
ת ַצו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָהֵׁשב ְׁשִכיָנְת ְלִצּיֹון ִעיְר ְוֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשָלִים
”זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה“ (ו ב)

ְוַחָּטאת  ּוְׁשָלִמים  ּוִמְנָחה  עֹוָלה  ָּפָרַׁשת  לֹוַמר...  ”טֹוב 
ְוָאָׁשם“ (שו“ע או“ח א ה).

ַה‘ֻּׁשְלָחן  ִהְקִּדים  ָמה  ִמְּפֵני  ח):  (ָׁשם  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  ָּתַמּה 
ַטַעם  ֲהא  ַחָּטאת,  ְלָפָרַׁשת  עֹוָלה  ָּפָרַׁשת  ֶאת   ‘ָערּו
ֲאִמיָרָתן ִמיֵדי ּבֶֹקר הּוא ִמּׁשּום ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבָפָרַׁשת ָקְרָּבנֹות 
ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ֲהֵרי ְּכִאּלּו ִהְקִריָבם (ְמָנחֹות קי א). ַוֲהֵרי ֲהָלָכה ִהיא 
ָלעֹוָלה  קֹוֶדֶמת  ָּתִמיד  ֶׁשַחָּטאת  א)  צ  (ְזָבִחים  ַהְקָרָבה  ְּבִדיֵני 

ַהָּבָאה ִעָּמּה? 
ֵּתֵרץ ַרִּבי ְרָפֵאל ַהּכֵֹהן ֵמַהְמּבּוְרג:

ֶזה  ְּכָלל  ַהּכֲֹהִנים.  ֶׁשאֹוְכִלים  ֲחָלִקים  ֵיׁש  ַהַחָּטאת  ְּבָקְרַּבן 
ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבָפָרַׁשת ָקְרָּבנֹות ֲהֵרי ְּכִאּלּו ִהְקִריָבם ֶנֱאָמר ַרק 
ְלַגֵּבי  ְוא  ַהִּמְזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל  ַהִּנְׂשָרִפים  ָל‘ֵאמּוִרים‘  ְּבַיַחס 
ָהעֹוָלה  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן   ְלִפיָכ ַהּכֲֹהִנים,  ֶׁשאֹוְכִלים  ַהֲחָלִקים 
קֹוֶדֶמת ַלַחָּטאת, ֶׁשֵּכיָון ֶׁש‘ֻּכָּלּה ָּכִליל‘, ַאף ָהִעּסּוק ְּבִדיֶניָה 
ָחֵסר  ֶׁשְּבַחָּטאת  ְּבעֹוד  ֻמְׁשָלם,  ָקְרָּבן  ְּכַהְקָרַבת  ָּכמֹוהּו 

ֶחְלָקם ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשאֹותֹו ֵאין ָהֲאִמיָרה ַמְׁשִליָמה.
ַעל ִּפי ֶזה ִהְרַוְחנּו ֵּבאּור ִנְפָלא ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת מּוָסף ִלְׁשלֹוָׁשה 
ְרָגִלים: ”ְוֵתָעֵרב ְלָפֶני ֲעִתיָרֵתנּו ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן, ָאָּנא ַרחּום 
ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָהֵׁשב ְׁשִכיָנְת ְלִצּיֹון ִעיְר ְוֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה 
ַרק  ִמְתַקֶּיֶמת  ַהָּקְרָּבנֹות  ֶׁשֲעבֹוַדת  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  לִירּוָׁשָלִים“; 
ֶׁש‘ֵּתָעֵרב  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְּבִהְלכֹוֵתיֶהם,  ָהִעּסּוק  ְּבֶאְמָצעּות 
ְלָכל  קֹוֶדֶמת  ה‘עֹוָלה‘   – ּוְכָקְרָּבן‘  ְּכעֹוָלה  ֲעִתיָרֵתנּו   ְלָפֶני
ַהָּקְרָּבנֹות, ְלִפי ֶׁשֵאין ָּבּה ֵחֶלק ַלּכֲֹהִנים. אּוָלם ָאנּו מֹוִסיִפים 
 ְׁשִכיָנְת ָהֵׁשב  ַרחּום...  ”ָאָּנא  ָלבֹא:  ֶלָעִתיד  ַעל  ּוְמַבְּקִׁשים 
 – ִלירּוָׁשָליִם“  ָהֲעבֹוָדה  ”ְוֵסֶדר  ִנְזֶּכה:  ְוָאז   ,“ִעיְר ְלִצּיֹון 
ֶׁשַהַחָּטאת  ְּכָבִראׁשֹוָנה,  ְלַמְתָּכְנּתֹו  ַיֲחזֹר  ָהֲעבֹוָדה‘  ֶׁש‘ֵּסֶדר 

ִּתְהֶיה קֹוֶדֶמת ְלָכל ַהָקְּרָּבנֹות.
’ַּדַעת ְקדֹוִׁשים‘ ְּדרּוׁש א; ׁשּו“ת ’ִּבְנַין ְׁשמֹה‘ ח“א ִסיָמן א

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַסֶּמֶלת ֲעָנָוה
”ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה“ (ו ט)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתּה  ַעל  ְמַלְּמֵדנּו  ֶזה  ָּפסּוק 

ּוְכִדְלַהָּלן:
ֶׁשִּנְמְׁשָלה  ָהֲעָנָוה  ְּבִמַּדת  ֶלֱאחֹז  מּוָטב   – ֵּתָאֵכל“  ”ַמּצֹות 
ְל‘ַמָּצה‘ ָהֲעׂשּוָיה ִמָּבֵצק ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ִלְתּפַֹח ּו‘ְלִהְתָּגאֹות‘, 
”ְּבָמקֹום ָקדֹׁש“ – ִּבְמקֹום ְּבִמְנֲהֵגי ְּפִריׁשּות ַהְּמַקְּדִׁשים ֶאת 
ָהָאָדם, ֶׁשֵּכן ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה ְּגדֹוָלה ַאף ִמַּמֲעַלת ַהְּפִריׁשּות, 
ּוִמְּלַבד זֹאת, ֶאת ְׂשָכָרּה ְמַקְּבִלים ַאף ”ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד“ – 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשִהּנֹו ִּבְבִחיַנת ’ָחֵצר‘ ְּכַלֵּפי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֹּלא 

ִּכְׂשַכר ַהְּפִריׁשּות ַהִּנָּתן ַרק ָלעֹוָלם ַהָּבא.
’ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“ב עמ‘ רלז

ִמִּדְבֵרי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ַעל 
ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ְּבֶכֶנס  ְׁשֵטייְנָמן  ָהְּגראי“ל  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 

ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבי“ג ֶּבֱאלּול תש“ע: 

”ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ִעְנָין ְמֻיָחד; ִמְצוֹות ַרּבֹות ֲעֻׂשּיֹות ְלָהִביא 
ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ַּגֲאָוה, ְוִהֵּנה ְלָפֵנינּו, ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה 
– ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה, ֶׁשִהיא ָּכל ָּכ ְּפׁשּוָטה ְוַקָּלה ַלֲעִׂשָּיה, 

ַעד ֶׁשֵאין ָמה ְלִהְתָּגאֹות ָּבּה!

ִמְּבִלי ְלִהָּכֵׁשל ְּבַגֲאָוה – ָיכֹול ָאָדם ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהַּמֲעלֹות 
ַלַמְּקִּפיִדים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשִהְבִטיחּו  ְוַהְּבָרכֹות 
ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘, ְוזֹו ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ִמָּכל ַהַּמֲעלֹות – ַלֲעׂשֹות 

ָּדָבר טֹוב ִמְּבִלי ְלִהָּכֵׁשל ְּבֶסֶר ַּגֲאָוה“.
ֵסֶפר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ עמ‘ קיז

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה 
”ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו“ (ז יב)

ָּכַתב ַרִּבי ַאֲהרֹן ְׁשמּוֵאל ַקייִדינֹוֶבר ְּבִסְפרֹו ’ַקב ַהָּיָׁשר‘ (ֶּפֶרק 
יח):

”ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבָכל יֹום (ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה) 
 ִמְזמֹור ק‘ (ִמְּתִהִּלים) ֶׁשהּוא ’ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘, ְוַהַּכָּוָנה: ֶׁשָּצִרי
ִּכי  ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ּוְלָהִביא  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ְלהֹודֹות  ָהָאָדם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  ֶׁשָעָׂשה לֹו  ַמִּכיר ְּבִנָּסיו  ַהֵּנס  ֵאין ַּבַעל 
ּוַבֲאִמיַרת ִמְזמֹור ֶזה ִּתְהֶיה ַּכָּוָנתֹו ְּבִלּבֹו ְּכִאּלּו ֵמִביא ּתֹוָדה 

ֵּבית ה‘“.
* * *

ְוֵהִאיר:  הֹוִסיף  טֹו ְרָנא,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַרייְנהֹוְלד  ַאִּביׁש  ַרִּבי 
א ְלִחָּנם ’ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘ ִהּנֹו ַהֶּפֶרק ַהֵּמָאה ִּבְתִהִּלים, ֶאָּלא 

ֶׁשַאף  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ִחּיּוב  ַעל  ִלְרמֹז  ְּכֵדי 
הּוא ִנְתָקן ָלנּו ְּכֵדי ֶׁשִּנְזּכֹר ְלהֹודֹות ִמֵּדי יֹום ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות 

ֶׁשּגֹוֵמל ִעָּמנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
’ַאְרַּבע ְּכָנַפִים‘ ְּדרּוׁש ָנֶאה ְלהֹודֹות פ“א

* * *
ֶׁשֶּנֱאָמר  ֶאת  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  ַצחּות   ְּבֶדֶר
ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו (ב“ר נַֹח ב): ”ַּבת ק‘ ְּכַבת כ‘“; ֶּפֶרק כ‘ 
ֶׁשַּבְּתִהִּלים הּוא ”ַיַעְנ ה‘ ְּביֹום ָצָרה“, ּוֶפֶרק ק‘ הּוא ”ִמְזמֹור 
ְלתֹוָדה“ – ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּכִפי ֶׁשִהְרְּבָתה ָׂשָרה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵעת 

ָצָרה, ָּכ ָזְכָרה ְלהֹודֹות ָּתִמיד ַעל ָּכל טֹוָבה ֶׁשָּזְכָתה ָלּה.
’טֹוב ְלהֹודֹות‘ ַהְקָּדָמה

ִחּיּוב ַההֹוָדָאה ֵאינֹו ּפֹוֵסק ְלעֹוָלם
ִמֶּזַבח  ַלה‘  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא  ַלה‘  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ”ַהַּמְקִריב 

ְׁשָלָמיו" (ז כט)
ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה: ”ַהַּמְקִריב ֶאת ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַלה‘“, 
ִמְּפֵני ָמה ָחְזָרה ַּבֵּׁשִנית: ”ָיִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו“? 

ִמּגּוֵרי  ִמְּצַפת,  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי   ִמָּכ ָלַמד  ָּגדֹול  ְיסֹוד 
ָהֲאִר“י:

ַעל  ַלה‘  ְּכהֹוָדָאה  ְׁשָלִמים  ָקְרַּבן  ְלַהְקִריב  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ַאף 
ַהּטֹוב ֶׁשָּזָכה לֹו, ַּבל ַיֲחׁשֹב ִּכי ִמֵּלא ְּבָכ ֶאת חֹוַבת ַההֹוָדָאה 
ַהֲחָסִדים  ֶאת  ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַהְזִּכיר   ְלַהְמִׁשי ָעָליו  ֶאָּלא  ַלה‘, 
ִנְפְלאֹוָתיו  ”ִזְכרּו  ה):  קה  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ַהּבֹוֵרא,  ִעּמֹו  ֶׁשָּגַמל 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה“, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַאף ַאֲחֵרי ֶׁשִּנַּצל ָאָדם ִמַּסָּכָנה, 

ַמְמִׁשי ה‘ ּוְמַחֶּיה אֹותֹו ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה.
ָעָליו  ַלה‘“,  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ”ַהַּמְקִריב  ַהָּכתּוב:  ָרַמז   ְלָכ
ָלַדַעת ִּכי א ֵהִביא ֶאָּלא ”ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו“ – ִמְּקָצת ֵמִחּיּוב 
ַההֹוָדָאה ַהּמּוָטל ָעָליו, ְוַעל ֵּכן ָעָליו ְלהֹוִסיף ּוְלהֹודֹות ַעל 

ָּכ ְּבָכל ֵעת.
’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘

ִמּנּוי ׁשֹוֵחט ִּכְׁשִליַח ִצּבּור
”ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמָּדמֹו...“ (ח כג)

ִלְפֵני  ְלַהִּגיׁש  ֶׁשֹּלא  ִהְקִּפיד  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ַהְּׁשִחיָטה,  ִּבְמֶלאֶכת  ָהעֹוֵסק  ָאָדם  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית  ָהַעּמּוד 
ְוִהְטִעים: ַּתְפִקיד ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ִהּנֹו ְלַהְכִניס ַחִּיים ַלְּנָׁשמֹות, 

ְלֵהֶפ ִמַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהּׁשֹוֵחט...
ִמי  ָמָצא  א  ִּכי  ֵהִעיר  ִמּקֹויִדינֹוב  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר 
ִמֶּזה  ָנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְתפּוצֹות  ְוַאְדַרָּבה,  ֶזה,  ַלָּדָבר  ֶׁשָחׁש 
ָׁשִנים ָלַקַחת ָאָדם ֶאָחד ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ִּכ‘ְכִלי קֶֹדׁש‘, ּוִבְכָלל זֹאת 

הּוא ַחָּזן ְוׁשֹוֵחט.
ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצנֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘ ַאף ָמָצא ְלָכ ֶרֶמז ָנֶאה ַּבָּפסּוק 
ֶׁשְּנִגיָנתֹו  ְּב‘ַׁשְלֶׁשֶלת‘,  ֻמְטֶעֶמת  ’ַוִּיְׁשָחט‘  ֵּתַבת  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
נּוַכל   ְלָכ נֹוָסף  ֶרֶמז  ַהַחָּזִנים...  ִּכְנִגיַנת  ּוְמֻסְלֶסֶלת  ֲאֻרָּכה 
ִלְלֹמד ַאף ֵמַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קמט ו): ”רֹוְממֹות ֵא-ל ִּבְגרֹוָנם 

ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם“.
’ִמְדַרׁש ִּפיְנָחס ֶהָחָדׁש‘ עמ‘ טז; ’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘

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

ֵמא
לירּוָׁשָלִים ה

ני ּפְ ם
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ְזִהירּות ְּבָאֵמן – ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה
”ַצו ֶאת ַאֲהרֹן“ (ו ב)

”ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְּביֹוֵתר ָצִרי ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶחְסרֹון ִּכיס“ (סְִפָרא ָּפָרָׁשה א).

צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהּכֹוֵלל  ְוִעם  צ‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ִּכיס‘ 
צ‘  ֲעִנַּית  ְלחֹוַבת  ֶרֶמז  ִמָּכאן  ָאֵמן.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
 ָצִרי ”ְּביֹוֵתר  ַהִּמְדָרׁש:  ָרַמז   ּוְלָכ ְּביֹום,  ֲאֵמִנים 
ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִחָּסרֹון“ ְוִזְלזּול ַּבֲעִנַּית 
 – ֱאמּוִנים‘  ’ׁשֹוֵמר  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ַעל  (”ִּכיס“).  ָאֵמן 
ִלְׁשמֹר ּוְלַצּפֹות ִלְׁשמַֹע ְּבָרכֹות ִמִּפי ַהּזּוָלת ְוַלֲענֹות 

ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן.
ִיָּתֵכן ֶׁשְּלָכ ַאף ָרַמז ַהָּכתּוב ִּכי ַהִּזְלזּול ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִּכי  ָידּוַע  ֶׁשֲהא  ִּכיס,  ְלֶחְסרֹון  ּגֹוֵרם 
ֶׁשל ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמה טז): ”ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע 
’ַּפא“י‘  ְלַפְרָנָסה  ַהְּמֻיָחד  ַהֵּׁשם  הּוא  ָרצֹון“  ַחי  ְלָכל 

ּוְבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.
’ְוִאְמרּו ָאֵמן‘ עמ‘ פו

ָרֵזי ֱאמּוִנים
זה

ָרֵזי
ל – ְסֻגָּלה מן

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ
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ָהַרב  ְיֵדי  ַעל  ֻסַּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהַּמְרִטיט  ַהִּסּפּור 
ְׁשִליָט“א  ְפִריְדַמן  ַהּכֵֹהן  ָּדִוד  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ִמְּניּו יֹוְרק, ַּבַעל ַה‘ְּׂשֵדה צֹוִפים‘, ְּבַמֲעַמד ַהְכָנַסת 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשָּתַרם ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ’ְקַהל ֲחִסיִדים‘ 

ִּבְטֶבְרָיה ְּבחֶֹדׁש ְׁשָבט ָהַאֲחרֹון.
ְלִעּלּוי  ְפִריְדַמן  ָהַרב  ְיֵדי  ַעל  ִנְתַרם  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ַהּׁשֹוָאה,  ִמִּנּצֹוֵלי  ִהִּכיר,  ֶׁשֹּלא  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו 
ְיֵמי  ַמְרִּבית  ֶאת  ַוֲעִריִרי.  ַּגְלמּוד  ִנְפַטר  ֲאֶׁשר 
ִמְּנָפׁשֹות  ַהְרֵחק  ִּבְבִדידּות  ַהִּנְפָטר  ֶהֱעִביר  ַחָּייו 
ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  נֹוַדע  ִסּפּורֹו  ּוְבִעְקבֹות  ְיהּוִדּיֹות, 

ַּבִּכּנּוי: ’ֶּדער ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יּוד‘.
ְּבֶפַתח ְּדָבָריו ֵהִביא ַהְּגָרָׁש“ד ֶאת ַהּמּוָבא ַּבְּסָפִרים 
א):  יח  (ע“ז  ַהְּגָמָרא  ְלׁשֹון  אֹודֹות  ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים 
ִּכי  ַּבֲאִויר“,  ּפֹוְרחֹות  ְואֹוִתּיֹות  ִנְׂשָרִפין  ”ְּגִויִלין 
ְמאת  ַאַחר  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ְלֵבית  ָאָדם  ְּבבֹוא 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ִיְּתנּו לֹו ָׂשָכר ַעל ִמְצָוה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה 
ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ֵמעֹוָלם, ְוִאם ִיְתַמּה: ֲהֵרי א 
ֶׁשַּמֲעֶׂשה  ִיָּתֵכן   ְוֵאי ֵמעֹוָלם,  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ָהָיה 
ָּכל  ֶׁשל  ָרְׁשָמּה  ִּכי  לֹו  ַיְסִּבירּו  ָידֹו,  ַעל  ַנֲעָׂשה  ֶזה 
ְנָצִחים,  ּוְלֶנַצח  ָלַעד  נֹוָתר  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ְּפֻעָּלה 
ַלֲעִׂשַּית  ֲאֵחִרים  ְלעֹוֵרר  ִלְפעֹל  ְיכֹוָלה  ְוַהְׁשָּפָעתֹו 

ה טֹוב, ְוִנְזָקף ַהָּדָבר ִלְזכּותֹו. ַמֲעֹשֶ
ה ֶׁשֵאַרע ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן  ְּכאֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ְלִׂשְמַחת  ָלבֹא  ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ַּפַעם  ִזי“ַע:  ֶמְלֶצר 
ַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֵמֶהָעָבר 
ָהָיה  א  ֵהן  ַּתְלִמיד,  אֹותֹו  ְּכֶׁשִהְׁשָּתָאה  ָהָרחֹוק. 
ְלַהְטִריַח  ָחַלם  א  ּוְבַוַּדאי  ָהדּוק  ֶקֶׁשר  ֵּביֵניֶהם 
ַהְּגָרא“ז:  ִהְסִּביר  ַהָּיִׁשיׁש,  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶאת 
 ,ִׂשְמַחת ַּבר ִמְצָוה ְלִבְנ עֹוֵר ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶׁשִהְּנ”
ָלַמְדָּת  ֵמָאז  ֶׁשָחַלף  ַהְּזַמן  ַעל  ְּבִלִּבי  ִהְרַהְרִּתי 
ְוֶׁשֵּיׁש  חֹוְלפֹות,  ֶׁשַהָּׁשִנים   ָּכ ְוַעל  ִּביִׁשיָבִתי 
ֲאִני  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּור  אֹותֹו  ֶאת  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות 
 ִּכְגמּוְל  ְל ֶׁשָאִׁשיב  ְּכֵדי   ְּבָכ ְוַדי   ,ִלְזכּוְת זֹוֵקף 

.“ַהּטֹוב ְוֶאְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמָחְת
”ִהְתעֹוַרְרִּתי  ְפִריְדַמן,  ָהַרב  ִסֵּפר  ֲאִני“,  ”ַאף 
ַעל  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ ְּבִעְקבֹות  ִלְתׁשּוָבה 
ַהּטֹוב  ּוְכַהָּכַרת  ִהַּכְרִּתי,  ֶׁשֹּלא  ְוַגְלמּוד  ָיָקר  ְיהּוִדי 
ַעל ָּכ ֶהְחַלְטִּתי ְלַנֵּדב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו“.

ְוָכ ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה:
ְּביֹוֵתר  ַהָּקׁשֹות  ַהָּׁשִנים  ַאַחת  ָהְיָתה  תש“ד  ְׁשַנת 
ְּבתֹוְלדֹות ָהָעם ַהְּיהּוִדי. ְּבָׁשָנה זֹו ִנְטְּבחּו ִמיְליֹוֵני 
ַהָּנאִצים  ֶׁשֵהִקימּו  ַהַהְׁשָמָדה  ְּבַמֲחנֹות  ְיהּוִדים 
ִיַּמח ְׁשָמם, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ְוַטף ִמְּקִהּלֹות ֵאירֹוָּפה 
ִנְׂשְרפּו  ִנְרְצחּו,  ַלֶּטַבח,  ַּכּצֹאן  הּוְבלּו  ַהְּמפָֹארֹות 

ְוִנְטְּבחּו ַעל ְקֻדַּׁשת ה‘.
אֹוָתם  ְמִאיִרים  ָהֲאֵפָלה   ִמּתֹו אֹור  ְּכִניצֹוצֹות 
ֶעֶצם  ַעד  ַהְּמֻסָּפִרים  ְּגבּוָרה,  ִסּפּוֵרי  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות 
ֲעֵלי  ֲחרּוִתים  ַאף  ְוֶחְלָקם  ִלְבנֹו,  ֵמָאב  ַהֶּזה  ַהּיֹום 
ֵסֶפר. ָקֶׁשה ְלָתֵאר ֲעֵלי ִּגָּליֹון ֶאת ָעְצַמת ַהְּגבּוָרה 
ַהְּיהּוִדית ֶׁשִּגּלּו ְיהּוִדים ֵאּלּו ַּדְוָקא ַּבְּזַמִּנים ַהָּקִׁשים 
 א ָסרּו ִמֶּדֶר ְּביֹוֵתר. ַּגם ִּכי ָהְלכּו ְּבֵגיא ַצְלָמֶות
ה‘ ְוִהְסִּכימּו ְּבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ַעל ֱאמּוָנתֹו 

ְוַעל ִמְצוֹוָתיו.
ְּתָנֵאי ַהַחִּיים ְּבַמֲחנֹות ָהֲעבֹוָדה ָהיּו ָקִׁשים ִמְּנׂשֹא. 
ַּבַּקִיץ ּוַבחֶֹרף ָּדֲאגּו ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם ְלַהְקׁשֹות 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַחֵּייֶהם ְּכָכל ַהִּנָּתן. ֶלֶחם ּוְכסּות ִּכְמַעט 
ְוא ִנַּתן ָלֶהם, ְוַהְּמַעט ֶׁשִּנַּתן ִהְסִּפיק ָלֶהם ְּבקִֹׁשי 

ְּכֵדי ַהְחָזַקת ִנְׁשָמָתם ְּבַאָּפם.
ִמֵּדי יֹום ֵמתּו ֲאָלִפים ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא, ְּכֶׁשְּבֵלב ִאיׁש 

א ָהָיה ְּפַנאי ַאף ְלִהְתַאֵּבל ֲעֵליֶהם.
רּוָחם  ֶאת  ְלַהְׁשִּפיל  ָּדֲאגּו  ֲארּוִרים  ְרָׁשִעים  אֹוָתם 
ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ְּכָכל ֶׁשָּיְכלּו. ָּכ, ֵהם ִהְקִּפידּו ְלַהִּגיׁש 
ְּבֹאֶפן  ֲעָנק,  ְּבִסיֵרי  ְוַהָּתֵפל  ַהָּדלּוַח  ַהָּמָרק  ֶאת 
ֶׁשֵּיָאֵלץ ֶאת ַהְּיהּוִדים ִלְדחֹף ּוְלִהְתַנֵּפל ְּכֵדי ִלְזּכֹות 

ְּבָמָנה.
ַהַּמֲחֶזה  ַּבֲעבּוָרם  ָהָיה  יֹוִמית  ַׁשֲעׁשּוַע  ִּכְמַנת 
ַעל  ַהְּיהּוִדים  ִמְתַנְּפִלים  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ַהּנֹוָרא, 
נֹוָתִרים  ֵמֶהם  ַרִּבים  ְוֵכיַצד  ָעצּום  ְּבַלַהט  ַהִּסיר 

ַּבּסֹוף ְּבא ְּכלּום.
ַנְפָּתִלי,  ִּפיְנָחס  ַהָּבחּור  ָהֲאִסיִרים,  ִמְּצִעיֵרי  ֶאָחד 
ּבֹו  ִהָּכה  ָהָרָעב  ָמָנה.  ְּבא  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  נֹוַתר 

ה. ְוהּוא ֶהֱחִליט ִּכי ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֹשֶ
ָׂשם  ֶׁשִאיׁש  ִמְּבִלי  ַהִּמְטָּבח,  ֶאל  ִהְתַּגֵּנב  ִּבְדָמָמה 
ְּפרּוַסת  ִמָּפז,  ָיָקר  אֹוָצר  ָמָצא  ְוַכֲאֶׁשר   ,ְלָכ ֵלב 
ֶלֶחם ְׁשֵלָמה, א ָהָיה ְמֻאָּׁשר ִמֶּמּנּו. הּוא ָטַמן ֶאת 

ַהְּפרּוָסה ַּתַחת ֲחלּוקֹו ּוִמֵהר ָלֵצאת ַהחּוָצה.
ַקְלָּגִסים  ְׁשֵני  ִּביֵדי  ַהִּמְסֵּכן  ִנְתַּפס  ְּבֵצאתֹו  ִמָּיד 
ֶׁשָאְרבּו לֹו. ִּדינֹו ֶנֱחַרץ ִמָּיד. ַהּכֹל ָיְדעּו ִּכי ָהֹעֶנׁש 
ַעל ’ֲעֵבָרה‘ ֲחמּוָרה זֹו ִהּנֹו ָמֶות ְּבִכַּתת יֹוִרים. ִחיׁש 
ַמֵהר ִנְלַקח ֶאל ’ִקיר ַהָּמֶות‘. ְסִביבֹו ִהְתַיְּצָבה ִּכַּתת 
ַלְּפֻקָּדה  ִהְמִּתינּו  ֵהם  ִּביֵדיֶהם.  ְּכֶׁשרֹוִבים  ַחָּיִלים 
ֶׁשְּתַאְפֵׁשר ָלֶהם ְלָהִריק ֶאת ַמְחָסִנּיֹות ְּכֵלי ַהֶּנֶׁשק 

ֶׁשָּלֶהם ְלֵעֶבר ַהָּבחּור ַהָּצנּום.
ִּפיְנָחס ַנְפָּתִלי ָעַמד ְּכֶׁשַּגּבֹו ֶאל ַהִּקיר ְוהּוא רֹוֵעד 
ָעַמד  ְוַהָּקִצין  ְלֶעְברֹו,  הּוְנפּו  ָהרֹוִבים  ִנָּדף.  ֶּכָעֶלה 
לֹוַמר ֶאת ַהְּפֻקָּדה. ּוְלֶפַתע, ְּכמֹו ֵמֵאֶליָה ִהְתָּפְרָצה 
ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  ֵאיִמים:  ַׁשֲאַגת  ַהָּבחּור  ִמִּפי 
ֱאֵקינּו...“,  ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֶאָחד...  ה‘  ֱאֵקינּו 
ַׁשֲאָגתֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ָחְזָרה ַעל ַעְצָמּה ׁשּוב ָוׁשּוב, 

ְוָגְרָמה ְלִניצֹוץ ְׂשָטִני ְלִהָּדֵלק ְּבֵעיֵני ַהָּקִצין.
הּוא ֶהֱחִליט ַעל ֲאָתר ְלָהִמיר ֶאת ָעְנׁשֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס 
ַנְפָּתִלי, ִמָּמֶות ְלַמְלקֹות... ִמָּמֶות ַקל ְוָקָצר ְלָמֶות 
ִּבְמִהירּות  ִהְתַיְּצבּו  ַהַּקְלַּגִּסים  נֹוָרִאִּיים.  ְּבִיּסּוִרים 
 ּתֹו ֶׁשִּביֵדיֶהם,  ָּברֹוִבים  ְּבַאְכָזִרּיּות  ְוִהּכּוהּו  מּולֹו 
ֶׁשהּוא זֹוֵעק ְלא ֶהֶרף ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘, ַעד ֶׁשָּנַפל 

ַעל ָהִרְצָּפה ִמְתּבֹוֵסס ְּבָדמֹו.
ְּבִנֵּסי ִנִּסים א ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ֵמֲחַמת ַהַּמּכֹות. הּוא 
ָׂשַרד ֶאת ַאֲחִרית ְיֵמי ַהִּמְלָחָמה, ַא ַּדְעּתֹו ִנְטְרָפה 
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשּנֹוְתָרה  ֲאחֹותֹו  ַהִּיּסּוִרים.   ִמּתֹו ָעָליו 
ַהְּיִחיָדה ְּבעֹוָלמֹו ָׂשְרָדה ַאף ִהיא ּוָפְרָסה ָעָליו ֶאת 
ַהִּמְלָחָמה  ִסּיּום  ִעם  ְוַכֲאֶׁשר  ָהְרחּוָמה.  ָחסּוָתּה 
ָעְבָרה ָלגּור ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן ֶׁשְּבֶּבְלְּגָיה, ֶנֶאְלָצה ְלַׁשְּכנֹו 
ְּבֵבית ַמֲחֶסה ּגֹוִיי ְלחֹוֵלי ֶנֶפׁש, א ִלְפֵני ֶׁשהֹוִציָאה 
ִמן  ְּפִטיָרתֹו  ְּבֵעת  ִּכי  ּוְמפָֹרט  ָחתּום  ֶהְסֵּכם  ֵמֶהם 
ָהעֹוָלם ִּתְדַאג ַהַהְנָהָלה ְלָהִביאֹו ִלְקבּוָרה ְיהּוִדית 

ְּבֵבית ָהָעְלִמין ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן.
ֶאת  ַנְפָּתִלי  ִּפיְנָחס  ֵהִׁשיב  תשע“ז  ַּתּמּוז  ְּבחֶֹדׁש 
ִנְׁשָמתֹו ַהְּמֻיֶּסֶרת ְלבֹוְרָאּה. ַהְנָהַלת ֵּבית ַהַּמֲחֶסה 
ִקְּיָמה ֶאת ַהֶהְסֵּכם ּוִמָּיד הֹוִדיָעה ַלֶחְבָרא ַקִּדיָׁשא 

ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן ֶׁשִּיְּקחּוהּו ְוִיְקְּברּוהּו ְּבֶקֶבר ִיְׂשָרֵאל.
ַקִּדיָׁשא  ַהֶחְבָרא  ֵמַעְסָקֵני  ֶּבְרֶּגר,  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ּוְכֶׁשָּנַטל  ַהַּמֲחֶסה,  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ִמֵהר  ְּדַאְנְטֶוְרֶּפן, 
ַהֶחְבָרא  ֶרֶכב  ְלֵעֶבר  ַהִּנְפָטר  ֶׁשל  ִמָּטתֹו  ֶאת 
ֵּבית  ִמֶּצֶות  ּגֹוָיה  ִאָּׁשה  ִלְראֹות  ֻהְפַּתע  ַקִּדיָׁשא, 
ַלְּמכֹוִנית  ַעד  ַהִּנְפָטר  ֶאת  ַהְּמַלָּוה  ַהחֹוִלים 

ְּכֶׁשֵעיֶניָה ּדֹוְמעֹות ְלא ֲהפּוָגה.
לֹוַמר  ָהִאָׁשּה  ִּבְּקָׁשה  ָהֶרֶכב  ַּדְלתֹות  ִנְסְּגרּו  ֶטֶרם 

ַּכָּמה ִמּלֹות ְּפֵרָדה, ְוכֹה ָהיּו ְּדָבֶריָה:
ֶׁשֵּׁשַרִּתי  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני  טֹוב,  ָאָדם  ָהִייָת  ”ִּפיְנָחס, 
ְיִהי  ָהַאֲחרֹונֹות.  ַהָּׁשָנה  ִּבְׁשלֹוִׁשים  ָּכָראּוי   אֹוְת

ָרצֹון ֶׁשַה‘ְּׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ֶׁשְּל ְיַלֶּוה אֹוְת ָלֶנַצח“.
ֶׁשָּכזֹו  ְלגֹוָיה  ִמַּנִין  ֶּבְרֶּגר,  ָהַרב  ֶׁשל  ִלְפִליָאתֹו 
ֻמָּׂשִגים ִּב‘ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘? ִהְסִּביָרה ָהִאָׁשּה: ”ִמֶּזה 
ָהָיה  ַהִּנְפָטר  ַּבָּמקֹום.  עֹוֶבֶדת  ֲאִני  ָׁשָנה  ְׁשלֹוִׁשים 
 ִסְּפרּו ִלי, ְּכָבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְלָפַני. ְּבֶמֶׁש ָּכאן, ָּכ
ִמִּלְזעֹק,  ַהִּנְפָטר  ָּפַסק  א  ֵאּלּו  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ’ְׁשַמע  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְוַהֲעֵרב,  ַהְׁשֵּכם 
ֱאֵקינּו ה‘ ֶאָחד‘. ֵמֵעֶבר ָלֶזה א הֹוִציא ִמָּלה ַאַחת 
ִמִּפיו. ְוִכי א ַמְתִאים ֶׁשֲאָבְרֵכהּו ֶׁשָּפסּוק ֶזה ְיַלֵּוהּו 

ַּגם ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון?!“
ְּבַרֲחֵבי  ְלאֶֹזן  ִמֶּפה  ַהִּסּפּור  ָנפֹוץ  ְמֵהָרה  ַעד 

ַאְנְטֶוְרֶּפן, ְוַרִּבים ִהְתעֹוְררּו ִלְתׁשּוָבה ִּבְזכּותֹו.
ְּבַמֲחנֹות  ֶׁשִהְדֲהָדה  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ְׁשַמע  ַׁשֲאַגת 
ַהַהְׁשָמָדה ְּבֵגיא ַצְלָמֶות, ִהְמִׁשיָכה ְלַהְדֵהד ָּבעֹוָלם 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן, ְוִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶלֱאמֹד 
ִּכי  ְוטֹוִבים.  ַרִּבים  ַעל  ְוִהְׁשִּפיָעה  ָּפֲעָלה  ַּכָּמה  ַעד 
ֲחקּוָקה  נֹוֶתֶרת  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ַהַּנֲעֵׂשית  ִמְצָוה 

ְּבֶנֶפׁש ַהְּיהּוִדי ַעד ַאֲחִרית ָיָמיו.
ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ְׁשִליָט“א

ִקּיּום ִמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה
ָמקֹום  ְּבָכל  ִּכי  הּוא  ָידּוַע  ְּכָלל 
ַהָּדָבר  ְמַבֵּטא  ’ְוָהָיה‘,  ְלׁשֹון  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ְׁשִנָּיה  ָּפָרָׁשה  ַאף  ג).  מב  (ב“ר  ִׂשְמָחה 
ִּבְלׁשֹון  ִנְפַּתַחת  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשל 
ִּתְׁשְמעּו“  ָׁשמֹוַע  ”ִאם  ְּכלֹוַמר,  ’ְוָהָיה‘, 
ֵּבאּוִרים  ְוַכָּמה  ָלֶכם,  ִּתְהֶיה  ִׂשְמָחה   –

ֶנֶאְמרּו ְּבַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ִׂשְמָחה זֹו:
ִּכי  ֵּבֵאר  תרס“ג)  (ֵעֶקב  ֱאֶמת‘  ַה‘ְּׂשַפת 
ֵּכיָון ֶׁשָּפָרָׁשה זֹו עֹוֶסֶקת ַּבָּׂשָכר ַהִּנָּתן 
ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה  ַהִּמְצוֹות,  ְלׁשֹוְמֵרי 
ִהֵּנה  ִּכי  ’ְוָהָיה‘;  ִּבְלׁשֹון  אֹוָתּה  ּוָפְתָחה 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ד ב): ”ְׂשַכר ִמְצָוה 
– ִמְצָוה“, ְוַהְינּו, ֶׁשָּכל ִמְצָוה ִהיא ְּכֵעין 
ַׁשַער ַלֲעִׂשַּית ִמְצוֹות נֹוָספֹות ּוַלֲעִלָּיה 
ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשִּתְגַּדל  ּוְכָכל  ה‘.  ַּבֲעבֹוַדת 
ֶעְרָּכּה  ִיְגַּדל   ָּכ ַהִּמְצָוה,  ְּבִקּיּום 
ִּבְזכּוָתּה  ָהָאָדם  ְוִיְזֶּכה  ּוְׁשֵלמּוָתּה 
ְלִמְצוֹות נֹוָספֹות, ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו: ”ְוָהָיה 
ִאם ָׁשמַֹע“ – ְּכָכל ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ַהִּמְצָוה 
ִּתְזּכּו   – ”ִּתְׁשְמעּו“  ֲאַזי  ִׂשְמָחה,  ְּבֶיֶתר 

ִמּכָֹחּה ְלַקֵּים ִמְצוֹות נֹוָספֹות.
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  ֶזה  ְּכֵעין 
ַּבָּפָרָׁשה  ְּכָבר  ִּכי  ַאף  ַפְייְנְׁשֵטיין: 
עֹל  ְלַקֵּבל  ִהְתַחַּיְבנּו  ָהִראׁשֹוָנה 
עֹל  זֹאת  ּוִבְכַלל  ָׁשַמִים  ַמְלכּות 
ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  הֹוִסיָפה  ָּכאן  ִמְצוֹות, 
ִּבְלׁשֹון ’ְוָהָיה‘, ְלַלֶּמְד ֶׁשֵאין ַּדי ְּבִקּיּום 
ַהִּמְצוֹות ְּכ‘עֹל‘, ֶאָּלא ֵיׁש ַלֲחתֹר ְלַקְּיָמן 
ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת   ִמּתֹו ִּבְׁשֵלמּות, 

ְוִהְׁשּתֹוְקקּוָתּה (’ַטְלֵלי אֹורֹות‘).
ְּבִׂשְמָחה,  ַהִּמְצוֹות  ִמִּקּיּום  נֹוָסף  ֶרַוח 
טו)  א  קֶֹהֶלת  ֶאְׁשּכֹול‘  (’ַנַחל  ַהִחיָד“א  ָּכַתב 
ָעְלָמא  ְּבַהאי  ִמְצָוה  ”ְׂשַכר  ִּכי  ֶׁשַאף 
ֵליָּכא“ (ִקּדּוִׁשין לט ב), ַעל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשֵּיׁש 
ָׂשָכר  ְיַקֵּבל  ַהִּמְצוֹות  ְּבִקּיּום  ָלָאָדם 
ַאף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ַּבַעל 
ֶאת  ֵעֶקב)  (פר‘  ִמְּסָקאְלָיא  ָּדִוד‘  ’ֶצַמח 
ִׂשְמָחה  ְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ֶׁשָּנַקט  ַהַּטַעם 
”ְוָנַתִּתי  ְׂשַכר  ִּכי   ְלַלֶּמְד זֹו,  ְּבָפָרָׁשה 
א   ,ַּבֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב  ַאְרְצֶכם“  ְמַטר 
ֶאָּלא  ַעְצָמן,  ַהִּמְצוֹות  ִקּיּום  ַעל  ִיָּנֵתן 

ַעל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִהְתַלְּוָתה ְלִקּיּוָמן.

”ִאם ִּתְׁשַמע ְּבָיָשׁן –
 ִּתְׁשַמע ְּבָחָדׁש“

ָּפסּוק  ַעל  ָּדְרׁשּו  ב)  מו  (ֻסָּכה  ַּבְּגָמָרא 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכִמַּדת  ”ֶׁשֹּלא  ֶזה: 
ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם; ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם – ְּכֵלי 
ֵריָקן ַמֲחִזיק, ָמֵלא ֵאינֹו ַמֲחִזיק. ֲאָבל 
ַמֲחִזיק,  ָמֵלא   – הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֵריָקן ֵאינֹו ַמֲחִזיק, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ְוָהָיה ִאם 
ְּבָיָשׁן  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִּתְׁשְמעּו‘...  ָׁשמַֹע 
(ָׁשם):  ַרִׁש“י  ּוֵפֵרׁש  ְּבָחָדׁש“,  ִּתְׁשַמע 
ִאם ַאָּתה חֹוֵזר ַעל ַּתְלמּוְד, ִּתְתַחֵּכם 

ְלָהִבין ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים.
ַּבּתֹוָרה  ְּבֵטִלים,  ִמְּדָבִרים  ְּבׁשֹוֶנה 
ְלַמֵּלא  מֹוִסיף  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל  ּוַבִּמְצוֹות, 
ְּבִלּבֹו  ְּגֵדָלה   ָּכ ְּברּוָחִנּיּות,  ֵּכָליו  ֶאת 
ִקְנָיִנים  ָועֹוד  עֹוד  ִלְקנֹות  ַהְּתׁשּוָקה 
ְּבִלּבֹו  ָאָדם  ָחׁש  ִאם   ,ְוָכ רּוָחִנִּיים, 
ֵאיֶזה  ִלְלֹמד  אֹו  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ַּתֲאָוה 
ָעָׂשה  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ָנכֹון  ֶאל  ֵיַדע  ִלּמּוד, 
קֶֹדם ִמְצָוה ַאֶחֶרת, ְוִהיא זֹו ֶׁשּמֹוַׁשְכּתֹו 
ּתֹוָרה‘  (’ַּדַעת  נֹוָספֹות  ִמְצוֹות  ְלהֹוִסיף 

[ְלַרִּבי ְירָֹחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר] ח“ג עמ‘ רנ).

א)  מ  (ְּבָרכֹות  ֵמִאיִרי  ַהְּבִחיָרה‘  ְּב‘ֵבית 
ָהֲאמּוִרים:  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל  ָּכַתב 
ֶאת   ְלַחֵּנ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  ”ְלעֹוָלם 
ִּבְזַמן  ֶשִלּּמּוָדּה  ְּבַיְלדּותֹו,  ְּבִלּמּוד  ְּבנֹו 

ְלדֹורֹות...“  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהַּיְלדּות 
’ִּגיְרָסא  ב):  כא  ַׁשָּבת  (ְרֵאה  ֶׁשָאְמרּו  ְוהּוא 
(ָּדִנֵּיאל  ֶׁשָאְמרּו  ְוהּוא  ַמֲעֵלי‘,  ְּדַיְנקּוָתא 
נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ’ֵאין  כא):  ב 

ָחְכָמה ֶאָּלא ַלֲחָכִמים‘“.
ְוַהְינּו, ִּכי ָּכ הּוא חֹק ַהּתֹוָרה: ִלּמּוָדּה 
 ִיָּמֵׁש ֶׁשַהֶּיֶלד  ּגֹוֵרם  ַהַּיְלדּות  ִּבְזַמן 
ּוִביֵמי  ַנֲערּותֹו  ִּביֵמי  ְללֹוְמָדּה  ְויֹוִסיף 
ַּבְגרּותֹו, א ִמּׁשּום ֶעֶצם ַמֲעָלתֹו, ֶאָּלא 
ָהָראּוי  ָמֵלא‘  ’ְּכִלי  ַנֲעֶׂשה  ָידֹו  ֶׁשַעל 

ְלַהֲחִזיק ְּבתֹוכֹו עֹוד ּתֹוָרה.
ֵעץ   ֶּדֶר’ ְּבִסְפרֹו  ָהַרְמַח“ל  ָּכַתב   ְוָכ
ִנְמְׁשָלה  ְלִחָּנם  א  ב):  (אֹות  ַהַחִּיים‘ 
כג  (ִיְרְמָיה  ַּכָּכתּוב  ְלֵאׁש,  ַהּתֹוָרה 
ְנֻאם  ָּכֵאׁש  ְדָבִרי  כֹה  ”ֲהלֹוא  כט): 

ָאָדם  ֵאין  ִאם  ֶׁשֵאׁש,  ְּכִפי  ֶאָּלא  ה‘“, 
ִהיא  ֲהֵרי  ָועֹוד,  עֹוד  ָּבּה  ְונֹוֵפַח  חֹוֵזר 
ֶׁשָאָדם  ְּכָכל  ּתֹוָרה,  ִּדְבֵרי   ָּכ ּדֹוֶעֶכת, 
ִמְתַלֲהִטים  ֵהם   ָּכ ְּבִלּמּוָדם  מֹוִסיף 

ּוִמְתַרִּבים.

ַהִּלּמּוד ַעְצמֹו ֵמִביא ֶאת ַהֵחֶׁשק
עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו: ”ִאם ָשמַֹע ְּבָיָשׁן“ – 
 ְּכֶׁשִהְּנ ַּגם  ִלְלֹמד   ַעְצְמ ַּתְכִריַח  ִאם 
ְּבַמָּצב ֶׁשל ’ֵׁשָנה‘ – ִרְפיֹון ְוֻחְלָׁשה, ֲאַזי 
”ִּתְׁשַמע ְּבָחָדׁש“ –  ֻמְבָטח ְל ֶׁשִּיָּכֵנס 
ְוַתְצִליַח  ְוִהְתַחְּדׁשּות  ֵחֶׁשק   ְּבִלְּב
ֶׁשֶּנֱאָמר  ֶאת  ֵּפְרׁשּו   ּוְבָכ  .ְּבִלּמּוְד
ְּבעֹוד  ”ַוָּתָקם  ַחִיל‘:  ’ֵאֶׁשת  ְּבֶפֶרק 
ַהּלֹוֵמד   – ְלֵביָתּה“  ֶטֶרף  ַוִּתֵּתן  ַלְיָלה, 
ִמּתֹו ֶחְׁשַכת ָצרֹוָתיו ּוְקָׁשָייו, ֻמְבָטח 
לֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַחִיל ְוִיְרֶאה ְּבָרָכה ְּבִלּמּודֹו 

(’ַנַחל ֵאיָתן‘, ִמְכְּתֵבי קֶֹדׁש ד).

ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ֶזה  ְּכֵעין 
ַהַּמִּגיִדים  ַאַחד  ְּבֵׁשם  ַאְבַרְמְסִקי 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ְּדרּוׁש   ְּבֶדֶר ֶׁשֵּפֵרׁש 
ִלְׁשּתֹת  ָיְכלּו  ”ְוא  כה):  כג;  טו  (ְׁשמֹות 

ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם...; ַוּיֹוֵרהּו ה‘ 
ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים“. 
ִלְלֹמד,  ָהָאָדם  ִמְתַקֶּׁשה  ְלִעִּתים 
ֲעָצתֹו  ְּבִפיו.  ָמָרה  ַהּתֹוָרה  ִּכְבָיכֹול 
ִהיא:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  (’ֵעץ‘) 

ַהְׁשֵל ַעְצְמ ֶאל ַהַּמִים – ֵמי ַהּתֹוָרה, 
ּוֻמְבָטח ְל ִּכי ִּבְמֵהָרה: ִיָּמְתקּו ַהַּמִים 

ְּבִפי (’ֶחְׁשַקת ַהּתֹוָרה‘ ֶּפֶרק כב). 
ִאיׁש‘:  ֶה‘ָחזֹון  ְּבָמָרן  ַהַּמֲעֶׂשה  ְוָידּוַע 
ַהּלֹוְמִדים  ְנָעִרים  ִּבְׁשֵני  ִהְבִחין  ַּפַעם 
ְלַפַעם  ּוִמַּפַעם  ְּבֵביתֹו  ַחְברּוָתא 
ִּבֵּקׁש  ְּבֵטִלים.  ִלְדָבִרים  ַמְפִסיִקים 
ָלֶהם  ְוָאַמר  ְלעֹוְרָרם  ִאיׁש‘  ֶה‘ָחזֹון 

ַּבֲעִדינּות ַנְפׁשֹו:
ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  ְּבַוַּדאי  ”ֵהן 
ִהיא ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה, ַעד ֵאין ִׁשעּור! 
זֹו,  ִמְּמִתיקּות  ִלְטעֹם  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי   ַא
ָׁשלֹוׁש  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִלְלֹמד  ֻמְכָרִחים 

ַאְרַּבע ָׁשעֹות ְּבֶרֶצף!“
ְוָאַמר  ִאיׁש‘  ֶה‘ָחזֹון   ִהְמִׁשי
ִּכי  ַיִּקיַרי,  ָנא  ”ְּדעּו  ְּבִהְתַרְּגׁשּות: 
ְּכָבר  ִלּמּוד,  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ַאְרַּבע  ְלַאַחר 
ְוַקל  ַהְּתחּוָׁשה,  ֶאת  ְלָתֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ֵאיזֹו   – ָׁשעֹות  ָחֵמׁש  ְלַאַחר  ָוחֶֹמר 
ְּכָבר   – ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ְלַאַחר  רֹוְממּות! 
ּוְבִרּיֹוָתיו,  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ִמְתַנְּתִקים 
ָחִׁשים  ְּכָבר  ָׁשעֹות  ֶׁשַבע  ְלַאַחר 
ּוְלַאַחר  ְּכמֹוָתּה...  ֶׁשֵאין  ה‘  ְּבִקְרַבת 
ֶעֶׂשר ָׁשעֹות – ַעִין א ָרֲאָתה ְוֵלב א 
ַהִּנְפָלָאה  ַהְּתחּוָׁשה  ֶאת  ְלָתֵאר  יּוַכל 
 ָצִרי ַהַּמְפִעיִמים!  ָהְרָגׁשֹות  ְוֶאת 
ָיבֹא“  ּבֹוא  ְוַהֵחֶׁשק  ְוִלְלֹמד,  ָלֶׁשֶבת 

(’ַמֲעֵׂשה ִאיׁש‘ ח“ד עמ‘ סט). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
”ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה“

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתּוַק יד

סִספפּפו ם
ה (ב) ִנּיָ ה ׁשְ ָרׁשָ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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


