במדבר
הַ ֶּד ֶּר ְך לְ ִׂשמְ חָ ה ִׂב ְשעַ ת ִׂבזָיוֹ ן
וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י וְ ֹגו' (א א)

יק ָתא ְד ַרב ַכ ֲהנָא (יב) "מַ ה הַ ִׂמ ְד ָבר הַ זֶּה אֵ ין
יתא ִׂבפְ ִׂס ְ
ִׂא ָ
ְ
סוףֶּ ,ש ֶּנאֱמַ ר א ֲֻר ָכה
סוףָ ,כך ִׂד ְב ֵרי ת ֹו ָרה אֵ ין לָ הֶּ ם ֹ
לו ֹ
ֹ

בות ,וְ עַ ל יְ ֵדי
הו ָדאָ ה וְ הַ ִׂמד ֹות הַ ט ֹו ֹ
ֶּש ִׂנ ְלמַ ד אֶּ ת הַ ֶּד ֶּר ְך ֶּשל הַ ֹ
כֵן נִׂ חְ יֶּה ָת ִׂמיד אֶּ ת חַ ְס ֵדי ה' ֶּשעִׂ ָמנו  -עַ ל ָכל צַ עַ ד וְ ַשעַ ל,
ָבואו לָ נו ִׂבזְיוֹ ֹנות ,נ ֵַדע וְ ַנ ֲא ִׂמין ֶּשהַ ָק ָב"ה ָשלַ ח
וְ גַ ם ְכ ֶּשי ֹ
ְ
או ָתנו.
רומֵ ם ֹ
לָ נו אוֹ ָתם ִׂבכְ ֵדי ְלזַכֵך ו ְל ֹ


אוצָ ר
דו ָשה זֶּה ֹ
מֵ אֶּ ֶּרץ ִׂמ ָדה ו ְרחָ בָ ה ִׂמ ִׂני יָם" .הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

ָכל הַ לוֹ מֵ ד תוֹ ָרה לִׂ ְשמָ ה זוֹ כֶּה לִׂ ְדבָ ִׂרים הַ ְר ֵבה

או ָתה ,וְ עַ ל
ֲבו ָד ֵתנו ְלפַ ֵתחַ ֹ
ָבלום ֶּשל חִׂ דו ִׂשים נִׂ פְ לָ ִׂאים ,וַ ע ֹ
ְ
ֲשנו ִׂמתוֹ ך ִׂק ְרבַ ת ה',
יְ ֵדי כֵן ִׂלחְ ֹיות אֶּ ת ָכל חַ יותֵ נו ומַ ע ֵ

וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י וְ ֹגו' ( ָׁשם)

אומֵ ר מַ ה
ָתו ,וְ ֹ
בות "הַ ַמפְ ִׂסיק ִׂמ ִׂמ ְשנ ֹ
מו ֶּשאָ ְמרו ֲח ַז"ל ְבאָ ֹ
וכְ ֹ

לו ָשה ְדבָ ִׂרים נִׂ ְתנָה ת ֹו ָרהְ ,באֵ ש,
ִׂמ ָכאן ָשנו חֲכָ ִׂמיםִׂ ,ב ְש ֹ

נָאֶּ ה ִׂאילָ ן זֶּה ,מַ ה נָאֶּ ה נִׂ יר זֶּה ,ה ֲֵרי זֶּה ִׂמ ְתחַ יֵב ְבנַפְ ש ֹו",

לו ָשה ְדבָ ִׂרים הַ ָללו? אֶּ ָלא
ְבמַ יִׂ ם ובַ ִׂמ ְד ָבר ,וְ לָ ָמה נִׂ ְתנָה ִׂב ְש ֹ
ְ
עולָ םָ ,כך ִׂד ְב ֵרי ת ֹו ָרה חִׂ נָם הֵ ם
מַ ה אֵ לו חִׂ נָם ְלכָ ל ָבאֵ י ֹ

דו.
ה' ְל ַת ְלמו ֹ
ְ
ְ
ו ִׂבכְ ֵדי ִׂל ְזכ ֹות לְ כָ ך צָ ִׂריך ִׂלהְ ֹיות ַכ ִׂמ ְד ָברֶּ ,שהוא הֶּ פְ קֵ ר

(ב"ר א יז).
יֵש לִׂ ְשאוֹ ל מַ ה הַ ַשיָכות ֵבין מַ ה ֶּשהַ ת ֹו ָרה נִׂ ְתנָה ִׂב ְשל ֶֹּשת

ַשאֲ ,אזַי לִׂ מוד הַ תוֹ ָרה ֶּשלוֹ  ,זֶּה
שאָ ָדם ִׂמ ְתנ ֵ
לַ כֹלִׂ ,מכֵיוָ ן ֶּש ְכ ֶּ

הַ ְדבָ ִׂרים הַ ָללוְ ,למַ ה ֶּשהִׂ יא חִׂ נָם? ו ִׂבכְ ֵדי ְלהָ ִׂבין אֶּ ת הַ ָדבָ ר

ִׂבכְ דֵ י לְ הַ גְ ִׂדיל אֶּ ת עַ ְצמוֹ וְ לֹא ִׂבכְ דֵ י לִׂ ְראוֹ ת אֶּ ת חַ ְסדֵ י ה'

ֹשת הַ ְדבָ ִׂרים
ש ָתף ֶּש ִׂב ְשל ֶּ
הַ זֶּה ,נְ פָ ֵרש ַב ְתחִׂ ָלה אֶּ ת הַ ַצד הַ ְמ ֻ

לו ִׂאתו ִׂתים
ֶּשעִׂ מוֹ  ,וכְ ֶּשאָ ָדם חַ י ְבגַ אֲוָ ה ,הַ ָק ָב"ה ש ֹולֵ חַ ֹ
תו ַב ֲענָוָ ה
תו ,ולְ זַכוֹ ת אוֹ ֹ
או ֹ
ֶּשל ק ִֹׂשי ו ִׂבזְיוֹ ֹנותִׂ ,בכְ ֵדי ְלזַכ ְֵך ֹ

יס ִׂיים
הַ ָללו ,וְ הוא ֶּ -ש ְכ ֵשם ֶּש ְשלָ ְש ָתם הֵ ם ְדבָ ִׂרים ְב ִׂס ִׂ
סוד ֶּשל
מו כֵן הַ תוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָשה ,הִׂ יא הַ ָב ִׂסיס וְ הַ ְי ֹ
לָ אָ ָדםְ ,כ ֹ

עוד אֶּ ָלא ֶּשהַ ִׂבז ְֹיו ֹנות ֶּשהָ אָ ָדם ְמקַ ֵבל ,הֵ ם
וְ הַ כְ נָעָ ה .וְ לֹא ֹ

עו ֶּשה אֶּ ת הָ אָ ָדם לְ אָ ָדם הָ גון
הַ ִׂמדוֹ ת הַ טוֹ בוֹ ת ,וְ זֶּה מַ ה ֶּש ֹ

ְכעִׂ נְ יַן הַ ָפ ָרה אֲדומָ ה ,הַ ְמז ֶַּככֶּת ו ְמטַ הֶּ ֶּרת אֶּ ת הָ אָ ָדם ,וְ אַ ל

חות הַ חַ ִׂיים הַ ִׂנפְ לָ אוֹ ת
או ְר ֹ
ָשרִׂ ,מכֵיוָ ן ֶּש ְכ ֶּשאָ ָדם ִׂמ ְתב ֹונֵן ְב ֹ
וְ י ָ
ְ
מו הַ ַמיִׂ ם
דו ָשהֲ ,אזַי הוא נִׂ הְ יָה ַרך וְ ָשפֵ לְ ,כ ֹ
ֶּש ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

ינו ְמקַ ֵשר אֶּ ת חַ ְס ֵדי
ָתו ,וְ אֵ ֹ
וְ זֶּה מֵ חֲמַ ת ֶּשהוא מַ פְ ִׂסיק ִׂמ ִׂמ ְשנ ֹ

ישהו ְמבַ זֶּה אוֹ ָתנו ,אֶּ ָלא אַ ְד ַר ָבה לִׂ ְשמוֹ חַ
לָ נו לְ הִׂ ָבהֵ ל ְכ ֶּש ִׂמ ֶּ
ִׂיקים לָ נו ִׂב ְמאומָ ה,
ַב ִׂבזְיוֹ נוֹ תִׂ ,מתוֹ ְך יְ ִׂדיעָ ה ֶּשהֵ ם לֹא מַ ז ִׂ
אֶּ ָלא אַ ְד ַר ָבה הֵ ם ְרפואָ ה לְ נַפְ ֵשנו.
ְ
לוםֶּ ,ש ְבעֵ ת
תו ֶּשל ָדוִׂ ד הַ ֶּמלֶּ ך עָ לָ יו הַ ָש ֹ
וְ ֹזו הָ יְ ָתה מַ עֲלָ ֹ

ֲשה כַ ִׂמ ְד ָבר
קום נָמו ְך ,וְ כֵן הוא ַנע ָ
הולְ כִׂ ים ְלמָ ֹ
ֶּשהֵ ם ַר ִׂכים וְ ֹ
ינו כ ֹועֵ ס ,אֶּ ָלא מַ ְמ ִׂשיךְ
ָשים ד ֹו ְרכִׂ ים עָ לָ יו אֵ ֹ
ֶּ -שאֲפִׂ לו ֶּש ֲאנ ִׂ

ְל ָש ֵרת אֶּ ת כ ָֻלם ,וְ עַ ל יְ ֵדי ֶּשאָ ָדם ָדבֵ ק ַב ְדבָ ִׂרים הַ ָללו ,הוא
דו ָשה ,וְ כֵן ְכ ֶּשאָ ָדם ִׂמ ְתב ֹונֵן
נִׂ הְ יָה ְכ ִׂלי ִׂקבול לַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

ֶּש ִׂש ְמעִׂ י ֶּבן ג ֵָרא ז ַָרק עָ לָ יו אֲבָ נִׂ ים וְ עָ פָ ר ,וְ גִׂ ֵדף אוֹ תוֹ
ֶּשהוא אַ ְדמוֹ נִׂ י וְ ש ֹופֵ ְך ָד ִׂמים ,הוא לֹא הִׂ ְת ַב ְל ֵבל ,אֶּ ָלא

דו ָשה ַכיָאות ,הוא מֵ ִׂאיר ָפנִׂ ים ְלכ ָֻלם ְכאֵ ש
ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

ֵפ ֵרש אֶּ ת הָ אַ ְדמו ִׂמיות ְכעִׂ נְ יַן אַ ְדמו ִׂמיות הַ ָפ ָרה ֶּ -שזֶּה

ֶּש ְמ ִׂא ָירה ו ְמחַ ֶּממֶּ ת ְלכ ָֻלם.

הו ָדאָ ה עַ ל הַ ָדם ,וְ כֵן הֶּ עָ פָ ר ֶּשז ַָרק עָ לָ יו  -זֶּה ְכעֵ ין אֵ פֶּ ר
ֹ

קו ְר ִׂאים ָפ ָר ַשת
עות אָ נו ֹ
וְ עַ ל כֵן ָת ִׂמיד ִׂלפְ נֵי חַ ג הַ ָשבו ֹ

ש ָשלַ ח לוֹ
הַ ָפ ָרה ,וְ הוא אָ כֵן הוֹ ָדה לַ ָק ָב"ה עַ ל הַ ִׂבזְיוֹ נוֹ ת ֶּ

לומֵ ד ת ֹו ָרה ִׂבכְ ֵדי ְל ַשנ ֹות אֶּ ת
ַב ִׂמ ְד ָבר ְ -ללַ ְמ ֵדנו ֶּש ְכ ֶּשאָ ָדם ֹ

לו קַ ֵלל"
ִׂבכְ דֵ י לְ רוֹ מֵ ם אוֹ תוֹ  ,וְ עַ ל כֵן אָ מַ ר "ה' אָ מַ ר ֹ

טובָ הֲ ,אזַי הוא זוֹ כֶּה ְלכָ ל הַ ְדבָ ִׂרים הַ ִׂנפְ לָ ִׂאים
ִׂמד ֹו ָתיו ְל ֹ

מו ֶּש ָכ ַתב
ו ִׂב ְשכַ ר זֶּה זָכָ ה ִׂלהְ ֹיות ֶּרגֶּל ְר ִׂביעִׂ י ַב ֶּמ ְר ָכבָ ה ְכ ֹ

הַ ָללו ,ו ְלפִׂ י ֶּזה אָ ֵתי ַש ִׂפיר מַ ה ֶּשאָ מַ ר ַר ִׂבי מֵ ִׂאיר ַב ְב ַריְ ָתא

מָ ָרנָא הַ חָ פֵ ץ חַ ִׂיים ְב ֵשם הַ ִׂמ ְד ָרש.

ְב ִׂש ְלהֵ י אָ בוֹ ת ֶּש ָכל הַ ל ֹומֵ ד ת ֹו ָרה ִׂל ְשמָ ה זוֹ כֶּה ִׂל ְדבָ ִׂרים

דו ָשה זֶּה ִׂבכְ ֵדי
הַ מו ָרם ִׂמ ָכל הָ אָ מורֶּ ,ש ַמ ְט ַרת הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

שאָ ָדם
הַ ְר ֵבה ,וְ לֹא ֵפ ֵרש ְלמַ ה הוא ֹזוכֶּה ִׂ -מכֵיוָ ן ֶּש ְכ ֶּ

1

ִׂמ ְתעַ ֵמק ַבתוֹ ָרה הַ ְקדוֹ ָשהִׂ ,בכְ דֵ י לְ קַ ֵבל ִׂמ ֶּמנָה ֶּד ֶּר ְך כֵיצַ ד
דו ָכ ְך הוא קוֹ נֶּה
לְ הִׂ ְתנַהֵ ג כַיָאותֲ ,אזַי לְ פִׂ י הַ ָשגָ תוֹ ְב ַתלְ מו ֹ

עוד טַ עַ ם ְב ָדבָ ר זֶּה ֶּ -שהַ ְקטֹ ֶּרת זֶּה הוֹ ָדאָ ה לַ ָק ָב"ה עַ ל
וְ ֹ

ְבנַפְ שוֹ אֶּ ת הַ טוֹ ב ֶּש ַבתוֹ ָרה ,וְ ָדבָ ר זֶּה ִׂאי אֶּ פְ ָשר לְ פָ ְרשוֹ ,
ַרק ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד זוֹ כֶּה לְ כָ ְך לְ פִׂ י עֲמָ לוֹ וְ הִׂ ְתבוֹ נְ נותוֹ  .ה'

הַ ְנ ִׂשימוֹ ת ֶּשהוא מַ נְ ִׂשים אוֹ ָתנו ָת ִׂדיר ,וכְ ֶּשאָ נו מַ ע ֲִׂריכִׂ ים
אֶּ ת הַ טוֹ ב ֶּשהַ ָק ָב"ה עוֹ ֶּשה עִׂ ָמנוֲ ,אזַי הוא מַ ְמ ִׂש ְ
יך

ַרע יֵש לָ ה ח ֲִׂשיבות ,וְ הִׂ יא נִׂ ְמנֵית עִׂ ם סַ ְממָ נֵי הַ ְקט ֶֹּרת.

יְ זַכֵנו ִׂל ְלמֹד כַיָאות ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶּה ִׂל ְזכוֹ ת ְלקַ ָבלַ ת הַ ת ֹו ָרה

יטיב עִׂ ָמנו ולְ הַ חֲיוֹ תֵ נו ִׂבכְ דֵ י ֶּש ִׂי ְתאַ פְ ֵשר לָ נו לְ הַ ְמ ִׂש ְ
יך
לְ הֵ ִׂ
סוד עָ צום ִׂב ְש ִׂבילֵ נו ֶּ -ש ָצ ִׂר ְ
יך לִׂ ְספֹר כָל
לְ הוֹ דוֹ ת לוֹ  .וְ זֶּה יְ ֹ



אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד ,וַ אֲפִׂ לו ֶּשאֵ ינוֹ דוֹ מֶּ ה ָלנו ,אוֹ ֶּשיֵש בוֹ גַם
ִׂמדוֹ ת ָרעוֹ ת ,צָ ִׂר ְ
יך לְ הִׂ ְס ַתכֵל עַ ל הַ ַצד הַ טוֹ ב ֶּשלוֹ ,

עות ו ְבכָ ל הַ ָשנָה ָכ ָראוי.
ְבחַ ג הַ ָשבו ֹ

סוֹ ד ִׂפטום הַ ְקט ֶֹּרת
ְשאו ֶאת רֹאש ָׁכל עֲ ַדת ְבנֵּי יִ ְש ָׁר ֵּאל ( ָׁשם ב)

או ָתם ָכל ָשעָ ה".
מונֶּה ֹ
ָכ ַתב ַר ִׂש"י " ִׂמתוֹ ְך חִׂ ָב ָתן ְלפָ נָיו ֹ
וְ צָ ִׂר ְ
יך ֵבאור א .מַ ה הַ חִׂ ָבה הַ ְמיֻחֶּ ֶּדת ֶּש ִׂמ ְת ַג ֵלית ְבעֵ ת
הַ ְספִׂ ָירה ֶּש ְבכָ ל ָשעָ ה? בֲ .הלֹא ִׂלפְ נֵי הַ ָק ָב"ה הַ כֹל ָגלוי
וְ יָדועַ ומַ דועַ צָ ִׂר ְ
יך ִׂל ְספֹר? ג .מַ דועַ ֶּנאֱמַ ר ' ְשאו אֶּ ת רֹאש

ולְ הַ ע ֲִׂר ְ
יך אוֹ תוֹ ְ ,כ ֵשם ֶּשהַ ָק ָב"ה סוֹ ֵפר ו ְמחַ ֵבב אוֹ ָתנו ְבכָל
הַ ַמ ָצבִׂ ים ,וְ עַ ל כֵן נֶּאֶּ ְמ ָרה ָפ ָר ָשה ֹזו ִׂב ְלש ֹון עָ ִׂתיד ( ְשאֵ לָ ה
ח).


כֵיצַ ד ַנ ְש ֶּרה ִׂב ְסבִׂ יבָ תֵ נו אֲוִׂ ָירה נְ עִׂ ימָ ה וְ נִׂ נוֹ חָ ה?

ע ֲַדת ְבנֵי יִׂ ְש ָראֵ ל' ֶּשזֶּה ְלשוֹ ן ה ֲָרמָ ה וְ לֹא ֶּנאֱמַ ר ' ִׂתפְ ְקדו'

ְשאו ֶאת רֹאש ָׁכל עֲ ַדת ְבנֵּי יִ ְש ָׁר ֵּאל ( ָׁשם)

ֶּשזֶּה ְלש ֹון ְספִׂ ָירה? ד .מַ הו ' ְשאו אֶּ ת רֹאש' מַ דועַ ֶּנאֱמַ ר

רומֵ ם ו ְלחַ זֵק אֶּ ת
רומֵ ם ו ְלהִׂ ְתעַ ל ֹות ,וְ כֵן ְל ֹ
נִׂ ְצטַ ֵוינו ָבזֶּה ְלהִׂ ְת ֹ
זולָ תֵ נו ,ו ִׂבכְ ֵדי ִׂלזְכ ֹות לְ כָ ְך צָ ִׂר ְ
יך לָ ִׂשים ְברֹאש ָכל

מונֵעַ אֶּ ת הַ ַמגֵפָ ה? ז.
ְלמַ גֵפָ ה? ו .מַ דועַ מַ ח ֲִׂצית הַ ֶּשקֶּ ל ֹ

ָנות ,אֶּ ת הָ עִׂ נְ יָן ֶּשל אַ הֲבַ ת ה' וְ אַ הֲבַ ת יִׂ ְש ָראֵ לִׂ ,מכֵיוָ ן
הַ ַמעְ י ֹ
עו ֶּשה חֶּ סֶּ ד ,וְ הַ ְשאֵ לָ ה אֵ ְ
תו ,וְ כַ ָמה
עו ִׂשים אוֹ ֹ
יך ֹ
ֶּש ָכל אֶּ חָ ד ֹ

ֹשה ַר ֵבנו? חְ .בפָ ָר ַשת
פחֶּ ).שזֶּה הַ ַמ ָתנָה ֶּשנ ַָתן הַ ָשטָ ן ְלמ ֶּ

עוסֵ ק
תו ,וכְ ֶּש ִׂנ ְתב ֹונֵן נִׂ ְראֶּ ה ֶּשהַ ָק ָב"ה ֹיו ֵשב וְ ֹ
או ֹ
מַ ע ֲִׂריכִׂ ים ֹ

ִׂכי ִׂת ָשא מובָ א ַגם כֵן הַ ִׂצווי ֶּשל הַ ָק ָב"ה ְלמ ֶֹּשה ַר ֵבנו
ֶּש ִׂי ְספֹר אֶּ ת ְכלַ ל יִׂ ְש ָראֵ ל ,וְ זֶּה ֶּנאֱמַ ר ְבלָ ש ֹון עָ ִׂתיד ,וְ צָ ִׂר ְ
יך

יתא ַב ְגמָ ָרא
עו ֵדד אֶּ ת ָכל ְברואָ יו ,וְ כִׂ ְד ִׂא ָ
ִׂבכְ ֵדי ְל ַש ֵמחַ ו ְל ֹ
רופֵ א ִׂל ְשבו ֵרי
או ְמ ִׂרים ִׂמ ֵדי ֹיום "הָ ֹ
מו ֶּשאָ נו ֹ
(ע"ז ד ,):וכְ ֹ

ֵבאור כֵיצַ ד ְמקַ ְי ִׂמים ְביָמֵ ינו אֶּ ת הַ ִׂמ ְצוָ ה הַ ז ֹו?

בו ָתם".
לֵ ב ו ְמחַ ֵבש ְלעַ ְצ ֹ

יק ָתא ַר ָבה ( ִׂפ ְס ָקא י) "אָ מַ ר
וְ נִׂ ְראָ ה ְלבָ אֵ ר עַ ל ִׂפי הַ ְפ ִׂס ְ

אות כֵיצַ ד ְלחַ זֵק
וְ כֵן אָ נו ְצ ִׂריכִׂ ים ְלהִׂ ָדבֵ ק ְב ַד ְרכֵי הָ אֵ ל ,וְ ִׂל ְר ֹ
עו ֵדד אֶּ ת זולָ ֵתנוִׂ ,מתוֹ ְך יְ ִׂדיעָ ה ֶּשזֶּה מֵ הַ ְדבָ ִׂרים
ו ְל ֹ

או ָתם ְבכָ ל עֵ ת,
מונֶּה ֹ
ִׂל ְמ ֹנו ָתם ,אֲבָ ל יִׂ ְש ָראֵ ל ֶּשאֲנִׂ י ֹ

הַ חֲשובִׂ ים ְביוֹ תֵ ר ַבעֲבוֹ ָדתֵ נו ,וְ כֵן נִׂ ְראֶּ ה ָת ִׂמיד כֵיצַ ד

מו ֶּש ָכתוב הַ ֵבן י ִַׂקיר
יבים ְלפָ נַי ָת ִׂמיד ְכ ֹ
ְסגולָ ִׂתי הֵ ם וְ חַ ִׂב ִׂ

לְ הַ ְשרוֹ ת ִׂב ְסבִׂ יבָ תֵ נו ,אֲוִׂ ָירה נְ עִׂ ימָ ה ,נִׂ נוֹ חָ ה ו ְשלֵ וָ ה ,וְ עַ ל
יְ דֵ י כֵן נַחְ ס ְֹך הַ ְר ֵבה צַ עַ ר וְ עָ גְ מַ ת ֶּנ ֶּפש ,הַ נוֹ בְ עוֹ ת ִׂמכַעַ ס

יִׂ ְש ָראֵ ל ,זֶּה ִׂבכְ ֵדי ְלבַ ְטאוֹ ת אֶּ ת הָ אַ הֲבָ ה ֶּשל הַ ָק ָב"ה אֵ לֵ ינו

יתו ֶּ -שיֹאמַ ר
וְ חֹסֶּ ר יַחַ ס ,ו ְלדֻ גְ מָ א ְכ ֶּשאָ ָדם נִׂ כְ נַס ְלבֵ ֹ

( ְשאֵ לָ ה א ב) ,וכְ ֶּשאָ נו ִׂמ ְתבוֹ נְ נִׂ ים ָבזֶּה ,אָ נו רוֹ ִׂאים אֶּ ת

ֲלות ,וְ עַ ל יְ ֵדי כֵן
צוה ֹ
חות וְ ֹ
טובְ ,בפָ נִׂ ים ְשמֵ ֹ
לום ,בֹקֶּ ר ֹ
ָש ֹ

רו ְמ ִׂמים ( ְשאֵ לָ ה ג) ,וְ זֶּה הָ עִׂ נְ יָן ֶּשל
ג ֶֹּדל ח ֲִׂשיבו ֵתנו ו ִׂמ ְת ֹ

יַכְ נִׂ יס ְבלֵ ב כ ָֻלם ִׂש ְמחָ ה וְ אַ הֲבָ הֶּ ,שזֶּה ַתכְ ִׂלית הַ כֹל .ה'

' ְשאו אֶּ ת רֹאש' ֶּשזֶּה לְ ש ֹון ה ֲָרמָ ה ֶּשל הָ רֹאש ( ְשאֵ לָ ה ד),

יְ זַכֵנו.

ְבלָ ש ֹון ֶּשל רֹאש? ה .מַ דועַ אָ סור ִׂל ְספֹר וְ זֶּה ג ֹו ֵרם
ֵפות? וְ כַ מובָ א ַב ְגמָ ָרא ( ַש ָבת
מונֵעַ מַ ג ֹ
כֵיצַ ד ִׂפטום הַ ְקט ֶֹּרת ֹ

עולָ ם אֵ ינָם ֶּש ִׂלי וְ אֵ ינִׂ י מַ ְש ִׂגיחַ
הַ ָק ָב"ה ָכל אֻ מ ֹות הָ ֹ

ִׂלי אֶּ פְ ַריִׂ ם (יִׂ ְר ְמיָה לא יט)" .וְ הַ יְ נו ֶּשהַ ִׂמנְ יָן ֶּשל ְבנֵי

וְ אַ הֲבָ ה זוֹ הִׂ יא ְת ִׂמ ִׂידית ,וַ אֲפִׂ לו ַבזְמַ ִׂנים הַ ָק ִׂשים ֶּש ָלנו –
ְכמוֹ חֵ ְטא הָ עֵ גֶּל ,הַ ָק ָב"ה מוֹ נֶּה אוֹ ָתנו ומַ ע ֲִׂר ְ
יך אֶּ ת הַ טוֹ ב
ֶּש ָבנו.
דול ֶּשהַ ָק ָב"ה אָ מַ ר ְלמ ֶֹּשה ַר ֵבנו,
וְ כַ מובָ א ַב ִׂמ ְד ָרש הַ ָג ֹ
עולָ ם
ֲשה לָ הֶּ ם ְתלוי רֹאשְ ,כ ֵדי ֶּשי ְֵדעו אֻ מ ֹות הָ ֹ
'ע ֵ
ֲשה הָ עֵ גֶּל' ,וְ עַ ל כֵן אָ סור ִׂל ְספֹר
ֶּש ָמחַ ְל ִׂתי לָ הֶּ ם עַ ל מַ ע ֶּ
ֲאנ ִָׂשים ( ְשאֵ לָ ה ה)ִׂ ,מכֵיוָ ן ֶּשעַ ל יְ ֵדי הַ ִׂמנְ יָן אָ נו מַ גְ ִׂבילִׂ ים
עוד ֶּש ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד הוא ְבנִׂ פְ ָרד ,מַ ה ֶּשאֵ ין
אֶּ ת הַ ָדבָ ר ,וְ ֹ
כֵן עַ ל יְ ֵדי מַ ח ֲִׂצית הַ ֶּשקֶּ לֶּ ,שזֶּה ְמסַ ֵמל ֶּש ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד
צָ ִׂר ְ
ֲשה
יך אֶּ ת הַ ֵשנִׂ י ִׂבכְ ֵדי ְלהִׂ ְש ַת ֵלם ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶּה עֶּ ְרכ ֹו ַנע ָ
ֹיו ֵתר וְ יוֹ ֵתר ( ְשאֵ לָ ה ו) ,וְ עַ ל ִׂפי זֶּה ְמבֹאָ ר ֶּש ִׂפטום הַ ְקט ֶֹּרת
ֵפות ( ְשאֵ לָ ה ז)ִׂ ,מכֵיוָ ן ֶּשזֶּה מַ ְראֶּ ה אֶּ ת
מַ ִׂציל ִׂמ ַמג ֹ
הַ ח ֲִׂשיבות ֶּשל ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ דֶּ ,שאֲפִׂ לו הַ חֶּ ְל ְבנָה ֶּש ֵריחָ ה



שלְ חָ ן ִׂב ְשעַ ת ְק ִׂריאַ ת הַ תוֹ ָרה?
מַ דועַ ָדפַ ק הָ ַר ִׂבי עַ ל הַ ֻ
אשי ַא ְל ֵּפי יִ ְש ָׁר ֵּאל ֵּהם ( ָׁשם טז)
ָׁר ֵּ

הַ ַמנְ הִׂ יגִׂ ים נִׂ ְק ָר ִׂאים הָ רֹאש ֶּשל ְכלַ ל יִׂ ְש ָראֵ לִׂ ,מכֵיוָ ן ֶּש ֵמהֶּ ם
אָ נו ְמקַ ְב ִׂלים אֶּ ת הַ ֵשכֶּל וְ אֶּ ת הַ ַדעַ ת ֵכיצַ ד ִׂלנְ הֹג ַב ֶּד ֶּר ְך
כונָה וְ הַ ְי ָש ָרה ,וַ הֲגַ ם ֶּש ִׂלפְ עָ ִׂמים נִׂ ְדמֶּ ה לָ נו ֶּשהֵ ם ֹנוהֲגִׂ ים
הַ ְנ ֹ
ְבאֹפֶּ ן מוזָר ,עָ לֵ ינו לָ ַדעַ ת ו ְלהַ א ֲִׂמין ֶּש ִׂנ ְס ָת ִׂרים ַד ְרכֵיהֶּ ם
ִׂמ ַדעְ ֵתנו ,ו ְבוַ ַדאי ֶּש ִׂל ֵבנו הַ ָקצָ ר לֹא יוכַ ל ְלהַ ִׂשיג אֶּ ת ִׂל ָבם
הָ ָרחָ ב ָכאולָ ם.
ֲשה מֻ פְ לָ א ֶּשאֵ ַרע אֵ צֶּ ל הָ אַ ְדמוֹ "ר
ונְ סַ ֵפר ָכאן מַ ע ֶּ
ִׂמ ִׂשינַאוֶּוא זַצַ "ל ,ו ִׂמ ֶּמנו אֶּ פְ ָשר ִׂל ְלמֹד עַ ל אַ הֲבַ ת יִׂ ְש ָראֵ ל
דולֵ י יִׂ ְש ָראֵ ל ,וְ עַ ד ַכ ָמה ַגם
הָ עֲצומָ ה הַ ְמפַ עֶּ מֶּ ת ְב ִׂל ָבם ֶּשל ְג ֹ
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ֲלות ,ו ְלהַ גְ ִׂביר ְב ִׂל ֵבנו
אָ נו ְצ ִׂריכִׂ ים ְלהִׂ ָדבֵ ק ְב ַד ְרכֵיהֶּ ם הַ ַנע ֹ
אֶּ ת הָ אַ הֲבָ ה הַ ז ֹו.
הו ִׂדיעַ הָ ַר ִׂבי לַ ֲחסָ ָדיוִׂ ,כי
ֲשהַ ,פעַ ם אַ חַ ת ֹ
וְ כָ ְך הָ יָה הַ ַמע ֶּ

הַ ִׂיחו ִׂדיות ֶּש ְבכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד...
לו ְבאֹתֹת ְל ֵּבית אֲ ב ָֹׁתם יַחֲ נו ְבנֵּי יִ ְש ָׁר ֵּאל
ִאיש ַעל ִדגְ ֹ
וְ ֹגו' (ב ב)

לונִׂ ית ,הַ ח ֲִׂס ִׂידים הִׂ ְת ַפ ְלאו
ְב ַש ָבת הַ ָבאָ ה יִׂ ְשב ֹות ַב ֲעי ָָרה ְפ ֹ
ְמאֹד עַ ל ָכ ְך ,כֵיוָ ן ֶּשי ְָדעו ֶּש ַב ֲעי ָָרה ֹזו לֹא הִׂ ְתג ֹו ֵרר אַ ף

ֲשאָ ם ְדגָ ִׂלים
דולָ ה חִׂ ְבבָ ן הַ ָק ָב"ה ְליִׂ ְש ָראֵ ל ֶּשע ָ
חִׂ ָבה ְג ֹ

מו"רַ ,ר ִׂבים ִׂמן
קו ָרבָ יו ֶּשל הָ אַ ְד ֹ
ידיו ו ִׂמ ְמ ֹ
אֶּ חָ ד מֵ ח ֲִׂס ָ

ְכמַ ְל ֲאכֵי הַ ָש ֵרת ְכ ֵדי ֶּש ִׂיהְ יו נִׂ ָכ ִׂרים ,ו ִׂמנַיִׂ ן ֶּשהוא ִׂסימָ ן

רו זֶּה,
הַ ח ֲִׂס ִׂידים ֶּשהֵ ִׂבינו ֶּשיֵש לָ ַר ִׂבי ַכ ָונָה נִׂ ְס ֶּת ֶּרת ְב ִׂבקו ֹ
ָבחֲרו ַגם הֵ ם לַ עֲש ֹות אֶּ ת הַ ַש ָבת ַב ֲעי ָָרה הַ הִׂ יא ִׂב ְמחִׂ יצַ ת
ַר ָבםְ ,בהַ ִׂגיעַ הָ ַר ִׂבי לַ ֲעי ָָרה ְבעֶּ ֶּרב ַש ָבת ,י ְָצאו ָכל
ֲשר הִׂ ז ְִׂמינוהו ְלהִׂ ְת ַפ ֵלל
לו ,וְ כַ א ֶּ
הַ ַפ ְרנ ִָׂסים וְ הַ ת ֹו ָש ִׂבים ְלקַ ְב ֹ
דול ֶּש ַב ֲעי ָָרה ,סֵ ֵרב הָ ַר ִׂבי ,ו ְלג ֶֹּדל
וְ ִׂל ְדרֹש ְבבֵ ית הַ ְכנֶּסֶּ ת הַ ָג ֹ
הו ִׂדיעַ ֶּש ִׂי ְת ַפ ֵלל ְבבֵ ית הַ ִׂמ ְד ָרש ֶּשל הַ חַ י ִָׂטים
ַת ְדהֵ מָ ָתם ֹ

אומֵ ר "ה ֱִׂביאַ נִׂ י אֶּ ל ֵבית הַ יַיִׂ ן וְ ִׂדגְ לוֹ
אַ הֲבָ הֶּ ,שכֵן ְש ֹלמֹה ֹ
תות הָ יו עַ ל יְ דֵ י
עָ לַ י אַ הֲבָ ה" (מ"ר) .וְ כֵן מובָ א ָשם ֶּשהָ אוֹ ֹ
ֶּש ְלכָ ל ֵשבֶּ ט הָ יָה צֶּ בַ ע ְמיֻחָ ד ְכצֶּ בַ ע הָ אֶּ בֶּ ן ֶּשהָ יְ ָתה לוֹ
פוד .וְ צָ ִׂר ְ
יך ֵבאור א .כֵיצַ ד ִׂמ ְת ַב ֵטא ַב ְדגָ ִׂלים חִׂ ַבת
ָבאֵ ֹ
הַ ָק ָב"ה ְלעַ ם יִׂ ְש ָראֵ ל? ב .מַ ה הָ עִׂ נְ יָן ֶּשל הַ ֶּצבַ ע הַ ְמיֻחָ ד

וְ הַ ַסנְ ְדלָ ִׂרים.

פוד?
ֶּשל ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד? ג .מַ ה הַ ֶּק ֶּשר ֵבין הַ ְדגָ ִׂלים לָ אֵ ֹ

ְב ַש ָבת ַבבֹקֶּ ר הִׂ ִׂגיעַ הָ ַר ִׂבי לַ ְתפִׂ ָלה וְ עִׂ מ ֹו הַ ח ֲִׂס ִׂידים,

יתא ְבוַ ִׂי ְק ָרא
וְ נִׂ ְראֶּ ה ְלבָ אֵ ר ְב ִׂסיַעְ ָתא ִׂד ְשמַ יָא עַ ל ִׂפי מַ ה ְד ִׂא ָ

אופְ רוף ֶּשל חָ ָתן ִׂמ ְבנֵי
ִׂמ ֶּשהִׂ ִׂגיעו ְלמַ פְ ִׂטיר הִׂ ְת ָב ֵרר ֶּשיֵש ֹ
ְ
כות
קום ,וְ הִׂ נֵה מֵ הָ ֶּרגַ ע ֶּשב ֹו הֵ חֵ ל הֶּ חָ ָתן ְלבָ ֵרך אֶּ ת ִׂב ְר ֹ
הַ ָמ ֹ

(תהִׂ ִׂלים פ) מַ ה ֶּגפֶּ ן הַ זֹאת
ַר ָבה (לו) "גֶּפֶּ ן ִׂמ ִׂמ ְצ ַריִׂ ם ַת ִׂסיעַ ְ
ְ
חונִׂ ים
או ָתה ְבעִׂ ְרבו ְביָאָ ,כך הָ יו יִׂ ְש ָראֵ ל ֹ
אֵ ין ֹנו ְטעִׂ ים ֹ

כות הַ הַ פְ טָ ָרה ,הֵ חֵ ל הָ ַר ִׂבי
הַ ת ֹו ָרה ,וְ עַ ד ְל ִׂסיום ִׂב ְר ֹ
ש ְלחָ ן ְללֹא הֶּ פְ סֵ ק,
ָדו עַ ל הַ ֻ
ְלהִׂ ְתלַ הֵ ב נִׂ ְמ ָרצוֹ ת ,וְ ָדפַ ק ְבי ֹ
דול ְבבֵ ית הַ ְכנֶּסֶּ ת ,וַ הֲגַ ם ֶּשכָל
יקות עָ שו ַרעַ ש ָג ֹ
הַ ְדפִׂ ֹ
הַ ִׂמ ְת ַפ ְל ִׂלים הִׂ ִׂביטו עַ ל הָ ַר ִׂבי ְב ַת ְדהֵ מָ ה ,הָ ַר ִׂבי ְב ֶּשל ֹו,
מַ ְמ ִׂש ְ
מו עַ ל יְ ֵדי זֶּה ְללַ עַ ג ו ְלקֶּ לֶּ ס,
יך ִׂל ְדפֹק ומֵ ִׂשים אֶּ ת עַ ְצ ֹ
ַרק ְכ ֶּשי ַָרד הֶּ חָ ָתן מֵ הַ ִׂבימָ הָ ,פסַ ק הָ ַר ִׂבי ִׂמ ִׂל ְדפֹק ,הָ ַר ִׂבי לֹא

רות ,ו ְדגָ ִׂלים ְדגָ ִׂלים" ,וְ הַ יְ נו ֶּש ַמ ְט ַרת
רות שו ֹ
ַב ִׂמ ְד ָבר ,שו ֹ
הַ ְדגָ לִׂ ים ,זֶּה לְ הַ ְראוֹ ת אֶּ ת הַ ִׂיחו ִׂדיות ֶּשיֵש לְ כָ ל עֵ ָדה ִׂבכְ לַ ל
ולְ כָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד ִׂבפְ ָרט ,וְ זֶּה הַ ֶּסמֶּ ל ֶּשל אַ הֲבַ ת הַ ָק ָב"ה
אֵ לֵ ינו ֶּ -ש ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד הִׂ נוֹ ְכבֶּ ן יָחִׂ יד ( ְשאֵ לָ ה א) ,וְ זֶּה
פוד ( ְשאֵ לָ ה ג)ֶּ ,ש ְמסַ ֵמל עַ ל הַ ט ֹוב ,וְ עַ ל
סוד ֶּשל הָ אֵ ֹ
הַ ְי ֹ

ֲשיו ְלאַ ף אֶּ חָ ד ,וַ יְ הִׂ י ְלפֶּ לֶּ א!
הִׂ ְס ִׂביר אֶּ ת ֵפ ֶּשר מַ ע ָ

ֲלות
אור ֶּש ְבכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד ,וְ כֵן עַ ל הַ ִׂיחו ִׂדיות וְ הַ ַמע ֹ
הָ ֹ

יקות ,הַ ח ֲִׂס ִׂידים ִׂגילו,
ְלאַ חַ ר זְמַ ן ֹנו ַדע לַ ח ֲִׂס ִׂידים ֵפ ֶּשר הַ ְדפִׂ ֹ
תוךְ
ֶּש ִׂב ְתחִׂ ַלת הַ ָשבועַ הִׂ ִׂגיעַ הֶּ חָ ָתן הַ הוא אֶּ ל הָ ַר ִׂבי ,וְ ֹ

ֶּשיֵש ְלכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד ,וְ עַ ל ֵכן יֵש ְלכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד צֶּ בַ ע
ְמיֻחָ ד ִׂמ ֶּשל ֹו ( ְשאֵ לָ ה ב).

אופְ רוף
ֲששוֹ ָתיו ִׂמ ַש ָבת הָ ֹ
ֶּשהוא פ ֹו ֵרץ ְבבֶּ כִׂ י ֵתאֵ ר אֶּ ת ח ָ

וְ זֶּה חִׂ זוק עָ צום ְלכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ דֶּ ,שי ֵַדע ֶּשיֵש ב ֹו הַ ְר ֵבה

עומֵ ד ִׂלפְ נֵי ִׂצבור ֲאזַי ֹנופֵ ל עָ לָ יו ַפחַ ד
ֶּשל ֹו ,כֵיוָ ן ֶּש ְכ ֶּשהוא ֹ
נ ֹו ָרא ,וְ הוא נִׂ ְתקַ ע ִׂב ְלשוֹ ֹנו ו ְמגַ ְמגֵם' ,וַ ה ֲֵרי ְב ַש ָבת זוֹ
חו ְש ַש ִׂני ְמאֹד
נִׂ ְמצֵ את ָכל ִׂמ ְש ַפחַ ת הַ ַכ ָלה ְבבֵ ית הַ ְכנֶּסֶּ ת וְ ֹ
הו ִׂציא ִׂמ ָלה ִׂמ ִׂפי מֵ רֹב
ֲשר יִׂ ְראו ֶּשאֵ ינ ִֶּׂני ְמסֻ ָגל ְל ֹ
ֶּש ַכא ֶּ
ְ
לום' אָ מַ ר
ִׂג ְמגום ,עָ לול ָכל הַ ִׂשדוך ְלהִׂ ְת ַב ֵטל חַ ס וְ ָש ֹ
יחו
אופְ רוף ,וְ הִׂ ְב ִׂט ֹ
תו הֵ יכָ ן יִׂ ְתקַ יֵם הָ ֹ
או ֹ
ְבבֶּ כִׂ י ,הָ ַר ִׂבי ָשאַ ל ֹ
לוםֹ ,זו הָ יְ ָתה הַ ִׂס ָבה ֶּשהָ ַר ִׂבי ִׂה ְט ִׂריחַ אֶּ ת
ֲבור ְב ָש ֹ
ֶּשהַ כֹל ַיע ֹ
מו ִׂל ְשב ֹות ַב ֲעי ָָרה הַ הִׂ יא ,ולְ הִׂ ְת ַפ ֵלל ְבבֵ ית ְכנֶּסֶּ ת הַ הוא,
עַ ְצ ֹ

מו אֶּ ת
טובָ ה ָקא מַ ְשמַ ע לָ ן ֶּ -ש ִׂי ְרשֹם ְלעַ ְצ ֹ
טוב ,וְ עֵ צָ ה ֹ
ֹ
הַ ְדבָ ִׂרים הַ ט ֹו ִׂבים וְ הַ ְמיֻחָ ִׂדים ֶּשב ֹו ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶּה יִׂ הְ יֶּה ב ֹו
אות אֶּ ת
מו ,ו ְלמַ ְל ֹ
ֹחות ְלהִׂ ָלחֵ ם ָב ַרע ֶּשב ֹו ,ו ְלהַ ְש ִׂקיעַ ְבעַ ְצ ֹ
כ ֹ
תו,
רומֵ ם אֶּ ת ְס ִׂביבָ ֹ
צון הַ ָק ָב"ה ,וְ יַחַ ד עִׂ ם זֶּה לָ ֵתת ו ְל ֹ
ְר ֹ
ֶּשה ֲֵרי עִׂ ָקר מַ ה ֶּשהָ אָ ָדם לֹא מַ ְס ִׂפיק ְמנ ֵַצל אֶּ ת הַ כֹחוֹ ת
ֶּשיֵש בוֹ  ,זֶּה ִׂמשום ֶּשאֵ ינוֹ מַ ע ֲִׂר ְ
יך ו ְמיַקֵ ר אֶּ ת הַ טוֹ ב ֶּשבוֹ ,
וְ עַ ל כֵן צָ ִׂר ְ
יך לָ לֶּ כֶּת לְ מוֹ ֵרי ֶּד ֶּר ְך ֶּש ַי ְראו לוֹ אֶּ ת הַ טוֹ ב

מו וְ לַ עֲש ֹות ַרעַ ש ְבבֵ ית הַ ְכנֶּסֶּ ת ְכ ֵדי ֶּשלֹא
ו ְלבַ ז ֹות אֶּ ת עַ ְצ ֹ

ֶּשבוֹ וִׂ יְ חַ זְקוהו ,ובַ ד ְבבַ ד לָ ֶּשבֶּ ת עִׂ ם עַ ְצמוֹ ולְ הִׂ ְתבוֹ נֵן ְבכָ ל

יִׂ ְש ְמעו עַ ד ַכ ָמה הוא ְמגַ ְמגֵם.

הַ ט ֹוב ֶּשבוֹ ולְ הַ א ֲִׂמין ְבכֹחוֹ ָתיו.

מֻשג
ָ
שאֵ ין לָ נו
ִׂמ ִׂספור נִׂ פְ לָ א זֶּה נִׂ לְ מַ ד ְשנֵי ְדבָ ִׂרים אֶּ .
יקים וְ הַ ַתלְ ִׂמידֵ י חֲכָ ִׂמים,
ֲשיהֶּ ם ובְ ַד ְרכֵיהֶּ ם ֶּשל הַ ַצ ִׂד ִׂ
ְבמַ ע ֵ
וְ עָ לֵ ינו לָ לֶּ כֶּת אַ ח ֲֵריהֶּ ם ֶּבאֱמונָה עִׂ ו ֶֶּּרת ,גַם ְכ ֶּשהַ ֵשכֶּל
הַ ָקטָ ן ֶּש ָלנו לֹא מֵ בִׂ ין .ב .לְ ַש ֵמש ַתלְ ִׂמידֵ י חֲכָ ִׂמיםִׂ ,בכְ דֵ י
ֶּשנ ֵַדע ֶּשאַ הֲבַ ת יִׂ ְש ָראֵ ל אֵ ינָה ֹיו ַדעַ ת ְגבולוֹ ת ,ה' יְ זַכֵנו
יקים וְ הַ ַתלְ ִׂמידֵ י חֲכָ ִׂמים ,וְ עַ ל
לְ הִׂ ָדבֵ ק ְב ַד ְרכֵיהֶּ ם ֶּשל הַ ַצ ִׂד ִׂ
יְ דֵ י כֵן לִׂ זְכוֹ ת לְ ִׂמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ולְ אַ הֲבַ ת יִׂ ְש ָראֵ ל א ֲִׂמ ִׂתית ,ה'
יְ זַכֵנו.


ָדו
וְ זֶּה הָ עִׂ נְ יָן ֶּשל הַ ִׂש ְרטו ִׂטים ֶּשיֵש ְלכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד ְבכַ ף י ֹ
ְבצו ָרה ְמיֻחֶּ ֶּדתֶּ ,שזֶּה ְמסַ ֵמל עַ ל הַ ִׂיחו ִׂדיות ֶּשיֵש ְלכָ ל אֶּ חָ ד
וְ אֶּ חָ ד מַ ה ֶּשאֵ ין ְלשום אָ ָדם ,ו ְב ָשעָ ה ֶּש ְמבָ ְרכִׂ ים עַ ל הַ נֵר
ְבהַ ְב ָדלָ הָ ,ראוי ְלהִׂ ְתב ֹונֵן ַב ִׂש ְרטו ִׂטים הַ ָללו ,ו ְלהִׂ ְתחַ זֵק
ֲלות יִׂ חו ִׂדי ֹות ֶּשאֵ ין ְלאַ ף
מֵ הֶּ םֶּ ,ש ְלכָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד יֵש מַ ע ֹ
אֶּ חָ ד אַ חֵ ר.
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מתיקות המועדים  -שבועות:
א .צ ִָריְך בֵּאּור מִ ְּפנֵּי מַ ה ָאנּו ֹּלא סֹופ ְִּרים אֶ ת יֹום ַהחֲמִ שִ ים  -חַג הַשָבּועֹות? ְּונ ְִּרָאה ְּלבָאֵּ ר ְּבכְָך ג' תֵּ רּוצִים ,א .עַל
ִירה ָאנּו סֹופ ְִּרים עַל ַה ֲחסָדִ ים שֶ ָעבְּרּו ְּועַל ֶהעָתִ ידְּ ,ואִ ם כֵּן ְּכבָר
ֵַּארנּו ְּלעֵּיל שֶ ְּבכָל יֹום מִ ימֵּ י ַה ְּספ ָ
פִי מַ ה שֶ ב ְּ
בְּיֹום הַמ"ט לָע ֹמֶ ר ָאנּו סֹופ ְִּרים אֶ ת יֹום ַהחֲמִ שִ יםְּ ,וזֶה מְּ ֻרמָ ז ַבפָסּוק שֶ כָתּוב "עַד מִ מָ ח ֳַרת הַשַ בָת הַשְּ בִיעִית"
ְּוכָתַ ב ַרשִ "י "וְֹּלא עַד ִב ְּכלַל"  ,שֶ זֶה מ"ט יֹוםּ ,ומַ ה שֶ כָתּוב "תִ ְּספְּרּו חֲמִ שִ ים יֹום" זֶה הֹודָ ָאה עַל ֶהעָתִ יד
ִירה זֶה כְּדֵּ י ְּלהִתְּ כֹונֵּן לַּיֹום שֶבֹו ָאנּו מְּקַ ְּבלִים
שֶסֹופ ְִּרים חֲמִ שִ ים ֲחסָדִ ים שֶ הַקָ בָ"ה עֹושֶ ה עִמָ נּו! ב .שֶ מַ ט ְַּרת ַה ְּספ ָ
ַתֹורה ,שֶ מִ מֶ נָה אֲ נַחְּנּו לֹומְּדִ ים אֶ ת הַדֶ ֶרְך שֶ ל עֲשִ ּי ַת ֶחסֶדֲ ,ענָוָה וְַּא ֲהבַת ה'ּ ,ו ְּל ַהע ֲִריְך אֶ ת כָל הַטֹובְּ ,ועַל כֵּן
אֶ ת ה ָ
ִירה ָאנּו מִ תְּ בֹונְּנִים ְּב ַחסְּדֵּ י ה',
ִירה ַהגְּדֹולָה בְּיֹותֵּ ר ,ג .בִימֵּ י ַה ְּספ ָ
ַתֹורה זֶה ַה ְּספ ָ
ִב שְּבּועֹות שֶ ָאנּו מְּ קַ ְּבלִים אֶ ת ה ָ
וְּסֹופ ְִּרים אֹותָ םּ ,ובְּשָבּועֹות ָאנּו מַ גִיעִים ְּל ַהכ ָָרה עֲמּוקָ ה ְּב ַחסְּדֵּ י ה' ,שֶ ְּכבָר אִ י אֶ פְּשָ ר לְּהֹודֹותַ ,רק אֲ נַחְּנּו
שֹותְּ קִ ים שְּ תִ יקָ ה שֶ מְּ ַבטֵּאת אֶ ת ג ֹדֶ ל הַטֹובָה ְּו ַה ֶחסֶד שֶ הַקָ בָ"ה עֹושֶ ה אִ תָ נּו ,כְּמֹו שֶ כָתּוב "ּולְָּך דּומִ ּי ָה תְּ ִהלָה",
ירי קַ ְּרתָ א דִ ירּושָ לֵּם ,שֶ ּי ָשַב ּו ָבכָה זְּמַ ן ַרב ְּלי ַד הַכ ֹתֶ ל הַמַ ע ֲָרבִיּ ,וכְּשֶ שְּ ָאלּוהּו הָאֲ נָשִ ים
ּומַ עֲשֶ ה שֶ ָהי ָה בְּאֶ חָד מִ י ַקִ ֵּ
ירי ְּוהַָא ֲחרֹוןּ ,ובָאתִ י לַכ ֹתֶ ל
ְּלפֵּשֶ ר ִבכְּיֹו ,הֵּשִ יב בָרּוְך ה' אֵּ ין לִי שּום ְּבעָיֹות ,וְּאֶ תְּ מֹול זָכִיתִ י ְּלחַתֵּ ן אֶ ת ְּבנִי ָהעֲשִ ִ
ִבכְּדֵּ י לְּהֹודֹות לַקָ בָ"ה עַל כָל ַה ֲחסָדִ ים שֶ גְּמָ ַלנִיְּ ,ועַל ַהיְּלָדִ ים שֶ נָתַ ן לִי ,וְּשֶ זָכִיתִ י ְּלהַשִ יָאם ְּבנָקֵּ לּ ,ומִ ּיַד בְּבֹואִ י
קֹורה ְּלכָל אֶ חָד וְּאֶ חָד בִימֵּ י
לַכ ֹתֶ ל פ ַָרצְּתִ י ְּב ֶבכִי שֶ ל הִתְּ ַרגְּשּות עֲצּומָ ה מִ תֹוְך ַא ֲהבָה ַעזָה לַקָ בָ"הְּ ,וסִפּור זֶה ֶ
ַחּי ָיוִ ,ל ְּפעָמִ ים ָאדָ ם מַ ְּרגִיש יֹותֵּ ר אֶ ת הַשְּ ָגחַת ה' י ִתְּ ב ַָרְך ָעלָיוְּ ,ו ִל ְּפעָמִ ים פָחֹותַ ,ועֲבֹודַ ת הָָאדָ ם ְּלפַתֵּ ַח אֶ ת כָל
ַה ֲחסָדִ ים ְּו ַהנִסִים שֶ הַקָ בָ"ה עֹושֶ ה עִמֹו ִבפ ְָּרטֵּי פ ְָּרטִּיּות ְּועַל י ְּדֵּ י זֶה לָבֹוא לֶאֱ מּונָה שְּ לֵּמָ ה ּולְַּא ֲהבַת ה'.
ב .נָהֲגּו ְּבה ְַּרבֵּה מִקְּ הִלֹות י ִשְּ ָראֵּ ל לִקְּ ר ֹא מְּ גִלַת רּות בְּשָ בּועֹותְּ ,וצ ִָריְך בֵּאּור א .מַ ה הַשַ ּי ְּכּות בֵּין רּות ְּלחַג
ַתֹורה
ָארצַייט שֶ ל דָ וִד הַמֶ לְֶך חָל דַ וְּקָ א ְּבחַג הַשָ בּועֹות? ג .מַדּו ַע פ ָָרשַ ת קַ ָבלַת ה ָ
הַשָבּועֹות? ב .מִ ְּפנֵּי מַ ה ַהּי ְּ
ָָארץְּ ,וצ ִָריְך בֵּאּור מִ ְּפנֵּי מַ ה
נִקְּ ֵּראת עַל שֵּ ם י ִתְּ רֹו? ד .בַזֹהַר הַקָדֹוש מּובָא ,שֶ כְּשֶ י ִתְּ רֹו ִהגִי ַע ִהזְּדַ ַעזְּעּו שָ מַ י ִם ו ֶ
נִזְּדַ ְּעזְּעּו? ה .עַל פִי סֹוד י ִתְּ רֹו וְּרּות הֵּם ְּב חִינַת "דּוכ ְָּרא וְּנּוקְּ בָא"ְּ ,וצ ִָריְך בֵּאּור מַ ה הַשַ ּי ָכּות בֵּינֵּיהֶם? ו .מַ ה
ָה ִענְּי ָן שֶ ל שְּ תֵּ י ַה ֶלחֶם שֶמְּ בִיאִ ים בְּשָבּועֹות? ז .מַ ה ַהבֵּאּור בְּמַ ה שֶ ָכפָה ֲעלֵּיהֶם ה' הַר ְּכגִיגִית? ח .מַדּו ַע
קֹוראִ ים בִשְּבּועֹות ְּב ַה ְּפט ַָרת יְּ ֶחזְּקֵּ אל פ ֶֶרק א'? ְּונ ְִּרָאה ְּלבָאֵּ ר (ע"פ ַהגְּמָ ָרא ְּבע"ז כָ" ).אמַ ר ַרבִי ִפנְּחָס בֶן י ָאִ יר
ְּ
תֹורה מְּ בִיָאה לִידֵּ י זְּהִירּות וְּכּו'"ּ ,ומְּ ַסּיֶמֶ ת שָ ם ַהגְּמָ ָראַ " :ו ֲענָוָה גְּדֹולָה מִ ֻכלָם" ,דְּ ַהי ְּנּו שֶ הַתֹו ָרה הַקְּדֹושָ ה
ָ
צ ְִּריכָה ְּל ָהבִיא אֶ ת הָָאדָ ם לִידֵּ י שִ פְּלּותְּ ,וזֶה ַהבֵּאּור בְּמַ ה שֶ ָכפָה ֲעלֵּיהֶם הַר ְּכגִיגִיתְּ ,ללַמְּדָ ם שֶ ִבכְּדֵּ י לְּקַ בֵּל אֶ ת
ַתֹורהֲ ,עלֵּיהֶם ִלהְּיֹות בְּשִ פְּלּות ְּכהַר סִינַי שֶ ָהי ָה שָ פֵּל מִ כָל ֶהה ִָריםּ ,וכְּשֶָאדָ ם זֹוכֶה לְּשִ פְּלּות  -הּוא עֹושֶ ה ֶחסֶד
ה ָ
ַתֹורה הַקְּדֹושָ ה נִתְּ נָה
עִם ֻכלָם ,וְּזֹו הָ ְּי ְּתָ ה מַ ֲעלָתָ ם שֶ ל רּו ת דָ וִד ְּוי ִתְּ רֹו ,שֶ הָיּו בְּשִ פְּלּות עֲצּומָ הַ ,כּי ָדּועְַּ ,ועַל כֵּן ה ָ
ַתֹורהְּ ,ועַל כֵּן כְּשֶ ּי ִתְּ רֹו ִה ִגי ַע נִזְּדַ ְּעזְּעּו שָ מַ י ִם
עַל י ָדָ ם דַ וְּקָ א ,מִ כֵּיוָן שֶדַ וְּקָ א עַל י ְּדֵּ י הַשִ פְּלּות אֶ פְּשָר ִלז ְּכֹות ל ָ
ַתֹורהְּ ,ו ָלכֵּן פ ָָרשַ ת "עֲשֶ ֶרת הַדִ בְּרֹות" נִקְּ ֵּראת עַל שְּמֹו,
ָָארץ ,מִ כֵּיוָן שֶ כְּשֶ ִהגִי ַע נַעֲשָ ה ֶהכְּשֵּ ר לְּקַ ָבלַת ה ָ
ו ֶ
ַתֹורהְּ .ויַחַד ִעם הַשִ פְּלּות צ ִָריְך גַם ֶחסֶד ,כְּמֹו
ַתֹורהְּ ,וכֵּן זֶה הַתַ ְּכלִית הַּיֹוצֵּאת מֵּ ה ָ
ְּללַמְּדֵּ נּו שֶ זֹו הַדֶ ֶרְך לְּקַ ָבלַת ה ָ
שֶמָ צִינּו אֵּ צֶל י ִתְּ רֹו שֶ ּיָעַץ לְּמ ֹשֶ ה ַרבֵּנּו עֵּצֹות נִ ְּפלָאֹותְּ ,וכֵּן לִמֵּד אֶ ת ְּכלַל י ִשְּ ָראֵּ ל "אֶ ת הַדֶ ֶרְך אֲ שֶ ר יֵּלְּכּו בָּה,
וְּאֶ ת הַמַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר יַעֲשּון"ְּ ,וכַמּובָא ַבגְּמָ ָרא (ב"מ ל ,) :בַאֲ ִריכּות ,שֶ פָסּוק זֶה הּוא מַדְּ ִריְך לָָאדָ ם כֵּיצַד ַלעֲשֹות
קֹוראִ ים
ֶחסֶד עִם ֻכלָםְּ ,וכֵּן רּות עָשְּ תָ ה ֲחסָדִ ים עִם חֲמֹותָ ּה שֶ לִיוְּתָ ה אֹותָ ּה ַבזְּמַ נִים הַקָ שִ ים שֶ לָּהְּ ,ו ָלכֵּן ְּ
ְּב ַה ְּפט ַָרת י ְּ ֶחזְּקֵּ אל בֶן בּוזִי שֶ זָכָה ִל נְּבּוָאה ִבגְּלַל ַהבִיזְּיֹונֹות שֶ ָסבַל ְּו ָלכֵּן נִקְּ ָרא בֶן בּוזִי עַל שֵּ ם ַהבִיזְּיֹונֹותְּ ,ועַל כֵּן
ַתֹורה ִב ְּבחִינַת "לְּכּו
בְּשָבּועֹות ָאנּו נֹותְּ נִים לַקָ בָ"ה אֶ ת שְּ תֵּ י ַה ֶלחֶם שֶ זֶה הֹודָ ָאהְּ ,והַקָ בָ"ה נֹותֵּ ן לָנּו ֲחז ָָרה אֶ ת ה ָ
ַתֹורהּ ,ו ְּלהִתְּ בֹונֵּן בַמִ דֹות הַטֹובֹות שֶ בָהְּ ,ולָבֹוא לְּשִ פְּלּות ַּועֲשִ ּי ַת ֶחסֶד עִם
ַלחֲמּו ְּב ַלחְּמִ י"  -שֶ צ ִָריְך ְּלהִתְּ עַמֵּ ק ב ָ
הַזּולַתְּ ,וכֵּן לְַּא ֲהבַת הַשֵּ ם מִ תֹוְך אֱמּונָה ּו ִבטָחֹון ְּוהִשְּ עַנּות ָעלָיו י ִתְּ ב ַָרְךְּ ,כמֹו ַה ֶלחֶם שֶ הּוא הַמִ שְּ ֶענֶת הָאֵּ יתָ נָה שֶ ל
ַתֹורה הַקְּ דֹושָ ה כ ָָראּוי ְּו ִלזְּכֹות לְּמִדֹות נִ ְּפלָאֹותּ ,ולְַּא ֲהבַת הַשֵּ ם כ ָָראּויּ ,ו ְּלבִיַאת
הָָאדָ ם ,ה' יְּזַכֵּנּו ְּלהִתְּ בֹונֵּן ב ָ
מָ שִ י ַח צִדְּ קֵּנּו בִמְּ ה ֵָּרה ְּביָמֵּ ינּו ָאמֵּ ן.
ַאר ָבעִים וְּתִ שְּ עָה יֹום ,אֶ ת כָל ַהנִסִים ְּו ַה ֲחסָדִ ים שֶ הַקָ בָ"ה עֹושֶ ה עִמָ נּוָ ,אנּו חֹו ְּגגִים אֶ ת חַג
גַ .אח ֲֵּרי שֶ ָאנּו סֹופ ְִּרים ְּ
ִירת הָע ֹמֶ ר ,מִ כֵּיוָן שֶ ָאנּו מַ גִיעִים ְּל ַה כ ָָרה עֲמּוקָ ה ְּב ַחסְּדֵּ י ה' ,עַד כְּדֵּ י
שָבּועֹות שֶבֹו ָאנּו שֹותְּ קִ ים וְֹּלא סֹופ ְִּרים ְּספ ַ
תְּ חּושָ ה שֶ אִ י אֶ פְּשָ ר לְּהֹודֹות מִ כֵּיוָן שֶ כַמָ ה שֶ נֹודֶ ה זֶה ֹלא מַ ְּספִיק.
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