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ָּפ ָּר ַׁשת נְ ָּד ִרים ו ִמ ְדיָּ ן
ִב ְת ִח ַׁלת ַׁה ָּפ ָּר ָּשה ָּאנו קוֹ ְר ִאים ֶׁאת ִענְ יַׁ ן ַׁה ְנ ָּד ִרים

רוֹ ֶׁצה ִל ְפרֹש ֵמ ֵא ֶׁיזה ָּד ָּבר ל ֹא טוֹ ב הוא ָּצ ִר ְ
יך

ַׁב ְע ָּלהֵ ,אין ָּלה ָּכ ֵעת ִמי ֶׁש ָּי ֵפר ְו ְי ַׁת ֵקן ָּלה ֶׁאת ָּכל

ַׁו ֲה ָּפ ָּר ָּתם ְויֵ ש ָּכאן ַׁכ ָּמה ְש ֵאלוֹ ת :א) " ַׁויְ ַׁד ֵבר מ ֶֹׁשה

ְלהוֹ ִציא ֶׁאת ֶׁזה ִמ ִפיו ֶׁשהוא רוֹ ֶׁצה ִל ְפרֹש

ַׁה ֶׁח ְסרוֹ נוֹ ת ֶׁש ָּלה ְו ִהיא ִב ְב ָּעיָּ ה ְגדוֹ ָּלה.

אשי ַׁה ַׁמטוֹ ת ִל ְבנֵ י יִ ְש ָּר ֵאל ֵלאמֹר ֶׁזה ַׁה ָּד ָּבר
ֶׁאל ָּר ֵ

ֵמ ַׁה ַׁת ֲאוֹת ו ֵמ ַׁה ִמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת.

ֲא ֶׁשר ִצ ָּוה ה'" ַׁ -מדו ַׁע ָּכתוב ָּכאן ָּלשוֹ ן ' ֶׁזה ַׁה ָּד ָּבר'
ֶׁשהוא ְכמוֹ ֶׁרה ְב ֶׁא ְצ ַׁבע ְו ִכי ַׁמה ָּק ֶׁשה ְב ָּפ ָּר ָּשה זוֹ
ָּק ֶׁשה ַׁעד ֶׁש ָּצ ִר ְ
יך ְלהוֹ רוֹ ת ְב ֶׁא ְצ ַׁבע? ב) " ִאיש ִכי יִ דֹר
נֶׁ ֶׁדר לה' אוֹ ִה ָּש ַׁבע ְשבו ָּעה ֶׁל ֱאסוֹ ר ִא ָּסר ַׁעל נַׁ ְפשוֹ "
 ִל ְכאוֹ ָּרה ָּהיָּ ה יָּ כוֹ ל לוֹ ַׁמר " ִאיש ִכי יִ דֹר לה' אוֹיִ ָּש ַׁבע ֶׁל ֱאסֹר ַׁעל נַׁ ְפשוֹ " ו ַׁמדו ַׁע ַׁהתוֹ ָּרה כוֹ ֶׁפ ֶׁלת ֶׁאת
ַׁה ָּלשוֹ ן? ג) "ל ֹא ַׁי ֵחל ְד ָּברוֹ ְכ ָּכל ַׁהיוֹ ֵצא ִמ ִפיו
יטא! ְו ִכי ָּא ָּדם עוֹ ֶׁשה ָּהפו ְך ִמ ַׁמה ֶׁשהוא
יַׁ ֲע ֶׁשה" ְפ ִש ָּ

ֶׁה ָּח ָּכם עוֹ ֵקר ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ֵמ ִע ָּקרוֹ

" ָּכל נֶׁ ֶׁדר ְו ָּכל ְשבו ַׁעת ִא ָּסר ְל ַׁענוֹ ת נֶׁ ֶׁפש" ִל ְפ ָּע ִמים

ְו ָּל ֵכן יָּ ִחיד ֻּמ ְמ ֶׁחה עוֹ ֵקר ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ֵמ ִע ָּקרוֹ ִכי

ָּה ִא ָּשה נוֹ ֶׁד ֶׁרת נֶׁ ֶׁדר ִל ְרדֹף ֶׁאת ֲח ֶׁב ְר ָּתה ,זֶׁ ה ָּד ָּבר ָּגרו ַׁע

ֶׁה ָּח ָּכם יוֹ ֵרד ָּלע ֶֹׁמק נֶׁ ֶׁפש ָּה ָּא ָּדםְ ,והוא יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה

ְמאֹדְ ,ו ַׁהכֹל ָּתלוי ַׁב ַׁב ַׁעל ו ְכמוֹ ֶׁש ַׁהתוֹ ָּרה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת

ימית ֶׁשל ַׁהנ ֵֹדר ֶׁשהוא נָּ ַׁדר ֵבין
ָּהיְ ָּתה ַׁה ַׁכ ָּונָּ ה ַׁה ְפנִ ִ

ימנו" ִ -אם ַׁה ַׁב ַׁעל ֵאין לוֹ ֵש ֶׁכל הוא
ישה ְי ִק ֶׁ
" ִא ָּ

ְל ָּטב ו ֵבין ַׁלמו ָּטבִ ,כי ִל ְפ ָּע ִמים ָּא ָּדם אוֹ ֵמר ֵא ֶׁיזה

ישה
ְמ ַׁק ֵים אוֹ ָּתה ו ְמ ַׁח ֵזק אוֹ ָּתה ְב ַׁמ ֲחל ֶֹׁקתְ " ,ו ִא ָּ

ָּד ָּבר ִב ְמ ִרירות נַׁ ְפשוֹ ֲא ָּבל הוא ל ֹא ִמ ְת ַׁכ ֵון ָּל ֶׁזה
ֶׁב ֱא ֶׁמת ,ו ִב ְש ִביל ֶׁזה ָּצ ִר ְ
יך יָּ ִחיד ֻּמ ְמ ֶׁחה ֶׁשיו ַׁכל

יְ ֵפ ֶׁרנו" ִ -אם ַׁה ַׁב ַׁעל ִעם ְק ָּצת ֵש ֶׁכל הוא יָּ כוֹ ל ְל ָּה ֵפר

יה
אוֹ ֵמר? ד) " ְו ִא ָּשה ִכי ִתדֹר נֶׁ ֶׁדר לה'ְ ...ב ֵבית ָּא ִב ָּ

"זה
ַׁל ֲעקוֹ ר ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ֵמ ִע ָּקרוֹ ְ .ו ָּל ֵכן ָּכתוב ַׁבתוֹ ָּרה ֶׁ
ַׁה ָּד ָּבר" ְ -כמוֹ ֶׁרה ְב ֶׁא ְצ ַׁבעִ ,כי ָּצ ִר ְ
יך ִל ְראוֹ ת ְב ֵברור

ֲה ָּפ ַׁרת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ְו ֵכן ַׁמהו ַׁהכ ַֹׁח ֶׁשל ָּה ָּאב ְו ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ָּה ֵפר

ימיות ַׁה ַׁמ ֲע ִשים ו ַׁמה ָּהיָּ ה ַׁה ַׁמ ְח ָּש ָּבה
ֶׁאת ְפנִ ִ

יה? ה) ַׁמהו ִענְ יַׁ ן
יה" ַׁמהו ַׁה ָּדגֵ ש ִבנְ עו ֶׁר ָּ
ִבנְ עו ֶׁר ָּ
ֶׁאת ַׁה ְנ ָּד ִרים ֶׁשל ָּה ִא ָּשה ְו ַׁה ַׁבתִ ,ל ְכאוֹ ָּרה ָּהיָּ ה ָּל ֶׁהם
יל ְך ְל ֵבית ִדין ֶׁשיָּ ֵפרו ָּל ֶׁהם ֶׁאת נִ ְד ָּרם? ו) ַׁמה ַׁהכ ַֹׁח
ֵל ֵ
ֶׁשל יָּ ִחיד ֻּמ ְמ ֶׁחה ֶׁשהוא יָּ כוֹ ל ַׁל ֲעקוֹ ר ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר
ֵמ ִע ָּקרוֹ ֶׁש ְכ ִאלו ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ל ֹא ָּהיָּ ה ְכ ָּלל? ז) " ְו ִאם ְביוֹ ם
ְשמוֹ ַׁע ִא ָּשה יָּ נִ יא אוֹ ָּתה" ַׁמדו ַׁע יֵ ש לוֹ כ ַֹׁח ְל ָּה ֵפר
ַׁרק ְביוֹ ם שוֹ ְמעוֹ ? ח) " ַׁוה' יִ ְס ַׁלח ָּלה" ַׁא ֲח ֵרי ֶׁש ַׁה ֶׁנ ֶׁדר
"ו ִאם ַׁה ֲח ֵרש
מו ָּפר ַׁעל ַׁמה ה' סוֹ ֵל ַׁח ָּלה? ט) ְ
יַׁ ֲח ִרישְ ...ו ִאם ָּה ֵפר יָּ ֵפר "...שוב ַׁמה ַׁה ְכ ִפילות? י)
" ֵא ֶׁלה ַׁה ֻּח ִקים ֲא ֶׁשר ִצ ָּוה ה'" – ַׁמה ַׁהחֹק ֶׁש ֵיש ָּכאן
ֶׁשל ֹא מו ָּבן? יא) ַׁמדו ַׁע נִ ְס ָּמ ְך ָּל ֶׁזה ֶׁאת ָּפ ָּר ַׁשת ִמ ְדיָּ ן
ו ַׁמה ַׁה ַׁכ ַׁעס ֶׁש ָּהיָּ ה ְלמ ֶֹׁשה ַׁר ֵבנו ו ַׁמדו ַׁע ָּס ְפרו ָּאח"כ
ֶׁאת ַׁה ָּש ָּלל?
ש ֶֹׁרש ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ַׁמ ְת ִחיל ֵמ ַׁהמ ַֹׁח
ָּא ְמרו ֲחזַׁ "ל ' ָּהאוֹ ֵמר ֶׁא ֵהא ֲה ֵרי ֶׁזה נָּ ִזיר' ֶׁזה נִ ְק ָּרא 'יָּ ד
ִלנְ ִזירות' יָּ ד זֶׁ ה ָּד ָּבר ֶׁש ֻּמ ָּנח ְבע ֶֹׁמק מֹחוֹ ֶׁשל ָּה ָּא ָּדם
ִכי ָּא ָּדם יֵ ש לוֹ ַׁמ ֵלא ַׁמ ֲח ָּשבוֹ ת ְברֹאשוֹ ֵהן ְל ָּטב ְו ֵהן
ַׁלמו ָּטב ו ֻּמ ָּנח לוֹ ְברֹאש ַׁה ְר ֵבה ִה ְת ַׁל ְבטויוֹ ת ֶׁשהוא
יח ְל ַׁס ֵדר אוֹ ָּתם ְל ַׁע ְצמוֹ ְו ֶׁזה נָּ ַׁפל לוֹ ֵמ ַׁה ֶׁפה
ל ֹא ַׁמ ְצ ִל ַׁ
"איש ִכי יִ דֹר נֶׁ ֶׁדרִ "...ב ְכ ִפילות ִכי ַׁהנ ֵֹדר
ְו ָּל ֵכן ָּכתוב ִ
אוֹ ֵמר ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ֶׁש ֵיש לוֹ ְבמוֹ חוֹ ְ ,ויֵ ש נֶׁ ֶׁדר ִחיו ִבי -
ִאם ָּא ָּדם רוֹ ֶׁצה ְל ִה ְת ַׁח ֵזק ְב ֵאיזֶׁ ה ָּד ָּבר הוא ָּצ ִר ְ
יך
ְלהוֹ ִציא ֶׁאת ֶׁזה ִמ ִפיו ,ו ְב ִמ ָּלה ַׁא ַׁחת ֶׁשהוא הוֹ ִציא
ִמ ִפיו ֵת ַׁבת ' ֶׁא ֵהא' הוא נַׁ ֲע ָּשה ְכמוֹ ַׁה ָּנ ִזיר ַׁמ ָּמשְ ,ו ֵכן
יע ַׁעל ַׁצ ִדיק ְואוֹ ֵמר ' ֶׁא ֵהא' הוא
ָּא ָּדם ֶׁש ַׁמ ְצ ִב ַׁ
ילי ִ -אם הוא
ִמ ְת ַׁק ֵדש ִב ְק ֻּד ָּשתוֹ ְ .ויֵ ש נֶׁ ֶׁדר ְש ִל ִ

ַׁה ְש ָּפ ַׁעת ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ָּטב ו ְלמו ָּטב

ילה אוֹ ָּתם.
ימית ֶׁשהוֹ ִב ָּ
ַׁה ְפנִ ִ

ָּלה ֶׁאת ַׁה ִמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת.
ִאם יַׁ ֲח ִריש ָּלה זֶׁ ה יִ ְת ַׁג ֵבר
ישה" ִ -אם ַׁה ַׁב ַׁעל לֹא
" ְו ִאם ַׁה ֲח ֵרש ַׁי ֲח ִריש ָּלה ִא ָּ
יה ָּה ָּר ִעיםָּ ,אז -
יח ֶׁאת ִא ְשתוֹ ְול ֹא יָּ ֵפר ֶׁאת נְ ָּד ֶׁר ָּ
יוֹ ִכ ַׁ
" ִמיוֹ ם ֶׁאל יוֹ ם" ָּ -ה ַׁרע ֶׁש ֵיש ָּלה יִ ְת ַׁג ֵבר יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר,

כ ַֹׁח ָּה ָּאב ְל ָּה ֵפר ֶׁאת נִ ְד ִרי ִבתוֹ

יח
ו ְכמוֹ ֶׁש ָּר ִאינו ֵא ֶׁצל ָּמ ְר ְד ַׁכי ַׁה ַׁצ ִדיק ֶׁשהוא הוֹ ִכ ַׁ

יה"  -יָּ ְל ָּדה
" ְו ִא ָּשה ִכי ִתדֹר נֶׁ ֶׁדר לה'ִ ...בנְ עו ֶׁר ָּ

ישי ָּב ֵעת
ֶׁאת ֶׁא ְס ֵתר ְו ָּא ַׁמר ָּלה " ִכי ִאם ַׁה ֲח ֵרש ַׁת ֲח ִר ִ
ַׁהזוֹ ַׁ ...א ְת ו ֵבית ָּא ִב ְ
ֹאבדו" ְו ִאם ַׁה ַׁב ַׁעל ַׁמ ֲח ִריש
יך ת ֵ

ָּרעוֹ ת ְכגוֹ ן ֶׁש ִהיא נוֹ ֶׁד ֶׁרת " ֶׁש ֵאינִ י אוֹ ֶׁכ ֶׁלת ִעם

יה'  -הוא נֶׁ ֱענַׁ ש
ָּלה ֲח ַׁז"ל אוֹ ְמ ִרים 'הוא נִ ְכנַׁ ס ַׁת ְח ֶׁת ָּ

ְפלוֹ נִ ית ֶׁש ֵאינִ י ְמ ַׁד ֶׁב ֶׁרת ִעם ְפלוֹ נִ ית" ְו ָּה ָּאב רוֹ ֶׁאה

ַׁעל ַׁה ֶׁנ ֶׁדר ֶׁש ָּלה.

ֶׁשנוֹ ֶׁד ֶׁרת נְ ָּד ִרים ֶׁש ֵאינָּ ם טוֹ ִבים ֶׁשנוֹ ְב ִעים ִמ ִמדוֹ ת

ֶׁש ֶׁזה נוֹ ֵב ַׁע ִמ ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ִמ ִקנְ ָּאה ְו ִשנְ ָּאהַׁ ,על ָּה ָּאב
ְל ָּה ֵפר ֶׁאת נִ ְד ָּרה ִכי יֵ ש ְל ָּאב כ ַֹׁח ְל ַׁשנוֹ ת ֶׁאת ָּכל
ַׁה ְמ ִציאות ֶׁשל ִבתוֹ ְו ִאם הוא ל ֹא יַׁ ֲע ֶׁשה ֶׁאת ֶׁזה
ְבעוֹ ָּדה נַׁ ֲע ָּרה ִהיא ִתגְ ַׁדל ִעם ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ְכ ֵמ"ש
יהְ "...ו ִהיא
" ְו ִאם ַׁה ֲח ֵרש יַׁ ֲח ִריש ָּלהְ ...ו ָּקמו נְ ָּד ֶׁר ָּ
ָּתבוֹ א ִב ְטרונְ יָּ ה ַׁעל ָּה ַׁא ָּבא ָּל ָּמה הוא ל ֹא ִח ֵנ ְך
אוֹ ָּתה ְכ ֶׁש ִהיא ָּהיְ ָּתה ְק ַׁט ָּנה.
כ ַֹׁח ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ָּה ֵפר ֶׁאת נִ ְד ִרי ִא ְשתוֹ
ְו ֵכן ִא ָּשה ֶׁשנוֹ ֶׁד ֶׁרת יֵ ש ָּלה ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ְו ַׁעל ַׁה ַׁב ַׁעל
יה" -
ְל ַׁת ֵקן אוֹ ָּתה " ְו ֵה ֵפר ֶׁאת נִ ְד ָּרה ֲא ֶׁשר ָּע ֶׁל ָּ
ַׁה ַׁב ַׁעל ָּצ ִר ְ
יך ְל ַׁח ֵזק אוֹ ָּתה ֶׁש ַׁת ֲעזֹב ֶׁאת ַׁה ִמדוֹ ת
יה ַׁמ ָּשא ָּכ ֵבד ֶׁשל
יה' ֶׁש ֵיש ָּע ֶׁל ָּ
ָּה ָּרעוֹ ת ' ֲא ֶׁשר ָּע ֶׁל ָּ
יתים אוֹ ָּתה ו ְל ַׁב ַׁעל יֵ ש כ ַֹׁח ִכי
ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ֶׁש ַׁמ ְש ִח ִ
יח אוֹ ָּתה.
יֵ ש ְל ִא ָּשה ִבטול ְל ַׁב ֲע ָּלה ֶׁשיוֹ ִכ ַׁ

נֶׁ ֶׁדר ָּגדוֹ ל נָּ ַׁדר ֶׁל ֱאל ֵֹקי יִ ְש ָּר ֵאל

ו ֵמ ִא ָּיד ְך יֵ ש נְ ָּד ִרים ֶׁש ֻּמ ָּטל ַׁעל ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ַׁק ֵים אוֹ ָּתם,
ימנו"ְ ,כמוֹ ֶׁש ַׁה ְג ָּמ ָּרא
ישה יְ ִק ֶׁ
יהם נֶׁ ֱא ַׁמרִ " :א ָּ
ַׁו ֲע ֵל ֶׁ
'האוֹ ֵמר ָּאקום ְו ֶׁא ְשנֶׁ ה ֶׁפ ֶׁרק ְפלוֹ נִ י
אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ִבנְ ָּד ִרים ָּ
נֶׁ ֶׁדר ָּגדוֹ ל נָּ ַׁדר ֶׁל ֱאל ֵֹקי יִ ְש ָּר ֵאלֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַׁמר "נִ ְש ַׁב ְע ִתי
ַׁו ֲא ַׁק ֵי ָּמה ִל ְשמוֹ ר ִמ ְש ְפ ֵטי ִצ ְד ֶׁק ָּך"' ֶׁש ְנ ָּד ִרים ָּכ ֵאלו
ְו ַׁכיוֹ ֵצא ָּב ֶׁהם ַׁעל ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ַׁק ֵים.
ֶׁד ֶׁר ְך ֶׁא ֶׁרץ ֵק ְד ָּמה ְלתוֹ ָּרה
יע לר' ְשמו ֵאל רוֹ זוֹ ְב ְס ִקי
ו ְמ ֻּס ָּפר ַׁעל ֶׁא ָּחד ֶׁש ִה ִג ַׁ
יבז' ְל ִב ִתי
יבת פוֹ נִ ֶׁ
יש ַׁ
ְו ָּא ַׁמר לוֹ ֲאנִ י רוֹ ֶׁצה ָּבחור ִמ ִ
יע לוֹ ֵא ֶׁיזה ָּבחור ְו ָּה ָּאב ִה ְת ִחיל ִל ְשאוֹ ל
ְוהוא ִה ִצ ַׁ
ַׁה ִאם ַׁה ָּבחור ַׁל ְמ ָּדן ְושוֹ ֵמר ְס ָּד ִרים ְו ַׁכדוֹ ֶׁמה ,א"ל ר'
ְשמו ֵאל ֵכן! ֲא ָּבל ֵת ַׁדע ְל ָּך ֶׁש ַׁה ַׁבת ֶׁש ְל ָּך ל ֹא ִא ְכ ַׁפת
ָּלה ִאם ַׁב ְע ָּלה יוֹ ֵד ַׁע רעק"א וקצוה"ח ִהיא ל ֹא

" ְונֵ ֶׁדר ַׁא ְל ָּמנָּ ה וגְ רו ָּשה ָּכל ֲא ֶׁשר ָּא ְס ָּרה ַׁעל נַׁ ְפ ָּשה

ִת ְל ַׁמד ִאתוֹ ַׁח ְברו ָּתא ַׁב ִפ ְלפו ִלים ֶׁשל ַׁה ְקצו"ח
ו ְבק ִֹשי ֻּח ָּמש ִהיא ְמ ִבינָּ הֶׁ ,א ָּלא ִב ְת ָּך רוֹ ָּצה ָּל ַׁד ַׁעת

יה" ִא ָּשה ֶׁש ִה ְת ָּג ְר ָּשה ִמ ַׁב ֲע ָּלה ִכי ִהיא ל ֹא
יָּ קום ָּע ֶׁל ָּ

ִאם הוא ִאם הוא ְמ ַׁצ ְח ֵצ ַׁח ִש ַׁניִ ם וְ נָּ ִעים ָּל ֶׁש ֶׁבת ְליָּ דוֹ ,

יָּ ְכ ָּלה ִל ְסבֹל ֶׁאת ַׁהמו ָּסר ֶׁשלוֹ  ,אוֹ ַׁא ְל ָּמנָּ ה ֶׁש ֵמת

ַׁה ִאם הוא חוֹ ֵטף ֶׁאת ָּמנָּ תוֹ ַׁב ֲח ַׁדר ָּהא ֶֹׁכל ו ַׁמה קוֹ ֶׁרה

נֶׁ ֶׁדר ַׁא ְל ָּמנָּ ה וגְ רו ָּשה

המשך בעמוד .3

שִ .מ ְפנֵ י ַׁמה נִ ְתנָּ ה ַׁהתוֹ ָּרה ַׁד ְו ָּקא ַׁב ִמ ְד ָּבר ִבזְ ַׁמן ֶׁשל ק ִֹשי ו ִמ ְל ָּח ָּמה ְול ֹא ִבזְ ַׁמן ֶׁש ָּי ְשבו ְב ֶׁא ֶׁרץ
יִ ְש ָּר ֵאל ְביִ שוב ַׁה ַׁד ַׁעת ִאיש ַׁת ַׁחת ַׁג ְפנוֹ ְו ִאיש ַׁת ַׁחת ְת ֵאנָּ תוֹ ?

ְביוֹ ם ג' ָּה ַׁא ֲחרוֹ ן ָּל ַׁק ְח ִתי ֶׁאת ְשנֵ י יְ ָּל ַׁדי

יאת ִמ ְצ ַׁריִ ם ִעם ָּכל ַׁה ִנ ִסים ְו ַׁה ִנ ְפ ָּלאוֹ ת ֶׁש ָּהיו ְכרו ִכים ָּבה ִה ָּנה ִב ְכ ֵדי ֶׁש ְכ ַׁלל
תַׁ .מ ְט ַׁרת יְ ִצ ַׁ

ַׁה ְק ַׁט ִנים ָּב ֲעגָּ ָּלהְ ,ל ֶׁפ ַׁתע ִמ ְב ִלי ֶׁש ִה ְב ַׁחנְ ִתי

יִ ְש ָּר ֵאל יִ ְראו ֶׁאת ַׁא ֲה ָּבתוֹ ָּה ֲעצו ָּמה ֶׁשל ַׁהבוֹ ֵרא ְכ ַׁל ֵפינו ְו ֶׁאת ַׁה ְש ָּג ָּחתוֹ ַׁה ְפ ָּר ִטית ַׁעל ָּכל ֶׁא ָּחד
ְו ֶׁא ָּחד ִמ ִי ְש ָּר ֵאל ְכמוֹ ֶׁש ֶׁה ֱא ִריכו ָּבזֶׁ ה ָּה ִראשוֹ נִ ים ַׁעל ַׁהתוֹ ָּרה ְו ָּכל זֶׁ ה ִב ְכ ֵדי ֶׁש ֵנ ַׁדע ֶׁש ָּאנו ְתלויִ ים
ְב ֶׁעזְ ַׁרת ָּה ֵאל ו ְברֹב ַׁר ֲח ָּמיו ַׁו ֲח ָּס ָּדיו ְונא ַֹׁהב אוֹ תוֹ ְב ַׁא ֲה ָּבה ֲה ָּד ִדית ְונַׁ ִכיר לוֹ טוֹ ָּבה ו ֵמ ֲח ָּמת ָּכ ְך
נִ ְתנָּ ה ַׁהתוֹ ָּרה ַׁב ִמ ְד ָּבר ְב ָּמקוֹ ם ִצ ָּיה ְוש ֵֹמ ָּמה ִב ְכ ֵדי ֶׁש ְכ ַׁלל יִ ְש ָּר ֵאל יֵ ְדעו ֶׁש ֵהם ְתלויִ ים ַׁרק
ְב ַׁה ְש ָּג ַׁחת ה' ו ְברֹב ַׁר ֲח ָּמיו ְו ָּכ ְך יַׁ ְחזִ ירו לוֹ נֶׁ ֱא ָּמנות ְו ַׁה ָּכ ַׁרת ַׁהטוֹ ב ֶׁשזוֹ ִהי ַׁמהות ַׁהתוֹ ָּרה
ַׁה ְקדוֹ ָּשה.
שָּ .א ְמרו ֲחזַׁ "ל ( ְב ָּרכוֹ ת לגֶׁ ).ש ָּהאוֹ ֵמר ַׁעל ַׁקן ִצפוֹ ר יַׁ ִגיעו ַׁר ֲח ֶׁמ ָּ
יך ֲה ֵרי זֶׁ ה ַׁמ ִטיל ִקנְ ָּאה
אשיתְ ,ו ָּצ ִר ְ
יך ֵבאור ְו ִכי ְש ָּאר ַׁה ַׁחיוֹ ת שוֹ ְמעוֹ ת ֶׁאת ְד ָּב ָּריו?
ְב ַׁמ ֲע ֶׁשה ְב ֵר ִ
ת .נִ ְר ֶׁאה לוֹ ַׁמר ֶׁש ַׁכ ֲא ֶׁשר ָּא ָּדם שוֹ ֵאל ַׁמדו ַׁע ַׁה ָּק ָּב"ה ְמ ַׁר ֵחם ַׁעל ַׁב ַׁעל ַׁח ִיים ְמ ֻּס ָּים ֲה ֵרי זֶׁ ה ְר ָּאיָּ ה
ילהְ ,וגַׁ ם ַׁעל ְבנֵ י ָּא ָּדם ַׁמדו ַׁע ְלזו ָּלתוֹ טוֹ ב ְולוֹ ָּק ֶׁשה ְו ַׁכדוֹ ֶׁמה
ֶׁש ָּק ֶׁשה לוֹ ְש ֵאלוֹ ת ַׁעל ַׁהבוֹ ֵרא ָּח ִל ָּ
ו ְש ֵאלוֹ ת ֵאלו ָּבאוֹ ת ֵמ ֲח ַׁמת ח ֶֹׁסר ֶׁב ֱאמונָּ ה ַׁר ֲח ָּמנָּ א ִל ְצ ָּלן.
שַׁ .כ ֲא ֶׁשר ָּא ָּדם ל ֹא ָּע ַׁמד ְבנִ ָּסיוֹ ן ֶׁש ִה ְתנַׁ ָּסה בוֹ ַׁמה ָּע ָּליו ַׁל ֲעשוֹ ת ַׁא ַׁחר ָּכ ְך?

אתי ֶׁאת ַׁע ְצ ִמי נוֹ ֵפל ַׁמ ְד ֵרגוֹ ת יַׁ ַׁחד ִעם
ָּמ ָּצ ִ
ָּה ֲעגָּ ָּלה ֵמ ֲח ַׁמת ֶׁשל ֹא ִה ְב ַׁחנְ ִתי ָּב ֶׁהם,
ְו ָּה ֲעגָּ ָּלה ִה ְת ַׁה ְפ ָּכה ִעם ְש ֵתי יְ ָּל ַׁדי ִמג ַֹׁבה
ְב ַׁח ְס ֵדי ה' ִה ְתאוֹ ַׁש ְש ִתי ַׁב ְז ַׁמן וְ ִה ְצ ַׁל ְח ִתי
ִל ְתפֹס ִב ְשנֵ י יְ ָּל ַׁדי ְכ ֶׁא ָּחד ְכ ֶׁש ְכ ָּבר ָּהיו
ִב ְתנו ָּחה ֲהפו ָּכה ְכ ַׁל ֵפי ָּה ִר ְצ ָּפה ו ְבנִ ֵסי
נִ ִסים ָּב ַׁל ְמ ִתי ֶׁאת ַׁה ַׁמ ָּכה ַׁה ָּק ָּשה ֶׁש ָּהיְ ָּתה
ילה.
ֹאשם ָּח ִל ָּ
יְ כוֹ ָּלה ִל ְהיוֹ ת ְבר ָּ
ילית.
יעין ִע ִ
נ .ל .מוֹ ִד ִ
ְבנִ י ֶׁבן ַׁה ָּשל ֹש ָּרץ ַׁא ֲח ֵרי ַׁה ַׁכדור ו ֵמ ֲח ָּמת
ָּכ ְך ִה ְת ַׁג ְל ֵגל ַׁעל ַׁה ַׁכדור ְונָּ ַׁפל ו ָּברו ְך ה'
ֶׁש ַׁרק ִמ ְכנָּ ָּסיו נִ ְק ְרעו ְולוֹ ל ֹא ֵא ַׁרע
ְמאו ָּמה.

אשית יֵ ש ָּל ַׁד ַׁעת ֶׁש ֶׁע ֶׁצם זֶׁ ה ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה שוֹ ֵל ַׁח ָּל ָּא ָּדם נִ ָּסיוֹ ן ְו ֶׁש ָּה ָּא ָּדם ַׁע ְצמוֹ מו ָּדע ְל ָּכ ְך זֶׁ ה
תֵ .ר ִ

ש .כ .יְ רו ָּש ַׁליִ ם.

ָּד ָּבר ָּגדוֹ לְ ,וגַׁ ם ִאם ָּה ָּא ָּדם נָּ ַׁפל ָּע ָּליו ָּל ַׁד ַׁעת ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה יִ ְש ַׁלח לוֹ עוֹ ד נִ ָּסיוֹ ן ִעם ַׁהכֹחוֹ ת ִב ְכ ֵדי

ְבנִ י ֶׁבן ַׁה ָּשנָּ ה נֶׁ ֱע ַׁמד ַׁעל ִכ ֵסא ָּהא ֶֹׁכל

ֶׁשיו ַׁכל ַׁל ֲעמֹד בוֹ ְוגַׁ ם ַׁכ ֲא ֶׁשר ָּא ָּדם זוֹ ֶׁכה ַׁל ֲעמֹד ְב ֵח ֶׁלק ֵמ ַׁה ִנ ָּסיוֹ ן זֶׁ ה ְכ ָּבר ָּד ָּבר ָּגדוֹ ל ְמאֹד,

ְכ ֶׁשהוא ִעם ַׁה ַׁגב ְכ ַׁל ֵפי חוץ ו ִפ ְתאוֹ ם נָּ ַׁפל

ְו ָּת ִמיד ָּראוי ְל ִה ְת ַׁפ ֵלל ִל ְפנֵ י ַׁה ָּק ָּב"ה ֶׁש ַׁי ַׁעזְ ֶׁרנו ַׁל ֲעמֹד ְב ָּכל ַׁה ִנ ְסיוֹ נוֹ ת ֶׁשהוא ְמנַׁ ֶׁסה אוֹ ָּתנו ַׁעל

ֲאחוֹ ַׁר ִנית ַׁעל ָּהרֹאש ְב ֶׁח ְלקוֹ ָּה ֲאחוֹ ִרי
ו ָּברו ְך ה' ֶׁשל ֹא ִא ֵבד ֶׁאת ָּה ְר ִא ָּיה ְול ֹא נִ ְפ ַׁגע

ְמנָּ ת ֶׁש ִנ ְתרוֹ ֵמם ְונִ ְתנַׁ ֵשא ַׁב ֲעבוֹ ָּדתוֹ ַׁה ַׁנ ֲע ֵלת.

ְבמוֹ חוֹ .
ע .י .נְ ַׁתנְ יָּ ה.
ַׁביוֹ ם ֶׁשנוֹ ְל ָּדה ִב ִתי ָּע ַׁב ְר ִתי ְב ַׁמ ֲע ַׁבר ֲח ִצ ָּיה
ִב ְת ִח ַׁלת ְרחוֹ ב ֶׁש ְט ַׁראוס  -יְ ַׁש ְעיָּ הו ְול ֹא
ַׁש ְמ ִתי ֵלב ַׁל ְמכוֹ נִ ית ֶׁש ָּנ ְס ָּעה ִב ְמ ִהירות
ְגדוֹ ָּלה ְל ֶׁע ְב ִרי ,ו ְבתוֹ ְך ְכ ֵדי ָּע ְב ִרי ַׁש ְמ ִתי
יצה ַׁא ַׁחת
ֵלב ְו ָּק ַׁפ ְצ ִתי ְב ָּכל כ ִֹחי ְק ִפ ָּ
ְכ ֶׁש ַׁש ְב ִריר ְשנִ ָּיה ַׁא ֲח ֵרי ֵכן ָּע ַׁבר ַׁה ְמכוֹ נִ ית
ִב ְמ ִהירות ְול ֹא ָּפגַׁ ע ִביַׁ .ח ְס ֵדי ה'.
י .מ .יְ רו ָּש ַׁליִ ם.
יתי ְבמוֹ ַׁשב ַׁע ְל ָּמה ְוסוס ֶׁש ָּד ַׁהר ָּשם
ָּהיִ ִ
ִפ ְתאוֹ ם ָּע ָּלה ַׁעל ַׁה ִמ ְד ָּר ָּכה ְול ֹא ָּר ָּאה
אוֹ ִתי ,ו ָּב ֶׁרגַׁ ע ָּה ַׁא ֲחרוֹ ן ָּע ַׁצר ְול ֹא ָּד ַׁרס אוֹ ִתי
ְב ַׁר ֲח ֵמי ה' ָּע ַׁלי.
נ .קֶׁ .ונְ צו ֶׁא ָּלה.
ְבנִ י ֶׁבן ַׁה ָּשל ֹש יָּ ַׁרד ְבגָּ ֶׁרם ַׁמ ְד ֵרגוֹ ת ֶׁשל
ֶׁע ְש ִרים ַׁמ ְד ֵרגוֹ ת ְב ֵע ֶׁר ְך ְכ ֶׁש ָּהיָּ ה ַׁב ַׁמ ְד ֵרגָּ ה
ַׁה ְשנִ ָּיה ְל ֶׁפ ַׁתע ָּמ ַׁעד ְונָּ ַׁפל ְו ִה ְת ַׁג ְל ֵגל
ָּשלוֹ ש אוֹ ַׁא ְר ַׁבע ַׁמ ְד ֵרגוֹ ת ְכ ֶׁשהוא נֶׁ ְח ָּבט
ְברֹאשוֹ ְונֶׁ ֱע ָּצר ְב ֶׁא ְמ ַׁצע ַׁה ַׁמ ְד ֵרגוֹ ת ,ו ָּברו ְך
ה' ֶׁשל ֹא ִה ְת ַׁג ְל ֵגל ַׁעד ְל ַׁמ ָּטה ַׁוה' ָּש ַׁמר ָּכל
יאה ְו ַׁח ְס ֵדי ה' ֶׁש ִמ ְס ִביבוֹ .
'ש ַׁהכֹל' ְי ַׁכ ֵון ַׁעל ָּכל ַׁה ְב ִר ָּ
ְכ ֶׁש ְמ ָּב ֵר ְך ֶׁ
(מתוך הספר "מתיקות עבודת ה' לילדים")

י .איורים350-0064433 :

ַׁע ְצמוֹ ָּתיו ַׁא ַׁחת ֵמ ֵה ָּנה ל ֹא נִ ְש ָּב ָּרה.
י .עְ .בנֵ י ְב ַׁרק.

ִאם ֵאין לוֹ ַׁמ ְס ִפיק ְש ִת ָּיהַׁ ,ה ִאם הוא ַׁע ְצ ָּלן אוֹ

ֲהל ֹא טוֹ ִבים.

ְל ַׁבדוֹ ְ ,ו ֵכן ַׁה ִאם הוא ִמ ְתלוֹ נֵ ן ֶׁשל ֹא ָּהיָּ ה ַׁמ ְס ִפיק

ְל ִה ָּל ֵחם ו ְל ָּש ֵרש ֶׁאת ַׁה ִמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת
ִמ ַׁיד ַׁא ַׁח"כ נִ ְס ַׁמ ְך ָּל ֶׁזה ָּפ ָּר ַׁשת ִמ ְדיָּ ן " ָּצרוֹ ר ֶׁאת

ַׁל ַׁט ָּבח ֶׁש ֵה ִכין לוֹ ֶׁאת ָּהא ֶֹׁכלֶׁ ,זה ַׁמה ֶׁש ְמ ַׁענְ יֵ ן ֶׁאת
ִב ְת ָּך.

יתם אוֹ ָּתם ִכי צוֹ ְר ִרים ֵהם ָּל ֶׁכם
ַׁה ִמ ְדיָּ נִ ים ְו ִה ִכ ֶׁ
ְ
יהם "...ל ֹא ָּל ֶׁל ֶׁכת ַׁל ִמ ְל ָּח ָּמה ְס ָּתם ִמתוֹ ך ַׁת ֲאוַׁ ת
ְבנִ ְכ ֵל ֶׁ

ְמ ַׁח ֶׁכה ֶׁש ֲא ֵח ִרים יַׁ ֲעשו אוֹ הוא ָּקם ַׁל ֲעשוֹ ת זֹאת
ֶׁמ ַׁלח ְבאוֹ ֵכל ְו ַׁכדוֹ ֶׁמה ,אוֹ ֶׁשהוא אוֹ ֵמר תוֹ ָּדה

ִה ֵללַׁ ,פ ַׁעם ַׁא ַׁחר ַׁפ ַׁעםְ ,ו ִה ֵלל ִכ ֵבד אוֹ תוֹ ִכי הוא ָּהיָּ ה

יהם ֲא ֶׁשר נִ ְכלו ָּל ֶׁכם"
ֶׁר ַׁצח ונְ ָּק ָּמה ֶׁא ָּלא ִב ְש ִביל "נִ ְכ ֵל ֶׁ

וְ נַׁ ְט ֵרי ְלגַׁ ְב ַׁריהו ַׁעד ְד ָּאתו ִמ ֵבי ַׁר ָּבנָּ ן

יכם ָּש ְרצו ְל ַׁה ְכנִ יס
– ִב ְש ִביל ַׁה ַׁמ ְח ָּשבוֹ ת ֶׁש ָּח ְשבו ֲע ֵל ֶׁ

ו ְכמוֹ ֶׁש ָּידו ַׁע ֶׁש ַׁא ֲח ֵרי ֶׁש ָּא ָּדם ִמ ְת ַׁח ֵתן יֵ ש לוֹ

יכם ִל ְצרוֹ ר אוֹ ָּתם
ָּב ֶׁכם ַׁת ֲאווֹ תְ ,ו ַׁרק ִב ְש ִביל ֶׁזה ֲע ֵל ֶׁ

יתא ַׁב ְג ָּמ ָּרא
ִה ְתמוֹ ְדדות ל ֹא ְפשו ָּטהְ ,ו ִכ ְד ִא ָּ

יהם ָּה ָּרעוֹ ת.
ִב ְש ִביל ְל ָּש ֵרש ֶׁאת ִמדוֹ ֵת ֶׁ

(יְ ָּבמוֹ ת סגַׁ ).על ַׁרב ֶׁש ָּהיָּ ה לוֹ ִא ָּשה ָּר ָּעה ,ו ִב ְש ִביל
זֶׁ ה הוא ֶׁה ֱא ִר ְ
יך יָּ ִמים ַׁא ְר ַׁבע ֵמאוֹ ת ָּשנָּ ה ִב ְזכות

ֶׁא ֶׁלף ַׁל ְת ִפ ָּלה ו ְל ִמ ְל ָּח ָּמה

ַׁה ִה ְתמוֹ ְדדות ֶׁש ָּהיָּ ה לוֹ ִעם ִא ְשתוֹ  ,ו ְכמוֹ ֶׁש ַׁה ְג ָּמ ָּרא
אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ִב ְב ָּרכוֹ ת (יז ).א"ל ַׁרב ְלר' ִח ָּיא ְב ֵריה ַׁ -רב
ֶׁש ָּהיָּ ה לוֹ ִא ָּשה ָּר ָּעה הוא ָּא ַׁמר ִל ְבנוֹ ַׁרב ִח ָּיא
ֶׁש ָּר ָּאה ֶׁאת ָּכל ַׁמה ֶׁש ָּע ְש ָּתה ִאמוֹ ' -נָּ ֵשי ְב ַׁמה
זַׁ ְכיָּ ין?' ְב ַׁא ְקרו ֵיי ַׁג ְב ַׁריהו ְל ֵבי ְכנִ ְש ָּתא ְונַׁ ְט ֵרי
ַׁג ְב ַׁריהו ַׁעד ְד ָּאתו ִמ ֵבי ַׁר ָּבנָּ ן' ֶׁ -ש ָּה ִא ָּשה ַׁמ ְמ ִתינָּ ה
ְל ַׁב ַׁעל ַׁעד ֶׁש ָּיבוֹ א ְל ֵביתוֹ ַׁא ֲח ֵרי ֶׁש ָּל ַׁמד ְב ַׁביִ ת
ַׁה ִמ ְד ָּרש ְו ִהיא בוֹ ֶׁד ֶׁקת ֶׁאת ַׁה ִמדוֹ ת ֶׁשלוֹ ַׁה ִאם הוא
ְמ ַׁק ֵים ֶׁאת ַׁמה ֶׁש ָּל ַׁמד אוֹ ל ֹאְ ,ו ַׁה ְר ֵבה ְפ ָּע ִמים ִהיא
יסה אוֹ תוֹ ְכמוֹ ֶׁש ָּהיָּ ה ֵא ֶׁצל ַׁרב ְוהוא ָּה ָּיה
ַׁמ ְכ ִע ָּ
ִמ ְת ַׁג ֵבר ַׁעל זֶׁ ה ַׁב ַׁה ְת ָּח ָּלה ַׁעד ֶׁש ַׁנ ֲע ָּשה ְב ַׁד ְר ָּגה ֶׁש ֵאין
יע לוֹ ְכ ַׁלל.
זֶׁ ה ַׁמ ְפ ִר ַׁ
ֹאמרו ַׁמיִ ם ַׁמיִ ם
ַׁאל ת ְ
ְוזֶׁ ה ִע ֵקר ַׁה ָּש ָּכר ֶׁשל ַׁהתוֹ ָּרה ֶׁש ֶׁזה ֵמ ִביא ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם
ִל ְשלוֹ ם ַׁביִ ת ו ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ָּל ֵכן ֶׁבן ַׁע ַׁזאי ו ֶׁבן זוֹ ָּמא
ל ֹא ִה ְת ַׁח ְתנו ִכי ֵהם ָּס ְברו ֶׁש ַׁדי ָּל ֶׁהם ְב ַׁמה
ֶׁשעוֹ ְס ִקים ַׁבתוֹ ָּרה ִב ְל ַׁבד ֶׁש ַׁהתוֹ ָּרה ִהיא ִב ְמקוֹ ם
ָּה ִא ָּשה ֶׁש ְת ַׁל ֵמד אוֹ ָּתם ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֲא ָּבל ר"ע
ָּס ַׁבר ֶׁש ָּה ָּא ָּדם ַׁח ָּיב ְל ִה ְת ַׁח ֵתן ו ְב ִלי ֶׁזה הוא ל ֹא יַׁ ֲעבֹד
ַׁעל ִמדוֹ ָּתיו ָּכ ָּראוי ְו ֶׁזה ָּרמוז ְב ַׁמה ֶׁש ָּא ְמרו ַׁא ְר ָּב ָּעה
נִ ְכנְ סו ַׁל ַׁפ ְר ֵדס ֶׁבן ַׁע ַׁזאי ֵה ִציץ ְונִ ְפ ַׁגעֶׁ ,בן זוֹ ָּמא
ֵה ִציץ ו ֵמתֵ ,הם ל ֹא ֶׁה ֱא ִריכו יָּ ִמים ְכמוֹ ַׁרב ִכי לֹא
ישה ֶׁש ִתגְ רֹם ָּל ֶׁהם ַׁל ֲעבוֹ ָּדה ַׁעל
ָּהיָּ ה ָּל ֶׁהם ָּל ֶׁהם ִא ָּ
ַׁה ִמדוֹ ת ו ְל ִהזְ ַׁד ֵכ ְך ֲא ָּבל ר"ע ל ֹא ָּס ַׁבר ְכמוֹ ָּתם ְו ָּהיָּ ה
ֹאמרו
ֹאמרו ַׁמיִ ם ַׁמיִ ם" ַׁאל ת ְ
אוֹ ֵמר ָּל ֶׁהם " ַׁאל ת ְ
ֶׁש ַׁמ ְס ִפיק ְל ָּא ָּדם ֶׁשהוא עוֹ ֵסק ַׁבתוֹ ָּרה ֶׁש ִנ ְמ ְש ָּלה
ְל ַׁמיִ ם זֶׁ ה ל ֹא ַׁמ ְס ִפיק ִב ְש ִביל ַׁל ֲעקוֹ ר ֵמ ָּה ָּא ָּדם ֶׁאת
יכים ְל ִה ְת ַׁח ֵתן ִב ְש ִביל ֶׁזה,
ַׁה ִמדוֹ ת ָּה ָּרעוֹ ת ֶׁא ָּלא ְצ ִר ִ
ְו ָּל ֵכן ר"ע נִ ְהיֶׁ ה ָּגדוֹ ל ַׁהדוֹ ר ֶׁש ִא ְשתוֹ ִז ְכ ָּכה אוֹ תוֹ
ְוהוא נִ ְכנַׁ ס ְב ָּשלוֹ ם ְויָּ ָּצא ְב ָּשלוֹ ם ְו ָּהיָּ ה אוֹ ֵמר ֶׁאת
זֶׁ ה ְל ַׁת ְל ִמ ָּידיו ֶׁש ִלי ְו ֶׁש ָּל ֶׁכם ֶׁש ָּלה הוא ַׁ -הכֹל
ִבזְ כות ָּה ִא ָּשה.
ְל ִה ְת ַׁר ֵגל ְל ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִמ ַׁק ְטנות
" ֵא ֶׁלה ַׁה ֻּח ִקים" – חֹק הוא ָּד ָּבר ֶׁש ֵאין לוֹ ָּט ַׁעם ָּכל
ָּה ִענְ יָּ ן ֶׁשל נְ ָּד ִרים הוא ָּד ָּבר נִ ְס ָּתר ְונֶׁ ְע ַׁלם ֶׁש ָּצ ִר ְ
יך
ַׁל ְחקוֹ ר אוֹ תוֹ ו ְל ָּב ֵרר אוֹ תוֹ ְבש ֶֹׁרש ַׁה ִמדוֹ ת ַׁמה
ְל ָּה ֵפר ו ַׁמה ְל ַׁק ֵיםֲ " ,א ֶׁשר ִצ ָּוה ה' ֶׁאת מ ֶֹׁשה...
יה" ֶׁ -ש ַׁהכֹל ַׁמ ְת ִחיל ְבגִ יל
יה ֵבית ָּא ִב ָּ
ִבנְ עו ֶׁר ָּ
ַׁה ְנעו ִרים ו ְכ ָּבר ָּאז ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַׁר ֵגל ְל ִמדוֹ ת טוֹ בוֹ ת,
ְו ָּל ֵכן נֶׁ ֱא ַׁמר ִב ְכ ִפילות " ְו ִאם ָּה ֵפר יָּ ֵפר" ֲ -א ִפילו
ֵמ ָּאה ְפ ָּע ִמיםִ ,כי ְב ָּכל יוֹ ם ְויוֹ ם שוֹ ְמ ִעים עוֹ ד ְועוֹ ד
יכים ָּל ַׁד ַׁעת ֵא ְ
יך ְל ַׁפ ֵיס
ְכ ָּע ִסים ֶׁשל ָּה ִא ָּשה ,ו ְצ ִר ִ
אוֹ ָּתה ו ְל ַׁש ְכנֵ ַׁע אוֹ ָּתה ַׁל ֲעזֹב ֶׁאת ַׁה ַׁכ ַׁעס ְו ַׁה ְנ ָּד ִרים

ִמ ַׁת ְל ִמ ֵידי ַׁש ַׁמאיֶׁ ,ש ָּא ַׁמרֶׁ :ו ֱה ֵוי ְמ ַׁק ֵבל ֶׁאת ָּכל
ָּה ָּא ָּדם ְב ֵס ֶׁבר ָּפנִ ים יָּ פוֹ תְ .ואוֹ תוֹ ִה ֵלל ִה ְקנִ יט ֶׁאת ְבנֵ י
ְב ֵת ָּירא ְכ ֶׁשל ֹא יָּ ְדעו ֶׁאת ַׁה ֲה ָּל ָּכהִ - :ה ְת ִחיל ִמ ַׁקנְ ְט ָּרן
ַׁב ְד ָּב ִריםִ :מי ָּג ַׁרם ָּל ֶׁכם ֶׁש ֶׁא ֱע ֶׁלה ִמ ָּב ֶׁבל ְו ֶׁא ְהיֶׁ ה נְ ִשיא
יכם? ַׁע ְצלות ֶׁש ָּהיְ ָּתה ָּב ֶׁכםֶׁ ,של ֹא ִש ַׁמ ְש ֶׁתם ְשנֵ י
ֲע ֵל ֶׁ
ְגדוֹ ֵלי ַׁהדוֹ ר ְ -ש ַׁמ ְעיָּ ה ְו ַׁא ְב ַׁט ְליוֹ ן.
ילת ֵכ ִלים – ְל ִה ָּב ֵדל ֵמ ַׁהגוֹ י
ְט ִב ַׁ
ילת ֵכ ִלים ֶׁש ֶׁנ ֶׁא ְמ ָּרה ַׁא ַׁחר
ְו ֶׁזה ָּהיָּ ה ַׁהסוֹ ד ֶׁשל ְט ִב ַׁ
ָּכ ְךֶׁ ,ש ַׁל ְמרוֹ ת ֶׁש ַׁה ְכ ִלי נִ ְר ָּאה ֶׁש ֵאין בוֹ שום ִח ָּסרוֹ ן -

" ֶׁא ֶׁלף ְל ַׁמ ֶׁטה ֶׁא ֶׁלף ְל ַׁמ ֶׁטה" – ֶׁא ֶׁלף ַׁל ִמ ְל ָּח ָּמה ְו ֶׁא ֶׁלף

ילהִ ,כי ַׁהגוֹ י הוא ַׁרע
ִאם הוא ֶׁשל גוֹ י הוא ָּטעון ְט ִב ָּ
ַׁגם ִאם ֵאינוֹ נִ ְר ָּאה ָּכ ְךְ ,ו ֵאין ָּצ ִר ְ
יך ְלדונוֹ ְל ַׁכף ְזכות.

יהם.
ְל ִה ָּל ֵחם ָּהיו ֶׁא ֶׁלף ֶׁש ִמ ְת ַׁפ ְל ִלים ֲע ֵל ֶׁ

ְל ַׁכף זְ כות.

יתא ְב ִמד"ר ֶׁש ְכנֶׁ גֶׁ ד ָּכל ֶׁא ֶׁלף ֶׁש ָּי ְצאו
ַׁל ְת ִפ ָּלה ִכ ְד ִא ָּ

ימי
ֶׁק ֶׁצף הוא ַׁכ ַׁעס ִחיצוֹ נִ י ְול ֹא ְפנִ ִ
" ַׁו ִי ְקצֹף מ ֶֹׁשה ַׁעל ְפקו ֵדי ֶׁה ָּחיִ ל ָּש ֵרי ָּה ֲא ָּל ִפים ְו ָּש ֵרי
ַׁה ֵמאוֹ ת ַׁה ָּב ִאים ִמ ְצ ָּבא ַׁה ִמ ְל ָּח ָּמה" – מ ֶֹׁשה ַׁכ ַׁעס

ו ְל ֵה ֶׁפ ְך ְביִ ְש ָּר ֵאל ֶׁ -ש ַׁגם ִאם נִ ְר ָּאה ַׁרע יֵ ש ְלדונוֹ

ָּה ַׁע ְצלות נוֹ ַׁב ַׁעת ִמ ַׁג ֲאוָּ ה

ִה ֵלל ל ֹא ִה ְר ִגיש ֶׁש ֵהם ָּעשו לוֹ ֶׁח ֶׁסד ְב ָּכ ְך ֶׁש ִמנו
אוֹ תוֹ ְלנָּ ִשיא ְל ֶׁה ֶׁפ ְך הוא ִה ְר ִגיש ָּב ֶׁזה ִח ָּסרוֹ ן הוא

ימיות ח"וְ ,כמוֹ ֶׁש ָּכ ַׁתב
ְב ִחיצוֹ נִ יות ְול ֹא ַׁב ְפנִ ִ
"ו ִי ְקצֹף ַׁה ֶׁמ ֶׁל ְך ְמאֹד
ַׁה ַׁמ ְל ִבי"ם ִב ְמגִ ַׁלת ֶׁא ָּס ֵתר עה"פ ַׁ

ָּר ָּצה ִל ְהיוֹ ת נָּ ִשיא ַׁעל ַׁע ְצמוֹ ו ְל ַׁה ֵלל ֶׁאת ֵשם ה'
ִכ ְשמוֹ ' ִה ֵלל' ְל ָּכ ְך הוא ָּא ַׁמר ִל ְבנֵ י ְב ֵת ָּירא ַׁמדו ַׁע

יהם ְב ִחיצוֹ נִ יות
ימי ומ ֶֹׁשה ַׁר ֵבנו ַׁכ ַׁעס ֲע ֵל ֶׁ
ַׁכ ַׁעס ְפנִ ִ
ְ
ְו ֶׁה ְר ָּאה ָּל ֶׁהם " ֶׁזה ַׁה ָּד ָּבר" ַׁא ֶׁתם רוֹ ִאים ֵאיך ֲאנִ י נִ ְר ָּאה,

נָּ ִשיא ֲא ָּבל ִבגְ ַׁלל ֶׁש ָּהיָּ ה ָּב ֶׁכם ַׁע ְצלות ֶׁשל ֹא

ַׁו ֲח ָּמתוֹ ָּב ֲע ָּרה בוֹ " ֶׁש ֶׁק ֶׁצף זֶׁ ה ַׁכ ַׁעס ִחיצוֹ נִ י ְו ֵח ָּמה ֶׁזה

ֶׁרגַׁ ע ֶׁא ָּחד ֲאנִ י כוֹ ֵעס ְב ִחיצוֹ נִ יות ְו ֶׁרגַׁ ע ַׁא ֵחר ֲאנִ י ְמ ַׁד ֵבר
ִא ְת ֶׁכם ָּרגִ יל ,ו ַׁמה ָּט ַׁען ָּל ֶׁהם מ ֶֹׁשה? ָּא ַׁמר ָּל ֶׁהם :יֵ ש ִלי
ְר ָּאיָּ ה ֶׁשל ֹא ֲה ַׁל ְכ ֶׁתם ִל ְצרוֹ ר ֶׁאת ַׁה ִמ ְדיָּ נִ ים ְב ַׁמ ָּט ָּרה
יתם ָּכל נְ ֵק ָּבה"ֶׁ ,ש ֵהם ָּה ִע ָּקר ִכי
נָּ כוֹ נָּ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי " ֶׁה ֱחיִ ֶׁ
ֵמ ֶׁהם נוֹ ָּל ִדים ָּכל ַׁה ִמ ְדיָּ נִ יםְ ,וגַׁ ם ֶׁש ַׁה ִמ ְדיָּ נִ ים
ְב ִחיצוֹ נִ יות ָּהיו טוֹ ִבים ְליִ ְש ָּר ֵאל ו ְר ָּאיָּ ה ְל ָּכ ְך
ֶׁש ִי ְש ָּר ֵאל נִ ְת ַׁרצו ָּל ֶׁהם ִל ְד ַׁבר ֲע ֵב ָּרה ו ְכמוֹ ֶׁש ֵהם
ַׁע ְצ ָּמם ָּא ְמרו ִאם ִמ ְי ֵדי ֲע ֵב ָּרה יָּ ָּצאנו ִמ ְי ֵדי ִה ְרהור ל ֹא

ְג ַׁר ְמ ֶׁתם ִלי ֶׁש ָּאבוֹ א ִל ֵידי ָּכ ְך ֲאנִ י ל ֹא רוֹ ֶׁצה ִל ְהיוֹ ת
ִש ַׁמ ְש ֶׁתם ְשנֵ י ְגדוֹ ֵלי ַׁהדוֹ ר ְש ַׁמ ְעיָּ ה ְו ַׁא ְב ַׁט ְליוֹ ן זֶׁ ה
יכם נֶׁ גֶׁ ד ְרצוֹ נִ י ְו ָּה ַׁע ְצלות
ָּג ַׁרם ִלי ִל ְהיוֹ ת נָּ ִשיא ֲע ֵל ֶׁ
יתם ְל ַׁש ֵמש ֶׁאת
ֶׁש ָּב ֶׁכם נוֹ ַׁב ַׁעת ִמ ַׁג ֲא ָּוה ְו ָּל ֵכן לֹא ְר ִצ ֶׁ
ְשנֵ י ְגדוֹ ֵלי ַׁהדוֹ ר ְש ַׁמ ְעיָּ ה – ַׁב ֲא ָּר ִמית זֶׁ ה ַׁש ָּמש הוא
ָּהיָּ ה ָּש ֵפל ְו ִה ְר ִגיש ֶׁאת ַׁע ְצמוֹ ַׁש ָּמשַׁ .א ְב ַׁט ְליוֹ ן ַׁ -אב
ַׁט ְליָּ א הוא ִה ְר ִגיש ֶׁאת ַׁע ְצמוֹ ְכ ָּאב ַׁל ְי ָּל ִדים ְו ִכ ְמ ַׁל ֵמד
יהם ָּהיו ְבנֵ י ֵג ִרים ְול ֹא ִה ְת ִאים
ַׁד ְר ַׁד ֵקי ו ְשנֵ ֶׁ
ַׁל ֲחשו ִבים ִל ְלמֹד ֶׁא ְצ ָּלם ַׁרק ִה ֵלל ֵמרֹב ִש ְפלותוֹ
ִה ְש ִכיל ְל ַׁק ֵבל ֵמ ֶׁהם.

יָּ ָּצאנוְ ,ו ָּא ַׁמר ָּל ֶׁהם מ ֶֹׁשה ִאם ֵכן מו ָּכח ֶׁשל ֹא ֲה ַׁל ְכ ֶׁתם
ְב ַׁמ ָּט ָּרה נָּ כוֹ נָּ הְ .ו ֵכן ָּה ָּיה ֵא ֶׁצל ָּשאול ַׁה ֶׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ָּט ָּעה

ַׁה ִשמוש ת"ח ַׁמ ִציל ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם

יח ֶׁאת
ְב ָּטעות ַׁהזוֹ ְו ָּה ַׁרג ַׁרק ֶׁאת ַׁה ְז ָּכ ִרים ֵמ ֲע ָּמ ֵלק ְו ִה ִנ ַׁ

יתם ְמ ַׁש ְמ ִשים ְשנֵ י ְגדוֹ ֵלי
ָּא ַׁמר ָּל ֶׁהם ִה ֵלל ִאם ֱהיִ ֶׁ

ַׁה ָּנ ִשים ְו ַׁה ְב ֵהמוֹ ת.

יטב ֶׁאת
יתם יוֹ ְד ִעים ֵה ֵ
יתם ְב ַׁכ ַׁעס ְו ֱהיִ ֶׁ
ַׁהדוֹ ר ל ֹא ֱהיִ ֶׁ

ָּכל ַׁהכוֹ ֵעס נְ בו ָּאתוֹ ִמ ְס ַׁת ֶׁל ֶׁקת ִמ ֶׁמנו
ְו ֶׁאת ֶׁזה ָּצ ִר ְ
יך ָּה ָּאב ְל ַׁל ֵמד ְל ִבתוֹ ְו ַׁה ַׁב ַׁעל ְל ִא ְשתוֹ ַׁמהו

ָּכל ַׁה ֲה ָּלכוֹ ת ְול ֹא שוֹ ְכ ִחים אוֹ ָּתםְ ,ו ִה ֵלל ִה ְמ ִחיש
ָּל ֶׁהם ֶׁאת ְגנות ַׁה ַׁכ ַׁעס ַׁב ֲעשוֹ תוֹ ֶׁאת ַׁע ְצמוֹ ְב ַׁכ ַׁעס,
ו ְכ ִאלו ַׁמ ְקנִ יט אוֹ ָּתם ְו ַׁא ַׁח"כ ֶׁה ְר ָּאה ָּל ֶׁהם ֶׁש ִכ ְביָּ כוֹ ל

ֵח ְטא ַׁה ַׁכ ַׁעס ֶׁש ָּא ְמרו ַׁרבוֹ ֵתנו ז"לָּ :כל ַׁהכוֹ ֵעסִ ,אם

ִה ֵנה נִ ְת ַׁק ֵים ִבי ַׁה ָּד ָּבר ֶׁש ָּא ַׁמ ְר ִתי ְו ָּש ַׁכ ְח ִתי ַׁה ֲה ָּל ָּכה

בוֹ ַׁ " :ו ִי ְקצֹף מ ֶֹׁשה"ְ ,ו ָּש ַׁכח ִה ְלכוֹ ת ַׁהגְ ָּע ַׁלת ֵכ ִלים,

ו ְב ַׁענְ וְ ָּתנותוֹ ִה ְת ִחיל ְמ ַׁש ֵב ַׁח ֶׁאת ְכ ַׁלל יִ ְש ָּר ֵאל ְואוֹ ֵמר
יאים ֵהם ...ו ְב ֶׁד ֶׁר ְך
יאים ֵהם ְבנֵ י נְ ִב ִ
ִאם ֵאין נְ ִב ִ

נָּ ִביא הוא ,נְ בו ָּאתוֹ ִמ ְס ַׁת ֶׁל ֶׁקת ִמ ֶׁמנוִ ,ממ ֶֹׁשהֶׁ ,ש ֶׁנ ֱא ַׁמר
ֹאמר ֶׁא ְל ָּע ָּזר ַׁהכ ֵֹהן ֶׁאל ַׁאנְ ֵשי ַׁה ָּצ ָּבא".
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַׁמרַׁ :וי ֶׁ
ילנו
ַׁכמו ָּבן ֶׁשמ ֶֹׁשה ַׁר ֵבנו ל ֹא ָּח ָּטאֶׁ ,א ָּלא ֶׁזה ַׁרק ִב ְש ִב ֵ
ְל ַׁל ְמ ֵדנו מו ָּסרַׁ ,ע ֵין ַׁמה ֶׁש ָּא ְמרו ַׁרבוֹ ֵתינו ז"ל :ל ֹא
ָּהיָּ ה דוֹ ר ָּראוי ְלאוֹ תוֹ ַׁמ ֲע ֶׁשהֶׁ ,א ָּלא ְלהוֹ רוֹ ת ְתשו ָּבה
ָּל ַׁר ִבים ֶׁש ִב ְש ִביל ֶׁזה מ ֶֹׁשה ַׁר ֵבנו ַׁכ ַׁעס ַׁעל יִ ְש ָּר ֵאל,
ֶׁש ִי ְל ְמדו ֶׁש ְכמוֹ ֶׁשהוא כוֹ ֵעס ְב ִחיצוֹ נִ יותָּ ,כ ְך ֵהם
עוֹ ְב ִדים ֶׁאת ה' ְב ִחיצוֹ נִ יותְ ,ו ֵכן ל ֹא ַׁי ֲע ֶׁשהְ .ונִ ְס ְמ ָּכה
יהם רוֹ ִאים ֶׁאת
ָּפ ָּר ַׁשת ִמ ְדיָּ ן ְל ָּפ ָּר ַׁשת נְ ָּד ִריםִ ,כי ִב ְשנֵ ֶׁ
אוֹ תוֹ ַׁה ָּד ָּברֶׁ ,ש ָּצ ִר ְ
ימיות ֶׁש ְב ָּכל
יך ְלגַׁ לוֹ ת ֶׁאת ַׁה ְפנִ ִ
ָּד ָּבר ַׁ -ב ִמ ְל ָּח ָּמה ו ִבנְ ָּד ִרים.
ַׁע ְצלות ֶׁש ָּב ֶׁכם ֶׁשל ֹא ִש ַׁמ ְש ֶׁתם ַׁת ְל ִמ ֵידי ֲח ָּכ ִמים
ַׁה ְג ָּמ ָּרא ְמ ַׁס ֶׁפ ֶׁרת ֶׁש ְשנֵ י ַׁת ְל ִמ ִידים ֶׁשל ַׁש ַׁמאי ְו ִה ֵלל
יהם ִמי יוֹ ֵתר ָּגדוֹ ל ַׁ -ש ַׁמאי אוֹ ִה ֵלל.
ִה ְת ַׁו ְכחו ֵבינֵ ֶׁ
ָּה ַׁל ְך ֶׁא ָּחד ֵמ ֶׁהם ְב ֶׁע ֶׁרב ַׁש ָּבת ו ִב ֵקש ְל ַׁה ְקנִ יט ֶׁאת

וארט ֶׁא ְפ ָּשר ְל ַׁה ְס ִביר ֶׁאת ֶׁה ְמ ֵש ְך ַׁה ְג ָּמ ָּרא ָּשם
ָּו ְ
ִבגְ נות ַׁה ַׁכ ַׁעס ְ
"ו ָּא ַׁמר ָּל ֶׁהם ְראו ְל ָּמ ָּחר ִמי ֶׁש ָּהיָּ ה לוֹ

ָּט ֶׁלה ָּת ַׁחב ַׁה ַׁס ִכין ְב ַׁצ ְמרוֹ " ִ -מ ַׁכ ַׁעס ֶׁא ְפ ָּשר ָּלבוֹ א
יצה ִל ְדקֹר ַׁס ִכין ַׁב ֲח ֵברוֹ " -ו ִמי ֶׁש ָּהיָּ ה לוֹ ְג ִדי
ִל ְר ִח ָּ
תוֹ ֲחבוֹ ֵבין ַׁק ְרנָּ יו" ִ -ל ְפ ָּע ִמים ָּא ָּדם דוֹ ֵקר ֲח ֵברוֹ
ְב ַׁק ְרנָּ יוֲ ,א ָּבל ִאם הוא ְמ ַׁש ֵמש ת"ח ֲא ִמ ִת ִיים
ִכ ְש ַׁמ ְעיָּ ה ְו ַׁא ְב ַׁט ְליוֹ ן ָּאז הוא יו ַׁכל ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ִמדוֹ ת
ָּרעוֹ ת ֵאלוְ ,ו ַׁע"ז נֶׁ ֱא ַׁמר "יְ ָּק ָּרה ִהיא ִמ ְפנִ ינִ ים"
ְו ָּד ְרשו ֲח ַׁז"ל 'יוֹ ֵתר ִמכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל ֶׁש ִנ ְכנַׁ ס ִל ְפנַׁ י
ְו ִל ְפנִ ים' ַׁהת"ח הוא יוֹ ֵתר ָּגדוֹ ל ֵמ ַׁהכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל
ֶׁש ָּא ְמנָּ ם הוא נִ ְכנַׁ ס ִל ְפנַׁ י ְו ִל ְפנִ ים ֲא ָּבל ל ֹא ָּבטו ַׁח
ֶׁשהוא יוֹ ִציא ֶׁאת ַׁה ְפנִ ינִ ים ֶׁש ֲה ֵרי ַׁה ְר ֵבה כ ֲֹהנִ ים
ְגדוֹ ִלים נִ ְכנְ סו ְלק ֶֹׁדש ַׁה ֳּק ָּד ִשים ו ֵמתו ֲא ָּבל ַׁהת"ח
ָּה ֲא ִמ ִתי הוא דוֹ ֶׁלה ֵמ ַׁהתוֹ ָּרה ְפנִ ינִ יםְ ,ל ָּכ ְך הוא יוֹ ֵתר
ָּגדוֹ ל ֵמ ַׁהכ ֵֹהן ָּגדוֹ ל.

'מ ֶׁטה' ֶׁשל ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקים ֶׁש ַׁרק ִאתוֹ ֶׁא ְפ ָּשר ' ִלנְ ס ַֹׁע'
ַׁה ַׁ
ְ
וארט ֶׁש ִב ְשמוֹ ת ָּפ ָּרשוֹ ֵתינו ַׁה ְמ ֻּח ָּברוֹ ת ' ַׁמטוֹ ת
ֶׁא ְפ ָּשר לוֹ ַׁמר ְב ֶׁד ֶׁרך ָּו ְ
ַׁמ ְס ֵעי' ֶׁש ָּב ֶׁהם ָּאנו קוֹ ְר ִאים ֶׁאת ָּכל ַׁמ ָּסעוֹ ת ַׁעם יִ ְש ָּר ֵאל ַׁב ִמ ְד ָּבר
יהם נִ ְר ָּמז ָּלנוֶׁ ,ש ַׁה ֶׁד ֶׁר ְך ֵא ְ
יך
ְו ַׁה ְנ ִפילוֹ ת ְו ַׁה ִנ ְסיוֹ נוֹ ת ַׁהשוֹ נִ ים ֶׁש ָּע ְברו ֲע ֵל ֶׁ
יח ֶׁאת ַׁה ַׁמ ָּסע ָּבעוֹ ָּלם ַׁה ֶׁזה ֶׁשהוא ָּרצוף ַׁמ ֲע ָּב ִרים שוֹ נִ ים ְל ָּטב
ְל ַׁה ְצ ִל ַׁ
'מטוֹ ת' ֶׁש ַׁי ֶׁטה ָּת ִמיד ֶׁאת רֹאשוֹ ְונַׁ ְפשוֹ ְל ַׁק ֵבל ֶׁאת
ו ְלמו ָּטב ,הוא ַׁעל יְ ֵדי ַׁ
ַׁהק ִֹשי ְב ַׁא ֲה ָּבהְ ,כגוֹ ן ַׁכ ֲא ֶׁשר ָּא ָּדם ְמ ַׁב ֶׁזה אוֹ תוֹ אוֹ עוֹ ֶׁשה לוֹ ַׁע ְו ָּלהֲ ,אזַׁ י
יֵ ש ְש ֵתי ְד ָּר ִכים ְל ָּפנָּ יו אוֹ ֶׁש ִי ַׁקח ֶׁאת ַׁה ְד ָּב ִרים ְל ִלבוֹ ְויָּ ִשיב ְל ֵר ֵעהו ָּמנָּ ה
ַׁא ַׁחת ַׁא ַׁפיִ ים ,אוֹ ֶׁש ִי ְשתֹק ְויַׁ ֲע ִביר ַׁה ָּד ָּבר ִמ ִלבוֹ ַׁעל יְ ֵדי ֶׁש ְיכוֹ ֵפף רֹאשוֹ
ְויָּ דון אוֹ תוֹ ְל ַׁכף זְ כות ְויַׁ ְמ ִש ְ
יך ָּה ְל ָּאה ,ו ֶׁב ֱא ֶׁמת ַׁה ֶׁד ֶׁר ְך ָּה ִראשוֹ נָּ ה ִהיא
ֶׁד ֶׁר ְך ַׁה ָּמ ֶׁות ִכי ַׁכ ֲא ֶׁשר יִ ַׁקח ַׁה ְד ָּב ִרים ְל ִלבוֹ ְויָּ ִריב ִעם ֲח ֵברוֹ הוא פוֹ גֵ ַׁע
ִב ְב ִריאות נַׁ ְפשוֹ ְוגוֹ ֵרר ַׁעל ַׁע ְצמוֹ ֲח ָּל ִאים ָּק ִשים ְו ָּכל יָּ ָּמיו ַׁכ ַׁעס
ו ַׁמ ְכאוֹ ִבים ֶׁש ֵכן ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ֻּכלוֹ ָּמ ֵלא ַׁע ְולוֹ ת ְו ֶׁש ֶׁקרַׁ ,מה ֶׁש ֵאין ֵכן
ְכ ֶׁש ִי ְב ַׁחר ְב ֶׁד ֶׁר ְך ַׁה ַׁח ִיים ְל ַׁהטוֹ ת ַׁע ְצמוֹ ָּת ִמיד ֲאזַׁ י ְב ַׁו ַׁדאי ַׁגם אוֹ יְ בוֹ יַׁ ְש ִלים
ִעמוֹ ְויִ ְר ֶׁאה ְב ָּר ָּכה ְונַׁ ַׁחת ַׁב ֲע ָּמלוֹ ְ ,ו ֵכן ְב ָּכל ק ִֹשי ְוק ִֹשי ֶׁשעוֹ ֵבר ָּע ָּליו
ְב ַׁח ָּייו ֵבין ְבגַׁ ְש ִמי ֵבין ְברו ֲחנִ י ַׁה ֶׁד ֶׁר ְך ִהיא ֶׁש ְי ַׁק ֵים ְב ַׁע ְצמוֹ " ַׁו ֵיט ִש ְכמוֹ
ִל ְסבֹל" ְו ַׁעל יְ ֵדי ֵכן ִיזְ ֶׁכה ְל" ַׁו ַׁי ְרא ְמנֻּ ָּחה ִכי טוֹ ב ְו ֶׁאת ָּה ָּא ֶׁרץ ִכי נָּ ֵע ָּמה",
ְו ַׁעל ֵכן ִת ְקנו ֲחזַׁ "ל ְל ַׁח ֵבר ֶׁאת ַׁה ָּפ ָּרשוֹ ת ִכי ֵאין ֶׁא ְפ ָּשרות ְל ִה ְת ַׁק ֵדם
' ַׁמ ְס ֵעי' ְב ִלי ' ַׁמטוֹ ת'.
ַׁה ְ
יבא
יעת יַׁ ם סוף' ֶׁשל ַׁר ִבי ֲע ִק ָּ
'ק ִר ַׁ
יבא ְכ ֶׁש ְש ָּאלוֹ אוֹ תוֹ ַׁת ָּנאֵ ,א ְ
יך נִ ַׁצ ְל ָּת ִמ ַׁג ֵלי ַׁה ָּים
ְוזֶׁ ה ַׁמה ֶׁש ָּא ַׁמר ַׁר ִבי ֲע ִק ָּ
"דף ֶׁשל ְס ִפינָּ ה נִ ְז ַׁד ֵמן ִליְ ,ו ָּכל ַׁגל ְוגַׁ ל ֶׁש ָּבא ָּע ַׁלי נֶׁ ֲענַׁ ְע ִתי
ַׁהזוֹ ֲע ִפים? ָּענָּ ה ַׁ
ֹאשי" ֶׁ -ש ֶׁזה ְמ ַׁר ֵמז ַׁעל ְמא ָֹּרעוֹ ת ַׁח ֵיי ָּה ָּא ָּדם ַׁהשוֹ ְט ִפים ָּע ָּליו ְכגַׁ ִלים
לוֹ ר ִ
ְ
ֹאשי' ְול ֹא ָּא ַׁמר ִ'ל ִבי'ִ ,כי
זוֹ ֲע ִפים ִל ְפ ָּע ִמיםְ ,ו ַׁעל ָּכך ָּא ַׁמר 'נֶׁ ֲענַׁ ְע ִתי לוֹ ר ִ
ַׁה ֵלב ָּצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָּחזָּ ק ְב ִת ְקוָּ ה ו ִב ָּטחוֹ ן ְב ַׁס ְב ָּלנות ונְ ִחישות ֶׁש ְב ַׁו ַׁדאי עוֹ ד
יח ַׁל ֲעבוֹ ר ֶׁאת ַׁה ָּים ְו ַׁל ֲעלוֹ ת ַׁל ַׁי ָּב ָּשה ,ו ְכמוֹ ֶׁשאוֹ ֵמר ַׁה ָּנ ִביא ֶׁש ַׁהגוֹ י
יַׁ ְצ ִל ַׁ
ְ
ְו ַׁה ֵי ֶׁצר ָּה ַׁרע אוֹ ְמ ִרים ַׁל ְיהו ִדי " ָּא ְמרו ְלנַׁ ְפ ֵשך ְש ִחי ְונַׁ ֲעב ָֹּרה" ֵהם רוֹ ִצים
ימי ֶׁשלוֹ ְ ,ו ָּאנו
ֶׁש ַׁה ְיהו ִדי יְ כוֹ ֵפף ֶׁאת ַׁה ֶׁנ ֶׁפש ֶׁשלוֹ ֶׁאת ָּה ָּרצוֹ ן ַׁה ְפנִ ִ
ימי ָּכ ָּא ֶׁרץ ֵג ֵו ְך" ֶׁש ַׁה ְיהו ִדי ָּא ְמנָּ ם ְפ ָּע ִמים ָּצ ִר ְ
יך ִל ְכר ַֹׁע ִל ְפנֵ י ַׁהגוֹ י
" ַׁו ָּת ִש ִ
ַׁב ָּגלותְ ,ו ִל ְפ ָּע ִמים ַׁגם ְברו ֲחנִ י קוֹ ֶׁרה ֶׁשהוא נוֹ ֵפל ְב ַׁמ ַׁע ְל ֵלי ַׁה ֵי ֶׁצר ָּה ָּרע,

ֶׁא ָּלא ַׁה ְש ָּק ַׁפת עוֹ ָּלם ְש ֵל ָּמהְ ,ו ַׁאף ַׁעל ִפי ֵכן ְב ִה ְתבוֹ נְ נוֹ ְב ֵעין ָּה ֱא ֶׁמת
ִה ְש ִכיל ְו ִש ָּנה ֶׁאת ָּכל ַׁד ְעתוֹ ְונַׁ ְפשוֹ  ,ו ִב ְראוֹ תוֹ ֵא ְ
"א ָּבנִ ים ָּש ֲחקו ַׁמיִ ם"
יך ֲ
ֵא ְ
יך ֶׁש ִט ָּפה ַׁא ַׁחת ְועוֹ ד ִט ָּפה ְק ַׁט ָּנה ִה ְצ ִליחו ְב ֶׁמ ֶׁש ְך ַׁה ְז ַׁמן ַׁל ֲעשוֹ ת חוֹ ר
ָּעמוֹ ק ְבצור ַׁה ֶׁס ַׁלע ָּס ַׁבר ְו ִק ֵבל ָּע ָּליו עֹל תוֹ ָּרהְ ,וזֶׁ הו ַׁמה ֶׁש ָּא ַׁמר ' ַׁדף ֶׁשל
ְס ִפינָּ ה נִ זְ ַׁד ֵמן ִלי' ְד ַׁהיְ נו תוֹ ַׁרת ה' ַׁה ְמשו ָּלה ְליַׁ ם ֶׁש ֵאין לוֹ סוֹ ף ֶׁש ָּצ ִר ְ
יך

ָּלשוט בוֹ ְכמוֹ ְבתוֹ ְך ְס ִפינָּ ה ,וְ ֶׁד ֶׁר ְך ָּהעוֹ ָּלם ְל ִה ְתיָּ ֵאש ְכ ֶׁשרוֹ ִאים ֶׁאת
ָּהע ֶֹׁמק ְור ַֹׁחב ָּה ֵאין סוֹ ִפ ִיים ֶׁשל יַׁ ם ַׁה ַׁת ְלמוד ַׁ -ה ֶׁד ֶׁר ְך ְל ִה ְת ַׁל ֵמד ַׁב ֲעבוֹ ַׁדת
ה' ַׁו ֲעבוֹ ַׁדת ַׁה ִמדוֹ ת ֶׁש ִהיא ֲעבוֹ ָּדה ְגדוֹ ָּלה ֶׁש ֵאין ָּלה סוֹ ףְ ,ו ַׁעל ֵכן ָּא ַׁמר
ר"ע ֶׁשהוא ל ֹא ִה ְתיָּ ֵאש ְוהוא ָּג ַׁמע ִב ְש ִק ָּ
יקה ָּכל ִט ָּפה ְו ִט ָּפה ֶׁש ִט ְפ ְט ָּפה
ַׁעל נַׁ ְפשוֹ שוב ְושוב ְו ָּכל ַׁגל ֶׁשל תוֹ ָּרה ֶׁש ָּע ַׁבר ָּע ָּליו הוא נִ ֲענַׁ ע לוֹ
ְברֹאשוֹ ְל ַׁק ְבלוֹ ו ְל ִה ְש ַׁת ֵטף ו ְל ִה ְת ַׁט ֵהר בוֹ  ,ו ַׁב ְת ִח ָּלה זֶׁ ה ָּהיָּ ה ַׁרק ִטפוֹ ת
ְק ַׁטנוֹ ת ֶׁש ָּפ ְתחו לוֹ ְב ִלבוֹ ֶׁפ ַׁתח ְכחודוֹ ֶׁשל ַׁמ ַׁחט ְו ַׁא ַׁחר ָּכ ְך זֶׁ ה ָּה ַׁל ְך
ְו ִה ְת ַׁג ֵבר ְכ ַׁמ ְעיָּ ן נוֹ ֵב ַׁע ו ְכגַׁ ֵלי ַׁה ָּים ֶׁש ָּנ ְבעו ִמ ִלבוֹ ְכ ַׁמ ְעיָּ ן ֶׁש ֵאין ָּל ֶׁהם סוֹ ף,
ִב ְב ִחינַׁ ת " ַׁהמוֹ ִציא ְל ָּך ַׁמיִ ם ִמצור ַׁה ַׁח ָּל ִמיש" ֶׁש ַׁב ְת ִח ָּלה ָּהיָּ ה דוֹ ֶׁמה ִלבוֹ
ַׁה ָּי ֵבש ְכצור ֶׁס ַׁלע יָּ ֵבש ֶׁש ֵאין לוֹ שום ִת ְקוָּ ה ,ואעפ"כ ְב ִה ְת ַׁח ְזקוֹ ְל ַׁק ֵבל
ֵמ ַׁרבוֹ ָּתיו עוֹ ד ִט ָּפה ְועוֹ ד ִט ָּפה נִ ְב ַׁקע ַׁמ ֲע ֶׁטה ִלבוֹ ַׁה ָּי ֵבש ְונִ ְת ַׁג ָּלה ֶׁשבוֹ
ַׁע ְצמוֹ ָּטמון ַׁמ ְעיָּ נוֹ ת ֶׁש ֵאין ָּל ֶׁהם סוֹ ף ֶׁש ָּש ְטפו ֶׁאת ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ְבאוֹ ר ה'.
יבא
'א ְש ֵרינו' ֶׁשנוֹ ֵב ַׁע ֵמ ַׁר ִבי ֲע ִק ָּ
ַׁמ ְעיָּ ן ַׁה ַׁ
יכם יִ ְש ָּר ֵאל
ְו ָּל ֵכן ַׁד ְו ָּקא ר"ע הוֹ ֵל ְך ו ְמ ַׁח ֵזק ֶׁאת יִ ְש ָּר ֵאל " ָּא ַׁמר ר"ע ַׁא ְש ֵר ֶׁ
יכם ֶׁש ַׁב ָּש ַׁמיִ םְ ,ואוֹ ֵמר
ִל ְפנֵ י ִמי ַׁא ֶׁתם ִמ ַׁט ֲה ִרים ו ִמי ְמ ַׁט ֵהר ֶׁא ְת ֶׁכםֲ ,א ִב ֶׁ
ִמ ְקוֵ ה יִ ְש ָּר ֵאל ה' ַׁמה ִמ ְקוֶׁ ה ְמ ַׁט ֵהר ֶׁאת ַׁה ְט ֵמ ִאים ַׁאף ַׁה ָּק ָּב"ה ְמ ַׁט ֵהר ֶׁאת
יִ ְש ָּר ֵאל"ְ ,ד ַׁהיְ נו ֶׁש ַׁאל ַׁת ְח ְששו ֶׁש ַׁא ֶׁתם ְכ ֶׁס ַׁלע יָּ ֵבש ְותו ל ֹאֶׁ ,א ָּלא
ִה ְת ַׁח ְזקו ְו ִת ְפ ְתחו ֶׁפ ַׁתח ְכחודוֹ ֶׁשל ַׁמ ַׁחט " ִל ְפנֵ י ִמי ַׁא ֶׁתם ִמ ַׁט ֲה ִרים"
יכם ֶׁש ַׁב ָּש ַׁמיִ ם" ֶׁש ַׁה ָּק ָּב"ה יִ ְפ ַׁתח
ו ְכ ָּבר ְתגַׁ לו "ו ִמי ְמ ַׁט ֵהר ֶׁא ְת ֶׁכםֲ ,א ִב ֶׁ
ָּל ֶׁכם ֶׁפ ַׁתח ְכ ִפ ְתחוֹ ֶׁשל או ָּלם ֶׁש ֲעגָּ לוֹ ת ו ְקרוֹ נוֹ ת עוֹ ְב ִרים בוֹ ְ ,ד ַׁהיְ נו ֶׁשה'
יחיו
יע ָּב ֶׁכם ְו ֵהם יְ ַׁפכו ְבעֹז ִו ַׁ
יְ גַׁ ֶׁלה ָּל ֶׁכם ֶׁאת ַׁה ַׁמ ְעיָּ נוֹ ת ַׁה ְקדוֹ ִשים ֶׁש ִה ְט ִב ַׁ
ְ
ילה ַׁא ַׁחת נֶׁ ְה ַׁפך ַׁה ָּט ֵמא
ַׁעם ָּרבְ ,וזֶׁ ה ְכ ֻּדגְ ַׁמת ִמ ְקוֶׁ ה ַׁמיִ ם ֶׁש ְכמוֹ ֶׁש ִב ְט ִב ָּ

ימי ַׁהתוֹ ָּרה
ְל ָּטהוֹ רָּ ,כ ְך מו ָּטל ַׁעל ָּה ָּא ָּדם ַׁרק ָּל ֶׁל ֶׁכת ְו ִל ְטבֹל ְבתוֹ ְך ֵמ ֵ
ַׁה ְקדוֹ ָּשה ְל ַׁק ֵבל ֵמ ַׁה ַׁת ְל ִמ ֵידי ֲח ָּכ ִמים ֶׁש ְמ ַׁט ֲה ִרים ְכ ִמ ְקוֶׁ הַׁ ,וה' ְכ ָּבר יִ ְפ ַׁתח
לוֹ ֶׁאת ִלבוֹ " ַׁאף ַׁה ָּק ָּב"ה ְמ ַׁט ֵהר ֶׁאת יִ ְש ָּר ֵאל"ְ ,וזֶׁ ה נִ ְר ָּמז ְב ִד ְב ֵרי ר"ע

ֲא ָּבל ָּכל זֶׁ ה הוא ַׁרק ִחיצוֹ נִ י ְבד ַֹׁחק ַׁה ָּש ָּעה ֲא ָּבל נַׁ ְפשוֹ ו ְרצוֹ נוֹ ו ַׁמהות
ַׁח ָּייו ֵהם ַׁא ֲה ַׁבת ְויִ ְר ַׁאת ה' ַׁו ֲעבוֹ ָּדתוֹ ְ ,ו ֵכן " ַׁדף ֶׁשל ְס ִפינָּ ה" ְמ ַׁר ֵמז ְל ָּכ ְך
ֶׁש ַׁגם ַׁכ ֲא ֶׁשר הוא נִ ְש ַׁאר ְל ַׁבד ְבת ֶֹׁקף ַׁה ְס ָּע ָּרה ְוהוא ל ֹא ַׁב ְס ִפינָּ הְ ,ב ָּכל

ַׁמיִ ם ְד ַׁהיְ נו ֶׁש ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ַׁל ֲעבוֹ ר ְבתוֹ ָּכם ֵמ ֲח ַׁמת ִרבויָּ ם ֶׁש ֵכן זֶׁ ה ַׁרק נִ ְד ֶׁמה

א ֶֹׁפן יֵ ש לוֹ ֶׁאת ַׁה ַׁדף ֶׁשל ַׁה ְס ִפינָּ ה ְביַׁ ַׁחד ִאתוֹ ֶׁש ֶׁזה ַׁה ַׁדף ֶׁשל ַׁהתוֹ ָּרה
ְו ַׁה ְת ִפ ָּלה ֶׁש ִמ ֶׁזה הוא יָּ כוֹ ל ִל ְשאֹב ַׁחיות ְוכֹחוֹ ת ַׁל ֲעבוֹ ר ֶׁאת ַׁה ָּיםְ ,וזֶׁ הו

יכם ֵכן " ְכ ַׁא ְבנֵ י ַׁשיִ ש" ְ -כ ַׁמ ְר ָּאה ֶׁש ַׁמ ְר ֶׁאה ָּל ֶׁכם ְב ֶׁע ֶׁצם ֶׁאת ַׁע ְצ ְמ ֶׁכם
ְב ֵעינֵ ֶׁ
ְ
ֶׁש ֵכן ָּכל ַׁה ַׁמיִ ם ָּה ֵא ֶׁלה נִ ְמ ָּצ ִאים ְכ ָּבר ְבע ֶֹׁמק ִל ְב ֶׁכם ְו ַׁרק ָּצ ִריך ִל ְפת ַֹׁח ֶׁאת

ֹאשי" ֶׁשהוא נִ ְענו ַׁע ַׁה ָּלשוֹ ן ְו ַׁה ֶׁפה ֶׁש ְמ ַׁד ֵבר ִל ְפנֵ י ה'
"נֶׁ ֲענַׁ ְע ִתי לוֹ ר ִ
ו ְמ ַׁח ֵזק ו ְמרוֹ ֵמם ֶׁאת נַׁ ְפשוֹ ַׁל ֲעמֹד ְבת ֶֹׁקף ַׁג ֵלי ַׁה ָּים.

יהםְ ,ו ֵכן ֶׁא ְפ ָּשר ְל ַׁה ְס ִביר
יהם ְו ֵהם ְכ ָּבר יִ נְ ְבעו ְויִ זְ ְרמו ֵמ ֲא ֵל ֶׁ
ַׁה ֶׁפ ַׁתח ֲא ֵל ֶׁ

ֵאין ָּד ָּבר ָּהעוֹ ֵמד ִב ְפנֵ י ָּה ָּרצוֹ ן
יבא ְכ ָּבר רוֹ ִאים ֵאיזֶׁ ה יַׁ ִמים
ו ֶׁב ֱא ֶׁמת ְכ ֶׁש ִמ ְתבוֹ נְ נִ ים ְק ָּצת ְב ַׁח ֵיי ר' ֲע ִק ָּ
יבא ַׁה ָּגדוֹ לֶׁ ,ש ֵכן הוא ָּהיָּ ה
ונְ ָּהרוֹ ת הוא ָּע ַׁבר ְב ַׁח ָּייו ִב ְש ִביל ִל ְהיוֹ ת ר' ֲע ִק ָּ
ַׁעם ָּה ָּא ֶׁרץ ַׁעד ִגיל ַׁא ְר ָּב ִעים ְול ֹא יָּ ַׁדע צו ַׁרת אוֹ ת ַׁמ ִהיְ ,ול ֹא עוֹ ד ֶׁא ָּלא
ֶׁש ָּהיָּ ה שוֹ נֵ א ְב ַׁת ְכ ִלית ַׁה ִשנְ ָּאה ֶׁאת ַׁה ַׁת ְל ִמ ֵידי ֲח ָּכ ִמים ְב ָּא ְמרוֹ " ִמי יִ ֵתן ִלי
יצת ָּלשוֹ ן ְג ֵר ָּידא
ַׁת ְל ִמיד ָּח ָּכם ַׁו ֲאנַׁ ְש ֶׁכנו ַׁכ ֲחמוֹ ר" ְוזֶׁ ה ל ֹא ָּהיָּ ה ֵאיזֶׁ ה ְמ ִל ַׁ

ֹאמרו ַׁמיִ ם ַׁמיִ ם" ְד ַׁהיְ נו ְכ ֶׁש ְתגַׁ לו
ַׁל ֲח ֵב ָּריו " ְכ ֶׁש ַׁת ִגיעו ְל ַׁא ְבנֵ י ַׁשיִ ש ַׁאל ת ְ
ֶׁש ַׁהתוֹ ָּרה ִהיא ְכ ֻּדגְ ַׁמת ַׁמיִ ם ֶׁש ֵאין ָּל ֶׁהם סוֹ ף ַׁאל ִת ְתיָּ ֲאשו ְו ַׁת ִגידו ַׁמיִ ם

עוֹ ד ֶׁש ָּא ַׁמר ָּל ֶׁהם ְכ ֶׁש ַׁת ְח ְפרו ְב ִל ְב ֶׁכם ְויִ ְהיֶׁ ה נִ ְר ֶׁאה ָּל ֶׁכם ֶׁשהוא ֻּכלוֹ ֶׁס ַׁלע
ָּק ֶׁשה ו ִב ְפנִ ים ֵאינוֹ ַׁמ ְעיָּ ן ֶׁא ָּלא ַׁא ְבנֵ י ַׁשיִ ש ֶׁשדוֹ ִמים ְל ַׁמיִ םַׁ ,אל ִת ְתיָּ ֲאשו
ֹאמרו ַׁמיִ ם ַׁמיִ ם" ְד ַׁהיְ נו ֶׁש ֵאין ָּב ֶׁכם ְו ֶׁא ְפ ָּשר ְל ַׁק ְב ָּלם ַׁרק ִמ ַׁבחוץ,
"ות ְ
ְ
יכם עֹל תוֹ ָּרה ְועֹל
ֶׁא ָּלא ֵת ְדעו ֶׁש ֲע ַׁדיִ ן ל ֹא ְפ ַׁת ְח ֶׁתם ִל ְב ֶׁכם ְו ִק ַׁב ְל ֶׁתם ֲע ֵל ֶׁ
ַׁת ְל ִמ ֵידי ֲח ָּכ ִמים ָּכ ָּראוי ְו ַׁעל ֵכן ֲע ַׁדיִ ן ל ֹא נִ ְפ ַׁתח ַׁה ַׁמ ְעיָּ ן ֶׁש ְב ִל ְב ֶׁכם
ימהֲ ,א ָּבל ְב ַׁו ַׁדאי יֶׁ ְשנוֹ ַׁמ ְעיָּ ן ַׁמיִ ם ַׁח ִיים ַׁה ְמ ַׁפ ֶׁכה ְבעֹז ְב ִל ְב ֶׁכםֶׁ ,שעוֹ ד
ְפנִ ָּ
יִ ָּפ ַׁתח ְב ַׁו ַׁדאי ,ה' יְ זַׁ ֵכנו.
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