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ַבע". ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲעקֹב ִמּבְ "ַוּיֵ

ל  ב אָֹהִלים ּכָ ם יֹׁשֵ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ִאיׁש ּתָ
ל  ל ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ְוִקּבֵ אֶֹהל ׁשֶ ב ּבָ ַמן הּוא ָיׁשַ ַהּזְ
ֲעבֹוַדת ה'. ְוָכֵעת ַיֲעקֹב  ָרִכים ּבַ ֵמֶהם עֹוד ָועֹוד ּדְ
הּוא  ִית ׁשֶ ית הֹוָריו, ֶאת ַהּבַ ֶנֱאַלץ ַלֲעזֹב ֶאת ּבֵ
ִכיָנה ָהְיָתה ׁשֹוָרה  ְ ַהּשׁ ִית ׁשֶ ׁש, ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
י  ם ְוהּוא ָצִריְך ִלְנּדֹד ְלָחָרן ְלָלָבן ָהֲאַרּמִ ׁשָ

לּוָחיו; ו ּוׁשְ ל ֵעׂשָ ַחת ְרִדיפֹוָתיו ׁשֶ ּתַ

ֶמׁש",  ֶ י ָבא ַהּשׁ ַוֲאַזי הּוא הֹוֵלְך ִליׁשֹון "ּכִ
ֶאְמַצע  ְך ּבְ ְלֶפַתע ִנְהָיה חֹׁשֶ

תֹוְך  ּבְ ָרה  ַהְסּתָ ַהּיֹום, 
ָרה. ְוַיֲעקֹב חֵֹלם  ַהְסּתָ
עֹוִלים  ְלָאִכים ׁשֶ ַעל ַהּמַ
ל  ה ְמַסּמֵ ּזֶ ְויֹוְרִדים ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ִרידֹות ׁשֶ ַלֲעִלּיֹות ְוַהּיְ
יׁש  ַמְרּגִ ְוַיֲעקֹב  ָלָאָדם, 

ם  ּלָ ַהּסֻ ית  ַתְחּתִ ּבְ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ
ׁש  ָחׁשַ ְוהּוא  ְלַיֲעקֹב  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ
ְולֹא  ק  ִהְתַחּזֵ ַיֲעקֹב  ַרם  ּבְ אֹות,  ְמאֹד ֵמַהּבָ
ה  ה ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: "ִהּנֵ ּלָ רּוחֹו ַוה' ִהְתּגַ ָנַפל ּבְ
ֵלְך", ֲאִני  ר ּתֵ ָכל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ְך ּוׁשְ ָאנִֹכי ִעּמָ
ְסיֹונֹות  ִיים ְוַהּנִ ׁשָ ָך, ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַהּקְ ִנְמָצא ִאּתְ
ה  ל ַהְרּבֵ ַקּבֵ ה ּתְ יָרא ַאּתָ ה עֹוֵבר, ַאל ּתִ ַאּתָ ׁשֶ

טֹוב, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך.

ל - ְלֶמֶלְך  ְך ָמׁשָ ה מּוָבא ַעל ּכָ ִמְדָרׁש ַרּבָ ּבְ
ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר  ְיָלה.  ּלַ ּבַ אֹוֲהבֹו  ֵאֶצל  א  ּבָ ׁשֶ
ֲאִני  ָנִסים ׁשֶ רֹות ְוַהּפָ ּבּו ֶאת ַהּנֵ ְרָתיו 'ּכַ ִלְמׁשָ
ַמן  ְוָקא ַהּזְ ִצְנָעה', ּדַ ר ִעם אֹוֲהִבי ּבְ ָחֵפץ ְלַדּבֵ
"ה קֹוֵרא  ָבּ ַהָקּ ל ׁשֶ י ְמַסּמֵ ְך ְוַהּקֹׁשִ ל ַהחֹׁשֶ ׁשֶ
ית ּובֹוֵדק ַעד  ֵעת, ה' ּבֹוֵחן אֹוָתנּו ִאיׁשִ ָלנּו ּכָ
ה ָאנּו  ּמָ ה ָאנּו ֶנֱאָמִנים ּוְקרֹוִבים ֵאָליו, ַעד ּכַ ּמָ ּכַ

ל  יֹוֵתר ׁשֶ ַדִים ַהּטֹובֹות ּבְ ּיָ ָאנּו ּבַ ים ׁשֶ יׁשִ ַמְרּגִ
ִמים  ים ֲאׁשֵ ׂשִ ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ ַמִים אֹו ׁשֶ ָ ּשׁ א ּבַ ַאּבָ

ְונֹוְפִלים ְלַעְצבּות ְוֵיאּוׁש.

ַבר ה' הּוא ָאַמר:  ַמע ֶאת ּדְ ֲעקֹב ָאִבינּו ׁשָ ּיַ ׁשֶ ּכְ
ֵהיָכן  יׁש ׁשֶ ית ֱאלִֹקים", ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִהְרּגִ "ֶזה ּבֵ
ׁש ִאּתֹו, ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ְקּדָ ית ַהּמִ הּוא ִנְמָצא ּבֵ ׁשֶ
ְמקֹום  ָהָיה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ָדׁשִ ַהּקָ קֶֹדׁש  ּבְ ן  ָיׁשַ
"ה  ָבּ ַהָקּ ים ַעל ּגֶֹדל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ַגּלִ ּמְ רּוִבים ׁשֶ ַהּכְ
נד.(  )יֹוָמא  ָמָרא  ּגְ ּבַ ּמּוָבא  ּכַ אֹוָתנּו,  אֹוֵהב 
ָרֵאל עֹוִלין  ָהיּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ "ּבְ
ָלֶרֶגל ַמְרִאין ָלֶהם ֶאת 
ָהיּו ְמעּוִרין  רּוִבים ׁשֶ ַהּכְ
ֶזה ְואֹוְמִרים ָלֶהם  ֶזה ּבָ
ִלְפֵני  ְתֶכם  ִחּבַ ְראּו 

קֹום..." ַהּמָ

ה  ּמָ ר הּוא ָרָאה ַעד ּכַ ְוַכֲאׁשֶ
הּוא נֹוֵדד  ה' ָקרֹוב ֵאָליו ְוַלְמרֹות ׁשֶ
ֵבית הֹוָריו  ָהָיה ּבְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָרִכים, ּבֵ ּדְ ּבַ
ית ֵאל'  קֹום 'ּבֵ ד ַלּמָ יְך ִאּתֹו, הּוא ָקָרא ִמּיָ ִהְמׁשִ
"ה: ֲאִני  ּבָ ל הֹוָדָאה ְוָאַמר ַלּקָ ַח ׁשֶ ּוָבָנה ִמְזּבֵ
ו ֲאִני לֹא רֹוֶאה  ַעְכׁשָ נֹוֵדר ְלָך ֶנֶדר ַלְמרֹות ׁשֶ
ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָך ׁשֶ ׁשּוָעה ֲאִני ָסמּוְך ּוָבטּוַח ּבְ ֶאת ַהּיְ

י ֶאת ֲהִכי טֹוב ֲעבּוִרי. ִאּתִ

ן  ּקֵ ֲעקֹב ּתִ ּיַ ָרכֹות כו:( ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל )ּבְ ְוֶזה ׁשֶ
"ה  ּבָ ל ִקְרָבה ַלּקָ ה ׁשֶ ִפּלָ זֹּו ּתְ ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ּתְ
ּוְכֵעין  ְוַהֲחׁשּוִכים,  ים  ׁשִ ַהּקָ ים  ַמּנִ ּזְ ּבַ ֲאִפּלּו 
ַמֲעִריב -  ָאנּו מֹוִדים ֲעֵליֶהם ּבְ ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ
תֹו  ים ַהֲחׁשּוִכים, ּוִבְתִפּלָ ַמּנִ ּזְ ֵהם ְמִאיִרים ּבַ ׁשֶ
ף ֶאת ָהַאֲהָבה  "ה ְוָחׂשַ ּבָ ִהְתַיֵחד ַיֲעקֹב ִעם ַהּקָ
ל  ַרְך, ְוֶזה ָהעֶֹמק ׁשֶ ינֹו ַלה' ִיְתּבָ ּבֵ ַהֲהָדִדית ׁשֶ

ם  ָאנּו קֹוְרִאים אֹוָתּה ּגַ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ
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ם ... ִיים – ַמְטָרָתן ְוַהִהְתמֹוְדדּות ִעּמָ ה ֶרַוחְקׁשָ ּלָ ּכֻ ָקָעה ׁשֶ ַהׁשְ

דד

ה,  ָרׁשָ ַהּפָ ַעל  ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ִאיָתא 
י  ַרּבִ ֶאת  ַאַחת  ַמְטרֹוִניָתא  ֲאָלה  "ׁשָ
"ה  ּבָ ה ַהּקָ א, ַמה עֹוׂשֶ ר ֲחַלְפּתָ יֹוֵסי ּבַ
ג ִזּוּוִגים,  ב ּוְמַזּוֵ ָכל ֵעת? ָאַמר ָלּה, יֹוׁשֵ ּבְ
לֹוִני  ל ּפְ לֹוִני ִלְפלֹוִני ָממֹונֹו ׁשֶ ל ּפְ ּתֹו ׁשֶ ּבִ
ְכִתיב, ֱאלִֹקים  ִלְפלֹוִני... ֲהָדא הּוא ּדִ
ְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים  יב ְיִחיִדים ּבַ מֹוׁשִ
רֹוֶצה  רֹות', ִמי ׁשֶ ִכי ְוׁשָ רֹות – 'ּבֶ ּכֹוׁשָ ּבַ

ּלֹא רֹוֶצה ּבֹוֶכה". יָרה ּוִמי ׁשֶ אֹוֵמר ׁשִ

ג  ַהּבֹוֵרא ְמַזּוֵ ֵדנּו ׁשֶ ִמְדָרׁש ִנְפָלא ֶזה ְמַלּמְ
ָלָאָדם ֶאת ִזּוּוגֹו ָהָראּוי לֹו, ּוְבָכל יֹום 
מַֹח  ָהָאָדם ַמְחִליט ִאם ִלְבּכֹות אֹו ִלׂשְ
ְדָרׁש  ְלׁשֹון ַהּמִ ה' נֹוֵתן לֹו – ּכִ ַמה ׁשֶ ּבְ
לֹא  יָרה ּוַמאן ּדְ ָבֵעי אֹוֵמר ׁשִ "ַמאן ּדְ

ֵכי". ֵעי ּבָ ּבָ

ָעִמים ָאָדם ָרב  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ִנְתּבֹוֵנן  ָהָבה 
ַעל  ְעָלּה  ּבַ ִעם  ה  ָ ִאּשׁ אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם 
הּוא ִמְתאֹוֵנן  גֹון ׁשֶ ׁש, ּכְ ל ַמּמָ זּוטֹות ׁשֶ
ָבר ָיָקר ֶעֶרְך  ּתֹו ָזְרָקה לֹו ּדָ ִאׁשְ ַעל ׁשֶ
ַסְך ַהּכֹל  ֶוה ּבְ ָבר ֶזה ׁשָ ּדָ ח. ְוַלְמרֹות ׁשֶ ַלּפַ
ֶוה לֹו ַלֲהרֹס  ָקִלים, ׁשָ ה ֵמאֹות ׁשְ ּמָ ּכַ
ִית?! ְוֵכן,  ּבַ ּבַ לֹום ׁשֶ ָ ִביל ֶזה ֶאת ַהּשׁ ׁשְ ּבִ
ב רּוַח  ַמּצָ א ְלֵביתֹו ּבְ ים ָאָדם ּבָ ְלִעּתִ
ּתֹו ַמְקִניָטה אֹותֹו, ַוֲאַזי  ְמרֹוָמם ְוִאׁשְ
ְוִהיא  ים אֹוָתּה  ְלַהֲאׁשִ ַמְתִחיל  הּוא 

יָמה אֹותֹו. ַמֲאׁשִ

ל  ׁשֶ ּוּוג  ַהּזִ ׁשֶ ִנְרֶאה  ְתּבֹוֵנן  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַרם,  ּבְ
ים ַאֲחֵרי  יֹוִנים, ּוְלִעּתִ ֶוה ִמּלְ ָהָאָדם ׁשָ

ֵני  ל ֶאָחד ִמּבְ ִרים ׁשֶ ֵמָאה ְוֶעׂשְ
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ָאנּו מֹוְסִרים  ֶזה ָאנּו ַמְרִאים ׁשֶ ּבָ יל', ׁשֶ ּפִ ת 'ַהּמַ ְרּכַ יָנה ַיַחד ִעם ּבִ ֵ ָסמּוְך ַלּשׁ
עֹוְבִרים ָעֵלינּו,  ים ְוַהֲחׁשּוִכים ׁשֶ ׁשִ ים ַהּקָ ַמּנִ ל ַלּזְ ַסּמֵ יָנה ַהּמְ ֵ ֶאת ְזַמן ַהּשׁ

ַהּכֹל נֹוָעד ְלָקֵרב אֹוָתנּו ַלּבֹוֵרא. ֱאמּוָנה ֻמְחֶלֶטת ׁשֶ ַרְך ְלַבד, ּבֶ ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ

נוּ, ְוָלָבן ׁשּוב  ן ִעם ָרֵחל ִאּמֵ ַדְרּכֹו ְוהּוא רֹוֶצה ְלִהְתַחּתֵ יְך ּבְ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַמְמׁשִ
ה ְלַיֲעקֹב  יֹון ָקׁשֶ ה ָהָיה ִנּסָ ּזֶ ה אֹותֹו ּוֵמִביא לֹו ֶאת ֵלָאה, ְוַלְמרֹות ׁשֶ ְמַרּמֶ
ָאה,  ְוָקא ִמּלֵ ל ַיֲעקֹב ָהְיָתה ּדַ ר ַהַהְצָלָחה ׁשֶ רּוחֹו, ּוַבּסֹוף ִעּקַ הּוא לֹא ָנַפל ּבְ
ְפָעִמים ִנְרֶאה ָלָאָדם  ּלִ ֵדנּו ׁשֶ ִוד, ְלַלּמְ ית ּדָ ה ּוַמְלכּות ּבֵ ֻהּנָ ְרָעּה ָיְצָאה ַהּכְ ּזַ ּמִ ׁשֶ
ְוָקא  ּדַ י ה' יֹוֵדַע ׁשֶ ם ְוה' ְמסֹוֵבב ַאֶחֶרת, ּכִ ָדָבר ְמֻסּיָ ּלֹו ֶזה ּבְ ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר הּוא ַיְצִליַח יֹוֵתר. ּבְ

ׁש,  ו ַמּמָ ן ַעְכׁשָ יָרה, אֹו ִאם הּוא ִיְתַחּתֵ ִאם הּוא ִיְקֶנה ּדִ ב ׁשֶ ָאָדם חֹוׁשֵ גֹון ׁשֶ ּכְ
"ס, אֹו  ַ ל ַהּשׁ ה, ְוֵכן ִאם ֵיַדע ֶאת ּכָ ד ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ ְלדּו לֹו ְיָלִדים ִמּיָ ּוָ ּיִ אֹו ׁשֶ

ּה אֹו ַלֲעבֹוָדה  הּוא רֹוֶצה ּבָ יָבה ׁשֶ ׁשִ לּו אֹותֹו ַלּיְ ִאם ְיַקּבְ
ָאנּו  ִהיא - ֲאַזי הּוא ַיְצִליַח. אּוָלם ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ׁשֶ ל ׁשֶ ּכָ
ִליְך  ָאָדם ַמׁשְ ל ַהּבֹוֵרא ְלַבד ּוְכָכל ׁשֶ ַדִים ׁשֶ ּיָ ְמנָֹהִלים ּבַ
ָען ָעַלי ּובֹוֵטַח  ה ִנׁשְ ְיָהבֹו ֶאל ה' ֲאַזי ה' אֹוֵמר לֹו, ַאּתָ
ֱאֶמת  יֹוֵתר – ֲאִני ּבֶ ָך ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ה ִעּמְ ֲאִני עֹוׂשֶ י ׁשֶ ּבִ

יֹוֵתר. ָך ֶאת ַהּטֹוב ּבְ ה ִאּתְ ֶאֱעׂשֶ

ָהְיָתה  ְגַלל ׁשֶ ּבִ ְוָקא  ּדַ ְוָכְך ָאנּו רֹוִאים ֵאֶצל ֵלָאה ׁשֶ
יַח, ְוַכּמּוָבא  ׁשִ ֶהם ֵיֵצא ֶמֶלְך ַהּמָ ּמֵ נּוָאה, ָזְכָתה ְלָבִנים ׁשֶ ׂשְ
ָתה  ְעְלָבה ֵלָאה ִהְתַרּבְ ּנֶ ִמְדַרׁש ֶלַקח טֹוב, 'ְלִפי ׁשֶ ּבְ
ל  ֵבר ְלִצּדֹו ׁשֶ ְכָתה ֵלָאה ְלִהּקָ ּזָ א ׁשֶ ָבִנים', ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּבְ
יֹון  ּסָ ּנִ ּתּור ְוָהֲעִמיָדה ּבַ ְזכּות ַהּוִ ַיֲעקֹב ָאִבינוּ. ְוֵכן ָרֵחל ּבִ

ל  ֶחְלקֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ יק ּוְלֵבית ַהּמִ ּדִ ָזְכָתה ְליֹוֵסף ַהּצַ
ְנָיִמין. ּבִ

ָאָדם עֹוֵמד  ׁשֶ ׁש ָלָאָדם, ּכְ ּיֵ ִיים ׁשֶ ׁשָ ְסיֹונֹות ְוַהּקְ ְוָקא ַהּנִ נֹוָרא נֹוָראֹות! ּדַ
יֹוֵתר. בֹוהֹות ּבְ ְרּגֹות ַהּגְ ִביִאים אֹותֹו ַלּדַ ּמְ חֹון ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ֵאיָתן ּבֶ

ן  י ִאם הּוא ּבֹוֵטַח ּבֹו אֹו לֹא, ְוַעל ּכֵ ל קֹׁשִ ים ׁשֶ ְזַמּנִ ה' ּבֹוֵחן ֶאת ָהָאָדם ּבִ
י טֹובֹות ְלֵאין סֹוף,  יָת ִעּמִ ל עֹוָלם, ָעׂשִ יֹון ָראּוי לֹוַמר, 'ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַעת ִנּסָ ׁשְ ּבִ
ָחה ְוָכל טּוב,  ּפָ ִריאּות, ִמׁשְ ה נֹוֵתן ִלי ּבְ י ְוָתִמיד ַאּתָ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ּנֹוַלְדּתִ ֵמָאז ׁשֶ
ַמְרּתָ  יר אֹוְתָך, ָעַטְפּתָ אֹוִתי ְוׁשָ ֲאִני ַאּכִ ֵלד ְיהּוִדי ְוׁשֶ ֲאִני ִאּוָ ַאְגּתָ ִלי ׁשֶ ה ּדָ ַאּתָ
ָך ַוֲאִני  ּלְ ַדִים ָהַרְחִמיאֹות ׁשֶ ּיָ ו ֲאִני ּבַ ם ַעְכׁשָ ּגַ טּוַח ׁשֶ ָכל ֵעת ְוֶרַגע, ֲאִני ּבָ ָעַלי ּבְ
ֱאֶמת ֲהִכי טֹוב ֲעבּוִרי'. ה יֹוֵדַע ַמה ּבֶ י ַאּתָ ְהֶיה ִלי ַרק טֹוב ּכִ ּיִ ָך ׁשֶ ׁש ִמּמְ ְמַבּקֵ

יֹון  ּסָ ּלֹו ִהּנֹו ַהּנִ יֹון ׁשֶ ּסָ ַהּנִ טּוַח ׁשֶ ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִנְסיֹונֹות ׁשֹוִנים ְוָכל ֶאָחד ּבָ
ים  ְזַמּנִ ִיים ּבִ י ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִנְסיֹונֹות ּוְקׁשָ יֹוֵתר, ּוֶבֱאֶמת ֶזה ָנכֹון ּכִ ה ּבְ ׁשֶ ַהּקָ
ַסְבָלנּות ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת  ר ּבְ ִמים ְוַהָחְכָמה ִהיא לֹא ְלִהְתַרֵעם, ְלִהְתַאּזֵ ְמֻסּיָ
ל ַהַהְצָלחֹות ּבֹו ִרְגִעּיֹות  ּכָ ה ַהחֹוֵלף ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ר ֶזה לֹא ַהַהְצָלָחה ּבָ ה'. ְוָהִעּקָ
קּול ְועֹוֵמד ָלָאָדם  ָהָיה ָלָאָדם ָמדּוד ְוׁשָ ל ַצַער ׁשֶ א – ּכָ עֹוָלם ַהּבָ א ּבָ – ֶאּלָ

ָלֶנַצח ְנָצִחים.

יָת ִליׁשּוָעה?' ַהִאם  א ׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהָאָדם 'ִצּפִ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ
ָך  ה' ָחִליָלה ַמְחִסיר ִמּמְ ּתָ ׁשֶ ׁשְ ר ְלַבד ְוִהְרּגַ ּדֵ ּתָ ְלִהְסּתַ ׂשְ ִחּפַ יָת ַלה' אֹו ׁשֶ ִצּפִ
ה ִנְמָצא ּבֹו. ִלְפָעִמים ה' יֹוֵדַע  ַאּתָ ב ׁשֶ ּצָ כֹול ִלְהיֹות ְלָך יֹוֵתר טֹוב ֵמַהּמַ ּיָ ְוׁשֶ
אֹון הּוא ָעלּול  גֹון ִאם הּוא ִיְהֶיה ּגָ ֶמת, ּכְ ה ְמֻסּיֶ ִאם ָאָדם ַיֲעֶלה ִלְגֻדּלָ ׁשֶ
ח ֵמה', הּוא ִיְהֶיה ָעסּוק  ּכַ ְבָעט" הּוא ִיׁשְ רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ ְבִחיַנת "ַוּיִ ִלְהיֹות ּבִ
ַכְסּפֹו  קּוַע ּבְ הּוא ִיְהֶיה ׁשָ ּמּוד אֹו ׁשֶ ּלִ בֹודֹו ְולֹא ִיְחֶיה ֶאת ה' ּבַ יל ֶאת ּכְ ְלַהְגּדִ ּבִ
ה; ַוֲאַזי ה'  ַלח ָלעֹוָלם ַהּזֶ ָמּה הּוא ִנׁשְ ׁשְ ּלִ ְכִלית ׁשֶ ח ֵמה', ָחִליָלה, ֵמַהּתַ ּכַ ְוִיׁשְ

עֹוָלם  ּלֹו ּבָ ית ׁשֶ י זֹו ַהַהְצָלָחה ָהֲאִמּתִ הּוא רֹוֶצה ּכִ לֹא ֵמִביא לֹו ֶאת ַמה ׁשֶ
ה ּוָבעֹוָלם ָהֱאֶמת. ַהּזֶ

ֶלת ָעָליו ְלַהְצִליַח  ּטֶ לּות ַהּמֻ ּדְ ּתַ ל ֶאָחד ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִהׁשְ ּכָ אי ׁשֶ ּוְבַוּדַ
ים ִלְרמֹס אֹותֹו ָחִליָלה.  ְלָוה, ְוֵכן לֹא ָלֶתת ַלֲאָנׁשִ רַֹגע ּוְבׁשַ ים ְוִלְחיֹות ּבְ ַחּיִ ּבַ
ֵאמּון ֻמְחָלט,  יֵדי ה' ְוִלְבטַֹח ּבֹו ּבְ ָאנּו ּבִ ַאְך ַיַחד ִעם זֹאת ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ

ּנּו. ר ִמּמֶ ָ ה זֹו ֵאין ְמֻאּשׁ ׁשָ ַהְרּגָ ָאָדם ַחי ּבְ ּוְכׁשֶ

דֹול  ּיֹום ַהּגָ ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ּבַ ָניו ׁשֶ ֵני ּבָ תּו ׁשְ ּמֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ה ׁשֶ יׁשָ ַהּתֹוָרה ַמְדּגִ
ּדֹם ַאֲהרֹן" - ַאֲהרֹן לֹא  ׁש, "ַוּיִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁש ּבְ ּמֵ ִהְתִחיל ְלׁשַ ּלֹו ׁשֶ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ
יֹוֵתר, ּוְלִפיָכְך  ה ִעּמֹו ֶאת ַהּטֹוב ּבְ עֹוׂשֶ ה' ׁשֶ חֹון ָמֵלא ּבַ ִבּטָ ִהְתַרֵעם, הּוא ַחי ּבְ
ל ַעל  ּכֵ י הּוא ִהְסּתַ ָניו ַהּנֹוָתִרים, ּכִ ֵני ּבָ ָהיּו ׁשְ ֶנֱאַמר ַעל ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ׁשֶ
ְרּכֹו. יִכים ֶאת ּדַ ְמׁשִ ּמַ ּנֹוְתרּו לֹו ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ׁשֶ ֵלָאה, ַעל ׁשֶ ֲחִצי ַהּכֹוס ַהּמְ

ג ִלְראֹות אֹוָתנּו  אן ְיסֹודֹות ֲעצּוִמים ְמאֹד! ה' ִמְתַעּנֵ ֵיׁש ּכָ
יֹון ֵאיְך ָאנּו לֹא נֹוְפִלים  י ְוִנּסָ ל קֹׁשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוָקא ּבְ ּדַ
ׁש ָלנּו  ּיֵ ה ׁשֶ ּמַ רּוֵחנּו, ֵאיְך ָאנּו ּבֹוְטִחים ּבֹו ְויֹוְדִעים ׁשֶ ּבְ
ו,  ין ַיֲעקֹב ְלֵעׂשָ ּבֵ הּוִתי ׁשֶ ל ַהּמַ ֶזה ֲהִכי טֹוב. ְוֶזה ַהֶהְבּדֵ
ב ֵאֶצל ִיְצָחק  ִית אּוָלם ַיֲעקֹב ָיׁשַ אֹותֹו ּבַ ְדלּו ּבְ ֵניֶהם ּגָ ׁשְ
ל ֶרַגע  ל ּכָ חֹון, הּוא ִנּצֵ ְוִרְבָקה ְוָלַמד ֵמֶהם ֱאמּוָנה ּוִבּטָ

ים. ים ִנְצִחּיִ ל ַחּיִ ל אֹוָצרֹות ׁשֶ ְלַקּבֵ

ַמן ָהַלְך ַהחּוָצה,  ל ַהּזְ ֶדה, הּוא ּכָ ו ָהָיה ִאיׁש ׂשָ ֵמִאיָדְך ֵעׂשָ
ּנּו ַהְנָהַגת  ל ִמּמֶ ל ִיְצָחק ּוְלַקּבֵ ִצּלֹו ׁשֶ ׁש ַלֲחסֹות ּבְ ּקֵ ְולֹא ּבִ
ב, הּוא  ָכל ַמּצָ ל ִקְרַבת ה' ּבְ ים ְלַעְצמֹו, ַהְנָהָגה ׁשֶ ַחּיִ
ֱאַמר "ַוְיִהי  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ּלָ הּוא ֻמׁשְ ִהְטָעה ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ
ְדָבִרים  א ַלְחקֹור ּבִ ו ִאיׁש יֵֹדַע..." ְולֹא נֹוַתר לֹו ֶאּלָ ֵעׂשָ
ן  ַלח, )ַעּיֵ ִרין ֶאת ַהּמֶ גֹון ֵאיְך ְמַעּשְׂ ים ְוִחיצֹוִנים ּכְ ׁשּוִלּיִ
יל  ּכִ ַאְבָרָהם ִנְפַטר. הּוא לֹא ִהׂשְ ׁשֶ ָמה( ְוָלֵכן הּוא ָנַפל ְלֵיאּוׁש ּכְ ַהְקּדָ חובה"ל ּבַ
ם לֹא ֶהֱעִריְך ֶאת ַיֲעקֹב ְוָלֵכן  ְצָחק ָאִבינּו, הּוא ּגַ ל ִמּיִ ֵעת הּוא ָיכֹול ְלַקּבֵ ּכָ ׁשֶ

יל אֹותֹו עֹוד ְועֹוד.  י ִהּפִ יֹון ְוקֹׁשִ ל ִנּסָ ּכָ

ם הּוא ָהָיה ַאְדמֹוִני אּוָלם הּוא ָהָיה  ּגַ נּו ִנְרֶאה ׁשֶ ִוד ַמְלּכֵ ְתּבֹוֵנן ַעל ּדָ ּנִ ּוְכׁשֶ
ּלֹא ָהָיה לֹו  טֹוב רִֹאי, ָהְיָתה לֹו ַעִין טֹוָבה הּוא ָרָאה ֶאת ַהּכֹל טֹוב. ְולֹא ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ חּוץ ּכְ ִית ּוִמּבַ ם ָרְדפּו אֹותֹו ִמּבַ ּלָ ה ְמאֹד ּכֻ ה, ָהָיה לֹו ָקׁשֶ ָקׁשֶ

י". "מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ

ֶזה  תֹו, אּוָלם ה' ָאַמר לֹו ּבָ ֻדּלָ ִביא לֹא ָיַדע ַעל ּגְ מּוֵאל ַהּנָ ְוִכְבָיכֹול ֲאִפּלּו ׁשְ
ִיים  ׁשָ ל ַהּקְ ׁש ִעם ּכָ ּמֵ ּתַ ֵפל ּוָבזּוי ְוִהׁשְ ָהָיה ׁשָ ֶלְך ׁשֶ ָדִוד ַהּמֶ ְוָקא ּבְ ֲאִני ָחֵפץ, ּדַ
יחֹו ּומֹוֶדה  ר ִעם ה' ְוׁשֹוֵפְך ְלָפָניו ֶאת ׂשִ ָהָיה רֹוֶעה צֹאן ּוְמַדּבֵ ְלִקְרַבת ה', ׁשֶ
מַֹע,  ג ִלׁשְ ְוָקא ֶאת ֶזה ה' ִמְתַעּנֵ ְך, ּדַ ּבֹו ַהּזַ ְצאּו ִמּלִ ּיָ ים ְטהֹורֹות ׁשֶ ִמּלִ ְלָפָניו ּבְ
ם  ב, ּגַ ָכל ַמּצָ "ה ּבְ ּבָ ר ַלּקָ הּוא ׁשָ ִוד ׁשֶ ת ּדָ ֻדּלַ ר ּגְ ִעּקַ דֹוׁש ׁשֶ זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ּכַ
מֹוַע ֶאת  ַמח ִלׁשְ י ה' ׂשָ א ּכִ ַמְלּכָ ְדָחָנא ּדְ י, ְוהּוא ִנְקָרא ּבַ ל קֹׁשִ ים ׁשֶ ְזַמּנִ ּבִ

נוּ. ִוד ַמְלּכֵ ּדָ

י ְלֶמֶלְך, ָהָיה ִמְבָחן  ֵני ִיׁשַ א ִלְמׁשַֹח ֶאת ֶאָחד ִמּבְ ִביא ּבָ מּוֵאל ַהּנָ ְ ּשׁ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ָכל  ָהָאָדם ִנּדֹון ּבְ ְבָחן. ֲחַז"ל אֹוְמִרים ׁשֶ ּמִ ִוד ָעַמד ּבַ ִנים ְוַרק ּדָ ְבַעת ַהּבָ ְלָכל ׁשִ
יֹון,  ּסָ ּנִ ֲעמֹד ּבַ ּנַ ה ׁשֶ ב מּוֵלנּו ּוְמַצּפֶ יֹון, ה' ִנּצָ ׁש ָלָאָדם ִנּסָ ּיֵ ָכל ְזַמן ׁשֶ ָעה, ּבְ ׁשָ
ל  ְהֶיה ִעם ַעִין טֹוָבה ְוִנְרֶאה ֶאת ּכָ ּנִ רּוֵחנּו, ׁשֶ ּלֹא ִנּפֹל ּבְ נּו, ׁשֶ ה' ִעּמָ ְזּכֹר ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
א ִנְחֶיה  ְצִליִחים ֶאּלָ ּמַ ֲאֵחִרים ׁשֶ א ּבַ ּלֹא ְנַקּנֵ ן ֵיׁש ָלנּו, ׁשֶ ּכֵ ה ׁשֶ ֻרּבֶ ַהּטֹוב ַהּמְ
ל ִלְטַוח ָהָארְֹך  ּכֵ א ִנְסּתַ ַעִין ְקָצָרה ֶאּלָ ּלֹא ִנְרֶאה ּבְ נּו. ׁשֶ ּלָ ֶאת ַהַהְצָלָחה ׁשֶ

ל טּוב ְלדֹורֹות עֹוָלם. ן ָלנּו ּכָ נּו טֹוב ְוִיּתֵ ה ִעּמָ אי ה' עֹוׂשֶ ַוּדַ ּבְ י ֶנַצח ׁשֶ ּוְלַחּיֵ

המשך לקח מהפרשה

ד

ם  ּלָ ית ַהּסֻ ַתְחּתִ ה ּבְ הּוא ְלַמּטָ יׁש ׁשֶ ַיֲעקֹב ַמְרּגִ
ה ֵאָליו  ּלָ ָרה ה' ִהְתּגַ י ְוַהַהְסּתָ תֹוְך ַהּקֹׁשִ ְוַדְוָקא ּבְ

ְך" ה ָאנִֹכי ִעּמָ ְוָאַמר לֹו: "ִהּנֵ



ג

ל ָרֵחל ְוֵלָאה ִאּמֹוֵתנּו  ְפָלאֹות ׁשֶ ֲעלֹות ַהּנִ ֵתנּו ֶאת ַהּמַ ָפָרׁשָ ה ּבְ יׁשָ ַהּתֹוָרה ַמְדּגִ
ָרֵאל ֶזה ִמּדֹות טֹובֹות, ִוּתּור ְוַהְכָנָעה,  ַלל ִיׂשְ ל ּכְ סֹוד ׁשֶ ַהּיְ ֵדנּו ׁשֶ דֹוׁשֹות, ְלַלּמְ ַהּקְ
נּוָאה ְולֹא  ה ׂשְ יׁשָ ִהיא ִהְרּגִ ְפלּות, ׁשֶ ֶלת ְלִוּתּור ְוֵלָאה ַלֲעָנָוה ְוׁשִ ָרֵחל ְמַסּמֶ
ְלכּות ֶזה ֲעָנָוה  סֹוד ַהּמַ ּיְ רּוָחּה, ְוָכְך ִהיא ָזְכָתה ְלַמְלכּות, ֱהיֹות ׁשֶ ָנְפָלה ּבְ
ל ַמה  ֶלְך "ְולֹא ָירּום ְלָבבֹו". ֶמֶלְך ֶזה קֶֹדם ּכָ ְתָבה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּמֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
לֹט ַעל ֲאֵחִרים, ְוֶזה נֹוֵגַע ְלָכל  ׂש ִלׁשְ ָאָדם ֶמֶלְך ַעל ַעְצמֹו ְוהּוא לֹא ְמַחּפֵ ׁשֶ

ֲעבֹוָדה ְוַכּדֹו'. ְלִמיִדים אֹו ּבַ ֵביתֹו אֹו ִעם ּתַ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ְלכּות ׁשֶ ּמַ ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ

ׁש  ׂש ּוִבּקֵ ַמן הּוא ִחּפֵ ל ַהּזְ ָהָיה "טֹוב רִֹאי", ּכָ ֶלְך ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ סֹוד ׁשֶ ְוֶזה ַהּיְ
ׂש ֵאיְך ַלֲעזֹר  ם, הּוא ִחּפֵ ּלָ ׂש ִלְהיֹות ֵמַעל ּכֻ ל טּוב. הּוא לֹא ִחּפֵ ם ּכָ ְהֶיה ְלֻכּלָ ּיִ ׁשֶ
ף ְמאֹד,  ִוד ִנְרּדַ ּדָ ָרכֹות. ַלְמרֹות ׁשֶ ֵריׁש ּבְ ֶהֱאִריכּו ֲחַז"ל ּבְ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ְוָלֵתת ְלֻכּלָ
ם. ּלָ ַהּכֹל ֶזה ֵמה' ְוהּוא ָאַהב ֶאת ּכֻ א הּוא ָיַדע ׁשֶ ב ִטיָנה ֶאּלָ ּלֵ הּוא לֹא ָצַבר ּבַ

נּו  ּלָ ה ׁשֶ ִהּלָ ַרק ַהּקְ ָנא ׁשּום ֵעָדה ְולֹא ַנְחׁשֹב ׁשֶ ּלֹא ִנׂשְ ֶזה ְיסֹוד ָעצּום ֲעבּוֵרנּו ׁשֶ
ה  ָכל ֵעָדה ּוְקִהּלָ ּבְ א ִנְרֶאה ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ נּו טֹוִבים, ֶאּלָ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ אֹו ַרק ַהּמִ
ֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ם ׁשֶ ֻכּלָ ּבְ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ י ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ֲהמֹון טֹוב ְוַהּצַ ּכִ

ֵלִוים. ִרים ּוׁשְ ָ ו ְמֻאּשׁ ִלּבֹו, ַחּיָ ִגיעֹות ְוִטיָנה ּבְ ר ָאָדם לֹא ׁשֹוֵמר ּפְ ה', ְוַכֲאׁשֶ

פנינה מהפרשה

פנינים מצויירים

ְּבִׁשיר ֶׁשל יֹום ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום, ֶיְׁשָנם ְיסֹודֹות ְּגדֹוִלים ַלֲעבֹוַדת 

ה' ֶׁשָּלנּו; ְּביֹום ִראׁשֹון ְמָבְרִכים ֶאת ה' ַעל ַהְּבִריָאה ַהִּנְפָלָאה – "ַלה' 

ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" – ָּכל ַהְּבִריָאה ִנְבְרָאה ִּבְׁשִביל ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּכיר ֶאת 

ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ּוְביֹום ִראׁשֹון ָאנּו ַמְמִליִכים ֶאת ה' ַעל ַהָּׁשבּוַע ֶהָחָדׁש.

ּוְבִסּיּום ַהֶּפֶרק ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשָּׁשם ָהיּו ְמַקְּבִלים 

ַּדַעת ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֵמַהּכֲֹהִנים ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה 

ֶׁשֵהם ַהְּיסֹוד ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוֵכן ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְפְּתחּו 

ִּבְזכּות ָּדִוד, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל )ַׁשָּבת ל.( ַעל ַהְּפסּוִקים "ְׂשאּו ְׁשָעִרים 

ָראֵׁשיֶכם ְוגֹו' " 

ְּביֹום ֵׁשִני ָאנּו ָׁשִרים ַעל ְּגֻדַּלת ה' ֶׁשּׁשֹוֵמר ָעֵלינּו ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 

ְוֻכָּלם ִיַּתּמּו ְּבִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשִפיָטה ְנכֹוָנה, ְוֶזה הֹוֵלְך 

ַּגם ַעל ָּכל ֶאָחד ִּבְפָרִטּיּות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָקם ַּבּבֶֹקר ָעָליו ַלֲעׂשֹות 

ְׁשִפיָטה ִעם ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ַיִּזיק, ֵהן ְּבגּופֹו ְוֵהן ְּבָממֹונֹו, ְוֵכן ֶׁשֹּלא ִיְפַּגע 

ַּבֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ָחִליָלה.

ֱהיֹות ֶׁשָאָדם ָיכֹול ִלְגרֹם ַלֲאָנִׁשים ֻחְרָּבן ְוִלְׁשּפֹט ֶאת ַהַחִּיים ְלָרָעה, ַעל 

ְיֵדי ֶׁשהּוא רֹוֵדף אֹוָתם אֹו ּפֹוֵגַע ְּבִנְׁשָמָתם, ָחִליָלה. ּוֵמִאיָדְך ָאָדם ָיכֹול 

ִלְבנֹות עֹוָלמֹות ֶׁשל טֹוב ּוְלַהֲחיֹות ֲאָנִׁשים ּוְלָהִקים ּדֹורֹות ְׁשֵלִמים ַעל 

ְיֵדי ֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ּוְמרֹוֵמם ֶאת זּוָלתֹו, ְוָיִעידּו ִסּפּוִרים ַרִּבים ַעל ָּכְך.

ּוְלִפיָכְך ִלְפֵני ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה' ֶׁשִּיְנקֹם ֶאת ִנְקַמת ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

]ְּביֹום ְרִביִעי[, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשּפֹט ֶאת ַעְצֵמנּו ּוְלִהְתַנֵהג 

ָּכָראּוי. ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִּדין ְלַמָּטה ֵאין ִּדין ְלַמֲעָלה )דב"ר ה,ה(, ַּכֲאֶׁשר 

ִנְתַנֵהג ָּכָראּוי ֹלא ִנְצָטֵרְך ְלִתְזּכֹורֹות ּכֹוֲאבֹות ּוְלִנְסיֹונֹות, רח"ל, ֵמִרְׁשֵעי 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוכּו'.

ְּביֹום ְרִביִעי ָאנּו ָׁשִרים ַלה' ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ְמַנֵהל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוָעִתיד 
ְלָהִׁשיב ְלׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ִּכְגמּוָלם.

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ְּביֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשה' ָׁשַמר ָעָליו ְוִהִּציל 
אֹותֹו, ְוָכְך ה' ׁשֹוֵמר ַעל ָּכל ְיהּוִדי ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח ּומֹוִציא ָּכל 

ֶאָחד ִמּבֹור ַּתְחִּתּיֹות.

ְּביֹום ִׁשִּׁשי ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' ַעל ָּכל ַהָּׁשבּוַע ִעם ָּכל ַהַּמֲעָבִרים 
ֶׁשָהָיה ָלנּו ּבֹו.

ְוֶזה ָהִעְנָין ֶׁשל ה"קֹולֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים", ַהַּגִּלים 
ֶׁשַּבָּים ְלעֹוָלם ֵאיָנם ׁשֹוְקִטים. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ַּגִּלים ּוַמֲעָבִרים ְוָאסּור 
ְלִהָּׁשֵבר ִמָּכְך, ְּכמֹו ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ִלֵּמד אֹוָתנּו )ְיָבמֹות קכא.(: "ָּכל ַּגל 
ְוַגל ֶׁשָעַבר ָעַלי ִנְעַנְעִּתי לֹו ְּברֹאִׁשי". ִעם ַּגִּלים ֹלא ִנְלָחִמים, מֹוִריִדים 

ֶאת ָהרֹאׁש ְוַהּכֹל ִמְסַּתֵּדר. 

ְוֶזה ֶלַקח ַלַחִּיים ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלִהָּבֵהל ִמָּכל ִמיֵני ַמֲהמֹרֹות ּוֵמֲאָנִׁשים 
ֶׁשּפֹוְגִעים ָּבנּו ִּכי ַהּכֹל עֵֹבר, ְוִלְפָעִמים ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ְמַלֶּבה ֶאת ַהַּמְחֹלֶקת 
ּוְמַחֵּפׂש ִלְנקֹם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ְּכֶׁשהּוא ָּפגּוַע, הּוא ָעלּול ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים 
ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִיְתָחֵרט ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשהּוא ֵיָרַגע, ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְנהֹג ְּבִאּפּוק 

ְוֹלא ְלִהָּפַגע ִמָּכל ָּדָבר.

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ֶׁשָעַבְרנּו ֶאת ָּכל ַהָּׁשבּוַע ַהִּנְפָלא, ָאנּו צֹוֲעִקים:  
"ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת טֹוב ְלהֹודֹות ַלה' " – ָאנּו רֹוִאים ֶׁשָהְרָׁשִעים 
ֶׁשָּצצּו, ָנְבלּו ְּכמֹו ֵעֶׂשב, ְוִאּלּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשהֹוְלִכים ִעם ֱאמּוָנה ַּבה' ְּבָכל 
ַמָּצב, ַּבּבֶֹקר – ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ֶחֶסד, ּוַבֵּלילֹות – ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ַהְסָּתָרה; ֵהם 
ּפֹוְרִחים ַּכָּתָמר ְוֵהם ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ְּבֵׂשיָבה, ְוֵהם ָּתִמיד ַמְכִריִזים 

ְואֹוְמִרים "ִּכי ָיָׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו".



ד

ִלית ַהְיָקָרה  ְרּגָ ים ַמְתִחיל ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּמַ ַחּיִ ַאר ּבַ ׁשְ ּנִ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ַהּזּוג, ַהּצַ

ה  ּה. ְוָלּמָ ֶוה ּבָ עֹוָלם לֹא ִיׁשְ ּבָ ּום הֹון ׁשֶ ּשׁ ִלית ׁשֶ ָהְיָתה לֹו ְוָאְבָדה, ַמְרּגָ ׁשֶ

ׁש  ר ָהָאָדם ְמַבּקֵ ֲאׁשֶ ָלן, ּכַ ִרים, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ְלַחּכֹות ְלַאֲחֵרי ֵמָאה ְוֶעׂשְ

א ַצַער  ּתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ָלּה זֹאת, ְוהּוא ִמְתַמּלֵ יר טֹוָבה ְלִאׁשְ ְלַהּכִ

ים  ַחּיִ ו ּבְ ָבר ַעְכׁשָ ּכְ ה ׁשֶ יֵניֶהם, ְוָלּמָ ָהיּו ּבֵ ְטנּוִנּיֹות ׁשֶ ל ַהְמִריבֹות ַהּקַ ַעל ּכָ

ֵביֵתנּו. ׁש ָלנּו ּבְ ּיֵ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ר ֶאת ּכָ ַחּיּוֵתינּו לֹא ַנֲעִריְך ּוְנַיּקֵ

ָקִעים  ּתֹו ִמׁשְ ָהיּו ְלִאׁשְ ֵרר ׁשֶ תֹו ִהְתּבָ ַאַחר ֲחֻתּנָ ּלְ ר ְיהּוִדי ֶאָחד: ׁשֶ ִסּפֵ

יר ְולֹא ָהָיה לֹו  ִהְצִריְך ִטּפּול. הּוא לֹא ָהָיה ָעׁשִ ָבר ׁשֶ ֶפׁש, ּדָ ּנֶ ִמים ּבַ ְמֻסּיָ

ּתֹו,  ַע ְלִאׁשְ ָרִכים - ֵמַחד, הּוא רֹוֶצה ְלַסּיֵ ת ּדְ ָפָרׁשַ ֶסף, ְוהּוא ָעַמד ּבְ ּכֶ

ֶסף ְמָנָלן.  ּוֵמִאיָדְך - ּכֶ

יָת אֹוִתי  ּכִ ּזִ ל עֹוָלם, ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ְמאֹוד ׁשֶ ׁש ֵמַהּבֹוֵרא; ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּקֵ הּוא ּבִ

ִניִנים ִמְכָרּה, ֲאִני ְמאֹוד רֹוֶצה  ָרחֹוק ִמּפְ ה ְיָקָרה, ׁשֶ ָ ן ִעם ִאּשׁ ְלִהְתַחּתֵ

ָנה  ַתּתָ ִלי ַמּתָ ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָך ׁשֶ ּה, ֲאִני ָסמּוְך ּוָבטּוַח ּבְ ׁשָ ְלַמְלאֹות ֶאת ְמֻבּקָ

ֲאִני ָזקּוק ֲעבּוָרּה. ם ָהְלָאה ֶאת ַמה ׁשֶ ן ִלי ּגַ ּתֵ ּכֹה ְיָקָרה, ּתִ

ּנּו  יָרה ִמּמֶ ִגיׁשֹות ִהְסּתִ ּפְ ּבַ ְך ׁשֶ ּתֹו ַעל ּכָ ְמקֹום ְלִהְתַרֵעם ַעל ִאׁשְ ְוָכְך ּבִ

ְסּפֹו ּוִמְרצֹו ַעל  ל ּכַ ִקיַע ֶאת ּכָ ּה, הּוא ִהׁשְ ַנְפׁשָ ָהיּו ּבְ ָקִעים ׁשֶ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ּתֹו  א ִאׁשְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ רֹות, ּוְבִסּיַ ָקָעתֹו ֵהִניָבה ּפֵ ַע ָלּה. ְוָאֵכן ַהׁשְ ְמַנת ְלַסּיֵ

ל ּתֹוָרה ָוֶחֶסד. ִית ׁשֶ עֹז ּבַ ָקה ּוְמַנֶהֶלת ּבְ ִהְתַחּזְ

"ה  ּבָ ַלח לֹו ַהּקָ ֵמָחה, ׁשָ ִנים ׂשְ ָכה אֹותֹו ְיהּוִדי ְלֵאם ַהּבָ ּזָ ַבד ָמה ׁשֶ ִמּלְ

ה ָאָדם ָאִמיד.  ִנים; הּוא ַנֲעׂשָ ה ָיָדיו, ְוַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה לֹו ּפָ ַמֲעׂשֶ ָרָכה ּבְ ּבְ

ָדָבר  ִקיַע ּבְ ׁשְ ּיַ ִהיא ְמֻעְנֶיֶנת ׁשֶ יתֹו ׁשֶ ּנּו ְנַות ּבֵ ה ִמּמֶ ׁשָ ּקְ ִמים, ּבִ יֹום ִמן ַהּיָ ּבְ

ָתּה. ׁשָ ֻמְגָזם, ְוהּוא ַנֲעָנה ְלַבּקָ ָהָיה ִנְרֶאה ּכְ ם ׁשֶ ְמֻסּיָ

ׁש ְלהֹוִציא ָממֹון,  ּלֹו ַעל ָמה הּוא ְמַבּקֵ ּבֹון ׁשֶ ר ָרָאה ָהרֹוֶאה ֶחׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ר  ּדֵ ר ְלִהְסּתַ ִקיַע? ְוִכי ִאי ֶאְפׁשָ ה ַמׁשְ ֶזה ַאּתָ ָבר ּכָ ְפִליָאה: ְוִכי ַעל ּדָ ָאלֹו ּבִ ׁשְ

ְזכּות  י, ּבִ ּתִ ִכיִתי ִנְזַקף ְלִאׁשְ ּזָ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ּכָ ע ְלָך, ׁשֶ יב לֹו: ּדַ ִלי ֶזה?! ֵהׁשִ ּבְ

ה  ַאּתָ ר ׁשֶ ל ָהעֹׁשֶ ַלח ִלי ה' ֶאת ּכָ ּוֵאינּו. ׁשָ ת ִנּשׂ ְתִחּלַ ּה ּבִ י ּבָ ַקְעּתִ ִהׁשְ ׁשֶ

ל ָמה  רּו. ּכָ ְ ְתַעּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ דּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶכם ּכְ ַכּבְ רֹוֶאה! ּוְכָבר ָאַמר ָרָבא, ּתְ

ְפַלִים. ִכְפֵלי ּכִ ִקיַע ֲעבּוָרּה - ַיְחזֹר ְלָך ּבְ ה ַמׁשְ ַאּתָ ׁשֶ

ֵני  ׂש ְלִהְתקֹוֵטט ִעם ּבְ ֵאינֹו ְמַחּפֵ ָאָדם ׁשֶ ה ׁשֶ דּוק ּוְמֻנּסֶ ה ּבָ ּזֶ ַבד ׁשֶ ּוִמּלְ

ֶקל, ּוֵמִאיָדְך הּוא ַמֲעִריְך אֹוָתם ְמאֹוד - הּוא זֹוֶכה  ל ׁשֶ יתֹו ַעל ּכָ ּבֵ

ֵמַח  ּתֹו, הּוא ׂשָ ר ָאָדם ַמֲעִריְך ֶאת ִאׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ א ׁשֶ ְלָכל טּוב. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ִרים. ָ יו ְמֻאּשׁ ְפָלא ְוַחּיָ ֶחְלקֹו ַהּנִ ּבְ

ה ִעם  "ה ָעׂשָ ּבָ ַהּקָ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ְזּכֹרֹות ַעל ּכָ ַלֲעׂשֹות ּתִ
נּו ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ

מֹו ְראּוֵבן" ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ַהר ֵלָאה ַוּתֵ "ַוּתַ

ו  ָנּה ְלֵעׂשָ ין ּבְ יָלה ּבֵ ָאה ִהְבּדִ ּלֵ ָרכֹות ז:( ׁשֶ ָמָרא )ּבְ ּגְ ִאיָתא ּבַ
ָנּה ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד ּבְ ּתּור ׁשֶ ל ַהּטֹוב ְוַהּוִ ְוהֹוְדָתה ַלה' ַעל ּכָ
ְמעֹון  כֹוָרתֹו, ְוֵכן ָקְרָאה ְלׁשִ ּטֹול ֶאת ּבְ ּיִ ִעם יֹוֵסף ַלְמרֹות ׁשֶ
"ה, ְוֵכן  ּבָ נּו ַלּקָ ּלָ ְרָבה ׁשֶ ה ְוַהּקִ ִפּלָ ל ֶאת ּכַֹח ַהּתְ ַסּמֵ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ
ׁש ָלּה,  ּיֵ ְפָלא ׁשֶ ַעל ַהּנִ יר ָלּה ְלהֹודֹות ַעל ַהּבַ ְזּכִ ם ֵלִוי ּמַ ֵ ַהּשׁ
ָרֵחל ִהְפִציָרה  ל ַעל ַמה ׁשֶ ִלי ְמַסּמֵ ְלֶוה אֹוָתּה ְוֵכן ַנְפּתָ ּמַ ׁשֶ
ַעל ְיֵדי ֵכן  ל ִנּצּוַח ׁשֶ ָכל ִמיֵני סּוִגים ׁשֶ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ׁשָ ְוִהְתַעּקְ

"ה. ּבָ ָרה ִעם ַהּקָ ִהְתַחּבְ

מֹות  ׁשֵ דֹוׁשֹות ָקְראּו ִלְבֵניֶהם ּבְ הֹות ַהּקְ ָהִאּמָ ל ֶזה ִנְלַמד ׁשֶ ִמּכָ
ה  "ה ְוֶאת רֹוב טּובֹו, ּוַמֲעׂשֶ ּבָ רּו ְלעֹוָלם ֶאת ַהּקָ ַעל ְיֵדיֶהם ִיְזּכְ ׁשֶ
ְזּכֹורֹות ַעל  ה ְלַעְצֵמנּו ּתִ ם ָאנּו ַנֲעׂשֶ ּגַ ָאבֹות ִסיָמן ְלָבִנים ׁשֶ
נּו ְוִעם ּדֹורֹוֵתינּו  ה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ִעּמָ "ה ָעׂשָ ּבָ ַהּקָ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכָ
ח ֶאת  ּכַ עֹוָלם לֹא ִנׁשְ ּלְ ַרְך ׁשֶ ׁש ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ַאֲחֵרינוּ, ְוֵכן ְנַבּקֵ

ִמיד. ֶעְזֵרנּו ּתָ יְך ִלְהיֹות ּבְ ְמׁשִ ּיַ ַהּטֹוב ְוׁשֶ

ן

רֹב  ים הּוא לֹא ַמְבִחין ּבְ ְמרּוַצת ַהַחּיִ ָאָדם ַחי ּבִ ׁשֶ ּכְ
ן... ִמיד, ְוַעל ּכֵ ִעּמֹו ּתָ ַחְסֵדי ה' ׁשֶ

ַעם אֹוֶדה ֶאת ה'" ן ַוּתֹאֶמר ַהּפַ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ "ַוּתַ

ן  ּבֵ ַעם'? ְועֹוד ַמּדּוַע ַרק ּבַ ל 'ַהּפַ ׁשֹון ׁשֶ אּור ַמה ַהּלָ ָצִריְך ּבֵ
א  ְעּתָ ִסּיַ הֹוְדָתה ָעָליו? ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ּבְ ְמפָֹרׁש ׁשֶ ָהְרִביִעי ֶנֱאַמר ּבִ
ַעם  ָכל ּפַ "ה ּבְ ּבָ ֵדנּו ְלהֹודֹות ַלּקָ ָאה ְלַלּמְ ָאה ּבָ ּלֵ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ ּדִ
ָנּה ָהְרִביִעי  הּוָדה ָהָיה ּבְ ּיְ ן ֲהַגם ׁשֶ ׁשּות ְמֻיֶחֶדת ְוַעל ּכֵ ִהְתַחּדְ ּבְ

ָנּה ָהִראׁשֹון. הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ ְמפָֹרׁש ּכְ הֹוְדָתה ָעָליו ּבִ

הּותֹו  ֵעת ׁשְ ּבְ ר ַעל ָהַאְדמֹו"ר ִמְקלֹויְזְנּבּוְרג זיע"א ׁשֶ ְוֵכן ְמֻסּפָ
ֵדר ּוֵמרֹב  ים ֵמֵעֶבר ַהּגָ ְעָין ַמִים ַחּיִ ָמָדה ָזַרם ּמַ ַמֲחֵנה ַהַהׁשְ ּבְ
ַמע  ָ ּשׁ ּתִ ָרָכה ׁשֶ ִים ּבְ ְחֵרר ְיָבֵרְך ַעל ַהּמַ ּתַ ׁשְ ּיִ ְכׁשֶ ּלִ ִצְמאֹונֹו ָאַמר ׁשֶ
ה  ִחּלָ ּתְ ָאְמָנם ּבַ יְך ְוָאַמר ׁשֶ ַמְתִחיַלת ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְוִהְמׁשִ
ת ַמה ְלִפי  ִמּדַ ֶצר ּבְ ּנּו ַהּיֵ יַח ִמּמֶ ּכִ ַמן ִהׁשְ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ַרם ּבְ ְך ָהָיה, ּבְ ּכָ
ּתֹות. נֹוֵתן לֹו ַמִים ִלׁשְ דֹוָלה ֶאת עֶֹצם ַחְסֵדי ה' ׁשֶ תֹו ַהּגְ ְרּגָ ּדַ

ְמרּוַצת  ָאָדם ַחי ּבִ ׁשֶ ּכְ ִביֵלנוּ, ׁשֶ ׁשְ ִסּפּור ַמְפִעים ֶזה ִהּנֹו ִלּמּוד ּבִ
ן  ִמיד, ְוַעל ּכֵ ִעּמֹו ּתָ רֹב ַחְסֵדי ה' ׁשֶ ים הּוא לֹא ַמְבִחין ּבְ ַהַחּיִ
ל  הּוא ְמַקּבֵ ָבר טֹוב ׁשֶ ל ּדָ ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִהְתּבֹוְננּות ִלְפֵני ּכָ
ל ֶאת ַהֶחֶסד  הּוא ְמַקּבֵ מֹו ׁשֶ ָרִטים, ּכְ ְפָרֵטי ּפְ ּוְלהֹודֹות ָעָליו ּבִ

ה ָלִראׁשֹוָנה. ַהּזֶ

המשך הסיפור מעמוד א'

המשך הסיפור מעמוד א'

ווארטים לשולחן שבת

לתגובות: 052-7193031
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