
ר ִמְדּבַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְיִדיַעת ַהִּמְנָין ְמעֹוֶרֶרת ִלְתׁשּוָבה
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א ב)

 – ֲעֵליֶהן  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  "ְּכֶׁשָּבא  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש  ַהּקֹוֵדם  ַּבָּפסּוק 
ַעל  ְׁשִכיָנה  ְלַהְׁשרֹות  ַהִּמְפָקד  הֹוִעיל  ֵּכיַצד  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ְמָנָאן". 

ִיְׂשָרֵאל?
ֵּבֵאר ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ('ֶּדֶר ַחִּיים – ּתֹוַכַחת מּוָסר'):

ִנּדֹון  ֵאינֹו  ִּכי  ָלַדַעת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  נֹוַכח  ַהִּמְפָקד  ְּבֶאְמָצעּות 
ִמִּמְנָיָנּה  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ְּכֵחֶלק  ֶאָּלא  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ָהעֹוֵמד  ְּכָיִחיד 
ִנְמָצא  הּוא,  חֹוֵטא  ָחִליָלה  ִאם  ְוָלֵכן  ֻּכָּלּה.  ָהֻאָּמה  ֶׁשל  ַהְּמֻדָּיק 
ֶׁשהּוא ּפֹוֵגם ָּבֻאָּמה ֻּכָּלּה, ּוַמְכִריַע ֶאת ּגֹוָרָלּה ְלחֹוָבה. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ַחָּיב  ֶחְציֹו  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ָאָדם  ִיְרֶאה  ב): "ְלעֹוָלם  מ  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים 
ְוֶחְציֹו ַזַּכאי ָעָׂשה ִמְצָוה ַאַחת – ַאְׁשָריו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָּכל 
ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות, ָעַבר ֲעֵבָרה ַאַחת – אֹוי לֹו ֶׁשִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו 

ְוֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְלַכף חֹוָבה".
ִלְתׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ַּדי  ָהָיה  ִּבְלַבד  זֹו  ִּביִדיָעה 

ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוֵעֶקב ָּכ ִלְגרֹם ֶׁשִּתְׁשֶרה ֲעֵליֶהם ַהְּׁשִכיָנה.

סֹוד ִרּבּוָים ֶׁשל ְּבֵני ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ְוָדן
"ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות" (א כז)

ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנָּוַכח ִּכי ִמְנַין ְּבֵני ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ּוְבֵני ֵׁשֶבט ָּדן ָהָיה ַהָּגדֹול 
ְׁשִליָט"א  ַשׁיין  הגרא"י   ְלָכ ָנַתן  ִנְפָלא  ֶהְסֵּבר  ַהְּׁשָבִטים.  ְּבִמְנְיֵני 

ָר"מ ִּביִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת ְירּוָׁשַלִים' בְּסְטֶטְן ַאייֶלְנד:

ַהְּסָבָרא נֹוֶתֶנת ִּכי ְיהּוָדה, ֶׁשֵער ְואֹוָנן, ְׁשֵני ָּבָניו ֵמִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה 
ִנְפְטרּו ַעל ָּפָניו ְונֹוַתר ַרק ִעם ֵּבן ֶאָחד – 'ֵׁשָלה', ְוָדן ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה 
א ָהָיה לֹו ִּכי ִאם ֵּבן ֶאָחד – 'ֻחִׁשים' (ֶׁשַאף ָהָיה ְּכַבד ְׁשִמיָעה), ִהְתַּפְּללּו 
ְוָׁשְפכּו ְּדָמעֹות ַּכַּמִים ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא. ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֵאּלּו 
ַהְּגדֹוִלים  ַהְּׁשָבִטים  ֶאת  ְלָהִקים  ִלְזּכֹות  ְלַבּסֹוף  ָלֶהם  ֶׁשָעְמדּו  ֵהן 

'ִּבְרַּכת ִאיׁש'ְּביֹוֵתר.

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ְמַחֶּיֶבת ַאְחדּות ֻמְׁשֶלֶמת
"ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם" (א מה)

ְוהּוא  (ַאֲהרֹן)  ה'  ְקדֹוׁש  ְוָאִחיו  (מֶֹׁשה)  ַהְּנִביִאים  ֲאִבי  ִלְפֵני  ַהָּבא  "ִּכי 
ָיִׂשימּו  ִּכי  ְוַחִּיים...  ְזכּות  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  לֹו  ִיְהֶיה  ִּבְׁשמֹו  ֲאֵליֶהם  נֹוַדע 
ַרָּבה  ּוְבַבִּמְדָּבר  ַרֲחִמים...  ֲעֵליֶהם  ְיַבְּקׁשּו  ְלטֹוָבה,  ֵעיָנם  ֲעֵליֶהם 
מֹוֶנה  ְוַאָּתה  ּוְבָכבֹוד  ְּבֵאיָמה   ְלָפֶני עֹוְבִרין  ִיְהיּו  'ֻּכָּלם  ָרִאיִתי...: 

אֹוָתם'" (ַרְמָּב"ן).
ִמִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן ַהָּללּו הֹוִכיַח ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר, 
ַהְּתִפָּלה  ְנׂשּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  מֹוִעיִלים  ּוִבְרָכתֹו  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ִּכי 
ְוַהְּבָרָכה ִמְתַּבֵּטל ְּכַלָּפיו ְּבִבּטּול ָּגמּור. ֶׁשֲהֵרי ֶאת ֵּבאּורֹו ֶׁשַּמְּטַרת 
ַהִּמְפָקד ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשְּיַבְּקׁשּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַרֲחִמים ַעל ַהִּנְפָקִדים 
 ִלְפֵניֶהם ַמְתֶנה ָהַרְמָּב"ן ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: "ֻּכָּלן ִיְהיּו עֹוְבִרין ְלָפֶני

ְּבֵאיָמה ּוְבָכבֹוד".
ַעל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשְּתִפַּלת  ַהִּסָּבה  ֶּדְסֶלר:  ָהַרב  ֵּבֵאר  ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת 
זּוָלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ְּתִפּלֹות, ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשְּבַיד ַהַּצִּדיק 
ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ּוְלִהְתַאֵחד ִּבְתִפָּלתֹו ִעם זּוָלתֹו ַעד ֶׁשּדֹוֶמה הּוא ְּכִמי 
ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַעל ַעְצמֹו. ְוֵכיָון ֶׁשִאחּוד ֶׁשָּכֶזה א ַׁשָּי ֶׁשָּיבֹא ַרק ִמּכַֹח 
ַהַּצִּדיק,  ִּבְפֵני  ַעְצמֹו  ְלַבֵּטל  זּוָלתֹו  ַעל  ַּגם  חֹוָבה  ֵּכן  ַעל  ֶאָחד,  ַצד 

ְוַרק ָּכ ִּתָּוֵצר ַאְחדּות ֻמְׁשֶלֶמת ֶׁשִּמּכָֹחּה ִּתְתַקֵּבל ַהְּתִפָּלה.
'ִׂשיחֹות ּוַמֲאָמִרים' עמ' ע

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר" (ב א)

ַּבִּמְדָרׁש (במ"ר ב א) הּוָבא: "ְּבי"ח ְמקֹומֹות ַאָּתה מֹוֵצא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ָׁשִוים (ֶׁשִהְתַיֵחד ִּדּבּור ה' ֶאל ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו) ְּכֶנֶגד י"ח ְּבָרכֹות", ְוִלְכאֹוָרה 
ְלִיחּוד  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַמהּות  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 

ַהִּדּבּור ַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן.
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַהְּירּוַׁשְלִמי ַרִּבי ִיְצָחק ְזֵאב ַיְדֶלר:

ֵּכיָון ֶׁשְּׁשמֹו ֶׁשל 'מֶֹׁשה' רֹוֵמז ַעל ִמַּדת ַהִּדין, ְוֶׁשל ַאֲהרֹן – ַעל ִמַּדת 
 ָהַרֲחִמים (ְרֵאה שמ"ר ה יג), ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ִעם מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּכֶאָחד, ֶנֶהְפָכה ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים. ְלִפי ֶזה 
נּוַכל ְלָהִבין: ֵּכיָון ֶׁשַאף ַמְטָּרָתּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ִהיא ַלֲהפֹ ֶאת ִמַּדת 
ַהְּפָעִמים  י"ח  ְּכֶנֶגד  ְּבָרכֹות  י"ח  ָּבּה  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ְלַרֲחִמים,  ַהִּדין 
ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשִּדֵּבר  ְלַרֲחִמים  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶׁשֶּנְהְּפָכה 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּכֶאָחד. 
'ִּתְפֶאֶרת ִצּיֹון' במ"ר ב א

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּבֵאר זֹאת ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּבאּבֹוב:
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהּנֹו ִּבְבִחיַנת ִיְרָאה (ְרֵאה ְּבָרכֹות לג ב), ְוַאֲהרֹן ִהּנֹו ִּבְבִחיַנת 
ַאֲהָבה (ְרֵאה ָאבֹות א יב). ֵּכיָון ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ָצִרי ָלחּוׁש ִיְרָאה ְוַאֲהָבה 
ְּכֶאָחד, ָלֵכן ִסְּדרּו ֶאת ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

ַהְּפָעִמים ֶׁשִהְתַיֵחד ַהִּדּבּור ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ְּכֶאָחד.
קֶֹבץ 'ֶּכֶרם ְׁשמֹה' ש"א קֶֹבץ ו עמ' לב

ִעַּקר ַהְּתִפָּלה – ְּכֶנֶגד ָהָארֹון
"ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)

ְּבִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא (ַּבִּמְדָּבר ט) הּוָבא: "ְּכֶׁשָהַל ְלַהֲחִריב ֶאת ְיִריחֹו, 
ַאל  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ָׁשם  ַלֲעׂשֹות  ַאֶּתם  'ֲעִתיִדים  ְיהֹוֻׁשַע:  ָלֶהם  ָאַמר 

ִּתְרֲחקּו ִמן ָהָארֹון יֹוֵתר ִמן ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח, ָלָּמה? ֶׁשִּתְהיּו 
ַרָּׁשִאין ָלבֹא ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהָארֹון ְּבַׁשָּבת'".

ָהָיה  ָמה  ְוִכי  ָהָארֹון,  ִלְפֵני  ַּדְוָקא  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ְיהֹוֻׁשַע  ִּבֵּקׁש  ַמּדּוַע 
ָּגרּוַע ִאּלּו ָהיּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבִצּבּור ְּבָמקֹום ַאֵחר?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ֶאְלָעָזר ַוְקס ַרָּבּה ֶׁשל ְּפיֹוְטְרקֹוב:

ֶאת  ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות  ַעל  ָהַרְמָּב"ם  ֵהִביא  ה)  (ֲעֵׂשה  ַהִּמְצוֹות  ְּבֵסֶפר 
ֵּבאּור ַהִּמְדָרׁש (ִמְדָרׁש ַהָּגדֹול ְרֵאה) ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד" 
ָלֶלֶכת  ָהַרְמָּב"ם: "ְּכלֹוַמר:  ּוֵבֵאר  ְּבִמְקָּדׁשֹו",  יג): "ָעְבֵדהּו  ו  (ְּדָבִרים 
זּו  ֶׁשֲהָלָכה  מּוָכח  ָהַרְמָּב"ם  ִמִּדְבֵרי  ְוֶנְגּדֹו".  ּבֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ָׁשם 
ָהָיה  ָראּוי  ַהִּדין  ּוֵמִעַּקר  ַהְּתִפָּלה,  ִמִּמְצַות  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהָּנּה 
ִּבֵּקׁש  ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי  ַּבִּמְקָּדׁש.  ַּדְוָקא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו 

ְיהֹוֻׁשַע ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ִיְתַרֲחקּו ֵמָהָארֹון.
'ֶנֶפׁש ַחָּיה' או"ח תצ ג

ְזכּוָתּה ֶׁשל ֵלָאה
"ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג יב)

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים:
ְּכֶׁשּנֹוַלד ֵלִוי ָאְמָרה ֵלָאה ִאּמֹו: "ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי" (ְּבֵראִׁשית 
כט לד); ִּבְדָבֶריָה ֵאּלּו ִנְטְמָנה ְּתִפָּלה ֶׁשִּיְבַחר ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְלֶחְלקֹו, ֶׁשֵּכן ַהִּמָּלה 'ִאיִׁשי' רֹוֶמֶזת ַאף ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַּכָּכתּוב 

(הֹוֵׁשַע ב יח): "ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ִּתְקְרִאי ִאיִׁשי".

הּוא  ֵלִוי  ְוֵׁשֶבט  ַהְּבכֹורֹות,  ֶׁשָחְטאּו  ְּבֵעת  ִהְתַּגְּׁשָמה  זֹו  ְּתִפָּלה 
ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון   ְלָכ ֵיׁש  ְוֶרֶמז  ה'.  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶׁשִּנְבַחר 

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים" ֵהם: 'ֵלָאה'.

ֲעֵלי ִזְבֵחי ְתִמיֶדיָה ּוִפְדיֹוֵני ְּבכֹוֶריָה
"ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג מא)

ְמקֹוְנִנים:  ָאנּו  ְּבָאב,  ְּבִתְׁשָעה  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְוָעֶריָה"  ְּבִקיַנת "ֵאִלי ִצּיֹון 
"ֲעֵלי ִזְבֵחי ְתִמיֶדיָה ּוִפְדיֹוֵני ְּבכֹוֶריָה...", ְוִלְכאֹוָרה ֲהֵרי ִמְצַות ִּפְדיֹון 

ַהֵּבן נֹוֶהֶגת ַּגם ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ּוָמה ִּפְׁשָרּה ֶׁשל ִקיָנה זֹו?
ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק: ַּכָּוָנֵתנּו ְלקֹוֵנן ְּבִמִּלים ֵאּלּו ַעל ָאְבָדָנּה ֶׁשל 
ַּכְּמבָֹאר  ְּבכֹוֶריָה",  "ִּפְדיֹוֵני  ָהיּו  ַהְּלִוִּיים  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּלִוִּיים,  ֲעבֹוַדת 

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֶׁשְּקֻדָּׁשָתם ֶׁשל ַהְּבכֹורֹות ִנְפְּדָתה ְוָעְבָרה ַלְּלִוִּיים.
'ּתֹוַרת ְזֵאב' עמ'  פב

ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה – ִסּיּום 'טֹוב' ַלְּקִריָאה
"ְוא ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו" (ד כ)

ְקִריַאת  ֶאת  ְלַסֵּים  ֵיׁש  ִּכי  ְּבָיֵדינּו  ִהיא  ֲהָלָכה  ֲהֵרי  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ֶאת  ְמַסְּיִמים  ָאנּו  ְוֵכיַצד  א),  קלח  או"ח  (ָרָמ"א  טֹוב  ְּבָדָבר  ַהּתֹוָרה 

ְקִריַאת ַהָּפָרָׁשה ְּבָפסּוק ֶזה ַהְּמַבֵּטא ֻּפְרָענּות?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

ֵּכיָון ֶׁשִּתְּקנּו ֶׁשָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְמָבֵר ְּבִסּיּום ְקִריָאתֹו, ְלִפיָכ ָּתִמיד 
ֶנְחָׁשב ֶׁשַהְּקִריָאה ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבָדָבר טֹוב, ַהְינּו ִּבְבָרָכה. ְוַאף ֶׁשַּבַעל 
ַהּקֹוֵרא ַעְצמֹו ֵאינֹו ְמָבֵר, ִמָּכל ָמקֹום ְּבָכ ֶׁשעֹוֶנה הּוא 'ָאֵמן' ַאַחר 

ִּבְרַּכת ָהעֹוֶלה, ֲהֵרי הּוא ְּכִמי ֶׁשֵּבֵר ְּבַעְצמֹו.

 ְוָאֵכן, ַהּקֹוֵרא ָּפָרָׁשה זֹו 'ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום', ָראּוי ֶׁשַּיְמִׁשי
ִלְקרֹא ָּפסּוק נֹוָסף ֵמַהָּפָרָׁשה ַהָּבָאה אֹו ַיֲחזֹר ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשִּלְפֵני 

ָהַאֲחרֹון, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַסֵּים ְּבָפסּוק ֶזה.
ׁשּו"ת 'ַרב ְּפָעִלים' ח"ד או"ח מב

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
בה

ני ּפְ ם

ִּבְמִחַּצת ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ָאֵמן.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ֲאבֹוָתם'  ַמּטֹות  'ְנִׂשיֵאי 
ְוזֹוֶכה  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  ֲחָז"ל 
ַאְלֵפי  'ָראֵׁשי  ֵהם:  ֲהלֹוא  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְמִחַּצת  ָׁשם  ִלְׁשהֹות 

'ֲחַתם סֹוֵפר'; ֶּכֶרם ד"לִיְׂשָרֵאל'.

ִּתּקּון ֶחְסרֹון ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיֵמינּו
"ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים" (א נא)

הֹוִגים  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  לח  (סֹוָטה  ַּבְּגָמָרא 
'ֲא- ֶאת ֵׁשם ֲהָוָי"ה ִּכְכִתיָבתֹו ְוא ְּכִפי ֶׁשָאנּו הֹוִגים ַּכּיֹום 
ֵּבית  ֶנֱחַרב  ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ַעָּתה  ַּגם  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֹד-ָנ-י'. 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ֶזה  ִחָּסרֹון  ְלַתֵּקן  נּוַכל  ַהִּמְקָּדׁש, 
ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵׁשם ה' ִּכְכִתיָבתֹו ּוִכְקִריָאתֹו ְּכֶאָחד. ִזהּו 
ֶׁשֶּנֱאָמר ָּכאן: "ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן" – ְּכֶׁשֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

"יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים" – 'ַהְלִוִּים' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.

'אֶֹהל ִיְצָחק' עמ' לו

ֵעת ִמְתּכֹוְנִנים ָאנּו ְלַקָּבַלת ּתֹוָרֵתנּו – ֱאמּוָנֵתנּו, 
ְּבַהְקָּפָדה  ָאְזֵננּו  ְוַנְקִׁשיב  ִלֵּבנּו  ָנִכין  ָהָבה 
ְׁשִמיָעה  ַעל  ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ְיֵתָרה, 
 ָּכ ְּבַחְברּוָתא.  ַהַּׁשַחר  ְּבָרכֹות  ֶׁשל  ַוֲאִמיָרה 
 – ְיֻׁשרּון  ֲעַדת  ְקַהל  ַעל  ַיְחָּדו  ְלִהָּמנֹות  ִנְזֶּכה 
"יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה", ְּבַקָּבַלת 

ַהּתֹוָרה ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון. ָאֵמן.

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ַמֲאִמיִנים ְועֹוִנים.

ִּבְתִפָּלה  ְלִהָּזֵהר 
ָאָדם   ָצִרי"

ָאֵמן  ַאֲחֵריֶהם  ֶׁשַּיֲעֶנה  ּוִבְבָרכֹות 

ֱאמּוָנה.  ִמְּלׁשֹון  ִנְגֶזֶרת  ִמָּלה  ֶׁשִהיא 

ְוָכל ִמי ֶׁשָעְמדּו ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני 

ֱאמּוָנה,  ַהִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ְוִקְּבלּו 

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּזְרעֹו  ְוהּוא 

ּבֹו  ִּדְכִתיב  ָהֱאמּוָנה,  ֹראׁש  ֶׁשהּוא 

(ְּבֵראִׁשית טו ו): 'ְוֶהֱאִמן ַּבה'', ַחָּיב הּוא 

ְלַכֵּון ִלּבֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן".

'ַּכד ַהֶּקַמח' [ְלַרֵּבנּו ַּבְחֵיי] ֵעֶר 'ֱאמּוָנה'
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ְמאֹד  ַעד  ֻהְפְּתעּו  ֶׁשְּבִמְצַרִים,  ְלָאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה  ִמירּוָׁשַלִים  ָהֲאֻרָּכה   ַהֶּדֶר ֶאת  ֶׁשָעְׂשָתה  ָהַרֶּכֶבת  נֹוְסֵעי 
ִלְראֹות ֶאת ָהַרב ְנׂשּוא ַהָּפִנים נֹוַתר ַּבַּתֲחָנה ַהִּנַּדַחת ְלַבּדֹו. ִאּלּו ָהְיָתה ָהַרֶּכֶבת ַמְמִּתיָנה עֹוד ִקְמָעא, ָהיּו 
ַהֶּנְגִּדי  ַהִּכּוּון  ִמן  ַהָּבָאה  ָלַרֶּכֶבת  ּוַמְמִּתין  ַהַּפִּסים  ֶאת  חֹוֶצה  ָהַרב  ֶאת  ִלְראֹות  ִׁשְבָעַתִים  ֻמְפָּתִעים  ַהָּללּו 

ְּבַדְרָּכּה ֲחָזָרה ִלירּוָׁשַלִים.

ַמּדּוַע ָׁשב ָהַרב ִלירּוָׁשַלִים ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ְלַהִּציג ֶאת ַרְגָליו ְּבַיַעד ֶׁשֵאָליו ִּתְכֵנן ִלְנסַֹע? ֶאת ִמי ָּפַגׁש ָהַרב 
ְּבַמְפִּתיַע? ָמה ִּבֵּקׁש ְּבֶטֶרם ֵצאתֹו? ַעל ָּכל זֹאת ְועֹוד ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ְוַהְּמֻקָּבל, ֲחִסיָדא ּוְפִריָׁשא, ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַחִּיים סֹוֵפר ִזי"ַע, ִמי ֶׁשֻּכָּנה ְלָיִמים ַעל ֵׁשם ִחּבּורֹו 
ַהָּגדֹול: ַה'ַּכף ַהַחִּיים', נֹוַלד ִּבְׁשַנת ה"א תר"ל ָּבִעיר ַּבְגָּדד ֶׁשְּבֶאֶרץ ָּבֶבל. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ִנְפָלָאה ָהְיָתה 
ֶאֶרץ,  ּוְמצּוֵקי  ִנְׂשָּגִבים  ַצִּדיִקים  ְוסֹוְפִרים,  ֲחָכִמים  ֶׁשל  ַרּבֹות  ֵמאֹות  ַּבֲעבּור  ּוִמְׁשָּכן  ָנֶוה  ַּבְגָּדד  ָהִעיר 

ֶׁשִהְרִּביצּו ּתֹוָרה ַלֲאָלִפים ְּבֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ֶׁשָהיּו ְמצּוִיים ָּבּה ָלרֹב.

ַּבֲאִויָרה ְספּוַגת ְקֻדָּׁשה זֹו ָזָכה ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַחֵּנ ְּבֵבית ָאִביו ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ָּברּו. ְלַאַחר 
ִמֵּכן ָקָנה ּתֹוָרה ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי ַעְּבַדאְלָלה סֶֹמ רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ֵּבית ִזיְלָּכה', ּוַבֶהְמֵׁש ַאף ָהָיה ְלַתְלִמידֹו 

ַהָּגדֹול ֶׁשל ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים, ַּבַעל ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ִזי"ַע.

ַהְּמֻקָּבִלים  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ִקּיּוָמּה  אֹודֹות  ַעל  ְלָאְזָניו  ֶׁשִהִּגיָעה  ְׁשמּוָעה  ְּבִעְקבֹות  תרס"ד  ה"א  ִסיָון  ְּבחֶֹדׁש 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ְוָעָלה  ִמַּטְלְטָליו  ֶאת  ַחִּיים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאַסף  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ֵא-ל'  'ֵּבית  ַהּנֹוַדַעת 
ַהְּצִעיָרה ִלירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשָּבּה ִּבֵּקׁש ְלַהֲעִמיק עֹוד יֹוֵתר ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר ְּכַמְּׂשַאת ַנְפׁשֹו 

ְוִכְׁשִאיָפתֹו ַהְּטהֹוָרה.

 ְּכֶעְׂשִרים ָׁשעֹות ִּביָמָמה, ּתֹו ְּבִקיטֹונֹו ַהַּדל ֶׁשַּבֲעִלַּית ַהַּגג ַהְּסמּוָכה ַלְּיִׁשיָבה ָהָיה הּוא ִמְסַּתֵּגר ְּבֶמֶׁש
ֶׁשהּוא מֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוְמַחֵּלק ֶאת ְׁשעֹוָתיו ְּבַדְיָקנּות ְמֻרָּבה ֵּבין ְּתִפָּלה, ִלּמּוד ִנְסָּתר, 

ִלּמּוד ִנְגֶלה ּוְכִתיַבת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרתֹו ֶׁשְּלָיִמים ֵהִאירּו ֶאת ֵעיֵני ָהעֹוָלם ְּבִסְדַרת ִסְפֵרי 'ַּכף ַהַחִּיים'.

ֵחֶלק ִנְכָּבד ֵמֲעבֹוַדת יֹומֹו ִהְקִּדיׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים ַלְּתִפָּלה ְוַלְּבָרכֹות, ֶׁשאֹוָתן ָהָיה ַמְקִּפיד ָלֵׂשאת ָּתִמיד 
ִמּתֹו ַהִּסּדּור, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַכֵּון ֶאת ָּכל ַּכָּונֹות ַהְּמֻקָּבִלים ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבֶרֶתת ּוְבִזיַע.

ָּכָאמּור, ִעַּקר ִּפְרסּומֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים ָּבא לֹו ִּבְזכּות ִסְפרֹו ַהָּגדֹול: 'ַּכף ַהַחִּיים', ֲאֶׁשר ִּבְרבֹות ַהָּיִמים 
ָהָיה ְלֶנֶכס צֹאן ַּבְרֶזל ּוְלמֹוֶרה ֶּדֶר ְלַרִּבים ְּבעֹוַלם ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה. ַּבֲעֶׂשֶרת ֲחָלָקיו ֶׁשל ִסְפרֹו ִּכֵּנס ַרֵּבנּו 
ְלֻפְנָּדק ֶאָחד ְּפָסִקים ַוֲהָלכֹות ִמִּדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ַעל ֵסֶדר ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ְּבֵחֶלק אַֹרח ַחִּיים, 

ּוִמְקָצת ֵמֵחֶלק יֹוֵרה ֵּדָעה, ְּבתֹוֶסֶפת ַהְנָהגֹות ְיָׁשרֹות ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ֲעלֹותֹו ִלירּוָׁשַלִים, ַּכֲאֶׁשר ָעַמד ְלַסֵּים ֶאת ְמֶלאֶכת ְּכִתיַבת ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֵמִחּבּורֹו ַהָּגדֹול 
ַאַחר ָׁשִנים ֶׁשל ָעָמל ִויִגיָעה, ִּבֵּקׁש ְלהֹוִציאֹו ְלאֹור עֹוָלם. ֶאָּלא ֶׁשַּמְחסֹום ָקֶׁשה ָעַמד ְּבָפָניו; ַרֵּבנּו ֶׁשָּכל 
ָיָמיו ַחי ְּבדַֹחק ּוְבעִֹני, ִהְתַקָּׁשה ַעד ְמאֹד ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש ְלַהְדָּפַסת ַהֶּכֶר ָהִראׁשֹון ֶׁשל ִחּבּורֹו.

ְּתרּומֹות  ּתֹוָׁשֶביָה  ִמֶּקֶרב  ְלַהִּׂשיג  ַרֵּבנּו  ִהְצִליַח  א  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָּׂשַרר  ַהָּגדֹול  ָהֹעִני  ְּבֶׁשל 
ֶׁשִּיְהֶיה ָּבֶהן ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ֲעֻלּיֹות ַהַהְדָּפָסה ַהַּכִּבירֹות. 

ְמקָֹרָביו ְיָעצּוהּו ִלּטֹל ֶאת ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים ּוְלַחּלֹות ְּפֵני ְנִדיֵבי ַעם ְּבַאְרצֹות ַהּגֹוָלה, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ֵסֵרב ְּבתֶֹקף 
ַלֲעזֹב ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַאף ְליֹום ֶאָחד. ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ִנָּסה הּוא ַלֲעמֹד ְּבֵסרּובֹו, ַא ְלַאַחר ְזַמן, ִמֶּׁשָרָאה ִּכי 

ַהַהְדָּפָסה ִמְתַעֶּכֶבת עֹוד ָועֹוד, ֶנֱאַלץ ְלַׁשּנֹות ִמִּמְנָהגֹו ְוָלֵצאת ֶאל ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִים.

ֶּדֶר ֲאֻרָּכה ָעְמָדה ְּבָפָניו. ְּתִחָּלה ָהָיה ָעָליו ִלְנסַֹע ְּבַרֶּכֶבת ְלָאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה ֶׁשְּבִמְצַרִים, ּוִמָּׁשם ְלַהְמִׁשי ֶאל 
ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  ֶאת  ַיִּׂשיג  ָקָצר  ְזַמן   ֶׁשּתֹו ְּבִתְקָוה  ּתֹוָרה,  מֹוִקיֵרי  ְיהּוִדים  ָּדרּו  ֶׁשָּבֶהן  ֵמַהְּמִדינֹות  ַאַחת 

ְלַהְדָּפַסת ְסָפָריו.

ָהֶעְגלֹון ֶׁשָאמּור ָהָיה ְלהֹוִבילֹו ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ְּכָבר ִהְמִּתין ְּבֹקֶצר רּוַח ֻמְפָּגן, ֶאָּלא 
ֶׁשַרֵּבנּו ִהְתַעֵּכב ְּבַחְדרֹו. הּוא ֶנֱעַמד ָסמּו ַלִּקיר ְוָנָׂשא ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ּוְרוּוַית ְּדָמעֹות, ְּכַדְרּכֹו. ִלְמקָֹרָביו 

ֶׁשָּתְמהּו ַעל ֵּפֶׁשר ְּדִחיפּוָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו, ִהְסִּביר ִּבְתִמימּות:

"ִהְתַּפַּלְלִּתי ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיִדי ִלְׁשהֹות ַּכָּמה ֶׁשָּפחֹות ְזַמן ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִים ָהֲאהּוָבה".

ֻמָּנח  ַהַּדל  ְּכֶׁשִּצְקלֹונֹו  ְּבַתְלמּודֹו  ָׁשקּוַע  ַרֵּבנּו,  ָהָיה  יֹוֵׁשב  ַהַחּלֹון  ְלַצד  ָהֲאֻרָּכה.  ְלַדְרָּכּה  ָיְצָאה  ָהַרֶּכֶבת 
ְלַמְרְּגלֹוָתיו. ּוְבעֹוד ְׁשֵכָניו ַלָּקרֹון ּבֹוִהים ַּבּנֹוף ַהִּמְדָּבִרי, ֵעיָניו ֶׁשל ַרֵּבנּו א ָמׁשּו ֵמַהֵּסֶפר ֶׁשְּבָידֹו.

ָׁשעֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ַלֶּדֶר, ִנְׁשְמָעה ְצִפיָרה ֲאֻרָּכה ֶׁשִּבְּׂשָרה ַלּנֹוְסִעים ַהְּיֵגִעים ִּכי ָהַרֶּכֶבת עֹוֶצֶרת 
ְלַתֲחַנת ֵּביַנִים ְּבַאַחת ֵמָהֲעָירֹות ַהִּמְדָּבִרּיֹות ַהִּנָּדחֹות ֶׁשַעל ֵאם ַהֶּדֶר ּבֹוֲאָכה ָאֶלְּכַסְנְדִּרָּיה. ַהּנֹוְסִעים ֻּכָּלם 
ִמֲהרּו ָלֶרֶדת ֵמָהַרֶּכֶבת ְּכֵדי ְלַחֵּלץ ֶאת ַעְצמֹוֵתיֶהם ּוְלִהְצַטֵּיד ְּבָמזֹון ּוִבְׁשִתָּיה ִלְׁשֵאִרית ַהֶּדֶר. ַּגם ַרֵּבנּו 
 ַלֲהגֹות ַּבֵּסֶפר ֶׁשְּבָידֹו ּתֹו ָיַרד ִעם ְׁשַאר ַהּנֹוְסִעים ְוִהְתַיֵּׁשב ַעל ַסְפָסל ִּבְקֵצה ַהַּתֲחָנה ְּכֶׁשהּוא ַמְמִׁשי

ֶׁשְּגִליָמתֹו ָהַרָּבִנית ִמְתנֹוֶפֶפת ָּברּוַח ַהִּמְדָּבִרית ֶׁשָּנְׁשָבה ָּבֵאזֹור.

ָיד ֶנֶעְלָמה ֶׁשֻהְּנָחה ַעל ְּכֵתפֹו ְּבַמְפִּתיַע ָּגְרָמה ְלַרֵּבנּו ְלָהִסיט ֶאת ֵעיָניו ִמן ַהֵּסֶפר. ָהָיה ֶזה ַהְּגִביר ַהּנֹוָדע 
ַרִּבי יֹוֵסף ְסמוָֹכה ֲאֶׁשר ָיָצא ֶזה ַעָּתה ִמְּקרֹון ַהַּמְחָלָקה ָהִראׁשֹוָנה ְוֻהְפַּתע ִלְראֹות ֶאת ַהָּגאֹון ַהְּירּוַׁשְלִמי 

ְּבָמקֹום ּכֹה א ָצפּוי.

"ָמה עֹוֶׂשה ָּכאן ַרֵּבנּו?", ִהְתַעְנֵין ַהְּגִביר, "ֵאיזֹו ִסָּבה ְּדחּוָפה ָּגְרָמה ְלַתְלִמיד ָחָכם ַמְתִמיד ֶׁשָּכמֹוהּו ְלַכֵּתת 
ֶאת ַרְגָליו ְלֶאֶרץ ַהֶּמְרָחִקים?", ָּתָהה.

"ֶנֱאַלְצִּתי ָלֵצאת ַלחּוץ ָלָאֶרץ ְלַחּלֹות ְּפֵני ְנִדיִבים ֶׁשְּיַסְּיעּו ְּבָיִדי ְלהֹוִציא ֶאת ְּפִרי ֲעָמִלי ָלאֹור", ִהְסִּביר 
ַרֵּבנּו ַּבֲעָנָוה.

ְּבא אֶֹמר ּוְדָבִרים ָׁשַלף ַהְּגִביר ְצרֹור ָּכֵבד ִמִּכיסֹו ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ַרֵּבנּו; "ָמאַתִים ַהִּלירֹות ַהִּמְצִרּיֹות ֶׁשֵּיׁש 
ָּכאן ְיַכּסּו ְּבַוַּדאי ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהְּדפּוס", ִהְפִטיר, ּתֹו ֶׁשהּוא ֵמִאיץ ְּבַרֵּבנּו ָלׁשּוב ָלַרֶּכֶבת ֶׁשְּכָבר ָעְמָדה 

ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרָּכּה.

ַרֵּבנּו ָקם ִמְּמקֹומֹו. הּוא ָנַטל ֶאת ָיָדיו ֶׁשל ַהְּגִביר, הֹוָדה לֹו ְּבחֹם ּוֵבְרכֹו ְּבקֹול ִנְרָּגׁש. ַאַחר ִלָּוהּו ְלֶפַתח 
ַהָּקרֹון ְוִנְפַרד ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום.

ֵמִניַח  ַהּׁשֹוֶמֶמת,  ַּבַּתֲחָנה  ַרֵּבנּו  נֹוַתר  ַהְּגִביר  ֶׁשל  ַהֻּמְפָּתעֹות  ֵעיָניו  מּול  ֶאל  ִנְׁשַמע.  ַחָּדה  ְצִפיָרה  קֹול 
ָלַרֶּכֶבת ְלַהְמִׁשי ִלְמחֹוז ֶחְפָצּה ִּבְלָעָדיו. 

ַהַּפִּסים  ֶאת  ַלֲחצֹות  ִמֵהר  הּוא  ִּבְנִסיָעתֹו.   ְלַהְמִׁשי  צֶֹר ַרֵּבנּו  ָרָאה  א  ׁשּוב  ְמִׂשיָמתֹו  ֶׁשֻהְׁשְלָמה  ֵּכיָון 
ּוְלַהְמִּתין ָלַרֶּכֶבת ֶׁשֲאמּוָרה ָהְיָתה ַּבָּׁשעֹות ַהְּקרֹובֹות ַלֲחנֹות ַּבִּכּוּון ַהֶּנְגִּדי.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִהְתַקְּבָלה. ָּפחֹות ֵמֶעֶׂשר ָׁשעֹות ָאַר ַמָּסעֹו ַהָּקָצר ַלּגֹוָלה, ּוִבְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים ֶׁשל ֵּבין 
ַעְרַּבִים ְּכָבר ָעְמדּו ַרְגָליו ַּבֵּׁשִנית ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים ָהֲאהּוָבה.

ָמאַתִים ַהִּלירֹות ַהִּמְצִרּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבָידֹו ִהְסִּפיקּו ְּבאֹוָתם ָיִמים ְּכֵדי ְלַכּסֹות ְּבֶרַוח ֶאת ָּכל הֹוָצאֹות ַהְּדפּוס 
ֶׁשל ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ִמִּסְפרֹו 'ַּכף ַהַחִּיים' ְוַאף ַלֲחָלִקים נֹוָסִפים. ִמּיֹום ֶזה ְוַעד ַאֲחִרית ָיָמיו א ָמׁשּו ַרְגָליו 
ְסָפָריו  ֶאת  מֹוִציא  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ִלְׁשקֹד   ִהְמִׁשי ָׁשם  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ַרֵּבנּו  ֶׁשל 

ַהְּגדֹוִלים ְלאֹור עֹוָלם ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִּכְׁשִאיָפתֹו ַהְּטהֹוָרה, ְלתֹוֶעֶלת ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

'ַאִּביֵרי ָּבֶבל' עמ' ריט; ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה 'ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון' ח-י עמ' 1133

ַאַחד ָהְרָגִעים ַהַּמְרִטיִטים ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות הּוא ְׁשַעת ֲאִמיַרת ִּפּיּוט ָה'ַאְקָּדמּות'. ִּבְנִעיָמה ַעִּתיַקת 
'ַאְקָדמּות  ש"ץ:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ְּבִפּיּוטֹו  ַהַחָּזן  ּפֹוֵתַח  ֶנֶפׁש  ּוְמעֹוֶרֶרת  ֵלב  ׁשֹוַבת  יֹוִמין, 
ְוִׁשְבָחם   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ְוִׁשְבחֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ְלִסּפּור  ֻמְקָּדׁש  ֻּכּלֹו  ֲאֶׁשר  ׁשּוָתא...',  ּוָׁשָריּות  ִמִּלין 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַעם ְּבִחיָריו, ּתֹו ֶׁשַהִּצּבּור ִמְׁשַּתֵּתף ִעּמֹו ְּבֶעְרָּגה ְועֹוֶנה ַאֲחָריו ָּפסּוק ַאַחר ָּפסּוק.

ְמַחְּברֹו
ֶאת ִּפּיּוט ָה'ַאְקָּדמּות' ִחֵּבר ַהַּפְיָטן ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֵמִאיר ַהֵּלִוי ְּבַרִּבי ִיְצָחק ש"ץ ִמּוֹוְרַמְיָזא, ֵמַרּבֹוָתיו 

ֶׁשל ַרִׁש"י (ְרֵאה 'ַעּמּוֵדי ָהֲעבֹוָדה' עמ' 162).

ַעל ָהֶרַקע ֶׁשֵהִביא ְלִפְרסּום ִחּבּור ֶזה ָידּוַע הּוא ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא:

ָהָיה ֶזה ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ִהְרּבּו ַהְּכָמִרים ִיַּמח ְׁשָמם ְלִהְתַנֵּצַח ִעם ַרָּבֵני ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל ֱאמּוָנָתם. 
ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִנַּגׁש ַהּכֶֹמר ֶהָחָדׁש ֶׁשל וֹוְרַמְיָזא ֶאל ַהֶּמֶל ְוִהִּביַע ְּבָפָניו ֶאת ַהְּדִריָׁשה ִּכי ִיְקְראּו 
ַהְּיהּוִדים ְלֶאָחד ֵמַחְכֵמיֶהם ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַוֵּכַח ִעּמֹו, ְוַאף ִׁשְכֵנַע ֶאת ַהֶּמֶל ְלַהְכִריז ִּכי ִאם ְיַנֵּצַח ַהּכֶֹמר 

ֶאת ֶהָחָכם ַהְּיהּוִדי, ְיַאֵּלץ ַהֶּמֶל ֶאת ָּכל ְנִתיָניו ַהְּיהּוִדים ְלָהִמיר ֶאת ָּדָתם.

ַרִּבי  ֶאת  ִלְׁשַח  ֻהְחַלט  ֶׁשְּבִסּיּוָמּה  ְּדחּוָפה  ַלֲאֵסָפה  ּוַפְרָנֶסיָה  וֹוְרַמְיָזא  ַרָּבֵני  ִהְתַּכְּנסּו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ֶׁשִּיְבֲחרּו  ְלַבְּקָׁשם  ְּבַמָּטָרה  ַהַּסְמַּבְטיֹון,  ְנַהר  ֵמֲאחֹוֵרי  ַהָּדִרים  ַהְּׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ֶאל  ש"ץ  ֵמִאיר 

ִמִּקְרָּבם ֶאת ֶאָחד ֵמַחְכֵמיֶהם ֶׁשְּיַנֵּצַח ְּבָנֵקל ֶאת ַהּכֶֹמר.

ָׁשם  ַהּגֹוֵעׁש,  ַהַּסְמַּבְטיֹון  ְׂשַפת  ַעל  ֶׁשָעַמד  ַעד  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַעל  ָעְבָרה  ְּתָלאֹות  ְוַרַּבת  ֲאֻרָּכה   ֶּדֶר
ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין ַעד ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת. ַרק ָאז ָנח ַהָּנָהר ִמַּזְעּפֹו ְוִנָּתן ָהָיה ְלעֹוְברֹו.

ִהִּגיַע ַרִּבי ֵמִאיר ֶאל ַאְרָצם ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים, ּוִמֶׁשָּּפַגׁש ְּבַרָּבם ִהְסִּכים ַהָּלה ִמָּיד ְלַבָּקָׁשתֹו 
ְוהֹוָרה ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמיֶהם ָלֵצאת ְלוֹוְרַמְיָזא ָהִעיר ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ַלּכֶֹמר ָמָנה ַאַחת ַאַּפִים.

ְּבבֹואֹו  ֶׁשֵּכן  ְוַלֲחצֹותֹו;  ָלׁשּוב  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ֻהַּתר  א  ְוָלֵכן  ַׁשָּבת,  ִמְּתחּום  יֹוֵתר  ַהָּנָהר  ָהָיה  ָרָחב 
ָהָיה ַּבָּדָבר ִמּׁשּום ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ֶׁשֹּלא ְּכַבֲחָזָרתֹו, ְוֶנֱאַלץ הּוא ְלִהָּׁשֵאר ַעד סֹוף ָיָמיו ְּבֶאֶרץ ֲעֶׂשֶרת 
ַהְּׁשָבִטים. אּוָלם ֶטֶרם ָיָצא ַהָּׁשִליַח ְלוֹוְרַמְיָזא, ִהְסִּפיק ַרִּבי ֵמִאיר ִלְכּתֹב ֶאת ִׁשיַרת ָה'ַאְקָּדמּות' 

ְוִלְּתָנּה ִּביֵדי ַהָּׁשִליַח ְּכֵדי ֶׁשִּיְמְסֶרָּנה ְלָראֵׁשי ְקִהַּלת וֹוְרַמְיָזא ּוִמָּׁשם ָיפּוץ ְּבָכל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל.

ִוּכּוַח  ִנֵהל  הּוא  ַהְּמֻתְכָנן.  ַּבּמֹוֵעד  ְּבִדּיּוק   ַהֶּדֶר ִּבְקִפיַצת  ְלוֹוְרַמְיָזא  ְוִהִּגיַע  ְלַדְרּכֹו  ָיָצא  ַהָּׁשִליַח 
ָמִהיר ִעם ַהּכֶֹמר, ַעד ְמֵהָרה ִּגָּלה ֶאת ְקלֹונֹו ָּבַרִּבים, ְוַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה. ֶאת ִּפּיּוט 
ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ְּבֶקֶרב  ַהֻּמְפָלא  ַהִּפּיּוט  ָנפֹוץ  ָקָצר  ְזַמן   ְותֹו ֶׁשִּנְצַטָּוה,  ְּכִפי  ִּפְרֵסם  ָה'ַאְקָּדמּות' 
ַהַּמְקִּפיִדים ְלׁשֹוְררֹו ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה (ְרֵאה 'ֵּבית ַאֲהרֹן ְוִיְׂשָרֵאל' קעג ָׁשם הּוָבא ְמקֹורֹו 

ה ֶזה). ַהָּקדּום ֶׁשל ַמֲעֹשֶ

ַמהּותֹו
ְמֻסָּדִרים  ָהִראׁשֹוִנים  ְוַאְרָּבָעה  ַאְרָּבִעים  ַּכֲאֶׁשר  ֲחרּוִזים,  ִמִּתְׁשִעים  ֻמְרֶּכֶבת  ָה'ַאְקָּדמּות'  ִׁשיַרת 
ְּבֵסֶדר א-ב ָּכפּול, ְוָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ֶיֶתר ַהֲחרּוִזים ִמְצָטְרִפים ַלִּמִּלים: 'ֵמִאיר ִּביר ַרִּבי ִיְצָחק, 

ִיְגַּדל ְּבתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ָאֵמן ַוֲחַזק ֶוֱאַמץ'.

ְמַדֶּמה  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְוָלֵכן  סֹוף.  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַלּתֹוָרה  ְּכֶרֶמז  'ָּתא',  ְּבִסּיֹוֶמת  ֻּכָּלם  ִמְסַּתְּיִמים  ַהֲחרּוִזים 
ָהָאָדם ֶׁשִהִּגיַע ְלסֹוָפּה – ת', ִמָּיד ָעָליו ְלַהְתִחיל ִמְּבֵראִׁשית – א' ('ֵלב ִׂשְמָחה', ָׁשבּועֹות תדש"ם).

ִסַּבת ְּכִתיָבתֹו ַּבֲאָרִמית
'ַאְקָּדמּות' ִנְכְּתָבה ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמית ֵּבֲארּו ָּכ: ִׁשיָרה זֹו ֲעלּוָלה ְלַהְגִּביר ֶאת  ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשִּׁשיַרת 
ִׂשְנָאָתם ֶׁשל ַהּגֹוִיים ֶׁשִּיְראּו ָּבּה ְּפִגיָעה ֶּבֱאמּוָנָתם, ֶׁשֲהֵרי ְמתָֹאר ָּבּה ִנְסיֹוָנם ֶׁשל ְּבֵני ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ַּבֲאָרִמית,  ִנְכְּתָבה  ָלֵכן  ָלֶהם.  ְלִהָּכַנע  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָהִעֵּקׁש  ְוֵסרּוָבם  ִמַּדְרָּכם,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהִּדיַח 
ָלׁשֹון ֶׁשֵאיָנּה מּוֶבֶנת ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ְוָאֵכן ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ִּכי ְּבוֹוְרַמְיָזא, ִעירֹו ֶׁשל ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט, א 
ה ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל  ָנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו, ְּכֵדי א ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחָמָתם ֶׁשל ַהּגֹוִיים ֶׁשָּנֲחלּו ַמָּפָלה ְּבאֹותֹו ַמֲעֹשֶ

('ִמְנַחת ַאֲהרֹן', ַחג ַהָּׁשבּועֹות פי"א).

ִסָּבה נֹוֶסֶפת ְנעּוָצה ַּבִּמְנָהג ַהָּקדּום ְלַתְרֵּגם ֶאת ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ּתֹו ְּכֵדי ְקִריָאָתּה, ּוְלִפיָכ ִנְכְּתָבה 
ִׁשיַרת 'ַאְקָּדמּות' ֶׁשִהֵּנה 'ְרׁשּות' ֶׁשְּמַבֵּקׁש ַהְּמַתְרֵּגם, ַּבֲאָרִמית ֶׁשִהיא ְׂשַפת ַהַּתְרּגּום ('ִזְכרֹון ְיהּוָדה' 

– ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְּבֵׁשם ַמֲהָר"ם ֵאׁש). 

ְזַמן ֲאִמיָרתֹו
ְּבִעְנַין ְזַמן ֲאִמיַרת ָה'ַאְקָּדמּות' ָמִצינּו ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל:

ְלִפי ִמְנָהג ַאְׁשְּכַנז ַהְּמקֹוִרי, ֶׁשּבֹו ָהיּו נֹוֲהִגים ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהְּקִריָאה ְּבַחג ַהֶּפַסח ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות 
(ְרֵאה ּתֹוְספֹות ְמִגָּלה כד א ד"ה ְוִאם; 'ִחְזקּוִני' ְׁשמֹות כ יג), ְּכֶׁשַּבַעל ַהּקֹוֵרא ִהְתִחיל ָּפסּוק ִראׁשֹון ִּבְקִריַאת 
ַהּתֹוָרה, ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ַהְּמַתְרֵּגם ַמְתִחיל ְּבַתְרּגּומֹו, ָנַטל ְרׁשּות ְלָכ ְּבִׁשיַרת ָה'ַאְקָּדמּות' (ַמֲהִרי"ל 

הל' ַחג ַהָּׁשבּועֹות; ְלבּוׁש או"ח תצד א; ּוְרֵאה ׁשּו"ת 'ַׁשַער ֶאְפַרִים' סי' ז).

ְּבָיֵמינּו ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַתְרְּגִמים ַאף ְּבֶפַסח ְוָׁשבּועֹות, ָנפֹוץ ַהִּמְנָהג ִלְקרֹא ֶאת ָה'ַאְקָּדמּות' ִלְפֵני ִּבְרַּכת 
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהּכֵֹהן; ַאַחר ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה הּוַנח ַעל ַהִּביָמה ְוִנְפַּתח, ְמַכִּסים אֹותֹו ִּבְמִעיל ּופֹוְתִחים 
ַּבֲאִמיַרת ָה'ַאְקָּדמּות' (ט"ז או"ח ָׁשם; ִסּדּור 'ֵּבית ַיֲעקֹב' ַלַּיֲעֵב"ץ; פמ"ג במשב"ז או"ח ָׁשם; משנ"ב ָׁשם סק"ב).

ּתֶֹכן ַהִּפּיּוט
ִּפּיּוט ָה'ַאְקָּדמּות' ְמֻחָּלק ִלְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים:

ְּגבּורֹות  ַעל  ְמַדֵּבר  ְוַאַחר  ה',  ְּבֶׁשַבח  ִלְפּתַֹח  ֵמַהָּקָהל  ְרׁשּות  ִּבְנִטיַלת  ּפֹוֵתַח   – ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶלק 
ַהּבֹוֵרא ֲאֶׁשר ֵאין ְּבַיד ֶּבן ְּתמּוָתה ְלָתֲאָרן. ֶׁשַּגם ִאּלּו ָהיּו ָּכל ָהְרִקיִעים ְיִריעֹות ֶׁשל ְקָלף, ְוָכל ֲעֵצי 
ַהַּיַער ֻקְלמּוִסים, ְוָכל ֵמי ַהָּים ְּדיֹו, ְוָכל ַהְּבִרּיֹות סֹוְפִרים – א ָהיּו ַהִּנְבָרִאים ְמֻסָּגִלים ְלָתֵאר ַאף 
ֶאת ְקֵצה ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ. ְוַגם ְצָבא ַהָּׁשַמִים, ַהְּׂשָרִפים, ַהַחּיֹות ְואֹוַפֵּני ַהּקֶֹדׁש, 

ֶנֱאָחִזים ֶרֶתת ְוַחְלָחָלה ְּבבֹוָאם ְלַקֵּלס ֶאת ּבֹוְרָאם, ְוֵאיָנם עֹוִׂשים זֹאת ֶאָּלא ְלִעִּתים ְרחֹוקֹות.

ְלַנֲחָלתֹו  ָּבַחר  ָּבֶהם  ָּבם.  ֶאָּלא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָחֵפץ  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאפֹוא  ֲחִביִבים  ַּכָּמה 
ּוְלגֹוָרלֹו, ֵמִניַח הּוא ָּכל ְצָבא ַמְעָלה ּוִמְׁשַּתְעֵׁשַע ַרק ָּבֶהם, ֶׁשֵהם ְמַקְּדִׁשים אֹותֹו ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, 

עֹוְסִקים ְּבתֹוָרתֹו ּוִמְתַּפְּלִלים ְלָפָניו, ַעל ֵּכן ָראּוי ֶׁשְּנַסֵּפר ְּבִׁשְבָחם ּוִבְגֻדָּלָתם.

ַּבֵחֶלק ַהֵּׁשִני – ְמָתֵאר ַהַּפְיָטן ֶאת ִנְסיֹוָנם ֶׁשל ְּבֵני ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלַהִּדיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמֱאמּוָנָתם, 
ְּבֶאְמָצעּות ִּפּתּוִיים ְוִׁשְכנּוִעים, ְוֵכיַצד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִחים ֶאת ַהִּנָּסיֹון ַעל ַהַּסף, ֶׁשֵּכן ׁשּום ֲהָנָאה 
ֶׁשָּבעֹוָלם א ִּתְׁשֶוה ַלֲהָנָאה ֶׁשְּצפּוָיה ָלֶהם ֶלָעִתיד ָלבֹא, ֵעת ֵיָהנּו ַהַּצִּדיִקים ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ְוִיְסֲעדּו 

ִּבְסעּוַדת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן.

ה'  ֶּבֱאמּוַנת  ְלִהְתַחֵּזק  ַהְּדָבִרים,  ִמן  מּוָסר  ָלַקַחת  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִלְקַהל  ּפֹוֶנה   – ַהְּׁשִליִׁשי  ַהֵחֶלק 
ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוָתיו, ֶׁשּזֹאת ַהֶּדֶר ַהֻּמְבַטַחת ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִיְזּכּו ָלֶׁשֶבת ִּבְמִחַּצת ַהַּצִּדיִקים ָּבעֹוָלם 
ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ּוְבַאֲהָבתֹו  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  ַהָּגדֹול  ֶׁשֱאֵקינּו  ֶׁשָּזִכינּו  ַאְׁשֵרינּו  ַהָּבא. 

ַהְּקדֹוָׁשה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַרֶּכֶבת ָהלֹו-ָחזֹור

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רּכבת ה

ססִספּפוּורר ם
מּות' ּיּוט ָה'ַאְקּדָ ּפִ

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


