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ֵּ ּבאוּר ּ ְּפלוּגְּ ַתת ַרש"י וְּ ַר ֵּ ּבנ ּו ָּּתם ְּ ּב ֵּס ֶדר ּ ָּפ ָּרש ּיוֹ ת ַה ְּּתפ ּלין
ַה ְּר ֵּ ּבה שיטוֹ ת יֵּ ש ָּ ּבראשוֹ נים ַמה ּו ֵּס ֶדר

נֶ ֱא ֶמ ֶרת

יאת
ְּ ּבב ַ

ֲא ֶשר ֶה ֱע ָּלה ַו ֲא ֶשר ֵּהביא ֶאת זֶ ַרע ֵּ ּבית

ּ ָּפ ָּרש ּיוֹ ת ַה ְּּתפ ּליןּ ,כי ד' ּ ָּפ ָּרש ּיוֹ ת יֵּ ש

יח ָּלנ ּו
יחֶ ,ש ַ ּגם ַמה ֶש ַה ָּּק ָּ ּב"ה ה ְּבט ַ
ַה ָּּמש ַ

י ְּש ָּר ֵּאל ֵּמ ֶא ֶרץ ָּצפוֹ נָּ ה וּמ ּכֹל ָּה ֲא ָּרצוֹ ת

ַ ּב ְּּתפ ּלין:

ֶשהוּא יַ ֲע ֶשה ָּלנ ּו ֶל ָּעתיד ָּלבוֹ א ֶשהוּא

ֲא ֶשר ה ַּד ְּח ּתים ָּשם"ְּ .ו ָּא ְּמר ּו ע"ז ֶש ְּּת ֵּהא

יָּ ביא אוֹ ָּתנ ּו ֶאל ָּה ָּא ֶרץ זֶ ה ַ ּגם י ְּהיֶ ה.

יאת
]ש ְּע ּבוּד ַמ ְּל ֻכ ּיוֹ ת ע ָּּקר ,ויצ ַ
[ ְּ ּגאו ָּּלה מ ּ
מ ְּצ ַרים ָּט ֵּפל .ע"כ ֵּהם סוֹ ְּברים ֶשצָּּ ר ְּ
יך

" ַקדֵּּ ש לי ָּּכל ְּ ּבכוֹ ר"  -זֶ ה ַה ּש ְּמ ָּחה ֶש ֵּ ּיש

ַעל

ֶל ָּעתיד

ָּלבוֹ א

ָּל ָּא ָּדם ּב ְּבנוֹ  ,וְּ ַע"ז ָּא ְּמר ּו ' ְּ ּב ָּרא ַּכ ְּר ָּעא

ַהצַּ ד ַה ּ ָּשוֶ ה ֶשבּ ְּכ ַלל י ְּש ָּר ֵּאל

ַּד ֲאבו ָּּה' ַ -מ ּד ּו ַע דַּ ְּו ָּקא ַּכ ְּר ָּעא? ּכי ְּּכ ֶש ֵּ ּיש

ַו ֲאנַ ְּחנ ּו רוֹ אים ָּּד ָּבר נ ְּפ ָּלאֶ ,ש ַעם י ְּש ָּר ֵּאל

ְּל ָּא ָּדם ָּ ּבנים הוּא ּכוֹ ֵּר ַע ל ְּפנֵּ י ה'ְּּ ,כמוֹ

יע ְּל ֶא ֶרץ י ְּש ָּר ֵּאל ְּמע ָֹּרב מ ָּּכל י"ב
הגּ ַ

ַא ְּב ָּר ָּהם ָּאבינ ּו ֶש ּ ָּש ַמע ֶאת ַה ְּ ּבשוֹ ָּרה

ַה ּ ְּש ָּבטים ,זֶ ה ֵּמ ֶא ֶרץ זוֹ עם ְּט ָּבעים ָּּכ ֵּא ּל ּו,

ּ ֶש ּי ָּּו ֵּלד לוֹ ֶ ּבן הוּא ה ְּש ַּת ֲח ָּוה ְּמל ֹא קוֹ ָּמתוֹ .

ְּו ַה ּ ֵּשני

ְּט ָּבעים

ְּויֵּ ש ֵּמ ֶהם ֶש ּסוֹ ְּברים ֶש ַה ֵּּס ֶדר הוּאַ :ק ֵּּדש,
יא ָּך,
ְּש ַמעְּ ,ו ָּהיָּ ה אם ָּשמוֹ ַעְּ ,ו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ְּו ֵּכן נָּ ֲהג ּו ָּּכל ַהצַּ ּדיקים ַּכ ְּּמב ָֹּאר ַ ּב ַּתנַ "ךּ ,כי

ֲהפוּכים ,ו ְּּב ָּכל זֹאת ּביסוֹ ד ַה ְּּתמימוּת

יאת מ ְּצ ַרים  -זֶ ה ַק ֵּּדש,
ְּלפי ַה ֵּּס ֶדר ,יְּ צ ַ

אם ָּא ָּדם שוֹ ֵּמ ַע ְּ ּבשוֹ ָּרה טוֹ ָּבה ְּוהוּא ל ֹא

ְּו ָּה ֱאמוּנָּ ה ַ ּב ַ ּי ֲהדוּת ֻּכ ָּּלם ָּשוים ֶש ֻּכ ָּּלם

ימן ֶשהוּא חוֹ ֵּשב ֶש ֶּזה
מ ְּש ַּת ֲח ֶוה ,זֶ ה ס ָּ

' ַר ְּח ָּמנים ַ ּביְּ ָּשנים ְּוגוֹ ְּמ ֵּלי ֲח ָּסדים'ְּ ,וא ּל ּו
ָּה ֲע ָּרבים ֵּהם ְּ ּבד ּיוּק ְּל ֵּה ֶפ ְּך ֵּהם ְּמ ֻפ ָּּזרים

ְּש ַמע  -זֶ ה ַמ ַּתן ּתוֹ ָּרהֶ ,ש ּ ָּש ְּמע ּו " ָּאנֹכי ה'
ֱאל ֶֹק ָּ
יך" זֶ ה " ְּש ַמע י ְּש ָּר ֵּאל ה' ֱאל ֵֹּקינ ּו ה'

ְּלהוֹ רוֹ ת ֶשהוּא ְּּכמוֹ ֵּמת "וְּ ָּאנֹכי ָּע ָּפר

ְּ ּב ָּכל ָּה ֲא ָּרצוֹ ת ְּו ַהצַּ ד ַה ּ ָּש ֶוה ֶש ָּ ּב ֶהם ֶש ְּ ּב ָּכל

ָּו ֵּא ֶפר" ֲ -אני ְּּכ ָּבר ָּהייתי ָּאמוּר ל ְּהיוֹ ת ֵּמת

ָּמקוֹ ם ֵּהם רוֹ ְּצחים .ו ְּּב ָּפ ָּר ַשת ' ְּו ָּהיָּ ה ּכי
יא ָּך' ָּצר ְּ
יך ְּל ַכ ֵּּון ַעל מ ְּצוֹת ַה ְּּתלוּיוֹ ת
יְּ ב ֲ

ו ְּּב ָּכל ַה ַּמצָּּ בים ֶש ָּהייתי יָּ כוֹ ל ָּלמוּת,

יטה ,ו ַּפ ַעם ַעל יוֹ ֵּבל,
ָּ ּב ָּא ֶרץַ ּ ,פ ַעם ַעל ְּשמ ָּ

ְּו ַה ָּּק ָּ ּב"ה ֶה ֱחיָּ ה אוֹ תיְּ .וזֶ ה ַההוֹ ָּד ָּאה

ו ַּפ ַעם ַעל ְּּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַע ְּשרוֹ תַ ּ ,פ ַעם ַעל

ַה ְּּמיֻ ֶח ֶדת ֶשל ּ ָּפ ָּר ַשת " ַק ֵּּדש לי ָּּכל ְּ ּבכוֹ ר".
ְּוגַ ם ָּצר ְּ
יך ְּל ַכ ֵּּון ְּ ּב ָּפ ָּר ָּשה זוֹ ֶש ָּאנ ּו ָּ ּבנים

יְּ רו ָּּש ַלים עיר ַה ּק ֶֹדש ,ו ַּפ ַעם ַעל ַה ּכ ֶֹתל

יע לוֹ ָּ ,ל ֵּכן ַא ְּב ָּר ָּהם ָּאבינ ּו ה ְּש ַּת ֲחוָּ ה
ַמגּ ַ

מ ְּּז ַמן ְּ ּבאוּר ַּכ ְּש ּדים ו ְּּבמ ְּל ֶח ֶמת ַה ְּּמ ָּלכים

ְּ ּבכוֹ רים ַל ָּּק ָּ ּב"ה ָּּ ' -כל י ְּש ָּר ֵּאל ְּ ּבנֵּ י
ְּמ ָּלכים'.
יא ָּך"  -זֶ ה ּ ָּפ ָּר ַשת ָּה ֱאמוּנָּ ה
"וְּ ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ֵּמ ֶא ֶרץ

ַא ֶח ֶרת

עם

ַה ַּמ ֲע ָּרבי.

יצד זוֹ כים ל ְּחיוֹ ת ֶאת ַה ּנ ּסים ֶש ָּהי ּו
ֵּּכ ַ
ְּ ּבמ ְּצ ַרים וְּ ֶש ּי ְּהי ּו ֶל ָּעתיד ָּלבוֹ א?
ְּויֵּ ש ֵּמ ֶהם ֶש ּסוֹ ְּבריםֶ ,ש ַה ֵּּס ֶדר הוּאְּ :ש ַמע,
יא ָּךּ ,כי
ְּו ָּהיָּ ה אם ָּשמוֹ ַעַ ,ק ֵּּדשְּ ,ו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

'ק ֵּּדש'
ַה ּ ָּפ ָּרש ּיוֹ ת ,יֵּ ש ֵּמ ֶהם ֶש ּסוֹ ְּברים ֶש ַּ
יא ָּך'ּ ,כי ָּה ֱאמוּנָּ ה
קוֹ ֵּדם ל' ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ְּל ַה ְּתחיל עם ַמה ּ ֶשרוֹ אים ְּ ּבחוּשְּּ ,כמ"ש
"ו ְּּלז ָּּכרוֹ ן ֵּ ּבין ֵּעינֶ ָּ
יך" ַ -מה ּ ֶשרוֹ אים

מ ְּצ ַרים ,זֶ ה נוֹ ֵּתן ָּלנ ּו ּב ּ ָּטחוֹ ן ֶש ֲה ֵּרי ְּּכ ָּבר
יא ָּך"
ְּ ּב ָּפ ָּר ַשת ' ַק ֵּּדש' נֶ ֱא ַמר " ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ֲחזַ "ל ( ְּ ּב ָּרכוֹ ת יבַ ):על ַה ּ ָּפסוּק " ְּול ֹא
ֹאמר ּו עוֹ ד ַחי ה' ֲא ֶשר ֶה ֱע ָּלה ֶאת ְּ ּבנֵּ י
י ְּ

ַעל ּב ָּ
יאה ראשוֹ נָּ הֶ ,א ָּּלא ֶש ּ ָּפ ָּר ָּשה זוֹ

י ְּש ָּר ֵּאל ֵּמ ֶא ֶרץ מ ְּצ ָּריםּ ,כי אם ַחי ה'

ֶש ַה ָּּק ָּ ּב"ה

ָּע ָּשה

ַל ֲאבוֹ ֵּתינ ּו

הוֹ וֶ ה ְּוי ְּהיֶ ה'.

ְּויֵּ ש ַמ ְּחל ֶֹקת ֵּ ּבין ַה ְּ ּגאוֹ נים ֵּא ְּ
יך הוּא ֵּס ֶדר

יח צ ְּד ֵּקנ ּוַ ,א ֲח ֵּרי ֶש ָּּל ַמ ְּדנ ּו ֶאת
יאת ְּמש ַ
ְּ ּבב ַ
יאת
ּביצ ַ

יח ֶ -ש ֶּזה
יאת ַה ָּּמש ַ
ֶא ָּחד"ְּ ,ו ַרק ַאח"כ ּב ַ
יא ָּךְּ ,ו ָּכ ְּך הוּא ַה ֵּּס ֶדר ' ָּהיָּ ה
ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ֲאנַ ְּחנ ּו ְּּכ ָּבר ל ֹא זוֹ ְּכרים ֶאת ֶה ָּע ָּבר ֶ -את ָּּכל
יאת מ ְּצ ַריםָּ ,ל ֵּכן ָּצר ְּ
יך
ַהנּ ּסים ֶשל יְּ צ ַ

יאת
יאת מ ְּצ ַרים ֵּמביא ֶל ֱאמוּנָּ ה ְּ ּבב ַ
ּביצ ַ
יחְּ .ויֵּ ש ֵּמ ֶהם ֶש ּסוֹ ְּברים ְּל ֵּה ֶפ ְּך
ַה ָּּמש ַ
יא ָּך' קוֹ ֵּדםְּּ ,כמוֹ ֶש ָּא ְּמר ּו
ֶש' ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ּ ָּפ ָּר ַשת ' ַק ֵּּדש לי ָּּכל ְּ ּבכוֹ ר' ֶש ֶּזה ַהנּ ּסים

יח ְּּתפ ּלין ּד ֶל ָּעתיד ָּלבוֹ אֶ .ש' ְּו ָּהיָּ ה ּכי
ְּל ָּהנ ַ
יא ָּך' זֶ ה ָּהע ָּּקר ו ָּּפ ָּר ַשת ' ַקדֵּּ ש' ָּט ֵּפל.
יְּ ב ֲ

ָּ ּב ֵּעינַ יםְּ " ,ו ָּא ַה ְּב ָּּת ֵּאת ה' ֱאל ֶֹק ָּ
יך ְּ ּב ָּכל
ְּל ָּב ֶב ָּך"ַ .ה ָּּדם ֶש ּזוֹ ֵּרם ַ ּב ֵּּלב" ,ו ְּּב ָּכל נַ ְּפ ְּש ָּך"

ית ָּך" -
 ַה ְּ ּנ ָּש ָּמה ֶש ְּ ּבמֹחיּ ְּ " ,בש ְּב ְּּת ָּך ְּ ּב ֵּב ֶֶש ֵּ ּיש ַ ּבית ָּלדוּר ּבוֹ ְּולישוֹ ן בּ וֹ " ,ו ְּּב ֶל ְּכ ְּּת ָּך

יע
ַב ֶּד ֶר ְּך" ֶ -ש ַא ָּּתה יָּ כוֹ ל ָּל ֶל ֶכת ו ְּּל ַהגּ ַ
ל ְּמקוֹ מוֹ ת ְּקדוֹ שים" ,ו ְּּב ָּש ְּכ ְּ ּב ָּך" ֶ -ש ַא ָּּתה
המשך בעמוד .3

ֵמ ִאיר ֵעינֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ -ה ָח ֵפץ ַח ִיים
אַ .מ ֲא ָמר ְׂ " -ב ָכל ָש ָעה ֶשל ִלמוד רוֹ ְׂכ ִשים 000111
ִמ ְׂצוֹת 0ו ְׂב ַש ָבת ָשקול ְׂכ ַת ְׂריַ "ג 0יוֹ ֵצא 000,60111
ִמ ְׂצווֹ ת".
ב .תוֹ ַכ ְׂחתוֹ ומו ָסרוֹ ֶשל הח"חָ 0היו ָת ִמיד ִב ְׂצנִ יעותֲ 0ענָ וָ ה
ו ְׂת ִמימות.
ג .הח"ח ָא ַמר ְׂב ֵבאור ַה ָפסוק " ִמזְׂ מוֹ ר ִשיר ְׂליוֹ ם ַה ַש ָבת"

יתי ְלהוֹ ִריד ְמ ָק ֵרר ְבגָ ֶרם ַמ ְד ֵרגוֹ תָ ,אז ֲאנִ י ָת ַפ ְס ִתי
ָר ִצ ִ
ְל ַמ ָטה ַו ֲח ֵב ִרי ָת ַפס ְל ַמ ְע ָלהְ ,ו ִה ְת ַח ְל ִתי ְלהוֹ ִריד ֶאת
ַה ְמ ָק ֵרר ו ְל ֶפ ַתע הוא ָצ ַעק ֵא ַלי 'זֶ ה ַמ ֲח ִליק ִלי!' ו ְכ ָבר לֹא
יָ ַכ ְל ִתי ַל ֲעצֹרָ ,אז ַר ְצ ִתי ַמ ֵהר ְביַ ַחד ִעם ַה ְמ ָק ֵרר ֶאת ָכל
ַה ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְו ִה ְמ ַש ְכ ִתי ָב ְרחוֹ ב עוֹ ד ֶמ ְט ִרים ְספו ִרים
ְכ ֶש ַה ְמ ָק ֵרר ָעף ַא ֲח ַריְ ,ותוֹ ָדה ָל ֵאל ֶש ֶזה לֹא ָד ַרס אוֹ ִתי
ְולֹא ָמ ַחץ אוֹ ִתי ְולֹא ֵה ִעיף אוֹ ִתיֶ ,ש ְב ִמ ְק ֶרה ָכזֶ ה זֶ ה ָהיָ ה
יָ כוֹ ל ְל ִה ְס ַת ֵים ְב ָאסוֹ ן ,הוֹ דו ַלה' ִכי טוֹ ב ִכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדוֹ .

יאה -
ַעל ִפי ַמה ֶש ָא ְׂמרו ֲחזַ "ל ֶ -ש ַגם ַה ָי ִמים ֵהם ְׂב ִר ָ
ֶש ֶע ֶצם יוֹ ם ַה ַש ָבת ְׂמ ַש ֵב ַח ַלה' יִ ְׂת ָב ַר ְׂך וְׂ אוֹ ֵמר ִש ָירתוֹ .

מ .ק .יְ רו ָש ַליִ ם.

יח ַט ָבק 0ומוֹ נְׂ ִעים ֶאת
דַ .מ ֲא ָמר ְׂ " -כ ֶש ְׂב ַש ָבת רוֹ ִצים ְׂל ָה ִר ַ

נָ ַס ְע ִתי ִב ְכ ִביש סוֹ ֵאן ִב ְמ ִהירות ְגבוֹ ָההְ ,ל ֶפ ַתע ָא ָדם ֶש ָי ַשב

ַע ְׂצ ָמם וְׂ לֹא לוֹ ְׂק ִחים 0עוֹ ְׂב ִרים ַעל ַה ִמ ְׂצוָ ה ֶשל עֹנֶ ג
ַש ָבת".

ְליָ ִדי ָב ֶר ֶכב ִה ְב ִחין ְב ֶר ֶכב ֵמ ֲאחוֹ ֵרינו ֶשנוֹ ֵס ַע ִב ְמ ִהירות
ִב ְל ִתי ֻח ִקית ַב ֲע ִליל ,הוא נִ ְב ַהל ְמאֹד ו ִמ ַיד ֵהזִ יז ֶאת ַה ֶהגֶ ה
יעתוֹ ֶשל
ְק ָצת יְ ִמינָ ה ְו ָכ ְך ְבנִ ֵסי נִ ִסים ָח ַמ ְקנו ִמ ַמ ְסלול נְ ִס ָ
ָה ֶר ֶכב ֶש ֵמ ֲאחוֹ ֵרינו ְוהוא לֹא ִה ְתנַ גֵ ש ָבנוְ ,ולֹא נִ גְ ַרם ָלנו
נֵ זֶ ק ְבגוף ו ְבנֶ ֶפשַ ,ח ְס ֵדי ה'.
ארק.
ארא ַפ ְ
י .אָ .ב ָ
יתי ֵח ֶפץ ָכל ֶשהוא ו ְל ַא ַחר ִמ ְס ַפר יָ ִמים ִמיוֹ ם ַה ְקנִ ָיה,
ָקנִ ִ
נֶ ֱה ַרס ְב ִמ ְק ָצת ַא ַחד ַה ֲח ָל ִקים ַב ֵח ֶפץַ ,ש ְב ִתי ַל ֲחנות ָבה
יתי ֶאת ֶה ָח ֵפץ ִב ְכ ֵדי ֶש ַי ְח ִליפו ֶאת ַה ֵח ֶלקְ ,ב ַרם ֵהם
ָקנִ ִ
ָט ֲענו ְל ֻע ָמ ִתי ֶש ְפגַ ם ָכזֶ ה ֵאינוֹ ְב ַא ֲח ָריות ַה ֲחנות ִב ְפ ָרט
ֶשהוא קוֹ ֶרה ְל ַה ְר ֵבה ָלקוֹ חוֹ תְ ,ו ַה ֵח ֶפץ יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ִש ְ
יך
אכתוֹ ַגם ָכ ְךָ ,ע ְברו ְשל ָֹשה ָשנִ ים ָב ֶהם ִה ְש ַת ַמ ְש ִתי
ִב ְמ ַל ְ
ַב ֵח ֶפץָ ,א ְמנָ ם ְבד ַֹחק ְק ָצת ֲא ָבל ִה ְס ַת ַד ְר ִתי ִעם ַה ִשמוש בוֹ
שוֹ ַח ְח ִתי ִעם ֲח ֵב ִרי ְותוֹ ְך ְכ ֵדי
ב"הְ ,ל ַא ַחר ְשל ָֹשה ָשנִ ים ׂ
יתי,
שוֹ ֵח ַח אוֹ דוֹ ת ַה ֵח ֶפץ ֶש ָקנִ ִ
ַה ְד ָב ִרים ִהזְ ַד ֵמן ָלנו ְל ׂ
ְו ִס ַפ ְר ִתי לוֹ ֶאת ָכל ַה ַמ ֲע ֶׂשה ְו ָא ַמ ְר ִתי לוֹ ֶש ַב ַעל ַה ֲחנות
נָ ַהג ֶשלֹא ַכהֹגֶ ןְ ,ל ַא ַחר ֶש ִס ַי ְמנו ְל ַד ֵבר ֵה ַבנְ ִתי ֶש ִנ ְכ ַש ְל ִתי
ַב ֲעוֹן ָלשוֹ ן ָה ָרע ְו ֵכן ְבהוֹ ָצ ַאת ֵשם ַרע ֵמ ֲח ַמת ֶש ַה ֵח ֶפץ
ֲע ַדיִ ן עוֹ ֵבד ְולֹא נִ גְ ַרם ִלי נֵ זֶ ק ַמ ְש ָמעו ִתי בוֹ ַ ,ל ָמ ֳח ָרת
ַבב ֶֹקר ְב ֵעת ֶש ָב ִ
אתי ְל ִה ְש ַת ֵמש ַב ֵח ֶפץ ִה ְב ַחנְ ִתי ֶש ֶנ ֱה ַרס בוֹ
ֵח ֶלק ַא ֵחרְ ,פגַ ם ֶשהוֹ ֵרס ֶאת ַה ִשמוש בוֹ ָ ,ה ַל ְכ ִתי שוב
יתי ֶאת ַה ֵח ֶפץ ַעל ְמנָ ת ֶש ְי ַת ְקנו ִלי אוֹ תוֹ ,
ַל ֲחנות בוֹ ָקנִ ִ
יחתוֹ ַעל
ְב ַרם לֹא ִה ְׂש ַכ ְל ִתי ְל ַב ֵקש ִמ ַב ַעל ַה ֲחנות ֶאת ְס ִל ָ
אתי ֵמ ַה ֲחנות
ַה ָלשוֹ ן ָה ָרע ֶש ִד ַב ְר ִתי ָע ָליו ,ו ִמ ַיד ַכ ֲא ֶשר יָ ָצ ִ

יצית יֵ ש ְל ַּכ ֵון ֶׁש ִכ ְביָ כוֹ ל ַּה ָק ָב"ה
ַּכ ֲא ֶׁשר ְמנַּ ְש ִקים ֶׁאת ַּה ִצ ִ
ְמנַּ ֵשק אוֹ ָתנו ְכ ָאב ַּה ְמנַּ ֵשק ֶׁאת ְבנוֹ ַּמ ְח ָמדוֹ ְ ,כמוֹ

ִה ְב ַחנְ ִתי ֶש ַגם ַה ֵח ֶלק ֶש ִנ ְפ ַגם ִל ְפנֵ י ְשל ָֹשה ָשנִ ים ֲא ֶשר
שוֹ ַח ְח ִתי ָע ָליו ִעם ֲח ֵב ִרי ֶא ֶמש ,נֶ ֱה ַרס ַע ָתה ָכ ִלילַ ,ש ְב ִתי
ׂ
יחתוֹ ַעל
ישית ו ִב ַק ְש ִתי ִמ ֶמנו ֶאת ְס ִל ָ
ֶאל ַה ֲחנות ַב ְש ִל ִ

ימינוֹ ְת ַּח ְב ֵקנִ י ...יִ ָש ֵקנִ י ִמ ְנ ִשיקוֹ ת ִפיהו"
"ו ִ
ֶׁש ָכתוב ִ

אתי ִעם ַה ֵח ֶפץ ְכ ֶשהוא ַת ִקין
ַה ָלשוֹ ן ָה ָרעַ .כ ֲא ֶשר יָ ָצ ִ

(שיה"ש א).

ֵמ ַה ֲחנות ִה ְׂש ַכ ְל ִתי ֶש ַה ָק ָב"ה עוֹ ֵקב ַא ֲח ֵרי ָכל ַמ ֲע ֵׂשינו
(מתוך הספר "מתיקות הפרשה לילדים")

י .איורים350-0064433 :

ְושוֹ ֵל ַח ָלנו ִאתו ִתים ִב ְכ ֵדי ֶש ַנ ֲע ֶׂשה ֶאת ְרצוֹ נוֹ ָת ִמיד ,ה'
יְ זַ ֵכנו ְל ָכ ְך.
מ .ט .יְ .ר ָכ ִסים.

יָּ כוֹ ל ָּל ֶל ֶכת לישוֹ ן" .ו ְּּבקו ֶּמ ָּך" ַ -א ָּּתה

יח נ ַּקח ֶאת ַה ְּ ּב ֵּה ָּמה ְּונ ְּצ ֶלה
יאת ַה ָּּמש ַ
ָּה ָּאביב" ֶ -ש ֶּזה ָּהיָּ ה זְּ ַמן נוֹ ַחְּ ,וגַ ם ָּאז ְּ ּבב ַ

יָּ כוֹ ל ָּלקוּם ַ ּב ּב ֶֹקרְּ .ו ֵּכן ָּה ְּל ָּאה ָּּכל ַח ְּס ֵּדי

ילה ַה ְּּתבו ָּּאה לגְּ ּדֹלְּּ ,כ ֵּדי ֶשנּ ְּת ּבוֹ נֵּ ן
ַמ ְּתח ָּ

ה' ֶש ּב' ְּש ַמע' ְּו'וְּ ָּהיָּ ה אם ָּשמוֹ ַע' ,ו ְּּבלי זֶ ה

ָּ ּבזֶ ה וְּ נזְּ ּכֹר ֶאת ָּּכל ַה ֶח ֶסד ה' ֶש ּיוֹ ֵּרד גֶ ֶשם,

יאת
ָּק ֶשה ְּל ַק ֵּ ּבל ַה ְּר ָּ ּג ָּשה ְּ ּב' ַק ֵּּדש'  -יְּ צ ַ
יא ָּך' ֶ -ש ֶּזה
מ ְּצ ַריםְּ ,וכ"ש ְּ ּב' ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ

ַ ּב ֵּּס ֶדר ַה ֶּזהְּ ,ו ָּהיָּ ה ֵּמ ֶהם ֶש ָּהי ּו ַ ּב ֵּּס ֶדר ַה ֶּזה,

ֶש ֶּזה ּ ָּפ ָּר ַשת " ְּו ָּהיָּ ה אם ָּשמוֹ ַע" ְּ " -ונָּ ַת ּתי
ָּ ו ָּּבזֶ ה ְּמ ָּב ֵּאר ָּה ַר ְּמ ַ ּב"ן ֶאת ַה ּ ָּפסוּק " ְּו ָּהיָּ ה
ְּמ ַטר ַא ְּר ְּצ ֶכםְּ ...ו ָּא ַס ְּפ ָּּת ְּדגָּ נֶ ָּך ְּותירוֹ ְּשך
ָּ
ָּ
ָּ
ְּלך ְּלאוֹ ת ַעל יָּ ֶדך ו ְּּלז ָּּכרוֹ ן ֵּ ּבין ֵּעינֶ יך".
ְּוי ְּצ ָּה ֶר ָּך"ְּ .ו ֶאת ָּּכל ַה ּמ ְּצוֹת ַה ְּּתלוּיוֹ ת ָּ ּב ָּא ֶרץ
ָּ
שוֹ ֵּאל ָּה ַר ְּמ ַ ּב"ן ַמה זֶ ה " ֵּ ּבין ֵּעינֶ יך"ְּ ,וכי
ַה ְּּכלוּלים ַ ּב ְּּד ָּברים ַה ָּּלל ּו .וְּ זֶ ה ַמזְּ ּכיר ָּלנ ּו
ַמנּ יחים ְּּתפ ּלין ֵּ ּבין ָּה ֵּעינַ יםֲ ,ה ֵּרי ַמנּ יחים
ֶאת ַמ ַּתן ּתוֹ ָּרהְּּ ,כ ַמ ֲא ָּמ ָּרם ז"ל ( ַּת ֲענית ז).
ְּּתפ ּלין ְּּכנֶ גֶ ד ַה ּמ ַֹח? ֶא ָּּלא זֶ ה ענְּ יָּ ן ֶשל
' ָּ ּגדוֹ ל יוֹ ם ַה ְּ ּג ָּשמים יוֹ ֵּתר מ ּיוֹ ם ֶשנּ ְּּתנָּ ה ּבוֹ
ַה ְּמ ָּח ָּשהּ ְּ ,בלי ֵּעינַ ים ,אם ָּא ָּדם ל ֹא רוֹ ֶאה
ּתוֹ ָּרה ְּלי ְּש ָּר ֵּאל'ּ ,כי ָּּכל ַה ּמ ְּצוֹת ֶש ַ ּב ּתוֹ ָּרה
ְּ ּבגַ ְּשמי ֶאת ֶח ֶסד ה' ,הוּא ל ֹא יזְּ ּכֹר ֶאת זֶ ה
זֶ ה ֵּמ ַה ֶ ּג ֶשםָּּ ,כל ַה ּמ ְּצוֹת ַה ְּּתלוּיוֹ ת ָּ ּב ָּא ֶרץ,
ַאף ּ ַפ ַעםָּ ,ל ֵּכן ָּצר ְּ
יך ל ְּראוֹ ת ֶאת ַה ְּּד ָּברים
ַה ְּּת ֵּכ ֶלת ,וְּ עוֹ ד ַה ְּר ֵּ ּבה מ ְּצוֹת" .וְּ ָּהיָּ ה ּכי
ָּ ּב ֵּעינַ יםָּ ,ה ֵּעינַ ים ְּמ ַצ ְּּלמים ֶאת ַה ְּּד ָּברים
יא ָּך ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּּכנַ ֲעני - "...זֶ ה ָּּכל ַהגּ וֹ ים
יְּ ב ֲ
ֶש ָּה ָּא ָּדם רוֹ ֶאה ְּ ּבגַ ְּשמי ,וְּ זֶ ה נ ְּכנַ ס לוֹ ְּל ָּת ֵּאי
ֶש ְּּסביבוֹ ֵּתינ ּוֶ ,ש ַה ָּּק ָּ ּב"ה יַ ְּשמיד אוֹ ָּתם
ַה ּז ָּּכרוֹ ן ֶש ַ ּב ּמ ַֹח.
מ ּ ָּפנֵּ ינ ּוְּ ,והוּא ְּמ ַא ֵּ ּבד אוֹ ָּתם ַ ּגם ַע ְּכ ָּשו יוֹ ם

יה
אם ָּשמוֹ ַע'ְּ ,ו ַר ֵּ ּבנ ּו ָּּתם ְּסב ָּירא ֵּל ּ

יוֹ ם ֶש ּל ֹא יַ ְּצליח ּו ַל ֲהרֹס ָּלנ ּוַ .ה ְּר ֵּ ּבה ֲאנָּ שים

יח ֶש ֲע ַדין ל ֹא ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם.
יאת ַה ָּּמש ַ
ּב ַ
ְּו ָּצר ְּ
יך ָּל ַד ַעת ֶש ֶּזה ל ֹא ַמ ְּחל ֶֹקתָּ ,מ ְּצא ּו
ְּּתפ ּלין מ ְּּז ַמן ַה ְּ ּנביאים ֶש ָּהיָּ ה ֵּמ ֶהם ֶש ָּהי ּו
ָּּכל נָּ ביא ָּע ָּשה ְּלפי ַה ַה ְּר ָּ ּג ָּשה ֶש ּלוֹ .
יא ְּך זוֹ כים ֶל ֱאמוּנָּ ה וְּ ַא ֲה ַבת ה'?
ֵּה ַ
ְּו ַאח"כ יֵּ ש ב' ּ ָּפ ָּרש ּיוֹ ת ' ְּש ַמע' ' ְּו ָּהיָּ ה אם
ָּשמוֹ ַע' ,ו ָּּבזֶ ה נֶ ְּח ְּלק ּו ַרש"י וְּ ַר ֵּ ּבנ ּו ָּּתם,
יה ֶש' ְּש ַמע' קוֹ ֵּדם ל' ְּו ָּהיָּ ה
ַרש"י ְּסב ָּירא ֵּל ּ
ֶש' ְּו ָּהיָּ ה אם ָּשמוֹ ַע' קוֹ ֵּדם ְּל' ְּש ַמע',
יטת ַרש"י ֶש ּמ ּק ֶֹדם ָּצר ְּ
יך ְּל ַק ֵּ ּבל ָּע ָּליו
ש ַ
עֹל ַמ ְּלכוּת ָּש ַמים ְּו ַא ֲה ַבת ה' ,וּמ ֶּזה
ַמגּ יעים ָּלבוֹ א ְּלה ְּתבּ וֹ נֵּ ן ְּ ּב ֶח ֶסד ה' -
" ְּונָּ ַת ּתי ְּמ ַטר ַא ְּר ְּצ ֶכם ְּ ּבע ּתוֹ ְּ ...ו ָּא ַס ְּפ ָּּת
יטת ַר ֵּ ּבנ ּו ָּּתם ְּל ֵּה ֶפ ְּך,
ְּדגָּ נֶ ָּךְּ ,"...וא ּל ּו ש ַ
ֶש ּמ ּק ֶֹדם ָּצר ְּ
יך ְּלה ְּת ּבוֹ נֵּ ן ְּ ּב ֶח ֶסד ה' ַהנּ ְּר ֶאה
ָּ ּב ֵּעינַ יםְּ ,ו ַרק מ ֶּזה ַמגּ יעים ֶל ֱאמוּנָּ ה
יכ ְּך נֶ ֱא ַמר ַ ּב ְּּתפ ּלין
ְּו ַא ֲה ַבת ה' .ו ְּּלפ ָּ
"ו ְּּלז ָּּכרוֹ ן ֵּ ּבין ֵּעינֶ ָּ
יך" ַ -על ַאף
ֶש ַ ּב ְּּמציאוּת ל ֹא ַמנּ יחים ֶאת ַה ְּּתפ ּלין ֵּ ּבין
ָּה ֵּעינַ ים ֶא ָּּלא ַ ּב ּג ַֹב ּה ֶש ָּ ּברֹאשֲ ,א ָּבל
ַה ּתוֹ ָּרה ְּמ ַל ֶּמ ֶדת אוֹ ָּתנ ּו ֶשצָּּ ר ְּ
יך ל ְּראוֹ ת
ֶאת ַה ְּּתפ ּלין ָּ ּב ֵּעינַ ים ,ל ְּראוֹ ת ְּ ּבחוּש ֶאת
יע
ַח ְּס ֵּדי ה'ְּ ,ו ַרק מ ֶּזה ֶא ְּפ ָּשר ְּל ַהגּ ַ
ְּל ַא ֲה ַבת ה' ֶשל ַה ְּּתפ ּלין.

"וְּ ה ַ ּג ְּד ָּּת ְּלבנְּ ך ַ ּביּ וֹ ם ַההוּא ֵּלאמֹר ַ ּב ֲעבוּר
זֶ הְּ "...וכי אם ְּמ ַס ּ ְּפרים ְּס ָּתם ָּּכ ְּך ַל ֵּ ּבן ל ֹא

ֶש ֵּ ּיש ָּ ּבזֶ ה מ ְּצ ָּוהֲ ,א ָּבל ְּ ּב ֵּליל ַה ֵּּס ֶדר לוֹ ְּקחים
יא ָּך' ל ֹא ָּּכתוּב
ְּלאוֹ ת'ְּ ,ו ָּכאן ְּ ּב' ְּו ָּהיָּ ה ּכי יְּ ב ֲ
ֶאת ַה ָּּמרוֹ ר ּו ְּמרימים ֶאת זֶ ה ,ו ָּּבזֶ ה ' ְּל ָּך'ְּ ,וגַ ם ָּשם ָּּכתוּב "ו ְּּלז ָּּכרוֹ ן ֵּ ּבין ֵּעינֶ ָּ
יך",
יאת מ ְּצ ַרים,
ַמ ְּמחישים ַל ֶ ּי ֶלד ֶאת יְּ צ ַ

ו ְּּב ָּכל ּ ָּפ ָּר ָּשה יֵּ ש ּת ֶֹכן ַרב  -מ ְּצ ַות ּפ ְּדיוֹ ן

ְּּכ ֶש ָּ ּי ְּצא ּו מ ּמ ְּצ ַריםַ ,ה ָּּק ָּ ּב"ה ֶה ְּר ָּאה לוֹ ֶאת
ַה ָּ ּי ֵּר ַח ְּו ָּא ַמר לוֹ ' ָּּכזֶ ה ְּר ֵּאה ְּו ַק ֵּּדש'ָּּ ,כ ְּך

אתם מ ּמ ְּצ ַרים מ ֵּ ּבית
ַהיּ וֹ ם ַה ֶּזה ֲא ֶשר יְּ ָּצ ֶ

יע ְּל ַעם
ּת ְּר ֶאה ָּּכל ָּּד ָּבר ֶש ֶּזה ֶח ֶסד ה'ַּ ,ת ְּצ ּב ַ

ֲע ָּבדים"  -יָּ ָּצאנ ּו ֵּמ ַע ְּבדוּת ַה ַּת ֲאווֹ ת,
ֶש ָּא ַכ ְּלנ ּו ָּשם ֶל ֶחם עֹניֶ ,ל ֶחם ֲע ָּבדים

ֶשגּ וֹ ֵּרם ש ְּפלוּתַ " ,ה ּיוֹ ם ַא ֶּתם יוֹ ְּצאים"

' ְּ ּב ָּכל יוֹ ם י ְּהי ּו ְּ ּב ֵּעינֶ ָּ
יך ַּכ ֲח ָּדשים'ּ ְּ " ,בח ֶֹדש

ַצ ּדיק ַא ֵּחר ֶש ְּ ּי ַל ֵּּמד אוֹ ָּתנ ּו ֶאת זֶ ה.

ּ
ּ
ַ ּביוֹ ם ַההוּא ,אם ַהיוֹ ם ֲאני יְּ ַד ֵּ ּבר עם ְּ ּבני "וְּ ָּהיָּ ה ְּלאוֹ ת ַעל יָּ ֶד ָּך ו ְּּלטוֹ ָּטפוֹ ת ֵּ ּבין
יאת מ ְּצ ַרים ֵּאין ָּ ּבזֶ ה מ ְּצ ָּוה?! ַו ַּדאי
מ ְּ ּיצ ַ
ֵּעינֶ ָּיך"ּ ְּ ,ב ָּפ ָּר ַשת ' ַק ֵּּדש' ָּּכתוּב ' ְּו ָּהיָּ ה ְּל ָּך

ַמדּ ו ַּע ָּ ּגדוֹ ל יוֹ ם ַה ְּ ּג ָּשמים מ ּיוֹ ם ֶשנּ ְּּתנָּ ה

יאת מ ְּצ ַרים " -זָּ כוֹ ר ֶאת
ַה ֵּ ּבן ַה ְּ ּבכוֹ ר ,יְּ צ ַ

ַמדּ ו ַּע נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתוֹ ָּרה ' ֵּ ּבין ֵּעינֶ ָּ
יך'?

"וְּ ָּש ַמ ְּר ָּּת ֶאת ַה ֻח ָּּקה ַה ּזֹאת ְּלמוֹ ֲע ָּד ּה" -
ָּקמים ַעל ַצד ְּשמֹאלְּ .ויֵּ ש ָּל ֶהם ֲע ַצ ּבים
ַמ ּדו ַּע זֶ ה חֹק? ֲה ֵּרי ה ְּס ַ ּב ְּרנ ּו ֶאת זֶ ה ָּּכל ָּּכ ְּך
ּ
ו ְּּכ ָּעסיםֶ ,שיוֹ ציא ּו ֶאת זֶ ה ַעל שוֹ נְּ ֵּאי יָּ ֶפה ,זֶ ה ָּּד ָּבר ְּמאֹד מו ָּּבןֶ .א ָּּלא " ּכי חֹק
י ְּש ָּר ֵּאלֶ ,ש ֵּהם ֲא ֵּשמים ַ ּב ּכֹלֶ " .א ֶרץ זָּ ַבת ְּלי ְּש ָּר ֵּאל הוּא מ ְּש ּ ָּפט ֵּלאל ֵֹּקי יַ ֲעקֹב".
ָּח ָּלב ו ְּּד ָּבש"  -זֶ ה ַה ַּמ ֲא ָּכלים ַה ּטוֹ בים ֶש ֵּ ּיש
ֲאנָּ שים ּ ְּפש ּוטים ל ֹא ְּמ ַענְּ יֵּ ן אוֹ ָּתם ְּל ָּהבין
ְּ ּבא"יַ ,מ ַא ְּכ ֵּלי ָּח ָּלבְּּ ,ת ָּמריםְּ ,ו ַה ָּּק ָּ ּב"ה רוֹ ֶצה
ֶאת ַט ֲע ֵּמי מ ְּצ ַות ְּּתפ ּלין ַרק ֵּלאל ֵֹּקי יַ ֲעקֹב,
ֶש ַ ּנ ְּחשֹב ַעל זֶ ה וּב ְּשביל זֶ ה "וְּ ָּע ַב ְּד ָּּת ֶאת ְּו ָּה ֲאנָּ שים ֶש ְּּדבוּקים ַ ּבה' ֵּהם יוֹ ְּדעים ֶאת
ָּה ֲעבוֹ ָּדה ַה ּזֹאת ַ ּבח ֶֹדש ַה ֶּזה" ּ ְּ -ב ָּכל ח ֶֹדש
ַה ּ ְּפנימ ּיוּת ֶשל ַה ּמ ְּצוֹתְּ ,ו ָּע ֵּלינ ּו ל ְּשמוֹ ר
יסן ָּצר ְּ
יך לזְּ ּכֹר ֶאת ָּּכל ַה ְּּד ָּברים ַה ָּּלל ּו.
נ ָּ
ְּל ַק ֵּ ּבל ֵּמ ֶהם ֶאת ַהחֹק ,ל ְּשמוֹ ַע ֵּמ ֶהם,
ְּו ַל ֲהפ ְֹּך ֶאת זֶ ה ֵּמחֹק ְּלמ ְּש ּ ָּפטְּ " .למוֹ ֲע ָּד ּה
ָּּכזֶ ה ְּר ֵּאה וְּ ַקדֵּּ ש
ימה" ּ ְּ -ב ָּכל זְּ ַמן ו ְּּב ָּכל ּדוֹ ר י ְּהיֶ ה
מ ָּ ּימים יָּ מ ָּ
ָּ

ַמ ְּראים לוֹ ֶאת זֶ ה ְּ ּבחוּש ָּ ' -הא ַל ְּח ָּמא
ַענְּ יָּ א'ְּ .ו ָּכ ְּך ַה ָּּק ָּ ּב"ה ָּע ָּשה עם מ ֶֹשה ַר ֵּ ּבנ ּו

בּ וֹ ּתוֹ ָּרה?

אוֹ ָּת ּהְּ ,ונַ ְּר ֶאה ְּל ָּבנֵּ ינ ּו ֶאת ַה ֶח ֶסד ַה ָּ ּגדוֹ ל.

י ְּש ָּר ֵּאל ַעל ָּּכל ָּּד ָּברַ ,על ַה ְּּמנוֹ ָּרה ֶ -ש ּי ְּהיֶ ה
יאת מ ְּצ ַרים
ֵּאש  -ש ְּמ ָּחהָּּ ,כ ְּך ַ ּגם ְּ ּבענְּ יַ ן יְּ צ ַ

ְּו ָּכאן ָּּכתוּב "ו ְּּלטוֹ ָּטפוֹ ת ֵּ ּבין ֵּעינֶ ָּ
יך"ּ ,כי
יאה ראשוֹ נָּ ה ֶש ָּהיָּ ה
ָּשם זֶ ה הוֹ ֵּל ְּך ַעל ּב ָּ

יאת
יאת מ ְּצ ַריםְּ ,ו ָּכאן זֶ ה הוֹ ֵּל ְּך ַעל ּב ַ
ּביצ ַ
יחֶ ,ש ֶּזה י ְּהיֶ ה ְּ ּגאו ָּּלה עוֹ ָּלמית
ַה ָּּמש ַ
'טט
ְּל ֻכ ָּּלםְּ ,ו ָּאז י ְּהיֶ ה " ְּלטוֹ ָּטפוֹ ת" ַ -
ְּ ּב ַכ ְּּת ֵּפי ְּש ַּתים ,ו ַּפת ְּ ּב ַא ְּפריקי ְּש ַּתים' -
ַה ָּּק ָּ ּב"ה יְּ ַק ֵּ ּבץ אוֹ ָּתנ ּו מ ָּּכל ְּק ָּצוֹת ָּה ָּא ֶרץ
ְּו ָּכל ַהנּ ָּּדחים יָּ שוּב ּו ְּל ֶא ֶרץ י ְּש ָּר ֵּאל

ָּצר ְּ
יך ְּל ַה ְּצ ּב ַ
יע ו ְּּל ַה ְּראוֹ ת ַל ֵּ ּבן " ַ ּב ֲעבוּר זֶ ה ּב ְּמ ֵּה ָּרה ְּביָּ ֵּמינ ּו ָּא ֵּמן.
ָּע ָּשה ה' לי"  -ה ֵּ ּנה ַה ָּּק ְּר ַ ּבן ּ ֶפ ַסחּ ְּ ,ב ֶעזְּ ַרת ה'

יבים ָדגִ ים ְב ֵבית ַּה ִמ ְק ָדש?
שַּ .מדו ַּע ֵאין ַּמ ְק ִר ִ

יפ ָתן ִהיא ָט ֳה ָר ָתן ְוזֶׁ ה הוֹ דוֹ ת ְל ָכ ְך ֶׁש ֵאין
תֵ .מ ֲח ַּמת ֶׁש ַּה ָדגִ ים ֲא ִס ָ
ָל ֶׁהם ַּה ְר ֵבה ֲח ָל ִקים ֶׁשל ְפס ֶֹׁלתְ ,ו ָא ָדם דוֹ ֶׁמה ַּב ֲח ָל ָקיו יוֹ ֵתר ְל ֵא ְב ֵרי
ַּה ְב ֵה ָמה ,ו ִמ ֵכ ָיון ֶׁש ַּת ְכ ִלית ַּה ְק ָר ַּבת ַּה ָק ְר ָבנוֹ ת ָהיְ ָתה ִב ְכ ֵדי ֶׁש ַּהכ ֵֹהן
יַּ ְס ִביר ַּלחוֹ ֵטא ֶׁאת ָכל ַּה ִנ ְפ ָלאוֹ ת ֶׁש ְב ֵא ְב ֵרי גופוֹ ַּעל ֵכן שוֹ ֲח ִטים
ְב ֵה ָמה ֶׁש ָבזֶׁ ה ָה ָא ָדם רוֹ ֶׁאה ֶׁאת ָכל ַּה ִנ ְפ ָלאוֹ ת ַּה ָללו ,ו ֶׁב ֱא ֶׁמת ָמ ִצינו
ְב ִד ְב ֵרי ֲחזַּ "ל ֲע ִת ִידים שוֹ ר ַּה ָבר ְו ַּדג ַּה ִל ְויָ ָתן ְל ִה ְתקוֹ ֵטט זֶׁ ה ִעם זֶׁ ה
ַּעל ַּה ְזכות ְל ִה ָק ֵרב ִל ְפנֵ י ַּה ִמזְ ֵב ַּח ִב ְסעו ַּדת ַּה ַּצ ִד ִ
יקיםַּ ,ה ִל ְויָ ָתן יִ ְט ַּען
ֶׁש ְזכותוֹ ְל ִה ָק ֵרב ִראשוֹ ן ֵמ ֲח ַּמת ֶׁשהוא ָס ַּבל ָשנִ ים ַּרבוֹ ת ַּעל ָא ְב ַּדן
זוגָ תוֹ ו ְכמוֹ ֶׁש ָמ ִצינו ַּב ְג ָמ ָרא (ע"ז דֶׁ ):ש ֵמ ֲח ַּמת ָכ ְך ַּה ָק ָב"ה ְמ ַּש ֵמ ַּח
אוֹ תוֹ ָשלֹשׁ ָשעוֹ ת ְביוֹ םְ ,ו ִאלו שוֹ ר ַּה ָבר יִ ְט ַּען ֶׁש ַּי ְק ִריבו אוֹ תוֹ
ֵמ ֲח ַּמת ֶׁשהוא ָת ִמיד נִ ְש ַּחט ַּל ָק ְר ָבנוֹ ת ַּו ֲא ִפלו ַּב ְז ַּמ ִנים ַּה ָק ִשים ֶׁשל
ְכ ַּלל יִ ְש ָר ֵאלְ ,כגוֹ ן ַּב ִמ ְד ָבר ו ִב ְש ָאר ַּה ְז ַּמ ִנים.
ישי?
שַּ .מה ַּה ַּט ַּעם ֶׁש ָאסור ִלגְ זֹז ִצ ָפ ְרנַּ יִ ם ְביוֹ ם ֲח ִמ ִ
יתא ַּב ֲה ָל ָכה ַּה ַּט ַּעם ֵמ ֲח ַּמת ֶׁש ֶׁזה ָג ֵדל ְב ַּש ָבת ,ו ְביֶׁ ֶׁתר ֵבאור
תִ .א ָ
נְ ָב ֵאר ַּעל ִפי ַּמה ֶׁש ָא ְמרו ֲחזַּ "ל ֶׁש ָא ָדם ָה ִראשוֹ ן ָהיָ ה ֻמ ָקף ְב ִצפ ֶֹׁרן
ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ִא ָירה ִמסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ְו ַּעד סוֹ פוֹ ְ ,ו ַּעל יְ ֵדי ַּה ִצפ ֶֹׁרן הוא
ָהיָ ה ָשמור ִמ ָכל ַּה ַּמ ִז ִ
יקים ְו ֵכן ל ֹא נִ ְת ְפ ָסה בוֹ זֵ ָעה ְוזֻ ֲה ָמה ,נִ ְמ ָצא

ָּא ָּ ּנא ה' ַר ֵּחם ָּע ֵּלינ ּוְּ ,וזַ ֵּּכנ ּו ְּל ַה ֲער ְּ
יך ְּמאֹד ְּמאֹד ָּּכל יֶ ֶלד ֶש ַא ָּּתה חוֹ נֵּ ן
יך ָּה ַר ּביםּ ,כי ָּּכל יֶ ֶלד ֶש ְּּמ ַק ֵּ ּבל ָּה ָּא ָּדם ָּצר ְּ
אוֹ ָּתנ ּו ְּונוֹ ְּתנוֹ ָּלנ ּו ְּ ּב ַר ֲח ֶמ ָּ
יך

יעת ֶ ּב ֶר ְּך ְּל ָּפנֶ ָּ
יךְּּ ,כ ַא ְּב ָּר ָּהם ָּאבינ ּו ע"הֶ ,ש ּמ ָּ ּיד
ְּל ָּהביאוֹ ל ֵּידי ְּּכר ַ
ָּ
ְּּכ ֶשנּ ְּת ַ ּב ּ ֵּשר ַעל ֵּל ַידת י ְּצ ָּחק ָּּכ ַרע ּב ְּר ָּּכיו ְּוה ְּש ַּת ֲח ָּוה ְּל ָּפנֶ יך ְּמל ֹא
קוֹ ָּמתוֹ ְּ ,ו ַעל ֵּּכן ָּשנ ּו ֲחזַ "ל ְּו ָּא ְּמר ּו ' ְּ ּב ָּרא ַּכ ְּר ָּעא ַּד ֲאבו ָּּה'ְּ ,ול ֹא ּד ּמוּהוּ
ל ֵּידי ָּאביו ַרק ְּלב ְּר ָּּכיוּ ,כי ָּה ָּאב ָּצר ְּ
יך ָּלבוֹ א ַעל יְּ ֵּדי ַה ֵּ ּבן ֶש ּק ֵּ ּבל ל ֵּידי

יך ,ח ּו ָּסה ָּע ֵּלינ ּו ְּּכרֹב ַר ֲח ֶמ ָּ
יעת ֶ ּב ֶר ְּך ְּל ָּפנֶ ָּ
יךְּ ,ו ַט ֵּהר ל ֵּ ּבנ ּו ְּל ָּע ְּב ְּד ָּך
ְּּכר ַ
ָּ
ָּ
ֶ ּב ֱא ֶמתְּ ,וזַ ֵּּכנ ּו ְּלהוֹ דוֹ ת ְּל ָּפנֶ יך ְּ ּב ָּכל ֵּלב ְּונֶ ֶפש ַעל ָּּכל ֲח ָּס ֶדיך ָּה ַר ּבים
ֶש ַא ָּּתה ַמ ֲעריף ָּע ֵּלינ ּו ְּ ּב ָּכל ֵּעת ָּו ֶרגַ ע ,וּב ְּפ ָּרט ַמה ֶש ַא ָּּתה ַמגְּ ּדיל
ָּע ֵּלינ ּו ֶאת ֲח ָּס ֶד ָּ
יך ְּו ָּחנַ נְּ ָּּת ְּו ָּתחֹן אוֹ ָּתנ ּו ְּ ּב ָּבנים ו ָּּבנוֹ תְּ ,ונ ְּכ ַרע ֶ ּב ֶר ְּך
יך ַעל ֲח ָּס ֶד ָּ
יך מ ּתוֹ ְּך ַה ְּר ָּ ּג ָּשה ְּ ּגדוֹ ָּלה ֶשל ַה ָּּכ ַרת ַה ּטוֹ ב ֵּא ֶל ָּ
ְּל ָּפנֶ ָּ
יך
ַה ְּ ּגדוֹ לים ַה ָּּלל ּו.
יתנ ּו ְּ ּבתוֹ ָּר ְּת ָּך ַה ְּּקדוֹ ָּשה ַעל מ ְּצ ַות 'ש ּל ּו ַח
ר ּבוֹ נוֹ ֶשל עוֹ ָּלםַ ,א ָּּתה צ ּו ָּ
ָּ
ְּ
ַה ֵּּקן' ַ " -ש ֵּּל ַח ְּּת ַש ַּלח ֶאת ָּה ֵּאם ְּו ֶאת ַה ָּ ּבנים ּת ַּקח ָּלך" ,ו ְּּרצוֹ נְּ ך ָּ ּבזֶ ה
ֶשנּ ְּר ֶאה ְּ ּבחוּש ַּכ ָּּמה ְּ ּגדוֹ ָּלה מ ַּדת ַה ֶ ּנ ֱא ָּמנוּת ֶש ַה ּיוֹ נים ְּמ ֻצ ָּ ּינים ָּ ּב ּה,
ֶש ֵּהם מ ְּת ַמ ְּּסרים ָּּכל ֶא ָּחד ְּל ֶבן זוּגוֹ ו ְּּל ָּבנָּ יוֶ ,ש ָּה ָּאב נ ְּמ ָּצא ְּש ֵּּתים
ֶע ְּש ֵּרה ָּשעוֹ ת ְּליַ ד ַה ֵּּקן ְּושוֹ ֵּמר ַעל ַה ֵּ ּביצים ֶש ּל ֹא י ָּ ּנזְּ ק ּוְּ ,ו ֵּאינוֹ ָּסר
יהם
מ ּ ָּשם ֲאפ ּל ּו ְּּכ ֵּדי ֶל ֱאכוֹ ל ְּול ֹא ְּלשוּם ָּּד ָּבר ַא ֵּחרַ ,רק ְּמ ַש ֵּּמר ֲע ֵּל ֶ
ְּ ּבנֶ ֱא ָּמנוּת ְּ ּגדוֹ ָּלה ,ו ְּּכמוֹ ֵּכן ֶש ֶּזה נ ָּּכר ְּ ּב ֵּעת ק ּיוּם ַה ּמ ְּצ ָּוה ֶשצָּּ ריךְּ
ל ְּשל ַֹח ֶאת ָּה ֵּאם ְּ ּבכ ַֹחְּ ,ול ְּפ ָּעמים ֲאפ ּל ּו ַא ֲח ֵּרי ֶש ּש ְּּלחו ָּּה היא

ֶׁש ַּה ִצפ ֶֹׁרן ִהנוֹ ָד ָבר ָקדוֹ ש ֶׁששוֹ ֵמר ַּעל גופוֹ ֶׁשל ָה ָא ָדם ִמ ָכל ֶׁפגַּ ע
יתא ַּב ְס ָפ ִרים ַּה ְקדוֹ ִשים,
ַּרע ,ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְך ַּה ֻט ְמ ָאה נֶׁ ֱא ֶׁחזֶׁ ת בוֹ ִכ ְד ִא ָ

יהָּ ,א ָּ ּנא ה' ,ח ּו ָּסה ָּע ֵּלינ ּו ְּּכרֹב
חוֹ זֶ ֶרת מ ַ ּיד מ ֶ ּנ ֱא ָּמנו ָּּת ּה ְּל ַב ֲע ָּל ּה ו ָּּבנֶ ָּ
ַר ֲח ֶמ ָּ
יתנ ּו ְּל ַק ֵּ ּים
יךְּ ,וזַ ֵּּכנ ּו ל ְּלמֹד ֵּמ ַה ּיוֹ נים ּומ ּמ ְּצ ַות ש ּלו ַּח ַה ֵּּקן ֶשצּ ּו ָּ

ְוזֶׁ ה ַּגם ַּה ַּט ַּעם ֶׁשל ַּמה ֶׁשמו ָבא ַּב ְג ָמ ָרא (הוֹ ָריוֹ ת יג) ֶׁש ֲח ִס ִידים

ָּ ּב ֶהם ֶאת מ ַּדת ַה ֶ ּנ ֱא ָּמנוּתְּ ,ונ ְּהיֶ ה נֶ ֱא ָּמנים ָּּתמיד ֶ ּב ֱא ֶמת ְּל ָּבנֵּ ינ ּוְּ ,ו ָּכל
ֶא ָּחד ְּל ֶבן [ ְּל ַבת] זוּגוֹ ְּ ,ו ֵּכן נ ְּהיֶ ה ֲחזָּ קים ְּ ּבנֶ ֱא ָּמנוּת ְּל ָּך ַו ֲח ָּכ ֶמ ָּ
יך

קוֹ ְב ִרים ֶׁאת ַּה ִצ ָפ ְרנַּ יִ ם ֵמ ֲח ַּמת ֶׁש ֵיש ָב ֶׁהם ְק ֻד ָשה ְכמוֹ גוף ָה ָא ָדם,
ו ְב ַּמ ַּתן תוֹ ָרה ֶׁה ְחזִ יר ה' ִל ְכ ַּלל יִ ְש ָר ֵאל יַּ ַּחד ִעם ַּה ְכ ָת ִרים ֶׁאת
יהם ,ו ְכזֵ ֶׁכר ְל ָכ ְך
ַּה ִצפ ֶֹׁרן ֶׁשהוא ָהיָ ה ֵעדות ֶׁש ַּה ָק ָב"ה שוֹ ֵמר ֲע ֵל ֶׁ

ַה ְּּקדוֹ שים ַה ְּּמאירים ֶאת ֵּעינֵּ ינ ּו ְּו ֶאת ְּּד ָּר ֵּכינ ּו ַל ֲעשוֹ ת ֶאת ְּרצוֹ נְּ ָּך
ָּ ּבא ֶֹפן ַה ָּ ּנכוֹ ן ְּו ָּה ָּרצ ּוי ְּל ָּפנֶ ָּ
יך ֶ ּב ֱא ֶמת.

ִה ְש ִאיר ַּה ָק ָב"ה ְל ָכל ֶׁא ָחד ִב ְק ֵצה גופוֹ ִצ ָפ ְרנַּ יִ ם ִב ְכ ֵדי ֶׁש ִנזְ כֹר ֶׁאת
ָכל ַּח ְס ֵדי ה' ֶׁש ִע ָמנוְ ,והוֹ דוֹ ת ְל ָכ ְך גוֹ זְ זִ ים ֶׁאת ַּה ִצפ ֶֹׁרן ַּד ְו ָקא ְב ֶׁע ֶׁרב

אד ּב ְּכבוֹ ד ָּּכל ָּא ָּדם ְּו ָּא ָּדם,
ָּאבי ֶש ַ ּב ּ ָּש ַמים ַר ֵּחם ָּע ַליְּ ,וזַ ֵּּכני ְּלה ָּּז ֵּהר ְּמ ֹ
ְּו ֶא ְּת ַח ּ ֵּשב ְּ ּב ָּכל ֶא ָּחד ְּ ּב ָּכל ָּצ ָּרה ו ְּּמצו ָּּקה ֶשהוּא נ ְּמ ָּצא ּבוֹ ּ ,כי ָּּכךְּ

ַּש ָבת ֵכ ָיון ֶׁש ָכל ַּה ַּמ ֲע ֶׁשה ֶׁשל ָא ָדם ָה ִראשוֹ ן ָהיָ ה ְב ֶׁע ֶׁרב ַּש ָבת,

ל ַּמ ְּד ָּּתנ ּו ַעל ֵּעלי ַה ּכ ֵֹּהן ְּלפי ַּד ְּר ָּ ּגתוֹ ַה ְּ ּגדוֹ ָּלהֶ ,ש ּמ ֵּּכ ָּיון ֶש ּל ֹא ה ְּת ַח ּ ֵּשב

ְו ַּעל יְ ֵדי ִג ְזזַּ ת ַּה ִצ ָפ ְרנַּ יִ ם ָאנו נִ זְ ָכ ִרים ְב ָכל ַּח ְס ֵדי ה' ֶׁשהוא שוֹ ֵמר

ְּ ּב ַח ָּ ּנה ְּ ּב ֵּעת ָּצ ָּר ָּת ּה ֶש ָּ ּב ְּכ ָּתה ַעל ָּ ּבניםְּ ,וז ְּלזֵּ ל ָּ ּב ּה ַו ֲח ָּש ָּב ּה ְּלש ּכוֹ ָּרה,
יע ל ְּמצ ּו ָּקה ָּּכזֹאתּ ְּ ,ב ָּכ ְּך ֶש ָּ ּבנָּ יו ל ֹא ָּה ְּלכ ּו
ָּל ֵּכן הוּא ַע ְּצמוֹ ְּל ַהגּ ַ

שַּ .מהו סוֹ ד ִשלו ַּח ַּה ֵקן?

יח ֶאת ֵּעלי וּב ּ ְּשרוֹ ַעל ַה ְּ ּגזֵּ ָּרה ַעל זַ ְּרעוֹ ֶ ,ש ַאף ָּ ּבנָּ יו ל ֹא ָּה ְּלכ ּו
ֶשהוֹ כ ַ
ְּ
ּב ְּד ָּר ָּכיוּ ,כי ָּהיָּ ה ָּרא ּוי ּ ֶש ּי ְּש ַלח לוֹ ֶאת ַה ּתוֹ ֵּכ ָּחה ֶּד ֶרך ַה ְּּז ֵּקנים ֶש ָּהי ּו

ָע ֵלינו ָת ִמיד.

ּב ְּד ָּר ָּכיוְּ ,וגַ ם ְּשמו ֵּּאל ַה ָּ ּנביא ְּלפי ַּד ְּר ָּ ּגתוֹ ַה ְּ ּגדוֹ ָּלה נ ְּת ָּ ּבע ַעל ָּּכ ְּך

תְ .כ ָבר ִד ַּב ְרנו ַּב ֲא ִריכות ַּעל ַּמ ֲע ַּלת ַּה ֶׁנ ֱא ָמנות ֶׁשל ַּהיוֹ נִ יםְ ,ו ִה ֵנה
ַּהיוֹ נִ ים נֶׁ ֱא ָמנִ ים זֶׁ ה ָלזֶׁ ה ֶׁש ֵהם שוֹ ְמ ִרים ו ַּמ ְמ ִתינִ ים זֶׁ ה ָלזֶׁ ה ַּעל
יהם ֶׁש ֵהם ל ֹא עוֹ זְ ִבים אוֹ ָתם
יציםְ ,ו ֵכן יֵ ש ָל ֶׁהם נֶׁ ֱא ָמנות ְליַּ ְל ֵד ֶׁ
ַּה ֵב ִ
ְב ָכל ְמ ִחיר ,ו ֵמ ֲח ָמת ָכ ְך ִצ ְו ָתה ַּהתוֹ ָרה ְל ַּש ַּלח ֶׁאת ָה ֵאם ְו ַּעל יְ ֵדי
יה ְו ִל ְלמֹד ִמ ָכ ְך
ָכ ְך ִל ְראוֹ ת ֶׁאת ַּה ֶׁנ ֱא ָמנות ֶׁש ָלה ְל ֶׁבן זוגָ ה ו ְל ָבנֶׁ ָ
יל ֵדינו.
ֶׁש ַּגם ָאנו נִ ְהיֶׁ ה נֶׁ ֱא ָמנִ ים זֶׁ ה ָלזֶׁ ה ְו ִל ָ

יענ ּו ְּל ַמ ַען ְּש ֶמ ָּך ְּל ַבל נ ָּּכ ֵּשל
ְּ ּבאוֹ תוֹ ַה ּדוֹ רָּ ,א ָּ ּנא ַר ֵּחם ָּע ֵּלינ ּו ְּוהוֹ ש ֵּ
ו ְּּל ַבל נ ְּפ ַ ּגע ּב ְּכבוֹ דוֹ ֶשל שוּם ָּא ָּדםְּ ,ול ֹא נ ְּש ַמח ּב ְּראוֹ ֵּתנ ּו ָּצ ַרת

ֶה ָּח ֵּבר ח"וֶ ,א ָּּלא נ ְּש ַּת ֵּּתף ְּ ּב ַצ ֲערוֹ ְּ ,וזַ ֵּּכנ ּו ָּל ֵּתת לוֹ ֵּעצוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ְּל ֵּה ָּח ֵּלץ מ ְּּמ ָּצ ָּריוְּ ,ו ָּכ ְּך נ ָּ ּנ ֵּצל ֵּמעֹנֶ ש ֶשל מ ָּּדה ְּּכנֶ גֶ ד מ ָּּדהְּ ,ול ֹא יָּ בוֹ א ּו

ָּע ֵּלינ ּו שוּם ָּצרוֹ ת ְּוי ּסוּריםְּ ,ו ַא ְּך טוֹ ב ָּו ֶח ֶסד י ְּר ְּּדפ ּו אוֹ ָּתנ ּו ְּו ֶאת ָּּכל
ֵּ ּבית י ְּש ָּר ֵּאל ַע ְּּמ ָּך ָּּתמיד ָּא ֵּמן ֶס ָּלה.
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