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ר ָהָוב ִלְבנֹא ְמִתצקאּת ֶקׁשֶ

ִלי  ְוָנַתן  ַּבֶּדֶרְך...  ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱאֹלִקים  ִיְהֶיה  "ִאם 
ֲהֵרי  ָקֶׁשה,  ִלְכאֹוָרה  ִלְלּבֹׁש...".  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם 
ְּכמֹו  ִאּתֹו,  ֶׁשֵּיֵלְך  ְלַיֲעֹקב  ִהְבִטיַח  ְּכָבר  ַהָּקָּב"ה 
ֲאֶׁשר  ְּבכֹל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ָאנִֹכי  "ְוִהֵּנה  ֶׁשָּכתּוב: 

חֹוֵׁשׁש? ַיֲעֹקב  ֹזאת  ְּבָכל  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ִאם  ֵּתֵלְך", 

ִלְבנֹו  ֶׁשאֹוֵמר  ְלָאב  ל  ְּכָמׁשָ ֹזאת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶאָּלא 
ְמַצֶּפה  ָהָאב  ֶׁשָּכֵעת  ְמֹאד',  אֹוְתָך  אֹוֵהב  'ֲאִני 
ָּכְך  ָהַאָּבא,  ֶאת  אֹוֵהב  ֶׁשהּוא  ֹיאַמר  ַהֵּבן  ֶׁשַּגם 
אֹותֹו,  ַיֲעֹזב  ֹלא  ֶׁשהּוא  ְלַיֲעֹקב  ִהְבִטיַח  ַהָּקָּב"ה 
ִמִּצּדֹו  ִמַּיֲעקֹב ֶׁשהּוא  ִלְׁשמַֹע  ְמַצֶּפה  ַהָּקָּב"ה  ְוָכֵעת 
ִנְצָרְך  ְוֶׁשהּוא  ה'  ְּבַרֲחֵמי  ַרק  ָּתלּוי  ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע 

ֵעת. ּוְבָכל  ְּבַדְרּכֹו  ה'  ִליׁשּוַעת 

ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְלֵמִדים,  ָאנּו  ּוִמָּכאן 
ְּבתֹוָרתֹו  ָלנּו  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּקָּב"ה 

ְוָעָׂשה אֹוָתנּו  ֶׁשהּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו 
ו.(,  )ְּבָרכֹות  ָּבעֹוָלם  ַאַחת  ֲחִטיָבה 
ַהחֹוָבה  ֻמֶּטֶלת  ָעֵלינּו  זֹאת  ְּבָכל 

ִמילֹות  ֶׁשָּלנּו  ַּבָּׂשָפה  ַלה'  לֹוַמר 
ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ה'  ֶאל  ְוִכּסּוִפים  ַאֲהָבה 

ֶאָּלא  ָלנּו,  ָאַמר  ֶׁשה'  ַּבִּמִּלים  ַּדי  ֹלא 
ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ֶׁשָּלנּו  ַלִּמִּלים  ַּגם  ְמַצֶּפה  ַהָּקָּב"ה 
ַהּיֹום...  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת  ַּבָּפסּוק:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְכמֹו 
ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַּבָּפסּוק  ֶׁשִּנָּכר  ַהּיֹום",  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה' 
ְוַלֲעׂשֹות  ה'  ֶאת  ְלַהֲאִמיר  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ֵמִעָּמנּו 
עֹוֶׂשה  ַהָּקָּב"ה  ְוַגם  ָעֵלינּו  ַאַחת  ֲחִטיָבה  אֹותֹו 

ְלָפָניו. ַאַחת  ֲחִטיָבה  אֹוָתנּו 

ַעת ַהּדַ ַמְחסֹאר  ֵוב  ּכְ

ָּפַרׂש  ֶׁשַּיֲעֹקב  ֶׁשְּכֵׁשם  טו:(  )ְמִגָּלה  אֹוְמִרים  ַוֲחַז"ל 
ְּבֵבית  ֶׁשָהָיה  ָׁשָנה  ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ְלֶמֶׁשְך  ֵמָאִביו 
ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ְלֶמֶׁשְך  ִמֶּמּנּו  ָּפַרׂש  יֹוֵסף  ָּכְך  ָלָבן, 
ְלַיֲעֹקב  ֶׁשָהָיה  לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ְוִלְכאֹוָרה  ָׁשָנה, 
ְלֵבית  ָׁשַלח אֹותֹו  ְּבַעְצמֹו  ִיְצָחק  ֲהֵרי  ָּבֶזה,  ִחָּסרֹון 
ְּבַעְצמֹו  ֶׁשַּיֲעֹקב  הּוא,  ָּבֶזה  ַהֵּבאּור  ֶאָּלא  ָלָבן? 
ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ְּבֶמֶׁשְך ָּכל אֹוָתן  ָּגדֹול  ְּכֵאב  ִהְרִּגיׁש 
ַהָּגדֹול,  ָאִביו  ֶׁשל  ִמֵּביתֹו  ָרחֹוק  ִמָּכְך ֶׁשהּוא  ָׁשָנה, 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהָּללּו  ַהָּׁשִנים  ֶׁשְּבָכל 

ַהְּׁשִכיָנה  ִמִּזיו  ֵלָהנֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ַהְּקדֹוִׁשים  ּתֹוָרתֹו 
ַהְנָהגֹוָתיו. ְּבָכל  ְוִנֶּכֶרת  ָעָליו  ַהּׁשֹוָרה 

ָׁשָהה  ֶׁשַּיֲעֹקב  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּבַאְרַּבע  ּוִבְׁשָלָמא 
ִמְּפֵני  ְּכֵאב,  ָּבֶהן  ִהְרִּגיׁש  ֹלא  הּוא  ֵעֶבר,  ְּבֵבית 
ַעל  חֹוֵזר  ָהָיה  הּוא  ָׁשִנים  ְּבאֹוָתן  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ִמְתַחֵּדד  ְוָהָיה  ֵמָאִביו  ֶׁשִּקֵּבל  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 
ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלַתְלִמיֵדי  אֹוָתם  ּוְמַלֵּמד  ָּבֶהם 
ִּבְגֻדַּלת  ָׁשִנים  ְּבאֹוָתן  ַמְבִחין  ְוָהָיה  ֵעֶבר,  ֶׁשל 
ְּבַיַחס  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוָתיו  ֶׁשל  ּתֹוָרָתם 

ָוֵעֶבר. ֵׁשם  ֶׁשל  ְלתֹוָרָתם 

לֹו  ָהָיה  ָלָבן,  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָּׁשָהה  ַּבָּׁשִנים  ֲאָבל 
ָלַקח  ַהָּקָּב"ה  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ֵמָאִביו,  ֵמִרחּוקֹו  ַצַער 
ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ְלֶמֶׁשְך  יֹוֵסף  ֶאת  ִמֶּמּנּו 
ֵאַרע  ְלַיֲעקֹב  ֶּׁשֵאַרע  'ַמה  ִּכי  ָׁשָנה, 
ּוְבֶמֶׁשְך  ַוֵּיֶׁשב(  ְּתִחַּלת  )ַרִׁש"י  ְליֹוֵסף' 
ַעל  ִהְתַאֵּבל  ַיֲעקֹב  ָׁשִנים,  אֹוָתן 
יֹוֵסף ְוִהְצָטֵער ַעל ָּכְך ֶׁשָּכֵעת ְּבנֹו 
ִּבְמִחָּצתֹו,  ִמִּלְהיֹות  ֵּכן  ַּגם  ַמְפִסיד 

ָסַבל. ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 

ִצְיָחק ּתֹאַרת  ֲעֵרבאּת 

ְּכלּוָלה  ִלֵּמד  ֶׁשִּיְצָחק  ֶׁשַהּתֹוָרה  לֹוַמר,  ְוִנְרֶאה 
ַּבָּׂשֶדה",  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבָּפסּוק 
ֶׁשָהָיה ְמָפֵרׁש ֶאת ָּכל ּתֹוַרת ַהָּׂשֶדה, ְּכִדיֵני ְּתרּומֹות 
ֶּדֶרְך  ָּבִאים  ֵהיַאְך  ְוִלֵּמד  ְוכּו',  ּוְׁשִמָּטה  ּוַמַעְׂשרֹות 
ֶׁשֵהן  ּוִמּדֹות טֹובֹות,  ה'  ַאֲהַבת  ִליֵדי  ֵאּלּו  ִמְצוֹות 
"ְוַעָּתה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ַּתְכִלית 
ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ׁשֵֹאל  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל 
ֹאתֹו  ּוְלַאֲהָבה  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת 
ַנְפֶׁשָך",  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד 
ְּכמֹו  ַהּטֹובֹות,  ַהִּמּדֹות  ֵהם  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְוָלֶלֶכת 
ַמה  ִּבְדָרָכיו,  ֲהֵלְך  יא כב(:  ֵעֶקב  )ִסְפִרי  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 

ְוכּו'. ַרחּום  ֱהֵיה  ַאָּתה  ַאף  ַרחּום,  הּוא 

ִמְצוֹות  ֶׁשַּתְכִלית  ְמַלֵּמד  ָהָיה  ִיְצָחק  ְּבַוַּדאי  ְוָלֵכן 
אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ִהיא  ּוְׁשִמָּטה  ּוַמַעְׂשרֹות  ְּתרּומֹות 
ְלַסֵּגל  ִּבְׁשִביל  ה'  ְוִלְכבֹוד  ַלֲאֵחִרים  ִמֶּׁשָּלנּו  ְלַוֵּתר 

ַלה'. ַהּטֹוב  ְוַהָּכַרת  ַהֶחֶסד  ִמּדֹות  ְלִלֵּבנּו 
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מתיקות הניסיםמתיקות הניסים

לֹום  ת ׁשָ ּבָ ַ יֹון ְמִתיקּות ַהּשׁ ּלָ ֶאל ַמֲעֶרֶכת ּגִ
ִסּפּור  ף ֶאת ַהּקֹוְרִאים ּבְ ּתֵ ְרצֹוִני ְלׁשַ ּוְבָרָכה, ּבִ
יֹום  יֹום  אֹוִתי  ה  ְמַלּוֶ הּוא  ׁשֶ י,  ִעּמִ ֵאַרע  ׁשֶ

ָלל. ׁש ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלּכְ ּיֵ י ׁשֶ ַבּנִ ְוחֹוׁשְ

ין  ב ּבֵ 'ֵחיֶדר', ָהִייִתי ֶנְחׁשָ ְלִמיד ּבַ ְהיֹוִתי ּתַ ּבִ
ם ֶהֱעִריכּו אֹוִתי  ּלָ ה', ּכֻ ּתָ ַהְיָלִדים ְל'ֶמֶלְך ַהּכִ
ה ו'  ְענּו ְלִכּתָ ִהּגַ ׁשֶ י. ּכְ אּו ּבִ ם ִקּנְ ָתם ּגַ ּוִמן ַהּסְ
ר ִמְצָוה'  ְמַחת ַה'ּבַ ר ַעל ׂשִ ְוַהְיָלִדים ֵהֵחלּו ְלַדּבֵ
ֲאִני עֹוֵמד ַלֲערְֹך ֶאת  י ׁשֶ ֶהם, ֲאִני הֹוַדְעּתִ ּלָ ׁשֶ
ם,  אּוָלם ְמפָֹאר ְמֻסּיָ י ּבְ ּלִ ר ִמְצָוה ׁשֶ ְמַחת ַהּבַ ׂשִ
י  יטּו ּבִ ם ִהּבִ ּלָ ָאר ֶאָחי. ּכֻ הֹוַרי ָעׂשּו ִלׁשְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִיְראּו אֹוִתי  ַהּיֹום,  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְוָיְדעּו  ִקְנָאה  ּבְ

אֹותֹו אּוָלם ְמפָֹאר. ֶמֶלְך ּבְ ּכְ

ה ח'  ּתָ ֶאְמַצע ּכִ ִנים, ְוָאֵכן ּבְ ָ ָעְברּו ָלֶהן ַהּשׁ
ֵאר ְוָהָדר, ְלָכל ֶאָחד  רֹב ּפְ ְמָחִתי ּבְ ֶנֶעְרָכה ׂשִ
ַחת ְוַיַחד ִעם  ּבַ בֹוד ְמׁשֻ ֵמֲחֵבַרי ָהְיָתה ְמָנת ּכָ
ִלְראֹות  ט  ִנְצּבַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ב  ַהּלֵ ָנה,  ַהּמָ ֲאִכיַלת 
ר  ְמַחת ַהּבַ ת ׂשִ ְמָחִתי ַהְמפֶֹאֶרת ְלֻעּמַ ֶאת ׂשִ
עֹוֶמֶדת ִלְהיֹות ָלֶהם,  ָהְיָתה ָלֶהם אֹו ׁשֶ ִמְצָוה ׁשֶ

י. ּלִ ת ׁשֶ ֲעלּוָבה ְלֻעּמַ ֶבת ּכַ ְחׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהּסֹוֲעִרים,  ָהִרּקּוִדים  ֶאְמַצע  ּבְ
ֶהְחִליטּו  ְוַהֲחֵבִרים,  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ פּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ְלָחן,  ׁשֻ ַלּגַֹבּה ַעל  ְלָהִרים אֹוִתי  ְזָמִנים  ַהּמֻ
רֹוֵבי  ִמּקְ יַע ֶאָחד  ִהּגִ ֵהִרימּו אֹוִתי,  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
ְלָחן ַמְעָלה  ֻ ָחה ְוֵהֵחל ְלָהִרים ֶאת ַהּשׁ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
י לֹו 'ֲעצֹר!  ן ְוָאַמְרּתִ ה ְמֻסּכָ ּזֶ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ה, ִהְרּגַ ּוַמּטָ
ְהֶיה  ַפֵחד, ּתִ ֲעצֹר!' ַאְך הּוא אֹוֵמר ִלי, 'ַאל ּתְ
יַע... ְלֶפַתע  ל ִמֵהר ְלַהּגִ רּוַע ִמּכָ יב'!... ְוַהּגָ ַיּצִ

ה ִמּגַֹבּה ַרב. י ַמּטָ ָנַחּתִ

ַהְיָמִנית,  ַרְגִלי  ּוִבְפָרט  ַרְגַלי,  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
י  ִנּיֹות, ִהְתַחְלּתִ ה ׁשְ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ה, ּכַ ה ַעּזָ ָסְפגּו ַמּכָ
ָהְלָכה ְוָכֲאָבה  ה ׁשֶ ּכָ יׁש ֶאת ָעְצַמת ַהּמַ ְלַהְרּגִ
ה,  ֵאב ַהּזֶ ה יֹוֵתר ֵמַהּכְ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֲאָבל ַהְרּבֵ
ׁש  ּיֵ ה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת ׁשֶ ָהָיה ּכֹוֵאב ִלי ַהּבּוׁשָ

ל ֲחֵבַרי... ִלי ְלֵעיֵני ּכָ

ָהַפְך ְלֵהֶלְך ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

מכתבצם למערכת
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ִצְרָוה ָאַפַחד ְלָפָנצא ַנֲעבֹד ּבְ

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְמֻסָּפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ָקם ִמְּׁשָנתֹו, הּוא 
ִהְתָיֵרא, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר...", ְוִלְכאֹוָרה 
ַמּדּוַע הּוא ּפֹוֵחד, ֲהֵרי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשה' ִאּתֹו ְּבָכל 
ֶרַגע? ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְגֹרם ַהֵחְטא, ְּכַדְרֵכי 
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּלעֹוָלם ֹלא ֶהֱאִמינּו ְּבַעְצָמם ּוִבְזֻכּיֹוֵתיֶהם, 
ֶאָּלא ָעְבדּו ֶאת ה' ַּבֲעָנָוה, ְּבַהְכָנָעה, ְּבַפַחד ְוִיְרָאה.

ּוָמִצינּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ִהְבִטיַח לֹו 
"ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול", ּוְבָכל ֹזאת הּוא ָטַען ִלְפֵני ה', 
"ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָּתה ָזַרע", ִּכי ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאינֹו ָראּוי 

ֶׁשִּתְתַקֵּים ּבֹו ַהַהְבָטָחה ֶׁשִהְבִטיחֹו ַהָּקָּב"ה.

ַחד ַעל ׁשאּם ַמה? ּפַ
ְוָכְך ָנִבין ַּגם ֶאת ַהְּפסּוִקים ַהְמַסְּפִרים ַעל ַיֲעקֹב, ְּדִהֵּנה 
ַהָּקָּב"ה מֹוֶנה ְוסֹוֵפר ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֵאַרע ַלַּצִּדיִקים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל, ַוֲהֵרי ַּכּיֹום, ַיֲעֹקב 
ָאִבינּו ִמְתַעֵּנג ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְוָאנּו עֹוְמִדים ָּכאן ְּבעֹוָלם 
ַהִּנָּסיֹון ְּבִנְסיֹונֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, ָּכל ֶאָחד ְּבִנְסיֹונֹוָתיו 
ּוִבְקָׁשָייו. ּוְכֶׁשָאנּו ִמְתּבֹוְנִנים ְּבַיֲעֹקב ָאִבינּו, ִנְדֶמה 
ָלנּו ֶׁשְּבֶעֶצם ֹלא ָהָיה לֹו ְּכָלל ַמה ַלְחׁשֹׁש, ִּכי ַהָּקָּב"ה 
ִעּמֹו, ְוִאם ֵּכן ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ַמה ָמקֹום ָהָיה ַלֲחָׁשׁשֹות 
ֶׁשהּוא ָחַׁשׁש, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ַּבָּפָרָׁשה ַהָּבָאה, ֶׁשּקֶֹדם 
ְּפִגיָׁשתֹו ִעם ֵעָׂשו ֶנֱאַמר: "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו".

ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ָחַׁשׁש ְּבָכל ֵעת ֶׁשָּמא ָּכֵעת ֵאינֹו 
ָרצּוי ְּבֵעיֵני ה', ְוִאם ֵּכן, ִיָּתֵכן ֶׁשַהָּקָּב"ה ֹלא ְיַקֵּים ּבֹו 
ֶאת ַהְבָטָחתֹו ּוְבִריתֹו ֵאָליו, ְוַיְחִליף אֹותֹו ְּבַצִּדיק 
ַאֵחר, ִּכי ֶּבֱאֶמת, ֶזה ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ָאַהב ֶאת ֵעָׂשו, 
ֶזה ֹלא ָהָיה ְלִחָּנם, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ַצד ַלְחׁשֹב ֶׁשה' 
ָּבַחר ְּבֵעָׂשו, ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשְּׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָחַׁשב 
ְלַמְרֶאה ֵעיָניו ֶׁשַהָּקָּב"ה ּבֹוֵחר ֶּבֱאִליָאב ּוְבָכל ֶאָחד 
ֵמֶאָחיו ֶׁשל ָּדִוד ִלְמֹלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָהיּו ְּגדֹוִלים 

ַּבּתֹוָרה, ְוַרק ַעל ָּדִוד, ְקַטן ָהַאִחים, הּוא ֹלא ָחַׁשב 
ְּכָלל ֶׁשִּיָּתֵכן ֶׁשה' ּבֹוֵחר ּבֹו.

ּנאּצ ַהּגֹאָרל ׁשִ
ּוְכָבר ָמִצינּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ָלַקח ִמֵּׁשם ֶּבן נַֹח ֶאת ַהְּכהּוָנה 
ּוְנָתָנּה ְלַאְבָרָהם, ְוָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהּתֹוָרה קֹוֵראת 
ְלֵׁשם ֶּבן ֹנַח "ַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם", ִאם ֵּכן, ְּבַוַּדאי 
הּוא ָהָיה ָאָדם ָּגדֹול ְמֹאד ְמֹאד, ּוְבָכל ֹזאת רֹוִאים, 
ֶׁשְּבַדּקּות ה' ִהְקִּפיד ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ִהְמִעיט ִּבְכבֹוד 

ה' ְוָלֵכן ָלַקח ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּכהּוָנה )ְנָדִרים לב:(.

ּוְבָפָרָׁשֵתנּו ְמֻסָּפר ֶׁשַּיֲעֹקב ָּבַחר ְּבָרֵחל, ּוְבַוַּדאי ַמה 
ֶּׁשָּבַחר ָּבּה ָהָיה ִמּׁשּום ַמֲעָלָתּה ָהרּוָחִנית, ֶׁשָרָאה ְּברּוַח 
ָקְדׁשֹו ֶׁשֵּיֵצא ִמֶּמָּנה יֹוֵסף ֶׁשהּוא ָהָיה ֶּבן ַהְּזקּוִנים 
ֶׁשָּקָנה ִמֶּמּנּו ָחְכָמה, ֲאָבל ה' ִסֵּבב ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ֵלָאה 
ִלְפֵני ָרֵחל, ְוָהָיה ֶזה ֶנֶגד ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב, ִּכי ה' ִהְסִּתיר 
ִמֶּמּנּו ֶאת ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֵלָאה, ֶׁשִּמֶּמָּנה ָיְצָאה ַמְלכּות 
ֵּבית ָּדִוד, ֶׁשּזֹוִהי ַמְלכּות ִנְצִחית ְלדֹורֹות ִיְׂשָרֵאל, 
ּוִמָּכל ֶזה ָאנּו רֹוִאים, ֶׁשָּכל ֶרַגע ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ָהָאָדם 
ָּתלּוי ִּביֵדי ה' ְוָכל ּגֹוָרלֹו ָיכֹול ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבָכל ֵעת, 
ּוִמָּכְך ָחַׁשׁש ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְוָלֵכן ִהְפִציר ִּבְתִפּלֹות ַלה' 

ֶׁשְּיַלֶּוה אֹותֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִטיחֹו ַעל ָּכְך.

ָהעֹאָלם ַהּנֱֶעָלם
ְוַעל ֵּכן ָאנּו, ָהעֹוְמִדים ָּכאן ְּבעֹוָלם ַהִּנָּסיֹון, ֶׁשָהֶהֱעֶלם 
ּבֹו ָּגדֹול ְמֹאד, ְוֵאיֶנּנּו זֹוִכים ִלְראֹות ָּכל ָצְרֵּכנּו ֶאת 
ָהאֹור ֶׁשל ִּגּלּוי ְּכבֹוד ה' ְוַהְנָהָגתֹו, ְוִלְפָעִמים ַאף 
ֶיְׁשָנה ָלָאָדם ַהְסָּתַרת ָּפִנים ְוַחְׁשכּות ְּגדֹוָלה, ָעֵלינּו 
ְלִהְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכְך ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 
ֵמיִטיב ָלנּו ְּבָכל ַמה ֶּׁשְּכָבר ֵהיִטיב ָלנּו, ּוְלַהֲאִמין ַּבה' 
ֶׁשְּבַוַּדאי עֹוד ִנְזֶּכה ִלְראֹות ַּבְיׁשּוָעה ּוַבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה.

ְוֵיׁש ָלנּו ִלְזּכֹר, ֶׁשִּביֵמי ַחֵּיינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָאנּו ֻמְכָרִחים 

ַלֲעבֹר ַּגם ָיִמים ּוְזַמִּנים ָקִׁשים, ֶׁשִּלְפָעִמים ֹלא רֹוִאים 
ָּבֶהם ֲאִפילּו ׁשּום ֶּפַתח ִליׁשּוָעה, ְוַתְפִקיֵדנּו ִלְבֹטַח 
ַּבה' ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָלנּו ֶאת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיָּתֵכן 
ֶׁשִּנְהֶיה ֻמְכָרִחים ַלֲעבֹר ְקָצת ַאְכָזבֹות ּוְקָׁשִיים, ֲאָבל 
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ַהָּקָּב"ה יֹוִציא אֹוָתנּו ְלאֹור ָּגדֹול 

ְוִיְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַהֹּקִׁשי ָהָיה טֹוב ּוְלטֹוָבה.

ל ַצֲעקֹב ָוִבצנאּ ִחזּאּקֹא ׁשֶ
ּוִבְזַמֵּני ַהְּקָׁשִיים ְּבַעְצָמם, ִנְזּכֹר ֶאת ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ַּכָּמה 
ְקָׁשִיים ָעְברּו ָעָליו, ֶׁשֵעָׂשו ָרָצה ְלהֹוְרגֹו ְוִהְצָטֵער 
ֵמִרחּוקֹו ִמֵּבית ָאִביו ַהָּגדֹול ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָהיּו לֹו ָצרֹות 
ָקׁשֹות ִמָּכְך ֶׁשּיֹוֵסף ֻהְרַחק ֵמָעָליו, ְוִנְתּבֹוֵנן ּוְנַנֶּסה 
ְלַצֵּיר ְלַעְצֵמנּו ֵאיְך ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִחֵּזק ֶאת רּוחֹו ַּבה', 
ֶׁשָּיַדע ְוֶהֱאִמין ֶׁשַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ֶאת ַהֹּכל ְוהּוא יֹוֵדַע 
ַמהּו ֶּבֱאֶמת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ָלָאָדם, ּוַמה ֶּׁשהּוא ִיְתָּבַרְך 
עֹוֶׂשה, ֶזה ֶּבֱאֶמת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ְּכמֹו ֶׁשָאֵכן ַהּתֹוָרה 
ְמָבֶאֶרת ָלנּו, ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַמה 

ֶּׁשָעָׂשה ַהָּקָּב"ה ְלַיֲעֹקב ָהָיה טֹוב ְמֹאד.

ֶׁשֲהֵרי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְתָּבֵרר ֶׁשֵעָׂשו ֶׁשֹּלא ֵמְרצֹונֹו 
ִׁשֵּמׁש ְּכֵעֶזר ְלַיֲעֹקב, ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשָרַדף אֹותֹו, הּוא 
ָהַלְך ְלָחָרן ְוָׁשם, ַעל ַאף ֹזאת ֶׁשָּלָבן ִנָּסה ְלַרּמֹות 
ֶאת ַיֲעֹקב, ַהָּקָּב"ה ָהַפְך ְלַיֲעֹקב ֶאת ָּכל ָהַרָּמאּויֹות 
ְלתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה, ֶׁשָּלָבן ָחַׁשב ְלַהְטעֹות ֶאת ַיֲעֹקב 
ְוָלֵתת לֹו ֶאת ֵלָאה ִּבְמקֹום ָרֵחל, ְוָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה 
ְלטֹוָבה, ָלֵתת ְלַיֲעֹקב ְׁשֵּתי ָנִׁשים ְּגדֹולֹות ֶׁשֵּמֶהן 

ַיֲעֹמד ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

ְלַעְצמֹו ְּבֵעת ַהְּקָׁשִיים  ִיַּקח ָהָאָדם ִחּזּוק  ּוִמָּכְך 
ְוַהַחְׁשכּות ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְוִיְתַּפֵּלל ִויַבֵּקׁש ֵמה' ֶׁשְּיַזֶּכה 
אֹותֹו ִלְהיֹות ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ּוְבִבָּטחֹון ָעצּום 

ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוִיְזֶּכה ֶׁשה' יֹוִציאֹו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול.

י ה' ֲעׂשֵ ֲעלוּת ִמּמַ ְמִתיקוּת ַהִהְתּפַ

ע ּפֹוֵגׁש ֶאת  יֹון: טּוְרנּוְסרּופּוס ָהָרׁשָ ּלָ כֹוֶתֶרת ַהּגִ ּבְ ּיּור ׁשֶ ּצִ ּבַ
ה ְמָלאכֹות  "ה עֹוׂשֶ ּבָ י ֲעִקיָבא ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו ַמּדּוַע ַהּקָ ַרּבִ
ְצַות ֵערּוב. ׁשּוָבה ִמּמִ יב לֹו ּתְ י ֲעִקיָבא ֵמׁשִ ת? ְוַרּבִ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ

י ֲעִקיָבא ְמָתֶרֶצת  ל ַרּבִ ׁשּוָבה ׁשֶ ֵהיַאְך ַהּתְ
ע? ל אֹותֹו ָרׁשָ ֵאָלתֹו ׁשֶ ֶאת ׁשְ

ַמֲאָמר: ְך ּבְ  ַעל ּכָ
ת'. ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ 'ְמִתיקּות ׁשְ

ָלִכים  ת ַהּמְ ַח ֶאת ֲחֵמׁשֶ ָפֵנינּו: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַנּצֵ ּלְ ּיּור ׁשֶ ּצִ ּבַ
ְך  ִליְך ֲעֵליֶהם ְוֶנְהּפַ ׁשְ ּמַ ֶדֶרְך ֵנס, ַעל ְיֵדי ֶהָעָפר ׁשֶ ְוִצְבאֹוֵתיֶהם ּבְ
ה ָהְיָתה  ֻהּנָ ַהּכְ ֵני ׁשֶ הּוָנה, ִמּפְ ִבְגֵדי ּכְ בּוׁש ּבְ ם ]ַהּלָ ים, ְוׁשֵ ְלִחּצִ
בּוָרתֹו,  ַח אֹותֹו ַעל ּגְ ּבֵ ֵעל ֵמַאְבָרָהם ּוְמׁשַ ֶכת לֹו[ עֹוֵמד ּוִמְתּפַ ּיֶ ׁשַ
ה ֶאת ה',  ִחּלָ ַח ּתְ ּבֵ יל ְלׁשַ ּכִ ַח ֶאת ה', ְולֹא ִהׂשְ ּבֵ ׁשַ ּמְ ִלְפֵני ׁשֶ
הּוָנה  "ה לֹוֵקַח ֶאת ַהּכְ ּבָ חֹון, ְוָלֵכן ַהּקָ ּצָ ְך ַהּכַֹח ְוַהּנִ ּיָ ּלֹו ׁשַ ׁשֶ
ם ְונֹוְתָנּה ְלַאְבָרָהם ּוְלַזְרעֹו ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוָבָניו ַאֲחָריו. ֵ ִמּשׁ

אָֹרע ֶזה? ים ֵיׁש ָלנּו ִמּמְ ֵאיֶזה ֶלַקח ַלַחּיִ
ׁש ְלֶלַקח ֶזה? ָחׁשַ ְוֵהיָכן ָרִאינּו ֵאֶצל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֶ

ִיְרָאה ָוַפַחד'. ַמֲאָמר: 'ְלָפָניו ַנֲעבֹד ּבְ ְך ּבְ ַעל ּכָ
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ת ּבָ ַ ִמצַרת ַהּשׁ ְמִתצקאּת ׁשְ

ִתָּׂשא(,  ִּכי  ּוְבַתְנחּוָמא  סה:  )ַסְנֶהְדִרין  ְמַסְּפִרים  ֲחַז"ל 
ֶׁשּטּוְרנּוְסרּופּוס ָהָרָׁשע ָּפַגׁש ַּפַעם ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֶׁשֹּלא  ִצָּוה  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֶׁשֵּכיָון  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ְּבַׁשָּבת, 
ְּבַעְצמֹו  ַהָּקָּב"ה  ַמּדּוַע  ְּבַׁשָּבת,  ְמָלאכֹות  ַלֲעׂשֹות 
עֹוֶׂשה ְמָלאכֹות ְּבַׁשָּבת ְּכֶדֶרְך ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַּבחֹול, 
ֵמִׁשיב רּוחֹות, ַמֲעֶלה ֲעָנִנים, מֹוִריד ְּגָׁשִמים, ַמְזִריַח 

ַחּיֹות. עֹוֶנה  ֵּפרֹות,  ְמַדֵּׁשן  ּוְלָבָנה,  ַחָּמה 

ִּדין  ֵיׁש  ַהְיהּוִדים  ְּבתֹוַרת  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
ַאַחת,  ְּבָחֵצר  ַהָּדִרים  ֻׁשָּתִפים  ֶׁשַּכָּמה  ְּבֵערּוִבין, 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ֵערּוב,  ָלֵתת  ְצִריִכים  ַהֻּׁשָּתִפים  ָּכל 
ֹלא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִאם  ֲאָבל  ְּבַׁשָּבת,  ֶּבָחֵצר  ְלַטְלֵטל 

ֶּבָחֵצר. ְלַטְלֵטל  ֲאסּוִרים  ֻּכָּלם  ֵערּוב,  ָנַתן 

]ּוְכגֹון ִאם ֶאָחד ִמְּבֵני ֶהָחֵצר הּוא ְיהּוִדי ֶאִּפיקֹוֶרס 
ְּבֵני  ֶׁשָּכל  ּגֹוֵרם  הּוא  ֵערּוב,  ָלֵתת  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו 
אֹוָתּה ָחֵצר ֹלא יּוְכלּו ְלַטְלֵטל ֶּבָחֵצר, ִמְּלַבד ֻׁשָּתף 
ִּדין  ְלַגֵּבי  ִלְכלּום  ֶנְחָׁשב  ֶׁשֵאינֹו  ּגֹוי,  ֶׁשהּוא  ֶּבָחֵצר 
ְלַהִּתיר  ְּכֵדי  ָּבֵערּוב  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּתף  ָצִריְך  ְוֹלא  ֵערּוִבין 

ֶּבָחֵצר[. ַהִּטְלטּול  ֶאת 

ִרצֹּאת ַהּבְ ִעם  ַדַעת  ּבְ 'ֵעראּב' 
ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ֵיׁש לֹו ָחֵצר ַאַחת ְּגדֹוָלה, ֲאִפילּו 
ֵמֵערּוב  ָּפטּור  ַאְנטֹוְכָיא,  ֶאֶרץ  ְּכמֹו  ְּגדֹוָלה  ִהיא 
ְמקֹומֹו  ֶׁשהּוא  ַהָּקָּב"ה,  ְוָכְך  ָּבּה,  ְלַטְלֵטל  ְוֶאְפָׁשר 
ְּבעֹוָלמֹו,  ִמַּטְלֵטל  ְלִפיָכְך  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשל 
ְימֹות  ֶׁשְּבָכל  ְמִעיִדים,  ַהָּמן  אֹוְכֵלי  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא 

ְוכּו'. יֹוֵרד  ָהָיה  ֹלא  ּוְבַׁשָּבת  יֹוֵרד  ָהָיה  ַהָּׁשבּוַע 

ָׁשַאל  ָהָרָׁשע  טּוְרנּוְסרּופּוס  ֲהֵרי  ָקֶׁשה,  ְוִלְכאֹוָרה 
ְוַרִּבי  ֲאֵחרֹות,  ְמָלאכֹות  ְועֹוד  זֹוֵרַע  ְמֶלאֶכת  ַעל 
ֵמְרׁשּות  הֹוָצָאה  ְמֶלאֶכת  ַעל  לֹו  ָעָנה  ֲעִקיָבא 
ֲאסּורֹות  ֲעֵליֶהן  ֶׁשָּׁשַאל  ְמָלאכֹות  ְואֹוָתן  ִלְרׁשּות, 

ַהָּיִחיד? ִּבְרׁשּות  ַּגם 

ִּבְדָבָריו  ָטַמן  ֲעִקיָבא  ֶׁשַרִּבי  ְלָבֵאר,  ֶאְפָׁשר  ֶאָּלא 
ֶׁשָּבּה  ֵערּוִבין  ִמְצַות  ְּדִהֵּנה  ֲעמּוָקה,  ְּתׁשּוָבה 
ֶנְחָׁשִבים  ּוְבָכְך  ְּבֵערּוב  ֶהָחֵצר  ְּבֵני  ָּכל  ִמְׁשַּתְּתִפים 
ִּתְהֶיה  ָּכְך  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִעְנָיָנּה  ֶאָחד,  ְּבַבִית  ְּכָדִרים 
ֶאת  ַיְחָּדיו  ֹיאְכלּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְּׁשֵכִנים,  ֵּבין  ַאְחדּות 
ֵמַחְסֵדי  ַיַחד  ְלַדֵּבר  ָיבֹואּו  ֵהם  ְּבַׁשָּבת,  ָהֵערּוב 
ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ה' 
ְימֹות  ְּבָכל  ִעָּמֶהם  ֶׁשָעָׂשה  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ְוַעל 
ַהּטֹוב  ָּכל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ְוָיִׁשירּו  ַהָּׁשבּוַע 

ִעָּמֶהם. ֶׁשָעָׂשה 

ת ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ
ְּבֻׁשְלַחן  ַלֲעֹסק  ְיהּוִדי  ְלָכל  ָראּוי  ֵאּלּו  ֶׁשְּבִדּבּוִרים 
יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  ַהּתֹוָרה:  ְּכִמְצַות  ָּבָניו,  ִעם  ַהַּׁשָּבת 
יֹום  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  הּוא  ֶׁשַהֵּפרּוׁש  ְלַקְּדׁשֹו",  ַהַּׁשָּבת 
)ַרְמַּב"ם ִהְלכֹות ַׁשָּבת כט א(, ַהְינּו ֶׁשֹּלא  ַהַּׁשָּבת ִּבְדָבִרים 
ַּדי ְלַקֵּים ִמְצַות "ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת", ְלִהָּׁשֵמר 
ַלֲעֹסק  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  ֲאסּורֹות,  ְמָלאכֹות  ַמֲעִׂשִּיית 
ּוְלַדֵּבר ְּבַׁשָּבת  ְּבִמְצַות "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת"  ַּגם 
ְיֵמי  ְּבַחְסֵדי ה' ֶׁשָּבָרא ֲעבּוֵרנּו ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֵׁשֶׁשת 
ְּבָכל ְימֹות  ָלנּו  ְּבַחְסֵדי ה' ֶׁשָהיּו  ּוְלַדֵּבר  ְּבֵראִׁשית, 

ְלַקֵּים  נּוַכל  ֶזה  ֶׁשֶאת  ַהַּׁשָּבת,  אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהָּׁשבּוַע 
ְיֵדי ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת ִמְּמָלאכֹות ֲאסּורֹות, ֶׁשַעל  ַעל 
ְּפַנאי  ָלנּו  ִיְהֶיה  ְּבַׁשָּבת,  ִמְּמָלאכֹות  ֶׁשִּנְתַּבֵּטל  ְיֵדי 
ִּבְבִריַאת  ה'  ָעֵלינּו  ֶׁשִהְרִעיף  ַהּטֹוב  ְּבָכל  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ִיְהֶיה  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶׁשְּבָכְך  ַהָּׁשבּוַע,  ּוִבימֹות  ָהעֹוָלם 

ַהָּבא. עֹוָלם  ְּכֵמֵעין  ֹעֶנג  ְליֹום  ָלנּו 

ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמִׁשיב ְלטּוְרנּוְסרּופּוס, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשֵאֶצל 
ֶנֱאַמר:  ה'  ְוַעל  ְּכָלל  ְמָלאָכה  ֲעִׂשַּית  ַׁשָּיְך  ֹלא  ה' 
ְׁשֵאָלתֹו,  ַמְתִחיָלה  ֹלא  ָלֵכן  ִייָגע",  ְוֹלא  ִייַעף  "ֹלא 
ְוַהָּקָּב"ה ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ְלַהְנִהיג ֶאת ַהְּבִריָאה ָּכָראּוי 
ַהְּׁשִביָתה,  ְלִמַּדת  ַמְפִריַע  ֶׁשֶּזה  ְּבִלי  ְּבַׁשָּבת,  ַּגם 
ַהְינּו  ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב ֶׁשַהָּקָּב"ה ָׁשַבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, 

)ָהַרְמַּב"ן(. ֵמַאִין  ֵיׁש  ַּבְּבִריָאה  ִמְּלַחֵּדׁש  ֶׁשָּׁשַבת 

ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶׁשִהְזִּכיר  ְּדָבָריו ֶׁשל  ּוָבֶזה יּוַבן ֶהְמֵׁשְך 
ֵנס  ִּכי  ְּבַׁשָּבת,  ָיַרד  ֶׁשֹּלא  ַהָּמן  ֶׁשל  ֵעדּותֹו  ֶאת 
ּוִמָּכֵאּלּו  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ֶׁשל  ְּבִריָאה  הּוא  ַהָּמן  ְיִריַדת 

ְּבַׁשָּבת. ׁשֹוֵבת  ַהָּקָּב"ה  ָאֵכן  ְמָלאכֹות 

ֵעֶדן ן  ּגַ ֲחַיר  ּבַ ִטצּאּל 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  עֹוד 
ְלטּוְרנּוְסרּופּוס, ֶׁשֲחַצר ַהֻּׁשָּתִפין ַמְזִּכיָרה ֶאת ֲחַצר 
ֵערּוב  ֶׁשְּבִדין  ֶׁשְּכֵׁשם  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְּדֵעֶדן  ִּגיָנָתא 
ְלֹצֶרְך  ִמֶּׁשּלֹו  ִיֵּתן  ֶהָחֵצר  ִמַּדָּיֵרי  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ֻמְכָרח 
ֵעֶדן  ַּגן  ַּבֲחַצר  ְלִהְתַהֵּלְך  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ָּכְך  ָהֵערּוב, 
ָּכל  ִיְתָּבַרְך,  ְׁשִכיָנתֹו  ִמִּזיו  ּוְלִהְתַעֵּנג  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם 
ִמַּדת  ִמּתֹוְך  ַלֲאֵחִרים,  ִמֶּׁשּלֹו  ָלֵתת  ָצִריְך  ֶאָחד 

ֲחָסִדים. ְּגִמילּות 

לֹו  ֵאין  ְוַהֶחֶסד,  ַהְּנִתיָנה  ְלִמַּדת  ֶׁשָּזָכה  ְוָאָדם 
ִיְזּכּו  ְלִהְסַּתֵּפק ְּבָכְך, ֶאָּלא ָעָליו ִלְדאֹג ֶׁשַּגם ֲחֵבָריו 
ְלִמָּדה זֹו ֶׁשל ַהְּנִתיָנה, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה 
ַהְּנִתיָנה,  ִיְזֶּכה ְלִמיַדת  ְוִאם ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו ֹלא  ָלֶזה, 
ְלַטֵּיל  ַהְּזכּות  ֶאת  ֲחֵבָריו  ְלָכל  ְלַהְפִריַע  ָעלּול  הּוא 

ַהֶּזה. ָּבעֹוָלם  ֵערּוב  ְּכִדין  ֵעֶדן,  ַּגן  ַּבֲחַצר 

ִפצן ּתָ ת ׁשֻ ּפַ
ֶׁשִּנְקֵראת  ָלִאָּׁשה  ֶרֶמז  הּוא  ָלֵערּוב  ַּפת  ַוֲהָבַאת 
ַּבּתֹוָרה ֶלֶחם )ְּבֵראִׁשית לט ו וברש"י(, ְוֵיׁש ְּבָכְך ְלַלְּמֵדנּו, 
ְוִלְבנֹות ִאָּתּה  ֶׁשַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ִעם ִאְׁשּתֹו 
ֶׁשִּיְגְרמּו  ְיֵדי  ַעל  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּלֶהם  ֶהָחֵצר  ֶאת 
טֹובֹות  ִמּדֹות  ְיָׁשִרים,  ְּבַדְרֵכי  ְלִהְתַעּלֹות  ָלֶזה  ֶזה 

ֱאֹלִקים. ְוִקְרַבת 

ָהָרָׁשע,  ְלטּוְרנּוְסרּופּוס  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשְּמָבֵאר  ְוֶזה 
ְּבַׁשָּבת,  ְמָלאכֹות  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא  ִנְצַטֵּוינּו  ֵּכן  ֶׁשַעל 
ָלנּו  ַּתְפִריַע  ֹלא  ְּבַׁשָּבת  ַהְּמָלאכֹות  ֶׁשֲעִׂשַּית  ְּכֵדי 
ֵאֶצל  ַׁשָּיְך  ֹלא  ֶזה  ְוָדָבר  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִלְזֹּכר 
ֲהָוָיתֹו ֶׁשל  ַהָּקָּב"ה, ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוהּוא 
ַהָּבא,  ְוָהעֹוָלם  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם   - ֻּכָּלם  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל 

ְּכָלל. ְמָלאכֹות  ֶׁשל  ַׁשָּיכּות  ֶאְצלֹו  ְוֵאין 
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עצות מתוקותעצות מתוקות
ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ָּתִמיד עֹוֵמד מּוָכן ְלִהְתָקֵרב 
ְיַאֵּבד ֶאת  ִנְכָׁשל, ֹלא  ַּכֲאֶׁשר הּוא  ְוַגם  ֶאל ה' 
ִּתְקָותֹו ֵמה' ְוֹלא ְיַאֵחל ְלַעְצמֹו ֶׁשָּכֵעת ֹלא ַיְצִליַח 
ָחִליָלה ֵעֶקב ַהִּמְכׁשֹול ֶׁשִּנְכַׁשל ּבֹו, ֶאָּלא ָיׁשּוב 
ִּבְתׁשּוָבה, ְיַתֵּקן ֶאת ַהְמֻעָּות ְוִיְבַטח ַּבה' ֶׁשָּיִרים 
אֹותֹו ִמְּנִפיָלתֹו ְוַיְצִליַח אֹותֹו ְּבָכל ַמה ֶּׁשהּוא ִנְצָרְך.

ַוֲאִפילּו ֵעָׂשו ָהָרָׁשע, ִאּלּו ָהָיה ַמֲאִמין ּובֹוֵטַח 
ָיכֹול  ָהָיה  ַהָּיָׁשר,  ְּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ּוִמְתַחֵּזק  ַּבה' 
ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלַסֵּיַע לֹו  ַיֲעקֹב  ִליִמין  ַלֲעמֹד  ִלְזּכֹות 
ה', ִּכְנבּוַאת ֵעֶבר, "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר", ְוֹלא ָהָיה 
נֹוֵפל ַלְּׁשאֹול ְּכמֹו ֶׁשָּנַפל, ְוֹלא ְלִחָּנם ִיְצָחק ָאִבינּו 
ָאַהב אֹותֹו, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה לֹו ֶאת ַהְיכֶֹלת 
ִלְהיֹות ָאָדם ָהגּון, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָהָיה ׁשֹוֵאל ֵאיְך 
ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבן, ְּכלֹוַמר, ֶׁשָהָיה 
ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשְּבֻחְמרֹות ְיֵתרֹות ָּכֵאּלּו הּוא 
ְיַמֵּלא ֶאת חֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו, ִּבְמקֹום ֶׁשָּיִׂשים ֶאת 
ּכֹחֹוָתיו ַּבַּתְכִלית, ְלִהְתָקֵרב ֶאל ה' ְוַלֲעבֹד אֹותֹו 

ִיְתָּבַרְך ְּבֶנֱאָמנּות ְוִלְהיֹות ַּבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

ְוַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ֶׁשָעַמד ְּבעֹוְכרֹו ָהָיה ִמַּדת ַהֵּיאּוׁש 
ֲחַז"ל  ָהָיה ָלקּוי ָּבּה, ְּכמֹו ֶׁשְּמַסְּפִרים  ֶׁשהּוא 
ִנְפַטר, הּוא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  )ב"ב טז:(, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ִהְתָיֵאׁש ִמָּכְך ְוָעַבר ָחֵמׁש ֲעֵברֹות, ּוִמֵּיאּוׁשֹו ַאף 
ִזְלֵזל ַּבְּבכֹוָרה ּוְמָכָרּה, ְוזֹאת ִּבְמקֹום ֶׁשִּיְתַנֵחם 
ְּבִיְצָחק ָאִביו ּוְבַיֲעקֹב ָאִחיו ֶׁשּנֹוְתרּו ִעּמֹו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, ִויַקֵּבל ֵמֶהם ֶאת ֶּדֶרְך ה', ֲאָבל ַּגם ְלָכְך הּוא 
ֹלא ָאָבה, ִמְּפֵני ִמַּדת ַהַּגֲאָוה, ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַקֵּבל 
ֵמָאִביו  ְלַקֵּבל  ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהִּׁשְפלּות ַהּזֹאת, 
ֻמְפָלג  ָזֵקן  ֵמַאְבָרָהם ֶׁשָהָיה  ְוַרק  ֵמָאִחיו,  אֹו 
ְמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם, ֶׁשָּכל  ָהיּו  ּוְגֻדָּלתֹו  ּוַמֲעָלתֹו 
ַמְלֵכי ִמְזַרח ּוַמֲעָרב ָהיּו ְמַׁשֲחִרים ְלִפְתחֹו )ָׁשם( 
ְוָהיּו לֹו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַּתְלִמיִדים )ַרְמַּב"ם ע"ז א ג(, 
ְוָלֵכן  ַרק ִמֶּמּנּו הּוא ָהָיה מּוָכן ְלַקֵּבל ֶּדֶרְך ה', 

ְּכֶׁשַאְבָרָהם ִנְפַטר, הּוא ָּבַעט ַּבּכֹל.

6
צִחצ ְמִתצקאּת ׂשִ

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, חּוס ַוֲחמֹל ָעֵלינּו ְוַזֵּכנּו ֶׁשֹּלא 
ְנַאֵּבד ְוֶׁשֹּלא ַנְפִסיד ֶאת ַּתְכִליֵתנּו ְּבעֹוָלֵמנּו, ֶאָּלא 
ַנְחִזיק ָחָזק ְּבָך, ּוְבָכל ַמָּצב ֶׁשַּנִּגיַע ֵאָליו, ְנַחֵּפׂש 
ּוְנַצֶּפה ִליׁשּוָעְתָך,  ְלַבד  ְוִנְבַטח ְּבָך  אֹוְתָך ָּתִמיד 
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָּתִאיר ָלנּו ֶאת ָּפֶניָך ּוְתַזֵּכנּו ָלֵצאת 

ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול.

ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ָּבֳעִני  ָנא  ְרֵאה  ֶמֶלְך ַרחּום,  ָאָּנא 
ְזֵאִבים ַהּזֹוְמִמים  ֵּבין ִׁשְבִעים  ְלִכְבָׂשה  ַהָּמׁשּול 
ְלָטְרָפּה, ָּכְך אֹוְיֶביָך, אֹוְיֵבי ַעְּמָך, ְמַחְּבִלים ְּבֶכֶרם 
ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוׁשֹוְלִפים ֶאת ַחְרבֹוֵתיֶהם ַעל ְמָנת 
ְלַהִּזיק ְלַעְּמָך, ְוָאנּו יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ֶׁשֵאין ָּבֶהם 
ׁשּום ּכַֹח ְוׁשּום ְיכֶֹלת ְלַהִּזיק ֵמַעְצָמם, ֶאָּלא ֵהם 
ַחָּבָלה ֶׁשּתֹוְבִעים ֶאת ְּכבֹוְדָך  ְּכַמְלֲאֵכי  ְׁשִליֶחיָך, 

ַהִּנְרָמס ָּבעֹוָלם.

ָאָּנא ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַזֵּכנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוְנָך, ְוֶׁשֹּלא 
ֶנְחָטא עֹוד, ּוַמה ֶּׁשָחָטאנּו ְלָפֶניָך, ְמחֹק ְּבַרֲחֶמיָך 
ָהַרִּבים, ֲאָבל ֹלא ַעל ְיֵדי ֲאסֹונֹות, ִיּסּוִרים אֹו ֳחָלִאים 
ָרִעים ּוְנָזִקים ָחִליָלה, ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול, ָיׁשּוב ֲחרֹון 
ַאְּפָך ֵמַעְּמָך, ֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלְתָך, ְוַגֵּלה ֶאת 
ְּבֶחֶסד  ִּבְמֵהָרה,  ַעְּמָך  ִלְגאֹל ֶאת  ְזרֹוֲעָך ָּבעֹוָלם, 

ּוְבַרֲחִמים, ָאֵמן ֶסָלה.
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א. ְּבַמה ָסַבל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּכמֹו ָאִביו? ב. ִמי 
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ַּתֲענּוג ְּכֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא?
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"ֹיֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ַיֲעֹקב  ַעל  ְמִעיָדה  ַהּתֹוָרה 
ִּבְׁשֵני  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ֹאָהִלים", 
ְוִאּלּו  ִרְבָקה,  ְוֶׁשל  ִיְצָחק  ֶׁשל   - ֹאָהִלים 
ִנְכַנס  ְוָהָיה  ַצִיד"  ֹיֵדַע  "ִאיׁש  ָהָיה  ֵעָׂשו 
ַרק ְלָאֳהלֹו ֶׁשל ִיְצָחק ֶׁשָאַהב אֹותֹו, ְוִאּלּו 
אֹותֹו  ָאֲהָבה  ֶׁשֹּלא  ִרְבָקה  ֶׁשל  ְלָאֳהָלּה 

ִנְכַנס. ָהָיה  ֹלא 

ִּכי ַיֲעֹקב ֵהִבין ֶׁשהּוא ֻמְכָרח ְלָׁשֵרת ַּגם 
ֶאת ָאִביו ְוַגם ֶאת ִאּמֹו, ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ַּדי 
לֹו ִלְׁשֹמַע ֶאת ּתֹוַרת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְלַבד 

ִמִּיְצָחק ָאִביו, ֶאָּלא הּוא ֻמְכָרח ִלְׁשֹמַע 
ֵמִרְבָקה ִאּמֹו ַּגם ֶאת ָהִרְׁשעּות ֶׁשל ָלָבן 
ָאִביָה, ִּכי ָהָיה ָידּוַע ֶׁשהּוא ְמֻעָּתד ְלִהְׁשַּתֵּדְך 
ִעם ָלָבן, ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ַאְנֵׁשי אֹותֹו ַהּדֹור 

לֹוַמר, 'ַהְּגדֹוָלה ַלָּגדֹול ְוַהְּקַטָּנה ַלָּקָטן'.

ְוָלֵכן ָיַׁשב ַּגם ְּבאֶֹהל ִאּמֹו ִרְבָקה, ְוָלַמד 
ִמֶּמָּנה ֶאת ָּכל ַּדְרֵכי ָהַרָּמאּות ֶׁשל ֵּבית ָלָבן, 
ְּכֵדי ָלַדַעת ְלִהְתמֹוֵדד ִאּתֹו, ַעד ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
הּוא ָמָצא ֶאת ָרֵחל ַּבת ָלָבן ַּבְּבֵאר, הּוא 
ָאַמר ָלּה, 'ָאִחיו ֲאִני ְּבַרָּמאּות' )ב"ב קכג.(.

ַוֲאִני  ְסִביִבי  פּו  ִהְתַאּסְ ם  ּלָ ּכֻ
ִעְמֵקי  ׁש ַעד  ּוְמֻבּיָ ָנבֹוְך  ָהִייִתי 
ָחה  ּפָ ִמׁשְ ָמִתי, אֹותֹו ָקרֹוב  ִנׁשְ
ֲאִני  ַהִאם  ַאל  ְוׁשָ ֵאַלי  ׁש  ִנּגַ
א  ָכל ּכִֹחי ָלקּום, ֶאּלָ י ּבְ ְצּתִ ָיכֹול ָלקּום, ִהְתַאּמַ
ל ַלֲעמֹד  ׁשּום אֶֹפן ֲאִני לֹא ְמֻסּגָ ּבְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ׁשֶ
ָמעֹות  ּדְ י ְלהֹוִזיל  ִהְתַחְלּתִ ַהְיָמִנית,  ָהֶרֶגל  ַעל 
ְואֹותֹו ָקרֹוב  ַהּנֹוָרִאים  ֵאִבים  ְוַהּכְ ַהּבּוׁשֹות  ַעל 
מֹאל ְלִכּוּון  ָחה הֹוָרה ִלי ְלַדּדֹות ַעל ֶרֶגל ׂשְ ּפָ ִמׁשְ

ִניָסה ָלאּוָלם. ַתח ַהּכְ ּפֶ

ַעל  אֹוִתי  ֵהִרים  הּוא  ַתח,  ַלּפֶ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ָאִבי  ַיַחד ִעם  ְלִרְכּבֹו  ְוָעִליִתי  ֵתָפיו  ּכְ
ר ִלי  ּבַ ׁשְ ּנִ ּלּו ׁשֶ ּגִ ם  ֵבד ָנַסְענּו ְלֶטֶר"ם ְוׁשָ ֵלב ּכָ ּבְ
ָהֶרֶגל  ל  ּכָ ֶבס ַעל  ּגֶ ִלי  ָחַבׁש  ְרסֹול, ָהרֹוֵפא  ַהּקַ
ה  ָ ּשׁ ְך ׁשִ ֶבס ְלֶמׁשֶ ֶאְצָטֵרְך ִלְהיֹות ִעם ַהּגֶ ְוָאַמר ׁשֶ

בּועֹות. ׁשָ

י  ְוהֹוַדְעּתִ ְך ְמאֹד,  ִמּכָ ַעְך  ּדָ י  ּלִ ׁשֶ ב רּוַח  ּצָ ַהּמַ
ַעד  ה,  ּתָ ַלּכִ ָלׁשּוב  ְמֻעְנָין  לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ְלהֹוַרי 
ימּו  ִהְסּכִ ֲאָבל הֹוַרי לֹא  ָהֶרֶגל,  ִלי  א  ְתַרּפֵ ּתִ ׁשֶ
בּו  ִחּיְ יֹוַמִים ֵהם  ְוַכֲעבֹר  ַהּזֹאת  ְכִנית  ַלּתָ ְכָלל  ּבִ

ה. ּתָ אֹוִתי ַלְחזֹר ַלּכִ

ְסִביִבי  פּו  ִהְתַאּסְ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ י,  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ְך  ִמּכָ י  ִהְתַאְכַזְבּתִ ַוֲאִני  ַרְחָמנּות  ל  ׁשֶ ִטים  ַמּבָ ּבְ
ל  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְמאֹד ְולֹא ָרִציִתי ְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם. ּבְ
תֹוְך  ס ּבְ ׁשּוט ְמֻכּנָ י ּפָ ַאְרּתִ בּועֹות, ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ְוָעְזבּו  ן  ִמְסּכֵ ֶיֶלד  ּכְ ְוַהְיָלִדים ָראּו אֹוִתי  ַעְצִמי 

ס,  י ִנְתּפָ ְלּתִ ָבר ּבִ ׁשּוט ָהָיה ּדָ י. ֶזה ּפָ אֹוִתי ְלַנְפׁשִ
ן  ְסּכֵ ַלּמִ ֵיָהֵפְך  ה,  ּתָ ּכִ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ְצָלח  ַהּמֻ ֶלד  ַהּיֶ ׁשֶ

ה. ּתָ ּכִ דֹול ּבַ ַהּגָ

אּוַכל ַלְחזֹר  י ׁשֶ ְבּתִ ֶבס, ָחׁשַ הֹוִרידּו ִלי ֶאת ַהּגֶ ׁשֶ ּכְ
בּועֹות  ָ ת ַהּשׁ ׁשֶ ן ָהָיה, ַאֲחֵרי ׁשֵ ְלַעְצִמי, ֲאָבל לֹא ּכֵ
ָבר לֹא  ָהָיה ִלי, ַהְיָלִדים ּכְ ר ַהּנֹוָרא ׁשֶ ּבֵ ׁשְ ל ַהּמַ ׁשֶ
ה' ְוַאף לֹא  ּתָ ל 'ֶמֶלְך ַהּכִ ָחְזרּו ָלֵתת ִלי ַיַחס ׁשֶ
ַוֲאִני ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי  ְלָכְך...  ְתָקֵרב  ּמִ ׁשֶ ַיַחס 
ַרם ִלי ָעְגַמת  ּגָ ָבר ׁשֶ ין ַהֲחֵבִרים, ּדָ ׁשּוט ּבֵ ֶיֶלד ּפָ ּכְ

דֹוָלה. ֶנֶפׁש ּוְמִרירּות ּגְ

יבֹות,  ַלְיׁשִ ְבָחִנים  ַהּמִ קּוַפת  ּתְ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ל ֵאֶליָה ּוָברּוְך  ָרִציִתי ְלִהְתַקּבֵ יָבה ׁשֶ יׁשִ י ּבִ ִנְבַחְנּתִ
ל חֶֹדׁש ְמַנֵחם  ים ׁשֶ ַמּנִ ין ַהּזְ יֵמי ּבֵ י. ּבִ ְלּתִ ה' ִהְתַקּבַ
ְוָרִאיִתי ַעל  ים  ַמּנִ ַהּזְ ין  ּבֵ יַבת  יׁשִ ּבִ י  ְבּתִ ָיׁשַ ָאב, 
יָון  ת', ִמּכֵ ּבָ ַ ֶכם: 'ְמִתיקּות ַהּשׁ ּלָ יֹון ׁשֶ ּלָ ְלָחן ּגִ ֻ ַהּשׁ
ִעְנֵין  ה,  ַהּזֶ ַהְמֻיָחד  יֹון  ּלָ ַהּגִ י ֶאת  ְרּתִ ִהּכַ ָבר  ּכְ ׁשֶ

אֹוִתי ְמאֹד ִלְקרֹא ּבֹו.

ֲאָוה  ת ַהּגַ נּות ִמּדַ ר ַהּתֶֹכן ָהָיה ָנסֹוב ַעל ּגְ ִעּקַ
ֶאה  ַהּגֵ ם ׁשֶ ַבח ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה, ָהָיה ְמבָֹאר ׁשָ ְוַעל ׁשֶ
תּוב: "ּתֹוֲעַבת ה'  ּכָ מֹו ׁשֶ ֵעיֵני ה', ּכְ הּוא ְמתָֹעב ּבְ
נֹוֵפל  הּוא  ׁשֶ ֶאה,  ַהּגֵ ל  ׁשֶ ְוסֹופֹו  ַבּה ֵלב",  ּגְ ל  ּכָ
ְרׁשּות  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֵאֶליָה  ס  ּפֵ ּטִ ׁשֶ ָרָמא'  ֵמָה'ִאיְגָרא 

יְקָתא'... ְל'ִביָרא ַעּמִ

י ַעד  יֹון ְולֹא ִהְפַסְקּתִ ּלָ ק ְלתֶֹכן ַהּגִ ָהִייִתי ְמֻרּתָ
י  ְפּתִ ַ י, ִהְתַנּשׁ ְמּתִ ּיַ ּסִ ׁשֶ ּלֹו, ּכְ י ִלְקרֹא ֶאת ּכֻ ְמּתִ ּיַ ּסִ ׁשֶ
יַחת מּוָסר נֹוֶקֶבת, ּתֹוְך  ִלְרָוָחה, זֹו ָהְיָתה ֲעבּוִרי ׂשִ

י  ּתִ ׁשְ ְמִתיקּות ְמֻיֶחֶדת, ִהְרּגַ ֶלת ּבִ ִהיא ְמֻתּבֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ּבֹון  יִתי ֶחׁשְ י, ָעׂשִ ר ְלִלּבִ ָבִרים נֹוְגִעים ַהְיׁשֵ ַהּדְ ׁשֶ
ֲאִני  י,  ִאּתִ ָקָרה  ְך  ּכָ ָאֵכן  ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ָקָצר  ֶנֶפׁש 
ה', ְוָלֵכן,  ּתָ ל 'ֶמֶלְך ַהּכִ י ְלִאיְגָרא ָרָמא ׁשֶ ְסּתִ ִטּפַ
ֵאיִתי  ּה ִהְתּגָ ּבָ י, ׁשֶ ּלִ ְמָחה ַהְמפֶֹאֶרת ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּשִׂ ּבְ
"ה  ּבָ ַעת ֲחֵבַרי – ַהּקָ י ֶאת ּדַ ּתִ ּה ֶהְחַלׁשְ יֹוֵתר ְוִאּתָ ּבְ
יְקָתא',  ַעּמִ ְלִביָרא  ָרָמא  ֵמ'ִאיְגָרא  יל אֹוִתי  ִהּפִ

ַמע. י ַמׁשְ ְרּתֵ ּתַ

ְך טֹוב ַעל  ל ּכָ בּו ּכָ ְ ָראִתי ִהְתַיּשׁ ּקָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
י  ְבּתִ י ְוָגְרמּו ִלי ְלַהְחִליט ַהְחָלָטה טֹוָבה. ָחׁשַ ִלּבִ
ם  יָבה, ׁשָ ַלְיׁשִ ֲאִני עֹוֵמד ַלֲעלֹות  ֵעת  ּכָ ְלַעְצִמי, 
ה ֶאת  ם לֹא ֶאֱעׂשֶ ים ְוִאּתָ ֵגׁש ִעם ֲחֵבִרים ֳחָדׁשִ ֶאּפָ
ֲאָוה, ְלֶהֶפְך, ֶאְבַחר ִלי  ל ַהּגַ עּות ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ַהּטָ
ֶחְבָרה ְולֹא ֶאְתַרְבֵרב ַעל ֲאֵחִרים. ָמקֹום ָצנּוַע ּבַ

ַקח  דֹוָלה ְוַהּלֶ יָבה ּגְ ֶאְמַצע ְיׁשִ ָבר ּבְ ּיֹום ֲאִני ּכְ ּכַ
טּות  ׁשְ ֶרְך ַהּפַ ה אֹוִתי, ּוָברּוְך ה', ּדֶ ה ֲעַדִין ְמַלּוֶ ַהּזֶ
ר ָעצּום,  ֲענּוג ַרב ְואֹׁשֶ ְוַה'ַהְצֵנַע ֶלֶכת' ְמֵסָבה ִלי ּתַ

י. ל ְיֵמי ַחּיַ ֶדֶרְך זֹו ּכָ ְוִתְקָוִתי ְלַהְחִזיק ּבְ

ֵרי  חּור ָיָקר, ְוַאׁשְ ֶריָך ּבָ ֲעֶרֶכת: ַאׁשְ גּוַבת ַהּמַ ּתְ
ה  ַקְחּתָ ְלַעְצְמָך ִמּמַ ּלָ ּדֹות ׁשֶ ּקּון ַהּמִ ֶחְלְקָך! ְלִפי ּתִ
יֹום  ָהְיָתה ְלָך ּבְ ִפיָלה ׁשֶ ַהּנְ ָך, ִנְמָצא, ׁשֶ ֵאַרע ִאּתְ ֶ ּשׁ
דֹוָלה, ֲחַזק  ה ּגְ ְמָחְתָך ָהְיָתה ְיִריָדה ְלצֶֹרְך ֲעִלּיָ ׂשִ
ַמֲעלֹות  ה ַלֲעלֹות ּבְ ְזּכֶ ּתִ ֶוֱאָמץ! ּוִבְרכֹוֵתינּו ֵאֶליָך, ׁשֶ
ֶדֶרְך  ְרָאה, ַאֲהַבת ה' ּוִמּדֹות טֹובֹות, ּכְ ַהּתֹוָרה ְוַהּיִ
ל ֲחֵבֶריָך ֵמַהֵחיֶדר  ים, ַיַחד ִעם ּכָ דֹוׁשִ ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

יָבה... ָאֵמן. ּוֵמַהְיׁשִ
ה ֲעׂשֶ ַעל ַהּמַ ת ּבַ ׁשַ ַבּקָ ֲעֶרֶכת, ּכְ ּמַ מּוִרים ּבַ ָרִטים ׁשְ ַהּפְ

המשך 
מתצקאת 
הנצסצם

ל ּתֹאָרה 'ֳוָהִלצם' ׁשֶ ב ּבָ ַצֲעקֹב צֹאׁשֵ

ניתן לתרום ולהקדיש את הגיליון לעילוי נשמת / לרפואה / להצלחה - דרך 'נדרים פלוס': 'מוסדות חיי תורה לובלין' במדור 'עלוני השבת'

50 ש"ח
בלבד!


