כי תצא
ָּכל יְ הו ִדי ַּב ֲא ֶׁשר הוא ִהנו נָּ ִס ְיך ֶׁשל ֶׁמ ֶׁל ְך ַּמ ְל ֵכי
ַּה ְמ ָּל ִכים

ִּכי ֵת ֵצא לַ ִּמ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָ
יך וְ ֹגו' (כא י)

ְּכ ָבר ִה ְּק ׁשו ַה ְּמ ָפ ְּר ׁ ִשים ִמ ְּפנֵ י ַמה נִ ְּס ְּמ ָכה ָפ ָר ׁ ָשה זו
ְּל ָפ ָר ׁ ַשת ֶעגְּ ָלה ֲערו ָפה? ְּועוד ַמה ַט ַעם ַה ְּס ִמיכות ׁ ֶשל
ׁ ְּשלו ׁ ֶשת ַה ָפ ָר ׁ ִשיות ִד ְּל ַק ָמן? ְּו ִה ֵנה ְּכ ָבר ֶה ֱא ִריכו ַב ֲע ֵלי
ַהמו ָסר ְּב ָפ ָר ׁ ָשה זו ׁ ֶש ֶנ ֶא ְּמ ָרה ַעל ִמ ְּל ֶח ֶמת ַה ֵי ֶצרְּ ,ו ַעל ֵכן
ְּכ ַה ְּק ָד ָמה ְּל ָפ ָר ׁ ָשה זוָ ,כ ְּת ָבה ַהתו ָרה ֶאת ָפ ָר ׁ ַשת ֶעגְּ ָלה
ֲערו ָפה ַה ָב ָאה ַעל ִמדות ָרעות ְּוח ֶסר ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ַעל ַהזו ַלת
ׁ ֶשסו ָפם ׁ ְּש ִפיכות ָד ִמיםְ ,וזֶׁ ה ֵמ ֲח ַּמת ֶׁש ִל ְפנֵ י ֶׁש ָּא ָּדם ָּבא
ַּל ֲעבד ִעם ַּע ְצמו ְב ִענְ יָּ נִ ים ֶׁש ַּב ֲעבו ַּדת ה'ָּ ,ע ָּליו ָּל ִשים
ְבראש ָּכל ַּמ ֲעיָּ נָּ יו ֶׁאת ִענְ יַּ ן ַּה ִמדות ְו ַּא ֲה ַּבת יִ ְש ָּר ֵאל ,ו ְּכמו
"ד ֶר ְּך ֶא ֶרץ ָק ְּד ָמה ַלתו ָרה".
(אבות) ֶ
ׁ ֶש ָא ְּמרו ֲחזַ "ל ָ
ו ְּכ ָבר ָד ְּר ׁשו ַה ַד ְּר ׁ ָשנִ ים ַעל ַמה ׁ ֶש ָאנו או ְּמ ִרים ִמ ֵדי ב ֶקר
"לעו ָלם יְּ ֵהא ָא ָדם" ֶ ׁ -ש ִב ְּת ִח ָלה ָצ ִר ְּ
יך
ִל ְּפנֵ י ַה ְּת ִפ ָלה ְּ
ְּ
ְּ
ִל ְּהיות ָא ָדם ְּו ַא ַחר ָכך יְּ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם ,ו ַב ֶה ְּמ ׁ ֵשך ָכ ְּת ָבה
ַהתו ָרה ֶאת ִענְּ יַ ן ַה ַת ֲאוות ׁ ֶש ֵי ׁש ָל ָא ָדםֶ ׁ ,שלא ָצ ִר ְּ
יך
ְּל ִה ְּת ַב ְּל ֵבל ֵמ ֶהםֶ ,א ָלא ָל ַד ַעת ׁ ֶש ֵי ׁש או ָתם ו ִמ ְּצ ָוה ָע ֵלינו
ְּל ַב ֲע ָרם ִמתו ֵכנוְּ ,וזֶ ה ַעל יְּ ֵדי ׁ ֶש ֵנ ַדע ׁ ֶש ֵאין ָב ֶהם ַמ ָמ ׁש,
ְּו ַא ְּד ַר ָבה ֵהם ְּמ ׁ ַש ְּע ְּב ִדים ֶאת מחו ְּו ִלבו ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ְּו ֵאינָ ם
ְּמ ַא ְּפ ׁ ְּש ִרים לו ִל ְּהיות ְּב ָח ְּפ ׁ ִשיות ִעם ַא ֲה ַבת ה' ְּו ַא ֲה ַבת
יִ ְּש ָר ֵאל.
ְו ַּעל ֵכן ָּכ ְת ָּבה ַּהתו ָּרה ִב ְס ִמיכות ְל ָּפ ָּר ָּשה זו ֶׁאת ִענְ יַּ ן ֶׁבן
ַּה ְשנו ָּאהֶׁ ,שנו ֵב ַּע ֵמ ֲח ַּמת ֶׁש ָּה ָּא ָּדם לא שו ֵלט ַּעל ָּה ְרגָּ שות
ְו ָּה ַּא ֲהבות ֶׁשבו ָּכ ָּראוי ְו ִכ ְרצון ָּה ֵאלְּ ,ולא עוד ֶא ָלא ׁ ֶש ֶזה
עו ֵבר ַב ֶגנִ ים ַל ֵבןְּ ,וסופו ִל ְּהיות סו ֵרר ומו ֶרה.
ו ֵמ ֲח ָמת ׁ ֶש ָפ ָר ׁ ָשה זו פו ַת ַחת ְּב ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל ִהיא
ִמ ְּס ַת ֶי ֶמת ְּב ָכל ַה ִמ ְּצות ׁ ֶשל ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל ו ְּכבוד ָה ָא ָדם,
ו ְּכ ִענְּ יַ ן ִמ ְּצ ַות ְּקבו ַרת ַהחו ֵטא ִמ ַיד ִב ְּכ ֵדי ׁ ֶשלא יִ ְּת ַב ֶזה.
ְו ַּהיְ נו ֶׁש ָּכל יְ הו ִדי ַּב ֲא ֶׁשר הוא ִהנו נָּ ִס ְ
יך ֶׁשל ֶׁמ ֶׁל ְך ַּמ ְל ֵכי
ַּה ְמ ָּל ִכים ,ו ֻמ ָּטל ַּעל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ְל ַּכ ְבדו ְו ִל ְשמור ַּעל
ְכבודו ָּכ ָּראויְ ,ו ָּכל ֶׁש ֵכן ֶׁשלא ִלגְ רם לו ֲח ִלישות ַּה ַּד ַּעת או
ְל ִה ְתקו ֵטט ִעמוָ ,ה ָבה נִ ְּת ַח ֵזק ֻּכ ָלנו ְּב ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל
יכים ׁ ֶשל אותו ֶמ ֶל ְּךְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי
יעה ׁ ֶש ֻּכ ָלנו נְּ ִס ִ
ִמתו ְּך יְּ ִד ָ
ילא
ׁ ֶש ִנ ְּהיֶ ה ְּב ַא ְּחדות ַהנו ַב ַעת ֵמ ַא ֲה ַבת ה' ְּו ַה ֲע ָר ָכתוִ ,מ ֵמ ָ

ַה ִמדות ְּו ַה ַת ֲאוות ָה ָרעות לא יִ ְּמ ְּצאו ָמקום ְּב ִל ֵבנו ה'
יְּ זַ ֵכנו.


יצד זו ִכים ְל ַּא ֲה ַּבת יִ ְש ָּר ֵאל?
ֵכ ַּ

מור ָא ִּח ָ
רו נ ְֹפ ִּלים ַב ֶד ֶר ְך
או ׁש ֹו ֹ
יך ֹ
לֹא ִּת ְר ֶאה ֶאת חֲ ֹ
וְ ִּה ְת ַע ַל ְמ ָת ֵמ ֶהם וְ ֹגו' (כב ד)

יתא ְּב ִס ְּפ ִרי ֵאין ִלי ֶא ָלא ֲחמור ָא ִח ָ
יך ֲחמור שונַ ֲא ָך
ִא ָ
(ב ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ׁ ְּש ָפ ִטים) ֲחמור שונַ ֲאךָ,
ִמ ַניִ ן? ַת ְּלמוד לו ַמר ְּ
ָ
ִאם ֵכן ָל ָמה נֶ ֱא ַמר ֲחמור ָא ִחיך ְּמ ַל ֵמד ׁ ֶשלא ִד ְּב ָרה תו ָרה
ֶא ָלא ְּכנֶ גֶ ד יֵ ֶצר ָה ַרעַ .ו ֲע ַדיִ ן ָצ ִר ְּ
יך ֵבאור ַמדו ַע לא ָכ ְּת ָבה
ַהתו ָרה ַרק ֲחמור שונַ ֲא ָך?
(ב ִה ְּלכות רו ֵצ ַח
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ַעל ִפי ַמה ׁ ֶש ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם ְּ
פי"ג) ְּו ֵכן ָכ ַתב תו ְּספות ִב ְּפ ָס ִחים (קיגֶ ׁ ):ששונֵ א זֶ ה
ׁ ֶש ָכ ְּת ָבה ַהתו ָרה ַאיְּ ֵרי ְּב ָר ׁ ָשע ְּל ֵת ָאבון ׁ ֶש ִמ ְּצ ָוה ִל ְּשנאתו,
"א ִח ָ
יך" לו ַמר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן
ְּו ַאף ַעל ִפי ֵכן ָכ ְּת ָבה ַהתו ָרה ָ
ָא ִח ָ
יך הוא ְּב ִמ ְּצות ,ו ִמ ְּצ ָוה ַל ֲעזר לו יו ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְּלאו ֵהב
ִב ְּכ ֵדי ָלכף ֶאת יִ ְּצרו ֶ ׁ -שלא יָ בא ִל ֵידי ִשנְּ ָאה ְּגמו ָרה.
ִמ ָּכאן ָּאנו לו ְמ ִדים יְ סוד נִ ְפ ָּלא ַּב ֲעבו ַּדת ַּה ִמדותֶׁ ,ש ֲא ִפלו
ָּא ָּדם חו ֵטא ְו ָּר ָּשע ֶׁש ֵיש ִמ ְצ ָּוה ִל ְשנאתו ַּעל ֲח ָּט ָּאיוִ ,מ ָּכל
ָּמקום מו ָּטל ָּע ֵלינו ַּה ִחיוב ְל ַּה ְמ ִש ְ
יך ֶׁל ֱאהב אותו ְב ַּמה
ֶׁשהוא ֻמגְ ָּדר ֲע ַּדיִ ן ְכ ָּא ִחינוְּ ,ו ַה ֶד ֶר ְּך ִלזְּ כות ְּל ָכ ְּך ַ -ל ֲעשות
יטים ֶאת ְּרצון ה' ַעל ְּרצונֵ נוְּ ,וזֶ ה יו ֵתר
ַמ ֲע ִשים ַה ַמ ׁ ְּש ִל ִ
ָח ׁשוב ִמ ַל ֲעזר ְּל ִמי ׁ ֶש ִט ְּבעו נו ֶטה ַל ֲעזר לו.


יצד זו ִכים ְל ֵלב ַּר ְח ָּמן?
ֵכ ַּ

ִּכי יִּ ָק ֵרא ַקן ִּצפ ֹור ְלפנֶ ָ
(שם ו)
יך ַב ֶד ֶר ְך וְ ֹגו' ׁ ָ
ָ

ִה ֵנה ָפ ָר ׁ ַשת ִכי ֵת ֵצא ְּמ ֵל ָאה וגְּ דו ׁ ָשהְּ ,ב ִמדות טובות,
ְּב ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל ו ְּבעוד ִמ ְּצות ַרבותֲ ,א ׁ ֶשר ָכל ַא ַחת
ְּו ַא ַחת ֲח ׁשו ָבה ִויסו ִדית ַל ַח ִיים ַהיְּ הו ִדיםְּ ,ונִ ְּת ַמ ֵקד ַעל
יבה ַעד ְּמאד,
ִמ ְּצ ָוה זו ׁ ֶשל ׁ ִשלו ַח ַה ֵקןֶ ׁ ,ש ִה ָנה ִמ ְּצ ָוה ֲח ִב ָ
יהם ִח ְּבבו ִמ ְּצ ָוה זו
ו ְּכ ָבר יָ דו ַע ׁ ֶש ְּגדו ֵלי יִ ְּש ָר ֵאל ְּלדורו ֵת ֶ
ַעד ְּמאדְּ ,וזֶ ה ֵמ ֲח ַמת ֱהיו ָתה ְּמ ֵל ָאה ְּב ַר ְּח ָמנות ׁ ֶשל ה'
יִ ְּת ָב ַר ְּך ְּכמו ׁ ֶש ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"םְּ ,ו ֵכן ִהיא ְּמ ַל ֶמ ֶדת או ָתנו
ִלנְּ הג ְּב ַר ְּח ָמנות ,ו ְּכמו ׁ ֶש ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ן ׁ ֶש ַעל יְּ ֵדי ַה ְּפ ֻּעלות
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ימיות.
ַהטובות נִ ְּמ ׁ ָשכות ַה ַמ ְּח ׁ ָשבות ַה ְּפנִ ִ
ְוזֶׁ ה ִלמוד ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ֶׁש ַּי ְת ִמיד ִבנְ ִתינָּ ה ו ִפ ְרגון
ְלזו ָּלתוְ ,ו ַּעל יְ ֵדי ֵכן יְ ַּמ ֵלא ֶׁאת ִלבו ְב ַּא ֲה ַּבת יִ ְש ָּר ֵאל
ו ְב ַּר ְח ָּמנות ,ו ְל ֻדגְ ָּמא ָּראוי ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ֶׁש ִי ְהיֶׁ ה נְ יָּ ר
ַּה ִטישו ָּמצוי ְב ִכיסו ָּת ִדירִ ,ב ְכ ֵדי ֶׁש ְכ ֶׁש ַּמאן ְדהו יִ ְצ ָּט ֵר ְך,
יִ ְהיֶׁ ה ְב ֶׁא ְפ ָּשרותו ָּל ֵתת לוְ ,ו ֵכן ַּעל זֶׁ ה ַּה ֶׁד ֶׁר ְך ְב ָּכל ִמינֵ י
ְד ָּב ִרים ְק ַּט ִנים ֲא ֵח ִרים.
ְּולא ִב ְּכ ִדי נָ ַתן ָלנו ַהבו ֵרא ָמ ֵלא ִמ ְּצות ׁ ֶש ִי ְּמ ׁ ְּשכו ֶאת
ִל ֵבנוְּ ,להו ָד ָאה ִל ׁ ְּשמו יִ ְּת ָב ַר ְּךְּ ,ל ִש ְּמ ָחה ו ְּל ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל,
ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ַנ ְּת ִמיד ַב ֲע ִש ַית ַה ִמ ְּצותַ ,גם ִל ֵבנו יִ ְּת ַמ ֵלא
ְּב ַרכות ְּו ַטבות ַכ ָנ ֶאה ְּו ַכ ָי ֶאה ְּל ִלבו ַה ָטהור ׁ ֶשל ָכל יְּ הו ִדי,
ְּו ֵכן ָראוי ָלנו ְּל ַב ֵק ׁש ָת ִמיד ׁ ֶש ִבזְּ כות ַר ֲח ֵמי ָה ֵאל יִ ְּת ָב ַר ְּך
ְּויִ ְּת ַע ֶלהֶ ׁ ,ש ִה ָנם ַר ֲח ִמים ְּמ ֻּר ִבים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם סוףֶ ׁ ,ש ָיחוס
ְּויַ ְּחמל ַעל ָכל ֶא ָחד ְּו ֶא ָחד ִב ְּפ ָרטְּ ,ו ַעל ָכל ְּכ ַלל יִ ְּש ָר ֵאל
ְּויִ גְּ ָא ֵלנו ְּג ֻּא ַלת עו ָל ִמים.
ְּו ַכ ָמה נָ ִאים ֵהם ִד ְּב ֵרי ַר ֵבנו ְּב ַח ֵיי ְּו ַה ׁ ַש"ך ו ְּמקו ָרם ְּבז ַהר
"ש ֵי ׁש ְּב ִקיום
(מ ְּד ַר ׁש רות)ְּ ,וזֶ ה ְּל ׁשונָ ם ַה ָקדו ׁש ׁ ֶ
ָח ָד ׁש ִ
ִמ ְּצ ַות ׁ ִשלו ַח ַה ֵקן ִה ְּתעו ְּררות ַר ֲח ִמים ַעל ָכל ָהעו ָלםִ ,כי
ִמתו ְּך ׁ ֶשהוא ְּמ ׁ ַש ֵל ַח ֶאת ָה ֵאםִ ,היא ִמ ְּצ ַט ֶע ֶרת ַעל ִרחוק
יה ַצ ַער ָגדול ,ו ִמתו ְּך ַצ ֲע ָרה ַה ָשר ַה ְּמ ֻּמ ֶנה ַעל ָהעופות
ָבנֶ ָ
ְּ
ְּמ ַב ֵק ׁש ַר ֲח ִמים ֵמ ַה ָק ָב"הְּ ,ו ָאז הוא יִ ְּת ָב ַרך ִמ ְּת ַמ ֵלא
ְּב ַר ֲח ִמים ְּואו ֵמר ִ'אם ַּה ָּשר ַּה ֶׁזה ְמ ַּב ֵקש ַּר ֲח ִמים ַּעל ְמנויָּ יו,
ֲאנִ י ֶׁש ֲאנִ י ַּר ְח ָּמן ו ִמ ֶׁמ ִני ֵהם ָּה ַּר ֲח ִמים לא ֲא ַּר ֵחם ַּעל ָּבנַּ י
ֶׁש ֵהם ְמ ֻפ ָּז ִרים ָּב ֲא ָּרצותְ ,ו ֵהם נָּ ִעים ְונו ְד ִדים ו ְמג ָּר ִשים
יהם' ,ו ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶש ָכ ְּך ֲאנִ י ְּמ ַד ֵבר ִב ְּצ ָד ָקה ְּו ַרב
יהם ְו ִק ֵנ ֶׁ
ִמ ָּב ֵת ֶׁ
יהם,
יבם ְּל ַא ְּר ָצם ו ְּל ָב ֵת ֶ
יהם ְּו ַל ֲה ׁ ִש ָ
יעְּ ,ל ַר ֵחם ֲע ֵל ֶ
ְּלהו ׁ ִש ַ
ַעד ָכאן ְּל ׁשונָ ם.
יִ ֵתן ה' ׁ ֶש ִנ ְּת ַח ֵזק ְּב ַא ֲה ַבת יִ ְּש ָר ֵאל ו ַב ִמדות ַה ְּטבועות ָבנו
ֵמ ֲאבו ֵתינו ַה ְּקדו ׁ ִשים ַ -ר ְּח ָמנִ יםַ ,ביְּ ׁ ָשנִ ים ְּוגו ְּמ ֵלי ֲח ָס ִדים,
ְּו ַעל יְּ ֵדי זֶ ה יִ ְּת ַמ ֵלא ַה ָק ָב"ה ְּב ַר ֲח ִמים ַעל ַעמו יִ ְּש ָר ֵאל
יהםְּ ,ויִ גְּ ָא ֵלנו ְּג ֻּא ַלת עו ָל ִמים ִו ַ
יק ֵבץ
ְּב ָכל ְּמקומות ְּפזו ֵר ֶ
יח
יאת ְּמ ׁ ִש ַ
נִ ָד ֵחינו ֵמ ַא ְּר ַבע ַכנְּ פות ָה ָא ֶרץ ְּל ַא ְּר ֵצנוְּ ,ב ִב ַ
ִצ ְּד ֵקנו ִב ְּמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינו ָא ֵמן.

(שם ח)
ית ָך ׁ ָ
וְ לֹא ָת ִּשים ָד ִּמים ְב ֵב ֶ

ַהתו ָרה ַה ְּקדו ׁ ָשה ַמזְּ ִה ָירה או ָתנו ְּפ ָע ִמים ַרבות ַעל ִענְּ יַ ן
ׁ ְּש ִמ ַירת ַה ֶנ ֶפ ׁשְּ ,וזֶ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָכל יְּ הו ִדי יָ ָקר ְּו ָח ִביב ַעד
ְּמאד ִל ְּפנֵ י ַהבו ֵרא יִ ְּת ָב ַר ְּך ,ו ֵמ ֲח ָּמת ָּכ ְך ָּראוי ְל ָּכל ֶׁא ָּחד
ְו ֶׁא ָּחד ֶׁש ִי ְבדק ֶׁאת ָּכל ִענְ יָּ נָּ יו ִמ ַּביִ ת ו ִמחוץֶ ׁ ,שלא ֵת ֵצא
יבתו או
ישהו ִמ ְּס ִב ָ
ַת ָק ָלה ִמ ַת ַחת יָ דו ְּו ׁ ֶשלא יִ ָנזֵ ק ִמ ׁ ֶ
ִמ ִמ ׁ ְּש ַפ ְּחתו ַחס ְּו ׁ ָשלוםְּ ,ו ָאסור ִל ְּהיות ׁ ַש ֲאנָ ן ַב ְּד ָב ִרים
ַה ָללו ְּכ ַלל ,ו ְּכ ָבר ָהיו ִמ ְּק ִרים ֵמעו ָלם ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן ְּו ַדי
ַל ֵמ ִבין.


ַּה ִיחו ִדיות ֶׁש ְב ָּכל ֶׁא ָּחד וְ ֶׁא ָּחד
(שם יא)
לֹא ִּת ְל ַב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז וְ ֹגו' ׁ ָ

ישת
"מה ַט ַעם נֶ ֶא ְּס ָרה ְּל ִב ׁ ַ
יתא ְּב ִמ ְּד ַר ׁש ַתנְּ חו ָמא ַ
ִא ָ
ׁ ַש ַע ְּטנֵ ז? ֶא ָלא ָא ַמר ַה ָק ָב"ה ֵאינו ִדין ׁ ֶש ִי ְּת ָע ֵרב ִמנְּ ַחת

ַהחו ֵטא ַ
[ה ֶבל
[קיִ ן ׁ ֶש ֵה ִביא ִפ ׁ ְּש ָתן] ִעם ִמנְּ ַחת זַ ַכאי ֶ
ְּ
יכך נֶ ֶא ְּסרו
ׁ ֶש ֵה ִביא ְּבכורות צאנו ַהנו ְּתנִ ים ֶצ ֶמר]ְּ ,ל ִפ ָ
ַה ֶצ ֶמר ְּו ַה ִפ ׁ ְּש ִתים יַ ְּח ָדיו".
ְּו ַהיְּ נו ׁ ֶש ַקיִ ן ְּו ֶה ֶבל ָהיו יִ חו ִד ִיים ָ -כל ֶא ָחד ְּו ֶא ָחד ְּב ַמ ֲע ָלתו
יש ֶאת זְּ ַמנו ִב ְּכ ֵדי ְּל ָפ ֵאר
ׁ ֶשלוְּ ,ו ַקיִ ן ָט ָעה ְּב ַמה ׁ ֶשלא ִה ְּק ִד ׁ
ו ְּלרו ֵמם ֶאת ַה ַמ ֲע ָלה ַה ִיחו ִדית ׁ ֶשלוֶ ,א ָלא ִק ֵנא ְּב ֶה ֶבל
יכן ׁ ֶש ָנ ַפלְ ,וזֶׁ ה ַּגם ַּה ַּט ַּעם ְב ַּש ַּע ְטנֵ ז
ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְּך נָ ַפל ְּל ֵה ָ
ֶׁש ְרצון ַּהבו ֵרא ֶׁש ֵנ ַּדע ֶׁש ְל ָּכל ָּד ָּבר יֵ ש ֶׁאת ַּמ ֲע ָּלתו
ַּה ִיחו ִדיתְ ,ו ִל ְפנֵ י ֶׁשהוא ִמ ְת ָּע ֵרב ְבזו ָּלתו ָּע ָּליו ְל ִה ְת ַּמ ֵקד
ַּב ִיחו ִדיות ֶׁשלו.
ו ְּל ִפי זֶ ה ְּמב ָאר ַמה ׁ ֶש ַב ְּת ִח ָלה ָא ְּס ָרה ַהתו ָרה ַל ׁ ְּש ָב ִטים
ְּל ִה ְּת ַח ֵתן זֶ ה ָבזֶ הֵ ,מ ֲח ַּמת ֶׁש ְרצון ַּהבו ֵרא ֶׁש ָּכל ֵש ֶׁבט יַּ ֲעבד
ִעם ַּע ְצמו ַּעל ַּהטוב ַּה ִיחו ִדי ֶׁשבוְ ,ו ַּרק ַּא ֲח ֵרי ֶׁשהוא ָּחזָּ ק
ַּבטוב ֶׁשבו ,הורו ֲחזַּ "ל ֶׁש ָּכ ֵעת ְרצון ַּהבו ֵרא ֶׁש ֵכן יִ ְת ָּע ְרבו
יתא ַּב ְג ָּמ ָּרא ( ַּת ֲענִ ית לַ .):המו ָרם ִמ ָכל
זֶׁ ה ָּבזֶׁ הְ ,ו ִכ ְד ִא ָּ
ָה ָאמור ׁ ֶש ָראוי ָלנו ְּל ִה ְּת ַח ֵזק ַבטוב ׁ ֶש ָבנו ,ו ִב ְּכ ֵדי ִלזְּ כות
ַבטוב ַה ְּכ ָל ִלי ְּו ַה ְּמ ׁ ֻּש ָתף ָע ֵלינו ְּל ִה ְּת ַמ ֵקד ַבטוב ׁ ֶש ְּב ָכל
ֶא ָחד ְּו ֶא ָחדְּ ,ו ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָאנו ֲחזָ ִקים ְּב ַד ְּע ֵתנו ,נִ ְּת ַח ֵבר
ְּונִ ְּת ַד ֵבק ִעם ֻּכ ָלם ִב ְּכ ֵדי ָל ֵתת ו ְּל ַק ֵבל ִמ ֻּכ ָלם.


ַּה ֶׁד ֶׁר ְך ְל ַּא ֲה ַּבת ה'

וְ לֹא ָא ָבה ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ִּל ׁ ְשמ ַֹע ֶאל ִּב ְל ָעם וַ יַהֲ פ ְֹך ה'
יך ְל ָך ֶאת ַה ְקלָ לָ ה ִּל ְב ָר ָכה ִּכי אֲ ֵה ְב ָך ה' אֱ לֹ ֶק ָ
אֱ לֹ ֶק ָ
יך
וְ ֹגו' (כג ו)

ִל ְּכאו ָרה ָכל ַה ָפסוק ַה ֶזה ְּמיֻּ ָתרֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָע ָקר ַה ַכ ָונָ ה ָכאן
יענו ַמדו ַע נֶ ֶא ְּסרו ָלבא ְּב ָק ָהלְּ ,ו ִאם ֵכן ַדי ְּב ַמה
ְּל ַה ׁ ְּש ִמ ֵ
ָ
(שם ה) " ַו ֲא ׁ ֶשר ָש ַכר ָע ֶליך ֶאת ִב ְּל ָעם
ׁ ֶש ָא ְּמ ָרה ַהתו ָרה ׁ ָ
ְּ
ֶבן ְּבעור ִמ ְּפתור ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם ְּל ַק ְּל ֶל ָך"? ְּועוד ָצ ִריך ִעיון
ְּבסוף ַה ָפסוקַ ,מדו ַע ֻּהזְּ ְּכ ָרה ַד ְּו ָקא ָכאן ַא ֲה ַבת ה' ֵא ֵלינו?
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ׁ ְּש ַמ ָיא ַעל ִפי ַמה ׁ ֶש ָכ ַתב ַר ׁ ִש"י
(ב ִמ ְּד ָבר כא טז) ׁ ֶש ַה ָק ָב"ה ָע ָשה נִ ִסים ְּליִ ְּש ָר ֵאל ִעם
ַ
ָה ֱאמו ִרים ׁ ֶש ִה ְּת ַח ְּבאו ַב ְּנ ָק ִעים ׁ ֶש ֶב ָה ִריםְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ַה ְּב ֵאר
נִ ְּת ַגלו ַה ִנ ִסים ֶ ׁ -ש ַה ָק ָב"ה ָה ַרג או ָתםְ ,ו ַּהיְ נו ֶׁש ְרצון ה'
ֶׁש ִנ ְתבונֵ ן ָּת ִמיד ַּב ֲח ָּס ִדים ֶׁשהוא עו ֶׁשה ִע ָּמנו ֶׁד ֶׁר ְך ַּה ֶׁט ַּבע
ֵמרב ַּא ֲה ָּבתו ֵא ֵלינוְ ,ו ַּעל יְ ֵדי זֶׁ ה נַּ ֲע ִמיק ֶׁאת ָּה ֱאמונָּ ה
ְונִ ְת ַּח ֵזק ָּב ַּא ֲה ָּבה ַּה ֲה ָּד ִדית ֶׁש ָּלנו ִעם ה' יִ ְת ָּב ַּר ְך.
ְּוזֶ ה ַגם ֵכן ַה ַט ַעם ׁ ֶש ִהזְּ ִכ ָירה ַהתו ָרה ָכאן ׁשוב ֶאת ִענְּ יַ ן
ִק ְּל ַלת ִב ְּל ָעםִ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ַהזְּ ִכ ֵירנו ֶאת ַה ֲח ָס ִדים ׁ ֶש ָע ָשה ִע ָמנו
יע ֵתנוְּ ,ו ֵכן ָראוי ְּל ָכל ֶא ָחד ְּו ֶא ָחד
ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ְּב ִלי יְּ ִד ָ
ְּל ִה ְּתבונֵ ן ַב ֲח ָס ִדים ַה ְּגלויִ ים ְּו ַה ִנ ְּס ָת ִרים ׁ ֶשה' עו ֶשה ִעמו,
ְּו ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ְּל ִה ְּת ַח ֵזק ֶב ֱאמונָ ה ו ְּב ַא ֲה ָבה ֵא ָליו יִ ְּת ָב ַר ְּך
ָת ִמיד.


יכן?
ַּה ָּכ ַּרת ַּהטוב ַּ -עד ֵה ָּ
(שם ח)
צו ׁ ָ
ית ְב ַא ְר ֹ
לֹא ְת ַת ֵעב ִּמ ְצ ִּרי ִּכי גֵר ָהיִּ ָ

"א ַמר ַר ִבי ֶא ְּל ָעזָ ר ֶבן ֲעזַ ְּריָ ה ,ו ַמה ַה ִמ ְּצ ִרים
יתא ְּב ִס ְּפ ִרי ָ
ִא ָ
ְּ
ְּ
ׁ ֶשלא ִק ְּבלו ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל ֶא ָלא ְּלצ ֶרך ַע ְּצ ָמםָ ,כך ַה ִמ ְּת ַכ ֵון
ִלזְּ כות ְּו ָל ֵתת ַל ׁ ֵשנִ י ֶב ֱא ֶמת ַעל ַא ַחת ַכ ָמה ְּו ַכ ָמה .זֶׁ ה
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ִלמוד ָּעצום ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחדֶׁ ,ש ַּי ִכיר טו ָּבה ְלהו ָּריוַ ,על
ׁ ֶש ֱה ִביאוהו ָלעו ָלםְּ ,ו ַעל ׁ ֶשנו ְּתנִ ים לו ָמקום ָללוןְּ ,ו ֵכן
עוד ְּד ָב ִרים טו ִבים ְּונִ ְּפ ָל ִאים ׁ ֶש ֵהם גו ְּמ ִלים ִעמוְּ .ועוד
נִ ְּל ַמד ִמ ָפסוק זֶ הֶ ׁ ,שלא נִ ׁ ְּש ַכח טובות ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ָעשו
ִע ָמנוֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ֵהם ַגם ֵכן ֵה ֵרעו ָלנו.


ְשלום ַּביִ ת ֲא ִמ ִתי
יתו (כד ה)
יש ִּא ׁ ָשה חֲ ָד ׁ ָשה ...יִּ ְהיֶה ְל ֵב ֹ
ִּכי יִּ ַקח ִּא ׁ

ַב ׁ ֶש ַבע ְּב ָרכות ָאנו ְּמ ָב ְּר ִכים 'שוש ָת ִשיש' ׁ ֶש ֶזה רו ֵמז
ילהֶ ׁ ,ש ִנ ְּק ָרא ָששון ְּוזֶ ה ִב ְּכ ֵדי ְּל ַל ֵמד ֶאת ֶה ָח ָתן
ִל ְּב ִרית ִמ ָ
ילה זֶ ה נִ ְּר ָאה ק ִשי ְּו ַצ ַער,
ְּו ַה ַכ ָלה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ְּב ִרית ִמ ָ
ְּב ַרם יֵ ׁש ָבזֶ ה ַה ְּר ֵבה טובִ ,מ ֵכ ָיון ׁ ֶש ֶזה ְּמ ַח ֵסן ֶאת ָה ָא ָדם
ישיותו ִב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִי ְּהיֶ ה לו כ ַח ַל ֲעמד ַב ְּק ׁ ָשיִ ים
ובונֶ ה ֶאת ִא ׁ ִ
ו ַב ַת ֲאוות ׁ ֶשל ָהעו ָלם ַה ֶזה ,ו ְכמו ֵכן ַּה ְק ָּשיִ ים ְו ִאי
יצד
ַּה ֲה ָּבנות ֶׁש ֵבין ִאיש ְל ִא ְשתו ְ -כ ֶׁשיו ְד ִעים ֵכ ַּ
ְל ִה ְתמו ֵדד ִא ָּתם ָּכ ָּראוי ,ו ְל ַּה ֲע ִביר ַּעל ַּה ִמדות ֵהם ֵאלו
יהם.
ֶׁשבונִ ים ֶׁאת ַּה ָּשלום ָּה ֲא ִמ ִתי ֵבינֵ ֶׁ
(שם)
ְּו ִש ַמח ֶאת ִא ׁ ְּשתו ֲא ׁ ֶשר ָל ָקח ׁ ָ

יתא ׁ ֶש ְּב ׁ ֶש ַבע ְּב ָרכות ָאנו או ְּמ ִרים ֲ'א ׁ ֶשר
ִב ְּב ָר ָכה ַא ֲח ִר ָ
ילה ִר ָנה ְּוגו''ְ ,ו ַּד ְו ָּקא
ָב ָרא ָששון ְּו ִש ְּמ ָחה ָח ָתן ְּו ַכ ָלה ִג ָ
ִת ְקנו ֲחזַּ "ל ֶׁש ֶׁה ָּח ָּתן ְו ַּה ַּכ ָּלה יִ ְהיו ְב ֶׁא ְמ ַּצע ַּה ְלשונות ֶׁשל
ַּה ִש ְמ ָּחהְּ ,ל ַל ְּמ ֵדנו ׁ ֶש ִב ְּכ ֵדי ִלזְּ כות ְּל ַא ְּחדות ֵבין ֶה ָח ָתן
יהם ִל ְּהיות ְּב ִש ְּמ ָחה ִמ ְּל ָפנִ ים
ְּו ַה ַכ ָלה ְּב ָכל ֵעתֲ ,ע ֵל ֶ
ו ֵמ ָאחור.


ַּה ְיסוד ֶׁש ָּע ָּליו עו ֵמד ַּה ְשלום ַּביִ ת
יש ִּא ׁ ָשה חֲ ָד ׁ ָשה ...וְ ִּש ַמח ֶאת ִּא ׁ ְשת ֹו אֲ ׁ ֶשר
ִּכי יִּ ַקח ִּא ׁ
(שם)
לָ ָקח ׁ ָ

"תנְּ יָ א ַר ִבי ׁ ִש ְּמעון או ֵמר
יתא ַב ְּג ָמ ָרא ( ִקדו ׁ ִשין בַ ):
ִא ָ
יש ִא ׁ ָשה ֲח ָד ׁ ָשה ְּולא ִכי
ִמ ְּפנֵ י ַמה ָא ְּמ ָרה תו ָרה ִכי יִ ַקח ִא ׁ
יש ְּל ַח ֵזר ַא ַחר
ישִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ַד ְּרכו ׁ ֶשל ִא ׁ
ִת ָל ַקח ִא ׁ ָשה ְּל ִא ׁ
ֲא ֵב ָדתו"ְ .ו ַּהיְ נו ֶׁש ַּר ִבי ִש ְמעון ָּבא ְל ַּל ְמ ֵדנו יְ סוד ָּגדול
יש ׁ ֶשהוא זָ קוק ְּל ִא ׁ ְּשתו,
ִב ְשלום ַּביִ תְּ ,והוא ׁ ֶש ָא ָדם יַ ְּר ִג ׁ
ְּוזֶ ה ַעל יְּ ֵדי ׁ ֶש ַי ֲע ִר ְּ
יך ֶאת ָכל ַהטוב ׁ ֶש ִהיא גו ֶמ ֶלת ִעמו,
ְּו ַעל יְּ ֵדי ֵכן יַ ֲע ִר ְּ
יך או ָתה ָת ִמיד ,ו ִמ ַט ַעם זֶ ה ָד ַר ׁש ָר ָבא
יש ִא ׁ ָשה" ׁ ֶש ַה ְּמ ַק ֵד ׁש ֲח ִצי
( ׁ ָשם זֵ ).מ ַה ָפסוק ִ
"כי יִ ַקח ִא ׁ
ִא ׁ ָשה ֵאינָ ה ְּמ ֻּק ֶד ׁ ֶשתִ ,מ ֵכ ָיון ׁ ֶש ִב ְּכ ֵדי ִלזְּ כות ְּל ִקדו ׁ ִשין
ְּו ִחבור ֲא ִמ ִתי ֵבין ַהזוגָ ,צ ִר ְּ
יך ָל ֵתת ֵאמון ָמ ֵלא ַו ֲה ָד ִדי זֶ ה
ָלזֶ ה.
ְו ֵכן ָּראוי ְל ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ֶׁש ְי ַּק ֵדש ֶׁאת ִא ְשתו ָּת ִמידְ ,וזֶׁ ה
ַּעל יְ ֵדי ְשל ָּשה ְד ָּב ִרים ֶׁש ַּה ִמ ְשנָּ ה ְב ִקדו ִשין פו ַּת ַּחת ָּב ֶׁהם,
אמר ְּויִ ְּכתב ָלה ִמ ִלים טובות
ְּו ֵאלו ֵהן אְּ ׁ .ש ַטר ֶ ׁ -שי ַ
ְּו ַחמות .בֶ .כ ֶסף ֶ ׁ -ש ֶזה כו ֵלל ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַהטו ִבים
יאה ְּ -ל ַש ֵמ ַח ֶאת ִא ׁ ְּשתוְּ ,ו ֵכן ָפ ַסק
ׁ ֶש ָע ָליו ָל ֵתת ָלה גִ .ב ָ
ְּ
"ו ִש ַמח ֶאת
ר' ׁ ְּשלמה זַ ְּל ָמן אויֶ ְּר ָבך זַ ַצ"לֶ ׁ ,ש ַה ִמ ְּצ ָוה ׁ ֶשל ְּ
אשונָ ה ׁ ֶש ָאז
ִא ׁ ְּשתו" ׁ ַש ֶי ֶכת ָכל ַה ַח ִיים ,ו ִב ְּפ ָרט ַב ׁ ָשנָ ה ָה ִר ׁ
ָה ָא ָדם בונֶ ה ֶאת ַה ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשלו ִעם ִא ׁ ְּשתו.


ֲחלו ַּקת ִק ְמ ָּחא ְד ִפ ְס ָּחא ְשחו ְל ָּלה ַּמ ְה ֵפ ָּכה ְב ִלבו ֶׁשל
יְ הו ִדי ִחלונִ י

ִּכי ִּת ְקצֹר ְק ִּצ ְיר ָך ְב ָש ֶד ָך וְ ׁ ָש ַכ ְח ָת ע ֶֹמר ַב ָש ֶדה לֹא
ָתום וְ לָ ַא ְל ָמנָ ה יִּ ְהיֶה ְל ַמ ַען
ָת ׁשוב ְל ַק ְחת ֹו לַ גֵר לַ י ֹ
ָ
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' אֱ לֹ ֶק ָ
(שם יט)
יך ְבכֹל ַמעֲ ֵשה י ֶָדיך ׁ ָ

"מ ֲע ֶשה ְּב ָח ִסיד ֶא ָחד ׁ ֶש ׁ ָש ַכח
(פ ָאה ג) ַ
יתא ְּבתו ֶס ְּפ ָתא ֵ
ִא ָ
ְּ
ע ֶמר ְּבתוך ָש ֵדהו ְּו ָא ַמר ִל ְּבנו ֵצא ְּו ַה ְּק ֵרב ָע ַלי ַפר ְּלעו ָלה
ית ִל ְּשמו ַח ְּב ִמ ְּצ ָוה זו
ו ַפר ִל ׁ ְּש ָל ִמיםָ ,א ַמר לו ַמה ָר ִא ָ
יו ֵתר ִמ ְּב ָכל ִמ ְּצות ׁ ֶש ַבתו ָרה? ָא ַמר לו ָכל ִמ ְּצות ׁ ֶש ַבתו ָרה
ְּל ַד ְּע ֵתנו נִ ְּתנוְּ ,ו ִאלו זו נִ ְּתנָ ה ׁ ֶשלא ְּל ַד ְּע ֵתנו ֶא ָלא
ְּב ׁ ִש ְּכ ָחהַ ,ו ֲהלא ְּד ָב ִרים ַקל ָוחו ֶמר ,ו ַמה ָא ָדם ׁ ֶשלא נִ ְּת ַכ ֵון
ְּל ִמ ְּצ ַות ְּצ ָד ָקהֶ ,א ָלא ַעל יְּ ֵדי ׁ ִש ְּכ ָחה ָב ָאה ְּליָ דוַ ,מ ֲע ִלין
ָע ָליו זְּ כותַ ,ה ִמ ְּת ַכ ֵון ְּלזַ כות ָל ֲענִ ִיים ְּוזָ כו ַעל יָ דו ַעל ַא ַחת
ַכ ָמה ְּו ַכ ָמה ׁ ֶש ָז ָכה ְּב ָש ָכר ַרב ָבזֶ ה ו ַב ָבא"ְ .ו ַּהיְ נו ֶׁש ַּהתו ָּרה
יכה ְב ִמ ְצ ָּוה זו ֶׁשל נְ ִתינָּ ה ֵכ ָּיון ֶׁש ַּעל יָּ ָּדה
ַּה ְקדו ָּשה ַּמ ֲא ִר ָּ
ָּה ָּא ָּדם ְמזַּ ֵכ ְך ֶׁאת נִ ְש ָּמתו ְוזו ֶׁכה ְל ָּכל טוב.
ונְ ַּס ֵפר ַּמ ֲע ֶׁשה ְבכ ָּחה ֶׁשל ִמ ְצ ַּות ְצ ָּד ָּקה וגְ ִמילות ֲח ָּס ִדים,
ַּעד ַּכ ָּמה ִהיא ַּמ ַּג ַּעתְּ .ו ָכ ְּך ְּמ ַס ֵפר ַב ַעל ַה ַמ ֲע ֶשהְּ ,ב ֶא ָחד
יתי ָאמור ְּל ַק ֵבל
ַה ָי ִמים ָה ֲעמו ִסים ׁ ֶשל ֶע ֶרב ֶפ ַסחָ ,היִ ִ
ֵח ֶפץ ְּמ ֻּס ָים ֵמ ַא ַחת ַה ֲחנֻּ יות ַה ְּמ ֻּמ ָקמות ִב ְּרחוב יְּ ֶחזְּ ֵקאל,
ִה ַג ְּע ִתי ַל ָמקום ַא ְּך ַב ַעל ַה ֲחנות ִב ְּק ׁ ַשנִ י ָל ׁשוב ְּבעוד
ׁ ָש ָעהְּ ,ו ַרק ָאז ֶה ָח ֵפץ יִ ְּהיֶ ה מו ָכן.
ְּכ ׁ ֶש ָחזַ ְּר ִתי ִה ְּב ַחנְּ ִתי ְּב ַא ְּב ֵר ְּך ָצ ִעיר ׁ ֶש ָע ַמד ׁ ָשם ִעם ִתינוק
יתי ׁ ָשם ִל ְּפנֵ י ׁ ָש ָעה
ְּב ֶעגְּ ַלת יְּ ָל ִדים ,נִ זְּ ַכ ְּר ִתי ׁ ֶש ַגם ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִ
יתיו עו ֵמד ׁ ָשם ,זֶ ה ָהיָ ה נִ ְּר ֶאה ִלי ְּק ָצת מוזָ ר ,ו ֵמ ֲח ָמת
ְּר ִא ִ
ָכ ְּך נִ ַג ׁ ְּש ִתי ֵא ָליו ְּו ׁ ָש ַא ְּל ִתי אותו ִאם הוא זָ קוק ְּל ֶעזְּ ָרה ָכל
ׁ ֶש ִהיאִ ,ב ְּתגו ָבה ִל ׁ ְּש ֵא ָל ִתי ִח ֵי ְּך ָה ַא ְּב ֵר ְּך ְּב ַביְּ ׁ ָשנות ַמה
ְּו ֵה ֵחל ְּל ַס ֵפר ִספור ַמ ְּד ִהים.
ִה ְּננִ י ִמ ְּתגו ֵרר ֵאי ׁ ָשם ְּב ֶמ ְּר ַכז ָה ָא ֶרץִ ,ל ְּפנֵ י ׁ ָשלש ׁ ָשנִ ים
ְּב ִדיוק ֻּה ְּצ ַר ְּכ ִתי ְּל ַס ֵדר ֵאיזֶ ה ִענְּ יָ ן ִבירו ׁ ָש ַליִ םְּ ,ונִ זְּ ַד ֵמן ִלי
ִלנְּ ס ַע ְּבאוטובוס ׁ ֶש ֶד ֶר ְּך ַמ ְּסלולו ָהיָ ה ִב ְּרחוב יְּ ֶחזְּ ֵקאל,
יתי ָאז ָצ ִעיר ִחלונִ י ָהאוטובוס ִה ְּתנַ ֵהל ַב ֲע ַצ ְּל ַתיִ ם
ָהיִ ִ
ְּכ ַד ְּרכו ְּב ָכל ַה ׁ ָשנָ ה ,ו ִב ְּפ ָרט ְּב ֶע ֶרב ֶפ ַסחְּ ,כ ׁ ֶש ִה ַג ְּענו
ָל ִה ְּצ ַט ְּלבות ׁ ֶשל ָה ְּרחובות יְּ ֶחזְּ ֵקאל ְּו ֲא ִבינ ַעם יֶ ִלין הוא
יעה ַל ַת ְּחבו ָרה
ְּבק ִשי זָ זִ ,ה ְּת ַק ֲהלות ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים ִה ְּפ ִר ָ
ַה ִצבו ִרית.
ֶא ָחד ַהנו ְּס ִעים ֵה ִציץ ֵמ ַה ַחלון ְּו ִה ְּב ִחין ְּב ִה ְּת ַק ֲהלות ׁ ֶשל
'שוב ַה ֲח ֵר ִדים עו ִשים
ֲח ֵר ִדים ְּו ֵה ֵחל ִמ ַיד ִל ְּרטון ְּבקול ׁ
ַה ְּפ ָגנות'ַ ,ה ַפ ַעם ָהיָ ה זֶ ה ַה ֶנ ָהג ׁ ֶש ָהיָ ה ִחלונִ י ִל ְּמ ַה ְּד ִרין
יע' ,לא זו לא ַּה ְפ ָּגנָּ ה ֲאנִ י ַּמ ִכיר ֶׁאת זֶׁ ה
ׁ ֶש ִה ְּתנַ ֵדב ְּל ַה ְּר ִג ַ
ְ
יעים ַּמ ָּשאות ֲענָּ ִקיות
ִמ ָּכל ָּשנָּ הְ ,ב ֶׁמ ֶׁשך ַּכ ָּמה יָּ ִמים ַּמ ִג ִ
ופו ְרקות ָּכאן ְסחו ָּרהְ ,ו ַּא ַּחר ָּכ ְך ְמ ַּח ְל ִקים ָּכאן מו ְצ ֵרי
ָּמזון ְל ִמ ְש ְפחות ְברוכות יְ ָּל ִדים ְב ִח ָּנםֵ ...הם יו ְד ִעים
ַּל ֲעזר ֶׁא ָּחד ַּל ֵשנִ י לא ְכמו ֶׁא ְצ ֵלנוִ '...ס ֵים ַה ֶנ ָהג ֶאת
ַהמונולוג.
יתי ָכזֶ ה ָד ָבר ֵעינַ י
נִ ְּד ַה ְּמ ִתי ְּל ִמ ׁ ְּש ַמע ָאזְּ נָ יֵ ,מעו ָלם לא ָר ִא ִ
יתי ְּמ ֻּס ָגל ִל ְּבל ַע
נִ ְּצ ְּמדו ְּל ׁ ִש ְּמ ׁ ַשת ָהאוטובוסַ ,א ְּך לא ָהיִ ִ
ֶאת ָכל ַה ַמ ְּר ֶאה ַה ָגדול ַה ֶזה ְּב ַבת ַא ַחתָ ,האוטובוס
ִה ְּמ ׁ ִש ְּ
יך ְּבמו ָרד ְּרחוב יְּ ֶחזְּ ֵקאל.
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נו ַל ְּד ִתי ְּב ַביִ ת ִחלונִ י ִה ְּמ ׁ ִש ְּ
ישית,
ימה ִא ׁ ִ
יך ָה ַא ְּב ֵר ְּך ְּבנִ ָ
ַה ַמ ֲחזות ׁ ֶש ִנגְּ לו ְּל ֵעינַ י ִב ְּרחוב יְּ ֶחזְּ ֵקאל ִה ְּס ִעירו ֶאת רו ִחי
ְּולא נָ ְּתנו ִלי ָמנו ַחָ ,ג ְּמ ָלה ַה ְּח ָל ָטה ְּב ִל ִבי ׁ ֶש ְּבסופו ׁ ֶשל יום
ֲאנִ י ֻּמ ְּכ ָרח ַל ְּחזר ַל ָמקום! ְּו ָא ֵכן ָחזַ ְּר ִתיְּ ׁ ,ש ָע ַתיִ ם ְּת ִמימות
ִה ְּתבונַ נְּ ִתי ַב ֲחלו ָקה ַה ְּמסו ָר ִתית.
ֵאינֶ ִני יו ֵד ַע ֵא ְּ
יך זֶ ה ָק ָרה ֲא ָבל ֻּע ְּב ָדה ׁ ֶש ַה ְּד ָב ִרים
יפה ֲעצו ָמה
ׁ ֶש ׁ ָש ַמ ְּע ִתי ְּו ַה ַמ ֲחזות ׁ ֶש ָראו ֵעינַ י נָ ְּתנו ִלי ְּד ִח ָ
יאה ֵלב טוב ׁ ֶשעוזֵ ר ו ְּמ ַס ֵי ַע
ְּל ִה ְּת ַענְּ יֵ ן ַב ַי ֲהדותֶ ׁ ,ש ְּמ ִב ָ
יבה ֶא ָלא
ַלזו ַלת ְּב ִח ָנם ,ו ְּללא קולות ׁ ֶשל ַמ ָצה ו ְּמ ִר ָ
ְּביִ ׁשוב ַה ַד ַעת ו ְּבנַ ַחת.
ְּב ַמ ֲה ַל ְּך ַה ֳח ָד ׁ ִשים ַה ָב ִאים ִה ְּת ַע ַמ ְּק ִתי ַב ַי ֲהדותִ ,ה ְּצ ָט ַר ְּפ ִתי
יבה ְּו ִה ְּת ַח ְּל ִתי ִל ׁ ְּשמור תו ָרה ו ִמ ְּצותַ ,ב ֶה ְּמ ׁ ֵש ְּך ַאף
יש ָ
ִל ׁ ִ
ֵה ַק ְּמ ִתי ַביִ ת ָכ ׁ ֵשר ְּונֶ ֱא ָמן ְּביִ ְּש ָר ֵאל.
ו ִמ ִני ָּאז ְב ָּכל ָּשנָּ ה ֲאנִ י ָּבא ַּל ָּמקום ַּה ֶׁזה ֶׁש ְמ ַּח ְל ִקים בו
ִק ְמ ָּחא ְד ִפ ְס ָּחא ,ומו ֶׁדה ְלבו ֵרא ָּכל ָּהעו ָּל ִמים ַּעל ַּה ֶׁח ֶׁסד
ֶׁה ָּעצום ֶׁש ָּג ַּמל ִע ִמי ְב ַּמה ֶׁש ֵק ְר ַּב ִני ַּל ַּי ֲהדותֶׁ ,ש ְמ ֵל ָּאה
ַּב ֲח ָּס ִדים ו ִבנְ ִתינָּ ה ַּלזו ַּלת.
ְּ
ִה ְּת ַר ַג ׁ ְּש ִתי ִל ׁ ְּשמו ַע ֶאת ְּד ָב ָריו ׁ ֶשל אותו ַא ְּב ֵרךְּ ,והוא
ִה ְּמ ׁ ִש ְּ
יך ְּו ָא ַמרַ ' ,א ָתה רו ֶאה ֶאת ַה ִתינוק ׁ ֶש ִלי ָב ֲעגָ ָלה,
אתי לו ֶׁפ ַּסחִ ,ב ְכ ֵדי ֶׁש ָּת ִמיד ֶׁאזְ כור ֶׁאת ַּה ֶׁח ֶׁסד ֶׁש ָּע ָּשה
ָּק ָּר ִ
ִע ִמי ַּהבו ֵרא'ִ .מ ִספור נִ ְּפ ָלא זֶ ה נִ ְּל ַמד ָל ֵתת ו ְּל ַה ֲענִ יק
ַלזו ַלתַ ,גם ׁ ֶשלא ַעל ְּמנָ ת ְּל ַק ֵבל ְּפ ָרס ,ו ָבזֶ ה נִ זְּ ֶכה ְּל ָכל
טוב ָבזֶ ה ו ַב ָבא ָא ֵמן.


יצד נֵ ַּדע ֶׁאת ְרצון ַּהבו ֵרא ְב ַּמה ֶׁש ָּכתוב ֵבין
ֵכ ַּ
ַּהשורות?
ַכנו (כה
תו ְב ִּמ ְס ָפר ַא ְר ָב ִּעים י ֶ
וְ ִּה ָכהו ְל ָפנָ יו ְכ ֵדי ִּר ׁ ְש ָע ֹ
ב-ג)

"ב ִמ ְּס ַפר ַא ְּר ָב ִעים ְּולא
(מכות כבְּ ).
ָא ְּמרו ֲחזַ "ל ַב ְּג ָמ ָרא ַ
ְּ
ַא ְּר ָב ִעים ַמ ָמ ׁש"ְּ .ו ָצ ִריך ֵבאור ִאם ָא ֵכן ְּרצון ַהבו ֵרא ׁ ֶשלא
יַ כו ֶאת ַהחו ֵטא ֶא ָלא ל"ט ַמ ְּלקותַ ,מדו ַע לא ָכ ַתב זאת
ִב ְּמפ ָר ׁש ְּבתו ָרתו ַה ְּקדו ׁ ָשה? ְּולא עוד ֶא ָלא ׁ ֶש ָכ ַתב
ַא ְּר ָב ִעים ׁ ֶש ַמ ׁ ְּש ָמעו ַא ְּר ָב ִעים ְּולא ל"ט?
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ׁ ְּש ַמ ָיא ַעל ִפי ַמה ׁ ֶש ָכתוב
"כ ָמה ִט ְּפ ׁ ָש ִאי ָהנֵ י ִאינְּ ׁ ֵשי ְּד ָקמו ִמ ַק ֵמי ֵס ֶפר
ַב ְּג ָמ ָרא ׁ ָשםַ ,
תו ָרהְּ ,ולא ָקמו ִמ ַק ֵמי ַג ְּב ָרא ַר ָבהְּ ,ד ִאלו ְּב ֵס ֶפר תו ָרה
ָכתוב ַא ְּר ָב ִעיםְּ ,ו ָאתו ֲחזַ "ל ו ָב ְּצרו ֲח ָדא"ְ ,ו ַּהיְ נו ֶׁש ְרצון
ַּהבו ֵרא ֶׁש ִנ ְש ַּמע ונְ ַּק ֵבל ֵמ ַּה ַּצ ִד ִ
יקים ְו ַּה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָּכ ִמים
ֶׁשיו ְד ִעים ֶׁאת עו ֶׁמק ַּהתו ָּרה ַּה ְקדו ָּשה ְו ֶׁאת ְרצון ַּהבו ֵרא
ְב ַּמה ֶׁש ָּכתוב ֵבין ַּהשורות ,ו ִב ְל ֲע ֵדי זֶׁ ה ְב ֶׁא ְפ ָּשרותו ֶׁשל
ָּה ָּא ָּדם ִל ְלמד ְב ֶׁמ ֶׁש ְך ָּכל יְ ֵמי ַּח ָּייו ְולא ְל ַּכ ֵון ִל ְרצון
ַּה ָּק ָּב"ה ָּכ ָּראוי.

ְּו ַעל ֵכן ָכ ַתב ַהבו ֵרא ְּבתו ָרתו ָל ׁשון ׁ ֶשל ַא ְּר ָב ִעיםִ ,ב ְּכ ֵדי
אמרו ַה ֶה ֶפ ְּך ,ו ִמתו ְּך ָכ ְּך נֵ ַדע ֶאת כ ָחם
ׁ ֶש ֲחזַ "ל יָ בואו ְּוי ְּ
יהם ְּכ ָכל ֲא ׁ ֶשר
ַה ָגדול ְּו ֶאת ְּרצון ָה ֵאל ׁ ֶש ִנ ְּת ַב ֵטל ְּל ִד ְּב ֵר ֶ
אמרו ֵא ֵלינו ִכי הוא זֶ הְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ֵכן נִ זְּ ֶכה ָל ֶל ֶכת ַב ְּמ ִס ָלה
י ְּ
ָהעו ָלה ֵבית ֵאלְּ ,ונִ זְּ ֶכה ְּל ָכל טוב ָבזֶ ה ו ַב ָבא.
ְּונִ ְּג ׁ ָשה יְּ ִב ְּמתו ֵא ָליו ְּל ֵעינֵ י ַה ְּז ֵקנִ ים ְּו ָח ְּל ָצה נַ ֲעלו ֵמ ַעל ַר ְּגלו
(שם ט)
ְּויָ ְּר ָקה ְּב ָפנָ יו ׁ ָ

ִה ְּק ׁשו ַה ְּמ ָפ ְּר ׁ ִשים ַמה ִענְּ יַ ן ַהיְּ ִר ָ
יקה? ְּו ַאף ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה ֶאת
ֶח ְּל ִקי ְּב ַמה ׁ ֶש ָחנַ ִני ה' ָבזֶ ה ֶ ׁ -ש ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ֵמת ְּללא יְּ ָל ִדים
נַ ֲע ָשה ֶק ַרע ְּו ֶכ ֶתם ַב ִמ ׁ ְּש ָפ ָחהְּ ,ו ַת ְּפ ִקיד ַה ָי ָבם ִל ָשא ֶאת
ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ְּו ַעל יְּ ֵדי זֶ ה ְּלנַ קות ֶאת ַה ֶכ ֶתםְּ ,ב ַרם ְּכ ׁ ֶש ֵאינו
ָח ֵפץ ַל ֲעשות ֵכןַ ,ה ְּי ָב ָמה יו ֶר ֶקת ְּב ָפנָ יוִ ,ל ְּרמז ׁ ֶש ֵאינו
ְּמנַ ֶקה ֶאת ַה ֶכ ֶתםְּ ,כ ִענְּ יַ ן ָהרק ׁ ֶש ְּמנַ ֶקה ֶאת ַה ֶפהְּ ,וזֶ ה
יצד ְּל ַחפות ַעל ְּקלונו
ילנו ׁ ֶש ִנ ְּתבונֵ ן ָת ִמיד ֵכ ַ
ִלמוד ִב ׁ ְּש ִב ֵ
ׁ ֶשל ַהזו ַלת ְּו ַל ֲעזר לו ְּכ ִפי כ ֵחנו ,ו ִב ְּפ ָרט ְּב ִמי ׁ ֶשהוא
ִמ ִמ ׁ ְּש ַפ ְּח ֵתנו ו ְּכמו ׁ ֶש ָכתוב "ו ִמ ְּב ָש ְּר ָך לא ִת ְּת ַע ָלם".


ֵע ָּצה נִ ְפ ָּל ָּאה ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ִשנְ ַּאת ִח ָּנם

(שם יז)
כור ֵאת אֲ ׁ ֶשר ָע ָשה ְל ָך עֲ ָמלֵ ק וְ ֹגו' ׁ ָ
זָ ֹ

יֵ ׁש ְּל ַע ֵין ְּב ָפ ָר ׁ ָשה זו ְּב ַכ ָמה ְּד ָב ִרים ַה ְּטעונִ ים ֵבאור א.
ַמדו ַע נִ ְּכ ְּפ ָלה ִמ ְּצ ָוה זו ֵהן ַב ֲע ֵשה ' -זָ כור'ְּ ,ו ֵהן ְּבלא
(מ ָל ִכים פ"ה
יטת ָה ַר ְּמ ַב"ם ְּ
ַת ֲע ֶשה ' -לא ִת ׁ ְּש ַכח'? בִ ׁ .ש ַ
ְּ
הל"פ) ׁ ֶש ִמ ְּצ ָוה זו ִהיא ְּת ִמ ִידיתְּ .ו ָצ ִריך ֵבאור ַמה
ִנ ׁ ְּש ַת ֵנית ִמ ְּצ ָוה זו ִל ְּהיות ְּת ִמ ִידית? גַ .מה ָה ִענְּ יָ ן ׁ ֶשל
זְּ ִכ ַירת ַמ ֲע ֶשה ֲע ָמ ֵלק ְּל ַבד ִמ ְּמ ִחיָ תו?
יתא
ְּונִ ְּר ָאה ְּל ָב ֵאר ְּב ִס ַי ְּע ָתא ִד ׁ ְּש ַמ ָיא ַעל ִפי ַמה ְּד ִא ָ
ַב ְּג ָמ ָרא ִב ְּמגִ ָלה (יחֶ ׁ ).ש ִמ ְּצ ַות לא ִת ׁ ְּש ַכח זֶ ה ַב ֵלב ,ו ִמ ְּצ ַות
זָ כור זֶ ה ׁ ֶש ְּנ ׁ ַש ֵנן ְּל ַע ְּצ ֵמנו ָת ִמיד ֶאת ַמ ֲע ֶשה ֲע ָמ ֵלקְּ ,ו ַעל
יְּ ֵדי זֶ ה נְּ עו ֵרר ֶאת ִשנְּ ָא ֵתנו ִל ְּשנא אותו ְּב ִשנְּ ָאה ֲעמו ָקה,
(ע ֵשה קפט).
ו ְּכמו ׁ ֶש ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם ְּב ֵס ֶפר ַה ִמ ְּצות ֲ
ו ִמ ְצ ָּוה זו נֶׁ ֶׁא ְמ ָּרה ַּעל ָּכל שונְ ֵאי יִ ְש ָּר ֵאל ֶׁש ְב ֶׁמ ֶׁשךְ
ַּהדורותֶׁ ,ש ִנ ְתבונֵ ן ְב ַּא ְכזָּ ִריו ָּתם ַּה ְגדו ָּלה ְונִ ְש ַּת ֵמש ִעם
יצד
ַּה ִשנְ ָּאה ֶׁש ָּבנו ִב ְכ ֵדי ִל ְשנא או ָּתםְ ,ונַּ ְמ ִחיש ְב ַּד ְע ֵתנו ֵכ ַּ
ָּאנו הו ְרגִ ים או ָּתם ַּבצו ָּרה ָּה ַּא ְכזָּ ִרית ְביו ֵתר ,ו ְּכמו ׁ ֶש ָא ַמר
אחז
ָד ִוד ַה ֶמ ֶל ְּך ָע ָליו ַה ׁ ָשלום ַב ְּת ִה ִלים (קלז) " ַא ׁ ְּש ֵרי ׁ ֶשי ֵ
יתא ַב ְּג ָמ ָרא ( ְּב ָרכות
ְּונִ ֵפץ ֶאת ע ָל ַליִ ְּך ֶאל ַה ָס ַלע" ְּו ֵכן ִא ָ
יֶ ׁ ):ש ָד ִוד ַה ֶמ ֶל ְּך ִה ְּס ַת ֵכל ְּב ַמ ָפ ָל ָתן ׁ ֶשל ְּר ׁ ָש ִעים ְּו ָא ַמר
ׁ ִש ָירהְ ,וזֶׁ ה ֵע ָּצה נִ ְפ ָּל ָּאה ְל ִמי ֶׁש ָּחש ְבתוכו ִשנְ ָּאה ַּעל
ֲח ֵברו ֶׁש ִי ְתבונֵ ן ִמ ַּיד ַּב ַּא ְכזָּ ִריות ֶׁשל ַּהגויִ ם ְויַּ ֲע ִביר ֶׁאת
יהם.
ִשנְ ָּאתו ֲא ֵל ֶׁ


ניתן לשמוע שיעורים מפי מורינו ראש הישיבה שליט"א בקול הלשון במספר ( 30-1616666אידיש),
( 30-1616616לה"ק ,קו ישיר) .ובאמריקה  -קול הלשון של ארה"ב (באידיש ובקרוב גם באנגלית) .שמעו ותחי נפשכם.
להערות ותרומות ניתן לפנות למכון "א זיסקייט אין מועדי ישראל".350-1670306 ,

להצטרפות ל 1846-מנויי 'א זיסקייט' ולמכתבים למערכת ALONLUBLIN@gmail.com :או 5830381@gmail.com
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