
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ִמיִני  ָפסוק   ַּהְפָטַרת  ׁשְ ַּמה  ִנְכָבד  ַהיֹום"ּ ' ְּוכו"  ּ
ר  ָבַחר '  הִלְפֵני  ,  ּאֶמר  ָדִוד  ֶאל  ִמיָכלַּויֹ" ֲּאׁשֶ

ִּבי  ֵמָאִביך  וִמֹכל  ֵביתֹו ּ ּּ ' במדְּוָאְמרו  '  ְּוכו"  ְ
ָּבַחר  ִבי"ׁשֶ ָוָמַאס  ְבֵבית  ָאִביך,  "ּ ּ . ל"עכ.  ּ

ה  ַמה  צֶֹרך  ָהָיה  ָכאן  ְלָדִוד ְלַהְלִבין ָפֶניָה  ְּוָקׁשֶ ּ ּ ְ

ִּכי  ָמַאס  ְבֵבית  ָאִביָה  ִאם  סֹוף  סֹוף   ִהיא ּ
ִּנְתַכְוָנה  ְלטֹוָבה ָמַחל  על  ְכבֹודֹו ,  ּ ֶמֶלך  ׁשֶ ּׁשֶ ַ ּ ְּ

ֵּאין ְכבֹודֹו ָמחול ּוְנַקלִֹתי עֹוד "ל "רְועֹוד ַמה ? ּ ּ
ָפל ְּדַמהו  '  ְּוכו"  ִּמזֹאת  ְוָהִייִתי  ׁשָ ל "ְוי?  "עֹוד"ּ

ְּדָאְמרו  ַרַז ָכה  ַמְלכות ל  "ּ ִּמְפֵני  ַמה  לֹא  ִנְמׁשְ ּ
אול ֵּבית  ׁשָ לֹא  ָהָיה  ָבה  ׂשום  דִֹפיִּמְפֵנ,  ּ ּי  ׁשֶ ּּ ּ ּ .
ֵּאין  ַמעִמיִדין  ַפְרָנס  על  ַהִצבור ,  ְועֹוד  ָאְמרֹו ּ ּ ַּ ֲ

ָרִצים  ְתלוָיה  לֹו  ל  ׁשְ ֶּאָלא  ִאם  ֵכן  ֻקָפה  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵפל  ֵּמַאֲחָריו  ְוָלֵכן ָאַמר ָלה ָדִוד ֲאִני ֵמעְרִכי ׁשָ ֶּ ּ

ָרִצים  ְתלוָיה  ֵמֲאחֹוָרי ל  ׁשְ ֲּאִני  ְוֻקַפת  ׁשֶ ּ '   ַוהּ
ָּבַחר  ִבי  ִמְפֵני  ָכך  וָמַאס  ְבֵבית  ָאִביך  ִמְפֵני  ָּ ְּ ּ ּ ּּ

לֹא  ָהָיה  בֹו  ׂשום  דִֹפי ּׁשֶ ּּ ְָצִריך  ֲאִני ,  ִּאם  ֵכן,  ּ

ִפיל  עְצִמי  ִלְפֵני   ְַלַהׁשְ ִּכי  ְלִפי  ָהֱאֶמת '  הּ
ּוְנַקלִֹתי  עֹוד  ִמזֹאת" ּ ְפלות  ְבעְצִמי "  ּ ֵַיׁש  ִלי  ׁשִ ּ ּ

ֻקָפה  ּיֹוֵתר ִמֶזה ׁשְ ָרִצים ְוכוּ ל ׁשְ  . 'ּׁשֶ

ַכָוַנת  ִמיַכל  ָהְיָתה  ְלטֹוַבת  ָדִוד  ִמְפֵני ל  "ְַועי ּׁשֶ ּ ּּ
ת  ֵבית  ָאִביָה  ִאֵבד  ְירוׁשַ ָהְיָתה  יֹוַדעת  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ַ

ַּהַמְלכות אול  ָמַחל  על  ְכבֹודֹו,  ּ ׁשָ ְּלִפי  ׁשֶ ַ ּ ּ ּ .
ָרֲאָתה  ָדִוד  מֹוֵחל  על  ְכבֹודֹו ּוֵמעָתה  ׁשֶ ַּ ַּ ּ ,

ם  הוא  ַהַמְלכות ִּהְזַהְרתֹו   לֹא  ֹיאַבד  ּגַ ְּכֵדי  ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֵאַרע  ְלָאִביָה  וִמׁשום  ֲהִכי  ֻהְכַרח  ָדִוד  ְּכמֹו  ׁשֶ ּּ ּּ ּ
ֵיׁש  ֵבין  ְמִחיַלת  ַהָכבֹוד  יָבה  ַהִחלוק  ׁשֶ ַּלֲהׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ה  ָאִביָה עׂשָ ה  הוא  ִלְמִחיַלת  ַהָכבֹוד  ׁשֶ עׂשָ ָׁשֶ ָּ ּ ,

ים  ַהְמַבִזי אול  ָמַחל  ַלֲאָנׁשִ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּם  ֶאת  ְכבֹודֹו ּ
ְּולֹא  ָהָיה  ָראוי  ַלעׂשֹות  ֵכן ֲ ְכבֹוד ,  ּ ְּלִפי  ׁשֶ

ָב ל  ַהּקָ ַּהֶמֶלך  הוא  ְכבֹודֹו  ׁשֶ ּ ּ ְ ִצָונו ה  "ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ים  עֶליך  ֶמֶלך"ְּבתֹוָרתֹו   ְׂשֹום  ָתׂשִ ָ ָ ְתֵהא "  ּ ּׁשֶ

ֵָאיָמתֹו עֶליך ֲּאָבל ָכאן ְבָדִוד ָמַחל על ְכבֹודֹו , ָ ּ ַּ
ִּמׁשום  ְכבֹוד  ַהׁשְ ּּ ֵּאלו פ  "בס'  ִּכְדָאְמִרי,  ִכיָנהּ ּ

ֵבי  ַאְגִריַפס אִני  ּגַ ֶּנֱאָמִרין  ִמְצָוה  ׁשַ ְּוָכְתבו ,  ּ
ם  ַהתֹוָספֹות   מֹוֵחל  על  ְכבֹודֹו  ִמׁשום ִּדּׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּּ ַּ

ִכיָנה  ְּכבֹוד  ַהִמְצָוה  ְוַהתֹוָרה  ַהְינו  ְכבֹוד  ַהׁשְ ּּ ּּ ּ
ִכיָנה  ע ֵאיַמת  ׁשְ ָוַמְרֵאה  ְבעְצמֹו  ׁשֶ ַ ּ ָּליו  ְוהוא ּ
ּמוָכן  ְלַקֵים  ִמְצַות  ֶמֶלך  עֹוָלִמים  ְוכו ְּ ש "ְועיי'ּ

ְּוֵכן  ָכַתב  ָהַרְמָב ֵמִהְלכֹות  ְמָלִכים ב  "ְּבפם  "ּ
דֹול  ְוַהֹכל  ַחָיִבים  ָחַלק  לֹו  ַהָכֹבד  ַהּגָ ַּהֶדֶרך  ׁשֶ ּ ּ ְּ

ָפל ,  ִּבְכבֹודֹו ָּכך  ִצָוהו  ִלְהיֹות  ִלבֹו  ְבִקְרבֹו  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ָאַמר ַהָכתוב ְּוַהְינו  ַמ ּה  ׁשֶ ַחְקִתי ִלְפֵני "ּ " 'הְּוׂשִ
ָפל ְבעיָני"' ְּוכו ְֵוָהִייִתי ׁשָ  .'ְּוכו" ּ

.   
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יִקים  ְמַחת ַהַצּדִ יִקים ׂשִ ְמַחת ַהַצּדִ יִקים ׂשִ ְמַחת ַהַצּדִ יִקים ׂשִ ְמַחת ַהַצּדִ ּּׂשִ ּּ 

ל  ָנָדב  ְפִטיָרָתם  ׁשֶ ְּלַאַחר  ֵתאור  ַהְמאָֹרע  ַהּכֹוֵאב  ּבִ ּ
ֵני  ַאֲהֹרן  ַהּכֵֹהן    )ט,  י(ִּנְצַטָוה  ַאֲהֹרן  ,    ה"עַּוֲאִביהו  ּבְ

ֹבֲאֶכם  ֶאל " ְת  ַאָתה  וָבֶניך  ִאָתך  ּבְ ָכר  ַאל  ֵתׁשְ ְַיִין  ְוׁשֵ ָּ ּ ּ ּ ּ
ׁשֹוֶנה  ִמִצווִיים  ֲאֵחִרים  ּבָ".  ֹאֶהל  מֹוֵעד ּּבְ ּ ֶהם  ֶנֱאַמר ּ

ר  " ה  ֵלאמֹר'  הַוְיַדּבֵ ֶּאת  ַהִצווי ,  ְוַכּדֹוֶמה"  ֶאל  מֹׁשֶ ּ ּ
ַּהֶזה  פֹוֵתַח  ַהָפסוק   ּּ ר    ")ח,  י(ּ  ַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןַאֲהֹרןֶאל  '  הַוְיַדּבֵ

 ". ֵלאמֹר
ְתבו  ַרּבֹוֵתינו  ַז ּכָ ֹוִנים  ׁשֶ ים  ַהּשׁ ין  ַהֵפרוׁשִ ִּמּבֵ ּ ּ , ל"ּ

אן  ִנְתַיֵחד  ַה ְוָקא  ּכָ ּדַ ָבר  ׁשֶ ַטַעם  ַהּדָ ּבור  ִעם ּבְ ּּדִ
יר  ַה,  ַאֲהֹרן ִלי  ָיָקר"ַמְסּבִ ַהָקּבָ"  ּכְ ָחַפץ ה  "ּׁשֶ

ַאֲהָבה  ל  ֶאת  ַהְגֵזָרה  ּבְ ַאֲהֹרן  ִקּבֵ ְּלַהְראֹות  ׁשֶ
ְמָחה   ה"  –ּוְבׂשִ ִתיָקה  ֵיׁש  ְלָסֵפק  ּבָ ְ ַהּשׁ ִאם ,  ְּלִפי  ׁשֶ

ִלּבֹו  ַעל  ּהוא  ׁשֹוֵתק  וִמְצַטֵער  ְוקֹוֵרא  ִתָגר  ּבְ ּ ּ ּ
ְפֵטי  ה ת 'ִּמׁשְ ִמּדַ ִלּבֹו  ּכְ ֵמַח  ּבְ ּ  אֹו  ִאם  הוא  ׁשֹוֵתק  ְוׂשָ

ִיּסוִרין ֵמִחין  ּבְ ּשְׂ יִקים  ׁשֶ ַּהַצּדִ כ  ִנְתַיֵחד  ֵאָליו "ע,  ּ
ֲהֵרי  ֵאין  ְבתֹו  ׁשֶ ֵדי  ְלַגלֹות  ַעל  ֹטַהר  ַמְחׁשַ ּבור  ּכְ ַּהּדִ ּּ

ְמָחה "ַּהָקּבָ י  ִאם  ִמתֹוך  ׂשִ ִכיָנתֹו  ּכִ ֶרה  ׁשְ ְה  ַמׁשְ ּ
ִכיָנה  ִמתֹוך ְּוִדּבור  ֶזה  ַה ְ ְרָתה  ָעָליו  ַהּשׁ ָ ּשׁ ֶ ְְינו  ּשׁ ּ ּ

ֵמַח  י  ָהָיה  ׂשָ ֶזה  נֹוַדע  ְלָכל  ּכִ ְמַחת  ְלָבבֹו  ּבָ ׂשִ
יִקים ת ַהַצּדִ ִמּדַ ִיּסוִרין ּכְ ּּבְ ּ." 

ְמָחהֲּהֵכיַצד ְמִגַלת  ׂשִ  ?ֵּאיָכה ִנְכְתָבה ּבְ
ֲארו  ַרּבֹוֵתינו  ַז דֹוֶמה  ָלֶזה  ּבֵ ּּבְ ִתיַבת ל  "ּ ַּגם  ַעל  ּכְ

ִב ָתָבה  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּכְ ְּמִגַלת  ֵאיָכה  ׁשֶ ּ רוַח  ַהקֶֹדׁש ּ ּיא  ּבְ ּ
ְתָרא  טו  ( ָבא  ּבַ ֲּהֵרי  רוַח  ַהקֶֹדׁש ,  ְּוִהְקׁשו,  )א"עּבָ ּ

ל  ִמְצָוה   ְמָחה  ׁשֶ ְׁשֹוָרה  ַרק  ִמתֹוך  ׂשִ ת  (ּ ּבָ ב "ל  עׁשַ

ִגָלה  זֹוְֵאיך    )ְועֹוד ּמְ ִּיָתֵכן  ׁשֶ ָתְכָנה  ְמגֹוֶלֶלת  ֶאת ,  ּ ּׁשֶ ּ
ן  ְוַהָצרֹות  ַהָקׁשֹות  ּבְ ְּמאָֹרעֹות  ַהֻחְרּבָ ֵּתאוִרים ּ

ְמָחה,  יםְמַצְמֵרִר ֵתב  ִמתֹוך  ׂשִ ְִתּכָ ּ י ?  ּ ה  ַרּבִ ך  ִהְקׁשָ ְּכָ

ה"ְוֵכן  ּבְ"  ַיֲעַרת  ְדַבׁש"ְיהֹוָנָתן  ּבְ ַמח  מֹׁשֶ " ִיׂשְ
ְגָמאֹות נֹוָספֹות ְלָכך ְועֹוד ֵמַרּבֹוֵתינו ַז ִביא ּדֻ ּמֵ ּׁשֶ  .ל"ְ

ְּוַהְתׁשוָבה  ְוַהְתׁשוָבה  ְוַהְתׁשוָבה  ְוַהְתׁשוָבה   ּּ ּּ ּּ ֵאב  ַהָגדֹו,  ְְלָכךּ ֵעת  ַהּכְ ַגם  ּבְ ּׁשֶ לֹא ,  לּ
ן  ים  ְוַעל  ּכֵ ְמָחה  ֵמאֹוָתם  ְנִביִאים  ְקדֹוׁשִ ָּפְסָקה  ַהּשִׂ

ְרָתה  ֲעֵליֶהם  רוַח  ַהקֶֹדׁש  וְנבוָאה ָ ּּשׁ ּ ר .ּּ ֲאׁשֶ י  ּכַ   ּכִ
ַהָקּבָ ָרֵאל  ְוָתִמיד ה  "ָּהָאָדם  יֹוֵדַע  ׁשֶ אֹוֵהב  ֶאת  ִיׂשְ

ֵאב  נֹוַעד ,  ּדֹוֵרׁש  ֶאת  טֹוָבָתם ַהּכְ רור  לֹו  ׁשֶ ּּבָ
ל  ֶעֶצב  ִמְתַלִוים ְלֵהיִטיב ּ  ְוֵאין  ְתחוׁשֹות  ׁשֶ ּ ּ

ֵאב ְוַהַצַער ִּלְתחוׁשֹות ַהּכְ ּ  . 

ַחתַּהְיִדיָעה  ּמַ ׂשַ ּמְ  ׁשֶ
ְגָמאֹות  ַלֲהָבַנת  ָהִעְנָין   ן  ִמְסַפר  ּדֻ ֵּאיך  ִיָתֵכן   –ְּלַקּמָ ְ

ִעְרּבוְבָיה ׁשו ּבְ ּמְ ְמָחה ְיׁשַ ֵאב ְוׂשִ ּכְ ּׁשֶ ּ. 
ָרֵאל ר  ִיׂשְ ר  ָאָד,  ּלֹא  ָעֵלינו  ְולֹא  ַעל  ַאף  ּבַ ֲאׁשֶ ם ּכַ

ָכל  גופֹו ֶאָחד  ֵמֵאָבָריו  אֹו  ּבְ ֶּנֱחָלה  ּבְ ַרֲחָמָנא ,  ּ
ְּוָהרֹוְפִאים  קֹוְבִעים  לֹו  ְלַהְמִתין  ְלִטפול ,  ִליְצָלן ּּ
רוָכה,  ְּרפוִאי ִצִפָיה  ּדְ ֲּהֵרי  הוא  ַמְמִתין  ְלָכך  ּבְ ּ ּּ ּ ַעל ,  ְ

יֹוֵתר ַהִטפול  ִיְכַאב  ּבְ יֹוֵדַע  ׁשֶ ַּאף  ׁשֶ ּ ּ ְּוַכּמוָבן .  ּ

ַהִג ּבְ ְלָחן ּׁשֶ ּיַע  תֹורֹו  ְוִיְקְראו  לֹו  ַלֲעלֹות  ַעל  ׁשֻ ּ
תוִחים ַּהּנִ ּסֹוף  סֹוף  ִהִגיַע ,  ּ ְמָחה  ׁשֶ ר  ּבֹו  ַהּשִׂ ִּתְתַגּבֵ ּ ּ

ר  ָהרֹוֵפא  ְמַבֵצַע  ּבֹו  ֶאת  ַהִטפול ּתֹורֹו   ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
חֹוֶתֶכת ,  ַהּכֹוֵאב ין  ׁשֶ ּכִ ֶבל  ֵמַהּסַ ַיַחד  ִעם  ַאְנחֹות  ַהּסֵ

ר  ַהַח ׂשָ ּבָ ְמָחה  ֵמֶעֶצם  ַהְיִדיָעה ,  יּבַ ָּיחוׁש  ִספוק  ְוׂשִ ּ ּּ
ַתֲהִליך  ּבַ כֹון  וֵמַהִתְקָוה  ׁשֶ ָבר  ַהּנָ ה  ּבֹו  ַהּדָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְּשׁ ּ ּ ּ

ֵאב .  ַּהּכֹוֵאב  ָיסור  ַהחֹוִלי ַהּכְ ָהָאָדם  יֹוֵדַע  ׁשֶ ׁשֶ י  ּכְ ּכִ
ָלל, ְלטֹוָבתֹו  .ֵאין לֹו ֶעֶצב ּכְ

ְגָמה  נֹוֶסֶפת ֵער  ,  ּדֻ ל ָנֵקל  ְלׁשַ ֶאת  ִסְבלֹו  ְוַצֲערֹו  ׁשֶ
ְספֹו  ְוֶחְסכֹונֹוָתיו ל  ּכַ ּכָ ּמִ ִגָלה  ׁשֶ ָּאָדם  ׁשֶ ּ ֲעֵליֶהם ,  ּ

ִנים  ַרּבֹות  ָעָמל ֶסף ,  ְוָיַגע  ׁשָ ּנֹוַתר  ַרק  ְסכום  ּכֶ
ר  לֹא  ַצֲערֹו  .  ּמוָעט ֲאׁשֶ ר  ּכַ ִּהְתַעֵצם  ְוִיְתַגּבֵ ֵיַדע  ֶאת ּ
ת   ְספֹוִסּבַ ר  ּכַ ה  .  ֶּהְעּדֵ עֹודֹו  ְוִהּנֵ  ְּמַיֵגַע  ֶאת  ֹמחֹוּבְ

ּוְמַבֵקׁש   ֶסףּ ר  ,  ְלָהִבין  ֵהיָכן  ֶנְעַלם  ַהּכֶ יתֹו ִנְזּכַ ּבֵ ׁשֶ
ֶכֶסף  ֶזה ׁש  ּבְ ְעתֹו .  ַהּנֹוְכִחי  ִנְרּכַ ֶהֶרת  ּדַ ר  ִמְתּבַ ְּוַכֲאׁשֶ

מֹוחֹו  ְמאָֹרעֹות ַהיֹום  ל ְלַיד ְּועֹוִלים  ּבְ ְלׁשֵ ּהוא ּבֹו ׁשִ
ֶסףַהּמֹוֵכר   ִית  ֶאת  ַהּכֶ ְּתמוַרת  ַהּבַ ִּמְתַעֶצֶמת ,  ּ

ְמָחתֹו   זֹוְכרֹו  ׂשִ ִית  ָהְיָתה ִעְסַקת  ׁשֶּבְ ְּקִנַית  ַהּבַ
ַחָייו ה  ּבְ ָעׂשָ יֹוֵתר  ׁשֶ ְצַלַחת  ּבְ ִית ,  ַּהּמֻ ֵעת  ַהּבַ י  ּכָ ּכִ

ה   ּמָ ֶוה  ִפי  ּכַ ִחירֹו ָהֲאִמִתיּׁשָ ה ִמּמְ יַדע  .ְּוַכּמָ ַּהֶזה ַהּמֵ
ֶסףֶהְחִזיר לֹו ָאְמָנם לֹא  חוָקה ֵמַהּכֶ ֲאָבל , ֲּאגֹוָרה ׁשְ

ֵּהִסיָרה  ֶאת  ַהֶעֶצב  וִמְלָאה  ִהיא   ְמָחה ּ ׂשִ אֹותֹו  ּבְ
פוָלה  וְמֻכֶפֶלת ּּכְ ּ ר  ,  ּ ה  ֵמֲאׁשֶ ה  ְוַכּמָ ּמָ ל ִּפי  ּכַ ִּאילו  ּכָ ּ

ַאְרָנקֹו  ֶסף ָהָיה ּבְ ִיתרֹוֵכׁש ְולֹא ָהָיה ַהּכֶ  .ֶאת ַהּבַ
ְגָמה ֻּהַצע ִלְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני  ,  ַלֲהָבַנת  ָהִעְנָין,  עֹוד  ּדֻ

ֲחִצי  ְמִחיר  ִלְרּכֹׁש  ֶרֶכב  ָחָדׁש   ִחירֹוןֵמּבַ ְּפלֹוִני .  ַהּמְ
אֹוָתם  ַאְלמֹוִני   ְלָפָניו ְִנְצַרך  ּבְ ָּיִמים  ְלֶרֶכב  ְוֵהִבין  ׁשֶ

ֶסף  ְוָרַכׁש ַעל  ֲאָתר  הֹוִציא  .  ֻמְצַלַחתִעְסָקה   ֶאת  ַהּכֶ
ה.  ָהֶרֶכבֶאת   עֹודֹו  נֹוֵסַע  ,  ְוִהּנֵ ֶרֶכב  ֶהָחָדׁשּבְ , ּבָ

ה  ְּלֶפַתע  הוא  רֹוֶאה   ֶלט  ִפְרסום  ָגדֹול  ּבָ ּׁשֶ ּ ּבֹוֶלֶטת ּּ
ְּתמוַנת  ֶרֶכב ֶזה  ַעָתה  ָרַכׁש ֶרֶכב  ָלַהּדֹוָמה    ּ ּׁשֶ ּ
ְמִחיר  מוָזל ה  ,  ּּבִ ְלַמְרּבֶ ֶּאָלא  ׁשֶ ֵרר ּ ַאְכָזָבתֹו  ִמְתּבָ

ַהְמִחיר  ָהָרׁשום   ֶלט  ּבְּׁשֶ ֶ ַּהִפְרסוםּשׁ ה ,  ּ ַהְרּבֵ ְָנמוך  ּבְ ּ
ֵלםֵמַהְמִחיר   ִ ּשׁ ִלּבֹו  ְוַהִתְסּכול ֶעֶצב  .  ּׁשֶ ט  ּבְ ֵ ִּמְתַפּשׁ ּ ּ

ִקְרּבֹוּגֹוֶאה   ֶאְגרֹוִפים  .  ּבְ ִּהְרהוִרים  נוִגים  עֹוְבִרים ּבְ ּ
ִמְרמור ֹמחֹו  ְוהוא  לֹוֵחׁש  ּבְ ּּבְ ּהֹונו !  ִּרּמו  ָעַלי:  ּ

ה  ִלי  !  אֹוִתי ר  ִמְתָקֵרב  עֹוד !  ָעֶולַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ֶּאָלא  ׁשֶ
ֶלטְּלמול  ִעם  ִרְכּבֹו  ְקָצת   ֶ אֹוִתיֹות ,  ַהּשׁ ּבְ ּרֹוֶאה  ׁשֶ

י  ְסכום  ֶזה  ַּהְקַטּנֹות   אֹוִתיֹות ֶּנֱאַמר  ּכִ תוב  ּבְ ַּהּכָ ּ
ּהוא  ְסכום  ַהְתָחָלִתי  ְוֶהָחֵפץ  ְּגדֹולֹות   ִלְרּכֹׁש  ֶרֶכב ּ
ֵלם  ָעָליו  ֶזה  ְיֵהא   ֵאלועֹוד  ְּלׁשַ לוִמים  ּכָ ָרה  ַתׁשְ ֲּעׂשָ ּ ּּ ...
ּמוָבן   ׂשֹוָרה  ָהַאֲחרֹוָנה  ּּכַ ַהּבְ ל  ַהֶעֶצב ׁשֶ ֵהִסיָרה  ֶאת  ּכָ

ְּוַהַצַער  ְוֶהְחִזיָרה  לֹו  ֶאת   ְמָחהּ ּוַמה  ֵהִביא .  ַהּשִׂ
ּנוִיים   ִ ַּהקֹוְטִבִיים  ַּלּשׁ ַּהָללוּ ַּּהְיִדיָעהַהְיִדיָעהַהְיִדיָעהַהְיִדיָעה  ?ּ ֵהִבין  ....ּּ ׁשֶ  ּכְ

לֹא  רוָמה   ּׁשֶ ה  ְולֹא  ּ ַּּהְיִדיָעהַהְיִדיָעהַהְיִדיָעהַהְיִדיָעהְו  .ָעֶוללֹו  ַנֲעׂשָ ה ּּ ָעׂשָ   ׁשֶ
ֵהִציָפה ֶאת ִלּבֹו , ִעְסָקה ֻמְצַלַחת ְמָחהִהיא ׁשֶ ׂשִ  .ּבְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ִמיִני  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ׁשְ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ       •5ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַעת ַהּתְ ׁשְ ְוִלּמּוד  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ַּאָתה ַהקֹוֵרא ּמוָכִנים , ּ ים ׁשֶ ׁש ֲאָנׁשִ ּיֵ ֲּהָיַדְעָת ׁשֶ ֵלם ּ ֵדי ִלְראֹות אֹוְתךִּמְלָיאְרֵדי דֹוָלִרים ְּלׁשַ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא    !?ָּכְ
ִרים   ה  ְמַסּפְ י  מֹׁשֶ ַּעל  ַהַצִדיק  ַרּבִ יקֹוב  ַזַצַיֲעקֹב  ּ ַּהָידוַע  ל  "ַרּבִ ִכּנויֹוּ ַּהַסְנְדָלר":  ּּבְ ם  ַעל    "ּ ַעם  ָאַמר  ִליהוִדי  ,  ְמַלאְכּתֹוׁשֵ ּפַ ֲעָיַרת ַּהיֹוֵדַע    :ֶאָחדּׁשֶ ּבַ ׁשֶ

י  ֹוה ָהָיה  ַלְדּתִ ֵלם  ִלי  ּמוָכן  ָּהָיה  ְיהוִדי  ׁשֶ ֵדי  ִלְראֹות  ְּלׁשַ ִלים  ּכְ ֵלא    !אֹוִתיַּאְלֵפי  רוּבָ ירֹו    ,ַּהׁשֹוֵמַעִּהְתּפַ ַהּכִ ְפֶלֶגתּבְ ַעְנְוָתנותֹו  ַהּמֻ ֶּאת  ַהַצִדיק  ּבְ ּ ּ... 
ַּהַצִדיק  ָחַזר  ְוָאַמרְּוׁשוב   ֶסף  ָהָיה  ָהמֹון  :  ּ ֵלם  ּכֶ ּמוָכן  ְלׁשַ ִביל  ִלְראֹות  אֹוִתיּ ׁשְ ֵעיֶניךִיְהֶיה  ְוַאל  .  ּבִ אֹותֹו  ָאָדם  ָהָיה    ,ַָקל  ּבְ ִּמׁשום  ׁשֶ לֹא ,  ִּעֵור...ּ
ִלים  ַאְלֵפי  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  .  ָּעֵלינו ל  רוּבָ ֵלם  ָּהָיה  מוָכן  ּׁשֶ ה  ּתֹוָדה  .  ִלְראֹותּוִבְלַבד  ְּלׁשַ ּמָ רוך  ּכַ קֹום  ּבָ ְָעֵלינו  ָלֵתת  ַלּמָ ּ ַתן  ָלנו  ִלְראֹות  ּ ּנָ ּהוא  ׁשֶ ַּגם ּ

ֶסף ַרב ִלי ְלהֹוִציא ּכֶ ר . ּבְ ֲאׁשֶ נֹות לֹו נֹוֶדה ּכַ ּתָ י ְרָבבֹות ַהּמַ אנו ַעל ִרּבֵ ַתן ָלנו ֵמָאז ּבָ ּנָ ַּהּטֹובֹות ׁשֶ ּנוַכל ְלַבֵקׁש ְדָבִרים , ְלעֹוָלםּ ּ  .נֹוָסִפיםּ

ָרַמת  ַהְיִדיָעה ֲּהֵרי  ָלנו   ַצַער  ְוִאי  ַצַער  ְקׁשוִרים  ּבְ ּׁשֶ ּ
ֵיׁש  ְלָאָדם ַחָייו  ּׁשֶ ָכל  ְמאָֹרע  ּבְ ֶרך  ֶזה   .ּּבְ ְְוַעל  ּדֶ

ָפִריםָּרְמזו   ּסְ ְמָחה'ׁשֶ ּבַ ׂשִ ְמָחהּבְ ׂשִ ְמָחהּבְ ׂשִ ְמָחהּבְ ׂשִ ָבה'ּ אֹוִתיֹות 'ּבְ ָבהַמְחׁשָ ָבהַמְחׁשָ ָבהַמְחׁשָ , 'ַמְחׁשָ
ַעל  ְיֵדי   ָבה  ׁשֶ ְחׁשָ כֹוָנה  ַהּמַ ָהָאָדם ַּמִגיַע  ַהּנְ

ה ַהּכֹל ַנֲעׂשָ ֶצֶדק ִעּמֹו  ִליִדיָעה ׁשֶ ּוְבָכך ְמַבֵטל ּבְ ְ ּ
ְכֵאב ִיּסוָריוֵמַעְצמֹו  ּבִ ֶּאת ַהַצַער ׁשֶ ּ . 

ן   ָבר  ְלִעְנָיֵננוּכֵ ּהוא  ַהּדָ ים  :  ּ ִביִאים  ַהְקדֹוׁשִ ָּיְדעו ַּהּנְ
אן  ִלְפֵני  ַהּכֹל   ה  ּכָ לֹא  ַנֲעׂשָ ִפי ,  ָנכֹון.  ָעֶולּׁשֶ ּכְ

ְרֶאה גוףָּחַסְרנו  ,  ַהּנִ ּּבַ ֶפׁש,  ּ ּנֶ ָממֹון,  ּבַ ן ,  ּבְ ָאְבּדַ ּבְ
בֹוֵדנו  ְוִתְפַאְרֵתנו ּּכְ ּ אןְַאך  ,  ּ . ָעֶול  לֹא  ָהָיה  ּכָ

ה ַלְמנו  ְמִחיר  זֹול  ,  ְוַאְדַרּבָ ּׁשִ ֲּעבֹור  ַמָצֵבנו  ָהרוָחִני ּ ּ ּ
ַפך  ֶאת  ֲחָמתֹו  ה  "ַּהָקּבָ.  טֹובֲהלֹא   ַעל  ָהֵעִצים ְׁשָ

בֹודֹו  –  ()ְוַעל  ָהֲאָבִנים   ן  ּכְ ּכַ יתֹו  וִמׁשְ ֵדי ,  ַּעל  ּבֵ ּכְ
ָרֵאל  לֹא   ַעם  ִיׂשְ ֵחדׁשֶ ְלַבדְולֹא  .  ִיּכָ ֶּאָלא  ַגם ,  ּזו  ּבִ ּ

ה  טֹוָבה   לֹא  ָתִמיד  ָנִבין  (ְמֻרּבָ ּׁשֶ ּוְנַגֶלה  אֹוָתה ּ ּ ּ
יָתה ֵראׁשִ   .ֵמַהְמאָֹרעִּתְצַמח  )ּּבְ

עֹוָלם ַהֶזהֵמֵעין עֹוָלם  א ּבָ  ַּהּבָ
יֹוֵתר   ָבִרים  ְמַבְטִאים  ּבְ ּדְ ל ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ ֶאת  ַמֲאָמרֹו  ׁשֶ

י " )לוִּאֶגֶרת ' א ֵחֶלק "ֹקֶבץ ִאְגרֹות"(  ל"ִאיׁש  ַזַצַהֲחזֹון   ּכִ
ל  ֶעֶצב   ֱאֶמת  ֵאין  ּכָ יר  ֶאת  ּבֶ ּכִ ּמַ עֹוָלם  ְלִמי  ׁשֶ אֹור ּבָ

ל  ָהֱאֶמת י  .  "אֹורֹו  ׁשֶ ר  ָהָאָדם  מוָדע  ְלָכך ּכִ ֲאׁשֶ ְּכַ ּ
אָֹרע   ְלִפי  ָהֱאֶמת  ַהּמְ ַּהּנֹוְכִחי  הוא  ַהטֹוב  ּׁשֶ , ֲּעבורֹוּ

ָללֶעֶצב ְלֵאין ָמקֹום   .ּכְ
ל   ִּוידוָעה  ַגם  ִאְמָרתֹו  ׁשֶ ֶרְסּ י  ַנְחָמן  ִמּבְ ל "ב  ַזַצֶלַרּבִ

ִּלקוֵטי  מֹוֲהַר"( א  ִסיָמן    "ן"ּ  )'אאֹות  ,  דַּמֲהדוָרה  ַקּמָ
ל  ְמאְֹרעֹוָתיו  ֵהם  ְלטֹוָבתֹו" ּכָ ָאָדם  יֹוֵדַע  ׁשֶ ׁשֶ ֹזאת ,  ּכְ

א ִחיָנה  ִהיא  ֵמֵעין  עֹוָלם  ַהּבָ תוב ,  ַהּבְ ּכָ מֹו  ׁשֶ ּּכְ
ְּתִהִלים  נ( ה  ",)וּ א'  ּבַ ָבר  ּבֵ ּלִֹהים  ֲאַהֵלל 'ֲּאַהֵלל  ּדָ

ָבר א".  ּדָ ִחיָנה  ִהיא  ֵמֵעין  עֹוָלם  ַהּבָ מֹו ,  ְוֹזאת  ַהּבְ ּכְ
ָאְמרו  ֲחָכֵמינו ּׁשֶ  ,).ְּפָסִחים  נ(רֹוָנם  ִלְבָרָכה  ִזְכ,  ּ

יֹום  ַההוא  ִיְהֶיה  ה" ּּבַ ְוִכי :  ְּוִהְקׁשו.  'ְּוכו"  ֶאָחד'  ּ
ְּוֵתְרצו?  ָּהִאיְדָנא  ָלאו  הוא  ֶאָחד ִזְכרֹוָנם ,  ּ  ֲחָכֵמינוּ

ָּהִאיְדָנא  ְמָבְרִכין  ַעל  ַהטֹוָבה  ַהטֹוב :  ִלְבָרָכה ּ
ִטיב ָין  ֱאֶמת,  ְוַהּמֵ לֹו .  ְּוַעל  ָהָרָעה  ּדַ ּוֶלָעִתיד  ּכֻ ּ

ִטיב ם  ה,  ַּהטֹוב  ְוַהּמֵ ִיְהֶיה  ׁשֵ ם  ֱאלִֹקים 'ּׁשֶ   ְוׁשֵ
ִביִאים ְלָכךַּעֵין ' ְּוכו( "ַּאְחדות ֶאָחד ָרִכים ַהּמְ ּדְ ם ּבַ  .)ְׁשָ

ים ְדָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ , ָּהָאמורַּעל  ִפי    ,ְּוִנְרֶאה  ְלָהִבין  ּבִ
ֵיׁש   ִעַקר  ַהַצַער  ְוָהֶעֶצב  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָאה ּ ָלָאָדם  ּבָ

ה   ֲעׂשָ ּנַ ָבה  ׁשֶ ֲחׁשָ עֹוָלם  .  לֹו  ָעֶולֵמַהּמַ ַּהֶזה ְוָאְמָנם  ּבָ
ֶהְסֵתר  ָפִנים ַּחִיים  ּבְ ּ ן  ְוַעל  ,  ּ ֲאָבל .  ָּהַעְצבותַּקֶיֶמת  ּכֵ

א עֹוָלם  ַהּבָ ֵרר  ,  ּבָ ִהיר  ְוָנִהיר  וִמְתּבָ ל ַּהּכֹל  ּבָ ּכָ ׁשֶ
ל  ֶאת   ָכרֹו  ְועֹוְנׁשֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ְמַקּבֵ יוׂשְ ִפי ,  ַמֲעׂשָ ּכְ

ִגיַע לֹו  ֶבת ָעֶול ְולֹא ַּהּמַ ם ַמֲחׁשֶ  .ָחִליָלהַּקָים ׁשָ
יֹוֵתר   ַּוֲאִפילו  ַהִיּסוִרים  ַהְגדֹוִלים  ּבְ ּ עֹוֵבר  ַעל ּּ ׁשֶ

ִעים   ֵגיִהּנֹוםָהְרׁשָ ִלים  ,  ּּבַ ֲהָבָנהִמְתַקּבְ ּוְכַמֲאָמר ,  ּבַ
י  ִיְרִמָיה  ֶבן  ֶאְלָעָזר"  )א"ֵּערוִבין  יט  ע(ל  "ַזֲח , ָאַמר  ַרּבִ

רוך  הוא ת  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ִמּדַ לֹא  ּכְ ּּבֹא  וְרֵאה  ׁשֶ ּ ְּ ּ ת ,  ּ ִמּדַ
ׁשָ ר.  ָוָדם-רּבָ ׂשָ ת  ּבָ ָּאָדם  ִנְתַחֵייב  ֲהִריָגה   ָוָדם-ִמּדַ

ְלכות ה  ְלתֹוך  ִפיו,  ַּלּמַ ַּמִטיִלין  לֹו  ַחּכָ ְ לֹ,  ּ ֵדי  ׁשֶ א ּּכְ
ֶלך ְְיַקֵלל  ֶאת  ַהּמֶ רוך  הוא  .ּ ת  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ  ִמּדַ ְּ   ָאָדם –ּ

קֹום ֱאַמר  ,  ׁשֹוֵתק,  ִּנְתַחֵייב  ֲהִריָגה  ַלּמָ ּנֶ ְּתִהִלים (ׁשֶ ּ

ְּלך  ּדוִמָיה  ְתִהָלה",  )ב,  סה ּ ּּ ּ  ְולֹא  עֹוד  ֶאָלא ."ָ
ַח ּבֵ ְמׁשַ ֱאַמר,  ׁשֶ ּנֶ ְּתִהָלה  ",ׁשֶ ּ  ְולֹא  עֹוד  ֶאָלא ."ּ
ּדֹוֶמה   ןלֹוׁשֶ ִאלו  ִהְקִריב  ָקְרּבָ ּ  ּכְ ֱאַמר  ,  ּ ּנֶ ם(ׁשֶ , )ׁשָ

ּוְלך  ְיׁשוָלם  ֶנֶדר" ן ".  ָּ ַע  ּבֶ י  ְיהֹוׁשֻ ָאַמר  ַרּבִ ְּוַהְיינו  ּדְ
ְכִתיב,  ֵלִוי ם  פד(,  ַמאי  ּדִ ָכא   ")ז,  ׁשָ ֵעֶמק  ַהּבָ ֹעְבֵרי  ּבְ

ָרכֹות  ַיְעֶטה  מֹוֶרה יתוהו  ַגם  ּבְ ַּמְעָין  ְיׁשִ ּ . '  ְוגֹו"ּ
ל –"  עֹוְבֵרי" עֹוְבִרים  ַעל  ְרצֹונֹו  ׁשֶ ֵני  ָאָדם  ׁשֶ ּ  ֵאלו  ּבְ ּ

ֲעִמיִקי–"  ֵעֶמק.  "ָמקֹום ּמַ , ּ  ָלֶהם  ֵגיִהּנֹוםן  ׁשֶ
ָכא" ל –"  ַהּבָ ַמְעָין  ׁשֶ ָמעֹות  ּכְ ּבֹוִכים  ומֹוִריִדין  ּדְ ּ  ׁשֶ

יִתין ָרכֹות  ַיְעֶטה  מֹוֶרה.  "ׁשִ יִקי–"  ַּגם  ּבְ ַמְצּדִ  ן  ׁשֶ
ין  ְואֹו ל ,  ְמִרים  ְלָפָניוֲעֵליֶהם  ֶאת  ַהּדִ ִרּבֹונֹו  ׁשֶ

ְנָת,  עֹוָלם יָת,  ָּיֶפה  ּדַ ָיֶפה ,  ָּיֶפה  ִחַייְבָת,  ָיֶפה  ִזּכִ
ִעים ִּתַקְנָת ֵגיִהּנֹום ָלְרׁשָ ּ יִקים-ְוַגן, ּ    .'ְּוכו "ֵּעֶדן ַלַצּדִ

ל  ,  יֹוֵצא  ְלִפי  ֶזה ּכָ ר  ָהָאָדם  יֹוֵדַע  ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ַמה ׁשֶ
קֹוֶרה  לֹו  ַהּכֹל   ֶ ֵלם ּּשׁ ָגָחה  ְפָרִטית  ְוהוא  ְמׁשַ ַהׁשְ ּּבְ ּ ּּ

הַעל   ָעׂשָ ים  ׁשֶ ת  ָעֶולֵאין  לֹו  ,  ַמֲעׂשִ ל  ְתחוׁשַ ּּכָ ּ ,
ִהיא   ה  ׁשֶ ַּהְתחוׁשָ ה  ּ יֹוֵתר  ַּהָקׁשָ ָהָאָדם ּבְ ִיּסוִרים  ׁשֶ ּּבְ

עֹוָלם   .ַּהֶזהעֹוֵבר ּבָ
יֹוְדעֹו  ,  ֹזאת  ְועֹוד ַרךּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ַהּכֹל  ֵמֵאת  ַהּשׁ , ְׁשֶ

י  ַהָקּבָ,  ִּמְתעֹוֵרר  ִלְתׁשוָבה ִיּסוֵרי ה  "ּּכִ ּלֹא  ָחֵפץ  ּבְ
ע  ֶאָלא   ְתׁשוָבתֹוָּהָרׁשָ ד  .  ּּבִ ּוְבָכך  הוא  ְמַגּמֵ ֶאת ְּ

ַּהִתְקָוה ְוַהְגֻאָלה ֵמַהִיּסוִריםָּהֹעֶנׁש וֵמִחיׁש ֶאת  ּּ ּ ּ. 

ֵמִחים  ַמֲעַלת ַהּשְׂ ִיּסוִריםּבְ  ּּבְ
ינו  יֹוָנה   ַתב  ַרּבֵ ֲעֵרי  ְתׁשוָבה"ּבְּּכָ ּׁשַ ַער  (  "ּ  )דאֹות  '  בׁשַ

ר" ם  ְוֵיִטיב ְוַכֲאׁשֶ ֵ ל  ָהָאָדם  ֶאת  מוַסר  ַהּשׁ ּ  ְיַקּבֵ
ָרָכיו  וַמֲעָלָליו ִיּסוָריו,  ּּדְ ַמח  ּבְ ִיׂשְ ָּראוי  לֹו  ׁשֶ ְלִפי ,  ּּ

ָגבֹות הֹוִעילוהו  תֹוָעלֹות  ִנׂשְ ּׁשֶ ּ ּ   ְוֶיׁש  לֹו  ְלהֹודֹות ,ּ
ַרך  ֲעֵליֶהם   ם  ִיְתּבָ ֵ ָאר  ַהַהְַלּשׁ מֹו  ַעל  ׁשְ , ְצָלחֹותּכְ

ֱאַמר   ּנֶ ם "  )יג,  תהלים  קטז(ׁשֶ א  וְבׁשֵ ּּכֹוס  ְיׁשועֹות  ֶאּשָׂ ּ
ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא " )ד-ג,  שם  שם(ְוֶנֱאַמר , "ֶאְקָרא' ה

ם   "ֶאְקָרא' הּוְבׁשֵ
ְּוָאְמרו  ַרּבֹוֵתינו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה   ספרי  דברים (ּ

ן  ַיֲעֹקב  אֹוֵמר  )ואתחנן י  ֱאִליֶעֶזר  ּבֶ ל  ְזַמן ,ַרּבִ   ּכָ
ְלָוה ׁשַ רוי  ּבְ ָהָאָדם  ׁשָ ֵפר  לֹו  ֵמֲעֹונֹוָתיו ,  ּׁשֶ ֵּאין  ִמְתּכַ

לום קֹום,  ּּכְ ְּוַעל  ְיֵדי  ַהִיּסוִרים  הוא  ִמְתַרֶצה  ַלּמָ ּ ּ ּ, 
ֱאַמר   ּנֶ ר  ֶיֱאַהב  "  )יב,  משלי  יג(ׁשֶ י  ֶאת  ֲאׁשֶ   יֹוִכיַח 'הּכִ

ן  ִיְרֶצה ֵּפרוׁש.  "ּוְכָאב  ֶאת  ּבֵ ן,  ּ ָאב  ֶאת  ּבֵ ן  ִיְרֶצה ּכְ   ּכֵ
ל  מוָסרֹו ר  הֹוִכיַח  ְוִקּבֵ ם  ֶאת  ֲאׁשֶ ֵ ְוְכֶדֶרך .  ַּהּשׁ ּ

נֹו  ַאֲחֵרי  ַהתֹוֵכחֹות ָהָאב  ִיְרֶצה  ֶאת  ּבְ ְוֵיׁש  ְלָפֵרׁש .  ּׁשֶ
ר  ִיְרֶצה  ּבֹו,  עֹוד ן  ֲאׁשֶ ְּוֵאיֶנּנו ,  ּוְכָאב  יֹוִכיַח  ֶאת  ַהּבֵ

הוא  נֹוָאׁש  ֵמֶהם  ְויֹוֵד ִנים  ׁשֶ לֹא ּמֹוִכיַח  ֶאת  ַהּבָ ַּע  ׁשֶ

ּיֹוִעילום  ַהתֹוֵכחֹות ֵאיָנם .  ּ ים  ׁשֶ ְוֶנֱאַמר  ַעל  ָהֲאָנׁשִ
יִרים  טֹוַבת  ַהתֹוֵכָחה  ְותֹוַעְלָתה ַּמּכִ ּ  )יג,  הושע  ז(,  ּ

ָזִבים" רו  ָעַלי  ּכְ ּבְ ה  ּדִ ם  ְוֵהּמָ ְוֶנֱאַמר .  "ְּוָאנִֹכי  ֶאְפּדֵ
ְרִתי  ִחַזְקִתי  ְזרֹועָֹתם  ְו"  )טו,  שם  שם( ַּוֲאִני  ִיּסַ ּ ֵאָלי ּ

בו  ָרע ְ ְּוָאנִֹכי  ִתְרַגְלִתי "  )ג,  שם  יא(ְוֶנֱאַמר  .  "ְּיַחּשׁ ּּ
י ְרָפאִתים  ".ְּלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו ְולֹא ָיְדעו ּכִ

ָּגָנה ֵמַהִיּסוִרים ֲה ְמָחה–ּ ׂשִ ָלָתם ּבְ ַקּבָ   ּבְ
ינו  יֹוָנה   ַער  (ְּועֹוד  ּכֹוֵתב  ַרּבֵ ם  ׁשַ ְוִאם ..."  )יבאֹות    דׁשָ

ִּתְמָצא  ֶאת  ַהחֹוֵטא  ְתָלָאה  ְוִתְקֶרה  אֹותֹו  ָצָרה  ּ
ַאֲהָבה ל  ַהּמוָסר  ּבְ ין  ִויַקּבֵ יק  ָעָליו  ֶאת  ַהּדִ , ְּוַיְצּדִ

ים  ָהְראוִיים  ים  ָהְראוִיים ִיְהֶיה  ֶזה  לֹו  ְלָמֵגן  ִמן  ַהִיּסוִרים  ָהַרּבִ ים  ָהְראוִיים ִיְהֶיה  ֶזה  לֹו  ְלָמֵגן  ִמן  ַהִיּסוִרים  ָהַרּבִ ים  ָהְראוִיים ִיְהֶיה  ֶזה  לֹו  ְלָמֵגן  ִמן  ַהִיּסוִרים  ָהַרּבִ ִּיְהֶיה  ֶזה  לֹו  ְלָמֵגן  ִמן  ַהִיּסוִרים  ָהַרּבִ ּּ ּּ ּּ ּ ּּ ּּ
ֱאַמר  ,,,,ָלבֹוא  ָעָליוָלבֹוא  ָעָליוָלבֹוא  ָעָליוָלבֹוא  ָעָליו ּנֶ מֹו  ׁשֶ ְּתִהִלים  (  ּכְ י  )יא,  עוּ ֲחַמת   ּכִ

ֵאִרית  ֵחמֹות  ַתְחגֹרָאָדם   ּתֹוֶדך  ׁשְ ּּ ֵּפרוׁש.  ָּ ר ,  ּ ֲאׁשֶ ּכַ
לֹוַמר,  ַָצַער  ָהָאָדם  יֹוֶדה  אֹוְתך יֹוֶדה  אֹוְתך ,  ּכְ ָׁשֶ ּ

ֵעת  ַצֲערֹו קֹול )ב,  וִּאיֹוב  (ִּמְלׁשֹון  ,  ָהָאָדם  ּבְ ּ  לו  ׁשָ
י ְעׂשִ ֵקל  ּכַ ָ ִעְנָינֹו  ַהַצַער,  ִיּשׁ ֵאִרית  ֵחמֹות.  ּׁשֶ ָהיו ,  ׁשְ ּׁשֶ

ֱאַמר  ,  ֹות  ָלבֹוא  ַעל  ָהָאָדםְּמֻפָתח ּנֶ ִעְנָין  ׁשֶ , א  כ"מ(ּכָ

ְמַפֵתַח-  ַאל  )יא ּ  ִיְתַהֵלל  ֹחֵגר  ּכִ ב ,  ּ ַּתְחגֹור  וְתַעּכֵ ּּ
ל  ַלְמַפֵתַח .  אֹוָתם  ְולֹא  ְתִביֵאם  ָעָליו ֶרך  ָמׁשָ ְּוֶזה  ַהּדֶ ְ

יב  אֹוָתה  ֶאל  ְנָדָנה ַּהֶחֶרב  וֵמׁשִ ּ ְעָיה  (ְוֶנֱאַמר  .  ּ , יבְיׁשַ

י  ָיׁשֹב  ַאְפך  וְתַנֲחֵמִני'הָ  אֹוְדך  )א י  ָאַנְפָת  ּבִ ּ  ּכִ ָּ ּ .
ֵּפרוׁש ַאֲהָבה,  ּ ְלִתיו  ּבְ ּאֹוְדך  ַעל  מוָסְרך  ְוִקּבַ ָּ ָ .

י ָאַנְפָת  ּבִ אֹוְדך  ַעל  ׁשֶ יוַבֲעבור  ֶזה  ׁשֶ ָאַנְפָת  ּבִ אֹוְדך  ַעל  ׁשֶ יוַבֲעבור  ֶזה  ׁשֶ ָאַנְפָת  ּבִ אֹוְדך  ַעל  ׁשֶ יוַבֲעבור  ֶזה  ׁשֶ ָאַנְפָת  ּבִ אֹוְדך  ַעל  ׁשֶ ּוַבֲעבור  ֶזה  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ָָּ ָָָיׁשֹב  ַאְפך ָיׁשֹב  ַאְפך ָיׁשֹב  ַאְפך ָיׁשֹב  ַאְפך ,  ,  ,  ,  ָָ ָָ ּּ ּּ
ִעְנַין  ַההֹוָדָאה  ַעל  ַהטֹוָבה  ֶנֱאַמר ....ּּּּוְתַנֲחֵמִניוְתַנֲחֵמִניוְתַנֲחֵמִניוְתַנֲחֵמִני ּ  ְוֵכן  ּבְ

ְּתִהִלים  ( ְמך )יא,  נבּ יָת ַוֲאַקֶוה ׁשִ י ָעׂשִ ָ  אֹוְדך  ְלעֹוָלם  ּכִ ָּ
ֵּפרוׁש.  ָ  טֹוב  ֶנֶגד  ֲחִסיֶדך-ִכי   ּאֹוְדך  ַעל  ַהטֹוָבה ,  ּ ָ

ִדי יָת  ִעּמָ ָעׂשִ ּוַבֲעבור  ֶזה  ֲאַקֶוה  ְלַהְתָמַדת ,  ׁשֶ ּ ּ
ם  (ְוֶנֱאַמר  .  ָטֹובֹוֶתיך א   ּכֹוס)יג,  קטזׁשָ ּ  ְיׁשועֹות  ֶאּשָׂ

ם ,   ֶאְמָצא  ָצָרה  ְוָיגֹון)  ד-ג  ,  שם  שם(.    ֶאְקָרא'ה  ּוְבׁשֵ
ם ְיָי ֶאְקָרא  .ּוְבׁשֵ

ְּוָאְמרו  ַרּבֹוֵתינו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה    )מדרש  תהלים  עט(ּ
תוב   ּכָ ֶ ִעְנַין  ַמה  ּשׁ ִמְזמֹור  ְלָדִוד )  א,  תהלים  ג(ּּבְ

ָבְרחֹו יק  ֲעׂשֹות )  טו,  משלי  כא(,  ּבְ ְמָחה  ַלַצּדִ ּׂשִ
ָפט יִקים  פֹוְרִעים  חֹוָבם ,  ִּמׁשְ ל  ַצּדִ ָתם  ׁשֶ ִּמּדָ

ִרים  ְלַהָקדֹוׁש   ּוְמַזּמְ רוך  -ּ ְ  ּבָ ל.  ּ  הוא-ּ -ְלַבַעל,  ָמׁשָ
ִית  ׁשֶ , ָּאִריס  ַחָיב  לֹוָהָיה  לֹו  ָאִריס  ְוָהָיה  אֹותֹו  ַהּבַ

ה  אֹותֹו   ּ  ָאִריס  ֶאת  ַהגֶֹרן  וְצָבָרה  ַו-ָעׂשָ ּ ִריּ ָאה  ּכְ , ֲּעׂשָ
ַעל ִרי  ְוִנְכַנס  ָהָאִריס  ֵריָקן -ָנַטל  ּבַ ִית  ֶאת  ַהּכְ ַהּבַ

ָהָיה  ִנְכָנס  ֵריָקם,  ְלֵביתֹו ֵמַח  ׁשֶ , ָּאְמרו  לֹו.  ְוָהָיה  ׂשָ
ֵמַחָיָצאָת  ִמ ך  ְוַאָתה  ׂשָ ָּגְרְנך  ְוָיֶדיך  ַעל  ֹראׁשְ ָ ָ ָ ָאַמר ?  ּ

ָטר  ְממָֹרק-ִּפי-ַעל-ַאף,  ָלֶהם ְ ָּפַרְעִתי  ֶאת .  ֵכן  ַהּשׁ ּ
 ."חֹוִבי
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