
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְּקרּוִאים ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה ַּבּמֹוֵעד
"ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם" (טז ב)

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק קּוְנְשַׁטט ָאָב"ד ָראדֹוִביץ:

ַהַּמֲהִרי"ל  ֶׁשל  ְּפָסקֹו  ֶאת  ֵהִביא  א)  קלו  (או"ח  ַאְבָרָהם'  ְּב'ָמֵגן 
ַהְּקִהָּלה  ַמְנִהיֵגי  ֶאת  ַלּתֹוָרה  ְוִלְקרֹא  ְלַהְקִּדים  ֵיׁש  ֶׁשַּבּמֹוֲעִדים 
ְנִׂשיֵאי  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִּכְּנָתה   ֶׁשְּלִפיָכ לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ּוַפְרָנֶסיָה. 

ָהֵעָדה "ְקִרֵאי מֹוֵעד", ֶׁשֵהם ֵמַהִּנְקָרִאים ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה ַּבּמֹוֵעד.
'לּוַח ֶאֶרז ֶהָחָדׁש' 

'ֻּכָּלם' ְוא 'ֻרָּבם'
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" (טז ג)

"ֻּכָּלם ָׁשְמעּו ְּדָבִרים ְּבִסיַני ִמִּפי ַהְּגבּוָרה" (ַרִׁש"י).

ִמְּפֵני ָמה א ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ַעל ִּפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא, ֶׁשָּכל ָהֵעָדה 
ב):  יט  (ַוִּיְקָרא  ְקדִֹׁשים  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשִהְצַטּוּו  ְּכִפי  ִּבְקֻדָּׁשה  נֹוֲהִגים 

"ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני"?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ָׁשאּול ֵמַאְמְסֶטְרָּדם:

ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל   ְמלֹו" ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ִּבְתִפַּלת 
ִּבְכבֹוֶד", ְוָתַמּה ַהָּט"ז (או"ח תקפב ג) ַעל ֵּפֶׁשר ּתֹוֶסֶפת ֵּתַבת 'ֻּכּלֹו' 
ּוֵפֵרׁש:  ָהעֹוָלם'?  ָּכל  ַעל   ְמלֹו' ֶׁשָאַמְרנּו  ַאַחר  ִּכְמֻיֶּתֶרת  ַהִּנְרֵאית 
ֵּכיָון ֶׁשֲהָלָכה ִהיא ֶׁש'ֻרּבֹו ְּכֻכּלֹו', ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ּוְלַהְדִּגיׁש: 'ַעל ָּכל 
.ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו', ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָאָדם ָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא ַיִּכיר ְּבַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר

ַעל ִּפי ֶזה נּוַכל ְלַהְסִּביר ַאף ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו; ִאּלּו ָהְיָתה ַּכָּוַנת 
ִמֶּכֶפל  ְלַהִּסיק  ָהָיה  ִנָּתן  ְקדֹוִׁשים,  ָהֵעָדה  ֶׁשָּכל  ִּכְפׁשּוטֹו  ַהָּכתּוב 
ָּכֶזה,  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָחד  ָּבֶהם  ֵאין  ִּכי  ְקדִֹׁשים',  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה  'ָכל  ַהָּלׁשֹון: 
ּוִמַּנִין לֹו ְלקַֹרח ָלַדַעת ָּדָבר ֶזה?! ְלִפיָכ ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֻּכָּלם ָׁשְמעּו 

ְּבִסיַני ְּדָבִרים ִמִּפי ַהְּגבּוָרה".
'ִּבְנַין ֲאִריֵאל'

* * *

ֶהְסֵּבר נֹוָסף ְלֶכֶפל ַהָּלׁשֹון ְּבָפסּוק ֶזה ֵּבֵאר הגרא"י ַשׁיין ְׁשִליָט"א, 
ָר"מ ִּביִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת ְירּוָׁשַלִים':

ֻּכָּלנּו  ְוֶצֱאָצֵאינּו...  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת 
יֹוְדֵעי ְׁשֶמ", ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ֵּתַבת 'ֻּכָּלנּו' ֵאיָנּה ִמְתָּפֶרֶׁשת ִּכְפׁשּוָטּה: 
 ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְבָרָכה זֹאת ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ
ֶׁשַהּתֹוָרה   – ָהֵאיכּות  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶאָּלא   ,ּתֹוָרֶת ְולֹוְמֵדי 
ִויִדיַעת ַהֵּׁשם ְּתַמֵּלא ֶאת ָּכל ַמהּוֵתנּו ַוַּתֲהפֹ ְלֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד 

ֵמִאָּתנּו.

ָּבא  ֶׁשּקַֹרח  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַהָּכתּוב  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ֶׁשּכֹה ִנְׂשֶּגֶבת ְקֻדָּׁשָתם  ָהֵעָדה'  'ָּכל  ֶׁשל  ְלַהְפִליג ְּבֵתאּור ְקֻדָּׁשָתם 

ַעד ֶׁש'ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים' – ָּכל ַמהּוָתם ֲאפּוָפה ִּבְקֻדָּׁשה.
'ִּבְרַּכת ִאיׁש'

מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת
"ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי א 

ִמִּלִּבי" (טז כח)

ִלְכּפֹל  ָעָליו  ָהָיה  ָמה  ְלֵׁשם  ְׁשָלַחִני"  ה'  "ִּכי  מֶֹׁשה:  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר 
ְולֹוַמר: "ִּכי א ִמִּלִּבי"?

ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק:

ִמי"ג  ַהְּׁשִביִעי  ָּבִעָּקר  קַֹרח  ֶׁשָּכַפר  ִמְּלַבד  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּכתּוב  ָּבא 
ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה, ֶׁשְּנבּוַאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָהְיָתה ֲאִמִּתית 
הֹוִסיף  ַאֲחָריו,  ְוַלָּבִאים  ְלָפָניו  ַלּקֹוְדִמים  ַלְּנִביִאים,  ָאב  ְוֶׁשהּוא 
ְוָכַפר ַאף ָּבִעָּקר ַהְּׁשִמיִני, ֶׁשַהּתֹוָרה ַהְּמצּוָיה ְּבָיֵדינּו ִהיא ַהְּנתּוָנה 
ְּכַלֵּפי   ,ְלִפיָכ א).  י  ַסְנֶהְדִרין  (ְירּוַׁשְלִמי  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה 
ּוְכַלֵּפי  ְׁשָלַחִני",  ה'  "ִּכי  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  מֶֹׁשה  ִּבְנבּוַאת  ַהְּכִפיָרה 

ַהְּכִפיָרה ַּבּתֹוָרה ִמן ַהָּׁשַמִים הֹוִסיף ְוָאַמר לֹו: "ִּכי א ִמִּלִּבי".

ְּבָכ ִיְתָּבֲארּו ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ב"ב עד א) ֶׁשְּבָכל יֹום עֹוְמִדים 
ְּבלּוֵעי קַֹרח ַעל ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום ּוַמְכִריִזים: "מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו 
ֱאֶמת", ֶׁשֵּכן ְּבַהְכָרָזה זֹו מֹוִדים ֵהם ַּבֲאִמּתּוָתם ֶׁשל ְׁשֵני ָהִעָּקִרים 

ֶׁשָּבֶהם ָּכְפרּו ֲאבֹוֵתיֶהם.
'ְיֻׁשרּון' ֶּכֶר י' עמ' רחצ

ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ֶנֱהָפ ָלָאָדם ַאֵחר
"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

א ה' ְׁשָלָחִני" (טז כט)

ִהְקָׁשה ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמְּטֶשְׁכנֹוב:

ֶׁשּקַֹרח  ִיָּתֵכן  ֲהלֹוא  ְּבַסָּכָנה,  ְּדָבָריו  ִקּיּום  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶהֱעִמיד  ֵּכיַצד 
ַוֲעָדתֹו ָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְוא ֵיָעְנׁשּו ְּכָלל?

"ִאם  ְוִהְבִטיַח:  ִּבְדָבָריו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּדֵּיק  ְלִחָּנם  א  ָאֵכן,  ְוֵתֵרץ: 
א  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּללּו  ָיׁשּובּו  ֶׁשִאּלּו  ֵאֶּלה",  ְיֻמתּון  ָהָאָדם  ָּכל  ְּכמֹות 
'ֵאֶּלה', ֶאָּלא ֲאָנִׁשים ֲחָדִׁשים, ְּכִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם (ְּתׁשּוָבה ב  ִיְהיּו ֵהם 
ד): "ִמַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ִלְהיֹות ַהָּׁשב צֹוֵעק ָּתִמיד ִלְפֵני ה'... ּוְמַׁשֶּנה 
ְׁשמֹו, ְּכלֹוַמר ֲאִני ַאֵחר ְוֵאיִני אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָעָׂשה אֹוָתן ַהַּמֲעִׂשים".
'ִמְקָרא ְמפָֹרׁש' [ְלַרִּבי ִיְצָחק ְטרּוְנק ִמקּוְטָנא] עמ' 128

ִלְברַֹח ֶאל ִמְבַצר ַהְּתִפָּלה
ִּתְבָלֵענּו  ֶּפן  ָאְמרּו  ִּכי  ְלֹקָלם  ָנסּו  ְסִביבֵֹתיֶהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  "ְוָכל 

ָהָאֶרץ" (טז לד)

ִמּקֹול  ֶׁשִּנְבֲהלּו  ִמּׁשּום  ָנסּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי 
ָהָיה  ֶׁשֵּכן   ָּכ ַעל  ָּתַמּה  ְקלּוֶגר  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ַא ַהְּבִליָעה, 

ִלְכּתֹב ִלְנקֹט ְלׁשֹון: 'ָנסּו ִמקָֹלם'?

ּוֵבֵאר ֶׁשַהְּתִפָּלה ְמֻכָּנה ִּבְלׁשֹון 'קֹול', ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כז כב): "ַהּקֹל 
ְוָהֲאָדָמה  ִהְתעֹוְרָרה,  ַהִּדין  ֶׁשִּמַּדת  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָראּו  ַיֲעקֹב";  קֹול 
ָּפְתָחה ֶאת ִּפיָה ִלְבַע ֶאת קַֹרח ַוֲעָדתֹו, ָנסּו ִמָּיד 'ְלֹקָלם' – ַלֲעמֹד 

ִּבְתִפָּלה ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ֶׁשֹּלא ִּתְפַּגע ָּבֶהם ִמַּדת ַהִּדין.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַה'ֵּמִתים' ַל'ַחִּיים'
"ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה" (יז יג)

ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ֵּפֵרׁש ַּבַעל ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמַרדֹוְמְסק:

"ְוַיֲעמֹד" ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְלִהְתַּפֵּלל ("ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה", ְּבָרכֹות כו ב), 
ּוִבְתִפָּלתֹו עֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכ ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ַהֶהְבֵּדל: "ֵּבין 
ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים", ְוָכ ָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהלֹוא ַהֵּמִתים 
ְוִאּלּו  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ֵמתּו  ְּכָבר 
ַהַחִּיים ֲעַדִין ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ִמְצוֹוֶתי: ָמה ּתֹוֶעֶלת ֵאפֹוא ְלָהִמיָתם?! 

הֹוֵתר אֹוָתם ַּבַחִּיים ְוַיַעְסקּו ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים".

ְוָאֵכן, ִמָּיד ָׁשַמע ה' ְלקֹול ְּתִפָּלתֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: "ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה".
'אֶֹהל ְׁשמֹה', ַהְסָּכָמה ֵמָרָע"ג ַרִּבינֹוִביץ ָאָב"ד ֶּדְמְּבִלין

ְלהֹוִדיַע ַעל ַהּטֹוָבה ְּכמֹו ַעל ָהָרָעה
"ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

ְלַבְּׂשרֹו  ְּכֵדי  מֶֹׁשה  ֶאל  ָׁשב  ֶׁשַאֲהרֹן  ֵּפֵרׁש  טֹוב'  'ֶלַקח  ַּבִּמְדָרׁש 
ֶׁשַהַּמֵּגָפה ֶנֶעְצָרה.

ִמְּפֵני  ָנִבין  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ְלִפי  ְׁשִליָט"א:  ַקְנֵיְבְסִקי  ַהְּגַר"ח  ָאַמר 
ָמה ִמְסַּתֵּים ָּפסּוק ֶזה ַּבֵּתבֹות: "ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה", ַעל ַאף ֶׁשְּכָבר 
ֶנֱאָמר ְלֵעיל (פס' יג) "ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה"; ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ָּבא ַאֲהרֹן ְלַבֵּׂשר 

ְלמֶֹׁשה ַעל ֶׁשַהַּמֵּגָפה ֶנֶעְצָרה.

ִמַּמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ַאֲהרֹן נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ַהָּבִאים ְּבֵעת ָצָרה ֶאל ֶהָחָכם 
ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֶׁשַּיֲעִתיר ַּבֲעָדם, ְצִריִכים ִלְזּכֹר ְלַבְּׂשרֹו ַּכֲאֶׁשר ַהחֹוֶלה 

נֹוַׁשע, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר ְלִהְתַּפֵּלל יֹוֵתר.
'ֶּדֶר ִׂשיָחה'

ְמֻסָּפר ַעל ַאְבֵר ֶׁשָּפַקד ֶאת ְמעֹונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' 
ֶאָּלא  ְמֻסָּכן,  ְלִנּתּוַח  ְוִנְזַקק  ֶׁשָחָלה  ְּבנֹו  ֶאת  ְּבָפָניו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהְבִריא ַהֵּבן ֵמָחְליֹו א ָטַרח ָהָאב ְלַבֵּׂשר ַעל ָּכ ָלַרִּבי. 
ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ָידֹו  ִּבְכַתב  ּדַֹאר  ְּגלּוַית  ִלְמעֹונֹו  ִקֵּבל  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום 
"ֲחָכִמים  כב):  ד  (ִיְרִמָיה  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֵּתבֹות  ְּבָראֵׁשי  לֹו  ָּכַתב  ֶׁשָּבּה 
ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב א ָיָדעּו", ְּכלֹוַמר: ֵאין זֹו ִמן ַהָחְכָמה ְלַסֵּפר 

ָלַרִּבי ַרק ַעל ָהָרָעה, ְוא ְלַסֵּפר ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשָּבָאה ְלַאַחר ִמֵּכן.
'ַמְרִּביֵצי ּתֹוָרה ֵמעֹוָלם ַהֲחִסידּות' ח"ה עמ' סב

ְמקֹוָמם ֶׁשל ָהָאבֹות ְוַהָּבִנים ַּבְּתִפָּלה
"ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת" (יח ב)

ִמִּויְז'ִניץ  ַחִּיים'  ָה'ִאְמֵרי  ִהְבִחין  תש"א,  קַֹרח  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ְּבַׁשָּבת 
ְלֶפַתח   ָסמּו ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשָעְמדּו  ָהַאְבֵרִכים  ִמְּצִעיֵרי  ְּבַכָּמה 
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ָּפַתח ְוִצֵּטט ִּבְפֵניֶהם ְּבנַֹעם ְׂשָפָתיו ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת" – ָהָאבֹות ּוְבֵניֶהם 
ְצִריִכים ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְּבֹכֶבד רֹאׁש ָקרֹוב ְּכָכל ַהִּנָּתן ַלֲארֹון 

ַהּקֶֹדׁש ְוא ְלׁשֹוֵטט ִּבְסִביבֹות ֶּפַתח ֵּבית ַהִּמְדָרׁש.
ִּבָּטאֹון ִויְז'ִניץ ֱאלּול תשס"ה עמ' 7

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

ני ּפְ ם

ַהְזָּכַרת ָׁשם ֲהָוָי"ה ַּבְּזַמן ַהֶּזה
"ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל" (יח ג)

ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  'ָאֵמן';  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ָהאֶֹהל"  "ָּכל 
ַּכּיֹום  א).  לח  (סֹוָטה  ִּכְכִתיָבתֹו  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרים 
ְּבכַֹח  ַרק  זֹו  ְלַמֲעָלה  ְלַהִּגיַע  ִנָּתן  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו,  ֶׁשָחַרב 
ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה  (ֶׁשִהיא  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה 
ַהִּצּוּוי:  ֶאת  ְלַקֵּים  זֹוִכים   ָּכ ַעל  ְוַהַּמְקִּפיִדים  ְוַאְדנּות), 

"ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְּת ּוִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהאֶֹהל".

ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרּיֹות אֹות לח

ים. ƒָרכֹו˙ זֹוכ ב¿ ƒים – ל ƒן עֹונ ָ‡מ≈

יין  ט≈ ¿ ׁ̆ ּפ¿ י ע∆ ƒו ָמן ַהּל≈ ל¿ ַ̃ ימֹוס  ƒלֹונ ¿̃ י  ƒַה"˜ ַרּב ׁ̆ ָהר¿ ַר ָ„ּ
ּמּוז ˙˜פ‚): ַ̇ "ע ‡' ּב¿ ּבַ ל¿ ƒנ) ' ׁ̆ מ∆ ∆ ׁ̆ ַעל 'ָמ‡ֹור ָו ּבַ

ן";  ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָהעֹוָלם ָ‡מ≈ ָהעֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ לֹ רּוך¿ ה' ‡¡ ים (מ‡ י„): "ּבָ ƒּל ƒה ¿̇ ƒָמר ּב ¡‡ נ∆
ים  ƒ̃ ¿ּ̇ ַמ ¿̇ ƒן מ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒעּו˙ ֲענ ָ̂ מ¿ ∆‡ ה ּב¿ ∆ׂ̆ ֲע חּו„ ַהּנַ ƒכַֹח ַהּי י ּב¿ ƒנּו, ּכ ≈„ ַלּמ¿ ‡ ל¿ ֹון ּבָ ׁ̆ ל ַהּלָ פ∆ ּכ∆
ָכל  ים ו¿ ƒָנָסה טֹוָבה, ַחּי ר¿ ים, ּפַ ƒים טֹוב ƒ„ֹך¿ ֲחָס ׁ̆ מ¿ ƒַרך¿ ל ּבָ ¿̇ ƒטּובֹו י ˙ ַ„ּ ƒמ ˙ ר∆ עֹור∆ ¿̇ ƒים ּומ ƒינ ƒ„ַּה
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ ס∆ נ∆ כ¿ ƒיֹון, ַע„ ל ל¿ עֹוָלם ָהע∆ ּבָ ∆ ָרָכה ׁ̆ ˜ֹור ַהּב¿ ּמ¿ ƒַע„ ָהעֹוָלם" – מ ָהעֹוָלם ו¿ טּוב, "מ≈
ׁ̆ ַ‚ּ ƒפר' ַוּי ' ׁ̆ מ∆ ∆ ׁ̆ ֹון.  'ָמ‡ֹור ָו ּ̇ ח¿ ַּ̇ עֹוָלם ַה ים ּבָ ƒנ ֹוכ¿ ּׁ̆ ַה
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ָהָיה ֶזה ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ִלְפֵני ְּפרֹוץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. ַרִּבי ְצִבי ְיהּוָדה ֶמְלֶצר, ְּבנֹו ֶׁשל 
ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ָזָצ"ל ַּבַעל ָה'ֶאֶבן ָהֵאֶזל', ָהָיה ְּבאֹוָתם ָיִמים ַנַער ְּכֵבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ָקְבָעה  ָלַמד  ֶׁשָּבּה  ְוַהְּיִׁשיָבה  רּוְסָיה,  ֶמְמֶׁשֶלת  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ֶׁשָהְיָתה  ִּבְסלֹוְצק  ָּדרּו  הֹוָריו  ָׁשָנה. 

ִמְׁשָּכָנּה ָּבֲעָיָרה ֶׁשָהְיָתה ְנתּוָנה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ֶמְמֶׁשֶלת ּפֹוִלין.
ִעם  ַמְׁשָמעּותֹו.  ִּבְמלֹוא  ּתֹוָרה'  ִלְמקֹום  גֹוֶלה  'ֱהֵוי  ַהִּצּוּוי  ֶאת  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבֵני  ִקְּימּו  ָהֵהם  ַּבָּיִמים 
ְּתִחַּלת ְזַמן ַהחֶֹרף, ַּכֲעבֹר ְיֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות, ָנְטלּו ַהָּללּו ֶאת ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים ְוָעׂשּו ֶאת ַהֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה 
ִלְקַראת  ְוַרק  ַהחֶֹרף,  ָּכל   ֶמֶׁש ַּתְלמּוָדם  ַעל  ָׁשְקדּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּיִׁשיָבה,  ֵהיַכל  ֶאל  ִמֵּביָתם  ְוַהְּמָפֶרֶכת 

ַהֶּפַסח ָׁשבּו ְלֵבית הֹוֵריֶהם ַלֲעׂשֹות ִּבְמִחיָצָתם ֶאת ֶהָחג.
ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ִּבֵּקׁש  ְלִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמַּגְעּגּוִעים  ָהָמה  ֶׁשִּלּבֹו  ְיהּוָדה  ְצִבי  ַהַּנַער  ִניָסן.  חֶֹדׁש  ּוָבא  ָאָתא 
 ִמּׁשּום ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּכָבר ֵהֵחּלּו ִלְנׁשֹב רּוחֹות ַהִּמְלָחָמה ְּבחּוצֹות ֵאירֹוָּפה, ֶּדֶר ְלַחג ַהֶּפַסח. ַא

ֶהָהלֹו ֶׁשָעְבָרה ָעָליו ְּבַקּלּות ַיֲחִסית, ָהְפָכה ְלָקָשׁה ַעד ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית ְּבָחזֹור.
ַּבֲעָיַרת  ַהַּנַער  ֶׁשל  ַרְגָליו  ִנְּצבּו  ְוִיּסּוִרים,  ְמֻרּבֹות  ְּתָלאֹות  ְלַאַחר  ַהֶּפַסח,  ַחג  קֶֹדם  ְספּוִרים  ָיִמים 
ֲעָיַרת  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ִהְפִריד  ָקָצר  ֶמְרָחק  ֵהִציפּוהּו.  ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ַּגִּלים  ִלְסלֹוְצק.  ַהְּסמּוָכה  ַהְּגבּול 
ֲאֻרָּכה  ּכֹה  ְּתקּוָפה  ַאַחר  ְלֵביתֹו  ְּבַהִּגיעֹו  ָלּה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַהַחָּמה  ַהָּפִנים  ְּבַקָּבַלת  ִהְרֵהר  ּוְבִלּבֹו  ֻהַלְּדּתֹו, 

ֶׁשָּבּה ֶנֱעַדר ִמֶּמּנּו.
ִנַּגׁש ֵאפֹוא ַהַּנַער ְלִכַּכר ַהּׁשּוק, ָׁשם ָהיּו ְרִגיִלים ָהֶעְגלֹוִנים ַלֲחנֹות ְוָלתּור ַאַחר נֹוְסִעים, ְוִהְתַעְנֵין 
ְּבֶׁשֶקט ֵּכיַצד יּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו ִּבְמִהירּות ַהְּמַרִּבית ְּבא ְלעֹוֵרר ֲחָׁשד ִמַּצד ַהִּׁשְלטֹונֹות. 
ְּבָׁשָעה   ַלֶּדֶר ָלֵצאת  ִמְתּכֹוְנִנים  ַלְּגבּול  ֵמֵעֶבר  ַהִּמְתּגֹוְרִרים  ֶעְגלֹוִנים  ְקבּוַצת  ִּכי  לֹו  ֵהִׁשיבּו  ַהָּללּו 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה. ְּבָחסּות ַהֲחֵׁשָכה ְמַקִּוים ֵהם ִּכי ַיְצִליחּו ִלְצַח ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּקָצָרה ְוַלֲחמֹק 

ֵמֵעיֵניֶהם ַהּבֹוְלׁשֹות ֶׁשל ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול ַהְּקׁשּוִחים.
ַהַּנַער ִהְתּבֹוֵנן ִּבְׁשעֹונֹו. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ָׁשלֹוׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְוָהיּו לֹו ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ְּפנּויֹות ַעד ִלְׁשַעת 
ַהְּיִציָאה ַלֶּדֶר. ְּכֵבן ְלָאִביו ַהָּדגּול א ָחַׁשב ַּפֲעַמִים ֵּכיַצד ְלַנְּצָלן: הּוא ֵהִחיׁש ְּפָעָמיו ְלֵבית ִמְדָרׁש 

ָׁשֵקט ֶׁשָּׁשַכן ְּבִקְרַבת ָמקֹום, ָׁשַלף ְּגָמָרא ֵמֲארֹון ַהְּסָפִרים ְוַעד ְמֵהָרה ָצַלל ְלָעְמָקּה ֶׁשל סּוְגָיה.
 ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ֶאָּלא ֶׁשַּכֲעבֹר ָׁשָעה ָחׁש ְלֶפַתע ִאי ֶׁשֶקט הֹוֵל ְלֶמֶׁש ָיכֹול ָהָיה ַהַּנַער ָלֶׁשֶבת ָּכ
ִיְהֶיה  ְּבֶטֶרם  ְלַמֵהר  ָעָליו  ְוִכי  ְלִהְׁשַּתֵּבׁש  הֹוְלכֹות  ָּתְכִנּיֹוָתיו  ִּכי  ְּפִניִמית  ַהְרָּגָׁשה  לֹו  ָהְיָתה  ְוגֹוֵבר. 

ְמֻאָחר.
הּוא ָקם ִמְּמקֹומֹו ִּבְמִהירּות, ָנַׁשק ַלְּגָמָרא, ֶהֱחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה ַּבֲארֹון ַהְּסָפִרים ּוִמָּיד ֵהֵחל ָלרּוץ ְּבָכל 
ּכֹחֹו ְלִכַּכר ַהּׁשּוק. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַלָּמקֹום ִהְבִחין ְלַתְדֵהָמתֹו ִּכי ַׁשֶּיֶרת ָהֲעָגלֹות ֶׁשֲאמּוָרה ָהְיָתה ְלהֹוִבילֹו 
ִלְסלֹוְצק ְּכָבר ָּפְתָחה ִּבְנִסיָעה, ָׁשעֹות ַרּבֹות ִלְפֵני ַהּמֹוֵעד ַהְּמֻתְכָנן. ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח ַלֲעצֹר ֶאת 

ַאַחת ָהֲעָגלֹות ְוִלְקּפֹץ ְלתֹוָכּה.
"ֵמיָדע  ָחָדׁש ֶׁשִּקַּבְלנּו ָּגַרם ָלנּו ְלָהִבין ֶׁשּמּוָטב ָלנּו ִּכי ְנַמֵהר ָלֵצאת ֻמְקָּדם ְּכָכל ַהִּנָּתן", ִהְסִּביר לֹו 
ִהְתַעְנֵין ַהַּנַער ְלֵפֶׁשר ַהְקָּדַמת מֹוֵעד ַהְּנִסיָעה. "ְּכַדאי ֶׁשְּתַנֶּסה ְלִהְתַחֵּבא ֵמָאחֹור", ִהִּציַע  ָהֶעְגלֹון ְּכֶשִׁ
ָהֶעְגלֹון ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְצִּביַע ֶאל ַיְרְּכֵתי ָהֲעָגָלה, "ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכזֹו ַקָּיִמים ִסּכּוִיים ַרִּבים ֶׁשֵּנָחֵׂשף ְלֵעיֵני 

ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול", הֹוִסיף ִּביבֶֹׁשת.
"ִהְנִני ְּבנֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְּסלֹוְצק", ִהְסִּביר ַהַּנַער ָלֶעְגלֹון, ְּבִתְקָוה ֶׁשְּׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ָאִביו ֶׁשּנֹוַדע ְּכָאָדם 
ָקדֹוׁש ַּגם ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִיים ִהִּגיַע ְלָאְזָניו ַהְּמֻגָּׁשמֹות, "ָאָּנא ִמְּמ, ִאם ַחָּיל אֹו ׁשֹוֵטר ַיַעְצרּונּו ַּבֶּדֶר, ַנֵּסה 

ְלַהְסִּביר לֹו ִּכי ִהְנִני ְּבַס ַהּכֹל ֶיֶלד ָּתִמים ַהְּמַבֵּקׁש ָלׁשּוב ְלֵבית הֹוָריו".
ָהֶעְגלֹון ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ְוִהְבִטיַח ִמָּיד ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו, ַלְמרֹות זֹאת ַהַּנַער א ָהָיה ָרגּוַע ְּכָלל 
ּוְכָלל. ְּכִמי ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיק ַלֲעבֹר ֵאי ֵאּלּו ְּתָלאֹות ַּבְּדָרִכים, ִסֵּגל הּוא ְלַעְצמֹו ֶהְרֵּגל לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת 

ַהֶּדֶר ְּבַכָּוָנה ּוִבְדֵבקּות. ַעָּתה, ַהַּסָּכָנה ֶׁשָעְמָדה ְּבָפָניו עֹוְרָרה אֹותֹו ְלִהְתַחֵּזק יֹוֵתר ַּבֲאִמיָרָתּה.
ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַלִּמִּלים: "ְוִתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו", ֵהֵחּלּו ַהְּדָמעֹות 
קֹולֹו  ְיֵתָרה.  ּוְבַכָּוָנה  ִּבְבִכי  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ַעל  ְוָׁשלֹוׁש  ַּפֲעַמִים  ַלֲחזֹר  לֹו  ָּגַרם  ָמה  ְּדַבר  ֵמֵעיָניו.  זֹוְלגֹות 

ִהְשַּתֵּנק, ְוַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח הּוא ְלַסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה.
ֶנֶעְצָרה  ָהֲעָגלֹות  ַׁשֶּיֶרת  ַלָּׁשְוא.  ָהיּו  א  ֲחָׁשׁשֹוָתיו  ִּכי  ַלַּנַער  ִהְתָּבֵרר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ְּבַמְפִּתיַע ְּבַמְחסֹום ְּדָרִכים ּפֹוָלִני. ַחָּיִלים ֲחמּוִׁשים ִנְּגׁשּו ַלֲעָגלֹות ּוָבְדקּו ֶאת ְּתכּוָלָתן, ַאַחר ָׁשֲאלּו 
ֵמֵעֶבר  ׁשֹוְכִנים  ּוִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם  ֵּביָתם  ִּכי  ִּבְתִמימּות  ֵהִׁשיבּו  ְוֵהם  מּוָעדֹות,  ָּפָניו  ְלֵהיָכן  ֶעְגלֹון  ָּכל 
ַלְּגבּול. ָהָיה ֶזה ַמְפִּתיַע ִּבְמֻיָחד ַּכֲאֶׁשר ַהַחָּיִלים ִהִּתירּו ָלֶעְגלֹוִנים ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרָּכם ְלא ְׁשֵאלֹות 

ְמֻיָּתרֹות.
ְּכֶיֶתר  ְּבמֹוָׁשבֹו.  ַהַּנַער  ִהְצַטֵּנף  ֶׁשְּבתֹוָכּה  זֹו  ַּבַּׁשָּיָרה,  ָהַאֲחרֹוָנה  ָלֲעָגָלה  ַהַחָּיִלים  ִהִּגיעּו  ְוִהֵּנה, 
ָהֶעְגלֹוִנים, ַאף ֶעְגלֹון ֶזה ִהְסִּביר ַלַחָּיִלים ִּכי ְמַבֵּקׁש הּוא ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ֶׁשִּבְסלֹוְצק, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנַּגׁש 

ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲאחֹוֵרי ָהֲעָגָלה ּוְכֶׁשִהִּביט ְלתֹוָכּה ִהְבִחין ַּבַּנַער ַהְּיהּוִדי ַהָּצִעיר.
ִהְרֵהר  א  ְוָהֶעְגלֹון  ַהַחָּיל,  ֶׁשל  קֹולֹו  ָרַעם   ,"?ֶעְגָלְת ַּבֲאחֹוֵרי  ַהּיֹוֵׁשב  ַהּנֹוֵסַע  ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  "ּוָמה 
ַּפֲעַמִים ִלְפֵני ֶׁשֵהִׁשיב ִּבְתִמימּות ְמֻעָּׂשה, ִּכְבָיכֹול ֶזה ַעָּתה רֹוֶאה הּוא ֶאת ַהַּנַער ָלִראׁשֹוָנה: "ֵאיֶנִּני 

יֹוֵדַע ִמי הּוא ְוֵכיַצד ִהְתַּגֵּנב ְלֶעְגָלִתי!".
רֹוֵבהּו  ֶאת  ְמַכֵּון  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָּפִנים,  ִלְׁשֵני  ִמְׁשַּתֵּמַע  ֶׁשֵאינֹו  ְּבטֹון  ִמָּיד  ּוָפַקד  ַהַחָּיל  ָּפַסק  "ְמַרֵּגל!", 

ְלָפָניו ֶׁשל ַהַּנַער ַהְּמֻפָחד: "ֵרד ִמָּיד ֵמָהֲעָגָלה ְוִהְתַלֶּוה ֵאַלי!".
ִּבְרָּכיו ָרֲעדּו ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ִלְצעֹד ְּבִעְקבֹות ַהַחָּיל. ָידַֹע ָיַדע הּוא ִּכי ְּבִעּתֹות ִמְלָחָמה ַחֵּיי ָאָדם, ּוִבְפָרט 
ַחָּייו ֶׁשל ְיהּוִדי, ֶנֱחָׁשִבים ְּבֵעיֵני ַהַחָּיִלים ְּכֶהְפֵקר. ְׁשמּוָעה ְמֻבֶּסֶסת ֻּגְּנָבה ֶזה ִמְּכָבר ְלָאְזָניו ִּכי ַאף ַעל 

ֲחָׁשד ַקל ֶׁשל ִרּגּול ְמַמֲהִרים ַהַחָּיִלים ַלֲחרֹץ ֶאת ִּדינֹו ֶׁשל ֶהָחׁשּוד ְלִמיָתה ִּביִרָּיה.
ְּבֶטֶרם ָיַרד ִמן ָהֲעָגָלה ִנָּסה ְלַהְסִּביר ַלַחָּיל ִּכי ָטעּות ְּבָידֹו, ְוִכי ֵאינֹו ְמַרֵּגל ֶאָּלא ַנַער ָּתִמים ַהְּמַבֵּקׁש 
ַּגם הּוא ָלׁשּוב ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ָהֲאהּוָבה ּוְלהֹוָריו ֶׁשאֹוָתם א ָּפַגׁש ִמֶּזה ְזַמן ַרב. ֶאָּלא ֶׁשַהַחָּיל א ֵהִגיב 

ְלַבָּקָׁשתֹו. הּוא ִהְמִׁשי ְלַכֵּון ֵאָליו ֶאת ִנְׁשקֹו ְוֵהִאיץ ּבֹו ְלַמֵהר ַאֲחָריו ַלִּמְפָקָדה.
ְצִבי ְיהּוָדה ֶׁשָחׁש ִּכי ַחָּייו ְּתלּוִיים לֹו ִמֶּנֶגד, ִהְתַּגֵּבר ַעל ִרְגׁשֹות ַהַּפַחד ֶׁשָּגאּו ְּבִלּבֹו ְוָחַזר ׁשּוב ַעל 
הּוא  ַאף  ְוִכי  ְלָׁשלֹום,  ְלֵביָתם  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ֵמָהֶעְגלֹוִנים  ׁשֹוֶנה  ִיְהֶיה  ֶׁשּגֹוָרלֹו  ִסָּבה  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ֶהְסֵּברֹו 

ְּכמֹוֶהם ִהּנֹו ַנַער ָּתִמים ֶׁשָּכל ְמֻבָּקׁשֹו הּוא ָלׁשּוב ְלהֹוָריו.
ַאְרָּבִעים ְּפָעִמים (!) , ָחַזר ַהַּנַער ַעל ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני ַהַחָּיל ֶׁשֵּמֵאן ְלַהְקִׁשיב. ַּפַחד ָמֶות ָאַפף אֹותֹו 
ְּכֶׁשָעְמדּו ַרְגָליו ְּבֶפַתח אֶֹהל ַהִּמְפָקָדה, אּוָלם ִּפְתאֹום ִהְתַרֵּכ ֵסֶבר ָּפָניו ֶׁשל ַהַחָּיל. הּוא סֹוֵבב ֶאת 

רֹאׁשֹו ְלֵעֶבר ַהַּנַער ּוָפַלט: "ַסע ְלָׁשלֹום!".
ֵמַהָּמקֹום  ְוִלְברַֹח  ַרְגָליו  ֶאת  ָלֵׂשאת  ִמֵהר  ּבֹו  ַלֲחזֹר  ַהַחָּיל  ַיְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  ַהַּנַער.  ִחָּכה  ֶזה  ְלֶרַגע 

ִּבְמִהירּות.
ַרק ְּכֶׁשָעְמדּו ַרְגָליו ַהְּתׁשּוׁשֹות סֹוף סֹוף ַעל ִמְפַּתן ֵּבית הֹוָריו ָּבִריא ְוָׁשֵלם ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו, ֵהִבין 
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  "ְוִתְּתֵננּו  ַהִּמִּלים:  ֶאת  ְּכֶׁשָאַמר  ּבֹו  ֶׁשָאֲחָזה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ַהַּנַער 
ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו". ַהְּתִפָּלה ַהִּנְרֶּגֶׁשת ֶׁשָּנָׂשא ְּבֵעת ֲאִמיַרת ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ִהִּציָלה 

ַעָּתה ֶאת ַחָּייו.
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ַהְּׂשָרִפים ְמעֹוְרִרים ֶאת ָהאֹוַפִּנים
ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין צא ב) ָאְמרּו: "ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל... 
ֶאת  ַמְזִּכיִרין  ֵאין  ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי  ְוגֹו',  ה''  ִיְׂשָרֵאל  'ְׁשַמע  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ֵּתבֹות,  ְׁשֵּתי  ַאַחר  ה'  ֶאת  ַמְזִּכיִרין 
ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה   ַּבֶהְמֵׁש ְצָבא-וֹת'".  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש  ְּכִדְכִתיב:  ֵּתבֹות,  ג'  ְלַאַחר  ֶאָּלא  ַהֵּׁשם 
ה'  ְּכבֹוד   ָּברּו' ַּבֲאִמיַרת  ֵּתבֹות  ְׁשֵּתי  ַאַחר  ה'  ֶאת  ֵהם  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ָמִצינּו  ַהַּמְלָאִכים  ַעל  ַאף  ֲהלֹוא 

ִמְּמקֹומֹו'? ְוֵתְרָצה: "'ָּברּו' – אֹוַפִּנים הּוא ְּדָאְמֵרי ֵליּה".

ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַמְׁשַמע ִּכי ַּדְרָּגָתם ֶׁשל ָהאֹוַפִּנים ְּגבֹוָהה ִמַּדְרַּגת ַהְּׂשָרִפים ָהאֹוְמִרים ֶאת ֶׁשַבח 'ָקדֹוׁש 
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש', ֶׁשֲהֵרי ַהְּׂשָרִפים ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' ַרק ַאַחר ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות, ְוִאּלּו ָהאֹוַפִּנים ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' 
ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ְּכִיְׂשָרֵאל. ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה ַהָּדָבר, ִּכי ֲהלֹוא ָּדָבר ָידּוַע הּוא ֶׁשַּדְרַּגת ַהְּׂשָרִפים ְּגדֹוָלה 

ִמַּדְרַּגת ָהאֹוַפִּנים?

ַּבַעל 'ָערּו ַהֻּׁשְלָחן' ִּבְדָרׁשֹוָתיו (ִנְדַּפס ְּבסֹוף ח"ט ֵמ'ָערּו ַהֻּׁשְלָחן', ְּדרּוׁש כא) ְמָבֵאר ִּכי ָאֵכן, ְּגבֹוָהה ַּדְרַּגת 
ַהְּׂשָרִפים ִמַּדְרַּגת ָהאֹוַפִּנים, ְּכִפי ֶׁשִּנָּתן ִלְראֹות ֵאֶצל ְּבֵני ָהָאָדם: ְּבֵעת ֶׁשִּנְפָטר, ָחִליָלה, ָאָדם ָּגדֹול, ֵאין 
ַהְּמַלִּוים ִמְתעֹוְרִרים ִלְבּכֹות ֵמֲאֵליֶהם, ּוְכֶׁשְּמעֹוְרָרם ַהַּמְסִּפיד ִּבְדָבִרים ַחִּמים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב, ֲאַזי 
ִיְגַּדל ִּבְכָים ַאף יֹוֵתר ֵמַהַּמְסִּפיד ַעְצמֹו. ָּכ ָהאֹוַפִּנים, ְלַאַחר ֶׁשּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהְּׂשָרִפים ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה' 
ַּבֲאִמיַרת 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש', ֲהֵרי ֵהם ִמְתעֹוְרִרים ְלַׁשֵּבַח ְּבַעְצָמם, ּוְבָכ ֵהם 'ִמְתַנְּׂשִאים' – ִמְתַעִּלים 

ְּבַדְרָּגָתם 'ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים' ְואֹוְמִרים 'ָּברּו ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו'.

ְנִעימֹות, ְזִמירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות
ְׁשֶׁשת  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ַיְׁשִמיעּו',  ְוִתְׁשָּבחֹות  יֹאֵמרּו  ְזִמירֹות  ִיֵּתנּו...  'ְנִעימֹות  ַהֶּׁשַבח:  ְלׁשֹונֹות  ְׁשלֹוׁש 
ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֵהִביא  ַהְּדָבִרים  ְלֵבאּור  (ַאּבּוִדְרַהם).  ָקדֹוׁש'  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש  ַהְּׁשָבִחים: 
('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – 'ִרַּנת ַחִּיים') ֶאת ְלׁשֹון ַהַּתְרּגּום ַעל ֵּתבֹות "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש" (ְיַׁשְעָיה ו ג): "ַקִדּיׁש ִּבְׁשֵמי 
ְמרֹוָמא ִעָלָּאה ֵבּית ְׁשִכְנֵּתּה, ַקִדּיׁש ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ְגּבּוְרֵּתּה, ַקִדּיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא... ַמְלָיא 

ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה".

ִּבְׁשֵמי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְלַהְנָהַגת  ַהִּמְתַיֵחס  ָהִראׁשֹון  ַה'ָּקדֹוׁש'  ְּכֶנֶגד  הּוא  ִיֵּתנּו'  'ְנִעימֹות  ּוֵבֵאר: 
ַהָּׁשַמִים, ַהְנָהָגה זֹו ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵנינּו, ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ָעֶליָה ִּבְלׁשֹון 'ִיֵּתנּו', ֶׁשֵּכן 'ְנִתיָנה' ִהיא ָּדָבר 

ַהַּנֲעֶׂשה ְּבַהְׁשֵקט ּוְבֵסֶתר.

'ְזִמירֹות יֹאֵמרּו' – ְּכֶנֶגד ַה'ָּקדֹוׁש' ַהֵּׁשִני ַהְּמַבֵּטא ֶאת ַהְנָהַגת ה' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ְּפָעִמים ִהיא ְּגלּוָיה 
ּוְפָעִמים ִהיא ִנְסֶּתֶרת, ְוַעל ֵּכן ַאף ַהֶּׁשַבח ֶׁשִּנְתַקן ְּכֶנְגָּדּה יֹוֵצא ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ ִּבְלׁשֹון 'יֹאֵמרּו', ַּכָּדָבר 

ַהֶּנֱאָמר ִּבְלִחיָׁשה אֹו ְּבקֹול ֵּבין ָהָאָדם ְלֵבין ַעְצמֹו.

ְזַמן  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ה'  ַהְנָהַגת  ֶאת  ַהְּמַבֵּטא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַל'ָּקדֹוׁש'  ִמְתַיֶחֶסת  ַיְׁשִמיעּו'  'ִתְׁשָּבחֹות  ְלׁשֹון 
ֶׁשִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים ְוַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְּבַמְלכּות ה'; ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן 
ִיְהֶיה ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְמֻפְרָסם ְּבִפי ּכֹל, ְוַעל ֵּכן ַהֶּׁשַבח ֶׁשִּנְתַקן ְּכֶנֶגד ַהְנָהָגה זֹו ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון 'ְוִתְׁשָּבחֹות 

ַיְׁשִמיעּו' – ְּבקֹול ָּגדֹול ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה.

ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות
'הּוא', ִנְתְקנּו  'ִּכי הּוא ְלַבּדֹו', ֲאִפּלּו ֵּתַבת  'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה': "ָּכל ַהּתֹוָאִרים ִמֵּתבֹות:  ָּכַתב ַּבַעל 
ַעל ֵסֶדר ִמּדֹות ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהְּקדֹוִׁשים. ְוִיָּזֵהר ָהָאָדם ְמאֹד ְלאֹוְמָרם ְּבִמּתּון ּוְבַכָּוָנה ֲעצּוָמה. 
ְוִאם ָהָיה ְלָאָדם ֵאיֶזה חִֹלי ִּבְבֵני ֵּביתֹו ְוִנְתַרֵּפא, ָראּוי ֶׁשִּיֵּתן ְּבִלּבֹו ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ְלַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל 

ְרפּוָאתֹו ְּכֶׁשאֹוֵמר 'ּבֹוֵרא ְרפּואֹות'..."

ַמהּוָתם ֶׁשל ְׁשָבִחים ֵאּלּו ְמַבֵּטא ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ִּכי ַהְׁשָּגַחת ה' ַעל ָהעֹוָלם ֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְלֶרַגע, ְוִכי ֶאת 
ָּכל ְמאָֹרעֹות ַהְּזַמן ַהִּמְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום ֵאין ְלַיֵחס ְלָכל ּכַֹח ַאֵחר ִמִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר, ֶׁשֵּכן "הּוא ְלַבּדֹו... 

עֶֹׁשה ֲחָדׁשֹות, ַּבַעל ִמְלָחמֹות... ּבֹוֵרא ְרפּואֹות... ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות".

ִּכְדָבָריו ַהַּמְרִטיִטים ֶׁשל ָהַרְמַח"ל ְּבִסְפרֹו 'ַּדַעת ְּתבּונֹות' (פ"ב אֹות לט):

"ָאְמָנם, ִהֵּנה ֶזה הּוא ֵמֻחּקֹו ֶׁשל ַהִּיחּוד ָהֶעְליֹון ְלַבּדֹו ָּברּו הּוא – ְלַהְראֹות עֶֹצם ֶמְמַׁשְלּתֹו ַהְּׁשֵלָמה; 
ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ֵמִניַח ָהעֹוָלם ִלְהיֹות סֹוֵער ְוהֹוֵל ְּבַיְלֵדי ַהְּזַמן, ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהַרע ָּבעֹוָלם; 
ַמִּגיעֹות  ַוֲאִפילּו  ַלֲעׂשֹות,  ְּבכֹחֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵמֲעׂשֹות  ַהֶּזה  ָהַרע  ְיֵדי  ַעל  ְמַעֵּכב  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא 
ְּבִרּיֹוָתיו ַעד ַהְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנה. ֶאֶפס ִּכי א ִמְּפֵני ֶזה ְיַאֵּבד עֹוָלמֹו, ִּכי ַהֶּמְמָׁשָלה לֹו ְלַבּדֹו, ְוהּוא ָעָׂשה, 
ְוהּוא סֹוֵבל, ְוהּוא ָמַחץ, ְוהּוא ְיַרֵּפא, ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו. ְוִהֵּנה ֶזה ָיֵתד ָחָזק ֶלֱאמּוַנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר 

א ֵיַר ִלָּבם א ֵמאֶֹר ַהָּגלּות ְוא ִמְּמִרירּותֹו ַהָּקָׁשה".

זֹוֵרַע ְצָדקֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות
ַמֲעֵׂשיֶהם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  זֹוֵרַע  'ֲעָרבֹות'  ֶׁשְּׁשמֹו  ָּבָרִקיַע  ִּכי  הּוָבא,  ב)  (קיד  ְּתִהִּלים  ְּבִמְדַרׁש 
ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְוָׁשם הּוא ַמְצִמיַח ֶאת ֵּפרֹות ְׂשָכָרם, ַּכֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה ג י): "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי 

ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו".

ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָּנְקטּו ְלׁשֹון 'ְזִריָעה' ַּדְוָקא ַעל ִמְצַות ַהְּצָדָקה, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו (ב"ק יז א): "ֵאין ְזִריָעה 
ֶאָּלא ְצָדָקה, ֶׁשֶּנֱאָמר (הֹוֵׁשַע י יב): 'ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה'", ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר ('ַמַאְמֵרי 
ּוִמְתּבֹוֵנן  ַהַּצד  ִמן  ָהעֹוֵמד  ֶׁשִּבְזִריָעה,  ְּכִפי  ד):  א  ָאבֹות  ַחִּיים'  'רּוַח  ּוְרֵאה  קנג,  ַמֲאָמר  ִּתְׁשֵרי,  ֱאלּול   – ַהַּמְׁשִּגיַח' 
ְּבִאָּכר ַהּנֹוֵטל ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשְּבֵפרֹוָתיו ְוקֹוְברֹו ָּבֲאָדָמה, ִמְׁשּתֹוֵמם ַעל ַהַּמְרֶאה; ְוִכי ָלִריק ַמְׁשִלי הּוא 
ֶאת ֲעָמלֹו ִויִגיעֹו?! אּוָלם ַהֵּמִבין ֵמִבין ִּכי ְּבבֹוא ָהֵעת ָעִתיד ִלְצמַֹח ִמַּגְרִעין ֶזה ֵעץ ֶׁשַּיְצִמיַח ֶּבָעִתיד ִרֵּבי 
ִרְבבֹות ֵּפרֹות ִנְפָלִאים ּוְמֻתִּקים. ָּכ ַּגם ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה; ָהעֹוֵמד ִמן ַהַּצד ֵאינֹו ֵמִבין ִמְּפֵני ָמה נֹוֵטל 
ָהָאָדם ֶאת ַּכְסּפֹו ְונֹוְתנֹו ַלֲאֵחִרים, ֲהלֹוא ַהָּממֹון נֹוָעד ְּכֵדי ֵלָהנֹות ֶאת ְּבָעָליו?! אּוָלם ִמי ֶׁשהּוא ַּבר 
ַּדַעת ֵמִבין ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא זֹוֵרַע ֶאת אֹוָתן ְצָדקֹות ּוֶבָעִתיד ַמְצִמיַח ֵמֶהן ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות, ְּכִפי 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ַיְלקּוט ְּבֵראִׁשית פב): "ֲאבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים ִמְּפֵני ָמה ָזכּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוִלימֹות ַהָּמִׁשיַח 

ְוָלעֹוָלם ַהָּבא? ִמְּפֵני ֶׁשָּנֲהגּו ַעְצָמן ִּבְצָדָקה".

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין ('רּוַח ַחִּיים' ָאבֹות ד א) הֹוִסיף ְוִהְמִליץ ַעל ָּכ ֶאת ַמֲאַמר ַהָּכתּוב (הֹוֵׁשַע י יב): 
"ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד"; ָיכֹול ָהָאָדם 'ִלְזרַֹע' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְצָדָקה ְקַטָּנה ֶׁשָעָׂשה ִעם ֶהָעִני, 
אּוָלם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִיְקצֹר ֶאת ְׂשָכרֹו ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַהְּקִציָרה ֵאיָנּה ִנְמֶּדֶדת ְלִפי ַהַּמֲעֶׂשה, 
ַהַּמֲעֶׂשה,  ַעל  ִׁשְבָעַתִים  ַלֲעלֹות  ְיכֹוָלה  זֹו  ֲהָנָאה  ִמֶּמּנּו.  ְּכתֹוָצָאה  ֶלָעִני  ֶׁשִּנְגְרָמה  ַהֲהָנָאה  ְלִפי  ֶאָּלא 
ְוָגֵדל   ַמְמִׁשי ַהּנֹוֵתן  ָעֶליָה  ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהָּׂשָכר  ְוַאף  ְלַאֲחָריו,  ַרב  ְזַמן  ַאף  ְלִהְתַּבֵּטא  ְיכֹוִלים  ּתֹוְצאֹוֶתיָה 

.ְּבֶהְתֵאם ְלָכ

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ִנָּתן ְלַהְמִליץ ַאף ַעל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן; ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ֲחֵברֹו, ּגֹוֵרם לֹו לֹוַמר ֶאת 
ַהְּבָרָכה ְּבקֹול ּוְבֶיֶתר ַּכָּוָנה, ּוִמּתֹו ָּכ ְלִהְתַחֵּזק עֹוד ָועֹוד ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ּוַבְּתִפָּלה ֻּכָּלּה, ְוַאף ְלַחֵּזק 
אּוָלם  ּוָפעּוט,  ָקָטן  ִנְרָאה  ֶׁשָעָׂשה  ַהַּמֲעֶׂשה  ָּבֲאָדָמה,  ַהִּנְזָרע  ַהַּגְרִעין  ֶׁשְּכמֹו   ָּכ זֹו.  ְּבִמְצָוה  ֲאֵחִרים 

ּתֹוְצאֹוָתיו ְּגֵדִלים ְלֵאין ִׁשעּור ְוַהָּׂשָכר ַאף הּוא ָּגֵדל ְּבֶהְתֵאם.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשל ְּת ּה

ססִספּפוּור ם
ת יֹוֵצר אֹור (ח) ְרּכַ ּבִ

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


