שלח
כֵּיצַ ד ֹזוכִ ים לְ ַש ֵּדר כֹחַ וְ עָ ְצמָ ה ֶׁשל אֱמונָה
ובִ ָטחוֹ ן ַגם ַבזְמַ ִנים הַ ָק ִשים?

ְׁשלַ ח לְׁ ָך אֲ נָ ִׁשים ( ָשם)

יֵּש ְלעַ יֵּן ְבפָ ָר ָשה ֹזו ְבכַ ָמה ְדבָ ִרים הַ ְטעונִ ים ֵּבאור .א.

טובָ ה וְ ִה ְס ַת ְכלות עַ ל הַ ט ֹוב.
ֹ
ְ
וכְ ֵּשם ֶׁש ָכלֵּ ב ִהפְ ִליג ְבמַ עֲלַ ת הָ אָ ֶׁרץ ְב ֶׁד ֶׁרך ֶׁשל גֻּזְמָ א,
קום
טובָ ה ,וְ עַ ל כֵּן ִב ְמ ֹ
לו עַ יִ ן ֹ
וְ זֶׁה מֵּ חֲמַ ת ֶׁשהָ יָה ֹ
אות וְ ִש ִשים
ְלהֵּ חָ לֵּ ש הוא הָ לַ ְך ְב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל ְשלֹש מֵּ ֹ
ֲלות הָ פו ְך ,וְ ִחזֵּק אֶׁ ת יִ ְש ָראֵּ ל ִמת ֹו ְך אֱמונָה ְת ִמימָ ה
מַ ע ֹ

מַ ה הָ עִ נְ יָן ֶׁשל ְש ִליחַ ת הַ ְמ ַר ְג ִלים? בִ .אם זֶׁה לֹא הָ יָה

חון
הו ָרה ,וְ עַ ל יְ ֵּדי ֶׁש ִש ֵּדר כֹחַ וְ עָ ְצמָ ה ֶׁשל ִב ָט ֹ
ו ְט ֹ

ֹשה? ג .מַ ה
או ָתם מ ֶׁ
צון ה' מַ דועַ ֶׁבאֱמֶׁ ת ָשלַ ח ֹ
ְר ֹ

מֻּ ְחלָ ט ַב ָק ָב"ה ,זָכָ ה ֶׁבאֱמֶׁ ת ִל ְזרֹעַ אֱמונָה ִבכְ לַ ל
יִ ְש ָראֵּ ל ,וְ כֵּן ָכל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד צָ ִר ְ
יך ָת ִמיד ְל ַש ֵּדר כֹחַ

אשי ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל הֵּ ָמה? וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר
הַ הַ ְד ָג ָשה ֶׁשל ָר ֵּ
סוטָ ה
יתא ַב ְגמָ ָרא ְב ֹ
ְב ִסי ְַע ָתא ִד ְשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ
ָ
(לד" ):אָ מַ ר ֵּריש לָ ִקיש ְשלַ ח ְל ָך ִ -מ ַד ְע ְתך וְ כִ י אָ ָדם
מו הַ יְ נו ִדכְ ִתיב וַ ִי ַטב ְבעֵּ ינַי
זֶׁה ב ֹו ֵּרר חֵּ לֶׁ ק ַרע ְלעַ ְצ ֹ
קום".
הַ ָדבָ ר וְ לֹא ְבעֵּ ינָיו ֶׁשל מָ ֹ
וְ הַ יְ נו ֶׁש ַמ ְט ַרת ְש ִליחות הַ ְמ ַר ְג ִלים ( ְשאֵּ לָ ה א) זֶׁה
מו ִליכִ ין
רוצֶׁ ה לָ לֶׁ כֶׁת ֹ
רות ֶׁש ְב ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשאָ ָדם ֹ
דו ֹ
ִלמוד ְל ֹ
ֹשה ( ְשאֵּ לָ ה ב) וְ נ ַָתן
או ָתם מ ֶׁ
תו ,ומֵּ חֲמָ ת ָכ ְך ָשלַ ח ֹ
או ֹ
ֹ
אשי
לָ הֶׁ ם אֶׁ ת הָ אֶׁ פְ ָשרות הַ ט ֹובָ הְ ,ב ַרם ֲהגַ ם ֶׁשהָ יו ָר ֵּ
בוד עַ ְצמָ ם ,וְ עַ ל
ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ לְ ( ,שאֵּ לָ ה ג) טָ עו אַ חַ ר ְכ ֹ
כֵּן הִ ְס ַת ְכלו ְבעַ יִ ן ָרעָ ה עַ ל הָ אָ ֶׁרץ ,וַ הֲגַ ם ֶׁש ָצ ְדקו
קום ִע ָקר הַ ְת ִביעָ ה עֲלֵּ יהֶׁ ם הָ יְ ָתה
ְב ִד ְב ֵּריהֶׁ םִ ,מ ָכל מָ ֹ
טובָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵּ י ָכ ְך נָפְ לו
עַ ל ֶׁשהִ ְס ַת ְכלו ְבעַ יִ ן לֹא ֹ
ְליֵּאוש ,וְ יִ אָ שו אֶׁ ת ָכל יִ ְש ָראֵּ ל.

אות אֶׁ ת הַ ח ְֻּל ָשה אֶׁ ָלא ְלחַ זֵּק אֶׁ ת
וְ עָ ְצמָ ה ,וְ לֹא ְלהַ ְר ֹ
חון וְ ִש ְמחָ ה.
תו ֶׁבאֱמונָהִ ,ב ָט ֹ
או ֹ
הַ ס ֹו ְב ִבים ֹ
ְ
ְ
ו ִבכְ ֵּדי ִל ְזכ ֹות ְלכָ ך צָ ִריך ְלבַ ֵּקש מֵּ הַ ָק ָב"ה ְבלָ ש ֹון
לומַ ר 'אָ ִבי ֶׁש ַב ָשמַ יִ ם אֲנִ י ֹיו ֵּדעַ
ְפשוטָ ה ו ְת ִמימָ ה ,וְ ֹ
ְ
דול הַ ֻּמכְ ָתר
ֶׁשאַ ָתה אַ ָבא ֶׁש ִלי ,וכְ ֵּשם ֶׁש ֶׁמלֶׁ ך ָג ֹ
לו יֶׁלֶׁ ד ַשעֲשועִ ים,
ֲשר ֹ
בוד א ֶׁ
ְב ִנמו ִסים ,וְ גִ נונֵּי כָ ֹ
רות
הַ ְמבַ ֵּקש ִמ ֶׁמנו ֶׁש ְי ַשחֵּ ק ִעמ ֹו ָשעָ ה ְב ֹיוםֲ ,אזַי לַ ְמ ֹ
ֶׁשהַ ֶׁמלֶׁ ְך טָ רוד ְב ִענְ יְ נֵּי הַ ְמ ִדינָה כ ָֻּלהְ ,בכָ ל זֹאת ַב ָשעָ ה
הַ יְ עו ָדה ְכ ֶׁש ְב ֹנו ִמ ְתחַ נֵּן ְלפָ נָיו ֶׁש ְי ַשחֵּ ק ִעמ ֹו ,הוא
ש ֹוכֵּחַ מֵּ הַ כֹל ו ִמ ְתכ ֹופֵּ ף עַ ל הַ ָש ִטיחַ ִ ,בכְ ֵּדי ְל ַשחֵּ ק ִעם
דול וְ הָ ַרחֲמָ ן ,אֲבַ ֶׁק ְש ָך
מו כֵּן אָ ִבי הַ ָג ֹ
דוְ ,כ ֹ
ְב ֹנו מַ חְ מָ ֹ
רוב אֵּ לַ י עַ ד ְמאֹד ,וְ גַ ם ַבזְמַ ִנים
שאַ ָתה קָ ֹ
שאֵּ ַדע ֶׁ
ֶׁ
ָ
חון ְבך ,ולְ עוֹ לָ ם
הַ ָק ִשים אֶׁ ָשאֵּ ר חָ דור ֶׁבאֱמונָה ובִ ָט ֹ

ש ְלכָ ל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד יֵּש
וְ זֶׁה ִלמוד עָ צום ִב ְש ִבילֵּ נו ֶׁ

של יֵּאוש וְ עַ ְצבות חַ ס וְ ָשלוֹ ם,
לֹא אַ ְראֶׁ ה ִסימָ נִ ים ֶׁ
אֶׁ ָלא אַ ְד ַר ָבא ָת ִמיד אֲנִ י יְ ַש ֵּדר כֹחַ וְ ִש ְמחָ ה ִמת ֹו ְך

ש ְלעוֹ לָ ם אָ נו לֹא נִ ְמצָ ִאים ְלבַ ד ,אֶׁ ָלא הַ ָק ָב"ה
נִ ְראֶׁ ה ֶׁ

וְ ֹנותֵּ ן ִלי אֶׁ ת הָ אֶׁ פְ ָשרות ִל ְבחֹר ַבטוֹ ב ו ְלהִ ְתחַ זֵּק',
שעַ ,
יהו ֻּ
וכְ ֶׁשנִ ְצעַ ד ְב ֶׁד ֶׁר ְך ֹזו נִ ְז ֶׁכה ִל ְה ֹיות ְככָ לֵּ ב וִ ֹ

של ק ִֹשי וְ צַ עַ ר ֶׁ -ש ִנ ְראֶׁ ה לוֹ
אֵּ ינְ ְספוֹ ר ִמ ְק ִרים ֶׁ
ש ִנ ְתב ֹונֵּן
ֹחו ָתיו לַ ֲעמֹד ָבהֶׁ םְ ,ב ַרם ְכ ֶׁ
ָכול אֵּ ין ְבכ ֹ
ש ִכ ְבי ֹ
ֶׁ
צועֵּ ד עִ ָמנו ְביַחַ ד ,וְ הוא זֶׁה ֶׁשש ֹולֵּ חַ לָ נו אֶׁ ת הַ ִנ ְסיוֹ נוֹ ת
ֹ
או ָתנו ,וְ הַ ְשאֵּ לָ ה אֵּ ְ
יך אָ נו
של ֹ
רומֵּ ם ו ְלחַ ֵּ
ִבכְ דֵּ י ְל ֹ
ש ִי ַקח אֶׁ ת הַ ִנ ָסיוֹ ן
לו ְקחִ ים אֶׁ ת הַ ִנ ָס ֹיון  -יֵּש אָ ָדם ֶׁ
ֹ
ְ
מו הַ ְמ ַר ְג ִלים ,וְ זֶׁה מֵּ חֲמַ ת
של יֵּאוש ְכ ֹ
ֲשבָ ה ֶׁ
ִמתוֹ ך מַ ח ָ
עולָ םְ ,ב ַרם ְכ ֶׁשנ ֵַּדע
חו ֵּשב ֶׁשהוא מַ נְ הִ יג אֶׁ ת הָ ֹ
ֶׁשהוא ֹ
עו ֶׁשה אֶׁ ת ָכל הַ ַמע ֲִשים ,נִ ְתמַ ֵּלא ְבעַ יִ ן
ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ

או ִתי
שאַ ָתה ְמנ ֶַׁסה ֹ
אֵּ מון מָ לֵּ א ְב ָך ,ו ִמת ֹו ְך יְ ִדיעָ ה ֶׁ

הַ ַת ְל ִמ ִידים הַ ֶׁנאֱמָ נִ ים ֶׁשל ֹמ ֶׁשה ַר ֵּבנו .ה' יְ זַכֵּנו.


כֵּיצַ ד עוֹ ְרכִ ים חֶׁ ְשבוֹ ן ֶׁנפֶׁש ָכ ָראוי?

ְׁשלַ ח לְׁ ָך אֲ נָ ִׁשים וְׁ י ָֻתר ּו ֶאת ֶא ֶרץ ְׁ ּכנ ַַען וְׁ ֹגו' (יג ב)

1

צָ ִר ְ
יך ֵּבאור מַ הו ְשלַ ח " ְל ָך"? וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר עַ ל ִפי

יתא ְב ִמ ְד ַרש
קום הַ ְמ ַר ְג ִלים טָ עו ְבכָ ְך ִכ ְד ִא ָ
ו ִמ ָכל מָ ֹ

ְד ָרש ֶׁשזֶׁה ִלמוד ִב ְש ִבילֵּ נו ֶׁש ְכ ֵּשם ֶׁשהַ ָק ָב"ה ָשלַ ח

ַר ָבה ֶׁש ִאלולֵּ א ֶׁש ָכלֵּ ב הָ יָה ְמאַ יֵּם עֲלֵּ יהֶׁ ם ְבחַ ְרב ֹו ,לֹא

מו כֵּן ָכל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד
ְמ ַר ְג ִלים לָ תור אֶׁ ת הָ אָ ֶׁרץְ ,כ ֹ
צָ ִר ְ
שזֶׁה חֶׁ ְשב ֹון ֶׁנפֶׁש
מו ֶׁ -
יך ִל ְשלֹחַ ְמ ַר ְג ִלים ְבעַ ְצ ֹ

רות ,וְ זֶׁה מֵּ חֲמַ ת ֶׁשלֹא יִ חֲסו ח ֲִשיבות
הָ יו ֹנו ְט ִלים מֵּ הַ ֵּפ ֹ
לַ הִ ְתב ֹונְ נות ְברֹב הַ ט ֹוב הַ ַג ְש ִמי ֶׁשהַ ב ֹו ֵּרא יִ ְת ָב ַרךְ

ַבעֲלֵּ י הַ מוסָ ר ,וְ עַ ל יְ ֵּדי זֶׁה אֶׁ פְ ָשר ְל ִה ָכנֵּס לַ ְקדֻּ ָשה

מַ עֲנִ יק לָ נוִ ,בכְ ֵּדי ֶׁש ִי ְתאַ פְ ֵּשר לָ נו ְל ִה ְתב ֹונֵּן ְברֹב
תו אֵּ לֵּ ינו ,ו ִמת ֹו ְך ָכ ְך לָ בֹא ְלאַ הֲבָ ה ה ֲָד ִדית אֵּ לָ יו
אַ הֲבָ ֹ
יִ ְת ָב ַר ְך.

שאָ ָדם צָ ִר ְ
יך לַ עֲש ֹות ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ םַ ,כיָדועַ ִמ ָכל
ֶׁ

[אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָראֵּ ל].
ְ
ְ
או ָתנו הַ ת ֹו ָרה אֶׁ ת הַ ֶׁד ֶׁרך ְלכָ ך ,וְ הוא
וְ ִה ְד ִריכָ ה ֹ



ֶׁש ַב ְת ִח ָלה יִ ְתב ֹונֵּן הָ אָ ָדם ַבט ֹוב ֶׁשב ֹו ,וַ ֲאזַי ִביכָ ְלת ֹו
טו ִבים כֵּיצַ ד ְל ִה ְש ַת ֵּפר,
ֲשיו ֶׁשאֵּ ינָם ֹ
ְלהִ ְתב ֹונֵּן ְבמַ ע ָ
וכְ ֵּשם ֶׁש ַב ְתחִ ָלה נֶׁאֶׁ ְמרו הַ ְדבָ ִרים הַ ט ֹו ִבים ֶׁשיֵּש
ָבאָ ֶׁרץ ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך ָכתוב אֶׁ ת הָ עָ ם הַ י ֹו ֵּשב עָ לֶׁ יהָ ֶׁ ,שזֶׁה
ֲשיו ִאם הֵּ ם ְכ ֶׁד ֶׁר ְך הַ ג ֹויִ ם ,וְ עַ ל יְ דֵּ י
ִל ְבד ֹוק אֶׁ ת מַ ע ָ
ֲשיו י ֵַּדע אֶׁ ת שֹ ֶׁרש הַ ִמד ֹות וְ הַ ַתא ֲֹוות
ֶׁש ִיבְ דֹק אֶׁ ת מַ ע ָ
הָ ָרעוֹ תְ ,כגוֹ ן ְכ ֶׁשרוֹ אֶׁ ה ְבעַ ְצמוֹ

שהוא ִמ ְתיַחֵּ ס
ֶׁ

שיֵּש ב ֹו אֶׁ ת ִמ ַדת
ַבא ֲִדישות ו ִב ְק ִרירות לַ ֲאנ ִָשים ,י ֵַּדע ֶׁ
הַ ַגאֲוָ ה וְ הָ א ֱֹנוכִ יות.

עות ,צָ ִר ְ
יך לַ עֲש ֹות ְג ָד ִרים
ו ִבכְ דֵּ י ְל ִהנָצֵּ ל מֵּ הַ ִמד ֹות הָ ָר ֹ
מו ֶׁש ָכתוב "הַ ְבמַ חֲנִ ים ִאם ְב ִמ ְבצָ ִרים" ,וְ כֵּן
ו ְסיָגִ יםְ ,כ ֹ
ְ
טובָ ה ְבמֶׁ ֶׁשך אַ ְר ָבעִ ים ֹיום עַ ד ֶׁש ִי ְקנֶׁה
ַיחֲזִיק ְב ִמ ָדה ֹ
עטיל ָקטָ ן לַ ֶׁר ֶׁבה' ר' א ֱִלימֶׁ לֶׁ ְך.
יתא ַבצֶׁ ִ
או ָתהִ ,כ ְד ִא ָ
ֹ
מו וְ יִ ְשמַ ח ַבט ֹוב
סוף הַ חֶׁ ְשב ֹון נֶׁפֶׁ ש יְ חַ זֵּק אֶׁ ת עַ ְצ ֹ
ו ְב ֹ
מו ֶׁש ָכתוב הַ ְמעַ ט הוא
ֶׁשב ֹו וַ אֲפִ לו ֶׁשהוא ַרק ְקצָ תְ ,כ ֹ
ִאם ַרבִ ,מכֵּיוָ ן ֶׁש ַרק עַ ל יְ דֵּ י ֶׁשהָ אָ ָדם חָ זָק ְב ַד ְעת ֹו
ֲבו ַדת ה'.
ֹחו ָתיו ִביכָ ְלת ֹו ְל ִה ְתקַ ֵּדם ַבע ֹ
ומַ א ֲִמין ְבכ ֹ


ִמי ֶׁש ְמוַ ֵּתר ַמ ְרוִ יחַ ְבגָ דוֹ ל
או ָתם
וַ ּיֵּלְׁ כ ּו וַ ָ ּיב ֹא ּו ֶאל מ ֶֹשה וְׁ ֶאל ַאהֲ רֹן ...וַ ּי ִָׁשיב ּו ֹ
ָ ּד ָבר ( ָשם כו)

דוש ֶׁש ִע ַקר מַ ה ֶׁש ִד ְברו הַ ְמ ַר ְג ִלים
יתא ַבזֹהַ ר הַ ָק ֹ
ִא ָ
סָ ָרה עַ ל הָ אָ ֶׁרץ ,זֶׁה מֵּ חֲמַ ת ֶׁשחָ ְששו ֶׁש ִבכְ נִ יסַ ת
ידם .זֶׁה ִלמוד
או ָתם ִמ ַתפְ ִק ָ
יִ ְש ָראֵּ ל לָ אָ ֶׁרץ ,י ִָסירו ֹ
מות
קו ֹ
עות וְ ִלפ ֹול ִל ְמ ֹ
עָ צום ִב ְש ִבילֵּ נו ֶׁשאָ ָדם ְמסֻּ ָגל ִל ְט ֹ
נְ מוכִ ים ו ְשפֵּ ִלים ְב ֹיו ֵּתר מֵּ חֲמַ ת הַ ִקנְ אָ ה ֶׁשב ֹו ,ו ִבכְ דֵּ י
ְל ִהנָצֵּ ל ִמ ָכ ְך צָ ִר ְ
טוב וָ חֶׁ סֶׁ ד עַ ל
יך ְל ִה ְת ַר ֵּגל ְל ַד ֵּבר אַ ְך ֹ
כ ָֻּלם ,ו ְלאַ חֵּ ל ֶׁשפַ ע ְב ָרכָ ה וְ הַ ְצלָ חָ ה ִמת ֹו ְך לֵּ ב ָרחָ ב

ְלכ ָֻּלם ,ו ִבפְ ָרט ְל ִמי ֶׁש ָק ֶׁשה לָ נו.
שזֶׁה ָבא עַ ל
שהַ ֵּשנִ י מַ ְצ ִליחַ ַגם ְכ ֶׁ
עוד אֶׁ ָלא ֶׁש ְכ ֶׁ
וְ לֹא ֹ
ש ָכעֵּ ת יֵּש לָ נו נִ ָסיוֹ ן הַ ִאם
חֶׁ ְשב ֹו ֵּננו ,עָ לֵּ ינו לָ ַדעַ ת ֶׁ
רומֵּ ם עַ ל יְ דֵּ י הַ ק ִֹשי ,וְ נִ הְ יֶׁה עִ ם לֵּ ב ָפתוחַ וְ ָרחָ ב
נִ ְת ֹ
או ֶׁש ִנ ְצטַ ְמצֵּ ם ונְ חַ ֵּפש כֵּיצַ ד
ֶׁשנוֹ ֵּתן ומַ עֲנִ יק לַ זולַ תֹ ,
ְלהַ ִפיל אֶׁ ת הַ ֵּשנִ י ו ְלהַ גְ ִדיל אֶׁ ת עַ ְצמֵּ נו ,וכְ בָ ר הֵּ עִ ידו
ינו
עולָ ם אֵּ ֹ
רותֶׁ ,ש ְכ ֶׁשאָ ָדם ְמוַ ֵּתר ְל ֹ
דולֵּ י וְ צַ ִדיקֵּ י הַ ד ֹו ֹ
ְג ֹ
דולֶׁ ,שה ֲֵּרי
עוד אֶׁ ָלא ֶׁשהוא מַ ְרוִ יחַ ְבגָ ֹ
מַ פְ ִסיד ,וְ לֹא ֹ

הַ ֶׁק ֶׁשר ֶׁש ֵּבין חֵּ ְטא הַ ְמ ַר ְגלִ ים לְ פָ ָר ַשת 'וְ הָ יָה ִאם

צו ֶׁפה וְ ֹיו ֵּדעַ אֶׁ ת נִ ְס ָתרוֹ ת ִלבוֹ
עולָ ִמים ֹ
בוֹ ֵּרא ָכל הָ ֹ

ָשמוֹ עַ '...

ש ִלבוֹ
שפַ ע ְל ִמי ֶׁ
של ָכל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד ,וְ ֹנו ֵּתן ומַ עֲנִ יק ְב ֶׁ
ֶׁ

וְׁ ִׁה ְׁת ַח ּז ְַׁק ּ ֶתם ּולְׁ ַק ְׁח ּ ֶתם ִׁמ ּ ְׁפ ִׁרי ָה ָא ֶרץ ( ָשם כ)

צָ ִר ְ
ֹשה 'וְ ִה ְתחַ ז ְַק ֶׁתם'
יך ֵּבאור ִמ ְפנֵּי מַ ה אָ מַ ר לָ הֶׁ ם מ ֶׁ

תו ְב ִלי צָ רות עַ יִ ן.
ָרחָ ב ְלזולָ ֹ


רות? וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר ְב ִסי ְַע ָתא
ַדוְ קָ א ִבנְ ִטילַ ת הַ ֵּפ ֹ
רוב הַ ט ֹוב וְ הַ חֶׁ סֶׁ ד
לות עַ ל ֹ
רות ְמסַ ְמ ֹ
ִד ְשמַ יָא ֶׁשהַ ֵּפ ֹ
הו ָר ַדת הַ ְג ָש ִמים ובַ ְב ִריאות
עו ֶׁשה עִ ָמנו ְ -ב ֹ
ֶׁשהַ ָק ָב"ה ֹ
ֱכול ָכ ָראוי
ֶׁש ְבגופֵּ נוֶׁ ,שעַ ל יְ דֵּ י ָכ ְך ְבאֶׁ פְ ָשרו ֵּתנו לֶׁ א ֹ
ֹשה
מו יִ ְת ָב ַר ְך ְבאַ הֲבָ ה ,וְ עַ ל כֵּן ִצ ָוה מ ֶׁ
דות ִל ְש ֹ
הו ֹ
ו ְל ֹ
שר
שאָ כֵּן יִ ְתאַ פְ ֵּ
לַ ְמ ַר ְגלִ יםֶׁ ,ש ִי ְטלו ִמ ְפ ִרי הָ אָ ֶׁרץִ ,בכְ דֵּ י ֶׁ
שעִ ָמנוַ ,ב ֵּפרוֹ ת
לָ נו לִ ְראוֹ ת אֶׁ ת רוֹ ב חַ ְסדֵּ י ה' ֶׁ
שהוא עָ ִתיד לָ תֵּ ת לָ נו ְ -באֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָראֵּ ל,
הַ ִנפְ לָ ִאים ֶׁ
או ְמ ִרים
שאָ נו ֹ
מו ֶׁ
ש ָכל מַ הו ָתה הוֹ ָדאָ ה וְ אַ הֲבַ ת ה' ,וכְ ֹ
ֶׁ
מועַ '.
ִמ ֵּדי ֹיום ְבפָ ָר ַשת 'וְ הָ יָה ִאם ָש ֹ
וְ ָדבָ ר זֶׁה צָ ִר ְ
יך ִחזוקִ ,כי עַ ל יְ ֵּדי ֶׁש ִנ ְתב ֹונֵּן ְבחֶׁ סֶׁ ד ה'
הו ָדאָ ה ו ְלאַ הֲבַ ת ה',
בוא ְל ֹ
ֶׁש ַבגַ ְש ִמיותְ ,באֶׁ פְ ָשרו ֵּתנו לָ ֹ

הַ ָק ָב"ה לֹא רוֹ צֶׁ ה שֶׁ יִ ְת ַבכְ יְ נו לוֹ
קולָ ם וַ ִּׁי ְׁב ּכ ּו (יד א)
וַ ִּׁת ּ ָשא ָּכל ָה ֵּע ָדה וַ ִּׁי ְּׁתנ ּו ֶאת ֹ

עובֵּ ר ִכ ְמעַ ט
הַ ִנ ָס ֹיון ֶׁשל הַ ְמ ַר ְג ִלים הָ יָה נִ ָס ֹיון קָ ֶׁשהֶׁ ,ש ֹ
דו ִלים,
עַ ל ָכל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד ,וַ אֲפִ לו עַ ל ֲאנ ִָשים ְג ֹ
וְ כַ ְמבֹאָ ר ַב ִמ ְד ָר ִשים ֶׁשאֲפִ לו הַ ַסנְ הֶׁ ְד ִרין ָבכו ִעם
הַ ְמ ַר ְג ִלים ,ו ִבכְ ֵּדי ְל ִהנָצֵּ ל ִמ ָכ ְך צָ ִר ְ
מות
יך לַ עֲש ֹות הַ ְק ָד ֹ
ילים ִלפְ נֵּי הַ ִנ ָס ֹיון ,וכְ ַד ְרכ ֹו ֶׁשל מָ ָרנָא הַ חָ פֵּ ץ
וְ ַת ְר ִג ִ
חַ ִיים.
ונְ פָ ֵּרש אֶׁ ת ְדבָ ֵּרנו ֶׁ -ש ְפעָ ִמים ַרב ֹות הָ אָ ָדם ְמפַ ֵּתחַ
עו ְב ִרים עָ לָ יוָ ,כל ִמינֵּי
כו ִבזְ מַ ִנים ָק ִשים ֶׁש ֹ
תו ֹ
ְב ֹ
בותֶׁ ,של 'אֵּ יפֹה ה' וְ אֵּ יפֹה הַ הַ ְש ָגחָ ה' חַ ס
ֲש ֹ
מַ ח ָ
ְ
מות
קו ֹ
לום ,ומֵּ חֲמָ ת ָכך הוא עָ לול ִלפ ֹול ִל ְמ ֹ
וְ ָש ֹ
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עובֵּ ד אֶׁ ת ה'
ֲשבָ ה ֶׁשהוא ֹ
נְ מוכִ ים ְב ֹיו ֵּתרִ ,מת ֹו ְך מַ ח ָ

ְלהָ ִביא נְ סָ כִ יםֶׁ ,שזֶׁה ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁשל הִ ְת ָק ְרבות לַ ָק ָב"ה
ש ְטבו ִעים
קוםִ ,מת ֹו ְך אֱמונָה ַבכֹחוֹ ת הָ עֲצו ִמים ֶׁ
ְבכָ ל מָ ֹ

ְמלֵּ ִאים

שהַ ָק ָב"ה חָ פֵּ ץ ֶׁשנָשוב אֵּ לָ יו,
ָבנו ,וְ כֵּן ִב ִידיעָ ה ֶׁ

ֲשיו הִ נָם
לו ,וְ כָ ל מַ ע ָ
עִ ם ָכל הַ ְק ָשיִ יםֶׁ ,שהוא ֹנו ֵּתן ֹ
ח ֲִתיכַת עַ ְצבות ו ְמ ִרירות ,ו ְתפִ ל ֹו ָתיו
ְבהִ ְת ַבכְ יְ נות וְ קֻּ ְש ֹיות עַ ל ה' יִ ְת ָב ַר ְך חַ ס וְ ָשלוֹ םְ ,ב ַרם
לֹא ֹזו הַ ֶׁד ֶׁר ְך ,וְ הַ כֹל נוֹ בֵּ עַ מֵּ חֲמַ ת הַ ַגאֲוָ ה ֶׁשיֵּש לָ אָ ָדם
חו ֵּשב ֶׁשהַ כֹל מַ ִגיעַ לוֹ  ,וְ ִאם מַ ֶׁשהו לֹא
ש ָכל אֶׁ חָ ד ֹ
 ְֶׁ
ְ
ש ָצ ִריך ִלהְ ֹיות לוֹ ,
שב ֶׁ
חו ֵּ
שהוא ֹ
הולֵּ ך לוֹ ְ ,כפִ י מַ ה ֶׁ
ֹ
לו ְק ָשיִ ים עֲצו ִמים ובִ ְלבולִ ים
ֲאזַי מַ ְתחִ ילִ ים אֶׁ ְצ ֹ
הַ נ ֹובְ ִעים ִמ ִצ ְמצום הַ ַדעַ ת.
ו ִבכְ ֵּדי לָ צֵּ את ִמ ָכ ְך צָ ִר ְ
יך ְלהַ פְ נִ ים מֵּ רֹאש ָת ִמיד,
ו ְל ַשנֵּן ֶׁשהַ כֹל ַשי ְָך לַ ָק ָב"ה ,וְ הַ ַגאֲוָ ה וְ הַ ְגדֻּ ָלה ,הַ כ ֶֶׁׁתר
עולָ ִמים ִב ְלבַ דֶׁ ,שהוא נוֹ ֵּתן לָ נו ֵּדי
בוד ְלחַ י הָ ֹ
וְ הַ ָכ ֹ
שפַ ע ַרב ,וְ עַ ל עֶׁ צֶׁ ם חַ יו ֵּתנו לְ בַ ד עָ לֵּ ינו
צָ ְרכֵּנו ְב ֶׁ
דות לוֹ  ,וְ כָ ל הַ ְשאָ ר זֶׁה בוֹ נוס ,וכְ ֶׁשנִ ְצעַ ד ְבקַ ו
לְ הוֹ ֹ
הו ָדאָ ה
ֲשבָ ה ֹזו ִמ ֵּמילָ א נִ הְ יֶׁה ְמלֵּ ִאים ְבאַ הֲבָ ה ֹ
מַ ח ָ
ְ
וְ ִש ְמחָ ה ִעמ ֹו יִ ְת ָב ַרך ,וְ גַ ם הַ ְק ָשיִ ים לֹא י ִָביאו אוֹ ָתנו
לִ ידֵּ י הִ ְתמַ ְר ְמרות ,אֶׁ ָלא נְ בַ ֵּקש מֵּ ה' יִ ְת ָב ַר ְך ֶׁש ְכ ֵּשם
ֶׁשהוא ִה ְש ִפיעַ ומַ ְש ִפיעַ עָ לֵּ ינו ֶׁשפַ ע ָכל טוב ָת ִדיר,
מו כֵּן ֶׁש ְי ַרחֵּ ם עָ לֵּ ינו וְ י ְַש ִפיעַ לָ נו ְב ָרכָ ה ְב ָדבָ ר
ְכ ֹ
ְ
ְ
דות
הו ֹ
הַ ְמסֻּ יָם הַ ִנ ְצ ָרך לָ נוִ ,בכְ ֵּדי ֶׁשנוכַ ל ְלהַ ְמ ִשיך ְל ֹ
הו ָדאָ ה.
לו וְ ִל ְה ֹיות ִעמ ֹו ְבקֶׁ ֶׁשר אָ דוק ֶׁשל אַ הֲבָ ה וְ ֹ
ֹ


של לָ שוֹ ן הָ ָרע וְ יֵּאוש,
ו ִמ ֵּמילָ א לֹא ְנ ַד ֵּבר ִדבו ִרים ֶׁ
טו ִבים עַ ל
של אֱמונָה ו ְדבָ ִרים ֹ
אֶׁ ָלא ַרק ִדבו ִרים ֶׁ
כ ָֻּלם.


סוֹ ד ִמ ְצוַ ת הַ ְתכֵּלֶׁ ת
יצת ַה ָּכנָ ף ּ ְׁפ ִׁתיל ְּׁת ֵּכלֶ ת ( ָשם לח)
וְׁ נָ ְׁתנ ּו ַעל ִׁצ ִׁ

יֵּש ְלעַ יֵּן ְבפָ ָר ַשת הַ ְתכֵּ לֶׁ ת ְבכַ ָמה ְדבָ ִרים הַ ְטעונִ ים
יצית
ָחות מגֶׁ ):ש ְר ִאיַת הַ ִצ ִ
יתא ַב ְגמָ ָרא ( ְמנ ֹ
ֵּבאור אִ .א ָ
ידי
ידי ְזכִ ַירת הַ ִמ ְצ ֹות ו ְזכִ ָירה ְמ ִביאָ ה ִל ֵּ
ְמ ִביאָ ה ִל ֵּ
ע ֲִשיָה ,וְ צָ ִר ְ
יך ֵּבאור מַ ה הַ ֶׁק ֶׁשר ֵּבינֵּיהֶׁ ם? ב .מַ ה
הָ עֹמֶׁ ק ַב ְתכֵּ לֶׁ ת? גְ .ב ִמ ְשנַת ַר ִבי א ֱִליעֶׁ זֶׁר מובָ א
יצית ַשי ְָך ְלכִ סוי הַ ְתכֵּ לֶׁ ת ֶׁש ִבכְ לֵּ י
ֶׁשהַ ְת ֵּכלֶׁ ת ֶׁש ַב ִצ ִ
הַ ִמ ְש ָכן ,וְ צָ ִר ְ
יך ֵּבאור מַ ה הַ ַשיָכות ֵּבינֵּיהֶׁ ם? וְ נִ ְראָ ה
יתא ַב ְגמָ ָרא
ְלבָ אֵּ ר ְב ִסיַעְ ָתא ִד ְשמַ יָא עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ
אומֵּ ר מַ ה נִ ְש ַתנָה
סוטָ ה (יזַ " ).תנְ יָא הָ יָה ַר ִבי מֵּ ִאיר ֹ
ְב ֹ
עונִ יןִ ,מ ְפנֵּי ֶׁשהַ ְתכֵּ לֶׁ ת ד ֹומֶׁ ה לַ יָם
ְתכֵּ לֶׁ ת ִמ ָכל ִמינֵּי ִצ ְב ֹ
בוד".
וְ הַ יָם ד ֹומֶׁ ה לָ ָר ִקיעַ וְ ָר ִקיעַ ד ֹומֶׁ ה ְלכִ ֵּסא הַ ָכ ֹ
ש ִנ ָדבֵּ ק ַבב ֹו ֵּרא
יצית זֶׁה ִבכְ דֵּ י ֶׁ
וְ הַ יְ נו ֶׁש ַמ ְט ַרת ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
ש ִנ ְתב ֹונֵּן ְב ַכ ָמה ְדבָ ִרים א.
יִ ְת ָב ַר ְך וְ זֶׁה עַ ל יְ דֵּ י ֶׁ

ה' יִ ְת ָב ַר ְך מַ ְמ ִתין לָ אָ דָ ם ַגם ְכ ֶׁשהוא נִ ְמצָ א

חור
דו ָשה ֶׁ -שהַ ְת ֵּכלֶׁ ת ד ֹומָ ה לַ ְכ ָתב הַ ָש ֹ
ַבת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

ִב ְשאוֹ ל ַתחְ ִתית

יצי ֹות הַ ְלבָ ֹנות .ב.
הַ ָכתוב עַ ל ַג ֵּבי הַ ָלבָ ן ֶׁשהֵּ ם הַ ִצ ִ

וְׁ ִׁה ְׁק ִׁריב ַה ּ ַמ ְׁק ִׁריב ָק ְׁר ּ ָב ֹנו לַ ה' ִׁמנְׁ ָחה וְׁ ֹגו' (טו א-

רוב חַ ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִע ָמנו,
דו ָשה אֶׁ ת ֹ
ֶׁש ִנ ְלמַ ד מֵּ הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ

עוסֶׁ קֶׁ ת הַ ת ֹו ָרה ְבפָ ָר ַשת נְ סָ כִ ים ,וְ צָ ִר ְ
יך
ִבפְ סו ִקים אֵּ לו ֹ

הֵּ ן ַביָם ֶׁשהֵּ ם ָכל הַ ַמיִ ם ֶׁשיֵּש לָ נו ִל ְשת ֹות ,וְ כֵּן ַב ֶׁג ֶׁשם
ֶׁש ִמ ְתהַ ֶׁוה מֵּ הַ יָם ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך מַ ְשקֶׁ ה אֶׁ ת הָ א ֲָדמָ ה,

ֵּבאור ִמ ְפנֵּי מַ ה נִ ְס ְמכָ ה ָפ ָר ָשה ֹזו ְלפָ ָר ַשת הַ ְמ ַר ְג ִלים?

ומַ ְצ ִמיחַ לָ נו אֶׁ ת ָכל הַ ְתבואָ ה .גַ .ב ַמיִ ם נִ כְ לָ ִלים

יתא ַב ְגמָ ָרא (סֻּ ָכה נג).
וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר עַ ל ִפי מַ ה ְד ִא ָ

יקים ֶׁשהַ ָדגִ ים
הַ ָדגִ ים ֶׁשזֶׁה ְש ִמ ַירת עֵּ ינַיִ ם ,וְ הַ ַצ ִד ִ

הום וְ עַ ל כֵּן
יתין צָ ף הַ ְת ֹ
ֶׁש ְב ָשעָ ה ֶׁשחָ פַ ר ָדוִ ד אֶׁ ת הַ ִש ִ
הום ֹיו ֵּתר ִמ ַדי ,וְ אַ חַ ר ָכךְ
ז ַָרק חֶׁ ֶׁרס ו ְבכָ ְך ָשקַ ע הַ ְת ֹ

נִ ְמ ְשלו לָ הֶׁ ם ,וְ כֵּן ִענְ יַן הַ ִש ְמחָ ה ֶׁ -שהַ ָק ָב"ה ֹיו ֵּשב

טז)

הום
ֲלות' וְ הֶׁ עֱלָ ה אֶׁ ת הַ ְת ֹ
אָ מַ ר חָ מֵּ ש עֶׁ ְש ֵּרה ' ִשיר הַ ַמע ֹ
שוב .וְ צָ ִר ְ
ֲלות'?
יך ֵּבאור מַ ה הָ עִ נְ יָן ֶׁשל הַ ' ִשיר הַ ַמע ֹ
ֲלות' ְמ ָתא ֲִרים אֶׁ ת
וְ נִ ְראָ ה ְלבָ אֵּ ר ָבזֶׁה ֶׁשהַ ' ִשיר הַ ַמע ֹ
בות ֶׁשל ְכלַ ל יִ ְש ָראֵּ ל ,וְ אֶׁ ת הַ ִק ְרבָ ה
ֲלות הַ ט ֹו ֹ
ָכל הַ ַמע ֹ
ֶׁש ָלהֶׁ ם לַ ָק ָב"ה ְבכָ ל מַ ָצב ,אֲפִ לו ַב ַמ ָצ ִבים הַ ָק ִשים,

יתא ַב ְגמָ ָרא (ע"ז ד .):ד.
ו ְמ ַש ֵּמחַ אֶׁ ת הַ ִלוְ י ָָתן ִכ ְד ִא ָ
דו ָשה זֶׁה
או ָתנו ֶׁש ַתכְ ִלית הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
הַ ְת ֵּכלֶׁ ת ְמלַ ֶׁמ ֶׁדת ֹ
תו הִ ְתב ֹונְ נות
ִבכְ ֵּדי ְלהַ ִגיעַ לַ ִמ ְש ָכן ( ְשאֵּ לָ ה ג)ֶׁ ,ש ַמהו ֹ
סו ָדם
בות ֶׁש ְי ֹ
טו ֹ
ְברֹב חַ ְס ֵּדי ה' ֶׁש ִע ָמנו ,וְ כֵּן ְל ִמד ֹות ֹ
קום נָמו ְך.
הָ ֲענָוָ הַ ,כ ַמיִ ם ֶׁשי ֹו ְר ִדים ְלמָ ֹ

יך לָ ַדעַ ת אֵּ ְ
וְ צָ ִר ְ
דו ָשה ִבכְ דֵּ י
של אֶׁ ת הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
יך לְ בַ ֵּ
בות וְ ִה ְתב ֹונְ נות ְברֹב חַ ְסדֵּ י
טו ֹ
הו ִציא ִמ ֶׁמנָה ִמד ֹות ֹ
לְ ֹ

סוד הַ זֶׁה הָ יו הַ כֹהֲנִ ים ְמלַ ְמ ִדים אֶׁ ת הָ עָ ם
וְ אֶׁ ת הַ ְי ֹ
ְבנִ סו ְך הַ ַמיִ ם וְ הַ יַיִ ןֶׁ ,שעַ ל יְ דֵּ י הַ ת ֹו ָרה וְ הַ ְתפִ ָלה אֶׁ פְ ָשר

ה' ,וְ זֶׁה הָ ִענְ יָן ֶׁשהַ ְתכֵּ לֶׁ ת מַ ְז ִכ ָירה לָ נו אֶׁ ת הַ ָק ָב"ה

מות ,וְ עַ ל כֵּן
הו ֹ
שאָ ָדם נִ ְמצָ א ִב ְת ֹ
לָ שוב לַ ָק ָב"ה אֲפִ לו ֶׁ

רוב חֲסָ ָדיו ֶׁש ִע ָמנו .יִ ֵּתן ה' ֶׁש ַנע ֲִמיק
( ְשאֵּ לָ ה א) וְ אֶׁ ת ֹ

ָפ ָר ַשת נְ סָ כִ ים זֶׁה ְתשובָ ה ְלחֵּ ְטא הַ ְמ ַר ְג ִליםֶׁ ,שחָ ְטאו

דו ָשה ,וְ עַ ל יְ ֵּדי כֵּן נִ ְת ָק ֵּרב אֵּ לָ יו
ְב ִמ ְצ ֹות הַ ת ֹו ָרה הַ ְק ֹ
יִ ְת ָב ַר ְך ְבאַ הֲבָ ה אָ מֵּ ן.

יתא ַבזֹהַ ר
ְבחֹסֶׁ ר אֱמונָה ַב ָק ָב"ה ו ְבעַ ְצמָ םִ ,כ ְד ִא ָ
ְ
דוש (קנ"ח ,עי"ש) ,וְ לָ כֵּ ן ִכ ְתשובָ ה ְלכָ ך ִצ ָוה ה'
הַ ָק ֹ
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כֹחָ ה ֶׁשל ִמ ָלה חַ ָמה  -עַ ד ַכ ָמה?

הו ִשיט
עריש ִל ְתפֹס ו ְלהָ ִבין ,הַ כו ִשי הֶׁ עָ נָק ֹ
הָ יָה לְ ר' ֶׁב ִ
רו ,אַ חַ ר
ֻּשמֶׁ ת ,וְ נָטַ ל אֶׁ ת הַ ְשטָ ר הַ מו ָשט ְלעֶׁ ְב ֹ
יָד ְמג ֶׁ

יכם ( ָשם מ)
יתם ְׁקד ִֹׁשים לֵּ אל ֹ ֵּק ֶ
וִׁ ְׁהיִׁ ֶ

לָ חַ ש מַ ֶׁשהו ִל ְשנֵּי חֲבֵּ ָריו וכְ בָ ר סָ בו הַ ְשל ָֹשה עַ ל

יתא ְב ִספְ ִרי " ְכ ֵּשם ֶׁש ִאי אֶׁ פְ ָשר ְלכָ ל נִ ְב ָרא ִל ַגע
ִא ָ
ְ
דו ִשים ִאי אֶׁ פְ ָשר ְלכָ ל נִ ְב ָרא
ָתוָ ,כך ְכ ֶׁש ִתהְ יו ְק ֹ
ִב ְשכִ ינ ֹ

עריש הֶׁ הָ מום ְלנַפְ ש ֹו
מו ִת ִירים אֶׁ ת ר' ֶׁב ִ
בו ֵּתיהֶׁ םֹ ,
ִע ְק ֹ
יקו.
עִ ם ָכל הַ כֶׁסֶׁ ף הַ ֻּמנָח ְב ִת ֹ

רו ְממות,
ִל ַגע ָבכֶׁם"ִ .ענְ יַן הַ ְקדֻּ ָשה זֶׁה הִ ְת ַיחֲדות וְ ִה ְת ֹ

קום,
מובָ ן מֵּ אֵּ לָ יו ֶׁשהוא ִמהֵּ ר ְל ִרכְ ב ֹו וְ הִ ְס ַת ֵּלק ִמן הַ ָמ ֹ

שאָ ָדם יוֹ דֵּ עַ כֵּיצַ ד לְ כַ ְלכֵּל אֶׁ ת הַ ִליכוֹ ָתיו
וְ עַ ל כֵּן ְכ ֶׁ
ְ
מוצֵּ א חֵּ ן וְ חֶׁ סֶׁ ד
וְ ִדבו ָריו ְבנֹעַ ם ו ְבדֶׁ ֶׁרך אֶׁ ֶׁרץ ֲאזַי הוא ֹ

מו
הו ָדאָ ה וְ אַ הֲבָ ה ִל ְש ֹ
יתו ָפ ַתח ְב ִרקוד ֶׁשל ֹ
ְכ ֶׁש ָבא ְלבֵּ ֹ
יִ ְת ָב ַר ְך ,עַ ל הַ נֵּס הֶׁ עָ צום ֶׁש ָגמַ ל עִ מ ֹו ְברֹב חֲסָ ָדיו,

יקו
ְבעֵּ ינֵּי ָכל רוֹ אָ יו ,וְ שוב ֲאנ ִָשים נִ ְמנָעִ ים ִמ ְלהַ ִז ֹ

ֲשה ִעמ ֹוְ .ב ַרם
ְכ ֶׁשע ֲַדיִ ן אֵּ ינֶׁנו ְמעַ ֵּכל אֶׁ ת הַ נֵּס ֶׁש ַנע ָ

תו.
או ֹ
אוה ֲִבים ֹ
רוב הָ אַ הֲבָ ה ֶׁשהֵּ ם ֹ
מֵּ חֲמַ ת ֹ

עוד לֹא ִה ְס ַתיֵּם.
הַ ִספור ֹ

עריש הִ נ ֹו
שא זֶׁה ,ר' ֶׁב ִ
ֲשה ְמ ַרגֵּש ְב ֹנו ֵּ
ונְ סַ פֵּר ָכאן מַ ע ֶׁ

עריש ִל ְתפִ ַלת ִמנְ חָ ה ְכ ֶׁשיָצָ א
ְלמָ ח ֳַרת ָנסַ ע ר' ֶׁב ִ

ִאיש עֲסָ ִקים ,אֶׁ ָלא ֶׁשהַ ַפעַ ם הוא חָ ַתם עַ ל עִ ְס ָקה

מֵּ הָ ֶׁרכֶׁב וְ הֵּ חֵּ ל ִל ְצעֹד ְלכִ וון ֵּבית הַ ְכנֶׁסֶׁ תָ ,קפָ א ְלפֶׁ ַתע

עור הָ ִע ְס ִקי ֶׁשל ֹו הָ יָה
ֹיוצֵּ את ִמגֶׁדֶׁ ר הָ ָרגִ יל ,וְ ִתיק הָ ֹ

מו ְבאַ חַ תְ ,ליַד ֵּבית הַ ְכנֶׁסֶׁ ת עָ מַ ד לֹא אַ חַ ר
קו ֹ
עַ ל ְמ ֹ

ירות
רות ֶׁשל מֵּ אָ ה אֶׁ לֶׁ ף ִל ֹ
ִמ ָת ִמיד ִב ְשטָ ֹ

חו ֶׁשל הַ חֶׁ נְ ֹיון,
לון אֶׁ ל הַ חֶׁ נְ ֹיון נֶׁעֶׁ ְצ ָרה ְבפִ ְת ֹ
ִמ ֵּבית הַ ָמ ֹ

מולְ ,בבַ ת אַ חַ ת הוא
ימ ָתנִ י מֵּ אֶׁ ְת ֹ
ֲשר הַ כו ִשי הָ אֵּ ְ
מֵּ א ֶׁ
שהוא ִמ ְתלַ ֵּבט
מול ,ת ֹו ְך ְכדֵּ י ֶׁ
של אֶׁ ְת ֹ
ָשב לַ ְט ָראומָ ה ֶׁ
שחִ יו ְך נָסו ְך
לו ְכ ֶׁ
לְ אָ ן לִ ְברֹחַ  ,נִ ָצב הַ כו ִשי הָ ָרחָ ב ְלמו ֹ

ש ִפ ְתאֹם
הוא הֵּ חֵּ ל ִל ְצעֹד ְלעֵּ בֶׁ ר ִרכְ ב ֹו הַ ְמפֹאָ ר ,אֶׁ ָלא ֶׁ
ְ
תוך ְכדֵּ י
אתו ְשל ָֹשה כו ִשים ְגבוֹ הֵּ י קוֹ מָ ה ,וְ ֹ
צָ צו לִ ְק ָר ֹ

קול ָרגועַ אָ מַ ר 'קַ ח ֲחז ָָרה אֶׁ ת הָ עֹדֶׁ ף
עַ ל ָפנָיו ו ְב ֹ
ְ
עריש ְשטַ ר
מו ִשיט ְלר' ֶׁב ִ
מֵּ אֶׁ ְתמוֹ ל' ,ת ֹוך ְכ ֵּדי ֶׁשהוא ֹ

רו ,אָ מַ ר מַ נְ ִהיגָ ה ֶׁשל
ֶׁשהֵּ ם ְמכִ ינִ ים אֶׁ ת נִ ְש ָקם ְלעֶׁ ְב ֹ

ֶׁשל ח ֲִמ ָשה ְשטֶׁ ְר ִלינְ ג.
אַ חַ ר ָכ ְך ִה ְמ ִש ְ
לומַ ר ְל ָך ֶׁשאֲנִ י ְכבָ ר
יתי ֹ
יך וְ אָ מַ ר ' ָר ִצ ִ

אֶׁ ת הַ כֹל!'.

עולָ ם ִמ ָלה
ֶׁבן עֶׁ ְש ִרים ו ְשבַ ע ,וְ ִאיש לֹא אָ מַ ר ִלי מֵּ ֹ
את ִלי ,ו ְבכָ ךְ
טובָ ה ,אַ ָתה הָ ִראש ֹון ֶׁשהֶׁ ְחמֵּ ָ
חַ ָמה וְ ֹ

נָפוחַ

תו
או ֹ
הו ִבילָ ה ֹ
ילין ,הַ ַמע ֲִלית ֶׁש ֹ
ְשטֶׁ ְר ִלינְ ג טָ ִבין וְ ַת ִק ִ

קול קַ ר וְ נ ְֻּק ֶׁשהָ ' ,ת ִביא מַ הֵּ ר אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף,
הַ ְכנֻּפִ יָה ְב ֹ
עריש הָ לַ ם ִבפְ ָראות ,עִ ְסקַ ת הָ ֲענָק,
של ר' ֶׁב ִ
לִ בוֹ ֶׁ
יְ לָ ָדיו הַ ְקטַ ִנים ֶׁש ַמחְ ִכים לוֹ ַב ַביִ תֵּ ,בית הָ עֵּ סֶׁ ק הֶׁ עָ נָק
מוחוֹ וְ הִ ְק ִפיא אֶׁ ת
שלוֹ  ,הַ כֹל הִ ְתעַ ְר ֵּבל ְבבַ ת אַ חַ ת ְב ֹ
ֶׁ

ית אֶׁ ת ִל ִביִ ,מ ִלים ֶׁש ִר ְפאו אֶׁ ת ָכל הַ ְפצָ ִעים
ָש ִב ָ
ָ
מוך לֹא
ֶׁש ְבנַפְ ִשי ,ו ִמיַד הֶׁ חְ לַ ְט ִתי ֶׁש ְלאָ ָדם נִ פְ לָ א ָכ ֹ
ָ
אתי ְלהָ ִשיב ְלך אֶׁ ת
מַ ִגיעַ ֶׁש ֱאגְ זֹל אֶׁ ת ַכ ְספ ֹו ,וְ עַ ָתה ָב ִ

עריש לֹא ִא ֵּבד
ָדמוֹ  ,הַ ִאם אֵּ צֵּ א ִמ ָכאן חַ י? ְב ַרם ֶׁב ִ
עֶׁ ְשת ֹו ֹנות ְבחַ ְסדֵּ י ה' יִ ְת ָב ַר ְך ,וְ הוא ָפנָה אֶׁ ל מַ נְ ִהיג

ֲחו ָריו.
הָ עֹדֶׁ ף' ,הַ ג ֹוי ִסיֵּם אֶׁ ת ְדבָ ָריו וְ ִה ְסת ֹובֵּ ב לַ א ֹ

ֲדונִ י הַ ִנכְ ָבד ,אַ ָתה
לו' ,א ֹ
הַ ְכנֻּפִ יָה ֲענָק הַ ְממַ ִדים וְ אָ מַ ר ֹ

תו ,נִ ְרעָ ש וְ נִ ְר ָגש ,נִ ַגש ר'
נִ פְ עָ ם עַ ד ִע ְמקֵּ י נִ ְשמָ ֹ

ָבוןַ ,בעַ ל ְתכו ֹנות
נִ ְראָ ה ִלי אָ ָדם ִאינְ טֶׁ ִלי ֶׁגנְ ִטי וְ נ ֹ

מות ָכל
עריש ִל ְתפִ ַלת ִמנְ חָ הְ ,כ ֶׁשעַ ל ְלחָ יָיו ֹזו ְר ֹ
ֶׁב ִ

טוב
בות ֶׁשל מַ נְ ִהיגות ,אֲנִ י מַ ְר ִגיש ֶׁשאַ ָתה אָ ָדם ֹ
חֲשו ֹ

מו
הו ָדאָ ה ִל ְש ֹ
עות ֶׁשל ִה ְת ַר ְגשות וְ ֹ
הַ ְתפִ ל ֹות ְדמָ ֹ
יִ ְת ָב ַר ְך ,עַ ל הַ נֵּס הֶׁ עָ צום ֶׁש ָגמַ ל ִעמ ֹו.

זָקוק לַ כֶׁסֶׁ ף ֶׁש ִלי?'.

טובָ ה
ִמ ִספור נִ פְ לָ א זֶׁה נִ ְלמַ ד מַ ה כֹחָ ה ֶׁשל ִמ ָלה ֹ

הַ ְדמות הָ ֲענ ִָקית וְ הַ ְמאַ יֶׁמֶׁ ת נִ ְרא ֲָתה מֻּ פְ ַת ֲעת מֵּ עֶׁ צֶׁ ם
הַ ְשאֵּ לָ ה' ,כֶׁסֶׁ ף ...אֲנִ י צָ ִר ְ
אות
יך ִב ְש ִביל ִל ְק ֹנות מַ ְשקָ ֹ

וְ חַ ָמה ,וְ עַ ד ַכ ָמה אֶׁ פְ ָשר ְל ַשנ ֹות אֶׁ ת הָ אָ ָדם הַ ָק ֶׁשה
טובָ ה ְכ ֶׁשהִ יא ֶׁנאֱמֶׁ ֶׁרת
תו ְב ִמ ָלה ֹ
או ֹ
רומֵּ ם ֹ
ְב ֹיו ֵּתר ,ו ְל ֹ

עולֶׁ ה?'
עולֶׁ ה ִלי הַ ְר ֵּבה כֶׁסֶׁ ף'ַ ' ,כ ָמה זֶׁה ֹ
וְ סַ ִמים ,זֶׁה ֹ

ָכון ,יִ ֵּתן ה' ֶׁש ִנ ְש ַת ֵּמש ִעם הַ כֹחַ הָ אַ ִדיר
קום הַ נ ֹ
ַב ָמ ֹ

ירות ְשטֶׁ ְר ִלינְ ג' ,הֵּ ִשיב
עריש' ,חָ מֵּ ש ִל ֹ
ָשאַ ל ר' ֶׁב ִ
רֹאש הַ חֲבו ָרה' ,קַ ח ְל ָך עֶׁ ֶׁשר וְ ִת ְקנֶׁה ְל ָך ָכפול' ,אֶׁ ת

רומֵּ ם יְ הו ִדים ֶׁשזֶׁה ַתכְ ִלית
ֶׁש ְבפִ ינוִ ,בכְ ֵּדי ְלחַ זֵּק ו ְל ֹ

ְמאֹד ובַ עַ ל נִ ימו ִסים ,אולַ י ַת ְס ִביר ִלי ְל ֵּשם מַ ה אַ ָתה

שהִ ְת ַרחֵּ ש ָב ֶׁרגַ ע הַ ָבא ,קָ ֶׁשה ְמאֹד
של הַ נֵּס ֶׁ
עָ ְצמָ תוֹ ֶׁ

טוב ְבעֵּ ינֵּי ֱאל ִֹקים וְ אָ ָדם.
הַ כֹל ,ובָ זֶׁה נִ ְמצָ א חֵּ ן וְ ֵּש ֶׁכל ֹ
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