בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ַ ּג ׁש

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

חמת ַצ ֲע ָרם
ְתּ ִפ ָלּה ַעל ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵמ ֲח ַמת
"וְ ָהיָ ה כִּ ְראוֹתוֹ כִּ י ֵאין ַהנַּ ַער וָ ֵמת" )מד לא(
דוּע הוּא כִּ י ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ֵבּ ֵאר ַבּ ַעל ֲ'ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק' :כְּ ָלל יָ ַ
חוֹטא ִאם ֵמ ֲח ַמת ָענְ שׁוֹ יִ גָּ ֵרם ֵס ֶבל ַל ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ֵאינָ ם
ַמ ֲענִ ישׁ ֶאת ַה ֵ
יוֹסףַ :אף ִאם ִבּנְ יָ ִמין
הוּדה ִל ְפנֵ י ֵ
ְצ ִריכִ ים ְל ֵה ָענֵ שׁ .כָּ  גַּ ם ָט ַען יְ ָ
ָצ ִריְ ל ֵה ָענֵ שֵׁ ,אינְ  יָ כוֹל ְל ַה ֲענִ ישׁוֶֹ ,שׁכֵּ ן ַה ָדּ ָבר יִ גְ רֹם ְליַ ֲעקֹב
ַה ַצּ ִדּיק ַצ ַער ֶשׁ ֵאינוֹ ַמגִּ ַיע לוֹ.
ִבּיסוֹד זֶ ה ֵבּ ֵאר ַמ ֲה ָר"ם ִשׁיק ֶאת ְסגֻ ָלּ ָתהּ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה
שׁוֹמ ָעם ֶאת ָצרוֹת
ַעל ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִיקים; ַה ֵמּ ִתים ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ְבּ ְ
מוֹשׁ ַיע
וּמשּׁוּם ֶשׁ ַצּ ַער זֶ ה ֵאינוֹ ַמגִּ ַיע ָל ֶהםִ ,
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַעל ִק ְב ָרםִ ,
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים.
הוֹסיף ֵוּב ֵאר ַעל ִפּי זֶ ה ֶאת ַה ְמּ ֻס ָפּר
ַר ִבּי ֶא ְל ָחנָ ן וַ ֶס ְר ָמן הי"ד ִ
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ כַּ איֶ ,שׁ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַבּצּ ֶֹרת
רוּשׁ ְל ִמי ַ)תּ ֲענִ ית ג יא( ַעל ַר ָבּן ָ
ַבּיְּ ַ
עוֹלם,
וּל ַב ֵקּשׁ"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָשׁ ַלח ֶאת ַס ָפּרוֹ ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ַה ֵהיכָ ל ְ
רוֹצה ְל ִה ְס ַתּ ֵפּר וְ ֵאינוֹ יָ כוֹל
יוֹחנָ ן ֶ
הוֹרד ָלנוּ גְּ ָשׁ ִמיםֶ ,שׁכֵּ ן ַר ָבּן ָ
ֵ
ֵמ ֲח ַמת ַצ ֲערוֹ ַעל ֲע ִצ ַירת ַהגְּ ָשׁ ִמים" ,וְ ָאכֵ ן ִמיָּ ד כְּ ֶשׁ ִסּיֵּ ם ַה ַסּ ָפּר ֶאת
ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֵה ֵחל ָל ֶר ֶדת גֶּ ֶשׁם.
ַאף ְבּ ַמ ֲע ֶשׂה זֶ ה נוּכַ ל ְל ַה ְב ִחין ,כִּ י ָא ְמנָ ם ִס ְב ָלם ַהגָּ דוֹל ֶשׁל ַה ִצּבּוּר
יוֹחנָ ן
ִמ ִמּעוּט ַהגְּ ָשׁ ִמים ,גָּ דוֹל ָהיָ ה ֲע ֶשׂ ֶרת מוֹנִ ים ִמ ִסּ ְבלוֹ ֶשׁל ַר ָבּן ָ
ֶשֹּׁלא יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְס ַתּ ֵפּרַ ,א כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִסּ ְב ָלם ֶשׁל ֵאלּוּ ִהגִּ ַיע ָל ֶהם
יוֹחנָ ן ָס ַבל ְבּ ִחנָּ םְ ,ל ִפיכָ ַ דּוְ ָקא ִס ְבלוֹ
ֵמ ֲח ַמת ֲח ָט ֵא ֶיהם ,וְ ִאלּוּ ַר ָבּן ָ
יוֹחנָ ן הוּא ֶשׁ ִסּיֵּ ם ֶאת ַה ַבּצּ ֶֹרת.
ֶשׁל ַר ִבּי ָ
אוּרי ַאגָּ דוֹת סי' ז' אוֹת ד'
שׁוּ"ת ַ'מ ֲה ָר"ם ִשׁיק' או"ח רצב; 'ק ֶֹבץ ֶה ָערוֹת'ֵ ,בּ ֵ

'וְ ָח ֵמשׁ ֲח ִלפֹת ְשׂ ָמת' – ִל ְמנ ַֹע ְבּ ָרכָ ה ְל ַב ָטּ ָלה
"וּל ִבנְ יָ ִמן נָ ַתן ְשׁשׁ ֵמאוֹת כֶּ ֶסף וְ ָח ֵמשׁ ֲח ִלפֹת ְשׂ ָמת" )מה כב(
ְ

ירוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ט ג( נֶ ֱא ָמר כִּ י ַה ְמּ ַק ֵבּל כְּ ִלי ְבּ ַמ ָתּנָ ה ֵמ ֲח ֵברוֹ ְמ ָב ֵר
ִבּ ַ
נּוֹתן כְּ ֶא ָחד
ַ'הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב' ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ַמּ ָתּנָ ה ְמ ַהנָּ ה ֶאת ַה ְמּ ַק ֵבּל וְ ַה ֵ
רוּשׁ ְל ִמי
הוֹשׁ ַע' ַעל ַהיְּ ַ
)וְ כֵ ן ָפּ ַסק השו"ע או"ח רכג ה(ַ .וּב ֵפּרוּשׁ ְ'שׂ ֵדה יְ ֻ
הוֹסיף כִּ י ַעל ַק ָבּ ַלת ְצ ָד ָקה ֵאין ְמ ָב ְרכִ יםֶ ,שׁכֵּ ן ַה ְצּ ָד ָקה
)שׁם( ִ
ָ
בּוּשׁה ַל ְמּ ַק ֵבּל )וְ כֵ ן ֵה ִביא ַל ֲה ָלכָ ה ְבּ ֵ'א ִליָּ ה ַר ָבּה' ָשׁם ט(.
גּוֹר ֶמת ָ
ֶ
יּוֹסף
ְבּכָ ֵ בּ ֵאר ַר ִבּי נִ ִסּים ַא ְב ָר ָהם ַא ְשׁכְּ נָ זִ י ֵמ ִאיזְ ִמיר ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ֵ
"ח ֵמשׁ ֲח ִלפֹת
"שׁשׁ ֵמאוֹת כֶּ ֶסף" עוֹד ָ
הוֹסיף ְל ִבנְ יָ ִמין ַעל ְ
ִ
יוֹסף ֶפּן יְ ָב ֵרִ בּנְ יָ ִמין ַ'הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב' ַעל ַהכֶּ ֶסף
ְשׂ ָמת"; ָח ַשׁשׁ ֵ
הוֹסיף לוֹ ַמ ְתּנַ ת
ֶשׁנִּ ָתּן לוֹ וְ יִ ְהיֶ ה ְבּכָ ֲ ח ַשׁשׁ ְ'בּ ָרכָ ה ְל ַב ָטּ ָלה'ַ ,על כֵּ ן ִ
ְבּגָ ִדים כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְבּ ָרכָ ה ָתּחוּל ָע ֶל ָיה.
ימן מד
שׁוּ"ת ַ'מ ֲע ֵשׂה ַא ְב ָר ָהם' ִס ָ

ְפּ ִס ָיעה גַּ ָסּה ְבּ ֶד ֶרְ ל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַאל ִתּ ְרגְּ זוּ ַבּ ָדּ ֶר) "מה כד(
"וַ יּ ֶ
"אל ַתּ ְפ ִסיעוּ ְפּ ִס ָיעה גַּ ָסּה" ַ)ר ִשׁ"י(.
ַ

ִמ ְפּנֵ י ָמה א ִהזְ ִה ָירם ַאף יַ ֲעקֹב ַעל כָּ ֶ ט ֶרם ִר ְד ָתּם ְל ִמ ְצ ַריִ ם?
ישׁא:
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ֵלוִ ין ַר ָבּהּ ֶשׁל ֵר ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ו ב( ְמב ָֹאר כִּ י ִבּ ִיצ ָיאתוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת
אוּלם ְבּ ַד ְרכּוֹ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִמ ְצוָ ה
ָאסוּר לוֹ ִל ְפס ַֹע ְפּ ִס ָיעה גַּ ָסּהָ ,
)'פּרוּשׁ ָה ִרי"ף' ַעל ֵ'עין יַ ֲעקֹב'
ֹאשׁיָּ הוּ ִפּינְ טוֹ ֵ
וּפ ֵרשׁ ַר ִבּי י ִ
ָע ָליו ָלרוּץֵ .
)שׁ ָבּת קיג
יעה גַּ ָסּה ַמכְ ָהה ֶאת ְמאוֹר ֵעינֵ י ָה ָא ָדם ַ
ָשׁם( כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְפּ ִס ָ
ב(ְ ,ל ִפיכָ ְ בּשׁוּבוֹ ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ָע ָליו ְל ִה ָמּנַ ע ִמכָּ  ,וְ ִאלּוּ ְבּ ַד ְרכּוֹ
לוּחי ִמ ְצוָ ה ֵאינָ ן
ֶאל ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ֻמ ֶתּ ֶרת ְפּ ִס ָיעה זוֶֹ ,שׁכֵּ ן ְ'שׁ ֵ

זּוֹקין' ְ)פּ ָס ִחים ח ב(.
נִ ִ
לוּחי ִמ ְצוָ ה'ֶ ,שׁ ֲה ֵרי
ַאף כָּ אןְ ,בּ ִר ְד ָתּם ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָהיוּ ָה ַא ִחים ְבּגֶ ֶדר ְ'שׁ ֵ
לוּחי ִמ ְצוָ ה',
שׁוּבם א נֶ ְח ְשׁבוּ כִּ ְ'שׁ ֵ
אוּלם ְבּ ָ
ָה ְלכוּ ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲא ִב ֶיהםָ ,
שׁוּבם ְפּ ִס ָיעה גַּ ָסּהֶ ,פּן יְ ַסכְּ נוּ
יוֹסף ְל ַבל יַ ְפ ִסיעוּ ְבּ ָ
ַעל כֵּ ן ִהזְ ִה ָירם ֵ
ֶאת ְמאוֹר ֵעינֵ ֶיהם.
ִ'בּ ְרכַּ ת ַא ֲהרֹן' ְבּ ָרכוֹת ו ב

ַחיִּ ים ִבּזְ כוּת צ' ֲא ֵמנִ ים
ֹאמרוּ ֶה ֱחיִ ָתנוּ נִ ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ֲאדֹנִ י" )מז כה(
"וַ יּ ְ
)מ ֲע ֶרכֶ ת א' אוֹת לג( ֵה ִביא ַה ִח ָיד"א
ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'מ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת' ַ
פּוּאהַ ,תּ ְל ִמיד ָה ְר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ:
ְבּ ֵשׁם ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ָ
אוֹמר צ' ְפּ ָע ִמים ָ'א ֵמן' ְבּכָ ל יוֹם ֵאין ַה ְמּכַ ֵשּׁפוֹת
"כָּ ל ָה ֵ
יְ כוֹלוֹת ְל ַהזִּ יק לוֹ – כָּ ָ שׁ ְמ ָעה ִא ָשּׁה ַא ַחת ִמ ַמּזִּ יק ֶשׁנִּ ְשׁ ַלח
עוֹדהּ יְ ֵשׁנָ ה ,וְ ֵה ִשׁיב ַה ַמּזִּ יק ֶשׁ ֵאינוֹ
ָל ַק ַחת ֶאת יַ ְל ָדּהּ ַה ַחי ְבּ ָ
יָ כוֹל ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ֶשׁכֵּ ן ִאמּוֹ ָענְ ָתה צ' ְפּ ָע ִמים ָא ֵמן ַהיּוֹם,
עוֹר ָרה ָה ִא ָשּׁה ָשׁ ְמ ָעה זֹאת".
וּכְ ֶשׁ ִה ְת ְ
ֹאמרוּ
ֶר ֶמז ַל ָדּ ָבר נוּכַ ל ִל ְמצֹא ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וַ יּ ְ
אוֹתיּוֹת :צ' ָא ֵמן.
ֶה ֱחיִ ָתנוּ" ִבּזְ כוּת "נִ ְמ ָצא" – ִ
הוּדה' עמ' טז
ֲ'ע ֶט ֶרת יְ ָ

ַהזְ כָּ ַרת זְ כוּת ָאבוֹת ַבּ ְתּ ִפ ָלּה
"וַ יָּ בֹא ְבּ ֵא ָרה ָשּׁ ַבע וַ יִּ זְ ַבּח זְ ָב ִחים ֵלאקֵי ָא ִביו יִ ְצ ָחק" )מו א(

כָּ ַתב ַר ִשׁ"י כִּ י ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ָתּ ָלה יַ ֲעקֹב ֶאת זְ כוּתוֹ ְבּיִ ְצ ָחק ָא ִביו וְ א
יוֹתר
"חיָּ ב ָא ָדם ִבּכְ בוֹד ָא ִביו ֵ
ִבּזְ כוּת ַא ְב ָר ָהם זְ ֵקנוֹ ,הוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ַ
ִמכְּ בוֹד זְ ֵקנוֹ"ֶ .א ָלּא ֶשׁ ְלּ ִפי ַהנָּ "ל ָתּ ַמהּ ָה ַר ְמ ָבּ"ן ִמ ְפּנֵ י ָמה כְּ ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ
יַ ֲעקֹב ְל ִהנָּ ֵצל ֵמ ֵע ָשׂו ֶשׁ ָבּא ִל ְק ָראתוֹ ְ)ל ֵעיל לב י( ִהזְ כִּ יר ַאף ֶאת
אקי ָא ִבי יִ ְצ ָחק"?
קי ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם וֵ ֵ
"א ֵ
ַא ְב ָר ָהם ִבּ ְת ִפ ָלּתוֱֹ :
ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ָדּוִ ד ַה ֵלּוִ י ֶסגַ ל ַבּ ַעל ַה ָטּ"ז ְבּ ִס ְפרוֹ ִ'דּ ְב ֵרי ָדּוִ ד':
ְל ֵעיל ִה ְת ַפּ ֵלּל יַ ֲעקֹב ַעל ֶה ָע ִתיד ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ֶשׁ ָמּא ֵאין ֵדּי ִבּזְ כוּת
הוֹסיף וְ ִהזְ כִּ יר ַאף ֶאת זְ כוּתוֹ
הוֹעיל לוְֹ ,ל ִפיכָ ִ 
ָא ִביו ְל ַב ָדּהּ כְּ ֵדי ְל ִ
ֶשׁל ַא ְב ָר ָהםַ .א כָּ אן ֶשׁ ָבּא ְלהוֹדוֹת ַעל ֶה ָע ָבר וְ ַהזְ כָּ ַרת ָא ִביו ָהיְ ָתה
ַרק ִמ ְפּנֵ י כְּ בוֹדוֹ ,נִ ְמנַ ע הוּא ִמ ְלּ ַהזְ כִּ יר ֶאת ַא ְב ָר ָהם כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא ִל ְפג ַֹע
ִבּכְ בוֹדוֹ ֶשׁל ָא ִביו ,כְּ ִאלּוּ ֵאין ַדּי ִבּזְ כוּתוֹ ְל ַב ָדּהּ ְל ָהגֵ ן ָע ָליו.
יצא ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ'מי
יוֹסף ֵמ ִאיזְ ִבּ ָ
נוֹסף ְלכָ  כָּ ַתב ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ֵ
ֵבּאוּר ָ
לּוֹח':
ַה ִשּׁ ַ
"אל ֵתּ ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה ְשׁכֹן
בוּרהַ :
כֵּ יוָ ן ֶשׁיִּ ְצ ָחק ָא ִביו ִה ְצ ַטוָּ ה ִמ ִפּי ַהגְּ ָ
"שׁ ַא ָתּה
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ָשׁםֶ :
ָבּ ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶלי)ְ "ל ֵעיל כו ב(ֵ ,
חוּצה ָל ָא ֶרץ כְּ ַדאי ְלָ ,"ח ַשׁשׁ יַ ֲעקֹב ֶשׁ ָמּא ַאף
ימה וְ ֵאין ָ
עוֹלה ְתּ ִמ ָ
ָ
הוּא נִ כְ ָלל ְבּ ִצוּוּי זֶ הְ .ל ִפיכָ  כְּ ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִענְ יָ ן זֶ ה ֶט ֶרם יְ ִר ָידתוֹ
"אנֹכִ י
ְל ִמ ְצ ַריִ ם ִהזְ כִּ יר ֶאת יִ ְצ ָחק ָא ִביו ,וְ ָאכֵ ן נַ ֲענָ ה ְ)ל ַה ָלּן פס' ג(ָ :
ָה ֵא-ל ֱאקֵי ָא ִביַ אל ִתּ ָירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמה".

ֶ'שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י גּוֹי' – ְבּ ָרכָ ה ְליָ ִחיד
"כָּ ל ַהנֶּ ֶפשׁ ְל ֵבית יַ ֲעקֹב ַה ָבּ ָאה ִמ ְצ ַריְ ָמה ִשׁ ְב ִעים" )מו כז(

אוֹתן ְ)ל ֵעיל לו ו(' :נַ ְפשׁוֹת
קוֹרא ָ
"'עֵשָׂו' – ֵשׁשׁ נְ ָפשׁוֹת ,וְ ַהכָּ תוּב ֵ
עוֹב ִדין ֶל ֱאהוּת ַה ְר ֵבּה' .יַ ֲעקֹב' –
ֵבּיתוֹ'ְ ,לשׁוֹן ַר ִבּיםְ ,ל ִפי ֶשׁ ָהיוּ ְ

עוֹב ִדים ְל ֵא-
אוֹתן 'נֶ ֶפשׁ' ְל ִפי ֶשׁ ָהיוּ ְ
קוֹרא ָ
ִשׁ ְב ִעים ָהיוּ לוֹ ,וְ ַהכָּ תוּב ֵ
ל ֶא ָחד" ַ)ר ִשׁ"י ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ ויק"ר ד ו(.
"שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י גּוֹי" ,וְ ָת ְמהוּ
ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרֶ :
ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ֶשׁ ֲהא ְלשׁוֹן 'גּוֹי' נֶ ֶא ְמ ָרה ַאף כְּ ַל ֵפּי ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כַּ כָּ תוּב
)שׁ ֵ
ְ
"וּמי כְ ַע ְמּ כְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל גּוֹי ֶא ָחד ָבּ ָא ֶרץ"?
מוּאל ב ז כג(ִ :
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ֵה ִביא ַר ִשׁ"י ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
עוֹב ִדים כֻּ ָלּם ְל ֵא-ל ֶא ָחד נִ ָתּן ְלכַ נּוֹת כְּ 'גוֹי' ַרק
ֶאת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְ
אהים ַר ִבּים – כָּ ל
עוֹב ִדים ֵל ִ
עוֹלם ָה ְ
ְבּ ִה ְצ ָט ְר ָפם יַ ַחדַ ,אֻ אמּוֹת ָה ָ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם נֶ ְח ָשׁב כְּ 'גוֹי' ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֵֹ .מ ַע ָתּה כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ָב ֵרַ היָּ ִחיד
רוּרה כַּ וָּ נָ תוֹ – ֶשֹּׁלא ָע ַשׂנִ י כְּ ֻאמּוֹת
ֶ'שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י גּוֹי'ִ ,מ ֵמּ ָילא ְבּ ָ
עוֹלם ֶשׁכָּ ל יָ ִחיד ֵמ ֶהם נֶ ְח ָשׁב 'גּוֹי' ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ.
ָה ָ
ימן לד
שׁוּ"ת ָ'ה ֶא ֶלף ְלְ שׁמֹה' ִס ָ

וּ'ברוֵּ שׁם'
ַה ְפ ָס ָקה ִבּ ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ָ
יוֹסף ֶמ ְרכַּ ְבתּוֹ וַ יַּ ַעל ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ִביו גּ ְֹשׁנָ ה וַ יֵּ ָרא ֵא ָליו
"וַ יֶּ ְאסֹר ֵ
אריו עוֹד" )מו כט(
אריו וַ יֵּ ְבךְּ ַעל ַצוָּ ָ
וַ יִּ פֹּל ַעל ַצוָּ ָ
בּוֹתינוּ
יוֹסף וְ א נְ ָשׁקוֹ וְ ָא ְמרוּ ַר ֵ
ארי ֵ
"א ָבל יַ ֲעקֹב א נָ ַפל ַעל ַצוְּ ֵ
ֲ
ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
קוֹרא ֶאת ְשׁ ַמע" ַ)ר ִשׁ"י(.
ִמכָּ אן ֵה ִביא ַר ֵבּנוּ ַהגְ ָּר"א ְ)בּ ֵבאוּרוֹ לשו"ע ,או"ח סו א( ְר ָאיָ ה ִל ְפ ַסק
'שּׁ ְל ָחן ָערוָּ '
ַה ֻ
)שׁם( ֶשׁ ֵאין ְל ַה ְפ ִסיק ְבּ ָפסוּק ִראשׁוֹן ֶשׁל ְק ִר ַיאת
'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ְל ָ'ברוֵּ שׁם' ֵ)בּית ֵ
ְשׁ ַמע ,וְ כֵ ן ֵבּין ְ
יוֹסף ָשׁם(ֲ ,א ִפלּוּ
כְּ ֵדי ְל ָה ִשׁיב ָשׁלוֹם ַל ֶמּ ֶלֶ .שׁ ֲה ֵרי ְמב ָֹאר כָּ אן כִּ י יַ ֲעקֹב א ִה ְפ ִסיק
יוֹסף ַעל ַאף ֶשׁ ִהכִּ יר בּוֹ כְּ ֶמ ֶל)ְ ר ֵאה ְל ַה ָלּן מז לאְ ,וּב ַר ִשׁ"י
כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ְל ֵ
ָשׁם(.
)שׁם ד"ה ֶשֹּׁלא( כִּ י ְר ָאיָ ה זוֹ מוֹכִ ָ
יחה ַרק ְלגַ ֵבּי
ַאִ ציֵּ ן ַה ֵ'בּאוּר ֲה ָלכָ ה' ָ
ַה ָפּסוּק ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ,וְ א ְלגַ ֵבּי ָ'בּרוֵּ שׁם'ֶ ,שׁ ֲה ֵרי א ֲא ָמרוֹ
אוֹתהּ ָשׁ ָעהֶ ,א ָלּא ק ֶֹדם ְפּ ִט ָירתוֹ ְ)פּ ָס ִחים נו א(.
יַ ֲעקֹב ְבּ ָ

ַ'הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב' ַאף ַעל ַה ָצּ ָרה
וּמ ַאת ָשׁנָ ה ְמ ַעט
שׁים ְ
גוּרי ְשׁ ִ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל ַפּ ְרעֹה יְ ֵמי ְשׁנֵ י ְמ ַ
"וַ יּ ֶ
וְ ָר ִעים ָהיוּ יְ ֵמי ְשׁנֵ י ַחיַּ י" )מז ט(
הוּבא ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ:
תּוֹספוֹת ָ
ְבּ ַ'ד ַעת זְ ֵקנִ ים' ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
"ל ָמּה ַחי יַ ֲעקֹב ָפּחוֹת ֵמ ָא ִביו ל"ג ָשׁנִ ים? ֶא ָלּאָ ,א ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ
ָ
וּמ ְשּׁכֶ ם וְ ֶה ֱחזַ ְר ִתּי ְלִ דּינָ ה
וּמ ֵע ָשׂו ִ
ָבּרוּ הוּא'ֲ :אנִ י ִה ַצּ ְל ִתּיִ מ ָלּ ָבן ֵ
נוֹטל
יוֹסף וְ ַא ָתּה ָא ַמ ְר ָתּ ְ'מ ַעט וְ ָר ִעים' ָהיוּ יְ ֵמי ַחיֶּ יַ ,חיֶּ יֲ אנִ י ֵ
וְ ֵ
ֹאמר
ֵמ ֶהם כְּ ִפי ֶח ְשׁבּוֹן ַה ֵתּבוֹת ֶשׁ ָא ַמ ְר ָתּ וְ ֵהם הַלּ"ג ֵתּבוֹת ֶשׁיֵּ שׁ ִמ'וַ יּ ֶ
יהם'" ִ
גוּר ֶ
ימי ְמ ֵ
ַפּ ְרעֹה ֶאל יַ ֲעקֹב' ַעד ִ'בּ ֵ
)'חזְ קוּנִ י' ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ָרשׁ(.
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ְתּ ִב ָיעה ַעל יַ ֲעקֹבֲ ,הא גַּ ם ִאם ִבּ ֵקּשׁ
'מ ַעט וְ ָר ִעים'ַ ,אף ֶשׁ ָא ְמרוּ ְ)בּ ָרכוֹת נד א(
ְל ִה ְת ַר ֵעם ַעל כָּ ֶ שׁ ַחיָּ יו ָהיוּ ְ
טּוֹבה"ִ ,מכָּ ל
"חיָּ ב ָא ָדם ְל ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ על ַה ָ
כִּ יַ :
טּוֹבה ְמ ָב ֵר'ַ הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב' וְ ַעל ָה ָר ָעה ַ'דּיַּ ן
ָמקוֹם ֵפּ ְרשׁוּ כִּ י ַעל ַה ָ
וּמכָּ אן ֶשׁ ֻמּ ָתּר ָל ָא ָדם ְל ַהכִּ יר ְבּכָ ֶ שׁ ָה ָר ָעה ִהיא ָ'ר ָעה'?
ָה ֱא ֶמת'ִ ,
אוֹהיוֹ:
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַחיִּ ים ְש ַׁטיְ ן רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֶט ְלז ָ
פּוֹק ֶדת ָה ָר ָעה ֶאת ָה ָא ָדם ַדּי ְבּכָ ֶ שׁיַּ ְצ ִדּיק ֶאת ַה ִדּין
ָאכֵ ןְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶ
אוּלם יַ ֲעקֹב ַה ַצּ ִדּיק ֲה ֵרי כְּ ָבר נוֹכַ ח ֶשׁ ְמּכִ ַירת
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ'דּיַּ ן ָה ֱא ֶמת'ָ ,
טוֹבה ַבּ ֲעבוּרוֹ ,וְ ַעל כֵּ ן נִ ְת ַבּע כְּ ֶשׁ ָא ַמר ְ'מ ַעט וְ ָר ִעים'
יוֹסף ָהיְ ָתה ְל ָ
ֵ
וְ א ֵבּ ֵר'ַ הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב'.

‡ון ַה„ּ ֹו ֹרו˙
ּלָ ‡ ׁ ∆˘ל ¿ ּ‚ ֹ
‡' ו' ¿ ּב ≈טב≈ ˙ )˙ˆ"‚( יָ חוּל ֹיו ָמ‡ „ּ¿ ƒהלּ ו ב' ּו ¿ספָ ƒרים ֹנו ָספ ƒים.
יום
"לּ ַ ,ב ַﬠל ' ׁ ¿˘ב ּו˙ יַ ֲﬠ ֹ˜
ר ¿ ≈ּ ּבב ֹנ ּו יַ ֲﬠ ֹ˜ב ַריי ׁ ∆˘ר זָ ˆָ
)סנ¿ ∆ה ¿„ ƒרין ˜ב ‡(:
ַ
ספ¿ ֹרו 'ƒע ּיוּן יַ ֲﬠ ֹ˜ב' ַ
ָּכ ¿ך ָּכ ַ˙ב ¿ ּב ƒ
˙

˜ול וּל¿ זַ ּכ ֹו˙ ∆‡
„ו ל¿ בָ ≈ר ¿ך ¿ ּב ֹ
מ ƒי ׁ ∆˘ ¿ ּביָ ֹ
עו ∆ ׂ˘ה ֲה ≈רי ה ּו‡
" ָּכלים ַ ּב ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡מ≈ ן ו¿ ≈‡י ֹנו ֹ
ר ּ ƒב
ן ָה ַר ּ ƒבים ,וַ ֲה ≈רי ה ּו‡
ָה ַ ל ז¿ כ ּו˙ ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡מ≈ ן מƒ
‚ ֹּוז≈
ח ƒטי‡ ∆‡˙ ָה ַר ּ ƒבים".
חו ≈ט‡ ּומַ ¿
ֹ

ּ ƒב ¿ר ֹכו˙ ַה ּׁ ַ˘ ַחרּ ¿ :ב ֹ
˜ולּ ¿ .בכַ ָּונָ הּ ¿ .ב ַחב¿ רו ָּ˙‡.
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ֵס ֶפר זִ כָּ רוֹן ֵ'שׁם ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִמ ְצ ַות ַא ֲה ַבת ה'
ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּן
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּיַּ ְמנוּ ֶאת ִמ ְצוַ ת יִ חוּד ה' ַבּ ָפּסוּק ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל'ַ ,מ ְמ ִשׁיכִ ים ָאנוּ ַל ִמּ ְצוָ ה ַה ָבּ ָאה ַא ֲח ֶר ָיה,
תּוֹרה ַל ָפּסוּק ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל'.
אוֹתהּ ַה ָ
זוֹ ַה ֻמּ ַבּ ַעת ְבּ ָפ ָר ַשׁת 'וְ ָא ַה ְב ָתּ' ֶשׁ ָסּ ְמכָ ה ָ
ִמ ְצוַ ת ֲ'ע ֵשׂה' ֶ
מוּט ֶלת ַעל כָּ ל ָא ָדם ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' )סה"מ ָל ַר ְמ ָבּ"ם ג ,סמ"ג ג וָ עוֹד( .כֹּה
תּוֹרה ְ)בּ ֵס ֶפר ָהר ַֹקח שׁ ֶֹרשׁ
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְמקוֹמוֹת ַבּ ָ
שׁוּבה ִהיא ִמ ְצוָ ה זוַֹ ,עד ֶשׁ ִה ְצ ַטוֵּ ינוּ ָבּהּ ִבּ ְשׁ ָ
ֲח ָ
הוּבא ֶשׁ ְלּ ִפיכָ  נִ ְתּנָ ה ִהיא ְל ַא ַחר ַק ָבּ ַלת עֹל ַמ ְלכוּת
ַא ֲה ַבת ה' ְמנָ ָאן(ְ .וּב ַ'תנָּ א ְדּ ֵבי ֵא ִליָּ הוּ' ַ)ר ָבּה כח( ָ
יבוּתהּ.
ָשׁ ַמיִ ם ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַעל גּ ֶֹדל ֲח ִשׁ ָ
)תּ ָ
הוּתהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה זוֹ ְ
לּוֹתיו ַה ַמּ ְפ ִעימוֹת ֶאת ַמ ָ
ָה ַר ְמ ָבּ"ם ֵבּ ֵאר ְבּ ִמ ָ
שׁוּבה י ג(" :וְ כֵ ַיצד ִהיא ָה ַא ֲה ָבה
שׁוּרה ְבּ ַא ֲה ַבת
דוֹלה יְ ֵת ָרה ַעזָּ ה ְמאֹד ַעד ֶשׁ ְתּ ֵהא נַ ְפשׁוֹ ְק ָ
ֹאהב ֶאת ה' ַא ֲה ָבה גְּ ָ
ָה ְראוּיָ ה – הוּא ֶשׁיּ ַ
שׁוֹתה ,יֶ ֶתר ִמזֶּ ה
ה' וְ נִ ְמ ָצא שׁוֹגֶ ה ָבּהּ ָתּ ִמידֵ ...בּין ְבּ ִשׁ ְבתּוֵֹ ,בּין ְבּקוּמוֵֹ ,בּין ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁהוּא אוֹכֵ ל וְ ֶ
אוֹה ָביו שׁוֹגִ ים ָבּהּ ָתּ ִמיד".
ִתּ ְהיֶ ה ַא ֲה ַבת ה' ְבּ ֵלב ֲ
נוֹב ַעת ִמכָּ ֶ שׁ ִהיא ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּןֶ .שׁכֵּ ן ִאם
לוּתהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה זוַֹ ,
יבוּתהּ וְ גַ ְד ָ
ֲח ִשׁ ָ
ווֹתיו ֵ)ס ֶפר ַה ְבּ ִרית ח"ה מ"ד פכ"ה( ,וְ כֵ ן ִמשּׁוּם
יִ ְת ַחזֵּ ק ָה ָא ָדם ְבּ ַא ֲה ַבת ה' ,יָ בֹא ִמתּוֹ כָּ ְ ל ִקיּוּם ִמ ְצ ָ
יחה ְל ַשׁ ַער ַא ֲה ַבת
בוֹדה" )חוה"לְ ,פּ ִת ָ
"כִּ י ִהיא ַתּכְ ִלית ַה ְתּכוּנוֹת וְ סוֹף ַה ַמּ ֲעלוֹת ְבּ ַמ ְד ֵרגוֹת ַאנְ ֵשׁי ָה ֲע ָ
תּוֹרה
נוֹשׁי ,וְ הוּא ָהא ֶֹשׁר ָה ֲא ִמ ִתּי ,וְ הוּא ַתּכְ ִלית ַה ָ
ה'(" .וְ הוּא ַה ַתּכְ ִלית ַהיָּ ָקר ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ַבּ ִמּין ָה ֱא ִ
אשׁית יח א(.
)'תּוֹלדוֹת יִ ְצ ָחק' ְבּ ֵר ִ
ְ
וְ ַה ִמּ ְצווֹת"
דּוֹמה ָה ַא ֲה ָבה ֶשׁקּ ֶֹדם
אוּלם ֵאינָ הּ ָ
כָּ ָאמוּרְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת ַא ֲה ַבת ה' ַמגִּ ַיע ָא ָדם ְל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹתָ ,
עוֹר ֶרת ְל ַא ַחר
ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ַה ָבּ ָאה ִמתּוַֹ הכָּ ָרה ְבּרֹב ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה ִע ָמּנוּ ה'ָ ,ל ַא ֲה ָבה ֶשׁ ִמּ ְת ֶ
הוּדי
רוֹממוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַרִ ,בּיכָ ְל ָתּהּ ִלגְ רֹם ַליְּ ִ
ֲע ִשׂיָּ ָתן; ַא ֲה ָבה ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ָה ֲע ִשׂיָּ הַ ,ה ָבּ ָאה ִמכּ ַֹח ַהכָּ ָרה ְבּ ְ
ְל ִה ְת ַאוּוֹת וְ ִלכְ סֹף ַל ֲעשׂוֹת ַאף ִמ ְצווֹת ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֻחיָּ ב ָבּ ֶהן .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ַה ִחנּוּ) תיח( כִּ י א
יַ גִּ ַיע ָא ָדם ִל ְשׁ ֵלמוּת ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ִאם ֵאינוֹ ְבּ ַד ְרגַּ ת ַא ֲה ַבת ה'.

ַמהוּת ַה ִמּ ְצוָ ה
כוֹלה ָלבֹא ִבּכְ ִפיָּ הֶ ,א ָלּא ַמהוּת ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵדּל
בּוֹתינוּ כִּ י ָה ַא ֲה ָבה ְבּוַ ַדּאי ֵאינָ הּ יְ ָ
כָּ ְתבוּ ַר ֵ
"שׁנַּ ְחשֹׁב וְ נִ ְתבּוֹנֵ ן
)שׁם(ֶ :
נוֹתהּ .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ַה ִחנּוָּ 
ָה ָא ָדם ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ַמ ֲא ָמץ כְּ ֵדי ִל ְק ָ
וּפ ֻע ָ
קּוּדיו ְ
ְבּ ִפ ָ
לּוֹתיו ַעד ֶשׁנַ ִשּׂיגֵ הוּ כְּ ִפי יְ כָ ְל ֵתּנוּ וְ נִ ְת ַענֵּ ג ְבּ ַה ְשׁגָּ ָחתוֹ ְבּ ַתכְ ִלית ָהעֹנֶ ג".
שׁוֹר ְטקוֹבִ :מן ַהכָּ תוּב ַע ְצמוֹ ָאנוּ ְל ֵמ ִדים ִלנְ הֹג כָּ ֶ ,שׁכֵּ ן ִה ְצ ַטוֵּ ינוּ:
הוֹסיף וְ ָא ַמר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְטּ ְ
ִ
בּוֹרא ְמ ַחיֶּ ה
"בכָ ל נַ ְפ ֶשִׁ – "מכָּ ֶ שׁ ַה ֵ
וּמנִ ַיע ֶאת כּ ַֹח ַה ַחיִּ ים ֶשׁ ְבְּ ,
פּוֹעם ֵ
"בּכָ ל ְל ָב ְבִ – "מ ִלּ ְבַּ ה ֵ
ְ
יח ֶאת
וּמ ְצ ִל ַ
עוֹשׂה הוּא ִע ְמְּ בּ ִענְ יְ נֵ י ָממוֹן ַ
"וּבכָ ל ְמא ֶֹדֵ – "מ ַהטּוֹבוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ֶ
אוֹתְ בּכָ ל ֶרגַ עְ ,
ְ
בוֹהה ְבּ ַא ֲה ַבת ה' )'אוֹת ֶמ ֶל 'עמ' קסב(.
ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֶדיִ ;ה ְתבּוֹנְ נוּת ְבּכָ ל ֵאלּוּ יַ ַחד ְתּ ִב ֲיאְ ל ַמ ְד ֵרגָ ה גְּ ָ

מוּרת ַא ֲה ָבה
ַא ֲה ָבה ְתּ ַ
דּוּבּנָ א
זוּל ָתהַּ .ה ַמּגִּ יד ִמ ְ
ַה ַצּ ַעד ָה ִראשׁוֹן ַבּ ֶדּ ֶרְ ל ַא ֲה ַבת ה' הוּא ְל ַפנּוֹת ֵמ ַה ֵלּב כָּ ל ַא ֲה ָבה ַא ֶח ֶרת ָ
)'א ֶֹהל יַ ֲעקֹב' וָ ֶא ְת ַחנַּ ן( ִה ְמ ִשׁיל זֹאת ְל ָא ָדם ָפּשׁוּט ֶשׁ ֵא ֵר ַח ֶאת ַה ֶמּ ֶלְ בּ ֵביתוֲֹ .ה ֵרי א יִ ָתּכֵ ן ֶשׁיַּ כְ נִ יסוֹ
חוּתים וְ ַה ְבּזוּיִ ים ִמן ַה ַבּיִ ת .כָּ ְ בּ ַא ֲה ַבת ה' ,כָּ ל זְ ַמן
ְל ֵביתוֹ ִל ְפנֵ י ֶשׁיְּ ַפנֶּ ה ִלכְ בוֹדוֹ ֶאת ַהכֵּ ִלים ַה ְפּ ִ
ֶשׁ ַה ֵלּב ָמ ֵלא ְבּ ַא ֲהבוֹת וְ ַת ֲאווֹת ֲא ֵחרוֹת ֵאין הוּא יָ כוֹל ְל ִה ְת ַמ ֵלּא ְבּ ַא ֲה ַבת ה'.
וּל ִה ְת ָק ֵרב
תּוֹק ֶקת ִמ ִטּ ְב ָעהּ ֶל ֱאהֹב ֶאת ה' ְ
דּוּבּנָ א :נִ ְשׁ ַמת כָּ ל ָא ָדם ִמ ְשׁ ֶ
הוֹסיף וְ ִח ֵדּד ַה ַמּגִּ יד ִמ ְ
ִ
סוּרה ְבּכַ ְב ֵלי ַהגּוּף ְוּב ַת ֲא ָ
ֵא ָליוֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִהיא ֲא ָ
לוֹק ֶלת
ווֹתיוְ .בּ ֶרגַ ע ֶשׁיַּ ֲעזֹב ָה ָא ָדם ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ַה ְקּ ֶ
ִמיָּ ד ִתּ ְד ַבּק נַ ְפשׁוֹ ַבּה' .כְּ אוֹתוֹ כַּ ְפ ִרי ֶשׁנִּ כְ נַ ס ַל ֲחנוּת ִבּגְ ֵדי ֶמ ִשׁי יָ ְק ָר ִתּיִ ּיםַ ,א א ָמ ָצא ֶבּגֶ ד ֶשׁ ָה ַלם
לוּאים וְ ַהגַּ ִסּים ,גִּ ָלּה ִפּ ְתאוֹם כִּ י ְבּגָ ִדים ַר ִבּים
דּוֹתיוַ .רק כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ֵמ ָע ָליו ֶאת ְבּגָ ָדיו ַה ְבּ ִ
ֶאת ִמ ָ
וּמ ַמּ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת ,א יוּכַ ל
דּוֹתיו .כָּ ָ ה ָא ָדם ,כָּ ל זְ ַמן ֶשֹּׁלא יְ ַפנֶּ ה ֶאת ִלבּוֹ ִמ ַתּ ֲאווֹת ִ
הוֹל ִמים ֶאת ִמ ָ
ְ
תּוֹרה ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ָפּסוּק – כֵּ ַיצד יְ ַקיֵּ ם ָא ָדם" :וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת
ִל ְלבֹּשׁ ַא ֶדּ ֶרת ֶשׁל ַא ֲה ַבת ה'ְ .לכָ ָ ר ְמזָ ה ַה ָ
קיְ בּכָ ל ְל ָב ְבְ וּבכָ ל נַ ְפ ְשְׁ וּבכָ ל ְמא ֶֹד ,"כַּ ֲא ֶשׁר יְ ַקיֵּ ם ְבּ ַע ְצמוֹ "וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ ...על
ה' ֱא ֶ
וּמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת.
ְל ָב ֶבַ – "מ ָמּשְׁ ,בּא ֶשׁיַּ ְח ְצצוּ ֵבּינָ ם ְל ֵבין ַה ֵלּב ַתּ ֲאווֹת ַ
דוּעים ֶשׁל ָה ַר ְמ ָבּ"ם ְבּ ִה ְלכוֹת גֵּ ִ
וַ ֲה ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ְמב ָֹא ִרים ִבּ ְד ָב ָריו ַהיְּ ִ
רוּשׁין )ב כ( ַעל אוֹדוֹת ִדּין
"מי ֶשׁ ְתּ ָקפוֹ יִ ְצרוֹ ָה ַרע ְל ַב ֵטּל ִמ ְצוָ ה אוֹ ַל ֲעשׂוֹת ֲע ֵב ָרה
רוֹצה ֲאנִ י" – ִ
ֹאמר ֶ
"כּוֹפין אוֹתוֹ ַעד ֶשׁיּ ַ
ִ
וְ ֻהכָּ ה ַעד ֶשׁ ָע ָשׂה ָדּ ָבר ֶשׁ ַחיָּ ב ַל ֲעשׂוֹתוֹ אוֹ ַעד ֶשׁנִּ ְת ַר ֵחק ִמ ָדּ ָבר ֶשׁ ָאסוּר ַל ֲעשׂוֹתוֹ ֵאין זֶ ה ָאנוּס
רוֹצה הוּא
רוֹצה ִל ְהיוֹת ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָלּא הוּא ָאנַ ס ַע ְצמוֹ ְבּ ַד ְעתּוֹ ָה ָר ָעהֵ ...מ ַא ַחר ֶשׁהוּא ֶ
וּל ִה ְת ַר ֵחק ִמן ָה ֲע ֵברוֹת וְ יִ ְצרוֹ הוּא ֶשׁ ְתּ ָקפוֹ ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ֻהכָּ ה ַעד ֶשׁ ָתּ ַשׁשׁ
ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ַה ִמּ ְצוֹת ְ
רוֹצה ֲאנִ י ,כְּ ָבר גֵּ ֵרשׁ ִל ְרצוֹנוֹ" .כָּ ְ בּ ִענְ יַ ן ָה ַא ֲה ָבה ,כְּ ֶשׁנַּ ֲעזֹב ֶאת ַא ֲה ַבת ָה ַרע ִמ ֵמּ ָילא
יִ ְצרוֹ וְ ָא ַמר ֶ
שׁוּבה תרל"ט(.
בּוֹרא )ע"פ ְ'שׂ ַפת ֱא ֶמת' ַשׁ ָבּת ָ
עוֹרר ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ַבת ַה ֵ
ִתּ ְת ֵ
ֵמ ִענְ יָ ן ְל ִענְ יָ ן ְבּאוֹתוֹ ִענְ יָ ןְ :בּ ֶה ְס ֵפּדוֹ ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁל ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ַעל ְבּנוֹ ֶשׁנִּ ְפ ַטר ְבּ ִקצּוּר יָ ִמים,
ִס ֵפּר ַעל ִא ָשּׁה ֶשׁ ַחיָּ ה ִבּ ְת ַ
קוּפת גְּ זֵ רוֹת ָתּ"ח וְ ָת"ט .כַּ ֲא ֶשׁר ַר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן ָשׁ ֲחטוּ ֶאת ְבּנָ הּ יְ ִח ָידהּ
עוֹלם ,כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָהיָ ה ְבּנִ י ַחי ָהיָ ה ִל ִבּי
ְלנֶ גֶ ד ֵעינֶ ָיהִ ,ה ְצ ִדּ ָיקה ָע ֶל ָיה ֶאת ַה ִדּין וְ ָא ְמ ָרה"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָחצוּי ֵבּין ַא ֲה ָב ְתְ ל ַא ֲה ָבתוֹ ,כָּ ֵעת ֶשׁ ְלּ ַק ְחתּוֹ ִמ ֶמּנִּ י ֵאין ְבּ ִל ִבּי ֶא ָלּא ַא ֲה ָבה ַא ַחת ֵא ֶלי יִ ְת ָבּ ַר."
תּוֹקק ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ְבּכָ ל ִל ִבּיֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַא ֲה ַבת ִל ִבּי ְמ ֻח ֶלּ ֶקת ֵבּין
ִסיֵּ ם ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים'" :כָּ ל יָ ַמי ֲאנִ י ִמ ְשׁ ֵ
נוֹתיַ ,ע ָתּה ֶשׁ ִה ְת ַפּנָּ ה ֵח ֶלק ֶא ָחד ֲה ֵרינִ י ַמ ְק ִדּישׁוֹ ֵא ֶלי יִ ְת ָבּ ַרֶ "
ָבּנַ י ְוּב ַ
)'ל ַקח טוֹב' וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.

ָה ַא ֲה ָבה ְתּלוּיָ ה ְבּ ִה ְתבּוֹנְ נוּת

שׁוּעה ִבּ ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה
שׁוּעה
יְ ָ
פּוּרים ָה ַא ֲחרוֹן ,תשע"חֵ ,אי ָשׁם ְבּ ִפנָּ ה נִ ַדּ ַחת ֶשׁל ַהגְּ לוֹבּוּס.
ַה ִסּפּוּר ַה ְמּיֻ ָחד ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם ִה ְת ַר ֵחשׁ ְבּ ֶע ֶרב יוֹם ַהכִּ ִ
טוֹמן ְבּ ֻחבּוֹ ֶמ ֶסר ֵ
הוּא ֵ
הוֹשׁיעוֹ
נוֹקב ַעל כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֵעת ָצ ָרהָ ,בּ ְרגָ ִעים ֶשׁ ָחשׁ ָה ָא ָדם כִּ י ֵאין ִמי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִ
וּבוֹק ַעת ֶאת ָה ְר ִק ִיעים כֻּ ָלּם.
ִמ ִבּ ְל ָע ָדיו יִ ְת ָבּ ַר ,אוֹ ָאז ְתּ ִפ ָלּתוֹ נִ ְשׁ ַמ ַעת ַ
ְמ ִדינוֹת ִמזְ ַרח ֵא ָ
ימים ֶשׁ ָע ְבדוּ
יהוּדים כְּ ֵשׁ ִרים ְוּת ִמ ִ
תוֹרה ִוּב ִ
ירוֹפּה ֶשׁ ַבּ ָשּׁנִ ים ָע ְברוּ ָהיוּ ְמ ֵלאוֹת וּגְ דוּשׁוֹת ְבּ ָ
שּׁוֹאה ָה ֲאיֻּ ָמהִ ,וּב ְפ ָרט ְל ַא ַחר ָשׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת ֶשׁל ִשׁ ְלטוֹן קוֹמוֹנִ ְיס ִטי ָע ִריץ
אוֹדםְ .ל ַא ַחר ַה ָ
ֶאת ה' ְבּכָ ל ְמ ָ
רוּחנִ ית.
וּשׁ ָמ ָמה ִמ ְבּ ִחינָ ה ָ
וּמ ַדכֵּ אָ ,ה ְפכוּ ְמ ִדינוֹת ֵאלּוּ ְל ֶא ֶרץ ִציָּ ה ְ
ְ
)שׁ ֵ
"ל ִב ְל ִתּי יִ ַדּח ִמ ֶמּנּוּ נִ ָדּח" ְ
אוּלם כְּ ִפי ֶשׁכְּ ָבר ֻה ְב ַט ְחנוְּ :
ָ
מוּאל ב יד יד(ְ ,בּ ֶע ְשׂ ִרים ַה ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת
ילוּתם ַהנִּ ְפ ָל ָאה ֶשׁל ִא ְרגּוּנֵ י ַה ֵקּרוּב
חוֹל ָלה ַמ ְה ֵפּכָ ה ַא ִדּ ָירה ְבּ ַר ֲח ֵבי ַהיַּ ֶבּ ֶשׁת ,זֹאת ְבּ ִע ָקּר ְבּ ֶשׁל ְפּ ִע ָ
ִה ְת ְ
ַה ֻמּ ְפ ָל ִאים ֶשׁ ָקּמוּ ֵמ ָאז ִה ְת ְ
הוּדיּוֹת
מוֹטטוּת ַהקּוֹמוֹנִ יזְ םְ ,וּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם זָ כוּ ְל ַה ֲחיוֹת ִר ְבבוֹת ַא ְל ֵפי נְ ָשׁמוֹת יְ ִ
ֵמ ַהנִּ תּוּק ֶשׁנִּ כְ ָפּה ֲע ֵל ֶיהן וְ ַל ֲה ִשׁ ָיבן ְל ֵחיק ַהיַּ ֲהדוּת.
הוּדיּוֹת נִ ָדּחוֹת ֶשׁ ֵאינָ ן ְסמוּכוֹת
אוֹתם ִא ְרגּוּנֵ י ֵקרוּב נָ ַטל ַעל ַע ְצמוֹ ֶאת ַהיָּ זְ ָמהְ ,ל ַחזֵּ ק ְק ִהלּוֹת יְ ִ
ֶא ָחד ֵמ ָ
הוּדים ְ
וּל ַהגִּ ַיע ַאף ְל ִל ָבּם ֶשׁל יְ ִ
ְל ָע ִרים ֶמ ְרכָּ זִ יוֹתְ ,
בּוֹד ִדים ַה ָדּ ִרים ְבּ ָע ִרים ְמ ֻר ָחקוֹת וְ ֵאינָ ם ַשׁיָּ כִ ים ִל ְק ִה ָלּה
ְמ ֻס ֶדּ ֶרת.
ְפּ ִעילוּתוֹ ֶשׁל ָה ִא ְרגּוּן ִמ ְת ַרכֶּ זֶ ת ְבּ ִע ָקּר ְבּח ֶֹדשׁ ִתּ ְשׁ ֵריֶ ,שׁבּוֹ נִ ְשׁ ָל ִחים ִמ ַטּ ֲעמוֹ ִל ְק ִהלּוֹת ַבּ ֲע ֵלי ְתּ ִפ ָלּהַ ,בּ ֲע ֵלי
הוּדים ְבּ ִה ְלכוֹת ַה ַחגִּ ים ִ
ְתּ ִק ָיעה וְ ַר ָבּנִ ים ֶשׁיַּ ְד ִריכוּ ֶאת ַהיְּ ִ
אוּלם ִהיא ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׂת ַעל ְפּנֵ י ַה ָשּׁנָ ה
וּמנְ ֲהגֵ ֶיהםָ ,
סּוֹפי הוּא ֶשׁ ְבּכָ ל ָמקוֹם
אוֹרכֶ ת ֳח ָד ִשׁים ַר ִבּים .יְ ָע ָדהּ ַה ִ
וּפ ְר ָטנִ ית וְ ֶ
סוֹדית ַ
בוֹדת ַה ֲהכָ נָ ה ִהיא יְ ִ
כֻּ ָלּהֲּ .ע ַ
יח ָה ִא ְרגּוּן ֶשׁיַּ ְד ִריכֵ ם וִ ָיק ֵרב ֶאת
נוֹסף – ְשׁ ִל ַ
הוּדי ָ
קוּפת ַה ַחגִּ ים יְ ִ
הוּדים ,יִ ָמּ ֵצא ִבּ ְת ַ
ֶשׁ ַקּיָּ ִמים בּוֹ ִתּ ְשׁ ָעה יְ ִ
ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.
ְלצ ֶֹרְ פּ ִעילוּתוֹ ְמגַ יֵּ ס ָה ִא ְרגּוּן ְבּכָ ל ָשׁנָ ה ַע ְשׂרוֹת ְפּ ִע ִילים ַה ִמּ ְתנַ ְדּ ִבים ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ַחגִּ ים ִבּ ְמ ִח ָיצ ָתם ֶשׁל
הוּדי ֶה ָחבוּי ְבּ ִק ְר ָבּם.
יוֹתר ,כְּ ֵדי ְל ַה ְב ִעיר ֶאת ַהנִּ יצוֹץ ַהיְּ ִ
חוֹקיםִ ,בּ ְמקוֹמוֹת נִ ָדּ ִחים ְבּ ֵ
הוּדים ְר ִ
יְ ִ
עוֹשׂה ֶאת יְ ֵמי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַבּ ֲעיָ ָרה זְ ִע ָירה וּנִ ַדּ ַחת
)שׁם ָבּדוּי(ֶ ,
כָּ ָ מ ָצא ַע ְצמוֹ ֶא ָחד ִמ ְפּ ִע ֵילי ָה ִא ְרגּוּן ,נְ ַתנְ ֵאל ֵ
יח ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִל ְבנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה כָּ ל כָּ ַ ,עד
דוֹבה ַהנֶּ ֱח ֶשׁ ֶלתְ .בּ ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם הוּא ִה ְצ ִל ַ
מוֹל ָ
ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ִבּ ְמ ִדינַ ת ְ
יח ָלשׁוּב וְ ַל ֲעשׂוֹת ִע ָמּם ַאף ֶאת ַהיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ.
ֶשׁ ֵהם א נָ ְתנוּ לוֹ ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ָמּקוֹםֶ ,ט ֶרם יַ ְב ִט ַ
ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ָע ְמדוּ ֵאפוֹא ְבּ ָפנָ יוֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכָ ם ִתּכְ נֵ ן ְל ַהגְ ִשׁים ְשׁ ִא ָיפה יְ ָשׁנָ ה וְ ָל ֵצאת ְל ַמ ָסּע ָארַֹ על ְפּנֵ י
זוּרים ָבּהְּ .ל ֵשׁם כָּ  הוּא ָשׂכַ ר ֶרכֶ ב ֵמ ֶח ְב ַרת
אוּק ָר ִאינָ ה וְ ִל ְפקֹד ֶאת ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָה ַר ִבּים ַה ְפּ ִ
ַר ֲח ֵבי ְמ ִדינַ ת ְ
קוֹמית וְ ֵה ֵחל ֶאת ַמ ָסּעוֹ.
ַה ְשׂכָּ ָרה ְמ ִ
וּמיַ גֵּ ַעִ ,ה ְתיַ ֵצּב נְ ַתנְ ֵאל ְבּ ַמ ֲע ַבר ַהגְּ בוּל ֶשׁ ֵבּין
פּוּריםְ ,ל ַא ַחר ַמ ָסּע ָארְֹ 
ְבּ ַא ְשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקר ֶשׁל ֶע ֶרב יוֹם ַהכִּ ִ
ְ
אוּק ָר ִאינָ ה ִל ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה.
ילוֹמ ְט ִרים ָר ְח ָבּהּ
ייס ֶטרֲ .ע ָשׂ ָרה ִק ֶ
ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה ִהנָּ הּ ֶח ֶבל ֶא ֶרץ ַצר וְ ָארַֹ השּׁוֹכֵ ן ֵבּין ַהנְּ ָהרוֹת בּוּג ְוּדנֶ ְ
עוֹלם ַה ְשּׁנִ יָּ ה נִ כְ ַבּשׁ ֶח ֶבל ֶא ֶרץ זֶ ה ִבּ ֵידי
קוּפת ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ילוֹמ ְט ִרים ָא ְרכָּ הִּ .בּ ְת ַ
ַה ְמּ ֻמ ָצּע וְ ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ִק ֶ
רוֹמנִ ים ַלגֶּ ְר ָמנִ ים.
יּוּע ַה ְצּ ָב ִאי וְ ַה ְמּ ִדינִ י ֶשׁ ִהגִּ ישׁוּ ָה ָ
רוֹמנְ יָ ה ,כְּ ֶמ ֱחוָ ה ַעל ַה ִסּ ַ
ַהגֶּ ְר ָמנִ ים וְ צ ַֹרף ַעל יָ ָדם ִל ְמ ִדינַ ת ַ
אוֹתהּ כִּ ְמ ִדינָ ה ַע ְצ ָמ ִאית ,וְ ֵאלּוּ ִמ ְבּ ִחינַ ת
רוּסיָ ה ַמגְ ִדּ ָירה ָ
קתְ ,בּעוֹד ְ
ֵמ ָאז וְ ַעד ַהיּוֹם ַמ ֲע ָמ ָדהּ ָשׁנוּי ְבּ ַמ ֲח ֶ
דוֹבה.
מּוֹל ָ
ָהאוּ"ם נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ִהיא כְּ ֵח ֶלק ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ִמ ְ
צוֹתהּ ְל ָא ְרכָּ הּ כְּ ֵדי ְל ַהגִּ ַיע ֶאל ָה ֲעיָ ָרה ַהנִּ ַדּ ַחת ֶשׁ ָבּהּ
אוּלם הוּא נֶ ֱא ַלץ ַל ֲח ָ
נְ ַתנְ ֵאל א נִ ְשׁ ַלח ִל ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה ָ
פּוּרים.
ָע ַמד ַל ֲעשׂוֹת ֶאת יוֹם ַהכִּ ִ
ישׁה ַבּת ָח ֵמשׁ ָשׁעוֹת ְרצוּפוֹתְ ,בּעוֹד ַהיּוֹם גָּ דוֹל,
וּל ַא ַחר נְ ִס ָיעה ַמ ִתּ ָ
ַמ ֲע ַבר ַהגְּ בוּלוֹת ִה ְת ַבּ ֵצּ ַע ְבּ ַה ְצ ָל ָחהְ ,
דוֹבה.
מוֹל ָ
נִ כְ נַ ס ִרכְ בּוֹ ֶשׁל נְ ַתנְ ֵאל ְל ַמ ֲע ַבר ַהגְּ בוּל ֶשׁ ֵבּין ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה ְל ְ
עוֹר ָרה ִלנְ ַתנְ ֵאל ְבּ ָעיָ הַ :ה ַתּ ֲא ִריָ ה ִר ְשׁ ִמי ֶשׁל ַה ְחזָ ַרת ִרכְ בּוֹ ָפּג ַבּ ֲחצוֹת ַה ַלּיְ ָלה ַה ֵ
כָּ אן ִה ְת ְ
קּוֹדם ,וְ יַ ַחד ִעמּוֹ ָפּג
טּוּח נֶ ְח ָשׁב כַּ ֲע ַב ְריָ ן ְפּ ִל ִילי
נּוֹהג ְבּ ֶרכֶ ב ְלא ִבּ ַ
קוֹב ַע כִּ י ַה ֵ
טּוּח ָה ֶרכֶ בַ .החֹק ִבּ ְ'מ ִדינַ ת' ְט ַרנְ ְסנִ ְיס ֶט ְריָ ה ֵ
תּ ֶֹקף ִבּ ַ
וְ ָאמוּר ְל ֵה ָענֵ שׁ ַעל כָּ ְ בּ ֻח ְמ ָרה.
נְ ַתנְ ֵאל ָהיָ ה ָהמוּם כַּ ֲא ֶשׁר ְפּ ִקיד ַהגְּ בוּלוֹת ֵס ֵרב ָל ֵתת לוֹ ַל ֲעבֹר וְ ַאף ִבּ ֵקּשׁ ִל ְפסֹל ֶאת ַדּ ְרכּוֹנוֹ כַּ ֲע ַב ְריָ ן ְפּ ִל ִילי,
כְּ ֶשׁהוּא ִ
מוֹסיף כִּ י ַאף ְפּ ִקיד ַהגְּ בוּלוֹת ֶשׁנָּ ַתן לוֹ ְל ִהכָּ נֵ ס ֶאל ַה ְמּ ִדינָ ה ָע ִתיד ָל ֵתת ֶאת ַה ִדּין ַעל כָּ .
"אוַ ֵתּר ְלַ על ְפּ ִס ַילת
יוֹתר נְ ִד ָיבהֲ :
צוּקתוֹ ֶשׁל נְ ַתנְ ֵאל ָהיְ ָתה ְבּ ִפיו ֶשׁל ַהזָּ ִקיף ַה ָצּ ָעה ְמ ַעט ֵ
ִמ ֶשּׁנּוֹכַ ח ִבּ ְמ ָ
ַה ַדּ ְרכּוֹן ִאם ֵתּ ֵצא ִמן ַה ְמּ ִדינָ ה ַבּ ֲחזָ ָרה ֶדּ ֶרַ מ ֲע ַבר ַהגְּ בוּל ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ נִ כְ נַ ְס ָתּ ִל ְפנֵ י כְּ ָח ֵמשׁ ָשׁעוֹת".
הוֹסיף וְ ִה ְב ִהיר.
"אנִ יְ ,בּכָ ל א ֶֹפן א ֶא ֵתּן ְלַ ל ֲעבֹר"ִ ,
ֲ
נוּעה
בוֹתיו וְ ֶה ֱחנָ ה ֶאת ִרכְ בּוֹ ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר ,כְּ ֵדי א ְל ַה ְפ ִר ַיע ַל ְתּ ָ
נְ ַתנְ ֵאל א יָ ַדע ֶאת נַ ְפשׁוֹ .הוּא ַסב ַעל ִע ְק ָ
זּוֹר ֶמת.
ַה ֶ
ַה ָשּׁ ָעה ַה ִמּ ְת ַא ֶח ֶרת ִה ְב ִה ָירה לוֹ כִּ י ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַעל ִשׁ ָיבה ְל ָאחוֹר ֵאינָ הּ ֶר ֶלוַ נְ ִטיתֶ ,שׁכֵּ ן ַמ ְר ִבּית ַה ִסּכּוּיִ ים
ֶשׁיִּ ָתּ ַקע ְל ֶמ ֶשׁ כָּ ל יוֹם ַהכִּ ִ
יח ַל ֲהגוֹתַ .אף ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁל
פּוּרים ְבּ ֶח ֶבל ֶא ֶרץ ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ֶאת ְשׁמוֹ א ִה ְצ ִל ַ
ְפּ ִס ַילת ַה ַדּ ְרכּוֹן א ָבּ ָאה ְבּ ֶח ְשׁבּוֹןֶ ,שׁכֵּ ן ִבּ ְל ָע ָדיו א נִ ָתּן ָהיָ ה ַל ֲחשֹׁב ַעל ַמ ֲע ָבר ֵבּין ַה ְמּ ִדינוֹת.
ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת ַה ַמּ ְט ִרידוֹת ,יַ ַחד ִעם ְתּ ַ
חוּשׁת ַה ְבּ ִדידוּת וְ ח ֶֹסר ָהאוֹנִ ים ,גָּ ְרמוּ לוֹ ִלכְ ֵאב רֹאשׁ .הוּא ִה ְרכִּ ין ֶאת
דּוֹמ ַעת וְ נִ ְרגֶּ ֶשׁת.
רֹאשׁוֹ ַעל ַה ֶהגֶ ה וְ ָשׁ ַקע ַבּ ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים ַ
נוֹעז .הוּא
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ֵמע ֶֹמק ֵלב ָפּ ֲעלוּ ֶאת ְפּ ֻע ָלּ ָתןְ .בּמֹחוֹ ֶשׁל נְ ַתנְ ֵאל ִה ְבזִ יק ְל ֶפ ַתע ַר ְעיוֹן ָ
יעוֹתיו
נָ ַשׁק ְל ֵס ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים וֶ ֱה ִשׁיבוֹ ְל ִתיקוַֹ ,א ַחר ֵה ִסיר ֵמרֹאשׁוֹ ֶאת ַה ַקּ ְס ֶקט ֶשׁאוֹתוֹ ִה ְק ִפּיד ַל ֲחבֹשׁ ִבּנְ ִס ָ
בּוֹה ֶקת.
ישׁא' ,וְ ָח ַשׂף ֶאת כִּ ָפּתוֹ ַה ֶ
ֵמ ֲח ַשׁשׁ ֵ'עינָ א ִבּ ָ
כָּ ְ ,בּ ַמ ְר ֵאה יְ ִ
הוּדי ֻמ ְב ָהק ָשׁב ֶאל ַהזָּ ִקיף ֶה ָחסוֹן ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ַמ ֲע ַבר ַהגְּ בוּל וְ ֵה ֵחל ִל ְפנוֹת ֵא ָליו ְבּ ִע ְב ִרית ַצ ָחה:
פּוּרים ֶשׁ ָלּנוּ ,וַ ֲאנִ י ֻמכְ ָרח ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ַד ְרכִּ י ֶאל ְמחוֹז ֶח ְפ ִציֵ .אינֶ נִּ י יָ כוֹל
הוּדי! ַליְ ָלה זֶ ה הוּא יוֹם ַהכִּ ִ
"אנִ י יְ ִ
ֲ
ָלשׁוּב ְל ָאחוֹר ,וְ גַ ם ְפּ ִס ַילת ַה ַדּ ְרכּוֹן ֵאינָ הּ ֶא ְפ ָשׁרוּת ַבּ ֲע ִ
בוּריָ .אנָּ אַ ,ה ְח ֵתם ִלי ֶאת ַה ַדּ ְרכּוֹן וְ ַהנַּ ח ִלי ַל ֲעבֹר
ִבּזְ ִריזוּת".
וְ כָ אן ִצ ְפּ ָתה ִלנְ ַתנְ ֵאל ַה ְפ ָתּ ָעה ִבּ ְל ִתּי נִ ְת ֶפּ ֶסת.
צוּצה:
טוּמה ַעד ְלתֹם ְדּ ָב ָריוֵ ,ק ֵרב ֵא ָליו ֶאת ָפּנָ יו ִבּ ְמ ִהירוּת וְ ָל ַחשׁ ְבּ ִע ְב ִרית ְר ָ
ַהזָּ ִקיף ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ִבּ ְשׁ ִת ָיקה ֲא ָ
הוּדי כָּ מוֵֹ .ה ַבנְ ִתּי כָּ ל ִמ ָלּהֵ .תּן ִלי ֶאת ַה ַדּ ְרכּוֹן ֶשׁ ְלּ."
"אנִ י יְ ִ
ֲ
נּוֹטל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ַדּ ְרכּוֹןַ ,מ ְח ִתּימוֹ ְבּ ִאשּׁוּר ַמ ֲע ָבר וְ נִ ְפ ַרד
נְ ַתנְ ֵאל ִה ִבּיט ִבּ ְשׁ ִת ָיקה נִ ְד ֶה ֶמת ִבּ ְפ ִקיד ַהגְּ בוּלוֹת ַה ֵ
טוֹבה'.
ימה ָ
חוּלי 'גְּ ַמר ֲח ִת ָ
ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ִחיּוְּ וּב ִא ֵ
רוּחֶ .את
הוּד ָיה ַה ְמּ ַע ִטּים כְּ ָבר ִה ְמ ִתּינוּ לוֹ ְבּק ֶֹצר ַ
כוּחה ֶשׁיְּ ֶ
ִמ ָשּׁם ִה ְפ ִליג ִבּ ְמ ִהירוּת ְבּ ִרכְ בּוֹ ֶאל ָה ֲעיָ ָרה ַה ְשּׁ ָ
ְתּ ִפלּוֹת יוֹם ַהכִּ ִ
פּוּרים ָע ָשׂה ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת יְ ֵת ָרהִ ,מתּוַֹ הכָּ ָרה ֲא ִמ ִתּית ְבּכ ָֹחהּ ֶה ָעצוּם ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֵעת ָצ ָרה,
אוֹתן נְ ָשׁמוֹת נִ ָדּחוֹת ַהשּׁוֹכְ נוֹת ְבּ ַק ְצווֹת ֵתּ ֵבל ְ
וּמתּוַֹ בּ ָקּ ָשׁה ֵמע ֶֹמק ֵלב ַעל ָ
ִ
וּמ ַצפּוֹת ֲע ַדיִ ן ִלגְ ֻא ָלּ ָתן.
גּוּט ָמן ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִמ ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה(
סּוֹפר הרה"ח ר' מ ֶֹשׁה ְ
)מ ִפּי ַה ֵ
ִ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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אוֹה ִבים ֶאת ַה ָמּקוֹםַ .תּ ְלמוּד
יוֹד ַע כֵּ ַיצד ֲ
היְ בּכָ ל ְל ָב ְבֵ ,'אינִ י ֵ
"ל ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר 'וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת ה' ֱא ֶ
ְ
לוֹמר 'וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצוְּ ַ היּוֹם ַעל ְל ָב ֶבֵ ,'תּן ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַעל ִל ְבּ
ַ
וּמ ַדּ ֵבּק ִבּ ְד ָרכָ יו" ִ)ס ְפ ִרי וָ ֶא ְת ַחנַּ ן לג(.
עוֹלם ִ
ֶשׁ ִמּתּוֹ כָּ ַ א ָתּה ַמכִּ יר ֶאת ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
עוֹלם' )פי"ב( ֵה ִביא ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ָמ ָשׁל נִ ְפ ָלא ַה ְמּ ָב ֵאר ֶאת ַה ְדּ ָב ִריםְ ,ל ָע ִשׁיר ֶשׁ ָהיָ ה
ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ'שׁם ָ
קוּפת ָמהָ .ק ָרא ִל ְמ ָשׁ ְרתוֹ ,נָ ַתן
לוֹ ְמ ָשׁ ֵרת ָפּשׁוּט וּבוּרַ .פּ ַעם ֻה ְצ ַרֶ ה ָע ִשׁיר ְל ֵה ָע ֵדר ִמ ֵבּיתוֹ ִל ְת ַ
ימה ַפּ ֲע ַמיִ ם ְבּיוֹם כְּ ֵדי
הוֹרה לוֹ ִל ְקרֹא ֶאת ָה ְר ִשׁ ָ
ימת ַמ ָטּלוֹת ֶשׁיֵּ שׁ ְל ַב ֵצּ ַע ְבּכָ ל יוֹם וְ ָ
ְבּיָ דוֹ ְר ִשׁ ַ
ימה.
ֶשֹּׁלא יִ ְשׁכַּ ח ַל ֲעשׂוֹת ַאף ְמ ִשׂ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁב ֶה ָע ִשׁיר ִמ ַמּ ָסּעוֹ נִ ְד ַהם ִל ְמצֹא ַבּיִ ת ֻמזְ נָ ח וְ ָעזוּבִ .ל ְת ִמ ָיהתוֹ ִה ְס ִבּיר ַה ְמּ ָשׁ ֵרת ִבּ ְת ִמימוּת
ימה ַפּ ֲע ַמיִ ם ְבּכָ ל יוֹם כְּ ַב ָקּ ַשׁת ֲאדוֹנוֹ...
כִּ י ִה ְק ִפּיד ִל ְקרֹא ֶאת ָה ְר ִשׁ ָ
ַאף ָאנוִּ ,אם נִ ְק ָרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ַפּ ֲע ַמיִ ם ְבּיוֹם ְבּא ִה ְתבּוֹנְ נוּת א נַ גִּ ַיע ִמתּוֹ כָּ ָ ל ַא ֲה ָבה
יּוֹצאוֹת ִמ ִפּינוּ וּנְ ַב ֵצּ ַע ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲה ָלכָ ה ְל ַמ ֲע ֶשׂה ֲאזַ י
ַה ְמּיֻ ֶח ֶלתַ ,רק ִאם נִ ְתבּוֹנֵ ן ֵה ֵיטב ַבּ ֵתּבוֹת ַה ְ
תוּקד בּוֹ ָתּ ִדיר.
עוֹרר ָה ַא ֲה ָבה ְבּ ִל ֵבּנוּ וְ ַ
ִתּ ְת ֵ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

