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ִמ ְצ ַות ִ ּב ּכו ִּרים ְ ּביָ ֵמינ ּו
ַה ִ ּב ּכו ִּרים ֶׁשל ַקיִ ן
אשית ָּכל
"ו ָהיָ ה ִּכי ָתבוֹ א ֶׁאל ָה ָא ֶׁרץְ ...ו ָל ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ִ
ְ
ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" .נִ ְש ֶׁא ֶׁלת ַה ּ ְש ֵא ָלה ֲה ֵרי ְ ּב ָפ ָר ַשת
אשית ָל ַמ ְדנוּ ֶׁש ַּקיִ ן ְו ֶׁה ֶׁבל ְשנֵ ֶׁ
ְ ּב ֵר ִ
יהם ִה ְק ִריבוּ
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַלה'ַ ,קיִ ן ֵה ִביא ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ְו ֶׁה ֶׁבל ֵה ִביא
יהןְ ,ו ַה ָּק ָ ּב"ה ִק ֵ ּבל ֶׁאת
ִמ ְ ּבכוֹ רוֹ ת צֹאנוֹ וּ ֵמ ֶׁח ְל ֵ ּב ֶׁ
ָק ְר ָ ּבנוֹ ֶׁשל ֶׁה ֶׁבל ְול ֹא ֶׁשל ַקיִ ןַ ,מ ּדוּ ַע? ָל ָּמה ַה ָּק ָ ּב"ה
ל ֹא ִק ֵ ּבל ֶׁאת ַה ִ ּב ּכוּ ִרים ֶׁשל ַקיִ ן?
ֶׁה ֶׁבל ַמזְ ִהיר ֶׁאת ַקיִ ן ֶׁש ּל ֹא יַ ְק ִריב ִ ּב ּכו ִּרים...
ֶׁא ָּלאּ ִ ,ב ּכוּ ִרים ִענְ יָ נָ ם ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ַל ָּק ָ ּב"ה ֶׁשהוּ א
נוֹ ֵתן ָלנוּ ּ ֵפרוֹ ת טוֹ ִביםְ ,ו ָאנוּ ַמ ִּכ ִירים לוֹ טוֹ ָבה,
אשית ֵמ ַה ּ ֵפרוֹ ת ַל ּכ ֵֹהןְּ ,כ ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ַעל
ְונוֹ ְתנִ ים ֵר ִ
זֶׁ ה ֶׁשהוּ א ְמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנוּ ֶׁאת דַּ ַעת ה' ָּכל ַה ּ ָשנָ ה
ֻּכ ָּל ּהֲ .א ָבל ַה ִ ּב ּכוּ ִרים ֵאינָ ם עוֹ ִלים ְל ָק ְר ָ ּבן ַעל ִמ ְז ֵ ּב ַח
(ו ִ ּי ְק ָרא ב) ָ
אשית ַּת ְק ִריבוּ א ָֹתם
"ק ְר ַ ּבן ֵר ִ
ה' ,כמ"ש ַ
יח נִ יח ַֹח"ְ ,מ ָפ ֵרש
ַלה' ְו ֶׁאל ַה ִּמ ְז ֵ ּב ַח לֹא יַ ֲעלוּ ְל ֵר ַ
ַר ִש"יֵ :א ּלוּ ַה ִ ּב ּכוּ ִריםַ ,קיִ ן ָה ַל ְך ְו ִה ְק ִריב ַעל ַה ִּמ ְז ֵ ּב ַח
ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהִּ ,כי הוּ א ָר ָצה ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ְל ִפי
ימ ּיוּת
דַּ ְע ּתוֹ ְ ,ול ֹא ָר ָצה ִל ְשמוֹ ַע ֵמ ֶׁה ֶׁבל ָא ִחיו ֶׁאת ּ ְפנִ ִ
ִענְ יַ ן ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תֲ ,א ָבל ֶׁה ֶׁבל יָ ַדעֶׁ ּ ,ש ֵאין שוּ ם ּתוֹ ֶׁע ֶׁלת
ַלבּ וֹ ֵרא ִאם נָ ִביא לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ִו ָירקוֹ ת ְּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּב
"האוֹ ַכל ְ ּב ַשר ַא ִ ּב ִירים ְו ַדם ַע ּתוּ ִדים
ְ ּב ֵס ֶׁפר ְּת ִה ִּלים ַ
ֶׁא ְש ֶּׁתה"ָ ,אז ַמה ֵּכן ַה ִּמ ְצ ָוה ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת? ֶׁה ֶׁבל
יהןְ .ו ֶׁה ֶׁבל יָ ַדע
ִה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן ִמ ְ ּבכוֹ רוֹ ת צֹאנוֹ וּ ֵמ ֶׁח ְל ֵ ּב ֶׁ
ֶׁש ַּת ְכ ִלית ַה ָּק ְר ָ ּבן הוּ א ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָּכל ֵא ֶׁבר
ְו ֵא ֶׁבר ,וּ ִב ְש ִביל ֶׁזה הוּ א ִה ְק ִריב ִמצּ ֹאנוֹ ִּ ,כי ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה
יב ִרים ֶׁש ֵ ּיש ָ ּב ָא ָדםְ ,ו ַעל ָּכל ֵא ֶׁבר
יֵ ש ֶׁאת ָּכל ָה ֵא ָ
ְו ֵא ֶׁבר ַה ּכ ֵֹהן ָה ָיה מוֹ ֶׁדה ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּ ת ַלה'ְ ,ו ַעל ֶׁזה
ַה ּתוֹ ָרה ַמזְ ִה ָירה ְ ּב ָפ ָר ָש ֵתנוּ "ל ֹא ִת ּ ַטע ְל ָך ֲא ֵש ָרה ָּכל
יה ִּמ"ק
ֵעץ ֵא ֶׁצל ִמ ְז ַ ּבח ה'" ַ -אל ִּת ּ ַטע ֵע ִצים ְ ּב ֵב ַ
ְל ָה ִביא ֵמ ֶׁהם ּ ֵפרוֹ ת ַל ִּמ ְז ֵ ּב ַחַ .הצְּ דוֹ ִקים ְו ַה ָּק ָר ִאים
יבים ָע ָליו ְּכ ָכל
ָהיוּ בּ וֹ נִ ים ָ ּב ָמה ְל ַע ְצ ָמם וּ ַמ ְק ִר ִ
ָהעוֹ ֶׁלה ַעל רוּ ָחםּ ְ ,בל ֹא ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ֲח ַז"ל ֶׁאת ַמה ֶׁש ֵהם
יָ ְדעוּ ְ ּב ֵפרוּ ש ַה ּתוֹ ָרה ְו ָכל ִה ְלכוֹ ת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִאיש
ִמ ּ ִפי ִאיש ַעד מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ .
עוֹ ִשים ְמ ָח ָאה ַעל ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן...
ְו ֶׁאת זֶׁ ה ָהיָ ה ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן עוֹ ֶׁשה ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ַמ ְק ִריב
יצה כ):
(ב ָ
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ֵב ַ
יה ִּמ"קְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ְמרוּ ֲחזַ "ל ֵ ּ
'מ ֲע ֶׁשה ְ ּב ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן ֶׁש ֵה ִביא עוֹ ָלתוֹ ְ ּביוֹ "ט
ַ
יה ְו ָהיָ ה ָשם ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ב"ש,
יה ִּמ"ק ִל ְסמ ְֹך ָע ֶׁל ָ
ְל ֵב ַ
יכה' ַּ -ת ְל ִמ ֵידי ב"ש ָעשוּ ְמ ָח ָאה ַעל
א"ל ַמה זוֹ ְס ִמ ָ
ִה ֵּללֵ ,הם ל ֹא ִה ְס ִּכימוּ ַל ֶׁה ְס ֵ ּב ִרים ֶׁשהוּ א ִה ְס ִ ּביר ַעל
יעהְ ,ל ַה ְראוֹ ת
יכהֶׁ ,שהוּ א ִענְ יָ ן ֶׁשל ְּכנִ ָ
ִענְ יַ ן ַה ְּס ִמ ָ

ֶׁשהוּ א נִ ְש ָען ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ְוהוּ א דּ וֹ ֶׁמה ִל ְב ֵה ָמה
ְוהוּ א נִ ְצ ָר ְך ַל ְ ּב ֵה ָמהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָּכל ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ֶׁש ּלוֹ
ְו ַה ַּמ ְל ּבוּ ִשים ֶׁש ּלוֹ ֵהם ֵמ ַה ְ ּב ֵה ָמהְ ,ו ֵהם ל ֹא ָרצוּ
ִל ְשמוֹ ַע ְל ִה ֵּלל'ָ ,א ַמר ָל ֶׁהם ִה ֵּלל ַמה זוֹ ְש ִת ָ
יקה' -
ּ ֶׁש ֲע ֵל ֶׁ
יכם ִל ְש ּתֹק ְול ֹא ָלבוֹ א ֵא ַלי ִ ּב ְט ָענוֹ תֲ ,א ִפ ּלוּ
ֶׁשהוּ א ִמ ַּמה ֶׁש ִּק ַ ּב ְל ֶּׁתם ִמ ּ ַש ַּמאי ַר ְ ּב ֶׁכםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֲאנִ י
ַ ּגם ֵּכן ַצ ִּדיק ְוגָ דוֹ ל ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ .
יצד?
יטה ַ ּב ְּנ ִח ַיריִ םֲ ,ה ֵכ ַ
ִמ ְצ ַות ְש ִח ָ
יטת ר"ע,
(ל ִש ַ
וּ ְבדוֹ ר ַה ִּמ ְד ָ ּבר ָהיוּ נוֹ ֲח ִרים ַ ּב ְּנ ִח ַיריִ ם ְ
ֻח ִּלין יזְ ,).ל ַה ְז ִּכיר ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה' ֶׁשל ַה ְּנ ִשימוֹ ת.
"ו ָז ַב ְח ָּת
ֲא ָבל ִמ ּ ֶׁש ֶּׁנ ְח ְלשוּ ַה ּדוֹ רוֹ ת ִצוְּ ָתה ַה ּתוֹ ָרה ְ
ית ָ
יך" ַ ּב ָּקנֶׁ ה וּ ַבוֶּׁ ֶׁשטִּ ,כי ְּכ ָבר ל ֹא ָהיָ ה
ַּכ ֲא ֶׁשר ִצוִּ ִ
ַה ְר ָ ּג ָשה ַ ּב ְּנ ִשימוֹ ת ֶׁש ֶּׁזה ְּד ָב ִרים ָהרוּ ָחנִ ִ ּייםָ ,ל ֵכן
ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ִל ְשחוֹ ט ֶׁאת ַה ָּקנֶׁ ה ְו ֶׁאת ַהוֵּ ֶׁשטְ .ו ַעל
יח ַה ָּנ ִביא ַמ ְל ָא ִכי ֶׁאת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ַה ָּד ָבר ַה ֶּׁזה מוֹ ִכ ַ
"מ ּ ָשא ְד ַבר ה' ֶׁאל יִ ְש ָר ֵאל ְ ּביַ ד ַמ ְל ָא ִכיָ ,א ַה ְב ִּתי
ַ
ֶׁא ְת ֶׁכם ָא ַמר ה' ַו ֲא ַמ ְר ֶּׁתם ַ ּב ָּמה ֲא ַה ְב ָּתנוּ ֲהלוֹ א ָאח
ֵע ָשו ְליַ ֲעקֹב נְ ֻאם ה' ָוא ַֹהב ֶׁאת יַ ֲעקֹב"ֲ .ה ֵרי ֵיש
יבים ְל ָפנַ י
יהם ַמ ְק ִר ִ
ְשנֵ י ַא ִחים ֵ -ע ָשו ְויַ ֲעקֹב ,וּ ְשנֵ ֶׁ
ָק ְר ָ ּבנוֹ תַ ,מ ָּמש ְּכמוֹ ַקיִ ן ְו ֶׁה ֶׁבלֶׁ ,א ָּלא ֶׁש ֵע ָשו
"איש
ַמ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַ ּב ֲע ֵלי מוּ ִמים ְויַ ֲעקֹב הוּ א ִ
ָּתם"ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָהיָ ה ְ ּב ַמ ֲע ֶׁשה דְּ ַק ְמ ָצא וּ ַבר ַק ְמ ָצא,
ֶׁש ֵה ִביא ֶׁאת ַה ָּק ְר ָ ּבן ְל ֶׁמ ֶׁל ְך רוֹ ִמי ְּכ ֶׁשהוּ א ָסדוּ ק
ְ ּבדוּ ִקים ֶׁש ָ ּב ַעיִ ן וּ ְבנִ יב ְש ָפ ָתיִ םְ ,ו ֵהם ָש ְלחוּ ָק ְר ָ ּבן
יטין
(ג ִ
ָּכ ֶׁזה ְל ָק ְר ָ ּבןִּ ,כי ֶׁא ְצ ָלם ֵאינוֹ נֶׁ ְח ָשב ְלמוּ ם ִ ּ
ימים ְלל ֹא שוּ ם
נוֲ ,).א ָבל יַ ֲעקֹב ֵמ ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְּת ִמ ִ
"וא ַֹהב ֶׁאת יַ ֲעקֹב".
יכ ְך ָ
מוּ ם ,וּ ְל ִפ ָ
ַה ָּק ְר ָ ּבן ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָּת ִמים אוֹ ָה ָא ָדם?
ְו ַאף ִאם ַה ָּק ְר ָ ּבן ְ ּב ַע ְצמוֹ ָּת ִמיםֲ ,ע ַדיִ ן  -אוֹ ֵמר
ישים ַעל ִמ ְז ְ ּב ִחי ֶׁל ֶׁחם ְמג ָֹאל" -
"מ ִ ּג ִ
ַה ָּנ ִביא ַ -
ַל ְמרוֹ ת ֶׁש ַה ָּק ְר ָ ּבן הוּ א ָּת ִמיםַ ,ל ְמרוֹ ת זֹאת הוּא
"ל ֶׁחם ִמגּ וֹ ֵאל"ִּ ,כי ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ הוּ א ַ ּב ַעל מוּ ם.
ֶׁ
"ו ִכי ַּת ִ ּגשוּ ן ִעוֵּ ר ִל ְזבּ ַֹח ֵאין ָרע ְו ִכי ַת ִ ּגישוּ ּ ִפ ֵּס ַח
ְ
ישים ֶׁאת ַה ָּק ְר ָ ּבן ִעוֵּ ר,
ְוח ֶֹׁלה ֵאין ָרע" ַ -א ֶּׁתם ַמ ִ ּג ִ
ְּכ ֶׁש ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁש ָּל ֶׁכם ִע ְו ִריםּ ְ ,בגַ ְש ִמי וּ ְברוּ ֲחנִ יַ ,א ֶּׁתם
ל ֹא רוֹ ִאים ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה'ְ ,ו ֵאינְ ֶׁכם ַמ ְש ִוים ֶׁש ִּת ְהיוּ
ַא ֶּׁתם ּדוֹ ִמים ַל ָּק ְר ָ ּבן.
ְו ַעל ֶׁזה ָשנִ ינוּ ְ'ל ֵשם ִש ּ ָשה ְּד ָב ִרים ַה ֶּׁז ַבח נִ ְז ַ ּבח,
יאים
ְל ֵשם ֶׁז ַבח' ְ -להוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ַה ַח ִ ּיים ַה ְ ּב ִר ִ
ְו ַה ּ ְש ֵל ִמיםֶׁ ,ש ּל ֹא נִ ְש ַח ְט ִּתי ְּכמוֹ ַה ָּק ְר ָ ּבן'ְ .ל ֵשם
ְ ּב ָע ִלים' ֶׁ -שהוּ א יִ ְה ֶׁיה ַ ּגם ֵּכן ָּת ִמים ְּכמוֹ ַה ָּק ְר ָ ּבן
יחְ ,ל ֵשם נִ יחוֹ ַח' -
(כמוֹ ּ ֶׁש ֵ ּב ַא ְרנוּ )'ְ .ל ֵשם ֵר ַ
ְּ

יח ֶׁשל ְ ּב ֵה ָמה
ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ְונַ ֲע ֶׁשה ְרצוֹ נִ יִּ ,כי ָה ֵר ַ
יח נָ ִעים ,וּ ְב ָכל זֹאת שוֹ ְמ ִעים
ֶׁש ִּנ ְש ֶׁר ֶׁפת הוּ א ל ֹא ֵר ַ
יבים ֶׁאת ַה ָּק ְר ָ ּבןְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּמ ּתוֹ ְך
ִל ְרצוֹ ן ה' ,וּ ַמ ְק ִר ִ
יח ָה ַרע ,יִ ְהיֶׁ ה נִ ָּכר ָה ֵריחוֹ ת ַה ּטוֹ ִבים ֶׁש ָה ָא ָדם
ָה ֵר ַ
יח ְ ּב ָכל ֵעת וּ ְב ָכל ָש ָעה ְויוֹ ֶׁדה ַעל זֶׁ ה ַלה''ְ ,ל ֵשם
ֵמ ִר ַ
יח ְ ּב ָכל ֵעת.
יח' ֶׁ -שהוּ א ֵמ ִר ַ
ֵר ַ
ַמה גּ וֹ י חוֹ ֵשב ְּכ ֶׁשהוּא ַמ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן???
יח ֶׁאת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְ
ְו ֶׁזהוּ ֶׁש ַה ָּנ ִביא מוֹ ִכ ַ
"ו ִכי ַת ִ ּגישוּ
ּ ִפ ֵּס ַח ְוח ֶֹׁלה" ֵ -אינְ ֶׁכם מוֹ ִדים ַלה' ַעל ָה ַרגְ ַליִ ם
'ה ֵּמ ִכין ִמ ְצ ֲע ֵדי
ֶׁשהוֹ ְל ִכיםֵ ,אינְ ֶׁכם ְמ ָב ְר ִכים ַעל ֶׁזה ַ
יבהוּ נָ א
"ה ְק ִר ֵ
"אין ָרע"ַ ,
ָ ּג ֶׁבר'ְ ,ו ַא ֶּׁתם עוֹ ד אוֹ ְמ ִרים ֵ
ְל ֶׁפ ָח ֶׁת ָך" ּ -בוֹ א ְונִ ְר ֶׁאה ֶׁש ִּת ְתנַ ֲהגוּ ֵּכן ְ ּב ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָ ּבן
ְל ֶׁפ ָחה ָרגִ ילִ .
"מי ַ ּגם ָ ּב ֶׁכם ְויִ ְס ּגֹר דְּ ָל ַתיִ ם ְול ֹא ָת ִאירוּ
ִמזְ ְ ּב ִחי" ַ -א ֶּׁתם ל ֹא ְמ ִא ִירים ֶׁאת ִמ ְז ְ ּב ִחי ְ ּב ִד ּבוּ ֵרי
"כי ִמ ִּמ ְז ַרח
הוֹ ָד ָאהִּ ,כי ִאם ֱהיִ ֶׁ
יתם עוֹ ִשים ֵּכןֲ ,א ַזי ִּ
ֶׁש ֶׁמש ַעד ְמבוֹ אוֹ ָ ּגדוֹ ל ְש ִמי ַ ּבגּ וֹ יִ ם" ָּ -כל ָהעוֹ ָלם
ָהיוּ ַמ ִּכ ִירים ֶׁאת ְש ִמיְ ,ו ָהיוּ ָ ּב ִאים וּ ְמ ַס ְ ּי ִעים ָל ֶׁכם,
"מ ִּמ ְז ַרח
יתם ַא ֶּׁתם אוֹ ר ַלגּ וֹ יִ ם ְּכמוֹ ֶׁש ֲאנִ י ִ
ִאם ֱהיִ ֶׁ
ֶׁש ֶׁמש ַעד ְמבוֹ אוֹ " ְּכמוֹ ֶׁש ֲאנִ י ֵמ ִאיר ֶׁאת ַה ּ ֶׁש ֶׁמש
יכים ְל ָה ִאיר ְל ָכל ָהעוֹ ָלם,
ְל ָכל ָהעוֹ ָלםָּ ,כ ְך ַא ֶּׁתם ְצ ִר ִ
ַו ֲא ַזי ַ ּגם ַהגּ וֹ יִ ם יָ ִביאוּ ָק ְר ָ ּבנוֹ תַ ,ו ֲה ֵרי ְמ ַק ְ ּב ִלים
(מנָ חוֹ ת עג ,):וּ ַמה ֵהם ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ִמן ַהגּ וֹ יִ ם ְ
ֶׁשל ַהגּ וֹ יִ ם? ַהגּ וֹ יִ ם ְמ ַכוְּ נִ ים ַ ּב ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַעל ַהיְ הוּ ִדים,
ֵהם ִמ ְת ּבוֹ נְ נִ ים ַ ּב ָּק ְר ָ ּבן ְוחוֹ ְש ִבים ֵא ְ
יכים
יך ַמ ֲע ִר ִ
וּ ְמיַ ְּק ִרים ֶׁאת ַעם ה'ֲ .א ָבל ֱהיוֹ ת ְו ֵאינְ ֶׁכם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים
ֹאמר ֱאדוֹ ם ֻר ּ ַש ְשנוּ ְונָ שוּ ב ְונִ ְבנֶׁ ה
"כי ת ַ
ָּכ ְך ֲא ַזי ִּ
ֳח ָרבוֹ ת" ִאם ֱאדוֹ ם יִ ְרצוּ ָלשוּ ב ְו ִל ְבנוֹ ת ֶׁאת
"ה ָּמה יִ ְבנוּ ַו ֲאנִ י ֶׁא ֱהרוֹ ס" ֱהיוֹ ת
יכםֲ ,א ַזי ֵ
ֳח ָרבוֹ ֵת ֶׁ
"ו ָארוּ ר
ְו ַא ֶּׁתם ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶׁכם ֵאינְ ֶׁכם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ַּכהֹגֶׁ ןְ ,
נוֹ ֵכל ְויֵ ש ְ ּב ֶׁע ְדרוֹ ָז ָכר ְונ ֵֹדר ְוז ֵֹב ַח ָמ ְש ָחת ַלה'" -
ָה ִאיש ֻמ ְש ָחת ְו ֵאינוֹ ְמ ַת ֵּקן ֶׁאת ַע ְצמוֹ  ,וּ ְב ָכל זֹאת
הוּ א ַמ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַלה'.
ּכ ֵֹהן! ֵל ִוי! ַהיּוֹ ֵד ַע ַא ָּתה ֶׁאת ַּת ְפ ִק ְיד ָך???
יתי
"אם ל ֹא ִת ְש ָמעוּ ִ ...הנְ נִ י ג ֵֹער ָל ֶׁכם ֶׁאת ַה ֶּׁז ַרע ְו ֵז ִר ִ
ִ
יכם" ִּ -כי ַהיּוֹ "ט הוּ א ַרק
יכם ּ ֶׁפ ֶׁרש ַח ֵ ּג ֶׁ
ֶׁפ ֶׁרש ַעל ּ ְפנֵ ֶׁ
ִ ּב ְש ִביל ְלהוֹ דוֹ ת ַלה'ְ ,ו ַא ֶּׁתם ֵאינְ ֶׁכם ְמ ַק ְ ּי ִמים ֶׁאת זֶׁ ה
"ו ַע ָּתה
יכם"ְ ,
"פ ֶׁרש ַח ֵ ּג ֶׁ
יכם ֶׁאת ּ ֶׁ
ִאם ֵּכן ֶׁא ְז ֶׁרה ַעל ּ ְפנֵ ֶׁ
יתי ֶׁאת
יכם ַה ִּמ ְצ ָוה ַה ּזֹאת ַה ּכ ֲֹהנִ יםִ ...ל ְהיוֹ ת ְ ּב ִר ִ
ֲא ֵל ֶׁ
ֵל ִוי" ַה ָּק ָ ּב"ה רוֹ ֶׁצה ִל ְכרוֹ ת ְ ּב ִרית ִעם ַה ְל ִו ִ ּים
יסים
יה ִּמ"קֶׁ ,ש ֵהם ַמ ְכנִ ִ
ַה ְמנַ ְ ּגנִ ים ֶׁאת ַה ִּנגּ וּ נִ ים ְ ּב ֵב ַ
ֶׁאת ַה ּ ַט ַעם ַ ּב ִּמ ְצ ָוהַ ,מה זֶׁ ה ַה ַּמ ּ ָט ָרה ֶׁשל ַה ִּנגּ וּ ן? ִּכי
יֵ ש ִמ ְצוֹת ַמ ֲע ִשיּוֹ תְ ,ו ַה ִּנגּ וּ נִ ים ֵהם ֵא ּלוּ ֶׁשנּ וֹ ְתנִ ים
המשך בעמוד .3

שַ .מה ַה ּ ַט ַעם ֶׁשחוֹ גְ גִ ים ֶׁאת יוֹ ם ַה ֻה ֶּׁל ֶׁדת ְ ּב ָכל ָשנָ ה?
ת .יוֹ ם ַה ֻה ֶּׁל ֶׁדת זֶׁ ה זְ ַמן ֶׁש ָא ָדם יָ כוֹ ל ִלזְ ּכֹר ֶׁאת ַה ְּזכוּת ֶׁשה' נָ ַתן לוֹ ַח ִ ּיים ְוהוּא יָ כוֹ ל
ְל ִה ְס ּתוֹ ֵבב ָּכאן ָ ּבעוֹ ָלם.

ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים
אַּ .כ ֲא ֶׁשר ִה ִ ּגיע ּו לח"ח אוֹ ְר ִחים

"אין לוֹ ַל ָּק ָ ּב"ה ֶׁא ָּלא ד' ַא ּמוֹ ת ֶׁשל ֲה ָל ָכה" ּו ִמצַּ ד ֵשנִ י 'ד'
שִ .מצַּ ד ֶׁא ָחד ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ֵ
ַא ּמוֹ ת ֶׁשל יִ ְר ַאת ָש ַמיִ ם'?

"ב ִפ ָ
יך ו ִּב ְל ָב ְב ָך
תַ .ה ֲה ָל ָכה ְו ַה ִ ּי ְר ַאת ָש ַמיִ ם נִ ְמ ָצא ַ ּבד' ַא ּמוֹ ת ֶׁשל ָה ָא ָדם ְּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּב ְ ּ

"אין לוֹ ַל ָּק ָ ּב"ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ֶׁא ָּלא ד' ֻא ּמוֹ ת ֶׁשל
ַל ֲעשוֹ תוֹ " ו ְּל ִפי זֶׁ ה מ ּו ָבן ָל ָּמה ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ֵ
יהם ָּד ָבר
ָה ְל ָכה" ִ ּב ְל ַבד ,ו ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ָא ְמר ּו ֶׁא ָּלא ד' ַא ּמוֹ ת ֶׁשל יִ ְר ַאת ָש ַמיִ םִּ ,כי ְשנֵ ֶׁ
ֶׁא ָחד ְּכמ"ש זַ "ל ַ'אל ִּת ְק ֵרי ֲה ִליכוֹ ת ֶׁא ָּלא ֲה ָלכוֹ ת'ֶׁ ,ש ַה ֲה ִליכוֹ ת זֶׁ ה ַה ִ ּי ְר ַאת ָש ַמיִ ם
ִל ְראוֹ ת ַח ְס ֵדי ה' ַה ֵּמ ִביא ַה ֲע ָר ָכה ַלה' ְויִ ְר ָאה ִמ ֶּׁמנּ וְּ ,ו ָאסוּר ְל ַה ְפ ִריד ֶׁאת ַה ֲה ִליכוֹ ת
ֵמ ַה ֲה ָלכוֹ ת ִּכי ָצ ִר ְ
יך ַה ְר ֵ ּבה יִ ְר ַאת ָש ַמיִ ם ְ ּבתוֹ ְך ַה ֲה ָלכוֹ ת.
שַ .מה נִ ְק ָרא ִש ְפלוּת ֲא ִמ ִּתית?
ְ
ימ ִלי
תִ .ש ְפלוּת ֲא ִמ ִּתית זֶׁ ה ַעד ֶׁש ָא ָדם יוֹ ִריד ֵמ ֶׁע ְר ּכוֹ ְויִ ָּק ֵרא ָא ָדם ּ ָפחוֹ ת ֵמ ָה ֵע ֶׁרך ַה ִּמינִ ָ
ְּד ַהיְ נ ּו ֶׁש ִ ּי ְהיֶׁ ה ֵ ּבינוֹ נִ י ְויִ ְתנַ ֵהג ְ ּב ַפ ְשטוּת ְ ּב ִד ּבוּר ו ְּב ַמ ֲע ֶׁשה ִוינַ ֶּׁקה ֶׁאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָרש ו ֵּבית
ַה ִּכ ֵּסא ֶׁשל ֵ ּבית ַה ְּכנֶׁ ֶׁסתְ ,ויַ ֲע ֶׁשה ְּד ָב ִרים ֶׁשהוּא יֵ ָר ֶׁאה ל ֹא ָח ָכם ְוגָ אוֹ ן ָּכל ָּכ ְך ְו ֶׁש ַ ּי ְח ְשב ּו
ֶׁשהוּא ָּת ִמים ֲא ָבל ל ֹא ֶׁש ֵ ּי ָר ֶׁאה ִט ּ ֵפש ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַהנּ וֹ ְר ָמ ִלי ָה ָרגִ יל ,ו ְּב ַו ַּדאי ֶׁש ָאסוּר ְל ַהגְ ִעיל
ֲאנָ ִשים ְ ּב ַה ִליכוֹ ָתיו ְו ַהנְ ֲהגוֹ ָתיו ֶׁא ָּלא ַה ּכֹל ְ ּב ֵש ֶׁכל יָ ָשר ו ָּפשוּט.

"ה ַּמ ְל ָא ִכים
ְ ּב ַש ָ ּבתָ ,היָ ה אוֹ ֵמרַ :
ֵאינָ ם ְר ֵע ִבים וְ ֶׁא ְפ ָשר ָל ִשיר
יכם' ַא ַחר ָּכ ְךֲ ,א ָבל
'שלוֹ ם ֲע ֵל ֶׁ
ָ
ָהאוֹ ְר ִחים ְּכ ָבר ְר ֵע ִביםָ ,ל ֵכן
ק ֶֹׁדם נִ ּטֹל יָ ַדיִ ם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך
נָ ִשיר".
ב .הח"ח ִל ָּוה אוֹ ֵר ַח ָצ ִעירַ ,עד
ְק ֵצה ָה ְרחוֹ ב.

גּ ְ .ב ֵבית הח"חָ ,הי ּו מו ָּכנוֹ ת דֶּׁ ֶׁר ְך
ֶׁק ַבעֲ ,ארוּחוֹ ת ָלאוֹ ְר ִחים.
ד .הח"ח דָּ ַאג ְל ַא ְכ ַסנְ יָ הְ ,ל ַב ַעל
נֶׁ ְכדָּ תוֹ

ֶׁשל

ְמ ָא ְרחוֹ

ְ ּביָ ִמים

ְקדו ִּמים.
ה .הח"ח ָ ּב ַדק ַעל ַע ְצמוֹ ֶׁ ,את
יע ְלאוֹ ְרחוֹ ִ ,ל ְפנֵ י
ַה ִּמ ּ ָטה ֶׁש ִהצִּ ַ
יה.
ֶׁש ָהאוֹ ֵר ַח יָ ַשן ָע ֶׁל ָ

ִּד ַּב ְר ִּתי ִּעם ָח ֵבר ְולֹא ַּש ְמ ִּתי ֵלב ֶׁש ֲאנִּ י
יכן ֶׁש ַּה ֶׁד ֶׁלת ֶׁשל ֵבית
יח ֶׁאת יָ ִּדי ֵה ָ
ֵמנִּ ַּ
ַּה ִּכ ֵסא נִּ ְס ֶׁג ֶׁרתְ ,ו ֶׁא ָחד נִּ ְכנַּ ס ְל ָשם ְו ָסגַּ ר
ֶׁאת ַּה ֶׁד ֶׁלת ַּעל ֶׁא ְצ ְבעוֹ ַּתי ְו ִּה ְת ַּח ְל ִּתי
ִּל ְדפֹק לוֹ ְוהוא ָח ַּשב ֶׁשרוֹ ִּצים ִּל ְפת ַֹּח
ֶׁאת ַּה ֶׁד ֶׁלת ָאז ָסגַּ ר ֶׁאת זֶׁ ה יוֹ ֵתר ָח ָזק,
ְו ַּה ֵנס ַּה ָגדוֹ ל ֶׁש ֶׁזה ָה ָיה ֶׁד ֶׁלת ַּח ָל ָשה
ֵמ ֵעץ ְו ָאז ָצ ַּע ְק ִּתי לוֹ

ֶׁש ִּנ ְת ְפסו ִּלי

ָה ֶׁא ְצ ָבעוֹ תְ ,ו ָאז הוא ָפ ַּתח ִּמ ַּיד ו ְב ַּח ְס ֵדי
ה' לֹא נִּ גְ ַּרם ִּלי שום נֵ זֶׁ ק ְל ֶׁא ְצ ָבעוֹ ת,
אוֹ ֶׁדה ה' ְמאֹד ְב ִּפי ְבתוֹ ְך ַּר ִּבים ֲא ַּה ְל ֶׁלנו.
מ .פ .יְ רו ָש ַּליִּ ם.
נָ ַּס ְע ִּתי ִּב ְכ ִּביש סוֹ ֵאן ִּב ְמ ִּהירות ְגבוֹ ָהה,

יע
ַה ּ ֵּפרוֹ ת ְמ ֵּל ִאים ְ ּב ַה ְר ֵּ ּבה ִמ ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ַהבּ וֹ ֵּרא ,ו ְּכ ֶׁש ָא ָדם ִמ ְת ַע ֵּּמק ָ ּב ֶׁהם הוּא ַמ ִ ּג ַ
ְל ִק ְר ָבה ֲעצ ּו ָמה ְו ַה ְר ָ ּג ָשה ֶׁשל ְמ ִתיקוּת נִ ְפ ָל ָאה ַ ּב ָּק ָ ּב"הְ ,ו ָכל זֶׁ ה ְ ּב ִח ָ ּנם ְ ּב ִלי ֶּׁכ ֶׁסףְ ,וזֶׁ ה
ָּד ָבר ֶׁש ְּכ ֶׁש ָא ָדם ל ֹא ִמ ְת ַע ֵּּמק ּבוֹ הוּא יָ כוֹ ל ֶׁל ֱאכוֹ ל ָּכל יְ ֵּמי ַח ָ ּיו ּ ֵּפרוֹ ת ִו ָירקוֹ ת נִ ְפ ָל ִאים,
ְו ֵּאינוֹ ָחש ְמ ִתיקוּת ַ ּב ָּק ָ ּב"הְ ,ו ַעל ֵּּכן ָצ ִר ְ
יך ָּת ִמיד ְל ִה ְת ַע ֵּּמק ָ ּב ֶׁהם ו ְּל ָפ ֵּרש ֶׁאת
ַהנִ ְפ ָלאוֹ ת ְו ַעל יְ ֵּדי זֶׁ ה ָלבוֹ א ְל ַא ֲה ַבת ה'.
(מתוך הספר "מתיקות עבודת ה' לילדים")

י .איורים350-0064433 :

ְל ֶׁפ ַּתע ָא ָדם ֶׁש ָי ַּשב ְל ָי ִּדי ָב ֶׁר ֶׁכב ִּה ְב ִּחין
ְב ֶׁר ֶׁכב ֵמ ֲאחוֹ ֵרינו ֶׁשנוֹ ֵס ַּע ִּב ְמ ִּהירות ִּב ְל ִּתי
ֻח ִּקית ַּב ֲע ִּליל ,הוא נִּ ְב ַּהל ְמאֹד ו ִּמ ַּיד
ֵהזִּ יז ֶׁאת ַּה ֶׁהגֶׁ ה ְק ָצת יְ ִּמינָ ה ְו ָכ ְך ְבנִּ ֵסי
יעתוֹ ֶׁשל
נִּ ִּסים ָח ַּמ ְקנו ִּמ ַּמ ְסלול נְ ִּס ָ
ָה ֶׁר ֶׁכב ֶׁש ֵמ ֲאחוֹ ֵרינו ְוהוא לֹא ִּה ְתנַּ גֵ ש
ָבנוְ ,ולֹא נִּ גְ ַּרם ָלנו נֵ ֶׁזק ְבגוף ו ְבנֶׁ ֶׁפש,
ַּח ְס ֵדי ה'.
ארק.
ארא ַּפ ְ
י .אָ .ב ָ

יה ִּמ"ק ַה ְּל ִו ִ ּיים ָהיוּ ְמשוֹ ְר ִרים
ַט ַעם ַ ּב ִּמ ְצוֹתָּ ,כ ְך ְ ּב ֵב ַ
ְּכ ֵדי ְל ַה ְט ִעים וּ ְל ַה ְמ ִּתיק ֶׁאת ָּכל ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל
יתי ָהיְ ָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ִ ּיים ְו ַה ּ ָשלוֹ ם" -
"ב ִר ִ
ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תּ ְ .
ְּכ ֶׁש ִּמ ְתנַ ֲהגִ ים ָּכ ְך ִ ּב ְב ִרית ַה ֵּל ִויֲ ,א ַזי ֶׁזה עוֹ ֶׁשה
ָשלוֹ ם ְ ּב ַעם יִ ְש ָר ֵאל ,וּ ֵמ ִביא ְש ֵלמוּ ת ְ ּב ַעם יִ ְש ָר ֵאל.
"ו ֶׁא ְּתנֵ ם לוֹ מוֹ ָרא ַו ִ ּי ָיר ֵאנִ י"  -זֶׁ ה נוֹ ֵתן ָל ָא ָדם מוֹ ָרא
ָ
 יִ ְר ָאה ֲא ִמ ִּתית ,ל ֹא ּ ַפ ַחד ִמ ַּמ ּכוֹ תֶׁ ,א ָּלא יִ ְר ַאתָהרוֹ ְממוּ ת ִמ ּתוֹ ְך ַה ְר ָ ּג ָשה ֶׁשל ְמ ִתיקוּ ת ַה ִּמ ְצוֹת.
"וּ ִמ ּ ְפנֵ י ְש ִמי נִ ַחת הוּ א" ֶׁזה ֵמ ִביא ַה ְכנָ ָעה ִמ ּ ֵשם ה'.
"כי ְש ָפ ַתי
וּ ַמה ִעם ַה ּכ ֵֹהן? לוֹ ֵיש ַּת ְפ ִקיד ַא ֵחר ִּ -
כ ֵֹהן יִ ְש ְמרוּ ַד ַעת" ַ -ה ּכ ֵֹהן ַמ ְס ִ ּביר ֶׁה ְס ֵ ּב ִרים
נִ ְפ ָל ִאים ַעל ֲעבוֹ ַדת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תְּ ,כמוֹ ּ ֶׁש ֵ ּב ַא ְרנוּ
"ותוֹ ָרה" ּ -תוֹ ַרת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת" ,יְ ַב ְקשוּ ִמ ּ ִפיהוּ ",
ְ
ְ
"כי ַמ ְל ַאך ה' ְצ ָבאוֹ ת הוּ א" ִּ -כי
וּ ַמהוּ ַה ּתוֹ ָרה ִּ
(חגִ יגָ ה
ָ ּב ָא ָדם יֵ ש ג' ְּד ָב ִרים ֶׁש ּדוֹ ִמים ְל ַמ ְל ָא ְך ֲ
"ו ַא ֶּׁתם ַס ְר ֶּׁתם
טזְ ,).ו ַה ּכ ֵֹהן ְמגַ ֶּׁלה לוֹ ֶׁאת ֶׁזהֲ .א ָבל ְ
ִמן ַהדֶּׁ ֶׁר ְךִ ...ש ַח ֶּׁתם ְ ּב ִרית ַה ֵּל ִוי" ִק ְל ַק ְל ֶּׁתם ּ ָפנִ ים
ַ ּב ּתוֹ ָרה? ַ -א ֶּׁתם ַמ ִּכ ִירים ּ ָפנִ ים ַ ּב ִּמ ְש ּ ָפטְ ,ו ֵאינְ ֶׁכם
רוֹ ִצים ְל ַה ִּכיר ֶׁאת ּ ְפנֵ י ה'.
"הנְ נִ י ש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכי וּ ִפ ָּנה ֶׁד ֶׁר ְך
וּ ְמ ַס ֵ ּים ַמ ְל ָא ִכי ִ
ְל ָפנָ י"  -הוּ א ְמ ַר ֵּמז ַעל ַה ּ ֵשם ֶׁשל ַע ְצמוֹ ֲ ,א ָבל ַ ּגם
יחָ " ,ה ָאדוֹ ן ֲא ֶׁשר ַא ֶּׁתם ְמ ַב ְק ִשים"
ְל ֶׁמ ֶׁל ְך ַה ָּמ ִש ַ
יח
עוֹ ד יִ ְצ ָט ְרכוּ ְל ַב ֵּקש וּ ְל ִה ְת ַח ֵּנן ַעל ַה ָּמ ִש ַ
"וּ ַמ ְל ַא ְך ַה ְ ּב ִרית ֲא ֶׁשר ַא ֶּׁתם ֲח ֵפ ִצים" ֵא ִל ָ ּיהוּ יָ ִעיד
יח ֶׁשהוּ א ַה ֶּׁמ ֶׁל ְךִּ ,כי ָּת ִמיד ַה ָּנ ִביא עוֹ ֵמד
ַעל ַה ָּמ ִש ַ
ְ
ר
ִ
ק
י
ַ
ז
א
ָ
ו
ְ
.
יח
ַ
כ
ִ
ל
ְ
ֹר
ז
ע
ֲ
ל
ַ
ְליַ ד ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך
אוֹ תוֹ
לוֹ וּ הוֹ
יבוּ
"ויָ ַשב ְמ ָצ ֵרף וּ ְמ ַט ֵהר ֶׁאת ְ ּבנֵ י ֵל ִוי
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ָּכ ָראוּ י ְ -
ְוזִ ַּקק אוֹ ָתם ַּכ ָּז ָהב ְו ַכ ָּכ ֶׁסף" ִ -ש ַירת ַה ְל ִו ִ ּים ָּת ִאיר
"ו ָע ְר ָבה ַלה' ִמנְ ַחת יְ הוּ ָדה
וּ ְתזֻ ָּקק ַּכ ָּז ָהבְ .
ִוירוּ ָש ַליִ ם ִּכ ֵ
ימי עוֹ ָלם וּ ְכ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת"ֵ ּ ,פ ְרשוּ
ֲחזַ "ל ְּכ ָק ְר ָ ּבנוֹ ֶׁשל ֶׁה ֶׁבל ֶׁשהוּ א ִה ְק ִריב ֶׁאת ַה ָּק ְר ָ ּבן
ָּכ ָראוּ י ְּכמוֹ ּ ֶׁש ֵ ּב ַא ְרנוּ ְ .ו ֶׁאת ָּכל זֶׁ ה ָהיָ ה ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן
עוֹ ֵמד וּ ַמ ְס ִ ּביר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְּכ ֶׁש ָּס ַמ ְך ַעל ַה ָּק ְר ָ ּבן,
ֲא ָבל ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ּשוֹ ְמ ִעים ל ֹא ָרצוּ ִל ְשמוֹ ַע ְּכ ַלל ֶׁאת
דְּ ָב ָריוֵ ,הם ל ֹא ָאבוּ ִל ְשמוֹ ַע ְּכ ַלל ֶׁאת ָּכל ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל
ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֶׁש ִה ֵּלל ַמ ְס ִ ּביר.
ַה ּשוֹ ֵפט ְו ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך לוֹ ְמ ִדים ַה ּכֹל ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש.
"כי יִ ּ ָפ ֵלא ִמ ְּמ ָך ָד ָבר
ְו ַעל ֶׁזה ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ִּ
את ֶׁאל ַה ּכ ֲֹהנִ ים" ֶׁ -ש ֵהם ַמ ְס ִ ּב ִירים
ַל ִּמ ְש ּ ָפט ..וּ ָב ָ
ּ
ֶׁאת ִענְ יַ ן ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תְ ,ו ַה ְל ִו ִים ֵהם ְמשוֹ ְר ִרים ַעל
"את ְּד ַבר
"ו ֶׁאל ַה ּש ֵֹפט"  -הוּ א אוֹ ֵמר ֵ
ַה ָּק ְר ָ ּבןְ ,
"מן ַה ָּמקוֹ ם
ַה ִּמ ְש ּ ָפט" ְ ּבפ ַֹעלַ ,על ּ ִפי ַמה ֶׁש ָּל ַמד ִ
"כי ָתבֹא ֶׁאל
ַההוּ א ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ה'"ְ .ונִ ְס ַמ ְך ָלזֶׁ ה ִּ
ימה ָע ַלי ֶׁמ ֶׁל ְך ְּכ ָכל ַהגּ וֹ יִ ם" -
ָה ָא ֶׁרץְ ...ו ָא ַמ ְר ָּת ָא ִש ָ
ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ֶׁא ְפ ָשר ְל ַק ֵ ּים ֶׁאת ִמ ְצ ַות ֶׁמ ֶׁל ְך ַעל יְ ֵדי
ַה ּשוֹ ֵפט ְּכמוֹ ֶׁש ּ ְשמוּ ֵאל ַה ָּנ ִביא ָא ַמר ִ ּב ְש ָעתוֹ
ְּכ ֶׁש ִ ּב ְּקשוּ ֶׁמ ֶׁל ְךֲ ,א ָבל ִאם רוֹ ִצים ַ ּגם ַמנְ ִהיג ְ ּבגַ ְש ִמי
ֲאזַ י ְמ ַמ ִּנים ֶׁמ ֶׁל ְך .וּ ְל ִפי ֶׁש ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך הוּ א ַמנְ ִהיג
יכ ְך ְמ ַצוִּ ים
ִחיצוֹ נִ יְ ,ו ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ֵאינוֹ ַּכהֹגֶׁ ןְ ,ל ִפ ָ
אוֹ תוֹ "ל ֹא יַ ְר ֶׁ ּבה ּלוֹ סוּ ִסים" ְוגוֹ 'ְ ,ו ַה ּתוֹ ָרה ַמ ְז ִה ָירה
"ל ִב ְל ִּתי רוּ ם ְל ָבבוֹ ֵמ ֶׁא ָחיו"  -הוּ א ָצ ִר ְ
יך
אוֹ תוֹ ְ
יאיםְ ,וגַ ם
ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ֶׁא ָחיו  ,וּ ִמי ֶׁזה ֶׁא ָחיו? ַ ּגם ַה ְּנ ִב ִ
"ל ּכ ֲֹהנִ ים ַה ְּל ִו ִ ּיים ָּכל ֵש ֶׁבט
ֵא ּלוּ ָה ֲאמוּ ִרים ַא ַחר ָּכ ְך ַ
ֵל ִוי" ַ -ה ֶּׁמ ֶׁל ְך ַ ּגם לוֹ ֵמד ַה ּכֹל ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש.
יעזֶׁ ר ַה ָ ּגדוֹ ל אוֹ ֵמר דְּ ָר ָשה ַ ּב ְ ּב ִרית ֶׁשל
ר' ֱא ִל ֶׁ
ישע ֶׁ ּבן ֲאבוּיָ ה...
ֱא ִל ָ
ְוגַ ם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶּׁנ ְח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְול ֹא ָהיָ ה ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
יתא
ָהיוּ עוֹ ְס ִקים ְ ּבתוֹ ַרת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ,ו ְּכמוֹ ְּד ִא ָ
(חגִ יגָ ה טו).
ַ ּב ְ ּירוּ ַש ְל ִמי ַ ּב ֲחגִ יגָ ה ,מוּ ָבא ַ ּב ּתוֹ ְספוֹ ת ֲ

ֶׁשר"א ְור"י לֹא ָרצוּ ִל ְרקֹד ַ ּב ְ ּב ִרית ֶׁשל ַא ֵחרִּ ,כי ֵהם
יכ ְך ֵהם
יָ ְדעוּ ֶׁשהוֹ ֵל ְך ְל ִהוָּ ֵלד ִמ ּפֹה ָא ָדם ָר ָשעְ ,ל ִפ ָ
יָ ְשבוּ ְ ּבזָ ִוית ְו ָד ְרשוּ ֶׁאת ַה ּתוֹ ָרה ְו ָכל ַהצִּ ּבוּ ר ָר ַקד,
יה ִּמ"ק ֶׁש ַה ְל ִו ִ ּים ָהיוּ ְמשוֹ ְר ִרים ְו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ָהי ּו
ְּכמוֹ ְ ּב ֵב ַ
ַמ ְס ִ ּב ִירים ֶׁאת ָּכל ַה ּ ִש ִירים ְו ַה ִּנגּ ּונִ ים ִמן ַה ּתוֹ ָרה ,וּ ִמן
יאים וּ ִמן ַה ְּכתוּ ִביםֵ ,א ְ
יך ְלהוֹ דוֹ ת ַלה'ְ ,ו ָכל
ַה ְּנ ִב ִ
ַה ִה ְת ּבוֹ נְ נוּת ְ ּב ַח ְס ֵדי ה' ,וּ ְכמוֹ ֶׁשנּ וֹ ֲהגִ ים ַ ּגם ַהיּוֹ ם
ְ ּב ִש ְמ ַחת ֲח ֻת ָּנה ֶׁש ַהצִּ ּבוּ ר רוֹ ֵקד ְו ַה ִּת ְזמ ֶֹׁרת ְמנַ ֶׁ ּגנֶׁ ת.
ְו ָכ ְך ר"א ְור"י יָ ְשבוּ ָשם ְו ָד ְרשוּ ֶׁאת ָּכל ּ ָפ ָר ַשת
יע ְויָ ְל ָדה ָז ָכר".
"א ּ ָשה ִּכי ַת ְז ִר ַ
יע ִ
ַּת ְז ִר ַ
ילים ָל ִשיר?!
ְ ּב ֶׁא ְמ ַצע ַהדְּ ָר ָשה ַמ ְת ִח ִ
וּ ַמה ָהיָ ה ַה ְּד ָר ָשה? ְּכ ֶׁש ִא ּ ָשה יוֹ ֶׁל ֶׁדת ִמ ַ ּיד ִהיא
נִ ְש ַ ּב ַעת ֶׁש ּל ֹא ָּת ִביא יוֹ ֵתר יְ ָל ִדיםְ ...ו ַה ִּתזְ מ ֶֹׁרת ְמ ַלוָּ ה
ֶׁאת ֶׁזה ְ ּבנִ גּ וּ ן" .וּ ַביּוֹ ם ַה ּ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְ ּב ַשר ָע ְר ָלתוֹ "...
ְושוּ ב ַעל זֶׁ ה ַ ּגם ָהיָ ה נִ גּ וּ ן" ,וּ ְשל ִֹשים יוֹ ם וּ ְשל ֶֹׁשת
יָ ִמים ֵּת ֵשב ִ ּב ְד ֵמי ָט ֳה ָרה" ְּכ ֵדי ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ַהדָּ ם
"ב ָכל ק ֶֹׁדש ל ֹא
ַה ָּזב ְו ַה ּ ָטהוֹ ר ֶׁשזּוֹ ֵרם ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה ...נִ גּ וּ ןּ ְ .
ִת ָ ּגע" ֶׁש ֲה ֵרי ִהיא נִ ְש ְ ּב ָעה ֶׁש ּל ֹא ִּתזְ ַּד ֵּקקִ ,אם ֵּכן יֵ ש
ָל ּה ח ֶֹׁסר נֶׁ ֱא ָמנוּ תִ ,אם ֵּכן ָאסוּ ר ָל ּה ֶׁל ֱאכוֹ ל ָ ּב ָשר...
"ו ִאם נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד ְו ָט ְמ ָאה ְש ֻב ַעיִ ם" ַ -מ ּדוּ ַע? -
נִ גּ וּ ןְ .
"כנִ דָּ ָת ּה" ִּ -כי ִהיא ַע ְצ ָמ ּה נִ דְּ ָתה ַעל ַע ְצ ָמ ּה ֶׁש ֲה ֵרי
ְּ
דקק יוֹ ֵתר ְל ַב ֲע ָל ּה ...נִ גּ וּ ןְ .ו ֵא ֶׁצל
נִ ְש ְ ּב ָעה ֶׁש ּל ֹא ְּת ַיז ֵּ
יכה
נְ ֵק ָבה יֵ ש יוֹ ֵתר יְ ֵמי ָט ֳה ָרה ִמ ָּז ָכרִּ ,כי ִהיא ְצ ִר ָ
ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ַע ְצ ָמ ּהֶׁ ,ש ִהיא נְ ֵק ָבהֶׁ ,ש ֵ ּיש ָל ּה ְּד ֵמי
יכ ְך נוֹ ָלד ָל ּה ֶׁ ּבן ָ ּב ִריא ְו ָש ֵלםֶׁ ,ש ִאם ל ֹא
ָט ֳה ָרה ,וּ ְל ִפ ָ
ָהיָ ה ָל ּה ָּד ִמים נְ ִק ִ ּיים ל ֹא ָהיָ ה נוֹ ָלד ָל ּה ֶׁ ּבן ָ ּב ִריא...
נִ גּ וּ ן" .וּ ִב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָּת ִביא ֶּׁכ ֶׁבש
ֶׁ ּבן ְשנָ תוֹ ְלע ָֹלה וּ ֶׁבן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר ְל ַח ּ ָטאת"ַ ,ח ּ ָטאת ַעל
ֶׁש ִּנ ְש ְ ּב ָעה ֶׁש ּל ֹא ִּת ְז ַּד ֵּקק ְל ַב ֲע ָל ּהְ ,ו ַד ְו ָקא יוֹ נָ ה ֶׁש ִהיא
נֶׁ ֱא ֶׁמנֶׁ ת ְל ַב ֲע ָל ּהְ ,ו ָה ִא ּ ָשה ַהזּוֹ ָח ְט ָאה ְ ּב ָכ ְך ...נִ גּ וּ ןָּ .כ ְך
ָהיוּ לוֹ ְמ ִדים ּ ַפ ַעםַ .על ָּכל ָּד ָבר ָה ָיה ִלוּ וּ י ֶׁשל ִש ָירה.
כמ"ש ְ ּב ִת ְפ ֶׁא ֶׁרת יִ ְש ָר ֵאל ֵריש ֲע ָר ִכיןְ .ו ַע"ז ָא ְמרוּ
(מגִ ָּלה לאָּ ).כל ַה ּקוֹ ֵרא ְ ּבל ֹא ִז ְמ ָרה ְושוֹ נֶׁ ה ְ ּבל ֹא
ְ
"וגַ ם ֲאנִ י נָ ַת ִּתי ָל ֶׁהם
ימה ָע ָליו ַה ָּכתוּ ב אוֹ ֵמר ְ
נְ ִע ָ
ֻח ִּקים ל ֹא טוֹ ִבים".
ית ָחא דְּ אוֹ ַריְ ָתא ַ ּבדְּ ָר ָשה...
ִר ְ
ְו ָכ ְך ר"א ְור"ע ּדוֹ ְר ִשים וּ ְמנַ ְ ּגנִ ים נִ גּ וּ נִ ים ַעל ִּד ְב ֵרי
ּתוֹ ָרה ַה ָּללוּ ֶׁש ָּד ְרשוּ ַ ּב ּ ָפ ָר ָשה ַהזּוֹ ַ ,על ָּכל ֲה ָל ָכה
ַו ֲה ָל ָכה ָהיָ ה נִ גּ וּ נִ יםָ ,שרוּ ִשיר ַעל ַה ּיוֹ נָ ה ֶׁש ּמוֹ ָרה ַעל
נֶׁ ֱא ָמנ ּותֶׁ ,ש ְ ּבנֵ י ַה ּזוּ ג נֶׁ ֱא ָמנִ ים ֶׁזה ָל ֶׁזהְ .ויוֹ נָ ה הוּ א
ִמ ְּלשוֹ ן יוֹ ןּ ִ ,ב ְלשוֹ ן יָ ָון  -יוֹ ן ֶׁזה ֶׁא ָחדְ ,ו ַכ ּמוּ ָבן ָהיָ ה ִמי
ֶׁש ּ ָש ַאלְ ,ו ִכי ַ ּב ּתוֹ ָרה יֵ ש ְלשוֹ נוֹ ת ַהגּ וֹ יִ ם? ָא ַמר לוֹ ר"ע
"לטוֹ ָטפוֹ ת"
(מנָ חוֹ ת לדְ ):
ַו ַּדאי ֶׁש ֲה ֵרי ְּכ ָבר ָד ַר ְשנוּ ְ
ַטט ְ ּב ַכ ְּת ֵפי ְש ַּתיִ ם ּ ַפת ְ ּב ַא ְפ ִר ִ
יקי ְש ַּתיִ םָּ .כ ְך ַ ּגם ָּכאן
יתנָ ה ְל ַב ֲע ָל ּהְ ,ו ַה ַ ּב ַעל נֶׁ ֱא ָמן
ַהיּוֹ נָ ה יֵ ש ָל ּה נֶׁ ֱא ָמנ ּות ֵא ָ
ְמאֹד ְל ִא ְש ּתוֹ ְ ,ו ִאם ֶׁא ָחד ֵמ ֶׁהם נֶׁ ְע ָלם ֶׁ ּבן זוּ גוֹ נוֹ ֵטל ֶׁאת
יצים וּ ַב ַּליְ ָלה
נַ ְפשוֹ ָּ .כל ַהיּוֹ ם ַה ַ ּב ַעל דוֹ גֵ ר ַעל ַה ֵ ּב ִ
יכ ְך ֵהם נִ ְק ָר ִאים יוֹ ן ִּכי ֵהם ֶׁא ָחד,
ַה ְּנ ֵק ָבה דוֹ גֶׁ ֶׁרתְ ,ל ִפ ָ
יע ּתוֹ ר ֶׁא ְס ֵּתר" ֶׁש ָּכל ֶׁא ָחד
"אוֹ ּתוֹ ר" ִ -מ ְּלשוֹ ן "וּ ְב ַה ִ ּג ַ
יאים ֶׁאת ֶׁזה ְל ָק ְר ָ ּבן
יכ ְך ְמ ִב ִ
ְ ּבתוֹ רוֹ דוֹ גֵ ר ַ ּב ֵּקן .וּ ְל ִפ ָ
ְל ַל ֵּמד נֶׁ ֱא ָמנ ּות.
ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֶׁשל ְ ּבנֵ י ֵע ִלי...
וּ ְבנֵ י ֵע ִלי ל ֹא ֵה ִבינוּ ֶׁאת ֶׁזהֵ ,הם ִה ְק ִריבוּ ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ִ ּב ְש ִביל ֶׁל ֱאכוֹ ל ָ ּב ָשרָ ,ל ֵכן ֵהם ַ ּגם ִה ְש ִאירוּ ֶׁאת
ַהיּוֹ ְלדוֹ ת ְל ַה ְמ ִּתין ַ ּבחוּ ץ ְול ֹא ִה ְס ִ ּבירוּ ָל ֶׁהם ֶׁאת ְרצוֹ ן
ה'ָ ,ל ֵכן נֶׁ ֶׁענְ שוּ ֲ .א ָבל ְּכ ֶׁש ִה ֵּלל ַה ָּז ֵקן ָהיָ ה ְ ּב ֵבית
ַה ִּמ ְק ָּדש הוּ א ָהיָ ה ַמ ְס ִ ּביר ֶׁה ְס ֵ ּב ִרים נִ ְפ ָל ִאים ַעל ָּכל
ימי ֶׁשל
ָּד ָבר ,הוּ א ָהיָ ה ַמ ְס ִ ּביר ֶׁאת ַה ּ ַט ַעם ַה ּ ְפנִ ִ
יאה ֶּׁכ ֶׁבש ְלעוֹ ָלה ְלהוֹ דוֹ ת ַלה'
ַה ָּק ְר ָ ּבןֶׁ ,ש ָה ִא ּ ָשה ְמ ִב ָ
ַעל ַע ְצ ָמ ּה וּ ֶׁבן יוֹ נָ ה אוֹ ּתוֹ ר ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ַ ּב ְע ָל ּה

יה ִל ְהיוֹ ת נֶׁ ֱא ֶׁמנֶׁ ת לוֹ ְ .ו ַעל זֶׁ ה ָא ַמר ִה ֵּלל ִ'אם
ֶׁש ָע ֶׁל ָ
(ס ָּכה
ֲאנִ י ָּכאן ַה ּכֹל ָּכאן ִאם ֵאינִ י ָּכאן ִמי ָּכאן' ֻ
(ב ָרכוֹ ת לאֶׁ ).ש ַ ּב ֲח ֻת ָּנה
נבְ .).ו ֶׁזהוּ ֶׁש ָא ְמרוּ ֲחזַ "ל ְ ּ
ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים ַלצַּ ִּד ִ
יקים ִ'ל ְ
יש ֵרי ָלן ַמר'ְּ ,תשוֹ ֵרר ָלנוּ
ְו ַת ְס ִ ּביר ָלנוּ ֶׁאת ִענְ יַ ן ַה ֲח ֻת ָּנהְ ,ו ָכ ְך ָהיָ ה ַ ּגם ָּכאן
ישע ֶׁ ּבן ֲאבוּ יָ ה.
ַ ּב ְ ּב ִרית ֶׁשל ֱא ִל ָ
יתי!!!'...
'צא ִמ ֵ ּב ִ
ֲא ִבי ַה ֵ ּבן מוֹ ֶׁחה ַ ּבדַּ ְר ָשן ִ ּבזְ ָע ָקה ֵ
ֲא ָבל ֲאבוּ יָ ה ָא ִביו ֶׁשל ַא ֵחר ל ֹא ִק ֵ ּבל ְּכ ַלל ֶׁאת ָּכל
ַה ֶׁה ְס ֵ ּב ִריםְ ,והוּ א ִה ְת ִחיל ַל ֲעשוֹ ת ְמ ָחאוֹ ת ַעל ר"א
יהםָ ,ה ֵאש
ְור"ע ,וּ ְכ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ָה ֵאש ְמ ַל ֶׁה ֶׁטת ְס ִביבוֹ ֵת ֶׁ
ֶׁשל ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ,וּ ְכמוֹ ָה ֵאש ֶׁש ָ ּי ְר ָדה ֵא ֶׁצל ֵא ִל ָ ּיהוּ
יכ ְך ַ ּגם
ַה ָּנ ִביאֲ ,א ָבל הוּ א ל ֹא ֵה ִבין ֶׁאת ֶׁזה .וּ ְל ִפ ָ
ְ ּב ִק ְברוֹ ֶׁשל ַא ֵחר ָע ָלה ָע ָשן ִמ ִּק ְברוֹ ְ ,ו ֻכ ָּלם ָהיוּ
שוֹ ֲא ִלים ַמ ּדוּ ַע עוֹ ֶׁלה ָע ָשן ִמ ִּק ְברוֹ ? ֲה ֵרי הוּ א יַ ְח ָסן
ָ ּגדוֹ לּ ְ ,בנוֹ ֶׁשל ֲאבוּ יָ ה ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי יְ רוּ ָש ַליִ םִ ,מ ַ ּיד
ִס ּ ְפרוּ ֻּכ ָּלםֶׁ ,ש ָא ֵכן ָא ִביו ָהיָ ה ָ ּגדוֹ לֲ ,א ָבל ַרק ַ ּב ַעל
ָּכבוֹ ד ְול ֹא ֶׁה ֱא ִמין ַ ּבת"ח ,וּ ְכ ֵשר"א ְור"ע דִּ ְ ּברוּ
ְ ּב ֵביתוֹ ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ַה ְ ּב ִרית ָ ּג ַער ָ ּב ֶׁהם
יכ ְך ַ ּגם ְ ּבנוֹ ְּכ ֶׁש ָהיָ ה לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ָהיָ ה
ר"ל ,וּ ְל ִפ ָ
יכ ְך זֶׁ ֶׁמר יְ ָונִ י ל ֹא
ְמ ָפ ֵרש ַעל ֶׁזה ּ ֵפרוּ ֵשי יְ ָונִ ים וּ ְל ִפ ָ
ּ ָפ ַסק ִמ ּ ִפיו ,הוּ א ּ ֵפ ֵרש ְּכ ֵפרוּ שוֹ ֶׁשל ַּת ְל ַמי ּ ֶׁש ִּת ְר ֵ ּגם
יהם נִ ְכנְ סוּ ַ ּגם
רוּש ֶׁ
ֶׁאת ַה ּתוֹ ָרה ִל ָיונִ ית ,וּ ְל ַד ֲאבוֹ נֵ ינוּ ּ ֵפ ֵ
ָ ּבנוּ יִ ְר ֵאי ה'ְ ,ו ַה ְר ֵ ּבה לוֹ ְמ ִדים ֶׁאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבא ֶֹׁפן ֶׁשל
ֶׁש ֶׁקר ְּכדוֹ ֵאג ַו ֲא ִחית ֶֹׁפל.
ַה ּסוֹ ף ַה ַּמר ֶׁשל ָה ַר ְך ַה ִּנ ּמוֹ ל...
יכ ְך ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמנַ ֶּׁסה ְל ַה ְכנִ יס לוֹ ֶׁאת
וּ ְל ִפ ָ
ַה ּ ֵפרוּ ִשים ַה ִּנ ְפ ָל ִאים ֶׁשל ר"ע ,וּ ְמ ַח ֵּזק אוֹ תוֹ ֶׁש ֵ ּיש
אשיתוֹ " ְור"ע
ְּתשוּ ָבה ָ ּבעוֹ ָלם "טוֹ ב ַא ֲח ִרית דָּ ָבר ֵמ ֵר ִ
ָהיָ ה ַמ ְר ֶׁאה ַעל ַע ְצמוֹ ֶׁשהוּ א ַע ְצמוֹ ָח ָזק ִ ּב ְתשוּ ָבה
ְ ּבגִ יל ַא ְר ָ ּב ִעיםַ ,א ֵחר ל ֹא ָר ָצה ְל ַק ֵ ּבל ֶׁאת זֶׁ הְ ,ו ִס ֵּלף
ֶׁאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ר"ע ַרבּ וֹ ֶׁ ּ ,ש ֵאין ְּתשוּ ָבה ָ ּבעוֹ ָלם ,וּ ְכ ִלי
ְזכוּ ִכית ֶׁש ִּנ ְש ַ ּבר ֵאין לוֹ ַּת ָּקנָ הְ ,ול ֹא ִק ֵ ּבל ֶׁאת ָּכל
ַה ֶּׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ר"ע ַר ּבוֹ ֶׁ ,שהוּ א ַע ְצמוֹ ַ ּב ַה ְת ָח ָלה ָהיָ ה
'מי יִ ֵּתן ִלי ת"ח ַו ֲאנַ ְש ֶׁכנוּ ַּכ ֲחמוֹ ר',
ַעם ָה ָא ֶׁרץ ְו ָא ַמר ִ
ִּכי הוּ א ָר ָאה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶׁש ֵהם ַּכ ֲחמוֹ ר נוֹ ֵשא
ְס ָפ ִריםְּ ,כמוֹ ַא ֵחר ְ ּב ַע ְצמוֹ ֲא ָבל ָ ּב ֶׁרגַ ע ֶׁשר"ע ָר ָאה
ת"ח ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֶׁש ּמוֹ ִר ִידים ְּד ָמעוֹ ת ַּכ ַּמיִ ם ,הוּ א ָע ַמד
ְליַ ד ַה ֶּׁס ַלע ְו ָר ָאה ֵא ְ
יך ַה ַּמיִ ם נוֹ ְט ִפים ַעל ֵלב ָה ֶׁא ֶׁבן
ֶׁש ֵ ּיש ּבוֹ ַ ּג ֲא ָוה ְוהוּ א ָק ֶׁשה ְּכ ֶׁא ֶׁבןִ ,אם הוּ א יִ ְהיֶׁ ה
ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ַה ַּמיִ ם ֶׁש ֶּׁזה ַה ּתוֹ ָרה ָּת ִמיס ֶׁאת ִלבּ וֹ ,
ָאז ר"ע ִח ּ ֵפש ת"ח ָּכ ֵא ּלוּ ְ ,והוּ א ָא ֵכן ָמ ָצאְ ,ו ֶׁאת זֶׁ ה
הוּ א ִל ֵּמד ְל ַת ְל ִמ ָידיוֲ ,א ָבל ַא ֵחר לֹא ָר ָצה ְל ַק ֵ ּבל ֶׁאת
יכ ְך ַ ּגם ִמ ִּק ְברוֹ יָ ָצא ָע ָשן.
זֶׁ ה ְל ִפ ָ
ו ְּב ָכל זֹאת ַהדַּ ְר ָשנִ ים ְמ ַת ְּקנִ ים ֶׁאת נִ ְש ָמתוֹ
ָהאו ְּמ ָל ָלה...
ְו ַא ַעפ"כ ְל ַב ּסוֹ ף נִ ְכנַ ס ְלגַ ן ֵע ֶׁדןַ ,מדּ ו ַּע? ְו ִכי ּתוֹ ָרה
ָּכזוֹ ֶׁש ִּנ ְל ְמ ָדה ֶׁש ּל ֹא ְל ֵשם ָש ַמיִ ם יְ כוֹ ָלה ְל ָהגֵ ן ַעל
ָה ָא ָדם? ֶׁא ָּלא ֶׁש ֶּׁזה ִ ּב ָּזיוֹ ן ְלר"ע ַרבּ וֹ ֶׁש ַה ַּת ְל ִמיד ֶׁש ּלוֹ
ל ֹא יָ בוֹ א ְל ִת ּקוּ נוֹ ְ .ל ִפ ָ
יכ ְך ְל ַב ּסוֹ ף ִ ּב ְזכוּ ת ר"ע ַר ּבוֹ
נִ ְכנַ ס ְלגַ ן ֵע ֶׁדןִּ ,כי ַא ֵחר ָהיָ ה ַּת ְל ִמיד ֶׁשל ר"ע ֶׁא ָּלא
ֶׁשהוּ א ָהיָ ה ִמכ"ד ֶׁא ֶׁלף ַּת ְל ִמי ִדים ֶׁש ּלֹא ָהיוּ ֲהגוּ נִ ים,
ְו ַא ַחר ֶׁש ָהיָ ה ֵמ ֶׁהם ָהיָ ה ִ ּב ָּזיוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְלר"ע ַרבּ וֹ ֲ ,א ָבל
יכ ְך ִ ּב ְש ִביל ֶׁזה
ֶׁזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵה ִביא אוֹ תוֹ ִל ְש ֵלמוּ תְ ,ל ִפ ָ
ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּ א נִ ְכנַ ס ְלגַ ן ֵע ֶׁדןְּ ,כמוֹ ַא ְב ָשלוֹ ם ֶׁ ּבן דָּ ִוד,
"בנִ י" ְוהוֹ ִציאוֹ ִמז'
ֶׁשדָּ ִוד ָא ַמר ָע ָליו ז' ּ ְפ ָע ִמים ְ ּ
וּמדּ וּ ַע? ִּכי הוּ א
יהנּ וֹ ם ְו ִה ְכנִ יסוֹ ְלגַ ן ֵע ֶׁדןַ ,
ְמדוֹ ֵרי ֵ ּג ִ
ִה ְש ִלים ֶׁאת דָּ ִודִ ,מ ָּכל ַה ִ ּב ְזיוֹ נוֹ ת ְו ָה ְר ִדיפוֹ ת ֶׁש ָר ַדף
יע ַל ּ ְש ֵלמוּ תָ ,ל ֵכן הוּ א ִה ְכנִ יס
אוֹ תוֹ ִמ ֶּׁזה ָּד ִוד ִה ִ ּג ַ
אוֹ תוֹ ְלגַ ן ֵע ֶׁדן.

יך ַה ְּקדוֹ ִשיםְ ,ו ָעזְ ֵּרנִ י ְ ּב ַר ֲח ֶׁמ ָ
יך ַעל יְ ֵּדי קוֹ ל ְו ֵּעצוֹ ת ֲח ָכ ֶׁמ ָ
ֲא ִבי ֶׁש ַ ּב ּ ָש ַמיִ םְ ,ש ַמע נָ א ְלקוֹ ִליְ ,ו ַה ֲאזֵּ ן ְל ִא ְמ ָר ִתי ,זַ ֵּּכנִ י ָלשוּ ב ֵּא ֶׁל ָ
יך ֶׁש ּל ֹא יֻ ְס ָּתר קוֹ ָלם ְו ַד ְר ָּכם ִמ ֶּׁמ ִּני
ַעל יְ ֵּדי ָּכל ַה ַח ּיוֹ ת ַה ּסוֹ ְבבוֹ ת אוֹ ִתיֶׁ ,ש ֵּהם ַה ַּת ֲאווֹ ת ְו ַה ִּמ ּדוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ֶׁש ּצוֹ ֲע ִקים ְ ּב ָאזְ נַ י ַהב ַהב...
זַ ֵּּכנִ י ָלשוּ ב ֵּא ֶׁל ָ
אשי ַה ּ ְש ִע ִירים ,חוּ ט ָל ָבן ַעל ֶׁשל
ימים ֶׁש ֵּהם חוּ ֵּטי ַה ֲח ָב ִלים ֶׁש ָהיוּ קוֹ ְש ִרים אוֹ ָתם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ַעל ָר ֵּ
יך ַעל יְ ֵּדי ַה ֲח ָב ִלים ֶׁש ָּנ ְפלוּ ִלי ַ ּב ְּנ ִע ִ
ֵּשם ְוחוּ ט ָשחוֹ ר ַעל ֶׁשל ֲעזָ אזֶׁ לְ ,ו ֵּכן ְ ּב ֶׁפ ַתח ֵּ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ָק ְשרוּ ָלשוֹ ן ֶׁשל זְ הוֹ ִריתְ ,ו ֵּכן ָּכל יְ הוּ ִדי ָהיָ ה קוֹ ֵּשר ְ ּב ַח ּלוֹ ן ַה ַ ּביִ ת (יְ רוּ ַש ְל ִמי) ַה ָּלשוֹ ן ֶׁשל זְ הוֹ ִרית ְוזֶׁ ה
יהם וּ ְכ ֶׁשרוֹ ִאים ַהחוּ ט ָה ָאדֹם ַעל ַח ּלוֹ נֵּ ֶׁ
ימן ֶׁשל ִה ְתעוֹ ְרר ּות וּ ַמ ְח ָש ָבה ֶׁש ְּכ ֶׁש ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ָהיוּ נִ ְכנָ ִסים ְל ָב ֵּּת ֶׁ
ָהיָ ה ְּכ ֶׁדגֶׁ ל ָאדֹם ְל ַמ ֲחנוֹ ת ְ ּבנֵּ י יִ ְש ָר ֵּאלְּ ,כאוֹ ת ְו ִס ָ
יהם ָהיוּ
ילין ֶׁש ֵּהם ְצבו ִּעים ְ ּב ָשחוֹ ר ְּכדֻּ גְ ַמת ַהדָּ ם
יהםַ :ה ִ ּביטוּ וּ ְראוּ ! חוּ ט ַה ֶּׁק ֶׁשר ֶׁש ָּנ ַתן ָלנוּ ַה ּבוֹ ֵּרא ְל ִה ְת ַק ּ ֵּשר ֵּא ָליו ַעל יְ ֵּדי ְרצוּ עוֹ ת ַה ְּת ִפ ִ
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַמ ְר ִאים ִל ְבנֵּ י ִמ ְש ּ ְפחוֹ ֵּת ֶׁ
(ה ֵּרי ַה ּ ָשחוֹ ר ֱ -אדוֹ ם הוּ אֶׁ ,א ָּלא ֶׁש ָּל ָקה).
ֶׁשל חוּ ט ַה ּ ֵּשנִ יֲ ,
יצית ַה ָּל ָבן ְו ַה ּ ַט ִּלית .וּ ְב ֵּעת ֶׁש ִה ְש ַּת ָּנה ֵּמ ָאדֹם ְל ָל ָבןָ ,היָ ה ָ ּג ֶׁון
ימן ְלחוּ ֵּטי ַה ִ ּצ ִ
ְו ַה ּיוֹ ם ְּכ ֶׁש ַּנ ֲע ָשה ְּתשוּ ָבהּ ִ ,ב ְת ִפ ָּלה ו ְּצ ָד ָקהִ ,ה ְת ַה ּ ֵּפ ְך ַהחוּ ט ְל ָל ָבןֶׁ ,שהוּ א ְּכ ִס ָ
ַהחוּ ט דּ וֹ ֶׁמה ִל ְת ֵּכ ֶׁלתֶׁ ,ש ַעל יָ ָדם ָאנוּ ְקשוּ ִרים וּ ְמ ֻח ָ ּב ִקים ֵּא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ִּכ ֵּּסא ַה ָּכבוֹ דֶׁ .שהוּ א ְ ּבגָ ֶׁון ְּת ֵּכ ֶׁלת ְּכ ִל ְבנַ ת ַה ַּס ּ ִפיר ַעד ֵּא ֵּלינוּ ָלעוֹ ָלם ַה ּ ָש ֵּפל.
יכם
ֹאמר ה' ִאם יִ ְהיוּ ֲח ָט ֵּא ֶׁ
"לכוּ נָ א ְונִ וָּ ְכ ָחה י ַ
וּ ְכ ֶׁש ְ ּב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ַהחוּ ִטים ָה ֲא ֻד ִּמים ָהיוּ ִמ ְת ַל ְ ּבנִ ים ְו ִה ְת ַק ֵּ ּים'ַ :ה ְל ֵּ ּבן ֲח ָט ֵּאינוּ ַּכ ּ ֶׁש ֶׁלג ְו ַכ ֶׁ ּצ ֶׁמר'ְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוּ בְ :
ַּכ ּ ָשנִ ים ַּכ ּ ֶׁש ֶׁלג יַ ְל ִ ּבינוּ ִ ,אם יַ ְא ִּדימוּ ַכ ּתוֹ ָלע ַּכ ֶׁ ּצ ֶׁמר יִ ְהיוּ "ֶׁ ,ש ֲא ִפ ּלוּ ִאם ָה ֲעוֹנוֹ ת נִ ְד ְ ּבקוּ ָ ּבנוּ ְו ִה ְת ַרבּ וּ ָע ֵּלינוּ ִמ ּ ָשנָ ה ְל ָשנָ ה ְונִ ְהיוּ ֶׁה ְר ֵּגל ֶׁא ְצ ֵּלנוּ ְּכ ִע ְס ֵּקנּ וּ ֶׁש ְ ּב ִשגְ ַרת
יכם" ִ -אם
יכם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים וּ ְט ַה ְר ֶּׁתם ִמ ָּכל ֻט ְמאוֹ ֵּת ֶׁ
"וזָ ַר ְק ִּתי ֲע ֵּל ֶׁ
ַה ּ ָשנָ הַּ ,כ ּ ֶׁש ֶׁלג יַ ְל ִ ּבינוּ ֶׁ ,ש ּיוּ ַסר ָה ֲע ֵּברוֹ ת ְויִ ְהיוּ ּדוֹ ִמים ַּכ ּ ֶׁש ֶׁלג ֶׁשחוֹ ֵּלף ַמ ֵּהרְ ,ו ַא ָּתה ְמ ַק ֵּ ּים ָ ּבנוּ ְ :
יַ ְאדִּ ימוּ ַּכ ּתוֹ ָלעֶׁ ,ש ֲא ִפילוּ ִאם ָה ָא ָדם ָ ּבזוּ י ְּכתוֹ ַל ַעת ָה ָאדֹםֶׁ ,ש ִּמ ְת ַ ּג ֵּ ּבר ָע ָליו דָּ ִמים ָה ָר ִעים ְו ָה ֲעכוּ ִרים וּ ִמ ּדוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ֶׁש ְ ּבנַ ְפשוֹ ְ ,והוּ א ָערוּ ם ִמ ְּלבוּ ִשין ְּכ ַה ּתוֹ ַל ַעת.
ישנִ י ְ ּב ַמ ְל ּבוּ ֵּשי ֶׁצ ֶׁמר ֶׁש ֵּהם ַצ ִחים ַּכ ּ ֶׁש ֶׁלג ְ ּבתוֹ ָרה וּ ַמ ֲע ִשים טוֹ ִביםְ ,ועוֹ ד ֶׁש ִ ּי ְת ַה ּ ְפכוּ ֲעוֹנוֹ ֵּתינוּ ִלזְ ֻכ ּיוֹ ת וּ ְל ָש ָכרֶׁ ,ש ֶּׁזה ֶׁח ֶׁסד
ַר ֵּחם ָע ַלי ֶׁש" ַּכ ֶׁ ּצ ֶׁמר יַ ְל ִ ּבינוּ " ַּ -ת ְל ִ ּב ֵּ
יכל ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְל ָכל ַ ּביִ ת יְ הוּ ִדי ו ְּמ ַצ ּ ֶׁפה ְ ּב ַח ּלוֹ ן ַה ַ ּביִ ת ִ ּב ְכ ֵּדי ְל ִה ְּת ַל ֵּ ּבן ַ ּגם וּ ְל ִה ָּכנֵּ ס.
ַה ּ ֶׁש ֶׁלג ֶׁש ֶּׁנ ְה ּ ָפ ְך ְל ָמיִ ם וּ ַמ ְר ֶׁוה ֶׁאת ָה ָא ֶׁרץְ ,ו ָאז ַהחוּ ִטים ֶׁש ִה ְל ִ ּבינוּ נִ ְמ ָש ִכים ֵּמ ֵּה ַ
ְו ֵּהם ְּכחוּ ט ָה ֵּערוּ ב ַה ְּמ ַח ֵּ ּבר ֶׁאת ָּכל ָ ּב ֵּּתי יִ ְש ָר ֵּאל וּ ְמ ַק ּ ֵּשר וּ ְמ ַח ֵּ ּבר ֶׁאת ְק ֻד ּ ַשת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲעבוֹ ָד ָתם ְו ַה ְל ִו ִ ּים ְ ּבדוּ ָכנָ ן ְ ּב ִש ָירם וּ ְבזִ ְמ ָרם וּ ְב ָכל ֲעבוֹ ַדת ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת,
ימ ּיוּ ת נִ ְש ָמ ֵּתנ ּו
וּש ִת ָ ּי ֵּתנּ וְּ ,ו ַה ְד ָל ַקת ַה ֵּּנרוֹ ת ֶׁש ֶּׁזה ַמזְ ִּכיר אוֹ ר ּ ְפנִ ִ
יל ֵּתנוּ ְ
אכה ֶׁשעוֹ ֶׁשה ִע ָּמנוּ ה' ְ ּב ֵּעת ֲא ִכ ָ
ְו ָק ְר ַ ּבנֵּ י ִמנְ ָחה ,נִ ּסוּ ְך ַה ַ ּייִ ןּ ִ ,ב ְכ ֵּדי ְל ִה ְת ּבוֹ נֵּ ן ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ַה ְּמ ָל ָ
יב ֵּרנוּ ּ ְ -במ ֵֹּחנוּ ְ ּב ֵּעינֵּ ינוּ ּ ְ ,ב ָאזְ נֵּ ינוּ וּ ְב ִפינוּ וּ ְב ִל ֵּ ּבנוִּּ ,כי נֵּ ר ה' נִ ְש ַמת ָא ָדם.
ַהדּ וֹ ֶׁל ֶׁקת ְ ּב ָכל ֵּא ָ
יחנִ ּיוֹ ת ַה ַּמזְ ִּכיר ָלנוּ ֶׁאת ַה ְּנ ִשימוֹ ת ַה ְמת ּוקוֹ ת ֶׁש ָאנוּ שוֹ ֲא ִפים ְלתוֹ ְך ְראוֹ ֵּתנוּ ָּת ִמיד ְו ַעל זֶׁ ה ָאנ ּו ְמ ַה ְּל ִלים
ְו ַה ְק ָט ַרת ַה ְּקט ֶֹׁרת ֶׁ -ה ָעשוּ י ֵּמ ִע ְש ֵּבי נוֹ י ַה ְּמ ַר ּ ֵּפא ֵּר ָ
"כל ַה ְּנ ָש ָמה ְּת ַה ֵּּלל יָ ּה"ְ .ו ַהחוּ ט ַה ָּל ָבן ְ -מ ַח ֵּ ּבר ִ -מ ֵּ ּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְלתוֹ ְך ַח ּלוֹ ן ַה ַ ּביִ ת ַה ְ ּיהוּ ִדי ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ְל ֵּשם ְק ֻד ּ ַשת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ,וּ זְ ִריזוּ ָתם ְ ּב ָכל ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ֵּבית
ָּ
ַה ִּמ ְקדָּ ש.
(ה ּ ָשנִ י) ֶׁשל ְש ִתי,
יכל ְויֵּ ָע ֶׁשה ְּכ'חוּ ט' ַ
יע ְל ֶׁפ ַתח ַה ֵּה ָ
יכם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים" ֶׁ -ש ַּמ ְעיָ ן ַה ּיוֹ ֵּצא ִמ ֵּ ּבית ָק ְד ֵּשי ַה ֳּ ּק ָד ִשים יַ ִ ּג ַ
"וזָ ַר ְק ִּתי ֲע ֵּל ֶׁ
ָא ָּנא ה' ְּכמוֹ ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּתנוּ ְ :
יע ְל ֶׁפ ַתח ֵּ ּבית ָּד ִוד ְונַ ֲע ֶׁשה ְּכנַ ַחל שוֹ ֵּטף ֶׁשבּ וֹ רוֹ ֲח ִצין זָ ִבין ְו ָזבוֹ ת נִ דּ וֹ ת
יל ְך ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּג ֵּ ּבר ְועוֹ ֶׁלה ַעד ֶׁש ַּמ ִ ּג ַ
(ה ְּת ֵּכ ֶׁלת) ֶׁשל ֶׁע ֶׁרב ְוכוּ ' וּ ִמ ָּכאן ָו ֵּא ָ
וּ ָבאוּ ָלם נַ ֲע ָשה ְּכחוּ ט ַ
ְויוֹ ְלדוֹ ת ְל ֵּבית יִ ְש ָר ֵּאל (יוֹ ָמא ע"ח).
ָא ָּנא זַ ֵּּכנִ י ְל ַה ְמ ִש ְ
יתי ֶׁש ֲאיַ ֵּחד ֶׁאת ָּכל ְּת ִפ ּלוֹ ַתי ְותוֹ רוֹ ַתי ְּכנֶׁ גֶׁ ד ֵּ ּבית ֵּ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ְּכ ָדנִ ֵּ ּיאל ִאיש
יך ֶׁאת חוּ ט ַה ְּמ ֻל ָ ּבן ֶׁש ַא ְל ִ ּבין ַעל יְ ֵּדי ַמ ֲע ַשי ַה ּטוֹ ִבים ֵּמ ַח ּלוֹ נִ י ְ ּב ֵּב ִ
יה ִלירוּ ָש ַליִ ם".
"ו ַכוִּ ין ּ ְפ ִת ָ
ַה ֲחמוּ דוֹ ת ֶׁש ֶּׁנ ֱא ַמר ָע ָליו ְ
יחן ֵּל ּ
ְו ֶׁש ִּנזְ ֶּׁכה ִל ְראוֹ ת ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ָה ִאיש ִ'ע ִּתי' ְ ּב ֵּעת ֶׁש ּמוֹ ִל ְ
יך ֶׁאת ַה ּ ָש ִעיר ַל ֲעזָ אזֵּ ל וּ ַבדֶּׁ ֶׁר ְך יִ ְהיֶׁ ה לוֹ ְּכ ֶׁע ֶׁשר ֻס ּכוֹ ת ְמ ֵּל ִאים ָמזוֹ ן וּ ַמיִ םַ ,ו ֲא ַל ֶׁוה אוֹ תוֹ ִמ ֻּס ָּכה ְל ֻס ָּכה
ָ
יא ְך הוּ א מוֹ ֶׁדה וּ ְמ ַש ֵּ ּב ַח ֵּא ֶׁל ָ
יע ַל ִּמ ְד ָ ּבר ִ ּב ְכ ֵּדי ְל ַח ּ ֵּפש אוֹ ְתך ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְּנמוּ ִכים ַו ֲא ִפ ּלוּ ִ ּב ְמקוֹ ם
ילה וּ ְש ִת ָ ּיהַ ,עד ֶׁש ַ ּי ִ ּג ַ
יך ַעל קוֹ רוֹ ת ֵּ ּביתוֹ ְו ַעל ָה ֲא ִכ ָ
ְו ֶׁא ְר ֶׁאה ֵּה ַ
יע ְל ַהר ָה ֲעזָ אזֶׁ ל יַ ְש ִמיד ָה ִ'איש ִע ִּתי' ֶׁאת ַה ַח ָ ּיה ָה ָר ָעה ֶׁש ִּמ ֶּׁמנּ וּ ְ ּבנֵּ י ֵּע ָשו ַו ִ ּיזְ רֹק ֶׁאת ַה ּ ָש ִעיר ֶׁ -שהוּ א
ַה ַה ְס ָּת ָרה ֶׁש ְ ּבתוֹ ְך ַה ַה ְס ָּת ָרה יְ ַג ֶּׁלה ֶׁאת ַ'הר ֵּש ִעיר' ,וּ ְכ ֶׁש ַ ּי ִ ּג ַ
ֵּע ָשו ִאיש ַה ּ ָש ִעיר ָה ֲאדוֹ ִמי ַּ -כחוּ ט ָה ָאדֹם ְ -ויֵּ ָע ֶׁשה ֵּא ָב ִרים ֵּא ָב ִרים ,וּ ְברֹאשוֹ יִ ְהיֶׁ ה ָקשוּ ר ְ ּב ָלשוֹ ן ֶׁשל זְ הוֹ ִריתְּ ,כמוֹ ֶׁש ַ ּי ֲעקֹב ָק ַשר ֶׁאת יָ דוֹ ַ ּב ֲע ֵּקב ֵּע ָשוֶׁ ,ש ֶּׁזה
יבנוּ ַעל יָ דוֹ ֵּא ֶׁל ָ
(כר' ֶׁא ְל ָעזָ ר ַה ַּק ּ ָפר ,יוֹ ָמא ס"ז ).שע"י
ַה ֶׁח ֶׁבל ֶׁש ְּק ַש ְר ָּתנוּ בּ וֹ ַל ֲה ִש ֵּ
יך וּ ְלהוֹ ִציא ִמ ּ ִפי ֵּע ָשו ֶׁאת ַה ַ ּציִ ד ֶׁשל ַה ֵּ ּג ִרים ֶׁש ִּנ ְט ְמעוּ ֶׁא ְצלוֹ ְ -וזֶׁ ה אוֹ תוֹ ֶׁח ֶׁבל ְּ
יע ַה ּ ָש ִעיר ַל ֲעזָ אזֵּ ל.
ֶׁש ָּק ְשרוּ ְ ּב ֶׁפ ַתח ָהאוּ ָלם ָהיָ ה ַמ ְל ִ ּבין ְּכ ֶׁש ִה ִ ּג ַ
(ה ִּמ ְצ ִרים)
ַר ֵּחם ָע ַלי ֶׁש ֲא ַכ ֵּ ּבד ְ ּבנֵּ י ָא ָדם ִ ּב ְפ ָרט ֲאנָ ִשים ֶׁש ֲעסוּ ִקים ְל ַת ֵּּקן ֶׁאת ִמ ּדוֹ ַתי ָה ָר ִעים וּ ְמזָ ְרזִ ין אוֹ ִתי ַל ֲעבוֹ ַדת ה'ְ ,ול ֹא ֶׁא ְה ֶׁיה ְּכאוֹ ָתם ֲא ֶׁל ְּכ ַסנְ ְּד ִרים ַ
ֶׁש ִּמ ּתוֹ ְך ִשנְ ָא ָתן ַל ַ ּב ְב ִל ִ ּיים ָּת ְלשוּ ִ ּב ְש ָערוֹ ֶׁשל ָה ִאיש ָה ִע ִּתי ְוהוֹ ִסיפוּ ֵּח ְטא ַעל ּ ֶׁפ ַשע ְו ָא ְמרוּ לוֹ ' :טוֹ ל ְו ֵּצא ַמ ֵּהר ִעם ֲעוֹנוֹ ֵּתינוּ 'ְ ,ו ָע ְברוּ ַעל ַּכ ָּמה ִמ ְצוֹת ַ ּב ּתוֹ ָרהַ ,על
"ל ֹא תוֹ נ ּו ִאיש ֶׁאת ֲע ִמיתוֹ "ְ ,ו ַה ְמ ַכ ֶּׁנה ֵּשם ַל ֲח ֵּברוֹ ֶׁ -ש ֵּאין לוֹ ֵּח ֶׁלק ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,וּ ִב ְמקוֹ ם ְל ַה ְל ִ ּבין ַהחוּ ט ַה ּ ֵּשנִ י ִה ְל ִ ּבינוּ ֶׁאת ּ ָפנָ יו ֶׁשל ַה ַ ּצ ִּדיק ֶׁשנּ וֹ ֵּשא ֶׁאת
יהם ַה ִּמ ְד ָ ּב ָרה.
ֲעווֹ נוֹ ֵּת ֶׁ
יחים ֶׁש ָּל ֶׁהם ְו ַעל יְ ֵּדי ָּכ ְך ַא ֲע ִר ְ
ִרבּ וֹ נוֹ ֶׁשל עוֹ ָלםֶׁ ,ש ֶׁאזְ ֶּׁכה ְל ַה ֲע ִר ְ
יך אוֹ ְת ָךְ ,ו ַה ֶׁ ּצ ַבע ָה ָאדֹם ִמחוּ ט ַה ּ ֵּשנִ י
יך ֶׁאת ַה ּטוֹ ב ֶׁש ַ ּב ּכ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְל ִו ִ ּים ְו ַה ִ ּי ְש ְר ֵּא ִלים ְו ַה ּ ְש ִל ִ
ְ
ַה ָּתלוּ י ַ ּב ַח ּלוֹ ן ֶׁש ָהיָ ה מוֹ ֶׁרה ַעל זַ ֲע ַקת ֵּש ֶׁבר ֶׁש ּזוֹ ֲע ִקים ֶׁש ְּ'לשוֹ נֵּ נוּ יִ ְהיֶׁ ה זְ הוֹ ִרית' ֶׁ -ש ַ ּיזְ ִהיר ּ ִפינוּ ַ ּב ּתוֹ ָרה וּ ַב ִּמ ְצוֹת ְּכאוֹ ר ַה ַח ָּמהְ ,ו ַא ֵּ ּיה ַה ֶּׁמ ֶׁלך ַמ ְל ֵּכי ַה ְּמ ָל ִכיםְ .ו ָאז
ֹאמר ְל ָפנָ יו ִש ָירה ֲח ָד ָשה,
ֹאכל ָשם ֵּמ ַה ְּז ָב ִחים וּ ִמן ַה ּ ְפ ָס ִחיםְ ,ונ ַ
ִמ ְת ַ ּג ֶּׁלה ָלנוּ ה' ִמ ּתוֹ ְך ַהח ֶֹׁש ְך ְו ַה ְּסנֶׁ ה וּ ְמ ַג ִּלים ֶׁש ּ ָשם ַהר ָה ֱאל ִֹקיםְ ,ו ָכ ְך נִ ָּכנֵּ ס ְל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְונ ַ
ַה ְללוּ יָ ה.
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