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שיעור שנמסר בסעודה רביעית מוצש"ק קרח
ִלי ִכי ַׁה ִתיקון ֶש ָלה ִמ ְּת ַׁע ֵכבְּ ,ו ָאז ִהיא ָא ְּמ ָרה לוֹ
ְּו ָאז הוא ָי ַׁשב ִש ְּב ָעה ַׁד ָקה ַׁא ַׁחת אוֹ ֲח ִצי ָש ָעה,
יה תוֹ ָרה ְּגדוֹ ָלה ְּמאֹד,
ְּו ַׁה ֶר ֶב'ה ִה ְּת ִחיל ְּל ַׁה ִגיד ָע ֶל ָ
ישי ַׁש ָבתֲ ,א ָבל לֹא
ישי ִש ִ
תוֹ ָרה ְּמ ֻכ ֶפ ֶלת ֲח ִמ ִ
ָ
ֵה ַׁבנו ֶאת ַׁהתוֹ ָרהִ ,כי ָה ִעיקר ֶזה ֵפ ֶיגאֵ ,פ ִיגי לֹא
ְּמ ַׁו ֶת ֶרתִ ,היא ָב ָאה ַׁל ֶר ֶב'ה ְּו ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ַׁל ֶר ֶב'ה
ותרָ ,אסור ְּל ַׁו ֵתרא.
ותר ְּל ָךֲ ,אנִ י לֹא ֲא ַׁו ֵ
ֲאנִ י לֹא ֲא ַׁו ֵ

~על פי חיי מוהר"ן י"ב-י"ג~

ישי ַׁש ָבתֵ ,פ ֶיגא ָב ָאה ְּב ָשלוֹ ש-
ישי ִש ִ
ֶזה ָהיָ ה ֲח ִמ ִ
יהַ -ר ֵּבינו ַׁא ָבא ,עוֹ ד לֹא
ְּסעודוֹ תְ ,ו ָא ְמ ָרה לְ ָא ִב ָ
ישי ַׁש ָבת
ישי ִש ִ
יָ ַׁש ְּב ָת ָע ַׁלי ִש ְּב ָעהְּ ,כ ַׁבר ָע ַׁבר ֲח ִמ ִ
ְּו ֵאין ָלה ִתיקוןַׁ ,אז ֵפ ֶיגא ַׁה ַׁבת ֶשל ַׁה ֶר ֶב'ה ָב ָאה
ְּו ָא ְּמ ָרה לוֹ ְּו ָאז הוא ָש ַׁאל ֶאת ָא ְּדל ֵפ ֶיגא נִ ְּפ ְּט ָרה?
ִהיא ָא ְּמ ָרה לֹא ַׁאז הוא ָא ַׁמר ַׁא ֶתם ַׁח ָי ִבים ְּל ַׁה ִגיד

ִּחלּ וּק ִּּכי ִּאם ְ ּב ַא ָּּמה ַא ַחתֶּ ,ש ַעכְ ָּשו ָּה ָּא ָּדם ָּּכאן וְ ַא ַחר ָּּכ ְך הוּא
שוֹ ֵכן ָּשם .וְ ִּה ּ ָּטה ְ ּביָּ דוֹ ַעל ֵ ּבית ָּה ָּעלְ ִּמין ְּכלוֹ ַמר ִּמי ֶּשהוּא ַצדִּּ יק
יתהַ ,רק
יתתוֹ הוּא ַחיַ ,מה ִּחלּ וּק ֶּא ְצלוֹ ֵ ּבין ַח ִּ ּיים לְ ִּמ ָּ
וְ ַאף ְ ּב ִּמ ָּ
ִּמ ּק ֶֹּדם ָּהיָּ ה ָּּדר ְ ּב ָּכאן וְ ַעכְ ָּשו ָּק ַבע דִּּ ָּירתוֹ ָּשם ַ ּב ֶּּק ֶּבר ,וְ הוּא ַחי
ָּשם .וְ ָּאז ִּה ְת ִּחיל לוֹ ַמר ַח ִּ ּיים נִּ ְצ ִּח ִּ ּיים ֵהם ַרק ֵא ֶּצל ַה ּ ֵשם יִּ ְת ָּ ּב ַר ְך
ו ִּּמי ֶּשהוּא נִּ ְכלָּ ל בּ וֹ יִּ ְת ָּ ּב ַר ְך הוּא ַחי ַ ּגם ֵּכן ַח ִּ ּיים נִּ ְצ ִּח ִּ ּיים וְ כוּ'
ַּכ ְמב ָֹּאר ָּּכל זֶּ ה ֵא ֶּצל ַה ּתוֹ ָּרה ַע ִּּת ָּיקא ַה ַ ּנ"ל:

א (יב) ַא ַחר ָּּכ ְך נָּ ַסע לַ דֶּּ ֶּר ְך וְ ָּא ַמר ַה ּתוֹ ָּרה ַע ִּּת ָּיקא ַה ַ ּנ"ל ָּשם
ַ ּבדֶּּ ֶּר ְך ְ ּב ַש ַ ּבת נַ ֲחמ ּו ַּכ ַ ּנ"לּ ִּ .ב ְהיוֹ תוֹ ַ ּבדֶּּ ֶּר ְך נִּ ְפ ְט ָּרה ִּ ּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ָּ ּנה
ָּמ ַרת ֵפיגֶּ א זִּ ְכרוֹ נָּ ּה לִּ ְב ָּר ָּכה ,ו ְּבבוֹ אוֹ לְ ֵביתוֹ ֶּה ְעלִּ ימ ּו ִּמ ֶּּמ ּנ ּו וְ ל ֹא
הוֹ ִּדיע ּו לוֹ ְּכלָּ לִּּ ,כי ל ֹא נִּ ְת ַ ּגדְּ לָּ ה ְ ּב ֵביתוֹ ַרק ָּ ּב ִּעיר ַה ְּסמו ָּּכה
אדיזִּ ין ֶּש ָּהיְ ָּתה ָּשם ֵא ֶּצל ֵמינֶּ ֶּקת ,וְ ַעל ֵּכן ָּהי ּו יְ כוֹ לִּ ין לְ ַה ֲעלִּ ים
ְ ּבלַ ִּ
ִּמ ֶּּמ ּנוּ .וְ הוּא זִּ ְכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָּר ָּכהֵּ ,ת ֶּכף ְּכ ֶּש ָּ ּי ַרד ֵמ ָּה ֲעגָּ לָּ ה וְ נִּ ְכנַ ס
עמרוֹ בָּ ,אז
לְ ֵביתוֹ ָּמ ָּצא ֲאנָּ ִּשים ֵמ ַאנְ ֵשי ְשלוֹ ֵמנ ּו ֶּש ָּ ּבא ּו ֶּא ְצלוֹ ִּמ ֶּ ּנ ְ
יהם דִּּ ְב ֵרי תוֹ ָּרה ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ּתוֹ ָּרה ַע ִּּת ָּיקא ַה ַ ּנ"ל,
ֵּתכֶּ ף ָּא ַמר לִּ ְפנֵ ֶּ
וְ ִּהכְ נִּ יס ְ ּבתוֹ ְך דִּּ ְב ֵרי תוֹ ָּרתוֹ ִּענְ יַ ן ִּש ְב ַעת יְ ֵמי ֲא ֵבלוּת ַּכ ְמב ָֹּאר
יסתוֹ לָּ ִּעיר ֵה ִּבינ ּו ִּמדְּ ָּב ָּריו
ָּשם ַע ֵ ּין ָּשם .וְ גַ ם ַ ּבדֶּּ ֶּר ְך ק ֶֹּדם ְּכנִּ ָּ
ְ
ֶּשהוּא יוֹ ֵד ַע ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶֹּדש ֶּש ִּ ּנ ְס ַּת ְּל ָּקה ,וְ ַא ַחר ָּּכך ְּכ ֶּש ִּ ּנכְ נַ ס לְ ֵביתוֹ
ָּש ַאל וְ ָּח ַקר ֶּאת ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ  ,וְ ֶּה ְעלִּ ימ ּו ִּמ ֶּּמ ּנ ּו וְ ל ֹא נָּ ַהג ֲא ֵבלוּת ְּכלָּ ל
וְ ל ֹא נוֹ ַדע לוֹ ִּמ ּ ִּפי ָּא ָּדם ַעד ַא ַחר ר ֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה ,וְ ָּאז נָּ ַהג ָּש ָּעה
ַא ַחת ֲא ֵבלוּת ַּכדִּּ ינָּ א ִּּכי ְּכ ָּבר ָּהיָּ ה ַא ַחר ְשל ִֹּשים יוֹ ם .וְ ָּא ַמר ָּאז
יכין לִּ נְ הֹג ֲא ֵבלוּת ַאף
ֶּש ָּּכל זְ ַמן ֶּש ֵאין יוֹ ְד ִּעים ִּמ ּ ִּפי ָּא ָּדם ֵאין ְצ ִּר ִּ
ַעל ּ ִּפי ֶּש ּיוֹ ְד ִּעין ַעל ּ ִּפי ַה ּ ָּשגוֹ ת:

ו ְּבר ֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה ֶּש ְּל ַא ֲח ָּריו תקס"ה ָּאז ָּא ַמר ַה ּתוֹ ָּרה ִּּת ְש ָּעה
ישי וְ ִּש ּ ִּשי,
ִּּת ּקוּנִּ ין יַ ִּּק ִּירין ַה ַ ּנ"ל .וְ רֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה ָּחל ָּאז ְ ּביוֹ ם ֲח ִּמ ִּ
ו ְּב ַש ַ ּבת ְּתשו ָּּבה ֶּש ַא ֲח ָּריו ָּהיִּ ינ ּו ְמ ֻס ּ ָּפ ִּקים ִּאם נִּ זְ ֶּּכה ֶּש ִּ ּי ְכנֹס
ישית לְ גַ לּ וֹ ת לָּ נ ּו ּתוֹ ָּרה.
ישב ִּע ָּּמנ ּו ִּ ּב ְס ֻעדָּּ ה ְשלִּ ִּ
ֵאלֵ ינ ּו ֵמ ַח ְדרוֹ לֵ ֵ
ישית ִּּכי ִּאם ְ ּב ִּע ִּּתים
ישב ִּע ָּּמנ ּו ִּ ּב ְס ֻעדָּּ ה ְשלִּ ִּ
ִּּכי ל ֹא ָּהיָּ ה ַּד ְרכּ וֹ לֵ ֵ
יְ דו ִּּעים ַּכ ְמב ָֹּאר ְ ּב ָּמקוֹ ם ַא ֵחר .וְ ָּהיִּ ינ ּו עוֹ ְמ ִּדים ו ְּמ ַצ ּ ִּפים ָּסמו ְּך
לְ ַח ְדרוֹ  ,ו ְּבתוֹ ְך ָּּכ ְך ּ ָּפ ַתח ּ ִּפ ְתאֹם ַהדֶּּ לֶּ ת ֵמ ַח ְדרוֹ ְ ּב ֶּב ָּהלָּ ה ְ ּגדוֹ לָּ ה,
יהם ּ ַפ ַחד ָּ ּגדוֹ ל
וְ ָּכל ָּה ֲאנָּ ִּשים ֲא ֶּשר ָּע ְמד ּו ָּשם ְ ּב ָּסמו ְּך נָּ ַפל ֲעלֵ ֶּ
וְ נִּ ְב ֲהל ּו וְ נִּ ְש ּתוֹ ְממ ּו ְמאֹד .וְ ָּק ָּרא ִּ ּב ְת ִּח ָּּלה ֶּש ָּּתבוֹ א ֶּא ְצלוֹ ִּ ּב ּתוֹ
ַה ְ ּגדוֹ לָּ ה ,וְ נִּ ְכנְ ָּסה ֵּתכֶּ ף לְ ַח ְדרוֹ  .וְ ִּה ְת ִּחיל לְ ַד ֵ ּבר ִּע ָּּמ ּה ֵמ ִּענְ יַ ן
ּ ְפ ִּט ַירת ִּ ּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ָּ ּנה זִּ ְכרוֹ נָּ ּה לִּ ְב ָּר ָּכה ,וְ ִּה ְת ִּחילָּ ה שוּב לְ ַה ְכ ִּחיש
וּלְ ַה ְעלִּ ים ,וְ ָּא ַמר ֲהל ֹא ְּכ ָּבר ֲאנִּ י יוֹ ֵד ַע ָּה ֱא ֶּמת וְ ֻהכְ ְר ָּחה לְ ַה ִּ ּגיד
ישית וְ נָּ ַהג ָּש ָּעה
לוֹ ְ ּב ֵפרוּש ,וְ ל ֹא נִּ ְכנַ ס ֵמ ֲח ַמת זֶּ ה לִּ ְס ֻעדָּּ ה ְשלִּ ִּ
ַא ַחת ֲא ֵבלוּת ְ ּבמוֹ ָּצ ֵאי ַש ָּ ּבת:

(כי ָּאז ְ ּבבוֹ אוֹ ל ֹא
יתי ֶּא ְצלוֹ ְ ּב ַע ְצ ִּמי ִּּ
ימי ֱאלוּל ָּהיִּ ִּ
וְ ַא ַחר ָּּכ ְך ִּ ּב ֵ
יסתוֹ לְ ֵביתוֹ ָּש ַמ ְע ִּּתי
יתי ְ ּב ַע ְצ ִּמי ַרק ָּּכל ַה ַ ּנ"ל ֶּש ָּהיָּ ה ְ ּב ֵעת ְּכנִּ ָּ
ָּהיִּ ִּ
ֵמ ֲח ֵב ַרי ֶּש ָּהי ּו ֶּא ְצלוֹ ָּאז) ,וְ ֵת ֶּכף ְּכ ֶּש ִּ ּנ ְכנַ ְס ִּּתי ֶּא ְצלוֹ וְ הוּא זִּ כְ רוֹ נוֹ
לִּ ְב ָּר ָּכה ָּהיָּ ה יוֹ ֵשב ְ ּבכ ֶֹּבד ר ֹאש ְ ּב ַצ ַער ,וְ ִּה ְת ִּחיל לְ ַד ֵ ּבר ֵּת ֶּכף
יתה ֵאין
יתהָּ ,ענָּ ה וְ ָּא ַמר לִּ י ֲהל ֹא ֵ ּבין ַח ִּ ּיים לְ ִּמ ָּ
ֵמ ִּענְ יַ ן ַח ִּ ּיים ו ִּּמ ָּ

1

עולָ ם ְוכו' ִכי ַׁה ַׁגן ֵע ֶדן נִ ְּמ ָצא
הֵּ ם ְבזֶה הָ ֹ
יה ָנם ֵהם
ָבעוֹ ָלם ַׁבק ֶֹטב ַׁה ְּצפוֹ נִ יַׁ ,ה ַׁגן ֵע ֶדן ְּו ַׁה ֵג ִ
ְּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְוכו' ְונִ ְכנַ ס ֵּמ ִענְ יָ ן לְ ִענְ יָ ן ַעד ֶש ָג ַמר ָכל

ְּכמוֹ ַׁהיו"ד ֶשל ָש ָרה לֹא ְּמ ַׁו ֶת ֶרת,
"כ ָתבוֹ ר
ותרְּ ,
ותרַׁ ,ה ַׁכ ְּר ֶמל לֹא ְּמ ַׁו ֵ
ַׁה ָתבוֹ ר לֹא ְּמ ַׁו ֵ
ֶּב ָה ִרים ו ְּכ ַכ ְּר ֶּמל ַב ָים יָ בוֹ א" (ירמיהו מו ,יח)ְּ ,ו ָאז
הוא ָא ַׁמר תוֹ ָרה כ"בֶ ,ש ְּברֹאש ַׁה ָשנָ ה ַׁה ֶר ֶב'ה
יכל ֶש ָא ְּמרו ֶאת תוֹ ָרה כ"ב
ָר ָצה ְּל ִה ָכנֵ ס ָשם ַׁל ֵה ָ
ַׁאז הוא לֹא ָי ַׁכל ְּל ִה ָכנֵ סַׁ ,אז הוא ָהיָ ה ָצ ִריךְּ
ְּל ָה ִביא ֶא ֶלף ֲאדו ִמים – ֶא ֶלף ֶרענְּ ְּד ַׁל ְּך הוא נָ ַׁתן
ֶאת ָכל ַׁה ַׁמ ְּשכ ֶֹרת ֶשל ַׁה ָשנָ ה ֶשהוא ָש ַׁמע תוֹ ָרה
כ"ב ,נַׁ ֲע ֶשה ְּונִ ְּש ַׁמע ְּו ִעם נַׁ ֲע ֶשה ְּונִ ְּש ַׁמע ְּמ ַׁק ְּב ִלים
יבה ַׁאז ֶש ַׁי ְּד ִליק נֵ ר
ֶאת ַׁהתוֹ ָרה ו ִמי ֶש ֵאין לוֹ יְּ ִש ָ
ֶש ֶמן ַׁזיִ ת ַׁה ֶר ֶב'ה ָהיָ ה ַׁה ְּר ֵבה ְּפ ָע ִמים ַׁמ ְּד ִליק נֵ ר
ָת ִמידֶ ,זה ַׁה ְּס ֻג ָלה ֲה ִכי ְּגדוֹ ָלה – ְּל ַׁה ְּד ִליק ָכל ַׁפ ַׁעם
נֵ ר ָת ִמיד  -נֵ ר ֶש ֶמן ַׁזיִ תְ ,ו ָאז ָסמו ְך לְ הַ הַ ְדלָ ָקה ְוהַ ֵּנר
ימה
הָ יָ ה ד ֹולֵּק ָסמו ְך לְ ֻׁשלְ חָ ֹנוְ ,והוא ִד ֵּבר ִע ָמנו ְּב ֵא ָ
יחה ְוהֵּ ִביאו
תו ְך ָכ ְך ִצ ָוה לְ הָ ִביא לְ ָפנָ יו ְסלִ ָ
ְּגדוֹ ָלה ,ו ְב ֹ

חו ָתם הַ ַנ"ל ְונִ ְש ַתהֲ ָתה הָ אֲ ִמ ָירה
תו ְך ֹ
חו ָתם ְב ֹ
הַ ת ֹו ָרה ֹ
עות:
ְב ֶע ֶר ְך ַא ְר ַבע ָש ֹ
ו ַמה ֶש ָעבַ ר ָאז ִאי ֶא ְפ ָשר לְ ַס ֵּפר ִב ְכ ָתבַ .א ְש ֵּרי הַ ָש ָעה
ַא ְש ֵּרי ָה ְרגָ ִעים ֶשז ִָכינו לַ עֲ מֹד לְ ָפנָ יוְ .ו ַאחַ ר ָכ ְך ְב ַש ָבת

ַאחַ ר סֻׁ כ ֹות ָא ַמר ֶש ִב ְש ִביל ַהת ֹו ָרה הַ זֹאת נָ ַׁתן ֶא ֶלף
קום ֶש ָהיָ ה ָשם
ֲא ֻד ִמים ְּלשוֹ ֵמר ַׁה ֶפ ַׁתח ְּל ַׁמ ְּע ָלה ְב ָמ ֹ
מו:
קו ֹ
ְוכו' ַכ ְמב ָֹאר ִב ְמ ֹ

שיעור שנמסר במוצש"ק בחולון –
יארצייט ר' חיים מקלויזנבורג
ישי ִי ְּה ֶיה ַׁהיָ ארַׁ -ציְּ יט ֶשל ַׁה ְּקלוֹ ְּיזנְּ בו ְּרג,
ְּביוֹ ם ִש ִ
הוא ָהיָ ה ַׁה ַׁצ ִדיק ֲה ִכי ָגדוֹ ל ַׁבדוֹ ר – ַׁחד ְּב ָד ָרא,
ַׁצ ִדיק ָכ ֶזה לֹא ָהיָ ה ְּכ ַׁבר ִמ ְּז ַׁמן ֻח ְּר ַׁבן ַׁב ִית ֵשנִ י ְּולֹא
יח ,הוא ָז ָכה ְּל ָה ִקים
יִ ְּה ֶיה ַׁעד ָה ֶר ַׁגע ֶש ָיבוֹ א ָמ ִש ַׁ

לְ פָ נָ יו ו ְפ ָתחָ ה ְו ָא ַמר ְקצָ ת ֵּמ ֵּאיזֶה ְסלִ יחָ ה ֶשל ֹיום
יבו
עו ְמ ִדים ְס ִב ֹ
ִכפו ִריםְ .והַ כֹל הָ יָ ה ִב ְפנֵּי ֻׁכ ָלנו ֶשהָ יִ ינו ֹ
תו ְך ָכ ְך
רוְ .ב ֹ
שלְ חָ ֹנו ְבחַ ְד ֹ
או ָסמו ְך לְ ֻׁ
ְוהוא יָ ַשב ַעל ִכ ְס ֹ
יה ָנם
יה ָנם ֶש ַה ַגן ֵּע ֶדן ְוהַ ֵּג ִ
ִה ְת ִחיל לְ ַד ֵּבר ֵּמהַ ַגן ֵּע ֶדן ְו ַה ֵּג ִ

ימן כ"ב .וְ ַה ּתוֹ ָּרה ַה ּזֹאת
ַה ּתוֹ ָּרה חוֹ ָּתם ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ָּתם ֶּש ְ ּב ִּס ָּ
נֶּ ֶּא ְמ ָּרה ּ ִּפ ְתאֹםִּּ ,כי ִּ ּב ְת ִּח ָּּלה יָּ ַשב וְ ִּד ֵ ּבר ִּע ָּּמנ ּו ְּכ ַד ְרכּ וֹ ו ִּּמ ּק ֶֹּדם ִּצ ָּּוה
לְ ִּאיש ֶּא ָּחד לְ ָּה ִּביא לוֹ ֶּש ֶּמן ו ְּפ ִּתילָּ ה לְ ַת ֵּקן לוֹ נֵ ר ֶּשל ֶּש ֶּמן זַ יִּ ת,
וְ ַא ַחר ָּּכ ְך ִּה ְדלִּ יק ַה ֵ ּנר ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּּ .כי כֵ ן ָּהיָּ ה דַּ ְרכּ וֹ ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִּמים
ֶּש ָּהיָּ ה ּ ִּפ ְתאֹם ַמ ְדלִּ יק נֵ ר ֶּשל ֶּש ֶּמן זַ יִּ ת וְ ַהדָּּ ָּבר ָּהיָּ ה מו ָּּבן ֶּש ָּהיָּ ה
ַמ ְמ ִּּתיק דִּּ ינִּ ים ָּ ּבזֶּ ה .וְ ָּאז ָּסמו ְּך לְ ַה ַה ְדלָּ ָּקה וְ ַה ֵ ּנר ָּהיָּ ה דּ וֹ לֵ ק ָּסמו ְּך
ימה ְ ּגדוֹ לָּ ה ,ו ְּבתוֹ ְך ָּּכ ְך ִּצ ָּּוה
לְ ֻשלְ ָּחנוֹ  ,וְ הוּא דִּּ ֵ ּבר ִּע ָּּמנ ּו ְ ּב ֵא ָּ
יחה וְ ֵה ִּביא ּו לְ ָּפנָּ יו ו ְּפ ָּת ָּח ּה וְ ָּא ַמר ְק ָּצת ֵמ ֵאיזֶּ ה
לְ ָּה ִּביא לְ ָּפנָּ יו ְסלִּ ָּ
יחה ֶּשל יוֹ ם ִּּכ ּפו ִּּרים .וְ ַה ּכֹל ָּהיָּ ה ִּ ּב ְפנֵ י ֻּכ ָּּלנ ּו ֶּש ָּהיִּ ינ ּו עוֹ ְמ ִּדים
ְסלִּ ָּ
ְס ִּביבוֹ וְ הוּא יָּ ַשב ַעל ִּּכ ְסאוֹ ָּסמו ְּך לְ ֻשלְ ָּחנוֹ ְ ּב ַח ְדרוֹ ּ ְ .בתוֹ ְך ָּּכ ְך
יה ָּ ּנם ֵהם ְ ּבזֶּ ה
יה ָּ ּנם ֶּש ַה ַ ּגן ֵע ֶּדן וְ ַה ֵ ּג ִּ
ִּה ְת ִּחיל לְ ַד ֵ ּבר ֵמ ַה ַ ּגן ֵע ֶּדן וְ ַה ֵ ּג ִּ
ָּהעוֹ לָּ ם וְ כוּ' וְ נִּ ְכנַ ס ֵמ ִּענְ יָּ ן לְ ִּענְ יָּ ן ַעד ֶּש ָּ ּג ַמר ָּּכל ַה ּתוֹ ָּרה חוֹ ָּתם
ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ָּתם ַה ַ ּנ"ל וְ נִּ ְש ַּת ֲה ָּתה ָּה ֲא ִּמ ָּירה ְ ּב ֶּע ֶּר ְך ַא ְר ַ ּבע ָּשעוֹ ת:

(י"ג) ַא ַחר ָּּכ ְך נִּ ְכנַ ס ֶּא ְצלֵ נ ּו לְ ֵביתוֹ ַה ָּ ּגדוֹ ל וְ ִּד ֵ ּבר ִּע ָּּמנ ּו ְּכ ַד ְר ּכוֹ .
וְ ָּאז ָּש ַאל לְ ֶּא ָּחד ִּאם ָּ ּב ָּכה ְ ּברֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה וְ ָּא ַמר ָּאז ֶּש ִּע ַּקר
ַה ְ ּבכִּ ָּ ּיה ְּכ ֶּש ִּהיא ֵמ ֲח ַמת ִּשֹ ְמ ָּחה וְ גִּ ָּּלה ָּאז ִּענְ יָּ ן ַה ִּ ּנ ְפלָּ א ְ ּב ִּש ְמ ָּך
ימן
אשי ֵתבוֹ ת ְ ּבכִּ ָּ ּיה ַּכ ְמב ָֹּאר ְ ּב ִּס ָּ
יְ גִּ ילוּן ָּּכל ַה ּיוֹ ם ֶּשהוּא ָּר ֵ
קע"ה:
וְ ָּא ַמר ָּאז ֶּש ָּהיָּ ה לוֹ ָּאז ַמה ּ ֶּש ִּ ּנ ְק ָּרא ִּ ּבלְ שוֹ ן ֲח ִּסידוּת ֶּה ָּא ָּרה
ְ ּגדוֹ לָּ ה לוֹ ַמר ּתוֹ ָּרה ַא ְך ַעל יְ ֵדי זֶּ ה נִּ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל וְ ִּס ּ ֵפר ֶּש ִּ ּב ּתוֹ ַה ְּק ַט ָּ ּנה
ֶּש ִּ ּנ ְפ ְט ָּרה ָּ ּב ָּאה ֵאלָּ יו ְ ּבקו ְּבלָּ נָּ א ַר ָּ ּבהִּּ ,כי ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ ָּהי ּו עוֹ ְס ִּקים
ִּ ּב ְרפו ָּּא ָּת ּה ִּעם נָּ ְכ ִּרי ֶּא ָּחד ֶּש ָּהיָּ ה עוֹ ֵסק ִּ ּבלְ ָּח ִּשים ו ְּסגֻ לּ וֹ ת .וְ ָּא ַמר
יחים
ַר ֵ ּבנ ּו זִּ ְכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָּרכָּ ה ֶּש ַאף ַעל ּ ִּפי ֶּש ַע ְכ ָּשו ֵאינָּ ם ְשכִּ ִּ
ְמ ַכ ּ ְש ִּפיםֲ ,א ָּבל זֶּ ה ָּה ַעכּ וּ"ם ָּהיָּ ה ְמכַ ּ ֵשף ָּ ּגמוּר וְ זֶּ ה ָּהיָּ ה ּ ְפגָּ ם
ָּ ּגדוֹ ל לִּ נְ ָּש ָּמה ְקדוֹ ָּשה וִּ ָּיק ָּרה ָּּכזֹאתַ .על ֵּכן ָּ ּב ָּאה ֵאלָּ יו ְ ּבקו ְּבלָּ נָּ א
ַר ָּ ּבא ַעל זֶּ ה וְ ָּאז ֻה ְכ ַרח לִּ ְשאֹל ַעד ֶּשהוֹ ִּדיע ּו לוֹ ַּכ ַ ּנ"ל ,וְ ַעל יְ ֵדי
זֶּ ה ִּּת ֵּקן אוֹ ָּת ּה ו ֵּמ ֲח ַמת זֶּ ה נִּ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ַהדָּּ ָּבר וְ ל ֹא ָּא ַמר ָּאז ַה ּתוֹ ָּרה
ַה ְ ּגדוֹ לָּ ה ֶּש ָּהיָּ ה מוּכָּ ן לוֹ ַמר ַּכ ַ ּנ"ל:
ו ְּב ֶּח ְמלַ ת ַה ּ ֵשם ַח ְסדּ וֹ ָּ ּג ַבר ָּעלֵ ינ ּו וְ ִּס ֵ ּבב ַה ּ ֵשם יִּ ְת ָּ ּב ַר ְך ֶּש ַאף ַעל
ּ ִּפי ֵכן ל ֹא ָּא ַב ְדנ ּו ַה ּתוֹ ָּרה ַה ּזֹאתִּּ ,כי זָּ ִּכינ ּו ַא ַחר ָּּכ ְך ְ ּביוֹ ם ֵשנִּ י
ֶּש ִּ ּג ָּּלה לָּ נ ּו ָּאז ּתוֹ ָּרה ְ ּגבוֹ ָּהה ֲא ֻר ָּּכה ו ְּר ָּח ָּבה וַ ֲע ֻמ ָּּקה ְמאֹד וְ ִּהיא

ו ַּמה ּ ֶּש ָּע ַבר ָּאז ִּאי ֶּא ְפ ָּשר לְ ַס ּ ֵפר ִּ ּבכְ ָּתבַ .א ְש ֵרי ַה ּ ָּש ָּעה ַא ְש ֵרי
ָּה ְרגָּ ִּעים ֶּש ָּ ּז ִּכינ ּו לַ ֲעמֹד לְ ָּפנָּ יו .וְ ַא ַחר ָּּכ ְך ְ ּב ַש ָּ ּבת ַא ַחר ֻס ּכוֹ ת
ָּא ַמר ֶּש ִּ ּב ְש ִּביל ַה ּתוֹ ָּרה ַה ּזֹאת נָּ ַתן ֶּאלֶּ ף ֲא ֻד ִּּמים לְ שוֹ ֵמר ַה ּ ֶּפ ַתח
לְ ַמ ְעלָּ ה ְ ּב ָּמקוֹ ם ֶּש ָּהיָּ ה ָּשם וְ כוּ' ַּכ ְמב ָֹּאר ִּ ּב ְמקוֹ מוֹ :
2

'מ ְּמקוֹ ְּמ ָך
ֶאת ִק ְּר ַׁית ַׁצאנְּ זְּ ,והוא ָשר ִ
ַׁמ ְּל ֵכנו' ְּכ ֶש ָד ְּקרו אוֹ תוֹ ִעם ֳח ָרבוֹ ת ְּו ִכידוֹ נִ ים,
ילת יָ ַׁד ִים ,הוא לֹא ִו ֵתר
יח ַׁל ֲעשוֹ ת נְּ ִט ַׁ
הוא ִה ְּצ ִל ַׁ
ְּ
ילת יָ ַׁדיִ ם?
ילת יָ ַׁדיִ ם ֵאיך הוא ָע ָשה נְּ ִט ַׁ
ַׁעל נְּ ִט ַׁ
הוא ָע ָשה חוֹ ר ַׁב ִצנוֹ ר ֶשל ַׁה ַׁמ ִים ְּוהוא ִח ֵדד חוט
ַׁב ְּר ֶזל ,ו ִמ ֶזה הוא ָע ָשה ְּל ַׁאט ְּל ַׁאט חוֹ ר,
ְּו ַׁה ֶג ְּס ַׁטאפוֹ ָמ ָצא אוֹ תוֹ ַׁ -ה ָק ִצין ֶשל ַׁה ֶאס ֶאס,
יע ְּו ָאז הוא ָר ָאה
הוא ָא ַׁמר לוֹ עוֹ ד ְּמ ַׁעט ַׁה[ַׁ ]-מ ִג ַׁ
יטש אוֹ תוֹ ִעם ַׁה ַׁמ ָג ַׁפיִ ם
יע ְּו ָאז הוא ִר ֵ
ֶשהוא ִה ִג ַׁ
יטש אוֹ תוֹ ָע ָשה
יטש אוֹ תוֹ ִ ,ר ֵ
ַׁה ְּמסו ָמרוֹ תִ ,ר ֵ
ִמ ֶמנו ִע ָסהַׁ ,עד ֶש ַׁנ ֲע ָשה ִמ ֶמנו ִע ָסהְּ ,ו ָאז הוא ָשר
הרב שרִ :מ ְּמקוֹ ְּמ ָך ַׁמ ְּל ֵכנו...

ְּבאו ַׁמן נַׁ ֲע ֶשה ַׁה ֲה ִר ָיגה ַׁה ְּגדוֹ ָלה
ֶש ָה ְּי ָתה ְּבתקכ"ח – ַׁא ְּר ַׁבע ָשנִ ים ִל ְּפנֵ י ֶש ַׁה ֶר ֶב'ה
נוֹ ַׁלדַׁ ,ה ֲה ִר ָיגה ֶשל ַׁגאנְּ ֶטע ֶש ָש ַׁחט 30,000
ְּבאו ַׁמן ְּועוֹ ד ֵמאוֹ ת ֲא ָל ִפים ְּבעוֹ ד ֲעיָ רוֹ תְּ ,ו ָכל ֶזה
ֶזה ָהיָ ה ִכי לֹא ִכ ְּבדו ֶאת ַׁה ַׁב ַׁעל ֵשם טוֹ בֶ ,ש ֵהם
לֹא ָרצו ְּלהוֹ דוֹ ת ְּבתוֹ רוֹ ת ַׁה ַׁב ַׁעל ָשם טוֹ בַׁ ,אז לֹא
ָהיָ ה ַׁמה ֶש ַׁי ְּמ ִתיק ֵמ ֶהם.
ְּכ ֶש ָא ָדם ַׁמ ֲא ִמין ַׁב ַׁצ ִדיק הוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ְּמ ִתיק ֶאת
ָכל ַׁה ִג ְּלגו ִלים ֶשלוֹ ְּ ,כ ֶשאוֹ ְּמ ִרים יוֹ ָתם ֶבן ֻע ִז ָיהו
ֶא ְּפ ָשר ְּל ַׁה ְּמ ִתיק ֶאת ָכל ַׁה ִג ְּלגו ִלים ,יוֹ ָתם ֶבן
ֻע ִז ָיהו ַׁהכֹל ִמ ְּת ַׁכ ֵפר לוֹ ִ ,כי ֶע ְּש ִרים ָשנָ ה הוא ָג ַׁדל
ְּב ֵבית ְּק ָברוֹ תְּ ,ו ֶזה ִמי ֶשאוֹ ֵמר ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ַׁבר
יוֹ ַׁחאי ִמ ְּת ַׁכ ְּפ ִרים ָכל ָה ֲעווֹ נוֹ ת ֶשל אוֹ תוֹ דוֹ רִ ,עם
יאת ָהעוֹ ָלםִ ,עם יוֹ ָתם ֶבן ֻע ִז ָיהו
ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ִמ ְּב ִר ַׁ
יכים ָכל יוֹ ם ְּל ַׁה ְּז ִכיר
ַׁעד סוֹ ף ָכל ַׁהדוֹ רוֹ תָ ,ל ֵכן ְּצ ִר ִ
ֶאת ֵשמוֹ ת ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקים.
וְ ַע ְכ ָׁשיו נְ ַס ּ ֵּפר ַמ ֲע ִׂשיּוֹ תַׁ ,ה ֶר ֶב'ה ְּמ ַׁס ֵפר ֵא ְּ
יך

שיעור שנמסר במוצש"ק קרח בשמחת
השבע ברכות לחתן בנימין בורשטיין
בחולון
~ע"פ חיי מוהר"ן רי"זב וקע"אג~

ישי נִ ְּב ָרא ַׁהיוֹ ם
ֶש ִנ ְּב ָרא ַׁהיוֹ ם ְּו ַׁה ַׁל ְּי ָלה ,יוֹ ם ְּש ִל ִ
ְּו ַׁה ַׁליְּ ָלהָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּברֹא יוֹ ם ָו ַׁליְּ ָלה ,ק ַֹׁרח
ָא ַׁמר ִמי ֶש ָשם ְּגבולוֹ ת ב ֶֹקר ָו ֶע ֶרב ,ק ַֹׁרח ָר ָצה
ַׁל ֲהפוֹ ְּך ֶאת ַׁה ְּשמֹאל ְּל ָי ִמיןֶ ,את ַׁה ְּל ָבנָ ה ְּל ַׁח ָמה,
מ ֶֹשה ָא ַׁמר ַׁא ָתה לֹא תו ַׁכל ַׁל ֲהפוֹ ְּך ִמ ְּשמֹאל

יע ְּלאו ַׁמן הוא ְּכ ַׁבר ָר ָאה ֶאת ָכל
ְּכ ֶש ַׁר ֵבינו ִה ִג ַׁ
ַׁה ְּנ ָשמוֹ תִ ,ר ְּבבוֹ ת ִר ְּבבוֹ ת ִר ְּבבוֹ ת נְּ ָשמוֹ ת ִחכו לוֹ ,
ילדוֹ ת,
יְּ ָל ִדים ַׁל ֲא ָל ִפים ְּו ִל ְּר ָבבוֹ ת ,יְּ ָל ִדים ִו ָ
ִתינוֹ ִקים ְּו ִתינוֹ קוֹ ת – ֶש ֶנ ֶה ְּרגו קוֹ ֵדם ְּז ַׁמ ָנםִ ,כי ָשם

ב וְ כֵ ן ַּכ ָּּמה וְ כַ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִּמים ָּהיָּ ה ְמ ַד ֵ ּבר ִּעם ַּכ ָּּמה ֲאנָּ ִּשים ,וְ ִּה ְפלִּ יג
ְמאֹד ְ ּב ֶּש ַבח ַה ֵ ּבית ַה ַח ִּ ּיים ֶּשל או ֶּּמיןִּּ .כי ֻמ ָּ ּנ ִּחים ָּשם ַּכ ָּּמה
ְקדוֹ ִּשים ֲאלָּ ִּפים ו ְּר ָּבבוֹ תִּּ .כי ָּשם ָּהיְ ָּתה ַה ֲה ִּריגָּ ה ַה ְ ּגדוֹ לָּ ה ְ ּב ֵעת
יחה ֶּש ֶּ ּנ ֶּה ְרג ּו ָּשם ֲאלָּ ִּפים ו ְּר ָּבבוֹ ת נְ ָּפשוֹ ת ְקדוֹ ִּשים
ַה ְ ּב ִּר ָּ
ִּמ ִּ ּי ְשֹ ָּר ֵאל ,וְ ָּהיָּ ה ָּשם ִּקדּ וּש ַה ּ ֵשם ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד .וְ ַכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִּמים
ָּא ַמר ְ ּב ֵפרוּש לְ ָּפנַ י וְ לִּ ְפנֵ י עוֹ ד ַּכ ָּּמה ֲאנָּ ִּשים ֶּש ּטוֹ ב לְ ָּפנָּ יו לִּ ְש ַּכב
ָּשםֵ .מ ֲח ַמת ֶּש ָּהיָּ ה ָּשם ִּקדּ וּש ַה ּ ֵשם ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ,וְ ַא ַחר ָּּכ ְך
נִּ ְת ַק ְ ּימ ּו דְּ ָּב ָּריו ֻּכ ָּּלם וְ נִּ ְס ַּת ֵּלק ְ ּבאו ֶּּמין ְ ּב ֵבית ָּה ִּאיש ַה ַ ּנ"ל ֶּש ָּ ּנ ַתן
לוֹ דִּּ ָּירתוֹ ַּכ ַ ּנ"לָּ ,אז ֵה ָּּמה ָּרא ּו ֵּכן ָּּת ָּמה ּו וְ ֵה ִּבינ ּו ֻּכ ָּּלם ֶּש ָּּכל ִּע ַּקר
יאתוֹ לְ או ֶּּמין ָּהיָּ ה ִּ ּב ְש ִּביל לְ ִּה ְס ַּת ֵּלק ָּשםַּ .כ ֲא ֶּשר נִּ ְש ַמע ִּמ ּ ִּפיו
ִּ ּב ָּ
ְ ּב ֵפרוּש ַּכ ָּּמה ּ ְפ ָּע ִּמים:
ג וְ ָּאזּ ְ ,באוֹ ָּת ּה ַה ּ ָּשנָּ הִּ ,ה ְת ִּחיל לְ ַס ּ ֵפר ִּס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִּשֹ ּיוֹ ת ַה ִּ ּנ ְד ּ ָּפ ִּסים
(א ְ
יך וֶּ ועל שוֹ ין ָּאן
ַע ָּּתה ,וְ ָּא ַמרַ ,ע ָּּתה ַא ְת ִּחיל לְ ַס ּ ֵפר ַמ ֲע ִּשֹ ּיוֹ תִּ ,

ייבין ַמ ֲע ִּשֹ ּיוֹ ת ֶּדער ֵציילִּ ין) וְ ָּאז ָּא ַמר ְ ּבר ֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה ֶּש ַא ֲח ָּריו
ֵה ִּ ּ
ִּמ ָּ ּיד ֶּשהוּא ר ֹאש ַה ּ ָּשנָּ ה תקס"ז ַה ּתוֹ ָּרה ּ ָּפ ַתח ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן
ימן ס ֶּש ְּמ ַד ֶּ ּב ֶּרת ִּמ ִּּס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִּשֹ ּיוֹ ת וְ כוּ' .וְ ָּאז ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ִּּכ ּפוּר
ְ ּב ִּס ָּ
ָּהיְ ָּתה ַה ּ ְש ֵר ָּפה ַר ֲח ָּמנָּ א לִּ ְצלַ ן ּפֹה ְ ּב ֶּר ְסלַ ב ְ ּב ֵעת ְּת ִּפ ַּלת ָּּכל נִּ ְד ֵרי
ְ ּב ָּש ָּעה ֶּש ִּה ְת ִּחיל ַה ַח ָּ ּזן ַה ּ ִּפ ּיו ִּּטים ֶּש ַא ַחר ַע ְר ִּבית ֶּש ִּהיא יַ ֲעלֶּ ה
וְ כוּ' וְ נִּ ְת ּ ַפ ַ ּז ְרנ ּו ֻּכ ָּּלנ ּו לְ ַה ִּּציל ֵ ּביתוֹ ו ְּרכוּשוֹ וְ נִּ ְת ַ ּבלְ ְ ּבלָּ ה ַה ְּת ִּפ ָּּלה.
ַרק ַא ַחר ְ ּג ַמר ַה ּ ְש ֵר ָּפה ַ ּב ַּליְ לָּ ה נִּ ְת ַק ְ ּבצ ּו ְּכמוֹ ִּמנְ יָּ ן וְ גַ ם ַר ֵ ּבנ ּו
זִּ ְכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָּר ָּכה ָּהיָּ ה ִּע ָּּמנ ּו וְ גָּ ַמ ְרנ ּו ַה ּ ִּפ ּיו ִּּטים .וְ ָּאז ְ ּבמוֹ ָּצ ֵאי יוֹ ם
ִּּכ ּפוּר ָּא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו זִּ ְכרוֹ נוֹ לִּ ְב ָּרכָּ ה ֶּש ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ִּּכ ּפוּר ָּר ָּצה לִּ ְפעֹל
דָּּ ָּבר ֵא ֶּצל ַה ּ ֵשם יִּ ְת ָּ ּב ַר ְך וְ כוּ' וְ ָּהי ּו לוֹ ַּכ ָּּמה ְט ָּענוֹ ת ַעל זֶּ ה ֶּש ִּאלּ ּו
יתי לִּ י ֵס ֶּדר
ָּהי ּו נִּ ְכ ָּּת ִּבים ָּהי ּו נִּ ְכ ָּּת ִּבים ַּכ ָּּמה בּ וֹ גִּ ין [גִּ לְ יוֹ נוֹ ת] וְ ָּע ִּשֹ ִּ
ָּ ּגדוֹ ל ַעל ַה ַ ּנ"לַ .א ְך ַעל יְ ֵדי ַה ּ ְש ֵר ָּפה נִּ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ַהדָּּ ָּבר:
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ְּליָ ִמיןַׁ ,א ָתה לֹא יָ כוֹ ל ְּל ַׁשנוֹ ת ֶאת ַׁמ ֲה ַׁל ְּך
ַׁה ֶש ֶמשֶ ,זה לֹא יִ ְּש ַׁת ֶנה ְּלעוֹ ָלםַׁ ,גם לֹא ִב ְּת ִח ַׁית
ַׁה ֵמ ִתיםַׁ ,א ָתה לֹא תו ַׁכל ְּל ַׁשנוֹ ת.
יך וֶ ועל ַאיְ ְ
ִׂא ְ
ער ֵּציילְ ן ַמ ֲע ִׂשיּוֹ תְ ,ו ָׁאז
ייבן ֶד ְ
יך ָׁהאנְ ֵּא ְּ

ָׁר ָׁצה ִׂל ְפעֹל ֵּאיזֶ ה דָּׁ ָׁבר ֵּא ֶצל ַה ּ ֵּשם
יִׂ ְת ָּׁב ַר ְך ְּו ַׁה ֶר ֶב'ה ָר ָצה ְּל ָה ִביא ֶאת ַׁה ְּגאו ָלה – ֶאת
יחֵ ,מ ַׁהיוֹ ם ָצ ִר ְּ
יחֶ ,זה
יך ְּל ָה ִביא ֶאת ָמ ִש ַׁ
ָמ ִש ַׁ
יח ֶבן
ֶש ַׁע ְּכ ָשיו ָה ָיה ָפ ָר ַׁשת ק ַֹׁרח ֶזה ָה ֶר ַׁגע ֶש ָמ ִש ַׁ
ָד ִוד ָצ ִר ְּ
יעְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו יוֹ ֵרד ֵבית ִמ ְּק ָדש ֶשל
יך ְּל ַׁה ִג ַׁ
ֵאשִ ,ב ְּמ ֵה ָרה ְּב ָי ֵמינוָ ,א ֵמן.

ִׂה ְת ִׂחיל לוֹ ַמר ּתוֹ ָׁרה ס' ַה ַּמ ְת ֶח ֶלת ּ ָׁפ ַתח ַר ִּׂבי
ִׂש ְמעוֹ ןְ ,ו ָׁאז ָׁהיְ ָׁתה ַה ּ ְש ֵּר ָׁפה ַהנּ וֹ ָׁר ָׁאה ְו ָׁכל ְּב ֶר ְס ֶלב
נִׂ ְש ְר ָׁפהָּׁ ,כל נִׂ ְד ֵּריָ ,כתוב ֶש ַׁהכֹל ָתלוי ַׁבנִ גון ,וְ יָׁ ַשב
לְ ַמ ְעלָׁ ה ַעל ָׁה ָׁהרְּ ,והוא ָר ָאה ֵא ְּ
יך ֶש ָכל ְּב ֶר ְּס ֶלב
נִ ְּש ֶר ֶפת ְּוהוא ָא ַׁמר "שוֹ ין ,שוֹ ין – ַע ְכ ָׁשיו נַ ֲעבֹר
לְ א ּו ַמן"ִ ,כי ָה ִע ָ
יקר ִל ְּהיוֹ ת ְּבאו ַׁמן ָכל יוֹ ם.

שיעור שנמסר ביום שישי קרח לאחר
הברית של בנו של הרב אהרן סיאני
הי"ו

ָל ֵכן ָהיָ ה ַׁא ָבא או ָמנָ א ֶש ָנ ַׁסע ְּלאו ַׁמן ָכל יוֹ ם ְּו ִק ֵבל
ָשלוֹ ם ָכל יוֹ םִ ,כי ַׁא ָבא או ְּמנָ א ָכל ֶע ֶרב רֹאש
חוֹ ֶדש ָה ָיה לוֹ ִמנְּ ָהג ִלנְּ ס ַֹׁע ְּלאו ַׁמןָ ,כל ֶע ֶרב רֹאש
חוֹ ֶדש ,ו ְּמ ַׁק ֵבל ָשלוֹ ם ָכל יוֹ םַׁ ,א ַׁב ֵיי ָכל ֶע ֶרב
ַׁש ָבתָ ,ר ָבא ָכל יוֹ ם ִכפור.

ַׁע ְּכ ָשיו ְּמ ַׁק ְּב ִלים ֶאת ֲע ֶש ֶרת ַׁה ִד ְּברוֹ ת ֶ -את
ַׁהלוחוֹ ת ָה ִראשוֹ נוֹ תָ ,כל ֶר ַׁגע שוֹ ְּמ ִעים ֶאת
ֲע ֶש ֶרת ַׁה ִד ְּברוֹ תָ ,ה ִע ָ
יקר ֶזה לֹא ִתנְּ ָאףְּ ,של ָֹשה
יה ַעל ָכל
יָ ִמים ָאסור ָל ֶג ֶשת ֶאל ִא ָשה ִכי יֵ ש ָע ֶל ָ
כול
ישה ֵש ִדים ְּורוחוֹ תַׁ ,רק ִמי ֶשלוֹ ֵמד תוֹ ָרה יָ ֹ
ִא ָ
מור ֶאת ָה ֵּעינַ יִ םִ ,ב ְּכ ַׁלל הוא לֹא רוֹ ֶאה ִא ָשה
לִ ְש ֹ
הוא רוֹ ֶאה ַׁרק ֶאת ַׁה ֵש ִדיםַׁ ,רק ִב ְּת ִח ַׁית ַׁה ֵמ ִתים
ֶש ִי ְּת ַׁח ְּלפו ַׁהגופוֹ ת הוא יִ ְּר ֶאה ֶאת ָה ִא ָשה.

ילת ָּׁכל נִׂ ְד ֵּרי ְּב ָׁש ָׁעה ֶש ִׂה ְת ִׂחיל ַה ַח ָּׁזן
ְּב ֵּעת ְּת ִׂפ ַ
ַה ּ ִׂפ ּי ּו ִׂטים ֶש ַא ַחר ַע ְר ִׂבית ֶש ִׂהיא יַ ֲע ֶלה וַ ָׁ ּיבוֹ א,
ַׁה ֶר ֶב'ה ָא ַׁמר ֶש ַׁהכֹל ָתלוי ַׁבנִ גון – ִאם לֹא יוֹ ְּד ִעים
ְּלנַׁ ֵגן ֶאת ַׁה ִנגון נָ כוֹ ן ַׁאז פוֹ ֶר ֶצת ְּש ֵר ָפה ,וְ נִׂ ְת ּ ַפ ַּז ְרנ ּו
ֻּּכ ָּׁלנ ּו ְל ַהצִּׂ יל ֵּּביתוֹ ּו ְרכ ּושוֹ ְו ַא ַחר ָּׁכ ְך ָׁעלִׂ ינ ּו ַעל
ָׁה ָׁהר ְל ַמ ְע ָׁלה ּ ֶשרוֹ ִׂאים ֶאת ָּׁכל ָׁה ִׂעיר ְו ָׁש ָּׁמה גָׁ ַמ ְרנ ּו
ֶאת ָּׁכל ַה ּ ִׂפ ּי ּו ִׂטיםָ ,היָ ה ִכ ְּמ ַׁעט ִמנְּ ָין ְּב ִדיוק.

ִכי ָה ִא ָשה ִק ְּב ָלה ֶאת ַׁהגוף ֵמ ֵח ְּטא ֶשל ָא ָדם
ָה ִראשוֹ ןְּ ,ו ָכל צו ַׁרת ַׁהגוף ֶזה ְּל ִפי צו ַׁרת ַׁה ָנ ָחש,
ַׁה ָנ ָחש ַׁה ַׁק ְּדמוֹ נִ יִ ,היא ִק ְּב ָלה ֶאת ָה ֶא ֶרס ֶשל
יהֻ ]-[ ,ט ְּמ ָאה,
ַׁה ָנ ָחש ְּו ִאי ֶא ְּפ ָשר ְּל ִה ְּס ַׁת ֵכל ָע ֶל ָ
ֹאכ ִלי ָכל ָט ֵמא" (שופטים יג ,ד) ָכתוב ֵא ֶצל
"ו ַׁאל ת ְּ
ְּ
ִש ְּמשוֹ ןֶ ,ש ָאסור ָל ַׁג ַׁעת ָבאוֹ ֵכלָ ,ה ֶא ְּתיוֹ ִפים לֹא
נוֹ ְּג ִעים ָבאוֹ ֵכלֲ ,א ִפילו ִאם ִא ָשה ִהיא לֹא נוֹ ַׁג ַׁעת
ָבאוֹ ֵכלִ ,א ָשה ֶזה ָד ָבר ָט ֵמאַׁ ,הכֹל ִהיא ְּמ ַׁט ְּמ ָאה,
ֶאת ַׁה ִכ ֵסאֶ ,את ַׁהמוֹ ָשבֶ ,את ַׁה ֶמ ְּר ָכבַׁ ,הכֹל ָט ֵמא
ֶש ַׁבע ָי ִמיםָ ,שלוֹ ש יָ ִמים ָאסור ְּל ִה ְּת ָק ֵרב ֶאל
ִא ָשהָ ,אסור ְּל ִה ְּת ָק ֵרב ֶאל ִא ָשה

וְ ָׁאז ְּבמוֹ ָׁצ ֵּאי יוֹ ם ִּׂכ ּפ ּור ַה ֶר ֶּב'ה ָׁא ַמר ֶש ַע ְכ ָׁשיו זֶ ה
ַה ְ ּגא ּו ָׁלהִּׂ ,כי ַה ֶר ֶּב'ה ָׁר ָׁצה ִׂל ְפעֹל ְּביוֹ ם ִּׂכ ּפ ּור ֶאת
ַה ְ ּגא ּו ָׁלהִ ,כי ָכל יוֹ ם ִכפור ַׁה ְּגאו ָלה מו ָכנָ ה,
ַׁע ְּכ ָשיו ְּב ָפ ָר ַׁשת ק ַֹׁרח ֶזה ַׁה ְּז ַׁמן ֶשל ַׁה ְּגאו ָלה ,ק ַֹׁרח
ָח ַׁלק ַׁעל מ ֶֹשה ְּו ָאז יָ ְּר ָדה ַׁה ְּנ ָש ָמה ֶשל ַׁה ְּגאו ָלה,
ִכי ֵא ְּ
מ ֶשה ֶשהוא ָב ַׁקע ֶאת ַׁה ָים
יך ָח ְּלקו ַׁעל ֹ
ְּוהוֹ ִציא ִמ ִמ ְּצ ַׁריִ ם ַׁעל ָה ָהרַׁ ,א ְּר ָב ִעים יוֹ ם
ְּו ַׁא ְּר ָב ִעים ַׁליְּ ָלהְּ ,ו ַׁענְּ נֵ י ָכבוֹ דְּ ,ש ָלוַׁ ,מן – ַׁהכֹל
מ ֶֹשה.
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ַׁע ְּכ ָשיו ִמב' ַׁתמוז ַׁעד ַׁה ֲח ֻת ָנה ָכל יוֹ ם
ֶזה ְּכמוֹ יוֹ ם ַׁה ִכפו ִריםָ ,כל יוֹ ם ָא ָדם ָיכוֹ ל ַׁל ֲעשוֹ ת
ְּת ִפלוֹ ת ְּל ַׁה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתים ְּל ַׁר ֵפא חוֹ ִלים.
ְּכמוֹ ֶש ָא ַׁמ ְּרנו ֶשה' ִמ ְּת ַׁע ֵבר ְּב ָךֶ ,זה ַׁה ִחדוש ֶשל
ֹאמר ָע ַׁלץ ִל ִבי ַׁבה'"
"ו ִת ְּת ַׁפ ֵלל ַׁח ָנה ַׁות ַׁ
ר' נָ ָתןַׁ ,
"וה' ָפ ַׁקד ֶאת
(שמואל א' ב ,א) ֶשה' נִ ְּכנַׁ ס ָבהַׁ ,
ָש ָרה" (בראשית כא ,א) – ֶשה' נִ ְּכנַׁ ס ְּב ַׁא ְּב ָר ָהם,
יכים ֶשה' יִ ָכנֵ ס ָב ָא ָדם ,ה' נִ ְּכנַׁ ס ָבנוִ ,כי ְּל ַׁח ָנה
ְּצ ִר ִ
לֹא נוֹ ַׁלד שום יֶ ֶלדַׁ ,ח ָנה ָה ְּי ָתה ִג ְּלגול ֶשל ָר ָחב
"ר ַׁחב ִפי ַׁעל אוֹ יְּ ַׁבי" (שמואל א' ב ,א)
ִהיא ָא ְּמ ָרה ָ
ִהיא ָח ְּט ָאה ִמ ִגיל ֶע ֶשר ַׁעד ִגיל ֲח ִמ ִשים ,נון
ימה יֵ ש ָד ֵגש ַׁב ֵרי"ש
ְּסטוֹ פ ,יוֹ ם ָו ַׁל ְּי ָלהִ ,היא ַׁמ ְּר ִע ָ
– ְּב ֵרי"ש ַב ֶד ֶר ְך ְכלַ ל ֵאין ָד ֵגש ,יֵ ש ַׁרק ְּשנֵ י
ְּמקוֹ מוֹ ת ֶש ֵיש ֵרי"ש ִעם ָד ֵגשִ ,היא ְּפנִ ינָ ה הָ ִא ָשה
ימה אוֹ ָתה ַׁמ ָמשַׁ ,א ְּת
הַ ְשנִ ָיה ֶשל ֶאלְ ָקנָה ַׁמ ְּר ִע ָ
ְּ
ישה ֶאת ַׁה ֶי ֶלד? ַׁע ְּכ ָשיו ַׁק ִיץ ַׁה ֶי ֶלד הוֹ ֵלך ִעם
ַׁמ ְּל ִב ָ
ִב ְּג ֵדי ח ֶֹרף? ַׁמה ֶזה ָכאן? ַׁה ֶטנְּ ֶדר ְּמ ַׁח ֶכהָ ,ע ִשית
ְּכ ַׁבר ַׁד ְּי ָסה? ַׁד ְּי ַׁסת ְּק ַׁו ֶ
ואקר ,יֵ ש לוֹ ִש ְּלשול ַׁת ֲע ִשי
ַׁדיְּ ָסה ִמכו ְּס ִמיןַׁ ,אז ָכל ֶר ַׁגע ִהיא ָמ ְּצ ָאה ִספור
ָח ָדש ְּל ַׁס ֵפר ָלה.

שיעור שנמסר בשבת קודש
קרח אחרי תפילת שחרית
~נכתב ע"פ הבנת השומע~
ַׁמ ֲע ֶשה מחיגרַׁ ,אז נַׁ ֲע ֶשה ָענָ ן ְּל ַׁר ְּפאוֹ ת ֶאת
ַׁה ֶמ ֶל ְּךָ ,פ ָר ַׁשת ק ַֹׁרח ֶזה ָכל ָה ְּרפואוֹ ת ,מ ֶֹשה
ַׁר ֵבינו ָה ַׁל ְּך ֵמא ֶֹהל ְּלא ֶֹהל ְּל ַׁר ְּפאוֹ ת ֶאת ָכל
"ו ָשאול ַׁו ֲאנָ ָשיו ע ְֹּט ִרים ֶאל ָד ִוד"
ַׁהחוֹ ִליםְּ ,
(שמואל א' כג ,כו)ֵ ,א ֶצל ַׁה ֶר ֶב'ה נִ ְּמ ָצ ִאים ָכל
יפים ָב ִאים ְּל ֶבן ָא ָדם
ָה ֲע ָטרוֹ תִ ,כי ָכל ַׁה ַׁמ ִק ִ
ֶשחוֹ ְּל ִקים ָע ָליו ְּב ֶר ַׁגע ֶא ָחדֲ ,עבוֹ ָדה ֶשל ְּשמוֹ נִ ים
ָשנָ ה עוֹ ֶב ֶרת ְּב ֶר ַׁגע ֶא ָחד ֵּמהַ ְמבַ זֶה לְ ִמ ְת ַבזֶהֲ ,א ָבל
אוֹ ְּמ ִרים ַׁה ֲח ִס ִידים ֶש ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקים ָה ֲא ִמ ִת ִיים לֹא
רוֹ ִצים ֶאת ַׁהמוֹ ִחין ָה ֵאלו ֶש ְּמ ַׁק ְּב ִלים ֵמ ֲא ֵח ִרים,
ַׁרק ֶאת ַׁמה ֶש ֵהם עוֹ ְּב ִדים ָע ָליוְּ ,ולֹא ֶאת ַׁהמוֹ ִחין
ֶשל ָה ֲא ֵח ִרים.

שיעור שנמסר ביום שישי קרח
בשמחת התנאים לנין מורינו הרב
החתן המופלג נפתלי בן הרה"ח ר'
נחמן צוקר עב"ג בת הרה"ח ר' שמואל
שטרן ראש ישיבת נחלי נצח

ְּכמוֹ ָה ַׁא ְּל ָמנָ ה ִעם ק ַֹׁרח,
ִס ֵּפר ֶש ָהיְּ ָתה ַׁא ְּל ָמנָ ה ִהיא לֹא יְּ כוֹ ָלה ַׁל ְּחרֹש
ַׁב ָש ֶדהְּ ,ו ָה ָיה ָלה שוֹ ר ַׁו ֲחמוֹ ר מ ֶֹשה ָא ַׁמר לֹא
ָאסור לַ ְחרֹש ִע ָמהֶ ם יַ ַחד ִמשום ִכלְ ַאיִ םַׁ ,א ֲח ֵרי ֶזה
ָהיָ ה ָלה ַׁשק ִח ִטים ְּו ַׁשק ְּשעוֹ ִריםַׁ ,אז מ ֶֹשה ָא ַׁמר
ָלה ַׁא ְּת לֹא יְּ כוֹ ָלה אוֹ ִח ִטים אוֹ ְּשעוֹ ִרים,
יהם ,טוֹ ב ַׁאז ִהיא
יטיַׁ ,א ְּת לֹא יְּ כוֹ ָלה ֶאת ְּש ֵת ֶ
ַׁת ְּח ִל ִ
ְּכ ַׁבר ָז ְּר ָעה ֶאת ַׁה ִח ִטיםַׁ ,אז הוא ָבא ַׁ -ע ְּכ ָשיו
יאי ִלי ַׁמ ֲע ֵשר
יאי ִלי ְּתרו ָמהַׁ ,ע ְּכ ָשיו ָת ִב ִ
ָת ִב ִ
ִראשוֹ ןִ ,היא ְּכ ַׁבר ִה ְּש ַׁת ְּג ָעה ְּל ַׁג ְּמ ֵרי ִהיא ָא ְּמ ָרה
ַׁדי ֲאנִ י ְּכ ַׁבר ִי ְּמכֹר ֶאת ַׁה ָש ֶדהִ ,היא ָקנְּ ָתה ְּש ֵתי
יאי ִלי
אשית ַׁה ֵגזָ ,ת ִב ִ
ִכ ְּבשוֹ תַׁ ,אז הוא רוֹ ֶצה ֵר ִ
אשית ַׁה ֵגז ,טוֹ ב – ִהיא ִק ְּב ָלה ֶאת ַׁה ִדין
ֶאת ֵר ִ

ֹשה
ִכי ק ַֹרח ְכ ֵּדי לְ זַלְ זֵּל ְבמ ֶ

"ו ִי ְּהיו ְּב ֵעינָ יו ְּכיָ ִמים ֲא ָח ִדים" (בראשית כט ,כ)ִ ,כי
ַׁ
ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ְּכמוֹ יוֹ ם ִכפור ,יוֹ ם ֶא ָחד – ְּכ ָי ִמים
ֲא ָח ִדיםֵ ,א ֶצל ַׁי ֲעקֹב ַׁה ֶש ַׁבע ָשנִ ים ָהיו ָי ִמים
ֲא ָח ִדיםִ ,כי ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ֶב ֱא ֶמת ַׁהלוחוֹ ת ִראשוֹ נוֹ ת,
ְּל ַׁמ ֲע ֵשה ְּב ַׁא ְּר ָב ִעים יוֹ ם ָה ֵא ֶלה ְּכ ַׁבר ָפ ְּס ָקה
זו ֲה ָמ ָתןִ ,מו' ִס ָיון ַׁעד י"ז ַׁתמוז ַׁעד ט"ז ַׁתמוז
ֶש ָעשו ֶאת ָה ֵע ֶגל – ַׁאז ִה ְּת ַׁב ְּט ָלה ָל ֶהם ַׁה ַׁת ֲא ָוה
ְּל ַׁג ְּמ ֵריְּ ,ו ַׁרק ְּבי"ז ַׁתמוז ְּב ֶר ַׁגע ֶש ָעשו ֶאת ָה ֵע ֶגל
ָח ְּז ָרה ַׁה ַׁת ֲא ָוהְּ ,ו ַׁגם ֵכן ֶזה לֹא ַׁה ַׁת ֲא ָוה ֶש ָלנוֶ ,זה
ַׁמ ֶשהו ַׁא ֵחר ְּל ַׁג ְּמ ֵריַׁ ,על ָכל ָפנִ ים ַׁה ָי ִמים ָה ֵא ֶלה
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ְּב ַׁא ֲה ָבהֲ ,א ָבל ַׁע ְּכ ָשיו נוֹ ַׁלד ְּבכוֹ ר הוא
רוֹ ֶצה ֶאת ָכל ַׁה ְּבכוֹ רַׁ ,ה ְּבכוֹ ר ִי ְּהיֶ ה ַׁלכ ֵֹהןִ ,היא
ֹאכל אוֹ ָתםַׁ ,אז
אוֹ ֶמ ֶרת טוֹ ב ִהיא ִת ְּש ַׁחט אוֹ ָתם ְּות ַׁ
הוא רוֹ ֶצה ְּזרוֹ ַׁע ְּל ָחיַׁ ִים ָו ֵק ָבהַׁ ,אז ִהיא ָא ְּמ ָרה
"כל ֵח ֶּרם ְּביִ ְּש ָר ֵאל ְּל ָך יִ ְּהיֶּ ה"
ֵח ֶרםָ ,ג ַׁמ ְּרנוָ ,
(במדבר יח ,יד)ִ ,אם ֶזה ֵח ֶרם ַׁאז כולוֹ ֶש ִלי ַׁע ְּכ ָשיו
ַׁאז ָכ ָכה הוא ֵה ִסית אוֹ ָתם ַׁליְּ ָלה ָש ֵלם.

ַׁהיוֹ ם ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרה ֶזה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשןִ ,אם
ָא ָדם לֹא שוֹ ֵמ ַׁע קוֹ לוֹ תִ ,אם הוא יוֹ ֵד ַׁע ְּקצוֹ ת
ַׁהח ֶֹשן הוא יוֹ ֵד ַׁע ֶאת ַׁה ֻס ְּגיוֹ ת ֶשל ָכל ַׁה ַׁש"סִ ,כי
ְּב ָכל ַׁעמוד יֵ ש ֶע ְּש ִרים סו ְּגיוֹ תְּ ,ב ָכל ַׁעמודְּ ,והוא
לֹא יוֹ ֵד ַׁע ֵא ְּ
יך ְּל ַׁח ֵבר ֶאת ֶזהְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו ֶשהוא לוֹ ֵמד
ֶאת ֶזה ֶאת ַׁה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן הוא יֵ ַׁדע ְּל ַׁח ֵבר ֶאת
ַׁה ֻס ְּגיוֹ תָ ,ד ָבר ֶשלֹא ָבא ָלעוֹ ָלם.

ַׁהיוֹ ם ָכל יוֹ ם ֶזה יוֹ ם
ִכפור – ֶזה ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרה,
ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ֲח ִמ ָשה
קוֹ לוֹ תִ ,אם ָא ָדם
ְּמ ַׁש ֵמ ַׁח ָח ָתן ְּו ַׁכ ָלה
ישה
הוא זוֹ ֶכה ַׁל ֲח ִמ ָ
קוֹ לוֹ ת ֶשל ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרה,
ִכי יוֹ ם ַׁה ֲח ֻת ָנה ֶזה ְּכ ַׁבר
הרב בכתיבת הכתובה
"ביוֹ ם ֲח ֻת ָנתוֹ ו ְּביוֹ ם ִש ְּמ ַחת ִלבוֹ " (שיר השירים ג,
ְּ
יא) – ֲח ֻת ָנה ֶזה ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרהְּ ,ויוֹ ם ִש ְּמ ַחת ִלבוֹ ֶזה
ֵבית ַׁה ִמ ְּק ָדשֲ ,ח ֻת ָנה ֶזה עוֹ ד יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ִמ ַׁמ ַׁתן
תוֹ ָרהִ ,כי ֶח ֶדר ַׁה ִיחוד – ֶח ֶדר ֶשל ָח ָתן ְּו ַׁכ ָלה ֶזה
ֵבית ִמ ְּק ָדש ַׁמ ָמשְּ ,כ ִאלו ָבנָ ה חו ְּר ָבה ַׁא ַׁחת
ֵמ ֻח ְּרבוֹ ת ְּירו ָש ַׁל ִיםָ ,שלוֹ ש ִשיטוֹ תַׁ ,ר ִבי ְּיהוֹ ֻש ַׁע
ישה קוֹ לוֹ תְּ ,ו ַׁר ִבי ַׁא ָבהו
ֶבן ֵל ִוי אוֹ ֵמר זוֹ ֶכה ַׁל ֲח ִמ ָ
אוֹ ֵמר ְּכ ִאלו ִה ְּק ִריב תוֹ ָדהְּ ,ו ַׁרב נַׁ ְּח ָמן אוֹ ֵמר ְּכ ִאלו
ָבנָ ה חו ְּר ָבה ַׁא ַׁחת ֵמ ֻח ְּרבוֹ ת ְּירו ָש ַׁליִ םְּ ,כלוֹ ַׁמר
ֶש ַׁה ַׁב ִית ֶשל ָח ָתן ְּו ַׁכ ָלה ֶזה ֵבית ִמ ְּק ָדש ַׁמ ָמש,
ָכ ָכה ַׁמ ְּס ִביר ַׁה ִמ ְּד ַׁרש מ ֶֹשהַׁ ,אז ַׁע ְּכ ָשיו ָכל יוֹ ם ֶזה
ְּכמוֹ יוֹ ם ִכפור ַׁעד ַׁה ֲח ֻת ָנהַׁ ,א ֲח ֵרי ֶזה ָכל ַׁה ַׁח ִיים
ֶזה יוֹ ם ִכפור ,יוֹ ם ֶא ָחד – ָי ִמים ֲא ָח ִדים – ְּויוֹ ם
ֶא ָחד ֶזה יוֹ ם ִכפורָ ,כל ַׁה ָי ִמיםִ ,מ ְּשתוֹ ְּק ִקים ֵא ָליו
ְּכ ִאלו הוא יוֹ ם ַׁה ִכיפו ִריםֶ ,ש ֶא ְּפ ָשר ַׁל ֲעשוֹ ת ָכל
ְּפ ֻע ָלה – ְּל ַׁר ֵפא חוֹ ִליםְּ ,ל ַׁה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתיםָ ,ה ִע ָ
יקר
ֶש ִי ָפ ַׁתח ַׁהמ ַֹׁחֶ ,ש ֵנ ַׁדע ִל ְּלמוֹ ד ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן.

ֶא ְּתמוֹ ל ָל ַׁמ ְּדנו ִדינֵ י
ָק ָטן ו ְּק ַׁט ָנהֶ ,ש ְּל ָק ָטן
ֵאין ָח ֵצרַׁ ,אז הוא לֹא
יָ כוֹ ל ִל ְּזכוֹ ת ַׁעל יְּ ֵדי
ָח ֵצרְּ ,ו ִאם ָא ָדם ָשם לוֹ
ֶב ָח ֵצר ַׁמ ֶשהו ַׁאז הוא
לֹא קוֹ נֶ הֲ ,א ָבל ְּק ַׁט ָנה
יֵ ש ָלה ָח ֵצר ִמיוֹ ם
ֶש ִהיא נוֹ ֶל ֶדתִ ,היא ִק ְּב ָלה ָח ֵצר ִבירו ָשה ִאם
ישהו ָשם ָלה ַׁמ ֶשהו ֶב ָח ֵצר ֶזה ֶש ָלהִ ,היא לֹא
ִמ ֶ
ְּ
יכה ֶל ָה ִריםֲ ,א ָבל ָק ָטן ָצ ִריך ַׁמ ָמש ֶל ָה ִרים
ְּצ ִר ָ
ִל ְּזכוֹ תִ ,כי יֵ ש ְּש ֵא ָלה ֲא ִפילו ִאם הוא יָ ִרים ִכי ֵאין
ימן
לוֹ ַׁד ַׁעת ַׁאז הוא לֹא ִי ְּז ֶכה ָב ֶזהַׁ ,אז ֶזה ַׁגם ְב ִס ָ
ימן רמ"ג רוֹ ִאים ִדינֵ י ָק ָטן ו ְּק ַׁט ָנה
רמ"ב ְּו ַׁגם ְב ִס ָ
ְּושוֹ ֶטה ְּו ַׁהכֹל.
ימנִ ים לֹא ָצ ִר ְּ
יך
ִכי ָא ָדם ֶששוֹ ֲח ִטים לוֹ ְּשנֵ י ִס ָ
ְּל ִה ְּת ַׁב ְּל ֵבלָ ,ה ַׁר ְּמ ַׁב"ם אוֹ ֵמר ְּב ִה ְּלכוֹ ת ֵגירו ִשין
ֶש ַׁא ָתה יָ כוֹ ל ְּל ַׁק ֵדש ִא ָשה ,נַׁ ִגיד ְּליוֹ ִסי יֵ ש לוֹ
ארדַׁ ,על ִפי ִדינֵ י ְּמ ִדינָ ה הַ ְירו ָשה ֶשל ֹו
ַׁא ְּר ַׁבע ִמ ְּל ַׁי ְּ
ְּ
ֶזה ַׁש ָי ְּ
יך ְּל ִא ְּשתוֹ ִ ,מ ַׁצד ַׁהתוֹ ָרה ֶזה ַׁש ָייך ַׁל ֵבן ֶשלוֹ
ארד ֶזה ְּכ ַׁבר ְּמשו ְּע ָבד
נַׁ ְּח ָמןֶ ,את ָה ַׁא ְּר ַׁבע ִמ ְּל ַׁי ְּ
אוֹ ָתם ְּלנַׁ ְּפ ָת ִלי ִבגְ לַ ל ַע ְרבותֲ ,א ָבל ִאם נַׁ ְּפ ָת ִלי ִי ְּה ֶיה
ארד הוא ְּי ַׁו ֵתר ְּל ָךֲ ,א ָבל ִאם
לוֹ ַׁגם ֵכן ֶע ֶשר ִמ ְּל ַׁי ְּ
ַׁחס ְּו ָשלוֹ ם ְּבעוֹ ד ֵמ ָאה ֶע ְּש ִרים ָשנָ ה נַׁ ִגיד ָה ִא ָשה
ִת ָש ֵאר ְּל ַׁבדִ ,היא ְּמ ַׁק ֶב ֶלת ֶאת ָכל ַׁה ְּירו ָשהַׁ ,על
ִפי ִדינֵ י ַׁה ְּמ ִדינָ הַׁ ,אז ָה ִא ָשה רוֹ ָאה ֶא ָחד ֶש ֵיש לוֹ
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ַׁד ֲע ָתא ְּצ ִלילו ָתא ְּוהוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁק ֵדש
ו ְּל ַׁג ֵרש ְּו ָל ֵתת יְּ רושוֹ ת.

ארד דוֹ ָלר ְּו ָש ֲחטו לוֹ ֶאת ַׁה ְּשנֵ י
ִמ ְּל ַׁי ְּ
ימנִ ים ַׁאז ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ַׁת ִגיד ֲה ֵרי ֲאנִ י ְּמקו ֶד ֶשת
ִס ָ
ְּ
ְּל ָך  -תוֹ ך ְּשנִ ָיה ִהיא נִ ְּה ֵיית ְּמקו ֶד ֶשת ְּו ַׁא ַׁחר
ֶשהוא ֵמת ִהיא הוֹ ֶל ֶכת ְּל ֵבית ִמ ְּש ָפט ִה ֵנהִ ,היא
ְּמ ַׁק ֶב ֶלת ֶאת ַׁה ְּירו ָשה ֶשלוֹ ַׁ ,אז ֲא ִפילו ֶש ָש ֲחטו
ימנִ ים ֶא ְּפ ָשר ְּל ַׁק ֵדש ו ְּל ַׁג ֵרשָ ,ל ֵתת יְּ רושוֹ ת,
ְּשנֵ י ִס ָ
יכא
ִכי ֶזה ֲע ַׁדיִ ין ִב ְּצ ִלילותַׁ ,ד ֲע ָתא ְּצ ִלילו ָתא ְּו ֵל ָ
יש ָתא ,גוֹ ֵסס
ַׁש ַׁב ְּש ָתא ,ו ִבי ְֹּש ָתא ַׁש ַׁב ְּש ָתא ְּו ַׁש ִב ְּ
הוא ְּכ ַׁבר ְּל ַׁג ְּמ ֵרי ְּמ ֻב ְּל ָבלָ ,ה ַׁר ְּמ ַׁב"ם אוֹ ֵמר ש[]-
ִב ְּג ָמ ָרא יְּ ָבמוֹ תַׁ ,אז ָא ָדם יָ כוֹ ל ְּל ַׁק ֵדש ָל ֵתת
יְּ רושוֹ תִ ,כי ֶזה ַׁרק ְּכ ֶש ַׁי ִכיר.

'כל ַׁה ְּירו ָשה ְּל ֶבן ֶא ָחד'ָ ,אסור
הוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד ָ
'פלוֹ נִ י לֹא יוֹ ֵרש' ֶזה הוא לֹא יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד,
ְּל ַׁה ִגיד ְּ
'בנִ י ְּראו ֵבן יוֹ ֵרש ֶאת ַׁהכֹל' ,יֵ ש
הוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד ְּ
לוֹ ְּראו ֵבן ִש ְּמעוֹ ן ְּו ֵל ִויֵ ,ל ִוי נִ ְּהיָ ה ִחלוֹ נִ יֵ ,ל ִוי ָמ ַׁרד
ַׁבתוֹ ָרהֲ ,אנִ י נוֹ ֵתן ֶאת ַׁה ְּירו ָשה ִל ְּראו ֵבן ְּו ִש ְּמעוֹ ן,
הוא לֹא ָיכוֹ ל לוֹ ַׁמר ֶש ֵל ִוי לֹא יִ ַׁירש ,הוא יָ כוֹ ל
ְּל ַׁה ִגיד ְּראו ֵבן ְּו ִש ְּמעוֹ ן יוֹ ְּר ִשים ְּוהוא יָ כוֹ ל
ְּל ַׁה ְּח ִליף ֶאת ֶזה ֶא ֶלף ַׁפ ַׁעםד ,ו ְּראו ֵבן ְּו ִש ְּמעוֹ ן
יוֹ ְּר ִשים ֵל ִוי לֹא יוֹ ֵרש ,יֵ ש עוֹ ד ֲע ָש ָרה ָבנִ ים – הוא
אוֹ ֵמר נַׁ ְּפ ָת ִליְּ ,והוא ָיכוֹ ל ָכל ֶר ַׁגע ְּל ַׁה ְּח ִליף ֶאת
ֶזהַׁ ,ע ְּכ ָשיו נַׁ ְּפ ָת ִלי ִי ַׁירש ֶאת ַׁהכֹלַׁ ,ע ְּכ ָשיו ָא ֵשר
יִ ַׁירש ֶאת ַׁהכֹלַׁ ,ע ְּכ ָשיו ָגד ִי ַׁירש ֶאת ַׁהכֹלֲ ,ה ָל ָכה
ְּכ ַׁר ִבי יוֹ ָחנָ ן ֶבן נו ִרי ֶשהוא ָיכוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד ֵבין ָבנָ יו
ֶשהוא יָ כוֹ ל ָל ֵתת ְּל ִמי ֶשהוא רוֹ ֶצהִ ,מי ֶשהוא
ָת ַׁפס ַׁא ֲחרוֹ ן הוא ְּמ ַׁק ֵבל ֶאת ַׁה ְּירו ָשה ,הוא לֹא
'כן יוֹ ֵרש'ַׁ ,אז
יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד ִמי 'לֹא יוֹ ֵרש' ַׁרק ִמי ֵ
הוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִגיד ֶאת ֶזה ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים ַׁעד ֶשהוא
נִ ְּפ ַׁטרָ .כל ֶזה ֲאנַׁ ְּחנו ְּמ ַׁד ְּב ִרים ָכאן ֶש ֶזה ְּקצוֹ ת
ַׁהח ֶֹשן ָכל ַׁה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה.

יכים ַׁי ִכיר ֲה ֵרי ֲא ִפילו
תוֹ ְּספוֹ ת שוֹ ֵאל ָל ָמה ְּצ ִר ִ
ימנִ ים הוא ָצלול עוֹ ד ְּב ַׁד ְּעתוֹ ,
ֶששוֹ ֲח ִטים ְּשנֵ י ִס ָ
ָא ָדם גוֹ ֵסס הוא לֹא ָצלול ֲא ָבל ָא ָדם ֶש ָש ֲחטו לוֹ
יטה ֶזה
ימנִ ים הוא ָצלול ְּב ַׁד ְּעתוֹ ַׁ ,אז ִמ ְּש ִח ָ
ְּשנֵ י ִס ָ
ְּשנֵ י ַׁדקוֹ ת – ָשלוֹ ש ַׁדקוֹ ת ,הוא יָ כוֹ ל עוֹ ד ִל ְּחיוֹ ת
ָשלוֹ ש ַׁדקוֹ תְּ ,ו ִאם יָ בוֹ א חוֹ ֵבש ָמ ִהיר עוֹ ד ֶא ְּפ ָשר
ְּל ַׁה ְּד ִביק לוֹ ֶאת ֶזה.
ִאם נַׁ ִגיד ְּכמוֹ ְּב ַׁהר נוֹ ף ִל ְּפנֵ י ָח ֵמש ָשנִ ים ֶש ָירו,
ַׁאז ָיכוֹ ל ָל ַׁק ַׁחת יוֹ ם ַׁעד ֶשהוא ֵמתִ ,כי יְּ ִר ָיה ֶזה לֹא
הוֹ ֵרג ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ַׁמ ָכהַׁ ,אז ַׁהכ ֵֹהן לֹא ָצ ִר ְּ
יך
ָל ֵצאתַׁ ,ה ַׁנ ְּפ ָקא ִמינָ ה ְּל ַׁג ֵבי כ ֲֹהנִ ים ַׁע ְּכ ָשיוֶ ,ש ַׁעד
יב ָריו – הוא ְּמ ַׁר ְּפ ֵרף
ֶשהוא ְּמ ַׁר ְּפ ֵרף ְּב ֶא ָחד ֵמ ֵא ָ
ָב ַׁע ִין ִט ָפהַׁ ,אז ַׁהכ ֵֹהן יָ כוֹ ל ְּל ִה ָש ֵאר ו ְּל ַׁה ִגיד ִב ְּר ַׁכת
כ ֲֹהנִ ים ְּו ִל ְּקרֹא ַׁבתוֹ ָרהְּ ,ו ֶש ַׁבע ְּב ָרכוֹ תְּ ,והוא יָ כוֹ ל
ַׁל ֲעשוֹ ת ֶש ַׁבע ְּב ָרכוֹ תַׁ ,אז נִ ְּכנְּ סו ְּמ ַׁח ְּב ִלים ְּו ָירו –
יע ַׁה ָצ ָלה ַׁעד
יכים ְּל ִה ְּת ַׁב ְּל ֵבלַׁ ,עד ֶש ַׁי ִג ַׁ
לֹא ְּצ ִר ִ
ֶש ֶזה ַׁאז יָ כוֹ ל ְּל ִה ָכנֵ ס רוֹ ֵפא ְּל ַׁר ֵפא אוֹ ָתם ,הוא
יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ִציל אוֹ ָתםַׁ ,אז ְּב ָכל ָד ָבר ֲא ִפילו יוֹ ִרים
ַׁעל ַׁה ֶבן ָא ָדם – שוֹ ֲח ִטים אוֹ תוֹ ַׁ ,אז ֲע ַׁד ִיין יֵ ש לוֹ
ד

ַׁאז ַׁע ְּכ ָשיו יַׁ ֲעקֹב ָא ִבינו ֶשהוא ָל ַׁקח ֶאת ָר ֵחל ְּו ֶאת
ֵל ָאהַׁ ,אז הוא יָ ִמים ֲא ָח ִדיםִ ,כי ֶב ֱא ֶמת ָכל
ָה ֲעבוֹ ָדה ֶש ִע ְּק ֵבי ֵל ָאה ִי ָכנְּ סו ְּב ֶכ ֶתר ָר ֵחל,
ֹאחזֵ מוֹ ָר ַעד" (שמות טו ,טו) – רע"דַׁ ,ע ְּכ ָשיו ֶזה
"י ֲ
ְּ
"ו ִי ְּש ַמע ַה ְּכנַ ֲענִ י ֶּמ ֶּלך ֲע ָרד י ֵֹשב ַה ֶּנ ֶּגב"
ֻח ַׁקת – ַ
(במדבר כא ,א) ַׁאז ֲע ָרד ֶזה ַׁה ֵפרוד ֵבין ָר ֵחל ְּו ֵל ָאה,
ֲע ָרד ֶזה ֶּה ָערֹד – נָ ָחשֲ ,ע ָרד ֶזה ֲע ָמ ֵלקָ ,ערוֹ ד –
ַׁערוֹ ִדים" ,אוֹ י לוֹ ְּל ָא ָדם ֶש ָפ ַׁגע בוֹ ֶה ָערֹד ְּואוֹ י לוֹ
ְּל ָערוֹ ד ֶש ָפ ַׁגע בוֹ ַׁר ִבי ֲחנִ ינָ א ֶבן דוֹ ָסא" – ַׁה ַׁצ ִדיק
על זה? ענה לו הרב) ַׁרק ְּשנֵ י ֵע ִדיםַׁ ,רק ְּב ִדבור
ְּב ַׁע ְּל ָמא.

(כשהרב גמור לכתוב את שטר התנאים נתן לחתן
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יָ כוֹ ל ִליסוֹ ַׁע ְּלאו ַׁמןִ ,אם הוא יַׁ ֲעבוֹ ר
ֶאת ַׁה ַׁיבֹקֵ ,א ְּ
קב ֶזה ָב ִקי
יך עוֹ ְּב ִרים ֶאת ַׁה ַׁיבֹק? יַׁ ֲע ֹ
ימ ְּט ִר ָיה ֱאמונָ ה.
– ֶזה ִ ,112עם ֶע ֶשר ֶזה ִג ַׁ

ִאי ֶא ְּפ ָשר ְּלנֵ ַׁצח אוֹ תוֹ ָ .כל ֶזה אוֹ ֵמר
"ב ִרית ְּכ ֻה ַׁנת עוֹ ָלם" ֶזה ַׁר ִבי יִ ְּצ ָחק ַׁא ְּי ִיזיק,
ַׁה ְּ
ְּב ֶפ ֶרק ב' אוֹ ג' ,הוא אוֹ ֵמר ֵע ֶדר ַׁו ֲע ָרד ו ִמ ְּג ַׁדל ֵע ֶדר
"ו ַא ָתה ִמ ְּג ַדל
יח ָיבוֹ א ִמ ִמ ְּג ַׁדל ֵע ֶדרְּ ,
– ֶש ַׁה ָמ ִש ַׁ
ֵע ֶּדר ע ֶֹּפל ַבת ִציוֹ ן – ע ֶֹפל ֶזה חוֹ ָמהְּ ,רחוֹ ב ָהע ֶֹפל,
ָע ֶּד ָ
אתה ו ָב ָאה ַה ֶּמ ְּמ ָש ָלה ָה ִראשֹנָ ה ַמ ְּמ ֶּל ֶּכת
יך ֵת ֶּ
יח נִ ְּק ָרא
יכה ד' ָפסוק ח'ָ ,מ ִש ַׁ
ְּל ַבת יְּ רו ָש ָליִ ם" ְּב ִמ ָ
ִמ ְּג ַׁדל ֵע ֶדר ֶ -ששוֹ ֵמר ַׁעל ָה ֵע ֶדרֲ ,א ָבל ֶזה ַׁמ ְּר ֶאה
ֶשהוא ְּמ ַׁח ֵבר ֶאת ֵל ָאה ְּו ָר ֵחלִ ,מ ְּג ַׁדל ֵע ֶדר – ִמ ְּג ַׁדל
ֶששוֹ ֵמר ַׁעל ָה ֵע ֶדרֲ ,א ָבל ַׁרק הוא ִמי ֶש ְּי ַׁח ֵבר ֶאת
יח" ,וְ ַא ָּתה ִמגְ ַדל ֵע ֶדר עֹפֶ ל בַת
ָר ֵחל ְּו ֵל ָאה יִ ְּהיֶ ה ָמ ִש ַׁ

ֶר ֶגל ֶש ְּכ ָבר ֶא ְּפ ָשר ַׁל ֲעלוֹ ת ִלירו ָש ַׁליִ םַׁ ,עד ֶש ָבא
הוֹ ֵש ַׁע ֶבן ֵא ָלה ו ִב ֵטל ֶאת ַׁה ְּג ֵז ָרהָ ,ל ָמה? ִכי ָכתוב
יטיןֶ ,ש ָאז נִ ְּג ְּז ָרה ְּג ֵז ָרה ֶשל
ַׁבמ"ח ע"א ְּב ִג ִ
ֲע ָגלוֹ תִ ,כי ֲא ִב ָיה ֶבן יְ ָר ְב ָעם ֵה ִרים ֶאת כו ָלם ָל ַׁקח
ֶאת כו ָלםְּ ,כ ֶש ִנ ְּפ ַׁטר ֲא ִב ָיהִ ,מ ַׁיד נִ ְּפ ַׁטר ֲא ִב ָיהִ ,מ ַׁיד
יח ,הוא ְּבנוֹ ְּו ָכל ֵש ֶבט
נוֹ ַׁלד יֶ ֶלד ְּוהוא ִי ְּה ֶיה ָמ ִש ַׁ
אכש – ָבאו
ְּראו ֵבן ָע ַׁבר ֶאת ַׁה ַׁס ְּמ ַׁב ְּטיוֹ ןִ ,כי ְּב ַׁמ ַׁר ַׁ
אכשַׁ ,אז ָה ַׁל ְּך ר' יִ ְּצ ָחק
ַׁל ֲהרוֹ ג ֶאת ָכל יְ הו ֵּדי ַׁמ ַׁר ַׁ
ְּדלו ָיה ְּו ֵה ִביא ַׁי ְּל ָדה ֵמ ַׁה ַׁס ְּמ ַׁב ְּטיוֹ ןָ ,ש ָמה ֵהם
ְּג ֵדלוֹ ת ְּו ֵהם לֹא רוֹ אוֹ ת ְּכלוםֲ ,ח ֵצרוֹ ת ְּסגו ִרים,
חוֹ ָמה ֶש ֶזה ְּשלוֹ ִשים ֶמ ֶטר ָכל חוֹ ָמהְּ ,ו ָה ֵעינַׁ ִים
ֶש ָל ֶהם ֶזה ֵאש  -יוֹ ְּרקוֹ ת ֵאש ֵמ ָה ֵעינַׁ יִ םַׁ ,על
ַׁה ָמקוֹ ם ִהיא יָ ְּר ָקה ֵאש ְּו ֻכ ָלם ָעלו ְּב ֶל ָהבוֹ ת.

ִצי ֹון ָּע ֶד ָּ
שלָּה הָּ ִראשֹנָּה ַמ ְמלֶכֶת
אתה ובָּ ָּאה הַ ֶמ ְמ ָּ
יך ֵת ֶ

לְבַת יְ רו ָּש ִ ָּלם" ֶזה ַׁה ָפסוק ֲה ִכי ָחשוב.

שיעור שנמסר ברחוב אבינדב
בירושלים ליל שישי קרח
ְּו ָכל ַׁמה ֶש ֲאנַׁ ְּחנו ַׁהיוֹ ם ְּבא' ַׁתמוז נֶ ֱא ַׁס ְּפנו ָכאן
ַׁב ָמקוֹ ם ַׁה ָקדוֹ ש ַׁה ֶזה אוֹ ר ַׁה ָצפוֹ ן (השיעור התקיים
בסמוך לשטיבלאך אור הצפון בירושלים)ֶ ,שפֹה ֶזה
אוֹ ר ַׁה ָצפוֹ ן ,אוֹ ר ַׁה ָצפוֹ ןִ ,כי ֲאנַׁ ְּחנו ָע ַׁב ְּרנו
יטה –
יבא ָע ַׁבר ְּש ִח ָ
יטה – ְּכמוֹ ַׁר ִבי ֲע ִק ָ
ְּש ִח ָ
ילין ֶה ְּר ָאה ְּל ָענָ יו –
ַׁמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַׁב ְּר ֶזלֶ ,ק ֶשר ְּת ִפ ִ
יבא ָר ָאה ֶאת ה'ָ ,ר ָאה ש' ֶשל ְת ִפילִ ין – ָכל
ַׁר ִבי ֲע ִק ָ
ָה ִענְּ ָין ֶזה ַׁהש'ֶ ,זה ַׁא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק ְּו ַׁי ֲעקֹב.

יאה ֵא ֶשת ַׁל ִפידוֹ ת – כו ָלם ָעלו
ְּכמוֹ ְּדבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
ְּב ֶל ָהבוֹ תָ ,כל ֵא ֶלה ֶשלֹא ָבאו ַׁל ְּעזוֹ ר ָעלו
"הלֹא ִצ ָוה ה'" (שופטים ד ,ו) ַׁהכֹל ִצ ָוה
ְּב ֶל ָהבוֹ תֲ ,
ה' ,ה' לֹא ִצ ָוה ֲא ָבל ִהיא ָא ְּמ ָרה ֶשה' ִצ ָוהִ ,כי
יעה – ָה ֲעבוֹ ָדה ֶש ָלנו ֶזה ַׁרק
ָב ֶר ַׁגע ֶשעוֹ ִשים ְּפ ִר ָ
יעהַׁ ,א ְּב ָר ָהם לֹא
יעהָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶזה ַׁה ְּפ ִר ָ
ַׁה ְּפ ִר ָ
יעה,
ָפ ַׁרע ,אוֹ ֵמר ַׁהז ַֹׁהר ְּבבֹא ,הוא לֹא ָי ַׁדע ִדין ְּפ ִר ָ
ְּו ָל ֵכן ָהיָ ה ֵע ֶגלַׁ ,ו ֲא ִפילו ְּכ ֶש ָי ְּצאו ִמ ִמ ְּצ ַׁר ִים ַׁאז ֶזה
יעה
יעהַׁ ,אז מ ֶֹשה יָ ַׁדע ֶאת סוֹ ד ַׁה ְּפ ִר ָ
ָהיָ ה ְּב ִלי ְּפ ִר ָ
ְּ
ֲא ָבל הוא לֹא יָ ַׁדע ֶש ָצ ִריך ְּל ַׁה ִגיד ָל ֶהם ֶאת ֶזה
ְּו ָל ֵכן ָעשו ֵע ֶגל ,אוֹ ֵמר ַׁהזוֹ ַׁהר ְּבבֹא.

"ו ִי ָו ֵתר יַ ֲעקֹב ְּל ַבדוֹ ַו ֵי ָא ֵבק ִאיש ִעמוֹ ַעד ֲעלוֹ ת
ַ
ַה ָש ַחר" (בראשית לב ,כה) ִכי יַׁ ֲעקֹב נִ ְּל ַׁחם ֶאת ָכל
ַׁה ִמ ְּל ָחמוֹ ת ֶש ִי ְּה ֶיה ַׁעד סוֹ ף ַׁהדוֹ רוֹ תָ ,כל
ַׁה ִמ ְּל ָחמוֹ ת ַׁעד סוֹ ף ַׁהדוֹ רוֹ ת נִ ְּל ַׁחם מ ֶֹשהַׁ ,י ֲעקֹב
"ו ֵי ָא ֵבק ִאיש ִעמוֹ ַעד ֲעלוֹ ת ַה ָש ַחר",
ָא ִבינו ַ -
ִ
יכים ַׁל ֲעבוֹ ר
הוא ָז ָכה ְּליַׁ בֹק ,קיֹב – יַׁ בֹקָ ,ל ָמה ְּצ ִר ִ
בקִ ,כי ָשם ְּמרו ָמז ָה ִענְּ יָ ן ֶשל
ֶד ֶר ְּך ִקיֹב? ִכי ֶזה יַׁ ֹ
יַׁ בֹקַׁ ,ה ַׁיבֹק ַׁהיוֹ ם ֶזה ְּב ִקיוֹ בָ ,ע ַׁבר ְּל ִקיוֹ בַׁ ,אז ָכל
ֶא ָחד ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּראוֹ ת ַׁל ֲעבוֹ ר ֶאת ַׁה ַׁיבֹקָ ,כל ֶא ָחד

ִאיוֹ ב ֶזה יָ ָבלָ ,י ָבל נִ ֵגן – "ת ֵֹפש ִכנוֹ ר ְּועו ָגב"
(בראשית ד ,כא)ָ ,ה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָה ָא ָדם ֶזה ְּלנַׁ ֵגן
ְּב ִכנוֹ ר ְּועו ָגבֶ ,זה ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָי ָבל – ִכנוֹ ר ְּועו ָגב
"ויְּ ִהי ְּל ֵא ֶּבל
יָ ָבל ָבא ָלעוֹ ָלם ְּב ִכנוֹ ר ְּועו ָגבַׁ ,אז ַ
ִכנ ִֹרי ְּו ֻע ָג ִבי ְּלקוֹ ל ב ִֹכים" (איוב ל ,לא)ִ ,כי ִאיוֹ ב
ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁכ ֵפר ַׁעל ַׁמה ֶש ִנ ֵגן ָ 700שנָ ה ַׁל ֲעבוֹ ָדה
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יאל" (שם ,שם י"ז-י"ט),
ו ִמ ַמ ָתנָ ה נַ ֲח ִל ֵ
יאל ָבמוֹ ת".
יאל ֶזה ֲח ֶד ָרה" ,ו ִמ ַנ ֲח ִל ֵ
נַׁ ֲח ִל ֵ
"ו ִמ ָבמוֹ ת ַה ַגיְּ א" – ִאם ָא ָדם הוא ַׁב ַׁג ְּיא ַׁאז הוא
ְּב ָב ָמהִ ,אם הוא ְּב ָב ָמה הוא ַׁב ַׁגיְּ אָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה
ֶשל ָה ָא ָדם ֶזה ִל ְּהיוֹ ת ָת ִמיד ַׁב ַׁגיְּ אַׁ ,אז ִאם ָא ָדם
יִ ְּה ֶיה ָת ִמיד ַׁב ַׁג ְּיא ַׁאז ַׁעל ַׁה ָמקוֹ ם ָתבוֹ א ַׁה ְּגאו ָלה,
ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָה ָא ָדם ֶזה ִל ְּהיוֹ ת ַׁב ַׁג ְּיא,
"ו ִמ ָבמוֹ ת ַה ַגיְּ א"ְּ ,ואוֹ ֵמר ָה ֲע ָש ָרה ַׁמ ֲא ָמרוֹ ת –
ַׁה ַׁגיְּ א ֶזה ָר ָמהֵ ,א ְּ
יך ַׁא ָתה ִת ְּה ֶיה ָב ָר ָמה? ַׁעל יְּ ֵדי
ַׁגיְּ א ,ג' ֶזה ר' ,י' ֶזה מ'ְּ ,וא' ֶזה ת'ַׁ ,אז ִאם ִת ְּה ֶיה
ָת ִמיד ַׁב ַׁג ְּיא ִת ְּה ֶיה ָת ִמיד ָב ָר ָמה ,תו ַׁכל ַׁל ֲעבוֹ ר
ָת ִמיד ָל ָר ָמהִ ,ל ְּראוֹ ת ֶאת ַׁהלוחוֹ ת ָה ִראשוֹ נוֹ ת,
ָת ִמיד ֻח ַׁקת ֶזה יוֹ ֵצא לוחוֹ ת ִראשוֹ נוֹ תִ ,כי ָכתוב
"ו ָת ָמת ָשם ִמ ְּריָ ם" (במדבר כ ,א) ִ -בנְּ ִש ָ
יקהִ ,מ ְּר ָים
ַׁ
ָהיְּ ָתה ִבנְּ ִש ָ
יאה.
יקהִ ,מ ְּריָ ם ָהיְּ ָתה נְּ ִב ָ

ָז ָרהָ ,כל ַׁהדוֹ רוֹ ת ָה ִראשוֹ נִ ים ֶש ָחיו
ָ 700שנָ ה נִ ְּגנו ַׁרק ַׁל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהַׁ ,ע ְּכ ָשיו ֲאנַׁ ְּחנו
ְּמ ַׁכ ְּפ ִרים – ְּמנַׁ ְּגנִ ים – ָש ִרים ַׁעד ַׁהב ֶֹקרְּ ,מ ַׁכ ְּפ ִרים
ַׁעל ֶש ִנ ְּגנו ַׁל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהָ ,כל ַׁמה ֶש ִנ ְּגנו ַׁל ֲעבוֹ ָדה
ָז ָרה ֶזה ָה ֲעבוֹ ָדה ַׁע ְּכ ָשיוַׁ ,ע ְּכ ָשיו ֶזה ַׁה ִתיקון,
ַׁע ְּכ ָשיו ֲאנַׁ ְּחנו ִל ְּפנֵ י ַׁה ְּגאו ָלהְּ ,כמוֹ ֶש ִת ֵקן ִאיוֹ ב [-
] ָה ָיה ְּמנַׁ ֵגןָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶזה ַׁרק ַׁה ִנגונִ יםַׁ ,ה ֶר ֶב'ה
אוֹ ֵמר ֶש ִאי ֶא ְּפ ָשר ְּל ִה ָכנֵ ס ֶל ָח ָלל ַׁה ָפנוי ַׁרק ַׁעל
יְּ ֵדי נִ גונִ יםִ ,אם ָא ָדם רוֹ ֶצה ְּל ִה ָכנֵ ס ֶל ָח ָלל ַׁה ָפנוי
יכל ַׁה ִנגונִ יםְּ ,ו ָאז הוא ַׁמ ְּח ִזיר ֶאת ָכל
ֶזה ֵה ַׁ
ָה ֶא ִפיקוֹ ְּר ִסים.
יתי ְּכ ֶּשה א ֵֹבד" (תהלים קיט ,קעו) ,צוֹ ֲע ִקים
"ת ִע ִ
ָ
יתי ְּכ ֶּשה א ֵֹבד" ַׁאז ֶזה ַׁמ ִציל ֶאת ָכל
"ת ִע ִ
ָ
יתי ְּכ ֶּשה
ָה ֶא ִפיקוֹ ְּר ִסיםָ ,כל ַׁפ ַׁעם ֶשאוֹ ְּמ ִרים ָת ִע ִ
א ֵֹבד יוֹ ְּצ ִאים ָכל ָה ֶא ִפיקוֹ ְּר ִסיםָ ,כל ָה ְּר ָש ִעים
יְּ כוֹ ִלים ַׁל ֲחזוֹ ר ִב ְּתשו ָבה ִב ְּשנִ ָיה ַׁא ַׁחתַׁ ,רק ַׁעל יְּ ֵדי
נִ גונִ יםַׁ ,רק ַׁעל יְּ ֵדי ֶש ָא ָדם ְּינַׁ ֵגןָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם
ַׁרק ְּלנַׁ ֵגןָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ַׁה ְּיהו ִדי ֶזה ְּלנַׁ ֵגן.

יאה – ַׁבת ֶשל ִמ ְּר ָיםִ ,כי ְּדבוֹ ָרה ֶזה –
ְּדבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
ימ ְט ִר ָיא ִמ ְריָ ם –
יע לְ גִ ַ
ָ 217ח ֵסר עוֹ ד ְ 63כ ֵּדי לְ ַה ִג ַ
ְּדבוֹ ָרה ַׁח ָנה – ְּדבוֹ ָרה ַׁח ָנה ֶזה ַׁ 290אז ְּדבוֹ ָרה
יאה ,עוֹ ד ֶ 63זה
יאה – ֶזה ְּ – 217דבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
ַׁה ְּנ ִב ָ
יאה ,אוֹ ַׁח ָנהַׁ .אז ִה ַׁג ְּענו ַׁל ַׁת ְּכ ִלית,
ַׁה ֵשם ַׁה ְּנ ִב ָ
יאה
יאה ֶזה ַׁה ַׁת ְּכ ִליתַׁ ,אז ְּדבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
ְּדבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
יא ֶזה ְּ – 68ב ִלי ַׁה ֵה"א ֶזה ְּב ִדיוק
ֶזה ִמ ְּריָ ם ,נְּ ִב ָ
יאה ֶזה ִעם ה"א,
יאַׁ ,ה ְּנ ִב ָ
ִמ ְּר ָיםְּ ,ב ִדיוק  – 63נְּ ִב ָ
יאה,
ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָה ָא ָדם ֶזה ִל ְּהיוֹ ת ְּדבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
"ו ֵת ֶלד ְּל ַׁע ְּמ ָרם ֶאת
יאהִ ,כי ַׁ
ִל ְּהיוֹ ת ִמ ְּר ָים ַׁה ְּנ ִב ָ
ַׁא ֲהרֹן ְּו ֶאת מ ֶֹשה ְּו ֵאת ִמ ְּריָ ם" (במדבר כו ,נט),
"ו ֵת ֶלד ְּל ַׁע ְּמ ָרם ֶאת ַׁא ֲהרֹן ְּו ֶאת מ ֶֹשה ְּו ֵאת ִמ ְּר ָים
ַׁ
ֲאח ָֹתם"ִ ,כי ִמ ְּר ָים ָה ְּי ָתה אוֹ ֶמ ֶרת ְּד ָרשוֹ ת ְּב ַׁש ָבת
ַׁעד אוֹ ר ַׁהב ֶֹקר ,כו ָלם ָהיו ָרצוֹ ת ִל ְּשמוֹ ַׁע ֶאת
ֹוהר ְּש ַׁלח ְּל ָך.
ַׁה ְּד ָרשוֹ ת ֶשל ִמ ְּר ָיםַׁ ,בז ַׁ

ְּו ֶזה ֶשאוֹ ֵמר ַׁה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן ֶש ָד ָבר ֶשלֹא ָבא
ָלעוֹ ָלם ִאי ֶא ְּפ ָשר ִל ְּמכוֹ רַׁ ,ר ִבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ֶש ְּד ַׁבר
ֶשלֹא ָבא ָלעוֹ ָלם ֶא ְּפ ָשר ִל ְּמכוֹ ר אוֹ תוֹ ִ ,כי ַׁר ִבי
ֵמ ִאיר ֶזה ָכ ְּתנוֹ ת אוֹ ר ִעם א'ִ ,כי ַׁר ִבי ֵמ ִאיר ֶזה
כולוֹ נִ גונִ יםָ ,שמו אוֹ תוֹ ָב ָארוֹ ן ְּב ַׁא ְּסיָ א ַׁעל ַׁהחוֹ ף
– הוא ָא ַׁמר ָת ִשימו אוֹ ִתי ַׁעל ַׁהחוֹ ףְּ ,ו ָאז הוא
יע
יע ִל ְּט ֶב ְּר ָיהִ ,עם ַׁה ֵשם ַׁה ְּמפ ָֹרש הוא ִה ִג ַׁ
ִה ִג ַׁ
יע ַׁרק ִעם ַׁה ֵשם
ִל ְּט ֶב ְּריָ הִ ,כי ִל ְּט ֶב ְּר ָיה ֶא ְּפ ָשר ְּל ַׁה ִג ַׁ
יע ִל ְּט ֶב ְּריָ ה ֶזה ַׁרק ִעם
ַׁה ְּמפ ָֹרשַׁ ,אז ַׁגם ַׁהיוֹ ם ְּל ַׁה ִג ַׁ
ַׁה ֵשם ַׁה ְּמפ ָֹרשֵ ,א ְּ
יך ֶשטוֹ ְּב ִלים ַׁב ִכינֶ ֶרת – ַׁע ְּכ ָשיו
ָהיָ ה רֹאש חוֹ ֶדש – ָה ָיה ְּב ֵא ָרה ֶשל ִמ ְּר ָים ֶזה
"היְּ ִשימֹן" (במדבר כא ,כ).
ַ

יב ָתאָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה
ילה ֶאת אוֹ ר ַׁה ְּמ ִת ְּ
הוא ִג ָ
ֶש ָה ָא ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ֶזה ְּל ַׁגלוֹ ת ֶאת אוֹ ר
יב ָתאֶ ,של יוֹ ֶכ ֶבדֶ ,של ְּדבוֹ ָרהֶ ,של ֶש ַׁרח ַׁבת
ַׁה ְּמ ִת ְּ

"ע ִלי
ָכל ֻח ַׁקת ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ְּב ֵא ָרה ֶשל ִמ ְּר ָיםַׁ ,על ֲ
יבי
ְּב ֵאר ֱענו ָלהְּ ,ב ֵאר ֲח ָפרו ָה ָש ִרים ָכרו ָה נְּ ִד ֵ
ָה ָעם ִב ְּמח ֵֹקק ְּב ִמ ְּש ֲענ ָֹתם ו ִמ ִמ ְּד ָבר ַמ ָתנָ ה,
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ָא ֵשר ֶשנִ ְּיגנָ ה עוֹ ד יוֹ ֵסף ַׁחי ְּוהוא ֶמ ֶל ְּך
ְּב ִמ ְּצ ַׁר ִיםִ ,היא ָע ְּש ָתה נִ גון – ִעם ַׁה ִנגון ִהיא
נִ ְּכנְּ ָסה ָלעוֹ ָלם ַׁה ָבא ְּל ַׁגן ֵע ֶדןָ ,א ָדם רוֹ ֶצה ְּל ִה ָכנֵ ס
ְּל ַׁגן ֵע ֶדן ֶש ְּינַׁ ֵגן נִ גונִ ים ,תוֹ ְּך ַׁא ְּל ִפית ְּשנִ ָיה הוא
יאה ְּב ַׁגן ֵע ֶדןֶ ,זה לֹא ַׁש ָי ְּ
יך
ְּב ַׁגן ֵע ֶדןְּ ,דבוֹ ָרה ַׁה ְּנ ִב ָ
פֹה ַׁמ ְּר ַׁח ִקיםִ ,כי ַׁה ְּנ ָש ָמה נִ ְּכנֶ ֶסת ְּל ַׁגן ֵע ֶדן ֶאת
ַׁהגוף ַׁמ ְּש ִא ִירים ָכאןַׁ ,אז ַׁעל ַׁה ָמקוֹ ם ֶש ַׁרח ַׁבת
יעה
ָא ֵשר נִ ְּכנְּ ָסה ְּל ַׁגן ֵע ֶדןַׁ ,על ַׁה ָמקוֹ ם ִהיא ִה ִג ָ
ְּל ַׁגן ֵע ֶדןְּ ,ו ַׁעד ַׁהיוֹ ם ִהיא ְּב ַׁגן ֵע ֶדן.

יוֹ ֵסף ָר ַׁקד – ָ 22שנָ ה הוא ַׁרק ָר ַׁקד,
ָכתוב ְּג ַׁבר ָקפוז – ַׁמה ֶזה ְּג ַׁבר ָקפוז? ֶשהוא
ַׁר ְּק ָדןָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּהיוֹ ת ַׁר ְּק ָדן.
ק ַֹׁרח ָא ַׁמר – ַׁמה הוא עוֹ ֶשה אוֹ ִתי ַׁר ְּק ָדן? ַׁמה הוא
עוֹ ֶשה אוֹ ִתי ַׁז ָמר ַׁבאוֹ ְּפ ָרה? ֲאנִ י לֹא ַׁז ָמר
ַׁבאוֹ ְּפ ָרה! ַׁמה הוא רוֹ ֶצה ֶש ֲאנִ י יִ ְּהיֶ ה ַׁז ָמר
יע ֶזר ִי ְּה ֶיה ַׁז ָמרַׁ ,מה
ַׁבאוֹ ְּפ ָרה? ֲאנִ י לֹא ַׁז ָמרֶ ,ש ֱא ִל ֶ
ַׁא ָתה עוֹ ֶשה אוֹ ִתי ַׁז ָמר? ַׁא ָתה לֹא רוֹ ֶצה ִל ְּהיוֹ ת
ַׁז ָמר? טוֹ בִ ,ת ָב ַׁלע ָב ֲא ָד ָמה ,ק ַֹׁרח ָא ַׁמר ִת ְּש ַׁמח
ַׁא ָתה הוֹ ֵל ְּך ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ַׁה ֵח ְּטא ֶשל יו ָבל ,יו ַׁבל ַׁק ִין
"א ִבי ָכל ת ֵֹפש ִכנוֹ ר ְּועו ָגב"ַׁ ,א ָתה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁת ֵקן
– ֲ
ֶאת ַׁה ֵח ְּטא ַׁה ֶזהְּ ,ו ָכל ַׁהאוֹ ְּפרוֹ ת ֶזה ַׁהכֹל
ֵמ ַׁהנִ יגונִ ים ֶשל יָ ָבלְּ ,ו ָכל ַׁהאוֹ ְּפרוֹ ת הוא ָב ָרא,
ַׁמה הוא ָע ָשה ָ 700שנָ ה ָי ָבל ַׁה ֶזה? יָ ָבל ְּמנֻ ָול ַׁמה
הוא ָע ָשה? ַׁרק נִ ֵגן נִ ֵגן נִ ֵגן – ֲא ָבל ַׁל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה,
ַׁא ָתה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ֶזהַׁ ,ח ָי ִבים ְּלנַׁ ֵגןֵ ,אין שום

ְּו ִהיא ִג ְּל ָתה ְּלמ ֶֹשה ֵאיפֹה יוֹ ֵסף ַׁה ַׁצ ִדיק ,הוא לֹא
יָ ַׁדע ,לֹא ָמ ִכיר ֶבן ְּמנַׁ ֶשה ְּולֹא ָי ִאיר ֶבן ְּמנַׁ ֶשה –
ַׁאף ֶא ָחד לֹא יָ ַׁדע ,לֹא ַׁה ָבנִ ים ֶשל יוֹ ֵסף ְּולֹא
ַׁה ְּנ ָכ ִדים ֶשל יוֹ ֵסף – ַׁרק ֶש ַׁרח ַׁבת ָא ֵשר יָ ְּד ָעה
ֵאיפֹה יוֹ ֵסף נִ ְּמ ָצא ,לֹא ִגילו ְּל ָמ ִכיר ֶבן ְּמנַׁ ֶשה ְּו ַׁגם
לֹא יָ ִאיר ֶבן ְּמנַׁ ֶשה – ַׁאף ֶא ָחד לֹא ִגילו לוֹ  ,לֹא
ְּמ ַׁג ִלים ָכ ֵא ֶלה ְּד ָב ִריםֶ ,זה סוֹ ד ,לֹא ְּמ ַׁג ִליםַׁ ,אז ִמי
יאהִ ,כי
ִג ְּל ָתה? ֶש ַׁרח ַׁבת ָא ֵשרִ ,כי ִהיא ָהיְּ ָתה נְּ ִב ָ
יאה ַׁמ ָמשִ ,ב ְּג ַׁלל ֶש ִהיא ָה ְּי ָתה
ִהיא ָהיְּ ָתה נְּ ִב ָ
ְּ
יאהֵ ,א ְּ
יך ִהיא יָ ְּד ָעה ֶשיוֹ ֵסף ַׁחי? ֵאיך ִהיא
נְּ ִב ָ
יָ ְּד ָעה ְּל ַׁה ִגיד ֶשהוא ַׁחי? ָה ָיה ֵח ֶרם לֹא ִגילו ְּל ַׁאף
ֶא ָחד ֶש ָמ ְּכרו ֶאת יוֹ ֵסףֵ ,א ְּ
יך ֶזה ֶשיוֹ ֵסף ַׁחי? ֶא ָלא
יאה יוֹ ַׁד ַׁעת ֶשיוֹ ֵסף
יאה ,ו ִמי ֶש ְּנ ִב ָ
ִהיא ָהיְּ ָתה נְּ ִב ָ
ַׁחיְּ ,ו ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶש ָלה ָהיָ ה ָלה ָל ַׁד ַׁעת ֶשיוֹ ֵסף ַׁחי,

ְּב ֵר ָירהְּ ,לנַׁ ֵגן ? ֶאת ַׁהב ֶֹקר ָל ִשיר ַׁעד ַׁהב ֶֹקרָ ,כל
ֶא ָחד ַׁח ָייב ְּלנַׁ ֵגן ַׁעד ַׁהב ֶֹקר ְּל ַׁה ִגידְּ ,ו ִאם הוא ְּינַׁ ֵגן
ַׁעד ַׁהב ֶֹקר – יָ ִשיר ַׁעד ַׁהב ֶֹקר ַׁאז הוא יָ ִביא ֶאת
יח יָ בוֹ א ַׁרק ַׁעל ְּי ֵדי נִ גונִ יםַׁ ,ה ֶר ֶב'ה
יחָ ,מ ִש ַׁ
ָמ ִש ַׁ
אוֹ ֵמר [ָ ]-כל ְּשנִ ָיה [ ]-אוֹ ר ָח ָדש ַׁעל ִציוֹ ן ָת ִאיר.
ַׁאז ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ָה ֶר ַׁגע ֶש ִמ ְּת ַׁג ֶלה ָה ֱא ֶמת – ִמ ְּת ַׁג ֶלה
ָה ֱאמונָ ה – ִמ ְּת ַׁג ֶלה ַׁהכֹלַׁ ,ע ְּכ ָשיו ִה ַׁג ְּענו ָל ֱא ֶמת
ָה ֲא ִמ ִתיתָ ,ל ֱא ֶמת ַׁה ְּצרו ָפהִ ,כי ק ַֹׁרח ָז ָכה ְּלי ֶֹשר,
ֲאנִ י לֹא מו ָכן  -הוא אוֹ ֵמר – ִל ְּפרוֹ ְּט ְּק ִציוֹ ת ָה ֵא ֶלה,
נִ ְּג ָמר ַׁה ְּפרוֹ ְּט ְּק ִציוֹ תַׁ ,דיָ ,ת ִמיד מ ֶֹשה ָשם ֶאת
ָא ִחיו ַׁהכ ֵֹהן ַׁה ָגדוֹ לֶ ,את ַׁה ָבנִ ים ֶשלוֹ ֵהם ְּס ָגנִ ים,
ַׁמה הוֹ ֵל ְּך ָכאן? הוא ָה ַׁל ְּך ְּו ָצ ַׁעק ִעם ֶמ ָגה-פוֹ ן,
לֹא נִ ֵתן ְּל ֶזהַׁ ,די.

? ֶזה ָה ָיה ֶזה ָהיָ ה ָה ֲעבוֹ ָדה ֶש ָלה ָל ַׁד ַׁעת ֶשיוֹ ֵסף
ַׁחיְּ ,ל ַׁפ ְּר ֵסם ֶשיוֹ ֵסף ַׁחיְּ ,ל ַׁב ֵשר ְּליַׁ ֲעקֹב ֶשיוֹ ֵסף ַׁחי
ְּו ִכי הוא ֶמ ֶל ְּך ְּב ִמ ְּצ ַׁריִ ם ְּויֵ ש לוֹ ְּשנֵ י ָבנִ ים ְּמנַׁ ֶשה
ְּו ֶא ְּפ ָר ִים.
ָל ֵכן ָצ ִר ְּ
יך ִלנְּ ס ַֹׁע ְּליוֹ ֵסף ַׁה ַׁצ ִדיק ְּב ִלי יוֹ ֵצא ֵמ ַׁה ְּכ ָלל,
ַׁאף ֶא ָחד לֹא יִ ָש ֵאר ָכאןָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִליסוֹ ַׁע
ְּליוֹ ֵסף ַׁה ַׁצ ִדיקֶ ,זה ָכל ַׁה ַׁת ְּכ ִלית ֶשלוֹ ֶ ,זה ָכל
ַׁה ַׁת ְּכ ִלית – ַׁע ְּצמוֹ ת יוֹ ֵסףֲ ,א ִפילו מ ֶֹשה הוֹ ֵל ְּך ִעם
ַׁע ְּצמוֹ ת יוֹ ֵסף ,הוא לֹא הוֹ ֵל ְּך ְּב ִלי יוֹ ֵסףִ ,אי ֶא ְּפ ָשר
ִל ְּחיוֹ ת ְּב ִלי יוֹ ֵסףֵ ,א ְּ
יך ֶא ְּפ ָשר ִל ְּהיוֹ ת ְּב ִלי יוֹ ֵסף?
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ָראו ֶאת ה' ָפנִ ים ֶאל ָפנִ ים ,פֹה ִבנְּ ַׁתנְּ ָיה
רוֹ ִאים ֶאת ה' ָפנִ ים ֶאל ָפנִ יםִ ,מפֹה ָתבוֹ א
"מ ַתי ָאבוֹ א ְּו ֵא ָר ֶּאה ְּפנֵ י ֱאל ִֹקים"
ַׁה ְּגאו ָלהָ ,
(תהלים מב ,ג).

שיעור שנמסר בליל שישי קרח
בנתניה
ַׁהיוֹ ם ִק ַׁב ְּלנו לוחוֹ ת ִראשוֹ נוֹ תָ ,ה ִע ָ
יקר ֶזה לֹא
"ל ְּשל ֶֹשת
ִתנְּ ָאףָ ,אסור ְּל ָא ָדם ִל ְּראוֹ ת ִא ָשהִ ,
יָ ִמים ַׁאל ִת ְּגשו ֶאל ִא ָשה" (שמות יט ,טו) ָא ָדם
רוֹ ֶאה ֵש ִדים הוא לֹא רוֹ ֶאה ִא ָשהְּ ,של ָֹשה ָי ִמים
ָאסור ִל ְּהיוֹ ת ִעם ִא ָשהָ ,כל חוֹ ֶדש ַׁתמוז ֶזה
לוחוֹ ת ִראשוֹ נוֹ ת ַׁעד י"זְּ ,בי"ז מ ֶֹשה ִק ֵבל ֶאת
ַׁהלוחוֹ ת ֵא ְּ
יך ֶשהוא ָת ַׁפס ְּשנֵ י ְּט ָפ ִחים ָק ַׁפץ
יכה ָז ַׁרק ַׁטס – ֲע ֵלה שוֹ ר ָק ַׁפץ ֵע ֶגל ְּו ָצ ַׁעק
ָה ֵע ֶגלִ ,מ ָ
ָ
ָאנ ִֹכי ְּולֹא ִי ְּה ֶיה ְּלך ,כו ָלם ָרצו ַׁל ָנ ִשים ִה ֵנה הוא
צוֹ ֵעק ָאנ ִֹכי ְּולֹא יִ ְּהיֶ ה ְּל ָךַׁ ,ה ָנ ִשים ָא ְּמרו אוֹ ָתנו
לֹא ְּמ ַׁענְּ ֵין "לֹא ַׁת ֲע ֶשה ְּל ָך ֶפ ֶסל ְּו ָכל ְּתמונָ ה ֲא ֶשר
ַׁב ָש ַׁמיִ ם ִמ ַׁמ ַׁעל ַׁו ֲא ֶשר ָב ָא ֶרץ ִמ ָת ַׁחת ַׁו ֲא ֶשר ַׁב ַׁמיִ ם
ִמ ַׁת ַׁחת ָל ָא ֶרץ" (שמות כ ,ג) ֵאין עוֹ דַׁ ,ב ָש ַׁמ ִים
"כי
ו ָב ָא ֶרץִ ,כי ה' הוא ָה ֱאלֹ ִקים ַׁב ָש ַׁמ ִים ו ָב ָא ֶרץִ ,
ה' הוא ָה ֱאל ִֹקים ֵאין עוֹ ד ִמ ְּל ַבדוֹ " (דברים ד ,לה),
ֵאין ְּכלוםָ ,א ָדם ָבא ַׁל ֲעשוֹ ת טוֹ ָבה ִב ְּש ִביל ַׁה ֵשנִ י,
ִבנְּ ַׁתנְּ יָ ה יֵ ש ְּרחוֹ ב ֶש ַׁבח – ֶזה ַׁה ֶש ַׁבח ַׁלה'ֶ ,זה
ְּרחוֹ ב ִבנְּ ַׁתנְּ ָיהְּ ,רחוֹ ב ֶש ַׁבחֶ ,זה ָה ְּרחוֹ ב ֲה ִכי
יח
ָחשוב ,ו ִמפֹה ַׁה ְּגאו ָלה ָתבוֹ א ִמ ְּנ ַׁתנְּ יָ הַׁ ,ה ָמ ִש ַׁ
יָ בוֹ א ִמ ְּנ ַׁתנְּ ָיה ,נְּ ַׁתנְּ ָיה ֶזה ָה ִעיר ֲה ִכי ְּקדוֹ ָשה ִכי
ִהיא ְּסמו ָכה ַׁל ָים ְּו ַׁה ָים הוא ָטהוֹ רַׁ ,ה ָים הוא
ָת ִמיד ָטהוֹ רַׁ ,ב ָים ֵאין שום ֻט ְּמ ָאהִ ,מי ֶשטוֹ ֵבל
ָכל יוֹ ם ַׁב ָים שום ֻט ְּמ ָאה לֹא נֶ ֱא ֶח ֶזת בוֹ ֲ ,אנַׁ ְּחנו
יבה
ְּכ ַׁבר ַׁב ָשבו ַׁע ַׁה ָבא ַׁמ ֲע ִב ִירים ֶאת ַׁה ְּי ִש ָ
ִלנְּ ַׁתנְּ יָ ה ,יִ ְּהיֶ ה ֶפה ֶש ֶלט שובו ָבנִ ים נְּ ַׁתנְּ יָ ה,
יִ ְּל ְּמדו ָ 24שעוֹ תִ ,כי ָה ִע ָ
יקר ֶזה ִלימוד ַׁה ְּג ָמ ָרא,
ָא ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ַׁרק ִל ְּלמוֹ ד ְּג ָמ ָרא.

ילה,
נְּ ַׁתנְּ ָיה ֶזה ְּב ִדיוק ִ – 515ש ָירהִ ,ש ָירהְּ ,ת ִפ ָ
ימ ְּט ִר ָיא נְּ ַׁתנְּ יָ הִ ,מ ְּנ ַׁתנְּ יָ ה ָתבוֹ א
ַׁהכֹל ֶזה ִג ַׁ
ַׁה ְּגאו ָלהְּ ,ו ַׁא ְּד ַׁמת נְּ ַׁתנְּ יָ ה ֶזה קוֹ ֶדש קוֹ ָד ִשיםָ ,כל
ימ ְּט ִר ָיא ִי ְּצ ָחק
ַׁה ְּקדו ָשה נִ ְּמ ֵצאת ַׁרק ִבנְּ ַׁתנְּ יָ ה – ִג ַׁ
ְּו ִר ְּב ָקה.
"ו ֶּי ֱא ָה ֶּב ָה ַו ִי ָנ ֵחם יִ ְּצ ָחק ַא ֲח ֵרי ִאמוֹ "
ָכתוב ַ
(בראשית כד ,סז) ִמ ְּמ ֵעי ִאמוֹ  ,הוא רוֹ ֶאה ֶאת ִאמוֹ
ִמ ִגיל ַׁ 40עד  180הוא רוֹ ֶאה ֶאת ִאמוֹ ִכי 140
ָשנִ ים יִ ְּצ ָחק ָר ָאה ֶאת ִא ָמא ֶשלוֹ ָש ָרהַׁ ,ח ָיה
"ו ִי ְּהיו ַח ֵיי ָש ָרה" (בראשית כג ,א)ִ ,כי
ימתַ ,
ְּו ַׁק ֶי ֶ
ַׁא ְּד ַׁמת נְּ ַׁתנְּ ָיה קוֹ ֶדש ָק ָד ִשים ִהיא נֶ ֶה ְּפ ָכה ְּלק ֶֹדש
קוֹ ָד ִשים.
"א ֶּרץ א ֶֹּכ ֶּלת
ֶּ
ָכתוב ַׁמה ַׁה ְּמ ַׁר ְּג ִלים ָא ְּמרו
יה" (במדבר יג ,לב)ִ ,כי נִ ְּפ ַׁתח ָלה ַׁמ ְּל ְּתעוֹ ת
יוֹ ְּש ֶּב ָ
ְּ
ָל ָא ֶרץַׁ ,ה ְּמ ַׁר ְּג ִלים לֹא ֵה ִבינו ֵאיך ְּל ִה ָכנֵ ס ָל ָא ֶרץ,
פֹה יֵ ֶצר ָה ַׁרע ִמ ְּת ַׁג ֵבר ָכפול ,ה' ָא ַׁמר לֹא לֹא ֲא ָבל
ַׁא ֶתם ַׁח ָי ִבים ֶאת ָה ָא ֶרץַׁ ,ה ֶבן ָא ָדם נִ ְּה ָיה קוֹ ֶדש
קוֹ ָד ִשיםָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּהיוֹ ת קוֹ ֶדש
קוֹ ָד ִשיםְּ ,ו ַׁא ְּר ָב ִעים יוֹ ם ָפ ְּס ָקה זו ֲה ָמ ָתןַׁ ,א ְּר ָב ִעים
יוֹ ם לֹא ָה ְּי ָתה ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאת ִב ְּכ ַׁללַׁ ,ה ַׁת ֲא ָוה
נִ ְּמ ֲח ָקה ִב ְּכ ַׁללְּ ,כ ַׁבר ִל ְּפנֵ י ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרה נִ ְּמ ֲח ָקה
ַׁה ַׁת ֲא ָוה.
ִאלו ֵק ְּר ָבנו ִל ְּפנֵ י ַׁהר ִסינַׁ י ְּולֹא נָ ַׁתן ָלנו ֶאת
ַׁהתוֹ ָרהַׁ ,מה ָהיִ ינו? מו ְּס ְּל ִמים? נוֹ ְּצ ִרים? ַׁמה
ָהיִ ינו עוֹ ִשים? יוֹ ְּש ִבים ְּב ִמ ְּס ָג ִדים? ַׁמה ָה ִיינו
עוֹ ִשים? ַׁמה ֶא ְּפ ָשר ַׁל ֲעשוֹ ת ְּב ִלי תוֹ ָרה? ָא ָדם
ֲא ִפילו הוא סוֹ ֵחר הוא ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּגמוֹ ר ְּג ָמ ָראָ ,כל
'מ ְּשנֶ הְּ -ל ֶמ ֶל ְּך'
ֶא ָחדְּ ,שמוֹ נֶ ה ָשעוֹ ת ְּג ָמ ָראְּ ,ו ַׁה ִ
ָל ַׁמד ָ 24שעוֹ ת ְּג ָמ ָרא ִב ְּכ ַׁלל לֹא יָ ַׁשןַׁ ,ב ַׁח ִיים לֹא

ַׁפ ַׁעם ָהיָ ה נְּ בו ָאהָ ,כל ִא ָשה ָהיְּ ָתה ִמ ְּתנַׁ ֵבאת,
ֶש ַׁרח ַׁבת ָא ֵשר ִה ְּתנַׁ ְּב ָאהִ ,ש ִשים ִרבוֹ א נְּ ִביאוֹ ת,
ָכתוב ְּב ַׁמ ֶס ֶכת ַׁכ ָלה ִ -ש ִשים ִרבוֹ א נְּ ִביאוֹ ת ,כו ָלם
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יָ ַׁשןַׁ ,מה ָצ ִר ְּ
יך ִלישוֹ ן ִב ְּכ ַׁלל? ַׁב ַׁח ִיים
לֹא יָ ַׁשןַׁ ,הכֹל ֶזה ָה ָיה ָה ַׁר ְּמ ַׁב"ם ָהיָ ה ַׁשר ָהאוֹ ָצר,
ַׁשר ַׁה ִמ ְּל ָח ָמהָ ,היָ ה ָו ִוזיר ַׁה ָגדוֹ לָ ,ו ִוזיר ַׁה ָגדוֹ ל ֶזה
ָכל ַׁה ִת ִ
יקים ֶש ָבעוֹ ָלםִ ,מי ֶזה ַׁה ָו ִוזיר ַׁה ָגדוֹ לַׁ ,שר
ְּ
ַׁה ִמ ְּל ָח ָמהַׁ ,שר ָהאוֹ ָצרַׁ ,שר ַׁהחוץַׁ ,ה ֶמ ֶלך לֹא
עוֹ ֶשה ְּכלוםַׁ ,ה ָו ִוזיר ַׁה ָגדוֹ ל ְּמנַׁ ֵהל ֶאת ָכל
ַׁה ִמ ְּל ָח ָמהָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ְּלנַׁ ֵהל ִמ ְּל ָחמוֹ ת,
מוד 24
וזיר ַׁה ָגדוֹ לְ ,ו ָעם ָכל זֹאת לִ לְ ֹ
ִל ְּהיוֹ ת ַׁה ָו ִ
עות.
ָש ֹ

ֻמ ָק ִפים ְּב ַׁעמוד ֵאש ְּו ַׁעמוד ָענָ ןָ ,כל
ָא ָדם יֵ ש לוֹ ַׁעמוד ֵאש ְּו ַׁעמוד ָענָ ןֵ ,איפֹה ֶששובו
יעים ָה ֵאש ְּמ ַׁל ֶה ֶטת" ,ע ֶֹּשה ַמ ְּל ָא ָכיו
ָבנִ ים ַׁמ ִג ִ
"אש
רוחוֹ ת ְּמ ָש ְּר ָתיו ֵאש ל ֵֹהט" (תהלים קד ,ד)ֵ ,
ֶּל ָהבוֹ ת ְּב ַא ְּר ָצם" (שם קה ,לב) "נָ ַת ָתה ִש ְּמ ָחה
ְּב ִל ִבי ֵמ ֵעת ְּד ָגנָ ם ְּו ִתירוֹ ָשם ָרבו" (שם ד ,ח),
ֵמ ַׁהיוֹ ם הוֹ ְּל ִכים ִעם ַׁה ָפסוק "נָ ַת ָתה ִש ְּמ ָחה
"ד ָגנָ ם ְּו ִתירוֹ ָשם ָרבו"ַׁ ,רבו
ְּב ִל ִבי"! ָל ָמה? ִכי ְּ
ַׁה ְּד ָגנִ ים.

ְּשמו ֵאל ַׁה ָנ ִגיד נִ ְפ ַטר ִב ְשנַ ת ַׁ ,1055ר ִש"י נִ ְּפ ַׁטר
ִב ְּשנַׁ ת ְּ ,1105שמו ֵאל ַׁה ָנ ִגיד נִ ְּפ ַׁטר ָ 50שנָ ה ִל ְּפנֵ י
ְּפ ִט ַׁירת ַׁר ִש"יֶ ,זה ָה ָיה ְּשמו ֵאל ַׁה ָנ ִגיד ְּוהוא ָע ָשה
ֶאת אוֹ תוֹ ֵפירוש ְּכמוֹ ַׁר ִש"י ַׁעל ָכל ַׁה ַׁש"ס ,לֹא
ָהיָ ה ֵפירו ִשיםְּ ,והוא ָע ָשה ֶאת ֶזה ְּב ָא ֳה ֵלי ַׁה ָצ ָבא
 ָבא ָֹה ִליםְּ ,ו ָהיָ ה ַׁה ֲא ָפ ָלה – ָל ְּמדו ְּלאוֹ ר ַׁה ֵנרוֹ ת,ָכל ַׁה ַׁליְּ ָלה הוא ָל ַׁמד תוֹ ָרהֲ ,א ִפילו ֶשהוא ָה ָיה
ַׁה ָו ִוזיר ַׁה ָגדוֹ לֲ ,א ִפילו ֶשהוא ָה ָיה ַׁשר ַׁה ִמ ְּל ָח ָמה,
ֲא ִפילו ֶשהוא נִ ֵהל ִמ ְּל ָחמוֹ ת ִעם ַׁהנוֹ ְּצ ִרים,
ְּו ַׁאנְּ ְּדלו ְּס ָיה ,הוא ָה ָיה ְּמנַׁ ֵגן ַׁאנְּ ְּדלו ְּס ָיא ,הוא ָא ַׁהב
ַׁאנְּ ְּדלו ְּס ָיאַׁ ,הנוֹ ְּצ ִרים ָרצו ְּל ִה ְּש ַׁת ֵלט הוא לֹא נָ ַׁתן,
ַׁהנוֹ ְּצ ִרים ָש ְּלטו ָ 400 1482שנָ ה ְּב ֵע ֶר ְּך ְּו ָאז ָעשו
יצ ָיהָ ,ש ְּרפו יְּ הו ִדים ַׁח ִיים – ֲח ִתיכוֹ ת
ִאינְּ ְּק ִו ִיז ְּ
ֲח ִתיכוֹ תַׁ ,הנוֹ ְּצ ִרים ֲה ִכי ַׁא ְּכ ָז ִר ִיים ָבעוֹ ָלםָ ,ל ֵכן
ְּס ָפ ַׁרד ִהיא ְּמ ֻק ֶל ֶלת ,יֵ ש ֵח ֶרם ֶש ָאסור ָלגור
ִב ְּס ָפ ַׁרדִ ,כי ָשם ִענו ֶאת ַׁה ְּיהו ִדים ָב ִענו ִיים ֲה ִכי
ָק ִשים ָבעוֹ ָלם,

הרב שרַ :ס ֵלינו ַעל ְּכ ֵת ֵפינו...

שיעור שנמסר אחרי מוסף ב' דראש
חודש תמוז
"ו ִי ָק ֲהלו ַעל מ ֶֹּשה" (במדבר טז ,ג) ָצ ִר ְּ
יך ָל ַׁד ַׁעת
ַ
ֶש ַׁמה ֶש ָק ָרה ִל ְּפנֵ י ִ 3,330כי ִב ְּשנַׁ ת תמ"ח ָי ְּצאו
ְּו ַׁהיוֹ ם ֶזה ְּשנַׁ ת תשע"חַׁ ,אז ֶזה ָה ָיה ב' ֲא ָל ִפים
ְּו ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ה' ֲא ָל ִפיםֶ ,זה ַׁ ,3,000אז ֶזה ָה ָיה ת'
ַׁהיוֹ ם ֶזה ת"ש ֶזה עוֹ ד ְּ ,300ו ָשם ָהיָ ה מ"ח
ְּו ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ע"חַׁ ,אז ָכל ַׁמה ֶש ָה ָיה ָאז ִל ְּפנֵ י
ָ 3,330שנָ ה ֶזה חוֹ ֵזר ְּב ִדיוקִ ,כי ַׁע ְּכ ָשיו ַׁה ַׁצ ִדיק
ְּמ ַׁק ֵבל ֶאת ַׁהלוחוֹ תֵ ,מ ִכין ֶאת ַׁהלוחוֹ תְּ ,והוא
עוֹ ֶשה ֵצרו ִפיםְּ ,ו ָכל ֶא ָחד ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּהיוֹ ת ְּב ֶמ ַׁתח
ְּל ַׁק ֵבל ֶאת ַׁהלוחוֹ ת ,לֹא ְּמ ַׁד ְּב ִרים ,לֹא
ִמ ְּסתוֹ ְּב ִבים ,לֹא ִמ ְּשתוֹ ְּל ִלים ,לֹא ְּמ ִז ִיזים ֶאת
יך ְּלנ ַֹכח יַ ִביטו ְּו ַע ְּפ ַע ֶּפ ָ
"עינֶּ ָ
יך
ַׁה ָפנִ ים ֵמ ַׁה ַׁצ ִדיק ֵ
יַ יְּ ִשרו נֶּ ְּג ֶּד ָך" (משלי ד ,כה)ָ ,ה ַׁע ְּפ ַׁע ַׁפ ִים – ָה ֵעינַׁ יִ ם
ָת ִמיד ֶאל ַׁה ַׁצ ִדיקְּ ,ל ִכוון ַׁה ַׁצ ִדיקָ ,אסור ָלזוזֶ ,זה
"עינֶּ ָ
יך ְּלנ ַֹכח יַ ִביטו
ֲה ָל ָכהֶ ,זה ִמ ְּצ ַׁות ֲע ֵשהֵ ,
ְּו ַע ְּפ ַע ֶּפ ָ
יך יַ יְּ ִשרו נֶּ ְּג ֶּד ָך".

ַׁע ְּכ ָשיו ְּבא' ַׁתמוזָ ,ב ִאים ְּלא' ַׁתמוז ֶזה ַׁהיוֹ ם
"ה ָים ָר ָאה ַו ָינֹס" (תהלים קיד ,ג) – ֲארוֹ נוֹ ֶשל יוֹ ֵסף,
ַ
ָ
"מה ְּלך ַה ָים ִכי ָתנוס" (שם ,שם ה) ִכי הוא ָר ָאה
ַ
"ו ִי ַקח מ ֶֹּשה ֶּאת
ֶאת ָה ָארוֹ ןֲ ,ארוֹ נוֹ ֶשל יוֹ ֵסףַ ,
ַע ְּצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִעמוֹ " (שמות יג ,יט) הוֹ ְּל ִכים ְּב ַׁעמוד
"עמוד ֶּה ָענָ ן יוֹ ָמם ְּו ַעמוד ָה ֵאש
ֵאש ְּו ַׁעמוד ָענָ ןַ ,
ָליְּ ָלה" (שם ,שם כב) ,הוא ָר ָאה ֶאת שובו ָבנִ ים

יכים ִל ְּלמוֹ ד ִמ ְּש ֵלי ָכל יוֹ ם ֶע ֶשר ְּפ ָר ִקים,
ְּצ ִר ִ
ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ֵת ַׁשע ָו ֵח ִצי ַׁעד ְּשמוֹ נֶ ה ָו ֵח ִצי ֶזה ַׁא ַׁחד
ֶע ְּש ֵרה ָשעוֹ ת ֶא ְּפ ָשר ִל ְּגמוֹ ר ֶאת ָכל ִמ ְּש ֵליֶ ,את
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ַׁהכֹל ָע ְּזבו ָה ִע ָיקר לֹא לַ עֲ ֹבוד עֲ ֹבו ָדה זָ ָרה,
ְּו ִעם ָכל זֹאת ַׁא ֲח ֵרי ָשלוֹ ש ָשנִ ים ַׁגם ֵהם ָע ְּבדו
ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ,נִ ְּל ְּכדו ָב ֶר ֶשתֶ ,זה ָה ָיה ָכ ֶזה ַׁת ֲא ָוה
ה
ֶש ֵאין ָלנו ַׁה ָש ָגה ָב ֶזהִ ,כי ְּמנַׁ ֶשה ָא ַׁמר ְּל ַׁרב ַׁא ִשי
ית ָרץ ִראשוֹ ן ,הוא ר' ַא ִשי ָא ַׁמר ָמ ָחר
ַׁא ָתה ָהיִ ָ
נִ ְּדרוֹ ש ַׁב ֲח ֵב ֵרנו ְּמנַׁ ֶשהַׁ ,מה?! ֲאנִ י ָח ֵבר ֶש ְּלךָ
ֲאנִ י?! ַׁמה ֲאנִ י ַׁה ֶר ֶב'ה ֶש ְּל ָך?! ַׁאז הוא אוֹ ֵמר
ית
ָל ָמה ָע ַׁב ְּד ָת ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהַׁ ,אז הוא אוֹ ֵמר ִאם ָהיִ ָ
ית ָרץ ָה ִראשוֹ ןֲ ,אנָ ִשים ָ 900שנָ ה נִ ְּגנו
ַׁא ָתה ָה ִי ָ
ַׁל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ,יוֹ ם ָו ַׁליְּ ָלה ְּמנַׁ ְּגנִ ים ָל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה,
ִב ְּכ ַׁלל לֹא יָ ְּדעו ֶש ֵיש ה' ָבעוֹ ָלם ,לֹא יָ ְּדעו ֶש ֵיש
ה'.
ְּו ֶזה ָהיָ ה ָצ ִר ְּ
יך ִאיוֹ ב ְּל ַׁת ֵקןָ ,א ָדם לֹא יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה

ָכל ִאיוֹ בַׁ ,הכֹל ֶזה ַׁמה ֶש ְּמ ַׁד ְּב ִרים
"ו ֵי ֶּל ְּך ִאיש ִמ ֵבית
ִל ְּו ָי ָתן ,סוֹ ד ַׁה ִל ְּו ָי ָתן – ַׁבת ֵל ִויַ ,
ֵל ִוי ַו ִי ַקח ֶּאת ַבת ֵל ִוי" (שמות ב ,א)ָ ,אסור ְּל ַׁה ִגיד
"ו ֵי ֶל ְּך ַׁע ְּמ ָרם
ֶאת ַׁה ֵשם ֶשלוֹ ? ָל ָמה לֹא ָכתוב ַׁ
"ו ֵי ֶל ְּך ִאיש ִמ ֵבית
ַׁו ִי ַׁקח ֶאת יוֹ ֶכ ֶבד"? ַׁמה ָכתוב? ַׁ
"ו ַׁת ַׁהר
ֵל ִוי ַׁו ִי ַׁקח ֶאת ַׁבת ֵל ִוי"ָ ,מ ָצא ִא ָשה ְּו ָאז ַׁ
ָה ִא ָשה ַׁו ֵת ֶלד ֵבן ַׁו ֵת ֶרא אֹתוֹ ִכי טוֹ ב הוא
ינו
עוד הַ ְצ ִפ ֹ
ַׁו ִת ְּצ ְּפנֵ הו ְּשל ָֹשה יְּ ָר ִחיםְ ,ולֹא יָ ְכלָ ה ֹ
לו ֵּתבַ ת ֹג ֶמא וַ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵּ ָמר ובַ ָזפֶ ת וַ ָת ֶשם ָבה
וַ ִת ַקח ֹ

ֶאת הַ ֶילֶ ד וַ ָת ֶשם ַבסוף ַעל ְשפַ ת הַ יְ אֹר ַׁו ֵת ֶרד ַׁבת
יה הֹלְ כֹת ַעל יַ ד ַהיְ אֹר
ַׁפ ְּרעֹה לִ ְרחֹץ ַעל ַהיְ אֹר ְונַ עֲ ר ֶֹת ָ
תו ְך ַהסוף ַׁו ִת ְּש ַׁלח ֶאת ֲא ָמ ָתה
וַ ֵּת ֶרא ֶאת הַ ֵּתבָ ה ְב ֹ
ַׁו ִת ָק ֶח ָה ,וַ ִיגְ ַדל הַ ֶילֶ ד וַ ְת ִב ֵּאהו לְ בַ ת ַפ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָ ה
ֹאמר ִכי ִמן ַׁה ַׁמ ִים
ֹשה וַ ת ֶ
לְ בֵּ ן ַׁו ִת ְּק ָרא ְּשמוֹ מ ֶ
יתהו" (שם ,שם ב'-ה' י') ָה ָיה לוֹ ֶע ֶשר ֵשמוֹ ת,
ְּמ ִש ִ
ֶע ֶשרָ ,כתוב ְּב ַׁו ִי ְּק ָרא ַׁר ָבה ֶפ ֶרק א' ֶע ֶשר ֵשמוֹ ת -
יאלֲ ,א ִבי – ָזנוֹ ַׁחֲ ,א ִב ְּיגדוֹ ר – ֶש ָג ַׁדר ֶאת
יְּ קו ִת ֵ
ַׁה ְּג ֵדרוֹ ת ְּביִ ְּש ָר ֵאלַׁ ,ו ֲא ִבי ָזנוֹ ַׁח ֶשהוא ָזנַׁ ח ֶאת ָכל
ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ִכי הוא ָבא ַׁל ַׁב ִית ֶשל יִ ְּתרוֹ ָשם
ָע ְּבדו ֶאת ָכל ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ,הוא לֹא ִה ְּת ַׁב ְּל ֵבל
ִמ ֶזה
ֲא ִפילו ַׁה ֶמ ֶל ְּך ְּר ַׁח ְּב ָעם – ָכתוב ְּב ִד ְּב ֵרי ַׁה ָי ִמים ב'

הוא ָבא ְּל ַׁת ֵקןִ ,איוֹ ב ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ָכל ַׁה ִנגונִ ים
"א ִבי ָכל
ֶשל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֶש ִנ ֵגן ָי ָבלָ ,י ָבל ָהיָ ה ֲ
ת ֵֹפש ִכנוֹ ר ְּועו ָגב"ַׁ ,ח ָנה ָב ָאה ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ָכל
ַׁה ַׁח ָט ִאים ֶשל ָר ָחבָ ,א ָדם ְּב ֶמ ֶש ְּך ָ 6,000שנָ ה
ְּמ ַׁת ֵקן ֶאת ָכל ָה ֲע ֵברוֹ ת ֶש ָבעוֹ ָלםֵ ,אין ֲע ֵב ָרה
ֶשהוא לֹא ָע ָשהַׁ ,אז נוֹ ְּתנִ ים לוֹ ַׁל ֲעמוֹ ד ְּבנִ ָסיוֹ ן,
נוֹ ְּתנִ ים לוֹ ָל ִשיר ִשירָ ,ל ִשיר ַׁה ֵללָ ,ל ִשיר ַׁא ֲה ַׁבת
עוֹ ָלם ָת ִביא ָל ֶהםִ ,אם הוא לֹא ָשר ַׁא ֲה ַׁבת עוֹ ָלם
אביםְּ ,והוֹ ְּל ִכים
ֶזה לֹא ָש ֶוה ְּכלום ,הוֹ ְּל ִכים ְּל ַׁפ ִ
ְּולוֹ ְּק ִחים ַׁס ִמיםָ ,א ָדם חוֹ ֵשב ָג ַׁמ ְּרנו הוא ְּכ ַׁבר
לוֹ ֵק ַׁח ַׁס ִמים ֲא ָבל יְּ ָל ִדים ְּב ִגיל  ,17הוא אוֹ ֵמר ֵאין
ָל ֶהם ַׁמה ַׁל ֲעשוֹ ת,

ֶשהוא לֹא ָע ַׁבד שום ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְּ ,ו ֻכ ָלם ָע ְּזבו ֶאת
ַׁה ַׁמ ְּר ֵצ ֶדסֲ ,אנִ י זוֹ ֵכר ֶשהוא ָע ַׁזב ֶאת ַׁה ַׁמ ְּר ֵצ ֶדס
ֶשלוֹ ַׁ ,כ ָמה הוא ָב ָכה ְּו ִא ְּשתוֹ ָצ ֲע ָקה ָע ָליו ַׁא ָתה
לֹא עוֹ ֶלה ִלירו ָש ַׁל ִיםִ .פ ְּתאוֹ ם ְּי ָר ְּב ָעם ָע ָשה ֶאת
ָה ֲע ָג ִלים ִכי ֲח ִצי ֵמ ַׁעם יִ ְּש ָר ֵאל ָע ַׁבר ִלירו ָש ַׁל ִים
ָע ְּזבו ֶאת ַׁה ְּנ ָכ ִסים ֶאת ַׁה ֶפנְּ ַׁטאהוֹ זֶ ,את ַׁה ִוילוֹ ת

ָכתוב ְּבא ֵֹהב יִ ְּש ָר ֵאל ֶש ַׁא ֲח ֵרי ַׁק ָב ַׁלת ַׁהתוֹ ָרה
ִפ ְּתאוֹ ם ֵאין ַׁת ֲאווֹ ת ִה ְּש ַׁת ְּגעו ְּו ֵאין ָל ֶהם ַׁט ַׁעם
יכא
ישנָ א ֵליה ִמ ִש ְּמ ָך ְּב ִפ ְּר ָקא ָא ַׁמר ֵליה ֵמ ֵה ָ
ָד ִר ְּ
ימתו כו ֵלי
ְּד ָק ִרים ִבישו ָלא ָא ַׁמר ֵליה ֵמ ַׁא ַׁחר ְּד ַׁח ִכ ְּ
ַׁהאי ַׁמאי ַׁט ֲע ָמא ָקא ַׁפ ְּל ִחיתו ַׁל ֲעבוֹ ַׁדת כוֹ ָכ ִבים
יטנָ א ְּב ִשפו ֵלי
ָא ַׁמר ֵליה ִאי ֲה ָות ָה ָתם ֲה ָות נָ ִק ְּ
ימא ְּו ָר ַׁה ָטת ַׁא ַׁב ְּת ָר ֵאי
ְּג ִל ָ

ה ֵבי ַׁרב ַׁא ִשי אוֹ ֵקי ַׁא ְּשל ָֹשה ְּמ ָל ִכים ָא ַׁמר ְּל ָמ ָחר
ית ֲח ֵזי ֵליה ְּב ֶח ְּל ֵמיה
נִ ְּפ ַׁתח ַׁב ֲח ֵב ִרין ָא ָתא ְּמנַׁ ֶשה ִא ְּ
יכא ָב ֵעית
ָא ַׁמר ֲח ֵב ְּר ָך ַׁו ֲח ֵב ֵירי ַׁד ֲאבו ְּך ָק ִרית ָלן ֵמ ֵה ָ
יש ָרא ַׁהמוֹ ִציא ָא ַׁמר ֵליה לֹא ָי ַׁד ְּענָ א ָא ַׁמר ֵליה
ְּל ִמ ְּ
יכא ְּד ָב ֵעית ְּל ִמ ְּש ֵרא ַׁהמוֹ ִציא לֹא ְּג ִמ ַׁירת
ֵמ ֵה ָ
ַׁו ֲח ֵב ְּר ָך ָק ִרית ָלן ָא ַׁמר ֵליה ַׁא ְּג ְּמ ֵריה ִלי ו ְּל ָמ ָחר
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ֵמ ַׁהלוחוֹ תָ ,א ְּמנָ ם ֶזה לוחוֹ ת ֵמ ֶא ֶבן
ֲא ָבל ֶזה ָהיָ ה ַׁס ִפיר ְּויַׁ ֲהלֹם.

ַׁב ִלמוד ֵאין ָל ֶהם ַׁת ֲאווֹ ת ,הוא יָ כוֹ ל
ִל ְּקפֹץ ֵמ ַׁה ַׁגגַׁ ,אז ִפ ְּתאוֹ ם ֵאין ָל ֶהם ַׁת ֲאווֹ ת
ִל ְּכלוםַׁ ,אז ִב ְּש ִביל ַׁמה ֵהם ַׁח ִיים? ֵאין ָל ֶהם ַׁט ַׁעם
ַׁב ְּג ָמ ָראִ ,ב ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשןָ ,א ָדם ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּלמוֹ ד ְּקצוֹ ת
ַׁהח ֶֹשןִ ,ל ְּגמוֹ ר ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן – ִאם לֹא ָה ָא ָדם
לוֹ ֵק ַׁח ַׁס ִמים ,הוא ְּמ ַׁח ֵפש ַׁחיות ַׁאז הוא לוֹ ֵק ַׁח
ַׁס ִמים ֶזה ַׁחיות,
יעה ַׁהזֹאת נִ ַׁסע ֶד ֶר ְּך סו ְּר ָיהִ ,עם ַׁא ַׁסאד
ֶאת ַׁה ְּנ ִס ָ

ִהיא ָא ְּמ ָרה ְּלק ַֹׁרח ַׁמה ַׁא ָתה שוֹ ֵמ ַׁע ֵא ָליו? ָכל
אגן ָע ְּש ָתה ִא ְּשתוֹ ֶשל ק ַֹׁרחִ ,ל ְּפנֵ י ֶש ָא ָדם
ַׁה ַׁב ַׁל ַׁ
ְּ
ִמ ְּת ַׁח ֵתן ַׁאז הוא ָצ ִריך ָל ַׁד ַׁעת או ַׁלי ֶזה ִא ְּשתוֹ ֶשל
ק ַֹׁרח ,מ ֶֹשה ָשם ֶאת ָא ִחיו כ ֵֹהן ָגדוֹ לַׁ ,א ְּח ָיינִ ים
ֶשלוֹ – ַׁה ָבנִ ים ֹכ ֲהנִ ים ַׁכ ָמה ָבנִ ים ָה ָיה ִל ְּק ָהת?
ַׁכ ָמה ָבנִ ים? ַׁע ְּמ ָרם יִ ְּצ ָהר ֶח ְּברוֹ ן – ַׁכ ִנ ְּר ֶאה הוא
יאלַׁ ,אז
ָהיָ ה ְּב ֶח ְּברוֹ ן ַׁאז ָק ָרא לוֹ ֶח ְּברוֹ ןְּ ,ו ֻע ִז ֵ
ָל ְּקחו ֶאת ַׁה ֶבן ָה ַׁא ֲחרוֹ ן ְּו ָעשו אוֹ תוֹ נָ ִשיא.

ְּכ ַׁבר ָע ִשינו ָשלוֹ םָ ,א ַׁמ ְּרנו ֶש ֲאנַׁ ְּחנו נֶ ֶגד ַׁה ִחיסול,
ִכי פו ִטין ָבנָ ה  54בונְּ ְּק ִרים ְּל ַׁה ְּש ִמיד ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל
אמ ְּפ ָע ָשה ִאתוֹ חוֹ ֶזה ֶשהוא לֹא ִמ ְּתנַׁ ֵגדָ ,כל
ו ְּט ַׁר ְּ
ַׁה ֶכ ֶסף ָא ַׁסף לוֹ פו ִטין ְּכ ֵדי ֶש ִי ָב ֵחרַׁ ,אז הוא ָא ַׁמר
לוֹ ֲאנִ י לֹא או ַׁב ַׁמהֲ ,אנִ י ִי ֵתן ְּל ָך ַׁל ֲעשוֹ ת ַׁמה
ֶש ַׁא ָתה רוֹ ֶצהַׁ ,אז הוא ִה ְּס ִפיק ִל ְּבנוֹ ת ְּב ָשנָ ה ַׁא ַׁחת
ילים ַׁהכֹל ְּל ִכוון
ִ 24מ ְּב ָצ ִרים ִטירוֹ ת ִעם ִט ִ
יבי ֲאנִ י יוֹ ֵד ַׁע ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַׁע
יִ ְּש ָר ֵאל ,יוֹ ם ֶא ָחד ִב ִ
ְּב ִדיוק ָהיָ ה ְּק ָצת ַׁע ְּצ ָבנִ י ַׁבב ֶֹקר פוֹ ֵצץ לוֹ ֶאת
ַׁהכו ִריםָ ,כל ַׁמה ֶש ַׁהרו ִסים ָבנוַׁ ,א ֲח ֵרי ֶזה הוא
נָ ַׁסע ְּלרו ְּסיָ ה – ַׁא ֲח ֵרי ָש ָעהָ ,בא ֵא ָליו פו ִטין ִח ֵבק
אוֹ תוֹ נִ ֵשק אוֹ תוֹ ָא ַׁמר לוֹ ַׁאל ִת ְּד ַׁאגִ ,אם הוא ָהיָ ה
שובו ָבנִ ים לֹא ָה ָיה נִ ְּש ַׁאר ֵמ ֶהם ְּכלום,

ח ֶדש ֲה ִכי ָגבוֹ ַׁה
ִכי ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה חוֹ ֶדש ַׁתמוז – ַׁה ֹ
ִמ ָכל ַׁהחוֹ ָד ִשיםַׁ ,ע ְּכ ָשיו נִ ְּפ ָת ִחים ָכל ַׁהמוֹ ִחין,
ָא ָדם יָ כוֹ ל ְּל ַׁה ְּת ִחיל ְּל ָה ִבין ַׁמ ֶשהוָ ,מ ָחר נִ ְּגמֹר ֶאת
ַׁה ְּת ִפ ָלה ִב ְּשמוֹ נָ הָ ,ה ַׁרב ִב ְּשמוֹ נָ ה ָו ֵח ִצי גוֹ ֵמר ֶאת
ַׁה ְּת ִפ ָלה ַׁמה ָא ָדם עוֹ ֶשה ַׁעד ֵשש ָו ֵח ִצי ַׁבב ֶֹקר
ְּמ ַׁע ֵשן .נוֹ ְּס ִעים ַׁא ֲח ֵרי ָה ַׁרב ,יֵ ש ִמ ְּליוֹ ן ִספו ִרים,
ֵא ְּ
יך ֶש ַׁא ָתה אוֹ ֵמר ְּלשוֹ ֵטר ֶש ַׁא ָתה שובו ָבנִ ים –
ַׁת ֲעבוֹ רַׁ ,סעֲ ,א ִפילו ְּביוֹ ַׁהנְּ ְּסבו ְּרג – ְּב ַׁא ְּמ ְּס ְּט ְּר ַׁדם
– ָא ְּמרו ֲאנַׁ ְּחנו שובו ָבנִ יםֲ ,אנַׁ ְּחנו ֶשל ָה ַׁרב
ֶב ְּר ַׁלנְּ דַׁ ,אה ֶשל ָה ַׁרב ֶב ְּר ַׁלנְּ ד – ַׁת ֲעבֹרָ ,כ ָכה ָה ָיה
ַׁגם ְּב ַׁא ְּמ ְּס ְּט ְּר ַׁדםְּ ,ש ֵתי ִמ ִלים ְּו ָג ַׁמ ְּרנוֲ ,אנִ י ֵמ ָה ַׁרב
ֶב ְּר ַׁלנְּ ד ַׁת ֲעבוֹ ר ַׁת ֲעבוֹ ר.

ַׁעל ָכל ָפנִ ים ֲאנַׁ ְּחנו חוֹ ְּז ִרים ָל ִענְּ ָין ֶש ַׁע ְּכ ָשיו
ֲאנַׁ ְּחנו ָ 3,330שנָ הִ ,כי ַׁע ְּכ ָשיו ְּמ ַׁק ְּב ִלים ֶאת
ַׁהלוחוֹ ת ַׁרק ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁה ְּר ִגיש ֶאת ֶזהָ ,כתוב ֶש ַׁעם
יִ ְּש ָר ֵאל ִח ָכה  40יוֹ םַׁ ,ע ְּכ ָשיו הוֹ ְּל ִכים ְּל ָה ִכין ֶאת
ַׁהלוחוֹ תַׁ ,ה ֶר ֶבה אוֹ ֵמר ֶש ַת ֻמז ֶזה "זִ ְּכרו תוֹ ַׁרת
מ ֶשה" ֶזה ַׁה ִחדוש ֲה ִכי ָגדוֹ ל ֲאנָ ִשים לֹא יוֹ ְּד ִעים
ֹ
ַׁמה ֶש ֵהם קוֹ ְּר ִאים ִב ְּכ ַׁללָ ,א ָדם לֹא יוֹ ֵד ַׁע ִב ְּכ ַׁלל
ֶשח ֶֹדש ַׁתמוז ֶזה ַׁהח ֶֹדש ֲה ִכי ָגדוֹ ל ִמ ָכל
ֶה ֳח ָד ִשיםַׁ ,ע ְּכ ָשיו ְּמ ַׁק ְּב ִלים ֶאת ַׁהלוחוֹ תְּ ,ו ָכל
ֶא ָחד ְּל ִפי ַׁה ֲה ָכנוֹ ת ְּמ ַׁק ֵבל ֶאת ַׁהלוחוֹ תִ ,מי ֶשהוא
לֹא ֵמ ִכין ֶאת ַׁע ְּצמוֹ – ִמי ֶשלֹא ִא ְּכ ַׁפת לוֹ

ָכ ָכה ַׁגם ָהיָ ה ָלנו ְּב ֶלנִ ינְּ ְּג ַׁרד ָהיִ ינו כו ָלם ִעם
ֵפאוֹ תָ ,מ ְּר ְּד ַׁכי ֲאנְּ ִשין ,נָ ַׁס ְּענו ְּלרו ְּסיָ ה ְּל ַׁח ְּרסוֹ ן,
עוֹ ד ִספורִ ,ה ַׁג ְּענו ְּל ַׁח ְּרסוֹ ן ַׁאז אוֹ ָתם ָש ְּלחוֶ ,זה
ָהיָ ה ְּבחוֹ ֶדש ָאבְּ ,ו ַׁא ֲח ֵרי ֶזה ָבאו ְּלרֹאש ַׁה ָשנָ ה ַׁאז
ָא ְּמרו עוֹ ד ַׁפ ַׁעם ִעם אוֹ ָתם ַׁפ ְּספוֹ ְּר ִטים? ָה ָיה ָל ֶכם
ְּז ַׁמן ְּל ַׁה ְּח ִליף אוֹ ָתם.
ַׁעל ָכל ָפנִ ים ִמי ֶשהוֹ ֵל ְּך ִעם ַׁה ַׁצ ִדיק רוֹ ֶאה ָכ ֵא ֶלה
נִ ִסים ְּו ָכ ֵא ֶלה נִ ְּפ ָלאוֹ ת ְּו ָכ ֵא ֶלה יְּ שועוֹ תְּ ,ו ָל ֵכן
ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה חוֹ ֶדש ַׁתמוז ֶזה ַׁהח ֶֹדש ֲה ִכי ָגדוֹ ל ִמ ָכל
ַׁהחוֹ ָד ִשיםֶ ,ש ַׁע ְּכ ָשיו מוֹ ִר ִידים ֶאת ַׁהלוחוֹ ת,
ַׁהיוֹ ם ַׁהלוחוֹ ת ֶזה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן ,לוחוֹ ת ַׁה ְּב ִרית
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ֶזה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשןָ ,א ָדם לֹא יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה
הוא קוֹ ֵרא ִב ְּכ ַׁלל ,הוא קוֹ ֵרא ִאיש ִמ ֵבית ֵל ִוי –
ָל ָמה ִאיש? ָל ָמה לֹא ָכתוב ַׁע ְּמ ָרם? אוֹ ֵמר ַׁהזוֹ ַׁהר
ֶש ֶזה ָהיָ ה ְּב ִלי שום ַׁת ֲא ָוהֶ ,זה ָהיָ ה ִהיא ְּו ַׁה ָקדוֹ ש
יאלַׁ ,בת ֵל ִוי
ָברו ְּך הואֶ ,זה ָה ָיה ִעם ַׁה ַׁמ ְּל ָא ְּך ַׁג ְּב ִר ֵ
ֶזה ַׁה ִל ְּויָ ָתןִ ,היא ָה ְּי ָתה ַׁה ִל ְּו ָי ָתן.

יתי
"ת ִע ִ
נִ ְּצ ַׁעק ַׁע ְּכ ָשיו ֶש ַׁבע ְּפ ָע ִמים ָ
יתי ְּכ ֶּשה א ֵֹבד" ְּוכו'.
"ת ִע ִ
ְּכ ֶּשה א ֵֹבד"ָ ,

שיעור שנמסר בליל חמישי קרח ב'
דראש חודש תמוז באור עקיבא
יח,
ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ַׁהיוֹ ם ֲה ִכי ָגדוֹ לָ ,כאן ִי ְּת ַׁג ֶלה ַׁה ָמ ִש ַׁ
יבא ,פֹה ָס ְּרקו ֶאת
ָכאן ָב ִעירָ ,ל ֵכן פֹה אוֹ ר ֲע ִק ָ
ַׁר ִבי ֲע ִק ָ
יבא ְּב ַׁמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַׁב ְּר ֶזל ,הוא ָהיָ ה כולוֹ
ַׁמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַׁב ְּר ֶזל ,כולוֹ ָהיָ ה ִמ ַׁכף ֶר ֶגל ְּו ַׁעד
רֹאש ָהיָ ה ַׁמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַׁב ְּר ֶזלַׁ ,ע ְּכ ָשיו נָ ִביא ֶאת
ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשןָ ,א ָדם ָבא ְּלעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ֶשיִ ְּס ְּרקו אוֹ תוֹ

ִאם ָא ָדם ֵמ ִביא יֶ ֶלד ִעם ַׁת ֲא ָוה ַׁה ֶי ֶלד מוֹ ִריד ֶאת
ַׁה ֵפאוֹ ת – לֹא יו ַׁכל ִל ְּלמוֹ ד לֹא יו ַׁכל ְּל ִה ְּת ַׁפ ֵלל,
ָא ָדם ָצ ִר ְּ
יך ָל ַׁד ַׁעת – ֶי ֶלד ֶש ָבא ִעם ַׁת ֲא ָוה הוא לֹא
יו ַׁכל ְּל ִה ְּת ַׁפ ֵלל ,הוא לֹא יו ַׁכל ִל ְּלמוֹ דְּ ,ויִ ְּהיֶ ה לוֹ
אר ִדים ָמ ַׁס ִכים.
ִמ ְּל ַׁי ְּ
ְּו ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ָה ֶר ַׁגע ֶשמוֹ ִר ִידים ֶאת ָכל ַׁה ָמ ַׁס ִכים,
ַׁהיוֹ ם ֶזה ַׁה ִהלו ָלא ֶשל יוֹ ֵסף – יוֹ ֵסף ַׁה ַׁצ ִדיק ,אוֹ ֵמר
ר' נָ ָתן ֶשק ַֹׁרח ָה ַׁפ ְּך ֶאת ָכל ַׁה ֵצרו ִפים ,ק ַֹׁרח ָא ַׁמר
ֶשהוא לֹא רוֹ ֶאה שום ָד ָבר טוֹ ב ְּבמ ֶֹשה ַׁהכֹל ַׁרק
יאל ֶשהוא
יצ ָפן ֶבן עו ִז ֵ
ְּפרוֹ ְּט ְּק ִציוֹ תָ ,ל ַׁקח ֶאת ֱא ִל ָ
ַׁה ֶבן דוֹ ד ָה ַׁא ֲחרוֹ ן ,הוא ָשם ֶאת ַׁא ֲהרֹן ָא ִחיו הוא
ָשם ֶאת ָה ַׁא ְּח ָיינִ ים ֶשלוֹ ָ ,כל ָד ָבר ֶזה ַׁרק
ְּפרוֹ ְּט ְּק ִציוֹ תְּ ,פרוֹ ְּט ְּק ִציוֹ ת ,הוא אוֹ ֵמר ִאם יֵ ש
ַׁמ ְּר ֶאה ַׁב ִת ְּק ָרה ִכ ְּג ִריס ְּבגוֹ ֶדל ַׁמ ְּט ֵב ַׁע ֶשל ֶע ֶשר
ֶש ֶקלִ ,אם יֵ ש ַׁאז ִל ְּשבֹר – ֶאת ָכל ַׁה ַׁב ִית ִל ְּשבֹר,
ילה ֵמ ַׁה ָש ֵכן – הוא
ָא ָדם ָקם ַׁבב ֶֹקר ְּורוֹ ֶאה נְּ ִז ָ
רוֹ ֶאה ִט ָפה ְּר ִטיבות ְּוהוא רוֹ ֶאה ֶש ֶזה ִט ָפה
יְּ ַׁר ְּק ַׁרק ,נוֹ ְּתנִ ים לוֹ ָשבו ַׁע ו ְּשבו ַׁעיִ ם ְּו ָשלוֹ ש ִאם
עוֹ ֵבר ָשלוֹ ש ְּו ֶזה לֹא נֶ ְּע ַׁלםַׁ ,אז הוא שוֹ ֵבר ֶאת ָכל
אר ִדים
ַׁה ַׁב ִיתְּ ,ו ָאז הוא מוֹ ֵצא ָשם אוֹ ְּצרוֹ ת ו ִמ ְּליַׁ ְּ
יליוֹ נִ ים.
ו ְּט ִר ְּ

יתי
ְּב ַׁמ ְּס ֵרקוֹ ת ֶשל ַׁב ְּר ֶזל ,ר' עֲ ִקיבָ א ָא ַמר ָכל יָ ַמי ָהיִ ִ
ִמ ְּצ ַׁט ֵער ָמ ַׁתי יָ בוֹ א ַׁה ָפסוק ַׁה ֶזה ְּליָ ִדי ַׁו ֲא ַׁק ְּי ֶמנו,
ָכל ִא ָשה ָב ָאה ָלעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ְּל ָה ִביא ֶאת ֶמ ֶל ְּך
יחַׁ ,ר ֵבינו אוֹ ֵמר ֶש ָכל ַׁה ִש ְּמ ָחה ַׁב ֲח ֻת ָנה ֶזה
ַׁה ָמ ִש ַׁ
ְּ
יחַׁ ,א ֶח ֶרת ֵאין ַׁמה
ֶש ָמא ֵּמהֶ ם יָ ֹבוא ֶמ ֶלך ַׁה ָמ ִש ַׁ
ִל ְּשמוֹ ַׁחֶ ,זה ַׁרק ַׁת ֲאווֹ תַ ,אחֲ ֵּרי ַק ָבלַ ת ַהת ֹו ָרה
ַׁא ְּר ָב ִעים יוֹ ם ָפ ְּס ָקה זו ֲה ָמ ָתן – ֵפירושוֹ ֶש ָי ְּצאו
ִמ ָכל ַׁה ַׁת ֲאווֹ ת ,יָ ְּצאו ִמ ָכל ַׁה ַׁת ֲאווֹ ת ֶש ָבעוֹ ָלם,
יטל ָל ֶהם ֶאת ָכל
ְּו ֵהם ָהיו ְּב ִלי ַׁת ֲא ָוה ,מ ֶֹשה ִב ֵ
ַׁה ַׁת ֲאווֹ ת.
אגן ָע ָשה
יכהָ ,כל ַׁה ַׁב ַׁל ַׁ
ַׁעד י"ז ְּב ַׁתמוז ֶש ָבא ִמ ָ
יכה ָע ָשה? ָל ַׁקח ַׁטס ֶש ָכ ַׁתב ָע ָליו
יכהַׁ ,מה ִמ ָ
ִמ ָ
ֲע ֵלה שוֹ רָ ,ז ַׁרק ָל ֵאשָ ,ק ַׁפץ ָה ֵע ֶגל ָא ַׁמר ָאנ ִֹכי ְּולֹא
"ל ָמה ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעם
יִ ְּה ֶיה ְּל ָך ,מ ֶֹשה ַׁר ֵבינו ָא ַׁמר ָ
ַׁה ֶזה" (שמות ה ,כב) ָל ָמה ָש ִמים יְּ ָל ִדים ַׁבחוֹ ָמה,
יכה
יכהִ ,מ ָ
לו ֵהם יְּ ָל ִדים ְּר ָש ִעים ְּכמוֹ ִמ ָ
ה' ָא ַמר ֹ
יכה,
ָהיָ ה ַׁא ָבא ֶשל יְּ ָר ְּב ָעם ֶבן נְּ ָבט – נְּ ָבט ֶזה ִמ ָ
ֶש ַׁבע ֶבן ִב ְּכ ִריָ ,ה ָיה לוֹ ָח ֵמש ֵשמוֹ ת – ֶש ַׁבע ֶבן
יכה .הוא ָע ָשה ֶאת ָה ֵע ֶגל ְּוהוא
ִב ְּכ ִרי ,נְּ ָבט ,ו ִמ ָ
ִג ְּלגול ֶשל ְּמנַׁ ֶשהְּ ,מנַׁ ֶשה ֶזה ַׁה ִג ְּלגול ֶשל ֶש ַׁבע
יכהֶ ,שהוא ָר ָאה ֵאש יוֹ ֵצאת ֵמ ָה ַׁא ָמה
ֶבן ִב ְּכ ִרי ו ִמ ָ

ַׁהקו ְּשיוֹ ת ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ֶזה ְּב ִלי סוֹ ף – ֶזה
יליוֹ נִ יםַׁ ,אז ֵכ ָיון ֶשהוא ָה ַׁפ ְּך ֶאת
אר ִדים ְּט ִר ְּ
ִמ ְּל ַׁי ְּ
ָכל ַׁה ֵצרו ִפים ַׁאז ַׁגם ָה ָא ֶרץ ִה ְּת ַׁה ְּפ ָכהִ ,כי ָכ ֶר ַׁגע
ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת ַׁ -א ָתה פוֹ ֵת ַׁח ֶאת ַׁה ֶפה ַׁאז ַׁגם
ָה ֲא ָד ָמה פוֹ ַׁת ַׁחת ֶאת ַׁה ֶפהִ ,מ ָדה ְּכנֶ ֶגד ִמ ָדהְּ ,ו ָל ֵכן
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יחָ ,כל
ְּל ָה ִביא ֶאת נִ ְּש ַׁמת ֶמ ֶל ְּך ַׁה ָמ ִש ַׁ
יוֹ ם הוא ָבא ָלעוֹ ָלם ְּל ָה ִביא ֶאת נִ ְּש ַׁמת ֶמ ֶל ְּך
יחָ ,כל יוֹ ם הוא נוֹ ַׁלד ֵמ ָח ָדש ְּל ָה ִביא ֶאת
ַׁה ָמ ִש ַׁ
ְּ
יחְּ ,ו ָל ֵכן הוא נוֹ ַׁלד ְּו ָל ֵכן הוא
נִ ְּש ַׁמת ֶמ ֶלך ַׁה ָמ ִש ַׁ
ָבא ָלעוֹ ָלם.

ֶשלוֹ  ,הוא ָר ָאה ַׁמ ָמש ֵאש – ַׁש ְּל ֶה ֶבת
ֵאשָ ,ב ָרק ֶשל ֵאש.
ָל ָמה ָק ְּראו ְּל ָב ָרק ָב ָרק? ֶש ָהיו לוֹ ָפנִ ים דוֹ ִמים
ִל ְּב ָר ִקים (תנא דבי אליהו דבה פרק ט')ָ ,א ָדם ָבא
ָלעוֹ ָלם ֶש ִי ְּה ֶיה לוֹ ָפנִ ים דוֹ ִמים ִל ְּב ָר ִקיםַ ,ל ַצ ִדיק
יֵ ש ָפנִ ים ֶּשדוֹ ִמים ִל ְּב ָר ִקיםָ ,ק ְּראו לוֹ ָב ָרק ְּו ָק ְּראו
יכ ֵאל.
יתי – ַׁמ ְּל ַׁא ְּך ִמ ָ
יכ ֵאלַׁ ,מה ְּשמוֹ ָה ֲא ִמ ִ
לוֹ ִמ ָ
יכ ֵאל ,יֵ ש ְּר ָפ ֵאל,
יאל ,יֵ ש ִמ ָ
יאל ,יֵ ש ַׁג ְּב ִר ֵ
יֵ ש נו ִר ֵ
ִש ְּב ִעים ו ְּש ַׁתיִ ם ַׁדקוֹ ת ִל ְּפנֵ י ַׁה ֵנץֶ ,זה ַׁה ַׁמ ְּל ָאךְּ
ְּר ָפ ֵאלַׁ ,מה ֶש ְּמ ַׁב ְּק ִשים ְּכ ֶש ִנ ְּהיָ ה ֶצ ַׁבע ָכחוֹ ל
ְּבאוֹ ָתה ְּשנִ ָיה ָכל ַׁה ַׁב ָקשוֹ ת ִמ ְּת ַׁמ ְּלאוֹ ת ְּו ֶא ְּפ ָשר
ְּל ַׁר ֵפא ֶאת ָכל ַׁהחוֹ ִלים ֶש ָבעוֹ ָלם.
ְּכמוֹ

ְּו ָל ֵכן אוֹ ֵמר ַׁר ֵבינו (לקוטי הלכות הלכות שבת הלכה

ו' סעיף כ"גו) ֶש ַׁה ִש ְּמ ָחה ַׁב ֲח ֻת ָנה ֶש ָמא הוא יָ ִביא
יחָ ,ל ֵכן רוֹ ְּק ִדים ַׁעד ַׁהב ֶֹקר – ֶש ָמא
ֶאת ֶמ ֶל ְּך ַׁה ָמ ִש ַׁ
יחָ ,ל ֵכן יוֹ ְּצ ִאים
הוא ָי ִביא ֶאת ֶמ ֶל ְּך ַׁה ָמ ִש ַׁ
ְּב ִרקו ִדים ו ִב ְּמחוֹ לוֹ ת – ֶש ָמא הוא יָ ִביא ֶאת ֶמ ֶל ְּך
"ל ָכה דוֹ ִדי נֵ ֵצא ַה ָש ֶּדה נָ ִלינָ ה
יחָ ,ל ֵכן ְּ
ַׁה ָמ ִש ַׁ
ימה ַל ְּכ ָר ִמים נִ ְּר ֶּאה ִאם ָפ ְּר ָחה
ַב ְּכ ָפ ִרים ,נַ ְּש ִכ ָ
יעים ְּל ַׁד ְּר ַׁגת
ַה ֶּג ֶּפן ֵהנֵ צו ָה ִרמוֹ נִ ים"ְּ ,כ ֶש ַׁמ ִג ִ
ִרמוֹ נִ ים – ֶג ֶפן ְּת ֵאנָ ה ְּו ִרמוֹ ןִ ,רמוֹ ן אוֹ ִתיוֹ ת
ַׁמ ַׁט ְּטרוֹ "ןַׁ ,מ ַׁט ְּטרוֹ "ן ֶזה אוֹ ִתיוֹ ת ִרמוֹ "ן ְּו ַט"ט,
יע ְּל ַׁד ְּר ָגה ֶשל ַׁמ ַׁט ְּטרוֹ "ן ְּ -ל ַׁט"ט
ְּכ ֶש ֲאנַׁ ְּחנו נַׁ ִג ַׁ
ְּו ִרמוֹ ןַׁ ,ט"ט ֶזה ְּש ַׁת ִים (מנחות ל"ד ע"ב)ִ ,רמוֹ ן ַׁחי,
ַׁמ ַׁט ְּטרוֹ "ן ֶזה ֵעץ ָה ִרימוֹ ןָ ,ל ֵכן ִרמוֹ ן ַׁמ ַׁט ְּטרוֹ "ן,
"ו ָהיו ְּלט ָֹטפֹת" (דברים ו ,ח) ָה ִרימוֹ ן ֵמ ִביא
ֶזה ְּ
ֶאת ַׁה ַׁטטַׁ ,מ ַׁטט – רוֹ "ןְּ ,ו ַׁר ִבי ֵמ ִאיר ִרמוֹ ן ָמ ָצא
תוֹ כוֹ ָא ַׁכל ְּק ִל ָפתוֹ ָז ַׁרק (חגיגה ט"ו ע"ב) ,קוֹ ֵדם ָכל
ִל ְּזרוֹ ק ֶאת ַׁה ְּק ִל ָפהָ ,ב ֶר ַׁגע ֶש ְּק ִל ָ
יפתוֹ ָז ַׁרק ְּבאוֹ תוֹ
יחִ ,ב ְּזכות ָה ֲע ָש ָרה
ֶר ַׁגע ִה ְּת ִחיל ְּל ִה ְּתנוֹ ֵצץ ָמ ִש ַׁ
ֲהרו ֵגי ַׁמ ְּלכות ַׁאז הוא נִ ָצל ַׁב ַׁד ָקה ָה ַׁא ֲחרוֹ נָ ה,
'ע ָ
יך ֵא'ל" (תהלים קלט ,יז) -
'קרו ֵר ֶּ
"ו ִלי ַמ'ה ָי ְּ
ְּ
'ש ָר ֵאל"
'בן יִ ְּ
ֹ'עה ֶּא ֶּ
'שם ר ֶּ
"מ ָ
ִ
ַׁר ִבי ֵמ ִאיר,
(בראשית מט ,כד) – ַׁר ִבי ֵמ ִאירַׁ ,הכֹל ֶזה ַׁר ִבי
ֵמ ִאירֶ ,ש ָהיָ ה דוֹ ֵרש ָכ ְּתנוֹ ת אוֹ ר ִעם א' (מדרש
רבה בראשית כ' י"ב)ָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּהיוֹ ת ְּכמוֹ

ין ֶּאת ַהיְּ ָל ִדים" (שמות
ִמ ְּריָ ם ְּויוֹ ֶכ ֶבד – ַ
"ו ְּת ַח ֶּי ָ

א ,יז)ִ ,מ ַׁצד ָי ִמין ַׁח ִיין ְּד ַׁח ִייןִ ,מ ַׁצד ְּשמֹאל רו ַׁח ֶשל
יברו ְּב ָכל ֶי ֶלד ְּויֶ ֶלד ֶאת
יחִ ,מ ְּריָ ם ְּויוֹ ֶכ ֶבד ִע ְּ
ָמ ִש ַׁ
ְּ
ְּ
יח,
יח – נִ יצוֹ ץ ִמ ֶמ ֶלך ַׁה ָמ ִש ַׁ
נִ ְּש ַׁמת ֶמ ֶלך ַׁה ָמ ִש ַׁ
ָל ֵכן ִמ ְּר ָים ְּויוֹ ֶכ ֶבד ָהיו ַׁב ָשדוֹ ת ָכל ַׁהיוֹ םֵ ,הם ָכל
ַׁהיוֹ ם ָה ְּלכו ַׁב ָשדוֹ ת ְּו ִעם ֶזה ֶש ָה ְּלכו ַׁב ָשדוֹ ת –
ימה
"ל ָכה דוֹ ִדי נֵ ֵצא ַה ָש ֶּדה נָ ִלינָ ה ַב ְּכ ָפ ִרים ,נַ ְּש ִכ ָ
ְּ
ַל ְּכ ָר ִמים נִ ְּר ֶּאה ִאם ָפ ְּר ָחה ַה ֶּג ֶּפן ִפ ַתח הַ ְס ָּמ ַדר ֵהנֵ צו
ָה ִרמוֹ נִ ים ָשם ֶּא ֵתן ֶּאת ד ַֹדי ָל ְּך" (שיר השירים ז ,יב
 יג)ֵ ,ר ָ"כ ֶּפ ַלח
יקנִ ים ֶש ָב ְּך ְּמשו ִלים ְּל ִרימוֹ ןְּ ,
ָה ִרמוֹ ן ַר ָק ֵת ְּך ִמ ַב ַעד ְּל ַצ ָמ ֵת ְּך" (שיר השירים ו ,ז),
אר ְּך? ִכי ַׁה ַׁצ ָואר דוֹ ֶמה ְּל ִרימוֹ ןַׁ ,ה ַׁצ ָואר
ָל ָמה ַׁצ ָו ֵ
הוא ָת ִמיד ָאדוֹ ם ְּכמוֹ ִרמוֹ ןִ ,רמוֹ ן ֶזה ַׁה ְּפ ִרי ֲה ִכי
"הנֵ צו ָה ִרמֹנִ ים"ָ ,כל
ָאדוֹ ם ֶש ֵיש ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹ תֵ ,
"הנֵ צו ָה ִרמֹנִ ים"ָ ,כל ַׁמה ֶשהוא ָבא
ָה ֲעבוֹ ָדה ֶזה ֵ
"הנֵ צו ָה ִרמֹנִ ים"ָ ,א ָדם ְּב ָכל ֵעת יָ כוֹ ל
ָלעוֹ ָלם ֶזה ֵ
יאה
ו כִּּי ֶּ ּב ֱא ֶּמת ָּּכל ַה ּ ְשֹ ָּמחוֹ ת ֶּש ּ ְשֹ ֵמ ִּחין ַעל ַה ֲחתוּנָּ ה הוּא ּ ְפלִּ ָּ
לִּ ְכאוֹ ָּרהַּ ,כ ֲא ֶּשר ָּש ַמ ְע ִּּתי זֹאת ְ ּב ֵפרוּש ִּמ ּ ִּפיו ַה ָּּקדוֹ שֶּ ,ש ָּא ַמר,
ֶּש ֵאין ָּהעוֹ לָּ ם יוֹ ְד ִּעים ְּכלָּ ל ַמה ּזוֹ ִּשֹ ְמ ָּחה ֶּש ֶּ ּזה נוֹ ֵשֹא זֹאתִּּ ,כי
ְ ּבוַ דַּ אי ֵאין ָּראוּי לִּ ְשֹמ ַֹח ַעל ִּענְ יַ ן זֶּ הַ .א ְך ֶּ ּב ֱא ֶּמת ִּע ַּקר ַה ּ ִּשֹ ְמ ָּחה
ֶּשל ֲחתוּנָּ ה הוּא ִּשֹ ְמ ַחת יִּ ְשֹ ָּר ֵאלֶּ ,ש ִּע ַּקר ִּשֹ ְמ ָּחה דִּּ ְק ֻד ּ ָּשה הוּא

ֵמ ֲח ַמת ֶּש ָּאנ ּו יוֹ ְד ִּעים ו ַּמ ֲא ִּמינִּ ים ֶּש ִּענְ יַ ן זֶּ ה ְ ּב ָּש ְרשוֹ הוּא ָּ ּגבוֹ ַּה
ְמאֹד ְמאֹד ַּכ ָּ ּידו ַּע ,וְ יִּ ְהיֶּ ה נוֹ לַ ד ִּמ ֶּ ּזה יִּ ְשֹ ָּר ֵאל ֶּש ְ ּי ַקדְּ ש ּו ְשמוֹ ַּכ ַ ּנ"ל,
יח ִּמדּ וֹ רוֹ ֵתינ ּו ֶּש ְ ּי ַת ֵּקן
ַעד ֶּש ֵ ּי ְצא ּו ַצדִּּ ִּיקים ְ ּגדוֹ לִּ ים ַעד ֶּש ָּ ּיבוֹ א ָּמ ִּש ַ
ַה ּכֹל ,וְ זֶּ ה ִּע ַּקר ִּשֹ ְמ ָּח ֵתנוּ ,ו ִּּמ ֶּ ּזה וַ דַּ אי יֵ ש לָּ נ ּו לִּ ְשֹמ ַֹח ַה ְר ֵ ּבה ַעל
ַה ֲחתוּנָּ ה.
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יחים ֶאת ָה ֻא ָכף –
ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת ָע ָליו ַׁמ ִנ ִ
הוא לֹא ְּמ ַׁד ֵבר ,הוא לֹא ֵמ ִגיב.

ַׁר ִבי ֵמ ִאירֶ ,ש ָהיָ ה נִ יצוֹ ץ ֶשל ַׁר ִבי
יבאֶ ,ש ִמדוֹ ָתיו ָהיָ ה ְּתרומוֹ ת ְּכ ִמידוֹ ָתיו ֶשל
ֲע ִק ָ
יבא – "ו ְּש ֵדי ְּתרומֹתִ ,כי ָשם נִ ְּג ַעל ָמ ֵגן
ַׁר ִבי ֲע ִק ָ
יח ַב ָש ֶּמן" (שמואל ב'
ִגבוֹ ִרים ָמ ֵגן ָשאול ְּב ִלי ָמ ִש ַ
א ,כא)ֶ ,ש ֶזה ֶש ֶמן ַׁה ָח ְּכ ָמהָ ,שאול – ִ
"מ ִש ְּכמוֹ
ָו ַמ ְּע ָלה" (שמואל א' ט ,ב)ָ ,שאול ֶזה ֶש ֶמן ַׁה ָח ְּכ ָמה,
ילה ֶאת
ילה ֶאת ֶש ֶמן ַׁה ָח ְּכ ָמה ,הוא ִג ָ
ִכי הוא ִג ָ
ָכל ַׁה ָח ְּכמוֹ תֶ ,ש ְּכמוֹ תוֹ לֹא ָה ָיה ו ְּכמוֹ תוֹ לֹא יִ ְּהיֶ ה
"גב ַֹה ִמ ָכל ָה ָעם" (שמואל א'
– ִמ ִש ְּכמוֹ ָו ַמ ְּע ָלהָ ,
ט ,ב) ִ -מ ָכל ָא ָדםֶ ,זה ַׁמה ֶש ָק ָרה ָה ָאסוֹ ן ַׁה ָגדוֹ ל
ְּו ַׁהנוֹ ָראְּ ,ו ָל ֵכן הוא נָ ַׁפל ְּב ָה ֵרי ַׁה ִג ְּלב ַֹׁעֲ ,ה ֵרי
"אל ַטל
ַׁה ִג ְּלב ַֹׁע – ֶה ָה ִרים ֲה ִכי ְּגבוֹ ִהים ָב ָא ֶרץַ ,
ְּו ַאל ָמ ָטר" (שמואל ב' א ,כא)ַׁ ,הר ִג ְּלב ַֹׁע הוא ַׁהר
ֲה ִכי שוֹ ֵמם ָה ִכי ֻמ ְּק ָרח – ֵאין שום ִצ ְּמ ִח ָיה,
ָל ָמה? ִכי ִק ְּבלו ֶאת ַׁה ָד ִמים ֶשל ָשאולָ ,שאול
ו ָבנָ יו – ְּיהוֹ נָ ָתן ו ַׁמ ְּל ִכישו ַׁע ,יְּ הוֹ נָ ָתן ו ַׁמ ְּל ִכישו ַׁע
ַׁו ֲא ִבישו ַׁעַׁ ,ה ַׁצ ִד ִ
יקים ֲה ִכי ְּגדוֹ ִלים ָבעוֹ ָלםָ ,כ ֵא ֶלה
ַׁצ ִד ִ
יאת ָהעוֹ ָלם.
יקים לֹא ָהיָ ה ִמ ְּב ִר ַׁ

ְּו ָכ ָכה ֶזה ָה ָיה ַׁעד ַׁהיוֹ םִ ,אם ָא ָדם מוֹ ֵכר ֶאת
ַׁה ֲחמוֹ ר – ְּכמוֹ נָ ָתן ַׁבר ָשלוֹ ם ֶש ָמ ַׁכר ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר
ֶשלוֹ  ,נָ ָתן ַׁבר ָשלוֹ ם נַׁ ַׁער ָד ִוד ,הוא ָהיָ ה
ֵמ ַׁה ְּמק ָֹר ִבים ָה ִראשוֹ נִ ים – ָהיָ ה לוֹ ֲחמוֹ רְּ ,ו ָכל
יע ְּו ָכל ַׁפ ַׁעם ָהיו עוֹ ִשים ַׁה ָצ ָגה
ַׁפ ַׁעם הוא ָה ָיה ַׁמ ִג ַׁ
לוֹ ְּק ִחים ֶאת ַׁה ֲחמוֹ רְּ ,ו ֶזה ָהיָ ה יוֹ ם ַׁש ָבת ְּולֹא ָהיָ ה
ִלי ֲאגוֹ ָרה ,לֹא ָהיָ ה לוֹ לֹא ֶל ֶחם ,לֹא ְּכלום ,לֹא
ֲאגוֹ ָרה – שום ָד ָברִ ,פ ְּתאוֹ ם ָב ִאים ַׁד ָקה ִל ְּפנֵ י
ַׁש ָבת ְּולוֹ ְּק ִחים ֶאת ַׁה ֲחמוֹ רְּ ,ביוֹ ם ִראשוֹ ן יֵ ש
יכים ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר נוֹ ְּתנִ ים לוֹ ַׁא ְּל ַׁפיִ ים
ַׁה ָצ ָגה ְּצ ִר ִ
יתי ַׁש ָבת
ֶש ֶקל – ְּשלוֹ ֶשת ֲא ָל ִפים ֶש ֶקלָ ,ע ִש ִ
יתיָ ,כ ֶזה ֲחמוֹ ר ְּכמוֹ ֶשל
ָכזֹאת – ַׁב ַׁח ִיים לֹא ָע ִש ִ
נָ ָתן ַׁבר ָשלוֹ ם – ָכ ֶזה ֲחמוֹ ר עוֹ ד לֹא ָהיָ ה ְּולֹא
יִ ְּה ֶיהִ ,כי הוא ִה ִציל לוֹ ֶאת ָכל ַׁה ַׁש ָבתוֹ ת ,יוֹ ם
ֶא ָחד ְּכ ַׁבר לֹא ָל ְּקחו אוֹ תוֹ ְּל ַׁה ָצגוֹ ת ַׁאז הוא ָמ ַׁכר
אוֹ תוֹ ִ ,ק ֵבל ָע ָליו ֶ 10,000ש ֶקל

ְּו ָל ֵכן ַׁהמוֹ ֵכר ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר ָמ ַׁכר ֶאת ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת
(שו"ע חושן משפט ר"כ סעיף ז') ז – ִכי ַׁה ֲחמוֹ ר ַׁקר
לוֹ ַׁב ַׁקיִ ץֲ ,א ִפילו ְּב ַׁתמוז (שבת נ"ג ע"א)ַׁ ,ע ְּכ ָשיו
ֲאנַׁ ְּחנו ְּבא' ַׁתמוזַׁ ,קר לוֹ קֹר נוֹ ָרא ְּבא' ַׁתמוז ,ו ִמי
ילה אוֹ י ַׁו ֲאבוֹ י לוֹ ִ ,כי ַׁה ֲחמוֹ ר
ֶש ַׁי ִגיד ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ ר ִמ ָ
יחים ָע ָליו ַׁהכֹל
הוא ַׁה ַׁח ָיה ֲה ִכי נֶ ֱא ָמנָ הֶ ,ש ַׁמ ִנ ִ
ְּוהוא שוֹ ֵתקְּ ,והוא לֹא נוֹ ֵער  -הוא לֹא ֵמ ִגיבַׁ ,הכֹל
יסים ָע ָליו
הוא סוֹ ֵבל ְּבדו ִמ ָיהָ ,כל ַׁמה ֶש ַׁמ ֲע ִמ ִ
הוא סוֹ ֵבל ְּבדו ִמ ָיהֵ ,אין ַׁח ָיה ְּכמוֹ ַׁה ֲחמוֹ רְּ ,ו ָל ֵכן
ֲחמוֹ ר ֶזה  – 254רנ"דִ ,ג ַׁ
ימ ְּט ִר ָיא דֹרֹןֵ ,אין ְּכמוֹ
יחים ֶאת
ַׁה ֲחמוֹ ר ְּולֹא ִי ְּה ֶיה ְּכמוֹ ַׁה ֲחמוֹ רָ ,ע ָליו ַׁמ ִנ ִ

ו ִב ְּש ַׁעת ַׁה ְּמ ִכ ָירה הוא נוֹ ֵשך ֶאת ָה ָאדוֹ ן ֶה ָח ָדש
מו ֶש ַר ִבי עֲ ִקיבָ א ָא ַמר
ֶשלוֹ  ,נָ ַׁש ְּך אוֹ תוֹ ָכאן ַׁל ָמ ֶותְ ,כ ֹ
ֵתן ִלי ַׁת ְּל ִמיד ָח ָכם ַׁו ֲאנַׁ ְּש ֶכנו ַׁכ ֲחמוֹ ר (פסחים מ"ט
מות ֲחמוֹ ר ֶזה ַׁעד
ע"ב)ִ ,כי ֶכ ֶלב לֹא שוֹ ֵבר עֲ ָצ ֹ
יתיְּ .ב ֶא ָחד
יתה – ִכ ְּפשוטוֹ ִ ,ספור ֲא ִמ ִ
ַׁה ִמ ָ
אל ָלה ָק ָרה ָה ָאסוֹ ן ַׁהנוֹ ָרא ַׁה ֶזה
ַׁה ְּכ ָפ ִרים ְּליַׁ ד ַׁר ַׁמ ְּ
יָ ְּשבו ָכל ַׁח ְּכ ֵמי ֶח ֶלם ְּו ַׁח ְּכ ֵמי ַׁה ְּכ ָפ ִרים – ַׁמה ִדין
ֲחמוֹ ר ֶשנוֹ ֵש ְּך ְּושוֹ ֵבר ֶע ֶצם – ְּולֹא ַׁרק שוֹ ֵבר ֶע ֶצם
ַׁגם שוֹ ֵבר ֶאת ַׁה ְּנ ָש ָמהַׁ ,א ֲח ֵרי ֶש ַׁבע ָי ִמים ָפ ְּסקו
יתה ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ רִ ,ספור ִעם נָ ָתן ַׁבר ָשלוֹ םֵ ,כן
לוֹ ִמ ָ
נָ ָתן ַׁבר ָשלוֹ ם ָמ ַׁכר ֶאת ֶזה ְּל ֲע ַׁר ִבי ְּו ָאז ָה ָיה עוֹ ד

(פרוש ְּכ ֵעין
ז ַׁהמוֹ ֵכר ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר ָמ ַׁכר ֶאת ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת ֵ
יחין ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ ר ָכל ַׁהיוֹ ם ֻכלוֹ ְּכ ֵדי ֶש ִי ְּת ֲח ֵמם)
ֻא ָכף ֶש ַׁמ ִנ ִ
יבה
(פרוש ְּכ ִלי ֵעץ נָ תון ַׁעל ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת ִל ְּר ִכ ָ
ְּו ֶאת ָה ֻא ָכף ֵ
אוֹ ְּכ ֵדי ִל ְּמנוֹ ַׁע ִחכו ְּך ַׁה ַׁמ ָשאוֹ י)ַׁ ,אף ַׁעל ִפי ֶש ֵאינָ ם ָע ָליו;

ֲא ָבל לֹא ָמ ַׁכר ֶאת ַׁה ַׁשק ְּולֹא ֶמ ְּר ֶכ ֶבת ַׁה ָנ ִשיםַׁ ,ו ֲא ִפילו ָהיו
(א ָלא ִאם ֵכן ָא ַׁמר ֵליה :הוא ְּו ָכל
ָע ָליו ִב ְּש ַׁעת ַׁה ֶמ ֶכרֶ .
ַׁמה ֶש ָע ָליו ָמכור ְּל ָך) (טור ְּב ֵשם ָה ִרי"ף ְּו ִר"י
ְּו ָהרֹא"ש):
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ֶש ָגר ַׁב ֶח ְּל ָקה ֶשל ק ַֹׁרח ֲאנִ י ְּכ ַׁבר ָגר פֹה
ָשנָ ה ֶזה ֶש ֶקר ,הוא לֹא ָגר ָשםָ ,שלוֹ ש ָשנִ ים ֶזה
ֲח ָז ָקהְּ ,והוא אוֹ ֵמר ֶש ֵאין ֲח ָז ָקה ַׁעל ַׁה ָש ֶדהְּ ,ו ָכל
ֵאלו ַׁה ְּד ָב ִרים ֵאין ַׁה ָד ִמים ְּר ָאיָ הְּ ,ולֹא ְּמ ַׁש ֶנה
ַׁה ֶכ ֶסףִ ,אם הוא אוֹ ֵמר ָמ ַׁכ ְּר ִתי ֶע ְּש ִרים ִב ְּשל ִֹשים
אוֹ ְּשלוֹ ִשים ְּב ֶע ְּש ִריםֶ ,זה ֲהמוֹ ן – ֶזה ְּש ִלישֶ ,זה
ָב ֵטל ֶמ ַׁקח יוֹ ֵתר ִמ ְּש ִלישְּ ,ו ָל ֵכן ִאם ָא ָדם מ ֵֹכר
ֲחמוֹ ר ִעם ָה ֻא ָכף ְּו ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת ְּו ַׁהכֹל נֶ ֱא ַׁבד לוֹ  ,הוא
לֹא ָש ַׁמר ָע ָליו ,הוא ָה ַׁל ְּך ְּל ִאבודִ ,היא ָה ְּי ָתה
ָפ ָרה ְּמ ֻע ֶב ֶרת – יוֹ ם ִל ְּפנֵ י ַׁה ֵל ָידה ֶשל ַׁה ָפ ָרהְּ ,ו ָל ֵכן
ָכל ָא ָדם ֶש ֵיש לוֹ סוס יִ ְּשמֹר ֶאת ַׁהסוס ֶשלוֹ  ,לֹא
יִ ֵתן לוֹ ְּל ִה ָב ַׁלע ָב ֲא ָד ָמה ְּכמוֹ ֵא ֶצל ק ַֹׁרח ,אוֹ תוֹ
ָד ָבר ָפ ָרה ִאם יֵ ש ָלה ֻע ָבר ָה ֻע ָבר ַׁה ֶזה ָש ֶוה ְּכמוֹ
ַׁכ ָמה ֶשהוא נוֹ ַׁלדָ ,שלוֹ ש ְּפ ָע ִמים הוא אוֹ ֵמר ֶאת
יך ַׁלגוֹ י – לֹא ַׁש ָי ְּ
ֶזהֶ ,ש ֶזה לֹא ַׁש ָי ְּ
יך ְּל ַׁב ַׁעל ַׁה ָפ ָרה,
יך לוֹ ַׁה ֲחמוֹ רַׁ ,ש ָי ְּ
יך לוֹ ַׁהסוס ,לֹא ַׁש ָי ְּ
לֹא ַׁש ָי ְּ
יך
ַׁל ְּיהו ִדי ַׁה ִמ ְּס ֵכן ֶש ָקנָ ה אוֹ תוֹ – ִש ֵלם ָע ָליו 60,000
ילן יוֹ ֲח ִסין,
דוֹ ָלר סוס ִג ְּז ָענִ י – ִעם ִא ַׁ
ְּו ִא ָיד ְּךְּ ...ו ַׁהמוֹ ֵכר ֶש ָמ ַׁכר ָפ ָרה ְּמ ֻע ֶב ֶרת – ַׁמה

ֲע ַׁר ִביִ ,אם לֹא ָהיָ ה ֲע ַׁר ִבי ָב ֶא ְּמ ַׁצע ָהיו
לוםֶ ,שהוא ָמ ַׁכר
הוֹ ְּר ִגים אוֹ תוֹ – ֶאת נָ ָתן ַבר ָש ֹ
ִב ְּמ ֻי ָחד ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר ְּכ ֵדי ַׁל ֲהרוֹ ג ֶאת ָה ַׁע ְּר ִבי.
ְּו ָל ֵכן אוֹ ֵמר ַׁה ֻש ְּל ָחן ָערו ְּך ָכתוב ַהמוֹ ֵכר ֶּאת
ַה ֲחמוֹ ר ָמ ַכר ֶּאת ַה ִמ ְּר ַד ַעת ְּו ֶּאת ָה ֻא ָכףֲ ,א ָבל לֹא
ָמ ַכר ֶּאת ַה ַשק – ֶאת ַׁה ַׁש ִקים ֶשל ַׁה ְּתבו ָאה ֹלא
ָמ ַׁכרְּ ,ולֹא ֶּמ ְּר ֶּכ ֶּבת ַה ָנ ִשים – ה' יִ ְּשמֹרִ ,כי ְּל ָכל
ֶמ ְּר ָכ ָבה ָהיו ַׁמ ְּצ ִמ ִידים ֶמ ְּר ָכ ָבה ְּק ַׁט ָנהַׁ ,אז ֶזה ָהיָ ה
ָכ ָכה ֶמ ְּר ָכ ָבה ָל ֶש ֶבת ָכ ָכה ָי ֶפה – ָק ְּראו ָל ֶזה
ֶמ ְּר ֶכ ֶבת ַׁה ָנ ִשיםְּ ,ו ָל ֵכן ֲאנַׁ ְּחנו אוֹ ְּמ ִרים ַׁע ְּכ ָשיו
ֶשהוא מוֹ ֵכר ֶאת ַׁה ֲחמוֹ ר הוא מוֹ ֵכר ֶאת ָה ֻא ָכף
ַאף ַעל ִפי ֶּש ֵאינָ ם ָע ָליוֲ ,א ָבל לֹא ָמ ַכר לו ֶּאת
ַה ַשק ֶשל ַׁה ְּתבו ָאהְּ ,ולֹא ֶּמ ְּר ֶּכ ֶּבת ַה ָנ ִשים – ֶש ָעשו
ֶמ ְּר ָכ ָבה ֶש ָה ִא ָשה ִת ַׁסעִ ,כי ֶזה לֹא נָ ֶאה ְּל ִא ָשה
ָל ֶש ֶבת ַׁעל ֲחמוֹ ר (עיין פסחים ג' ע"א)ֶ ,זה ַׁרק
ָל ִאישְּ ,ל ִא ָשה עוֹ ִשים ֶמ ְּר ָכ ָבה ְּק ַׁט ָנה ְּו ִהיא
נוֹ ַׁס ַׁעת ַׁמ ֵהר ִעם ַׁה ֲחמוֹ ר ,אוֹ ִעם ַׁהסוס.
ְּו ָשם ָהיָ ה סוס ,סוס ִמ ְּז ַׁמן ֲא ַׁח ְּש ֵורוֹ שַׁ ,הסו ִסים
"ה ָר ִצים ר ְֹּכ ֵבי ָה ֶּר ֶּכש ָה ֲא ַח ְּש ְּת ָרנִ ים יָ ְּצאו
ָאז ָהיו ָ
ְּמב ָֹה ִלים ו ְּדחו ִפים" (אסתר ח ,יד)ִ ,כי ָה ִא ְּגרוֹ ת
ֶשל ָמ ְּר ְּד ַׁכי ִה ִשיגו ֶאת ֵא ֶלה ָה ִא ְג ֹרות ֶשל ָה ָמןֵ ,הם
ִה ִגיעו ִל ְּפנֵ י ָה ִא ְג ֹרות ֶשל ָה ָמןְּ ,ו ִה ִצילו ֶאת ַׁה ַׁשק,
ַׁאז ֶזה ַׁה ִחדוש ֲה ִכי ָגדוֹ ל ְּב ָכל ַׁה ִחדו ִשים,
ֶש ֲא ִפילו ֶש ַׁהסוס ְּו ַׁה ֲחמוֹ ר לֹא ֶא ְּצלוֹ ֲא ָבל ָכל ַׁמה
ֶש ַׁש ָי ְּ
יך ָל ֶהם הוא ָמ ַׁכר.

ַׁא ָתה רוֹ ֶצה? הוא אוֹ ֵמר נָ כוֹ ן ָפ ָרה ְּמ ֻע ֶב ֶרת ֲא ָבל
יה – לֹא יָ ַׁד ְּע ִתיְּ ,ו ָל ֵכן
לֹא יָ כ ְֹּל ִתי ְּל ַׁש ֵלם ָע ֶל ָ
ַׁה ֲחמוֹ ר ַׁה ֶזה אוֹ ַׁה ָפ ָרה ַׁהזֹאת ֶש ֵיש ָלה יוֹ ֵתר
ֵמ ֶע ֶשר ְּו ָלדוֹ ת ְּוהוא אוֹ ֵמר ִב ְּרשו ִתי יָ ְּל ָדהְּ ,ו ָכל
יה ֶש ִלי הוא ו ִב ְּרשו ִתי יָ ְּל ָדהֲ ,אנִ י
ַׁמה ֶש ָה ָיה ָע ֶל ָ
רוֹ ֶצה ֶאת ַׁה ָפ ָרה ַׁב ֲח ָז ָרה ִעם ָכל ַׁה ְּו ָלדוֹ תְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו
ִס ַׁי ְּמנו ֶאת ַׁה ִסיום ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ ר ִעם ַׁה ִמ ְּר ַׁד ַׁעת
ֶש ִנ ְּב ַׁלע ָב ֲא ָד ָמה ֵא ֶצל ק ַֹׁרח ,ו ְּל ָע ִתיד ָלבוֹ א ָיבוֹ א
יח,
יח ְּויִ ְּר ַׁכב ָע ָליוֶ ,זה ַׁה ֲחמוֹ ר ֶשל ָמ ִש ַׁ
ַׁה ָמ ִש ַׁ
יח ָיבוֹ א ְּויִ ְּר ַׁכב ָע ָליו.
ֶש ָמ ִש ַׁ

סוס ַׁו ֲחמוֹ ר ְּכמוֹ ֶשל ָה ִא ָשה ָה ַׁא ְּל ָמנָ ה ֶש ָה ָיה ָלה
יה ְּו ָאז ִהיא
סוס ַׁו ֲחמוֹ ר ו ָבא מ ֶֹשה ְּו ָצ ַׁעק ָע ֶל ָ
יה הוא ָא ַׁמר ִהיא צוֹ ֶד ֶקת,
ָב ְּכ ָתהְּ ,וק ַֹׁרח ֵה ֵגן ָע ֶל ָ
ָל ְּקחו אוֹ ָתה ֶש ִהיא ַׁת ֲעבֹד ְּב ֵבית ַׁה ִמ ְּק ָדשֶ ,זה
ַׁע ְּכ ָשיו ֲאנַׁ ְּחנו ְּמ ַׁס ְּפ ִרים ֶאת ַׁה ִספור ַׁעל ַׁהסוס
ְּו ַׁה ֲחמוֹ רֶ ,ש ַׁהסוס הוא ַׁה ַׁח ָיה ֲה ִכי נֶ ֱא ָמנָ ה ָבעוֹ ָלם,
ָכתוב ֶש ֵא ֶצל ק ַֹׁרח ָט ְּבעו ַׁגם ַׁהסו ִסיםַׁ ,גם
ַׁהסו ִסים נִ ְּב ְּלעו ָב ֲא ָד ָמהְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו הוא אוֹ ֵמר ֶזה

אור
"הב ֶֹקר ֹ
(אחד המשתתפים אמר לרבָ :כתוב ַ

וְ הָּ אֲ נ ִָּשים ֻׁש ְלחו הֵ ָּמה וַ ֲחמ ֵֹריהֶ ם")ֵ ,א ֶצל ָה ַׁא ִחים ֶשל
יוֹ ֵסףֵ ,הם ָצ ֲעקו ַׁמה יִ ְּהיֶ ה ִעם ַׁה ֲחמוֹ ִרים ֶש ָלנו?
הוֹ ְּל ִכים אוֹ ָתם – ֶאת ָה ַא ִחים ַׁל ֲהרוֹ ג ו ְּל ָה ִשים
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ָל ָמה ֶשק ַֹׁרח יִ ָש ֵאר ַׁב ַׁח ִיים? ִכי ִמ ֶמנו
יֵ ֵצא ְּשמו ֵאל ַׁה ָנ ִביאִ ,מ ִמי הוא ֵי ֵצא? ִמ ֶמ ִניֲ ,אבָ ל
הוא לֹא יָ ַדע ֶשהוא יֵ ֵצא ֵמ ַׁה ְּי ָל ִדים ֶש ְּל ָך לֹא ִמ ְּמ ָך,
ַׁא ָתה ַׁאל ִת ְּד ַׁאג ַׁא ָתה ִת ָב ַׁלע ְּו ַׁהיְּ ָל ִדים ֶש ְּל ָך
יִ ְּת ָח ְּרטו ְּו ֵי ְּצאו ,ו ֵמ ֶהם ֵי ֵצא ְּשמו ֵאל ַׁה ָנ ִביא ,הוא
ָהיָ ה ִט ֵפשָ ,היָ ה לוֹ רו ַׁח ַׁהק ֶֹדש ְּוהוא ָהיָ ה ִט ֵפש,
ָא ָדם יָ כוֹ ל ִל ְּהיוֹ ת ֶש ִי ְּה ֶיה לוֹ רו ַׁח ַׁהק ֶֹדש ְּוהוא
ִט ֵפשַׁ ,הכֹל ֶזה ֵצרו ִפיםָ ,כל ָה ֲא ָד ָמה יְּ כוֹ ָלה
ְּל ִה ָפ ַׁתח ָכל ְּשנִ ָיהִ ,אם לוֹ ְּמ ִדים תוֹ ָרה ַׁאז ִהיא
עוֹ ֶמ ֶדתִ ,אם לֹא ַׁאז נִ ְּהיָ ה ְּר ִע ַׁידת ֲא ָד ָמהָ ,ה ָיה
ְּר ִע ַׁידת ֲא ָד ָמה ִל ְּפנֵ י חוֹ ְּד ַׁש ִיים ַׁו ֲאנָ ִשים נָ ְּפלו
ה' ָע ָשה ִמ ָדה ְּכנֶ ֶגד ִמ ָדהַׁ ,ה ְּש ֵא ָלה ֵא ְּ
יך ִהיא

אוֹ ָתם ַׁב ֶכ ֶלא ְּל ָכל ַׁה ַׁח ִיים ֵהם אוֹ ְּמ ִרים
ַׁמה ִי ְּה ֶיה ִעם ַׁה ֲחמוֹ ִריםַׁ ,מה ִא ְּכ ַׁפת ָל ֶכם
ילה ֶזה
ילה ֶזה ַׁק ָב ָלהָ ,כל ִמ ָ
ֵמ ַׁה ֲחמוֹ ִרים? ָכל ִמ ָ
סוֹ דוֹ תִ ,כי ַׁה ֲחמוֹ ר ֶזה [ ]-מ ֶֹשה ִה ְּר ִכיב ֶאת
יח יָ בוֹ א ַׁעל
ִצפוֹ ָרה ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ ר ְּו ֶאת ָבנָ יוָ ,מ ִש ַׁ
ַׁה ֲחמוֹ רְּ ,ו ַׁא ְּב ָר ָהם ָה ַׁל ְּך ָל ֲע ֵק ָדה ַׁעל ַׁה ֲחמוֹ ר.
ישהו
או ְמ ִרים לְ ִמ ֶ
(אחד המשתתפים אמר לרבִ :אם ֹ

מור – ֶשלֹא יַ עֲ נֶה?) ַׁה ְּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ְּב ַׁהחוֹ ֵבל מ"ג
חֲ ֹ
ע"בִ ,כי ַׁה ְּזכות ֲה ִכי ְּגדוֹ ָלה ֶזה ִל ְּהיוֹ ת ֲחמוֹ רֵ ,אין
ְּזכות יוֹ ֵתר ְּגדוֹ ָלה ִמזֹאתְּ ,ב ֶר ַׁגע ֶש ַׁא ְּב ָר ָהם ָא ַׁמר
יע ֶזר ַׁא ָתה ֲחמוֹ ר הוא יָ ָצא ְּב ִרקו ִדים ְּו ָל ֵכן
ֶל ֱא ִל ֶ
הוא נִ ְּכנַׁ ס ַׁל ַׁגן ֵע ֶדןַׁ ,א ְּב ָר ָהם ָא ַׁמר לוֹ ַׁא ָתה ֲחמוֹ ר
ית ֲחמוֹ ר ְּו ִת ָש ֵאר ֲחמוֹ ר ,הוא ָר ַׁקד ַׁעד ַׁהב ֶֹקר
ְּו ָהיִ ָ
ַׁא ָתה ַׁו ֲחמוֹ ר ֶזה ָד ָבר ֶא ָחדָ ,ל ָמה? ִכי הוא לֹא
יבא
ָר ָאה ֶאת ָה ֵאשַׁ ,ע ְּכ ָשיו נִ ְּמ ָצ ִאים פֹה ְּבאוֹ ר ֲע ִק ָ
ַׁהכֹל ֻמ ָקף ָב ֵאש,

יה ִפ ְּתאוֹ םָ ,ל ָמה ִהיא ָפ ְּת ָחה ֶאת
ָפ ְּת ָחה ֶאת ִפ ָ
יה? ֶא ָלא ָב ֶר ַׁגע ֶש ָא ָדם ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁאז ָכל
ִפ ָ
ַׁה ֵצרו ִפים ִמ ְּת ַׁח ְּל ִפיםָ ,כל ַׁה ֵצרו ִפיםְּ ,ונִ ְּהיָ ה
אלה ו ְּב ַׁה ַׁוואי ְּר ִע ַׁידת
ְּר ִע ַׁידת ֲא ָד ָמה ְּבגו ַׁא ְּט ֶמ ָ
ֲא ָד ָמהְּ ,ו ַׁה ַׁל ָבה נִ ְּש ֶפ ֶכת ַׁעל ֲאנָ ִשים יֵ ש ָשם
ֲהרו ִגיםַׁ .ע ְּכ ָשיו ִה ִגיעו ִמנְ יַ ן ַההֲ רוגִ ים ַעל הַ ָג ֵּדר
ְב ַעזָה ְּל ֵמ ָאה ֶע ְּש ִרים ָו ֶש ַׁבע ְכ ִמנְ יַ ן ְּשנוֹ ת ָש ָרה,
ֶש ָכל ָשנָ ה ִהיא ָה ְּר ָגה ְּמ ַׁח ֵבל – ֵ ,127כן יִ ְּרבוֵ ,הם
יכים.
ִמ ְּת ַׁר ִבים ֵהם ַׁמ ְּמ ִש ִ

שיעור שנמסר אחרי תפילת שחרית
יום ד' קרח
ַׁה ְּש ֵא ָלה פֹה ַׁמה ֶזה ַׁה ִמ ָדה ְּכנֶ ֶגד ִמ ָדה ק ַֹרח הוא
ָא ַׁמר ָל ָמה ִת ְּתנַׁ ְּשאו ַׁעל ְּק ַׁהל ה' הוא ָר ָצה
ֶדמוֹ ְּק ַׁר ְּט ָיה הוא ָר ָצה ַׁא ְּחדות הוא ָר ָצה ִש ְּויוֹ ן,
הוא נִ ְּל ָחם ַׁעל ַׁה ִש ְּויוֹ ןְּ ,ו ָר ָצה ֶש ֻכ ָלם ִי ָב ֲחרו כו ָלם
יִ ְּהיו כ ֲֹהנִ ים ,הוא ָד ַׁאג ְּל ֻכ ָלם ,הוא ָהיָ ה ִאיש טוֹ ב,
ִאיש ַׁצ ִדיק ,הוא נָ ַׁתן ְּל ָכל ֶא ָחד ִל ְּהיוֹ ת כ ֵֹהן ָגדוֹ ל,
ָא ַׁמר לוֹ מ ֶֹשה ַׁר ֵבינו ַׁאז כו ָלם יִ ָש ְּרפו ,יִ ָש ְּרפו?
ַׁאז ַׁמהָ ,ה ִע ָ
יקר ֶש ֲאנִ י יִ ְּהיֶ ה ַׁהכ ֵֹהן ַׁה ָגדוֹ לֶ ,ש ֻכ ָלם
יִ ְּהיו כ ֲֹהנִ ים ְּגדוֹ ִליםִ ,אי ֶא ְּפ ָשר ְּל ָה ִבין ֶאת ֶזהֲ ,אנִ י
לֹא ֵמ ִבין ,הוא ַׁרק ָד ַׁרש ִש ְּויוֹ ן הוא ָר ָצה ֶש ֻכ ָלם
יִ ְּהיו כ ֲֹהנִ ים ְּגדוֹ ִליםָ ,א ַׁמר לוֹ מ ֶֹשה ַׁאז ְּב ֵס ֶדרַׁ ,אז
כו ָלם יִ ָש ְּרפוֻ ,כ ְּל ֶכם ִת ָש ְּרפו ְּו ִת ָב ְּלעו ְּו ֵת ָחנְּ קו
ַׁהכֹל ִי ְּה ֶיה ָל ֶכםְּ ,ב ֵס ֶדר ְּמ ֻצ ָין,

ִכי ָה ֲא ָד ָמה ַׁרק עוֹ ֶמ ֶדת ַׁעל ְּי ֵדי ִד ְּב ֵרי תוֹ ָרה
ְּו ִדבו ִרים טוֹ ִביםֲ ,א ָבל ְּכ ֶש ְּמ ַׁד ְּב ִרים ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁאז
ִהיא ָפשוט נִ ְּפ ַׁת ַׁחת ֵאין ָלה ֲע ִמ ָידהַׁ ,אז נִ ְּב ָרא ָלה
ֶפה ָח ָדשַׁ ,ה ֶפה ַׁה ֶזה לֹא ָהיָ ה ִמ ֵש ֶשת ְּי ֵמי
אשיתֶ ,את ַׁה ֶפה ַׁה ֶזה ה' ָא ַׁמר ַׁע ְּכ ָשיו נִ ְּב ָרא
ְּב ֵר ִ
יאה ֲח ָד ָשה ,נִ ְּב ָרא ָלה ֶפה ִכי הוא ָפ ַׁתח ֶאת
ְּב ִר ָ
ַׁה ֶפה ַׁאז ְּכ ֶשהוא ָפ ַׁתח ֶאת ַׁה ֶפה ַׁאז ַׁגם ִהיא
פוֹ ַׁת ַׁחת ֶאת ַׁה ֶפהְּ ,כ ֶש ָא ָדם ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁאז
את ֶפה ָח ָדש
ָה ֲא ָד ָמה פוֹ ַׁת ַׁחת ֶאת ַׁה ֶפהַׁ ,אז ָב ָר ָ
ֶשהוא ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיקַׁ ,ק ָב ַׁלת ֶפה ְּל ַׁד ֵבר ִד ְּב ֵרי
תוֹ ָרהֶ ,פה ִב ְּש ִביל ְּל ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיקַׁ ,א ָתה ְּמ ַׁש ֶנה
יאה – ַׁא ָתה ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ֶשלוֹ ֵמד
ֶאת ַׁה ְּב ִר ָ
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ִכי ֵמ ַׁה ֶפה יוֹ ֵצא ַׁה ִדבורַׁ ,אז ַׁה ֶפה בוֹ ֵרא
יאה,
יאה ֵמ ָח ָדשְּ ,מ ַׁש ֶנה ֶאת ַׁה ְּב ִר ָ
ֶאת ָכל ַׁה ְּב ִר ָ
ְּונִ ְּה ָיה ְּתאונוֹ ת ְּונִ ְּה ָיה ְּר ִעידוֹ ת ֲא ָד ָמה ְּו ַׁס ְּר ָטנִ ים,
ְּו ָל ֵכן הוא נֶ ֱענַׁ ש ִמ ָדה ְּכנֶ ֶגד ִמ ָדה ,הוא ָב ָרא ֶפה
ָח ָדש ְּל ַׁע ְּצמוֹ ֶשהוא ִד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ֶשה' לֹא
ָב ָרא לוֹ ָכ ֶזה ֶפהַׁ ,אז הוא ָב ָרא ָל ָא ֶרץ ַׁו ִת ְּב ַׁלע
אוֹ תוֹ ַׁ ,ד ְּו ָקא הוא "ה' ֵמ ִמית ו ְּמ ַׁח ֶיה מוֹ ִריד ְּשאוֹ ל
ַׁו ָי ַׁעל" (שמואל א' ב ,ו) ]-[ ,ק ַֹׁרח ַׁל ֲעלוֹ תָ ,כתוב
ְּב ִמ ְּד ַׁרש ַׁר ָבה ,ו ְּל ֻכ ָלם יִ ְּהיֶ ה ִתיקון ַׁעל יְּ ֵדי ָד ִוד
ומ ֶֹשהַׁ ,על יְּ ֵדי ַׁה ַׁצ ִדיק.

תוֹ ָרה יוֹ ם ָו ַׁל ְּי ָלה ְּו ַׁרק עוֹ ֶשה ֲח ָס ִדים
ְּו ַׁרק ָקם ֲחצוֹ ת – ַׁא ָתה ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ָכ ֶזה ַׁצ ִדיק ַׁאז
יאה נִ ְּב ְּר ָאה
יאהִ ,כי ַה ְּב ִר ָ
ַׁא ָתה ְּמ ַׁש ֶנה ֶאת ָכל ַׁה ְּב ִר ָ
ַרק ְּכ ֵדי ְּל ַד ֵבר ְּש ָב ִחים ַעל ַה ַצ ִדיקַׁ ,אז ַׁא ָתה בוֹ ֵרא
ְּל ָך ֶפה ָח ָדש – ֶפה ְּל ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיקַׁ ,אז ַׁגם
ָה ֲא ָד ָמה ִהיא ִת ְּהיֶ ה ָלה ֶפה ָח ָדש.
ו ְּבי"ח ִס ָיון נִ ְּפ ְּת ָחה ָה ֲא ָד ָמה ֵא ֶצל ַׁה ֶבן ִאיש ַׁחי,
ֲא ָבל ִמ ֵכ ָיון ֶש ֶזה ָהיָ ה ֵא ֶצל ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁאז ֶזה נִ ְּה ָיה
ַׁמ ְּע ַׁין ַׁמ ְּר ֵפא – ִר ֵפא ֶאת ָכל ַׁהחוֹ ִליםַׁ ,עד ֶש ְּכ ָבר
לֹא ָה ָיה חוֹ ִליםָ ,ב ֵתי ַׁהחוֹ ִליםָ ,ס ְּגרו ֶאת ָב ֵתי
ַׁהחוֹ ִלים.

יתי ְּכ ֶּשה א ֵֹבד" (תהלים קיט ,קעו),
"ת ִע ִ
ַׁה ַׁצ ִדיק ֶזה ָ
ִכי ַׁהשוֹ ר הוא ֶפ ֶרא ָא ָדם ,הוא ָפשוט נוֹ ַׁלד ֶפ ֶרא
ָא ָדם ,שוֹ ֵבר ְּוהוֹ ֵרסַׁ ,ה ֲחמוֹ ר הוא ִט ֵפש – ַׁא ִדיש,
ָת ִשים אוֹ תוֹ ַׁב ֶש ֶלג ַׁבקֹר ְּב ִמינוס ִש ְּב ִעים – הוא
יָ מות הוא לֹא יִ ְּצ ַׁעק ,הוא לֹא ִי ְּב ַׁרח ,הוא יִ ָש ֵאר
ַׁעל ַׁה ָמקוֹ ם ֶשלוֹ ִ ,מי ֶש ְּמ ַׁח ֵפש ֶאת ָהרוֹ ֶעה ֶזה ַׁרק
ַׁה ֶשהַׁ ,ה ֶשה ֵמ ִבין ֶשהוא נֶ ֱא ַׁבדְ ,וש ֹו ֵּאל ֵאיפֹה
ָהרוֹ ֶעה? הוא נֶ ֱא ַׁבד ַׁב ַׁי ַׁער ,הוא לֹא ָה ַׁל ְּך ַׁא ֲח ֵרי
ָה ֵע ֶדרַׁ ,אז ַׁה ַׁצ ִדיק ְּמ ַׁח ֵפש אוֹ תוֹ – ָהרוֹ ֶעה ְּמ ַׁח ֵפש
אוֹ תוֹ ָ ,רץ ְּב ָכל ַׁהג'ונְּ ֶגל ְּל ַׁח ֵפש אוֹ תוֹ ִ ,ב ְּג ַׁלל
ֶשהוא שוֹ ֵמ ַׁע ֶאת ַׁה ֶמה ֶמה ֶשלוֹ ַׁאז הוא ְּמ ַׁז ֶהה
אוֹ תוֹ ִ ,כי ָהרוֹ ֶעה לֹא ִמ ְּתיָ ֵאש הוא ַׁרק לֹא יוֹ ֵד ַׁע
ֵאיפֹה נִ ְּמ ָצא ַׁה ֶשה ְּבתוֹ ְּך ִמ ְּליוֹ ן ִמ ְּליוֹ ן ִמ ְּליוֹ ן
ֵע ִציםַׁ ,אז ַׁה ֶשה אוֹ ֵמר ֶמה ֶמה ָכל ַׁה ְּז ַׁמן ֶמה ֶמה,
ְּו ַׁעל יְּ ֵדי ֶזה ְּמ ַׁג ִלים אוֹ תוֹ .
ָא ָדם ָצ ִר ְּ
יך ָכל ַׁהיוֹ ם ְּל ַׁה ִגיד ֶמה ֶמהְּ ,ל ַׁה ִגיד

ַׁו ִת ְּב ַׁלע ָה ָא ֶרץ ְּכמוֹ ֶש ָא ָדם בוֹ ֵרא ֶפה ָח ָדש – ה'
לֹא ָב ָרא לוֹ ָכ ֶזה ֶפה ,ה' ָב ָרא לוֹ ַׁרק ֶפה ְּל ַׁד ֵבר
ִד ְּב ֵרי תוֹ ָרה ְּו ַׁרק ְּל ַׁכ ֵבד ֶאת ַׁה ַׁצ ִדיקְּ ,והוא פוֹ ֵת ַׁח
הוא עוֹ ֶשה ֶפה ָח ָדש ַׁאז ַׁגם ָל ָא ֶרץ נִ ְּהיֶ ה ֶפה
ָח ָדשְּ ,ו ָאז נִ ְּהיֶ ה לוֹ ְּתאונוֹ ת – ָל ָמה נִ ְּה ֶיה לוֹ
ְּתאונָ ה? ִכי הוא ְּמ ַׁד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיקַׁ ,אז ִפ ְּתאוֹ ם
ָהאוֹ טוֹ עוֹ ֶלה ָב ֵאשִ ,פ ְּתאוֹ ם יוֹ ֵצא ָע ָשןֶ ,זה ַׁהכֹל
ִכי ְּמ ַׁד ְּב ִרים ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיקַׁ ,אז ְּב ֶר ַׁגע ֶש ְּמ ַׁד ְּב ִרים ַׁעל
ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁאז בוֹ ְּר ִאים ֶפה ָח ָדש
ָל ֵכן נִ ְּב ָרא ֶפה ָל ָא ֶרץ – ֶזה ָה ָיה ִמ ָדה ְּכנֶ ֶגד ִמ ָדה,
ַׁו ִת ְּב ַׁלע ָה ָא ֶרץ ִכי הוא ָב ָרא ָלה ֶפה ָח ָדש,
יה" (במדבר טז ,לב) נִ ְּה ֶיה ָלה
"ו ִת ְּפ ַׁתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ִפ ָ
ַׁ
ֶפה ֶ -את ִפי ָה ָא ֶרץֶ ,זה נִ ְּהיֶ ה ֵמ ַׁה ֶפהִ ,כי ָכל ִדיבור
ֶש ְּמ ַׁד ְּב ִרים ַׁעל ַׁה ַׁצ ִדיק ְּו ָכל ִדיבור ֶש ְּמ ַׁד ְּב ִרים
ְּלשוֹ ן ָה ַׁרע בוֹ ְּר ִאים עוֹ ד ֶפה ָל ָא ֶרץ ְּועוֹ ד ֶפה ְּועוֹ ד
ֶפה ,בוֹ ְּר ִאים ִפיוֹ ת ֲח ָד ִשים ,נִ ְּה ָיה ְּר ִעידוֹ ת ֲא ָד ָמה,
ַׁה ַׁל ָבה יוֹ ֵצאת ,נִ ְּה ָיה ֵצרו ִפים ֲח ָד ִשים ְּל ַׁג ְּמ ֵרי
ובוֹ ְּר ִאים גוף ָח ָדשַׁ ,עד ֶש ָב ְּראו ֶפה ָח ָדש ַׁמ ָמש
ָל ָא ֶרץָ ,ב ֶזה ֶשק ַֹׁרח ִד ֵבר ַׁעל ַׁה ַׁצ ִד ִ
יקים ַׁאז הוא
ָב ָרא ֶפהְּ ,כמוֹ ֶשהוא ָב ָרא ְּל ַׁע ְּצמוֹ ֶפה ָח ָדש ַׁאז
הוא ָב ָרא ָל ָא ֶרץ ֶפה ָח ָדשִ ,היא ִת ְּב ַׁלע אוֹ תוֹ ִכי
הוא ָב ָרא ָלה ֶפה ָח ָדש ַׁמ ָמשַׁ ,אז ַׁו ִת ְּב ַׁלע אוֹ תוֹ ,

ְּת ִה ִלים – ִתיקון ַׁה ְּכ ָל ִליֶ ,זה ַׁה ֶמה ֶמה ֶש ָא ָדם
עוֹ ֶשה ֶש ַׁעל יְּ ֵדי ֶזה ַׁה ַׁצ ִדיק ְּמ ַׁג ֶלה אוֹ תוֹ ַׁ ,ה ַׁצ ִדיק
ְּמ ַׁב ֵקש אוֹ תוֹ ַׁ ,א ָתה ָהרוֹ ֶעה ֶש ִליַׁ ,א ָתה ַׁה ַׁצ ִדיק,
ַׁא ָתה ְּת ַׁח ֵפש אוֹ ִתיְּ ,כמוֹ ֶשה' ָא ַׁמר ַׁעל ָד ִוד ָד ִוד -
אתי ָד ִוד ַׁע ְּב ִדי" (תהלים פט ,כא) – ִב ְּסדוֹ ם
"מ ָצ ִ
ָ
(מדרש רבה בראשית מ"א ד')ַׁ ,על יְּ ֵדי ֶשהוא ָע ָשה
ָכל יוֹ ם ֶמה ֶמה ,אוֹ ֵמר ָכל ַׁהיוֹ ם ִתיקון ַׁה ְּכ ָל ִלי,
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ְּוא ֵֹמר ְּת ִה ִלים ,לוֹ ֵמד ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשןֶ ,זה
ַׁהכֹל ֶמה ֶמה ֶמהָ ,כל ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן ֶזה ְּל ַׁח ֵפש ֶאת
ַׁה ַׁצ ִדיקֶ ,ש ִי ְּהיֶ ה לוֹ מוֹ ִחין.
ָל ֵכן ֲא ִפילו ֶשק ַֹׁרח יִ ְּהיֶ ה [ָ ]-ד ִוד ַׁה ֶמ ֶל ְּך ִב ְּת ִה ִלים,

יתי
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבדָ ,ת ִע ִ
צועקיםָ ):ת ִע ִ
ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
הוא ְּמ ַׁכ ֵפר ֶאת ָכל ָה ְּר ָש ִעיםְּ ,כ ֶש ָא ָדם צוֹ ֵעק עוֹ ד
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד,
ַׁפ ַׁעם (הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
ָת ִע ִ

"ל ְּמנַׁ ֵצ ַׁח ַׁמ ְּש ִכיל ִל ְּבנֵ י ק ַֹׁרח"
ִכי יֵ ש ִב ְּת ִה ִלים ַׁ
(תהלים מב ,א)ֶ ,זה ַׁה ִתיקון ִל ְּבנֵ י ק ַֹׁרחַׁ ,מה ֶזה ִל ְּבנֵ י
"מ ְּש ִכיל ְּל ָא ָסף" (תהלים עד ,א) ֶזה ַׁגם ְּבנֵ י
ק ַֹׁרח? ַׁ
ק ַֹׁרחִ ,כי ָכל ַׁה ְּת ִה ִלים ֶזה ַׁה ִתיקון ְּל ַׁה ֲעלוֹ ת אוֹ ָתם
יהינוֹ םִ ,כי ָכל ַׁה ְּת ִה ִלים ֶזה ִל ְּבנֵ י ק ַֹׁרחְּ ,ו ֻכ ָלם
ֵמ ַׁה ֵג ִ
יכים ִל ְּצעֹקָ ,כל ַׁה ְּז ַׁמן ִל ְּצעֹק – ֶש ֻכ ָלם יִ ְּצ ֲעקו
ְּצ ִר ִ
יתי
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבדָ ,ת ִע ִ
(הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...

ַׁאז הוא ְּמ ַׁת ֵקן ֶאת ָכל ָה ְּר ָש ִעים ְּו ֶאת ָכל
ָה ֲאבו ִדים ֶש ַׁגם ֵהם יִ ְּמ ְּצאו ֶאת ַׁה ַׁצ ִדיקָ ]-[ ,ד ִוד
ְּו ַׁעל מ ֶֹשהֶ ,ש ַׁי ֲעשו ָל ֶהם נֵ ס ֵמ ַׁה ָש ַׁמ ִיםְּ ,ו ָל ֵכן
ֶא ְּפ ָשר ְּל ַׁת ֵקןַׁ ,על יְּ ֵדי ֶשצוֹ ֲע ִקים עוֹ ד ַׁפ ַׁעם (הרב
יתי ְּכ ֶשה
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבדָ ,ת ִע ִ
והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
א ֵֹבד ְּוכו'...
ו ָב ֶזה הוא לֹא ְּמ ַׁת ֵקן ַׁרק ֶאת ַׁע ְּצמוֹ ֶא ָלא ֶאת ָכל
ָה ֲאבו ִדים ְּו ַׁהטוֹ ִעים ֶש ְּכ ָבר ִא ְּבדוֹ ֶאת ְּש ֵתי
ָהעוֹ ָלמוֹ ת כו ָלם יַׁ ֲעלו ַׁעל ַׁה ֶד ֶר ְּך – ַׁעל ֶד ֶר ְּך
"ו ֱא ֶמת
ַׁה ֶמ ֶל ְּך ,כו ָלם יִ ָנ ְּצלוְּ ,ו ֻכ ָלם יָ שובו ַׁלה'ִ ,כי ֶ
ה' ְּלעוֹ ָלם" (תהלים קיז ,ב) ְּו ָה ֱא ֶמת ָת ִמיד ְּתנַׁ ֵצ ַׁח
ֶאת ָכל ַׁהתוֹ ִעים ְּו ֶאת ָכל ָה ֲאבו ִדים ֶש ַׁי ְּח ְּזרו ַׁל ֶד ֶר ְּך
ָה ֲא ִמ ִתית.

יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד יֵ ש ִתיקוןָ ,כל
ַׁכ ָמה ֶשצוֹ ֲע ִקים ָת ִע ִ
ְּ
ַׁה ְּז ַׁמן ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּצעֹקָ ,א ָדם ָצ ִריך ִל ְּצעֹק ָכל ַׁהיוֹ ם
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבדָ ,כל ַׁהיוֹ ם ִל ְּצעֹק
ְּב ִלי ֶה ְּפ ֵסק ָת ִע ִ
יתי
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבדָ ,ת ִע ִ
(הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
ָד ִוד ַׁה ֶמ ֶל ְּך ֶש ָהיָ ה ַׁה ַׁצ ִדיק ַׁה ְּי ִח ִידי ְּב ָכל ַׁהדוֹ רוֹ ת
הוא ָכל ַׁהיוֹ ם ָצ ַׁעקָ ,כל ַׁהיוֹ ם ְּו ָכל ַׁה ַׁליְּ ָלה הוא
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד,
ָצ ַׁעק (הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
ָת ִע ִ

שיעור שנמסר בליל רביעי קרח
בדימונה

או ַׁלי ְּואו ַׁלי ִאם נִ ְּצ ַׁעק ִר ְּבבוֹ ת ְּפ ָע ִמיםִ ,ר ְּבבוֹ ת
יתי ְּכ ֶשה
ְּפ ָע ִמים נִ ְּצ ַׁעק (הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
א ֵֹבדָ ,ת ִע ִ

'כרו ת'וֹ ַרת
ַׁהיוֹ ם ֶזה רֹאש ח ֶֹדש ַׁתמוז – "זִ ְּ
ֹ'שה" (מלאכי ג ,כב) ,מ ֶֹשה יוֹ ֵרד ִעם ַׁהלוחוֹ ת
מ ֶּ
ְּו ֵהם נִ ְּש ָברוֹ תִ ,כי ַׁהלוחוֹ ת ֶזה ְּכנֶ ֶגד ִאיש ְּו ִא ָשה –
"ו ִי ֵתן ֶּאל מ ֶֹּשה ְּכ ַכלֹתוֹ " (שמות לא ,יח)ָ - ,ח ָתן
ַ
ְּו ַׁכ ָלה ,ה' ָק ָרא ְּל ָכל ַׁה ָנ ִשים ִל ְּשמוֹ ַׁע ֶאת ֲע ֶש ֶרת
ַׁה ִד ְּברוֹ ת.

ֵמאוֹ ת ו ְּר ָבבוֹ ת ְּפ ָע ִמים ִל ְּצעֹק ְּצ ָעקוֹ ת ָכ ֵא ֶלה,
ְּואו ַׁלי ְּואו ַׁלי ְּואו ַׁלי ִב ְּזכות ַׁה ְּצ ָעקוֹ ת ָה ֵא ֶלה נִ ְּמ ָצא
ֶאת ַׁה ַׁצ ִדיק – נִ ְּמ ָצא ֶאת ה'ִ ,כי ה' ֶזה ַׁה ַׁצ ִדיק ,ו ִמי
ֶשהוֹ ֵל ְּך ַׁב ֶד ֶר ְּך ַׁהזֹאת ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּצעֹק ָכל ַׁהיוֹ ם ְּו ָכל
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד,
ַׁה ַׁל ְּי ָלה (הרב והקהל צועקיםָ ):ת ִע ִ
יתי ְּכ ֶשה א ֵֹבד ְּוכו'...
ָת ִע ִ

ַׁע ְּכ ָשיו ֲאנַׁ ְּחנו ְּבא' ַׁתמוז ל' ִס ָיוןֶ ,ש ַׁא ְּר ָב ִעים יוֹ ם
ָפ ְּס ָקה זו ֲה ָמ ָתןַׁ ,א ְּר ָב ִעים יוֹ ם ָהיו נְּ ִק ִיים ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה
ַׁהנוֹ ָר ָאהָ ,כל ָה ֲעבוֹ ָדה ָל ֵצאת ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאת,
יאים
ָאסור ְּל ָה ִביא ְּי ָל ִדים ִעם ַׁת ֲא ָוהִ ,אם ְּמ ִב ִ
יְּ ָל ִדים ִעם ַׁת ֲא ָוה ַׁהיְּ ָל ִדים ִי ְּהיו ִחלוֹ נִ ִייםְּ ,ויִ ְּג ְּזזו

ַׁאז הוא לֹא ַׁרק ְּמ ַׁת ֵקן ֶאת ַׁע ְּצמוֹ ֶא ָלא הוא ְּמ ַׁת ֵקן
ַׁעל יְּ ֵדי ֶשהוא צוֹ ֵעק עוֹ ד ַׁפ ַׁעם (הרב והקהל
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"ויְּ ִחי
הוא ָבא ְּבתוֹ ר ָשאול ַׁה ֶמ ֶל ְּךַ ,
ְּמתו ֶּש ַלח ֶּש ַבע ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָשנָ ה ַויוֹ ֶּלד
ֶּאת ָל ֶּמ ְּך" – הוא ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ֶל ֶמ ְּךָ ,ל ֵכן הוא ַׁחי
"ש ַבע ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָשנָ ה".
ֶּ
ֲחנוֹ ְּך ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ָא ָדם ָה ִראשוֹ ןֲ ,חנוֹ ְּך הוא

ֶאת ַׁה ֵפאוֹ ת ְּולֹא יִ ְּרצו ִל ְּלמוֹ ד תוֹ ָרה,
ַׁה ַׁת ֲא ָוה ֶזה עוֹ ֶשה ֶאת ַׁה ָמ ַׁס ִכים ַׁל ֶי ֶלדְּ ,ו ַׁה ֶי ֶלד הוא
כולוֹ הוא לֹא יָ כוֹ ל ְּל ִה ְּת ַׁר ֵכז ַׁב ִלמו ִדים הוא ָצ ִר ְּ
יך
יט ִליןְּ ,והוא לֹא יָ כוֹ ל הוא מוֹ ִריד ֶאת ַׁה ֵפאוֹ ת
ִר ַׁ
ֶשלוֹ  ,נִ ְּד ֶמה לוֹ ֶש ַׁבחוץ יוֹ ֵתר טוֹ ב ,הוא לֹא יוֹ ֵד ַׁע
ֶשהוא ְּב ַׁס ְּך ַׁהכֹל הוא פוֹ ֵש ַׁע ְּבנַׁ ְּפשוֹ ִ ,כי ָכל ֶא ָחד
ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֵא ֶיזה ִג ְּלגולֲ ,אנַׁ ְּחנו ַׁהיוֹ ם ָ 6,000שנָ ה
יאת ָהעוֹ ָלם ָהיִ ינו ָי ָבלָ ,ה ִיינו יו ָבל ,תו ַׁבל
ִל ְּב ִר ַׁ
ַׁק ִיןֶ ,ל ֶמךְּ.
"ו ֶּל ֶּמ ְּך ִש ְּב ִעים ְּו ִש ְּב ָעה" (בראשית ד ,כד)ַׁ ,מה ֶזה
ְּ
ְּ
ְּ
"ו ֶּל ֶּמך ִש ְּב ִעים ְּו ִש ְּב ָעה"? ָשאול ַׁה ֶמ ֶלךִ ,כי
ְּ

יל ָאה ֶשל ָא ָדם ָה ִראשוֹ ןָ ,א ָדם
יה ָרא ִע ָ
ָהיָ ה ֵמ ַׁה ִז ַׁ
ָה ִראשוֹ ן ָהיָ ה ֵמ ִאיר ִמסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ְּו ַׁעד סוֹ פוֹ ,
ְּו ַׁהז ַֹׁהר ַׁה ֶזה ֶזה נִ ְּש ַׁמת ֲחנוֹ ְּךְּ ,והוא ָבא ְּל ַׁה ְּש ִלים
ֶאת ַׁה ִש ְּב ִעים ָשנָ ה ֶשל ָא ָדם ָה ִראשוֹ ןְּ ,ו ָל ֵכן
"ו ִי ְּת ַה ֵל ְּך ֲחנוֹ ְּך ֶּאת ָה ֱאל ִֹקים ְּו ֵאינֶּ נו" (בראשית ,ה
ַ
"א ֲח ֵרי הוֹ ִלידוֹ ֶּאת ְּמתו ֶּש ַלח ְּשלֹש ֵמאוֹ ת
כד) ַ
ָשנָ ה" (שם ,שם כב)ְּ ,ב ִדיוק ֶ 300זה ְּכנֶ ֶגד ֶזה מ ֶֹשה
אשי ֵתבוֹ ת ֶ ,300שהוא ָהיָ ה נָ ִקי
ֶזה יוֹ ֵצא ָר ֵ
"אל יִ ְּת ַה ֵלל
ִמ ְּשל ָֹשה ַׁג ֲא ָוה – ִגבוֹ ר ָע ִשיר ֲח ַׁכםַ ,
ָח ָכם ְּב ָח ְּכ ָמתוֹ ְּו ַאל יִ ְּת ַה ֵלל ַה ִגבוֹ ר ִב ְּגבו ָרתוֹ ַאל
יִ ְּת ַה ֵלל ָע ִשיר ְּב ָע ְּשרוֹ " (ירמיהו ט ,כב)ָ ,ק ָראנו ֶאת
"אל יִ ְּת ַה ֵלל ָח ָכם
ֶזה ְּב ַה ְפ ָט ַרת ַׁצוַׁ ,אז ָכתוב ַ
ְּב ָח ְּכ ָמתוֹ ְּו ַאל יִ ְּת ַה ֵלל ַה ִגבוֹ ר ִב ְּגבו ָרתוֹ ַאל יִ ְּת ַה ֵלל
ָע ִשיר ְּב ָע ְּשרוֹ ".
ַׁאז ָא ָדם ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּהיוֹ ת נָ ִקי ִמ ְּשל ָֹשה ְּד ָב ִרים – ֶא ָחד

"ויְּ ִחי ְּמתו ֶּש ַלח ֶּש ַבע
ָכתוב ֵא ֶצל ְּמתו ֶש ַׁלח ַ
ְּ
'מך"
ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָש'נָ ה ַו'יוֹ ֶּלד ֶּא'ת ָל ֶּ
'מ ְּך" ֶזה ָשאול,
"ש'נָ ה ַו'יוֹ ֶּלד ֶּא'ת ָל ֶּ
(שם ה ,כה)ָ ,
" ֶּש ַבע ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָש'נָ ה" – ֶזה ש' ,ו ִמי
יָ ַׁלד ֶאת ֶל ֶמ ְּך? ָכתוב ֶש ְּמתו ֶש ַׁלח יָ ַׁלד אוֹ תוֹ ,
" ַויְּ ִחי ְּמתו ֶּש ַלח ֶּש ַבע ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָשנָ ה
ַויוֹ ֶּלד ֶּאת ָל ֶּמ ְּך"ְּ ,ו ָאז הוא ָי ַׁלד ֶאת ֶל ֶמ ְּךַׁ ,אז
'מ ְּך" – ֶזה ָשאול ַׁה ֶמ ֶל ְּך,
"ש'נָ ה ַו'יוֹ ֶּלד ֶּא'ת ָל ֶּ
ָ
ְּ
ְּ
ָשאול ַׁה ֶמ ֶלך ָהיָ ה ַׁה ִג ְּלגול ֶשל ֶל ֶמךֶ ,את ֶזה הוא
לֹא ָי ַׁדעָ ,ד ִוד יָ ַׁדע ֶשהוא ִג ְּלגול ֶשל ֶל ֶמ ְּך ,הוא
ָהיָ ה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ֶל ֶמ ְּךִ ,כי ֶל ֶמ ְּך ָהיָ ה ְּמנַׁ ֵגן
ַׁל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְּו ֶל ֶמ ְּך ָר ַׁצח ֶאת ַׁק ִיןָ ,פשוט ָר ַׁצח
אוֹ תוֹ – ֶאת ַׁס ָבא ֶשלוֹ ֶ ,זה ַׁה ִספור ַׁעל ַׁה ֶח ֶרב –
ְּל ַׁכ ֵפר ַׁעל ַׁמה ֶשהוא ָר ַׁצח ֶאת ַׁה ַׁס ָבא ֶשלוֹ ,
ְּו ִש ְּמשוֹ ן ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֶאת נָ ָדב – ְּב ָדןַׁ ,ע ְּכ ָשיו נִ ְּק ָרא
ֶאת ֶזה ַׁב ַׁה ְּפ ָט ָרה ֶשל ָפ ָר ַׁשת ק ַֹׁרח,

ִמ ְּת ָג ֶאה ְּב ֶכ ֶסףֶ ,א ָחד ִמ ְּת ָג ֶאה ָבע ֶֹשרֶ ,א ָחד
ִמ ְּת ָג ֶאה ַׁב ָח ְּכ ָמה ֶשלוֹ ָ ,א ָדם ָצ ִר ְּ
יך ָל ַׁד ַׁעת ֶש ַׁהכֹל
ֶזה ַׁמ ָתנוֹ ת ֵמה'ָ ,ל ָמה ִש ְּמשוֹ ן נִ ְּכ ַׁשל? ִכי ָהיָ ה לוֹ
ֶר ַׁגע ֶא ָחד ִה ְּרהור ַׁג ֲא ָוה – ְּשנִ ָיה ַׁא ַׁחת ,הוא ָהיָ ה
נִ ְּש ַׁמת ָא ָדם ָה ִראשוֹ ןִ ,ה ְּרהור ַׁג ֲא ָוה ֶא ָחד ְּכ ַׁבר
"אל
ְּמ ַׁח ֵסל לוֹ ֶאת ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָ 300שנָ הַ ,
יִ ְּת ַה ֵלל ָח ָכם ְּב ָח ְּכ ָמתוֹ ְּו ַאל יִ ְּת ַה ֵלל ַה ִגבוֹ ר
ִב ְּגבו ָרתוֹ " – ָאסור ְּל ָא ָדם ְּל ִה ְּת ָגאוֹ ת ְּבשום ָד ָבר
ָבעוֹ ָלםַׁ ,הכֹל ֶזה ַׁמ ָתנוֹ ת ֵמה' ,אוֹ תוֹ ָד ָבר ק ַֹׁרח
הוא ִה ְּת ָג ֶאה ָב ֲע ִשירות הוא ָל ַׁקח ֶאת ָכל
ָהאוֹ ָצרוֹ ת ֶשיוֹ ֵסף ֶה ְּח ִביא 300 ,אוֹ ָצרוֹ ת ֶשל
ַׁמ ְּפ ְּתחוֹ תָ 300 ,שנִ ים ָה ֵא ֶלה – ֶשחַ י ְמתו ֶשלַ ח ֶזה

ַׁמה ֶזה ְּב ָדן? ְּב ָדן ֶזה אוֹ ִתיוֹ ת נָ ָדבָ ,כל ֶא ָחד ָבא
"ו ִי ַקח
ְּל ַׁת ֵקן ַׁמ ֶשהו .ק ַֹׁרח ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֶאת ַׁק ִיןַ ,
ק ַֹרח" (במדבר טז ,א) ִכי ק ַֹׁרח ֶה ֶבל ֶזה ַׁק ִיןֶ ,זה
מ ֶֹשה ,מ ֶֹשה הוא ָכלול ֵמ ֶה ֶבל ו ִמק ַֹׁרחִ ,כי מ ֶֹשה
הוא ָהיָ ה ָא ִחיו ֶשל ֶה ֶבלִ ,ה ֵנה פֹה ָכתוב ,פֹה ֶזה
ַׁהסוֹ ד ֶשל ֶל ֶמ ְּךִ ,כי ַׁא ֲח ֵרי ִש ְּב ִעים ָו ֶש ַׁבע דוֹ רוֹ ת
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ַׁמ ְּר ֶאה ֶשהוא ְּכ ַׁבר ָהיָ ה נָ ִקי ִמ ְּשל ָֹשה
סו ֵגי ַׁג ֲא ָוה – ָח ָכם ְּב ָח ְּכ ָמתוֹ ָ ,ע ִשיר ְּב ָע ְּשרוֹ ִ ,גבוֹ ר
ִב ְּגבו ָרתוֹ .

ֶאל ָת ִביאו ַׁמ ָשאֶ ,זה ָהיָ ה ַׁמ ָמש נוֹ ָרא
ְּו ָאיוֹ םֲ ,אנָ ִשים ֵה ִביאו ְּב ַׁש ָבתֵ ,ה ִביאו ֶאת
ַׁה ְּסחוֹ רוֹ תֶ ,את ַׁה ְּיבולֶ ,את ַׁה ֵפרוֹ תֶ ,את ַׁה ִח ָטה,
ֵה ִביאו אוֹ ֵכל ִל ְּכבוֹ ד ַׁש ָבת קוֹ ֶדשַׁ ,הכֹל ְּב ַׁש ָבת,
הוא ָא ַׁמר ִב ְּג ַׁלל ֶזה הוֹ ְּל ִכים ְּל ַׁה ְּח ִריב ֶאת
יְּ רו ָש ַׁל ִיםַׁ ,ת ְּפ ִסיקוַׁ ,ת ְּפ ִסיקו ְּכ ַׁברַׁ ,דיַׁ ,מ ְּס ִפיק.

ָכל ַׁמה ֶש ָא ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ֶזה ְּל ִה ְּתנַׁ קוֹ ת
ֵמ ַׁה ַׁג ֲא ָוהֶ ,ש ַׁה ַׁג ֲא ָוה לֹא ִת ְּש ַׁת ֵלט ָע ָליו( ,הרב
"ו ָש ַמ ְּט ָתה ו ְּב ָך
מקריא ברצף פסוקים מירמיה י"ז) ְּ
יך ֶּאת אֹיְּ ֶּביךָ
ִמ ַנ ֲח ָל ְּת ָך ֲא ֶּשר נָ ַת ִתי ָל ְּך ְּו ַה ֲע ַב ְּד ִת ָ
ָב ָא ֶּרץ ֲא ֶּשר לֹא יָ ָד ְּע ָת ִכי ֵאש ְּק ַד ְּח ֶּתם ְּב ַא ִפי ַעד
עוֹ ָלם תו ָקד ,כֹה ָא ַמר ה' ָארור ַה ֶּג ֶּבר ֲא ֶּשר יִ ְּב ַטח
ָב ָא ָדם ְּו ָשם ָב ָשר ְּזרֹעוֹ ו ִמן ה' יָ סור ִלבוֹ ְּ ,ו ָהיָ ה
ְּכ ַע ְּר ָער ָב ֲע ָר ָבה ְּולֹא יִ ְּר ֶּאה ִכי יָ בוֹ א טוֹ ב ְּו ָש ַכן
ֲח ֵר ִרים ַב ִמ ְּד ָבר ֶּא ֶּרץ ְּמ ֵל ָחה ְּולֹא ֵת ֵשבָ ,ברו ְּך
ַה ֶּג ֶּבר ֲא ֶּשר יִ ְּב ַטח ַבה' ְּו ָהיָ ה ה' ִמ ְּב ַטחוֹ ְּ ,ו ָהיָ ה
ְּכ ֵעץ ָשתול ַעל ַמיִ ם ְּו ַעל יו ַבל יְּ ַש ַלח ָש ָר ָשיו ְּולֹא
יִ ְּר ֶּאה ִכי יָ בֹא חֹם ְּו ָהיָ ה ָע ֵלהו ַר ֲענָ ן ו ִב ְּשנַ ת ַבצ ֶֹּרת
לֹא יִ ְּד ָאג ְּולֹא יָ ִמיש ֵמ ֲעשוֹ ת ֶּפ ִריָ ,עקֹב ַה ֵלב ִמכֹל
ְּו ָאנֻ ש הוא ִמי יֵ ָד ֶּענוֲ ,אנִ י ה' ח ֵֹקר ֵלב ב ֵֹחן ְּכ ָליוֹ ת
ְּו ָל ֵתת ְּל ִאיש ִכ ְּד ָר ָכיו ִכ ְּפ ִרי ַמ ֲע ָל ָליו ,ק ֵֹרא ָד ַגר
עשר ְּולֹא ְּב ִמ ְּש ָפט ַב ֲח ִצי יָ ָמיו
ְּולֹא יָ ָלד ע ֶֹּשה ֶּ
יַ ַעזְּ ֶּבנו ו ְּב ַא ֲח ִריתוֹ יִ ְּהיֶּ ה נָ ָבלִ ,כ ֵסא ָכבוֹ ד ָמרוֹ ם
ֵמ ִראשוֹ ן ְּמקוֹ ם ִמ ְּק ָד ֵשנוִ ,מ ְּק ֵוה יִ ְּש ָר ֵאל ה' ָכל
עֹזְּ ֶּב ָ
יך יֵ בשו ְּוסו ַרי ָב ָא ֶּרץ יִ ָכ ֵתבו ִכי ָעזְּ בו ְּמקוֹ ר
יענִ י
ַמיִ ם ַח ִיים ֶּאת ה'ְּ ,ר ָפ ֵאנִ י ה' ְּו ֵא ָר ֵפא הוֹ ִש ֵ
ְּו ִא ָו ֵש ָעה ִכי ְּת ִה ָל ִתי ָא ָתה" – ִמי ֶשאוֹ ֵמר ֶאת
ַׁה ָפסוק ַׁה ֶזה ִמ ְּת ַׁר ֵפא ִמ ָכל ַׁה ַׁמ ֲחלוֹ ת" ,כֹה ָא ַמר
ה' ֵא ַלי ָהל ְֹּך ְּו ָע ַמ ְּד ָת ְּב ַש ַער ְּבנֵ י ָה ָעם ֲא ֶּשר יָ בֹאו
בוֹ ַמ ְּל ֵכי יְּ הו ָדה ַו ֲא ֶּשר יֵ ְּצאו בוֹ ו ְּבכֹל ַש ֲע ֵרי
יהם ִש ְּמעו ְּד ַבר ה' ַמ ְּל ֵכי
יְּ רו ָש ָלםְּ ,ו ָא ַמ ְּר ָת ֲא ֵל ֶּ
יְּ הו ָדה ְּו ָכל יְּ הו ָדה ְּוכֹל י ְֹּש ֵבי יְּ רו ָש ָלם ַה ָב ִאים
ַב ְּש ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה" ַׁאז ָבא יִ ְּר ְּמ ָיה ְּו ָצ ַׁעק ִכי ָהיָ ה ָשם
יהם,
ִחלול ַׁש ָבת ִל ְּפנֵ י ַׁהחו ְּר ָבןַׁ ,אז הוא ָצ ַׁעק ֲע ֵל ֶ
יכם ְּו ַאל ִת ְּשאו
"כֹה ָא ַמר ה' ִה ָש ְּמרו ְּבנַ ְּפשוֹ ֵת ֶּ
אתם ְּב ַש ֲע ֵרי יְּ רו ָש ָלם",
ַמ ָשא ְּביוֹ ם ַה ַש ָבת ַו ֲה ֵב ֶּ

ימן רצ"א – ֶש ֶא ָחד
ֹשן ִס ָ
צות ַהח ֶ
ְּו ָל ֵכן ַׁמה ָכתוב ִב ְק ֹ
ָהיָ ה לוֹ ַׁכ ֶס ֶפת יָ ֶפה ֶשל ֶה ָח ֵבר ְּב ִפ ָקדוֹ ן הוא נָ ַׁתן
יטה ַׁל ַׁכ ֶס ֶפת – ַׁה ַׁכ ֶס ֶפת ִה ְּת ַׁג ְּל ְּג ָלה ְּשמוֹ נֶ ה
ְּב ִע ָ
"א ֶּשת ַחיִ ל ִמי
ְּפ ָע ִמים ְּונָ ְּפ ָלה ַׁל ָים ַׁה ָגדוֹ לֵ ,
יִ ְּמ ָצא" (משלי לא ,י) – ָל ָמה? ִכי ָה ִא ָשה ִהיא
שוֹ ֶמ ֶרת ַׁעל ָה ְּרכושַׁ ,אז הוא נָ ַׁתן ְּל ִא ָשה ִדינָ ר
ָז ָהב ְּוהוא ָא ַׁמר ֶזה ִדינָ ר ֶכ ֶסף – ִהיא נָ ְּתנָ ה ָל ֶזה
יפה ֶאת ֶזה ַׁל ָים ,אוֹ תוֹ ָד ָבר ֶא ָחד נָ ַׁסע
יטה ְּו ֵה ִע ָ
ְּב ִע ָ
ְּליו ַׁהנְּ ְּסבו ְּרג ְּל ֲח ִצי ָשנָ הְּ ,ו ָה ָיה לוֹ ָג ִדיש ֶשל
יטים ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל ִל ְּשמוֹ ר ֶזה
יטים הוא ָא ַׁמר ִח ִ
ִח ִ
ֵמ ָאה ֶא ֶלף דוֹ ָלרִ ,ת ֵתן ְּשעוֹ ִרים ֶזה ַׁרק ֶע ֶשר ֶא ֶלף
יפה
דוֹ ָלרַׁ ,אז הוא ָל ַׁקח ַׁג ְּר ִג ֵירי ְּשעוֹ ִרים ,הוא ִח ָ
ֶאת ַׁה ָג ִדיש ֶשל ַׁה ִח ָטה ִעם ַׁכ ָמה ַׁג ְּר ִג ֵירי ְּשעוֹ ִרים
ָח ְּשבו ֶש ֶזה ְּשעוֹ ִרים ָכ ָכה הוא ִה ְּס ִכים ִל ְּשמוֹ ר
ַׁעל ֶזה ְונִ ְדלַ ק ֵּאש ָשם ְּו ֶזה ַׁהכֹל ָע ָלה ְּב ֶל ָהבוֹ ת.
ַׁאז יֵ ש ָלנו פֹה ְּשל ָֹשה ִמ ְּק ִרים – ִדינָ ר ָז ָהב
ֶש ָה ִא ָשה ָז ְּר ָקה ֶאת ֶזה ַׁל ָיםָ ,ל ָמה ִהיא ָז ְּר ָקה ֲה ֵרי
ֵא ֶשת ַׁחיִ ל ִמי יִ ָמ ֵצאָ ,ה ִא ָשה ִהיא יוֹ ֵתר ְּז ִה ָירה
ֵמ ָה ִאישַׁ ,אז ָל ָמה ִהיא ָז ְּר ָקה ֶאת ַׁה ִדינָ ר ָז ָהב
ַׁל ָים? ֶא ָלא הוא ָא ַׁמר ָלה ֶש ֶזה ֶכ ֶסף – ִאם ַׁא ָתה
ומ ַׁח ֶד ֶשת
ְּמ ַׁש ֵקר ַׁא ָתה ַׁהפוֹ ֵש ַׁעָ ,ב ָאה ָה ִא ָשה ְּ
ִחדוש ָח ָדש – ַׁא ָתה ָא ַׁמ ְּר ָת ֶש ֶזה ֶכ ֶסף ַׁאז ַׁא ָתה
ַׁהפוֹ ֵש ַׁעַׁ ,מה ַׁא ָתה ְּמ ַׁש ֵקר? ַׁאל ַׁת ִגיד ְּכלום ,אוֹ
ֶש ַׁא ָתה נוֹ ֵתן ָלה ַׁי ֲהלוֹ ם – ִאם ֶזה ַׁ 12ק ַׁראט ָאדוֹ ם
ַׁאז ֶזה ֲח ִמ ִשים ִמ ְּליוֹ ן דוֹ ָלרִ ,היא חוֹ ֶש ֶבת ֶש ֶזה
ְּזכו ִכית ִהיא זוֹ ֶר ֶקת ֶאת ֶזה ַׁל ָיםְּ ,זכו ִכית – ַׁכ ָמה
ֶזה ָש ֶוה? ְּשנֵ י ֶש ֶקל? [ְּ ]-ב ַׁא ְּפ ִר ָ
יקה הוא ָהיָ ה
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אתיִ ים ָשנָ ה ֵהם ָהיו
ֵמ ִביא ְּב ֶמ ֶש ְּך ָמ ַׁ
יאים ְּזכו ִכיוֹ ת ִצ ְּבעוֹ נִ יוֹ ת שוֹ ְּב ִרים אוֹ ָתם
ְּמ ִב ִ
ו ְּמ ַׁש ְּל ִמים ַׁלכו ִשים – ִכ ְּפשוטוֹ – ִעם ְּזכו ִכיוֹ ת
ִצ ְּבעוֹ נִ יוֹ תֵ ,הם ָח ְּשבו ֶש ֶזה יַׁ ֲהלוֹ ִמיםַׁ ,עד ֶש ָק ְּלטו
את ִיים ָשנָ הְּ ,ו ָכ ָכה ֶזה ָהיָ ה ְּב ָכל ַׁא ְּפ ִר ָ
יקה
ָל ַׁקח ָמ ַׁ
– ֵהם ָס ֲחבו ֶאת ַׁה ַׁמ ָשאוֹ ת ֵהם ָס ֲחבו ֶאת ַׁה ִסירוֹ ת
ו ַׁבסוֹ ף ִש ְּע ְּבדו אוֹ ָתםָ ,מ ְּכרו אוֹ ָתם ַׁל ֲע ָב ִדים.

צוֹ ֶע ֶקת בוֹ ָכהָ .כל ָד ָבר ְּמ ֻצ ָלם –
ְּמתו ָעד ,עוֹ ִשים ִמ ֶזה ִו ְּידאוֹ .
ִש ְּמשוֹ ן רוֹ ֶאה אוֹ ָתה עוֹ ָשה ְּקנִ יוֹ ת ְּבסו ֶפר – הוא
שוֹ ֵאל אוֹ ָתה ַׁמה ֶזהְּ ,באוֹ ָתה ֶר ַׁגע ַׁמ ִגיעוֹ ת ָח ֵמש
ֶע ְּש ֵרה נַׁ ָידוֹ ת ָכל נַׁ ֶי ֶידת ָח ֵמש שוֹ ְּט ִרים – 75
שוֹ ְּט ִריםֲ 75 ,א ִז ִ
יקים ,טוֹ ב הוא עוֹ ֶשה ָכ ָכה
ָה ֲא ִז ִ
יקים נְּ ֵמ ִסים ְּכמוֹ ַׁש ֲע ָוהָ ,ראו ֶש ִאי ֶא ְּפ ָשר
ְּל ִה ְּת ַׁע ֵסק אוֹ תוֹ ָ ,כל ָה ֲא ִז ִ
יקים נָ ַׁמסו ְּכמוֹ ַׁש ֲע ָוה,
ח
ַׁמה עוֹ ִשים פֹה?

ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ָה ָא ָדם ֶזה ִל ָמ ֵכר ַׁל ֲע ָב ִדים,
"כי ִת ְּקנֶּ ה ֶּע ֶּבד ִע ְּב ִרי" (שמות כא,
ִל ְּהיוֹ ת ֶע ֶבד ה'ִ ,
ב)ַׁ ,ע ְּכ ָשיו ְּמ ַׁד ְּב ִרים ֶש ָה ֶע ֶבד מ ֵֹכר ֶאת ַׁע ְּצמוֹ ,
ָא ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּמכוֹ ר ֶאת ַׁע ְּצמוֹ ְּל ֶע ֶבדִ ,אם
ָא ָדם ִי ְּמכֹר ֶאת ַׁע ְּצמוֹ ְּל ֶע ֶבד – ֶע ֶבד ַׁלה' – ְּלקֹנֶּ ה
ֲע ָב ָדיו ְּביוֹ ם ִדיןָ ,א ָדם ָבא ָלעוֹ ָלם ִל ְּהיוֹ ת ֶע ֶבד,
ְּו ָל ֵכן ָה ִא ָשה נִ ְּקנֵ יתִ ,אי ֶא ְּפ ָשר ִל ְּקנוֹ ת ִא ָשה –
ַׁא ָתה ְּמ ַׁק ֵדש אוֹ ָתה לֹא קוֹ נֶ ה אוֹ ָתהִ ,אם ִהיא
רוֹ ָצה ִהיא הוֹ ֶל ֶכת אוֹ ִמ ְּת ָג ֶר ֶשת אוֹ הוֹ ֶל ֶכת ִעם
ישהו ַׁא ֵחרִ ,היא ַׁע ְּצ ָמ ִאית יֵ ש ָלה ח ֶֹפש ְּתנו ָעה.
ִמ ֶ

"א ֶּשת ַחיִ ל ִמי יִ ְּמ ָצא" ,הוא נוֹ ֵתן
ַׁמה ָכתוב? ֵ
ְּל ִא ְּשתוֹ ִל ְּשמוֹ ר ֶאת ַׁה ִדינָ ר ָז ָהב ְּו ִהיא זוֹ ֶר ֶקת ֶאת
ֶזה ַׁל ָיםִ ,דינָ ר ֶש ָש ֶוה ֶא ֶלף דוֹ ָלר ִמ ִל ְּפנֵ י 1,300
ָשנָ הָ ,ש ֶוה ֶא ֶלף דוֹ ָלר – ִהיא זוֹ ֶר ֶקת ֶאת ֶזה ַׁל ָים,
ָל ָמה? ִכי הוא לֹא ָא ַׁמר ָלה ,הוא ַׁרק ָא ַׁמר ָלה
ֶש ֶזה ֶשל ֶכ ֶסףַׁ ,אז הוא ַׁהפוֹ ֵש ַׁעְּ ,ג ַׁרם ֶכ ֶסף ֶזה ְּשנֵ י
ֶש ֶקלְּ ,ג ַׁרם ָז ָהב ֶזה ֶ 160ש ֶקלְּ ,ב ִדיוק ֶא ָחד
יטים ֵי ַׁדע ְּג ַׁרם ָז ָהב
ִמ ְּשמוֹ נִ יםִ ,מי ֶשעוֹ ֵבד ְּב ַׁת ְּכ ִש ִ
ֶזה ֶ 160ש ֶקל ְּג ַׁרם ֶכ ֶסף ְּשנֵ י ֶש ֶקלְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו ִאם
הוא יַׁ ִגיד ָלה ֶש ֶזה ֶשל ָז ָהב ִהיא לֹא ַׁת ְּס ִכים לָ ַק ַחת
ַאחֲ ָריות ַעל זֶהָ ,כל ְּג ַׁרם ֶ 160ש ֶקל ִהיא ְּת ַׁא ֵבד ֶאת
ֶזה ֵאין ָלה ֵמ ֵאיפֹה ְּל ַׁה ִשיגֶ ,כ ֶסף ִהיא מו ָכנָ ה,
ַׁע ְּכ ָשיו ִהיא ָז ְּר ָקה ֶאת ֶזה ַׁל ָים ֲאנִ י יְּ ַׁש ֵלם ְּשנֵ י
ֶש ֶקל ַׁמה יָ כוֹ ל ִל ְּהיוֹ ת ,נַׁ ֲע ֶשה ָלה ַׁמ ְּג ִבית.

ִש ְּמשוֹ ן ָש ְּרפו לוֹ ֶאת ָה ִא ָשהָ ,היָ ה ִש ְּמשוֹ ן הוא
ָבא ַׁה ַׁביְּ ָתה – נִ ְּכנַׁ ס ַׁלסו ֶפר הוא רוֹ ֶאה אוֹ ָתה
ישהו – ַׁמה ֶזה ָכאן? ִאם ָא ָדם
עוֹ ָשה ְּקנִ יוֹ ת ִעם ִמ ֶ
אוֹ ֵמר ַׁמה ֶזה ָכאן ַׁמ ִגיעוֹ ת  15נַׁ ָידוֹ ת ִעם 150
שוֹ ְּט ִריםָ ,ל ָמה ָש ַׁא ְּל ָת ַׁמה ֶזה ָכאן?! ֶזה ַׁרק
ְּביִ ְּש ָר ֵאלִ ,ב ְּמ ִדינוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ִאם ִא ָשה עוֹ ָשה
יס ַׁטן
ישהו – שוֹ ְּר ִפים אוֹ ָתהְּ ,ב ַׁא ְּפ ַׁגנִ ְּ
ְּקנִ יוֹ ת ִעם ִמ ֶ
יעיתְּ ,מ ַׁצ ְּל ִמים ֶאת
זוֹ ְּר ִקים אוֹ ָתה ִמקוֹ ָמה ָה ְּר ִב ִ

ֵא ֶּשת ַחיִ ל ִמי יִ ְּמ ָצא ַׁאז ִהיא ָה ְּפ ָכה ֶאת ַׁה ֵנרוֹ תִ ,כי
ָה ִא ָשה ִהיא ְּס ִפ ַׁירת ַׁה ַׁמ ְּלכות ו ְּמ ַׁכ ְּונִ ים ְּל ַׁה ֲעלוֹ ת
אוֹ ָתה ַׁל ֶכ ֶתרֶ ,זה ֶש ִה ְּת ַׁח ַׁתנְּ ָת ֶזה ֵר ַׁח ִים ַׁעל ַׁצ ָוארוֹ
– ָל ָמה? ִכי ָה ִא ָשה ֶזה לֹא ְּל ַׁת ֲענוגוֹ תָ ,ה ִא ָשה ֶזה
ְּל ַׁה ְּמ ִש ְּ
יכה ְּל ָה ִביא
יחִ ,מ ֵכ ָיון ֶש ִהיא ְּצ ִר ָ
יך ֶאת ָמ ִש ַׁ

ֶזהַׁ ,אז ָה ָעם ִה ְּת ָפ ֵרץ ַׁעל ֶששוֹ ְּר ִפים ֶאת ַׁה ָנ ִשים
ֶש ָל ֶהםָ ]-[ ,ש ְּרפו אוֹ ָתםְּ ,מ ַׁצ ְּל ִמים ֶאת ֶזהְּ ,ו ִהיא

ח ַׁע ָזהֵ ,הם שוֹ ְּל ִחים ַׁע ִפיפוֹ נִ ים ֲאנַׁ ְּחנו נִ ְּש ַׁלח ָל ֶהם
שו ָע ִליםֵ ,אין ָד ָבר ָכ ֶזה – ֶזה ֶה ְּפ ֵקרות ,יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִמ ִשים
יעים
ִמ ְּליוֹ ן דוֹ ָלר נְּ ָז ִקיםֵ ,הם ְּכ ַׁבר ָכל יוֹ ם חוֹ ְּפ ִרים ֵהם ַׁמ ִג ִ
יקיםֵ ,הם ָח ְּפרו ִמנְּ ָה ָרה ֶד ֶר ְּך ַׁה ָים ִה ִגיעו ַׁעד ִז ִ
ַׁעד ְּל ִז ִ
יקים,
ֵא ְּ
ִ
פה ֵס ֶדר ַׁב ְּמ ִדינָ ה ַׁהזֹאת,
ין
א
ֵ
ים?
יק
ז
ִ
ל
ְּ
יעו
ג
ִ
ה
ִ
ם
יך ֵה
ֹ

ֲאנַׁ ְּחנו נַׁ ֲע ֶשה פֹה ֵס ֶדרָ ,ד ָבר ִראשוֹ ן נָ בוֹ א ְּלפֹה עוֹ ד
ְּש ֻב ַׁע ִים נִ ְּר ֶאה ֵא ְּ
יך ֶש ְּשלֹש ֵמאוֹ ת שו ָע ִלים אוֹ ְּכ ִלים פֹה,
ְּו ַׁל ִפ ִידים – נִ ְּקשוֹ ר ָל ֶהם ֶאת ַׁה ַׁל ִפ ִידים ְּונִ ְּש ַׁלח אוֹ ָתם
ְּל ַׁע ָזה ,אוֹ ְּל ַׁע ָזה אוֹ ְּל ִא ַׁיראן ,או ַׁלי ְּל ִמ ְּצ ַׁריִ םִ ,ל ְּסעו ְּד ָיה,
ַׁי ְּר ֵדן.
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יחַׁ ,אז ָצ ִר ְּ
יך ֶל ָה ִרים אוֹ ָתה,
ֶאת ָמ ִש ַׁ
ַׁא ָתה ְּמ ַׁק ֵדש אוֹ ָתה – ַׁא ָתה עוֹ ֶשה אוֹ ָתה ְּקדוֹ ָשה,
ְּכ ַש ֵמ ֲח ָך יְּ ִצ ְּיר ָך ְּב ַגן ֵע ֶּדן ִמ ֶּק ֶּדםֶ ,ש ַׁבע ַׁה ָי ִמים ֶשל
ַׁה ֲח ֻת ָנה ֶזה ְּכמוֹ ְּב ַׁגן ֵע ֶדן ִמ ֶק ֶדם ,אוֹ תוֹ ַׁמ ְּלכות,
ַש ֵמ ַח ְּת ַש ַמח ֵר ִעים ֲאהו ִבים ְּכ ַש ֵמ ֲח ָך יְּ ִצי ְּר ָך ְּב ַגן
ֵע ֶּדן ִמ ֶּק ֶּדם – ֶש ַׁע ְּכ ָשיו ֶזה ֶש ַׁבע ְּב ָרכוֹ ת ֶשל ַׁגן
ֵע ֶדן ִמ ֶק ֶדםְּ ,כמוֹ ְּב ַׁגן ֵע ֶדן ֶש ֵאין ָל ֶהם ֵח ְּטא –
מ ֶֹשה הוֹ ִציא אוֹ ָתם ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאתָ ,כל ָא ָדם
ָר ָצה ָל ֵצאת ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ְּולֹא יָ ַׁדע ֵא ְּ
יך ,מ ֶֹשה הוֹ ִציא
אוֹ ָתם ְּל ַׁג ְּמ ֵרי ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה – הוֹ ִציא אוֹ ָתםַׁ ,מ ָמש
הוֹ ִציא אוֹ ָתם ִמ ִמ ְּצ ַׁר ִים – ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאתֶ ,זה
ַׁה ַׁת ֲא ָוה ֶשהוֹ ֶר ֶסת ָל ָא ָדם ֶאת ָכל ַׁה ַׁח ִייםֵ ,אין לוֹ
ְּמנו ָחה ַׁביוֹ ם ו ַׁב ַׁליְּ ָלה ,הוא רוֹ ֶצה ַׁל ֲעשוֹ ת
ֲע ֵברוֹ ת ,הוא חוֹ ֵטאַׁ ,אז ָכל ָה ֲעבוֹ ָדה ֶשל ַׁעם
יִ ְּש ָר ֵאל ָל ֵצאת ִמ ִמ ְּצ ַׁר ִים ֶזה ָל ֵצאת ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה
ַׁהזֹאתִ ,אם יֵ ש ֶאת ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאת ַׁאז ַׁה ֶי ֶלד נוֹ ַׁלד
ַׁב ַׁעל מום – לֹא רוֹ ֶצה ִל ְּלמוֹ ד ,נִ ְּהיָ ה ִחלוֹ נִ יַׁ ,אז
ֵא ְּ
יך יוֹ ֵצא ָה ָא ָדם ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאתַ ,ה ַת ֲא ָוה ֶּזה
יאת
ָהעֹנֶּ ש ֲה ִכי ָגדוֹ ל ֶּש ֵיש ְּל ֶּבן ָא ָדםִ ,מ ְּב ִר ַׁ
ָהעוֹ ָלם ֶש ָא ָדם ָח ָטא ְּב ֵעץ ַׁה ַׁד ַׁעת ְּו ָאז הוא ִק ֵבל
ֶאת ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאתַׁ ,אז ַׁה ְּש ֵא ָלה ִהיא ֵא ְּ
יך
יעים פֹה
יאים אוֹ תוֹ ִמ ֶזהַׁ ,אז ְּכ ֶש ֲאנַׁ ְּחנו ַׁמ ִג ִ
מוֹ ִצ ִ
ְּ
ְּל ִדימוֹ נָ ה – ֶזה ְּכ ֵדי ָל ַׁד ַׁעת ֵאיך ָל ֵצאת ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה
ַׁהזֹאת.

ְּמ ִבינָ ה ִענְּ יָ נִ ים ְּב ָכל ָד ָברָ ,כל ָד ָבר ִהיא
עוֹ ָשה ִעם ֵש ֶכלָ ,ה ִאיש הוא לֹא ֵמ ִבין ָה ִא ָשה
ִהיא ָת ִמיד ְּמיֻ ֶש ֶבת ְּב ַׁד ְּע ָתהִ ,היא ָת ִמיד ְּשקו ָלה,
אזנַׁ ִייםָ ,כל ָד ָבר ִהיא שוֹ ֶק ֶלת
ָה ִא ָשה ֶזה ַׁמ ַׁזל ָמ ְּ
ֹאזנַׁ ִים ֶש ָלהִ ,היא בוֹ ֶד ֶקת ָכל
ַׁב ֶפ ֶלס ֶש ָלה ַׁ -במ ְּ
ָד ָבר ַׁל ֲאשורוֹ ָ ,ל ָמה יֵ ש ָל ָא ָדם ִא ָשה? ְּכ ֵדי ֶש ִהיא
ְּתנַׁ ֵהל ֶאת ַׁה ַׁח ִייםִ ,היא ְּמנַׁ ֶה ֶלת ֶאת ַׁה ַׁביִ תִ ,היא
יוֹ ֵתר ְּשקו ָלהִ ,היא יוֹ ֵתר ְּמדו ָדה ,יוֹ ֵתר נְּ חו ָשה.
"ו ָיבֹאו ָה ֲאנָ ִשים ַעל ַה ָנ ִשים" (שמות לה ,כב)ִ ,כי
ַ
ְּכ ֶש ָה ֲאנָ ִשים ִה ִגיעו ְּל ָה ִביא ֶאת ַׁה ָז ָהב ַׁל ִמ ְּש ָכן ֵהם
ִה ִגיעו ְּב ָח ֵמש – ְּו ַׁה ָנ ִשים ִה ִגיעו ִב ְּש ַׁתיִ םָ ,ת ִמיד
ימה ֶאת ַׁה ַׁב ַׁעלִ ,היא ָק ָמה ֻמ ְּק ָדם
ָה ִא ָשה ַׁמ ְּק ִד ָ
ְּוהוא עוֹ ד יָ ֵשןָ ,י ֵשן ַׁעד ַׁא ַׁחתִ ,היא ָק ָמה ְּב ֶש ַׁבע,
ְּמ ִע ָירה ֶאת ַׁהיְּ ָל ִדים ,מוֹ ִר ָידה אוֹ ָתם ַׁל ַׁה ָסעוֹ ת,
ְּמ ַׁח ֶפ ֶשת אוֹ טוֹ בוס ִלנְּ ס ַֹׁע ַׁל ֲעבוֹ ָדה ְּ -והוא ֲע ַׁדיִ ין
יָ ֵשן ,יָ ֵשן ַׁעל ִמ ָטתוֹ  ,לֹא ָזזַׁ ,א ָתה מוֹ ֵכר ַׁב ַׁב ְּס ָטה
ֶשל ַׁע ְּג ָבנִ יוֹ ת ְּרקובוֹ ת ְּב ַׁמ ֲחנֵ ה יְּ הו ָדה אוֹ
יפה ,הוא יֵ ש לוֹ ַׁב ְּס ָטה ֶשל
ְּב ַׁת ְּל ִפיוֹ ת ְּב ֵח ָ
ַׁע ְּג ָבנִ יוֹ ת ְּרקובוֹ ת – יְּ ָרקוֹ ת ְּרקו ִביםְּ ,ו ִהיא ְּמנַׁ ֶה ֶלת
יחה ֵמ ָאה ֶא ֶלף ְּבחוֹ ֶדש ,הוא ֵמ ִביא
ַׁבנְּ ק ַׁמ ְּר ִו ָ
יאה ֵמ ָאה ֶא ֶלףַׁ ,עד ֶש ִהיא
ָח ֵמש ֶא ֶלף ְּ ,ו ִהיא ְּמ ִב ָ
אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ לֹאֲ ,אנִ י לֹא רוֹ ָצה ֲאנִ י רוֹ ָצה ֶאת
ַׁה ַׁמ ְּשכ ֶֹרת ֶש ִליַׁ ,אל ִת ֵתן ִלי ֶאת ַׁה ַׁמ ְּשכ ֶֹרת ֶש ְּל ָך
ַׁו ֲאנִ י יִ ָש ֵאר ִעם ַׁה ַׁמ ְּשכ ֶֹרת ֶש ִלי ,נַׁ ֲע ֶשה ִש ְּויוֹ ן,
ָת ִמיד ָה ִא ָשה יוֹ ֵתר ְּמדו ָדה ,יוֹ ֵתר ְּשקו ָלה ,יוֹ ֵתר
יפהָ ,ת ִמיד ִהיא יוֹ ֵתר ְּשנונָ הְּ ,ו ָה ִאיש ֶשמוֹ ֵכר
ֲח ִר ָ
ילת.
ַׁב ַׁב ְּס ָטה יְּ ָרקוֹ ת ְּרקו ִבים ָשם ַׁב ַׁט ֶי ֶלת ְּב ֵא ַׁ

ָא ָדם רוֹ ֶצה ֲע ִשירות? ֵת ֵצא ֵמ ַׁה ַׁת ֲא ָוה ַׁהזֹאת!
יכי ְּד ִת ְּת ַׁע ְּתרוַׁ ,א ָתה רוֹ ֶצה
ַׁכ ְּבדו ִלנְּ ַׁשיְּ יכו ִכי ֵה ִ
ָ
ֲע ִשירות? ְּת ַׁכ ֵבד ֶאת ִא ְּש ְּתךִ ,ת ְּתנַׁ ֵהג ִא ָתה
ְּב ָכבוֹ דַׁ ,ת ֲע ֶשה ַׁמה ֶש ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ְּל ָךָ ,כל ַׁמה
ֶש ָה ִא ָשה אוֹ ֶמ ֶרת ְּל ָך ֶזה ָקדוֹ שָ ,אסור" ...כֹל
ֹאמר ֵא ֶּל ָ
יך ָש ָרה ְּש ַמע ְּבק ָֹלה" (בראשית
ֲא ֶּשר ת ַ
כא ,יב)ַׁ ,הכֹל ָקדוֹ שַׁ ,מה אוֹ ֵמר ַׁר ִש"י? ָש ָרה ִהיא
יוֹ ֵתר ְּגדוֹ ָלה ִמ ְּמ ָךָ ,ת ִמיד ָה ִא ָשה יוֹ ֵתר ְּגדוֹ ָלה
ֵמ ַׁה ַׁב ַׁעל ,יוֹ ֵתר ְּמדו ֶי ֶ
יקת ,יוֹ ֵתר ְּממו ְּח ֶש ֶבת ,יוֹ ֵתר

ָכל ֶזה ֲאנַׁ ְּחנו ְּמ ַׁד ְּב ִרים פֹה ֶאת ַׁה ְּקצוֹ ת ַׁהח ֶֹשן
ֶש ָה ִא ָשה ָל ְּק ָחה ְּו ָז ְּר ָקה ֶאת ַׁה ַׁמ ְּט ֵב ַׁעֶ ,אדו ַׁא ְּר ִדים
אתיִ ים ָשנָ ה ִל ְּפנֵ י
ְּוג'וֹ ְּר ִג'יםֶ ,אדו ַׁא ְּרד הוא ָמ ַׁ
ַׁהג'וֹ ְּר ִג'ים ,קוֹ ֵדם ָהיָ ה ֶאדו ַׁא ְּרד ְּו ַׁא ֲח ֵרי ֶזה ָה ָיה
ג'וֹ ְּרג'ָ ,כ ֶזה ַׁמ ְּט ֵב ַׁע ָש ֶוה ֲח ִמ ִשים דוֹ ָלר – ֵמ ָאה
דוֹ ָלר ,או ַׁלי ְּק ָצת ָפחוֹ ת –  90דוֹ ָלרַׁ ,אז הוא
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אוֹ ָת ְּך ְּכמוֹ ֶשלֹא קוֹ ְּב ִרים ֶאת ַׁב ֲע ֵל ְּך,
ַׁב ֲע ֵל ְּך נִ ְּפ ַׁטר ְּולֹא קוֹ ְּב ִרים אוֹ תוֹ ַׁ ,ה ִנ ְּפ ָטר ִמ ְּת ַׁב ֵיש
ֶשהוא ֵמת.

אוֹ ֵמר ָלה ֶזה ֶכ ֶסף – הוא אוֹ ֵמר ֶזה
ֶאדו ַׁא ְּרדְּ ,בסוֹ ף הוא ְּמ ַׁע ְּצ ֵבן אוֹ ָתה ִהיא זוֹ ֶר ֶקת
ֶאת ֶזה ַׁל ָנ ָהר ,יֵ ש נָ ָהר ִמ ַׁת ַׁחת ַׁל ַׁחלוֹ ן ִהיא רוֹ ָצה
ִלנְּ קֹם בוֹ ִהיא זוֹ ֶר ֶקת לוֹ ַׁל ָנ ָהרְּ ,והוא אוֹ ֵמר ָלה
ַׁמה? ֶזה ֶשל ָז ָהב ,שוֹ ֵקל ֲע ָש ָרה ְּג ַׁרם – ָש ֶוה
ֶ 1,600ש ֶקלָ ,ל ָמה לֹא ָא ַׁמ ְּר ָת? לֹא יָ ַׁד ְּע ִתיָ ,א ַׁמ ְּר ָת
ֶש ֶזה ֶשל ֶכ ֶסף ,נָ כוֹ ן ָא ַׁמ ְּר ִתי ַׁא ְּת ֶזה ִכי ָי ַׁד ְּע ִתי
ֶשלֹא ִת ְּר ִצי ִל ְּשמוֹ ר ֶשל ָז ָהבִ ,ת ְּפ ֲח ִדי ְּל ַׁא ֵבד ֶאת
ימי ִל ְּשמוֹ רֲ ,אנִ י
ֶזהָ ,א ַׁמ ְּר ִתי ָל ְּך ֶכ ֶסף ְּכ ֵדי ֶש ַׁת ְּס ִכ ִ
נוֹ ֵס ַׁע ְּלאו ָמן ְּלח ֶֹדש ִמי יִ ְּשמֹר ַׁעל ַׁה ַׁמ ְּט ְּבעוֹ ת
ָז ָהב? יֵ ש ִלי פֹה ַׁא ְּר ָגז ָש ֵלםַׁ ,על ַׁא ְּר ָגז ָש ֵלם,
ָא ַׁמ ְּר ִתי ָל ְּך ֶש ֶזה ֶשל ֶכ ֶסףִ ,היא ִה ְּת ַׁע ְּצ ְּבנָ ה ָע ָליו
ִהיא ָל ְּק ָחה ֶאת ַׁה ִדינָ ר ְּו ָז ְּר ָקה ֶאת ַׁהכֹל ַׁל ָנ ָהר,
ֲע ָש ָרה ְּג ַׁרם ֶזה ֶ 20ש ֶקלָ ,כל ְּג ַׁרם ֶזה ְּשנֵ י ֶש ֶקל,
ַׁהכֹל נֶ ֱא ַׁבדַׁ ,הכֹל ָה ַׁל ְּך ְּל ִאבוד.

ַׁה ִספור ַׁמ ְּת ִחיל ְּב ֶא ָחד ֶש ָה ָיה לוֹ ֲחנות נַׁ ֲע ַׁל ִיםִ ,כי
ֲחנוֹ ְּך ָה ָיה לוֹ ֲחנות נַׁ ֲע ַׁל ִיםִ ,ד ַׁב ְּרנו ַׁעל ֲחנוֹ ְּךַׁ ,אז
"ויְּ ִחי ְּמתו ֶּש ַלח ֶּש ַבע
ֵה ֵבאנו ֶאת ַׁה ָפסוק ַ
ְּ
ו ְּשמֹנִ ים ָשנָ ה ו ְּמ ַאת ָשנָ ה ַויוֹ ֶּלד ֶּאת ָל ֶּמך"
'מ ְּך" ֶזה
"ש'נָ ה ַו'יוֹ ֶּלד ֶּא'ת ָל ֶּ
(בראשית ה ,כה) ָ
אשי ֵתבוֹ ת ָשאולָ ,כל ֶא ָחד ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֵא ֶיזה
ָר ֵ
יכים ִל ְּמצוֹ א ֶאת ַׁה ַׁצ ִדיק ָה ֱא ֶמת,
ֵח ְּטאְּ ,ו ָל ֵכן ְּצ ִר ִ
ִכי ָכל ֶא ָחד ָבא ְּל ַׁת ֵקן ֵא ֶיזה ֵח ְּטאַׁ ,אז ַׁצ ִדיק
אתי ְּל ַׁת ֵקןָ ,ה ָא ָדם
ָה ֱא ֶמת ַׁרק הוא יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה ֲאנִ י ָב ִ
יתי שוֹ ֵדד,
יתי ַׁג ָנב ,או ַׁלי ָהיִ ִ
לֹא יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה ,או ַׁלי ָהיִ ִ
יתי
יתי? ָה ִי ִ
יתי רוֹ ֵצ ַׁחִ ,מי יוֹ ֵד ַׁע ַׁמה ָהיִ ִ
או ַׁלי ָהיִ ִ
אטים?  -שוֹ ְּד ֵדי ַׁיםָ ,כל שוֹ ְּד ֵדי יַׁ ם
ִפ ַׁיראט? ִפ ַׁיר ִ
ָהיו יְּ הו ִדים.

אוֹ תוֹ ַׁה ָד ָבר ָה ִא ָשה ֶשל ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי
ִש ְּמעוֹ ן ,נָ כוֹ ן ֶש ָהיִ ינו ְּבלֹ"ג ָבעוֹ ֶמר ְּב ִמירוֹ ן ֵא ֶצל
ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר – ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ִא ְּשתוֹ ָש ָמה אוֹ תוֹ
ַׁב ֲע ִל ָיה ַׁא ֲח ֵרי ֶשהוא נִ ְּפ ַׁטר ָ 22שנָ ה ֲאנָ ִשים לֹא
יָ ְּדעו ְּל ֵאיפֹה הוא נֶ ְּע ָלםְּ ,ו ָהיו עוֹ ִלים ָל ֲע ִל ָיה
טועֲ נִ ים ֶזה ַׁח ָייב ִלי ָמנֶ ה ֶזה ַׁח ָייב ִלי
ְּמ ַׁד ְּב ִרים – ְו ֹ
ְּשנֵ י ָמנֶ ה ,יוֹ ֵצאת ַׁבת קוֹ ל ַׁמ ְּכ ִר ָיזה ְּואוֹ ֶמ ֶרתֶ :זה
ֶשאוֹ ֵמר ֶש ַׁא ָתה ַׁח ָייב לוֹ ָמנֶ ה הוא ַׁהצוֹ ֵדקַׁ ,ת ְּח ִזיר
לוֹ ֶאת ַׁה ָמנֶ הַׁ ,מה ֶזה ָהיָ ה ֲה ַׁבת קוֹ ל? ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר
ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ןָ ,ה ְּי ָתה יוֹ ֵצאת ִמ ֶמנו ַׁבת קוֹ ל
ו ַׁמ ְּכ ִריז ַׁא ָתה ַׁח ָייב ָמנֶ ה ַׁא ָתה ַׁח ָייב ְּש ֵתי ָמנֶ ה,
ֲאנָ ִשים לֹא ֶה ֱא ִמינו ָ 22שנָ הֵ ,יש אוֹ ְּמ ִרים ֶש ֶזה
ָהיָ ה ֲ ,18אנָ ִשים ָכל יוֹ ם ָב ִאים ֵא ָליו ַׁל ִמ ְּש ָפט –
ָלדון ,עוֹ ְּמ ִדים ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַׁה ֶד ֶלת ְּויוֹ ֵצא ַׁבת קוֹ ל,
ְּפלוֹ נִ י ַׁח ָייב ו ְּפלוֹ נִ י ַׁז ַׁכאיַׁ ,א ָתה ַׁח ָייב ָמנֶ הַׁ ,א ָתה
ַׁח ָייב ְּש ֵתי ָמנֶ הֲ ,אנָ ִשים ִה ְּש ַׁת ְּגעוַׁ ,עד ֶשיוֹ ם ֶא ָחד
יהֶ :שלֹא יִ ְּק ְּברו
ַׁה ְּש ֵכנָ ה ִה ְּת ַׁע ְּצ ְּבנָ ה ְּו ָצ ֲע ָקה ָע ֶל ָ

יבה ָה ָיה ָשם נָ ָחש ִעם ֶש ַׁבע
ְּל ַׁא ַׁביֵ י ָה ָיה יְּ ִש ָ
יע
יבה ָהיָ ה ָכל ַׁפ ַׁעם מוֹ ִפ ַׁ
אשיםְּ ,בתוֹ ְּך ַׁה ְּי ִש ָ
ָר ִ
נָ ָחש ,יוֹ ֵצא ֵמ ֵא ֶיזה חוֹ ר – ַׁמ ְּב ִהיל ֶאת כו ָלם –
כו ָלם בוֹ ְּר ִחיםָ ,כ ָכה ָה ָיה ֶע ֶשר ָשנִ ים ,לֹא יוֹ ְּד ִעים
יע – ַׁב ַׁליְּ ָלה ַׁביוֹ םִ ,ל ְּפ ָע ִמים יוֹ ְּש ִבים
ָמ ַׁתי הוא ַׁמ ִג ַׁ
יהם ַׁאז ֵהם
ְּשנַׁ ִיים ְּולוֹ ְּמ ִדים ְּו ַׁה ָנ ָחש ִמ ְּתנַׁ ֵפל ֲע ֵל ֶ
יע ַׁרב ַׁא ָחא ַׁבר יַׁ ֲעקֹב
יכים ִל ְּבר ַֹׁח ,יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִג ַׁ
ְּצ ִר ִ
לָ ִעירָ ,א ַׁמר ַׁא ַׁב ֵיי לֹא ָל ֵתת לוֹ ִלישוֹ ן ,לֹא ָל ֵתת לוֹ
ַׁה ְּכנָ ַׁסת אוֹ ְּר ִחים ַׁעד ֶשהוא ַׁי ֲהרֹג ִלי ֶאת ַׁה ָנ ָחש
ַׁה ֶזהִ ,כי ַׁרב ַׁא ָחא ַׁבר ַׁי ֲעקֹב ָה ָיה ַׁה ַׁצ ִדיק ֲה ִכי ָגדוֹ ל
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל ,הוא ָכ ַׁתב ַׁא ְּר ַׁבע ֵמאוֹ ת ִס ְּפ ֵרי
תוֹ ָרה ְּביוֹ ם ֶא ָחדַׁ ,אז ֵא ְּ
יך ֶזה ִי ָת ֵכן? ֶא ָלא ֶשהוא
ַׁרק ִה ְּש ִליםָ ,כ ַׁתב  400אוֹ ִתיוֹ ת – ִה ְּש ִלים 400
ִס ְּפ ֵרי תוֹ ָרהַׁ ,על ָכל ָפנִ ים ַׁרב ַׁא ָחא ַׁבר ַׁי ֲעקֹב ָה ָיה
ַׁה ַׁצ ִדיק ֲה ִכי ָגדוֹ ל ַׁבדוֹ רֲ ,א ָבל ַׁא ַׁב ֵיי ָהיָ ה ַׁת ְּל ִמיד
ָח ָכם יוֹ ֵתר ָגדוֹ ל ,הוא ָבא ִל ְּלמוֹ ד תוֹ ָרה ֵא ֶצל
ַׁא ַׁב ֵייֵ ,א ְּ
יך ֶשהוא ַׁמ ִג ַׁ
יע ַׁאף ֶא ָחד לֹא נוֹ ֵתן לוֹ
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ילה ה' ט' ֶש ֶאת ַׁהכ ַֹׁח נְּ ַׁק ֵבל
ִה ְּלכוֹ ת ְּג ֵז ָ
ֵמ ֱאדוֹ םָ ,תבוֹ א ֱאדוֹ ם ְּו ַׁת ֲעזֹר ְּליִ ְּש ָר ֵאלְּ ,כמוֹ
אמפ עוֹ ֵזר ְּליִ ְּש ָר ֵאלִ ,מי ָב ַׁחר בוֹ ?
ֶשרוֹ ִאים ֶש ְּט ַׁר ְּ
ָהרו ִסיםָ ,הרו ִסים ִמ ְּמנו לוֹ ֶאת ָכל ַׁמ ֲע ֶר ֶכת
ַׁה ְּב ִחירוֹ תַׁ ,ע ְּכ ָשיו ָעשו ַׁו ֲע ַׁדת ֲח ִק ָירה ַׁב ֶאף ִבי
ַׁאייִ ,כי ָאסור ָל ֵתת ֶכ ֶסף ַׁב ָיד ַׁאז ִהיא ִמ ְּמ ָנה לוֹ
ויז ָיה ַׁה ְּפ ָר ִטיוֹ תֶ ,ש ָצ ֲעקו
ֶאת ָכל ַׁה ַׁת ֲחנוֹ ת ַׁה ֶט ְּל ִו ְּ
אמ ְּפַׁ ,על ָכל ָפנִ ים
אמ ְּפ ְּט ַׁר ְּ
אמ ְּפ ְּט ַׁר ְּ
כו ָלם ְּט ַׁר ְּ
אמ ְּפ ֶזה ֱאדוֹ ם ְּוהוא ַׁח ָייב ַׁל ְּעזוֹ ר ַׁל ְּיהו ִדים
ְּט ַׁר ְּ
ְּב ַׁעל ָכ ְּרחוֹ  ,הוא ְּמ ַׁק ֵבלַׁ ,ה ֶר ֶב'ה אוֹ ֵמר ֶש ֶל ָע ִתיד
ָלבוֹ א ֱאדוֹ ם ַׁת ֲעזֹר ְּליִ ְּש ָר ֵאל.

ַׁה ְּכנָ ַׁסת אוֹ ְּר ִחים ,לֹא נוֹ ֵתן לוֹ ִלישוֹ ן
יע,
ישן ַׁעל ַׁס ְּפ ָס ִלים ,טוֹ ב הוא ַׁמ ִג ַׁ
ַׁב ַׁליְּ ָלה – ֶש ִי ַׁ
ֶא ְּפ ָשר ִלישוֹ ן? הוא אוֹ ֵמר לֹא ִא ְּש ִתי לֹא ַׁב ַׁביִ ת
ִהיא ָא ְּמ ָרה ֶש ֲאנִ י לֹא יַׁ ְּכנִ יס ַׁאף ֶא ָחד ַׁעד ֶש ִהיא
ישי ָא ַׁמר
יעהָ ,ה ַׁל ְּך ַׁל ֵשנִ י – ִא ְּש ִתי חוֹ ָלהַׁ ,ה ְּש ִל ִ
ַׁמ ִג ָ
יעי – ַׁהיוֹ ם ֲה ַׁבת ֶש ִלי
– יֵ ש ִלי ֲח ֻת ָנה ַׁהיוֹ םְּ ,ו ָה ְּר ִב ִ
ְּב ֵבית חוֹ ִליםִ ,מ ַׁיד ַׁא ֲח ֵרי ַׁמ ֲע ִריב ֲאנִ י נוֹ ֵס ַׁע ַׁל ֵבית
חוֹ ִליםָ ,כ ָכה הוא עוֹ ֵבר ַׁ 30ת ְּל ִמ ִידים – ַׁרב ַׁא ָחא
ַׁבר יַׁ ֲעקֹב – כו ָלם יוֹ ְּד ִעים ְּל ָה ִזיז ֶאת ַׁה ֶש ֶמש ְּו ֶאת
ַׁה ָי ֵר ַׁח ,כו ָלם אוֹ ְּמ ִרים ַׁה ַׁב ִית ָסגורִ ,א ְּש ִתי לֹא
ַׁב ַׁב ִיתִ ,א ְּש ִתי לֹא ַׁמ ְּר ָשהָ ,כל ֶא ָחד ִעם ֵתרוץ
ַׁא ֵחר ,יָ ַׁשן ְּבתוֹ ְּך ֵבית ַׁה ִמ ְּד ָרש.

אמ ְּפ? ִכי הוא ָא ַׁמר
ַׁאז ָל ָמה ָהרו ִסים ָב ֲחרו ִב ְּט ַׁר ְּ
ֶשהוא יִ ֵתן ְּלפו ִטין ַׁל ֲעשוֹ ת ַׁמה ֶשהוא רוֹ ֶצה,
ִל ְּכבוֹ ש ֶאת ַׁה ִמ ְּז ָרח ַׁה ִתיכוֹ ןִ ,ל ְּכבוֹ ש ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל,
הוא לֹא ְּי ַׁע ֵכב ַׁב ֲעדוֹ ַׁ ,אז ַׁמה ָע ָשה פו ִטין? ָבנָ ה
פה ָ 54מעו ִזים  -בונְּ ְּק ִרים ָל ִא ַׁיראנִ ים ָה ָיה ָשם
ֹ
ילים ֶש ְּי ַׁש ְּמשו ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל ְּב ָקרוֹ בַׁ ,מה ָע ָשה
ִט ִ
יצץ ֶאת ָכל ַׁהבונְּ ְּק ִריםֶ ,זה
יבי? ְּביוֹ ם ֶא ָחד ִפ ֵ
ִב ִ
ֶשל פו ִטין ָהיָ הֶ ,זה לֹא ֶשל ָה ִא ַׁיראנִ ים ,הוא ָבנָ ה
ָל ֶהם ֶאת ֶזהְּ ,ל ָמ ֳח ַׁרת הוא נָ ַׁסע ְּל ַׁח ֵזק אוֹ ָתםֵ ,הם
ִה ְּת ַׁח ְּבקו ִה ְּתנַׁ ְּשקוְּ ,שמוֹ נֶ ה ָשעוֹ ת ֵהם ִט ְּילו
אר ִקים ,פו ִטין ָש ַׁתק ,הוא ָי ַׁדע ֶש ִעם ַׁה ְּיהו ִדים
ְּב ַׁפ ְּ
ִאי ֶא ְּפ ָשר ְּל ִה ְּת ַׁע ֵסק ,הוא ָבנָ ה ָ 54מעו ִזים ְּולֹא
ִה ְּש ִאירו לוֹ ְּכלוםְּ ,פ ָצצוֹ ת ֶשל ֶ 10מ ֶטר – ֶשל 20
ֶמ ֶטר – ֶ 50מ ֶטרָ ,ה ְּרסו ֶאת ַׁהבונְּ ֶקר ֵמ ַׁהיְּ סוֹ ד,
ֵמ ַׁה ַׁת ְּח ִתיתֵ ,מ ַׁה ָמ ָסד ְּו ַׁעד ַׁה ְּט ָפחוֹ תְּ ,ו ָכל ֶזה
ילה ה' ט'ֶ ,ש ֶל ָע ִתיד
ָכתוב ְּב ִלקו ֵטי ֲה ָלכוֹ ת ְּג ֵז ָ
ָלבוֹ א ֱאדוֹ ם יָ בוֹ א ַׁל ְּעזוֹ ר ָלנו.

יע
ְּו ָאז ַׁב ֲחצוֹ תַׁ ,מה ָק ָרה ַׁב ֲחצוֹ ת? ִפ ְּתאוֹ ם מוֹ ִפ ַׁ
אשים,
נָ ָחש – נָ ָחש ֲענָ קֶ 30 ,מ ֶטר אוֹ ֶר ְּךֶ ,ש ַׁבע ָר ִ
ֶש ַׁבע ְּלשוֹ נוֹ ת יוֹ ְּרקוֹ ת ֵאשַׁ ,מה עוֹ ִשים ַׁע ְּכ ָשיו,
אשים – ְּלשוֹ נוֹ ת
ְּל ָאן בוֹ ְּר ִחים? נָ ָחש ִעם ֶש ַׁבע ָר ִ
יוֹ ְּרקוֹ ת ֵאשֵ ,עינַׁ ִים בוֹ ֲערוֹ ת ָב ֵאשֵ ,עינַׁ יִ ם ֶשל
נָ ָחש ֵהם יוֹ ְּקדוֹ ת ֵאשָ ,ד ָבר ִראשוֹ ן ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּכר ַֹׁע –
יעה – ְּמנַׁ ֵשק ֶאת
ְּל ִה ְּש ַׁת ֲחווֹ ת ,הוא עוֹ ֶשה ְּכ ִר ָ
ֵ
ָה ֲא ָד ָמה – נוֹ ֵפל רֹאש ֶא ָחד ֶשל ַׁה ָנ ָחשִ ,מ ְּז ַׁדקף,
עוֹ ד ַׁה ַׁפ ַׁעם כוֹ ֵר ַׁע ְּמנַׁ ֵשק ֶאת ָה ִר ְּצ ָפה ַׁמ ְּד ִביק ֶאת
ָהרֹאש ָל ִר ְּצ ָפה – נוֹ ֵפל עוֹ ד רֹאש ,עוֹ ד ַׁה ַׁפ ַׁעם
ישי,
ִמ ְּז ַׁד ֵקף ,עוֹ ד ַׁפ ַׁעם כוֹ ֵר ַׁע – נוֹ ֵפל רֹאש ְּש ִל ִ
עוֹ ד ַׁפ ַׁעם ִמ ְּז ַׁד ֵקף ,עוֹ ד ַׁפ ַׁעם כוֹ ֵר ַׁע – רֹאש
ישי ,עוֹ ד ַׁפ ַׁעם ִמ ְּז ַׁד ֵקף ,עוֹ ד ַׁפ ַׁעם כוֹ ֵר ַׁע רֹאש
ֲח ִמ ִ
ישי ,עוֹ ד ַׁפ ַׁעם הוא כוֹ ֵר ַׁע – ִמ ְּש ַׁת ֲח ֶוהְּ ,מנַׁ ֵשק
ִש ִ
יעיֶ ,ש ַׁבע
ֶאת ָה ִר ְּצ ָפה – נוֹ ֵפל ָהרֹאש ַׁה ְּש ִב ִ
אשים נָ ְּפלו.
ָר ִ
ָל ָמה? ִכי ַׁרב ַׁא ָחא ַׁבר ַׁי ֲעקֹב ָה ָיה ָצ ִר ְּ
יך ְּל ַׁת ֵקן ֶאת

ְּו ֶזה יִ ְּצ ָחק ָח ַׁשב ֶש ִה ֵנה ֱאדוֹ ם ָבא ַׁל ְּעזוֹ ר ָלנו,
ֱאדוֹ ם ָבא ְּלטוֹ ָב ֵתנו ,הוא ָח ַׁשב ֶש ֵע ָשו יַׁ ֲעזֹר
"ו ִי ְּשטֹם ֵע ָשו ֶּאת יַ ֲעקֹב ַעל
ְּליַׁ ֲעקֹב – ֲא ָבל ַ
ֹאמר ֵע ָשו ְּב ִלבוֹ יִ ְּק ְּרבו
ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶּשר ֵב ְּרכוֹ ָא ִביו ַוי ֶּ
יְּ ֵמי ֵא ֶּבל ָא ִבי" (בראשית כז ,מא) – יִ ַׁמח ְּשמוֹ ַׁא ָבא

ַׁה ֵח ְּטא ֶש ַׁי ֲעקֹב ָא ִבינו ִה ְּש ַׁת ֲח ָוה ְּל ֵע ָשוֶ ,זה ָהיָ ה
ֵח ְּטא נוֹ ָראִ ,אם הוא לֹא ָהיָ ה ִמ ְּש ַׁת ֲח ֶוה ְּל ֵע ָשו
הוא ָהיָ ה מוֹ ֵשל ַׁעל ָכל ָהעוֹ ָלםַׁ ,אל ִת ֵתן ְּל ֵע ָשו
שום ִפ ָנהִ ,כי ַׁר ִבי נָ ָתן כוֹ ֵתב ְּב ִלקו ֵטי ֲה ָלכוֹ ת
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"הלֹא ָא ַצ ְּל ָת ִלי
ַׁמה הוא אוֹ ֵמר? ֲ
ְּב ָר ָכה"ָ ,ל ָמה לֹא ָא ַׁצ ְּל ָת ִלי ְּב ָר ָכה? ַׁמה ֶזה
"א ַצ ְּל ָת" – עוֹ ָלם ָה ֲא ִצילותַׁ ,ה ְּב ָר ָכה ֶשל ַׁי ֲעקֹב
ָ
ִהיא ֵמעוֹ ָלם ָה ֲא ִצילות ֶשל ֵע ָשו ִהיא ֵמעוֹ ָלם
ָה ֲע ִש ָיה ֶזה ְּשנֵ י ְּד ָב ִרים ֲהפו ִכיםִ ,אם ִת ְּב ַׁחר
ְּבעוֹ ָלם ָה ֲא ִצילות ַׁאז ַׁא ָתה תו ַׁכל ְּל ַׁה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתים
ו ְּל ַׁר ֵפא חוֹ ִליםַׁ ,ה ַׁצ ִדיק ָיכוֹ ל ְּל ַׁר ֵפא ֶאת ָכל
ַׁהחוֹ ִלים ָבעוֹ ָלםֵ ,אין חוֹ ֶלה ֶשהוא לֹא ְּמ ַׁר ֵפא,
ְּו ֶזה ַׁה ְּב ָר ָכה ֶש ָר ָצה ֵע ָשוֶ ,שהוא ִק ֵבל ִמ ַׁטל
ַׁה ָש ַׁמיִ ם ,הוא ִב ֵ
יקש ֶאת ַׁה ְּב ָר ָכה ְּל ַׁה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתים
ִעם ַׁטל ָש ַׁמיִ ם ,יֵ ש ַׁטל ֶש ְּמ ַׁח ֶיה ֵמ ִתיםֲ ,אנַׁ ְּחנו
ְּמ ַׁב ְּק ִשים ֵמ ַׁה ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא ֶשיוֹ ִריד ַׁטל
ֶש ְּמ ַׁח ֶיה ֵמ ִתים.

ֶש ִליֵ ,ע ָשו ֶש ֶנ ְּח ַׁשב ַׁה ֲה ִכי ָגדוֹ ל ְּב ִכבוד
ַׁאב ָו ֵאם ,לֹא" ,יִ ְּק ְּרבו יְּ ֵמי ֵא ֶבל ָא ִבי"ַׁ ,די ֵאין ִלי
כ ַֹׁח ְּל ַׁא ָבא ֶש ִליַׁ ,א ָבא ֶש ִלי ְּמ ַׁש ֵג ַׁע אוֹ ִתיַׁ ,מה הוא
אוֹ ֵהב ֶאת יַׁ ֲעקֹב? ַׁמה הוא ֵמ ֵגן ַׁעל ַׁי ֲעקֹב? ֲאנִ י
יֶ ֶלד ִמ ְּס ֵכן ,אוֹ ִתי עוֹ ְּש ִקים ,אוֹ ִתי ְּמ ַׁר ִמים ,אוֹ ִתי
גוֹ ְּז ִליםָ ,ל ָמה הוא אוֹ ֵהב ֶאת יַׁ ֲעקֹבְּ ,ו ֵע ָשו
ִמ ְּשתוֹ ֵלל – ִמ ְּת ַׁפ ֵק ַׁע הוא אוֹ ֵמר ֲאנִ י ָקם ַׁל ֲהרוֹ ג
ֶאת ַׁא ָבא ֶש ִלי ,לֹא ִא ְּכ ַׁפת ִלי ְּכ ַׁברָ ,ג ַׁמ ְּרנו ַׁדיַׁ ,עד
ַׁכ ָמה ֶא ְּפ ָשר ִל ְּסבוֹ ל? ֵאין ִלי ְּכ ַׁבר כ ַֹׁחִ ,י ְּק ְּרבו ְּי ֵמי
ֵא ֶבל ָא ִבי.
ַׁמה ָק ָרה? ַׁמה ַׁי ֲעקֹב ָע ָשה ְּל ָך? ָגנַׁ ב אוֹ ְּת ָך? ָש ַׁדד
אוֹ ְּת ָך? לֹא הוא ִק ֵבל ְּב ָר ָכהַׁ ,אז ַׁגם ַׁא ָתה ְּת ַׁק ֵבל
"ה ְּב ָר ָכה ַא ַחת ִהיא ְּל ָך ָא ִבי
ְּב ָר ָכהַׁ ,מה ַׁה ְּב ָעיָ ה? ַ
ְּ
ָב ְּר ֵכנִ י ַגם ָאנִ י ָא ִבי" ְּת ָב ֵרך ַׁגם אוֹ ִתיָ ,ה ַׁר ִבי ִמגור

ַׁהיוֹ ם ֲאנַׁ ְּחנו ְּבל' ִס ָיון – יוֹ ם ֶשל ְּת ִח ַׁית ַׁה ֵמ ִתים,
ַׁהיוֹ ם ֶא ְּפ ָשר ְּל ַׁה ֲחיוֹ ת ֶאת ָכל ַׁה ֵמ ִתיםְּ ,ל ַׁר ֵפא ֶאת
ָכל ַׁהחוֹ ִליםָ ,ל ֵכן ָבאנו ְּל ִדימוֹ נָ הֵ ,אין חוֹ ֶלה ֶשלֹא
ְּמ ַׁר ְּפ ִאים ַׁהיוֹ םָ ,כל ִמי ֶש ָבא ַׁל ַׁצ ִדיק ַׁח ָייב
ְּל ִה ְּת ַׁר ְּפאוֹ תֵ ,אין ָד ָבר ָכ ֶזהִ ,שדו ִכיםַׁ ,הכֹל,
נִ ָצ ִלים ִמ ַׁס ְּר ָטנִ יםַׁ ,הכֹלֵ ,אין ַׁמ ֲח ָלה ֶשלֹא
ְּמ ַׁר ְּפ ִאים ַׁהיוֹ ם ,ל' ִס ָיון ֶזה ַׁהיוֹ ם ֶש ִמ ְּת ַׁר ְּפ ִאים
ִמ ָכל ַׁה ַׁמ ֲחלוֹ תְּ ,ו ָל ֵכן ָבאנו ְּל ָכאן.

ְּמ ַׁק ֵבל ָכל ֵליל ַׁש ָבת ִ 1,500אישְּ ,ל ָכל ֶא ָחד
ְּמ ָב ֵר ְּך ְּב ָר ָכה ְּו ַׁה ְּצ ָל ָחה ְּב ָר ָכה ְּו ַׁה ְּצ ָל ָחה ,תוֹ ְּך
ָש ָעה הוא ְּמ ָב ֵר ְּך ִ 1,500אישֵ ,יש ְּ 3,600שנִ יוֹ ת
ָכל ֶא ָחד ְּ 3שנִ יוֹ ת ֶזה ַׁ 1,500אז ֶזה ָכל ֶא ָחד ְּשנִ ָיה
ָו ֵח ִצי ,עוֹ ְּב ִרים ִ 1,500איש הוא ְּמ ָב ֵר ְּך ֶאת כו ָלם,
ְּב ָר ָכה ְּו ַׁה ְּצ ָל ָחה ְּב ָר ָכה ְּו ַׁה ְּצ ָל ָחהַׁ ,מה ָח ֵסר ְּב ָר ָכה
ְּו ַׁה ְּצ ָל ָחה? ַׁא ָתה ִת ְּפ ַׁתח ֲחנות נַׁ ֲע ַׁליִ םַׁ ,א ָתה ֲחנות
ְּב ָג ִדיםַׁ ,א ָתה ֲחנות ִג'ינְּ ִסיםַׁ ,א ָתה ֲחנות ֶשל
ִתינוֹ קוֹ תָ ,כל ֶא ָחד יֵ ש לוֹ ֶאת ַׁה ִצנוֹ ר ֶשלוֹ ֵ ,אין
ימה.
ָא ָדם נוֹ ֵג ַׁע ַׁבמו ָכן ַׁל ֲח ֵבירוֹ ִכ ְּמלֹא נִ ָ

ַׁעל ֶזה ִק ֵנא ֵע ָשוַׁ ,י ֲעקֹב ִק ֵבל ִמ ַׁטל ַׁה ָש ַׁמיִ ם –
ַׁה ַׁכ ָוונָ ה ֶש ַׁטל ֶשל ְּת ִח ַׁיית ַׁה ֵמ ִתים הוא ִק ֵבל ,הוא
יָ כוֹ ל ְּל ַׁר ְּפאוֹ ת ֶאת ָכל ַׁהחוֹ ִלים ֶש ָבעוֹ ָלםַׁ ,ו ֲאנִ י –
ֵּע ָשו ִק ַׁב ְּל ִתי ִמ ְּש ַׁמ ֵני ָה ָא ֶרץֵ ,א ֶצל ַׁי ֲעקֹב ָכתוב

הוא שוֹ ֵאל ֶאת ַׁא ָבא ֶשלוֹ – ַׁא ָבאֲ ,אנִ י לֹא ֵמ ִבין,
לו יִ ְצ ָחק ַׁמה ֲאנִ י יָ כוֹ ל
יֵ ש ְּל ָך ַׁרק ְּב ָר ָכה ַׁא ַׁחת? ָענָה ֹ
"הן ְּג ִביר ַש ְּמ ִתיו ָל ְּך ְּו ֶּאת ָכל ֶּא ָחיו נָ ַת ִתי
ַׁל ֲעשוֹ תֵ ,
יח
לוֹ ַל ֲע ָב ִדים" כו ָלם ָה ֲע ָב ִדים ֶשלוֹ ַׁ ,מה ֶש ַׁת ְּר ִו ַׁ
"ו ֶּאת ָכל
הוֹ ֵל ְּך ְּל ַׁי ֲעקֹבַׁ ,מה יֵ ש ִלי ְּל ָב ֵר ְּך אוֹ ְּת ָך? ְּ
ֶּא ָחיו נָ ַת ִתי לוֹ ַל ֲע ָב ִדים" – ַׁגם ַׁא ָתה ָה ֶע ֶבד ֶשלוֹ ,
הוא אוֹ ֵמר – ַׁא ָבאֶ ,זה לֹא ֵי ֵל ְּך ָכ ָכה! ַׁא ָבאֲ ,אנִ י
"ה ְּב ָר ָכה
ותר! ֲאנִ י ֵי ֵשב ָכאן ַׁעד ַׁהב ֶֹקרַ ,
לֹא ֲא ַׁו ֵ
ָ
ַא ַחת ִהיא ְּלך ָא ִבי"ְּ ,ו ָאז ִמ ְּת ַׁג ֶלה ַׁהסוֹ ד ֶשל ֵע ָשו,

"מ ַטל ַה ָש ַמיִ ם ו ִמ ְּש ַמ ֵני ָה ָא ֶּרץ" – ְּכלוֹ ַׁמר
ִ
ֶש ָה ִע ָקר ֶזה ַׁטל ָש ַׁמ ִיםָ ,ה ִע ָ
יקר ֶזה ַׁטל ֶשל ְּת ִח ַׁית
ַׁה ֵמ ִתיםְּ ,והוא ִק ֵבל ַׁרק ִמ ְּש ַׁמ ֵני ָה ָא ֶרץ ְּו ַׁא ֲח ֵרי ֶזה
ַׁטל ַׁה ָש ַׁמיִ םְּ ,כלוֹ ַׁמר ֶש ַׁה ַׁטל ָש ַׁמיִ ם ֶזה ַׁגם ַׁג ְּש ִמי,
ֶזה נִ ְּמ ַׁש ְּך ִמ ִמ ְּש ַׁמ ֵני ָא ֶרץֶ ,זה ַׁרק ַׁטל ֶש ְּס ָתם יוֹ ֵרד
ְּל ַׁה ְּשקוֹ ת ֶאת ַׁה ָשדוֹ תֲ ,א ָבל ֶאת ַׁה ַׁטל ֶשל ְּת ִח ַׁיית
ַׁה ֵמ ִתים ֵע ָשו לֹא ִק ֵבל ַׁאף ַׁפ ַׁעםְּ ,ו ַׁעל ֶזה -
ַ
"ו ִי ְּשטֹם ֵע ָשו ֶּאת יַ ֲעקֹב ַעל ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶּשר ֵב ְּרכוֹ
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יֵ ש ָשם מוֹ ְּפ ִתים – הוא ָקבור ְּכ ַׁפר ְּל ַׁיד
עס ִטיר ֶזה ְּליַׁ ד
עס ִטירְּ ,ק ֶר ְּ
ֶזהֵ ,שם ָה ִעיר ֶזה ְּק ֶר ְּ
טו ַׁקאי.

ֹאמר ֵע ָשו ְּב ִלבוֹ יִ ְּק ְּרבו יְּ ֵמי ֵא ֶּבל
ָא ִביו ַוי ֶּ
ָא ִבי" – ַׁדיִ ,י ַׁמח ְּשמוֹ ַׁא ָבא ֶש ִליֵ ,אין ִלי כ ַֹׁח
ֶשגוֹ נְּ ִבים אוֹ ִתי ְּועוֹ ְּש ִקים אוֹ ִתיְּ ,ולוֹ ְּק ִחים ִלי ֶאת
ַׁה ְּב ָרכוֹ תַׁ .הכֹל ָל ְּקחו לוֹ ַׁ ,הכֹל ָל ְּקחו לוֹ ְ ,ו ָק ֶשה
אלה ֶא ֶרץ ֲה ִכי יָ ָפה
הֲ ֵּרי ִק ַׁב ְּל ָת ֶאת גו ַׁא ְּט ֶמ ָ

יֵ ש ֶאת ַׁה ִספור ֶש ֶי ֶלד ֶא ָחד ִמטו ַׁקאי ֶשהוא נָ ַׁסע
אציםִ ,כי הוא ָש ַׁלח
עס ִט ֶירער הוא ָב ַׁרח ֵמ ַׁה ָנ ִ
ִל ְּק ֶר ְּ
ֶאת ַׁה ַׁג ָב ִאים ֶשלוֹ ְּש ִמי ֶש ִי ָש ֵאר ֶב ֱאמונָ ה ַׁה ְּנ ָכ ִדים
יע
ֶשלוֹ ַׁי ַׁע ְּברו ֶאת ַׁהשוֹ ָאהְּ ,והוא ְּבתר"ע הוֹ ִד ַׁ
ֶשהוֹ ֶל ֶכת ִל ְּהיוֹ ת שוֹ ָאה ְּו ֻכ ָלם ִמי ֶש ָיכוֹ ל ִל ְּברוֹ ַׁח
ְּל ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֶש ִי ְּב ַׁרח ו ִמי ֶשלֹא ֲאנִ י יִ ְּשמֹר ָע ָליו,
ימת ַׁהחוֹ ִלים
ַׁאז ְּשמוֹ נִ ים ַׁפ ַׁעם הוא ָה ָיה ִב ְּר ִש ַׁ
ְּל ָמ ֶות ַׁבאוֹ ִדיטוֹ ְּריוםְּ ,ו ָכל ַׁפ ַׁעם הוא ָא ַׁמר ִב ְּזכות
ר' יְּ ַׁש ֲע ָי ֶל'ה ְּק ֶר ְּ
עס ִט ֶירער ו ָמ ֲחקו אוֹ תוֹ
ימה ֶשל הַ ֵּמ ִתיםָ ,הרוֹ ֵפא ַׁה ָנ ִ
ֵמ ָה ְּר ִש ָ
אצי ָר ַׁשם אוֹ תוֹ
יע רוֹ ֵפא ָח ָדש הוא
ימה ֶשל ַׁה ֵמ ִתיםִ ,ה ִג ַׁ
ָב ְּר ִש ָ
ָ
ימת
ָא ַׁמר ֲאנִ י ַׁחי ו ָב ִריאֲ ,אנִ י ַׁמ ֲע ִביר אוֹ ְּתך ִל ְּר ִש ַׁ
ַׁה ַׁח ִייםָ ,כ ָכה ְּשמוֹ נֶ ה ְּפ ָע ִמיםָ ,ק ְּראו לוֹ
עס ִט ֶירערַׁ ,אז ִמי ֶשקוֹ ֵרא ֶאת ַׁה ֵס ֶפר ֶשל
ְּק ֶר ְּ
עס ִט ֶירער ְּבאוֹ ָתה ְּשנִ ָיה ֵיש לוֹ ְּרפו ָאהַׁ ,אז
ַׁה ְּק ֶר ְּ
ֲאנַׁ ְּחנו ַׁע ְּכ ָשיו ְּב ִס ָיון ֶש ֶזה ַׁהיוֹ ם ֶשל ָה ְּרפו ָאהֶ ,של
ָכל ָה ְּרפואוֹ ת ֶש ָבעוֹ ָלםֵ ,אין ַׁמ ֲח ָלה ֶשלֹא
ְּמ ַׁר ְּפ ִאים ַׁהיוֹ םִ ,כי ֲע ַׁדיִ ין ֲאנַׁ ְּחנו ְּב ִס ָיון – ְּב ַׁמ ָזל
ְּתאוֹ ִמיםֶ ,זה ַׁמ ַׁזל ָה ְּרפו ָאהַׁ ,מ ַׁתן תוֹ ָרה כו ָלם
ִה ְּת ַׁר ְּפאו – ַׁע ְּכ ָשיו עוֹ ד נִ ְּש ַׁאר ִמ ַׁמ ַׁתן תוֹ ָרה,
ֲע ֶש ֶרת ַׁה ִד ְּברוֹ תַׁ ,עד ל' ִס ָיון עוֹ ד נִ ְּש ַׁאר ִמ ַׁמ ַׁתן
תוֹ ָרה.

ָבעוֹ ָלםַׁ ,מה יֵ ש לוֹ ? ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֶזה ַׁרק חוֹ לַׁ ,מה
ֶזה ִדימוֹ נָ ה? ַׁרק חוֹ לַׁ ,מה יֵ ש ְּב ִדימוֹ נָ ה? ֶא ְּפ ָשר
או ַׁלי ְּל ָה ִביא ַׁכ ָמה חוֹ לוֹ ת ִמ ַׁכ ָמה ְּצ ָב ִעים – ֶזה ַׁמה
ֶש ֶא ְּפ ָשר ְּל ָה ִביא ,יְּ רו ָחם – יֵ ש ַׁמ ֶשהו חוץ ִמחוֹ ל
ִב ְּצ ָב ִעים? ַׁאז ָמ ָחר נֶ ֱאסֹף ֶאת ֶזהַׁ ,הכֹל נֶ ְּה ַׁפ ְּך
"א ֶּרץ זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ָבש"
ְּליַׁ ֲהלוֹ ִמיםָ ,ג ַׁמ ְּרנוֶּ ,
(דברים ו ,ג).
"טוֹ ָבה ָה ָא ֶּרץ ְּמאֹד ְּמאֹד" (במדבר יד ,ז)ֶ ,ש ַׁהכֹל
"ו ָכל ְּגבו ֵל ְּך ְּל ַא ְּבנֵ י ֵח ֶּפץ" (ישעיהו
פֹה ַׁי ֲהלוֹ ִמיםְּ ,
נד ,יב)ָ ,כל ִדימוֹ נָ ה – ַׁעד ַׁהב ֶֹקר – ֵת ָה ֵפךְּ
ְּליַׁ ֲהלוֹ ִמיםָ ,כל ְּגבו ֵל ְּךַׁ ...ה ַׁה ְּפ ָט ָרה ֶשל ְּר ֵאה,
יס ְּד ִת ְּ
יך
"ה ֵנה ָאנ ִֹכי ַמ ְּר ִביץ ַבפו ְּך ֲא ָבנַ יִ ְּך ִו ַ
ִ
ַב ַס ִפ ִירים" (ישעיהו נד ,יא) – ַׁהכֹל ִי ְּה ֶיה ַׁס ִפ ִירים,
"כ ְּדכֹד ִש ְּמש ַֹׁתיִ ְּך",
"ו ָכל ְּגבו ֵל ְּך ְּל ַא ְּבנֵ י ֵח ֶּפץ"ַׁ ,
ְּ
יח ֶש ָכל ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֵת ָה ֵפךְּ
ַׁאז ה' ַׁמ ְּב ִט ַׁ
ְּליַׁ ֲהלוֹ ִמיםָ ,כל ָה ַׁע ָפרוֹ ת ֵי ָה ְּפכו ְּליַׁ ֲהלוֹ ִמיםַׁ ,הכֹל
יֵ ָה ֵפ ְּך ְּל ַׁי ֲהלוֹ ִמיםָ ,כל ִדימוֹ נָ ה ֵת ָה ֵפ ְּך ְּל ַׁי ֲהלוֹ ִמים
ַׁעד ַׁהב ֶֹקר.
ַׁאז ַׁעל ֶזה ֵע ָשו ִק ֵנא ֶש ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֵת ָה ֵפ ְּך
אלה ִת ָש ֵאר ָע ָפר,
ְּליַׁ ֲהלוֹ ִמים ו ַׁבסוֹ ף גו ַׁא ְּט ֶמ ָ
ִת ָש ֵאר חוֹ ל ,הוא ִק ֵבל ֶאת או ְּק ַׁר ִאינָ ה ,הוא ִק ֵבל
ַׁגם ֶאת הונְּ ָג ְּריָ ה – יַׁ ִין הונְּ ָג ִריַׁ ,ייִ ן טו ַׁקאיֶ ,זה ַׁה ַׁי ִין
ֲה ִכי ְּמ ֻש ָבחֲ ,אנַׁ ְּחנו נִ ַׁסע ְּלטו ַׁקאי ְּב ֶע ְּז ַׁרת ה' ְּביוֹ ם
יכים ַׁל ֲעבוֹ ר ֶד ֶר ְּך
יעים ְּל[ְּ ]-צ ִר ִ
ִראשוֹ ן ְּכ ֶש ַׁמ ִג ִ

ָכל ֶזה ִד ַׁב ְּרנו ַׁעל ָה ִא ָשה ֶש ָז ְּר ָקה ֶאת ַׁה ַׁמ ְּט ֵב ַׁע
ַׁל ָיםְּ ,ו ַׁע ְּכ ָשיו תוֹ ְּב ִעים אוֹ ָתה ֶ 160ש ֶקל ַׁעל ָכל
יכה ְּל ַׁש ֵלם ַׁרק ְּשנֵ י
ְּג ַׁרםִ ,היא ָח ְּש ָבה ֶש ִהיא ְּצ ִר ָ
ֶש ֶקל ,אוֹ תוֹ ַׁה ָד ָבר ֶש ֵיש פֹה ְּש ֵא ָלה ֶש ָכתוב
ֶש ִב ְּמקוֹ ם ֶש ָה ָאדוֹ ן תוֹ ֶלה ֶאת ַׁה ֶח ֶרב ,כו ְּל ָבא
ַׁר ֲע ָיא ָת ָלה ֶאת ַׁה ַׁת ְּר ִמיל ֶשלוֹ (בבא מציעא פ"ד
ע"ב)ִ ,מי ֶזה כו ְּל ָבא ַׁר ֲע ָיא? ֶזה ָא ְּמ ָרה ִא ְּשתוֹ ֶשל
ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ןֶ ,ש ַׁר ִבי ָש ַׁלח ְּל ַׁד ֵבר

טו ַׁקאיֵ ,יש יַׁ ִין ֲה ִכי טוֹ ב ָבעוֹ ָלם קוֹ ְּר ִאים ָל ֶזה יַׁ ִין
טו ַׁקאיָ ,שם יֵ ש ֶאת ָה ֲענָ ִבים ֲה ִכי ְּמתו ִקים
עס ִט ֶירער,
ָבעוֹ ָלםֶ ,זה ְּב ִדיוק ְּליַׁ ד ר' יְּ ַׁש ֲע ָי ֶל'ה ְּק ֶר ְּ
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ָה ַׁל ְּך ַׁל ָשדוֹ ת?ָ ,היָ ה ְּב ִדימוֹ נָ ה?ָ ,ל ַׁקח
ימן
ֲאנָ ִשים ַׁל ָשדוֹ ת?ַׁ ,מה הוא ָע ָשה ַׁב ַׁל ְּי ָלה ִס ָ
ֶשהוא ַׁג ָנבַׁ ,אז ָכל יוֹ ם הוא ָה ָיה חוֹ ֵת ְּך ֶאת ַׁה ָב ָשר
– ָשם אוֹ תוֹ ַׁב ֶש ֶמש ְּו ַׁהגוף ָה ָיה שוֹ ֵתת ִש ִשים
ְּק ָערוֹ ת ַׁדםִ ,ש ִשים ִג ִיגיוֹ ת ָדםָ ,כל ֶזה ָא ְּמ ָרה

ָבהַׁ ,אז ִהיא ָא ְּמ ָרה לוֹ ַׁא ָתה ְּכמוֹ ָכל
ֶכ ֶלבַׁ ,א ָתה ְּכמוֹ כו ְּל ָבא ַׁר ֲעיָ אֲ ,ה ֶכ ֶלב ָהרוֹ ֶעה –
ָהרוֹ ֶעה ֲה ֶכ ֶלבִ ,מי ַׁא ָתה ִב ְּכ ָלל? ַׁא ָתה ְּכמוֹ ֶכ ֶלב,
ָכ ָכה ִהיא ְּמ ַׁכ ָנה ֶאת ַׁר ִבי יְּ הו ָדה ַׁה ָנ ִשיאַׁ ,א ָתה
רוֹ ֶצה ָל ַׁק ַׁחת אוֹ ִתי ְּל ִא ָשה?! ַׁא ָתה יוֹ ֵד ַׁע ִמי ֶזה
ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ן? הוא אוֹ ֵמר ֵכן ֲאנִ י
יוֹ ֵד ַׁע ֶשהוא ָה ָיה ַׁל ְּמ ָדן ָגדוֹ לְּ ,ו ַׁא ָתה ִח ַׁד ְּש ָת
ִחדוש ֶש ֲאנִ י לֹא יָ ַׁד ְּע ִתי ,לֹא ָי ַׁד ְּע ִתי ֶש ַׁב ְּע ִלי הוא
ַׁה ַׁל ְּמ ָדן ֲה ִכי ָגדוֹ ל ְּב ֶא ֶרץ יִ ְּש ָר ֵאלַׁ ,א ָתה לֹא יוֹ ֵד ַׁע
ֶש ַׁב ְּע ִלי ָה ָיה ְּמ ַׁח ֶיה ֵמ ִתיםְּ ,ועוֹ ֶשה מוֹ ְּפ ִתיםְּ ,ו ָהיָ ה
ישים ְּק ָערוֹ ת ֶשל ָדם – הוא ָהיָ ה ַׁמ ִקיז
מוֹ ִציא ִש ִ
ישים ְּק ָערוֹ ת ַׁדם ָכל ַׁל ְּי ָלהְּ ,ו ִש ִשים
ַׁדם ְּל ַׁע ְּצמוֹ ִ ,ש ִ
ַׁמ ָצ ִעים ְּספו ִגים ָדםְּ ,ו ָכל ָה ִר ְּצ ָפה ְּמ ֵל ָאה ָדם.

ִא ְּשתוֹ ְּל ַׁר ִבי יְּ הו ָדה ַׁה ָנ ִשיא – ַׁא ָתה יוֹ ֵד ַׁע ִמי ֶזה
ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ן ֶשהוא ַׁרק ַׁל ְּמ ָדן ְּוהוא
כולוֹ ָה ָיה נוֹ ֵטף ָדם ,הוא ָכל ַׁה ְּז ַׁמן הוֹ ִציא ָדם,
ְּו ָאז הוא יָ כוֹ ל ִל ְּהיוֹ ת ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ן
ֶש ֻכ ָלם נוֹ ְּס ִעים ַׁל ִציון ֶשלוֹ ְּב ַׁל"ג ָבעוֹ ֶמרְּ ,ו ַׁגם ָכל
ַׁה ָשנָ הֶ ,שהוא יָ כוֹ ל ְּל ַׁר ֵפא ֶאת ָכל ַׁהחוֹ ִליםְּ ,ב ָי ָמיו
ילהַׁ ,ר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר.
שום ִא ָשה לֹא ִה ִפ ָ
ָאסור ֶש ִא ָשה ַׁת ִפילֵ ,אין ָד ָבר ָכ ֶזהִ ,אם ִא ָשה
ילה
יתהָ ,ל ָמה ִהיא ִה ִפ ָ
ילה ַׁאז ַׁה ַׁב ַׁעל ַׁח ָייב ִמ ָ
ַׁמ ִפ ָ
ית ֵא ֶיזה ֲע ֵב ָירהָ ,אסור ֶש ִא ָשה
ימן ֶש ָע ִש ָ
– ִס ָ
ָ
ַׁת ִפילֵ ,אין ָד ָבר ָכ ֶזה" ,לֹא יִ ְּהיֶּ ה ְּבך ָע ָקר ַו ֲע ָק ָרה
ו ִב ְּב ֶּה ְּמ ֶּת ָך" (דברים ז ,יד)" ,לֹא ִת ְּהיֶּ ה ְּמ ַש ֵכ ָלה
יחה
ַו ֲע ָק ָרה ְּב ַא ְּר ֶּצ ָך" (שמות כג ,כו)ַׁ ,התוֹ ָרה ַׁמ ְּב ִט ָ
ֶשלֹא יִ ְּהיֶ ה ַׁאף ַׁפ ַׁעם ַׁה ָפלוֹ ת ְּביִ ְּש ָר ֵאל,
ֶש ְּב ִדימוֹ נָ ה לֹא יִ ְּהיֶ ה יוֹ ֵתר שום ַׁה ָפלוֹ ת.

ָל ָמה ִכי ִב ְּג ַׁלל ֶשהוא ָהיָ ה תוֹ ֵפס ַׁג ָנ ִבים הוא ָר ָצה
ָל ַׁד ַׁעת ֶשהוא לֹא טוֹ ֶעהַׁ ,ה ֶמ ֶל ְּך ָא ַׁמר – ִמי יִ ְּתפֹס
ַׁג ָנ ִבים – ַׁר ִבי ֶא ְּל ָע ָזר ֶבן ַׁר ִבי ִש ְּמעוֹ ןִ ,כי הוא ָר ָאה
ֶאת ַׁהשוֹ ֵטר תוֹ ֵפס ֲאנָ ִשים ָב ְּרחוֹ בַׁ ,אז הוא ָא ַׁמר
לוֹ ַׁמה ֶזה? ַׁא ָתה תוֹ ֵפס ֲאנָ ִשים ַׁח ִפים ִמ ֶפ ַׁשע,
יסקוֹ ְּט ִקים,
ֵת ֵל ְּך ִת ְּבדֹק – ִת ְּס ַׁת ֵכל ַׁב ַׁפא ִביםַׁ ,ב ִד ְּ
ִת ְּר ֶאה ִמי ְּב ֶע ֶשר ַׁבב ֶֹקר נִ ְּר ַׁדם ַׁעל ַׁהכוֹ ס ַׁייִ ן – ַׁעל
ַׁהכוֹ ס קוֹ ָלהִ ,מי ֶש ִנ ְּר ַׁדם ִת ְּת ֶלה אוֹ תוֹ  ,הוא
ֶש ַׁא ָתה רוֹ ֶאה אוֹ תוֹ הוא ָה ָיה שובו ָבנִ ים? – הוא

ית...
נָ ִשירַ :א ָתה נִ ְּג ֵל ָ
השיעור באדיבות :ברסלב – נצח נצחים

סלינו על כתפינו
ּ ַּפנּ ּו דֶּּ ֶּר ְך לָ נוִּּּ ,ב ּכו ִּּרים ִּא ּ ָתנוּ .הַּ ְך ,הַּ ְך ,הַּ ְך ּ ַּב ּתֹּף ,חַּ ּ ֵּלל
ּ ֶּבחָ ִּליל.

אשינ ּו עֲ טו ִּריםִ .מ ְּּקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ
סַ ּ ֵּלינ ּו ַעל ְּּכ ֵּתפֵּ ינוָּ ,ר ֵּ
ָּבאנוּ ,הֵּ בֵּ אנ ּו ִּב ּכו ִּריםִ .מיהו ָּדהִ ,מיהו ָּדהִ ,מ ּשוֹ ְּמרוֹ ן.
ִמן הָ ֵּע ֶמקִ ,מן הָ ֵּע ֶמק וְּ הַ ּ ָג ִליל.
ְ
ְ
ְ
ּ ַּפנּ ּו דֶּּ ֶּר ְך לָ נוִּּּ ,ב ּכו ִּּרים ִּא ּ ָתנוּ .הַּ ך ,הַּ ך ,הַּ ך ּ ַּב ּתֹּף ,חַּ ּ ֵּלל

ַמה ּטֹב ּו ַמ ְּע ּגָלֵּ ינוַּ ,מה ּיָפ ּו הַ ּטו ִּרים .זִ ְּמ ַרת הָ אָ ֶרץ
לָ נוּ ,הֵּ בֵּ אנ ּו ִּב ּכו ִּריםִ .מגּ וֹ לָ ןִ ,מגּ וֹ לָ ן ִמ ָּב ָשןִ .מן הַ ּ ֶנגֶב,
ִמן הַ ּ ֶנגֶב וְּ הַ ּי ְַּרדֵּּ ן.
ְ
ְ
ְ
ּ ַּפנּ ּו דֶּּ ֶּר ְך לָ נוִּּּ ,ב ּכו ִּּרים ִּא ּ ָתנוּ .הַּ ך ,הַּ ך ,הַּ ך ּ ַּב ּתֹּף ,חַּ ּ ֵּלל

ּ ֶּבחָ ִּליל.
גַנֵּינוִּ ,ה ְּב ִשיל ּו יְּ בו ִּליםְּּ .כ ָר ֵּמינוִּ ,מ ְּקשוֹ ֵּתינוּ,
ָש ֵּדינ ּו וְּ ּ
ִּב ְּּכר ּו ּ ְּפ ִרי ִהלּ ו ִּליםְּּ .תאֵּ נִ יםְּּ ,תאֵּ נִ יםַ ּ ,ת ּפו ִּחים .עֲ נ ִָבים,
עֲ נ ִָבים ו ְּּשקֵּ ִדים.

ּ ֶּבחָ ִּליל
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