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ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים ֶאת  "ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה... 
ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר". ֵיׁש ְלָהִבין ְּבָפָרָׁשה זֹו: 
א. ָלָּמה ֶנֱאַמר "ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה" ַהֹּלא 
ה' הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים? ב. ְוִכי ַרק ְּבֶאֶרץ 
ְּפִלְׁשִּתים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְתַנֲחִמים ְוָׁשִבים 
ִמְצַרְיָמה, ַהֹּלא ַּגם ַּבִּמְדָּבר ָאְמרּו "ִנְּתָנה רֹאׁש 
ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה"? ג. ִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש "ַוַּיֵּסב 
ֱאֹלִקים ֶאת ָהָעם" - ִמָּכאן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא יֹאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב, 
ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמה ַהַּׁשָּיכּות ֵּבין ַהֵסַבת ְּכַלל 

ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַלֲהָסָבה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?

ְוִהֵּנה ְּבסֹוף ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת 
ֶנֱאַמר: "ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִּכי 
ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם 
ִמֶּזה", ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו 

ִלְזּכֹר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ָּכל 
ֶׁשל  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶאת  ִלְחיֹות  יֹום, 

ַהּבֹוֵרא ָעֵלינּו ְוֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהּוא 
אֵֹהב אָֹתנּו, ֶׁשָּיַרד ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִלְגאֹל 
אָֹתנּו לֹו ְלָעם. ְּכֻדְגַמת ֶמֶלְך ֶׁשְּבנֹו ְּבָצָרה, 
ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשִליִחים ַרִּבים, ֵאינֹו ׁשֹוֵלַח 
ׁשּום ָׁשִליַח ְלַהִּציל ֶאת ְּבנֹו, ֶאָּלא הּוא ְּבַעְצמֹו 

ָרץ ְלַהִּצילֹו.

ְוֵכן ַּבִּמְדָּבר ָכְתָבּה ּתֹוָרה ְּלׁשֹון ָנָחם - ַהְנָחָיה, 
ֶׁשַהָּקָּב"ה ָהַלְך ִעם ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ְוָאנִֹכי ִתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְזרֹועָֹתיו", 
ה' ָלַקח אָֹתנּו ְּכֻדְגַמת ָאב ֶׁשֹּלֵקַח ֶאת ְּבנֹו 
ְוׁשֹוֵמר ָעָליו, אּוָלם ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ִנָּסיֹון 
ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשִּכְבָיכֹול ַּפְרעֹה הֹוִציא אֹוָתם 
ִמִּמְצַרִים, ִּכי ָאְמָנם ָיְצאּו ִמ'ָּגלּות ִמְצַרִים' 
ֲאָבל ֵהם ֲעַדִין ָהיּו ְּב'ָגלּות ַהַּדַעת' ְוֹלא 
ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשה' נֹוֵׂשא אֹוָתם, ּוְלִפיָכְך, ַּכֲאֶׁשר 
ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשַּפְרעֹה רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם ְוֵאין ָלֶהם 

ְלָאן ִלְברַֹח, ֵהם ָאְמרּו ְלמֶֹׁשה: "ֲהִמְּבִלי ֵאין 
ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר 
ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים" 
ּוְבָכְך ֵהם ִּכְבָיכֹול ָׁשְכחּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים 
ֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ַהּבֹוֵרא, ֶׁשָראּו ַעל ָיָדם ֶׁשהּוא 
ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵלט ְּבַהּכֹל, ְוָחְזרּו ִלְהיֹות ְּבַפַחד 

ְּכַעְבֵדי ַּפְרעֹה.

ִנִּסים  רֹוֶאה  ֶׁשָאָדם  ֶׁשַּלְמרֹות  ְלַלְּמֵדנּו, 
ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְּכֻדְגַמת ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות ִויִציַאת 
ִמְצַרִים – ִאם הּוא ֹלא ִיְרֶאה ֶאת ַהְׁשָּגַחת ה' 
ַּבְּדָבִרים ֶׁשַּבּיֹום יֹום, ְּבֶחֶסד ֶהָעצּום 
ֶׁשהּוא ַחי ּוָבִריא, ָהֱאמּוָנה 
ֵאיָנם  ֶׁשּלֹו  ְוַהִּבָּטחֹון 
ְׁשֵלִמים, ִּכי ֵהם ְּתלּוִיים 
ְוַכֲאֶׁשר  ִּבְלַבד,  ְּבִנִּסים 
ֵיׁש ְלָאָדם ַהְסָּתָרה, הּוא 
ִּכְבָיכֹול ׁשֹוֵכַח ֶאת ה' ְוכֹוֵפר 

ְּבָכל ַהּטֹוב ֶׁשָהָיה לֹו.

ּוְלִפיָכְך ִסֵּבב ה' ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר 
ִעם ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשָהיּו ָלֶהם ָׁשם, ֶׁשַהִּמְצִרים 
ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם, ְוֹלא ָּתִמיד ָהָיה ָלֶהם אֶֹכל 
ּוַמִים, ַּכּמּוָבא ְּבָפָרָׁשֵתנּו ּוְבעֹוד ָּפָרִׁשּיֹות, 
ֱהיֹות ֶׁשַהָּקָּב"ה ָרָצה ְלַלֵּמד ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהֲעִריְך ֶאת ֶעֶצם ִקּיּוָמם ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ַעל 
ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוְׁשָאר ֲחָסִדים, ֶׁשַּבִּמְדָּבר 

ָהָיה ָקֶׁשה ָלֶהם ְלַהִּׂשיָגם.

ְוָכל ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשָהיּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 
ָהיּו ִּבְכֵדי ְלַחֵּזק ָלֶהם ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבה', 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּכֹל הֹוֵלְך ְלָאָדם ַּכֵּסֶדר ְוהּוא 
ַמֲאִמין ַּבה', ֵאין זֹו ְרָאָיה ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה 
ְׁשֵלָמה, ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשַהּכֹל טֹוב לֹו 
הּוא ּבֵֹטַח, ְוַדְוָקא ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ְלָאָדם ְקָׁשִיים 

ְוהּוא ִמְתמֹוֵדד ִעָּמם ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון 
ּוִבְמקֹום ְלִהְתאֹוֵנן ּוְלִהְתַמְרֵמר הּוא 

סיפור לשולחן שבת לקח מהפרשה
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ָכל יֹום ּבְ ָנהִלְקנֹות ֱאמּוָנה ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ׁשֶ ָמּה ַמּתָ ה ּוׁשְ ַמּכָ

דד

"ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך... 
ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא 
ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך". ָאְמרּו 
ֲחַז"ל )ַסְנֶהְדִרין קא. ּוִמְדָרִׁשים(: "ָאַמר 
ָּכל  ְלִיְׂשָרֵאל  ֱאֹמר  ְלמֶֹׁשה,  ַהָּקָּב"ה 
ְזַמן ֶׁשֵהם ׁשֹוְמִעים ְלָכל ִמְצוַֹתי ֵאיָנן 
ִנּזֹוִקין ְּכָלל, ֵּכיָון ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ִמְצוַֹתי 
ֲהֵריִני ַמֶּכה אֹוָתם, ְוֵכיָון ֶׁשחֹוְזִרין ְלָפַני 

ִּבְתׁשּוָבה ֲהֵריִני ְמַרְּפָאם".

ֶׁשַהַּמּכֹות  אֹוָתנּו  ְמַלְּמִדים  ֲחַז"ל 
ְוַהחֹוְלִאים נֹוֲעדּו ְלָקֵרב אֹוָתנּו ַלּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַרְך, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם זֹוֶכה ְלַהִּכיר ֶאת ה' 
ֵמרֹב טֹוב, ֵאינֹו ָזקּוק ְלִתְזּכֹורֹות ּכֹוֲאבֹות 
ִּבְכֵדי ְלַהִּכיר ַעל ָיָדם ֶאת ה'. ְוַכֲאֶׁשר 
ָאָדם ְמַקֵּבל ַמּכֹות ִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלִהְתָרֵעם 
ָחִליָלה, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ִיְׂשמַֹח ֶׁשה' קֹוֵרא 
ְּכִעְנָין חֹוֶלה  ֵאָליו,  ְלָקְרבֹו  ִּבְכֵדי  לֹו 
ֶׁשִּנְתַרֵּפא ֶׁשֵּמִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה, ֱהיֹות 
ֶׁשַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ַהחִֹלי ִמְתַּגֵּדל ּוִמְתַקֵּדׁש 
ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְורֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, ֵּכיָון 
ֶׁשּלּוֵלא ַהחִֹלי ֹלא ָהִיינּו ַמְבִחיִנים ַּכָּמה 

ֶחֶסד ֵיׁש ַּבְּבִריאּות.

 - ַחִּיים  ַסם  ִהָּנּה  ַהְּקטֶֹרת  ּוְלִפיָכְך 
ַעל  ַלה'  ּומֹוִדים  ְמִריִחים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַהְּנִׁשימֹות, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְּבָיֵמינּו ַעל ְיֵדי 
ֲהָרַחת ִעְׂשֵבי ַהְּבָׂשִמים, ֹלא ִנְזָקִקים 
ֵמֶהם  ֶׁשרֹוְקִחים  ּוְצָמִחים  ַלֲעָׂשִבים 

ְּתרּופֹות.

ְוָנִביא ָּכאן ִסּפּור ִנְפָלא ְּבִעְנָין ֶזה ִמְּיהּוִדי 
ָיָקר ֶׁשִּגּלּו לֹו ֶאת ַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ְּבֶאָחד 
ֵמֲאָבָריו ַהְּפִניִמִּיים רח"ל, ְוכֹה ְּדָבָריו:

ִלְפֵני ֲחֻנָּכה ֶׁשל ָׁשָנה זֹו ְּבֶאָחד 
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זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשה' ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו, ֲאַזי הּוא קֹוֶנה ְּבַנְפׁשֹו 

ֶנֱאָמנּות ַלּבֹוֵרא.

ִנְמָצא ֶׁשַּמה ֶׁשִּסֵּבב ה' ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ָהָיה ֶזה ֲהָכָנה 

ִלְקַראת ִּביָאָתם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשהּוָתם ַּבִּמְדָּבר ֶהֱעִריכּו 

ֶאת ַהְמנּוָחה ְוַהַּנֲחָלה ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִאּלּו ָהיּו ִנְכָנִסים ִמָּיד ְלֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל ָהיּו מֹוֲאִסים ַּגם ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה, ְוָלֵכן ָאנּו ֵמֵסיִבים ְּבֶפַסח, 

ְלַרֵּמז ַעל ִעְנַין ַהִהָּׁשֲענּות ַעל ה' ְלַבד, ֶׁשְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ָזכּו ָלּה ַּדְוָקא 

ִּבְגַלל ַהִּסּבּוִבים ְוַהְּקָׁשִים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַּבִּמְדָּבר.

ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים: ֶׁשַהִהְתּבֹוְננּות ַּבִּנִּסים ְּגדִֹלים ְלַבד ֵאיָנה ַהֶּדֶרְך ְלַחֵּזק 

ֶאת ָהֱאמּוָנה, ֶאָּלא ַּדְוָקא ַהִהְתּבֹוְננּות ַּבֲחָסִדים ֶׁשִּנְרִאים ִּכְקַטִּנים, 

ַּבְּנִׁשימֹות ַהּנֹחֹות ֶׁשָהיּו ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעל ַאף ַהֶּמֶזג ַהַחם 

ַהּנֹוֵגד ְלָכְך ֶׁשּׂשֹוֵרר ַּבִּמְדָּבר, ְוֵכן ְּבֶחֶסד ָהֲאִכיָלה ְוַהְּׁשִתָּיה ֶׁשָהָיה ָלֶהם 

ַּבִּמְדָּבר, ֵהם ֵאּלּו ֶׁשִהְקנּו ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָמנּות.

ּוְלִפיָכְך ִנְצַטִּוינּו ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשִנים ִּבְכֵדי ֶׁשֶּפַסח ֵיֵצא ִּבְזַמן ָהָאִביב 

ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב" 

ה' הֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֶמֶזג ֲאִויר נַֹח 

ְוִנְפָלא, ּוְבָכל ַּפַעם ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ַחג ַהֶּפַסח עם 

ַהֶּמֶזג ָהֲאִויר ַהִּנְפָלא, ָאנּו ִנְזָּכִרים ְּבֶחֶסד ֶהָעצּום 

ֶׁשה' ּדֹוֵאג ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל ַלְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים 

ְּביֹוֵתר ְּכֶמֶזג ֲאִויר נַֹח, )ְּכמֹו ֶׁשֶהֱאִריְך ָּבֶזה מֹו"ר 

ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר ְּבֵׁשם ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא( ֱהיֹות 

ֶׁשה' ָחֵפץ ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵעֶסק ֵמַהְּדָבִרים ַהִּׁשְגָרִתִּיים 

ְוַהְּפׁשּוִטים, ְוָכְך ֹלא ִנְצָטֵרְך ְלִתְזּכֹורֹות ּכֹוֲאבֹות 

ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעִׂשים ִמּתֹוְך ִּדין.

ְוֶזה ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַמְלֵּכנּו ֵמה' ֶׁשֵּסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשִחֵּבר ֵיָחֵׁשב ְּכִלּמּוד 

ֻסְגיֹות ְנָגִעים ְואָֹהלֹות - ְנָגִעים ְמַרֵּמז ְלִיּסּוִרים ּוַמֲחלֹות, ַוֲאָהלֹות 

ְלֻטְמַאת ֵמת, ְוָדִוד ַמְרֶּבה ְלָפֵרט ִּבְתִהִּלים ָּכל ֶחֶסד ְוֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה 

ִעּמֹו ה', ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם צֹוֵעד ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ָּדִוד ֵאינֹו ִנְזָקק ִלְנָגִעים 

ַוֲאָהלֹות ִּבְכֵדי ְלַהִּכיר ֶאת ה'.

ּוְלִפיָכְך ָרַקד ָּדִוד ִלְפֵני ה' ְוָאַמר, ֶזה ַהָּכבֹוד ֶׁשִּלי ֶׁשֲאִני ָׂשֵמַח ִלְפֵני 

ה', ּוִבְזכּות ֶזה ָזָכה ְלַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְוִלְׂשמַֹח ִעם ָּבָניו ְוִעם ָכל 

ַהּטֹוב ֶׁשָהָיה לֹו, ֵמִאיָדְך ִמיַכל ֶׁשָּבָזה ְלָדִוד ֹלא ָזְכָתה ְלֶיֶלד ִּכי ִאם 

ְּביֹום מֹוָתּה, ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ִמְתַּפֵּלל ְועֹוֶׂשה ֵעֶסק ִמָּכל ַהּטֹוב ֹלא זֹוֶכה 

ִלְראֹות טֹוב.

ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשָעְבָרה ֵאַרע ִּפּגּוַע ַמְחִריד ּוְמַזְעֵזַע, ֶׁשּבֹו ָעלּו ִׁשָּׁשה 

ְנָׁשמֹות ֶׁשל ְיהּוִדים ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ַעל ִקּדּוׁש ה', ַׁשָּבת 

ֶזה ְזַמן ֶׁשל ְמנּוָחה ֶׁשָאנּו ׁשֹובִתים מְמרּוַצת ַהַחִּיים ּוִמְתּבֹוְנִנים 

ְּבָכל ַהּטֹוב ֶׁשה' נֹוֵתן ָלנּו, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם ֹלא עֹוֵסק ְּבֶחֶסד ָחִליָלה, ה' 

ֵמִביא ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ֶׁשְּיעֹוְררּו אֹתֹו ְלַדֵּבר ֵמה', ְוַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּנְרְצחּו 

ְּבִמיָתה ְמֻׁשָּנה ה' ִיּקֹם ָּדָמם, ֵהם ְׁשִליֵחי ִצּבּור ְלעֹוֵרר אָֹתנּו ְלַקֵּים 

ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ּוְלִהְתּבֹוֵנן ָּבּה ְּבַחְסֵדי ה' ּוְלַדֵּבר ָּבּה ֵמה'.

ְּכֵׁשם ֶׁשַאַחר ַהִּפּגּוַע ֻּכָּלם ָׁשֲאלּו ָמַתי ֶזה ָקָרה ְוֵכיַצד, ָּכְך ְויֹוֵתר ִמָּכְך 

ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבַחִּיים - ֶׁשָאנּו ַחִּיים ַעל ִקּדּוׁש ה', ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבֶּגֶׁשם 

ֶׁשּיֹוֵרד, ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּיָלִדים, ַּבְּבִריאּות, ְלִהְתַּפֵעל ִמָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה, 

ְוִלְזעֹק 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, ֲאִני רֹוֶאה ַּכָּמה ַאָּתה טֹוב 

ּוֵמִטיב, ַּכָּמה ַאָּתה ׁשֹוֵמר ּוָמֵגן ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום, ֵמָהְרָׁשִעים ֶׁשעֹוְמִדים 

ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו'.

ַּבִּפּגּוַע ַעְצמֹו ָהיּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים ֶׁשרֹב ָהֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבֵביָתם, ֲעסּוִקים 
ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת, ְוִאּלּו ָהָיה ַהְּמַחֵּבל ַהִּנְתָעב ַמִּגיַע ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַמֲעִריב 
ַּכֲאֶׁשר ֻּכָּלם צֹוֲעִדים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהַּבְיָתה, אֹו יֹוֵתר ְמֻאָחר ַּכֲאֶׁשר 
ַרִּבים יֹוְצִאים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ָיְכלּו ִלְהיֹות ֲהרּוִגים ַרִּבים רח"ל, ִנְמָצא 

ֶׁשַּגם ַהִּדין ֶׁשָּיַרד ָעֵלינּו ִמָּׁשַמִים ָהָיה ִעם ָמֵלא ַרֲחִמים.

ַהִּפּגּוַע ֶׁשֵאַרע ְּבָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּבא ְלעֹוֵרר אָֹתנּו ֶׁשַּנֲעסֹק ְּבָבֵּתי 
ְּכֶנֶסת ְּבִקְרַבת ה' ְוֹלא ְּבִדּבּוִרים ְּבֵטִלים ולשוה"ר ָחִליָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ָהַרְמַּב"ן ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ּבֹא ֶׁשַּבָּפָרָׁשה זֹו ֵאַרע ַהִּפגּוַע רח"ל, "ְוַכָּוַנת ָּבֵּתי 
ְּכֵנִסּיֹות ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ִלְבֵני ָהָאָדם ָמקֹום ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ְויֹודּו ָלֵאל ֶׁשְּבָרָאם 

ְוִהְמִציָאם, ִויַפְרְסמּו ֶזה, ְויֹאְמרּו ְּבִריֹוֶתָך ֲאַנְחנּו".

ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְוָצֲעקּו ִמְּכִפּיּות טֹוָבה, ְמַלְּמִדים אָֹתנּו 
ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ִנִּסים ְּגלּוִיים ֶׁשה' ֵמִטיב ִעּמֹו ּומֹוִציא אֹתֹו 
ִמן ַהֵּמַצר, הּוא ָעלּול ִלְכפֹור ַּבּטֹוב, ִאּלּוֵלא ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ְּבַהְׁשָּגַחת ה' 
ָעָליו ְּבָכל ֶרַגע, ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק ִמָּכל ָּדָבר טֹוב ֶׁשֵּיׁש ָלנּו, 
ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהְּנִׁשימֹות ֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת ָהָאָדם ֵמָאז 
ֶׁשּנֹוַלד ְוַעד יֹום ְּפִטיָרתֹו ֵמָהעֹוָלם, ְלִהְתַּפֵעל 
ֵמַהֶּגֶׁשם ֶׁשִּבְזכּותֹו ֵיׁש ָלנּו אֶֹכל, ְיָלִדים ְוָכל טּוב.

ֲחַז"ל ִּתְקנּו ָלנּו ְּבָרכֹות ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ִּבְכֵדי 
ֶׁשָּנבֹוא ִמָּכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ְלִקְרַבת ה' ְוֶלֱאמּוָנה 
ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית, ֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶאה 
ָחָכם ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֲחַז"ל ְמַלְּמִדים אָֹתנּו 
ִּתְתַּפֵעל ֵמַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו, ְּתָבֵרְך 'ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן 
ֵמָחְכָמתֹו ְלָבָׂשר ָוָדם', ִּתְתַּפֵעל ִמִּמי ֶׁשָּנַתן ָלנּו 
ָחְכָמה ְּבָכל ָּדָבר, ְּתַקֵּׁשר ֶאת ֶזה ַלה', ּוְלִפיָכְך 
ַמֶּסְכּתֹות ַהַּׁש"ס ּפֹוְתחֹות ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות – ָּדָבר 
ִראׁשֹון ְּתָבֵרְך ְותֹוֶדה ַלה' ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ְוָכְך ֹלא ִּתְצָטֵרְך ָלבֹוא 
ְלַמְחלֹוקֹות ּוְמִריבֹות, ִּכי ִּתְׂשַמח ְּבֶחְלְקָך ַהּטֹוב, ְוָכְך ֹלא ָּתִריב ִעם 

ַהָּׁשֵכן, ּוַמֶּסְכּתֹות ְנִזיִקין ֹלא ִיְהיּו ְלַמֲעֶׂשה.

ָאָדם ֶׁשְּמַצֶּפה ַרק ִליׁשּועֹות ְּגדֹולֹות, ֶׁשהּוא ִמְתַלֵהב ַרק ֵמֲחֻתָּנה אֹו 
ִׂשְמָחה ַאֶחֶרת ֶׁשְּבִמְׁשַּפְחּתֹו אֹו ִּבְסִביָבתֹו, הּוא ִיְהֶיה ָמֵלא ַאְכָזבֹות, 
ִּכי ִׂשְמָחה ָּבָאה ּוַבּסֹוף ִמְסַּתֶּיֶמת, אּוָלם ָאָדם ֶׁשָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו ֶׁשֵּיׁש 
לֹו קֹוַרת ַּגג ְוהּוא ָּבִריא ְוֵיׁש לֹו ֶׁשַפע, ָאָדם ֶׁשִּמְתַלֵהב ְוָׂשֵמַח ִּבְדָבִרים 
ְקַטִּנים ְוִׁשְגָרִתִּיים הּוא ָהָאָדם ַהְּמֻאָּׁשר, ִּכי ָּתִמיד ֵיׁש לֹו טֹוב ָּכל יֹום 
ֶאְצלֹו ֶזה ַחג, ָּכל יֹום ֶזה ֲחֻתָּנה, ִּכי הּוא ֵמִבין ֶׁשֶּזה ֶׁשהּוא ָיכֹול ָלקּום 
ֵמַהִּמָּטה ְּבכֹוחֹות ַעְצמֹו ְוֵאין לֹו ִנּוּון ְׁשִריִרים ֶזה ָׁשֶוה ִמיְלַיאְרִּדים, 

ְוהּוא ִמָּיד מֹוֶדה ּוְמַׁשֵּבַח ְלבֹוֵרא עֹוָלם.

ְוֶזה ַהְּיסֹוד ֶׁשל טּו ִּבְׁשָבט, ֶׁשִּמָּיד ִּבְזַמן ֲחִניַטת ַהֵּפרֹות ִנְהָיה ְּכָבר 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַהְּׂשָרף ֶׁשעֹוֶלה ָּבִאיָלנֹות ֶזה ְּכָבר ָּדָבר ָעצּום, ְלַלְּמֵדנּו 

ְשַנֲעִריְך ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ְוָכְך ִנְזֶּכה ְלָכל טּוב.

ְוֶזה ַהְּיסֹוד ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָּבַקע ְרִקיִעים ְוַתְחּתֹוִנים, 
ְוָאַמר ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל, ִּתְראּו ֵאיֶזה ְּבִריָאה ִנְפָלָאה ֵיׁש ִלי, ַּבָּׁשַמִים 
ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת, ַעם ָּכל ַהְּבִרּיֹות ֶׁשַּבַּמִים, ַהְּבִריָאה ַעְצָמּה 
זֹוֶעֶקת ְּגֻדַּלת ה', ֹלא ָצִריְך ְלַחּכֹות ְלִנִּסים ִּבְכֵדי ְלַהִּכיר ֶאת ה', ֶאָּלא 
ֵיׁש ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהֶּטַבע, ְוָכְך ִלְחיֹות ֶאת ה' ְּבָכל ְזַמן, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם ַחי 
ְּבֶדֶרְך זֹו הּוא ִנְׁשַאר ֵאיָתן ֶּבֱאמּוָנה, ַגם ִּבְזַמִּנים ֶׁשל קִֹׁשי, ִּכי הּוא 
יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֻמָּקף ְּבֵאין סֹוף ֲחָסִדים ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְוהּוא ַמְׂשִּכיל ֶׁשה' 
ֵמִטיב ִעּמֹו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה, ְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ֹלא ִיָּבֵצר ִמֶּמּנּו ַלֲעזֹר לֹו 

ַּבּקִֹׁשי ַהָּקָטן ]ְּבַיַחס ַלֲחָסִדים[ ֶׁשהּוא עֵֹבר.

המשך לקח מהפרשה

ד

מֹוַח  ִלׂשְ ָזָכה  ִלְפֵני ה'  ְוָרַקד  ִוד  ּדָ ַמח  ּשָׂ ׁשֶ ָכר  ׂשָ ּבְ
ּנּו ְצָאה ִמּמֶ ּיָ ְפָלָאה ׁשֶ ְלכּות ַהּנִ ּמַ ּבַ
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ֶדׁש, ְוָכְך  ֶאֶרץ ַהּקֹ ם ּבְ ׁשֶ ָנה זֹו לֹא ָזִכינּו ְזַמן ַרב ְלּגֶ ׁשָ ּבְ

ֵרד ְוַיְרֶוה ֶאת ָהָאֶרץ,  ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֶ ה ְלּגֶ ּיָ ִצּפִ ם ּבְ ּלָ אּו ּכֻ ִהְתַמּלְ

ָרָכה ָלֹרב,  ֵמי ּבְ ׁשְ יַע ָעֵלינּו ּגִ ּפִ ה' ִהׁשְ בּוַע ֶזה ׁשֶ ָ ּשׁ ּוּבְ

ר ֶנְחַסר  ֲאׁשֶ ְוָקא ּכַ י ּדַ ִלים ַלה', ּכִ ם מֹוִדים ּוְמַהּלְ ּלָ ּכֻ

נּו ֲחַז"ל  ּקְ ְלָאָדם הּוא ַמֲעִריְך ֶאת ַהּטֹוב, ּוְלִפיָכְך ּתִ

ם, מֹוִדים ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ת הֹוָדָיה ַעל ַהּגֶ ְרּכַ ֲעִנית ו:( ּבִ )ּתַ

ה  ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ ּכָ ֵדנּו ׁשֶ ה, ְלַלּמְ ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ ְלָך ַעל ּכָ

ְך  ם ֵאין ֶאת ֶהְמׁשֵ ׁשֶ ִאם ֵאין ּגֶ ֶחֶסד ה' ׁשֶ ְמֵלָאה ּבְ

ה ְוָכל ָהעֹוָלם ָחֵרב. ִתּיָ ַהּדֹורֹות, ֵאין ֹאֶכל ְוֵאין ׁשְ

ַהּיֹוֵצא  ֶלָחָתן  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ֶאת  ֲחַז"ל  ּמּו  ּדִ ּוְלִפיָכְך 

ם יֹוֵרד ַעל  ׁשֶ ַהּגֶ ה ּוְכַמֲאַמר ֲחַז"ל ׁשֶ ּלָ ּכַ ִלְקַראת 

ם ַעל  ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ תּוב "ּכִ ּכָ ִעְנָין ׁשֶ ְרַקע, ּכְ ַהּקַ

ם  ׁשֶ ּגֶ ל  ּכָ ֵדנּו ׁשֶ ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדה ְוִהְצִמיָחה" ְלַלּמְ

ּיֹוֵרד ֵמִביא ַמֲאָכִלים ְמתּוִקים ֲעבּוֵרנּו ּוֵמִביא  ׁשֶ

ָבט,  ׁשְ טּו ּבִ ל ַהֹחֶרף ּבְ ִעּצּומֹו ׁשֶ ְיָלִדים, ּוְלִפיָכְך עֹוד ּבְ

רֹות  ָנה ָלִאיָלנֹות, ּומֹוִדים ַעל ַהּפֵ ָ ים ֹראׁש ַהּשׁ ָאנּו עֹוׂשִ

ֵעת  ָבר ּכָ י ּכְ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכִ ִיץ ַהּבָ ּקַ לּו ָלנּו ּבַ ְגּדְ ּיִ ׁשֶ

רֹות ַעד  ִדיַלת ַהּפֵ ִעְנַין ּגְ ים ִנְפָלאֹות ֲעצּוִמים ּבְ ַנֲעׂשִ

ִיץ ֵהם מּוָכִנים ֲעבּוֵרנּו. ּקַ ּבַ ׁשֶ

ִמים ֶזה ֶחֶסד ְוֵנס ָעצּום  ׁשָ ת ָהֲעָנִנים ְוַהּגְ ֻעּלַ ֶעֶצם ּפְ

את אֹוָתם ְוָכְך  ם ְוָהרּוַח נֹוׂשֵ ִים עֹוִלים ֵמַהּיָ ַהּמַ ׁשֶ

ָכל ֶזה  ל ָהָאֶרץ, ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ֵהם ַמְרִוים ֶאת ּכָ

יַע  ר ָאָדם ׁשֹוֶתה ּכֹוס ַמִים הּוא ָיכֹול ְלַהּגִ ֲאׁשֶ ְמֹאד. ּכַ

ָבה  ִקיַע ְמַעט ַמְחׁשָ ְלַדְרגֹות ֲעצּומֹות, ִאּלּו ַרק ַיׁשְ

ִים, ְוֵכיַצד עֹוד ּכֹוסֹות  א ְלָידֹו ַהּמַ יַצד ּבָ ַעל ַהֶחֶסד ּכֵ

ַמִים  ָ ם ֵהם ֵמַהּשׁ ָידֹו ָיְרדּו ּגַ ּבְ אֹותֹו ּכֹוס ׁשֶ ַרּבֹות ּכְ

רֹות וְלַנּקֹות  גֹון ְלַהְצִמיַח ֶאת ַהּפֵ ִליחּויֹות ַרּבֹות ּכְ ִלׁשְ

ַרד ִלְפֵני  ּיָ ם ׁשֶ ׁשֶ ּגֶ ְתּבֹוֵנן ּבַ ֶאת ָהֲאִויר, ְוֵכן ָהְלָאה, ּתִ

ֶהם ִנּזֹונּו ֲאבֹוֶתיָך ַוֲאבֹוֵתיֶהם, ּתֹוָדה  ּמֵ ִנים ַרּבֹות, ׁשֶ ׁשָ

ה. ה ְוִטּפָ ָכל ִטּפָ ּבְ ל טֹוב ְוטֹוב ׁשֶ ַעל ּכָ

ִאיַלת  א אּוְמָנא ָזָכה ִלׁשְ ַאּבָ ָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ

ֵעינֹו ַהּטֹוָבה  א אּוְמָנא ּבְ ָכל יֹום, ַאּבָ א ּבְ ַמּיָ ְ לֹום ִמּשׁ ׁשָ

ִהְתּבֹוֵנן  ָכל יֹום ְויֹום, ע"י ׁשֶ "ה ּבְ ּבָ ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ַהּקָ

ָניו  ה' ַמְרִעיף ָעָליֹו, ְוֶזה ִעְנַין 'ָיֵאר ה' ּפָ ָכל ַהּטֹוב ׁשֶ ּבְ

ִנים  ח ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִנְרֶאה ֶאת ֶהָאַרת ַהּפָ ְפּתַ ּנִ ֵאֶליָך' ׁשֶ

ִמים. ׁשָ ֶרְך ְיִריַדת ַהּגְ ה' ֵמִאיר ָלנּו ּדֶ ׁשֶ

ל ַהֲחנּויֹות  ְרחֹוב ְורֹוֶאה ֶאת ּכָ הֹוֵלְך ּבָ ְוֵכן ָאָדם ׁשֶ

ָיֵמינּו ָלֹרב, ִאם הּוא  ׁש ּבְ ּיֵ ָגִדים ׁשֶ ל ָהֹאֶכל ְוַהּבְ ׁשֶ

ָחְמִרּיּות  ֹקַע ּבְ ִמּיּות, הּוא ָעלּול ִלׁשְ ׁשְ ב ַעל ַהּגַ ַיְחׁשֹ

ָבה  יׁש ְמַעט ַמְחׁשָ ה, ֵמִאיָדְך ִאם הּוא ַיְקּדִ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ל  ּנֹוֵתן ָלנּו ּכָ דֹוָלה ֵאֵלינּו, ׁשֶ ַעל ַרֲחֵמי ה' ְוַאֲהָבתֹו ַהּגְ

ִריאּות, ְוָאנּו ְיכֹוִלים  ּנֹוֵתן ָלנּו ּבְ ה טֹוב, ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ּכָ

ֶרְך  ֲאָכִלים, ְולֹא ֶלֱאֹכל ַרק ּדֶ ֶלֱאֹכל ְוֵלָהנֹות ֵמַהּמַ

ה אֹו ִאיְנפּוְזָיה ָחִליָלה, הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ִעם  זֹוְנּדָ

לּו ֹעֵבד ה' ָעצּום. בֹות ַהּלָ ְחׁשָ ַהּמַ

פנינה לט"ו בשבט

פנינים מצויירים
ָּפָרַׁשת ִׁשיָרה ְמַסֶּמֶלת ַעל ַהָּכַרת ַהּטֹוב 

ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ה' קֹוֵרא ָלנּו ְּבָכל יֹום 

ֶוֱהיֹות  ְויֹום, ּוֵמִטיב ִעָּמנּו ְּבִלי סֹוף. 

ֶׁשָאָדם ָׁשקּוַע ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, הּוא 

ֹלא ִמְתּבֹוֵנן ְּבָכל ַהּטֹוב ֶׁשְּסִביבֹו, הּוא 

ֹלא רֹוֶאה ַּכָּמה ה' עֹוֵטף אֹותֹו ְוׁשֹוֵמר 

ָעָליו, ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו ֵאָליו.

ְּכַלל  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהִּׁשיָרה  ַמהּות  ְוזֹוִהי 

ִיְׂשָרֵאל, ָראּו ַּכָּמה ַהַּקָּב"ה ָקרֹוב ֲאֵליֶהם 

ֵהם ָּפְצחּו ְּבִׁשיָרה, ְוַהִּׁשיָרה ֶנֶאְמָרה ַעל 

ְיֵדי מֶֹׁשה, ֱהיֹות ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַלְּמִדים 

אֹוָתנּו ֵהיַאְך ָלִׁשיר ַלּבֹוֵרא, ְּכֶׁשָאנּו ְּדֵבִקים ַּבַּצִּדיִקים ְוַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 

ָאנּו ַנֲעִׂשים רּוָחִנִּיים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, 'ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ַמה 

ֶׁשֹּלא ָראּו ְנִביִאים'. ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּבַמָּצָבם ֶהֱאִמינּו ַּבּה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו 

ּוִבְׂשַכר ֶזה ָזכּו ְלִקְרַבת ה' ֶׁשָראּו ֶאת ה' ִּבְבִחיַנת ַמְרֶאה ְּבֶאְצַּבע.

ְּבָכל יֹום ִּתְרֶאה ֶאת ַה'ְקִריַעת ַים סּוף' ֶׁשה' עֹוֶׂשה ֲעבּוְרָך ַהּיֹום, 

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ְוִזּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף, 

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּקִריַעת ַים סּוף ֶזה ֹלא ָּדָבר ֶׁשָהָיה ֶּבָעָבר ִּבְלַבד, ֶזה ַׁשָּיְך 

ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם זֹוֶכה ְלִהְתַחֵּתן הּוא ָצִריְך ְלַהֲעִריְך 

זֹאת ֹלא ָּפחֹות ִמַּמה ֶׁשַּמֲעִריִכים ֶאת ְקִריַעת ַים סּוף, ְוֶזה ֹלא ַרק 

ַּבֲחֻתָּנה ֶזה ְּבָכל יֹום ְויֹום, ֶׁשָאָדם זֹוֶכה ִלְחיֹות ִעם ְּבֵני ֵּביתֹו, ֶזה ֶחֶסד 

ָעצּום. ְוֵכן ַהְּמזֹונֹות ֶׁשל ָאָדם ֶזה ֹלא ַרק ֶעֶצם ַהַּפְרָנָסה ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם 

ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח ּוְבֶׁשַפע, ְוֵיׁש לֹו ָמה ֶלֱאכֹל ְּבַנַחת, ֶאָּלא ֶזה ַּגם ֶעֶצם 

ֶחֶסד ָהֲאִכיָלה ֶׁשָאָדם זֹוֶכה ֶלֱאכֹל.

ְוֶזה ַמהּות ט"ּו ִּבְׁשָבט, ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים ֵמַהֵּפרֹות ַהְּמתּוִקים ֶׁשה' ֵמִביא ָלנּו, 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֹוֶנה ְּבִצְבעֹו ּוְבַטֲעמֹו 

ֵמֲחֵברֹו, ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֵחֶׁשק ֶלֱאכֹל 

ִמָּכל ְּפִרי ּוְפִרי, ְוָכל ְּפִרי ָמֵלא ְּבָחְכָמה 

ֶׁשהּוא ִנְרָאה ָיֶפה, ַרק ַּכֲאֶׁשר הּוא ְּכָבר 

ָּבֵׁשל, ְוִלְפֵני ֵכן הּוא ִחֵּור, ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא 

נֹאַכל ִמֶּמּנּו ֶטֶרם ְּגַמר ִּבּׁשּולֹו, ְוֵכן ָּכל 

ֶאָחד ֶאָחד ֻמָּנח ְּבתֹוְך ְקִלָּפה ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת 

ָעָליו ְּבִלי ְמָקֵרר, ְועֹוד ִנְפָלאֹות ַרּבֹות 

ֶׁשְּמֵלִאים ְּבַרֲחֵמי ה' ָעֵלינּו, ֶׁשְּברֹב טּובֹו 

ְוַחְסּדֹו, עֹוֶׂשה ַהּכֹל ֲעבּוֵרנּו ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ְּבָכל 

ֶזה, ְוִנֵּתן לֹו ִׁשיר ְוֶׁשַבח ַעל ָּכל ַהּטֹוב 

ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו.

ּוְלִפיָכְך ָנֲהגּו ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל ָלֶׁשֶבת ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט ַעל ַיד ֻׁשְלָחנֹות 

ֲערּוִכים ָּכל טּוב ִמֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְפָרט ְּבדֹוֵרנּו ֶׁשָאנּו זֹוִכים 

ָלֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטֹוָבה, ָראּוי ָלנּו ָלֶׁשֶבת 

ִעם ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, ּוְלָפֵרט ָלֶהם ַּכָּמה ְּפָלאֹות ֵיׁש ְּבָכל ְּפִרי, ְולֹוַמר 

'ְיָלִדים ְיָקִרים! ַהַּתּפּוַח ַהֶּזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ְמַגֶּלה ָלנּו ַּכָּמה ה' אֹוֵהב 

אֹוָתנּו, ה' ָּבָרא ֶאת ַהְּפִרי ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, ִעם ַהְּמִתיקּות ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשּבֹו, 

ִּבְכֵדי ֶׁשִּנְרֶאה ַּכָּמה ה' ָמתֹוק ְוטֹוב, ַּכָּמה ה' אֹוֵהב אֹוָתנּו, ְוִנְתַמֵּלא 

ְּבַאֲהָבה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוַכֲאֶׁשר ָאנּו עֹוִׂשים זֹאת ָאנּו ְמַקְּדִׁשים ֶאת 

ַהחֶֹמר, ּוִמְתָקְרִבים ַלּבֹוֵרא ְּבָכל ֲאִכיָלה.

ַּבל ִנְחֶיה ֶאת ַהַחִּיים ְּכָדָבר ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו, ַנְקִּדיׁש ְקָצת ַמְחָׁשָבה ִלְפֵני 

ָּכל ְּבָרָכה ַעל ָמה ָאנּו הֹוְלִכים ְלהֹודֹות, ְנָפֵרט ְקָצת ַּבָּלׁשֹון ֶׁשָּלנּו, ַּכָּמה 

טֹוב ה' נֹוֵתן ָלנּו, ֵאיֶזה ֲארּוַחת ּבֶֹקר ִנְפָלָאה ְמִזיָנה ּוְבִריָאה ה' נֹוֵתן 

ָלנּו, ְוָכְך ָנבֹוא ְלַאֲהַבת ה' ּוְלִקְרָבתֹו, ְּבָכל ַמֲעֶׂשה.



ד

ִמיֵמי ִׁשִּׁשי, ָעַסְקִּתי ַּבֲהָכנֹות ִלְקַראת ַׁשָּבת קֶֹדׁש; ְלֶפַתע ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכֵאִבים 
ַעִּזים ָּברֹאׁש ּוַבַּצָּואר, חֹם ּגּוִפי ִטֵּפס ִּבְמִהירּות ְוִהִּגיַע ְלַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות 

ָהִייִתי ְמֻסְחָרר, ָנַפְלִּתי ַלִּמָּטה ְוִהְרַּגְׁשִּתי נֹוָרא.

ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי ֲאִני נֹוֵהג ְלָבֵרְך ֶאת ְיָלַדי ַהְּנׂשּוִאים ַּבֶּטֶלפֹון, ְּבאֹותֹו יֹום 
ִׁשִּׁשי ָּבַני ִהְתַקְּׁשרּו ַוֲאִני ִהְתַקֵּׁשיִתי ְלַנֵהל ִׂשיָחה ָּכָראּוי, ָאַמְרִּתי ִמִּלים 
ֶׁשֵאיָנם ְקׁשּורֹות ְלִׂשיָחה ּוָבַני ָחְׁשׁשּו ֶׁשֲאִני ְּבֶאְמַצע ֵארּוַע מִֹחי ְוִהְזָּדְרזּו 

ְלַהְזִמין ֲעבּוִרי 'ַהָּצָלה'.

"ִהַּגְעִּתי ְלֵבית ַהחֹוִלים ַּדּקֹות ְספּורֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ָׁשם ָעְרכּו ִלי 
ְּבִדיקֹות ִראׁשֹונֹות ִלְׁשֹלל ֵארּוַע מִֹחי, ָעִניִתי ַעל ָּכל ַהְּׁשֵאלֹון ָּברּור, ָיַדְעִּתי 
ַהּכֹל ְוָהִייִתי ַמָּמׁש ָצלּול ְּבַדְעִּתי, ֵהם ְּבָכל זֹאת ָחְׁשׁשּו ְוָעְרכּו ִלי ְּבִדיַקת 

C.T. רֹאׁש.

ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּבָכל ְּבִדיָקה ְמקֹוִמית, ּבֹוְדִקים ַּגם ְקָצת ֵמֵעֶבר ַלָּמקֹום, 
ְוָכְך ִצְּלמּו ִלי ַּגם ֶאת ֵאזֹור ַהַּצָּואר, ָׁשם ִּגּלּו ִלי ַּתְסִמיִנים ֶׁשל ַהַּמֲחָלה 
ַהְּידּוָעה, ְוָכְך הֹוִדיעּו ָלנּו ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶׁשָהרֹאׁש ַּתִּקין, ב"ה, ְוֵאין ִלי ׁשּום 
ִּגּדּול אֹו ֵארּוַע מִֹחי ָּברֹאׁש, ֲאָבל ֵהם רֹוִצים ִלְבּדֹק ְּבִדיקֹות נֹוָספֹות ִּכי 

ֵהם ָראּו ַמֶּׁשהּו ַמְחִׁשיד.

הֹוֵדיִתי ַלָּקָּב"ה ֶׁשָהרֹאׁש ֶׁשִּלי ַּתִּקין ְוֵאין ִלי ׁשּום ְּבָעיֹות, ּוִבַּקְׁשִּתי ֵמה' 
ֶׁשְּיַרֵחם ָעַלי ְוֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִלי ׁשּום ְּבָעיֹות ְּבׁשּום ָמקֹום ַּבּגּוף.

ְּבאֹור ְליֹום ֵׁשִני – ֶׁשָהָיה ֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה – ָּבאּו ְיהּוִדים טֹוִבים ְוָנְתנּו 
ִלי ְלַהְדִליק ֶאת ֵנר ַהֲחֻנָּכה ְּבֵבית ַהחֹוִלים; ְּכֶׁשֵּבַרְכִּתי ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו 
ַעל ַהֵּנרֹות ָזְלגּו ֵמֵעיַני ְּדָמעֹות, ִהְרַּגְׁשִּתי ַּכָּמה ְזכּות ְּגדֹוָלה ִהיא ִלְחיֹות, 
ַּכָּמה ָצִריְך ְלָבֵרְך ֶאת ה' ַעל ַהְּבִריאּות ַהְּתִקיָנה, ַּדְוָקא ְּבֵעת ְׁשהּוִתי ַעל 
ַהִּמָּטה ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְּכֶׁשְּלגּוִפי ְמֻחָּבִרים ַמְכִׁשיִרים ׁשֹוִנים ִהְרַּגְׁשִּתי ַּכָּמה 
ה' ָקרֹוב ֵאַלי ּוֵמִטיב ִעִּמי, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמה' ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו, 
ָּכְך אּוַכל ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ֶאת ַהֵּנס ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי, ֶׁשַעד ַעָּתה ֹלא ַמְסִּפיק 

ֶהֱעַרְכִּתי אֹותֹו ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהְּבִריאּות ֶזה ָּדָבר ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו.

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבּבֶֹקר ָעְרכּו ִלי ְּבִדיַקת C.T. ְּכָלִלית ְוִגּלּו ִּגּדּול ְּבַאַחד 
ָהֲאָבִרים ַהְּפִניִמִּיים. ַּבחֶֹדׁש ָוֵחִצי ַהָּבִאים ָעְרכּו ִלי ְּבִדיקֹות נֹוָספֹות, 
ְוַכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ְלַקֵּבל ַחַּות ַּדַעת ֵמֶאָחד ַהְּפרֹוֵפסֹוִרים ַהֻּמְמִחים ַּבְּתחּום, 
הּוא ָׁשַאל אֹוִתי "ֵאיְך ָיַדְעָּת ַלֲעׂשֹות ְּבִדיקֹות ַמֲעִמיקֹות ְּבָׁשָלב ֻמְקָּדם ָּכל 
ָּכְך ֶׁשל ַהַּמֲחָלה?" ָעִניִתי לֹו ֶׁשֶּזה ֹלא ֲאִני, ֶאָּלא ה' ִרֵחם ָעַלי ְוָׁשַלח ִלי 
ִּבְלּבּול ֶׁשִּדַּבְרִּתי ֶׁשֹּלא ָלִעְנָין ֵמרֹב ַהחֹם ַהָּגבֹוַּה, ְוֶזה ָּגַרם ִליָלַדי ְלַהְפנֹות 
אֹוִתי ְלֵבית ַהחֹוִלים ּוְלַבֵּצַע ִּבי ְּבִדיקֹות C.T. ְוה' ְּבַרֲחָמיו ִסֵּבב ֶׁשַּיֲעׂשּו 
ִלי ְּבִדיָקה ַּגם ְּבֵאזֹור ַהַּצָּואר ְוִיְראּו ִסיָמִנים ַמֲחִׁשיִדים, ְוָכְך ִיְבְּדקּו ִלי 

ֶאת ָּכל ַהּגּוף, ְוָכְך ְיַגּלּו ֶאת ַהַּמֲחָלה.

ַהְּפרֹוֵפסֹור ִהְתַּפֵעל ְמאֹוד ְוָאַמר: "ֵיׁש ְלָך ֵנס ָּגלּוי ֶׁשִּגִּלינּו ֶאת ַהַּמֲחָלה 
ִּבְזַמן ּוְבֶעְזַרת ה' ְּבִנּתּוַח ְמקֹוִמי ָנִסיר ֶאת ַהִּגּדּול, ֲאִני ֲאִפּלּו ֹלא רֹוֶצה 

ַלְחׁשֹב ֶמה ָהָיה קֹוֶרה לּו ָהִייָת ַמִּגיַע ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְמֻאָחר יֹוֵתר".

ִהְרַּגְׁשִּתי ַּכָּמה ַרֲחֵמי ה' ְּגדֹוִלים ָעַלי, ִקַּבְלִּתי ִׁשעּור מּוָחִׁשי ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשה' 
מֹוִליְך אֹוִתי ּוַמְנִהיג אֹוִתי ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר, ְוִהְקִּדים ִלי ַמָּכה ֶׁשִהיא 
ְּבֶעֶצם ְרפּוָאה ְלַמָּכה ַאֶחֶרת ְּגדֹוָלה יֹוֵתר. ַוֲאִני ִּתְקָוה ּוְתִפָּלה ַלּבֹוֵרא עֹוָלם, 
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָעַזר ִלי ַעד ּכֹה, ֵּכן ַיַעְזֵרִני ָהְלָאה ְוָיִסיר ִמֶּמִּני ֶאת ַהַּמֲחָלה 
ְוֹלא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמָּנה ׁשּום ֵזֶכר, ְוָתִמיד אּוַכל ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ִמּתֹוְך ְּבִריאּות 
ּוִמּתֹוְך ְיִדיָעה – ֶׁשַּמְּתַנת ַהַחִּיים ַהְּבִריִאים, ֵהם ָהאֶֹׁשר ְוַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה.

עּו".  ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ָבר  ְצַעק ֵאַלי", ֲהֵרי ֵאין ּדָ ה "ַמה ּתִ ָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ה' אֹוֵמר ְלמֹׁשֶ
ָבר ּדֹוֶמה ְלָאָדם  ה ַהּדָ ל ָלּמָ א ָמׁשָ ר ִלְצעֹק ֶאל ה'? ֶאּלָ יֹוֵתר טֹוב ֵמֲאׁשֶ
ם,  ִרים ׁשָ ּגָ ִרים ׁשֶ ּיָ ִהְפִריַע ַלּדַ ָמקֹום ׁשֶ ָחָנה ֶאת ִרְכּבֹו ּבְ דֹול ׁשֶ יר ּגָ ָעׁשִ
ל  ָהג ׁשֶ ִרים ְוֵהֵחל ִלְצעֹק ָעָליו ְצָעקֹות ֵאיִמים, ַהּנֶ ּיָ ָיָצא ֵאָליו ֶאָחד ַהּדַ
ל ָאָדם  ר ֲאִני ָיכֹול ָלֵתת ְלָך ֶטֶלפֹון ׁשֶ ּיָ יר ָיָצא ִמִרְכּבֹו ְוָאַמר ַלּדַ ֶהָעׁשִ
ר ֶהְחִליף ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו  ּיָ ד ַהּדַ ַפְרָנָסה, ִמּיָ כֹול ַלְעזֹר ְלָך ּבְ ּיָ ְמֻיָחד ׁשֶ
ָהג אֹוֵמר  ל אֹותֹו ָאָדם, ְוָאז ַהּנֶ תֶֹבת ׁשֶ ל ֶאת ַהּכְ ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְלַקּבֵ ּוָבא ּבְ
ים  ק ֲאָלִפים ַרּבִ הּוא ְמַחּלֵ ֲעַקת ָעָליו ׁשֶ ּצַ ה הּוא ִמי ׁשֶ לֹו ָהָאָדם ַהּזֶ
ׁש ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ַעל  ע ַלֲאחֹוָריו ּוִבּקֵ ה ִנְרּתַ ר ַהּזֶ ּיָ ד ַהּדַ ָדקֹות ִמּיָ ַלּצְ

יר. ַעק ַעל ֶהָעׁשִ ּצָ ׁשֶ
ִהְתלֹוְננּו ַעל  ֶ ָעִמים ּשׁ ר ּפְ ְצַרִים ָהיּו ִמְסּפַ ָרֵאל ָיָצא ִמּמִ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ּכְ
ם ָטֲענּו ֲהלֹא ָאַמְרנּו  ָהיּו ַעל ַהּיָ ִפּיּות טֹוָבה, ּוְכׁשֶ ֶעֶצם ּכְ זֹּוִהי ּבְ ה ׁשֶ מֹׁשֶ
ֵהם ָצפּו ָנכֹון ְלֵמָרחֹוק  ֶזה ָטֲענּו ׁשֶ ּבָ ְצַרִים ׁשֶ ּלֹא ֵנֵצא ִמּמִ ָעִדיף ׁשֶ ְלָך ׁשֶ
ָלה ִאם ָיְצאּו  ּקָ ְהֶיה ָלֶהם ּתַ ּיִ ה לֹא ָיַדע, ׁשֶ ּמֹׁשֶ ְוִכְבָיכֹול ָיְדעּו ַמה ׁשֶ
ַעִין  לּו ּבְ ּכְ ן ּתֹוָרה ֵהם ִהְסּתַ ַמּתַ ֲאִפילּו ּבְ ְצַרִים, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ׁשֶ ִמּמִ

ְכְננּו ַלְחטֹא ּבֹו. ּתִ ַאַחת ַעל ָהֵעֶגל ׁשֶ
ֲחִריׁשּון",  ם ּתַ ָרֵאל "ְוַאּתֶ נּו ָאַמר ְלַעם ִיׂשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְוָכתּוב ׁשֶ
ע  ת ֵמַאְרּבַ ה ָאַמר זֹאת ְלאֹוָתּה ּכַ ּמֹׁשֶ ח( מּוָבא, ׁשֶ ּלַ ׁשַ א )ּבְ ּוִבְמִכיְלּתָ
ה ָאַמר ָלֶהם  ֵאָלה ַמּדּוַע מֹׁשֶ ְ ֶאֶלת ַהּשׁ ל, ְוִנׁשְ ּלֵ ָעְמדּו ְלִהְתּפַ ּתֹות ׁשֶ ּכִ
ְנחּוָמא )ׁשֹוְפִטים ָיד(,  ְדָרׁש ּתַ ּמִ ל, ֲהֵרי ְמבָֹאר ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ְלַהֲחִריׁש ִמּלְ
ְצַרִים ֵהם  ָרֵאל ִמּמִ הֹוִציא ֶאת ִיׂשְ ַאַחר ׁשֶ ּלְ "ה ׁשֶ ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ֶהם  ָרה ּבָ ָתם, ָלֵכן ּגִ ִפּלָ מֹוַע ּתְ ה ִלׁשְ ִהְפִסיקּו ִלְזעֹק ְלָפָניו ְוָהָיה ִמְתַאּוָ
ִהְקִריב  ֱאַמר "ּוַפְרעֹה ִהְקִריב" ׁשֶ ּנֶ ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ׁשֶ ְרעֹה ְוֵחילֹו ׁשֶ ֶאת ּפַ
ָרֵאל ַאל  ֵני ִיׂשְ ֲעקּו ּבְ ּצָ ה כמ"ש "ַוּיִ ִפּלָ ָרֵאל ַלה' ַעל ְיֵדי ַהּתְ ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ

ֲחִריׁשּון"? ם ּתַ ה "ְוַאּתֶ ן ַמּדּוַע ָאַמר ָלֶהם מֹׁשֶ ה'", ִאם ּכֵ
ָרֵאל ֶאל ה'" ֶנֱאַמר "ַוּיֹאְמרּו  ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ סּוק "ַוּיִ ָסמּוְך ַלּפָ ּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ר" ְוכּו',  ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ ה ֲהִמּבְ ֶאל מֹׁשֶ
ָסמּוְך  ד ּבְ ֲעקּו ֶאל ה', ִמּיָ ּצָ אֹוָתם ׁשֶ ַמע, ׁשֶ ְקָרא ַמׁשְ ֵטיּה ּדִ ׁשְ ּוְלִפי ּפַ
ֲעקּו"  ּצָ ׁשֹון "ַוּיִ ה ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם, ּוִמּלְ ָתם ֵהם ָאְמרּו ְלמֹׁשֶ ִלְתִפּלָ
ל ְטרּוְנָיא,  ְצָעקֹות ׁשֶ ֶהם ַלה' ָהְיָתה ְמעֶֹרֶבת ּבִ ּלָ ָעָקה ׁשֶ ַהּצְ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ּכָ יָון ׁשֶ ּתֹות ִנְפָרדֹות, ֲאָבל ּכֵ ָהיּו ּכִ א ְמבָֹאר ׁשֶ ִכיְלּתָ ּמְ ְוָאְמָנם ּבַ
ֲעקּו ִלְפֵני ה'  ּצָ ֶ ִבים ְלַכת ַאַחת, ְוַגם אֹוָתם ּשׁ ֲעֵרִבים ֶזה ָלֶזה, ֵהם ֶנְחׁשָ

ם. ִלּבָ ֵאּלּו ּבְ ָהיּו ָלֶהם ְטָענֹות ּכָ
ם  לּו "ְוַאּתֶ ּלְ ִהְתּפַ ה ָאַמר ְלאֹוָתם ׁשֶ ּוְלִפי ֶזה יּוַבן ַמּדּוַע מֹׁשֶ
גֹור',  ה ַסּנֵ 'ֵאין ָקֵטגֹור ַנֲעׂשֶ דּוַע ׁשֶ ָלל ַהּיָ י ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהּכְ ֲחִריׁשּון", ּכִ ּתַ
ֵהיִטיב  ה ׁשֶ ם ַעל מֹׁשֶ ִלּבָ ָתם ָהְיָתה ְמעֶֹרֶבת ִעם ְטרּוְנָיא ּבְ ִפּלָ ּתְ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִמְצַרִים, ֲהֵרי  ֵאר ּבְ ָ ְבָיכֹול ָהָיה ָלֶהם יֹוֵתר טֹוב ְלִהּשׁ ּכִ ָלֶהם, ְוָטֲענּו ׁשֶ
ה  ִפּלָ דֹוָלה ִמזֹּו, ְוִהְתַנֲהגּות זֹו סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּתְ ִפּיּות טֹוָבה ּגְ ֵאין ְלָך ּכְ ׁשֶ
י ִעְנָיָנּה ִלְהיֹות  ֵפל ּכִ ׁשֹון ּתָ ה ִהיא ִמּלְ ִפּלָ י ַהּתְ ֶהם ִלְפֵני ה', ּכִ ּלָ ָעָקה ׁשֶ ְוַהּזְ
ה  ְטָענֹות ַעל מֹׁשֶ ְפלּות ִלְפֵני ה', ְוֵהם ָהיּו ְמֵלִאים ּבִ ֵפל ִעם ֲעָנָוה ְוׁשִ ּתָ
ה  ִפּלָ ּתְ ֲחִריׁשּון" ׁשֶ ם ּתַ ׁש ֵמֶהם "ְוַאּתֶ ּקֵ ה ּבִ ִליחֹו, ְוָלֵכן מֹׁשֶ ֶעֶבד ה' ּוׁשְ

ֶלת ּוְרצּוָיה ִלְפֵני ה'. ם, ֵאיָנּה ְמֻקּבֶ ִלּבָ ׁש ָלֶהם ּבְ ּיֵ זֹו ִעם ְטָענֹות ׁשֶ ּכָ
ְוָקא  ה ּדַ י ה' ָהָיה ְמֻרּצֶ ָרֵאל ּכִ ה ]ְולֹא ֶאל ַעם ִיׂשְ ָנה ַאל מֹׁשֶ ְוָלֵכן ה' ּפָ
לֹוַמר ֵאין ְלָך ַמה ִלְצעֹק ֵאַלי ַעל  ְצַעק ֵאַלי" ּכְ ה[ ְוָאַמר לֹו "ַמה ּתִ ִמּמֹׁשֶ
ָך, ְוָלֵכן  ֵהם ִמְתַרֲעִמים ֶנְגּדֶ ִפּיּות טֹוָבה ׁשֶ ֶהם ּכְ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ָרֵאל, ִמּפְ ַעם ִיׂשְ
ֵהם  לֹוַמר ֱאמֹר ְלַעם ִלְנסַֹע ְלֵהיָכן ׁשֶ עּו" ּכְ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ "ּדַ
ׁשּובּו  ּיָ פּוֵיי טֹוָבה ְורֹוִצים ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים ׁשֶ ֵהם ּכְ רֹוִצים ְואֹוָתם ׁשֶ

לּו. ם ְוִנּצְ ה ָזכּו ְוִנְקַרע ָלֶהם ַהּיָ ְזכּות מֹׁשֶ ּבִ א ׁשֶ ם, ֶאּלָ ְלׁשָ
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