
ֻחּקַֹתי ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאיָמַתי ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים ִנְׁשַמַעת?
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

 ֶׁשָהַל ּדֹוָסא  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַעל  ְמֻסָּפר  ב)  (כד  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלבֹוִצית  ָהְפָכה  ָהֲאָדָמה  ָּכֵבד,  ֶּגֶׁשם  ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ּוִפְתאֹום   ,ַּבֶּדֶר
ֵעיָניו  ֶאת  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ָנָׂשא  ַלֲהִליָכה.  ְּביֹוֵתר  ָקָׁשה  ִנְהְיָתה   ְוַהֶּדֶר
ַלָּמרֹום ִּבְתִפָּלה ְוָאַמר: "ֲהִיָּתֵכן ִּכי 'ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבַנַחת, ַוֲחִניָנא 

ְּבַצַער?!'", ּוִמָּיד ָּפַסק ַהֶּגֶׁשם ִמָּלֶרֶדת.
ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ָּדַרׁש  ֶזה  ְלַמֲעֶׂשה  ֶרֶמז 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" – ַּכֲאֶׁשר 
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִמְתַנֲהִגים ַּכָּיאּות ְוׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ה', ֲאַזי ֵיְרדּו 
א  ֵמֲחָמָתם  ַהִּמְצַטֲעִרים  ַהַּצִּדיִקים  ְּתִפַּלת  ְוַאף  ְּבִעָּתם  ַהְּגָׁשִמים 
 א ֵיְלכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֻחּקֹות ה', ִיְׁשַמע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִאם ּתֹוִעיל, ַא

הּוא ִלְתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים ְוַיְפִסיק ֶאת ַהְּגָׁשִמים ְלַבָּקָׁשָתם.
'אֹור ּתֹוָרה' עמ' מג

ְלַאַחר ֶׁשִּתְׂשְּבעּו ּתֹאְכלּו ִמ'ַּלְחְמֶכם'
"ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע" (כו ה)

ִמָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵסף ְׁשֶלִזיְנֶגר ֶרֶמז ַלַהְנָהָגה 
ַהֶּלֶחם  ִמְּפרּוַסת  ְלַהְׁשִאיר  תתפח)  (סי'  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר  ַהּמּוֵבאת 
ֶׁשֵּבֵר ָעֶליָה ַהּמֹוִציא ּוְלָאְכָלּה ְּבסֹוף ַהְּסעּוָדה, ּוְכִדְלַהָּלן: ַהְּגָמָרא 
ֶאָחד  ָּכתּוב  ַהְּפסּוִקים;  ֵּבין  ְסִתיָרה  ַעל  ַמְקָׁשה  ב)  (לה  ִּבְבָרכֹות 
אֹוֵמר (ְּתִהִּלים כד א): "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", ְוָכתּוב ַאֵחר אֹוֵמר (ָׁשם 
קטו טז): "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"? ְוֵתְרָצה: "ָּכאן ִלְפֵני ְּבָרָכה, ְוָכאן 
ֶׁשל  ִלְהיֹות  ַהַּמֲאָכל   הֹוֵפ ַהְּבָרָכה  ֶׁשְּלַאַחר  ְוַהְינּו  ְּבָרָכה",  ְלַאַחר 

ָהָאָדם.
ִאם ֵּכן ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּכאן ָרַמז ַהָּכתּוב: "ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע", 
ְּבסֹוף ַהְּסעּוָדה, ְלַאַחר ֶׁשִּתְׂשְּבעּו, ּתֹוִסיפּו ֶלֱאכֹל ֵמאֹוָתּה ְּפרּוָסה 

ֶׁשְּבֵעת ִּבְרַכְתֶכם ָעֶליָה ָהְפָכה ִלְהיֹות 'ַלְחְמֶכם'.
'ּתֹוַרת ְיִחיֵאל' 

ַהָּׁשלֹום מֹוִעיל ְלִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר
"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" (כו ו)

ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֵּבין  ַׁשאְמלֹוי  ִּבְקִהַּלת  ַמר  ִוּכּוַח  ִנַּטׁש  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ֶׁשָהיּו ְּבתֹו ְׁשַנת ֶאְבָלם ַעל הֹוֵריֶהם, ּוִבְּקׁשּו ֻּכָּלם ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני 

ָהַעּמּוד ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַיִּקיֵריֶהם.

ִנַּגׁש ֶאָחד ֵמֶהם ְלַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ, ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ, 
ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְפסֹק ְלטֹוַבת ֶאָחד ִמן ַהְּצָדִדים. ִּבְתגּוָבה ֵהִׁשיב לֹו 
ָהַרב ְּבִפְּקחּותֹו: "יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ֲאִני ָּבֻעְבָּדה ִּכי ְּתִפָּלה ִלְפֵני ַהֵּתָבה 
 א ַאְמִליץ ְל מֹוִעיָלה ַעד ְמאֹד ְלִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר, אּוָלם ְלעֹוָלם
ְלִהָּכֵנס ְּבִגיָנּה ִלְמִריָבה, ִּכי ֵאין ְל ָּדָבר ָּגרּוַע ִמַּמְחֶקת, ּוְמִניַעת 
ִמן  ַלָּדָבר  ְוֶרֶמז  ַהִּנְפָטר.  ְלִנְׁשַמת  ְמאֹד  ַעד  מֹוִעיָלה  ַהְּמִריָבה 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר   – ָּבָאֶרץ'  ָׁשלֹום  'ְוָנַתִּתי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב 
ַהֵּמִתים  ָינּוחּו   – ַמֲחִריד'  ְוֵאין  'ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ,  ֲאֶׁשר  ַהֶּצֱאָצִאים 

ְּבָכבֹוד ַעל ִמְׁשָּכָבם".
'ִאְּגרֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה' קלו

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ַהַּמִּזיִקים
"ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" (כו ח)

ָאְמרּו ֲחָז"ל (במדב"ר יח כא) ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ִּתֵּקן ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ְּבָכל יֹום, ְּכֵדי ְלָהִסיר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשחֹוְלָלה ַׁשּמֹות ְּבֶקֶרב ַּבחּוֵרי 

ִיְׂשָרֵאל.

ֵמָאה   – ִמֶּכם"  "ּוֵמָאה  ֶזה:  ִמָּפסּוק  ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ִיְרְּדפּו   – ִיְרּדֹפּו"  "ְרָבָבה  יֹום,  ְּבָכל  ְמָבְרִכים  ֶׁשַאֶּתם  ַהְּבָרכֹות 
ְוַיְכִריעּו ֶאת ִרְבַבת ַהַּמִּזיִקים ַהַּמִּקיִפים ֶאת ָהָאָדם ָּתִמיד, ַּכָּכתּוב 

(ְּתִהִּלים צא ז): "ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א יִגָּשׁ".

אֹור ַהַחִּיים ַהק'; 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ְמָנחֹות מג ב

ְׁשִביַרת ָהעֹל – ֵסֶמל ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה
"ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות" (כו יג)

ֻעֵּלנּו  ִיְׁשּבֹר  הּוא  "ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 
ֵּכיָון  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ְלַאְרֵצנּו".  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא  ַצָּואֵרנוּ  ֵמַעל 
ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ְמֻבֶּסֶסת ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו ְמַבְּקִׁשים 

ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹר מֹוטֹות ֻעֵּלנּו"?

ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אּוְלָמן ַרָּבּה ֶׁשל ִּביְסְטִריץ:

ִמְנַהג ָהִאָּכִרים ִלְׁשּבֹר ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבִסּיּום עֹוַנת ַהֲחִריָׁשה ֶאת מֹוטֹות 
ָהעֹל ֶׁשַעל ַצְּואֵרי ַּבֲהמֹוֵתיֶהם, ְוִלְפֵני עֹוַנת ַהֲחִריָׁשה ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה 
ַּגם  ַהּׁשֹוְבִרים  ִאָּכִרים  ַקָּיִמים  אּוָלם  ֲחָדִׁשים.  מֹוטֹות  ְלַהְתִקין 
ַלֲחלּוִטין  ַלֲחדֹל  ַהְּמַבְּקִׁשים  ָהִאָּכִרים  ֵהם  ֵאּלּו  ַעְצמֹו,  ָהעֹל  ֶאת 

ִמְּמֶלאֶכת ַהֲחִריָׁשה.

"ָוֶאְׁשּבֹר  ִהיא:  ּכֹוֶתֶבת  ָהִראׁשֹוָנה  ַלָּגלּות  ַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשִּמְתַיֶחֶסת 
ָאנּו,  אּוָלם  ַהָּבָאה.  ַלָּגלּות  ִיָּׁשֵאר  ַעְצמֹו  ָהעֹל   ַא ֻעְּלֶכם",  מֹטֹת 
הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמַבְּקִׁשים  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבָּגלּות  ָהעֹוְמִדים 
ְׁשֵלָמה  ִּבְגֻאָּלה  ְלִהָּגֵאל  ָאנּו  ֲחֵפִצים  ִּכי  ַעְצמֹו,  ָהעֹל  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשּבֹר 

ְוא ָלׁשּוב ִלְגלֹות עֹוד ְלעֹוָלם.

'ֵצל ָהֵעָדה'

ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּתִפָּלה ַאְרַעי
"ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי" (כו כא)

ָּכַתב ַהטָּ"ז (או"ח קצא א): ֻהְזַהְרנּו ְּבָפסּוק ֶזה ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַהִּסיַח 
ַּדַעת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ְלִהְתַרֵּכז ְּבִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְלַבד. ֶׁשֵּכן 

ְּבִעְנָיִנים  ָעסּוק  מֹחֹו  ָׁשָעה  ְּכֶׁשְּבאֹוָתּה   ַהְּמָבֵר אֹו  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ְועֹוֵבר  ּוִמְקֶרה,  ַאְרַעי   ְּבֶדֶר ַנֲעֵׂשית  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ִנְמָצא  ֲאֵחִרים, 
ַעל: "ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי", ְּכלֹוַמר ַאף ְּכשֶׁ'ֵּתְלכּו ִעִּמי' – ַּבְּתִפּלֹות 

ּוַבְּבָרכֹות, ַּתֲעׂשּו זֹאת ְּבֶדֶר ַאְרַעי ּוִמְקֶרה.

ַרק  ֶׁשֹּלא  ְּדָבָריו,   ְּבֶהְמֵׁש ַהטָּ"ז  ֶׁשָּכַתב  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְוָראּוי 
ֶזה,  ִאּסּור  ַעל  עֹוֵבר  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ְּבֵטִלים  ִּבְדָבִרים  ַהְּמַהְרֵהר 
ְּב'ֵסֶפר   ָּכ ַעל  ָּכַתב  ּוְכָבר  ּתֹוָרה.  ְּבִדְבֵרי  ַהְּמַהְרֵהר  ַאף  ֶאָּלא 
ֶׁשַאָּתה  ְּבעֹוד   ִמִּלְּב ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּתִסיר  "ְוִאם  (תקמו):  ֲחִסיִדים' 
ֶׁשָּׁשַכְחָּת,  ֶאָחד  ַּתַחת   ;ְל ְיַׁשֵּלם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְתַּפֵּלל... 

ִּתְזּכֹר ַּכָּמה ְוַכָּמה".

ֵאין ִמְקֶרה ָּבעֹוָלם ְּכָלל
"ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי; ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי" (כו כז-כח)

ֶׁשִּמְתַרֶּגֶׁשת  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק  ַּתֲעִנּיֹות  ִהְלכֹות  ִּבְתִחַּלת 
ִּבְתׁשּוָבה,  ְוַלֲחזֹר  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵיׁש  ַהָּיִחיד,  ַעל  אֹו  ַהִּצּבּור  ַעל  ָצָרה 
ַמְּטַרת  ֶׁשֵּכן  ְּבִמְקֶרה,  ִהְתַרֲחָׁשה  ֶׁשַהָּצָרה  ַלֲחׁשֹב  ָלנּו  ְוָחִליָלה 
ַהָּצָרה ִהיא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָעם ִלְתׁשּוָבה. ִּבְדָבָריו ְמַצֵּין ָהַרְמָּב"ם ֶאת 
ֶׁשַהָּצָרה  ּתֹאְמרּו  ִאם   – ְּבֶקִרי"  ִעִּמי  "ַוֲהַלְכֶּתם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק 
ָּבָאה ֲעֵליֶכם ְּבַאְקַראי, ֲאַזי: "ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי" – א ַּדי 

ֶׁשַהָּצָרה א ַּתֲחף, ֶאָּלא ִהיא ַאף ַּתֲחִריף יֹוֵתר.

ַּבֵּסֶפר 'ַּפֲעֵמי מֹוֵעד' (ח"א עמ' 443) ִהְפָנה ַהְּמַחֵּבר ְלֻנַּסח ַה'ְּסִליחֹות' 
ִּכי  "ֲאבֹוַתי  ָהָאמּור:  ַהְּיסֹוד  ִּפי  ַעל  ִהְתַיֵּסד  ֲאֶׁשר  ְּבֵטֵבת,  ַלֲעָׂשָרה 
ּוֵמֵעת  ֶפִרי;  ָעׂשּו  ְוַגם  ְוִהְצִליחּו  ָּגְדלּו   – צּוִרי  ֱאקֵי  ְּבֵׁשם  ָבְטחּו 

ֻהָּדחוּ ְוָהְלכּו ִעּמֹו ֶקִרי – ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי".

ְּבֵׁשם  ַהְּמַחֵּבר  ֵהִביא  כט)  (עמ'  ַהְּגדֹוִלים'  ֵׁשם  'ַמְזֶּכֶרת  ּוַבֵּסֶפר 
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִעָּמנּוֵאל ַחי רִיִקי ֶהְסֵּבר ַלָּפסּוק ִּבְׁשמּוֵאל (ְׁשמּוֵאל א' 
כ כו): "ִּכי ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ִּבְלתִּי ָטהֹור הּוא ִּכי א ָטהֹור" – ִאם 

ַּדע ְּבַוָּדאּות  ְּכ'ִמְקֶרה',  ָעָליו  ַהָּבא  ְמאָֹרע  ָּכל  ַהַּמְגִּדיר  ָאָדם  ָרִאיָת 
ִּכי א ָטהֹור הּוא.

ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה
"ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה" (כו לא)

קֹוֵנן ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו (ט יא-יב): "ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנְּצָתה ַכִּמְדָּבר 
ִמְּבִלי עֵֹבר; ַוּיֹאֶמר ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶהם", 
ְּכלֹוַמר  ְּתִחָּלה",  ַּבּתֹוָרה  ֵּבְרכּו  "ֶׁשֹּלא  א):  פא  (ְנָדִרים  ֲחָז"ל  ְוָדְרׁשּו 
ִמְקָּדֵׁשנּו  ֵּבית  ֶנֱחַרב  ַהּתֹוָרה,  ְּבִבְרכֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּזְלְזלּו  ֶׁשַּבֲעוֹון 

ְוָגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו. ּוְכָבר ָּתְמהּו ַרִּבים ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים.

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר מֶֹׁשה ַלִּפידֹות ְּבֶדֶר ָמָׁשל: ָאָדם ָהרֹוֶצה 
"א  יֹאַמר:  א  ְמאּוָמה,  ָטַעם  ְוא  ַהּיֹום  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ֶׁשָּצם  לֹוַמר 
ָסַעד  א  ֶׁשָאְמָנם  ַמְׁשָמעּוָתּה  זֹו  ִהְתַנְּסחּות  ִּכי  ַהּיֹום",  ָאַכְלִּתי 
יֹאַמר:  ִאם   ַא ָׁשָתה.  אֹו  ְמַעט  ָאַכל  אּוַלי   ַא ְּכִהְלָכָתּה,  ְסעּוָדה 
"א ֵּבַרְכִּתי ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ַהּיֹום", ֲהֵרי זֹו ֵעדּות ְּגמּוָרה ֶׁשֹּלא ָטַעם 

ְּכלּום.

ְלִפי ַרְעיֹון ֶזה ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֶׁשֲחָז"ל ָרצּו ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשִּסַּבת ַהֻחְרָּבן 
ָאְמרּו:  ֵּכן  ְוַעל  ִּבְכָלל,  ַּבּתֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל  ָעְסקּו  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ָהְיָתה 
ְּבאֹוָתם  ְּכָלל  ָלְמדּו  ֶׁשֹּלא  ְּכלֹוַמר  ְּתִחָּלה",  ַּבּתֹוָרה  ֵּבְרכּו  "ֶׁשֹּלא 

ַהָּיִמים, ְוָלֵכן ָׁשְלָטה ָּבֶהם ַהֻּפְרָענּות.
'ּתֹוַרת ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר מֶֹׁשה' עמ' רעט

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
עת?

ני ּפְ ם

ָאֵמן ְוָאֵמן ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

ָּכַתב ָהָרַמ"ע ִמָּפאנוֹ (ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ח"ד ב טו): "ַיֲעקֹוב" – 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן ְוָאֵמן', ְוֵכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ְמקֹור ַהְּבָרָכה, 
ֲחֵבִרים  ֵרִעים  ְׁשֵני  ָאָדם  ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשִּיְהיּו  טֹוב  ָמה  "ָלֵכן 
ַמְקִׁשיִבים ְועֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו", ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 

ְׁשֵּתי ָה'ֲאֵמִנים' ֶׁשָענּו ָּתחּול ַהְּבָרָכה ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם.

ַהָּגלּות   ֶׁשְּבֶמֶׁש מֶֹׁשה')  ('ּתֹוַרת  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ֵּבֵאר  ְוִהֵּנה 
ִיְהֶיה  ׁשּוב  ָלבֹוא,  ּוְלָעִתיד  ָחֵסר,  ִנְכָּתב  'ַיֲעקֹב'  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ְׁשמֹו ָמֵלא – 'ַיֲעקֹוב'. ּוְלִפי ָהָאמּור ָּכַתב ָה'ִאְגָרא ִּדְצִבי' (ַעל 
ִאְגָרא ְּדִפְרָקא ֶרֶמז נט) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְׁשַנִים עֹוִנים ַיְחָּדו ָאֵמן, ֲהֵרי 

ֵהם ַמְׁשִליִמים ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל 'ַיֲעקֹוב' ְוִכְבָיכֹול ִמְתַּפְּלִלים 
ְוִיְהֶיה  ַהְּׁשֵלָמה,  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיִחיׁש 

ְׁשמֹו ָמֵלא ָלֶנַצח.

ּלֹו˙  ƒפ ¿̇ ים, ּו ƒח ָּ̇ פ¿ ƒם נ ƒַמי ָׁ̆ י  ֲער≈ ַׁ̆  
ך¿ רפה ב) ּל∆ ̇ (ַוי≈ לֹו ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ֹׁ̆וָרה  ָחה ֲעˆּוָמה  מ¿ ƒׂ̆  
ם) ָכל ָהעֹוָלמֹו˙ (˘ָׁ ּב¿

יכּו˙  ƒים ַלֲ‡ר ƒזֹוכ 
ַלח ˜סב ‡). ים (˘ׁ¿ ƒָימ

  זזזזזזז
ייייייייָיָָָָָָָָָָ

˙ּוב ּכָ ˙, ּכַ ∆„ ֻיח∆ יָרה מ¿ ƒמ ¿ׁ̆ ƒים ל ƒזֹוכ 
ר ה'" (וַיֵּלֶךְ רפו א). ≈̂ ים נֹ ƒמּונ ים ל‡ כ„): "‡¡ ƒּל ƒה ¿ּ̇ ) 

ין  ƒ„ּ ַזר ים ָלָ‡ָ„ם ּ‚¿ ƒע  ˜ֹור¿
ָׁנה (˙˜ו"ז מ ‡). ָ̆ ים  ƒע ב¿ ƒׁ̆ ל  ∆ׁ̆

ָָהָהָהָהָָה לללללל ָָָָָָָָ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ˜̃̃ ¿˜ ¿¿ ָָ ¿

ל  ∆ׁ̆ בֹו˙  ָ‚ּ ¿ׂ̆ ƒיָה ַהּנ ∆̇ ֻעּלֹו יָה ּופ¿ ∆̇ ּסֹו„ֹו ƒַעט מ ה ָלנּו מ¿ ַ‚ּל∆ ר יֹוַח‡י מ¿ עֹון ּבַ מ¿ ƒׁ̆ י  ƒַרּב ׁ̆ „ֹו ָּ̃ ר ַהּזַֹהר ַה פ∆ ס≈ ּב¿
ים. ƒל עֹוָלמ ‡ ּכָ בֹור≈ ‡ֹ„ ל¿ ָל‡ ַע„ מ¿ פ¿ ƒנ „ֹול ו¿ ַבח ּ‚ָ ∆ׁ̆ י‡  ƒה ∆ׁ̆ ן,  ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַו˙ ֲענ ¿̂ ƒמ
ן - ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒכּו˙ ֲענ ז¿ ƒי ּב ƒנּו, ּכ ַטח¿ עֹון ֻהב¿ מ¿ ƒׁ̆ י  ƒל ַרּב ∆ׁ̆ ֹו  ׁ̆ ¿„ ָ̃ י  ƒּפ ƒמ

ָנה,  ַכּוָ ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ם ּבַ ƒַמי ָׁ̆ ם  ≈ׁ̆ ר  ָפ‡≈ ם ּול¿ רֹומ≈ י„ ל¿ ƒּפ ¿̃ ַה נּו ל¿ מ≈ ¿̂ ל ַעל ַע ּב≈ ַ̃ "י, ָהָבה ּונ¿ ƒּב ¿ׁ̆ ַר ¿„ּ ‡ ָׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ּלּוָל‡  ƒר, ה עֹמ∆ יֹום ַל"‚ ּבָ ּב¿
ָרכֹו˙. ַהּב¿ ּועֹו˙ ו¿ ׁ̆ ָכל ַהּי¿ ‡י ל¿ ַוּ„ַ ה ּב¿ ּכ∆ ז¿ ƒָכך¿ נ ָרָכה, ו¿ ה ּוב¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ַ‡ַחר ּכָ ַחר ו¿ ַׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒַחר ּב‡ַ
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ֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש. ְּכִמֵּדי חֶֹדׁש ִהְמִּתין ַיעְנֶק'ל ָהֶעְגלֹון ְלָלקֹוחֹוָתיו ַהֶּנֱאָמִנים.
ָׂשֵמַח  ָהָיה  ַּכָּמה  ְלַעְצמֹו.  ִהְרֵהר  ְּכמֹוֶהם',  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַהְלַואי  ֶׁשָּכֵאּלּו...  ָלקֹוחֹות  'ָאח, 
ֶאת   ּוֵבֵר ִּבְמקֹומֹו  ִהְתַיֵּׁשב  ְּכָבר  ָהִראׁשֹון  ֻּכָּלם.  ִהְתַאְּספּו  ַאט  ַאט  ֲעֵליֶהם.  ְלִהָּמנֹות 

ַיעְנֶק'ל ְּב'בֶֹקר טֹוב' ְלָבִבי. ַעד ְמֵהָרה ִהְתַיְּׁשבוּ ֻּכָּלם ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם, ְוַהְּנִסיָעה ֵהֵחָּלה.
ִמֶּזה ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֶׁשּנֹוְסִעים ֵהם ַיְחָּדו, ָהֶעְגלֹון ְוַהֲחִסיִדים, ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת-ְמָבְרִכים. 
נֹוֵפי ַהְּבֵראִׁשית ַהַּמְרִהיִבים ֶׁשִהְתַחְּלפּו מּוָלם ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר, ַּבֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ָהעֹוָלה 
ִמְּכַפר ְמגּוֵריֶהם ּבֹוֲאָכה ְטֶׁשְרנֹוִּביל, א ָמְׁשכּו ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלָּבם. ֲעסּוִקים ָהיּו ְלא 
ֵמִׁשיב  ֲחִסיִדי  ְּבִנּגּון  ִלָּבם  ֶאת  ֵהיִטיבּו  ְלַפַעם  ְּכֶׁשִּמַּפַעם  ַוֲחִסידּות,  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ֶהֶרף 

רּוַח ְוֶנֶפׁש.
ְלֵביתֹו  ִּבְמֵהָרה  ְוָלׁשּוב  ָּפָניו   ַֹלֲהפ ְמַמֵהר  ַיעְנֶק'ל  ָהָיה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַהִּגיָעם  ִעם  ִמָּיד 
 ִלְׁשּבֹת ְּבֶקֶרב ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו. ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ָנַסע ׁשּוב ֶאת אֹוָתּה ַהֶּדֶר

ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת ַהֲחִסיִדים ְלֵביָתם.
ֲחִסיִדים ֵאּלּו ְּדבּוִקים ָהיּו ְּבָכל ֵיׁשּוָתם ְוַנְפָׁשם ְּבַרָּבם ַהָּגדֹול ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל 
ִזיָע"א, אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ַּכָּמה ְׁשעֹות ְנִסיָעה ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל, ִהְתַקּׁשּו 

ִלְפקֹד ֶאת ְמעֹונֹו ְלִעִּתים ְּתכּופֹות.
ֶקַבע  ִמְנַהג  ְלַעְצָמם  ָעׂשּו  ָלֵכן  ָּפִנים,  ְּבׁשּום  ַהֲחִסיִדים  ִוְּתרּו  א  ָחְדִׁשית  ְנִסיָעה  ַעל 
ִלְנסֹעַ ְּבָכל ַׁשָּבת-ְמָבְרִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּבֵצל קֹוָרתֹו ֶׁשל מֹוָרם ְוַרָּבם, ְוָלׁשּוב 

ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ְלֵביָתם.
ַיעְנֶק'ל ְלֻעָּמָתם ָהָיה ִאיׁש ַּתם ִויַׁשר ֶּדֶר, ַא ָרחֹוק ִמֶּדֶר ַהֲחִסידּות. ְּבִגילֹו ַהְּמֻבָּגר 
הּוא א ִחֵּפׂש ֶּדֶר ֲחָדָׁשה ַּבֲעבֹוַדת ה', ּוְלִפיָכ ִהְתַלֲהבּוָתם ֶׁשל ַהֲחִסיִדים ִּבְנִסיָעָתם 
ְּבֶעֶרב ַהַּׁשָּבת ּוְמאֹור ַהָּפִנים ַהְּמֻיָחד ֶׁשִעּמֹו ָׁשבּו ְּביֹום ִראׁשֹון, א ָנְגעּו ּבֹו ְוא ָּגְרמּו לֹו 

ְלִהְתָקֵרב ְלעֹוַלם ַהֲחִסידּות ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה.
ַהָּדָבר ִהְתִמיַּה ֶאת ַהֲחִסיִדים ֶׁשָּנְסעּו ִעּמֹו. ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָּׁשִנים ִמְסָּפר ָהִאיׁש חֹוֵלף 
ְּבָכל חֶֹדׁש ָסמּו ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ַרָּבם ַהָּקדֹוׁש, ְוַאף ַּפַעם א ָטַרח ְוִהְׁשִקיַע ַּכָּמה ְרָגִעים 
ִנְׂשָּגב  ַהָּדָבר  ַהְּקדֹוׁשֹות?  ָּפָניו  ִזיו  ְּבנַֹעם  ְלַהִּביט  ַהָּפחֹות  ְלָכל  אֹו  ִמִּפיו   ְלִהְתָּבֵר

ִמִּביָנָתם.
ָמה  "ְוִכי  ֲאטּומֹות.  ָאְזַנִים  ַעל  ָנְפלּו  ִּדְבֵריֶהם  אּוָלם  ְלַׁשְכְנעֹו,  ִנּסּו  ֵמָחָדׁש  חֶֹדׁש  ְּבָכל 
יֹוִעיל ִלי ִאם ֶאְרֶאה ֶאת ָהַרִּבי? ַהַּיֲעזֹר ִלי ַהָּדָבר ְלַׁשֵּפר ֶאת ַמָּצִבי ָהֻאְמָלל? ַהִאם יּוַכל 
ִלי  ִּתְצַמח   ִמָּכ ַהִאם  רֹאִׁשי –  ַעל  ָיָדיו  ָיִניַח  ְוִאם  ָהְרֵעִבים?  ִליָלַדי  ָמזֹון  ְלַסֵּפק  ָהַרִּבי 

ְיׁשּוָעה?!"
ְּבַעְקָׁשנּות ֶׁשל ֶעְגלֹון ָעַמד ַיעְנֶק'ל ְּבֵסרּובוֹ, ְוַהֲחִסיִדים ִמִּצָּדם א ָחְדלּו ִמְּלַהְפִציר ּבֹו, 
ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנְכַנע; "ְּביֹום ִראׁשֹון ַהָּקרֹוב", ִהְבִטיַח, "ַאְקִּדים ָלבֹוא ִלְטֶׁשְרנֹוִּביל, ְוִאם 

ַּתְכִניסּוִני ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי – א ֶאְתַנֵּגד!"
ִנְׁשְמָעה  סּוסֹו  ֶׁשל  ַהֻּמֶּכֶרת  ְוַהָּצֳהָלה  ִּבְדָבָריו,  ָעַמד  ָהֶעְגלֹון  ִראׁשֹון.  יֹום  ּוָבא  ָאָתא 
ֶׁשל  ִּבְמִחיָצָתם  ָעָׂשה  ַהַּׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶאת  ֵמָהָרִגיל.  ֻמְקָּדם  ְטֶׁשְרנֹוִּביל  ְּבחּוצֹות 

ַהֲחִסיִדים, ּוִמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ֻהְכַנס ַאַחר ָּכבֹוד ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.
ַהְפָּתָעָתם  ְלַמְרֵּבה  אּוָלם  ְספּורֹות,  ַּדּקֹות   ּתֹו ֵמַהֶחֶדר  יֹוֵצא  ִלְראֹותֹו  ִצּפּו  ַהֲחִסיִדים 
ַהִּׂשיָחה ָהְלָכה ְוִהְתָאְרָכה. ִּביִציָאתֹו ִהְתַעֵּטף ָהֶעְגלֹון ִּבְׁשִתיָקה ִּבְלִּתי ָאְפָיִנית לֹו. ִנָּכר 
ָהָיה ִּכי ָהַרִּבי ֵהיִטיב ַלְחּדֹר ְלִנְבֵכי ִנְׁשָמתֹו. ַהֲחִסיִדים ֵהִבינּו ְלִלּבֹו ְוא ִהְכִריחּוהּו ְלַדֵּבר.

ְּבֶחְצָיּה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהֶּדֶר ִהְתִמיד ִּבְׁשִתיָקתֹו, אּוָלם ַּבֶהְמֵׁש, ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַהֲחִסיִדים 
ְּבָפִנים  ְוָאַמר  ָהֶעְגלֹון  ְלֶפַתע  ִהְתָעֵרב  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִּבְמִחָּצתוֹ  ִהְתַעּלּוָתם  ֶאת  ְלַׁשְחֵזר 

ְרִציִנּיֹות: "ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשב ֶׁשַהַּפַעם ִמיֶׁשהּו ִמֶּכם ִהְתַעָּלה יֹוֵתר ִמֶּמִּני!"
ְּבקֹורֹוָתיו:  ִשְּתָפם  ְוָהֶעְגלֹון  ַהֲחִסיִדים,  ֶׁשל  ַסְקָרנּוָתם  ֶאת  עֹוֵרר  ַהַּמְפִּתיַע  ַהִּוּדּוי 
"ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ֶאל ַהֶחֶדר ִּבְּקַׁשִני ָהַרִּבי ְלָתֵאר ְּבָפָניו ֶאת ֵסֶדר יֹוִמי. ָּבאִתי ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש 
ְּבָרָכה ְוא ְּכֵדי ְלַסֵּפר ִסּפּוִרים, ַא ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֵּפַרְטִּתי ְּבָאְזָניו ֵּכיַצד ָקם 
ְלַאַחר  ִלְתִפָּלה.  ּוְמַמֵהר  ִמְסּפֹוא ַלּסּוִסים  נֹוֵתן  ָהֲעָגָלה,  ֶאת ַּגְלַּגֵּלי  ְמַׁשֵּמן  ַּבּבֶֹקר,  ֲאִני 
ִמֵּכן ֲאִני ִנְׁשָאר ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִׁשּעּור ַהָּקבּוַע, ּוִמָּיד ַאֲחָריו ּפֹוֶנה ֶלֱאכֹל ֲארּוַחת ּבֶֹקר ַּדָּלה 

ְּבֵביִתי ּוִמָּׁשם ְמַמֵהר ֶאל ָהְרחֹוב ָהָראִׁשי ְּבִצִּפָּיה ַלֲעבֹוָדה ִמְזַּדֶּמֶנת..."
'זֹו ַּדְרְּכ ַּבָּיִמים ֶׁשֵאין ְל ֲעבֹוָדה', ָעַצר ָהַרִּבי ֶאת ֵּתאּוִרי, ּוִמָּיד ָּתָהה, 'ְוֵכיַצד נֹוֵהג ַאָּתה 

ְּביֹום ֶׁשֵּיׁש ְל ֲעבֹוָדה?'
ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ַלֲענֹות, אּוָלם ָהַרִּבי ָּדַחק ִּבי, ְוָלֵכן ִסַּפְרִּתי ְּבקֹול ָרָפה: 'ְּבָיִמים ֶׁשָּכֵאּלּו ְּכָבר 
ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר יֹוֵצא ֲאִני ֶאל ַהֶּדֶר, ְוָלֵכן ֶנֱאָלץ ְלָהִניַח ְּתִפִּלין ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲחפּוזֹות ְּבַאַחת 

ַהַּתֲחנֹות. ְוִאם ֵאיִני מֹוֵצא ְּפַנאי ַאף ָלֶזה, ֲאַזי ֵמִניַח ֲאִני ְּתִפִּלין ְּבִסּיּום ָהֲעבֹוָדה...'
ָהַרִּבי א ֵהִניַח ִלי, ְוִהְמִׁשי ִלְׁשאֹל: 'ּוַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ַּתְתִחיל ָּתִמיד ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְלַאַחר 

ַהְּתִפָּלה?'
'ִמּׁשּום ֶׁשָאז ַאְפִסיד ַּגם ֶאת ַהָּלקֹוחֹות ַהּמּוָעִטים ֶׁשֵּיׁש ִלי!', ֵהַׁשְבִּתי.

ה ְּבָאָדם ֶׁשָעַמל ָקֶׁשה ְלַפְרָנָסתֹו,  'ַמֲעֹשֶ 'ֲאַסֵּפר ְל ִסּפּור ָקָצר', ָאַמר ָהַרִּבי ִּבְתגּוָבה, 
ּוְלַאַחר ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ֶׁשֶּנְעַּדר ִמֵּביתֹו, ָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ֲחָזָרה ְּכֶׁשְּבַאְמַּתְחּתֹו ָממֹון ַרב 

ֶׁשִהְצִליַח ִלְצּבֹר ִּבְנִסיָעתֹו.
ָהיּו ְּבָיָדיו ְׁשלֹוָׁשה ַׂשִּקיִקים; ָהֶאָחד ָּגדּוׁש ְּבִדיְנֵרי ָזָהב, ַהֵּׁשִני ְּבַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף ְוַהְּׁשִליִׁשי 
ִּבְפרּוטֹות ְנחֶֹׁשת. ָיִמים ִמְסָּפר ָצַעד ְּבַדְרּכֹו, ְוִהֵּנה ָקַרב ּוָבא יֹום ַהַּׁשָּבת. הּוא ֵהִחיׁש 
ְצָעָדיו ַלֲעָיָרה ֶׁשָּיַדע ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ּתֹוָׁשִבים ְיהּוִדים, ּוְזַמן ָמה ֶטֶרם ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת ִהַּדֵּפק 

ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ַהְּמקֹוִמי ּוִבֵּקׁש ְלַהְפִקיד ֶאְצלֹו ֶאת ְצרֹורֹות ַּכְסּפֹו.
ִמָּׁשם ִמֵהר ְלֵבית ָהַאְכַסְנָיה, ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ִעם ֲחֵׁשָכה ֵהֵחּלּו ַהְּסֵפקֹות ְמַנְּקִרים ְּבִקְרּבֹו; 
'ִמי יֹוֵדַע', ִהְרֵהר ְלַעְצמֹו, 'אּוַלי ָהַרב ִיְמַעל ַּבִּפָּקדֹון, ּוָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרִלי? ַהִאם ִנְגַזר ָעַלי 

ְלַהְפִסיד ֶאת ָּכל ַּכְסִּפי?!'
ָּכ ָחְלָפה ָעָליו ַהַּׁשָּבת, ְּכֶׁשַהְּדָאָגה ְמִציָפה ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו. ִמן ָהֹאֶכל ַהָּטִעים ֶׁשֻהַּגׁש לֹו 

ְּבֶׁשַפע ְּבֵבית ְמָאְרָחיו ִּכְמַעט ֶׁשֹּלא ָטַעם, ְוַאף ְׁשָנתֹו ָנְדָדה ֵמֵעיָניו.
ִמָּיד ִעם ֵצאת ַהַּׁשָּבת ִמֵהר ָלׁשּוב ְלֵבית ָהַרב, ּוִבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה ָּדַרׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַּכְסּפֹו, 
ֶאָּלא ֶׁשָהַרב א ִמֵהר; 'א ֶאַּגע ַּבֶּכֶסף ֶטֶרם ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְוַהְבָּדָלה', ָאַמר ְּברַֹגע, ּוֶבן 

ִׂשיחֹו ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות.
ְצרֹורֹות  ְׁשלֹוָׁשה  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ִמָּׁשם  ְוָׁשב  ַהְּפִניִמי,  ַהֶחֶדר  ֶאל  ָהַרב  ָּפָנה  ַהְבָּדָלה  ְלַאַחר 
ֶאת   ָׁשַפ הּוא  רֹוְטטֹות  ְּבָיַדִים  ַהַּבִית.  ִמן  ְלִהְסַּתֵּלק  ִמֵהר  א  ֶׁשָהִאיׁש  ֶאָּלא  ֻמָּכִרים. 
ְּתכּוַלת ַהַּׂשק ָהִראׁשֹון ְוֵהֵחל ִלְסּפֹר ֶאת ַמְטְּבעֹות ַהָּזָהב, ַמְטֵּבַע ַאַחר ַמְטֵּבַע. ְלַרְוָחתוֹ, 

ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ִנְמְצאּו ִּבְמקֹוָמם.
ַּכֲאֶׁשר  ְמֻדְקָּדק.  ַהֶחְׁשּבֹון  ִנְמָצא  ְוׁשּוב  ַהֶּכֶסף,  ַמְטְּבעֹות  ֶאת  ִלְסּפֹר  ֵהֵחל  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ָעַמד ָהִאיׁש ִלְׁשּפֹ ֶאת ְּתכּוַלת ַהַּׂשִּקיק ַהְּׁשִליִׁשי, א ָיכֹול ָהָיה ָהַרב ְלִהְתַאֵּפק ְוָאַמר 
לֹו ְּבַתְרעֶֹמת: 'ֵריָקא, ַעד ָּכאן! ְוִכי ַאַחר ֶׁשְּבַדְקַתִני ְוָרִאיָת ֶׁשֹּלא ָנַגְעִּתי ְּבֶאְצָּבִעי ַהְּקַטָּנה 

ְּבַמְטְּבעֹות ַהָּזָהב ְוַהֶּכֶסף, ֲהַתְחְׁשֵדִני ִלְׁשַח ָיד ִּבְפרּוטֹות ַהְּנחֶֹׁשת ָהֲעלּובֹות?!''
ָּכאן ִסֵּים ָהַרִּבי ֶאת ְמָׁשלֹו ְוָאַמר ִלי: 'ַיִּקיִרי! ְּבָכל ַלְיָלה ִהְּנ ַמְפִקיד ֶאת ִנְׁשָמְת ִּביֵדי 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְוִהֵּנה ַּבּבֶֹקר ּפֹוֵקַח ַאָּתה ֶאת ֵעיֶני – ְורֹוֶאה עֹוָלם ָמֵלא ְּבָגֶון ּוְבֶצַבע, 
ֵמִניַע ֶאת ֵאיָבֶרי – ְוֻכָּלם ּפֹוֲעִלים ַּכָּיאּות, ַהִאם ַּתֲחׁשֹד ָחִליָלה ֶׁשַּדְוָקא ְלִעְנָין ַקל יֹוֵתר, 

'!?א יּוַכל הּוא ִלְדאֹג ְל ,ְלַפְרָנָסה
"ָּכֵעת ִאְמרּו ִלי ַאֶּתם", ִסֵּים ָהֶעְגלֹון, "ְּכלּום א ֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשִהְתַעֵּליִתי יֹוֵתר ִמֻּכְּלֶכם 

'ִּבְרַּכת ָּדִוד' ְּבַהרִּבְנִסיָעה זֹו...?!"

ְּבָמה ִיְתָּגֶאה ָהָאָדם?
ְלִהְתָּגאֹות  ִסָּבה  ָּכל  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ִהְדַּגְׁשנּו  ָאָדם'  ְיֵהא  'ְלעֹוָלם  ְּתִפַּלת  ַעל  ַהַּמֲאָמר  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַּבֵחֶלק 
ֵמֲחַמת ּגּופֹו, ֶׁשֲהֵרי: "ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֶמה ַחְסֵּדנּו... ֲהא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאִין ְלָפֶני, ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכא 
ָהיּו, ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע" ְוכוּ', ְּבַמֲאָמר ֶזה ְנָבֵאר ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ְּבָכל זֹאת ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהְתָּגאֹות ּוָבּה 

ִמְתַּבֵּטאת ִהְתַעּלּוֵתנּו ַעל ָּכל ַהְּברּוִאים.

ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֵאין ְּבָיֵדינּו ְלהֹוִעיל ְלגּוֵפנּו יֹוֵתר ִמן ַהְּבֵהָמה, ְוסֹוף ָּכל ָאָדם, ַאף ֶהָעִׁשיר, ֶהָחָכם ְוַהִּנְכָּבד 
ְּביֹוֵתר – ָלׁשּוב ַלֲעָפרֹו. אּוָלם ְּבַיַחס ָלעֹוָלם ָהרּוָחִני ֵיׁש ָלנּו ְיכֶֹלת ְלַהִּגיַע ְלִיְתרֹון ָעצּום, ְוִכְלׁשֹון ַהְּתִפָּלה: 
ֶצֱאָצֵאי  ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון  ְוכוּ'.  ַהּמֹוִרָּיה"  ְּבַהר  לֹו  ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת    אַֹהְב ַאְבָרָהם  ְּבֵני   ,ְּבִריְת ְּבֵני   ַעְּמ ֲאַנְחנּו  "ֲאָבל 
ָהָאבֹות  ֶׁשל  ְּכַמְדֵרָגָתם  ּוְלִהְתַעּלֹות  ְלִנְׁשָמֵתנּו  ְלהֹוִעיל  ָהֶאְפָׁשרּות  ְּבָיֵדינּו  ֵיׁש  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם, 

ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשהֹוִתירּו ֶאת ִרּׁשּוָמם ַהִּנְפָלא ְלאֶֹר ָיִמים ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה (ַרְמַּב"ן ְּדָרָׁשה ַעל קֶֹהֶלת).

ָּתלּוי,  ְוֵאינֹו  ְלֵהיִטיב  אֹו  ְלָהַרע  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ְיכֶֹלת  אֹו  ּכֹחַ  ְּבָיָדיו  ֵיׁש  ִּכי  ָהָאָדם  ָחׁש  עֹוד  ָּכל  זֹאת,  ִמְּלַבד 
ָחִליָלה, ִּבְרצֹון ה', ָּתמּוַּה ִיְהֶיה ִאם ַיְמִׁשי ְויֹאַמר: "ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ָּיָפה 
ְיֻרָּׁשֵתנּו". ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְקִּדים ְוִהִּכיר ְּבַאְפִסּיּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְוִהְצִהיר ִּכי ָּכל ּכֵֹחנּו ּוְזכּוֵתנּו ֵהם ַרק ִמּכֹחַ 
ֱהיֹוֵתנּו ַעם ה' ּוְבֵני ְּבִריתֹו, ֶזַרע ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֲאַזי ָיכֹול הּוא ִלְׂשמַֹח ְּבֶחְלקֹו 
ֶּבֱאֶמת ְולֹוַמר ְּבֶפה ָמֵלא: "ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו", ִּכי ֵאין ְל ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ִלְגרֹם ָלָאָדם אֶֹׁשר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ִמְּלַבד ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות (הגרמ"ד ַהֵּלִוי סֹאלֹוֵויִציק, 'אֹוְצרֹות ְירּוָׁשַלִים' יא עמ' תשעח).

ִמיהּו ַהְּמֻאָּׁשר ֶּבֱאֶמת?!
ה ַּב'ַּסָּבא ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק' ִזי"ַע ֶׁשָּצַעד ַּפַעם ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְּבִלּוּוי ַּתְלִמידֹו, ְוִהֵּנה ָחְלפּו ַעל ְּפֵניֶהם ְׁשֵני  ַמֲעֹשֶ
ְצִעיִרים ּפֹוֲחִזים ֶׁשָהְלכּו ֶזה ְלַצד ֶזה ְּכֶׁשֲאֶרֶׁשת ִׂשְמָחה ּוְזִחיחּות ְנסּוָכה ַעל ְּפֵניֶהם. ָּפָנה ַהַּסָּבא ְלַתְלִמידֹו 
ְוָאַמר: "ַהֵּבט ָנא ִּבְצִעיִרים ֵאּלּו, ַהִאם ְׂשֵמִחים ֵהם? ַּדע ְל ֶׁשֵאיָנם ְׂשֵמִחים ְּכָלל, ֶאָּלא ֵהם ֻאְמָלִלים ְמאֹד!"

"ָּתֵאר ְל", ִהְמִׁשי ַהַּסָּבא ְוִהְסִּביר, "ָאָדם ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול ּוַבַעל ַמֲעָמד, ְוִהֵּנה, ִהִּגיַע יֹום ָּבִהיר ֶׁשּבֹו 
ִהְפִסיד ֶאת ָּכל הֹונֹו ְּבֵעֶסק ּכֹוֵׁשל: ַהַּבְנִקים ָחְדלּו ָלֵתת ּבֹו ֵאמּון ְוַאף ִמְׁשַּפְחּתֹו ִהְפְנָתה לֹו עֶֹרף, ְוִאם א 

ַּדי ְּבָכ ֲהֵרי ֶׁשֶּנֱאַלץ ִלְברֹחַ ֵמֵאיַמת נֹוָׁשיו ֵמִעיר ְלִעיר ּבֹוֵדד, ַּגְלמּוד ַוֲחַסר ְּפרּוָטה.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהְזִמינֹו ָאָדם ַרחּום ֶלֱאכֹל ַעל ֶחְׁשּבֹונֹו ְּבִמְסָעָדה ָיְקָרִתית. ִנְכַנס ָהִאיׁש ְלִמְסָעָדה, ּוְלַאַחר 
 ,א ִהְתַאְכֵזב... ַטַעם ָהֹאֶכל ָהָיה ְמֻעֶּלה ְוָעֵרב ַלֵחיֶׁשִהְתַעֵּנג ַעל ֵריחֹו ַהִּנְפָלא ֶׁשל ָהֹאֶכל ִהְתַיֵּׁשב ֶלֱאכֹל ְו
ּוְצִליֵלי ַהּמּוִזיָקה ָהֲעִדיָנה ֶׁשִהְתַנְּגָנה ָּבֶרַקע ִהְנִעימּו לֹו ֶאת ַהְּׁשהּות ַּבָּמקֹום ַעד ְמאֹד. ָּכ ֶׁשּסֹוף סֹוף, ַאַחר 

ֳחָדִׁשים ֶׁשל ַצַער ָזָכה ְלָמָנה ְּגדּוָׁשה ֶׁשל אֶֹׁשר...

ֶׁשל  ַקָּלה  ְלָׁשָעה  ָזָכה  ֶׁשהּוא  אּוַלי  ִיָּתֵכן  ְמֻאָּׁשר?  ְלַכּנֹותֹו  נּוַכל  ַהִאם  ַהַּצד,  ִמן  ָּבִאיׁש  ַנִּביט  ֶׁשִאם  ֶאָּלא 
ַמְרּגֹוַע, ַא ַהּכֹל יֹוְדִעים ִּכי ַהָּצרֹות ֲעַדִין אֹוְפפֹות אֹותֹו ִמָּכל ִכּּוּון ּוִפָּנה. 

ָּכ ַּגם ְצִעיִרים ֵאּלּו ֶנֱהִנים ַעָּתה ֵמַהּׁשֹוְטטּות ַהְּמַעֶּנֶגת ִּבְרחֹוב ָהִעיר, אּוָלם ִאם ַיַעְצרּו ְלֶרַגע ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר 
ְּבַדֲאגֹות ַהּיֹום-יֹום ָהאֹוְפפֹות אֹוָתם ִמָּכל ִכּּוּון, ָיפּוג ֵמֶהם ָהאֶֹׁשר ִּבן ֶרַגע".

ְוָכ ִסֵּים ַהַּסָּבא ֶאת מּוָסרֹו ַהּנֹוֵקב: "ִהַּכְרִּתי ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָׂשֵמַח ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ָהָיה ֶזה מֹוִרי ְוַרִּבי 
ַהּבֹוֵרא  ְּכַלֵּפי  ְּבַאְפִסּיּותֹו  ֶׁשִהִּכיר  ֵּכיָון  ַעְנְוָתנּותוֹ.  ֵמעֶֹמק  ָנְבָעה  ִׂשְמָחתֹו  ִמַּסַּלְנט.  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק, 
ְוא  ַנְפׁשֹו  ַעל  ִהְׁשִּפיעּו  א  ָהעֹוָלם  ֶׁשְּמאָֹרעֹות  ֲהֵרי   ,ִיְתָּבַר ַהְׁשָּגָחתֹו  ַּתַחת  ֶרַגע  ְּבָכל  ָנתּון  ּוִבְהיֹותֹו 
 ה טֹוב ֶׁשָּזָכה ַלֲעׂשֹות הֹוִסיפּו לֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִׂשְמָחה ּוְׂשִביעּות ָרצֹון, ְוָכ ִהְדִאיגּוהּו, ְוָכל ִמְצָוה אֹו ַמֲעֹשֶ

ָהָיה ָׁשרּוי ָּכל ָיָמיו ְּבטֹוָבה ּוִבְבָרָכה" ('ְּפִניֵני ֵחן' ְרֵאה).

ֲחִביִבים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ָּבִנים ַלָּמקֹום
 הּוא ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו: 'ִיְׂשָרֵאל' ִו'יֻׁשרּון', ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַּבַעל 'ָּברּו ֶאת ֵּפֶׁשר ְׁשֵני ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָּקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַטַעם' (ַמְרָּגִניָתא דר"ב ִלּקּוִטים עמ' קצח): ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּבן ָיִחיד, אֹוֵהב ֶאת ְּבנֹו ַאֲהָבה ְיֵתָרה ֵמָאָדם 
ַּבַעל ָּבִנים ַרִּבים, ֶׁשִרְגׁשֹות ַאֲהַבת ָהָאב ֶׁשּלֹו ִמְתַחְּלִקים ֵּבין ָּבָניו ֻּכָּלם. ֵמִאיָד ִׂשְמַחת ָהָאב ִּבְבנֹו ְיִחידֹו 
ְּפחּוָתה ִמִּׂשְמַחת ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבִנים ַרִּבים, ִּכי ַאֲהַבת ַהֵּבן ַהָּיִחיד ְמהּוָלה ָּתִמיד ַּבֲחָׁשׁש ּוִבְדָאָגה ְלַמָּצבֹו 

ַּבהֹוֶוה ּוֶבָעִתיד, יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּבִנים.

ֵּכן,  ִאם  זֹו  ְמֻרִּבים.  ְלָבִנים  יֹוֵתר  ַׁשֶּיֶכת  'ִׂשְמָחה'  אּוָלם  ָיִחיד,  ֵּבן  ְּכַלֵּפי  יֹוֵתר  ַמְתִאיָמה  ֶׁש'ַאֲהָבה'  ִנְמָצא 
ַמְׁשָמעּות ַהֶּׁשַבח ֶׁשָאנּו ְמַׁשְּבִחים ָּכאן ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר: ֵמֲחַמת "ַאֲהָבְת ֶׁשָאַהְבָּת אֹותֹו" – ְּכֵבן ָיִחיד, 
ָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו 'ִיְׂשָרֵאל' – ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ּוֵמֲחַמת "ִׂשְמָחְת ֶׁשָּׂשְמְחָּת ּבֹו" – ְּכָבִנים ְמֻרִּבים, ָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו 
'ְיֻׁשרּון' – ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ֶׁשַאף ֶׁשַּיֲעקֹב ֶנֱחָׁשב ְּבנֹו ְיִחידֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום ֶׁשַאֲהָבתֹו ֵאָליו ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ִמָּכל 

ָמקֹום ָׂשֵמַח ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָאב ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבִנים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות.

ַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו
ְנַסֵּים ִּבְדָבָריו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ַה'ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה' (פר' ַהֲאִזינּו) ְּבֶהְסֵּבר ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים ַהִּנְרִאים ִּכְכִפילּות ָלׁשֹון: 
"ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו": 'ֵחֶלק' – הּוא ָּדָבר ֶׁשְּמַקֵּבל ָהָאָדם ְלִפי ַמֲעָלתֹו 
ְוִהְתַאְּמצּותֹו, ַא 'ּגֹוָרל' ָיכֹול ָלבֹוא ְלָאָדם ְּבַאְקַראי, ִאם ָזָכה ַּבּגֹוָרל. ָּכ ָהָיה ַּגם ֵאֶצל ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים; 
ְּכַלֵּפי ִיְצָחק ִנָּתן לֹוַמר ְלׁשֹון 'ֵחֶלק', ִּכי ִמן ַהִּדין ָזָכה ִלְגֻדָּלתוֹ, ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ֵּבן ָׂשָרה ַהַּצֶּדֶקת, ְוִאּלּו ִיְׁשָמֵעאל 
ִרְבָקה,  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵעָׂשו  הּוא  ִּכי  'ּגֹוָרל',  ְלׁשֹון  יֹוֵתר  ַמְתִאיָמה  ַיֲעקֹב  ְּכַלֵּפי  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהִּׁשְפָחה.  ֵּבן  ָהָיה 

ְוִכְבָיכֹול ָזָכה ִּבְגֻדָּלתוֹ ַרק ִמּכֹחַ ּגֹוָרל.

ּטֹוב  ַמה  "ַאְׁשֵרינּו  ָּבֶזה:  ֶזה  ְמעָֹרִבים  ְוָהַרע  ַהּטֹוב  ָהיּו  ַהְּׁשָבִטים  ְלֻהֶּלֶדת  ַעד  ֶׁשֵּכן  מֹוִדים,  ָאנּו   ָּכ ְוַעל 
ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלנּו" – ֶׁשִּזָּכה ה' ִיְתָּבַר ֶאת ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב, "ּוַמה ָיָּפה ְיֻרָּׁשֵתנּו" – ֶׁשַאַחר 
ֶׁשֲאבֹוֵתינּו ָּבְררּו ֶאת ַהּטֹוב ִמּתֹו ָהַרע, ָאנּו ָזִכינּו ּבֹו ִּכ'ירּוָׁשה', ְּכִפי ֶׁשָּתִעיד ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּמָּטתוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב 

ָהְיָתה ְׁשֵלָמה ְוא ִנְמָצא ְּפָגם ְּבֶצֱאָצָאיו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל – ַעל ה' ְיָהְב ַהְׁשֵל

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ ססִספפּפּ ם
– יהב 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (ג)

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


