
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמ"""" ְמֶזַרע ׁשִ ְמֶזַרע ׁשִ ְמֶזַרע ׁשִ      """"ׁשֹוןׁשֹוןׁשֹוןׁשֹוןֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָרֵאל" ְכֹנֶתיך  ִיׂשְ ַָמה  ּטֹבו  ֹאָהֶליך  ַיעֹקב  ִמׁשְ ָּ ֲ , כד(  "ּ

ל  .  )ה ֵּיׁש  ְלַדְקֵדק  ַבָלׁשֹון  ׁשֶ ּ ַּמה  טֹבו"ּ ָהָיה  ַדי ,  "ּ ּׁשֶ

ֲטֹבו ֹאָהֶליך ַיעקֹב"לֹוַמר  ָ ּ ּ ." 

סֹוד  ַהְמזוָזה  ָכ,  ְוֵיׁש  לֹוַמר ּׁשֶ ּ ּ ְּתבו  ַהְמֻקָבִליםּ ּ ָהֶרַקַ�ִטי (  ּ

הוא  ָז)  ָ�ָרַ�ת  ָוֶאְתַחַ�� ְּועֹוד  ָכְתבו ,  ת"ז  ָמֶו"ּׁשֶ ּ

ְבֶאְמַצע  ָהאֹוִתּיֹות  ֵמ ְּדַהְינו ו  "ַזו  "ִנְכַנס  ַזת  "ּׁשֶ ּ

א  ,  ְּמזוזֹות ְּוהוא  ְבִגיַמְטִרּיָ ם  ַהְמֻיָחדו  "כּ ַּכׁשֵ ּ ְּוֶזהו ,  ּ

ָאְמרו ִמי  על )  א"ו  ע"ל�ֹא  ַ��  �ַֹהר  ָ�ָרַ�ת  (  ּׁשֶ ַָכתוב  ׁשְ ּ ּ ּ

ִָפְתֲחך ם ַמְרִחיק ַהָמֶות וַמְפִריָדה, ּ ְּוֶזה ַהׁשֵ ּ ּ. 

ָבֵתי  ְכֵנִסּיֹות  ְפטוִרים  ִמן  ַהְמזוָזה ְּוָידוע  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּוָלָמה ,  ַ

ם  ֵאין  ָמֶות  ְוֵאין  צֶֹרך  ְלַהְפִריָדה  ׁשָ ְּפטוִרים  ִמְפֵני  ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ

ֶּאָלא  ַאְדַרָבא  ׁשָ ּ יםּ ה "ַמְוָלֵכן  ָאַמר  ,  ם  ֵיׁש  ַהַחּיִ

א  "ּטֹוב יַמְטִרּיָ ֵהם  ּגִ יח  "סּו  ׁשֶ ְּדַהְינו  ַחּיִ ְוָאַמר .  ם"ּ

ֲֹאָהֶליך  ַיעקֹב" ַהָכתוב  אֹוֵמר  "  ָ ְּלִפי  ׁשֶ )כ,  ִמיָכה  ז(ּ

ֲִתֵתן  ֱאֶמת  ְלַיעקֹב" ּ ל  ֱאֶמת  ִמְצַטּיֶֶרת "  ּ ָהָאֶלף  ׁשֶ ׁשֶ

א  י  "יו יַמְטִרּיָ ִּהיא  ְסמוָכה  ְלאֹוִתּיֹות ְו,  ו"כְוִהיא  ּגִ

ה  ֱאֶמת  ת  "ֵמ ָטא  ָקֵאיְּדְֲוַנעׂשָ ּוִמׁשום  ֲהִכי ,  ּקוׁשְ ּ ּ

ַּיעקֹב ָאִבינו לֹא ֵמת) ב"ע' הַ%ֲעִנית ַ�� ( ָּאְמרו ֲ.  

 י"בעזה

 

  

ָונֹות ָלכֹות , ַּעל ּכַ ְרצֹונֹות ְוַהׁשְ

ים  ִנּסִ ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֻלְוָתה  ּבְ ְּיִציַאת  ִיׂשְ
ָכל  ָהעֹוָלם ַמע  ּבְ ֵהָדם  ִנׁשְ יִרים  ׁשֶ ּבִ ֵהם ,  ַּעָתה.  ּכַ ׁשֶ ּכְ

ַעְרבֹות  מֹוָאב ָלק  ֶמֶלך ,  עֹוְצִרים  ַלֲחָנָיה  ּבְ ְעֹוֵקב  ּבָ

ְצַרִים:  "אּמֹוָאב  וִמְתָיֵר ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ה ,ִהּנֵ ה ִכּסָ  ִהּנֵ
ִלי ב ִמּמֻ  ". ֶּאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהוא יׁשֵ

ָרֵאל ֶחֶרב  וַבֲחִנית  ֶנֶגד  ִיׂשְ ְלָחָמה  ּבְ ּמִ ָלק  ֵמִבין  ׁשֶ , ּּבָ
ּבֹון ֶחׁשְ ָאה  ּבְ ְּמאָֹרעֹות  ֶהָעָבר  הֹוִכיחו  ֵמַעל .  לֹא  ּבָ

ְסיֹונֹות  ִמְלָחָמה,  ְלָכל  ָסֵפק ּנִ ָרֵאל ׁשֶ   ִעם  ִיׂשְ
לֹון ָ ְדָרִכים  ִטְבִעיֹות  ִנּדֹונו  ְלִכּשׁ ּּבִ תֹוַדְעתֹו  ָצרוב .  ּ ּּבְ ּ

יִרים  ִסיחֹון  ְועֹוג ָלִכים  ָהַאּדִ ל  ַהּמְ ַּמָפְלָתם  ׁשֶ ֵּאלו.  ּ ּ ,
ל  ָהֵאזֹור ִהִפילו  ֶאת  ִחָתָתם  ַעל  ּכָ ּׁשֶ ּ ִבָזיֹון ,  ּ ּהוְבסו  ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ִמְלַחְמָתם  ֶנֶגד  ִיׂשְ ּכָֹחם  רוָחִני  ְוַעל ְוֵכ.  ּּבְ ּיָון  ׁשֶ
ֵדי  ְלַנְצָחם,  ִטְבִעי ֵּיׁש  ְלַהֲעִמיד  מוָלם  לֹוֵחם ,  ּּכְ

עֹור ן  ּבְ ִבְלָעם  ּבֶ ּרוָחִני  ְוֶאת  ֶזה  הוא  מֹוֵצא  ּבְ ְלָעם .  ּ ּבִ
ה   בֹוד  זֹוִלים(ֶּנְעַתר  ִלְדִריׁשָ ֲחֵקי  ּכָ ְַאך  ַמְתֶנה ...)  ַּאַגב  ִמׂשְ

ַמת  ָהֱאלִֹקים ַהְסּכָ לֹא  ִמְתָעֵרב ה  "ַּהָקּבָ.  זֹאת  ּבְ
ְבִחיַרת  ָהָאָדם ָבָניו,  ּבִ ִיְפְגעו  ּבְ ַּאך  ַגם  ֵאינֹו  נֹוֵתן  ׁשֶ ּ ּּ ְ 

ְלָעם  ְלֵצאת.  ֲּאהוָביו ַחר  ּבִ ּבָ ֶ ָּנְתָנה  לֹו  ָהְרׁשות ,  ּוִמּשׁ
ָרכֹות ָמקֹום ְקָללֹות יֹוְצאֹות לֹו ּבְ  . ְַאך ּבְ

ֵדי  ְלַרצֹות  ֶאת   לּכֹו(ּוְבִנְסיֹון  ת  "היּּכְ ר )  ׁשֵ ְיַאְפׁשֵ ּׁשֶ
ָלק,  ּלֹו  ְלַקֵלל ְלָעם  ִמּבָ ֵנה  ִלי  ָבֶזה "  :ְּמַבֵקׁש  ּבִ ּבְ

ְבָעה  ְבָעה  ָפִרים ְוׁשִ ֶזה  ׁשִ ֹחת  ְוָהֵכן  ִלי  ּבָ ְבָעה  ִמְזּבְ ׁשִ
ך  ָאְמרו  ֲחַז.  )א,  כג("  ֵאיִלים ְּוַעל  ּכָ ; ב"כג  עָנִזיר  (ל  "ְ

, ּב  ְיהוָדהָאַמר  ַר"  )ב"י  עהֹוָריֹות  ;  ב"עַסְנֶהְדִרין  קה  
ְצֹות ,  ָאַמר  ַרב תֹוָרה  וַבּמִ ְּלעֹוָלם  ַיֲעסֹוק  ָאָדם  ּבַ ּ

ָמה לֹא  ִלׁשְ ֲּאִפלו  ׁשֶ ּ א ,  ּּ ָמה  ּבָ לֹא  ִלׁשְ תֹוך  ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ ּ ְ ּ
ָמה נֹות .  ִּלׁשְ ַנִים  ָקְרּבָ ִעים  וׁשְ ַכר  ַאְרּבָ ׂשְ ּבִ ּׁשֶ

ע ָלק  ָהָרׁשָ ִהְקִריב  ּבָ ּנו  רות,ׁשֶ ּ  ָזָכה  ְוָיְצָתה  ִמּמֶ ּ 
ה   ",)קיטסֹוָטה  אֹות  ("  ֵעין  ַיֲעֹקב"ְבֹנַסח  ּו[ ּנָ ָיָצא  ִמּמֶ ּׁשֶ ּ

לֹמֹה יה,  ׁשְ תוב  ּבֵ ּכָ ּׁשֶ ֶאֶלף  ֹעלֹות  ַיֲעֶלה   ")א  ג"מ(,  ּ
לֹמֹה י  יֹוִסי  ַבר  ֲחִניָנא.  ]".ׁשְ ת –ּרות  ,  ְוָאַמר  ַרּבִ   ּבַ

ל ֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב ָהְיָתה נֹו ׁשֶ  .'ְּוכו .ְּבְ
ָכר ל ְלִמְקָרא  ַהּשָׂ ׁשֶ ַתן  ְלָבָלק  ּבְ ּנִ ּ  ֶהָעצום  ׁשֶ ּ

נֹוָתיו ים  ,  ָקְרּבְ ֶלך,  ּ  רות–ֶצֱאָצִאים  ְקדֹוׁשִ ִוד  ַהּמֶ , ְּדָ
יַח ׁשִ נֹו  וֶמֶלך  ַהּמָ לֹֹמה  ּבְ ְׁשְ ֹוֵאל,  ּ ַאל  ַהּשׁ ּוַמה :  ִיׁשְ

ְלָעם ָכר  ָעצום  ָוָרב ?  ִעם  ּבִ ַּהִאם  ַגם  הוא  ָזָכה  ְלׂשָ ּ ּ
ֶזה ֲּהֵרי  ַגם  הוא  ָהָיה  ׁשֻ?  ּכָ הּ ֲעׂשֶ ּנַ ּוְבָיְזָמתֹו ,  ָּתף  ּבַ

חֹות  ְוַהְקָרַבת  ַהָפִרים  ְוָהֵאִלים  ְזּבְ ְבַעת  ַהּמִ ִּנְבנו  ׁשִ ּ
ְלָעם  לֹא  ָזָכה  ְלָדָבר!  ֲעֵליֶהם א.  ְַאך  ּבִ ַרּבָ ּהוא ,  ַאּדְ

ִּעם  ֵאלו  ַהּבֹוְדִדים   ִנְטַרד  ִמן  ָהעֹוָלם  ְוִנְמֶנה ּ
ֵאין  ָלֶהם  ּכָ ֶ ִכְתֵבי  ַהקֶֹדׁש  ּשׁ ּבְ א ּׁשֶ ל  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהּבָ

ֶכת ַסְנֶהְדִרין( ַמּסֶ ף צא  ַּהְמנוִיים ּבְ  .)א"עּדַ
טות  ִנְרֶאה   ּוְבַפׁשְ רּ ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ְהיֹות ,  ְְלָתֵרץ  ּבְ ּמִ ׁשֶ

ִליחות  ְלגֹוי   ין  ׁשְ ֵאין  ּדִ ֶ ין;ב"כג  עִּגיִטין    ַּעֵין(ּּשׁ   מא ּ  ִקּדוׁשִ

ָבא  ְמִציָעא  ;  ב"ע ָל  )ב"  עעאּבָ ֶהֱעָלה ּק  הוא  ּוְבֹפַעל  ּבָ ׁשֶ
ַח ְזּבֵ נֹות  ַעל  ַהּמִ ל  ַצד  ְזכות ,  ֶּאת  ַהָקְרּבָ ֵּאין  ְלִבְלָעם  ּכָ

ִעְנָין   ִליחות"ִיְתרֹון  ַה(ּבָ ָרֵאל"  ּׁשְ . ַּקָים  ַרק  ֵאֶצל  ַעם  ִיׂשְ

ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה ָרֵאל ׁשֶ ֲעבור ֶזה, ִיׂשְ ּזֹוִכים ַגם ֶזה ּבַ ּ(. 
ְתּבֹוֵנן,  ִעם  ֹזאת ּנִ ׁשֶ ָלקּבְ,  ּכְ ל  ּבָ יו  ׁשֶ , ֹעֶמק  ַמֲעׂשָ

ָמה,  ְּנַגֶלה ָוָנתֹו  ִלׁשְ לֹא  ָהְיָתה  ּכַ ַעל  ַאף  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ל ,  ּ ִמּכָ
לֹו  ָהְיָתה  ְגדֹוָלה  ְלֵאין  ֲערֹך  ם  ׁשֶ ֵ ְָמקֹום  ִיְרַאת  ַהּשׁ ּ ּ

ְלָעם ל  ּבִ ְיֹבַאר  .  ִּמזֹו  ׁשֶ ּוְכִפי  ׁשֶ ַּעל  ִפי ,  י"בעזהּ
ם   ְבֵרי  ַהַתְלמוד  ׁשָ ך  ּדִ ֶּהְמׁשֵ ּ י  יֹוִסי  ַבר ְו"ְ ָאַמר  ַרּבִ

ל  ֶעְגלֹון  ֶמֶלך  מֹוָאב –ּרות  ,  ֲחִניָנא נֹו  ׁשֶ ת  ּבְ ְ  ּבַ

אן".  ָהְיָתה ּנו  רות ,  ַּגם  ּכָ ֵתֵצא  ִמּמֶ ָּזָכה  ֶעְגלֹון  ׁשֶ ּ ּ
ה ָעׂשָ ה טֹוב ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ׁשֶ  . ּבְ

ִנים  ֵמָאז,  ְוַלֲהָבַנת  ָהִעְנָין רֹות  ׁשָ ה  ֲעׂשָ ּמָ , ְּנַדֵלג  ּכַ
ָנהָקרֹוב  ְלֵמָא ָרֵאל ,  ה  ׁשָ ה  ַעם  ִיׂשְ ּבָ ִּלְתקוָפה  ׁשֶ ּ

ְלטֹון  ה  ַאך  ָנתון  ַתַחת  ׁשִ ָאֶרץ  ַהְקדֹוׁשָ ב  ּבָ ָבר  יֹוׁשֵ ּּכְ ּ ְ ּ
ל ָהרֹוָדן ֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב ָלק, ְָזר ׁשֶ  .ִּמֶצֱאָצֵאי ּבָ

ֶהֱעִניק ְלֶצֱאָצָאיו ִחּנוך ְמֻעֶלה ַּהצֹוֵרר ׁשֶ ְ ּ ּ 
ָרֵאל ַנת  .  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ְלִפי (ְְלֵעֶרך  ו  "תקנָלִפים  ֲא'  בׁשְ

ּבֹון ַאֵחר ְלִפי ש "עֵסֶדר ַהּדֹורֹות   . ")ֵסֶדר עֹוָלם"ֶחׁשְ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ל  ּבְ ָחה  קֹוָמָתם  ׁשֶ יעו  ֵסֶבל .  ׁשָ ְּפֵניֶהם  ִהּבִ ּ

ּוְמִרירות ֵרה ,  ַעד  ִלְפֵני  ְזַמן  לֹא  ַרב.  ּ מֹוֶנה  ֶעׂשְ ׁשְ
ֵעֶרך ָנה  ּבְ ְלטֹו,  ְׁשָ ָּהיו  ַתַחת  ׁשִ ַהְנָהָגתֹו ,  ן  ַעְצָמִאיּ ּבְ

ן  ְקַנז יק  ֶהָחָכם  ָעְתִניֵאל  ּבֶ ל  ַהַצּדִ אֹוָתם  ָיִמים .  ּׁשֶ ּבְ
ֵלִוים ָּהיו  ַהַחִיים  ְרגוִעים  וׁשְ ּ ָהֲעבֹוָדה  לֹא  ָהְיָתה ,  ּּ

ה ַוֲאִפילו ְנִעיָמה ַפע ָּקׁשָ ׁשֶ  .  ְּוַהַפְרָנָסה ָהְיָתה ּבְ
ְּיֵמי  ַהֵחרות  ְוָהַעְצָמאות  ָהֵהם רֹון ִה,  ּ ְוו  ַאך  ִזּכָ ּ ּ

ל.  ָמתֹוק ָצב  ָהַפך  ְלִבְלִתי  ִנְסּבָ ֵעת  ַהּמַ ּּכָ ְ ָהֲעבֹוָדה ,  ּ
ָלה  ֶסף  ֵמַהְתמוָרה  ַהּדַ ית  ַהּכֶ ה  וַמְרּבִ ָתה  ָקׁשָ ֶּנֶעׂשְ ּ ּ ּ

ִליט  ָהַאְכָזר  ֶעְגלֹון ַ ל  ַהּשׁ ִּנְלַקח  ְלֻקָפתֹו  ׁשֶ ָפַרץ ,  ּ ּׁשֶ
ד אֹו, ְּלַחֵייֶהם ְעּבֵ ֶהם וְמׁשַ ֶרךּרֹוֶדה ּבָ ָכל ּדֶ  .   ְָתם ּבְ

ֶעְגלֹון ה  ׁשֶ ל ,  ָהֻעְבּדָ מֹוׁשֵ ֻרהו  ּכְ ל  ָהֵאזֹור  ִהּכִ ּכָ ּׁשֶ
הֹוִסיָפה ,  ָּגַבר  ֲעֵליֶהם  ְוִהְצִליַח  ְלַהְכִניָעם,  ַּחָלׁש

ָפָלה ל  ַהַהׁשְ ר  ׁשֶ ּכוי  ֶאת  ַטֲעָמה  ַהּמַ ֵיי  ַהּדִ ִּלְקׁשָ ּ , ֵהם.  ּ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ּכָֹחם  ָהַרב  ָהָיה  ,  ּבְ עֹוָלם  ְוַרק ׁשֶ ָבר  ּבָ ם  ּדָ ׁשֵ

ֲעָצמֹות  ִנים  ִנְצחו  ֶאת  ַהּמַ רֹות  ׁשָ ה  ֲעׂשָ ּמָ ִּלְפֵני  ּכַ ּ
ים  ְוֶאָחד  ְמָלִכים  ֲחָזִקים לֹוׁשִ ֲאָבִקים   ְּוִהְכִניעו  ׁשְ ּמַ ּבַ

ָכל  ָהעֹוָלם עֹוְררו  ַרַעׁש  ְוִהְתַפֲעלות  ּבְ ֵּאיָתִנים  ׁשֶ ּּ ,
ְדֵרָגָתם ִלְהיֹות ְנִתיִנ ל ֶעְגלֹוןָּיְרדו ִמּמַ  . ים ׁשֶ

ֵדי  ִלְרֹתם  ל  ֶעְגלֹון  ִחזוק  ְוֹאֶמץ  ּכֹה  ַרב  ּכְ ֵּמַאִין  ִקּבֵ ּ ּ
ְמָלכֹות  ַעּמֹון  ַוֲעָמֵלק ֵמֵהיָכן ?  ְלַמֲאָבקֹו  ֶאת  ַהּמַ

ָאה  לֹו  ַהַהְצָלָחה  ְוַהּכַֹח  ִלְכּבֹוׁש  ֶאת  ְיִריחֹו ְְוֵאיך ?  ּבָ

ֹכַח  וִב ִהְצַטְינו  ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ ּלֹוֲחֵמי  ִיׂשְ ּ ּהוְבסו ,  ְּתבוָנהּ ּ
ַחָלׁש ִנים נֹוַדע ּכְ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ל ׁשֶ ַּתַחת מֹוׁשֵ ְ ל ּ  ? ְוכֹוׁשֵ

ְלָחמֹות  ּמִ ֶהם  ֶאת  ַהֲהָבָנה  ׁשֶ בֹות  ֵאלו  ָנְטעו  ּבָ ַּמְחׁשָ ּ ּ
ִיים  ְולֹא  ָרֵאל  ֵאיָנם  ִעְנָין  ְלַיֲחֵסי  ּכֹחֹות  ֱאנֹוׁשִ ִּיׂשְ

ֹכַח  ַה ם  ָיְרׁשו  ֶאֶרץ  ְולֹא  ּבְ ַחְרּבָ ְּזרֹוַע  ָגְברו  ַעל ּּבְ ּּ
ַרך  ִנְלַחם  ֲעבוָרם  ְוָנַתן ,  אֹוְיֵביֶהם ם  ִיְתּבָ ֵ ֶּאָלא  ַהּשׁ ְ ּ

ִליָטה ָיָדם  ּכַֹח  וׁשְ ִהְמרו  ֶאת  ְרצֹונֹו  ְוָעׂשו .  ּּבְ ְּוֵכיָון  ׁשֶ ּ
ֵעיָניו ֵדי  ְלעֹוְרָרם,  ֶאת  ָהַרע  ּבְ ֵעת  ֶאת  ַהּכַֹח ,  ּכְ ָנַתן  ּכָ

ל ַהּנֹוָדע ַיד ַהּמֹוׁשֵ ַחָלׁשָהַרב ּבְ לֹט ֲעֵליֶהם, ּ ּכְ ִיׁשְ  .ּׁשֶ

ָבִרים ֵאלו  ְפֵני  ַהּדְ יֹוְדָעם  ׁשֶ ּּבְ ִאם  ֲחֵפִצים ,  ּּ ֵּהִבינו  ׁשֶ
ֵחרות  ְוַעְצָמאות ֵּהם  ּבְ ְעָתם ,  ּ ֲּעֵליֶהם  ָלֵתת  ֶאת  ּדַ

יֶהם  ֲהלֹא  טֹוִבים  ִלְפנֹות  ִלְמקֹור  ַהּכַֹח , ְלַמֲעׂשֵ
ְּלַבַעל  ַהּכֹחֹות  כוָלם ן  ֵאָליו  ִּלְזֹעק  וְלִה,  ּ ' יתְתַחּנֵ

ל  ֶעְגלֹון  ֶמֶלך  מֹוָאב  יֵעם  ִמַתַחת  ָידֹו  ׁשֶ יֹוׁשִ ְׁשֶ ּ ּ
או  ִליֵדי  ַמְסָקָנה  זֹו.  ָּלֶהם  ֶאת  ֵחרוָתםְוַיְחִזיר   ּבָ ֶ , ִּמּשׁ

יֶהם  ָהָרִעיםִּהְתָחְרטו ְתׁשוָבה .  ַעל  ַמֲעׂשֵ בו  ּבִ ָ ּשׁ ּ  וְכׁשֶ ּ ּ
ְתִפָלהְּוָזֲעקו   ַרךּּבִ ם  ִיְתּבָ ֵ ִּביא  ָלֶהם  ְיׁשוָעה ֵה,  ְ  ְלַהּשׁ

ְנָיִמין ֶבט ּבִ ֵ ן ִגיָרא ִמּשׁ ַּעל ְיֵדי ֵאהוד ּבֶ ּ . 
ה ,  ֵּאהוד  ֵהִכין  ֶחֶרב  ְקָצָרה  ְולֹא  ּבֹוֶלֶטת ְַאך  ַחּדָ

ֵני  ֲעָבֶריָה ְ ְתַרְקָמה  ָתְכִנית ,  ֵהיֵטב  ִמּשׁ ּנִ ְּלַאַחר  ׁשֶ ּ
גופֹו,  ָנַטל  ֶאת  ַהֶחֶרב,  ִלְפָרֶטיָה ִּהְסִתיָרה  ֵהיֵטב  ּבְ ּּ 

יָמה או ,  ְוָיָצא  ַלְמׂשִ ׂשְ ּנָ ָרֵאל  ׁשֶ ְבֵני  ִיׂשְ ִּמלֹוֶוה  ּבִ ּ
ם ִמְנָחה ְגדֹוָלה ְלֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב ְִעּמָ ּ. 

ָאה  ּבָ ַלַחת  ׁשֶ ׁשְ ְדקו  ֶאת  ַהּמִ ָמר  ּבָ ׁשְ י  ַהּמִ ַּאְנׁשֵ
ָרֵאל   אִּמִיׂשְ קְלַוּדֵ ֵלי  ֶנׁשֶ ִאים  ּכְ ֵאיָנם  נֹוׂשְ ַּגם  ַעל .    ׁשֶ

ֵּאהוד  ָעְרכו ִּחפוׂש  ּ ק ּ ׁשֶ הוג  ְלָהִניַח  ֶאת  ַהּנֶ ּנָ ּ  ֶוֱהיֹות  ׁשֶ
ַצד ל  ַהגוף  ּבְ ֹמאל  ׁשֶ ּ  ׂשְ ְלָפה(ּ ֵיַקל  ְלַיד  ְיִמין  ְלׁשָ ֵדי  ׁשֶ ) ּּכְ

ֹמאלֹו ַצד  ׂשְ ִדיָקה  ּבְ ַּאך  ֹזאת  לֹא  ָיְדעו.  ֶנֶעְרָכה  ַהּבְ ְ ,
ֵאהוד  ָהָיה  ִאֵטר  ַיד  ְיִמינֹו   ּׁשֶ ַי(ּ יו  ּבְ ה  ֶאת  ַמֲעׂשָ עֹוׂשֶ ד ׁשֶ

מֹאל ל  גופֹויַח  ֶאת  ַהֶחֶרב  ֵהִנ)  ׂשְ ִצּדֹו  ַהְיָמִני  ׁשֶ ּּבְ ּ .
ָבר לֹא ָמְצאו ּדָ ֶ ִּמּשׁ ֵנס ָלַאְרמֹון, ּ רו ָלֶהם ְלִהּכָ  .ִּאְפׁשְ

ְנָחה  ַהְגדֹוָלה ל  ֶאת  ַהּמִ ַמח  ְלַקּבֵ ַּעָתה .  ֶּעְגלֹון  ׂשָ
י  ָרַכׁש  ֶאת  ֵאמונֹו ָּיַדע  ֵאהוד  ּכִ ת .  ּ ֹתם  ַהָגׁשַ ּּבְ

ְנָח יו  ֶמֶעְגלֹון,  הַהּמִ ְלַאַחר .  ִּנְפָרד  ֵאהוד  ַוֲאָנׁשָ
ִלָוה  אֹוָתם  ַעד  ְלֵאזֹור  ַהִגְלָגל ּׁשֶ ּ ב  ְלַבּדֹו ,  ּּ ׁשָ

ל ֶעְגלֹון ל ַהָתְכִנית, ְלַאְרמֹונֹו ׁשֶ ְּלֶחְלָקה ָהִעָקִרי ׁשֶ ּ ּ . 

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ָלק  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ּבָ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •20ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



י ַרְגַלִים ו יםַּעל ְמֻרּבֵ ֵאזֹוִרים ְרֻטּבִ ַּמדוַע ְסִביָבָתם ַהִטְבִעית ּבְ ּ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ּ
עֹוָלמֹו  זֹוֲחִלים  ש  "יתַהּבֹוֵרא   ָרא  ּבְ י  ֶרֶגל"ּבָ יִנים.  )ְּוסוִגים  נֹוָסִפים'  ָנָדל'("  ְמֻרּבֵ ְמַעט  ְלָכל  ַהּמִ יֹוֵתר,  ּכִ ים  ּבְ ַרְגֵליֶה,  ַּגם  ִלְקַטּנִ ֶרק  ּבְ ִים,  םְלָכל  ּפֶ ֵּיׁש  זוג  ַגּפַ ם ,  ּ רֹאׁשָ ּבְ

ים ּזוג  ִמחוׁשִ ִרים  ִחּתוך  וְלִעָסה,  ּ ה  ַהְמַאְפׁשְ י  ּפֶ ַּגּפֵ ּּ י  ֶרֶגל.  ְּ יָמה  ֵאֶצל  רֹוב  ַהזֹוֲחִלים  ִמְקבוַצת  ְמֻרּבֵ ׁשִ ְתֵחי  ַהּנְ ּּפִ ְרֵקי  גוָפם,  ּּ רֹב  ּפִ ְּמצוִיים  ּבְ יָמה .  ּּ ׁשִ ַמֲהַלך  ַהּנְ ְּבְ

י  ָה ד  ְמֻרּבֵ ַכֻמיֹות  ְגדֹולֹותְמַאּבֵ ֶּרֶגל  נֹוְזִלים  ּבְ יָמה,  ּ ׂשִ ִפְתֵחי  ַהּנְ ל  ֶהְעֵדר  ַמְנְגנֹון  ְסִגיָרה  ּבְ ׁשֶ ּּבְ לֹא  ַיְחְסרו  נֹוְזִלים.  ּ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ יַח  אֹוָתם  ַהּבֹוֵרא  ,  ּ ְמקֹומֹות ש  "יתִהּנִ ּבִ
ַּלִחים וַבַקְרַקע ְטחוָבה ְבִעי, ּּ ֵהא ְסִביָבָתם ַהּטִ ּתְ ם ָקַבע ׁשֶ    .תׁשָ

ַהִגיעֹו ֻכְרָסתֹו  וִבֵקׁש ,  ָּפָנה  ְלֶעְגלֹון,  ּּבְ ב  ּבְ ָיׁשַ ּׁשֶ ּ ּ
ִעְנָין  סֹוִדיְלׂשֹוֵחַח   ִּמָיד  הֹוָרה  ֶעְגלֹון .  ִעּמֹו  ּבָ

יו  ָלֵצאת ֶחֶדר.  ַלֲאָנׁשָ ם  ּבַ ֵהם  ְלַבּדָ ׁשֶ ָּפַתח  ֵאהוד ,  ּכְ ּ
ַבר  ֱאלֹ:  ְוָאַמר  ְלֶעְגלֹון ְְוָצִריך   –"  ָים  ִלי  ֵאֶליךִקּדְ

ַמע  ֹזאת  ֶעְגלֹון.  )י"ַרׁשִ(ַּאָתה  ַלֲעמֹוד   ָ ּשׁ ׁשֶ ָזע ,  ּכְ
בֹוד  ְוַע ִיְרַאת  ּכָ רּבְ ׂשָ ֵמן  וַבַעל  ּבָ ָהָיה  ׁשָ , ּל  ַאף  ׁשֶ

א ּסֵ ץ  ְוָקם  ֵמַעל  ַהּכִ בֹוד  ַלָקדֹוׁש ,  ִהְתַאּמֵ ָּלֵתת  ּכָ
רוך  הוא ּּבָ ֵּאהוד  ִנֵצל  ֶאת  גֹוֵרם  ַהַהְפָתָעה.  ְּ ּּ ּוִמָיד ,  ּ ּ

ַלף  ֶאת  ַחְרּבֹו ָמאִלית  ְוׁשָ ַלח  ֶאת  ָידֹו  ַהּשְׂ , ׁשָ
ָאמור ּכָ ַצד  ג,  ּׁשֶ ָּהְיָתה  ְנתוָנה  ּבְ ּופֹו  ַהְיָמִניּ ּ 

ִבְטנֹו ָזק  ְתָקָעה  ּבְ ּוִבְמִהירות  ַהּבָ ּ ּ ל  ֶעְגלֹון  ּ ַהֶחֶרב .  ׁשֶ
ת  ָחְדרו  ָעמֹוק  ְפִניָמה ְּוַאף  ַהּכַ ן 'ִּנְבְלעו'ְו,  ּ ּמָ ׁשֻ   ּבְ

ל  ֶעְגלֹון ְטנֹו  ׁשֶ יָמתֹו.  ּבִ ִלים  ֶאת  ְמׂשִ ִהׁשְ ֶ ָיָצא ,  ִמּשׁ
ֶלת ַהֶחֶדר ּבְ  . ַּמְפֵתַחֵּאהוד ְוָסַגר ַאֲחָריו ֶאת ּדֶ

ָדָבר ל  ֶעְגלֹון  ּבְ דו  ֲעָבָדיו  ׁשֶ ְּתִחָלה  לֹא  ָחׁשְ ְַאך .  ּּ

ָעה ָ ִהְתָאְרָכה  ַהּשׁ ֶ ְפְתחֹות  וָפְתחו ,  ִמּשׁ ָּנְטלו  ֶאת  ַהּמַ ּ ּ ּ
ם ֵמת, ֶאת ַהֶחֶדר  . ְּלֶחְרָדָתם ָמְצאו ֶאת ַמְלּכָ

ָרֵאל יְנַתִים  ִהְסִפיק  ֵאהוד  ְלַהִגיַע  ִלְגבול  ִיׂשְ ּּבֵ ּּ ּ .
ֵני  חֹוִרין .  ְּלָחָמה  ֵהֵחָלהַהּמִ ָרֵאל  ּבְ ּׁשוב  ָהיו  ִיׂשְ ּ

ֹקט ָהָאֶרץ  ִתְמצות (ַּוִתׁשְ ּהוָבא ּבְ ּ  .)ש"ג עע ׁשֹוְפִטים פ"עּ
ל  ֶעְגלֹון יו  ׁשֶ ל  ַהָקּבָ,  ַמֲעׂשָ מֹו  ׁשֶ ָקם  ִלְפֵני  ׁשְ ֶ ּּשׁ , ה"ּ

ַתְלמוד   ר  ּבַ ִּנְזּכָ ְלִעְנָין  חֹוַבת א  "ס  עַּעֵין  ַסְנֶהְדִרין  (ּ

ם  ָה ֵ ם  ַהּשׁ יִרים  ֶאת  ׁשָ ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ַוֲהלֹא " –  )ש"יתֲעִמיָדה  ּכְ
ָבִרים  ַקל ְ  וָמה  ֶעְגלֹון  ֶמֶלך  מֹוָאב–ָוֹחֶמר  -ּדְ ּ ,
הוא  ָנְכִרי ִכּנוי  ,  ּׁשֶ ְּולֹא  ָיַדע  ֶאָלא  ּבְ ָרֵאל.    ָעַמד–ּ , ִיׂשְ

ם ַהְמפָֹרׁש  ה–ְוׁשֵ ה ְוַכּמָ ּמָ  "! ַעל ַאַחת ּכַ
ֶעְגלֹון יַע   ְ  ֶמֶלך  מֹוָאב  ֶנֱהַרג  ַעלְוַעל  ַאף  ׁשֶ ִהְרׁשִ ֶ ּשׁ
ָרֵאל בֹוד ,  ִעם  ֹזאת,  ְוֵהַצר  ְלִיׂשְ ִגָלה  ּכָ ֱּהיֹות  ׁשֶ ּ

ָרֵאל ם  ֱאלֵֹקי  ִיׂשְ ֵ ּלֹא  ִקַפח  ַהָקּבָ,  ְלַהּשׁ ָכרֹוה  "ּ . ֶאת  ׂשְ
ְדָרׁש  ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז ּמִ ה  (ּבַ ַּתְנחוָמא  ַוְיִחי ;  ט,  בּרות  ַרּבָ ּ

ַּוֹיאֶמר  ֵאהוד  "...)ּזַֹהר  ָחָדׁש  רות;  יח ַבר  ֱאלֹ,ּ ים  ִלי ִק  ּדְ
א.ֵָאֶליך ּסֵ רוך .  ּ  ַוָיָקם  ֵמַעל  ַהּכִ ְָאַמר  לֹו  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּ
א,  ּהוא ּסֵ בֹוד  ְוָעַמְדָת  ֵמַעל  ַהּכִ ָּחַלְקָת  ִלי  ּכָ ַָחֶייך,  ּ ּ ,

ְסִאי ב  ַעל  ּכִ ֵיׁשֵ ן  ׁשֵ ְתך  ּבֵ ֲּאִני  ַמֲעִמיד  ִמּבִ ָ זֹו ,  ְוֵאיזֹו.  ּ
לֹֹמה.  ֲאִבָיהּרות  ַהּמֹו ָעַמד  ׁשְ יָון  ׁשֶ לֹֹמה ,  ּכֵ ב  ׁשְ ַּוֵיׁשֶ

א ה ּסֵ ָבַרי ַהָיִמים( ְְלֶמֶלך' ַעל ּכִ   . ")כג, א כט-ּּדְ
ֶזה ָאָדם  ּכָ ּוְלָהִבין  ֵאיך  ִיָתֵכן  ׁשֶ ָמֵרר  ֶאת  ַחֵיי ,  ְּ ּמְ ּׁשֶ

ֶרך ָכל  ּדֶ ָרֵאל  ְורֹוֵדף  אֹוָתם  ּבְ ֶיֱחַרד  ְוַיֲעמֹד ,  ְַעם  ִיׂשְ
ֵעת ַהְז םּבְ ֵ ם ַהּשׁ ַרת ׁשֵ ה ֹזאת? ּכָ ַיֲעׂשֶ ה ׁשֶ  ?ָּלּמָ

יִרים   רוך  ר(ּוַמְסּבִ ִגיד  ָהַרב  ּבָ ְַהּמַ ּ ִליָטֹוּ ֵמִביא א  "ְּזנּבלום  ׁשְ

ים ָפְרׁשִ ם  ַהּמְ ׁשֵ דֹוֶמה  ָלֶזה  ּבְ,  זֹאת  ּבְ ְּוַעָתה  ָמָצאנו  ּבְ אֶֹהל "ּ

ִוד ה  ַקאַהןיד  '  ג  עמ"ח"  ּדָ ַהְנָהָגה  זו   )ָלַרב  ְצִבי  מֹׁשֶ ּׁשֶ
ָלק בֹו ּבָ ֵתנו. ָלַמד ֶעְגלֹון ִמּסָ ָּנׁשוב ְלָפָרׁשָ ּ. 

ה תֹוַחְלתֹו ,  ִּלְקַראת  סֹוף  ַהָפָרׁשָ ָלק  ׁשֶ ֵּמִבין  ּבָ ּ
ף  ַהָגדֹול  לֹא  ִסֵפק  ֶאת .  ִנְכָזָבה ֵ ַכּשׁ ְלָעם  ַהּמְ ּּבִ ּ

חֹוָרה  וִבְמקֹום  ְלַקֵלל ַּהּסְ ָרכֹות  ַעל  ַעם ,  ּ ִהְרִעיף  ּבְ
ָרֵאל ָלק  ָרַתח  .  ִיׂשְ ִבְלָעם  ּבָ ָלֹקב "ִּמַזַעם  ְוָנַזף  ּבְ

לׁש  ְפָעִמים ַרְכָת  ָבֵרך  ֶזה  ׁשָ ה  ּבֵ ֹּאְיַבי  ְקָראִתיך  ְוִהּנֵ ְ ָּ .
ְדך  ד  ֲאַכּבֶ ּבֵ ַרח  ְלך  ֶאל  ְמקֹוֶמך  ָאַמְרִתי  ּכַ ְָוַעָתה  ּבְ ָ ָּ ּ

ה ְמָנֲעך  בֹוד' הְָוִהּנֵ  .)יא-י, כד(" ִמּכָ

ֵני ְפֵני  ּבְ ח  ּבִ ב  ְלֵביתֹו  ְוׂשָ ָלק  ׁשָ ִית  ֶאת  ְמאָֹרעֹות ּבָ   ַהּבַ
ְלָעם.  ַּהיֹום ל  ּבִ ּהוא  ִסֵפר  ַעל  ּבֹואֹו  ׁשֶ נֹות ,  ּ ַּעל  ַהָקְרּבָ

ַה ך  ׁשֶ ִהְקִריב  ְוַעל  ּכָ ְדמותֹו 'ַּהְבָטָחה  ַהְגדֹוָלה'ְׁשֶ ּ  ּבִ
ַחְסַרת  תֹוֶעֶלת ְרָרה  ּכְ ְלָעם  ִהְתּבָ ל  ּבִ ַפַעם   ּׁשֶ ָבר  ּבַ ּכְ ְּוׁשֶ

ְמקֹום    ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ׁשֶ ְבָרכֹותּכְ ְּלַקֵלל  ָפַצח  ּבִ ּ ,
ְלָעם  לֹא  ָתבֹוא  ַהְיׁשוָעה ּבִ ּמִ ׁש  ׁשֶ ִּהְתעֹוֵרר  ּבֹו  ַהֲחׁשָ ּ .

ְלָעםְלַאַחר  ׁשֶ,  ְוָלֵכן ְרָתה  ְנבוָאה  ַעל  ּבִ ָ וב  ּשׁ ּּשׁ ּ ,
ִזְלזול ַאל  אֹותֹו  ּבְ ר  :  "ּׁשָ ּבֶ ְלָעם"  '?הַמה  ּדִ ָחס ,  ּבִ ׁשֶ

בֹודֹו ָלק"  :ָנַזף  ּבֹו,  ַעל  ּכְ ָמעּקום  ּבָ   ַהֲאִזיָנה  ָעַדי ,ּ  וׁשֲ
נֹו  ִצפֹר ָרָאהו  ְמַצֵחק  ּבֹו",  י"ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ".  ּּבְ ֶ יָון  ּשׁ  ,ּּכֵ

ֵון  ְלַצֲערֹו ב ,ָ  ֲעמֹד  ַעל  ַרְגֶליך,ִּנְתּכַ אי  ֵליׁשֵ ַ ָ  ֵאיְנך  ַרּשׁ

ל ָמקֹום ִליחותֹו ׁשֶ ׁשְ לוַח ֵאֶליך ּבִ ַּוֲאִני ׁשָ ָּ"! 
ְלָעם ּבִ ֵדי  ְלַהְקִניט ָאַמר  ֶאת  ַהּדְ  ַעל  ַאף  ׁשֶ ָבִרים  ּכְ

בֹודֹו  ָהָאבוד ּוְלַהְחִזיר  ֶאת  ּכְ ָלק  ָלַקח  ֶאת ,  ּ ּבָ
ְרִצינות ָבִרים  ּבִ ֶבת ,  ּוְכָלל  ֶזה,  ַּהּדְ לֹא  ִיָתֵכן  ָלׁשֶ ּׁשֶ ּ

רוך  הוא ל  ַהָקדֹוׁש  ּבָ לוחֹו  ׁשֶ ִּלְפֵני  ׁשְ ּ ְּ ם ,  ּ ִלּבָ ֶנֱחַרט  ּבְ
ָפָחה ׁשְ ֵני  ַהּמִ ל  ּבְ ֶסר  ָהֳעַבר  .  ּׁשֶ ַּגם  ְלֶצֱאָצָאיו ַהּמֶ

ך ִנים  ַאַחר  ּכָ ל  ׁשָ רֹות  ַרּבֹות  ׁשֶ , ְַאֲחָריו  ְוַעׂשְ
ל  ָמקֹום  פֹוֶנה  ֵאָליו  ִליחֹו  ׁשֶ ַמע  ֶעְגלֹון  ֶאת  ׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ ּּכְ

ִלים ּמִ ַבר  ֱאלֹ:  "ּּבַ י  ָעָליו "  ָים  ִלי  ֵאֶליךִקּדְ ָיַדע  ּכִ
ִליַח , ַלֲעמֹוד בֹוד ִלׁשְ  .'הְוַלֲחלֹק ּכָ

י  ּכֵ ה  ּכִ עותֹו,  ןִהּנֵ יו ,  ַּיַחד  ִעם  ִרׁשְ ַמֲעׂשָ ִהְתָעֵרב  ּבְ
ָרֵאל בֹוד  ֶלֱאלֵֹקי  ִיׂשְ ּכֹר ה  "ְּוַהָקּבָ.  ּכָ ּלֹא  ְמַקֵפַח  ׁשִ

ִרָיה ל  ּבְ ל  ּכָ ְּואֹוָתה  ְנקוָדה  טֹוָבה,  ּׁשֶ ִהיא ,  ּ ֲהַגם  ׁשֶ
עות ַהְרֵרי ִרׁשְ ֲּחבוָיה ּבְ ָראוי, ּ ָכָרה ּכָ ָּתבֹוא ַעל ׂשְ ּּ. 

ָונֹות ָרעֹו ֲעִטיָפה ָיָפהּּכַ  ת ּבַ
ר   ֲאׁשֶ ְלָעםְּלַכָונֹוָתיו  ּוַמה  ּבַ ל  ּבִ ר (ל  "ָאֲחַז?  ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ה   ַּתְנחוָמא  ;  כח  יחַרּבָ ֵנה ")יאּ ָלק  ּבְ ְלָעם  ֶאל  ּבָ ַּויֹאֶמר  ּבִ
חֹות ְבָעה  ִמְזּבְ ְבָעה.  ִלי  ָבֶזה  ׁשִ ה  ׁשִ ֶנֶגד ?ָלּמָ   ּכְ

ְבָעה  ַצ נו  ׁשִ ּבָ חֹות  ׁשֶ ְבָעה  ִמְזּבְ יִקים  ֵמָאָדם  ְוַעד ּׁשִ ּדִ
לו ה  ְוִנְתַקּבְ , ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם,  ְונַֹח,  ְוֶהֶבל,  ָאָדם.  ּמֹׁשֶ

ה,  ְוַיֲעקֹב רוך .  ּומֹׁשֶ ָהָיה  אֵֹמר  ִלְפֵני  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְׁשֶ ּ ּ
ְלָת  ֶאת  ֵאלו,  ּהוא ה  ִקּבַ ָּלּמָ ִביל  ֲעבֹוָדה ,  ּּ ׁשְ לֹא  ּבִ

ָעְבדו ְלָתם,  ּׁשֶ ְּלִפיָכך  ִקּבַ ְתֵהא ְולֹא  ָנ.  ְ ֶּאה  ְלך  ׁשֶ ָ

ְבִעים  ֻאּמֹות ִ ה  ַאַחת,  ֶנֱעָבד  ִמּשׁ ְבָיכֹול .  ְולֹא  ִמן  ֻאּמָ ּכִ
ּרוַח  ַהקֶֹדׁש  אֹוֵמר ה  ְוגֹו,  ּ ְלָוה  ּבָ ּטֹוב  ַפת  ֲחֵרָבה  ְוׁשַ ּ '

ֵלי  יז( ֶמן  ַוֲחֵרָבה.  )א,  ִמׁשְ ֶ ּשׁ לוָלה  ּבַ , ּטֹוָבה  ִמְנָחה  ּבְ
ִית  ָמֵלא  ִזְבֵחי  ִריב ַאָתה  ,  ִמּבַ רֹוֶצה  ְלַהְכִניס ּׁשֶ
ָרֵאל יִני וֵבין ִיׂשְ  ."ְּמִריָבה ּבֵ

ל ,  ְוִלְכאֹוָרה ּכָ ְלָעם  ׁשֶ ל  ּבִ ִאיָפה  ׁשֶ ְ ּשׁ ַמה  לֹא  טֹוב  ּבַ
ם  ִיְתַעֶלה ֵ לֹו  ַיַעְבדו  ֶאת  ַהּשׁ ָּהעֹוָלם  ּכֻ ְֲהֵרי  ְלָכך ?  ּּ

ָלנו  ְמַיֲחִלים ּּכֻ ַּלְזַמן  ֶהָעִתיד  ָלבֹוא  ָעָליו  ֶנֱאַמר ,  ּ
ָפה  ְברוָרה   ")ט,  גְצַפְנָיה  ( ים  ׂשָ י  ָאז  ֶאְהפֹך  ֶאל  ַעּמִ ּּכִ ְ ּ

ם   ׁשֵ ֶכם  ֶאָחד'הִּלְקֹרא  ֻכָלם  ּבְ ֹזאת ".    ְלָעְבדֹו  ׁשְ
ָרֵאל ,  ְועֹוד ֲארו  ַעם  ִיׂשְ ָ ִיּשׁ ַּמה  ַמְפִריַע  ְלִבְלָעם  ׁשֶ ּ

ְבִעים ֻאּמֹות ִ ם ַהּשׁ ֵ  ?ְּוַגם ַיַעְבדו ֶאת ַהּשׁ
ְלָעם  ָה ָוַנת  ּבִ ִאם  ּכַ ֶּאָלא  ׁשֶ ַהָקּבָּ ִיְהֶיה ה  "ְּיָתה  ׁשֶ

ְבִעים  ֻאּמֹות ִ ָידֹו  ַהּכַֹח,  ֶנֱעָבד  ִמּשׁ ָנִביא ,ָהָיה  ּבְ   ּכְ
ָפָעה ּוַבַעל  ַהׁשְ ם,  ּ ֵ . ִלְקֹרא  ָלֻאּמֹות  ַלֲעבֹוד  ֶאת  ַהּשׁ

ה  ֶאת  ַהֶהֶפך,  ּוְבֹפַעל ְבֵרי  ַרׁשִ,  ְָעׂשָ ְלָמד  ִמּדִ י "ְוַכּנִ
ה   ְתִחַלת  ַהָפָרׁשָ ּּבִ ּ  ִמְפֵני  ַמה ,ּם  ֹתאַמרְוִא",  )ה,  כב(ּ

ָרה  ַהָקּבָ ע"ִּהׁשְ ִכיָנתֹו  ַעל  גֹוי  ָרׁשָ לֹא ?ּה  ׁשְ ֵדי  ׁשֶ ּ  ּכְ
ְּיֵהא  ִפְתחֹון  ֶפה  ָלֻאּמֹות  לֹוַמר  ִאלו  ָהיו  ָלנו  ּ ּ ּ ּ ּ

ְּנִביִאים  ָחַזְרנו  ְלמוָטב   ֶהֱעִמיד  ָלֶהם  ְנִביִאים  ְוֵהם ,ּ
ָּפָרצו  ָגֵדר  ָהעֹוָלם ְתִחָלה  ָהיו  ְג.ּּ ּבַ ּ  ׁשֶ ּּ ֲעָריֹות ּ ּדוִרים  ּבַ

 ".ְּוֶזה ָנַתן ָלֶהם ֵעָצה ְלַהְפִקיר ַעְצָמן ִלְזנות
ך ְלָעם  ָרָצה  ְלָהִביא  ְלָכך,  ְִאם  ּכָ ְֵאיך  ָרָצה  ּבִ ִיְהֶיה   ְ ּׁשֶ

ה ַאַחתה "ַּהָקּבָ ְבִעים ֻאּמֹות ְולֹא ִמן ֻאּמָ ִ  ? ֶנֱעָבד ִמּשׁ
ָידוַע  ֶהָחֵפץ  ְלִהְתַעלֹות  ַעל  ז ּכַ ֶּאָלא  ׁשֶ ּּ ּוָלתֹו  ָיכֹול ּ

ָרִכים ִני  ּדְ ׁשֵ יַה  ֶאת  ַעְצמֹו ,  ַלֲעׂשֹות  ֹזאת  ּבְ ּאֹו  ְלַהְגּבִ
עותֹו.  ּאֹו  ְלַהְקִטין  ֶאת  זוָלתֹו ִרׁשְ ּוִבְלָעם  ּבְ ַחר ,  ּ ּבָ

ִנָיה ְ ֶרך  ַהּשׁ ּדֶ ּּבַ יָלא  ִיְהיו ,  ְ ָרֵאל  וִמּמֵ ְּלַבֵטל  ֶאת  ִיׂשְ ּ ּ
ֲאׁשֶ',    הְקרֹוִבים  ֶאל,  ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם ְרָגה ּבַ ּר  ֵאין  ּדַ

ם ,  ּוְבָכל  ֹזאת.  ֵמֲעֵליֶהם ֵ ְֵאיך  ָיבֹוא  ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ

יֶהם  ְמֻקְלָקִלים  טוי  ִאם  ַמֲעׂשֵ ָלֶהם  ִליֵדי  ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ָפָעתֹו  ַאף  ַנֲעׂשו  ְגרוִעים  יֹוֵתר( ּוְבַהׁשְ ּ ּּ ָלֶזה  ָמָצא ?  )ּ

ֵמנֹו נֹות ׁשְ חֹות ְוָקְרּבְ ִבְנַין ִמְזּבְ ְלָעם ִפָתרֹון ּבְ ּּבִ  . תּ
ְבָיכֹול ּכִ ָאה  ְתׁשוָבה  ׁשֶ ך  ּבָ ְּוַעל  ּכָ ּ יָבה  ְ ּרוַח ,  ֵהׁשִ

יר  ֹזאת ,  'ְּוכו"  טֹוָבה  ִמְנָחה  "ַּהקֶֹדׁש ְוִנְרֶאה  ְלַהְסּבִ
ָרׁש  ֵמַהְפָטַרת   ֶדֶרך  ּדְ הְּבְ בוַאת  ִמיָכה,  ַּהָפָרׁשָ ו (  ִּמּנְ

י")  ח-ה ָלק  ,ַעּמִ ַעת ...ּ  ְזָכר  ָנא  ַמה  ָיַעץ  ּבָ   ְלַמַען  ּדַ
ָנה.  '  הְדקֹותִצ ֵני  ׁשָ ֲעָגִלים  ּבְ ֶמּנו  ְבעֹולֹות  ּבַ ? ַּהֲאַקּדְ
ֶמן'הֲהִיְרֶצה  " ִרְבבֹות  ַנֲחֵלי  ׁשָ ַאְלֵפי  ֵאיִלים  ּבְ " ?  ּבְ

ם   –'  ְּוכו נֹות  ְלַבּדָ ַהָקְרּבָ ְלָעם  ׁשֶ ֶבת  ּבִ ַמְחׁשֶ ּלֹא  ּכְ
ִּהִגיד   "–  ֶּאָלא,  ש"יתְמָקְרִבים  ֶאת  ָהָאָדם  ַלּבֹוֵרא  

ּם  ַמה  טֹוב  וָמה  ְָלך  ָאָד י  ִאם  ֲעׂשֹות '  הּ ך  ּכִ ָּדֹוֵרׁש  ִמּמְ

ָפט ְוַאֲהַבת  ". ָיךֶק ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלִֹּמׁשְ
ֵרר ִהְתּבָ ּדֹות ,  ּוְכִפי  ׁשֶ ּמִ ְלָעם  ִקְלֵקל  ֶאת  ָהֻאּמֹות  ּבַ ּבִ

ֵאת ֶיֶתר  ׂשְ ַּהָללו  ּבְ ד  ֶאת ,  ּ ְקׁשו  ְלַאּבֵ ָפָעתֹו  ּבִ ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ
ָרֵא ָפטִיׂשְ מו .  ּל  ְללֹא  ִמׁשְ ְתחוָמם  לֹא  ִקּדְ ָעְברו  ּבִ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ

ִים ֶלֶחם  וַבּמַ ְ  ְוָנֲהגו  ֵהֶפך  .ּאֹוָתם  ּבְ " ַהְצֵנַע  ֶלֶכת"ּ
נֹוֵתיֶהם ִהְפִקירו ֶאת ּבְ ׁשֶ ָפַעת ּכְ ַהׁשְ ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ. 

יל ב ,  ּוְלַהְבּדִ לֹום  ֶנֶחׁשָ ָ ַּאְבָרָהם  ָאִבינו  ָעָליו  ַהּשׁ
ל  ָמַּלֲאהובֹו   ֶרך  ַהטֹוָבה ׁשֶ ל  ַהְנָחַלת  ַהּדֶ ׁשֶ ּקֹום  ּבְ ְ

ֱאַמר  ,  ַּלֶצֱאָצִאים ּנֶ ית  (ׁשֶ ֵראׁשִ י  ְיַדְעִתיו  ")יט,  יחּבְ  –"  ּּכִ
ום  ִהיא  )י"ַּעֵין  ַרׁשִ(ַאֲהָבִתי  ְלַאְבָרָהם   ְלַמַען "  ,  ִּמּשׁ

ֶרך  ְמרו  ּדֶ יתֹו  ַאֲחָריו  ְוׁשָ ָניו  ְוֶאת  ּבֵ ר  ְיַצֶוה  ֶאת  ּבָ ְֲאׁשֶ ּ ּ
ְוַאֲהַבת ("  ַלֲעׂשֹות  ְצָדָקה,  ")ָיךֶקֵנַע  ֶלֶכת  ִעם  ֱאלַֹהְצ("'  ה

ָפט")ֶחֶסד ּ  וִמׁשְ ָפט("  ּ ַעל '  הְלַמַען  ָהִביא  "  ")ֲּעׂשֹות  ִמׁשְ
ר  ָעָליו ּבֶ ר  ּדִ ּוְבֶדֶרך  ֶזה  ִיְתָפֵרׁש  ַגם ("  ַאְבָרָהם  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ ְ ּ

ָאבֹות   ָנה  ּבְ ׁשְ ל  ַאְב,  ט"ה  מי"פַהּמִ ין  ַתְלִמיָדיו  ׁשֶ ָרָהם ַּמה  ּבֵ

ל  ֲעִמיָדָתם .  )'ְּוכו ׁשֶ ים  ִנְבֲחרו  ּבְ ֲּאבֹוֵתנו  ַהְקדֹוׁשִ ּּ
ָקּבָ ְדֵבקוָתם  ּבַ ִנְסיֹונֹות  ּבִ ּּבְ ִמּדֹוָתיוה  "ּ , ַוֲהִליָכָתם  ּבְ

ל  ָמקֹום ִבים  ֲאַנְחנו  ָבָניו  ׁשֶ ֲעבור  ֶזה  ֶנְחׁשָ ּּבַ ְּוׁשום ,  ּ
ין ָאב ִלְבנֹו ן לֹא ַיְפִריד ּבֵ  .  ָקְרּבָ

¿Ó ˙«ÁÈƒN»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡"‡ 
 )050.4125671' טל. (שִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה� 

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ 

 

 

 

 

 

 

 

 ‡·¯‰�È�Á ‰�Á Ô· ‰ÈÁ¯Ê ÌÈ¯Ù‡ • ‰È�ÂÒ Ô· Ì¯ÓÚ • ‰�Á Ô· „Â„ Ì‰  לזיוג הגון �ÂÓÁ¯Â È¯‡Ó ˙· ‰ÎÏÓ • „Â„ Ô· ÌÚÂ� ˙‡ÂÙ¯Ï‰ לרפואת ÔÈÓÈ�· Ô· ‰�ÂÈ להצלחת
‰�È�Á • „Â„Â ÏÎÈÓ Ô· ¯È‡Ó     �   ית ַהְכֶנֶסתִּנַתן ְלהֹוִריד ֲאַתר ּבֵ ָליֹון ּבַ ֶּאת ַהּגִ ּ  www.hv5t.org 

 ה.ב.צ.נ. תד מרקש"אב א"זיע רבי מרדכי קורקוס אב בית דין מקודש לעילוי נשמת. ה.ב.צ.נ.״ע י״ג תמוז תבז״ל נל דוד בן זאב ובתיה לעילוי נשמת

ִאיֵמיל, ִלְתגּובֹות.  3475998229' ו טל"הי ֶאְפַרִים ְזַרְחָיה עֹוַבְדָיה info@hv5t.org ִלְתרּומֹות ְוַהְנָצחֹות ָליֹון ּבְ ַלת ַהּגִ   mas819514@gmail.com  ֶּהָערֹות ּוְלַקּבָ


