
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

יֹחַח ַויֹאמֶ  ַתח, )שם ח, כא( ַויַָּרח ה' ֶאת ֵריַח ַהנִּ י פָּ יו, ַרבִּ ַתח ֵעינָּ ה, פָּ ן ַהֵתבָּ א ֹנַח מִּ ם. ְכֶשיָּצָּ דָּ אָּ ה ַבֲעבּור הָּ מָּ ֲאדָּ ף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת הָּ ר לֹא ֹאסִּ

יל ַחטֹאת  ְשבִּ ם בִּ ם, אִּ בֹונֹו ֶשל עֹולָּ ַמר, רִּ ם. אָּ עֹולָּ יל בֹוֶכה ַעל הָּ ְתחִּ ֵרב. הִּ ם כֻּלֹו חָּ עֹולָּ ל הָּ ה ֶאת כָּ אָּ יל ְורָּ ְשבִּ ם אֹו בִּ דָּ אָּ ים ְתַאֵבד הָּ ַהּׁשֹוטִּ

ם, אֹו ֶזה אֹו ֶזה. ֵיש ְלְך ַלֲעׂשֹות  ֲאתָּ ה ְברָּ מָּ ְמְך? לָּ יו,  -עֹולָּ נָּ ְתַפֵלל ְלפָּ ם ְוהִּ ם. ֶהֱעֶלה עֹולֹות, ְוקָּ עֹולָּ ם, אֹו ֶשלֹא ְתַאֵבד הָּ דָּ א אָּ ְברָּ אֹו ֶשלֹא תִּ

רּוְך הּוא, ְועָּ  דֹוש בָּ ְפֵני ַהקָּ ה לִּ לָּ ֵריַח עָּ יָּה  ַרב לֹו.ְואֹותֹו הָּ יו. ְולֹא הָּ תֹו, ְוֵריַח ַמֲעׂשָּ לָּ תֹו, ְוֵריַח ְתפִּ יו: ֵריַח עֹולָּ נָּ לּו ְלפָּ ה ֵריחֹות עָּ י, ְשֹלשָּ ַמר ַרבִּ אָּ

ַמר )במדבר ה ְואָּ ּוָּ ְך צִּ יכָּ ֵריַח. ּוְלפִּ יו ְכאֹותֹו הָּ נָּ ם ֶשנֹוַח ְלפָּ עֹולָּ י ֵריַח בָּ ְשְמרּו ְלַהְקרִּ י תִּ יֹחחִּ יב ֹנַח כח, א( ֵריַח נִּ ְקרִּ י ְבמֹוֲעדֹו. ְכלֹוַמר, ֵריַח ֶשהִּ ב לִּ

ים. ְשרֹון ַמֲעׂשִּ ה ְוכִּ לָּ ה ּוְתפִּ י, ֵריַח עֹולָּ יב לִּ ְשְמרּו ְלַהְקרִּ ַני, תִּ  ְלפָּ
 

ם, ּוְכֶשהָּ  יזָּתָּ ים ּוְרמִּ אִּ ְברָּ ל ַהנִּ ְפצּוף כָּ יַשת ְוצִּ ין ְלחִּ יָּה ֵמבִּ יָּה, ְוהָּ ם הָּ כָּ ַמר, ֹנַח חָּ י ַאְיבּו אָּ עֹופֹות ְכמֹו ַרבִּ ֵקַח בָּ י ֶשֵאין פִּ ַמר: יֹוֵדַע ֲאנִּ ה, אָּ יָּה ַבֵתבָּ

עֹוֵרב. יָּד )בראשית ח, ז( ַוְיַשַלח ֶאת הָּ ם, מִּ עֹולָּ ן בָּ ימָּ ֶמנּו סִּ ַדַעת מִּ עֹוֵרב לָּ סּור  הָּ י בֹו, אָּ ַמר ַרבִּ ְך? ַוֲהֵרי אָּ יָּיא, ְוֵאיְך עֹוֶׂשה כָּ י חִּ ַמר ַרבִּ אָּ

ְסַתֵכל  לּו כָּ ְלהִּ ְכַלל )ויקרא יט( לֹא ְתַנֲחשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו, ֲאפִּ ם, ַוֲהֵרי הּוא בִּ ַמיִּ ים ְבעֹופֹות ַהּׁשָּ ם ַהְמַנֲחשִּ ם.ְבאֹותָּ עֹולָּ חּוש בָּ י  ל נִּ ַמר ַרבִּ א, אָּ ֶאלָּ

יָּה ֹנַח יֹותֵ  ְצַטֵער הָּ יָּיא, מִּ י חִּ ַמר ַרבִּ עֹוֵרב? ֶשאָּ ַלח ֶאת הָּ ה שָּ מָּ יָּיא, לָּ ה חִּ ה ַרחּום, ְוַאתָּ י ַאתָּ י כִּ ם, יַָּדְעתִּ בֹונֹו ֶשל עֹולָּ ַמר: רִּ ם. אָּ עֹולָּ ְבַדן הָּ ר ַעל אָּ

ֶניְך, ֵיֵצא ֶזה ֶשֵאינֹו מְ  ַחְמתָּ ַעל בָּ ה לֹא רִּ נּוְתְך ְלַאְכזָּרּות. ַאתָּ ְמְך, ְוֶנְהַפְך ַרֲחמָּ ַחְמתָּ ַעל עֹולָּ ֶהםלֹא רִּ יו, ְוֶנְהַפְך לָּ נָּ ְך  ַרֵחם ַעל בָּ יכָּ י. ּוְלפִּ ְלַאְכזָּרִּ

ַמז. עֹוֵרב, ֶרֶמז הּוא ֶשרָּ ַלח ֶאת הָּ  שָּ
 

תּוב בֹו  י לֹא כָּ י יֹוֵסי, ְוכִּ ַמר ַרבִּ יק "אָּ יש ַצדִּ ִמיםאִּ יָּה תָּ ַמר, ֶשֲהֵרי "הָּ יָּיא, ֵמֹרב ַצֲערֹו הּוא ֶשאָּ י חִּ ַמר ַרבִּ ה? אָּ ים ְכַלֵפי ַמְעלָּ רִּ יַח ְדבָּ טִּ , ְוַהֵאיְך הִּ

נִּ  י ַצֲערֹו? ֶשֶנֱאַמר )איוב לד( שָּ ם ְלפִּ דָּ אָּ ין ֶאת הָּ נִּ ן ֶשֵאין דָּ ַניִּ יו לֹא ְבַהְׂשֵכל"ינּו, מִּ רָּ יֹוב לֹא ְבַדַעת ְיַדֵבר ּוְדבָּ ים "אִּ רִּ יַח ְדבָּ טִּ י ֶשהִּ . ַאף ַעל פִּ

י צַ  ם ְבלֹא ַדַעת, ְלפִּ דָּ א ְכאָּ יד, ֶאלָּ ינֹו ְכֵמזִּ ה, ֵאין דִּ  ֲערֹו.ְכַלֵפי ַמְעלָּ
 

ְתחִּ  ֵרב, ְוהִּ ם חָּ עֹולָּ ל הָּ ה כָּ אָּ ה ְורָּ ן ַהֵתיבָּ א מִּ רּוְך הּוא ְלֹנַח, ְכֶשיָּצָּ דֹוש בָּ יב ַהקָּ ה ֵהשִּ נָּן, מָּ נּו ַרבָּ יו, וְ תָּ לָּ ְבכֹות עָּ ם, יל לִּ בֹונֹו ֶשל עֹולָּ ַמר, רִּ אָּ

יֹוֶתיָך. יָּה ְלָך ְלַרֵחם ַעל ְברִּ ְקֵראתָּ ַרחּום, הָּ רּוְך הּוא: רֹוֶעה שֹוטֶ  נִּ דֹוש בָּ יבֹו ַהקָּ ה, ֱהשִּ שֹון ַרכָּ י ְלְך ְבלָּ ַמְרתִּ ְזַמן ֶשאָּ ַמְרתָּ ֶאת ֶזה, ְולֹא בִּ ֵעת אָּ ה, כָּ

ר כּו',  ׂשָּ ל בָּ יא ֶאת ַהַמבּול כּו' ְלַשֵחת כָּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ַני ַבדֹור ַהֶזה, ַוֲאנִּ יק ְלפָּ י ַצדִּ יתִּ אִּ י ֹאְתְך רָּ ְתַעכַ כִּ ל ֶזה הִּ ְמְך, ֲעֵׂשה ְלְך ֵתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר. כָּ י עִּ ְבתִּ

ְכנְ  ה, לֹא נִּ נֵָּצל ַבֵתבָּ ה תִּ ַמְעתָּ ֶשַאתָּ ז ֶשּׁשָּ ם, ּוֵמאָּ עֹולָּ ים ַעל הָּ י ְלְך ְכֵדי ֶשְתַבֵקש ַרֲחמִּ ַמְרתִּ ֵעת ְואָּ . ְוכָּ ַצְלתָּ ה ְונִּ יתָּ ֵתבָּ ׂשִּ ם, ְועָּ עֹולָּ ַעת הָּ ְבְך רָּ ה ְבלִּ סָּ

יְך לְ  ַתְחתָּ פִּ ם, פָּ עֹולָּ ים?!ֶשֶנֱאַבד הָּ שֹות ְוַתֲחנּונִּ ַני ַבקָּ  ַדֵבר ְלפָּ
 

כֹ  ה ּומִּ ה ַהְטֹהרָּ ֹכל ַהְבֵהמָּ ַקח מִּ תּוב )שם ח( ַויִּ נֹות, ֶשכָּ ְרבָּ יב עֹולֹות ְוקָּ ְקרִּ ְך ֹנַח, הִּ ה כָּ אָּ ן ֶשרָּ ְזֵבַח.ֵכיוָּ הֹור ַוַיַעל ֹעֹלת ַבמִּ עֹוף ַהטָּ י  ל הָּ ַמר ַרבִּ אָּ

נָּן, בֹא ּוְרֵאה מַ  יו ְכאַ יֹוחָּ לָּ ְתַפֵלל עָּ ְך ּוֵבין ֹנַח. ֹנַח לֹא ֵהֵגן ַעל דֹורֹו ְולֹא הִּ ֵאל ַאַחר כָּ ְׂשרָּ יּו ְליִּ ים ֶשהָּ יקִּ דֹוש ה ֵבין ַהַצדִּ ַמר ַהקָּ ן ֶשאָּ ם. ֶשֵכיוָּ הָּ ְברָּ

ם )שם יח, כ(  הָּ רּוְך הּוא ְלַאְברָּ ה"בָּ בָּ י רָּ ה כִּ יָּד "ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹורָּ רּוְך הּוא, ַעד ַויִּ  -, מִּ דֹוש בָּ ים ְכֶנֶגד ַהקָּ רִּ ה ְדבָּ ְרבָּ ם ַויֹאַמר, ְוהִּ הָּ ַגש ַאְברָּ

יּו ֲעׂשָּ  ם ֶשהָּ הָּ ַשב ַאְברָּ ם. ְוחָּ ילָּ ְשבִּ ל ַהדֹור בִּ ים ֶשְיַכֵפר ְלכָּ יקִּ ה ַצדִּ רָּ ם ֲעׂשָּ ֵצא שָּ מָּ ם יִּ ַאל ֶשאִּ נָּיוֶשּׁשָּ ְשתֹו ּובָּ ם לֹוט ְואִּ יר, עִּ עִּ ה בָּ יו  רָּ ּוְבנֹותָּ

ְתַפֵלל יֹוֵתר. ֵכן לֹא הִּ יו, ְולָּ נָּ  ַוֲחתָּ
 

ן רּו ַמֵהר מִּ ְטאּו, סָּ ֵאל חָּ ְׂשרָּ רּוְך הּוא ְלֹמֶשה, יִּ דֹוש בָּ ַמר ַהקָּ ן ֶשאָּ ל ַהדֹור. ֵכיוָּ א ֹמֶשה ְוֵהֵגן ַעל כָּ תּוב בֹו? )שמות לב(  -ַהֶדֶרְך  בָּ ַוְיַחל "ַמה כָּ

רּוְך הּוא עַ . ַמהּו ַוְיחַ "ֹמֶשה דֹוש בָּ יַח ֹמֶשה ְלַהקָּ נִּ ים, לֹא הִּ ים אֹוְמרִּ מִּ ה. ֲחכָּ לָּ ַזתּו ַחְלחָּ ְתַפֵלל ַעד ֶשֲאחָּ ן ל? ְמַלֵמד ֶשהִּ ַתן ַנְפשֹו ֲעֵליֶהם מִּ ד ֶשנָּ

ם ַאיִּ  ם ְואִּ אתָּ א ַחטָּ שָּ ם תִּ ה אִּ תּוב )שם( ְוַעתָּ א, ֶשכָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ן הָּ ם ַהֶזה ּומִּ עֹולָּ .הָּ ַתְבתָּ ְפְרְך ֲאֶשר כָּ סִּ י נָּא מִּ  ן ְמֵחנִּ
 

ל הַ  יו. ְוֵכן כָּ נָּ ַמד ַבֶפֶרץ ְלפָּ ירֹו עָּ ם לּוֵלי ֹמֶשה ְבחִּ ידָּ אן, )תהלים קו( ַויֹאֶמר ְלַהְשמִּ כָּ י יֹוֵסי מִּ ַמר ַרבִּ ַדת אָּ יחּו מִּ נִּ ם, ְולֹא הִּ ים ֵהֵגנּו ַעל דֹורָּ יקִּ ַצדִּ

ֶהם. ְשֹלט בָּ ין לִּ שְ וְ  ַהדִּ ים, ְולֹא הִּ א ְיַבֵקש ֲעֵליֶהם ַרֲחמִּ ים ֶשמָּ רִּ בּוי ְדבָּ ַמר לֹו רִּ רּוְך הּוא, ְואָּ דֹוש בָּ מֹו ַהקָּ ְתַעֵכב עִּ ֵקש ֲעֵליֶהם ֹנַח הִּ יַח ְולֹא בִּ גִּ

ם. עֹולָּ ל הָּ ה ְוֶנֱאַבד כָּ ה ַהֵתבָּ ׂשָּ ים, ְועָּ  )הזוהר הקדוש(                                                                                                         ַרֲחמִּ
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