
י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ַאַחת
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה“ (כו ב)

ָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ְוָרָאה  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  מֶֹׁשה  ”ָצָפה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְוִהְתִקין  ָעַמד  ִלָּפֵסק,  ֲעִתיִדין  ְוַהִּבּכּוִרים  ֵלָחֵרב 
ֶׁשִּיְהיּו ִמְתַּפְּלִלין ְׁשלֹוָשה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום“ (ַּתְנחּוָמא ִּכי ָתבֹא 

א).

ּוַמּדּוַע  ִּבּכּוִרים,  ְלֵבין  ְּתִפָּלה  ֵּבין  ַהִּדְמיֹון  ַמהּו  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ֶׁשָהיּו  ַהִּבּכּוִרים  ְּתמּוַרת  ְּביֹום  ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ֻהְצְרכּו 

ֻמְקָרִבים ַאַחת ְלָׁשָנה?

ֵּבֵאר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶחְברֹוִני רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון:

ַעל  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהִּמְצוֹות  ִמֶּיֶתר  ִהְתַיֲחָדה  ַהִּבּכּוִרים  ִמְצַות 
ֵּפרֹות ָהָאֶרץ, ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש ְלַקְּיָמּה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוַאף ִלְקרֹא 
ֶׁשּזֹוִהי  ִּבּכּוִרים“,  ִמְקָרא  ”ָּפָרַׁשת   – ְמֻיֶחֶדת  ָּפָרָׁשה  ָעֶליָה 
ִמְצָוה  ֶׁשל  ִקּיּוָמּה  הּוא.   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ְּדֵבקּות  ֶׁשל  ְּבִחיָנה 
זֹו ִהְתָּפֵרס ַעל ְּפֵני ַהָּׁשָנה ֻּכלָּּה, ִּכי ְּכֵדי ְלַקְּיָמּה ָּכָראּוי ָהָיה 
ַעל ָהָאָדם ְלַטֵּפַח ֶאת ַּגְפנֹו ְוֶאת ְּתֵאָנתֹו ְּבַמֲהַל ָּכל ַהָּׁשָנה, 
ַּבְּׁשִכיָנה  ְלִהָּדֵבק  ָלָאָדם  ָּגְרָמה  ֶׁשַהִּמְצָוה  ִנְמָצא   ּוְלִפיָכ

ְלאֶֹר ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה. 

ְלִפיָכ ִּתֵּקן מֶֹׁשה ֶׁשְּבָכל יֹום ִמימֹות ַהָּׁשָנה ִיְתַּפְּללּו ְּכֶנְגָּדּה 
ִלְזּכֹות  ָהָאָדם  יּוַכל  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ְּתִפּלֹות,  ָׁשלֹוׁש 
ְלִהָּדֵבק ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלאֶֹר ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה ּוְבֶמֶׁש ַהּיֹום 

ֻּכּלֹו.
’ַמְּׂשַאת ָמְרְּדַכי‘

’ִמְזמֹור ִׁשיר‘ ְלִסּיּום ַהִּבּכּוִרים
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ“ (כו 

ב)

 ְּבַמֶּסֶכת סֹוְפִרים (יח ג) ְמבָֹאר, ִּכי ַטַעם ֲאִמיַרת ’ִמְזמֹור ִׁשיר 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית‘ ַּבֲחֻנָּכה הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֶּזהּו ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְּלִוִּיים 

אֹוְמִרים ַּבֲחֻנָּכה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֶזה  ִמְזמֹור  ַּבֲאִמיַרת  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִאיר,  ַּבֲהָר“ן  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה, ֵזֶכר ְלִמְצַות ֲהָבַאת ִּבּכּוִרים, ּוְכִדְלַהָּלן:

ְיֵמי  ּתֹם  ַעד   ִנְמַׁש ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ַהִּבּכּוִרים  ֲהָבַאת  ְזַמן 
ַהִּבּכּוִרים  ֲהָבַאת  ֶׁשִּבְׁשַעת  ּוְלִפי  ו).  ב  ִּבּכּוִרים  (ַרְמָּב“ם  ַהֲחֻנָּכה 
ִּביֵמי  ְלאֹוְמרֹו  ִּתְּקנּו  ד),  ג  (ִּבּכּוִרים  ֶזה  ִמְזמֹור  ְמׁשֹוְרִרים  ָהיּו 

ַהֲחֻנָּכה ֶׁשהּוא מֹוֵעד ַהְׁשָלַמת ִמְצַות ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים.
’ֲהִליכֹות ְׁשמֹה‘ מֹוֲעִדים ֶּפֶרק יז ֶהָעָרה 11

ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו
ָלנּו;  ָלֶתת  ַלֲאבֵֹתינּו  ה‘  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָבאִתי  ”ִּכי 
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה‘ ֱאֶהי“ (כו 

ג-ד)

ָּדַרׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ְׁשַבְדרֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְּבֶרָז‘אן:

ֵמִביא ַהִּבּכּוִרים ַמְכִריז ְואֹוֵמר: ”ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתינּו 

ָהֲעֻמָּקה  ְּתחּוָׁשתֹו  ֶאת  הּוא  ְמַבֵּטא  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ָלנּו“;  ָלֶתת 
 ַא ָאבֹות.  ִּבְזכּות  ֶאָּלא  ַלִּמְצָוה  ִנָּגׁש  הּוא  ֵאין  ֶׁשִּכְבָיכֹול 
ְּבפַֹעל, ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ְּבֶהְמֵׁש ַהְּכתּוִבים ֶאת ְזכּותֹו ֶׁשל 
 .“ֶקיֱא ה‘  ִמְזַּבח  ִלְפֵני  ”ְוִהִּניחֹו  ַּכָּכתּוב:  ַעְצמֹו,  ַהֵּמִביא 
”ָּכל  ב):  י  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְלָמה  ּתֹוֵאם  ַהָּדָבר  ַוֲהֵרי 

ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים, ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו“.
’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘

’ְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו‘ ִּבְזכּות ’יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות‘
”ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאֶהי ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי“ (כו ה)

”‘ְוָעִניָת‘ – ְלׁשֹון ֲהָרַמת קֹול“ (ַרִׁש“י, ע“פ סֹוָטה לב ב).

חֹוַבת ַהְגָּבַהת ַהּקֹול ְּבֵעת ’ִמְקָרא ִּבּכּוִרים‘ סֹוֶתֶרת ִלְכאֹוָרה 
ִּבְתִפָּלתֹו  קֹולֹו  ”ַהַּמְׁשִמיַע  ב):  כד  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ֲהֵרי הּוא ִמְּקַטֵּני ֲאָמָנה“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַּכ“ץ ַרָּבּה ֶׁשל לּוְּבִלין:

ֲהָרַמת  ִאּסּור  ַטַעם  ִּכי  ַרִׁש“י  ֵּפֵרׁש  (ָׁשם)  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ִּכי   ְּבָכ ַמְרֶאה  קֹולֹו  ֶאת  ֶׁשַהַּמְגִּביַּה  הּוא,  ַּבְּתִפָּלה  ַהּקֹול 
ְּתִפַּלת  ׁשֹוֵמַע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ִּכְבָיכֹול 
ַלַחׁש. ְלִפיָכ ָּכאן ֻהַּתר לֹו ְלָהִרים ֶאת קֹולֹו, ֶׁשֵּכן ַּבֲאִמיַרת 
”ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי“, ּוְכֵפרּוׁש ַרִׁש“י: ”ּוִבְׁשִביל ֶׁשָחַׁשב ַלֲעׂשֹות 
ָחַׁשב לֹו ַהָּמקֹום ְּכִאּלּו ָעָׂשה“, מֹוִכיַח ַהּקֹוֵרא ֶאת ֱאמּוָנתֹו 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות‘, ּוְלִפיָכ ֵאין ָּכל ְּפָגם 

ְּבַהְגָּבַהת קֹולֹו.

ֶאת  ּפֹוְדַקאִמין  ָאָב“ד  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ּוְׁשַמע  ַקֵּבל  ְּבכַֹח‘: ”ַׁשְוָעֵתנּו  ’ָאָּנא  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו 
ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות“ – ַאל ִּתְתַעֵּלם ִמ‘ַּצֲעָקֵתנּו‘, ְוזֹאת 

ִמּׁשּום ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ְּבָכ ֶׁשַאָּתה ’יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות‘.
’ְקֻדָּׁשה ּוְבָרָכה‘ [ְלֶנְכּדֹו ר“נ ַּכ“ץ ַּבַעל ’ְסִמיַכת ֲחָכִמים‘] ְּבָרכֹות כד ב; הגש“פ 
’ִהּלּוָלא ְּדִפְסָחא‘ – ’ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘‘

א ִלְׁשּכַֹח ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה
”א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי ְוא ָׁשָכְחִּתי“ (כו יג)

”‘ְוא ָׁשָכְחִּתי‘ – ִמְּלָבֶרְכ ַעל ַהְפָרַׁשת ַמַעְׂשרֹות“ (ַרִׁש“י).

ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ֲהֵרי ִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ִמְּדַרָּבָנן הּוא 
ֶזה  ִחּיּוב  ַהּתֹוָרה  ִהְזִּכיָרה  ֶׁשָּכאן  ִיָּתֵכן  ְוֵכיַצד  א),  טו  (ְּבָרכֹות 

ִּבְמפָֹרׁש?

ָידּוַע הּוא ֵּבאּוָרם ֶׁשל ְמָפְרֵׁשי ַרִׁש“י ַעל ֲאָתר (ִמְזָרִחי; ּגּור ַאְרֵיה) 
ֶׁשָאְמָנם ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ִהּנֹו ִמְּדַרָּבָנן, ַא ֶעֶצם חֹוַבת ַההֹוָדָאה 
ְלַקְּיָמן  ַהְּזכּות  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ְּבִמְצוֹוָתיו  ֶׁשִּקְּדָׁשנּו  ַעל  ַלה‘ 

ִהָּנּה ִמן ַהּתֹוָרה.

ְפרּוֶמר  ְצִבי  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ָאַמר  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ַעל  ְמֻחָּדׁש  ֵּבאּור 
ַרָּבּה ֶׁשל קֹוִז‘יְגלֹוב:

ֶאָּלא  ַהִּמְצוֹות,  ַעל   ְלָבֵר ִחּיּוב  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ִמן  ַּגם 
ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ָלֵצאת  ִנָּתן  ֶזה  ִחּיּוב  ֶׁשְּלַהְׁשָלַמת 
ַהּתֹוָרה [ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדאֹוָרְיָתא (הֹוָסַפת ָהַרְמָּב“ן ְלֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ִמְצָוה 
ה,  ט)]. ּוְלִפי ֶׁשָּכל ַּתְכִלית ַהִּלּמּוד הּוא ְּכֵדי ָלבֹוא ִליֵדי ַמֲעֹשֶ

ְלָכ ִּכֵּון ַרִׁש“י ְּכֶׁשֵּפֵרׁש: ”‘ְוא ָׁשָכְחִּתי‘ – ִמְּלָבֶרְכ...“, ַהְינּו 
ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבּה מֹוִדים ָאנּו ַאף ַעל ִקּיּום ָּכל ַהִּמְצוֹות, 

ּוְבתֹוָכן ַאף ַעל ִמְצַות ”ַהְפָרַׁשת ַמַעְׂשרֹות“.
ׁשּו“ת ’ֶאֶרץ ְצִבי‘ ִסיָמן כז

ָׁשחֹר  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשֵהִאיר  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ִמְּגאֹוֵני ְירּוָׁשַלִים:

 ְמָבֵר ַהִּמְצוֹת  ַהְּגָמָרא: ”ָּכל  אֹוֶמֶרת  ב)  (ז  ְּפָסִחים  ְּבַמֶּסֶכת 
ָנְקָטה  ְלִחָּנם  ְוא  ַלֲעִׂשָּיָתן“.   [ְוָסמּו עֹוֵבר [קֹוֵדם  ֲעֵליֶהן 
ָהעֹוֵסק  ֶזה  ֶׁשְּבָפסּוק  ְלִפי  ֶאָּלא  ’עֹוֵבר‘,  ְלׁשֹון  ַהְּגָמָרא 
ָעַבְרִּתי  ”א  זֹו:  ָלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה  ַהִּמְצוֹות  ְּבִבְרַּכת  ָּכָאמּור 

.“...ִמִּמְצוֶֹתי
’ַאְבֵני ׁשַֹהם‘

ַעל ַהַחָּזן ’ְלָהִקים‘ ֶאת ַהּתֹוָרה
ַלֲעׂשֹות  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָיִקים  א  ֲאֶׁשר  ”ָארּור 

אֹוָתם“ (כז כו)

ַהַחָּזן  ֶזה  ָיִקים‘...  א  ”‘ֲאֶׁשר  ָּדְרׁשּו:  ד)  ז  (סֹוָטה  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ַּכָּוַנת  ֶאת  ָּכאן)  (עה“ת,  ָהַרְמָּב“ן  ּוֵפֵרׁש  עֹוֵמד“.  ֶׁשהּוא 
ַהְּירּוַׁשְלִמי, ֶׁש‘ָארּור ֲאֶׁשר א ָיִקים‘ ֶנֱאָמר ַעל ַהַחָּזן ֶׁשֵאינֹו 
ֵמִקים ּוַמְגִּביַה ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְלַהְראֹותֹו ַלִּצּבּור. [ִמִּסָּבה 
זֹו ָנֲהגּו ְּבַכָּמה ְקִהּלֹות ְלַכּנֹות ֶאת ’ַהְגָּבַהת ַהּתֹוָרה‘ – ’ֲהָקַמת 

ַהּתֹוָרה‘].

ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָיֶפה ַאְׁשְּכַנִּזי ַּבַעל ַה‘ְּיֵפה ּתַֹאר‘, 
ִּכי ַּכָּוַנת ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁש‘ָארּור‘ ֶזה ֶנֱאָמר ַעל ַהַחָּזן ַהִּמְתַּפֵּלל 
ִלְכבֹוד  ָּכָראּוי   – ְמֻעָּמד  ְוא  יֹוֵׁשב,  ְּכֶׁשהּוא  ַּבּתֹוָרה  ְוקֹוֵרא 

ַהּתֹוָרה ְורֹוְממּוָתּה.
’ְיֵפה ַמְרֶאה‘ ְירּוַׁשְלִמי סֹוָטה ז ד; ’ֲעֵלי ָּתָמר‘ ָׁשם; ’ְיֻׁשרּון‘ ח“ב עמ‘ קסו

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
חת
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ָּכל יֹום ַּתֲעֶנה ָאֵמן
”ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה‘“ (כו ה)

[ַּכָּכתּוב  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  רֹוֶמֶזת  ”ְוָעִניָת“  ֵּתַבת 
ְוֵתַבת  ָאֵמן“],  ְוָאְמרּו  ָהָעם  ָכל  ”ְוָענּו  טז):  ֶּפֶרק  (ְלַהָּלן 

”ְוָאַמְרָּת“ רֹוֶמֶזת ַלֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה [ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר ו 
כב): ”ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם“]. ִמָּכאן 
ְוַאף  ְּבָרָכה,  ָּכל  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְלחֹוָבֵתנּו  ֶרֶמז 
ָראֵׁשי   – ָתבוֹ א ‘   ’ִּכי   :ְלָכ רֹוֵמז  ָּפָרָׁשֵתנּו  ֶׁשל  ְׁשָמּה 

ֵּתבֹות: ’ָּכל יֹום ִּתְׁשַמע ְּבָרכֹות ְוַתֲעֶנה ָאֵמן‘.
’קֶֹבץ ִאְמֵרי קֶֹדׁש‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ַע
ָהיּו 

ַ

ָרֵזי
ּתֲעֶנה ָאֵמ ֹום

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִדי ָיָקר! ְיהּו
ֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ַהְכָרָזה ָעְצָמִתית ַעל ַמְלכּות ה‘ ְּבעֹוָלמֹו, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 

ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט ב): ”ַמאי ָאֵמן? ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן“.

ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ָאנּו  ַמְמִליִכים  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְיֵמי  ִלְקַראת 
ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְמִליכֹו ְּבָכל ּבֶֹקר 

ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא.

 ד
מ על ּכל העֹולם ּכּלֹו ּבכבֹו

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְּבקֹול! ְּבַכָּוָנה! ְּבַחְברּוָתא!
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ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ַהְּמפֶֹאֶרת  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה 
ְקִהָּלה  זֹוִהי  ִלְסָערֹות.  ְרִגיָלה  ֵאיָנּה  ֶׁשְּבֶּבְלְּגָיה, 
ְׁשֵקָטה ּוְרגּוָעה ֲאֶׁשר ָּבֶניָה ְמַנֲהִלים ַחִּיים ְיהּוִדים 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִלָּבּה  ְּבֵלב  ַּפַעם,  ֶׁשל  ְּבַטַעם  ְׁשֵלִוים, 
ּגֹוִיים  ְלִמיְליֹוֵני  ֵּבינֹות  ְועֹוֶיֶנת.  ָקָרה  ֵאירֹוִּפית 
 נֹוֶׁשֶבת ָלּה רּוַח ְיהּוִדית ְּתִמיָמה ּוְטהֹוָרה, ְּכֶהְמֵׁש
ְלרּוַח ְקִהַּלת ַאְנְטֶוְרֶּפן ַהְּמפֶֹאֶרת ְוָהַעִּתיָקה ֶׁשרֹב 

ָּבֶניָה ִנְכֲחדּו ִּבְׁשנֹות ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה.
ַעל ַאף ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְקִהָּלה ְקַטָּנה ְלַמַּדי, ְׁשָמּה ַהּטֹוב 
ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשי  ִלְזכּות  ִנְזַקף  ְוַהְרֵּבה  ְלָפֶניָה,  ָיָצא 
ַהְּיהּוִדית  ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן  ִמֶּמָּנה.  ַהּיֹוְצִאים  ְוַהֶחֶסד 
ָּדִרים א ְמַעט ְיהּוִדים ֲאִמיִדים ֶׁשְּׁשָמם ִהְתַּפְרֵסם 
ְּבָכל ַרֲחֵבי ֵּתֵבל ְּכַבֲעֵלי ְצָדָקה ֻמְפָלִגים ַהּפֹוֲעִלים 

ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמַּבִית ּוִמחּוץ.
ַּבֲעַנף  ַאְנְטֶוְרֶּפן  ִמיהּוֵדי  ַרִּבים  ָעְסקּו  ֶּבָעָבר 
אּוָלם  ִּבְמֻיָחד,  ְּבֶבְלְּגָיה  ַהְּמַׂשְגֵׂשג  ַהַּיֲהלֹוִמים 
ָיָדם  ִלְׁשַח  ֵהֵחּלּו  ֵמֶהם  ַרִּבים  ַהָּׁשִנים  ִּבְרבֹות 
ְּבִמְסָחר ֵּבין-ְלֻאִּמי, ְּבִעָּקר ְּבתֹוְכֵכי ַיֶּבֶׁשת ֵאירֹוָּפה 

ְמֵלַאת ַהִהְזַּדְּמֻנּיֹות.
ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלַאַחת  ֵּבן  מֶֹׁשה,  ַרִּבי  ַּגם  ָהָיה  ָּכֶזה 
ַהּׁשּוק  ֶאת  ֶׁשִּזָהה  ְלַאַחר  ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן.  ָהֲאִמידֹות 
ֶהֱחִליט  ֵאירֹוָּפה,  ְּבִמְזַרח  ַהִּמְתעֹוֵרר  ָהִעְסִקי 
ְלַהְׁשִקיַע ּבֹו ֶאת ֵמיַטב ַּכְסּפֹו. ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ִמְסָּפר 
ִמִּמְזַרח  ְסחֹורֹות  ּוִביצּוא  ִּביבּוא  ָהִאיׁש  ָעַסק 
ֵאירֹוָּפה ֶאל ַמֲעָרָבּה ּוְלֵהֶפ, ְוָעָׂשה ַחִיל ַּבֲעָסָקיו.

רּוְסָיה  ְמִדיַנת  ְּגבּולֹות  ֵּבין  ִקֵּים  ִעּסּוקֹו  ִעַּקר  ֶאת 
ֶׁשל  ְקִׁשיחּוָתם  ֶאת  ֶׁשִהִּכיר  ָהִאיׁש  ַהְּגדֹוָלה. 
ְמאֹד  ָזִהיר  ִלְהיֹות  ִהְׁשַּתֵּדל  ָהרּוִסִּיים,  ַהְּפִקיִדים 
ַעד  ַּכּׁשּוָרה,  ָּפַעל  ַהּכֹל  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ַּבֲעָסָקיו. 
ִׁשְגָרִתית  ֶמֶכס  ִּבְבִדיַקת  ָמַעד...   – ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 
ְמַיֵּבא  הּוא  ִּכי  ִהְתַּגָּלה  ִלְסחֹוָרתֹו,  ֶׁשֶּנֶעְרָכה 
ַהִּׁשְלטֹונֹות,  ְּברּוְסָיה.  ְלִׁשּוּוק  ָהֲאסּוִרים  מּוָצִרים 
ִמּתֹו ָרצֹון ְלַהְפִּגין ֶאת ּכָֹחם ַּגם ְּכַלֵּפי ָזִרים, ִמֲהרּו 
ְּבִמְׁשָּפט  ַהֶּכֶלא.  ַמְרְּתֵפי  ֶאל  ּוְלַהְׁשִליכֹו  ְלעֹוְצרֹו 
ָמִהיר ֶׁשֶּנֱעַר לֹו, ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן, הּוַׁשת ָעָליו 

עֶֹנׁש ָּכֵבד: ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבֶּכֶלא. א ָּפחֹות.
ַנְפָׁשם  ֶאת  ָיְדעּו  א  ֶׁשְּבַאְנְטֶוְרֶּפן  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 
ִמְּדָאָגה. ְּכַצַעד ִראׁשֹון ֵהם ִמֲהרּו ְלַגֵּיס ֶאת ֵמיַטב 
עֹוְרֵכי ַהִּדין ְּברּוְסָיה, ּוְלֵׁשם ָּכ א ָחְסכּו ָּכל ָממֹון 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ַלֲעׂשֹות  ִהְגִּדיל  ֶׁשָּבעֹוָלם. 
ֵּבן  ְסכּום  ֶהֱעִביר  ְלָפְרָטן  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֶׁשִּבְדָרִכים 
ָׁשם  ֵאי  ַהְׁשָּפָעה,  ְוַרב  ָעלּום  ְלַיַעד  ְסָפרֹות  ֶׁשַבע 
ְּבמֹוְסְקָבה,  אּוַלם ַהֶּכֶסף ָיַרד ְלִטְמיֹון, ְוגֹוָרלֹו ֶׁשל 

ָהָאח נֹוַתר ְּכִפי ֶׁשָהָיה.
ּפֹוְׁשִעים  ְלַעְׂשרֹות  ֵּבינֹות  ַהֶּכֶלא,   ְּבתֹו ּוֵביְנַתִים, 
ְמֻסָּכִנים, ָיַׁשב לֹו ִמֶּזה ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ַאְבֵר ֲחִסיִדי 
ֶׁשֵאין לֹו ֻמָּׂשג ֵּכיַצד ’ָנַפל‘ ְלָמקֹום ּכֹה ָזר ּוְמֻנָּכר, 
הֹוִציָאה  ֱאָקיו: ”ָאָּנא,  ִלְפֵני  ַנְפׁשֹו  ַמר  ֶאת  ְוִתָּנה 

ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי!“.
 ְֹּבַאַחת ִמִּׂשיחֹות ַהֶּטֶלפֹון ַהְּנִדירֹות ֶׁשֻהְרָׁשה ַלֲער
ֶאל ִמחּוץ ַלֶּכֶלא, ָאַמר ר‘ מֶֹׁשה ְלָאִחיו, ְּבֶרַגע ֶׁשל 

ַסֲעַרת ְרָגׁשֹות:
”ָאִחי ַהָּיָקר, ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַעל ֶּכֶסף ְועֹוְרֵכי ִּדין ְּכָבר 
ַעל  ּתֹוָדה  ֲאִסיר  ְּבֶהְחֵלט  ַוֲאִני  ַמְסִּפיק,  הֹוֵצאֶתם 
ֶׁשְּגַזר  הֹוִכיָחה  ְּכָבר  ֶׁשַהְּמִציאּות  ֵּכיָון  אּוָלם   .ָּכ
מּוָטב  אּוַלי  ַהֶּטַבע,   ְּבֶדֶר ְלִׁשּנּוי  ִנָּתן  ֵאינֹו  ַהִּדין 
ֶׁשַּנְפֶנה ֵמַעָּתה ֶאת ַמֲאָמֵצינּו ַלָּפן ָהרּוָחִני. ֲהֵרי ה‘ 
הּוא ָּכל ָיכֹול, ּוְבַוַּדאי ֵיׁש לֹו ַהּכַֹח ְלהֹוִׁשיֵעִני. ֵאין 
ִלי ֻמָּׂשג ֵּכיַצד ַּתֲעׂשּו זֹאת, אּוָלם ָסמּו ּוָבטּוַח ֲאִני 
ִּכי ִלְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ֵעָצה טֹוָבה ַּבֲעבּוְרֶכם...“.
ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד  ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן  ִּבֵּקר  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ֶהֱחִליט  ַהִּנְסָער  ְוָהָאח  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ָהַרָּבִנים 

ָלִׂשים ְּפָעָמיו ֶאל ְמעֹונֹו, ְּבַמָּטָרה ִלְׁשאֹל ַלֲעָצתֹו.
ָהַרב ִהְקִׁשיב ַלְּדָבִרים ִּבְתׂשּוַמת ֵלב, ֵהִניַח רֹאׁשֹו 

ֵּבין ָיָדיו, ִהְרֵהר ַּבְּדָבִרים ְּבֹכֶבד רֹאׁש ְוַאַחר ָאַמר:
ִנְכָׁשִלים  ַרִּבים  ֲאֶׁשר  ַהֲחמּוִרים  ֵמָהֲעוֹונֹות  ”ֶאָחד 
ָּבֶהם הּוא ַהִּדּבּור ַּבְּתִפָּלה, ּוְלֻעַּמת זֹאת ַהְּזִהירּות 
ִמְּלִהָּכֵׁשל ּבֹו ֲחִביָבה ַעד ְמאֹד ִלְפֵני ה‘, ִויׁשּועֹות 
ַעְצְמֶכם  ַעל  ְּתַקְּבלּו  ִאם  ָּבּה.  ִנְקְׁשרּו  ְּכָבר  ַרּבֹות 

ִּתְראּו  ה‘  ְּבֶעְזַרת  ַּבְּתִפָּלה,  ִמִּדּבּור  ְלִהָּׁשֵמר 
ְיׁשּועֹות, ַוֲאִחיֶכם ִיְׁשַּתְחֵרר ִּבְמֵהָרה ִמִּכְלאֹו“.

ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְפנֹות  ִמֲהרּו ְּבֵני  ֶמֶרץ ּוִבָּטחֹון  ֲחדּוֵרי 
ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשּבֹו  ַהֲחִסיִדי  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלִמְתַּפְּלֵלי 
ַעל  ּוְלַקֵּבל  ֲאִחיֶהם  ְלַמַען  ְלֵהָרֵתם  ֵמֶהם  ּוִבְּקׁשּו 

ַעְצָמם ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ְּכָלל ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.
ְמֶלאֶכת ַהִּׁשְכנּוַע ָהְיָתה ָקָׁשה ַּבֲעבּוָרם ְמאֹד, ְּבָכל 
ְלִיּׂשּום.  ַקָּלה  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבַבָּקָׁשה  ָהָיה  ְמֻדָּבר  זֹאת 
ְלַבּסֹוף ִהְצִליחּו ְלַהְחִּתים ִׁשְבָעה ָעָׂשר ִמְתַּפְּלִלים 
ַעל ֻנַּסח ַקָּבָלה ְמפָֹרט ּוְמֻנָּמק, ֲאֶׁשר ֻׁשְּלָבה ּבֹו ַאף 
ְוִלְהיֹות  ְּכמֹוֶהם  ִלְנהֹג  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלֶיֶתר  ְקִריָאה 

ֻׁשָּתִפים ְּבִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים.
רּוַח  ְּבקֹוַרת  ִקֵּבל  ְּבַאְנְטֶוְרֶּפן,  ָׁשָהה  ֶׁשֲעַדִין  ָהַרב 
ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב  ִּכי  ְּבחֹם   ֵּבֵר ְוׁשּוב  ַהְּדָבִרים  ֶאת 

ְיֻׁשְחַרר ָהָאִסיר ִמִּכְלאֹו.
ֶטֶרם  טֹובֹות  ּוְבׂשֹורֹות  ֲאָחִדים,  ֳחָדִׁשים  ָחְלפּו 
ִלְראֹות  ַנְפׁשֹו  ָּכְלָתה  ֶׁשְּכָבר  ָהָאח  ִנְׁשְמעּו. 
ַּבְּיׁשּוָעה, ִהְתַקֵּׁשר ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב, 
ּוִבֵּקׁש ִּבְדָמעֹות ִּכי יֹוִאיל ָהַרב ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָאִחיו 

ֶׁשֲעַדִין א ָיָצא ִמן ַהֵּמַצר.
ְלַאְתָרא  ִלְנסַֹע  ּוִמֵהר  ּכֹחֹוָתיו  ַעל  ָחס  א  ָהַרב 
ַקִּדיָׁשא ִמירֹון. ָׁשם, ַעל ִצּיּונֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב“י ַהָּקדֹוׁש, 
ַהַּקָּבָלה  ִּכי  ה‘  ִלְפֵני  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ִהְתַחֵּנן 
א  ָהָאִסיר  ַחְבֵרי  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשִּקְּבלּו  ַהֻּמְפָלָאה 
ִמַּמְסֵּגר,  ָאִסיר  יֹוִציא  ִּבְמֵהָרה  ְוִכי  ֵריָקם,  ָּתׁשּוב 

ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם.
ְׁשבּוַעִים נֹוָסִפים ָחְלפּו ְּבַהְמָּתָנה מֹוֶרֶטת ֲעַצִּבים. 
ַּכֲאֶׁשר  ַרָּבא,  הֹוַׁשְעָנא  ֵליל  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ֶזה  ָהָיה 
ֶטֶלפֹון ִנְרָּגׁש ִהִּגיַע ֵמרּוְסָיה ּוִבֵּׂשר ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֻׁשְחַרר  ַהִּסּכּוִיים  ְלָכל  ּוְבִנּגּוד  ַמְפִּתיַע  ְּבֹאֶפן  ִּכי 

ָהָאח ִמִּכְלאֹו.
ַאְנְטֶוְרֶּפן ֻּכָּלּה ָרֲעָׁשה ְלִמְׁשַמע ַהֵּנס ַהַּמְדִהים. ְּבָכל 
ִּפָּנה ָׂשחּו ַעל אֹודֹות ַהְּיׁשּוָעה ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשִהִּגיָעה 
ִּבְזכּות ַהִהָּמְנעּות ִמִּדּבּור ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ַּכֲאֶׁשר 
ֵאּלּו ֶׁשָּיְדעּו, ְולּו ְמַעט, ִמַּמָּצבֹו ַהִּמְׁשָּפִטי ַהֻּמְרָּכב 
ֶהֱאִמינּו  ְוא  ִנְרֲעׁשּו  ָהָאִסיר,  ֶׁשל  ַהִּסּכּוִיים  ַוֲחַסר 

ְלֶׁשַמע ַהַּמְהָּפ ַהִּבְלִּתי מּוָבן.
ֶאָּלא ֶׁשַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר ִּכי ַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה ְמַעט 
ֻמְקֶּדֶמת. ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָהִאיׁש ָאְמָנם ֻזָּכה ֵמַאְׁשָמתֹו, 
ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ֵמרּוְסָיה,  ָלֵצאת  ֻהְרָׁשה  א   ַא
ְּבָיָדיו ִויָזה ְּבתֶֹקף. ַהְּׁשמּועֹות ָאְמרּו ִּכי ַהִּׁשְלטֹונֹות 
ְׁשִהָּיה  ְּבַאְׁשַמת  ֵמָחָדׁש  ְלאֹוְסרֹו  ְמַבְּקִׁשים  ַאף 
ְּבִלְבבֹות  ּוָפְׁשָטה  ָׁשָבה  ְוַהֲחָרָדה  ֻחִּקית,  ִּבְלִּתי 

ְיִדיָדיו.
ׁשּוב ִהְתַקֵּׁשר ָהָאח ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש 
”ְּבַוַּדאי  ָהַרב:  ֵהִׁשיב  ַהִהְתַּפְּתחּות.  ַעל  לֹו  ְוִסֵּפר 
ִיְצָטְרפּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי  ָּכל  ִּכי  ה‘  ְרצֹון 
ַלַּקָּבָלה. ְּבטּוָחִני ֶׁשִאם ֻּכָּלם ְיָצְרפּו ֶאת ֲחִתיָמָתם, 
ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ָיׁשּוב ָהָאִסיר ְלֵביתֹו ָּבִריא ְוָׁשֵלם“.
ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  יֹוֵתר.  ַקָּלה  ַהְּמָלאָכה  ָהְיָתה  ַהַּפַעם 
ִהְתַקּׁשּו  א  ַהֵּנס,  ְּדַבר  ַעל  ָׂשָחה  ַאְנְטֶוְרֶּפן 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַחְבֵרי  ֶאת  ְלַׁשְכֵנַע  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 
ַהְּקִהָּלה  ַרב  ַּגם  ּוַבֲחִׁשיבּותֹו.  ָהִעְנָין  ִּבְנִחיצּות 
ֵמַעל  ָהְיָתה  ְוַהֵהָענּות  ִמְרצֹו,  ָּכל  ֶאת   ְלָכ ָרַתם 
ּוֵמֵעֶבר ַלִּצִּפּיֹות; ִּכְמַעט ָּכל ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ִהְצָטְרפּו ַלַּקָּבָלה.
ַהְּמִׂשיָמה,  ֵמַהְׁשָלַמת  ְיָמָמה  ֶאָּלא  ָחְלָפה  א 
ֶׁשִּבֵּׂשר  ֵמרּוְסָיה  ַהְּמֻיָחל  ַהֶּטֶלפֹון  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַאְפֵׁשר  ְוֶהְחִליטּו  ָּבֶהם  ָחְזרּו  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ִּכי 
ְלֵביתֹו  ְוָלׁשּוב  רּוְסָיה  ְּגבּולֹות  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָלִאיׁש 

ֶׁשְּבַאְנְטֶוְרֶּפן.
ִסּפּור ַהְּיׁשּוָעה ַהֻּמְפָלא ֶׁשָעַבר ִמֶּפה ְלאֶֹזן ְּבַרֲחֵבי 
ְּבנֹוֵׂשא  ָּגדֹול  ְלִחּזּוק  ָּגַרם  ֻּכּלֹו,  ּוָבעֹוָלם  ַאְנְטֶוְרֶּפן 
ַעד  ְּבֵעיֵניֶהם  ָראּו  ַהּכֹל  ַהְּתִפָּלה.  ַהִּדּבּור  ִאּסּור 
ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ַקָּבָלה זֹו ִלְפֵני ה‘, ְוַעד ַּכָּמה ְיכֹוָלה 

ִהיא ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ְּכֶנֶגד ַהֶּטַבע.
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ַמּדּוַע ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה
 ’ְלַמַען ִּתְזְּכרּו‘?

ַרִּבים ָּתְמהּו: ִמְּפֵני ָמה ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה 
ֶאת ִצּוּוי ”ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת 
ִצְּוָתה  ֶׁשְּכָבר  ַאַחר  ִמְצוָֹתי“,  ָּכל 
אֹתֹו  ”ּוְרִאיֶתם  ַהּקֹוֵדם:  ַּבָּפסּוק 

ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“?

ִּפי  ַעל  ְּגרֹוְסַּבְרד  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ִּדְבֵרי 
ַהֲחִׁשיבּות  ִמַּדת  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו 
ַהִּזָּכרֹון.  ִלְתכּוַנת  ְמַיֶחֶסת  ֶׁשַהּתֹוָרה 
יא)  ב  (ָאבֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ָמִצינּו  ֶׁשִהֵּנה 
ֶאת  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֶׁשְּכֶׁשָּמָנה 
ִׁשְבָחם ֶׁשל ַּתְלִמיָדיו, ִׁשֵּבַח ֶאת ַרִּבי 
”ּבֹור  הּוא:  ִּכי  הֹוְרְקנֹוס  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר 
סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה“. ְוִלְכאֹוָרה 
ָלָאָדם  הּוא  ֶׁשַבח  ָמה  ְלָהִבין,  ֵיׁש 

ְּבִכָּׁשרֹון ִטְבִעי ֶׁשּנֹוַלד ִעּמֹו?

ּוֵבֵאר ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִּכי ָאְמָנם ַהִּזָּכרֹון 
ְּבַיד   ַא מּוָלד,  ִּכָּׁשרֹון  ָאֵכן  הּוא 
ֶׁשַּיְחּפֹץ.  ְלֵהיָכן  ְלַהּטֹותֹו  ָהָאָדם 
ִּכי  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ִסֵּפר  ּוְכֻדְגָמה 
ְּכֵבן  ָיִׂשיׂש  ִהְתּגֹוֵרר  ַראִדין  ַּבֲעָיָרתֹו 
ִלְזּכֹר  ָהָיה  ֶׁשְּמֻסָּגל  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ֶׁשל  ִּבּקּורֹו  ֶאת  ְּפָרִטים  ִלְפָרֵטי 
ִׁשְבִעים  ִלְפֵני  ֻהַלְּדּתֹו  ְּבִעיר  ַהֵּקיָסר 
ַעָּתה.  ַהָּדָבר  ֵאַרע  ְּכִאּלּו  ָׁשָנה, 
ֶׁשִּבְׁשַעת  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  זֹאת  ְוֵאין 
ֵאּלּו  ְּפָרִטים  ַהִּבּקּור  ִהְתַרֲחׁשּות 
ְוַעל  ַסְקָרנּותֹו,  ֶאת  ְועֹוְררּו  ִעְנְינּוהּו 
ּוְפָרט  ְּפָרט  ָּכל  ִלְזּכֹר  ַּדְעּתֹו  ָנַתן  ֵּכן 

ִמֶּמּנּו.

ֵּכן הּוא ַּגם ְלַגֵּבי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה; ַאף 
ִאם  ְמֻיָחד,  ְּבִזָּכרֹון  ֵנַחן  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ְוִלְזּכֹר,  ָלַדַעת  ַעז  ָרצֹון  ְּבִלּבֹו  ִיְהֶיה 
ְּכֵדי  ִזְכרֹונֹו  ּכַֹח  ָּכל  ֶאת  ְיַנֵּצל  ְּבַוַּדאי 
ְוָאז  ִמִּלּמּודֹו,  ְּפָרט  ְלָכל  ֵלב  ָלִׂשים 
ֶׁשִׁשֵּבַח  ַהִּסָּבה  זֹאת  ִיְזְּכֵרם.  ְּבַוַּדאי 
ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶאת ַּתְלִמידֹו ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר ַעל ּכַֹח ִזְכרֹונֹו, ֶׁשֵּכן ַעל ְיֵדי 
ְלַנֵּצל  ִהְׂשִּכיל  ַעז  ְוָרצֹון  ֵלב  ִׂשיַמת 
ִׁשְּבחֹו   ָּכ ְּכֵדי  ְוַעד  ַלּתֹוָרה,  אֹותֹו 
ַחְכֵמי  ָּכל  ִיְהיּו  ”ִאם  ֶׁשָאַמר:  ַעד 
ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  מֹאְזַנִים,  ְּבַכף  ִיְׂשָרֵאל 
ֶּבן הֹוְרְקנֹוס ְּבַכף ְׁשִנָּיה – ַמְכִריַע ֶאת 

ֻּכָּלם“.

ָּכאן  ֶׁשַּמְדִּגיָׁשה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ָנִבין   ָּכ
 ַהּתֹוָרה ׁשּוב ָוׁשּוב ִמְצָוה זֹו, ְלַלֶּמְד
ִּכְכִלי  ַוֲחִׁשיבּוָתּה,  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ַעל 
ְׁשָרָגא‘  (’ַּדַעת  ַהּתֹוָרה  ִליִדיַעת  ֶמְרָּכִזי 

ְׁשַלח).

סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב
ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא ֵּבֵאר, 
טו):  לד  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ִהֵּנה  ִּכי 
ְוָלַמְדנּו  טֹוב“,  ַוֲעֵׂשה  ֵמָרע  ”סּור 
ְּתִחָּלה  טֹוב,  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ִּכי  ִמָּכאן 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֵמָהַרע  ְלִהְתַרֵחק  ֵיׁש 
ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי. 
ֶאָּלא ֶׁשַהְּמִציאּות מֹוִכיָחה ִּכי ָקֶׁשה 
ְלִהְסַּתֵּיַע  ִמְּבִלי  ָהַרע  ֶאת  ְלָהִסיר 
ּפֹוַתַחת  ֵּכן  ַעל  ַהִּמְצוֹות,  ְּבִקּיּום 
”ּוְרִאיֶתם...  ְואֹוֶמֶרת:  ַהּתֹוָרה 

ַוֲעִׂשיֶתם  ה‘  ִמְצוֹת  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם 
ּכַֹח  ָלֶכם  ִיְהֶיה   ָּכ ְּבִעְקבֹות  אָֹתם“, 
ְלַקֵּים ִמְצוֹות: ”ְוא ָתתּורּו“ ּוְלָהִסיר 
ְלַאַחר  ְוַרק  ִמִּקְרְּבֶכם,  ָהַרע  ֶאת 
טֹוב‘  ’ֲעֵׂשה  ְלַקֵּים  ֲעֵליֶכם  ֵיַקל  ִמֵּכן 
ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען   – ִּבְׁשֵלמּות 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצוָֹתי  ָּכל  ֶאת 

ֵלאֵקיֶכם“ (’ָעִלים ִלְתרּוָפה‘ ְׁשַלח תשס“ז).

ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֶׁשָּׁשַבת  ְּבֵעת 
ָסאנּוק,  ָּבֲעָיָרה  ֵמאֹוְסִטיָלא 
ִהְתַקְּבצּו ֲחִסיִדים  ַרִּבים ִלְׁשמַֹע ֶאת 
ִּדְּברֹות ָקְדׁשֹו ַּבֲעִריַכת ַהֻּׁשְלָחן, ְוכֹה 

ָהיּו ְּדָבָריו:

ַּפַעם ָּבא ָהַרב ַּבַעל ַה‘ַּתְנָיא‘ ֶאל ָסִבי 
ִמּקֹוִריץ.  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ִּפיְנָחס:  ַרִּבי  ָאַמר  ִׂשיָחָתם   ְּבַמֲהַל
ַמהּו  ְלַהִּכיר  ָעַבְדִּתי  ָׁשִנים  ”ֶׁשַבע 
ֶׁשֶקר, ֶׁשַבע ָׁשִנים ָעַבְדִּתי ְלַהְרִחיקֹו, 
ֶאת  ִלְקנֹות   – נֹוָספֹות  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע 
ַה‘ַּתְנָיא‘  ַּבַעל  ַנֲעָנה  ָהֱאֶמת“.  ִמַּדת 
ְל‘ַמְלָאִכים‘  טֹוָבה  זֹו   ֶּדֶר” ְוָאַמר: 
ָסבּור  ֲאִני  אּוָלם  ְסֻגָּלה,  ְוִליִחיֵדי 
ִמַּדת  ֶאת  ְּתִחָּלה  ִלְקנֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ֶאת  ְלַהְרִחיק  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָהֱאֶמת, 

ַהֶּׁשֶקר“.

ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְוִהְסִּביר  הֹוִסיף 
ַּבַעל  ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ֵמאֹוְסִטיָלא: 
ִמָּפָרַׁשת  ֶרֶמז  ְלָהִביא  ֵיׁש  ַה‘ַּתְנָיא‘ 
ָּבּה:  ֶנֱאָמר  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ִציִצית 
ּוְלַאַחר  ּוְזַכְרֶּתם...“,  ”ּוְרִאיֶתם... 
ִמֵּכן ”ְוא ָתתּורּו“. אּוָלם ַאף ְלִדְבֵרי 
ְלָהִביא  ֵיׁש  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
”ְוא  ְלַאַחר:  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ִמָּפָרָׁשה  ֶרֶמז 
ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען  ֶנֱאָמר:  ׁשּוב  ָתתּורּו“, 
ַוֲעִׂשיֶתם“. ְוָאְמָנם, א ְלִחָּנם ִּתְרֵּגם 
יֹוָנָתן ֶאת ַהָּפסּוק: ”ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים 
ֵהי  ַקִדיִׁשין  ”ּוֶתֱהוֹון   – ֵלאֵקיֶכם“ 
ה‘  ֳקָדם  ִדְמַשְׁמִׁשין  ְכַמְלָאַכָיא 
ַה‘ַּתְנָיא‘  ַּבַעל  ְּכִדְבֵרי  ִּכי  ֱאָלָקכֹון“, 
ְלַמְלָאִכים  ַרק  ַמְתִאיָמה  זֹו   ֶּדֶר  –

ְוִליִחיֵדי ְסֻגָּלה (’ִסיָמן טֹוב‘ עמ‘ ג).

ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאֵקיֶכם
ָהָאָדם  ֶאת  ְמַקֶּדֶׁשת  ַהּתֹוָרה  ְיִדיַעת 
ִלְהיֹות ְּכַמְלָא. ּוְכִפי ֶׁשִּתְרֵּגם יֹוָנָתן 
ְקדִֹׁשים  ”ִוְהִייֶתם  ַהָּפסּוק:  ֶאת 
ֵהי  ַקִּדיִׁשין  ”ּוֶתֱהוֹון   – ֵלאֵקיֶכם“ 
ה‘  ֳקָדם  ִדְמַשְׁמִׁשין  ְכַמְלָאַכָיא 
ֱאָלָקכֹון“. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ”ּוָמִצינּו  ַהָּקדֹוׁש: 
ִהִּׂשיגּו ַמֲעָלה זֹו ֶׁשִּנְקָרִאים ַמְלָאִכים 
ַהּתֹוָרה  ְּבֶאְמָצעּות  ִּכי  ּוְקדֹוִׁשים, 
ִּתְגַּדל ְוַתֲעֶלה ַמֲעַלת ָהָאָדם ַעד ֵאין 

ֵקץ ְלַמְעָלה ֵמַהַּמְלָאִכים“.

ִאיׁש‘  ֶה‘ָחזֹון  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ּוְכָבר 
ְּבִאַּגְרּתֹו (ח“א ִמְכָּתב יג): ”ְוָאְמָנם ָהִאיׁש 
 הֹוֵל הּוא  ַהּתֹוָרה,  ִליִדיַעת  ַהּזֹוֶכה 
ֲאָבל  ָאָדם,  ְּכֶבן  ְוִנְדֶמה  ֲאָנִׁשים  ֵּבין 
ְּבֵני  ִעם  ַהָּדר   ַמְלָא הּוא  ֶּבֱאֶמת 
ּוְמרֹוָמם  ֲאִצילּות  ַחֵּיי  ְוַחי  ְּתמּוָתה 

ַעל ָּכל ְּתִהָּלה“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְׁשִתיָקה ֶׁשהֹוִציָאה ָאִסיר ִמַּמְסֵּגר 

ע טטּתַ ּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשה קה

ו סִספפּפּ ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ט) ָ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


