
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

‘ְוַאל ִּתְתַעָּלם‘ ִמ‘ֵּבן ֲאהּוֶב’
ְוִהְתַעַּלְמָּת  ִנָּדִחים  ֵׂשיֹו  ֶאת  אֹו   ָאִחי ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  "א 

ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי" (כב א)

(ב“מ ל א) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ִמִּיּתּור ֵּתַבת ”ְוִהְתַעַּלְמָּת“:  ַּבְּגָמָרא 
ְּכבֹודֹו  ְלִפי  ְוֵאיָנּה  ָזֵקן  ָהָיה  ִמְתַעֵּלם...  ֶׁשַאָּתה  ”ְּפָעִמים 
’ְוִהְתַעַּלְמָּת  ֶנֱאָמר   ְלָכ ּוְלַהֲחִזיָרּה]...  זֹו  ַּבֲאֵבָדה  [ְלַטֵּפל 

ֵמֶהם‘“.

ַּפַעם ִהְזַּדֵּמן ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְלַוְרָׁשה ַהִּביָרה, ּוְביֹוְדעֹו ִּכי 
ֶאָחד ִמְּקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְתּגֹוֵרר ָּבּה, ִּבֵּקׁש ְלַבְּקרֹו ְּבֵביתֹו. 
אֹותֹו ָקרֹוב ָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט ַוֲהמֹוִני ְוִהְתגֹוֵרר ְּבַבִית ָעלּוב 
ִּבְקֵצה ָהִעיר, ּוְמקְֹרֵבי ַרֵּבנּו ֶׁשָּסְברּו ִּכי ֵאין ֶזה ִמְּכבֹודֹו ֶׁשל 
ְּגאֹון ַהּדֹור ָלסּור ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ִאיׁש ָּפׁשּוט ֶזה, ִּבְּקׁשּו ְלמֹוְנעֹו 

.ִמָּכ

ִמֶּׁשּנֹוַכח ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְּבַכָּוַנת ְמקָֹרָביו, ֵהִגיב ַּבֲחִריפּות: 
ָּדְרׁשּו   ּוִמָּכ ’ְוִהְתַעַּלְמָּת‘,  ֶנֱאָמר  ֲאֵבָדה  ֲהָׁשַבת  ”ְלַגֵּבי 
 ַא ְלִהְתַעֵּלם,  ֻמָּתר  ְּכבֹודֹו‘  ְלִפי  ְוֵאינֹו  ֶׁשְּל‘ָזֵקן  ֲחָכִמים 
 ְלַגֵּבי ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶנֱאָמר ִּבְמפָֹרׁש (ְיַׁשְעָיהּו נח ז): ’ּוִמְּבָׂשְר
ָאסּור  ְּכבֹודֹו‘  ְלִפי  ְוֵאינֹו  ְל‘ָזֵקן  ֶׁשַאף  ּוִמָּכאן  ִתְתַעָּלם‘,  א 

ְלִהְתַעֵּלם ִמְּקרֹוָביו“.

ֶׁשָאנּו  ֶאת  ֵמרֹוְפִׁשיץ  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
”ָוִתיק  ֶנֶפׁש‘:  ’ְיִדיד  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבַּבִית  ְמׁשֹוְרִרים 
ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמי ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶב... ְוחּוָסה ָנא ְוַאל 
ִּתְתַעָּלם“; ַאף ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמֻכֶּנה ’ָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים‘ 
(ְמִכיְלָתא ְּבַׁשַּלח ד) ְוֵאין ֶזה ְלִפי ְּכבֹודֹו ְלִהָּגלֹות ִּבְפֵני ְּבֵני ָאָדם 

ָנא  ”ְוחּוָסה  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  זֹאת  ְּבָכל  ַּבֲעוֹונֹות,  ַהְּׁשקּוִעים 
ַעל ֵּבן ֲאהּוֶב“. ְוֵכיָון ֶׁשָאנּו ’ְקרֹוִבים‘ ֵאָליו ְּכָבִנים, ֵאין הּוא 
ְוזֹוִהי  ְּכבֹודֹו‘,  ְלִפי  ְוֵאינֹו  ’ָזֵקן  ְּכִדין  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַעֵּלם  ָיכֹול 

ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו מֹוִסיִפים: ”ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם“.
’ְזִמירֹות ְלַׁשָּבת – ֵהיַכל ַהְּתִפָּלה‘ עמ‘ רצג

ְּתִפָּלה ְּבָלׁשֹון ֶהְחֵלִטית
”ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני ...א ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים“ (כב ו)

ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  (לג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ה‘, ְּבַצְּינֹו ֶאת ִמַּדת ַרֲחָמיו ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבִמְצַות ִׁשּלּוַח ַהֵּקן 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהָּבִנים  ְלִקיַחת  ִלְפֵני  ָהֵאם  ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  ֶׁשִצָּּוה 
ִּתְצַטֵער ִּבְלִקיָחָתם, ”ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו“, ֵּכיָון ֶׁשֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ַרק  ְלַקְּיָמּה  ְוָעֵלינּו  ַהֵּקן,  ִׁשּלּוַח  ִמְצַות  ֶׁשל  ַטֲעָמּה  ֶׁשּזֹו 

ִמּׁשּום ֶׁשָּכ ָּגַזר ָעֵלינּו ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ְלִפי ָהָאמּור ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַעל ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (דב“ר 
ָהָאמּור  ַּבַּטַעם  ֲחָכִמים  ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו  ִמְׁשַּתֵּמַע  ֶׁשִּמֶּמּנּו  א)  ו 

הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּנַתן  ”ּוְכֵׁשם  ַהֵּקן:  ִׁשּלּוַח  ִמְצַות  ַעל 
ַרֲחִמים ַעל ַהְּבֵהָמה ָּכ ִנְתַמֵּלא ַרֲחִמים ַעל ָהעֹופֹות. ִמַּנִין? 

ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני...‘“. ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן?!

ְוֶנֶכד  ְּברֹוִדי  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַלְנּדֹא,  ֶסַג“ל  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֵּתֵרץ 
ַה‘ּנֹוָדע ִּביהּוָדה‘:

ָהָאמּור  ֶׁשָהִאּסּור  ְמבָֹאר  ג)  ב  (ְּבָרכֹות  טֹוב‘  יֹום  ַּב‘ּתֹוְספֹות 
 ְּתִפָּלה. ֶׁשְּבָכ ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכֶׁשָהָאָדם אֹוֵמר ֶאת ַהַּטַעם ְּבֶדֶר
ֶאְצלֹו  ֻמְחָלט  ִּכי  הּוא  ַמְרֶאה  ִּבְתִפָּלתֹו  זֹאת  ַמְזִּכיר  ֶׁשהּוא 
א  ְּדָרׁש   ְּבֶדֶר ַהְּדָבִרים  ֲאִמיַרת  ְוִאּלּו  ַהִּמְצָוה,  ִסַּבת  ֶׁשּזֹו 
ֶנֶאְסָרה. ּוְלִפי ֶזה ֵאין ְלַהְקׁשֹות ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֶּנֶאְמרּו 

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש.
’ַיד ַהֶּמֶל‘ ְּתִפָּלה ט ז

’ֵמָאה ְּבָרכֹות‘ ְּכעֶֹנׁש
”ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף“ (כב יט)

ַהִּמְתַרֵּׁשל  ַעל  ֶזה  ָּפסּוק  ּדֹוֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה [ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלִאָּׁשה (ְיָבמֹות סג ב)], ּוְמַסֵּים, ִּכי 
ַּתָּקָנתֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶזה ִהיא: ”ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף“ – ”ֶרֶמז 

ְלֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשַחָּיב ְלָבֵר ְּבָכל יֹום“.
ְוֵיׁש ִלְתמַֹּה: ְוִכי ִנָּתן ְלַכּנֹות ֶאת ִחּיּוב ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכ‘עֶֹנׁש‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ִׁשְמעֹון ְׁשֵניאֹוְרסֹון רֹאׁש ְיִׁשיַבת ְטֶׁשעִּבין: 

הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ּוְלהֹודֹות   ְלָבֵר ָהָאָדם  ַמְקִּפיד  ַּכֲאֶׁשר 
ְמַיְּסרֹות  ִמָּיד  ָעָליו,  ֶׁשַּמְרִעיף  ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  ִלּבֹו  ִמֶּקֶרב 
ַעל  ַּבֲחָרָטה  ּוִמְתַעֶּנה  ּבּוָׁשה  ִמְתַמֵּלא  ְוהּוא  ִּכְליֹוָתיו  אֹותֹו 
ֶׁשָּמַרד ְּבִמי ֶׁשֵהיִטיב ִעּמֹו ָּכל ָּכ ְוַעל ָּכ ֶׁשָּמַאס ְּבתֹוָרתֹו, 

ְוִיּסּוִרים ֵאּלּו ֵהם ָעְנׁשֹו.
’ִּבְרַּכת ִׁשְמעֹון‘

’ֵאין ָלנּו עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ַאָּתה‘
 אְֹיֶבי ְוָלֵתת   ְלַהִּציְל  ַמֲחֶנ ְּבֶקֶרב   ִמְתַהֵּל  ֶקיֱא ה‘  ”ִּכי 

ְלָפֶני" (כג טו)

ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְלבּוב:

ָלנּו  ֵאין   אֹוְמִרים: ”ּוִמַּבְלָעֶדי ָאנּו  ַחי‘  ָּכל  ’ִנְׁשַמת  ִּבְתִפַּלת 
ּוְמַרֵחם,  ְועֹוֶנה  ּוְמַפְרֵנס  ּוַמִּציל  ּפֹוֶדה  ּומֹוִׁשיַע,  ּגֹוֵאל   ֶמֶל
ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה“. 
ָהֶאִּפיקֹוְרִסים  ַטֲעַנת  ֶאת  ַלֲעקֹר  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ַעל  ְמֻמָּנה  ָהַאַחת  ָּבעֹוָלם,  ָרֻׁשּיֹות  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ֶׁשִּכְבָיכֹול 
ַהְׁשָּפַעת ַהּטֹוב, ְוַהְּׁשִנָּיה ְמֻמָּנה ַעל ַהְּגֵזרֹות ָהָרעֹות. ְּבִנּגּוד 
ָלנּו  ֵאין   ּוִמַּבְלָעֶדי” ַמְצִהיִרים:  ָאנּו  ַהֻּמְפֶרֶכת  ְלַדְעָּתם 
ֶמֶל ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע“ – ֶׁשֵּכן ַאָּתה הּוא ַהַּמְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ֶאת 
 ַהּטֹובֹות, ּוְבאֹוָתּה ִמָּדה: ”ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ֵאין ָלנּו ֶמֶל
ָהעֹוֵמד  הּוא  ַאָּתה  ּוַבּצּוָקה  ַּבָּצָרה  ַאף   – ָאָּתה“  ֶאָּלא  עֹוֵזר 

ִליִמיֵננּו.

 ִמְתַהֵּל ֶקיְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַאף ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ִּכי ה‘ ֱא
ֶאת  ּפֹוֵעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   –  “ְלַהִּציְל  ַמֲחֶנ ְּבֶקֶרב 
ְוַאף   –  “ְלָפֶני  אְֹיֶבי ”ְוָלֵתת  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהַּנֲעׂשֹות  ַהּטֹובֹות 

ֶאת ָהָרעֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְלאֹוְיֵביֶהם.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘

ְּתִפַּלת ֶהָעִני ְמִגָּנה ַעל ֶהָעִׁשיר
”ִּכי ָעִני הּוא... ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘ ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כד טו)

ָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּוְרג, ֲאִחי ַהַּמֲהָר“ל ִמְּפָראג:

ֵמיִטיבֹו  ַעל  ָּתִמיד  ִמְתַּפֵּלל  ָעִׁשיר,  ְיֵדי  ַעל   ַהִּנְתָמ ָעִני 
זֹו  ְּתִפָּלה  ּבֹו.   ְֹוִלְתמ  ְלַהְמִׁשי ְויּוַכל  ַּבֲעָסָקיו  ֶׁשַּיְצִליַח 
ַלְמרֹות  ֶׁשַּיְצִליַח,  ֶלָעִׁשיר  מֹוִעיָלה  ִנְׁשָּבר  ִמֵּלב  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
 ֹא ִּתְתמ ַמְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ֶהָעִׁשיר: ִאם ֲחָטָאיו. ְוַעל ָּכ
ֶּבָעִני, ”ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘“ – ִּבְתִפָּלה ְלַהְצָלָחְת, ֲאַזי 
ִמְּפֵני   ָעֶלי ַהְּמִגָּנה  זֹו  ְּתִפָּלה  ְּבֵהָעֵדר   – ֵחְטא“   ְב ”וְָהָיה 

.ַהְּמַקְטְרִגים ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ֲחָטֶאי
’ֵסֶפר ַהַחִּיים‘ ֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה פ“ה

’ֶׁשָעָׂשה ִלּי ָּכל ָצְרִּכי‘
”ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו“ 

(כה ט)

ֶאת ֵּפֶׁשר ִמְצַות ֲחִליַצת ַהַּנַעל ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון 
ַהְּׁשָל“ה  (ִסּדּור  ַהַּמַהְרָׁש“ל  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ִּפי  ַעל  ְלבּוב  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר) ְלִבְרַּכת ’ֶׁשָעָׂשה ִלּי ָּכל ָצְרִּכי‘, ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ֶׁשַבח 

ַהַחּיֹות  ַעל  ְוַאף  ַהְּבִריָאה,  ַעל  ָהָאָדם  ִׁשְלטֹון  ַעל  ְמֻיָחד 
ְוַהְּבֵהמֹות, ְּבָכ ֶׁשהּוא נֹוֵתן ֶאת עֹורֹוֵתיֶהם ַּתַחת ַרְגָליו.

ֵסֶמל  ְמַׁשְּמִׁשים  ֶׁשַהִּמְנָעִלים  ִנְמָצא  ַהַּמַהְרָׁש“ל  ְלִדְבֵרי 
ַהְּיָבָמה  ִמְׁשַּתְחֶרֶרת  ַּכֲאֶׁשר   ְלִפיָכ ָהָאָדם.  ִלְׁשִליַטת 
ֵלאמֹר:  ֵמַרְגלֹו,  ַנֲעלֹו  ֶאת  ִהיא  חֹוֶלֶצת  ַלָּיָבם,  ִמִּׁשְעּבּוָדּה 

ֵאיִני ְמֻׁשְעֶּבֶדת ְל יֹוֵתר.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַמֲהדּוָרה ֲחִמָּׁשָאה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ּל

ני ּפְ ם
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ָאֵמן הֹוֶפֶכת ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה
”ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם 
ַהְּקָלָלה  ֶאת    ְּל  קֶיֱא ה‘   ַֹוַּיֲהפ ְלַקְלֶלָּך;  ַנֲהַרִים 

ִלְבָרָכה" (כג ה-ו)

ָאָדם...  יא): ”ַחָּיב  (ְליֹום  מֶֹׁשה‘   ָוֶדֶר ַהַּגן  ְּב‘ֵסֶפר  ָּכַתב 
ְלָבֵר ְּבקֹול ָרם ְּכֵדי ֶׁשֲחֵברֹו ַיֲעֶנה ָאֵמן, ְוִאם ַיֲעֶׂשה 
 ֵּכן, ֲאַזי ִאם ַחס ְוָחִליָלה ִנְגַזר ָעָליו ְקָלָלה, ֲאַזי ְמַהֵּפ

ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“.

 “קֶיִנָּתן ִלְמצֹא ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ה‘ ֱא ֶרֶמז ְלָכ
ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘ (ִעם ַהּכֹוֵלל), ְלַלֶּמְד ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית 

ָאֵמן הֹוֵפ ה‘ ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה.
’ֵזֶכר ְיהּוָדה‘

ֲאַרם  ַהֵּתבֹות: ”ִמְּפתֹור  ָראֵׁשי  ִּכי  עֹוד,  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ְזכּות  ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘,  ִהָּנם  ַנֲהַרִים“ 

מֹוַנַעת ֶאת ַהְּקָלָלה.

ָרֵזי ֱאמּוִנים ִּכי 
תֹו. 
ב ל

ְ

ָרֵזי
את ַהְּקָלָלה

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

נּו  ּלָ ּכֻ ּה  ּבָ ∆ ׁ̆ ה,  ָ ׁ̆ ַהֲחָ„ ָנה  ָ ּׁ̆ ַה ַר‡˙  ¿̃ ƒל
ה,  ָּ̃ ֻ̇ ּומ¿ טֹוָבה  ָנה  ָ ׁ̆ ּב¿ ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒה ל¿ ים  ƒַיֲחל מ¿
 ˙ ַֹח ‡∆ ּ̇ פ¿ ƒי„ ל ƒּפ ¿̃ ַה נּו ל¿ מ≈ ¿̂ ל ַעל ַע ּב≈ ַ̃ ָהָבה נ¿
 ,‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ּב¿ ַחר  ַ ּׁ̆ ַה כֹו˙  ר¿ ƒּב יַר˙  ƒמ‡ֲ ּבַ נּו  יֹומ≈
ָנה  ָ ׁ̆ ה  ל∆ כ¿ ƒּ̇ " נּו:  ≈̇ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ ל  ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ה  ּכ∆ ז¿ ƒנ ו¿

יָה".  ∆̇ כֹו ר¿ ƒָנה ּוב ָ ׁ̆ ל  ח≈ ָּ̇ יָה –  ∆̇ לֹו ל¿ ƒ̃ ו¿

ן ָלָלה, ָ‡מ≈ ¿̃ ƒלֹ‡ ל ָרָכה ו¿ ב¿ ƒל
לּול בֹו˙ ‡¡ ≈ּ̇ י  ≈ ָר‡ׁ̆

יָך ∆̃ לֹ ֲהפֹך¿ ה' ‡¡ ”ַוּיַ
ָרָכה" ב¿ ƒָלָלה ל ¿ּ̃ ˙ ַה ָך ‡∆ ּל¿
י  ≈„ ּכ¿ ָרם  ˜ֹול  ּב¿ ך¿  ָבר≈ ל¿ ָ‡ָ„ם...  ב  ”ַחּיָ
ה  ∆ׂ̆ ַיֲע ם  ƒ‡ ו¿ ן,  ָ‡מ≈ ה  ַיֲענ∆ רֹו  ֲחב≈ ∆ ׁ̆
ָעָליו  ַזר  ¿‚ ƒנ יָלה  ƒָחל ו¿ ַחס  ם  ƒ‡ ֲ‡ַזי  ן  ּכ≈
ָרָכה". ב¿ ƒָלָלה ל ¿ּ̃ ך¿ ַה ַהּפ≈ ָלָלה, ֲ‡ַזי מ¿ ¿̃
יֹום י‡) ה' ל¿ ∆ ׁ̆ ך¿ מֹ ר∆ ן ָו„∆ ר ַהּ‚ַ פ∆ ('ס≈
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ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְּבַרק  ִּבְבֵני  ִנְפַטר  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ָׁשַמִים,  ִויֵרא  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ְיהּוִדי  ָזָצ“ל,  ְּבִריְנֶגר  ָּדִוד 
ִמְּׂשִריֵדי ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם, ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַאֲחָריו ִמְׁשָּפָחה 
 ְּבַמֲהַל ֶׁשִּלֵּמד  ַרִּבים  ְוַתְלִמיִדים  ּוְמפֶֹאֶרת,  ֲעֵנָפה 

ַחָּייו.
ָּדִוד  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֻהְבַהל  ְּפִטיָרתֹו  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע 
ְלֵבית ַהחֹוִלים ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ָחׁש ְּבטֹוב. ַמָּצבֹו א ָהָיה 
ִנְרֶאה ָּגרּוַע ָּכל ָּכ, אּוָלם ִעם ְּכִניָסתֹו ַלֲחַדר ַהִּמּיּון, 
ְּבֵני  ֻהְפְּתעּו  לֹו,  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ִראׁשֹוִנית  ְּבִדיָקה  ְלַאַחר 
ֲאֶרֶׁשת  ָלְבׁשּו  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ָּפָניו  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִּבְדִחיפּות  ְלהֹוִבילֹו  הֹוָרה  ְוהּוא  ֵסֶבר,  ֲחמּוַרת 

ְלַמְחֶלֶקת ִטּפּול ִנְמָרץ-ֵלב.
ֶׁשהּוְבָלה  ָהֲאלּוְנָקה  ַאַחר  ָרצּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 
ִּבְמִהירּות ְּבִמְסְדרֹונֹות ֵּבית ַהחֹוִלים, ּוְבֶפַתח ַהֶחֶדר 
ֶנֶאְלצּו ְלַהְמִּתין. ֵּביְנַתִים ִנְכְנסּו ְוָיְצאּו ִמן ַהֶחֶדר ֶצֶות 
ְלַאַחר  ֲאֶׁשר  ַהַּמְחָלָקה,  ְמַנֵהל  ּוְברֹאָׁשם  רֹוְפִאים 
ִטּפּול ָמסּור ִזֵּמן ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְלַחְדרֹו, ִּבְּקָׁשם 

ָלֶׁשֶבת, ְוָאז ֶנֱאַלץ ְלַבֵּׂשר ָלֶהם:
”ַמָּצבֹו ֶׁשל ֲאִביֶכם ֵאינֹו ָּפׁשּוט ְּכָלל. ִמְּבִחיָנֵתנּו הּוא 

ֻמְגָּדר ְּכ‘חֹוֶלה ָאנּוׁש‘ ֲאֶׁשר ְּכֶפַסע ֵּבינֹו ּוֵבין ַהָּמֶות“.
ַּבַּדּקֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהְסִּביר ָהרֹוֵפא ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת 
ּוְבֹכֶבד  ְרִציִנית  ְּבִניָמה  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ְּבֵני  ִלְפֵני  ַהַּמָּצב 
ֵעיָניו  ֶאת  ִהְׁשִּפיל  ּוְלַבּסֹוף  ָׁשָלב,  ַאַחר  ָׁשָלב  רֹאׁש, 
נֹוְתרּו  א  ֵעיַני,  ְראֹות  ”ְלִפי  ַמְסָקָנתֹו:  ֶאת  ְּכֶׁשִהִּציג 

ַלֲאִביֶכם יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָׁשעֹות ִלְחיֹות“.
 ,ָּכ ָּבִהיר.  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ָאְזֵניֶהם  ַעל  ָנְפלּו  ַהְּדָבִרים 

.ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ַהַּמָּצב ַנֲעָׂשה ָקֶׁשה ָּכל ָּכ
ֶאָחד ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִנָּסה ְלָבֵרר ֵאֶצל ָהרֹוֵפא ַהִאם 
ּבֹוְדִדים  ֲאחּוִזים  ֶיְׁשָנם  ְוַהִאם   ,ָהִפי ִּבְלִּתי  ַהַּמָּצב 
ֶׁשַהחֹוֶלה ִיְחֶיה, אּוָלם ָהרֹוֵפא ִהְתַחֵּמק ִמַּלֲענֹות ַעל 
ִיְתַרֵחׁש  ”אּוַלי  ִּבְקָצָרה,  ָאַמר  הּוא  ”ִהְתַּפְּללּו“,   ;ָּכ

ֵנס...“.
ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִנְכְנסּו  ּוִבְדָמָמה  ְּבֶׁשֶקט 
 – ָּדִוד  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְלַמַּדי;  מּוָזר  ָהָיה  ַהַּמֲחֶזה  ָהָאב. 
ּוְבַהָּכָרה  ְׁשֵלוֹות  ְּבָפִנים  ַהִּמָּטה  ַעל  ָׁשַכב  ַהחֹוֶלה, 
ַעל  ַהּמּוֶנֶפת  ַלֶחֶרב  מּוָדע  ֵאינֹו  ְּכֶׁשהּוא  ְמֵלָאה, 
ֶאת  סֹוְבבּו  ַהְּבִריִאים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְוִאּלּו  ַצָּוארֹו, 

ִמָּטתֹו ְּבָפִנים ְׁשבּורֹות ּוְמֻיָּסרֹות.
ֶיֶתר ָּבָניו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָּדִוד ֶׁשָּׁשְמעּו ֶּדֶר ַהֶּטֶלפֹון 
ִעּסּוֵקיֶהם  ֶאת  ַלֲעזֹב  ִמֲהרּו  ֲאִביֶהם,  ֶׁשל  ַמָּצבֹו  ַעל 
ְוָלֵצאת ְלֵעֶבר ֵּבית ַהחֹוִלים ְּכֵדי ִלְׁשהֹות ִעּמֹו ִּבְרָגָעיו 
ֵסֶפר  ֶאת  ִעּמֹו  ֵהִביא  ַאף  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהַאֲחרֹוִנים. 
ְיִציַאת  ַמֲעַמד  ֵסֶדר  ֶאת  ִמּתֹוכֹו  ִלְקרֹא  ַהַחִּיים‘  ’ֶּגֶׁשר 

ַהְּנָׁשָמה, ּוַבֶחֶדר ּוְסִביָבתֹו ָׂשְרָרה ֶחְרַדת ֱאִקים.
ַּכֲאֶׁשר ָחַלף ְזַמן ָמה ְוַהַּמָּצב נֹוַתר ְלא ִׁשּנּוי, ֵהֵחּלּו 
ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְלִהְתַּפֵּלל. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִנְׁשְלפּו ִסְפֵרי 
ְּבֶׁשֶטף  ִמִּפיֶהם  ִלְקַח  ֵהֵחּלּו  ְוַהִּמְזמֹוִרים  ְּתִהִּלים, 

ּוְבֶרֶגׁש קֶֹדׁש...
ְּבֵני  ִנְקְּבצּו  ְוׁשּוב  ָיִמים.  ֲחִמָּׁשה  ַהּכֹל   ְּבַס ָעְברּו 
ָהֲאִויָרה  ַהַּפַעם  ַּכֲאֶׁשר  ַהחֹוִלים,  ְלֵבית  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְּבִׂשְמָחה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ַלֲחלּוִטין...  ׁשֹוָנה  ָהְיָתה 
ּוְבִהְתַרְּגׁשּות ְּכֵדי ְלַלּוֹות ֶאת ֲאִביֶהם ַהָּבִריא ְוַהִחּיּוִני 

ֲאֶׁשר ָעַמד ְלִהְׁשַּתְחֵרר ְלֵביתֹו.
ְמַנֵהל  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ָלֶגֶׁשת  ִהְתַנֵּדב  ֵמַהָּבִנים  ֶאָחד 
ַהַּמְחָלָקה ַלֲחתֹם ַעל ִמְסְמֵכי ַהִּׁשְחרּור. ָהָיה ֶזה אֹותֹו 
ֵּבן ֶׁשֲחִמָּׁשה ָיִמים קֶֹדם ָלֵכן ֶנֱאַלץ ִלְׁשמַֹע ֵמָהרֹוֵפא 
ִסּכּוִיים  ְלָאִביו  ָנְתָנה  ֶׁשֹּלא  ַהּקֹוֶדֶרת  ַּתֲחִזיתֹו  ֶאת 

ַרִּבים.
ָיִמים?“,  ֲחִמָּׁשה  ִלְפֵני  ָּכאן  ֶׁשָהָיה  ֶזה  הּוא  ”ַהַאָּתה 
זֹוֵכר  ”ֲאִני  ַהֵּבן.  ִאֵּׁשר  ”ֵּכן“,  ִּבְׁשֵאָלה,  ָהרֹוֵפא  ָּפַתח 
ֶׁשָּׁשַאְלָּת אֹוִתי ַּכָּמה ִסּכּוִיים ֵיׁש ְלָאִבי ְוִהְתַחַּמְקִּתי 
ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ֲאִני  ”ַעְכָׁשו  ָהרֹוֵפא,   ִהְמִׁשי ִמַּלֲענֹות“, 
ֶאְפָׁשר  ַרִּבים.  ִסּכּוִיים   ְלָאִבי ָהיּו  א  ֶּבֱאֶמת  ִּכי   ְל
ִמַּמָּצב  יֹוְצִאים  ָאָדם  ְּבֵני  ַאְלֵפי  ְלַכָּמה  ֶׁשֶאָחד  לֹוַמר 
ִּדְבֵרי  ְוִהְצַלְחנּו!“.  ִהְתַאַּמְצנּו  אַֹמר,  ָמה  ֲאָבל,  ָּכֶזה... 
ָהרֹוֵפא ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִחּיּו ָרָחב ּוְבקֹול ָנסּו ַּגֲאָוה, ָּגְרמּו 
ַלֵּבן ְלָהִׁשיב ָלרֹוֵפא ָּדָבר. הּוא ִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני ָהרֹוֵפא 
ּוִבֵּקׁש ְלַסֵּפר לֹו ִסּפּור ֶׁשאּוַלי ִיְהֶיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר 

ֶאת ֵּפֶׁשר ַהֵּנס. ָהרֹוֵפא ִהְסִּכים, ְוַהֵּבן ֵהֵחל ְלַסֵּפר.
ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר. רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ְּדָאז ִקֵּבל 
ְלֶפַתע ֵארּוַע מִֹחי ְוָׁשַקע ְּבַתְרֶּדֶמת ְמֻמֶּׁשֶכת ֶׁשִּמֶּמָּנה 
א ָקם. ְּבנֹו ֶׁשָּׁשָהה ְלַצד ִמָּטתֹו ְוָעַקב ִּבְדָאָגה ַאַחר 

ַמָּצבֹו, ָּפָנה ָלרֹוֵפא ֶׁשִּטֵּפל ְּבָאִביו ְוָׁשַאל:
ִמַּמָּצבֹו  ֵיֵצא  ֶׁשָאִבי  ִסּכּוִיים  ֵאּלּו  ֵאי  ַקָּיִמים  ”ַהִאם 
ִּבְלִּתי  הּוא  ַהַּמָּצב  ֶׁשָּמא  אֹו  ְלַחִּיים,  ְוַיֲחזֹר  ָהָאנּוׁש 
ְּבִגילֹו  ִמיֶׁשהּו  ַמִּכיר  ַאָּתה  ַהִאם  ּוְבֶעֶצם,   ?ָהִפי
ְוָחַזר  ַּתְרֶּדֶמת  ֶׁשל  ִמַּמָּצב  ָיָצא  ַּפַעם  ֶׁשֵאי  ָאִבי  ֶׁשל 

ַלַחִּיים?“.
ָהרֹוֵפא ִהְרֵהר ְמַעט, ְוָאז ֵהִׁשיב ְּבֵכנּות: ”אַֹמר ַרק ֶאת 
ְרׁשּוִמים  ֶׁשֹּלא  ִּכְמַעט  ָהְרפּוִאית  ַּבִּסְפרּות  ָהֱאֶמת: 
ִמְקִרים ֶׁשָּכֵאּלּו, אּוָלם ִאם ֲאִני זֹוֵכר טֹוב, ַּדְוָקא ָּכאן 

ַּבַּמְחָלָקה ֵאַרע ַּפַעם ֵנס ְרפּוִאי ֶׁשָּכֶזה...“.
ֵּבין  ְלַפְׁשֵּפׁש  ְוֵהֵחל  ְלַחְדרֹו  ָהרֹוֵפא  ָּפָנה  ְוָכאן 
ְּפָרָטיו  ֶאת  ִלְדלֹות  ִהְצִליַח  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ִּתיִקיֹוָתיו, 
ְּפלּוס  ִׁשְבִעים  ְּכֵבן  ְיהּוִדי  ֶזה  ָהָיה  חֹוֶלה.  אֹותֹו  ֶׁשל 

ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִּבְׁשכּוַנת ְּגֻאָּלה ִּבירּוָׁשַלִים.
ְמֻצָּיד ִּבְׁשמֹו ּוִבְכָתְבּתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָּפָנה ְּבנֹו ֶׁשל רֹאׁש 
ַהֶּמְמָׁשָלה ְלֵעֶבר ַהְּכֹתֶבת ָהְרׁשּוָמה. הּוא ִהַּדֵּפק ַעל 

ַהֶּדֶלת, ְוזֹו ִנְפְּתָחה ִּביֵדי ְיהּוִדי ָקִׁשיׁש ּוֵמִאיר ָּפִנים.
ַהֵּבן ִּבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ּוְלַאַחר ֶׁשַּנֲעָנה ִּבְמאֹור ָּפִנים ִהִּציג 

ַעְצמֹו:
”ֲאִני הּוא ְּבנֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה. ְּכִפי ֶׁשִהְּנ יֹוֵדַע, 
ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ָאִבי  ׁשֹוֵכב  ָמה  ְזַמן  ִמֶּזה 
ַּתְרֶּדֶמת, ְּכֶׁשָאנּו ִמִּצֵּדנּו ְמַגְּיִסים ִלְרפּוָאתֹו ֶאת טֹוֵבי 
ָהרֹוְפִאים ּוְמַנִּסים ְּבָכל ֶּדֶר ְלָהִביא לֹו ָמזֹור ּוְתרּוָפה.
ִהַּגְעִּתי ֵאֶלי ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶׁשַּגם ַאָּתה ָהִייָת ְּבַמָּצב 
ְוָהרֹוְפִאים  ִׁשּקּוִמי  ְּבמֹוָסד  ְּכ‘ֶצַמח‘  ָׁשַכְבָּת  ּדֹוֶמה. 
ָאְמרּו נֹוָאׁש ְלַחֶּיי, אּוָלם ַעָּתה ִהְנִני רֹוֶאה ִּכי ְּכֶנֶגד 
ְּפֻעָּלה  ֵאיזֹו  ָהְיָתה  ַוַּדאי  ִלְחיֹות.  ַׁשְבָּת  ַהִּסּכּוִיים  ָּכל 
ַׁשְבָּת  ֶׁשְּבִגיָנּה   רֹוְפֶאי אֹו   ִמְׁשַּפְחְּת ְּבֵני  ֶׁשָּנְקטּו 
ַעל  ִלי  ְלַסֵּפר  ְּבַבָּקָׁשה  ָנא  הֹוֵאל  ַלַחִּיים.  ִמָּמֶות 
ְלַנּסֹות  ָהֶאְמָצִעים  ָּכל  ֶאת  ִּבְרׁשּוֵתנּו  ֵיׁש  אֹודֹוֶתיָה, 
ִלְפעֹל זֹאת ַאף ִלְרפּוַאת ָאִבי. א ְנַוֵּתר ַאף ַעל ַהִּסּכּוי 

ַהָּקלּוׁש ְּביֹוֵתר...“.
ֶׁשָעַבְרִּתי.  ְמֻיָחד   ַּתֲהִלי ”ֵיׁש  ַהָּקִׁשיׁש,  ֵהִגיב  ”ָאֵכן“, 
ָעׂשּו  ִמְׁשַּפְחִּתי  ֶׁשְּבֵני  ִיחּוִדית  ְּפֻעָּלה  ַקֶּיֶמת 

ַּבֲעבּוִרי...“.
ֶנֱאַלץ  ַהָּקִׁשיׁש  אּוַלם  אֹורּו,  ִׂשיחֹו  ִאיׁש  ֶׁשל  ָּפָניו 

ְלָהֵפר ֶאת ִׂשְמָחתֹו:
זֹו  ֶׁשְּפֻעָּלה  ִלי  ִנְרֶאה  א   ַא” ָאַמר,  הּוא  ִלי“,  ”ַצר 

.“ּתּוַכל ִלְפעֹל ַּגם ַּבֲעבּור ָאִבי
ְּכָבר  ”ֲהא  ַהֵּבן,  ֶׁשל  ָּפָניו  ִהְתַּכְרְכּמּו  ”ַמּדּוַע?“, 
ְוָאנּו  ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות  ָּכל  ֶאת  ְּבָיֵדינּו  ֵיׁש   ,ְל ָאַמְרִּתי 

ְמֻעְנָיִנים ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלַמַען ָאִבינּו“.
ִהְתַעֵּקׁש   ,“ְלַגֶּבי ֶרֶלַוְנִטי  א  ֶזה  ”ִמְצַטֵער, 
 ְל ִנְרֶאה  ”ְוִכי  ַהֵּבן,  ָּכַעס  ַמּדּוַע?“,  ”ֲאָבל  ַהָּקִׁשיׁש. 
ֶׁשְּלִמְׁשַּפְחְּת ָהיּו יֹוֵתר ֶאְפָׁשֻרּיֹות ִמֶּׁשֵּיׁש ָלנּו?! ֱאמֹר 

ִלי ְּכָבר ְּבַבָּקָׁשה ָמה ֲעִׂשיֶתם!“, ִהְתַחֵּנן.
ַהֵּבן  ֶאת  ָׁשַאל  ְּכֶׁשהּוא  ִהְתַרְּצנּו,  ַהָּקִׁשיׁש  ֶׁשל  ָּפָניו 

ְׁשֵאָלה נֹוֶקֶבת:
”ְוִכי ַּגם ְלָאִבי ֶיְׁשָנם ִׁשִּׁשים ֶצֱאָצִאים, ֵּכן ִיְרּבּו: ָּבִנים 
ּוָבנֹות, ְנָכִדים ּוְנָכדֹות ֶׁשִּיְׁשְּפכּו ְּדָמעֹות ַּכַּמִים ְוִיְקְרעּו 
ִיָּׁשֵאר  ְוָסָבם  ֶׁשֲאִביֶהם  ְּכֵדי  ִּבְתִפּלֹות,  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי 
ַּבַחִּיים ְוַאף ָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו?! ִלי ֵיׁש, ָּברּו ה‘, ְוֵהם ָעׂשּו 
זֹאת; ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשָהִייִתי מּוָטל ַעל ִמַּטת ָחְלִיי 
א ִהְרּפּו ֶצֱאָצַאי ִמְּלִהְתַּפֵּלל. ַהִאם ֶזהּו ֶּפֶלא ֶׁשַּׁשְבִּתי 
 ִמָּמֶות ַלַחִּיים?! ַהִאם ָּתִבין ַעְכָׁשו ַמּדּוַע ָאַמְרִּתי ְל

.“!?...ֶׁשָהֵעָצה ֵאיָנּה ֶרֶלַוְנִטית ַּבֲעבּור ָאִבי
”ַעד ָּכאן ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשְּפָרָטיו ֵמעֹוָלם א ֻאְּמתּו 
ָאַמר  ְוַאַחר  ְּבִריְנֶגר,  ָהַרב  ֶׁשל  ְּבנֹו  ִסֵּים  ָיִדי“,  ַעל 

ָלרֹוֵפא ְּבקֹול ָנחּוׁש:
”ֵהן יֹוֵדַע ַאָּתה ֵהיֵטב ִּכי ִלְפֵני ֲחִמָּׁשה ָיִמים א ָנַתָּת 
נֹוְתרּו  א  ִּכי  ְּבִבָּטחֹון  ָאז  ִלי  ָאַמְרָּת  ִסּכּוי.  ָּכל  ְלָאִבי 
לֹו יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָׁשעֹות ִלְחיֹות, ְוֵכיַצד ִּתּטֹל ַעְכָׁשו ֶאת 

ַהְּתִהָּלה ַעל ַהָּצָלתֹו?!
ְיָלִדים  ּוְׁשלֹוִׁשים  ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ֵיׁש  ֶׁשִּיְחֶיה  ְלָאִבי 
ִהְתַוְּדעּו  ֶׁשּבֹו  ֶרַגע  אֹותֹו  ֶׁשְּלִמן  ִיְרּבּו,  ֵּכן  ּוְנָכִדים, 
ְוָקְרעּו  ְלֵעיֵניֶהם  ֵׁשָנה  ָנְתנּו  א  ַהָּקֶׁשה,  ְלַמָּצבֹו 
ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִּבְתִפּלֹות ּוִבְבִכּיֹות ִלְפֵני רֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר 
ֶׁשָּיִחיׁש ָמזֹור ַלֲאִביֶהם ְוָסָבם. ְוֵכיַצד ֶזה ּתֹאַמר ַעְכָׁשו 

ְּבַגֲאָוה: ’ִהְצַלְחנּו!‘“?
ָאִדיׁש  ְלִהָּׁשֵאר  ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא  ַהַּמְחָלָקה  ְמַנֵהל 
ָקם  ּוִבְנִחיׁשּות,  ְּבאֶֹמץ  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּדָבִרים  ְלנַֹכח 

ִמְּמקֹומֹו ְוָאַמר: ”ִנַּצְחָּת“.
ְוַאַחר  ַחָּמה,  ָיד  ִּבְלִחיַצת  ּוֵמָאִביו  ֵמַהֵּבן  ִנְפַרד  הּוא 
ִלָּוה אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלֶחֶדר ְּכֶׁשהּוא עֹוֵקב ַאֲחֵריֶהם 

ַעד סֹוף ַהִּמְסְּדרֹון ְּבַמָּבִטים ְמֵלֵאי ַהֲעָרָצה.
ֶזה ַעָּתה ִקֵּבל, ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו, ִׁשעּור ְמַאֵּלף ְּבכָֹחּה 

ֶׁשל ְּתִפָּלה.
’מּוָסף שב“ק‘ ַהֲאִזינּו ַּתְׁשָע“ז

ֵּבין ְׁשֵּתי ֲעָירֹות...
ָהָיה  ִמִּמיר  ַהֵּלִוי  ְירָֹחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ָתתּורּו‘  ’א  ֶׁשל  ַהָּלאו  ֶאת  ַמְמִׁשיל 
ִלְׁשֵּתי   ַהּמֹוִלי ִּבְׁשִביל   ַההֹוֵל ְלָאָדם 
ֻּכָּלּה  ְמֻאְכֶלֶסת  ָהַאַחת  ָהֲעָיָרה  ֲעָירֹות – 
ְלגֹוִיים,  ֶרֶגל  ְּדִריַסת  ָּבּה  ְוֵאין  ִּביהּוִדים 
ְּבגֹוִיים  ֻּכָּלּה  ְמֻאְכֶלֶסת  ֲחֶבְרָּתּה  ְוִאּלּו 
עֹוד  ָּכל  ִליהּוִדים;  ֶרֶגל  ְּדִריַסת  ָּבּה  ְוֵאין 
הּוא  ָיכֹול   ,ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ָהָאָדם  צֹוֵעד 
ָּבּה  ֵמָהעֹוְבִרים  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְלִהְסַּתֵּפק 
ִאם ִהּנֹו ְיהּוִדי אֹו ּגֹוי, ַא ֵמֶרַגע ֶׁשִּנְכַנס 
ָלֲעָיָרה ַהְּיהּוִדית, ְוֵכן ְלֵהֶפ ,א ִיְהֶיה לֹו 

ָּכל ָסֵפק ִמיהּו ָהעֹוֵמד ְלָפָניו.
ַהְּקֻדָּׁשה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ֵיׁש  אֶֹפן  ְּבאֹותֹו 
ׁשֹונֹות  ֲעָירֹות  ִּכְׁשֵּתי  ָּבעֹוָלם,  ְוַהֻּטְמָאה 
ְּבַצד  ֲאִחיָזה  ַלְּקֻדָּׁשה  ֵאין  ְּבַתְכִלית: 
ְּבַצד  ֲאִחיָזה  ַלֻּטְמָאה  ְוֵאין  ַהֻּטְמָאה, 
ּוְמַבֵּקׁש  ֶׁשַהִּמְסַּתֵּפק  ּוִמָּכאן  ַהְּקֻדָּׁשה. 
ָטֵמא,  ְלָדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ִעְנָין  ֵמֲחֵברֹו 
אֹות הּוא ִּכי ֵאינֹו ִנְמָצא ָּב‘ֲעָיָרה‘ ַהְּנכֹוָנה.

ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה 
ֻּכָּלם  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְוִכְבָיכֹול  ִיְׂשָרֵאל, 
ָלֶהם  ִהְרָּבה   ְלִפיָכ ַאַחת,  ַל‘ֲעָיָרה‘ 
ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ּוִבְפָרט ֲאמּוִרים ַהְּדָבִרים 
ָּכל  ְּכֶנֶגד  ַהְּׁשקּוָלה  ִציִצית  ִמְצַות  ַעל 
ִמָּכל  אֹוָתנּו  עֹוֶטֶפת  ֶׁשִהיא  ַהִּמְצוֹות, 
ֶׁשֵאין  ְיהּוִדית  ֲעָיָרה  ְּכאֹוָתּה   – ִצֵּדנּו 
ִמְּלַבד  ָּדָבר  ָּכל  ַאַחר  ָּבּה  ָלתּור  ָמקֹום 

.ּוְרִאיֶתם אֹתֹו“ – ֶאת ה‘ ִיְתָּבַר”
ְלִמְצָוה  ְּבנֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה  ְמַצָּוה  ֵּכן  ַעל 
ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְוא  אֹתֹו...  ”ּוְרִאיֶתם  זֹו: 
ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים 
ַאֲחֵריֶהם...“ – ָּכל עֹוד ִּתְׁשְמרּו ַעְצְמֶכם 
ְּבתֹו ָה‘ֲעָיָרה‘ ִמְּבִלי ְלַהִּביט ִמחּוץ ָלּה, 
ִאם  אּוָלם  ְּבִלְּבֶכם,  ַהָּסֵפק  ִיְתעֹוֵרר  א 
ָּתתּורּו ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְלַהִּביט ֶאל ִמחּוָצה 
ְּבִלְּבֶכם  ְלִהְתעֹוֵרר  ֲעלּוִלים  ֲאַזי  ָלּה, 
(’ַּדַעת  ְיׁשּוֵרן  ִמי  ַאֲחִריָתן  ֲאֶׁשר  ְסֵפקֹות 

ּתֹוָרה‘ ְׁשַלח עמ‘ קלא).

ָמקֹור ְלִאּסּור ַהַּגֲאָוה
’ַהְּיהּוִדי  ִנְׁשַאל  ּוַפַעם  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ

ַהָּקדֹוׁש‘ ִמְּפִׁשיְסָחא ִמִּפי ְמקָֹרָביו:
ַעד  רֹוִאים  ָאנּו  ַרִּבים  ִּבְמקֹומֹות  ִהֵּנה 
ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּגּנּו  ַּכָּמה 
ְוֵיׁש  ַהָּממֹון.  ַּתֲאַות  ְוֶאת  ַהָּכבֹוד  ַּתֲאַות 
ַּבּתֹוָרה  ָמקֹור  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוִכי  ְלָהִבין, 

ֶלֱאסֹר ַּתֲאוֹות ֵאּלּו?
ֵהִׁשיב ָלֶהם ָהַרִּבי ִּכי ַהָּדָבר ָרמּוז ַּבָּפסּוק 
ֶׁשַאַחר  ָהאֹוִתּיֹות  ֶׁשִהֵּנה  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְוָהאֹוִתּיֹות  ’ַּג“ם‘,  ֵהן:  ’ֵל“ב‘  אֹוִתּיֹות 
’ֶּכֶס“ף‘,  ֵהן:  ’ַעִי“ן‘  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַאֲחֵרי 
ָתתּורּו  ”ְוא  ַהּתֹוָרה:  ָאְמָרה  ְוַכֲאֶׁשר 
ָרְמָזה  ֵעיֵניֶכם“,  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 
ָהאֹוִתּיֹות  ַאַחר  ָנתּור  ֶׁשֹּלא  ַאף   ְּבָכ
ֶׁשַאֲחֵרי אֹוִתּיֹות ’ֵל“ב‘ ְו‘ַעִי“ן‘, ֶׁשֵהן ֵּתַבת 
[ְּכִפי  ַהָּכבֹוד  ְלַתֲאַות  ָהרֹוֶמֶזת   – ’ַּגם‘ 
ֶׁשָּמִצינּו ַרּבֹות ַּבְּגָמָרא: ”‘ַּגם‘ – ְלַרּבֹות“], 
ַהָּממֹון  ְלַתֲאַות  ָהרֹוֶמֶזת   – ’ֶּכֶסף‘  ְוֵתַבת 

(’ֲעָטָרה ְלרֹאׁש ַצִּדיק‘, ִלּקּוִטים ְיָקִרים ְׁשַלח).

ֶאת  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ָחָכם  ” ֵלב  ב):  י  (קֶֹהֶלת  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון 
ֶהָחָכם  ִלְשֹמֹאלֹו“;  ְּכִסיל  ְוֵלב  ִליִמינֹו 
ַל‘ֵּלב‘  ֶׁשִּמָּיִמין  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאל  ַמִּביט 
ַוֲעָנָוה,  ִמעּוט  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתן   ,‘ַא’  –
ִיְׁשּכֹן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵרם   ּוְבָכ
ִּבְמִחָּצתֹו (ְרֵאה ְיַׁשְעָיהּו נז טו), ְוִאּלּו ַהְּכִסיל 
ַל‘ֵּלב‘ –  ֶׁשִּמְּׂשמֹאל  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאל  ַמִּביט 
’ַּגם‘, ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתן ִרּבּוי ְוַגֲאָוה. ַוֲהֵרי ַעל 
ַהִּמְתָּגֶאה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (סֹוָטה 
ה א): ”ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור ָּבעֹוָלם“ 
ְּבֵׁשם  ְלַוֵּיָרא,  ִלּקּוִטים  [ַלַּמְלִּבי“ם]  ֶחְמָּדה‘  (’ֶאֶרץ 

ַה‘ַחַּות ָיִאיר‘).

ְסֻגָּלה ִלְזִכיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות
ה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַלְמָדן ְוָגדֹול  ַמֲעֹשֶ

ַרּבֹו  ִלְפֵני  ַּפַעם  ִהְתאֹוֵנן  ֲאֶׁשר  ַּבּתֹוָרה, 
זֹוֵכר  ֶׁשֵאינֹו  ִמּקֹוְצק  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
ֲאָתר:  ַעל  ַהַּצִּדיק  ֱהִׁשיבֹו  ִלּמּודֹו.  ֶאת 
’ְוא  ַּבּתֹוָרה:  ַקֶּיֶמת   ִלְבָעָיְת ”ַהְּסֻגָּלה 
ֵעיֵניֶכם...  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 

ְלַמַען ִּתְזְּכרּו...‘“. (’ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ ְׁשַלח).

ֶאת   ָּכ ַעל  ַמְמִׁשיל  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָהָיה 
ְּבֻחְרָּבה  ֶׁשָּדר  ְלָאָדם  ָמָׁשל  ְמָׁשלֹו: 
ֲאֶׁשר  ָוִטיט,  ְּבבֹוץ  ּוְמֻרֶּבֶבת  ְמֻעֶּפֶׁשת 
ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ֶהְחִליט ְלַׁשְּפָצּה, אּוָלם 
ַּבּׁשּוק  ַהָּלה  סֹוֵבב  ְּבָידֹו.  ָהָיה  א  ָממֹון 
ָצדּו  ּוְלַבּסֹוף  ֵעצֹות,  אֹוֵבד  ְּכֶׁשהּוא 
ִּבְפרּוטֹוָתיו  ְמפֶֹאֶרת.  נֹוף  ְּתמּוַנת  ֵעיָניו 
ַהְּתמּוָנה  ֶאת  ָהִאיׁש  ָרַכׁש  ָהַאֲחרֹונֹות 
 ,ַהְּמֻלְכָל ַהִּקיר  ַעל  אֹוָתּה  ְוָתָלה 
ְּבִמְקָצת  ְיַיֶּפה  ֶׁשַהָּדָבר  ַמֲחָׁשָבה   ִמּתֹו
ֶׁשִּבְמקֹום  ֶאָּלא  ִּדיָרתֹו.  ֲעִליבּות  ֶאת 
ֲהפּוָכה,  ְלתֹוָצָאה  ַהָּדָבר  ָּגַרם  זֹאת 
ֶאת  ִהְדִּגיָׁשה  ַרק  ַהָּיָפה  ַהְּתמּוָנה  ֶׁשֵּכן 

ַהִּלְכלּו ְוָהֲעִליבּות ֶׁשָּסְבבּו אֹוָתּה...

ָנַתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּכַֹח ְלרֹוֵמם ֶאת ָהָאָדם 
אּוָלם  ְוָטֳהָרה,  ְקֻדָּׁשה  ְּבִלּבֹו  ּוְלַהְׁשִריׁש 
ְוִלְפעֹל  ְלֵהָחֵקק  ּתּוַכל  ֶׁשִהיא  ְּכֵדי 
’ְוא  ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַהְקִּפיד  ָעָליו  ִּבְלָבבֹו, 
ִמַּמְחְׁשבֹות  ִלּבֹו  ֶאת  ְלַנּקֹות  ָתתּורּו‘, 
ִאּסּור, ְוַרק ַאַחר ָּכ ְּתָפֵאר ַהּתֹוָרה ֶאת 
ַהּתֹוָרה  ִּבְקֻדַּׁשת  אֹותֹו  ּוְתַקֵּדׁש  ִלּבֹו 
ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען  ּבֹו:  ִויֻקַּים  ְוַהִּמְצוֹות, 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים 

ֵלאֵקיֶכם“ (’ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון‘ ח“ב פ“ב).

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּברּו ֶּבער 
(קיט  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֵליּבֹוִביץ 
 ּתֹוָרְת ַוֲאַתֵעָבה  ָׂשֵנאִתי  ”ֶׁשֶקר  קסג): 
ִליֵדי  ְלַהִּגיַע  ָיכֹול  ָאָדם  ֵאין  ָאָהְבִּתי“; 
הּוא  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָאַהְבִּתי“,   ּתֹוָרְת”
ָּכל  ֶׁשֵּכן  ַהֶּׁשֶקר.  ֶאת  ּוְמַתֵעב  ׂשֹוֵנא 
ְוָתֵאב  הּוא,  ָמתֹק   – ֶׁשָהַרע  חֹוֵׁשב  עֹוד 
לֹו, ֲהֵרי ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶּפן ָיתּור ַאֲחֵרי ְלָבבֹו. 
ָרָעתֹו  עֶֹמק  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִיְלַמד  ִאם  ַרק 
ֶׁשל ַהֶּׁשֶקר, ֲאַזי ִיְזֶּכה ְלִהְתַחֵּבר ַלּתֹוָרה, 
ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען  ּבֹו:  ִויֻקַּים 
כז,  סי‘  ִקּדּוִׁשין  ְׁשמּוֵאל‘  (’ִּבְרַּכת  ִמְצוָֹתי“  ָּכל 

ְּבִעְנַין ּתֹוָרה ְוֶדֶר ֶאֶרץ).

ֲחָתנֹו  ִסֵּפר  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 
ְּבֵעת  ִּכי  ֶּבֶרְנְׁשֵטיין,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ְלטֹוַבת  ָאֶמִריָקה  ְּבגֹוַלת  ָחִמיו  ֶׁשָּׁשָהה 
ִמּמֹוִקיָריו  ַּכָּמה  ַּבֲעבּורֹו  ָּבנּו  ְיִׁשיָבתֹו, 
ְּכֶׁשָּׁשב  ָקֶמִניץ.  ַּבֲעָיָרתֹו  ָחָדׁש  ַּבִית 
ַהַּבִית  ֶאת  ְלַגּלֹות  ֻהְפַּתע  ְלָקֶמִניץ 
 ֶׁשָעַר ָקָצר  ִסּיּור  ְלַאַחר  אּוָלם  ֶהָחָדׁש, 
ַצַער  ֶׁשל  ּדֹק  ְלֶפַתע  ִנְרָאה  ֲחָדָריו,  ֵּבין 
ָאָבה  א  הּוא  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו  ְּבֵעיָניו. 
ְלַגּלֹות ַמּדּוַע, אּוָלם ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן 

ָׂשח ְּבָפִנים קֹוְרנֹות ַלֲחָתנֹו ַהָּגדֹול:

ִהְצַטַעְרִּתי  ֶהָחָדׁש  ַלַּבִית  ”ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ּפֹוִנים  ַחּלֹונֹוָתיו  ִּכי  ִלְראֹות 
ּכֶֹמר ֶׁשָעָליו ִהְתנֹוֵסס ְׁשִתי ָוֵעֶרב.  אּוָלם 
ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָחַפְצִּתי ְלַאְכֵזב ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּכֹה 
ָטְרחּו ַּבֲעבּוִרי, א ָאַמְרִּתי ָּדָבר. ִּבְתִחָּלה 
ִּדיָרִתי  ֶאת  ֶׁשִׁשְּּכנּו  ִהְצַטַעְרִּתי  ָּכָאמּור 
ִנְקַלע  ְזַמן  ְלַאַחר  אּוָלם  ָּכֶזה,  ְּבָמקֹום 
ַהִּסּפּור  ֶאת  ָקָראִתי  ֶׁשּבֹו  ֵסֶפר  ְלָיַדי 
ַהּנֹוָדע ַעל אֹודֹות ַרִּבי ָנָתן ַאְדֶלר ֶׁשָרַקד 
ְלִהָּמַנע  ָלִראׁשֹוָנה  ָזָכה  ַּכֲאֶׁשר  ַּבֶּׁשֶלג 
ּוַבֲחמֹר  ְּבׁשֹור  ַתֲחרֹׁש  ְּד‘א  ִמָּלאו 
ִלְׂשמַֹח,  ֲאִני  ַאף  ִהְתַחְלִּתי  ָאז  אֹו  ַיְחָּדו‘. 
ִמְצָוה  ְלַקֵּים  יֹום  ְּבָכל  ֲאִני  זֹוֶכה  ֵהן 
ִמְּדאֹוָרְיָתא ְּד‘ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם 
ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם‘ ְּכֶׁשֲעבֹוָדה ָזָרה מּול ֵעיַני 
ַמָּמׁש, ְוֵאי א ֶאְׂשַמח?!“ (’ֶהְגיֹונֹות‘ [ָלָר“מ 

ֶּבֶרְנְׁשֵטיין] עמ‘ סה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ְנָכִדים...

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשל ֵמ ם

סִספפּפו ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ח‘) ָ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


