
ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ִמְתַקֶּבֶלת ֵמֲחַמת ַצֲעָרם
"ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת" (מד לא)

ֵּבֵאר ַּבַעל 'ֲעֵקַדת ִיְצָחק': ְּכָלל ָידּוַע הּוא ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַמֲעִניׁש ֶאת ַהחֹוֵטא ִאם ֵמֲחַמת ָעְנׁשֹו ִיָּגֵרם ֵסֶבל ַלֲאֵחִרים ֶׁשֵאיָנם 
ִּבְנָיִמין  ִאם  ַאף  יֹוֵסף:  ִלְפֵני  ְיהּוָדה  ָטַען  ַּגם   ָּכ ְלֵהָעֵנׁש.  ְצִריִכים 
ְלַיֲעקֹב  ִיְגרֹם  ַהָּדָבר  ֶׁשֵּכן  ְלַהֲעִניׁשֹו,  ָיכֹול   ֵאיְנ ְלֵהָעֵנׁש,   ָצִרי

ַהַּצִּדיק ַצַער ֶׁשֵאינֹו ַמִּגיַע לֹו.

ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלָתּה  ֶאת  ִׁשיק  ַמֲהָר"ם  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ָצרֹות  ֶאת  ְּבׁשֹוְמָעם  ִמְצַטֲעִרים  ַהֵּמִתים  ַהַּצִּדיִקים;  ִקְבֵרי  ַעל 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ַעל ִקְבָרם, ּוִמּׁשּום ֶׁשַּצַער ֶזה ֵאינֹו ַמִּגיַע ָלֶהם, מֹוִׁשיַע 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים.

ַהְּמֻסָּפר  ֶאת  ֶזה  ִּפי  ַעל  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  הי"ד  ַוֶסְרָמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי 
ַהַּבּצֶֹרת  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַזַּכאי,  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ַעל  יא)  ג  (ַּתֲעִנית  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ּוְלַבֵּקׁש:  ַהֵהיָכל  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ַסָפּרֹו  ֶאת  ָׁשַלח 
ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ְלִהְסַּתֵּפר  רֹוֶצה  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֶׁשֵּכן  ְּגָׁשִמים,  ָלנּו  הֹוֵרד 
ֵמֲחַמת ַצֲערֹו ַעל ֲעִציַרת ַהְּגָׁשִמים", ְוָאֵכן ִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ַהַּסָּפר ֶאת 

ְּתִפָּלתֹו ֵהֵחל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם.

ַאף ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה נּוַכל ְלַהְבִחין, ִּכי ָאְמָנם ִסְבָלם ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהִּצּבּור 
ִמִּמעּוט ַהְּגָׁשִמים, ָּגדֹול ָהָיה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמִּסְבלֹו ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן 
ָלֶהם  ִהִּגיַע  ֵאּלּו  ֶׁשל  ֶׁשִּסְבָלם  ֵּכיָון   ַא ְלִהְסַּתֵּפר,  ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא 
ֵמֲחַמת ֲחָטֵאיֶהם, ְוִאּלּו ַרָּבן יֹוָחָנן ָסַבל ְּבִחָּנם, ְלִפיָכ ַּדְוָקא ִסְבלֹו 

ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן הּוא ֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהַּבּצֶֹרת.
ׁשּו"ת 'ַמֲהָר"ם ִׁשיק' או"ח רצב; 'קֶֹבץ ֶהָערֹות', ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות סי' ז' אֹות ד'

'ְוָחֵמׁש ֲחִלפֹת ְׂשָמת' – ִלְמנַֹע ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה
"ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלפֹת ְׂשָמת" (מה כב)

 ִּבירּוַׁשְלִמי (ְּבָרכֹות ט ג) ֶנֱאָמר ִּכי ַהְּמַקֵּבל ְּכִלי ְּבַמָּתָנה ֵמֲחֵברֹו ְמָבֵר
'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב', ֵּכיָון ֶׁשַהַּמָּתָנה ְמַהָּנה ֶאת ַהְּמַקֵּבל ְוַהּנֹוֵתן ְּכֶאָחד 
(ְוֵכן ָּפַסק השו"ע או"ח רכג ה). ּוַבֵּפרּוׁש 'ְׂשֵדה ְיהֹוֻׁשַע' ַעל ַהְּירּוַׁשְלִמי 
ַהְּצָדָקה  ֶׁשֵּכן  ְמָבְרִכים,  ֵאין  ְצָדָקה  ַקָּבַלת  ַעל  ִּכי  הֹוִסיף  (ָׁשם) 

ּגֹוֶרֶמת ּבּוָׁשה ַלְּמַקֵּבל (ְוֵכן ֵהִביא ַלֲהָלָכה ְּב'ֵאִלָּיה ַרָּבה' ָׁשם ט). 

ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ִנִּסים ַאְבָרָהם ַאְׁשְּכָנִזי ֵמִאיְזִמיר ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשּיֹוֵסף 
ֲחִלפֹת  "ָחֵמׁש  עֹוד  ֶּכֶסף"  ֵמאֹות  "ְׁשׁש  ַעל  ְלִבְנָיִמין  הֹוִסיף 
'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב' ַעל ַהֶּכֶסף  ְׂשָמת"; ָחַׁשׁש יֹוֵסף ֶּפן ְיָבֵר ִּבְנָיִמין 
ֶׁשִּנָּתן לֹו ְוִיְהֶיה ְּבָכ ֲחַׁשׁש 'ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה', ַעל ֵּכן הֹוִסיף לֹו ַמְּתַנת 

ְּבָגִדים ְּכֵדי ֶׁשַהְּבָרָכה ָּתחּול ָעֶליָה.
ׁשּו"ת 'ַמֲעֵׂשה ַאְבָרָהם' ִסיָמן מד

ְּפִסיָעה ַּגָּסה ְּבֶדֶר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר" (מה כד)

"ַאל ַּתְפִסיעּו ְּפִסיָעה ַּגָּסה" (ַרִׁש"י).
ִמְּפֵני ָמה א ִהְזִהיָרם ַאף ַיֲעקֹב ַעל ָּכ ֶטֶרם ִרְדָּתם ְלִמְצַרִים?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלִוין ַרָּבּה ֶׁשל ֵריָׁשא:
ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ָאָדם  ֶׁשל  ִּביִציָאתֹו  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ִמְצָוה  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבַדְרּכֹו  אּוָלם  ַּגָּסה,  ְּפִסיָעה  ִלְפסַֹע  לֹו  ָאסּור 
ַיֲעקֹב'  'ֵעין  ַעל  ָהִרי"ף'  ('ֵּפרּוׁש  ִּפיְנטֹו  יֹאִׁשָּיהּו  ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  ָלרּוץ.  ָעָליו 
ָׁשם) ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּפִסיָעה ַּגָּסה ַמְכָהה ֶאת ְמאֹור ֵעיֵני ָהָאָדם (ַׁשָּבת קיג 
ב), ְלִפיָכ ְּבׁשּובֹו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָעָליו ְלִהָּמַנע ִמָּכ, ְוִאּלּו ְּבַדְרּכֹו 
ֵאיָנן  ִמְצָוה  'ְׁשלּוֵחי  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ְּפִסיָעה  ֻמֶּתֶרת  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאל 

ִנּזֹוִקין' (ְּפָסִחים ח ב).
ַאף ָּכאן, ְּבִרְדָּתם ְלִמְצַרִים ָהיּו ָהַאִחים ְּבֶגֶדר 'ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה', ֶׁשֲהֵרי 
ָהְלכּו ְּבִמְצַות ֲאִביֶהם, אּוָלם ְּבׁשּוָבם א ֶנְחְׁשבּו ִּכ'ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה', 
ַעל ֵּכן ִהְזִהיָרם יֹוֵסף ְלַבל ַיְפִסיעּו ְּבׁשּוָבם ְּפִסיָעה ַּגָּסה, ֶּפן ְיַסְּכנּו 

'ִּבְרַּכת ַאֲהרֹן' ְּבָרכֹות ו בֶאת ְמאֹור ֵעיֵניֶהם.

ַהְזָּכַרת ְזכּות ָאבֹות ַּבְּתִפָּלה
"ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלאקֵי ָאִביו ִיְצָחק" (מו א)

ְוא  ָאִביו  ְּבִיְצָחק  ְזכּותֹו  ֶאת  ַיֲעקֹב  ֶׁשָּתָלה  ַהַּטַעם  ִּכי  ַרִׁש"י  ָּכַתב 
ִּבְזכּות ַאְבָרָהם ְזֵקנֹו, הּוא ִמּׁשּום ֶׁש"ַחָּיב ָאָדם ִּבְכבֹוד ָאִביו יֹוֵתר 
ִמְּכבֹוד ְזֵקנֹו". ֶאָּלא ֶׁשְּלִפי ַהָּנ"ל ָּתַמּה ָהַרְמָּב"ן ִמְּפֵני ָמה ְּכֶׁשִּבֵּקׁש 
ֶאת  ַאף  ִהְזִּכיר  י)  לב  (ְלֵעיל  ִלְקָראתֹו  ֶׁשָּבא  ֵמֵעָׂשו  ְלִהָּנֵצל  ַיֲעקֹב 

ַאְבָרָהם ִּבְתִפָּלתֹו: "ֱאֵקי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֵקי ָאִבי ִיְצָחק"?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ָּדִוד ַהֵּלִוי ֶסַגל ַּבַעל ַהָּט"ז ְּבִסְפרֹו 'ִּדְבֵרי ָּדִוד':

ְלֵעיל ִהְתַּפֵּלל ַיֲעקֹב ַעל ֶהָעִתיד, ְוֵכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאין ֵּדי ִּבְזכּות 
ָאִביו ְלַבָּדּה ְּכֵדי ְלהֹוִעיל לֹו, ְלִפיָכ הֹוִסיף ְוִהְזִּכיר ַאף ֶאת ְזכּותֹו 
ֶׁשל ַאְבָרָהם. ַא ָּכאן ֶׁשָּבא ְלהֹודֹות ַעל ֶהָעָבר ְוַהְזָּכַרת ָאִביו ָהְיָתה 
ַרק ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו, ִנְמַנע הּוא ִמְּלַהְזִּכיר ֶאת ַאְבָרָהם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְפגַֹע 

ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָאִביו, ְּכִאּלּו ֵאין ַּדי ִּבְזכּותֹו ְלַבָּדּה ְלָהֵגן ָעָליו.

'ֵמי  ְּבִסְפרֹו  ֵמִאיְזִּביָצא  יֹוֵסף  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָּכַתב   ְלָכ נֹוָסף  ֵּבאּור 
ַהִּׁשּלֹוַח':

ֵּכיָון ֶׁשִּיְצָחק ָאִביו ִהְצַטָּוה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה: "ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן 
"ֶׁשַאָּתה  ָׁשם:  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ב),  כו  (ְלֵעיל   "ֵאֶלי אַֹמר  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ 
עֹוָלה ְּתִמיָמה ְוֵאין חּוָצה ָלָאֶרץ ְּכַדאי ְל", ָחַׁשׁש ַיֲעקֹב ֶׁשָּמא ַאף 
הּוא ִנְכָלל ְּבִצּוּוי ֶזה. ְלִפיָכ ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ִעְנָין ֶזה ֶטֶרם ְיִריָדתֹו 
"ָאֹנִכי  ג):  פס'  (ְלַהָּלן  ַנֲעָנה  ְוָאֵכן  ָאִביו,  ִיְצָחק  ֶאת  ִהְזִּכיר  ְלִמְצַרִים 

ָהֵא-ל ֱאקֵי ָאִבי ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה".

'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי' – ְּבָרָכה ְלָיִחיד
"ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים" (מו כז)

'ַנְפׁשֹות  ו):  לו  (ְלֵעיל  אֹוָתן  קֹוֵרא  ְוַהָּכתּוב  ְנָפׁשֹות,  ֵׁשׁש   – "'עֵשָׂו' 
 – 'ַיֲעקֹב'  ַהְרֵּבה.  ֶלֱאהּות  עֹוְבִדין  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַרִּבים,  ְלׁשֹון  ֵּביתֹו', 

ִׁשְבִעים ָהיּו לֹו, ְוַהָּכתּוב קֹוֵרא אֹוָתן 'ֶנֶפׁש' ְלִפי ֶׁשָהיּו עֹוְבִדים ְלֵא-
ל ֶאָחד" (ַרִׁש"י ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש ויק"ר ד ו).

ִמֵּדי ּבֶֹקר ָאנּו ְמָבְרִכים ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר: "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי", ְוָתְמהּו 
ַהְּמָפְרִׁשים ֶׁשֲהא ְלׁשֹון 'ּגֹוי' ֶנֶאְמָרה ַאף ְּכַלֵּפי ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּכתּוב 

(ְׁשמּוֵאל ב ז כג): "ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ"?

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֵהִביא ַרִׁש"י ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהעֹוְבִדים ֻּכָּלם ְלֵא-ל ֶאָחד ִנָּתן ְלַכּנֹות ְּכ'גֹוי' ַרק 
ְּבִהְצָטְרָפם ַיַחד, ַא ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָהעֹוְבִדים ֵלאִהים ַרִּבים – ָּכל 
ֶאָחד ֵמֶהם ֶנְחָׁשב ְּכ'גֹוי' ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ֵמַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ְמָבֵר ַהָּיִחיד 
ְּכֻאּמֹות  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא   – ַּכָּוָנתֹו  ְּברּוָרה  ִמֵּמיָלא  ּגֹוי',  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא 

ָהעֹוָלם ֶׁשָּכל ָיִחיד ֵמֶהם ֶנְחָׁשב 'ּגֹוי' ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
ׁשּו"ת 'ָהֶאֶלף ְל ְׁשמֹה' ִסיָמן לד

ַהְפָסָקה ִּב'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ּו'ָברּו ֵׁשם'
"ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְֹׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו 

ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד" (מו כט)

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְנָׁשקֹו  ְוא  יֹוֵסף  ַצְּואֵרי  ַעל  ָנַפל  א  ַיֲעקֹב  "ֲאָבל 
ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע" (ַרִׁש"י).

ִלְפַסק  ְרָאָיה  א)  סו  או"ח  לשו"ע,  (ְּבֵבאּורֹו  ַהְגָּר"א  ַרֵּבנּו  ֵהִביא  ִמָּכאן 
ְקִריַאת  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּבָפסּוק  ְלַהְפִסיק  ֶׁשֵאין  (ָׁשם)   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן 
ֲאִפּלּו  ָׁשם),  יֹוֵסף  (ֵּבית  ֵׁשם'   ְל'ָברּו ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ֵּבין  ְוֵכן  ְׁשַמע, 
ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ָׁשלֹום ַלֶּמֶל. ֶׁשֲהֵרי ְמבָֹאר ָּכאן ִּכי ַיֲעקֹב א ִהְפִסיק 
ְּכֵדי ַלֲענֹות ְליֹוֵסף ַעל ַאף ֶׁשִהִּכיר ּבֹו ְּכֶמֶל (ְרֵאה ְלַהָּלן מז לא, ּוְבַרִׁש"י 

ָׁשם). 

ַא ִצֵּין ַה'ֵּבאּור ֲהָלָכה' (ָׁשם ד"ה ֶׁשֹּלא) ִּכי ְרָאָיה זֹו מֹוִכיָחה ַרק ְלַגֵּבי 
ֲאָמרֹו   א  ֶׁשֲהֵרי  ֵׁשם',   ָּברּו' ְלַגֵּבי  ְוא  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  ַהָּפסּוק 

ַיֲעקֹב ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ֶאָּלא קֶֹדם ְּפִטיָרתֹו (ְּפָסִחים נו א).

'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב' ַאף ַעל ַהָּצָרה
"ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ְמַעט 

ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי" (מז ט)

ְּב'ַדַעת ְזֵקִנים' ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות הּוָבא ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש:

"ָלָּמה ַחי ַיֲעקֹב ָּפחֹות ֵמָאִביו ל"ג ָׁשִנים? ֶאָּלא, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא: 'ֲאִני ִהַּצְלִּתי ִמָּלָבן ּוֵמֵעָׂשו ּוִמְּׁשֶכם ְוֶהֱחַזְרִּתי ְל ִּדיָנה 
נֹוֵטל  ֲאִני   ַחֶּיי  ,ַחֶּיי ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים'  'ְמַעט  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְויֹוֵסף 
ֵמֶהם ְּכִפי ֶחְׁשּבֹון ַהֵּתבֹות ֶׁשָאַמְרָּת ְוֵהם הַלּ"ג ֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ִמ'ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב' ַעד 'ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם'" ('ִחְזקּוִני' ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש). 

ִּבֵּקׁש  ִאם  ַּגם  ֲהא  ַיֲעקֹב,  ַעל  ַהְּתִביָעה  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ְלִהְתַרֵעם ַעל ָּכ ֶׁשַחָּייו ָהיּו 'ְמַעט ְוָרִעים', ַאף ֶׁשָאְמרּו (ְּבָרכֹות נד א) 
ִּכי: "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה", ִמָּכל 
ָמקֹום ֵּפְרׁשּו ִּכי ַעל ַהּטֹוָבה ְמָבֵר 'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב' ְוַעל ָהָרָעה 'ַּדַּין 

ָהֱאֶמת', ּוִמָּכאן ֶׁשֻּמָתּר ָלָאָדם ְלַהִּכיר ְּבָכ ֶׁשָהָרָעה ִהיא 'ָרָעה'?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ְשַׁטְין רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶטְלז אֹוָהיֹו:

ָאֵכן, ְּבָׁשָעה ֶׁשּפֹוֶקֶדת ָהָרָעה ֶאת ָהָאָדם ַּדי ְּבָכ ֶׁשַּיְצִּדיק ֶאת ַהִּדין 
ְּבִבְרַּכת 'ַּדַּין ָהֱאֶמת', אּוָלם ַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ֲהֵרי ְּכָבר נֹוַכח ֶׁשְּמִכיַרת 
יֹוֵסף ָהְיָתה ְלטֹוָבה ַּבֲעבּורֹו, ְוַעל ֵּכן ִנְתַּבע ְּכֶׁשָאַמר 'ְמַעט ְוָרִעים' 

ְוא ֵּבֵר 'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב'.
ֵסֶפר ִזָּכרֹון 'ֵׁשם עֹוָלם' ַעּמּוד 14

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּת

ֵמא
חמת ַצֲעָרם

ני ּפְ ם

ַחִּיים ִּבְזכּות צ' ֲאֵמִנים
"ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני" (מז כה)

ְּבִסְפרֹו 'ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' (ַמֲעֶרֶכת א' אֹות לג) ֵהִביא ַהִחיָד"א 
ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפּוָאה, ַּתְלִמיד ָהְרָמ"ע ִמָּפאנֹו: 
ַהְּמַכֵּׁשפֹות  ֵאין  יֹום  ְּבָכל  'ָאֵמן'  ְּפָעִמים  צ'  ָהאֹוֵמר  "ָּכל 
ְיכֹולֹות ְלַהִּזיק לֹו – ָּכ ָׁשְמָעה ִאָּׁשה ַאַחת ִמַּמִּזיק ֶׁשִּנְׁשַלח 
ָלַקַחת ֶאת ַיְלָּדּה ַהַחי ְּבעֹוָדּה ְיֵׁשָנה, ְוֵהִׁשיב ַהַּמִּזיק ֶׁשֵאינֹו 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת ֶׁשֵּכן ִאּמֹו ָעְנָתה צ' ְּפָעִמים ָאֵמן ַהּיֹום, 

ּוְכֶׁשִהְתעֹוְרָרה ָהִאָׁשּה ָׁשְמָעה זֹאת".

"ַוּיֹאְמרּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ֶהֱחִיָתנּו" ִּבְזכּות "ִנְמָצא" – אֹוִתּיֹות: צ' ָאֵמן.

'ֲעֶטֶרת ְיהּוָדה' עמ' טז

‡ֹון ַהּ„ֹורֹו˙  ל ּ‚¿ ∆ ׁ̆ ּלּוָל‡  ƒה ˙ (˙ˆ"‚) ָיחּול יֹוָמ‡ ּ„¿ ב≈ ט≈ יֹום ‡' ו' ּב¿ ים.ּב¿ ƒים נֹוָספ ƒָפר ֹ̃ב' ּוס¿ בּו˙ ַיֲע ¿ ׁ̆ ַעל ' "ל, ּבַ ָ̂ ר ָז ∆ ׁ̆ ֹ̃ב ַריי נּו ַיֲע ין ˜ב ‡):ַרּב≈ ƒר ¿„ ה∆ ֹ̃ב' (ַסנ¿ ּיּון ַיֲע ƒרֹו 'ע פ¿ ƒס ב ּב¿ ַ̇ ך¿ ּכָ ˙ ּכָ ַזּכֹו˙ ‡∆ ˜ֹול ּול¿ ך¿ ּב¿ ָבר≈ ָי„ֹו ל¿ ּב¿ ∆ ׁ̆ י  ƒל מ י הּו‡ "ּכָ ה ֲהר≈ ∆ׂ̆ ינֹו עֹו ≈‡ ן ו¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ים ּבַ ƒי הּו‡ ָהַרּב ים, ַוֲהר≈ ƒן ָהַרּב ƒן מ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒכּו˙ ֲענ ל ז¿ ים".ּ‚ֹוז≈ ƒָהַרּב ˙ י‡ ‡∆ ƒט ‡ ּוַמח¿ ָחֹוט≈ ∆∆∆ ‡
.‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנה. ּב¿ ַכּוָ ˜ֹול. ּב¿ ַחר: ּב¿ ַ ׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒּב
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ַהִּסּפּור ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִהְתַרֵחׁש ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהַאֲחרֹון, תשע"ח, ֵאי ָׁשם ְּבִפָּנה ִנַּדַחת ֶׁשל ַהְּגלֹוּבּוס. 
הּוא טֹוֵמן ְּבֻחּבֹו ֶמֶסר נֹוֵקב ַעל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְּבֵעת ָצָרה, ָּבְרָגִעים ֶׁשָחׁש ָהָאָדם ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשּיּוַכל ְלהֹוִׁשיעֹו 

ִמִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר, אֹו ָאז ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת ּובֹוַקַעת ֶאת ָהְרִקיִעים ֻּכָּלם. 

ְמִדינֹות ִמְזַרח ֵאירֹוָּפה ֶׁשַּבָּׁשִנים ָעְברּו ָהיּו ְמֵלאֹות ּוְגדּוׁשֹות ְּבתֹוָרה ּוִביהּוִדים ְּכֵׁשִרים ּוְתִמיִמים ֶׁשָעְבדּו 
ָעִריץ  קֹומֹוִניְסִטי  ִׁשְלטֹון  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ּוִבְפָרט  ָהֲאֻּיָמה,  ַהּׁשֹוָאה  ְלַאַחר  ְמאֹוָדם.  ְּבָכל  ה'  ֶאת 

ּוְמַדֵּכא, ָהְפכּו ְמִדינֹות ֵאּלּו ְלֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית.

ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְּבֶעְׂשִרים  יד),  יד  ב  (ְׁשמּוֵאל  ִנָּדח"  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  "ְלִבְלִּתי  ֻהְבַטְחנּו:  ֶׁשְּכָבר  ְּכִפי  אּוָלם 
ַהֵּקרּוב  ִאְרּגּוֵני  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ְּפִעילּוָתם  ְּבֶׁשל  ְּבִעָּקר  זֹאת  ַהַּיֶּבֶׁשת,  ְּבַרֲחֵבי  ַאִּדיָרה  ַמְהֵּפָכה  ִהְתחֹוְלָלה 
ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשָּקמּו ֵמָאז ִהְתמֹוְטטּות ַהּקֹומֹוִניְזם, ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָזכּו ְלַהֲחיֹות ִרְבבֹות ַאְלֵפי ְנָׁשמֹות ְיהּוִדּיֹות 

ֵמַהִּנּתּוק ֶׁשִּנְכָּפה ֲעֵליֶהן ְוַלֲהִׁשיָבן ְלֵחיק ַהַּיֲהדּות.

ְסמּוכֹות  ֶׁשֵאיָנן  ִנָּדחֹות  ְיהּוִדּיֹות  ְקִהּלֹות  ְלַחֵּזק  ַהָּיְזָמה,  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ָנַטל  ֵקרּוב  ִאְרּגּוֵני  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ְלָעִרים ֶמְרָּכִזיֹות, ּוְלַהִּגיַע ַאף ְלִלָּבם ֶׁשל ְיהּוִדים ּבֹוְדִדים ַהָּדִרים ְּבָעִרים ְמֻרָחקֹות ְוֵאיָנם ַׁשָּיִכים ִלְקִהָּלה 

ְמֻסֶּדֶרת.

ְּפִעילּותֹו ֶׁשל ָהִאְרּגּון ִמְתַרֶּכֶזת ְּבִעָּקר ְּבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי, ֶׁשּבֹו ִנְׁשָלִחים ִמַּטֲעמֹו ִלְקִהּלֹות ַּבֲעֵלי ְּתִפָּלה, ַּבֲעֵלי 
ְּתִקיָעה ְוַרָּבִנים ֶׁשַּיְדִריכּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ְּבִהְלכֹות ַהַחִּגים ּוִמְנֲהֵגיֶהם, אּוָלם ִהיא ִמְתָּפֶרֶׂשת ַעל ְּפֵני ַהָּׁשָנה 
ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  הּוא  ַהּסֹוִפי  ְיָעָדּה  ַרִּבים.  ֳחָדִׁשים  ְואֹוֶרֶכת  ּוַפְרָטִנית  ְיסֹוִדית  ִהיא  ַהֲהָכָנה  ֲעבֹוַדת  ֻּכָּלּה. 
ֶאת  ִויָקֵרב  ֶשַּׁיְדִריֵכם  ָהִאְרּגּון  ְׁשִליַח   – נֹוָסף  ְיהּוִדי  ַהַחִּגים  ִּבְתקּוַפת  ִיָּמֵצא  ְיהּוִדים,  ִּתְׁשָעה  ּבֹו  ֶׁשַּקָּיִמים 

ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ְלצֶֹר ְּפִעילּותֹו ְמַגֵּיס ָהִאְרּגּון ְּבָכל ָׁשָנה ַעְׂשרֹות ְּפִעיִלים ַהִּמְתַנְּדִבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַחִּגים ִּבְמִחיָצָתם ֶׁשל 
ְיהּוִדים ְרחֹוִקים, ִּבְמקֹומֹות ִנָּדִחים ְּביֹוֵתר, ְּכֵדי ְלַהְבִעיר ֶאת ַהִּניצֹוץ ַהְּיהּוִדי ֶהָחבּוי ְּבִקְרָּבם.

ָּכ ָמָצא ַעְצמֹו ֶאָחד ִמְּפִעיֵלי ָהִאְרּגּון, ְנַתְנֵאל (ֵׁשם ָּבדּוי), עֹוֶׂשה ֶאת ְיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּבֲעָיָרה ְזִעיָרה ּוִנַּדַחת 
ַעד   ,ָּכ ָּכל  ַהְּקִהָּלה  ִלְבֵני  ְלִהְתַחֵּבר  ִהְצִליַח  הּוא  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ַהֶּנֱחֶׁשֶלת.  מֹוְלדֹוָבה  ִּבְמִדיַנת  ַהּׁשֹוֶכֶנת 

ֶׁשֵהם א ָנְתנּו לֹו ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמקֹום, ֶטֶרם ַיְבִטיַח ָלׁשּוב ְוַלֲעׂשֹות ִעָּמם ַאף ֶאת ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש.

ְּפֵני  ַעל   ָֹאר ְלַמָּסע  ְוָלֵצאת  ְיָׁשָנה  ְׁשִאיָפה  ְלַהְגִׁשים  ִּתְכֵנן  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם  ְּבָפָניו,  ֵאפֹוא  ָעְמדּו  ָיִמים  ִׁשְבָעה 
ַרֲחֵבי ְמִדיַנת אּוְקָרִאיָנה ְוִלְפקֹד ֶאת ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ָהַרִּבים ַהְּפזּוִרים ָּבּה. ְלֵׁשם ָּכ הּוא ָׂשַכר ֶרֶכב ֵמֶחְבַרת 

ַהְׂשָּכָרה ְמקֹוִמית ְוֵהֵחל ֶאת ַמָּסעֹו.

ֶׁשֵּבין  ַהְּגבּול  ְּבַמֲעַבר  ְנַתְנֵאל  ִהְתַיֵּצב  ּוְמַיֵּגַע,   ָֹאר ַמָּסע  ְלַאַחר  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶעֶרב  ֶׁשל  ַהּבֶֹקר  ְּבַאְׁשמֶֹרת 
אּוְקָרִאיָנה ִלְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה.

ָרְחָּבּה  ִקילֹוֶמְטִרים   ֲעָׂשָרה  ּוְדֶנייְסֶטר.  ּבּוג  ַהְּנָהרֹות  ֵּבין  ַהּׁשֹוֵכן   ְֹוָאר ַצר  ֶאֶרץ  ֶחֶבל  ִהָּנּה  ְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה 
ַהְּמֻמָּצע ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים ָאְרָּכּה. ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ִנְכַּבׁש ֶחֶבל ֶאֶרץ ֶזה ִּביֵדי 
ַהֶּגְרָמִנים ְוצַֹרף ַעל ָיָדם ִלְמִדיַנת רֹוַמְנָיה, ְּכֶמֱחָוה ַעל ַהִּסּיּוַע ַהְּצָבִאי ְוַהְּמִדיִני ֶׁשִהִּגיׁשּו ָהרֹוָמִנים ַלֶּגְרָמִנים. 
ִמְּבִחיַנת  ְוֵאּלּו  ַעְצָמִאית,  ִּכְמִדיָנה  אֹוָתּה  ַמְגִּדיָרה  רּוְסָיה  ְּבעֹוד  ְּבַמֲחֶקת,  ָׁשנּוי  ַמֲעָמָדּה  ַהּיֹום  ְוַעד  ֵמָאז 

ָהאּו"ם ֶנֱחֶׁשֶבת ִהיא ְּכֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמּמֹוְלדֹוָבה.

ְנַתְנֵאל א ִנְׁשַלח ִלְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה אּוָלם הּוא ֶנֱאַלץ ַלֲחצֹוָתּה ְלָאְרָּכּה ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ָהֲעָיָרה ַהִּנַּדַחת ֶׁשָּבּה 
ָעַמד ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים.

ַמֲעַבר ַהְּגבּולֹות ִהְתַּבֵּצַע ְּבַהְצָלָחה, ּוְלַאַחר ְנִסיָעה ַמִּתיָׁשה ַּבת ָחֵמׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות, ְּבעֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול, 
ִנְכַנס ִרְכּבֹו ֶׁשל ְנַתְנֵאל ְלַמֲעַבר ַהְּגבּול ֶׁשֵּבין ְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה ְלמֹוְלדֹוָבה.

ָּכאן ִהְתעֹוְרָרה ִלְנַתְנֵאל ְּבָעָיה: ַהַּתֲאִרי ָהִרְׁשִמי ֶׁשל ַהְחָזַרת ִרְכּבֹו ָּפג ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַהּקֹוֵדם, ְוַיַחד ִעּמֹו ָּפג 
ּתֶֹקף ִּבּטּוַח ָהֶרֶכב. ַהחֹק ִּב'ְמִדיַנת' ְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה קֹוֵבַע ִּכי ַהּנֹוֵהג ְּבֶרֶכב ְלא ִּבּטּוַח ֶנְחָׁשב ַּכֲעַבְרָין ְּפִליִלי 

ְוָאמּור ְלֵהָעֵנׁש ַעל ָּכ ְּבֻחְמָרה.

ְנַתְנֵאל ָהָיה ָהמּום ַּכֲאֶׁשר ְּפִקיד ַהְּגבּולֹות ֵסֵרב ָלֵתת לֹו ַלֲעבֹר ְוַאף ִּבֵּקׁש ִלְפסֹל ֶאת ַּדְרּכֹונֹו ַּכֲעַבְרָין ְּפִליִלי, 
.ְּכֶׁשהּוא מֹוִסיף ִּכי ַאף ְּפִקיד ַהְּגבּולֹות ֶׁשָּנַתן לֹו ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּמִדיָנה ָעִתיד ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכ

ִמֶּׁשּנֹוַכח ִּבְמצּוָקתֹו ֶׁשל ְנַתְנֵאל ָהְיָתה ְּבִפיו ֶׁשל ַהָּזִקיף ַהָּצָעה ְמַעט יֹוֵתר ְנִדיָבה: "ֲאַוֵּתר ְל ַעל ְּפִסיַלת 
ַהַּדְרּכֹון ִאם ֵּתֵצא ִמן ַהְּמִדיָנה ַּבֲחָזָרה ֶּדֶר ַמֲעַבר ַהְּגבּול ֶׁשַּדְרּכֹו ִנְכַנְסָּת ִלְפֵני ְּכָחֵמׁש ָׁשעֹות".

"ֲאִני, ְּבָכל אֶֹפן א ֶאֵּתן ְל ַלֲעבֹר", הֹוִסיף ְוִהְבִהיר.

ְנַתְנֵאל א ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו. הּוא ַסב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְוֶהֱחָנה ֶאת ִרְכּבֹו ְּבַצד ַהֶּדֶר, ְּכֵדי א ְלַהְפִריַע ַלְּתנּוָעה 
ַהּזֹוֶרֶמת.

ַהִּסּכּוִיים  ַמְרִּבית  ֶׁשֵּכן  ֶרֶלַוְנִטית,  ֵאיָנּה  ְלָאחֹור  ִׁשיָבה  ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִּכי  לֹו  ִהְבִהיָרה  ַהִּמְתַאֶחֶרת  ַהָּׁשָעה 
ֶׁשל  ֶאְפָׁשרּות  ַאף  ַלֲהגֹות.  ִהְצִליַח  א  ְׁשמֹו  ֶאת  ֶׁשֲאִפּלּו  ֶאֶרץ  ְּבֶחֶבל  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ָּכל   ְלֶמֶׁש ֶׁשִּיָּתַקע 

ְּפִסיַלת ַהַּדְרּכֹון א ָּבָאה ְּבֶחְׁשּבֹון, ֶׁשֵּכן ִּבְלָעָדיו א ִנָּתן ָהָיה ַלֲחׁשֹב ַעל ַמֲעָבר ֵּבין ַהְּמִדינֹות.

ַהַּמְחָׁשבֹות ַהַּמְטִרידֹות, ַיַחד ִעם ְּתחּוַׁשת ַהְּבִדידּות ְוחֶֹסר ָהאֹוִנים, ָּגְרמּו לֹו ִלְכֵאב רֹאׁש. הּוא ִהְרִּכין ֶאת 
רֹאׁשֹו ַעל ַהֶהֶגה ְוָׁשַקע ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּדֹוַמַעת ְוִנְרֶּגֶׁשת. 

הּוא  נֹוָעז.  ַרְעיֹון  ְלֶפַתע  ִהְבִזיק  ְנַתְנֵאל  ֶׁשל  ְּבמֹחֹו  ְּפֻעָּלָתן.  ֶאת  ָּפֲעלּו  ֵלב  ֵמעֶֹמק  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ָנַׁשק ְלֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶוֱהִׁשיבֹו ְלִתיקֹו, ַאַחר ֵהִסיר ֵמרֹאׁשֹו ֶאת ַהַּקְסֶקט ֶׁשאֹותֹו ִהְקִּפיד ַלֲחבֹׁש ִּבְנִסיעֹוָתיו 

ֵמֲחַׁשׁש 'ֵעיָנא ִּביָׁשא', ְוָחַׂשף ֶאת ִּכָּפתֹו ַהּבֹוֶהֶקת.

ָּכ, ְּבַמְרֵאה ְיהּוִדי ֻמְבָהק ָׁשב ֶאל ַהָּזִקיף ֶהָחסֹון ֶׁשָעַמד ְּבַמֲעַבר ַהְּגבּול ְוֵהֵחל ִלְפנֹות ֵאָליו ְּבִעְבִרית ַצָחה: 
"ֲאִני ְיהּוִדי! ַלְיָלה ֶזה הּוא יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָּלנּו, ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרִּכי ֶאל ְמחֹוז ֶחְפִצי. ֵאיֶנִּני ָיכֹול 
ָלׁשּוב ְלָאחֹור, ְוַגם ְּפִסיַלת ַהַּדְרּכֹון ֵאיָנּה ֶאְפָׁשרּות ַּבֲעבּוִרי. ָאָּנא, ַהְחֵתם ִלי ֶאת ַהַּדְרּכֹון ְוַהַּנח ִלי ַלֲעבֹר 

ִּבְזִריזּות".

ְוָכאן ִצְּפָתה ִלְנַתְנֵאל ַהְפָּתָעה ִּבְלִּתי ִנְתֶּפֶסת.

ַהָּזִקיף ֶׁשִהְמִּתין ִּבְׁשִתיָקה ֲאטּוָמה ַעד ְלתֹם ְּדָבָריו, ֵקֵרב ֵאָליו ֶאת ָּפָניו ִּבְמִהירּות ְוָלַחׁש ְּבִעְבִרית ְרצּוָצה: 
."ֵהַבְנִּתי ָּכל ִמָּלה. ֵּתן ִלי ֶאת ַהַּדְרּכֹון ֶׁשְּל .ֲאִני ְיהּוִדי ָּכמֹו"

ְנַתְנֵאל ִהִּביט ִּבְׁשִתיָקה ִנְדֶהֶמת ִּבְפִקיד ַהְּגבּולֹות ַהּנֹוֵטל ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּדְרּכֹון, ַמְחִּתימֹו  ְּבִאּׁשּור ַמֲעָבר ְוִנְפַרד 
ִמֶּמּנּו ְּבִחּיּו ּוְבִאחּוֵלי 'ְּגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה'.

ִמָּׁשם ִהְפִליג ִּבְמִהירּות ְּבִרְכּבֹו ֶאל ָהֲעָיָרה ַהְּׁשכּוָחה ֶׁשְּיהּוֶדיָה ַהְּמַעִּטים ְּכָבר ִהְמִּתינּו לֹו ְּבֹקֶצר רּוַח. ֶאת 
ְּתִפּלֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים ָעָׂשה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְיֵתָרה, ִמּתֹו ַהָּכָרה ֲאִמִּתית ְּבכָֹחּה ֶהָעצּום ֶׁשל ְּתִפָּלה ְּבֵעת ָצָרה, 

ּוִמּתֹו ַּבָּקָׁשה ֵמעֶֹמק ֵלב ַעל אֹוָתן ְנָׁשמֹות ִנָּדחֹות ַהּׁשֹוְכנֹות ְּבַקְצוֹות ֵּתֵבל ּוְמַצּפֹות ֲעַדִין ִלְגֻאָּלָתן.
(ִמִּפי ַהּסֹוֵפר הרה"ח ר' מֶֹׁשה ּגּוְטָמן ֶׁשָּׁשַמע ִמַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה)

ַהַּמְפֵּתַח ְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן
ְלַאַחר ֶׁשִּקַּיְמנּו ֶאת ִמְצַות ִיחּוד ה' ַּבָּפסּוק 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ַלִּמְצָוה ַהָּבָאה ַאֲחֶריָה, 

זֹו ַהֻּמַּבַעת ְּבָפָרַׁשת 'ְוָאַהְבָּת' ֶׁשָּסְמָכה אֹוָתּה ַהּתֹוָרה ַלָּפסּוק 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'.

ּכֹה  ָועֹוד).  ג  סמ"ג  ג,  ָלַרְמָּב"ם  (סה"מ  ה'  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ַעל  מּוֶטֶלת  'ֲעֵׂשה'  ִמְצַות 
ׁשֶֹרׁש  ָהרַֹקח  (ְּבֵסֶפר  ַּבּתֹוָרה  ְמקֹומֹות  ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ָּבּה  ֶׁשִהְצַטֵּוינּו  ַעד  זֹו,  ִמְצָוה  ִהיא  ֲחׁשּוָבה 
ַאֲהַבת ה' ְמָנָאן). ּוְב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבה כח) הּוָבא ֶׁשְּלִפיָכ ִנְּתָנה ִהיא ְלַאַחר ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות 

ָׁשַמִים ְלַלְּמֵדנּו ַעל ּגֶֹדל ֲחִׁשיבּוָתּה.

ָהַרְמָּב"ם ֵּבֵאר ְּבִמּלֹוָתיו ַהַּמְפִעימֹות ֶאת ַמהּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו (ְּתׁשּוָבה י ג): "ְוֵכיַצד ִהיא ָהַאֲהָבה 
ָהְראּוָיה – הּוא ֶׁשּיֹאַהב ֶאת ה' ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ְיֵתָרה ַעָּזה ְמאֹד ַעד ֶׁשְּתֵהא ַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְּבַאֲהַבת 
ה' ְוִנְמָצא ׁשֹוֶגה ָּבּה ָּתִמיד... ֵּבין ְּבִׁשְבּתֹו, ֵּבין ְּבקּומֹו, ֵּבין ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה, ֶיֶתר ִמֶּזה 

ִּתְהֶיה ַאֲהַבת ה' ְּבֵלב אֹוֲהָביו ׁשֹוִגים ָּבּה ָּתִמיד".

ֲחִׁשיבּוָתּה ְוַגְדלּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו, נֹוַבַעת ִמָּכ ֶׁשִהיא ַהַּמְפֵּתַח ְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן. ֶׁשֵּכן ִאם 
ִיְתַחֵּזק ָהָאָדם ְּבַאֲהַבת ה', ָיבֹא ִמּתֹו ָּכ ְלִקּיּום ִמְצוֹוָתיו (ֵסֶפר ַהְּבִרית ח"ה מ"ד פכ"ה), ְוֵכן ִמּׁשּום 
"ִּכי ִהיא ַּתְכִלית ַהְּתכּונֹות ְוסֹוף ַהַּמֲעלֹות ְּבַמְדֵרגֹות ַאְנֵׁשי ָהֲעבֹוָדה" (חוה"ל, ְּפִתיָחה ְלַׁשַער ַאֲהַבת 
ה'). "ְוהּוא ַהַּתְכִלית ַהָּיָקר ֶׁשֶאְפָׁשר ַּבִּמין ָהֱאנֹוִׁשי, ְוהּוא ָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי, ְוהּוא ַּתְכִלית ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצוֹות" ('ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' ְּבֵראִׁשית יח א).

ֶׁשּקֶֹדם  ָהַאֲהָבה  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  אּוָלם  ַהִּמְצוֹות,  ְלִקּיּום  ָאָדם  ַמִּגיַע  ה'  ַאֲהַבת  ְּבֶאְמָצעּות  ָּכָאמּור, 
ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ַהָּבָאה ִמּתֹו ַהָּכָרה ְּברֹב ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ה', ָלַאֲהָבה ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ְלַאַחר 
ֲעִׂשָּיָתן; ַאֲהָבה ֶׁשְּלַאַחר ָהֲעִׂשָּיה, ַהָּבָאה ִמּכַֹח ַהָּכָרה ְּברֹוְממּותֹו ִיְתָּבַר, ִּביָכְלָּתּה ִלְגרֹם ַלְּיהּוִדי 
ְלִהְתַאּוֹות ְוִלְכסֹף ַלֲעׂשֹות ַאף ִמְצוֹות ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ָּבֶהן. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ַהִחּנּו (תיח) ִּכי א 

ַיִּגיַע ָאָדם ִלְׁשֵלמּות ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ִאם ֵאינֹו ְּבַדְרַּגת ַאֲהַבת ה'.

ַמהּות ַהִּמְצָוה
ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו ִּכי ָהַאֲהָבה ְּבַוַּדאי ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלבֹא ִּבְכִפָּיה, ֶאָּלא ַמהּות ַהִּמְצָוה ִהיא ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל 
ְוִנְתּבֹוֵנן  "ֶׁשַּנְחׁשֹב  (ָׁשם):   ַהִחּנּו ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ִלְקנֹוָתּה.  ְּכֵדי  ַמֲאָמץ  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 

ְּבִפּקּוָדיו ּוְפֻעּלֹוָתיו ַעד ֶׁשַנִּׂשיֵגהּו ְּכִפי ְיָכְלֵתּנּו ְוִנְתַעֵּנג ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ְּבַתְכִלית ָהֹעֶנג".

הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב: ִמן ַהָּכתּוב ַעְצמֹו ָאנּו ְלֵמִדים ִלְנהֹג ָּכ, ֶׁשֵּכן ִהְצַטֵּוינּו: 
"ְּבָכל ְלָבְב" – ִמִּלְּב ַהּפֹוֵעם ּוֵמִניַע ֶאת ּכַֹח ַהַחִּיים ֶׁשְּב, "ְבָכל ַנְפֶׁש" – ִמָּכ ֶׁשַהּבֹוֵרא ְמַחֶּיה 
אֹוְת ְּבָכל ֶרַגע, "ּוְבָכל ְמאֶֹד" – ֵמַהּטֹובֹות ָהַרּבֹות ֶׁשעֹוֶׂשה הּוא ִעְּמ ְּבִעְנְיֵני ָממֹון ּוַמְצִליַח ֶאת 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדי; ִהְתּבֹוְננּות ְּבָכל ֵאּלּו ַיַחד ְּתִביֲא ְלַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְּבַאֲהַבת ה' ('אֹות ֶמֶל' עמ' קסב). 

ַאֲהָבה ְּתמּוַרת ַאֲהָבה
ַהַּצַעד ָהִראׁשֹון ַּבֶּדֶר ְלַאֲהַבת ה' הּוא ְלַפּנֹות ֵמַהֵּלב ָּכל ַאֲהָבה ַאֶחֶרת זּוָלָתּה. ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא 
('אֶֹהל ַיֲעקֹב' ָוֶאְתַחַּנן) ִהְמִׁשיל זֹאת ְלָאָדם ָּפׁשּוט ֶׁשֵאֵרַח ֶאת ַהֶּמֶל ְּבֵביתֹו. ֲהֵרי א ִיָּתֵכן ֶׁשַּיְכִניסֹו  
ְלֵביתֹו ִלְפֵני ֶׁשְּיַפֶּנה ִלְכבֹודֹו ֶאת ַהֵּכִלים ַהְּפחּוִתים ְוַהְּבזּוִיים ִמן ַהַּבִית. ָּכ ְּבַאֲהַבת ה', ָּכל ְזַמן 

ֶׁשַהֵּלב ָמֵלא ְּבַאֲהבֹות ְוַתֲאוֹות ֲאֵחרֹות ֵאין הּוא ָיכֹול ְלִהְתַמֵּלא ְּבַאֲהַבת ה'.

ּוְלִהְתָקֵרב  ה'  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ִמִּטְבָעּה  ִמְׁשּתֹוֶקֶקת  ָאָדם  ָּכל  ִנְׁשַמת  ִמּדּוְבָּנא:  ַהַּמִּגיד  ְוִחֵּדד  הֹוִסיף 
ַהְּקלֹוֶקֶלת  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ֶׁשַּיֲעזֹב  ְּבֶרַגע  ּוְבַתֲאוֹוָתיו.  ַהּגּוף  ְּבַכְבֵלי  ֲאסּוָרה  ֶׁשִהיא  ֶאָּלא  ֵאָליו, 
ִמָּיד ִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ַּבה'. ְּכאֹותֹו ַּכְפִרי ֶׁשִּנְכַנס ַלֲחנּות ִּבְגֵדי ֶמִׁשי ָיְקָרִתִּיּים, ַא א ָמָצא ֶּבֶגד ֶׁשָהַלם 
ֶאת ִמּדֹוָתיו. ַרק ַּכֲאֶׁשר ֵהִסיר ֵמָעָליו ֶאת ְּבָגָדיו ַהְּבלּוִאים ְוַהַּגִּסים, ִּגָּלה ִּפְתאֹום ִּכי ְּבָגִדים ַרִּבים 
הֹוְלִמים ֶאת ִמּדֹוָתיו. ָּכ ָהָאָדם, ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ְיַפֶּנה ֶאת ִלּבֹו ִמַּתֲאוֹות ּוִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות, א יּוַכל 
ִלְלֹּבׁש ַאֶּדֶרת ֶׁשל ַאֲהַבת ה'. ְלָכ ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּבֶהְמֵׁש ַהָּפסּוק – ֵּכיַצד ְיַקֵּים ָאָדם:  "ְוָאַהְבָּת ֵאת 
ה' ֱאֶקי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד", ַּכֲאֶׁשר ְיַקֵּים ְּבַעְצמֹו "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... ַעל 

ְלָבֶב" – ַמָּמׁש, ְּבא ֶׁשַּיְחְצצּו ֵּביָנם ְלֵבין ַהֵּלב ַּתֲאוֹות ּוַמְחָׁשבֹות ָזרֹות.

ִּדין  אֹודֹות  ַעל  כ)  (ב  ֵּגרּוִׁשין  ְּבִהְלכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשל  ַהְּידּוִעים  ִּבְדָבָריו  ְמבָֹאִרים  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
"ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיֹאַמר רֹוֶצה ֲאִני" – "ִמי ֶׁשְּתָקפֹו ִיְצרֹו ָהַרע ְלַבֵּטל ִמְצָוה אֹו ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה 
ְוֻהָּכה ַעד ֶׁשָעָׂשה ָּדָבר ֶׁשַחָּיב ַלֲעׂשֹותֹו אֹו ַעד ֶׁשִּנְתַרֵחק ִמָּדָבר ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹותֹו ֵאין ֶזה ָאנּוס 
הּוא  רֹוֶצה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ָהָרָעה...  ְּבַדְעּתֹו  ַעְצמֹו  ָאַנס  הּוא  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו 
ֶׁשָּתַׁשׁש  ַעד  ֶׁשֻהָּכה  ְוֵכיָון  ֶׁשְּתָקפֹו,  הּוא  ְוִיְצרֹו  ָהֲעֵברֹות  ִמן  ּוְלִהְתַרֵחק  ַהִּמְצוֹת  ָּכל  ַלֲעׂשֹות 
ִיְצרֹו ְוָאַמר רֹוֶצה ֲאִני, ְּכָבר ֵּגֵרׁש ִלְרצֹונֹו". ָּכ ְּבִעְנַין ָהַאֲהָבה, ְּכֶׁשַּנֲעזֹב ֶאת ַאֲהַבת ָהַרע ִמֵּמיָלא 

ִּתְתעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא (ע"פ 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ַׁשָּבת ׁשּוָבה תרל"ט).

ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין: ְּבֶהְסֵּפדֹו ַהַּמְרִטיט ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ַעל ְּבנֹו ֶׁשִּנְפַטר ְּבִקּצּור ָיִמים, 
ִסֵּפר ַעל ִאָּׁשה ֶׁשַחָּיה ִּבְתקּוַפת ְּגֵזרֹות ָּת"ח ְוָת"ט. ַּכֲאֶׁשר ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן ָׁשֲחטּו ֶאת ְּבָנּה ְיִחיָדּה 
ְלֶנֶגד ֵעיֶניָה, ִהְצִּדיָקה ָעֶליָה ֶאת ַהִּדין ְוָאְמָרה: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ְּבִני ַחי ָהָיה ִלִּבי 

."ִיְתָּבַר ְלַאֲהָבתֹו, ָּכֵעת ֶׁשְּלַקְחּתֹו ִמֶּמִּני ֵאין ְּבִלִּבי ֶאָּלא ַאֲהָבה ַאַחת ֵאֶלי ָחצּוי ֵּבין ַאֲהָבְת

ִסֵּים ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים': "ָּכל ָיַמי ֲאִני ִמְׁשּתֹוֵקק ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְּבָכל ִלִּבי, ֶאָּלא ֶׁשַאֲהַבת ִלִּבי ְמֻחֶּלֶקת ֵּבין 
ָּבַני ּוְבנֹוַתי, ַעָּתה ֶׁשִהְתַּפָּנה ֵחֶלק ֶאָחד ֲהֵריִני ַמְקִּדיׁשֹו ֵאֶלי ִיְתָּבַר" ('ֶלַקח טֹוב' ָוֶאְתַחַּנן).

ָהַאֲהָבה ְּתלּוָיה ְּבִהְתּבֹוְננּות
"ְלִפי ֶׁשֶּנֱאָמר 'ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶהי ְּבָכל ְלָבְב', ֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד אֹוֲהִבים ֶאת ַהָּמקֹום. ַּתְלמּוד 
 ִלְּב ַעל  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֵּתן   ,'ְלָבֶב ַעל  ַהּיֹום   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  'ְוָהיּו  לֹוַמר 

ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ּוִמַּדֵּבק ִּבְדָרָכיו" (ִסְפִרי ָוֶאְתַחַּנן לג).

ְּבִסְפרֹו 'ֵׁשם עֹוָלם' (פי"ב) ֵהִביא ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ָמָׁשל ִנְפָלא ַהְּמָבֵאר ֶאת ַהְּדָבִרים, ְלָעִׁשיר ֶׁשָהָיה 
לֹו ְמָׁשֵרת ָּפׁשּוט ּובּור. ַּפַעם ֻהְצַר ֶהָעִׁשיר ְלֵהָעֵדר ִמֵּביתֹו ִלְתקּוַפת ָמה. ָקָרא ִלְמָׁשְרתֹו, ָנַתן 
ְּכֵדי  ְּביֹום  ַּפֲעַמִים  ָהְרִׁשיָמה  ֶאת  ִלְקרֹא  לֹו  ְוהֹוָרה  יֹום  ְּבָכל  ְלַבֵּצַע  ֶׁשֵּיׁש  ַמָּטלֹות  ְרִׁשיַמת  ְּבָידֹו 

ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ַלֲעׂשֹות ַאף ְמִׂשיָמה. 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ֶהָעִׁשיר ִמַּמָּסעֹו ִנְדַהם ִלְמצֹא ַּבִית ֻמְזָנח ְוָעזּוב. ִלְתִמיָהתֹו ִהְסִּביר ַהְּמָׁשֵרת ִּבְתִמימּות 
ִּכי ִהְקִּפיד ִלְקרֹא ֶאת ָהְרִׁשיָמה ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום ְּכַבָּקַׁשת ֲאדֹונֹו...

ָלַאֲהָבה   ָּכ  ִמּתֹו ַנִּגיַע  א  ִהְתּבֹוְננּות  ְּבא  ְּביֹום  ַּפֲעַמִים  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִנְקָרא  ִאם  ָאנּו,  ַאף 
ַהְּמֻיֶחֶלת, ַרק ִאם ִנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ַּבֵּתבֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפינּו ּוְנַבֵּצַע ֶאת ַהְּדָבִרים ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ֲאַזי 

ִּתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ְּבִלֵּבנּו ְותּוַקד ּבֹו ָּתִדיר.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיׁשּוָעה ִּבְטַרְנְסִניְסֶטְרָיה

ע טטּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּועה ִּבט

סִספפּפו ם
 ִמְצַות ַאֲהַבת ה'

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


