
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהָּבא ְלִהְתַּפֵּלל – ְמַסְּיִעים ְּבָידֹו
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

”ִהְתַּפֵּלל ָעָליו, ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים“ (ַרִׁש“י).
ֶיֶתר  ַעל  ְוא  ְיהֹוֻׁשַע  ַעל  ַרק  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ָמה  ִמְּפֵני 
ַהְּמַרְּגִלים, ֲהא ”ְואֹוָתּה ָׁשָעה ְּכֵׁשִרים ָהיּו“ (ַרִׁש“י ְלֵעיל פס‘ ג)?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוְרֶקא:
נֹוַכח מֶֹׁשה ִּכי ִמֵּבין ָּכל ַהְּמַרְּגִלים, ַרק ְיהֹוֻׁשַע ִהְתַּפֵּלל ֶטֶרם 
ְיִציָאתֹו ְלַבל ִיָּכֵׁשל ִּבְׁשִליחּותֹו, ּוְכִפי ֶׁשרֹוֵמז ְׁשמֹו: ’הֹוֵׁשַע‘ 
– ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ָהָיה ְמַבֵּקׁש: ’הֹוַׁשע ָנא‘. ְוֵכיָון ֶׁשְּכָלל הּוא 
ִסֵּיַע  א),  קד  (ַׁשָּבת  אֹותֹו“  ְמַסְּיִעים   – ִלָּטֵהר  ַה“ָּבא  ִּכי  ְּבָיֵדינּו 

מֶֹׁשה ִלְתִפַּלת ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַּפֵּלל ֶׁשִהיא ִּתְתַקֵּבל.
ֶהָחִסיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַאֲהרֹן ַווְלָדּן  ַּבַעל ’ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ֶהָחָדׁש‘ 
הֹוִסיף ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשְּלָכ ִהְתַּכֵּון יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּומֹו: ” ּוְכִדי ֲחָמא 
ְיהֹוֻׁשַע“;  נּון  ַּבר  ְלהֹוֵׁשַע  מֶֹׁשה  ָקָרא  ִעְנוָוָתנּוֵתיּה,  מֶֹׁשה 
ַעל   ִֹיְסמ ֶׁשֹּלא  לֹו  ָּגְרָמה  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותֹו  ְּכלֹוַמר, 
ַעְצמֹו, ֶאָּלא ְיַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ִּבְׁשִליחּותֹו, ּוִמֶּׁשּנֹוַכח מֶֹׁשה 

ְּבָכ, הֹוִסיף ַּגם הּוא ְוִהְתַּפֵּלל ָעָליו.
’אֶֹהל ִיְצָחק‘ ַהְׁשָמטֹות אֹות יט

ֵה“א ִּבְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת 
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

ְׁשמֹה  ָּדִוד  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלִפְתחֹו  ִהְזַּדֵּמן  ְמַעְנֵין  ּתֹוָרה  ִּדין 
ַאְיְּבִׁשיץ ַּבַעל ַה‘ְּלבּוֵׁשי ְׂשָרד‘:

ַלַחָּזן.   ָסמּו ָחָדׁש  ָמקֹום  ִהְתַוֵּסף  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד 
ִּבְּקׁשּו ַהַּגָּבִאים ְלהֹוִׁשיב ּבֹו ֶאת ַאַחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהִּמְתַּפְּלִלים, 
 ַלַחָּזן ָמָחה ַעל ָּכ אּוָלם ַהִּמְתַּפֵּלל ֶׁשָּיַׁשב קֶֹדם ָלֵכן  ָסמּו
ְוָדַרׁש ֶׁשְּיַקְּדמּוהּו ַלָּמקֹום ֶהָחָדׁש ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָסמּו ַלַחָּזן. 
ֵאין  ִמְּמקֹומֹו,  הּוַזז  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ִּכי  ַהַּגָּבִאים  ָטֲענּו  ְלֻעָּמתֹו 

ַמָּמׁש ְּבַטֲעָנתֹו.
ָּפַסק  ּוְלַבּסֹוף  ַהְּצָדִדים  ִלְׁשֵני  ִהְקִׁשיב  ְׁשמֹה  ָּדִוד  ַרִּבי 
ֵמַהָּפסּוק  ִסּיּוַע  ָהַרב  ֵהִביא  ִלְדָבָריו  ַהַּגָּבִאים.  ְלטֹוַבת 

ֶׁשְּלָפֵנינּו, ּוְכִדְלַהָּלן:
ַּבְּירּוַׁשְלִמי (ַסְנֶהְדִרין ב ו) הּוָבא ִּכי ָהאֹות יֹו“ד נֹוְסָפה ִליהֹוֻׁשַע 
ְּכִפּצּוי ַעל ֲעִקיָרָתּה ִמְּׁשָמּה ֶׁשל ָׂשָרה, ְּכֶׁשִהְׁשַּתָּנה ִמ‘ָּׂשַרי‘ 
ְל‘ָׂשָרה‘. ְוִהֵּנה ֵיׁש ְלָהִבין, ְוִכי ְמַתְּקִנים ַעְוָלה ְּבַעְוָלה? ֲהא 
ַּבֵּׁשם:  ָהִראׁשֹוָנה  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשָהְיָתה  ֵה“א  ָהאֹות  ָּתבֹא  ַעָּתה 
’הֹוֵׁשַע‘, ְוִתְטַען ַעל ֶׁשִּנְדֲחָתה ַלָּמקֹום ַהֵּׁשִני, ַאֲחֵרי ַהּיֹו“ד?

ְיכֹוָלה  ִהיא  ֵאין  ִמְּמקֹוָמּה,  הּוְזָזה  א  עֹוד  ָּכל  ִּכי  ָלנּו  ֲהֵרי 
א  ”ֲהֵרי  ַלּתֹוֵבַע,  ָהַרב  ָּפָנה  ַאָּתה“,  ”ְוַאף  ְמאּוָמה.  ִלְטעֹן 
’יֹו“ד‘  עֹוד  הֹוִסיפּו  ִאם   ְל ִאְכַּפת  ּוָמה   ,ִמְּמקֹוְמ הּוַזְזָּת 

“!?ֵאֶלי ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש‘[ְיהּוִדי] ְּבָסמּו’

ִׁשעּור ַהַּיִין ְּכִׁשעּור ַהֶּׁשֶמן
ָּבלּול  ִעָּׂשרֹון  סֶֹלת  ִמְנָחה  ַלה‘  ָקְרָּבנֹו  ַהַּמְקִריב  ”ְוִהְקִריב 
ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין...  ְרִביִעית   ַלֶּנֶס ְוַיִין  ָׁשֶמן;  ַהִהין  ִּבְרִבִעית 

ָהֶאָחד“ (טו ד-ה)
ְּבָפָרָׁשה זֹו ִהְצַטָּוה ַהַּמְקִריב עֹוָלה אֹו ְׁשָלִמים, ֵּבין ְּבָקְרַּבן 
ִמְנַחת   – ַהָּקְרָּבן  ִעם  ְלָהִביא  ִצּבּור,  ְּבָקְרַּבן  ּוֵבין  ָיִחיד 

ַהֶּׁשֶמן  ִׁשעּור  ַּכֲאֶׁשר  ִלְנָסִכים;  ְוַיִין  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  סֶֹלת 
ָׁשֶוה:  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל   ַהִּמְתַנֵּס ַהַּיִין  ְוִׁשעּור  ַּבִּמְנָחה  ַהָּבלּול 
ְרִביִעית ַהִהין ַלֶּכֶבׂש, ְׁשִליִׁשית ַהִהין ָלַאִיל ַוֲחִצי ַהִהין ַלָּפר.
”ּוִמְנָחָתם  ַהּמֹוֲעִדים:  ְּבמּוַסף  ְּתִפָּלֵתנּו  ֻנַּסח  ִיְתָּבֵאר   ְּבָכ
ֶעְׂשרִֹנים  ּוְׁשֵני  ַלָּפר,  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשָׁשה  ִּכְמֻדָּבר:  ְוִנְסֵּכיֶהם 
’ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם‘ –  ָלַאִיל ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ְוַיִין ְּכִנְסּכֹו...“; 
”ְוַיִין“  ַּבּתֹוָרה,  ַּכְּמפָֹרׁש  ִהּנֹו  ַּבִּמְנָחה  ַהִּנְבָלל  ַהֶּׁשֶמן  ִׁשעּור 

– ַאף ֵיין ַהְּנָסִכים ִׁשעּורֹו ”ְּכִנְסּכֹו“ – ְּכֶנֶס ַהֶּׁשֶמן ָהָאמּור. 
’ּתֹוְספֹות יו“ט‘ ְמָנחֹות ט ד; ’ָּפִנים ָיפֹות‘

ָקְרַּבן ִצּבּור ִּכְתִפַּלת ִצּבּור
”ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר 

ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה... ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת" (טו כד)
”‘ְלַחָּטת‘ – ָחֵסר ָאֶל“ף, ֶׁשֵאינֹו ִּכְׁשַאר ַחָּטאֹות. ֶׁשָּכל ַחָּטאֹות 
ֶׁשַּבּתֹוָרה ַהָּבאֹות ִעם עֹוָלה, ַהַחָּטאת קֹוֶדֶמת ָלעֹוָלה... ְוזֹו 

עֹוָלה קֹוֶדֶמת ַלַחָּטאת“ (ַרִׁש“י).
ִמְּפֵני ָמה ִהְׁשַּתְּנָתה ַחָּטאת זֹו ֵמַחְברֹוֶתיָה?
ְמָפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ְּגִריְנַווְלד ַרָּבּה ֶׁשל חּוְסט:

ָלעֹוָלה,  ַהַחָּטאת  ְקִדיַמת  ַטַעם  ֻהְסַּבר  ב)  ז  (ְזָבִחים  ַּבְּגָמָרא 
ְלִפי ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשֵּמִביא ּדֹורֹון [’עֹוָלה‘] ַעל ָהָאָדם ְלַרּצֹות ֶאת 
ּבֹוְראֹו ְּבַכָּפַרת ֲחָטָאיו. ָאְמָנם, ָּכל ֶזה ְּבָיִחיד ַהֵּמִביא ָקְרָּבן, 
(ְּבָרכֹות  ָאְמרּו  ֶׁשָעֶליָה  ִצּבּור  ִּכְתִפַּלת  ִּדינֹו  ִצּבּור  ָקְרַּבן   ַא
ַרִּבים“,  ֶׁשל  ִּבְתִפָּלָתן  מֹוֵאס  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ”ֵאין  א):  ח 

ְוַעל ֵּכן ִהיא ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון ַאף ְּבא ֶׁשֻּתְקַּדם ָלּה ַחָּטאת.
’ֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם‘

ִמְּפֵני ָמה ְמָבְרִכים ַעל ַהִּציִצית ְמֻעָּמד
”ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (טו לח) 

ֵיׁש  ַהִּציִצית  ִּבְרַּכת  ֶאת  ִּכי  ָּפַסק  א)  ח  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן 

זֹו  ְּבָרָכה  ׁשֹוָנה  ְּבָמה  ַאְבָרָהם‘,  ַה‘ָּמֵגן  ָּתַמּה  ְמֻעָּמד.   ְלָבֵר
 ‘ִמִּבְרַּכת ַהְפָרַׁשת ַחָּלה ֶׁשַעל אֹודֹוֶתיָה ָּפַסק ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו
ֶׁשַהְפָרַׁשת  ֵּכיָון  ְוֵתֵרץ:  ְמֻיָּׁשב?  ְלָבְרָכּה  ֶׁשִּנָּתן  א)  שכח  (יו“ד 

ְּכִבְרכֹות  ִּבְרָכָתּה  ִּדין  ַּבֲאִכיָלה,  ָהִעָּסה  ֶאת  ַמִּתיָרה  ַהַחָּלה 
ֶׁשֵּיׁש  ַהִּמְצוֹות  ְּכִבְרכֹות  ְוא  ִּביִׁשיָבה,  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהֶּנֱהִנין 

ְלָבְרָכן ְמֻעָּמד.

ִיּׁשּוב נֹוָסף ַלְּדָבִרים ָאַמר ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:

 ְלָבֵר ֵיׁש  ֶׁשֵּמֲחָמָתּה  ִציִצית  ְּבִמְצַות  ֵיׁש  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה 
ב):  מג  (ְמָנחֹות  ְלַגֶּביָה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו   ֶׁשָּכ ְמֻעָּמד.  ָעֶליָה 
ֵמַעָּתה,  ְׁשִכיָנה“.  ְּפֵני  ּוְמַקֵּבל  זֹוֶכה  זֹו,  ְּבִמְצָוה  ַהָּזִריז  ”ָּכל 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  ְמֻעָּמד,  ֶנֱאֶמֶרת  ַהְּלָבָנה  ֶׁשִּבְרַּכת  ְּכִפי 
ֵיׁש  ַהִּציִצית  ַעל  ַאף   ָּכ א),  מב  (ַסְנֶהְדִרין  ְׁשִכיָנה  ְּפֵני  ְּכַקָּבַלת 

ְלָבֵר ְמֻעָּמד ְּכִדין ַהְּמַקֵּבל ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה.
’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ ח ב; ’ְּפִרי ְמָגִדים‘ ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם ָׁשם ב; ’ַמְקֵרי ַּדְרֶּדִקי‘

ַאְרַּבע ִציִצּיֹות ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְּתקּופֹות
”ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“ (טו לט)

ַּכְנפֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ַהִּציִצית  ְקִׁשיַרת  ְלִסַּבת  ְמַעְנֵין  ֶהְסֵּבר 
’ֲעַדת  ְקִהַּלת  ַרב  ְּגִריְנַוְלד  ְזֵאב  ַּגְבִריֵאל  ַרִּבי  ָּכַתב  ַהֶּבֶגד 

ִיְׂשָרֵאל‘ ִּבְניּו יֹוְרק:

ׁשֹונֹות:  ְּתקּופֹות  ְלַאְרַּבע  ִמְתַחֵּלק  ִיְׂשָרֵאל  ּתֹוְלדֹות  ֵסֶדר 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ָהעֹוָלם ַהָּבא ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים. 
ְּבַמֲהַל ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ִיְהֶיה ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ּוְלהֹודֹות ְּבֻעְבַּדת 
ֱהיֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו. ּוְכִפי ֶׁשָאנּו ָאֵכן ְמִעיִדים 
[ּוְבנַֹסח   ְּכֶעְרְּכ ”ֵאין  קֶֹדׁש:  ְלַׁשָּבת  ’יֹוֵצר‘  ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח 
 ֵקינּו – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵאין זּוָלְתה‘ ֱא [“ְל ְֹסָפַרד: ”ֵאין ֲער
ִלימֹות   – ּגֹוֲאֵלנּו   ִּבְלֶּת ֶאֶפס  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי   – ַמְלֵּכנּו 

ַהָּמִׁשיַח, ְוֵאין ּדֹוֶמה ְלּ מֹוִׁשיֵענּו – ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים“.

ְּכֵדי ְלַהְזִּכיֵרנּו ִּכי ַהּבֹוֵרא ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו ְּבָכל ַאְרַּבַעת ְזַמִּנים 
ֵאּלּו, ִנְצַטֵּוינּו ְלָהִטיל ִציִצית ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּבָגֵדינּו. 

’ּתֹוַרת ַּגְבִריֵאל‘

ָהַעִין – ַחְרּבֹו ֶׁשל ַמְלַא ַהָּמֶות
זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ”ְוא 

ַאֲחֵריֶהם“ (טו לט)

ַּבְּגָמָרא (ע“ז כ ב) הּוָבא: ”ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַמְלַא ַהָּמֶות, ֶׁשֻּכּלֹו 
ֵאּלּו,  ֵעיַנִים  ִּכי  ַאְיְּבִׁשיץ,  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ּוֵבֵאר  ֵעיַנִים“,  ָמֵלא 
ַהְּמִביאֹות  ֶׁשֵהן  ָהָאָדם,  ֶׁשרֹוֶאה  ֲאסּורֹות  ֵמְרִאּיֹות  נֹוָצרֹות 
אֹותֹו ִליֵדי ֵחְטא. ּוְכִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות א ה) ֶׁשַהֵּלב 

ְוָהֵעיַנִים ֵהם ְׁשֵני ’ַסְרסּוֵרי ֲעֵבָרה‘.

ַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיַׁשְעָיה מּוְשַׁקט ִמְּפָרָגא ֶאת ֻנַּסח ִּפּיּוט 
ֵמֵעיָנא  ”ִויֵׁשְזִביָּנא  ַׁשָּבת:  ְּבֵליל  ַהֶּנֱאָמר  ִּבְׁשָבִחין‘  ’ֲאַזֵּמר 
ֵמִהְסַּתְּכֻלּיֹות  ִנָּׁשֵמר  ִאם  ַהָּמֶות“;   ְּדַמְלַא ּוֵמַחְרָּבא  ִביָׁשא 
א  ִמֵּמיָלא  ַהָּמֶות,   ַמְלַא ֶׁשל  ּכֹחֹו  ְמקֹור  ֶׁשֵהן  ֲאסּורֹות 
ִּתְׁשט ָּבנּו ַחְרּבֹו ְּבבֹוא יֹוֵמנּו, ֶאָּלא ִנְסַּתֵּלק ְּבִמיַתת ְנִׁשיָקה.

’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘ ח“ב ְּדרּוׁש ט; ’ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים‘ עמ‘ קיא

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

ני ּפְ ם
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ִּבְזכּות ָאֵמן ִנְגָאִלים
”ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי“ (יג טו)

ַּבֵּסֶפר ַהָּקדּום ’ֵסֶפר ַהַּגן ָוֶדֶר מֶֹׁשה‘ (ְליֹום יא) מּוָבא, 
ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ַהֲחִסיִדים  ִמן  ְלֶאָחד  ִמָּׁשַמִים  ִהְתַּגָּלה  ִּכי 
ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַמְקִּפיִדים  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ִמְתַעֶּכֶבת 
ְלִפי  ְלִצּיֹון‘,  ְׁשִכיָנתֹו  ’ַהַּמֲחִזיר  ַהְּגֻאָּלה:  ִּבְרכֹות 
ֻסַּכת  ְו‘ַהּפֹוֵרׁש  ְּדַרָּבָנן‘,  ’מֹוִדים  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשְּטרּוִדים 

ָׁשלֹום‘ ְלִפי ֶׁשְּטרּוִדים ַּבֲאִמיַרת ’ְוָׁשְמרּו‘.
 – ָגד“  ”ְלַמֵּטה  ֶזה:  ְּבָפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ְּכלֹוַמר,  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ִּבְרכֹות ַהְּגֻאָּלה, ִנְזֶּכה ְל: ”ְּגאּוֵאל“ – ְלִהָּגֵאל ִּבְמֵהָרה 

’ַמֵּטה מֶֹׁשהְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָרֵזי ֱאמּוִנים

ָּזן. 
ֵאין 

ָ

ְ

ָרֵזי
נְגָאִלי מן

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ
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ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻסַּפר ִמִּפי ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן קּוק ְׁשִליָט“א, ַרָּבּה 
ֶׁשל ָהִעיר ְרחֹובֹות, ְּבתֹו ַמָּׂשא ַהִחּזּוק ֶׁשָּנָׂשא ִּבְפֵני ֵמאֹות ְנִציֵגי ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘, 

ַּבִּכּנּוס ֶׁשִהְתַקֵּים ִּבְׁשַנת תשע“ג ִּבְבֵני ְּבַרק.

ִמְּבִכיֵרי  ַאְבָרָהם  ְּפרֹוֶפסֹור  ִלי  ”ִסֵּפר 
ָהרֹוְפִאים ְּבֵבית ַהחֹוִלים ’ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק‘:

ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ִהִּגיַע  ַהחֹוִלים  ְלֵבית 
ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ֲאֶׁשר ִנְתַקף ְּבַדֶּלֶקת ֵראֹות 
ֲחִריָפה ְּביֹוֵתר, ֶׁשָהְיָתה ְמֻלָּוה ְּבחֹם ָּגבֹוַּה 
ְּבִגיל  ְלָאָדם  ִּבְפָרט  ֶׁשָּכֶזה,  ַמָּצב  ְמאֹד. 
ּכֹה ְמֻבָּגר, ָיכֹול ְלהֹוִביל ִּבְמִהירּות ִלְכֵדי 
ֶצֶות  ִמֲהרּו   ְלִפיָכ ָחִליָלה.  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח 
ַאְבָרָהם  ְּפרֹוֶפסֹור  ְּבָראׁשּות  ָהרֹוְפִאים 
ַהַּמְתִאימֹות  ֲחָזקֹות  ְּתרּופֹות  לֹו  ָלֵתת 
ֵהֵחל  ִמְסָּפר  ָיִמים   ּתֹו ְוָאֵכן,  ְלַמָּצבֹו, 
זֹאת  ְלאֹור  ִּבְמִהירּות.  ְלִהְׁשַּתֵּפר  ַמָּצבֹו 
ְלִׁשְחרּורֹו  ַּבֲהָכנֹות  ָהרֹוְפִאים  ֵהֵחּלּו 

ְלֵביתֹו ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהְּקֵרָבה.
ֵהֵחל  ֻּכָּלם  ֵלב  ְוִלְמִגַּנת  יֹוַמִים,  ָחְלפּו 
ִזֵּנק  ׁשּוב  ַהחֹם  ְלִהַּדְרֵּדר.  ַהַּמָּצב 
ַלחֹוֶלה  ָלֵתת  ָחְזרּו  ְוָהרֹוְפִאים  ִלְגָבִהים, 
ִלְקַראת  ִאיְנֶטְנִסיִבי.  ְּתרּוָפִתי  ִטּפּול 
ַהַּמָּצב:  ִהְתַיֵּצב  ׁשּוב  ַהָּבָאה  ַהַּׁשָּבת 
ַהחֹם ָיַרד, ְוִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ָהִאיׁש ַמְתִחיל 
 – ַהַּׁשָּבת  ְלַאַחר  ִמָּיד   ַא ְלִהְתאֹוֵׁשׁש, 
ָעָלה ַהחֹם, ַאף יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשָהָיה קֶֹדם.

ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ְלַהְדִאיג.  ֵהֵחל  ַהַּמָּצב 
ַהִּטּפּול ָהָרִגיל ֵאינֹו מֹוִעיל ַּכְּמֻצֶּפה, ְוִכי 
יֹוֵתר,  ֲחָזָקה  ְּתרּוָפה  ִּבְנִתיַנת   צֶֹר ֵיׁש 
 ָּכרּו ָהָיה  זֹו  ִּבְתרּוָפה  ֶׁשַהִּטּפּול  ֶאָּלא 
ָּבּה  ָהָיה  ְוַאף  ָקׁשֹות,  ְלַואי  ְּבתֹוָפעֹות 
ִּבְּקׁשּו  ֵּכן  ַעל  ַהַּמָּצב.  ְלַהְחָמַרת  ִסּכּון 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַהְסָּכַמת  ֶאת  ָהרֹוְפִאים 

ְּבֶטֶרם ַיְתִחילּו ַּבִּטּפּול.
ְּבֵני  ִמֲהרּו  א  ַמֲחֵננּו  ְּבֶקֶרב  ַּכָּנהּוג 
ַהִּנּתּוַח  ְלִבּצּוַע  ְלַהְסִּכים  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַרק  ִיְׂשָרֵאל.  ְּגדֹוֵלי  ִעם  נֹוֲעצּו  ְּבֶטֶרם 
ֵנאֹותּו  ִּבְרָכָתם  ֶאת  ֶׁשִּקְּבלּו  ְלַאַחר 

ְלַהְסִּכים ַלִּטּפּול.
ְמאֹד.  ַהַּמָּצב  ֶהְחִמיר  ְלָהָתם  ֵמָהָכא 
ַהחֹוֶלה ִאֵּבד ֶאת ַהָּכָרתֹו, ְוַסָּכָנה ֲחמּוָרה 
ִמָּיד  ֵהֵחּלּו  ָהרֹוְפִאים  ְלַחָּייו.  ִנְׁשְקָפה 
ְמַלִּוים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַּכֲאֶׁשר  ַּבִּטּפּול, 
ּוַבֲחָׁשׁש  ַּבֲחָרָדה  ַהַּצד  ִמן  ַיִּקיָרם  ֶאת 

ִמְּפֵני ַהָּבאֹות.
ַהְּתרּוָפה  ִהְׁשִּפיָעה  ִדְׁשַמָּיא,  ְּבִסַּיְעָּתא 
ַהִּזהּום  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָקָצר  ּוְזַמן  ְלטֹוָבה, 
ְלִהְתַיֵּצב,  ֵהֵחל  ַהחֹוֶלה  ַמַּצב  ָּפַסק. 
ֵעיָניו  ֶאת  ָּפַקח  הּוא  ָמה  ְזַמן  ּוְלַאַחר 
ְּבֵני  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ִמֵּסֶבר  ְסִביבֹו.  ְוִהִּביט 
ִמְׁשַּפְחּתֹו הּוא ֵהִבין ַעד ַּכָּמה ָהָיה ַמָּצבֹו 
ְלַדֵּבר,  ַהּכַֹח  ּבֹו  ָהָיה   ּוִמֶּׁשַא ָחמּור. 
ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְוִסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו ַהֻּמְפָלא:
ַהָּכָרִתי  ֶאת  ֶׁשִאַּבְדִּתי  ְלַאַחר  ָקָצר  ’ְזַמן 
ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ָמֶות,  ַׁשֲעֵרי  ַעד  ְוִהַּגְעִּתי 
ִנַּצב ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה. ֵּבית ַהִּדין 
ָּדנּו ֵּביֵניֶהם ִּבְׁשֵאָלה ָּכְלֶׁשִהי. ִהֵּטיִתי ֶאת 
ָאְזַני ְוֵהַבְנִּתי ִּכי ַהִּדּיּון ֶׁשִהְתַנֵהל ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ָעַסק ִּבי; ְּבֵבית ַהִּדין ָּדנּו ַהִאם ִנָּתן 
ֵיׁש  ֶׁשָּמא  אֹו  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ְלַהְחִזיֵרִני 
ְלהֹוִתיֵרִני ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ֵאּלּו ִצְּדדּו ְלָכאן 
ָעְמדּו  ַהְּמַקְטְרִגים  ְלָכאן;  ִצְּדדּו  ְוֵאּלּו 
ִּגיָסא,   ֵמִאיָד ְוַהָּסֵנגֹוִרים  ִּגיָסא  ֵמַחד 
ַהְּמַקְטְרִגים  ַיד  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ּוְלַבּסֹוף 
ּגֹוֶבֶרת, ַוֲאִני ִנּדֹון ְלִהָּׁשֵאר ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

קֹול  ָׁשם  ֵמֵאי  ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ֶׁשָאז  ֶאָּלא 
ֶׁשָהָיה ֻמָּכר ִלי ְלַהְפִליא. ָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון 
א ִהְצַלְחִּתי ְלִהָּזֵכר ֵמַאִין ֻמָּכר ִלי ַהּקֹול, 
ַא ְלַאַחר ְזַמן ָמה ִנְזַּכְרִּתי. ָהָיה ֶזה קֹולֹו 

ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַרב  ֶׁשל 
ָהַאֲחרֹונֹות.  ַהָּׁשִנים  ְׁשלֹוִׁשים   ְּבֶמֶׁש
ֵּכיַצד  ְוָׁשַמְעִּתי  ָאְזַני  ֶאת  ׁשּוב  ִהֵּטיִתי 

ַהּקֹול ְמַנֶּסה ְלַלֵּמד ָעַלי ְזכּות:
ֻמְמִחים;  ַּדָּיִנים  ַרּבֹוַתי,  ָנא  ’ִׁשְמעּו 
ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְׁשלֹוִׁשים   ְּבֶמֶׁש
ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּכַרב  ְמַׁשֵּמׁש  ֲאִני 
ִּכי  ֶנֱאָמָנה  ֲאִני  ֵמִעיד  ַהִּנּדֹון.  ִמְתַּפֵּלל 
ַהָּללּו  ַהָּׁשִנים  ְׁשלֹוִׁשים  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ַהִׁשּעּור  ֶאת  ָהִאיׁש  ִהְפִסיד  א  ֵמעֹוָלם 
ִּכי  ִמֶּׁשּנֹוַכח  ַׁשֲחִרית‘.  ִלְתִפַּלת  ֶׁשּקֶֹדם 
ִטעּון ֶזה ֵאינֹו מֹוִעיל הֹוִסיף ָהַרב ְוָאַמר: 
ִּבְׁשלֹוִׁשים  ִּכי  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֲאִני  ’ֵמִעיד 
ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ֵמעֹוָלם א ְׁשַמְעִּתיו 

ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ִאיׁש‘.
ִמֶּׁשּנֹוַכח ִּכי ִטעּוָניו ֶטֶרם הֹוִעילּו, הֹוִסיף 

ָהַרב ְוָאַמר:
ֶׁשִּׁשַּמְׁשִּתי  ַהָּׁשִנים  ְׁשלֹוִׁשים   ְּבֶמֶׁש’
הּוא,  ִאֵחר  א  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּכַרב 
ַּדי  א  ִאם  ַלְּתִפָּלה.  ַאַחת,  ַּפַעם  ְולּו 
ְלֵבית  ָלבֹוא  ַמְׁשִּכים  הּוא  ָהָיה   ,ְּבָכ
ֶׁשל  ַהַּׁשַחר  ְלִבְרכֹות  ַמְקִׁשיב  ַהְּכֶנֶסת, 
ֶאת  ַאֲחָריו  ָסַחף  ְוַאף  ַהִּמְתַּפְּלִלים, 
ָּדְבקּו  ֵהם  ַאף  ֲאֶׁשר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶיֶתר 
ֵּבית  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָיָצא   ְוָכ זֹו.  ְּבַהְנָהָגה 
ַהְּכֶנֶסת ְּבִפי ָּכל ְּכ‘ֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל עֹוֵני 

ָאֵמן‘‘.
ֵּבית  ָיְכלּו  א  ֲחָזקֹות  ּכֹה  ְטָענֹות  מּול 
ַהִּדין ְלָסֵרב ְלִבּטּול ְּגַזר ַהִּדין. קֹול ַהָּכרֹוז 
ָיָצא ִמָּיד ִּכי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ּפֹוְסִקים 
ָלִאיׁש ַחִּיים, ְוִכי ָיכֹול הּוא ָלׁשּוב ָלעֹוָלם 

ַהֶּזה ּוְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ה‘.
ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָּפַקְחִּתי ֶאת ֵעיַני, ְוִהֵּנה ֲאִני 
ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי  ִלְפֵניֶכם,  עֹוֵמד  ָּכאן 
ִסּפּורֹו  ֶאת  ַהָּזֵקן  ִסֵּים  ְוָׁשֵלם‘,  ָּבִריא 

ַהַּמְרִטיט.
ְלִהְׁשַּתְחֵרר  ַהחֹוֶלה  ָעַמד  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְיָלָדיו  ָּבאּו  ַהחֹוִלים,  ִמֵּבית 
ַעל  לֹו  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי  ַאְבָרָהם  ְּפרֹוֶפסֹור 
ַהֵחֶלק ָהַרב ֶׁשָּנַטל ְּבִרּפּויֹו ֶׁשל ֲאִביֶהם, 

ּוִבְתגּוָבה ָאַמר ָלֶהם ַהְּפרֹוֶפסֹור:
’ְוִכי ִלי ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ְלהֹודֹות?! ֲהא 
ֲאִני ַוֲחֵבַרי ְּכָבר נֹוַאְׁשנּו ֵמַחָּייו. ֵאַרע לֹו 
ֵנס ָּגלּוי, ְוַהּתֹוָדה ַעל ָּכ ַמִּגיָעה ַא ְוַרק 

ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים!‘“.
ָהַרב  ִסֵּים  ְמאֹד“,  אֹוִתי  ִרֵּגׁש  ”ַהִּסּפּור 
קּוק ֶאת ְּדָבָריו, ”ִּבְפָרט ִמּׁשּום ֶׁשִּנְזַּכְרִּתי 
ִּבְדָבָריו ַהּנֹוָדִעים ֶׁשל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
ַהָּלׁשֹון‘,  ’ְׁשִמיַרת  ְלִסְפרֹו  ְּבַהְקָּדָמתֹו 
ַרִּבים  ֶׁשל  ְּתִמיָהָתם  ַעל  ַהְּמִׁשיִבים 
ִמְּפֵני ָמה ַהְּתִפּלֹות ָהַרּבֹות ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים 
ָׁשִנים  ַאְלֵפי   ְּבֶמֶׁש ְיהּוִדים  ִמיְליֹוֵני 
ִהְתַקְּבלּו,  ֶטֶרם  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְלִבְנַין 
ְוַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ְּפׁשּוָטה: ְּכֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר 
ּוְתִפּלֹות   ,ִמְתַלְכֵל ִּפיו  ָהַרע  ָלׁשֹון 

ַהּיֹוְצאֹות ִמֶּפה ְמֻלְכָל ּכָֹחן ֻמְגָּבל.
ֶזה  ָיָקר  ְיהּוִדי  ִעם  ֶׁשֵאַרע  ַּבַּמֲעֶׂשה 
ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ְּברּוָרה  ַהְמָחָׁשה  ָרִאיִתי 

ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘:
ֶׁשֶהֱעלּו  ַהִּטעּוִנים  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  ַּגם 
ָסֵנגֹוָריו א הֹוִעילּו, ִהִּגיעּו ְלֶפַתע ְׁשֵּתי 
ֲעִנַּית   – ַּבֶּפה  ַהְּתלּויֹות  ַקּלֹות  ִמְצוֹות 
ְוִהָּמְנעּות  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן 
ַהַּכף  ֶאת  ִהְכִריעּו  ְוַיְחָּדו  ָהַרע,  ִמָּלׁשֹון 

ְלטֹוָבה“.

’ְוַׂשְמֶּתם‘ – ַסם ַּתם
ּתֹוָרה  ִנְמְׁשָלה  ַּתם‘,  ’ַסם   – ’ְוַׂשְמֶּתם‘  ַרָּבָנן:  ”ָּתנּו 
ַמָּכה  ְּבנֹו  ֶאת  ֶׁשִהָּכה  ְלָאָדם  ָמָׁשל,  ַחִּיים;  ְּכַסם 
ְּגדֹוָלה ְוִהִּניַח לֹו ְרִטָּיה ַעל ַמָּכתֹו, ְוָאַמר לֹו: ”ְּבִני, 
 ֱאכֹל ָמה ֶׁשֲהָנָאְת ,ָּכל ְזַמן ֶׁשָהְרִטָּיה זֹו ַעל ַמָּכְת
ְּבצֹוֵנן  ֵּבין  ְּבַחִּמין  ֵּבין  ּוְרחֹץ   ,ֶׁשֲהָנָאְת ָמה  ּוְׁשֵתה 
ִהיא  ֲהֵרי  ַמֲעִביָרּה  ַאָּתה  ְוִאם  ִמְתָיֵרא,  ַאָּתה  ְוֵאין 
ָאַמר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ [ֶנֶמק];  נּוִמי  ַמֲעָלה 
ּוָבָראִתי  ָהַרע  ֵיֶצר  ָּבָראִתי  ”ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָלֶהם 
לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין, ְוִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה – ֵאין 
ֵּתיִטיב  ִאם  ’ֲהלֹוא  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ְּבָידֹו,  ִנְמָסִרים  ַאֶּתם 
ַאֶּתם   – ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקין  ַאֶּתם  ֵאין  ְוִאם  ְׂשֵאת‘, 
רֵֹבץ‘,  ַחָּטאת  ’ַלֶּפַתח  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ְּבָידֹו,  ִנְמָסִרים 
ֶׁשֶּנֱאָמר:   ,ְּב ּוַמָּתנֹו  ַמָּׂשאֹו  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא 
’ְוֵאֶלי ְּתׁשּוָקתֹו‘, ְוִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַאָּתה מֹוֵׁשל ּבֹו, 

ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו‘“ (ִקּדּוִׁשין ל ב).
ֶׁשּמֹוִעיִלים  נֹוָסִפים  ’ַסִּמים‘  ֶיְׁשָנם  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ִלְגּבֹר ַעל ַהֵּיֶצר, ְּכמֹו ַהְּתׁשּוָבה, ִזְכרֹון יֹום ַהִּמיָתה 
’ַסם  ִנְקֵראת  ֶׁשִהיא   ְּבָכ ִהְתַיֲחָדה  ַהּתֹוָרה  ָועֹוד, 
מֹוִעיִלים  ָהֲאמּוִרים  ַה‘ַּסִּמים‘  ֶׁשָּכל  ָּתִמים,   – ַּתם‘ 
ִלְׁשָעָתם, אּוָלם ְלַגֵּבי יֹום ַהָּמֳחָרת, ֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו: 
”ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום ָויֹום“, ְוָעָליו 
ָלׁשּוב ּוְלִהָּלֵחם ֵמָחָדׁש... ַא ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ’ֶלַקח 
ִהיא   ָּכ ָּבּה,  ַלֲהגֹות  ָהָאָדם  ֶׁשּמֹוִסיף  ֶׁשְּכָכל  טֹוב‘, 
ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ַמָּמׁש,  ּוְכִקְנָינֹו  ִמֶּמּנּו  ְלֵחֶלק  הֹוֶפֶכת 
ַהֵּיֶצר ִנְמָסר ְּבָידֹו ְוֵאין לֹו ְׁשִליָטה ָעָליו (ִרי“ף ַעל ’ֵעין 

ַיֲעקֹב‘ ָׁשם).

ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ֵּבֵאר זֹאת ְּכַדְרּכֹו ְּבָמָׁשל:
ֶאת  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְּכָפר  ֶּבן  ֶלָעִׁשיר  ָמָׁשל 
ַּדְרֵכי ַהִּמְסָחר. ָצַרר ְּבָידֹו ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול ְוִׁשְּלחֹו 
ְלָאִחיו ַהָּדר ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה, ְּכֵדי ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָידֹו ִלְרּכֹׁש 
ְּבֶאְמָצעּוָתּה  ֲאֶׁשר  זֹול  ִּבְמִחיר  ֵאיכּוִתית  ְסחֹוָרה 

יּוַכל ִלְסחֹר ּוְלַהְרִויַח.
ַהְּגדֹוָלה,  ָּבִעיר  ֵמעֹוָלם  ָּדְרכּו  א  ֶׁשַרְגָליו  ַהַּנַער 
ִמִּפּנֹות  ַהֶחְמָּדה,  ִמְּׂשִכּיֹות  ּבֹואֹו  ִעם  ִהְסַּתְנֵור 
הּוא  ָהִעיר.  ֶאת  ֶׁשִּמְּלאּו  ַהְּפֵאר  ּוִמִּבְנְיֵני  ַהֶחֶמד 
ֵהֵחל ְלִהְסּתֹוֵבב, ְוִכְמַעט ֶׁשָּׁשַכח ֶאת ַמְּטַרת ּבֹואֹו. 
ְוהֹוִדיַע  ֲחָפָציו  ֶאת  ֵהִניַח  ּדֹודֹו,  ְלֵבית  ִמֵהר  הּוא 
ְּכֵדי  ָהִעיר  ֶאת  ְוָלתּור  ָלֵצאת  ַּכָּוָנתֹו  ַעל  ִלְמָאְרחֹו 

ֵלָהנֹות ִמָיְּפָיּה.
ִטֵּיל  ֵעת  ַהּדֹוד,  ִמֵּבית  ֵצאתֹו  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן 
ֵאָליו  ִנַּגׁש  ָהִעירֹוִני,  ַהּׁשּוק  ּדּוְכֵני  ֵּבין  ַלֲהָנָאתֹו 
ְלֶפַתע ָאָדם ֶׁשָהָיה ָלבּוׁש ְּכסֹוֵחר ְוִהְתַעְנֵין ְלַמְּטַרת 
ְּבַמָּטָרה  ָּבא  ִּכי  ַהָּלה  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ָהִעיר.  ֶאל  ּבֹואֹו 
ִלְסחֹר, ִהִּציַע לֹו ִמָּיד ֵמַהְּסחֹוָרה ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ִּבְמִחיר 
ּוִמְּמִחיָרּה  ַהְּסחֹוָרה  ִמִּטיב  ִהְתַרֵּׁשם  ַהַּנַער  מּוָזל. 

ַהָּנמּו, ּוִמֵהר ִלְרּכֹׁש ִמֶּמָּנה ַּכּמּות ֲהגּוָנה.
ֵאָליו  ִנַּגׁש  ָאז   ַא ַהּׁשּוק,  ִמן  ָלֵצאת  ּוָפָנה  ִּכְמַעט 
מּוָזל,  ִּבְמִחיר  ִמְּסחֹוָרתֹו  לֹו  ְוִהִּציַע  נֹוָסף  סֹוֵחר 
ּוְלַאֲחָריו סֹוֵחר נֹוָסף... ָּכ, ָחַזר ַעל ַעְצמֹו ַהִּסּפּור 
ָאִביו,  לֹו  ֶׁשִהְקִציב  ַהָּׁשבּוַע  ּוְכֶׁשִהְסַתֵּּים  יֹום,  ִמֵּדי 
ַרָּבה  ְסחֹוָרה  ֶׁשל  ַרָּבה  ַּכּמּות  ַהַּנַער  ִּביֵדי  ָהְיָתה 
הּוא  ָצפּוי   – ָיַדע   ָּכ  – ְלֵביתֹו  ְּבבֹואֹו  ְוֵאיכּוִתית; 
ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף ַרב ִמְּסחֹוָרתֹו, ַא ַעָּתה, ְּבקִֹׁשי נֹוְתרּו 
ַהְּנִסיָעה  הֹוָצאֹות  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ְּכֵדי  ָמעֹות  ְּבָיָדיו 

ָחזֹור.
א  ִּכי  ַעל  ּדֹודֹו  ִּבְפֵני  ַהַּנַער  ִהְתַנֵּצל  ֵצאתֹו  ֶטֶרם 
ִהְסִּפיק ְלִהְתרֹוֵעַע ּוְלַטֵּיל ִעּמֹו ְּבחּוצֹות ָהִעיר ְּכִפי 

ֶׁשִקָּּוה, ֶאָּלא ֶׁשַהּדֹוד ָׂשַחק ְוָאַמר לֹו:
ָּכל  ֶאת   ֵאֶלי ֶׁשָּׁשַלח  ֶזה  הּוא  ֲאִני  ִּכי   ְל ”ַּדע 
 ְּבבֹוֲא ִמֶּׁשָרִאיִתי  ָּבֶהם;  ֶׁשִּנְתַקְלָּת  ַהּסֹוֲחִרים 
ַיִּסיַח  ֶּפן  ָיֵראִתי  ָהִעיר,  ֶׁשל  ִמָיְּפָיּה  ִהְסַּתְנַוְרָּת  ִּכי 
ִנְׁשַלְחָּת.  ֶׁשִּלְׁשָמּה  ֵמַהַּמָּטָרה   ַּדְעְּת ֶאת  ַהֹּיִפי 
 ְל ֶׁשִּיְמְּכרּו  סֹוֲחִרים   ְּבַדְרְּכ ְלַזֵּמן  ָּדַאְגִּתי  ֵּכן  ַעל 
ְלַבֵּטל  ּתּוַכל  א   ָּכ מּוָזל,  ִּבְמִחיר  ִמְּסחֹוָרָתם 
ְּבָיַדִים   ַא ֵריק  ְּבִכיס   ְלֵביֵת ְוָתׁשּוב   ִמְּזַמְּנ

ְמֵלאֹות“.
ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִּבְרצֹותֹו ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּׁשֵפל  ָהעֹוָלם  ִּפּתּוֵיי  ַאֲחֵרי  ִלָּבם  ִיֶּטה  ְלַבל 

ָּבֶהן  ֲאֶׁשר  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ִהְרָּבה  ְוַתֲאוֹוָתיו, 
ָּבִעּסּוק  ּוְבִטְרָחָתם  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ִיָּתְקלּו 

ָּבֶהן ִיָּמְנעּו ִמַּלֲחטֹא (’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘ ְקדִֹׁשים).
ְּדָבִרים ַהְּמִׁשיִבים ֶאת ַהֶּנֶפׁש

 ְלָבֶני ”ְוִׁשַּנְנָּתם  ז):  ו  (ְּדָבִרים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ְּבֵבאּור 
ָלֶהם  ”ֶׁשְּיַסֵּפר  ָהַרְמָּב“ן:  ֵּפֵרׁש  ָּבם“  ְוִדַּבְרָּת 
ַהִּמְצוֹות... ַעד ֶׁשִּיְלְמדּו אֹוָתם ִויָדעּום ְוָיִבינּו אֹוָתם 
ּוְכָבר  ָהִעִּתים...“.  ְּבָכל  ָּבם   ִעְּמ ְלַדֵּבר  ְוַטֲעֵמיֶהם, 
ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ֲהא  ָהַרְמָּב“ן:  ִּדְבֵרי  ַעל  ַרִּבים  ָּתְמהּו 
ָּפָרָׁשה זֹו הּוא ַקָּבַלת עֹל ִמְצוֹות, ְוִלְכאֹוָרה ְיִדיַעת 
ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות סֹוֶתֶרת ֶאת ַמהּוָתן ְּכ‘עֹל‘. ּוְכִדְבֵרי 
כו):  כ  ַוִּיְקָרא  ְּבַרִׁש“י  (הּוְבאּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְּבַׂשר  ֵמֲאִכיַלת  ִנְמַנע  הּוא  ִּכי  ָהָאָדם  יֹאַמר  ֶׁשֹּלא 
ֶאָּלא   ,ְּבָכ ָקָצה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ֵּכיָון  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ֲחִזיר 
ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּמַקֵּבל   ִמּתֹו ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְיַקֵּים 

עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים?
ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ“ל,  ַסְרָנא  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ 
 ִמָּכ הּוא  ָהַרְמָּב“ן  ִּדְבֵרי  ְמקֹור  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ֶחְברֹון, 
ְּדָבַרי  ֶאת  ”ְוַׂשְמֶּתם  ִצּוּוָיּה:  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכְפָלה 
ְלָהִבין:  ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי  ַנְפְׁשֶכם“,  ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל  ֵאֶּלה 
ַהְּדָבִרים  ְיִדיַעת   – ַמְׁשָמעּוָתּה  ַהֵּלב‘  ַעל  ’ִׂשיָמה 

ַוֲהָבָנָתם, ַא ַמִהי ’ִׂשיָמה ַעל ַהֶּנֶפׁש‘?
ַהַּתֲאוֹות  ְמקֹור  ִהיא  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ֵּכיָון  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ְמֻיָחד:  ְּבִצּוּוי  ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ִצְּוָתה  ְוָהְרצֹונֹות, 
ְלַבְבֶכם,  ַעל  ְּכ‘עֹל‘  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ְלַאַחר 
ֶׁש‘ַּנְפְׁשֶכם‘  ְּכֵדי  ַטֲעֵמיֶהן  ֶאת  ְלָהִבין  ִלְּבֶכם  ִׂשימּו 
ִּתָּקֵׁשר ֶאל ַהִּמְצוֹות ְוַתְחּפֹץ ְלַקְּיָמן ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 

ָׁשָעה.
ִמַּטַעם ֶזה ִחֵּבר ַּבַעל ’ֵסֶפר ַהִחּנּו‘ ֶאת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול 
ְמַנת  ַעל  ַהִּמְצוֹות,  ָּכל  ֶׁשל  ַטֲעָמן  ֶאת  ֵּפֵרט  ֶׁשּבֹו 
ְלָקֵרב ֶאת ַהְּדָבִרים ְלִלְבבֹות ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְפָרט 
עֹוד  ְלַקְּיָמן  ַיְחְּפצּו  ְלַמַען  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ַהּצֹאן  ְצִעיֵרי 

ָועֹוד (’ָּדִלּיֹות ְיֶחְזֵקאל‘ ֵעֶקב עמ‘ תיד).
ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות – ֲעֻרָּבה ְלִקּיּוָמן

ְּכֵעין ֶזה ָּכַתב ָה‘רֹוֵקַח‘ ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה: ”‘ְוַׂשְמֶּתם 
 ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה‘... ’ֶאת‘ ְלַרּבֹות ַטֲעֵמי ַהִּמְצָוה“. ְוָכ
ָּכַתב ַרֵּבנּו ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה 
(ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֻחַּקת): ”ָהעֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבא ְיִדיַעת 

ַטֲעָמּה ְוסֹוָדּה, ֲהֵרי ֶזה ְּכגּוף ְּבא ְנָׁשָמה“.
ָהעֹוֶׂשה  ִּכי  ָּכַתב  ַטַעם)   ֵעֶר) יֹוֵעץ‘  ’ֶּפֶלא  ּוַבַעל 
כט  (ְיַׁשְעָיה  ֶנֱאָמר  ָעָליו  ַטֲעָמן,  ְיִדיַעת  ְּבא  ִמְצוֹות 
ְמֻלָּמָדה...“.  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  אִֹתי  ִיְרָאָתם  ”ַוְּתִהי  ג): 
ַּבְּסָפִרים  ִיְבּדֹק  ָידּוַע,  ֶׁשַּטֲעָמן  ְּבִמְצוֹות  ֵּכן  ַעל 
ֶׁשִּביִדיַעת  ְּכֵדי  ַטֲעָמן,  ֶאת  ַהֲחָכִמים  ֵאֶצל  ִויָבֵרר 
ְלָהִביאֹו  ֶׁשִּביָכְלָּתן  ְּפֻעּלֹות  יֹוִסיף  ְוַתְכִליָתן  ַטֲעָמן 
ֶאל ַהַּתְכִלית ַהִהיא. ְּכגֹון ְּבִמְצַות ִציִצית ֶׁשַּתְכִליָתּה 
אֹותֹו  ְּתעֹוֵרר  ַהַּטַעם  ְיִדיַעת  ה‘,  ִמְצוֹות  ְזִכיַרת   –
ָּבֶזה.  ַּכּיֹוֵצא  ְוֵכן  ה‘  ִמְצוֹות  ִּביִדיַעת  ְלהֹוִסיף 
ּוַבִּמְצוֹות ֶׁשַּטֲעָמן ֵאינֹו ָידּוַע, ַיֲחׁשֹב ִּכי ֻּתְּקנּו ִמְּפֵני 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָצה 

ּוְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.
ָאְמָנם ְּכָבר ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים ִּכי ַעל ָהָאָדם ָלַדַעת 
ְקׁשּוָרה  ֵאיָנּה  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  חֹוָבתֹו  ִּכי 
ִליִדיַעת ַטֲעָמן, ֶׁשֲהֵרי ַעל ָּכ ֵמִעיד ְׁשָמן: ’ִמְצוֹות‘, 
ֶׁשִעַּקר ַמהּוָתן ִהיא ֲעִׂשָּיָתן ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ה‘ 

(’ֵסֶפר ָהִעָּקִרים‘ ַמֲאָמר ג פ“ה).

ְוָכ ֵּפֵרׁש ַהַּמְלִּבי“ם ֶאת ִּדְבֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים 
 ְבִמְצוֶֹתי ִּכי  ַלְּמֵדִני  ָוַדַעת  ַטַעם  ”טּוב  סו):  (קיט 

ֶהֱאָמְנִּתי“; ָּדִוד ַהֶּמֶל ְמַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַהִּמְצוֹות,  ֶׁשל  ַהִּנְפָלִאים  ַטֲעֵמיֶהן  ֶאת  לֹו  ְיַגֶּלה  ִּכי 
ְיַקְּיָמן  ַהַּטַעם  ְיִדיַעת  ְּבא  ַאף  ִּכי  מֹוִסיף  הּוא   ַא

ִמּׁשּום ֶׁש‘ְּבִמְצוֶֹתי ֶהֱאַמְנִּתי‘.
 ָּכ ַעל  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ִתָּׂשא)  ִּכי  (פר‘  ַהֵּלִוי‘  ’ֵּבית  ּוַבַעל 
ִהְצִהירּו:  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְּכֶׁשֶּטֶרם  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַּכְּונּו 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ’ַנֲעֶׂשה‘  ְּתִחָּלה  ְוִנְׁשַמע‘:  ’ַנֲעֶׂשה 
ַטֲעָמן,  ֶאת  ְוָנִבין  ִנְלַמד   ָּכ ְוַאַחר  ה‘,  ִצּוּוי  ֵמֲחַמת 
ִּכי  ָהָאמּור,  ַהְּכָלל  ֶאת  ְלדֹורֹות  ֵהם  ָקְבעּו   ּוְבָכ
ֵיׁש  ֶאָּלא  ַּבֲהָבָנָתן  ְּתלּוָיה  ֵאיָנּה  ַהִּמְצוֹות  ֲעִׂשַּית 

ְלַקְּיָמן ִּכי ָּכ ִצָּונּו ּבֹוְרֵאנּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָסֵנגֹוִרים ֶׁשל ָאֵמן

ע טטּתַ ּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹורים ֶׁש

ו סִספפּפּ ם
מַֹע‘ (יא) 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


