
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְטֵמא ֵמת ֶׁשָּנַגע ְּבֵמת
”ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן... ְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו" (כא 

א)

יֹום  ֶׁשל  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ַהֶּנֱאָמר  ֶאְזְּכָרה‘  ’ֵאֶּלה  ַּבִּפּיּוט 
ַרָּבן  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ֲהִריָגתֹו  ַמֲעַמד  ְמתָֹאר  ַהִּכּפּוִרים 
ְנָטלֹו  רֹאׁשֹו,   ּוְכֶׁשֶּנְחַּת” ַהָּנִׂשיא:  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ַהָּלׁשֹון  ִאי  ַּכּׁשֹוָפר:  ַמר  ְּבקֹול  ָעָליו  ְוָצַרח  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ֶאת  לֹוֶחֶכת  ַעָּתה   ְוֵאי ְׁשָפר,  ְּבִאְמֵרי  ְלהֹורֹות  ַהְמַּמֶהֶרת 

ֶהָעָפר“.
ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל – ּכֵֹהן ָּגדֹול ָהָיה, ְוֵכיַצד ִטֵּמא 

ֶאת ַעְצמֹו?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַרְנק, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים:

ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִעּמֹו  ָעַמד  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶאת  ֶׁשָהְרגּו  ְּבָׁשָעה 
ַּתַחת קֹוַרת ַּגג ַאַחת. ְוֵכיָון ֶׁשְּבָכ ְּכָבר ִנְטָמא ְּבאֶֹהל ַהֵּמת, 
א נֹוְסָפה ָעָליו ֻטְמָאה ְּכֶׁשָּנַטל ֶאת רֹאׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון.
ׁשּו“ת ’ַהר ְצִבי‘ יו“ד רפב

ֲאִריכּות ָיִמים – ְּכֶנֶגד ִחּלּול ה‘
”ְוא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי“ (כב לב)

ֵהִעיד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְמַנֵחם ְׁשוֹואְּב ִמּמֹוְנִסי:

ָּכל ָיָמיו ִהְתַּפֵּלל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִלְזּכֹות ַּבֲאִריכּות ָיִמים 
ְּבִקּצּור  ִיָּפֵטר  ָחִליָלה  ֶׁשִאם  ֶׁשָחַׁשׁש  ִמְּפֵני  ְוזֹאת  ְוָׁשִנים, 
ֶׁשִּנְזַהר  ֶזה  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ה‘,  ִחּלּול  ִמּׁשּום  ַּבָּדָבר  ִיְהֶיה  ָיִמים 
ְוִהְזִהיר ָּתִמיד ַעל ֻחְמַרת ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ְוַאף ָעַמל ְלַלֵּבן 
ֶאת ִהְלכֹוָתיו, ְוַעל ֵּכן ָּדַאג ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִהְבִטיַח ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים לד 
יג-יד) ִּכי ַה‘ּנֹוֵצר ְלׁשֹונֹו ֵמרַֹע‘ זֹוֶכה ַלֲאִריכּות ָיִמים, ְוִאם הּוא 

א ִיְזֶּכה ְלָכ, ִיָּגֵרם ָחִליָלה ’ִחּלּול ה‘‘.

ְוָאֵכן ְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה; ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים 
ֻמְפָלג  ִּגיל  ָׁשִנים,  ְוָחֵמׁש  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיל  ְוִנְפַטר  ֻמְפֶלֶגת 

ְּביֹוֵתר, ִּבְפָרט ְּבאֹוָתם ָיִמים.
’ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי‘ ח“ג עמ‘ קסט

’ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל‘
ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני   ְּבתֹו ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  ”ְוא 

(כב לב)

ָּדָבר  לֹוַמר  ֵאין  ִּכי  ב)  כג  (ְמִגָּלה  ַהְּגָמָרא  ָּדְרָׁשה  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמד ֶׁשל ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים, ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה 
’ּתֹו – ּתֹו‘ ֵמַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָפָרַׁשת קַֹרח (ַּבִּמְדָּבר טז כא): 
”ִהָּבְדלּו ִמּתֹו ָהֵעָדה“, ְוֵאין ’ֵעָדה‘ ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים. 
ֶׁשָּכ ִּכְּנָתה ַהּתֹוָרה ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּמַרְּגִלים ַּבָּפסּוק (ָׁשם יד כז): 

”ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת“.
ָׁשָוה  ִּבְגֵזָרה  זֹאת  ָלְמדּו  ג)  ז  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
ה):  מב  (ְּבֵראִׁשית  ַיֲעקֹב  ְּבֵני  ֲעֶׂשֶרת  ְלַגֵּבי  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֵמַהָּפסּוק 
”ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּבֹר ְּבתֹו ַהָּבִאים“, ְוזֹאת ְלִפי ֶׁשֹּלא 

ָרצּו ִלְדרֹׁש ֵמַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ֲעַדת קַֹרח.

ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ֶאת  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ֵּפֵרׁש  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ְּבֶדֶר ַצחּות:

ְׁשִמי  ִחַּלְלֶּתם  א  ִאּלּו   – ָקְדִׁשי“  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  ”ְוא 
”ִהָּבְדלּו  ָּבֶכם:  ִמְתַקֵּים  ָהָיה  א  ֲאַזי  קַֹרח,  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְוַכּיֹוֵצא  ָהֵעָדה...“   ְלתֹו ”ִהְתַחְּברּו  ֶאָּלא:  ָהֵעָדה“,   ִמּתֹו
ַּבֲאִמיַרת  ֲעָׂשָרה  ִחּיּוב  ֶאת  ִלְלֹמד  ִנָּתן  ָהָיה  ּוִמֵּמיָלא  ָּבֶזה, 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה   “ּתֹו” ִמְּלׁשֹון:  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ְּדָבִרים   – ’ְוִנְקַּדְׁשִּתי‘ 
ֵמַהָּפסּוק:  זֹאת  ִלְלֹמד   צֶֹר ָהָיה  ְוא  ִיְׂשָרֵאל“,  ”ְּבֵני  ְלַגֵּבי 
’ְּבתֹו ַהָּבִאים‘ ַהִּמְתַיֵחס ַלּגֹוִיים ֶׁשִּנְכְנסּו ְלִמְצַרִים ַיַחד ִעם 

ְּבֵני ַיֲעקֹב ְּכֵדי ִלְׁשּבֹר אֶֹכל.
’ֲחַתם סֹוֵפר‘

ַטַעם ֲאִמיַרת ’ָּברּו ֵׁשם‘
”ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כב לב)

”ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמֻצִּוין ַעל ִקּדּוׁש ה‘ ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשֶּנֱאָמר: 
’ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל‘“ (ַרְמָּב“ם ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ה א).

ִהְדִּגיׁש  ֶׁשְּבִגינֹו  זֹו,  ִמְצָוה  ַהְּמַיֵחד  ַהָּדָבר  ַמהּו  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ָהַרְמָּב“ם ִּכי ”ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמֻצִּוין...“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ָׁשחֹר, ִמְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים:

ִּבֵּקׁש ָהַרְמָּב“ם ְלַהְׁשִמיֵענּו ִּכי ַּגם ַּכֲאֶׁשר ְמַבְּקִׁשים ַהּגֹוִיים 
ְלַהְכִחיד ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ֲעֵליֶהם ִלְמסֹר 
ַנְפָׁשם, ְוא ַלֲחׁשֹׁש ֶּפן ִאם ָימּותּו ֻּכָּלם ִיְתַּבֵּטל ֵׁשם ָׁשַמִים 
ִמן ָהעֹוָלם ְוִיְתַחֵּלל ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ָחִליָלה. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא 

ָעֵלינּו ַהחֹוָבה ְלַחֵּׁשב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום.

ְמִסירּות  ַהְצָהַרת  ַאַחר  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ָנִבין   ְּבָכ
ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֶאָחד“,  ה‘  ֱאֵקינּו  ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  ַהֶּנֶפׁש: 
ְּבָׁשָעה  ֵלאמֹר:  ָוֶעד“;  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו”
ֶׁשחֹוָבה ִלְמסֹר ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ַאל ָלנּו ַלֲחׁשֹׁש ִמְּפִגיָעה ִּבְׁשמֹו 

זֹאת  ְׁשמֹו.  ִקּדּוׁש  ַעל  ְלִמיָתה  ַעְצֵמנּו  ִנְמסֹר  ִאם   ,ִיְתָּבַר
ִמּׁשּום ֶׁש‘ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד‘.

’ַאְבֵני ׁשַֹהם‘

ֲחלּוִקים ַּבְּמָנחֹות – ָׁשִוים ִּבְנָסִכים
”ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים... ְוִנְסּכֹה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין" (כג יג)

ִעם  ַהָּבא  ָהעֹוָלה  ֶּכֶבׂש  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  (פט  ְמָנחֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהְּכָבִׂשים,  ִמְּׁשַאר  ְּכפּוָלה  ָאְמָנם  ִמְנָחתֹו  ָהעֶֹמר,  ִמְנַחת 
ְּכָבִׂשים  ְׁשַאר  ְוִאּלּו  סֶֹלת‘,  ֶעְׂשרִֹנים  ’ְׁשֵני  ָטעּון  הּוא  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשל  ְנָסָכיו  אּוָלם  ֶאָחד.  סֶֹלת  ִעָּׂשרֹון  ֶאָּלא  ְטעּוִנים  ֵאיָנם 
ֶּכֶבׂש ֶזה ִהָּנם ִּכְׁשַאר ַהְּכָבִׂשים – ְׁשלֹוָׁשה לֹוִגין ַיִין ּוְׁשלֹוָׁשה 

לֹוִגין ֶׁשֶמן. 

ַהְזָּכַרת  ְּבֵעת  ֶזה,  ִמַּטַעם  ַהּתֹוָספֹות:  ַּבֲעֵלי  ּוֵפְרׁשּו  הֹוִסיפּו 
ְמָפְרִטים:  ָאנּו  ַהּמֹוֲעִדים  ֶׁשל  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ַהְּמָנחֹות 
ְוִעָּׂשרֹון  ָלָאִיל  ֶעְׂשרִֹנים  ּוְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ”ְׁשָׁשה 
ְלַגֵּבי  ְוִאּלּו  ׁשֹוָנה.  ֶׁשִּמְנָחתֹו  ֶּכֶבׂש  ָמָצאנּו  ֶׁשֲהֵרי  ַלֶּכֶבׂש“, 
ַהְּנָסִכים ָאנּו ְמַקְּצִרים ְואֹוְמִרים: ”ְוַיִין ְּכִנְסּכֹו“, ִמְּבִלי ְלָפֵרט 
ָּכל   – ַהְּנָסִכים  ֶׁשְּלִעְנַין  ִמּׁשּום  ְוַהֶּׁשֶמן,  ַהַּיִין  ַּכּמּות  ֶאת 

ַהְּכָבִׂשים ִּדיָנם ָׁשֶוה.
’ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות‘ עה“ת

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח
עֶֹמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ”ּוְסַפְרֶּתם 

ַהְּתנּוָפה“ (כג טו)

ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ְּבִדּבּור, ֶׁשָּבֶהן ָיכֹול ָאָדם 
ְּכעֹוֶנה‘,  ’ׁשֹוֵמַע  ְּכִדין  ֵמַאֵחר  ִּבְׁשִמיָעה  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת 
ְלַגֵּבי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמָנחֹות סה ב): ”‘ּוְסַפְרֶּתם 
חֹוָבה  ְּכלֹוַמר:  ְוֶאָחד“,  ֶאָחד  ְלָכל  ְסִפיָרה  ֶׁשְּתֵהא   – ָלֶכם‘ 
ַעל ָּכל ָאָדם ִלְסּפֹר ְּבַעְצמֹו (ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם; ’ֵּבאּור ֲהָלָכה‘ תפט ד“ה 

ּוִמְצָוה).

ֵּפֵרׁש  ַהִּמְצוֹות  ְלֶיֶתר  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ַטַעם  ֶאת 
ַרִּבי טּוְבָיה ּגֹוְלְדְּשֵׁטיין רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ֵעֶמק ֲהָלָכה‘ ְּבַאְרצֹות 

ַהְּבִרית:

ָאָדם  ֶׁשֵאין  ַהֲהָלָכה  ִנְפְסָקה  ֶעְׂשֵרה‘  ’ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְלַגֵּבי 
מֹוִציא ָּבּה ֶאת ֲחֵברֹו, ַאף ִאם ִמְתַּכֵּון ְלָכ, ִמְּפֵני ֶׁשְּלָכל ָאָדם 
ְמַׁשֶּקֶפת  ַהּזּוָלת  ְּתִפַּלת  ְוֵאין  ִמֶּׁשּלֹו,  ּוַבָּקׁשֹות  ְצָרִכים  ֵיׁש 

ֶאת ְצָרָכיו (ֵּבית יֹוֵסף או“ח קכד).

ַטַעם ֶזה ָּתֵקף ַּגם ְלַגֵּבי ִמְצַות ’ְסִפיַרת ָהעֶֹמר‘: ַמְטָּרָתּה ִהיא 
ְלַטֵהר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַהֶּנֱאֶמֶרת  עֹוָלם‘  ֶׁשל  ’ִרּבֹונֹו  ְּתִפַּלת  ְּכֻנַּסח  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבַחג 
ִמֶּׁשּלֹו,  ְּבַדְרָּגה  ִנָּצב  ָאָדם  ָּכל  ַוֲהֵרי  ַהְּסִפיָרה.  ְלַאַחר 
ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ ֵמחֹוָבתֹו ְלַחֵּׁשב ֶחְׁשּבֹון ַנְפׁשֹו ְּבַעְצמֹו, ְוָלֵכן 

א מֹוִעיָלה ְלָכ ְסִפיָרה ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח.

’ִׁשעּוֵרי ַרִּבי ָמְרְּדַכי‘ עמ‘ י“ג

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
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ַהַּמָּתָנה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ְּביֹוֵתר
אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ַלה‘  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ַיְקִריב  ִּכי  ”ְוִאיׁש 

ִלְנָדָבה... ִיְהֶיה ְלָרצֹון" (כב כא)

ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ִלְנָדָבה‘ 
ַהְּנָדָבה ַהֻּמְבֶחֶרת ְּביֹוֵתר ֶׁשִּנָּתן ְלָהִביא ִלְפֵני ה‘, ִהיא 
ַהק‘  ַּבּזַֹהר  ַּכּמּוָבא  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ְּבָרָכה 
(ֵעֶקב רעא א): ”ַּכֲאֶׁשר עֹולֹות ֵאּלּו ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְׁשָלמֹות 

ָהְרִקיִעים:  ְּבָכל  ַמְכִריִזין  ְלַמְעָלה,  ִמְּלַמָּטה  ְּבָאֵמן 
ּדֹורֹון  ֶזהּו  ְּפלֹוִני,  ִאיׁש  ֶׁשָּׁשַלח   ַלֶּמֶל ּדֹורֹון  ’ֶזהּו 

ְּבִקּיּום ּוְׁשֵלמּות ָּכָראּוי ִלְהיֹות‘“. 
קֶֹבץ ’ַוִּיְזַרע ִיְצָחק‘ טו עמ‘ 33

ָרֵזי ֱאמּוִנים עאל

ְ

ָרֵזי
הּמְׁשֶלֶמת ְּבי
ל

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ְיהּוִדים ְיָקִרים, 
ַבֲּעלֹוְתֶכם ְּביֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ַקִּדיָׁשא ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ַעל ִקְברֹו ְּבַאְתָרא 

ַקִּדיָׁשא ִמירֹון, ִזְכרּו ֶאת ַהְּסֻגָּלה ַהִּנְפָלָאה ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה, ַהּמּוֵבאת ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר הק‘ (ַוֵּיֶל רפה ב): 

”ְּבַׁשְעָּתא ְּדָעאִקין ְלהּו ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּׂשֹוְנִאים ּדֹוֲחִקים ּוְמֵצִרים ְלִיְׂשָרֵאל, ּוְמַצָּלן ְצלֹוָתא 
ַקֵּמי ָמאֵריהֹון ְוִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלים ְּתִפָּלָתם ִלְפֵני קֹוָנם, ָקָלא ַמְכְרָזא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין קֹול ַמְכִריז 
ֶאָּלא  ֱאמּוִנים,  ִּתְקִרי  ַאל  ֱאמּוִנים‘,  ׁשֹוֵמר  ַצִּדיק  ּגֹוי  ְוָיבֹוא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ָהעֹוָלמֹות:  ְּבָכל  ְויֹוֵצא 
ֲאֵמִנים ֵאּלּו ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַלֲענֹות ֲאֵמִנים ָּכָראּוי. ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים‘ – ְּכָמה ְּדִיְׂשָרֵאל ָּפְתִחין ְלהּו ַּתְרִעין 
ְּדִבְרָכאן ְּכמֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרכֹות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ָּכ ַהְׁשָּתא ִּפְתחּו ְׁשָעִרים, ְוִתְתַקֵּבל 
ְצלֹוְתהֹון ֵמִאיּנּון ְּדָעאִקין ְלהּו ָּכ ַעָּתה ָּפְתחּו ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ַהְּתִפּלֹות, ְוִתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְלִהָּנֵצל 

ֵמאֹוָתם ֶׁשָּדֲחקּו ְוֵהֵצרּו ָלֶהם“.

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה. 
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’ְקַהל-ְקדֹוִׁשים‘  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַרב  ְּבלּום,  ָהַרב 
ׁשּוב  ִהִּביט  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ֵמָעֵרי  ֶׁשְּבַאַחת 
ָוׁשּוב ְּבָפָניו ֶׁשל ֶּבן ִׂשיחֹו ְוִהְתַקָּׁשה ְלַזהֹות ָּבֶהן 
ֶאת ְּדמּותֹו ַהְּׂשֵמָחה ֶׁשל ָהִאיׁש ֶׁשִהִּכיר ֵהיֵטב.
ַרִּבי מֹויֶׁשה, ִמִּנְכְּבֵדי ַהִּמְתַּפְּלִלים ּוִמְּנִגיֵדיֶהם, 
ַמְרֶאה  עֹוָלמֹו.  ָעָליו  ֶׁשָחַרב  ְּכִמי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ְׁשבּוַעִים  ִלְפֵני   ֶׁשַא ְלָאָדם  ַּבֲעִליל  ָאְפָיִני  א 
ָחׁשּוב  ָחָתן  ִעם  ַהְּבכֹוָרה  ִּבּתֹו  ֶאת  ְלָאֵרס  ָזָכה 

ְוַתְלִמיד ָחָכם, ִמְּבִחיֵרי עֹוַלם ַהְּיִׁשיבֹות.
ְלׂשֹוֵחַח  ְלַבֵּקׁש  ֱהִביאֹו   ָמה  ְּבִלּבֹו:  ָהַרב  ָּתַמּה 
ְּתִפַּלת  ֶטֶרם  ַרָּבה  ּכֹה  ִּבְדִחיפּות  ָהַרב  ִעם 
ַׁשֲחִרית? ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ִהְתַהֵּפ ָעָליו ַהַּגְלַּגל 
ַהְּגדֹולֹות  ַּבִהְתַחְּיֻבּיֹות  ַלֲעמֹד  ִמְתַקֶּׁשה  ְוהּוא 
ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו? ָהַרב ְּבלּום ִהִּביט ִּבְתִמיָהה 

ְּדמּוָמה ְּבָפָניו ֶׁשל ַרִּבי מֹויֶׁשה.
ַּגם  ַאַחת  ְּבַבת  ִנְפַרץ  ִּפיו,  ֶאת  ַהָּלה  ִמֶׁשָּּפָצה 
ָקָרה:  ִמָּכל  ַהּנֹוָרא  ”ָהַרב,  ִּדְמעֹוָתיו:  ֶסֶכר 
ֶאֶמׁש ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ִהִּגיעּו ַהְּבִדיקֹות. 

ָהרֹוְפִאים ִּגּלּו ָׁשלֹוׁש ְנֻקּדֹות ַעל ַהָּכֵבד...“
ּוִמָּיד  ַּדָּים  הּוְבנּו  א  ְּדָבָריו  ִּכי  ִהְבִחין  מֹויֶׁשה 
ִהְסִּביר: ”ִלְפֵני ְּכָׁשבּוַע ָחָׁשה ִּבִּתי ַהַּכָּלה ֶׁשֹּלא 
ִסְדַרת   ַֹלֲער אֹוָתנּו  ָׁשְלחּו  ָהרֹוְפִאים  ְּבטֹוב. 
ַהּתֹוָצאֹות.  ִהִּגיעּו  ָּכָאמּור  ְוֶאֶמׁש  ְּבִדיקֹות, 
א  ָהרֹוְפִאים  ְמאֹד!  חֹוָלה  ִּבִּתי  ִּכי  ִהְתַּגָּלה 
ְוַאף  ַרִּבים,  ִסּכּוִיים  ְלַהְחָלָמָתּה  נֹוְתִנים 

ְמָסְרִבים ְלַהְתִחיל ְּבִטּפּול...“
ִהְזַּדהּות  ֶׁשל  ִּבְׁשִתיָקה  ּבֹו  ִהִּביט  ְּבלּום  ָהַרב 
ַרִּבי  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ָהָיה  טֹוב  ֶקֶׁשר  ְוֶאְמַּפְתָיה. 
מֹויֶׁשה, ְוַגם לֹו ָהָיה ָקֶׁשה ְלַעֵּכל ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה. 
ֶאת  ה‘  ֶׁשָּיִׂשים  ִאֶּלֶמת  ְּתִחָּנה  ָנָׂשא  ְּבִלּבֹו 
ִמְסָּפר  ַּדּקֹות  ּוְלַאַחר  ְּבִפיו,  ַהְּנכֹונֹות  ַהִּמִּלים 

ֶׁשל ַמֲחָׁשָבה, ָאַמר:
 ְל ֲאַאֵחל  ֵראִׁשית  ַהָּיָקר,  ְיִדיִדי  מֹויֶׁשה  ”ַרִּבי 
ִּכי ִּבְמֵהָרה ְּתַגֶּלה ֶׁשַּתֲחִזּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָהרֹוְפִאים 
א ִיְתַמְּמׁשּו, ְוַהַּבת ִּתְצַעד ֶאל ֻחָּפָתּה ַּבּמֹוֵעד 

ְּכֶׁשִהיא ְּבִריָאה ּוְׁשֵלָמה“.
:ַרִּבי מֹויֶׁשה ָעָנה ’ָאֵמן‘ ִּבְדֵבקּות, ְוָהַרב ִהְמִׁשי
ַּכָּמה  ִלְפֵני  ֶׁשֵאַרע  ִאיִׁשי  ִסּפּור   ְל ”ֲאַסֵּפר 

ָׁשִנים, ֶטֶרם ִהְתַמֵּניִתי ְלַרב ִּבְקִהַּלְתֶכם:
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ַהַּׁשָּבתֹות,  ְּבַאַחת  ְוִהֵּנה  ְמגּוַרי.  ְּבִעיר  ַהֶּמְרָּכִזי 
ִהְתמֹוַטְטִּתי  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 

ְלֶפַתע ַעל ְמקֹוִמי ְוִאַּבְדִּתי ֶאת ַהַהָּכָרה.
ֶאת ָמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְלַאַחר ִמֵּכן ִסְּפרּו ִלי ֲחֵבַרי 

ַהִּמְתַּפְּלִלים:
ְּכֶמְרָקָחה.  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָהָיה  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ַאְמּבּוַלְנס,  ְלַהְזִעיק  ִמֵהר  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאָחד 
ִּבי  ְלַבֵּצַע  ֵהֵחל  ’ַהָּצָלה‘,  ִמְתַנֵּדב  ְּכֶׁשִּמְׁשֵנהּו, 
ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ַהְצָלָחה.  ְלא  ַהְחָיָאה 
ִמֵּכן ִהְצָטֵרף ֶצֶות ָנָט“ן ַלַּמֲאַמִּצים. ֵהם ֵהֵחּלּו 
ָלֵתת ִלי ַמּכֹות ַחְׁשַמל, ַא ַּגם ֵאּלּו א הֹוִעילּו. 
ָּכ, ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות, ִנּסּו ְלַהֲחיֹוֵתִני ׁשּוב 

ָוׁשּוב ַא ּגּוִפי ֵסֵרב ָלׁשּוב ַלַחִּיים.
ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ָּגדֹול  ְקַהל  ִהְתּגֹוֵדד  ְסִביִבי 
ִּבְדָאָגה  ְוִהִּביטּו  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ִמְלְמלּו  ֲאֶׁשר 
ֶׁשֹּלא  ָהְרפּוָאה  ֶצֶות  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל  ִּבְפֵניֶהם  ַרָּבה 
ִּבְּׂשרּו טֹובֹות, ּוְלֶפַתע ָקם ֶאָחד ֵמֶהם ְוֶהְחִליט 

ה. ַלֲעׂשֹות ַמֲעֹשֶ
הּוא ִהָּכה ְּבעֹז ַעל ַהִּביָמה, ְוֶׁשֶקט ֶׁשל ַהְפָּתָעה 
ָזַעק,  הּוא  ’ַרּבֹוַתי‘,  ַהְּכֶנֶסת;  ְּבֵבית   ֻהְׁשַל
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד  ְלָפֵנינּו  ’ׁשֹוֵכב 
ְּכֶׁשַחָּייו ְּתלּוִיים לֹו ִמֶּנֶגד, ַהִאם נּוַכל ִלְׁשּתֹק?!‘
ַהִּצּבּור ִהִּביט ּבֹו ְּבֶהֶלם, ְוַהָּלה ִהְמִׁשי ְוָאַמר:

ַעְצֵמנּו  ַעל  ְלַקֵּבל  ְוַעְכָׁשו,  ָּכאן  ַנֲחִליט,  ’ָהָבה 
ְּבֶפה  ֻּכָּלנּו  ִנְתַחֵּיב  ִלְרפּוָאתֹו.  טֹוָבה  ַקָּבָלה 
ָמֵלא ִּכי ִמָּכאן ָוֵאיָל א ְנַדֵּבר ְולּו ִמָּלה ַאַחת 
ּוְקִריַאת  ַהְּתִפּלֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמן  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 

ַהּתֹוָרה!‘
ַהִּמְתַּפְּלִלים א ִהְמִּתינּו ְולּו ְלֶרַגע. ֻּכָּלם ִקְּבלּו 

ֶאָּלא  ְּבִהְתַלֲהבּות,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַעְצָמם  ַעל 
ֶׁשִּנְדֶמה ָהָיה ִּכי ְּכָבר ְמֻאָחר ִמַּדי; ֶצֶות ַהַהָּצָלה 
א  ְּכֶׁשְּפֵניֶהם  ַהִּצּיּוד  ֶאת  ְלַקֵּפל  ֵהֵחל  ְּכָבר 

ְמַבְּׂשרֹות ַעל ִסּכּוי.

ַהִּצּבּור,  ְּבכַֹח  ָּבטּוַח  ִוֵּתר.  א  ִמְתַּפֵּלל  אֹותֹו 
ָּדַרׁש הּוא ֵמַהֶּצֶות ְלַנּסֹות ׁשּוב, ְוַהֵּנס ִהְתַרֵחׁש: 
אֹוִתי  ֶהְחִזיָרה  נֹוֶסֶפת  ַאַחת  ַחְׁשַמל  ַמַּכת 
ְוא  ָחלּוׁש  ְּבֶקֶצב  ִלְפעֹם  ָׁשב  ִלִּבי  ַלַחִּיים. 

ָסִדיר, ַא ּפֹוֵעם...

ֶאל  ְוהּוַבְלִּתי  ָהֲאלּוְנָקה  ַעל  ִמָּיד  הּוַנְחִּתי 
ָהַאְמּבּוַלְנס ֶׁשָּדַהר ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּכֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל 
 ַהַּצִּדיק ִהְתַנֵּדב ְלִהְתַלּוֹות ֵאַלי. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר
ׁשּוב ִאַּבְדִּתי ּדֶֹפק, ַא ְזכּות ָהַרִּבים ֵהֵגָּנה ָעַלי, 

ְוָהרֹוְפִאים ִהְצִליחּו ְלַהְחִזירֹו.

ַּבֲהָכנֹות  ָהרֹוְפִאים  ֵהֵחּלּו  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית 
ִלְקַראת ִנּתּוַח ֵחרּום, ֶאָּלא ֶׁשּתֹו ְּכֵדי ַהֲהָכנֹות, 
ַּגם  ַהְּׁשִליִׁשית.  ַּבַּפַעם  ַהֹּדֶפק  ֶאת  ִאַּבְדִּתי 
ַהַּפַעם ִנּסּו ְלַבֵּצַע ִּבי ַהְחָיָאה, ֶאָּלא ֶׁשַהֹּדֶפק א 
ָחַזר. ָהרֹוְפִאים ְּכָבר ִהְתָיֲאׁשּו ְוָעְמדּו ְלַכּסֹוֵתִני 
ִהְתַחֵּנן  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשאֹותֹו  ֶאָּלא  ָלָבן,  ְּבָסִדין 
ְּכֵדי   ְּכֶׁשּתֹו ַאַחת,  ַּפַעם  עֹוד  ְלַנּסֹות  ִלְפֵניֶהם 
ִּכי  ָהעֹוָלם  ִמּבֹוֵרא  ּוְמַבֵּקׁש  ִמְתַּפֵּלל  הּוא   ָּכ
ִלי.  ַּתֲעמֹד  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ַהְּׁשִתיָקה  ְזכּות 
ְוִהֵּנה, ַּגם ַהַּפַעם הֹוִעיָלה ַהַּקָּבָלה. ַהֹּדֶפק ָחַזר 

ִלְפעֹם ְּכִסְדרֹו.

ְלַהְחִלים,  ִהְתַחְלִּתי   ְוָסבּו  ָֹאר ִנּתּוַח  ְלַאַחר 
ְּבִׂשְמַחת  ָרַקְדִּתי  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוְׁשבּוַעִים 
ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  ָמֵלא  ְּכֶׁשִפי  ִמֶּצֱאָצַאי,  ֶאָחד 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֶהֱעַלִני ִמָּמֶות ְלַחִּיים“.

”ֲעָצִתי ַּגם ְל“, ִהְמִׁשי ָהַרב ְוָאַמר ְלר‘ מֹויֶׁשה 
ַהִּנְרָּגׁש, ”ַנֵּסה ַּגם ַאָּתה ֶאת ַהַּקָּבָלה ָהֲאמּוָרה, 

ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ִּתְתַאְכֵזב“.

ֵמָהַרב  ִנְפַרד  הּוא  ְלַנּסֹות.  ִהְסִּכים  מֹויֶׁשה  ר‘ 
ְוָאֵכן,  ְרִצינּותֹו.  ֶאת  הֹוִכיַח  ַהָּנחּוׁש  ְּכֶׁשַּמָּבטֹו 
ִעם ִסּיּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, הּוא ִּבֵּקׁש ֶאת 

ְרׁשּות ַהִּצּבּור ְוֶנֱעַמד ָלֵׂשאת ְּדָבִרים.

הּוא ֵּפֵרט ִּבְקָצָרה ַעל ַמָּצָבּה ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ִּבּתֹו, 
ֲאֶׁשר ָהרֹוְפִאים ֵאיָנם נֹוְתִנים ָלּה ִסּכּוִיים ַרִּבים, 

ְוִהְתַחֵּנן ִּבְדָמעֹות ִלְפֵני ְקַהל ַהּׁשֹוְמִעים:

”ָאָּנא, ַחֶּייָה ֶׁשל ִּבִּתי ְּתלּוִיים ָלּה ִמֶּנֶגד, ּוְתלּוִיים 
 ַּבְּזֻכּיֹות. ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִּכי ִמָּכאן ָוֵאיָל
ָאנּו ָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַא ְוַרק ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל, 
ָאנּו  ִמי  ִלְפֵני  ֵנַדע  ַאֶחֶרת.  ַמָּטָרה  ְלַאף  ְוא 
ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ִלְפֵני  עֹוְמִדים, 
ָּברּו הּוא, ְוא ָּפחֹות ִמְּכִפי ֶׁשָהִיינּו ִמְתַנֲהִגים, 
ְלַהְבִּדיל, ִלְפֵני ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ִנְתַנֵהג ַּבֲחֵצרֹו 
ֻחִּלין  ִּדּבּוֵרי  ְלא  ַהְּמָלִכים:  ַמְלֵכי   ֶמֶל ֶׁשל 

ּוְלא ֶטֶלפֹוִנים... ַא ְוַרק ְלִהְתַּפֵּלל!“

ְלֶׁשַמע  ַהּנֹוְכִחים  ֵמֵעיֵני  ָזְלגּו  ַרּבֹות  ְּדָמעֹות 
ַּבָּקָׁשתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת ֶׁשל ָהָאב ַהָּׁשבּור. ֶּפה ֶאָחד 
ְּגמּוָרה,  ְּבַקָּבָלה  ְּבִפיֶהם,  ְוִהְתַחְּיבּו  ֻּכָּלם  ַנֲענּו 
ִּכי ִמָּכאן ָוֵאיָל ֵהם ְמַקְּבִלים ַעל ַעְצָמם ֶׁשֹּלא 

ְלַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.

ְלֵבית  ַּבֵּׁשִנית  ָהָאב  ִמֵהר  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית 
חֹוֶזֶרת,  ְּבִדיָקה  ְלַבֵּצַע  ִּבֵּקׁש  הּוא  ַהחֹוִלים. 

ּוְלַאַחר ָׁשבּוַע ִהִּגיעּו ַהּתֹוָצאֹות.

ְּבִפיו.  ִמִּלים  ָמָצא  א  מּולֹו  ֶׁשָּיַׁשב  ָהרֹוֵפא 
ָהָיה ֶזה אֹותֹו ָהרֹוֵפא ֶׁשָּׁשבּוַע ִלְפֵני ֵכן ִהְתַנֵּגד 
ַהְּזַמן...  ַעל  ֲחָבל  ִּכי  ְּבַטֲעָנה  ְּבִטּפּול  ְלַהְתִחיל 
ּוְבַדף  מֹויֶׁשה  ְּבר‘  ֲחִליפֹות  ִהִּביט  הּוא  ָּכֵעת 

ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשְּלָפָניו ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ִּבְפִליָאה: 

 ַא ָּכאן,  ִהְתַרֵחׁש  ָמה  ְלַהְסִּביר  ָיכֹול  ”ֵאיֶנִּני 
ַאֶּתם  ִטּפּול!  ְּבׁשּום   צֶֹר ֵאין  ְּבִריָאה.  ִּבְּתֶכם 

ְמֻׁשְחָרִרים ְלֵביְתֶכם!“

זֹו  ָהְיָתה  ֵהיֵטב:  ֵהִבין  ַהְּמֻאָּׁשר  מֹויֶׁשה  ר‘ 
’ָמֶות  ָאֵכן,  ַהּכֹל...  ֶאת  ֶׁשִּׁשְּנָתה  ַהְּׁשִתיָקה 

ְוַחִּיים ְּבַיד ַהָּלׁשֹון‘.

ַהְנָהָגה ַלְּיִחיִדים אֹו ַלִּצּבּור?
ַמֲחֶקת ְיסֹוִדית ּוְמֻפְרֶסֶמת הּוְבָאה ִּבְגָמָרא 

(ְּבָרכֹות לה ב):

ַּתְלמּוד  ָמה   –  ‘ְדָגֶנ ’ְוָאַסְפָּת  ַרָּבָנן:  ”ָּתנּו 
ָימּוׁש  ’א  ח):  א  (ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְלִפי  לֹוַמר? 
ְּדָבִרים  ָיכֹול   ,‘ִמִּפי ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר 
 ‘ְדָגֶנ ’ְוָאַסְפָּת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּכְכָתָבן? 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ.   ֶּדֶר ִמְנַהג  ָּבֶהן  ַהְנֵהג   –
ִיְׁשָמֵעאל; ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר 
ִּבְׁשַעת  ְוזֹוֵרַע  ֲחִריָׁשה,  ִּבְׁשַעת  חֹוֵרׁש  ָאָדם 
ִּבְׁשַעת  ְוָדׁש  ְקִציָרה,  ִּבְׁשַעת  ְוקֹוֵצר  ְזִריָעה, 
ָמה  ּתֹוָרה  ָהרּוַח,  ִּבְׁשַעת  ְוזֹוֶרה  ִּדיָׁשה, 
עֹוִׂשין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן  ֶאָּלא:  ָעֶליָה?  ְּתֵהא 
ַעל  ַנֲעֵׂשית  ְמַלאְכָּתן   – ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו 
’ְוָעְמדּו  ה):  סא  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֲאֵחִרים,  ְיֵדי 
ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם‘ ְוגֹו‘. ּוִבְזַמן ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל 
עֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום – ְמַלאְכָּתן ַנֲעֵׂשית 
ַעל ְיֵדי ַעְצָמן, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ‘; ְוא 
עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשְּמֶלאֶכת ֲאֵחִרים ַנֲעֵׂשית ַעל ָיָדן, 
 ‘אְֹיֶבי ֶאת  ’ְוָעַבְדָּת  מח):  כח  (ְּדָבִרים  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ְוגֹו‘. ָאַמר ַאַּבֵּיי: ַהְרֵּבה ָעׂשּו ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
– ְוָעְלָתה ְּבָיָדן, ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי – ְוא 

ָעְלָתה ְּבָיָדן“.

ש“א  ַהַחִּיים‘  (’ֶנֶפׁש  ִמּוֹולֹוִז‘ין:  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר 
פ“ח):

ְּבַדְוָקא ָנַקט ַאַּבֵּיי ִּבְלׁשֹון: ”ַהְרֵּבה ָעׂשּו ְּכַרִּבי 
ֶׁשֵּכן  ְּכַרְׁשִּב“י...“,  ָעׂשּו  ְוַהְרֵּבה  ִיְׁשָמֵעאל... 
ֶׁשַהּכֹל  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַוַּדאי  ְּכָלִלית  ְּכַהְנָהָגה 
ָיִחיד  ָּכל   ַא יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ְּכַרִּבי  ִיְנֲהגּו 
ְּכַרְׁשִּב“י  ְלִהְתַנֵהג  ָיכֹול  ִאם   – ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 
ְּבתֹוָרה  ְוַרק   ַא ָיָמיו  ָּכל  ָעסּוק  ְוִלְהיֹות 
ְוא  ֵּכן  ִלְנהֹג  ָעָליו  מּוָטל  ְּבַוַּדאי  ַוֲעבֹוָדה, 

ִלְפרֹׁש ֵמַהּתֹוָרה ְולּו ִלְזַמן מּוָעט.

ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ְּבִעְנָין ֶזה (ְׁשִמיָטה ְויֹוֵבל 
יג יב):

ָוִאיׁש  ִאיׁש  ָּכל  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  ”ְוא 
אֹותֹו,  רּוחֹו  ְנָדָבה  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ָּבֵאי  ִמָּכל 
ה‘  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ְלִהָּבֵדל  ַמָּדעֹו  ְוֵהִבינֹו 
ָיָׁשר   ְוָהַל ה‘,  ֶאת  ְלֵדָעה  ּוְלָעְבדֹו  ְלָׁשְרתֹו 
ַצָּוארֹו  ֵמַעל  ּוָפַרק  ָהֱאִקים,  ֶׁשָעָׂשהּו  ְּכמֹו 
ְּבֵני  ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר  ָהַרִּבים  ַהֶחְׁשּבֹונֹות  עֹל 
ָהָאָדם, ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵּדׁש קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְוִיְהֶיה 
ה‘ ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, 
ְוִיְזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו ְּכמֹו 

ֶׁשָּזָכה ַלּכֲֹהִנים ַלְּלִוִּים“.

ַרִּבי  ִּדְבֵרי  קֹוְדִמים  ְּבַמֲאָמִרים  הּוְבאּו  ּוְכָבר 
ִּכי  רכד),  ַהַּצִּדיק‘  (’ִצְדַקת  ִמֻּלְּבִלין  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק 
ְּבָפָרָׁשה  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ְמֻחָּיב  ָאָדם  ָּכל 
ה‘  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה 
ֶׁשְּבָפָרָׁשה  ֶאָּלא  ְמאֹודֹו.  ּוְבָכל  ַנְפׁשֹו  ְּבָכל 
ִלְמֶלאֶכת  ָלֵצאת  ֻהְכַרח  ֶׁשִאם  ֶנֱאָמר  ְׁשִנָּיה 
זֹאת  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ְמֻחָּיב  ָאז  ַּגם  ַהַּפְרָנָסה, 

ִמּתֹו ַאֲהַבת ה‘ ּוְדֵבקּות ּבֹו.

ֶׁשֵהִביא  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ַּבַעל  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם  א)  לו  (ֻסָּכה  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם 
ֶׁש‘ֶאְתרֹוג  ַהַּטַעם  ֶאת  ֶׁשִהְסִּביר  ַה‘ַהְפָלָאה‘, 
ַהּכּוִׁשי‘ ָּכֵׁשר ְוַה‘ּדֹוֶמה ַלּכּוִׁשי‘ ָּפסּול, ַעל ִּפי 
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשָּבֶהם ָּפַתְחנּו, ֶׁש‘ַהְרֵּבה ָעׂשּו 
ֶׁשָעׂשּו  ִמּׁשּום  ְּבָיָדם‘,  ָעְלָתה  ְוא  ְּכַרְׁשִּב“י 
’ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי‘, ַא ְּבתֹו ּתֹוָכם א 
ִהִּגיעּו ְלַמְדֵרָגתֹו, ְוה‘ יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֵלב, ַעל 

ֵּכן ’א ָעְלָתה ְּבָיָדם‘.

”ִּבְזַמן ֶׁשֵאין עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום“
ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ַהָּפסּוק ’ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ‘: ”ִּבְזַמן ֶׁשֵאין עֹוִׂשים 
ֵמִעיד  ֶׁשַהָּכתּוב  ְּבָׁשָעה  ָמקֹום“,  ֶׁשל  ְרצֹונֹו 

ה‘  ִמְצַות  ֶאל  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ִּבְזַמן  ָּכאן  ֶׁשְּמֻדָּבר 
ְויֹאֲהבּוהּו ”ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם“?

ֵּפְרׁשּו:  ִּבְזַמן)  ָּכאן  ד“ה  ָׁשם  (ְּבָרכֹות  ַּבּתֹוְספֹות 
”ְּדַמְייֵרי ַוַּדאי ֶׁשעֹוִׂשין ְרצֹונֹו, ַרק ֵאין עֹוִׂשין 
ְּגמּוִרים“.  ַצִּדיִקים  ְּדֵאיָנם   ,ָּכ ָּכל  ְרצֹונֹו 
ּוְבֵסֶפר ’ֵּבית ִיְצָחק‘ (פר‘ ְּבֻחּקֹוַתי) ֵּבֵאר ַּכָּוָנָתם, 
עֹוִׂשין  ְל‘ֵאין  ְרצֹונֹו‘  ’עֹוִׂשין  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ִּכי 
ה‘  ֶאת  עֹוְבִדים  ְׁשֵניֶהם  הּוא:   ‘ָּכ ָּכל  ְרצֹונֹו 
ַהֶהְבֵּדל   ַא ִמָּדה,  ְּבאֹוָתּה  ְּבתֹוָרתֹו  ְוהֹוִגים 
ֵּביֵניֶהם ִנָּכר ְּכֶׁשְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ֲעבֹוַדת ָקְדָׁשם 
חֹוֶזֶרת  ִּבְלִּתי  ִהְזַּדְּמנּות  ִלְפֵניֶהם  ִנְקֵרית 
ָהִראׁשֹון  ָּבֶזה;  ַּכּיֹוֵצא  אֹו  ָממֹון  ְלַהְרִויַח 
ַיְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ִסְדֵרי ּתֹוָרתֹו ּוְתִפָּלתֹו, 
ְוַאַחר ָּכ ִיְתַּפֶּנה ְלִדְבֵרי ַהֻחִּלין, ְוִאּלּו ִמְׁשֵנהּו 
ְוַיֲעסֹק  ִּבְתִפָּלתֹו  ְיַקֵּצר  ִמּתֹוָרתֹו,  ַיְפִסיק 

ְּבאֹותֹו ִעְנָין, ְוַאַחר ָּכ ַיֲחזֹר ְלַתְלמּודֹו.

ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ה‘  ֶאת  ָעְבדּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִנְמָצא 
ּוְבֶמֶׁש אֹותֹו ְזַמן, ַא ָהֶאָחד ֶנְחָׁשב ְּכ‘עֹוֵׂשה 
ְרצֹונֹו‘ ִיְתָּבַר, ְוַהֵּׁשִני: ’ֵאין עֹוֶׂשה ְרצֹונֹו ָּכל 

...‘ָּכ

ַהַּמַהְרָׁש“א (ח“א ְּבָרכֹות ָׁשם) ָּכַתב ִּכי ֵיׁש ְלַחֵּלק 
’ּוְבָכל  ֶנֱאָמר:  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּפָרָׁשה  ֵּבין 
ָאָדם  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ַהָּפָרָׁשה  ְּכלֹוַמר:   ,‘ְמאֶֹד
ַּבֲעבּור  ָממֹונֹו  ָּכל  ֶאת  ְלַהְפִקיר  ֶׁשּמּוָכן 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ָאָדם ֶׁשָּכֶזה ָראּוי ֶׁשִּיְנֲהגּו 
ּבֹו ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ִויֻקַּים ּבֹו: ”ְוָעְמדּו ָזִרים 
ַהָּפָרָׁשה  זֹאת  ְלֻעַּמת  ְוגֹו‘,  צֹאְנֶכם“  ְוָרעּו 
ה‘,  ֶאת  ֶׁשעֹוֵבד  ָאָדם  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ַהְּׁשִנָּיה 
ָּכל  ֶאת   ָּכ ְלֵׁשם  ְלַהְפִקיר  מּוָכן  ֵאינֹו   ַא
ָממֹונֹו, ּוִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ִיְצָטֵר הּוא ִלְטרַֹח 

.“ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסתֹו, ַּכָּכתּוב: ”ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ

’ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ‘ ִּבְלׁשֹון ָיִחיד
ְוכּו‘   ‘ְדָגֶנ ’ְוָאַסְפָּת  ָּכאן  ֶנֱאָמר  ָמה  ִמְּפֵני 
ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהָּפָרָׁשה ֶׁשֶּנֶאְמָרה 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?

ַּכָּוַנת  ִּכי  ֵּפֵרׁש  יג)  יא  (ְּדָבִרים  ָיָקר‘  ִּב‘ְכִלי  א. 
ה‘  ֵמֲעבֹוַדת  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  לֹוַמר  ַהָּכתּוב 
ֶׁשּמּוָטב  ֵּכיָון  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ֶׁשֵּתָעֶׂשה ְּבִצּבּור, ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם מּוָטב ֶׁשָּכל 
ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשְּבִסּיּום  ְּכִפי  ְלַבּדֹו.  ַיֲעמֹל  ֶאָחד 
 ּוְבָׁשְכְּב  ...ּוְבֶלְכְּת  ...ְּבִׁשְבְּת” ֶנֱאָמר: 
ִעְנָיִנים  ֶׁשֵאּלּו  ֵּכיָון  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון   “ּוְבקּוֶמ

ַהּנֹוְגִעים ְלַהְנָהָגתֹו ָהִאיִׁשית ֶׁשל ָהָאָדם.

ָּכְתָבה  ְמָבֵאר:  (ָׁשם)  ַהָּקדֹוׁש   ‘ָה‘ַאְלִׁשי ב. 
ַהּתֹוָרה ’ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ‘ – ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלַלְּמֵדנּו  
ה‘,  ִמְצוֹות  ֶאת  ָהַרִּבים  ְיַקְּימּו  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ִּכי 
ְׂשָכָרם א ִיְהֶיה ָאִחיד, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ִיְזֶּכה 
ְּבִקּיּום  ַהְּפִניִמית  ַהְׁשָקָעתֹו  ִמַּדת  ְלִפי  ּבֹו 

ַהִּמְצוֹות. 

ג. ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ִמּלּוְצק ָּכַתב: 
ְּכָבר  ֶׁשָהַרִּבים  ַלֲחׁשֹב,  ָהָאָדם  ָהָיה  ָיכֹול 
ָלֶבַטח   ּוְלִפיָכ ה‘,  ִמְצוֹות  ֶאת  ׁשֹוְמִרים 
א  הּוא  ִאם  ְוַאף  ִּביבּוִלים.  ְּבָרָכה  ִּתָּׁשַלח 
ִיְׁשמֹר ֶאת ִמְצוֹות ה‘, ִיְזֶּכה ְלִבְרַּכת ה‘ ִּבְזכּות 
ַמְדִּגיָׁשה   ְלָכ ְוַהִּמְצוֹות.  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי 
ְּדָגנֹו  ֶאת  ֶיֱאסֹף  ְוָיִחיד  ָיִחיד  ָּכל  ִּכי  ַהּתֹוָרה 

ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו הּוא (’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘ ָׁשם). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְׁשִתיָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות

ע טטּתַ בּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשתיקה ַּת

סִספפּפו ם
ה (ו) ִ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


