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 וילך

ה .1  ?ְְלָאן ָהַלך מֹׁשֶ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ְָצִריך ָלַדַעת ְלֵהיָכן ָהַלך: "ּ ית , ְ ן ּבֵ כַּ ָהַלך ְלִמׁשְ ם ׁשֶ ְְויֹוָנָתן ִתְרּגֵ ּ
ָנא ָרׁשֹו [ֻאְלּפָ ית ִמּדְ ָהַלך ִמַמֲחֶנה ְלִוָיה ְל. ]ְלּבֵ ים ָאְמרּו ׁשֶ ְּוַהְמָפְרׁשִ ּ ָאָדם ְּ ָרֵאל כְּ ַמֲחֶנה ִיׂשְ

ְפָטר ֵמֲחֵברֹו ָרִכים , ַהּנִ ר ְלֶאָחד ֵמַהּדְ תּוב ָסתּום הּוא ְוֵאין ִמֶמּנּו ֶהכֵּ אן ָאַמר ... ְּוַהכָּ ְַוֵיֶלך 'כָּ ּ

ה יַע ִק' מֹׁשֶ ַמּגִ ֵסֶדר ָהָרִגיל ְלִמי ׁשֶ ה ָהְלָכה כְּ ִתָקֵרא מֹׁשֶ ּבֹו ׁשֶ רּוׁש רּוַח ַהַחִיים ׁשֶ ּּפֵ ּ ּ   ".ּצֹוּ

ַתב ָה ן ֶעְזָראכָּ הּוא ֵמת: "ִאּבְ ֶבט ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ֶבט ְוׁשֵ ל ׁשֵ לֹא ְיַפֲחדּו, ְָהַלך ֶאל כָּ ם . ּׁשֶ ְּוִחֵזק ִלּבָ

ַע ִדְבֵרי ְיהֹוׁשֻ תּוב ַאֲחָריו , ּבְ ן כָּ ה אֹוָתם'ַעל כֵּ ְּוַאָתה ַתְנִחיֶלּנָ ּ' ."  

ל: "ן"ַרְמּבַּוֵפֵרׁש ָה ִלים כָּ ר ִהׁשְ ֲאׁשֶ ָבָריוכַּ ים ִאיׁש ,  ּדְ ׁשִ ף ְוַהּנָ ָצִבים ְלָפָניו ְוַהּטַ ל ַהּנִ ָּאז ָהְלכּו כָּ
יר ֶזה תּוב ְלַהְזּכִ ָבר ָאַמר , ְְלָאָהָליו ְולֹא ֻהְצַרך ַהכָּ י כְּ ְלֶכם  ')ט יא, לעיל כט(כִּ ַּאֶתם ִנָצִבים ַהיֹום כֻּ ּ ּ ּ
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ְבִרית ה' ֱאלֵֹקיֶכם ְוגֹו' ִלְפֵני ה ָניו'; ָלֶֹקיךֶא' ְָלָעְבְרך ּבִ ִרית ֵיְלכּו ִמּפָ ּבְ ְוֹיאַמר . ְוַאַחר ָעְבָרם ּבַ
תּוב ַעָתה ָדם, ַּהכָּ ָרֵאל ְלַכּבְ ה ָהַלך ִמַמֲחֶנה ְלִוָיה ֶאל ַמֲחֶנה ִיׂשְ י מֹׁשֶ ּכִּ ּ ֵטר , ְ ִיְרֶצה ְלִהּפָ ִמי ׁשֶ ּכְּ

  ".ֵּמֲחֵברֹו ּוָבא ִלּטֹל ְרׁשּות ִמֶמּנּו

מֹו , ְתעֹוֵרר ְלֶזהִה: "ְספֹוְרנֹוְמָבֵאר ַה ית ֵלִוי'כְּ ְַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְַוֵיֶלך ְוַיֲעבֹד ')א, שמות ב(' ּ , )ג, לעיל יז(' ּ

ָרֵאל ַעל , ְוֶזה. ְודֹוֵמיֶהם ִרית ִהְתעֹוֵרר ְלַנֵחם ֶאת ִיׂשְ ִריַתת ַהּבְ ִלים ִעְנְיֵני כְּ ִהׁשְ ַאַחר ׁשֶ ׁשֶ

ְמ, ִמיָתתֹו בּו ׂשִ לֹא ְיַעְרּבְ ֵדי ׁשֶ ִרית ּכְּ ִלים ַהּבְ ִרית ָהְראּוָיה ָלֶהם ְלהֹורֹות ַעל ֱהיֹוָתם ְמַקּבְ ַחת ַהּבְ
ְמָחה ׂשִ ֶרך , ּבְ יו'ְַעל ּדֶ עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ָאְמרֹו )ב, תהלים קמט(' ִיׂשְ ָלִמים ' )ז, לעיל כז( כְּ ְּוָזַבְחָת ׁשְ

ַמְחָת ִלְפֵני ה ם ְוׂשָ ְּוָאַכְלָת ׁשָ ַעל ַהטוִריםן ְוֵכ".  'ֶָאלֶֹקיך' ּ ּּבַ רּוׁשֹו ֵהּ ִתיב ְלֵעיל ִמ: "ִביא ֶאת ּפֵ ָנה כְּ

ְּוָסִמיך ֵליה ', ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ')כ, ל( ה'ְ ְַוֵיֶלך מֹׁשֶ י –' ּ יד ָלֶהם כִּ ָהַלך ֲאֵליֶהם ְלַהּגִ ְ ׁשֶ

ָרֵאל ָלָא בּוָעתֹו ְוִהְכִניס ִיׂשְ רּוך הּוא ׁשְ ְִקֵים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ִמְדָרׁש . ֶרץּ ַהֵמִתים 'ְּוִאיָתא ּבַ אן ׁשֶ ִּמכָּ
ִרים ֶזה ִעם ֶזה   ".:)ברכות יח(' ְמַסּפְ

רּוׁש נֹוָסף ֵהִביא ּבְָּכִלי ָיָקרַה ֲהִליָכה זֹו: "ֶזה ּפֵ ים ִנְדֲחקּו ּבַ ל ַהְמָפְרׁשִ ֵרׁש ְלֵהיָכן ָהַלך , ּכָּ י לֹא ּפֵ ְכִּ

ה ְלַזְרָזם ַעל ַהְתׁשּוָב...  ְדָבִריםָּרָצה ֹמׁשֶ ר ִעָקָרה ּבִ ּה ֲאׁשֶ תּוב, ּ כָּ מֹו ׁשֶ ָבִרים ': כְּ ְּקחּו ִעָמֶכם ּדְ
ָרֵאל'ְְלָכך ֶנֱאַמר . )ג, הושע יד('  'ְוׁשּובּו ֶאל ה ל ִיׂשְ ָבִרים ָהֵאֶלה ֶאל כָּ ר ֶאת ַהּדְ ה ַוְיַדּבֵ ַּוֵיֶלך ֹמׁשֶ ְ ּ' .

ך ן ֵמָא': ְּוִמְדָקָאַמר ַאַחר כָּ ָנה ָאנִֹכי ַהיֹוםַּויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ּבֶ ִרים ׁשָ ן', ּה ְוֶעׂשְ ּבּור ִראׁשֹון , ִאם כֵּ ּדִ
ל מּוָסר? ְלֵהיָכן ָאַזל ה ׁשֶ ּבּור ָקׁשֶ הּוא ּדִ ָרֵאל'ְּוְלָכך ֲאָמרֹו , ֶּאָלא ׁשֶ ל ִיׂשְ ל ִמי : לֹוַמר', ֶאל כָּ כָּ

יב  יב ָיבֹא ְוָיׁשִ ֵיׁש לֹו ְלָהׁשִ ָּאַמר ְלֻכָלם ִעְנַין ַהְת... ּׁשֶ ְדָבִריםּ ֵאין ָאָדם . ּׁשּוָבה ַהְתלּוָיה ּבִ ּוְלִפי ׁשֶ

ְְוָכל חֹוֵטא ְוַרב ֶמִרי ְלעֹוָלם לֹא ֵיֵלך הּוא ֶאל ֶהָחָכם ָהרֹוֵפא , רֹוֶאה חֹוָבה ְלַעְצמֹו ְלעֹוָלם

ֶפׁש חִֹלי ַהּנֶ ְּלַבֵקׁש ְתרּוָפה ְלַמֲחָלתֹו ּבְ ְקֹר;ּ ַמע ּבִ ִיׁשְ ְָכם ַההֹוֵלך ֵאָליו א ֵאָליו ֶהָחּ ְוַהְלַואי ׁשֶ

ַבר ְתׁשּוָבה ר ַעל ִלּבֹו ְלַפתֹותֹו ַעל ּדְ ּּוְמַדּבֵ ן ָאַמר. ּ ה': ַעל כֵּ ְַוֵיֶלך מֹׁשֶ הּוא ָהַלך ֵמֹאֶהל ְלֹאֶהל ', ּ ְׁשֶ

ָרֵאל ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ָבִרים ָהֵאֶלה, ֶּאל כָּ ר ַעל ִלּבֹו ֶאת ַהּדְ ָבה ַּהְינּו ִעְנְיֵני ַהְתׁשּו, ְּוָהָיה ְמַדּבֵ

ְדָבִרים   ".ַּהְתלּוָיה ּבִ

ַתב ַה ְַוֵיֶלך' : "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ְּוְבֶדֶרך ֶרֶמז ָאְמרּו ַוֵיֶלך. 'ּ ה, ְּ ָהַלך מֹׁשֶ ר. ְַוי ׁשֶ ַוי ַעל ּדֹוְברֹו ְוַעל , ַוְיַדּבֵ

רֹו  ּבְ ל ַהּדֹור) ַמְנִהיגֹו(ּדַ ָרֵאל. ׁשֶ ה ַמְנִהיִגים ָהיּו ְלִיׂשְ לֹׁשָ ה ְוַאֲהֹר: ׁשְ ֵאר ָהָיה . ן ּוִמְרָיםמֹׁשֶ ַהּבְ

ְזכּות ִמְרָים ֵאר, ּבִ ַסק ֵמֶהם ַהּבְ ֵמָתה ּפָ ֱאַמר, ּּוְכׁשֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ִמְרָים': כְּ ְוָחַזר ', ְוֵאין ַמִים', 'ַּוָתָמת ׁשָ
ה ְזכּות מֹׁשֶ ֱאַמר–ֵמת ַאֲהֹרן . ּבִ ּנֶ בֹוד ׁשֶ ל ָהֵעָדה': ּ ִנְסַתְלקּו ַעְנֵני ַהכָּ ִאלּו ', ַּוִיְראּו כָּ ְּוָדְרׁשּו כְּ

לּו', יָראּוִּיַו'ֶנֱאַמר  ְתּגַ ּנִ ה. ׁשֶ ְזכּות ֹמׁשֶ ה . ְוָחְזרּו ָהֲעָנִנים ּבִ ָלם–ֵמת ֹמׁשֶ ְסקּו כֻּ ִאלּו , ִנְמָצא. ּ ּפָ כְּ ּׁשֶ
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ִרים ּבָ ת ַהּדַ לֹׁשֶ ל ׁשְ אן . ַּהְינּו ַהַמְנִהיִגים, ָאז ֵמתּו כָּ ְרַמז כָּ ּנִ ר'ְוֶזהּו ׁשֶ ִריםַה', ַוְיַדּבֵ ּבָ ָהַלך , ּדַ ְַוי ׁשֶ

ר ּבָ ל ַהַמְנִהיִגים, ַהּדַ ְּוִעמֹו כָּ ּ."  

ִמִלים ֵאלו .2 ָרֵאל ּבְ נו ְלַהִגיד ִלְבֵני ִיׂשְ ה ַרּבֵ ֶּמה ָרָצה מֹׁשֶ ּּ ּ ּ? 

ַתב  נֹוַתי: "י"ַרׁשִכָּ יֹום ֶזה נֹוַלְדִתי ּוְביֹום ֶזה ָאמּות, ַּהיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ ּגְ". ּּבְ תּוב ּבַ מסכת (ָמָרא כָּ

ֵאין ַתְלמּוד לֹוַמר ַהיֹום: ".)ראש השנה יא ּׁשֶ ּּוָמה ַתְלמּוד לֹוַמר ַהיֹום , ּ נֹוַתי–ּ . ּ ַהיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ
יִקים ִמיֹום ְליֹום ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ל ַצּדִ נֹוֵתיֶהם ׁשֶ ב ּוְמַמֵלא ׁשְ רּוך הּוא יֹוׁשֵ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּלַלֶמְדך ׁשֶ ּ ְ ָּ ,

ֱאַמר ׁשֶ ר ָיֶמיך ֲאַמֵלא: )כו, שמות כג(ּנֶ ֶּאת ִמְסּפַ ין ". ָ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ תּוב ּבְ ֲאָדר : ".)לח(ְוֵכן כָּ ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ

ה ֲאָדר נֹוַלד, ֵמת מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ֲאָדר ֵמת. ּוְבׁשִ ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ ִין ׁשֶ ֱאַמר ? ִמּנַ ּנֶ ם ': )ה, דברים לד(ׁשֶ ַּוָיָמת ׁשָ

ה ֶעֶב ים יֹום': )ח, דברים לד(ּוְכִתיב ',  'ד המֹׁשֶ לֹׁשִ ַעְרֹבת מֹוָאב ׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ֶאת מׁשֶ ', ַּוִיְבּכּו ְבֵני ִיׂשְ
ה ֶעֶבד ה': )א, יהושע א(ּוְכִתיב  י ֵמת ְוַעָתה ': )ב, יהושע א(ּוְכִתיב ',  'ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ ה ַעְבּדִ ּמֹׁשֶ

ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ְוַצּוּו ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָהִכינּו ָלֶכם ֵציָדה ': ) יא,יהושע א(ּוְכִתיב ', קּום ֲעבֹר ִּעְברּו ּבְ
ן ת ָיִמים ַאֶתם עְֹבִרים ֶאת ַהַיְרּדֵ לׁשֶ עֹוד ׁשְ י ּבְ ּכִּ ן  ')יט, יהושע ד(: ּוְכִתיב', ּ ְּוָהָעם ָעלּו ִמן ַהַיְרּדֵ

ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ים ּו', ּבֶ לֹׁשִ ה ָיִמים ְלַמְפֵרַעֵצא ֵמֶהן ׁשְ לֹׁשָ ְבָעה , ָּהא ָלַמְדָת, ׁשְ ׁשִ ּבְ ׁשֶ

ה ֲאָדר ֵמת מֹׁשֶ ה. ּבַ ֲאָדר נֹוַלד מֹׁשֶ ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ ִין ׁשֶ ֱאַמר ? ּוִמּנַ ּנֶ ן ': )ב, דברים לא(ׁשֶ ַּויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ּבֶ

ָנה ָאנִֹכי ַהיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ִרים ׁשָ ֵאין ַתְלמּוד לֹוַמר ',ֵּמָאה ְוֶעׂשְ ַמה ', ַּהיֹום'ּ ׁשֶ

ַהָקּבָ, ְּמַלֵמד'? ַּהיֹום'ַּתְלמּוד לֹוַמר  יִקים ִמיֹום ְליֹום "ׁשֶ ל ַצּדִ נֹוֵתיֶהם ׁשֶ ב ּוְמַמֵלא ׁשְ ּה יֹוׁשֵ ּ

ֱאַמר , ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ּנֶ ר ָיֶמיך ֲאַמֵלא': )כו, שמות כג(ׁשֶ ֶּאת ִמְסּפַ ָ' ."  

ֵרׁש ָה לֹוַמר. ֶזה ְלַנֵחם אֹוָתם ַעל ִעְנָינֹו: "ן"ַרְמּבַּפֵ י, כְּ ֲּאִני ָזֵקן ְוֵאין ָלֶכם עֹוד תֹוֶעֶלת ִמֶמּנִ ּ ;
ם, ְועֹוד לֹא ֶאֱעבֹר ׁשָ ִני ׁשֶ ם ִצּוָ ֵ י ַהּשׁ ְּוַאל ְתַפֲחדּו ְוַאל ִתיָראּו. ּכִּ י ה, ּ ּלֹא ְיַסֵלק , ַּיֲעֹבר ִעָמֶכם' כִּ

ֲעבּוִרי  ם ּבַ ִכיָנתֹו ִמכֶּ ְמקֹוִמיׁשְ ַע הּוא ָהעֹוֵבר ִלְפֵניֶכם ּבִ ינּו ָהָיה . ִויהֹוׁשֻ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ י ׁשֶ ְּוַאף ַעל ּפִ
ָתְקּפֹו ּוִבְבִריאּותֹו תּוב , ּבְ ר ֵהִעיד ַהכָּ ֲאׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ', לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלחֹה ')ז, להלן לד(כַּ

ן ְלַנֲחָמם   ".כֵּ

ַעל ַהטוִריםְוָכַתב  ּּבַ לֹוַמר. ְלַנֲחָמם ַעל ִעְנָינֹו: "ּ י, כְּ ָבר ָזַקְנִתי ְוֵאין ָלֶכם עֹוד תֹוֶעֶלת ִמֶמּנִ ּכְּ ּ ּ ;
לֹא ֶאֱעבֹר, ְועֹוד ִני ׁשֶ ם ִצּוָ ֵ י ַהּשׁ ְמקֹוִמי, ְּוַאל ְתַפֲחדּו. ּכִּ ם ַיֲעבֹר ִעָמֶכם ּבִ ֵ י ַהּשׁ י . ּכִּ ְוַאף ַעל ּפִ

ָתְקּפֹו ה ָהָיה ּבְ מֹׁשֶ ר , ּׁשֶ ֲאׁשֶ תּוב ֵמִעיד כַּ ֵדי ְלַנֲחָמם, 'ָנס ֵלחֹהלֹא  ')ז, דברים לח(ַהכָּ ן כְּ . ָאַמר כֵּ

ְסַתְתמּו ִמֶמּנּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה, :)סוטה יג(ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו  ּנִ ּׁשֶ ּ ֶרך ֵנס, ּ לֹא ִיְדַאג ַעל , ְְוָהָיה ֶזה ּדֶ ּׁשֶ

ָפָניו ֻדָלה ּבְ ַע ּגְ ָלַקח ְיהֹוׁשֻ ּׁשֶ ּ."  
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ַתב נֹוַתי: "ֵמַעם לֹוֵעז ַהכָּ ָאַמר ַהיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ נֹות ָהָאָדם , ְּוֵיׁש ְמָבֲאִרים ֶאת ֶזה ׁשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ
ְחָסִרים ִמיֹום ְליֹום. ְיֵמי ֲעִמיָדה ִויֵמי ְיִריָדה, ֶּנֶחְלקּו ִליֵמי ֲעִלָיה ּנֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ ְוַאף , ְּוֶזה ּבִ

ַחי ֵאיָנם מּוָרהַּהָיִמים ׁשֶ ֵלמּות ּגְ ׁשְ ינּו ָהָיה ַחי.  ּבִ ה ַרּבֵ ן ָהָיה , ֲאָבל מֹׁשֶ ַנֲערּותֹו כֵּ ָהָיה ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ

ִזְקנּותֹו  נֹוַתי. 'ְולֹא ָנס ֵליחֹו ְולֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו'ּבְ ָאַמר ַהיֹום ָמְלאּו ָיַמי ּוׁשְ לֹא ָחֵסר ִלי , ְּוֶזהּו ׁשֶ ּׁשֶ

ֱאַמר ְוֵכן ָמִצינּו. ַאף יֹום ֶאָחד ּנֶ ַאְבָרָהם ׁשֶ ָיִמים' ּבְ א ּבַ ל ַהָיִמים ', ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ א ִעם כָּ ּבָ ּׁשֶ

לֹא ָחַסר לֹו יֹום ֶאָחד ָכל יֹום ְויֹום , ּׁשֶ ים טֹוִבים ּבְ ה ַמֲעׂשִ ָהָיה עֹוׂשֶ ֱאַמר ... ׁשֶ ּנֶ ן ֵמָאה 'ֶזה ׁשֶ ּבֶ
ָנה ָאנִֹכי ַהיֹום ִרים ׁשָ ִהְתִחיל ּבַ', ְּוֶעׂשְ ר ַהמּוָעטׁשֶ ִמְסּפָ דֹול ְוִסֵים ּבַ ר ַהּגָ ִּמְסּפָ ּ י ַמה , ּּ ְיבֹוָאר ַעל ּפִ

ָאְמ ֶ ְעָתן ְמטֹוֶרֶפתִּזְקֵני ַעֵמי ָהָא: ל"רּו ֲחַזּשׁ ַמְזִקיִנים ּדַ ל ְזַמן ׁשֶ ֶּרץ כָּ ל ,ּ ּ ְוִזְקֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכָ
ֶבת ֶ ְעָתן ִמְתַיּשׁ ַמְזִקיִנין ּדַ ֶ ַּמה ּשׁ י ְסַעְדָיה אֹוְמִריםּוְבׁשֵ. ּ ָכל יֹום ָום ַרּבִ הּוא ּבְ ָאַמר ׁשֶ ַעל  ׁשֶ יֹום ּבַ

יר יֹום קֶֹדם ָלֵכן, ְּתׁשּוָבה לֹא ִהּכִ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ יג יֹוֵתר ּבַ ָכל יֹום ַמּשִׂ ּבְ יק ַאף . ּׁשֶ ה ַהַצּדִ ְּוִהּנֵ
ך ְמַמֵלא ּוְמַתֵקן ַמה , ִאם חֹוֵטא ִלְפָעִמים ַּאַחר כָּ ּ ְחַסר לֹוְ ּנֶ ֶ ַּהיֹום ָמְלאּו ָיַמי : ְוֶזה אֹוְמרֹו. ּשׁ

נֹוַתי ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ּוׁשְ ָהָיה ָחֵסר ִלי קֶֹדם ּבַ ֶ ִתַקְנִתי ַמה ּשׁ ּׁשֶ ֱאַמר. ּּ ּנֶ ַהָקּבָ: ְוֶזהּו ׁשֶ ה "ְּמַלֵמד ׁשֶ

יִקים ל ַצּדִ נֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִלים ׁשְ   ".ַמׁשְ

ָנה ִמׁשְ ָאבֹותּּבַ תּוב )י, פרק ב(  ּבְ לּו ּבָ. 'ְְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתך': כָּ לּוָמׁשְ ֶרך ָמׁשָ ֵמי : ְֶזה ּדֶ

א ֵמיֵמי ַמְרּפֵ ד ְידּוִעים ָהיּו כְּ ּוק ְוֵהם . ַמְעָין ַקְרְלְסּבָ ּשׁ ַבְקּבּוִקים ּבַ ַּמִים ֵאלּו ִנָתן ָהָיה ִלְקנֹוָתם ּבְ ּ

ַטֲעָמם ַהְמ ָּהיּו ַמְרִוים ֶאת ַהָצָמא ּבְ חּ ּבָ א ָהָיה , אּוָלם. ׁשֻ ּוק ּכָֹחם ְלַרּפֵ ּשׁ קֹוִנים ּבַ ַּמִים ֵאלּו ׁשֶ ּ

ל . ַּחָלׁש א ׁשֶ ר ּכָֹחם ַהְמַרּפֵ ן ִיְגּבַ ד כֵּ ל ַקְרְלְסּבָ ִמְתָקֵרב ָהָאָדם ְלֵמי ַהַמְעָין ׁשֶ ֹכל ׁשֶ כְּ ל ׁשֶ ָּהָיה ְמֻקּבָ ּ ּ
א ַהְמקֹוִרי ָמצּוי ַאך . ַּהַמִים ְּכַֹח ַהַמְרּפֵ ּ ַמְעָין ַעְצמֹוּ ֵּגם ִמְמקֹום ְנִביַעת ַהַמִיםַּהלֹו. ְּוַרק ּבַ ך – ּ ְ כָּ

ִאים ל ֵאֶצל ַהִמְתַרּפְ ְמֵהָרה– ָּהָיה ְמֻקּבָ   . ֵמִביא ְלַעְצמֹו ְרפּוָאה ּבִ

ִעְנָיֵננּו ן הּוא ּבְ ה ֶנֱאַמר. כֵּ ּבָ ֶכת ָאבֹות ׁשֶ ַמּסֶ ָנה ּבְ ַּעל ַהִמׁשְ מּוָבא . ְ ִמיָתָתךְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני: ּ
ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ י ֱאִליֶעֶזר: .)קנג(ּבְ ֲאלּו ַתְלִמיָדיו ֶאת ַרּבִ ֵאיֶזהּו יֹום ָימּות: ּׁשָ ָאַמר ? ְוִכי ָאָדם יֹוֵדַע ּבְ

כֵּ: ָלֶהן ְתׁשּוָבה,ןְוָכל ׁשֶ ל ָיָמיו ּבִ ָמא ָימּות ְלָמָחר ְוִנְמָצא כָּ ּ ָיׁשּוב ַהיֹום ׁשֶ ְבֵר. ּ י ּדִ ל "י ֲחַזַעל ּפִ

ִמֶמּנּו ׁשֹוֵאב ָהָאָדם ֶאת ּכֹחֹוָתיו ַלֲעֹמד  ַהַמְעָין ׁשֶ ַכי ּפֹוְגְרַמְנְסִקי ׁשֶ י ָמְרּדְ יר ַרּבִ ֵּאלּו ַמְסּבִ ּ ּ ּ

ִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר ְוָלׁשּוב ֶאל ה ן ְתמּוָתה–' ּּבְ ָהָאָדם ִהּנֹו ּבֶ ּ הּוא ַהְיִדיָעה ׁשֶ ל עֹוד ָהָאָדם ָחׁש . ּ כָּ

ִיְחֶיה  ִּעּסּוָקיו ָהִעָקִרִיים ֵהם ִעְסֵקי ַהחֶֹמר ְוִאלּו ָהרּוָחִניּות ְרחֹוָקה ִמֶמּנּו, ָלֶנַצחּׁשֶ ּ ּ ְלעּוַמת . ּ
ַחָייו ְקצּוִבים, זֹאת יֹוְדעֹו ׁשֶ ל ְלָהִכין ֵציָדה ְלַדְרּכֹו ָהֲאִמִתית, ּּבְ ַתּדֵ ִּיׁשְ ִעְנָין ֶזה ֵיׁש . ּ ם ּבְ אּוָלם ּגַ

ְרּגֹות ׁשֹונֹות נֹות ַחִיים ֲאֻרּכֹותִמי. ּדַ ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ׁשְ בּור ׁשֶ ּסָ לֹוַמר, ּ ׁשֶ ָרחֹוק הּוא ִמַמְעָין : כְּ ּׁשֶ
ִריאּות ָהֲאִמִתי אֹותֹו ָאָדם לֹא ְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה, ַּהּבְ ָבִרים . ֲּהֵרי ׁשֶ ֵני ַהּדְ ׁשֹוִנים ֵהם ּפְ
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ָעְמדֹו יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתתֹו יוָאז יֹו, ּבְ ֵרז ּוְלַתֵקן ֶאת ַמֲעׂשָ ָעָליו ְלִהְזּדָ י יֹומֹו , ֵּדַע הּוא ׁשֶ כִּ
ָנה ְונֹוֵתן ֵעָצה. נֹוֶטה ְלַהֲעִריב ִמׁשְ א ּבַ ּּוָבא ַהַתּנָ לֹא ָידּוַע ָמַתי ָימּות ָהָאָדם: ּ יָון ׁשֶ ְּוַהָמֶות , ִּמכֵּ

ִא ל ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָב, י הּואֲהֵרי ַוּדַ ן ֻמּטָ ִאלּו ֶזהּו יֹומֹו ִּאם כֵּ ָכל יֹום ְוִלְראֹות כְּ מּוָרה ּבְ ּה ּגְ

  .ָהַאֲחרֹון ֲעֵלי ֲאָדמֹות

אי .3 ַ נו ֵאינֹו ָיכֹל אֹו ֵאינֹו ַרּשׁ ה ַרּבֵ  ?ּמֹׁשֶ

ַתב ׁש ּכֹחֹו: "י" ַרׁשִכָּ ָתׁשַ , אֶּאָל. 'לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחה ')ז, דברים לד(ַּתְלמּוד לֹוַמר ? ָּיכֹל ׁשֶ

אי? ַמהּו לֹא אּוַכל ַ ַע. ֵאיִני ַרּשׁ י ָהְרׁשּות ְוִנְתָנה ִליהֹוׁשֻ ְטָלה ִמֶמּנִ ּנִ ּׁשֶ ָבר ַאֵחר. ּ את ְוָלבֹוא ָלֵצ: ּדָ

ִדְבֵרי תֹוָרה ְסְתמּו ִמֶמּנּו ְמסּורֹות ּוַמְעְינֹות ֶהָחְכָמה,ּּבְ ּנִ ּ ְמַלֵמד ׁשֶ ּּ."  

ְפֵתי ֲחָכִמיםהֹוִסיף ַה ר ְלֵפׂשִ ֶהְסּבֵ ְסְתמּו ִמֶמּנּו"י "רּוׁש ַרׁשִ כְּ ּנִ ּׁשֶ ַעם": "ּ לֹא ִיְצַטֵער , ְוַהּטַ ֵדי ׁשֶ ּכְּ

ַע ֻדָלה ִמֶמּנּו ְוִנְתָנה ִליהֹוׁשֻ ְטָלה ַהּגְ ּנִ ּׁשֶ ּ ְסְתָמה ִמֶמּנּו ְמסּורֹות ֶהָחְכָמה. ּ ּנִ ֵכיָון ׁשֶ ּּדְ ָּלָמה לֹו , ּ
  ".ַּחִיים

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה ַתבּ ן לֹוַמר ָלֶהם ַטַעםִנְת: " כָּ ּוֵ נֹוָתיו, כַּ ַהיֹום ָמְלאּו ָיָמיו ּוׁשְ יר ׁשֶ ִהכִּ . ּׁשֶ

ַעם ָאַמְרנּו ַהּטַ ם ׁשֶ ֵני ּדֹוָרם, ְוַהּגַ יגּו יֹוֵתר ַעל ּבְ ר ַיּשִׂ ָגָתם ֲאׁשֶ יִקים ְלַהֲעִלים ַהּשָׂ ֶרך ַהַצּדִ ִּמּדֶ ְ .

ְ ָבר ִמּשׁ ּדָ ָרתֹו ּבַ  –' לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא, 'ֶאָחד: ֵני ְטָעִמיםּוְלֶזה ָאַמר ָלֶהם ַטַעם ַהכָּ
ַע י ָהְרׁשּות ְוִנְתָנה ִליהֹוׁשֻ ְטָלה ִמֶמּנִ ּנִ ּׁשֶ ִנית. ּ ה, ׁשֵ ן ַהֶזה'ָאַמר ֵאָליו ' ׁשֶ ּלֹא ַתֲעבֹר ֶאת ַהַיְרּדֵ ּ ,'

יר ִקיָדהִּמֶזה ִהכִּ י ָקְרבּו ְיֵמי ַהּפְ   ". כִּ

ַתב ַה ִנים' לֹא אּוַכל'ַּלת ּוִמ: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ֵני ּפָ ְלִתי ְיֹכֶלת, ַּמָמׁש' לֹא אּוַכל'אֹו : ֵיׁש לֹו ׁשְ אֹו ; ִּמּבִ

אי', לֹא אּוַכל' ַ ָעֶריך'ִּמָלׁשֹון , ֵאיִני ַרּשׁ ׁשְ רּוׁשֹו. )יז, דברים יב(' ָלֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ אן ּפֵ כָּ : ּוֶבֱאֶמת ׁשֶ
אי עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַ ַע, ֵאיִני ַרּשׁ ָבר ִנְתָנה ָהְרׁשּות ִליהֹוׁשֻ כְּ ן ָיִבינּו . ְּלִפי ׁשֶ ה ָיֵרא ּפֶ ְוָהָיה מֹׁשֶ

ָרֵאל  ָמעֹו' לֹא אּוַכל'ִיׂשְ ַמׁשְ ְלִתי ְיכֶֹלת ֵליֵלך, כְּ ְִמּבִ ַפַעם, ּ ַפַעם ּבְ ֶמה . ָלבֹוא ְוָלֵצאת ִלְפֵניֶהם כְּ

ה ה מֹׁשֶ ְזִריז? ָעׂשָ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ הְָהַלך ִלְפֵני כָּ ה ּוְלָרְחּבָ ּּות ְלָאְרכָּ ֹכחֹו , ּ י כְּ ֶזה ֶהְרָאה ָלֶהם כִּ י ּבָ כִּ

ן ַעָתה ָנתֹו ֵאיִני ' לֹא אּוַכל'ְוָאז ָיִבינּו ֵמַעְצָמם ַמֲאָמר , ְֵליֵלך ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא ִלְפֵניֶהם, ָּאז כֵּ ּוָ כַּ ׁשֶ

אי ַ   ".ַרּשׁ

ַתב ַה ְסְתמּו ִמֶמּנּו ַמְעְינֹות ֶהָחְכָמה– 'ָלבֹואלֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְו' : "ֵמַעם לֹוֵעזּכָ ּנִ ּ ׁשֶ ַעם. ּ : ְוַהּטַ

ַע ְמַמֵלא ְמקֹומֹו ְוִיְסַתֵלק ִמן ָהעֹוָלם ִמתֹוך ַצַער ִיְרֶאה ֶאת ְיהֹוׁשֻ ׁשֶ ה כְּ לֹא ִיְדַאג מֹׁשֶ ְׁשֶ ּ ּּ ּ ְוֵאין . ּּ

ִיְסַתֵל, ה רֹוֶצה ְלַצֵער ֶאת ְיִדיָדיו"ַהָקּבָ ֶּאָלא ָרָצה ׁשֶ ּּ ְמָחהּ ְק ִמתֹוך ׂשִ ְסְתמּו . ּ ּנִ ְּוָלֵכן ָאְמרּו ׁשֶ



 קֹול ַיֲעקב  וילך  ו

  
ֹ

לֹא ִיְהֶיה ּדֹוֵאג ְודֹוֵאב. ְולֹא ֶהָחְכָמה, ִּמֶמּנּו ַמְעְינֹות ֶהָחְכָמה ֵדי ׁשֶ ֱאַמר . ְּוֶזה כְּ ּנֶ מֹו ׁשֶ לֹא 'כְּ
יק' ַיְרִעיב ה ל ְזַמן . ֶּזה ַתְלִמיד ָחָכם: ל"ְוָדְרׁשּו ֲחַז', ֶנֶפׁש ַצּדִ כָּ תֹוָרה ְוֶנֱעַלם ִמֶמּנּו ׁשֶ ק ּבַ ִמְתַעּסֵ ּׁשֶ ּּ

ָבר ֶאָחד ִמַתְלמּודֹו ִטיָרתֹו , ּּדָ ַעת ּפְ ׁשְ ֵרת ּבִ ָ ִאים ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבָ ֵאינֹו ִנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ

ָלַמד ֶ ל ַמה ּשׁ ִנים ִלְפֵני ַהָק, ְּוסֹוְדִרים ְלָפָניו כָּ ת ּפָ לֹא ִיְהֶיה לֹו ּבֹׁשֶ ֵדי ׁשֶ . ה ְלָעִתיד ָלבֹוא"ּבָּכְּ

ָעַבר ַעל ב ֵני ׁשֶ ֱאַמר, ָלאִוין' ִמּפְ ּנֶ ָבִרים ָהֵאֶלה': ׁשֶ ח ֶאת ַהּדְ כַּ ן ִתׁשְ ֶמר ְלך ּפֶ ָ ִּהּשׁ ּ ְוָכל ָמקֹום ', ָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶמר'ׁשֶ ָ ן'ְו' ִהּשׁ ה הּוא', ַאל'ְו' ּפֶ ָבר. לֹא ַתֲעׂשֶ לֹום ּדָ ַכח ַחס ְוׁשָ נּו לֹא ׁשָ ה ַרּבֵ  ֶאָחד ֲאָבל מֹׁשֶ
ָכל יֹום ָהָיה מֹוִסיף ְוהֹוֵלך, ִּמן ַהתֹוָרה ּבְ ְֶאָלא ְלִפי ׁשֶ ֹראׁש לֹא , ּ ַע ּבָ ב ְיהֹוׁשֻ ָיׁשַ ְּואֹותֹו יֹום ׁשֶ

ְטָלה ִמֶמּנּו ָהְרׁשּות, הֹוִסיף ּנִ ָאַמר . ָּאז ָיַדע ׁשֶ ְסְתמּו ', לֹא אּוַכל ָלֵצאת ְוָלבֹוא'ְוֶזהּו ׁשֶ ּנִ ּׁשֶ
  .הַמְעְינֹות ֶהָחְכָמ

ָאְמרּו ֲחַז ֶ י ַמה ּשׁ ּדֹור ָאְמרּו: ל"ְוֵיׁש ְמָבֲאִרים ַעל ּפִ ּבַ ֵני ַחָמה ּוְפֵני ,ְזֵקִנים ׁשֶ ּפְ ה כִּ ֵני מֹׁשֶ ּ ּפְ
ֵני ְלָבָנה ּפְ ַע כִּ ַע, ְיהֹוׁשֻ ֵני ְיהֹוׁשֻ ה ְלֵבין אֹור ּפְ ֵני מֹׁשֶ ין אֹור ּפְ ל ָעצּום ּבֵ ָהָיה ֶהְבּדֵ ה . ׁשֶ י ֹמׁשֶ כִּ

נּו  ְקַלְרָיה ַהְמִאיָרהַרּבֵ ַאְסּפֶ לֹום ָרָאה ּבְ ָ ְתִפַלת ַעְרִבית ָאנּו אֹוְמִרים. ָּעָליו ַהּשׁ ה ּבִ ּגֹוֵלל ': ְּוִהּנֵ

ֵני אֹור ך ִמּפְ ך ְוחֹׁשֶ ֵני חֹׁשֶ ְאֹור ִמּפְ ָבִרים. 'ְ ַהָקּבָ: ּוֵבאּור ַהּדְ ֵאינֹו "ׁשֶ ִריֹות ׁשֶ ה ֶחֶסד ִעם ַהּבְ ּה עֹוׂשֶ

ְתֹאם ֶא ֵני ָהאֹורְּמַסֵלק ּפִ ך ִמּפְ ך ְוַהחֹׁשֶ ֵני ַהחֹׁשֶ ְת ָהאֹור ִמּפְ ך , ְ ך ְוֹחׁשֶ ֵני ֹחׁשֶ ְֶאָלא ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ְ ּ

ֵני אֹור ִקְמָעא ִקְמָעא ל, ִמּפְ לּו ַלֶהְבּדֵ ֵעיֵני ָהָאָדם ִיְתַרּגְ אן. ׁשֶ ָאר , ַאף כָּ נּו ִנׁשְ ה ַרּבֵ ִּאלּו ָהָיה מֹׁשֶ

ַגְדלּותֹו ֹמַע ְלִדְבֵרי ָהָיה ַהֶהְבּדֵ, ּבְ ָלל ִלׁשְ ָרֵאל ֵלב כְּ לֹא ָהָיה ְלִיׂשְ ִהְסַתְלקּותֹו ָעצּום ַעד ׁשֶ ּל ּבְ ּ ּ
ַע ֻדָלתֹו; ְיהֹוׁשֻ נּו ִהְמִעיט ּגְ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ יֹום ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּבַ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ָּלֵכן טֹוב ָעׂשָ ּ ּוָבֶזה , ְ

ֻדַלת ְיהֹו ר ּגְ ֵ ר ָהָיה ְלַקּשׁ ַע ִלְגֻדָלתֹוֶּאְפׁשָ   ".ּׁשֻ


