
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלַהְסִמי ’ֱאֵקיֶכם‘ ֶל‘ֱאֶמת‘
”ַוִּיַּקח קַֹרח" (טז א)

ָּדַרׁש ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
”ַוִּיַּקח קַֹרח“ – ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ֱאֶמת‘ (ִעם ַהּכֹוֵלל). ִמְּסִמיכּות ִמִּלים 
ֵאּלּו ַלִּמִּלים ַהְּמַסְּימֹות ֶאת ָּפָרַׁשת ְׁשַלח: ”ֲאִני ה‘ ֱאֵקיֶכם“, 
נּוַכל ִלְלֹמד ֶרֶמז ְלַתָּקַנת ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות יד א) ְּבנֹוֵגַע ִלְקִריַאת 
ְׁשַמע, ְלַהְסִמי ֶאת ֵּתַבת ’ֱאֶמת‘ ַהּפֹוַתַחת ֶאת ְּתִפַּלת ’ֱאֶמת 
’ֲאִני ה‘ ֱאֵקיֶכם‘ ַהְּמַסֵּים ֶאת ָּפָרַׁשת  ְוַיִּציב ְוָנכֹון‘, ַלָּפסּוק 

ִציִצית ֶׁשְּלָפֶניָה.
קֶֹבץ ’ְצפּונֹות‘ ו עמ‘ כו, מכת“י ַרִּבי מֶֹׁשה נֹובֹוֶמְסָטא ַּתְלִמיד ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘

ַעל ָמה ִהְתַּפֵּלל ַיֲעקֹב?
”ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי" (טז א)

ֶׁשֹּלא  ַעְצמֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַיֲעקֹב‘,  ’ֶּבן  ִהְזִּכיר:  ”ְוא 
ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ַעל ַמֲחָלְקָּתם“ (ַרִׁש“י).

ּוָמה  ַיֲעקֹב,  ֶּבן  הּוא  ֶׁשֵּלִוי  יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
הֹוִעיָלה ְּתִפַּלת ַיֲעקֹב זֹו?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַפייֶמר ַרָּבּה ֶׁשל ְסלוְּצק:
א ַעל ְּכבֹודֹו ִהְתַּפֵּלל ַיֲעקֹב, ִּכי ִאם ַעל ּגֹוַרל ְּבֵני ָּבָניו, קַֹרח 
ַוֲעָדתֹו. ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְלַדּמֹות ָעְנׁשֹו ֶׁשל חֹוֵטא ַהָּבא ִמִּמְׁשָּפָחה 
ְּבִמְׁשָּפָחה  ֶׁשָּגַדל  חֹוֵטא  ֶׁשל  ְלָעְנׁשוֹ  ּוְמֻכֶּבֶדת,  ְמֻיֶחֶסת 
ְּבזּוָיה. ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ְמֻדְקָּדִקים ְּבֻנַּסח ְּתִפָּלתֹו: ”ֶׁשֹּלא ִיָּזֵכר 
ְׁשמֹו ַעל ַמֲחָלְקָּתם“, ְּכלֹוַמר: ֶׁשֹּלא ִּתְתַוֵּסף ֻעְבַּדת ֱהיֹוָתם 
נֹוְׂשִאים ֶאת ְׁשמֹו, ְּכֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ַיֲעקֹב, ַעל ֲעוֹון ַהַּמֲחֶקת 

ֶׁשִהָּנם ְּכָבר ְנגּוִעים ּבֹו, ְוִתְגרֹם ְלַהְחָמַרת ָעְנָׁשם.
’ְּדָרׁשֹות ּוֵבאּוִרים ַלּתֹוָרה ְלַרֵּבנּו יֹוֵסף ִמְּסלּוְצק'

ָאֵכן, ִאם ְּכָבר ִנְזַקק ַיֲעקֹב ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִעְנָיָנּה ֶׁשל ַמֲחֶקת 
ֶׁשּתּוַפר  ְוִהְתַּפֵּלל  הֹוִסיף  א  ָמה  ִמְּפֵני  ַוֲעָדתֹו,  קַֹרח 

ְוִתְתַּבֵּטל ַמְחַׁשְבָּתם?
ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ַלְנִדּיְנְסִקי רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַראִדין: 

ָידַֹע ָיַדע ַיֲעקֹב ִּכי ְּתִפָּלתֹו ַעל ִּבּטּול ַהַּמְחֶקת א ִּתְתַקֵּבל; 
ַּבִּנָּתן  ְוֵאין  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ָּתִמיד  ְוִתְהֶיה  ָהְיָתה  ַמֲחֶקת  ֵהן 
ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִאם  ִּכי  ִּבֵּקׁש  א   ְלִפיָכ ָהעֹוָלם.  ִמן  ְלעֹוְקָרּה 

ְׁשמֹו ְמעָֹרב ְּבתֹוָכּה. 
’ֶהָחֵפץ ַחִּיים‘ – ַחָּייו ּוָפֳעלֹו ח“ג עמ‘ תתשא

ָּכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ’ַקִּדיִׁשים‘
”ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים“ (טז ג)

ְּתקּוָפה  ְּבִקֶיב  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶׁשִהְזַּדֵּמן  ְּבַרב  ה  ַמֲעֹשֶ
ְלרֹב  ָהִראׁשֹוָנה.  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִסּיּום  ְלַאַחר  ְקָצָרה 
ְמֵתי  ְוַאף  ְּבֻרּבֹו,  ֵריק  ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָהָיה  ְּפִליָאתֹו, 
ָיתֹום  ַקִּדיׁש  ֻּכָּלם  ָאְמרּו  ּבֹו,  ֶׁשָהיּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ַהְּמַעט 

ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה.
ֵעֶקב  ֶׁשָּמא  יֹוֵדַע  ”ִמי  ַּבֲחָׁשׁש:  ְוָתָהה  ַרב  אֹותֹו  ָעַמד 
ְמַעט,  ְמֵתי  ִאם  ִּכי  ָּבִעיר  נֹוְתרּו  א  ַהִּמְלָחָמה  ְמאָֹרעֹות 

ְוֵאּלּו אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ַּבֲעבּור ְקרֹוֵביֶהם?!“.

ִּבְמבּוָכה:  ַהָּלה  ֱהִׁשיבֹו  ַהַּגַּבאי,  ִּפי  ֶאת   ָּכ ַעל  ִמֶּׁשָּׁשַאל 
ַלְּתִפָּלה  ַּכּיֹום;  ִעיֵרנּו  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמְנָהָגם  הּוא   ָּכ ”ְלַדֲאבֹוִני, 
ָּבִאים ַרק ַהַחָּיִבים ַּבֲאִמיַרת ַקִּדיׁש ַעל ְקרֹוֵביֶהם, ְוָכל ַהֶּיֶתר 

ֲעסּוִקים ִּבְמַלאְכָּתם...“.

ֶאְפָׁשר  זֹו  ְּכגֹון  ”ַעל  ַּבֲאָנָחה:  ָהַרב  ִהְפִטיר  זֹאת  ִמֶּׁשָּׁשַמע 
ִלְקרֹא ֶאת ַהָּפסּוק: ’ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים‘ – ֵאין ָּבֶהם 

ֶאָּלא ’ַּבֲעֵלי ַקִּדיִׁשים‘...“.
’ֶּכֶרם ִיְׂשָרֵאל‘ [ְלר“י ּבּוֵרְנְׁשֵטיין ִמְּפלֹוְנְסק] עמ‘ מד

קַֹרח א ָעַר ’ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש‘
”ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים“ (טז ג)

”ְוהּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְדחֹוָתם, ֶׁשָּמא ַיְחְזרּו ָּבֶהם“ (ַרִׁש“י).

ָאַמר ַרֵּבנּו ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ:

”ִמי  א):  (קעח  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ַרִׁש“י  ָרַמז  ִּבְדָבָריו 
ֶׁשהּוא ַּבַעל ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש [’ָמארֵי ְּדחּוְׁשָּבָנא‘] ְּבָכל ַלְיָלה 
ַהַּמֲעִׂשים  ַעל  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ְוִייַׁשן  ֶׁשִּיְׁשַּכב  ֶטֶרם 
ִויַבֵּקׁש  ֲחָטָאיו  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָיׁשּוב  יֹום,  אֹותֹו  ָּכל  ֶׁשָעָׂשה 

ַרֲחִמים...“.

ִמּׁשּום  ָהְיָתה  הֹוִעיָלה,  א  מֶֹׁשה  ֶׁשל  זֹו  ֶׁשֲעָצתֹו  ַהִּסָּבה 
 ָהַל ַההּוא  ַהַּלְיָלה  ֶאָּלא, ”ָּכל  ִליׁשֹן   ָהַל א  ְּכָלל  ֶׁשּקַֹרח 

ֵאֶצל ַהְּׁשָבִטים ּוִפָּתה אֹוָתם“... (ַרִׁש“י ְלַהָּלן פס‘ יט).
’ִאְמֵרי ִּפיְנָחס‘

ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו – ָעָנו ֵמֲחֵברֹו
”ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ה'... ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ַּגם ְּכֻהָּנה" (טז ט-י)

ִלְכאֹוָרה ְצִריָכה ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב: ’ַהְּמַעט ָלֶכם‘, ּוַמהּו 
ֵּפֶׁשר ְלׁשֹון: ”ַהְמַעט ִמֶּכם“?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה‘ַהְפָלָאה‘:
ְּכָכל ֶׁשָהָאָדם ָּגדֹול ּוְמֻכָּבד יֹוֵתר, ֵּכן ְּגֵדָלה חֹוָבתֹו ְלַהְׁשִּפיל 
ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו ִלְפֵני ה‘, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לד ב): ְּבעֹוד 
ַרק  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ִמְׁשַּתֲחֶוה  ַהּׁשּוָרה  ִמן  ָהָאָדם 
ְּבִבְרכֹות ’ָאבֹות‘ ּו‘מֹוִדים‘ – ִּבְתִחָּלָתן ּוְבסֹוָפן, ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, 
ְלרֹב ְּגֻדָּלתוֹ, ָהָיה ִמְׁשַּתֲחֶוה ְּבנֹוָסף ְּבסֹוף ָּכל ַאַחת ִמִּבְרכֹות 
ָהָיה  ִמֻּכָּלם,  ָּגדֹול  ֶׁשְּכבֹודֹו   ַהֶּמֶל ְוִאּלּו  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה 

ִמְׁשַּתֲחֶוה ַאף ִּבְתִחָּלָתן.
ְוִכי   – ִמֶּכם...“  ”ַהְמַעט  קַֹרח:  ַלֲעַדת  מֶֹׁשה  ַטֲעַנת  זֹוִהי 
ֶׁשְּזִכיֶתם  ַהָּגדֹול  ַלַּמֲעָמד  ָּכָראּוי  ִמְּכבֹוְדֶכם  ִמַעְטֶּתם  ְּכָבר 
ְּבַדְרָּגה  ַלֲעלֹות  ַעָּתה,  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשִהְנֶכם  ַעד  ִּכְלִוִּיים,  לֹו 

’ָּפִנים ָיפֹות‘ּוְלַׁשֵּמׁש ִּבְכהּוָנה?

ְּתִפָּלה ְמַתֶּקֶנת ֶמֱחָצה
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (טז טו)

ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  ִנְׁשמֹות  ִּכי  הּוָבא  ִויַטל  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם 
ַּבִּוּכּוחַ  ַהַּכְרֶמל  ְּבַהר  ֶׁשֻהְקְרבוּ  ַהָּפִרים  ִּבְׁשֵני  ִהְתַּגְלְּגלּו 
ִנְׁשָמתֹו  ַהַּבַעל;  ִלְנִביֵאי  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ַהּנֹוָדע 
ֶׁשל ָּדָתן ִהְתַּגְלְּגָלה ְּבָפרֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל 
ֲאִביָרם – ְּבָפָרם ֶׁשל ְנִביֵאי ַהַּבַעל, ְוַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים 

ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּבֶהם ִנְתַקן ֶחְטָאם.
הֹוִסיף ְוָאַמר ָמָרן ַּבַעל ’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘:

הֹוִעיָלה  זֹאת  ְּבָכל  ֶחְטָאם,  ִנְתַקן  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ַאף 
ֶׁשַרק   ְלָכ ְוָגְרָמה  ִמְנָחָתם“  ֶאל  ֵּתֶפן  ”ַאל  מֶֹׁשה:  ַּבָּקַׁשת 
ִהְתַקְּבָלה  ֵאִלָּיהּו)  ֶׁשל  ְּבָפרֹו  ֶׁשִהְתַּגְלְּגָלה  (ִנְׁשָמתֹו  ָּדָתן  ֶׁשל  ’ִמְנָחתֹו‘ 
’ִמְנָחתֹו‘  ְוִאּלּו  ַהָּׁשַמְיָמה,  ַהַּפר  ַּבֲעלֹות  ִּבְׁשֵלמּות  ְוִנְתְקָנה 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ִּבְׁשֵלמּות,  ִנְתְקָנה  א  ֲאִביָרם  ֶׁשל 

(דב“ר ח א): ’ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה‘.
’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ [לר“א ֲאזּוַלאי] ַמֲעָין א ָנָהר כה; ’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש‘

ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְׁשגּוָרה
ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ”ֵהרֹּמוּ 

ְּפֵניֶהם" (יז י)
ַּבֲעבּור  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִהְתַּפְּללּו  א  ַהּזֹאת  ַּבַּפַעם  ָמה  ִמְּפֵני 
ָלֶהם  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  כא),  (טז  ְלֵעיל  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ְּכִפי  ָהֵעָדה, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֻנָּסח ִּכְמַעט ֵזֶהה: ”ִהָּבְדלּו ִמּתֹו ָהֵעָדה 

ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע“?
ֵּפֵרׁש ַּבַעל ַהּטּוִרים:

ִמָּיד  נֹוְכחּו  אּוָלם  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִּבְּקׁשּו  ַעָּתה  ַאף 
ֵהִבינּו   ֶׁשָּכ ְוֵכיָון  ְּבִפיֶהם,  ְׁשגּוָרה  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשֵאין  ִלְראֹות 
ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ַהָּמקֹום,  ִלְפֵני  ְמֻקֶּבֶלת  ִהיא  ֶׁשֵאין 
ּדֹוָסא (ְּבָרכֹות לד ב): ”ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא 
ְמֻקָּבל [ֶׁשַהחֹוֶלה ִיְחֶיה], ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף 

[ֶׁשַהחֹוֶלה ָימּות]“.
ִמָּיד  הֹוָרה  ַהְּדָבִרים,  ְּפֵני  ֵהם   ָּכ ִּכי  מֶֹׁשה  ִמֶּׁשָרָאה  ְוָאֵכן, 

ְלַאֲהרֹן: ”ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה... ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף 
ִמִּלְפֵני ה‘ ֵהֵחל ַהָּנֶגף“ (יז יא). 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
‘

ני ּפְ ם

232 תשע"ח

ַהּסֹוד ַהְּמֻכֶּסה ְּבָאֵמן
”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ה‘“ (יז ז)

(מ  ַהּזַֹהר  ְּבִתּקּוֵני  ְוִהֵּנה,  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ”ִכָּסהּו“ 
א) מּוָבא ִּכי ’ָאֵמן‘ ִהָּנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשֵני ַהֵּׁשמֹות 
ִנְרָמז  ֶזה  סֹוד  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוִנָּתן  ְוַאְדנוּ“ת.  ֲהָוָי“ה   –
ָּכאן: ”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן“ – סֹודֹוֶתיָה ֶׁשל ֵּתַבת ָאֵמן 
ְמֻכִּסים ּוְכמּוִסים, אּוָלם ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנָּיָתּה ְּבַכָּוָנה 
ה‘“  ְכבֹוד  ”ַוֵּיָרא   – לֹו  ִמְתַּגִּלים  ְוִהָּנם  זֹוֶכה  ְּכִתְקָנּה, 

ִּבְׁשֵני ַהֵּׁשמֹות ַהְּכלּוִלים ָּבּה.
’ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה‘ עמ‘ צט

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ם
ֶקת 

ֵ

ָרֵזי
ּמכֶּסה ְּבָאמ

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

י  ƒל ָהַרּב ּלּוָל‡ ˘ׁ∆ ƒה ּמּוז ָיחּול יֹוָמ‡ ּ„¿ ַ̇ יֹום „' ז' ּב¿ ּב¿
י"ַע.  ƒּור ז‚ּ ƒָחה' מ מ≈ ¿ׂ̆ ב  ַעל 'ל≈ ּבַ

ן, ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒוֹו˙ ֲענ ¿̂ ƒמ ˙ ∆‡ „ֹ‡ ר ַע„ מ¿ ≈ּ̃ ƒי ב ו¿ ּב≈ ƒל ח" ָ̂ י ָז ƒָהַרּב
בֹ‡): ָ̇ י  ƒָחה' פר' ּכ מ≈ ¿ׂ̆ ב  ָכך¿ ָ‡ַמר ('ל≈  ו¿

רּוך¿ הּו‡  ׁ̆ ּבָ „ֹו ָּ̃ י ַה נ≈ פ¿ ƒֹול ל„ ָ‚ּ ין  ה ז ‡): '‡≈ ים ַרּבָ ƒָבר ¿„ּ) ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ ‡ ּבַ ָ̇ י ƒ‡”
ר,  ≈̇ ר יֹו עֹור≈ ¿̇ ƒה יך¿ ָהעֹוָלם ל¿ ƒר ָ̂ ים', ‡ּוַלי  ƒל עֹונ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ׁ̆ ן  ָ‡מ≈ ר מ≈ ≈̇ יֹו
ָמה  ים ּב¿ ƒע ין יֹו„¿ ן, ָהעֹוָלם ‡≈ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒיבּו˙ ּוַמֲעַל˙ ֲענ ƒׁ̆ ל ֲח יַ„ע ּ‚ֹ„∆ ל≈ ו¿

ן...". ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ה ּכַ ז∆ „ֹול ּכָ ָבר ּ‚ָ ' ט], ּ„ָ 'ַפ‡רָמ‡‚¿ ָזכּו [ָוו‡ס מ¿

ן. ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒים ַלֲענ ƒר עֹור¿ ¿̇ ƒים. מ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ּב¿



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ָללֶלֶכתת  רֹוצצֶצה  ֲאננִני  ”ַאּבָּבא... 
יֹוָסֶל‘ה  ִּבֵּקׁש  ַהְּכנֶנֶסת...“,  ְלבבֵבית 
ֶּבָעָמל ּוְבִהְתַנְּׁשפּות ְוִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו 

ִמּבּוָׁשה ּוֵמָעְצַמת ַהַּמֲאָמץ.
ְּבנֹו,  ֶׁשל  ַהְּיֵגעֹות  ְּבָפָניו  ִהְתּבֹוֵנן  ָאִביו 
יֹוָסֶל‘ה  ַהְּמֻיָּסר.  ְלַמְרֵאהּו  ֶנְחַמץ  ְוִלּבֹו 
ְלַדֵּבר  ֶׁשֵהֵחל  יֹוָסֶל‘ה  ַיִּקירֹו!  ְּבנֹו 
ְּבֶטֶרם ָמְלאּו לֹו ָׁשלֹוׁש, ּוֵמָאז ִּפיו א 
ָּכֵעת,  ָחְכָמה.  ִּדְבֵרי  ִלְׁשּפַֹע  ִהְפִסיק 
ִהְתַקָּׁשה הּוא ְלהֹוִציא ַאף ֶאת ַהָּקָצר 
ֶׁשַּבִּמְׁשָּפִטים. ִּדּבּורֹו ָהָיה ָּכרּו ְּבקִֹׁשי 
ַהִּבְלִּתי  ִּגְמּגּומֹו  ֵמֲחַמת  ּוְבִבָּזיֹון  ַרב 

ּפֹוֵסק.
ָהָיה  ְוַהִּפֵּקַח,  ַהֻּמְכָׁשר  ַהֶּיֶלד  יֹוָסֶל‘ה 
ִמְצַטֵּין  ְמַלְּמָדיו,  ְוַעל  הֹוָריו  ַעל  ָחִביב 
ְּבִלּמּוָדיו ְונֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ּכֹל. ֵמעֹוָלם 
ִּבְתחּום  א  ְּבָעיֹות,  ֶאְצלֹו  ִנְגלּו  א 
ַהֶחְבָרִתי.  ַּבִּמיׁשֹור  א  ְוַאף  ַהִּלּמּוִדים 
יֹוָסֶל‘ה ָהָיה ֶיֶלד ְלמֹוֵפת ּוְלֻדְגָמה. ֶיֶלד 

ֶׁשל ַנַחת.
ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְלא ַהְתָרָעה ֻמְקֶּדֶמת, 
ֵהֵחל  יֹוָסֶל‘ה,  ֶרַגע.  ִּבן  ִהְׁשַּתּנּו  ַחָּייו 
ִּדּבּוָריו  ִׁשְטֵפי  ַּתַחת  ְלַגְמֵּגם.  ְלֶפַתע – 
ִמִּלים  ִקְטֵעי  ִמִּפיו  ָיְצאּו  ָהְרהּוִטים, 

ְוִׁשְבֵרי ֲהָברֹות.
ִּבְתִחָּלה ִהְתַלְּבטּו ַההֹוִרים ַהֻּמְפָּתִעים, 
ֶמַתח  הּוא  ְלִגְמּגּומֹו  ַהּגֹוֵרם  ַהִאם 
אֹו  ּתֹוָרה,  ְּבַתְלמּוד  ַהָחְדִׁשי  ֵמַהִּמְבָחן 
ֶׁשָּמא ַהַּׁשַּפַעת ֶׁשָּפְקָדה אֹותֹו ַּבָּׁשבּוַע 
ֶׁשָעַבר, נֹוֶתֶנת ֲעַדִין ֶאת אֹותֹוֶתיָה ַעד 
ַהַהְחָלָמה ַהּסֹוִפית. ֵהם א ֶהֱעלּו ַעל 
 ְקֵצה ַּדְעָּתם, ֶׁשַהִּגְמּגּום ַהּנֹוָרא ַיְמִׁשי
ְוַאף  יֹומֹו  ֵסֶדר  ֶאת  ְיַׁשֵּבׁש  ְלַלּוֹותוֹ, 

ָעלּול ְלַהֲחִריף.
ָּגַבר  ְוַאף   ִהְמִׁשי ְּכֶׁשַהִּגְמּגּום  ֲאָבל 
ַהְּמסּוִרים  ַההֹוִרים  ֵהֵחּלּו  ְוִהְתִמיד, 

ִלְדאֹג, ִלְתמַֹּה ּוְלִהְתַּפֵּלל. 
ַעל  ָהַרִּבים  ַהַּמְמִּתיִנים  ֵּבין   ,ְוָכ
ִמְפַּתן ֵּביתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים 
ַקְנֶיְבְסִקי ְׁשִליָט“א, ַעל ַמְדֵרגֹות ַהַּבִית 
ָהָאב  ָעַמד  ַרְׁשבָּ“ם,  ִּבְרחֹוב  ַהְּמֻפְרָסם 
ִּפְרֵקי  ְּבֶרֶגׁש  ְמַמְלֵמל  ְּכֶׁשִּפיו  ַהֻּמְדָאג 

ְּתִהִּלים ְלַהְצָלַחת ְּבנֹו ַהָּיָקר.
ֵׁשָנה  ִהִּדיר  הּוא  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים 
ֶׁשַרק  ִמי  ָּכל  ִעם  ְוִהְתַיֵעץ  ֵמֵעיָניו 
ֻמְמִחים  ֶׁשל  ַלֲעָצָתם  ָׁשַאל  הּוא  ָיכֹל: 
ֶׁשל  ְּבַהְכָוָנָתם  ִהְתַקֵּׁשר  ַּבְּתחּום, 
ָהרֹוְפִאים  ְלטֹוֵבי  ְרפּוִאִּיים  ַעְסָקִנים 
ְמַחְּנִכים  ַּדְלתֹות  ַעל  ִהַּדֵּפק  ְוַאף 
לֹו  ֻהְמַלץ  ִנָּסיֹון.  ּוַבֲעֵלי  ְּבִכיִרים 
נֹוְרָמִטיִבִּיים  ְרפּוִאִּיים  ִטּפּוִלים  ַעל 
ִנְמָלא  ְורֹאׁשֹו  ְוַאְלֶטְרָנִטיִבִּיים, 
ְּבַהְמָלצֹות ֶׁשל ְׁשמֹות ְמַטְּפִלים ׁשֹוִנים 

ַּבֲעֵלי הֹוָכחֹות ְוֶׁשֵאיָנם.
ֵעצֹות  ְׁשַלל  ֶׁשָאַסף  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה, 
ְלַקֵּבל  ְוִהְמִּתין  ָעַמד  הּוא  ְוַתְחּבּולֹות, 
ִּבֵּקׁש  ַהּתֹוָרה.  ִמַּׂשר  ְוֵעָצה  ַהְכָרָעה 
ְּבנֹוֵגַע  ַּבַהְחָלָטה  ָּבטּוַח  ִלְהיֹות  הּוא 
ְוַהְּצָעִדים  ִלְבנֹו  ֶׁשִּיְבַחר  ַלִּטּפּול 

ֶׁשִּיְנקֹט ְלַהְחָלָמתֹו.
ֵעיָניו  ִלְפֵני  ָעַמד  הּוא  ִהִּגיַע.  ּתֹורֹו 
ַהַּמְקִׁשיבֹות ֶׁשל ר‘ ַחִּיים, ּוְבִהְתַרְּגׁשּות 
ֶאת  ֵּפֵרט  ַהְּׁשֵאָלה,  ֶאת  ָּפַרׂש  ָוַרַעד 
ַהְּדָאָגה  ֶאת  ְוֵתֵאר  ַהִהְתַלְּבטּות 
ְּבָכל  ַהְּמֻלּוֹות  ְוַהֲחָׁשׁשֹות  ַהְּמַכְרֶסֶמת 

סּוג ֶׁשל ִטּפּול.
ְוֵהִׁשיב  ִקְמָעה,  ָחַׁשב  ַחִּיים  ַרִּבי 
ַעל  ”ַהְקֵּפד  ְונֹוֶקֶבת:  ְקָצָרה  ְּתׁשּוָבה 
ָהָאב  ִּבְפֵני  ַחִּיים  ר‘  ָּפַסק  ָאֵמן“,  ֲעִנַּית 

זֹאת  ִלְתׁשּוָבה  ִצָּפה  ֶׁשֹּלא  ַהֻּמְפָּתע, 
ְּכָלל ְוִעָּקר.

ָהָאב  ָחַזר  ָהרֹוֵפא?“,  ִּבְדַבר  ”ּוָמה 
ְוִהְקָׁשה ִּבְמבּוָכה.

”ַהְקֵּפד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן“, ָחַזר ר‘ ַחִּיים. 
ֲעסֹק  ַאָּתה,  ָחָכם  ְוַתְלִמיד  ”הֹוִאיל 
ֵּברּור  ּוְכתֹב  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ֶזה  ְּבִעְנָין 

ִהְלָכִתי ְּבנֹוֵׂשא ֶזה“.

ָהָאב א ָׁשַאל ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת. ִּבְמֵהָרה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּמעֹון  ְוָיָצא  ִעְקבֹוָתיו  ַעל  ַסב 

ֶׁשל ָהַרב ְּבדּוִמָּיה ּוְבַהְכָנָעה.

ַהִּמְדָרׁש.  ְלֵבית  הֹוִליכּוהּו  ְּפָעָמיו 
הּוא ָעַרם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשּמּולֹו ְסָפִרים 
ֻסְגָיא  ֶׁשל  ִעּיּוָנּה  ְּבעֶֹמק  ָׁשַקע  ַרִּבים. 
ְלֻסְגָיא  אֹוָתּה  ְוָאַרג  ְּפָסִחים,  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהִראׁשֹוִנים  ִסְפֵרי  ְּבָרכֹות.  ְּבַמֶּסֶכת 
ַרִּבים  ּופֹוְסִקים  ׁשּוִתי“ם  ְוָהַאֲחרֹוִנים, 
ַרב  ְּבִרּכּוז  ָיַׁשב  ְוהּוא  ְלמּולוֹ,  ִנְפְּתחּו 

ְוֶהֱעָלה ֶאת ִחּדּוָׁשיו ַעל ַהְּכָתב...

ֻהְּנָחה  ְלָבָנה  ְלֶפֶרק,  ִהְצָטֵרף  ֶּפֶרק 
ָקַרם  ַהּתֹוָרִני  ַהַּמֲאָמר  ָאִריַח.  ַּגֵּבי  ַעל 
ֲעָנִפים  ֶהֱעָלה  ִהְתַּפֵּתַח,  ְוִגיִדים,  עֹור 
ְוָׂשִריִגים, ַעד ֶׁשַהֵּברּור ַהִהְלָכִתי ָעַמד 
ַהֲהָלָכה  ַמְסְקנֹות  ִּתּלֹו.  ַעל  ֻמְׁשָלם 
ָּדבּור  ָּדָבר  ּוְמֻסָּדרֹות,  ְּברּורֹות  ָיְצאּו 
ָהִראׁשֹוִנים,  ִׁשיטֹות  ְלִפי  ָאְפָניו  ַעל 

ּוְמִאירֹות ִּכְנִתיָנָתן ִמִּסיַני.

ָעָמל  ֶׁשל  ְׁשֵלִמים  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה 
ִויִגיָעה, ִהְׁשִקיַע ָהָאב ַהָּמסּור ִּבְכִתיַבת 
ַעל   ֶׁשֵּבֵר ַעד  ַהּתֹוָרִני  ַהַּמֲאָמר 

ַהֻּמְגָמר.

ְּביֹום ִסּיּום ְּכִתיַבת ִחּבּור ְּבנֹוֵׂשא ’ָאֵמן‘ 
ָּפָנה ֵאָליו ְּבנֹו יֹוָסֶל‘ה ִּבְׁשֵאָלה: ”ַאָּבא, 

ָמה ַאָּתה לֹוֵמד“?

”יֹוָסֶלה!  ָהַאָּבא:  ִמִּפי  ִנְמְלָטה  ְצָעָקה 
ֲחזֹר ׁשּוב, ָמה ָׁשַאְלָּת“?, ָׁשַאל ֻמְפָּתע 

ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו.

לֹוֵמד  ַאָּתה  ָמה   :אֹוְת ”ָׁשַאְלִּתי 
ְּבַפְׁשטּות  יֹוָסֶל‘ה  ָאַמר-ָׁשַאל  ַעְכָׁשו“, 

ְּכֶשִּׁדּבּורֹו ׁשֹוֵטף, ַחד ּוָברּור.

ַהִּנְדָהם  ָאִביו  ֶזה  ָהָיה  ַהַּפַעם, 
ִמָּלה.  ִמִּפיו  ְלהֹוִציא  ֶׁשִהְתַקָּׁשה 
ְּבנֹו  ִמִּפי  ֶׁשָּיְצאּו  ַהּקֹוְלחֹות  ַהִּמִּלים 
ְּכִׁשיָרה  לֹו  ִנְׁשְמעּו  ּוִבְמִהירּות  ְּבֶרֶצף 
ִּכְבָיכֹול  ִהְתַאָּדה,  ַהִּגְמּגּום  ֻמְפָלָאה. 
ֶׁשָּׁשַאל  ַהְּׁשֵאָלה  ֵמעֹוָלם.  ָהָיה  א 
ַהְתָחָלה  ַרק  ָהְיָתה  יֹוָסֶל‘ה,  אֹותֹו 
ְלֶרֶצף ִמְׁשָּפִטים ַחִּדים ּוְברּוִרים, ְלא 
אֹותֹו  ֶׁשָּתַקף  ַלִּגְמּגּום  ֵזֶכר  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ 

ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה.

ַהֵּנס,  ְלגֶֹדל  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ְוַרְעָיתוֹ  הּוא 
ֶנֶאְמָרה  ֶׁשָּבּה  הֹוָדָיה  ְסעּוַדת  ָעְרכּו 
ְּתִפַּלת ’ִנְׁשַמת‘ ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָיה ַלָּקדֹוׁש 
ִהְצָטֵרף  ֶׁשֵאֶליָה  ְּתִפָּלה  הּוא.   ָּברּו
ְוַהָּנִעים.  ַהָּצלּול  ְּבקֹולֹו  ֶׁשִּנְרָּפא  ְּבָנם 
ֶהְחִליטּו  ַההֹוָדָיה,  ִלְסעּוַדת  ְּבנֹוָסף 
ְלהֹוִדיַע  ָהִאיִׁשי.  ִסּפּוָרם  ֶאת  ְלַפְרֵסם 
ַלּכֹל ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן 
ְוִהְתַעְּסקּות ְּבִהְלכֹוֶתיָה ִלְתׁשּוָעה ְּבָכל 

ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.

ָאנּו, ָזִכינּו ְלַׁשֵּמׁש ִצּנֹור ּוְכִלי ְלַהֲעִביר 
ְלבֹוֵרא  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  הֹוָדָאָתם  ֶאת  ָהְלָאה 

ָהעֹוָלִמים.
ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ִחּנּו ְלתֹוָרה ִמִּגיל ַהַּיְנקּות
ְּבׁשֹוֶנה ֵמרֹב ַהִּמְצוֹות, ֲאֶׁשר ֵאין חֹוָבה ְלַהְרִּגיל 
 ,ִחּנּו ְלִגיל  ִהִּגיַע  ְּבֶטֶרם  ְלַקְּיָמן  ַהָּקָטן  ֶאת 
ּתֹוָרה,  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ָהָאב  ִמְצַות  ִהְתַיֲחָדה 
ְוִכְלׁשֹון  ְּביֹוֵתר.  ָקָטן  ִמִּגיל  ַמְתִחיָלה  ֶׁשִהיא 

ַהִּסְפִרי: ”ְּכֶׁשַהִּתינֹוק ַמְתִחיל ְלַדֵּבר“.

ֵעֶקב  (ִסְפִרי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָּדְרׁשּו 
ִמָּכאן  ְּבֵניֶכם‘...  ֶאת  אָֹתם  ”‘ְוִלַּמְדֶּתם  מו): 
ִעּמֹו  ְמַדֵּבר  ָאִביו  ְלַדֵּבר,  ַמְתִחיל  ֶׁשְּכֶׁשַהִּתינֹוק 
ְמַדֵּבר  ֵאין  ְוִאם  ּתֹוָרה.  ּוְמַלְּמדֹו  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון 
ָראּוי  ּתֹוָרה,  ְמַלְּמדֹו  ְוֵאין  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ִעּמֹו 
ֶאת  אָֹתם  ’ְוִלַּמְדֶּתם  ֶׁשֶּנֱאָמר:  קֹוְברֹו,  ְּכִאּלּו  לֹו 
ִאם  ְבֵניֶכם‘,  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  ְּבֵניֶכם... 
ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ’ִיְרּבּו   – ְּבֵניֶכם‘  ֶאת  אָֹתם  ’ִלַּמְדֶּתם 
ִּדְבֵרי   ֶׁשָּכ ְיֵמיֶכם,  ִיְקְצרּו   – ָלאו  ְוִאם  ְבֵניֶכם‘, 
ֵהן  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ָלאו  ֶׁשִּמְּכָלל  ִנְדָרִׁשים  ּתֹוָרה 

ּוִמְּכָלל ֵהן – ָלאו“.

ָהָאב  חֹוַבת  ְלַגֵּבי  א)  מב  (ֻסָּכה  ַּבְּגָמָרא  ָמִצינּו  עֹוד 
ְּכַלֵּפי ָּבָניו: ”...יֹוֵדַע ְלַדֵּבר, ָאִביו ְמַלְּמדֹו ּתֹוָרה... 
מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ’ּתֹוָרה  ִהיא:  ַמאי  ּתֹוָרה 
ְקִהַּלת ַיֲעקֹב‘“. ְוֵכן ָּפַסק ָהַרְמָּב“ם (ַּתְלמּוד ּתֹוָרה א 
ו): ”ֵמֵאיָמַתי ָאִביו ַחָּיב ְלַלְּמדֹו ּתֹוָרה, ִמֶּׁשַּיְתִחיל 
ּוְׁשַמע  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ּתֹוָרה:  ְמַלְּמדֹו  ְלַדֵּבר 
ְּפסּוִקים  ְמַעט  ְמַעט  ְמַלְּמדֹו   ָּכ ְוַאַחר  ִיְׂשָרֵאל, 

ְּפסּוִקים ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבן ֵׁשׁש אֹו ֶּבן ֶׁשַבע...“.

ַהְּמַלֵּמד  ”ֶׁשָּכל  ָאְמרּו:  א)  (ל  ִקּדּוִׁשין  ּוְבַמֶּסֶכת 
ֶאת ְּבנֹו ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִלְּמדֹו 
ָּכל  ַהּדֹורֹות...  ָּכל  סֹוף  ַעד  ְּבנֹו  ּוְלֶבן  ְוִלְבנֹו  לֹו 
ַהְּמַלֵּמד ֶאת ֶּבן ְּבנֹו ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 

ְּכִאּלּו ִקְּבָלּה ֵמַהר ִסיַני“.

ָהָאב  ְלחֹוַבת  ְּבַיַחס  ַּדְוָקא  ֵּכן  ָאְמרּו  ְלִחָּנם  א 
ְּכַלֵּפי ְּבנֹו, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו“ר ַמֲהִרי“ד 
ְּבחֶֹדׁש  ְּבנֹו  ֶאת  ְמַלֵּמד  ֶׁשָהָאב  ָמה  ִמֶּבעְלְזא: 
ֶׁשֵּכן  ְּבָחְדַׁשִים.  ְלַלְּמדֹו  ָיכֹול  ַהְּמַלֵּמד  ֵאין  ֶאָחד 
ִאם ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה ”ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם“, 
יֹוֵתר  ְּבנֹו  ְּבִלּמּוד  ָיֶפה  ָהָאב  ֶׁשל  ֶׁשּכֹחֹו  ְּבַוַּדאי 
ִּתְפֶרה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִהיא  ּוְסֻגָּלה  ַאֵחר,  ָאָדם  ִמָּכל 

ְוִתְרֶּבה ּבֹו (’ָראֵׁשי ּגֹוַלת ֲאִריֵאל‘ עמ‘ 241).

ִחּנּו ַלֲעִנַּית ָאֵמן
ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶׁשָּמִצינוּ ִמְצָוה נֹוֶסֶפת ֶׁשחֹוַבת 
ַהִחּנּוךְ ְלַגֶּביָה ַמְתִחיָלה ִמִּגיל ָקָטן ְּביֹוֵתר, ֲהא 
ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְכִפי ֶׁשָּפַסק ָהַרמָּ“א (קכד 
ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  ”ִויַלֵּמד  ז): 
ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא“.

(ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ָהַרמָּ“א  ִּדְבֵרי  ְמקֹור 
...ַּתָּנא  ַהָּבא?  ָלעֹוָלם  ָּבא  ֵמֵאיָמַתי  ”ָקָטן  ב):  קי 

ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר: ִמָּׁשָעה ֶׁשּיֹאַמר ָאֵמן, ֶׁשֶּנֱאָמר 
(ְיַׁשְעָיה כו ב): ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים‘, ַאל ִּתְקִרי ’ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים‘ ֶאָּלא ֶׁשאֹוֵמר 
’ָאֵמן‘“.

ַאֲחֵרי  ”ְיַחֵּזר  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָּכַתב   ְוָכ
ְמַלְּמִדים ַהּנֹוָדִעים ְלֻמְמִחים ְּבֻאָּמנּוָתם ִוידּוִעים 
ְּדַרָּבָנן,  ּוְבִמיֵלי  ְּבִמְצוֹות  ּוְמַדְקְּדִקים  ה‘  ְלִיְרֵאי 
ֶאת  ֶׁשְּיַחְּנכּו  ָּבֶהם  ְּבטּוִחים  ָהָאבֹות  ֶׁשִּיְהיּו 
ְּבמּוָסר  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה  ְּבַאֲהַבת  ְּבֵניֶהם 
ּוְבִמּדֹות טֹובֹות. ְוֶׁשַּיְׁשִּגיחּו ְלַהְרִּגיל ֶאת ַהָּבִנים 
ְּבִמְׁשֶמֶרת ַהִּמְצוֹות ְוַהִּמְנָהִגים ְלִפי ַּדְרָּכם, ְּכגֹון 
ְּבִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנים ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן... ְּבֹאֶפן ֶׁשַהֶהְרֵּגל 
ִּכי  ֶׁשַּגם  ַעד  ֵׁשִני  ְלֶטַבע  ָּבֶהם  ִיְהֶיה  ִמַּיְלדּוָתם 
ַהֵּסֶפר  ֲחִתיַמת  ַהָּדת‘  (’חֹוַמת  ִמֶּמּנּו“  ָיסּורּו  א  ַיְזִקינּו 

אֹות ב).

ִׁשּנּוי ַהָּכתּוב ִמָּיִחיד ָלַרִּבים
ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתְמהּו:  ֵמַהְּמָפְרִׁשים  ַרִּבים 
ְוִסֵּים  אָֹתם...“  ”ְוִלַּמְדֶּתם  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב 

 ּוְבָׁשְכְּב  ...ּוְבֶלְכְּת  ...ְּבִׁשְבְּת” ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון 
?“ּוְבקּוֶמ

ְּתׁשּובֹות ַרּבֹות ִנְּתנּו ְלָכ, ְלַהָּלן יּוְבאּו ִמְקָּצָתן:

צפת  ִמחכמי  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  א. 
ְלַאַחר  ֵּפֵרׁש:  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר“י  בתקופת 
ֶאת  אָֹתם  ”ְוִלַּמְדֶּתם  ָלָאב:  ַהּתֹוָרה  ֶׁשהֹוְרָתה 
ְּבֵניֶכם“ – ִצּוּוי ַהִּמְתַיֵחס ַלָּבִנים ְוֵכן ַלַּתְלִמיִדים 
ִאם  ִּכי  ְוָאְמָרה,  ִהְמִׁשיָכה  ’ָּבִנים‘.  ֶׁשִּנְקְראּו 
ַהָּבִנים  ֶׁשל  ִלּמּוָדם  ֲאַזי  ֶזה,  ִצּוּוי  ָהָאב  ְיַקֵּים 
ְוַהַּתְלִמיִדים ִיָּזֵקף ִלְזכּותֹו, ְוִכְבָיכֹול ַיְמִׁשי ָהָאב 
 “ְּבֵביֶת ְלַדֵּבר ָּבם“ – ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה: ”ְּבִׁשְבְּת”
 ,ְלֵבית עֹוָלְמ – “ַבֶּדֶר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ”ּוְבֶלְכְּת –
 ,ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּיֹאְמרּו ָּדָבר ְּבִׁשְמ – “ּוְבָׁשְכְּב”
 –  “ּוְבקּוֶמ” ַּבֶּקֶבר,  ּדֹוְבבֹות   ִׂשְפתֹוֶתי ִיְהיּו 

ּוְזכּות זֹו ַּתֲעמֹד ְל ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים.

ָּבָאה  ַהּתֹוָרה  ֵּבֵאר:  (ֵעֶקב)  סֹוֵפר‘  ַה‘ְּכָתב  ב. 
ְלַלְּמֵדנּו ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּנאֹוָתה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה נּוַכל 
 ֲאִמִּתי ְוִנְצִחי ִליָלֵדינּו: ֵאין ַּדי ְּבָכ ְלַהֲעִניק ִחּנּו
ֶׁשְּבִהָּמְצָאם ְּבָסמּו ֵאֵלינּו ִיְדְּבקּו ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה 
ֲעֵליֶהם  ְלַהֲאִהיב  ָעֵלינּו  ֵמִאָּתנּו;  ִיְרָאָתם   ִמּתֹו
ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְלַחְּבָבּה ַעל ִלָּבם, ְּבֹאֶפן ֶׁשַּיְמִׁשיכּו 

ִלְדּבֹק ָּבּה ַאף ְּכֶׁשֵעיֵנינּו ֵאיָנן צֹופֹות ָּבֶהם.

ַעל ֵּכן ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה: ”ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם 
ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם“, ְוֵכיַצד ֵּתְדעּו ִאם ֲעִׂשיֶתם 
 ְּבֵביֶת  ְּבִׁשְבְּת” ַּגם  ִאם  ַהָּנכֹון?  ְּבֹאֶפן  זֹאת 
ַּבְּזַמִּנים   –  “ּוְבקּוֶמ  ּוְבָׁשְכְּב  ַבֶּדֶר  ּוְבֶלְכְּת
ַיְמִׁשיכּו  ָאז  ַּגם  ֲעֵליֶהם,  ְּפקּוחֹות  ֵאיָנן   ֶׁשֵעיֶני
ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה. ִאם ָאֵכן ָּכ, אֹות הּוא ִּכי ִחַּנְכֶּתם 

אֹוָתם ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה.

נֹוֵהג  ֶׁשָהָיה  ִמְּבִריְסק,  ַהְּגַר“ח  ַעל  ְמֻסָּפר   ָּכ
ַּדְוָקא  ׁשֹונֹות  ִלְׁשִליֻחּיֹות  ָּבָניו  ֶאת  ִלְׁשַח 
ְוזֹאת  ָהִעּיּון,  ְּבעֶֹמק  ְׁשקּוִעים  ֶׁשָהיּו  ְּבָׁשָעה 
ִמְּׁשִקיעּוָתם  ַּדַעת  ְלַהִּסיַח  ֶׁשֹּלא  ְלַהְרִּגיָלם  ְּכֵדי 
 ִחּנּו’) ְּבִלּמּוד ַאף ִּבְהיֹוָתם ְטרּוִדים ְּבטַֹרח ַהֶּדֶר

ִיְׂשָרֵאל‘ ח“ב ז ב).

ָהַרְמָּב“ן  ֶׁשֵהִעיר  ְלָמה  ּתֹוֲאִמים  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה, ִּכי ִּבְפָרט ֶזה ָמִצינּו ִחּלּוק ֵּבין 
ְלָפָרָׁשה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה 
ַהּתֹוָרה  ָלנּו  מֹוָרה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבָּפָרָׁשה  ְׁשִנָּיה: 
’ְוִדַּבְרָּת ָּבם‘, ֶׁשָאנּו ַעְצֵמנּו ְנַדֵּבר ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, 
ּוְמַצָּוה  מֹוִסיָפה  ִהיא  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבָּפָרָׁשה  אּוָלם 
ָּבם“,  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  אָֹתם  ”ְוִלַּמְדֶּתם  אֹוָתנּו: 
ֶאת  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֶׁשְּתַלְּמדּו   ְּבָכ ַּדי  א  ְּכלֹוַמר, 
ַעד  ֲעֵליֶהם,  אֹוָתּה  ְלַהֲאִהיב  ֲעֵליֶכם  ַהּתֹוָרה, 
ְלַדֵּבר  ֵמֲאֵליֶהם  ִיְרצּו  ְוַאֲהָבָתם  ֶחְׁשָקם  ֶׁשֵּמרֹב 

ְוַלֲעסֹק ָּבּה ְּבָכל ֶרַגע ָּפנּוי.

ג. ְּב‘ִעּיּון ְּתִפָּלה‘ (’אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות‘) ֵּפֵרׁש, ִּכי ָּפסּוק ֶזה 
ִהּנֹו הֹוָרָאה ְמֻיֶחֶדת ָלָאב, ֶׁשַאף ִאם הּוא ׂשֹוֵכר 
א  זֹאת  ְּבָכל  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּכִמְנָהגֹו  ְמַלֵּמד  ִלְבנֹו 
ְּבָכל  ְּבַעְצמֹו  ִּביָנה  ּוְלַאְּלפֹו  ִמְּלַחְּנכוֹ  ַּדַעת  ַיִּסיַח 
 ְּבִׁשְבְּת” ְּכגֹון:  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּיּוַכל  ָּפנּוי  ְזַמן 
ְּבֵביֶת, ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר, ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ“ – ֶאת 
ְלטֹוַבת  ְלַנֵּצל  ָהָאב  ַיְקִּפיד  ַהָּללּו  ַהְּפַנאי  ְׁשעֹות 

ִלּמּוד ִעם ְּבנֹו, ְּכִפי ַּדְרָּגתֹו ְוַהָּׂשָגתֹו.

הֹוִסיף  ַהָּגדֹול)  ְלַׁשָּבת  (ְּדרּוׁש  ִמיהּוָדה‘  ’ֵׁשֶבט  ּוַבַעל 
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִּכי  ַצחּות,   ְּבֶדֶר ְוָאַמר 
ְּבא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ”ָּכל  א):  יד  (ְּבָרכֹות 

 ָּכ ְּבַעְצמֹו“,  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ֵמִעיד  ְּכִאּלּו  ְּתִפִּלין, 
ְמַלֵּמד ֶאת  ְׁשַמע, ְוֵאינֹו  ֶׁשּקֹוֵרא ְקִריַאת  ִמי  ָּכל 
ְּבאֹוְמרֹו:  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ֵמִעיד  ְּכִאּלּו  ּתֹוָרה  ְּבנֹו 

”ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָאֵמן ְּבקֹול ָנִעים

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבקֹול מן

סִספפּפו ם
מַֹע‘ (יב) 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


