
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

שְזדֹונֹות ֶׁשָהְפכּו ִלְזֻכּיֹות
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל" (א א)

"ְלִפי ֶׁשֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוֵכחֹות ּוָמָנה ָּכאן ָּכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִהְכִעיסּו ִלְפֵני 
ִמְּפֵני  ְּבֶרֶמז,  ְוִהְזִּכיָרם  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָסַתם   ְלִפיָכ ָּבֶהן,  ַהָּמקֹום 

ְּכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל" (ַרִׁש"י).

ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ֲהא ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים ֻהְזַּכר ְּבַהְרָחָבה ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
(ְלַהָּלן פס' כב ָוֵאיָל), ְוַאף ֵחְטא ָהֵעֶגל ֻהְזַּכר ְּבָפָרַׁשת ֵעֶקב (ְלַהָּלן ט ח 

ָוֵאיָל), ּוַמּדּוַע א ָחְׁשׁשּו ֶׁשַהְזָּכָרָתם ִּתְפַּגע ִּבְכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ַׁשִּפיָרא ִמְּגרֹוְדִזיְסק:

ְזדֹונֹוָתיו   – ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַהָּׁשב  ְמבָֹאר  ב)  (פו  יֹוָמא  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשל  ּתֹוַכְחּתֹו  ִּבְזַמן  לֹוַמר:  ֵיׁש  ֶזה  ְּכָלל  ְלִפי  ִלְזֻכּיֹות.  לֹו  ֶנֱהָפכֹות 
ִּבְתׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָׁשבּו  ֶטֶרם  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ֶׁשֻהְזְּכָרה  מֶֹׁשה 
ֵמַאֲהָבה, ּוְלִפיָכ ִהְזִּכיר מֶֹׁשה ֶאת ֲחָטֵאיֶהם ְּבֶרֶמז ְּכֵדי א ְלַבְּיָׁשם. 
ֵמֲחַמת  ֵמַאֲהָבה  ֶׁשָּׁשבּו  ְלַאַחר  ֶנֶאְמרּו  ִּדְלַהָּלן  ַהְּכתּוִבים  אּוָלם 
ַהּתֹוֵכָחה ָהֲאמּוָרה ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ְוֵכיָון ֶׁשְּבָכ ָהְפכּו ֲחָטֵאיֶהם ִלְזֻכּיֹות, 

ׁשּוב א ָחַׁשׁש מֶֹׁשה ְלָפֵרׁש ֶאת ֲחָטֵאיֶהם.
'ִאְמֵרי ֱאִליֶמֶל'

ְלַבֵּקׁש ַּפֲעַמִים ַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים
"ְוִדי ָזָהב" (א א)

"'ְוִדי ָזָהב' – הֹוִכיָחן ַעל ָהֵעֶגל ֶׁשָעׂשּו ִּבְׁשִביל רֹב ָזָהב ֶׁשָהָיה ָלֶהם" 
(ַרִׁש"י).

ְּבִבְרַּכת ַהחֶֹדׁש ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוִתֵּתן ָלנּו... ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִיְרַאת 
ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא... ַחִּיים ֶׁשל עֶֹׁשר ְוָכבֹוד", ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשִבים 
ְוֵיׁש  ָׁשַמִים",  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ָּבנּו  ֶׁשְּתֵהא  "ַחִּיים  ּוְמַבְּקִׁשים: 

ְלָהִבין ֶאת ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון.

ֵּבֵאר ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':

ֵּכיָון ֶׁשְּלַאַחר ַּבָּקָׁשֵתנּו ָהִראׁשֹוָנה ַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים ָאנּו מֹוִסיִפים 
ְלַבֵּקׁש 'ַחִּיים ֶׁשל עֶֹׁשר ְוָכבֹוד', ֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא ְיַעְרֲערּו ָהעֶֹׁשר 
ַרִׁש"י  ְּבֵפרּוׁש  ַּכְּמבָֹאר  ָזִכינּו,  ֶׁשָּלּה  ַהָּׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶאת  ְוַהָּכבֹוד 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְכְׁשלּו ָּבֵעֶגל ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ָלֶהם. 
ְלִפיָכ ָעֵלינּו ְלַבֵּקׁש ַּבֵּׁשִנית: "ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ָּבנּו... ְוִיְרַאת ָׁשַמִים" 

ַלְמרֹות ָהעֶֹׁשר ֶׁשִּנְזֶּכה ּבֹו.
'ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש' ַעל ַהּתֹוָרה

ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני – ַּדֵּינּו
"ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה" (א ו)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיג'ֹו ַּבַעל ַה'ִּגּדּוֵלי ְּתרּוָמה':

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: "ַרב ָלֶכם" – ַּדי ָהָיה ָלֶכם ִאּלּו 
ֶׁשֵּכן  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִמְּבִלי   – ַהֶּזה"  ָּבָהר  "ֶׁשֶבת  ַרק  ְזִכיֶתם 
ְקֻדַּׁשת ָהָהר ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ַּדָּיּה ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶכם ְקֻדָּׁשה ְוִלְגרֹם 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְׁשֵלמּות.   ּוְלִהְזַּדֵּכ ְלִהְתַעּלֹות  ָלֶכם 
(ַׁשָּבת קמו א): "ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני – ָּפְסָקה ֻזֲהָמָתן". ַּכָּמה 

 ֲעֵליֶכם ֵאפֹוא ִלְׂשמַֹח ֶׁשְּזִכיֶתם ַאף ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַוֲהֵרי ַעל ָּכ
ָאנּו מֹוִדים ְּבֵסֶדר ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְואֹוְמִרים: "ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר 

ִסיַני ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַּדֵּינּו".
'ִבּיָנה ַלִעִּתים' ְּדרּוׁש מט

ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש
"ה' ֱאקֵיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" (א י)

ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֶזה  ְלָפסּוק  ִהְסִמיכּו  יא)  א  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
 ָקְדְׁש ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  ח): "ַוֲאִני  (ה 

ְּבִיְרָאֶת", ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפסּוִקים.

ֵּפֵרׁש ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ַאְבָרָהם ִחְזקּוִני ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַּבַעל 'ּתֹוְספֹות יֹום 
טֹוב':

ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים  ֲעָׂשָרה  ִנְמנּו  ז)  ה  (ָאבֹות  ַּבִּמְׁשָנה 
ְוֵיׁש  ְרָוִחים",  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ְצפּוִפים  "עֹוְמִדים  הּוא:  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
לֹוַמר ִּכי ְלֵנס ֶזה ָרַמז ַהִּמְדָרׁש ֶׁשְּלָפֵנינּו; ַעל ַאף ֶׁש: "ה' ֱאֵקיֶכם 
ֶאת  ְלַקֵּים  ַהְּצִפיפּות  ִמֶּכם  ָמְנָעה  א  זֹאת  ְּבָכל  ֶאְתֶכם",  ִהְרָּבה 

."ְּבִיְרָאֶת ַהָּכתּוב: "ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש
'ְׁשֵּתי ָידֹות' ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא

מֶֹׁשה ִּתֵּקן לֹוַמר 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'
ֶאְתֶכם"   ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  "ה' 

(א יא)

ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים לג א): "ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַר ֹמֶׁשה ִאיׁש 
'ֵמָאה', ָּדְרׁשּו ַהַּקְדמֹוִנים ִּכי ֶאת ַּתָּקַנת  ָהֱאִהים" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
 ֶׁשְּבַמֲהַל ּוְלַאַחר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִחֵּדׁש  ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה 
ְוזֹאת  כא).  יח  (במדב"ר  ְוִיְּסָדּה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָחַזר  ִנְׁשְּכָחה,  ַהּדֹורֹות 
ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ה' ֱאֵקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף 
ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  יֹום  ְּבָכל  ּתֹאְמרּו  ִאם  ְּפָעִמים" –  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם 
הּוא  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ֶׁשֲהֵרי  ְזהּוִבים,  ְּבֶאֶלף  ְּתמּוָרָתן  ִּתְזּכּו 

ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים (ֻחִּלין פז א).
'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ְּבָרָכה; 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים לג א

"ֹיֵסף  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ַהַּקְדמֹוִנים  ְלִדְבֵרי   ֶסֶמ
ֲעֵליֶכם ָּכֶכם" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ְועֹוד ֵיׁש ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵריֶהם 
 "ָמָצאנּו ַרק ְּבָפסּוק ֶאָחד נֹוָסף ֶאת ַהִּמָּלה "ִויָבֵר "ִּכי ְּבָכל ַהָּתָנ
ְּבִנּקּוד ֶזה: "ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם 
ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  מּוָבן  ַהַּקְדמֹוִנים  ּוְלִדְבֵרי  כא),  קמה  (ְּתִהִּלים  ָוֶעד" 

ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ִּכי ֲהא ְׁשֵניֶהם עֹוְסִקים ְּבִעְנְיֵני ַהְּבָרכֹות.

'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

ְּבָרָכה  ַרק  ִּכי  ג)  שפב  (חו"מ   "ַהָּׁש ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּב'ָאֵמן' ָׁשָוה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ְוִנְרֶאה ִּכי ַאף ִלְדָבָריו ִנָּתן 
ִלְמצֹא ֶרֶמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף" – ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ִהיא צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'.

'ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק' ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה
"ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים" (א יג)

"ֲחָכִמים – ְּכסּוִפים" (ַרִׁש"י).
ֵּפֵרׁש ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין:

פד  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְוִהְׁשּתֹוְקקּות,  ֶחְמָּדה  ִמְּלׁשֹון  הּוא  'ְּכסּוִפים' 
ג): "ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי". ְוזֹאת ֲאֶׁשר ָּבא ַרִׁש"י ְלַלְּמֵדנּו, ִּכי 
ַּבּתַֹאר 'ָחָכם' ֵאין ָאנּו ְמַכִּנים ֶאת ִמי ֶׁשָּקָנה ְּבפַֹעל ָחְכָמה ַרָּבה, ִּכי 
ִאם ֶאת ִמי ֶׁשָחֵפץ ְוכֹוֵסף ָּכל ָהֵעת ִלְקנֹות עֹוד ָועֹוד ָחְכָמה, ַאף 

ִאם ָזָכה ְלַהִּׂשיג ִמֶּמָּנה ַרק ְמַעט ִמן ַהְּמַעט.
ְוָכ ָהיּו ּדֹוְרִׁשים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּדֶקעֶלם ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת: "ַלֲעסֹוק 
ְּבִדְבֵרי תֹוָרה" – ִעַּקר ַהִּמְצָוה ִהיא 'ַלֲעׂשֹות ֵעֶסק' ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

'אֹור ְיֶחְזֵקאל' – ִמְכָּתִבים, עמ' כאּוְלִהְתַאּוֹות ָלֶהם ָּתִמיד.

ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ִנְלָחִמים
"ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה' ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו" (א מא)

ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ִאם ָחְטאּו, ֵּכיַצד ֵאיָנם חֹוְׁשִׁשים ַלֲעלֹות ְלִהָּלֵחם?

ָאְמָנם  לֹוַמר:  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶׁשַּכָּוָנָתם  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ֵּפֵרׁש 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּקְבעּו  ְוֵכיָון  ִּבְתׁשּוָבה.  ַׁשְבנּו  ֲהֵרי   ַא ַלה'",  "ָחָטאנּו 
עֹוְמִדין  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  "ָמקֹום  ִּכי  ב)  לד  (ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
– ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין", ְלִפיָכ ִאם ַעָּתה "ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה 

ְוִנְלַחְמנּו", ְּבַוַּדאי ִיֵּתן ה' ֶאת אֹוְיֵבינּו ְּבָיֵדינּו. 

ְקִריַאת ְׁשַמע ַמְכִניָעה ֶאת ָהאֹוְיִבים
"ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ְוִיְרָאְת ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים... ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון 

ִׁשְמֲע" (ב כה)

ְּתׁשּוָבה':  'ַּדְרֵכי  ַּבַעל  ִמּמּוְנַקאְטׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָׂשח 
ָּפסּוק ֶזה רֹוֵמז ְלִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ָּבָלק יד) ֶׁשִּבְזכּות ְקִריַאת 
ְׁשַמע ֶׁשּקֹוְרִאים ִיְׂשָרֵאל נֹוְפִלים ׂשֹוְנֵאיֶהם ִמְּפֵניֶהם. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר 
 ְוִיְרָאְת הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: "ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים", ִּבְזכּות: "ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ִׁשְמֲע" – ְקִריַאת ְׁשַמע 

ֶׁשַּתְׁשִמיעּו ִמִּפיֶכם.
הגש"פ 'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' – 'ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח'

ִהְתּבֹוְננּות ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה
"ֵעיֶני ָהרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה'... ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה' ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות" (ג כא)

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ַה'ַּׂשר ָׁשלֹום' ִמֶּבעלז:
ִלְתִפּלֹוָתיו  ה'  עֹוֶנה  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ְוִיָּוַכח  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר 
ּוְמַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוָתיו ְלטֹוָבה, ִיְגרֹם לֹו ַהָּדָבר ְלִחּזּוק ָּגדֹול ֶּבֱאמּוָנה 
ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ּוְצָרָכיו,  ִעְנָיָניו  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ַּבה'  ּוְבִבָּטחֹון 

ְּבַגְׁשִמּיּות.
ְלָכ רֹוְמִזים ְּדָבָריו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֶאת  ַהְּמַמֵּלא   – ה'..."  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהרֹאֹת   ֵעיֶני" ַּכֲאֶׁשר 
ִמְׁשֲאלֹוֶתי ְּכָכל ֲאֶׁשר ִהְתַּפַּלְלָּת, ִמֵּמיָלא ּתֹוִסיף ְוִתְתַחֵּזק ָהֱאמּוָנה 

.ִּכי "ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה' ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות" ַהְּמַבְּקׁשֹות ְלָהַרע ְל ְּבִלְּב
'ַאְדמֹוֵר"י ֶּבעְלז' ח"א עמ' רצד

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

'ָאֵמן' ְמעֹוֶרֶרת ַרֲחִמים
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ַּבִּמְדָּבר" (א א)

ָּכל  ֶאל  ֹמֶׁשה  ִּדבֶּר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  "ֵאֶּלה  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ַּבִּמְדָּבר"  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'. ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבֶטֶרם הֹוִכיַח מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ִהְקִּדים  ֲחָטֵאיֶהם,  ֶאת  ְוִהְזִּכיר  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ְלעֹוֵרר ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים ְּבַהְזִּכירֹו ֶאת ַהִּיחּוד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
ֵׁשם ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ֶׁשהּוא סֹוד ֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ְלִיחּוד ֶזה ּכַֹח 

ָּגדֹול ִלְׁשִמיָרה ְוַלֲהָגָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל. 
'ֵׁשם ֵאִלָּיהּו'

ִנֵאר  חֹו  ִמְזּבְ ֲא-דֹ-ָני  "ָזַנח  סּוק:  ַהּפָ ַעל 
ַרּבֹוֵתינּו:  ְרׁשּו  ּדָ ז)  ב  (ֵאיָכה  ׁשֹו"  ִמְקּדָ
ִנֵאר"  חֹו  ִמְזּבְ בֹות "ֲא-דֹ-ָני  ַהּתֵ י  ָראׁשֵ
ֶבת  ֻמְרּכֶ "ָזַנח"  ָבה  ְוַהּתֵ 'ָאֵמן',  ם  ִהּנָ
ל  ׁשֶ ֶחְטָאם  ׁשֶ אן  ִמּכָ ן';  'ַחּזָ ֵמאֹוִתּיֹות 
ָאֵמן  ָענּו  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ן. ת ַהַחּזָ ְרּכַ ֵלם ֵאיָכה ב זַאַחר ּבִ ָ ּתֹוְספֹות ַהּשׁ

ֶיֶתר  ּבְ ק  ְתַחּזֵ ּנִ ׁשֶ ָראּוי  ֵאּלּו  ים  ָקׁשִ ָיִמים  ּבְ

ַאַחר  ּוִבְפָרט  ָאֵמן,  ת  ֲעִנּיַ ּבַ עֹז  ּוְבֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ

ָנה  ּכֵ הֹוָדָאה  לֹות  ַסּמְ ַהּמְ ַחר,  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ

ד  ֶהן ָאנּו זֹוִכים ִמּיַ ּלָ ל ַהּטֹובֹות ׁשֶ ה ַעל ּכָ ַוֲעֻמּקָ

ָהָאֵמן  כּות  ּזְ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי  ָעֵלינּו.  ַהּטֹוָבה  ה' 

ה  ֻאּלָ ּגְ ּבַ ֵאל  ְלִהּגָ ָקרֹוב  ּבְ ה  ְוִנְזּכֶ ָלנּו  ֲעמֹד  ּתַ

ָאֵמן. ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ֵלָמה  ְ ְוַהּשׁ ית  ָהֲאמָהֲאִמּתִ
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ֵּבין  ְצִעיִרים,  ְׁשלֹוָׁשה  ִנְרִאים.  ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט  ֵהם  ָהיּו  ֶׁשְּסָבבּום,  ָהֲעצּוִמים  ַהֶּמְרָחִבים  מּול  ֶאל 
ֶמְרָחִבים ֵאין סֹוִפִּיים ֶׁשל ַמִים, ַאְדַמת ִמְדָּבר ְוָׁשַמִים.

ׁשּוִנּיֹות ָהַאְלמֹוִגים ַהַּמְרִהיבֹות ֶׁשָּׁשְכנּו ַּתַחת ְּפֵני ַהַּמִים ֶׁשּמּול חֹוֵפי ַׁשאְרם ַא – ֵׁשייח, ֵהן ֶׁשָּגְרמּו 
ִלְגּדֹל  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ִּכְצִעיִרים  ֶזה.  ִנָּדח  ֶאֶרץ  ְלֶחֶבל  ַעד   ּוְמָפֵר  ָֹאר ְלַמָּסע  ְוָלֵצאת  ַהּכֹל  ַלֲעזֹב  ָלֶהם 
ָרוּוי  ַמָּסע  ְּבֶאְמָצעּות  ְלַחֵּייֶהם  רּוָחִנית  ַמְׁשָמעּות  ִלְמצֹא  ֵהם  ִקּוּו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ַאְדֵני  ַעל 

.ַהְרַּפְתָקאֹות ֶזה, ְוֵהם ָיְצאּו ַלֶּדֶר

ֶאֶמׁש ִהִּגיעּו ֵהָּנה. ָּבאֶֹהל ַהָּקָטן ֶׁשֵהִקימּו ַּבחֹוף ַהַּטְרִׁשי ֶׁשִהְׂשָּתֵרַע מּול ָהִעיר ַׁשאְרם ַא – ֵׁשייח', 
ְמנּוָחה  ְלַאַחר  ַעָּתה,  ַּבָּמקֹום.  ִלְׁשהֹות  ִּתְכְננּו  ֶׁשָּבֶהם  ַּבּיֹוַמִים  לֹו  ְזקּוִקים  ֶׁשָהיּו  ַהִּצּיּוד  ָּכל  ִנְמָצא 

ְקָצָרה ְוַהְחָלַפת ּכֹחֹות ָיְצאּו ַהְּׁשלֹוָׁשה ְלִגיָחָתם ָהִראׁשֹוָנה.

ְׁשַנִים ִמֵּביֵניֶהם ָיְרדּו ֶאל ַהַּמִים ְלַבֵּצַע ְסִקיָרה ִראׁשֹוִנית, ְוִאּלּו ַהְּׁשִליִׁשי ִהְמִּתין  ַעל ַהחֹוף ְּבַסְבָלנּות. 
ְלִהְצָטֵרף  ְּבִהְתַלֲהבּות  לֹו  קֹוְרִאים  ְּכֶׁשֵהם  ַהַּמִים  ִמן  ֲחֵבָריו  ֶׁשל  ָראֵׁשיֶהם  ִּבְצְּבצּו  ַּדָּקַתִים  ְלַאַחר 

ֲאֵליֶהם.

"ָמָצאנּו ֶּפַתח ֶׁשל ְמָעָרה ַמְרִהיָבה!", ִּבְּׂשרּו לֹו ַהְּׁשַנִים ְּבִהְתַלֲהבּות ִּבְלִּתי ִנְסֶּתֶרת, ְוהּוא ִמֵהר ַלֲעטֹות 
ַהַהְרַּפְתָקָאה  ְמֻסֶּכֶנת  ַּכָּמה  ַעד  ָיְדעּו  א  ֵהם  ֲאֵליֶהם.  ּוְלִהְצָטֵרף  ַהְּצִליָלה  ֲחִליַפת  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל 

ֶׁשֵהם ַמְכִניִסים ֶאת רֹאָׁשם ֵאֶליָה, אּוָלם ֵיֶצר ַהַּסְקָרנּות ֶׁשָּבַער ְּבִלָּבם ֵהִביא אֹוָתם ְלִסּכּון ְמֻיָּתר.

ֵהם ָצְללּו ֶאל ַהַּמִים ְוֵהֵחּלּו ְלַהֲעִמיק ְלִכּוּון ֶּפַתח ַהְּמָעָרה. עֹוָלם ָקסּום ּוֻמְפָלא ִהְתַּגָּלה ְלֵעיֵניֶהם; 
יֹוְצרֹות  ַעִין,  ַמְרִהיבֹות  ַאְלמֹוִגים  ׁשּוִנּיֹות  ֵּבין  ִׁשְּיטּו  ַסְסּגֹוִנִּיים  ִּבְצָבִעים  ְּדִגיִגים  ֶׁשל  ֲעָנק  ַלֲהקֹות 
ַאֲחֵריֶהן ׁשֶֹבל ֶׁשל ֶקֶצף ְלַבְנַבן. ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשָחְדרּו ִמַּבַעד ְלַמֲעֵטה ַהַּמִים ִהְתַנְּפצּו ַעל ַהְּסָלִעים 
ַהֵּכִהים ְּבָבָרק ְמַסְנֵור, ְוַעל ַקְרָקִעית ַהָּים ִהְתַהְּלכּו ְיצּוִרים מּוָזִרים ַוֲחַמְקַמִּקים ֶׁשֶאת ְּתמּוָנָתם ָראּו 

ַעד ַעָּתה ַרק ְּבִסְפֵרי ַמָּדע.

ִהְתַלֲהבּוָתם  ֵמרֹב  ְּבִהְתַלֲהבּות.  ְלֶעְברֹו  ַלֲחתֹר  ִמֲהרּו  ּוִמָּיד  ַהְּמָעָרה,  ְּבֶפַתח  ֵמָרחֹוק  ִהְבִחינּו  ִהֵּנה 
ִנְׁשַּכח ֵמֶהם ְּכַלל ְזִהירּות ְּבִסיִסי; ֵהם א ָעְצרּו ְּבֶפַתח ַהְּמָעָרה ְּכֵדי ִלְקׁשֹר ְקֵצה חּוט ֶׁשַּדְרּכֹו יּוְכלּו 

ִלְמצֹא ֶאת ַּדְרָּכם ֲחָזָרה.

ִּבְתנּועֹות ְׂשִחָּיה ְקצּובֹות ֵהם ִנְכְנסּו ִמַּבַעד ַלֶּפַתח, ֶאל ּתֹוכֹו ֶׁשל אּוָלם ְרַחב ָיַדִים ֶהָחצּוב ְּבֶסַלע, 
מּוָאר ִּבְתאּוָרה ִטְבִעית ֶׁשָּבְקָעה ִמַּבַעד ְלֵאי ֵאּלּו חֹוִרים ֶׁשִּנְפֲערּו ְּבִתְקָרתֹו. ֵהם ָעְצרּו ְלֶרַגע ִלְבחֹן 
ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהַּמְרִהיב. ַהַּמִים ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ָהאּוָלם ְצבּוִעים ָהיּו ְּבגֹוֵני טּוְרִקיז ֶׁשִהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהְּדִגיִגים 

ֶׁשָּׂשחּו ְּבתֹוכֹו ְוָיְצרּו ְסִביָבם ִהָּלה ַמְלכּוִתית.

ִלְבחֹן  ֶהְחִליטּו  ֶרַגע  ֶׁשל  ּוְבַהְחָלָטה  ָהאּוָלם,  ְּבָכְתֵלי  נֹוָסִפים  ְקַטִּנים  ִּבְנִקיִקים  ִהְבִחינּו  ַהְּׁשלֹוָׁשה 
ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ָּגדֹול ֵמֲחֵבָריו. ְׁשַנִים ֵמֶהם ָׂשחּו ְלִכּוּון ַאַחד ַהְּנִקיִקים, ַא ַעד ְמֵהָרה ֵהִבינּו 
ְוָגְרמּו  ֶׁשִּכְמַעט  ְמֻׁשָּנִנים  ְסָלִעים  ָּבְלטּו  ּוִמִּקירֹוָתיו   ,ָנמּו ָהָיה  ַהָּנִקיק  ְלתֹוכֹו.  ְלִהָּכֵנס  ִיְתַקּׁשּו  ִּכי 
ָלֶהם ִלְפִציעֹות. ִאם א ַּדי ְּבָכ, ַאף ָהֲאָדָמה ַהְּתחּוָחה ֶׁשְּבַקְרָקִעיתֹו ִהְתַעְרְּבָלה ִמְּתנּועֹות ֲחִתיָרָתם 

ְוִהְקְׁשָתה ֲעֵליֶהם ֶאת ָהְראּות.

ֵהם ֶהְחִליטּו ָלׁשּוב ַלֲאחֹוֵריֶהם, ְוַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליחּו ְלֵהָחֵלץ. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו סֹוף סֹוף ָלאּוָלם ַהָּגדֹול 
ִהְבִחינּו ְלֶחְרָדָתם ִּכי ֲחֵבָרם ַהְּׁשִליִׁשי ֶנֱעַלם. ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִנְכַנס ְלַחֵּפׂש ַאֲחֵריֶהם ַּבָּנִקיק ַהֹּלא ָנכֹון.

ְמבָֹהִלים ִנּסּו ְלַחְּפׂשֹו ַּבָּנִקיק ַהָּסמּו, ָנִקיק ֶׁשְּלַמָּזָלם ַהּטֹוב ָהָיה ְמֻרָּוח ְוַקל ְלַמֲעָבר, ֶאָּלא ֶׁשִּמּתֹוכֹו 
ִהְסַּתֲעפּו ְנִקיִקים נֹוָסִפים. ֵהם ָחְׁשׁשּו ְלִהְסַּתֵּב, ַא ֶחְרָדָתם ְלגֹוַרל ֲחֵבָרם ָּגְרָמה ָלֶהם ְלִהְסַּתֵּכן 

ְוִלְבּדֹק ָנִקיק ַאַחר ָנִקיק.

 ְּכֶׁשְּלִׂשְמָחָתם ִּגּלּו סֹוף סֹוף ֶאת ֲחֵבָרם ַהֶּנְעָּדר, ֶנְחְרדּו ְלַגּלֹות ִּכי ְמַלאי ַהַחְמָצן ֶׁשִּבְרׁשּוָתם הֹוֵל
ְואֹוֵזל. ֵהם ִמֲהרּו ַלֲחתֹר ֲחָזָרה, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ֵהִבינּו ִּכי ִנְקְלעּו ְלִתְסֹּבֶכת ְמֻסֶּכֶנת.

ַהַחְמָצן  ְמַלאי  ַהִּמְנָהָרה.  ִּבְקֵצה  ִנְרֶאה  א  ְוָהאֹור  ְוִהְסַּתְּבכּו,  ִהְתַּפְּתלּו  ָׂשחּו  ֶׁשְּבתֹוָכם  ַהְּנִקיִקים 
ֶׁשִּבְרׁשּוָתם ָּפַחת ְּבַהְתָמָדה, ְוֵהם ֵהִבינּו ִּכי ֵהם ְמצּוִיים ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ַמָּמִׁשית. 'ְּבָמקֹום ָּכֶזה ִיָּתֵכן 
ֶׁשִאיׁש א ִיְמְצֵאנּו ְלעֹוָלם', ִהְרֲהרּו ְּבָעְגָמה ְּכֶׁשֵהֵחּלּו ָלחּוׁש ַּבֲאִפיַסת ּכֹחֹות. ַהַּמָּסע ַהַהְרַּפְתָקִני 

ָעַמד ְלִהְסַּתֵּים ְּבָאסֹון ַמֲחִריד.

ָהַאֲחרֹוִנים  ְּבכֹחֹוֵתיֶהם  ַחִּיים.  ֶׁשל  ַאַחת  ַּדָּקה  ָלֶהם  נֹוְתָרה  ִּכי  הֹוָרה  ַהַחְמָצן  ִּבְׁשעֹון  ָחטּוף  ַמָּבט 
ְלֵהיָכן,  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ַהְּסָלִעים  ֵּבין  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ָׁשֲעטּו  ֵהם  ָקִדיָמה.  ְלִהְסַּתֲערּות  ְלַנְּצָלּה  ֶהְחִליטּו 
יֹוִסי,  ָחׁש  ֵמעֹודֹו,  ֶׁשָחָוה  ְּביֹוֵתר  ַהָּקֶׁשה  ָּבֶרַגע  ָאז,  ֶׁשַּדְוָקא  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם.  ְוִהְׁשַּתֵּלט   ָהַל ְוַהֵּיאּוׁש 
ַהְּמֻבָּגר ֶׁשַּבֲחבּוָרה ִּבְזָעָקה ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ִלּבֹו. ְזָעָקה ִּבְלִּתי ֻמֶּכֶרת, ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשָהְיָתה ֲחנּוָקה 

ְּבעֶֹמק ּתֹוַדְעּתֹו ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֶׁשל ִנּתּוק ֵמֲעָרִכים ְיהּוִדִּיים.

ַמְבִטיַח  ְּבָׁשלֹום,  ִמָּכאן  ַחְּלֵצנּו  ָהִאֶּלֶמת, "ָאָּנא,  ַהְּזָעָקה  ֶאת  ְּבתֹוכֹו  יֹוִסי  ָׁשַמע  ֶׁשַּבָּׁשַמִים!",  "ַאָּבא 
ֲאִני ָלׁשּוב ֵאֶלי ְּבֵלב ָׁשֵלם!".

ּוִפְתאֹום,  ֵמִהְתַרְּגׁשּות.  ַמִּזיַע  ּגּופֹו  ְוָכל  ִנָחר  ְּגרֹונֹו  ִּכי  יֹוִסי  ָחׁש  ִנְׁשַמע,  א  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשּקֹול  ַאף  ַעל 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ַמֲעלֹות  ּוְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ֶׁשל  ְּבָזִוית  ְלָאחֹור;  ַצָּוארֹו  ֶאת  ְלַהְפנֹות  לֹו  ָּגַרם  ְּפִניִמי  ַּדַחף 
ִהְבִחין ְּבֶקֶרן אֹור ְקלּוָׁשה ּוִמֵהר ִלְׁשעֹט ְלֶעְבָרּה ְּכֶׁשֲחֵבָריו ְּבִעְקבֹוָתיו. ַהַחְמָצן ְּכָבר ָּכָלה ִמְּכֵליֶהם 

ְּכֶׁשָּמְצאּו ַעְצָמם ַהְּׁשלֹוָׁשה סֹוף סֹוף ָּבאּוָלם ַהָּגדֹול. ֵהם ָחצּוהּו ִּביָעף ְוִהִּגיעּו ֶאל ַקְרָקִעית ַהָּים.

ַהֵחֶלק ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ָעַמד ֲעַדִין ִלְפֵניֶהם. ָהָיה ֲעֵליֶהם ִלְצַח ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה 
ֶמְטִרים ֶׁשל ַמִים ַעד ֶׁשַּיְצִליחּו ַלֲעלֹות ְלגַֹבּה ְּפֵני ַהָּים. ָהְיָתה זֹו ְמִׂשיָמה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר ְּבִהְתַחֵּׁשב 
ָּבֻעְבָּדה ִּכי א נֹוַתר ְּבֵראֹוֵתיֶהם ְולּו ְּגָרם ֶאָחד ֶׁשל ַחְמָצן. ׁשּוב ָהָיה ֶזה יֹוִסי ֶׁשָּנָׂשא ֵעיַנִים ַלָּמרֹום 
ָהֲאִויר  ֶאת  ִלְסחֹט  ַהְּבִסיִסי;  ַהְּבִטיחּות  ְּכַלל  ֶאת  ַלֲחֵבָריו  ִהְזִּכיר  ָיד  ִּבְמנֹוד  ִלּבֹו.  ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשַּיְצִליחּו  ְלַאַחר  ָּבֶהן  ֲאנּוָׁשה  ְּפִגיָעה  ִלְמנַֹע  ְּכֵדי  ָהֲעִלָּיה,  ִלְפֵני  ַהְּיֹכֶלת  ְּגבּול  ְקֵצה  ַעד  ֵמָהֵראֹות 

ְלַהִּגיַע ֶאל ְּפֵני ַהַּמִים.

ֵהם ָעׂשּו זֹאת, ְותֹו ְרָגִעים ְספּוִרים, ְּבֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש, ָמְצאּו ַעְצָמם סֹוף סֹוף נֹוְׁשִמים ֲאִויר ָצלּול, 
ְוֵהם ִחְּיכּו ֶזה ָלֶזה ַּבֲהָקָלה.

יֹוִסי, ְלֻעַּמת ֲחֵבָריו, א ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲעבֹר ְלֵסֶדר ַהּיֹום. ָּברּור ָהָיה לֹו ַּכֶּׁשֶמׁש ִּכי ַהָּצָלָתם ַהִּנִּסית 
ָּגְמָלה  ּוְבִקְרּבֹו  ַהְּמָעָרה.  ְּבעֶֹמק  ָׁשם,  ִלּבֹו  ִמַּמֲעַמֵּקי  ֶׁשָּבְקָעה  ִנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלה  אֹוָתּה  ְּפִרי  ָהְיָתה 

ַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה: ָלׁשּוב ֶאל ּבֹוְראֹו, ֶזה ֶׁשִהִּצילֹו ִמָּמֶות ָּבטּוַח, ְּבֵלב ָׁשֵלם.

ֲחֵבר ַיְלדּות ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ֶזה ִמְּכָבר ִהְפָנהּו ְלֶסִמיָנר ֶׁשל ִאְרּגּון 'ֲעָרִכים'. יֹוִסי ִנְרַׁשם ְוִהְתַרֵּׁשם. 
ְּתִפָּלה  אֹוָתּה  ֵמָאז  ְמאֹודֹו.  ְּבָכל  ּוַמֲאִמין  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ָחָדׁש,  ְּכָאָדם  ֵמַהֶּסִמיָנר  ָיָצא  הּוא 
ִאֶּלֶמת ֶׁשִּׁשְּנָתה ֶאת ַחָּייו, ִהְתַּפֵּלל יֹוִסי ֵאין ְספֹר ְּתִפּלֹות, ְוהּוא א ָחֵדל ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 

ַהֶּזה. 
'ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש' כ"ז, עמ' 911

ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה – ֻחֵּקי ַהַחִּיים
ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה: 'ֻחֵּקי ַחִּיים', ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִהָּנן ַמִּקיפֹות ְוסֹוְבבֹות 
ֶאת ָּכל ַחֵּיי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ֵמֵראִׁשית ָיָמיו ְוַעד ַאֲחִרית ְׁשנֹוָתיו. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ן (ְּבֵראִׁשית ה א) ַעל 
ַהָּפסּוק: "ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם" – "ּוְלִפי ַּדְעִּתי ִיְרמֹז ְלָכל ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות 

ָאָדם".

ְוִהְלכֹוֶתיָה  ִמְצוֹוֶתיָה  ַעל  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ָהַרְמָּב"ן,  ִמִּדְבֵרי  ָאנּו  "ְלֵמִדים  ִמְּסַלּבֹוְדָקא:  ַהַּסָּבא  ֵּבֵאר 
ְמַׁשֶּקֶפת ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי ִּבְכָללֹו: ֵּכיַצד ָעָליו ְלִהְתַנֵהג ּוָמה ֵיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות ְּבעֹוָלמֹו... 
ּוְכִפי ֶׁשָאֵכן ָרִאינּו ַּגם ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְיִחיֵדי עֹוָלם ֶׁשִהִּגיעּו ְלַמְדֵרָגה רּוָחִנית ְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר, ְּכגֹון 

ָהֲאִר"י ְוַהְגָּר"א ָז"ל, ִּכי ֵהם ִהִּכירּו ֶאת 'ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם'" ('אֹור ַהָּצפּון' ח"א ַמֲאָמר א).

ָידּוַע הּוא ַהַּמֲעֶׂשה ַּב'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ַהָּקדֹוׁש: ַּפַעם ַאַחת ְׁשָאלּוהּו ְּדַבר ָמה ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחר. ָּפַתח ֶאת 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ַעל ֻׁשְלָחנֹו, ִהְסַּתֵּכל ּבֹו ְוֵהִׁשיב ַעל ִּפיו.

א)  יב  (ֲחִגיָגה  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  "ֲהא  ָלֶהם:  ֵהִׁשיב  ַּבּזַֹהר?  זֹו  ִלְׁשֵאָלה  ַהִּפְתרֹון  ִנְמָצא  ֵהיָכן  ְוִכי  ְׁשָאלּוהּו 
ֶׁשָהאֹור ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵראִׁשית ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ֵמִאיר ִמְּתִחַּלת ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, 
ְוַגם ָהָאָדם ָיכֹול ָהָיה ִלְראֹות ּבֹו. ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ְּכַדאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור 
ֶזה, ָעַמד ּוְגָנזֹו ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא. ְוֵהיָכן ְּגָנזֹו? ַּבּתֹוָרה. ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ֵמִאיר לֹו אֹור 
ֶזה ָנִתיב ְלַהְׂשִּכיל ְוִלְראֹות ִמְּתִחַּלת ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ִלְפֵני ֶׁשִּנְגַנז ָהאֹור" 

('ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים' ְּבֵראִׁשית א ד; 'ֶּכֶתר ֵׁשם טֹוב' אֹות שלט). 

ַאף ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ָרִגיל ָהָיה ְלָהִביא ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹולֹוִז'ין: ֵאין ׁשּום ְׁשֵאָלה ָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִנָּתן 
ִלְמצֹא ָלּה ַמֲעֶנה ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה; א ַרק ְּבִעְנָיִנים ֶׁשְּברּוָחִנּיּות, ֶאָּלא ַאף סֹוֵחר ֶׁשִהִּׁשיאּוהּו ֵעָצה 
 ְּבִעְנְיֵני ַמָּׂשא ּוַמָּתן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַכְלֵּכל ֶאת ַּדְרּכֹו ַּבִּמְסָחר, ֵיַדע ִּכי ֲעָצתֹו ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה, ֲאָבל ָצִרי

ֵעיַנִים ְמִאירֹות ִלְראֹות ֵהיָכן ִהיא ְּכתּוָבה ('ֶּפה ָקדֹוׁש' עמ' שנה).

ַּתְלִמידֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן הי"ד ָרִגיל ָהָיה ְלהֹוִסיף ְולֹוַמר ִּכי א ְלִחָּנם ְמֻכָּנה ַהּתֹוָרה 'ּתּוִׁשָּיה' 
(ַמֶּסֶכת ַּכָּלה ַרָּבִתי ה ב), ַהִּסָּבה ְלִכּנּוָיּה ֶזה ֶׁשִהיא ַהְּתׁשּוָבה ַהְּיִחיָדה ְלָכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְׁשֵאלֹוָתיו; 
ְּבָכל נֹוֵׂשא ֶׁשּבֹו ִמְתַחֵּבט ָהָאָדם ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ְלא ֲעַצת ַהּתֹוָרה א ַיְצִליַח ְלַהִּגיַע ְלַמְסָקָנה ְראּוָיה 

ַוֲאִמִּתית (ִמּתֹו ַהְקָּדַמת ְּבנֹו ְל'קֶֹבץ ַמֲאָמִרים').

ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת  ְוֵכן  ַחִּיים",  "ֻחֵּקי  ַהּתֹוָרה:  ִמְצוֹות  ֶאת  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ְמַכִּנים  ֶזה  ִמַּטַעם 
ָאנּו אֹוְמִרים "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו", ִּכי ָאֵכן ַהּתֹוָרה ִהיא ַמהּות ַחֵּיינּו. ּוִמָּכאן ֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ִאם ְמִביִנים ָאנּו 
ֶׁשַהּתֹוָרה ִהָּנּה חֹק ַחֵּיינּו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ָנִבין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשְּנַוֵּתר ֲאִפּלּו ַעל ֲהָלָכה ַאַחת ִמֶּמָּנה. ִּכי ַהְּמַוֵּתר 
ַעל חֹק ָּכְלֶׁשהּו ֵמַהּתֹוָרה, ָּכמֹוהּו ִּכְמַוֵּתר ַעל ֵחֶלק ֵמַהַחִּיים. ִּכְבָיכֹול ֲחֵסָרה לֹו, ָחִליָלה, ָיד אֹו ֶרֶגל 

(הגרמ"ש ַׁשִּפיָרא, 'ָזָהב ִמְּׁשָבא' – ַמֲאָמִרים, עמ' עז).

ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה ְּכַמְּתַנת ִחָּנם
ִּבְתִפָּלֵתנּו ַמְקִּפיִדים ָאנּו ְלַבֵּקׁש ָּבֻנָּסח: "ֵּכן ְּתָחֵנּנּו ּוְתַלְּמֵדנּו", ְּכלֹוַמר: ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה 
ְּכַמְּתַנת ִחָּנם ('ֵעץ יֹוֵסף'). ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבִּמְדָרׁש (במדב"ר א ז) ַעל ַהָּפסּוק (ַּבִּמְדָּבר 
א א) "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני" – "ָלָּמה ְּבִמְדַּבר ִסיַני? ִמָּכאן ָׁשנּו ֲחָכִמים ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים 
ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה: ָּבֵאׁש ּוַבַּמִים ּוַבִּמְדָּבר... ְוָלָּמה ִנְּתָנה ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו? ֶאָּלא: ָמה ֵאּלּו ִחָּנם ְלָכל 

ָּבֵאי ָהעֹוָלם, ָּכ ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִחָּנם ֵהם".

ֵהן ֱאֶמת ִּכי ְיָקָרה ַוֲחׁשּוָבה ִהיא ַהּתֹוָרה ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף, ַא ֵמִאיָד ִנֶּתֶנת ִהיא ָלנּו ְּבִחָּנם, ְוזֹאת 
ִמּׁשּום ֶׁשֶאת ָׁשְוָיּה א ִנָּתן ְלַהֲעִרי ְּכָלל – א ְּבֶכֶסף ְוא ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים. ָּכ נּוַכל ִלְראֹות ַאף ֵאֶצל 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשַעל ַאף ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים (ְּבָרכֹות לב ב), ְּבָכל זֹאת 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (שמו"ר מא ו) ִּכי ְלאֶֹר ָּכל ַאְרָּבִעים ַהָּיִמים ֶׁשָּׁשָהה ְּבַהר ִסיַני ָהָיה הּוא לֹוֵמד ֶאת ַהּתֹוָרה 
ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּדָבר  ָּבא  ַוֲהֵרי  ְּבַמָּתָנה.  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמיֵדי  לֹו  ְוִנְּתָנה  ֶׁשָּזָכה  ַעד  ְמַׁשְּכָחּה,  ּוִמָּיד 

ְלעֹוָלם א ָהָיה ָאָדם ֶׁשָּזָכה ַּבּתֹוָרה ִמּכַֹח ַמֲעָׂשיו.

 ,ֵּכיָון ֶׁשֵאין ְּבָיֵדינּו ָּכל ֶאְפָׁשרּות ְלַׁשֵּלם ַעל ַהּתֹוָרה ָּכָראּוי ְלֶעְרָּכּה, ַעל ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשְּנַקְּבָלה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר
ְנִתיָנָתּה ַחֶּיֶבת ִלְנּבַֹע ַא ְוַרק ִמּתֹו ַאֲהָבתֹו ַהְּגדֹוָלה ֵאֵלינּו. ַעל ֵּכן ָאנּו ַמְקִּדיִמים ִלְפּתַֹח ֶאת ִּבְרַּכת 
(ִּתְפֶאֶרת  ֵאֵלינּו  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּיֵתָרה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְוַהֶחְמָלה  ָהַאֲהָבה  ְּבֵתאּור  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה 

ִׁשְמׁשֹון', ַּבִּמְדָּבר א א).

ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה נּוַכל ַּגם ְלָהִבין ֵּכיַצד ְיכֹוִלים ָאנּו ְלָהֵעז ָּפִנים ּוְלַבֵּקׁש ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשִּלֵּמד 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ֶאת ּתֹוָרתֹו, ֵּכן ְיַלֵּמד ַאף אֹוָתנּו, ַאף ִּכי ְרחֹוִקים ָאנּו ַאְלֵפי ְּדָרגֹות 
ִמַּמְדֵרָגָתם ַהַּנֲעֵלית; ֶׁשֵּכן ַאף ָהָאבֹות א ָזכּו ָלּה ִמּכַֹח ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶאָּלא ְּכ'ַמְּתַנת ִחָּנם', ְוִאם ֵּכן 

ַאף ָאנּו נּוַכל ְלַבֵּקׁש ְּכמֹוָתם ('ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' ֲחֻנָּכה, ֵליל ג' ְׁשַנת עת"ר ַמֲאָמר ב).

ַהְצָלָחה ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה – ַא ְוַרק ְּבֵעֶזר ִמַּמַעל
ְּבַמֶּסֶכת ִנָּדה (סט ב-ע ב) הּוְבאּו ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ֶׁשָּׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ָאֶלְּכַסְנְדִּרָּיה ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן חִינְנָא, 
ּוֵביֵניֶהן: "ָמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוֶיְחַּכם? ָאַמר ָלֶהן: ַיְרֶּבה ִּביִׁשיָבה ִויַמֵעט ִּבְסחֹוָרה. ָאְמרּו: ַהְרֵּבה ָעׂשּו ֵּכן 
ְוא הֹוִעיל ָלֶהם! ֶאָּלא: ְיַבְּקׁשּו ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמְׁשֵלי ב ו): 'ִּכי ה' ִיֵּתן ָחְכָמה 

ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה'".

ְלִפיָכ ִּבְבָרָכה זֹו ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו: "ֵּכן ְּתָחֵנּנּו ּוְתַלְּמֵדנּו". ְוָאֵכן, 
ֶׁשִהְתַקּׁשּו  ֵעת  ְּבָכל  ֵהם  ָהיּו  ְרִגיִלים  ִּכי  ִנְרֶאה  ֶאֶרץ  ְמצּוֵקי  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ְיֵמי  ְּבקֹורֹות  ֵמִעּיּון 
 ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ּוְלַאַחר  ַהּתֹוָרה,  ְצפּונֹות  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשְּיַפֲעֵנַח  ִּבְתִחָּנה  ְליֹוְצָרם  ִלְפנֹות  ְּבִלּמּוָדם, 

ֵמעֶֹמק ִלָּבם ָזכּו ְלֵעֶזר ִמָּמרֹום.

ֻעְבָּדה ִנְפָלָאה ְּבִעְנָין ֶזה ֻסְּפָרה ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ָזָצ"ל: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ִמְתַקֶּׁשה 
ַּבֲהָבַנת ַהֻּסְגָיה, ַּדְרּכֹו ָהְיָתה ִלְפנֹות ַלֶחֶדר ַהָּסמּו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲהִביָנּה. ְוָאֵכן ְּתִפָּלתֹו 

ָּתִמיד ָהְיָתה עֹוָׂשה ֵּפרֹות.

ֶאת  ִהִּגיַּה  ֶׁשַהְגָּר"א  ָמָצא  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ַלֲהִביָנם,  ְוִהְתַקָּׁשה  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּבִדְבֵרי  ָהָגה  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
ְוָאַמר  ְלַוֵּתר  ַזְלָמן  ִאיֶסר  ַרִּבי  ֵמֵאן  זֹאת  ַלְמרֹות  ַלֲאׁשּוָרם.  ַהְּדָבִרים  ֶׁשּיּוְבנּו  ְּבֹאֶפן  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ִּדְבֵרי 
ִלְמקָֹרבֹו: "ָאֵכן ָּכ ִהיא ִּגְרַסת ַהְגָּר"א, ַא רֹב ָהִראׁשֹוִנים ִהְסִּכימּו ִעם ַהִּגְרָסה ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְוֵכיַצד אּוַכל 
ְלַיֵּׁשב ֶאת ִּדְבֵריֶהם?" ַאְּדָהִכי ַוֲהִכי ִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהִּמְנָחה. ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ָּפָנה ַלֶחֶדר ַהָּסמּו ְלִהְתַּפֵּלל 
ְוָׁשב ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכֶׁשָּפָניו ְׁשטּופֹות ְּדָמעֹות. ְּכֶׁשָחַזר ְוִעֵּין ַּבְּירּוַׁשְלִמי ָעָלה ְּבָידֹו ִמָּיד ְלַיֵּׁשב ֶאת ִּגְרַסת 

ָהִראׁשֹוִנים, ּוָפָניו ֵהִאירּו ִמִּׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ('ְּבֶדֶר ֵעץ ַהַחִּיים' ח"ב עמ' 476).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִמַּמֲעַמִּקים ִּגִּליִתי ה'

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

ססִספּפּור ם
ה (ג') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְ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


