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ת נַֹח ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ַהּתֹוָרה  ּבּול.  ַהּמַ ּדֹור  ֲחָטֵאי  ַעל  ִנְלַמד  ֵתנּו  ָפָרׁשָ ּבְ
ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ "ֵקץ  ְלנַֹח:  אֹוֵמר  הקב"ה  י  ִכּ ה  יׁשָ ַמְדּגִ
ֵניֶהם...".  ִמּפְ ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ ְלָפַני  א  ּבָ
ְמאֹד  ֲחמּורֹות  ֲעֵברֹות  ּבַ ָהיּו  קּוִעים  ְ ּשׁ ׁשֶ ַלְמרֹות 
י  מֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות, אֹוְמִרים ֲחַז"ל ִכּ ּכְ

ֶזל". א ַעל ַהּגֶ יָנם ֶאּלָ ַזר ּדִ ם ּגְ "לֹא נְֶחּתַ
ְמאֹד,  ָחמוּר  הוּא  ֶזל  ַהּגֶ ֵחְטא  ׁשֶ אֹוָתנוּ  דוּ  ִלּמְ ֲחַז"ל 
דֹול  ל ַרּבֹות ְויֵׁש לֹו ִמְצּבֹור ּגָ ר ָאָדם ִנְכׁשָ ֲאׁשֶ ְוַגם ּכַ

ֶזל ְמַקְטֵרג ִראׁשֹון. ל ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות, ֵחְטא ַהּגֶ ׁשֶ
ֶזל.  ֵָּהר ְמאֹד וְּלָהִבין ֶאת ֻחְמַרת ֵחְטא ַהּגֶ ָעֵלינוּ ְלִהז
ֵני  ּבְ רֹב  ׁשֶ ַהְינוּ,  ֶגֶזל".  ּבְ ם  "ֻרּבָ אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ
ָחׁש  ְוֵאינֹו  ֵנֶזק  ה  ֶזל; ָהעֹוׂשֶ ּגֵ ִאּסוּר  ּבְ ְנגוִּעים  ָהָאָדם 
ָכר  ב ׂשָ ַעּכֵ יָבּה, ַהּמְ ם, ַהּמֹוֵצא ֲאֵבָדה ְוֵאינֹו ְמׁשִ ּלֵ ְלׁשַ
ֲאִפּלוּ  ְוֶהְחִמירוּ  ם,  ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו  לֹוֶוה  ם,  ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו 

ל ַהזּוַּלת.  ָנה' ׁשֶ 'ֵגֶזל ׁשֵ ּבְ
ָחַמק  ׁשֶ ָאָדם  ַעל  ָדה  ַאּגָ ֵמִביא  ַחי'  ִאיׁש  ן  ַה'ּבֶ נוּ  ַרּבֵ
יָָקר.  ִריט  ּפָ ם  ָ ִמּשׁ ְוָגַנב  ֶלְך,  ַהּמֶ ְלאֹוְצרֹות  ְוִנְכַנס 
ֶוֱהיֹות  ט,  ּפָ ְלִמׁשְ אֹותֹו  ֶהֱעִמידוּ  ס  ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
וְּבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ ֶלְך  ֶלְך – ַהּמֶ י ַהּמֶ ַלּפֵ ּכְ ְוהוּא ָחָטא 

ע ָעְנׁשֹו ְלָמֶות! ין ְוִנְקּבַ ַזר ַהּדִ ן ּגְ ַמּתַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ִהׁשְ
ִהְתִחיל  ין  ַהּדִ ַזר  ּגְ ּצוַּע  ּבִ ִלְקַראת  ַח.  ּקֵ ּפִ ָהיָה  ה  ַהּלָ
יֵניֶהם  ּבֵ ְוֵהִפיץ  ָהֲאִסיִרים  ֵרָעיו  ִעם  ְלִהְתַלֵחׁש 
מוּס  ּיָמוּת, ֱהיֹות ְויֵׁש ִעּמֹו סֹוד ּכָ י ֲחָבל ׁשֶ מוָּעה ִכּ ׁשְ
יַע ְלׁשֹוֵמר  ָבר ִהּגִ ִעם מֹותֹו - יֹאַבד ִמן ָהעֹוָלם. ַהּדָ ׁשֶ
ה ְלהֹוִציא ֶאת "ַהּסֹוד" ֵמָהָאִסיר  ּסָ ּנִ ית ָהֲאסוִּרים ׁשֶ ּבֵ
ר  ַלּשַׂ ָהִעְניָן  ֶאת  ֶהֱעִביר  ַסְקָרנוּת  ֵמרֹב  ְוא.  ָ ַלּשׁ ַאְך 

ִאּיוִּמים  ּתֹוְך  הוּא  ם  ּגַ ה  ּסָ ּנִ ׁשֶ ֶלא,   ַהּכֶ ַעל  ֻמּנֶה  ַהּמְ
יו  א ּפִ ה ִמּלֵ י ָהָאִסיר, ַאְך ַהּלָ ץ ֶאת "ַהּסֹוד" ִמּפִ ְלַחּלֵ
ְלָאְזֵני  מוּס"  ַהּכָ ַה"ּסֹוד  ִעְנַין  יַע  ִהּגִ ְמֵהָרה  ַמִים. ַעד 

ֶלְך.  ַהּמֶ
ּנוּ ָלַדַעת ַמהוּ ַהּסֹוד  ֶלְך ָקָרא ָלָאִסיר, ְוָדַרׁש ִמּמֶ ַהּמֶ
ין ָהָאִסיר ֶאת רֹאׁשֹו, ָעַמד ִלְפֵני  ִרים. ִהְרּכִ ָעָליו ְמַדּבְ
ל  ֶלְך. ְמַקּבֵ ַהְכָנָעה, ְוָאַמר: "ָאֵכן, ֲאדֹוִני ַהּמֶ ֶלְך ּבְ ַהּמֶ
ֶלְך,  ִגְנֵזי ַהּמֶ י יָד ּבְ ַלְחּתִ ָ ּשׁ ין ַעל ׁשֶ ַזר ַהּדִ ֲאִני ָעַלי ֶאת ּגְ
ה  ּלֵ י ֱאֵלי ֶקֶבר...". "ּגַ ּיֵֵרד ִעּמִ ַאְך ֲחָבל ַעל ַהּסֹוד ׁשֶ
ל  ּתֵ ֶלְך. ָהָאִסיר ִהְתּפַ ַקד ַהּמֶ ִלי ִמּיָד ַמהוּ ַהּסֹוד"! ּפָ
ֶאת  ְלַגּלֹות  לֹא  ע  ּבַ ִנׁשְ י  ִכּ יר  ְוִהְסּבִ נֹוחוּת,  חֶֹסר  ּבְ
ְלכוּת ֻמְכָרח הוּא  בֹוד ַהּמַ ֵני ּכְ ַהּסֹוד ְלִאיׁש, ַאְך ִמּפְ
ְוָהָאִסיר  ְבָרה  ּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ַסְקָרנוּת  ֶלְך.  ַהּמֶ ֶאת  ף  ּתֵ ְלׁשַ
רֹות  ּפֵ ְרִעיֵני  ּגַ ְצִמיָחה  ּמַ ׁשֶ יָטה  ׁשִ ִלי  "יֵׁש  ר:  ְמַסּפֵ

ים!" רֹות ֲעִסיִסּיִ ּתֹוְך יֹום - ְלִאיָלן ָמֵלא ּפֵ
ּוְבַסְקָרנּות,  ִקיָקה  ׁשְ ּבִ ֶהֱאִזינּו  ָריו  ְוׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ
 - ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  "ּבְ יְך:  ַמְמׁשִ ַח  ּקֵ ַהּפִ ְוָהָאִסיר 
קּוָפה  ּתְ ים  ְמַחּכִ ִרי,  ּפְ ְרִעיֵני  ּגַ ֹוְתִלים  ּשׁ ׁשֶ ּכְ
רֹות  ּפֵ ל ָהֵעץ  ְמַגּדֵ ְזַמן ָארְֹך  ְוַרק ְלַאַחר  ֶכת,  ֶ ְמֻמּשׁ
ׁשֹוְתִלים   - ִלי  ּיֵׁש  ׁשֶ יָטה  ִ ּשׁ ּבַ ְלַמֲאָכל.  ָהְראּוִיים 

אֹותֹו ַהּיֹום!"  ָבר ּבְ ְואֹוְכִלים ּכְ
ֵכן?!  אּו! ֲהִיּתָ ּלְ ם ִהְתּפַ ּלָ ּכֻ

ִלְפֵני  יָטה,  ִ ַהּשׁ ֶאת  ַלְחׂשֹף  ָעָליו  י  ִכּ ֶלְך  ַהּמֶ ַקד  ּפָ
ר  ֲאׁשֶ ֵנָבתֹו  ּגְ ַעל  ֶות  ַהּמָ ין  ּדִ ַזר  ּגְ ֶאת  ּבֹו  עוּ  ַבּצְ ּיְ ׁשֶ
ל  יָמה ׁשֶ ׁש ָהִאיׁש ְרׁשִ ּקֵ ֶלְך. ּבִ ית ַהּמֶ ֵהֵעז ִלְגנֹב ִמּבֵ ׁשֶ
ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ֵעץ,  ְוַכף  ת  ְנחֹׁשֶ ִסיר  יִבים,  ַמְרּכִ



ֶלְך: "ֲאִני רֹוֶצה  ִרי ָהָאהוּב ָעָליו. ָאַמר לֹו ַהּמֶ ַמהוּ ַהּפְ
ְוָהֵעץ  ֲאַפְרֵסק  ְרִעיֵני  ּגַ ׁשֹוֵתל  ה  ַאּתָ יַצד  ּכֵ ִלְראֹות 
ָהִאיׁש  ֶהֱעִמיד  ֵפרֹות!"  ּבְ ָמֵלא  ִמּיָד  ִלְגּדֹל  ַמְתִחיל 
ֶאת  ְלתֹוכֹו  ְויַָצק  ָהֵאׁש,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ִסיר  ֶאת 
ל  ְלּפֵ ִהְזִמין: ַיִין ָאדֹום ְוחֶֹמץ ָלָבן, ּפִ ל ָהְרִכיִבים ׁשֶ ָכּ
מוְּסָקט,  ֶוֱאגֹוֵזי  ל  ַחְרּדָ ַזְרֵעי  ָמתֹוק,  ְוִסיָלאן  ָחִריף 
ַכף ָהֵעץ, ּתֹוְך  ב ּבְ ם ִעְרּבֵ ּלָ תוּׁש. ֶאת ּכֻ ִקּנָמֹון ְוׁשוּם ּכָ
ָעָליו  ק ׁשֶ ֻרּתָ יר ִלְקַהל ַהּצֹוִפים ַהּמְ ְסּבִ הוּא ּמַ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ְרַקַחת  ַהּמִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַדְיָקנוּת....  ּבְ ַהּכֹל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ָהֲאַפְרֵסק,  ְרִעיֵני  ּגַ ֶאת  ְזִהירוּת  ּבִ ִהְכִניס  ַעת  ְמַבְעּבַ

י.  ֵדי ִעְרּבוּב ִאּטִ ּתֹוְך ּכְ
ְרִעיִנים  ַהּגַ לּו  ְ ּשׁ ִהְתּבַ ּה  ּבָ ֵלָמה,  ׁשְ ָעה  ׁשָ ְלַאַחר 
ְרִעיִנים  ַהּגַ ֶאת  ָהִאיׁש  הֹוִציא  ת,  חֹׁשֶ ַהּנְ ְקֵדַרת  ּבִ
א  ָלב ַהּבָ ָ ֵעת ֲאִני ָצִריְך ֶאת ֶעְזַרְתֶכם. ַהּשׁ ְוָאַמר: "ּכָ
ֲהִליְך  ָעְברּו ּתַ ְרִעיִנים ׁשֶ יֹוֵתר! ֶאת ַהּגַ ִריִטי ּבְ הּוא ַהּקְ
ַזל!  עֹוָלם לֹא ּגָ ּמֵ ּתֹל ַאְך ַרק ָאָדם ׁשֶ ְמיָֻחד, יָכֹול ִלׁשְ
ַעם – לֹא  ַזל ֵאי ּפַ ְרִעיִנים, ּגָ ֹוֵתל ֶאת ַהּגַ ּשׁ ִאם ִמי ׁשֶ
ִנּדֹון.  ֲאִני  ְך  ּכָ ְוַעל  י  ָגַזְלּתִ ֲהֵרי  ֲאִני  ְמאּוָמה!  ִיְצַמח 
ָרִעים!  ְּ ִתיַלת ַהז ׁשְ ד ּבִ ּבֵ ר ָהאֹוָצר ִיְתּכַ ּשַׂ יַע ׁשֶ ֲאִני ַמצִּ

ִמּיִָדי". ֶזל ִיְצַמח ָהֵעץ ּבְ ּוִבְהיֹותֹו נִָקי ִמּגֶ
ֲהֵרי  הוּא  י  ִכּ יר  ְלַהְסּבִ ְוֵהֵחל  ֶהְחִויר  ָהאֹוָצר  ר  ׂשַ
ַכח  ׁשָ א  ּמָ ׁשֶ הוּא  ׁש  חֹוׁשֵ ְכָסִפים,  ּבִ יָָמיו  ל  ָכּ עֹוֵסק 
ְמֻסּיֶֶמת,  הֹוָצָאה  ִלְרׁשֹם  ַכח  ׁשָ אוַּלי  עֶֹדף,  יב  ְלָהׁשִ

ֶלא. ְרִעיֵני ַהּפֶ ּתֹל ֶאת ּגַ ן הוּא לֹא ָראוּי ִלׁשְ ְוַעל ּכֵ
ָנִקי  ְהיֹותֹו  ּבִ ׁשֶ יַע  ְוִהּצִ ֶלְך,  ַלּמֶ ֶנה  ׁשְ ַלּמִ ָהִאיׁש  ָנה  ּפָ

ם  ְרִעיִנים. ַאְך ּגַ ִתיַלת ַהּגַ ׁשְ ד הוּא ּבִ ּבֵ ל ְרָבב ִיְתּכַ ִמּכָ
ַיְלדוּתֹו...  י אוַּלי ּבְ ֲאִדיבוּת, ִכּ ָחה ּבַ ֶלְך ּדָ ֶנה ַלּמֶ ׁשְ ַהּמִ

ל... ְלּבֵ ַכח... אוַּלי ִהְתּבַ אוַּלי ׁשָ
ֶלְך.  ַלּמֶ ּופֹונֶה  ּבֹו  ּגַ ֶאת  ֶות  ַלּמָ ּדֹון  ַהּנִ ר  ֵ ְמיַּשׁ ֵעת  ּכָ
ְלָפנֶיָך!  ִמיָחה  ַהצְּ ְרִעיֵני  ּגַ ֲהֵרי  ֶלְך!  ַהּמֶ "ֲאדֹוִני 
ַהּיִָחיד  ָך  ִהּנְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ֶמֶלְך  ְהיֹוְתָך  ּבִ
ה  ַאּתָ ִהּנֵה  ֶגֶזל!  ּבְ יָדֹו  ַלח  ׁשָ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ אן  ּכָ
תֹל  ׁשְ ֶלא!  ַהּפֶ ְרִעיֵני  ּגַ ֶאת  ּתֹל  ִלׁשְ ָראּוי  ׁשֶ ַהּיִָחיד 
ל ֵעץ ָמֵלא ֲאַפְרֵסִקים  ּיִָדית ׁשֶ ִמיָחה ַהּמִ צְּ ה ּבַ ְוִנְצּפֶ

ים ּוְמתּוִקים! ֲעִסיִסּיִ
ר ָעָליו  ְמבוָּכה, ְוִנּכָ ֶלְך ְמַגְלּגֵל ֶאת ֵעיָניו ּבִ ם ַהּמֶ ַאְך ּגַ
ַבּסֹוף  ּלְ ׁשֶ ַעד  ִמּלֹוָתיו,  ֶאת  וּבֹוֵחן  הוּא  ס  ְמַהּסֵ י  ִכּ
לֹא  יָמה.  ׂשִ ּמְ ּבַ ַאְצִליַח  ֲאִני  ׁשֶ טוַּח  ּבָ לֹא  "ֲאִני  ָאַמר 
זֹאת...  ָכל  ּבְ ַחּיַי, אוַּלי  י  ַמֲעׂשֵ ל  ָכּ ִדּיוּק ֶאת  ּבְ זֹוֵכר 

ַעם...". אוַּלי ּפַ
ֶלְך!  ַהּמֶ "ֲאדֹוִני  ֶלְך:  ַלּמֶ וּפֹוֶנה  ֶות  ַלּמָ ּדֹון  ַהּנִ ּפֹוֵתַח 
ֶזל.  ִמּגֶ ָנִקי  ָאָדם  ַאף  אן  ּכָ ֵאין  י  ִכּ ָאנוּ  רֹוִאים  ִהּנֵה, 
ַעם. ֲאִני ָאְמָנם  ַעם ְואוַּלי יֹוֵתר ִמּפַ ל ּפַ ל ֶאָחד ִנְכׁשַ ָכּ
ַאְך  ׂשֹוא,  ִמּנְ ֲעוֹוִני  ְוָגדֹול  לוָּכה  ַהּמְ ֵמאֹוַצר  י  ַנְבּתִ ּגָ
ֶות ְלעֶֹנׁש ַקל יֹוֵתר...  ין ַהּמָ ַזר ּדִ ׁש ְלָהִמיר ֶאת ּגְ ֲאַבּקֵ
ְלַאַחר  ּכִ ְרִעיִנים  ַהּגַ ֶאת  ִליְך  ְוִהׁשְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ִסּיֵם 
ְרִעיִנים,  ּגַ ּבַ ָהיָה  לֹא  ֶלא  ּפֶ ְוׁשוּם  סֹוד  ׁשוּם  יָד... 
ִמיָרה  ׁשְ ֵּק ּבִ נוּ ְצִריִכים ְלִהְתַחז ּלָ ּכֻ הוּא ַרק הֹוִכיַח ׁשֶ
ר  ְיַכּפֵ ַרחוּם  ְוהוּא  ֵמָאה.  ִדין  ּכְ רוָּטה  ּפְ ין  ּדִ ֶזל,  ִמּגֶ

ָעוֹון...



י  יק ְוָתִמים, ִנְבַחר ֵמֵאת ה' ְלִהנֵָּצל ִמּמֵ ְהיוֹתֹו ַצּדִ נַֹח, ּבִ
ב ֶאת ָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש. ִעם זֹאת, הוּא ֵאינֹו  ֵ ּבוּל וְּליַּשׁ ַהּמַ
ל  ת נַֹח ּדֹוֵרְך ּכֹוָכבֹו ׁשֶ סֹוף ּפָָרׁשַ ִנְמנָה ִעם "ֲאבוֵֹתינוּ". ּבְ
ה ַהּיְהוִּדית.  רוּי 'ָאב' ָלֻאּמָ הוּא ָהִראׁשֹון ַהּקָ ַאְבָרָהם, ׁשֶ
נֵי נַֹח', ַאְך ָהָעם ַהּנְִבָחר  ָאְמנָם ַהּגֹוִים ּכֻּלָם ְקרוִּיים 'ּבְ
מֹו ֶאל ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויֲַעקֹב. ְמיָֻחד, ּכְ ֵאינֹו ְמיָֻחס ֵאָליו ּבִ
ֵהִפיץ ֶאת  ׁשֶ ׁשוֹנֶה ֵמַאְבָרָהם ָאִבינוּ  י ּבְ יִרים ִכּ ֲחזַ"ל ַמְסּבִ
ֲאָלִפים  ְוִהְכִניס  ֵקֵרב  ְכנֵַע,  ְוׁשִ יר  ִהְסּבִ ּבָעוָֹלם,  ה'  אוֹר 
ל  ָמׁשָ ַעְצמוֹ.  ִעם  ר  ִעּקָ ּבְ ָעַסק  נַֹח  ִכינָה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ
ּבוֵֹחר  ָהֶאָחד   – גָּדוֹל  קֹר  יֵּׁש  ׁשֶ ּכְ ּדוֶֹמה?  ָבר  ַהּדָ ְלָמה 
ם ֶאת ַעְצמוֹ, ְוִאּלוּ  ֶמת וְּבָכְך ְלַחּמֵ ַפְרוָה ְמַחּמֶ ף ּבְ ְלִהְתַעּטֵ
ם ּגַם ֶאת ַעְצמוֹ ְוַגם  ָהַאֵחר ַמְבִעיר ְמדוַּרת ֵאׁש, וְּבָכְך ְמַחּמֵ
ֵאי  ֶאת ְסִביָבתוֹ. ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ִהְבִעיר ֵאׁש קֶֹדׁש ְלָכל ּבָ

עוָֹלם, ְוָלֵכן ְמיָֻחִסים ּכֻּלָם ֵאָליו.
נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִטיָרתוֹ  ּפְ יוֹם  וָן, ָחל  ַמְרֶחׁשְ ּבְ ג'  יוֹם  זוֹ,  ּבָת  ׁשַ ּבְ
מוֹת ָהָעם ְלָאִבינוּ  ֵקרוּב ִנׁשְ ּכָל יָָמיו ָעַסק ּבְ עוַֹבְדיָה יוֵֹסף, ׁשֶ
ּיְִזּכוּ ְלִחּנוְּך  ָרֵאל ׁשֶ ַמִים, ְוָטַרח ַרּבוֹת ְלַמַען יְַלֵדי ִיׂשְ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ּתוָֹרִני ְואוֶֹתְנִטי.
ֵרָאיוֹן ָהַאֲחרוֹן  ַעְצמוֹ ּבָ ן ִסּפוּר אוֹתוֹ ִסּפֵר ָהַרב זַַצ"ל ּבְ ְלַהּלָ
"ִלְפנֵי  'ַהּמוִֹדיַע':  ֵמִעּתוֹן  ְפַרְייְנד  ָלַרב  ַחיָּיו,  ּבְ ֶהֱעִניק  ׁשֶ
ּבָת ַאַחת  ׁשַ ַלִים. ּבְ ירוּׁשָ ְרחוֹב ֶאְלָקנָה ּבִ י ּבִ נָה, ּגְַרּתִ ים ׁשָ ִ ּשׁ ׁשִ
ַלִים,  ירוּׁשָ ַרר ּבִ ם סוֵֹער ְוסוּפוֹת ֲחזָקוֹת, חֶֹרף ַקר ׂשָ ָהיָה גֶּׁשֶ
ְתאֹם  ּנוּר. ּפִ מוּ ְליַד ַהּתַ יֶהם, ִהְתַחּמְ ָבּתֵ ּכֻּלָם ָהיוּ ְספוִּנים ּבְ
י ְצִבי ִסיָמן-טוֹב, הוּא רוֶֹצה  יִתי ַהגָּאוֹן ַרּבִ ֶדֶלת ּבֵ ּדוֵֹפק ּבְ
בוֹדוֹ ָטַרח ָלבוֹא ֵאַלי  ַאְלנוּ אוֹתוֹ: "ַמּדוַּע ּכְ נוּ. ׁשָ ְלַדּבֵר ִאּתָ
ִלים  ּלְ ְתּפַ ַאַחד ַהּמִ ּלְ ׁשוָּמה?" הוּא ִסּפֵר ִלי, ׁשֶ ּבָת ּכֹה ּגְ ׁשַ ּבְ
וֵּן ִלְרׁשֹם  ִנים, ְוהוּא ִמְתּכַ ה ּבָ ָ ּשׁ נֶֶסת יֵׁש ב"ה ׁשִ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ִנים וָּבנוֹת  ם ּבָ ּלְָמדוּ ׁשָ י ׁשֶ ֶאת ְיָלָדיו ְלֵבית ֵסֶפר ַמְמַלְכּתִ
ְל'ַתְלמוּד  נָיו  ּבָ ֶאת  ַלח  ּיִׁשְ ׁשֶ ָעָליו  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ יִתי  ִנּסִ יַַחד. 
ְהיֶה ָלֶהם  י בת"ת לֹא ּתִ ַטֲענָה ִכּ ּתוָֹרה', ַאְך הוּא ֵסֵרב, ּבְ
ֵדי  ְרנֵס אח"כ. ָלֵכן ּבָא ֵאַלי, ּכְ ְגרוּת' ְולֹא יוְּכלוּ ְלִהְתּפַ 'ּבַ

יַע ַעל ָהָאב. ּפִ ַאׁשְ ׁשֶ
יִתי  נֵי ּבֵ ִעיל. ּבְ י ֶאת ַהּמְ ּתִ י ְוָלַבׁשְ ָבָריו, ַקְמּתִ י ֶאת ּדְ ַמְעּתִ ׁשָ
ם סוֵֹער? ַקר  ָכזֶה גֶּׁשֶ ה הוֵֹלְך ּבְ ֲאלוּ אוִֹתי: "ְלֵהיָכן ַאּתָ ׁשָ
י ַחיָּב ֲאִני ָלֶלֶכת ִעם ָהַרב ִסיָמן- ִכּ י  חוּץ!" ַאְך ָאַמְרּתִ ּבַ
י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ּדוִֹחים.  לֹא  ִמְצוָה  ַבר  ּדְ הוּ.  ִמיׁשֶ ר  ְלַבּקֵ טוֹב 
אוַּכל  ׁשֶ ִפי,  ּבְ ַהּנְכוִֹנים  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  יְַּכִניס  ׁשֶ להקב"ה 
ֵאָליו  ָעִלינוּ  ַהּבוָּכִרים.  כוּנַת  ׁשְ ּבִ גָּר  ָהיָה  הוּא  ְכְנעוֹ.  ְלׁשַ

ּבָת, הוּא לֹא ִצּפָה ְלאוְֹרִחים  ַ ל יוֹם ַהּשׁ ִעּצוּמוֹ ׁשֶ יְָתה ּבְ ַהּבַ
רוִּכים ַהּבִָאים" – הוּא ִקּבֵל אוָֹתנוּ  ׁשוָּמה ּכָזוֹ. "ּבְ ּבָת ּגְ ׁשַ ּבְ
יִת... טוֹב. ּבַ ָאנוּ ְרצוִּיים ֶאְצלוֹ ּבַ י ִאם ּכְָך ׁשֶ ְמָחה, יַָדְעּתִ ׂשִ ּבְ
ְלַתְלמוּד  ּלוֹ  ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ֶאת  ַלח  ּיִׁשְ ׁשֶ ְכְנעוֹ  ְלׁשַ י  ִהְתַחְלּתִ
ים טוִֹבים. ְוהוּא  ִמְצווֹת וַּמֲעׂשִ ּבְ ִלְגּדֹל  ם יוְּכלוּ  ּתוָֹרה, ׁשָ
ְהיֶה  ְגרוּת", "ֵמֵהיָכן ּתִ ּלוֹ: "ַהּיְָלִדים ַחיִָּבים ְלהוִֹציא ּבַ ׁשֶ ּבְ
ָעה  ׁשָ ִאּתוֹ  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ אוִֹתי.  ַאל  ׁשָ הוּא  ְרנָָסה?"  ּפַ ָלֶהם 
הוּא  ֶהָחׁשוּב  ַחּיִים,  ּבַ ַהּכֶֶסף  לֹא  זֶה  ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ
ּסֹוף  ּבַ ַמיָּא,  ׁשְ ּדִ א  ִסיְַּעּתָ ּבְ ים טוִֹבים.  וַּמֲעׂשִ ִמּדוֹת  ּתוָֹרה, 
ִנים יְִרׁשֹם ְלַאַחר  ל ַהּבָ י ֶאת ָכּ ְכנֵַע, ְוָאַמר ִלי, ִכּ ּתַ הוּא ִהׁשְ
ָבר לֹוֵמד  ּכְ דֹול ׁשֶ ַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה, ַאְך ֶאת ַהּבֵן ַהּגָ ּבָת ּבְ ׁשַ
ּלֹא  ָבר ִלְקַראת ַהּסֹוף, ַוֲחָבל ׁשֶ ִאיר: "הוּא ּכְ ה ח' יַׁשְ ִכּתָ ּבְ
ְכְנעֹו, ַאְך הוּא  ינוּ ְלׁשַ ּלֹו". ִנּסִ ם ַל'ּבְַגרוּת' ׁשֶ ְיַסיֵּם ְויְִתַקּדֵ

ׁשוּם ּפִָנים ָואֶֹפן. מַֹע ּבְ לֹא ָהיָה מוָּכן ִלׁשְ
יּוֹם ּכֻּלָם  ּסוֹף! ְיָלָדיו ָאֵכן גְָּדלוּ, ְוֵהם ּכַ ֲאַסּפֵר ְלָך ֶמה ָהיָה ּבַ
ּנְִכְנסוּ  ַבֲחמוָּרה. ַהּיְָלִדים ׁשֶ ׁשוְֹמֵרי ּתוָֹרה וִּמְצווֹת ַקּלָה ּכְ
ַתְפִקיד ּתוָֹרִני  ׁש ּבְ ּמֵ ל ֶאָחד ְמׁשַ ַתְלמוֵּדי ּתוָֹרה, ָכּ ִלְלמֹד ּבְ

י  ִליׁשִ ְ ין, ַהּשׁ ּדִ ִני ַאב ּבֵית  ֵ ָחׁשוּב, ֶאָחד הוּא ַרב ִעיר, ַהּשׁ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ה ֻעְבּדֹות ְמַעְנְינֹות ַעל נַֹח! ּמָ ן ּכַ ְלַהּלָ
יק'!  'ַצּדִ רוּי  ּקָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַהּיִָחיד  ָהָאָדם  הוּא  נַֹח   -
"...ַעל  ָעמֹוס  ַהּנִָביא  ְנבוַּאת  ּבִ יק'  'ַצּדִ ָקרוּי  )יֹוֵסף 

ֲעבוּר ַנֲעָלִים"(. יק ְוֶאְביֹון ּבַ ֶסף ַצּדִ ּכֶ ִמְכָרם ּבַ
ה  ּיֲַעבֹד ָקׁשֶ ל ה' ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ַעת ִקּלֵ ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ - ּבְ
ּפֹות  ּכַ ָאָדם ִעם  ֵני  ּבְ נֹוְלדוּ  ֵמָאז  ְרַקע.  ַהּקַ ֲעבֹוַדת  ּבַ
ְיֵדיֶהם  ּפֹות  ּכַ עֹות.  ָהֶאְצּבָ ת  ַוֲחֻלּקַ רוּד  ּפֵ ִלי  ּבְ יַָדִים 
נַֹח  ֲעבֹוָדָתם.  ּבַ עוּ  ִהְתיַּגְ ְוָכְך  ֲחִפיָרה  ְכֵלי  ּכִ ׁשוּ  ּמְ ׁשִ

ְך יַָדע  רוּדֹות. ּכָ עֹות ּפְ ּנֹוַלד ִעם ֶאְצּבָ הוּא ָהִראׁשֹון ׁשֶ
בֹון יֵָדינוּ".  וֵּמִעּצְ נוּ  ֲעׂשֵ ִמּמַ ָאִביו ֶלֶמְך: "ֶזה ְיַנֲחֵמנוּ 
ָלֵכן ָקָרא  ִויַנֵחם אֹוָתנוּ,  ְמנוָּחה  ָלנוּ  יִָביא  ֶזה  יֶֶלד 

מֹו נַֹח.  ׁשְ
ים ְוָעלוּ  ָלה ָהֲאָדָמה; ָזְרעוּ ִחּטִ - ַעד ֵלַדת נַֹח ִנְתַקּלְ
נַֹח  ַדת  ִמּלֵ ִרים.  ְרּדָ ּדַ ְוָגְדלוּ  עֹוִרים  ׂשְ ָזְרעוּ  קֹוִצים. 

ים!  ים ְוָעלוּ ִחּטִ וּבֹו. ָזְרעוּ ִחּטִ ָחַזר ָהעֹוָלם ְלִיּשׁ
ל ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ַאֲחֵרי ֵחְטא  ה' ִקּלֵ ָללֹות ׁשֶ ּקְ - ּבַ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ִעיר ראשל"צ,  ּבָ ּגְדוָֹלה  רֹאׁש ּכוֵֹלל, ָהְרִביִעי ַרב ְקִהּלָה 
ה  ָ ּשׁ ִ ן ַהגָּדוֹל ֵמַהּשׁ י מוֵֹרה הוָֹרָאה ָחׁשוּב. ְוַרק ַהּבֵ ַהֲחִמיׁשִ
ּתוָֹרה  ׁשוֵֹמר  הוּא  ם  ֵ ַהּשׁ ּבָרוְּך  ַמּלַאי.  ַחׁשְ יָָצא  ִנים,  ּבָ
ַמּלַאי!  ַחׁשְ ּלוֹ?  ׁשֶ ְגרוּת  ַהּבַ ִמּכָל  יָָצא  ָמה  ֲאָבל  וִּמְצווֹת, 
ב ַעל  ּנוִּרים וְּמַאְוְרִרים. ֵאיפֹה ָהיָה ָהַאּבָא? ָחׁשַ ן ּתַ ְמַתּקֵ

ּלוֹ. ָהא?!... ְגרוּת ׁשֶ ַהּבַ
יר ֶאת ֵעֶרְך ִלּמוּד ַהּתוָֹרה ְלַבֲעֵלי  "ָלֵכן ָחׁשוּב ְמאֹד ְלַהְסּבִ
ְיֵדי  ַעל  ּתוָֹרה,  ַתְלמוֵּדי  ּבְ ִיְלְמדוּ  נֵיֶהם  ּבְ ׁשֶ ִלְדאֹג  ים,  ּתִ ּבָ
ֵדי[  ]ְמַכּבְ מוִֹקיֵרי  ְוִיְהיוּ  ַלּתוָֹרה,  ַהֲעָרָכה  ָלֶהם  ִיְהיֶה  ּכְָך 

ּתוָֹרה".
ֶרת. ּכֻּלָנוּ  ל ִמּלָה ְמיֻּתֶ ַעְצמוֹ. ָכּ י ָהַרב זַַצ"ל ּבְ ַעד ּכָאן ִמּפִ
ְלַהְבִעיר  ֵמָעֵלינוּ,  ְרוָה  ַהּפַ ֶאת  יל  וְּלַהּשִׂ ָלֵצאת  ְמֻחיִָּבים 

ְצֵמִאים  ֲאָלִפים  ְסִביָבֵתנוּ!  ֶאת  ּגַם  ם  ַחּמֵ ּתְ ׁשֶ ְמדוָּרה 
ּיְָלִדים  ׁשֶ ּכְ ָהִיינוּ  ֵאיפֹה  ין?  ּדִ יוֹם  ּבְ נֲַענֶה  ָמה  ה',  ִלְדַבר 
ַבר  עוֹת' ּפוֶֹעֶלת ּדְ ַבר ה'? 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ׁשוּ ֶאת ּדְ ּקְ ִויָלדוֹת ּבִ
ּתוָֹרה  ְלַתְלמוֵּדי  יַע  ְלַהּסִ נָן  ַרּבָ ּדְ לוָּחא  ׁשְ ּכִ יוֹמוֹ  ּבְ יוֹם 
יחוֹת  ׂשִ ּבְ ֲעֵמָלה  עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ּתוָֹרִנּיִים.  ֵסֶפר  י  וָּבּתֵ
ֶפר  ַהּסֵ י  ּתֵ ִמּבָ יְך  ְלַהְמׁשִ ְלִמיִדים  ּתַ וְּבִעּדוּד  הוִֹרים  ִעם 
יֵָמינוּ  ַבת נַֹח ּבְ עוֹת' ִהיא ּתֵ דוֹׁשוֹת. 'ֶקֶרן ַהַהּסָ יבוֹת ַהּקְ ַלְיּׁשִ
ַאּיְִמים  ֶקץ ְוֶקֶצף ַהּמְ י ַמּבוּל רוָּחִנּיִים, ּגַּלֵי ׁשֶ יָלה ִמּמֵ ּצִ ּמַ ׁשֶ
ַטת  ֲהׁשָ נוּ ּבַ נוּ ְיֵדיֶכם ִעּמָ ָרֵאל. ּתְ ת ִיׂשְ יַע ֶאת מוֶֹרׁשֶ ְלַהְטּבִ
ם  ַאּתֶ ּגַם  ְוִתְזּכוּ  וְּתִפּלָה,  ּתוָֹרה  ַבת  ּתֵ  - זוֹ  ּגְדוָֹלה  ָבה  ּתֵ
ל ָמקוֹם ַלֲאִביֶהם  נָיו ׁשֶ ַהּצַָלת ּבָ ים ּבְ זַּכֵי ָהַרּבִ ִלְהיוֹת ִמּמְ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ



ֱאלֵֹקינּו  ה'  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ אֹוֵמר:  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ָהרֹוֶאה 
ְבִריתֹו ְוַקּיָם  ִרית ]ְו[נֱֶאָמן ּבִ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם זֹוֵכר ַהּבְ

ַמֲאָמרֹו"  ּבְ
ּיֹוֵתר לֹא ִיְהיֶה  ּבּול, ׁשֶ ע ְלנַֹח ַאַחר ַהּמַ ּבַ הקב"ה ִנׁשְ
ִרית, ְוָנַתן  ֵחת ֶאת ָהָאֶרץ ְוָכַרת ַעל ֶזה ּבְ ַמּבּול ְלׁשַ

ּבּול. ְמקֹום ַהּמַ ָענָן ִיְהיֶה ּבִ ת ּבֶ ׁשֶ ְרֵאה ַהּקֶ ּמַ ִסיָמן ׁשֶ
ַעל  ְמָבְרִכים  ַמּדוַּע  ׁשֹוֵאל:  יץ  ׁשִ ַאְיּבְ ְיהֹונָָתן  נוּ  ַרּבֵ
ַהט  ִמּלַ ַהּנֹוָצר  ִטְבִעי  ִעְניָן  הוּא  ֲהֵרי  ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ְרִאּיַת 
ם  ַהּשָׂ מֹו  ּכְ ם,  ַהּגֶׁשֶ יֹום  ּבְ ֲעָנִנים  ּבָ ה  ּכָ ַהּמַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
נוּ  ּקְ ֶמׁש, וַּמּדוַּע ּתִ ֶ ְצלֹוִחית ְמֵלָאה ַמִים מוּל ַקְרֵני ַהּשׁ
ת ִהיא  ׁשֶ ַהּקֶ וָָּנה ׁשֶ ְרִאּיָה זֹו, וָּמה ַהּכַ ָרָכה ּבִ ְלָבֵרְך ּבְ

ִרית? אֹות ּבְ
יָון שהקב"ה  דֹוׁש: ּכֵ ָל"ה ַהּקָ ְ נוּ ַהּשׁ ְך ַרּבֵ ְוָכַתב ַעל ּכָ
ֵני ָאָדם, ָלֵכן  ל ּבְ יֶהם וֻּפְרָענוָּתם ׁשֶ יַָדע ֵמרֹאׁש ַמֲעׂשֵ
ַבע  ית ֶאת ַהּטֶ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ ָרא הקב"ה עֹוד ִמּשׁ ּבָ

ִים.  פוּת ַעל ַהּמַ ּקְ ּתַ ִהׁשְ ת ּבְ ְהיֶה ֶקׁשֶ ּתִ ׁשֶ
ל  אוּרֹו ׁשֶ רוָּרה' ֵמִביא ֶאת ּבֵ ָנה ּבְ ׁשְ ַעל ַה'ּמִ נוּ, ּבַ ַרּבֵ
ִרית  ַהּבְ ִרית":  ַהּבְ "זֹוֵכר  ת  ִבְרּכַ ּבְ 'ַאּבוְּדַרַהם'  נוּ  ַרּבֵ
ּלֹא יָבֹוא עֹוד ַמּבוּל ָלעֹוָלם,  ַרת הקב"ה ִעם נַֹח ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ִרית ֶאת  מֹו שנא' "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים… זֹאת אֹות ַהּבְ ּכְ
ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלוּ  ַמֲאָמרֹו"-  ּבְ "ְוַקּיָם  ָענָן".  ּבֶ י  נַָתּתִ י  ּתִ ַקׁשְ
ּלֹא ִיְהיֶה ַמּבוּל  ִדּבוּר ׁשֶ ָאַמר ּבְ יָון ׁשֶ ִרית, ּכֵ ָהְיָתה ּבְ

ַקּיֵם ַמֲאָמרֹו.   ּמְ רוְּך הוּא ׁשֶ ֵחת ָהָאֶרץ, ּבָ ְלׁשַ
ְבִריתֹו"?  ִרית" "ְוֶנֱאָמן ּבִ ִפילוּת "זֹוֵכר ַהּבְ וַּמּדוַּע יֵׁש ּכְ

ָמָרא )ברכות נט, א( "ַמאי  ּגְ ּנְֶחְלקוּ ֲחָכֵמינוּ ּבַ ְלִפי ׁשֶ
ּנָא  ּתַ ִרית",  ַהּבְ "זֹוֵכר  ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ אֹוְמִרים  יֵׁש  ְמָבֵרְך? 
אֹוֵמר,  ְרַקאי  ּבַ ן  ּבֶ יֹוָחנָן  ר'  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ
ר'  ָאַמר  ַמֲאָמרֹו",  ּבְ ְוַקּיָם  ְבִריתֹו  ּבִ "ֶנֱאָמן  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ
ִרית"  ַהּבְ "זֹוֵכר  ְלַתְרַווְיהוּ  ֵניְמִריְנהוּ  ְך  ִהיְלּכָ א  ּפָ ּפָ

ְבִריתֹו". "ְוֶנֱאָמן ּבִ
ת, ֵאין ִחּיוּב  ּיֵׁש ֶקׁשֶ ָרָכה זֹו: ַאף ִאם יֹוֵדַע ׁשֶ ִחּיוּב ּבְ
ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ן ּכְ ּכֵ ֵדי ְלָבֵרְך, ְוָכל ׁשֶ ת ּכְ ׁשֶ ָלֶלֶכת ִלְראֹות ַהּקֶ
ַעם:  ֶאְמַצע ִלּמוּד ּתֹוָרה. ְוַהּטַ ה אֹו ּבְ ִפּלָ ֶאְמַצע ַהּתְ ּבְ
ֵאין  ְרכֹות ָהְרִאּיָה ׁשֶ ת ִהיא ִמּבִ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ּבִ וּם ׁשֶ ִמּשׁ

ֵדי ְלִהְתַחּיֵב ְלָבֵרְך. ִחּיוּב ָלֵצאת ְוִלְראֹוָתן ּכְ
ַתב בשו"ע  ָרָכה, ְוֵכן ּכָ ּה ְמַעט קֶֹדם ַהּבְ יט ּבָ יֵׁש ְלַהּבִ
ּכָתוּב ְלׁשֹון 'ְרִאּיָה' ְולֹא  ַעם ׁשֶ "רֹוֶאה וְּמָבֵרְך", ְוַהּטַ
ת  ׁשֶ ּקֶ ּבַ יט  ּבִ "ַהּמַ ָמָרא:  ּגְ ּבַ אֹוְמִרים  ׁשֶ ְלִפי  ָטה':  'ַהּבָ

ֵעיָניו ּכֵהֹות", ָלֵכן רֹוֶאה אֹוָתּה ְמַעט וְּמָבֵרְך.
ָרָאה ֶאת  ׁשֶ ּכְ ִמּיָד  ְרִאּיָה ִראׁשֹוָנה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ֵרְך  ּבֵ לֹא 
ת ִנְרֵאית, ְוִיְרֶאה  ׁשֶ ַהּקֶ ל ְזַמן ׁשֶ ת, יָכֹול ְלָבֵרְך ָכּ ׁשֶ ַהּקֶ

ָרָכה ִויָבֵרְך. ֲחָטף קֶֹדם ַהּבְ אֹוָתּה ּבַ
ִדין  ּכְ יֹום  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק  ְמָבֵרְך  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ת  ְרּכַ ּבִ
רוּ  רוּ ֶהָעִבים ְוׁשוּב ִהְתַקּדְ ְּ ז ְרָעִמים וְּבָרִקים, ְוִאם ִנְתּפַ

ָאז ְמָבֵרְך ׁשוּב.  ת, ׁשֶ ׁשֶ ַמִים ְוִנְרֵאית ַהּקֶ ָ ַהּשׁ
ַתב  ּכָ בשו"ע  ה.  ַהְרּבֵ ת  ׁשֶ ּקֶ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסוּר 
ֲחִגיָגה  ּבַ ָמָרא  ַהּגְ יֹוֵתר,  ּבְ ּה  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָאסוּר  ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ָראוּי  ת  ֶקׁשֶ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ "ַהּמִ אֹוֶמֶרת:  א(  )טז, 

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ

בֹון  ִעּצָ ּבְ ֲעבוֶּרָך  ּבַ ָהֲאָדָמה  "ֲארוָּרה  ַעת:  ַהּדַ ֵעץ 
ֶאת  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַאל  ׁשָ ַחּיֶיָך"  ְיֵמי  ּכֹל  ּתֹאְכֶלּנָה 
וֵָּלד  ּיִ ׁשֶ יבֹו הקב"ה: "ַעד  ֱהׁשִ הקב"ה: "ַעד ָמַתי?" 
ה  ּמָ ּתַ ׁשֶ יְָדעוּ  ָמהוּל,  נַֹח  ּנֹוַלד  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָמהוּל.  ינֹוק  ּתִ

מֹו נַֹח - ֶזה ְיַנֲחֵמנוּ. ן ָקְראוּ ֶאת ׁשְ ָלָלה, ְוַעל ּכֵ ַהּקְ
ֵהמֹות  ּבְ ַחּיֹות,  ֵאּלוּ  יַָדע  הוּא  ּתֹוָרה!  ָלַמד  נַֹח   -
וֵּמֶהם  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְטהֹוִרים  ִלְהיֹות  ֲעִתיִדים  ְועֹופֹות 

ָבה. ְבָעה ֶאל ַהּתֵ ְבָעה ׁשִ ִהְכִניס ׁשִ
ָנה.  ׁשָ ּבוּל עֹוד 350  ַהּמַ ַאֲחֵרי  יִָמים  ֶהֱאִריְך  נַֹח   -

ָניו. ְבִעים ֻאּמֹות יֹוְצִאים ִמּבָ ְוָרָאה ׁשִ

ָבה.  ּתֵ ּבַ ָעׂשוּ  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ְזכוּת  ּבִ לוּ  ִנּצְ וָּבָניו  נַֹח   -
ֵלם,  ׁשָ ֶמֶלְך  ֶצֶדק  י  ְלּכִ ִמּמַ ַמע  ׁשָ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם 
ָבה  ַהּתֵ ִמן  ָלֵצאת  ָזכוּ  ֵהם  ׁשֶ נַֹח(,  ן  ּבֶ ם  ׁשֵ הוּא  )ׁשֶ
ֵהמֹות,  ַהּבְ ִעם  ֵלָמה  ׁשְ ָנה  ׁשָ ָעׂשוּ  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ְזכוּת  ּבִ
יֹום  ְוָטְרחוּ  ָבה  ּתֵ ּבַ ֶהם  ִעּמָ הוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוָהעֹופֹות  ַהַחּיֹות 
ָעה  ׁשָ "אֹוָתּה  ֶנֱאַמר  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ַהֲאָכָלָתם.  ּבְ ָוַלְיָלה 
ִעם  ְצָדָקה  ָעׂשוּ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵאּלוּ,  'וָּמה  ַאְבָרָהם:  ָאַמר 
ה  ֶאֱעׂשֶ ִאם  ֲאִני,  ּבוּל,  ַהּמַ ִמן  לוּ  ִנּצְ ַהַחּיִים  ֲעֵלי  ּבַ
ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 

ה". ה ְוַכּמָ ּמָ הקב"ה, ַעל ַאַחת ּכַ



ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
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ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

"ן( נוּ ָהַרְמּבַ עֹוָלם? )ְרֵאה ַרּבֵ ּבָ ֲעֵלי ַהַחּיִים ׁשֶ ָבה ְלָכל ּבַ ּתֵ ֵאיְך ָהיָה ָמקֹום ּבַ

ית ְוִציִצית? ָרֵאל ְלִמְצַות ַטּלִ נֵי ִיׂשְ ַמּדוַּע ָזכוּ ּבְ

ִגיל 48. יר ֶאת ּבֹוְראֹו ּבְ י ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ִהּכִ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִכּ
ִגיל זֶה? ָהיָה ּבְ ׁשֶ ָמה ָקָרה ּכְ

ת נַֹח ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

? ֲהיַָדְעּתָ

בֹוד קֹונֹו,  ּלֹא ָחס ַעל ּכְ ַעם: ְלִפי ׁשֶ יָבֹוא ָלעֹוָלם, ְוַהּטַ
מוּת  ּדְ ֵאיזֶה  יֵׁש  ְביָכֹול  ּכִ ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ְמַהְרֵהר  ּכֵל  ְסּתַ ַהּמִ ׁשֶ
בֹוד ה'" )הערוך  ְדמוּת ִנְרָאה ּכְ ת ּבִ ׁשֶ ַהּקֶ ַלּבֹוֵרא, ְלִפי ׁשֶ
ּה  ּכֵל ּבָ ְסּתַ י "ַהּמִ ם ִכּ ָמָרא ׁשָ ּגְ ערך קשת(. עֹוד נֱֶאַמר ּבַ

יֹוֵתר ֵעינָיו ּכֵהֹות"  ּבְ
ַעם,  ְוַהּטַ ת,  ֶקׁשֶ יֵּׁש  ׁשֶ ַלֲחֵברוֹ  לוַֹמר  ֵאין  ׁשֶ אוְֹמִרים  יֵׁש 

ת הוּא ִסיַמן ְקָלָלה  יֵּׁש ֶקׁשֶ ׁשֶ ּכְ ּבָה, ּכֵיוָן ׁשֶ מוִֹציא ּדִ הוּא ּכְ ׁשֶ
אוְֹמִרים  ְויֵׁש  ָלעוָֹלם.  ַמּבוּל  ְלָהִביא  הקב"ה  רוֶֹצה  ׁשֶ  -
ַעם,  ְוַהּטַ ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ּנְִרֵאית  ׁשֶ ַלֲחֵבָריו  ּיְַסּפֵר  ׁשֶ ְונָכוֹן  טוֹב  ּדְ
ִלְתׁשוָּבה  ִלּבָם  ְוִיְתעוֵֹרר  ֵהם,  ּגַם  אוָֹתּה  יְִּראוּ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
נוּ ּתוָֹדה וְּבָרָכה לקב"ה,  ית, ְוַעל ְיֵדי זֶה ּגַם ֵהם יִּתְ ֲאִמּתִ

ּכַָרת ִעם נַֹח. ת ׁשֶ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ זּוֵֹכר ֶאת ּבְ ׁשֶ

ן ִאיׁש ַחי' אֹוְמִרים:  נּו ַה'ּבֶ ה ַרּבֵ ָחְכָמה ְקדֹוׁשָ ַתב ּבְ ם ּכֹה ֶלָחי" אֹותֹו ּכָ ְפָלא "ַוֲאַמְרּתֶ ּיּוט ַהּנִ ּפִ ּבַ
"י לֹא ָהיָה ֲחרֹון  ּבִ ל ַרׁשְ יָָמיו ׁשֶ ּבְ ֵני ׁשֶ ת לֹא ָהיָה", ְוזֹאת ִמּפְ ׁשֶ ר ָחיָה – אֹות ַהּקֶ ל יָָמיו ֲאׁשֶ "ָכּ

ָעָנן! ת ּבֶ ׁשֶ יק לֹא ִנְזַקק הקב"ה ְלַהְראֹות ָלנּו ֶאת אֹות ַהּקֶ ּדִ עֹוָלם, ּוִבְזכּות ַהצַּ ַאף ה' ּבָ


