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תחּ ִׁת ְקוּה ּ
אשיתּ ְב ֶׁפ ּ
ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּה'ּ ְב ֵר ִׁ

-------

יע
ַה ּיוֹ ם-------יוֹ ֵרד ֵ ּבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשַ ,עד ׁ ֶׁש ַ ּנ ִּ ּג ַ

ָּּכל ֶׁזה נִּ ְל ַמד ִּמ ּ ָּפסוּקֵ ,הם ָּ ּבנ ּו ֶׁאת ֵ ּבית
ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשְ ,ו ָּל ֵכן ִּמ ָּּכאן ִּמ ְתדַּ ְ ּינִּ ים ִּאם ָּא ָּדם ֵאין

-------

ּש ַל ִּים ִּי ְה ֶׁיה ְּכ ַבר ֵ ּבית ִּמ ְקדָּּ ׁש ָּ ּבנוּיָּּ ,כתוּב
ִּלירוָּ ׁ --
ְ
ׁ ֶׁש ּכו ָּּלם ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוְ ,ו ָּרא ּו ֶׁאת ַמ ְל ַאך ה' ַמ ָּּמ ׁש,

לוֹ ּכ ַֹח ָּל ֶׁל ֶׁכת ְל ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁש ,יוֹ ֵרד ׁ ֶׁש ֶׁלג אוֹ

ָּּכ ָּכה ָּּכת ּוב ִּ ּב ְמ ָּל ִּכיםְ ,ו ַסנְ ֵח ִּריב ְּכ ׁ ֶׁשה ּוא ָּי ָּצא

חוֹ ֶׁלה ֵי ׁש לוֹ ְּכ ֵא ִּבים ָּ ּב ַר ְג ַל ִּים ,הוּא רוֹ ֶׁצה
ְל ַה ְק ִּריב ֶׁאת ַה ָּ ּק ְר ָּ ּבנוֹ ת ְ ּב ֵבית חוֹ נְ יוֹ ׁ ֶׁש ָּ ּבנ ּו ֵ ּבית

בשׁ ֶׁאת ָּּכל ַא ְפ ִּר ָּ
יקהֶׁ ,את
ְירו ׁ ָּ
ּש ַל ִּים ֲאנִּ י ִּי ְכ ּ ֹ

ִּמ ְקדָּּ ׁש ְ ּב ִּמ ְצ ַר ִּים ,הוּא ָּע ָּשה נֶׁ ֶׁדרִּ ,אם הוּא
ָּע ָּשה נֶׁ ֶׁדר הוּא ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַה ְק ִּריב ֲא ָּבל ָּאס ּור

בשׁ ֶׁאת ָּּכל
ִּמ ִּּמ ְצ ַר ִּים ה ּוא ָּא ַמר ַעד ׁ ֶׁש ֲאנִּ י ִּי ְכ ּ ֹ
ּש ַל ִּים ֶׁזה ָּל ַקח לוֹ ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמןִּ ,ל ְכ ּבוֹ ׁש ֶׁאת
ְירו ׁ ָּ

ְל ַה ְק ִּריב ְ ׁ -שח ּו ֵטי חוּץַ ,אז ֵא ְ
יך הוּא ַי ֲע ֶׁשה?

ּש ַל ִּים ֶׁזה ִּאי ֶׁא ְפ ׁ ָּשרֲ ,א ָּבל ֶׁאת ִּמ ְצ ַר ִּים
ְירו ׁ ָּ
ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ִּל ְכ ּבוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם ֶׁא ָּחדְ ,ו ֶׁאת ּכו ּׁש ְ ּביוֹ ם

ַאז ִּמ ַ ּצד ֶׁא ָּחד הוּא ָּע ָּשה נֶׁ ֶׁדר ֲא ָּבל הוּא לֹא

ֶׁא ָּחדְ ,ו ֶׁאת סו ַּדן ְ ּביוֹ ם ֶׁא ָּחדְ ,ו ָּאז הוּא ָּל ַקח

ָּיכוֹ ל ַל ֲעבוֹ ר ֲע ֵברוֹ תַ ,אז ַר ִּ ּבי ׁ ִּש ְמעוֹ ן ַ ּבר

ֶׁאת כו ָּ ּּלם ַל ּ ׁ ְש ִּביְ ,ו ָּאז כו ָּ ּּלם ָּרא ּו ֶׁאת ַה ֵ ּנס
ְו ִּה ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּו ִּ ּב ׁ ְשנִּ ָּ ּיהְ ,ו ָּאז כו ָּ ּּלם ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ,כו ָּ ּּלם

יוֹ ָּח ִּאי אוֹ ֵמר ׁ ֶׁש ַה ֶׁ ּנ ֶׁדר לֹא ָּחל ִּ ּב ְכ ַלל.

אשיתּ
ּ ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּד'ּ ְב ֵר ִׁ

ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ְו ִּק ְ ּבל ּו ֶׁאת ַה ַּת ְר ַי"ג ִּמ ְצווֹ תְ ,ו ָּהרֹב ַרק

ִׁב ְרכ ִׁסים ּ

ִּק ְ ּבל ּו ׁ ֶׁש ַבע ִּמ ְצווֹ ת ְ ּבנֵ י נ ַֹחְ ,ל ִּה ְת ַ ּג ֵייר ַמ ָּּמ ׁש ֶׁזה
ַרק ָּח ֵמ ׁש ָּע ִּריםַ ,רק ְכנָּ ַען הוּא ַמ ָּּמ ׁש ַמ ָּּמ ׁש,
"ב ּיוֹ ם ַההוּא ִּי ְה ֶׁיה
ְו ֵהם ָּ ּבנ ּו ֵ ּבית ִּמ ְקדָּּ ׁשּ ַ ,
ִּמ ְז ֵ ּב ַח ַלה' ְ ּבתוֹ ְך ֶׁא ֶׁרץ ִּמ ְצ ָּר ִּים" ְ(י ׁ ַש ְע ָּיהוּ יט ,יט),

א ֵי ׁש ֲה ָּל ָּכה ִּ ּבנְ ִּזירוּת ׁ ֶׁש ְ ּנ ִּזיר ּות ׁ ֶׁש ָּ ּנ ְזר ּו ְ ּבח ּוץ
ילנִּ י
ָּל ָּא ֶׁרץ ֵאינוֹ עוֹ ֶׁלה ִּמן ַה ִּּמנְ ָּיןב ,יוֹ ֵצא ׁ ֶׁש ִּה ְ

ֶּשיָמות או ַעד ֶּש ִי ָבנֶּה הַ ִמ ְק ָדש וְ י ִָביא ָק ְר ְבנו ָתיו
ִב ְמלאת יְ ֵמי נִ זְ רו.
ְס ַמ"ג חֵ ֶּלק הַ לא ַת ֲע ֶּשה רמ"ג
אֵ ין נְ זִ ירות נוהֶּ גֶּת אֶּ לָא ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל .ו ִמי ֶּש ָנ ַדר
ְבחוצָ ה לָאָ ֶּרץ קונְ ִסין אותו ו ְמחַ ְי ִבין אותו ל ֲַעלות לְ אֶּ ֶּרץ
יִ ְש ָראֵ ל לִ ְהיות נָ זִ יר ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל ְכ ִמנְ יַן הַ י ִָמים ֶּש ָנזַר
ְכמו ֶּשהורו ֵבית ִהלֵל לְ הֶּ לֶּנִ י הַ ַמלְ ָכה ְבפֶּ ֶּרק ג' ְדנָ זִ יר
(יט ,ב) לְ ִפיכָ ְך ִמי ֶּש ָנ ַדר ַב ְז ַמן הַ זֶּה ְבחוצָ ה לָאָ ֶּרץ כו ִפין

א חסר ההתחלה
ב ַר ְמ ַב"ם ִהלְ כות נְ זִ ירות ֶּפ ֶּרק ב' ֲהלָכָ ה כ"א
אֵ ין הַ ְנזִ ירות נוהֶּ גֶּת אֶּ לָא ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל .ו ִמי ֶּש ָנזַר
ְבחוצָ ה לָאָ ֶּרץ קונְ ִסין אותו ו ְמחַ ְי ִבין אותו ל ֲַעלות לְ אֶּ ֶּרץ
יִ ְש ָראֵ ל וְ לִ ְהיות נָ זִ יר ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל ְכ ִמנְ יַן הַ י ִָמים ֶּש ָנזַר.
לְ ִפיכָ ְך ִמי ֶּש ָנ ַדר ַב ְז ַמן הַ זֶּה ְבחוצָ ה לָאָ ֶּרץ כו ִפין אותו
ל ֲַעלות לְ אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל וְ לִ ְהיות נוהֵ ג ָשם נְ זִ ירות ַעד

1

הוֹ ׁ ַש ְענָּ א ַר ָּ ּבה ֶׁזה ְּכנֶׁ ֶׁגד דָּּ ִּודְ ,ו ָּל ֵכן

ַה ַּמ ְל ָּּכה ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירה ֶׁע ְש ִּרים

ַה ְּת ִּפ ּלוֹ ת ִּמ ְת ַק ְ ּבלוֹ ת ְ ּבהוֹ ׁ ַש ְענָּ א ַר ָּ ּבה,

ילנִּ י
ְו ֶׁא ָּחד ׁ ָּשנָּ הגִּ ,היא ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירהִּ ,ה ְ
יאת
ַה ַּמ ְל ָּּכה ָּּכזוֹ נְ ִּז ָּירה עוֹ ד לֹא ָּה ָּיה ִּמ ְ ּב ִּר ַ

ָּּכתוּב ַ ּב ִּּמ ְד ָּר ׁש ׁ ֶׁשהוֹ ׁ ַש ְענָּ א ַר ָּ ּבה יוֹ ֵתר ִּמ ּיוֹ ם

יכה ִּל ְהיוֹ ת נְ ִּז ָּירה ֶׁע ְש ִּרים
ָּהעוֹ ָּלםִּ ,היא ִּה ְמ ׁ ִּש ָּ

יפו ִּּריםִּּ ,כי ַה ּכֹל ִּמ ְת ַק ֵ ּבל ָּאזֶׁ ,זה ֵעת ָּרצוֹ ן
ַה ִּּכ ּ

ְו ֶׁא ָּחד ׁ ָּשנָּ הֲ ,ח ָּכ ִּמים אוֹ ְמ ִּרים ׁ ֶׁש ָּּכ ֶׁזה ַמ ְד ֵר ָּגה

ְמי ּו ָּחדַ .אז ִּמ ְר ָּים ַה ַּת ְרמו ִּּדית ַא ֲח ֵרי ׁ ֶׁש ִּהיא

ַאף ֶׁא ָּחד לֹא ָּז ָּכה ,אוֹ תוֹ דָּּ ָּבר ֵי ׁש ֶׁאת ַה ִּּס ּפ ּור

ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירה ׁ ֶׁש ַבע ׁ ָּשנִּ ים ו ִּּב ָּּת ּה נִּ ְפ ְט ָּרה

ַעל ִּמ ְר ָּים ַה ַּת ְרמו ִּּדיתדִּ ,היא ַ ּגם ָּה ְי ָּתה ֵ ּג ַרת

קו ְר ּ ָבנוֹּתּ ְו ִת ּ ָטהּר.
ש ָּת ִביאּ ֹ
לָ הּּ ּ ֶׁ

ֶׁצ ֶׁדקַ ,אז ַ ּב ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶׁשל ַה ּ ׁ ֶׁש ַבע ׁ ָּשנִּ ים
לִ נְ זִ ירו ָּתהּּ ּנִּ ְפ ְט ָּרה

ִּ ּב ָּּת ּה,

ָּה ְי ָּתה

ָא ְמרוּּ ּ

יקנוֹ רַ ,מה ֶׁזה ׁ ַש ֲע ֵרי נִּ ָּ
ָּלנ ּו ֵי ׁש ׁ ַש ֲע ֵרי נִּ ָּ
יקנוֹ ר?
ׁ ֶׁש ִּ ּנ ָּ
יקנוֹ ר נָּ ַסע ְל ִּמ ְצ ַר ִּים ְל ָּה ִּביא ׁ ְש ָּע ִּרים ְל ֵבית

ִּמ ְר ָּים

ַה ַּת ְרמו ִּּדית ִּ -מ ַּת ְרמוּדִּ ,היא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהְ ,ו ִּהיא

ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשהַ ,רק ְ ּב ִּמ ְצ ַר ִּים ָּי ְדע ּו ַל ֲעשוֹ ת ׁ ְש ָּע ִּרים

ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירה ׁ ֶׁש ַבע ׁ ָּשנִּ ים ,ו ַּב ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן

ְ ּבג ַֹב ּה ׁ ֶׁשל ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמהָּּ ,כל גּ וֹ ַב ּה ׁ ַש ַער ֶׁזה

יכה
נִּ ְפ ְט ָּרה ִּ ּב ָּּת ּהַ ,אז ֵי ׁש ֲה ָּל ָּכה ׁ ֶׁש ִּהיא ְצ ִּר ָּ

ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמהַ ,אז הוּא נָּ ַסע ְל ִּמ ְצ ַר ִּים ְל ָּה ִּביא
ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ָּע ִּריםּ ַ ,בדֶּׁ ֶׁר ְך ָּה ְי ָּתה ְס ָּע ָּרה ַ ּב ָּ ּים,

ָּל ַג ַעת ָּ ּב ּהַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ ְל ִּכים לְ ַד ּּבר ּ ַעל
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהִּ ,היא ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירה ׁ ֶׁש ַבע ׁ ָּשנִּ ים,
ִּה ְ

ְו ַה ַּמ ָּל ִּחים ֶׁזה גּ וֹ ִּיים ֵהם ָּא ְמר ּו לוֹ ִּּת ְז ְרק ּו ֶׁאת
ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים ַל ָּ ּיםָּּ ,כל ָּה ֳאנִּ ָּ ּיה ִּּת ְט ַ ּבע ָּלנ ּו ,לֹא
ִּי ְה ֶׁיה לֹא ׁ ְש ָּע ִּרים ְולֹא ֳאנִּ ָּ ּיה ְולֹא ְּכלוּםַ ,אז

ְוקוֹ ֵדם לְ ִה ְתגַ יְּירו ָּתהּּ ּ ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ַה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה,
ָּה ָּיה ָּל ּה ׁ ֶׁש ַבע ָּ ּבנִּ ים ְּכנֶׁ ֶׁגד ׁ ִּש ְב ַעת ָּהרוֹ ִּעים;
מ ֶׁשׁה ַא ֲהרֹן יוֹ ֵסף ְו ָּד ִּוד,
ַא ְב ָּר ָּהם ִּי ְצ ָּחק ַי ֲעקֹב ֹ

הוּא ָּא ַמר; ְ ּב ׁש ּום אוֹ ֶׁפן לֹאֲ ,אנִּ י ִּי ׁ ְש ַּכב ַעל
ִמ ְׁשנָהִ :מי ֶּש ִנזְ ַרק ָעלָיו אֶּ חָ ד ִמן הַ ָד ִמים וְ נִ ְט ָמאַ ,ר ִבי
יעזֶּר או ֵמר ,סו ֵתר אֶּ ת הַ כל .וַ חֲכָ ִמים או ְמ ִרים ,י ִָביא
אֱלִ ֶּ
ְשאָ ר ָק ְר ְבנו ָתיו וְ יִ ְטהָ ר .אָ ְמרו לוַ ,מ ֲע ֶּשה ְב ִמ ְריָם
הַ ַת ְרמו ִדית ֶּש ִנזְ ַרק ָעלֶּיהָ אֶּ חָ ד ִמן הַ ָד ִמים ,ובָ או וְ אָ ְמרו
לָה ַעל ִב ָתה ֶּשהָ יְ ָתה ְמסֻ ֶּכנֶּת וְ הָ לְ כָ ה ו ָמ ְצאָ ה ֶּש ֵמ ָתה,
וְ אָ ְמרו חֲכָ ִמיםָ ,ת ִביא ְשאָ ר ָק ְר ְבנו ֶּתיהָ וְ ִת ְטהָ ר:
ה תוסֶּ ְפ ָתא יו ָמא ֶּפ ֶּרק ב'
"כל הַ ְש ָע ִרים ֶּשהָ יו ָשם נִ ְש ַתנו לִ ְהיות ֶּשל זָהָ ב ,חוץ
ָ
יקנורִ ,מ ְפנֵי ֶּש ַנ ֲע ָשה ָבהֶּ ן נֵסַ ...מהו נֵ ס
ִמ ַש ֲע ֵרי נִ ָ
יקנור מֵ ִביאָ ם
ֶּש ַנ ֲע ָשה ָבהֶּ ן? אָ ְמרוְ :כ ֶּשהָ יָה נִ ָ
אל ְֶּכסַ נְ ְד ִריָא ֶּשל ִמ ְצ ַריִ םָ ,ע ַמד ֲעלֵיהֶּ ן נַ ְחשול ֶּש ַביָם
ֵמ ֲ
לְ ַט ְב ָען ,וְ נָ ְטלו אֶּ חָ ד ֵמהֶּ ן וְ ִה ִטילוהו לַיָם .ו ִב ְקשו לְ הַ ִטיל
יקנור .אָ ַמר לָהֶּ םִ :אם אַ ֶּתם
אֶּ ת הַ ֵשנִ י וְ לא ִה ִניחָ ן נִ ָ
ְמ ִטילִ ין אֶּ ת הַ ֵשנִ י  -הַ ִטילונִ י ִעמו .הָ יָה ִמ ְצ ַט ֵער ובָ א
יע לִ נְ ָמלָה ֶּשל יַפוֵ .כיוָ ן ֶּש ִה ִגיעו לִ נְ ָמלָה ֶּשל
ַעד ֶּש ִה ִג ַ
יַפו ,הָ יָה ְמבַ ְע ֵב ַע וְ עולֶּה ִמ ַתחַ ת הַ ְס ִפינָ ה  -וְ יֵש
או ְמ ִרים :אַ חַ ת ִמין חָ יָה ֶּש ַביָם ָבלְ ָעה אותו  -וְ כֵ יוָ ן
יקנור לִ נְ ָמלָה ֶּשל יַפוָ ,פלְ ָטתו וְ ִה ִטלָתו
יע נִ ָ
ֶּש ִה ִג ַ
לַי ַָב ָשה".

אותו ל ֲַעלות לְ אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל וְ יִ ְה ֶּיה נוהֵ ג נְ זִ ירות ָשם ַעד
ֶּשיָמות או ַעד ֶּש ִי ָבנֶּה ֵבית הַ ִמ ְק ָדש וְ י ְַק ִריב ָק ְר ְבנו ָתיו
ִב ְמלאת יְ ֵמי נִ זְ רו ,וְ כָ ל זְ ַמן ֶּשהוא ְבחוצָ ה לָאָ ֶּרץ הַ ֵרי
זֶּה אָ סור לִ ְשתות יַיִ ן ולְ ִה ָטמֵ א ל ֵַמ ִתים ולְ גַ לֵחַ וְ כָ ל
ִד ְקדו ֵקי נְ זִ ירות ָעלָיו אַ ף ַעל ִפי ֶּשאֵ ין י ִָמים אֵ ילו עולִ ין
(על ּ ִּפי ַר ְמ ַ ּב"ם
מא לו ֶּקה ַ
לו ,וְ ִאם ָעבַ ר וְ ָש ָתה או ִגלַח או נִ ְט ָ
נָּ זִּ יר ּ ֶׁפ ֶׁרק ב ַה ָּלכוֹ ת א ,יג ,כ ,כא):
ג נָ זִ יר י"ט ע"ב
ִמי ֶּש ָנזַר נְ זִ ירות הַ ְר ֵבה וְ ִה ְשלִ ים אֶּ ת נְ זִ ירותו ,וְ אַ חַ ר ָכךְ
לשים יום ,ובֵ ית
ָבא לָאָ ֶּרץֵ ,בית ַש ַמאי או ְמ ִרים ,נָ זִ יר ְש ִ
ִה ֵלל או ְמ ִרים ,נָ זִ יר ַב ְת ִחלָהַ .מ ֲע ֶּשה ְב ִהילְ נִ י הַ ַמלְ ָכה,
ֶּשהָ ל ְַך ְבנָ ה ל ִַמלְ חָ ָמה ,וְ אָ ְמ ָרה ִאם יָבוא ְבנִ י ִמן
הַ ִמלְ חָ ָמה ְב ָשלום ,אֱהֵ א נְ זִ ָירה ֶּשבַ ע ָשנִ ים ,ובָ א ְבנָ ה
ִמן הַ ִמלְ חָ ָמה ,וְ הָ יְ ָתה נְ זִ ָירה ֶּשבַ ע ָשנִ ים .ו ְבסוף ֶּשבַ ע
ָשנִ ים ָעלְ ָתה לָאָ ֶּרץ ,וְ הורוהָ ֵבית ִהלֵל ֶּש ְתהֵ א נְ זִ ָירה
עוד ֶּשבַ ע ָשנִ ים אֲחֵ רות .ו ְבסוף ֶּשבַ ע ָשנִ ים נִ ְט ֵמאת,
וְ נִ ְמצֵ את נְ זִ ָירה ֶּע ְש ִרים וְ אַ חַ ת ָשנָ ה.
ד נָ זִ יר מ"ז ע"א
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ֲאנִּ י לֹא ּפוֹ ֵת ַח ֶׁאת ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים.

ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּריםָּ .ח ְטפ ּו לוֹ ׁ ַש ַער ֶׁא ָּחד
ְו ָּז ְרק ּו ַל ָּ ּיםַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּה ְלכ ּו ִּל ְזרוֹ ק ֶׁאת

יכים ְל ַה ִּ ּגיד ָּּכל יוֹ ם ָּא ִּבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו
ְצ ִּר ִּ

ַה ּ ׁ ַש ַער ַה ּ ׁ ֵשנִּ יַ ,אז ה ּוא ָּא ַמר ֶׁזה ְּכ ַבר לֹא,
ַה ּ ׁ ַש ַער ַה ּ ׁ ֵשנִּ י ֲאנִּ י נִּ ׁ ְש ַּכב ָּע ָּליו –

פהָּ ׁ ,שלֹשׁ – ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ִּסיעוֹ ת
ּ ְפ ַתחַ ,א ָּּתה נִּ ְמ ָּצא ּ ֹ
פה
ֵי ׁש ְל ָּך ּפֹה ֵע ִּציםּ ִּ ,בירו ׁ ָּ
ּש ַל ִּים ֵאין ֵע ִּציםֹ ּ ,

אם ּ ִּת ְרצ ּּו ּ
ְּו ִּ

ִּּת ְז ְרק ּו אוֹ ִּתי ִּעם ַה ּ ׁ ַש ַערִּ ,ק ְ ּבל ּו ּ ַפ ַחד; ִּל ְזרוֹ ק

ָּּכל ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ִּסיעוֹ ת ֶׁזה ֵע ִּציםָּ ,ה ַרב ָּה ָּיה

ֶׁ ּבן ָּא ָּדם ִּעם ַה ּ ׁ ַש ַערּ ָּ ,ב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁשהוּא ָּא ַמר ִּּת ְז ְרקוּ
אוֹ ִּתי ִּעם ַה ּ ׁ ַש ַער ַה ְּס ָּע ָּרה ּ ָּפ ְס ָּקהְ ,ו ָּאז ָּה ֳאנִּ ָּ ּיה

ִּמ ְת ּבוֹ ֵדד ּפֹה ַא ְר ַ ּבע ׁ ָּשנִּ ים

ִּב ְתק ּופַּת ּלִ ּמ ּודוֹּ ּ

ישיבַּת ּ ְּכפַּ ר ּחֲ ִס ִידיםִּ ,מ ִ ּגיל ַ 17עד ּ ,21פֹה
ִּב ִ
ָּ ּב ֵע ִּצים ָּה ֵא ֶׁ ּלה ַ ּב ַ ּב ִּית ַה ֶׁ ּזהְּ ,כ ׁ ֶׁש ָּ ּבנ ּו ֶׁאת ַה ָּ ּב ִּּתים

יעה ְל ָּיפוֹ  ,רוֹ ִּאים דָּּ ג ֲענָּ ק ִּ -ל ְו ָּי ָּתן ֲענָּ קֵ ,י ׁש
ַמ ִּ ּג ָּ
לוֹ ּ ֶׁפה ׁ ֶׁשל ֵא ֶׁיזה ֶׁע ֶׁשר ֶׁמ ֶׁטר ּ ֶׁפהּ ,פוֹ ֵלט ֶׁאת

ָּה ֵא ֶׁ ּלהָּ ,ה ִּיינ ּו ִּמ ְת ּבוֹ ְד ִּדים ַא ְר ַ ּבע ׁ ָּשנִּ ים,
צוֹ ֲע ִּקים ַלה' ׁ ֶׁש ִּ ּי ְפ ַּתח ֶׁאת ַה ּמ ַֹחֶׁ ׁ ,ש ִּ ּי ְפ ַּתח ֶׁאת

ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשָּּ ,כל ֶׁזה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְ ּבנָּ ִּזיר,

ח ֶׁשׁןַ ,ה ּיוֹ ם
ַה ּ ֵש ֶׁכלֶׁ ׁ ,שנּ ו ַּכל ִּל ְלמוֹ ד ְקצוֹ ת ַה ֹ

ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ׁ ֶׁשעוֹ ֶׁשה ֶׁאת אוֹ תוֹ ַהדָּּ ָּבר ַאז ה ּוא ִּ ּי ְז ֶּׁכה

ח ֶׁשׁן.
ֲאנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִּדים ָּּכל יוֹ ם ְקצוֹ ת ַה ֹ

ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים ִּי ּ ָּפ ְתח ּו לוֹ .

ָּא ַמר ַרב ּ ָּפ ּ ָּפא ִּאם רוֹ ִּצים ׁ ֶׁש ַה ֲחמוֹ ר ְי ַק ֵ ּבל

ִּּכי ַע ְכ ׁ ָּשיו ְ ּבהוֹ ׁ ַש ְענָּ א ַר ָּ ּבה נִּ ְפ ָּּת ִּחים ָּּכל

ּשה
ּשהוֵ ,י ׁש ִּחילוֹ נִּ ים ׁ ֶׁש ַּמ ׁ ְש ִּא ִּירים ְירו ׁ ָּ
ְירו ׁ ָּ

ַה ּ ׁ ַש ַער,

ְו ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים

ָּה ֵא ֶׁ ּלה

נִּ ְבנ ּו

ְ ּב ֵבית

ז

ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים ,אוֹ ְמ ִּרים ָּא ִּבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ּ ְפ ַתחַ ׁ ,ש ֲע ֵרי

ַל ְּכ ָּל ִּבים ַ ,ה ְ ּג ָּמ ָּרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַמה ַהדִּּ ין ִּאם ָּא ָּדם

יכים ְל ַב ֵ ּק ׁש ׁ ֶׁשה' ִּי ְפ ָּּתח ֶׁאת
ׁ ָּש ַמ ִּים ּ ְפ ַתחְ ,צ ִּר ִּ

ּשה ַל ֲחמוֹ ר ,לַּ ְּכ ָּל ִּבים ֶׁזה ְּכ ַבר
ַמ ׁ ְש ִּאיר ְירו ׁ ָּ

ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ּ ׁ ָּש ַמ ִּיםִּּ ,כי ה' רוֹ ֶׁצה ִּל ְפ ּתוֹ ַח ֶׁאת

ילים ּלְ ַה ְש ִאירּלָ הֶּׁםּיְ רוּשָּהַ ּ ,פ ַעם ָּה ָּיה ֶׁא ָּחד
ְר ִּג ִּ

ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים ,ה' ַרק אוֹ ֵמר ְּת ַב ְק ׁש ּוּ ְ ,ב ִּלי ׁ ֶׁש ִּ ּי ְרצ ּו

ׁ ֶׁש ָּע ָּשה ֲח ֻת ָּ ּנה ִּעם ַה ֲחמוֹ רּ ִּ ,ב ְס ָּפ ַרדַ ,אז

ו ָבבָ א ַב ְת ָרא קמ"ג ע"א
ית ַמר ְקנִ י ַכחֲמור לא ָקנָ ה אַ ְת וַ חֲמור ַרב נַ ְח ָמן אָ ַמר
ִא ְ
ָקנָ ה ֶּמחֱצָ ה וְ ַרב הַ ְמנונָ א אָ ַמר לא אָ ַמר ְכלום וְ ַרב
ֵש ֶּשת אָ ַמר ָקנָ ה הַ כל אָ ַמר ַרב ֵש ֶּשת ְמנָ א אָ ֵמינָ א לָה
ימי
ְד ַתנְ יָא ַר ִבי יו ִסי או ֵמר אֵ ין לְ ָך ַמר ְב ִקישות אֶּ לָא ְפנִ ִ
ֶּשבו לְ ִפיכָ ְך ְכ ֶּשהוא תו ֵרם מו ִסיף ַעל הַ ִחיצון ֶּשבו
יתא
וְ תו ֵרם אַ ַמאי אַ ְת וַ חֲמור הוא ַשאנִ י הָ ָתם ְד ִמ ְדאו ָריְ ָ
ְתרו ָמה ַמ ַעלְ יְ ָתא ִהיא ְדאָ ַמר ַר ִבי ִאיל ָָעא ִמ ַניִ ן לְ תו ֵרם
ִמן הָ ַרע ַעל הַ יָפֶּ ה ֶּש ְתרו ָמתו ְתרו ָמה ֶּש ֶּנא ֱַמר "וְ לא
(ב ִּּמ ְד ָּ ּבר יח,
מנו" ַ ּ
ימכֶּ ם אֶּ ת חֶּ לְ בו ִמ ֶּ
ִת ְשאו ָעלָיו חֵ ְטא ַבה ֲִר ְ
לב) וְ ִאם אֵ ינו ָקדוש נְ ִשיאות חֵ ְטא ל ָָמה ִמ ָכאן לְ תו ֵרם
ִמן הָ ַרע ַעל הַ יָפֶּ ה ֶּש ְתרו ָמתו ְתרו ָמה אָ ַמר לֵיה ַרב
ָמ ְר ְדכַ י לְ ַרב אַ ִשי ָמ ִתיב ַרב אַ וְ יָא ְתיו ְב ָתא ַמ ֲע ֶּשה
ְבחָ ֵמש נָ ִשים ובָ הֶּ ן ְש ֵתי אֲחָ יות וְ לִ ֵקט אֶּ חָ ד ַכלְ ָכלָה ֶּשל
יעית הָ יְ ָתה וְ אָ ַמר הַ ֵרי
ְתאֵ נִ ים וְ ֶּשלָהֶּ ן הָ יְ ָתה וְ ֶּשל ְש ִב ִ
כ ְֻלכֶּ ן ְמקֻ ָדשות לִ י ְבכַ לְ ָכלָה זאת וְ ִק ְבלָה אַ חַ ת ֵמהֶּ ן ַעל
אחָ יות הוא
יַד כֻלָן אָ ְמרו חֲכָ ִמים אֵ ין אֲחָ יות ְמקֻ ָדשות ֲ

ְדאֵ ין ְמקֻ ָדשות הָ א נָ ְכ ִריות ְמקֻ ָדשות וְ אַ ַמאי אַ ְת וַ חֲמור
ִהיא אָ ַמר לֵיה הַ יְ נו ְדחַ ז ִָאי ַרב הונָא ַבר אַ וְ יָא ְבחֶּ לְ ָמא
ימנָ א ְדאָ ַמר
ְדמו ִתיב ַרב אַ וְ יָא ְתיו ְב ָתא לַאו ִמי או ִק ְ
הָ ְראויָה ִמ ֶּכם לְ ִביאָ ה ִת ְת ַק ֵדש לִ י
ז ַפ ַעם הָ ַרב ְראובֵ ן אֶּ לְ ַבז ראש יְ ִשיבַ ת אור הַ חַ ִיים ָבא
ישהו ֶּש ִה ְש ִאיר אֵ יזֶּה ֶּע ֶּשר ִמלְ יון דולָר ֶּש ִי ָנ ְתנו
לְ ִמ ֶּ
ָשב ִאתו ֵשש ָשעות לְ ַשכְ נ ֵַע אותו ,אַ ח ֲֵרי
ל ְַכל ִָבים ,הוא י ַ
ֵשש ָשעות ֶּשהָ ַרב אֶּ לְ ַבז ִד ֵבר ִאתו  -זֶּה הָ יָה לִ ְפ ֵני
ֶּע ְש ִרים ָשנָ הִ ,מ ְש ַפחַ ת אַ הֲרן חַ י ,לְ הַ ְס ִביר לו ֶּשלא
ַמ ְש ִא ִירים יְ רו ָשה ל ְַכל ִָבים ,יְ רו ָשה ַמ ְש ִא ִירים לִ ְבנֵי
אָ ָדם ,אַ ז אַ ח ֲֵרי ֶּשהוא ִד ֵבר ִאתו ֵשש ָשעות הוא אָ ַמר:
ַע ְכ ָשיו ִש ְכנַ ֲע ָת או ִתי ֶּש ְצ ִריכִ ים לְ הַ ְש ִאיר יְ רו ָשה ַרק
ל ְַכל ִָביםִ ,כי אֲנִ י רואֶּ ה ֶּש ִל ְבנֵי אָ ָדם יֵש ִמי ֶּשדואֵ ג,
ל ְַכל ִָבים אַ ף אֶּ חָ ד לא דואֵ ג.
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ִּהיא קוֹ ֵראת ׁ ֶׁש ַבע ּ ְפ ָּע ִּמיםָּּ ,כ ָּכה

ּשה
ַע ְכ ׁ ָּשיו ָּא ָּדם ַמ ׁ ְש ִּאיר ְירו ׁ ָּ
ַל ֲחמוֹ ר ,הוּא ֲחמוֹ ר נֶׁ ֱא ָּמן ו ָּּמסוּר ָּצ ִּריךְ

ָּא ַמ ְר ִּּתי ְל ַה ִּ ּגיד ָּל ּה ,עוֹ ד ֵאין ָּל ּה ְי ָּל ִּדים,

ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ טוֹ ב ַ ּב ַח ִּ ּייםָּּ ,כ ָּכה הוּא הוֹ ֵל ְך ָּלמ ּות
ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ או ְּר ָּּוה ָּי ָּפהֶׁ ׁ ,ש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ ַט ּ ֶׁפ ִּטים

ְו ִּהיא ְמנַ ֶׁ ּגנֶׁ ת ָּ ּב ְרחוֹ בִּ ,היא יוֹ ׁ ֶׁש ֶׁבת ַעל ֻק ְפ ָּסא

ִּמ ָּ ּז ָּהבֶׁ ׁ ,ש ָּ ּי ִּשימ ּו לוֹ אוֹ ֵכל טוֹ בָּ ,א ָּדם ַמ ׁ ְש ִּאיר

ְו ָּכ ָּכה ִּהיא ִּמ ְת ּ ַפ ְרנֶׁ ֶׁסתִּ ,היא יוֹ ׁ ֶׁש ֶׁבת ְ ּב ִּגינָּ ה
ִּהיא מוֹ ָּרה ִּל ְ ּנ ִּגינָּ הֵ ,י ׁש ָּל ּה ַ ּב ַעל ׁ ֶׁשה ּוא ַא ְב ֵר ְך,

ּשה ַל ֲחמוֹ רֲ .א ָּבל ֵי ׁש לוֹ ַ ּגם ִּא ּ ׁ ָּשהַ ,אז הוּא
ְירו ׁ ָּ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ְ ּב ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם ִּּכ ּפוּר ָּרצ ּו ַא ֲח ַרי ִּעם ַמ ְב ֵרג,

אוֹ ֵמר ַא ְּת ְו ַה ֲחמוֹ ר ֲח ִּצי ֲח ִּצי ,הוּא אוֹ ֵהב ֶׁאת

ֵהם ָּ ּג ִּרים ׁ ָּשם ְ ּב ָּב ֵּתי ַו ְור ׁ ָּשא ׁ ָּשםָּ ׁ ,שם ַ ּב ּ ִּפ ָּ ּנה

ַה ֲחמוֹ ר עוֹ ד יוֹ ֵתר ֵמ ִּא ׁ ְש ּתוֹ ַ ,ה ֲחמוֹ ר ֵמעוֹ ָּלם

ׁ ָּשם ,או ַּלי ָּמ ָּחר נְ ַב ֵ ּקר אוֹ ָּתם ,או ַּלי נִּ ְק ּפֹץ
ַל ּכוֹ ֶׁתל ְל ַכ ָּּמה דַּ ּקוֹ תֲ ,ע ָּר ִּבי ָּרץ ִּעם ַמ ְב ֵרג ְו ָּ ּיר ּו

ִּ ּביקוֹ ֶׁרתַ ,אז הוּא ֶׁאת ַה ֲחמוֹ ר הוּא אוֹ ֵהב,

ּבוֹ לֹא ָּה ָּיה ְ ּב ֵר ָּירה ,הוּא לֹא נֶׁ ֱע ַצר ,הוּא ָּרץ
יאיםָּּ ,כל ַה ְ ּז ַמן
ַא ֲח ָּריו ִּעם ַמ ְב ֵרג ִּ ּב ְרחוֹ ב ַה ְ ּנ ִּב ִּ

ְ ּב ָּע ָּיהִּ .א ּ ׁ ָּשה ִּהיא ִּמ ֵידי ּ ַפ ַעם ִּהיא ְמ ִּע ָּירה,

ֵי ׁש ּ ִּפיגו ִּּעיםּ ְ ,ב ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם ִּּכ ּפוּר נִּ דְּ ַקר ְיהו ִּּדי

ֹאכל ְּכמוֹ ֶׁ ּבן
ִּמ ֵידי ּ ַפ ַעם ִּהיא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת לוֹ ת ַ
ָּא ָּדם ִּּת ׁ ְש ֶּׁתה ְּכמוֹ ֶׁ ּבן ָּא ָּדם ֵת ֵל ְך ְּכמוֹ ֶׁ ּבן ָּא ָּדם,
ָּּתבוֹ א ַ ּב ְ ּז ַמןָּּ ,תבוֹ א ָּּכ ָּכה.

ֲח ִּס ִּידי ְ ּב ִּגיל ַא ְר ָּ ּב ִּעיםּ ְ ,ב ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם ִּּכ ּפוּרַ .אז

לֹא ָּצ ַעק ָּע ָּליו ,לֹא ֵה ִּעיר לוֹ  ,לֹא ָּא ַמר לוֹ
ַה ֲחמוֹ ר ַאף ּ ַפ ַעם ה ּוא לֹא צוֹ ֵעקֵ ,אין לוֹ ׁש ּום

ּש ַל ִּים ְ ּב ָּכל ּ ִּפ ָּ ּנה ֶׁזה ּ ִּפיגו ִּּעים,
ַא ָּּתה ָּ ּבא ִּלירו ׁ ָּ
ָּּכל ּ ִּפ ָּ ּנה ֶׁזה ְד ִּקירוֹ תּ ְ ,ב ָּכל ּ ִּפ ָּ ּנה ֶׁזה ִּמ ְת ּפוֹ ְצ ִּצים
אוֹ טוֹ ּבו ִּּסיםֲ ,א ָּבל ֶׁזה לֹא ְמ ׁ ַש ֶׁ ּנה ֲאנָּ ׁ ִּשים

ַא ָּּתה אוֹ ֵמר ְל ִּא ׁ ְש ְּת ָּך ׁ ֶׁש ָּּתבוֹ א ְ ּב ׁ ֶׁש ַבע ַא ָּּתה ָּ ּבא

יכים ִּל ְחיוֹ תַ ,א ֶּׁתם ִּ ּב ְר ָּכ ִּסים ַה ּכֹל מו ָּּגן,
ַמ ְמ ׁ ִּש ִּ

ְ ּב ֵת ׁ ַשע ַאז ׁ ְש ָּע ַת ִּיםּ ִּ ,בירו ׁ ָּ
ּש ַל ִּיםַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּז ְרקוּ

יכים ְל ַב ֵ ּקר אוֹ ָּתםָּ ,א ַמ ְר ִּּתי ַל ַ ּבת
ַע ְכ ׁ ָּשיו ְצ ִּר ִּ

ָּע ֵלינ ּו ּ ְפ ָּצצוֹ תָּ ,ה ַל ְכנ ּו ְ ּב ִּש ְמ ַחת ּתוֹ ָּרהֶׁ ׁ ,ש ַבע
ּ ְפ ָּצצוֹ ת ָּז ְרק ּו ָּע ֵלינ ּוַ ,ה ִּּמ ׁ ְש ָּט ָּרה ָּז ְר ָּקה ֶׁאת ֶׁזה,

ׁ ֶׁש ִּ ּלי.

יהםּ ִּ ,ב ְמקוֹ ם
ִּ ּב ְמקוֹ ם ׁ ֶׁש ַה ִּּמ ׁ ְש ָּט ָּרה ִּּת ְזרֹק ֲע ֵל ֶׁ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו נִּ ְמ ָּצ ִּאים ִּ ּב ְתקוּ ַפת ַה ּזוֹ ַהר ׁ ֶׁשל

ׁ ֶׁש' ִּ ּי ׁ ְש ְמרוּ' ָּע ֵלינ ּו ֵהם ָּה ְלכ ּו ְל ַה ִּ ּציל ֶׁאת

ַעם ִּי ְש ָּר ֵאלֶׁ ׁ ,ש ַעם ִּי ְש ָּר ֵאל ַעל ַא ְד ָּמתוֹ ,
ְו ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה אוֹ ֵמר ֲאנִּ י ּ ָּפ ַת ְח ִּּתי ֶׁאת ַהדֶּׁ ֶׁר ְך ְל ֶׁא ֶׁרץ
ִּי ְש ָּר ֵאלֲ ,אנִּ י ּ ָּפ ַת ְח ִּּתיַ ,ה ֶׁר ֶׁ ּב'ה נָּ ַסע ְּכ ׁ ֶׁש ָּ ּז ְרקוּ

ָּה ֲע ַר ִּביםִּּ ,כי ֵא ֶׁיזה ֶׁי ֶׁלד ָּז ַרק ֵא ֶׁיזה ּ ָּפ ִּחית ַאז
ָּז ְרק ּו ַעל נָּ ׁ ִּשים ְו ַעל ְי ָּל ִּדיםַ ,ה ּכֹל ֵּכ ִּלים ְלאוֹ ר
ו ְּב ָּר ִּקיםַ ,אז ַא ָּּתה ָּ ּבא ִּלירו ׁ ָּּש ַל ִּים ַאז ְ ּב ָּכל

ֲאנָּ ׁ ִּשים ַל ָּ ּיםְּ ,כ ׁ ֶׁש ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה נָּ ַסע ָּז ְרק ּו ְיהו ִּּדים
ַל ָּ ּיםָּ ,מ ְכר ּו אוֹ ָּתם ַל ֲע ָּב ִּדיםֵ ,י ׁש ִּמ ְכ ָּּת ִּבים

ָּמקוֹ ם ּ ִּפיגו ִּּעיםְ ,ד ִּקירוֹ ת ַס ִּּכינִּ יםַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו

'מ ְכר ּו א ִֹּתי ְל ֶׁע ֶׁבד,
ׁ ֶׁש ֲאנָּ ׁ ִּשים ּכוֹ ְת ִּביםָּ :

ַע ְכ ׁ ָּשיוֵ ,י ׁש ִּא ּ ׁ ָּשה ׁ ֶׁש ִּהיא ִּעם ִּּת ְסמוֹ נֶׁ ת ַדאוּן,
ִּהיא גּ וֹ ֶׁמ ֶׁרת אוֹ ר ַה ַח ִּ ּיים ַעל ַה ֻח ָּּמ ׁש ,קוֹ ֵראת

ְו ָּה ָּאדוֹ ן ׁ ֶׁש ִּ ּלי נוֹ ֵתן ִּלי ִּל ְכ ּתוֹ ב ָּל ֶׁכם ִּמ ְכ ַּתב
ִּמ ּ ָּפ ִּריז ִּמ ִּּוינָּ ה ֵמרוֹ ָּמא ׁ ֶׁש ִּּת ׁ ְש ְלח ּו ֶּׁכ ֶׁסף ִּל ְפדּ וֹ ת

ׁ ֶׁש ַבע ּ ְפ ָּע ִּמים ֶׁאת ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשהּ ְ ,ב ַא ְר ָּ ּב ִּעים ְו ָּח ֵמ ׁש

אוֹ ִּתי'ָּ ,ה ֲאדוֹ נִּ ים ִּה ְר ׁש ּו ָּל ֶׁהםָּּ .כתוּב ְ ּב ֶׁח ֶׁסד

ֵאין סוֹ ףַ .מ ַּתן ּתוֹ ָּרה ֶׁזה ָּה ָּיה ְ ּבקוֹ לוֹ ת

דַּ ּקוֹ ת ִּהיא גּ וֹ ֶׁמ ֶׁרתִּ ,היא ִּּת ְסמוֹ נֶׁ ת ַדאוּןְ ,ואוֹ ר
ַה ַח ִּ ּיים ַעל ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה ִּהיא גּ וֹ ֶׁמ ֶׁרתֶׁ ,את ַה ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה
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ישיחַ ,מ ְעיָּ ן
ְל ַא ְב ָּר ָּהם ְ ּב ֶׁפ ֶׁרק ׁ ְש ִּל ׁ ִּ

ְל ִּה ְס ּתוֹ ֵבב.

ָּה ָּא ֶׁרץ ַמ ְע ָּין ׁ ְש ִּב ִּ
יעיֶׁ ׁ ,ש ֲאנָּ ׁ ִּשים נָּ ְסעוּ
ְל ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל ַעל ְמנָּ ת ׁ ֶׁש ִּ ּי ְז ְרק ּו אוֹ ָּתם ַל ָּ ּים,

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה,
ַאז ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִּרים ַעל ִּה ְ
ׁ ֶׁש ִּהיא ָּע ְז ָּבה ֶׁאת ַה ּכֹלִּ ,היא ָּא ְמ ָּרה ְלמוֹ נְ ַ ּבז

ׁ ֶׁש ִּ ּי ְמ ְּכר ּו אוֹ ָּתם ַל ֲע ָּב ִּדיםֲ ,אנָּ ׁ ִּשים ׁ ֶׁש ּזוֹ ָּה ְי ָּתה

יסר
ַ ּב ְע ָּל ּה ׁ ֶׁש ִּהיא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ַ ּב ֵּס ֶׁתר ,נֵ ירוֹ ן ֵק ָּ
ִּא ׁ ְש ּתוֹ ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּי ָּצא ַמ ֲא ָּמר ְ ּב ֻס ּכוֹ ת
יתוֹּ ןּ
ֹרף ּלְ ִע ּ
ְ ּב גִ לְ יוֹּן ' ֻק ְלמוּס' ַה ּמ ּו סָּף ּ ּת ֹו ָרנִּי ּ ַה ְּמצ ָ ּ

ַה ַּמ ּ ָּט ָּרה ׁ ֶׁש ָּ ּל ֶׁהםֲ ,אנַ ְחנ ּו ַע ְכ ׁ ָּשיו נִּ ְמ ָּצ ִּאים
ּש ַל ִּים ְו ָּכל יוֹ ם ֶׁזה ּ ִּפיגו ִּּעיםָּּ ,כל יוֹ ם ֶׁזה,
ִּ ּבירו ׁ ָּ
ֲאנָּ ׁ ִּשים ָּ ּג ִּרים ְ ּב ׁ ִּש ְמעוֹ ן ַה ַ ּצדִּּ יק ָּ ּג ִּרים ְ ּבתוֹ ךְ

' ִמ ְש ּ ָפחָּה'ֶׁ ׁ ,ש ֲח ִּצי רוֹ ָּמא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ,וּבו ְּל ַג ְר ָּיה -

ׁ ַש ַער ׁ ְש ֶׁכםַ ,ה ְי ָּל ִּדים הוֹ ְל ִּכים ְל ַבד ְ ּב ִּלי

ָּּכל ּבו ְּל ַג ְר ָּיה ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהְ ,ו ָּכל ַה ֶׁ ּב ְר ֶׁ ּב ִּרים
אשית,
אשוֹ ן ָּק ְרא ּו ָּל ֶׁזה ְ ּב ֵר ׁ ִּ
ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוַ ,ה ְּכ ָּפר ָּה ִּר ׁ

ַההוֹ ִּריםְ ,ל ַבדֶׁ ,י ֶׁלד ּ ׁ ֶׁש ֶׁ ּנ ֱא ַבד ָּמ ְצא ּו אוֹ תוֹ ,
ישה ּו ָּל ַקח
ְ ּב ֵליל ֻס ּכוֹ ת נֶׁ ֱא ַבד ֶׁי ֶׁלד ָּח ׁ ְשב ּו ׁ ֶׁש ִּּמ ׁ ֶׁ

אב ַלנְ ַקהְ ,ו ֵי ׁש ֵעין ִּי ְצ ָּחק ְו ֵעין ַי ֲעקֹב,
ַא ֲח ֵרי ַק ַז ְ ּ

אוֹ תוֹ ַה ַ ּב ְי ָּתה ,לֹא ָּמ ְצא ּו אוֹ תוֹ ִּ ,ה ְת ִּחיל ּו

ָּּכל ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ֶׁזה ׁ ְשמוֹ ת ׁ ֶׁשל ִּע ְב ִּר ִּ ּייםַ ,עד

נִ גְ זָל ַבי ַָב ָשה ,או לִ ְהיו ָתם ְשבויִ ים ְביַד אֲדונִ ים ָק ִשים,
יקר מֵ רוחָ ם ו ִמ ַנ ְפ ָשם וְ לא ִמגופָ ם
ובַ ֲעבור ֶּש ָעשו הָ ִע ָ
ו ָממונָ ם ,לָכֵ ן חָ זְ רו רוחָ נִ יות ִמ ָדה ְכ ֶּנגֶּד ִמ ָדה ,וְ אַ ֶּתם
יתם יְ כולִ ים לָבא ָבאָ ֶּרץ ְכמו ָתם וְ נִ ְת ַר ַשלְ ֶּתם לָבא
ֶּשהֱיִ ֶּ
ַב ֲעבור חֶּ ְמ ַדת הַ ָממון וְ חָ ַש ְש ֶּתם לְ ָממונֵיכֶּ ם וְ גו ְפכֶּ ם
יתם ָטפֵ ל,
יקר ו ִמנַ ְפ ְשכֶּ ם ִומרוחֲכֶּ ם ֲע ִש ֶּ
יתם ִע ָ
ו ֵמהֶּ ם ֲע ִש ֶּ
לָכֵ ן נִ ְשאַ ְר ֶּתם ַג ְש ִמ ִיים ִמ ָדה ְכ ֶּנגֶּד ִמ ָדה.
ולְ חֶּ ְמ ַדת ָממון ֶּשח ֲַמ ְד ֶּתם ִהנֵה הַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְך נו ֵתן לָכֶּ ם
ָממון ְבלִ י ִשיעורֶּ ,ש ָכל ֶּכסֶּ ף וְ זָהָ ב וַ אֲבָ נִ ים טו ִבים
ו ַמ ְר ָגלִ יות הַ ִנ ְט ָב ִעים ַביָם ָכל הַ י ִָמים ,מֻ ְש ָבע הַ יָם
לְ הָ ִביא או ָתם ְביַם יָפו תו ְך ג' י ִָמים לְ ַט ַב ְע ָתם ,וְ כָ ל ַמה
אשית ַעד זְ ַמן ְשלמה הַ כל
ֶּש ִנ ְט ַבע ִמ ֵש ֶּשת יְ ֵמי ְב ֵר ִ
הֵ ִקיא יָם יָפו לַי ַָב ָשה ו ִמ ָשם נִ ְת ַע ֵשר ְשלמה ,ו ַמה
ידה
ֶּש ִנ ְט ַבע ִמ ְז ַמן ְשלמה ַעד זְ ַמן ִקבוץ ָגלֻיות הַ כל ֲע ִת ָ
יָם יָפו לְ הָ ִקיא או ָתם לַי ַָב ָשה ,וְ הַ ָמ ִשיחַ יְ חַ לֵק או ָתם לְ כָ ל
"שפַ ע י ִַמים
צַ ִדיק וְ צַ ִדיק חֶּ לְ קו ,ה ֲָדא הוא ְדאָ ַמר ִכי ֶּ
ידה
יִ ינָ קו" ,וְ גַ ם ָכל הַ ַמ ְטמונִ יות ֶּש ַתחַ ת הֶּ ָעפָ ר ֲע ִת ָ
הָ אָ ֶּרץ לִ ְהיות נַ ֲע ֵשית ְמ ִחילות ְמ ִחילות לְ ִה ְת ַגלְ גֵל
יך ָכל או ְצרות הַ ְמלָכִ ים ,ומולִ ְ
ולְ הולִ ְ
יך או ָתם לְ אֶּ ֶּרץ
יִ ְש ָראֵ ל ְכ ִד ְכ ִתיב "ו ְשפֻ ֵני ְטמונֵי חול" וְ גו' ,וְ הַ כל ִי ְת ַגלֶּה
ְבתו ְך אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל לְ מֶּ ל ְֶּך הַ ָמ ִשיחַ וְ הוא יְ חַ לֵק או ָתם
לְ אַ נְ ֵשי ִקבוץ ָגלֻיות לְ כָ ל אֶּ חָ ד חֶּ לְ קו ,וַ ִי ְש ְבעו ָממון ַרב
לְ או ָתם ֶּש ִה ְק ִפידו ַעל ָממונָ ם וְ ַעל גופָ ם יִ ָשאֲרו ַג ְש ִמ ִיים
ו ְשבֵ ִעים ָממון ,וְ או ָתם ֶּשלא חָ שו ַעל גופָ ם וְ ַעל ָממונָ ם
אֶּ לָא ַעל רוחָ ם ִבלְ בַ ד הַ ָקדוש ָברו ְך הוא עו ֶּשה או ָתם
ְב ִריָה ח ֲָד ָשה ,ומולִ ְ
יך או ָתם לְ גַ ן ֵע ֶּדן הַ ַת ְחתון ַכ ִנזְ ָכר.
וזמש"ל .מסכ"י:

ח חֶּ סֶּ ד לְ אַ ְב ָרהָ ם ַמ ְעיָן ג נָ הָ ר כב
ְב ַמ ֲעלַת הַ ָדר ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל ְב ִביאַ ת הַ ָמ ִשיחַ :
ַדע ִכי ָמס ֶּרת ַק ָבלָה ְבי ֵָדינו ִכי ְבאותו יום ְכ ֶּשיָבא
הַ ָמ ִשיחַ ִעם ִקבוץ ָגלֻיות לְ אֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ לְ ,באותו יום
אל ִָפים ִמ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל,
יִ ָמצֵ א ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל ִש ְב ַעת ֲ
ו ְבאותו הַ יום יִ ְחיו הַ ֵמ ִתים ֶּש ָבאָ ֶּרץ ,ו ְבאותו הַ יום
יִ ְס ַת ְלקו חו ַמת הָ אֵ ש ִמ ְירו ָשלַיִ ם ,ו ְבאותו יום יִ ָבנֶּה ֵבית
הַ ִמ ְק ָדש ַבאֲבָ נִ ים טו ִבים ו ַמ ְר ָגלִ יות ,ו ְבאותו יום י ְַחזְ רו
הַ ֵמ ִתים ֶּש ְבאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל ְב ֵעת ִחיו ָתם ְב ִריָה ח ֲָד ָשה
אל ִָפים הַ ִנ ְמצָ ִאים חַ ִיים ,כולָם ְב ִריָה
רוחָ נִ ִיים ,וְ כֵ ן הַ ז' ֲ
ח ֲָד ָשה גוף רוחָ נִ יְ ,כגופו ֶּשל אָ ָדם הָ ִראשון קו ֵדם הַ חֵ ְטא
ו ְכגופו ֶּשל [חֲנו ְך ו]מ ֶּשה ַר ֵבינו ָעלָיו הַ ָשלום [וְ אֵ לִ יָהו],
ָשטו כולָם ָבאֲוִ יר ְמעו ְפ ִפים ַכ ְנ ָש ִרים וְ גו' ,וְ כָ ל זֶּה
וְ י ֻ
לְ ֵעינֵי אַ נְ ֵשי ִקבוץ הַ ָגלֻיות:
ו ְכ ֶּש ִי ְש ָראֵ ל ְבנֵי ִקבוץ ָגלֻיות יִ ְראו ֶּשאֲחֵ יהֶּ ם נַ ֲע ֶּשה
ְב ִריָה ח ֲָד ָשה ,ופו ְר ִחים ָבאֲוִ יר ָללֶּכֶּ ת וְ לָדור ְבגַ ן ֵע ֶּדן
אזַי ,יִ ְת ַק ְבלו
ַת ְחתון לִ לְ מוד תו ָרה ִמ ִפי הַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְךֲ ,
ְבנֵי ִקבוץ ָגלֻיות ְדאָ גָ ה ְבלִ ָבם וְ ַדאֲבון נֶּפֶּ ש ,וְ יִ ְת ַר ֲעמו
אמרו וְ ִכי אֵ ין אָ נו ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ְכמו ָתם,
לְ ֶּמל ְֶּך הַ ָמ ִשיחַ וְ י ְ
ֵמאַ יִ ן זָכו הֵ ם לִ ְהיות רוחָ נִ ִיים ְבגוף וָ נֶּפֶּ ש ַמה ֶּשאֵ ין ֵכן
אָ נו וְ ל ָָמה נִ גְ ָרע:
וְ או ֵמר לָהֶּ ם ֶּמל ְֶּך הַ ָמ ִשיחַ ְכבַ ר נו ַדע ו ְמפֻ ְרסָ ם ֶּש ָכל
ִמדו ָתיו ֶּשל הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ִמ ָדה ְכ ֶּנגֶּד ִמ ָדה ,או ָתם
ֶּשהָ יו ְבחוץ לָאָ ֶּרץ וְ ִה ְש ַת ְדלו לָבא ָבאָ ֶּרץ ְכ ֵדי לִ זְ כות
לְ נֶּפֶּ ש ְטהו ָרה ,וְ לא חָ שו ַעל ָממונָ ם וְ לא ַעל גופָ ם ,ובָ או
ַביָם ובַ י ַָב ָשה ,וְ לא חָ ְששו לִ ְהיו ָתם נִ ְט ָב ִעים ַביָם ,או
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ׁ ֶׁש ָּ ּבא ּו

ַה ֻּמ ְס ְל ִּמים

ָּה ַא ָּ ּבאַ ,אז ַה ֵ ּי ֶׁצר ָּה ָּרע ֶׁזה ה ּוא

ְו ֶׁה ְח ִּליפוּ

אוֹ ֵמר לַ ֶׁ ּילֶּׁד ּ ֲאנִּ י ְּכ ַבר ְ ּב ִּגיל ׁ ֶׁש ִּ ּלי ְוה ּוא

מותּ ְ ,ב ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ָּּת ִּמיד
ּה ּש ֹ
אוֹ ָּתם ֶׁאת ַ
ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוּ ְ ,ב ָּכל ַּכדּ וּר ָּה ָּא ֶׁרץַ ,אז ְּכ ׁ ֶׁש ֵ ּנירוֹ ן ָּר ָּצה

ַמ ְת ִּחיל ְל ַה ְר ִּ ּגיז ֶׁאת ָּה ַא ָּ ּבאַ ,אז ֶׁזה ַרק ִּאם

ְל ִּה ְת ַ ּג ֵייר ַאז ְּכ ַבר ֲח ִּצי רוֹ ָּמא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ְּכ ַבר,

אכה ְלגו ָּּפ ּה ,הוּא לֹא
הוּא ָּע ָּשה ֶׁאת ַה ְּמ ָּל ָּ
עוֹ ֶׁשה ֶׁאת ֶׁזה ְּכ ֵדי ְל ַע ּ ׁ ֵשן ְּ -כ ֵדי ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ

ְ ּבפוֹ ַלנְ ָּיהַ ,אז ָּּכתוּב ַעל ַה ַּמ ָּ ּצ ָּבה ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה ׁ ֶׁש ִּהיא
ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ְו ִּהיא ָּה ְי ָּתה לָ הּּּ ְקב ּו ָּרה ְיהו ִּּדית.

ֵא ׁש.

נִּ ׁ ְש ַאר לוֹ ַרק ְל[ ]-רוֹ ָּמא ְוזֶׁ ה ּוְ ,ו ָּכ ָּכה ָּה ָּיה

ַאז ָּה ִּא ּ ׁ ָּשה ׁ ֶׁש ָּ ּנ ְד ָּרה לֹא ִּל ׁ ְש ּתוֹ ת ַי ִּין ַאז ָּאסוּר

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה,
ַאז ְמ ַד ְ ּב ִּרים ַעל ֶׁזה ׁ ֶׁש ִּה ְ
ְ
ּו ִּמ ְר ָּים ַה ַּת ְרמו ִּּדיתְ ,ו ֻכ ָּ ּלם ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוַ ,ה ֶּׁמ ֶׁלך ׁ ֶׁשל

נֶׁ ֶׁדר לֹא ִּל ׁ ְש ּתוֹ ת ַי ִּין ִּהיא לֹא ְיכוֹ ָּלה ַל ֲעשוֹ ת

ּכו ָּּזר ִּה ְת ַ ּג ֵ ּירַ ,א ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָּשנָּ ה ֶׁזה ָּה ָּיהַ ,אז

ִּקידו ּׁש ַעל ַי ִּין ,אוֹ ׁ ֶׁש ִּהיא ָּע ְש ָּתה נֶׁ ֶׁדר ׁ ֶׁש ּלֹא

ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ְמ ַס ּ ֶׁפ ֶׁרת ָּּכאן ְמ ַס ּ ֶׁפ ֶׁרת ָּלנ ּו ַעל ַמ ְל ַּכת
ַּת ְדמֹר ֶׁש ִה ְת ַּג ְ ּי ָרהַ ,מ ְל ַּכת ִּמ ְצ ַר ִּים ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה,

ְל ִּה ְת ַ ּג ֵ ּל ַח ָּאסוּר ָּל ּה ְל ִּה ְס ַּת ּ ֵפרְ ,לנָּ ִּזיר ָּאסוּר
ְל ִּה ְס ַּת ּ ֵפרִּ ]-[ ,ל ְהיוֹ ת נָּ ִּזיר ְל ָּכל ַה ַח ִּ ּיים.

ָּל ּה ַל ֲעשוֹ ת ִּקידו ּׁש ַעל ַי ִּיןִּ ,אם ִּא ּ ׁ ָּשה עוֹ ֶׁשה

כו ָּ ּּלם ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ,כו ָּ ּּלםָּ ,ה ִּא ּ ׁ ָּשה ׁ ֶׁש ָּ ּנ ְד ָּרה ְ ּבנָּ ִּזיר.
יש אוֹ ִּא ּ ׁ ָּשה ִּּכי ַי ְפ ִּלא
"א ׁ
ִּ

אשיתּ
ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּ ִׁשישִּׁיּ ְב ֵר ִׁ

לִ נְ ּדֹרּנֶׁ ֶׁדרּנָ זִ ירּלְ ַה ִּזירּ

ִׁב ְבר ֶׁפ ְּלד

לַ ה'" ּ ַּ(ב ִּּמ ְד ָּּבר ו ,ב)ִּּ ,כי ִּא ּ ׁ ָּשה ְיכוֹ ָּלה ִּלדּ וֹ ר ִּמ ִּ ּגיל

ַה ְ ּג ָּמ ָּרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ׁ ֶׁש ֶׁה ֶׁלנִּ י ָּהיְ ָּתה ָּל ּה סו ָּּּכה
ִּמ ֵּמ ָּאה ַא ָּּמהַ ,אז אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ַמה ַא ָּּתה
ֵמ ִּביא ְר ָּא ָּיה ֵמ ֶׁה ֶׁלנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהּ ַ ,גם דָּּ ִּוד ִּה ְת ַח ֵּתן
יאים
יכלַ ,אז לֹא ֵמ ִּב ִּ
ִּעם ׁ ְש ֵּתי ֲא ָּחיוֹ ת ֵמ ַירב ו ִּּמ ַ
ְר ָּא ָּיה ֵמ ַה ַּמ ְל ָּּכהַ ,מ ְל ָּּכה עוֹ ָּשה סו ָּּּכה ׁ ֶׁשל
את ִּים ַא ָּּמה ְ ׁ -שלֹשׁ ֵמאוֹ ת
ֵמ ָּאה ַא ָּּמה ָּ -מ ַ
יכים
ַא ָּּמהַ ,מ ְל ָּּכה ִּהיא עוֹ ָּשהַ ,אז ַרק ְצ ִּר ִּ
ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ּכ ֶֹׁתל ׁ ֶׁש ַהדְּ ָּפנוֹ ת ַמ ִּ ּגיעוֹ ת ַל ְּס ַכ ְךִּ ,אם
יעה ַל ְּס ַכ ְך ַאז ה ּוא רוֹ ֶׁאה ֶׁאת ַה ְּס ָּכ ְך,
ַהדּ ֶֹׁפן ַמ ִּ ּג ָּ
יעה ַאז הוּ א לֹא רוֹ ֶׁאה ֶׁאת
ִּאם ַהדּ ֶֹׁפן לֹא ַמ ִּ ּג ָּ
ַה ְּס ָּכ ְךָּּ ,כ ָּכה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּראְ ,ו ִּכי דַּ ְר ָּּכ ּה ׁ ֶׁשל
יעה
ַמ ְל ָּּכה ָּל ׁ ֶׁש ֶׁבת ְ ּב ֻס ָּּכה ׁ ֶׁש ַהדּ וֹ ֶׁפן לֹא ַמ ִּ ּג ָּ
ִּל ְס ַכ ְך? ֵּכןִּ ,היא רוֹ ָּצה ֲא ִּוירֵ ,אין ָּל ּה ֲא ִּויר
ַ ּב ֻּס ָּּכהֶׁ ,זה סו ָּּּכה ׁ ֶׁשל ְמ ָּל ִּכים ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ַה ְר ֵ ּבה
ֲא ִּוירִּ ,היא ַמ ְל ָּּכהַ ,אז ַה ַּמ ְל ָּּכה עוֹ ָּשה סו ָּּּכה
ִּעם ַה ְר ֵ ּבה ֲא ִּוירִּ ,היא ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירהִּ ,היא ָּה ְי ָּתה

יש ִּמ ִּ ּגיל ׁ ְש ֵּתים ֶׁע ְש ֵרה,
ַא ַחת ֶׁע ְש ֵרה ָּה ִּא ׁ
ישּ ְ ,ב ִּגיל
ָּה ִּא ּ ׁ ָּשה ִּמ ְת ּ ַפ ַּת ַחת יוֹ ֵתר ַמ ֵהר ֵמ ָּה ִּא ׁ
ׁ ְש ֵּתים ֶׁע ְש ֵרה ִּהיא ְּכ ַבר ַח ֶׁ ּי ֶׁבת ְ ּב ִּמ ְצווֹ תִּ ,היא
ְּכ ַבר ִּאם ִּהיא ַּת ְד ִּליק ַח ׁ ְש ַמל ִּהיא ַח ֶׁ ּי ֶׁבת
ילהִּ ּ ,פ ְתאוֹ ם ִּהיא ַּת ְד ִּליק ַח ׁ ְש ַמלַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו
ְס ִּק ָּ
ִּאם ִּהיא עוֹ ָּשה ֶׁאת ֶׁזה ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִּ ּגיז ֶׁאת ָּה ִּא ָּּמא
יכה ְלגו ָּּפ ּה,
אכה ׁ ֶׁש ֵאינָּ ּה ְצ ִּר ָּ
ַאז ֶׁזה נִּ ְק ָּרא ְמ ָּל ָּ
ַה ַ ּי ְלדָּּ ה ִּמ ְת ַר ֶׁג ֶׁזת ַעל ָּה ִּא ָּּמא ְ ּב ִּגיל ׁ ְש ֵּתים
ֶׁע ְש ֵרה ַמ ְד ִּל ָּ
יקה ַח ׁ ְש ַמלִּ ,אם ֵי ׁש ׁ ְשנֵ י ֵע ִּדים,
יכה ְלגו ָּּפ ּהִּ ,היא
אכה ַה ְ ּצ ִּר ָּ
ֶׁזה לֹא נִּ ְק ָּרא ְמ ָּל ָּ
ִּה ְד ִּל ָּ
יקה ֶׁאת ֶׁזה ְּכ ֵדי ְל ַה ְר ִּ ּגיז לֹא ִּּכי ִּהיא
יכה ֶׁאת ָּהאוֹ רַ ,אז ּ ִּפ ְתאוֹ ם ֶׁי ֶׁלד ְ ּב ִּגיל - 13
ְצ ִּר ָּ
ִּ 14מ ְת ַר ֵ ּגז ַעל ָּה ַא ָּ ּבא ַאז ֵאין לוֹ ֵש ֶׁכל ה ּוא
ַמ ְד ִּליק ַח ׁ ְש ַמל ,אוֹ נוֹ ֵס ַע ְ ּבאוֹ טוֹ ְל ַה ְכ ִּעיס,
ַה ֶׁ ּי ֶׁלד הוּא ּכוֹ ֵעס ְו ַה ֶׁ ּי ֶׁלד רוֹ ֶׁצה ְל ַה ְר ִּ ּגיז ֶׁאת
6

ַצדִּּ ָּ
יקה ֲא ִּמ ִּּתית ,נְ ִּז ָּירה ׁ ֶׁש ַבע
ָשנִ יםָּ ,ל ָּּמה ִּהיא ָּה ְי ָּתה נְ ִּז ָּירה ׁ ֶׁש ַבע?
ִהיא ּנָ ְד ָרה ּ ַעד ׁ ֶׁש ְ ּבנָּ ּה חוֹ ֵזר ֵמ ַה ִּּמ ְל ָּח ָּמה ִּהיא
ִּּת ְה ֶׁיה נְ ִּז ָּירהִּ ,היא ָּה ְי ָּתה ַמ ְל ָּּכה ֶׁ -זה ֶׁה ֶׁלנִּ י
ַה ַּמ ְל ָּּכהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ִּהיא נִּ ְט ְמ ָּאה ְ ּב ִּד ּיוּק נִּ ְפ ַטר
"ו ִּכי ָּימוּת ֵמת ָּע ָּליו ְ ּב ֶׁפ ַתע ּ ִּפ ְתאֹם"
ישה ּוְ ,
ִּמ ׁ ֶׁ
יכים ַע ְכ ׁ ָּשיו
ַּ(ב ִּּמ ְד ָּּבר ו ,ט) ּ ִּפ ְתאוֹ ם ֵמת ֵמת ַאז ְצ ִּר ִּ
ִּל ְסגּ וֹ ר ֶׁאת ָּּכל ַהדְּ ָּלתוֹ תִּ ,אם ַהדְּ ָּלתוֹ ת
מת עוֹ ֵבר ִּמדִּּ ָּירה
את ּ ַה ּ ּ
ּ ְפת ּוחוֹ ת ַאז ֶׁזה ּ– ּ ֻט ְמ ַּ
ְל ִּד ָּירהַ ,אז ִּאם ֵמת ֵמת ְ ּב ֶׁפ ַתע ּ ִּפ ְתאוֹ ם ְו ָּהיוּ
ּ ְפת ּוחוֹ ת ַהדְּ ָּלתוֹ ת ַאז ֶׁזה עוֹ ֵבר ְל ָּכל דִּּ ָּירה
ׁ ֶׁש ַהדֶּׁ ֶׁלת ּ ְפת ּו ָּחהִּ ,אם סוֹ ְג ִּרים ֶׁאת ַהדֶּׁ ֶׁלת טוֹ ב
ַאז ֶׁזה לֹא עוֹ ֵברַ ,אז ֶׁזה ָּע ַברַ ,אז ְלסוֹ ף ׁ ֶׁש ַבע
ִּהיא נִּ ְט ְמ ָּאה ּו ֵמת ֵא ֶׁיזה ֵמתִּ ,היא נִּ ְט ְמ ָּאה ַאז
ילה עוֹ ד ׁ ֶׁש ַבעַ ּ ,פ ֲע ַמ ִּים ׁ ֶׁש ַבע ֶׁזה
ִּהיא ִּה ְת ִּח ָּ
ַא ְר ַ ּבע ֶׁע ְש ֵרהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ִּהיא ָּע ְב ָּרה ְל ֶׁא ֶׁרץ
ילה עוֹ ד ׁ ֶׁש ַבעִּּ ,כי ֵ ּבית ִּה ֵ ּלל
ִּי ְש ָּר ֵאל ִּהיא ִּה ְת ִּח ָּ
ִּּת ְקנ ּו ַמה ׁ ֶׁשעוֹ ִּשים נְ ִּזירוּת ְ ּבחוּץ ָּל ָּא ֶׁרץ ֶׁזה
לֹא ָּחלִּ ,אם ָּא ָּדם ְמ ַק ֵ ּבל נְ זִּ ירוּת ְ ּבח ּוץ ָּל ָּא ֶׁרץ
יע ָּל ָּא ֶׁרץ הוּא ָּצ ִּר ְ
יך
ֶׁזה לֹא ָּחל הוּא ַמ ִּ ּג ַ
כל ֵמ ָּח ָּד ׁשַ .אז ֶׁה ֶׁלנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה
ְל ַה ְת ִּחיל ַה ּ ֹ
ָּה ְי ָּתה ָּּכזוֹ ַצדִּּ ָּ
יאת ָּהעוֹ ָּלם
יקה ׁ ֶׁש ּלֹא ָּה ָּיה ִּמ ְ ּב ִּר ַ
 ֶׁע ְש ִּרים ְו ֶׁא ָּחד ׁ ָּשנָּ ה נְ ִּז ָּירהְ ,ו ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן ָּה ָּיהנָּ ִּזיר ָּּכל ַה ַח ִּ ּיים  -נָּ ִּזיר עוֹ ָּלםֲ ,א ָּבל ָּה ָּיה ָּאס ּור
לה ְל ִּה ּ ָּט ֵמא ַל ֵּמ ִּתיםָּ ,ה ָּיה ָּאס ּור לה ִּל ׁ ְש ּתוֹ ת
ַי ִּין ְו ָּאסוּר ְל ִּה ְס ַּת ּ ֵפר.

ְּכ ׁ ֵש ָּרה? אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּראַ ,מה
ַא ָּּתה ֵמ ִּביא ִּלי ְר ָּא ָּיה ֵמ ִּא ּ ׁ ָּשה? ִּא ּ ׁ ָּשה
ּ ְפטו ָּּרה ִּמ ֻּס ָּּכהַ ,אז הוּא אוֹ ֵמר :לֹאָּ ,ה ָּיה ָּל ּה
ְי ָּל ִּדים ְק ַט ִּ ּנים .וַ עֲ ַדיִּן ּאין ּ ְר ָאיָּה ּ ִּּכי ּ ְי ָּל ִּדים
עונָּה ּ ַה ְ ּג ָמ ָ ּרא ּלֹא,
ְק ַט ִּ ּנים ַ ּגם ּ ְפטו ִּּרים ִּמ ֻּס ָּּכהֹ .
ָּה ָּיה ָּל ּה ֶׁי ֶׁלד ְ ּב ִּגיל ׁ ֶׁש ַבעָּ ,ה ָּיה ָּל ּה ׁ ֶׁש ַבע ַאז ִּאי
יך ּ
ש ַבע ְואינוֹּ ּצָ ִר ְּ
ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ּ ׁ ֶׁש ֵאין ֶׁא ָּחד ְ ּב ִּגיל ׁ ֶׁ
ש ָה ְר ָאיָּהּ
ש ָּרה ,אוֹ ֶׁ
לְ ִא ּמוֹּ ּ ְו ֶׁזה ְר ָּא ָּיה ׁ ֶׁש ַה ֻּס ָּּכה ְּכ ׁ ֵ
הִּיאּ ִּמדְּ ַר ָּ ּבנָּ ן אוֹ ִּמדְּ אוֹ ַר ְי ָּתאַ ,אז ָּל ַמ ְדנ ּו ׁ ֶׁש ֶׁ ּי ֶׁלד
ָּק ָּטן ְ ּב ִּגיל ׁ ֶׁש ַבע הוּא ָּזקוּק ְל ֻס ָּּכה ְּכ ׁ ֵש ָּרה.

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּ ִׁשישִּׁיּה ֲאזִׁ ינוּּ
ְברֹאשּּהעיִּׁן ּ
~נִּ ְכ ַּתב ַעל ּ ִּפי ֲה ָּבנַ ת ַה ּ ׁשוֹ ֵמ ַע~

ט ֶׁזה ֶׁפ ֶׁלאַ ,הגּ וּף ֶׁזה ְמכוֹ נָּ ה ָּּכזֹאת ִּמ ְליוֹ ן
ַמ ְד ָּענִּ ים לֹא ְיכוֹ ִּלים ִּליצֹר דָּּ ָּבר ָּכ ֶׁזהְ ,יכוֹ ִּלים
ִּליצֹר דֻּ ְג ָּמאִּ ,אם ָּח ֵסר ַמ ּ ׁ ֶׁשה ּו ֶׁא ָּחד ְּכ ַבר ִּאי
ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ִּל ְחיוֹ תֲ ,אנַ ְחנ ּו ְּכ ַבר ְז ֵקנִּ יםַ ,הגּ ּוף
יכים ְלהוֹ דוֹ ת ַלה'.
ַמ ְח ִּלידְ ,צ ִּר ִּ
יע ָּּתא דִּּ ׁ ְש ַמ ָּ ּיא ְ ּב ָּכל
ַהחוֹ ֶׁלהָּ :ה ְי ָּתה ַמ ָּּמ ׁש ִּס ַ ּי ְ
ַה ִּ ּנ ּת ּו ַח ְוכ ּו'
"שיח ּו ְ ּב ָּכל
ֵּכן" ,הוֹ ד ּו ַלה' ִּק ְרא ּו ִּב ׁ ְשמוֹ " ִּ
נִּ ְפ ְלאוֹ ָּתיו"ִּ ,אי ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְל ָּה ִּבין ֶׁאת ַה ּ ֶׁפ ֶׁלא
ַה ֶׁ ּזה ,רוֹ ִּאים ָּ ּב ֵה ָּריוֹ ן ו ַּב ֵ ּל ָּידה ּ ׁ ֶׁש ַהגּ וּף נִּ ְב ָּרא,
ית
את ֵמ ָּח ָּד ׁשָּ ,ה ִּי ָּ
ֶׁזה ֶׁפ ֶׁלא ַא ָּּתה ַמ ָּּמ ׁש נִּ ְב ֵר ָּ
יוֹ ַמ ִּים ְ ּב ִּלי ַה ָּּכ ָּרה ֻּכ ָּ ּלנ ּו ָּר ַע ְדנ ּו ִּמדְּ ָּא ָּגה ְלךָּ,

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ ְל ִּכים ָּּכאן ְ ּב ֻס ָּּכה ַ ּב ֻּס ּכֹת
ַ ּב ֻּס ּכֹת ַב ֻּס ּכוֹ תַ ,ה ֻּס ּכוֹ ת ֶׁזה ְ ּב ִּלי ו'ֶׁ ׁ ,ש ְ ּב ֶׁע ֶׁצם
ַמ ְס ּ ִפיקָּה ּסו ָּּּכה ַא ַחת ְל ָּכל ַעם ִּי ְש ָּר ֵאלַ .אז
אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ׁ ֶׁש ֶׁה ֶׁלנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ָּע ְש ָּתה סו ָּּּכה
יוֹ ֵתר ֵמ ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמהַ ,אז ַמה ָּה ְר ָּא ָּיה ׁ ֶׁש ַה ֻּס ָּּכה
ט

את ֵמ ַה ָּ ּי ַד ִּים ׁ ֶׁשל ַמ ְל ַא ְך ַה ָּּמ ֶׁות ְו ָּי ַר ְד ָּּת
ַמ ָּּמ ׁש ָּי ָּצ ָּ
ֵמ ָּח ָּד ׁשַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ִּּת ְה ֶׁיה ָּ ּב ִּריא.

הַ ִשיעור נִ ְמסַ ר ְבבֵ ית חו ֶּלה ֶּש ָקם ִמ ִמ ַטת חולְ יו
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ַהחוֹ ֶׁלהָּ :צ ִּר ְ
יך עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה

לֹא ִּת ְגנֹב ,לֹא ִּת ְר ַצחֶׁ .זה ַמה ׁ ֶׁשה'

יע ָּּתא דִּּ ׁ ְש ַמ ָּ ּיא.
ִּס ַ ּי ְ

ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ִּא ָּּתנ ּו.

ַרק ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ַא ֲה ָּבה ֶׁאת ַמה ׁ ֶׁשה' עוֹ ֶׁשה
ְו ָּאז ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ִּל ְחיוֹ ת ַעד ֵמ ָּאה ֶׁע ְש ִּריםָּ ,צ ִּר ְ
יך ַרק

ּש ָּיא ָּל ָּּמה עוֹ ִּשים ֻס ּכוֹ ת ְ ּב ִּת ׁ ְש ֵרי ֻס ּכוֹ ת
ֵי ׁש קו ׁ ְ
ְ
יסןַ ,אז ַה ְּת ׁשו ָּּבה ִּהיא
ָּה ָּיה ָּצ ִּריך ִּל ְהיוֹ ת ְ ּבנִּ ָּ

ְל ִּה ְת ַ ּב ּ ֵטל ַל ַהנְ ָּה ָּגה ׁ ֶׁשל ה' ,לֹא ְל ִּה ָּ ּל ֵחםָּ ,ל ֵתת
ַלה' ְל ַהנְ ִּהיג אוֹ ְת ָּך ֵא ְ
יך ׁ ֶׁשהוּא רוֹ ֶׁצהִּ ,ל ְראוֹ ת

ׁ ֶׁש ַרק ַא ֲח ֵרי ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְמ ֲחל ּו ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת ְ ּביוֹ ם ִּּכ ּפ ּור
ּשה ׁ ֶׁשל
ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְל ִּה ָּּכנֵ ס ַל ֻּס ָּּכהִּ ,ל ְז ּכוֹ ת ַל ְקדו ׁ ָּ

ֶׁאת ה' ָּּכל ֶׁר ַגעִּ ,ל ְראוֹ ת ֶׁאת ַה ִּ ּנ ִּּסים ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָּכל

ַה ֻּס ָּּכהִּּ ,כי ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ְּכמוֹ ק ֶֹׁד ׁש ָּק ָּד ׁ ִּשים ַמ ָּּמ ׁש,
ָּצ ִּר ְ
יך יוֹ ם ִּּכ ּפוּר ִּ ּב ׁ ְש ִּביל ֶׁזהִּּ ,כי ֶׁאת ַה ֲה ָּלכוֹ ת

ֶׁר ַגע.

ׁ ֶׁשל סו ָּּּכה לוֹ ְמ ִּדים ִּמ ּק ֶֹׁד ׁש ָּק ָּד ׁ ִּשים

ַהחוֹ ֶׁלהֶׁ ׁ :ש ִּּת ְה ֶׁיה ַה ְח ָּל ָּמה ְמ ִּה ָּירה.

(סוּ ָּּכה ה ע"ב)ּ,

ְו ֶׁאת ַה ּג ַֹב ּה ֵמ ַה ַּכ ּפוֹ ֶׁרת ִּעם ַה ְּכרו ִּּבים
ׁ ֶׁש ְּמ ַס ְּכ ִּכים ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה ֲע ָּש ָּרה ְט ָּפ ִּחיםֶׁ ׁ ,ש ָּ ּצ ִּר ְ
יך

יך ְק ָּצת ַס ְב ָּלנוּתָּ ,צ ִּר ְ
ֵּכןָּ ,צ ִּר ְ
יך ִּל ְראוֹ ת ֶׁאת
ַה ִּ ּנ ִּּסיםִּ ,ה ֵ ּנה ִּא ַיראן רוֹ ָּצה ָּּכל ַה ְ ּז ַמן ְל ַה ׁ ְש ִּמיד

ֹאשוֹ ְורֻ ּבוֹ ֲ ,א ִּפיל ּו ׁ ֶׁש ֶׁא ְפ ׁ ָּשר
ׁ ֶׁש ִּּת ְה ֶׁיה ַמ ֲח ֶׁז ֶׁקת ר ׁ

ארד ֲע ָּר ִּבים,
יבנ ּו ׁ ְשנֵ י ִּמ ְל ַי ְ
אוֹ ָּתנ ּוְ ,ו ֵי ׁש ִּמ ְּס ִּב ֵ

ַרק ִּל ׁ ְש ַּכב ַ ּבסו ָּּּכה ֶׁזה ְ ּב ֵס ֶׁדר.

ארד
ארד נוֹ ְצ ִּריםְ ,ועוֹ ד ׁ ְשנֵ י ִּמ ְל ַי ְ
ְו ֵי ׁש עוֹ ד ִּמ ְל ַי ְ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ָּה ָּיה יוֹ ם ִּּכ ּפוּר ָּק ָּראנ ּו ַעל ַר ִּ ּבי

עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ִּ -מ ׁ ְש ַּת ֲח ִּוים ְל ַס ְר ָּטנִּ ים
יבנ ּוַ ,אז ֵי ׁש ַס ְך ַה ּכֹל
ְו ִּלנְ ָּח ׁ ִּשים ,כו ָּ ּּלם ִּמ ְּס ִּב ֵ

ִּי ׁ ְש ָּמ ֵעאל ּכ ֵֹהן ָּ ּגדוֹ ל ׁ ֶׁש ִּא ָּּמא ׁ ֶׁש ּלוֹ ִּה ְת ַע ְ ּב ָּרה
ֵמ ַה ַּמ ְל ָּא ְך ַמ ַט"ט ׁ ֶׁש ּ ַמלְ ַא ְּך ּ ַּג ְב ִריאּל ּ ִּה ְת ַע ֵ ּבר

ֵא ֶׁיזה ֵמ ָּאה ֶׁא ֶׁלף ׁשוֹ ְמ ֵרי ׁ ַש ָּ ּבת ְּכ ִּה ְל ָּכ ָּת ּהִּּ ,כי

ְ ּב ַא ָּ ּבא ׁ ֶׁש ּלוֹ יִּּ ,כי ָּּכל ַה ֵ ּל ָּידה ֶׁזה ֵמ ַה ַ ּצדִּּ יק ְּכמוֹ
אשית כא ,א)  -ה'
(ב ֵר ׁ ִּ
ש ָּרה" ְ ּ
"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת ָּ
ׁ ֶׁש ָּּכתוּב ַ

ַמה ה' ְמ ַב ֵ ּק ׁש? ׁ ֶׁש ִּ ּנ ׁ ְשמֹר ׁ ַש ָּ ּבת ,לֹא נִּ ְר ֶׁאה
ֶׁט ֶׁל ִּו ְיז ָּיה ,נִּ ׁ ְשמֹר ַּכ ׁ ְשרוּתַ .ע ְכ ׁ ָּשיו ָּה ָּיה יוֹ ם

ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵה ִּביא ָּל ּה ֶׁאת ַה ֵה ָּריוֹ ןַ ,ה ַּמ ְל ָּא ִּכים

ִּּכ ּפוּר ִּק ַ ּב ְלנ ּו ֶׁאת ַה ּל ּוחוֹ ת ֵמ ָּח ָּד ׁש ,לֹא ִּת ְר ַצח,

אַ חַ ת ָעלְ ָתה לִ ְט ִבי ָלה ָט ְב ָלה ופָ גַ ע ָבה חֲזִ יר חָ זְ ָרה לְ בֵ ית
הַ ְט ִבי ָלה ָט ְב ָלה וְ ָעלְ ָתה ָרא ֲָתה לְ פָ נֶּיהָ ְמצו ָרע חָ זְ ָרה
לְ בֵ ית הַ ְט ִבי ָלה וְ ָט ְב ָלה ַעד אַ ְר ָב ִעים ְפ ָע ִמים ולְ סוף מ'
ְפ ָע ִמים אָ ַמר לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ גַ ְב ִריאֵ ל ֵרד וְ ִע ְמדו
לִ ְפ ֵני צַ ֶּד ֶּקת זו ֶּש ְכבָ ר נִ ְצ ַט ֲע ָרה ְביו ֵתר וְ ִהיא ִת ְת ַע ֵבר
ֶּזה הַ לַיְ ָלה ֶּבן זָכָ ר וְ ַר ִבי יִ ְש ָמ ֵעאל ְשמו וְ הוא יִ ְה ֶּיה ָע ִתיד
לִ ְהיות כהֵ ן ָגדול לְ פָ נַ י ְבאו ָתה ָש ָעה י ַָרד ַג ְב ִריאֵ ל
ֶּיה
וְ נִ ְת ַע ֵטף ְכמו ַב ְעלָה ִב ְבגָ ִדים נָ ִאים וְ הָ ל ְַך וְ ָע ַמד ְבפָ נ ָ
ְב ָש ָעה ֶּש ִהיא עו ָלה ִמ ֵבית הַ ְט ִבי ָלה וְ ָע ַמד ַעל ֶּפ ַתח
ישע ַב ְעלָה וְ ָרא ֲָתה
הַ ִמ ְק ֶּוה וְ כו' וְ נִ ְד ֶּמה לָה ִב ְדמות אֱלִ ָ
אותו וְ הָ לְ כָ ה וְ נִ ְת ַע ְב ָרה אותו הַ לַיְ ָלה וְ יָלְ ָדה ַר ִבי
יִ ְש ָמ ֵעאל ִב ְדמות ַג ְב ִריאֵ ל וְ כָ ל זְ ַמן ֶּשהָ ָיה ַר ִבי יִ ְש ָמ ֵעאל
יע הָ ָיה ַמזְ ִכיר אֶּ ת הַ ֵשם וְ עו ֶּלה
רוצֶּ ה ל ֲַעלות ל ָָר ִק ַ
וְ הֶּ ְראָ הו ַג ְב ִריאֵ ל יְ שועות וְ נֶּחָ מות ֶּש ָע ִתיד לִ ְהיות ַעל
יִ ְש ָראֵ ל:

י אוצַ ר הַ ִמ ְד ָר ִשים ְב ַריְ ָתא ְד ַמסֶּ כֶּ ת נִ ָדה
אָ ְמרו חֲכָ ִמים ָכל הַ ְמ ַק ֵדש ַע ְצמו ִב ְש ַעת ַת ְש ִמיש הָ וְ יָין
יתם ְקד ִשים"
לו ָבנִ ים זְ כָ ִרים ֶּש ֶּנא ֱַמר "וְ ִה ְת ַק ִד ְש ֶּתם וִ ְהיִ ֶּ
יע וְ יָלְ ָדה זָכָ ר" (י ּו ָּמא ל"ט)
ו ְכ ִתיב ַב ְת ֵריה ִ
"א ָשה ִכי ַתזְ ִר ַ
וְ עוד אָ ְמרו חֲכָ ִמים ָכל הַ ז ִָהיר ִב ְט ִבי ָלה הָ וְ יָין לֵיה ָבנִ ים
ישע
זְ כָ ִרים ֶּשמו ִרים הו ָראָ ה ְביִ ְש ָראֵ ל ֶּש ֵכן ָמ ִצינו ֶּבאֱלִ ָ
ֶּשהָ ָיה ז ִָהיר ִב ְט ִבי ָלה וְ הָ ָיה לו ֶּבן ֶּשמו ָרה הו ָראָ ה
ְביִ ְש ָראֵ ל ו ְשמו ַר ִבי יִ ְש ָמ ֵעאל כהֵ ן ָגדול.
ישע ֶּשהָ ָיה צַ ִדיק ָגמור וְ לא הָ ָיה לו ָבנִ ים
אָ ְמרו ַעל אֱלִ ָ
ימין ְב ָש ָעה ֶּשהָ ָיה לו יְ ל ִָדים ִמ ַיד ֵמ ִתים אָ ְמ ָרה לו
ִמ ְת ַקיְ ִ
ִא ְשתו אֲדונִ י ִמ ְפ ֵני ַמה הַ לָלו צַ ִד ִיקים יֵש לָהֶּ ם ָבנִ ים
וְ אֵ ין לָנו א ֲִפילו אֶּ חָ ד אָ ַמר לָה ִב ִתי ִמ ְפ ֵני ֶּשנוהֲגִ ין
ְבנַ ְפ ָשם ְט ִבי ָלה הֵ ם ונְ ֵשיהֶּ ם אָ ְמ ָרה לו אַ ף אָ נו נוהֲגִ ין
או ָתה ְבנַ ְפ ֵשנו ִמ ַיד ִק ְבלו ַעל ַע ְצ ָמם ל ֲַעשות ֵכן ַפ ַעם
8

ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִּבינוּ ְּכ ׁ ֶׁשהוּא ָּה ָּיה ֶׁ ּבן

ִּמ ְת ַע ְ ּב ִּרים ָּ ּב ַא ָּ ּבא.

יא

ֶׁע ֶׁשר הוּא ׁ ָּש ַבר ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ְפ ָּס ִּלים ,
יא ָתנָ א ְדבֵ י אֵ לִ יָהו זו ָטא כה
אָ ְמרו ָעלָיו ַעל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינו ֶּש ְב ָש ָעה ֶּש ָנ ַתן לו אָ ִביו
ָמלֵא קֻ פות ֶּשל אֱלהות לִ ְמכור או ָתם ַבשוק ָבא אָ ָדם
אֶּ חָ ד אֶּ ל אַ ְב ָרהָ ם ַבשוק וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם יֵש לְ ָך אֱלו ַה
אלו ַה אַ ָתה רוצֶּ ה
אֶּ חָ ד לִ ְמכור וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם אֵ יזֶּה ֱ
יקח וְ אָ ַמר לו לְ אַ ְב ָרהָ ם אֲנִ י הוא ִגבור ֵתן לִ י אֱלו ַה
לִ ַ
ִגבור ְכמו ִתי וְ נָ ַטל אַ ְב ָרהָ ם ֶּפסֶּ ל אֶּ חָ ד ֶּשהָ יָה עו ֵמד
לְ ַמ ְעלָה ִמכֻלָם וְ אָ ַמר לו טול לְ ָך אֶּ ת זֶּה וְ אָ ַמר לו
יקה
לְ אַ ְב ָרהָ ם וְ ִכי אֱלו ַה זֶּה הוא ִגבור ְכמו ִתי וְ אָ ַמר לו ֵר ָ
ֲע ַדיִ ין אֵ ין אַ ָתה יו ֵד ַע ִמ ְש ַפט אֱלהות וְ ַע ְכ ָשיו ַמה אַ ָתה
ְמבַ ֵקש ֵמהֶּ ם וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם וַ הֲלא שו ֶּטה ֶּש ָבעולָם
אַ ָתה ִאלְ ָמלֵא לא הָ יָה אֱלו ַה זֶּה ִגבור ִמכֻלָם לא הָ יָה
יו ֵשב לְ ַמ ְעלָה ִמכֻלָם אֲבָ ל אֵ ינִ י רוצֶּ ה לְ ַד ֵבר ִע ְמ ָך ְכלום
ַעד ֶּש ִת ֵתן לִ י אֶּ ת הַ ָד ִמים ִמיַד נָ ַתן לְ אַ ְב ָרהָ ם אֶּ ת
הַ ָד ִמים וְ נָ ַטל לו אֶּ ת אותו הָ אֱלו ַה ִב ְש ַעת ְפ ִט ָירתו
ַלהֲל ְך אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם ֶּבן ַכ ָמה ָשנִ ים אַ ָתה וְ אָ ַמר לו
ית
ֶּבן ִש ְב ִעים ָשנָ ה אֲנִ י וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָר ָהם אֱלו ַה זֶּה ֶּש ָקנִ ָ
אַ ָתה ִמ ְש ַת ֲחוֶּה לו או הוא ִמ ְש ַת ֲחוֶּה לְ ָך אָ ַמר אֲנִ י
ִמ ְש ַת ֲחוֶּה לו וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם וַ הֲלא אַ ָתה ָגדול
את ִמן ִש ְבעים ָשנָ ה וְ הַ אֵ ְ
ֵמאֱלהֶּ ָ
יך
יך ֶּשאַ ָתה נִ ְב ֵר ָ
ִ
ִת ְש ַת ֲחוֶּה ֶּלאֱלו ַה זֶּה ֶּש ַנ ֲע ָשה הַ יום ַבקו ְרנָ ס ִמיַד הֶּ ְחזִ יר
וְ ִה ְשלִ ְ
יך לְ אותו אֱלו ַה לְ תו ְך קו ָפתו ֶּשל אַ ְב ָרהָ ם וְ חָ זַר
ְ
וְ נָ ַטל ֵמאַ ְב ָרהָ ם אֶּ ת ָד ָמיו וְ הָ לַך לו.
וְ אַ חַ ר ָכ ְך ָבאת ִא ָשה אַ חַ ת אַ לְ ָמנָ ה וְ או ֶּמ ֶּרת לו
לְ אַ ְב ָרהָ ם ִא ָשה ֲענִ יָה אַ לְ ָמנָ ה אֲנִ י ֵתן לִ י אֱלו ַה ָענִ י
ְכמו ִתי ִמיַד נָ ַטל אַ ְב ָרהָ ם ֶּפסֶּ ל אֶּ חָ ד ֶּשהָ יָה יו ֵשב ְל ַמ ָטה
ִמכֻלָם וְ אָ ַמר לָה אַ ְב ָרהָ ם לְ או ָתה ִא ָשה ַב ֲענִ יו ֵת ְך ְט ִלי
ל ְָך אֶּ ת אֱלו ַה זֶּה וְ אָ ְמ ָרה לו לְ אַ ְב ָרהָ ם אֱלו ַה זֶּה ָק ֶּשה
הוא וְ אֵ ין אֲנִ י יְ כולָה ל ֲַעמוד לְ פָ נָ יו וְ אָ ַמר לָה אַ ְב ָרהָ ם
וַ הֲלא שו ֵטית ֶּש ָבעולָם אַ ְת ִאלְ ָמלֵא לַאו ָשפָ ל הוא
ִמכֻלָם לא הָ יָה יו ֵשב ְל ַמ ָטה ַתחַ ת כולָם וְ אֵ ין הוא רוצֶּ ה
לָזוז ִמ ְמקומו ַעד ֶּש ִת ֵתן לִ י אֶּ ת הַ ָד ִמים ִמיַד נָ ְתנָ ה
הַ ָד ִמים וְ נָ ְטלָה אֶּ ת הַ ֶּפסֶּ לִ .ב ְש ַעת ְפ ִט ָיר ָתה ַלהֲל ְך אָ ַמר
לָה אַ ְב ָרהָ ם ַבת ַכ ָמה ָשנִ ים אַ ְת וְ אָ ְמ ָרה לו ַבת ָשנִ ים
הַ ְר ֵבה אֲנִ י וְ אָ ַמר לָה אַ ְב ָרהָ ם ִת ַפח נַ ְפ ָשה ְדהַ ִהיא
ִא ְת ָתא אַ ְת ֶּש ִנ ְב ֵראת ִמ ָשנִ ים הַ ְר ֵבה הַ אֵ ְ
יך ִת ְש ַת ֲחוֶּה
ֶּלאֱלו ַה זֶּה ֶּש ָע ָשה אותו אַ ָבא אֶּ ְתמול ַבקו ְרנָ ס ִמיַד
הֶּ חֱזִ ָירה לְ אותו אֱלו ַה לְ תו ְך קו ָפתו ֶּשל אַ ְב ָרהָ ם וְ חָ זְ ָרה
וְ נָ ְטלָה ִמן אַ ְב ָרהָ ם אֶּ ת ָד ֶּמיהָ וְ הולֶּכֶּ ת לָה.
ְבאו ָתה ָש ָעה נָ ַטל אַ ְב ָרהָ ם אֶּ ת ָכל הָ אֱלהות וְ הֵ ִביא
או ָתם אֵ צֶּ ל ֶּת ַרח אָ ִביו וְ אָ ְמרו לו ְשאָ ר ָבנָ יו ַלא ֲִביהֶּ ם
ֶּת ַרח אַ ְב ָרהָ ם זֶּה אֵ ינו יָכול לִ ְמכור אֱלהות בא וְ נַ ֲע ֶּשה

אותו כ ֶּמר וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם ַמה ְמלַאכְ תו ֶּשל כ ֶּמר
יצין ַמיִ ם
אָ ְמרו לו לְ אַ ְב ָרהָ ם ְמכַ ְב ִדין ִמ ִל ְפנֵיהֶּ ם ו ַמ ְר ִב ִ
לִ ְפנֵיהֶּ ם ו ַמא ֲִכילִ ין או ָתן ו ַמ ְש ִקין לָהֶּ ם וְ נו ְתנִ ין לִ ְפנֵיהֶּ ם
א ֲִכילָה ו ְש ִתיָה ִמיַד נָ ַתן אַ ְב ָרהָ ם לִ ְפנֵיהֶּ ם אֲכִ ילָה
ו ְש ִתיָה וְ אָ ַמר ָלהֶּ ם ְקחו וְ ִאכְ לו ְטלו ו ְשתו לְ ַמ ַען ֵת ְדעו
יטיבו לִ ְבנֵי אָ ָדם ִב ְש ִביל ֶּש ָנ ַת ִתי לִ ְפנֵיכֶּ ם אֲכִ ילָה
ֶּש ֵת ִ
ו ְש ִתיָה וְ לא הָ יָה ָבהֶּ ם אֶּ חָ ד ֶּשהָ יָה נוטֵ ל ְכלום ֶּלאֱכול
םָולֹאָיְׁ ַד ֵּברוָ
"פהָלהֶּ ְׁ
וְ לִ ְשתות ִמיַד ָפ ַתח אַ ְב ָרהָ ם וְ אָ ַמר ֶּ
םָולֹאָיַ אֲ זִ ינוָָ,יְׁ ֵּדיהֶּ םָ
םָולֹאָיִ ְׁראוָָ,אזְׁ נַ יִ םָלהֶּ ְׁ
עֵּ ינַ יִ םָלהֶּ ְׁ
םָולֹאָיְׁ הַ לֵּכו" ְּ(ת ִּה ִּּלים קטו) ַמה ָע ָשה
ןָרגְׁ לֵּיהֶּ ְׁ
ְׁולֹאָיְׁ ִמישו ַ
אַ ְב ָרהָ ם נָ ַטל אֶּ ת הַ ַמ ֵקל וְ הָ יָה ְמ ַש ֵבר אֶּ ת כֻלָן וְ ִה ְשלִ ְ
יך
ָשב ֲעלֵיהֶּ ן
או ָתן אֶּ ל תו ְך ְמדו ַרת הָ אֵ ש ובָ א וְ י ַ
ְ
ו ְבתו ְך ָכ ְך ָבא נִ ְמרוד ו ָמצָ א לְ אַ ְב ָרהָ ם ֶּש ָע ָשה ָכך וְ אָ ַמר
לו נִ ְמרוד לְ אַ ְב ָרהָ ם הֲכִ י אַ ָתה הוא אַ ְב ָרהָ ם ֶּבן ֶּת ַרח
וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם הֵ ן וְ אָ ַמר לו נִ ְמרוד לְ אַ ְב ָרהָ ם וְ כִ י אֵ ין
אַ ָתה יו ֵד ַע ֶּשאֲנִ י אָ דון ֶּשל ָכל הַ ַמ ֲע ִשים וְ הַ חַ ָמה
וְ הַ ְלבָ נָ ה וְ הַ כוכָ ִבים וְ הַ ַמזָלות ו ְבנֵי הָ אָ ָדם ִמ ְלפָ נַ י יו ְצ ִאין
כֻלָן וְ אַ ָתה ל ָָמה ִא ַב ְד ָת אֶּ ת יִ ְראָ ִתיְ .באו ָתה ָש ָעה נָ ַתן
הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ִבינָ ה לְ אַ ְב ָרהָ ם וְ אָ ַמר לו אַ ְב ָרהָ ם
ָשן אֲדונִ י הַ ֶּמל ְֶּך ֲע ַדיִ ין לא
לְ נִ ְמרוד אֲדונִ י הַ ֶּמל ְֶּך (נוסַ ח י ָ
ֶּיך ָדבָ ר אַ חֵ ר לִ גְ דול ְָתךָ
יתי יו ֵדע ְרצונְ ָך אומֵ ר לְ פָ נ ָ
הָ יִ ִ
ַ
אָ ַמר לו אֱמור אָ ַמר לו ִמנְ הָ ג ֶּשל עולָם וְ כו') ִמנְ הָ גו ֶּשל
עולָם ָכ ְך הוא ֶּש ִמיום ֶּש ִנ ְב ָרא הָ עולָם וְ ַעד ַעכְ ָשיו הָ יְ ָתה
הַ חַ ָמה יוצֵ את ִמ ִמזְ ַרח וְ שו ַק ַעת ְב ַמ ֲע ָרב לְ ָמחָ ר ְתהֵ א
ְמצַ וֶּה אֶּ ת הַ חַ ָמה ֶּש ֵתצֵ א ִמ ַמ ֲע ָרב וְ ִת ְש ַקע ַב ִמזְ ָרח וְ אָ ז
אֲנִ י ֵמ ִעיד ְב ָך ֶּשאֲדון ֶּשל ָכל הַ ַמ ֲע ִשים אַ ָתה וְ ִאם אַ ָתה
וַדאי ָכל הַ ִנ ְס ָתרות
הוא אֲדון הָ עולָם ְכמו ֶּשאָ ַמ ְר ָת ְב ַ
הֵ ם ְגלויות לְ ָך ִאם ֵכן אֱמור לִ י ַמה יֵש ְבלִ ִבי ו ַמה אֲנִ י
ָע ִתיד ל ֲַעשותְ ,באו ָתה ָש ָעה הֵ נִ יחַ אותו ָר ָשע נִ ְמרוד
יָדו ַעל זְ ָקנו וְ הָ יָה ְמ ַתמֵ ַה ְבלִ בו וְ אָ מַ ר לו אַ ְב ָרהָ ם אַ ל
ִת ְת ַמה ְבלִ ְב ָך ִכי לא אֲדון הָ עולָם אַ ָתה ְבנו ֶּשל כוש
אַ ָתה וְ ִאם אֲדון הָ עולָם אַ ָתה ל ָָמה לא ִה ַצלְ ָת אֶּ ת אָ ִב ָ
יך
יתה אֶּ לָא ְכ ֵשם ֶּשלא ִה ַצלְ ָת אֶּ ת אָ ִב ָ
יך ִמן
ִמן הַ ִמ ָ
יתה.
יתה ָכ ְך אַ ָתה לא תוכַ ל לְ ִה ָנצֵ ל ִמן הַ ִמ ָ
הַ ִמ ָ
ִמיַד ָק ָרא נִ ְמרוד לְ ֶּת ַרח אָ ִביו וְ אָ ַמר לו ַמה ְתהֵ א
ִמ ְש ָפטו ֶּשל אַ ְב ָרהָ ם ִבנְ ָך זֶּה ֶּש ָש ַרף אֱלהות ֶּש ִלי אֵ ין
ִמ ְש ָפטו אֶּ לָא ְש ֵרפָ ה ִמיַד ל ַָקח נִ ְמרוד אֶּ ת אַ ְב ָרהָ ם
וַ חֲבָ שו ְבבֵ ית הָ אֲסו ִרים וְ הו ִציאו לְ הַ ְשלִ יכו לְ כִ ְב ַשן הָ אֵ ש
ִמיַד ְכפָ תוהו וַ ֲע ָקדוהו לְ אַ ְב ָרהָ ם וְ ִה ִניחוהו ַעל ַג ֵבי הָ אֶּ בֶּ ן
וְ ִה ִקיפו לו ֵע ִצים ִמד' רוחו ָתיו חָ מֵ ש אַ מות לְ כָ ל צַ ד
וְ גָ ְבהָ ן ֶּשל ֵע ִצים חָ ֵמש אַ מות וְ ַעד אותו ָש ָעה לא ִה ִכיר
ֶּת ַרח אֶּ ת בו ְראו ִמיַד ָבאו ְשכֵ נָ יו ו ְבנֵי ִעירו וְ ָט ְפחו לו
9

ָּי ַדע ְל ָּה ִּזיז ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁשְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִּשים

ַ ּב ַה ְת ָּח ָּלה הוּא ׁ ָּש ַבר ַרק ֶׁאת

ַּת ְל ִּמ ִּידים ׁ ֶׁשל ִּה ֵ ּלל ָּּכל ֶׁא ָּחד ָּיכֹל ְל ָּה ִּזיז

ַה ּ ְפ ָּס ִּלים ׁ ֶׁשל ַא ָּ ּבא ׁ ֶׁש ּלוֹ ַ ,א ָּ ּבא ׁ ֶׁש ּלוֹ לֹא
ילה ְּכ ֵדי ׁ ֶׁש ּלֹא ִּי ְקח ּו לוֹ אוֹ תוֹ ַ ,א ַחר ָּּכ ְך הוּא
ִּ ּג ָּ
ָּה ָּיה ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ׁ ְשמוֹ ר ַעל ַה ּ ְפ ָּס ִּלים ׁ ֶׁשל נִּ ְמרוֹ ד ַאז

יב

ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש .
ָּּכל ִּא ּ ׁ ָּשה ָּי ְד ָּעה ְל ָּה ִּזיז ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ִּעם ְּת ִּפ ּלוֹ ת,

הוּא ׁ ָּש ַבר ֶׁאת כו ָּ ּּלםְ ,ו ָּשם ֶׁאת ַה ַּמ ֵ ּקל ַ ּב ָּ ּי ַד ִּים
ׁ ֶׁשל ַה ּ ֶׁפ ֶׁסל ֲה ִּכי ָּ ּגדוֹ לְ ,ו ָּא ַמר ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה הוּא

ְּכמוֹ נַ ְקדִּּ ימוֹ ן ֶׁ ּבן גּ ו ְּריוֹ ןיגָּ ,ה ָּיה ׁ ָּשם גּ וֹ י ָּכ ֶׁזה
ַצדִּּ יק הוּא ָּה ָּיה מו ָּּכן ְל ַו ֵּתר ַעל ַה ּכֹל ִּאם הוּא

ׁ ֶׁש ּ ׁ ָּש ַברַ ,אז נִּ ְמרוֹ ד ָּז ַרק אוֹ תוֹ ְל ִּכ ְב ׁ ַשן ָּה ֵא ׁש,

ְי ַמ ֵ ּלא לוֹ ֶׁאת ַה ּבוֹ רוֹ ת ְ ּב ַמ ִּים ,נַ ְקדִּּ ימוֹ ן ָּל ָּוה

את ֶׁאת ָּהעוֹ ָּלם
ִּּכי הוּא ָּא ַמר לוֹ ִּאם ַא ָּּתה ָּ ּב ָּר ָּ

עולּי ּ ְרגָ לִ ים ּ ֶׁזה ָּה ָּיה
ִּמ ֶּׁמנּ ּו ְּ ּ 12ברכוֹּת ּ ַמיִּם ּלְ ֹ

הל'הַ ּ ,פ ַעם ָּּכל ֶׁא ָּחד
יפ ֶׁ
ָּּת ִּזיז ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ַרק ִּט ּ ָּ

ִּמ ֻּס ּכוֹ ת ַעד ּ ֶׁפ ַסח ֶׁזה ֲח ִּצי ׁ ָּשנָּ ה,

ַעל ראשו וְ אָ ְמרו לו בו ְש ָת בו ָשה ְגדולָה ו ְכלִ ָמה אותו
ית או ֵמר ָעלָיו ֶּשהוא יו ֵרש עולָם הַ זֶּה וְ עולָם
ֶּבן ֶּשהָ יִ ָ
הַ ָבא ָש ְרפו נִ ְמרודִ .מיַד נִ ְתגַ לְ גְ לו ַרח ֲָמיו ֶּשל הַ ָקדוש
ָברו ְך הוא וְ י ַָרד ְב ַע ְצמו וְ ִה ִצילו ֶּש ֶּנאֱ ַמר (בראשית טו) "אֲנִ י
את ָ
יך ֵמאור ַכ ְש ִדים" .אָ ַמר ֶּת ַרח ְבלִ בו
ֲשר הוצֵ ִ
ה' א ֶּ
ֶּש ָמא י ַַע ְמדו וְ יַהַ ְרגו אֶּ ת ָבנַ י ִמיַד ָע ַמד ֶּת ַרח וְ יָצָ א ִמ ָשם
(שם יא) "וַ ִי ַקח ֶּת ַרח אֶּ ת אַ ְב ָרם
ֱמר ׁ ָּ
ִעם אַ ְב ָרם ְבנו ֶּש ֶּנא ַ
ְבנו וְ אֶּ ת לוט ֶּבן הָ ָרן ֶּבן ְבנו וְ אֵ ת ָש ַרי ַכלָתו אֵ ֶּשת
אַ ְב ָרם ְבנו וַ י ְֵצאו ִא ָתם ֵמאור ַכ ְש ִדים ָללֶּכֶּ ת אַ ְרצָ ה
ְכנַ ַען וַ יָבאו ַעד חָ ָרן וַ י ְֵשבו ָשם" ו ִב ְשכַ ר ֶּשיָצָ א ִמ ָשם
ֶּת ַרח ִעם אַ ְב ָרהָ ם ְבנו לְ ֵשם ָש ַמיִ ם ִה ְמלִ יכו הַ ָקדוש
ָברו ְך הוא לְ אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינו ְבחַ יֵי ֶּת ַרח אָ ִביו
יב סו ָכה כח ע"א
ָתנו ַר ָבנָ ן ְשמונִ ים ַתלְ ִמ ִידים הָ יו לו לְ ִה ֵלל הַ ז ֵָקן ְשל ִשים
ֵמהֶּ ן ְראויִ ם ֶּש ִת ְש ֶּרה ֲעלֵיהֶּ ן ְש ִכינָ ה ְכמ ֶּשה ַר ֵבינו
ש ַע ֶּבן
ו ְשל ִשים ֵמהֶּ ן ְראויִ ם ֶּש ַת ֲעמד לָהֶּ ם חַ ָמה ִכיהו ֻ
נון ֶּע ְש ִרים ֵבינונִ ים ָגדול ֶּש ְבכ ָֻלן יונָ ָתן ֶּבן עוזִ יאֵ ל ָק ָטן
ֶּש ְבכ ָֻלן ַר ָבן יוחָ נָ ן ֶּבן ז ַַכאי אָ ְמרו ָעלָיו ַעל ַר ָבן יוחָ נָ ן
ֶּבן ז ַַכאי ֶּשלא הֵ נִ יחַ ִמ ְק ָרא ו ִמ ְשנֶּ ה ְג ָמ ָרא ֲהלָכות
וְ אַ ָגדות ִד ְקדו ֵקי תו ָרה וְ ִד ְקדו ֵקי סו ְפ ִרים ַק ִלים וַ חֲמו ִרים
ימ ְט ִריָאות ִשיחַ ת ַמלְ אֲכֵ י
וגְ זֵרות ָשוות ְתקופות וְ גִ ַ
הַ ָש ֵרת וְ ִשיחַ ת ֵש ִדים וְ ִשיחַ ת ְד ָקלִ ים ִמ ְשלות כו ְב ִסין
ִמ ְשלות שו ָעלִ ים ָדבָ ר ָגדול וְ ָדבָ ר ָק ָטן ָדבָ ר ָגדול ַמ ֲע ֶּשה
ֶּמ ְר ָכבָ ה ָדבָ ר ָק ָטן הֲוָ יות ְדאַ ַב ֵיי וְ ָרבָ א לְ ַקיֵים ַמה
אהֲבַ י ָיֵּ ש ָ ְׁוא ְֹׁצר ֵֹּתיהֶּ ם אֲ ַמלֵּא" וְ ִכי
ֶּש ֶּנא ֱַמר "לְׁ הַ נְׁ ִחיל ָ ֹ
ֵמאַ חַ ר ֶּש ָק ָטן ֶּש ְבכ ָֻלן ָכ ְך ָגדול ֶּש ְבכ ָֻלן ַעל אַ חַ ת ַכ ָמה
וְ כַ ָמה אָ ְמרו ָעלָיו ַעל יונָ ָתן ֶּבן עוזִ יאֵ ל ְב ָש ָעה ֶּשיו ֵשב
וְ עוסֵ ק ַבתו ָרה ָכל עוף ֶּשפו ֵרחַ ָעלָיו ִמ ַיד נִ ְש ַרף
יג ַת ֲענִ ית יט ע"ב
ָתנו ַר ָבנָ ן ַפ ַעם אַ חַ ת ָעלו ָכל יִ ְש ָראֵ ל ל ֶָּר ֶּגל לִ ירו ָשלַיִ ם
וְ לא הָ ָיה לָהֶּ ם ַמיִ ם לִ ְשתות הָ ל ְַך נַ ְק ִדימון ֶּבן גו ְריון אֵ צֶּ ל

ְו ַהגּ וֹּי ּ ָאמַּ רּ

אָ דון אֶּ חָ ד אָ ַמר לו הַ לְ וֵינִ י ְש ֵתים ֶּע ְש ֵרה ַמ ְעיְ נות ַמיִ ם
לְ עו ֵלי ְרגָ לִ ים וַ אֲנִ י אֶּ ֵתן לְ ָך ְש ֵתים ֶּע ְש ֵרה ֵעינות ַמיִ ם
וְ ִאם אֵ ינִ י נו ֵתן לְ ָך ה ֲֵרינִ י נו ֵתן לְ ָך ְש ֵתים ֶּע ְש ֵרה ִכ ַכר
יע הַ ְז ַמן וְ לא י ְָרדו ְג ָש ִמים
ֶּכסֶּ ף וְ ָקבַ ע לו זְ ַמן ֵכיוָ ן ֶּש ִה ִג ַ
ְב ַשח ֲִרית ָש ַלח לו ַש ֵגר לִ י או ַמיִ ם או ָמעות ֶּשיֵש לִ י
ְבי ְָד ָך ָש ַלח לו ֲע ַדיִ ין יֵש לִ י זְ ַמן ָכל הַ יום כולו ֶּש ִלי הוא
ַב ָצהֳ ַריִ ם ָש ַלח לו ַש ֵגר לִ י או ַמיִ ם או ָמעות ֶּשיֵש לִ י
ְבי ְָד ָך ָש ַלח לו ֲע ַדיִ ין יֵש לִ י ְשהות ַביום ְב ִמנְ חָ ה ָש ַלח
לו ַש ֵגר לִ י או ַמיִ ם או ָמעות ֶּשיֵש לִ י ְבי ְָד ָך ָש ַלח לו
ֲע ַדיִ ין יֵש לִ י ְשהות ַביום לִ גְ ֵלג ָעלָיו אותו אָ דון אָ ַמר
ָכל הַ ָשנָ ה כולָה לא י ְָרדו ְג ָש ִמים וְ ַעכְ ָשיו י ְָרדו ְג ָש ִמים
נִ ְכנַ ס לְ בֵ ית הַ ֶּמ ְרחָ ץ ְב ִש ְמחָ ה ַעד ֶּשהָ אָ דון נִ ְכנַ ס
ְב ִש ְמחָ תו לְ בֵ ית הַ ֶּמ ְרחָ ץ נַ ְק ִדימון נִ כְ נַ ס לְ בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש
ְכ ֶּשהוא ָעצֵ ב נִ ְת ַע ֵטף וְ ָע ַמד ִב ְת ִפ ָלה אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו
ֶּשל עו ָלם ָגלוי וְ יָדוע לְ פָ נ ָ
יתי וְ לא
ֶּיך ֶּשלא לִ כְ בו ִדי ָע ִש ִ
ַ
ָ
יתי ֶּש ְיהו
יתי אֶּ ָלא לִ כְ בו ְדך ָע ִש ִ
לִ ְכבוד ֵבית אַ ָבא ָע ִש ִ
ַמיִ ם ְמצויִ ין לְ עו ֵלי ְרגָ לִ ים ִמ ַיד נִ ְת ַק ְשרו ָש ַמיִ ם ֶּב ָע ִבים
וְ י ְָרדו ְג ָש ִמים ַעד ֶּש ִנ ְת ַמ ְלאו ְש ֵתים ֶּע ְש ֵרה ַמ ְעיְ נות ַמיִ ם
וְ הו ִתירו ַעד ֶּשיָצָ א אָ דון ִמ ֵבית הַ ֶּמ ְרחָ ץ נַ ְק ִדימון ֶּבן
גו ְריון יָצָ א ִמ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ְכ ֶּש ָפגְ עו ֶּזה ָב ֶּזה אָ ַמר לו ֵתן
לִ י ְד ֵמי ַמיִ ם יו ֵתר ֶּשיֵש לִ י ְבי ְָד ָך אָ ַמר לו יו ֵד ַע אֲנִ י ֶּשלא
ִה ְר ִעיש הַ ָקדוש ָברו ְך הוא אֶּ ת עולָמו אֶּ ָלא ִב ְש ִבילְ ָך
אֶּ ָלא ע ַדיִ ין יֵש לִ י ִפ ְתחון ֶּפה על ָ
ֶּיך ֶּשאו ִציא ִמ ְמ ָך אֶּ ת
ָ
ֲ
ְמעו ַתי ֶּש ְכבָ ר ָש ְק ָעה חַ ָמה וגְ ָש ִמים ִב ְרשו ִתי י ְָרדו חָ ַזר
וְ נִ ְכנַ ס לְ בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש נִ ְת ַע ֵטף וְ ָע ַמד ִב ְת ִפ ָלה וְ אָ ַמר
לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל עו ָלם הו ַדע ֶּשיֵש לְ ָך אֲהו ִבים ְבעול ְָמ ָך
ִמ ַיד נִ ְת ַפ ְזרו הֶּ ָע ִבים וְ ז ְָרחָ ה הַ חַ ָמה ְבאו ָתה ָש ָעה אָ ַמר
לו הָ אָ דון ִאילו לא נִ ְק ְד ָרה הַ חַ ָמה הָ ָיה לִ י ִפ ְתחון ֶּפה
על ָ
ֶּיך ֶּשאו ִציא ִמ ְמ ָך ְמעו ַתי ָתנָ א לא נַ ְק ִדימון ְשמו אֶּ ָלא
ָ
בו ִני ְשמו וְ ל ָָמה נִ ְק ָרא ְשמו נַ ְק ִדימון ֶּש ִנ ְק ְד ָרה חַ ָמה
ַב ֲעבורו
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יעה ְּת ַמ ֵ ּלא ִּלי
ימון ַעד ַה ּ ׁ ְש ִּק ָּ
לְ נַ ְק ִ ּד ֹּ

ֲחנִּ ינָּ א ֶׁ ּבן ְּת ַר ְדיוֹ ןיד ׁ ֶׁש ָּ ּבא ּו ִּל ְשרֹף

יעה ָּה ְי ָּתה
ֶׁאת ַה ּבוֹ רוֹ ת ְ ּב ַמ ִּיםַ ,ה ּ ׁ ְש ִּק ָּ

אוֹ תוֹ ָּ ׁ ,ש ְפכ ּו ָּע ָּליו ֶׁ ּבנְ ִּזין ַ ּגז ְונֵ ְפט ְוהוּא

ְ ּב ׁ ֵש ׁש ְ ּב ִּד ּיוּקֲ ,א ָּבל ִּאם לֹא ְּ -ת ַמ ֵ ּלא ִּלי אוֹ ָּתם

לֹא נִּ ְד ָּלקָּּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶׁש ּ ׁשוֹ ְפ ִּכים ָּע ָּליו הוּא לֹא

יע ֵא ָּליו ַ ּב ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן
דִּּ ינְ ֵרי ָּז ָּהב ,הוּא ִּה ִּ ּג ַ

יחים ִּל ְשרֹף אוֹ תוֹ ַ ,אז הוּא
נִּ ְד ָּלק ,לֹא ַמ ְצ ִּל ִּ

ַ ּב ֲח ִּמ ּ ׁ ָּשה ְל ׁ ֵש ׁשֵ ,איפֹה ַה ֶּׁכ ֶׁסף? ַאז הוּא ָּא ַמר

ָּא ַמר ַלסוֹ ַה ִּרים ׁ ֶׁש ּלוֹ ַ :ח ּכוֲּ ,אנִּ י ַי ֲע ֶׁלה ְו ִּי ׁ ְש ַאל

לוֹ ֶׁ :ר ַגעֵ ,י ׁש ִּלי עוֹ ד ָּח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ תִּ ,מ ַ ּיד ה ּוא

ַ ּב ּ ׁ ָּש ַמ ִּים ִּאם ֵי ׁש ְר ׁשוּת ִּל ְשרֹף אוֹ ִּתיִּ ,אם לֹא

ָּי ַרד ְל ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁש ְל ִּה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְו ָּי ַרד ַמ ּבו ִּּלים

ַא ֶּׁתם לֹא ְיכוֹ ִּלים ִּל ְשרֹף אוֹ ִּתיַ ,אז הוּא ָּע ָּלה
ַ ּב ּ ׁ ָּש ַמ ִּים ִּל ׁ ְשאוֹ ל ָּא ְמר ּו לוֹ ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה ְ ּג ֵז ָּירה ַעל
יבל ֶׁאת ַהדִּּ ין
ֲע ָּש ָּרה ֲהרו ֵּגי ַמ ְלכוּתַ ,אז ה ּוא ִּק ֵ ּ

הוּא ָּה ָּיה ַד ְי ָּ
יקן ָּּכ ֶׁזהָּ ,ה ָּיה לוֹ ְסטוֹ ּ ֶׁפר
יעה ָּה ְי ָּתה ְ ּב ׁ ֵש ׁשַ ,אז נַ ְקדִּּ ימוֹ ן ָּי ַרד ׁשוּב
ְו ַה ּ ׁ ְש ִּק ָּ

ְ ּב ַא ֲה ָּבהִּּ ,כי ָּה ִּע ָּ
יקר ֶׁזה ְל ַק ֵ ּבל ֶׁאת ַהדִּּ ין

ָּּכ ֵא ֶׁ ּלהַ ,אז ה ּוא ָּי ָּצא הוּא אוֹ ֵמר לוֹ ֵּ :כןֲ ,א ָּבל
ַע ְכ ׁ ָּשיו ׁ ֵש ׁש ְו ַד ָּ ּקה ְו ֶׁע ְש ִּרים ְו ָּח ֵמ ׁש ׁ ְשנִּ ּיוֹ ת,

ְ ּב ַא ֲה ָּבהְ ,ל ַק ֵ ּבל ֶׁאת ַה ַהנְ ָּה ָּגה ׁ ֶׁשל ה'.

ּ ַפ ַעם ְל ִּה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְו ָּי ְצ ָּאה ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ּ ִּפ ְתאוֹ ם ִּמ ֵ ּבין

ְּכמוֹ ִּי ְצ ָּחקִּּ ,כי "נַ ֲחמ ּו נַ ֲחמוּ"
ימ ְט ִּר ָּ ּיא ִּי ְצ ָּחק ,נַ ֲחמ ּו ֶׁזה ַ ּ - 104פ ֲע ַמ ִּיים ֶׁזה
ִּ ּג ַ
ְ(י ׁ ַש ְע ָּיהוּ מ ,א)

ָּה ֲענָּ נִּ ים.

ֶׁזה

ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ְראוֹ ת ֶׁאת ַה ִּ ּנ ִּּסים ׁ ֶׁשל ה' ָּּכל ֶׁר ַגעּ ַ ,גם

ּשמוֹ נֶׁ הִּּ .כי ַרק הוּא ָּיכוֹ ל
את ִּיים ו ׁ ְ
ִּי ְצ ָּחק ָּ -מ ַ

ַה ּיוֹ םֶׁ ,זה ַה ּכֹל ִּס ּפו ִּּריםּ ַ ,ב ְ ּג ָּמ ָּרא ְּכמוֹ ַר ִּ ּבי

ְלנַ ֵחםטו ,הוּא אוֹ ֵמר ַלה'ַּ :כ ָּּמה ָּא ָּדם ַחי?

יד ַמ ֶּסכֶּ ת ַכלָה א
אָ ְמרו ָעלָיו ַעל ַר ִבי חֲנִ ינָ א ֶּבן ְת ַר ְדיון ֶּש ַפ ַעם אַ חַ ת
נִ ְתחַ ְלפו לו ְמעות פו ִרים ְב ָמעות ֶּשל ְצ ָד ָקה וְ הָ יָה יו ֵשב
ַש ַמיִ ם ַעד
יתה ל ָ
ַיב ִתי ִמ ָ
וְ ָת ֵמ ַה וְ אָ ַמר אוי לִ י ֶּש ָמא נִ ְתחַ י ְ
ֶּשהָ יָה יו ֵשב וְ ָת ֵמ ַה ָבא ַק ְס ִטינָ ר אָ ַמר לו ַר ִבי ָגזְ רו על ָ
ֶּיך
ָ
לְ כו ְרכֶּ ָך ולְ שו ְרפֶּ ָך ְבתו ָר ֶּת ָך ולְ יִ ְש ָראֵ ל ַע ְמ ָך וְ ָע ַמד
וְ כָ ְרכוהו ְבתו ָרתו וְ ִה ִקיפוהו ח ֲִבילֵי זְ מורות וְ הֵ ִציץ בו
הָ אור וְ הָ יָה אור ִמ ְצ ַטנֵן ו ִמ ְת ַרחֵ ק ִמ ֶּמנו ָע ַמד ַק ְס ִטינָ ר
ְבבֶּ הָ לָה אָ ַמר לו ַר ִבי אַ ָתה הוא ֶּש ָגזְ רו לְ שו ְרפֶּ ָך אָ ַמר
לו הֵ ן אָ ַמר לו וְ ל ָָמה הָ אור ְמכַ ֶּבה אָ ַמר לו נִ ְש ַב ֲע ִתיו
ְב ֵשם קונִ י ֶּשלא יִ ַגע ִבי ַעד ֶּשאֵ ַדע ִאם ָגזְ רו ָעלַי ִמן
יע ָך הָ יָה ַק ְס ִטינָ ר
הַ ָש ַמיִ ם הַ ְמ ֵתן לִ י ָש ָעה אַ חַ ת וְ או ִד ֲ
יתה וְ חַ ִיים לְ ַע ְצ ָמן
יו ֵשב וְ ָת ֵמ ַה אָ ַמר הַ לָלו ֶּשגוזְ ִרין ִמ ָ
ל ָָמה עול ַמלְ כות ֲעלֵיהֶּ ן אָ ַמר לו קום לְ ָך וְ כָ ל ַמה
יקה
ֶּש ַמלְ כות רוצֶּ ה ל ֲַעשות ִבי י ֲַע ֶּשה אָ ַמר לו ֵר ָ
ימה ָעלַי ְגז ֵָרה ִמן הַ ָש ַמיִ ם וְ ִאם אֵ ין אַ ָתה הו ְרגַ ִני
ִה ְס ִכ ָ
הַ ְר ֵבה הו ְרגִ ים יֵש ל ַָמקום הַ ְר ֵבה ֻד ִבים ונְ ֵמ ִרים וַ א ֲָריות
וזְ אֵ ִבים וְ הַ ְר ֵבה נְ חָ ִשים וְ ַע ְק ַר ִבים ֶּש ִי ְפ ְגעו ִבי אֶּ לָא סוף
ֶּשהַ ָמקום ָע ִתיד לִ ָפ ַרע ָד ִמי ִמי ֶָּד ָך וְ י ַָדע ַק ְס ִטינָ ר ֶּש ָכ ְך
יע
ִהיא הַ ִמ ָדה ִמיַד ָע ַמד וְ נָ פַ ל ַעל ָפנָ יו וכיון אבד וְ ִה ְש ִמ ַ
ֲשר ָתמו ִתי אָ מות וְ ָשם אֶּ ָקבֵ ר"
"בא ֶּ
קולו ִמן הָ אֵ ש וְ אָ ַמר ַ

ֲשר ִת ְחיֶּה אֶּ ְחיֶּה ִמיַד י ְָצ ָתה ַבת קול וְ אָ ְמ ָרה ַר ִבי
ַבא ֶּ
חֲנִ ינָ א ֶּבן ְת ַר ְדיון וְ ַק ְס ְטנִ ירו ְמזו ָמנִ ין לְ חַ יֵי הָ עולָם הַ ָבא
טו ַש ָבת פט ע"ב
אמר ה'" לְ כו
ָד ַרש ָרבָ א ַמאי ִד ְכ ִתיב "לְ כו נָ א וְ נִ ָו ְכחָ ה י ַ
יב ֵעי לֵיה
אמר ה' אָ ַמר ה' ִמ ָ
יב ֵעי לֵיה י ַ
נָ א בואו נָ א ִמ ָ
אמר לָהֶּ ם הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ יִ ְש ָראֵ ל
ל ֶָּע ִתיד לָבא י ַ
אמרו לְ פָ נָ יו
לְ כו נָ א אֵ צֶּ ל אֲבו ֵתיכֶּ ם וְ יוכִ יחו אֶּ ְתכֶּ ם וְ י ְ
ִרבונו ֶּשל עו ָלם אֵ צֶּ ל ִמי ֵנל ְֵך אֵ צֶּ ל אַ ְב ָרהָ ם ֶּשאָ ַמ ְר ָת לו
"יָד ַע ֵת ַדע" וְ לא ִב ֵקש ַרח ֲִמים ָעלֵינו אֵ צֶּ ל יִ ְצחָ ק ֶּש ִב ֵיר ְך
ֲשר ָת ִריד" וְ לא ִב ֵקש ַרח ֲִמים ָעלֵינו
אֶּ ת ֵע ָשו "וְ הָ יָה ַכא ֶּ
אֵ צֶּ ל י ֲַעקב ֶּשאָ ַמ ְר ָת לו "אָ נכִ י אֵ ֵרד ִע ְמ ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה" וְ לא
אמר ה' אָ ַמר
ִב ֵקש ַרח ֲִמים ָעלֵינו אֵ צֶּ ל ִמי ֵנל ְֵך ַעכְ ָשיו י ַ
"אם
יתם ַע ְצ ְמכֶּ ם ִבי ִ
לָהֶּ ן הַ ָקדוש ָברו ְך הוא הו ִאיל ו ְתלִ ֶּ
יִ ְהיו ח ֲָטאֵ יכֶּ ם ַכ ָשנִ ים ַכ ֶּשלֶּג יַלְ ִבינו" :אָ ַמר ַר ִבי ְשמואֵ ל
"כי אַ ָתה אָ ִבינו
ַבר נַ ח ֲֵמנִ י אָ ַמר ַר ִבי יונָ ָתן ַמאי ִדכְ ִתיב ִ
ִכי אַ ְב ָרהָ ם לא יְ ָד ָענו וְ יִ ְש ָראֵ ל לא י ִַכ ָירנו אַ ָתה ה'
אמר לו
אלֵנו ֵמעולָם ְשמֶּ ָך" ל ֶָּע ִתיד לָבא י ַ
אָ ִבינו ג ֲ
הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ אַ ְב ָרהָ ם ָבנ ָ
ֶּיך חָ ְטאו לִ י אָ ַמר לְ פָ נָ יו
ימר לֵיה
ִרבונו ֶּשל עו ָלם יִ ָמחו ַעל ְקדו ַשת ְש ֶּמ ָך אָ ַמר אֵ ַ
לְ י ֲַעקב ְדהַ ָוה לֵיה צַ ַער ִגדול ָבנִ ים אֶּ ְפ ָשר ְדבָ ֵעי ַרח ֲֵמי
עלַיְ יהו אָ ַמר לֵיה ָבנ ָ
ֶּיך חָ ְטאו אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל
ֲ
עו ָלם יִ ָמחו ַעל ְקדו ַשת ְשמֶּ ָך אָ ַמר לא ְבסָ בֵ י ַט ֲע ָמא
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ְיהו ִּּדי לֹא ְמ ׁ ַש ֶׁ ּנה ַמה הוּא הוּא

ׁ ִּש ְב ִּעים ׁ ָּשנָּ הֶׁ ,ע ְש ִּרים ׁ ָּשנָּ ה ֶׁזה

ְּכנֶׁ ֶׁגד ַא ְר ָּ ּב ִּעים ֶׁא ֶׁלף ֲח ָּי ִּליםֲ ,א ִּפיל ּו ִּח ּלוֹ נִּ י

ַ ּב ּ ִּט ּ ֵפ ׁש ֶׁע ְש ֵרה ׁ ֶׁשהוּא לֹא ַ ּבר עוֹ נְ ׁ ִּשין,
ֶׁע ְש ִּרים ְו ָּח ֵמ ׁש ׁ ָּשנָּ הַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה הוּא אוֹ ֵמר ַלה'

ֶׁזה לֹא ְמ ׁ ַש ֶׁ ּנהַ ,אז ה' ָּע ָּשה נִּ ִּּסים ְּכמוֹ ֵא ֶׁצל
יש
דָּּ ִּוד ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ָּה ָּיה הוֹ ֵרג ׁ ְשמוֹ נֶׁ ה ֵמאוֹ ת ִּא ׁ

ַּכ ָּּמה נִּ ׁ ְש ַאר? ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשיםֲ ,ח ִּצי ֶׁזה ֵלילוֹ ת -
ֲח ִּצי ֲאנִּ י ֲח ִּצי ַא ָּּתהְ ,ו ִּאם ַא ָּּתה לֹא לוֹ ֵק ַח ֶׁאת

'א ִּל ָּ ּיה ּו
ימ ְט ִּר ָּ ּיא ּ ַפ ֲע ַמ ִּיים ֵ
ְ ּב ֵחץ ֶׁא ָּחד ֶׁ -זה ִּ ּג ַ

ַה ֵח ִּצי ֲאנִּ י ִּי ַ ּקח ֶׁאת ַה ּכֹלֶׁ ׁ ,ש ֲאנִּ י ָּמ ַס ְר ִּּתי ֶׁאת

ַה ָּ ּנ ִּביא ָּזכוּר ַל ּטוֹ ב'ּ ַ ,ב ַה ְת ָּח ָּלה הוּא ָּה ָּיה הוֹ ֵרג
יש ְ ּב ֵחץ ֶׁא ָּחדַ ,א ַחר ָּּכ ְך ַרק ׁ ְשמוֹ נֶׁ ה
ֶׁא ֶׁלף ִּא ׁ

ו ַּבת ִּי ְפ ָּּתח ְּכ ׁ ֶׁש ַא ָּ ּבא ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה ָּ ּבא ְל ַה ְק ִּריב אוֹ ָּת ּה
"אל ִּּת ׁ ְש ַלח ָּי ְד ָּך ֶׁאל ַה ַ ּנ ַער ְו ַאל
ָּי ְצ ָּאה ַ ּבת קוֹ ל ַ

ֵמאוֹ תִּּ ,כי ָּהי ּו רוֹ ׁ ְש ִּמים ַעל ַה ִּח ִּ ּצים ֶׁאת ׁ ֵשם

ַע ְצ ִּמי ְל ַג ְמ ֵרי ַעל ִּקדּ ו ּׁש ה'.

ֲה ָּו ָּי"הֵ ,י ׁש ׁ ְש ֵּתים ֶׁע ְש ֵרה ֵצרו ִּּפים ׁשוֹ נִּ ים
ְל ׁ ֵשם ֲה ָּו ָּי"ה

יב ּה,
ַּת ַעש לוֹ ְמא ּו ָּמה"טזָּ .ה ָּיה ָּל ּה ֵא ׁש ְס ִּב ָּ

ֹאש ּ
ְוהּם ּ ָה ְרשו ִּמים ּ ּ ַב ּמ ּו סָּף ּלְ ר ּ

ש  ,י' ק' ו' ק' ,י' ו' ק' ק'ֵ .י ׁש ע"ב ס"ג
חו ֶׁד ּ
ֹ

יאה ׁ ֶׁש ָּה ָּיה ָּל ּה ֵא ׁש ָּס ִּביב
ְּכמוֹ דְּ בוֹ ָּרה ַה ְ ּנ ִּב ָּ

מ"ה ב"ןֵ ,י ׁש ׁ ֵשם ׁ ֶׁש ֻּכ ּלוֹ ַרק ִּמ ּלוּי ַא ְל ִּפי"ן.
ישְ ,י ִּר ָּ ּיה ַּכ ָּּמה
ְו ָּכל ֵחץ ָּה ָּיה הוֹ ֵרג ֶׁא ֶׁלף ִּא ׁ

"מ ֵגן ִּאם ֵי ָּר ֶׁאה ָּור ַֹמח
ָּ
ָּהא ֶֹׁהל ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה,
ְ ּב ַא ְר ָּ ּב ִּעים ֶׁא ֶׁלף ְ ּב ִּי ְש ָּר ֵאל" ׁ(שוֹ ְפ ִּטים ה ,ח)ּ ִּ ,ב ְז ַמן

ְיכוֹ ָּלה ַל ֲהרוֹ ג? ַרק ֶׁא ָּחדֲ ,א ָּבל ֵחץ ָּה ַרג ֶׁא ֶׁלף.

דְּ בוֹ ָּרה לֹא ָּה ָּיה ׁשוּם נֶׁ ׁ ֶׁשקׁ ,שוּם ַ ּב ְר ֶׁזל,
יס ָּרא לֹא ִּה ְר ׁ ָּשה ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ׁשוּ ם ַ ּב ְר ֶׁזלֲ ,א ִּפיל ּו
ִּס ְ

ִּּכי ִּ ּב ְז ַמן דָּּ ִּוד לֹא ָּה ָּיה ׁש ּום ִּה ְרהוּרַ ,ה ָּ ּבנִּ ים

ַה ַּס ִּּכינִּ ים ָּהי ּו ֵמ ֵעץַ ,רק ַה ַּמ ֲח ֵר ׁ ָּשה ָּה ְי ָּתה

"א ׁ ֶׁשר ָּ ּבנֵ ינ ּו ִּּכנְ ִּט ִּעים ְמ ֻגדָּּ ִּלים
ָּהי ּו ַּכ ֲא ָּר ִּזיםֲ ,
יהם ְ ּבנוֹ ֵתינ ּו ְכ ָּז ִּו ּיֹת ְמ ֻח ּ ָּטבוֹ ת ַּת ְבנִּ ית
ִּ ּבנְ עו ֵּר ֶׁ

ָּור ַֹמח ְ ּב ַא ְר ָּ ּב ִּעים ֶׁא ֶׁלף ְ ּב ִּי ְש ָּר ֵאל"ִּּ ,כי ָּּכל

יכל" ְּ(ת ִּה ִּּלים קמד ,יב)ִּּ ,כי ָּּכל ַה ָּ ּבנוֹ ת ָּהי ּו ְּכ ַא ְבנֵ י
ֵה ָּ

וְ לא ְב ַד ְר ַד ֵקי עצָ ה אָ ַמר לו לְ יִ ְצחָ ק ָבנ ָ
ֶּיך חָ ְטאו לִ י אָ ַמר
ֵ
לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל עו ָלם ָבנַ י וְ לא ָבנ ָ
ֶּיך ְב ָש ָעה ֶּש ִה ְק ִדימו
לְ פָ נ ָ
"בנִ י ְבכ ִרי" ַע ְכ ָשיו
את לָהֶּ ם ְ
ֶּיך נַ ֲע ֶּשה לְ נִ ְש ַמע ָק ָר ָ
ָ
שלָאדָםָ
ָבנַ י וְ לא ָבנֶּיך וְ עוד ַכ ָמה חָ ְטאו ַכמָהָ ְׁש ֹנותיוָ ֶָּ
ִש ְׁב ִעיםָשנָהָדַָלָעֶּ ְׁש ִריןָ ְׁד ָלֹאָענַ ְׁשתָָ ֲעלַיְׁ יהוָָפשוָָלְׁ הוָָ
חַ ְׁמ ִשיןָדַָלָעֶּ ְׁש ִריןָוַ ח ֲִמשָהָ ְׁדלֵּילותָאָפשוָָלְׁ הוָָעֶּ ְׁש ִריןָ
וַ ח ֲִמשָהָדַָלָ ַת ְׁרתֵָּיָ ְׁסרֵָּיָופַ לְׁ גָאָ ִד ְׁצלויֵָּיָו ֵּמיכַָלָו ְׁדבֵּ יתָ
סובֵָּלָאֶָּתָ
סאָפשוָָלְׁ הוָָתַָ ְׁרתֵָּיָ ְׁסרֵָּיָופַ לְׁ גָאָאִָםָ ַאתָהָ ֹ
הַ ִכ ֵָּ
כולָם ָמוטָב ָ ְׁואִָם ָלַאו ָ ַפלְׁ גָא ָעלַָי ָופַ לְׁ גָא ָעלֶּיךָ ָ ְׁואִָםָ
יביתָנַ ְׁפשִָיָ ַקמ ְָׁך ָפ ְתחו
לומַָרָכולָםָע ַָליָהָאָ ְׁק ֵּר ִ
ִת ְׁמצָאָ ֹ
וְ אָ ְמרו ( ִכי) "אַ ָתה אָ ִבינו" אָ ַמר לָהֶּ ם יִ ְצחָ ק ַעד ֶּשאַ ֶּתם
ְמ ַק ְל ִסין לִ י ַק ְלסו לְ הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ו ַמ ְח ֵוי לְ הו יִ ְצחָ ק
הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ְב ֵעינַ יְ יהו ִמ ַיד נָ ְשאו ֵעינֵיהֶּ ם ל ַָמרום
אלֵנו ֵמעולָם ְש ֶּמ ָך".
וְ או ְמ ִרים "אַ ָתה ה' אָ ִבינו ג ֲ
טז אַ בו ֶּד ְרהָ ם ַש ַער הַ ְתקופות
וְ כָ ַתב הֶּ חָ כָ ם ֶּבן ֶּעזְ ָרא ָשאֲלו חַ ְכ ֵמי ְק ִריאות לְ ַר ֵבינו
הַ איי ל ָָמה נָ הֲגו יִ ְש ָראֵ ל הַ ָד ִרים ַב ַמ ֲע ָרב לְ ִה ָש ֵמר ֶּשלא
יִ ְשתו ַמיִ ם ִב ְש ַעת הַ ְתקופָ ה .וְ הֵ ִשיב ִכי נֵיחוש ְב ַעלְ ָמא

יע ָתה
הוא ִמ ְפ ֵני ֶּשהוא ְת ִח ַלת הַ ָשנָ ה או ְת ִח ַלת ְר ִב ָ
וְ לא יִ ְרצו לִ ְשתות ַמיִ ם ֶּש ִי ָמ ְצאו ִח ָנם ַעל ֵכן יֵאָ כֵ ל ָבה
"מתו ָקה
ָכל ָמתוק לִ ְהיות ְשנָ ָתם ְמתו ָקה .וַ אֲ נִ י אומֵ ר ְ
ְשנַ ת הָ עבֵ ד" הַ ֵשם הַ בוטֵ חַ בו לְ בַ דו .וְ ִה ֵנה הַ יו ְד ִעין
ְתקופָ ה הָ אָ מור לא אָ ְמרו ִכי ַת ִזיק לָאוכֵ ל וְ לַשו ֶּתה וְ ָדבָ ר
הַ ָנפוחַ ִשיחות הַ ְז ֵקנות .ו ְד ָרש ֶּש ִנ ְשחַ ט יִ ְצחָ ק ובַ ת
ֲשר ֵפ ַר ְש ִתי
יִ ְפ ָתח יֵש לו סוד ִכי לא נִ ְשחֲטו ְכ ַלל ַכא ֶּ
תקופָ ה ( ַ ּב ִּּמ ְד ָּ ּבר כג,
ְב ִס ְפ ִרי ,וְ יֵש ֵמהַ ְגאונִ ים ֶּשאָ ְמרו ַעל הַ ְ
"כי לא נַ חַ ש ְבי ֲַעקב" אֶּ ָלא הַ ַק ְדמונִ ים אָ ְמרו אֵ ֶּלה
כג) ִ
הַ ְדבָ ִרים לְ הַ ְפ ִחיד ְב ֵני אָ ָדם ֶּש ִי ְראו מֵ הַ ֵשם וְ לא יו ִסיפו
הָ ְר ָש ִעים לִ ְרשו ַע וְ יָשובו ְכ ֵדי ֶּשי ִַצי ֵלם הַ ֵשם ִמד'
ֱמת
ְתקופות ִכי יָדו ַע י ַָד ְענו ִכי ָכל ִד ְב ֵרי חֲכָ ִמים א ֶּ
ֲשר
ֲשר הֵ ם ְב ִמ ָש ְמ ָעם או יֵש לָהֶּ ם סוד סָ תום ַכא ֶּ
ַכא ֶּ
ָשר ֶּשהוא ִפירוש הַ תו ָרה
ָר ַמזְ ִתי ִמ ְקצַ ת סו ָדם ְבסֵ פֶּ ר הַ י ָ
ַעד ָכאן ְדבָ ָריו:

"מ ֵגן ִּאם ֵי ָּר ֶׁאה
ַ ּב ְר ֶׁזלַ ,אז ה' ָּע ָּשה נִּ ִּּסיםִּּ ,כי ָּ
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ְ ּב ָּכל ָּהעוֹ ָּלם ֵמ ִּתים ָּמ ֵלא ַ ּב ֵ ּל ָּידה,

יכל,
ַה ִּּמ ְז ֵ ּב ַחְ ,מ ֻח ּ ָּטבוֹ ת ַּת ְבנִּ ית ֵה ָּ
לֹא ָּה ָּיה ָּל ֶׁהם ׁש ּום ֵח ְטאִּּ ,כי ִּא ּ ׁ ָּשה

ֵי ׁש ַא ְט ַלס ׁ ֶׁש ַּמ ְר ֶׁאה ַּכ ָּּמה ֵמ ִּתים ְ ּב ָּכל
ָּמקוֹ םּ ְ ,ב[ֵ ]-מ ָּאה ִּמ ּתוֹ ְך ֶׁא ֶׁלף ,ו ְּב[ֶׁ ]-ע ֶׁשר
ִּמ ּתוֹ ְך ֶׁא ֶׁלףּ ָּ ,ב ָּא ֶׁרץ ֵמ ִּתים ָּח ֵמ ׁש ִּמ ּתוֹ ְך ֶׁא ֶׁלף

ׁשוּם דָּּ ָּברִּּ ,כי ַה ָּ ּנ ׁ ִּשים לֹא ָּח ְטא ּו ְ ּב ׁשוּם ֵח ְטא

ִּּכי ְמ ַח ּ ׁ ְש ִּבים ֶׁאת ֶׁזה ִּעם ָּה ֲע ַר ִּבים ְ ּב ַי ַחדֲ ,א ָּבל

לֹא ְ ּב ֵח ְטא ָּה ֵע ֶׁגל ְולֹא ַ ּב ְּמ ַר ְ ּג ִּליםָּ ,ל ֵכן ִּא ּ ׁ ָּשה

ֵא ֶׁצל ַה ְיהו ִּּדים ֶׁזה ֶׁא ָּחד ֵמ ֶׁא ֶׁלףֲ ,א ָּבל ֵא ֶׁצל

יכה
ִּהיא ָּּת ִּמיד יוֹ ֵתר ְמ ִּבינָּ הְ ,ו ָּל ֵכן ִּהיא ְצ ִּר ָּ

ִּמ ְר ָּים לֹא ֵמת ַאף ֶׁא ָּחדְ ,ו ִּהיא ּ ָּפ ׁש ּוט ׁ ִּש ְק ָּר ּה

ישַ ,ל ֲעזוֹ ר לוֹ ׁ ֶׁש ּלֹא
ָּל ֵתת ֶׁאת ַה ְ ּגבוּלוֹ ת ָּל ִּא ׁ
ַי ֲע ֶׁשה ׁ ְש ֻט ּיוֹ תֶׁ ׁ ,ש ּלֹא ֶׁי ֱח ָּטאְ ,וכ ּו'.

ַעל ּ ַפ ְרעֹהַ ּ ,פ ְרעֹה ָּּכל ּ ַפ ַעם ָּר ָּצה ַל ֲהרוֹ ג אוֹ ָּתם

ֵמ ַע ְצ ָּמ ּה ֵאין ָּל ּה ׁשוּם ֵח ְטא ַרק ַמה ׁ ֶׁש ְּמ ַפ ִּּתים
יאים אוֹ ָּת ּהֵ ,מ ַע ְצ ָּמ ּה ֵאין ָּל ּה
אוֹ ָּת ּה ּו ַמ ְח ִּט ִּ

"כי לֹא
ְו ֵהם נֶׁ ֶׁה ְפכ ּו ְל ִּקירוֹ ת ֵ ,הם ָּא ְמרוִּּּ :
(שמוֹ ת
חיוֹ ת ֵה ָּ ּנה" ׁ ְ
ַכ ָּ ּנ ׁ ִּשים ַה ִּּמ ְצ ִּר ּיֹת ָּה ִּע ְב ִּר ּיֹת ִּּכי ָּ
יז

ַאז ַע ְכ ׁ ָּשיו ָּצ ִּר ְ
יך ְמ ִּסירוּת נֶׁ ֶׁפ ׁש ַל ֲעבוֹ ר
ּש ַל ִּיםַ ,ה ֲח ַתם סוֹ ֵפר ּכוֹ ֵתב ׁ ֶׁש ָּ ּצ ִּר ְ
יך ַעל ֶׁזה
ִּלירו ׁ ָּ

א ,יט)ַ ,ה ֶׁ ּי ֶׁלד ּ ָּפ ׁש ּוט ִּמ ְת ַג ֵל ׁש ַהחו ָּּצה ְּכמוֹ
ַח ּיוֹ תֵ ,י ׁש ִּס ּפו ִּּרים ַעל ֲע ַר ִּביוֹ ת ׁ ֶׁש ָּ ּי ְלד ּו ָּּכ ָּכה

ְמ ִּסירוּת נֶׁ ֶׁפ ׁש ְּכמוֹ ַל ֲעלוֹ ת ָּל ָּא ֶׁרץִּּ ,כי ָּצ ִּר ְ
יך

יביוֹ תּ ְ ,ב ִּלי
יט ִּ
ימ ִּ
ּ ִּפ ְתאוֹ םּ ַ ,ב ְּכ ָּפ ִּרים ׁ ָּשם ֵהם ּ ְפ ִּר ִּ

ִּל ְמ ּכוֹ ר ֶׁאת ַה ּכֹלֶׁ ,את ַהדִּּ ָּירה ְו ַה ּכֹל ְו ַל ֲעבֹר

ָּּכל ִּמינֵ י ִּ ּב ְל ּבו ִּּליםִּּ .כי ִּא ּ ׁ ָּשה ּ ׁ ֶׁש ֵאין ָּל ּה ֵח ְטא

ּש ַל ִּים ְו ִּי ְה ֶׁיה נִּ ִּּסים ְו ׁ ֶׁש ַפע ׁ ֶׁש ַ ּי ְס ּ ִּפיק
ִּלירו ׁ ָּ

ֵאין ָּל ּה ִּ ּב ְל ּבו ִּּלים יוֹ ֶׁל ֶׁדת ָּּכ ָּכה ְ ּב ִּלי ׁשוּם

ְל ַה ּכֹלִּּ ,כי הוּא ּכוֹ ֵתב ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ָּ ּצרוֹ ת ֶׁזה ְּכ ׁ ֶׁש ּלֹא

ְּכ ֵא ִּבים.

ּש ַל ִּיםְ ,ו ָּכל ַה ַּמ ֲחלוֹ ת ֶׁזה ְּכ ׁ ֶׁש ּלֹא
עוֹ ְב ִּרים ִּלירו ׁ ָּ
ּש ַל ִּים ֵי ׁש נִּ ִּּסים
ּש ַל ִּים ,ו ִּּבירו ׁ ָּ
עוֹ ְב ִּרים ִּלירו ׁ ָּ

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְבמ ְלוֶּׁהּמ ְלכּהּאוֹּרּ
ְלי"דּ ִׁת ְש ֵ ּריּ ִׁב ְשכונּתּ ְמקוֹּרּברו ְּךּ

ּש ַל ִּים ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ֵאין ׁש ּום
ֵמ ַעל ַה ּ ֶׁט ַבעִּּ ,כי ִּ ּבירו ׁ ָּ
ְמקוֹ ר ׁ ֶׁשל ַמ ִּיםָּּ ,כל ַה ַּמ ִּים ָּ ּב ִּאים ִּמח ּוץ

ִׁבירושליִּׁם ּ

ֹאש ָּה ַע ִּיןָּּ ,כאן ֶׁזה
ּש ַל ִּיםִּ ,מ ּמוֹ ָּצאּ ,ו ֵמר ׁ
ִּלירו ׁ ָּ
יאים ַמ ִּים ּ ַפ ַעםָּּ ,כל
ָּּכל ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ׁ ֶׁש ָּהי ּו ְמ ִּב ִּ

יכים
יעהְ ,צ ִּר ִּ
ָּמ ָּחר ֻס ּכוֹ תָּ ,מ ָּחר ְ ּבַ 638ה ּ ׁ ְש ִּק ָּ

ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ֶׁזה ּפֹהּ ,פֹה ֶׁזה ְ ּב ֵא ָּר ּה ׁ ֶׁשל ִּמ ְר ָּיםִּּ ,כי

ְל ַה ְד ִּליק נֵ רוֹ ת ִּל ְפנֵ י ֶׁזהִּ ,מי ׁ ֶׁש ּלֹא ַמ ְד ִּליק נֵ רוֹ ת
יעה הוּא ָּצ ִּר ְ
יך ֶׁאת ַה ּ ׁ ַש ְר ִּביט ֶׁ -את
ִּל ְפנֵ י ַה ּ ׁ ְש ִּק ָּ

ָּּכל ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ְמ ַק ְ ּב ִּלים ִּמ ְ ּב ֵא ָּר ּה ׁ ֶׁשל ִּמ ְר ָּיםִּּ ,כי
יל ָּד ּה ֶׁאת ָּּכל ַעם
ַה ּכֹל ִּ ּב ְזכוּת ִּמ ְר ָּיםִּ ,היא ִּ ּי ְ

ַה ַ ּג ְפרוּר ִּל ְזרוֹ ק ַעל ָּה ִּר ְצ ָּפה

ִּי ְש ָּר ֵאלָּ ,הי ּו ָּל ּה עוֹ ד ׁ ֶׁש ָּע ְזר ּו ָּל ּה ֲא ָּבל ִּהיא
ָּה ְי ָּתה ְ ּב ָּכל ַה ֵ ּלידוֹ תִּ ,היא ָּה ְי ָּתה ָּה ִּע ָּ ּק ִּרית,
ו ִּּב ְז ַמן ִּמ ְר ָּים ׁשוּם ֶׁי ֶׁלד לֹא ֵמת ַ ּב ֵ ּל ָּידהּ ְ ,ב ֶׁמ ׁ ֶׁש ְך

כי ּ ָא ס ּּור ּלְ ַכ ּב ֹּותּ
ִּּ

ְּביוֹּםּ טוֹּבָּ ,ל ֵכן ְּכ ַדאי ְל ַה ְד ִּליק ֶׁאת ַה ֵ ּנרוֹ ת ִּל ְפנֵ י
לא ִּי ְה ֶׁיה ְ ּב ָּע ָּיה ׁ ֶׁשל ִּּכ ּבוּ י ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ֶׁ ׁ ,638ש ּ ֹ
יאל
יכ ֵאל נו ִּּר ֵ
יאל ִּמ ָּ
ְו ָּאז ָּ ּב ִּאים ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים ַ ּג ְב ִּר ֵ

ׁ ְשמוֹ נִּ ים ְו ׁ ָּשלוֹ ׁש ׁ ָּשנָּ ה ׁשוּם יֶׁ ֶׁלד לֹא ֵמתִּּ ,כי

ְר ָּפ ֵאל,

ַא ְר ָּ ּב ָּעה

ַמ ְל ֲא ֵכי

ַה ֶּׁמ ְר ָּּכ ָּבה.

ִּּכי

ש ָעבַ ר
"וַיְ ִהי ִכי י ְָראו הַ ְמי ְַלדת אֶּ ת הָ אֱל ִהים וַ י ַַעש ָלהֶּ ם ָב ִתים" .וְ ִכי לְ ֶּ
לא הָ ָיה לָהֶּ ם ָב ִתים ,אֶּ ָלא ֶּש ָש ַלח ַפ ְרעה לְ הָ ְרגָ ן וְ ִכ ָסה או ָתן הַ ָקדוש
של ָב ִתים.
ָברו ְך הוא ִכ ְש ֵתי קורות ֶּ

יז ִמ ְד ַרש הַ ָגדול א כא
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ַה ַח ַמאס

ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה דְּ ָּפנוֹ ת ׁ ֶׁשל ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה
ַא ְר ָּ ּב ָּעה ַמ ְל ָּא ִּכיםַ ,הדְּ ָּפנוֹ ת ֶׁזה ַמ ְל ָּא ִּכים

ְו ָּכל

אצים
ַה ַ ּנ ִּ

ְו ָּכל

ל ִּשׁים ּו ֵמ ָּאה
ַה ּפוֹ ׁ ְש ִּעים ֵהם ֹנו ְצר ּּו ּ ֵמ ַה ּ ׁ ְש ֹ

ְו ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ׁ ֵשם ֲה ָּו ָּי"הַ ,ה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ִּא ָּּמא

אשוֹ נִּ יםַ ,אז ָּ ּבאנוּ ְל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ַה ּ ׁ ְשלֹ ִּשׁים
ִּר ׁ

יל ָּאה ,נִּ ְכ ָּל ִּלים ְ ּב ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
ִּע ָּ ּ
יכים
יל ָּאהִּּ ,כי ְצ ִּר ִּ

אשוֹ נִּ יםֶׁ ,זה ָּה ֲעבוֹ ָּדה ֲה ִּכי
ּו ֵמ ָּאה ׁ ָּשנָּ ה ָּה ִּר ׁ

ְל ִּה ָּּכ ֵלל ַ ּב ִּ ּבינָּ ה ִּע ָּ ּ
יל ָּאהָּּ ,כל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל יוֹ ם

ָּק ׁ ָּשהְ ,ל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ָּּכל ַה ִּ ּניצוֹ צוֹ תָּ ,ל ֵכן אוֹ ְמ ִּרים

יהם"
"ו ֵּת ַל ְכנָּ ה ׁ ְש ֵּת ֶׁ
יהן עוֹ לוֹ ת ַ
ִּּכ ּפוּר ׁ ֶׁש ּ ׁ ְש ֵּת ֶׁ

ְׁשל ִֹׁשים וּ ֵמ ָאה ִׁמ ְׁש ָק ָל ּה ,נַ ִּ ּגיד ֶׁאת ֶׁזה

אשוֹ נָּ ה,
(רוּ ת א ,יט)ַ ,ה ֵה"א ַא ֲחרוֹ נָּ ה ִּעם ֵה"א ִּר ׁ

יסן,
ְ ּב ֲחנו ָּּּכהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה נַ ִּ ּגיד ֶׁאת ֶׁזה ְ ּבא' נִּ ָּ

אשוֹ נָּ ה ֶׁזה ְס ִּפ ַירת ַה ִּ ּבינָּ הָּּ ,כל ֶׁא ָּחד
ֵה"א ִּר ׁ
ָּצ ִּר ְ
יך ְל ִּה ָּּכ ֵלל ִּ ּב ְס ִּפ ַירת ַה ִּ ּבינָּ הָּּ ,כל ָּא ָּדם,

ַא ֲח ֵרי ֶׁזה נַ ִּ ּגיד ֶׁאת ֶׁזה ְ ּב ָּפ ָּר ׁ ַשת נָּ שֹאָּ ׁ ,שלֹשׁ
ּ ְפ ָּע ִּמים ַ ּב ּ ׁ ָּשנָּ ה אוֹ ְמ ִּרים ְׁשל ִֹׁשים וּ ֵמ ָאה

יע יוֹ ם ִּּכ ּפוּר נִּ ְכ ָּל ִּלים ַ ּב ִּ ּבינָּ הְ ,ו ַע ְכ ׁ ָּשיו
ו ְּכ ׁ ֶׁש ַּמ ִּ ּג ַ

ִׁמ ְׁש ָק ָל ּה.

ֶׁזה ַה ּ ׁ ִּש ְב ָּעה ָּי ִּמים ֵמ ַה ִּ ּבינָּ הַ ,ה ֶׁח ֶׁסד ַה ְ ּגבו ָּּרה
ַה ִּּת ְפ ֶׁא ֶׁרת ַה ֶׁ ּנ ַצח הוֹ ד ְיסוֹ דִּּ ,כי ֵי ׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁזה
ָּח ֵמ ׁש ְס ִּפירוֹ תֵ :י ׁש ֶׁח ֶׁסדָּ ,מ ָּחר ַ ּב ַ ּל ְי ָּלה

– ּלילּ

של ּ ֻס ּכ ֹּות ּ ֶׁזה ֶׁח ֶׁסד דְּ ֶׁח ֶׁסד,
טוב ּ ִראש ֹּון ּ ֶּׁ
יום ּ ֹּ
ֹּ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ִּּת ְ
יקנ ּו ֶׁאת ָּּכל ַה ִּ ּניצוֹ צוֹ תְ ,ו ַע ְכ ׁ ָּשיו
ֲאנַ ְחנ ּו זוֹ ִּכים ְל ִּת ּקוּנִּ ים ִּמָּ ׁ 3,330שנָּ הַ ,ה ּיוֹ ם
ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּבתשע"ט ֶׁזה ָ ּ 3,330שנָּה ּ ֵמ ֲה ָּק ַמת
ַה ִּּמ ׁ ְש ָּּכן

יפין ִּעם אוֹ רוֹ ת ׁ ֶׁשל
אוֹ רוֹ ת ׁ ֶׁשל ֶׁח ֶׁסד דְּ ַמ ִּק ִּ
טוב ֲאנַ ְחנ ּו
יום ּ ֹּ
ר ב ּ ֹּ
ימ ִּ ּייםַ .ה ּיוֹ ם – ּ ֶׁע ֶׁ ּ
ֶׁח ֶׁסד ַה ּ ְפנִּ ִּ

ר יּ
שנָּה ּ ַאחֲ ּ
ש ִ ּנ ְבנָּה ּ ִּב ְשנַּת ּב'תמ"טָ ּ ,
ֶׁ

יאת ּ ִמ ְצ ַריִּם ּ ִּב ְשנַּת ּב'תמ"חִּּ .כי ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה
יְ ִצ ַּ
ַה ִּּמ ׁ ְש ָּּכן,

ְּכ ַבר ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ִּ ּב ְגבו ָּּרהֶׁ ,ח ֶׁסד ׁ ֶׁש ִּ ּב ְגבו ָּּרה
ימ ִּ ּיים,
ימ ִּ ּייםָּ .מ ָּחר נִּ ְה ָּיה ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ּ ְפנִּ ִּ
ּ ְפנִּ ִּ

ְּכ ׁ ֶׁש ּבוֹ נִּ ים סו ָּּּכה ּבוֹ נִּ ים ֶׁאת ֵ ּבית

ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשָּּ ,כל סו ָּּּכה ׁ ֶׁש ּבוֹ נִּ יםָּ .ל ֵכן כו ָּ ּּלם
ַה ַ ּל ְי ָּלה ִּי ְבנ ּו ִּמ ַ ּיד ֶׁאת ַה ֻּס ָּּכהְ ,ו ָּכל ֶׁא ָּחד ְי ַכ ֵּון
ׁ ֶׁשהוּא ּבוֹ נֶׁ ה ֵ ּבית ִּמ ְקדָּּ ׁשֶׁ ׁ ,שהוּא ּבוֹ נֶׁ ה ֶׁאת

יפיןַ ,ה ֻּס ָּּכה ֶׁזה
ְו ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ַמ ִּ ּק ִּ
יפין.
אוֹ רוֹ ת ַה ַּמ ִּ ּק ִּ

ַה ִּּמ ׁ ְש ָּּכןְ ,ו ָּה ַא ְר ָּ ּב ָּעה דְּ ָּפנוֹ ת ֶׁזה ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים

ְונִּ ְכנָּ ִּסים לַ ּ ֻס ָּּכה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְמ ֲחל ּו ָּה ֲעווֹ נוֹ ת,

יאל ְר ָּפ ֵאל ַ -א ְר ַ ּב ַעת
יאל נו ִּּר ֵ
יכ ֵאל ַ ּג ְב ִּר ֵ
ִּמ ָּ

ְ ּביוֹ ם ִּּכ ּפוּר נִּ ְמ ֲחל ּו ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת ַעד ָּא ָּדם

ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ֶּׁמ ְר ָּּכ ָּבהְ ,ו ָּאז נִּ ְמ ׁ ָּש ִּכים ָּּכל ָּה ְרפוּאוֹ ת

ּו ֵמ ָּאה

ׁ ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלםַ ,על ְי ֵדי ַה ֻּס ָּּכה נִּ ְמ ׁ ָּש ִּכים ָּּכל
'אמֹר' ׁ ֶׁש ִּּמי ׁ ֶׁש ּלֹא
ָּה ְרפוּאוֹ תַ ,ה ּזוֹ ַהר אוֹ ֵמר ֶׁ ּב ֱ

אשוֹ ן,
ָּה ִּר ׁ

אוֹ ְמ ִּרים

" ׁ ְשלֹ ִּשׁים

ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּה"ַ ,ה ּ ׁ ְשלֹ ִּשׁים ּו ֵמ ָּאה ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּה ְל ַכ ּ ֵפר
דםּ
שלּ ָא ָּ
אשוֹ נִּ ים ֶּׁ
ל ִּשׁים ׁ ָּשנִּ ים ָּה ִּר ׁ
ַעל ַה ֵּמ ָּאה ׁ ְש ֹ
ָה ִראש ֹּון

ּ( ְר ֵאה

ֶׁה ָּע ָּרה)יחִּּ ,כי ָּּכל ַה ּ ׁ ֵש ִּדים ְו ָּכל

ָּי ׁ ֵשן ַ ּבסו ָּּּכה הוּ א ֵמ ָּה ֶׁע ֶׁרב ַרבִּּ ,כי ָּה ֶׁע ֶׁרב ַרב
מרּ ִמח ּּוץּלְ ַענְ נּיּ ַה ָּכבוֹּד.
לו ַּ
ָּהי ּו ִּמחוּץ ַל ֻּס ָּּכה ְּכ ֹ

ַר ִבי ִסימון ָכל ק"ל ָשנָ ה ֶּש ָפ ְר ָשה חַ ָוה מֵ אָ ָדם הָ יו רוחות
הַ ְזכָ ִרים ִמ ְתחַ ְמ ִמים ִמ ֶּמ ָנה וְ הָ יו מולִ ִידים ִמ ֶּמ ָנה וְ רוחות
נְ ֵקבות ִמ ְתחַ ְממות ֵמאָ ָדם ומולִ ִידים ִמ ֶּמנו הַ הוא ִדכְ ִתיב
יָב ֵּניָ
שבֶּ טָאֲ נ ִשיםָו ְׁבנִ גְׁ עֵּ ְׁ
יוָב ֵּ
תו ְָׁוהֹכַ ְׁח ִת ְׁ
רָבהַ ע ֲֹו ֹ
ש ְׁ
"אֲ ֶּ
(שמ ּו ֵאל כו)
אדם" ׁ ְ

אשית כד ו
יח ִמ ְד ַרש ַר ָבה ְב ֵר ִ
ָדבָ ר אַ חֵ ר "זֶּהָסֵּ פֶּ רָת ֹולְׁ דֹתָאדם" ִאלֵין תולְ דות וְ אֵ ין
הָ ִראשונִ ים תולָדות ו ַמה הֵ ן אֱלהות ָדבָ ר אַ חֵ ר אֵ לו
תולְ דות וְ אֵ ין הָ ִראשונִ ים תולְ דות ו ַמה הֵ ן רוחות ְדאָ ַמר
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יט ָּּכל

ֶׁא ָּחד

ִּי ְד ַאג

ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה

ִּ ּב ְכ ַללְ ,והוּא ָּיכוֹ ל ָּּכל ַה ֻּס ּכוֹ ת לֹא

ִּמ ׁ ְש ָּט ִּחים ָּי ִּפיםַ ,ר ִּ ּבי ֵל ִּוי ִּי ְצ ָּחק אוֹ ֵמר

ֶׁל ֱאכוֹ ל ִּ ּב ְכ ַללְ ,ו ַר ִּ ּבי ַא ְב ָּר ָּהם ֶׁ ּבן ָּה ַר ְמ ַ ּב"ם
אוֹ ֵמר ׁ ֶׁש ְ ּב ׁ ַש ָּ ּבת לֹא ָּצ ִּר ְ
יך ִּ ּב ְכ ַלל ֶׁל ֱאכוֹ ל,

ְ ּב ִּלי ַ ּב ַלאטוֹ תַ ,רק ָּהי ּו ׁשוֹ ְפ ִּכים ִּט ּ ָּפה ַמ ִּים ַעל

יכים ַרק ִּל ְהיוֹ ת דְּ בו ִּּקים ַ ּבה'
ְ ּב ׁ ַש ָּ ּבת ְצ ִּר ִּ

ֶׁה ָּע ָּפרְ .ו ֶׁזה ָּה ָּיה רוֹ ב ָּ ּב ֵּתי ַה ִּּמ ְד ָּר ׁש ,רֹב ָּ ּב ֵּתי
ַה ִּּמ ְד ָּר ׁש ׁשוֹ ְפ ִּכים ִּט ּ ָּפה ַמ ִּים ַעל ֶׁה ָּע ָּפר ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה

ְל ִּה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַלה'ְ ,ל ַה ְת ִּחיל ֶׁאת ַה ְּת ִּפ ָּ ּלה ְ ּב ָּח ֵמ ׁש

ׁ ֶׁש ּלֹא ָּה ָּיה ַ ּב ַלאטוֹ ת ,הוּא ָּ ּגר ְ ּב ִּגיל ַא ְר ָּ ּב ִּעים

ִּל ְגמוֹ ר ְ ּב ֶׁע ֶׁשר.

ִּט ּ ָּפה ִּי ְת ַק ּ ׁ ֶׁשהְ ,ו ָּש ִּמים ַעל ֶׁזה ַשק ,ו ַּפ ַעם לֹא

ילים ְ ּב ׁ ָּשלוֹ ׁש
ּ ַפ ַעם ָּהי ּו ַמ ְת ִּח ִּ

ָּה ָּיה ַ ּב ַלאטוֹ ת ,לֹא ָּרא ּו ַ ּב ַלאטוֹ תֶׁ ,זה ַרק

נות ּ ּבֹקֶּׁ רּ
לִ ְפ ֹּ

וְּגוֹ ְמ ִּרים ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ַּ
חר ּ ַה ָ ּצהֳ ַריִּם ּ ַעד ׁ ֶׁש ָּהיוּ
ְ
ָּ ּב ִּאים ַה ַ ּב ְי ָּתה ְּכ ַבר לֹא ָּה ָּיה אוֹ ֵכל ְ ּב ֶׁד ֶׁרך ְּכ ַלל,

ַ ּב ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשים ׁ ָּשנָּ ה ָּה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֵי ׁש ַ ּב ַלאטוֹ תַ ,עד
ִּל ְפנֵ י ׁ ִּש ְב ִּעים ׁ ָּשנָּ ה לֹא ָּה ָּיה ַ ּב ַלאטוֹ ת ִּ ּב ְכ ַלל,

ְּכ ַבר ָּא ְכל ּו ָּל ֶׁהם ֶׁאת ָּּכל ָּהא ֶֹׁכל ֲאנָּ ׁ ִּשים נִּ ׁ ְש ֲארוּ

ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל ֵי ׁש ַ ּב ַלאטוֹ ת ֲא ָּבל לֹא ְ ּבחוּץ

ְ ּב ִּלי אוֹ ֵכלָּּ ,כ ָּכה ָּה ָּיה ׁ ָּשנָּ ה ְ ׁ -שנָּ ַת ִּיים,

ְל ֶׁא ֶׁרץ.

ִּה ְת ַח ְלנ ּו ְ ּב ׁ ָּשלוֹ ׁש ַ ּב ּב ֶֹׁקר ְו ָּה ִּיינ ּו גּ וֹ ְמ ִּרים
ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ַחר ַה ָּ ּצ ֳה ַר ִּיםַ ,רק ' ְיקוּם ּ ֻפ ְר ָּקן' ְל ַבד

ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל ַה ֻּס ָּּכה ׁ ֶׁש ָּ ּי ִּשימ ּו ִּמ ׁ ְש ָּט ִּחים
ָּי ִּפיםְ ,ו ִּי ְקנ ּו דֶּׁ ׁ ֶׁשא ִּסינְ ֶׁט ִּטיְ ,ו ַי ְמ ׁ ִּש ְ
יך ֶׁאת

ֶׁזה ָּה ָּיה ׁ ָּש ָּעה ׁ ְש ֵל ָּמהְ ,ו ָּאז כ ּו ָּ ּלם נִּ ְפ ְקד ּוָּ ,ה ִּיינוּ
יע ְיהו ָּּדה ׁ ַש ּ ִּפ ָּירא ִּמ ַ ּיד
ׁ ָּש ִּרים ְיקוּם ּ ֻפ ְר ָּקןִּ ,ה ִּ ּג ַ

יכ ֵאלְ ,ו ַעל ְי ֵדי ׁ ְש ֵּתי
ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים ְר ָּפ ֵאל ֶׁאת ִּמ ָּ
ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים ְמ ַר ּ ְפ ִּאים ֶׁאת ָּּכל ַה ַּמ ֲחלוֹ ת
ׁ ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלםֵ ,אין ַמ ֲח ָּלה ׁ ֶׁש ּלֹא ְמ ַר ּ ְפ ִּאים ַעל ְי ֵדי
ַה ֻּס ָּּכהְ ,ו ַה ְּס ָּכ ְך ֶׁזה ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
דיּ
שעַּל ּיְ ּ
יל ָּאהֶׁ ,

ִּא ׁ ְש ּתוֹ נִּ ְפ ְק ָּדה ְ ּב ַבתְ ,ו ָּכל ֶׁא ָּחדְ ,ו ַגם ָּהי ּו ָּ ּב ִּאים
ֶׁר ְ ּב ַא ֲה ַר ַל' ְך ַרק ָּהי ּו ׁ ָּש ִּרים יְ קוּם ּ ֻפ ְר ָּקן ָּהי ּו
יכה ִּמ ַ ּיד ְל ִּה ּ ָּפ ֵקד ָּאס ּור
נִּ ְפ ָּק ִּדיםֶׁ ׁ ,ש ִּא ּ ׁ ָּשה ְצ ִּר ָּ

ֶׁש ִ ּנ ְמ ָצ ִאיםּ ִמ ַּתחַּתּ ַה ְּס ָכ ְּך ּעוֹ ִּלים ְל ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
יל ָּאה,

"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת ָּש ָּרה
ׁ ֶׁש ִּהיא ְת ַח ֶּׁכה ׁ ְשנִּ ָּ ּיה ַא ַחתַ ,
(שם
בר" ׁ ָּ
ַּכ ֲא ׁ ֶׁשר ָּא ָּמר ַו ַ ּי ַעש ה' ְל ָּש ָּרה ַּכ ֲא ׁ ֶׁשר דִּּ ֵ ּ

ְ ּביוֹ ם ִּּכ ּפוּר יוֹ ְצ ִּאים ִּמ ָּּכל ַה ַּת ֲאווֹ תִּ ,מ ְת ַ ּב ּ ְט ִּלים

כא ,א) ׁ ֶׁש ּ ָּש ָּרה נִּ ְפ ְק ָּדה ַעל יְ ֵדי ה' ִּ ּב ְכבוֹ דוֹ
"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת ָּש ָּרה" ׁ ֶׁש ּ ָּש ָּרה
ו ְּב ַע ְצמוֹ ַ ,

ֵעץ ַהדַּ ַעת ,ה' לֹא ָּ ּב ָּרא ֶׁאת ָּה ָּא ָּדם ִּעם ַּת ֲאווֹ ת,

נִּ ְפ ְק ָּדה ַעל ְי ֵדי ה'.

ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְצ ִּאים ִּמ ָּּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת,
ָּּכל ַה ַּת ֲאווֹ תֶׁ ׁ ,ש ָּּכל ַה ַּת ֲא ָּוה ֶׁזה ַרק ָּ ּבא ֵמ ֵח ְטא
"ו ֵּת ֶׁרא ָּה ִּא ּ ׁ ָּשה ִּּכי טוֹ ב ָּה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָּכל ְו ִּכי
ַ

ִּּכי ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ָּאסוּר ְל ָּא ָּדם ְל ַא ֵחר ַה ַ ּב ְי ָּתה ַאף

ילה ְונִּ א ּוף
אשית ג ,ו)ֲ ,א ִּכ ָּ
(ב ֵר ׁ ִּ
ַת ֲא ָּוה ה ּוא ָּל ֵעינַ ִּים" ְ ּ

ּ ַפ ַעםַ ,רב ְרחו ִּּמי ִּא ֵחר ַה ַ ּב ְי ָּתה ָּּכל ַה ּקוֹ ָּמה

ֶׁזה ׁ ְשנֵ י דְּ ָּב ִּרים ְמ ֻי ָּּת ִּרים ְל ַג ְמ ֵריָּ ,ה ִּיינ ּו ֶׁ ּב ָּהמוֹ ן
ְמקוֹ מוֹ ת ֶׁש ִה ְס ִּביר ּו ּשֶּׁ ֶׁ ּזה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם אוֹ ֵכל ֶׁזה ַרק

ִּה ְת ַר ְס ָּקהַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּה ָּיה ּ ִּפיגו ַּע ְ ּב ֵליל יוֹ ם
יכים ָּלבוֹ א
ִּּכ ּפוּרַ ,אז ָּה ִּא ּ ׁ ָּשה יוֹ ַד ַעת ׁ ֶׁש ְ ּצ ִּר ִּ

ּ ְפ ִּסיכוֹ לוֹ ִּגי ,הוּא ָּיכוֹ ל ׁ ָּשבו ַּע לֹא ֶׁל ֱאכוֹ ל

יט הַ יום יֵש ְשלו ָשה ְמלַוֶּה ַמלְ ָכה ,וְ כֻלָם מֻ זְ ָמנִ ים ,חוץ
ית ִמ ְש ַטח ָככָ ה
ֵמאֵ לֶּה ֶּשבונִ ים סֻ כותָ .ג ַמ ְר ָת ְכבַ ר? וְ ָע ִש ָ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֵמ ַה ּכ ֶֹׁתל אוֹ ִּמ ּ ׁשוּב ּו ָּ ּבנִּ יםִּ ,א ּ ׁ ָּשה
ית? אַ ז ַת ֲע ֶּשה ִמ ְש ַטח ֶּשל
ֶּשל ֶּד ֶּשא ִסינְ ֶּט ִטי? לא ָע ִש ָ
ֶּד ֶּשא ִסינְ ֶּט ִטי.
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ַמ ִּ ּגיד הוּא ָּה ָּיה ַרב ׁ ֶׁשל ִּי ְש ַמח
ְ
מ ֶׁשׁהָּ ,ה ָּיה לוֹ ַמ ִּ ּגיד ָּקבו ַּע הוֹ ֵלך ִּא ּתוֹ ,
ֹ
ְ
הוּא ָּה ָּיה הוֹ ֵלך ְל ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶׁש ָּּכתוּב

ׁשוֹ ַמ ַעת ׁ ֶׁש ָּה ָּיה ּ ִּפיגו ַּע ִּהיא ָּי ׁ ָּשר
או ֶׁמ ֶׁרת ֶׁ ּב ַטח זֶׁ ה ַ ּב ֲע ִּלי.
ִּמ ְת ַע ֶׁ ּל ֶׁפתִּ ,היא ֹ
ַאז ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יע ׁ ֶׁשה ּוא
יך ִּמ ַ ּיד ְל ִּה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ְלהוֹ ִּד ַ
יע ְ ּב ׁ ָּשלוֹ םְ ,ו ִּאם הוּא ָּא ַמר
ַחי ְו ׁ ֶׁשהוּא ַמ ִּ ּג ַ
חר ּ ַאז ה ּוא ָּצ ִּריךְ
בא ּ ּבְּ ׁ ֶׁש ַבע ְוה ּּוא ּמ ַא ּ
שה ּּוא ּ ּ ָּ
ֶׁ
ישה ּו ִּעם ּ ֶׁפ ֶׁלאפוֹ ן ְו ׁ ֶׁש ַ ּי ִּ ּגיד
יעִּ ,ל ְמצוֹ א ִּמ ׁ ֶׁ
ְלהוֹ ִּד ַ

ַ ּב ּתוֹ ָּרה

רהּ
ת ֹו ָ ּ
ש ַה ּּ
קומוֹּת ּ ֶׁ
ּ– ּ ְ ּד ַה ְיינ ּוּ ּלְ כָּל ּ ַה ְּמ ֹ

ירהְ ,ואוֹ ֵמר ׁ ָּשם ֶׁאת ָּּכל ַה ְּת ִּה ִּ ּליםָּּ .כל
ּ ַמזְ ִּכ ָ ּ
ְ
ָּמקוֹ ם ׁ ֶׁש ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרה ָּה ָּיה הוֹ ֵלך ְל ׁ ָּשםְ ,וה ּוא

יתי ַל ּ ׁ ָּש ַמ ִּים.
ֲאנִּ י ַחי ֲאנִּ י ַק ָּ ּייםֲ ,אנִּ י עוֹ ד לֹא ָּע ִּל ִּ

ָּה ָּיה אוֹ ֵמר לוֹ ַ -ה ַּמ ִּ ּגיד ָּה ָּיה אוֹ ֵמר לוֹ ַא ָּּתה
תו; ּ ֵּת ֵל ְך ֲאחוֹ ָּרה,
או ֹּ
ית ֶׁזה לֹא ָּּכאן ,ו ְּמ ַכ ּּון ּ ֹ
ָּט ִּע ָּ

ִּּכי ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל ַה ְּמ ַח ְ ּב ִּלים ֶׁזה ַל ֲעשוֹ ת

ימה ,עוֹ ד ִּקילוֹ ֶׁמ ֶׁטר ,עוֹ ד ׁ ְשנַ ִּיםַ .אז
ֵּת ֵל ְך ָּק ִּד ָּ
ימ ּיוּת ׁ ֶׁשל
הוּא ּכוֹ ֵתב ֶׁאת ַה ִּחדּ ו ּׁש ׁ ֶׁש ַה ּ ְפנִּ ִּ

ִּּתיקוּן ְל ָּא ָּדם ָּמ ִּהירִּּ ,תיקוּן ְמז ָֹּרזִּּ ,תיקוּן ָּז ִּריז.
ִּּכי ִּאם ָּא ָּדם ֵמת ַעל ִּקידו ּׁש ה' הוּא ִּמ ַ ּיד עוֹ ֶׁלה
ְל ַגן ֵע ֶׁדןֵ ,אין לוֹ ׁשוּם דִּּ יןָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך

ימ ּיוֹּתּ
או ִת ּיוֹּת ּ ַה ּ ְפנִ ִ
ש ָה ֹ
ש ַע ֶׁזה יוֹ ֵסף [דְּ ַהיְ ינ ּּו ּ ֶׁ
ְיהוֹ ׁ ֻ
ְ
ּב ִקצּ ּּורּ:
ימ ְט ִר ּיָּאּ ֹיו סּףּ ָּכך ְּ
שעַּ ּהּ ןּ ְּבגִ ַ
הו ֻ
שלּיְ ֹ
ְּב ִמ ּל ּּויּ ֶּׁ

ְל ִּה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ָּלמוּת ַעל ִּקידו ּׁש ה'ְ ,ו ָּל ֶׁזה ַר ִּ ּבי
יבא ָּז ָּכה ְ ּב ִּגיל ֵמ ָּאה ֶׁע ְש ִּריםָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך
ֲע ִּק ָּ

שלּ
שעַּּ–ּיו"דּה"יּוי"וּשי"ןּעי"ןּ=ַּ ּ] 156ה ִּמ ּל ּּויּ ֶּׁ
הו ֻ
יְ ֹ

יוּ"ד ֶׁזה ו' ד' ֶׁ -ע ֶׁשרֵ ,ה"י ִמלּ ו ָּאהּּ ּ ֶׁזה י' ֶׁ -זה

ְל ִּה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶׁש ַ ּב ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּב ִּגיל ֵמ ָּאה ֶׁע ְש ִּרים

ֶׁע ְש ִּריםַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ׁ ִּשי"ן ֶׁזה ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםְ ,ו ַע ִּי"ן ֶׁזה ַ ּגם

 ַ ּב ּיוֹ ם ָּה ַא ֲחרוֹ ן ה ּּוא ּיָ מ ּּות ּעַּל ּ ִקיד ּּו ּש ּה'ְּ ,כמוֹ
יבא
יבא ׁ ֶׁש ֶׁ ּנ ֱה ַרג יוֹ ם ִּּכ ּפוּ רַ ,ר ִּ ּבי ֲע ִּק ָּ
ַר ִּ ּבי ֲע ִּק ָּ

ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםִּ ׁ ,ש ּ ׁ ִּשים ְו ׁ ִּש ּ ׁ ִּשים ֶׁזה ֵמ ָּאה ֶׁע ְש ִּרים ְועוֹ ד
ו' ד' ֶׁזה ֵמ ָּאה ׁ ְשלֹ ִּשׁיםָּ ,וי"ו י' ו' ֶׁזה עוֹ ד ׁ ֵש ׁש

כה ה ּוא
נוֹ ַלד ְ ּב ִּכ ּפוּר ְוה ּוא נִּ ְפ ַטר ְ ּב ִּכ ּפוּרּ ֵ ,בין ּ ֹ
ָּצ ִּר ְ
יך ְל ִּה ּ ָּפ ֵטר ,ה ּוא לֹא ָּיכוֹ ל ְל ִּה ּ ָּפ ֵטר

ְל ֵמ ָּאה ֶׁע ְש ִּרים ֵ -מ ָּאה ׁ ְשלֹ ִּשׁים ֵ -מ ָּאה

ָּימוּת ַעל ִּקידו ּׁש ה'ַ ,אז אוֹ ְמ ִּריםַ ,ל ֵ ּבית יוֹ ֵסף
ָּה ָּיה ַמ ִּ ּגיד ָּה ָּיה לוֹ ַמ ְל ַא ְך ׁ ֶׁש ָּה ָּיה ְמ ַג ֶׁ ּלה לוֹ

ַא ְר ָּ ּב ִּעים ְועוֹ ד ׁ ֵש ׁש ֶׁע ְש ֵרה ֶׁזה ֵמ ָּאה ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשים
ימ ּיוּת ׁ ֶׁשל
ָּו ׁ ֵש ׁשַ ,ה ִּּמ ּלוּי ׁ ֶׁשל ַה ָּּוי"וַ .ה ּ ְפנִּ ִּ
ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶׁזה יוֹ ֵסףָּ .א ָּדם ָּצ ִּרי ְך ִּליסוֹ ַע ַה ַ ּל ְי ָּלה

ֶׁע ְש ֵרה ַמ ִּ ּג ִּ
יעים ְל ֵמ ָּאה ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשים ָּו ׁ ֵש ׁשִּ .ה ַ ּג ְענוּ

יח ַל ֵ ּבית יוֹ ֵסף ׁ ֶׁשהוּ א
יתהַ .ה ַּמ ִּ ּגיד ַּמ ְב ִּט ַ
ֵמ ַה ִּּמ ָּ

ילנָּ א
ּשיםְ ,ו ַה ָּ ּגאוֹ ן ִּמ ִּּו ְ
ִּ ּג ּלו ִּּייםְ ,מ ַג ֶׁ ּלה לוֹ ִּחדּ ו ׁ ִּ
לֹא ָּר ָּצה ְל ַק ֵ ּבל ַמ ִּ ּגיד ,הוּא ָּא ַמר ַה ֵ ּבית יוֹ ֵסף

ימ ּיוּת ׁ ֶׁשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶׁזה
ְליוֹ ֵסף ַה ַ ּצדִּּ יקַ ,ה ּ ְפנִּ ִּ
יוֹ ֵסףָּ ,ע ִּרים ַה ֻּמ ָּ ּקפוֹ ת חוֹ ָּמה ִּמ ְ ּימוֹ ת ְיהוֹ ׁ ֻש ַע
ֶׁ ּבן נוּןְ ,יהוֹ ׁ ֻש ַע ִּה ְמ ׁ ִּש ְ
ּשה ְל ֶׁא ֶׁרץ
יך ֶׁאת ַה ְ ּקדו ׁ ָּ

מ ֶׁשׁה ָּה ָּיה לוֹ ַמ ִּ ּגיד,
ֲא ָּבל ָּה ַרב ׁ ֶׁשל ַה ִּ ּי ְש ַמח ֹ

ּשה ָּה ְי ָּתה ַרק ִּל ׁ ְש ָּע ָּת ּה.
ִּי ְש ָּר ֵאלֲ ,א ָּבל ַה ְ ּקדו ׁ ָּ

הוּא עוֹ ד ָּה ָּיה ָּטהוֹ ר.
יש ִּרים ְו ֵי ׁש
יש ִּרים ַמ ִּ ּגידֵ .י ׁש ַמ ִּ ּגיד ֵמ ׁ ָּ
ֵמ ׁ ָּ
ּשים ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה
יש ִּרים ַמ ִּ ּגידָּ .א ַמר לוֹ ָּּכ ֵא ֶׁ ּלה ִּחדּ ו ׁ ִּ
ֵמ ׁ ָּ

ַאז ׁשוֹ ֲא ִּלים ְ ּב ִּה ְלכוֹ ת ֵ ּבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁש

יך ּיָ כוֹּלּ
א ְּ

אשוֹ נָּ ה ִּקדְּ ׁ ָּש ּה ַרק
לִ ְהיוֹּת ּ ׁ ֶׁש ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָּשה ָּה ִּר ׁ

ַמ ָּּמ ׁש ׁ ֶׁש ִּּת ְס ַמ ְרנָּ ה ַש ֲערוֹ תַ ,מ ָּּמ ׁש ּבוֹ ֵק ַע ֶׁאת ָּּכל

ִּל ׁ ְש ָּע ָּת ּהֲ ,ה ֵרי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ׁ ֶׁש ָּע ַצר ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ֶׁזה

יתי ְ ּב ִּכי ִּת ּ ָּשא הוּא אוֹ ֵמר
ַה ּמוֹ ִּחיןַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּר ִּא ִּ

ַרק ִּל ׁ ְש ָּע ָּת ּהְ ,ו ִאיל ּּו ּ ְקדוּשָּה ּ ֶׁש ִ ּקדּ שּ ּ ֶׁע ְז ָּרא ֶׁזה

יש ִּרים
ימ ּיוּת ׁ ֶׁשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶׁזה יוֹ ֵסףֵ ,מ ׁ ָּ
ׁ ֶׁש ַה ּ ְפנִּ ִּ

ֶׁל ָּע ִּתיד ָּלבוֹ אֶׁ ,ע ְז ָּרא ַ -מה ׁ ֶׁש ֶׁע ְז ָּרא ִּקדֵּ ׁש ֶׁזה
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ֶׁר ַגע ְמ ׁ ַש ִּ ּנים לוֹ ֶׁאת ַה ּ ׁ ֵשם.

ְלנֵ ַצח נְ ָּצ ִּחיםֵ ,איפֹה ׁ ֶׁשהוּא
יתא
ִּקדֵּ ׁש ֶׁזה ַח ָּ ּייב ְ ּב ַמ ַע ְשרוֹ ת ִּמ ְּדאוֹ ַר ְי ָּ

יע נְ ֶׁח ְמ ָּיה ְו ָּא ַמר ַל ֲעשוֹ ת ֻס ּכוֹ ת ,נְ ֶׁח ְמ ָּיה
ִּה ִּ ּג ַ

עַּד ּ ַה ּיוֹּםּ ,ו ַמה ׁ ֶׁש ִּ ּקדֵּ ׁש ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶׁזה ִּה ְת ַ ּב ּ ֵטל,
ְּכ ׁ ֶׁש ַעם ִּי ְש ָּר ֵאל ָּה ְלכ ּו ַל ָּ ּגלוּת

ב ן ּ ּ ַביִּתּ
ַאחַּר ּחֻ ְר ּ ָּ

הו ֻשעַּ ּ ָּע ָּשה ָּּכל ַמה
שהוּא – ּיְ ֹ
ִראש ֹּון ָּּכל ַמה ׁ ֶׁ
ׁ ֶׁשהוּא ָּע ַבד ָּּכל ַמה ׁ ֶׁשה ּוא...

טלּ,
ש ּ ִה ְת ּ ַב ּ ּ
ִק ּד ּ

מהּ ִּּכי לֹא ָּעש ּו ֻס ּכוֹ תָּּ ,כתוּב ִּ ּב ְג ָּמ ָּרא ֲע ָּר ִּכין
ְולָ ּ ָּ
כ
ל"ב ַע ּמוּד ב' לֹא ָּעש ּו ֻס ּכוֹ ת ִּמ ְ ּז ַמן ְיהוֹ ׁ ֻש ַע

יע ַא ֲח ֵרי ֶׁע ְז ָּראֶׁ ,ע ְז ָּרא ָּע ָּלה ִּ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ֵש ׁש
ִּה ִּ ּג ַ
יע ִּ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ֶׁש ַבעּ ִּ ,ב ׁ ְשנַ ת ׁ ֵש ׁש הוּא ִּק ֵ ּבץ ֶׁאת
ְו ִּה ִּ ּג ַ
כלּ ִמנְ יָ נּיּ
כל –ּ ָּּ
ָּה ָּעם ִּ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ֶׁש ַבע הוּא ִּה ִּ ּג ַ
יעְ ,ו ַה ּ ֹ

ַה ּ ָשנִ ים ּ ֶׁזה ְל ַמלְ כ ּּות ּ ַא ְר ַּת ְח ׁ ַש ְס ְּתא,

רא ּ ָעלָּהּ
ֶׁעזְ ָ ּ

" ִּׁב ְׁשנַ ת ֶׁש ַבע ְׁל ַא ְׁר ַּת ְׁח ַש ְׁס ְּׁתא" ֶׁ(ע ְז ָּרא ז ז)ְ ,ו ָּכאן
נְ ֶׁח ְמיָּה

ֶׁ ּבן נוּןַ ,אז מוֹ ִּר ִּידים לוֹ ַ ּגם ֶׁאת ַה ָּּוי"ו ְו ַגם ֶׁאת
לוּישוּעַּּ ְ ,בסוֹ ף
ַה ֵה"א הוֹ ִּריד ּו לוֹ ְו ָק ְרא ּּוּ ֹּ

ּ ָפ ָרשַּתּ

דְּ ָּב ִּרים ֵי ׁש ַ ּגם ֵה"א ְו ַגם ָּוי"ו הוֹ ִּסיפ ּו לוֹ

ְ"ו ֶׁאתּ

תּה ִהואּלאמֹרּעינֶׁ ָ
ראֹתּאתּ
ּה ֹ
יך ָ
יּבע ַ
ית ּ ָ
הושוּעַּּ ִצ ּו ִ
יְ ֹ
יםּהא ּ ֶׁלהּ
ָ
יּה ְּמלָ ִכ
יכםּלִ ְשנ ַ
שהּה'ּאֱ לֹה ֶׁ
רּע ָ
ש ָ
ָּכלּאֲ ֶׁ
ּא ָּתה ּעֹב רּ
שר ַ
כות ּאֲ ֶׁ
ּה ּ ַמ ְמלָ ֹ
שה ּה' ּלְ ָכל ַ
ּכן ּיַּעֲ ֶׁ

ּהוּא

תא,
ש ְס ְּּ
לְ ַא ְר ַּת ְח ַ

יע
ִּה ִּ ּג ַ

ִּ ּב ׁ ְשנַ ת

–ּ

ֶׁע ְש ִּרים

ּע ְש ִריםּ
ש ָּכת ּּו ב ּ" ְשנַת ֶׁ
ְּכמוֹּ ּ ֶׁ

תא" ּ(נְ ֶׁח ְמ ָּיה ב א)ְ ׁ ,שלֹשׁ ֶׁע ְש ֵרה ׁ ָּשנָּ ה
ש ְס ְּּ
לְ ַא ְר ּ ַת ְח ַ
יעְ ,ועוֹ ד לֹא ָּעש ּו ֻס ּכוֹ ת,
ַא ֲח ֵרי ֶׁע ְז ָּרא הוּא ִּה ִּ ּג ַ
הוּא ָּא ַמר ָּל ֶׁהם ַּת ְת ִּחיל ּו ַל ֲעשוֹ ת ֻס ּכוֹ ת ַא ֶּׁתם
לֹא עוֹ ִּשים ֻס ּכוֹ תִּּ .כי ֶׁע ְז ָּרא לֹא ָּה ָּיה לוֹ ׁשוּם

פה הוֹ ִּרידוּ לוֹ ֶׁאת ַה ֵה"א
ָש ּ ָמה" ּ ְּ(ד ָּב ִּרים ג כא)ֹ ּ ,

ּכ ַֹח לִ ְשלוֹּט ּעַּל ּ ָהעָּם ,אֲ בָּל ּנְ ֶׁח ְמ ָּיה ָּא ַמר ִּאם

ו ַּפ ַעם

ַא ֶּׁתם לֹא ַּת ֲעש ּו ֻס ּכוֹ ת ֲאנִּ י ׁשוֹ ֵחט ֶׁאת ֻּכ ְ ּל ֶׁכם,

יפים לוֹ ַ ,אז ֵי ׁש ִּמ ְד ָּר ׁש ַ ּב ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה ׁ ֶׁשה ּוא
מוֹ ִּס ִּ

הוּא ּ ָּפ ׁש ּוט ָּשם ְ ּב ֵבית ַה ּסוֹ ֵהר ַּת ַחת קוֹ רוֹ ת
ימנָּ א דְּ ַמ ְל ָּּכא,
ַה ָּ ּב ִּּתיםַ .אז ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך נָּ ַתן לוֹ ֵה ָּ

ְו ָכ ְתב ּּו ּישוּעַַּ ּ ,פ ַעם מוֹ ִּר ִּידים לוֹ

ֶׁה ֱח ִּזיק ֶׁאת ַע ְצמוֹ [ִּ ]-ל ְפנֵ יַ ,ר ׁ ִּש"י אוֹ ֵמר ָּל ָּּמה
ַע ְכ ׁ ָּשיו מוֹ ִּר ִּידים לוֹ ֶׁאת ַה ּיוּ "ד? ו ִּּב ְד ָּב ִּרים

יטה ְוכ ַֹחִּּ ,כי ֵהם ְּכ ַבר ִּה ְפ ִּסיק ּו
נָּ ַתן לוֹ ׁ ְש ִּל ָּ
ְל ַק ֵ ּייםׁ ,שוּם ִּמ ְצ ָּוה לֹא ִּק ְ ּימ ּוׁ ,שוּם ִּמ ְצ ָּוה ,לֹא

יפים לוֹ ַ ּגם ֵה"א ְו ַגם ָּוי"וֵּ ,כ ָּיון ׁ ֶׁש ָּ ּב ֶׁר ַגע
מוֹ ִּס ִּ
יע ְל ִּשיא
ׁ ֶׁשה ּוא נִּ ְכנַ ס ְל ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל הוּא ִּה ִּ ּג ַ

ׁ ַש ָּ ּבתִּ ,ה ִּ ּגיע ּו ְ ּב ׁ ַש ָּ ּבת

ִּשיא ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת ,ו ַּב ּסוֹ ף ָּל ְקח ּו לוֹ ֲח ָּז ָּרה ֶׁאת

חו ָ ּרהַ ,אז הוּא לֹא ּ ָּפ ַתח ָּל ֶׁהם ֶׁאת
עֲ מ ּו סּי ּ ְס ֹ

(נְ ֶׁח ְמ ָּיה

ּש ַל ִּיםַ ,אז ֵהם –ּ ַאנְ ּ
ׁ ַש ֲע ֵרי ְירו ׁ ָּ
שיּיְ רו ָּשלַ יִּם ָּּכ ֲעסוּ

ח ,יז)  -י' ש' ו' ע' ,מוֹ ִּר ִּידים לוֹ ֶׁאת ַה ּכֹלֶׁ ׁ ,ש ָּּכל

ּא ַמרַ ּ :א ֶּׁתם ּכוֹ ֲע ִּסים ָּע ַלי? ֲאנִּ י
ָּע ָּליוַ .אז ּהוּא ָ

כ ֲע ָר ִכין לב ע"ב
ְקדו ָשה ִראשונָ ה ִק ְד ָשה לִ ְש ָע ָתה וְ לא ִק ְד ָשה ל ֶָּע ִתיד
יםָמןָהַ ְׁש ִביָסֻ כ ֹותָ
לָבא ִד ְכ ִתיב "וַ ַיעֲשוָכלָהַ קהלָהַ ש ִב ִ
ןָב ֵּניָ
ןָכ ְׁ
ָבןָנו ֵּ
ימיָיֵּ שועַ ִ
ָמ ֵּ
תָכיָלֹאָעשו ִ
וַ ֵּי ְׁשבוָבַ ֻסכ ֹו ִ
ָמאֹד" ָ(נְ ֶׁח ְמיָּ ה ח יז)
דולה ְׁ
ָג ֹ
ָש ְׁמחה ְׁ
יִ ְׁשר ֵּאל" ָוגו' ָ"וַ ְׁת ִהי ִָ
אֶּ ְפ ָשר ָבא ָדוִ ד וְ לא ָעשו סֻ כות ַעד ֶּש ָבא ֶּעזְ ָרא אֶּ לָא
ש ַע ַמה
ימי יְ הו ֻ
ימי ֶּעזְ ָרא לְ ִביאָ ָתם ִב ֵ
ַמ ִקיש ִביאָ ָתם ִב ֵ
יטין וְ יו ְבלות וְ ִק ְדשו ָע ֵרי
ש ַע ָמנו ְש ִמ ִ
ימי יְ הו ֻ
ִביאָ ָתם ִב ֵ
יטין וְ יו ְבלות
ימי ֶּעזְ ָרא ָמנו ְש ִמ ִ
חו ָמה אַ ף ִביאָ ָתן ִב ֵ

ָאלָהא ֶּרץָ
וְ ִק ְדשו ָע ֵרי חו ָמה וְ או ֵמר "וֶּ ה ֱִביאֲ ךָה'ָאֱ לֹהֶּ יך ֶּ
שרָי ְׁרשוָאֲ ב ֶֹּתיך ִָו ִיר ְׁשתה"ָ ַמ ִקיש יְ רו ָש ֶּת ָך לִ ירו ַשת
אֲ ֶּ
יך ַמה יְ רו ַשת אֲבו ֶּת ָ
אֲבו ֶּת ָ
יך ְב ִחדוש ָכל ְדבָ ִרים הַ לָלו
יד ְך ְדבָ ֵעי ַרח ֲֵמי
אַ ף יְ רו ָש ֶּת ָך ְב ִחדוש ָכל ְדבָ ִרים הַ לָלו וְ ִא ָ
ַעל יֵצֶּ ר ַד ֲעבו ָדה ז ָָרה ובַ ְטלֵיה וְ אַ גֵן זְ כו ָתא ֲעלַיְ יהו ִכי
סו ָכה וְ הַ יְ ינו ְד ָקא ָק ִפיד ְק ָרא ִעילויֵה ִדיהושֻ ַע ִד ְבכָ ל
ש ַע וְ הָ כָ א ְכ ִתיב יֵשו ַע ִב ְשל ָָמא מ ֶּשה
דו ְכ ָתא ְכ ִתיב יְ הו ֻ
לא ְב ָעא ַרח ֲֵמי ְדלא הֲוָ ה זְ כו ָתא ְדאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל אֶּ לָא
ש ַע ְדהַ ָוה לֵיה זְ כו ָתא ְדאֶּ ֶּרץ יִ ְש ָראֵ ל אַ ַמאי לא לִ ָב ֵעי
יְ הו ֻ
ַרח ֲֵמי

"י ׁשו ַּע"
ַה ֵה"א ְו ֶׁאת ַה ָּּוי"ו ,קוֹ ְר ִּאים לוֹ ֵ
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ּשלַ יִּםּ
סוחֲ ִרים ּ ִמח ּּוץ ּלִ ירו ָ
ֹ

ּתוֹ ֶׁלה ֶׁאת ֻּכ ְ ּל ֶׁכם! ַעל ַמה ַא ֶּׁתם
ּכוֹ ֲע ִּסים ָּע ַלי?!

ְּת ָּמ ִּריםְ .ו ָּעש ּו ֻס ּכוֹ ת ְ ּב ָּכל ַה ַ ּגגּ וֹ ת

שי ּיְ ר ּו ָשלַ יִּם ּ ָצעֲ ק ּּו ּ
אז ּ ַאנְ ּ
ַּ

ְ ּב ָּכל ַה ֲח ֵצרוֹ ת ְ ּב ָּכל ָּה ְרחוֹ בוֹ ת ,ו ִּּב ְרחוֹ ב

ָעלָ יוָּ ּ :ל ָּּמה ַא ָּּתה לֹא ּפוֹ ֵת ַח ֶׁאת ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּרים?!

ׁ ַש ַער ַה ַּמ ִּים ו ִּּב ְרחוֹ ב ׁ ַש ַער ֶׁא ְפ ָּר ִּיםַ ,ו ַ ּי ֲעש ּו ָּכל

ַמה ַא ָּּתה עוֹ ֶׁשה ָּלנ ּו ַ ּב ַל ַ
אגן ָּּכאן?! ֵה ֵבאנוּ
ְסחוֹ רוֹ ת ַה ּכֹל נִּ ְר ָּקב ָּלנ ּוֶׁ ,זה ַ ּבל ַּת ׁ ְש ִּחית.

ַה ָּ ּק ָּהל ַה ּ ׁ ָּש ִּבים ִּמן ַה ּ ׁ ְש ִּבי ֻס ּכוֹ ת ַו ֵ ּי ׁ ְשב ּו
ַב ֻּס ּכוֹ תַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ְּכ ַבר ָּע ְבר ּו ֶׁע ְש ִּרים ׁ ָּשנָּ ה ֵמ ָּאז
ׁ ֶׁש ָּח ְזר ּו ָּל ָּא ֶׁרץ ַא ֲח ֵרי ֶׁע ְש ִּרים ׁ ָּשנָּ ה ָּעש ּו ֶׁאת

ָּּכל ָּה ַע ְג ָּבנִּ ּיוֹ ת נִּ ְר ְקב ּו ָּל ֶׁהםַ ,אז ֵהם ָּּכ ֲעס ּו ָּל ָּּמה

אשוֹ ן.
ַה ֻּס ּכוֹ ת ָּה ִּר ׁ

ַא ָּּתה לֹא ּפוֹ ֵת ַח ֶׁאת ַה ּ ׁ ְש ָּע ִּריםַ ,מה ַא ֶּׁתם

ִּּכי לֹא ָּעש ּו ֵּכן ִּמ ְ ּימוֹ ת ֵי ׁשו ַּעָּּ ,כתוּב י' ש' ו'
ע' ,הוֹ ִּריד ּו לוֹ ֶׁאת ַה ֵה"א ִּּכי ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ְהיוֹ ת ׁ ְשנֵ י

ּכוֹ ֲע ִּסים ָּע ַלי?! ֲאנִּ י ּתוֹ ֶׁלה ֶׁאת ֻּכ ְ ּל ֶׁכםַ ,א ֶּׁתם
לֹא יוֹ ְד ִּעים ׁ ֶׁש ּ ׁ ַש ָּ ּבתֵ ,הם ִּ ּב ְכ ַלל לֹא ָּי ְדע ּו
ׁ ֶׁש ּ ׁ ַש ָּ ּבתּ ִּ ,ב ְכ ַלל לֹא ָּי ְדע ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ָּּכ ֶׁזה דָּּ ָּבר ,לֹא

הושוּעַּ,
שנֵ י ָּו ִּוי"םּיְ ֹ
ָּו ִּוי"םּ ְ ,ב ָּפ ָּר ׁ ַשת דְּ ָּב ִּרים ֵי ׁש ׁ ְ
יתי ָּ ּב ֵעת ַה ִּהיא ֵלאמֹר ֵעינֶׁ ָּ
יך
" ְו ֶׁאת ְיהוֹ ׁשו ַּע ִּצ ֵּו ִּ

ָּי ְדע ּוַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה הוּא ָּא ַמר ָּל ֶׁהם ַּת ְת ִּחיל ּו
ַל ֲעשוֹ ת ֻס ּכוֹ תִּ ּ .פ ְתאוֹ ם ֵהם ָּמ ְצא ּו ַ ּב ּתוֹ ָּרה

יכם ִּל ׁ ְשנֵ י
ָּהרֹאֹת ֵאת ָּּכל ֲא ׁ ֶׁשר ָּע ָּשה ה' ֱאל ֵֹק ֶׁ

ׁ ֶׁש ָּּכתוּב ֻס ּכוֹ תָּּ ,כתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרהָּ ,מ ְצא ּו ׁ ָּשם
ֵא ֶׁיזה ֵס ֶׁפר ּתוֹ ָּרה ָּי ׁ ֵשןּ ִּ ,ב ְכ ַלל לֹא ָּי ְדע ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש

ַה ְּמ ָּל ִּכים ָּה ֵא ֶׁ ּלה ֵּכן ַי ֲע ֶׁשה ה' ְל ָּכל ַה ַּמ ְמ ָּלכוֹ ת
ֲא ׁ ֶׁשר ַא ָּּתה ע ֵֹבר ׁ ָּש ָּּמה" ְּ(ד ָּב ִּרים ג ,כא)ּי' ה' ו' ש'
יע
ו' ע' ,הוֹ ִּסיפ ּו לוֹ ַ ּגם ה' ְו ַגם ו'ִּּ ,כי הוּא ַמ ִּ ּג ַ

ּתוֹ ָּרהֵ ,י ׁש ְּכלוּםׁ ,שוּם דָּּ ָּבר.
ש ְּכ ָּבר ָּה ָּיה ֲע ִּל ַ ּית ֶׁע ְז ָּרא ְּכ ַבר ָּה ְי ָּתה ֲע ִּל ַ ּית
ֶּׁ

ְל ִּשיא ִּשיא ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת ,הוּא עוֹ ֵצר ֶׁאת ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש,

ָּ ּב ֶׁבלׁ ,שוּם דָּּ ָּבר ,לֹא יוֹ ְד ִּעים ְּכלוּםּ ַ ,גם ֵאין

יע ְל ִּשיא
הוּא עוֹ ֵצר ֶׁאת ַה ָּ ּי ֵר ַח ,הוּא ַמ ִּ ּג ַ

ְס ָּפ ִּריםֶׁ ,זה ַה ּכֹל ַּכ ָּּמה ִּס ְפ ֵרי ּתוֹ ָּרה ּבוֹ ְד ִּדים,

ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּתֲ ,א ָּבל ֶׁזה לֹא ׁ ָּש ֶׁוה ְּכלוּם ,הוּא לֹא

ַאף ֶׁא ָּחד לֹא לוֹ ֵמדַ ,אף ֶׁא ָּחד לֹא ּפוֹ ֵת ַח ֵס ֶׁפר,

יטל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ,אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא ּ ַבעֲ ָר ִכין:
ִּ ּב ֵ
הוּא לֹא ָּי ַדע ִּאם ֵי ׁש לוֹ ֶׁאת ַה ּכ ַֹח ַה ֶׁ ּזה .ה ּוא
יטל ֵא ְ
יך ֲאנִּ י ָּיכוֹ ל
מ ֶׁשׁה לֹא ִּ ּב ֵ
ָּא ַמרִּ :אם ֹ

ר יּ
ְוכָּל ּזֶּׁה ּ ַאחֲ ּ

כו ָּ ּּלם ְמ ַש ֲח ִּקים.
ִּ ּב ְכ ַלל לֹא ָּי ְדע ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ֻס ּכוֹ ת ,לֹא ָּי ְדע ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש
דָּּ ָּבר ָּּכ ֶׁזה ַ ּב ּתוֹ ָּרה ,לֹא ָּי ְדע ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ֻס ּכוֹ תָּּ ,כתוּב

ְל ַב ּ ֵטל?! ָּּכל ֶׁזה אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּראֲ ,א ָּבל ֶׁה ְבדֵּ ל
יכם ׁ ֶׁש ַא ָּּתה ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאלּ ,פֹה ֶׁא ְפ ׁ ָּשר
ֵ ּבינֵ ֶׁ

"ב ֻּס ּכֹת" ַ(ו ִּּי ְק ָּרא כג ,מב)ָּ ,מ ְצא ּו ָּכ ֶׁזה דָּּ ָּבר
ַ ּב ּתוֹ ָּרה ַ ּ

ִּל ְפעֹל ַה ּכֹלִּ ,אם ַא ָּּתה ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל ַא ָּּתה

ַ ּב ּתוֹ ָּרהֵּ ,כןָּ ,ל ׁ ֶׁש ֶׁבת ַב ֻּס ּכוֹ ת ַ ּב ַחג ְ ּבחוֹ ֶׁד ׁש

ָּיכוֹ ל ִּל ְפעֹל ַה ּכֹלֶׁ ׁ ,ש ֲא ִּפיל ּו ָּה ָּא ָּדם ֲה ִּכי ָּק ָּטן

ּש ַל ִּים –
יעיַ ,אז הוֹ ִּדיע ּו ְ ּב ָּכל ְירו ׁ ָּ
ַה ּ ׁ ְש ִּב ִּ
ֶׁה ֱע ִּביר ּו קוֹ ל ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ִּמ ְצ ָּוה ׁ ֶׁשל ֻס ּכוֹ תִּ ,חדּ ו ּׁש

ָּיכוֹ ל ְל ַב ּ ֵטל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרהַ ,א ָּּתה ָּיכוֹ ל ְל ַה ֲח ִּזיר
ֶׁאת ָּּכל ָּהעוֹ ָּלם ִּ ּב ְת ׁשו ָּּבהֵ ,אין דָּּ ָּבר ׁ ֶׁש ּלֹא

ָּח ָּד ׁשֶׁ ׁ ,ש ֵּת ְלכ ּו ֶׁל ֱאסוֹ ף ֲע ֵלי ַז ִּית ַו ֲע ֵלי ֵעץ ׁ ֶׁש ֶׁמן

ּפוֹ ֲע ִּלים ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל!

ַו ֲע ֵלי ֲה ַדס ַו ֲע ֵלי ְת ָּמ ִּרים ַו ֲע ֵלי ֵעץ ָּעבֹת ַל ֲעשת
ֻס ּכֹת ַּכ ָּּכתוּבִּ ,ה ְת ִּחיל ּו כו ָּ ּּלם ֶׁל ֱאסוֹ ף ֲע ֵצי

ֵּכ ָּיון ׁ ֶׁשהוּא לֹא ָּי ַדע ִּמ ּכֹחוֹ הוֹ ִּריד ּו לוֹ ַ ּגם ֶׁאת

ׁ ֶׁש ֶׁמן ֲע ֵצי ַז ִּיתֲ ,ע ֵלי ֲה ַדס ֲע ֵלי ְּת ָּמ ִּריםַּ ,כ ּפוֹ ת

ַה ֵה"א ְו ַגם ֶׁאת ַה ָּּוי"וְ ,ו ַע ְכ ׁ ָּשיו ָּּכל ַה ִּּתיקוּן ֶׁזה
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ְונִּ ְג ָּמר

ְל ַה ֲח ִּזיר לוֹ ֶׁאת ַה ֵה"א ְו ֶׁאת

ֹאש
ָּהר ׁ

ַה ּ ׁ ָּשנָּ ה

כוּ ָּ ּלם

ַח ָּ ּי ִּבים ִּמ ַ ּיד ַל ֲחזוֹ רַ ,ר ִּ ּבי ֵל ִּוי יִּ ְצ ָּחק ָּר ָּצה

ַה ָּּוי"וֶׁ ׁ ,שעוֹ ִּשים ֻס ּכוֹ ת ֶׁזה ַא ְר ָּ ּב ָּעה
יאל
ַמ ְל ָּא ִּכיםָּ ,ה ַא ְר ָּ ּב ָּעה דְּ ָּפנוֹ ת ְּכנֶׁ ֶׁגד ַ ּג ְב ִּר ֵ

ְל ִּה ּ ׁ ָּש ֵאר ְל ַל"ג ָּ ּבעוֹ ֶׁמר

יאלֶׁ ,זה ְ ּב ִּד ּיוּק ַא ְר ָּ ּב ָּעה
יכ ֵאל נו ִּּר ֵ
ְר ָּפ ֵאל ִּמ ָּ

ָּה ָּיה דָּּ ָּבר נּ וֹ ָּרא ְו ָּאיוֹ םֲ ,אנִּ י ְמ ַפ ֵחד ְל ַס ּ ֵפר ָּל ֶׁכם

דְּ ָּפנוֹ תַ .א ְר ָּ ּב ָּעה ַמ ְל ָּא ִּכים ְמ ַל ִּּוים ֶׁאת ַה ֶׁ ּבן
ָּא ָּדםְ ,ל ֵאיפֹה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם הוֹ ֵל ְך ְמ ַל ִּּוים אוֹ תוֹ

אוֹ תוֹ ּ ְ ,ב ִּק ּצוּר הוּא ָּר ָּצה ְל ִּה ּ ׁ ָּש ֵאר ְל ַל"ג
ָּ ּבעוֹ ֶׁמרֶׁ ,זה ָּה ָּיה יוֹ ַמ ִּים ִּל ְפנֵ י ַל"ג ָּ ּבעוֹ ֶׁמרַ ,ר ִּ ּבי

ַא ְר ָּ ּב ָּעה ַמ ְל ָּא ִּכים.

ַא ְב ָּר ָּהם ֶׁ ּבן ַר ִּ ּבי נַ ְח ָּמן ָּא ַמר לוֹ ַ :א ָּּתה ְּכ ַבר

יל ְך
"ב ַז ֲע ֵק ְך ַי ִּ ּצ ֻ
יש ְע ָּיה נ"ז ְ ּ
ְו ָּל ֵכן ָּּכתוּב ִּ ּב ׁ ַ
ִּק ּבו ַּצ ִּי ְך" ְ(י ׁ ַש ְע ָּיהוּ נז ,יג) ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ּ ׁ ְש ָּאר ֶׁזה טוֹ ב

ִּמדַּ י ַה ְר ֵ ּבה ְז ַמן ָּּכאן ְּבאו ַּמאןַּ ,ת ְחזוֹ ר ַה ַ ּב ְי ָּתה,

ּש ַל ִּים
ֲא ָּבל ֵי ׁש ַרק ִּק ּבוּץ ֶׁא ָּחד ,זֶׁ ה; ְירו ׁ ָּ

יח ַש ְר ֵפי קוֹ ֶׁד ׁש ג'
(ש ַ
ִּ

תמ"ב)כא ּ

ֹאכל עו ָּּגהַּ ,ת ְחזוֹ רַ ,א ָּּתה
ִּּת ׁ ְש ֶּׁתה ּכוֹ ס ֵּתה ,ת ַ
לֹא ָּיכוֹ ל ִּל ְהיוֹ ת ָּּכאן ְ ּבא ּו ַמאן ָּּכ ָּכה ו ְּל ִּה ּ ׁ ָּש ֵאר

ּ-

ו ְּל ִּה ּ ׁ ָּש ֵארּ ְ ,בסוֹ ף ַא ָּּתה ִּמ ְת ּ ַפ ְר ֵח ַח ,ו ְּס ַתם

ֹאש ַה ּ ׁ ָּשנָּ ה.
ּ ַב ּש ּּול ּ ְ ּביוֹ ם ִּּכ ּפוּר ,ו ְּבא ּו ַמאן ְ ּבר ׁ

ִּל ְשרֹף ְמכוֹ נִּ ּיוֹ ת ֶׁזה ֲח ָּבל.

יכים ִּל ְמסוֹ ר ֶׁאת ַה ֶׁ ּנ ֶׁפ ׁש ִּל ְהיוֹ ת
ְ ּביוֹ ם ִּּכ ּפוּר ְצ ִּר ִּ
ּש ַל ִּיםִּּ ,כי ּ ׁ ְש ָּאר ָּּכל ַה ִּ ּק ּבו ִּּצים ֶׁ -את
ָּּת ִּמיד ִּ ּבירו ׁ ָּ

ֲאנָּ ׁ ִּשים ָּּכל ֶׁא ָּחד לוֹ ֵק ַח לוֹ ְמכוֹ נִּ ית ּו ִּמ ְת ּ ַפ ְר ֵח ַח

ֻּכ ָּ ּלם ִּי ּ ָּשא ר ּו ַחָּּ ,כל ַה ִּ ּק ּבו ִּּצים חוּץ ֵמא ּו ַמאן

ית ְ ּבא ּו ַמאן? ִּ ּב ׁ ְש ִּביל
ִּא ָּּת ּהּ ִּ ,ב ׁ ְש ִּביל ַמה ָּה ִּי ָּ

ּש ַל ִּיםֶׁ ,את ָּּכל
ֹאש ַה ּ ׁ ָּשנָּ הְ ,ויוֹ ם ִּּכ ּפוּר ִּ ּבירו ׁ ָּ
ְ ּבר ׁ

ָּל ַק ַחת ְמכוֹ נִּ ית? ׁשוּם ְמכוֹ נִּ ית לֹאָּ ,א ָּדם לֹא
ָּצ ִּר ְ
יכים ְל ַה ְח ִּליט ׁ ֶׁש ּלֹא
יך ְמכוֹ נִּ ּיוֹ תְ ,צ ִּר ִּ

ֶׁא ֶׁרץ ְו ִּי ַיר ׁש ַהר ָּק ְד ׁ ִּשי".

ׁשוֹ ִּתים ֲע ַרק ְולֹא ׁשוֹ ִּתים ְּכלוּם ,ווֹ ְד ָּקה ֶׁ ּב ַטח
ׁ ֶׁש ּלֹאְ ,ו ָּל ֵצאת ִּמ ֶׁ ּזהִּ .אם ָּ ּב ִּאים ְל ַר ֵ ּבינ ּו

ַה ִּ ּק ּבו ִּּצים ִּי ּ ָּשא ָּהר ּו ַחְ " ,ו ַהחוֹ ֶׁסה ִּבי ִּינְ ַחל
ַע ְכ ׁ ָּשיו ׁ ֶׁש ָּ ּז ִּכינ ּו ְל ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
יוםּ ִּכ ּפ ּּורָּּ ,כל
יל ָּאה ְּב ֹּ

יכים ָּל ֵצאת ֵמ ַה ּכֹלִּּ ,כי ַר ֵ ּבינ ּו ַמ ֲע ֶׁלה ֶׁאת
ְצ ִּר ִּ

ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל יוֹ ם ִּּכ ּפוּר ׁ ֶׁשעוֹ ִּלים ְל ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
יל ָּאה,

כו ָּ ּּלם ְל ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
יל ָּאה ,כו ָּ ּּלם עוֹ ִּלים ְל ִּא ָּּמא

נִּ ְכ ָּל ִּלים ְ ּב ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
יל ָּאהְ ,ו ָּאז ִּמ ְת ַּכ ּ ְפ ִּרים ָּּכל
ְ
ָּה ֲעווֹ נוֹ ת ׁ ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלםִּּ ,כי ָּא ָּדם ָּצ ִּריך ָּל ַד ַעת

יל ָּאה ,כו ָּ ּּלם נִּ ְכ ָּל ִּלים ְ ּב ִּא ָּּמא ִּע ָּ ּ
ִּע ָּ ּ
יל ָּאה.

ׁ ֶׁש ַר ֵ ּבינ ּו ֶׁזה ַרק ִּל ְלמוֹ ד ְ ּג ָּמ ָּראַ ,ר ֵ ּבינ ּו ֶׁזה

יכים ִּמ ַ ּיד
ְו ַר ֵ ּבנ ּו אוֹ ֵמרּ ָּ :ב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ָּ ּב ִּאים ֵא ַלי ְצ ִּר ִּ
ְל ַק ֵ ּבל ֶׁאת ַה ׁ ִּשידו ְּךכבֲ ,אנָּ ׁ ִּשים ִּה ִּ ּגיע ּו ְל ַר ֵ ּבינ ּו

כא ִשיחַ ַש ְרפֵ י קו ֶּדש ג-תמב
ָבא ַפ ַעם ַר ִבי לֵוִ י יִ ְצחָ ק זִ ְכרונו-לִ ְב ָרכָ ה לְ או ַמאן
ְבראש-ח ֶּדש ִאיָיר וְ נִ ְשאַ ר לִ ְשהות ָשם ֶּמ ֶּש ְך ְש ֵני
ישי,
ַשבו ַע הַ ְשלִ ִ
ָשבועות ,וְ הָ יָה חָ פֵ ץ לְ ִה ָשאֵ ר ָשם ַגם ל ָ
ֵמח ֲַמת ֶּשחָ ל אָ ז לַ"ג ָבעו ֶּמר ְבאֶּ ְמצַ ע הַ ָשבו ַע .אָ ַמר לו
ית ָך ,וְ אַ ל ִת ְש ַמע לְ קול
ַר ִבי אַ ְב ָרהָ ם" :סַ ע וַ חֲזור לְ בֵ ְ
ית ָך ו ְכ ֶּש ִת ְכסף
הַ ְמי ֲַע ִצים לְ ָך לְ ִה ָשאֵ ר אֶּ לָא חֲזור לְ בֵ ְ
לְ ִה ְש ַת ֵטחַ שוב ַעל הַ ִציוןַ ,תחֲזור וְ ָתבוא שוב"ִ ,כי

ִה ְק ִפיד לְ ַקיֵם ִצוויו ֶּשל אָ ִביו ַר ִבי נַ ְח ָמן טולְ ְט ִשינֶּער
זִ ְכרונו-לִ ְב ָרכָ ה ֶּשלא נָ ַתן ל ַָס ִרים לְ ַמ ְש ַמ ְעתו לִ ְשהות
ְבאו ַמאן יו ֵתר ִמ ְשנֵי ָשבועות ִב ְר ִציפות ,מֵ ח ֲַמת ֶּש ְלרב
מקום (כדלעיל
הַ ְש ִהיָה נַ ֲע ָשה ַקל ְב ֵעינֵי הָ אָ ָדם ְקדֻ ַשת הַ ָ
סעיף ש"כ).
כב חַ ֵיי מוה ֲַר"ן פד
יתי ָשם ֶּשהָ יָה חָ קוק ַעל הַ ִכ ֵסא ָכל צורות ֶּשל ָכל
וְ ָר ִא ִ
ְברואֵ י עולָם ,וְ כָ ל אֶּ חָ ד הָ יָה חָ קוק ִעם ַבת זוגו אֶּ ְצלו

ׁ ֶׁשח ּוץ ִּמ ִּ ּל ּמ ּוד ְ ּג ָּמ ָּרא ׁשוּם דָּּ ָּבר ,לֹא ִּליסוֹ ַע
ְל ַא ֶׁמ ִּר ָּ
יקה ,ו ָּּב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁשגּ וֹ ְמ ִּרים ֶׁאת ַה ִּ ּצ ּי ּון
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ַעל ַה ָּּמקוֹ ם ִּק ְ ּבל ּו ֶׁאת ַה ׁ ִּשיד ּו ְךכג,

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְבעֶׁ ֶׁ ּרבּ

יע ְלא ּו ַמאן ִּאם הוּא לֹא
ַאז ָּא ָּדם ַמ ִּ ּג ַ

שבּתּקוֹ ֶׁדשּּה ֲאזִׁ ינוּּא ֲח ֵ ּריּ ְת ִׁפילּתּ

ׁשוֹ ֶׁתה ֲע ַרק ְולֹא ווֹ ְד ָּקה ַאז הוּא ִּמ ַ ּיד ְמ ַק ֵ ּבל
ֶׁאת ַה ׁ ִּשידו ְּך.

ש ֲח ִׁרית ּ
~ ַעל ּ ִּפי ִּל ּקוּ ֵטי ֲה ָּלכוֹ ת ִּה ְלכוֹ ת יִּ ּבוּ ם ֲה ָּל ָּכה ג' ְס ִּעיף
ז'כד~

הַ ַנ"ל ,וְ ַעל ֵכן נָ ַדר י ֲַעקב הַ נ ֶֶּּדר ְכ ֶּשהָ ל ְַך לִ ָשא ִא ָשה
יִ ְראַ ת ה' ַכ ַנ"ל ,וְ ַעל ֵכן ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ְבחֶּ לְ קו ֶּשל ִבנְ י ִָמין,
ִכי ִע ַקר הַ ֵבית ִמ ְק ָדש נִ ְמ ָש ְך ִמ ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדר ,הַ יְ נו ִמ ִנ ְדרו
ֶּשל י ֲַעקבִ ,כי זֶּה ְב ַע ְצמו הָ יָה הַ נ ֶֶּּדר ֶּשל י ֲַעקב וְ הָ אֶּ בֶּ ן
ֲשר ַש ְמ ִתי ַמ ֵצבָ ה יִ ְהיֶּה ֵבית אֱל ִקים ֶּש ִהוא אֶּ בֶּ ן
הַ זאת א ֶּ
ְש ִתיָה ְמקום הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ,וְ ַעל ֵכן ְבבֵ ית הַ ִמ ְק ָדש ָשם
יאין ָכל הַ ְנ ָד ִרים ונְ ָדבות ,וְ כֵ ן ִבנְ יַן ֵבית הַ ִמ ְק ָדש
הָ יו ְמ ִב ִ
הָ יָה ַעל יְ ֵדי נְ ָד ִרים ונְ ָדבות ַמה ֶּש ָנ ַדר ָכל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד,
ִכי הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש נִ ְמ ָש ְך ִמ ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדר וְ ַעל ֵכן הוא
ְבחֶּ לְ קו ֶּשל ִבנְ י ִָמין ַכ ַנ"לִ ,כי ִע ַקר הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש הוא
ְב ִחינַ ת ִתקון אֱמונַ ת חֲכָ ִמים תו ָרה ֶּש ְב ַעל ֶּפה
ִב ְשלֵמותֶּ ,שהוא ִתקון ָכל הַ ח ֲָט ִאים ֶּש ָב ִאים מֵ חֵ ְטא
אָ ָדם הָ ִראשון ֶּש ָפגַ ם ָבזֶּהִ ,כי ְבבֵ ית הַ ִמ ְק ָדש נִ ְת ַת ְקנו
וְ נִ ְת ַכ ְפרו ָכל הַ ח ֲָט ִאים ֶּשכֻלָם ָב ִאים מֵ חֵ ְטא אָ ָדם
הָ ִראשוןִ ,מ ְפגַ ם אֱמונַ ת חֲכָ ִמיםֶּ ,שהוא ְכלַל ָכל הַ תו ָרה.
וְ ַעל ֵכן נִ ְק ָרא הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש "הַ ר הַ מו ִריָה"ֶּ ,ש ִמ ָשם
יו ְצאָ ה הו ָראָ ה ַּ(ת ֲענִּ ית טז)ִ ,כי ָשם הָ יו יו ְש ִבין סַ נְ הֶּ ְד ִרין
ְגדולָה ְבלִ ְש ַכת הַ ָגזִ ית וְ חו ְתכִ ין ֲהלָכות ,וְ ָשם ִע ַקר
הַ ֵברור ֶּשל הַ ֲהלָכות וְ ִע ַקר אֱמונַ ת חֲכָ ִמים ָתלוי ָבהֶּ ם,
ית אֶּ ל הַ ָמקום
ִכי ֲעלֵיהֶּ ם ֶּנא ֱַמר ִע ַקר הַ ָפסוק" ,וְ ַק ְמ ָת וְ ָעלִ ָ
ֲשר י ִַגידו לְ ָך י ִָמין ו ְשמאל".
וְ כו' לא ָתסור ִמן הַ ָדבָ ר א ֶּ
ו ִמי ֶּש ַמ ְמ ֶּרה ַעל ִפיהֶּ ם הוא ז ֵָקן מַ ְמ ֵרא .נִ ְמצָ אֶּ ,ש ִע ַקר
תו ָרה ֶּש ְב ַעל ֶּפהְ ,ב ִחינַ ת אֱמונַ ת חֲכָ ִמיםָ ,תלוי ְבבֵ ית
הַ ִמ ְק ָדש ֶּש ְבנָ או ָדוִ ד ו ְשלמה הַ ֶּמל ְֶּך ֶּשהֵ ם ְב ִחינַ ת
ַמלְ כותְ ,ב ִחינַ ת אֱמונַ ת חֲכָ ִמים תו ָרה ֶּש ְב ַעל ֶּפה ַכ ַנ"ל,
וְ ַעל ֵכן ִע ַקר הַ ֵבית ִמ ְק ָדש נִ ְמ ָש ְך ִמ ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדר ִמ ִנ ְדרו
ֶּשל י ֲַעקב וְ כו' ַכ ַנ"לִ ,כי ִע ַקר אֱמונַ ת חֲכָ ִמים הוא ַעל
יְ ֵדי נ ֶֶּּדר ַכ ַנ"ל ,וְ ַעל ֵכן ְכ ֶּש ָרצָ ה ָדוִ ד הַ ֶּמל ְֶּךָ ,עלָיו הַ ָשלום,
לִ ְמצא ְמקום הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ,הֻ כְ ַרח ל ֲַעלות לִ ְב ִחינַ ת
ֲשר נִ ְש ַבע לַה' נָ ַדר ַלא ֲִביר י ֲַעקב
ֶּנ ֶּדר ,וְ זֶּה ְב ִחינַ ת א ֶּ
ְּ(ת ִּה ִּּלים קלב)ַ ' ,לא ֲִביר י ֲַעקב' ַדיְ ָקאֶּ ,שהוא ִה ְת ִחיל לְ גַ לות
ְמקום הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ַעל יְ ֵדי ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדר ַכ ַנ"ל ,וְ זֶּהו
"עד אֶּ ְמצָ א ָמקום לַה' ִמ ְש ָכנות וְ כו'"ְ ,דהַ יְ נו ְמקום
ַ
הַ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ֶּשהוא ִתקון אֱמונַ ת חֲכָ ִמים ֶּש ָתלוי
ִב ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדר ַכ ַנ"ל:

ו ִב ְש ִביל זֶּה נַ ֲע ִשין ֵתכֶּ ף ִשדו ִכיםִ .כי ָכל אֶּ חָ ד ָמצָ א ָשם
וְ ָראָ ה ַבת זוגו .ו ֵמאַ חַ ר ֶּש ַבי ִָמים הַ ַק ְדמונִ ים ל ַָמ ְד ִתי ,נָ פַ ל
ָד'י ָנ'ור" (דָּּ נִּ ֵּיאל ז)
'ב ִבין ִ
ָש ִ
ְב ַד ְע ִתי ֶּש ָפסוק" :כ ְׁ'ר ְׁסיֵּ ה ְׁ
אשי ֵתבות ַש ְדכָ ן ִכי ַעל יְ ֵדי הַ ִכ ֵסא נַ ֲע ִשין ִשדו ִכין
ָר ֵ
אשי ֵתבות ראש הַ ָשנָ ה יום ִכפור
ַכ ַנ"לַ ,גם ָכ ְר ְסיֵה ָר ֵ
יתא (ז ַֹהר
סֻ כות .וְ ַעל ֵכן ִב ְש ִמינִ י ֲעצֶּ ֶּרת זִ ווגָ א ְד ַמ ְטרונִ ָ
ַו ִּּי ְק ָּרא צו .):וְ ָשאַ לְ ִתי ַמה יִ ְהיֶּה ַפ ְרנָ סָ ִתי וְ אָ ְמרו לִ י ֶּשאֶּ ֱהיֶּה
ַש ְדכָ ן וְ הָ אֵ ש ִה ִקיף ְס ִביבו.
יע לְ או ַמאן
ימי ר ּו ִּבינְ ְשטיי ן ּ ּ -ר' ּ נָ ָּ
כג אַ ָבא ֶּשל אַ ְב ֵר ִ
תן ִה ִג ַ
יבל אֶּ ת הַ ִשידוךְ.
ִמיַד הוא ִק ֵ
כד לִ קו ֵטי ֲהלָכות יִ בום ג ז
וְ ִע ַקר הַ ִתקון ֶּשל הַ ִיבום ֶּש ְמ ַת ֵקן אָ ִחיו אֶּ ת נֶּפֶּ ש הַ ֵמת
הוא ַעל יְ ֵדי ְב ִחינַ ת הַ הוא רוחָ א ְד ָש ֵדי ְבגַ ָוהַ ,כמובָ א
ְבסַ ָבא ִמ ְש ָפ ִטים ו ְב ִכ ְתבֵ י הָ א ֲִריזַ"לִ ,כי הַ הוא רוחָ א
ְד ָש ֵדי ְבגַ ָוה ֶּש ַעל יְ ֵדי זֶּה נַ ֲע ֵשית ְכלִ י וְ הוא ִע ַקר ִחיו ָתה,
ְכמו ֶּשמובָ א ַב ְכ ָת ִבים ַעל ָפסוק "וַ יְ ִהי ְבצֵ את נַ ְפ ָשה
וְ כו'" ,הוא ְב ִחינַ ת ִבנְ י ִָמיןַ ,כ ְמבאָ ר ַב ְכ ָת ִבים ,וְ הוא
נִ ְמ ָש ְך ִמ ְב ִחינַ ת נ ֶֶּּדרִ ,כי זֶּה יָדו ַע ֶּשנ ֶֶּּדר הוא ְב ִבינָ ה
ִא ָמא ִעלָאָ הְ ,ב ִחינַ ת יום הַ ִכפו ִרים ְתשובָ ה ֶּש ַמ ְת ִחילִ ין
אָ ז ָכל נִ ְד ֵרי ַכיָדו ַע ,ו ִמ ָשם נִ ְמ ָש ְך הַ הוא רוחָ א ְד ָש ֵדי
ְבגַ ָוהֶּ ,שהוא ְב ִחינַ ת ִבנְ י ִָמיןַ ,כמובָ א ַב ְכ ָת ִבים ְב ַש ַער
ְק ִריאַ ת ְש ַמע ֶּש ַעל הַ ִמ ָטה ִב ְפ ִרי ֵעץ חַ ִייםַ ,עיֵן ָשם .וְ זֶּה
ְב ִחינַ ת ַמה ֶּשלא נולַד ִבנְ י ִָמין ֶּשהוא ְב ִחינַ ת הַ הוא
רוחָ א ַכ ַנ"ל ַעד ֶּש ִשלֵם י ֲַעקב אֶּ ת נִ ְדרו ,וְ כֵ ן נִ ְס ַמ ְך ל ֵַדת
ִבנְ י ִָמין לְ ִקיום הַ נ ֶֶּּדר ֶּשל י ֲַעקבְ ,כמו ֶּש ָכתוב ְבפָ ָר ַשת
וַ ִי ְשלַח" ,וַ י ֵַצב י ֲַעקב ַמ ֵצבָ ה וַ ִיצק ָעלֶּיהָ ָש ֶּמן וַ ִי ְק ָרא
י ֲַעקב אֶּ ת ֵשם הַ ָמקום וְ כו' ֵבית אֵ ל ,וַ ִי ְסעו ִמ ֵבית אֵ ל
וַ יְ ִהי עוד ִכ ְב ַרת הָ אָ ֶּרץ וְ כו' וַ ֵתלֶּד ָרחֵ ל וְ כו'" .וְ אָ ז ַדיְ ָקא
נולַד ִבנְ י ִָמין אַ חַ ר ִקיום נִ ְדרו ֶּשל י ֲַעקב ַדיְ ָקאִ ,כי ִבנְ י ִָמין
נִ ְמ ַש ְך ִמ ָשם ִמ ְב ִחינַ ת הַ נ ֶֶּּדר ֶּש ִמ ָשם נִ ְמ ָש ְך הַ הוא רוחָ א
ְד ָש ֵדי ְבגַ ָוה ֶּש ַנ ֲע ֵשית ְכלִ י ַעל יְ ֵדי זֶּה ,וְ הוא ִע ַקר ִחיו ָתה,
ִכי ִע ַקר ִחיות וְ ִקיום ֶּשל ִא ָשה יִ ְר ַאת ה' ְב ִחינַ ת ָרחֵ ל,
ְב ִחינַ ת תו ָרה ֶּש ְב ַעל ֶּפהְ ,ב ִחינַ ת אֱ מונַ ת חֲכָ ִמים ,הוא
ַעל יְ ֵדי נ ֶֶּּדרְ ,ב ִחינַ ת וַ ִי ַדר י ֲַעקב נ ֶֶּּדרַ ,כ ְמבאָ ר ַב ַמא ֲָמר
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ְל ָּא ָּדם ַק ְדמוֹ ןְ ,ו ֵכן נִ ְס ַּמ ְך לֵ ַּדת

וְ ִע ַּּקר ַּה ִּת ּק ּון זֶ ה ַּה ִ ּי ּב ּוםָּּ ,כל
ַה ּתוֹ ָּרה ִּהיא ַעל ַה ִּ ּי ּבוּםֲ ,חלוּץ ַה ָּ ּנ ַעל,

קב
ִּבנְ יָ ִמין ְל ִק ּי ּום ַּה ֶּנ ֶדר ֶשל יַּ ֲעקֹבַ ,י ֲע ֹ

ׁ ֶׁש ָּא ָּדם הוּא ֲחלוּץ ַה ָּ ּנ ַעלּ ,ו ְמ ַק ֵ ּים לוֹ ׁ ֵשם
ְל ָּא ִּחיו ַה ֵּמתְ ,ו ִּאם הוּא לֹא ָּי ִּקים הוּא ְ ּב ָּארוּר,

יכים ִּל ְבר ַֹח ְל ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל ִּּכי עוֹ ד
ָּא ַמר ׁ ֶׁש ְ ּצ ִּר ִּ
ְמ ַעט ִּי ָּּו ֵלד ִּ ּבנְ ָּי ִּמיןְ ,ו ִּאם ִּ ּבנְ ָּי ִּמין ָּה ָּיה נוֹ ַלד

ִּּכי ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין ֶׁזה ַה ִּ ּי ּבוּם ,זֶׁ ה ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל

ְ ּבחוּץ ָּל ָּא ֶׁרץ לֹא ָּהי ּו יוֹ ְצ ִּאים ְלעוֹ ָּלם
יה
ֵמ ַה ָּ ּגלוּתַ " ,ו ַ ּי ֵ ּצב ַי ֲעקֹב ַמ ֵ ּצ ָּבה ַו ִּ ּיצֹק ָּע ֶׁל ָּ

ׁ ְשלֹ ִּשׁים ּו ֵמ ָּאה ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּה ,סוֹ ד ַה ִּ ּי ּבוּםָּּ ,כל
ַה ִּ ּי ּב ּום ֶׁזה ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ִּ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶׁש ּלֹא ֵי ְלכ ּו ְל ִּא ּבוּד,

ׁ ָּש ֶׁמן ַו ִּ ּי ְק ָּרא ַי ֲעקֹב ֶׁאת ׁ ֵשם ַה ָּּמקוֹ ם ֵ ּבית ֵאל",
ִּּכי דֶּׁ ֶׁר ְך לוּז נִּ ְכנָּ ִּסים ְל ֵבית ַאל.

ְמ ַת ְ ּקנִּ ים ֶׁאת ָּּכל ַה ִּ ּניצוֹ צוֹ ת ֵמ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְב ָּרא
אשוֹ ןָּ ,י ְצא ּו לוֹ ׁ ְש ֵּתי נִּ יצוֹ צוֹ ת ֶׁזה
ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ
ָּר ֵחל ְו ֵל ָּאה ,עוֹ ד ִּל ְפנֵ י ַה ִּ ּיחוּד ָּי ְצא ּו ְּכ ַבר ׁ ְש ֵּתי

"ו ִּ ּי ְסע ּו ִּמ ֵ ּבית ֵאל ַו ְי ִּהי עוֹ ד ִּּכ ְב ַרת ָּה ָּא ֶׁרץ"
ַ
ָּ
ַי ֲעקֹב אוֹ ֵמר ְליוֹ ֵסף או ַּלי ַּת ִּ ּגיד ְל ַע ְצ ְמך -

נִּ יצוֹ צוֹ ת ֶׁזה ָּר ֵחל ְו ֵל ָּאהְ ,ו ֶׁזה ִּע ַ
יקר ַה ִּּתיקוּן.

ְּתנַ ֶּׁסה ָּלדוּן אוֹ ִּתי ְל ַכף ְזכוּתִּּ ,כי ָּצ ִּר ְ
יך ָּלד ּון

יכים ְל ַה ִּ ּגיד ִּּתיקוּן ֲחצוֹ תִּ ,מ ּיוֹ ם
ָּל ֵכן ְצ ִּר ִּ

ְל ַכף ְזכוּתַ ,ו ֲא ִּפיל ּו ָּר ׁ ָּשע ָּ ּגמוּר דָּּ נִּ ים ְל ַכף

יעי ְ ּבעוֹ ד ׁ ְשלֹ ָּשׁה ׁ ָּשבוּעוֹ ת ֵי ׁש ִּּתיק ּון
ְר ִּב ִּ

ְזכוּתכהַ ,אז ִּּת ְר ֶׁצה ַ ּגם אוֹ ִּתי ָּלדוּן ְל ַכף ְזכוּת

אה,
חל ּ ְוגַּם ּ ִּתיק ּּון ּל ָּ
ֲחצוֹ ת ְוא ְֹמ ִרים ּ ַּּגם ּ ִּתיק ּּון ּ ָר ּ

יתי ָּרחוֹ ק ִּמ ֵ ּבית ֶׁל ֶׁחם.
ו ְּל ַה ִּ ּגיד ׁ ֶׁש ָּה ִּי ִּ

ְו ָּאז עוֹ ִּלים ָּּכל ַה ִּ ּניצוֹ צוֹ ת ֵמ ֵח ְטא ָּא ָּדם

יתי ָּרחוֹ ק! ֲאנִּ י
יפ ְּך! ּ ֲאנִּ י לֹא ָּה ִּי ִּ
קּבּ :לֹאּ ,לְ ה ֶׁ
יַ עֲ ֹ

"של ִֹׁשים וּ ֵמ ָאה ִׁמ ְׁש ָק ָל ּה" ,כו ָּ ּּלם
אשוֹ ןְׁ ,
ָּה ִּר ׁ

יתי,
יתי ַרק ְּב ִרח ּּוקּ ִּמיל ַ -א ְל ּ ַפ ִּיים ַא ָּּמה ָּה ִּי ִּ
ָּה ִּי ִּ

ַי ִּ ּגיד ּו ֶׁאת ֶׁזה ְ ּב ֲחנו ָּּּכהִּ ,כי זֶ ה יָ ד ּו ַּע ֶש ֶּנ ֶדר ה ּוא

ִּּכ ְב ַרת ֶׁא ֶׁרץִּ .מ ֶׁ ּק ֶׁבר ָּר ֵחל ַעד ֵ ּבית ֶׁל ֶׁחם ֶׁזה לֹא

ְּב ִבינָ ה ִא ָּמא ִע ָּל ָאהּ ְ ,ביוֹ ם ִּּכ ּפוּר ָּע ִּלינ ּו ְל ִּא ָּּמא

יוֹ ֵתר ֵמ ַא ְל ּ ַפ ִּים ַא ָּּמה ,לֹא יוֹ ֵתר ִּמ ִּּמילַ .אז ְּכ ַבר
ֵאין ְל ָּך ַמה ָּלדוּן אוֹ ִּתי ְל ַכף ְזכוּת ,נִּ ְג ַמר

ימ ְט ִר ָּּיא ּ ָּא ָּדם ַק ְדמוֹ ן,
ימ ְט ִר ָּּיא ֶּׁ 245זה ִ ּג ַ
ְּבגִ ַ

ַה ִּּס ּפוּר ָּלד ּון ְל ַכף ְזכוּת ,דַּ יֵ ,אין.

"ב ָּיד ָּר ָּמה"
ִּע ָּ ּל ָּאהּ ְ ,

(שמוֹ ת יד,
ְׁ

ח)ָּ ,ר ָּמה ֶׁזה

לו ּ
אומּ ר ּ ֹּ
ֹ

ָּא ָּד"ם ֶׁזה ַ ,45ק ְדמוֹ "ן ֶׁזה ָּ .200א ָּדם ָּע ָּלה
כה לִ קו ֵטי מוה ֲַר"ן רפב
ַדע ִכי צָ ִריך לָדון אֶּ ת ָכל אָ ָדם לְכַ ף זְ כות וַ א ֲִפלו ִמי
ֶּשהוא ָר ָשע ָגמור צָ ִריך לְ חַ ֵפש וְ לִ ְמצא בו אֵ יזֶּה ְמ ַעט
טובֶּ ,ש ְבאותו הַ ְמ ַעט אֵ ינו ָר ָשע וְ ַעל יְ ֵדי זֶּה ֶּשמוצֵ א
בו ְמ ַעט טוב ,וְ ָדן אותו לְ כַ ף זְ כות ַעל יְ ֵדי זֶּה ַמ ֲעלֶּה
ֲשיבו ִב ְתשובָ ה וְ זֶּה
ֱמת לְ כַ ף זְ כות וְ יוכַ ל ַלה ִ
אותו ֶּבא ֶּ
ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִּה ִּּלים ל''ז) ''וְ עוד ְמ ַעט וְ אֵ ין ָר ָשע וְ ִה ְתבונַ נְ ָת ַעל
ְמקומו וְ אֵ ינֶּנו'' הַ יְ נו ֶּשהַ ָפסוק ַמזְ ִהיר לָדון אֶּ ת הַ כל לְ כַ ף
זְ כות וְ אַ ף ַעל ִפי ֶּשאַ ָתה רואֶּ ה ֶּשהוא ָר ָשע ָגמור אַ ף
ַעל ִפי כֵ ן צָ ִריך אַ ָתה לְ חַ ֵפש ולְ בַ ֵקש לִ ְמצא בו ְמ ַעט
טובֶּ ,ש ָשם אֵ ינו ָר ָשע וְ זֶּהו וְ עוד ְמ ַעט וְ אֵ ין ָר ָשע
ֶּש ָצ ִריך אַ ָתה לְ בַ ֵקש בו עוד ְמ ַעט טוב ֶּשיֵש בו ֲע ַדיִ ן,
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ֶּש ָשם אֵ ינו ָר ָשע ִכי אַ ף ַעל ִפי ֶּשהוא ָר ָשע ,אֵ יך אֶּ ְפ ָשר
ֶּשאֵ ין בו ְמ ַעט טוב ֲע ַדיִ ן ִכי אֵ יך אֶּ ְפ ָשר ֶּשלא ָע ָשה
אֵ יזֶּה ִמ ְצוָ ה או ָדבָ ר טוב ִמי ָָמיו וְ ַעל יְ ֵדי זֶּה ֶּשאַ ָתה
מוצֵ א בו עוד ְמ ַעט טוב ֶּש ָשם אֵ ינו ָר ָשע וְ אַ ָתה ָדן
ֱמת
אותו לְ כַ ף זְ כות ַעל יְ ֵדי זֶּה אַ ָתה ַמ ֲעלֶּה אותו ֶּבא ֶּ
ִמ ַכף חובָ ה לְ כַ ף זְ כותַ ,עד ֶּשיָשוב ִב ְתשובָ ה ַעל יְ ֵדי זֶּה
שמוצֵ א ְבהָ ָר ָשע עוד
וְ זֶּהו וְ עוד ְמ ַעט וְ אֵ ין ָר ָשע ַעל יְ ֵדי ֶּ
ְמ ַעט טובֶּ ,ש ָשם אֵ ינו ָר ָשע ַעל יְ ֵדי זֶּה וְ ִה ְתבונַ נְ ָת ַעל
ְמקומו וְ אֵ ינֶּנו הַ יְ נו ְכ ֶּש ִת ְתבונֵן וְ ִת ְס ַת ֵכל ַעל ְמקומו
ו ַמ ְד ֵרגָ תו וְ אֵ ינֶּנו ָשם ַעל ְמקומו הָ ִראשון ִכי ַעל יְ ֵדי
ֶּשמו ְצ ִאין בו עוד ְמ ַעט טוב ,אֵ יזֶּה נְ קֻ ָדה טובָ ה ,וְ ָדנִ ין
יאין אותו ֶּבאֱמֶּ ת ִמ ַכף
אותו לְ כַ ף זְ כות ַעל יְ ֵדי זֶּה מו ִצ ִ
חובָ ה לְ כַ ף זְ כות וְ ִה ְתבונַ נְ ָת ַעל ְמקומו וְ אֵ י ֶּננו ַכ ַנ''ל

לוֹ אוֹ ר ֵאין סוֹ ףָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ַעל

ַאז ָּל ָּּמה ָּק ַב ְר ִּּתי אוֹ ָּת ּה ׁ ָּש ָּּמה ַעל
יש? ִּּכי ָּּכ ָּכה ה' ָּא ַמר ִּלי! ִּּכי דֶּׁ ֶׁר ְך
ַה ְּכ ִּב ׁ

ָּּכל ַצ ַעד ַל ֲחטוֹ ף ִּ ּב ְזיוֹ נוֹ ת.

ׁ ָּשם ֵי ְלכ ּו ְ ּבנֵ י ִּי ְש ָּר ֵאל ְּכ ׁ ֶׁש ֵ ּי ְלכ ּו ַ ּב ָּ ּגלוּת ֵהם

ּ ַפ ַעםכו ר' ַחיְ ִּ
יקיל ׁ ָּש ַאל ֶׁאת ַה ֶׁר ֶׁ ּב'הֶׁ :ר ֶׁ ּב'ה,
ִּא ְ
אב ַא ַ ּק ׁ ְש ָּיא (ֶׁ -ר ֶּׁב'הֵ ,י ׁש ִּלי קוּ ׁ ְש ָּיא) .נ ּו ְפ ֶׁרעג
יך ָּה ּ

יב ּה ִּי ְה ֶׁיה ַה ְר ֵ ּבה
ֲע ִּת ִּידים ַל ֲעבוֹ ר דַּ ְר ָּּכ ּהּ ,ו ִּמ ְּס ִּב ָּ
יטיםֶׁ ׁ ,של ֲעקו ִּּריםַ .עד ׁ ָּש ָּּמה
ַמ ֲחנוֹ תֶׁ ׁ ,של ּ ְפ ִּל ִּ

( -נוּ ְ ׁ ,ש ַאל)ִּּ ,ת ׁ ְש ַאלִּּ ,כי ָּאסוּר ִּל ׁ ְשאוֹ ל ֲא ָּבל ָּה ָּיה

יִ ְהי ּּוּ ַה ּ ַמחֲ נוֹּתְ .ו ַע ְכ ׁ ָּשיו רוֹ ִּאים ֶׁאת ַה ְ ּנב ּו ָּאה ׁ ֶׁשל

יסע ַ ּק ׁ ְש ָּיא
ּש ָּיאַ ,א ְגרוֹ ֶׁ
לוֹ ֵא ֶׁיזה קו ׁ ְ
ְ
אב ַא
גְּ דוֹ ָּלה)ַ .אז הוּ א ָּא ַמרֶׁ :ר ֶׁ ּב'הִּ ,איך ָּה ּ
ַ ּק ׁ ְש ָּיא .ג ּוטְ ,פ ֶׁרעג (טוֹ בִּּ ,ת ׁ ְש ַאל)ָּ .א ֶׁ ּבער ִּא ְ
אב
יך ָּה ּ

(ְ ׁ -ש ֵא ָּלה

ַי ֲעקֹב ׁ ֶׁש ַע ְכ ׁ ָּשיו ַא ֲח ֵרי ֶׁק ֶׁבר ָּר ֵחל ְּכ ַבר ַה ּכֹל
ָּסגוּרַ ,עד ׁ ָּש ָּּמה נָּ ְתנ ּו ָּל ֶׁהםִּ ,אם לֹא ֶׁזה ָּה ָּיה
ַעד ַה ּיוֹ ם ְּכמוֹ ְּב ֶׁקבֶּׁ רּיוֹ ֵסף ַה ַ ּצדִּּ יק ׁ ֶׁש ַרק ׁשוּבוּ

אגין ַח ְי ִּ
יקיל
ועסט ָּז ִּ
נָּ אר מוֹ ָּירא ַאז דּ ּו ֶׁו ְ

ָּ ּבנִּ ים ְיכוֹ ִּלים ָּל ֶׁל ֶׁכתֲ ,א ָּבל ַי ֲעקֹב ָּר ָּצה ׁ ֶׁש ּכו ָּּלם

ֹאמר ַח ְי ִּיקיל מוּ ת)ֲ ,אנִּ י
ב (ֲ -א ָּבל ִּה ְ ּננִּ י ְמ ַפ ֵחד ַרק ׁ ֶׁש ּת ַ
אר ּ
ׁ ְש ַט ְ

ַי ִּ ּגיע ּו  -הוּא לֹא ָּר ָּצה ׁ ֶׁש ַרק ׁשוּב ּו ָּ ּבנִּ יםֶׁ ,ק ֶׁבר

'ח ְי ִּ
אר ּב'ִּ ,אם ַא ָּּתה
יקיל ׁ ְש ַט ְ
ְמ ַפ ֵחד ׁ ֶׁש ַּת ִּ ּגיד ַ

קב
ָּר ֵחל ֶׁזה לֹא ְמ ׁ ַש ֶׁ ּנהֵ ,הם ְמ ַו ְּת ִּרים ֲא ָּבל ַי ֲע ֹ

"ח ְי ִּ
יקיל
ִּת ׁ ְש ַמע ֶׁאת ַה ֻ ּק ׁ ְש ָּיא ׁ ֶׁש ִּ ּלי ַא ָּּתה ַּת ִּ ּגיד ַ
ְ
אר ּב" ,טוֹ ב ה ּוא ָּה ַל ְך ִּא ּתוֹ ְלעוֹ ֵרך דִּּ ין:
ׁ ְש ַט ְ

לֹא ִּו ֵּתרַ ,י ֲעקֹב ָּר ָּצה ְל ַז ּכוֹ ת ֶׁאת כו ָּ ּּלםֶׁ ,את
גּ וּרֶׁ ,את ַר ֲח ַמ ְס ְט ִּר ְיו ָּ
על ְזאַ ,ק ְר ִּלין,
וקאֶׁ ,את ֶׁ ּב ְ

ַּת ְח ּתֹם ִּלי ׁ ֶׁש ַא ָּּתה לֹא ַת ִּ ּגיד ַח ְי ִּ
אר ּב.
יקיל ׁ ְש ַט ְ

יכים ְל ַז ּכוֹ ת לֹא ַרק ֶׁאת ׁשוּב ּו
ֶׁאת כו ָּ ּּלם ְצ ִּר ִּ

ָאמַּר ּלוֹּ ּ ַר ּבינ ּּוּ :טוֹ בֲ ,אנִּ י לֹא ַי ִּ ּגיד ַחיְ ִּ
יקיל

יהָּּ ,כל ֶׁזה
ָּ ּבנִּ יםָּ ,ר ֵחל רוֹ ָּצה ׁ ֶׁש ּכו ָּּלם ַי ִּ ּגיע ּו ֵא ֶׁל ָּ

אר ּבּ ָּ .ג ַמ ְרנוָּּ ,עש ּו ּ ְפ ׁ ָּש ָּרהַ .ע ְכ ׁ ָּשיוָּ ,וואס
ׁ ְש ַט ְ
יקילּ
אל ּ ַר ּבִּי ּ ַחיְ ִ
ש ַּ
ש ָּיא (ַ -מה ַה ּׁ ְש ֵא ָּלה)?ָ ,
ִּאיז ִּדי ַ ּק ׁ ְ
ָּ
אֶּׁתּ ַר ּבינ ּּוּ ָּל ָּּמה ַא ָּּתה עוֹ ֶׁשה ְלך ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת? ָּּכל

רוֹ ִּאים ֶׁאת ַה ָּח ְכ ָּמה ׁ ֶׁשל ַי ֲעקֹב ׁ ֶׁשהוּא ָּי ַדע

יע ַה ְ ּגבוּלְ ,ו ָאז נוֹ ַּלד
ְ ּב ִּד ּיוּק ַעד ֵאיפֹה ַי ִּ ּג ַ

יך ָּע ֶׁל ָּ
ֶׁר ַגע ַא ָּּתה ַמ ְמ ׁ ִּש ְ
יך ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ֲח ָּד ׁשוֹ ת.
אסט ִּז ְ
יך
לו ּ ַר ּבינ ּּו :גּ ּוט ַאז ּד ּו ָּה ְ
ָאמַּר ּ ֹּ

ִּבנְ יָ ִמיןְ .ו ָּה ִּע ָּ
יבל ַה ְר ֵ ּבה
יקר ׁ ֶׁשהוּא – ּ ִּבנְ יָ ִמיןּ ִּק ֵ ּ
את ּ ָּג ִביעַּ ּ ֹיו סּףַ ,על
ש ּ ָמ ְצא ּּו ּ ְּב ַא ְמ ַּת ְח ּת ֹּו ּ ֶּׁ
ַמ ּכוֹ ת ְּכ ֶׁ

וארנְ ט ,טוֹ ב ׁ ֶׁש ִּה ְב ַט ְח ָּּת ֶׁאת ַע ְצ ְמ ָּך,
או ְ
ַ ּב ָּ

ָּּכל ַמ ָּּכה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ְמ ַק ֵ ּבל נוֹ ָּסף לוֹ עוֹ ד ֵח ֶׁלק
ְ ּב ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשָּּ ,כל ֶׁע ְל ּבוֹ ן ָּּ -כל ִּ ּב ָּ ּזיוֹ ן נוֹ ְתנִּ ים

ש ּ ֶׁבאֱ מֶּׁת ּ ָהיָּה ּיָ כוֹּל ּלְ ִה ָּנזּק ּ ִּמ ְקפידַּת ּ ַר ּבינ ּּו ּ
לומַּר ּ ֶׁ
ְּכ ֹ

כו ִשיחַ ַש ְרפֵ י ק ֶּדש ב' קמ"א
יתי
ַפ ַעם ָפנָ ה ַר ִבי חַ יְ ְיקל אֶּ ל ַר ֵבנו "וְ אָ ַמרַ :ר ִבי ,הָ יִ ִ
רוצֶּ ה לִ ְשאל אֶּ ְתכֶּ ם ְשאֵ לָה ,אולָם ְמפַ חֵ ד אֲנִ י לִ ְשאל,
"מ ַמה ִה ְנ ָך ְמפַ חֵ ד?" ָענָ ה ַר ִבי חַ יְ ְיקל" :אֲנִ י
ו ְשאָ לו ַר ֵבנוִ :
"א ְ
יך
אמר ַר ֵבנו :חַ יְ ְיקל מות ,וְ אָ מותִ "...
ְמפַ חֵ דֶּ ,ש ָמא י ַ
ארב
הָ אב מו ָרא אַ ז ֶּדער ַר ִבי וֶּועט זָאגְ ן חַ יְ ְיקל ְש ַט ְ
וֶּועל ִא ְ
"שאַ לְ ,שאַ ל!"
אר ְבן" .אָ ַמר לו ַר ֵבנוְ :
יך ְש ַט ְ
"מדו ַע אַ ֶּתם גו ְר ִמים לְ ַע ְצ ְמכֶּ ם
ַ
וְ ָשאַ ל אֶּ ת ַר ֵבנו:
יפאלִ י נִ ְכנַ ְס ֶּתם לָדור ָב ִעיר ְבלִ י ְשאֵ לַת
ַאט ָ
ַמחֲל ֶּקת? ִבזְ ל ִ
ְרשות ַכ ָנהוג ,ו ִב ְש ִביל זֶּה ִה ְתעו ֵרר ֲעלֵיכֶּ ם ָשם
22

הַ ַמחֲל ֶּקת ,ו ִב ְב ֶּר ְסלֶּב ְג ַר ְמ ֶּתם לָכֶּ ם ַמחֲל ֶּקת ִעם הָ ַרב
הַ ָקדוש ַר ִבי ָברו ְך ִמ ֶּמזְ בוז"ָ .ענָ ה לו ַר ֵבנו" :טוב
אסט זִ ְ
ֶּש ִנזְ הַ ְר ָת" ,גוט אַ ז דו הָ ְ
וארנְ ט" .אֲבָ ל
יך ַבאוָ ְ
ָת ִביןֶּ ,ש ְכ ֵדי לִ גְ מר אֶּ ת הָ ִענְ יָן ֶּש ִלי הוא לא ַרק לְ ִה ַטלְ ֵטל
ֵמ ִעיר לְ ִעיר ,אֶּ לָא א ֲִפלו לְ ִה ַטלְ טֵ ל ִמ ַמ ְד ֵרגָ ה אַ חַ ת
יס ִפ ְירן
לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ְשנִ יָה הָ ִע ָקר לִ גְ מר אֶּ ת הָ ִענְ יָן ֶּש ִלי" .או ְ
ַמיין ז ְ
ישט נָ אר פון אֵ יין ְש ָטאט צו אַ אַ נְ ֶּדער
ַאך ִאיז נִ ְ
ערע,
ְש ָטאט נָ אר א ֲִפלו פון אֵ יין ְס ְפ ִריזְ ֶּבע צו ִדי אַ נְ ֶּד ֶּ
יס ִפ ְירן ַמיין ז ְ
ַאך" .וכְ אומֵ ר ֶּש ֵמח ֲַמת ֶּש ֻמכְ ָרח
אַ ִבי או ְ
לִ גְ מר אֶּ ת ִענְ יָנו וְ ַד ְרכוְ ,בהֶּ כְ ֵרחַ לו לְ ִה ַטלְ טֵ ל ִמ ָמקום
לְ ָמקום ,וְ אַ ף ֶּש ֵמח ֲַמת זֶּה נִ גְ ָרם ָעלָיו ַמחֲל ֶּקת.

לו ּ
דםְ ּ,ו ָאמַּ רּ ֹּ
קו ּ
אלּ ֹ
אםּלֹאּ ָהיָּהּש ֹו ּ
ִּ

נו.
כלּ ִענְ יָ ֹּ
ש ֶּּׁזהּ ָּּ
ֶׁ

ש ַהגּ וֹ ָּרל ֶׁזה ִּ ּב ְכ ַלל דִּּ ְב ֵרי
או ְמ ִרים ּ ֶּׁ
ֹ
נְ בו ָּּאהֶׁ ,זה לֹא ֲה ָּל ָּכהָּּ ,כ ָּכה לֹא ֵי ְדע ּו,
ָּא ׁ ֵשר ָּח ׁ ַשב או ַּלי ֶׁזה ִּי ָּ ּבנֶׁ ה ַעל ַה ַּכ ְר ֶׁמלַ ,אז ָּל ֵכן

ַאז ַּכ ָּּמה ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ְל ָּא ָּדם יוֹ ֵתר ִּ ּב ְזיוֹ נוֹ ת ַאז ֵי ׁש לוֹ
יוֹ ֵתר ֵח ֶׁלק ְ ּב ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁשּ ִּ ,בנְ ָּי ִּמין ִּק ֵ ּבל ֲה ִּכי

לֹא ָּּכת ּוב.

ַה ְר ֵ ּבה ִּ ּב ְזיוֹ נוֹ תִּּ ,כי ִּ ּבנְ ָּי ִּמין ָּח ׁשוּד ׁ ֶׁשהוּא ָּ ּגנַ ב

יכים ִּל ְגמוֹ ר ֶׁאת
ָּּכל ֶׁזה ָּה ִּענְ ָּין ּ ׁ ֶׁש ַה ּיוֹ ם ְצ ִּר ִּ

יע נֶׁ ֱע ָּלםָּ .ה ְלכ ּו ְל ַח ּ ֵפש
יעִּּ ,כי ַה ָּ ּג ִּב ַ
ֶׁאת ַה ָּ ּג ִּב ַ

ַה ֻּס ָּּכה ַעד ֶׁע ְש ִּרים ְל ׁ ֶׁש ַבע ,נִּ ׁ ְש ַאר ָּלנ ּו 11

יתי קוֹ נֶׁ ה
יע ְולֹא ָּמ ְצא ּו אוֹ תוֹ ֲ ,אנִּ י ָּה ִּי ִּ
ֶׁאת ַה ָּ ּג ִּב ַ

יכים ִּל ְגמוֹ ר
ׁ ָּשעוֹ ת ְו ֶׁע ְש ִּרים דַּ ּקוֹ תַ ,עד ָּאז ְצ ִּר ִּ

אר ִּדיםֲ ,א ָּבל
יע ְליוֹ ֵסףֵ ,י ׁש ָּל ֶׁהם ִּמ ְל ַי ְ
לוֹ ָּ ּג ִּב ַ

ִּל ְבנוֹ ת ֶׁאת ַה ֻּס ָּּכהִּ ,ל ְראוֹ ת ִּל ְגמוֹ ר ִּל ְבנוֹ ת ֶׁאת
ַה ֻּס ָּּכה עוֹ ד ַה ּיוֹ ם ,ו ְּל ַכ ֵּון ׁ ֶׁש ִּ ּי ָּ ּבנֶׁ ה ֵ ּבית ִּמ ְקדָּּ ׁש,

יע ׁ ֶׁש ְּמנַ ֲח ׁ ִּשים ִּא ּתוֹ ֶׁ ׁ ,שנּ וֹ ְתנִּ ים ַמ ָּּכה
לֹאֶׁ ,זה ָּ ּג ִּב ַ
ָּ
ְ
הוּא אוֹ ֵמר ְראו ֵּבןֵ ,איך קוֹ ְר ִּאים ְלך? ִּי ְש ָּר ֵאל,

ְונִּ ְז ֶּׁכה ַל ְגאו ָּּלה ַה ּ ׁ ְש ֵל ָּמה ִּ ּב ְמ ֵה ָּרה ְ ּב ָּי ֵמינוּ,

ּאומרַ ּ :א ָּּתה ִּי ְש ָּר ֵאלְ ,ו ַא ָּּתה ּ ְיהו ָּּדה,
יע ֹ
ַה ָּג ִב ַ

ָּא ֵמן.

ְו ַא ָּּתה נַ ְח ָּמןְ ,והוּא ׁ ִּש ְמעוֹ ןָּּ .כל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל

ִׁשעו ֵ ּריּשבּתּקוֹ ֶׁדשּּה ֲאזִׁ ינוּּ ּ

יעִּּ ,כי ִּעם ַה ָּ ּג ִּב ַ
ָּא ָּדם ֶׁזה ַה ָּ ּג ִּב ַ
יע ַא ֶּׁתם ֵּת ְדעוּ
ֵאיפֹה יוֹ ֵסףַ ,א ֶּׁתם ַּת ִּ ּגיע ּו ֶׁאל ַה ָּּמקוֹ ם.
"אל ַה ָּּמקוֹ ם"
ֶׁ

ְּ(ד ָּב ִּרים יב ,ה)

~נִּ ְכ ְּתבוּ ַעל ּ ִּפי ֲה ָּבנַ ת ַה ּ ׁשוֹ ֵמ ַע~

ָּל ֵכן ָּּכתוּב " ֶׁאל

ִׁשיעוּרּ ִׁל ְפנֵּיּ ְק ִׁריאּתּהתוֹ רּה ּ

כז

ַה ָּּמקוֹ ם" ,אוֹ ֵמר ָּה ַר ְמ ַ ּב"ם לֹא ָּּכתוּב ֵאיפֹה
ִּּכי ָּה ָּיה ַה ּכֹל ִּמ ְת ַמ ֵ ּלא ִּמ ְס ָּג ִּדיםִּ ,אם ָּהיוּ

יכים
אשי ּ ְפ ָּר ִּקיםַ :ה ּ ִּפ ְר ֵחי ְּכהוּנָּ ה ָּהי ּו ְצ ִּר ִּ
ָּר ׁ ֵ

יוֹ ְד ִּעים ֵאיפֹה ַאז ַעל ָּּכל ֶׁמ ֶׁטר ָּהי ּו ּבוֹ נִּ ים

ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ָּל ֶׁהם ּכ ַֹח ְל ַט ּ ֵפס ַ ּב ֻס ָּ ּלמוֹ ת ִּעם ֵמ ָּאה

ִּמ ְּס ָּגדָּ ,הי ּו ּבוֹ נִּ ים ׁ ָּש ָּּמה ִּמ ְליוֹ ן ָּ ּב ֵּתי ֲעבוֹ ָּדה

ֶׁע ְש ִּרים לוֹ ג

ָּז ָּרהֶׁ ,זה ֵּתיר ּוץ ֶׁא ָּחד אוֹ ֵמר ָּה ַר ְמ ַ ּב"םְ .ועוֹ ד
לא ָּהי ּו ׁשוֹ ְמ ִּעים ַלגּ וֹ ָּרל ,ו ִּּב ְכ ָּלל
דָּּ ָּבר ׁ ֶׁש ּ ֹ

כח

ָהי ּּו ּ
כח סו ָכה נ"א א'
ִמי ֶּשלא ָראָ ה ִש ְמחַ ת ֵבית הַ שואֵ בָ ה לא ָראָ ה ִש ְמחָ ה
ִמי ָָמיו ְבמוצָ אֵ י יום טוב הָ ִראשון ֶּשל חַ ג י ְָרדו לְ ֶּעזְ ַרת
נָ ִשים ו ְמ ַת ְקנִ ין ָשם ִתיקון ָגדול ְמנורות ֶּשל זָהָ ב הָ יו
אשיהֶּ ם וְ אַ ְר ָב ָעה
ָשם וְ אַ ְר ָב ָעה ְספָ לִ ים ֶּשל זָהָ ב ְב ָר ֵ
סולָמות לְ כָ ל אֶּ חָ ד וְ אֶּ חָ ד וְ אַ ְר ָב ָעה יְ ל ִָדים ִמ ִפ ְרחֵ י ְכהונָ ה
ידיהֶּ ם כַ ִדים ֶּשל ֵמאָ ה וְ ֶּע ְש ִרים לוג ֶּשהֵ ן ְמ ִטילִ ין לְ כָ ל
ו ִב ֵ
סֵ פֶּ ל וְ סֵ פֶּ ל ִמ ְבלָאֵ י ִמ ְכנְ סֵ י כהֲנִ ים ו ִמהֵ ְמיָינֵיהֶּ ן מֵ הֶּ ן הָ יו
יעין ובָ הֶּ ן הָ יו ַמ ְדלִ ִיקין וְ לא הָ יָה חָ צֵ ר ִבירו ָשלַיִ ם
ַמ ְפ ִק ִ
ֶּשאֵ ינָ ה ְמ ִא ָירה ֵמאור ֵבית הַ שואֵ בָ ה

כז מו ֶּרה נְ בו ִכים ג' מ"ה
ֲשר לא ִה ְת ָבאֵ ר ַב'תו ָרה' וְ לא נִ זְ ַכר ִב ְפ ָרט ,אֲבָ ל ָר ַמז
א ֶּ
ֲשר יִ ְבחַ ר ה' וְ גו'" יֵש בו אֶּ ְצלִ י ָשלש
אֵ לָיו וְ אָ ַמר" ,א ֶּ
חָ ְכמות .הָ אַ חַ ת ֵמהֶּ ן ֶּ -שלא ַיחֲזִ יקו בו הָ אֻ מות וְ יִ ָלחֲמו
ָעלָיו ִמלְ חָ ָמה ֲחז ָָקהְ ,כ ֶּשי ְֵדעו ֶּש ֶּזה הַ ָמקום ִמן הָ אָ ֶּרץ
הוא ַת ְכלִ ית הַ תו ָרה; וְ הַ ֵשנִ ית ֶּ -שלא י ְַפ ִסידוהו ִמי
ישית,
ַש ִחיתוהו ְבכָ ל יְ כָ לְ ָתם; וְ הַ ְשלִ ִ
ֶּשהוא ְבי ָָדם ַע ָתה וְ י ְ
'שבֶּ ט' הֱיותו
וְ ִהיא הַ ֲחז ָָקה ֶּש ָבהֶּ ם ֶּ -שלא יְ בַ ֵקש ָכל ֵ
'בנַ ֲחלָתו' וְ לִ ְמשל בו ,וְ הָ ָיה נופֵ ל ָעלָיו ִמן הַ ַמחֲל ֶּקת
ְ
'כהונָ ה'  -וְ ָל ֶּזה ָבאָ ה
וְ הַ ְק ָט ָטהְ ,כמו ֶּש ָנפַ ל ְבבַ ָק ַשת הַ ְ
'בית הַ ְב ִח ָירה' אֶּ ָלא אַ חַ ר 'ה ֲָק ַמת
הַ ִמ ְצוָ ה ֶּשלא יִ ָב ֶּנה ֵ
ֶּמל ְֶּך'ַ ,עד ֶּש ִת ְה ֶּיה הַ ִמ ְצוָ ה לְ אֶּ חָ ד ,וְ ִת ְס ַת ֵלק הַ ַמחֲל ֶּקת -
ְכמו ֶּש ֵבאַ ְרנו ְב"סֵ פֶּ ר שו ְפ ִטים":
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ימ ֶׁל ְך ָּּכל ַל ְי ָּלה ָּה ָּיה
ַה ּנ ַֹעם ֱא ִּל ֶׁ

ִׁשיעוּרּא ֲח ֵ ּריּש ֲח ִׁריתּ ּ

ֵמ ַח ֵ ּלק ֶׁאת ָּּכל ַה ֶּׁכ ֶׁסףַ ּ ,פ ַעם נִּ ׁ ְש ֲא ָּרה לוֹ
ישוֹ ן ְולֹא נִּ ְרדַּ ם ,ה ּוא
ּ ְפר ּו ָּטה ַאז הוּא ָּה ַל ְך ִּל ׁ
יסים הוּא ָּמ ָּצא ּ ְפר ּו ָּטה ְו ִּח ֵ ּלק
ָּה ַפ ְך ֶׁאת ָּּכל ַה ִּּכ ִּ

ילהַ ,ה ִּ ּג ּבוֹ ר ַרק ָּר ָּצה
ַמ ֲע ֶׁשה ִּמ ַ ּב ַעל ְּת ִּפ ָּ
ְ
ַה ְכנָּ ָּעהַּ ,כת ׁ ֶׁשל ַה ָּּממוֹ ןָּ ,צ ִּריך ִּל ְזרוֹ ק ֶׁאת ָּּכל

ַה ֶּׁכ ֶׁסףָּ ,צ ִּר ְ
יח
יך ִּל ְזרוֹ ק ֶׁאת ָּּכל ַה ֶּׁכ ֶׁסףַ ,ה ָּּמ ׁ ִּש ַ

יש נִּ ׁ ְש ַאר לוֹ ַק ָּ ּבא דְּ מוֹ ִּר ָּ
יקא
יש ָּל ִּק ׁ
אוֹ ָּת ּהֵ ,ר ׁ
הוּא ִּה ְצ ַט ֵער ַעל ֶׁזהכטְּ ,כמוֹ ָּה ָּא ָּדם ׁ ֶׁש ָּה ַלךְ

ּשה ֲה ִּכי
ָּיבוֹ א ִּי ְזרֹק ְל ֻכ ָּ ּלם ֶׁאת ַה ֶּׁכ ֶׁסףַ ,ה ּבו ׁ ָּ
ְ ּגדוֹ ָּלה ִּי ְה ֶׁיה ַה ֶּׁכ ֶׁסףָּ ,אסוּר ְל ַה ֲח ִּזיק ֶּׁכ ֶׁסףְּ ,כמוֹ
ַה ַ ּצדִּּ ִּ
יקים ׁ ֶׁש ּלֹא ַמ ׁ ְש ִּא ִּירים ּ ְפר ּו ָּטה ְל ָּמ ָּחר,

ַ ּב ִּּמ ְד ָּ ּבר ְו ָּרא ּו אוֹ תוֹ ַר ִּ ּבי ִּח ָּ ּייא ְו ַר ִּ ּבי יוֹ ִּסיל,

ל זהַ ר ְבהַ ר קי-קיא
ְ
ַר ִבי ִחיָיא וְ ַר ִבי יוסֵ י הָ יו הולְ כִ ים ַב ֶּד ֶּרךָ ,פגְ עו ְבאותו
הַ רָ ,מ ְצאו ְשנֵי גְ בָ ִרים ֶּשהָ יו הולְ כִ יםֵ .בין ָכ ְך ָראו ִאיש
אֶּ חָ ד ֶּשהָ יָה ָבא ,וְ אָ ַמר לָהֶּ םְ :בבַ ָק ָשה ִמ ֶּכםְ ,תנו לִ י ְמזון
יתי בַ ִמ ְד ָבר וְ לא
ַפת לֶּחֶּ םֶּ ,ש ְשנֵי י ִָמים אֵ לֶּה ֶּש ָת ִע ִ
אָ כַ לְ ִתי ָדבָ ר .נִ ְש ַמט אֶּ חָ ד מֵ או ָתם ְשנֵי גְ בָ ִרים ,וְ הו ִציא
ְמזונו ֶּשהוא הֵ ִביא ל ֶַּד ֶּר ְך ,וְ נָ ַתן לו וְ הֶּ אֱכִ יל וְ ִה ְש ָקה
אותו .אָ ַמר לו חֲבֵ רוַ :מה ַת ֲע ֶּשה ִעם הַ ָמזוןֶּ ,שה ֲֵרי אֲנִ י
אֶּ ת ֶּש ִלי אֲנִ י אוכֵ ל? אָ ַמר לו :ו ָמה ַעל ֶּש ְל ְך אֲנִ י הול ְֵך?
ָשב אֶּ ְצלו אותו ָענִ יַ ,עד ֶּשאָ כַ ל ָכל ַמה ֶּשהָ יָה אֶּ ְצלו,
י ַ
וְ אותו לֶּחֶּ ם ֶּש ִנ ְשאַ ר נָ ַתן לו ל ֶַּד ֶּר ְך ,וְ הָ ל ְַך לו.
אָ ַמר ַר ִבי ִחיָיא ,לא ָרצָ ה הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ֶּש ָדבָ ר זֶּה
י ֵָע ֶּשה ַעל י ֵָדינו .אָ ַמר ַר ִבי יוסֵ י ,אולַי נִ גְ זַר ִדין ַעל אותו
ִאיש ,וְ ָרצָ ה הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ הַ זְ ִמין לְ פָ נָ יו אֶּ ת זֶּה
ְכ ֵדי לְ הַ ִצילוְ .בעוד ֶּשהָ לְ כוִ ,ה ְת ַעיֵף אותו ִאיש ַב ֶּד ֶּר ְך.
אָ ַמר לו חֲבֵ רו :וְ לא אָ ַמ ְר ִתי לְ ְך ֶּשלא ִת ֵתן לֶּחֶּ ם לָאַ חֵ ר?
אָ ַמר ַר ִבי ִחיָיא לְ ַר ִבי יוסֵ י ,הֲ ֵרי ָמזון ִע ָמנו ,נִ ֵתן לו
ֶּלאֱכל .אָ ַמר ַר ִבי יוסֵ י ,ה ֲִת ְרצֶּ ה לְ הו ִציא ִמ ֶּמנו אֶּ ת
הַ ְזכות? ֵנל ְֵך וְ נִ ְראֶּ הֶּ ,שה ֲֵרי ְבוַ ַדאי ְבצו ַרת ָפנָ יו ֶּשל ֶּזה,
הַ ְדפוס ֶּשל הַ ָמוֶּת ֶּנאֱחָ ז ,וְ ָרצָ ה הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ ז ֵַמן
זְ כותו ְכ ֵדי לְ הַ ִצילו.
ָשן ַתחַ ת ִאילָן אֶּ חָ ד ,וַ חֲבֵ רו
ָשב אותו הָ ִאיש וְ י ַ
ֵבין ָכ ְך י ַ
ְ
ָשב ְב ֶּד ֶּרך אַ חֶּ ֶּרת .אָ ַמר ַר ִבי יוסֵ י לְ ַר ִבי
ִה ְת ַרחֵ ק ִמ ֶּמנו וְ י ַ
ֵשב וְ נִ ְראֶּ הֶּ ,ש ַו ַדאי הַ ָקדוש ָברו ְך הוא
ִחיָיאָ ,כ ֵעת נ ֵ
רוצֶּ ה לְ הַ ְר ִחיש לו נֵ סָ .קמו וְ ִחכוֵ .בין ָכ ְך ָראו צו ָרה
אַ חַ ת ֶּשל ַשלְ הָ בות עומֶּ ֶּדת לְ פָ נָ יו .אָ ַמר ַר ִבי ִחיָיא ,אוי
ַעל אותו הָ ִאישֶּ ,ש ַע ְכ ָשו יָמות .אָ ַמר ַר ִבי יוסֵ י ,אַ ְש ֵרי
אותו הָ ִאישֶּ ,שהַ ָקדוש ָברו ְך הוא י ְַר ִחיש לו ֵנסֵ .בין ָכ ְך
י ַָרד ֵמ ִאילָן אֶּ חָ ד נָ חָ ש אֶּ חָ ד וְ ָרצָ ה לְ הָ ְרגוָ .ק ָמה או ָתה
אשה ,וְ הָ לְ כָ ה
צו ָרה ָעלָיו וַ ה ֲָרגַ תו .סו ְבבָ ה הַ צו ָרה ְבר ָ
לָה.
אָ ַמר ַר ִבי יוסֵ י ,וְ לא אָ ַמ ְר ִתי לְ ְך ֶּשהַ ָקדוש ָברו ְך הוא
רוצֶּ ה לְ הַ ְר ִחיש לו נֵ ס ,וְ לא תו ִציא זְ כותו ִמ ֶּמנו? ֵבין ָכ ְך

יטין מג ע"אָ
כט ִג ִ
או ָת ּה ּ
מו ּלְ ֹ
ּע ְצ ֹ
ּאת ַ
(מ ַכר ֶׁ
שיה לְ לו ָד ִאי ּ ָ
ֵריש ל ִָקיש ּז ִָבין נַ ְפ ֵ
תאּ ְ(ונָ ַטלּ
ָיתא וְ גַ לְ גַ לְ ָ
תּא ָדם)ּ,וְּ ָש ַקל ַבה ֲֵדיה חַ י ָ
או ֶׁכלֶׁ ָ
הּה ֹ
או ּ ָּמ ָ
מרּ ר יש ּ
ת)ּ.כיּאָ ַ
ִּ
ּעופֶׁ ֶׁר
ןּאו ֹ
ֹ
לּאבֶׁ
ּלּש ֶׁ
ּעגּ ו ֶׁ
כו ִ
תו ֹ
רּש ְּב ֹ
קּקש ּו ֶׁ
ּש ָ
ִע ּמ ֹו ַ
יניְ יהו
לָ ִקישְ ּ :ג ִמ ֵירי ּּ -יָ דוּ ַע ּ ְדיו ָמא ַב ְת ָרא ָכל ְדבָ ֵעי ִמ ַ
רו ןּק ֹודםּ
םּה ַאחֲ ֹ
(בי ֹּו ָ
מיה ּ ּ ַ
יכי ְדלֵיחול אַ ָד ֵ
ַע ְב ֵדיה לֵיהִ ,כי הֵ ִ
ּכדיּ
צו ֹנוְּ ,
ּכל ְּר ֹ
ּאת ּ ָ
ּלו ֶׁ
ּעו ִש ים ּהם ֹ
ּק ְר ּ ָב נָ םֹ ,
ּאת ָ
הו ְרגִ ים ּהם ֶׁ
ש ֹ
ֶׁ
הּש ֶׁאעֱ ֶׁשהּ ּ.
ּמ ֶׁ
הּבא ּל ּו ַ
ש ָּ
זּאעֱ ֶׁ
)ּו ָא ֶׁ
מו ְ
לּד ֹ
םּע ָ
ַ
חולּלָ הֶׁ
ש ְּב ָכ ְך ּיִ ְמ ֹ
ֶׁ

לֵיהּּ-לו ָּד ִאיּלְ רישּלָ ִק ישּ:

םּה ַאחֲ ֹרוןּאָ ְמרו
ב ְת ָראַּ ּ ּ-בי ֹּו ָ
יו ָמא ַ
ְ
ּה ַאחֲ ֹרון)? ּאָ ַמר
צונְ ָך ָ
(מה ּהוּא ְּר ֹ
מאי נִ יחָ א ָלך ּ ַ
ַ
לָ ִקיש ּלְ לו ָּד ִאיְ ּ :ב ֵעינָ א אַ ְק ַמ ִטינְ כו וְ או ְת ִבינְ כו ,וְ כָ ל חַ ד
םּולִ ְקש ֹו רּ
יבכֶׁ ְ
הו ִש ְ
צונִ יּלְ ֹ
ָיתא ופַ לְ ָגא ְּ ּ -ר ֹ
ִמינַ יְ יכו אֶּ ְמחֵ יה חַ י ָ
לְ הו ּ ריש ּ

ש קּ
הּב ַ
יּמ ּ ָכ ְּ
רּ:מ ּ ָכהּוַ חֲ ִצ ַ
לו ַמ ַ
יּ,כ ֹ
דּשקּוָ ח ִצ ְּ
לּא ָח ַ
םּ,ולָ תתּלְ ָכ ֶׁ
ֶׁא ְתכֶׁ ְ
תוּ.
ּה ְס ִּכימוּּלְ בַ ָּק ָש ֹ
יכ ְך ִ
לּכ ְךּ,וּלְ ִפ ָ
אּכ ּ ָ
םּכיּאיןּזֶׁ הּנּ ֹו ָר ּ ָ
זֶׁהּ.ח ְשבוּּה ִּ
ָ
ְו ָאכ ן

ּ ַק ְמ ִטינְ הו וְ או ְת ִבינְ הו

יבם),
הו ִש ָ
ר ם ְּו ֹ
(ק ָש ָ ּ
ּ ְ

ּוְּכָ ל חַ ד

לּא ָח דּ
(כ ֶׁ
תיה ּ ּ ָ
ָיתא ,נָ פַ ק נִ ְש ָמ ֵ
יניְ יהוַ ,כד ַמ ֲחיָיה חַ ד חַ י ָ
ִמ ַ
ּה ֶׁאבֶׁ ןּ ,יָ ְצ ָתהּ
ּש ּב ֹו ָ
ּמ ן ּהַ ּ ַשק ּ ֶׁ
ּאחַ ת ִ
ּמ ּ ָכה ַ
ּא ְך ַ
יבל ַ
ּמ ּ ֶׁש ִק ּ
מ ֶׁהםִ ,
ּא ַחת ּהֱ ִמיתָּםּ.
דולּ ,וּ ְב ַמ ּ ָכה ַ
ּג ֹ
ּג ּב ֹור ָּ
ּש ָהיָ ה ּר יש ּלָ ִקיש ִ ּ
תו)ֶׁ ,
נִ ְש ָמ ֹ

ּא ָחד ּמ ֶׁהם ְּּב ִש ָּניוּ .אָ ַמר
ּח ַרק ֶׁ
שינֵיהָ ,
חַ ְר ִקינֵיה לְ ִ

לֵיה ּ ריש ּ

ּמ ּ ֶׁמ ִ ּני)!?ּ
ּעו ֶׁשה ִ
ּא ָּתה ֹ
חוק ַ
(צ ֹ
לָ ִקישּ :אֲחו ִכי ָקא ְמחַ יְ יכַ ת ִבי ּ ְ
יּעו דּ
ֹ
ּא ְצלִ
ָיתא ּּ -הֲ ריּישּלְ ָך ֶׁ
אַ ַכ ִתי ָפש ל ְָך ַג ִביַ ,פלְ ָגא ְדחַ י ָ

ּק ּ ַבלְ ָּתְּ .ו ָכ ְך ּ ַק ְטלִ ינְ הו ּ ריש ּלָ ִק יש ּ
ּשק ּשֶּׁעֲ ַדיִ ין ּלֹא ִ
ּמ ּ ַכת ַ
חֲ ִצי ַ
לכו ְלהוּ ּ.
ּ ְּ
נָ פַ ק ּריש ּלָ ִקיש ּוְ אָ ָתא ּיָ ָצא ּריש ּלָ ִקיש ִּמן ּהַ ּ ְש ִבי ּ ּובָ אּ ,י ִָתיב
הּש ָה יָ הּ
לּמ ֶׁ
יוּכ ַ
רּ:כלּיָ ָמ ּ ָ
לו ַמ ּ ָ
הּ,כ ֹ
ְּ
לּו ָש ָת
בּאכַ ְ
ש ָ
תי ּיָ ַ
ָקאָ ִכיל וְ ָש ֵ
ּמ ָח רּ .אָ ְמ ָרה לֵיה
יע ּלְ ֹיום ָ
ּמצַ ְמצם ּלְ ַה ְצנִ ַ
ּהיָּה ְ
ִמ ְש ּ ַת ּכרּ ,לֹא ָ
ּב ּת ֹוּ:הַ איןּ
הּלו ִּ
ֹ
ּ,א ְמ ָר
עלֵיה ָ
ַב ְר ֵתיה :לא ָב ִעית ִמ ֵ
ידי לְ ִמזְ גָ א ֲ
הּצ ִר ְ
ֹןּעלָ יו?ּאָ ַמר לָהּרישּלָ ִקישִ ּ:ב ִתי!
ּכ ֶׁסתּלִ יש ָ
רּאו ּ ֶׁ
ֹ
ּכ
יך ּ ַ
ַא ָּת ָ
ּש ְּבמעַּי ּהוּא ּלִ י ְּּככַ ר ְּוכֶׁ ֶׁסתִ ּ .כי נָ ח
ש ּ ָמ ן ֶׁ
ְכ ֵר ִסי ָכ ִרי ּ ִּב ְטנִ י ְּו ֻ
שבַ קּ ֶׁא ּ ָל אּ
ּשלּרישּלָ ִקישּלָ מוּתּ,לֹאּ ָ
ש ָּנ ְט ָתהּנַ ְפש ֹו ֶׁ
שיהְּּ ּ-כ ֶׁ
נַ ְפ ֵ
לּכ ְר ּכ ֹוםּ.
בּש ּ ַ
אּק ֶׁ
יוּ,א ּ ָל ַ
ֶׁ
ּאחֲ ָר
הּלוּלְ ָהנִ יחַ ַ
ֹ
ֹאּהיָ
יקאּל ָ
ַק ָבא ְדמו ִר ָ
ּאחֲ ָריוָ ּ ,ק ָרא ּ ריש ּלָ ִקיש ּ
ּש ִה ְש ִאיר ַ
יקא ֶׁ
מו ִר ָ
ּד ֹ
ּק ּ ָבא ְ ּ
תו ַ
ּאו ֹ
ְו ַעל ֹ
מו"ּ :וְ ָעזְ בו ַלאֲחֵ ִרים
ּע ְצ ֹ
ּעל ַ
שיה ָּ ּ -ק ָרא ּר יש ּלָ ִק יש ַ
אַ ַנ ְפ ֵ
חֵ ילָם".
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ׁ ִּש ּ ׁ ִּשים ַא ָּּמה גּ וֹ ַב ּה ְו ַה ְּכרו ִּּבים ָּהי ּו

ישה ּו נוֹ ֵתן לוֹ ֶׁל ֱאכוֹ ל,
ְו ָּרא ּו ׁ ֶׁש ִּּמ ׁ ֶׁ
ַר ִּ ּבי ִּח ָּ ּייא ָּ ּב ָּכה ֲאנִּ י רוֹ ֶׁצה ָּל ֵתת ְצ ָּד ָּקה,

ִּעם ַה ְּכנָּ ַפ ִּים ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמהַ ,אז ְּכמוֹ
ל ִּשׁים ַעל ֶׁע ֶׁשר -
ׁ ֶׁש ֵא ֶׁצל ׁ ְשלֹמֹה ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה ָּה ָּיה ׁ ְש ֹ
ׁ ְשלֹ ִּשׁים ַא ָּּמה גּ וֹ ַב ּה ְו ֶׁע ֶׁשר ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה

יתה,
ַר ִּ ּבי יוֹ ִּסי ָּא ַמר לוֹ נִּ ְג ְז ָּרה ָּע ָּליו ְ ּג ֵז ַירת ִּמ ָּ
יתה ו ְּכ ֵדי
ָּּכל יוֹ ם נִּ ְג ַזר ַעל ָּה ָּא ָּדם ְ ּג ֵז ַירת ִּמ ָּ
ְל ִּה ָּ ּנ ֵצל ִּמ ֶׁ ּזה ה ּוא ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַח ֵ ּלק ֶׁאת ָּּכל ַה ֶּׁכ ֶׁסף.

יש ֶׁ -ע ְש ִּרים
מ ֶׁשׁה ֶׁזה ׁ ְש ִּל ׁ
ׁ ְש ִּל ׁ
ישַ ,אז ַ ּגם ֵא ֶׁצל ֹ

ָּּכתוּב "ר ֵֹדף ְצ ָּד ָּקה ָּו ָּח ֶׁסד ִּי ְמ ָּצא ַח ִּ ּיים ְצ ָּד ָּקה

ישְ .ו ַה ּג ַֹב ּה ֵמ ָּה ָּארוֹ ן ֶׁזה ֶׁע ֶׁשר,
ְו ׁ ִּש ּ ׁ ִּשים ֶׁזה ׁ ְש ִּל ׁ

ְו ָּכבוֹ ד" ִּ(מ ׁ ְש ֵלי כא ,כא)ִּ ,מי ׁ ֶׁשנּ וֹ ֵתן ְצ ָּד ָּקה ִּמ ּ ׁ ָּש ַמ ִּים

ִּּכי ָּה ָּארוֹ ן ֶׁע ֶׁשר ְו ַה ְּכרו ִּּבים ביחד ּזה ּ ֶׁע ְש ִּרים
ְט ָּפ ִּחיםַ ,אז יוֹ ֵצא ׁ ֶׁש ַה ְּס ָּכ ְך ֶׁזה ְל ַמ ֲע ֶׁשה

ַי ׁ ְש ּ ִּפיע ּו ָּע ָּליו ׁ ֶׁש ַפע ׁ ֶׁש ּיו ַּכל ָּל ֵתת עוֹ ד

ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁש ָּהי ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁש ,יוֹ ֵצא ִּמ ָּּמ ָּחר

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְבר ֲעוואּ ְדר ֲעוִׁ יןּשבּתּ

ַ ּב ַ ּל ְי ָּלה ׁ ֶׁש ַבע ָּי ִּמים ֲאנַ ְחנ ּו ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי

קוֹ ֶׁדשּּה ֲאזִׁ ינוּ ּ

ַה ְּכרו ִּּביםֶׁ ׁ ,ש ַבע ָּי ִּמים ְו ׁ ֶׁש ַבע ֵלילוֹ תָּ ,ל ֵכן
ָּצ ִּר ְ
ישוֹ ן ַ ּבס ּו ָּּכה ִּל ְהיוֹ ת ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי
יך ִּל ׁ

ַה ֻּס ָּּכה נִּ ְמ ׁ ֶׁש ֶׁכת ֵמ ַה ְּכרו ִּּבים ,לוֹ ְמ ִּדים דִּּ ין

ַה ְּכרו ִּּביםֶׁ ,ע ְש ִּרים ָּי ִּמים ִּל ְהיוֹ ת ַּת ַחת.

סו ָּּּכה ֵמ ַה ְּכרו ִּּביםלאֶׁ ׁ ,ש ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁשל ׁ ְשלֹמֹה
ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ָּהי ּו ְ ּבג ַֹב ּה ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמהְ ,ו ַה ִּ ּקירוֹ ת

יתי ֶׁאת
ִּּכי ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ַ ּגם ַה ּט ּור ׁשוֹ ֵאל ֶׁאת ֶׁזהָּ ,ר ִּא ִּ

ַה ּ ֹג ַב ּה ָּה ָּיה ׁ ְשלֹ ִּשׁים ַא ָּּמהַ ,ה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁשל

ֶׁזה ַ ּבדַּ ּ ִּפיםַ ,ה ּטוּר ׁשוֹ ֵאל ֶׁאת אוֹ ָּת ּה ׁ ְש ֵא ָּלה:

יש – ֶׁע ְש ִּרים ְו ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםּ ַ ,גם
ׁ ְשלֹמֹה ֶׁזה ׁ ְש ִּל ׁ

ָּל ָּּמה ׁשוּב ּו ָּ ּבנִּ ים עוֹ ִּשים ֻס ּכוֹ ת ְ ּב ִּת ׁ ְש ֵרי? ָּמ ַתי

מ ֶׁשׁה ֶׁזה ֶׁע ְש ִּרים ְו ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםַ .רק
ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁשל ֹ

יסןָּ ,מ ַתי
ָּי ְצא ּו ִּמ ִּּמ ְצ ַר ִּים? ְ ּב ֵא ֶׁיזה חוֹ ֶׁד ׁש? ְ ּבנִּ ָּ

ישים ַא ּמוֹ ת
ישים? ׁ ֶׁשל ׁ ְשלֹמֹה ֶׁזה ׁ ִּש ׁ ִּ
ֵא ֶׁיזה ׁ ִּש ׁ ִּ

יסןֶׁ ,א ָּ ּלא ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת
ִּה ְת ִּחיל ּו ָּה ֲענָּ נֵ י ָּכבוֹ ד? ְ ּבנִּ ָּ

ישים ְט ָּפ ִּחים .לוֹ ְמ ִּדים ֶׁאת
מ ֶׁשׁה ֶׁזה ׁ ִּש ׁ ִּ
ְו ׁ ֶׁשל ֹ

ַעד ׁ ֶׁש ּלֹא ִּמ ְת ַּכ ּ ְפ ִּרים ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת ִּאי ֶׁא ְפ ׁ ָּשר
ְל ִּה ָּּכנֵ ס ַל ֻּס ָּּכהַ ,ה ֻּס ָּּכה לֹא ְּת ַק ֵ ּבלִּ ,מי ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ

ּה ִּמ ְק ָּדשּ ּ ׁ ֶׁשל ׁ ְשלֹמֹה ֶׁזה ָּה ָּיה
שלֹמֹהּ ,בית ַ
ְׁ

ֵא ֶׁיזה ּ ְפ ַגם ְ ּב ִּרית ֲא ִּפיל ּו ְ ּב ַמ ְח ׁ ָּש ָּבה ה ּוא לֹא

ִה ְתעו ֵרר אותו הָ ִאיש ,וְ ָקם וְ הָ ל ְַך לו .אָ חֲזו בו ַר ִבי ִחיָיא
וְ ַר ִבי יוסֵ י ,וְ נָ ְתנו לו ֶּלאֱכל .אַ חַ ר ֶּשאָ כַ ל ,הֶּ ְראו לו הַ נֵס
ֶּש ִה ְר ִחיש לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא.

פני אדם היינו כרוב היינו אדם אפי רברבי ואפי
זוטרא וממאי דחללה עשרה בר מסככה אימא בהדי
סככה אלא מבית עולמים גמר דכתיב והבית אשר
בנה המלך שלמה לה' ששים אמה ארכו ועשרים
רחבו ושלשים אמה קומתו וכתיב קומת הכרוב האחד
עשר באמה וכן הכרוב השני ותניא מה מצינו בבית
עולמים כרובים בשליש הבית הן עומדין משכן נמי
כרובים בשליש הבית הן עומדין משכן כמה הוי עשר
אמות דכתיב עשר אמות ארך הקרש כמה הוי להו
שיתין פושכי תלתיה כמה הוי עשרים פושכי דל
עשרה דארון וכפורת פשו להו עשרה וכתיב והיו
הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על
הכפרת קרייה רחמנא סככה למעלה מעשרה.

ִ ּדין ּ ַה ּ ֻס ָּּכה ּ ֵמ ַה ְּכרו ִּּבים ֵ -מ ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁשל

לא סוכה ה ע"ב
רב הונא פני פני גמר כתיב הכא אל פני הכפרת
וכתיב התם מאת פני יצחק אביו ונילף מפנים של
מעלה דכתיב כראת פני אלהים ותרצני תפשת
מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת ונילף מכרוב
דכתיב אל הכפרת יהיו פני הכרבים אמר רב אחא
בר יעקב גמירי אין פני כרובים פחותין מטפח ורב
הונא נמי מהכא גמיר ומאי כרוב אמר רבי אבהו
כרביא שכן בבבל קורין לינוקא רביא אמר ליה אביי
אלא מעתה דכתיב פני האחד פני הכרוב ופני השני
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ׁ ֶׁש ּ ׁ ָּש ִּרים ׁ ָּשלֹשׁ ְסעוּדוֹ ת ׁ ְש ָּע ַת ִּים,

ָּיכוֹ ל ְל ִּה ָּּכנֵ ס ַל ֻּס ָּּכהַ ,ל ֻּס ָּּכה ָּיכוֹ ל
ְל ִּה ָּּכנֵ ס ַרק ִּמי ּ ׁ ֶׁש ֵאין לוֹ ׁשוּם ּ ְפ ַגם ְ ּב ִּרית,

ִּה ְת ַח ְלנ ּו ְ ּב ׁ ֶׁש ַבע ָּו ֵח ִּצי ַע ְכ ׁ ָּשיו ֵּת ׁ ַשע
ָּו ֵח ִּציַ ,אז נִּ ְמ ָּצ ִּאים ְ ּבתוֹ ְך ַה ֻּס ָּּכהַ ,ה ֶׁר ֶׁ ּב'ה

'אמֹר'לב ׁ ֶׁש ָּּכל ִּמי ׁ ֶׁש ּלֹא ָּי ׁ ֵשן
ְואוֹ ֵמר ַה ּזוֹ ַהר ֶׁ ּב ֱ
ַ ּבסו ָּּּכה הוּא ֵמ ָּה ֵע ֶׁרב ַרבָּּ ,כ ָּכה אוֹ ֵמר ַה ּזוֹ ַהר

יכים ֶׁאת ָּּכל
אוֹ ֵמר ׁ ֶׁש ַה ּ ׁ ִּש ִּירים ְו ַה ִּ ּנגּ וּנִּ ים ַמ ְמ ׁ ִּש ִּ
ַה ּ ׁ ֶׁש ַפעַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו נַ ְמ ׁ ִּש ְ
יך ָּל ׁ ִּשיר ו ְּלנַ ֵ ּגן ַעד

ׁשוּם ּ ְפ ַגם.

ַה ּב ֶֹׁקר ְ ּב ִּלי ֶׁה ְפ ֵסקּ ְ ,ב ִּלי ֶׁה ְפ ֵסק.

ֶׁ ּב ֱאמֹרֶׁ ׁ :ש ֵא ֶׁ ּלה ׁ ֶׁש ּלֹא ְי ׁ ֵשנִּ ים ַ ּבסו ָּּּכה אוֹ לֹא
אוֹ ְכ ִּלים ַ ּבסו ָּּּכהֶׁ ,זה נִּ ְק ָּרא ׁ ֶׁשהוּא ֵמ ָּה ֵע ֶׁרב ַרב,

הּר ִׁב ִׁיעיתּ
רּב ְסעוד ְ
רּש ִׁנ ְמס ִׁ
ִׁשיעו ֶׁ

ִּּכי ָּה ֵע ֶׁרב ַרב ָּהי ּו ִּמחוּץ ְל ַענְ נֵ י ָּכבוֹ דָּ .אסוּר

מוֹ צ ֵאיּשבתּק ֶֹׁדשּה ֲאזִּׁינוּ ּ

עם ׁש ּום דָּּ ָּבר ִּמחוּץ ַל ֻּס ָּּכה ֲא ִּפיל ּו ִּט ּ ַפת
ִּל ְט ֹ
ַמ ִּיםׁ ,שוּם דָּּ ָּברּ ְ ,בנֵ י ִּי ְש ָּר ֵאל ָּהי ּו ְ ּב ַענְ נֵ י ָּכבוֹ ד

~על ּ ִּפי ַח ֵ ּיי מוֹ ֲה ַר"ן כ"ו ~
ַ

ְו ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ַמ ָּּמ ׁש ׁ ֶׁש ַבע ַענְ נֵ י ָּכבוֹ דְּ ,כ ׁ ֶׁש ָּא ָּדם
ַ ּבסו ָּּּכה ה ּוא ְ ּבתוֹ ְך ַענְ נֵ י ָּכבוֹ דֶׁ ,זה נִּ ְמ ׁ ָּש ְך
ִּמ ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםִּּ ,כי הוּא ַח ָּ ּייב ִּל ְהיוֹ ת ָּּכל

ִּמי ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ ַמ ֲח ָּלה ָּב ֵעינַ ִּים ׁ ֶׁש ִּ ּי ְל ַמד ּתוֹ ָּרה

לג

ימ ָּתא ַש ּ ִׁפ ְׁיר ָתא
ס"בָּ ׁ ,שם ְמ ַד ְ ּב ִּרים ַעל עוּ ִׁל ְׁ
דְּׁ ֵלית ָל ּה ֵעינִׁ יןֵ ,א ְ
יך ְלהוֹ ִּציא ֶׁאת ָּה ֵעינַ ִּים,

ַה ְ ּז ַמן ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםֶׁ ,ע ְש ִּרים ְו ַא ְר ַ ּבע

ְּכמוֹ ַר ִּ ּבי ַמ ְת ָּיא ֶׁ ּבן ֵח ֵר ׁש ׁ ֶׁשהוֹ ִּציא ְל ַע ְצמוֹ ֶׁאת
ָּה ֵעינַ ִּיםלדָּּ ,כל ֶׁא ָּחד ִּי ַ ּקח ׁ ִּש ּפוּד ְמ ֻל ָּ ּבן ְו ָּכל יוֹ ם

יאה ִּמ ָּּכל ּ ְפ ָּג ֵמי ַה ְ ּב ִּרית,
ׁ ָּשעוֹ תִּּ ,כי ַה ֻּס ָּּכה מוֹ ִּצ ָּ
ְו ִּע ָּ
יקר ַה ּיוֹ ם ֶׁזה ַרק ַה ּ ׁ ִּש ִּירים ְו ָּה ִּר ּקו ִּּדיםֶׁ ,זה
לב זוהר אמור קג ע"ב רעיא מהימנא
ֵישב
ַב ֻסכת ֵת ְשבו ִש ְב ַעת י ִָמים וְ גו'ִ ,פקו ָדא ָדא ,ל ֵ
ימנָ אְ ,בגִ ין לְ ִא ְת ֲחזָאָ ה ְדיִ ְש ָראֵ ל י ְַתבֵ י
ַבסו ָכה .וְ הָ א או ִק ְ
ימנו ָתאְ ,בלָא ְד ִחילו ְכלָלְ ,דהָ א ְמ ַק ְט ְרגָ א
ְב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ימנו ָתא,
ִא ְת ְפ ַרש ִמ ַניְ יהו .וְ כָ ל ַמאן ְד ִאיהו ְב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ימנָ אִ ,ד ְכ ִתיבָ ,כל הָ אֶּ זְ ָרח
י ִָתיב ַבסו ָכהְ .כ ָמה ְדאו ִק ְ
ימנו ָתא,
ְביִ ְש ָראֵ ל יִ ְשבו ַב ֻסכותַ .מאן ְד ִאיהו ְב ָרזָא ִד ְמהֵ ְ
ו ִמז ְַר ָעא וְ ָש ְר ָשא ְדיִ ְש ָראֵ ל ,יִ ְשבו ַב ֻסכות .וְ ָרזָא ָדא
ִא ְת ַמר ְבכַ ָמה דו ְכ ֵתי.
לג חַ ֵיי מוה ֲַר"ן כ"ו
ַבח ֶּרף ִב ְשנַ ת תקס"ה נָ סַ ע ַר ֵבנו זִ ְכרונו לִ ְב ָרכָ ה
וקע ַעל ַש ַבת ִש ָירה לו ַמר ָשם תו ָרה
ֶּועדיוְ ֶּ
עדו ִ
לְ ֶּמ ְ
ְכ ִמנְ הָ גוְ .באו ָתה הָ ֵעת הָ יְ ָתה ִבתו חַ יָה ֶּשהָ יְ ָתה אָ ז
ַב ְק ִהלָה ְקדו ָשה הַ ַנ"ל ,וְ הָ יְ ָתה חולָה ַעל הָ ֵעינַ יִ ם ֶּש ָג ַדל
שקו ִרין ִבילְ מֶּ א [י ֶַּבלֶּת] ,וְ ִכ ְמ ַעט
לָה ַעל הָ ֵעינַ יִ ם ַמה ֶּ
ֶּיה .ו ְכ ֶּש ָבא ַר ֵבנו זִ ְכרונו לִ ְב ָרכָ ה
ֶּש ִנ ְס ֵמית ְב ֵעינ ָ
וקע נו ַדע לו ,וְ אָ ַמר אָ ז הַ תו ָרה וַ י ֵַסב אֱל ִקים
ֶּועדיוְ ֶּ
עדו ִ
לְ ֶּמ ְ
ימן ס"בֶּ ,שמובָ א ָשם
ימן ְב ִס ָ
הַ ִנ ְד ֶּפסֶּ ת ְבלִ קו ֵטי א' ַב ִס ָ
ַמא ֲַמר הַ זהַ ר הַ ָקדוש ֻעל ְֵמ ָתא ַש ִפ ְיר ָתא ְדלֵית לָה ַעיְ נִ ין,
וְ נִ ְת ַר ְפאָ ה ַעל יְ ֵדי זֶּה:

ו ְכ ֶּש ָבא לְ בֵ יתו ִס ֵפר לְ פָ נַ י זאת הַ ַמ ֲע ֶּשה ְב ַע ְצמו,
וְ הֵ בַ נְ ִתי ִמ ְתנועו ָתיו הַ ְקדושות ֶּשהָ יָה אֶּ ְצלו ָדבָ ר ָגדול
וְ נִ ְפלָא ענְ יָן זֶּה ֶּש ִה ְמ ִש ְ
יך לָה ְרפואָ ה ַעל יְ ֵדי ִדבור
ִ
ִמתו ָרתו הַ ְקדו ָשהִ ,כי ָכל ַמה ֶּש ָעבַ ר ַעל ז ְַרעו הַ ְקדו ִשים
נוג ֵַע ַעד לְ ֵמ ָרחוקִ .כי ָכל ַמה ֶּשעובֵ ר ַעל ָכל אָ ָדם יֵש
בו נִ ְס ָתרות הַ ְר ֵבה ִכי אֵ ין ָדבָ ר ל ִָריק חַ ס וְ ָשלום וְ כָ ל
הַ ָגדול ְב ַמ ֲעלָה יו ֵתר ָכל ַמה ֶּשעובֵ ר ָעלָיו נוג ֵַע לְ מֵ ָרחוק
יו ֵתר ,אֲבָ ל ז ְַרעו הַ ְקדו ִשים ָע ְצ ָמה וְ גָ ְדלָה ַמ ֲעל ָָתם ְברום
ָג ְבהֵ י ְמרו ִמים ַכ ְמבאָ ר ְב ָמקום אַ חֵ ר ,וְ כָ ל ַמה ֶּש ָעבַ ר
ֲעלֵיהֶּ ם הָ יָה ְבכָ ל ָדבָ ר ִמלְ חָ מות ְגדולות ִכי נו ֵג ַע
לְ ֵמ ָרחוק ְמאד:
לד ִמ ְד ַרש ֲע ֶּש ֶּרת הַ ִד ְברות
ַמ ֲע ֶּשה ְב ַר ִבי ַמ ְתיָא ֶּבן חֵ ֵרש ֶּשהָ יָה יו ֵשב וְ דו ֵרש
ַבתו ָרה וְ הָ יו ָפנָ יו דומות לְ חַ ָמה ו ְקל ְַס ֵתר ָפנָ יו דו ֶּמה
לְ ַמלְ אֲכֵ י הַ ָש ֵרת ְביִ ְראַ ת ָש ַמיִ ם ֶּש ִמי ָָמיו לא נָ ָשא ָפנָ יו
לְ אֵ ֶּשת חֲבֵ ירו ַפ ַעם אַ חַ ת הָ יָה יו ֵשב וְ דו ֵרש וְ עוסֵ ק
ַבתו ָרה ְבבֵ ית הַ ִמ ְד ָרש ָעבַ ר ָש ָטן לְ פָ נָ יו וְ ָראָ הו וְ נִ ְת ַק ֵנא
בו אָ ַמר אֶּ ְפ ָשר לְ אָ ָדם ָכזֶּה ֶּשלא ֶּיחֱטָ א ַמה ָע ָשה הַ ָש ָטן
יע וְ ָע ַמד לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך הוא וְ אָ ַמר ִרבונו
ָעלָה ל ָָר ִק ַ
ֶּשל עו ָלם ֵתן לִ י ְרשות וַ ֲ
אנַ ֶּסנו אָ ַמר לו ל ְֵך.
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ׁ ֶׁש ָּאסוּר

ה ּוא יוֹ ִּציא ֶׁאת ָּה ֵעינַ ִּיםָּ ,ל ֵכן ִּמי
ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ ְּכ ֵא ֵבי ֵעינַ ִּים ׁ ֶׁש ִּ ּי ְל ַמד ּתוֹ ָּרה

ְו ֻס ָּּכ ִּר ּיוֹ ת ִּּכי ֶׁזה ֵמ ִּביא ֶׁאת ָּּכל ַה ַּמ ֲחלוֹ ת

ס"ב ֻ -ע ֵל ְמ ָּּתא ׁ ַש ּ ִּפ ְיר ָּתא דְּ ֵלית ָּל ּה ֵעינִּ ין,
אתּ ַה ּת ֹו ָ ּרהּ ַה ַּּנ"ל ָּה ַע ִּין
מרּ ֶּׁ
ש ַר ּבינ ּּו ּ ָא ַּ
ּו ְכ ֶׁ

ְו ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ְפ ָּצ ִּעים ְו ֶׁאת ָּּכל ַה ַּס ְר ָּטנִּ יםַ ,ה ֶׁר ֶׁ ּב'ה

שלּ ַח ָּּיהּ
ֶּׁ

ּ ַּבתּ ַר ּבינ ּּו ּ ִּה ְת ַר ּ ְפ ָּאה.

ָּא ַמר ּתוֹ ָּרה ׁ ְש ֵל ָּמהֶׁ ׁ ,ש ָּה ָּיה ַמ ֵ ּג ָּפה ֵא ֶׁצל ָּּכל
ַה ַח ּיוֹ ת ִּ ּב ְב ֶׁר ְס ֶׁלב ,ו ָּּב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ָּא ַמר ּתוֹ ָּרה
ַה ַּמ ֵ ּג ָּפה נֶׁ ֱע ָּצ ָּרהּ ָּ ,ב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ָּא ָּדם הוּא ָּל ַמד

ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה אוֹ ֵמר ׁ ֶׁש ָּּכל ּתוֹ ָּרה ׁ ֶׁש ּלוֹ ְמ ֻס ֶׁ ּג ֶׁלת
ְל ַר ּ ְפאוֹ ת ַמ ֲח ָּלה ַא ֶׁח ֶׁרת ָּּ -כל ּתוֹ ָּרה,

ֶׁל ֱאכוֹ ל

ַמ ְמ ַּת ִּ ּקים

שלּ
ַה ּדוֹּרּ ֶּׁ

ַה ֶׁר ּ ֶּׁב'ה ּ ֶׁזה ָּה ָּיה דּ וֹ ר ׁ ֶׁש ָּע ַבר ֲה ִּכי ַה ְר ֵ ּבה
אד ָּק ׁשוֹ ת,
ִּמ ְל ָּחמוֹ תְ ,ו ָּהי ּו חוֹ ִּלים ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ת ְמ ֹ

ּתוֹ ָּרה ְ ּב ִּל ּק ּו ֵטי מוֹ ֲה ַר"ן הוּא יָּ כוֹ ל ְל ַר ּ ֵפא ֶׁאת
ָּּכל ַה ַּמ ֲחלוֹ ת ׁ ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלם.

בתּקוֹ ֶׁדשּּ
ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְבמוֹ צאֵּיּש ּ

ְו ָּכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶׁש ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ָּה ָּיה אוֹ ֵמר ּתוֹ ָּרה הוּא ָּה ָּיה

בתּיּם ּ
ה ֲאזִׁ ינוּּ ְבמ ְלוֶּׁהּמ ְלכּהּ ְב ּ

ְמ ַר ּ ֵפא ָּל ֶׁהם ַמ ֲח ָּלהָּ .א ָּדם רוֹ ֶׁצה ְל ַר ּ ֵפא ַמ ֲח ָּלה
ׁ ֶׁשל ִּא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶׁש ִּ ּי ְל ַמד ּתוֹ ָּרה ְ ּב ִּל ּק ּו ֵטי מוֹ ֲה ַר"ן
ִּמ ַ ּיד ִּי ְה ֶׁיה לוֹ ְרפו ָּּאהָּּ ,כל ּתוֹ ָּרה ְ ּב ִּל ּק ּו ֵטי

"רא ּו ַע ָּּתה ִּּכי ֲאנִּ י ֲאנִּ י ה ּוא ְו ֵאין ֱאל ִֹּהים ִּע ָּּמ ִּדי
ְ
ֲאנִּ י ָּא ִּמית ַו ֲא ַח ֶׁ ּיה ָּמ ַח ְצ ִּּתי ַו ֲאנִּ י ֶׁא ְר ּ ָּפא ְו ֵאין
ִּמ ָּ ּי ִּדי ַמ ִּ ּציל" ְּ(ד ָּב ִּרים לב ,לט) ִּ ּב ְז ַמן ַה ִּ ּיחוּד ַה ָּ ּקדוֹ ׁש

מוֹ ֲה ַר"ן ֶׁזה ָּ ּבא ְל ַר ּ ֵפא ַמ ֲח ָּלה ְמ ֻס ֶׁ ּי ֶׁמתלה.

יוֹ ֵרד ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּראָּּ ,כת ּוב ַ ּב ְ ּג ָּמ ָּרא ַעל ַר ִּ ּבי

יע ִּל ְב ֶׁר ְס ֶׁלב ָּה ָּיה ַמ ֵ ּג ָּפהְ ,ו ָּאז
ו ְּכ ׁ ֶׁש ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ִּה ִּ ּג ַ

ּח ָ ּייאלוַ ,ר ִּ ּבי ַי ַ ּנאי לֹא ָּר ָּאה
ְיהו ָּּדה ּ ֶׁבן ַּר ִּבי ִ

ַה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ָּא ַמר ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרה ׁ ֶׁשל ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָּמה -

לו ל ְֵך אֱמור לו ֶּשלא יִ ְשלט בו יֵצֶּ ר הָ ָרע לְ עו ָלם ִמיַד
הָ ל ְַך וְ ִר ֵפא אותו ִמ ָכאן אָ ְמרו חֲכָ ִמים ָכל ִמי ֶּשאֵ ינו
נו ֵתן ֵעינָ יו ְב ִא ָשה אַ חֶּ ֶּרת אֵ ין יֵצֶּ ר הָ ָרע שולֵט בו.

הָ ל ְַך ו ְמצָ או ֶּשהָ יָה יו ֵשב וְ עוסֵ ק ַבתו ָרה ַמה ָע ָשה נִ ְד ֶּמה
לְ ִא ָשה ֶּשלא הָ יְ ָתה ָכמוהָ ִמ ְימות נַ ֲע ָמה אֲחות תובַ ל
ַקיִ ן ֶּש ָבה ָטעו ַמלְ אֲכֵ י הַ ָש ֵרת ֶּש ֶּנא ֱַמר "וַ ִי ְראו ְב ֵני
הָ אֱל ִהים אֶּ ת ְבנות הָ אָ ָדם ִכי טבת הֵ ָנה וַ ִי ְקחו לָהֶּ ם
אתה וְ ָע ְמ ָדה לְ פָ נָ יו ֵכיוָן
ֲשר ָבחָ רו" ָב ָ
נָ ִשים ִמכל א ֶּ
ָשבָ ה לְ צַ ד ְשמאל הָ פַ ְך ָפנָ יו
ֶּש ָראָ ה או ָתה חָ זַר לִ ְשמאל י ְ
לְ צַ ד י ִָמין ֵכיוָן ֶּש ָראָ ה או ָתה ִמ ְתהַ ֶּפכֶּ ת לְ ִצדו אָ ַמר
ִמ ְתי ֵָרא אֲנִ י ֶּש ָמא יִ גְ ַבר ָעלַי יֵצֶּ ר ָה ָרע וְ י ְַח ִטיאֵ נִ י ַמה
ידיו הַ יו ְש ִבים לְ פָ נָ יו לְ כו
ָע ָשה אותו הַ ַצ ִדיק אָ ַמר לְ ַתלְ ִמ ָ
וְ הָ ִביאו אֵ ש ו ַמ ְס ְמ ִרים הֵ ִביאו לו וְ נָ ַתן הַ ַמ ְס ְמ ִרים ְבתו ְך
הָ אֵ ש ַעד ֶּשהָ יו אֲדו ִמים ָכאֵ ש ונְ ָתנָ ם ַעל ֵעינָ יו
ֵכיוָ ן ֶּש ָראָ ה הַ ָש ָטן ָכ ְך נִ זְ ַד ֲעזַע וְ נָ פַ ל ַעל ָפנָ יו וָ ַר ַעד וְ ָעלָה
ל ַָמרום לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך הוא וְ אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל
עולָם ָכ ְך וְ כָ ְך הָ יָה ַמ ֲע ֶּשה אָ ַמר לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא
וְ ִכי לא אָ ַמ ְר ִתי לְ ָך ֶּשאֵ ין אַ ָתה יָכול לו ְבאו ָתה ָש ָעה
ָק ָרא הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לִ ְרפָ אֵ ל וְ אָ ַמר לו ל ְֵך וְ ַר ֵפא ֵעינָ יו
ֶּשל ַר ִבי ַמ ְתיָא ֶּבן חֵ ֵרש ָבא ְרפָ אֵ ל וְ ָע ַמד לְ פָ נָ יו אָ ַמר
לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ְשלָחַ נִ י אֶּ ְצלְ ָך לְ ַר ְפאות אֶּ ת עינ ָ
ֶּיך
ֵ
אָ ַמר לו ַת ִניחֵ נִ י ַמה ֶּשהָ יָה הָ יָה חָ זַר לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך
הוא וְ אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל עולָם ָכ ְך וְ כָ ְך אָ ַמר לִ י אָ ַמר

לה אַ חַ ר ֶּשאָ ַמר אֶּ ת ֶּזה הַ ִשיעור ָשאֲלו ִמ ְס ַפר אֲנָ ִשים
וְ גִ ילָה ַעל עוד תורות ְבלִ קוטֵ י מוה ֲַר"ן ֶּש ְמ ַר ְפאות וְ ִאילו
הֵ ן :לִ ְכאֵ ב ְבכָ ֵתף יְ ִמין תו ָרה כב חֵ לֶּק ב' .לִ כְ אֵ ב ְבכָ ֵתף
ְשמאל כב חֵ לֶּק א ֵמ'חַ ִיים נִ ְצ ִח ִיים' ַעד הַ סוף .לְ ִב ָטחון
יִ לְ ַמד תו ָרה עו.
לו ְכתובות סב ע"ב
יְ הו ָדהְ ,ב ֵריה ְד ַר ִבי ִחיָיאֶּ ,שהָ ָיה חַ ְת ֵניה ח ֲָתנו ְד ַר ִבי י ַַנאי,
ֵישב ַב ְי ִשיבָ ה ָכל הַ ָשבו ַע .וְ כָ ל
ָתיב ְבבֵ י ַרב הול ְֵך ל ֵ
הֲוָ ה אָ זֵיל וְ י ֵ
יתיה הָ ָיה ָשב לְ בֵ יתו ,וְ ִכי
ֵבי ִש ְמ ֵשי ֶּע ֶּרב ַש ָבת הֲוָ ה אָ ֵתי לְ בֵ ֵ
הֲוָ ה אָ ֵתי קו ֵדם ֶּשהָ יָ ה ָבא הֲוָ ה ָקא חָ זֵי ַר ִבי י ַַנאי ַק ֵמיה ֲעמו ָדא
ְדנו ָרא הָ יָה רואֶּ ה ַר ִבי י ַַנאי ַעמוד ֶּשל אֵ שֶּ ,שהָ יָה ַמ ְק ִדים לָבוא לִ ְפנֵ י
ש ְך הוא
תא לִ יהו ָדה נִ ְמ ַ
ח ֲָתנו .יו ָמא חַ דָ ,מ ְש ְכ ֵתיה ְש ַמ ְע ָ
ְב ַתלְ מודו וְ לא הָ ל ְַך לְ בֵ יתו ָב ֵעת הַ ְקבו ָעה לוֵ .כיוָ ן ְדלא חָ זֵי ַר ִבי
ימנָ א ִמ ֶּשלא ָראָ ה ַר ִבי י ַַנאי אֶּ ת ַעמוד הָ אֵ ש ,אָ ַמר
י ַַנאי הַ הוא ִס ָ
טתו ֶּשל
לְ הו ַר ִבי י ַַנאי לִ ְבנֵי ֵביתו ֶּשל ח ֲָתנוְ :כפו ,הָ ְפכו אֶּ ת ִמ ָ
יְ הו ָדהְ ,כ ֶּד ֶּר ְך הָ אֲ בֵ לִ יםִ ,כי וַ ַדאי מֵ תֶּ ,ש ִאלְ ָמלֵי יְ הו ָדה ַק ָיים ,לא
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ֵמ ָּאה ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםִּ ,מי ׁ ֶׁש ַע ְכ ׁ ָּשיו זָּ ָּכה

ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּרא ָּא ַמר ֶׁ ּב ַטח הוּא

ִּל ְהיוֹ ת ְ ּב ַמ ְל ֶׁוה ַמ ְל ָּּכה ִּי ְח ֶׁיה ַעד ֵמ ָּאה

נִּ ְפ ַטרַ ,ר ִּ ּבי ְיהו ָּּדה ָּה ָּיה ָּע ָּליו ָּּת ִּמיד
ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּראַ ,ר ִּ ּבי ְיהו ָּּדה הוּא ָּקב ּור

ּשמוֹ נֶׁ ה.
ַא ְר ָּ ּב ִּעים ו ׁ ְ

ִּ ּב ְט ֶׁב ְר ָּיה ָּּכל יוֹ ם נִּ ְה ֶׁיה ַ ּב ְּמ ָּע ָּרה ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי ִּח ָּ ּייא

ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ֶׁע ֶׁרב ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ֶׁח ֶׁסד

יכים ָּל ֶׁל ֶׁכת
ְו ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי ְיהו ָּּדהָּּ ,כל יוֹ ם ְצ ִּר ִּ

ׁ ֶׁש ִּ ּב ְגבו ָּּרהְ ,ו ַא ֲח ֵרי ֶׁזה ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ְ ּב ֶׁח ֶׁסדְ ,ו ַא ֲח ֵרי

ַל ְּמ ָּע ָּרהָּּ ]-[ ,כל יוֹ ם ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּראְ ,ו ָּא ָּדם
ָּצ ִּר ְ
יך ַרק ִּל ְהיוֹ ת ִּעם ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּראּ ְ ,ב ִּלי ֶׁזה

ֶׁזה ִּי ְה ֶׁיה ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ְ ּב ִּת ְפ ֶׁא ֶׁרתַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו
ְ ּב ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ִּ ּב ְגבו ָּּרהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ֶׁח ֶׁסד ׁ ֶׁש ְ ּב ֶׁח ֶׁסד

ָּאסוּר ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ׁשוּם ִּיחוּד ַרק ִּאם הוּא יוֹ ֵד ַע
ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ֲעמו ָּּדא דְּ נו ָּּרא.
לז

יפיםַ ,ה ּכֹל ֶׁזה ֲח ָּס ִּדים,
ימ ִּ ּייםַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ַמ ִּ ּק ִּ
ּ ְפנִּ ִּ
ַרק ִּאם ָּא ָּדם נוֹ ֵתן ְצ ָּד ָּקה ה ּוא ָּיכוֹ ל ְלהוֹ ִּציא

ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ּקוֹ ָּמה נִּ ׁ ְש ְ ּב ָּרה,

ֹאש ַל ֻּס ָּּכהִּּ ,כי ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ַא ְר ָּ ּב ָּעה
ֶׁאת ָּהר ׁ

ּ ָּפ ׁש ּוט ָּּכל ַה ּקוֹ ָּמה ִּה ְת ַר ְס ָּקה ְוהוּא נִּ ְפ ַטר ,הוּא

יאלַ ,אז
יאל נו ִּּר ֵ
יכ ֵאל ַ ּג ְב ִּר ֵ
ַמ ְל ָּא ִּכיםְ ,ר ָּפ ֵאל ִּמ ָּ
ָּצ ִּר ְ
יפים אוֹ תוֹ ,
יך ִּל ְראוֹ ת ֶׁאת ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים ַמ ִּ ּק ִּ

ְּכמוֹ ַרב ְרחו ִּּמי

ִּא ֵחר ְ ּב ָּח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ תָּ ,אסוּר ְל ַא ֵחרֵ ,מ ַה ּיוֹ ם לֹא

יפים אוֹ תוֹ ַמ ְל ָּא ִּכים,
ֵאיפֹה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם הוֹ ֵל ְך ַמ ִּ ּק ִּ

ְמ ַא ֲח ִּריםַ ,אז ָּּכל ַה ּקוֹ ָּמה ִּה ְת ַר ְס ָּקהָּּ ,כל ֶׁזה
ָּּכתוּב ִּ ּב ְכתוּבוֹ ת ס"ב ַע ּמוּד ב'ְ ,ו ַא ֲח ֵרי ֶׁזה ָּ ּבא

הוֹ ְל ִּכים ִּא ּתוֹ ַמ ְל ָּא ִּכיםְּ ,כ ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ָּר ָּאה ֶׁצ ֶׁלם ַאז

כלַ ,ר ִּ ּבי ְיהו ָּּדה ָּקבוּר
ַר ִּ ּבי ְיהו ָּּדה ְל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ַה ּ ֹ

הוּא נָּ ַפלִּּ ,כי ַה ֻּס ָּּכה ְמ ַב ּ ֶׁט ֶׁלת ָּּכל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה.

ִּ ּב ְט ֶׁב ְר ָּיהִּ ,מי ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְכנַ ס ַל ְּמ ָּע ָּרה ָּיכוֹ ל ְל ַה ֲחיוֹ ת

ימי
ִּ ּב ְפ ָּרט ַה ֻּס ּכוֹ ת ָּה ֵא ֶׁ ּלה " ִּּכי לֹא ָּעש ּו ִּמ ֵ

ֵמ ִּתיםָּּ ,כל ִּמי ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְכנַ סַ ,רב ַח ַ ּגי נִּ ְכנַ ס ַאז ה ּוא

ֵי ׁשו ַּע" (נְ ֶׁח ְמ ָּיה ח ,יז) ַאז ֵאין ֵה"א ְו ֵאין ָּוי"ו ,י' ש'

ישיםלח,
ַחי עוֹ ד ׁ ִּש ְב ִּעים ׁ ָּשנָּ ה ַעד ִ ּגילּ ֵמ ָּאה ׁ ִּש ׁ ִּ

ו' ע' ,נִּ ׁ ְש ַאר ַרק י' ש' ו' ע'ִּּ ,כי הוּא ָּי ַכל
ְל ַב ּ ֵטל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרהלטַ ,ה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ָּה ַל ְך ַל ּ ָּש ֶׁדה

ִּמי ׁ ֶׁש ִּ ּי ָּּכנֵ ס ַל ְּמ ָּע ָּרה ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי ִּח ָּ ּייא ִּי ְח ֶׁיה ַעד
יטל עונָ תו .הֲוָ ִאי
ִב ֵ
ִמ ִל ְפנֵי הַ ַש ִליט" ,וְ נָ ח נַ ְפ ֵשיה

הָ יו ִד ְב ֵרי ַר ִבי י ַַנאי

ַר ִבי ִחיָיא ַר ָבה ַמאן ָעלִ יל וְ יָהֵ ב לֵיה ַת ָמן אָ ַמר ַר ִבי חַ ִגי
שר ְשנִ ין הֲוָ ה וְ ָרגִ יל
אֲנָ א ְמ ַעיֵיל לֵיה אָ ְמ ִרין ַבר ַת ְמנֵי ֶּע ֶּ
ַתלְ מו ֵדיה וְ לא חָ ָמא ֶּק ִרי ִמן יומֵ יה אָ ְמ ִרין לֵיה ֲעלו ְת ָך
אַ ְת ָב ֵעי ְדאַ ְת ַג ְב ָרא סָ בָ א וְ ִאם ָד ִמכְ ת ַת ָמן לא ִאיכְ ַפת
יל ָתא אַ יְ יתון חֶּ ְבלָה
ל ְָך ַבחַ ִיין אָ ַמר לון ַע ְבדון לִ י הָ ָדא ִמ ְ
וְ ִק ְטרו ְב ַרגְ לָי וְ אָ ן אֲנָא נָ פֵ יק מוטָ ב וְ אָ ן לא ְתהַ וון
ְש ָר ִרין ְב ַרגְ לָי ִא ְת ֲע ִביד לֵיה ֵכן
עאל וְ אֶּ ְש ַכח ְתל ָָתא ָדנִ ין יְ הו ָדה ְבנִ י אַ ח ֲֶּר ָ
יך וְ אֵ ין עוד
ָ
יך וְ אֵ ין עוד יוסֵ ף ֶּבן יִ ְש ָראֵ ל אַ ח ֲֶּר ָ
ִחזְ ִקיָה ְבנִ י אַ ח ֲֶּר ָ
יך
וְ אֵ ין עוד ָתלָה עיינוי לְ ִמ ְס ַת ָכלָה אָ ְמרון לֵיה אַ ֵמ ְ
יך
ֵ
אַ ִפ ְ
יך ְש ַמע ָקלֵיה ְד ַר ִבי ִחיָיא ַר ָבה אָ ַמר לִ יהו ָדה ְב ֵריה
ָב ֵרי נָ פַ ש לֵיה לְ ַר ִבי הונָ א ֵריש גָ לו ָתא ְדי ִָתיב לֵיה וְ לא
יתב לֵיה ֵכן ז ְַר ֲע ֵתיה לא ָפ ְס ָקה לְ עולָם
ַק ִביל ֲעלֵיה לְ ֵמ ַ
יָצָ א ִמ ָשם ֶּבן ְשמונִ ים ָשנָ ה וְ נִ כְ ְפלו לו ְשנו ָתיו:

"שגָ גָ ה ֶּשיוצֵ א
ִכ ְ

מֵ ת יְ הו ָדה ְב ֵריה ְד ַר ִבי ִחיָיא.

לז ְכתובות ַדף סב ע"ב
חֲכָ ִמים או ְמ ִרים הַ ַתלְ ִמ ִידים יו ְצ ִאין לְ ַתלְ מוד תו ָרה ב'
וְ ג' ָשנִ ים ֶּשלא ִב ְרשות אָ ַמר ָרבָ א סָ ְמכו ַר ָבנָ ן אַ ְד ַרב
אַ ָדא ַבר אַ הֲבָ ה וְ ַע ְב ֵדי עו ְב ָדא ְבנַ ְפ ַשיְ יהו ִכי הָ א ְד ַרב
ְרחו ִמי הֲוָ ה ְש ִכיחַ ַק ֵמיה ְד ָרבָ א ִב ְמחוזָא הֲוָ ה ָרגִ יל ְדהַ וָה
יתיה ָכל ַמ ֲע ֵלי יו ָמא ְד ִכפו ֵרי יו ָמא חַ ד ָמ ְש ְכ ֵתיה
אָ ֵתי לְ בֵ ֵ
יתהו הַ ְש ָתא אָ ֵתי הַ ְש ָתא
ְש ַמ ְע ָתא הֲוָ ה ִמ ָס ְכיָא ְד ִב ְ
אָ ֵתי לא אָ ָתא חָ לַש ַד ְע ָתה אַ ִחית ִד ְמ ָע ָתא ֵמ ֵעינָ ה הֲוָ ה
י ִָתיב ְב ִאיגְ ָרא אַ ְפ ִחית ִאיגְ ָרא ִמתו ֵתיה וְ נָ ח נַ ְפ ֵשיה
לח ִמ ְד ַרש ַר ָבה קהֶּ לֶּת ט י
יכנָ א אָ ֲעלונִ י
ַרב הונָ א ֵריש גָ לו ָתא אָ ַמר לון ַכד ָד ִמ ְ
ַג ֵביה ַר ִבי ִחיָיא ַר ָבה ַכד ָד ַמ ְך אַ ְסקונֵיה לְ אַ ְר ָעא
יתי הָ כָ א ַג ֵבי
ְדיִ ְש ָראֵ ל אַ ְמרון ְכ ַדי הוא ַרב הונָא לְ ֵמ ֵ

לט ּעֲ ָר ִכי ןּלבּע"בּ
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ַה ֶׁ ּצ ֶׁלם נָּ ַפל

( ַח ֵּיי מוֹ ֲה ַר"ן

ַה ּיוֹ ם ֶׁאת ַ ּבת ַים ַעד ׁ ֶׁש ִּהיא ַּת ֲהפ ְֹך

קי"א)מִּּ ,כי

ְיהוֹ ׁ ֻש ַע לֹא ָּי ַדע ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ ֶׁאת ַה ּכ ַֹח ׁ ֶׁשל
ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאלֵ ,א ְ
שעַּ ּיָ כוֹּלּ
הו ֻ
ש ְ ּי ֹ
יך ֶׁזה ִּי ָּּת ֵכן ּ ֶׁ
יטל?
מ ֶׁשׁה לֹא ִּ ּב ֵ
לְ בַ ּטּלּעֲ ֹ
בו ָּדהּזָ ָ ּרהּהֲ ּריּאֲ ִפיל ּּו ּ ֹ

ּש ַל ִּים ,כו ָּ ּּלם ֵי ְלכ ּו ּפֹה ִּעם
ִּל ְהיוֹ ת ְּכמוֹ ְירו ׁ ָּ
ּ ֵפאוֹ ת ,כו ָּ ּּלם ֵי ְלכ ּו ּפֹה ִּעם ְּת ִּפ ִּ
יליןְּ ,כמוֹ
יש ַחי ׁ ֶׁש ְ ּיהו ִּּדי ַח ָּ ּייב ָּל ֶׁל ֶׁכת ִּעם
ּ ׁ ֶׁשאוֹ ֵמר ַה ֶׁ ּבן ִּא ׁ

מ ֶׁשׁה לֹא ָּה ָּיה ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאלִּ ,אם ָּא ָּדם
לאּ ֶּׁ
ֶׁא ּ ָּ
שֹּ

ּ ֵפאוֹ תִּ ,אם לֹא ֶׁזה לֹא ְיה ּו ִּדיְ ,יהו ִּּדי ַח ָּ ּייב
ְל ַק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ֵמ ַע ְכ ׁ ָּשיו ׁ ֶׁשהוּא הוֹ ֵל ְך ִּעם

ָּה ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ,לֹא ְל ַה ׁ ְש ִּאיר ׁשוּם ֲעבוֹ ָּדה

יתיְ ,ו ָּאז ֵאין ׁשוּם
ּ ֵפאוֹ תְ ,ו ֶׁזה נִּ ְק ָּרא [ֲ ]-א ִּמ ִּּ

ָּז ָּרהֶׁ ,את ַה ּכֹל ְל ַכ ּלוֹ תֶׁ ,את ַה ּכֹל ְל ַב ּ ֵטלֶׁ ,את

ֵז ֶׁכר ַל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרהְ ,ו ָּאז ה' ְי ַמ ֵ ּגר ֶׁאת ַה ּכֹל,

ַה ּכֹל ְל ַמ ֵ ּגרְ ,ו ָּכל ָּה ִּר ׁ ְש ָּעה ּכו ָּּל ּה ֶּׁכ ָּע ׁ ָּשן ִּּת ְכ ֶׁלה,
ֶּׁכ ָּע ׁ ָּשן ִּּת ְכ ֶׁלה ְו ָּכל ַה ֵ ּז ִּדים ְמ ֵה ָּרה ְת ַע ֵ ּקר

ְי ַכ ֶׁ ּלה ֶׁאת ַה ּכֹלְ ,ו ָּל ֵכן ֵהם לֹא ָּעש ּו ָּּכ ֵא ֶׁ ּלה
ֻס ּכוֹ ת – ָּּכ ֵא ֶׁ ּלה ֻס ּכוֹ ת לֹא ָּה ָּיה ִּמ ְ ּז ַמן ְיהוֹ ׁ ֻש ַע

קר אוֹ ָּתם.
ו ְּת ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּת ַמ ֵ ּגרַּ ,ת ֲע ֹ

יטל
יע ֶׁע ְז ָּרא ה ּוא ָּי ׁ ָּשר ִּ ּב ֵ
ִּ ּבן נוּןּ ָּ ,ב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ִּה ִּ ּג ַ
יטל ַאז ֵאיךְ
ֶׁאת ָּה ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרהְ ,יהוֹ ׁ ֻש ַע לֹא ִּ ּב ֵ

הוּא ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְל ַב ּ ֵטל ֶׁאת ָּּכל

ֶׁזה ַה ּכ ַֹח ׁ ֶׁשל ַה ֻּס ָּּכה ַל ֲעקוֹ ר ֶׁאת ָּּכל ָּה ֲעבוֹ דוֹ ת

יטל? ִּּכי ֶׁע ְז ָּרא ָּי ַדע ֶׁאת ַה ַּמ ֲע ָּלה ׁ ֶׁשל
ֶׁע ְז ָּרא ִּ ּב ֵ

ָּזרוֹ תַ ,ל ֲעקוֹ ר ֶׁאת ָּּכל ְמקוֹ מוֹ ת ַה ּט ּו ְמ ָּאהּ ַ ,בת

ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאלֲ ,אנַ ְחנ ּו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִּלים ְ ּבכ ַֹח ַר ֵ ּבינ ּו

ּש ַל ִּיםָּּ ,כל ַ ּבת
ַים ׁ ֶׁש ַ ּבת ַים ִּהיא ִּּת ְה ֶׁיה ְּכמוֹ ְירו ׁ ָּ
ּש ַל ִּיםֲ ,אנַ ְחנ ּו לֹא עוֹ ְז ִּבים
ַים ֵּת ָּה ֵפ ְך ִּלירו ׁ ָּ

ְל ַה ְכ ִּרית ֶׁאת ָּּכל ָּה ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה.

ָק ְׁדשהָ ָלֶּע ִתידָ
ָק ְׁדשה ָלִ ְׁשעתה ְָׁולֹא ִ
ְׁקדושה ִָראש ֹונה ִ
יםָמןָ
ִ
ֹאָ,ד ְׁכ ִתיב ִבנְ חֶּ ְמיָה" :וַ ַיעֲשו ָכלָהַ קהלָהַ ש ִב
לב ִ
תָכיָלֹאָעשוָ
ימי ֶּעזְ ָרא] סֻ כ ֹותָוַ ֵּי ְׁשבוָבַ ֻסכ ֹו ִ
[ב ֵ
הַ ְׁש ִבי ִ
ןָב ֵּניָיִ ְׁשר ֵּאל ַעד הַ יום
ןָכ ְׁ
ָבןָנו ֵּ
ימי ָיֵּ שועַ ִ
[סֻ כות] ִמ ֵּ
דָולֹאָ
ֹד"ָ.א ְׁפשרָבאָד ִו ְׁ
ֶּ
הָמא
דול ְׁ
יָש ְׁמחהָגְָׁ ֹ
הַ הוא וַ ְׁת ִה ִ
ָשבאָ
ָשלֹמֹה ְָׁולֹא ָעשו ָסֻ כ ֹות ָעַ ד ֶּ
עשו ָסֻ כ ֹותָ ,בא ְׁ
ימיָעֶּ זְׁ ראָ
ָביאתם ֶּשל יִ ְש ָראֵ ל ִב ֵּ
אָ:מ ִקיש ִ
ַ
א?!ָאל
ֶּ
עֶּ זְׁ ר
שעַ ָמנוָ
הו ֻ
ימיָיְׁ ֹ
םָב ֵּ
הָביאת ִ
ָ,מ ִ
שעַ ַ
הו ֻ
ימיָיְׁ ֹ
םָב ֵּ
לְׁ ִביאת ִ
יָחומהָ,
תָו ִק ְׁדשוָע ֵּר ֹ
לו ְׁ
יןָו ֹיו ְׁב ֹ
יט ְׁ
[ה ְת ִחילו לִ ְמנות] ְׁש ִמ ִ
ִ
יטין [וְ נִ ְתחַ ְיבו
ָש ִמ ִ
ימי ָעֶּ זְׁ רא ָמנו ְׁ
ָב ֵּ
ָביאתן ִ
ַאף ִ
יָחומה" ה ֲֵרי ֶּשהו ְצ ְרכו
תָ"ו ִק ְׁדשוָע ֵּר ֹ
ְׁ
לו
ְב ַמ ֲע ֵשר] ְׁו ֹיו ְׁב ֹ
לְ ַק ֵדש ַפ ַעם ְשנִ יָה ,וְ לא ִה ְס ַת ְמכו ַעל הַ ְקדו ָשה
או ֵּמר הַ ָכתוב  -וְ יֵש לִ לְ מוד
ש ַעְׁ .ו ֹ
ימי יְ הו ֻ
הָ ִראשונָ ה ֶּש ִב ֵ
יך לְ ַק ֵדש ַפעם ְשנִ יָה " -וְ ָשב ד' אֱל ֶּק ָ
ַגם ִמ ֶּמנו ֶּש ָצ ִר ְ
יך
ַ
[כ ֶּש ָתשוב ִמן
אֶּ ת ְשבו ְת ָך וְ גו' וֶּ ה ֱִביאֲ ך ָד' ָאֱ ל ֶֹּקיךָ ְ
שר ָי ְׁרשו ָאֲ ב ֶֹּתיך ִָו ִיר ְׁשתה"ָ,
הַ ָגלות] ֶּאל ָהא ֶּרץ ָאֲ ֶּ
בו ֶּתיךָ
שתָאֲ ֹ
ָ,מהָיְׁ רו ַ
בו ֶּתיך ַ
שתָאֲ ֹ
ַמ ִקישָיְׁ רוש ֶּתךָלִ ירו ַ
ָב ִחדוש ָכלָ
ָאף ָיְׁ רוש ֶּתך ְׁ
ָדב ִרים ָהַ ללוַ ,
ְׁב ִחדוש ָכל ְׁ
ְׁדב ִריםָהַ ללו! ה ֲֵרי ֶּשהו ְצ ְרכו לְ ַק ֵדש ַפ ַעם ְ
שנִ יָהַ ( ,ר ֵ ּבינוּ
ֵג ְר ׁשוֹ ם).
ו ַמ ְק ִשינָ ןְׁ :ו ִאיד ְָׁך הַ ַת ָנא ֶּשסובֵ ר ֶּש ְק ֻד ָשה ִראשונָ ה
ִק ְד ָשה לֶּע ִתיד לָבא ,אֵ ְ
יך יְ פָ ֵרש אֶּ ת הַ ָפסוק ִבנְ חֶּ ְמיָה
ָ
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ֶּשלא ָעשו סֻ כות ַעד יְ מֵ י ֶּעזְ ָרא? ו ְמ ַש ִנינָ ןֶּ :שאֵ ין
ַמ ְש ָמעות "סֻ כות" ִכ ְפשוטו ,אֶּ לָא ְׁדבעֵּ י ֶּעזְ ָרא ַרחֲמֵּ יָעַ לָ
ֲבודה ָזרה ָובַ ְׁטלֵּיהְָׁ ,ו ַא ֵּגן ָזְׁ כותא ֶּשל ֶּעזְ ָרא
ָדע ֹ
יֵּ צֶּ ר ַ
ידָקראָ
ְׁ
ָדקאָקפֵּ
ֲעלַיְׁ יהוָ ַעל יִ ְש ָראֵ ל ִכיָסוכה! ְׁוהַ יְׁ ינו ְׁ
ש ַע] ַדוְ ָקא,
[ש ִה ְק ִפיד הַ ָכתוב ַעל יְ הו ֻ
יהושֻ עַָ ֶּ
ָד ֹ
ִעילוֵּ יה ִ
ֶּש ִהזְ ִכיר הַ ָכתוב אותו וְ לא אֶּ ת אֲ חֵ ִרים ,וְ גַ ם ִד ְׁבכלָ
אָכ ִתיב ִבלְ שון ְגנַ איִ :כי
"ָוהכ ְׁ
שעַ ְׁ
הו ֻ
אָכ ִתיבָ"יְׁ ֹ
דו ְׁכת ְׁ
ֹשהָ
ימי "יֵּ שועַ " ִבן נון .וְ הַ ַט ַעםְ :ד ִב ְׁשלמאָמ ֶּ
לא ָעשו ֵמ ַ
אָרח ֲֵּמי ַעל ִביטול הַ יֵצֶּ ר ֶּשל ֲעבו ָדה ז ָָרה ְׁדלֹאָ
לֹאָבע ַ
אָד ֶּא ֶּרץָיִ ְׁשר ֵּאל ֶּש ֲה ֵרי לא נִ כְ נַ ס לְ אֶּ ֶּרץ
הֲוה לו זְׁ כות ְׁ
אָד ֶּא ֶּרץָיִ ְׁשר ֵּאל
ָדהַ והָלֵּיהָזְׁ כות ְׁ
שעַ ְׁ
הו ֻ
יִ ְש ָראֵ לֶּ ,אלאָיְׁ ֹ
יקש] ַרחֲמֵּ י.
[ב ֵ
ִה ְק ִפיד הַ ָכתוב ָעלָיוַ :א ַמאיָלֹאָלִ בעֵּ י ִ
מ חַ ֵיי מוה ֲַר"ן קי"א
ִכי ְב ָמקום ֶּשהָ יָה ָרגִ יל לֵיל ְֵך ַבחוץ אָ נֶּה וָ אָ נָ ה ,וְ ָעסַ ק
ְב ִה ְתבו ְדדות ו ְדבֵ קות לְ הַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְך ,הָ יָה עומֵ ד ְבאותו
הַ ֶּד ֶּר ְך צֶּ לֶּם ָגדול ֶּשלָהֶּ ם ,הַ יְ נו ְש ִתי וָ ֵע ֶּרב ְכ ַד ְר ָכם,
ִב ְפ ָרט ַב ְכפָ ִרים .וְ הָ יָה ְמבַ לְ ֵבל אותו ְמאד ִכי הָ יו לו
יִ סו ִרים ַעל ֶּשהַ ְש ִתי וָ ֵע ֶּרב עומֵ ד לְ נֶּגְ דו ְב ֵעת ִהלוכו
ִב ְדבֵ קות וְ ִה ְתבו ְדדות .וְ ִה ְת ַפלֵל לְ הַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְך ֶּשי ֲַע ֶּשה
ֶּע ָקר הַ ֶּצלֶּם .וַ ִיגְ זר אמֶּ ר וַ י ָָקם,
לו מופֵ ת זֶּה ֶּש ִי ְהיֶּה נ ֱ
ֶּע ַקר הַ ֶּצלֶּם וְ נָ פַ ל לָאָ ֶּרץ:
ו ִפ ְתאום נ ֱ

אשי ֵּתיבוֹ ת ֵט ֵב"תּ ְ ,ב ֵט ֵבת
כא ,ד)ָּ ,ר ׁ ֵ

חגּ
ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ּ

ֵי ׁש ֶׁאת ָּּכל ַה ּטוֹ בוֹ תִּ ,מי ׁ ֶׁשנּ וֹ ַלד ְ ּב ֵט ֵבת
ָּ
"את ִּמ ְס ּ ַפר ָּי ֶׁמיך ֲא ַמ ֵ ּלא" (שמות
ְונִּ ְפ ָּטר ְ ּב ֵט ֵבת ֶׁ

ה ֻּסכוֹּתּא ֲח ֵ ּריּ ְת ִׁפילּתּש ֲח ִׁרית ּ
אשיםמא ִּעם ֶׁא ֶׁלף ּ ִּפ ּיוֹ ת
ֵי ׁש ַמ ְל ָּא ְך ִּעם ֶׁא ֶׁלף ָּר ׁ ִּ

כג ,כו)ּ ָּ ,בא ְל ַמ ְע ָּלה ְ ּב ִּלי ׁשוּם דִּּ

ש ַמיִּםּ
עולִ ים ּלַ ּ ָ
ש ֹ
יקים ּ ְּכ ֶׁ
נותּ ּ ,כִּי ּאֲ ִפיל ּוּ ּצַ דִּ ִ
עֲ ֹו ֹּ
עולֶּׁהּ
עו ִשיםּלָ הֶּׁםּ ִ ּדי ןּ ְו ִאיל ּּוּ ַהנּ ֹולָּדּ ְונִ ְפטָּרּ ְּבט בּתּ ֹ
ֹ

ֹאשִּ ,עם ֶׁא ֶׁלף ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְּבכָּל ּ ּ ֶׁפהִּ ,עם
ְּבכָּל ּ ר ּ
ֶׁא ֶׁלף נִּ גּ וּנִּ ים ְּבכָּלּלָ ש ֹּוןִּ ,מי ׁ ֶׁשרוֹ ֵקד ַ ּב ַחג זוֹ ֶׁכה
אשים ֶׁא ֶׁלף
ִּל ׁ ְשמוֹ ַע ֶׁאת ַה ַּמ ְל ָּא ְך ִּעם ָּה ֶׁא ֶׁלף ָּר ׁ ִּ

ְונִ ְכנַּ סּ ִמ ַּּידּלַ היכָּלּ ֶׁש ּלוֹּ ּ( ָּה ַרב ְּב ׁ ִּשעוּ ִּרים)ְ ּ,ו ַע ְכ ׁ ָּשיו ֶׁזה
ָּה ֶׁר ַגע ּ ׁ ֶׁש ֵאין ׁשוּם דִּּ יןַ ,ה ּיוֹ ם ִּ ּב ּ ְטל ּו ֶׁאת ָּּכל

ּ ִּפ ּיוֹ ת ֶׁא ֶׁלף ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֶׁא ֶׁלף נִּ גּ וּנִּ יםֶׁ ,זה ֶׁא ֶׁלף
ארד
ִּמ ְל ַי ְ

(1,000

×

1,000

×

1,000

×

1,000

"שלֹ ִּשׁים ּו ֵמ ָּאה
יכים ְל ַה ִּ ּגיד ׁ ְ
ַהדִּּ ינִּ יםְ ,צ ִּר ִּ

=

ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּה"

קד
ָּּ ּּ )1,000,000,000,000כל ַה ַחג ֶׁזה ַרק ָּל ׁ ִּשיר ְו ִּל ְר ֹ
יסת ֶׁה ָּחג ַעד מוֹ ָּצ ֵאי ִּש ְמ ַחת ּתוֹ ָּרה,
ִּמ ְּכנִּ ַ

(ב ּ ִּמ ְד ָּ ּבר
ַּ

ז)ּ ,ו ִּמי ׁ ֶׁש ֵּמ ִּביא ִּמ ׁ ְש ַקל

ׁ ְשלוֹ ׁ ִּשים ּו ֵמ ָּאהְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִּשים ּו ֵמ ָּאה ֶׁזה ַה ּסוֹ ד,
ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ִּלנְ דּ ֹר [ ]-ה ּוא ָּי ִּביא ֶׁאת ַה ְ ּגא ּו ָּלה

( ָּה ַרב

ָּע ָּשה ֶׁח ׁ ְש ּבוֹ ן ׁ ֶׁשל ׁ ָּשעוֹ ת)

ְ ּב ָּרכוֹ ת ׁ ֶׁשל יוֹ ָּאב ָּּכ ֵה ָּ ּנה ְו ָּכ ֵה ָּ ּנה

לו ּ
אם ּאין ּ ֹּ
ין ּ ִּ

ְל ַעם ִּי ְש ָּר ֵאל.

( ָּה ַרב ָּע ָּשה ֶׁאת

יליוֹ ן.
ארד ְט ִּר ְ
ַה ֶׁח ׁ ְש ּבוֹ ן ׁ ֶׁש ֶּׁזה ַמגִּּ ַיע ְל) ֶׁא ֶׁלף ִּמ ְל ַי ְ

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּב'ּ ְדחֹּלּהמוֹ עֵּדּ
ֻּסכוֹּתּ ְבחולוֹּן ּ
ֲאנַ ְחנ ּו ַע ְכ ׁ ָּשיו ְ ּבי"ז ִּּת ׁ ְש ֵרי ,חוֹ ֶׁד ׁש ֵט ֵבת ֶׁזה
יבה ט'וֹ ָּבה"
חוֹ ֶׁד ׁש ַה ּטוֹ בוֹ תִּׁ " ,ת' ָּ ּק ֵבר ְּׁב' ֵש ָּ
(בראשית טו ,טו)ְׁ " ,ת' ַקדְּ ֶׁמנּ ּו ִּׁב' ְרכוֹ ת ט'וֹ ב"

(תהלים

מא ִשיחות הָ ַר"ן צז
ָראוי לְ אָ ָדם לְ הַ ְר ִגיל אֶּ ת ַע ְצמו לִ ְהיות ָבעולָם הַ ָבא
ְדהַ יְ נו לִ ְהיות מֻ ְפ ָרש ִמ ַתאֲוותְ ,כמו ָבעולָם הַ ָבא ֶּשאֵ ין
בו לא א ֲִכילָה וְ לא ְש ִתיָה וְ שום ַתאֲוָ ה ִמ ַתאֲוות
הַ ַבה ֲִמיות הַ ָכלות וְ נִ ְפסָ דות ֶּשל ָהעולָם הַ זֶּה .ו ְכמו
ֶּשאָ נו רו ִאין הַ חולֶּה ֵמח ֲַמת ֶּשהוא סָ מו ְך ְקצָ ת לָעולָם
הַ ָבא ַעל ֵכן הוא מואֵ ס ַבא ֲִכילָה ו ְש ִתיָה ו ִמ ְש ָגל וְ אֵ ין לו
שום ַתאֲוָ ה ,אַ ְד ַר ָבא ָכל הַ ַתאֲוות ָק ִצים ו ְמאו ִסים ָעלָיו
ֵמח ֲַמת ֶּשהוא סָ מו ְך לָעולָם הַ ָבא ֶּשאֵ ין בו א ֲִכילָה
ו ְש ִתיָה וְ כו'ֵ .כן יֵש לְ אָ ָדם לְ הַ ְר ִגיל ַע ְצמו ְבעודו ַבחַ ִיים
חַ יותו ו ִב ְב ִראותו ֶּש ִי ְהיֶּה יָכול לְ ִה ְתנַ הֵ ג ְבלא ַתאֲוות
ְכמו ָבעולָם הַ ָבא .ו ְבוַ ַדאי ִאם הָ יָה נִ זְ ַכר ְבטוב זִ ְכרון
ִמ ַת ֲענוגֵי הָ עולָם הַ ָבאְ ,בוַ ַדאי לא הָ יָה יָכול לִ ְסבל ְכלַל
ִחיות וְ ַת ֲענוגֵי הָ עולָם הַ זֶּהַ .עד ֶּש ִב ְש ִביל זֶּה ַמ ֲעלָה
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ְגדולָה הַ ִש ְכחָ ה .אַ ף ֶּש ִהיא ִמ ָדה לא טובָ הִ ,עם ָכל זֶּה
ִהיא ַמ ֲעלָה ֶּש ַעל י ָָדה אֶּ ְפ ָשר לְ אָ ָדם לִ ְחיות ָבעולָם הַ זֶּה.
ִכי ִאם הָ יָה נִ זְ ָכר ִמ ַת ֲענוגֵי הָ עולָם הַ ָבאִ ,כי יֵש ַמלְ אַ ְך
אשים וְ כָ ל ראש יֵש לו אֶּ לֶּף
ָגדול ְמאד ֶּשיֵש לו אֶּ לֶּף ָר ִ
לְ שונות וְ כָ ל לָשון יֵש לו אֶּ לֶּף קולות וְ כָ ל קול יֵש לו
אֶּ לֶּף נִ גונִ ים .ו ְכ ֶּשהַ ַמלְ אָ ְך הַ זֶּה עומֵ ד לְ שו ֵרר ְבוַ ַדאי יָפֶּ ה
ֲשר אֵ ין לְ הַ ע ִר ְ
וְ נָ ִעים ְמאד א ֶּ
יך ולְ ַש ֵער ְכלַל .וְ ַע ָתה יִ זְ ָכר
ֲ
ְ
הָ אָ ָדם ַע ְצמו ְפ ִחיתות וְ ִש ְפלות ֶּע ְרכו ֶּנגֶּד זֶּה ,וְ אֵ יך יוכַ ל
לִ ְסבל חַ יָיוְ ,בוַ ַדאי יִ ְמאַ ס ַע ְצמו ְבחַ יָיו ַעד ֶּש ִיגְ וַ ע ְבלא
ִעתו .וְ כֵ ן ִאם הָ יָה זוכֵ ר ְפ ִחיתותו ִב ְפ ָרט ְכמו ַכ ָמה
אֲנָ ִשים ֶּשהֵ ם ְמל ְֻכלָכִ ים ו ְמת ָע ִבים ְמאד ַב ֲעוונות,
ְבוַ ַדאי ִאם לא הָ יָה ִשכְ חָ ה ְכלַל לא הָ יָה אֶּ ְפ ָשר לו
לֶּהָ ִרים ַע ְצמו ְכלַל ל ֲַעבו ַדת הַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְך .ומֵ ח ֲַמת ָכל
זֶּה הַ ִש ְכחָ ה הוא ַמ ֲעלָה ִמ ַצד זֶּה .אֲבָ ל הָ אָ ָדם ָראוי לִ זְ כר
ַע ְצמו לְ בַ ל יאבַ ד עולָמו חַ ס וְ ָשלום:

ַה ּיוֹ ם ֶׁזה סוֹ ד ַה ְ ּגאו ָּּלה ,י"ז

ָּ ּבא ָּלגוּר ְ ּב ֵבית ַה ָּח ְפ ׁ ִּשיתִּ ,מי

ְ ּב ִּת ׁ ְש ֵריְ ׁ ,שלוֹ ׁ ִּשים ּו ֵמ ָּאה ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּהִּ ,מי

ׁ ֶׁש ָּ ּגר ְ ּב ֵבית ַה ָּח ְפ ׁ ִּשית הוּא ָּיכוֹ ל ִּל ְמחוֹ ל

ׁ ֶׁש ּיוֹ ֵד ַע ֶׁאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶׁשל ׁ ְשלוֹ ׁ ִּשים ּו ֵמ ָּאה

ֶׁאת ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ תִּ ,מי ּ ׁ ֶׁשאוֹ ֵמר יוֹ ָּתם ֶׁ ּבן ֻע ִּז ָּ ּיהוּ

ִּמ ׁ ְש ָּק ָּל ּה ָּיכוֹ ל ְל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ָּּכל ַה ַח ּ ָּט ִּאים ׁ ֶׁשל ָּּכל

ׁ ָּשם),

ָּיכוֹ ל ִּל ְמחוֹ ל ֶׁאת ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת
ְ
ַה ָּ ּקדוֹ ׁש ָּ ּברוּך ה ּוא
(סוּ ָּּכה

ַהדּ וֹ רוֹ תְּ ,כמוֹ יוֹ ָּתם
ֶׁ ּבן ֻע ִּז ָּ ּיה ּו הוּא ִּּת ֵ ּקן

מוֹ ֵחל

ֶׁאת ַה ַח ּ ָּט ִּאים ׁ ֶׁשל ָּּכל

ָּה ֲעווֹ נוֹ ת ַרק ׁ ֶׁש ָּא ָּדם

ַהדּ וֹ רוֹ תמבַ ,מה ָּע ָּשה
יוֹ ָּתם ֶׁ ּבן ֻע ִּז ָּ ּיה ּו? ה ּוא

לֹא ַי ֲע ֶׁשה יוֹ ֵתר.

ָּ ּגר ְ ּב ֵבית ְק ָּברוֹ ת

ָּא ָּדם

עםּ
ִּ

ׁ ֶׁש ָּ ּבעוֹ ָּלםַ ,אז ִּאם

ש ִ ּנ ְכנַּ סּ
רעּעַּלּ ֶׁ
צו ָ ּ
ָהיָּהּ ְמ ֹ
ש ָהיָּה ּ ִמ ּשבֶּׁט ּיְ הוּדָּהּ
ֶׁ

ָּלעוֹ ָּלם

ָּל ֵצאת ִּמ ָּּכל ָּה ֲעווֹ נוֹ ת

ש ָא ִביוּ ֻעזִ ָ ּיה ּּו ּ
ָא ִביוּ ּכיוָּןּ ֶׁ
אףּ
ש ּמשּ ּ ִּב ְכה ּּונָּה ּעַּל ּ ַּ
לְ ַ

ֶׁאת

ָּ ּבא

ָּּכל

קבר ּזכריה ּבצד ּימין ּובית ּהחופשית ּחקוק ּבהרּ
בצדּשמאל

לושּ ּ ַמחֲ נוֹּת,
ש ֹ
ֹרע ּ ֹיוצּא ּ ִמ ּ ָ
ְולֹא ּ ִמ ּשבֶּׁ ט ּלוִּיּ ,ו ְּמצ ָ ּ

ָּא ָּדם נוֹ ֵפל ֶׁ ּב ָּעווֹ ן ִּאם
ִּמ ַ ּיד
הוּא עוֹ ֶׁשה

ְּת ׁשו ָּּבהִּ ,מ ְת ָּח ֵרט ִּמ ַ ּידִּ ,מ ַ ּיד ָּ ּב ִּאים ִּל ְק ָּראתוֹ

ָּא ִּביו ָּה ָּיה ַח ָּ ּייב ָּלגוּר ְ ּב ֵבית ַה ְ ּק ָּברוֹ ת ּ ְ -ב ֵבית
יתים ַאז
ַה ָּח ְפ ׁ ִּשיתִּ ,מי ׁ ֶׁש ָּ ּבא ְל ַב ֵ ּקר ְ ּב ַהר ַה ֵ ּז ִּ

יכ ֵאל
ָּּכל ַה ַּמ ְל ָּא ִּכים ַ -מ ְל ֲא ֵכי ַה ֶּׁמ ְר ָּּכ ָּבהִּ ,מ ָּ
יאל ְר ָּפ ֵאלָּּ ,כל ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ֶּׁמ ְר ָּּכ ָּבה ָּ ּב ִּאים
נו ִּּר ֵ

ִּ ּב ְמקוֹ ם ָּל ֶׁל ֶׁכת ְל ַב ֵ ּקר ְ ּבחוֹ ל ַה ּמוֹ ֵעד ַאז ֵמ ַעל

יא"ל ֶׁזה
יכ ֵאל ְו ַגם ְר ָּפ ֵאל ,נו ִּּר ֵ
ִּמ ַ ּידְ ,ו ַגם ִּמ ָּ

ֶׁק ֶׁבר ְז ַכ ְר ָּיה ֵי ׁש ֶׁאת ֵ ּבית ַה ָּח ְפ ׁ ִּשית,

"רצוֹ א
ימ ְט ִּר ָּ ּיא ָּרצוֹ "א ָּ ,297ּ-
ִּ ּג ַ

ֵי ׁש ַא ְרמוֹ ן ָּחצוּב ַ ּב ֶּׁס ַלעְ ,ו ֶׁזה ֲח ָּד ִּרים ְמאֹד

ימ ְט ִר ּיָּא ּ ָּו ׁשוֹ "ב ּ,314ּ -
א ,יד)ַ ,מ ַט ְטרוֹ "ן ֶׁזה ִ ּג ַ
ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ָּלרוּץָּּ ,כל ַה ַח ִּ ּיים ָּלרוּץָּ ,לר ּוץ

ַמ ָּּמ ׁש ָּחצוּב ַ ּב ֶּׁס ַלע ּ ָּ -ב ָּהרְ ,ו ׁ ָּשם ָּה ָּיה ָּ ּגר
ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך ֻע ִּז ָּ ּיה ּוּ ָּ ,ב ַא ְרמוֹ ן ֲה ִּכי ְמפ ָֹּאר ָּ ּבעוֹ ָּלם,

ִּל ְד ַבר ִּמ ְצ ָּוהֵ ,א ֶׁיזה דְּ ַבר ִּמ ְצ ָּוה ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ִּה ּלו ָּּלא

ְי ָּק ִּריםְ ׁ ,ש ֵּתים ֶׁע ְש ֵרה ֲח ָּד ִּרים ֵי ׁש ׁ ָּשםֶׁ ,זה

שוֹ ב" ְ(י ֶׁח ְז ֵקאל
ָּו ׁ

ׁ ֶׁשל ַצדִּּ יקּ ְ ,בא' ֶׁח ׁ ְש ָּון ֶׁזה ַה ִּה ּלו ָּּלא ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי

ּעדּ
יּמצ ָֹרע ַ
ּה ּ ֶׁמלֶׁ ְך ּוַ יְ ִה ְ
ש ָּכת ּּו בּ"וַ יְ נַ ַּּגע ּה' ּ ֶׁאת ַ
מו ּ ֶׁ
ְּכ ֹּ
ְ
ּעלּ
ןּה ּ ֶׁמלֶׁ ך ַ
םּב ַ
יתּו ֹיו ָת ּ ֶׁ
יתּה ָח ְפ ִש ְ
ַ
בּבב
ש ְּ
ֹתוּוַ ּי ֶׁ
ֹיוםּמ ֹ

רוקוֹּ,
ש ָּקב ּּורּ ְּב ּו ּוזַ אןּ ִּב ְצ פוֹּ ןּ ָמ ֹ
ַע ְמ ָּרם ִּא ְ ּבן דִּּ י ּוו ַּאן ֶׁ
ִּמי ׁ ֶׁשהוֹ ֵל ְך ְל ַר ִּ ּבי ַע ְמ ָּרם ֶׁ ּבן דִּּ י ּוו ַּאן ָּי ׁ ָּשר

ה) ּ ּו ְכמוֹּ ּ

(מ ָּל ִּכים ב' טו,
א ֶׁרץ" ּ ְ
ּה ָ
ּעם ָ
ּאת ַ
ַה ּ ַביִ ת ּשֹפט ֶׁ
תו ּ
ּמו ֹ
ּיום ֹ
ּעד ֹ
ּמצ ָֹרע ַ
ּע ִּז ָ ּיה ּו ּהַּ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ְ
ש ָּכת ּּוב ּ"וַ ְי ִהי ֻ
ֶׁ
רּמ ּביתּה'ּ ְו ֹיו ָתםּ
עּכיּנִ גְ זַ ִ
יתּמצ ָֹר ִּ
ְ
יתּה ָח ְפ ִש
ַ
בּב
ש ּ
וַ ּי ֶׁ
א ֶׁרץ " ּ ִּּ(ד ְב ֵרי
ּה ָ
ּעם ָ
ּאת ַ
ּה ּ ֶׁמלֶׁ ְך ּש ֹופ ט ֶׁ
ּבית ַ
ּעל ּ
ְּב ֹנו ַ

נִּ ְפ ַקד.
לֹא ָּצ ִּר ְ
"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת ָּש ָּרה"
ישַ ,
יך ִּא ׁ

אשית
(ב ֵר ׁ ִּ
ְּ

"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת
ישַ ,
כא ,א)ֶׁ ,א ְפ ׁ ָּשר ְל ִּה ּ ָּפ ֵקד ְ ּב ִּלי ִּא ׁ

ַה ָּּי ִּמים ב' כו ,כא)ָּ ,א ָּדם ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם ָּּ -כל ַמה ׁ ֶׁשה ּוא

יעזֶּר ְבנִ י ִע ִמי
ִמיום ֶּש ִנ ְב ֵר ִ
אתי ַעד ַע ָתה וְ ִאלְ ָמלֵי אֱלִ ֶּ
ָבןָ
ָיותם ֶּ
ִמיום ֶּש ִנ ְב ָרא הָ עולָם וְ ַעד ַעכְ ָשיו ְׁו ִאלְׁ מ ֵּלָי ֹ
דָסופוָֹ.
ֹ
םָש ִנ ְׁבראָה ֹ
ָמי ֹו ֶּ
ָעמנו ִ
עולםָעַ
עֻ זִ יהו ִ

מב סו ָכה מ"ה ע"ב
וְ אָ ַמר ִחזְ ִקיָה אָ ַמר ַר ִבי יִ ְר ְמיָה ִמשום ַר ִבי ִש ְמעון ֶּבן
יוחָ ִאי יָכול אֲנִ י לִ ְפטור אֶּ ת ָכל הָ עולָם כולו ִמן הַ ִדין
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ָּש ָּרה ַּכ ֲא ׁ ֶׁשר ָּא ָּמר ַו ַ ּי ַעש ה'
ְל ָּש ָּרה ַּכ ֲא ׁ ֶׁשר דִּּ ֵ ּברַ ,ו ַּת ַהר" ֵא ְ
יך ִּהיא

חוּמא ֻח ַ ּקת ּ ֶׁפ ֶׁרק
ִּמ ְד ַר ׁש ַּתנְ ָּ

יבא ְמ ַג ֶׁ ּלה ֶׁאת ָּּכל ַה ּסוֹ דוֹ תָּ ,ל ֵכן ָּס ְרק ּו
ֲע ִּק ָּ

"ו ַּת ַהר" ִּּ -כי ה' ּ ָּפ ַקד אוֹ ָּת ּהָּּ ,כל
ָּי ְל ָּדה? ַ

אוֹ תוֹ ְ ּב ַמ ְס ֵרקוֹ ת ׁ ֶׁשל ַ ּב ְר ֶׁזל ,הוּא ָּה ָּיה ִּז ְמ ִּרי,
וּלי
של ִּז ְמ ִּרי (גִּּ ְלגּ ֵ
הוּא ָּ ּבא ְל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ַה ִּ ּניצוֹ ץ ׁ ֶׁ

"וה' ּ ָּפ ַקד ֶׁאת ָּש ָּרה",
ָּה ִּענְ ָּין ֶׁזה ׁ ֶׁשה' פוֹ ֵקד ַ -
ָּא ָּדם ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם ׁ ֶׁשה' ִּי ְפקוֹ ד אוֹ תוֹ ,

ח)ִּּ ,כי ַר ִּ ּבי

"וַ ִ ּי ָּנחםּ

נְ ׁ ָּשמוֹ ת כ ָּּכ ְז ִּ ּבי ַ ּבת

צוּ ר)ְ ,ו ִּאם הוּא ָּה ָּיה ָּ ּבא ְל ָּכל

יע ֶׁזר ַה ָּ ּגדוֹ ל הוּא ָּה ָּיה
ַה ׁ ִּשיעו ִּּרים ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי ֱא ִּל ֶׁ

ּא ּמ ֹו" ּ ׁ ָּ(שם כד ,סז) ִּמ ְּמ ֵעי ִּא ּמוֹ ִּ ,י ְצ ָּחק
ּאחֲ רי ִ
יִ ְצ ָחק ַ
ָּר ָּאה ֶׁאת ָּש ָּרה ַמ ָּּמ ׁש אוֹ ֵמר ַה ּזוֹ ַהרִּ ,מ ִּ ּגיל

ְמ ַת ֵ ּקן ֶׁאת ַה ִּ ּניצוֹ ץ ׁ ֶׁשל ִּז ְמ ִּרי ַ ,רק הוּא לֹא
מד

ַא ְר ָּ ּב ִּעים ַעד ֵמ ָּאה ׁ ְשמוֹ נִּ יםָּ ,רא ּו אוֹ ָּת ּה ַח ָּ ּיה

ָּ ּבא ְל ָּכל ַה ׁ ִּשיעו ִּּרים ,לֹא ָּה ָּיה לוֹ ְז ַמן ,הוּא
יע ֶׁזר ַה ָּ ּגדוֹ ל
ָּה ָּיה ָּעס ּוק ְ ּב ִּע ְס ֵקי ִּצ ּבוּרַ ,ר ִּ ּבי ֱא ִּל ֶׁ

מ ֶׁשׁה ַר ֵ ּבינ ּו לֹא
ַר ֵ ּבינ ּו ַחי! ַחי ְו ַק ָּ ּים! ַמה ׁ ֶׁש ּ ֹ
מג
"ו ָּכל
ִּה ּ ִּשיג ַר ֵ ּבינ ּו ִּה ּ ִּשיג! ַר ֵ ּבינ ּו ְ ּב ַח ֵ ּיי אוֹ ֵמר ְ

ית
ית ָּ ּבא ְל ָּכל ׁ ִּשיעוּר לֹא ָּה ִּי ָּ
ָּא ַמר לוֹ ִּאם ָּה ִּי ָּ
ָּצ ִּר ְ
ית ְמ ַת ֵ ּקן ֶׁאת
יך לִ ְס ּבוֹּל ּ ׁשוּם ִּי ּסו ִּּריםָּ ,ה ִּי ָּ

יבא,
ְי ָּקר ָּר ֲא ָּתה ֵעינוֹ " ִּ(א ּיוֹ ב כח ,י) ּ ֶׁזה ַר ִּ ּבי ֲע ִּק ָּ

ַה ִּ ּניצוֹ ץ ׁ ֶׁשל ִּז ְמ ִּרי ְ ּב ִּלי ִּי ּסו ִּּרים.

מ ֶׁשׁה נִּ ְת ַ ּג ּל ּו ְל ַר ִּ ּבי
דְּ ָּב ִּרים ׁ ֶׁש ּלֹא נִּ ְת ַ ּג ּל ּו ְל ֹ
(מ ְד ַר ׁש ַר ָּ ּבה ַ ּב ּ ִּמ ְד ָּ ּבר ּ ָּפ ָּר ׁ ָּשה י"ט ּ ִּפ ְס ָּקה ו,
יבא ַו ֲח ֵב ָּריו ִּ
ֲע ִּק ָּ

ַח ָּ ּנה ָּ ּב ָּאה ְל ַת ֵ ּקן ֶׁאת ַה ִּ ּניצוֹ ץ ׁ ֶׁשל ָּר ָּחבמה,

ַמ ָּּמ ׁשַ ,ה ַ ּצדִּּ יק ה ּוא ַחי! נוֹ ְס ִּעים ְל ַר ֵ ּבינ ּו,

ְוזֶּׁהּ

אל ִָפים ֲהלָכות
ֵמאות ֲהלָכות וְ אַ ְמ ֵרי לָה ְשל ֶּשת ֲ
אלֵנִ י ָבהֶּ ן ָדבָ ר
יעת ִקשו ִאין וְ לא הָ יָה אָ ָדם שו ֲ
ִבנְ ִט ַ
ֵמעולָם חוץ ֵמ ֲע ִקיבָ א ֶּבן יוסֵ ף ַפ ַעם אַ חַ ת אֲנִ י וְ הוא
ְ
יעת
ְמהַ ְל ִכין הָ יִ ינו ַב ֶּד ֶּרך אָ ַמר לִ י ַר ִבי ל ְַמ ֵדנִ י ִבנְ ִט ַ
ִקשו ִאין אָ ַמ ְר ִתי ָדבָ ר אֶּ חָ ד נִ ְת ַמ ְלאָ ה ָכל הַ ָש ֶּדה ִקשו ִאין
יע ָתן ל ְַמ ֵדנִ י ַע ִק ָיר ָתן אָ ַמ ְר ִתי
אָ ַמר לִ י ַר ִבי לִ ַמ ְד ַתנִ י נְ ִט ָ
ָדבָ ר אֶּ חָ ד נִ ְת ַק ְבצו כֻלָן לְ ָמקום אֶּ חָ ד אָ ְמרו לו הַ ַכדור
יע ו ְצרור הַ ַמ ְר ָגלִ יות ו ִמ ְשקלֶּת ְק ַט ָנה
וְ הָ אָ מוס וְ הַ ָק ִמ ַ
ַמהו אָ ַמר לָהֶּ ן הֵ ן ְטמֵ ִאין וְ ָטהֳ ָר ָתן ְב ַמה ֶּשהֵ ן ִמנְ ָעל
ֶּש ַעל ַג ֵבי הָ אָ מוס ַמהו אָ ַמר לָהֶּ ן הוא ָטהור וְ י ְָצאָ ה
ש ַע ַעל ַרגְ לָיו וְ אָ ַמר הֻ ַתר
נִ ְש ָמתו ְב ָטהֳ ָרה ָע ַמד ַר ִבי יְ הו ֻ
הַ נ ֶֶּּדר הֻ ַתר הַ נ ֶֶּּדר.
יס ֵרי לְ לוד הָ יָה
לְ מוצָ אֵ י ַש ָבת ָפגַ ע בו ַר ִבי ֲע ִקיבָ א ִמן ִק ְ
ַמ ֶּכה ִב ְב ָשרו ַעד ֶּש ָדמו שו ֵתת לָאָ ֶּרץ ָפ ַתח ָעלָיו
ַבשו ָרה וְ אָ ַמר "אָ ִבי אָ ִבי ֶּרכֶּ ב יִ ְש ָראֵ ל ופָ ָר ָשיו" הַ ְר ֵבה
שלְ חָ נִ י לְ הַ ְרצו ָתן.
ָמעות יֵש לִ י וְ אֵ ין לִ י ֻ
ש ַע ב
מה סֵ פֶּ ר הַ לִ יקו ִטים יְ הו ֻ
סוד ָרחָ בִ .הנֵה ָרחָ ב נִ ְת ַגלְ ְגלָה ְבחֶּ בֶּ ר הַ ֵקנִ י ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך
"רחַ ב ִפי ַעל
נִ ְת ַגלְ ְגלָה ְבחַ ָנה ,וְ זֶּה סוד ֶּשאָ ְמ ָרה חַ ָנה ָ
"א ָשה ְק ַשת רוחַ אָ נכִ י"ֶּ ,ש ִהיא
אויְ בַ י" .וְ זֶּה סוד ִכי ִ
הָ יְ ָתה ְת ִחלָה זונָ ה ִמ ַצד רוחַ הַ ָק ֶּשה וְ הַ ָטמֵ א .וְ ֵעלִ י הַ כהֵ ן
הוא הָ יָה ִגלְ גול י ֵָעל ,רוצֶּ ה לו ַמרֶּ ,ש ָעלְ ָתה ְב ַמ ְד ֵרגַ ת
ִאיש ,ובָ זֶּה ִת ְת ָב ֵר ְך ִמ ְשאָ ר נָ ִשים ֶּשלא זָכו ָלזֶּה.

מג ַר ֵבינו ְבחַ ֵיי ַב ִמ ְד ָבר י"ט ב'
ְדבָ ִרים ֶּשלא נִ גְ לו לְ מ ֶּשה נִ גְ לו לְ ַר ִבי ֲע ִקיבָ א וַ חֲבֵ ָריו,
"וְ כָ ל יְ ָקר ָרא ֲָתה ֵעינו" ִּ(איּוֹ ב כח ,י) ,זֶּה ַר ִבי ֲע ִקיבָ א.
מד סַ נְ הֶּ ְד ִרין סח ע"א
יעזֶּר נִ ְכנְ סו ַר ִבי ֲע ִקיבָ א וַ חֲבֵ ָריו
ֱלִ
א
ַתנְ יָא ְכ ֶּשחָ לָה ַר ִבי
ֶּ
לְ בַ ְקרו הוא יו ֵשב ַב ִקינוף ֶּשלו וְ הֵ ן יו ְש ִבין ַב ְט ַר ְקלִ ין ֶּשלו
וְ אותו הַ יום ֶּע ֶּרב ַש ָבת הָ יָה וְ נִ ְכנַ ס הו ְר ְקנוס ְבנו ל ְַחלץ
ְת ִפלָיו ָג ַער בו וְ יָצָ א ִבנְ זִ יפָ ה אָ ַמר לָהֶּ ן ַלחֲבֵ ָריו ִכ ְמדו ֶּמה
אֲנִ י ֶּש ַד ְעתו ֶּשל אַ ָבא נִ ְט ְרפָ ה אָ ַמר לָהֶּ ן ַד ְעתו וְ ַד ַעת
יחין ִאיסור ְס ִקילָה וְ עו ְס ִקין
ִאמו נִ ְט ְרפָ ה הֵ יאַ ְך ַמ ִנ ִ
ֻשבֶּ ת ָעלָיו
ְב ִאיסור ְשבות ֵכיוָ ן ֶּש ָראו ֲחכָ ִמים ֶּש ַד ְעתו ְמי ֶּ
ָשבו לְ פָ נָ יו ֵמ ָרחוק אַ ְר ַבע אַ מות אָ ַמר לָהֶּ ם
נִ ְכנְ סו וְ י ְ
אתם אָ ְמרו לו לִ לְ מוד תו ָרה ָבאנו אָ ַמר לָהֶּ ם
ל ָָמה ָב ֶּ
אתם אָ ְמרו לו לא הָ יָה לָנו ְפנַ אי
וְ ַעד ַע ְכ ָשיו ל ָָמה לא ָב ֶּ
יתת ַע ְצ ָמן אָ ַמר לו
אָ ַמר לָהֶּ ן ָת ֵמ ַה אֲנִ י ִאם יָמותו ִמ ַ
ַר ִבי ֲע ִקיבָ א ֶּש ִלי ַמהו אָ ַמר לו ֶּש ְל ָך ָק ֶּשה ִמ ֶּשלָהֶּ ן.
נָ ַטל ְש ֵתי זְ רועו ָתיו וְ ִה ִניחָ ן ַעל לִ בו ָא ַמר אוי לָכֶּ ם ְש ֵתי
זְ רועו ַתיי ֶּשהֵ ן ִכ ְש ֵתי ִס ְפ ֵרי תו ָרה ֶּשנִ גְ לָלִ ין הַ ְר ֵבה
תו ָרה ל ַָמ ְד ִתי וְ הַ ְר ֵבה תו ָרה לִ ַמ ְד ִתי הַ ְר ֵבה תו ָרה
ל ַָמ ְד ִתי וְ לא ִח ַס ְר ִתי ֵמ ַרבו ַתי א ֲִפילו ְככֶּ לֶּב הַ ְמל ֵַקק ִמן
ידי אֶּ לָא
הַ יָם הַ ְר ֵבה תו ָרה לִ ַמ ְד ִתי וְ לא ִח ְסרונִ י ַתלְ ִמ ַ
ְכ ִמ ְכחול ִב ְשפופֶּ ֶּרת וְ לא עוד אֶּ לָא ֶּשאֲנִ י שונֶּה ְשלש
אלֵנִ י
ֵמאות ֲהלָכות ְבבַ הֶּ ֶּרת ַעזָה וְ לא הָ יָה אָ ָדם ֶּששו ֲ
ָבהֶּ ן ָדבָ ר ֵמעולָם וְ לא עוד אֶּ לָא ֶּשאֲנִ י שונֶּה ְשלש
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ֵא ׁש" ,ו ְּל ָּכבוֹ ד ֶׁא ְה ֶׁיה ְבתוֹ ָּכ ּה" ,ה'
יח ׁ ֶׁשהוּא ֵי ָּה ֵפ ְך ְלחוֹ ַמת ֵא ׁשִּּ ,כי ָּּכל
ַּמ ְב ִּט ַ

"ר ַחב ּ ִּפי ַעל
מה ּ ֶׁש ָא ְמ ָרה ּ ָּ
מז ּ ְּב ַּ
נִ ְר ַּ
מוּאל א' ב ,א)ֵ ,א ֶׁצל ַח ָּ ּנה ָּּכת ּוב
(ש ֵ
אוֹ ְי ַבי" ׁ ְ
"ר ַחב ּ ִּפי ַעל אוֹ ְי ַביָּ ,ע ַלץ ִּל ִּ ּבי ַ ּבה'"ַ ,מה ֶׁזה
ָּ

ֶׁא ָּחד ֵי ׁש ּבוֹ ֵא ׁש ַרק ׁ ֶׁש ּלֹא יוֹ ִּציא ֶׁאת ֶׁזה ַעל

ָּע ַלץ? ֶׁזה ַה ֶׁ ּצ ַלעִּ ,היא ִּּת ְ ּקנָּ ה ֶׁאת ַה ֶׁ ּצ ַלע .ה'

ַה ּ ְפ ָּג ֵמי ְ ּב ִּרית ַ -על ַה ַּת ֲאווֹ תִּ ,אם ָּא ָּדם עוֹ ֵצר

נָּ ַתן ָּל ִּא ּ ׁ ָּשה ִּ ּבינָּ ה ְי ֵת ָּירה (נִּ ָּּדה מה ע"ב) מוִּ ,א ּ ׁ ָּשה
ֵי ׁש ָּל ּה ֵש ֶׁכל יוֹ ֵתרַ ,א ְּת ַו ֲחמוֹ רַ ,מ ׁ ְש ִּוים אוֹ ָּת ּה

ֶׁאת ַע ְצמוֹ הוּא נִּ ְה ָּיה חוֹ ַמת ֵא ׁשְּ ,כמוֹ דְּ בוֹ ָּרה,
ִּהיא ָּה ְי ָּתה ֻמ ֶׁ ּק ֶׁפת ְ ּבחוֹ ַמת ֵא ׁשָּּ ,כל עוֹ ף

ּש ּו ּו ִּל ְכ ָּל ִּביםּ ֵ ,בית ְיתוֹ ִּמים ֵ ּבית
ְל ֲחמוֹ ר ]-[ ,יו ׁ ְ

יה ִּמ ַ ּיד ָּה ָּיה נִּ ְש ַרףָּּ ,כל ָּה ִּענְ ָּין ֶׁזה
ַה ּפוֹ ֵר ַח ֵמ ָּע ֶׁל ָּ

ְּכ ָּל ִּביםַ ]-[ ,ה ְּכ ָּל ִּביםִּ ,היא ָּא ְמ ָּרה לוֹ לֹא.

ׁ ֶׁש ָּהעוֹ ף נִּ ְש ַרףֶׁ ,זה ַרק ָּה ָּיה ָּיכוֹ ל ַל ֲעשוֹ ת
ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִּ ּבן נוּןָּּ ,כל עוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ֵמ ָּע ָּליו ָּה ָּיה

מז ֶׁאת ַה ְיהו ִּּדים ִּאי ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְלנַ ֵ ּצ ַח ְ ּב ׁש ּום אוֹ ֶׁפן,

נִּ ְש ַרף ֶׁזה ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִּ ּבן נוּןַ ,ה ִּּמ ּלוּי ׁ ֶׁשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַע

ָּּכתוּב "לֹא ֶׁה ֱא ִּמינ ּו ַמ ְל ֵכי ֶׁא ֶׁרץ ּכֹל יֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבל

ימ ְט ִר ָּּיא ּיוֹ ֵסף ,יוּ "ד ֶׁזה ֶׁע ֶׁשרֵ ,ה"י ֶׁזה
ֶׁזה ִ ּג ַ

ִּּכי ָּיבֹא ַצר ְואוֹ ֵיב ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רו ׁ ָּּש ָּלִּם" ֵ(א ָּיכה ד ,יב),

ֶׁע ֶׁשרָּ ,וי"ו ֶׁזה ׁ ֵש ׁש ֶׁע ְש ֵרהִּ ׁ ,שי"ן ׁ ִּש ּ ׁ ִּשים,
ַעיִׁ "ן ׁ ִּש ּ ׁ ִּשיםּ ְ ,ב ִּד ּיוּק ֵמ ָּאה ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשים ָּו ׁ ֵש ׁש -

לֹא ֶׁה ֱא ִּמינ ּו ַמ ְל ֵכי ֶׁא ֶׁרץ ּכֹל יֹ ְשׁ ֵבי ֵת ֵבלַ ,רק ַמה
"מ ָּּמרוֹ ם ׁ ָּש ַלח ֵא ׁש ְ ּב ַע ְצמ ַֹתי ַו ִּ ּי ְרדֶּׁ ָּ ּנה"
ָּק ָּרה? ִּ
(שם א ,יג) ,ה' ׁ ָּש ַלח ֵא ׁש ִּמ ָּּמרוֹ םָּ ,י ַרד ַמ ְל ַא ְך ִּעם

יוֹ ֵסףַ ,אז ַה ִּּמ ּלוּי ׁ ֶׁשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶׁזה יוֹ ֵסףְ ,יהוֹ ׁ ֻש ַע
נִּ ְב ָּרא ִּמ ּיוֹ ֵסףְ ,יהוֹ ׁ ֻש ַע נִּ ְק ָּרא ' ְ ּבנוֹ יוֹ ֵסף'ִּ ,מי
ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְק ָּרא יוֹ ֵסף הוּא ָּי ִּביא ֶׁאת ַה ְ ּגאו ָּּלהָּ ,ל ֵכן

יאל -
ַל ּ ִּפיד ֵא ׁשַ ,חד ָּא ַמר ֶׁזה ַמ ְל ַא ְך ַ ּג ְב ִּר ֵ
יכ ֵאל
ַמ ְל ַא ְך ׁ ֶׁשל ְ ּגבוּרוֹ תְ ,ו ַחד ָּא ַמר ַמ ְל ַא ְך ִּמ ָּ

יח ֶׁ ּבן דָּּ ִּוד
ימ ְט ִּר ָּ ּיא ָּמ ׁ ִּש ַ
ּשאוּל ּּ ִּ 991ג ַ
ֵמ ַרב ּ ַבת ָ

– ֶׁשה ּּואּ ַמלְ ַא ְּך ּ ׁ ֶׁשל ֲח ָּס ִּדיםִּּ ,כי ֶׁזה ָּה ָּיה ֶׁח ֶׁסד,

יח ֶׁ ּבן יוֹ ֵסף ָּ ,991א ָּדם ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם ִּ ּב ׁ ְש ִּביל
ָּמ ׁ ִּש ַ

"ו ֲאנִּ י ֶׁא ְה ֶׁיה ָּ ּל ּה
ּש ַל ִּים ַ
ַו ְי ִּהי ו ַּב ּיוֹ ם נִּ ְל ְּכ ָּדה ְירו ׁ ָּ

יח ,הוּא ָּיכוֹ ל ְל ָּה ִּביא ֶׁאת
ְל ָּה ִּביא ֶׁאת ָּמ ׁ ִּש ַ

נְ ֻאם ה' חוֹ ַמת ֵא ׁש" ְ(ז ַכ ְר ָּיה ב ,ט) ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין
ִּל ְהיוֹ ת ְ ּבחוֹ ַמת ֵא ׁשֵ ,א ְ
יך ָּא ָּדם ֵי ָּה ֵפ ְך ְלחוֹ ַמת

יח ,הוּא ָּיכוֹ לֶׁ ,זה ָּּתלוּי ָּ ּב ָּרצוֹ ן ׁ ֶׁש ּלוֹ ]-[ ,
ָּמ ׁ ִּש ַ

מו נִ ָדה מה ע"ב
יםָאתָהַ ֵּצלע" ְמל ֵַמד
ֶּ
ַט ֲע ָמא ְד ַר ִבי ִד ְכ ִתיב "וַ ִיבֶּ ןָה'ָאֱ ל ִֹק
ֶּש ָנ ַתן הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ִבינָ ה יְ ֵת ָירה ָב ִא ָשה יו ֵתר
יד ְך הַ הוא ִמ ָב ֵעי לֵיה לְ כִ ְד ֵריש ל ִָקיש ְדאָ ַמר
ִמ ָב ִאיש וְ ִא ָ
ֵריש ל ִָקיש ִמשום ַר ִבי ִש ְמעון ֶּבן ְמנַ ְסיָא "וַ ִיבֶּ ן ָה'ָ
שרָל ַקחָמִָןָהאדםָלְׁ ִאשהָוַ יְׁ ִב ֶּאהָ
יםָאתָהַ ֵּצלע אֲ ֶּ
ֶּ
אֱ ל ִֹק
ֶּאל ָהאדם" ְמל ֵַמד ֶּש ָקלְ ָעה הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לְ חַ ָוה
וְ הֵ ִביאָ ה אֵ צֶּ ל אָ ָדם הָ ִראשון.
מז ֶּזה ַמה ֶּשקו ֶּרה ַע ְכ ָשיו ְבסו ְריָה ְב ִדיוקֶּ ,שהָ סו ִרים
הו ְרגִ ים ָכל יום ֵמאות נְ פָ שות וְ הַ רו ִסים ָב ִאים ל ֲַעזור
לָהֶּ םָ ,כל יום הו ְרגִ ים ְשלוש ֵמאות נְ פָ שות  -אַ ְר ַבע
ֵמאות נְ פָ שות ו ְכבָ ר לא סו ְפ ִרים ,זֶּה ְכבַ ר ָעבַ ר אֶּ ת
אמ ְפ או ֵמר ֶּשהוא
הַ ִמלְ יון ,וְ אַ ף אֶּ חָ ד לא ִא ְכ ַפת לוְ ,ט ַר ְ
יִ ְת ָע ֵרבַ ,רק הָ רו ִסים לא נו ְתנִ ים לו לְ ִה ְת ָע ֵרבָ ,שלְ חו לו
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ַמעֲ ֶׁרכֶּׁתּ ִטילִ יםּּ S300לְ ִמי ֶּשיֵש  S300זֶּה ַמ ֲע ֶּרכֶּ ת ִטילִ ים
ֶּש ִאי אֶּ ְפ ָשר לְ ִה ְתחַ ֵמק ִמ ֶּמ ָנה ,צָ ִר ְ
יך לְ הַ ְת ִחיל לְ ִה ְתאַ ֵמן
שכְ ֶּללֶּת ָבעולָם,
לְ ִה ְתחַ ֵמק ִמ ,S300זֶּה הַ ַמ ֲע ֶּרכֶּ ת הֲכִ י ְמ ֻ
שכְ ֶּללֶּת ִמ ֶּמ ָנה ,וְ הַ סו ִרים או ְמ ִרים
אֵ ין ַמ ֲע ֶּרכֶּ ת יו ֵתר ְמ ֻ
ֶּש ִמזֶּה הַ יְ הו ִדים ְכבַ ר לא יוכְ לו לְ ִה ְתחַ ֵמק ,אֲבָ ל זֶּה לא
נָ כוןִ ,מ ָכל ַמ ֲע ֶּרכֶּ ת אֶּ ְפ ָשר לְ ִה ְתחַ ֵמק ,ל ֲַעקף אֶּ ת ֶּזהַ ,רק
צָ ִר ְ
ֲשב ,הַ יום הַ ַפ ֶּטנְ ט זֶּה לִ ְשלוט ַעל
יך לִ ְשלוט ַעל הַ ַמח ֵ
ְ
ְ
ֲשב ֶּשלָהֶּ ם וְ ַא ָתה הופֵ ך אותו ֶּש ֵילֵך ֲעלֵיהֶּ ם,
הַ ַמח ֵ
"חַ ְר ָבם ָתבוא ְבלִ ָבם וְ ַק ְשתו ָתם ִת ָשבַ ְרנָ ה" ְּ(ת ִּה ִּּלים לז ,טו),
אַ ז הַ יום אַ ָתה יו ֵשב לְ ָך ָכאן ִבירו ָשלַיִ ם ְב ֵתל אָ ִביב
וְ אַ ָתה עוצֵ ר אֶּ ת הַ תוכְ נָ ה ֶּשל הַ ִטיל ,עוצֵ ר אֶּ ת
הַ תו ְכנָ ה ,אַ ז לא ְמ ַשנֶּה ִאם זֶּה  S300או  S600או ֶּשזֶּה
ַ ,S900מה זֶּה ְמ ַשנֶּה? יְ הו ִדים ָת ִמיד מו ְצ ִאים ַפ ֶּטנְ ט
חָ ָדש ,אֶּ ת הַ יְ הו ִדים ִאי אֶּ ְפ ָשר לְ נַ ֵצחַ ְבשום אופֶּ ן.

ָּהר ּו ַח ט ּו ְמ ָּאה ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ְ ּבתוֹ כוֹ ּ ְ ,ב ָּכל

ַעל ְי ֵדי ַה ּטוֹ ב ַה ְּמ ֻד ֶּׁמהִּּ ,כי ַה ּטוֹ ב
ַה ְּמ ֻד ֶּׁמה ּתוֹ ֵפס ֶׁאת ַה ּכֹלּ ְ ,ב ִּלי ַה ּטוֹ ב

ָּא ָּדם ֵי ׁש ר ּו ַח ט ּו ְמ ָּאה ְוהוּא ַח ָּ ּייב ָּל ֵצאת

ַה ְּמ ֻד ֶּׁמה ִּאי ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ַל ֲעשוֹ ת ְּכלוּםַ ,ה ּטוֹ ב

ֵמ ָּהר ּו ַח טו ְּמ ָּאהָּּ ,כל ַמה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם נוֹ ַלד

ַה ְּמ ֻד ֶּׁמה הוּא ַה ְּמנַ ֵ ּצ ַחַ ,ה ֶׁר ֶׁ ּב'ה ָּא ַמר
מוֹ ֲה ַר"ן ס"ה ג')מח ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ְסגּ וֹ ר ֵעינָּ יו ֵמ ֵחז ּו

זֶּׁהּ

ִּב ְש ִבילּ ָּל ֵצאת ֵמ ָּהר ּו ַח ט ּו ְמ ָּאה.

וּטי
( ִּל ּק ֵ

ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב"
"כֹה ת ַ
ּ
ְ
יע ֶׁזר
ש יםּ( ּ ִּפ ְר ֵקי ְּד ַר ִּ ּבי ֱא ִּל ֶׁ
שׁה ָּה ַלך ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ַ ּ-ה ָּנ ִ
מ ֶׁ
ֹ
(שמוֹ ת יט,
ְׁ

דְּ ַהאי ָּע ְל ָּמא.
ְּכמוֹ ַמ ְת ָּיא ֶׁ ּבן ֵח ֵר ׁש ׁ ֶׁשה ּוא ָּה ָּיה ַה ֶׁ ּבן ׁ ֶׁשל ֵח ֵר ׁש

ּ ֶׁפ ֶׁרק

ג) ,קוֹ ֵדם

מ') ,הוּא ָּא ַמר ִּמקוֹ ֶׁדם ָּצ ִּר ְ
יך ׁ ֶׁש ַה ָּ ּנ ׁ ִּשים

ְי ַק ְ ּבל ּו ֶׁאת ַה ּתוֹ ָּרהִּ ,אם ַה ָּ ּנ ׁ ִּשים לֹא ְי ַק ְ ּבל ּו ֶׁאת

את ּעינָ יו ּה ּּוא ּ ָּתקַּע ּ ְּבעינָ יוּ
מו ר ּ ֶּׁ
ש ִּב ְש ִביל ּלִ ְש ֹּ
ֶׁ
מו ּ( ְר ֵאה
את ּ ַע ְצ ֹּ
ִש ּפוּדּי ּ ּ ַב ְרזֶּׁל ּ ְמל ּו ּ ָבנִ ים ּ ְו ִע ּּו ר ּ ֶּׁ

ַה ּתוֹ ָּרה ַאז ַמה ֶׁזה ׁ ָּש ֶׁוה ,הוּ א – ּ ַה ּ ַבעַּל ּ ִּי ְל ַמד

ֶׁה ָּע ָּרה)מטָּ ,ה ָּיה ָּ ּגר ְ ּברוֹ ָּמא ,נ ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יע
יך ְל ַה ִּ ּג ַ

ּתוֹ ָּרה ְו ִּהיא ְּת ַקנְ ֵטר אוֹ תוֹ ִּ ,היא תוֹ ִּציא אוֹ תוֹ

ְל ַמ ְד ֵר ָּגה ׁ ֶׁשהוּא ְּכ ַבר לֹא ָּיכוֹ ל ִּל ְס ּבוֹ ל ר ּו ַח

ֵמ ַה ְי ׁ ִּש ָּ
יבה ,תוֹ ִּציא אוֹ תוֹ

ט ּו ְמ ָּאה ,הוּא מו ָּּכן ָּלמוּת ְולֹא ִּלנְ ׁשֹם ר ּו ַח

ֵמ ַה ִּ ּל ּמוּדַ ,אז

ִּמקוֹ ֶׁדם ָּה ְלכ ּו ְל ֵבית ַי ֲעקֹב ,יוֹ ם ִּל ְפנֵ י ַמ ַּתן
ּתוֹ ָּרה הוּא ָּק ָּרא ְל ָּכל ַה ָּ ּנ ׁ ִּשיםָּּ ,כ ָּכה ָּּכת ּוב

ט ּו ְמ ָּאה ,הוּא מו ָּּכן ׁ ֶׁש ִּ ּי ְש ְרפ ּו אוֹ תוֹ ָּ ּב ֵא ׁש ְולֹא
יש ר ּו ַח טו ְּמ ָּאהָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַב ּ ֵטל ֶׁאת
ְל ַה ְר ִּ ּג ׁ

ְ ּב ִּמ ְד ַר ׁש ׁשוֹ ֵחר טוֹ בַ ,ו ְי ׁ ַש ֶׁ ּנה ָּל ֶׁהם ֶׁאת ָּּכל

מח לִ קו ֵטי מוה ֲַר"ן ס"ה ג'
ִכי אור הַ ַת ְכלִ ית הַ זֶּה ִהיא ְרחו ָקה מֵ הָ אָ ָדם ,וְ ִאי אֶּ ְפ ָשר
לִ ְראותו ִכי ִאם ִב ְס ִתימו ְדעינִ יןֶּ .ש ָצ ִר ְ
יך לִ ְסתם אֶּ ת
ֵ
הָ ֵעינַ יִ ם לְ גַ ְמ ֵרי ,ולְ סָ גְ ָרם ְבחָ זְ ָקה ְמאד ,אַ ף ַגם לְ ָד ְח ָקם
ְבהָ אֶּ ְצ ַבעְ ,כ ֵדי לְ סָ ְת ָמם לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ אָ ז יוכַ ל לְ ִה ְס ַת ֵכל ַעל
הַ ַת ְכלִ ית הַ זֶּה .הַ יְ נו ֶּש ָצ ִר ְ
יך לִ ְסתם אֶּ ת ֵעינָ יו ֵמחֵ זו
ְדהַ אי ַעלְ ָמא לְ גַ ְמ ֵרי ,לְ הַ ֲעלִ ים ֵעינָ יו ולְ סָ גְ ָרם ְמאד ,לִ ְבלִ י
אוות עולָם הַ זֶּה וַ הֲבָ לָיו .וְ אָ ז יוכַ ל
לְ ִה ְס ַת ֵכל ְכלָל ַעל ַת ֲ
לִ ְראות ולְ הַ ִשיג אור הַ ַת ְכלִ ית הַ זֶּהֶּ ,שכֻלו טוב.
מט ִמ ְד ַרש ֲע ֶּש ֶּרת הַ ִד ְברות
ַמ ֲע ֶּשה ְב ַר ִבי ַמ ְתיָא ֶּבן חֵ ֵרש ֶּשהָ יָה יו ֵשב וְ דו ֵרש
ַבתו ָרה וְ הָ יו ָפנָ יו דומות לְ חַ ָמה ו ְקל ְַס ֵתר ָפנָ יו דו ֶּמה
לְ ַמלְ אֲכֵ י הַ ָש ֵרת ְביִ ְראַ ת ָש ַמיִ ם ֶּש ִמי ָָמיו לא נָ ָשא ָפנָ יו
לְ אֵ ֶּשת חֲבֵ ירו ַפ ַעם אַ חַ ת הָ יָה יו ֵשב וְ דו ֵרש וְ עוסֵ ק
ַבתו ָרה ְבבֵ ית הַ ִמ ְד ָרש ָעבַ ר ָש ָטן לְ פָ נָ יו וְ ָראָ הו וְ נִ ְת ַק ֵנא
בו אָ ַמר אֶּ ְפ ָשר לְ אָ ָדם ָכזֶּה ֶּשלא ֶּיח ֱָטא ַמה ָע ָשה הַ ָש ָטן
יע וְ ָע ַמד לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך הוא וְ אָ ַמר ִרבונו
ָעלָה ל ָָר ִק ַ
אנַ ֶּסנו אָ ַמר לו ל ְֵך.
ֶּשל עולָם ֵתן לִ י ְרשות וַ ֲ
הָ ל ְַך ו ְמצָ או ֶּשהָ יָה יו ֵשב וְ עוסֵ ק ַבתו ָרה ַמה ָע ָשה נִ ְד ֶּמה
לְ ִא ָשה ֶּשלא הָ יְ ָתה ָכמוהָ ִמ ְימות נַ ֲע ָמה אֲחות תובַ ל
ָב ֵּניָ
ַקיִ ן ֶּש ָבה ָטעו ַמלְ אֲכֵ י הַ ָש ֵרת ֶּש ֶּנא ֱַמר "וַ ִי ְׁראו ְׁ
ָכי ָטֹבֹת ָהֵּ נה ָוַ ִי ְׁקחו ָלהֶּ םָ
ָב ֹנות ָהאדם ִ
ָאת ְׁ
האֱ ל ִֹהים ֶּ
אתה וְ ָע ְמ ָדה לְ פָ נָ יו ֵכיוָ ן
שר ָבחרו" ָ ָב ָ
ָמכֹל ָאֲ ֶּ
נ ִשים ִ
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ָשבָ ה לְ צַ ד ְשמאל הָ פַ ְך ָפנָ יו
ֶּש ָראָ ה או ָתה חָ זַר לִ ְשמאל י ְ
לְ צַ ד י ִָמין ֵכיוָן ֶּש ָראָ ה או ָתה ִמ ְתהַ ֶּפכֶּ ת לְ ִצדו אָ ַמר
ִמ ְתי ֵָרא אֲנִ י ֶּש ָמא יִ גְ ַבר ָעלַי יֵצֶּ ר הָ ָרע וְ י ְַח ִטיאֵ נִ י ַמה
ידיו הַ יו ְש ִבים לְ פָ נָ יו לְ כו
ָע ָשה אותו הַ ַצ ִדיק אָ ַמר לְ ַתלְ ִמ ָ
וְ הָ ִביאו אֵ ש ו ַמ ְס ְמ ִרים הֵ ִביאו לו וְ נָ ַתן הַ ַמ ְס ְמ ִרים ְבתו ְך
הָ אֵ ש ַעד ֶּשהָ יו אֲדו ִמים ָכאֵ ש ונְ ָתנָ ם ַעל ֵעינָ יו
ֵכיוָ ן ֶּש ָראָ ה הַ ָש ָטן ָכ ְך נִ זְ ַד ֲעזַע וְ נָ פַ ל ַעל ָפנָ יו וָ ַר ַעד וְ ָעלָה
ל ַָמרום לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך הוא וְ אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל
עולָם ָכ ְך וְ כָ ְך הָ יָה ַמ ֲע ֶּשה אָ ַמר לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא
וְ ִכי לא אָ ַמ ְר ִתי לְ ָך ֶּשאֵ ין אַ ָתה יָכול לו ְבאו ָתה ָש ָעה
ָק ָרא הַ ָקדוש ָברו ְך הוא לִ ְרפָ אֵ ל וְ אָ ַמר לו ל ְֵך וְ ַר ֵפא ֵעינָ יו
ֶּשל ַר ִבי ַמ ְתיָא ֶּבן חֵ ֵרש ָבא ְרפָ אֵ ל וְ ָע ַמד לְ פָ נָ יו אָ ַמר
לו הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ְשלָחַ נִ י אֶּ ְצלְ ָך לְ ַר ְפאות אֶּ ת עינ ָ
ֶּיך
ֵ
אָ ַמר לו ַת ִניחֵ נִ י ַמה ֶּשהָ יָה הָ יָה חָ זַר לִ ְפנֵי הַ ָקדוש ָברו ְך
הוא וְ אָ ַמר לְ פָ נָ יו ִרבונו ֶּשל עולָם ָכ ְך וְ כָ ְך אָ ַמר לִ י אָ ַמר
לו ל ְֵך אֱמור לו ֶּשלא יִ ְשלט בו יֵצֶּ ר הָ ָרע לְ עולָם ִמיַד
הָ ל ְַך וְ ִר ֵפא אותו ִמ ָכאן אָ ְמרו חֲכָ ִמים ָכל ִמי ֶּשאֵ ינו
נו ֵתן ֵעינָ יו ְב ִא ָשה אַ חֶּ ֶּרת אֵ ין יֵצֶּ ר הָ ָרע שולֵט בו.
יפיור ָע ַזב אֶּ ת ָכל רו ָמאַ ,עד הַ יום לא יו ְד ִעים
נ הָ אַ ִפ ְ
שהוא ְכבַ ר ָרצָ ה לְ ִה ְת ַגיֵיר ,הוא הָ יָה יָכול
ָמה ,אָ ְמרו ֶּׁ
ל ָ
לְ ִה ְת ַגיֵירָ ,עזַב אֶּ ת רו ָמא וְ נ ְֶּעלַם ,אֶּ ת הַ כל הוא ָע ַזב,
ִה ְש ִאיר אֶּ ת הַ ָב ִתים וְ אֶּ ת הַ ַמ ְפ ֵתחות ,הוא לא יָכַ ל
לִ ְסבול רוחַ טו ְמאָ ה.

רוֹ ֶׁאה אוֹ תוֹ ָּב ֵעינַ ִּים ַ ּג ׁ ְש ִּמ ּיוֹ ת ַרק
ָּב ֵעינַ ִּים ר ּו ָּחנִּ ּיוֹ תַ ,אז ִּּכ ּבוּד ַאב ָּו ֵאם ֶׁזה

ֲע ֶׁש ֶׁרת ַהדִּּ ְ ּברוֹ ת ,הוּא ָּא ַמר ַא ֶּׁתם
"אנ ִֹּכי ה' ֱאל ֶֹׁק ָּ
יך" ׁ ָּ(שם כ ,ב),
מו ָּּכנִּ ים? ָּ

ָּא ְמרוֵּּ :כן" .לֹא ִּי ְה ֶׁיה ְל ָּך ֱאל ִֹּהים ֲא ֵח ִּרים ַעל

ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרהַ ,מה ׁ ֶׁש ַא ָּ ּבא ְו ִּא ָּּמא אוֹ ְמ ִּרים ְל ָּך

מהּהּםּ ָענ ּּו ּעַּלּ ָה ִא ּס ּו ִריםּ ֶׁא ָּחד
קתּ ַּ
לו ֶּׁ
ּ ָּפנָּ י" – ַמ ְח ֹ

ַ -ל ֲעשוֹ תִּ ,ל ׁ ְשטֹף ֵּכ ִּליםִּ ,ל ְזרוֹ ק ֶׁאת ָּה ַא ׁ ְש ּ ָּפה

הם ּ ָענ ּּו ּ ֵּכן,
שּ
הם ּ ָענ ּּו ּלֹאְ ,ו ֶׁא ָּחד ָּא ַמר ֶׁ
שּ
ָּא ַמר ֶׁ
ָּ
לֹא ִּי ְה ֶׁיה ְלך ֱאל ִֹּהים ֲא ֵח ִּרים ַעל ּ ָּפנָּ י -לְ ַמא ןּ

ֵמ ַה ּקוֹ ָּמה ָּה ֲע ִּש ִּירית ַעד ְ ּל ַמ ּ ָּטהַּ ,ת ֲע ֶׁשה ֶׁאת
ֶׁזה ְ ּב ֶׁע ֶׁשר ׁ ְשנִּ ּיוֹ תָּּ ,כל קוֹ ָּמה ַּת ֲע ֶׁשה ִּ ּב ׁ ְשנִּ ָּ ּיה,
ְּכ ׁ ֶׁש ַא ָּּתה עוֹ ֶׁלה ֶׁזה ִּי ְה ֶׁיה ׁ ְש ֵּתי ׁ ְשנִּ ּיוֹ תִּּ ,כ ּבוּד

הם ּ ָענ ּּו ּ ֵּכן; ּפירוּשוֹּ ּ ׁ ֶׁש ֵהם ַמ ְס ִּּכימוֹ ת
שּ
מ ר ּ ֶׁ
ְ ּד ָא ַּ

ַאב ָּו ֵאם ֶׁזה ְיסוֹ ד ַה ּתוֹ ָּרהֶׁ ,זה דָּּ ָּבר ׁ ֶׁש ַא ָּּתה
רוֹ ֶׁאה ָּב ֵעינַ ִּים ַא ָּּתה לֹא ְמ ַכ ֵ ּבד ַאז ֵא ְ
יך ַא ָּּתה

הם ּ ָענ ּּו ּלֹא;
שּ
רהְ ,ו ֶׁא ָּחד אוֹ ֵמר ֶׁ
לַ ִד ְּב ָ ּ
ימים ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ֱאל ִֹּהים
ֶׁש ִה ְת ַּכ ְּונ ּּוּ ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ַמ ְס ִּּכ ִּ

ּפירוּשוֹּ ּ

ָּיכוֹ ל ְל ַכ ֵ ּבד דָּּ ָּבר ׁ ֶׁש ַא ָּּתה לֹא רוֹ ֶׁאה ָּב ֵעינַ ִּים
ַא ָּּתה ַרק ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַה ֲא ִּמין ָּב ֵעינַ ִּים ר ּו ָּחנִּ ּיוֹ ת.

ֲא ֵח ִּריםְ .ו ַא ֲח ֵרי ֶׁזה "לֹא ִּת ּ ָּשא ֶׁאת ׁ ֵשם ה'
ֱאל ֶֹׁק ָּ
יך ַל ּ ׁ ָּש ְוא"" ,לֹא ַת ֲענֶׁ ה ְב ֵר ֲע ָּך ֵעד ׁ ָּש ֶׁקר",
"זכוֹ ר ֶׁאת יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּ ּבת ְל ַקדְּ ׁשוֹ ".
ַא ֲח ֵרי ֶׁזה ָּ

"פנִּ ים ְ ּב ָּפנִּ ים דִּּ ֶׁ ּבר ה' ִּע ָּּמ ֶׁכם" ְּ(ד ָּב ִּרים ה ,ד),
ַאז ּ ָּ

ָּה ִּא ּ ׁ ָּשה ִּהיא אוֹ ֶׁה ֶׁבת ֶׁאת ַה ּ ׁ ַש ָּ ּבת יוֹ ֵתר
"כ ֵ ּבד ֶׁאת ָּא ִּב ָּ
יך ְו ֶׁאת
ישְ .ו ַא ֲח ֵרי ֶׁזה ַּ
ֵמ ָּה ִּא ׁ

ַאז ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּבים,
לוֹ ְמ ִּדים ֶׁאת ַה ּכֹל

ִּא ֶּׁמ ָּך" ,רוֹ ִּאים ׁ ֶׁש ַ ּב ֲע ֶׁש ֶׁרת ַהדִּּ ְ ּברוֹ ת ָּּכתוּב

כהּ
את ּדִּ ינּי ּגּ ֹובַ הּּ ּ ַה ּ ֻס ָּּ
– ּ ֶּׁ

של ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּבים
ִּמגּ ֹו ְבהָּםּ ֶּׁ

ִּּכ ּבוּד ַאב ָּו ֵאם.

(סוּ ָּּכה ד ע"ב – ה ע"ב)

נא

,

ַה ְּכרו ִּּבים ָּהי ּו ֵמ ַעל ַה ַּכ ּפ ֶֹׁרת ֶׁאל מוּל ּ ְפנֵ י

ְו ִּכ ּבוּד ַאב ָּו ֵאם ֶׁזה ְיסוֹ ד ַה ּתוֹ ָּרהִּּ ,כי ִּאם ָּא ָּדם

ַה ְּכרו ִּּבים ֶׁ -אל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ַּכ ּפ ֶֹׁרת ,לוֹ ְמ ִּדים

לֹא יוֹ ֵד ַע ְל ַכ ֵ ּבד ֶׁאת ָּה ַא ָּ ּבא ְו ָּה ִּא ָּּמא ׁ ֶׁשהוּ א
רוֹ ֶׁאה אוֹ ָּתם ַאז ֵא ְ
יך ְּת ַכ ֵ ּבד ֶׁאת ה' ׁ ֶׁש ַא ָּּתה לֹא

ִּמ ִּּמ ְקדַּ ׁש ׁ ְשלֹמֹהִּּ ,כי ִּמ ְקדָּּ ׁש ׁ ְשלֹמֹה ָּה ָּיה
מהּ
ש ָעשָּהּ ְשלֹ ֹּ
שים ַא ָּּמה גּ וֹ ַב ּה ְו ַה ְּכרו ִּּבים ֶׁ
ׁ ְשלוֹ ׁ ִּ

נא סו ָּּּכה ד ע"ב – ה ע"ב
הָטפ ִחים ְפסולָה:
בוההָעֲשר ְׁ
ָג ֹ
ש ֵּאינה ְׁ
ָשנִ ינו ַב ִמ ְשנָ הְׁ :ו ֶּ
וְ ָדנָ ה הַ ְג ָמ ָראִ :מנלן ֲהלָכָ ה זו? וְ כו' ָ
ֶּאלא ,גו ְבהָ ה ֶּשל סו ָכה ֶּשהוא ֲע ָש ָרה ְטפָ ִחיםִ ,מ ֵּביתָ
עול ִמיםִ ,מ ֵבית הַ ִמ ְק ָדש ,ג ַמרִ .ד ְׁכ ִתיב ְ(מ ָּל ִּכים א ו ב),
ֹ
יםָאמהָ
ַ
הָש ִש
ָשלֹמֹהָ ַליהֹו ִ
שרָבנהָהַ ֶּמל ְֶּׁך ְׁ
"והַ ַביִ תָאֲ ֶּ
ְׁ
הָקומת ֹו" .ו ְׁכ ִתיב
יםָאמ ֹ
ַ
א ְׁרכ ֹו ְָׁועֶּ ְׁש ִריםָר ְׁחב ֹוָו ְׁשל ִֹש
הָ.וכֵּ ןָ
שרָב ַאמ ְׁ
"קו ַמתָהַ ְׁכרובָה ֶּאחדָ,עֶּ ֶּ
ְ(מ ָּל ִּכים א ו כו)ֹ ,
שנִ י" .וְ הַ יְ ינוֶּ ,שהָ יו הַ ְכרו ִבים עו ְמ ִדים ַעל
הַ ְׁכרוב ָהַ ֵּ
הַ ַק ְר ַקע ,וְ כֵ יוָ ן ֶּשגו ְבהָ ם הָ יָה ֶּע ֶּשר אַ מות ,נִ ְמצֵ את
קו ָמ ָתם ָכלָה ִב ְשלִ יש גובַ ה הַ ַביִ תֶּ .שה ֲֵרי גובַ ה הַ ַביִ ת
ָבבֵּ יתָ
שמ ִצינו ְׁ
ָמהְ ,כמו ֶּ
ְשלו ִשים אַ ָמהְׁ .ו ַתנְׁ יאַ ,
תָעו ְׁמ ִדיםָ ,כ ְך ִמ ְׁשכןָ
ֹ
יםָב ְׁשלִ ישָהַ ַביִ
ִ
עול ִמים ֶּשהַ ְׁכרו ִב
ֹ
ָב ְׁשלִ ישָ גובַ ה
נַ ֵּמי ֶּש ָעשו יִ ְש ָראֵ ל ַב ִמ ְד ָברְׁ ,כרו ִבים ִ
ןָכמהָהֲוֵּ י גו ְבהו?
ןָעו ְׁמ ִדין .ו ִמ ֵמילָאִ ,מ ְׁשכ ַ
ֹ
הַ ַביִ ת ָהֵּ
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ָאמ ֹות ָא ֶֹּר ְׁךָ
שר ַ
(שמוֹ ת כו טז)" ,עֶּ ֶּ
ִד ְׁכ ִתיב ׁ ְ
ָאמ ֹות.
שר ַ
עֶּ ֶּ
יתיןָ
הַ ק ֶּרש"ַ .כמהָהֲוֵּ יָלְׁ הוָ ְטפָ ִחים ְב ֶּע ֶּשר אַ מות? ִש ִ
ישים ְטפָ ִחיםִ .תילְׁ ֵּתיהְ ,שלִ יש מֵ הֶּ ם ַכמהָ
פו ְׁשכֵּ יִ ,ש ִ
הֲוֵּ י?ָעֶּ ְׁש ִריםָפו ְׁשכֵּ י ֶּ -ע ְש ִרים ְטפָ ִחים .נִ ְמצָ אֶּ ,שגבַ ה
הַ ְכרו ִבים ַב ִמ ְש ָכן ֶּע ְש ִרים ְטפָ ִחיםֶּ ,שהוא ְשלִ יש גו ְבהו
ֶּשל ִמ ְש ָכןַ .דל ,הַ ְפחֵ ת ִמגבַ ה זֶּה עֲשרה ְטפָ ִחים
ארו
רון ָ ְׁוכַ פ ֶֹּרת ,פשו ָלְׁ הו ,נִ ְש ֲ
הַ ְמי ָע ִדים לְ גבַ ה ְׁדא ֹ
ִמתו ְך ֶּע ְש ִרים הַ ְטפָ ִחים עֲשרה ְטפָ ִחים לְ גבַ ה הַ ְכרו ִבים.
(ב ִמ ְש ָכן הָ יו הַ ְכרו ִבים ַעל הָ אָ רון וְ לא ַעל הַ ַק ְר ַקע).
ַ
ָכנפַ יִ םָ
שי ְׁ
"והיו ָהַ ְׁכ ֻר ִבים ָפ ְֹׁר ֵּ
(שמוֹ ת כה יח)ְׁ ,
ְׁ
ו ְׁכ ִתיב
יםָבכַ נְׁ פֵּ יהֶּ םָעַ לָהַ ַכפ ֶֹּרת" .אַ ְל ָמאַ ,ק ְׁריֵּ יהָ
ְׁ
לְׁ ַמ ְׁעלהָ,ס ְֹׁכ ִכ
אָסככה לְ כַ נְ פֵ י הַ ְכרו ִבים ֶּשהָ יו לְׁ ַמ ְׁעלהָמֵּ עֲשרה,
ַרחֲמנ ְׁ
וְ ַת ְח ֵתיהֶּ ם הָ יָה חָ לָל ֲע ָש ָרה ַעד הַ ַכפ ֶּרת .ומוכָ חֶּ ,ש ְכ ֵדי
"סכָ ְך" ,צָ ִר ְ
יך ֶּש ִי ְהיֶּה הֶּ חָ לָל ַת ְח ָתיו גובַ ה
ֶּש ִי ָק ֵרא הַ ַגג ְ
ֲע ָש ָרה ְטפָ ִחים.

ית ַא ְך ָּש ֵמ ַח"
"ו ָּה ִּי ָּ
ְ

יש,
ָּהי ּו ֶׁע ֶׁשר ַא ּמוֹ ת ְ ׁ -ש ִּל ׁ
ַה ִּּמ ׁ ְש ָּּכן ָּה ָּיה ׁ ִּש ּ ׁ ִּשים ְט ָּפ ִּחים ֶׁזה

ְּ(ד ָּב ִּרים טז,

טו),

ׁ ֶׁש ָּאס ּור ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ְל ָּא ָּדם ֲא ִּפילוּ ִּט ּ ָּפה ַא ַחת
ׁ ֶׁשל ַע ְצב ּותּ ֶׁ ,ב ָּחג ָּא ָּדם ָּצ ִּר ְ
יע ְל ִּשיא
יך ְל ַה ִּ ּג ַ

–ּ

ש ָה ָארוֹּן ּגּ ֹו ְבהוֹּ ּ
רון ּ ַה ְּב ִרית ּ ֶּׁ
שעַּל ּ ָהאֲ ֹּ
ַה ְּכר ּו ִבים ּ ֶׁ
ֹרת ּ ֶׁטפַּח ּו ְּכר ּו ִבים ּ ֶׁעשֶּׁר ּ ְט ָפ ִחים
שע ּ ְט ָפ ִחים ּ ְו ַכ ּפ ֶׁ ּ
ּת ַּ

ַה ּ ִּש ְמ ָּחהְ ,ו ִּל ׁ ְש ּכ ַֹח ִּמ ָּּכל ִּענְ ְינֵ י ָּהעוֹ ָּלם ַה ֶׁ ּזה.

יַ חַּדּ ַ ּגם ׁ ְש ִּל ׁ
יש ֶׁע ְש ִּרים ְט ָּפ ִּחיםֶׁ ,זה ָּה ָּיה אוֹ תוֹ

"משוֹ ש ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ"
ְ
ָּּכתוּב

גּ וֹ ַב ּה ֶׁע ֶׁשר ְט ָּפ ִּחים ֵמ ַעל ַה ַּכ ּפ ֶֹׁרתִּ ,מי ּ ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְמ ָּצא

(ת ִּה ִּ ּלים מח,
ְּ

ג),

ּש ַל ִּים נִּ ְק ֵראת " ְמשוֹ ש ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ",
ְירו ׁ ָּ

ַ ּבסו ָּּּכה הוּא ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרוּ ִּביםֶׁ ,את ָּּכל ֶׁזה

ּש ַל ִּים ִּעם ַע ְצבוּתַ ,אז
ׁ ֶׁש ָּאסוּר ִּל ְהיוֹ ת ִּ ּבירו ׁ ָּ

ָּל ְמד ּו ֶׁאת ָּּכל ַהדִּּ ינִּ ים ִּמ ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּבים,
ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםַ ,ה ְּס ָּכ ְך ַה ֶׁ ּזה

ָּהי ּו דּ וֹ ֲא ִּגים ׁ ֶׁש ֲאנָּ ׁ ִּשים ִּי ְמ ְּכר ּו ֶׁאת ַה ְּסחוֹ ָּרה
ׁ ֶׁש ָּ ּל ֶׁהםָּּ ,כת ּוב ְ ּבסוֹ ף ּ ְפקו ֵּדי

תור ּ ָּקנִּ ים ָּקנִּ ים
ש ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִּאים אוֹ תוֹ ַרק ְּב ֹּ
ׁ ֶׁ

( ִּמ ְד ַר ׁש ַר ָּ ּבה ׁ ְשמוֹ ת נב

ה)נג ּ ׁ ֶׁש ֲאנָּ ׁ ִּשים ִּה ְת ּ ַפ ְ ּלאוּ ׁ ֶׁש ֶׁא ָּחד לֹא מ ֵֹכר ֶׁאת

ָּקנִּ ים ְ ּב ֶׁע ֶׁצם ֶׁזה ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםָּ ,א ָּדם נִּ ְמ ָּצא

ַה ְּסחוֹ ָּרה ׁ ֶׁש ּלוֹ ִּ ,ה ִּ ּג ַ
יע ֶׁא ָּחד ֵמרוֹ ָּמא ְו ָּא ְמר ּו לוֹ
ּפֹה ְמשוֹ ש ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ ,ו ְּכ ָּבר דַּ ָּ ּקה ִּל ְפנֵ י
יעהְ ,והוּא ׁשוֹ ֵאל ֵא ְ
יך ַא ֶּׁתם אוֹ ְמ ִּרים
ַה ּ ׁ ְש ִּק ָּ

ׁ ֶׁש ַבע ָּי ִּמים ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםֵ ,הם
ְ ּב ִּש ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָּבה ְּבבַ ִּיתּשנִּיּ ׁ ֶׁש ַבע ָּי ִּמים
לֹא ָּט ֲעמ ּו ַט ַעם ׁ ֵשינָּ הנבָּ ,ר ְקד ּו ְו ָּהי ּו נִּ ְרדָּּ ִּמים
ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ִּר ּקוּדְ ׁ ,שלֹ ָּשׁה ָּי ִּמים ְ ּב ִּלי ׁ ֵשינָּ ה ִּאי

אתי
ְמשוֹ ש ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ? ֲאנִּ י ֵאין ִּלי ִּש ְמ ָּחהּ ָּ ,ב ִּ
פה ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ִּל ְמ ּכוֹ ר ֶׁאת
ֵמרוֹ ָּמא ָּא ְמר ּו ִּלי ׁ ֶׁש ּ ֹ

ֶׁא ְפ ׁ ָּשרֲ ,א ָּבל ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ָּּכל ׁ ָּשלוֹ ׁש ָּי ִּמים נִּ ְמנ ּום

ַה ְּסחוֹ רוֹ ת ׁ ֶׁש ִּ ּלי ְולֹא ָּמ ַכ ְר ִּּתי ֲא ִּפיל ּו דָּּ ָּבר ֶׁא ָּחד,
ֵא ְ
אתּזֶּׁהּ ָּ ּבא ֵא ֶׁיזה סוֹ ֵחר ְו ָּקנָּ ּה
שה ּוא אוֹ ֵמר ֶּׁ
יך ׁ ֶׁ

ָּּכ ְל ׁ ֶׁשה ּוִּ ,ל ְהיוֹ ת ֵער ׁ ָּשלוֹ ׁש יָּ ִּמים ְ ּב ִּלי ְלנַ ְמנֵ ם
ִּ ּב ְכ ַלל ֶׁזה ִּאי ֶׁא ְפ ׁ ָּשרֲ ,א ָּבל ִּעם נִּ ְמנ ּום ָּּכ ְל ׁ ֶׁשהוּ
ה ּוא ָּיכוֹ ל ְל ַה ֲח ִּזיק ַמ ֲע ַמד ׁ ֶׁש ַבע ָּי ִּמיםְ ,ו ֶׁזה

כלְ ,ל ַק ֵ ּיים ֶׁאת ַה ּ ָּפס ּוק ְו ָּש ַמ ְח ָּּת ּבוֹ ָּּכל
ֶׁאת ַה ּ ֹ
ְ
יע ְל ִּשיא
ּש ַל ִּים ָּצ ִּריך ְל ַה ִּ ּג ַ
ִּמי ׁ ֶׁש ָּ ּבא ִּלירו ׁ ָּ

ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת נִּ ְק ָּרא ַחגִּ ,ש ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָּבה

כר ֶׁאת ַה ְּסחוֹ רוֹ תְ " ,משוֹ ש
ַה ּ ִּש ְמ ָּחה ,ה ּוא ִּי ְמ ּ ֹ

ַה ּסוֹ ד ׁ ֶׁשל סו ָּּּכה ׁ ֶׁש ַרק רוֹ ְק ִּדים ׁ ֶׁש ַבע ָּי ִּמיםָּּ ,כל

ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ".

ַעל ׁ ֵשם ֶׁש ָהי ּּוּש ֹואֲ ִבי ןּרוּחַּּ ַה ּק ֶֹׁדשֶּׁ ,זה נִּ ְק ָּרא ַחג,

אָ ַמר ַר ִבי יוחָ נָ ן ֶּבן אֶּ לְ ָעזָר ַמ ֲע ֶּשה הָ יָה ִב ְפ ַר ְק ָמ ְטיוס
ָשב ָשם
אֶּ חָ ד ֶּשהָ ל ְַך לִ ירו ָשלַיִ ם לִ ְמכור אֶּ ת ֶּשלו הָ ל ְַך וְ י ַ
"מש ֹוש ָכלָ
וְ לא ָמכַ ר אָ ַמר זו ִהיא ֶּשאו ְמ ִרים ָעלֶּיהָ ְׁ
הא ֶּרץ" לְ אַ חַ ר ָש ָעה ָמכַ ר ָכל ְפ ַר ְק ַמ ְטיָא ֶּשלו אָ ַמר "יְָׁפֵּ הָ
ָמש ֹוש ָכל ָהא ֶּרץ" אָ ַמר ַר ִבי יוחָ נָ ן ִכ ָפה ֶּשל
ֹנוף ְׁ
חֶּ ְשבונות הָ יְ ָתה חוץ לִ ירו ָשלַיִ ם וְ כָ ל ִמי ֶּש ְמבַ ֵקש לְ חַ ֵשב
הול ְֵך לְ ָשם ל ָָמה ֶּשלא יְ חַ ֵשב ִבירו ָשלַיִ ם וְ יִ צֶּ ר לְ ִפי
ֶּש ִנ ְק ֵראת ְמשוש ָכל הָ אָ ֶּרץ וְ כָ ל הַ ֶּשבַ ח הַ זֶּה ל ָָמה ֶּש ִהיא
"ק ְריַת ֶּמל ְֶּך ָרב" ו ִמ ֶּשחָ ְרבָ ה ָע ְרבָ ה הַ ִש ְמחָ ה וְ גָ לָה
ִ
ֲשכָ ה ִק ְבלָה ְכ ָמה ְדאַ ְת
ְמשוש ָכל הָ אָ ֶּרץ ַמהו ָע ְרבָ ה ח ֵ
אשית א) "וַ יְ ִהי ֶּע ֶּרב וַ יְ ִהי ב ֶּקר יום אֶּ חָ ד"
(ב ֵר ׁ ִּ
מר ְ ּ
אָ ַ

נב סו ָכה נ"ג ע"א
ש ַע ֶּבן חֲנַ נְ יָה ְכ ֶּשהָ יִ ינו ְש ֵמ ִחים
ַתנְ יָא אָ ַמר ַר ִבי יְ הו ֻ
ִש ְמחַ ת ֵבית הַ שואֵ בָ ה לא ָר ִאינו ֵשינָ ה ְב ֵעינֵינו ֵכיצַ ד
ָש ָעה ִראשונָ ה ָת ִמיד ֶּשל ַשחַ ר ִמ ָשם ל ְַת ִפלָה ִמ ָשם
לְ ָק ְר ַבן מוסָ ף ִמ ָשם לִ ְת ִפלַת הַ מוסָ ִפין ִמ ָשם לְ בֵ ית
הַ ִמ ְד ָרש ִמ ָשם ַלא ֲִכילָה ו ְש ִתיָה ִמ ָשם לִ ְת ִפלַת הַ ִמנְ חָ ה
ִמ ָשם לְ ָת ִמיד ֶּשל ֵבין הָ ַע ְר ָביִ ם ִמ ָכאן וָ אֵ יל ְָך לְ ִש ְמחַ ת
ֵבית הַ שואֵ בָ ה .אֵ ינִ י וְ הָ אָ ַמר ַר ִבי יוחָ נָ ן ְשבו ָעה ֶּשלא
ָשן לְ אַ לְ ַתר אֶּ לָא הָ ִכי
ישן ְשל ָשה י ִָמים ַמלְ ִקין אותו וְ י ֵ
ִא ַ
ָקאָ ַמר לא ָט ַע ְמנו ַט ַעם ֵשינָ ה ַדהֲוו ְמנַ ְמנְ ֵמי אַ ִכ ְתפָ א
ְדהַ ָד ֵדי:
נג ִמ ְד ַרש ַר ָבה ְשמות נב ה
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ּש ַל ִּים ָּצ ִּר ְ
יך ַרק ַל ֲעשוֹ ת
ִּ ּבירו ׁ ָּ

יבל,
ֶׁא ָּחד ַהר ְ ּג ִּר ִּיזים ְו ֶׁא ָּחד ַהר ֵע ָּ

ּש ַל ִּים ֶׁזה ְמשוֹ ש ָּּכל
ִּר ּקו ִּּדיםִּּ ,כי ְירו ׁ ָּ

ָּה ָּא ָּדם לֹא יוֹ ֵד ַע ַעד ַה ּיוֹ ם ֵאיפֹה ֶׁזה,
ש ֶׁ ּזה ֲה ִּכי ָּח ׁש ּוב אין ּש ּּו םּ
ו ְּב ֵבית ַה ִּּמ ְקדָּּ ׁש ׁ ֶׁ

ִּל ְהיוֹ ת ִּט ּ ָּפה ַע ְצבוּתָּּ ,כל ַמה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ָּ ּבא

"ב ָּּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶׁשר
ימנִ ים ּאי ֹּפה ּזֶּׁה ּ ְו ַ ּרק ּ ָּּכתוּב ַ ּ
ִס ָ

ָּלעוֹ ָּלם ֶׁזה ְּכ ֵדי ִּל ְכרוֹ ת ֶׁאת ָּּכל ִּט ּ ַפת ַע ְצבוּת,

ִּי ְב ַחר ה'" ,אוֹ ֵמר ָּה ַר ְמ ַ ּב"ם ְ ּבמוֹ ֶׁרה נְ בוֹ ִּכים

ָּה ָּא ֶׁרץֶׁ ,זה ִּשיא ַה ּ ִּש ְמ ָּחהְ ,ו ָּא ָּדם ָּאסוּר לוֹ

ָּא ָּדם ָּאס ּור ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ ׁש ּום ִּט ּ ַפת ַע ְצב ּות,

לא ִּי ְרצ ּו ְל ַו ֵּתר ַה ּ ׁ ְש ָּב ִּטיםָּּ ,כל
ֵח ֶׁלק ג' ׁ ֶׁש ּ ֹ
נה

לֹאּ

ֶׁא ָּחד ִּי ְר ֶׁצה ִּל ְז ּכוֹ ת ַ ּבגּ וֹ ָּרל ,לֹא ַי ֲא ִּמינ ּו ַ ּבגּ וֹ ָּרל,

ש ֶּּׁנה ּ ִּ
ְמ ַ
אם ּ ֵי ׁש לוֹ ֶּׁכ ֶׁסףֵ ,אין לוֹ ֶּׁכ ֶׁסףִּ ,א ׁ ְש ּתוֹ
ּש ַל ִּים ֶׁזה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ֵאין לוֹ ִּט ּ ַפת
ָּצ ֲע ָּקהְ ,ירו ׁ ָּ

יכים ְל ַח ֵ ּלק ֶׁאת ָּה ָּא ֶׁרץ ְל ִּפי
ה' ָּע ָּשה [ְ ]-צ ִּר ִּ

ַע ְצבוּתָּ ,אס ּור ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה לוֹ נִּ ְדנ ּוד ַע ְצב ּות

ַה ְ ּגבוּלוֹ ת ׁ ֶׁש ֲע ִּת ִּידים ַהגּ וֹ ָּרלְ ,ו ֶׁאת ָּּכל ֶׁא ֶׁרץ

ֲא ִּפיל ּו ְּכח ּוט ַה ּ ַש ֲע ָּרהִּּ ,כי ַע ְצבוּת ֶׁזה ָּהאוֹ ֵיב

ִּי ְש ָּר ֵאל ְל ִּפי ָּ ּב ֵּתי ָּאבְ ,ל ַח ֵ ּלק ֶׁאת ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְש ָּר ֵאל

ֲה ִּכי ָּ ּגדוֹ ל ׁ ֶׁשל ַה ֶׁ ּבן ָּא ָּדםֵ ,אין ְל ָּא ָּדם אוֹ ֵיב ְּכמוֹ
ָּה ַע ְצב ּותָּ ,ל ֵכן ֶׁזה נִּ ְק ָּרא ִּט ּ ַפת ַע ְצבוּתֶׁ ,זה

ְל ִּפי ָּּכל ַה ּ ׁ ְש ָּב ִּטיםַ .מה ֶׁזה ְמשוֹ ש ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ?
ּ ׁ ֶׁש ֵאין ׁשוּם ַע ְצבוּתֶׁ ׁ ,שה' ְי ַמ ֵ ּלא ֶׁאת ָּּכל

ַה ּסוֹ ד ׁ ֶׁשל ַחג ַה ֻּס ּכוֹ תּ ְ ,ב ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ִּט ּ ָּפה

ִּמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִּל ֵ ּבנ ּו ְלטוֹ ָּבהָּ ,א ֵמן.

ַע ְצבוּת לֹא נִּ ְכנֶׁ ֶׁסתֵ ,אין ׁשוּ ם ַע ְצבוּתֵ ,אין

ִׁשעו ֵ ּריּשבּתּקוֹ ֶׁדשּּחוֹּלּהמוֹ עֵּדּ

יבה ְל ָּא ָּדם ִּל ְהיוֹ ת ְ ּב ַע ְצבוּ ת.
ִּס ָּ ּ
"ב ָּּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶׁשר ִּי ְב ַחר ה'"
ַּ

ְּ(ד ָּב ִּרים יב,

סוכוֹּתּ ּ

יד)ָּ ,ל ָּּמה

~נכתב ע"פ הבנת השומע~

"הלֹא ֵה ָּּמה
יבל ו ְּב ַהר ְ ּג ִּר ִּיזיםֲ ,
ָּּכתוּב ְ ּב ַהר ֵע ָּ
ְ
ְ ּב ֵע ֶׁבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ַא ֲח ֵרי דֶּׁ ֶׁרך ְמבוֹ א ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּשבּתּקוֹ ֶׁדשּּחֹלּ

ַה ְּכנַ ֲענִּ י ַה ּ ֹי ֵשׁב ָּ ּב ֲע ָּר ָּבה מוּל ַה ִּ ּג ְל ָּ ּגל ֵא ֶׁצל
"ב ֵע ֶׁבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ַ ּב ִּּמ ְד ָּ ּבר
ֵאלוֹ נֵ י מ ֶֹׁרה" ְּ(ד ָּב ִּרים יא ,ל) ְ ּ
ארן"
ָּ ּב ֲע ָּר ָּבה מוֹ ל סוּף ֵ ּבין ּ ָּפ ָּ

(שם א ,א)
ׁ ָּ

המוֹ עֵ דּסוכוֹּתּא ֲח ֵ ּריּ ְת ִׁפילּתּע ְר ִׁבית ּ

ׁ ְש ֵּתים

ימנִּ ים ְולֹא יוֹ ְד ִּעים ֵאיפֹה ֶׁזה,
ֶׁע ְש ֵרה ִּס ָּ

ְ ּב ֻס ּכוֹ ת ֲאנַ ְחנ ּו ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּבים ,כו ָּ ּּלם

ּ ׁ ֶׁש ְ ּל ִּפי ַר ִּ ּבי

ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּביםְ ,ו ֶׁזה ׁ ֶׁש ָּּכתוּב ְ ּבז ַֹהר ָּח ָּד ׁש

ּש ְל ִּמי אוֹ ֵמר
ַה ְ ּירו ׁ ַ

( ָּטה ל' ע"א) נד
סוֹ

יע ֶׁזר ֶׁזה ׁ ְש ֵּתי ִּ ּג ְבעוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת נָּ ְתנ ּו ָּל ֶׁזה ׁ ֵשם
ֱא ִּל ֶׁ

רוּת " ְו ָּצ ִּמת ְו ָּה ַל ְכ ְּת ֶׁאל

נד יְ רו ַשלְ ִמי סו ָטה ל' ע"א
ַמה ְמ ַקיֵם ַר ִבי אֶּ לְ ָעזָר הַ ר ְג ִריזִ ים וְ הַ ר ֵעיבָ לְ .ש ֵתי
ַג ְבשו ִשיות ָעשו וְ ָק ְראו זֶּה הַ ר ְג ִריזִ ים וְ זֶּה הַ ר ֵעיבָ ל.
נה מו ֶּרה נְ בו ִכים חֵ ֶּלק ג' ֶּפ ֶּרק מ"ה

הוא ַת ְכלִ ית הַ תו ָרה; וְ הַ ֵשנִ ית ֶּ -שלא י ְַפ ִסידוהו ִמי
ישית,
ַש ִחיתוהו ְבכָ ל יְ כָ לְ ָתם; וְ הַ ְשלִ ִ
ֶּשהוא ְבי ָָדם ַע ָתה וְ י ְ
'שבֶּ ט' הֱיותו
וְ ִהיא הַ ֲחז ָָקה ֶּש ָבהֶּ ם ֶּ -שלא יְ בַ ֵקש ָכל ֵ
'בנַ ֲחלָתו' וְ לִ ְמשל בו ,וְ הָ יָה נופֵ ל ָעלָיו ִמן הַ ַמחֲל ֶּקת
ְ
'כהונָ ה'  -וְ ָלזֶּה ָבאָ ה
וְ הַ ְק ָט ָטהְ ,כמו ֶּש ָנפַ ל ְבבַ ָק ַשת הַ ְ
'בית הַ ְב ִח ָירה' אֶּ לָא אַ חַ ר 'ה ֲָק ַמת
הַ ִמ ְצוָ ה ֶּשלא יִ ָבנֶּה ֵ
ֶּמל ְֶּך'ַ ,עד ֶּש ִת ְהיֶּה הַ ִמ ְצוָ ה לְ אֶּ חָ ד ,וְ ִת ְס ַתלֵק הַ ַמחֲל ֶּקת -
ְכמו ֶּש ֵבאַ ְרנו ְב"סֵ פֶּ ר שו ְפ ִטים":

ֲשר לא ִה ְת ָבאֵ ר ַב'תו ָרה' וְ לא נִ זְ ָכר ִב ְפ ָרט ,אֲבָ ל ָר ַמז
א ֶּ
ֲשר יִ ְבחַ ר ה' וְ גו'" יֵש בו אֶּ ְצלִ י ָשלש
אֵ לָיו וְ אָ ַמר" ,א ֶּ
חָ ְכמות .הָ אַ חַ ת ֵמהֶּ ן ֶּ -שלא ַיחֲזִ יקו בו הָ אֻ מות וְ יִ ָלחֲמו
ָעלָיו ִמלְ חָ ָמה ֲחז ָָקהְ ,כ ֶּשי ְֵדעו ֶּשזֶּה הַ ָמקום ִמן הָ אָ ֶּרץ
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ש רּ
ש ִתיתּמאֲ ֶׁ
יםּו ָ
ְ
ַה ּכלִ

יִ ְשאֲ ב ּון ּ ַה ְ ּנ ָּע ִּרים"

(רוּ ת

ב,

ַמ ָּּמ ׁש.

ט)

ַה ְ ּנ ָּע ִּרים ֶׁזה ַה ְּכרו ִּּבים ׁ ֶׁש ּב ַֹעז ָּא ַמר ְלרוּת

ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְבמוֹ צ ֵאיּשבתּקוֹ ֶׁדשּּ

ׁ ֶׁש ִּהיא ָּ ׁ 24שעוֹ ת ִּּת ְה ֶׁיה ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּכרו ִּּבים.

דּסכוֹּתּ ִׁב ְשכונּתּ ְמקוֹּרּ
חוֹ לּהמוֹ עֵ ֻּ
ברו ְךּּ ִׁבירושליִּׁם ּ

בתּקוֹ ֶׁדשּּחֹלּ
ִׁשיעוּרּ ֶׁש ִׁנ ְמסּרּ ְב ֵלילּש ּ
המוֹ עֵ דּסוכוֹּתּא ֲח ֵ ּריּ ְת ִׁפילּתּש ֲח ִׁריתּ ּ

סוּכה דף ב' ע"ב) ֵי ׁש
ילנִּ י ַה ּ ַמ ְל ָּ ּכהָּּ ( ,
ְמ ַס ּ ְפ ִּרים ַעל ִּה ְ

ַה ּיוֹ ם ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּבגוֹ ג ּו ָּמגוֹ גָּ ,ק ָּראנ ּו ַעל גּ וֹ ג

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהְ ,מ ַס ּ ְפ ִּרים ִּס ּפוּר
ֶׁאת ַה ִּּס ּפוּר ַעל ִּה ְ

ּו ָּמגוֹ גְ " ,ו ָּה ָּיה ֲא ׁ ֶׁשר לֹא ַי ֲע ֶׁלה ֵמ ֵאת ִּמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת
ּש ַלִּם ְל ִּה ׁ ְש ַּת ֲחוֹת ְל ֶׁמ ֶׁל ְך ה'
ָּה ָּא ֶׁרץ ֶׁאל ְירו ׁ ָּ

ׁ ֶׁש ִּא ּ ׁ ָּשה ַא ַחת ָּע ְש ָּתה סו ָּּּכה ׁ ֶׁשל ׁ ְשמוֹ נִּ ים ַא ָּּמה
גּ וֹ ַב ּה ,נָּ ׁ ִּשים אוֹ ֲהבוֹ ת ַל ֲעשוֹ ת ֻס ּכוֹ ת ְ ּגבוֹ הוֹ ת,

יהם ִּי ְה ֶׁיה ַה ָּ ּג ׁ ֶׁשםְ ,ו ִּאם
ְצ ָּבאוֹ ת ְולֹא ֲע ֵל ֶׁ

ׁ ְשמוֹ נִּ ים ַא ָּּמה ַ -א ְר ָּ ּב ִּעים ֶׁמ ֶׁטרְ ,ו ָּאז ָּ ּבא ּו

ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִּמ ְצ ַר ִּים לֹא ַת ֲע ֶׁלה ְולֹא ָּב ָּאה ְולֹא

ֲח ָּכ ִּמים ְו ָּא ְמר ּו ֶׁזה ִּמדַּ

יהם ִּּת ְה ֶׁיה ַה ַּמ ֵ ּג ָּפה ֲא ׁ ֶׁשר ִּי ּגֹף ה' ֶׁאת ַהגּ וֹ ִּים
ֲע ֵל ֶׁ
ֲא ׁ ֶׁשר לֹא ַי ֲעל ּו ָּלחֹג ֶׁאת ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת"

~ ַעל ּ ִּפי סוּ ָּּכה ב' ע"בנו~

י ָּ ּגבוֹ ַּהָּּ ,כתוּב (סוּ ָּּכה ב ע"א) ּ

סו ָּּּכה ׁ ֶׁש ִּהיא ְל ַמ ְע ָּלה ֵמ ֶׁע ְש ִּרים ַא ָּּמה ּ ְפסו ָּּלה,

( ְז ַכ ְר ָּיה יד יז -

ָּאסוּר ׁ ֶׁש ַה ֻּס ָּּכה ִּּת ְה ֶׁיה יוֹ ֵתר ְ ּגבוֹ ָּהה ֵמ ֶׁע ְש ִּרים

יח)ִּּ .כי ִּּת ְה ֶׁיה ְר ִּע ַידת ֲא ָּד ָּמה ְו ָּאז כו ָּ ּּלם ְּכלֹא

ַא ָּּמהַ ,עד ֶׁע ֶׁשר ֶׁמ ֶׁטר ֶׁא ְפ ׁ ָּשרֶׁ ,א ְפ ׁ ָּשר סו ָּּּכה ַעד

יתים
ָּהי ּוָּּ ,כל ַהחוֹ ְל ִּקים ְו ַה ּמוֹ נְ ִּעים ְו ַה ְּמ ִּס ִּ

ֶׁע ֶׁשר ֶׁמ ֶׁטר ,יוֹ ֵתר ֵמ ֶׁע ֶׁשר ֶׁמ ֶׁטר ֲא ִּפיל ּו

ְו ָּה ְר ׁ ָּש ִּעים ֻּכ ָּ ּלם ְּכלֹא ָּהי ּו ַמ ָּּמ ׁשּ ְ ,ב ֶׁפ ַסח

ימ ֶׁטר ֶׁזה ָּאסוּר ,לֹא עוֹ ִּשים סו ָּּּכה יוֹ ֵתר
יל ֶׁ
ִּמ ִּ

ְמ ַב ּ ְט ִּלים ֶׁאת ֶׁה ָּח ֵמץ ַ ּבל יֵ ָּר ֶׁאה ו ַּבל ִּי ָּּמ ֵצא
ֲא ָּבל ְ ּב ֻס ּכוֹ ת ֻמ ָּּתר ׁ ֶׁש ִּ ּי ְה ֶׁיה ָּח ֵמץַ ,אז ָּּכל ׁ ְשנִּ ָּ ּיה

ֵמ ֶׁע ֶׁשר ֶׁמ ֶׁטרּ ְ ,ב ׁשוּם אוֹ ֶׁפןֲ ,א ִּפיל ּו ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ֵי ׁש
לוֹ ֲהמוֹ ן ֵע ִּצים ַו ֲהמוֹ ן ְק ָּר ׁ ִּשים.

ׁ ֶׁש ּיוֹ ׁ ְש ִּבים ַ ּב ֻּס ָּּכה ֶׁזה ְמ ַב ּ ֵטל ֶׁאת ָּּכל ָּה ַרעְ ,ו ָּכל

נז

ַהחוֹ ְל ִּקים ְו ָּכל ַה ּשוֹ נְ ִּאים ִּי ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ְּכלֹא ָּהי ּו

ַה ְ ּג ָּמ ָּרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַמה ִּי ְה ֶׁיה ִּאם ֶׁא ָּחד ַי ֲע ֶׁשה

נו סו ָכה ב ע"ב
אָ ַמר ַר ִבי יְ הו ָדה ַמ ֲע ֵשה ְב ִהלֶּנִ י הַ ַמלְ ָכה ְבלוד ֶּשהָ יְ ָתה
סו ָכ ָתה ְגבוהָ ה ֵמ ֶּע ְש ִרים אַ ָמה וְ הָ יו זְ ֵקנִ ים נִ ְכנָ ִסין
וְ יו ְצ ִאין לְ ָשם וְ לא אָ ְמרו לָה ָדבָ ר אָ ְמרו לו ִמ ָשם ְראָ יָה
ִא ָשה הָ יְ ָתה ו ְפטו ָרה ִמן הַ ֻס ָכה אָ ַמר לָהֶּ ן וַ הֲלא ִש ְב ָעה
ָבנִ ים הֲוו לָה וְ עוד ָכל ַמ ֲע ֶּשיהָ לא ָע ְש ָתה אֶּ לָא ַעל ִפי
יתנֵי וְ עוד ָכל ַמ ֲע ֶּשיהָ לא ָע ְש ָתה
חֲכָ ִמים ל ָָמה לִ י לְ ִמ ְ
אמרו ָבנִ ים
אֶּ לָא ַעל ִפי חֲכָ ִמים הָ כֵ י ָקאָ ַמר לְ הו ִכי ת ְ
ְק ַט ִנים הָ יו ו ְק ַט ִנים ְפטו ִרין ִמן הַ ֻס ָכה ֵכיוָ ן ְד ִש ְב ָעה הֲוו
ִאי אֶּ ְפ ָשר ְדלא הָ וֵי ְבהו חַ ד ֶּשאֵ ינו צָ ִר ְ
יך לְ ִאמו וְ ִכי
ימרו ָק ָטן ֶּשאֵ ינו צָ ִר ְ
יך לְ ִאמו ִמ ְד ַר ָבנָ ן הוא ְד ִמ ֲחיֵב
ֵת ְ
יהי ִב ְד ַר ָבנָ ן לא ַמ ְש ְגחָ ה ָתא ְש ַמע וְ עוד ָכל ַמ ֲע ֶּשיהָ
וְ ִא ִ
לא ָע ְש ָתה אֶּ לָא ַעל ִפי חֲכָ ִמים

נז סו ָכה ב ע"א
מה ּ ּ ְפ סוּלָּה)
כה ּלְ ַמ ְעלָּה ּמ ֶׁע ְש ִרים ּ ַא ּ ָּ
ִמנָ א הַ נֵי ִמילֵי (ּ ְ ּ -ד ֻס ּ ָּ
ָכיָ
אָ ַמר ַר ָבה ְדאָ ַמר ְק ָרא "לְׁ ַמעַ ן ָיֵּ ְׁדעו ָדֹר ֵֹּתיכֶּ ם ִ
תָבנֵּיָיִ ְׁשר ֵּאל"ָ ַעד ֶּע ְש ִרים אַ ָמה
יָא ְׁ
ש ְׁב ִת ֶּ
תָהו ַ
ֹ
בַ ֻסכ ֹו
אָ ָדם יו ֵד ַע ֶּשהוא ָדר ַבסו ָכה לְ ַמ ְעלָה מֵ ֶּע ְש ִרים אַ ָמה
אֵ ין אָ ָדם יו ֵד ַע ֶּש ָדר ַבסו ָכה ִמשום ְדלא ָשלְ ָטא ָבה
לָיומםָ
הָת ְׁהיֶּ הָלְׁ צֵּ ֹ
"וסֻ כ ִ
ֵירא אָ ַמר מֵ הָ כָ א ְׁ
ֵעינָ אַ .ר ִבי ז ָ
ֵּמח ֶֹּרב" ַעד ֶּע ְש ִרים אַ ָמה אָ ָדם יו ֵשב ְבצֵ ל סו ָכה לְ ַמ ְעלָה
ֵמ ֶּע ְש ִרים אַ ָמה אֵ ין אָ ָדם יו ֵשב ְבצֵ ל סו ָכה אֶּ לָא ְבצֵ ל
ְדפָ נות .אָ ַמר לֵיה אַ ַביֵי אֶּ לָא מֵ ַע ָתה הָ עו ֶּשה סֻ ָכתו
ְב ַע ְש ָתרות ַק ְרנַ יִ ם הָ ִכי נַ מֵ י ְדלא ֲהוֵ י סו ָכה אָ ַמר לֵיה
יכא צֵ ל סו ָכה הָ כָ א ַדל
הָ ָתם ַדל ַע ְש ְתרות ַק ְרנַ יִ ם ִא ָ
"ב ֻסכֹתָ
ֵיכא צֵ ל סו ָכה .וְ ָרבָ א אָ ַמר מֵ הָ כָ א ַ
ְדפָ נות ל ָ
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ישה ּו ָּח ַפר ָּמ ָּצא ׁ ָּשם ַ ּג ְר ִּ ּג ֵירי
ִּמ ׁ ֶׁ

ְמ ִּחיצוֹ ת ִּמ ַ ּב ְר ֶׁזל אוֹ ְמ ִּחיצוֹ ת

ָּז ָּהבֲ ,א ָּבל ּפֹה ֵי ׁש ַרק ַי ֲהלוֹ ִּמיםַ " ,ס ּ ִּפיר

כל ֶׁזה סו ַּּכת ֲע ַראיָּּ ,כל
ִּמ ֶׁ ּבטוֹ ןִּּ ,כי ַה ּ ֹ
ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשל ַה ֻּס ָּּכה ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה סו ַּּכת ֲע ַראיֶׁ ׁ ,ש ָּא ָּדם
יוֹ ׁ ֵשב ַ ּבסו ָּּּכה ּו ִּפ ְתאוֹ ם ַה ְּס ָּכ ְך נוֹ ֵפל ָּע ָּליו,

יה" ִּ(א ּיוֹ ב כח ,ו)ּ ִּ ,ב ְסדוֹ ם ָּהי ּו חוֹ ְפ ִּרים ָּהי ּו
ֲא ָּבנֶׁ ָּ
מוֹ ְצ ִּאים ַי ֲהלוֹ ִּמיםִּ ,ל ְפנֵ י ׁ ֶׁש ְּסדוֹ ם ִּה ְת ַה ּ ְפ ָּכה

יפטו ִּּסים ְו ָּהי ּו
ּ ַפ ַעם ָּה ִּיינ ּו עוֹ ִּשים ֲא ַק ִּל ּ ְ
נוֹ ׁ ְש ִּרים ָּע ִּלים ְו ָּהי ּו נוֹ ׁ ְש ִּריםֲ ,א ָּבל ַה ּיוֹ ם
יפטו ִּּסיםַ ,אז ֶׁזה ְּכ ַבר
ִּה ְפ ִּסיק ּו ַל ֲעשוֹ ת ֲא ַק ִּל ּ ְ

יאים ְצרוֹ רוֹ ת ִּמן
ַי ֲהלוֹ ִּמיםְּ ,כ ׁ ֶׁש ָּהי ּו מוֹ ִּצ ִּ

נִּ ְק ָּרא סו ַּּכת ֶׁק ַבעֶׁ ,זה ְּכ ַבר ַ ּגג ַמ ָּּמ ׁשָּּ ,כל ָּה ִּענְ ָּין
ׁ ֶׁש ָּא ָּדם עוֹ ֶׁשה סו ַּּכת ֲע ַראיֶׁ ׁ ,ש ָּּכל ַה ַח ִּ ּיים ׁ ֶׁש ּלוֹ

ָּה ֲא ָּד ָּמה ָּהי ּו ְמ ַג ִּ ּלים ַי ֲהלוֹ םָּּ ,כל ְצרוֹ ר ׁ ֶׁש ָּהי ּו
עוֹ ְק ִּריםָּּ ,כל ְצרוֹ ר ׁ ֶׁש ָּהי ּו עוֹ ְק ִּרים ֵמ ָּה ֲא ָּד ָּמה

ה ּוא ְ ּב ֻס ַּכת ֲע ַראיָּּ ,כל ַה ַח ִּ ּיים ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ֻס ַּכת
ֲע ַראיָּּ ,כל ַה ַח ִּ ּיים הוּא נִּ ְמ ָּצא ְ ּב ֻס ַּכת ֲע ַראיָּּ ,כל
ַה ַח ִּ ּיים הוּא ַחי ְ ּב ֻס ַּכת ֲע ַראיָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך

ָּהי ּו ְמ ַג ִּ ּלים ַי ֲהלוֹ םָּ ,א ָּדם ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם ְל ַג ּלוֹ ת

יה" ׁ ֶׁש ָּּכל ֶׁה ָּע ָּפר ָּה ָּיה
"מקוֹ ם ַס ּ ִּפיר ֲא ָּבנֶׁ ָּ
ַאז ְ
נח

ַי ֲהלוֹ ִּמים ֶׁ ,ה ָּע ָּפר ׁ ֶׁשל ְסדוֹ ם ָּה ָּיה ָּע ָּפר ׁ ֶׁשל

יה"ָּּ ,כל ֶׁה ָּע ָּפר ׁ ֶׁש ְ ּב ֶׁא ֶׁרץ
ַי ֲהלוֹ ִּמיםַ " ,ס ּ ִּפיר ֲא ָּבנֶׁ ָּ
ִּי ְש ָּר ֵאל ָּה ָּיה ּכוּלוֹ ַי ֲהלוֹ ִּמיםָּּ ,כל ֶׁה ָּע ָּפר.

ילה ְ ּב ׁ ָּשלוֹ ׁש
ָּל ַד ַעת ׁ ֶׁש ֲא ִּפיל ּו ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּב ִּית ִּ -ו ָּ

ילנִּ י
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ִּ ּג ְ ּל ָּתה ֶׁאת ָּּכל ֶׁזהִּ ,ה ְ
ְו ִּה ְ

ִּמ ְליוֹ ןּ ְ ,ב ֶׁע ֶׁשר ִּמ ְליוֹ ן ֶׁזה סו ַּּכת ֲע ַראי.
ַה ֻּס ָּּכה ֶׁזה סו ַּּכת ַה ִּ ּל ְו ָּי ָּתןָּ ,א ָּדם ָּ ּבא ָּלעוֹ ָּלם

ַה ַּמ ְל ָּּכה ִּהיא ָּה ְי ָּתה ִּ ּג ּיוֹ ֶׁרת ְו ַה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה
ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוִּ ,היא לֹא ָּי ְד ָּעהַ ,ה ָּ ּבנִּ ים ּ ְ -ב ִּלי ְר ׁש ּות

ָּל ׁ ֶׁש ֶׁבת ְ ּב ֻס ַּכת ַה ִּ ּל ְו ָּי ָּתןָּּ ,כל ַמה ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ָּ ּבא

ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו,

ָּלעוֹ ָּלם ֶׁזה ָּל ׁ ֶׁש ֶׁבת ְ ּב ֻס ַּכת ַה ִּ ּל ְו ָּי ָּתן ,סו ַּּכת
ַה ִּ ּל ְו ָּי ָּתן ֶׁזה ָּּכל ָּה ֲע ׁ ִּשירוּתָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת

ְל ִּה ְת ַ ּג ֵיירַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ָּי ָּצא ְ ּב ֻק ְלמוֹ ס ,הוּא ֵמ ִּביא
ימה ׁ ְש ֵל ָּמה ׁ ֶׁשל או ַּלי ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָּשנָּ ה
ְר ׁ ִּש ָּ

ַ ּבסו ָּּּכה ִּמ ְליוֹ ן דּ וֹ ָּלר ְ ׁ -שנֵ י ִּמ ְליוֹ ן דּ וֹ ָּלרִּ ,אם

יס ִּרים
ׁ ֶׁש ָּּכל ַה ְּתקוּפוֹ ת ְ ּב ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ָּהי ּו ֵק ָּ

ָּא ָּדם ַי ְח ּפוֹ ר הוּא ָּיכוֹ ל ִּל ְמצוֹ א ׁ ְשנֵ י ִּמ ְליוֹ ן

ִּמ ְת ַ ּג ְי ִּיריםְ ,ו ָּהי ּו ִּמ ְת ַ ּג ְי ִּירים ְ ּברוֹ ָּמאּ ִּ ,ב ְצפוֹ ן
ַא ְפ ִּר ָּ
יסר ִּה ְת ַ ּג ֵ ּיר ֶׁזה ָּה ָּיה ְּכ ַבר
יקהְּ ,כ ׁ ֶׁש ֵ ּנירוֹ ן ֵק ָּ

ימ ַ ּב ּבו ָּּאה
 -מוֹ ְצ ִּאים ָּז ָּהבָּ ,ע ִּשינ ּו ֻס ּכוֹ ת ְ ּב ִּז ְ

ׁ ֶׁש ִּה ְת ַ ּג ְייר ּוֶׁ ,זה לֹא ְס ַּתם ׁ ֶׁשהוּא ִּה ְת ַ ּג ֵ ּירֲ ,א ִּפילוּ

ָש ְׁבעַ תָי ִמים" אָ ְמ ָרה תו ָרה ָכל ִש ְב ַעת הַ י ִָמים
ֵּת ְׁשבו ִ
צֵ א ִמ ִד ַירת ֶּקבַ ע וְ ֵשב ְב ִד ַירת ֲע ַראי ַעד ֶּע ְש ִרים אַ ָמה
אָ ָדם עו ֶּשה ִד ָירתו ִד ַירת ֲע ַראי לְ ַמ ְעלָה ֵמ ֶּע ְש ִרים אַ ָמה
אֵ ין אָ ָדם עו ֶּשה ִד ָירתו ִד ַירת ֲע ַראי אֶּ לָא ִד ַירת ֶּקבַ ע
אָ ַמר לֵיה אַ ַביֵי אֶּ לָא ֵמ ַע ָתה ָע ָשה ְמ ִחיצות ֶּשל ַב ְרזֶּל
וְ ִס ֵכ ְך ַעל ַג ָבן הָ ִכי נַ ֵמי ְדלא ֲהוֵי סו ָכה אָ ַמר לֵיה הָ ִכי
ָקאָ ֵמינָ א ל ְָך ַעד ֶּע ְש ִרים אַ ָמה ְדאָ ָדם עו ֶּשה ִד ָירתו
ִד ַירת ֲע ַראי ִכי ָע ִביד לֵיה ִד ַירת ֶּקבַ ע נַ ֵמי נָ ִפיק לְ ַמ ְעלָה
ֵמ ֶּע ְש ִרים אַ ָמה ְדאָ ָדם עו ֶּשה ִד ָירתו ִד ַירת ֶּקבַ ע ִכי ָע ִביד
לֵיה ִד ַירת ֲע ַראי נַ ֵמי לא נָ ִפיק.
נח סַ נְ הֶּ ְד ִרין קט ע"א

ָתנו ַר ָבנָ ן אַ נְ ֵשי ְסדום לא נִ ְת ָגאו אֶּ לָא ִב ְש ִביל טובָ ה
יע לָהֶּ ם הַ ָקדוש ָברו ְך הוא ו ַמה ְכ ִתיב ָבהֶּ ם
ֶּש ִה ְש ִפ ַ
"אֶּ ֶּרץ ִמ ֶּמ ָנה יֵצֵ א לָחֶּ ם וְ ַת ְח ֶּתיהָ ֶּנ ְה ַפ ְך ְכמו אֵ שְ ,מקום
ֶּיה וְ ַע ְפרת זָהָ ב לו ,נָ ִתיב לא יְ ָדעו ָעיִ ט וְ לא
סַ ִפיר אֲבָ נ ָ
ְשזָפַ תו ֵעין אַ יָה ,לא ִה ְד ִריכוהו ְבנֵי ָשחַ ץ לא ָע ָדה ָעלָיו
ָשחַ ל" ִּ(איּוֹ ב כח ,ה  -ח) אָ ְמרו וְ כִ י מֵ אַ חַ ר ֶּשאֶּ ֶּרץ ִמ ֶּמ ָנה יֵצֵ א
לָחֶּ ם וְ ַע ְפרות זָהָ ב לו ל ָָמה לָנו עו ְב ֵרי ְד ָרכִ ים ֶּשאֵ ין
[מ ָממונֵנו] בואו ונְ ַש ֵכחַ
ָב ִאים אֵ לֵינו אֶּ לָא לְ חַ ְס ֵרנו ִ
"פ ַרץ נַ חַ ל מֵ ִעם ָגר
תו ַרת ֶּרגֶּל ֵמאַ ְרצֵ נו ֶּש ֶּנא ֱַמר ָ
(שםָּ ׁ ,שם ד)
מ ִני ָרגֶּל ַדלו מֵ אֱנוש נָ עו" ׁ ָּ
הַ ִנ ְש ָכ ִחים ִ

ימ ַ ּב ּבו ָּּאה חוֹ ְפ ִּרים
דּ וֹ ָּלרִּ ,אם ָּא ָּדם ַי ְח ּפוֹ רּ ְ ,ב ִּז ְ
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ָּה ֱא ֶׁמת

ׁ ֶׁש ָּּכל

ַהגּ וֹ ִּיים

רוֹ ִּצים

ִּא ׁ ְש ּתוֹ ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ַמ ָּּמ ׁשָּ ,ק ְרא ּו ָּל ּה
ּפו ְּפ ִּא ָּ ּיהְ ,ו ִּהיא ִּ ּב ְק ׁ ָּשה ְקבו ָּּרה ְיהו ִּּדית,

ַה ָּצ ְר ַפ ִּּתית ְו ָּכ ֵא ֶׁ ּלה.
ארי ֲאנְ טו ֲּאנֶׁ ט
ִּּכי ַמ ִּ

ְו ַעל ַה ֶׁ ּק ֶׁבר ָּּכתוּב ְקבו ָּּרה ְיהו ִּּדית ַ -על

שת ּלוּאִּ יּ
כת ּצָ ְרפַּת ּא ֶּׁ
– ּ ַמלְ ַּּ

הַָּּּ ּ16-כתוּב ְ ּב ֵס ֶׁפר ׁ ֶׁש ִּהיא ָּא ֲה ָּבה ְיהו ִּּדים ְו ִּהיא

ַה ַּמ ֵ ּצ ָּבה ׁ ֶׁש ָּ ּל ּהֵ ,י ׁש ָּל ּה ַמ ֵ ּצ ָּבה ׁ ֶׁשל ַמ ְל ָּּכהִּ ,היא

ִּ ּב ּ ְט ָּלה ֶׁאת ָּּכל ַה ְ ּג ֵזרוֹ תָּ ,ה ָּיה חֹק ׁ ֶׁש ְ ּיהו ִּּדי נִּ ְכנַ ס

ָּה ְי ָּתה ַמ ְל ָּּכה ׁ ֶׁשל ָּּכל ָּהעוֹ ָּלםַ ,ה ַּמ ְל ָּּכה ׁ ֶׁשל ָּּכל

ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ְ ּב ֵהמוֹ תָּ ,ה ָּיה ׁ ַש ַער ְ ּב ָּכל ִּעיר ׁ ֶׁש ַרק
ׁשוֹ ְק ִּלים ׁ ָּשם ִּע ִּ ּזים ְּכ ָּב ִּשים ּ ָּפרוֹ ת ֲחמוֹ ִּרים
ְג ַמ ִּ ּליםִּ ,ויהו ִּּדי ָּה ָּיה ָּצ ִּר ְ
יש ֵקל ַּ -כ ָּּמה
יך ְל ִּה ׁ ָּ

רוֹ ָּמא ,נִּ ְכ ַּתב'ּ :פֹה נִּ ְק ְ ּב ָּרה ַמ ְל ַּכת רוֹ ָּמא
יש,
ִּ ּב ְקבו ָּּרה ְיהו ִּּדית'ּ ְ ,ב ֶׁט ֶׁקס ְיהו ִּּדיִּ ,עם ַקדִּּ ׁ
ִּעם ַה ּכֹלִּ ,היא ָּא ְמ ָּרהְ :ל ָּכל ַה ּ ָּפחוֹ ת ִּּת ְק ְברוּ
אוֹ ִּתי ְ ּבתוֹ ר ְיהו ִּּד ָּ ּיה.

ׁ ֶׁשהוּא ׁ ָּש ַקל ה ּוא ָּה ָּיה נוֹ ֵתן ַּת ׁ ְשלוּם ְל ִּפי
ַה ִּּמ ׁ ְש ָּקל ׁ ֶׁש ּלוֹ

ְּכמוֹ

ארי
ְ ּב ֵה ָּמהַ ,אז ַמ ִּ

"תמֹת נַ ְפ ׁ ִּשי מוֹ ת ְי ׁ ָּש ִּרים" ַּ(ב ִּּמ ְד ָּּבר כג ,י) ּ ִּ ּב ְל ָּעם
ָּּ

ֲאנְ טו ֲּאנֶׁ ט ִּ ּב ּ ְט ָּלה ֶׁאת ֶׁזהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ִּ ּב ּ ְטל ּו ֶׁאת
ֶׁזה ְ ּב ֶׁג ְר ַמנְ ָּיהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה ֶׁזה עוֹ ד נִּ ְמ ׁ ַש ְך ְק ָּצת,

רוֹ ֶׁצה ָּלמוּת ְּכמוֹ ְיהו ִּּדיּ ַ ,ב ּסוֹ ף הוּא לֹא ָּז ָּכה

ָּאז ָּה ָּיה ָּּכל ִּמינֵ י ֻח ִּ ּקים ׁ ֶׁשל ִּ ּב ָּ ּזיוֹ ן ְו ַה ׁ ְש ּ ָּפלוֹ ת,

ְו ָּה ֲע ָּצמוֹ ת נֶׁ ֶׁה ְפכ ּו ִּלנְ ָּח ׁ ִּשיםָּּ ,כל ֶׁע ֶׁצם נֶׁ ֶׁה ְפ ָּכה
ימ ְט ִּר ָּ ּיא
ְלנָּ ָּח ׁשַ ,ערוֹ ִּדיםּ ִּ ,ב ְל ָּע"ם ָּ ּב ָּל"ק ִּ ּג ַ

ארי ֲאנְ טו ֲּאנֶׁ ט ִּ ּב ּ ְט ָּלה
ׁ ֶׁש ָּה ָּיה ַעל ַה ְיהו ִּּדיםַ ,מ ִּ

ִּ ּב ֵ
יק ׁש ָּלמוּת מוֹ ת ְי ׁ ָּש ִּרים ,הוּא ָּא ַמר ֲאנִּ י

אשוֹ ן ֶׁזה ָּה ָּיה
ֶׁאת ָּּכל ַה ֻח ִּ ּקיםְ ,פ ַרנְ ץ יוֹ ֶׁז'ף ָּה ִּר ׁ
ַא ָּ ּבא ׁ ֶׁש ָּ ּל ּהָּ ,ה ְרג ּו אוֹ ָּת ּה

ָּערֹ"דָּּ ,כל ָּה ַערוֹ ִּדיםָּּ ,כל ַה ְ ּנ ָּח ׁ ִּשים ֶׁזה ָּ ּבא
ֵמ ָּה ֲע ָּצמוֹ ת ׁ ֶׁשל ִּ ּב ְל ָּעם ו ָּּב ָּלקָּּ ,כל ַמה ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש ָּלנ ּו

ְ ּב ִּג ְליוֹ ִּטינָּ ה ִּמ ְס ֵּכנָּ הַ ,על ָּּכל ּ ָּפנִּ ים ִּהיא ִּ ּב ּ ְט ָּלה

נְ ָּח ׁ ִּשים ָּ ּבעוֹ ָּלם ֶׁזה ֵמ ָּה ֲע ָּצמוֹ ת ׁ ֶׁשל ִּ ּב ְל ָּעם

ֶׁאת ָּּכל ַה ְ ּג ֵזרוֹ ת ,ו ְּביוֹ ם הו ֶּׁל ֶׁדת ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה ָּעש ּו ָּחג.

ו ָּּב ָּלקְ ,ו ָּל ְקח ּו ָּח ִּבית ׁ ֶׁשל נְ ָּח ׁ ִּשים ְו ָּשמ ּו ְ ּב ַהר

ֲאנַ ְחנ ּו

ַה ַ ּב ִּיתַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶׁש ִּ ּנ ְגנְ ָּזה ָּּכל ַה ָּּת ְכנִּ יתִּּ ,כי ָּּכל
"ה ֵ ּנה ָּב ֵר ְך ָּל ָּק ְח ִּּתי ו ֵּב ֵר ְך ְולֹא
ַה ָּּת ְכנִּ ית ָּה ְי ָּתה ִּ
יב ָּ ּנה"
ֲא ׁ ִּש ֶׁ

(שםָּ ׁ ,שם
ׁ ָּ

ְמ ַד ְ ּב ִּרים

ַעל

ּ ַב ּ ַמ ְה ּפכָּה ּ ַהצָ ְר ַפ ִּתית

ָּּכל

ִּמינֵ י

גּ וֹ יוֹ ת

יס ִּריוֹ תַ ,אז
ׁ ֶׁש ִּה ְת ַ ּג ְייר ּוַ ,מ ְל ּכוֹ ת ,נְ ִּסיכוֹ תֵ ,ק ָּ
יס ִּרית ׁ ֶׁשל רוֹ ָּמא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ִּר ׁ ְש ִּמיתְ ,ו ָּאז
ַה ֵק ָּ

כ)ִּּ ,כי ַ ּבסו ָּּּכה ֶׁזה ָּּכל

ִּה ְת ִּחיל ּו ָּלקוּם ִּּכ ּתוֹ ת ׁ ֶׁשל ׁשוֹ ְמ ֵרי ׁ ַש ָּ ּבת ְו ָּכל
יסר
רוֹ ָּמא ֲ -ח ִּצי רוֹ ָּמא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהְּ ,כ ׁ ֶׁש ֵ ּנירוֹ ן ַה ֵ ּק ָּ

ַה ְ ּב ָּרכוֹ תַ ,ע ְכ ׁ ָּשיו ִּמ ְת ַק ְ ּימוֹ ת ָּּכל ַה ְ ּב ָּרכוֹ תִּּ ,כי
יכה ֶׁאת ָּּכל ַה ְ ּב ָּרכוֹ תַ ,על
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ִּה ְמ ׁ ִּש ָּ
ִּה ְ

ִּה ְת ַ ּג ֵ ּיר ֶׁזה ְּכ ַבר ָּה ָּיה ׁ ֶׁש ֲח ִּצי רוֹ ָּמא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה,
ו ִּּב ְצפוֹ ן ַא ְפ ִּר ָּ
יקה ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוָּּ ,כל ׁ ִּש ְב ֵטי

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה נִּ ְמ ׁ ְשכ ּו ָּּכל ַה ְ ּב ָּרכוֹ ת כו ָּ ּּלם,
ְי ֵדי ִּה ְ
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ִּהיא ָּז ְכ ָּתה ְל ַה ְמ ׁ ִּשיךְ
ַעל ְי ֵדי ִּה ְ

ַה ַ ּב ְר ַ ּב ִּרים ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ּ ַפ ַעם ַעד ׁ ֶׁש ָּ ּבא ּו ַהנּ וֹ ְצ ִּרים.

ֶׁאת ָּּכל ַה ְ ּב ָּרכוֹ ת ָּ ּבעוֹ ָּלםַ ,אז ַה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁש ָּ ּל ּה
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה ֵהם
ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוַ ,ה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁשל ִּה ְ

ַה ַ ּב ְר ַ ּב ִּרים ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ְל ַג ְמ ֵריִּ ,ה ֵ ּנה ֵי ׁש ֶׁאת ַה ְּכ ָּפר
אשיתְּ ,כ ׁ ֶׁש ָּ ּב ִּאים ִּמ ַ ּק ְז ַ ּב ַלנְ ָּקה ֵי ׁש ׁ ָּשם ְּכ ַפר
ְ ּב ֵר ׁ ִּ

ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ִּהיא לֹא ָּי ְד ָּעהֶׁ ,זה ָּה ָּיה ְ ּב ִּלי ְר ׁשוּת,

מ ֶׁשׁה ְו ֵעין ַי ֲעקֹב ְו ֵעין ַא ְב ָּר ָּהם,
ְו ֵי ׁש ׁ ָּשם ֵעין ֹ

ו ְּב ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ָּה ָּיה ָּאסוּר ְל ִּה ְת ַ ּג ֵיירַ ,א ְל ּ ַפ ִּיים

ְו ָּכל ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ֶׁזה ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶׁשל ָּה ָּאבוֹ תִּ ׁ ,ש ְב ַעת

ׁ ָּשנָּ הֶׁ ,זה ַרק ַע ְכ ׁ ָּשיו ִּ ּב ְתקו ַּפת ַה[ּ ִּ ]-ב ְתקו ָּּפה

את ּזֶּׁה ּ ְּכ ׁ ֶׁש ָּה ִּיינ ּו ְ ּב ָּמרוֹ קוֹ ָּּכל
ָּהרוֹ ִּעיםָ ,ר ִאינ ּּו ּ ֶּׁ

ֲח ָּד ׁ ָּשה ׁ ֶׁש ָּ ּנ ְתנ ּו ְר ׁשוּת ְל ִּה ְת ַ ּג ֵיירַ ,ה ַּמ ְמ ָּל ָּכה
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ׁ ֶׁש ֵא ְ
יך ׁ ֶׁש ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש זוֹ ַר ַחת ֶׁזה נִּ ְר ֶׁאה

ַה ַּמ ְע ָּינוֹ ת ֶׁזה ׁ ְשמוֹ ת ׁ ֶׁשל ָּה ָּאבוֹ ת,

ַעל ַה ְּמנוֹ ָּרהְ ,ויוֹ ְד ִּעים ָּמ ַתי ַה ֵ ּנץְ ,ו ֶׁזה ַה ֵ ּנץ

ׁ ֶׁשל ַא ְב ָּר ָּהם ִּי ְצ ָּחק ְו ַי ֲעקֹבֵ ,י ׁש ֵעין ָּש ָּרה
ֵעין ִּר ְב ָּקה ֵעין ָּר ֵחל ֵעין ֵל ָּאה.

ַה ִּ ּנ ְר ֶׁאה ,רוֹ ִּאים ׁ ֶׁש ַה ּכֹל ֶׁזה ַה ֵ ּנץ ַה ִּ ּנ ְר ֶׁאהֶׁ ,זה

יצ'ער ָּּכל
אתי ׁ ֶׁש ַר ִּ ּבי נַ ְפ ָּּת ִּלי רוֹ ּ ְפ ׁ ִּש ֶׁ
ַע ְכ ׁ ָּשיו ָּק ָּר ִּ

ָּה ְר ָּא ָּיהָּ ,ה ַר ְמ ַ ּב"ם אוֹ ֵמר ְּכמוֹ ִּע ּש ּור ׁ ָּש ָּעה,
יאת ׁ ְש ַמע ִּע ּשוּר ׁ ָּש ָּעה
ׁ ֶׁש ַּמ ְת ִּחיל ִּל ְקרֹא ְק ִּר ַ

ַה ּ ׁ ָּשנָּ ה ָּל ַמד סו ָּּּכה

ִּל ְפנֵ י ַה ֵ ּנץ.

ָּא ָּדם ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּיר הוּא לֹא ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ׁ ְשאוֹ ל ְר ׁשוּת ֶׁאת

קוֹ ְר ִּאים ַעל ִּה ְ
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהִּ ,מקוֹ ֶׁדם ִּה ְת ַ ּג ְ ּירוּ

ַאף ֶׁא ָּחדֶׁ ,את ִּמי הוּא ִּי ׁ ְש ַאל? ֶׁאת ַה ַּס ָּ ּבא

'כ ָּבר
ַה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁש ָּ ּל ּהְ ,ו ָּאז ָּּכל ֶׁא ָּחד ִּס ּ ֵפר ָּל ּה ׁ ֶׁש ְּ
ִּה ְת ַ ּג ַ ּי ְר ִּּתי'ֵ ,הם ָּה ְלכ ּו ְל ַס ּ ֵפר ָּל ִּא ָּּמא ַאז ָּה ִּא ָּּמא

ָּהעוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה ּו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲח ֶׁוה ַל ּ ְפ ָּס ִּלים?!
ָּא ָּדם ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּיר ׁ -שוֹ ֵמר ׁ ַש ָּ ּבת הוּא לֹא ָּצ ִּר ְ
יך

ָּא ְמ ָּרה ַ ּגם ֲאנִּ י רוֹ ָּצה ְל ִּה ְת ַ ּג ֵיירָּ ,ה ֱא ֶׁמת ׁ ֶׁש ָּּכל

ִּל ׁ ְשאוֹ ל ְר ׁשוּת ֶׁאת ַאף ֶׁא ָּחדֵ ,אין דָּּ ָּבר ָּּכ ֶׁזה
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה
ִּל ׁ ְשאוֹ ל ְר ׁשוּת ,לֹא ַק ָּ ּייםַ ,אז ִּה ְ
ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ָּּכל ַה ָּ ּבנִּ ים ׁ ֶׁש ָּ ּל ּהִּ ,ה ְת ַ ּג ְ ּיר ּוָּּ ,כ ָּכה

גּ וֹ י רוֹ ֶׁצה ְל ִּה ְת ַ ּג ֵיירֵ ,אין גּ וֹ י ,הוּא ַרק ְמ ַח ֶּׁכה
ְל ֵא ֶׁיזה ִּה ְזדַּ ְּמנוּתְ ,ו ָּאז ִּהיא ָּא ְמ ָּרה ְל ַב ֲע ָּל ּה
ׁ ֶׁש ַה ָּ ּבנִּ ים ְּכ ַבר ִּה ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ַאז הוּ א ָּא ַמר ַ ּגם ֲאנִּ י

ַמ ְת ִּחיל ַה ִּּס ּפ ּור.

ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּירְ ,ו ָּאז הוּא ָּל ַקח ֶׁאת ָּּכל ַה ֶּׁכ ֶׁסףְ ,והוּא

ילנִּ י
ְ ּב ַמ ֶּׁס ֶׁכת סו ָּּּכה דַּ ף ב' ע"ב ְמ ֻס ּ ָּפר ַעל ִּה ְ

ָּמ ָּצא ֵא ֶׁיזה ַ ּבנְ ק ִּעם ִּ ּביט ּו ַח ְל ָּכל ַה ַח ִּ ּייםס -
ְלנֵ ַצח נְ ָּצ ִּחיםִּּ ,כי ַה ּיוֹ ם ְמנַ ֲה ֵלי ַה ַ ּבנְ ק

ַה ַּמ ְל ָּּכה ,ו ְּביוֹ ָּמא ּ ֶׁפ ֶׁרק ג' ִּמ ׁ ְשנָּ ה י' ַמה ָּּכתוּב?
ׁ ֶׁש ִּהיא ָּע ְש ָּתה נִּ ְב ֶׁר ׁ ֶׁשת ׁ ֶׁשל ָּז ָּהבנטִּ ,היא ָּע ְש ָּתה

ימים ֶׁאת ַה ֶּׁכ ֶׁסףְ ,מנַ ֲה ֵלי ַה ַ ּבנְ ִּקים
ַמ ֲע ִּל ִּ

ְמנוֹ ָּרה ֲענָּ ִּקית ׁ ֶׁש ֵ ּי ְדע ּו ָּמ ַתי ַה ֵ ּנץִּּ ,כי ּ ַפ ַעם לֹא

ֲח ִּמ ּ ׁ ִּשים ָּאחוּז ֵמ ַה ֶּׁכ ֶׁסף ׁ ֶׁשל ַה ַ ּבנְ ק ָּש ִּמים ֶׁאת

ָּה ָּיה ְסטוֹ ּ ֶׁפ ִּרים לֹא ָּה ָּיה ׁ ְשעוֹ נִּ יםַ ,אז ְּכ ֵדי

ֶׁזה ְ ּב ִּהימו ִּּרים ְ ּב ַק ִּזינוֹ ו ְּב ָּכל ִּמינֵ י ְמקוֹ מוֹ ת,

ׁ ֶׁש ֵ ּי ְדע ּו ָּמ ַתי ַה ֵ ּנץ ַאז ִּהיא ָּע ְש ָּתה ְמנוֹ ָּרה ׁ ֶׁשל
ָּז ָּהב ֲענָּ ִּקית ׁ ֶׁש ִּהיא ָּּת ְל ָּתה ֶׁאת ֶׁזה ְ ּבג ַֹב ּה ַאדִּּ יר

יח ּ ִּפי ׁ ְש ַּת ִּיםֲ ,אנִּ י לֹא יוֹ ֵד ַע ְל ִּמי
ְו ַה ְּמנַ ֵהל ַמ ְר ִּו ַ
ֶׁזה הוֹ ֵל ְךַ ,אז הוּא ָּמ ָּצא ַ ּבנְ ק ׁ ֶׁש ְּמנַ ֵהל ַה ַ ּבנְ ק
ָגנַ זְ ִתי לְ ַמ ְעלָה ֶּש ֶּנא ֱַמר ְּ(ת ִּה ִּּלים פה ,יב) "אֱמֶּ ת מֵ אֶּ ֶּרץ
ִת ְצ ָמח וְ צֶּ ֶּדק ִמ ָש ַמיִ ם נִ ְש ָקף" אֲבו ַתי ָגנְ זו ְב ָמקום ֶּשהַ יָד
שול ֶֶּּטת בו וַ אֲנִ י ָגנַ זְ ִתי ְב ָמקום ֶּשאֵ ין הַ יָד שולֶּטֶּ ת בו
(שם פט ,טו) "צֶּ ֶּדק ו ִמ ְש ָפט ְמכון ִכ ְסאֶּ ָך" אֲבו ַתי
ֱמר ׁ ָּ
ֶּש ֶּנא ַ
ָגנְ זו ָדבָ ר ֶּשאֵ ין עו ֶּשה ֵפרות וַ אֲנִ י ָגנַ זְ ִתי ָדבָ ר ֶּשעו ֶּשה
"א ְמרו צַ ִדיק ִכי טוב ִכי ְפ ִרי
ֵפרות ֶּש ֶּנא ֱַמר (יְ ׁ ַש ְעיָּ ה ּו ג ,י) ִ
ַמ ַעלְ לֵיהֶּ ם יאכֵ לו" אֲבו ַתי ָגנְ זו או ְצרות ָממון וַ אֲנִ י ָגנַ זְ ִתי
"פ ִרי צַ ִדיק ֵעץ חַ ִיים
או ְצרות נְ פָ שות ֶּש ֶּנא ֱַמר ִּ(מ ׁ ְש ֵלי יא ,ל) ְ
וְ ל ֵקחַ נְ פָ שות חָ כָ ם" אֲבו ַתי ָגנְ זו ַלאֲחֵ ִרים וַ אֲנִ י ָגנַ זְ ִתי
לְ ַע ְצ ִמי ֶּש ֶּנא ֱַמר ְּ(ד ָּב ִּרים כד ,יג) "ולְ ָך ִת ְהיֶּה ְצ ָד ָקה" אֲבו ַתי
ָגנְ זו לָעולָם הַ זֶּה וַ אֲנִ י ָגנַ זְ ִתי לָעולָם הַ ָבא ֶּש ֶּנא ַ
ֱמר ְ(י ׁ ַש ְעיָּ הוּ
נח ,ח) "וְ הָ ל ְַך לְ פָ נ ָ
ֶּיך ִצ ְד ֶּק ָך ְכבוד ה' יַאַ ְספֶּ ָך":

נט יו ָמא ֶּפ ֶּרק ג' ִמ ְשנָ ה י'
ֶּבן ָק ִטין ָע ָשה ְשנֵים ָע ָשר ַדד ל ִַכיורֶּ ,שלא הָ יו לו אֶּ לָא
ימיו
ְשנָ יִ ם .וְ אַ ף הוא ָע ָשה מו ְכנִ י ל ִַכיורֶּ ,שלא יִ ְהיו ֵמ ָ
שה ָכל יְ דות הַ ֵכלִ ים
נִ ְפסָ לִ ין ְבלִ ינָ ה .מֻ נְ ַבז הַ ֶּמל ְֶּך הָ יָה עו ֶּ
ֶּשל יום הַ ִכפו ִרים ֶּשל זָהָ בִ .הילְ נִ י ִאמו ָע ְש ָתה נִ ְב ֶּר ֶּשת
ֶּשל זָהָ ב ַעל ִפ ְתחו ֶּשל הֵ יכָ ל .וְ אַ ף ִהיא ָע ְש ָתה ַט ְבלָא
יקנור נַ ֲעשו
ֶּשל זָהָ בֶּ ,ש ָפ ָר ַשת סו ָטה ְכתובָ ה ָעלֶּיהָ  .נִ ָ
נִ ִסים לְ ַדלְ תו ָתיו ,וְ הָ יו ַמזְ ִכ ִירין אותו לְ ֶּשבַ ח:
ס ָבבָ א ַב ְת ָרא יא ע"א
ְ
ָתנו ַר ָבנָ ן ַמ ֲע ֶּשה ְבמונְ ַבז הַ ֶּמלֶּך ֶּש ִבזְ ֵבז או ְצרו ָתיו
וְ או ְצרות אֲבו ָתיו ִב ְשנֵי ַבצ ֶּרת וְ חָ ְברו ָעלָיו אֶּ חָ יו ובֵ ית
אָ ִביו וְ אָ ְמרו לו אֲבו ֶּת ָ
יך ָגנְ זו וְ הו ִסיפו ַעל ֶּשל אֲבו ָתם
וְ אַ ָתה ְמבַ זְ ְבזָם אָ ַמר לָהֶּ ם אֲבו ַתי ָגנְ זו לְ ַמ ָטה וְ אֲנִ י
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לֹא ְמ ַר ֶּׁמהֵ ,א ֶׁיזה ַ ּבנְ ק ֶׁזה? ַ ּבנְ ק
ַה ּ ׁ ָּש ַמ ִּיםַ ,אז ֵא ְ
יך ַמ ְפ ִּק ִּידים? ְל ִּפי ֵא ֶׁיזה

ַמה ַה ּ ֵפרו ּׁש ׁ ֶׁש ִּא ּ ׁ ָּשה לוֹ ַק ַחת ָּי ֵתד
ְותוֹ ַק ַעת ַל ּ ׁ ֵשנִּ י ָּ ּב ַר ָּ ּקה? ֵא ְ
יך ִּהיא עוֹ ָּשה
יש -
לוֹ ָּכ ֶׁזה דָּּ ָּברִּ ,היא ָּל ְק ָּחה ָּי ֵתד ִּעם ּ ַפ ּ ִּט ׁ

ַה ֶּׁכ ֶׁסף ִּל ְצ ָּד ָּקה הוּא לֹא ִּה ׁ ְש ִּאיר ְל ַע ְצמוֹ ְּכלוּם

ּבוּםַ ,מה ֶׁזה? ֶׁזה ֶׁק ֶׁר ׁש? ַמה ֶׁזה? ֲאנַ ְחנוּ

ַאז ֶׁזה ַה ֶּׁכ ֶׁסף ַה ּ ׁ ָּשמוּר ׁ ֶׁש ּלוֹ ַ ,רק ַמה ׁ ֶׁשהוּא

ְ ּב ֵא ֶׁיזה נַ ָּ ּג ְר ָּיה ּפֹה? ַמה ֶׁזה ִּהיא נַ ָּג ִּרית? ַמה

ֵמ ַח ֵ ּלק ִּל ְצ ָּד ָּקהַ ,מה ׁ ֶׁש ָּ ּל ְקח ּו לוֹ ִּ ּב ְרצוֹ נוֹ אוֹ
ׁ ֶׁש ּלֹא ִּ ּב ְרצוֹ נוֹ ֶׁזה ַמה ׁ ֶׁש ֵ ּי ׁש לוֹ ֶׁ ,זה ָּה ְרכו ּׁש

ִּהיא לוֹ ַק ַחת ּ ַפ ּ ִּט ׁ
יש ְו ִּא ְז ֵמל ְו ִּהיא ּתוֹ ַק ַעת לוֹ
ָּּכאןּ ֶׁ ,ב ֱא ֶׁמת ֶׁזה דְּ ָּב ִּרים נוֹ ָּר ִּאיםֶׁ ,זה דְּ ָּב ִּרים

יתי ׁ ֶׁש ּלוֹ ָּ ,ל ְקח ּו הוּא ִּה ְס ִּּכים לֹא ִּה ְס ִּּכים
ָּה ֲא ִּמ ִּּ

ׁ ֶׁש ֲאנִּ י ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלא ׁ ֶׁש ַא ֶּׁתם לֹא ִּמ ְתקוֹ ְמ ִּמיםֵ ,איפֹה

ָּע ְבד ּו ָּע ָּליו ִּ ּב ְל ְ ּבל ּו אוֹ תוֹ ֶׁ ,זה ַה ֶּׁכ ֶׁסף ַה ִּ ּנ ְצ ִּחי
יתי ׁ ֶׁש ַ ּי ֲעמוֹ ד לוֹ ְלנֵ ַצח נְ ָּצ ִּחיםַ ,מה
ָּה ֲא ִּמ ִּּ

ֹאשוֹ "
"מ ֲח ָּקה ר ׁ
חו ּׁש ַה ֶׁ ּצ ֶׁדק ׁ ֶׁש ָּ ּל ֶׁכם? ָּּכתוּב ָּ

קוֹ ד? נוֹ ְתנִּ ים ְצ ָּד ָּקה! ָּא ָּדם נוֹ ֵתן ֶׁאת ָּּכל

ׁ(שוֹ ְפ ִּטים ה ,כו) ָּ ּב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ִּהיא ָּּת ְק ָּעה לוֹ ֶׁאת ַה ָּ ּי ֵתד
ֹאשָּ ,ל ָּּמה? ׁ ֶׁש ִּהיא
ִּהיא ָּמ ֲח ָּקה לוֹ ֶׁאת ָּּכל ָּהר ׁ

ׁ ֶׁש ָּ ּל ְקח ּו לוֹ ַמה ׁ ֶׁש ָּ ּג ְזל ּו לוֹ ִּר ּמ ּו אוֹ תוֹ ָּע ְבדוּ
ָּע ָּליוֶׁ ,זה ַה ֶּׁכ ֶׁסף ׁ ֶׁש ַ ּי ֲעמוֹ ד לוֹ ְלנֵ ַצח נְ ָּצ ִּחים,

יבאִּּ ,כי
יא ּה לוֹ ֶׁאת ַה ְ ּנ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ַר ִּ ּבי ֲע ִּק ָּ
הוֹ ִּצ ָּ

הוּא ָּא ַמר ֲאבוֹ ַתי ָּ ּגנְ ז ּו ְ ּל ַמ ּ ָּטה ַו ֲאנִּ י ְל ַמ ְע ָּלה,

ֲא ִּפיל ּו ָּ ּב ָּר ׁ ָּשע ֲה ִּכי ָּ ּגדוֹ ל ֵי ׁש נְ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ַצדִּּ יק,

ֲאבוֹ ַתי ָּ ּגנְ זוּ דָּּ ָּבר ׁ ֶׁש ֵאינוֹ עוֹ ֶׁשה ּ ֵפירוֹ ת ַו ֲאנִּ י

ֵאין ָּר ׁ ָּשע ּ ׁ ֶׁש ֵאין ּבוֹ נְ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ַצדִּּ יקָּּ ,כל ָּר ׁ ָּשע
ָּיכוֹ ל ַל ֲעשוֹ ת ְּת ׁשו ָּּבה ִּ ּב ׁ ְשנִּ ָּ ּיהִּּ ,כי ה' מוֹ ִּריד

מ ֶׁשׁה
ישוֹ ן ָּע ָּשה ִּר ִּ ּ
ֲא ִּפיל ּו נַ ַחל ִּק ׁ
יביוֹ תֹ ,

נְ ׁ ָּש ָּמה ֲא ִּפיל ּו ֲה ִּכי ָּר ׁ ָּשע ִּעם נְ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ַצדִּּ יק,

יביוֹ ת.
דָּּ ָּבר ׁ ֶׁשעוֹ ֶׁשה ּ ֵפירוֹ תֲ ,אנִּ י לֹא עוֹ ֶׁשה ִּר ִּ ּ

ַו ֲא ִּפיל ּו ְל ֲה ִּכי ַצדִּּ יק מוֹ ִּר ִּידים ִּא ּתוֹ נְ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל
ָּר ׁ ָּשע ֵ -א ֶׁיזה נִּ יצוֹ ץ ׁ ֶׁשהוּא ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַת ֵ ּקן אוֹ תוֹ .

יע ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֶׁר ֶּׁכב ּ ּ ַב ְרזֶּׁל ו ְּדבוֹ ָּרה
ִּה ְט ִּ ּב ַ
יע ֲאנָּ ׁ ִּשים
יעה ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ,מו ָּּּתר ְל ַה ְט ִּ ּב ַ
ִּה ְט ִּ ּב ָּ

ְו ָּל ֵכן ָּיכוֹ ל ִּל ְהיוֹ ת ּ ׁ ֶׁש ּ ִּפ ְתאֹם ָּא ָּדם ִּמ ְת ַה ּ ֵפ ְך,
ְּכמוֹ ְי ָּר ְב ָּעם ֶׁ ּבן נְ ָּבט ׁ ֶׁשהוּא ּ ִּפ ְתאוֹ ם ִּה ְת ַה ּ ֵפ ְך,

יס ָּרא ָּע ָּשה ַרע
ַח ּ ִּפים ִּמ ּ ֶׁפ ׁ ַשע? ַמהִּ ,ס ְ
ְל ִּמ ׁ ֶׁ
ישהוּ? ָּל ָּּמה ִּה ְט ִּ ּביע ּו אוֹ תוֹ ? ְועוֹ ד ָּּת ְקעוּ
ֹאש ,לֹאּ ֶׁ ,ב ֱא ֶׁמת יֵ ׁש ּפֹה דְּ ָּב ִּרים
לוֹ ָּי ֵתד ָּ ּבר ׁ

אוֹ ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן ִּ ּ -פ ְתאוֹ ם ִּה ְת ַה ּ ֵפ ְךִּּ ,כי ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן

יכים ְל ִּה ְתקוֹ ֵמםְ ,ל ַה ְת ִּחיל ַל ֲעשוֹ ת ּפֹה
ׁ ֶׁש ְ ּצ ִּר ִּ

ָּה ָּיה לוֹ ֶׁאת ַה ְ ּנ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ֵע ָּשוָּּ ,כתוּב ְ ּב ַג ֵ ּלי

ֵס ֶׁדר ָּ ּבעוֹ ָּלםַ ,ל ֲעשוֹ ת ֵא ֶׁיזה ִּמ ׁ ְש ַטר ׁ ֶׁשל יֹ ֶׁשׁר,

ָּר ָּזא ׁ ֶׁש ָּה ְי ָּתה ּבוֹ ֶׁאת ַה ְ ּנ ׁ ָּש ָּמה ׁ ֶׁשל ֵע ָּשוסא ,ה ּוא

יע ֶּזר הַ לֵוִ י
סא סֵ פֶּ ר ַג ֵלי ָרז ַָיא לְ ַר ִבי אַ ְב ָרהָ ם ֶּבן אֱלִ ֶּ
ידי הָ א ֲִרי ַז"ל
ִמ ַתלְ ִמ ֵ
אשית ט,
(ב ֵר ׁ ִּ
שם" ְ ּ
ְכ ִתיב "י ְַפ ְת אֱל ִקים לְ יֶּפֶּ ת וְ יִ ְשכן ְב ָאהֳ לֵי ֵ
כז) ,ו ְב ֵני ֵשם יִ ְבנו ָב ִתים ו ְב ֵני יֶּפֶּ ת יִ ְש ְכנו ָבהֶּ ם ְבלִ י
ט ַרח וְ ָע ָמלְ ,כמו ֶּשאָ נו ר ִאים ַב ֲעוונו ֵתינו הָ ַר ִבים ַעד
הַ יום ,וְ עוד ִס ֵבב ִסבות ֶּזה סַ ָמאֵ "ל ָשרו ֶּשל ֵע ָשיו
ֶּש ִי ְת ַגלְ ֵגל יֶּפֶּ ת ִעם ֵע ָשיו וְ ִעם י ֲַעקב ֶּש ִי ְהיו כו ָלם ְבאַ ְחוָ ה
וְ ִח ָבה וְ קו ְד ָשא ְב ִר ְ
ידן ְבבֶּ ֶּטן ִא ָמם יֶּפֶּ ת
יך הוא ִה ְפ ִר ָ
הָ יְ ָתה נִ ְש ָמתו ֶּשל ֵע ָשיו ְבכחַ ַמא ֲִדים וְ נו ַלד ָרשום
ִמ ַמא ֲִדים וְ ֵש ִעיר ִמ ִס ְט ָרא ְדסַ ָמאֵ "ל ,וְ ָשכַ ן ְבאָ הֳ ֵלי ֵשם

ֶּשהוא יִ ְצחָ ק ֶּש ָבא ִמ ֵשם ,וְ י ֲַעקב נו ַלד ִאיש חָ ָלק חֶּ לְ קו
ֶּשל קו ְד ָשא ְב ִר ְ
יך הוא ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך ִב ֵקש סַ ָמאֵ "ל ל ֲַעשות
ָר ָעה לְ תולְ דו ָתיו ֶּשל י ֲַעקב ַעל יְ ֵדי ָבנָ יו ֶּשל יֶּפֶּ ת ֶּשהָ יו
עו ִשין ִמלְ חָ ָמה ִעם יִ ְש ָראֵ לִ ,ס ֵבב הַ ָקדוש ָברו ְך הוא
ֶּשיֶּפֶּ ת וְ סַ ָמאֵ "ל ִעמו יִ ְת ַגלְ ְגלו ְב ָמנו ִח ְכ ָמה ְד ִא ְת ַמר וְ יָצָ א
ִש ְמשון ֵמהֶּ ם וְ הוא ָע ָשה ָבהֶּ ם נְ ָק ָמה וְ הָ יו הֵ ם ָבהֶּ ם וְ לא
"מהָ ְרסַ יִ ְך
נו ַדע ִכי ָבאו אֶּ ל ִק ְר ֶּבנָ ה נִ ְת ַק ֵים ָבהֶּ ם ְק ָרא ְ
ו ַמח ֲִריבַ יִ ְך ִמ ֵמ ְך יֵצֵ או" ְ(י ׁ ַש ְעיָּ ה ּו מט ,יז)ֶּ ,שא ֲִפילו הָ ָיה
ִמ ִגלְ גול ְב ֵני יֶּפֶּ ת סוף סוף נו ַלד ַעל יְ ֵדי ָמנוחַ וְ ִק ֵבל
הַ ְב ִרית וְ ָשפַ ט אֶּ ת יִ ְש ָראֵ ל ֶּע ְש ִרים ָשנִ ים וְ ָע ָשה נְ ָק ָמה
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יע ְל ַע ָּ ּזהְ ׁ ,ש ִּפיפוֹ ן ַע ֵלי דֶּׁ ֶׁר ְך,
ַי ִּ ּג ַ
ְ
"ו ֵ ּי ֶׁלך ׁ ֶׁש ִּפי" ַּ(ב ִּּמ ְד ָּּבר כג ,ג) ,ה' עוֹ ֶׁשה ֶׁאת
ַ

ָּה ָּיה ָּכ ֶׁזה ִּ ּג ּבוֹ ר ְוה' ָּע ָּשה אוֹ תוֹ
"ש ִּפיפֹן ֲע ֵלי
ְ ּב ִּלי ַר ְג ַל ִּיםְ ׁ ,

אשית
(ב ֵר ׁ ִּ
א ַֹרח" ְ ּ

מט ,יז)ּ ְ ,ב ִּלי ַר ְג ַל ִּים ִּ ּב ְכ ַללֶׁ ׁ ,ש ּלֹא יו ַּכל ָּל ֶׁל ֶׁכת,
יע ְל ַע ָּ ּזהֵ ,א ְ
ׁ ֶׁש ּלֹא יו ַּכל ְל ַה ִּ ּג ַ
יע
יך הוּא ַמ ִּ ּג ַ

יעים ְל ֵבית ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש
ָּה ָּא ָּדם ְ ּב ִּלי ַר ְג ַל ִּיםְּ .כ ׁ ֶׁש ַּמ ִּ ּג ִּ
יתר
יעים ִּמ ֵ ּב ָּ
ּש ַל ִּים לֹא ְּכ ׁ ֶׁש ַּמ ִּ ּג ִּ
ִּמ ִּּכ ּווּן יְ רו ׁ ָּ
ְ
ַח ָּ ּי ִּבים ַל ֲעבוֹ ר דֶּׁ ֶׁרך ָּצ ְר ָּעה ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ לַ " ,ו ָּּת ֶׁחל

"ו ָּּת ֶׁחל רו ַּח
ְל ַע ָּ ּזה? ִּמי ֵה ִּביא אוֹ תוֹ ְל ַע ָּ ּזה? ַ

ר ּו ַח ה' ְל ַפ ֲעמוֹ ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ו ֵּבין ֶׁא ׁ ְש ָּּתאֹל".

(שוֹ ְפ ִּטים יג,
ש ָּּתאֹל" ׁ
ֶׁא ׁ ְ

ה' ְל ַפ ֲעמוֹ ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ו ֵּבין
כה)ַ ,אז ְ ּב ֵס ֶׁדר ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ לֲ ,א ָּבל ֵאיךְ
יע ְל ַע ָּ ּזה? ָּּכתוּב " ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ו ֵּבין
הוּא ַמ ִּ ּג ַ

יבל
ְו ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו ַ ּבסו ָּּּכהָּּ ,כתוּב ׁ ֶׁש ּיוֹ נָּ ה ִּק ֵ ּ
ֶׁאת ַה ְ ּנב ּו ָּאה ְ ּב ִּש ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָּבהסב,

ֶׁא ׁ ְש ָּּתאֹל"ְּ ,כ ׁ ֶׁשנּ וֹ ְס ִּעים ְל ֵבית ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ַאז
יכים ִּל ְראוֹ ת ֶׁאת ֶׁזהֵ ,י ׁש
ְצ ִּר ִּ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֶׁזה ִּש ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָּבהָּּ ,כל ֶׁא ָּחד

שּ
ׁ ֶׁש ֶׁלט ' ָּצ ְר ָּעה' ְוי ּ

ְמ ַק ֵ ּבל רו ַּח נְ בו ָּּאהָּּ ,כל ָּא ָּדם רוֹ ֶׁאה ֶׁאת ר ּו ַח

ֶׁשלֶּׁט ּ' ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל' ִּמ ַ ּיד ְל ִּה ָּ ּז ֵכר ׁ ֶׁש ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה

ה' ְמ ַפ ֶׁע ֶׁמת ְ ּב ִּק ְר ּבוֹ ָּּ ,כל ָּא ָּדםַ ,אז ָּא ָּדם רוֹ ֶׁאה

ילה ְל ַפ ֵעם אוֹ תוֹ ר ּו ַח
ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל ׁ ָּש ָּּמה ִּה ְת ִּח ָּ
ה' ְוהוּא ָּל ַקח ׁ ְשנֵ י ָּה ִּרים ְוהוּא ָּט ַחן אוֹ ָּתם ֶׁזה

"כ ִּייםֶׁ ,זה דָּּ ָּבר
ֶׁאת ה' ְ ּב ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ַּתנַ ִּ
אד ָּ ּגדוֹ לַ ,אז ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְל ִּה ָּ ּז ֵכר ֶׁאת ָּּכל
ְמ ֹ
ַה ּ ְפסו ִּּקיםּ ְ ,ב ָּכל ַה ּ ְפ ָּר ִּקיםֲ ,ה ֵרי ַה ֵּס ֶׁפר ַה ֶׁ ּזה

ָּ ּב ֶׁזהָּ ּ ,פ ׁש ּוט הוּא ָּּת ַפס ׁ ְש ֵּתי ָּה ִּרים ְו ָּט ַחן
אוֹ ָּתםָּּ ,ת ַפס ׁ ְש ֵּתי ְ ּג ָּבעוֹ ת ׁ ְשנֵ י ְס ָּל ִּעים ְו ָּט ַחן

יש ִּרים ַמ ִּ ּגיד' ַה ְּמ ַח ּּברּ ָּּכל ָּמקוֹ ם ׁ ֶׁשהוּא ָּה ָּיה
'מ ׁ ָּ
ֵ

אוֹ ָּתם ,דָּּ ׁש אוֹ ָּתםִּּ ,כי ְּכ ׁ ֶׁש ַא ָּּתה נוֹ ֵס ַע ְל ֵבית
ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ִּמי ׁ ֶׁשנּ וֹ ֵס ַע ַאז ַ ּבדֶּׁ ֶׁר ְך ׁ ֶׁשהוּא נוֹ ֵס ַע ֵי ׁש

יע הוּא ָּה ָּיה אוֹ ֵמר ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ֶׁפ ֶׁרקָּּ ,כל
ַמ ִּ ּג ַ
יע ְל ָּמקוֹ ם ֵמ ַה ּתוֹ ָּרה הוּא
ָּמקוֹ ם ,הוּא ַמ ִּ ּג ַ

ָּּכ ֵא ֶׁ ּלה ׁ ֶׁש ָּ ּב ִּאים ִּמ ֵ ּבית ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש ָּ ּג ִּרים ְ ּב ֵבית
ׁ ֶׁש ֶׁמ ׁש,

רוֹ ִּאים

ֶׁאת

ַה ּ ׁ ֶׁש ֶׁלט

יע
קוֹ ֵרא ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ֶׁפ ֶׁרק ֵמ ַה ּתוֹ ָּרהַ ,מ ִּ ּג ַ

'צ ְר ָּעה'
ָּ

ְל ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל קוֹ ֵרא ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ֶׁפ ֶׁרק ַעל ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל,

יכים ְל ִּה ָּ ּז ֵכר ׁ ֶׁש ַּו ָּּת ֶׁחל ר ּו ַח ה'
'א ׁ ְש ָּּתאוֹ ל' ְצ ִּר ִּ
ְו ֶׁ

תו ּהוּ א ָּה ָּיה
או ֹּ
ש ָהיָּה ּ ְמ ַכ ּּו ן ּ ֹ
ְו ָּה ָּיה לוֹ ַמ ִּ ּגיד ֶׁ

ְל ַפ ֲעמוֹ ִּ ,מי ׁ ֶׁש ָּ ּיגוּר ְ ּב ָּצ ְר ָּעה  -יָּ גוּר ְ ּב ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל

אוֹ ֵמר ַא ָּּתה לֹא עוֹ ֵמד ְ ּב ָּמקוֹ ם ַה ָּ ּנכוֹ ןַ ,א ָּּתה

יש ֶׁאת ר ּו ַח ה' ְמ ַפ ֶׁע ֶׁמת ּבוֹ ַ ,אז
ֶׁא ְפ ׁ ָּשר ְל ַה ְר ִּ ּג ׁ

רוֹ ֶׁצה ַל ֲעמוֹ ד ַ ּב ָּּמקוֹ ם ׁ ֶׁש ּ ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן ִּה ְתנַ ֵ ּבא?
ֵּת ֵל ְך עוֹ ד ִּקילוֹ ֶׁמ ֶׁטר ִּמ ְז ָּר ָּחה  -עוֹ ד ִּקילוֹ ֶׁמ ֶׁטר

ילא ֶׁש ּ ִש ְמשוֹּן ּ ִה ִ ּגיעַּ ּ ְל ָּצ ְר ָּעהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁזה
ֵמ ָּ
יך ִּה ַ ּג ְע ָּּת ְל ַע ָּ ּזה? ֵאיךְ
ְל ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ לֲ ,א ָּבל ֵא ְ

ַמ ֲע ָּר ָּבה ַּת ֲעמֹד ְ ּב ִּד ּיוּק ַ ּב ָּּמקוֹ ם ׁ ֶׁש ּ ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן

ִּה ַ ּג ְע ָּּת ְל ַע ָּ ּזה? ה' ָּע ָּשה אוֹ תוֹ ְ ּב ִּלי ַר ְג ַל ִּים ׁ ֶׁש ּלֹא

ִּה ְתנַ ֵ ּבאֶׁ ,זה ָּה ָּיה ָּה ַרב ׁ ֶׁש ָּא ָּסף ֵחן ָּל ַמד ֶׁא ְצלוֹ

ְבאויְ בֵ י ה' וְ הַ ָקדוש ָברו ְך הוא יִ ֵתן לו ְשכָ רו וִ יגַ לְ ְגלו
ִבזְ ַמן ָמ ִשיחַ ֶּבן אֶּ ְפ ַריִ ם וְ יִ ְה ֶּיה ַשר צָ בָ א א' ַעל חֵ ילו ָתיו
ו ְשמו יִ ְה ֶּיה ְש ָר ָיה ְד ִאיהו "וְ הָ יָה יְ ֵר ָש"ה ֵש ִעיר איְ בָ יו"
ַּ(ב ִּּמ ְד ָּּבר כד ,יח) ,וְ ָעלָיו ֶּנא ֱַמר "וַ ִיפל ר ְכבו אָ חור ,לִ ישו ָע ְת ָך
ֲשבו ִמ ָדן ַעל ָדא
אשית מט ,יז – יח) ,וְ הוא ח ָ
(ב ֵר ׁ ִּ
יתי ה'" ְ ּ
ִק ִו ִ
"דן י ִָדין ַעמו" (שם ,שם טז) ֶּשל ִס ְט ָרא ְש ָמא ָלא וְ ַעל
ְכ ִתיב ָ
ָדא נִ ֵבא נְ בואָ ה ָדא וְ הוא יִ נְ קם נ ֶּקמֶּ ת ִעמו ִמ ְפלִ ְש ִתים.

סב יְ רו ַשלְ ִמי סו ָכה כב ע"ב
אָ ַמר ַר ִבי יונָ ה יונָ ה ֶּבן א ֲִמ ַתי מֵ עולֵי ְרגָ לִ ים הָ יָה וְ נִ ְכנַ ס
לְ ִש ְמחַ ת ֵבית הַ שואֵ בָ ה וְ ָש ַרת ָעלָיו רוחַ הַ ק ֶּדש לְ ל ֶַּמ ְד ָך
ֶּשאֵ ין רוחַ הַ ק ֶּדש שו ָרה אֶּ לָא ַעל לֵב ָשמֵ חַ ַמאי ַט ֲע ָמא
אל ִהים.
וְ הָ יָה ְכנַ גֵן הַ ְמנַ גֵן וַ ְת ִהי ָעלָיו רוחַ ֱ
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הוּא ֵה ִּביא ִּלי ֶׁאת ַה ְּס ָּפ ִּרים ׁ ֶׁש ּלוֹ ,
ָּה ָּיה לוֹ ַמ ִּ ּגידְ ,והוּא ָּה ָּיה הוֹ ֵל ְך ְל ָּכל

ימן ָּה ְי ָּתה ַמ ְלכוּת
ְיהו ִּּדיםָּּ ,כל ֵּת ָּ
ׁ ֶׁשל ְיהו ִּּדיםַ ,הגּ וֹ ִּיים לֹא יוֹ ְד ִּעים ְלנַ ֵהל

ָּמקוֹ ם ׁ ֶׁש ָּּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָּרהּ ְ ,ב ֵע ֶׁבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ,לֹא
ְמ ׁ ַש ֶׁ ּנה ,הוּא הוֹ ֵל ְך ְל ַק ֵ ּבל ֶׁאת ָּהר ּו ַח ה' ,רו ַּח

ַמ ְלכוּתַ ,הגּ וֹ ִּיים ֵהם לֹא יוֹ ְד ִּעים ַמה ֶׁזה
ַמ ְלכוּתַ ,אז ְ ּב ָּכל ַה ְּתקוּפוֹ ת ָּהי ּו ְמ ָּל ִּכים
יס ִּרים ׁ ֶׁש ִּה ְת ַ ּג ְייר ּוְ ,ולֹא ַרק
ׁ ֶׁש ִּה ְת ַ ּג ְייר ּוֵ ,ק ָּ

ה' ְל ַפ ֲעמוֹ " ,רו ַּח ה' ְל ַפ ֲעמוֹ ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ו ֵּבין
ֶׁא ׁ ְש ָּּתאֹל"ָּ ,א ָּדם ָּח ַזר ִּ ּב ְת ׁשו ָּּבה ה ּוא ָּצ ִּר ְ
יך

יסר
יס ִּרים ֶׁא ּלָּאּ ָּּכל ָּה ָּעם ִּה ְת ַ ּג ֵ ּירּ ָּ ,ב ֶׁר ַגע ׁ ֶׁש ַה ֵ ּק ָּ
ֵק ָּ
"ל ַמ ַען ֵי ְדע ּו ָּכל
ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּיר ִּ -מ ְת ַ ּג ֵ ּיר ָּּכל ָּה ָּעםְ ,

ִּל ְהיוֹ ת נָּ ִּביאָּ ,א ָּדם ָּח ַזר ִּ ּב ְת ׁשו ָּּבה הוּא ָּע ָּשה
ָּכ ֶׁזה דֶּׁ ֶׁר ְך ָּע ַזב ֶׁאת ַה ּכֹלֶׁ ,את ַה ֶׁק ְר ֵ ּי ָּירהָּ ,י ַכל

"ל ַמ ַען דַּ ַעת ָּּכל
ַע ֵּמי ָּה ָּא ֶׁרץ" ִּּ(ד ְב ֵרי ַה ָּּי ִּמים ב' ו ,לג) ְ
ַע ֵּמי ָּה ָּא ֶׁרץ ִּּכי ה' הוּא ָּה ֱאל ִֹּקים ֵאין עוֹ ד"

ֹאש ִּעיר,
ֹאש ֶׁמ ְמ ׁ ָּש ָּלהָּ ,י ַכל ִּל ְהיוֹ ת ר ׁ
ִּל ְהיוֹ ת ר ׁ
ְל ַה ְמ ׁ ִּש ְ
ֹאש ִּעירַ ,ה ּכֹל הוּא
יך ְל ַח ֵלן ִּל ְהיוֹ ת ר ׁ

ְ(מ ָּל ִּכים א' ח ,ס)ֲ ,אנַ ְחנ ּו רוֹ ִּצים ׁ ֶׁש ָּּכל ַע ֵּמי ָּה ָּא ֶׁרץ
ֵי ְדע ּוִּ ,אם ָּא ָּדם ׁשוֹ ֵמר ֶׁאת ָּה ֵעינַ ִּים ָּּכל ָּה ָּא ֶׁרץ
ֵי ְדע ּוָּ ,א ָּדם ָּצ ִּר ְ
יך ִּל ׁ ְשמוֹ ר ֶׁאת ָּה ֵעינַ ִּים ְולֹא

עוֹ ֵזב ,הוּא ַמ ְת ִּחיל ִּל ְלמוֹ ד ַמ ֶּׁס ֶׁכת סו ָּּּכה ַעל
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהָּ ,צ ִּר ְ
יך ִּל ְראוֹ ת ֶׁזה ַמ ְל ָּּכה
ִּה ְ
צה ּ ִח ְדיֶׁ יב ּ ֶׁזה
ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהַ ,מ ְל ָּּכה ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהְ ,ו ַא ְר ָּ

ִּי ְה ֶׁיה לוֹ ַמ ֲח ׁ ָּשבוֹ ת לֹא טוֹ בוֹ ת ַאז ֵי ְדע ּו ָּּכל

יבת ּכו ָּּזרַ ,מ ּ ׁ ֶׁשה ּו
ָּה ָּיה ַמ ּ ׁ ֶׁשה ּו ִּ ּב ְס ִּב ַ
ּכוּזָּרַ ,ה ּכו ָּּז ִּרים ׁ ָּש ְלט ּו ַעד ִּקיוֹ בַ ,ה ּכו ָּּז ִּרים
ׁ ָּש ְלט ּו ִּמ ּ ׁ ְשנַ ת ַ 700עד ּ ְ - 1100ב ֶׁמ ׁ ֶׁש ְך 400

שלּ
ּ ָבאזוֹּר ּ ֶּׁ

ַע ֵּמי ָּה ָּא ֶׁרץְ ,ו ָּאז ֵי ְדע ּו ָּּכל ַע ֵּמי ָּה ָּא ֶׁרץ ִּּכי ה'
הוּא ָּה ֱאל ִֹּקים ֵאין עוֹ ד.
ָּּכל ַמה ׁ ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו ָּ ּב ִּאים ֶׁזה ְל ַה ְמ ִּל ְ
יך ֶׁאת ה',
ְׁויִׁ ְּׁתנוּ ְׁל ָך ֶּׁכ ֶׁתר ְׁמלוּ ָכהֶּׁ ,כ ֶׁתר ְׁמלוּ ָכהָּּ ,כל

ׁ ָּשנָּ ה ׁ ָּש ְלט ּו ַה ּכו ָּּז ִּרים.

ַה ְּת ִּפ ּלוֹ ת

ַה ָּ ּי ִּמים

ימן ׁ ֶׁשהוּא ַ ּגם ׁ ָּש ַלט
ְו ָּה ָּיה ֶׁא ָּחד יוֹ ֵסף ְ ּב ֵת ָּ
ְ
ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָּשנָּ ה ,הוּא ָּהיָּ ה ַה ֶּׁמ ֶׁלך ׁ ֶׁשל

ַההוֹ ׁ ַש ְענוֹ תֶׁ ׁ ,של ַה ִּש ְמ ַחת ּתוֹ ָּרהֶׁ ׁ ,של ַה ַה ֵ ּלל,

ֵּת ָּ
ימןְ ,ל ֻכ ָּ ּלם ָּק ְרא ּו יוֹ ֵסףְ ,ו ַגם ַל ָּ ּבנִּ יםְּ ,כמוֹ

ילים ְ ּג ָּבעוֹ ת ִּּכ ְבנֵ י
"ה ָּה ִּרים ָּר ְקד ּו ְכ ֵא ִּ
ַה ּכֹל ֶׁזה ֶׁ

יהם ּ ַפ ְרעֹה ּ ַפ ְרעֹה
ּלם ּ ָק ְרא ּּו ּלִ ְבנ ֶּׁ
ש ְּב ִמ ְצ ַריִּם ּכו ּ ָּ
ֶׁ

צֹאן" ּ ְּ(ת ִּה ִּּלים קיד ,ד)ָּּ ,כל ֶׁה ָּה ִּרים רוֹ ְק ִּדים ְּכ ַבר

ּ ַפ ְרעֹה,

ּלםּ
ש ּכו ּ ָּ
רו ּ
ש ִּב ְתק ּו פַּתּ ַמלְ כ ּּותּאֲ ַח ְשו ֹ
ו ְּכמוֹּ ּ ֶׁ

ׁ ֶׁשל

נוֹ ָּר ִּאים,

ׁ ֶׁשל

ׁ ֶׁש ִּ ּי ְת ַ ּג ְ ּיר ּוָּּ ,כל ֶׁה ָּה ִּרים ְמ ַח ִּּכיםָּ ,ה ִּיינ ּו ְ ּב ּוו ַּזאן

מו ֲּ ּ -א ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁש ֲא ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁש
ָק ְרא ּּו ּלִ ְבניהֶּׁם ּ ִּב ְש ֹּ

ׁ ָּשם ְ ּב ָּה ֵרי ָּה ַא ְט ַלס

ימן ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת
ֲא ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁשְ ,והוּא ׁ ָּש ַלט ְ ּב ֵת ָּ
ׁ ָּשנָּ ה ַעד ׁ ֶׁשהוּא ִּה ְס ַּת ְכ ֵס ְך ִּעם ַה ִּ ּב ַיזנְ ִּטים,

ירץָּּ ,כל
שבוּעוֹּת ּ ּ ַבחֲ ֻת ַּּנת ּ ֹגולְ ְד ְּבל ּּום ּ ּ -גְ ִב ְ ּ
ַה ּ ָ
ֶׁה ָּה ִּרים ְמ ַח ִּּכיםָּ ,ע ִּלינ ּו ַעל ָּה ִּרים ָּה ִּרים ַמ ָּּמ ׁש

יסה ְל ַים סוּף ֵי ׁש ׁ ְשנֵ י ִּא ִּ ּיים ְק ַט ִּ ּנים ׁ ֶׁש ֵהם
ַ ּב ְּכנִּ ָּ

ְ ּגדוֹ ִּלים ְ ּגדוֹ ִּלים ִּה ַ ּג ְענ ּו ְלֶׁ 3,000מ ֶׁטר ִּּכ ְמ ַעט,

חוֹ ְל ׁ ִּשים ַעל ַה ַּמ ֲע ָּברַ ,אז הוּא ָּח ַסם ָּל ֶׁהם ֶׁאת
ימן -
ַהדֶּׁ ֶׁר ְךַ ,אז ֵהם ָּ ּבא ּו ְו ָּכ ְב ׁש ּו ֶׁאת ֵּת ָּ

ָּה ִּרים ְ ּבג ַֹב ּה ֶׁ 3,000מ ֶׁטרַ ,אז כו ָּ ּּלם רוֹ ִּצים
ׁ ֶׁש ּכו ָּּלם ִּי ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ,כו ָּ ּּלם רוֹ ִּצים ׁ ֶׁש ַעם ִּי ְש ָּר ֵאל

ׁ ֶׁשל

ִּי ְת ַ ּג ֵ ּיר ,כו ָּ ּּלם ְמ ַח ִּּכים ׁ ֶׁש ַעם ִּי ְש ָּר ֵאל ִּי ְת ַ ּג ֵ ּיר,

ַה ְיהו ִּּדיםִּ ,אם ה ּוא לֹא ָּה ָּיה ִּמ ְת ָּ ּג ֶׁרה ִּא ָּּתם ָּה ָּיה

"ל ַמ ַען דַּ ַעת ָּּכל ַע ֵּמי
ׁ ֶׁש ָּּכל ָּהעוֹ ָּלם ִּי ְת ַ ּג ֵ ּירְ ,

ַה ַּמ ְלכוּת ַעד ַה ּיוֹ םֶׁ ,זה ָּה ָּיה ַמ ְלכוּת ׁ ֶׁשל

ָּה ָּא ֶׁרץ ִּּכי ה' הוּא ָּה ֱאל ִֹּקים ֵאין עוֹ ד"ֶׁ ׁ ,ש ֵ ּנ ַדע

ַה ִּ ּב ַיזנְ ִּטים,

ו ִּּב ּ ְטל ּו

ֶׁאת

ַה ַּמ ְלכוּת
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רוקוֹּ ּ ִּב ְשנַּת ּתשע"ג ּ ְּבחַּ גּ
ְּב ָמ ֹ

ׁ ְשמו ֵּאל ַה ָּ ּנ ִּביא

ּ ׁ ֶׁש ֵאין ְּכלוּם חוּץ ֵמה' ,חוּץ ֵמה'
ֵאין ְּכלוּם ,חוּץ ֵמה' לֹא ָּה ָּיה ,חוּץ ֵמה'

עולָּם ּש ּּובּ
בא ּלָ ֹ
ּ ָּ

ִּב ְדמ ּּות ּ ַר ִּּבי ּ ֶׁאלְ ָעזָּר ּ ּ ֶּׁב ן ּעֲ זַ ְריָּה ּ ֶׁ ּבן ׁ ְשמוֹ נֶׁ ה

לֹא ִּי ְה ֶׁיה ,חוּץ ֵמה' לֹא נִּ ְב ָּרא ,חוּץ ֵמה' לֹא

ֶׁע ֶׁשר ׁ ָּשנָּ ה ה ּּואּ ָאמַּ רּהֲ ּריּאֲ נִּיּ ְּכ ֶׁבן ׁ ִּש ְב ִּעים ׁ ָּשנָּ ה

אשית ְ ּב ִּלי ַּת ְכ ִּלית ְולוֹ ָּהעֹז
ִּי ָּ ּב ֵראּ ְ ,ב ִּלי ֵר ׁ ִּ

( ְּב ָּרכוֹ ת ּ ֶׁפ ֶׁרק א' ִּמ ׁ ְשנָּ ה ה') ,הוּא ָּה ָּיה ֶׁ ּבן ׁ ִּש ְב ִּעיםּ ְ ,ב ִּגיל

ְו ַה ִּּמ ְש ָּרהְ ,ו ֵאין סוֹ ף ְל ַמ ְלכוּתוֹ ְ ,ו ָּל ַד ַעת ׁ ֶׁשה'

ׁ ְשמוֹ נֶׁ ה ֶׁע ְש ֵרה ה ּוא ָּא ַמר ֲאנִּ י ֶׁ ּבן ׁ ִּש ְב ִּעים,

ֶׁזה ֵאין סוֹ ףֶׁ ,זה ָּּכל ֶׁר ַגע ֶׁזה ֵאין סוֹ ףָּּ ,כל ׁ ְשנִּ ָּ ּיה
ֶׁזה ֵאין סוֹ ףָּּ ,כל ׁ ְשנִּ ָּ ּיה ה' הוּא ְ ּב ִּלי סוֹ ף ,הוּא

ָּל ָּּמה? ִּּכי הוּא ָּה ָּיה ִּ ּג ְלגּ ּול ׁ ֶׁשל ׁ ְשמו ֵּאל ַה ָּ ּנ ִּביא
ֶׁשחַּיָּ ּ52שנָּה.

ֵאין סוֹ ףֵ ,אין סוֹ ף ְל ַמ ְלכוּת ה'ֵ ,אין סוֹ ף

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֲאנַ ְחנ ּו ָּּכאן ַ ּבסו ָּּּכהּ ַ ,בסו ָּּּכה ְמ ַק ְ ּב ִּלים
ילנִּ י
ר ּו ַח ַה ּק ֶֹׁד ׁשְ ,ו ָּכל ֶׁא ָּחד ִּי ְק ָּרא ַעל ִּה ְ

ִּל ְג ֻד ַ ּלת ה'ֵ ,אין ׁשוּם ִּצ ְמצ ּו ִּמיםַ ,א ַחר
יאה ַה ּכֹל ֶׁזה אוֹ תוֹ דָּּ ָּבר,
יאה ִּל ְפנֵ י ַה ְ ּב ִּר ָּ
ַה ְ ּב ִּר ָּ
ְ
ַרק ֲאנַ ְחנ ּו נִּ ְמ ָּצ ִּאים ְ ּבתוֹ ך ָּמ ָּס ִּכיםָּּ ,כ ָּכה אוֹ ֵמר

ַה ַּמ ְל ָּּכהְ ,ו ִּאם ֵי ׁש ְ ּג ָּמרוֹ ת ׁ ֶׁש ֶׁ ּזה לֹא ֻמ ְד ּ ָּפס
ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכהָּ ׁ ,ש ַא ְל ִּּתי
ְל ַה ְד ּ ִּפיס דַּ ּ ִּפים ִּעם ִּה ְ

ישהֲ ,א ָּבל ָּּכל ָּה ִּענְ ָּין ֶׁזה ִּל ְראוֹ ת
ישה ו ְּפ ִּר ׁ ָּ
ַהדְּ ִּר ׁ ָּ

ַע ְכ ׁ ָּשיו ֵא ֶׁיזה ֲע ָּש ָּרה ַא ְב ֵר ִּכים ֵהם לֹא ַמ ִּּכ ִּירים

יכים
ֶׁאת ה' ָּ ׁ 24שעוֹ תֲ ,אנִּ י לֹא אוֹ ֵמר ׁ ֶׁש ְ ּצ ִּר ִּ

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה?
ָּּכזוֹ ְ ּג ָּמ ָּרא ,לֹא ַמ ִּּכ ִּיריםִּ ,ה ְ
ילנִּ י
ְ ּבסו ָּּּכה? ַמה? ַמה ְק ׁשו ָּּרה סו ָּּּכה ְל ִּה ְ

ִּליסוֹ ַע ְל ַע ָּ ּזהֶׁ ,זה ֲאנִּ י לֹא אוֹ ֵמרֲ ,א ָּבל ְל ָּצ ְר ָּעה
ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ ל ַח ָּ ּי ִּבים ִּליסוֹ ַעְ ,ל ָּכל ַה ּ ָּפחוֹ ת ָּלבוֹ א

ַה ַּמ ְל ָּּכה? ַמה ִּהיא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרה ַ ּבסו ָּּּכה? ָּט ְב ָּלה
ַ ּבסו ָּּּכה ָּ ׁ -ש ָּּמה ָּה ָּיה ַה ִּּמ ְק ֶׁוה? ַמה ׁ ַש ָּ ּי ְ
ילנִּ י
יך ִּה ְ

ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ לַ ,ו ָּּת ֶׁחל ר ּו ַח ה' ְל ַפ ֲעמוֹ
ֵ ּבין ָּצ ְר ָּעה ְו ֶׁא ׁ ְש ָּּתאוֹ לִּ ,ל ְראוֹ ת ֵא ְ
יך ׁ ֶׁשר ּו ַח ה'
ְמ ַפ ֶׁע ֶׁמת ְ ּב ִּק ְר ּבוֹ  ,רו ַּח ה' ְמ ַפ ֶׁע ֶׁמת.

ַה ַּמ ְל ָּּכה ַל ֻּס ָּּכה? נָּ כוֹ ן? ָּל ָּּמה? ִּּכי ִּהיא ָּע ְש ָּתה
סו ָּּּכה ׁ ֶׁשל ׁ ְשמוֹ נִּ ים ַא ָּּמהִּ ,היא ָּה ְי ָּתה ַמ ְל ָּּכה

ָּּכתוּב ׁ ֶׁש ּ ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן ֶׁזה ָּה ָּיה נִּ ׁ ְש ַמת ָּא ָּדם

ִּהיא ָּה ְי ָּתה ְצ ִריכָּה ּסו ָּּּכה ֲענָּ ִּקיתַ ,אז ַה ְ ּג ָּמ ָּרא
אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ֵא ְ
יך ׁ ְשמוֹ נִּ ים ַא ָּּמה ֶׁזה ָּּכ ׁ ֵשר? ַאז

אשוֹ ןַ ,ר ֵ ּבינ ּו ֶׁזה
ׁ ִּש ְמ ׁשוֹ ן ָּה ָּיה ַמ ָּּמ ׁש ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ

אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ַה ְ ּג ָּמ ָּרא :לֹאִּ ,היא ַמ ְל ָּּכהְ ,ל ַמ ְל ָּּכ ּה

אשוֹ ן ,דָּּ ִּוד
אשוֹ ן ,דָּּ ִּוד ֶׁזה ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ
ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ

שהּ ּ ְפט ּו ָ ּרהּ ִמ ּ ֻס ָּּכהֲ ,א ָּבל ֵי ׁש ָּל ּה
ש ִא ּ ָּ
מו ָּּּתר ִמ ּ ְפנּיּ ֶׁ
יכה ְל ַח ֵ ּנ ְך אוֹ ָּתם?
ְי ָּל ִּדים ְק ַט ִּ ּנים ִּהיא ְצ ִּר ָּ

חוֹ ׁ ְש ִּבים ׁ ֶׁשדָּּ ִּוד ַחי ׁ ִּש ְב ִּעיםַּ ,כ ָּּמה ׁ ָּשנִּ ים דָּּ ִּוד

יל ִּדים ִּהיא ָּע ְש ָּתה ֻס ּכוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת,
ש ִּ ּל ָּ
ו ְּמ ָת ְר ִציםּ ֶּׁ

ַחי? ִש ְב ִעים ? ּ ֶׁזה לֹא נָּ כוֹ ן ,הוּ א ַחי ֶׁא ֶׁלף! ִּּכי

ילנִּ י ַה ַּמ ְל ָּּכה
ְמ ַד ְ ּב ִּרים ַעל ַה ֻּס ָּּכה ׁ ֶׁש ָּע ְש ָּתה ִּה ְ

ִּמקוֹ ֶׁדם הוּא ַחי ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ְשלֹ ִּשׁיםַ ,אז ה ּוא

ׁ ֶׁש ִּהיא ִּה ְת ַג ְ ּי ָּרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶׁש ָּא ַמ ְרנ ּו ׁ ֶׁש ִּהיא לֹא

אשוֹ ן ,הוּא ָּ ּבא
ָּ ּבא ְל ַה ׁ ְש ִּלים ,הוּא ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ

ׁ ָּש ֲא ָּלה ְר ׁשוּת ֵמ ַא ָּ ּבא ְו ִּא ָּּמא.

יתי ְּכ ַא ַחד ָּה ָּא ָּדם" ׁ(שוֹ ְפ ִּטים טז ,ז),
"ו ָּה ִּי ִּ
אשוֹ ןְ ,
ָּה ִּר ׁ

לֹא ַחי ׁ ִּש ְב ִּעים ׁ ָּשנָּ ה הוּא ַחי ֶׁא ֶׁלף ׁ ָּשנָּ ה,

אשוֹ ן,
ְל ַה ׁ ְש ִּלים ֶׁאת ַה ּ ׁ ָּשנִּ ים ׁ ֶׁשל ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ

ח ֵ ּריּ
חגּ ִׁש ְמחּתּתוֹ רּהּא ֲּ
מןּנְ ִׁעילּתּ ּ
ִׁבזְ ּ

ַא ֲח ֵרי ׁ ֶׁשהוּא ַחי ַ 930אז הוּ א ָּ ּבא ַע ְכ ׁ ָּשיו

חהּ ִׁל ְפנֵּיּמ ֲע ִׁריב ּ
ִׁמנְ ּ

ְל ַה ׁ ְש ִּלים ֶׁאת ֶׁזה לְ ֶׁאלֶּׁףְ ,ו ָּכל ָּה ִּענְ ָּין ׁ ֶׁשדָּּ ִּוד ָּ ּבא
אשוֹ ן,
ְל ַה ׁ ְש ִּלים ֶׁאת ַה ּ ׁ ָּשנִּ ים ׁ ֶׁשל ָּא ָּדם ָּה ִּר ׁ

~נִּ ְכ ַּתב ַעל ּ ִּפי ֲה ָּבנַ ת ַה ּ ׁשוֹ ֵמ ַע~
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יעה ֻּכ ָּ ּלנ ּו נֶׁ ְח ַּת ְמנ ּו
ַה ּיוֹ ם ַ ּב ׁ ְש ִּק ָּ
ְל ַח ִּ ּיים טוֹ ִּביםַ ,ה ַ ּל ְי ָּלה

הו ְּר ִּביץ ְ ּבפו ִּּריםֵ ,הם דָּּ ְפק ּו

ַה ָּקפוֹּת ּ ְשנִ ּיוֹּתּ

ַ ּבדֶּׁ ֶׁלתָּ ,ה ַר ָּ ּבנִּ ית ּ ָּפ ְת ָּחה ְו ָּא ְמ ָּרה ׁ ֶׁשה ּוא

ָּ ּב ִּר ּקו ִּּדים קוֹ ְר ִּעים ֶׁאת ָּּכל ַה ּ ְפ ָּת ִּקים ֲהלֹא

ָּסג ּור ַ ּב ֶׁח ֶׁדר ָּּכל ַה ּיוֹ םּ ,פו ִּּרים ֶׁא ְצלוֹ ָּּכל ַה ּיוֹ ם

טוֹ ִּבים ׁ ֶׁש ָּא ָּדם ִּק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ַק ָּ ּבלוֹ ת טוֹ בוֹ ת
יבל ַעל ַע ְצמוֹ לֹא ַל ֲחזוֹ ר
ְולֹא ָּע ַמד ָּ ּב ֶׁהםִּ ,ק ֵ ּ

ָּה ָּיה ִּה ְת ּבוֹ ְדדוּ תַ .אז ֵהם ָּא ְמר ּו ׁ ֶׁש ֵהם ַרק
רוֹ ִּצים ִּל ׁ ְשאוֹ ל ׁ ְש ֵא ָּלה ,נִּ ְכנְ ס ּו ְו ׁ ָּש ֲאל ּו אוֹ תוֹ
ַמה עוֹ ִּשים ִּעם ַה ֵ ּי ֶׁצר ָּה ָּרע? ה ּוא ָּענָּ ה עוֹ ִּשים

יבל ַל ֲעשוֹ ת ְּת ׁשו ָּּבה ְו ֶׁזה
יוֹ ֵתר ַל ׁ ְשטוּיוֹ תִּ ,ק ֵ ּ

לוֹ 'פ ּו' ְוה ּוא ָּעףַ .החוֹ ְל ִּקים לֹא ִּמ ְת ָּי ֲא ׁ ִּשים
יכים ְ ּב ׁ ֶׁש ָּ ּל ֶׁהםַ ,אז ְל ַה ְמ ׁ ִּש ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת
ֵהם ַמ ְמ ׁ ִּש ִּ

לֹא ָּה ָּיה ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת.
ר' ׁ ְשמו ֵּאל ֶׁצ' ִּצ'יק ְור' ָּמ ְרדְּ ַכי לו ֶּׁזער

יבער.
ָּל ֶׁהם 'פ ּו'ַ ,ה ֵ ּי ֶׁצר ָּה ָּרע ְ ּב ֶׁר ְס ִּל ֶׁ

רו ִּ ּּבינְ ׁ ְש ֵטיין נָּ ְסע ּו ְל ִּמירוֹ ן ְלר' ׁ ְשמו ֵּאל
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ערכים לאישים שהובאו בשיעורים
תוכן
 .1הגמרות

ומדרשים

אלא על פי חכמים למה לי למיתני ועוד כל
מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים הכי קאמר
להו כי תאמרו בנים קטנים היו וקטנים פטורין מן
הסוכה כיון דשבעה הוו אי אפשר דלא הוי בהו
חד שאינו צריך לאמו וכי תימרו קטן שאינו צריך
לאמו מדרבנן הוא דמיחייב ואיהי בדרבנן לא
משגחה תא שמע ועוד כל מעשיה לא עשתה
אלא על פי חכמים בשלמא למאן דאמר בשאין
דפנות מגיעות לסכך מחלוקת דרכה של מלכה
לישב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך משום
אוירא אלא למאן דאמר בסוכה קטנה מחלוקת
וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה אמר
רבה בר רב אדא לא נצרכה אלא לסוכה העשויה
קיטוניות קיטוניות וכי דרכה של מלכה לישב
בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות אמר רב אשי
לא נצרכה אלא לקיטוניות שבה רבנן סברי בניה
בסוכה מעליא הוו יתבי ואיהי יתבה בקיטוניות
משום צניעותא ומשום הכי לא אמרי לה דבר
ורבי יהודה סבר בניה גבה הוו יתבי ואפילו הכי
לא אמרי לה דבר

שהם

מוזכרים בהן
 .2הלני המלכה
 .3מונבז המלך
 .4מונבז השני
 .5חדייב
 .6ארביל
 .7הסהר הפורה

הגמרות ומדרשים שהם מוזכרים בהן

סוכה ב ע"ב – ג ע"א
מיתיבי סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים
אמה פסולה ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים
וחמשים אמה אמר רבי יהודה מעשה בהילני
המלכה בלוד שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים
אמה והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם ולא
אמרו לה דבר אמרו לו משם ראייה אשה
היתה ופטורה מן הסוכה אמר להן והלא
שבעה בנים הוו לה ועוד כל מעשיה לא עשתה

יומא לז ע"א
משנה בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח הסגן
מימינו וראש בית אב משמאלו ושם שני שעירים
וקלפי היתה שם ובה שני גורלות של אשכרוע
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היו ועשאן בן גמלא של זהב והיו מזכירים אותו
לשבח בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור שלא
היה לו אלא שנים ואף הוא עשה מוכני לכיור
שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך היה
עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של
זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על
פתח היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב
שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים
לדלתותיו והיו מזכירין אותן לשבח:

למטה ואני גנזתי למעלה שנאמר אמת מארץ
תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנזו במקום
שהיד שולטת בו ואני גנזתי במקום שאין היד
שולטת בו שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך
אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני גנזתי
דבר שעושה פירות שנאמר אמרו צדיק כי טוב
כי פרי מעלליהם יאכלו אבותי גנזו [אוצרות]
ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות שנאמר פרי צדיק
עץ חיים ולוקח נפשות חכם אבותי גנזו לאחרים
ואני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה צדקה
אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא
שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך:

גמרא

תנא בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאין
ממנה והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע.

נזיר יט ע"ב

מנחות לב ע"ב

מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה
ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה בשלום אהא
נזירה שבע שנים ובא בנה מן המלחמה והיתה
נזירה שבע שנים ובסוף שבע שנים עלתה לארץ
והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים
אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת ונמצאת נזירה
עשרים ואחת שנה אמר רבי יהודה לא היתה
נזירה אלא ארבע עשרה שנה

תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחר
הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך
היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה.

נדה יז ע"א
תא שמע ושל בית מונבז המלך היו עושין ג'
דברים ומזכירין אותן לשבח היו משמשין
מטותיהם ביום ובודקין מטותיהם במילא פרהבא
ונוהגין טומאה וטהרה בשלגים

בבא בתרא יא ע"א
ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו
ואוצרות אבותיו בשני בצורת וחברו עליו אחיו
ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של
אבותם ואתה מבזבזם אמר להם אבותי גנזו

מדרש רבה בראשית פרשה מו פסקה י
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הגג ואמרה לא נשתייר מבית חשמונאי אלא אני
לבדי והפילה עצמה מן הגג ומתה והטמינה
הורדוס שבע שנים בדבש וי"א שבא עליה לאחר
מיתתה ומלך הורדוס ואגריפס בנו ומונבז בן בנו
ק"ג שנה הרי ד' מאות ועשרים שנה של בית שני
ועלה אספסיינוס קיסר וטיטוס בן אשתו
והחריבו בית שני והגלו את ישראל לרומי זו גלות
תשיעית

ונמלתם את בשר ערלתכם כנומי היא תלויה
בגוף ומעשה במונבז המלך ובזוטוס בניו של
תלמי המלך שהיו יושבין וקורין ספר בראשית
כיון שהגיעו לפסוק הזה ונמלתם את בשר
ערלתכם הפך זה פניו לכותל והתחיל בוכה וזה
הפך פניו לכותל והתחיל בוכה הלכו שניהם
ונימולו לאחר ימים היו יושבין וקורין בספר
בראשית כיון שהגיעו לפסוק הזה ונמלתם את
בשר ערלתכם אמר אחד לחבירו אי לך אחי א"ל
את אי לך לי לא אוי גלו את הדבר זה לזה כיון
שהרגישה בהן אמן הלכה ואמרה לאביהן בניך
עלתה נומי בבשרן וגזר הרופא שימולו אמר לה
ימולו מה פרע לו הקב"ה אמר רבי פנחס בשעה
שיצא למלחמה עשו לו סיעה של פסטון וירד
מלאך והצילו:

אוצר המדרשים עקטאן דמר יעקב (עשר
גליות)
פרשה ב' עשרה מלכים נתגיירו ואלו הן חירם
המלך עבד המלך אנטיגנוס המלך תלמי המלך
מונבז המלך טובאי המלך בולן המלך בתיה
המלכה הילני המלכה וברוריא המלכה עשרה
צדיקים נכנסו בחייהם לגן עדן ואלו הן חנוך בן
ירד אליעזר עבד אברהם בתיה בת פרעה סרח
בת אשר אליהו הנביא משיח בן דוד חירם מלך
צור עבד מלך הכושי יעבץ בן רבי ויהושע בן לוי
עשרה הרוגי מלכות ואלו הן רבי ישמעאל בן
אלישע רבי ישבב הסופר רבן שמעון בן גמליאל
רבי חוצפית המתורגמן רבי עקיבא בן יוסף רבי
חנניא סגן הכהנים רבי שמעון בן עזאי רבי אלעזר
בן חרסום רבי יהודה בן בבא ורבי חנניה בן
תרדיון

אוצר המדרשים מדרש עשר גליות
לאחר חרבן בית ראשון שבעים שנה עמד כורש
בן אסתר ושלח לנחמיה ולזרובבל ולברוך ולכל
חבורתו ובנו בית שני ואחר ד' שנים למלכות
כורש אחר שנבנה הבית עלה עזרא מבבל ועלו
עמו ארבעה רבוא והיו ישראל משועבדים
לכורש ל"ג שנה ובא אלכסנדרוס מלך מוקדון
והרג לכורש ומלך י"ב שנה ומת ועמדו אחריו ד'
ממזרים שהיו משעבדים את ישראל קס"ח שנים
עד שבאו בני חשמונאי והרגו לממזרים ונטלו
המלכות מהם ומלכו ק"ג שנה ועמד הורדוס
עבד חשמונאי והרג את אדוניו ואת כל ביתו חוץ
מנערה אחת שנתן עיניו בה ועלתה נערה זו על
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הלני המלכה
הלני המלכה נפטרה בסביבות שנת  56לספירה
הייתה מלכת חַ ְדיָב שבאשור (ראה הבעמוד
הבאה בהרחבה על חדייב) ממלכה הידועה גם
כאדיאבנה  Adiabeneמצפון לסהר הפורה ,במאה
הראשונה לספירה .היא הייתה אשתו ואחותו של
המלך מונבז הראשון .הלני המלכה ובנה
המלך מונבז השני התגיירו בשנת  30לספירה
לערך ובמקורות היהודיים היא מוזכרת לשבח,
כגיורת צדק אשר סייעה לעניי עם ישראל ותרמה
תרומות שונות לבית המקדש השני .הלני המלכה
גם הקימה ארמונות מפוארים בירושלים,
באזור העופל (בחלק הצפוני של עיר דוד של ימינו).

קברי המלכים  -קברה של הלני המלכה בירושלים

תוכן עניינים
.1
.2
.3
.4

התגיירותה
חייה כיהודיה
מעשים הקשורים להלני המלכה בדיונים
הלכתיים
מקום קבורתה

התגיירותה
ההיסטוריון היהודי-רומאי ,יוסף בן מתתיהו ,הזכיר את הלני המלכה ואת מונבז בכתביו כמה פעמים.
בספרו קדמוניות היהודים תיאר יוסף כיצד התגיירה הלני יחד עם בנה ,בהשפעתם של שני יהודים,
ובהמשך תיאר כיצד שלחו משלחת צבאית גדולה ,לירושלים במהלך המרד הגדול ,כדי לסייע
למורדים היהודים .לפי תיאורו של יוסף בן מתתיהו ,סוחר תכשיטים מיהודה בשם חנניה (או
אליעזר) ,שנקלע לחדייב ,הוא זה שסיפר להלני המלכה על עם ישראל ותורתו ,והשפיע עליה
להתגייר.
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כמה ממפרשי התלמוד ,שלא הכירו את כתבי יוסף בן מתתיהו כתבו שהלני המלכה ובנה מונבז היו
למעשה חלק מבית חשמונאי.

חייה כיהודיה
לאחר שהתגיירה ,החליטה הלני המלכה לצאת במסע לירושלים ,כדי לחזות בבית המקדש ולהקריב
בו קרבנות .היא הגיעה לירושלים במחצית המאה הראשונה לספירה ,בעיצומה של שנת בצורת,
ומיד נרתמה לעזרת הרעבים :היא פיזרה כספים רבים לקניית לחם במצרים ודבלות של תאנים
בקפריסין ,אשר חולקו בין עניי ירושלים.
את שארית חייה בילתה הלני המלכה בירושלים ,באחד הארמונות שבנתה בעיר דוד .בימיה
בירושלים המשיכה לחלק צדקה ,וכן תרמה לבית המקדש נברשת זהב וטבלת זהב ,שעליה נכתבה
פרשת סוטה[.]3
ככל הנראה נפטרה הלני עוד לפני חורבן הבית (בשנת  70לספירה) ,שכן מצבתה מוזכרת
בדברי יוסף בן מתתיהו ,המתאר בעזרתה את תוואי חומת ירושלים ,וקשה להניח שניתן היה
לקוברה בסמוך לירושלים לאחר החורבן.
המסורת היהודית רואה בהלני המלכה ובבנה דמויות מופת ,שיש להזכיר לשבח ,כפי שמובא
במדרש" :על הראשונים נאמר' :זכר צדיק לברכה'  -בן גמלא ובן קטין ,ומונבז המלך והילני אמו,
ונקנור  -מזכירין אותם לשבח".

מעשים הקשורים להלני המלכה בדיונים הלכתיים
הלני המלכה הייתה מעורבת במעשים שנידונו בספרות חז"ל במסגרת דיונים הלכתיים .מעשיה
משמשים כמקור הלכתי בשל העובדה שהיא הייתה נוהגת לקיים את המצוות על פי הוראת חכמים,
כפי שאמר עליה התנא רבי יהודה" :כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים" (סוכה ב ע"ב).
כך מצינו בתוספתא (ובירושלמי שם פ"א ה"א) ,שם מביא התנא רבי יהודה הוכחה לשיטתו ,שסוכה
שהיא גבוהה מעשרים אמה כשרה ,מסוכתה של הלני המלכה:

"סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ,ורבי יהודה מכשיר .אמר רבי
יהודה' :מעשה בסוכת הילני שהייתה גבוהה מעשרים אמה ,והיו זקנים נכנסין
ויוצאין אצלה ,ולא אמר אחד מהן דבר '.אמרו לו' :מפני שהיא אשה ,ואשה אין
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חייבת בסוכה '.אמר להם' :והלא שבעה בנים תלמידי חכמים היו לה ,וכולן
שרויין בתוכה'".
 -תוספתא ,סוכה פרק א' ,הלכה א'

במקור אחר מובא מעשה נוסף לגבי הילני ,בו מתוארת נזירות ארוכה במיוחד שקיבלה על עצמה:

מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ,ואמרה' :אם יבוא בני מן המלחמה
בשלום ,הריני נזירה שבע שנים '.ובא בנה מן המלחמה ,והייתה נזירה שבע שנים,
ולסוף שבע שנים עלתה לארץ ישראל .והורה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים
אחרות ,ולסוף שבע שנים נטמאת ,ונמצאת נזירה אחת ועשרים שנה".
פרי זוטא פיסקא ו' ,ועיינו גם במשנה ,מסכת נזיר ,פרק ג' ,משנה ו'
— ִס ִ

מקום קבורתה
מקובל להצביע על קברי המלכים  -מתחם קבורה
מפואר ,השוכן צפונית לעיר העתיקה של ירושלים
(בפאתי שכונת שייח' ג'ראח) ,כקברם של הלני המלכה
ושל מלכים שונים משושלת מלכי חדייב .זיהוי זה
נעשה על סמך סרקופג שנתגלה על ידי פליסיאן דה
סוסי במקום בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בשנת
 ,1863ועליו המילים "צדן מלכתא" ,ועל סמך
עדותו הגאוגרפית של יוסף ,שתיאר" :ואחרי כן ירדה
(החומה) מול מצבת הלני היא שהייתה מלכת חדייב
ובת המלך איזט".

הסרקופג של הלני המלכה במוזיאון ישראל

קברה של הלני הוזכר בספרו של הגאוגרף היווני בן
המאה השנייה פאוסניאס ,שביקר בארץ ישראל .הוא מצהיר שהוא "מכיר קברים נפלאים רבים"
ומציין שניים מהם ,אחד מהם נמצא בהליקרנסוס (היא עיר בודרום עיר נמל וקייט בנפת מולה
בריביירה הטורקית בדרום-מערב טורקיה .העיר ניצבת במקום בו עמדה העיר פטרוניום בימי
הביניים ).והשני "בארץ העברים" וקיים בו מנגנון פתיחה מתוחכם המכוון ליום מסוים בשנה ולשעה
מסוימת" :לעברים יש קבר ,זה של הלני ,אשה מקומית ,בעיר ירושלים ,שהקיסר הרומאי הרס עד
ה יסוד .יש מתקן בקבר ,שבאמצעותו הדלת ,שכמו כל הקבר עשויה מאבן ,לא נפתחת עד שהשנה
מחזירה את אותו היום ואותה השעה .ואז המנגנון ,ללא עזרה ,פותח את הדלת ,שלאחר פרק זמן
קצר ,סוגרת את עצמה .זה קורה באותו הזמן ,אבל אם תנסה בכל זמן אחר לפתוח את הדלת ,לא
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תוכל לעשות זאת; כח לא יפתח אותה ,אלא רק ישבור אותה" .המאוזוליאום בהליקרנסוס נחשב
לאחד משבעת פלאי תבל של העולם העתיק .העובדה שפאוסניאס מציב את קבר הלני בירושלים
באותה דרגה ,מצביעה על הרושם העצום שעשה

עליו]9[.

מונבז המלך
מונבז המלך ואמו הלני המלכה תרמו לבית
המקדש השני ,והקימו ארמונות בירושלים ,באזור
העופל (בחלק הצפוני של עיר דוד)  .הם גם תרמו
לנצרכים בשנות הרעב.
העיתונאי נדב שרגאי מדווח בנובמבר  2008כי
בחפירות עיר דוד התגלה עגיל זהב בן כאלפיים
שנה .הוא מציין כי ":לפני כשנה נחשף בחפירות
בחניון גבעתי מבנה מידות מרשים משלהי ימי
בית שני .על פי עדויות מכתביו של יוסף בן
מתיתיהו ,יתכן כי המבנה שנחשף הוקם על ידי
משפחת בני חדיב .הידועה בבני משפחה זו היא
הלני המלכה שהתגיירה ,עלתה לירושלים ונקברה
בה".

תוכן עניינים
.1
.2
.3
.4

תולדותם
תרומותיו
נדיבותו
מונבז כתנא

מראה הארמונות מצד דרום  -מזרחה לבריכת השילוח

תולדותם
מוצאם היה מ"חדייב" הסוריה " .הדייב" ,לפי התלמוד ,הייתה ממלכה עתיקה באשור .חלק ממלכי
המדינה התגיירו במאה הראשונה לספירה :הלני המלכה ובנה המלך מונבז.
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תרומותיו
במשנה מסופר שמונבז עשה ידיות מזהב לכל כלי יום הכיפורים; והלני המלכה עשתה
נברשת זהב בפתחו של בית המקדש ,וכן טבלת זהב שעליה הייתה כתובה פרשת סוטה כפי
שכתוב ":מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום הכיפורים ,של זהב .הילני אימו עשתה נברשת
של זהב ,על פתחו של היכל; אף היא עשתה טבלה של זהב ,שפרשת סוטה כתובה עליה(.ג',י"א)

נדיבותו
המלך היה גם נדיב לב כלפי העם היהודי .וכך כתוב בתלמוד בבלי ,מסכת בבא בתרא:

ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת,
וחברו עליו אחיו ובית אביו
ואמרו לו :אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ,ואתה מבזבזם.
אמר להם :אבותי גנזו למטה ,ואני גנזתי למעלה,
שנאמר (תהלים פ"ה ,י"ב) :אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף;
אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ,ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו,
שנאמר (שם פ"ט ,ט"ו) :צדק ומשפט מכון כסאך;
אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ,ואני גנזתי דבר שעושה פירות,
שנאמר (ישעי' ג' ,י') :אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו;
אבותי גנזו אוצרות ממון ,ואני גנזתי אוצרות נפשות,
שנאמר (משלי ,י"א ,ל') :פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם;
אבותי גנזו לאחרים ,ואני גנזתי לעצמי,
שנאמר (דברים כ"ד ,י"ג) :ולך תהיה צדקה;
אבותי גנזו לעולם הזה ,ואני גנזתי לעולם הבא,
שנאמר (ישעי' נ"ח ,ח') :והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך
(י"א ,ע"ב).

גם יוסף בן מתתיהו מזכיר את החדייבים מספר פעמים בכתביו ומספר על משלחת צבאית שהגיע
בזמן המרד הגדול כדי לסייע ליהודים המורדים.
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קברותיהם המפוארים של בני המלוכה של חדייב ,שנחצבו לעומק כשמונה מטרים בסלע ,נחפרו
בשנת  1863בפאתי שכונת שייח' ג'ראח במזרח ירושלים (ראה על קברותיהם בהרחבה ב"הלני
המלכה").

מונבז כתנא
במסכת שבת פרק כלל גדול סח:

"..ומונבז פוטר וכך היה דן מונבז לפני ר' עקיבא ."...ובדף סט" .מאן תנא להא
דתנו רבנן שגג בזה ובזה....כמאן כמונבז".

מונבז השני
מונבז השני או מונבז המלך ,היה בנם של הלני המלכה ומונבז הראשון ,מלך חדייב.
הוא התגייר כמו אמו ואחיו הצעיר ,איזטס השני.
לאחר מותו של אחיו איזטס ,בערך בשנת  55לספירה ,מונבז הפך למלך חדייב .תאריך מותו
אינו ידוע ,אך ידוע שהוא שלט כמלך בזמן המרד הגדול ברומאים ( 70-66לספירה) ,ואף נתן
סיוע למורדים היהודים נגד האימפריה הרומית.
ההיסטוריון דיו קסיוס מזכיר בספרו את מונבז ,אולם בדומה לטקיטוס ,אינו מזכיר את
התיהדותה של שושלת המלוכה של חדייב.
במשנה מסופר שמונבז עשה ידיות מזהב לכל כלי יום הכיפורים בבית המקדש.
בגמרא במסכת בבא בתרא מסופר על צדקותו הגדולה במצוות צדקה ,הון עתק שירש מאבותיו
בזבז עבור כך ,ונימק:

"אבותי חסכו למטה ואני למעלה ,אבותי חסכו לאחרים ואני חסכתי לעצמי,
אבותי שימרו במקום שניתן לגנוב ואני שימרתי במקום שלא ניתן לגנוב".

איות שמו
בתשובות הגאונים כתב "מונבז תנא הוא אבל מלך מולבז הוא".

חדייב
9

ַח ְדיָב (נקראת גם "אדיאבן" ובתלמוד "הדייב" ו"חדייף") הייתה ממלכה עתיקה באשור ,בצפון
הסהר הפורה (ראה בהרחבה "הסהר הפורה") ,שהתקיימה בין השנים  15ל .116-בירת
המדינה הייתה העיר ארבלה (ראה בהרחבה "ארבלה").
אוכלוסיית הממלכה הייתה מגוונת ומעורבת .לדברי פליניוס הזקן ,ארבעה שבטים חיו בשטחי
חדייב :אורונטיים ((אנ')) ,אלאנים ,אזוניים ( )Azonesוסיליקיים ( .)Silicesמכתביו של יוסף בן
מתתיהו עולה כי בממלכה חיה קהילה יהודית מבוססת.
בהשפעת הקהילה היהודית הגדולה שחיה בתחומי הממלכה ,חלק ממלכי המדינה התגיירו
במאה הראשונה לספירה .הלני המלכה ובנה המלך מונבז (מכונה בתלמוד" :מונבז המלך")
תרמו לבית המקדש השני ,והקימו ארמונות בירושלים ,באזור העופל (בחלק הצפוני של עיר
דוד).
במשנה מסופר שמונבז עשה ידיות מזהב לכל כלי יום הכיפורים; והלני המלכה עשתה נברשת
זהב בפתחו של בית המקדש ,וכן טבלת זהב שעליה הייתה כתובה פרשת סוטה (יומא ג ,י) .גם
יוסף בן מתתיהו מזכיר את החדייבים מספר פעמים בכתביו ומספר על משלחת צבאית שהגיעה
בזמן המרד הגדול כדי לסייע ליהודים המורדים.
בשנת  116הקיסר הרומאי טראיאנוס כבש וסיפח את הממלכה לאימפריה הרומית ,אולם יורשו,
אדריאנוס ,ויתר על כל כיבושיו במזרח.
קברותיהם המפוארים של בני המלוכה של חדייב ,שנחצבו לעומק כשמונה מטרים בסלע ,נחפרו
בשנת  1863על ידי הארכאולוג הצרפתי פליסיאן דה סוסי בפאתי שכונת שייח' ג'ראח במזרח
ירושלים (ראה בהרחבה "הלני המלכה").
ייתכן שבעקבות התגיירותם של בני מעמד המלוכה (הלני המלכה ובניה :מונבז ואיזאטס)
התגיירו רבים מתושבי הממלכה .אולם במאה השנייה לספירה בחרו תושבי חדייב להמיר את
דתם לנצרות.

ארביל
ארביל היא עיר בעיראק ,בירת החבל האוטונומי
של כורדיסטן העיראקית ,והעיר הגדולה ביותר בו
(כמיליון וחצי תושבים נכון ל .)2013-שוכנת בין
הנהרות הזב הגדול והזב הקטן 88 ,קילומטר
מזרחית למוסול.

ארביל
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היסטוריה
לעיר מיוחסת היסטוריה של אלפי שנות קיום
רצופות ,והיא בין הערים העתיקות ביותר
בעולם הקיימות ברציפות מאז שנוסדו .שמה
המקורי וההיסטורי היה אָ ְרבַ א אֵ לו (ארבע
אלים).

עיראק

העיר הייתה קיימת כבר בתקופת ממלכת
אשור והייתה מרכז לפולחן האלה אשתר.
האזכור הראשון לעיר מהמאה ה23-
לפנה"ס .ארידופיזיר מלך גותים כבש את העיר
במהלך המאה ה 22-לפנה"ס .מנהיג
האימפריה הפרסית כורש כבש את העיר
בשנת  547לפנה"ס .בסמוך לעיר נערך ב331-
לפנה"ס קרב גאוגמלה שבו ניגף הצבא הפרסי
בפיקודו של דריווש השלישי בפני אלכסנדר
מוקדון ,מפלה ששמה קץ לאימפריה הפרסית.
לאחר מותו של אלכסנדר הגדול הייתה העיר
חלק מהממלכה הסלאוקית .במהלך השנים
הייתה העיר לאזור ששנוי במחלוקת בין
האימפריה הפרסית ,האימפריה
הרומית והאימפריה הסאסאנית.

מדינה  /טריטוריה

ארביל

מחוז

כורדיסטן
העיראקית
האלף הששי
לפנה"ס

חבל ארץ

( 1,500,000נכון
ל)2013-
36°20′00″N 44°0
1′00″E
UTC +3

תאריך ייסוד
אוכלוסייה
 -בעיר

קואורדינטות
אזור זמן

בסוף ימי הבית השני הייתה בארביל קהילה
יהודית חשובה .ומאוחר יותר היא שימשה
מרכז לממלכת חֵ ְדיָב שמלכיה התגיירו .יהודים
המשיכו לגור בעיר גם בימי הביניים וב-
 1877נמנו בה כ 400-משפחות יהודיות.
בין המאה ה 1-ועד למאה ה 4-העיר החלה
להפוך אט אט לנוצרית ונטתה לכיוון הכנסייה
האשורית.
שרידי העיר העתיקה נמצאים מחוץ למצודת
ארביל שבלב העיר ,ממערב לה .זהו מישור
שבו פזורים אלפים רבים של שברי חרסים,
ושרידי קירות בגובה פני השטח של מבנים
אשר כמעט נמחו מעל פני הקרקע .בשטח
עצמו מזדקר גם מגדל גבוה (מינרט) ,שגובהו
למעלה משלושים מטר.

בכיוון השעון ,מלמעלה :מרכז העיר ,המגדל ,פסל אבן
אל-מוסאופי' ,מצודת ארביל.

בעקבות כיבוש הסביבה בידי האימפריה המוסלמית ,החלה להגיע לעיר הגירה של
עמים מוסלמים -בעיקר ערבים ,כורדים ועמים טורקיים .בהמשך ימי הביניים העיר נשלטה על
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ידי בית אומיה ,בית עבאס והשושלת
הבויהית .במהלך המאה ה 13-העיר
הותקפה ,נבזזה ואף נכבשה לפרקי זמן
מסוימים על ידי האימפריה
המונגולית ושליטה הולאגו .במהלך ימי
הביינים הפכה ארביל למרכז מסחרי,
כנקודה שעל הדרך בין בגדאד למוסול.
האימפריה העות'מאנית כבשה את
העיר (כמו כן את שאר עיראק)
במהלך המאה ה .16-אימפריה זו
שלטה על העיר עד לנפילתה
בידי האימפריה הבריטית במלחמת
העולם הראשונה.
כיום העיר מורכבת מקבוצות אתניות,
דתיות ותרבותיות רבות .הכורדים הם
הקבוצה הגדולה ביותר בעיר ,עם מגוון מיעוטים כגון ערבים ,אשורים ,טורקמנים ,יזידים,
שבאקים ,שבאקים ,מנדעים וארמנים .הפרלמנט האוטונומי של כורדיסטן העיראקית הוקם ב-
 ,1970לאחר תהליך משא ומתן בין ממשלת עיראק לבין המפלגה הדמוקרטית הכורדית
בראשות מוסטפא ברזאני .למעשה הפרלמנט נשלט על ידי שליט עיראק סדאם חוסיין עד
למלחמת המפרץ בשנת  .1991הפרלמנט החל לאבד מיעילותו במהלך שנות ה 90-לאחר
מאבקים בין הפלגים הכורדיים השונים .במהלך מלחמת עיראק חלו מתקפות טרור רבות בעיר
שגרמו למותם של רבים.בשנת  2005נחנך שדה תעופה בעיר.
המצור על ארביל על ידי המונגולים האלקאנים בשנים
1258-59

הסהר הפורה
הסהר הפורה הוא אזור במזרח התיכון ,המצוי כיום בשטחי ישראל ,לבנון ,ממלכת ירדן ,סוריה,
עיראק ,דרום מזרח טורקיה ומצרים .אזור זה נחשב כ"ערש הציוויליזציה" ,והוא נחלק בדרך-כלל
לשני אזורים עיקריים :מסופוטמיה והלבנט .חלק מן ההגדרות המאוחרות יותר כוללות גם את
הנילוס המצרי.
תוכן עניינים
.1
.2

גאוגרפיה
היסטוריה
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גאוגרפיה
אזור הסהר הפורה הוא אזור פורה המוקף
מדבריות .צורתו  -צורת סהר ,והוא מוזן
על ידי נהרות הנילוס ,הפרת והחידקל
ובמידה סמלית הירדן .שטחי העיבוד
החקלאיים מהווים בין  400,000ל־
 500,000קמ"ר ,ומתגוררים בהם כ־50
מיליון תושבים.

היסטוריה
ההתיישבות האנושית בסהר הפורה קדומה
מאוד ,בין העתיקות בעולם מחוץ לאפריקה.
האתרים הפלאוליתיים החשובים ביותר
נמצאים בהרי זגרוס ,בעמק הירדן ,כמו גם
בכרמל ובגליל .הומינידים ישבו באתרים
כגון עובדייה בישראל ,הכפרים הראשונים אזור הסהר הפורה ומצרים
בעולם קמו באזור זה ,תחילה יישובי הקבע של התרבות הנאטופית בלבנט ,שהסתמכו עדיין על
ציד חיות בר ולקט צמחים ,ולאחר מכן הופיעו הכפרים החקלאיים הנאוליתיים .ייצור המזון באזור
זה ,שהחל עם ביות חיות המשק וצמחי התרבות בתקופה הנאוליתית ,הוא הקדום בעולם .באזור
גידלו שעורה ,חיטה ,אפונה ,פשתה ועדשים ,וכן בייתו את הצאן ,הבקר והחזיר.
באזור זה שכנו ציוויליזציות עתיקות :ארם נהריים (עיראק וסוריה) ,פרס ,עילם ומדי (כל השלוש
במערב איראן) ,אנטוליה (טורקיה) ,הלבנט (סוריה ,לבנון ,ישראל וירדן) ,ומצרים העתיקה,
מתקופת עליית תרבות שומר באלף ה 4-לפנה"ס עד כיבוש האזור על ידי אלכסנדר הגדול במאה
ה 4-לפנה"ס .יש כאלו שלא כוללים את מצרים העתיקה באזור בסהר הפורה ,למרות שהיא הייתה
תרבות בעלת השפעה מובהקת באזור.
הסהר הפורה נחשב בהיסטוריוגרפיה המערבית לערש הציוויליזציה האנושית .הוא היה האזור
הראשון בו התפתחה באינטנסיביות החקלאות ,בו הומצא הכתב הראשון ,הגלגל ,בו נוצרו
לראשונה מרכזי שלטון ,קודקסי חוקים ,כמו גם רבדים חברתיים כגון עבדות וצבא ,ובו הונחו
יסודות אסטרונומיה והמתמטיקה.
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