
ַהר ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָהָאֶרץ ׁשֹוֶבֶתת ’ְלֵׁשם ה‘‘
”ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה‘“ (כה ב)

ְּבֵראִׁשית“  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכֵׁשם  ה‘,  ְלֵׁשם   – ַלה‘‘  ”‘ַׁשָּבת 
(ַרִׁש“י).

ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ְטעּוִנים ֵּבאּור, ְוָכ ִהְסִּביָרם ַרִּבי ָנָתן ֶּגְׁשֶטְטֶנר:
”ְויֹום  ַהְּתִפָּלה:  ֻנַּסח  ֶאת  ֵּבֵאר  ַׁשָּבת)  ֶׁשל  (ַׁשֲחִרית  ָהַאּבּוִדְרַהם 
ַהְּׁשִביִעי ְמַׁשֵּבַח ְואֹוֵמר ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת“ – ”ַׁשָּבת 
ְליֹום  ִׁשיר  ”ִמְזמֹור  ְוָאְמָרה:  ִׁשְּבָחה  ַעְצָמּה  ְּבֵראִׁשית“ 

ַהַּׁשָּבת“, ְוָדִוד ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִׁשֵּבץ ֶאת ִׁשיָרָתּה ִּבְתִהִּלים.
ֵּכיַצד  ִּתְתַמּה  ַאל  ְּבֵפרּוׁשֹו:  ַרִׁש“י  ָרַמז  ֶׁשָּלזֹאת  לֹוַמר  ֵיׁש 
ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהֶיה ְּבדֹוֵמם – ’ָהָאֶרץ‘, ַּדַעת ִלְׁשּבֹת ’ְלֵׁשם ה‘‘? ֶׁשֵּכן 
ְּכָבר ָמִצינּו ְלַגֵּבי ”ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית“ ֶׁשִּל‘ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת‘ ֵיׁש 
ַּדַעת  ֵיׁש  ָהָאֶרץ‘  ִל‘ְקֻדַּׁשת  ַאף   ְוָכ ְלבֹוְרָאּה,  ְלַׁשֵּבַח  ַּדַעת 

ִלְׁשּבֹת ְלֵׁשם ה‘.
’ְלהֹורֹות ָנַתן‘

ְּתִפַּלת ַרִּבים – ֶנָחָמה
ּוְקָראֶתם  ַאְרְצֶכם...  ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים  ”ְּביֹום 

ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה" (כה ט-י)
ָּכַתב  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ְּבֶפַתח  ַהּׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת  ִמְצַות  ַטַעם  ַעל 
ִהְתַרֵּגל  ֶׁשָּבֶהן  ָׁשִנים  ְלַאַחר  (שלא):   ‘ַהִחּנּו ’ֵסֶפר  ַּבַעל 
ִּבְׁשַנת  ְלַׁשְחְררֹו  ְמאֹד  ָהָאדֹון  ַעל  ָקֶׁשה  ַעְבּדֹו,  ְלֵׁשרּוֵתי 
ַהּיֹוֵבל. ְּתִקיַעת ַהּׁשֹוָפר ַהִּנְׁשַמַעת ַּבחּוצֹות ּוַמְזִּכיָרה ְלֻכָּלם 
ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַעְבֵדיֶהם, ַמְזִּכיָרה ְלאֹותֹו ָאדֹון ִּכי ֵאין זֹו ’ָצָרתֹו‘ 
ֶהָחָכם:  ָאַמר  ְּכָבר  ַוֲהֵרי  ִהיא.  ַרִּבים‘  ’ָצַרת  ֶאָּלא  ַהְּפָרִטית 

”ַצַער ַרִּבים – ֶנָחָמה“.
ְּכָמקֹור ַלִּפְתָּגם ָהָאמּור ֵהִביא ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּוְרג ֶאת ְלׁשֹון 
ַהִּמְדָרׁש (דב“ר ב כב): ”ָּכל ָצָרה ֶׁשהּוא ֶׁשל ָיִחיד – ָצָרה, ְוָכל 
ָצָרה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ָיִחיד – ֵאיָנּה ָצָרה“. ּוַבֵּפרּוׁש ָמָהְרז“ּו ָׁשם 
 ,ֵּבֵאר, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַרִּבים ִמְצַטֲעִרים ַיְחָּדו ּוִמְתַּפְּלִלים ַעל ָּכ
 ּוִמּתֹו ַרִּבים‘  ִּכ‘ְתִפַּלת  ִּתְתַקֵּבל  ְּתִפָּלָתם  ִּכי  ֵהם  ֻמְבָטִחים 

ָּכ ִיָּוְׁשעּו ִמָּצָרָתם.
’ִאְמֵרי ַׁשַּמאי‘

”ּוְתַמֵהר ְוָתִחיׁש ִלְגֲאֵלנּו“
”ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו“ (כה לה)

”ַאל ַּתִּניֵחהּו ֶׁשֵּיֵרד ְוִיּפֹל ְוִיְהֶיה ָקֶׁשה ַלֲהִקימֹו, ֶאָּלא ָחְזֵקהּו 
ִמְּׁשַעת מֹוַטת ַהָּיד“ (ַרִׁש“י).

ַּבַעל  ַאְיְּבִׁשיץ  ְׁשמֹה  ָּדִוד  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְצָדָקה  ”ְּגדֹוָלה  א):  י  (ב“ב  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְׂשָרד‘  ’ְלבּוֵׁשי 
ֶלָעִני  ְלַסֵּיַע  ַמְקִּדיִמים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ַהְּגֻאָּלה“;  ֶאת  ֶׁשְּמָקֶרֶבת 
ִלְגֲאֵלנּו  ַיְקִּדים  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ ִיְתמֹוֵטט,  ְּבֶטֶרם 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ַהָּגלּות.  עֹל  ַּתַחת  ִנְתמֹוֵטט  ְּבֶטֶרם 
ָּדִוד  ֻסַּכת  ֶאת  ָלנּו  ָיִקים  הּוא  ”ָהַרֲחָמן  ַהֻּסּכֹות:  ְּבַחג  ַאף 

ַהּנֹוָפֶלת“ – ְּבעֹוָדּה ’נֹוָפֶלת‘, ֶטֶרם ִּתְתמֹוֵטט.
’ַעְרֵבי ַנַחל‘

ִׁשְעּבּוד ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב
(כה  ָיׁשּוב“  ֲאבָֹתיו  ֲאֻחַּזת  ְוֶאל   ;ִעָּמ ַיֲעבֹד  ַהֹּיֵבל  ְׁשַנת  ”ַעד 

מ-מא)

”‘ְוֶאל ֲאֻחַּזת ֲאבָֹתיו‘ – ֶאל ְּכבֹוד ֲאבֹוָתיו“ (ַרִׁש“י).
ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ָאנּו ַמְצִהיִרים: ”ְוִאּלּו א הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו 
ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָּתַמּה  ְּבִמְצָרִים“.  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ְמֻׁשְעָּבִדים 
ַאְׁשְּכָנִזי: ִמַּנִין ָלנּו ַהִּבָּטחֹון ֶׁשַהִּמְצִרים א ָהיּו ְמַׁשְחְרִרים 
אֹוָתנּו ֵמְרצֹוָנם ְלַאַחר ְזַמן? ּוֵפֵרׁש: ַּכָּוַנת ַּבַעל ַהַהָּגָדה לֹוַמר 
מֹוִציִאים  ַהִּמְצִרים  ָהיּו  ִאּלּו  ַאף  ה‘,  הֹוִציָאנּו  ֶׁשִאְלָמֵלא 
ָהִיינּו  ’ְמֻׁשְעָּבִדים  ָלֶנַצח  ָּכְרָחם,  ְּבַעל  ְוא  ֵמְרצֹוָנם  אֹוָתנּו 
ְלִמְצַרִים‘ – ְלַהִּכיר ָלֶהם טֹוָבה ַעל ָּכ, ְוא ָהְיָתה זֹו ֵחרּות 

ֻמְחֶלֶטת.
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ֶלְמֶּבְרג 

ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש“י:
ֵּכיָון ֶׁשִּׁשְחרּור ָהֶעֶבד ַּבּיֹוֵבל ַנֲעֶׂשה ְּבַעל ָּכְרחֹו ֶׁשל ָהָאדֹון, 
ִמֵּמיָלא ָיׁשּוב הּוא ”ֶאל ְּכבֹוד ֲאבֹוָתיו“, ֶׁשֵּכן ִיְהֶיה ְמֻׁשְחָרר 

ַאף ִמִּׁשְעּבּוד ’ַהָּכַרת ַהּטֹוב‘ ַלֲאדֹוָניו.
’ַמֲעֵׂשי ה‘‘ – ַמֲעֵׂשי ִמְצַרִים ֵּפרּוׁש ַהַהָּגָדה; ’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘

ִּבְרַּכת ִמְצַות ”ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו“
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם  ִלְבֵניֶכם  אָֹתם  ”ְוִהְתַנַחְלֶּתם 

ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו“ (כה מו)
ַּבֵּסֶפר ַהָּקדּום ’ֵסֶדר ֵמָאה ְּבָרכֹות‘ הּוָבא ֻנַּסח ְּבָרָכה ְמֻיָחד 
ָּבֶהם  ”ְלֹעָלם  ְּבִמְצַות   ְּבָכ ּוִמְתַחֵּיב  ְּכַנֲעִני  ֶעֶבד  ַלּקֹוֶנה 

ַּתֲעבֹדּו“:
ְּבַמֲעָׂשיו  ִלְׂשמַֹח  ַהֶּזה,  ָהֶעֶבד  ֲאדֹון  ּוְזכֹר  ַרֵחם  ”ַרחּום, 
אָֹתם  ’ְוִהְתַנַחְלֶּתם  ַּכָּכתּוב:  ַאֲחָריו  ּוְבָבָניו  ּבֹו  ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד 
 ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו‘, ָּברּו

ַאָּתה ה‘ ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב“.
’ֵסֶדר ֵמָאה ְּבָרכֹות‘ [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תמ“ז] עמ‘ קפד

’ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל‘ ְּכֵחֶלק ִמ‘ְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘
”ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו“ (כה נב)

’ְּגֻאָּלה‘  ְלׁשֹונֹות  י“ט  ִּכי  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּכַתב 
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ְּבָרכֹות  י“ט  ְּכֶנֶגד  ִהָּנן  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ֶׁשִּנְכְּתבּו 

ָהֲעִמיָדה.
ֶרֶמז  ִלְלֹמד  נּוַכל  ’ָּגַאל‘  ְּבֵתַבת  ַהּתֹוָרה  זֹאת  ֶׁשָרְמָזה   ּוִמָּכ
ְלחֹוָבֵתנּו ְלַהְסִמי ְּגֻאָּלה [’ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל‘] ִלְתִפָּלה (ְּבָרכֹות ט 

ב).
ֲחָכִמים  ֶׁשֵהִביאּו  ָמקֹום  ְּבָכל  ִּכי  ָהַאֶּדֶר“ת   ָּכ ַעל  ֵהִעיר 
ֶרֶמז ֵמַהִּמְקָרא ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ִהְתַיֲחסּו ַרק ְלי“ח 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ּוֵמעֹוָלם א ָמִצינּו 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֶׁשִּנְתְקָנה  ’ְוַלַּמְלִׁשיִנים‘  ְלִבְרַּכת  ֶׁשִהְתַיֲחסּו 

ְלַאַחר ִמֵּכן ַעל ְיֵדי ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן (ָׁשם כח ב).
ִיּׁשּוב ִנְפָלא ְלָכ ָנַתן ַרִּבי ְצִבי ִיְצָחק ַאְבָרמֹוִביץ ַרב ַהִּקְרָיה 

ַהֲחִסיִדית ְּבָחצֹור ַהְּגִליִלית:
ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהְּבָרכֹות  ְּבי“ט  ִלְכל  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ַּכָּוַנת  ֵאין 
’ְוַלַּמְלִׁשיִנים‘, ֶאָּלא ֶאת ִּבְרַּכת ’ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל‘, ְוַאף ִמָּכ ָּדַרׁש 
ֶׁשָּכְללּו   ִמָּכ ִלְתִפָּלה;  ְּגֻאָּלה   ְלַהְסִמי ַהחֹוָבה  ֶאת  הּוא 
ֶׁשֵּיׁש  ָלַמְדנּו  ַהְּבָרכֹות,  י“ח  ִעם  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ָּגַאל  ִּבְרַּכת  ֶאת 

ְלַהְסִמיָכּה ָלֶהן, ִּכְבָיכֹול ָהיּו ֵאּלּו י“ט ְּבָרכֹות ְמֻחָּברֹות. 
’ַעְטרֹות ַאָּד“ר‘; ’ַטַעם ַהְּצִבי‘

ְּכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת
”ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו“ (כו ב)

”‘ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו‘ – ַהְּמקֹומֹות ַהְּמֻקָּדִׁשים ַּבָּגלּות, ְוֵהם ָּבֵּתי 
ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִּפי  ַעל  ַאף  ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 
ְוָאְמרּו  ְמַעט‘,  ְלִמְקָּדׁש  ָלֶהם  ’ָוֱאִהי  טז):  יא  (ְיֶחְזֵקאל  ְּכאֹוְמרֹו 
ָז“ל (ְמִגָּלה כט א): ’ֵאּלּו ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות‘“ (’ְספֹוְרנֹו‘).

יט):  (ט  ’ֲחֵרִדים‘  ְּבֵסֶפר  ַאְזָּכִרי  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי   ָּכ ַעל  ֵהִעיד 
”ּוְׁשֵני ֲחָכִמים ְמֻקָּבִלים ְּגדֹוִלים ְּבדֹוֵרנּו ָּפְסקּו ַהִּדּבּור ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ְלַגְמֵרי, ַרק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ַהֵּׁשם, ְוֵהם: ֶהָחָכם 
ְוֶהָחָכם  ַזְלָה“ה  (ָהָרָמ“ק)  קֹוְרדֹוֵבירֹו  מֶֹׁשה  כמהר“ר  ַהָּׁשֵלם 

ַהָּׁשֵלם כמהר“ר ִיְצָחק ַאְׁשְּכָנִזי (ָהֲאִר“י) ָזָצ“ל“.
ַקל  ָלדּון  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי יא):  (ִמְצָוה  ַהָּסָמ“ק  ָּכַתב   ְוָכ
ְּבֵבית  ְּכִאְּלִמים  עֹוְמִדים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִאם  ְּבַנְפׁשֹו:  ָוחֶֹמר 
ִּתְפָלָתם, ָּכל ֶׁשֵּכן ָאנּו ָהעֹוְמִדים ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּבַוַּדאי ָעֵלינּו ִלְנהֹג ָּכבֹוד ְּבֵבית ְּתִפָּלֵתנּו. 
ּוְכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשַּכָּמה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶנֶהְפכּו ִלְהיֹות ָּבֵּתי 

עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ִמּׁשּום ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ָּבֶהם ַקּלּות רֹאׁש.
ְוִאם ְּבִעְנַין ְּכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַעְסִקיָנן ִמן ָהָראּוי ְלָהִביא ֶאת 
ָהִייִתי  ְּבַיְלדּוִתי  ”ֲאִני  ַעְצמֹו:  ַעל  ד)  קנא  (או“ח  ַהָּט“ז  ֶׁשֵהִעיד 
ִמְדָרִׁשי  ְּבֵבית  ֵּביִתי  ְּבֵני  ִעם  ְקָראָקא  קֶֹדׁש  ִּבְקִהַּלת  ָּדר 

ְּבִמיַתת  ַהְרֵּבה  ְוֶנֱעַנְׁשִּתי  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ְלַמְעָלה  ֶׁשָהָיה 
ָּבַני, ְוָתִליִתי ָּבֶזה“.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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’אֹוָצר‘ ֶׁשל ’ָאֵמן‘
”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ (כה יט)

ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ִּפְרָיּה“  ָהָאֶרץ  ”ְוָנְתָנה  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
 – נּו“ן)  ֵמ“ם  (ָאֶל“ף  ְּבִמּלּוָיּה  ’ָאֵמן‘  ְוַהִּמָּלה  ’ָאֵמן‘, 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ’אֹוָצר‘; ִמָּכאן ֶׁשַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן 
זֹוֶכה ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהְּבָרָכה ִּבְמעֹונֹו ְוֶׁשַּיְצִליַח ְּבַפְרָנָסתֹו 
ִּכי  פ)  אֹות  ָּתִמיד  (מס‘  ַהְּׁשָל“ה  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ּוִבְנָכָסיו. 
 – ָהֶעְליֹון  ַהָּמקֹור  ”ּפֹוֵתַח  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד 

ְמקֹור ַמִים ַחִּיים“.
’ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל‘; ’אֹות ְלִפי‘ עמ‘ קעח

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ב
ֵּגל
ׁשַנת 
ָרֵזיכּלם

ֶׁשל ’ָאֵמן‘ ר‘

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

דֹוׁש, אֹון ַהּקָ ל ַהּגָ ִהּלּוָלא ׁשֶ עֶֹמר ָחל יֹוָמא ּדְ דֹוׁש ל"ג ּבָ יֹום ַהּקָ ּבְ
"א ִזיָע"א  י מֶֹשה ִאיֶסְרִליׁש – ָהַרָמּ ּפֹוֵסק ַהּדֹורֹות, ַרּבִ

ְלָחן ָערּוְך' (או"ח קכד ז): הֹוָתיו ְל'ׁשֻ ַהּגָ ַסק ּבְ ר ּפָ ֲאׁשֶ

ד  י ִמּיָ ֲענּו ָאֵמן ּכִ ּיַ ים ׁשֶ ַטּנִ ָניו ַהּקְ ד ּבָ ”ִויַלּמֵ
א“.  ינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהּבָ ַהּתִ ׁשֶ

ָאֵמן – ִמּדֹור ְלדֹור. 
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ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ָהרּוָחִנית  ֲעִלָּיתֹו  ִסּפּור 
’אֹור  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ“ל  ָחָדׁש  ָמְרְּדַכי  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ַאַחת  ְּתִפָּלה  ֵּכיַצד  ּוַמְרִטיט,  ַמְפִעים  ִהּנֹו  ֶאְלָחָנן‘ 
ְטָפַחִים  ּוְלָהִרימֹו  ָהָאָדם  ַחֵּיי  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְיכֹוָלה 

ֵמַעל ַהַּקְרַקע.
ֵאֶׁשת  ְּתִחי‘,  ֶאְזָרִחי  ָהַרָּבִנית  ֲאחֹותֹו,  ְמַסֶּפֶרת   ְוָכ
ָמְרְּדַכי   ָּברּו ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהְּיִׁשיָבה,  ְלרֹאׁש  ָחֵבר 

ְׁשִליָט“א:
ִּבְכֵאֵבי  ָזָצ“ל  ָאִחי  ִנְתַקף  ַלְיָלה  ְּבִאיׁשֹון  ְּבַיְלדּותֹו, 
ּוָפָניו  ִמְּכֵאִבים,  ְוָזַעק  ִהְתַּפֵּתל  הּוא  ַעִּזים.  ֶּבֶטן 
ַהִחְּורֹות ֵהִעידּו ִּכי ַמָּצבֹו ֵאינֹו ָּפׁשּוט. ֶאָּלא ֶׁשְּברּוַח 
ַהּדֹוֲאִגים  ַההֹוִרים  ְּבַיד  ָעָלה  א  ָהֵהם,  ַהָּיִמים 
ְלַבּסֹוף,  ָהרֹוֵפא  ִמֶׁשּהּוַׂשג  רֹוֵפא.  ְּבַקּלּות  ְלַהִּׂשיג 
ִהְתָּבֵרר ִּכי ָאֵכן ָצְדָקה ַאְבָחָנָתם, ְוַהּתֹוֶסְפָּתן ְּבגּופֹו 
ָהרֹוֵפא  ַסָּכָנה.  ִליֵדי  ְוֵהִביאֹו  ִהְתּפֹוֵצץ  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל 
ְלִנּתּוַח  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ִמָּיד  ְלָהִחיׁשֹו  ָלֶהם  הֹוָרה 

ָּדחּוף ֶׁשַּיִּציל ֶאת ַחָּייו.
ְּבאֹוָתם ָיִמים, ָּכרּו ָהָיה ִנּתּוַח ֶׁשָּכֶזה ְּבַסָּכַנת ַחִּיים 
ַמָּמִׁשית. ְּבׁשֹוְכבֹו ַעל ֻׁשְלַחן ַהִּנּתּוִחים, ָּפְנָתה ֵאָליו 
ִאּמֹו ָהַרָּבִנית ְוָאְמָרה לֹו: ”מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי, עֹוֵמד ַאָּתה 
ַקֵּבל  ַרּבֹות.  ִלְזֻכּיֹות  ָזקּוק   ְוִהְּנ ְמֻסָּכן  ִנּתּוַח  ִלְפֵני 
 ִּכי ְּבִאם ַהִּנּתּוַח ַיֲעבֹר ְּבַהְצָלָחה, ִהְּנ ָנא ַעל ַעְצְמ

ַמְקִּדיׁש ֶאת ַחֶּיי ַלּתֹוָרה“.
ַהֶּיֶלד, ֶׁשְּכָבר ָאז ִנָּכר ָהָיה ִּכי ֶעְדיֹו ִלְגדֹולֹות, ִהְסִּכים 
ִמָּיד; הּוא ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבֶפה ָמֵלא ְלַהְקִּדיׁש ֶאת 
ֻהְכַנס  ְׂשָפָתיו  ַעל  ַהִּמִּלים  ּוְבעֹוד  ַלּתֹוָרה,  ַחָּייו 

ַלֲחַדר ַהִּנּתּוַח.
ְלעֹוָלם  ָׁשַכח  א  ְוַהֶּיֶלד  ְּבַהְצָלָחה,  ָעַבר  ַהִּנּתּוַח 
ְוִהְתַאֵּמץ  ִהְׁשַּתֵּדל   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום  ַהְבָטָחתֹו.  ֶאת 

ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ְׁשעֹוָתיו ַלּתֹוָרה.
ִמֶּמּנּו  ָחְליֹו  ֶאת  ָחָלה  ַּכֲאֶׁשר  ָיָמיו,  ַּבֲערֹב  ֶזה  ָהָיה 
ָיַרד  ְלַחָּייו  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהַּׁשָּבתֹות  ְּבַאַחת  ָקם.  א 
ַהַּבחּוִרים  ְלַצד  ִהְתַיֵּׁשב  ָהֹאֶכל,  ַלֲחַדר  ְּבַמֲאָמץ 
ּוִבֵּקׁש ְלַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּור ִאיִׁשי, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש 
ַהְּנכֹוָנה  ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת  ְלָהִפיק  ַיְׂשִּכילּו  ִּכי  ֵמֶהם 

ֵמַהְּדָבִרים.
ְוָכ ִסֵּפר ַרִּבי מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי:

התשי“ז,  ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהַּקִיץ‘  ’ְזַמן  ְּבסֹוף  ֶזה  ”ָהָיה 
ָלַמְדִּתי  ָׁשִנים  ְּבאֹוָתן  ַּבֲחרּוִתי.  ְיֵמי  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם 
 ,ִּבְׁשִקיָדה ַרָּבה. ָיכֹול ָהִייִתי ִלְהיֹות ְׂשַבע ָרצֹון ִמָּכ
ֶאת  ְמַמֶּצה  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ַחְׁשִּתי  ִלִּבי  ֶׁשְּבעֶֹמק  ֶאָּלא 
ְיכֹולֹוַתי ַּכִּנְדָרׁש ִמֶּמִּני. ִנְזַּכְרִּתי ְּבָׁשִנים קֹוְדמֹות ֵעת 
ִהְׁשַקְעִּתי יֹוֵתר ּכֹחֹות ּוֶמֶרץ ַּבּתֹוָרה, ְוִיַחְלִּתי ֶׁשַאף 
ַעָּתה ֶאְזֶּכה ְלָכ. ָיַדְעִּתי ִּכי ֵיׁש ִּביָכְלִּתי ְלִהְתַעּלֹות 
עֹוד ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר, ְוחֶֹסר ַהְצָלָחִתי ָּכַאב ִלי ַעד ְמאֹד.
ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ָזִוית  ְלֶקֶרן  ָּפַרְׁשִּתי  ֶזה  ְּכֵאב   ִמּתֹו
ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ַעְצִמי  ַעל  ִקַּבְלִּתי  ִּבְבִכי.  ּוָפַרְצִּתי 
ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּדם יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ה‘, 

.ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ֵמעֶֹמק ִלִּבי ַלה‘ ֶׁשַאְצִליַח ַלֲעמֹד ְּבָכ
’ֵּבין  ִמיֵמי  ְּבַאַחד  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ָיִמים 
ַהְּזַמִּנים‘ ָמָצאִתי ַעְצִמי יֹוֵׁשב ָּבאֹוטֹוּבּוס ַהְּמַקְרֵטַע, 
ָהַרְשִּׁב“י  ִצּיֹון  ּבֹוֲאָכה  ְוַהַּמִּתיָׁשה,  ָהֲאֻרָּכה   ַּבֶּדֶר
ַעל  ִמָּיד  ִהְׁשַּתַּטְחִּתי  ַלָּמקֹום,  ִמֶּׁשִהַּגְעִּתי  ְּבִמירֹון. 
ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ְוִהְתַחְלִּתי לֹוַמר ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ִסַּיְמִּתי ֶאת ָּכל ַהֵּסֶפר, אּוָלם ֲעַדִין 

א ַחְׁשִּתי ַּבֲהָקָלה.
ְלָהִׂשיַח  אּוַכל  ֶׁשּבֹו  יֹוֵתר  ָׁשֵקט  ָמקֹום  ַאַחר  ַּתְרִּתי 
ֶׁשל  ִצּיּוָנם  ְמקֹום  ֶאל  ַלֲעלֹות,  ּוָפִניִתי  ִלִּבי,  ֶאת 
ָהֲאמֹוָרִאים ַהְּקדֹוִׁשים, ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ַהְּגָמָרא, ַאַּבֵּיי 
ֵמָאָדם, ָּגַרם ִלי  ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמם ְוֵריק  ַהָּמקֹום  ְוָרָבא. 
ִהְתָּפַרְצִּתי  ְלִרְגׁשֹוַתי.  ֻּפְרָקן  ְוָלֵתת  ’ְלִהְׁשַּתְחֵרר‘ 
ְּתִחָּנה  ָאְמָרה  ֵיׁשּוִתי  ְוָכל  ַמֲעצֹוִרים,  ֲחַסר  ִּבְבִכי 

ּוְתִפָּלה.
עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונֹו  ָוׁשּוב:  ׁשּוב  ַהִּמִּלים  ַעל  ָחַזְרִּתי 
ִלי  ֲעזֹר  ָחָכם.  ַּתְלִמיד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ָאָּנא, 

.“ְלַהְצִליַח ְּבָכ
ְּתחּוַׁשת  סֹוף  סֹוף  ְּבִלִּבי  ָּפְׁשָטה  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר 
ָלׁשּוב  ּוָפִניִתי  ִנְׁשְמָעה  ְּתִפָּלִתי  ִּכי  ַחְׁשִּתי  ֲהָקָלה. 

ַעל ִעְקבֹוַתי.
ְּתִפָּלִתי ִהְתַקְּבָלה. ֶאת ְזַמן ֱאלּול ֶׁשל אֹוָתּה ַהָּׁשָנה 
ִהְתַחְלִּתי ְּבֶרֶגל ָיִמין. ִלִּבי ָהָמה ֵמֵחֶׁשק ַעז ַלּתֹוָרה. 
ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ִּבְתִחַּלת ַהְּזַמן ְלַסֵּים ֶאת ַהַּמֶּסֶכת 

ַהִּנְלֶמֶדת ְּבִעּיּון ַעד ְלסֹוף ַהְּזַמן, ְוָעִׂשיִתי ָּכל ַמֲאָמץ 
ְּכֵדי ַלֲעמֹד ְּבַקָּבָלִתי.

ַהֶּנֱעָרץ,  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִּכי  ְלִהָּוַכח  ַאף  ָׂשַמְחִּתי 
ַל‘ְּׁשַטייֶגן‘  ֵלב  ָׂשם  ָזָצ“ל,  ּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהָּגדֹול ֶׁשָעִׂשיִתי; ָיִמים ְספּוִרים ְלַאֵחר ְּתִחַּלת ַהְּזַמן 
קֹוַרת  ֶאת  ַמְסִּתירֹות  ֵאיָנן  ְּכֶׁשָּפָניו  ֵאַלי  ָּפָנה  הּוא 
’ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשִהְּנ לֹוֵמד ְּבַהְתָמָדה  רּוחֹו ְוָאַמר ִלי: 

ְּגדֹוָלה...‘.

ָהְיָתה זֹו ֶמֱחָוה ְנִדיָרה ִמַּצד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַהָּדגּול. 
ֶׁשָּנָׂשאִתי  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ַהְּתִפָּלה  ַעל  ִמָּיד  לֹו  ִסַּפְרִּתי 
ְּבֵבין ַהְּזַמִּנים ָהַאֲחרֹון, ֵאי ָׁשם ַעל ִצּיּוָנם ֶׁשל ַאַּבֵּיי 
ִּבְתִחַּלת  ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהַּקָּבָלה  ְוֶאת  ְוָרָבא, 
הּוא  ַהְּדָבִרים,  ְלֶׁשַמע  ָׂשַמח  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהְּזַמן. 
עֹוְדַדִני ְּבִמִּלים ַחּמֹות ְלַהְמִׁשי ְּבֶדֶר זֹו, ְוַאף ָיַעץ 

ִלי ֵעָצה טֹוָבה ְּבֶדֶר ַהִּלּמּוד.

ַאַחד  ֶׁשל  ֲחֻתָּנתֹו  ִהְתַקְּיָמה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִּכְׁשבּוַעִים 
ַהְּיִׁשיָבה.  ְּבֵני  ֶׁשֵּבין  ֵמַהְּמֻבָּגִרים  ַהּטֹוִבים,  ִמיִדיַדי 
ֶקֶׁשר  ֵּביֵנינּו  נֹוַצר  ַהָּׁשִנים,  ֶהְפֵרׁש  ֶׁשַּלְמרֹות  ָּבחּור 
 ַא ְּבִׂשְמָחתֹו,  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ֵאיָתן. 
ָמה  ָיַדְעִּתי  א  ְּבַקָּבָלִתי.  ִיְפַּגע  ֶׁשַהָּדָבר  ָחַׁשְׁשִּתי 

ְלַהְחִליט.

ִּבְׁשעֹות  ַהֲחֻתָּנה  ֶאת   ַֹלֲער ָנֲהגּו  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהָּצֳהַרִים, ְוֶאת ַהְּסעּוָדה ְלֵעת ֶעֶרב.

ֲחמּוָרה  ְּבֻקְׁשָיה  ְּבִעּיּון  ָהִייִתי  ָעסּוק  ַהֲחֻתָּנה  ְּביֹום 
ֶׁשָעְלָתה ְּבמִֹחי ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ִעּיּון ַּבּסּוְגָיה ַהִּנְלֶמֶדת. 
ִעַּיְנִּתי ׁשּוב ָוׁשּוב ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ּוְבֵפרּוֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו 
ֵּתרּוץ  ָּכל  ָמָצאִתי  א   ַא ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים 

ַהֵּמִניַח ֶאת ַהַּדַעת.

ֶנֶעְלָמה  ָהִעּיּון  ְּכֵדי   ּתֹו ַהָּצֳהַרִים,  ִּבְׁשעֹות  ִּפְתאֹום 
ַהֻּקְׁשָיה, ְוַהּסּוְגָיה ִהְתַּבֲהָרה ְּבֵעיַני. ַּבד ְּבַבד ַחְׁשִּתי 
ְּבָכל  ַהּפֹוֶׁשֶטת  ּוְמִתיקּות  ֲחִמימּות  ִּבְתחּוַׁשת 
ֵאיָבַרי. ַחְׁשִּתי ְמִׁשיָכה ַעָּזה ְלַהְמִׁשי ְוִלְלֹמד ִמְּבִלי 
ֶהְחַמְצִּתי  ִּכי  ְונֹוַכְחִּתי  ַּבָּׁשעֹון  ּוְכֶׁשִהַּבְטִּתי  ַלֲחדֹל, 
עֹוד  ִלְלֹמד   ְלַהְמִׁשי ֶהְחַלְטִּתי  ַהֻחָּפה,  ַמֲעַמד  ֶאת 

ַּכָּמה ָׁשעֹות, ּוְלֵעת ֶעֶרב ָלֶלֶכת ַלֲחֻתָּנה.

ַהָּׁשעֹות ָנְקפּו. ְּבעֶֹמק ּתֹוַדְעִּתי ָזַכְרִּתי ֶאת ַהֲחֻתָּנה, 
ֶאת  ָּדִחיִתי  ְּבמִֹחי,  ַהִּזָּכרֹון  ֶׁשָּצף  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל  ֶאָּלא 
ֶׁשִּמָּיד  ַמֲחָׁשָבה   ּתֹו ִקְמָעא,  עֹוד  ַהִּלּמּוד  ִסּיּום 

ֲאַסֵּים ְוֵאֵצא ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲחֻתָּנה.

ַהְּגָמָרא  ֶאת  ָסַגְרִּתי  ִנְכַנְעִּתי...  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ִהְסַּפְקִּתי  ְּבֶטֶרם  ֶׁשעֹוד  ֶאָּלא  ָלֶלֶכת.  ְוִהְתּכֹוַנְנִּתי 
ַּבֲחֵבַרי  ִהְבַחְנִּתי  ְּכָבר  ַהִּמְדָרׁש,  ִמֵּבית  ָלֵצאת 

ַהָּׁשִבים ֵמַהֲחֻתָּנה, ֲעֵיִפים ּוְׂשֵבִעים...

ִהְפַסְדִּתי ֶאת ַהֲחֻתָּנה, ַא ְלֶרַגע א ַחְׁשִּתי ְּתחּוַׁשת 
ְוַהֲחִמימּות  ָהֹעֶנג  ְּתחּוַׁשת  ַאְדַרָּבה,  ַהְחָמָצה. 
ָהְיָתה  ַהִּׂשְמָחה  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ְוִהְתַּגְּבָרה.  ָהְלָכה  ְּבִלִּבי 
ָיִבין  ְּבַוַּדאי  ֶהָחָתן  ְיִדיִדי  ְוִכי  ִּבְלָעַדי,  ַּגם  ֻמְׁשֶלֶמת 

ְלִלִּבי ְוִיְמַחל ִלי ַעל ֵהָעְדרּוִתי“.

ִסּפּורֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִסֵּים  ַהֶּזה“,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ”ַעד 
ְמַעֶּנֶגת  ְּתחּוָׁשה  אֹוָתּה  ְּבִלִּבי  ”ְצרּוָבה  ַהַּמְרִטיט, 
ִמִּלְלֹמד.  ָּפַסְקִּתי  א  ּוֵמָאז  ֶעֶרב,  ְּבאֹותֹו  ֶׁשַחְׁשִּתי 
ַהִּסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֶׁשֵהֵחָּלה ְלַלּוֹות אֹוִתי ִמּכַֹח אֹוָתּה 
ְיֵמי  ָּכל  אֹוִתי  ְלַלּוֹות   ְוַתְמִׁשי ִהְמִׁשיָכה  ְּתִפָּלה, 

ַחַּיי“.

ַרָּבם  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ַּבָּצָמא  ֶׁשָּׁשתּו  ַהַּתְלִמיִדים 
ַעד  ַהִּסּפּור.  ְלִמְׁשַמע  ְּבַתְדֵהָמה  ָׁשְתקּו  ַהֶּנֱעָרץ 
ְּכֵבן  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ִּכי  ְּבטּוִחים  ָהיּו  יֹום  ְלאֹותֹו 
ִעם  נֹוַלד  ַהְּיִׁשיבֹות,  ְּבעֹוַלם  ַהְּמֻיָחסֹות  ַלִּמְׁשָּפחֹות 
’ַּכִּפית ָזָהב‘ ֶׁשל ּתֹוָרה ַּבֶּפה. ַרק ַעָּתה נֹוְכחּו ִלְׁשמַֹע 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַלֲעבֹר  ָעָליו  ָהָיה  ֶׁשאֹותֹו  ַהַּמְסלּול  ַעל 
ֶׁשל  ֲעָדִרים  ְלֶעְדֵרי  ּתֹוָרה  ְּכַמְרִּביץ  ֶׁשִהִּגיַע,  ְלָמה 
ַהְּיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ִמְּגדֹוֵלי  ּוְכַאַחד  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי 

ְּבדֹורֹו.

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַהחֹוֶלה ָּפַרׁש ְלֵביתֹו, ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר 
ַאֲחָריו ֶאת ַּתְלִמיָדיו ַהַּמֲעִריִצים ֲאפּוִפים ְּבֶמֶסר ַעז 
ָהעֹוֵמד  ָּדָבר  ֵאין  ַחֵּייֶהם:  ָּכל  אֹוָתם  ְיַלֶּוה  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ִּבְפֵני ַהְּתִפָּלה! ִׁשּלּוב ֶׁשל ָרצֹון ַעז ּוְתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת 
ַמָּצב  ִמָּכל  ָּבחּור  ָּכל  ְלרֹוֵמם  ָיכֹול  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק 

ּוְלַׁשּנֹות ֶאת ַחָּייו ִמן ַהָּקֶצה ַלָּקֶצה.
’אֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵּלא‘ ְּבַׁשַּלח

”ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט“
 – ּוְׂשֵבִעים  אֹוְכִלים  ֶׁשִּתְהיּו  ”ֵּכיָון 
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶׁשֹּלא ִּתְבֲעטּו, ֶׁשֵאין ָאָדם 
מֹוֵרד ֶאָּלא ִמּתֹו ְׂשִביָעה“ (ַרִׁש“י ְּדָבִרים יא 

טז, ע“פ ִסְפֵרי ֵעֶקב מג).

ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּמָתֶאֶרת  ְלַאַחר  ִמָּיד 
ַהּתֹוָרה:  ְלׁשֹוְמֵרי  ַהָּצפּוי  ָהַרב  ַהָּׂשָכר 
 ,“ְוִיְצָהֶר  ְוִתירְֹׁש  ְדָגֶנ ”ְוָאַסְפָּת 
ֵמֲחַמת  ֶּפן  ּוַמְזִהיָרה  ִהיא  מֹוִסיָפה 
 – ִלֵּבנּו  ְוִיְתָּגֶאה  ִיְתַרֵחב  ַהָּגדֹול  ַהֶּׁשַפע 
”ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה  [ִיְתַרֵחב, ְּכמֹו: 

”ַיְפְּת ֱאִקים ְלֶיֶפת“] ְלַבְבֶכם...“. 
ְּבָרכֹות  נַֹעם‘  (’ִאְמֵרי  ַהְגָּר“א  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
’ְוָאַהְבָּת‘  ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַהַּטַעם  ֶאת  ב)  לה 

ִּכְבָפָרַׁשת  ָלֶכם‘  ’ִהָּׁשְמרּו  ֻהְזַהְרנּו  א 
’ְוָאַהְבָּת‘  ֶׁשָּפָרַׁשת  ִמּׁשּום  זֹאת  ’ְוָהָיה‘. 
ַהּמּוָכִנים  ֵמַאֲהָבה‘  ְּב‘עֹוִׂשין  עֹוֶסֶקת 
ַּכָּכתּוב:  ה‘  ְּבַאֲהַבת  ָממֹוָנם  ְלַהְפִקיר 
א  ’ְוָהָיה‘  ְּבָפָרַׁשת   ַא  ,‘ְמאֶֹד ’ּוְבָכל 
עֹוֶסֶקת  ִהיא  ֶׁשֵּכן   ,‘ְמאֶֹד ’ּוְבָכל  ֶנֱאָמר 
ְּב‘עֹוִׂשין ִמִּיְרָאה‘ – ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. 
ַעל ֵּכן ְלַאַחר ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ְׂשָכָרם ְוִהִּגיעּו 
ְוָׂשָבְעָּת‘,  ’ְוָאַכְלָּת  ְמֻבָּקָׁשם:  ְלַתְכִלית 
ֵּכן  ְוַעל  ְלַבְבֶכם‘,  ִיְפֶּתה  ’ֶּפן  ַלֲחׁשֹׁש  ֵיׁש 

.ַהָּכתּוב ְלַהְזִהיָרם ַעל ָּכ ֻהְצַר

ְלִהָּׁשֵמר ִמִּפּתּוי ַהֵּלב
הֹוִסיף ְוָאַמר ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם:

”ֶּפן  ִּבְלׁשֹון:  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה  ְלִחָּנם  א 
ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ֶׁשֵּכן  ְלַבְבֶכם“,  ִיְפֶּתה 
כא),  ח  (ְּבֵראִׁשית  ִמְּנֻעָריו“  ”ַרע  ֶׁשִהּנֹו 
 ְּבֶדֶר ָהָאָדם  ֶאת  ִמְּלַפּתֹות  ּפֹוֵסק  ֵאינֹו 
ַהֲחָמדֹות  ְּבֶאְמָצעּות  ֲחַלְקַלּקֹות, 
 ִמֶּדֶר ָלסּור  ַּבֵּלב,  ֶׁשְּמקֹוָרן  ְוַהַּתֲאוֹות 

ה‘.
ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ַעל ַאְבָרָהם ְולֹוט; ַּבּתֹוָרה 
ְּבַאְבָרָהם  ָּדבּוק  ָהָיה  לֹוט  ֶׁשַאף  ְמבָֹאר 
ְמַגֶּלה  קֹורֹוָתיו  ֶׁשֵּתאּור  ֶאָּלא  ּוְבַדְרּכֹו, 
ְוִהֵּנה,  ְּבִלּבֹו.  ִקְּנָנה  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות  ִּכי 
ַּתֲאָוה  ְלַהְרִחיק  ֶׁשָעַמל  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִּפי  ַעל  לֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ְּבָממֹון  ַאף  ְוִנְזַהר  זֹו 
ִּדין [ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשָאַמר ְלֶמֶל ְסדֹום: 
 ְׂשרֹו ְוַעד  ִמחּוט  ”ִאם  כג):  יד  (ְּבֵראִׁשית 

ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“], ִהְצִליַח 
ַהְּגבֹוָהה.  ָהרּוָחִנית  ְּבַמְדֵרָגתֹו  ְלִהָּׁשֵמר 
ַא לֹוט ֶׁשִּנְגַרר ַאַחר ַּתֲאַות ַהָּממֹון (ְרֵאה 
ֶאל  ִמֶּדִחי  ְוִהַּדְרֵּדר   ָהַל י-יא),  יג  ְּבֵראִׁשית 

ֶּדִחי (’ָחְכָמה ּומּוָסר‘ ח“א ַמֲאָמר קעח).
ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ֶעְנִּגיל  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
 ַהִחּנּו ֵסֶפר  ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת 
(ִמְצָוה תל) ִּכי ַּבּתֹוָרה – ַהְּבָרָכה ֶׁשְּלָפֶניָה 

ִהיא ִמְּדאֹוָרְיָתא, ְוִאּלּו ַּבָּמזֹון – ַהְּבָרָכה 
ֶׁשְּלַאֲחָריו ִהיא ִמְּדאֹוָרְיָתא. זֹאת ִמּׁשּום 
ְוַהֵּׂשֶכל  ַהֵּׂשֶכל,  ְמזֹון  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַּבּטֹוָבה  ְלַהְרִּגיׁש  ָיכֹול 
ַהּגּוף  ְמזֹון  הּוא  ַהָּמזֹון  ְוִאּלּו  ַקָּבָלָתּה, 
ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוַהּגּוף  ַהַּגְׁשִמי, 

טֹוָבתֹו ֶאָּלא ַאַחר ֶׁשֶּנֱהָנה ִמֶּמָּנה.
ָאְמָנם, ָּכ הּוא ְּבֹאֶפן ָהָרִגיל, ַא ַּכֲאֶׁשר 
ַהֵּׂשֶכל  ַּגם  ֲאַזי  ְּבַתֲאוֹות,  ָהָאָדם  ׁשֹוֵקַע 
ִנְהֶיה ֶעֶבד ַלּגּוף, ְוַעל ָּכ ַמְזִהיר ַהָּכתּוב: 
 – ְלַבְבֶכם“  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם  ”ִהָּׁשְמרּו 
ְׁשִליָטָתם  ֶאת  ִלְּבֶכם  ַּתֲאוֹות  ַיְרִחיבּו 
”ְוַסְרֶּתם  ַהִּנְצָרִכים,  ַלְּגבּולֹות  ֵמֵעֶבר 
ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ֲאֵחִרים  ֱאִהים  ַוֲעַבְדֶּתם 
ַעל  ַעְצמֹו  ָיכֹף  ַהֵּׂשֶכל  ַאף   ְוָכ ָלֶהם“ – 
ִּפי ְרצֹונֹות ַהּגּוף ְוַיֲעבֹד ֶאת ַהֵּיֶצר ֶׁשהּוא 
קה  (ַׁשָּבת  ָהָאָדם  ְּבגּוף  ָזר‘  ’ֵאל  ִּבְבִחיַנת 
ב), ֶׁשֵּכן ַעל ְיֵדי ָּכ ְיֻקַּים ָּבֶכם ָחִליָלה: 

ַעל  ֶעְנִּגיל  יֹוֵסף  (’ַרֵּבנּו  ְמֵהָרה“  ”ַוֲאַבְדֶּתם 
ַהּתֹוָרה‘ ֵעֶקב).

”ִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק“
ִּכי  ֵהִביאּו  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ְּבֵׁשם 
 ,ֵמִאיָד  ַא ’ָסֵפק‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ֲעָמֵלק‘ 
ַעל  ַהְבָּדלֹות,  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַהְבִּדיל 
’ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶנֱאָמר: 
ֵּכן ְּתִהָּלתֹו‘, ְוֶזהּו ֶׁשִּנְרָמז ָּכאן: ’ִהָּׁשְמרּו 
ִּכי  ָסֵפק,  ְלׁשֹון   – ַה“ֶּפן“  ִמן  ָלֶכם“ 
ָחִליָלה  ַלֲהִביֲאֶכם  ֲעלּוִלים  ַהְּסֵפקֹות 
(’ֲאָמרֹות  ְוַסְרֶּתם“  ְלַבְבֶכם  ֶׁש“ִיְפֶּתה   ְלָכ

ְטהֹורֹות‘ ְּבַׁשַּלח).

ִּדְבֵרי  ֶאת  ַצִּדיִקים  ֵּפְרׁשּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ַעל  ָאְמרּו  ֶׁשַהִּמְצִרים  יב)  א  (ְׁשמֹות  ַרִׁש“י 
ִהְבִטיַח  ּוְלֻעָּמָתם  ִיְרֶּבה‘,  ’ֶּפן  ִיְׂשָרֵאל: 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ’ֵּכן ִיְרֶּבה‘; ַהִּמְצִרים 
ֶּבֱאמּוַנת  (’ֶּפן‘)  ְסֵפקֹות  ְלַהְרּבֹות  ִּבְּקׁשּו 
ִיְׂשָרֵאל, ְוִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְרָּבה 
ְּבִלָּבם,  (’ֵּכן‘)  ְוַהַּוָּדאּות  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
ְּבִמְצַרִים  ֶׁשָעָׂשה  ּוַבּמֹוְפִתים  ָּבאֹותֹות 

(’ְׁשֵאִרית ְמַנֵחם‘ ח“א‘ עמ‘ ה).

ֲחִׁשיבּות ְׁשִמיַרת ַהַּמֲחָׁשָבה
ַּכָּמה  ַעד  ֵלב,  ָּכל  ַמְבִהיִלים  ַהְּדָבִרים 
ְסִטָּיה  ִמָּכל  ַעְצמֹו  ִלְׁשמֹר  ָהָאָדם   ָצִרי
ִמֶּדֶר ַהּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ְסִטָּיה ַקָּלה. ֶׁשֲהֵרי 
”ְוַסְרֶּתם  ׁשֶֹרׁש  ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו  ַהָּכתּוב 
ַמְתִחיל  ֲאֵחִרים“  ֱאִהים  ַוֲעַבְדֶּתם 
ְּבַמְחָׁשָבה ֲאסּוָרה ָהעֹוָלה ַעל ַהֵּלב (ְרֵאה 

סה“מ ָלַרְמָּב“ם ל“ת י, ’ֵסֶפר ַהִחּנּו‘ ריג).

ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  ַרִׁש“י  ֵּפֵרׁש  ַאף   ָּכ
 ָּכאן: ’ְוַסְרֶּתם‘ ִלְפרֹׂש ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמּתֹו
ֶׁשֵּכיָון  ֲאֵחִרים‘  ֱאִהים  ’ַוֲעַבְדֶּתם   ָּכ
ֶׁשָאָדם ּפֹוֵרׁש ִמן ַהּתֹוָרה הֹוֵל ּוִמַּדֵּבק 
ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֵכן ָּדִוד אֹוֵמר (ְׁשמּוֵאל א‘ כו 
יט): ”ִּכי ֵגְרׁשּוִני ַהּיֹום ֵמִהְסַּתֵּפַח ְּבַנֲחַלת 

ה‘ ֵלאמֹר ֵל ֲעבֹד ֱאִהים ֲאֵחִרים“, ּוִמי 
ְמגָֹרׁש  ֶׁשֲאִני  ֵּכיָון  ֶאָּלא  ֵּכן?  לֹו  ָאַמר 
ַלֲעבֹד  ָקרֹוב  ֲהֵריִני  ַּבּתֹוָרה  ִמַּלֲעסֹק 
ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ּוְכָבר  ֲאֵחִרים“.  ֱאִהים 
ַמְחֶׁשֶבת  ֵאין  ִּכי  כא)  כב  (איסו“ב  ָהַרְמָּב“ם 
ִמן  ַהָּפנּוי  ְּבֵלב  ֶאָּלא  ְמצּוָיה  ֲעֵבָרה 

ַהּתֹוָרה.
ֵעָצה טֹוָבה ְלִהָּׁשֵמר ִמָּכ ָּכַתב ָהַרְמָּב“ן 
 ּוַמֲעֶׂשי  ְּדָבֶרי ”ְּבָכל  ְּבִאַּגְרּתֹו: 
 ְּבִלְּב ֲחׁשֹב   – ֵעת  ּוְבָכל   ּוַמְחְׁשבֹוֶתי
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  עֹוֵמד  ַאָּתה  ְּכִאּלּו 
ָמֵלא  ְּכבֹודֹו  ִּכי   ָעֶלי ּוְׁשִכיָנתֹו  הּוא 

ָהעֹוָלם“.
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַראְנק 
ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ֶאת  ְירּוָׁשַלִים  ָאָב“ד 
ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד  ”ְּכִחִּצים  ד):  (קכז 

ַקָּלה  ְסִטָּיה  ֶׁשְּבֵחץ,  ְּכִפי   – ַהְּנעּוִרים“ 
ְּביֹוֵתר ְּבִכּוּון ְיִרָּיתֹו, ּגֹוֶרֶמת ְלִׁשּנּוי ָעצּום 
 – ָהָאָדם   ָּכ נֹוֵפל,  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום 
ְסִטָּיה ַקָּלה ֵמַהֶּדֶר ַהְּמסּוָרה ְּבֵראִׁשית 
ֲעצּוָמה  ִלְסִטָּיה  ִלְגרֹם  ֲעלּוָלה  ַּדְרּכֹו, 

ְּבֶהְמֵׁש ַחָּייו (’ְׁשִביֵבי אֹור‘ עמ‘ קנג).
ַעל  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָמָרן  ָּתַמּה  ּוְכָבר 
”ְוַסְרֶּתם  כח):  יא  (ְּדָבִרים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון 
ֱאִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת   ...ַהֶּדֶר ִמן  
”ֲאֶׁשר  ַמהּו  ְיַדְעֶּתם“,  א  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים 
ָהָאמּור,  ִּפי  ַעל  ּוֵבֵאר  ְיַדְעֶּתם“?  א 
ְיכֶֹלת  ַקל  ֵלב  ְּבִפּתּוי  ֶׁשֵאין  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ִלְגרֹם ָלָאָדם ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, 
ָּכל  ִּכי  ְלַהְזִהיָרנּו  ַהּתֹוָרה  ַּכָּוַנת  ֶאָּלא 
ַוֲהִליָכה  ַקל,  ִמְנָהג  ִּבּטּול  ֲאִפּלּו  ִׁשּנּוי, 
’ֲאֶׁשר א ְיַדְעֶּתם‘, ָעלּול  ְּבֶדֶר ֲחָדָׁשה 
ְלהֹוִריד ֶאת ָהָאָדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ָחִליָלה 

(’אֹוְצרֹות ַהּסֹוֵפר‘ קֶֹבץ יא עמ‘ עט).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַמַּסע קֶֹדׁש ֶׁשחֹוֵלל ַמְהָּפ

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מּסע ק

ו סִספפּפּ ם
מַֹע‘ (ז) ת ’ְוָהָיה ִאם ׁשָ ָרׁשַ ַ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


