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פרשת מטות מסעי
אשׁי הַ מַּ טּוֹת לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ...א יַחֵ ל
משׁה אֶ ל ָר ֵ
"וַיְ דַ בֵּ ר ֶ
ֲשׂה" )ל ,ב-ג(
ְדּבָ רוֹ כְּ כֹל היֹּצֵ א ִמ ִפּיו ַיע ֶ
אָמרוּ חֲ זַ "ל ) ַשׁבָּ ת לב ע"ב(" :בַּ עֲווֹן נ ְָד ִרים מֵ תָ ה ִא ָשּׁה ֶשׁל
ְ
אָדםַ ...רבִּ י אוֹמֵ ר :בַּ עֲווֹן נ ְָד ִרים בָּ נִים מֵ ִתים כְּ שֶׁ הֵ ן
ָ
ְקטַ נִּים".
נֶאֱ מַ ר" :טוֹב ֶשׁ א ִתּדּוֹר ִמ ֶשּׁ ִתּדּוֹר וְ א ְתּ ַשׁלֵּם" .ר"ת
אָדם נו ֵֹדר וְ אֵ ינ ֹו ְמ ַשׁלֵּם,
ִמ ֶשּׁ ִתּדּוֹר וְ א ְתּ ַשׁלֵּם  -מָ וֶ תִ .אם ָ
הוּא מֵ בִ יא מָ וֶ ת עַ ל בְּ נֵי בֵּ ית ֹו.
וְ דו ֵֹרשׁ בַּ סֵּ פֶ ר "בִּ ְרכַּ ת יִ צְ חָ ק" :מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ אָמַ ר פָּ ָר ָשׁה ז ֹו
ִיסים אֶ ת ְתּ ִחלָּת ֹו ֶשׁל "טוֹב
אשׁי הַ מַּ טּוֹת"ִ .אם מַ כְ נ ִ
"אֶ ל ָר ֵ
ֶשׁ א ִתּדּוֹר" לְ ת ֹו הַ "מָ וֶת" ֶשׁל ִחלּוּל נ ְָד ִריםְ ,מ ַקבְּ לִ ים
וּשׁבוּעוֹת
ירת פָּ ָר ַשׁת נ ְָד ִרים ְ
"מַ טּוֹת" .זֶ הוּ ֶשׁנּ ְִרמָ ז כָּאן בַּ אֲ ִמ ַ
אשׁי הַ מַּ טּוֹת".
לְ " ָר ֵ
פּ ְֻרעָ נוּת נוֹסֶ פֶ ת נִגְ ֶרמֶ ת בְּ ֶשׁל נ ְָד ִרים ֶשׁחֻ לְ לוּ ,הַ בְ טָ חוֹת
ֶשׁהוּפְ רוּ ,וְ ִדבּוּר ֶשׁ א קֻ יַּם  -יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְתפַּ זְּ ִרים בֵּ ין הָ אֻ מּוֹת.
נֶאֱ מַ ר בִּ ְת ִהלִּ ים" :בִּ זַּ ר עַ ִמּים ְק ָרבוֹת י ְֶחפָּ צוּ" ,וְ אוֹמֶ ֶרת עַ ל
ָכּ הַ גְּ מָ ָרא )פְּ סָ ִחים קיח ע"ב(ִ " :מי גּ ַָרם לָהֶ ם לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ֶשׁיִּ ְתפַּ זְּ רוּ לְ בֵ ין אֻ מּוֹת הָ ע ֹולָם ְ -ק ִריבוּת ֶשׁהָ יוּ חֲ פֵ ִצין בָּ הֶ ן".
מַ הֵ ן אוֹתָ ן " ְק ִריבוּת"ֶ ,שׁהָ יוּ חֲ פֵ ִצים בָּ הֶ ן?
בֵּ אֵ ר הַ "בֶּ ן יְ הוֹיָדָ ע" :או ִֹתיּוֹת הָ "אֱ מֶ ת" ְמפֻזָּ רוֹת בְּ ַק ְצוֵ י
הָ א"ב ֶשׁל לְ שׁוֹן הַ קּ ֶֹדשׁ  -א' בַּ ְתּ ִחלָּה ,מ' בְּ ִדיּוּק בְּ אֶ ְמצַ ע ,וְ ת'
בַּ סּוֹף .או ִֹתיּוֹת הָ אֱ מֶ ת ְרחוֹקוֹת ז ֹו ִמזּ ֹו.
וּסמוּכוֹת ז ֹו לְ ז ֹו.
לְ עֻמַּ ת זֹאת ,או ִֹתיּוֹת הַ " ֶשׁ ֶקר" ְקרוֹבוֹת ְ
ִמי גּ ַָרם לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁיִּ ְהיוּ ְמפֻזָּ ִרים בֵּ ין הָ אֻ מּוֹת?  -שֶׁ הָ יוּ
חֲ פֵ ִצים בִּ ְק ִריבוּת  -בַּ ֶשּׁ ֶקרֶ ,שׁאו ִֹתיּוֹתָ יו ְקרוֹבוֹת ,וְ א
בֶּ אֱ מֶ ת.
יֵשׁ ֵדּעָ הֶ ,שׁאֵ לִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא יָבוֹא לְ ַרחֵ ק אֶ ת הַ ְקּרוֹבִ ים וּלְ ָק ֵרב
אֶ ת הָ ְרחו ִֹקים ,וְ דו ְֹר ִשׁים עַ ל ָכּ  :לְ ַרחֵ ק אֶ ת הַ ְקּרוֹבִ ים -
לְ ַרחֵ ק אֶ ת הַ ֶשּׁ ֶקרֶ ,שׁאו ִֹתיּוֹתָ יו ְקרוֹבוֹת ,וּלְ ָק ֵרב אֶ ת הָ אֱ מֶ ת
ֶשׁאו ִֹתיּוֹתֶ יהָ ְרחוֹקוֹת.
עִ ָקּר ֹו ֶשׁל ָדּבָ ר  -הַ ִדּבּוּר אֵ ינֶנּוּ הֶ פְ ֵקר!
"וְ אֵ ת בִּ לְ עָ ם בֶּ ן בְּ עוֹר הָ ְרגוּ בֶּ חָ ֶרב" )לא ,ח(
ישׁה הַ תּו ָֹרה מֶ ה הָ יָה עָ נְשׁ ֹו שֶׁ ל בִּ לְ עָ ם בֶּ ן בְּ עוֹר?
ִמפְּ נֵי מָ ה מַ ְדגִּ ָ
הַ "בֶּ ן ִאישׁ חַ י" הֵ ִשׁיב עַ ל כָּ בְּ אֶ ְמצָ עוּת הַ מַּ ע ֲֶשׂה הַ בָּ א:
אָרץ ֶשׁנָּהַ ג לְ הַ גִּ יעַ לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ַרק בְּ ַשׁבָּ תוֹת
הוּדי עַ ם הָ ֶ
יְ ִ
וְ י ִָמים טוֹבִ ים ,וְ גַם אָז  -בְּ ָשׁעָ ה ְמאֻ חֶ ֶרת לְ מַ ַדּי ,נ ָָשׂא לְ ִא ָשּׁה
ידת ְספָ ַרד חֲ כָמָ ה ,אֲ ֶשׁר י ְָדעָ ה לִ לְ מֹד וּלְ ִה ְתפַּ לֵּל הֵ יטֵ ב,
יְ לִ ַ
וְ עָ בַ ר לְ ִה ְתגּו ֵֹרר בְּ אַחַ ת מֵ עָ ֵרי ְספָ ַרד.
בַּ ָשּׁבוּעַ הָ ִראשׁוֹן לְ אַחַ ר הַ מַּ עֲבָ ר ִה ְרהֵ ר לְ עַ ְצמ ֹו כִּ י ִמן הָ ָראוּי
ֶשׁבַּ ַשּׁבָּ ת הַ חֲ גִ יגִ ית הַ זּ ֹו ֵי ֵל לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,וְ ָכ עָ ָשׂה .בְּ אוֹתָ הּ
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רוּטים עַ ל סַ פְ סַ לֵּי בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת,
עִ יר הָ יוּ ְשׁמוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים חֲ ִ
וְ לָאו ְֹר ִחים יִ עֲדוּ הֵ י ַכל ְצ ָד ִדי וּב ֹו סַ פְ סַ לִּ ים ְמיֻחָ ִדים לָהֶ ם.
נִכְ נַס הָ או ֵֹרחַ לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,וּבְ ִדיּוּק בְּ ֶרגַע זֶ ה אָמַ ר הַ ִצּבּוּר
"ה' מֶ ֶל " ,וּכְ ִמנְהַ ג הַ ְסּפָ ַר ִדּים עָ ְמדוּ ֻכּלָּם עַ ל ַרגְ לֵיהֶ ם.
ִה ְתמ ֹוגֵג הָ או ֵֹרחַ ִממַּ ְראֵ ה הַ ִצּבּוּר כֻּלּ ֹו ֶשׁ ָקּם לִ כְ בוֹד ֹו,
וּכְ ֶשׁ ָראָה ֶשׁהַ סַּ פְ סָ ל הָ ִראשׁוֹן בַּ ִמּזְ ָרח פָּ נוּי ,הָ ַל וְ ִה ְתי ֵַשּׁב בּ ֹו.
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעַ לְ מָ קוֹם זֶ הִ ,סיֵּם הַ ָקּהָ ל לוֹמַ ר "ה' מֶ ֶל " וְ ִה ְתי ֵַשּׁב
חוּשׁה הַ טּוֹבָ ה
בִּ ְמקוֹמ ֹו ,מַ ה ֶשּׁהו ִֹסיף לִ זְ ִחיחוּת ַדּעְ תּ ֹו וְ ל ְַתּ ָ
ֶשׁלּ ֹו.
ישׁה ַקלָּה עַ ל גַּבּ ֹו ִס ְמּנָה ל ֹו
אָרכוּ הָ ְרגָעִ ים וּנ ְִק ָ
אוּלָם ,א ְ
לְ ִה ְסתּוֹבֵ ב .הָ יָה זֶ ה הַ גַּבַּ איֶ ,שׁ ִה ְסבִּ יר ל ֹו כִּ י הוּא ִה ְתי ֵַשּׁב
בְּ טָ עוּת בִּ ְמקוֹמ ֹו ֶשׁל רֹאשׁ הַ ָקּהָ ל ,וְ ִהפְ נָה אוֹת ֹו לְ סַ פְ סַ ֵלּי
הָ או ְֹר ִחים.
ַדּקּוֹת ְספוּרוֹת לְ אַחַ ר ֶשׁ ִה ְתי ֵַשּׁב בַּ מָּ קוֹם הֶ חָ ָדשִׁ ,הגִּ יעַ לְ בֵ ית
הַ כְּ נֶסֶ ת רֹאשׁ הַ ָקּהָ ל ,וּכְ שֶׁ עָ בַ ר בֵּ ין הַ ִמּ ְתפַּ לְּ לִ ים עַ ל ְמנָת
לְ הַ גִּ יעַ לִ ְמקוֹמ ֹוָ ,קמוּ ַקלּוֹת הָ אֲ נ ִָשׁים.
הָ או ֵֹרחַ ֶשׁ ִהבְ ִחין בְּ ָכ ִה ְרהֵ ר לְ עַ ְצמ ֹו :נ ְִראֶ ה ֶשׁאֲ נִי חָ שׁוּב
יוֹתֵ ר בְּ עֵ ינֵיהֶ םֶ ,שׁהֲ ֵרי כַּאֲ ֶשׁר אֲ נִי ִהגַּעְ ִתּי עָ מַ ד ָכּל הַ ָקּהָ ל כֻּלּ ֹו
עַ ל ַרגְ לָיו ,וְ א ַרק אֵ לּוּ ֶשׁעָ בַ ְר ִתּי לְ י ָָדם ,אֵ י יִ ָתּכֵ ן ,אֵ פוֹא,
ֶשׁהו ִֹשׁיבוּ או ִֹתי בְּ מָ קוֹם ְצ ָד ִדי ָכּל ָכּ ?
אַ מֵ אַחַ ר ֶשׁ ִאישׁ א הֵ ִשׁיב עַ ל ְתּ ִמיהוֹתָ יו ָשׁמַ ר אוֹתָ ן
לְ עַ ְצמ ֹו ,וּכְ ֶשׁבָּ א הַ בַּ יְ תָ ה ִספֵּ ר לְ ִא ְשׁתּ ֹו אֶ ת כָּ ל קוֹרוֹתָ יו.
"מָ תַ י ִהגַּעְ ָתּ?"ָ ,שׁאֲ לָה ִמיָּד הָ ִא ָשּׁה הַ נְּב ֹונָה ,וּכְ ֶשׁהֵ ִשׁיב לָהּ,
ירה ל ֹו ֶשׁ ִאישׁ א ָקם לִ כְ בוֹד ֹו ,וְ הַ ה ֹוכָחָ ה
צָ חֲ ָקה וְ ִה ְסבִּ ָ
יציעַ
ִהיא ֶשׁכְּ ֶשׁהֶ עֱבִ יר אוֹת ֹו הַ ָקּהָ ל לִ ִ
רוּרה לְ ָכ
הַ בְּ ָ
הָ או ְֹר ִחים אַף אֶ חָ ד א ָקם.
ַכּיּוֹצֵ א בְּ ָכ אֵ ַרע לְ בִ לְ עָ ם ְ -מסַ יֵּם הַ "בֶּ ן ִאישׁ חַ י"  -כַּ אֲ ֶשׁר
ָראָה ֶשׁהַ נְּבוּאָה ֶשׁ ִה ְתנַבֵּ א נִכְ ְתּבָ ה בְּ סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה ,כְּ מ ֹו
נְבוּאוֹתָ יו ֶשׁל מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ,זָ חָ ה עָ לָיו ַדּעְ תּ ֹו הוּא ִה ִסּיק כִּ י כְּ ָכל
הַ נּ ְִראֶ ה נְבוּאוֹתָ יו אֵ ינָן פְּ חוּתוֹת בְּ ַד ְרגָּתָ ן ִמזּ ֹו ֶשׁל מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ,
ֶשׁהֲ ֵרי אֵ לּוּ וְ גַם אֵ לּוּ כְּ תוּבוֹת בַּ תּו ָֹרה.
אָמרוּ ל ֹוָ :כּל הַ ִסּבָּ ה ֶשׁ ִהכְ נִיסוּ אֶ ת
אַ כְּ ֵדי ֶשׁ א יִ ְתהַ לֵּל ְ
ְדּבָ ֶרי ִ ,היא ִמשּׁוּם ֶשׁיֵּשׁ בָּ הֶ ם בְּ ָרכוֹת לְ עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ,אֲ בָ ל כָּ ל
מַ ה ֶשּׁנּ ֹוגֵעַ אֵ לֶי א ִה ְת ַקיֵּם ,וְ עַ ל אַף ֶשׁבִּ ַקּ ְשׁ ָתּ " ָתּמֹת נַפְ ִשׁי
יתי ָכּמֹהוּ )כג ,י( סוֹפְ לָמוּת בְּ חֶ ֶרב,
וּת ִהי אַחֲ ִר ִ
מוֹת יְ ָשׁ ִרים ְ
כְּ ֵדי ֶשׁ ָכּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו י ֵַדע אֶ ת הָ אֱ מֶ ת!
אתכֶ ם אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א אֶ ְתכֶ ם" )לב ,כג(
" ְוּדעוּ חַ ַטּ ְ
בְּ פָ סוּק זֶ ה ֶרמֶ ז לְ עִ ְניַן ' ִמ ָדּה כְּ ֶנגֶד ִמ ָדּה' ,וְ ָכ ְמפָ ְרשׁ ֹו בַּ עַ ל
הַ "גִּ בְ עַ ת ָשׁאוּל":
את ֶכם ,בְּ אֵ יז ֹו עֲבֵ ָרה
אתכֶם"  -אֵ י ֵתּ ְדעוּ מַ ִהי חַ טַּ ְ
" ְוּדעוּ חַ טַּ ְ
נִכְ ַשׁלְ ֶתּם?  -לְ פִ י "אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א אֶ ְת ֶכם" ,לְ פִ י הָ ֹענֶשׁ אֲ ֶשׁר

וּממֵּ ילָא הוּא מֵ עִ יד
מָ צָ א אֶ ְת ֶכם .הָ ֹענֶשׁ בָּ א בְּ הֶ ְתאֵ ם לַחֵ ְטאִ ,
עַ ל הַ חֵ ְטא.
אָמנָם נוֹתֵ ן אֶ ת
וּמו ִֹסיף הַ "גִּ בְ עַ ת ָשׁאוּל" וְ אוֹמֵ ר :הַ ָקּבָּ "ה ְ
הָ ֹענֶשׁ ,אַ הַ ָקּבָּ "ה ִמ ְצטַ עֵ ר ְמאֹד עַ ל ֶשׁנֶּאֱ לַץ ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
כַּאֲ ֶשׁר אֶ חָ ד ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל סוֹבֵ ל  -גַּם הַ ָקּבָּ "ה סוֹבֵ ל עִ מּ ֹו,
כַּ נֶּאֱ מַ ר" :עִ מּ ֹו אָנֹכִ י בְ צָ ָרה" ) ְתּ ִהלִּ ים צא ,טו( .וְ ְ
אָמרוּ חֲ זַ "ל
אָדם ִמ ְצטַ עֵ ר ]ֶ "-שׁ ֻפּ ְרעָ נוּת
)סַ נְהֶ ְד ִרין מו ע"א( :בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ָ
בָּ אָה עָ לָיו בַּ עֲווֹנ ֹו" ַ -ר ִשׁ"י[ְ ,שׁכִ ינָה מַ ה לָּשׁוֹן אוֹמֶ ֶרתָ ' :ק ַלנִי
אשׁי ָק ַלנִי ִמזְּ רוֹעִ י'".
מֵ ָר ִ
לִ גְ רֹם צַ עַ ר כָּ זֶ ה ל ַָקּבָּ "ה  -גַּם זֶ ה חֵ ְטא .זֶ הוּ ֶשׁנּ ְִרמָ ז בַּ פָּ סוּק:
אתכֶם אֲ ֶשׁר ִתּ ְמצָ א אֶ ְת ֶכם"  -הָ ֹענֶשׁ אֲ ֶשׁר מָ צָ א
" ְוּדעוּ חַ טַּ ְ
אֶ ְת ֶכם בְּ ֶשׁל חֲ טָ אֵ י ֶכם ,גַּם הוּא חֵ ְטא.
"אֵ לֶּה מַ ְסעֵ י" )לג ,א(
...וְ ַרבִּ י ַתּנְחוּמָ א ָדּ ַרשׁ בּ ֹו ְדּ ָר ָשׁה אַחֶ ֶרת ,מָ ָשׁל לְ מֶ ֶל ֶשׁהָ יָה
בְּ נ ֹו ח ֹולֶה ,וְ הוֹלִ יכ ֹו לְ מָ קוֹם ָרחוֹק לְ ַרפְּ אוֹת ֹו ,כֵּ יוָ ן ֶשׁהָ יוּ
חוֹזְ ִריןִ ,ה ְת ִחיל אָבִ יו מ ֹונֶה ָכּל הַ מַּ סָּ עוֹת ,אָמַ ר ל ֹו ,כָּאן י ַָשׁנּוּ,
ֹאשׁ וְ כוּ'
כָּאן הו ַֹק ְרנוּ )-לְ שׁוֹן קֹר וְ ִצנָּה( ,כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר ְ
) ַר ִשּׁ"י(
בֵּ אֵ ר הָ " ִא ְמ ֵרי אֱ מֶ ת"ֶ ,שׁבְּ ִמלִּ ים ְקצָ רוֹת אֵ לּוּ הוֹכִ יחָ ם מ ֶֹשׁה
ַרבֵּ נוּ עַ ל חֲ טָ אֵ יהֶ ם בְּ ֶרמֶ ז:
"כָּאן י ַָשׁנּוּ"  -הַ ַכּוָּ נָה לְ מַ ַתּן תּו ָֹרהֶ ,שׁמּ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ הָ יָה צָ ִרי
לְ הָ עִ יר אוֹתָ ם מֵ הַ ֵשּׁינָה וּלְ הו ִֹציאָם ִמן הַ מַּ חֲ נֶה לִ ְק ַראת
הַ ְשּׁכִ ינָה.
"כָּאן הו ַֹק ְרנוּ"  -הַ ַכּוָּ נָה לְ ִמלְ חֶ מֶ ת עֲמָ לֵקֶ ,שׁ ָשּׁם " ִה ְת ָק ְררוּ"
בֶּ אֱ מוּנָתָ ם ,כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר "אֲ ֶשׁר ָק ְר בַּ ֶדּ ֶר " ) ְדּבָ ִרים כה,
יח(.
אָמרוּ" :נ ְִתּנָה
ֹאשׁ "  -הַ ַכּוָּ נָה לְ מַ ה ֶשּׁ ְ
"כָּאן חָ ַשׁ ְשׁ ָתּ אֶ ת ר ְ
רֹאשׁ וְ נָשׁוּבָ ה ִמ ְצ ַריְ מָ ה" )בַּ ִמּ ְדבָּ ר יד ,ד( ,א ֹו ֶשׁהַ ַכּוָּ נָה לְ ק ַֹרח
ֶשׁחָ לַק עַ ל מֹשֶׁ ה ַרבֵּ נוּ ,רֹאשׁ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
מַ ה טַּ עַ ם יֵשׁ בְּ הַ זְ ָכּ ַרת הַ מַּ סָּ עוֹת הַ לָּלוּ וּבְ ִציּוּן הַ ִה ְת ַרחֲ שׁוּיוֹת
ֶשׁבָּ הֶ ם?
אָדם עוֹבֵ ר
אוֹמֵ ר הָ ַרב אַהֲ רֹן לֵיבּ ְשׁ ֵטינְ מַ ן ְשׁלִ יטָ "אָ :כּל ָ
שׁוּטים וּמֵ הֶ ם מֻ ְרכָּבִ יםַ .גּם
בְּ חַ יָּיו מַ סָּ עוֹת ַרבִּ ים ,מֵ הֶ ם פְּ ִ
ידר' ֶשׁל הַ ֶיּלֶד א ֹו
'מַ סָּ ע' לַבַּ נְק וּ'מַ סָּ ע' הַ בַּ יְ תָ ה ,מַ סָּ ע ַל'חֵ ֶ
לְ קֻ פַּ ת חוֹלִ ים  -גַּם הֵ ם אֵ ינָם ְסתָ ִמיִּ ים .לְ כָ ל אֶ חָ ד מַ סָּ עוֹת
וּמיֻחָ ד ל ֹו גַּם
וּמשֻׁ נִּים ,וְ ִה ְת ַרחֲ שׁוּיוֹת הַ ְמּיֻחָ דוֹת ל ֹוְ ,
שׁ ֹונִים ְ
אֹפֶ ן ִה ְתנַהֲ לוּת ֹו בָּ הֶ ם .וְ או ְֹמ ִרים ל ָ
ָאָדם ִ -שׂים לֵב ,עָ בַ ְר ָתּ כָּל
כָּ הַ ְרבֵּ ה מַ סָּ עוֹת ,הַ ִאם לָמַ ְד ָתּ מֵ הֶ ם מַ ֶשּׁהוּ? א ֹו אוּלַי
ִה ְסתּוֹבַ בְ ָתּ כְּ ִאלּוּ הַ כֹּל ִמ ְק ִרי ,כְּ ִאלּוּ יֵשׁ כָּאן אֵ יזֶ ֶשׁהוּ גַּלְ גַּל
ֲענָקֶ ,שׁ ִמּ ְסתּוֹבֵ ב וְ אֵ ין אַ ָתּה רוֹאֶ ה ל ֹו מַ טָּ ָרה וְ תַ כְ לִ ית?!
א לְ ִחנָּם אוֹמֵ ר הַ ִמּ ְד ָרשׁ " ִה ְת ִחיל אָבִ יו מ ֹונֶה כָּ ל הַ מַּ סָּ עוֹת",
וְ א אָמַ ר ל ֹו :יו ֵֹדעַ אַ ָתּה מַ דּוּעַ ִקבַּ לְ ָתּ כָּאן מַ ָכּה ז ֹו? ִמשּׁוּם
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שּׁוּרה בְּ עִ ְניָן פְּ ל ֹונִי! וְ צַ עַ ר ֶשׁהָ יָה לְ  -יו ֵֹדעַ אַ ָתּה
ֶשׁנָּהַ גְ ָתּ א ַכּ ָ
ִמשּׁוּם מָ ה בָּ א? ִמשּׁוּם חֵ ְטא זֶ ה ֶשׁעָ ִשׂיתָ ...
הַ תּו ָֹרה פֵּ ְרטָ ה אֶ ת הַ מַּ סָּ עוֹת ,כְּ ֵדי ֶשׁנָּבִ ין ֶשׁאֵ ין כָּאן כָּל
אָדם ,אֶ לָּא י ְַשׂכִּ יל
ִמ ְק ֶרה ,כְּ ֵדי ֶשׁהַ מַּ סָּ עוֹת א יַעַ בְ רוּ 'לְ יַד' הָ ָ
וְ יִ לְ מַ ד אֶ ת הַ לּ ֶַקח הַ נָּכוֹן.
"וַיַּ עַ ל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֶ ל הֹר הָ הָ ר ...וַיָּ מָ ת ָשׁם" )לג ,לח(
בַּ סֵּ פֶ ר ' ְמנו ַֹרת הַ מָּ אוֹר' )נֵר ו ,כְּ לָל ב ,חֵ לֶק א ,פֶּ ֶרק ב( כָּ תוּב
ֶשׁ ְשּׁמ ֹונִים אֶ לֶף יְ ל ִָדים ֶשׁנּ ְִק ְראוּ אַהֲ רֹן ,הָ לְ כוּ אַחַ ר ִמטָּ ת ֹו ֶשׁל
אַהֲ רֹן ,וְ הֵ ם נוֹלְ דוּ לְ אַחַ ר ֶשׁאַהֲ רֹן עָ ָשׂה ְשׁלוֹם-בַּ יִ ת
בְּ ִמ ְשׁפַּ ְח ָתּם!
אַרבָּ עִ ים ָשׁנָה ֶשׁהָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,נ ְִמצָ א
ִאם נְחַ לֵּק ְשׁמ ֹונִים אֶ לֶף לְ ְ
ֶשׁאַהֲ רֹן עָ ָשׂה " ְשׁלוֹם בַּ יִ ת" עַ ְשׂרוֹת פְּ עָ ִמים בְּ ָשׁבוּעַ  ,זֹאת
בְּ נוֹסָ ף לְ תַ פְ ִקיד ֹו כְּ כֹהֵ ן גָּדוֹל ,וְ הַ ַתּפְ ִק ִידים הָ אֲ חֵ ִרים ֶשׁהָ יוּ
מֻ טָּ לִ ים עָ לָיו!
צֵ א וּלְ מַ ד עַ ד הֵ יכָ ן ִמ ָדּת ֹו ֶשׁל אַהֲ רֹן "אוֹהֵ ב ָשׁלוֹם וְ רו ֵֹדף
ָשׁלוֹם"!

זְ ִמירוֹת ַשׁבָּ ת
ִמתּוֹ הַ סֵּ פֶ ר "מָ תוֹק הָ אוֹר" עַ ל ַשׁבָּ ת
"בְּ ִמ ְשׁנֶה לֶחֶ ם וְ ִקדּוּשׁ ַרבָּ ה .בְּ ֹרב מַ ְטעַ ִמּים וְ רוּחַ נְ ִדיבָ ה"
מַ ה ַכּוָּ ַנת הַ פַּ יְ טָ ן בְּ ְ
אָמר ֹו "וְ רוּחַ נ ְִדיבָ ה"?
בַּ סֵּ פֶ ר " ַשׁע ֲֵרי יְ שׁוּעָ ה" כָּ תַ בֶ ,שׁבְּ פַ ְשׁטוּת הַ כַּ וָּ ָנה ִהיא
ַל'נ ְָשׁמָ ה יְ תֵ ָרה' וּכְ מ ֹו ֶשׁ ְמּפָ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י בְּ מַ סֶּ ֶכת בֵּ יצָ ה )טז ע"א(
כִּ י נ ְָשׁמָ ה יְ תֵ ָרה מַ ְשׁמָ עוּתָ הּ" :רֹחַ ב ֵלב לִ ְמנוּחָ ה וּלְ ִשׂ ְמחָ ה,
וְ לִ ְהי ֹות פָּ תוּחַ לִ ְרוָ חָ ה ,וְ יֹא ַכל וְ יִ ְשׁ ֶתּה וְ אֵ ין נַפְ שׁ ֹו ָקצָ ה עָ לָיו".
אָדם הָ ָרעֵ ב שֶׁ הוּא ַר ְחמָ ִני ,כֵּיוָ ן
בְּ אֹפֶ ן נוֹסָ ף יֵשׁ לְ בָ אֵ ר :טֶ בַ ע הָ ָ
ֶשׁהוּא חָ שׁ בָּ ָרעָ ב ֶשׁל הַ זּוּלָת ,אֲ בָ ל הַ ָשּׂבֵ עַ אֵ ינ ֹו מַ אֲ ִמין ל ָָרעֵ ב,
צוּקת ֹו .וְ יֵשׁ הַ ְמפָ ְר ִשׁים עַ ל פִּ י זֶ ה אֶ ת
ֵכּיוָ ן ֶשׁאֵ ינ ֹו חָ שׁ בִּ ְמ ָ
ָאָדם ְשׁ ֵני
ִדּבְ ֵרי חֲ זַ "ל הָ או ְֹמ ִרים כִּ י ק ֶֹדם הָ אֲ כִ י ָלה יֵשׁ ל ָ
לְ בָ ב ֹות ַ -גּם אֶ ת ֵלב עַ ְצמ ֹו וְ ַגם אֶ ת ֵלב חֲ בֵ ר ֹו הֶ עָ ִני הָ ָרעֵ ב,
אֲ בָ ל לְ אַחַ ר אֲ כִ י ָלה אֵ ין ל ֹו אֶ ָלּא ֵלב אֶ חָ דַ ,רק אֶ ת הַ ֵלּב ֶשׁל
עַ ְצמ ֹו.
אָדם סוֹעֵ ד
אָמ ָנם ָכּל זֶ ה נֶאֱ מַ ר בִּ ְסע ָֻדּה גּ ְַשׁ ִמית ,אַ כַּ אֲ ֶשׁר ָ
ְ
יקה ל ֹו ,וְ אַ ְדּ ַרבָּ ה,
ְסע ָֻדּה ֶשׁל ִמ ְצוָ ה ,הֲ ֵרי הַ ְסּע ָֻדּה אֵ ינָהּ מַ זִּ ָ
אָדם
שׁוֹמֵ ר ִמ ְצוָ ה א י ֵַדע ָדּבָ ר ַרע ,וְ הוּא נ ְִשׁאָר ַגּם לְ הַ בָּ א ָ
אָמרוּ חֲ זַ "ל )סַ נְהֶ ְד ִרין ע ע"ב( בְּ ִדין 'בֵּ ן סו ֵֹרר
ט ֹוב .כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
וּמו ֶֹרה' הָ א ֹו ֵכל בָּ ָשׂר וְ שׁוֹתֶ ה יַיִ ןֶ ,שׁ ִאם הוּא א ֹו ֵכל זֹאת
בִּ ְסע ַֻדּת ִמ ְצוָ ה  -אֵ ינ ֹו ַנע ֲֶשׂה בֶּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה.
עַ ל זֹאת בָּ א הַ פַּ יְ טָ ן לְ תָ אֵ ר אֶ ת ְקדֻ ַשּׁת ְסע ַֻדּת ַשׁבַּ ת ק ֶֹדשׁ,
ֶשׁאַף ִאם הוּא ְמ ַקיְּ מָ הּ" בְּ ִמ ְשׁ ֶנה לֶחֶ ם וְ ִקדּוּשׁ ַרבָּ ה ,בְּ ֹרב
מַ ְטעַ ִמּים" ,עִ ם כָּ ל זֹאת ִנ ְשׁאַר הוּא בְּ מַ ֲעלָת ֹו הַ קּו ֶֹדמֶ ת -
"וְ רוּחַ נ ְִדיבָ ה" ,כִּ י ְסע ַֻדּת ִמ ְצוָ ה אֵ ינָהּ פּ ֹוגֶמֶ ת בְּ מַ ֲעלָת ֹו ,אֶ ָלּא
אַ ְדּ ַרבָּ ה ְמרוֹמֶ מֶ ת אוֹת ֹו..
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