ְּב ִס ַ ּי ְע ָּתא דִּ ְׁש ַמ ָ ּיא
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ֲע ִריכָ ה ְמיו ֶּח ֶדת לְ יַ לְ ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאל
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ּ ְפנִ ינִ ים נִ ְפלָ ִאים ו ְּמתו ִ
ּקים ַעל ַה ּ ָפ ָר ָׁשה
musp
i MERO
רוֹ nַ ocהcְ esמtֻetקeָּ uבrל ָה ֱאל ֹ ִקי ַה ַּק ְדמוֹ ן
מ ׁשוֹ ן" ֶׁש ִח ְּב
ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵּס ֶפר ַה ּ ְמ ֻס ָ ּגל "זֶ ַרע ִׁLש ְ
,tema t
is rolod
hbin ym
muspi m
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יים נַ oְ L
ַר ִּבי ִׁש ְמ ׁשוֹ ן ַח ִ ּ
דוֹׁ .ש לִ ְב ָרכָ ה.
חָ erמנִniי gזֵtileכֶes ,רidַ dצaדִּmיק וְ ָק
erolod
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tu t ud
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שnוּעוֹ ת ַרבּ וֹ ת לִ ְמ ַק ְ ּי ֵמי ַּב ָּק ָׁשתוֹ .
ֲא ֶׁשר ִּב ֵּק ׁש ֶׁש ִ ּילְ ְמד ּו ְּב ִס ְפרוֹ וְ ִהiuְ eב ִט ַ
יחniיְׁ ic
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ּ ָפ ָר ַׁשת ִּכי ָּתבוֹ א תשע"ט

ּת ֹו ַרת ִׁש ְמ ׁש ֹון
.2

ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָּבא ּו לְ ֵבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש
קוֹ ֶדם ֶׁש ָּבא ּו לְ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
'וַ יְ ִב ֵאנ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶזּה וַ ִ ּי ֶּתן לָ נ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ
זָ ַבת ָחלָ ב ו ְּד ָב ׁש' (כו ט):
ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ִׁש"יֶ :אל ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶזּה  -זֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש,
וַ ִ ּי ֵּתן לָ נ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּ -כ ַמ ְׁש ָמעוֹ .
ו ַּמ ְק ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ַה ָזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן
זי''עָ ,צ ִר ְ
יך לְ ָה ִבין ַמדּ ו ַּע
ִה ְקדִּ ים לְ ַהזְ ִּכיר ֶאת ֵּבית
ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש קוֹ ֵדם ֶׁש ַמזְ ִּכיר ֶאת
נְ ִתינַ ת ָה ָא ֶרץֲ ,הלֹא ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְּתנָ ה לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּבא ּו לְ ֵבית
ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש?
ו ְּמ ָב ֵאר ַר ֵּבנ ּו זי''ע ִּב ְׁשנֵ י אוֹ ַפ ִ ּנים:
שא
.א ִה ֵ ּנה ַה ַּת ְר ּגוּם יוֹ נָ ָתן ַעל ַה ּ ָפסוּק ֵׁ
(שמוֹ ת יט ,ד) "וָ ֶא ּ ָ ׂ
ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ָׁש ִרים"ָּ ,כ ַתבְּ :ב ֵעת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָּבן
ּ ֶפ ַסח ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,נְ ָשׂ ָאן ֶה ָענָ ן לִ ְמקוֹ ם ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָׁש ֲחט ּו
יהם .נִ ְמ ָצא ְמב ָֹאר ִמדְּ ָב ָריוֶׁ ,ש ֵה ִביא
ָׁשם ֶאת ּ ִפ ְס ֵח ֶ
יאם
הקב"ה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל לִ ְמקוֹ ם ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש קוֹ ֶדם ּ ֶׁש ֱה ִב ָ
וְ נָ ַתן לָ ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וּלְ ִפי זֶ ה מו ָּבן דִּ ְב ֵרי ַר ִׁש''י,
וַ יְ ִב ֵאנ ּו ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ַה ֶזּה  -זֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,וַ ִ ּי ֵּתן לָ נ ּו
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת ֶ -א ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
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.ב עוֹ ד ְמ ָב ֵאר ַר ֵּבנ ּו זי''ע ַעל ּ ִפי ַמה ֶׁש ָּכ ְתב ּו ַה ּ ְמ ֻק ָּבלִ ים
ֶ(ח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָ ן ג' ,נְ ַהר ג') ובזוה"ק (ח"ב רטּ ֵ ):י ׁש
ְמ ִחיצוֹ ת ַה ּ ַמ ְבדִּ ילוֹ ת ֵּבין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ֶא ֶרץ ָה ַע ּ ִמים,
יע ֶׁש ַעל ֲאוִ יר
יע ֶׁש ַּב ֲאוִ יר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל לָ ָר ִק ַ
ו ֵּבין ָר ִק ַ
ֶא ֶרץ ָה ַע ּ ִמים ,ו ְּמ ִחיצוֹ ת ֵאלּ ּו עוֹ לִ ים ַעד ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד.
ֶׁשל ָה ֻא ּמוֹ ת
ָשׂ ִרים
וְ ַה ּ ִׁש ְב ִעים
עוֹ ְמ ִדים ֵמ ָרחוֹ ק ַאלְ ּ ַפיִ ם ַא ּ ָמה
וְ ֵאין לָ ֶהם ְר ׁשוּת לְ ִה ָּכנֵ ס
ָׁשם .אוּלָ ם ְּכ ֶׁש ִ ּנגְ זְ ָרה ְ ּגזֵ ַירת
ַה ֻח ְר ָּבן ,נִ ַּתן ְר ׁשוּת לְ ָשׂ ֵרי
ּ ָפ ַרס וְ יָ וָ ן לִ ָּכנֵ ס ּתוֹ ְך ַה ְּתחוּם
ֶׁשל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ֵמילָ א
יָ ְכל ּו ָה ֻא ּמוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת
לְ ָמ ּ ַטה ַ ּגם לִ ָּכנֵ ס ּתוֹ ְך
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ע"ש.
יטב
וּלְ ִפי זֶ ה ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ֵס ֶדר ַה ָּכתוּב ֶׁש ַא ַחר ֶׁש ֵה ִביא
אוֹ ָתנ ּו לַ ּ ָמקוֹ ם ַה ֶזּה ֶׁ -ש ֶזּה
ֵּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ֶׁש ַעל יָ דוֹ יֵ ׁש לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ְמ ִח ּצוֹ ת
ִמ ּ ְפנֵ י ָה ֻא ּמוֹ תָ ,אז וַ ִ ּי ֵּתן לָ נ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאתֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה
ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָּלנ ּו לְ ַבד וְ לֹא לְ זָ ִרים ְּכלָ לֶׁ .ש ֲה ֵרי ִּבזְ ַמן ּ ֶׁש ֵאין ֵּבית
ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּים ,יְ כוֹ לִ ים לָ בוֹ א ָשׂ ִרים ֶׁשל ָה ֻא ּמוֹ ת לָ ָא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּמ ּ ֵמילָ א ֲע ַדיִ ן ֵאין ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָּלנ ּו לְ ַבד'( .זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן'
ּ ָפ ָר ָׁש ֵתנ ּו אוֹ ת ג')
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muspi MEROL

ַה ּ ָפ ָר ָׁשה וְ לִ ְק ָחה

muspi MEROL

ַח ֵ ּיי ִׁש ְמ ׁש ֹון

reutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL
hbin ymmunon maid des ,tile gnicsipida
.erolod teeroal tu tnudicnit domsiue

.erolod teeroal tu tnudicnit domsiue
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ּ ְפ ָר ִקים ֵמ ַח ֵ ּיי ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן

ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ָפ ָר ָׁשה

 שִׂ ְמ ָחה ְּבכָ ל ַמ ָּצב
יהםָ ,מ ְצא ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ַה ַּצדִּ ִ
יקיםַ ,ר ִּבי
ְּב ַא ַחד ִמ ּ ַמ ְּסעוֹ ֵת ֶ
ושלָ כִ ים ֶאל ָּתא ַמ ְצ ִחין
ימלֶ ְך ִמ ִּליזֶ 'נְ ְסקֻ ,מ ְׁ
יפוֹ לִ י וְ ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
זו ָּׁשא ֵמ ֲאנִ ּ
ְּב ֵבית ַה ֶּכלֶ א ָה ִעירוֹ נִ י ,יַ ַחד ִעם עוֹ ד ַּכ ֲח ִמ ּ ָׁשה ָעשָׂ ר ּפוֹ ְׁש ִעים ּגוֹ יִ ים.
יצד יֵ ָחלֵ צ ּו ִמן ַה ָּצ ָרה.
ֲעלִ ילָ ה ְׁש ֵפלָ ה נִ ְר ְק ָמה נֶ גְ דָּ ם וְ ֵהם לֹא יָ ְדע ּו ֵּכ ַ
"א ִחי ַה ָ ּי ָקרַ ,אל,
לְ ֶפ ַתע ִה ְת ִחיל ַא ַחד ָה ַא ִחים לִ ְבכּ וֹ תָ .א ַמר לוֹ ָא ִחיוָ :
ִּת ְד ַאגְּ ,בטו ַּחנִ י ֶׁשה' יִ ְת ָּב ַר ְך יַ ִּצילֵ נ ּו ַ ּגם ִמ ָּצ ָרה זוֹ !" ָא ַמר לוֹ ַה ּ ֵׁשנִ י:
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ְק ִהלּ וֹ ת ַרבּ וֹ ת עוֹ ְסקוֹ ת ִּב ְס ָפ ָריו ַה ְּקדוֹ ִׁשים

שִׂ ְמ ָחה ַּב ֲעבוֹ ַדת ה'

יצ'יק זַ ַצ"ל ֶׁש ָּל ַקח ַח ְברו ָּתא לִ ְבנוֹ .
  ְמסו ּ ָּפר ַעל ַר ֵּבנ ּו ַהגְ ִרי"ז סוֹ לוֹ ֵב ִ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָע ַמד ָה ַרב לְ יַ ד דֶּ לֶ ת ַח ְד ָרם וְ ַה ִּביט ָּב ֶהםָׁ ,ש ֲאל ּו ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת:
"ה ְ ּננִ י ָּבטו ַּח ֶׁש ֵהם
"וְ כִ י ֶ ּי ׁש ָס ֵפק ִאם ֵהם לוֹ ְמ ִדים?" ָענָ ה ַהגְ ִרי"זִ :
לוֹ ְמ ִדיםַ ,א ְך רוֹ ֶצה ֲאנִ י לִ ְראוֹ תִ ,אם ֵהם לוֹ ְמ ִדים ְּבשִׂ ְמ ָחה!".

reutetcesnoc ,tema tis rolod muspi meroL
hbin ymmunon maid des ,tile gnicsipida

.2

"מ ְק ָרא ִּבכּ ו ִּרים"ֶׁ ,ש ַּכ ֲא ֶׁשר
ִּב ְת ִח ַּלת ַה ּ ָפ ָר ָׁשה ַה ּתוֹ ָרה כּ וֹ ֶת ֶבת ַעל ִמ ְצוַ ת ִ
יאים ִּבכּ ו ִּרים לְ ֵבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש יֵ ׁש לוֹ ַמר ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁשנָ הֵּ ,בין
ְמ ִב ִ
ָׁשבוּעוֹ ת לְ ֻסכּ וֹ תֶׁ ,ש ַבח וְ הוֹ ָד ָאה לה' יִ ְת ָּב ֵר ְך ַעל ָּכל ַה ּטוֹ ב ֶׁש ְ ּג ָמלָ נוּ.
ְּב ִס ּיוּם ָה ִענְ יָ ן ֶׁשל ִמ ְצוָ ה זוֹ ַ ,ה ּתוֹ ָרה אוֹ ֶמ ֶרת" :וְ שָׂ ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַה ּטוֹ ב ֲא ֶׁשר
נָ ַתן לְ ָך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
ית ָך ( "...דברים כו ,יא).
יך וּלְ ֵב ֶ
"ה ּ ִׂש ְמ ָחה ֶׁש ִ ּישְׂ ַמח ָא ָדם ַּב ֲעשִׂ ַ ּיית
ַעל דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו כּ וֹ ֵתב ָה ַר ְמ ָּב"םַ :
ַה ּ ִמ ְצוָ ה ו ְּב ַא ֲה ַבת ָה ֵא-ל ֶׁש ִּצ ָּוה ָּב ֶהןֲ ,עבוֹ ָדה ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא( "...רמב"ם
הלכות שופר פ"ח ַהט"ו).
יצד יֵ ׁש לְ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ,כּ וֹ ֵתב ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶאזְ ָּכ ִרי
ַעל ַהדֶּ ֶר ְך ֵּ -כ ַ
ְ
"ס ֶפר ֲח ֵר ִדים" ֶׁש ַחי ִּב ְתקו ַּפת ָמ ָרן ַה ּ ֻׁשלְ ָחן ָערוּך ַר ִּבי י ֵ
(מ ַח ֵּבר ֵ
זַ ַצ"ל ְ
ֹוסף ַקארוֹ
זַ ַצ"ל)ֶׁ :
"ש ָּכל ִמ ְצוָ ה ו ִּמ ְצוָ ה ֶׁש ִּתזְ דַּ ּ ֵמן לוֹ לָ ָא ָדם ַ -מ ָּתנָ ה ִהיא ֶׁש ּ ָׁשלַ ח לוֹ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וּלְ ִפי רֹב ַה ּ ִׂש ְמ ָחה יִ גְ דַּ ל שְׂ כָ רוֹ  .וְ כֵ ן ִ ּג ָּלה ָה ַרב ֶה ָח ִסיד
יש סוֹ דוֹ ,
ַה ּ ְמ ֻק ָּבל מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַא ְׁש ְּכנַ ִזּי זַ ַצ"ל ָ(ה ֲא ִר"י זַ "ל) לְ ִא ׁ
ֶׁשכּ ֹל ַמה ֶׁש ִה ּ ִׂשיג ֶׁש ִ ּנ ְפ ְּתח ּו לוֹ ַׁש ֲע ֵרי ַה ָחכְ ָמה וְ רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁשִּ ,ב ְׁשכַ ר
(=אין סוֹ ף)
ֶׁש ָהיָ ה שָׂ ֵמ ַח ַּב ֲעשִׂ ַ ּית כּ ֹל ִמ ְצוָ ה שִׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה לְ ֵאין ַּתכְ לִ ית ֵ
(הציטוט מתורגם).
ְ
יעזֶ ר ּ ָפאפוֹ זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרוֹ ּ ֶפלֶ א יוֹ ֵעץ ֵ(ע ֶרך ִשׂ ְמ ָחה):
וְ כָ ְך ַ ּגם כּ וֹ ֵתב ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
"על ָּכל ִמ ְצוָ ה ו ִּמ ְצוָ ה ֶׁשעוֹ שֶׂ ה יָ גִ יל וְ יִ שְׂ ַמח יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ִמ ּמוֹ ֵצא ָׁשלָ ל
ַ
ַרב ,ו ִּב ְפ ָרט ְּב ַׁש ָּבתוֹ ת ו ְּב ּמוֹ ֲע ִדים ,דִּ כְ ִתיב (ישעיה נח ,יד) ָאז ִּת ְת ַע ַ ּנג ַעל
ה' .וּכְ ִתיב (דברים טז ,יד) וְ שָׂ ַמ ְח ָּת ְּב ַח ֶ ּג ָך .ו ִּב ְפ ָרט ִּב ְׁש ַעת ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה
ָצ ִר ְ
יך לִ שְׂ מוֹ ַח שִׂ ְמ ָחה ַר ָּבה ...וְ כֵ ן ְּב ַא ִמ ַירת ִּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ִה ְפלִ יג ּו ַּבזּ ַֹהר
ַה ָּקדוֹ ׁש ְּבג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב לְ אוֹ ְמרוֹ ְּבשִׂ ְמ ָחה ו ְּבטוּב לֵ ָבבַ ,עד ֶׁש ָא ְמר ּו ֶׁש ָראוּי
ֶׁש ּיֹאכַ ל וְ יִ ְׁש ֶּתה דְּ ָב ִרים ַה ּ ְמשַׂ ּ ְמ ִחים ֶאת ַה ֵּלבְּ ,כ ֵדי ֶׁש ְ ּי ָב ֵר ְך ִּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן
ְּבשִׂ ְמ ָחה".

L

ִר ּבוּי ַה ְּב ָרכוֹ ת ֶׁש ַר ֵּבנ ּו ַמ ְר ִעיף ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר יֶ ְה ּג ּו ְּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרתוֹ ,
ֵה ִביא לִ ֵידי ָּכ ְך ֶׁש ֲאלָ ִפים ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ָק ְבע ּו ִע ִּתים ְּבלִ ּמוּד ְּב ִד ְב ֵרי
ּתוֹ ָרתוֹ  .לְ ׁשוֹ נוֹ ָתיו ַה ּ ַמ ְפלִ יגוֹ ת "ו ְּצ ָד ָקה ִּת ְהיֶ ה לָ ֶהם וְ ִצ ְד ָק ָתם
ַּת ֲעמֹד לָ ַעד ,לֶ ֱאכוֹ ל ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶזּה וְ לִ שְׂ ּב ַֹע ָּבעוֹ לָ ם ַה ָּבא ,ו ַּב ַעל
ַה ְ ּגמוּל יְ ַׁש ֵּלם ִּבזְ כוּת זֶ ה טוֹ ב לְ גוֹ ְמלֵ י ֶח ֶסד ֶׁשל ֱא ֶמתְּ ,במוֹ ָתב
ְּתלָ ָתא ְּ -בנֵ י ַח ַ ּיי ו ְּמזוֹ נֵ י ָט ֵביְ ,ד ִּבזְ כו ָּתא ָּתלוּ"" ,וְ ֵעינֵ יכֶ ם ִת ְר ֶאינָ ה
יתים ָס ִביב לְ ֻׁשלְ ָחנְ כֶ םֲ ,חכָ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים
ָּבנִ ים ו ְּבנֵ י ָּבנִ ים ִּכ ְׁש ִתילֵ י זֵ ִ
ו ָּב ִּתים ְמלֵ ִאים ָּכל טוֹ בּ ַ ,גם ע ֶֹׁשר ַ ּגם כָ בוֹ ד לֹא יָ סוּפ ּו ִמ ַזּ ְר ֲעכֶ ם",
ְמעוֹ ְר ִרים ְּת ִמ ִידין ְּכ ִס ְד ָרן עוֹ ד וְ עוֹ ד יְ הו ִּדיםַ ,ה ֲח ָפ ִצים ֶׁש ִ ּי ְת ַק ְ ּימ ּו
ָּב ֶהם ַה ַה ְב ָטחוֹ ת ֶׁש ָ ּי ְצא ּו ִמ ּ ִפיו ִמ ֵּלל ַר ְב ְר ָבן ,וְ נִ כְ ְּתב ּו ַעל יָ דוֹ לְ דוֹ רוֹ ת.
ְק ִהלּ וֹ ת ְׁשלֵ מוֹ ת ְּב ַר ֲח ֵבי ָהעוֹ לָ םָ ,ק ְבע ּו לִ ּמוּד ְּב ֵס ֶפר זֶ ה ,וְ ָרא ּו
ּבוֹ ֶא ָחד ִמ ִּס ְפ ֵרי ַה ְ ּיסוֹ ד לְ לִ ּמוּד ַּב ֲחבו ָּרה .וְ כָ ְך ֵה ִעיד ְּב ָפנֵ ינ ּו יְ הו ִּדי
ִמ ְּבנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה ָה ַע ִּת ָ
יקה ַּב ְּל ָבנוֹ ןֲ ,א ֶׁשר ָעלָ ה לָ ָא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל לִ ְפנֵ י
ְ
ְּכ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ הִּ ,כי ְּב ֶמ ֶׁשך ָׁשנִ ים ַר ּבוֹ ת ָהיָ ה ַה ֶּס ֶפר 'זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן'
לְ ֶא ָחד ֵמ ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ָהי ּו ְּבנֵ י ַה ְּק ִה ָּלה הוֹ גִ ים ָּב ֶהם ִמדֵּ י ַׁש ָּבת
ְּב ַׁש ַּב ּתוֹ  ,וְ ָהיָ ה ַה ֶּס ֶפר ְמ ֻפ ְר ָסם ֵא ֶצל כו ָּּלם ְּכ ֶּס ֶפר ְסגוּלָ ה .וְ ָאכֵ ן
ַהיְ ׁשוּעוֹ ת ָה ַר ּבוֹ ת לָ ֶהם זוֹ כִ ים ָּכל ַההוֹ גִ ים ַּב ֵּס ֶפרֵ ,הם לְ ַמ ְעלָ ה ִמן
ַה ּ ְמ ׁש ָֹער ְּבשֵׂ כֶ ל ֱאנוֹ ׁש ,וְ ַה ּ ְמ ֻפ ְר ָסמוֹ ת ֵאינָ ם ְצ ִריכִ ים לִ ְר ִא ָ ּיה.

" ַ ּגם ֲאנִ י ָּבטו ַּחַ ,א ְך לֹא ַעל ָּכ ְך ֲאנִ י ּבוֹ כֶ הּ .בוֹ כֶ ה ֲאנִ יִ ,מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ְּב ֶא ְמ ַצע
ַה ָּתא ִה ִ ּניח ּו ַה ּסוֹ ַה ִרים דְּ לִ י ֶׁשל ֵׁשירו ִּתים .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ֶזּה ּו ָמקוֹ ם ְמ ֻט ָ ּנףֲ ,ה ֵרי
ֶׁש ָאסוּר ַעל ּ ִפי ַה ֲהלָ כָ ה לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאינִ י יָ כֹול לִ לְ מֹד וְ לַ ֲהגוֹ ת ְּב ָחכְ ָמתוֹ
יִ ְת ָּב ֵר ְך"ָ .א ִחיו ִה ִּביט ּבוֹ ְמ ֻה ְר ָהר ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַּכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת .לְ ֶפ ַתע ָעלָ ה ִח ּיו ְּך
ָר ָחב ַעל ּ ָפנָ יו ו ָּפנָ ה ֵאלָ יו ִּב ְׁש ֵאלָ הַ :
"מדּ ו ַּע ֵאינֶ ּנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ לְ מֹד ?"ָ .ענָ ה לוֹ
"מ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָּכ ְך ָּכתוּב ַּב ּתוֹ ָרה!"ִ .ה ִּביט ּבוֹ ָא ִחיו ְּב ָפנִ ים שׂ וֹ ֲחקוֹ ת וְ ָא ַמר
ַה ּ ֵׁשנִ יִ :
ְ
ּ
ּ
"אם ָּכךָ ,אז ִאי ַה ִל ּמוּד ֶׁש ָלנ ּו הוּא ִמ ְצוָ ה ,ו ִּמ ְצווֹ ת ְצ ִריכִ ים לַ ֲעשׂ וֹ ת
לוֹ ִ :
יהם ְׁש ָאר ָה ֲא ִס ִירים
ְּבשִׂ ְמ ָחה!"ֵ ,ה ֵחלּ ּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים לִ ְרקֹדִ .ה ִּביט ּו ֲעלֵ ֶ
"מדּ ו ַּע ַא ֶּתם רוֹ ְק ִדים?" ָענ ּו לָ ֶהם ָה ַא ִחים:
יהה וְ ָׁש ֲאלוַּ :
ַה ּגוֹ יִ ים ִּב ְת ִמ ָ
"אנַ ְחנ ּו רוֹ ְק ִדים ִּכי יֵ ׁש ָּכאן ֵׁשירו ִּתים!".
ֲ
ּ
לּ
ֵה ֵח ּו ְׁש ָאר ָה ֲא ִס ִירים לִ ְרקֹד יַ ַחד ִא ָּתם .קוֹ לוֹ ת ַה ִׁש ָירה וְ ָה ִריקו ִּדים
ִה ְר ִקיע ּו ְׁש ָח ִקים וְ ִה ִ ּגיע ּו ַעד לְ ִמשְׂ ָרדוֹ ֶׁשל ְמ ַפ ֵּקד ַה ֶּכלֶ אְ .מלֻ ֶּוה ְּבסוֹ ַה ִרים,
יע ַה ּ ְמ ַפ ֵּקד ֶאל מוֹ ֵקד ָה ַר ַע ׁש ,וְ ָצ ַעק ְּבזַ ַעם" :לָ ּ ָמה ַא ֶּתם רוֹ ְק ִדים?",
ִה ִ ּג ַ
"אנַ ְחנ ּו רוֹ ְק ִדים ִּכי יֵ ׁש ָּכאן ֵׁשירו ִּתים!"ָ ,ענָ ה לוֹ ַא ַחד ָה ֲא ִס ִירים.
ֲ
ְ
ּ
"אנִ י מוֹ ִציא ִמ ָּכאן ֶאת ַה ֵׁשירו ִּתים!!!".
"אם ָּכך"ָ ,א ַמר ַה ּ ְמ ַפ ֵקד ֲ
ִ
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