
    
  ָהַרב ֹמֶׁשה ֵליּב ַהֹּכֵהן ַהְלֶּבְרְׁשַטט                                                  ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא 

  ֱאֶמת
  . )ז, כ מיכה( "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם"

ַאְבָרָהם הּוא  ַהֶּסֶמל ֶׁשל ֱאֶמת, נֹוֵׂשא ַהֶּדֶגל ֶׁשל ֱאֶמת, ְּכמֹו ׁשֶ   ַיֲעֹקב ָאִבינּו
ַהֶּדֶגל ֶׁשל חֶ  נֹוֵׂשא  ֶחֶסד,  ֶׁשַּיֲעֹקב  ַהֶּסֶמל ֶׁשל  ָלנּו  ַמְדִּגיׁש  ִמיָכה  ַהָּנִביא  ֶסד. 

    ָאִבינּו הּוא הּוא נֹוֵׂשא ַהֶּדֶגל ֶׁשל ִמַּדת ָהֱאֶמת.

ִמַּדת ַהֶחֶסד ְּברּוָחðִּיּות  ְמָתֵאר ֶאת ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִביðּו ּבְ   ת כב, א) (בראשי  ַרֵּביðּו ְּבַחֵּיי 
ַהחֶ  ְּבִמַּדת  ְּברּוָחðִּיּות  ְוַגם  ֶחֶסד  ְּבַגְׁשִמּיּות.  ַמְלֵכי    -ֶסד  ֶׁשל  ִּבְׁשָבָחיו  ִסֵּפר  ַאְבָרָהם 

הּותוֹ  ֱא ּוִפְרֵסם  הּוא,  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָהיּו  ַהְּמָלִכים  ּדֹורֹו  ֶׁשַאðְֵׁשי  ְלִפי  ָּבעֹוָלם,  ְוִיחּודֹו   
וְ ðֹותְ  ְוַהַּמָּזלֹות,  ַהּכֹוָכִבים  ֶאל  ָהעֹוָלם  ַהðְָהַגת  ָהֱאֶמת,  ðִים  ְּבֶדֶר  ַמְדִריָכם  ָהָיה  הּוא 

ֶאְביֹוðִים ִּבְׁשִביל  ִּפֵּזר ðַָתן לָ  -ּומֹוִדיָעם ַהַּמðְִהיג ַהָּיִחיד ֶׁשהּוא ֵאל עֹוָלם... ֶחֶסד ְּבַגְׁשִמּיּות  
ּבַ  ֶׁשָהָיה   , ִיְתָּבַר ה'  ְוכֵ ַאֲהַבת  ָוָׁשב.  עֹוֵבר  ְלָכל  ָּפתּוַח  ּוִפְתחֹו  ַאְכַסðְָיא  ָאְמרּו  ַעל  ן 

ְוָכל   ְוָהיּו ְלַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם,  ָהיּו לֹו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם,  ְּפָתִחים  ַּבִּמְדָרׁש, ַאְרָּבָעה 
 ַðא ִיְתּבַ ִמי ֶׁשִּנְכ ֵּיׁש ִמְּפðֵי עֹוְבֵרי ְּדָרִכים. ְוֵכן ðְִרַמז  ס ְּבֶפַתח ֶזה יֹוֵצא ְּבֶפַתח ַאֵחר, ְּכֵדי ֶׁש

ְׁשִכיָבה    ַּבָּכתּוב ֲאִכיָלה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוðָם  ַרּבֹוֵתיðּו  ְוָדְרׁשּו  ָׁשַבע".  ִּבְבֵאר  ֶאֶׁש"ל  "ַוִּיַּטע 
ֶׁשָהיָ  ֶאָּלא  עֹוד  א  ְו "ַוָּירָ ְלָוָיה.  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְקָראָתם,  ְוָרץ  ַאֲחֵריֶהם  ְמַחֵּזר  ִלְקָראָתם".  ה  ץ 

"ֵיׁש ְמַפֵּזר ְוðֹוָסף עֹוד". ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ָהָיה ðֹוֵתן ֶאת ָּכל    (משלי יא, כד)  ְוָעָליו ָאַמר ַהָּכתּוב
.  הֹון ֵּביתֹו ְּבַאֲהַבת ה' ִיְתָּבַר

ת  ּותֹו ְּבִמּדַ ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבַמֲהַל ַחָּייו ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו, ּוְנַחֵּפׂש ֶאת ַּגְדל  ְוִהֵּנה
"ַוּיֹאֶמר   ַהָּגמּור..  ַהֵהֶפ  ֶאת  ִנְמָצא  ִּדְגָלה,  ְונֹוֵׂשא  ִסְּמָלה  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת, 
ִּדַּבְרָּת ֵאָלי, קּום ָנא ְׁשָבה  ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר   , ֵעָׂשו ְּבֹכֶר ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו ָאֹנִכי 

ַנְפׁשֶ  ְּתָבֲרַכִּני  ַּבֲעבּור  ִמֵּציִדי,  ֹ ְוָאְכָלה  "ַוּי ַוּיֹאֶמר  ",  ֵעָׂשו,  ְּבִני  ַאָּתה ֶזה  אֶמר 
כד)ָאִני"   יט,  כז.  ַיֲעֹקב(בראשית  ָהִראׁשֹוִנים   ,  ָהֲאָנִׁשים  ְּכֶאָחד  ָּכאן  ִמְצַטֵּיר 

ָלנּו   ְמַסֶּפֶרת  ֶסֶמל  ֶׁשַהּתֹוָרה  הּוא  ֶזה  ְוִכי  ְלָאִביו,  ְמַׁשֵּקר  ֶׁשהּוא  ְמֹפָרׁשֹות 
נ הּוא  ֶזה  ַהֶּדֶגלׂשֵ ֹוָהֱאֶמת???  ַמְמִׁשי   א  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָהֱאֶמת???  ֶׁשל 

ְּבַמַּסע ַחָּייו, הֹוֵל ִּבְפֻקַּדת ִאּמֹו ְּבַדְרּכֹו ֶאל ָלָבן ּדֹודֹו ָחָרָנה, עֹוֵבד ֵאֶצל ָלָבן 
 ָׁשִנים ַרּבֹות ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ָלֵׂשאת ֶאת ֵלָאה ְוֶאת ָרֵחל, ּוֵמִקים ֶאת ֵּביתֹו ַהָּגדֹול

ַיֲעֹקב  ַהְּׁשָבטִ   םעִ  ַוּיֹאֶמר   , ָל ֶאֶּתן  ָמה  "ַוּיֹאֶמר  ֶזה.  ַאַחר  ָּבֶזה  ֶׁשּנֹוָלִדים  ים 
ָאׁשּוָבה ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ְמאּוָמה,  ִלי  ִתֶּתן  צֹאְנ    לֹא  ֶאְרֶעה 

  ה א ְוָכל ׂשֶ לּוטָ ֶאְׁשֹמר. ֶאֱעֹבר ְּבָכל צֹאְנ ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנֹקד וְ 

  

  



ִלְבֶנה  ַמַּקל  ַיֲעֹקב  לֹו  ַוִּיַּקח  ְׂשָכִרי.  ְוָהָיה  ָּבִעִּזים  ְוָנֹקד  ְוָטלּוא  ַּבְּכָׂשִבים   חּום 
ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון, ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמְקלֹות.  

ים ְּבִׁשֲקתֹות ַהָּמִים ֲאֶׁשר ָּתבֹאָנה ַהּצֹאן ֵּצל ָּבֳרָהטִ ּפִ ַוַּיֵּצג ֶאת ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר  
ִלְׁשּתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן ַוֵּיַחְמָנה ְּבֹבָאן ִלְׁשּתֹות.. ַוֵּתַלְדָנה ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים 

ַועֲ  ּוְׁשָפחֹות  ַרּבֹות  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי  ְמֹאד,  ְמֹאד  ָהִאיׁש  ַוִּיְפֹרץ  ִדים  בָ ּוְטֻלִאים.. 
ַוֲחֹמִרים"  ּוְגַמּלִ  לאים  ל.  ָיִסיר  מג)-(בראשית  ֶׁשהּוא  ָלָבן  ִעם  ְמַסֵּכם  ַיֲעֹקב   .

ֵמָהֲעָדִרים ָּכל ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא, ְוַרק ֵאּלּו ֶׁשִּיָּוְלדּו ָּכ ְּבֹאֶפן ִטְבִעי ְיַקֵּבל הּוא  
ֵמַהֶּׁשטַ  ִמְסַּתֵּלק  ֶׁשָּלָבן  ַאֲחֵרי  ִמָּיד  לֹוחִּבְׂשָכרֹו,  ַוִּיַּקח  ִלְבֶנה   ,  ַמַּקל  ַיֲעֹקב 

ֶׁשַהּצֹאן  ִלְגֹרם  ְּכֵדי  ְמיָֻחדֹות  ְּבִׁשיטֹות  ּפֹוֵעל  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ְּפָצלֹות,  ַוְיַפֵּצל 
ֶסֶמל   נֹוֵהג  ָּכ  ְוִכי  ִּבְׂשָכרֹו.  ְלַקֵּבל  ָצִרי  ֶׁשהּוא  ָמה  ֶאת  ְּבִדּיּוק  ֵּתַלְדָנה 

ׁשֶ  ַהֶּדֶגל  נֹוֵׂשא  ַמּגִ ָהֱאֶמת,  ָהֱאֶמת?  ְלַאַחר ל  ּוִמָּיד  ָּברּור,  ִעְסִקי  ְלִסּכּום  יַע 
ֲהֵרי  ַהֶהְסֵּכם?  רּוַח  ִעם  ִמְתַיְּׁשבֹות  ֶׁשֵאיָנן  ְּבִׁשיטֹות  ְּבַמֲחַׁשִּכים  ּפֹוֵעל  ִמֵּכן 
ַהְּפֻעָּלה   ְלִׁשיטֹות  מּוָדע  ָהָיה  לּו  ְלָכ  ַמְסִּכים  ָהָיה  לֹא  ְלעֹוָלם  ֶׁשָלָבן  ָּברּור 

ֹ ׁשֶ  ֲהל ַיֲעֹקב!  ַיֲעֹקב  ל  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ֶאת  ַהְּמַיְּׁשבֹות  ִסּבֹות  ִנְמָצא  ִאם  ַּגם  א 
ִּבְלִקיַחת ַהְּבָרכֹות ֵמֵעָׂשו ּוַבֶהְסֵּכִמים ָהִעְסִקִּיים ִעם ָלָבן, ְוִכי ֶזה הּוא ַהֶּסֶמל  

ְּכנֹוׂשֵ  ְלַהִּציג  ִמיָכה  ַהָּנִביא  ְלָנכֹון  מֹוֵצא  אֹותֹו  ֱאֶמת?  ַהֶּדֶגל ׁשֶ ֶׁשל  ִמַּדת  א  ל 
  ָהֱאֶמת? ֲהֵרי ֶזה ָּתמּוַּה ְּביֹוֵתר!!! 

ָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם    ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק  ְּכðֶֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְׁש ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי 
ָהעֲ  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֲחָסִדים  עֹוֵמד,  ְּגִמילּות  ְוַעל  ב) בֹוָדה  א,  ַהֶּפֶרק    .(אבות  א,  ּוְבסֹוף  (אבות 

ָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם ַקָּים, ַעל ַהִּדין ְוַעל ָהֱאֶמת  יח) : ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעל ְׁש
  ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם. ִלְכאֹוָרה ðְִרֶאה  ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום  (זכריה ח, טז) ְוַעל ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר  

א ִמסְ  ֶקת, ֲאָבל ֲהֵרי  ֶׁשַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשָהָיה ְּבסֹוף ְּתקּוַפת    ַּתֵּברֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַמְח
ָהַאֲחרֹון ִׁשְמעֹון    ַהִּמְׁשðָה,  ַעל  ק  ְוַיְח ָיבֹוא  ַהִּמְׁשðָה,  ֶאת  ֶׁשִּסְּדרּו  ֶׁשָהָיה  ִלְפðֵי  ַהַּצִּדיק 
ַהּגְ  ְּכðֶֶסת  ַעל  ִמְּׁשָיֵרי  ðְִׁשָעðִים,  ָאðּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהְּיסֹוד  דֹוָלה  ðֶֶגד  ִמְׁשðָה  ְסַתם  ַהֲעָמַדת  ְיֵדי 

ְּדָבִרים   ָׁשה  ַהֶּפֶרק ָּכתּוב "ַעל ְׁש ֶאָּלא ֶׁשָעֵליðּו ָלִׂשים ֵלב ֶׁשִּבְתִחַּלת  ַהַּקָּבָלה ֶׁשָּלðּו.  ֶׁשל 
ַהֶּפֶרק ָּכתּוב "ַעל  עֹוֵמדָלם  ָהעוֹ  ּוְבסֹוף  ְּדָבִרים ָהעֹוָלם  ",  ָׁשה  ", ִאם ֵּכן, ַהֵּתרּוץ  ַקָּיםְׁש

" ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשִּבְׁשַעת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶהֱעִמידּוהּו ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל  עֹוֵמדהּוא ֶׁש" 
ֹום, ַהִּקּיּום ֶׁשל ָהעֹוָלם  ֹו ַּבַחִּיים, ְּבַחֵּיי ַהּיֹום י" ֵּפרּוׁשַקָּיםְּגִמילּות ֲחָסִדים, ֲאָבל ָהעֹוָלם " 

י ִלְהיֹות ֱאֶמת, ִּדין ְוָׁשלֹום. ּוֶבֱאֶמת ִּדין ְוָׁשלֹום ְיכֹוִלים ְלִהְסַּתֵּדר ֵּביðֵיֶהם, ֲאָבל ֱאֶמת  ָצִר 
ֵּביðֵיהֶ  ְלִהְסַּתֵּדר  ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאיðָם  ִמְקִרים  ֵיׁש  ְוָלכֵ ְוָׁשלֹום,  מֹוְצִאים  ם,  ָאðּו  סה:) ן    (יבמות 

ִאם  ּוּתָ ֶׁשמ ֶׁשֲהֵרי  ְלָׁשלֹום,  ֱאֶמת  ֵּבין  קֹוðְְפִליְקט  ָלðּו  ֶׁשֵּיׁש  ֲהֵרי  ַהָּׁשלֹום,  ִמְּפðֵי  ְלַׁשּנֹות  ר 
א ֱאֶמת, ָּכ ðְִרֶאה ִלְכאֹוָרה, ּוָמִציðּו   ,  אשית רבה ח(ברמּוָּתר ְלַׁשּנֹות ִמְּפðֵי ַהָּׁשלֹום, ֶזה ְּכָבר 

ְוַהָּׁשלֹום ָאְמרּו  ֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהעֹולָ ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקד  ה) ם ִהְתַּגַּלע ִוּכּוַח, ָהֱאֶמת 
ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַאל ִיָּבֵרא, ְוַהֶחֶסד ְוַהֶּצֶדק ָאְמרּו ִיָּבֵרא, ָמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  

ֱאֶמת   ðִ ִהְׁשִלי  ַאלָאְרָצה.  ָצַעק  הּוא  ַּגם  ֲהֵרי  ְלָׁשלֹום,  ָקָרה  ָמה  ַהְּׁשֵאָלה  ִיָּבֵרא,    ְׁשֶאֶלת 
ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיכֹול ְלַהְׁשִלי ַּגם אֹותֹו ָאְרָצה? ּוֶבֱאֶמת, ָמה ַהֵּפרּוׁש ָּבֶזה ֶׁשהּוא  

ָהאֱ  ֶאת  ָזַרק  ֶׁשהּוא  ָאְרָצה,  ָהֱאֶמת  ֶאת  ְוֵאיðִהְׁשִלי  ַהָּקדֹוׁש  ֶמת  ֲהֵרי  יֹוֵתר?  ָּבּה  ָחֵפץ  ֹו 
, ֲהֵרי    ָּברּו הּוא ָמָצא ְלðָכֹון ִלְבðֹות ֶאת ָהעֹוָלם ִעם ֱאֶמת, ָׁשלֹום, ֶחֶסד ָוֶצֶדק, ִאם ָּכ

  



ק  רַ הּוא זָ   ֶׁשָהעֹוָלם ִּבְלֲעֵדיֶהם ֵאיðֹו עֹוָלם, ֶאָּלא ַחָּיִבים לֹוַמר ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
א ְצִריָכה ִלְהיֹות ַאְּבסֹולּוִטית ֶאָּלא ֱאֶמת   ֶאת ָהֱאֶמת ָלעֹוָלם ֶׁשָּלðּו, ְּכֵדי ְלַלְּמֵדðּו ֶׁשֱאֶמת 

ָמה ֶׁשָּצִרי ַלֲעׂשֹות, זֹו ֱאֶמת, ְּכֶׁשֶּנֱאַמר ֶׁשמּוָּתר    ֵּפרּוָׁשּה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהָּנכֹון, ֲעִׂשַּית 
מִ  ֱאֶמת  הַ ְּפðֵי  ְלַׁשּנֹות  "ִּתֵּתן  ְלַׁשּנֹות.  ָצִרי  ֶׁשַעְכָׁשו  אֹוֶמֶרת  ֶׁשָהֱאֶמת  ֵּפרּוׁשֹו,  ָּׁשלֹום, 

הּוא   ֱאֶמת  ֶׁשל  ְוַהֶּסֶמל  ַאְבָרָהם  הּוא  ֶחֶסד  ֶׁשל  ַהֶּסֶמל  ֶאְצֵלðּו  ְלַאְבָרָהם"  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב 
הָ  הּוא  ֶׁשַּיֲעֹקב  מֹוְצִאים  ָאðּו  ֹזאת  ּוְבָכל  ֵעָׂשו  ן  ִראׁשוֹ ַיֲעֹקב,  "ָאðִֹכי  ִרְׁשִמי  ְּבֹאֶפן  ֶׁשִּׁשָּנה 

ָהֱאֶמת  ֲהֵרי ֶׁשּזֹו ִהיא  ָּכ  ְוִאם ִאּמֹו ּפֹוֶסֶקת  ִאּמֹו,  ָּפְסָקה לֹו  ִּכי ָּכ  ְוַהִּסָּבה ִהיא   ,"   ְּבֹכֶר
   . מתוך דיסק על פרקי אבות בתרגום מיידיש)(רבי יעקב קמðצקי זצ"ל  

רַ   ַרֲעיֹון  ִּפי  ַעל ֶׁשל  ַיֲעקֹ ּבִ ֶזה  ֶאתי  ַּגם  ְלַהְסִּביר  ֶאְפָׁשר  זצ"ל  ַקֶמֶנְצִקי    ב 
יג:)ֶהְמֵׁש ַמֲהַל ַחָּייו ֶׁשל ַיֲעֹקב ָאִבינּו. ַהְּגָמָרא   ַהָּפסּוק    ׁשֹוֶאֶלת ַעל   (מגילה 

ָאִביָה הּוא"   ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  יב)"ַוַּיֵּגד  כט,  ָאִביָה הּוא,    (בראשית  ֲאִחי  ְוִכי 
ֹ ַוהֲ  חֹות ָאִביָה הּוא? ֶאָּלא ָאַמר ָלּה ֲהִתָּנְׂשִאי ִלי? ָאְמָרה לֹו ֵּכן, ֲאָבל א ֶּבן אֲ ל

ַאָּבא ַרַּמאי הּוא, ְולֹא ּתּוַכל לֹו. ָאַמר ָלּה ָאִחיו ֲאִני ְּבַרָּמאּות, ָאְמָרה לֹו ְוִכי 
ָנָבר "ִעם  ֵּכן,  ָלּה  ָאַמר  ְּבַרָּמאּות?  ִלְנֹהג  ְלַצִּדיִקים  ִעֵּקׁש  ִּתָּתָבר    ֻמָּתר  ְוִעם 

כז)ִּתַּתָּפל"   יח,  ,  (תהלים  ַהֶּדֶר ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר  ְלָרֵחל  ָאַמר  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   .
מּולּו  ִלְנֹהג  ֶׁשֵּיׁש  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַּדַעת  ָלָבן,  ָאִביָה  ְּכמֹו  ַרַּמאי  ֶׁשל  ֶׁשְּבִמְקֶרה 

ָּכ ְוִאם  ַאֶחֶרת,  ֶּדֶר  ֵאין  הַ   ְּבַרָּמאּות,  ַרָּמאּות  ְמַצָּוה  זֹו  ֶׁשֵאין  ֲהֵרי  ּתֹוָרה, 
(בראשית לֹא,  ֶאָּלא זֹו ֱאֶמת! ָלָבן ִהֵּתל ּבֹו ְוֶהֱחִליף ֶאת ַמְׂשֻּכְרּתֹו ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים  

ַרָּמאּות ז) ְיֵדי  ַעל  ָעְרָמה,  ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ִאּתֹו  ְלִהְתמֹוֵדד  ַהְיִחיָדה  ַהֶּדֶר   ,
מַ  ְיֵדי  ַעל  ִלְבנֶ ֶנְגִּדית,  ִהיא  ַּקל  זֹו  ְוֶדֶר  ַהָּמִים,  ְּבִׁשֲקתֹות  ְּפָצלֹות  ִעם  ה 

   ָהֱאֶמת, ִּכי ָּכ מֹוָרה ַהּתֹוָרה ְלִהְתמֹוֵדד מּול ָאָדם ְּכָלָבן ָהַרַּמאי.
ֵבית ִהֵּלל  ּוֵּכיַצד ְמַרְּקִדין ִלְפðֵי ַהַּכָּלה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים ַּכָּלה ְּכמֹות ֶׁשִהיא,    ָּתðּו ַרָּבðָן 

אֹו   ִחֶּגֶרת  ֶׁשָהְיָתה  ֲהֵרי  ִהֵּלל,  ְלֵבית  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ַוֲחסּוָדה,  ðָָאה  ַּכָּלה  אֹוְמִרים 
"ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק".    (שמות כג, ז) ִרים ָלּה ַּכָּלה ðָָאה ַוֲחסּוָדה? ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה  סּוָמא, אֹומְ 

הִ  ֵּבית  ָלֶהם  ְיַׁשְּבֶחּנּו  ּלֵ ָאְמרּו  ַהּׁשּוק,  ִמן  ַרע  ֶמַקח  ֶׁשָּלַקח  ִמי  ְלִדְבֵריֶכם  ַׁשַּמאי,  ְלֵבית  ל 
ְּבֵעיðָיו? ֱהֵוי אוֹ  ְיַגֶּנּנּו  ְּבֵעיðָיו! ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים ְלעֹוָלם ְּתֵהא  ְּבֵעיðָיו אֹו  ְיַׁשְּבֶחּנּו  ֵמר 

 . )יז.-כתובות טז:( ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְמעֹוֶרֶבת ִעם ַהְּבִרּיֹות 

ַעל    ֵיׁש ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְלַדַעת  ִהֵּלל,  ְלֵבית  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ֵּבין  ֲחִריָפה  ֶקת  ַמְח
ַהַּכָּלה ְוִאם  ַאְּבסֹולּוִטית,  ִלְהיֹות  ֶׁשֶקר   ָהֱאֶמת  ֶזה  ֲהֵרי  סּוָמא,  אֹו  ִחֶּגֶרת 

ם ְלֻעָּמָתם ֵמַהְּפַרְקִטיָקה  ילֹוַמר ָעֶליָה ֶׁשִהיא ָנָאה ַוֲחסּוָדה, ֵּבית ִהֵּלל ְמִׁשיבִ 
ַלֲעׂשֹות   ַהָּנכֹון  ֶׁשַהָּדָבר  ֲהֵרי  ֵמַהּׁשּוק  לֹוֵקַח ֶמַקח ַרע  ָאָדם  ַהַחִּיים, ִאם  ֶׁשל 

ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֶמַקח ּבְ  ָצִרי ָּתִמיד ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהַּכָּלה  הּוא  ְוָלֵכן  ֵעיָניו, 
ָנאָ  ֶהָחָתן "ַּכָּלה  ַהָּנכֹון ַלֲעׂשֹות ֲהֵרי    הְּבֵעיֵני  ְוִאם ֶזה הּוא ַהָּדָבר  ַוֲחסּוָדה", 

ְלַמֲעֶׂשה "ְלעֹוָלם ְּתהֵ  ְוָכ ָאֵכן ַמְכִריִעים ֲחָכִמים ֲהָלָכה  א  ֶׁשּזֹו ִהיא ָהֱאֶמת. 
ָאָדם   ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבִרּיֹות",  ִעם  ְמעֹוֶרֶבת  ָאָדם  ֶׁשל  ַהְּבִרּיֹות  ְמעֹוַּדְעּתֹו  ִעם  ָרב 

ִבין ְלִלּבֹו, ֵמִבין ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ְויֹוֵדַע ָמה ָצִרי לֹוַמר, ְוֵאי ָצִרי לֹוַמר,  הּוא מֵ 
ֵאינָ  ַהְּדָבִרים  ִאם  ַּגם  טֹוָבה,  ַהְרָּגָׁשה  לֹו  ָלֵתת  ֱאֶמת  ְּכֵדי  ָּתִמיד  ם 

     ַאְּבסֹולּוִטית, ִּכי זֹו ִהיא ָהֱאֶמת ַעל ִּפי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה.

  



 

  ַוֵּיֵצא  ָּפָרַׁשת -  ֵמֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמֻׁשָּלִבים ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ ְועּוְבּדֹות ּוִרים ְמָׁשִלים ִסּפ

  ַמֵּצָבה ְּפׁשּוָטה 
ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ַהְּמַבְזְּבִזים ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ִּבְכֵדי ְלָהִקים ַמֵּצָבה ַעל ִקְברֹות 

, ְמַקְּׁשִטים אֹוָתם ִּבְפָרִחים  יּוְקָרִתִּייםִיׁש  הֹוֵריֶהם. ֵהם ַמְזִמיִנים ַאְבֵני ׁשַ 
ֶׁשְּבָכ ֵהם ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְׁשֶאֶלת ִלָּבם  ּוְבִלּטּוִׁשים ָיִפים, ְוֵהם חֹוְׁשִבים  

   .ֶׁשל הֹוֵריֶהם

ִאּלּו ָהָיה ָאָדם רֹוֶאה ֶאת ָאִביו אֹו ֶאת ִאּמֹו טֹוְבִעים ַּבָּים, אֹו ִאם ְׂשֵרָפה  
ְלַהִּציָלם.   ָידֹו  ְלֵאל  ֲאֶׁשר  ָּכל  עֹוֶׂשה  ָהָיה  הּוא  ְּבֵביָתם,  ּפֹוֶרֶצת  ָהְיָתה 

ַהה  ַּכֲאֶׁשר  ָּכאן,  ַהָּדָבר  ַעל אֹותֹו  ְזכּויֹות  ַהְרֵּבה  ָּכ  ְלָכל  ְזקּוִקים  ֹוִרים 
ְמַנת ְלִהָּנֵצל ִמֵּגיִהֹּנם, ְצִריִכים ַהֵּבן אֹו ַהַּבת ִלְרֹּכׁש ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְצוֹות 
ִיָּנְצלּו ַההֹוִרים  ּוִבְזכּויֹות ֵאּלּו ֶׁשל ַהְּיָלִדים,  ֶׁשל ְצָדָקה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 

  .םָּקֶׁשה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹוִמִּדיָנּה הַ 

ָלֵכן ַעל ַהְּיָלִדים ְלָהִבין, ֶׁשַההֹוִרים רֹוִצים ֶׁשָּיִקימּו ָלֶהם ַמֵּצָבה ְּפׁשּוָטה, 
ְוַיֲעׂשּו ְצָדָקה    ִּביִׁשיבֹותַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִיְתְמכּו    ּוְבִיְתַרת ַהֶּכֶסף ַיֲחִזיקּו

ִּתהְ  זֹו  טֹוִבים,  ֶׁשל ּוַמֲעִׂשים  ַלְּנָׁשָמה  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  רּוַח  ַהַּנַחת  ֶיה 
  ַהִּנְפָטר.
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ִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה   "ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱא
ְבָׁשלֹום  ְוַׁשְבִּתי  ִלְלֹּבׁש.  ּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  ָאֹנִכי הֹוֵל  ֲאֶׁשר 

ִהים. ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה   ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלא
" ִהים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל - כ  בראשית כח,(   ִיְהֶיה ֵּבית ֱא

ִהים, ֶׁשְּיַצֶּוה ְלָבָניו, הָ "  ַרִּבי ָּדִוד ִקְמִחי  .)כב ַרַד"ק" ְמָפֵרׁש: ִיְהֶיה ֵּבית ֱא
ִהים, ְועֹוד ָנַדר ְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי  ִּכי ְּבִרְׁשָּתם ָהָאֶרץ ַיֲעׂשּו  ָׁשם ֵּבית ָהֱא

ִלי ַעּׂשֵ  ֶׁשִּתֵּתן  ּוֵמַהִּמְקֶנה  ֵמָהְרכּוׁש  ַמֲעֵׂשר  ֶאֵּתן  ְּכלֹוַמר   , ָל ֲאַעְּׂשֶרּנּו  ר 
ִהים ְועֹוְבִדים אֹותֹו   .ְוֶאְּתֶנּנּו ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְצָטְרכּו ֵמַהִּיְרֵאי ֱא
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