַל ֲאדוֹ נֵ ֶ
ְל ָּב ֵּת ֶ
יהן
אוֹ ְכ ִלין ְושוֹ ִתין וּ ְש ֵמ ִחין ְו ַע ְטרוֹ ֵת ֶ
יע יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ָּּת ְקע ּו
יהן ֵּכ ָּיון ֶש ִה ִ ּג ַ
אש ֶ
ְ ּב ָּר ֵ
יהן
ֵ ּבית ִּדין ַ ּב ּשוֹ ָּפר ,נִ ְפ ְטרוּ ֲע ָּב ִדיםּ ָּ ,ב ֵּת ֶ
יהן.
ְו ָּשדוֹ ת חוֹ זְ רוֹ ת ְל ַב ְע ֵל ֶ
ַה ִה ּלו ָּּלא ֶשל ָּה ֲע ָּב ִדים!!!
ל ֹא ַּדי ֶש ְּמ ַש ְח ְר ִרים ֶאת ָּה ֲע ָּב ִדים ְ ּבר"ה,
עוֹ ד ָּצ ִר ְ
יך ָּל ֶתת ָּל ֶהם י' יָּ ִמים ַעד יוֹ ַה"כ,
ֶש ָּאז ָּה ֶע ֶבד אוֹ ֵכל ְושוֹ ֶתה ְ ּב ֵבית ֲאדוֹ נוֹ
וּמ ְר ִ ּגיש ֶאת ַע ְצמוֹ ֶמ ֶל ְך,
ִמ ְּנ ָּכ ָּסיו ֶשל ָּאדוֹ ןַ ,
ַמ ָּּמש " ֶע ֶבד ִּכי יִ ְמלוֹ ְך" ְוזֶ ה ְמ ַפצֶּ ה אוֹ תוֹ
ַעל ַה ַה ְר ָּ ּג ָּשה ֶשל ָּה ַע ְב ּדוּת ֶש ָּהיָּ ה לוֹ
[ ְו ַר ָּ ּבנָּ ן ל ֹא ס"ל ֵמ ִענְ יָּ ן זֶ ה ( ַעי"ש)ִּ ,כי ְו ִכי
יע לוֹ ַע"ז ַמ ָּּתנָּ ה].
ִ ּב ְש ִביל ֶש ָּהיָּ ה ֶע ֶבד ַמ ִ ּג ַ
ָּה ֶע ֶבד ִמ ְת ַע ּ ֵשר וְ ָּה ָּאדוֹ ן ִמ ְתרוֹ ֵשש?!
ְול ֹא זוֹ ִ ּב ְל ַבדֶ ,א ָּּלא ָּה ָּאדוֹ ן ָּצ ִר ְ
יך ָּל ֶתת לוֹ
וּמ ּכֹל ֲא ֶשר לוֹ  ,הוּא
ַה ֲענָּ ָּקה ִמצּ ֹאנוֹ וּ ִמ ָּ ּג ְרנוֹ ִ
ַח ָּ ּיב ְל ַה ֲע ִשיר ֶאת ָּה ֶע ֶבד ַעד ֶשהוּ א יִ ְהיֶ ה
ַמ ָּּמש ָּּכמוֹ הוּ  ,הוּ א נִ ְהיָּ ה ָּע ִשיר ְּכמוֹ ָּה ָּאדוֹ ן
ֶש ּלוֹ  ,וְ ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְמ ַס ּ ֶפ ֶרת ( ַש ָּ ּבת קכזְ :לגִ ְר ַסת
יעזֶ ר ֶשר"ע ָּע ַבד
ַה ּ ְש ִא ְל ּתוֹ ת) ַעל ר' ֱא ִל ֶ
ֶא ְצלוֹ ָּשל ֹש ָּשנִ ים ,וּ ְל ַב ּסוֹ ף ְ ּב ֶע ֶרב יוֹ ַה"כ
ִ ּב ֵּקש ִמ ֶּמנּ ּו ַה ֲענָּ ָּקה ְּכ ִדיןְ ,ול ֹא ָּהיָּ ה לוֹ ַמה
ָּל ֶתת לוֹ  ,וּ ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן נָּ ַסע ֵא ָּליו ר"א ַעד
ְל ֵביתוֹ ְ ,ל ַפ ְ ּיסוֹ ְו ָּל ֵתת לוֹ ַה ֲענָּ ָּקה  -זֶ ה ָּהיָּ ה
ַה ַה ְר ָּ ּג ָּשה ֶשל ַהצַּ ִּד ִ
יקים ַה ָּּללוּ ֶ ,ש ֵהם

ִה ְת ַא ְּמצוּ ְ ּב ָּכל ַה ְ ּיכ ֶֹלת ָּל ֶתת ַה ְר ָּ ּג ָּשה טוֹ ָּבה
ָּל ֶע ֶבדְ ,ו ָּכ ְך ֶע ֶשר יָּ ִמים ָּה ֶע ֶבד ַמ ֲחזִ יק ְ ּב ָּכל
וּמ ִא ָּיד ְך
ָּהע ֶֹשר ְו ַה ְּנ ָּכ ִסים ֶש ָּה ָּאדוֹ ן נָּ ַתן לוֹ ֵ ,
וּמ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמ ּ ֶשל
הוּ א ֲע ַדיִ ן אוֹ ֵכל ְושוֹ ֶתה ִ
ָּה ָּאדוֹ ן ,וְ ַרק ְ ּביוֹ ַה"כ הוּא לוֹ ֵק ַח ֶאת
ַה ַה ֲענָּ ָּקה ְל ֵביתוֹ ְו ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר " ַה ֲענֵ ק
'ה ֲענֵ ק' ְ ּבר"הְ ,ו ַאח"כ ַּ'ת ֲענִ יק'
ַּת ֲענִ יק"ַ ,
[ ְלשוֹ ן ָּע ִתיד] ְ ּביוֹ ַה"כ ֶש ָּאז ָּה ֶע ֶבד לוֹ ֵק ַח ֶאת
ַה ַה ֲענָּ ָּקה ְל ֵביתוֹ .
ָּה ָּאדוֹ ן וְ ָּה ֶע ֶבד ִמ ְת ּ ַפ ְ ּי ִסים...
וּ ְביוֹ ַה"כ ָּאז הוּא זְ ַמן ְק ִה ָּּלה ַל ּכֹל וּזְ ַמן
יחה ַל ּכֹלָּ ,אז ֻּּכ ָּּלם סוֹ ְל ִחים זֶ ה ָּלזֶ ה,
ְס ִל ָּ
ָּה ֶע ֶבד ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּיס ִעם ָּה ָּאדוֹ ן וְ ָּה ָּאדוֹ ן ִעם
ָּה ֶע ֶבדְ ,ו ָּאז ּתוֹ ְק ִעים ַ ּב ּשוֹ ָּפרֶ ,ש ֶּזה ְמ ַס ֵּמל
ַעל ַה ְכנָּ ָּעה ְ ּגדוֹ ָּלהּ ַ ,גם ָּה ֶע ֶבד ְוגַ ם ָּה ָּאדוֹ ן
וּמ ַש ְח ְר ִרים ֶאת ָּה ֲע ָּב ִדים
ֻּּכ ָּּלם נִ ְכנָּ ִעים ַלה' ְ
וּב ָּרצוֹ ן.
ְ ּב ִש ְמ ָּחה ְ
ָּק ֶשה ְמאֹד ְל ַה ְפ ִסיק ְל ִה ְש ָּּת ֵרר...
יכים ָּל ַד ַעת ֶש ִ ּבזְ ַמ ִּנים ָּע ָּברוּ זֶ ה
ִּכי ֲאנַ ְחנוּ ְצ ִר ִ
ָּהיָּ ה נִ ָּּסיוֹ ן ָּ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְל ַש ְח ֵרר ֲע ָּב ִדיםְּ ,כמוֹ
ּ ֶשרוֹ ִאים ֶש ַה ָּּנ ִביא יִ ְר ְמיָּ ה (יִ ְר ְמיָּ ה לד)
יח ֶאת ַעם יִ ְש ָּר ֵאל ֶש ְ ּי ַש ְח ְרר ּו ֶאת
הוֹ ִכ ַ
ּ
וּב ָּכל
ָּה ֲע ָּב ִדיםְ ,ו ֵהם ָּּכ ְרתוּ ְ ּב ִרית ֶש ְי ַש ְח ְררוּ ְ ,
זֹאת ָּשבוּ ְו ֶה ֱע ִבידוּםְ ,ו ַעל זֶ ה נִ גְ זַ ר ּ ֶש ֵ ּי ָּח ֵרב
ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָּּדשֶ ,את ֶע ֶצם ַה ִּמ ְצוָּ ה ל ֹא ָּהיָּ ה
יטה וְ ַה ּ ְש ָּר ָּרה
ָּק ֶשה ְל ַק ֵ ּיםֲ ,א ָּבל ָּּכל ַה ּ ְש ִל ָּ
ֶשל ָּה ֲע ִש ִירים ָּהיָּ ה ָּּתלוּי ָּ ּבזֶ הֶ ,ש ֵ ּיש ָּל ֶהם
יהם ְוזֶ ה ָּק ֶשה
נוּעים ֲא ֵל ֶ
ֲאנָּ ִשים ַּת ְח ָּּתם ֶש ְּכ ִ
ָּ
ְמאֹד ֶש ָּא ָּדם ֶש ָּהיָּ ה ֶא ְתמוֹ ל ֶע ֶבד ֶש ְּלךַ ,היּוֹ ם
הוּא ָּשוֶ ה ְ ּב ָּש ֶוה ֵא ֶל ָּ
יך ְו ֶאת זֶ ה ָּהיָּ ה ָּק ֶשה
ְמאֹד ַל ֲעקוֹ ר ,וּ ְכ ֶש ָּהיוּ זוֹ ִכים ִל ְש ּבֹר ֶאת
רוּעה ַהזּוֹ ְו ָּהיוּ ְמ ַש ְח ְר ִרים ֶאת
ַה ִּמ ָּּדה ַה ְ ּג ָּ
ָּה ֲע ָּב ִדיםּ ְ ,באוֹ תוֹ יוֹ ַה"כ ָּהיוּ ַמ ֲע ִב ִירים שוֹ ָּפר
רוּעה ְ ּב ָּכל ָּה ָּא ֶרץְ ,ל ַה ְראוֹ ת ּ ֶש ָּ ּברוּ ְך ה'
ְּת ָּ

זָּ ִכינוּ ַל ַה ְכנָּ ָּעה ַה ְ ּגדוֹ ָּלה ַהזּוֹ .
ַאל ַּת ֲע ִרים ַעל ַצדִּ ִ
יקים!!!
וּב ְש ִביל זֶ ה ַ ּגם ֵּכן ָּהיָּ ה ָּק ֶשה ַל ֲע ִש ִירים
ִ
ְל ַה ְש ִמיט ֶאת ַהחוֹ בוֹ ת ִּכי זֶ ה ִה ְש ִמיט ָּל ֶהם
ֶאת ָּּכל ַה ּכ ַֹח ֶש ָּּל ֶהם ְו ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ָּר ָּאה ֶאת
זֶ הִ ,אם ֵּכן הוּא ֵה ִבין ֶש ּפֹה ֶא ְפ ָּשר יִ ְהיֶ ה
ִל ְת ּפֹס ֶאת ָּה ֲע ִש ִיריםִּ ,כי ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָּלל
ָּה ֲע ִש ִירים ְמנַ ִּסים ִל ְשלוֹ ט ַעל ְ ּגדוֹ ֵלי
יִ ְש ָּר ֵאלִּ ,כי ֵהם ְסבוּ ִרים ֶש ְ ּב ָּכ ְך ֵהם יִ ְש ְלט ּו
ַעל ַה ּדוֹ רְ ,ו ִה ֵּלל ֵה ִבין ֶאת ַה ַּמ ּ ָּט ָּרה ֶשל
ָּה ֲע ִש ִיריםָּ ,אז הוּא ִח ּ ֵפש ֵע ָּצה ֵא ְ
יך ְל ַל ֵּמד
אוֹ ָּתם ֶל ַקחֶ ,ש ִעם ָּּכל ָּהע ֶֹשר ֶש ָּּל ֶהם,
ְו ַל ְמרוֹ ת ֶש ֵהם ִּכ ְביָּ כוֹ ל עוֹ זְ ִרים ִלגְ דוֹ ֵלי
יִ ְש ָּר ֵאל ,וְ תוֹ ְמ ִכים ָּ ּב ֶהםֲ ,ע ַדיִ ן ְמקוֹ ר ַה ּכ ַֹח
וּב ַח ְכ ֵמי ַה ּתוֹ ָּרהְ ,ול ֹא ְ ּבע ֶֹשר.
הוּ א ַ ּב ּתוֹ ָּרה ְ
ִה ֵּלל זוֹ ֵעקֵ ' :אין ֱאמוּנַ ת ֲח ָּכ ִמים'!!!
ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ָּר ָּאה ֶש ָּה ֲע ִש ִירים ל ֹא עוֹ ְמ ִדים
ַ ּב ִּנ ָּּסיוֹ ן ְו ֵאין ָּל ֶהם ֱאמוּנַ ת ֲח ָּכ ִמיםִ .ה ֵּלל
ַה ָּּז ֵקן ָּהיָּ ה נִ ְכנַ ס ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּּדש ְ ּביוֹ "ט
ִל ְסמוֹ ְך ַעל ַה ָּּק ְר ָּ ּבן ֶש ּלוֹ ּ ָּ .בא ּו ָּ
וּמחוּ ּבוֹ
יצה כִ ,):ה ֵּלל
(ב ָּ
ָּ'אסוּ ר ִל ְסמוֹ ְך ְ ּביוֹ "טּ ֵ '...
"איש ַּת ַחת
ָּר ָּאה ֶש ְּכ ָּלל יִ ְש ָּר ֵאל יוֹ ְש ִבים ִ
ַ ּג ְפנוֹ ְו ִאיש ַּת ַחת ְּת ֵאנָּ תוֹ "ָּּ ,כל ֶא ָּחד יֵ ש לוֹ
ַ ּביִ ת ,יֵ ש לוֹ ֶּכ ֶסף ,הוּ א ל ֹא ָּצ ִר ְ
יע
יך ְל ַה ִ ּג ַ
ְל ַת"חָּ ,אז ָּל ָּּמה ֶש ַ ּי ֲע ִר ְ
יך אוֹ ָּתם? ָּל ָּּמה
ֶש ִ ּי ָּּכנַ ע ַּת ְח ָּּתם?
יע ַה ְּז ַמן ְל ַל ֵּמד ֶאת ָּה ֲע ִש ִירים ֶל ַקח...
ִה ִ ּג ַ
ָּ ּבא ִה ֵּלל ְו ִח ֵּדש ָּּד ָּבר ָּח ָּדש ְלגַ ְמ ֵריֲ ,ה ֵרי
"מ ֵּקץ ֶש ַבע ָּשנִ ים ַּת ֲע ֶשה
ַה ּתוֹ ָּרה אוֹ ֶמ ֶרת ִ
יטה"ָּ ,א ָּדם יָּ כוֹ ל ִל ְלווֹ ת ֵמ ֶה ָּע ִשיר
ְש ִמ ָּ
יעית
כוּמים ַא ִּד ִירים ְועוֹ ֵבר ַה ּ ָּשנָּ ה ַה ּ ְש ִב ִ
ְס ִ
ְו ָּכל ַה ֶּכ ֶסף נִ ְש ַאר ֶא ְצלוֹ  ,הוּא ַע ְצמוֹ הוֹ ֵפךְ
ִל ְהיוֹ ת ָּע ִשיר ְ ּב ִד ּיוּ ק ְּכמוֹ ַה ַּמ ְל ֶוה ֶש ּלוֹ ,
ְו ֶה ָּע ִשיר ַה ַּמ ְלוֶ ה ִמ ְתרוֹ ֵשש ְלגַ ְמ ֵריּ ָּ .בא
ִה ֵּלל וְ ָּא ַמרּ ,פֹה ֶא ְפ ָּשר ִל ְלמֹד ֶל ַקח ֶאת
ָּה ֲע ִש ִירים ֵמ ֵאיפֹה יֵ ש ָּל ֶהם ֶאת ָּּכל ַה ֶּכ ֶסף?
ַה ִּכנּ וּס ָּה ַאדִּ יר ְ ּב ֵבית ִמ ְד ָּרשוֹ ֶשל ִה ֵּלל...
ִה ֵּלל ַמ ְכנִ יס ֶאת ָּּכל ַהצִּ ּבוּ ר ְ ּב ֶע ֶרב ר"ה ֶשל
ְש ִמינִ יתְ ,ואוֹ ֵמר ְל ֻּכ ָּּלם ּבוֹ אוּ ֻּּכ ְּל ֶכם וְ ִת ְּתנוּ
ִלי ֶאת ַה ֶּכ ֶסףִ ,ה ֵּלל ֵמ ַח ֵּלק ְל ֻּכ ָּּלם ְש ָּטרוֹ ת
וּבית דִּ ינוֹ ְ ,ואוֹ ֵמר
יהם ִה ֵּלל ֵ
תוּמים ֲע ֵל ֶ
ֶש ֲח ִ

יעית ל ֹא
ָּל ֶהם ִּת ְכ ְּתבוּ ֶאת ַה ּ ְש ָּטר ַה ֶּזה ,וְ ַה ּ ְש ִב ִ
ִּת ּ ָּש ֵמט ֶא ְת ֶכם ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֻּּכ ָּּלם ִ -ה ֵּלל! זֶ ה
ֵה ֶפ ְך ִמ ַּמה ֶש ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרהּ ַ ,ב ּתוֹ ָּרה ָּּכתוּב
יך ִל ְשמֹט ֶאת ַהחוֹ בוֹ תֵ ,א ְ
ֶשצָּּ ִר ְ
יך ַא ָּּתה ָּ ּבא
ְועוֹ ֵקר ָּּד ָּבר ֶש ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרה? ֵמ ִשיב ָּל ֶהם
ִה ֵּללּ ,בוֹ אוּ ֵא ַלי ,וַ ֲאנִ י ֲא ַל ֵּמד ֶא ְת ֶכם ִח ּדוּ ִשים
ֳח ָּד ִשים ַ ּב ּתוֹ ָּרה ֶש ּל ֹא יְ ַד ְע ֶּתם ,נָּ כוֹ ן ַא ֶּתם
יוֹ ְד ִעים ֶאת ַה ּ ָּפ ָּר ָּשה ֶשל ְש ִמ ּ ַטת ְּכ ָּס ִפים,
ֶש ְרצוֹ ן ה' הוּא ֶש ִ ּי ְש ְמטוּ ֶאת ַהחוֹ בוֹ תָּ ,אז ֲאנִ י
ֲאגַ ֶּלה ָּל ֶכם ֶשיּוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ְרצוֹ ן ה' ֶש ָּּכל ַה ֶח ֶסד
יַ ְמ ִש ְ
יך ָּה ְל ָּאהֶ ,ו ֱהיוֹ ת ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֶש ַא ֶּתם
ַמ ְפ ִס ִ
יקים ְל ַה ְלווֹ ת א"כ ָּע ִדיף ֶש ּל ֹא ִּת ְש ְמט ּו
ִ ּב ְכ ָּלל.
וּמ ֶּזה ָּּכל ָּה ָּעם ָּל ְמדוּ ֶאת ַה ּכ ַֹח ֶשל ֱאמוּנַ ת
ִ
ֲח ָּכ ִמיםַ ,מה ַה ּכ ַֹח ָּה ַאדִּ יר ֶשל ַה ֲח ָּכ ִמיםֶ ּ ,ש ָּּכל
ַּכ ְס ּ ָּפם ָּמסוּ ר ְ ּביַ ד ַה ֲח ָּכ ִמים ֶש ֲה ֵרי ָּּכאן ֵהם
ָּע ְמדוּ ְל ַה ְפ ִסיד ֶאת ָּּכל ַּכ ְס ּ ָּפם ְו ִה ֵּלל ִהצִּ יל
יטת ֶרגֶ לְ ,וזֶ ה ַה ּ ֵפרוּש ' ּ ְפרוֹ זְ ּבוּ ל'
אוֹ ָּתם ִמ ּ ְפ ִש ַ
יטין לוִּ ):כי ָּ ּבזֶ ה הוּא
 ִּת ְקוַ ת ֲע ִש ִירים ( ִ ּג ִָּע ָּשה ִּת ּקוּן ַל ֵח ְטא ֶשל ָּה ֲע ִש ִיריםִּ ,כי ַה ּש ַֹחד
יהם
ַה ֶּזה ּ ֶש ִהצִּ יל ֶאת ַּכ ְס ּ ָּפם ,זֶ ה ִע ֵּור ֶאת ֵעינֵ ֶ
יס ֵּלף
ְּכמ"ש " ִּכי ַה ּש ַֹחד יְ ַעוֵּ ר ֵעינֵ י ֲח ָּכ ִמים ִו ַ
ִּד ְב ֵרי ַצדִּ ִ
יקים" ַ -היְ נ ּו ֶש ּ ָּשוֶ ה ְל ַס ֵּלף ִּד ְב ֵרי ה'
ַהצַּ ִּדיק ָּה ִע ָּּקר ֶש ַה ּש ַֹחד יְ ַע ֵּור ֶאת ֵעינֵ י
ָּה ֲע ִש ִירים ִל ְשמוֹ ַע ְל ִד ְב ֵרי ֲח ָּכ ִמים.
ִאי ֶא ְפ ָּשר ִל ְש ּכ ַֹח ֶאת ִה ֵּלל
ַה ָּּד ָּבר ַה ֶּזה ִה ְש ִאיר ֶאת ַה ּ ֵשם ֶשל ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן
ְלדוֹ רוֹ ת עוֹ ָּלםֻּּ ,כ ָּּלם ָּראוּ ַמהוּ ַה ּכ ַֹח ֶשל ָּא ָּדם
ָּ ּגדוֹ ל ְּכ ִה ֵּללְ .ו ָּל ָּּמה ַּד ְו ָּקא ִה ֵּלל? ֲה ֵרי ָּהיוּ עוֹ ד
ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹ רוֹ תֶ ,א ָּּלא ֶש ִה ֵּלל ָּהיָּ ה ַענְ וְ ָּתן יוֹ ֵתר
ִמ ֻּּכ ָּּלםַ ,עד ֶש ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְמ ַצ ֶ ּינֶ ת אוֹ תוֹ ְּכ ֵס ֶמל
הענווה ְ'לעוֹ ָּלם יְ ֵהא ָּא ָּדם ַענְ ְו ָּתן ְּכ ִה ֵּלל'
(ש ָּ ּבתֲ ,):א ִפילוּ גּ וֹ יִ ם ָּהי ּו ָּ ּב ִאים ֵא ָּליו וְ הוּא
ַ
ָּהיָּ ה ְמ ָּק ֵרב אוֹ ָּתם ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ְש ִכינָּ הָּ ,א ָּדם
ָּּכזֶ ה ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ּ ָּש ֵאר ָּחרוּט ְ ּבתוֹ ְלדוֹ ת ִעם
יִ ְש ָּר ֵאל ְלדוֹ רוֹ ת עוֹ ָּלם.
ַה ְפ ִסיק ּו ִל ְרדּ ֹף ַא ֲח ֵרי ַה ֶּכ ֶסף!!!
ְּכ ֶש ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ִּת ֵּקן ָּּכזֶ ה ַּת ָּּקנָּ ה ,זֶ ה ֶה ְח ִּדיר
ַלצִּ ּבוּר ֶאת ַה ַה ְר ָּ ּג ָּשה ֶש ִה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ַמ ֲחזִ יק
ָּל ֶהם ֶאת ַה ְּנ ָּכ ִסים ֶש ֵהם ָּצ ְברוּ ְ ּב ֶמ ֶש ְך ֶש ַבע
ָּשנִ יםָּּ .כל ַמה ֶש ֵהם ִה ְש ִקיעוּ ְ ּב ֶמ ֶש ְך ֶש ַבע
ָּשנִ ים יָּ ַכל ָּל ֶר ֶדת ְל ִט ְמיוֹ ןְ ,ו ַה ֵּלל ַה ָּּז ֵקן ִהצִּ יל

ֶאת זֶ ה ,זֶ ה ֶה ְח ִּדיר ַל ֲע ִש ִירים ַה ְ ּגדוֹ ִלים,
ּ ֶש ָּּכל ַה ּכ ַֹח ֶש ָּּל ֶהם הוּא ְמ ֻּה ָּּללָּּ .כל ַה ַּכ ְל ָּּכ ָּלה
ַמ ְחזִ ָּ
יקה ִ ּבזְ כוּת ִה ֵּללִּ ,כי ָּּכל ַה ַּכ ְל ָּּכ ָּלה
ְמ ֻּב ֶּס ֶסת ַרק ַעל ַה ְל ָּואוֹ תּ ְ ,ב ִלי זֶ ה ַה ַּכ ְל ָּּכ ָּלה
ל ֹא יְ כוֹ ָּלה ְל ִה ְת ַק ֵ ּיםְּ .כמ"ש "עוֹ ָּלם ֶח ֶסד
יִ ָּ ּבנֶ ה"ְ ,ו ַה ַּת ָּּקנָּ ה ַהזּוֹ ֶה ְחדִּ ָּירה ַל ּתוֹ ָּד ָּעה ֶש ָּּכל
ַה ֶּכ ֶסף ְו ַה ָּּז ָּהב הוּ א ְ ּב ֶע ֶצם ֵמ ַהת"ח -
"לי ַה ֶּכ ֶסף ְו ִלי ַה ָּּז ָּהב נְ אוּם
ֵמ ַה ּתוֹ ָּרהְּ ,כמ"ש ִ
ֹאל ּה ע ֶֹשר
וּמ ּ ְשמ ָּ
ימינָּ ּה ִ
ה'" ְו"א ֶֹר ְך יָּ ִמים ִמ ִ
ְו ָּכבוֹ ד".
ַה ּ ְפרוֹ זְ בּ וּל הוּא ּתוֹ ֶס ֶפת יוֹ ם טוֹ ב!??
ָּּכ ְך סוֹ ף ְשנַ ת ַה ּ ֶש ַבעְּ ,כ ֶש ַה ַח ָּּמה שוֹ ַק ַעת
וּמ ְת ַק ֵּדש ר"ה ֶשל ַה ּ ָּשנָּ ה ַה ּ ְש ִמינִ יתָּ ,א ָּדם
ִ
וּב ַד ּקוֹ ת ַה ָּּללוּ הוּא
עוֹ ֶשה ּתוֹ ֶס ֶפת ר"הְ ,
חוֹ ֵשב ֶאת ָּּכל ַמה ֶש ָּע ַבר ָּע ָּליו ְ ּב ֶש ַבע ָּשנִ ים
יטה ֶש ָּע ְב ָּרה ַעד סוֹ ף
ָּה ַא ֲחרוֹ נוֹ תִ ,מ ְש ִמ ָּ
יטה ַהזּוֹ ָּּ ,כל ַה ֶח ֶסד ֶש ַה ָּּק ָּ ּב"ה ָּע ָּשה
ְש ִמ ָּ
רוּחנִ יָּּ ,כל ַה ַה ְש ָּקעוֹ ת ֶשהוּא
וּב ָּ
ִע ּמוֹ ְ ּבגַ ְש ִמי ְ
יח ָּ ּב ֶהםָּּ ,כל ַה ְּנ ָּכ ִסים ֶשהוּ א ָּצ ַברְ ,ו ָּאז
ִה ְצ ִל ַ
הוּ א חוֹ ֵשב ְל ַע ְצמוֹ ּ ְ ,ב ֶע ֶצם ַע ּ ִפ"י ַה ּתוֹ ָּרה ָּּכל
זֶ ה ָּהיָּ ה ָּצ ִר ְ
יך ָּל ֶל ֶכת ְל ִט ְמיוֹ ן ,ו ִּמי ִהצִּ יל ִלי
ֶאת ַה ּכֹל? ִה ֵּלל! ְו ָּל ָּּמה? ִ ּב ְש ִביל ֶש ֲאנִ י
יך ְל ַה ְלווֹ ת ַל ֲענִ ִ ּייםֲ ,אנִ י יַ ְמ ִש ְ
יַ ְמ ִש ְ
יך
ַל ֲעשוֹ ת ֶח ֶסדַ ,ל ְמרוֹ ת ֶש ֶּזה עוֹ ֵקר ָּּד ָּבר
ֶש ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרהֲ ,א ָּבל יוֹ ֵתר ָּ ּגדוֹ ל זֶ ה
ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת ֶח ֶסדָּ ,שוֶ ה ַל ֲעקוֹ ר ֶאת
יטהּ ִ ,ב ְש ִביל ֶש ָּא ָּדם ל ֹא יִ ּפוֹ ל ְ ּב ִאי
ִמ ְצ ַות ְש ִמ ָּ
יטה ַא ַחת
מוּטב ְל ַח ֵּלל ְש ִמ ָּ
ָּ
ֲע ִשית ְ ּג ַמ"ח,
ֵמ ָּא ֵשר ֶש ְ ּי ַב ּ ְטלוּ ִמ ְצווֹ ת ַה ְל ָּו ָּאה וּגְ ַמ"ח.
יטין
וּב ֱא ֶמת זֶ ה ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ִמ ָּּכ ְךַ ,ה ְ ּג ָּמ ָּרא ְ ּבגִ ִ
ֶ
(לוֹ ַ ):מ ְס ִ ּב ָּירה ֵא ְ
יך עוֹ ֵבד ַה ַּת ָּּקנָּ ה ֶשל
ּ ְפרוֹ זְ ּבוּ לָּ ,אז ַה ְ ּג ָּמ ָּרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶש ֶּזה עוֹ ֵבד
'ה ְפ ֵקר ֵ ּבי"ד ֶה ְפ ֵקר' ,זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת
ְ ּבא ֶֹפן ֶשל ֶ
ֶש ְ ּב ֶע ֶצם ֻּּכ ָּּלם מוֹ ְס ִרים ֶאת ָּּכל ַה ּ ְש ָּטרוֹ ת
יעית ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ַש ֶּמ ֶטת
ֶש ָּּל ֶהם ְל ֵבי"דְ ,ו ַה ּ ְש ִב ִ
וּבי"ד ּ ָּפשוּט נוֹ ְתנִ ים ַ ּב ֲחזָּ ָּרה
ֶאת ָּּכל ַהחוֹ בוֹ ת ֵ
ְ ּב ַמ ָּּתנָּ ה ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ַל ֲע ִש ִיריםְ ,וזֶ ה ֶה ְח ִּדיר
ָּ ּב ָּעם ֶאת ַה ּכ ַֹח ֶשל ַה ַּת"חֶ ,ש ֵהם ֵא ּלוּ
ֶשנּ וֹ ְתנִ ים לוֹ ֶאת ָּּכל ָּהע ֶֹשר ֶש ֵ ּיש ְ ּביָּ דוֹ  ,א"כ
"לי ַה ֶּכ ֶסף ְו ִלי ַה ָּּז ָּהב
ַה ֶּכ ֶסף ֵאינוֹ ֶש ּלוֹ ֶא ָּּלא ִ
נְ אוּ ם ה'".
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