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ּ ָפ ָר ַׁשת ִּכי ֵּת ֵצא תשע"ט

ּת ֹו ַרת ִׁש ְמ ׁש ֹון
.2

שָׂ כָ ר ִׁשלּ ו ַּח ַה ֵּקן הוּא ָּבנִ ים,
ו ְּמ ָק ֵרב ֶאת ַה ְ ּגאוּלָ ה
'כי יִ ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר לְ ָפנֶ ָ
יך ַּבדֶּ ֶר ְך ְּב ָכל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ
ִּ
יצים וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל
ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִ
יצים לֹא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּבנִ ים' (כב ,ו):
ַה ֵּב ִ
ָּכ ַתב ְּב ִמ ְד ַר ׁש (דְּ ָב ִרים ַר ָּבה ו ,א) :יֵ ׁש ִמ ְצוָ ה ֶׁש ּ ַמ ָּתן ְשׂ ָכ ָר ּה ָכבוֹ ד ,וְ יֵ ׁש
ִמ ְצוָ ה ֶׁש ּ ַמ ָּתן ְשׂ ָכ ָר ּה ע ֶֹׁשר ,ו ַּמה ַמ ָּתן ְשׂ ָכ ָר ּה
ֶׁשל ִמ ְצוָ ה זוֹ ? ֶׁש ִאם ֵאין לְ ָך ָּבנִ ים ֲאנִ י נוֹ ֵתן לְ ָך
ָּבנִ יםֶׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר וְ ֶאת ַה ָּבנִ ים ִּת ַּקח לְ ָך.
וְ ׁשוֹ ֵאל ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''ע:
יֵ ׁש לְ ָה ִבין ַמדּ ו ַּע ְשׂ ָכ ָר ּה ֶׁשל ִמ ְצוַ ת ִׁשלּ ו ַּח
ַה ֵּקן ִהיא ָּבנִ ים?
ו ְּמ ָב ֵאר ַר ֵּבנ ּו ַעל ּ ִפי יֵ ׁש לְ ָב ֵאר עפ"י ָמה
ֶׁש ָא ְמר ּו ָׁשם ַּב ּ ִמ ְד ָר ׁש ִ'אם ִק ַ ּי ְמ ָּת ִמ ְצוַ ת
יח
ִׁשלּ ו ַּח ַא ְּת ְמ ַמ ֵהר לָ בוֹ א ֶמלֶ ְך ַה ּ ָמ ִׁש ַ
ֶׁש ָּכתוּב ּבוֹ ִׁשלּ ו ַּחֶׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ִה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי
ׁשֹלֵ ַח לָ ֶכם וְ גֵ ו' .וְ ִה ֵ ּנה ָא ְמר ּו ִּבגְ ָמ ָרא (יְ ָבמוֹ ת
"אין ֶּבן דָּ וִ ד ָּבאַ ,עד ֶׁש ִ ּי ְכל ּו ָּכל נְ ָׁשמוֹ ת
סבֵ ).
יכל ֶׁש ִ ּנ ְק ָרא " ּגוּף" ,וְ ָׁשם הוּא
ֶׁש ְּבגוּף"ֵ ּ .פרו ּׁש :יֵ ׁש ַּב ּ ָׁש ַמיִ ם ֵה ַ
ִמ ְׁש ָּכנָ ם ֶׁשל ַה ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ַה ָּבאוֹ ת לְ עוֹ לָ ם ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר יִ גְ ְמר ּו ָּכל אוֹ ָתם
ַה ְ ּנ ָׁשמוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ָׁשם לָ בוֹ א לְ עוֹ לָ םָּ ,תבוֹ א ַה ְ ּגאוּלָ ה .וּלְ ָכ ְך
ָה ָא ָדם ֶׁשעוֹ ָשׂ ה ִמ ְצוָ ה זוֹ זוֹ ֶכה לְ ָבנִ יםֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך יָ בוֹ א ֶמלֶ ְך
יח.
ַה ּ ָמ ִׁש ַ
ְ
וְ ַע ָּתה ְמ ָב ֵאר ַר ֵּבנ ּו ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵרי הזוה"ק (זוֹ "ח עזֵ ).איך ע''י ִק ּיוּם
ִמ ְצוַ ת ִׁשלּ ו ַּח ַה ֵּקן ְמ ָק ְר ִבים ֶאת ַה ְ ּגאוּלָ ה.
ִה ֵ ּנה ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ְמ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ִׁשלּ ו ַּח ַה ֵּקן ו ְּמ ַׁש ֵּל ַח ֶאת ָה ֵאםֲ ,ה ֵרי
יה,
ִהיא הוֹ לֶ ֶכת וְ דוֹ ֶאגֶ ת ו ִּמ ְצ ַט ֶע ֶרת ַעל ִק ָ ּנ ּה וְ ַעל ָּבנֶ ָ
וְ נָ ָעה וְ נָ ָדה וְ רוֹ ֶצה לַ ֲהרוֹ ג ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ,ו ֵּמרֹב ַצ ֲע ָרה
שר ַה ּ ְמ ֻמ ֶ ּנה ַעל ָהעוֹ פוֹ ת ְמ ַב ֵּק ׁש ַר ֲח ִמים ֵמ ֵאת
ַה ּ ָ ׂ

 גִ לְ י ׂון 54

הקב"ה ,וְ ָאז ִמ ְת ַמ ֵּלא הקב"ה ַר ֲח ִמים וְ אוֹ ֵמרִ ,אם זֶ ה ַה ּ ַׁשר ְמ ַב ֵּק ׁש
ַר ֲח ִמים ַעל ָהעוֹ ף ֶׁשהוּא ְמ ֻמ ֶ ּנה ָעלָ יוֲ ,אנִ י ֶׁש ֲאנִ י ַר ְח ָמן ו ִּמ ּ ֶמ ִ ּני
יתי וכו'
ָה ַר ֲח ִמים ְּבוַ דַּ אי ֶׁש ֲא ַר ֵחם ַעל ְּבנֵ י ,אוֹ י ֶׁש ֶה ֱח ַר ְב ִּתי ֶאת ֵּב ִ
ִמי ָ ּג ַרם לְ עוֹ ֵרר ָּכל ָה ַר ֲח ִמים ָה ֵאלּ וּ ,זֶ ה ּ ֶׁש ִּק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ִׁשלּ ו ַּח ַה ֵּקן.
יטב ֵא ְ
יך ְּב ִמ ְצוָ ה זוֹ ְמ ָק ְר ִבים
וְ ַע ּ ִפ"י ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵאלּ ּו ְמב ָֹאר ֵה ֵ
יח וְ ַה ְ ּג ֻא ָּלהִּ .כי ַעל יְ ֵדי ִק ּיוּם ִמ ְצוָ ה זוֹ ִמ ְתעוֹ ֵרר
יאת ַה ּ ָמ ִׁש ַ
ֶאת ִּב ַ
יאם ִמן ַה ָ ּגלוּת.
ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י הקב"ה לִ גְ אוֹ ל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וּלְ הוֹ ִצ ָ
('זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ָׁש ֵתנ ּו אוֹ ת ד')

לַ ּגוֹ יִ ים נֶ ְח ֶׁש ֶבת ַמ ֲח ָׁש ָבה
ָר ָעה לְ ַמ ֲעשֵׂ ה
וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך לְ ָך ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה
לִ ְב ָר ָכה (דְּ ָב ִרים כג ,ו):
ַמ ְק ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''ע ,יֵ ׁש
לְ ַד ְקדֵּ ק ַמה ַּכ ָּונַ ת ַה ּ ָפסוּק ְּב ֵת ַבת לְ ָך,
ָהיָ ה דַּ י לִ ְכ ּתֹב 'וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ֶאת
ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָר ָכה'.
ו ְּמיַ ֵׁשב ַר ֵּבנ ּו זי''ע ֶׁש ֱהיוֹ ת ֶׁש ִּבלְ ָעם ֵב ַר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,היִ ינ ּו חוֹ ְׁש ִבים
יע לוֹ ְּב ָר ָכה ֶׁש ֲה ֵרי ִּבגְ לָ לוֹ ִ ּנ ְת ָּב ְרכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוּב
לוֹ ַמר ֶׁש ּ ַמ ִ ּג ַ
ְ
ְ
ָ
יש ַה ָּכתוּב לוֹ ַמר ֶׁש ַרק
אשית כז ,כט) ְ
(ב ֵר ִׁ
ְּ
'מ ָב ֲר ֶכיך ָּברוּך' .לְ ָכך ִה ְד ִ ּג ׁ
ְּכלַ ּ ֵפי ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ְח ָׁשב ַהדָּ ָבר ִּכ ְב ָר ָכה ,אוּלָ ם ְּכלַ ּ ֵפי ִּבלְ ָעם נֶ ְח ָׁשב
ְּכ ִמי ּ ֶׁש ִּק ֵּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ הוֹ לְ ִכים ַא ַחר ַה ּ ַמ ְח ָׁש ָבהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ְּבאוּמוֹ ת
ָהעוֹ לָ ם ַמ ֲח ָׁש ָבה ָר ָעה הקב"ה ְמ ָצ ְר ָפ ּה לְ ַמ ֲע ֵשׂ ה (יְ רו ַּׁשלְ ִמי פ"ק
יש ְּב ֵת ַבת
דְּ ֵפ ָאה ,תוס' ִקדּ ו ִּׁשין לט ,):וְ זֶ ה ַמה ֶׁש ָר ְצ ָתה ַה ּתוֹ ָרה לְ ַה ְד ִ ּג ׁ
לְ ָך ֶׁש ַרק ְּכלַ ּ ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ְח ָׁשב לִ ְב ָר ָכהֲ ,א ָבל ְּכלַ ּ ֵפי
ִּבלְ ָעם נֶ ְח ָׁשב לִ ְקלָ לָ ה ,וְ הוּא ְּבוַ דַּ אי לֹא יִ ְת ָּב ַר ְך
ִמ ּ ׁשוּם ֵּכן'( .זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ָׁש ֵתנ ּו אוֹ ת ז')

ברכת המחבר
מתוך הקדמת הספר
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ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ָפ ָר ָׁשה

ִמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה -
וַ ֲע ֵב ָירה ּגוֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָירה
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ּ ָׁשבו ַּע מו ָּבאוֹ ת ִמ ְצווֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת ְּכמוֹ ִׁ ּ :שלּ ו ַּח ַה ֵּקןֲ ,עשִׂ ַ ּית ַמ ֲע ֶקה,
ִּכלְ ֵאי ַה ֶּכ ֶרםַׁ ,ש ַע ְטנֵ ז וְ עוֹ דַ .על ַה ּ ַט ַעם ֶׁש ּ ָפ ָר ִׁש ּיוֹ ת ֵאלּ ּו ְסמוּכוֹ ת זּוֹ לְ זוֹ ,
ש"אם ִק ַ ּי ְמ ָּת ִמ ְצוַ ת ִׁשלּ ו ַּח ַה ֵּקן
ִ
כּ וֹ ֵתב ַר ִׁש"י ֶׁש ַה ּתוֹ ָרה ָּב ָאה לְ לַ ּ ֵמד אוֹ ָתנ ּו
 סוֹ ְפ ָך לִ ְבנוֹ ת ַּביִ ת ָח ָד ׁש ו ְּת ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֶקהֶׁ ,ש ּ ִמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה,יע לְ כֶ ֶרם וְ שָׂ ֶדה וְ לִ ְּבגָ ִדים נָ ִאים".
וְ ַת ִ ּג ַ

  ַמדּ ו ַּע ִמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה?
אפוֹ זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרוֹ ּ ֶפלֶ א יוֹ ֵעץ (קדושה) כּ וֹ ֵתב ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם
ַר ִּבי ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר ּ ַפ ּ
ְמ ַק ֵ ּיים ִמ ְצוָ ה ׁ -שוֹ ָרה ָעלָ יו ֶׁש ַפע ְק ֻד ּ ָׁשה ֶׁש ּמוֹ ֶׁשכֶ ת אוֹ תוֹ לְ ַק ֵ ּיים עוֹ ד
ִמ ְצוָ ה( .וכן בספר נפש החיים שער א פרק ו').
ַר ֵּבנ ּו יוֹ נָ ה ִמ ִ ּגירוֹ נְ ִדי זַ ַצ"ל (בפירושו למס' אבות פ"ד מ"ב) כּ וֹ ֵתב ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר
ָא ָדם עוֹ שֶׂ ה ִמ ְצוָ ה ְק ַט ָ ּנה ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,הוּא ִמ ְת ָק ֵרב ֶאל ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ,ו ַּמ ְר ִ ּגיל
ֶאת רוּחוֹ לַ ֲעבוֹ ַדת ה' ,וְ ַקל לוֹ יוֹ ֵתר לַ ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת ֶׁש ֵ ּי ׁש ָּב ּה טוֹ ַרח
אשוֹ נָ ה אוֹ ְק ָצת יוֹ ֵתר ,וְ כָ ְך עוֹ ד וְ עוֹ ד ִמ ְצווֹ ת.
ְּכמוֹ ָה ִר ׁ

  ִמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה
"בדוּק ו ְּמנו ֶּסהִ ,אם יִ ְת ּ ַפ ֵּלל
ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִּבי יְ הוֹ נָ ָתן ַאיְ ְב ִׁשיץ זַ ַצ"לָּ :
יח
יאת ְׁש ַמע ְּבכַ ָּונָ הּ ,בוֹ ַּב ּיוֹ ם יִ זְ ֶּכה לִ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה וְ יַ ְצלִ ַ
ָא ָדם ַׁש ֲח ִרית ו ְּק ִר ַ
יחְּ ,בסוֹ פוֹ יִ ְמ ָצא ֶׁש ֵּכן הוּא.
ַּב ֲע ָס ָקיו .וְ ַאף ִאם לְ ָׁש ָעה יַ ְח ׁשֹב ּ ֶׁשלּ ֹא ִה ְצלִ ַ
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יח ּבוֹ ְּביוֹ ם ַּב ּתוֹ ָרה ,ו ִּמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה".
יך לוֹ ַמר ֶׁש ַ ּי ְצלִ ַ
  ֲחכָ ֵמינ ּו ז"ל ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָאבוֹ ת (ד ,ב) ָא ְמר ּו ֶׁש ֲע ֵב ָרה ּגוֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרה
ו ִּמ ְצוָ ה ּגוֹ ֶר ֶרת ִמ ְצוָ ה ,ו ְּב ֶה ְת ֵאם לְ כָ ְך מו ָּבאַ :מ ֲעשֶׂ ה ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְׁש ַעת
ַה ּ ְׁש ָמדְּ ,ב ֶחנְ וָ נִ י ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלֶׁ ,ש ָהיְ ָתה לוֹ ִמ ְס ָע ָדה ,וְ ָהיָ ה ְמ ַב ּ ֵׁשל ָּב ָׁשר
ָּכ ֵׁשר ִּב ְק ֵד ָרה ַא ַחת ,ו ְּבשַׂ ר נְ ֵבלוֹ ת וַ ֲחזִ יר ִּב ְק ֵד ָרה ַא ֶח ֶרת ,וּמוֹ כֵ ר לְ כוּלָ ם,
יש ּו ּבוֹ ֶׁשהוּא יְ הו ִּדי .ו ִּמנְ ָהגוֹ ָהיָ ה ֶׁשכּ ֹל ִמי ֶׁש ָהיָ ה נִ כְ נַ ס
ְּכ ֵדי ֶׁשלּ ֹא יַ ְר ִ ּג ׁ
לַ ּ ִמ ְס ָע ָדה וְ ל ֹא נָ ַטל יָ ָדיו ,יוֹ ֵד ַע ּבוֹ ֶׁשהוּא ּגוֹ י ,וְ נוֹ ֵתן לוֹ ְּבשַׂ ר ֲחזִ יר ,וְ כֹל
ִמי ֶׁש ָהיָ ה נוֹ ֵטל יָ ָדיו לַ ֲאכִ ילָ ה ו ְּמ ָב ֵר ְך ,יוֹ ֵד ַע ּבוֹ ֶׁשהוּא יִ שְׂ ָר ֵאל ו ַּמ ֲאכִ ילוֹ
ָּב ָׁשר ָּכ ֵׁשר.
ּ ַפ ַעם ַא ַחת נִ כְ נַ ס לְ ָׁשם יְ הו ִּדי ֶא ָחד לֶ ֱאכֹל ,וְ ל ֹא נָ ַטל יָ ָדיו וְ ל ֹא ֵּב ֵר ְך
יש לוֹ ְּבשַׂ ר ֲחזִ יר ,וְ ָאכַ לָּ ,בא ּו
ַעל ַה ּ ַפתַּ ,כ ָּסבוּר ַה ֶחנְ וָ נִ י ֶׁשהוּא ּגוֹ י ,וְ ִה ִ ּג ׁ
לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶח ְׁש ּבוֹ ן ,וְ ָד ַר ׁש ִמ ּ ֶמנ ּו ֲעשָׂ ָרה דִּ ינָ ִריםָ ,א ַמר לוֹ  ,וַ ֲהל ֹא ֶא ְתמוֹ ל
ָאכַ לְ ִּתי ְּב ִמ ְס ָע ָדה ַא ֶח ֶרת ִּב ְׁשמוֹ נָ ה דִּ ינָ ִריםָ ,א ַמר לוֹ ְ ,ס ֻעדָּ ה זוֹ ֶׁש ָאכַ לְ ָּת
ֶׁשל ֲחזִ יר ִהיאְּ ,כ ֶׁש ּ ָׁש ַמע ָּכ ְך ָע ְמד ּו שַׂ ֲערוֹ ָתיו נִ ְב ַהל וְ נֶ ְח ּ ַפזָ ,א ַמר לוֹ
ְּב ִצנְ ָעא ,יְ הו ִּדי ֲאנִ י וְ ֶה ֱאכַ לְ ָּת אוֹ ִתי ְּבשַׂ ר ֲחזִ יר? ָא ַמר לוֹ ִּת ּ ַפח רו ֲּח ָך,
יתי ֶׁש ַא ָּתה
יתי ֶׁש ָאכַ לְ ָּת ְּבל ֹא נְ ִטילָ ה ו ְּבלִ י ְּב ָרכָ הַּ ,כ ָּסבוּר ָהיִ ִ
ֶׁש ֲה ֵרי ָר ִא ִ
ּגוֹ י.

ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב
ית ְּב ַא ְרצוֹ " (דברים כג ,ח) וְ ַה ּתוֹ ָרה
נֶ ֱא ַמר ַּב ּ ָפ ָר ָׁשה" :לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִּכי גֵ ר ָהיִ ָ
אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ְּלגֵ ִרים ִמ ְצ ִר ִ ּיים זְ כָ ִרים אוֹ נְ ֵקבוֹ ת  -מו ָּּתר לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַרק ִעם גֵ ִרים,
ו ַּבדוֹ ר ַה ּ ְׁשלִ ִׁ
ישי ֵהם ֻמ ָּת ִרים לָ בֹא ְּב ָק ָהל ְּכלוֹ ַמר לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַ ּגם ִעם ָּכל יְ הו ִּדי אוֹ
יְ הו ִּד ָ ּיה ְרגִ ילִ ים .לְ ֻע ּ ַמת זֹאת ִ ּג ּיוֹ ֶרת ֵמ ַע ּמוֹ ן וּמוֹ ָאב ֻמ ֶּת ֶרת לָ בֹא ַּב ָק ָהל ִמ ַ ּיד,
וְ ִאילו גֵ ר זָ כָ ר ֵמ ַע ּמוֹ ן וּמוֹ ָאב ָ -אסוּר לָ בֹא ַּב ָק ָהל ַעד עוֹ לָ ם.
וַ ֲה ֵרי זֶ ה נִ ְר ָאה ּ ֶפלֶ אַ ,מדּ ו ַּע דִּ ין ֶׁשל גֵ ר ִמ ְצ ִרי ַ -קל יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּגר ַע ּמוֹ נִ י אוֹ מוֹ ָא ִבי,
וַ ֲה ֵרי ַה ּ ִמ ְצ ִרים ִעי ּנ ּו ֶאת ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך?
"ש ָהי ּו לָ כֶ ם ַאכְ ַסנְ יָ א ִּב ְׁש ַעת ַהדְּ ָחק"ְּ .כלוֹ ַמר
ַר ִׁש"י ֵמ ִביא ְּת ׁשו ָּבה וְ ַט ַעם לְ כָ ְךֶׁ :
ֹוסף ַה ַּצדִּ יק,
ַה ּ ִמ ְצ ִרים נָ ְתנ ּו לְ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ִּב ּ ְׁשנוֹ ת ָה ָר ָעב ִּבזְ ַמן י ֵ
וְ ֶאת ַה ּטוֹ ָבה ַהזֹּאתֲ ,אנַ ְחנ ּו ל ֹא ׁשוֹ כְ ִחים.
  ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ַמ ִּכיר טוֹ ָבה ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל יָ ָמיו
״...אם ִמי ּ ֶׁשהוּא ָהיָ ה ּגוֹ ֵמל לוֹ טוֹ ָבה ,ל ֹא ָׁשכַ ח
ִ
ְמסו ּ ָּפר ַעל ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים זַ ַצ"ל:
אוֹ ָת ּה לָ עוֹ לָ ם ,וְ ָהיָ ה עוֹ שֶׂ ה ַהכּ ֹל ְּכ ֵדי לְ ָה ִׁשיב לוֹ טוֹ ָבהִּ .ב ְׁשנַ ת תרע״אָ ,ק ָרה
לוֹ ִמ ְק ֶרה ְּב ַר ִ
אדין ֶׁש ָהיָ ה לְ ַבד ְּב ֵבית ַה ּ ֶמ ְר ָחץ וְ ִה ְת ַע ֵּלף וְ כִ ְמ ַעט ל ֹא נוֹ ְת ָרה ּבוֹ
יח לְ ַה ִּצילוֹ .
רו ַּח ַח ִ ּיים ,לְ ָא ְׁשרוֹ ָּבא ַה ַּב ָּלן לַ ּ ָמקוֹ ם ,וּלְ ַא ַחר ַמ ֲא ָמ ִצים ַר ִּבים ִה ְצלִ ַ
ֵאין לְ ָת ֵאר ַּכ ּ ָמה ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ִה ִּכיר טוֹ ָבה לַ ַּב ָּלן ַה ֶזּה ְּ -ב ֶמ ֶׁש ְך ָּכל יָ ָמיו,
הוּא ֶה ֱע ִמיד אוֹ תוֹ ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַעל יָ דוֹ וְ ֵה ִטיב ִע ּמוֹ ְּבכָ ל ִהזְ דַּ ּ ְמנוּתְּ ,בכָ ל ַחג
ו ְּבשִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ָהיָ ה ׁשוֹ ֶתה ִא ּתוֹ לְ ַח ִ ּייםְ ,מנַ ּ ֵׁשק אוֹ תוֹ ְּב ִמ ְצחוֹ ו ְּמ ָב ְרכוֹ ֶׁש ַ ּי ֲא ִר ְ
יך
ימה ִּב ְרכָ תוֹ וְ הוּא ַחי ָקרוֹ ב לְ ִּת ְׁש ִעים ָׁשנָ ה ו ֵּמת
יָ ִמים יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמנוּ ,וְ ָא ְמנָ ם נִ ְת ַקיְ ָ
ֳח ָד ִׁשים ֲא ָח ִדים לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַר ִּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר״ (תנועת המוסר ח״ד עמ' .)168

"ה ָּכ ַרת ַהטוֹ ב ַעל ָּכל ַה ָׁשנִ ים"
 ַ
ַה ּ ָׁש ָעה ַּ 8:30ב ּב ֶֹקרֶ .אל ַה ּ ִמ ְר ּ ָפ ָאה נִ כְ נַ ס יְ הו ִּדי ִּב ְס ִביבוֹ ת ִ ּגיל ַה ּ ְׁשמוֹ נִ ים .יָ דוֹ
יע זְ ַמ ָ ּנם לְ ִה ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶמ ּנוְּּ .ב ָׁש ָעה
"ת ָפ ִרים''ֲ ,א ֶׁשר ְּכ ָבר ִה ִ ּג ַ
יאה ְּ
ַה ֲחבו ָּׁשה ֶה ְח ִּב ָ
ישה .הוּא ְמאֹד ִק ָּוה לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִּב ְמ ִהירוּת וְ ל ֹא לְ ַא ֵחר
 9:00יֻ ֲע ָדה לוֹ ּ ְפגִ ָׁ
"ב ַד ְק ִּתי לוֹ דּ ֶֹפק וְ לַ ַחץ דָּ ם ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי
לַ ּ ְפגִ ָׁ
ישהְ .מ ַס ּ ֵפר ֶא ָחד ֵמעוֹ ְב ֵדי ַה ּ ִמ ְר ּ ָפ ָאהָּ :
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לָ ֶׁש ֶבת וּלְ ַה ְמ ִּתין .יָ ַד ְע ִּתי ֶׁשהוּא יוּכַ ל לְ ִה ָּכנֵ ס ֶאל ָהרוֹ ֵפא ַרק ַּכ ֲעבֹר ָׁש ָעה.
יתי ּ ָפנוּי ֶה ְחלַ ְט ִּתי לְ נַ ּסוֹ ת
יתי ֶׁשהוּא ֵמ ִציץ ִּב ְׁשעוֹ נוֹ ׁשוּב וָ ׁשוּב ,ו ֵּמ ַא ַחר ֶׁש ָהיִ ִ
ָר ִא ִ
וּלְ ַסדֵּ ר אוֹ תוֹ ְּב ַע ְצ ִמיֵ .ה ַס ְר ִּתי לוֹ ֶאת ַה ַּת ְח ּב ֶׁשת ו ָּב ַד ְק ִּתי ֶאת ַה ּ ֶפ ַצעִ .ה ְב ַחנְ ִּתי
אתי ֶאת ַה ֵּכלִ ים
ֶׁש ַה ּ ֶפ ַצע נִ ְר ּ ָפא ְּבא ֶֹפן ָמלֵ א .דִּ ַּב ְר ִּתי ִעם ַא ַחד ָהרוֹ ְפ ִאיםֵ ,ה ֵב ִ
"בינְ ַתיִ ם ִה ְת ַענְ יַ נְ ִּתי
ַה ּ ַמ ְת ִא ִ
ימים וְ ֶאת ַה ַּת ְח ּב ֶׁשת ַה ִ ּנ ְצ ֶרכֶ ת וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַט ּ ֵפל ּבוֹ ֵּ .
לְ ֵהיכָ ן הוּא כּ ֹה ְמ ַמ ֵהר .הוּא ִס ּ ֵפר ֶׁשהוּא ָצ ִר ְ
יך לָ גֶ ֶׁשת לִ ְמעוֹ ן הוֹ ִרים ַעל ְמנָ ת
'מה ּ ְׁשלוֹ ָמ ּה?' ִה ְת ַענְ יַ נְ ִּתי ְּב ִט ְב ִע ּיוּת וְ הוּא ִס ּ ֵפר
לִ ְסעֹד ֲארו ַּחת ּב ֶֹקר ִעם ִא ְׁש ּתוֹ ַ .
יצלַ ן.
יימר ַר ְח ָמנָ א לִ ְ
לִ י ֶׁש ִהיא סוֹ ֶבלֶ ת ֵמ ַאלְ ְצ ַה ֶ
ָׁש ַאלְ ִּתי אוֹ תוֹ 'ַּ :ת ִ ּגיד לִ יִ ,אם ְּת ַא ֵחר לַ ֲארו ַּחת ַה ּב ֶֹקר זֶ ה יָ כוֹ ל לְ ַהכְ ִעיס אוֹ ָת ּה?
'כ ָבר ָח ֵמ ׁש ָׁשנִ ים ִהיא ל ֹא ְמזַ ָהה אוֹ ִתי!' ִ -ס ּ ֵפר ַה ָזּ ֵקן
זֶ ה יָ כוֹ ל לְ ַצ ֵער אוֹ ָת ּה?' ְּ
ִּב ְמ ִרירוּת .ל ֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ִּל ְׁשאֹל'ַ :אף ַעל ּ ִפי ֶׁש ִהיא ל ֹא ַמ ִּכ ָירה
אוֹ ְת ָךַ ,א ָּתה ֲע ַדיִ ן ַמ ְק ּ ִפיד ַעל ִּב ּקוּר ָּכל ּב ֶֹקר?'.
'היא ל ֹא ַמ ִּכ ָירה אוֹ ִתי ֲ -א ָבל ֲאנִ י ֲה ֵרי ַמ ִּכיר אוֹ ָת ּה! וְ חוּץ
ַה ָזּ ֵקן ִח ֵ ּי ְך ֵאלַ י וְ ֵה ִׁשיבִ :
ִמזֶ ה ַאנִ י ַחיָ ב לָ ּה ַה ָּכ ַרת ַהטוֹ ב ַעל ָּכל ַה ָׁשנִ ים ֶשגָ ְמלָ ה טוֹ ב ִע ָמ ִדיִ .ה ְר ַ ּג ְׁש ִּתי צ ֶֹרךְ
יח לְ ַר ֵ ּג ׁש אוֹ ִתי ְמאֹד''.
דָּ חוּף לִ ְבכּ וֹ תַ .ה ָזּ ֵקן ַה ֶזּה ִה ְצלִ ַ

נערך ע"י המחנך הרב ינון כהן שליט"א | יו"ל ע"י האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון
ארה"ב :הרב מנחם בנימין פאשקעס  | 347-496-5657ארץ ישראל :הרב ישראל זילברברג 05271-66450
לקבלת הגליון נא לשלוח למייל | zera277@gmail.com :לקבלת הגליון להפצה | 02-80-80-500 :לשמיעת שיעורים ועידכונים02-80-80-600 :

ניתן לתרום לזכות ולע"נ ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים.

ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל ( )17סניף  635מספר חשבון  71713028ע"ש זרע שמשון ,כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי בטל 02-80-80-500 :שלוחה 3

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה ,ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

