דברים
כל.
ָאנו ְב ַא ֲה ָבה וְ הוֹ ָד ָאה ַלה' יִ ְת ָב ַר ְך ֶש ֶזה ַת ְכ ִלית ַה ֹ

ִל ְחיוֹ ת ֶאת ַה ִנ ִסים ֶש ְב ִמ ְל ֶח ֶמת גוֹ ג ו ָמגוֹ ג



יהם ֶשל
ְב ָפ ָר ַשת ְד ָב ִרים מ ֶֹשה ַר ֵּבנו ְמ ַס ֵּכם ֶאת ַמ ֲע ֵּש ֶ

יח ְבצו ָרה ְמ ֻכ ֶב ֶדת
ְלהוֹ ִכ ַ

ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים אֲ ֶּשר ִד ֶּבר מ ֶֹּשה וְּ ֹגו' (א א)

יִ ְש ָר ֵּאל ַב ִמ ְד ָברְ ,ו ִע ַקר תוֹ ַכ ְחתוֹ ָהיְ ָתה ַעל ֶשל ֹא
ַמ ְס ִפיק ִה ִכירו טוֹ ָבה ַל ָק ָב"הְ ,ו ֶזה ' ְו ִדי זָ ָהב' ֶ -של ֹא
ֶה ֱע ִריכו ֶאת ַה ָז ָהב ֶש ֶזה ַה ָמן ְו ָכל ַה ֶש ַפע ֶש ָהיָ ה ָל ֶהם
ַב ִמ ְד ָבר ְברו ָחנִ יות ו ְבגַ ְש ִמיותְ ,ו ַעל ֵּכן פוֹ ַת ַחת
ַהתוֹ ָרה ְב ֵּ'א ֶלה' ֶש ֶזה ָה ִענְ יָ ן ֶשל ל"ט ְמ ָלאכוֹ ת
יתה ְב ַש ָבת
ַה ִנ ְל ָמדוֹ ת ֵּמ ַה ִמ ָלה ֵּ'א ֶלה'ֶ ,ש ַמהו ָתם ְש ִב ָ
ִב ְכ ֵּדי ֶש ִי ְת ַא ְפ ֵּשר ָלנו ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ְברֹב ַהטוֹ בוֹ ת
וְ ַה ֲח ָס ִדים ֶש ַהבוֹ ֵּרא יִ ְת ָב ַר ְך עוֹ ֶשה ִע ָמנוַ ,ב ְתבו ָאה
ו ְב ָכל ַה ֶש ַפע ֶשהוא נוֹ ֵּתן ָלנו ,ו ְכמוֹ ֵּכן ְביָ ֵּמינו
ֶש ָה ֲע ָר ִבים ָה ֲארו ִרים יִ ַמח ְש ָמםְ ,מ ַח ְפ ִשים ְב ָכל ֶד ֶר ְך
ַל ֲהרוֹ ג יְ הו ִדים ְב ָכל ֲא ַתר וַ ֲא ַתרְ ,ו ַה ָק ָב"ה ֵּמ ֵּפר ֶאת
ֲע ָצ ָתם ַפ ַעם ַא ַחר ַפ ַעםָ ,ע ֵּלינו ְלהוֹ דוֹ ת ו ְל ַה ֵּלל
ִל ְשמוֹ יִ ְת ָב ַר ְךַ ,מ ָמש ְכ ִבזְ ַמן ָמ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר ֶש ַגם ָשם
ַהכֹל ָהיָ ה נִ ְר ָאה ִכ ְב ֶד ֶר ְך ַה ֶט ַבעְ ,ב ַרם ָמ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר
ִה ְש ִכילו ֶשבוֹ ֵּרא ָכל ָהעוֹ ָל ִמים ְמ ַס ֵּבב ֶאת ָכל
ַה ִסבוֹ תִ ,ב ְכ ֵּדי ְל ַה ִציל ֶאת ַעמוֹ  ,וְ ַעל ֵּכן ִת ְקנו יְ ֵּמי
ִמ ְש ֶתה ְו ִש ְמ ָחה ַהנוֹ ְב ִעים ֵּמ ַא ֲה ַבת ה'.
ַהמו ָרם ִמ ָכל ָה ָאמור ֶש ָע ֵּלינו ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ְברֹב ַח ְס ֵּדי ה'
'על נִ ֶס ָ
יך
ַה ְמ ֻר ִבים ֶש ִע ָמנוְ ,ולוֹ ַמר ִב ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵּרה ַ

(שם)
ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים וְּ ֹגו' ָ

ָצ ִר ְ
יחן מ ֶֹשה ְב ָלשוֹ ן ֶשל
יך ֵּבאור ִמ ְפנֵּ י ַמה הוֹ ִכ ָ
' ֵּא ֶלה'? ְועוֹ ד ִמ ְפנֵּ י ַמה נִ ְס ְמ ָכה ָפ ָר ָשה זוֹ ְל ָפ ָר ַשת
ֵּא ֶלה ַה ִמ ְצוֹת? ְונִ ְר ָאה ְל ָב ֵּאר ְב ִס ַי ְע ָתא ִד ְש ַמ ָיא ַעל ִפי
יבין
"א ַמר ַה ָק ָב"ה ֲח ִב ִ
יתא ְב ִמ ְד ַרש ַתנְ חו ָמא ָ
ַמה ְד ִא ָ
יח מ ֶֹשה ֶאת יִ ְש ָר ֵּאל ,יוֹ ֵּתר ִמ ָכל
ָע ַלי ְד ָב ִרים ֶשהוֹ ִכ ַ
ַה ִמ ְצוֹת"ְ .ונִ ְר ָאה ְל ָב ֵּאר ְב ַט ַעם ַה ָד ָבר ֶשמ ֶֹשה ַר ֵּבנו
יח ֶאת יִ ְש ָר ֵּאל ַעל ֲע ֵּברוֹ ת
יצד ְלהוֹ ִכ ַ
יָ ַדע ְב ָח ְכ ָמתוֹ ֵּכ ַ
ימה ו ְב ִר ְמ ֵּזי ְר ָמ ִזיםְ ,ו ֶזה
ֲחמורוֹ ת ֶש ָעשוְ ,בצו ָרה נְ ִע ָ
ילנו ֶש ַגם ְכ ֶש ָאנו רוֹ ִאים ָא ָדם ֶש ָח ָטא
ִלמוד ִב ְש ִב ֵּ
ְב ֵּח ְטא ָחמורֶ ,של ֹא נִ ְפ ַגע בוֹ ֶ ,א ָלא נְ סוֹ ֵּבב ֶאת
תוֹ ַכ ְח ֵּתנו ְבצו ָרה ֶשל ֶר ֶמז ְו ָח ְכ ָמהְ ,ו ַעל יְ ֵּדי ֶזה
ַה ְד ָב ִרים יַ ְש ִפיעו ָע ָליו ,יוֹ ֵּתר ִמ ֶש ִאלו נוֹ ִכ ַ
יח אוֹ תוֹ
ְבגָ לוי.


ִמיהו ָח ֵּבר נֶ ֱא ָמן?
(שם)
ֵּא ֶלה ַה ְד ָב ִרים ֲא ֶשר ִד ֶבר מ ֶֹשה ְוגוֹ ' ָ

"א ַמר ַה ָק ָב"ה ְליִ ְש ָר ֵּאל,
יתא ְב ִמ ְד ָרש ַה ָגדוֹ ל ָ
ִא ָ
יבה ָע ַלי תוֹ ַכ ַחת מ ֶֹשה ְליִ ְש ָר ֵּאלַ ,כ ֲע ֶש ֶרת
ֲח ִב ָ

ְו ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך ֶש ְב ָכל יוֹ ם ִע ָמנוֶ ,ע ֶרב וב ֶֹקר

ַה ִד ְברוֹ תְ ,ול ֹא עוֹ ד ֶא ָלא ֶש ֲע ֶש ֶרת ַה ְד ָב ִרים ֶש ָא ְמרו

ילים ְו ֵּהן ַב ִמ ְנ ָהרוֹ ת ְו ֵּהן
ַח ְס ֵּדי ה' ֶש ִע ָמנוֵּ ,הן ַב ִט ִ

יהם 'נַ ֲע ֶשה ְונִ ְש ָמע' ל ֹא ִה ְמ ִתינו ְמ ַעט ַעד
ֲע ֵּל ֶ
ֶש ָמ ְרדו ָב ֶהן ְו ָא ְמרו ֵּא ֶלה ֱאל ֶֹק ָ
יך יִ ְש ָר ֵּאל ו ְד ָב ִרים

וְ ָצ ֳה ַריִ ם' ְב ַכ ָונָ ה ְגדוֹ ָלה ,ו ְב ַמ ְח ָש ָבה ֲעמו ָקה ְברֹב
ישין ִל ְפ ָר ֵּטי ְפ ָר ִטיםְ ,וזֶ ה ִע ַקר ְרצוֹ ן
ִב ְש ָאר ַמ ְר ִעין ִב ִ
ה' ֵּמ ִא ָתנו ָכ ֵּעתֶ ,של ֹא נִ ְהיֶ ה ֲאטו ִמים ֶא ָלא נַ ְת ִמיד
יעה ֶש ֵּמרֹב
ְל ַפ ְר ֵּסם ֶאת ַח ְס ֵּדי ה' ֶש ִע ָמנוִ ,מתוֹ ְך יְ ִד ָ
ַא ֲה ָבתוֹ ֵּא ֵּלינו ,הוא ָחס ו ְמ ַר ֵּחם ָע ֵּלינו ֲהגַ ם ֶש ָאנו
יכן ֶש ָאנו ֻמ ָנ ִחים ,ו ִמתוֹ ְך ָכ ְך נִ ְת ַמ ֵּלא ַגם
ֻמ ָנ ִחים ֵּה ָ

ַה ָללו ֶה ְח ִזירו ֶאת יִ ְש ָר ֵּאל ַלמו ָטב ,ו ְד ֵּב ִקים ַב ָק ָב"ה
יכם".
ו ְבתוֹ ָרתוֹ ֶ ,ש ֶנ ֱא ַמר ְו ַא ֶתם ַה ְד ֵּב ִקים ַבה' ֱאל ֵֹּק ֶ
ְב ִמ ְד ָרש זֶ ה ָאנו רוֹ ִאים ֶש ִע ַקר ַמ ֲע ַלת יִ ְש ָר ֵּאל ,זֶ ה
ַמה ֶש ָהיָ ה ָל ֶהם ְב ֶמ ֶש ְך ָכל ַהדוֹ רוֹ ת נֶ ֱא ָמנות
ְל ַת ְל ִמ ֵּידי ֲח ָכ ִמים ו ְל ַצ ִד ִ
יקיםֶ ,ש ִה ְד ִריכו אוֹ ָתם ֶאת

1

ְרצוֹ ן ה' וְ ֶאת ַה ֶד ֶר ְך ְל ָע ְבדוֹ ָכ ָראוי ,ו ִב ְכ ֵּדי ִל ְזכוֹ ת
ְל ָכ ְך ָע ֵּלינו ִל ְהיוֹ ת ְמ ֵּל ִאים ְבנֶ ֱא ָמנות ַהנוֹ ַב ַעת

"הבו ָל ֶכם ֲאנָ ִשים ֲח ָכ ִמים"?
ְל ָכאן ַה ָפסוק ֶשל ָ

יהם
ִמ ְת ִמימות ְטהוֹ ָרהְ ,ו ַעל יְ ֵּדי ֵּכן נְ ַק ֵּבל ֶאת ָכל ִד ְב ֵּר ֶ
יעה ֶש ַעל יְ ֵּדי ֵּכן ְב ֶא ְפ ָשרו ֵּתנו
ְותוֹ ַכ ְח ָתםִ ,מתוֹ ְך יְ ִד ָ

ְונִ ְר ָאה ְל ָב ֵּאר ַעל ִפי ְדרושֶ ,שמ ֶֹשה ַר ֵּבנו שוֹ ֵּאל
יח ֶאת יִ ְש ָר ֵּאלַ ,עד ָמ ַתי נִ ְצ ָט ֵּר ְך לוֹ ַמר ְב ָכל
ומוֹ ִכ ַ

ְל ִה ְש ַתנוֹ ת ו ְל ִה ְת ַעלוֹ ת.
ְו ֵּכן ָצ ִר ְ
יך נֶ ֱא ָמנות ַל ֲח ֵּב ִרים ו ְכמוֹ ֶש ָא ְמרו ֲחזַ "ל
"ע ֵּשה ְל ָך ַרב ו ְקנֵּ ה ְל ָך ָח ֵּבר" ֶ -ש ַעל יְ ֵּדי
(אבוֹ ת) ֲ
ָ

(ש ֵּא ָלה א)ֵּ ,מ ֲח ַמת ַה ְמ ִריבוֹ ת
יכה' ְ
ִת ְש ָעה ְב ָאב ֵּ'א ָ

ֶש ָא ָדם קוֹ נֶ ה ְל ַע ְצמוֹ ָח ֵּבר ֶשמוֹ ִכ ַ
יח אוֹ תוֹ ו ַמ ְר ֶאה לוֹ
ֶאת ַה ֶד ֶר ְך ַה ְנכוֹ נָ הְ ,ב ֶא ְפ ָשרותוֹ ָל ַד ַעת ַעל ַמה ַל ֲעבֹד
יצד ְל ַש ֵּפר ֶאת ִמדוֹ ָתיוֵּ ,כ ָיון ֶש ָכל
ַעל ַע ְצמוֹ ְ ,ו ֵּכ ַ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַצ ִדיק ֵּא ֶצל ַע ְצמוֹ  ,וְ ֵּאינוֹ רוֹ ֶאה ֶאת נְ גָ ָעיו,
ְו ַעל ֵּכן ָראוי ְל ַב ֵּקש ֵּמ ַהזו ַלת ֶש ַי ְר ֶאה לוֹ ְב ַד ְר ֵּכי נ ַֹעם
 ְב ַמה ָע ָליו ְל ִה ְש ַת ֵּפר ,ו ְכ ֶש ָא ָדם צוֹ ֵּעד ְב ֶד ֶר ְך זוֹ ֲאזַ ייח אוֹ תוֹ ֲא ִפלו ְב ֶד ֶר ְך ֶשל ִב ָזיוֹ ן ,הוא
ישהו יוֹ ִכ ַ
ִאם ִמ ֶ

ל ֹא יִ ְת ַר ֵּגש ְול ֹא יִ פוֹ ל ְברוחוֹ ֶ ,א ָלא ַא ְד ַר ָבה יִ ְש ַמח
ְב ַמה ֶש ַהזו ַלת ַמ ְר ֶאה לוֹ ֶאת ַה ֶד ֶר ְך ַה ְנכוֹ נָ ה
יח ל ֹא צוֹ ֵּדק ְבתוֹ ַכ ְחתוֹ יֵּ ש
ְו ָה ְראויָ הְ ,ו ִאם ָא ֵּכן ַהמוֹ ִכ ַ
ימת ֵּלב ֶשל ֹא
יצד ל ֹא ִלנְ הֹגְ ,ו ִש ַ
ְבהוֹ ַכ ְחתוֹ ִלמוד ֵּכ ַ
ִלגְ רֹם ַל ֲח ִלישות ַה ַד ַעת ַלזו ַלת.
ַהמו ָרם ִמ ָכל ָה ָאמורֶ ,ש ִע ַקר ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ָבעוֹ ָלם
זֶ ה ָה ֲענָ וָ ה וְ ַה ַה ְכנָ ָעה ,ו ִמתוֹ ְך ָכ ְך ְל ַק ֵּבל ֶאת ַהטוֹ ב
ֶשל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִב ְכ ַלל וְ ֶשל ַה ַצ ִד ִ
יקים ִב ְפ ָרט ,וְ ֵּכן
יצד ִלגְ רֹם ְלקוֹ ַרת רו ַח ְל ֻכ ָלם ,וְ ַל ֲעשוֹ ת
ִל ְראוֹ ת ֵּכ ַ
ְ
ֲאוִ ָירה נוֹ ָחה ְרגו ָעה וְ זוֹ ֶר ֶמת ְול ֹא ַה ֶה ֶפך ,ה' יְ זַ ֵּכנו
ְל ָכ ְך ִב ְש ֵּלמות.


ַה ֶד ֶר ְך ְל ַא ְחדות

(שם י)
כו ְּכ ֵבי ַה ָש ַמיִ ם לָ רֹב ָ
וְּ ִה ְּנ ֶּכם ַהי ֹום ְּכ ֹ

ָצ ִר ְ
יך ֵּבאור ָל ָמה ֵּב ֵּר ְך אוֹ ָתם מ ֶֹשה ְככוֹ ָכ ִבים? ְונִ ְר ָאה
ְל ָב ֵּאר ֶשהוא ָבא ְל ַל ֵּמד אוֹ ָתם ֶאת ַה ֶד ֶר ְך ְל ִה ְת ַעלוֹ ת
יצד ִל ְהיוֹ ת ְב ַא ְחדותְ ,וזֶ ה ַעל יְ ֵּדי
ַב ֲעבוֹ ַדת ה'ְ ,ו ֵּכן ֵּכ ַ

יצד ִמ ְש ַת ֵּי ְך
יב ֶכם'? גֵּ .כ ַ
ֶשל ' ָט ְר ֲח ֶכם ו ַמ ַש ֲא ֶכם ְו ִר ְ

ֶש ָל ֶכם ַהנוֹ ְבעוֹ ת ִמ ִשנְ ַאת ִח ָנם ְו ַה ְק ָפדוֹ ת ֶש ֵּיש ָל ֶכם
(ש ֵּא ָלה ב) ְו ַעל זֶ ה מ ֶֹשה ַר ֵּבנו נוֹ ֵּתן ָל ֶהם ֵּע ָצה,
ַב ֵּלב? ְ
ֶש ֵּי ְלכו ְל ַצ ִד ִ
(ש ֵּא ָלה ג)
יקים ְו ַת ְל ִמ ֵּידי ֲח ָכ ִמים ְ
ֶש ַי ְד ִריכו אוֹ ָתם ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ַב ִשנְ ַאת ִח ָנם ֶש ֵּיש ָב ֶהם,
יצד ְל ִה ְש ַת ֵּפר ְו ִל ְזרוֹ ם ִעם ֻכ ָלם ְב ִלי ִל ְשמוֹ ר ִטינָ ה,
ְו ֵּכ ַ
ו ְכ ֶש ִנ ְת ַח ֵּזק ְב ָכ ְך נְ ַת ֵּקן ֶאת ִס ַבת ַה ֻח ְר ָבן ְו ַעל יְ ֵּדי ֶזה
יח ְויִ גְ ָא ֵּלנו ִב ְמ ֵּה ָרה ְביָ ֵּמינו ָא ֵּמן.
יָ בוֹ א ֶמ ֶל ְך ַה ָמ ִש ַ


ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ְק ָשיִ ים ְו ַה ִיסו ִרים ָכ ָראוי

(שם יג)
ָהבו ָל ֶכם ֲאנָ ִשים ֲח ָכ ִמים ונְ בֹנִ ים ְוגוֹ ' ָ

ַה ַצ ִד ִ
יכים אוֹ ָתנו ְב ָכל ַה ְד ָר ִכים ֶש ְב ֶמ ֶש ְך
יקים ַמ ְד ִר ִ
ַה ַח ִיים ,ו ְב ֶד ֶר ְך ְכ ַלל ְכ ֶש ָא ָדם זוֹ ֶכה ְל ִה ְת ָק ֵּרב ְל ֶד ֶר ְך
טוֹ ָבה ְונִ ְפ ָל ָאהֲ ,א ַזי הוא ְמ ַק ֵּבל אוֹ ר ָעצום ְוהוא ָחש
ימית
ְבתוֹ כוֹ ִה ְת ָק ְרבות ַל ָק ָב"הְ ,ו ֶזה ַה ְר ָג ָשה ְפנִ ִ
ַו ֲא ִמ ִתיתְ ,ב ַרם ָע ֵּלינו ָל ַד ַעת ֶשל ֹא זוֹ ַה ַה ְצ ָל ָחה
ָה ֲא ִמ ִתיתֶ ,א ָלא ָה ִע ָקר ֶזה ָל ַד ַעת ֶאת ַה ְיסוֹ ד ַה ֶזה,
ְו ִל ְחיוֹ ת ֶאת ֶזה ַגם ַב ַמ ָצ ִבים ַה ָק ִשיםִ ,כי ַא ֲח ֵּרי
ימי ִב ְכ ֵּדי
ְתקו ָפה ְמ ֻס ֶי ֶמת נִ ְכ ָבה ָל ָא ָדם ָהאוֹ ר ַה ְפנִ ִ
ְלנַ סוֹ ת ֶאת ָה ָא ָדם ַ -ה ִאם הוא ֶב ֱא ֶמת נֶ ֱא ָמןְ ,ו ַה ִאם
הוא ֶב ֱא ֶמת יוֹ ֵּד ַע ֶש ֵּאין לוֹ ֵּמ ַע ְצמוֹ ְכלום ְו ָע ָליו
ִל ְהיוֹ ת ְכ ִלי ִקבול ִב ְכ ֵּדי ְל ַק ֵּבל ֵּמ ַה ַת ְל ִמ ֵּידי ֲח ָכ ִמים.
ִויסוֹ ד זֶ ה ִהנוֹ ְב ָכל ְתחום ַב ַח ִיים ֶ -ש ַה ָק ָב"ה ֵּמ ִביא
ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד נִ ְסיוֹ נוֹ ת ַצ ַער ְויִ סו ִריםִ ,ב ְכ ֵּדי ְלרוֹ ֵּמם
אוֹ תוֹ ו ִב ְכ ֵּדי ְל ַה ְקנוֹ ת לוֹ ַס ְב ָלנותִ ,מדוֹ ת ְתרו ִמיוֹ ת,
ֲע ִדינות ַו ֲא ִצילות ,ו ְכ ֶש ָא ָדם ָח ָכם הוא ִמ ְש ַת ֵּמש ִעם
ַה ְק ָשיִ ים ִב ְכ ֵּדי ְל ִה ְתרוֹ ֵּמם ו ְל ִהזְ ַד ֵּכ ְךְ ,ו ִל ְקנוֹ ת ֲענָ ָוה

ֶש ִנ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצ ֵּמנו ְככוֹ ָכב ֶ -ש ֲהגַ ם ֶשהוא נִ ְר ֶאה

ַה ְכנָ ָעה ו ְת ִמימות ִעם ַהבוֹ ֵּראְ ,ב ַרם ְכ ֶש ָא ָדם ל ֹא

ָק ָטן ְמאֹד הוא ָמ ֵּלא ְבאוֹ ר טוֹ ב ,ו ְכמוֹ ֵּכן ַגם ָאנו
יכים ְל ַה ֲע ִר ְ
יך ֶאת ַהטוֹ ב ֶש ָבנו ְו ֶש ַב ֲח ֵּב ֵּרנוֲ ,הגַ ם
ְצ ִר ִ

ַמ ְש ִכיל ְו ֵּאינוֹ נֶ ֱא ָמן ַדיוֹ ַל ָק ָב"הֲ ,א ַזי נִ ְכנָ סוֹ ת בוֹ
ֻק ְשיוֹ ת ו ְס ֵּפקוֹ תֵּ ,הן ַעל ַהבוֹ ֵּרא יִ ְת ָב ַר ְך ְו ֵּהן ַעל
ַה ַצ ִד ִ
יקיםִ ,מתוֹ ְך ַמ ֲח ָש ָבה ֶש ַה ֵּש ֶכל ֶשלוֹ הוא ַה ֵּש ֶכל

ֶשהוא נִ ְר ֶאה ְק ָצתְ ,ו ַעל יְ ֵּדי זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָלנו ֵּח ֶשק
ְל ַה ְמ ִש ְ
יך ְל ַפ ֵּת ַח ֶאת ַהטוֹ ב ֶש ָבנוְ ,ו ִל ְרכֹש עוֹ ד

ָה ֲא ִמ ִתי ְו ַהצוֹ ֵּדק ַחס ְו ָשלוֹ ם.

ַמ ֲעלוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַב ֲעבוֹ ַדת ה'.

יִ ֵּתן ה' ֶש ִנ ְז ֶכה ְל ִה ְת ָק ֵּרב ְל ַצ ִד ִ
יקים ְו ַת ְל ִמ ֵּידי ֲח ָכ ִמים



יכה ִמ ֵּדי ִת ְש ָעה ְב ָאב?
ַעל ַמה קוֹ ְר ִאים ֵּא ָ

יב ֶּכם
יכה ֶּא ָשא לְּ ַב ִדי ָט ְּרחֲ ֶּכם ו ַמ ַשאֲ ֶּכם וְּ ִר ְּ
ֵא ָ
(שם יב)
ָ

ָצ ִר ְ
יכה'? בַ .מה ַה ֵּכ ֶפל
יך ֵּבאור אַ .מה ַה ָלשוֹ ן ֶשל ' ֵּא ָ

יכים אוֹ ָתנו ְבא ַֹרח ַה ַח ִיים ָה ֲא ִמ ִתית ֶשל
ַה ַמ ְד ִר ִ
ַהתוֹ ָרה ַה ְקדוֹ ָשהֶ ,ש ֶזה ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַא ֲה ַבת יִ ְש ָר ֵּאל
ַס ְב ָלנות ְו ַס ְל ָחנות.


ַמדו ַע ל ֹא ָרצו ַה ְמ ַר ְג ִלים ִלטוֹ ל ִמ ְפ ִרי ָה ָא ֶרץ?

2

וַ ִי ְּקחו ְּבי ָָדם ִמ ְּפ ִרי ָה ָא ֶּרץ וַ י ֹו ִרדו ֵאלֵ ינו ( ָשם כה)

ְב ִמ ְד ַרש ַר ָבה ( ָפ ָר ַשת ְש ַלח) מו ָבא ֶש ֵּח ְטא ַה ְמ ַר ְג ִלים

אוֹ תוֹ

ִכי ה' אֱ ל ֹ ֶּק ָ
יך ֵב ַר ְּכ ָך ְּבכֹל ַמעֲ ֵשה י ֶָּד ָך ...זֶּה
ַא ְּר ָב ִעים ָשנָ ה ה' אֱ ל ֹ ֶּק ָ
יך ִע ָמ ְּך ל ֹא ָח ַס ְּר ָת ָד ָבר

ָהיָ ה ְב ַמה ֶשל ֹא ָרצו ִלטוֹ ל ִמ ְפ ִרי ָה ָא ֶרץְ ,וזֶ ה ֵּמ ֲח ַמת
ֶשל ֹא יִ ֲחסו ֲח ִשיבות ַלטוֹ ב ַה ַג ְש ִמי ֶשה' יִ ְת ָב ַר ְך נוֹ ֵּתן

(ב ז)

ָלנוֶ ,ש ַעל יְ ֵּדי ֵּכן ְב ֶא ְפ ָשרו ֵּתנו ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ְברֹב טובוֹ
ְו ַח ְסדוֹ ְ ,ו ָלבֹא ְל ַא ֲה ָבתוֹ ו ְל ִש ְמ ָחה ֲא ִמ ִתית בוֹ יִ ְת ָב ַר ְך,

"א ְמ ָרה ְכנֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵּאל ִל ְפנֵּ י
יתא ְב ִמ ְד ַרש ַה ָגדוֹ ל ָ
ִא ָ
ַה ָק ָב"ה ,ה' רוֹ ִעי ל ֹא ֶא ְח ָסר  -ל ֹא ֶא ְח ָסר ְש ִכינָ ְת ָך,

ו ְכ ִענְ יַ ן ָפ ָר ַשת 'וְ ָהיָ ה ִאם ָשמוֹ ַע' ֶש ַה ָש ָכר ָבה ָדגָ ן
יהם נָ בֹא ְל ַה ָכ ָרה ְברֹב
ִתירוֹ ש וְ יִ ְצ ָהר ִב ְכ ֵּדי ֶש ַעל יְ ֵּד ֶ
ַה ֶח ֶסד ֶשהוא יִ ְת ָב ַר ְך גוֹ ֵּמל ִע ָמנו ַב ַמ ֲע ָרכוֹ ת
ֶשפוֹ ֲעלוֹ ת ְבגו ֵּפנו ו ָבא ֶֹכל ַה ִנ ְפ ָלא ַה ֵּמזִ ין ְו ַה ְמ ַה ֶנה
ֶשהוא ַמ ֲענִ יק ָלנו ְב ֵּחן ְב ֶח ֶסד ו ְב ַר ֲח ִמיםֶ ,ו ֱהיוֹ ת

יבה ָש ְר ֵּר ְך ַא ַגן ַה ַס ַהר ַאל יֶ ְח ַסר
ַמה ַה ָק ָב"ה ְמ ִש ָ
ַה ָמ ֶזג ַ -אף ַאתון ל ֹא ַת ְח ְסרון טוֹ ָב ִתיָ ,ד ָבר ַא ֵּחר ה'
רוֹ ִעי ל ֹא ֶא ְח ָסר ָכ ְך ָא ְמ ָרה ְכנֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵּאל ,ה' ל ֹא
ַת ְח ְס ִרינָ ן ַאף ֲאנַ ן ל ֹא נַ ְח ְס ָר ְך ,ה' ַר ֲח ָמנו ָת ְך ל ֹא
נֶ ְח ַסרַ ,ח ְברו ָת ְך ל ֹא נֶ ְח ַסרְ ,ל ָכ ְך נֶ ֱא ַמר ל ֹא ָח ַס ְר ָת

ֶש ַה ְמ ַר ְג ִלים ל ֹא ִה ְס ַת ְכלו ַעל ַהטוֹ בֵּ ,הם ִה ְס ַת ְכלו ַעל

ָד ָבר".

ָה ַרע ַה ְמ ֻד ֶמה.

וְ ַהיְ נו ֶש ִע ַקר ַמה ֶש ַה ָק ָב"ה ֶה ֱענִ יק ְליִ ְש ָר ֵּאל ַב ִמ ְד ָבר

ילנו ֶש ַנ ְר ֶבה ְב ִה ְתבוֹ נְ נות ְב ָכל
זֶ ה ִלמוד ָעצום ִב ְש ִב ֵּ

יהם ,זֶ ה ִב ְכ ֵּדי ֶש ֵּי ְדעו ְלדוֹ רוֹ תֶ ,שהוא
ֶאת ָכל ָצ ְר ֵּכ ֶ

ַהטוֹ ב ֶש ַה ָק ָב"ה עוֹ ֶשה ִע ָמנוְ ,ונוֹ ֶדה ונְ ַה ֵּלל ִל ְשמוֹ
יִ ְת ָב ַר ְך ו ִמתוֹ ְך ֶש ַנ ֲעסֹק ְבהוֹ ָד ָאה ו ְב ַא ֲה ַבת ה',

צוֹ ֵּעד ִע ָמנו ָת ִמידְ ,ונוֹ ֵּתן ָלנו ֵּדי ָצ ְר ֵּכנו ,ו ְכ ָאב ַהנוֹ ֵּתן
ִל ְבנוֹ ָת ִמיד ְו ֵּאינוֹ שוֹ ֵּכ ַח ִמ ֶמנוְ ,ו ָע ֵּלינו ַרק ִל ְפק ַֹח ֶאת

ילא ל ֹא נַ ֲעסֹק ְב ָכל ִמינֵּ י ְק ָטטוֹ ת ְוח ֶֹסר ֱאמונָ ה
ִמ ֵּמ ָ

ָה ֵּעינַ יִ ם וְ ִל ְראוֹ ת ֶאת רוֹ ב ַהטוֹ בְ ,וגַ ם ִאם ְל ִע ִתים ָאנו

ַהנוֹ ְבעוֹ ת ִמ ִצ ְמצום ַה ַד ַעת.


ישים ֶש ֶנ ְח ַסר ֵּמ ִא ָתנו ָד ָבר ְמ ֻס ָיםָ ,ע ֵּלינו
ַמ ְר ִג ִ
ְ
ְל ַה ֲא ִמין ֶשה' יִ ְת ָב ַרך ְמ ַח ֵּסר ֵּמ ִא ָתנו ֶאת ַה ָד ָבר ַה ֶזה,

ַב ְז ַמ ִנים ַה ָק ִשים ֶש ְל ָך נָ ַט ְל ִתי אוֹ ְת ָך ַעל זְ רוֹ עוֹ ַתי
ו ְפ ִסיעוֹ ת ֵּאלו ֶש ִלי ֵּהם...

ֶשהוא עוֹ ֶשה ִע ָמנוְ ,כ ֵּשם ֶש ְבדוֹ ר ַה ִמ ְד ָבר ִח ֵּסר

ֲא ֶשר נְ ָש ֲא ָך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
(שם
יך ַכ ֲא ֶשר יִ ָשא ִאיש ֶאת ְבנוֹ ָ
לא)

ָפסוק זֶ ה ִהנוֹ ִחזוק ָגדוֹ ל ֶב ֱאמונָ ה ו ִב ָטחוֹ ן ַב ָק ָב"ה
ֶשהוא עוֹ ֶשה ִע ָמנו ֲה ִכי טוֹ ב ְו ָת ִמיד ָאנו ַב ָי ַדיִ ם
ַהטוֹ בוֹ ת ֶשלוֹ ְ ,ונָ ִביא ָכאן ַמ ֲע ֶשה ֶש ֵּיש בוֹ ְכ ֵּדי

ִב ְכ ֵּדי ֶש ְנ ַב ֵּקש ִמ ֶמנו ו ִב ְכ ֵּדי ֶש ַנ ֲע ִר ְ
יך ֶאת ַהטוֹ ב

ַה ָק ָב"ה ִמ ִי ְש ָר ֵּאל ְד ָב ִרים ְמ ֻס ָי ִמיםִ ,ב ְכ ֵּדי ְלנַ סוֹ ָתם
ַה ִאם יְ ַב ְקשו ָכ ָראוי ,אוֹ ֶש ִי ְת ַב ְכיְ נו ַעל ִח ָנםָ ,ה ָבה
נִ ְת ַח ֵּזק ֶב ֱאמונָ ה ו ִב ָטחוֹ ן ַב ָק ָב"הְ ,וגַ ם ִאם נֶ ְח ַסר
ֵּמ ִא ָתנו ָד ָבר ָכל ֶשהוא ,נְ ַב ֵּקש ְב ַת ֲחנונִ ים ְכ ֶבן
ַה ְמ ַב ֵּקש ֵּמ ָא ִביו ְול ֹא ִמתוֹ ְך ִה ְת ַב ְכיְ נות ו ְמ ִרירות.

ְל ַל ְמ ֵּדנו ֶש ַד ְו ָקא ַב ְז ַמ ִנים ַה ָק ִשים ְביוֹ ֵּתר ַה ָק ָב"ה



ִע ָמנו ַ -מ ֲע ֶשה ְב ָא ָדם ֶא ָחד ֶש ָע ְברו ָע ָליו ַה ְר ֵּבה

כ ָֹחה ֶשל ִמ ָלה טוֹ ָבה

ָצרוֹ ת ִמ ַביִ ת ו ִמחוץ ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,ו ְב ַא ַחת ַה ֵּלילוֹ ת
יָ ַשב ו ָב ָכה ַעל ַמר גוֹ ָרלוֹ ו ִמתוֹ ְך ִב ְכיוֹ נִ ְר ַדםְ ,ו ִה ֵּנה

ט)

הוא חוֹ ֵּלם ֶשהוא עוֹ ֵּמד ַעל ְש ַפת ַה ָיםְ ,ו ַעל ָה ֶר ַקע

יתא ַב ְג ָמ ָרא ְבהוֹ ָריוֹ ת (יֶ ):ש ִמ ֵּכ ָיון ֶש ַבת לוֹ ט
ִא ָ

עוֹ ְב ִרים ָכל יְ ֵּמי ַח ָייו ,ו ְב ָכל ְתקו ָפה הוא רוֹ ֶאה ַא ְר ַבע
ְפ ִסיעוֹ ת ְש ַתיִ ם ֶשלוֹ ו ְש ַתיִ ם ֶשל ַה ָק ָב"ה ִ -כ ְביָ כוֹ ל,
ְואו ָלם ַב ְתקופוֹ ת ַה ָקשוֹ ת ֶשלוֹ הוא רוֹ ֶאה ַרק ְש ֵּתי
ְפ ִסיעוֹ תְ ,ו ָאז הוא שוֹ ֵּאל ֶאת ַה ָק ָב"ה ' ַא ָבא ָל ָמה ָכל
ַה ֶד ֶר ְך ָה ַל ְכ ָת ִא ִתיְ ,ו ִאלו ַב ְתקופוֹ ת ַה ָקשוֹ ת ֶש ִלי
ִה ַנ ְח ָת אוֹ ִתי ְל ִה ְס ַת ֵּדר ְל ַבד?'ָ ,ענָ ה לוֹ ַה ָק ָב"ה ' ְבנִ י
יַ ִק ִיריָ ,כל ַה ְז ַמן ָה ַל ְכ ִתי ִא ְת ָך ,ו ִב ְפ ָרט ִבזְ ַמ ִנים
ַה ָק ִשים ֶש ְל ָך ֶ -ש ָנ ַט ְל ִתי אוֹ ְת ָך ַעל זְ רוֹ עוֹ ַתי,

ו ְפ ִסיעוֹ ת ֵּאלו ֶש ִלי ֵּהם'.


ִאם נֶ ְח ַסר ֵּמ ָא ָדם ָד ָבר ְמ ֻס ָים זֶ ה ִב ְכ ֵּדי ֶש ַי ֲע ִר ְיך

(שם
מו ָאב וְּ ַאל ִת ְּת ָגר ָבם ִמלְּ ָח ָמה ָ
ַאל ָת ַצר ֶּאת ֹ

ַה ְב ִכ ָירה ל ֹא ִד ְב ָרה יָ ֶפה ְו ָק ְר ָאה ִל ְבנָ ה מוֹ ָאב ָא ַסר
ַה ָכתוב ָלצור אוֹ ָתם ִב ְל ַבד ֲא ָבל ִה ִתיר ְל ַצ ֲע ָרםַ ,מה
ֶש ֵּאין ֵּכן ַה ְצ ִע ָירה ֶש ִד ְב ָרה ְב ֶר ֶמז ְו ָק ְר ָאה ִל ְבנָ ה ֶבן
ַע ִמי ָא ַסר ַה ָכתוב ְל ַצ ֲע ָרם ָכל ִע ָקרֶ ,זה ִחזוק ָעצום
ילנו ֶשל ֹא ְנ ַד ֵּבר ִדבו ִרים ֲאסו ִרים ו ְמגונִ יםֶ ,א ָלא
ִב ְש ִב ֵּ
נִ ְש ַת ֵּמש ִעם ִפינו ִב ְכ ֵּדי ְל ַח ֵּזק ו ְלעוֹ ֵּדד ֶאת ַהזו ַלת,
ו ָבזֶ ה נִ זְ ֶכה ְל ָכל טוֹ ב ָבזֶ ה ו ַב ָבאְ ,ו ֶזה נִ ְל ַמד ְב ָכל ֶש ֵּכן
יה ִבזְ כות
ֵּמ ַה ְצ ִע ָירה ֶש ָז ְכ ָתה ֶשל ֹא יְ ַצ ֲערו ֶאת ָכל ָבנֶ ָ
יה ַכ ֲאחוֹ ָתה ,ו ְב ַו ַדאי ֶש ִמי
ֶשל ֹא נָ ְב ָלה ָכל ָכ ְך ֶאת ִפ ָ
ֶש ִמ ְש ַת ֵּמש ִעם ִפיו ְל ַח ֵּזק ו ְלעוֹ ֵּדד ֶאת ֲח ֵּברוֹ ֶש ְש ָכרוֹ
ַרב.

3

ַמ ָב ָטיו ַא ְר ָצהַ ,רק ַע ָתה הוא ָת ַפס ֶש ָהעוֹ ֵּמד ְל ָפנָ יו
ֵּאינוֹ ֶבן ָא ָדם ֶא ָלא ַמ ְל ָא ְךְ ...ו ִלבוֹ נִ ְש ַבר ְב ִק ְרבוֹ .



נִ ְק ָמתוֹ ֶשל ַה ֲחזוֹ ן ִאיש ב ַּג ַּבאי ַה ְצ ָד ָקה

לוט נָ ַת ִתי ֶּאת ָער
מו ָאבִ ...כי לִ ְּבנֵי ֹ
ַאל ָת ַצר ֶּאת ֹ
(שם)
יְּ ֻר ָשה ָ

יתא ְב ִמ ְד ַרש ַא ָג ָדה "יְ רו ָשה ִהיא ָל ֶהם ֵּמ ַא ְב ָר ָהם,
ִא ָ
ְל ִפי ֶש ָה ַל ְך לוֹ ט ִעם ַא ְב ָר ָהם ְול ֹא ִג ָלה ַעל ָש ָרה
ֶש ִהיא ִא ְשתוֹ ְ ,ב ֵּעת ֶש ָי ַרד ְל ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ִפ ָ
יכ ְך נָ ַתן לוֹ

ַה ָק ָב"ה ְש ָכרוֹ ֶ ,ש ָי ְרשו ָבנָ יו ְשנֵּ י ֲע ָמ ִמין ֵּמאוֹ ָתן
ֶש ָנ ַתן ְל ַא ְב ָר ָהם".
ְויֵּ ש ְל ַה ְקשוֹ ת ַמה ַה ְג ֻד ָלה ֶשל לוֹ ט ְב ַמה ֶש ָש ַתק,
ֲהל ֹא ַא ְב ָר ָהם ָד ַאג לוֹ ְונָ ַטל אוֹ תוֹ ִעמוֹ ְב ָכל ַמ ָס ָעיו,
ְו ִאם ֵּכן ָהיְ ָתה ֻמ ֶט ֶלת ָע ָליו ַהחוֹ ָבה ִל ְשתֹקְ .ונִ ְר ָאה
לוֹ ַמר ָב ֶזהֶ ,ש ַה ְש ִת ָ
יקה ֵּאינָ ה ְפשו ָטה ָכל ָכ ְךִ ,כי
ָה ָא ָדם

ְב ֶט ַבע

לוֹ ַמר וְ ַל ֲעשוֹ ת

ַמ ֲע ִשים

ְל ִפי

ַה ְמא ָֹרעוֹ ת ַה ַנ ֲעשוֹ ת ִעמוֹ .
ונְ ַס ֵּפר ָכאן ַמ ֲע ֶשה נִ ְפ ָלא ְב ִענְ יָ ן זֶ הְ .בצ ֶֹמת ַא ַחת
ְב ֶמ ְר ַכז ָה ָא ֶרץָ ,היָ ה ְפ ָקק ָגדוֹ לְ ,ו ִה ֵּנה ְל ֶא ָחד ַה ֶנ ָהגִ ים
ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶש ֶא ָחד ַה ֶנ ָהגִ ים ְמנַ ֶסה ַל ֲעקֹף אוֹ תוֹ  ,הוא
ל ֹא ָח ַשב ַפ ֲע ַמיִ ם ו ְב ֵּח ָמה ְו ַכ ַעס יָ ָצא ֵּמ ִר ְכבוֹ ִ ,ה ְת ָק ֵּרב
ָל ֶר ֶכב ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לוֹ ֶש ִנ ָסה ְל ָע ְקפוֹ ְו ָה ַלם ְברֹאשוֹ
ֶשל ַה ֶנ ָהג ְב ָע ְצ ָמה ַכ ָמה ַמכוֹ ת ֲחזָ קוֹ תֲ ,אנָ ִשים ֶש ָראו
ֶאת ַמ ֲע ָשיו ַהנוֹ ָר ִאיםָ ,רצו ִמ ַיד ְל ִכוונוֹ ִב ְכ ֵּדי
ְל ַה ְר ִחיקוֹ

ִמ ָל ֵּתת עוֹ ד ַמכוֹ תְ ,ו ֵּא ֶלה ֶש ִה ִגיעו

ִראשוֹ נִ ים ָזכו ִל ְהיוֹ ת ֵּע ִדים ְל ַמ ֲחזֶ ה ֶשל ִקדוש ֵּשם
ָש ַמיִ ם נִ ְפ ָלאַ ,ה ֶנ ָהג ֶש ִק ֵּבל ֶאת ַה ַמכוֹ ת ָהיָ ה זַ ַכאי
ַל ֲחלו ִטין.
ָה ָבה נַ ְעצֹר ְל ֶרגַ ע וְ נִ ְתבוֹ נֵּ ןַ ,מה ָהיָ ה עוֹ ֶשה ָכל נֶ ָהג
ַא ֵּחר ֶש ְמ ַק ֵּבל ַמכוֹ ת ַעל ל ֹא ָע ֶול ְב ַכפוֹ  ,ל ֹא ָצ ִר ְ
יך
יצד ְל ַצ ֵּיר ֶאת ַה ְק ָרב ֶש ָהיָ ה
ְל ַה ְרבוֹ ת ְב ֵּתאו ִרים ֵּכ ַ
ִמ ְתנַ ֵּהל ַעל ַה ְכ ִבישְ ,ב ַרם ַה ֶנ ָהג ֶש ָלנו ֶש ִק ֵּים ֶאת
ַת ְלמודוֹ  ,וְ ִע ֵּדן ֶאת ִמדוֹ ָתיו ְב ִמדוֹ ת ְתרו ִמיוֹ ת
ֲא ִצילוֹ ת ,ו ְב ִע ָקר ְב ִמ ַדת ַה ִה ְת ַא ְפקות  -ל ֹא ָע ָשה
ְכלוםֶ ,א ָלא ָא ַמר ְל ַמ ֵּכהו 'תוֹ ָדה ַר ָבה ְל ָך ֲאדוֹ נִ י ,זוֹ
ִהיא ֲעבו ִרי ַכ ָפ ַרת ֲעוֹנוֹ ת ,זֶ ה ְמזַ ֵּכ ְך ו ְמרוֹ ֵּמם ֶאת
נִ ְש ָמ ִתי'.
ַה ַמ ֶכה ֶש ָק ַלט ֶאת ִמלוֹ ָתיו ֶשל ַה ֻמ ֶכה ֶש ֶנ ֶא ְמרו
ִמתוֹ ְך יִ שוב ַה ַד ַעת ֻמ ְח ֶל ֶטתִ ,ה ְש ִפיל ֶאת יָ דוֹ ְו ֶאת

ַה ֶנ ָהג ַה ֻמ ֶכה ל ֹא ִה ְס ַת ֵּפק ְב ָכ ְך ,ו ְכ ֶש ָר ָאה ֶאת בו ָשתוֹ

יע לוֹ ְב ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ ת
'ה ַרב ַהחוֹ ֵּבל'ִ ,ה ִצ ַ
ֶשל ַה ֶנ ָהג ָ
ָלבוֹ א ֵּא ָליו ַל ַש ָבת ַה ְקרוֹ ָבהְ ,בסוֹ פוֹ ֶשל ָד ָבר נָ ַמס
ִלבוֹ ֶשל ַה ֶנ ָהג ַה ַמ ֶכה ,הוא נַ ֲענָ ה ַל ַה ְז ָמנָ הְ ,וזוֹ ָהיְ ָתה
ְת ִח ַלת ַד ְרכוֹ ַל ֲח ָז ָרה ִב ְתשו ָבה ְש ֵּל ָמה.
ו ִמ ַמ ֲע ֶשה ְל ַמ ֲע ֶשה ֶש ֵּא ַרע ֵּא ֶצל ָמ ָרן ַה ֲחזוֹ ן ִאיש
זַ ַצ"לְ ,וכֹה ִס ֵּפר ַב ֲערֹב יָ ָמיוִ ,ב ְהיוֹ ִתי ַא ְב ֵּר ְך ָצ ִעיר
יה ֶשל
ְליָ ִמים ,נִ ְכנַ ְס ִתי ַפ ַעם ְל ֶא ָחד ִמ ָב ֵּתי ְכנֵּ ִסיוֹ ֶת ָ
ילנָ א ,נִ ַג ְש ִתי ַל ֲארוֹ ן ַה ְס ָפ ִרים ְונָ ַט ְל ִתי ִמ ָשם ֻח ָמש
ִו ְ
ְל ַע ֵּין בוֹ ַ ,ה ַג ַבאי ְבאוֹ תוֹ ֵּבית ַה ְכנֶ ֶסת ֶשל ֹא נֵּ חוֹ ן
'מדו ַע ִה ְנ ָך לוֹ ֵּק ַח ֻח ָמש?
ְב ָח ְכ ָמה ַר ָבהָ ,צ ַעק ָע ַלי ַ
ַה ִאם ִה ְנ ָך ַב ַעל ַביִ ת ְב ָמקוֹ ם ֶזה?'ְ ,ול ֹא נָ ָחה ַד ְעתוֹ ֶשל
ַה ַג ַבאי ַעד ֶש ָח ַטף ֶאת ַה ֻח ָמש ִמ ָי ִדי ְו ֵּה ִשיבוֹ ִל ְמקוֹ מוֹ
ַב ֲארוֹ ן ַה ְס ָפ ִרים.
ִה ְמ ִש ְ
יך ַה ֲחזוֹ ן ִאיש ְו ִס ֵּפרִ ,ב ְראוֹ ִתי ֶאת ַה ַמ ֲע ֶשה ֶשל
'אנִ י ֶאנְ קֹם בוֹ ' ו ְב ַמה
ַה ַג ַבאי ַה ָס ָכל ַה ֶזהָ ,א ַמ ְר ִתי ֲ
ִה ְת ַב ְט ָאה נִ ְק ָמ ִתי? ְל ָמ ֳח ָרת נִ ְכנַ ְס ִתי שוב ְלאוֹ תוֹ ֵּבית
ַה ְכנֶ ֶסת ְונִ ְת ַק ְל ִתי ַב ַג ַבאי ָהעוֹ ֵּבר ֵּבין ַה ִמ ְת ַפ ְל ִלים ִעם
ימם ֲעבור ֵּבית ַה ְכנֶ ֶסתְ ,ו ִה ֵּנה
ֻק ַפת ְצ ָד ָקה ְכ ֵּדי ְל ַה ְת ִר ָ
יע ַה ַג ַבאי ִעם ַה ֻק ָפה ֶאל ְמקוֹ מוֹ ֶשל ַה ֲחזוֹ ן ִאיש,
ְב ַה ִג ַ
ָקם ַר ֵּבנו ְוהוֹ ִציא ִמ ִכיסוֹ ל ֹא ָפחוֹ ת ֵּמ ֲח ֵּמש ֶע ְש ֵּרה
ַמ ְט ְבעוֹ ת ְגדוֹ לוֹ תְ ,ו ִש ְל ֵּשל אוֹ ָתם ְלתוֹ ְך ֻק ַפת ֵּבית
ַה ְכנֶ ֶסתַ ,ה ַג ַבאי ִה ְת ַפ ֵּלא ִל ְראוֹ ת ֶש ָה ַא ְב ֵּר ְך ֶשהוא
ָצ ַעק ָע ָליו ֶא ְתמוֹ ל ָת ַרם ְסכום כֹה נִ ְכ ָבד.
' ַבב ֶֹקר ֶש ְל ָמ ֳח ַרת' ִס ֵּפר ַה ֲחזוֹ ן ִאיש'ַ ,רק נִ ְכנַ ְס ִתי
ַל ֵּבית ַה ְכנֶ ֶסת ְו ַה ַג ַבאי ָקם ִמ ְמקוֹ מוֹ ו ַמ ִגיש ִלי ְבמוֹ
יָ ָדיו ֶאת ַה ֻח ָמש ַה ָי ֶפה ְביוֹ ֵּתר ֶש ָהיָ ה ְב ֵּבית ַה ְכנֶ ֶסת'.
ַהמו ָרם ִמ ְשנֵּ י ַה ִספו ִרים נוֹ ָר ֵּאי ַההוֹ ד ַה ָללוֶ ,ש ְרצוֹ ן
ה' ֶש ִננְ ַהג ְבעֹז ו ְב ַת ֲעצומוֹ תֶ ,של ֲענָ ָוהַ ,ס ְב ָלנות
ַו ֲע ִדינותְ ,ב ָכל ַה ַמ ָצ ִבים ַה ָק ִשים ָהעוֹ ְב ִרים ָע ֵּלינו
ְב ַח ֵּיינו ,ו ִמתוֹ ְך ָכ ְך נִ ְז ֶכה ְל ָשלוֹ ם ֲא ִמ ִתי ִעם ָכל
ַמ ָכ ֵּרנוָ ,שלוֹ ם ַהנוֹ ֵּב ַע ִמט ַֹהר ַה ֵּלב ו ִמ ִמדוֹ ת ֲא ִצילוֹ ת
ה' יְ זַ ֵּכנו.
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