
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות ַהּנֹוְבעֹות ֵמַהֵּנרֹות
”ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות“ (ח ב)
ָּדַרׁש ַגֲּאָב“ד ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ֶזִליג ְראּוֵבן ֶּבעְנִּגיס:

ֶׁשַבע  ְלִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשכֹות  ָהיּו  ַהְּמנֹוָרה  ְקֵני  ִמִּׁשְבַעת 
ַהְׁשָּפעֹות רּוָחִנּיֹות, ֶׁשאֹוָתן ָאנּו ַמְזִּכיִרים ַּבְּבָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה 
ה‘  ָלנּו  ָנַתָּת   ָּפֶני ְבאֹור  ”ִּכי  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶׁשל 
ֱאֵקינּו“: א. ”ּתֹוַרת ַחִּיים“ ב. ”ְוַאֲהַבת ֶחֶסד“ ג. ”ּוְצָדָקה“ ד. 

”ּוְבָרָכה“ ה. ”ְוַרֲחִמים“ ו. ”ְוַחִּיים“ ז. ”ְוָׁשלֹום“.
טו  (במד“ר  ְּבאֹוְמָרם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִהְתַּכְּונּו   ְלָכ
ֶאת  ְמַׁשֵּמר  ֲאִני  ְלָפַני,  ַמְדִליִקין  ִלְהיֹות  ֻהְזַהְרֶּתם  ”ִאם  ג): 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ַּכֵּנר  ְנָפׁשֹות  ֶׁשִּנְמְׁשלּו  ַרע.  ָּדָבר  ִמָּכל  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם 

(ִמְׁשֵלי כ כז): ’ֵנר ה‘ ִנְׁשַמת ָאָדם‘“.

’ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן‘ – ַאָּגָדה, ח“א עמ‘ שלב

ִמְלָחָמה ַהְּמעֹוֶרֶרת ִלְתׁשּוָבה
”ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם“ (י ט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכְטְׁשְנֵטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:
ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ִהְקִריב“  ”ּוַפְרעֹה  י):  יד  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  ֶאת 
ֶׁשֵּכיָון  ִלְתׁשּוָבה...  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ”ֶׁשִהְקִריב  ה):  כא  (שמו“ר 

ֶׁשָרְדפּו ַאֲחֵריֶהן, ִנְתָיְראּו ְמאֹד ְוָתלּו ֵעיֵניֶהם ַלָּמרֹום ְוָעׂשּו 
ְּתׁשּוָבה ְוִהְתַּפְּללּו“.

ַאף ָּכאן ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב: ”ְונֹוַׁשְעֶּתם“ – ִּבְזכּות 
ָמה ִּתָּוְׁשעּו ִּביׁשּוָעה רּוָחִנית ְוִתְתָקְרבּו ַלה‘? ”ֵמאְֹיֵביֶכם“ – 

ִמְּפֵני אֹוְיֵביֶכם ֶׁשִּיְרְּדפּו ַאֲחֵריֶכם.
’ַמְקֵרי ַּדְרֶּדִקי‘

ְּבָכל ָצָרָתם – לֹו ָצר
”ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש“ 

(יא ב)

ְּכַלֵּפי  ְּדָבִרים  ֵהִטיַח  ”מֶֹׁשה  ָּדְרׁשּו:  א)  לב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
’ֶאל ה‘‘,  ’ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה‘‘, ַאל ִּתְקִרי  ַמְעָלה ֶׁשֶּנֱאָמר: 

ֶאָּלא ’ַעל ה‘‘“.
ְוַהְּׁשֵאָלה עֹוָלה ֵמֵאֶליָה: ֵאיֶזה ֶהְכֵרַח ֵיׁש ִלְדרֹׁש ָּפסּוק ֶזה 

ִלְגנּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה? 
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז‘ין:

א ִּבְגנּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ִּדְּברּו ֲחָכִמים, ִּכי ִאם ְּבִׁשְבחֹו, ֵלאמֹר: 
ְּכֵאבֹו  ֶאת  ְלַתּנֹות   – ה‘‘  ’ֶאל  ָהְיָתה  א  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו 
ה‘‘ –  ’ַעל  ִאם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאת  ֶׁשָּפַקד  ֵמָהָאסֹון  ָהִאיִׁשי 
ַהְּמֵצָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ַצַער  ַעל  ְּתִפָּלתֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִטיַח  מֶֹׁשה 

ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָרָתם.
’ֶנֶפׁש ַהַחִּיים‘ ב יב

ֲאֶׁשר ָּבַחר ’ִּבְנבּואֹות טֹובֹות‘
”ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה“ (יא כז)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין יז א) הּוָבא ִּכי ְנבּוָאָתם ֶׁשל ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד 
ָהְיָתה: ”מֶֹׁשה ֵמת, ְיהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ“. 

 ָּכ ַעל  ְּכֶׁשָּׁשַמע  מֶֹׁשה  ִיֵחל  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  ַהְּגָמָרא:  ְּתֵמָהה 
ָהָיה  נֹוַח  ְוִכי  ְנִביִאים“,  ה‘  ַעם  ָּכל  ִיֵּתן  ”ּוִמי  כט):  פס‘  (ְלַהָּלן 

לֹו ִּבְנבּוָאָתם? ְלִפיָכ ָקְבָעה ִּכי מֶֹׁשה א ָׁשַמע ֶאָּלא ֶאת 
ֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּנבּוָאה: ”מֶֹׁשה ֵמת“, ְוא ֶאת סֹוָפּה: 

”ְיהֹוֻׁשַע ַמְכִניס...“, ְוַעל ֵּכן ָׂשַמח ָּבּה.
ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ְוִכי ָמה ְּתׁשּוָבה ִהיא זֹו, ֲהא ֵראִׁשיָתּה 

ֶׁשל ַהְּנבּוָאה ָקָׁשה ִמּסֹוָפּה?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן ַרַּפּפֹוְרט ָאָב“ד לּוְּבִלין:

ִּכי  ה)  י  יסוה“ת  ַרְמָּב“ם  ּוְרֵאה  א,  ב  ַּתֲעִנית  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
 ְנבּוָאה ָרָעה ִנֶּתֶנת ְלִבּטּול ְּבֶאְמָצעּות ְּתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה, ַא

ְנבּוָאה טֹוָבה ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם. 
ְּבָכ ִיְתָּבֲארּו ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא: ֵּכיָון ֶׁשּסֹוָפּה ֶׁשל ְנבּוַאת ֶאְלָּדד 
ּוֵמיָדד ָהְיָתה ְּבֶגֶדר ’ְנבּוָאה טֹוָבה‘ ַּבֲעבּור ְיהֹוֻׁשַע, ִאּלּו ָהָיה 
ִיְהֶיה  ִנָּתן  א  ֶׁשֲהֵרי  ִמְצַטֵער,  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ׁשֹוְמָעּה  מֶֹׁשה 
ֶׁשִהָּנּה  ַהְּנבּוָאה  ְּתִחַּלת  ֶאת  ַרק  ֶׁשָּׁשַמע  ֵּכיָון   ַא ְלַבְּטָלּה. 
ְּבכַֹח  ְלַבְּטָלּה  ֶׁשּיּוַכל  ָסַבר  ִּכי  ָׂשַמח,  ָרָעה‘,  ’ְנבּוָאה  ְּבֶגֶדר 

ְּתִפָּלתֹו.
ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּוְרג ֶאת ֻנַּסח ִּבְרכֹות ַהַהְפָטָרה: 
ַהֶּנֱאָמִרים  ְבִדְבֵריֶהם  ְוָרָצה  טֹוִבים  ִּבְנִביִאים  ָּבַחר  ”ֲאֶׁשר 
ֵיׁש  ְוִכי  טֹוִבים‘,  ’ִּבְנִביִאים  ַהָּלׁשֹון  ֵּפֶׁשר  ַמהּו  ֶּבֱאֶמת“; 
ְנִביִאים ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים? ֶאָּלא ַּכָּוָנֵתנּו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא ַעל 
אֹוָתן ִּדְבֵרי ְנבּואֹות טֹוִבים ֶׁשֵהם: ”ֶנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת“ ְוֵאיָנם 

ִמְתַּבְּטִלים.
’ְּגבּולֹות ִּבְנָיִמין‘; ’ִאְמֵרי ַׁשַּמאי‘

ַהֲהָכָנה ָהֲאִמִּתית ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ִּפְתאֹם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים“ (יב ד)

”ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ִּפְתאֹום, ְוֵהם ְטֵמִאים...“ (ַרִׁש“י).

ָּכַתב  ָקָדִׁשים  ֵסֶדר  ַעל  ְזֵקִנים‘  ’ֲאֵסַפת  ְלֵסֶפר  ִּבְפִתיָחתֹו 
ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֶלַקח ָחׁשּוב ַעל אֹודֹות ֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ֵסֶדר 

ָקָדִׁשים ֶׁשָּלַמד ִמָּפסּוק ֶזה:
ֵאֵלינּו  ְלִהְתַּגּלֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד 
ֵהיָכלֹו  ֶאל  ָיבֹוא  ”ּוִפְתאֹם  א):  ג  (ַמְלָאִכי  ַּכָּכתּוב  ’ִּפְתאֹום‘, 
ֶאת  ִלְלֹמד  ְּפַנאי  ְּבָיֵדינּו  ִיָּמֵצא  א  ְּבַוַּדאי  ָאז  ָהָאדֹון...“; 
ְּבעֹוֵדנּו  ְלַשְּׁנָנן  ָעֵלינּו  ֵּכן  ַעל  ְוַהָּקְרָּבנֹות,  ַהִּמְקָּדׁש  ִהְלכֹות 

ַּבָּגלּות, ְּכֵדי ֶׁשְּבבֹוא ָהֵעת ִנְהֶיה מּוָכִנים ַלֲעבֹוָדתֹו.
ֵסֶדר  ֶאת  ִלּמּוֵדנּו  ְּבֶאְמָצעּות  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ִהָּנּה  ַהָּמִׁשיַח  ְלִביַאת  ִצִּפָיֵתנּו  ִּכי  מֹוִכיִחים  ָאנּו  ָקָדִׁשים 
”ַעל  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו:  ְׁשָקִרים  ְּכדֹוְבֵרי  ָחִליָלה  ְוֵאיֶנּנּו  ֲאִמִּתית, 
ֵּכן ְנַקֶּוה ְל ה‘ ֱאֵקינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז“, ְוֵכן: 

.“ַמְלֵּכנּו תֹוִפיַע... ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָל ִמְּמקֹוְמ”
’ֲאֵסַפת ְזֵקִנים‘, ַמֲאָמר ּתֹוָרה אֹור ֶּפֶרק יב

ֵאיָמַתי ֻהַּתר ’ִלְצעֹק‘ ַּבְּתִפָּלה
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“ (יב יג)

ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים ָּתְמהּו, ִּכי ָּפסּוק ֶזה ֶׁשּבֹו ְמָתֶאֶרת ַצֲעַקת 
מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלתֹו, סֹוֵתר ִלְכאֹוָרה ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות כד 
ב) ִּכי: ”ַהַּמְׁשִמיַע קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו – ֲהֵרי ֶזה ִמְּקַטֵּני ֲאָמָנה“?

ְוִיְּׁשבּו זֹאת ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:
א. ַהּמֹוִכיַח ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש ֵּבֵאר:

ִסַּבת ֱהיֹוָתם ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּבקֹול ָרם ִמ‘ְּקַטֵּני ֲאָמָנה‘ ִהָּנּה 
ִמּׁשּום ֶׁשִּכְבָיכֹול מֹוִכיִחים ְּבִהְתַנֲהגּוָתם ִּכי ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים 
ֶׁשה‘ ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַלַחׁש (ַרִׁש“י ָׁשם). ְוִאּלּו ֻנַּסח ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 
מֶֹׁשה: ”ְרָפא ָנא ָלּה“ – ִמְּבִלי ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ְׁשָמּה ֶׁשל ִמְרָים, 
הֹוִכיָחה ֶאת ֱאמּוָנתֹו ָהֵאיָתָנה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ׁשֹוֵמַע‘ 

ַאף ֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתינּו, ּוְלִפיָכ ֻהַּתר לֹו ִלְצעֹק ָּבּה.
ְלַהְזִּכיר  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ִּדְקְּדקּו  ָמה  ִמְּפֵני  ָנִבין   ְּבָכ
ִּבְתִפּלֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ֻהַּתר ְלִהְתַּפֵּלל 
ַמְחָׁשבֹות;  יֹוֵדַע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ְּבקֹול, 
ְּבמּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה: ”ְלָפֶני ִנְגלּו ָּכל ַּתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון 
ִנְסָּתרֹות...“, ּוִבְתִפּלֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים: ”ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם 
ֵמֲהָרַמת  ִיְׁשַּתֵּמַע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי   – ַחי“  ָּכל  ִסְתֵרי  ְוַתֲעלּומֹות 

קֹוֵלנּו ֶׁשִּכְבָיכֹול ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשה‘ ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַלַחׁש.
ב. ַרִּבי ָּדִוד ִליָדא ָאָב“ד ַאְמְסֶטְרָּדם ֵּפֵרׁש:

א ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֻּכְּוָנה ַצֲעָקתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶאָּלא 
ַוֲהֵרי  ִּבְתִפָּלתֹו.  ֵאָליו  ְלִהְצָטֵרף  סֹוְבָביו  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי 
ַהָּדָבר ְמֻדָּיק ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר“ – 

’ֵלאמֹר‘ ַלֲאֵחִרים ֶׁשַאף ֵהם ִיְתַּפְּללּו.
ג. ָהַרִּבי ַּבַעל ’ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ִמּגּור ֵּבֵאר:

ַהּכֹל  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְּכֵדי  ִּבְתִפָּלתֹו,  קֹולֹו  ְלָהִרים  מֶֹׁשה  ִּדְקֵּדק 
ִּכי הּוא ְמַקֵּצר ִּבְתִפָּלתֹו, ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש“י: ”ִמְּפֵני ָמה א 
ֶהֱאִרי מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלה? ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים – ֲאחֹותֹו 

ְנתּוָנה ְּבָצָרה ְוהּוא עֹוֵמד ּוְמַרֶּבה ִּבְתִפָּלה“.
’ֵסֶפר ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה‘ ְליֹום יג; ’ַמְרָּגִניָתא ָטָבא‘; ’ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ִלּקּוִטים 
עמ‘ כד

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רֹות
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230 תשע"ח

ָאֵמן ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת
”ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא“ (יב ז)

ִעיר  ְּבָכל  ִּכי  ב)  ג  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ַּתָּקַנת  ִהיא  ְידּוָעה 
ְּבֵבית  ַהּיֹוְׁשִבים  ַּבְטָלִנין‘  ’ֲעָׂשָרה  ְלִהָּמֵצא  ַחָּיִבים 
ַהְּכֶנֶסת, הֹוִגים ַּבּתֹוָרה ְועֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ַהַחָּזן. ּוְכָבר 

ָּדְרׁשּו ּדֹוְרֵׁשי ְרִׁשימֹות: ’ַּבְטָלן‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ָאֵמן‘.

ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְּבָכל ֵּביִתי“ 
(ְיַׁשְעָיהּו  ַּכָּכתּוב  ְּתִפָּלה,  ִלְמקֹום  ִּכּנּוי  הּוא  ’ֵּביִתי‘   –
ֲעֵליֶכם   – הּוא“  ”ֶנֱאָמן  ְּתִפָּלה“,  ֵּבית  ֵביִתי  ”ִּכי  ז):  נו 

ְלַהְקִּפיד ַעל ֶׁשִּיְהֶיה ָאָדם ָאמּון ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
ְרֵאה: ’ַלְחֵמי ּתֹוָדה‘ ּתֹוָכָחה יֹום א‘ ִּדְסִליחֹות; ’ְסֻגַּלת ִיְׂשָרֵאל‘ עמ‘ סח

ָרֵזי ֱאמּוִנים
קי‘

אׁש“
ָרֵזי

ּבית ְּכֶנֶס כל

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ר! ָ̃ י ָי ƒ„ּו‰ י¿

ן'  י ָ‡מ≈ ≈‡ ּבָ ים, 'ּ‚ַ ƒי ָ‰ַרּב ַזּכ≈ ל מ¿ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ֲעָרך¿ ַ‰ּ‚ָ ף ַלַמּ ָטר≈ ¿̂ ƒ‰
.˙ ס∆ נ∆ י ַ‰ּכ¿ ≈ּ̇ ָב ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒן ַ‡ַחר ּב ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ˙ ים ‡∆ ƒ̃ ַחּז¿ ַ‰ּמ¿

ר:058-325-91-91 ּפָ ס¿ ƒם ַלּמ „ ַ‰ּיו… ר עו… ≈ ׁ ּ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ 
י  יח≈ ƒו י ר¿ נ≈ זו… י, מ¿ י ַחּי≈ נ≈ ב¿ ƒך¿ ּב ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ים" ל¿ ƒֻמנ ר ‡¡ מ≈ … ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַ̂ י  ˙ "‚ו… יו… ¿‰ ƒל ‰ כ≈ ּוז¿

ן. ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַו˙ ֲענ ¿̂ ƒמ ים ּב¿ ƒר ¿„ּ‰ַ ַלּמ¿ ים ו¿ ƒ„י ƒּפ ¿̃ ָחָז"ל ַלַמּ ˙ ּב¿ ָטחו… ב¿ ˙ ַ‰ּמֻ ָרכו… ָכל ַ‰ּב¿ ּוב¿

.‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰. ּב¿ ַכּוָ ל. ּב¿ ˜ו… ַחר. ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב
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ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ִהּנֹו ֵחֶלק ִמּתֹו ִׂשיָחה ֲאֻרָּכה ּוְמַחֶּזֶקת 
ֶׁשִּקַּיְמנּו ִעם ְמַזֵּכה ָהַרִּבים, ’ַּגַּבאי ָאֵמן‘ ַהּנֹוָדע ִּדְקִהיַלת 
קֶֹדׁש ִויְז‘ִניץ, ָהַרב ֶהָחִסיד ר‘ ַאְלֶּתר ָּדִוד רֹוט ְׁשִליָט“א, 

ֲאֶׁשר ִּבְדָבָריו ַהְּמַחְּזִקים ִסֵּפר:
”ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ִלְקַראת ִסּיּומֹו ֶׁשל ִּבּקּור 
ַאְרָצה  ֲחָזָרִתי  ִלְקַראת  ַהְּבִרית.  ְּבַאְרצֹות  ֶׁשָעַרְכִּתי   ָֹאר
ֶׁשָהָיה  ַהְּידּוִעים  ֻחָּמׁש-ַרִׁש“י  ִמִּׁשעּוֵרי  ְלַאַחד  ִהְזַּדַּמְנִּתי 
 ְּבַמֲהַל ִמַּצאְנז.  ַחִּיים‘  ’ֶׁשַפע  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  מֹוֵסר 
ִׁשעּורֹו ִהִּביַע ָהַרִּבי ַּבֲחִריפּות ֶאת מֹוַרת רּוחֹו ִמָּכ ֶׁשֵּיׁש 
ְּבֵני ּתֹוָרה ַהְּמַנְּצִלים ֶאת ֲחָזַרת ַהָּׁש“ץ ְלִלּמּוד ְוִלְקִריָאה. 
ְּבַהְנָהָגה   ַהָּכרּו ַהֶהְפֵסד  ֶאת  ְלַהְסִּביר   ֶהֱאִרי ָהַרִּבי 
ָהֲאֵמִנים  ְוַאף  ְּבִעְקבֹוֶתיָה,  ַמְפִסיִדים  ’ֲאֵמִנים‘  ַּכָּמה  זֹו: 

ֶׁשַּנֲעִנים – ֶנֱאָמִרים ְּבא ַּכָּוָנה.
ָעמֹק  ֶּתֶלם  ֶׁשהֹוִתיר  ִמְׁשָּפט  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּדָבָריו   ְּבתֹו

ְּבִנְׁשָמִתי ָלֶנַצח:
ֵאיָנּה   – ְוַהְּתִפָּלה  ִלּמּוד,  ֵאינֹו   – ַהִּלּמּוד  ֶׁשָּכֶזה,  ’ְּבֹאֶפן 

ְּתִפָּלה!‘
ְלמֹוִרי  ָׁשלֹום  ִלְפרֹׂש  ָנַסְעִּתי  ָלָאֶרץ  ֲחָזָרִתי  ְלָמֳחָרת 
זצללה“ה  ִמִּויְז‘ִניץ  מֶֹׁשה‘  ַה‘ְּיׁשּועֹות  ַּבַעל  ָהְרַה“ק  ְוַרִּבי 
ֶׁשִּמֶּמּנּו ָזִכיִתי ְלִקְרָבה ְמֻיֶחֶדת, ַּבֲאֶׁשר ְּבֶמֶׁש ל“ב ָׁשִנים 

ָהִייִתי ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ַהְּקבּוִעים ַּבִּמְנָין ֶׁשְּבֵביתֹו.
ִלְמעֹון  ּוְכֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ַּבֲעָרד,  ָהַרִּבי  ָנַפׁש  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ָקְדׁשֹו ָהָיה ָנתּון ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ֲחָזַרת ַהָּׁש“ץ ֶׁשל ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה.
ָאחּוז  ִּכְּסאֹו  ַעל  ָיַׁשב  הּוא  ָהַרִּבי.  ְלֵעֶבר  ֵעיַני  ָנָׂשאִתי 
ְּבֶאְצָּבעֹו  עֹוֵקב  ְוהּוא  ְּבָידֹו  ָקָטן  ִסּדּור  קֶֹדׁש.  ַׂשְרַעֵּפי 
ַאַחר ְּתִפַּלת ְׁשִליַח ַהִּצּבּור, ִמָּלה ַאַחר ִמָּלה, ְּכֶׁשְּבִסּיּום 

ָּכל ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה ִּבְדֵבקּות: ’ָאֵמן‘.
ִנְדַהְמִּתי. ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִמַּצאְנז ֲעַדִין ִהְדֲהדּו ְּבָאְזַני, ְוַעָּתה 
ָרִאיִתי  ְלַמֲעֶׂשה...  ֲהָלָכה  ַצִּדיִקים  נֹוֲהִגים  ֵּכיַצד  ָרִאיִתי 
ְּכִמין  ְוַחְׁשִּתי  ֻמְפָלָאה,  ַהְׁשָּגָחה  ֶׁשל  ִמְקִרים  ֵצרּוף   ְּבָכ
ַהֲחֵצרֹות  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהּקֹוֵׁשר  ִנְרֶאה  ִּבְלִּתי  ְׁשֵמיִמי  חּוט 

ַהְּקדֹוׁשֹות, זֹו ֶׁשִּבְּברּוְקִלין ְוזֹו ֶׁשְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
ַּדַקת  ָּכל   ֵעֶר ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ְּגדֹוִלים  ְלַעְצִמי:  ִהְרַהְרִּתי 
 ָּכ ָּכל  ַמְקִּפיִדים  ְלִׁשעּור,  ִנָּתן  ֵאינֹו  ֶׁשָּלֶהם  ּתֹוָרה 
ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבִּסּדּור ְּכֵדי ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘ ַּבַּכָּוָנה ָהְראּוָיה, ְוא 
ָאנּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְלִלּמּוד...  ַהְּזַמן  ֶאת  ’ְלַנֵּצל‘ 

.ְּפׁשּוֵטי ָהָעם, ְּבַוַּדאי ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ַעל ָּכ
ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֲאִני  ַּגם  ֶהְחַלְטִּתי  ְלַמֲעֶׂשה:  ּוִמַּמְחָׁשָבה 
ְוִעָּקר.  ְּכָלל  ַקל  ַהָּדָבר  ָהָיה  א  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבָּיִמים   .ָּכ
ְּבָכל  ִהְתַאַּמְצִּתי   ַא ִרְּצדּו...  ְוֵעיַני  ִּבְלְּבלּוִני,  ַמְחְשׁבֹוַתי 
’ַטל  ַהְזָּכַרת  ִהְלכֹות  ְלַגֵּבי  ַהּפֹוְסִקים  ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכִפי  ּכִֹחי. 
ּוָמָטר‘ ֶׁשְּלַאַחר ִּתְׁשִעים ַּפַעם הֹוֶפֶכת ַהַהְזָּכָרה ְלֶהְרֵּגל, 
ָּכ ָקָרה ַּגם ֶאְצִלי; ְלַאַחר חֶֹדׁש ּוֶמֱחָצה ָהַפ ֶאְצִלי ַהָּדָבר 
 ְלֶהְרֵּגל, ּוֵמָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה נֹוֵׂשא ֲאִני ְּבִכיִסי ֶּדֶר
ַהָּׁש“ץ  ַלֲחָזַרת  ִמְזַּדֵּמן  ְּכֶׁשֲאִני  ַּגם   ,ָּכ ָקָטן.  ִסּדּור  ֶקַבע 
ִמִּכיִסי,  ַהִּסּדּור  ִנְׁשָלף  ִמָּיד  ּבֹו,  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאיִני  ְּבִמְנָין 

ְוֵעיַני עֹוְקבֹות ַאַחר ַהְּבָרכֹות.
ָזִכיִתי  זֹו,  קֶֹדׁש  ַהְנָהַגת  ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי   ִמּתֹו
ְרִגיִלים  ַמִּכיַרי  ִּבְכָלל.  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַאף  ְמאֹד  ְלִהְתַחֵּזק 
ָה‘ָאֵמן‘,  ֶׁשִּלְפֵני  ַהָּׁשִנים  ִלְׁשַנִים:  ֶנְחָלִקים  ַחַּיי  ִּכי  לֹוַמר 

ְוַהָּׁשִנים ֶׁשְּלַאֲחֶריָה...
ּוִבְפָרט  ְּבִאיְנֶטְנִסיִבּיּות,  ַּבּנֹוֵׂשא  ַלֲעסֹק  ֶׁשִהְתַחְלִּתי  ֵמָאז 
ְלֵבין  ֵּביִני  ֶׁשִּנְרָקם  ְמֻיָחד  ְּבֶקֶׁשר  ָחׁש  ֲאִני  ָאֵמן‘,  ְּכ‘ַגַּבאי 
ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְּבָפַני  ִנְפְּתחּו  ִּכְבָיכֹול  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה...“ 
ִהְמִׁשי ְוִסֵּפר ָהַרב רֹוט:

ָקֶׁשה  ְּבִזהּום  ְלֶפַתע  ָחִליִתי  חֶֹדׁש  ְּכֵבן  ָהִייִתי  ”ַּכֲאֶׁשר 
ַּבָּדם. ֻאְׁשַּפְזִּתי ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְּכֶׁשַחַּיי ְּתלּוִיים ִלי ִמֶּנֶגד.

ַהּבֹוְלִטים  ֵמַעְסָקֶניָה  ָזָצ“ל,  ְיהּוָדה  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָאִבי, 
ַּבְּׁשָעִרים  ֶׁשּנֹוָדע  ּוִמי  ְּבֵחיָפה  ַהֲחֵרִדית  ַהַּיֲהדּות  ֶׁשל 
ִאְרּגּון  ֶׁשֵהִקים,   ‘ֲאִחיָסָמ  – חֹוִלים  ’ִּבּקּור  ִאְרּגּון  ִּבְזכּות 
ֶׁשָהָיה ָחלּוץ ִאְרּגּוֵני ַהִהְתַנְּדבּות ְוָהֶעְזָרה ְלחֹוִלים ְּבֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש, ָהָיה ָחִסיד ֶּבעְלְזא ִנְלָהב.
ְוהּוא  ַהָּקֶׁשה,  ַמָּצִבי  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִהְסִּתירּו  א  ָהרֹוְפִאים 
ֶׁשל  ַלֲחֵצרֹו  ָאִביב,  ְלֵתל  ִלְנסַֹע  ִמֵהר  הּוא  ְזַמן;  ִּבְזֵּבז  א 
ֶזה  ָהָיה  ִזי“ַע.  ִמֶּבעְלְזא  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַרּבֹו 
ְּביֹום ִׁשִּׁשי ַּבָּצֳהַרִים. ַעְׂשרֹות ֲאָנִׁשים ִּבְּקׁשּו ְלִהָּכֵנס ֶאל 
ָהַרִּבי, ְוַא ְּבקִֹׁשי ַרב ָעָלה ִּביֵדי ָאִבי ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהַּגַּבאי 

ְלַהְקִּדים ֶאת ְּכִניָסתֹו.
ִמֶּׁשִּנְכַנס ֶאל ָהַרִּבי ְוִסֵּפר לֹו ִּבְדָמעֹות ַעל ַמָּצִבי ַהָּקֶׁשה, 

ְוִלְדרֹׁש  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ִמָּיד  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָהַרִּבי  לֹו  הֹוָרה 
ֵמַעל  ַהָּתלּוי  ַהחֹוֶלה  ִּגְליֹון  ַעל  ִיְרְׁשמּו  ִּכי  ֵמָהרֹוְפִאים 
 ְלִבְנ ִיְקְראּו   ָוֵאיָל ֶזה  ’ִמּיֹום  ’ַאְלֶּתר‘.  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִמָּטִתי 
ְונֹוַכח  ִּבְׁשעֹונֹו  ּוְכֶׁשִהִּביט  ָהַרִּבי,  הֹוָרה  ָּדִוד‘‘,  ’ַאְלֶּתר 
 ַּבָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת הֹוָרה ְלָאִבי ְלִהָּׁשֵאר ְּבֵתל ָאִביב ְלֶמֶׁש

ַהַּׁשָּבת.

ְּכֵדי  ֶטֶלפֹון  ַמְכִׁשיר  ּוְלַחֵּפׂש  ְלִהְתרֹוֵצץ  ִמָּיד  ֵהֵחל  ַאָּבא 
ְלִהְתַקֵּׁשר ְלֵבית ַהחֹוִלים, ְוַרק ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ָוֵחִצי ָעָלה 
ַהָּדָבר ְּבָיָדיו. הּוא ִהְתַקֵּׁשר ְלֵבית ַהחֹוִלים ְוהֹוָרה ָלרֹוֵפא 
ֶׁשִּוֵּדא  ִלְפֵני  ַהִּׂשיָחה  ֶאת  ִנֵּתק  ְוא  ָהַרִּבי,  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ֶׁשַהְּדָבִרים ַנֲעׂשּו.

ְלַגּלֹות  ְוִנְדַהם  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ָלׁשּוב  ִמֵהר  ִראׁשֹון  ְּביֹום 
ִהְתַעְנֵין  ָּפִניָת?!‘,  ַרִּביֶנר  ’ְלֵאיֶזה  ַחִּיים.  ּוָמֵלא  ֵער  אֹוִתי 
ְּבַמָּתָנה!‘,  לֹו  ִנְּתנּו   ִּבְנ ֶׁשל  ’ַחָּייו  ְּבִהְׁשָּתאּות,  ָהרֹוֵפא 
ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָּבּה  ַהְּמֻדֶּיֶקת  ַהָּׁשָעה  ַעל  ֵּבֵרר  הּוא  ָקַבע. 
ַהִּׁשּנּוי ַהַּמְפִּתיַע, ְוִנְדַהם ְלַגּלֹות ִּכי הּוא ֵאַרע ְּבַס ַהּכֹל 
ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּבְּצָעה הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ֶעֶצם  ַעד  אֹוִתי  ְמַלָּוה  ִזי“ַע  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִּבְרַּכת 
ֵמָאז  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַהָּׁשִנים  ִּבְׁשלֹוִׁשים  ִּבְפָרט  ַהֶּזה.  ַהּיֹום 
ַּכָּמה  ֵמָאז  ָעַבְרִּתי  ְּב‘ָאֵמן‘.  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְלַחֵּזק  ִהְתַחְלִּתי 

ֶהְתְקֵפי ֵלב, ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ַׁשְבִּתי ְלֵאיָתִני.

***

ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים. ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ָוֶרַבע ִלְפנֹות 
ְּבִלִּבי.  ַעִּזים  ִּבְכֵאִבים  ְוַחְׁשִּתי  ִהְתעֹוַרְרִּתי  ִמְּׁשָנִתי  ּבֶֹקר 
ַהְּכֵאִבים א ָהיּו אֹוָתם ְּכֵאִבים ֶׁשְּכָבר ִהַּכְרִּתי ֵמֶהְתְקֵפי 
ַהֵּלב ְּבָעָבר, ְוַגם ַהַּתְסִמיִנים ַהְּכָלִלִּיים ָהיּו ׁשֹוִנים. ָקֶׁשה 
נֹוָרִאית,  ִּבְתחּוָׁשה  ָהָיה  מְ ֻדָּבר   ַא ְּבִמִּלים  ְלָתֵאר  ִלי 
ַרֲחָמָנא  ָמֶות,  ַסף  ַעל  ַמָּמׁש  אֹוִנים,  חֶֹסר  ֶׁשל  ְּתחּוָׁשה 

ִליְצָּלן. ֵאיִני ְמַאֵחל ְלִאיׁש ַלֲחוֹות ְּתחּוָׁשה ֶׁשָּכזֹו.

ַחְׁשִּתי צֶֹר לֹוַמר ֶאת ֵסֶדר ַהִּוּדּוי, ַא א ָהִייִתי ְמֻסָּגל. 
ָאַזְרִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוַתי ְוִהְתַיַּׁשְבִּתי ַעל ִמָּטִתי. ְּבקִֹׁשי 
ִהְצַלְחִּתי ִלּטֹל ֶאת ָיַדי, ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ָרִאיִתי ְּבֵעיֵני רּוִחי 

ֶאת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ִנְפָּתִחים ְלָפַני...

ִלְפֵני  ַמָּמׁש  עֹוֵמד  ִהְנִני  ִּכְבָיכֹול  ּתֹוַדְעִּתי  ְּבעֶֹמק  ַחְׁשִּתי 
ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְמׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, 

ַהִּמִּלים ָיְצאּו ִמִּפי ְּכֵמֲאֵליֶהן:

’ָאֵמן‘. ֲאִני יֹוֵדַע  ’ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָזִכיִתי ִלְדּבֹק ְּבִמְצַות 
ֶׁשַּׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְּפתּוִחים ְּבָפַני, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו: ’ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘, ַא ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵּיׁש 
מּוָכן.  ְלָׁשם  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַּב‘ִּמְזָוָדה‘  ְלַמֵּלא  ָמה  ַהְרֵּבה  ִלי 

ָאָּנא ֵּתן ִלי ְלַמֵּלא ֶאת ַהִּמְכָסה!‘

ְלֶפַתע ַחְׁשִּתי ְּבקֹול ְׁשֵמיִמי ַהּקֹוֵרא ְּבָאְזַני: ’ַאְלֶּתר ָּדִוד, 
ַאל ִּתְדַאג, ַאָּתה ִנְׁשַאר ָּכאן, ַּגם ָּכאן ִיְהֶיה ְל ַּגן ֵעֶדן!‘

ֵאַלי,  ָלׁשּוב  ַמְתִחיִלים  ּכֹחֹוַתי  ֵּכיַצד  ָלחּוׁש  ִהְתַחְלִּתי 
ֶׁשל  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּדמּותֹו  ְלָפַני  ִנְגְלָתה  ֵעיַני  ִמָּזִוית  ְוִהֵּנה 
ָהַרִּבי ר‘ ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא ִזי“ַע. ַׁשְבִּתי ְוָקָראִתי: ’ַרִּבי, ְוִכי 
ִׁשִּׁשים   ?ַר עֹוָלל  ִּבְהיֹוִתי  ִלי  ֶׁשָּקַצְבָּת  ַהָּׁשִנים  ֵהם  ֵאּלּו 

ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים?!‘

ִמֶּבעְלְזא  ָהַרִּבי  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ְּכֵאַבי  ְלַעְרֶפל  ִמַּבַעד 
ִנְׁשַאר  ’ַאָּתה  ָׁשַמְעִּתי:  ֶׁשְּכָבר  ֶאת  ִאֵּׁשר  ְּכמֹו  ֲאֶׁשר  ִזי“ַע 

ָּכאן, ַּגם ָּכאן ִיְהֶיה ְל ַּגן ֵעֶדן!‘

א ָנַטְלִּתי ִסּכּון, ָאַזְרִּתי ּכַֹח ְוִהְתַקַּׁשְרִּתי ִמָּיד ְל‘ָמֵגן ָּדִוד 
ָאדֹם‘. ַנֶּיֶדת הּוֲחָׁשה ְלֵביִתי ּוִפְּנָתה אֹוִתי ִּבְמִהירּות ְלֵבית 
ַהחֹוִלים, ָׁשם ִּגּלּו ִּכי ֲאִני סֹוֵבל ִמִּפְרּפּוִרים ֲחמּוִרים ֲאֶׁשר 

ָּפְגעּו ְּבִתְפקּוֵדי ַהֵּלב ְוִסְּכנּו ֶאת ַחַּיי.

ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִהְצִליחּו ָהרֹוְפִאים ְלַיֵּצב ֶאת ַמָּצִבי. ַׁשְבִּתי 
ְלַחִּיים.

ָיִמים ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשִהְׁשַתְּחַרְרִּתי ִמֵּבית ַהחֹוִלים, 
ִנְפַּגְׁשִּתי ְּבַמְפִּתיַע ִעם ֶאָחד ִמיִדיַדי ַהְּקרֹוִבים, ֶׁשֻהְפַּתע 
ִלְׁשמַֹע ִּכי ֶזה ַעָּתה ִהְׁשַּתְחַרְרִּתי ִמֵּבית ַהחֹוִלים. ְּבִׂשיָחִתי 
ַמֶּׁשהּו,  ִלי  ְלַסֵּפר  ִאם  ִמְסַּתֵּפק  הּוא  ִּכי  ָרִאיִתי  ִעּמֹו 
ָּדַחְקִּתי ּבֹו ְוהּוא ִסֵּפר ִלי, ִּכי ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֶׁשּבֹו ֻאְׁשַּפְזִּתי, 
ִהְרָּפה  א  ַהֲחלֹום  עֹוָלִמי.  ְלֵבית  ָהַלְכִּתי  ִּכי  ָחַלם  הּוא 

ִמּמֹחֹו, ְוַעָּתה הּוא ִנְדַהם ְלַגּלֹות ִּכי ָהָיה ּבֹו ַמָּמׁש...

ָזִכיִתי ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפַני ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ְלִרּבֹון  ּתֹוָדה   .‘...ַחְסֶּד ַּבּבֶֹקר  ’ְלַהִּגיד  ָּכאן,  נֹוַתְרִּתי 
ָהעֹוָלִמים, ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים“.

ַהִּציִבי ָל ִצֻּיִנים
ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם  ְמֵהָרה...  ”‘ַוֲאַבְדֶּתם 
ְּדָבַרי ֵאֶּלה‘ – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני ַמְגֶלה 
ֱהיּו  ִמן ָהָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ,  ֶאְתֶכם 
א  ֶׁשְּכֶׁשַּתְחְזרּו  ְּבִמְצוֹות,  ְמֻצָּיִנים 
ֶׁשִּיְרְמָיהּו  הּוא  ֲחָדִׁשים.  ֲעֵליֶכם  ִיְהיּו 
ְוגֹו‘  ִצֻּיִנים‘   ָל ’ַהִּציִבי  כ):  (לא  אֹוֵמר 
ְמֻצָּיִנים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַהִּמְצוֹות  ֵאּלּו   –

ָּבֶהם“ (ִסְפִרי ְּדָבִרים מג).
ַרִׁש“י  ֵהִביא  ַהִּסְפִרי  ִּדְבֵרי  ֶאת 
יח),  יא  (ְּדָבִרים  ֶזה  ְלָפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ְּבתֹוֶסֶפת ֵּפרּוט: ”ַאף ְלַאַחר ֶׁשִּתְגלּו, 
ְּתִפִּלין,  ַהִּניחּו  ְּבִמְצוֹות:  ְמֻצָּיִנים  ֱהיּו 
ָלֶכם  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְמזּוזֹות,  ֲעׂשּו 

ֲחָדִׁשים...“.
ַעל  ֵהִעיר  ְלתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו  ָהַרְמָּב“ן 
ְּתִפִּלין  ֲהא  ַרִׁש“י:  ֶׁשָּנַקט  ַהֻּדְגָמה 
ַהְּתלּויֹות  ’ִמְצוֹות  ֵאיָנן  ּוְמזּוזֹות 
ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ְוֵכיַצד  ָּבָאֶרץ‘, 
”ֱהיּו  ַהּתֹוָרה:  ִצְּוָתה  ֶׁשִאְלָמֵלא 
ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ְּבִמְצוֹות“,  ְמֻצָּיִנים 

ְּפטּוִרים ֵמֶהן?
ְוָכַתב ָהַרְמָּב“ן: ”ֵיׁש ּבֹו ַּבִּמְדָרׁש ַהֶּזה 
אֹותֹו...“;  ָרַמְזִּתי  ְּכָבר  ָעמֹק,  סֹוד 
ָהַרְמָּב“ן  ִּכֵּון  ֶׁשֵאָליו  ֶהָעמֹק‘  ַה‘ּסֹוד 
מֹות  ַאֲחֵרי  ְּבָפָרַׁשת  ִּבְדָבָריו  ְמפָֹרׁש 
(ַוִּיְקָרא יח כה); ַאף ָׁשם ֵהִביא ָהַרְמָּב“ן 
ֶאת ַהִּמְדָרׁש ָהָאמּור ְוִסֵּים: ”ִּכי ִעַּקר 

ָּכל ַהִּמְצוֹות – ַלּיֹוְׁשִבים ְּבֶאֶרץ ה‘“.
ַהַּמֲהָר“ל:  ֵּפֵרׁש  ֵּפרּוט  ְּבֶיֶתר 
ַרק  ַהִּמְצוֹות  ְּכַלל  ִנְּתנּו  ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ִּכי  ֶׁשָאְמרּו  (ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְליֹוְׁשֵבי 
ִּבְהיֹוָתם  ַרק  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ִקְּימּו  ָהָאבֹות 
ֶׁשִהְצַטּוּו  ַהִּסָּבה  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל),  ְּבֶאֶרץ 
ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ  ַאף  ְלׁשֹוְמָרן  ִיְׂשָרֵאל 
ָהְיָתה ִמּׁשּום ֶׁשָּגלּוי ְוָידּוַע ָהָיה ְלָפָניו 
ָהָאֶרץ.  ִמן  ִלְגלֹות  ֵהם  ֲעִתיִדים  ִּכי 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ְּבׁשּוָבם ְלַקֵּבל ֶאת 
ִּכְבָיכֹול  ִּכי  ְוִיְסְּברּו  ַּבֵּׁשִנית,  ַהּתֹוָרה 
ָלֶהם  ֶׁשִּנְּתָנה  ּתֹוָרה  אֹוָתּה  זֹו  ֵאין 
ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ָלֵכן ִצָּום ְלַקֵּים ֶאת 
ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ִּבְהיֹוָתם  ַאף  ַהִּמְצוֹות 
ַהִּמְדָרׁש:  ְּבִדְבֵרי  ַהְּמבָֹאר  ֵמַהַּטַעם 
”ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ֲעֵליֶכם ֲחָדִׁשים“ (’ּגּור 

ַאְרֵיה‘ ְּדָבִרים יא יח).

’ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות‘ אֹו ’ְּתרּומֹות 
ּוַמַעְׂשרֹות‘

ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ְלִיּׁשּוב  נֹוֶסֶפת  ַהָּצָעה 
(ְוֵכן הּוָבא  ’ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה‘  ַּבַעל  ָּכַתב 
ִנְכְּתבּו  ֶׁשַּבָּמקֹור  ִיָּתֵכן  ַהְגָּר“א):  ְּבֵׁשם 
”תו“מ“,  ֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ְּדָבָריו 
ְּכֶׁשַּכָּוָנתֹו ִל‘ְתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות‘ ֶׁשֵהן 
ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ, ֶאָּלא ֶׁשָּמאן 
ְּדהּו ָטָעה ּוִפְעֵנַח ֶאת ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 
ְל: ”ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות“. ִּכְרָאָיה ַלְּדָבִרים 
ֶאת  ְוַהַּקָּבָלה‘  ’ַהְּכָתב  ַּבַעל  ֵהִביא 
ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש (אכ“ר א נד), ַעל ַהָּפסּוק 
ֵהָּמה  ַלְמַאֲהַבי  יט):  ”ָקָראִתי  א  (ֵאיָכה 
ִרּמּוִני“ – ”ַרְׁשִּב“י ָּפַתר ְקָרֵיה ִּבְנִביֵאי 
[ְּכֶנֶסת  ְמַאֲהִבין  אֹוִתי  ֶׁשָהיּו  ָהֱאֶמת, 
’ֵהָּמה  הּוא;   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל] 
ְואֹוְמִרים  ִּבי  ְמַרִּמין  ֶׁשָהיּו   – ִרּמּוִני‘ 
ְוִכי  ּוַמַעְׂשרֹות;  ְּתרּוָמה  ַהְפִריׁשּו  ִלי 
ֶאָּלא  ְּבָבֶבל?  ּוַמַעְׂשרֹות  ְּתרּוָמה  ֵיׁש 
ִּבְׁשִביל ַלֲאַהֵבִני ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 
כ):  לא  (ִיְרְמָיה  אֹוֵמר  ֶׁשִּיְרְמָיה  הּוא 
ְּבִמְצוֹות  ִהַּצְּיִני   – ִצֻּיִנים‘   ָל ’ַהִּציִבי 

ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנין ָּבֶהם“.
ַה‘ְּכָתב  ָּדָחה  ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש  ַא
ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן  ֶזה,  ִיּׁשּוב  ְוַהַּקָּבָלה‘ 
ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִביא  ָהַרְמָּב“ן 
ֵיׁש  ָּגדֹול  סֹוד  ִּכי  ִצֵּין  ְוַאף  ִּכְפׁשּוָטם, 
ְוַהַּקָּבָלה‘  ַה‘ְּכָתב  ֵּבֵאר   ְלִפיָכ ָּבֶהם. 

ֶׁשהּוָבא  ַהָּמָׁשל  ִּפי  ַעל  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ְּבִסְפִרי ָׁשם: ָמָׁשל ְלֶמֶל ֶׁשָּכַעס ַעל 
ִאְׁשּתֹו ְוָחְזָרה ְלֵבית ָאִביָה. ְּכֶׁשָּיְצָאה 
 ְלַהְמִׁשי ”ַהְקִּפיִדי  ָלּה:  ָאַמר 
ּוְלִהְתַקֵּׁשט ְּבַתְכִׁשיַטִי, ֶׁשְּכֶׁשַּתְחְזִרי 

א ִיְהיּו ָעַלִי ַּכֲחָדִׁשים“.

ַרִׁש“י,  ִּדְבֵרי  יּוְבנּו  ֶזה  ָמָׁשל  ִּפי  ַעל 
”ְּבִקּיּום  ְוַהַּקָּבָלה‘:  ’ַהְּכָתב  ְוִכְלׁשֹון 
ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ַהּגּוף  חֹוַבת  ִמְצוֹות 
ִמן  ֵיאּוׁש  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ּכֹל  ְלֵעיֵני  ִיְרֶאה 
ְותֹוֶחֶלת  ִּתְקָוה  ֵיׁש  ֲאָבל  ַהְּגֻאָּלה, 
עֹוָלִמים   ֶמֶל ֵּבית  ֶאל  ְמֵהָרה  ָלׁשּוב 

ְּכִביֵמי ֶקֶדם“.

’עֹל ָׁשַמִים‘ ַּגם ְּכֶׁשָאנּו ַּתַחת ’עֹל 
ַמְלֻכּיֹות‘

ַה‘ֵּבית  ָּכַתב  ַלְּדָבִרים  נֹוָסף  ֵּבאּור 
ַהֵּלִוי‘ (ׁשּו“ת, ח“ג א ב): ְּבִנּגּוד ְלַמְרִּבית 
ַהִּמְצוֹות ֶׁשֹאֶפן ֲעִׂשָּיָתן ִנְכָּתב ַּבּתֹוָרה 
ְוַטֲעָמן ִנְתַּגָּלה ָלנּו ַעל ְיֵדי ַהֲחָכִמים, 
ְמזּוָזה,  ַּגם  ְוָכמֹוָה  ְּתִפִּלין,  ִמְצַות 
ַרק  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵּפְרָׁשה   ְּבָכ ִהְתַיֲחדּו 
ְוִאּלּו   ,‘ָיֶד ַעל  ’ְלאֹות   – ַטֲעָמן  ֶאת 
ְקָלף,  ַעל  ִּבְכִתיָבה   – ֲעִׂשָּיָתן  אֶֹפן 
ּוְקִׁשיָרָתן  ְמֻרָּבע  ְּבַבִית  ְנִתיָנָתן 
ִהְתַּגָּלה   – ָהרֹאׁש  ְוַעל  ַהְּזרֹוַע  ַעל 
ַהָּמקֹום  ִמן  ָהָיה  ֲחָכִמים.  ִמִּפי  ָלנּו 
ֶׁשִעַּקר  זֹו,  ֶׁשִּמְצָוה  ִלְטעֹות  ֵאפֹוא 
ְלִׁשְעּבּוֵדנּו  ְּכ‘אֹות‘  הּוא  ַּתְכִליָתּה 
א  הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ַהֻּמְחָלט 
ַּתַחת  ְּבעֹוֵדנּו  ַּבָּגלּות,  ִּתְתַקֵּים 
ִהְזִהיָרה   ּוְלִפיָכ ַהַּמְלֻכּיֹות,  ִׁשְעּבּוד 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֲאִפּלּו ַּבִּמְצוֹות ַהָּללּו ָעֵלינּו 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַּבָּגלּות,  ּוְלׁשֹוְמָרן  ְלַדְקֵּדק 

ִיְהיּו ָעֵלינּו ַּכ‘ֲחָדִׁשים‘ ֶלָעִתיד ְלבֹא.

ָּכַתב  ַלְּדָבִרים  ַמֲעִׂשית  ַמְׁשָמעּות 
ְסָפַרד  ִמְּמגְֹרֵׁשי  ַסָּבע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
”ִאם  (ָוֶאְתַחַּנן):  ַהּמֹור‘  ’ְצרֹור  ְּבִסְפרֹו 
ִיְגְזרּו ֶׁשֹּלא ַיִּניחּו ְּתִפִּלין ְּכמֹו ֶׁשָּקָרה 
ֵּכן  ַּגם  ְוָקָרה  ַהַּתְלמּוד  ַחְכֵמי  ִּביֵמי 
 ְל ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ָראּוי  ְּבפֹוְרטּוָגא“ל. 
ַעל  ַהָּׁשִני  חּוט  ְוִתְקׁשֹר  ִסיָמִנים 
 ֵעיֶני ּוֵבין  ַהְּבִרית.  ַּדם  ְלֵזֶכר   ָיְד
ְּבָמקֹום  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְלִזָּכרֹון  ִּתְהֶיה 
ָּתִׂשים  ְוֵכן   .‘ֵעיֶני ֵּבין  ’ּוְלִזָּכרֹון  ַאֵחר 
 .ּוִבְׁשָעֶרי ִסיָמִנים ַעל ְמזּוזֹות ֵּביְת
 ּוִביָאְת  ְיִציָאְת ֶׁשִּתְזּכֹר  ְּבִעְנָין 
ַעל   ַנְפְׁש ֶׁשִּתְמסֹר  ְּבִעְנָין  ְלעֹוָלם. 
’ַהִּציִבי   :ֶּדֶר ַעל  ְוֶזהּו  ַהֵּׁשם.  ְקֻדַּׁשת 

ָל ִצֻּיִנים‘“.

ֲחִׁשיבּות ְקִביַעת ִעִּתים ַלּתֹוָרה

 ִמָּכ ָלַמד  ָׁשם)  (עה“ת  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ 
ְוֶאָחד:  ֶאָחד  ְלָכל  ַהּנֹוֵגַע  נֹוֵקב  ֶלַקח 
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְלַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִיְסּבֹר  ַאל 
אֹו  ַהַּפְרָנָסה,  ַלֲעַמל  ָלֵצאת  ֶנֱאָלץ 
ָיכֹול  ֲאָפפּוהּו,  ְטָרדֹות  ֶחְבֵלי  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא ִמּתֹו ָּכ ַּגם ְלִהְתַּבֵּטל ִמִּלּמּודֹו 
ְלֵאיָתנֹו...  ֶׁשָּיׁשּוב  ַעד  ַלֲחלּוִטין 
ְלַעְצמֹו  ִלְקּבַֹע  ְלַהְקִּפיד  ָעָליו  ֶאָּלא 
ֶׁשֹּלא  ְלִלּמּוד,  ְקבּוִעים  ְסָדִרים 
ַּכֲחָדִׁשים  ָעָליו  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִיְהיּו 
ְּכֶׁשַּיְחזֹר ְלִׁשְגָרה. ֶׁשֵּכן ַהֶּטַבע ַהַּנְפִׁשי 
 הֹוֵל רּוָחִנִּיים,  ִלְדָבִרים  ְלִהְׁשּתֹוֵקק 
ְוקֹוֶהה ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ָּבא ַעל ִסּפּוקֹו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘ – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ע טּתַ בּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעה 
ּג ’ׁשערי

ו סִספפּפּ ם
מַֹע (י) 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


