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אשוֹן
ֶּפ ֶרק ִר ׁ

לות
נְ ֻקדַּ ת ַה ִה ְס ַּת ְּכ ּ
ַה ַחיִּים ׁ ֶשלָּנוּ ֻמ ׁ ְשפָּעִים מִכָּ ל מִינֵ י גּוֹ ְרמִיםֶ ,ח ְלקָם חִיצוֹנִיִּים וְ ֶח ְלקָם
פְּנִימִיִּיםֶ ,ח ְלקָם ַ ּג ׁ ְשמִיִּים וְ ֶח ְלקָם רוּ חָנִיִּים .גּוֹ ְרמִים חִיצוֹנִיִּים יְכוֹ לִים
חלִי אוֹ ְּברִיאוּת וְכוּ '
לִהְיוֹת ִ -מ ְל ָחמָה וְ ׁ ָשלוֹםֵ ׁ ,ש ֶפל ַכּ לְכָּ לִי אוֹ רְוָ חָהֹ ,
יוֹתר פְּנִימִיִּים ֵהם תְּכוּנוֹת נֶ ֶפ ׁש ַ -ה ְססָנוּת אוֹ ִּב ָּטחוֹן,
וְכוּ ' .גּוֹ ְרמִים ֵ
שֵׂ כֶ ל נָ מוּ ְך אוֹ ָחרִיף וְכוּ ' .יֶ שְׁנָם ַ ּגם גּוֹ ְרמִים רוּ חָנִיִּים ַרבִּים ׁ ֶש ֵאין
מד ֲע ֵליהֶם ,אִם ִמ ַ ּצד סוֹ ד ַה ִּג ְלגּוּ ל אוֹ נִ סְתָּ רוֹת
אָנוּ יְכוֹ לִים תָּ מִיד ַל ֲע ֹ
ֲא ֵחרוֹת.
ַעל-פִּי רֹב בְּכָ ל ַה ְּד ָברִים הָ ֵאלּוּ ֵי ׁש ָל ָאדָם ְמ ַעט ְמאֹד ֶא ְפ ׁ ָש ֻריּוֹת
ִּיע ֲע ֵליהֶם ,וּ ְב ֶד ֶר ְך כְּ ָלל כִּ ְמ ַעט ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמה ַ ּל ֲעשׂ וֹת כְּ ֵדי
ְה ׁ ְשפ ַ
לַ
ְל ׁ ַשנּוֹת וּ ְל ׁ ַש ּ ֵפר אוֹתָםֲ .א ָבל יֶ שְׁנוֹ ָּד ָבר ֶא ָחד שֶׁתָּ מִיד תָּ מִיד ֵי ׁש ָל ָאדָם
ִּיע ְּבצוּ רָה ֲח ָזקָה ַעל
ְה ׁ ְשפ ַ
ְּבחִירָה ָעלָיו וְ ַעל-יָ דוֹ ֵי ׁש לוֹ ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ל ַ
וְה ָּד ָבר ַהזֶּה הוּ א ִלמּוּ ד ַהתּוֹ רָה ,וּ בְעִ ָּקר ִלמּוּ ד ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל
כָּ ל ַחיָּיוַ ,
ְ
ַה ַ ּצדִּיקִיםֶ ׁ ,ש ְּמ ַל ְּמדִים אֶת הָ ָאדָם ֵאיך ִלחְיוֹת ַחיִּים טוֹ בִים ֶּב ֱאמֶת,
וְה ַה ְג ָּבלוֹת ׁש ֵֶיּ ׁש לְכָ ל
בְּתוֹ ְך כָּ ל ִמ ְס ֶּגרֶת שֶׁתִּהְיֶה ,עִם כָּ ל ַהגּוֹ ְרמִים ַ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַכּ ַנּ "ל.
מד ַעל ֶא ָחד ֵמ ַהיְ סוֹ דוֹת ַה ֲח ָזקִים ב ֵ
ְּב ֶפ ֶרק זֶה נִ ׁש ַ
ְתּ דֵּ ל ַל ֲע ֹ
ְּיוֹתר ׁ ֶש ַר ֵ ּבנוּ
ַה ָּקדוֹ ׁש ַרבִּי נַ ְחמָן ִמ ְּב ֶר ְס ֶלב זְכוּתוֹ יָ ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן ְמ ַל ֵּמד אוֹתָנוּ ֵאיךְ
ִידי ִּבטּוּי ְּבצוּ רָה
ִלחְיוֹת ַעל-יָ דוֹ ַחיִּים טוֹ בִים ֶּב ֱאמֶת ,וּכְ פִי שֶׁהוּ א ָּבא ל ֵ
ְּברוּ רָה וּ בוֹ ֶלטֶת ְמאֹד ְּבמִכְתְּ ֵבי ַה ַתּ ְלמִיד ַה ֻּמ ׁ ְשלָםַ ,רבִּי נָתָן ַז ַצ"ל.

עוֹ ֵבר ַמה ּ ׁ ֶשעוֹ ֵבר
ֶׁכָּתב ִלבְנוֹ ִמ ָּפ ָר ׁ ַשת 'וָ אֶתְ ַח ַנּ ן תק"צ':
וְ זוֹ ְל ׁשוֹנוֹ ׁ ֶשל ַרבִּי נָתָן ְּבמִכְתָּ ב ש ַ

ִיסי ִמ ְל ָחמָה
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יטב ֶּב ֱאמֶת יְכוֹ לִין ִל ְראוֹת בְּכָ ל יוֹם וְיוֹם
ְתּ כְּ לִים ֵה ֵ
וְהִנּ ה כְּ ׁ ֶש ִּמס ַ
"ֵ ...
ִיח ֶקרֶן
'מ ְצמ ַ
ִיחת ֶקרֶן יְ ׁשוּ עָה ,וּכְ מוֹ ׁ ֶשאָנוּ ְמ ָברְכִים בְּכָ ל יוֹם ַ
ְצמ ַ
ְה ֲאמִין ָּבזֶה ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם ,שֶׁה' יִתְ ָּב ַרךְ
יְ ׁשוּ עָה' ,וּ ב ְַודַּ אי ְצרִיכִים ל ַ
ִיח יְ ׁשוּעוֹת בְּכָ ל יוֹם וּ בְכָ ל ֵעת וּ בְכָ ל ׁ ָשעָה וּ ְקצָת יְכוֹ לִים ִל ְראוֹת
ַמ ְצמ ַ
ֶׁהיְּ ׁשוּ עָה ִּב ׁ ְש ֵלמוּת ֲע ַדיִן
ף-על-פִּי ש ַ
ֵמ ָרחוֹ ק מִי ׁ ֶש ֵּמשִׂים ֵלב ְלזֶה ,וְ ַא ַ
'וִישוּ עָה ָר ֲחקָה ִממֶּנּוּ 'ַ ,אף-
ׁ
ְרחוֹ קָה ֵמאִתָּנוּ ְמאֹד ְמאֹד ,וּכְ מוֹ שֶׁכָּתוּ ב
ִּי-כן ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה יְכוֹ לִים ל ַ
ַעל-פ ֵ
ְה ֲחיוֹת אֶת ַע ְצמוֹ וּ ְל ַח ֵ ּזק אֶת ַע ְצמוֹ
ְ
ִיח
ַעל-יְ ֵדי-זֶה ׁ ֶש ִּד ַ ּברְנוַּ ,על-יְ ֵדי-זֶה ׁ ֶש ַּמ ֲאמִינִים שֶׁה' יִתְ ָּב ַרך ַמ ְצמ ַ
יטב ַל ְּד ָברִים הָ ֵאלֶּה .כִּי ֲאנִי יוֹ ֵד ַע ֵמ ָרחוֹ ק
יְ ׁשוּעוֹת .שִׂים ִל ְּב ָך בְּנִי ֵה ֵ
ַמה ּשֶׁעוֹ ֵבר ָעל ָ
ֶיך ְמרִירוּת ִּד ְמרִירוּת"...
ִּיש ִלבְנוֹ  ,שֶׁהוּ א יוֹ ֵד ַע ַמה ּשֶׁעוֹ ֵבר ָעלָיו ,וְ ֵאיזֶה ְמרִירוּת
ַרבִּי נָתָן ַמ ְדג ׁ
שב שֶׁהוּ א מְנֻ תָּ ק ֵמ ֲהוָיוֹת הָעוֹ לָם וְ לֹא
הוּ א ַמ ְרג ׁ
ִּיש ,כְּ ֵדי ׁ ֶשלֹּא ַי ְח ׁ ֹ
ְתּ ֵכּ ל ַעל ַה ְּד ָברִים ְּב ַעיִן ְמצִיאוּתִית ,כְּ ִאלּוּ הוּ א ִמחוּ ץ ָל ַא ְטמוֹ ְס ֵפרָה
ִמס ַ
וּמ ֲחלִיק ַעל ַהכֹּלֶ ,א ָּלא הוּ א יוֹ ֵד ַע שֶׁעוֹ ֵבר ַעל כָּ ל ֶא ָחד
ׁ ֶשל הָעוֹ לָם ַ
ְ
וְ ֶא ָחד ַה ְר ֵ ּבה ְמרִירוּת ,וְ ַדוְ ָקא ִּב ׁ ְשבִיל זֶה הוּ א יוֹ ֵד ַע ַ ּגם ֵאיך ְל ַח ֵ ּזק
וּ לְעוֹ ֵדד אוֹתוֹ בְּנֶ ָחמָה ֲאמִתִּית.

ִמ ָּדה טוֹ ָבה ְמ ֻר ָּבה
"...שֶׁה' יִתְ ָּב ַר ְך ְּב ַר ֲחמָיו ַימ ֵ
ְהרָהַ ,א ְך ִמדָּה
וִיב ְּט ֵלם ִמ ְּמ ָך מ ֵ
ַ
ְתִּיקם
טוֹ בָה ְמ ֻרבָּה ,כִּי ֲאנִי יוֹ ֵד ַע כִּי ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה ה' יִתְ ָּב ַר ְך ׁשוֹ ֵל ַח יְ ׁשוּ עָתוֹ
ֵאל ָ
ֶיך בְּכָ ל ֵעת"...
ֶׁה ִּדבּוּ רִים ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנוּ וְ ׁ ֶשל ַרבִּי נָתָן ַתּ ְלמִידוֹ ְמ ַד ְּברִים
ְצרִיכִים ָל ַד ַעת ,ש ַ
וְת ְלמִידוֹ יוֹ דְעִים שֶׁכָּ ל ֶא ָחד עוֹ ֵבר
וְה ַ ּצדִּיק ַ
לְכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד מִיִּ שְׂ ָר ֵאלַ ,
וּמרִירוּת בְּכָ ל מִינֵ י עִנְיָנִים אִם
ְכלָּם ַה ְר ֵ ּבה ָצרוֹת ְ
ַמה ּשֶׁעוֹ ֵבר ֵוְי ׁש ל ֻ
ְּברוּ חָנִיּוּת וְ אִם ְּב ַג ׁ ְשמִיּוּתֲ .א ָבל ֵהם ְמ ַל ְּמדִים אוֹתָנוּ וּ מְעוֹ ְדדִים אוֹתָנוּ
ְתּ ֵכּ ל ,שֶׁעִם כָּ ל זֶהִ ,מדָּה טוֹ בָה ְמ ֻרבָּה!
לְהִ ס ַ
ֶכּ מָּה ׁ ֶש ַאתָּה סוֹ ֵבלֲ ,ה ֵרי ׁ ֶשפִּי ֲח ֵמ ׁש
'מדָּה טוֹ בָה ְמ ֻרבָּה' ּ ֵפרוּ שָׁהּ ׁ ,ש ַ
ִ
ָ
ְתּ ֵכּ ל
יוֹתר ִמזֶּהֵ ,י ׁש ְלך יְ ׁשוּעוֹת וְנֶ ָחמוֹת ,אִם ַרק ֵתּ ַדע לְהִ ס ַ
ֵמאוֹת ֵ
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וְ ִל ְראוֹת אֶת זֶה .יְ סוֹ ד זֶה ָל ְמדוּ ֲח ַז"ל ִמ ַּמה ּשֶׁכָּתוּ ב ְּב ִמ ַ ּדת ּ ֻפ ְרעָנוּת
(שמות כ')" :פ ֵ
ֹּקד ֲעוֹן ָאבֹת ַעל בָּנִים ַעל ׁ ִש ֵ ּלשִׁים וְ ַעל ִר ֵ ּבעִים
ְּהיְנוּ ֲח ִמ ּשָׁה פּוֹ ֵקד ֲעוֹנוֹת ַעד ַא ְר ַ ּבע דּוֹ רוֹת ,וְ ִאלּוּ ְּב ִמדָּה
ְלשׂ ֹנְ אָי" – ד ַ
ש ְמ ֵרי ִמצְוֹתָי" -
טוֹ בָה כָּתוּ ב (שם)" :וְעֹשֶׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָלפִים ְל ֲ
אֹה ַבי וּ ְל ׁ ֹ
'א ָלפִים' ִּב ְל ׁשוֹן ַרבִּים ,הוּ א לְכָ ל ַה ָּפחוֹת ַא ְל ּ ַפיִם; וְ ַא ְל ּ ַפיִם ,זֶה ְּבדִיּוּ ק
ֲ
1
פִּי ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹת ֵמ ַא ְר ַ ּבע...
נִּיח
נִּיח ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר הָיָה ִל ׁ ְשקֹל אֶת ַה ֵּס ֶבל ׁ ֶשל מִישֶׁהוּ ,וְנַ ַ
ְל ֻד ְג ָמא ,נַ ַ
ׁש ֵֶיּ ׁש לוֹ  1קִילוֹ ְגרָם ֵס ֶבלֲ ,ה ֵרי שֶׁכְּנֶ ֶגד זֶה ֵי ׁש לוֹ  500קִילוֹ ְגרָם ׁ ֶשל
יְ ׁשוּעוֹת ...נָכוֹן ,קִילוֹ ֶא ָחד ׁ ֶשל ָצרוֹת ֵי ׁש ְל ָךֲ ,א ָבל ֵי ׁש ְל ָך מוּ ל זֶה
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹת קִילוֹ יְ ׁשוּעוֹת! ַ ּבהֶ ְמ ׁ ֵש ְך נְ ָב ֵאר זֹאת ְּבס ִַיּ עְתָּ א ִד ׁ ְש ַמיָּ א
יוּכל לְהָ בִין אֶת זֶה.
אפֶן שֶׁכָּ ל ֶא ָחד ַ
ְּב ֹ

ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ֶשל יְ מוֹ ת ַהחֹל
"...ו ֲאנִי ְמ ַקוֶּה וּ מ ְַי ֵחל ַלה' יִתְ ָּב ַר ְךֶ ׁ ,שסּוֹ ף כָּ ל סוֹ ף תִּ ְצ ַמח יְ ׁשוּ עָתְ ָך
ַ
ְ
ִּב ׁ ְש ֵלמוּת וְתִ זְכֶּה לְהִתְ ָק ֵרב ֵאלָיו יִתְ ָּב ַרך ֶּב ֱאמֶת וְ ִלזְכּוֹת לִתְ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל
וְהתְּ ִפלָּה ְּב ֶע ְז ַרת ה' יִתְ ָּב ַר ְך"...
ֹּע ַע ְצ ְמ ָך ַעל ַהתּוֹ רָה ַ
ְּהיְנוּ ִל ְקב ַ
ׁ ַשבָּת ,ד ַ
מוֹה ַר"ן בְּתוֹ רָה ע"ט : 2
ֲ
ַרבִּי נָתָן ַמזְכִּיר כָּ אן ֻמ ּ ָׂשג ַהמּוּ ָבא ְּב ִלקּוּ ֵטי
ְתּ י ְּבחִינוֹת ׁ ֶשל
כּוֹתב שָׁםׁ ,ש ֵֶיּ ׁש ׁש ֵ
'תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל ׁ ַשבָּת'ַ .ר ֵ ּבנוּ ַה ָּקדוֹ ׁש ֵ
תְּ ׁשוּ בָה ,יֶ שְׁנָה 'תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל יְ מוֹת ַהחֹל' וְיֶ שְׁנָה 'תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל ׁ ַשבָּת' –
תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל יְ מוֹת ַהחֹל זֶה כְּנֶ ֶגד ׁ ִש ּשָׁה יָ מִיםֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעם ֲאנַ חְנוּ טְהוֹ רִים
וּפ ַעם ֲאסוּ רִים
וּפ ַעם ְט ֵמאִיםַ ּ ,פ ַעם כְּ ׁ ֵשרִים ּ ַפ ַעם ְּפסוּ לִיםַ ּ ,פ ַעם ֻמתָּ רִים ַ
ַ
 כְּנֶ ֶגד ׁ ִש ּשָׁה ְּבחִינוֹת ׁש ֵֶיּ ׁש ַ ּב ִּמשְׁנָהָ ,ט ֵמא-טָהוֹ רָּ ,פסוּ ל-כָּ ׁ ֵשרָ ,אסוּ ר-"נֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָלפִים נֹשֵׂ א עָוֹן וָ ֶפ ׁ ַש ע וְ ַח ָּטאָה
ַ .1עיֵּ ן ַר ׁ ִש"י ָּפ ָר ׁ ַשת 'כִּי תִ ּ ָׂשא'ֶּ ,פ ֶר ק לדַ ,על ָּפסוּ ק זֵ :
וְנַ ֵ ּקה לֹא יְנַ קֶּה פ ֵ
ֹּקד ֲעוֹן ָאבוֹת ַעל בָּנִים וְ ַעל בְּנֵ י בָנִים ַעל ׁ ִש ֵ ּלשִׁים וְ ַעל ִר ֵ ּב עִים"ַ .ר ׁ ִש"י (בָּעִנְיָן):
וְ ַעל ִר ֵ ּב עִים  -דּוֹ ר ְרבִיעִי ,נִ ְמ ֵצאת ִמדָּה טוֹ בָה ְמ ֻרבָּה ַעל ִמ ַדּ ת ּ ֻפ ְר עָנוּת ַא ַחת ַל ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹת ׁ ֶש ְּב ִמדָּה
('א ָלפִים' זֶה ְל ָפחוֹת  2000דּוֹ רוֹתֶ ׁ ,ש זֶּה פִּי ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹת
'נֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָלפִים' ֲ
טוֹ בָה הוּ א אוֹ ֵמר ֵ
ֵמ ַא ְר ַ ּב ע דּוֹ רוֹת ׁ ֶש ֲע ֵליהֶם נִ ְפ ָקד הֶ עָוֹן)
ְּה ְב ֵלי
 .2וְ זוֹ ְל ׁשוֹנוֹ שָׁם :כִּי ֵי ׁש שְׁנֵ י תְּ ׁשוּ בוֹתַ .א ַחתֵ ,י ׁש בְּנֵ י ָאדָם שֶׁעוֹ שִׂין ַמ ּ ָׂשא וּ ַמתָּן וְהוֹ לְכִין ב ַ
אשוֹן .וְ זֶהוּ ְּבחִינוֹת
עוֹ לָם ַהזֶּה .וּ ְב ֶא ְמצָעוּת נוֹ ֵפל לוֹ הִ רְהוּ ֵר י תְּ ׁשוּ בָה ,וְ ַא ַחר כָּ ְך חוֹ ֵזר ִל ְמקוֹ מוֹ הָ ִר ׁ
"ה ַחיּוֹת ָר צוֹ א וָ ׁשוֹ ב"ֶ ׁ ,ש ֵאין לוֹ נַ יְ ָחא ,כִּי ּ ַפ ַעם ָט ֵמא וּ ַפ ַעם טָהוֹ ר ,כָּ ׁ ֵשר וּ ָפסוּ לָ ,אסוּ ר
(יחזקאל א)ַ :
'בא
וּ ֻמתָּ ר ,וְ זֶהוּ ְּבחִינוֹת ׁ ֵש שֶׁת יְ ֵמי חֹלֲ .א ָבל תְּ ׁשוּ בָה ׁ ְש ֵלמָה הוּ א ְּבחִינוֹת ׁ ַשבָּת ,שֶׁיֵּ ׁש לוֹ נַ יְ ָחא .כִּי ָּ
ׁ ַשבָּת ָּבא מְנוּ חָה' (רש"י בראשית ב' פסוק ב') שֶׁיֵּ ׁש לוֹ מְנוּ חָה מִכֹּל וָכֹל ,וְנִ ְדחֶה הָ ַר ע ְל ַג ְמ ֵר י.
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ְכּ נוּ ,שֶׁיּוֹם ֶא ָחד הוֹ ֵל ְך לָנוּ ִּב ְק ֻד ּשָׁה
ֻמתָּ ר – זֶה ַה ַּמ ָּצב ׁ ֶשל ֲאנָ שִׁים כְּ ֶער ֵ
וְיוֹם ַא ֵחר הוֹ ֵל ְך הָ פוּ ְך ְל ַג ְמ ֵרי...
חל ,שֶׁהָ ָאדָם תָּ מִיד נָע ֵ ּבין ַמ ָּצבִים
זֶה נִ ְק ָרא תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל ׁ ֵששֶׁת יְ ֵמי ַה ֹ
וּפ ַעם כָּ ְך .זֶה יָכוֹ ל לִהְיוֹת ֲא ִפלּוּ ַכּ מָּה ְּפ ָעמִים בְּיוֹם
ׁשוֹנִיםַ ּ ,פ ַעם כָּ ְך ַ
וּפ ַעם הוּ א ָּפסוּ לַ ּ ,פ ַעם
ֶא ָחד ַו ֲא ִפלּוּ ְּב ׁ ָשעָה ַא ַחתֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעם הוּ א כָּ ׁ ֵשר ַ
ֶׁהיְּ ׁשוּ עָה ַה ּ ׁ ְש ֵלמָה ׁ ֶשלּוֹ ֲע ַדיִן
וּפ ַעם ִט ֵּמא וְכוּ ' ,וְ זֶה נִ ְק ָרא ש ַ
הוּ א טָהוֹ ר ַ
אד שֶׁיִּ זְכֶּה לִהְיוֹת ָקבוּ ַע ֶּב ֱאמֶת ַעל
ְרחוֹ קָה ,כִּי זֶה נִ ְראֶה ָרחוֹ ק ְמ ֹ
ַהתּוֹ רָה וְהָ ֲעבוֹ דָה ְּבלִי ַה ּשִׁנּוּיִים ַה ָּללוּ.
ֲא ָבל כְּ ׁ ֶשזּוֹכֶה לִהְיוֹת ָקבוּ ַע ַ ּב ְּק ֻד ּשָׁהַ ,ה ְּקבִיעוּת ַהזֹּאת ,נִ ְק ֵראת
'תְּ ׁשוּ בָה ׁ ֶשל ׁ ַשבָּת' .כְּ מוֹ ׁ ַשבָּת ,שֶׁהִיא ֻכּ לָּהּ ק ֶֹד ׁש ,כָּ ְך ֻכּ לּוֹ ק ֶֹד ׁש וְ ֵאין
לוֹ ׁשוּם ְז ַמן ׁ ֶשבּוֹ הוּ א ָּפסוּ לָ ,אסוּ ר אוֹ ָט ֵמא ַחס וְ ׁ ָשלוֹםַ ,רק כָּ ל ַה ְּז ַמן
כָּ ׁ ֵשרֻ ,מתָּ ר וְ טָהוֹ ר.

ֲח ִצי ַה ּכוֹ ס ַה ְּמ ֵל ָאה
ְתּ ֵכּ ל
וְהִנּ הֻ ,כּ לָּנוּ ַמכִּירִים אֶת ַהפִּתְ גָּם ׁ ֶשאוֹ ְמרִים בָּעוֹ לָםֶ ׁ ,ש ְּצרִיכִים לְהִ ס ַ
ֵ
ְתּ כְּ לִים ְּב ֶד ֶרךְ
ַעל ֲחצִי ַהכּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא .וְ ַל ְמרוֹת זֹאתְ ,ל ַמ ֲעשֶׂה ֻכּ לָּנוּ ִמס ַ
יטב אֶת ַהפִּתְ גָּם
כְּ ָלל ַעל ַה ֵחצִי הָ ֵריק .כְּ לוֹ ַמרַ ,ל ְמרוֹת ׁ ֶשאָנוּ ַמכִּירִים ֵה ֵ
ְ
וְיוֹתר
ֵ
ְתּ ֵכּ ל כָּ ְך אוֹ כָּ ך,
וּמבִינִים ׁ ֶש ֶּב ֱאמֶת ֵי ׁש ֶא ְפ ׁ ָשרוּת כָּ זוֹ לְהִ ס ַ
ַה ַנּ "לְ ,
ְתּ ֵכּ ל ַעל ַה ֵחצִי ַה ָּמ ֵלאַ ,ה ְּמצִיאוּת הִיא ׁ ֶש ְּב ֶד ֶר ְך כְּ ָלל ֻכּ לָּם
ֻמ ְמ ָלץ לְהִ ס ַ

רוֹ אִים טוֹ ב ְמאֹד אֶת ַה ֵחצִי הָ ֵריק ,וְ ִאלּוּ אֶת ַה ֵחצִי ַה ָּמ ֵלא לֹא רוֹ אִים.
ֶׁה ֵח ֶלק ַה ָּמ ֵלא נִתְ ָּפס ֵא ֶצל הָ ָאדָם כְּ ָד ָבר מוּ בָן ֵמ ֵאלָיו
זֶה נוֹ ֵב ַע מִכָּ ְך ש ַ
ָכן ֵי ׁש לוֹ ָל ָאדָם ַט ֲענָה
– כָּ ְך ְצרִיכָה ַהכּוֹ ס לִהְיוֹת ְל ַדעְתּוְֹ :מ ֵלאָה .ל ֵ

ְהיכָן הָ ַל ְך ַה ֵחצִי ַהזֶּה? ָלמָּה ַהכּוֹ ס לֹא ְמ ֵלאָה ַעד
ַעל ַה ֵחצִי הָ ֵריק – ל ֵ
ַהסּוֹ ף ,כְּ פִי שֶׁהִיא ְצרִיכָה לִהְיוֹת? זֶה ַה ֶּט ַבע ׁ ֶשל הָ ָאדָם ִל ְראוֹת כָּ ְך
אֶת ַחיָּיו .כָּ ְך הוּ א ֵא ֶצל הָ ָאדָם ַה ָּמצוּי .לֹא ְמ ֻד ָּבר ַעל ֲאנָ שִׁים מ ְֻי ָחדִים
ֶׁהם ַ ּב ֲע ֵלי ַעיִן טוֹ בָה וּ שְׂ ֵמחִים
ׁש ֵֶיּ ׁש לָהֶם כֹּחוֹת נֶ ֶפ ׁש ֵמ ַעל ַה ְמ ֻמצָּע ,ש ֵ
ְּב ֶח ְלקָם וְכוּ ' – לֹא ְמ ַד ְּברִים ֵמהֶםֶ ,א ָּלא ֵמ ֲאנָ שִׁים ְרגִילִים כָּ מוֹנוּ.
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ְתּ ֵכּ ל ַעל ַהכּוֹ ס
ַה ֶּט ַבע ַה ָּמצוּי ֵא ֶצל ֲאנָ שִׁים ְרגִילִים כָּ מוֹנוּ ,הוּ א לְהִ ס ַ
וְ ִל ְראוֹת ַמה ּ ׁ ֶש ָח ֵסר בָּהּ ...
וְכָ ְך הָ ָאדָם הוֹ ֵל ְך ָמ ֵלא ִּב ְמרִירוּת וּ ְטעָנוֹת וּכְ ֵאבִים – כִּי אֶת ַה ִח ָּסרוֹן
ַהזֶּה ׁ ֶשל ֲחצִי ַהכּוֹ ס הָ ֵריק הוּ א רוֹ אֶה כָּ ל ַהיּוֹם ,וְ אוֹתוֹ הוּ א 'טוֹ ֵחן' כָּ ל
ַהיּוֹם ,וְ ַעל זֶה הוּ א ְמ ַד ֵ ּבר כָּ ל ַהיּוֹם ,כִּי זֶה ֶט ַבע הָ ָאדָם.

ַמה ֵ ּי ׁש ְּבתוֹ ְך ַה ּכוֹ ס
ְה ְגדִּיר ַמהוּ ַה ֵחצִי ַה ָּמ ֵלא ׁ ֶשל ַהכּוֹ ס ,כְּ ֵדי שֶׁיִּהְיֶה לָנוּ ַעל
ָכן ,כְּ ַדאי ל ַ
לֵ
ְתּ ֵכּ ל ַ ּבכִּוּוּן ַהחִיּוּ בִיַ .מהוּ ַה ֵחצִי ַה ָּמ ֵלא? ַה ֵחצִי ַה ָּמ ֵלא ,הוּ א
מָה לְהִ ס ַ
ֶעצֶם הָ ֻע ְבדָּה ׁ ֶש ַ ּקמְתָּ ַ ּבב ֶֹּקרֶ ׁ ...ש ָאדָם נוֹ ׁ ֵשםֶ ׁ ...ש ָאדָם רוֹ אֶהֶ ׁ ...ש ָאדָם
ִנּ יִם,
זוֹכרַ .הכְּ לָיוֹת ְּב ֵס ֶדרַ ,ה ֵ ּלב ְּב ֵס ֶדר ,הָ ֵראוֹת ְּב ֵס ֶדרֵ ,י ׁש לוֹ ׁש ַ
ֵמבִין וְ ֵ
ְ
בשֵׁ ,י ׁש
ֵי ׁש לוֹ ָל ׁשוֹןֵ ,י ׁש לוֹ ֵחיך ִלטְעֹם בּוֹ ַט ַעם ַה ַּמ ֲאכָ לֵ ,י ׁש ַמה ִּל ְל ֹּ
ִישֹן ,וְ אִם כְּ ָבר הִתְ ַח ֵתּ ן – ֵי ׁש לוֹ ִא ּשָׁה וּ ְב ֶד ֶר ְך כְּ ָלל ֵי ׁש לוֹ ַ ּגם
ֵאיפֹה ל ׁ
ְ
יְ ָלדִים .וְכָ ך ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעשׂ וֹת ְרשִׁימָה ֲא ֻרכָּה ֲא ֻרכָּה .כָּ ל ַה ְּד ָברִים הָ ֵאלּוּ
ׁש ֵֶיּ ׁש ָל ָאדָםֵ ,הם ַה ֲחצִי ַהכּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא.
ֲא ָבל ַה ֲחצִי כּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא ַהזֶּה ,הוּ א ָּד ָבר מוּ בָן ֵמ ֵאלָיו – מִי יוֹ ֵד ַע ִמזֶּה
ְתּ ֵכּ ל ַעל זֶה? מִישֶׁהוּ שָׂם ֵלב ּ ַפ ַעם ׁש ֵֶיּ ׁש לוֹ ֵעינַ יִם?
וּ מִי בִּכְ ָלל ִמס ַ
מִישֶׁהוּ ֶּב ֱאמֶת יוֹ ֵד ַע ִמזֶּה ׁש ֵֶיּ ׁש לוֹ ֵעינַ יִם וְהוּ א רוֹ אֶה? ַאף ֶא ָחד לֹא
זֶּה...אלּוּ ְּד ָברִים ְּפ ׁשוּ טִיםְ ,ס ַטנְ ַד ְרטִיִּיםִ ,טבְעִיִּים .כָּכָה זֶה.
ֵ
יוֹ ֵד ַע ִמ
ִכּ לָּם?
ְכלָּם ֵי ׁש אֶת זֶה .מָה ֲאנִי ׁשוֹנֶה מ ֻ
לֻ
וּכְ מוֹ ׁ ֶשזֶּה ְּב ַג ׁ ְשמִיּוּתֵ ,כּ ן הוּ א ְּברוּ חָנִיּוּתָ .אדָם זוֹכֶה ִל ׁ ְשמֹר ׁ ַשבָּת,
ְהָנִיח תְּ ִפלִּיןָ ,ללֶכֶת ְלשִׁעוּ ר תּוֹ רָה – כָּ ל ַמה
ַ
לְהִתְ ַע ֵּטף ְּבצִיצִית ,ל
ּשֶׁהוּ א זוֹכֶה שֶׁהוּ א כְּ ָבר ָרגִיל ֵאלָיו ,זֶה נַ ֲעשֶׂה מוּ בָן ֵמ ֵאלָיוּ ַ .ב ַהתְ ָחלָה
ְּהגִּיד ְּברָכָה
ֻכּ לָּם ְמ ֻר ָּגשִׁים מִכָּ ל ָּד ָבר ָקטָןִ ,מ ָּללֶכֶת ְל ֵבית ַהכְּנֶ סֶתִ ,מל ַ
'חצִי
וְכוּ 'ֲ ,א ָבל ַכּ ֲא ׁ ֶשר עוֹ ְברִים ַכּ מָּה שָׁנִים ,זֶה נִכְנָ ס כְּ ָבר ְל ֶג ֶדר ַה ֲ
ַהכּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא'ֶ ׁ ,שלֹּא רוֹ אִים אוֹתוֹ בִּכְ ָלל ,וּכְ מוֹ ׁ ֶש ְּב ַג ׁ ְשמִיּוּת ,זֶה נִ ְראֶה
ָּד ָבר ָּפ ׁשוּ ט וְ ָרגִיל ׁש ֵֶיּ ׁש ְל ָך ֵעינַ יִם וְ ַאתָּה רוֹ אֶה ,כָּ ְך ְּברוּ חָנִיּוּת זֶה
ֶׁהנַ חְתָּ ַהיּוֹם תְּ ִפלִּין ,כִּי ֲה ֵרי ֻכּ לָּם מְנִיחִים
נִ ְראֶה ָּד ָבר ָּפ ׁשוּ ט וְ ָרגִיל ש ֵ

ִיסי ִמ ְל ָחמָה
ַ | 24תּ כְ ס ֵ

תְּ ִפלִּין וְכוּ ' ,וְהָעִ ָּקר שֶׁכְּ ָבר לֹא רוֹ אִים ָּבזֶה אֶת ַהיְ ׁשוּ עָה ׁ ֶש ָּבזֶה ,לֹא
ִיח ֶקרֶן יְ ׁשוּ עָה'.
'מ ְצמ ַ
רוֹ אִים אֶת ַה ַּ

יח ֶק ֶרן יְ ׁש ּו ָעה
ַמ ְצ ִמ ַ
וּמ ַגלֶּה לָנוּ ,וּ מְעוֹ ֵרר אֶת תְּ שׂ וּמֶת ִל ֵ ּבנוּ ְל ַמה
וְ ַעלֵ -כּ ן ָּבא ַה ַ ּצדִּיק ְ
ְ
ִיח ֶקרֶן
'ברוּ ך ַאתָּה ה' ַמ ְצמ ַ
ּ ׁ ֶש ֲאנַ חְנוּ אוֹ ְמרִים ַ ּבתְּ ִפלּוֹת בְּכָ ל יוֹםָּ :
ְ
ִיח יְ ׁשוּ עָהָּ ,ברוּ ך ַאתָּה ה'
וּמ ְצמ ַ
וּמ ַחיֶּה ַ
'מ ֶל ְך ֵממִית ְ
וְכןֶ :
יְ ׁשוּ עָה'ֵ .
ִיח יְ ׁשוּעוֹת בּוֹ ֵרא ְרפוּ אוֹת' -.לִכְ אוֹ רָה,
'מ ְצמ ַ
וְכןַ :
ְמ ַח ֵיּ ה ַה ֵּמתִים'ֵ .
ַעל מָה ֲאנַ חְנוּ אוֹ ְמרִים אֶת זֶה? ֵאיזֶה יְ ׁשוּעוֹת ֲאנַ חְנוּ רוֹ אִים? ֲה ֵרי
ֲאנַ חְנוּ ַמ ְרגִּישִׁים בְּעִ ָּקר ׁש ֵֶיּ ׁש לָנוּ ַה ְר ֵ ּבה ְּבעָיוֹת ,וְ ִאלּוּ יְ ׁשוּעוֹת נִ ְראֶה
אד .אִם ֵכּ ן ַעל מָה ֲאנַ חְנוּ ְמ ָברְכִים בְּכָ ל יוֹם ְּב ׁ ֵשם
ַ ּדוְ ָקא ׁ ֶש ָח ֵסר לָנוּ ְמ ֹ
וּמלְכוּתַ ,על ַהיְ ׁשוּעוֹת?
ַ
ֲא ָבל כָּ ָאמוּ רַ ,ה ַ ּצדִּיק ָּבא ְ
וּמ ַגלֶּה לָנוּ ׁ ֶש ֲאנַ חְנוּ טוֹעִים ַ ּב ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשבָּהּ
ֶׁה ֲחצִי כּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא
ְתּ כְּ לִים ַעל ַה ַחיִּיםֲ .אנַ חְנוּ חוֹ ׁ ְשבִים ש ַ
ֲאנַ חְנוּ ִמס ַ
ְ
זֶה ָּד ָבר נוֹ ְר ָמלִיְ ,ס ַטנְ ַד ְרטִי ,זֶה מוּ בָן ֵמ ֵאלָיו ,כָּכָה ָצרִיך לִהְיוֹת ,זֶה
לֹא יָכוֹ ל לִהְיוֹת ַא ֶחרֶת וְכוּ ' ,וְהָ ְראָיָה ׁ ֶשל ְֻּכלָּם ֵי ׁש אֶת כָּ ל ַה ְּד ָברִים
הָ ֵאלֶּהַ .כּ מָּה ֲאנָ שִׁים לֹא ָקמִים ַ ּבב ֶֹּקר? ֲא ִפלּוּ ַא ְלפִּית ָאחוּ ז לֹא .מִתּוֹ ְך
ארדִים ׁ ֶשל ֲאנָ שִׁים ׁש ֵֶיּ ׁש בָּעוֹ לָםַ ,כּ מָּה לֹא ָקמוּ ַהב ֶֹּקר? אוּ ַלי ַכּ מָּה
ִמל ְַי ְ
יּוֹתר ֵמאוֹת – ַמ ָּמ ׁש כְּ לוּם .אִם ֵכּ ן זֶה ַרק ִמ ְקרֶה יוֹ ֵצא
ֲעשָׂ רוֹת וּ לְכָ ל ַה ֵ
ילא ֲאנַ חְנוּ ַמ ְרגִּישִׁים ׁ ֶש ֵאין
דֹּפֶן ,וּ ְב ַס ְך ַהכֹּלֻ ,כּ לָּם ֵכּ ן ָקמִים ַ ּבב ֶֹּקרִ ,מ ֵּמ ָ
כָּ אן ֵאיזוֹ יְ ׁשוּ עָה מ ְֻי ֶחדֶתָ .אז ַקמְתִּי ַ ּבב ֶֹּקר – ָאז מָה? ֻכּ לָּם ָקמִים לֹא?
ֶּכּ לָּם עוֹ שִׂים ,זֶה ַה ֶּט ַבע וְ לֹא ׁ ַשיָּ ְך ַא ֶחרֶת...
זֶה ַמה ׁש ֻ
ָּבא ַה ַ ּצדִּיק ְ
וּמ ַגלֶּה לָנוַּ :אתֶּם טוֹעִים! ַה ֲחצִי ַהכּוֹ ס ַה ָּמ ֵלא ,זֶה ְּב ַע ְצמוֹ
ַה ֶּפ ֶלא! ַה ַ ּצדִּיק ְמ ַגלֶּה ָל ָאדָםֶ ׁ ,שאִם הוּ א הָיָה יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶה ִק ְטרוּגִים
הָיוּ ָעלָיו ַ ּב ַ ּליְ לָה ,הוּ א הָיָה ֵמבִין שֶׁהוּ א בִּכְ ָלל לֹא הָיָה ָאמוּ ר ָלקוּם
ַ ּבב ֶֹּקרְ .לפִי ַהדִּינִים ׁש ֵֶיּ ׁש בָּעוֹ לָם ,רֹב ֻרבָּם ׁ ֶשל בְּנֵ י הָעוֹ לָם לֹא הָיוּ
ברוּ ְך-הוּ אֶׁה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ילא ָלמָּה ַקמְתָּ ַהב ֶֹּקר? ִמפְּנֵ י ש ַ
ְצרִיכִים ָלקוּםִ .מ ֵּמ ָ
ִיח יְ ׁשוּ עָה!
ַמ ְצמ ַ

