
בּועֹות ר – ׁשָ ִמְדּבַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהִּבָּטחֹון – ַמְפֵּתַח ַלּתֹוָרה
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני“ (א א)

”ָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכִמְדַּבר ֶהְפֵקר ֵאינֹו ָיכֹול ִלְקנֹות 
ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהּתֹוָרה, ְלָכ ֶנֱאָמר ְּבִמְדַּבר ִסיַני“ (במדב“ר א ז).

’אֹור  ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ִיְׂשָרֵאל‘ ְּבֶפַתח ִּתְקָוה:

ְּכִפי ֶׁשַהִּנְמָצא ְּבִמְדַּבר ְׁשָמָמה, ָרחֹוק ִמְּמקֹום ִיּׁשּוב ּוְלא 
 ָּכ ְלַבּדֹו,  ה‘  ַעל  ִּבְלִּתי  ִּבְטחֹונֹו  ָׂשם  ֵאינֹו   ,ְותֹוֵמ עֹוֵזר 
ַעל  ִּבְטחֹונֹו  ָלִׂשים  ָעָליו   – ַּבּתֹוָרה  ְּבֵחֶלק  ִלְזּכֹות  ַהְּמַבֵּקׁש 

ַהּבֹוֵרא ְלַבּדֹו.
ַאף  מּוָכח  ַּבּתֹוָרה,  ִלְזּכֹות  ְּתַנאי  ִהּנֹו  ֶׁשַהִּבָּטחֹון  ֶזה  ְיסֹוד 
 ְב ֶׁשָּבְטחּו  ֲאבֹוֵתינּו  ”ַּבֲעבּור  ַרָּבה‘:  ’ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ִמּנַֹסח 
ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים“, ֵלאמֹר: א ָזכּו ֲאבֹוֵתינּו ִלְלֹמד ’ֻחֵּקי 

ַחִּיים‘, ֶאָּלא ִמּכַֹח ִּבְטחֹוָנם ַּבה‘.
’ַּדְרֵכי מּוָסר‘

ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר – ָּפָרַׁשת ַהִּיחּוס
”ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם“ (א יח)

ֶׁשַהִּסָּבה  ְקָללֹות)  ד“ה  ב  לא  (ְמִגָּלה  ַהּתֹוְספֹות  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ִהיא  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ִלְפֵני  ָּתִמיד  ִנְקֵראת  ְּבִמְדַּבר  ֶׁשָּפָרַׁשת 
ְּכֵדי ְלַהְפִסיק ֵּבין ַהְּקָללֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי ְלַחג 

ָהֲעֶצֶרת.
ָּבֵנט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַלַּתְלִמיד  מּוָסר‘  ְוִלְקֵחי  ’ְּדרּוִׁשים  ְּבֵסֶפר 
הּוָבא ַטַעם נֹוָסף ַלָּדָבר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ילק“ש ְּבִמְדַּבר 
ִנְתַקְּנאּו  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּקְּבלּו  ”ְּבָׁשָעה  תרפד):  ֶרֶמז 

ָאַמר  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּפיֶהן  ָסַתם  ָּבֶהן...  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ָלֶהן: ’ָהִביאּו ִלי ֵסֶפר יּוֲחִסין ֶׁשָּלֶכם‘“.

ַמֲעַלת ִיחּוֵסנּו ִהיא זֹו ֶׁשִּמּכָֹחּה ִנְּדחּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִמְּלַקֵּבל 
ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוְלִפיָכ ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשִּלְפֵני ַחג ’ַמַּתן ּתֹוָרה‘ 
ַעל  ”ַוִּיְתַיְלדּו  ֶנֱאָמר:  ֶׁשָּבּה  ְּבִמְדַּבר  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִנְקָרא 

ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם“.

ְקֻדַּׁשת ַהִּמְׁשָּכן ְמַסַּיַעת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
”ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים" (א נא)

ֶׁשָהָיה  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ֵהִעידּו,  ֵמִריָמנֹוב  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ְוקֹוֵרא  ֶנֱעָמד  ָהָיה  ִּבְתִפָּלתֹו  קִֹׁשי  ָחׁש 
ּכַֹח  אֹוֵזר  ָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן  ְקֻדַּׁשת  ּוִמּכַֹח  ּוְרִחימּו,  ִּבְדִחילּו 

ְלַהְמִׁשי ִּבְתִפָּלתֹו.
’ְמא  ַּבַעל  ַיאִליׁש  ְצִבי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ְוָאַמר  הֹוִסיף 

ָהרֹוִעים‘ ִּכי ַהְנָהָגה זֹו ִנְרֶמֶזת ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ֵמִאָּתנּו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשָּנַסע  ַאַחר  ַאף   – ַהִּמְׁשָּכן“  ”ּוִבְנסַֹע 
ַהַּצִּדיִקים  ְיכֹוִלים   – ַהְלִוִּים“  אֹתֹו  ”יֹוִרידּו  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְלהֹוִריד ֶאת ְקֻדָּׁשתֹו ֶאל ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּנְזָקִקים 
ְקִריַאת  ְּבֶאְמָצעּות  ְוזֹאת  ְּתִפָּלָתם,  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִסּיּוַע  ֵהם 

ָּפָרַׁשת ַהִּמְׁשָּכן.
’קֹול ַיֲעקֹב‘

ְּכָכל ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה
”ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו" (א נב)

ֲאדֹונֹו  ֲאֶׁשר  ְּפִריִמיְׁשָלן  ֵמֲחִסיֵדי  ַּכְפִרי  ִּביהּוִדי  ה  ַמֲעֹשֶ
ִּבֵּקׁש ְּבַמְפִּתיַע ְלַנְּׁשלֹו ֵמֲחִכיַרת ֲאֻחָּזתֹו. ַּבַּצר לֹו ָנַסע אֹותֹו 
ַּכְפִרי ִלְׁשּבֹות ִּבְפִּריִמיְׁשָלן, ּוְבֶעֶרב ַׁשָּבת ִחָּלה ֶאת ְּפֵני ַרִּבי 
ֵמִאיְר‘ל ֶׁשַּיֲעִתיר ַּבֲעדֹו ְלַבל ֵיָאֵלץ ִלְנּדֹד ִמֵּביתֹו ּוְלַהְפִסיד 

ֶאת ַּפְרָנָסתֹו.

ָאָתא ּוָבא ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש. ָיַׁשב ַהַּכְפִרי ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹור 
ְוִהֵּנה,  ְׁשִביִעי“;  ְמַקֵּדׁש  ”ָּכל  ְלַזֵּמר:  ָהַרִּבי  ֵהֵחל  ַּכֲאֶׁשר 
ָפֳעלֹו  ִּפי  ַעל  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ”ְׂשָכרֹו  ַלּׁשּורֹות:  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 
ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו“, ֶנֱעַצר ָהַרִּבי ְוֵהֵחל ְלָפֵרׁש: 
”ַהְרֵּבה  הּוא:  ַּכָּדת  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהַּׁשָּבת  ׁשֹוֵמר  ֶׁשל   – ”ְׂשָכרֹו“ 
ִמִּפיו,  ַהּיֹוֵצא  ְּכָכל  ָפֳעלֹו“,   – ִּפי  ”ַעל  ִהיא:  ּוַמהּותֹו  ְמאֹד“, 

ָּכ ִיְפֲעלּו ַּבָּׁשַמִים.

ְוָכאן ִהְפָנה ָהַרִּבי ָּפָניו ֶאל ַהִּמְסּתֹוְפִפים ְּבִצּלֹו ְוָׁשַאל: ”ָמה 
אֹוְמִרים ַאֶּתם, ֵמִאיְר‘ל ִהּנֹו ’ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ַּכָּדת‘“? ָענּו ַהּכֹל: 
ְואֹוֵמר:  ּפֹוֵסק  ֲהֵריִני   ,ָּכ ”ִאם  ִמָּיד:   ִהְמִׁשי ְוָהַרִּבי  ”ֵהן!“ 

’ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו...!‘“.

ְּבׁשּובֹו  אֹורּו.  ַהַּכְפִרי  ְוֵעיֵני  ָקְדׁשֹו,  ְּבִׁשיַרת  ָהַרִּבי   ִהְמִׁשי
ִּכי  ְלִׂשְמָחתֹו  ְּכֶׁשִּגָּלה  ֻהְפַּתע  א  ַהַּׁשָּבת,  ְלָמֳחָרת  ְלֵביתֹו 

ָחַזר ּבֹו ַהָּפִריץ ִמַּכָּוָנתֹו ְוהֹוִתירֹו ’ַעל ַמֲחֵנהּו ְוַעל ִּדְגלֹו‘.

’ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים‘

’ּוְתַלֵּקט ִנְפָזִרים ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים‘
”ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת  ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)

ְּדָגִלים  ֶׁשֲעָׂשָאם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִחְּבָבן  ְּגדֹוָלה  ”ִחָּבה 
ְּכַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ִנָּכִרין“ (במדב“ר ב ג).

ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו‘‘ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז‘רֹוב:

ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ַהְּדָגִלים  נֹוֲעדּו  א  ִּכי  ְמבָֹאר  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי 
ָּכל  ְּבֶקֶרב  ַּכָּנהּוג  ִיְׂשָרֵאל  ְלִׁשְבֵטי  ְסָתִמי  אֹות  אֹו  ֵסֶמל 
 – ִנָּכִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ”ְּכֵדי  ָהְיָתה:  ַמְּטָרָתם  ֶאָּלא  ְוָלׁשֹון,  ֻאָּמה 
ֲעבֹוַדת  ְוֶאת  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵׁשֶבט  ָּכל  ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ֶאת  ְלַהְגִּדיר 

ה‘ ַהְּמֻיֶחֶדת לֹו“.

ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֶאת ֻנַּסח ִּפּיּוטֹו ַהּנֹוָדע ֶׁשל ַרִּבי 
ְיהּוָדה ַהֵּלִוי – ’יֹום ַלַּיָּבָׁשה‘: ”ּדְגָלַי ֵּכן ָּתִרים ַעל ַהִּנְׁשָאִרים 
ּוְתַלֵּקט ִנְפָזִרים ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים“. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ַמהּו 

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָגִלים ְלִקּבּוץ ַהָּגֻלּיֹות?

ֶׁשל  ֲחִׁשיבּותֹו  ַעל  ָלַמְדנּו  ַהְּדָגִלים  ִמן  ְמבָֹאר:  ָהָאמּור  ְלִפי 
 ָּכל ְיהּוִדי ְּכַבַעל ַּתְפִקיד ְוִיעּוד רּוָחִני ׁשֹוֶנה ֵמֲחֵברֹו, ּוִמּתֹו
ָּכ ִמְתַחֶּדֶדת ֲחִׁשיבּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
ַוֲהֵרי ַהִּדין נֹוֵתן ֶׁשִּמּתֹו ָּכ א ְיַוֵּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 
ַאף ְיהּוִדי, ֶאָּלא ְיַלֵּקט ֶאת ָּכל ַהִּנְפָזִרים ”ִּכְמַלֵּקט ִׁשֳּבִלים“.

ַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ִּבְתקּוַפת ִניָסן
”ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)

ָאַמר ַרִּבי ָּדִוד ִמּטֹוְלָנה:

ְּבֶׁשל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהְּדָגִלים, ִמֵּדי ָׁשָנה ְּכֶׁשַּמִּגיַע ּוָבא ַהּמֹוֵעד 
ָׁשִבים  ִאָּיר,  ְלחֶֹדׁש  א‘   – ֲעֵליֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ֶׁשּבֹו 
ִמְתַקְּבלֹות  ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַרֲחִמים  ּוִמְתעֹוְרִרים 
”ּוְבֵׁשם  ו):  כ  (ְּתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז   ְלָכ ְלָרצֹון. 
ֱאקֵינּו ִנְדּגֹל ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי“, ְּכלֹוַמר: ִּב‘ְתקּוַפת 
ִניָסן‘ [ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת ָחְדֵׁשי ִניָסן, ִאָּיר ְוִסיָון], ֵעת ָזכּו ִיְׂשָרֵאל 

ַלְּדָגִלים, ֻמְבָטח ָלֶהם ִּכי ְיַמֵּלא ה‘ ָּכל ִמְׂשֲאלֹוֵתיֶהם.
’ָמֵגן ָּדִוד‘ לר“ח ִאָּיר

’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ִּכְסֻגָּלה ְלִנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה
”ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ֵּתיָמָנה ְלִצְבאָֹתם“ (ב י)

”ּוֵביּה ָחִקיק ּוְמָפֵרׁש ְׁשָמַהת ְּתַלת ִׁשְבַטָיא: ְראּוֵבן, ִׁשְמעֹון, 
ָגד. ּוִבְמִציעּוֵתיּה ְּכִתיב: ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאָלָהָנא ה‘ ֶאָחד‘“ 

(ַּתְרּגּום יֹוָנָתן).

’ְׁשַמע  ַהָּפסּוק  ֶנְחַקק  ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַעל  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע 
ִיְׂשָרֵאל‘? 

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:

ַהְּׁשָבִטים ְראּוֵבן ְוָגד ֵהם ֵאּלּו ֶׁשָּיְצאּו ְּברֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 
יח):  ג  (ְּדָבִרים  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ֶׁשהֹוָרה  ְּכִפי  ָהָאֶרץ,  ִּכּבּוׁש  ִּבְׁשַעת 
ָחִיל“;  ְּבֵני  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  ”ֲחלּוִצים 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְבָטַחת  ֶאת  ְלַהְזִּכיָרם  ְּכֵדי   ,ָּכ ִמּׁשּום 
(סֹוָטה מב א): ”ֲאִפּלּו א ִקַּיְמֶּתם ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית 

ַעל  ַלֲחקֹק  ֵהם  ִהְצַטּוּו  ְּבָיָדם“,  ִנְמָסִרין  ַאֶּתם  ִאי  ְוַעְרִבית – 
ִּדְגָלם ָּפסּוק ֶזה.

’ַמְקֵרי ַּדְרֶּדִקי‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה
”ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם“ (א טז)

’ָאֵמן‘,  ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם“ ִהָּנם: 
ֵּתַבת: ”ָראֵׁשי“ ִהָּנּה ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה 
”ִיְהיּו  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ִהָּנּה  ”ַאְלֵפי“  ְוֵתַבת:  ַרָּבא“, 

ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי“.

ִּכי  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן 
ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה ְלָרצֹון.

’ַמְקֵרי ַּדְקֶּדִקי‘; ’ֶּבן ִיָּׂשָכר‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
אּו
ַמר 

ל
ָרֵזי

אמן ִמְתַקֶּבֶלת
פי

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

? ְיהּוִדי ָיָקר, ֲהָיַדְעּתָ
ְרכֹות ַהּתֹוָרה  ּבִ “ן ׁשֶ י ְלַדַעת ָהַרְמּבָ ַבת ּגֶֹמא ַהֲאִזינּו) ּכִ ִרי ְמָגִדים‘ (א“א רטו ו ; ּתֵ ַתב ַה‘ּפְ ּכָ
אֹוָרְיָתא. ּה ִמּדְ ת ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ִהּנָ אֹוָרְיָתא – ַאף ֲעִנּיַ ן ִמּדְ י ּבֶֹקר ִהּנָ ֱאָמרֹות ַעל ָיֵדינּו ִמּדֵ ַהּנֶ

ּבֶֹקר  ֱאָמרֹות ּבַ ְרכֹות ַהּתֹוָרה ַהּנֶ ת ָאֵמן ַאַחר ּבִ ֲעִנּיַ ְזכֹר! ּבַ
אֹוָרְיָתא! ה ִמּדְ “ן) ִמְצַות ֲעׂשֵ ם (ְלַדַעת ָהַרְמּבָ ָך ְמַקּיֵ ִהּנְ

ַחְברּוָתא. ָנה. ּבְ ַכּוָ קֹול. ּבְ ַחר: ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַחְברּוָתא.ּבִ ָנה. ּבְ ַכּוָ קֹול. ּבְ ַחר: ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

ֵשה ִמ ם (ְלַד
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ָזֵקן ּוְׁשַבע ָיִמים ָהָיה ַהָּגאֹון ַהֻּמְפָלא ַרִּבי 
ִּבְפִטיָרתֹו.  ָזָצ“ל  ֶּפעְרָלא  ִפיֶׁשל  ְירָֹחם 
ָזָכה  ַוְרָׁשה,  ָּבִעיר  ְוַחי  ֶׁשּנֹוַלד  ְירָֹחם  ַרִּבי 
ֻׁשְלָחנֹו.  ַעל  ִהְתַאֲחדּו  ּוְגֻדָּלה  ֶׁשּתֹוָרה 
ְּבַחְדרֹו  ָהָיה  יֹוֵׁשב  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש
ַהְרֵחק ֵמֵעיֵני ָהעֹוָלם ְוָיֵגַע ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה 

ְּכֶׁשהּוא ָרכּון ַעל ְסָפָריו ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב.
ַרק ְלֵעת ִזְקָנתֹו נֹוַדע הּוא ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה 
ַהְּגדֹוִלים  ַהִחּבּוִרים  ִּבְזכּות  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשהֹוִציא, ּוִבְפָרט ִחּבּורֹו ַהְּגאֹוִני ְוַהַּמִּקיף 
ָּגאֹון.  ְסַעְדָיה  ְלַרֵּבנּו  ַהִּמְצוֹות  ֵסֶפר  ַעל 
ָעָלה  זּוָגתֹו,  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ִזְקָנתֹו,  ְלֵעת 
ִהְתּגֹוֵרר  ָׁשם  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ִלירּוָׁשַלִים 
ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ְּבַטּבּוָרּה  ְצנּוָעה  ְּבִדיָרה 
ְמֵהָרה  ְוַעד  ַהחֹומֹות  ֶׁשֵּבין  ַמֲחֶסה‘  ’ָּבֵּתי 
ְּגדֹוֵלי  ַּבֲעבּור  ַּתְלִּפּיֹות  ְלֵתל  ֵּביתֹו   ָהַפ

ְירּוָׁשַלִים ּוְגאֹוֶניָה, ַרָּבָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון.
ְזַמן ָמה ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, ֵעת ִּבְּקרּו ְּבֵביתֹו 
ַאְבֵרִכים  ְּבִצּלֹו,  ֵמַהִּמְסּתֹוְפִפים  ַּכָּמה 
ְצִעיִרים ֶׁשָּקנּו ִמֶּמּנּו ָחְכָמה ָוַדַעת, ָּפַתח 
ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ֻחִּלין  ְּבִׂשיַחת  ְירָֹחם  ַרִּבי 

ֲחָכִמים ְוכֹה ִסֵּפר:
ָּפעֹוט ְוַר ַּבָּׁשִנים ָהִייִתי, ַּכֲאֶׁשר ְנָטַלְתִני 
ִאִּמי ִּבְזרֹועֹוֶתיָה ְוהֹוִביַלְתִני ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל 
ִעיר, ָׁשם ִנְדֲחָקה ִעִּמי ֵּבינֹות ַלֲהמֹון ָאָדם 

ֶׁשִהְמִּתין ְּבִצִּפָּיה.
ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהּדֹור,  ְּגאֹון  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה 
ְׁשמֹה ֶּבן ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ָזָצ“ל, ִהִּגיַע 
ְלִבּקּור ָקָצר ְּבִעיר מֹוַלְדִּתי. ָהַרב ֶׁשּנֹוָדע 
ּוְכַצִּדיק  ַּבּתֹוָרה  ְּכָגדֹול  ַּבְּׁשָעִרים  ָהָיה 
ָהִעיר  ַּפְרָנֵסי  ְלַבָּקַׁשת  ִהְסִּכים  ִנְׂשָּגב, 
ְמֵהָרה  ַעד  ּוְלֵעָצה.  ִלְבָרָכה  ָקָהל  ְלַקֵּבל 
ִהְתָּבֵרר ַלַּגָּבִאים ִּכי א יּוַכל ָהַרב ַלֲעמֹד 
ָוַטף  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים,  ַאְלֵפי  ַהּגֹוֵבר;  ַּבַּלַחץ 
ֶאל  ּוָבאּו  ִהְתַאְּספּו  ָהִעיר  ַקְצוֹות  ִמָּכל 
עֹוְלֵליֶהם  ֶאת  ָנְׂשאּו  ֵמֶהם  ַרִּבים  ְמעֹונֹו. 
 ְלִהְתָּבֵר ִלְזּכֹות  ִּבְּקׁשּו  ְוֻכָּלם  ִּביֵדיֶהם, 
ְּבנַֹעם  ַלֲחזֹות  ַהָּפחֹות  ּוְלָכל  ַהָּגאֹון,  ִמִּפי 

ִזיו ָּפָניו.
ָצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֵהֵחָּלה  ַהָּקָהל  ַקָּבַלת 
ִלְׁשעֹות  ַעד  ְוִהְתָאְרָכה  ָהְלָכה  ֻמְקֶּדֶמת, 
א  ֶזה  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ַהְּמֻאָחרֹות.  ָהֶעֶרב 
ִמָּלסֹב  ָהַרב  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶּדֶלת  ָעְצָרה 
ִנְכְנסּו  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ַּכֲאֶׁשר  ִציָרּה,  ַעל 

ַהַּמְמִּתיִנים ָהַרִּבים, ִהְתָּבְרכּו ְוָיְצאּו.
ָחְׁשׁשּו  ְּכָבר  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 
ִהִּביטּו  ֵהם  ָהַרב.  ֶׁשל  ִלְׁשלֹומֹו  ַהַּגָּבִאים 
ַּבָּקָהל ָהַרב ֶׁשֲעַדִין ַמְמִּתין ַּבחּוץ ְוֵהִבינּו 
ִּכי ֵאין ָּכל ִסּכּוי ֶׁשָהַרב ַיְסִּפיק ְלַקֵּבל ֶאת 

ֻּכָּלם.
ְּבֵעָצה ַאַחת ִעם ָהַרב ָיָצא ַאַחד ַהַּגָּבִאים 
ְוהֹוִדיַע:  ַהַּבִית  ֶׁשִּלְפֵני  ַהְּגזּוְזְטָרה  ֶאל 
ְוַהָּׁשָעה  ָהַרב  ֶׁשל  ֻחְלָׁשתֹו  ”ֵעֶקב 
ִמְסַּתֶּיֶמת  ַהָּקָהל  ַקָּבַלת  ַהִּמְתַאֶחֶרת, 

ָּכֵעת!“
ַהָּקָהל,  ִמֶּקֶרב  ִנְׁשַמע  ַאְכָזָבה  ֶׁשל  ַרַחׁש 
”ְּבעֹוד  ִמְתַנֵּצל:  ְּבקֹול   ִהְמִׁשי ְוַהַּגַּבאי 
ַהְּגזּוְזְטָרה  ֶאל  ָהַרב  ֵיֵצא  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ְּכִאיׁש  ַהָּקדֹוׁש,  ַהָּקָהל  ָּכל  ֶאת   ִויָבֵר

ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד...“
ַּדּקֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְרֲאָתה ְּדמּותֹו 
ֶּגֶדר  ַעל  ִנְׁשֶעֶנת  ָהַרב  ֶׁשל  ַהֲהדּוָרה 
ִּפי  ַעל  ֶׁשָּיַרד  ַהֵּׂשיָבה  ְזַקן  ַהְּגזּוְזְטָרה. 
ִׁשּוּו  ַהּבֹוֲהקֹות  ַהְּטהֹורֹות  ְוֵעיָניו  ִמּדֹוָתיו 
לֹו ַמְרֶאה ֶׁשל ַמְלָא. הּוא ִהִּביט ְּבַמָּבט 
ַּתַחת  ֶׁשֶּנֱאַסף  ָהַרב  ַּבָּקָהל  ַרֲחִמים  ָמֵלא 
ְמעֹונֹו, ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ְוֵהֵחל ְלָבֵר ְּבחֹם:
”ְיָבֵר ה‘ ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶצֱאָצֵאיֶכם ִּבְבִריאּות, 
ַנַחת ְואֶֹׁשר. ְׂשאּו ְּבָרָכה ְּבִלּמּוְדֶכם ּוְראּו 

ְּבֵניֶכם  ְלַגֵּדל  ִּתְזּכּו  ְּבִעְסֵקיֶכם.  ַהְצָלָחה 
ַנַחת,  רֹב  ֵמֶהם  ִּתְרוּו  ּוְלִמְצוֹות,  ְלתֹוָרה 
ְוִתְזּכּו ִלְראֹוָתם ְּגֵדִלים ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ֲהגּוִנים  ְלִזּוּוִגים  ְלַהִּׂשיָאם  ה‘,  ִיְרֵאי 
עֹוְסִקים  ָּבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  ֵמֶהם  ְוִלְראֹות 

ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶכם...“
ָהַרב ִסֵּים ֶאת ִּבְרָכתֹו, ְוקֹול ’ָאֵמן‘ רֹוֶעֶמת 
ִנְׁשַמע ִמִּפי ְקַהל ַהֶּנֱאָסִפים, ֶׁשִּמָּיד ֵהֵחל 

ְלִהְתַּפֵּזר ְלֵביתֹו.
ִּבֵּקׁש ָהַרב ָלׁשּוב ֶאל ַחְדרֹו, ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע 
ָהְיָתה  ַהָּקָהל.   ִמּתֹו ְצָעָקה  קֹול  ִנְׁשַמע 
ָלֵׂשאת  ָיְכָלה  א  ֲאֶׁשר  ַהְּיָקָרה,  ִאִּמי  זֹו 
ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ַּתְפִסיד  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 
ַהְּנִדיָרה ֶׁשּכֹה ִיֲחָלה ָלּה, ְלַזּכֹות ֶאת ְּבָנּה 
ִּבְבָרָכה ִמִּפי ְּגאֹון ַהּדֹור ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו; 
ַּתַחת  ֶחְלָקן  ָעְמָדה,  ִהיא  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ִהיא  ֵמַהְּזַמן  ְּכֶׁשֵחֶלק  ַהּקֹוַפַחת,  ַהֶּׁשֶמׁש 
ִנָּכר,  ְּבַמֲאָמץ  ָיֶדיָה  ַעל  אֹוִתי  נֹוֵׂשאת 
ּוִפְתאֹום... ַהִאם ִהיא ֵּתָאֵלץ ְלַהֲחִמיץ ֶאת 

ִהְזַּדְּמנּות ַהָּפז?!
ִלְׂשמֹאל  אֹו  ְלָיִמין  ְלִהְסַּתֵּכל  ִמְּבִלי 
ַהַּגָּבִאים  ַאַחד  ֶאל  ּוָפְנָתה  ִנְדֲחָקה  ִהיא 

ִּבְדִריָׁשה ַּתִּקיָפה:
מּוָכָנה  ֵאיֶנִּני  ָלַרב.  ְלִהָּכֵנס  ֻמְכָרָחה  ”ֲאִני 
ְמַבֶּקֶׁשת  ֲאִני  ְּכָלִלית.  ִּבְבָרָכה  ְלִהְסַּתֵּפק 
 ְּבָרָכה ִאיִׁשית ַּבֲעבּור ְּבִני, ֶׁשִּיְגַּדל ְוַיֲאִרי

ָיִמים ַּבּתֹוָרה...“
ַהַּגַּבאי ִנָּסה ְלִהְתַנֵּגד, ַא ִאִּמי ִהְתַעְּקָׁשה 
ֵהֵדי  ִהִּגיעּו   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין  ִוְּתָרה.  ְוא 
ִהְתַעְנֵין  ְוהּוא  ָהַרב  ֶׁשל  ְלָאְזָניו  ַהְּצָעקֹות 

ְלִפְׁשָרן.
ַאַחד ַהַּגָּבִאים ִהְתַנֵּדב ְלַהְסִּביר:

ִהיא  ְלַוֵּתר.  מּוָכָנה  ֶׁשֹּלא  ִאָּׁשה  ָּכאן  ”ֵיׁש 
ָהַרב,  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ּכֹחֹוֶתיָה  ְּבָכל  ְמַנָּסה 
ַהָּדָבר  ִּכי  ָלּה  ְלַהְסִּביר  ֶׁשִּנִּסינּו  ַאף  ְוַעל 
ְלָאחֹור  ָנסֹוָגה  ֵאיָנּה  ִהיא  ֶאְפָׁשִרי,  ֵאינֹו 

ּוִמְתַעֶּקֶׁשת ְלִהָּכֵנס...“
ִאִּמי  ֶׁשל  ִמְּמִסירּוָתּה  ֶׁשִהְתָּפֵעם  ָהַרב 
ַלַּגָּבִאים  ִמָּיד  הֹוָרה  ְּבָנּה,   ִחּנּו ְלַמַען 
ְלַהְכִניָסּה, ְוִאִּמי ִנְכְנָסה ֶאל ַהֶחֶדר ְּכֶׁשֲאִני 

ָאחּוז ְּבָיֶדיָה.
ְוִאִּמי   ,ְֹּבר ָהַרב  ָׁשַאל   ,“?ַּבָּקָׁשֵת ”ָמה 
ֵהִׁשיָבה: ”ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני ִּכי ְיָבֵר ָהַרב ֶאת 
ֶׁשִּיְגַּדל  ִפיֶׁשל,  ְירָֹחם  ְיהּוָדה  ָהעֹוָלל,  ְּבִני 
ִיְׂשָרֵאל  ֵעיֵני  ֶאת  ְוָיִאיר  ָחָכם  ְלַתְלִמיד 

ְּבתֹוָרתֹו“.
אֹו ָאז ֵהִניַח ָהַרב ֶאת ָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ַעל 

רֹאִׁשי ּוֵבְרַכִני ְּבחֹם ּוְבֶרֶגׁש: 
ְלָגדֹול  ִלְצמַֹח  ֶׁשִּתְזֶּכה  ָרצֹון  ”ְיִהי 
ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ְוִתְהֶיה  ִּתְגַּדל  ְּבִיְׂשָרֵאל. 
ּוְלִזְקָנה  ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ְוִתְזֶּכה  ֲאִמִּתי, 

ֻמְפֶלֶגת“.
ַלְמרֹות ֱהיֹוִתי ַר ַּבָּׁשִנים, ִסֵּפר ַרִּבי ְירָֹחם, 
זֹוֵכר ֲאִני ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵּכיַצד ָעִנינּו 
ּוֶבֱאמּוָנה  ָרם  ְּבקֹול   – ַוֲאִני  ִאִּמי   – ַיְחָּדו 
ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ְּתִמיָמה: ”ָאֵמן!“ 

ְוִהְתַרְּגׁשּות ְמִציפֹות ֶאת ֵעיֵנינּו.
ְּב‘ָאֵמן‘  ִמִּפינּו  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה,  אֹוָתּה 
ִנְרֶּגֶׁשת, ִהְמִׁשיָכה ְלַלּוֹות אֹוִתי ְלאֶֹר ָּכל 
ָלחֹן  ָזִכיִתי  ִזְקָנִתי  ְלֵעת  ַּכֲאֶׁשר  ְוַאף  ַחַּיי, 

ֶאת ֲעָפָרּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש.
ְּבל‘  ִנְפַטר  ֶּפעְרָלא  ִפיֶׁשל  ְירָֹחם  ַרִּבי 
ִּתְׁשִעים  ְּכֵבן  ה‘תרצ“ד,  ְׁשָבט  ְלחֶֹדׁש 
ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ְּכֶׁשֵּמֲאחֹוָריו  ָׁשָנה, 
ֶעֶצם  ְוַעד  ַּבּתֹוָרה,  ּפֹוֵסק  ִּבְלִּתי  ָעָמל 
ְלַהְפִעים  ִחּדּוָׁשיו  ַמְמִׁשיִכים  ַהֶּזה  ַהּיֹום 
ֶאת ֵעיֵני ַהּלֹוְמִדים ִּבְגאֹונּוָתם ַהֻּמְפָלָאה.

’ָזֳהֵרי ַחָּמה‘ עמ‘ שמב; ’ִנְׁשַמת ַיֲעקֹב‘ [ְלֵזֶכר 
הגרי“נ רֹוֶזְנַטל] עמ‘ 178

ַה‘ָּמֵגן  ֶׁשל  ֻקְׁשָיתֹו  ִהיא  ּוְמֻפְרֶסֶמת  ְידּוָעה 
ְּבׁשּו“ת  ֵּכן  ִהְתַקָּׁשה  ּוְכָבר  רצד,  סי‘  ֵריׁש  (או“ח  ַאְבָרָהם‘ 
ָהִריָב“ׁש סי‘ צו) ְּבֵׁשם ָהְרָמ“ע ִמָּפאנֹו (’ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות‘ 

ְמַכִּנים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  פט“ו):  ח“ב  ִּדין  ִחּקּור  ַמֲאָמר 

ַּבִּקּדּוׁש ּוַבְּתִפָּלה ֶאת ַחג ַהָּׁשבּועֹות ִּכ‘ְזַמן ַמַּתן 
ּתֹוָרֵתנּו‘, ֲהא ֲהָלָכה ִהיא ְּכִדְבֵרי ַרִּבי יֹוסֵי (ַׁשָּבת 
ַהּתֹוָרה,  ִנְּתָנה  ְּבִסיָון  ז‘   – ַהַּׁשָּבת  ֶׁשְּביֹום  ב)  פו 

הּוא  ְּבִסיָון  ְּבו‘  ַהֶּנְחָּגג  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ֵּכן,  ְוִאם 
’ֶעֶרב ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘?

ֵמֶהם  זֹו,  ִלְׁשֵאָלה  ַרּבֹוֵתינּו  ָענּו  ַרִּבים  ֵּתרּוִצים 
ַהְּדרּוׁש.   ֶּדֶר ַעל  ּוֵמֶהם  ַהְּפָׁשט   ֶּדֶר ַעל 
ָחָכם  ִיְׁשַמע  ִמְּקָצָתם,  יּוְבאּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמר 

ְויֹוֶסף ֶלַקח.
ָמה  ִמְּפֵני  ְוָתַמּה:  הֹוִסיף  ָהֲעֵקָדה‘  ’ַּבַעל  א. 
ֶׁשל  ִסָּבתֹו  ֶאת  ִּבְמפָֹרׁש  ַהּתֹוָרה  ַמְזִּכיָרה  א 
ֶׁשִהיא  ְּכִפי  ּתֹוָרֵתנּו‘,  ַמַּתן  ’ַחג   – ַהָּׁשבּועֹות  ַחג 
’ַמַּתן  ָּכַתב:   ּוְלִפיָכ ַהַחִּגים?  ְּבֶיֶתר  ַמְזִּכיָרה 
ּתֹוָרֵתנּו‘ ֵאינֹו ֻמְגָּבל ְליֹום ְמֻסָּים אֹו ִלְזַמן ְמֻסָּים, 
ֶאָּלא ַעל ָהָאָדם ָלחּוׁש ִּכי ְּבָכל יֹום ָויֹום ַהָּקדֹוׁש 
ּוְכִפי  ֵמָחָדׁש.  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ָלנּו  נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו
ִיְהיּו  יֹום  ’ְּבָכל  תתקלז):  ֶרֶמז  ִמְׁשֵלי  (ילק“ש  ֶׁשָאְמרּו 
ְּבו‘  זֹאת  ְלַצֵּין  ִנָּתן  ֵּכן  ַעל  ַּכֲחָדִׁשים‘,   ְּבֵעיֶני
ְּבִסיָון ַאף ִאם א ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְּביֹום ֶזה (’ֲעֵקַדת 
ָּכְתבּו  ֶזה  ּוְכֵעין  פ“ד;  סֹוף  ְוִׁשְבִעים  ִׁשָּׁשה  ַׁשַער  ֱאמֹר,  ִיְצָחק‘ 

ַה‘ְּכִלי ָיָקר‘ ְועֹוד ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים).

ַטייְכַטל  ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ֶאת  ְלַהֲעִלים  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה  א  ְּבַוַּדאי  הי“ד: 
ַהְּזַמן ָהֲאִמִּתי ֶׁשּבֹו ִנְּתָנה ּתֹוָרֵתנּו, ֶאָּלא ִּבְּקָׁשה 
ְלַלְּמֵדנּו ֶאת ַהְּיסֹוד ָהָאמּור, ֶׁש‘ַּמַּתן ּתֹוָרה‘ ֵאינֹו 
ַּבּתֹוָרה  ֵּפְרָׁשה  א   ּוְלִפיָכ ְמֻסָּים,  ְליֹום  ֻמְגָּבל 
ֶאת  ִהְקִּדיָמה  ּוְבַכָּוָנה  ּתֹוָרֵתנּו.  ַמַּתן  יֹום  ֶׁשֶּזהּו 
ְזַמּנֹו ְלו‘ ְּבִסיָון, ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ְוָיִבינּו ַהּכֹל, ֶׁשְּבָכל 
ֵמָחָדׁש‘  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ’ְלַקֵּבל  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  יֹום 

ָּכָאמּור (’ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר‘ ח“ב סי‘ צ).
ב. ַהַּמֲהָר“ל ִמְּפָראג ֵּבֵאר ִּכי ֵיׁש ְלַחֵּלק ֵּבין ְזַמן 
ִלְזַמן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמיֵדי  ַהּתֹוָרה‘  ’ְנִתיַנת 

’ַקָּבָלָתּה‘ ַעל ָיֵדינּו:
ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ִמִּמְצַרִים  ָיְצאּו  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ְלִמן 
ִלְסּפֹר ֲחִמִּׁשים יֹום, ֶׁשְּבַמֲהָלָכם ִהְתַעּלּו ִמַּדְרָּגה 
ְלַדְרָּגה, ַעד ֶׁשְּביֹום ַהֲחִמִּׁשים ְּכָבר ָהיּו מּוָכִנים 
ַהָּקדֹוׁש  ִמיֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַּדְרָּגָתם  ִמַּצד 
ִהְתַרָּצה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוַאף  הּוא.   ָּברּו
ְלָכ, ֶאָּלא ֶׁשִהְסִּכים ְלִדְבֵרי מֶֹׁשה ֶׁשהֹוִסיף יֹום 
ֶאָחד ִמַּדְעּתֹו (ַׁשָּבת פו א) ְלִפי ֶׁשִּבֵּקׁש הּוא ְלַיֵחד 
ָלנּו יֹום ֶׁשּבֹו ִנְהֶיה ְראּוִיים ְלַקְּבָלּה ִמִּצֵּדנּו, ְוַעל 
ֶׁשָראּוי  ִנְמָצא  ְוֶאָחד.  ַהֲחִמִּׁשים  ַּבּיֹום  ְנָתָנּה  ֵּכן 
הּוא יֹום ו‘ ְּבִסיָון ְלִהָּקֵרא ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו, ַעל 
ֵׁשם ִהְתַרּצּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְּתָנּה ָלנּו, ְוַעל 

ֵּכן הּוא ִנְקָרא ָּכ (’ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל‘ כז).
ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ַאף  ג. 
ִהְתַיֵחס ִלְׁשֵאָלה זֹו, ּוְכֵדי ְלָבֲאָרּה ִהְקִּדים ְוָכַתב 

ְיסֹוד ִנְפָלא ַהּנֹוֵגַע ִלְכַלל ַהּמֹוֲעִדים:
ֵמַהּיֹום  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ְּכָבר  ִּכי  ַאף 
ִמָּכל  ַהּמֹוֵעד,  ֶאת  ַּבֲעבּוֵרנּו  ִּתְּקנּו  ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו 
ָמקֹום, ְּבָכל ָׁשָנה ְּבֵעת ֶׁשָאנּו חֹוְגִגים ֶאת אֹותֹו 
ָהאֹור  ׁשּוב  ִמְתעֹוֵרר  ִעָּמנּו,  ֶׁשֵאַרע  ְמאָֹרע 
הּוא  ֵמִאיר  ְוִכְבָיכֹול  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִהְתנֹוֵצץ 

ַעָּתה ׁשּוב.
ִעַּקר  ַאְבָרָהם‘:  ַה‘ָּמֵגן  ֻקְׁשַית  ְּתתַֹרץ  ֶזה  ְלִפי 
ְלַקָּבַלת  מּוָכן  ֶׁשָהָיה  ָהאֹור  ֶׁשִהְתנֹוֵצץ  ַהְּזַמן 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַמְחֶׁשֶבת  ִמַּצד  ַהּתֹוָרה, 
ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ְּבִסיָון.  ְּבו‘  ָהָיה  ְוִדּבּורֹו, 
הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמַּדְעּתֹו, ְלִפיָכ ְּבַיַחס ְלאֹוָתּה 
ֶהָאָרה ַׁשָּי ִלְקרֹא ְלו‘ ְּבִסיָון ’ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘ 

(’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ ָׁשבּועֹות, ד“ה בש“ע).

ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּתֵרץ  ָהִרי“ם‘  ’ִחּדּוֵׁשי  ַּבַעל  ד. 
’ַמָּתן‘  ֶׁשְּלׁשֹון  ִמְּפִׁשיְסָחא  ָהְרַה“ק  ַרּבֹו  ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרֵתנּו ְמַלֵּמד ַעל ָּכ ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְּבַמָּתָנה 
ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ָּכ ֶׁשּיּוְכלּו ְלדֹוְרָׁשּה ּוְלַהְכִריַע 

ִהְלכֹוֶתיָה. ְוִהֵּנה ְמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ֶׁשָהְיָתה ַהּתֹוָרה 
הֹוִסיף  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ְּבִסיָון,  ְּבו‘  ְלִהָּנֵתן  ְצִריָכה 
ִהְסִּכים  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ִמַּדְעּתֹו  ֶאָחד  יֹום 
ִעּמֹו ְוִעֵּכב ֶאת ְנִתיָנָתּה ַעד ז‘ ְּבִסיָון. ּוְבָכ מּוָבן 
ַמּדּוַע ַּדְוָקא ו‘ ְּבִסיָון ִנְקָרא ְזַמן ’ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘, 
ָּבֵאי  ְלָכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּגָּלה  ֶזה  ְּביֹום  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִּביֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּנְּתָנה  עֹוָלם 
ְלַדַעת  ֶׁשִהְסִּכים   ְּבָכ  – ַּכֲהָבָנָתם  ָּבּה  ְלַהְכִריַע 
מֶֹׁשה ִלְדחֹות ֶאת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְלז‘ ְּבִסיָון (’ִאְמֵרי 

ָהִרי“ם‘, ּוְכֵעין ֶזה ָּכַתב ַה‘ֵּבית ַהֵּלִוי‘ ִיְתרֹו).

ְׁשִליָט“א  סֹולֹוֵביִצ‘יק  ָּדִוד  ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַּבַהָּגָדה  ְמַׁשְּבִחים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ֶזה  ִּפי  ַעל  ֵּפֵרׁש 
ָנַתן  ְוא  ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ’ִאּלּו  ֶּפַסח:  ֶׁשל 
ְוִכי  ִהְתַקּׁשּו:  ַרִּבים  ַּדֵּינּו‘;   – ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלנּו 
ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ָהִיינּו ְמִפיִקים ֵמִהְתָקְרבּוֵתנּו ְלַהר 
ַּכָּוָנֵתנּו  ִּכי  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ָהָאמּור  ּוְלִפי  ִסיַני? 
ִלְפֵני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵקְרָבנּו  ֶׁשִאּלּו  לֹוַמר 
ַהר ִסיַני ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ַא א ָהָיה ’נֹוְתָנּה‘ 
ָלנּו – ְּכַמָּתָנה ֶׁשֵּיׁש ְּבָיֵדינּו ְלדֹוְרָׁשּה, ַּגם ָאז ָהָיה 

’ַּדֵּינּו‘ (הגש“פ ’ִׁשיַרת ַהְּלִוִּיים‘ עמ‘ עט).

ְּבֵני  ּתֹוָרה  ַמַּתן  קֶֹדם  ֵּתֵרץ:  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ה. 
ִּכי  ָידּוַע  ַוֲהֵרי  נַֹח‘.  ִּכ‘ְבֵני  ָהיּו  ֶנֱחָׁשִבים  ִיְׂשָרֵאל 
 הֹוֵל ַהַּלְיָלה  נַֹח  ִלְבֵני  ְּבַיַחס  ְּכִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשֹּלא 
ָהֵנץ  ִּבְׁשַעת  הּוא  ַהַּלְיָלה  ִסּיּום  ְוֵכן  ַהּיֹום,  ַאַחר 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּנְּתָנה  ַעד  ִּכי  מּוָבן,  ֶזה  ְלִפי  ַהַחָּמה. 
ֶׁשל  ַהַּׁשַחר  ַּבֲעלֹות  ֶׁשָהְיָתה  ְנִתיָנָתּה  ִּבְׁשַעת 
ו‘  ְליֹום  ְּכַׁשֶּיֶכת  ֲעַדִין  ֶנֱחֶׁשֶבת  ָהְיָתה  ְּבִסיָון,  ז‘ 
ְלַמְפֵרַע  ִהְתָּבֵרר  ּתֹוָרה  ְּכֶׁשִּנְּתָנה  ְוַרק  ְּבִסיָון, 
ֵיׁש  ַהָּיִמים  ֶׁשִּלְׁשֵני  ְוִנְמָצא  ְּבִסיָון,  ז‘  ֶׁשהּוא 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘  ’ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘ (ְּדָרׁשֹות  ְּבִחיָנה ֶׁשל ְזַמן 

ח“ב עמ‘ רלד).

ֵּבֵאר:  לו)  הע‘  כד  (ְׁשמֹות  ְּתִמיָמה‘  ’ּתֹוָרה  ַּבַעל  ו. 
’ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘ ְוא  א ְלִחָּנם ָאנּו אֹוְמִרים 
ַּכָּוָנֵתנּו  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  ּתֹוָרֵתנּו‘,  ַמַּתן  ’יֹום 
ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְּבפַֹעל ֶאָּלא ַל‘ְּזַמן‘ ֶׁשּבֹו 
ָהִיינּו מּוָכִנים ְלָכ. ’ְזַמן‘ ֶזה ֵהֵחל ְּכָבר ִמְּתִחַּלת 
ִנְכַלל  ְּבִסיָון  ו‘  יֹום  ְוַאף  ַהַהְגָּבָלה,  ְיֵמי  ְׁשֶׁשת 

ּבֹו. 

(ׁשּו“ת,  ִמִּסיֶגט  ַחִּיים‘  ’ֲעֵצי  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ז. 
או“ח סי‘ לה) ֵּתֵרץ: ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת פז א) ְמבָֹאר ִּכי ַאף 

 ְלִדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי, ִמַּצד ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְראּוָיה ְלִהָּנֵתן ְּבו‘ ְּבִסיָון, ְוַאף 
ָאנּו ִהְסַּכְמנּו ְלַקְּבָלּה ַּבֲאִמיַרת ’ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע‘. 
ִמַּדְעּתֹו  ֶאָחד  יֹום  הֹוִסיף  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶאָּלא 

ְוָקַבע ֶאת ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבז‘ ְּבִסיָון.

ַלֲעקֹר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָהָיה  ָיכֹול  ֵּכיַצד  ְוִלְכאֹוָרה, 
ִהְסַּכְמנּו  ֶׁשְּכָבר  ַאַחר  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵמִאָּתנּו 
לֹוַמר,  ְוֵיׁש  ְוִנְׁשַמע‘?  ’ַנֲעֶׂשה  ַּבֲאִמיַרת  ְלַקְּבָלּה 
ַרק  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  ב-צ  (פט  ִּביָבמֹות  ַּבְּגָמָרא  ִּכי 
ְיכֹוִלים  ַהֲחָכִמים  ֵאין  ַוֲעֵׂשה‘  ’קּום  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן 
ְוַאל  ’ֵׁשב  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן   ַא ֵמַהּתֹוָרה,  ָּדָבר  ַלֲעקֹר 
ַּתֲעֶׂשה‘ ְיכֹוִלים ֵהם. ְוַאף מֶֹׁשה ֶׁשָּדָחה ֶאת ְזַמן 

ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ָעָׂשה זֹאת ְּב‘ֵׁשב ְוַאל ַּתֲעֶׂשה‘.

ְלִפי ֶזה מּוָבן ֶׁשְּבָכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשֲעִקיָרָתן ְּכרּוָכה 
ְּבִסיָון,  ְּבו‘  ְמֻצִּוים  ָהִיינּו  ְּכָבר  ַוֲעֵׂשה‘  ְּב‘קּום 
ּוְבַיַחס ְלָכ ָאֵכן ַׁשָּי ְלַכּנֹות יֹום ֶזה ִּכ‘ְזַמן ַמַּתן 

ּתֹוָרֵתנּו‘.

ח. ָהַרִּבי ַּבַעל ’ִמְנַחת ֶאְלָעָזר‘ ִמּמּוְנַקאְטׁש ֵּבֵאר 
זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (הּוָבא ְּב‘ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי‘ ְׁשמֹות 
יט יז) ִּכי ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה, ֶהֱעִמיד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

ִנָּתן  ֶׁשֲהֵרי  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי  ְלִיְׂשָרֵאל.  ַהַחָּמה  ֶאת 
לֹוַמר ִּכי ְּביֹום ו‘ א ָׁשְקָעה ַהַחָּמה, ְוָיִמים ו‘ ְוז‘ 
ּוִמֵּמיָלא   ,ָֹאר ֶאָחד  ְּכיֹום  ֶנֱחָׁשִבים  ָהיּו  ְּבִסיָון 
ִנָּתן לֹוַמר ַעל ו‘ ְּבִסיָון ’ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו‘ (’ַׁשַער 

ִיָּׂששָכר‘ ח“א עמ‘ קלח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה‘ ֶׁשֻהְּׁשָגה ְּבָעָמל

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתֹורה‘ ֶׁש

סִספפּפו ם
ן ּתֹוָרֵתנּו בּועֹות – ַחג ַמּתַ ָ ַחג ַהּשׁ

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


