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קַּדי תשפשת ְק ַהל- פרשת ְוְקקק
ָמה ֶׁשָּלַמְדִּתי ֵמַהַחְקַלאי

ְך  ת ִמְנָחה, ְוִחּיֵ ִפּלַ בּוַע ִעם ֲחֵברֹו ִלְפֵני ּתְ ּמּוד ַהּקָ ֶנֶסת, ַלּלִ ית ַהּכְ יִמי ִמֵהר ְלֵעֶבר ּבֵ ׁשִ
ֵטין,  זֹויֶגְנׁשְ ְך ְלַמר ּבַ ּיָ ַרְקטֹור ָהָיה ׁשַ ְנָין. ַהּטְ ָחָנה ִמחּוץ ַלּבִ ַרְקטֹור ָהָאדֹם ׁשֶ ְלַמְרֶאה ַהּטְ
ף  ּתֵ ּתַ ַעם ִלְנסַֹע ָהִעיָרה ַעל ְמַנת ְלִהׁשְ י ּפַ ַהג ִמּדֵ ּנָ ֶמְרַחק ָמה ֵמִעיָרם, ׁשֶ ר ּבְ ּגָ ַחְקַלאי ׁשֶ
ֵטין  זֹויֶגְנׁשְ ֶהם ַמר ּבַ ִמים ּבָ יִמי עֹוד ָזַכר ֶאת ַהּיָ ַסר ָהַרב ְפִריְדָמן. ׁשִ ּמָ עּור ַהֲהָלָכה ׁשֶ ׁשִ ּבְ
עֹוד  ִלְלמֹד  ֵדי  ּכְ נּות  ַעְקׁשָ ּבְ יַע  ַמּגִ אֹותֹו  ִלְראֹות  ָהָיה  ָיֶפה  ה  ּמָ ּכַ א-ב.  ִלְקרֹא  ָלַמד 
רֹות  ת ּפֵ יד ְלָהִביא ִאּתֹו ַסְלִסּלַ יַע, הּוא ִהְקּפִ הּוא ִהּגִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ה, ּבְ ָועֹוד. ְוחּוץ ִמּזֶ
ּלֹו ָהיּו  רֹות ׁשֶ ְדָרׁש. ַהּפֵ ֵבית ַהּמִ אּו ִלְלמֹד ּבְ ּבָ ָלִדים ׁשֶ ק ַלּיְ ים, אֹוָתם ָנַהג ְלַחּלֵ ֲעִסיִסּיִ

יֹוֵתר! ִעימֹות ּבְ ִרּיֹות ַהּטְ ּכָ ְטִעיִמים ְלַהְפִליא, ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַהּסֻ

ׁש  קֹול ֵמַהֻחּמָ ב ְוקֹוֵרא ּבְ ֵטין יֹוׁשֵ זֹויֶגְנׁשְ ְדָרׁש, ְוָרָאה ֶאת ַמר ּבַ ית ַהּמִ יִמי ִנְכַנס ֶאל ּבֵ ׁשִ
סּוִקים, אּוָלם ַאט ַאט  ְקִריַאת ַהּפְ ה ּבִ ֶ י הּוא ִמְתַקּשׁ ר ָהָיה ּכִ תּוַח ְלָפָניו. ִנּכָ ָהָיה ּפָ ׁשֶ

ָראּוי. עֹודֹו ַמְצִליַח ַלֲהגֹות ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ּכָ ָניו, ּבְ ט ַעל ּפָ ֵ ּשׁ ִחּיּוְך ֵהֵחל ְלִהְתּפַ

יִמי! ֵאיְך ָהָיה  לֹום ׁשִ קֹול: "הֹו, ׁשָ ׁש ְוָקָרא ּבְ ֵטין ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ֵמַהֻחּמָ זֹויֶגְנׁשְ ַמר ּבַ
ר?" ֵחיּדֶ ַהּיֹום ּבַ

ְפִקיד." ֶרק ַהּמַ יִמי. "ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ִלְקַראת ִסּיּום ּפֶ רּוְך ה'," ָעָנה ׁשִ "ִנְפָלא, ּבָ

ָבר  ּכְ "ֲאִני  י-ַמֲאִמין.  ִבְלּתִ ּכְ ֵטין  זֹויֶגְנׁשְ ּבַ ָאדֹון  ָאַמר  ֵריֶכם!"  ַאׁשְ יִֹפי!  ֵאיֶזה  ׁשׁש...  "ּפְ
ָמָרא!" ל ִלְלמֹד ּגְ ם ֲאִני ֶאְהֶיה ְמֻסּגָ ּבֹו ּגַ ַמן ׁשֶ ה ַלּזְ ְמַחּכֶ

ְלַהֲאִמין  ִנימּוס. "לֹא  ּבְ יִמי  ׁשִ ָעָנה  ה."  ַהּזֶ ּוּון  ַלּכִ ם ַמֵהר  ִמְתַקּדֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִנְרֶאה  "ֶזה 
ׁש ְלַבד!" ָבר לֹוֵמד ֻחּמָ ה ּכְ ה ַאּתָ ַעד ִלְפֵני ְזַמן לֹא ַרב, לֹא ָיַדְעּתָ ֲאִפּלּו ָהא-ב, ְוִהּנֵ ׁשֶ

"ָהֱאֶמת  יִמי.  ׁשִ ַעל  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ָחַזר  ְוָאז  ָלַמד,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ֻחּמָ ּבַ יט  ִהּבִ ֵטין  זֹויֶגְנׁשְ ּבַ ַמר 
לֹוֵמד  ֲאִני  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ אן.  ּכָ תּוב  ּכָ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ֵמִבין  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ֲאִני  "ׁשֶ ָאַמר,  ִהיא," 

ים ְוָלַקח אֹותֹו." הּו ִהְקּדִ ַעם ִמיׁשֶ ִלית, ֲאָבל ַהּפַ ְרּגּום ְלַאְנּגְ ׁש ִעם ַהּתַ ֵמַהֻחּמָ

ָוֹכה  ּכֹה  ין  ּבֵ ִאם  ׁש,  ֵמַהֻחּמָ ה קֹוֵרא  ַאּתָ ן  ּכֵ ִאם  "ַמּדּוַע  ל.  ְמֻבְלּבָ ִנְרָאה  ָהָיה  יִמי  ׁשִ
ה קֹוֵרא?" ַאּתָ ה לֹא ֵמִבין ֶאת ָמה ׁשֶ ַאּתָ

ם ָהַרב ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר זצ"ל?" ׁשֵ דֹול ּבְ ַעם ַעל ָאָדם ּגָ ַמְעּתָ ֵאי ּפַ יִמי, ַהִאם ׁשָ "ׁשִ

י סֹוְבִבים ְסִביב ָהַרב  ל ַחּיַ ּכָ יׁש ׁשֶ ְפָעִמים ֲאִני ַמְרּגִ ּלִ א ׁשֶ י ָעָליו, ֶאּלָ ַמְעּתִ ָ ּשׁ "לֹא ַרק ׁשֶ
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י. ֲאִפּלּו  ּלִ א ׁשֶ י ְוִאּמָ ּלִ א ׁשֶ ם ַאּבָ ִמיד, ְוָכְך ּגַ יר אֹותֹו ּתָ ר ַמְזּכִ ֵחיּדֶ י ּבַ ּלִ 'ה ׁשֶ ִמיֶלר! ָהֶרּבֶ
ה." ם ַהּזֶ ֵ יָרה ֶאת ַהּשׁ ה ַמּכִ ַטּנָ ָיֵעִלי ַהּקְ

י ָלַאֲחרֹוָנה  ְעּתִ ְזכּות ָהַרב ְפִריְדָמן, ִהְתַוּדַ ֵטין. "ּבִ זֹויֶגְנׁשְ "ָאה, ֵאיֶזה יִֹפי!" ָאַמר ַמר ּבַ
דֹות ִעם  ּשָׂ ֲאִני נֹוֵסַע ּבַ ׁשֶ ל ַהּיֹום ּכְ יב ָלֶהם ּכָ ל ָהַרב ִמיֶלר, ְוַהּיֹום ֲאִני ַמְקׁשִ יחֹוָתיו ׁשֶ ְלׂשִ

י." ּלִ ַרְקטֹור ׁשֶ ַהּטְ

ן  ּתָ ּנִ ְך ׁשֶ י ַעל ּכָ ְבּתִ ַעם לֹא ָחׁשַ יִמי. "ַאף ּפַ ַמן!" ָאַמר ׁשִ "ָוואֹו, ִנְפָלא! ֵאיֶזה ִנּצּול ַהּזְ
ֶדה." ים ֶאת ַהּשָׂ חֹוְרׁשִ ַמן ׁשֶ ּזְ ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּבֹו ּבַ

ה ָיִמים  ּמָ ֵטין. "ְוַרק ִלְפֵני ּכַ זֹויֶגְנׁשְ ים ַמר ּבַ ֱאֶמת ִנְפָלא," ִהְסּכִ ה הּוא ּבֶ ּמּוד ַהּזֶ "ַהּלִ
ְך: ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה  ַאל ּכָ בּוַע. הּוא ׁשָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ י ֵמָהַרב ִמיֶלר ַרֲעיֹון ִנְפָלא ַעל ּפָ ַמְעּתִ ׁשָ
ן? ֲהֵרי ַרק ִלְפֵני  ּכָ ׁשְ אּור ְמֶלאֶכת ַהּמִ ֵדי ַלֲחזֹר ַעל ּתֵ סּוִקים ּכְ ה ּפְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ה ּכָ יׁשָ ַמְקּדִ

ָבר ָלַמְדנּו ַהּכֹל!" ּיֹות ּכְ ָרׁשִ ה ּפָ ּמָ ּכַ

ָבר ֶזה  ּדָ ׁשֶ ׁשּוָבה ַעל ֶזה,  ַעם ּתְ י ּפַ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת. ִנְדֶמה ִלי  "ִהְמממ, זֹו ׁשְ
ֻיָחד ְלֲעבֹוַדת ה'." קֹום ַהּמְ הּוא ַהּמָ ן, ׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ יבּותֹו ׁשֶ ד אֹוָתנּו אֹודֹות ֲחׁשִ א ְלַלּמֵ ּבָ

ם  ּגַ ֹו. ֲאָבל הּוא הֹוִסיף ׁשֶ ֵאָלה ַהּז ְ ׁשּובֹות ַלּשׁ ֹו ַאַחת ַהּתְ ּז ם ָהַרב ִמיֶלר ָאַמר ׁשֶ "ָנכֹון! ּגַ
לּו,  סּוִקים ַהּלָ ה, ֲעַדִין ָהָיה ָחׁשּוב ָלנּו ִלְלמֹד ֶאת ַהּפְ ּבָ ִאּלּו לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּסִ
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ל  ּכָ ִבים.  ּגָ ְוִנׂשְ ים  ה ְטמּוִנים סֹודֹות ְקדֹוׁשִ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ ה  ּוִמּלָ ה  ָכל ִמּלָ ּבְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ָאנּו  ר ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ֶאת ָמה ׁשֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּגַ ְך ִנְפָלָאה ְוָעְצָמִתית, ׁשֶ ל ּכָ ּתֹוָרה ִהיא ּכָ אֹות ּבַ
דֹוׁשֹות  ַהּקְ ים  ּלִ ַהּמִ ם,  ְמֻסּיָ ָבר  ּדָ ְתָבה  ּכָ ַהּתֹוָרה  ַמּדּוַע  יֹוְדִעים  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ קֹוְרִאים, אֹו 

לּו ְמַחּיֹות ּוְמרֹוְממֹות אֹוָתנּו. ַהּלָ

ין  ֶבת ּוְלַהְמּתִ ְמקֹום ָלׁשֶ ל ָהַרב ְפִריְדָמן, ּבִ עּורֹו ׁשֶ ין ְלׁשִ עֹוִדי ַמְמּתִ ּבְ י ׁשֶ "ְוָלֵכן ֶהְחַלְטּתִ
ׁש ְוֶאְקָרא ֶאת ִמּלֹות ַהּתֹוָרה. ֵאיִני ֵמִבין ֶאת  ח ֻחּמָ ָבר, ֶאּקַ ִלי ַלֲעׂשֹות ּדָ ְך ִמּבְ ְסָתם ּכָ
ְכִלי  ה ָלעֹוָלם ּוְמרֹוֶמֶמת ֶאת ׂשִ ָ ים ְמִביָאה ְקֻדּשׁ ּלִ ים, ֲאָבל ֶעֶצם ְקִריַאת ַהּמִ ּלִ רֹב ַהּמִ

ה." ָמִתי ְלַמְדֵרָגה ֲחָדׁשָ ְוִנׁשְ

ה. עּור ּפֶ יִמי עֹוֵמד מּולֹו, ּפְ ָבָריו, ְוָרָאה ֶאת ׁשִ ם ֶאת ּדְ ֵטין ִסּיֵ זֹויֶגְנׁשְ ַמר ּבַ

ֵטין. זֹויֶגְנׁשְ ַאל ַמר ּבַ יִמי?" ׁשָ ֵסֶדר, ׁשִ "ַהּכֹל ּבְ

ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ ִלְקלֹט  ִלי  ַרם  ּגָ ָאַמְרּתָ  ׁשֶ ָמה  ׁשּוט  "ּפָ יִמי.  ׁשִ ם  ְמּגֵ ּגִ ה',"  רּוְך  ּבָ ן,  ּכֵ ן,  "ּכֵ
ֶנֶסת,  ֵבית ַהּכְ ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּבְ ם ֵאַלי. ְלֻדְגָמא, ּבִ ָאַמר ָהַרב ִמיֶלר נֹוְגִעים ְמאֹוד ּגַ ׁשֶ
ׁש  ִריָאה ִמּתֹוְך ַהֻחּמָ ּקֹוְרִאים, ַאְך ִאם ֶאֱעקֹב ַאֲחֵרי ַהּקְ ִמיד ֲאִני ֵמִבין ֶאת ָמה ׁשֶ לֹא ּתָ
ה ְוַגם ֲאִני ַעְצִמי ֶאְהֶיה ָאָדם  ָ ם ְוַלֲחלֹם, ָאִביא ָלעֹוָלם ּתֹוֶסֶפת ְקֻדּשׁ ְמקֹום ַלֲעמֹד ׁשָ ּבִ

טֹוב יֹוֵתר."

ְדָרׁש  ית ַהּמִ ְכַנס ֶאל ּבֵ ּנִ ל ָהַרב ְפִריְדָמן ׁשֶ ֵטין ִלְכבֹודֹו ׁשֶ זֹויֶגְנׁשְ ִדּיּוק ָאז, ֶנֱעַמד ַמר ּבַ ּבְ
עּור. ִ ְוֵהֵחל ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַהּשׁ

ַהּיֹום  אֹוִתי  ְדּתָ  "ִלּמַ ָניו.  ּפָ ַעל  ֲעָנק  ִחּיּוְך  ׁשֶ ּכְ יִמי  ׁשִ ָאַמר  ֵטין!"  זֹויֶגְנׁשְ ּבַ ַמר  "ּתֹוָדה 
יֹוֵתר!" הּו ָחׁשּוב ּבְ ֶ ַמּשׁ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ה ְוֵהן  ָ ֶהן ְקֻדּשׁ ים; ֵיׁש ּבָ ִמּלֹות ַהּתֹוָרה ֵאיָנן ְסָתם ִמּלִ
ים  ּלִ יעֹות ָעֵלינּו. ֲאִפּלּו ִאם ַרק ִנְקָרא ֶאת ַהּמִ ּפִ ַמׁשְ

ִקים ֶאת  ים ּוְמַחּזְ ִלי ַלֲהִביָנם, ֲאַנְחנּו ִמְתַעּלִ ִמּבְ
נּו. ּלָ ָהרּוָחִניּּות ׁשֶ
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