
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ְנתּונֹות ִלְבִחיָרֵתנּו
”ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה“ (יט כו)

ְּבַאְרצֹות  ַהִּנְכָּבדֹות  ֵמַהְּקִהּלֹות  ְּבַאַחת  ֶׁשָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהְּבִרית, ֶׁשָּבּה ִּכֵהן ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרב ֻמְפָלג ְּבתֹוָרה ּוְבִיְרָאה:

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִהְסַּתְּלקּו ְלֵבית עֹוָלָמם ָהַרב ְוַרִּבים ֵמַחְבֵרי 
ַרב  ַּתְחָּתיו  ִהְכִּתירּו  ַהְּקִהָּלה  ּוְצִעיֵרי  ַהָּוִתיִקים,  ַהְּקִהָּלה 
ָחָדׁש, ֲאֶׁשר ַאף הּוא ְּכקֹוְדמֹו, ֻמְפָלג ָהָיה ְּבתֹוָרתֹו ּוְבִיְרָאתֹו.
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנַּגׁש ֶאָחד ִמְּצִעיֵרי ַהְּקִהָּלה ָלַרב ֶהָחָדׁש ְוָקַבל 
ְּבָפָניו: ”ֵאֶצל ָהַרב ַהּקֹוֵדם ָהִיינּו ׁשֹוְמִעים ְּבָרכֹות, ְוִאּלּו ֵאֶצל 

ְּכבֹודֹו – ְקָללֹות!“. 
ִנְדַהם ָהַרב ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים, ְוָהִאיׁש ִהְסִּביר: ”ְזכּוַרִני ְּבעֹוִדי 
ֶיֶלד, ִּבְתקּוַפת ָהַרב ַהּקֹוֵדם, ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ְמַסְּיִמים ְקִריַאת 
ְּבָרכֹות:  ִמִּפיו  ׁשֹוְמִעים  ָהִיינּו  ֶׁשִּיְגמֹר,  לֹו  ּוַמְמִּתיִנים  ְׁשַמע 
’ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם...‘, ְוִאּלּו ֵאֶצל ְּכבֹודֹו ַּכֲאֶׁשר 
ָּבֶכם  ה‘  ַאף  ’ְוָחָרה  ְקָללֹות:  ׁשֹוְמִעים  ָאנּו  ַמְמִּתיִנים  ָאנּו 

ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים...‘“.
ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ִּכי   ְל ”ַּדע  ֶוֱהִׁשיבֹו:  ָהַרב  ִחֵּיְך 
ַהֻּנָּסח ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָהַרב ַהּקֹוֵדם; ַהֶהְבֵּדל הּוא ָּבֶכם: ֲאבֹוֵתיֶכם 
ִמָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֲאִמיַרת  ַעל  ְוִהְקִּפידּו  ָׁשַמִים  ִיְרֵאי  ָהיּו 
ְּבִמָּלה, ְוַעד ֶׁשִהְסִּפיקּו ְלַסֵּים ְּכָבר ָאַחז ָהַרב ַּבָּפסּוק: ’ְלַמַען 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאת  חֹוְטִפים  ְלֻעָּמָתם  ַאֶּתם  ְיֵמיֶכם...‘.  ִיְרּבּו 
ַּבְּקָללֹות  ֲעַדִין  ֲאִני  אֹוֵחז  ְמַסְּיִמים  ּוְכֶׁשַאֶּתם  ִּבְמִהירּות, 

ֶׁשְּבֶאְמַצע ָּפָרַׁשת ’ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע‘“. 
ִסּפּור ֶזה ֻסַּפר ִמִּפי ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ֶאְתרֹוג ַרב ָהִעיר יּוִטיָקה 
ֶׁשִּבְניּו יֹוְרק ְּכָמָׁשל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְלָבֵאר ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו; ַאף 
ָּכאן ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ְראּו ִּכי ְּבֶיְדֶכם ִנְּתָנה 
ַהְּבִחיָרה, ַּבֶּמה ֲחֵפִצים ַאֶּתם – ִּבְבָרָכה אֹו ָחִליָלה ִּבְקָלָלה...
’ְּפִרי ֵעץ ָהָדר‘ ח“ב עמ‘ טז

ֵיׁש ’ְלָׁשֵרׁש‘ ֶאת ָהִרְׁשָעה
”ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם ַהּגֹוִים" (יב ב)
ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (מה ב) ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא ִמֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון 
ְלַהְקִּפיד   ָצִרי ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשָהעֹוֵקר  ְּתַאְּבדּון“,  ”ַאֵּבד 
ַהַּקְרַקע  ִלְפֵני  ִמַּתַחת  ַהֲחבּוִיים  ָׁשָרֶׁשיהָ  ֶאת  ַאף  ַלֲעקֹר 

[”ְלָׁשֵרׁש ַאֲחֶריָה“].
ֶאת  ֱאֶמת‘  ’ִאְמֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֻּכָּלּה  ָהִרְׁשָעה  ”ְוָכל  ַהָּׁשָנה:  רֹאׁש  ְּתִפּלֹות  ְּבֻנַּסח  ַהֶּנֱאָמר 
ֶּכָעָׁשן ִּתְכֶלה“; ָאנּו ְמַדְקְּדִקים ִלְכּפֹל: ”ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה“, 

ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשֵּיׁש ’ְלָׁשֵרׁש‘ ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה.
ִּכְרָאָיה ְלָכ ִצֵּין ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ֶאת ִּדְבֵרי ַה‘ְּלבּושׁ‘ (או“ח תקפב 
 ְּבֶהְמֵׁש ַהִּנְמָצא  ַהָּלׁשֹון  ֶּכֶפל  ַעל  ֶׁשֵהִעיר  ג)  ָׁשם  ָט“ז  ּוְרֵאה  ח, 

ֻנַּסח:  ַעל  ְוִאּלּו  ֻּכּלֹו“.  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל   ְמ” ַהְּתִפָּלה:  ֻנַּסח 
ַה‘ְּלבּושׁ‘  ֵהִעיר  א  ֵכן,  ִלְפֵני  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֻּכָּלּה“  ָהִרְׁשָעה  ”ְוָכל 
ַהַּטַעם  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ה),  ִּבְסִעיף  ָלֵכן  קֶֹדם  ֶׁשֱהִביאֹו  ַאף  (ַעל  ְּכָלל 

ָהָאמּור.
’ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ִלּקּוִטים עמ‘ 182

ֵהיָכן ְמָבְרִכים ַּבֵּׁשם ַהְּמפָֹרׁש?
ֶאת  ָלׂשּום  ֱאקֵיֶכם...  ה‘  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  ”ִּכי 

ְׁשמֹו ָׁשם" (יב ה)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה‘ַהְפָלָאה‘: 

ַּבִּמְׁשָנה (סֹוָטה לח א) ֶנֱאָמר ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמִּמְנָהָגם ְּבָכל ְּגבּולֹות 
ִיְׂשָרֵאל, ְּכֶׁשָהיּו ַהּכֲֹהִנים נֹוְׂשִאים ַּכֵּפיֶהם ַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו ֵהם 
ַהָּכתּוב  ָרַמז   ְלָכ ַהְּמפָֹרׁש.  ַהֵּׁשם  ֶאת  ְּבִבְרָכָתם  ַמְזִּכיִרים 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם“ – 

הּוא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
כו):  (קיח  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ַאף  ִנָּתן  ָּבֶזה  ַּכּיֹוֵצא 
”ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ה‘ ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ה‘“ – ֵאיָמַתי ְמָבְרִכים 

’ְּבֵׁשם ה‘‘? ַרק ַּבְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ’ִמֵּבית ה‘‘.
’ָּפִנים ָיפֹות‘

”ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנוּ... ִּכי ִאם ְלָיְד... ַהְּפתּוָחה“
”א ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְב ְוא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון; 

ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לֹו“ (טו ז-ח)
ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ִנְרֶאה ִלְכאֹוָרה ִּכי ַרק ָלֶאְביֹון ֵיׁש ִלְפּתַֹח ֶאת 

ַהָּיד ְוא ַלֲאֵחִרים, ַמּדּוַע?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ְיִחיֵאל ֶהעִליר ַרָּבּה ֶׁשל סֹוַבאלְק: 

ְמזֹונֹוָתיו  ”ָּכל  ִּכי:  א)  טז  (ֵּביָצה  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַהִּכּפּוִרים“.  יֹום  ְוַעד  ַהָּׁשָנה  ֵמרֹאׁש  לֹו  ְקצּוִבים  ָאָדם  ֶׁשל 
ּוֵפֵרׁש ָׁשם ַרִׁש“י, ֶׁשְּלִפיָכ ַעל ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלהֹוִציא 
ִמָּמה  יֹוֵתר  ִמָּׁשַמִים  לֹו  יֹוִסיפּו  א  ֶׁשֵּכן  ְמֻרּבֹות,  הֹוָצאֹות 
 ָיְד ֶאת  ִתְקּפֹץ  ”ְוא  ַהּתֹוָרה:  ִהְדִּגיָׁשה   ְלָכ לֹו.  ֶׁשָּפְסקּו 
ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון; ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לֹו“, ִּכי ַרק ָלֶאְביֹון 
ִלְנהֹג   ָעֶלי ֲאֵחִרים  ְּכַלֵּפי  אּוָלם   ,‘ָיְד ֶאת  ’ִלְפּתַֹח   ָעֶלי
 ְוִתְצָטֵר  ִמָּדְת ַעל  ֶיֶתר  ְּתַפֵּזר  ֶׁשֹּלא  ּוִבְזִהירּות,  ְּבָחְכָמה 

ַלְּבִרּיֹות.
ַאל  ”ְוָנא  ַהָּמזֹון:  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ְּבָכ

ֶׁשְּמזֹונֹוֵתיֶהם   – ָוָדם“  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  א  ַּתְצִריֵכנוּ... 
ְּגבּול  ְּבִלי   – ַהְּמֵלָאה“   ְלָיְד ִאם  ”ִּכי  ּוְמדּוִדים,  ְקצּוִבים 

הגש“פ ’אֹור ְיָׁשִרים‘ עמ‘ 21ּוִמָּדה.

’ַמַּתן ּתֹוָרה‘ ִמְּדאֹוָרְיָתא
”ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלה‘ ֱאקֶי; ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהֻחִּקים 

ָהֵאֶּלה" (טז י; יב)
ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהּמֹוֲעִדים ֶׁשָּבֶהם ִנְּתנּו ָלנּו ִמְצוֹות ְמֻיָחדֹות, 
ְּכֻסָּכה ּוַמָּצה, ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות א ִהְצַטֵּוינוּ ְּבִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת. 
ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ”ְוָׁשַמְרָּת  ַהּתֹוָרה:  ַמְזִהיָרה  ָמה  ְּכַלֵּפי  ֵּכן  ִאם 

ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה"?
ֵּפֵרׁש ַהָּנִצי“ב ִמּוֹולֹוזִ'ין:

ַאְזָהָרה זֹו ֵאיָנּה ִמְתַיֶחֶסת ְלִמְצוֹות ְמֻסָּימֹות, ִּכי ִאם ִלְכַלל 
ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ”ְוָׁשַמְרָּת  ַהּתֹוָרה:  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ַהּתֹוָרה.  ֻחֵּקי 
ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה“ – ַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ְּביֹום ַמַּתן ּתֹוָרה ַלֲהגֹות 
ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ֻחֶּקיָה. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּנְּתָנה 

ַהּתֹוָרה ְּביֹום ֶזה, ְוַעל ֵּכן ַרָּבה ְסֻגָּלתוֹ ְלַקָּבַלת עֹל ּתֹוָרה.
ַקֶּיֶמת  ִּכי  יֹוֵצא  ָהָאמּור  ִמן  ִּכי  ַהָּנִצי“ב,  ְמָבֵאר  ַאַּגב   ְּבֶדֶר
’ַמַּתן  ְּכיֹום  ַהָּׁשבּועֹות  ְלַחג  ַּבּתֹוָרה  ְמפֶֹרֶׁשת  ִהְתַיֲחסּות 
ַמַּתן  ִּכ“ְזַמן  ַהַחג  ִּבְתִפּלֹות  אֹותֹו  ְמַכִּנים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ּתֹוָרה‘, 

’ַהֲעֵמק ָּדָבר‘ּתֹוָרֵתנּו“ (ְרֵאה ’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ או“ח רצד).

ַמְׁשָמעּות ִּבְרַּכת ַהּמֹוֲעִדים
”ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח“ (טז טו)

”ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֵאין ֶזה ְלׁשֹון ִצּוּוי ֶאָּלא ְלׁשֹון ַהְבָטָחה“ (ַרִׁש“י).
ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ֵּפֵרׁש ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק ֶאת ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ִּבְתִפַּלת ְׁשֶׁשת ָהְרָגִלים: ”ְוַהִּׂשיֵאנּו ה‘ ֱאֵקינוּ ֶאת ִּבְרַּכת 
ָרִציָת  ַּכֲאֶׁשר  ּוְלָׂשׂשֹון  ְלִׂשְמָחה  ּוְלָׁשלֹום  ְלַחִּיים   מֹוֲעֶדי
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ  ָמָצאנּו  ֵהיָכן  ְוִכי  ְלָבְרֵכנּו“;  ְוָאַמְרָּת 

ַּבּמֹוֲעִדים?
 ‘ְלִפי ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ָּכאן ְמֻיָּׁשב, ִּכי ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶׁש‘ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי

’ַטַעם ָוַדַעת‘ִהיא ַהְבָטַחת: ”ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח“.

ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל ”ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֵחיֶהם“
 "קֶיָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ה‘ ֱא”

(טז טז)

(ֲחִגיָגה  ַהְּגָמָרא  ָלְמָדה  ְזכּוְרָך“  ”ָכל  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִרְּבָתה   ִמָּכ
ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ַלִּצּבּור  ּגֹוֵרם  ֶׁשִעּסּוָקם  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  א)  ד 

ֵמֲחַמת ֵריָחם ָהַרע, ְּכגֹון ְמַעֵּבד עֹורֹות [ֻּבְרְסִקי] ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, 
ִעם  ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֶׁשֲהֵרי  ָלֶרֶגל,  ִמַּלֲעלֹות  ְּפטּוִרים 

”ָכל ְזכּוְרָך“.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק:

ִּבְׁשלֹוָׁשה   ‘ֶׁשֵּבַר ’ִמי  ְּבִבְרַּכת  לֹוַמר  ָאנּו  ְמַדְּיִקים   ְלִפיָכ
ְרָגִלים: ”ְוִיְזֶּכה ַלֲעלֹות ְלֶרֶגל ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאָחיו“, ֶׁשֲהֵרי 
ִמְצַות  ְּבִקּיּום  ְּתַנאי  ִהָּנּה  ִיְׂשָרֵאל‘  ָּכל  ’ִעם  ָלֶרֶגל  ָהֲעִלָּיה 

ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל.
’ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי“ז‘ עמ‘ מג

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

ני ּפְ ם
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ָאֵמן – ְּכָכל ֶׁשַּתְחּפֹץ
 ָיְד ִנְדַבת  ִמַּסת   קֶיֱא ַלה‘  ָׁשֻבעֹות  ַחג  ”ְוָעִׂשיָת 

ֲאֶׁשר ִּתֵּתן" (טז י)

ָאֵמן‘.  ’י‘  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ֲאֶׁשר“   ָיְד ִנְדַבת  ”ִמַּסת 
ַהִּדְּברֹות  ֵמֲעֶׂשֶרת  ֶאָחד  ָּכל  ַאַחר  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה 

ֶׁשָּׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִסיַני ָענּו ֵהם ’ָאֵמן‘.

עֹוד נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכ, ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ַרק ְּבִמְקִרים ְמֻסָּיִמים, ֶאת ָה‘ָאֵמן‘ ָיכֹול ָהָאָדם לֹוַמר 

,“ְּכָכל ֶׁשַּיְחּפֹץ – ְּכִפי ”ִמַּסת ִנְדַבת ָיְד
’ֵּבית ְיהֹוֻׁשַע‘ ָׁשבּועֹות 

ָרֵזי ֱאמּוִנים
:
ׁשר
ּבֶכם 

ְ

ָרֵזי
ּככל ֶׁשַּתְחּפ

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ף ְזֻכּיוֹת. לוֹׁש אוִֹתּיוֹת, ְמלוֹא ַהּכָ ה ַאַחת, ׁשָ ָאֵמן – ִמּלָ

ין ְמֵלִאים ְזֻכּיוֹת  נוּ ֲֵפִצים ָלבוֹא ְליוֹם ַהּדִ ּלָ ל ּכֻ נּות ֶלֱאסֹף ֲחִבילוֹת ׁשֶ ּמְ ה ָלנּו ִהְזּדַ ִרּמוֹן. ִהּנֵ ים ֵלב ּכָ יד ָלשִׂ ַקּלּות ּוְלֹלא ַמֲאָמץ: ַנְקּפִ ְסִביָבֵתנּו, ַנֲעֶנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן ִמְצווֹת ּבְ ֱאֶמֶרת ּבִ ָרָכה ַהּנֶ ָנה. ְלָכל ּבְ ָ ף ְזֻכּיוֹת ְלרֹאׁש ַהּשׁ ָנה ְוִנְצּבֹר ְמלוֹא ַהּכָ ַכּוָ ּבְ
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ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ָהַרִּבים  ִמַּמְּסעֹוָתיו  ְּבַאַחד  ֶזה  ָהָיה 
ַהָּגדֹול, ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא. ַמָּסע ֶׁשָעַר ְּבַאְרצֹות 
ֶאת  ְלַגֵּיס  ְּבַמָּטָרה  ְיִׁשיָבתֹו,  ְלטֹוַבת  ַהּגֹוָלה 
ְּכֵדי  ּתֹוָרה,  מֹוִקיֵרי  ַעם,  ְנִדיֵבי  ֶׁשל  ְּתרּומֹוֵתיֶהם 
ִלְתמֹ ַּבְּיִׁשיָבה ֶׁשַּמָּצָבּה ַהַּכְלָּכִלי ֵמעֹוָלם א ָהָיה 

ַקל ִּבְמֻיָחד...
ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ָהְיָתה ְּבֶגֶדר ִחּדּושׁ 
ָיִמים.  אֹוָתם  ֶׁשל  ְוַהֲחִסידּות  ַהּתֹוָרה  ְּבעֹוַלם 
ַּבָּׁשִנים ֶׁשְּלַאַחר ֲהָקָמָתּה ְוַעד ְלָיֵמינּו ָאנּו הּוְקמּו 
ֵעת  ְלאֹוָתּה  ַעד   ַא ֶזה,  ְּבִסְגנֹון  ַרּבֹות  ְיִׁשיבֹות 
ְּגדֹוָלה,  ּכֹה  ְיִׁשיָבה  ַהְּיהּוִדי  ָּבעֹוָלם  ִנְבְנָתה  ֶטֶרם 
ְּבַמְתֻּכְנָּתּה ַהֻּמְפָלָאה ְוַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ’ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי 

לּוְּבִלין‘.
ִאיׁש  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִנְדַרׁש  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשל  ַלֲהָקָמָתּה 
ֶהָחזֹון ְוַהַּמַעׂש, ְלַגֵּיס ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ַאִּדיִרים ִמּׁשֹוֵעי 
ָאֶרץ. ֶאָּלא ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֹּלא ַרִּבים ִהְׂשִּכילּו ִלְראֹות ֶאת 
 ֶהָעִתיד ַהַּמְזִהיר ֶׁשְּצפּוָיה ִליִׁשיָבה זֹו, ְויֹוֵתר ִמָּכ
ָהיּו ַרִּבים ֶׁשַאף ָסְברּו ִּכי ָּתְכִניתֹו ֵאיָנּה ִנֶּתֶנת ְּכָלל 
ְלִיּׂשּום, ִהְתַקָּׁשה ַרִּבי ֵמִאיר ְלַגֵּיס ֻׁשָּתִפים ֶׁשְּיַסְּיעּו 

ְּבָידֹו ְלהֹוִציא ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ִמן ַהּכֹחַ ֶאל ַהּפַֹעל.
ְּתִמימֹות  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִּכי  ָהֻעְבָּדה   ָּכ ַעל  ָּתִעיד 
ַהִּפָּנה  ֶאֶבן  נֹוְרָתה  ֶׁשָּבּה  תרפ“ד,  ִמְׁשַנת  ָחְלפּו 
ְמֻצְמָצם  ְּבַמֲעָמד  לּוְּבִלין‘  ַחְכֵמי  ’ְיִׁשיַבת  ַלֲהָקַמת 
ָחְגגּו  ֶׁשָּבּה  תר“צ  ִלְׁשַנת  ַעד  ִמְׁשַּתְּתִפים,  ּוִמעּוט 
ֲאָלִפים ֶאת ֲחֻנַּכת ִּבְנָיָנּה, ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר, ְּבַמֲעַמד 
קֹוֵרם  ֶהָחזֹון  ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְפֲעמּו  ַרִּבים  ֲאָלִפים 

עֹור ְוִגיִדים.
ְּבאֹוָתן ֵׁשׁש ָׁשִנים ּגֹוָרִלּיֹות א ָנח ַרִּבי ֵמִאיר ְוא 
ָׁשַקט. הּוא ִּכֵּתת ַרְגָליו ְּבַאְרַּבע ַקְצוֹות ָהָאֶרץ, ְוַאף 
ַלֲאָרצֹות ְמֻרָחקֹות ִהִּגיַע ְּבַדְרּכֹו ְלַהְגָׁשַמת ֲחלֹומֹו 
ּפֹוִלין  ִּבְמִדיַנת  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה  ְלָהִקים  ַהֻּמְפָלא, 
ַצֲערֹו  ָהיּו  ְּגדֹוִלים  ָמה  ֻּכָּלּה.  ֵאירֹוָּפה  ּוְבַיֶּבֶׁשת 
נֹוְפלֹות  ּוַבָּקׁשֹוָתיו  ְקִריאֹוָתיו  ִּכי  ִּבְראֹותֹו  ּוְכֵאבֹו 
ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות, ְוִכי ֲעִׁשיֵרי ֵּתֵבל ֵאיָנם ְמִביִנים 

ֶאת ִנְצָרכּות ַּבָּקָׁשתֹו ּוַמְפִנים לֹו ֶאת ַּגָּבם.
ַאְרצֹות  ִלְמִדיַנת  ַעד  ְנדֹד  ִהְרִחיק  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ְוִיּסּוִרים,  ַצַער  ָרוּוי  ְּבַמָּסע  ָהְרחֹוָקה,  ַהְּבִרית 
ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת  ְלַהּטֹות  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִהְצִליַח  א 
ָיִמים  ָהיּו  ַהָּגדֹול.  ְּבַרְעיֹונֹו   ִֹלְתמ ַהְּיֹכֶלת  ַּבֲעֵלי 
ְּבִכיסֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא   ָּכ ְּכֵדי  ַעד  נֹוָאׁש  ָהָיה  ֶׁשַּמָּצבֹו 
ַאף ַהְּסכּום ַהָּפעֹוט ַהָּדרּוׁש ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ּבּול ּדַֹאר 

ִלְׁשַח ִמְכָּתב ְלֵביתֹו ֶׁשְּבֵאירֹוָּפה.
ְּדָמעֹות  ֵמִאיר  ַרִּבי   ׁשֹוֵפ ָהָיה  ִויגֹונֹו  ַצֲערֹו  ְלרֹב 
ַּכַּמִים ִּבְתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה‘, ִּכי ַיֶּטה ֶאת ִלָּבם 
ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּיֹכֶלת ְוִיְפַּתח ְּבָפָניו ֶאת ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע 
ְּכֶׁשְּבַאְמַּתְחּתֹו  מֹוַלְדּתֹו  ְלֶאֶרץ  ָלׁשּוב  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 

ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש ְלִבְנַין ַהְּיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה.
ְלֶפַתע  ִנְפְּתחּו  ְלֵיאּושׁ,  ָקרֹוב  ָהָיה  ְּכֶׁשְּכָבר  ַרק 
ָעָליו  ִרֲחמּו  ַהָּׁשַמִים  ּוִמן  ְּבָפָניו,  ַהְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי 

ְוֵהִחיׁשּו לֹו ְּפדּות ִויׁשּוָעה.
ְוַהַּצַער  ְּכֶׁשַהֵּיאּושׁ  ָקִׁשים,  ָיִמים  ֵמאֹוָתם  ְּבֶאָחד 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ָיָצא  ַנְפׁשֹו,  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּלט  ָעְמדּו 
ּכֹחַ,  ּוְלַהְחִליף  ְלַטֵּיל  ָהִעיר,  ְרחֹוב  ֶאל  ֵמַאְכַסְנָיתוֹ 
ְּכֶׁשֵאָליו ִמְתַלֶּוה ְיִדידֹו ְוֶנֱאָמנֹו ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְיֶזְנֶּבְרג. 
ַעל  ַצֲערֹו  ֶאת  ְיִדידֹו  ִּבְפֵני  ָהַרב  ֵהִׂשיַח  ַּבֲהִליָכָתם 
ֶׁשֵאין הּוא   ַעד ְּכֵדי ָּכ ִהִּגיַע  ַהָּקֶׁשה, ֲאֶׁשר  ַמָּצבֹו 
ְמֻסָּגל ָלֶׁשֶבת ְוַלֲהגֹות ְּבֻסְגיֹות ַהְּגָמָרא, ְוַא ְּבקִֹׁשי 

ַמְצִליַח הּוא ִלְלֹמד ֻחָּמׁש ִעם ַרִׁש“י.
ּתֹו ְּכֵדי ֲהִליָכָתם ָחַלף ַעל ְּפֵניֶהם ְיהּוִדי ְמקֹוִמי, 
ְּבִׂשְמָחה  ּבֹוֵלט,  ָּפִנים  ִּבְמאֹור  ְלָׁשלֹום  ֶׁשֵּבְרָכם 
ְּפִניִמית ֶׁשִּנְּכָרה ַעל ָּפָניו ְוֵהִעיָדה ְּכֶאֶלף ֵעִדים ַעל 
ַמָּצבֹו ַהּטֹוב ְוָהָרגּוַע. ִּבְראֹותֹו זֹאת ִנְפְלָטה ְלֶפַתע 
ִמִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ֲאָנָחה. הּוא ִהְפָנה ֶאת ֵעיָניו 
ְּכַלֵּפי ָמרֹום ְוָקָרא ְּבֶרֶגׁש: ”ִמי ִיֵּתן ְוֶאְזֶּכה ַאף ֲאִני 

ִלְמאֹור ָּפִנים ּוְלִׂשְמָחה ֶׁשָּכזֹו...!“.
ְיהּוִדי  ָהְרחֹוב  ִמְּקֵצה  הֹוִפיַע  ְוִהֵּנה  ְמַדֵּבר  עֹודֹו 
ּוְמַלֵּוהוּ  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶאל  ָּפָנה  ֲאֶׁשר  צּוָרה  ַּבַעל 
ּוִבְּקָׁשם: ”ָאָּנא, ּבֹאּו ְוִהְצָטְרפּו ִעִּמי ְלִמְנָין ִלְתִפַּלת 
ִמְנָחה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו. ַהּיֹום ָחל 

ְנִׂשיא  ַה‘ְּפֶרִזיֶדְנט‘,  ְּכבֹוד  ֶׁשל  ְלִאּמֹו  ַה‘ָּיאְרַצייט‘ 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ָעָליו ַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוהּוא ֵהִטיל 
ִמְתַּפְּלִלים,  ְׁשֵני  ִלי  ֲחֵסִרים  ְלִמְנָין.  לֹו  ִלְדאֹג  ָעַלי 

ּוִמָּׁשַמִים ְרִאיִתיֶכם...“.

ַרִּבי ֵמִאיר ּוְמַלֵּוהוּ ִהְסִּכימּו ְּבִׂשְמָחה ְוָצֲעדּו ַאֲחֵרי 
ָהִאיׁש. רֹאׁש ַהָּקָהל, ִמיְסֶטר סֶם ג‘וְֹנס , ָעַבר ִלְפֵני 
ַהֵּתָבה, ּוְכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה ִהְתּבֹוֵנן ְּבַרִּבי ֵמִאיר 
ִׁשעּור  ַּבַעל  ָחָכם  ְּבַתְלִמיד  ְמֻדָּבר  ִּכי  ִמָּיד  ְוֵהִבין 
קֹוָמה. הּוא ִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשִּסֵּים ַרִּבי ֵמִאיר 
יֹוִאיל  ִּכי  ִּבְּקׁשֹו  ְוָאז  ְלַׁשֵּבַח‘,  ’ָעֵלינּו  ְּתִפַּלת  ֶאת 
ְלִעּלּוי  ְּבִמְׁשָניֹות  ִׁשעּור  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִּבְפֵני  ִלְמסֹר 

ִנְׁשַמת הֹוָריו.

ִהְסִּפיק  ֶטֶרם  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ִּכי  ִנְזַּכר  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ְספּורֹות  ָׁשִנים  ֶׁשִּתֵּקן  ַהּיֹוִמי‘  ַה‘ַּדף  ֶאת  ִלְלֹמד 
יּוַכל  ִאם  ַהְּפֶרִזיֶדְנט  ֶאת  ָׁשַאל  ְוהּוא  ָלֵכן,  קֶֹדם 
ְוַהָּלה  ַּבְּגָמָרא,  ִׁשעּור  ִמְׁשָניֹות  ִּבְמקֹום  ִלְמסֹר 

ֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב.

ְּבאֹותֹו יֹום ָאֲחזּו ַּבַּדף ַהּיֹוִמי ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה, ְּבַדף 
כ“א. ַרִּבי ֵמִאיר ָּפַתח ֶאת ַהְּגָמָרא, ְוֵהֵחל ְּבִׁשעּורוֹ, 
ְּבֶמֶתק ְׂשָפַתִים ּוִבְבִהירּות ְמֻיֶחֶדת ְּכַדְרּכֹו ַּבּקֶֹדׁש.

ְלֵמיְמָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִהִּגיַע  ַהִׁשּעּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ּוְבַמֲעָלתֹו  ְּבִׁשְבחֹו  ַּבְּגָמָרא  ַהּמֹוִפיָעה 
ְּכֵדי  ְּבִמְסָחר  ְוָיֵגַע  טֹוֵרַח  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ֲעַזְרָיה,  ֲאִחי 
 ְלַפְרֵנס ֶאת ָאִחיו ֲעַזְרָיה ֶׁשָהָיה ָעֵמל ַּבּתֹוָרה ִמּתֹו

ַהְּדָחק, ּוְבָכ ָזָכה ְלֵחֶלק ּוְלֻׁשָּתפּות ְּבתֹוָרתֹו.

ַרִּבי ֵמִאיר ֶהֱאִרי ְּברֹב ֶרֶגׁש ְּבֵבאּור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא, 
ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּטט ִמִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ַהְּזכּות  ּגֶֹדל  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ַהְחָזַקת  ַמֲעַלת  ַעל 
ַהּתֹוָרה,  ִמַּמֲחִזיֵקי  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ֶׁשל  ְוָהאֶֹׁשר 

ְוִסֵּים:

”ִאם ּכֹה ִהְפִליגּו ְּבַמֲעָלתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ֲאִחי ֲעַזְרָיה, 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָיִחיד,  ְּבלֹוֵמד  ִמַּכְסּפֹו   ָּתַמ ֲאֶׁשר 
ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֶׁשל  ּוַמֲעָלתֹו  ְזכּותֹו  ְּגדֹוָלה  ְוַכָּמה 
ְמאֹות  ַּבּתֹוָרה  הֹוִגים  ֶׁשָּבּה  ִּביִׁשיָבה  ְלַהֲחִזיק 

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים!“.

ְוִלְׁשטַֹח  ְלָתֵאר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֵהֵחל  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ְמקֹום  ְוֶאת  ַהָּגדֹול  ֲחזֹונֹו  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִעים  ְּבָאְזֵני 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ְּבּפֹוִלין,  ּבֹוֶנה  ֶׁשהּוא  ָהַאִּדיר  ַהּתֹוָרה 

ְמעֹוֵרר ֶאת ְרצֹוָנם ִּכי יֹוִאילּו ִלְתמֹ ּבֹו.

ִהְסַּתְּכָמה  ֶׁשָּבֶהן  קֹוְדמֹות  ִמְּפָעִמים  ְּבׁשֹוֶנה 
ִהְתַלֲהבּות ַהָּקָהל ְּבִהְנהּוֵני ַהְסָּכָמה ִנְמָרִצים, ּוְבֵאי 
ְּדָבָריו  ָנְפלּו  ַהַּפַעם  ִמִּכיָסם,  ֶׁשָּדלּו  ְּפרּוטֹות  ֵאּלּו 

ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ַעל ָאְזַנִים ַקּׁשּובֹות.

ַהְּפֶרִזיֶדְנט,  ֶׁשל  ִלּבֹו  ַמֲעַמֵּקי  ֶאל  ִחְלֲחלּו  ְּדָבָריו 
ֶאת  ִמִּכיסֹו  ָׁשַלף  הּוא  ֲאָתר  ְוַעל  ג‘וְֹנס,  ִמיְסֶטר 
ַהְמָחָאה  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ְוָרַׁשם  ַהַהְמָחאֹות  ִּפְנַקס 
ַעל ַס ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ּדֹוָלר, ְסכּום ֲעצּום ְּביֹוֵתר 
ֶׁשַּבָּיִמים  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם  ָיִמים.  ְּבאֹוָתם 
ִמיִדיָדיו,  ַּכָּמה  ג‘וְֹנס  ִמיְסֶטר  ִהְתִרים  ַהָּבִאים 
ֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי הֹון, ֲאֶׁשר ַאף ֵהם ָנְדבּו ְסכּוֵמי ָעֵתק 
ִהְתַחֵּיב  ְוַאף  ּומּוֶקֶמת,  ַההֹוֶלֶכת  ַהְּיִׁשיָבה  ְלטֹוַבת 
ַּבְּיִׁשיָבה  ַהָּבאֹות  ַּבָּׁשִנים   ְֹוִלְתמ ְלהֹוִסיף  ְּבַעְצמֹו 

ַהְּקדֹוָׁשה.

ַמָּסע  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַמָּסעֹו  ֶזה  ָהָיה 
ְּבַהְצָלָחה  ָנכֹון  יֹוֵתר  ְּבַהְצָלָחה.  ֶׁשִהְסַּתֵּים 
ְמַסְחֶרֶרת. ְסכּום ֶהָעֵתק ֶׁשִּגֵּיס ַרִּבי ֵמִאיר ִּבְנִסיָעה 
זֹו ָהָיה ַהָּבִסיס ַלֲהָקַמת ַהִּבְנָין ַהְּמפָֹאר ֶׁשל ’ְיִׁשיַבת 

ַחְכֵמי לּוְּבִלין‘, ִמְבַצר ַהּתֹוָרה ְּבֵאירֹוָּפה.

ֶרַגע ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ְלִהְצָטֵרף ַלִּמְנָין, ָהָיה 
ְנֻקַּדת ַהִּמְפֶנה ֶׁשּבֹו ִהְתַהֵּפ ָעָליו ַהַּגְלַּגל: ִמֵּיאּושׁ 
ְוָיגֹון, ְלַהְצָלָחה ַּכִּביָרה ּוֻמְפָלָאה ֶׁשֵהִניָבה ַאֲחֶריָה 
ַהְצָלחֹות ַרּבֹות נֹוָספֹות, ְוָהְפָכה ֶאת ֲחזֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי 

ֵמִאיר ֵמֲחלֹום ִלְמִציאּות.

’ְׂשֵדה ֲאחּוָזה‘ עמ‘ שצד

ַּתְרָי“ג ִמְצוֹות ַּבִּציִצית
 ְּבָכ ַנֲעֵׂשית  ַהִּציִצית  ְּבֶאְמָצעּות  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשְּזִכיַרת  ֵהִביא  לב)  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ַרִׁש“י 
חּוִטים  ְׁשמֹוָנה  ִעם  ְוַיַחד  ֵמאֹות,  ֵׁשׁש  ִהיא  ’ִציִצית‘  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִּמְנַין 
ַוֲחִמָּׁשה ְקָׁשִרים ִמְנָיָנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה הּוא ַּתְרָי“ג, ְּכִמְנַין ְּכַלל ַהִּמְצוֹות. ַא ָּתַמּה 
ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֶׁשְּסכּום  י‘, ְוִנְמָצא  ָחֵסר  ’ִציִצת‘  ֲהא ַּבּתֹוָרה ִנְכָּתב  (ָׁשם):  ָהַרְמָּב“ן 
ִּכי  ְוסֹוֵבר  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ַעל  הּוא  חֹוֵלק   ְלִפיָכ ְוִתְׁשִעים.  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ַרק  הּוא 
ה‘  ְמִציאּות  ֶאת  ַהַּמְזִּכיָרה  ַהְּתֵכֶלת  ְרִאַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהִּמְצוֹות  ְזִכיַרת 

ֶׁשִצָּּוה ֲעֵליֶהן.

אּוָלם ַּבּתֹוְספֹות (ְמָנחֹות לט א ד“ה לא) ִיְּׁשבּו ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ַעל ִּפי ַהְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש 
(ְּפִסיְקָתא זּוְטָרָתא סו“פ ְׁשַלח) ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּבָפָרַׁשת ִציִצית ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים 

’ִציִצת‘ – ָחֵסר י‘, ְלָכ הֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה אֹות ל‘ ַל‘ִּציִצת‘ ָהַאֲחרֹוָנה – ’ְוָהָיה ָלֶכם 
ְלִציִצת‘, ְול‘ זֹו ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשלֹוִׁשים ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהי‘ ַהֲחֵסָרה ְּבָכל ַאַחת 

ִמֵּתבֹות ’ִציִצת‘ ֶׁשִּנְכְּתבּו ְּבָפָרָׁשה זֹו, ְוָכ ִנְתַיְּׁשבוּ ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש“י.

ְוֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה ִׁשְּלָׁשה ַהּתֹוָרה ג‘ ְּפָעִמים ֶאת ֶרֶמז ַּתְרָי“ג ְּבָפָרָׁשה זֹו? 
ֶׁשֵּיׁש  ַהֲחָלִקים  ְׁשֶׁשת  ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא  כט)  אֹות  צ‘  ַמֲעֶרֶכת  ְלִפי‘  (’ְּדַבׁש  ַהִחידָ“א  ֵּבֵאר 
ִמְנַין  ְלַהְׁשִלים  ַהּתֹוָרה  ְוִדְקְּדָקה  ּוַמֲעֶׂשה.  ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה,  ַהִּמְצוֹות:  ְּבִקּיּום 
ַהַּמֲעֶׂשה,  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּב‘ִּציִצת‘  ַּדְוָקא  ל‘  ָהאֹות  ְּבתֹוֶסֶפת  ַּתְרָי“ג 
רֹב  ְלִפי  ”ְוַהּכֹל  ַמְסִּפיִקים,  ֵאיָנם  ְּכֶׁשְלַּעְצָמם  ְוַהִּדּבּור  ֶׁשַהַּמְחָׁשָבה   ְלַלֶּמְד

ַהַּמֲעֶׂשה“ (ָאבֹות ג טו).

ַהָּנ“ל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְׁשִליָמה  ַהִּסָּבה  זֹאת  ִּכי  ַהִחידָ“א  ֵּבֵאר  עֹוד 
 – ִּבְׁשֵלמּות  ַהִּמְצוֹות  ְלִקּיּום  ְלַהִּגיַע  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּכי   ְלַלֶּמְד ָלֶמ“ד,  ָּבאֹות  ַּדְוָקא 
ְּבַמְחָׁשָבה, ְּבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה, יּוַכל ַלֲעׂשֹות זֹאת ַרק ְּבֶאְמָצעּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 

ָּכָראּוי.

ַהֶּדֶר ְלִהָּמַנע ִמִּׁשְכַחת ַהִּמְצוֹות
ַהִּמְצוֹות  ִלְכַלל  ְּבנֹוֵגַע  נא)  ַׁשַער  (ְּתַצֶּוה  ָה‘ֲעֵקָדה‘  ַּבַעל  ֶׁשל  ֻקְׁשָיתֹו  ִהיא  ְידּוָעה 
ַהְּתלּויֹות ַּבִּזָּכרֹון: ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַצּוֹות ֶאת ָהָאָדם ַעל ַהְּזִכיָרה, ֲהא ַהִּׁשְכָחה, 
ִלְכאֹוָרה, ֵאיָנּה ְּתלּוָיה ִּביֵדי ָהָאָדם? ְוַאף ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ִציִצית ֵיׁש ִלְתמַֹּה, ֵּכיַצד 

ִהְצַטֵּוינוּ: ”ּוְרִאיֶתם... ּוְזַכְרֶּתם“?

:ְוַכָּמה ֵעצֹות ֶנֶאְמרּו ַעל ָּכ

א. ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים קיט צג): ”ְלעֹוָלם א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי ִּכי ָבם ִחִּייָתִני“, ֵּבֵאר 
ְּתלּוִיים  ַחַּיי  ֶׁשָּכל   – ִחִּייָתִני“  ָבם  ”ִּכי  ֵאַדע  ִאם  ִּכי  ֵמַאְּפָטא,  ִיְׂשָרֵאל‘  ָה‘אֹוֵהב 
ֶׁשָהָאָדם  ּוְכִפי   .“ִּפּקּוֶדי ֶאְׁשַּכח  ”א  ִמֵּמיָלא  ֲהֵרי  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום 
ַאף  ֵאּלּו,  ִּבְפֻעּלֹות  ְּתלּוִיים  ַחָּייו  ֶׁשָּכל  יֹוֵדַע  ִּכי  ִלְׁשּתֹות  אֹו  ֶלֱאכֹל  ׁשֹוֵכַח  ֵאינֹו 
ְּבִעְנָיֵננּו, ְמַצָּוה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ְלַהִּכיר ְּבֶעְרָּכן ֶהָעצּום ּוַבֲחִׁשיבּוָתן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות 
ְלָכל ַמֲהַל ַחֵּיינּו. ִּכי ִאם ַנְקִּפיד ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה, ִמֵּמיָלא 

ִנְזֹּכר ֶאת ַהִּמְצוֹות ְוא ִנְׁשַּכח ַאף ַאַחת ֵמֶהן (’ֶׁשֶמן ֲאַפְרְסמֹון‘ ְׁשַלח).

ב. ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּבֵאר ָהְרַה“ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל: ָאֵכן, ַאף ָאָדם ֶׁשַּמְקִּפיד 
 ְלַׁשֵּנן ְוִלְזּכֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, ַלֲעׂשֹוָתן ּוְלִהָּׁשֵמר ֵמֲעִׂשַּית ֲעֵברֹות, ְוַעל ְיֵדי ָּכ
הּוא זֹוֶכה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ְּבַדְרָּגתֹו ָהרּוָחִנית, ִיָּתֵכן ֶׁשִּמַּפַעם ְלַפַעם ִיְתַּגֵּבר 
ָעָליו ִיְצרֹו ְוִיְגרֹם לֹו ְלׁשֹוְכָחן ּוְלִהְתַעֵּלם ֵמֶהן. ַסָּכָנתֹו ֶׁשל ָאָדם ֶזה ְּגדֹוָלה ַעד 

ְמאֹד: ְּבֶרַגע ֶאָחד ָעלּול הּוא ָלֶרֶדת ִמַּמְדֵרָגתֹו ַהְּגדֹוָלה.

ָּכל  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען  נֹוָסף:  ִצּוּוי   ַּבֶהְמֵׁש ַהּתֹוָרה  הֹוִסיָפה  ֵּכן  ַעל 
ִזְכרּו  ַהִּמְצוֹות,  ֶאת  ִמֶּכם  ְלַהְׁשִּכיַח  ַהֵּיֶצר  ְמַבֵּקׁש  ָחִליָלה  ִאם  ֵלאמֹר:  ִמְצוָֹתי“, 
ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ָהַרּבֹות ֶׁשֲעִׂשיֶתם, ְוֶאת ֶהָעָמל ְוַהְּיִגיָעה ֶׁשְּיַגְעֶּתם ָּבֶהן. ִזְכרּו 
ֶׁשִּמּכָֹחן ִהְתַעֵּליֶתם ְּבַדְרַּגְתֶכם ָהרּוָחִנית, ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ְלִיְצְרֶכם ַהְּמַבֵּקׁש ִלְגרֹם 
ָלֶכם ְלַהְפִסיד ֶאת ָּכל ַהַּמֲעלֹות ֶׁשְּזִכיֶתם ָלֶהן, ִּבְׁשִביל ֲהָנָאה ֶׁשל ֶרַגע חֹוֵלף (’ָמֵגן 

ַאְבָרָהם‘ [ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק] ַּבִּמְדָּבר יג ד).

ִלְלֹמד ַּתְרָי“ג ִמְצוֹות 
ַּבֵּסֶפר ’ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון‘ (ֲחִתיַמת ַהֵּסֶפר פ“ג) ּכֹוֵתב ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֶׁשַּמֲעַלת ַהִּציִצית 
ַהְּמִביָאה ִליֵדי ִזְכרֹון ִמְצוֹות ה‘, מֹוִעיָלה ַרק ָלָאָדם ֶׁשּלֹוֵמד ְויֹוֵדַע ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ַא ָיֵרא ֶׁשָּמא ִיְׁשְּכֵחן, ַא ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ַהִּמְצוֹות, ָמה ּתֹוִעיל לֹו ַהִּציִצית. 
ִּדָּמה זֹאת ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְלסֹוֵחר ֶׁשִּנְׁשַלח ַלּׁשּוק ּוְבָידֹו ְרִׁשיַמת ְסחֹורֹות ִלְקִנָּיה; 
ַהְּסחֹורֹות  סּוֵגי  ֶאת  ֵמִבין  ִאם  ַרק  לֹו  ְלהֹוִעיל  ְיכֹוָלה  ַהְּמפֶֹרֶטת  ָהְרִׁשיָמה 
ַהְּכתּובֹות ָּבּה, ְויֹוֵדַע ֶאת ִטיָבן, ַא ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ָהָרׁשּום ָּבּה, א ִּתְהֶיה לֹו 

ָּבּה ׁשּום ּתֹוֶעֶלת ְוהּוא ֵיָאֵלץ ָלׁשּוב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש.

ַעל ֵּכן ָּכַתב ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִּכי ָראּוי ְלָכל ָאָדם ִלְלֹמד ְוָלַדַעת ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, 
ֶׁשֵּכן ַרק ָאז ּתֹוִעיל לֹו ְסֻגַּלת ַהִּציִצית ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכֵחן.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָּכ הּוְקָמה ’ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין‘

ע טטּתַ בּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
’י ּוקמה

סִספפּפו ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ו‘) ָ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


