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וְ ִכי יֵ ש ִקדּ וּש ַעל ַה ַּמיִ ם?!
" ֲע ֵלה ֶׁאל ַהר ָׂה ֲע ָׂב ִרים ַה ֶּׁזה וּ ְר ֵאה ֶׁאת ָׂה ָׂא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר
יתה א ָֹׂת ּה ְונֶׁ ֱא ַס ְפ ָּׂת...
נָׂ ַת ִּתי ִל ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאלְ ,ו ָׂר ִא ָׂ
ַּכ ֲא ֶׁשר נֶׁ ֱא ַסף ַא ֲהרֹן ָׂא ִח ָׂ
יתם ּ ִפי...
יךַּ ,כ ֲא ֶׁשר ְמ ִר ֶׁ
ְ
וּע
יהם" ָׂצ ִריך ֵ ּבאוּ ר ַמדּ ַ
ישנִ י ַב ַּמיִ ם ְל ֵעינֵ ֶׁ
ְל ַה ְק ִּד ֵ
"ע ֵלה ַאל ַהר
ּתוֹ ֶׁלה וּ ְמ ַק ּ ֵשר ַה ּ ָׂפסוּ ק ֶׁאת ַהצִּ וּ וּ י ֲ
ישנִ י
יתם ּ ִפיְ ...ל ַה ְק ִּד ֵ
"א ֶׁשר ְמ ִר ֶׁ
ָׂה ֲע ָׂב ִרים" ְל ֵח ְטא ֲ
יבה
יהם"? זֹאת ְועוֹ ד ֶׁש ּ ָׂפ ָׂר ַשת ֵמי ְמ ִר ָׂ
ַב ַּמיִ ם ְל ֵעינֵ ֶׁ
יכה ֵ ּבאוּ ר ַרב :אַ .א ֲח ֵרי ָּׂכל ַה ִּנ ִּסים ַה ְ ּגלוּ יִ ים
ְצ ִר ָׂ
ְו ַה ְ ּגדוֹ ִלים ֶׁשה' ָׂע ָׂשה ְל ַע ּמוֹ יִ ְש ָׂר ֵאל ַמדּ וּ ַע ֵהם ָׂ ּב ִאים
ַע ָּׂתה ִל ֵידי ְמצוּ ָׂקה ְ ּגדוֹ ָׂלה ָּׂכזוֹ ֶׁשל ח ֶֹׁסר ַמיִ ם? ב.
מ ֶֹׁשה נִ ְצ ַטוָּׂ ה " ַקח ֶׁאת ַה ַּמ ּ ֶׁטה"ְ ,ל ֵא ֶׁיזה צ ֶֹׁר ְךֲ ,ה ֵרי
הוּ א ָׂהיָׂ ה ָׂצ ִר ְ
יך ַרק ְל ַד ֵ ּבר ֶׁאל ַה ֶּׁס ַלע? גַ .מה ּו
" ְו ִד ַ ּב ְר ֶּׁתם ֶׁאל ַה ֶּׁס ַלע" ְו ִכי ֶׁא ְפ ָׂשר ְל ַד ֵ ּבר ִעם ֶׁס ַלע?
דֵ .א ְ
יך יִ ָּׂת ֵכן ֶׁש ּמ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ל ֹא ָׂש ַמע ְלקוֹ ל ה' ֲה ֵרי
יתי נֶׁ ֱא ָׂמן הוּ א"? ה.
"ב ָׂכל ֵ ּב ִ
ַה ּתוֹ ָׂרה ְמ ִע ָׂידה ָׂע ָׂליוּ ְ :
ְּכ ֶׁש ּמ ֶֹׁשה עוֹ ֵמד מוּ ל ַה ֶּׁס ַלע ָּׂד ָׂבר ִראשוֹ ן ֶׁש ָׂע ָׂשה
"ש ְמעוּ נָׂ א
הוּ א ִה ְת ִחיל ִמ ַ ּיד ְל ַד ֵ ּבר ִעם יִ ְש ָׂר ֵאל ִ
ַה ּמוֹ ִרים" ,וּ ַמדּ וּ ַע ל ֹא דִּ ֵ ּבר ִעם ַה ֶּׁס ַלע ַּכ ֲא ֶׁשר ֻצוָּׂ ה?
ַה ַה ָׂ ּג ָׂדה ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ!?...
יה ֶׁאת ַה ַּמ ּ ֶׁטה ֶׁש ָׂהיָׂ ה ַה ַּמ ּ ֶׁטה ֶׁשל
מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ַמגְ ִ ּב ַּ
ָׂא ָׂדם ָׂה ִראשוֹ ןֶׁ ,ש ָׂע ַבר ִמ ּדוֹ ר ְלדוֹ ר ַעד ֵא ָׂליו
יה ּכוֹ ס ְל ַקדֵּ ש ָׂע ָׂליוְ ,ואוֹ ֵמר :ל ֹא
(פדר"א) ְּכ ַמגְ ִ ּב ַּ
נוּ ַכל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל וּ ְל ַב ֵּקש ַמיִ ם ִל ְש ִת ָׂ ּיה ַעד ֶׁש ַּנ ְקדִּ ים
ְל ַס ּ ֵפר ֶׁאת ָּׂכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת ֶׁש ַה ָּׂק ָׂ ּב"ה ָׂע ָׂשה ָׂלנוּ ֶׁש ָׂ ּבזֶׁ ה
נַ ְק ִּדים ְ ּגאוּ ָׂלה ִל ְת ִפ ָּׂלהְּ ,כ ֻדגְ ַמת ' ַמ ִ ּגיד' ֶׁ -שאוֹ ְמ ִרים
הוֹ ָׂד ָׂאהְ ,ו ַאח"כ ָׂ'ר ְח ָׂצה' ֶׁ -שיּוֹ ֵצא ַמיִ ם ,מוֹ ִציא ַמצָּׂ ה
 ַה ֶּׁל ֶׁחם עֹנִ י ֶׁשעוֹ נִ ין ָׂע ָׂליו ְּד ָׂב ִרים ַה ְר ֵ ּבה ,וּ ָׂמרוֹ ר'כוֹ ֵר ְך' ַה ָּׂק ְר ַ ּבן
ֶׁש ֶּׁזה ַה ַח ָּׂסה ֶׁש ֶּׁזה ְּכנֶׁ גֶׁ ד ָּׂכל ַה ְ ּי ָׂרקוֹ תּ ,
ּ ֶׁפ ַסח ִעם ַה ָּׂמרוֹ ר ְ ּבתוֹ ְך ַה ַּמצּ וֹ תְ ,ו ֻש ְל ָׂחן עוֹ ֵר ְך ְּ -כמוֹ
ֶׁש ָׂהיָׂ ה ַ ּב ִּמ ְד ָׂ ּברָׂ ,מן ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ַּמצָּׂ הַ ,ה ּ ְש ָׂלו ְּכנֶׁ גֶׁ ד ְ ּב ַשר
יכים ְל ַה ְקדִּ ים הוֹ ָׂד ָׂאה.
ָׂק ְר ַ ּבן ּ ֶׁפ ַסחְ ,ל ָׂכל ֶׁזה ָׂהיוּ ְצ ִר ִ
ָּׂכ ְך ַע ְכ ָׂשו נַ ְמ ִּתין ִמ ִּל ְש ּתוֹ ת ַעד ּ ֶׁש ַּנ ֲע ֶׁשה ִמ ּק ֶֹׁדם
ה'מיִ ם' וּ ְכמוֹ ְ ּב ִק ּדוּ ש
ַ
(שם ָׂש ַמיִ ם) ַעל
ִ'קידוּ ש' ֵ
ֶׁש ַא ַע"פ ֶׁש ְר ֵע ִבים ַמ ְמ ִּתינִ יםָּׂ ,כ ְך ָּׂכאן ק ֶֹׁדם ֶׁש ְּנ ַק ֵ ּבל
יהם ֵשם ָׂש ַמיִ ם ַעל יְ ֵדי ַהגְ ָׂ ּב ַהת
ֶׁאת ַה ַּמיִ ם נְ ַקדֵּ ש ֲע ֵל ֶׁ
"ויָׂ ֵרם מ ֶֹׁשה ֶׁאת יָׂ דוֹ " ֶׁש ֵה ִרים ֶׁאת
ַה ַּמ ּ ֶׁטה כמ"ש ְ
ַה ֵּמ ֵקל ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂחקוּ ק ָׂע ָׂליו ָׂשם ה' ְו ָׂהיָׂ ה ָׂקבוּ ַע ּבוֹ
ֶׁא ֶׁבן ַה ַּסנְ ּ ִפ ִירינוּ ןֶׁ ,ש ֶּׁזה ְּכ ֻדגְ ַמת ַהגְ ָׂ ּב ַהת ּכוֹ ס ַה ַ ּייִ ן
ְ ּב ֵעת ַה ִּקדּ וּ שְ ,ו ַד ְו ָׂקא ָּׂכ ֵעת ְּכ ֶׁש ָׂאנ ּו ְצ ֵמ ִאים ְמאֹד
יהם" ַאל ִּת ְק ֵרי
"ו ִד ַ ּב ְר ֶּׁתם ֶׁאל ַה ֶּׁס ַלע ְל ֵעינֵ ֶׁ
ִצוָּׂ ה ה' ְ
'על ַה ֶּׁס ַלע' ְּ -נ ַד ֵ ּבר אוֹ דוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ֶׁ'אל ַה ֶּׁס ַלע' ֶׁא ָּׂלא ַ
"ו ֵ ּינִ ֵ
יקהוּ ְד ַבש ִמ ֶּׁס ַלע
ֶׁש ָׂ ּי ָׂצא ֵמ ַה ֶּׁס ַלעֶׁ ,ש ִה ְת ַק ֵ ּים ָׂ ּבנוּ ַ
יכים ָׂאז ְל ַס ּ ֵפר
ְו ֶׁש ֶׁמן ֵמ ַח ְל ִמיש צוּ ר" ְו ַהיְ נוּ ֶׁש ָׂהיוּ ְצ ִר ִ
יהם
יהם ַ -על ַמה ֶׁש ָׂראוּ ְ ּב ֵעינֵ ֶׁ
נִ ִּסים וְ נִ ְפ ָׂלאוֹ ת ְל ֵעינֵ ֶׁ
"ה ַּמ ּסוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֲא ֶׁשר ָׂראוּ ֵעינֶׁ ָׂ
יך"ְ ,ו ַד ְו ָׂקא
כמ"ש ַ

ְלצ ֶֹׁר ְך ֶׁזה ֵה ִביא ה' ֶׁאת ַע ּמוֹ ִל ֵידי ח ֶֹׁסר ַמיִ ם
ְו ִצ ָּׂמאוֹ ןִּ ,כי ַּד ְו ָׂקא ָׂאז ְ ּב ֵעת ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂל ֶׁהם ְּתשוּ ָׂקה
ְ ּגדוֹ ָׂלה ַל ָּׂמיִ ם ֵמ ֲח ַמת ַהצִּ ָּׂמאוֹ ן ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂל ֶׁהם ָׂאז -
יטב ְ ּב ִל ָׂ ּבם,
ַע ְכ ָׂשו ָׂ ּב ֵעת ַה ּזֹאת יִ ָּׂכנְ סוּ ַה ְּד ָׂב ִרים ֵה ֵ
"ו ִ ּי ַּקח מ ֶֹׁשה ֶׁאת
ְו ָׂא ֵכן ָּׂכ ְך ָׂע ָׂשה מ ֶֹׁשה ֶׁש ֶּׁנ ֱא ַמר ַ
ַה ַּמ ּ ֶׁטה ֵ -ה ִרים ֶׁאת ַה ַּמ ֵּקל ִ -מ ִּל ְפנֵ י ה'" ַהיְ נוּ ְל ָׂב ֵר ְך
ִמ ִּ'ל ְפנֵ י' ַה ּ ְש ִת ָׂ ּיה ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ֶׁ'את ה''ְ ,ו ָׂכזֹאת
ֵ ּב ֵר ְך' :בא"י ֲא ֶׁשר ְ ּג ָׂא ָׂלנוּ ְ ...ו ָׂע ָׂשה ָׂלנוּ ֶׁאת ָּׂכל
ַה ִּנ ִּסים ְו ַה ִּנ ְפ ָׂלאוֹ ת ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ִעם ַה ַּמ ּ ֶׁטהְ ,ו ַעי"כ
ִק ַ ּב ְלנוּ ֱאמוּ נָׂ ה וּ ִב ּ ָׂטחוֹ ן ְ ּב ָׂך'.
ַה ָׂ ּי ֲהלוֹ ם ַה ִּנ ְמ ָׂצא ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּׂמזוֹ ן
ְו ָׂא ַמר ָׂל ֶׁהם מ ֶֹׁשה ְראוּ ֶׁאת ַה ַ ּי ֲהלוֹ ם ַה ּטוֹ ב ֶׁש ּ ָׂטמוּ ן
ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּׂמזוֹ ן ֶׁש ִּת ַּקנְ ִּתי ָׂל ֶׁכם; ֶׁש ְ ּב ֵעת ֶׁש ַּת ַע ְסק ּו
ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּׂמזוֹ ן ָּׂ
שתדוּ נוּ ק"ו ְ ּב ַע ְצ ְמ ֶׁכם ַו ֲא ַזי ְּתגַ ּלוּ
ִ'ע ְמ ֵקי וּ ִפ ְל ּפוּ ֵלי ּתוֹ ָׂרה' וּ ַמה ִהיא ָׂה ַע ְמקוּ ת? ֶׁש ָּׂכל
ילה וּ ְש ִת ָׂ ּיה
ֶׁש ֵּכן וּ ְב ַודַּ אי ֶׁש ָׂראוּ י ְל ָׂב ֵר ְך ק ֶֹׁדם ָׂה ֲא ִכ ָׂ
ִּכי ָׂ ּבזֶׁ ה ִמ ְת ַ ּג ֶּׁלה נֶׁ ֱא ָׂמנוּת ַה ְ ּיהוּ ִדי ֶׁש ּמוֹ ֶׁדה ק ֶֹׁדם
ימנִ י" ְ -להוֹ דוֹ ת ּ ְ -ב ָׂר ָׂכה
"מי ִה ְק ִּד ַ
יְ שוּ ָׂעתוֹ כמ"ש ִ
"ו ֲא ַש ֵּלם" ָׂל ֶׁכם ְמזוֹ נוֹ תְ .ו ָׂכ ְך ַמ ְמ ִש ְ
יך
ִראשוֹ נָׂ הַ ,
מ ֶֹׁשה ַ ּב ְ ּב ָׂר ָׂכה ְואוֹ ֵמר לה'ִ :ר ְ ּבש"ע ָׂאנוּ זוֹ ְכ ִרים
ֶׁש ִעם ַה ַּמ ּ ֶׁטה ַה ֶּׁזה הוּ ָּׂכה ַה ִּנילוּ ס וּ ֵמתוּ ַה ָּׂדגִ ים
ְונֶׁ ְה ּ ַפ ְך ַהיְ אוֹ ר ְל ָׂדם ַרק ַל ִּמ ְצ ִרים ְו ָׂאנוּ ָׂה ִע ְב ִרים
ָׂש ִתינוּ ִמ ּתוֹ כוֹ ַמיִ ם זַ ִּכים וּ נְ ִק ִ ּייםְ ,ו ֵכן ְש ָׂאר ַה ַּמ ּכוֹ ת
'ה ֶּׁזה'
ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ִּכ ִּנים ְוכוּ ' ,וּ ְכ ֶׁש ֵה ַר ְמ ִּתי ֶׁאת ַה ַּמ ּ ֶׁטה ַ
נִ ְב ַקע ַה ָׂ ּיםְ ,ו ָׂכ ֵעת ה' ְמ ַצוֶּׁ ה ָׂע ַלי ְלהוֹ ִציא ַמיִ ם
'ב ֵא ָׂר ּה ֶׁשל ִמ ְריָׂ ם' ַּד ְו ָׂקא ,וּ ַמ ּדוּ ַע? ִּכי רוֹ ֶׁצה ה'
ִמ ְ ּ
ֶׁש ִּנ ְז ּכֹר ֶׁש ִ ּב ְזכוּ ָׂת ּה ִה ַ ּג ְענ ּו ֲהלוֹ ם וּ ִב ְש ַכר ֶׁזה ִק ְ ּב ָׂל ּה
ֶׁס ַלע ֶׁשל ַמיִ ם ְל ַה ְשקוֹ ת ֶׁאת בנ"י[ .כמ"ש
ֶׁש ְּכ ֶׁש ּ ַפ ְרעֹה ָׂ ּג ַזר ַעל ַה ְי ָׂל ִדים ַע ְמ ָׂרם ֲא ִבי מ ֶֹׁשה
ִה ְת ָׂ ּג ֵרשְ ,ו ָׂכל יִ ְש ָׂר ֵאל ִה ְת ָׂ ּג ְרשוּ ְ ּב ִע ְּקבוֹ ָׂתיו ,וּ ִמ ְריָׂ ם
יה ַע ְמ ָׂרם ֶׁש ַ ּי ְחזִ יר ֶׁאת
ֲאחוֹ ת מ ֶֹׁשה ִש ְכנְ ָׂעה ֶׁאת ָׂא ִב ָׂ
יהם (סוֹ ָׂטה יג,).
ִא ְש ּתוֹ ָׂ ,ע ְמדוּ ֻּכ ָּׂלם ְו ֶׁה ֱח ִזירוּ נְ שוֹ ֵת ֶׁ
נִ ְמ ָׂצא ֶׁש ַעל יְ ֵדי ִמ ְריָׂ ם ּ ָׂפרוּ ַו ִ ּי ְש ְרצוּ ַו ִ ּי ְרבּ וּ ַו ַ ּי ַע ְצמוּ
יתת ִמ ְריָׂ ם נִ ְפ ַסק
ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד]ְ ,ו ַעל ֵּכן ִמ ַ ּיד ְ ּב ִמ ַ
ַה ַּמיִ ם ִ ּב ְכ ֵדי ֶׁשנּ וּ ַכל ִל ְקנוֹ ת ֵמ ָׂח ָׂדש ִמדַּ ת ַה ָּׂכ ַרת
ַה ּטוֹ ב.
ּ ִפ ְל ּפוּ ֵלי ַה ֶׁה ֶׁבל ֶׁשל ק ַֹרח
ָׂל ֵכן נִ ְס ַמ ְך ּ ָׂפ ָׂר ַשת ק ַֹרח ְל ָׂפ ָׂר ַשת ֻח ַּקת ְלהוֹ רוֹ ת
'מה
ֶׁש ּק ַֹרח ַו ֲע ָׂדתוֹ ֵהן ֵהם ֵא ֶּׁלה ּ ֶׁש ּ ָׂט ֲענוּ ְלמ ֶֹׁשה ִמ ַּ
ָּׂמ ִצינוּ ' ֶׁש ֵ ּיש ִצוּ וּ י ַ ּב ּתוֹ ָׂרה ְל ָׂב ֵר ְך ַרק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָׂא ָׂדם
ָׂש ֵב ַע ,כמ"ש " ְו ָׂא ַכ ְל ָּׂת ְו ָׂש ַב ְע ָּׂת" ְ -ו ַאח"כ -
"וּ ֵב ַר ְכ ָּׂת"ְ ,ו ָׂאסוּ ר ְל ָׂב ֵר ְך ִל ְפנֵ י ֵכן ִּכי ֱהיוֹ ת ֶׁש ּק ֶֹׁדם
ילה ֲע ַדיִ ן ל ֹא נֶׁ ֱהנָׂ ה יֵ ש ַל ְחשֹש ִל ְב ָׂר ָׂכה
ָׂה ֲא ִכ ָׂ
ְל ַב ּ ָׂט ָׂלהֲ ,א ָׂבל מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ָׂט ַען ָׂל ֶׁהם ֶׁאת ַהק"ו
ַה ַּנ"ל ֶׁש ֲח ַז"ל ְל ַא ֵחר ִמ ֵּכן ִל ְמדוּ אוֹ ָׂתנוּ ֶׁש' ְּכ ֶׁשהוּ א

ָׂש ֵב ַע ְמ ָׂב ֵר ְךְּ ,כ ֶׁשהוּ א ָׂר ֵעב ל ֹא כ"ש?!' ( ְ ּב ָׂרכוֹ ת כא).
 ִּכי ְּכ ֶׁש ָׂא ָׂדם ָׂר ֵעב ְו ִח ּכוֹ יָׂ ֵבש ַודַּ אי ֶׁשצָּׂ ִר ְיך ְל ַה ְקדִּ ים
וּ ְל ַב ֵּקש ַעל ֶׁה ָׂע ִתיד ִמ ּתוֹ ְך ֶׁש ַבח ְוהוֹ ָׂדיָׂ ה ַעל ָּׂכל ַמה
ֶׁש ְּכ ָׂבר ִק ֵ ּבל.
ֶׁס ַלע ֶׁשל ַה ָּׂכ ַרת ַה ּטוֹ ב...
יהם ת"ח? ִמ ּ ְפנֵ י
ְו ַע"ז ָׂא ַחז"לִ ' :מ ּ ְפנֵ י ַמה ת"ח ֵאין ְ ּבנֵ ֶׁ
ֶׁש ּל ֹא ֵ ּב ְרכוּ ַ ּב ּתוֹ ָׂרה ְּת ִח ָּׂלה (נְ ָׂד ִרים פאַ ).ה ַּכוָּׂ נָׂ ה
יאים ּ ֵפ ֵירי ּ ֵפרוֹ ת ֶׁ -ש ֵהם ְּכ ָׂבנִ ים -
ֶׁש ֱהיוֹ ת ֶׁש ּל ֹא מוֹ ִצ ִ
ֵמ ַה ּתוֹ ָׂרהֶׁ ,ש ּל ֹא ּדוֹ ְר ִשים ַהק"ו ָּׂכ ָׂראוּ י ָׂל ֵכן ֵאין
יהם ַּכיּוֹ ֵצא ָׂ ּב ֶׁהם ִּכי ְּכמוֹ ֶׁשצָּׂ ִר ְ
יך ְל ָׂב ֵר ְך ַ ּגם
ּתוֹ ְלדוֹ ֵת ֶׁ
ילהּ ְ ,ב ַו ַּדאי ֶׁש ַח ָׂ ּי ִבים ְל ָׂב ֵר ְך ִל ְפנֵ י ֶׁש ּלוֹ ֵמד
ִל ְפנֵ י ָׂה ֲא ִכ ָׂ
(ע ֵ ּין ְ ּב ָׂרכוֹ ת
ילה ַ
ּתוֹ ָׂרה ְו ָׂל ֵכן הוּ ַקש ַה ּתוֹ ָׂרה ַל ֲא ִכ ָׂ
כא) ְלהוֹ רוֹ ת ָׂלנוּ ֶׁש ְּכ ֵשם ֶׁש ָׂה ָׂא ָׂדם ָׂר ֵעב ְוכוֹ ֵסף
ֶׁל ֱאכוֹ ל ְונַ ְפשוֹ ְש ָׂפ ָׂלה ָׂע ָׂליוְ ,ו ָׂאז ּתוֹ ֶׁלה ֶׁאת ֱאמוּ נָׂ תוֹ
וּ ִב ְטחוֹ נוֹ ַ ּבה' ְו ָׂאז ִ ּב ְר ָּׂכתוֹ הוּ א ְ ּב ִחי' ' ְּת ִפ ָּׂלה ְל ָׂענִ י ִכי
יַ ֲעטֹף' ,כ"כ ַ ּב ּתוֹ ָׂרה ֶׁש ִּל ְפנֵ י ֶׁשרוֹ ֶׁצה ִל ְלמֹד ָׂע ָׂליו
ְל ַה ְר ִ ּגיש ַ ּב ֲענָׂ ָׂוה ְ ּגדוֹ ָׂלה ְּכ ָׂענִ י ַ ּב ּ ֶׁפ ַתח ַה ְמ ַצ ּ ֶׁפה ְותוֹ ֶׁלה
ֶׁאת ֵעינָׂ יו ְל ֶׁה ָׂע ִשיר וּ ְמ ַב ֵּקש ִמ ֶּׁמנּ וּ ֶׁש ְ ּי ַר ֵחם ָׂע ָׂליו ִּ -כי
ית ָׂ
יך
ָׂצ ְמ ָׂאה ְל ָׂך נַ ְפ ִשי ַּכ ָּׂמה ְל ָׂך ְ ּב ָׂש ִרי ֵּכן ְ ּבק ֶֹׁדש ֲחזִ ִ
ִל ְראוֹ ת ֻע ְּז ָׂך וּ ְכבוֹ ֶׁד ָׂך .וּ ֶׁב ֱא ֶׁמת מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ְּכ ֵשם
ֶׁש ֵ ּב ֵר ְך ְּת ִח ָּׂלה ַעל ָּׂכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ִס ּ ֵפר ְוהוֹ ָׂדה ַעל ָּׂכל
ַה ְמא ָֹׂרעוֹ ת ַעל יְ ֵדי ַה ַּמ ֵּקל ְו ַעל יְ ֵדי ַה ֶּׁס ַלע ֶׁש ֶּׁזה ָׂהיָׂ ה
ִּכ ְב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ ה ַעל ַה ִּנ ִּסים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ָׂבל ְ ּב ִע ָּׂקר
ילה וּ ְש ִת ָׂ ּיה ַה ַ ּג ְש ִמית ,כ"כ
ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ַעל ָׂה ֲא ִכ ָׂ
'ברוּ ךְ
ֵ ּב ֵר ְך מ ֶֹׁשה ִל ְפנֵ י ַה ּתוֹ ָׂרה וּ ַמה ָׂהיָׂ ה ָּׂת ְכנָׂ ּה ָׂ ּ
ַא ָּׂתהֲ ...א ֶׁשר ָׂ ּב ַחר ַ ּב ּתוֹ ָׂרה ַה ּזֹאת ְו ִקדְּ ָׂש ּה ְו ָׂר ָׂצה
יה'
'בהוֹ גֶׁ ָׂ
'ב ֲע ָׂמ ֶׁל ָׂ
ְ ּבעוֹ ֶׁש ָׂ
יה' ְולֹא ָׂא ַמר ְ ּ
יה' ְ -ול ֹא ָׂא ַמר ַ ּ
יה' (מד"ר ְוזֹאת ַה ְ ּב ָׂר ָׂכה) ִּכי ל ֹא
'בעוֹ ֶׁש ָׂ
ֶׁא ָּׂלא ְ ּ
ַה ִּמ ְד ָׂרש ִע ָּׂקר ֶׁא ָּׂלא ַה ַּמ ֲע ֶׁשה.
יצנִ ים אוֹ ְמ ִריםֶׁ ּ :ש ֵאין ְלהוֹ דוֹ ת ַעל נֵ ס ֶׁש ְּמ ֻפ ְר ָׂסם
ַה ֵּל ָׂ
ְּכ ָׂבר ָׂ ּב ַר ִ ּבים
יצנֵ י ַה ּדוֹ ר ָׂא ְמרוּ ֵ :אין ַא ֶּׁתם יוֹ ְד ִעים ֶׁש ּמ ֶֹׁשה רוֹ ֵעה
ְו ֵל ָׂ
יכן ֵיש
ֶׁשל יִ ְתרוֹ ָׂהיָׂ ה ַא ְר ָׂ ּב ִעים ָׂשנָׂ הְ ,ויוֹ ֵד ַע ֵה ָׂ
יאים ַמיִ םָׂ ...ל ֵכן ַאל ּתוֹ ִציא ַמיִ ם
ְס ָׂל ִעים ֶׁש ּמוֹ ִצ ִ
ִמ ֶּׁס ַלע זוֹ ֶׁא ָּׂלא ִמזּוֹ (יַ ְלקוּ ט ִש ְמעוּ נִ י)ָׂ .א ַמר ָׂל ֶׁהם
" ִש ְמעוּ נָׂ א ַה ּמ ִֹריםֲ ,ה ִמן ַה ֶּׁס ַלע ַה ֶּׁזה נוֹ ִציא ָׂל ֶׁכם
ַמיִ ם" 'מ ִֹרים' אוֹ ִתיּוֹ ת ' ִמ ְריָׂ ם' ַ -רק ֵמ ַה ֶּׁס ַלע ֶׁשל
יכים ַה ָּׂכ ַרת ַה ּטוֹ ב
ִמ ְריָׂ ם אוֹ ִציא ַמיִ םִּ ,כי ָׂאנוּ ְצ ִר ִ
ְל ִמ ְריָׂ םְ .ו ַע"ז ַה ָּׂנ ִביא אוֹ ֵמר " ַויְ ָׂמ ֲאנוּ ִל ְשמ ַֹע ַו ִ ּי ְּתנוּ
רֹאש ָׂלשוּ ב ְל ַע ְב ֻד ָׂתם ְ ּב ִמ ְריָׂ ם"ַ ,היְ נוּ ֶׁש ֵּמ ֲאנוּ ְלמ ֶֹׁשה
"ס ַלע
ְו ָׂש ְמעוּ ְל ַט ֲענוֹ ת ָׂה ֵע ֶׁרב ַרב ִ ּב ְמ ִר ָׂיד ָׂתם ְ ּב ִענְ יַ ן ֶׁ
ִמ ְריָׂ ם"ְ ,ונַ ְע ִּתיק ְלשוֹ ן ַה ִּמ ְד ָׂרש 'יַ ְלקוּ ט ִש ְמעוֹ נִ י';
[כ ֶׁש ִ ּב ֵּקש מ ֶֹׁשה ָׂלגֶׁ ֶׁשת ַל ֶּׁס ַלע] ִה ְת ִחילוּ לוֹ ַמר יוֹ ֵד ַע
ְּ
מ ֶֹׁשה חֹק ַה ֶּׁס ַלע ִאם הוּ א ְמ ַב ֵּקש יוֹ ִציא ָׂלנוּ ַמיִ ם
[היְ נוּ ִמ ֶּׁס ַלע ַא ֵחר ולא ְמב ָֹׂאר ִמ ְריָׂ ם]ְ ,ונִ ְמ ָׂצא
ִמזּוֹ ַ
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קוֹ ל ה' ַעל ַה ָּׂמיִ ם

ָׂצ ְמ ָׂאה ְל ָׂך נַ ְפ ִשי ָּׂכ ַמ ּה ְל ָׂך ְ ּב ָׂש ִרי ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִצ ָׂ ּיה ְו ָׂעיֵ ף ְ ּב ִלי ָׂמיִ םָׂ ,א ָּׂנא ה' ַז ֵּכנִ י ְל ַת ֵּקן ֶׁאת ֵח ְטא ֵמי ְמ ִר ָׂ
יבה ֶׁש ּל ֹא ִה ְש ַּכ ְלנוּ
יה ְל ֵעינֵ י
ָׂאז ֶׁש ְ ּב ַכוָּׂ נָׂ ה ְּת ִח ָּׂלה ל ֹא ָׂהיָׂ ה ָׂלנוּ ָׂשם ְ ּב ַק ּלוּ ת ַמיִ םִּ ,כי ַּכוָּׂ נָׂ ְת ָׂך ָׂהיְ ָׂתה ַודַּ אי ְלטוֹ ָׂבהֶׁ ,ש ּמ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ יִ ַּקח ְו ַיגְ ִ ּב ַּ
יאת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ו ַעד ֲע ִמ ָׂיד ָׂתם נֶׁ גֶׁ ד ַה ֶּׁס ַלעְ ,ו ַעל יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכל ּו ָׂתם ַעל
ית ַעל יָׂ דוֹ נִ ִּסים ִמ ְ ּי ִצ ַ
ָּׂכל ָׂה ֵע ָׂדה ֶׁאת ַה ַּמ ּ ֶׁטה ֶׁש ָׂע ִש ָׂ
ְ
ְ
ַה ַּמ ּ ֶׁטה ְל ַבד ,יִ ָּׂז ְכרוּ ְ ּב ָׂכל ַה ִּנ ִּסים ַה ָּׂללוּ ֶׁש ַּנ ֲעשוּ ֶּׁד ֶׁרך ַה ַּמ ּ ֶׁטה ַ -ה ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ָׂאז ָׂהיָׂ ה ָׂצ ִריך ְל ַס ּ ֵפר ָׂלנוּ ֶׁאת ָּׂכל ַה ִּנ ִּסים
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ַה ָּׂדם נֶׁ ְה ּ ַפ ְך ַל ַּמיִ םְ ,ו ַה ָׂ ּים ְליַ ָׂ ּב ָׂשה ְוכוּ 'ְ ,ו ֵא ְ
ית לוֹ ְק ָׂחם
יך ֶׁש ַ ּי ְל ֵדי יִ ְש ָׂר ֵאל ָׂה ִי ָׂ
ֶׁש ַּנ ֲעשוּ ִעם ַה ַּמיִ ם ִמיּוֹ ם יְ ִצ ַ
יאים ָׂל ֶׁהם דְּ ַבש ְו ָׂח ָׂלב ַּת ַחת
יאם ְ ּב ַת ְח ִּתיּוֹ ת ָׂה ֲא ָׂד ָׂמהְ ,ו ָׂהיָׂ ה ָׂל ֶׁהם ְל ָׂכל ֶׁא ָׂחד ְו ֶׁא ָׂחד ְשנֵ י ְס ָׂל ִעים ֶׁש ָׂהיוּ מוֹ ִצ ִ
וּ ַמ ְח ִב ָׂ
יה ל ֹא ָׂהיָׂ ה ַמ ְח ִזיר ְ ּגרוּ ָׂשתוֹ ְ ,ול ֹא ָׂה ָׂיה נוֹ ָׂלדְ ,ו ֵא ְ
ְלשוֹ נָׂ םְ ,ו ֵא ְ
יך
יה ָׂא ִב ָׂ
יך ֶׁש ִּמ ְריָׂ ם ֲאחוֹ תוֹ ִה ִצ ָׂלתוֹ ִמן ַהיְ אוֹ ר ,וּ ִב ְל ָׂע ֶׁד ָׂ

יהם ,וּ ַב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָׂה ַר ִ ּבים ּ ָׂפגַ ְמנוּ ְ ּב ָׂכל ֶׁזהְ ,ול ֹא ָׂר ִצינוּ ִל ְסמ ְֹך
יתם יוֹ ָׂמם ֶׁש ִּכ ֵ ּבס ָׂל ֶׁהם ֶׁאת ִבגְ ֵד ֶׁ
ֶׁש ָׂ ּב ַע ּמוּ ד ָׂענָׂ ן ִהנְ ִח ָׂ
יאה ֶׁש ַרק ִ ּב ְזכוּ ָׂת ּה יֵ ש ָׂלנוּ ֶׁאת ַה ְ ּב ֵאר
ְ ּגאוּ ָׂלה ִל ְת ִפ ָּׂלה וּ ְל ַה ּכוֹ ת ַּד ְו ָׂקא ֶׁאת ַה ֶּׁס ַלע ֶׁשל ִמ ְריָׂ ם ִ ּב ְכ ֵדי ִל ְזכוֹ ר ִמ ִּמ ְריָׂ ם ַה ְּנ ִב ָׂ
ַמיִ ם ְ ּבגַ ְש ִמיְ ,ו ֶׁאת ַה ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַחיִ ם ְ ּברוּ ָׂחנִ י ֶׁש ֶּׁזה מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ֶׁשהוּ א ִע ַּקר ַה ּתוֹ ָׂרה ְו ַה ּכֹל ִ ּב ְזכוּ ָׂת ּהְ ,ול ֹא נָׂ ְתנוּ ְלמ ֶֹׁשה
ְל ָׂב ֵר ְך וּ ְל ַקדֵּ ש ְל ָׂפנֶׁ ָׂ
יך ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ַ ּב ּתוֹ ָׂרה ְּת ִח ָׂלהִּ ,כי ֶׁזה הוֹ ִסיף ִמ ַּד ְע ּתוֹ ַה ְּקדוֹ ָׂשה ְ -ו ֵה ִבין ֶׁש ְרצוֹ נְ ָׂך ּ ֶׁש ַ ּי ְש ִּכיל
ְל ַבד ְ ּב ִלי ִציוּ י ֵמ ִא ָּׂת ְך ֶׁש ִאם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֶּׁנ ֱהנָׂ ה ְמ ָׂב ֵר ְך ָּׂכל ֶׁש ֵּכן ְּכ ֶׁשרוֹ קוֹ עוֹ ֵמד לוֹ ְ ּב ִפיו ֵמרוֹ ב ְרצוֹ נוֹ ְל ַמ ֲא ָׂכל ֶׁשצָּׂ ִר ְ
יך
ְל ָׂב ֵר ְךְ ,ו ֵהם ל ֹא ִה ְש ִּכילוּ ָּׂכל זֹאתְ ,ול ֹא ָׂש ְמעוּ ֶׁאל מ ֶֹׁשה ִמ ּקוֹ ֶׁצר רוּ ַח וּ ֵמ ֲעבוֹ ָׂדה ָׂק ָׂשהְ ,ו ָׂהיָׂ ה ֻמ ְכ ָׂרח ְל ַה ּכוֹ ת ֶׁאת

ַה ֶּׁס ַלע ְ ּב ִלי ָּׂכל ַה ֶׁה ְס ֵ ּבר ַה ֶּׁזהְ ,ו ִכ ְמ ַשל ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ָׂהעוֹ ֶׁשה ְסעוּ ָׂדה ְּד ֵשנָׂ ה וּ ְש ֵמנָׂ ה ְל ָׂכל ָׂש ָׂריו ַו ֲע ָׂב ָׂדיוְ ,ו ֵהם ְ ּב ִמ ְריָׂ ם ל ֹא
ָׂש ִתים ְול ֹא ָׂש ִמים ַעל ִל ָׂ ּבם ַל ֶּׁמ ֶׁל ְך ּ ֶׁש ֵה ִכין ָׂל ֶׁהם ֶׁאת ַה ְּסעוּ ָׂדה ַה ּזֹאתְ ,ואוֹ ְכ ִלים ְושוֹ ִתים וּ ְמ ַפ ְט ּ ְפ ִטים דִּ בּ וּ ֵרי ְס ַרק
ְ ּב ִלי ָׂל ֵתת ַל ֶּׁמ ֶׁל ְך ְל ַה ְס ִ ּביר ְל ֵשם ַמה ָׂע ָׂשה ֶׁאת ַה ְּסעוּ ָׂדה ַה ּזֹאתַ ,עד ֶׁש ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ָׂהיָׂ ה מוּ ְכ ַרח ְל ַה ּכוֹ ת ֶׁאת ַה ּ ֻש ְל ָׂחן

יבה ָׂאנוּ סוֹ ְב ִלים ֶׁש ֵ ּיש ָׂ ּבנוּ קוֹ ִשי ִל ְשמוֹ ַע ַלצַּ דִּ ִ
יקים ַעד ַהיּוֹ ם
ְו ֵכ ָׂליוְ ,ו ָׂל ֵצאת ֵמ ֶׁהם ָׂ ּב ֳח ִרי ַאף .וּ ְבגִ ין ֵח ְטא ֵמי ְמ ִר ָׂ
ַה ֶּׁזהַ ,על ֵּכן ַז ֵּכנוּ ַל ֲחזוֹ ר ִ ּב ְתשוּ ָׂבה ְש ֵל ָׂמה ְל ָׂפנֶׁ ָׂ
יךְ ,ו ֶׁש ִּנ ְז ֶּׁכה ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָׂך ָּׂת ִמיד ֶּׁד ֶׁר ְך ַה ּטוֹ ב ְול ֹא נִ ְצ ָׂט ֵר ְך ְל ֵה ָׂענֵ ש

ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָׂך ֶּׁד ֶׁר ְך ָׂה ַרע ח"וְּ ,כמוֹ ֶׁש ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל נֶׁ ֶׁענְ שוּ ַעל חוֹ ֶׁסר ַס ְב ָׂלנוּ ָׂתם נֶׁ גֶׁ ד ַה ֶּׁס ַלעֶׁ ,ש ָׂהיוּ ֻמ ְכ ָׂר ִחים ְל ַס ּ ֵפר
ֶׁל ֱאדוֹ ם ֶׁאת ָּׂכל ַה ְּת ָׂל ָׂאהְ ,ו ֶׁאת ָּׂכל ַהנִ ִסים ְּכ ֶׁש ָׂרצוּ ַל ֲעבוֹ ר ְ ּב ַא ְר ָׂצםִּ ,כי לֹא ָׂרצוּ ְל ַס ּ ֵפר ֶׁאת ֶׁזה ֵא ֶׁל ָׂ
יך יִ ְת ָׂ ּב ַר ְך נֶׁ גֶׁ ד
ַה ֶּׁס ַלעְ ,ו ֵכן נִ ְז ְּכרוּ ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָׂך ְ ּב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ ה ַרק ֶׁש ַה ַּמיִ ם ָׂש ְטפוּ ֶׁאת דָּׂ ם ָׂה ֱאמוֹ ִר ִ ּייםָׂ ,אז יָׂ ִשיר יִ ְש ָׂר ֵאל ֲע ִלי ְ ּב ֵאר
ילים ֶׁש ּל ֹא ּפוֹ גְ ִעים ָׂ ּבנוּ ְ ,ו ָׂאז ְל ָׂב ֵר ְך ְ ּב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ הֶׁ ,א ָּׂלא ָּׂת ִמיד נַ ְק ִּדים ְ ּב ָׂר ָׂכה
יע ְל ִט ִ
ֱענוּ ָׂל ּהְ ,ו ֶׁש ּל ֹא נִ ְצ ָׂט ֵר ְך ְל ַה ִ ּג ַ

ִראשוֹ נָׂ הֶׁ ,ש ַר ּבוֹ ת ַמ ֲח ָׂשבוֹ ת ְ ּב ִל ָׂ ּבם ֶׁשל ָׂה ְר ָׂש ִעים ָׂע ֵלינ ּו ְל ַה ְש ִמ ֵידנוּ  ,וּ ְב ָׂכל זֹאת ֲע ָׂצ ְת ָׂך ְו ַר ֲח ָׂמנ ּו ֶׁת ָׂך ִהיא ָׂק ָׂמה ָׂע ֵלינ ּו
יבי ְל ָׂפנֶׁ ָׂ
יך ה' צוּ ִרי ְוגוֹ ֲא ִלי.
ְ ּב ָׂכל יוֹ ם ָׂויוֹ ם ְלהוֹ ִש ֵ
יענוּ ִמ ָׂ ּי ָׂדם ַה ְמ ֵל ָׂאה דָּׂ ם ,יִ ְהיוּ ְל ָׂרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶׁהגְ יוֹ ן ִל ִ ּ
(מתוך הספר 'יערב עליו שיחי).

יתי ִעם ִ ּב ִּתי ַ ּבת ַה ּ ְשנָׂ ַתיִ ם ָׂ ּג ֶׁרם
ָׂע ִל ִ
ַמ ְד ֵרגוֹ ת ֶׁשל ַּכ ֲח ֵמש ֶׁע ְש ֵרה ַמ ְד ֵרגוֹ ת,
ְּכ ֶׁש ָׂהיִ ינוּ ְּכ ָׂבר ִּכ ְמ ַעט ְ ּבסוֹ ף ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
אתי ַל ֲעזֹר ָׂל ּה ַל ֲעלוֹ ת ֶׁאת ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
ָׂ ּב ִ
ַהנּ וֹ ָׂתרוֹ ת ֶׁש ָׂהיוּ ְּתלוּ לוֹ ת ִ ּב ְמיֻ ָׂחד ,וְ ָׂאז
ְל ֶׁפ ַתע ִהיא ֶׁה ֱח ִל ָׂ
יקה ְו ִה ְת ַה ּ ְפ ָׂכה ֶׁאת ָּׂכל
ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַעד ְל ַמ ּ ָׂטהְ ,מאֹד נִ ְב ַה ְל ִּתי ִּכי
יתי אוֹ ָׂת ּה נוֹ ֶׁפ ֶׁלת ַעל ָׂהרֹאש ְו ָׂז ַע ְק ִּתי,
ָׂר ִא ִ
יָׂ ַר ְד ִּתי ַמ ֵהר ִל ְראוֹ ת ַמה ָׂק ָׂרה ָׂל ּה וּ ְבא ֶֹׁפן
ּ ִפ ְל ִאי ְ ּביוֹ ֵתר ֲאנִ י רוֹ ֶׁאה ּ ֶׁש ֵאין ָׂל ּה ְולוּ
יטה ַק ָּׂלה! ַח ְס ֵדי ה'! [יוֹ ם ִל ְפנֵ י ֵּכן
ְס ִר ָׂ
ִהיא נָׂ ְפ ָׂלה ַמ ְד ֵרגָׂ ה ַא ַחת ִ ּב ְל ַבד ְו ִק ְ ּב ָׂלה
יטה ֲחזָׂ ָׂקה ַ ּב ֶּׁל ִחי!]ַ ,ח ְס ֵדי ה' ִּכי ל ֹא
ְס ִר ָׂ
ָׂת ְמנוּ ִּכי ל ֹא ָׂכלוּ ַר ֲח ָׂמיו.
י .א .יְ רוּ ָׂש ַליִ ם
ְ ּבנֵ י ֶׁ ּבן ַה ּ ֵשש ִה ְת ַק ֵל ַח ְל ַבדּ וֹ ָׂ ּב ַא ְמ ַ ּב ְטיָׂ ה,
וּ ְב ָׂטעוּ ת הוּ א ּ ֶׁפ ַתח ֶׁאת זֶׁ ֶׁרם ַה ַּמיִ ם
ָׂהרוֹ ְת ִחים ֶׁש ְ ּבאוֹ תוֹ ָׂש ָׂעה ָׂהיוּ ְ ּב ִשיא
יחהְ ,ול ֹא דַּ י ְ ּב ָׂכ ְך ַהצִּ נּ וֹ ר ִה ְת ּפוֹ ֵצץ
ָׂה ְר ִת ָׂ
ְ ּבאוֹ תוֹ ֶׁרגַ ע ְו ַה ַּמיִ ם ָׂהרוֹ ְת ִחים נִ ְּתזוּ ְל ָׂכל
ֵע ֶׁבר ָּׂכל ָׂה ַא ְמ ַ ּב ְטיָׂ ה ִה ְת ַמ ְּל ָׂאה ְ ּב ַמיִ ם
יכים ִמ ְלאוּ ֶׁאת ֲח ַלל
רוֹ ְת ִחיםְ ,ו ֵא ִדים ְס ִמ ִ
ַה ֶׁח ֶׁדר

ְו ַרק

ְ ּבנִ י

ֶׁש ָׂע ַמד

ְ ּב ֶׁא ְמ ַצע

ָׂה ַא ְמ ַ ּב ְטיָׂ ה נוֹ ַתר יָׂ ֵבש ָׂ ּב ִריא ְו ָׂש ֵלםַ ,ויְ ִהי
ְלנֵ ס.
מ .אּ ְ .בנֵ י ְ ּב ַרק.
ִה ְכנַ ְס ִּתי ַּת ְבנִ ית ַל ֲא ִפ ָׂ ּיה ְ ּב ַתנּ וּ ר ,וּ ְל ַא ַחר
יח ְש ֵר ָׂפהְ ,ונִ ַ ּג ְש ִּתי
ַּכ ָּׂמה דַּ ּקוֹ ת ֵה ַר ְח ִּתי ֵר ַ

ַה ִאם מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנ ּו ָּׂכ ַעס?

יך" ֻּ'ת ֶּׁמ ָׂ
יך ְל ִאיש ֲח ִס ֶׁיד ָׂ
יך ְואוּ ֶׁר ָׂ
יבה נִ ְר ָׂמז ִ ּב ְפסוּ ִקים ֵא ּלוּ ְ ּב ְ'וזֹאת ַה ְ ּב ָׂר ָׂכה' "וּ ְל ֵל ִוי ָׂא ַמר ֻּת ֶּׁמ ָׂ
יך
ִענְ יַ ן ֵח ְטא ֵמי ְמ ִר ָׂ
ְואוּ ֶׁר ָׂ
"א ֶׁשר נִ ִּסיתוֹ ְ ּב ַמ ָּׂסה
יך' ֶׁזה ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂהח ֶֹׁשן ֻמ ָּׂנח ַעל לוּ ַח ִל ּבוֹ 'ְ ,ל ִאיש ֲח ִס ֶׁיד ָׂך' זֶׁ ה מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ֲ ,
יבהוּ " ַל ֲעשוֹ ת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַכ ַעס
"ת ִר ֵ
יבה" ֶׁש ּפֹה נִ ְר ָׂמז ִענְ יַ ן ַה ָּׂכ ַאת ַה ֶּׁס ַלע ֶׁשה' ִצוָּׂ ה ַעל מ ֶֹׁשה ְל ַק ֵ ּים ְּ
יבהוּ ַעל ֵמי ְמ ִר ָׂ
ְּת ִר ֵ
וּ ִב ְב ִהילוּ ת ַעד ֶׁש ַ ּי ֶּׁכה ֶׁאת ַה ֶּׁס ַלע וּ ְב ָׂכ ְך יִ ְל ְמדוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁאת ְ ּגנוּ ת ַה ַּכ ַעס ְו ַה ְ ּב ִהילוּ ת ְויַ ְח ְזרוּ ִמ ֶּׁד ֶׁר ְך ַה ִּמ ְתאוֹ נְ נִ ים ְל ַד ֵ ּבר
יאם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְו ֵה ִביא ָׂל ֶׁהם ַרב וּ מוֹ ִש ַ
ֶׁ ּב ֱאל ִֹקים וּ ְבמ ֶֹׁשה ְויַ ְת ִחילוּ ְל ַה ִּכיר ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ה' ֶׁש ָׂע ָׂשה ִע ָּׂמם ּ ֶׁשהוֹ ִצ ָׂ
יע מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ
יתיו" ֶׁש ָׂא ְמרוּ ּ ֶׁש ֵאין ֵהם ַמ ִּכ ִירים ְ ּב ַע ְמ ָׂרם
"הא ֵֹמר ְל ָׂא ִביו וּ ְל ִא ּמוֹ ל ֹא ְר ִא ִ
ְויִ ְתבּ וֹ נְ נ ּו ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ֶׁזה ָּׂכל ֵא ּלוּ ֶׁש ָׂהיוּ אוֹ ְמ ִרים ָׂ
"ו ֶׁאת ֶׁא ָׂחיו ל ֹא ִה ִּכיר" זֶׁ ה ִמ ְריָׂ ם ֶׁש ִ ּב ְזכוּ ָׂת ּה ָׂ ּבא מ ֶֹׁשה ָׂלעוֹ ָׂלם ְ ּב ַח ְז ָׂק ּה ֶׁאת
ְויוֹ ֶׁכ ֶׁבד ֶׁש ַּד ְר ָּׂכם יָׂ ְצאוּ ְונִ גְ ֲאלוּ ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְ ,
יה ַע ְמ ָׂרם ֶׁש ָׂהיָׂ ה ְ ּגדוֹ ל ַה ּדוֹ ר ְל ַה ְח ִזיר ֶׁאת יוֹ ֶׁכ ֶׁבד ְ ּגרוּ ָׂשתוֹ ְל ִה ְת ַח ֵּתן וּ ְל ָׂה ִביא ֶׁאת מ ֶֹׁשה וּ ִב ְזכוּ ָׂת ּה ָּׂכל יִ ְש ָׂר ֵאל
ָׂא ִב ָׂ
יהם ְו ַעל יָׂ ָׂד ּה ִה ְת ַק ֵ ּים ְו ָׂע ַמד ָּׂכל ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל ְלדוֹ רוֹ ָׂתיוְ ,ו ַעל ֵּכן ָׂהיוּ ַה ַּמיִ ם ִ ּבזְ כוּ ת ִמ ְריָׂ ם
ֶׁה ְחזִ ירוּ נְ שוֹ ֵת ֶׁ
וּ ְב ִה ְס ַּת ְּלקוּ ָׂת ּה נִ ְפ ְסקוּ ְּכ ֵדי ֶׁש ִ ּי ְתעוֹ ְררוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ְל ַה ִּכיר ִ ּבגְ ֻד ָּׂל ָׂת ּה וּ ִבגְ ֻד ַּלת מ ֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ְו ַז ְר ָׂעם ֶׁז ַרע ַה ְּכהוּ נָׂ ה ְו ַה ְּל ִו ָׂ ּיה
"ו ֶׁאת ָׂ ּבנָׂ יו ל ֹא יָׂ ָׂדע" ֶׁש ְּל ַב ּסוֹ ף ָׂח ְלקוּ ַעל מ ֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ֶׁש ֵהם ָׂ ּבנָׂ יו ֶׁשל יוֹ ֶׁכ ֶׁבד ְו ַע ְמ ָׂרםִ ,ו ַ
ְ
יק ְ ּימוּ ִּ
"כי ָׂש ְמרוּ
ית ָׂך יִ נְ צֹרוּ " ֶׁש ִ ּי ְד ְ ּבקוּ ַ ּבה' וּ ַב ֲע ָׂב ָׂדיו וּ ְב ָׂכ ְך יַ ֲע ִריכוּ ְויוֹ דוּ לוֹ ַעל ָּׂכל ֲח ָׂס ָׂדיו.
ִא ְמ ָׂר ֶׁת ָׂך וּ ְב ִר ְ

ַה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֶׁש ֵ ּיש ַּכיּוֹ ם ַמ ֵהר ִסינַ י?
ארן
יע ֵמ ַהר ּ ָׂפ ָׂ
ֹאמר ה' ִמ ִּסינַ י ָׂ ּבא ְו ָׂז ַרח ִמ ּ ֵש ִעיר ָׂלמוֹ הוֹ ִפ ַ
"וי ַ
(וזֹאת ַה ְ ּב ָׂר ָׂכה) ְ
ִענְ יַ ן ּ ָׂפ ָׂר ָׂש ֵתנוּ נִ ְר ָׂמז ַ ּגם ַ ּב ּ ְפסוּ ִקים ָׂשם ְ
יחת ְוהוֹ ָׂפ ַעת אוֹ ר ה'
ְו ָׂא ָׂתה ֵמ ִר ְבבוֹ ת ק ֶֹׁדש ְוגוֹ '" ַהיְ נוּ ֶׁש ַאף ֶׁש ִּק ַ ּב ְלנוּ ֶׁאת ַה ּתוֹ ָׂרה ְ ּב ִסינַ י ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּ ת ְ ּגדוֹ ָׂלה ֲא ָׂבל ְז ִר ַ
יהם ַו ֲחנְ ָׂפנוּ ָׂתם וּ ְצ ִביע ּו ָׂתם
אלים ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר רוֹ ִאים ָׂאנוּ ֶׁאת ִש ְק ֵר ֶׁ
ארן ָׂה ֱאדוֹ ִמ ִ ּיים ְו ַה ִ ּי ְש ְמ ֵע ִ
ָׂר ִאינוּ יוֹ ֵתר ִמ ּ ֵש ִעיר וּ ָׂפ ָׂ
ֶׁשל ְ ּבנֵ י ֵש ִעיר וּ ִמדּ וֹ ֵת ֶׁ
יהם ַה ֻּמ ְש ָׂחתוֹ ת ֶׁשל ְ ּבנֵ י יִ ְש ָׂמ ֵעאל ַה ּ ְשקוּ ִעים ְ ּבגִ ּלוּ י ֲע ָׂריוֹ ת וּ ְש ִפיכוּ ת דָּׂ ִמיםַ ,מ ִּכ ִירים ָׂאנוּ
ְ ּב ַח ְס ֵדי ה' ֶׁש ָׂ ּב ַחר אוֹ ָׂתנוּ ְל ַע ּמוֹ ְורוֹ ְמ ָׂמנוּ וּ ֵפ ֵא ָׂרנוּ ְסגוּ ָׂלה ִל ְשמוֹ  ,וּ ִב ְראוֹ ֵתנוּ ַּכ ָּׂמה נִ ּסוּ ְר ָׂש ִעים ֵא ּלוּ ְל ָׂא ְב ֵדנוּ ְ ּב ַד ְר ֵכי
ָׂע ְר ָׂמה ְו ַת ְחבּ וּ לוֹ ת ְ ּב ֶׁמ ֶׁש ְך ָּׂכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ֵמ ֵע ָׂשו ִעם יַ ֲעקֹב ְּכ ֶׁש ִּנ ּ ֵשק אוֹ תוֹ ְּכ ִא ּלוּ  ,וּ ִמ ִ ּב ְל ָׂעם וּ ָׂב ָׂלק ֶׁש ּלֹא יָׂ ַד ְענוּ ְּכ ַלל
ִמ ִּנ ְסיוֹ נָׂ ם ְל ַכ ּלוֹ ֵתינוּ ַוה' ִ ּג ָּׂלה ָׂלנוּ זֹאת ַא ַחר ָּׂכ ְך וּ ְב ָׂכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ַעד ּדוֹ ֵרנוּ ְויָׂ ֵמינוּ ָׂאנוּ ַ ,וה' ְ ּב ַר ֲח ָׂמיו ִס ֵּכל ָּׂכל ֲע ָׂצ ָׂתם
יחת אוֹ רוֹ ְו ַא ֲה ָׂבתוֹ ָׂע ֵלינוּ ַעד ַע ָּׂתהְ ,ו ֵכן ִ ּב ְראוֹ ֵתנוּ ֶׁאת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָׂמ ֵעאל ְוגַ ּס ּו ָׂתם
ילנוּ ִמ ָׂ ּי ָׂדם ְ ּב ָׂכ ְך ָׂאנוּ רוֹ ִאים ְז ִר ַ
ְו ִהצִּ ָׂ
ילנוּ ְול ֹא עוֹ ֶׁלה ְ ּביָׂ ָׂדם
יח ָׂתם ָׂע ֵלינוּ ְל ָׂה ְרגֵ נוּ ְ ּב ָׂכל ֵעת ְו ָׂש ָׂעה וּ ְב ָׂכל א ֶֹׁפן ְוצוּ ָׂרה ַוה' ַמצִּ ֵ
ְוגִ עוּ ָׂלם ְו ֶׁאת ִשנְ ָׂא ָׂתם וּ ְר ִצ ָׂ
ַל ֲעשוֹ ת ַּת ֲא ָׂו ָׂתם ַמ ִּכ ִירים ָׂאנוּ ְ ּבהוֹ ָׂפ ַעת ְו ַה ְש ָׂ ּג ַחת ה' ַה ּ ְפ ָׂר ִטית ָׂע ֵלינוּ ַאף ַע ָּׂתה ְ ּבגָׂ לוּ ֵתנוּ ְּכ ֶׁש ָׂאנוּ ְרחוֹ ִקים ַה ְר ֵ ּבה ְ ּבגוּ ף
ְונֶׁ ֶׁפש ִמ ַּמ ֲע ָׂמד ַהר ִסינַ י ַה ָׂ ּגדוֹ ל ְו ַהנּ וֹ ָׂרא.

ְל ַכבּ וֹ ת ֶׁאת ַה ָׂ ּגז ֶׁש ָּׂד ַלק ְ ּבאוֹ ָׂת ּה ָׂש ָׂעה,
ְל ַא ַחר ַּכ ָּׂמה דַּ ּקוֹ ת נִ ַ ּג ְש ִּתי ִל ְב ּדוֹ ק ִאם
ַה ַּמ ֲא ָׂכל נֶׁ ֱא ָׂפה ,וּ ְלנֶׁ גֶׁ ד ֵעינַ י ַה ִּנ ְד ָׂהמוֹ ת
ֲאנִ י רוֹ ֶׁאה ְמדוּ ָׂרה ְ ּגדוֹ ָׂלה בּ וֹ ֶׁע ֶׁרת ְ ּבתוֹ ְך
ַה ַּתנּ וּ רִ ,מ ְס ַּת ֵ ּבר ֶׁש ְּניַ ר ָׂה ֲא ִפ ָׂ ּיה ָׂהיָׂ ה ָׂ ּגדוֹ ל
ִמ ַּדי ְוהוּ א נִ ְש ַרף ִמגּ וּ ף ַה ִח ּמוּ םּ ְ ,בא ֶֹׁפן
אוֹ טוֹ ָׂמ ִטי ּ ָׂפ ַת ְח ִּתי ֶׁאת ַה ַּתנּ וּ ר ְו ָׂש ַל ְפ ִּתי
ִמ ּתוֹ כוֹ ֶׁאת ַה ַּת ְבנִ ית ְ ּב ִלי ַל ְחשֹב ִאם ֲאנִ י
נִ ְכ ָׂוה אוֹ ל ֹאֶׁ ,רגַ ע ִל ְפנֵ י ֶׁש ָּׂכל ַה ַּתנּ וּ ר
ָׂע ָׂלה ְ ּב ַל ֲהבוֹ ת ֲא ֶׁשר ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ָׂהיָׂ ה
נִ גְ ַרם ִמ ָּׂכ ְךּ ָׂ ,ברוּ ְך ה'.
י .אְ .צ ַפת.
ַה ֵ ּבן ֶׁש ִּלי ָׂע ַמד ַעל ִּכ ֵּסא וּ ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִּכ ֵּסא
ָׂהיָׂ ה עוֹ ד ִּכ ֵּסא וּ ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ַה ֶּׁזה ָׂהיָׂ ה
עוֹ ד ִּכ ֵּסא ָׂ ּגדוֹ ל ְו ָׂכ ֵבדְ ,ו ָׂאז ְל ֶׁפ ַתע ְ ּבנִ י
נִ ְש ַמט ְל ָׂאחוֹ ר ְו ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ַעל ַה ִּכ ֵּסא
ימה
ֵמ ָׂאחוֹ ר ְו ַה ִּכ ֵּסא ַה ָּׂכ ֵבד ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך ָׂק ִד ָׂ
יל ֶׁ
ְונָׂ ַפל ַמ ָּׂמש ִמ ִ
ימ ֶׁטר ָׂסמוּ ְך ְלרֹאשוֹ

וּ ְבנִ ֵּסי נִ ִּסים ל ֹא ּ ָׂפגַ ע ּבוֹ  ,הוֹ דוּ ַלה' ִּכי
טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ ָׂלם ַח ְסדּ וֹ .
נ .ל .יְ רוּ ָׂש ַליִ ם.

מ ֶֹׁשה עוֹ ֵמד ְ ּב ָׂס ֵפק ִאם שוֹ ֵמ ַע ָׂל ֶׁהם ְמ ַב ּ ֵטל ִּד ְב ֵרי
ַה ָּׂמקוֹ םָׂ ...א ְמרוּ לוֹ ַו ֲה ֵרי ֶׁס ַלעְּ ,כ ֵשם ֶׁש ַא ָּׂתה רוֹ ֶׁצה
יהם
ְלהוֹ ִציא ִמ ֶּׁס ַלע ַא ֵחר ּתוֹ ִציא ִמזּוֹ ָׂצ ַוח ֲע ֵל ֶׁ
ִש ְמעוּ נָׂ א ַה ּמוֹ ִרים ...וּ ִמ ַ ּיד ִה ְק ּ ִפיד ְּכנֶׁ גְ ָּׂדן ְו ִה ָּׂכהוּ
ּ ַפ ֲע ַמיִ םְ ...ו ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ל ֹא ָׂע ָׂשה מ ֶֹׁשה ֶׁא ָּׂלא
ִמ ֶּׁס ַלע ֶׁש ָׂא ַמר לוֹ ַה ָּׂק ָׂ ּב"ה ,וּ ִמ ַּניִ ן ֶׁש ַאף אוֹ תוֹ ֶׁס ַלע
ֶׁש ָׂא ְמרוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ָׂע ָׂליו ְו ָׂכל ֶׁס ַלע וּ ְצרוֹ ר ֶׁש ָׂהיוּ
יאים ַמיִ ם ֶׁש ֶּׁנ ֱא ַמר "יְ ַב ַּקע
ְ ּבאוֹ תוֹ ָׂמקוֹ ם ָׂהיוּ מוֹ ִצ ִ
ֻצ ִרים ַ ּב ִּמ ְד ָׂ ּבר"ָׂ ...א ְמרוּ ְלמ ֶֹׁשה ַמה ָׂלנוּ ָּׂכ ֵעת
ְלהוֹ דוֹ ת ַעל זֶׁ ה ֲה ֵרי ַה ָּׂד ָׂבר ָׂ ּגלוּ י ְויָׂ דוּ ַע ְל ֻכ ָּׂלם ִמ ְּז ַמן,
ְו ִכי יֵ ש ְלהוֹ דוֹ ת ַעל נֵ ס ֶׁש ְּמ ֻפ ְר ָׂסם ְ ּב ָׂכל ָׂהעוֹ ָׂלם,
ְו ָׂט ֲענוּ ְּכ ֵעין ַט ֲענַ ת ִח ְז ִק ָׂ ּיהוּ ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ְּכ ֶׁש ָׂא ַמר לוֹ
יְ ַש ְעיָׂ הוּ זַ ְּמרוּ ַלה' ִּכי ֵ ּגאוּ ת ָׂע ָׂשה ַ -על ַמה ֶׁש ָׂע ָׂשה
יעתוֹ ְּ -כ ָׂבר
ְ ּגדוֹ לוֹ ת ּונְ צוּ רוֹ ת ָׂענוּ לוֹ ִח ְז ִק ָׂ ּיה ְו ִס ָׂ
יכים ָׂאנוּ לוֹ ַמר
מוּ ַד ַעת זֹאת ְ ּב ָׂכל ָׂה ָׂא ֶׁרץ ְ -ו ִכי ְצ ִר ִ
נִ ָּׂסיו וּ גְ בוּ רוֹ ָׂתיו ֶׁש ְּכ ָׂבר יָׂ דוּ ַע ִמ ּסוֹ ף ָׂהעוֹ ָׂלם ְו ַעד
יע ְוכוּ '
סוֹ פוֹ ֲ ,ה ֵרי ָׂע ַמד ַ ּג ְל ַ ּגל ַה ַח ָּׂמה ְ ּב ֶׁא ְמ ַצע ָׂה ָׂר ִק ַ
ית רוֹ ֶׁעה ַ ּב ִּמ ְד ָׂ ּבר
(שהש"ר שו) יוֹ ְד ִעין ָׂאנוּ ֶׁש ָׂהיִ ָׂ
ַא ְר ָׂ ּב ִעים ָׂשנָׂ ה ְו ַא ָּׂתה ַמ ִּכיר ָׂמקוֹ ם ַה ַּמיִ ם ְונִ ְד ַח ְק ָּׂת
ְל ַה ּכוֹ ת ֶׁאת ַה ֶּׁס ַלע...
ֵאיזוֹ ְמ ִתיק ּות יָׂ ְצ ָׂאה ֵמ ַה ֶּׁס ַלע?
ְר ֵאה נִ ִּסים ֶׁש ָׂע ָׂשה ה' ֶׁש ָּׂכנַ ס ְלתוֹ ְך ַה ֶּׁס ַלע ֶׁש ֶׁמן
[ל ְרמֹז ָׂל ֶׁהם ַעל ַה ֲח ָׂס ִדים
וּ ְד ָׂבש וּ ַמיִ ם ְו ֵאש ִ
ֶׁש ַּנ ֲעשוּ ָׂל ֶׁהם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ֶׁמן וּ ְד ָׂבש ְל ִתינוֹ קוֹ ת וּ ַמיִ ם
ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂל ֶׁהם ַ ּגם ְ ּב ַמ ַּכת ָּׂדם וּ ַמה ֶׁש ֵה ִביא ה' ַעל
ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ַמ ַּכת ָׂ ּב ָׂרד ַמיִ ם ְו ֵאש יַ ְח ָּׂדיו ְו ִהצִּ יל ֶׁאת
יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ֶּׁזה]ְ ,ו ִאם ָּׂת ֵמ ַּה ַא ָּׂתה ַעל ַה ָּׂד ָׂבר ֲה ֵרי
וּמדָּׂ ה טוֹ ָׂבה ְמ ֻר ָׂ ּבה
אוֹ ֵמר ַויְ ִהי ָׂב ָׂרד ְו ֵאש ִמ ְת ַל ַּק ַחת ִ
ִמ ִּמ ַּדת ּ ֻפ ְר ָׂענ ּות ,וּ ַב ֶׁה ְמ ֵש ְך ָּׂכ ַתב ַה ִּמ ְד ָׂרש ָׂא ַמר
ָׂל ֶׁהם [מ ֶֹׁשה ְליִ ְש ָׂר ֵאל] בּ וֹ אוֹ ִע ִּמי ֶׁשאוֹ ִציא ָׂל ֶׁכם
יה ִמ ֶּׁזה ָׂאנוּ ְמ ַב ְּק ִשין ִאם ִמן ַה ֶּׁס ַלע
ַמיִ ם ָׂא ְמרוּ ֵל ּ
ַה ֶּׁזה ִאי ַא ָּׂתה מוֹ ִציא ַאף ִמן ַא ֶׁח ֶׁרת ֵאין ָׂאנוּ
ְמ ַב ְק ִשיםְ ,ונִ ְת ַּכ ְר ְּכמוּ ָׂפנָׂ יו ְּכנֶׁ גְ ָּׂדן ְונִ ְש ַ ּבע ֶׁש ֵאינוֹ
מוֹ ִציא ָׂל ֶׁהם ַמיִ ם ֶׁא ָּׂלא ֵמאוֹ ָׂת ּה ֶׁשהוּ א ְמ ַב ֵּקש,
עכ"דְ ,ו ַהיְ נוּ ַּכ ַּנ"ל ֶׁש ִ ּב ֵּקש ְלהוֹ ִציא ַּד ְו ָׂקא ֵמ ַה ֶּׁס ַלע
ֶׁשל ְ ּב ֵא ָׂר ּה ֶׁשל ִמ ְריָׂ ם ְּכ ֵדי ְל ָׂה ִביא ֶׁאת יִ ְש ָׂר ֵאל ִל ֵידי
ַה ָּׂכ ַרת ַה ּטוֹ ב ְל ִמ ְריָׂ ם ְו ִל ְז ּכֹר ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה' ַעל ֶׁס ַלע זוֹ
דַּ ְו ָׂקא ִּכי הוּ א ַּד ְו ָׂקא ַמזְ ִּכ ָׂירם ֶׁאת ַה ּטוֹ בוֹ ת ֶׁש ַּנ ֲעש ּו
ְליִ ְש ָׂר ֵאל.
ַמצָּׂ ה זוֹ ַעל שוּם ַמה!?...
וּ ְב ִס ַ ּבת ַהדָּׂ ָׂבר ַמדּ וּ ַע " ַו ַ ּי ְך ֶׁאת ַה ֶּׁס ַלע ְ ּב ַמ ּ ֵטהוּ
יחם ַעל
ּ ַפ ֲע ָׂמיִ ם" ַה ַה ָּׂכ ָׂאה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ָׂהיְ ָׂתה ְלהוֹ ִכ ָׂ
'ב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה' ַעל
ַה ְּכ ִפ ּיוּ ת טוֹ ָׂבה ֶׁש ּל ֹא ֵ ּב ְרכוּ ְ ּ
ַה ַּמיִ ם ַו ֲע ֵב ָׂרה גּ וֹ ֶׁר ֶׁרת ֲע ֵב ָׂרה ֶׁש ִ ּבגְ ַלל ֶׁזה ַאף ל ֹא
'ב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ ה' ,וּ ְב ַה ָּׂכ ַאת ַהצּ וּ ר ְמ ֻר ָּׂמז
ֵ ּב ְרכוּ ְ ּ
ֶׁש ִ ּי ְש ָׂר ֵאל ִה ּכוּ ְונִ ֲאצוּ ַעל ָׂה ִראשוֹ נָׂ ה ְו ַעל
"ו ֵ ּי ְצאוּ ַמיִ ם ַר ִ ּבים"ָׂ .מ ָׂשל ָׂל ָּׂמה ַה ָּׂד ָׂבר
ָׂה ַא ֲחרוֹ נָׂ הַ ,
ּדוֹ ֶׁמה? ְל ֶׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ָׂע ַר ְך ְסעוּ ָׂדה ְ ּגדוֹ ָׂלהְ ,ועוֹ ד ִל ְפנֵ י
ֶׁש ִּנ ְכנָׂ ס ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ָׂא ְכלוּ ְו ָׂשתוּ ְו ָׂח ְטפוּ ִמ ּ ֻש ְל ָׂחן ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך,
יתי ְלגַ ּלוֹ ת וּ ְל ַס ּ ֵפר ָׂל ֶׁכם
ְו ִה ְת ַר ֵעם ַה ֶּׁמ ֶׁל ְךֲ :אנִ י ָׂר ִצ ִ
'פ ַסח ַמצָּׂ ה וּ ָׂמרוֹ ר ַעל
ַעל ֵשם ַמה ְסעוּ ָׂדה זוֹ  ,וּ ֶׁ
שוּ ם ַמה ָׂאנוּ אוֹ ְכ ִלים'? ְו ַא ֶּׁתם חוֹ ְט ִפים ֶׁאת ָׂהא ֶֹׁכל
ְלל ֹא שוּ ם ּ ֵפרוּ ש ָׂע ָׂליו! וּ ְב ַס ְ ּימוֹ ֶׁאת ְּד ָׂב ָׂריו ָׂז ַרק
ָׂל ֶׁהם ִמ ַּכ ַעס ָּׂכל ַמה ּ ֶׁשנּ וֹ ַתר ַו ֵ ּי ֵצא ֵמ ֶׁהם ָׂ ּב ֳח ִרי ַאף.
ָּׂכ ְך מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ְּ ,כ ֶׁש ָׂר ָׂאה ֶׁש ַעם יִ ְש ָׂר ֵאל ל ֹא רוֹ ִצים
ִל ְשמוֹ ַע ַה ְ ּב ָׂר ָׂכה ָׂה ִראשוֹ נָׂ הִ ,ה ָּׂכה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ֶׁאת
ַה ֶּׁס ַלע ְו ָׂא ַמרְ :קחוּ ַה ַּמיִ ם ְו ִת ְש ּתוּ ְ ּבל ֹא ְ ּב ָׂר ָׂכה.

"עַ -מיִ ם אְ ּ .פ ִ'רי ֵע'ץ בַ .מיִ ם
ַו ַ ּי ְך ַעל ַה ֶּׁס ַלע ּ ַפ ֲ

"ו ַ ּי ְך ַעל ַה ֶּׁס ַלע ּ ַפ ֲע ַמיִ ם" ַעל ְּכ ִפיּ וּ ת
ְוזֶׁ ה ּ ֵפרוּ ש ַ
טוֹ ָׂבה ֶׁש ָׂהיְ ָׂתה ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ,אַ .על ַה ֶּׁס ַלע ַ -ה ַּמיִ ם ב.

ְו ַעל ַה ַּמ ֵּקלֶׁ ,ש ַ ּב ְּמ ִציאוּ ת רוֹ ִאים ֶׁש ְ ּב ֵעת ֶׁש ַה ַּמ ֵקל
נוֹ ֵתן ַמ ָּׂכה הוּ א ַע ְצמוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ַ ּגם ַמ ָּׂכה ִאם ֵּכן נִ ְמ ָׂצא
ֶׁש ִה ָּׂכה מ ֶֹׁשה ַ ּגם ֶׁאת ַה ֶּׁס ַלע ְוגַ ם ֶׁאת ַה ַּמ ּ ֶׁטה ִּכי ָׂ ּבא
יח ֶׁאת יִ ְש ָׂר ֵאל ַעל ַה ֶּׁס ַלע ֶׁ -ש ּל ֹא ֵ ּב ְרכוּ ַעל
ָׂ ּבזֶׁ ה ְלהוֹ ִכ ַ
ַה ַּמיִ ם ְו ַעל ַה ַּמ ּ ֶׁטה ֶׁש ּבוֹ ְמ ֻר ָּׂמז ַמ ּ ֵטהוּ ֶׁשל ַא ֲהרֹן
ֶׁש ָׂ ּג ַמל ְש ֵק ִדים וּ בוֹ ְמ ֻר ָּׂמז ָּׂכל ַה ְ ּיבוּ ל ְו ַה ְּתבוּ ָׂאה ְוגַ ם
ְמ ֻר ָּׂמז ַ ּב ַּמ ּ ֶׁטה ֵח ְטא ֵעץ ַה ַּד ַעתֶׁ ,ש ָׂא ָׂדם ָׂה ִראשוֹ ן
הוּ ָּׂכה ַעל יָׂ דוֹ ְו ָׂכ ֵעת שוּ ב חוֹ ְז ִרים ַעל ַה ּ ָׂטעוּ ת ַהזּוֹ ,
ֶׁש ּ ָׂטעוּ תוֹ ֶׁשל ָׂא ָׂדם ָׂהיְ ָׂתה ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂצ ִר ְ
יך ְל ַה ִּכיר ְו ָׂל ַד ַעת
ֶׁאת ה' וּ ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ָׂה ֵעץ ְונִ ְסיוֹ נוֹ ָׂהיָׂ ה ָׂל ַק ַחת ֶׁאת
ָׂה ֵעץ ֶׁש ַה ָּׂק ָׂ ּב"ה ִצוָּׂ ה ל ֹא ְל ָׂא ְכלוֹ ְ ,ו ַל ֲעשוֹ ת ָׂע ָׂליו
"מ ְזמוֹ ר ִשיר ְליוֹ ם
ִשירוֹ ת וְ ִת ְש ָׂ ּבחוֹ ת ְו ָׂל ִשיר ָׂע ָׂליו ִ
ַה ּ ַש ָׂ ּבת טוֹ ב ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ְוכוּ ' ַצדִּ יק ַּכ ָּׂת ָׂמר יִ ְפ ָׂרח
ְּכ ֶׁא ֶׁרז ַ ּב ְּל ָׂבנוֹ ן יִ ְש ֶׁ ּגה ְוכוּ ' ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ֱאל ֵֹקינוּ יַ ְפ ִריחוּ "
ְו ִאם ָׂהיָׂ ה ַמ ְמ ִּתין ְואוֹ ֵמר ִקדּ וּ ש ַעל ָׂה ֲענָׂ ִבים ,הוּ א
"א ָׂדם ַה ּ ָׂש ֵלם" וּ ְל ַא ַחר ַה ֵח ְטא הוּ א
ָׂהיָׂ ה נִ ְק ָׂרא ְ ּב ֵשם ָׂ
"א ָׂדם ָׂה ִראשוֹ ן" ְל ַה ְז ִּכ ֵירנוּ ֶׁש ָׂ ּבא ִל ְכ ַלל ֵח ְטא
נִ ְק ָׂרא ָׂ
"ה ִמן ָׂה ֵעץ
ִּכי ל ֹא ֵ ּב ֵר ְך ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ הָׂ ,ל ֵכן ַ ּב ּ ָׂפסוּ ק ֲ
ית ָׂ
יך ְל ִב ְל ִּתי ֲא ָׂכל ִמ ֶּׁמנּ וּ ָׂא ָׂכ ְל ָּׂת" לוֹ ְמ ִדים
ֲא ֶׁשר ִצוִּ ִ
ִמ ָּׂכאן ' ָׂה ָׂמן ִמן ַה ּתוֹ ָׂרה ִמ ַּניִ ן' ֶׁש ֶּׁזה ְּכ ִפ ּיוּ ת טוֹ ָׂבה
ילה וּ ְש ִת ָׂ ּיה ִמ ָּׂמ ְר ֳ ּד ַכי ַהצַּ ִּדיק ְּכ ָׂא ָׂדם
ֶׁש ִּק ֵ ּבל ֲא ִכ ָׂ
ָׂה ִראשוֹ ן ֶׁש ָּׂכ ָׂפה טוֹ ָׂבה ַעל ָּׂכל ָׂהעוֹ ָׂלם ַה ָּׂמ ֵלא ְ ּב ָׂכל
סוּ גֵ י ַמ ֲא ָׂכ ִלים ְוטוֹ בוֹ ת ֶׁש ִּק ֵ ּבל ְול ֹא ִח ָּׂכה ַל ִּק ּדוּ ש
ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַש ָׂ ּבת ִּכ ְב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ הּ ַ ,גם ְמ ֻר ָּׂמז ַ ּב ִּמ ָּׂלה
"פ ֲע ַמיִ ם" נוֹ ָׂט ִריקוֹ ן ּ ַפ ַעם ָׂהיָׂ ה ַמיִ ם ֶׁ -ש ֵהם ְּכ ַלל
ַּ
יח מ ֶֹׁשה ֶׁאת עמ"י ַעל ָּׂכ ְך ֶׁש ֵאינָׂ ם
ַה ֲח ָׂס ִדים ֶׁשהוֹ ִכ ַ
ֲח ֵפ ִצים ְל ַה ְקדִּ ים הוֹ ָׂד ָׂאה וּ ְב ָׂר ָׂכה ַלה' ַעל ֶׁש ָׂהיָׂ ה ָׂל ֶׁהם
'פ ַעםַ -מיִ ם' ַהיְ נוּ ְ ּב ַמ ַּכת ָּׂדם וּ ְש ָׂאר ֲח ָׂס ִדים ֶׁש ָׂהיוּ ָׂל ֶׁהם
ַּ
ַעל ַה ַּמיִ ם ְּכ ִד ְל ַק ָּׂמן.
'ש ַה ּכֹל נִ ְהיָׂ ה ִ ּב ְד ָׂברוֹ '??
ַמ ִהי ַמה ּות ִ ּב ְר ַּכת ֶׁ
ְו ֵז ֶׁכר ִל ְב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ֶׁש ֵ ּב ֵר ְך מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ָׂר ְמזוּ ָׂלנוּ
ֲח ַז"ל ַ ּב ְ ּב ָׂר ָׂכה ִל ְפנֵ י ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֲא ָׂכ ִלים וּ ִב ְפ ָׂרט ְש ִת ַ ּית
ַמיִ ם ֶׁש ִ ּב ְר ָׂכתוֹ ' ֶׁש ַה ּכֹל נִ ְהיָׂ ה ִ ּב ְד ָׂברוֹ ' ֶׁ -ש ֶּׁזה ְ ּב ָׂר ָׂכה
ַה ּכוֹ ֶׁל ֶׁלת ֶׁש ַה ּכֹל ַעל ָּׂכל ַה ִּנ ִּסים ֶׁש ַּנ ֲעשוּ ְ ּב ֶׁמ ֶׁש ְך ָּׂכל
ַהדּ וֹ רוֹ ת ַעל ַה ַּמיִ ם ֶׁש ִּנצְּ לוּ ִּתינוֹ קוֹ ת יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ָּׂלמוּ ת
ַ ּב ַּמיִ ם ּ ַ -ב ְ ּיאוֹ ר ִּכי ָׂהיָׂ ה נֵ ס וּ ָׂפ ַלט אוֹ ָׂתם ַהיְ אוֹ ר
ְל ִמ ְד ָׂ ּב ִריּוֹ ת ְו ָׂשם ִק ֵ ּבל ָּׂכל ִּתינוֹ ק ְשנֵ י ְס ָׂל ִעים ֶׁא ָׂחד
ֶׁשל ֶׁש ֶׁמן ְו ֶׁא ָׂחד ֶׁשל ְד ַבש ,כמ"ש " ַו ֵ ּינִ ֵקהוּ ְד ַבש
ִמ ֶּׁס ַלע ְו ֶׁש ֶׁמן ֵמ ַח ְל ִמיש צוּ ר"ְ ,וגַ ם ֶׁש ּל ֹא ָׂט ַבע מ ֶֹׁשה
ַר ֵ ּבנוּ ַ ּב ְ ּיאוֹ ר ְ ּב ֵעת ֶׁש ָׂהיָׂ ה ַ ּב ֵּת ָׂבה ְו ֶׁש ֶּׁנ ֱה ַפ ְך ַהיְ אוֹ ר ְל ָׂדם
יעת יַ ם סוּ ף ( ֶׁש ּ ַפ ְרנָׂ ָׂסתוֹ ֶׁשל ָׂא ָׂדם ָׂק ָׂשה ָּׂכמוֹ הוּ )
וּ ְק ִר ַ
וּ ְב ֵא ָׂר ּה ֶׁשל ִמ ְריָׂ ם.
ֲח ִשיב ּו ָׂתם ַה ְ ּגדוֹ ָׂלה ֶׁשל ַה ַּמיִ ם
ישנִ י
ְו ַעל ֶׁזה ָׂא ַמר ה' "יַ ַען ל ֹא ֶׁה ֱא ַמנְ ֶּׁתם ִ ּבי ְל ַה ְק ִּד ֵ
ְל ֵעינֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל" ֶׁש ּל ֹא ִק ַּד ְש ֶּׁתם ֶׁאת ְש ִמיֶׁ ,ש ּל ֹא
יתם ִ'קדּ וּ ש ַעל ַה ַּמיִ ם' ְול ֹא ִהזְ ַּכ ְר ֶּׁתם ֶׁאת
ֲע ִש ֶׁ
ְש ֵלמוּ ִתי ְול ֹא ּ ִפ ְר ַס ְמ ֶּׁתם ֶׁש ַה ַּמיִ ם הוּ א ַה ֶׁח ֶׁסד ַה ָׂ ּגדוֹ ל
יאה ָׂל ֵכן "ל ֹא ָּׂת ִביאוּ ְוכוּ '" וּ ְכ ַדאי הוּ א
ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ְ ּב ִר ָׂ
יהם ָּׂכל ָּׂכ ְך ֶׁש ֲה ֵרי ָׂאנוּ ַמזְ ִּכ ִירים
ַה ַּמיִ ם ּ ֶׁש ֶּׁנ ֶׁענְ שוּ ֲע ֵל ֶׁ
ֶׁאת ִענְ יַ ן ַה ַּמיִ ם ָׂשל ֹש ּ ְפ ָׂע ִמים ְ ּביוֹ ם ִ ּב ְשמוֹ נָׂ ה ֶׁע ְש ֵרה
ַ ּב ְ ּב ָׂר ָׂכה ַה ּ ְשנִ ָׂ ּיה ַ
'מ ּ ִשיב ָׂהרוּ ַח וּ מוֹ ִריד ַה ֶׁ ּג ֶׁשם'ְ ,ו ָׂא ְמרוּ
"גדוֹ ל יוֹ ם ַה ְ ּג ָׂש ִמים יוֹ ֵתר ִמ ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים
ֲח ַז"ל ָׂ ּ
ְוגָׂ דוֹ ל יוֹ ם ַה ְ ּג ָׂש ִמים יוֹ ֵתר ִמיּוֹ ם ֶׁש ִּנ ְּתנָׂ ה ּבוֹ ּתוֹ ָׂרה
ְוכוּ '"ִ ,אם ֵּכן ִענְ יָׂ ן ָׂ ּגדוֹ ל יֵ ש ָׂלנוּ ִעם ַה ַּמיִ ם וּ ְראוּ יִ ים
ֵהם ֶׁש ַּנ ֲע ָׂשה ֵמ ֶׁהם ָּׂכזֶׁ ה ַר ַעש ָׂ ּגדוֹ ל ֶׁש ִ ּבגְ ָׂל ָׂלם נִ ְמנַ ע
ִמ ּמ ֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ְל ִה ָּׂכנֵ ס ָׂל ָׂא ֶׁרץְ ,ו ָׂא ְמנָׂ ם זֶׁ הוּ ֶׁח ְט ָׂאם ֶׁשל
יִ ְש ָׂר ֵאל ְול ֹא ֶׁשל מ ֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ַּכ ַּנ"ל ֶׁא ָּׂלא ֶׁש ַה ִּס ְרחוֹ ן
נִ ְת ָׂלה ָׂ ּברוֹ ִעים.
ִמ ְּנ ָׂהרוֹ ת ַה ְּמ ַח ְ ּב ִלים...
ְו ִה ֵּנה ה' ִז ֵּמן ְל ַע ּמוֹ ְל ָׂב ֵר ְך ' ְ ּב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ ה' ְ ּב ֵעת

ֶׁש ֵה ִביא ֶׁאת ָׂה ֱאמוֹ ִר ִ ּיים ֶׁש ָׂח ְפרוּ ִמנְ ָׂהרוֹ ת ִ ּבנְ ִק ֵ
יקי
ַה ְּס ָׂל ִעים ְו ִה ְת ַח ְ ּבאוּ ָׂשם ִ ּב ְכ ֵדי ַל ֲהרוֹ ג ֶׁאת יִ ְש ָׂר ֵאל,
ְונֶׁ ֱע ַקר ָׂה ָׂהר ִמ ּמוּ ָׂלם ְונִ ְמ ֲחצוּ ָׂה ֱאמוֹ ִר ִ ּייםְ ,ו ַה ְ ּב ֵאר
ָׂע ָׂלה ְו ָׂל ַקח ֶׁאת ָּׂכל ָׂה ֵא ָׂב ִרים ְו ֶׁה ְר ָׂאם ְליִ ְש ָׂר ֵאלֶׁ ,ש ָׂאז
'ב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ ה' ַעל ַה ַּמיִ םְ ,ו ָׂכ ְך
ֻה ְכ ְרחוּ ְל ָׂב ֵר ְך עכ"פ ְ ּ
נֻ ְס ָׂח ָׂתהָׂ " :אז יָׂ ִשיר יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁאת ַה ּ ִש ָׂירה ַה ּזֹאת ֲ -ע ִלי
יבי ָׂה ָׂעם
ְ ּב ֵאר ָׂענוּ ָׂל ּהּ ְ ,ב ֵאר ֲח ָׂפרוּ ָׂה ָׂש ִרים ָּׂכרוּ ָׂה נְ ִד ֵ
ִ ּב ְמחוֹ ֵקק ְ ּב ִמ ְש ֲענ ָֹׂתם" ,מ ֶֹׁשה ְו ַא ֲהרֹן ָׂח ְפרוּ ֶׁאת
ַה ַּמיִ ם " ְ ּב ִמ ְש ֲענוֹ ָׂתם" ּ ַ -ב ַּמ ּ ֶׁטה ֶׁש ֵה ִרימוּ ְל ֵעינֵ י ָׂה ָׂעם
ְו ִס ּ ְפרוּ ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה'ְ .ו ֶׁזה ָׂהיָׂ ה ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּנ ָׂק ָׂמה ֶׁשהוּ א
ָּׂד ָׂבר ָׂ ּגדוֹ ל ,כמ"ש " ֶׁאל נְ ָׂקמוֹ ת ה'ֲ ,"...א ָׂבל נָׂ כוֹ ן
יוֹ ֵתר ְל ַה ְק ִּדים ְל ָׂב ֵר ְך ֶׁט ֶׁרם יִ ְש ּתוּ וּ ְלהוֹ דוֹ ת ַעל
ַה ַּמיִ םְ ,ו ַעל ַה ָּׂמן ְו ַה ּ ְש ָׂלו ,וּ ְש ָׂאר ָּׂכל ַה ֲח ָׂס ִדים
ְו ַה ִּנ ִּסים ֶׁשה' ָׂע ָׂשה ְּכ ָׂבר.
ילנוֹ ת ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנ ּו
ִ ּב ְר ַּכת ָׂה ִא ָׂ
יכה
יטב ַמה ֶׁש ִה ְס ִמ ָׂ
וּ ְל ִפי ָּׂכל ַה ַּנ"ל ִמ ְתיַ ּ ֵשב ֵה ֵ
ַה ּתוֹ ָׂרה ֶׁאת ַהצִּ וּ וּ י " ֲע ֵלה ֶׁאל ַהר ָׂה ֲע ָׂב ִרים" ְל ֵח ְטא
יבהִּ ,כי זוֹ ִהיא ִמדָּׂ ה ְּכנֶׁ גֶׁ ד ִמדָּׂ ה ֶׁש ִּמ ֵּכ ָׂיון
ֵמי ְמ ִר ָׂ
ֶׁש ּל ֹא נָׂ ְתנוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ְלמ ֶֹׁשה ְל ָׂב ֵר ְך ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ַעל
'הר
ַה ַּמיִ ם ָׂל ֵכן ִצוָּׂ ה ה' ַע ָּׂתה ֶׁאת מ ֶֹׁשה ַל ֲעלוֹ ת ְל ַ
ָׂה ֲע ָׂב ִרים' ְו ַאל ִּת ְק ָׂרא ֲ'ע ָׂב ִרים' ֶׁא ָּׂלא ִ'ע ְב ִרים' ֵ -הם
יכים ָׂל ַד ַעת ְל ָׂב ֵר ְך ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ְו ֵכן
יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁשצְּ ִר ִ
ֲע ָׂב ִרים ִמ ְּלשוֹ ן ֵע ֶׁבר ִמ ָּׂכאן ְו ֵע ֶׁבר ִמ ָּׂכאןְּ ,ד ַהיְ נוּ
ילה ְו ַה ֲהנָׂ ָׂאה וּ ְב ָׂר ָׂכה
ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ק ֶֹׁדם ָׂה ֲא ִכ ָׂ
ילה ְו ַה ֲהנָׂ ָׂאהְ ,ו ָׂשם ַעל ָׂה ָׂהר
ַא ֲחרוֹ נָׂ ה ְל ַא ֵחר ָׂה ֲא ִכ ָׂ
ָׂר ָׂאה מ ֶֹׁשה ֶׁאת ָּׂכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ֶׁש ָׂ ּב ָׂא ֶׁרץ ְו ָׂכל ַה ִּמ ְצוֹת
ַה ְּתלוּ יוֹ ת ָׂ ּב ּה ֶׁש ֻר ָׂ ּבם ַש ָׂ ּיכוֹ ת ַל ַּמיִ ם ִּכי ַעל יְ ֵדי ַה ַּמיִ ם
יטה
ְ ּג ֵד ִלים ַה ּ ֵפרוֹ ת ְו ַה ְ ּי ָׂרקוֹ ת ֶׁש ָׂ ּב ֶׁהם עוֹ ִשים ְש ִמ ָׂ
ְּתרוּ מוֹ ת וּ ַמ ַע ְשרוֹ ת ְוכוּ 'ְ ,ו ָׂאז ֵ ּב ֵר ְך מ ֶֹׁשה ' ִ ּב ְר ַּכת
ָׂה ְר ִא ָׂ ּיה' ַעל ָּׂכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ַה ִּמ ְצוֹת ֶׁש ָׂ ּב ָׂא ֶׁרץ ְּכ ִב ְר ַּכת
ילנוֹ ת ֶׁש ִּנ ְת ְקנָׂ ה ַעל ָׂה ְר ִא ָׂ ּיה ִ ּב ְל ַבדִּ ,כי ָׂה ְר ִא ָׂ ּיה
ָׂה ִא ָׂ
ִהיא ִע ַּקר ַה ֲהנָׂ ָׂאה ֵמ ַה ַּמ ֲא ָׂכ ִלים ,וּ ְכמוֹ ּ ֶׁש ָׂ ּידוּ ַע
ילתוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁש ֵאינוֹ רוֹ ֶׁאה
ֶׁש ָׂה ִעוֵּ ר ֵאינוֹ ָׂש ֵב ַע ֵמ ֲא ִכ ָׂ
ְ ּב ֵעינָׂ יו ֶׁאת ַה ַּמ ֲא ָׂכ ִליםַ ,על ֵּכן מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ ִק ֵ ּים
" ָׂר ֲא ָׂתה ַעיִ ן ָׂש ְב ָׂעה נֶׁ ֶׁפש" וּ ֵב ֵר ְך ַעל ְר ִא ַ ּית ֶׁא ֶׁרץ
יִ ְש ָׂר ֵאל ' ִ ּב ְר ַּכת ָׂה ְר ִא ָׂ ּיה' ִ ּב ְל ַבד ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׂשנוּ
ְ ּב ִמ ְצו ָֹׂתיו ַעל ִמ ְצ ַות ְ ' -ש ִמ ּ ַטת ַק ְר ָׂקעוֹ ת'ְ ' ,ש ִמ ּ ַטת
ְּכ ָׂס ִפים'' ,יוֹ ֵבל'ְּ ' ,תרוּ מוֹ ת וּ ַמ ַע ְשרוֹ ת'ָׂ ' ,ק ְר ָׂ ּבנוֹ ת',
' ָׂע ֵרי ִמ ְק ָׂלט' ְוכוּ ' ,וּ ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָׂהיָׂ ה לוֹ ֶׁאת ַהצִּ וּ וּ י
" ְו ָׂש ָּׂמה לֹא ָׂתבוֹ א" ִּכי ַע ָּׂתה ָׂהיָׂ ה ָׂצ ִר ְ
יך ְל ַת ֵּקן ֶׁאת
ַה ֵח ְטא ֶׁש ּלֹא ֵ ּב ְרכוּ יִ ְש ָׂר ֵאל ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ הְ ,ו ַעל ֵּכן
ִל ְּמ ָׂדם מ ֶֹׁשה ְל ָׂב ֵר ְך ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ְ ּבא ֶֹׁפן ָּׂכ ֶׁזה
ֶׁש ֵ ּב ְר ָׂכ ּה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָׂמ ּה ְ ּב ִלי ֶׁל ֱאכוֹ ל ִמ ּ ִפ ְריָׂ ּה וּ ְב ִלי
ילא ֵאין ָּׂכאן
ִל ְש ּב ַֹע ִמ ּטוּ ָׂב ּה ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּב ָׂר ָׂכהֶׁ ,ש ִּמ ֵּמ ָׂ
ְ ּב ָׂר ָׂכה ַא ֲחרוֹ נָׂ הִּ ,כי ֵּכ ָׂיון ֶׁש ָׂח ְטאוּ ְו ָׂח ְטפוּ ֶׁאת ַה ַּמיִ ם
יכים ְל ָׂב ֵר ְך
ְלל ֹא ְ ּב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ָׂל ֵכן ַע ָּׂתה ָׂהיוּ ְצ ִר ִ
יה ְּכ ַלל
ְ ּב ָׂר ָׂכה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָׂמ ּה ְ ּב ִלי ִל ְטעֹם ַא ֲח ֶׁר ָׂ
ֵמ ָׂהא ֶֹׁכלֶׁ ,ש ָׂ ּב ֶׁזה ָׂע ָׂשה ָׂל ֶׁהם מ ֶֹׁשה ְּתשוּ ַבת ַה ִּמ ְש ָׂקל,
וּ ָׂב ֶׁזה ָּׂכלוּ ל הוֹ ָׂר ָׂאה ִמ ּ ָׂש ַמיִ ם נֶׁ גֶׁ ד ַט ֲענַ ת ק ַֹרח ַו ֲע ָׂדתוֹ
ּ ֶׁש ּ ָׂט ֲענוּ ּ ֶׁש ֵאין ְל ָׂב ֵר ְך ק ֶֹׁדם ֶׁש ֶּׁנ ֱהנָׂ ה ָׂה ָׂא ָׂדם ֵמ ֲח ָׂשש
ְ ּב ָׂר ָׂכה ְל ַב ּ ָׂט ָׂלה ַּכ ְּמב ָֹׂאר ְל ֵעילְ ,ו ָׂכאן ַה ָּׂק ָׂ ּב"ה ִצוָּׂ ה
ְל ָׂב ֵר ְך ַרק ַעל ָׂה ְר ִא ָׂ ּיה ְּכ ִב ְר ַּכת " ֶׁש ֶׁה ֱחיָׂ נוּ " ַעל
ַה ּ ֵפרוֹ תֶׁ ,ש ִּנ ְת ְקנָׂ ה ַעל ֶׁע ֶׁצם ָׂהעוֹ נָׂ ה ַה ֲח ָׂד ָׂשה וּ ְלל ֹא
ילה ְו ַה ֲהנָׂ ָׂאה ֵמ ֶׁהם ְּדל ֹא ְּכ ַט ֲענַ ת
ֶׁק ֶׁשר ַּד ְו ָׂקא ַל ֲא ִכ ָׂ
ק ַֹרח.
' ֶׁרגַ ע ְ ּב ָׂכל ָׂש ָׂעה'
'ב ְת ִח ַּלת ָּׂכל ָׂש ָׂעה' יֵ ש ְל ַה ְקדִּ ים
ָׂל ֵכן ֵע ָׂצה טוֹ ָׂבה ֶׁש ִ ּ
ַּ'ד ָּׂקה' ֶׁשל הוֹ ָׂד ָׂאה וּ ְת ִפ ָּׂלה ְל ַב ֵּקש וּ ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ָּׂכל
ָּׂד ָׂבר ְו ָׂד ָׂבר ֶׁש ֶּׁזה ִּכ ְב ָׂר ָׂכה ִראשוֹ נָׂ ה ַעל ַה ּ ָׂש ָׂעהְ ,וגַ ם
ְל ַא ַחר ּ ֶׁש ִה ּ ִשיג ְמ ֻב ָּׂקשוֹ ָׂראוּ י ַל ֲעצֹר ְל ֶׁרגַ ע ַל ְחשֹב
ַעל ַה ֶׁח ֶׁסד ֶׁש ָׂע ָׂשה ִא ּתוֹ ה'.

ֲעבוֹ ָׂדה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּׂ ש ְ ּבתוֹ ְך ְּת ִפ ַּלת ְשמוֹ נֶׁ ה ֶׁע ְש ֵרה
יה ִּמ"ק ִהיא ָּׂכל ָּׂכ ְך ֲחשוּ ָׂבה ַעד ֶׁש ִאם נִ ְת ּבוֹ נֵ ןִ ,היא
ֲעבוֹ ַדת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָׂהיְ ָׂתה נַ ֲע ֵשית ְ ּב ֵב ַ
ְמ ֻר ֶּׁמזֶׁ ת ְ ּב ָׂכל ְ ּב ָׂר ָׂכה ִמי"ח ַה ְ ּב ָׂרכוֹ ת ֶׁש ַ ּב ְּת ִפ ָּׂלהּ ְ ,ב ִב ְר ַּכת ָׂ
'מגֵ ן ַא ְב ָׂר ָׂהם' נִ ְר ָׂמז ַמה ֶׁש ָׂהיוּ
"ה ִאיר ּ ְפנֵ י ַה ִּמזְ ָׂרח ַעד ֶׁש ְ ּב ֶׁח ְברוֹ ן" ְלעוֹ ֵרר וּ ְל ַהזְ ִּכיר זְ כוּת
ַמזְ ִּכ ִירים ִל ְפנֵ י ַה ְק ָׂר ַבת ַה ָּׂת ִמיד ֵ
יה ִּמ"ק וּ ִמ ְש ָּׂכן ַחי ִל ְפנֵ י ה'ְ ,ו ַא ְּד ַר ָׂ ּבא ַה ִּמ ְש ָּׂכן
יתם ָׂהיוּ ֵ ּב ַ
וּב ָׂ
יהם ֵ
ָׂאבוֹ ת ֶׁש ִּל ָׂ ּבם וּ ַמ ֲע ֵש ֶׁ
יהם ֶׁשל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַה ְּקדוֹ ִשים.
יתם ְו ֶׁד ֶׁר ְך ַח ֵ ּי ֶׁ
יה ִּמ"ק ָׂהיָׂ ה ַרק זֵ ֶׁכר ְל ֵב ָׂ
ְו ַה ֵ ּב ַ
יה ִּמ"ק
ַה ֶׁ ּג ֶׁשם ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּב ַ
יה ִּמ"ק ְ ּב ֻס ּכוֹ ת ֶׁש ָׂהיוּ ְמנַ ְּס ִכים
'א ָּׂתה ִ ּגבּ וֹ ר' 'ּ ְ -גבוּרוֹ ת ְ ּג ָׂש ִמים' ָׂהיְ ָׂתה ַ ּגם נַ ֲע ֵשית ְ ּב ֵב ַ
וּ ְב ִב ְר ַּכת ַ
'א ָּׂתה ָׂקדוֹ ש' ֶׁשה' יִ ְת ָׂ ּב ַר ְך
ֶׁאת ַה ַּמיִ ם וּמוֹ ִדים וּ ְש ֵמ ִחים ְ ּב ִש ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּשוֹ ֵא ָׂבה ,וּ ִב ְר ַּכת ַ
וּב ְר ַּכת
ְמזֻ ָּׂמן ְו ָׂקשוּר ֵא ֵלינוּ ,זֶׁ ה ָׂהיָׂ ה נִ ְר ָׂאה ְל ֵעין ּכֹל ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ָּׂקדוֹ ש ֲא ֶׁשר ְשמוֹ נִ ְק ָׂרא ָׂע ָׂליוִ ,
"כל ִמי ֶׁש ֵ ּיש ּבוֹ ֵּד ָׂעה
ַ
'א ָּׂתה חוֹ נֵ ן' הוּא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ַּד ַעת ֶׁש ָׂהיוּ ְמ ַק ְ ּב ִלים ַעל יְ ֵדי ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ְו ַע"כ ָּׂ
יבנ ּו ָׂא ִבינ ּו ְלתוֹ ָׂר ֶׁת ָׂך' ִהיא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ֶׁש ַעל
'ה ִש ֵ
יה ִּמ"ק ְ ּביָׂ ָׂמיו" ,וּ ִב ְר ַּכת ֲ
ְּכ ִא ּלוּ נִ ְבנָׂ ה ֵ ּב ַ
יה ִּמ"ק ֶׁש ַע"י
וּבה ְש ֵל ָׂמה'ְ ,ו ָׂק ְר ֵבנ ּו ַמ ְל ֵּכנוּ ַל ֲעבוֹ ָׂד ֶׁת ָׂך' זֶׁ ה ֲעבוֹ ַדת ֵ ּב ַ
יָׂ ָׂדם ָׂהיוּ ָׂש ִבים ִ ּב ְתש ָׂ
וּל ָׂה ִבין ֶׁאת ֲעבוֹ ַדת ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ תְ ,ו ֵכן ִ ּב ְר ַּכת ְ'ס ַלח ָׂלנוּ' ָׂהיָׂ ה
ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָׂרה ֶׁא ְפ ָׂשר ְל ַה ֲע ִמיק ְ
יה ִּמ"ק.
נַ ֲע ֶׁשה ִ ּב ְש ֵלמוּ ת ְ ּב ָׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ַח ּ ָׂטאת ָׂא ָׂשם ְוכוּ ' ְ ּב ֵב ַ
ַה ּכ ֲֹהנִ ים ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאים ִמ ְ ּב ַשר ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת
יה ִּמ"ק ֶׁש ַע"י ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ֶׁש ָׂא ְכלוּ ַה ּכ ֲֹהנִ ים
וּ ִב ְר ַּכת ְ'ר ָׂפ ֵאנ ּו ה' וְ נֵ ָׂר ֵפא' ַ ּגם ָׂהיְ ָׂתה נַ ֲע ֵשית ְ ּב ֵב ַ
'כי ְּת ִה ָּׂל ֵתנוּ ָׂא ָּׂתה' ֶׁש ַע"י
ִמ ּתוֹ ְך הוֹ ָׂד ָׂאה ַלה'ָׂ ,היוּ ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאים ְ ּבנֵ י ָׂא ָׂדם ֵמ ָׂח ְליָׂ ם ְוזֶׁ הוּ ִּ
בוּאה ָׂהיְ ָׂתה
'ב ֵר ְך ָׂע ֵלינ ּו' ַעל ַה ְּת ָׂ
ֶׁש ּמוֹ ִדים ַלה' ל ֹא נִ ְצ ָׂר ִכים ָׂלבוֹ א ְלשוּ ם ח ִֹלי ,ו ִּב ְר ַּכת ָׂ ּ
נַ ֲע ֵשית ַ ּגם ְ ּב ֵב ַ
יה ִּמ"ק ְ ּב ַה ְק ָׂר ַבת ָׂק ְר ַ ּבן ָׂהע ֶֹׁמר ְ ּב ֶׁפ ַסח וּ ִב ְס ִפ ַירת ָׂהע ֶֹׁמר ַעד ָׂשבוּ עוֹ ת ֶׁש ּבוֹ
יה ִּמ"ק
בוּאה ְו ַה ּ ֵפרוֹ ת ,וְ ֵכן ְ ּב ֵב ַ
ִה ְק ִריבוּ ְש ֵּתי ַה ֶּׁל ֶׁחם ְ ּבהוֹ ָׂד ָׂאה וּ ִב ְת ִפ ָּׂלה ַלה' ַעל ַה ְצ ָׂל ַחת ַה ְּת ָׂ
ָׂ ּג ְדלוּ ַה ּ ֵפרוֹ ת וְ ַה ְּמגָׂ ִדים ֶׁש ָּׂנ ַטע ְשלֹמֹה ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ָׂהיוּ אוֹ ְכ ִלים ֵמ ֶׁהם ַה ּכ ֲֹהנִ ים.
יעה וְ ַה ּ ִש ָׂירה ַ ּב ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת
ַה ְּת ִק ָׂ
"ב ֲחצ ְֹצרוֹ ת ְוקוֹ ל שוֹ ָׂפר
'ת ַקע ְ ּבשוֹ ָׂפר' ָׂהיְ ָׂתה נַ ֲע ֵשית ְ ּב ֵב ַ
וּ ִב ְר ַּכת ְּ
יה ִּמ"ק ֶׁש ּבוֹ ָׂהיוּ ּתוֹ ְק ִעים ַ ּ
ָׂה ִריעוּ ִל ְפנֵ י ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ה'"ְ ,ו ָׂשם ָׂהיוּ ְמנַ ְ ּגנִ ים ַה ְלוִ ִ ּים ְ ּב ִשירוֹ ת ְו ִת ְש ָׂ ּבחוֹ ת ַעל ָּׂכל ָׂק ְר ָׂ ּבן ְו ָׂק ְר ָׂ ּבן,
וּב ְר ַּכת
ְו ֵכן ַעל יְ ֵדי ַה ּשוֹ ָׂפר יִ ְת ַק ְ ּבצוּ ָּׂכל יִ ְש ָׂר ֵאל ְל ַא ְר ֵצנוּ וּ ְל ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ִמ ְק ָּׂד ֵשנוּ ְ ּב ָׂקרוֹ ב ָׂא ֵמןִ ,
יבה ש ְֹפ ֵטינוּ' ִהיא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ַּסנְ ֶׁה ְד ִרין ַה ְ ּגדוֹ ָׂלה ֶׁש ָׂהיוּ יוֹ ְש ִבים ַ ּב ֲח ִצי ּג ֶֹׁרן ֲעגֻ ָּׂלה ָׂ ּב ֲעזָׂ ָׂרה
'ה ִש ָׂ
ָׂ
וּב ְר ַּכת
ְו ָׂדנִ ים ֶׁאת ָׂה ָׂעםְ ,ו ֵכן ַמ ְל ֵכי ֵ ּבית ָּׂד ִוד ֶׁש ָׂהיוּ יוֹ ְש ִבים ְושוֹ ְפ ִטים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּׂדשִ ,
יה ִּמ"ק ,וַ ֲחזַ "ל
'וְ ַל ַּמ ְל ִשינִ ים' הוֹ ֵל ְך ַעל ַהצְּ דוֹ ִקים ֶׁש ָׂהי ּו ְמ ַש ִּנים וּ ְמ ַעוְּ ִתים ְּד ָׂב ִרים ַר ִ ּבים ְ ּב ֵב ַ
כ
ְ
י
ב
ִ
מ
ְ
פ
ֻ
ב
ְ
ם
ִ ּג ּלוּ ָׂלנוּ ַרק ִמ ְק ָׂצת ִמן ַה ִּמ ְק ָׂצת ִמ ִּמנְ ֲהגֵ ֶׁ
יהם וּ ְב ִע ָּׂקר ַה ְּד ָׂב ִרים ֶׁש ַּנ ֲעשוּ ַעל יָׂ ָׂד ּ
ּ ּ מוֹ
דוּמה ֶׁש ָׂאז ֻּכ ָּׂלם ָׂהי ּו
ְ ּב ַמ ֲע ֶׁשה ַה ְּקט ֶֹׁרת ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ִוּרים ְו ָׂק ְר ַ ּבן ָׂהע ֶֹׁמר ְ ּב ֶׁפ ַסח וּ ְב ָׂפ ָׂרה ֲא ָׂ
יה ִּמ"קֲ ,א ָׂבל ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ְ ּב ָׂכל ִמ ְצ ָׂוה וּ ִמ ְצוָׂ ה ֶׁש ּ ֵפ ְרשוּ ָׂלנוּ ֲחזַ "ל ָׂהיוּ ְמזַ ְלזְ ִלים ָׂ ּב ּה
ִמ ְת ַק ְ ּב ִצים ְל ֵב ַ
ַהצְּ דוֹ ִקים.
יצד לוֹ ְמ ִדים ִ ּב ּ ָׂטחוֹ ן ֵמ ֵאש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח?
ֵּכ ַ
'על ַהצַּ דִּ ִ
יקים' זֶׁ ה הוֹ ֵל ְך ַעל ַה ּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְל ִו ִ ּים וּ ַמ ְלכוּ ת ֵ ּבית ָּׂד ִוד ְוזִ ְקנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
וּ ִב ְר ַּכת ַ
יה ִּמ"קֶׁ ,ש ָׂהיוּ רוֹ ִאים ֵא ְ
יך יוֹ ֵרד
ֶׁש ָׂהיוּ לוֹ ְמ ִדים ֵמ ֶׁהם ַּד ְר ֵכי ה'ְ ,ו ֵכן ָׂהיוּ לוֹ ְמ ִדים ִ ּב ּ ָׂטחוֹ ן ְ ּב ֵב ַ
וּמ ַק ֵ ּבל ֶׁאת ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבן וּבוֹ ְט ִחים ַ ּבה' ֶׁש ְ ּי ַק ֵ ּבל ֲעבוֹ ָׂד ָׂתם ְ ּב ָׂרצוֹ ן.
ֵאש ִמן ַה ּ ָׂש ַמיִ ם ְ
ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ּ ִפ ֵּזר ֶׁאת ָׂש ָׂריו
ְ
וּ ִב ְר ַּכת 'וְ ִלירו ָּׂש ַליִ ם ִע ְיר ָׂך' ִהיא ֻּכ ָּׂל ּה ַעל ֵ ּבית ה'ָׂ ,מ ָׂשל ְל ָׂמה ַה ָּׂד ָׂבר ּדוֹ ֶׁמה ְל ֶׁמ ֶׁלך ָׂ ּגדוֹ ל
ֶׁש ָׂהיָׂ ה ְ ּב ִת ְפ ַא ְר ּתוֹ ְול ֹא ֶׁה ֱע ִריכוּהוּ ַּכהֹגֶׁ ןּ ַ ,ב ַה ְת ָׂח ָׂלה ַרק ָׂל ַקח ֵמ ֶׁהם ֶׁאת ְּכ ֵלי זֵ ינָׂ ם וּ ַב ֶׁה ְמ ֵש ְך
בוּאה ְו ָׂכל
ֶׁאת ָּׂכל ְּכ ֵלי ַה ּ ִשיר ֶׁש ָׂהיוּ ְמ ַש ְּמ ִחים אוֹ תוֹ ָׂ ּב ֶׁהם ,וּ ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְר ִחיק ֵמ ֶׁהם ַה ְּת ָׂ
ימים וּ ְש ָׂאר ַה ּ ַש ֲעשו ִּעים ֶׁש ָׂהיוּ ִמ ְש ַּת ְע ְש ִעים ָׂ ּב ֶׁהם ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך,
ַה ַּמ ֲא ָׂכ ִלים ַה ּ ְט ִע ִ
יכלוֹ ְ ּב ִצ ּ ִפ ָׂ ּיה
וּש ָׂל ָׂחם ְלגָׂ לוּ ת ְו ַרק הוּא נוֹ ַתר ְ ּב ֵה ָׂ
וּ ְכ ֶׁש ָׂר ָׂאה ֶׁש ָּׂכל זֶׁ ה ֵאינוֹ עוֹ זֵ ר ּ ִפ ְּז ָׂרם ְ
ֶׁש ִ ּי ְת ַח ְּננוּ ַל ְחזֹר ,וּ ְכ ֶׁש ָׂר ָׂאה ֶׁש ּל ֹא הוֹ ִעיל ַה ְר ֵ ּבה ִּכי ֵהם ֲע ַדיִ ן ִה ְר ִ ּגישוּ ְרגוּ ִעים ֶׁש ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך
וּב ְטחוּ ֶׁשעוֹ ד
יתם ַק ָׂ ּים ָׂ
יכלוֹ וְ ֵה ִבינוּ ֶׁש ְ ּב ַו ַּדאי יָׂ בוֹ א ַהיּוֹ ם ֶׁש ִ ּיגְ ָׂא ֵלם ,וְ גַ ם ָׂהיוּ רוֹ ִאים ֶׁש ֵ ּב ָׂ
ְ ּב ֵה ָׂ
וּב ַע ְצמוֹ ָׂ ּב ַרח ִל ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר ְל ִה ְת ַח ֵ ּבא ֵמ ֶׁהם ְו ָׂאז ֵה ִבינוּ ֶׁאת
יָׂ שוּבוּ ֵא ָׂליוָׂ ,ל ֵכן הוּא ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ְ
ּג ֶֹׁדל ַה ִח ָּׂסרוֹ ן וְ ַהח ֶֹׁש ְך ֶׁש ִּנ ְמ ָׂצ ִאים ּבוֹ ְו ֵה ֵח ּלוּ ְל ִה ְת ַח ֵּנן ְו ִל ְב ּכוֹ ת ִל ְפנֵ י ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ֶׁש ַ ּי ְחזֹר ִּכי 'יָׂ ִשיב'
ל ֹא נֶׁ ֱא ַמר ֶׁא ָּׂלא ְ'ו ָׂשב [ -הוּא ַע ְצמוֹ ִמ ְּמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ רוֹ ] ְו ִק ֵ ּבץ',
ְל ִמי ְמ ַצ ּ ִפים ַל ּשוֹ ָׂפר אוֹ ַל ֶּׁמ ֶׁל ְך?
'ת ַקע ְ ּבשוֹ ָׂפר' ִּכי ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִה ְת ַח ֵ ּבא ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך הוּא ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ַ ּג ּלוֹ ת ַעל יְ ֵדי
ְוזֶׁ ה ּו ִ ּב ְר ַּכת ְּ
יעת שוֹ ַפר ֶׁשהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ּתוֹ ֵק ַע ּבוֹ ְוזֶׁ ה ְמנַ ֵחם וּ ְמ ַש ֵּמ ַח ֶׁאת ָׂש ָׂריו ַו ֲע ָׂב ָׂדיו ֶׁשיּוֹ ְד ִעים
ְּת ִק ַ
'מ ְש ָׂען ו ִּמ ְב ָׂטח ַלצַּ דִּ ִ
יקים'
יענוּ ֲ ,א ָׂבל ַא ַחר ָּׂכ ְך אוֹ ְמ ִרים ִ
ֶׁש ְ ּב ַו ַּדאי ֵּת ֶׁכף הוּא ִ ּי ְת ַ ּג ֶּׁלה ְויוֹ ִש ֵ
ַהיְ נוּ ֶׁש ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ַרק ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ַה ִּמ ְש ָׂען ְו ַה ִּמ ְב ָׂטח ֶׁש ָּׂלנוּ ,וּ ְכמוֹ ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִשים ִמ ַ ּיד ַא ַחר
ָּׂכ ְך 'וְ ִלירו ָּׂש ַליִ ם ִע ְיר ָׂך ְ ּב ַר ֲח ִמים ָּׂתשוּב' ֶׁש ְרצוֹ נֵ נוּ ְו ִצ ּ ִפיָׂ ֵתנוּ ֶׁש ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ יָׂ שוּ ב ְל ַא ְרמוֹ נוֹ
יענוּ ֶׁאת קוֹ ל שוֹ ָׂפרוֹ ְ ,וזֶׁ הוּ 'וְ ֶׁת ֱחזֶׁ ינָׂ ה ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבשו ְּב ָׂך ְל ִציּוֹ ן
ֶׁש ִ ּבירוּ ָׂש ַליִ ם ְול ֹא ַרק ֶׁש ַ ּי ְש ִמ ֵ
ְ ּב ַר ֲח ִמים' ֶׁש ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִ ּי ְת ַ ּג ֶּׁלה ְל ֵעינֵ ינוּ.

ַעל ֵּכן ְל ַא ַחר ֶׁשה' ַמ ְל ֵּכנוּ ָׂל ַקח ֵמ ִא ָּׂתנוּ ֶׁאת ַה ּ ֵש ֶׁכל ִמ ְּל ָׂה ִבין עוֹ ֶׁמק וּ ְק ֻד ּ ַשת ַה ּתוֹ ָׂרה ְונִ ּ ַטל
בוּאה ְוגַ ם ַט ַעם ַה ּ ִש ָׂירה ְו ַה ִּז ְמ ָׂרה ְוכ ַֹח ִמ ְש ּ ַפט ָׂה ֱא ֶׁמת נִ ְת ַר ּבוּ ַה ַּזיְ ָׂפנִ ים
ַט ַעם ַה ָׂ ּב ָׂשר וְ ַה ְּת ָׂ
ְו ָׂה ֶׁא ּ ִפיקוֹ ְר ִסיםָׂ ,אנוּ ִמ ְת ַח ְּננִ ים ַלה' ְ'ו ִלירוּ ָׂש ַליִ ם ִע ְיר ָׂך ְ ּב ַר ֲח ִמים ָּׂתשוּ ב' ֶׁש ַ ּי ְחזֹר ֵא ֵלינוּ
'צ ַמח דָּׂ וִ ד ַע ְבדּ וֹ '
וּ ְב ִע ָּׂקר ֶׁש ְ ּיחוֹ נֵ ן אוֹ ָׂתנוּ ְ ּב ִמ ַּדת ָׂה ַר ְח ָׂמנוּ ת ְויַ ְחזִ יר ָׂלנוּ ֶׁאת ַה ַּד ַעת ַעל יְ ֵדי ֶׁ
'אב ָׂה ַר ֲח ָׂמן ְש ַמע קוֹ ֵלנוּ' ִהיא ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִשים ַר ֲח ִמים
ֶׁש ְ ּינַ ֵחם ִציּוֹ ן ְויִ ְבנֶׁ ה יְ רוּ ָׂש ַליִ ם ,וּ ִב ְר ַּכת ָׂ
ַעל ְּכ ָׂל ִל ּיוּ ת יִ ְש ָׂר ֵאל ֶׁש ִּנוָּׂ ַשע ִ ּב ְתשו ַּעת עוֹ ָׂל ִמים ,וּ ִב ְר ַּכת ְ'ר ֵצה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ְ ּב ַע ְּמ ָׂך יִ ְש ָׂר ֵאל'
הוֹ ֶׁל ֶׁכת ַעל ָּׂכל ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ תֶׁ ,ש ָׂאנוּ ְמ ַב ְק ִשים ֶׁש ִּת ְת ַק ֵ ּבל ְּת ִפ ָּׂל ֵתנוּ ָּׂכל ַמה ֶׁש ִ ּב ַּק ְשנוּ ַעד ַע ָּׂתה
ְויִ ְת ַרצֶּׁ ה ָׂלנוּ ה' ְויָׂ ִשיב ָׂלנוּ ֶׁאת ָׂה ֲעבוֹ ָׂדה ִל ְד ִביר ֵ ּביתוֹ ְ ,ונוּ ַכל ְל ַה ְק ִריב ֶׁאת ִא ּ ֵשי יִ ְש ָׂר ֵאל ִעם
עוֹ ֶׁמק ַה ְּת ִפ ָּׂלה ְו ַההוֹ ָׂד ָׂאה ֶׁש ָׂהיְ ָׂתה נַ ֲע ֵשית ָׂ ּב ֶׁהם ,וּ ִב ְר ַּכת 'מוֹ ִדים' ָׂהיְ ָׂתה נַ ֲע ֵשית ִ ּב ְש ֵלמוּת
'שים
יה ִּמ"קּ ַ ,בהוֹ ָׂד ָׂאה ַה ְמפ ֶֹׁר ֶׁטת ַעל ָּׂכל ֵא ֶׁבר ְו ֵא ֶׁבר ֶׁש ָׂהיוּ רוֹ ִאים ַ ּב ָּׂק ְר ָׂ ּבן ,ו ִּב ְר ַּכת ִ
ְ ּב ֵב ַ
ָׂשלוֹ ם' ִהיא ַ ּגם נֶׁ ֶׁע ְש ָׂתה ְו ֵת ָׂע ֶׁשה ְ ּב ֵבית ה' ִ ּבירוּ ָׂש ַליִ ם ִ'עיר ָׂש ֵלם' ְמקוֹ ם ַה ּ ָׂשלוֹ ם
ְו ַה ּ ְש ֵלמוּ ת.
ַמ ִהי ָׂה ֲעבוֹ ָׂדה ַה ַּמ ֲע ִשית ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ִמ ָּׂכל ַה ּ ַש"ס?
וּ ֶׁב ֱא ֶׁמת ְּכ ֶׁש ִּנ ְת ּבוֹ נֵ ן רוֹ ב ַמ ֶּׁס ְכ ּתוֹ ת ַה ּ ַש"ס ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ַעל ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ַו ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָּׂדש
יבים ָׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת וְ כ ּו' ,חוּץ
וּמ ְק ִר ִ
יה ִּמ"ק ַ
ֵס ֶׁדר ָׂק ָׂד ִשים ֻּכ ּלוֹ וְ ָׂכל ֵס ֶׁדר מוֹ ֵעד ֶׁש ָׂהיוּ עוֹ ִלים בּ וֹ ְל ֵב ַ
ִמ ְּנזִ ִ
יטין יְ ָׂבמוֹ ת נִ ָּׂדה ְוכוּ 'ֶׁ ,ש ֵהם ִענְ יַ ן
יקין ֶׁש ֶּׁזה ִענְ יְ נֵ י ָׂממוֹ נוֹ ת ָׂלדוּן ִּדין ֶׁצ ֶׁדק ְו ֵכן ִק ּדוּ ִשין וְ גִ ִ
יה ִּמ"קְ ,ו ָׂה ֲ'עבוֹ ָׂדה'
וּאין ַו ֲה ָׂק ַמת ַ ּביִ תֲ ,א ָׂבל חוּ ץ ֵמ ֵא ֶּׁלה ַה ּכֹל ִּכ ְמ ַעט ַש ָׂ ּי ְך ַל ֲעבוֹ ַדת ֵ ּב ַ
נִ ּש ִ
וּבה ְמאֹד ִל ְפנֵ י ה'
ֶׁש ָּׂכתוּ ב ַ ּב ֲחזַ "ל ְ ּב ָׂכל ָׂמקוֹ ם הוֹ ֶׁל ֶׁכת ַרק ַעל ֲעבוֹ ַדת ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ֶׁש ִהיא ֲחש ָׂ
ַעד ֶׁש ַא ְב ָׂר ָׂהם ָׂא ִבינוּ ֻה ְצ ַר ְך ְל ַב ֵּקש ֵמה' ַמה יַ ֲעשוּ זַ ְרעוֹ ָׂאנוּ ְ ּבגָׂ לוּ ֵתנוּ ִ ּב ְמקוֹ ם זֹאת ,וְ ָׂא ַמר
לוֹ ה' ֶׁש ָּׂכל ָׂהעוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ַרת ָׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ַהיְ נ ּו ּ ֶׁש ִּמ ְת ּבוֹ נֵ ן ְ ּב ַח ְס ֵדי ה' ֶׁש ְ ּבגוּפוֹ ֶׁש ָׂהיוּ לוֹ ְמ ִדים
יה ִּמ"ק ְל ַה ֲע ִר ְ
יך וּ ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ָּׂכל ֵא ֶׁבר ְו ֵא ֶׁבר ,יֵ ָׂח ֵשב לוֹ ְּכ ִא ּלוּ ִה ְק ִריב ָׂק ְר ָׂ ּבן ַמ ָּׂמש,
ְ ּב ֵב ַ
"על ְשלוֹ ָׂשה ְּד ָׂב ִרים ָׂהעוֹ ָׂלם עוֹ ֵמד ַעל
ְו ַה ִּס ָׂ ּבה ֶׁש ִה ְק ִּדימוּ ֲח ָׂכ ִמים ּתוֹ ָׂרה ַל ֲעבוֹ ָׂדה ְו ָׂא ְמרוּ ַ
ַה ּתוֹ ָׂרה ְו ַעל ָׂה ֲעבוֹ ָׂדה ְוכוּ '"ִּ ,כי ַרק ַעל יְ ֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָׂרה ֶׁא ְפ ָׂשר ְל ַה ֲע ִמיק ו ְּל ָׂה ִבין ַמ ִהי
וּל ַה ֵּלל ֶׁאת ה' ְ ּב ַה ְק ָׂר ַבת
ֲעבוֹ ַדת ַה ָּׂק ְר ָׂ ּבנוֹ תְ ,ו ַת ְכ ִלית ַה ּתוֹ ָׂרה ִהיא ָׂה ֲ'עבוֹ ָׂדה' ְלהוֹ דוֹ ת ְ
יה ִּמ"ק ָׂהיָׂ ה נִ ְר ָׂאה ְּכ ֵבית ִמ ְט ָׂ ּב ַחיִ ם ְותוּ ל ֹא ,וּנְ גִ ינַ ת ַה ְל ִו ִ ּים
ָׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ,וּ ֶׁב ֱא ֶׁמת לו ֵּלי ַה ּתוֹ ָׂרה ֵ ּב ַ
יח ְל ַח ֵ ּבר ֶׁאת ַה ְּד ָׂב ִרים ְל ַע ְצמוֹ ְול ֹא יָׂ ִבין ֶׁאת ַה ּ ֵש ֶׁכל
ָׂהיָׂ ה ּדוֹ ֶׁמה ַּכ ֲח ֻת ָּׂנה ְ ּב ָׂע ְל ָׂמא ִּכי ל ֹא יַ ְצ ִל ַ
יה ִּמ"ק.
ֶׁש ְ ּב ָׂכל ַמ ֲע ֶׁשה ו ַּמ ֲע ֶׁשה ְ ּב ֵב ַ
ַמה ְמיֻ ָׂחד ְ ּב ֵש ֶׁבט ַה ֵּלוִ י
ְוזֶׁ הוּ ַמה ֶׁש ֶּׁנ ֱא ַמר ְ ּב ָׂפ ָׂר ַשת ְ'וזֹאת ַה ְ ּב ָׂר ָׂכה' ַעל ֵש ֶׁבט ֵל ִוי "יוֹ רוּ ִמ ְש ּ ָׂפ ֶׁט ָׂ
יך ְליַ ֲעקֹב ְותוֹ ָׂר ְת ָׂך
יכים ִל ְלמֹד ֶׁאת
ְליִ ְש ָׂר ֵאל יָׂ ִשימוּ ְקטוֹ ָׂרה ְ ּב ַא ּ ֶׁפ ָׂך ְו ָׂכ ִליל ַעל ִמזְ ְ ּב ֶׁח ָׂך" ַהיְ נוּ ֶׁש ּק ֶֹׁדם ָּׂכל ְצ ִר ִ
ּתוֹ ַרת יַ ֲעקֹב ָׂא ִבינוּ ֶׁשהוּא ַע ּמוּד ַה ּתוֹ ָׂרה ,וּ ְב ִסינַ י ִק ַ ּב ְלנוּ ֶׁאת ַמה ֶׁשהוּא ִה ְת ִחיל ְל ַל ֵּמד
יה ִּמ"ק ַחי ְוהוּא יָׂ ַצק ֶׁש ֶׁמן
ִמ ִּכ ְליוֹ ָׂתיו ֶׁש ָּׂנ ְבעוּ ִ ּבינָׂ ה ְו ַד ַעתְ ,ויַ ֲעקֹב ְק ָׂראוֹ ַ ּביִ ת ֶׁש ֵ ּביתוֹ ָׂהיָׂ ה ֵ ּב ַ
"ו ִ ּי ַחן ֶׁאת ּ ְפנֵ י ָׂה ִעיר" ֶׁ -ש ִּת ֵּקן ָׂל ֶׁהם ַמ ְט ֵ ּב ַע,
ְו ִה ְק ִריב ָׂק ְר ָׂ ּבנוֹ ת ִל ְפנֵ י ה' ,וְ הוּא ִּת ֵּקן ִמ ְש ּ ָׂפ ִטים ַ
'מ ְט ֵ ּב ַע' ֶׁשל
וּמ ָּׂתן ֶׁ ּב ֱאמוּנָׂ ה ְו ָׂע ָׂשה ָׂל ֶׁהם ַמ ְט ֵ ּב ַע ְל ִמ ְס ָׂחרְ ,וגַ ם ִּת ֵּקן ַ
ַהיְ נוּ ּ ֶׁש ֶׁה ֱע ִמיד ַמ ּ ָׂשא ַ
וּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ,ו ִּבזְ כוּ ת יַ ֲעקֹב זָׂ ִכינ ּו ְל"וְ תוֹ ָׂר ְת ָׂך ְליִ ְש ָׂר ֵאל" ְ ּב ַהר ִסינַ יְ ,וזֶׁ ה ּו
ַה ְ ּב ָׂרכוֹ ת ְל ָׂב ֵר ְך ְ
"תוֹ ָׂרה ִצוָּׂ ה ָׂלנוּ מ ֶֹׁשה מוֹ ָׂר ָׂשה ְק ִה ַּלת יַ ֲעקֹב" ֶׁש ּתוֹ ַרת מ ֶֹׁשה ִאם
ַמה ֶׁש ֶּׁנ ֱא ַמר ִל ְפנֵ י ֵכן ּ
בוּרהָׂ ,צ ִר ְ
יך ְל ַק ֵ ּים "מוֹ ָׂר ָׂשה ְק ִה ַּלת
מ ֶׁשה ִמ ּ ִפי ַה ְ ּג ָׂ
רוֹ ִצים ְל ַק ְ ּב ָׂל ּה ְּכמוֹ ֶׁש ִּנ ְּתנָׂ ה ַעל יְ ֵדי ֹ
יַ ֲעקֹב" ְל ִה ָּׂד ֵבק ְ ּב ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָׂכ ִמים ְּכ ַא ְב ָׂר ָׂהם יִ ְצ ָׂחק יַ ֲעקֹב וּ ְכמ ֶֹׁשה ַש ּ ִפיר ָׂק ָׂא ַמ ְר ְּת ֶׁש ְ ּב ָׂכל
אשי ָׂעם יַ ַחד ִש ְב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל"
ישרוּן ֶׁמ ֶׁל ְך ְ ּב ִה ְת ַא ֵּסף ָׂר ֵ
"ויְ ִהי ִב ֻ
ּדוֹ רְ ,ו ַעל ֵּכן נִ ְס ַמ ְך לוֹ ִמ ַ ּיד ַ
ֶׁש ֶּׁזה הוֹ ֵל ְך ַעל ַהצַּ ִּד ִ
יקים וְ ַה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָׂכ ִמים ַה ּ ְש ֵל ִמים ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר יִ ְת ַא ְּספוּ ְויִ ְת ּכוֹ ְפפ ּו
אשי ָׂעם וְ יִ ְהיֶׁ ה 'יַ ַחד ִש ְב ֵטי יִ ְש ָׂר ֵאל' נִ זְ ֶּׁכה ַל ְ ּג ֻא ָּׂלה ַה ּ ְש ֵל ָׂמה.
יהם ָּׂכל ָׂר ֵ
ֲא ֵל ֶׁ
יח ַה ְּקט ֶֹׁרת הוּא הוֹ ָׂד ָׂאה ַעל ַה ְּנ ִשימוֹ ת ַה ְמתוּקוֹ ת
ֵר ַ
ִּכי ִמ ּתוֹ ַרת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְו ַה ְל ִו ִ ּים ֵ -ש ֶׁבט ַה ֵּל ִוי ֶׁש ּבוֹ ָׂ ּב ַחר ה' יוֹ ֵצא "יָׂ ִשימוּ ְקטוֹ ָׂרה ְ ּב ַא ּ ֶׁפ ָׂך ְו ָׂכ ִליל
"כֹל ַה ְּנ ָׂש ָׂמה ְּת ַה ֵּלל
ַעל ִמזְ ְ ּב ֶׁח ָׂך" ֶׁש ֵהם ְמגַ ִּלים ָׂלנוּ ְ ּבתוֹ ָׂר ָׂתם ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה' ֶׁשל ַה ְּנ ִשימוֹ ת ּ
יָׂ ּה" ְו ָׂש ִמים ָׂלנוּ ְקט ֶֹׁרת ָׂ ּב ַאף ֶׁש ַּנ ְר ִ ּגיש ֶׁח ֶׁסד זֶׁ ה ְ ּבחוּ שִּ ,כי ַה ְּקט ֶֹׁרת ִהיא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ֶׁח ֶׁסד
יה ִּמ"ק ָׂעשוּ ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁאת ַה ְּקט ֶֹׁרת ְו ָׂלנ ּו
ַה ְּנ ִשימוֹ ת ְו ַעל ֵּכן ִהיא ְסגוּ ָׂלה ְל ַח ִ ּייםְ ,ו ַרק ְל ֵב ַ
נֶׁ ֱא ַסר ִּכי ַרק ָׂשם ִל ְמדוּ ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֶׁאת ַה ַה ֲע ָׂר ָׂכה ַל ְּנ ִשימוֹ ת ַו ֲה ָׂר ַחת ַה ְּקט ֶֹׁרת ְל ֵשם ָׂש ַמיִ ם,
'כ ִליל ִּת ְפ ֶׁא ֶׁרת ְ ּברֹאשוֹ נָׂ ַת ָּׂת
ְ
'כ ִליל' הוּא ִמ ְּלשוֹ ן ֶּׁכ ֶׁתר ְּכמוֹ ֶׁשאוֹ ְמ ִרים ְּ
"ו ָׂכ ִליל ַעל ִמזְ ְ ּב ֶׁח ָׂך" ָּׂ
וּבמ ָֹׂחם,
ֹאשם ְ
לוֹ ' ֶׁש ְּלמ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ וְ ַה ּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ ִ ּים ַע ְב ֵדי ה' ָׂהיָׂ ה ֶׁאת ַה ַּד ַעת ַה ּ ְש ֵל ָׂמה ְ ּבר ָׂ
אשית ָׂח ְכ ָׂמה
"ר ִ
ֹאשם יִ ְר ַאת ה' ְּכמוֹ ֶׁש ָּׂד ְרשוּ ֲחזַ "ל עה"פ ֵ
יסה ְ ּבר ָׂ
ְותוֹ ָׂר ָׂתם ַה ּ ְש ֵל ָׂמה ִה ְכנִ ָׂ
'כ ִליל' ַלה' ַהיְ נוּ ֶׁש ּמ ָֹׂחם ְו ִל ָׂ ּבם ָׂהיָׂ ה
יִ ְר ַאת ה'" ֶׁש ֵהם יָׂ ְכלוּ ְל ַה ְק ִריב ָׂק ְר ַ ּבן 'עוֹ ָׂלה' ֶׁשעוֹ ָׂלה ָּׂ
וּמ ְח ֶׁש ֶׁבת
צוּמה ְ ּב ָׂכל ִל ָׂ ּבם ְונַ ְפ ָׂשם ְל ֵשם ה' ְ ּב ִלי שוּם ּ ְפנִ ָׂ ּיה ַ
ֻּכ ּלוֹ קוֹ ֶׁדש ַלה' ִמ ּתוֹ ְך הוֹ ָׂד ָׂאה ֲע ָׂ
ְ
"ב ֵרך ה' ֵחילוֹ וּ פ ַֹעל יָׂ ָׂדיו ִּת ְר ֶׁצה ְמ ַחץ ָׂמ ְתנַ יִ ם ָׂק ָׂמיו
ְמ ִע ָׂ
ילה ַעל ַע ְצ ָׂמםְ ,ו ַעל יְ ֵדי זֶׁ ה זָׂ כוּ ְל ָׂ ּ
וּבין ְּכ ֵת ָׂפיו
ְוגוֹ '" וּ ָׂבאוּ ְל ַד ְר ַ ּגת ִ ּבנְ יָׂ ִמין "יְ ִדיד ה' יִ ְש ּכֹן ָׂל ֶׁב ַטח ָׂע ָׂליו ח ֵֹפף ָׂע ָׂליו ָּׂכל ַהיּוֹ ם ֵ
וּל ִו ִ ּים ְ ּבדוּ ָׂכנָׂ ם ְ ּב ִש ָׂירם ו ְּבזִ ְמ ָׂרם" ְונִ זְ ֶּׁכה
"כ ֲֹהנִ ים ַ ּב ֲעבוֹ ָׂד ָׂתם ְ
ָׂש ֵכן" ,ה' יְ זַ ֵּכנוּ ִל ְראוֹ ת ְמ ֵה ָׂרה ּ
ִל ְהיוֹ ת "וְ יִ ְש ָׂר ֵאל ְ ּב ַמ ֲע ָׂמ ָׂדם" ְ ּב ָׂקרוֹ ב ְ ּביָׂ ֵמינ ּו ָׂא ֵמן.
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