
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ׁשַֹחד ַהּׁשֹוְטִרים ְמַסֵּלף ִּדְבֵרי ַהּׁשֹוְפִטים
”א ַתֶּטה ִמְׁשָּפט א ַתִּכיר ָּפִנים ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד 

ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם“ (טז יט)

ַחג  ֶׁשל  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ַהֶּנֱאָמר  ִהְנַחְלָּת‘  ’ַאָּתה  ַּבִּפּיּוט 
ַהָּׁשבּועֹות ָאנּו אֹוְמִרים: ”ִהְזַהְרָּת ׁשֹוְפִטים ַּבל ׁשַֹחד ֶרַׁשע 

לָמוּת, ְוַצָּוַאת ׁשֹוְטִרים ְלַבל ַהֶּכר ָּפִנים“.

ַרִּבי ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי ַּבַעל ’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘ ָלַמד ִמְּלׁשֹון ַהַּפְיָטן 
ִּכי ִאּסּור ְלִקיַחת ׁשַֹחד א ֶנֱאָמר ַרק ַלּׁשֹוְפִטים – ַהַּדָּיִנים, 
ֶאל  ִּדיָנם  ְּגַזר  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהְּמֻמִּנים  ַלּׁשֹוְטִרים  ַאף  ֶאָּלא 
ׁשַֹחד,  ַהּׁשֹוְטִרים  ִיְּקחּו  ִאּלּו  ִּכי  ֵּכן,  נֹוֶתֶנת  ְוַהַּדַעת  ַהּפַֹעל. 

ִּתְהֶיה ּתֹוְצָאתֹו ָׁשָוה ְוהּוא ִיְגרֹם ְלִעּוּות ַהִּדין.

ַעל ִּפי ִחּדּוׁש ֶזה ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַחִּיים רֹוֶזְנְּבלּום ִמּלֹוְמָז‘א 
ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 

א  ַתֶּטה...  ”א  ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני 
ַתִּכיר... ְוא ִתַּקח...“, ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: ”ֵעיֵני ֲחָכִמים... 
ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם“? ְוֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּבא ְלַרֵּמז ֶׁשַּדי ִּבְלִקיַחת ׁשַֹחד 
 – ַה‘ֲחָכִמים‘  ִּדְבֵרי  ְלִסּלּוף  ִלְגרֹם  ְּכֵדי  ָיִחיד  ׁשֹוֵטר  ִּביֵדי 

ַהַּדָּיִנים, ַאף ִּכי ֵהם ’ַצִּדיִקים‘ ֶׁשֹּלא ָלְקחּו ׁשַֹחד.
’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘; ’ִּבּכּוֵרי ַׁשַחר‘ סי‘ יד

ַהּנֹוֵטל ׁשַֹחד ַמֲאִרי ְּבֶאָחד
”ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד“ (טז יט)

ׁשַֹחד.  נֹוֵטל  הּוא  ִּכי  ִרּנּון  ָיָצא  ְלבּוב  ָהִעיר  ִמַּדָּיֵני  ֶאָחד  ַעל 
ָהִעיר  ַרב  ֶׁשל  ְּבִמְנָין  ַהָּלה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ָהַרב  ִהְבִחין  ַיֲעקֹב‘,  ’ְיׁשּועֹות  ַּבַעל  אֹוֶרְנְׁשֵטיין  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ַעל  ֶיֶתר  ְׁשַמע  ֶׁשִּבְקִריַאת  ’ֶאָחד‘  ְּבֵתַבת   ַמֲאִרי ָהִאיׁש  ִּכי 

ָהָראּוי ִמַּצד ַהֲהָלָכה (ְרֵאה ׁשּו“ַע או“ח סא ו).

ַּכֲאֶׁשר ִהְתַעְנֵין ַה‘ְּיׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ ֵאֶצל ַהַּדָּין ְלֵפֶׁשר ַהְנָהָגתֹו 
זֹו א ָהָיה ְּבִפיו ַמֲעֶנה ָראּוי. ִמֶּׁשָּכ ָאַמר לֹו ָהַרב ְּבתֹוָכָחה 
ֵהן  ְּב‘ֶאָחד‘:   ַמֲאִרי  ִהְּנ ַמּדּוַע  ֲאִני   ְל ”ַאְסִּביר  ֻמְסֶּתֶרת: 
ַלֲאִמּתֹו...  ֱאֶמת  ִּדין  ֶׁשָּדן  ַּדָּין  ’ָּכל  א):  י  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ְּבֵראִׁשית‘;  ְּבַמֲעֵׂשה  ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ֻׁשָּתף  ַנֲעֶׂשה  ְּכִאּלּו 
ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ֱאֶמת,  ִּדין  ָּדן   ֵאיְנ ְּבַוַּדאי  ׁשַֹחד  ֶׁשָּנַטְלָּת  ַאָּתה 
ְּבֵראִׁשית,  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֻׁשָּתף  ִלְהיֹות  ָזִכיָת 
ֶאָחד‘  ’ה‘  ִּכי  ּוְבַהְדָּגָׁשה  ְּבקֹול  ֶׁשַּתְכִריז  ֶּבֱאֶמת  ָראּוי  ֵּכן  ַעל 

ְוֵאיְנ ֻׁשָּתף לֹו...“.
’ִׂשיַחת ֻחִּלין ֶׁשל ת“ח – ֶהָחָדׁש‘ פ“ה אֹות ב

”ֱאִקים ֵּתן ַּבִּמְדָּבר ַהר“
”ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֶי ּבֹו" (יז ח)

ִמָּכל  ָּגבֹוַּה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ְמַלֵּמד   – ְוָעִליָת‘  ”‘ְוַקְמָּת 
ַהְּמקֹומֹות“ (ַרִׁש“י).

ָאַמר ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק:

א ְּבִמְקֶרה ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה, ֶאָּלא ִמַּצד 
(ְׁשמֹות טו  ַהר, ַּכָּכתּוב  ַעל  ִלְהיֹות ָּבנּוי  ַהִּדין ָצִרי הּוא 

יז): ”ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת“. ְוֵכן ָׁשִנינּו ַּבּתֹוֶסְפָּתא 
(ְּבָרכֹות א טו): ”ֵאין ַהְּׁשִכיָנה חֹוֶזֶרת ְלתֹוָכּה [ִלירּוָׁשַלִים] ַעד 

ֶׁשֵּתָעֶׂשה ַהר“.

ֵּתן  ”ֱאִקים,  ִיְקָרא‘:  ’ְּדרֹור  ַּבִּפּיּוט  ְמַזְּמִרים  ָאנּו  זֹו  ִמִּסָּבה 
ַּבִּמְדָּבר ַהר“ – ַהְחֵזר ֶאת ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֹוֵמם ַּכִּמְדָּבר 

ִלְהיֹות ַהר, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלִהָּבנֹות ָעָליו.
הגש“פ ’ִמֵּבית ַהֵּלִוי‘ עמ‘ רמח

ה‘ ֵמִעיד ֲעֵליֶכם ִּכי ’א תִֹספּון ָלׁשּוב‘
”ַוה‘ ָאַמר ָלֶכם א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד“ (יז טז)

ֶרֶמז ִנְפָלא ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק ָּדַרׁש ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִלּיֹות 
ְּבִסְפרֹו ’ַמֵּטה ֶאְפַרִים‘: 

ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ֱאלּול‘.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – א“  ָלֶכם  ָאַמר  ”ַוה‘ 
ּוְלִהְתָחֵרט  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָהָאָדם   ָצִרי ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש 
ָלֶכם  ָאַמר  ”ַוה‘  ּבֹו:  ֶׁשְּיֻקַּים  ַעד  ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק  ֲחָטָאיו  ַעל 
א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד“, ּוְכִפי ֶׁשָּפַסק ָהַרְמָּב“ם 
ֶחְטאֹו  ֶׁשַּיֲעזֹב  ִהיא  ָהְרצּוָיה  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּדְרַּגת  ב)  ב  (ְּתׁשּוָבה 

ְוִיְתַנֵחם ַעל ֲעָברֹו: ”ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב 
ְלֶזה ַהֵחְטא ְלעֹוָלם“.

’ַמֵּטה ֶאְפַרִים‘ ַּבִּתּקּוִנים ְוַהְׁשָמטֹות ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּסֶפר

ֲאִמיַרת ְקֻדָּׁשה ִעם ַהַחָּזן, ֵּכיַצד?
ֵאָליו   קֶיֱא ה‘   ְל ָיִקים  ָּכמִֹני   ֵמַאֶחי  ִמִּקְרְּב ”ָנִביא 

ִּתְׁשָמעּון" (יח טו)

ִעם  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ִּבְהיֹות  תשי“ט,  ִּבְׁשַנת 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  אֹותֹו  ֶׁשהֹוִביָלה  ָהֳאִנָּיה  ִסּפּון  ַעל  ְמקָֹרָביו 
ִהְתַּגְלְּגָלה ַהִּׂשיָחה ַעל ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ַהַּמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין. ֵּבין 

ַהְּדָבִרים ִסֵּפר ֶאָחד ִמְּבֵני ַהֲחבּוָרה ִּכי ַעל ַאף ֶׁשַרִּבי ַחִּיים 
ֶאת  ָעָליו  ְלַהְמִליץ  ֶׁשִּנָּתן  ַהַּמֲהִרי“ל  ַעל  ִהְתַּבֵּטא  ִמְּבִריְסק 
ַהָּפסּוק: ”ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון...“, ַּכֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ִלְקּבַֹע ֻעְבָּדה זֹו 
ֶאָחד  הֹוָרה  ַהַּמֲהִרי“ל,  ֶׁשל  ּוָפֳעלֹו  ַחָּייו  ַעל  ֶׁשָּיָצא  ַּבֵּסֶפר 
ֶזה  ָּפסּוק  ִּכי  ָהְיָתה  ַטֲעָנתֹו  זֹאת.  ִלְכּתֹב  ֶׁשֹּלא  ַהְּגדֹוִלים 

ֶנֱאָמר ַרק ַעל ָנִביא.

ַּבֲחִריפּות:  ִמָּיד  ֵהִגיב  ִמַּסאְטֶמר  ָהַרִּבי  זֹאת  ִמֶּׁשָּׁשַמע 
”ֲהֵרי ֶיְׁשנֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ְּבִהְלכֹות ְקֻדָּׁשה...!“, ְוהֹוִסיף 

ִּבְרָעָדה: ”נּו... ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֲאִני“.

ַהְּמקָֹרִבים ֶׁשִהִּכירּו ְּבַגְדלּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ָׁשְמרּו ֶאת ְּדָבָריו, 
ּוִמָּיד ְּכֶׁשִהִּגיעּו ָלָאֶרץ ִמֲהרּו ְלַפְעְנָחם. ַאַחר ֶׁשָיְּגעּו, ָמְצאּו 
’ְקֻדָּׁשה‘  (או“ח קכה א) ִּכי ַּבֲאִמיַרת   ‘ֶאת ְּפַסק ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו
 ,“...ְוַנֲעִריְצ  ַנְקִּדיְׁש” ַהְּפִתיָחה:  ֶאת  אֹוֵמר  ְלַבּדֹו  ַהַחָּזן 
ַאף  ֲאֶׁשר  ָקדֹוׁש...“.  ְּב“ָקדֹוׁש  ַרק  ֵאָליו  ִמְצָטֵרף  ְוַהִּצּבּור 
ְּכִדין  ַה‘ְּקֻדָּׁשה‘  ִּדין  ִּכי  ּוְמָבֵאר  ִעּמֹו,  ַמְסִּכים  א)  (ָׁשם  ַהְגָּר“א 
ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ְּב‘ָאֵמן  ַרק  ַלַחָּזן  ִמְצָטֵרף  ֶׁשַהִּצּבּור  ַה‘ַּקִּדיׁש‘ 

ַרָּבא‘.

ַא ְלֻעַּמת זֹאת ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ֵהִביא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ’ְנִזירּות 
ִׁשְמׁשֹון‘ ְּבָלׁשֹון זֹו: ”ֲאָבל ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר“י ָּכַתב ְּדֵיׁש לֹוַמר ָּכל 

ַהְּקֻדָּׁשה ִעם ַהָּׁש“ץ ִמָּלה ְּבִמָּלה. ְוֵאָליו ִּתְׁשְמעּון“.
’עֹוָלמֹות ֶׁשָחְרבּו‘ עמ‘ סה

ַהָּׂשח ֵּבין ִיְׁשַּתַּבח ְליֹוֵצר – ַהְּמַקְטְרִגים חֹוְזִרים ָעָליו
”ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו“ (כ ח)

ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת ִׁשיַטת ַרִּבי יֹוִסי ַהְּגִליִלי 
ָימּות  ֶּפן  ַהָּיֵרא  ָאָדם  ַעל  ְמַדֵּבר  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  א)  מד  (סֹוָטה 

ַּבִּמְלָחָמה ֵמֲחַמת ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו. ּוַב‘ּטּור‘ (או“ח נא) הֹוִסיף 
ְּבֵׁשם ַהְּירּוַׁשְלִמי, ִּכי ַאף: ”ַהָּׂשח ֵּבין ִיְׁשַּתַּבח ְליֹוֵצר אֹור – 
ֲעֵבָרה ִהיא ְּבָידֹו ְוחֹוְזִרין ָעֶליָה ִמַּמַעְרֵכי ַהִּמְלָחָמה“. [ְרֵאה 
’ַטל ּתֹוָרה‘ ְמָנחֹות לו א, ֶׁשֹּלא ָמָצא ֵמיְמָרא זֹו ַּבְּירּוַׁשְלִמי 

ֶׁשְּבָיֵדינּו].

ֶמת  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵמִביא  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְלִדְבֵרי  ְמֻחָּדׁש  ֵּפרּוׁש 
ִמְּפֶרִמיְסָלא ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרָׁש“ל:

ְּכֶׁשֶּנֱעָמד ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל, ְמַנִּסים ַהְּמַקְטְרִגים ְלַעֵּכב ֶאת 
’ְּפסּוֵקי  ֶאת  ִּתְּקנּו  ֲעֵליֶהם  ִלְגּבֹר  ּוְכֵדי  ִמְּלִהְתַּקֵּבל.  ְּתִפָּלתֹו 
ְּדִזְמָרה‘, ֶׁשִּכְׁשָמם ֵּכן הּוא, ֵהם ’זֹוְמִרים‘ ּוְמַקְּצִצים ֶאת ּכַֹח 

ַהְּמַקְטְרִגים ַהָּללּו.

ְּבֶרֶצף  ַהְּתִפָּלה  ֵסֶדר  ֶאת  ַלִּמְתַּפֵּלל  ַרק  מֹוִעיָלה  זֹו  ְסֻגָּלה 
ְמַבֵּטל  ְל‘יֹוֵצר‘,  ’ִיְׁשַּתַּבח‘  ֵּבין  ּוַמְפִסיק  ַהָּׂשח  אּוָלם  ָּכָראּוי, 
ֶאת ְסֻגַּלת ַהִּמְזמֹוִרים, ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ָׁשִבים ַהְּמַקְטְרִגים ְלַעֵּכב 
ֵמעֹוְרֵכי  ָעֶליָה  ”חֹוְזִרין  ַהְּירּוַׁשְלִמי:  ַּכָּוַנת  ְוזֹו  ְּתִפָּלתֹו.  ֶאת 
ְוִנְלָחִמים  חֹוְזִרים  ֶׁשִהְסַּתְּלקּו  ֶׁשַהְּמַקְטְרִגים   – ַהִּמְלָחָמה“ 

ְלַעֵּכב ֶאת ְּתִפָּלתֹו.
’ַמֵּטה מֶֹׁשה‘ ח“א ִסיָמן נג

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּׁשֹופטים
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‘ֶקיַה‘ָּתִמי“ם‘ זֹוֶכה ִלְהיֹות ִעם ’ה‘ ֱא
”ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה‘ ֱאקֶי" (יח ג)

ֶׁשל  ַמֲעָלָתם  ּגֶֹדל  ַעל  ֶרֶמז  ָמִצינּו  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ֵמ‘ֲעָׂשָרה  ִלְהיֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהַּמְׁשִּכיִמים 

ִראׁשֹוִנים‘ ִלְתִפָּלה ּוַלֲעִנַּית ָאֵמן:

ַמְׁשִּכיִמים‘,  ִמי‘  ’ִּתְהֶיה  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ”ָּתִמי“ם“ 
”ָּתִמים ִּתְהֶיה“ – ְּבִגיַמְטִרָּיה י‘ ְּפָעִמים ָאֵמן, ּוִמָּכאן 
ַעל  ָאֵמן  ּוַלֲעִנַּית  ִלְתִפָּלה  ַהַּמְׁשִּכיִמים  ֶׁשֲעָׂשָרה 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר זֹוִכים ִלְהיֹות ’ִעם ה‘ ֱאֶקי‘, ַּכְּמבָֹאר 
ִעם  ִנְמָצא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ב)  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 

ֲעֶׂשֶרת ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
’קֹול ְיהּוָדה‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ן
ם, 
ֶאל 
ָרֵזיחד,

להיֹות ִעם ’

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

יִקים,  ָרֵאל ַצּדִ ת ָאֵמן ִנְקְראּו ִיׂשְ ל ֲעִנּיַ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ּדָ ִביל ַהּמִ ׁשְ ”ּבִ
יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“. ְעָיה כו ב): ’ְוָיבֹא גֹוי ַצּדִ ֱאָמר (ְיׁשַ ּנֶ ׁשֶ
ְחֵיי] ֵעֶרְך ֱאמּוָנה) נּו ּבַ ַמח‘ [ְלַרּבֵ ד ַהּקֶ (’ּכַ

ַחְברּוָתא. ָנה, ּבְ ַכּוָ קֹול, ּבְ ַחר – ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ

 ְיהּוִדי ָיָקר!
ַחְברּוָתא.  ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲאִמיַרת ּבִ ַהְתֵחל ֶאת יֹוְמָך ּבַ
ל  ִסְפָרם ׁשֶ ֵתב ּבְ יק ּוְלִהּכָ ֵרא ַצּדִ ה ְלִהּקָ ְזּכֶ ְך ּתִ ּכָ
לֹום.  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ר ְלַחּיִ מּוִרים, ְלַאְלּתַ יִקים ּגְ ַצּדִ

ׁׁ ֹ
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ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִסֵּפר הרה“ג ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד ַהּכֵֹהן ְפִריְדָמן ְׁשִליָט“א, ַּבַעל ַה‘ְּׂשֵדה צֹוִפים‘. ְוזֹאת 
ַיִּכירּו  ְלַמַען  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּדַבר  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ִמְצָוה  ִּכי  לֹו  ֶׁשהֹוָרה  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ֶׁשל  הֹוָרָאתֹו  ִּפי  ַעל 
ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ִהְתַּגְלְּגָלה  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ַעד  ַּבִּצּבּור,  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתּה  ֶעְרָּכּה  ּגֶֹדל  ֶאת  ְוֵיְדעּו  ָהַרִּבים 

ֶׁשָהָיה ָּבּה ַהָּצָלה ְלדֹורֹות. ְוָכ ְמַסֵּפר ָהַרב ְפִריְדָמן:
טֹורֹוְנטֹו  ָלִעיר  ַטְסִּתי  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ”ִלְפֵני 
ִמְׁשַּפְחִּתית.  ְּבִׂשְמָחה  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי  ֶׁשְּבָקָנָדה, 
ְלַאְרצֹות  ֲחָזָרה   ַּבֶּדֶר ַהְּתעּוָפה  ִּבְׂשֵדה  ִּבְהיֹוִתי 
ַהְּבִרית, ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבָּׁשעֹון ְונֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ִּכי ִאם 
א ֶאְתַּפֵּלל ִמְנָחה ִלְפֵני ַהִּטיָסה, ֵאָאֵלץ ְלִהְתַּפֵּלל 

ִּביִחידּות ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה.
ְראּוָיה  ְּתִפָּלה  ַעל  ְלַוֵּתר  ָרִציִתי  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון 
ּוְבַמֲאָמץ,  ְּבכֹחֹות   ַֹלֲחס ֶׁשֹּלא  ֶהְחַלְטִּתי  ַּבִּצּבּור, 
ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהֶּדְלֵּפִקים ְוַהֶּטְרִמיָנִלים 
ַהּׁשֹוִנים ִּבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ְּכֵדי ְלַלֵּקט ִמְנַין ְיהּוִדים 
ִהְצַלְחִּתי  ִנָּכר,  ַמֲאָמץ  ְלַאַחר  ַאט,  ַאט  ְּכֵׁשִרים. 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֶלֱאסֹף ִמֵּבין ַהּנֹוְסִעים ַהְּמֻפָּזִרים 
ְּכֵׁשִרים.  ְיהּוִדים  ֲעָׂשָרה  ַהּׁשֹוִנים  ַּבֶּטְרִמיָנִלים 
ְוִהְתַּפַּלְלנּו  ְצָדִדית  ְּבִפָּנה  ֻּכָּלם  ֶאת  ֵאפֹוא  ִּכַּנְסִּתי 

ַיְחָּדו ִמְנָחה ְּבֶרֶגׁש ַרב.
ֶאָחד  ֵאַלי  ִנַּגׁש  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ְלַאַחר 
ָּפָניו  ּתַֹאר  ֲאֶׁשר  ֻמָּכר  ִּבְלִּתי  ְיהּוִדי  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים, 
ֱהיֹותֹו  ֻעְבַּדת  ֶאת  ִהְסִּגירּו  ָהֲאִציִלּיֹות  ְוַהְנָהגֹוָתיו 
ִאיִׁשּיּות ּתֹוָרִנית ְמֻכֶּבֶדת, ְוִהְתַעְנֵין ֶאְצִלי ִלְכתֶֹבת 
ְמגּוַרי. ָנַתִּתי לֹו ְּבִׂשְמָחה ֶאת ְּכָתְבִּתי, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 

ִנְפַרְדנּו ּוָפִנינּו ִאיׁש ִאיׁש ְלַדְרּכֹו.
ַעל  ִהַּדֵּפק  ִמּטֹורֹוְנטֹו,  ׁשּוִבי  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ֶּדֶלת ֵּביִתי ֶׁשְּבּבּורֹו ָּפאְרק ְיהּוִדי ָהדּור ָּפִנים ּוִבֵּקׁש 
ְלׂשֹוֵחַח ַעִּמי. ִנַּגְׁשִּתי ַלֶּדֶלת ְוִזִהיִתי ִמָּיד ִּכי ְמֻדָּבר 

ְּבאֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּפַגְׁשִּתי ִּבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה.
ִהְכַנְסִּתיו ְלֵביִתי, הֹוַׁשְבִּתיו ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ּוְׁשַאְלִּתיו 
ְוא  סֹוֵער  ְּבֶבִכי  ָהִאיׁש  ָּפַרץ  ִּבְתגּוָבה  ִלְמֻבָּקׁשֹו. 
ִהְצִליַח ְלֵהָרַגע. ַרק ְלַאַחר ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ִהְצַלְחִּתי 

ְלַהְרִּגיעֹו ְוהּוא ֵהֵחל ְּבִסּפּורֹו ֶהָעצּוב:
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  לֹו  ָמְלאּו  ֶׁשֶּטֶרם  ַנַער  ִלי.  ֵיׁש  ’ֵּבן 
ָׁשִנים. ַעד א ִמְּכָבר ָחַבׁש הּוא ֶאת ַסְפְסֵלי ַאַחת 
ְּכֶׁשהּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ַהֲחׁשּובֹות  ֵמַהְּיִׁשיבֹות 
ַנַחת  ִלי  ּוֵמֵסב  ַרָּבה  ְּבַהְתָמָדה  ַּבּתֹוָרה  הֹוֶגה 
ָואֶֹׁשר. ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ָמַתי ּוַמּדּוַע ֵאַרע ַהָּדָבר, אּוָלם 
ִנְׁשַלח  ְּבִני  ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ֻהְפַּתְעִּתי  ַרב  א  ְזַמן  ִלְפֵני 
ֵמַהְּיִׁשיָבה, ְוִכי ַמָּצבֹו ָהרּוָחִני הֹוֵל ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי 

ּוְכָבר ִהִּגיַע ִּכְמַעט ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית.
ּוְלַאַחר  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ַּבֲחָרָדה  ִמַהְרִּתי 
ְלִהְצָטֵרף  ְלַׁשְכְנעֹו  ִהְצַלְחִּתי  ְמֻרִּבים  ַמֲאַמִּצים 
ְלַאְרצֹות  ׁשּוִבי  ִעם  ַהְּבִרית.  ְלַאְרצֹות  ְוָלׁשּוב  ֵאַלי 
ַהְּבִרית ִהְתַחְלִּתי ִמָּיד ְּבִחּפּוִׂשים ַקַּדְחָּתִנִיּים ַאַחר 
ִדְׁשַמָּיא,  ּוְבִסַּיְעָּתא  ְלַקְּבלֹו,  ֶׁשַּתְסִּכים  ְיִׁשיָבה 
ַהִּמְתַמָחה  ַמְתִאיָמה  ְיִׁשיָבה  ָמָצאִתי  ַרב  ְּבקִֹׁשי 
ִּכי  ִּתְקָוה  ָמֵלא  ְוִלִּבי  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ְּבַבחּוִרים  ְּבִטּפּול 
ַאט ַאט ֵהם ַיְצִליחּו ְלַחְּלצֹו ִמַּמָּצבֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו ַעל 

.‘ַהֶּמֶל ֶּדֶר
ְּבקֹול  ָהָאב   ִהְמִׁשי ְּכבֹודֹו?‘  ֶאל  ָּבאִתי  ’ַמּדּוַע 
מֹוָסד  ֶׁשל  ְּפִעילּותֹו  אֶֹפן  ֶׁשְּלִפי  ’ִמּׁשּום  ִנְׁשָּבר, 
ְּבָפַני  מֹוָסד  ְמַנֲהֵלי  ֶׁשִהִּציבּו  ֵמַהְּתָנִאים  ֶאָחד  ֶזה, 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּתקּוָפה   ְלֶמֶׁש ְלִהְתַחֵּיב  ֶׁשָעַלי  הּוא 
ַהּבֶֹקר.  ִלְׁשעֹות  ָראּוי  ֲעבֹוָדה  ְמקֹום  ִלְבִני  ִלְמצֹא 
ַּבְּיִׁשיָבה  ִיְׁשֶהה  ַהְּׁשִנָּיה  ַהּיֹום  ְּבַמֲחִצית  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת  ַיֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּצֶות,  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל  ָחסּוָתם  ַּתַחת 

ֵמיַטב ַהַּמֲאַמִּצים ְלַהֲעלֹותֹו ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר.
ִּבַּקְׁשִּתי ֵאפֹוא ִמְּכבֹודֹו, ִּכי יֹוִאיל ִלְמצֹא ִלְבִני ֵאיזֹו 
ֲעבֹוָדה ַּבִּמְׂשָרד ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו, ִּכי ֵאיִני ָחֵפץ ֶׁשַּיֲעבֹד 
ְמַקְלֵקל  ְוִנְמֵצאִתי  ָחִליָלה,  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָמקֹום 

ִּבְמקֹום ְלַתֵּקן‘.
’ֶזהּו ֶקֶרׁש ַהַהָּצָלה ָהַאֲחרֹון ַּבֲעבּורֹו‘, הֹוִסיף ָהָאב 
ִּבְבִכי,  ׁשּוב  ּופֹוֵרץ  ְּבָיָדיו  ָּפָניו  ֶאת  ֵמִליט  ְּכֶׁשהּוא 
ֶׁשל  ֲעִתידֹו  ֶזה,  ְלמֹוָסד  ְלַהְכִניסֹו  ַאְצִליַח  א  ’ִאם 

ְּבִני ָנתּון ְּבַסָּכָנה, ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָּבא‘“.
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ָהַרב ְפִריְדָמן:

ִלִּבי  ַהָּׁשבּור,  ָהָאב  ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ְּבַצַער  ”ִהְקַׁשְבִּתי 
ֵּכיַצד  ָיַדְעִּתי  א  אּוָלם  ָעָליו,  ַרֲחִמים  ִהְתַמֵּלא 
ָּכל  ְּבִמְׂשָרִדי  ָהְיָתה  א  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ַלֲהִׁשיבֹו. 
ִמְׂשָרה ְּפנּוָיה, ְוַאף ִאם ָהְיָתה ָּכזֹו, א ָהִייִתי ָחֵפץ 
אּוָלם  ְוַאֲחָריּות.  ִנָּסיֹון  ֲחַסר  ְּבָבחּור  אֹוָתּה  ְלַאֵּיׁש 
 א ְלִחָּנם ִּגְלֵּגל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ִּכי

ֶאת ַהִּסּפּור ְלִפְתִחי, ְוֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ַלֲעזֹר.

ַקְנַקּנֹו‘,  ַעל  ְוֶאְתֶהה   ִּבְנ ֶאת  ָמָחר  ֵאַלי  ’ְׁשַלח 
ֲעַדִין  יֹוֵדַע  ֵאיֶנִּני  ַעְצִמי  ְּכֶׁשֲאִני  ֵמָהָאב,  ִּבַּקְׁשִּתי 
ְוָיָצא  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ִלי  הֹוָדה  ָהָאב  לֹו.  ֶאֱעזֹר  ֵּכיַצד 

ֵמַהִּמְׂשָרד.
אֹותֹו  ִקַּבְלִּתי  ְלִמְׂשָרִדי.  ַהָּבחּור  ִהִּגיַע  ְלָמֳחָרת 
ְּבָכבֹוד ְוִהְתַחְלִּתי ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו. ַעד ְמֵהָרה נֹוַכְחִּתי 
ַוֲאִציִלי  ָעִדין  ָּבחּור  הּוא  ְּתכּונֹוָתיו  ְּבעֶֹמק  ִּכי 
ִּבְתִחָּלה  ִנָּסיֹון.  ִלְתקּוַפת  ְלַקְּבלֹו  ְוֶהְחַלְטִּתי 
ַלִּמְׂשָרד,  ִמחּוץ  ַקּלֹות  ִלְׁשִליֻחּיֹות  אֹותֹו  ָׁשַלְחִּתי 
ְוַאט ַאט הּוא ָרַכׁש ֶאת ֱאמּוִני ְוהֹוִכיַח ַעְצמֹו ְּכַבַעל 

ַאְחָריּות.
ְּבֶאָחד  ִקַּבְלִּתי  ּוְלַאְחָריּותֹו  ְלֶנֱאָמנּותֹו  ֵעדּות 
ֶּכֶסף  ְסכּום  ַהָּבחּור  ִּביֵדי  ָמַסְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ֵמַהָּיִמים 
ִנְכָּבד ְּכֵדי ְלַהְפִקידֹו ַּבַּבְנק. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת 
ִּכי  ְּבָפָניו  ִהְדַּגְׁשִּתי  אּוָלם  ְלִהָּסֵגר,  ָעַמד  ְוַהַּבְנק 
ְּבֶחְׁשּבֹון  ַהּיֹום  עֹוד  ֻמְפָקד  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ַהֶּכֶסף 

ַהַּבְנק.
ְלֵעֶבר  ִמֶּקֶׁשת  ְּכֵחץ  ְוָרץ  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ָנַטל  ַהָּבחּור 
ּוִמְתַנֵּׁשף  ִמְתַנֵּׁשם  ָחַזר  ָמה  ְזַמן  ּוְלַאַחר  ַהַּבְנק, 
ַהְּסכּום  ַעל  ַהְמִּעיָדה  ְקמּוָטה  ַקָּבָלה  ְּכֶׁשְּבָיָדיו 

ֶׁשֻהְפַקד ֶזה ַעָּתה ַּבַּבְנק.
ְּכֶׁשִהַּבְטִּתי ַּבַּקָּבָלה ֻהְפַּתְעִּתי; ַהֶּכֶסף ֻהְפַקד ַּדּקֹות 
ִמְסָּפר ְלַאַחר ְׁשַעת ַהְּסִגיָרה ֶׁשל ַהַּבְנק, ּוְבַהִּכיִרי 
ֶאת אֹותֹו ַּבְנק ָיַדְעִּתי ִּכי ְלַאַחר ְׁשַעת ַהְּסִגיָרה ֵאין 
ֵהם ַמְכִניִסים ִאיׁש, ְוֶזהּו ’חֹק ַּבל ַיֲעבֹר‘ ִמְּבִחיָנָתם. 
ִהְתַעְנַיְנִּתי ִמִּפי ַהָּבחּור ֵּכיַצד ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת, 
ְלַׁשֲעֵרי  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָאֵכן,  ִּכי  ֻּתּמֹו  ְלִפי  ִסֵּפר  ְוהּוא 
ַהַּבְנק ִּגָּלה ִּכי ַהְּסִניף ָסגּור, אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשָחַפץ ְּבָכל 
ַּתְחּבּוָלה  הּוא  ָנַקט  ְׁשִליחּותֹו,  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְמאֹודֹו 
ַהּׁשֹוֵמר  ֶאת  ְלַאֵּלץ  ְּכֵדי  ְונֹוֶעֶזת  ְמֻתְחֶּכֶמת 

ְלַהְכִניסֹו... ַהַּתְחּבּוָלה ָּפֲעָלה ְוַהֶּכֶסף ֻהְפַקד.
ְּבֶמֶׁש ְזַמן ָארֹ ָהֳעַסק ַהָּבחּור ַּבִּמְׂשָרד ֶׁשִּבְרׁשּוִתי 
ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר, ַּכֲאֶׁשר ַּבד ְּבַבד, ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים 
ֶׁשָּבּה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבְּיִׁשיָבה  ְוִהְתַעָּלה  הּוא  ָעָלה 
ָלַמד. ַעד ֶׁשְּביֹום ָּבִהיר הֹוִפיַע ָהָאב ְּבֵביִתי ְּבָפִנים 
ְמִאירֹות, ְוִסֵּפר ִלי ִּכי ָּברּו ה‘ ְּבנֹו ָעָלה ְוִהְתַעָּלה 
ְרִגיָלה  ִליִׁשיָבה  ַלֲעבֹר  ְּבָקרֹוב  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  ַעד 

ְוִלְלֹמד ָּבּה ְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשעֹות ַהּיֹום.
ָׂשַמְחִּתי ְמאֹד ֵמַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ְוַעל ָּכ ֶׁשָּזִכיִתי 
ֶנֶפׁש  ְּבַהָּצַלת  ֵחֶלק  ְוִלּטֹל  טֹוב  ָׁשִליַח  ִלְהיֹות 
ָׂשַמְחִּתי  ׁשּוב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ִמִּיְׂשָרֵאל. 
ִמִּמְׁשָּפָחה  ִזּוּוגֹו  ֶאת  ָמָצא  ַהָּבחּור  ִּכי  ְלִהְתַּבֵּׂשר 
ֲחׁשּוָבה ּוְמֻיֶחֶסת, ּוְכָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַדע ִלי ִּכי 

ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים נֹוַלד לֹו ֵּבן ָזָכר.
ְּבֵביִתי,  ַהָּטִרי  ָהָאב  הֹוִפיַע  ַהֵּלָדה  ְלַאַחר  ְּכחֶֹדׁש 
ְּככֵֹהן  ְלַׁשֵּמׁש  ִּכְּבַדִּני  ִמִּׂשְמָחה  קֹוְרנֹות  ּוְבָפִנים 

ְּבַמֲעַמד ’ִּפְדיֹון ַהֵּבן‘ ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַלֲערֹ ִלְבנֹו.
ַהְּמיָֹעד  ַּבּיֹום  ְּבִׂשְמָחה.  ַהַהְזָמָנה  ֶאת  ִקַּבְלִּתי 
ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ַהַּמֲעָמד.   ֶנֱעַר ֶׁשּבֹו  ָלאּוָלם  ִהַּגְעִּתי 
ַוֲאִני  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ַהִּצּבּור  ָעַמד 
ַהֵּבן  ַלֲאִבי  ְמֻרָּתקֹות  ְּכֶׁשֵעיַני  ַהַּצד  ִמן  ָעַמְדִּתי 
ִנְרֶּגֶׁשת,  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפָּלה  ְּבִפָּנתֹו  ַהְּמֻכָּנס 

ְּכֶׁשָּכל ְּדמּותֹו אֹוֶמֶרת ֲאִצילּות ּוְרִצינּות.
ְּבֶרַגע ְמֻסָּים ִנְפְּגׁשּו ֵעיַני ְּבֵעיָניו ֶׁשל ַהָּסב ַהְּמֻאָּׁשר, 
ּוְלֶפַתע ִנְזַּכְרִּתי ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה ַאֶחֶרת 
ֶׁשָהִיינּו נֹוְכִחים ָּבּה ַיְחָּדו. ֵאי ָׁשם ִּבְסִביָבה ׁשֹוָנה 
ֶׁשל  ַהְּתעּוָפה  ְׂשֵדה  ֶׁשל  ִנַּדַחת  ְּבִפָּנה  ְלַגְמֵרי, 

טֹורֹוְנטֹו...
אֹוָתנּו  ֶׁשִהְפִגיָׁשה  ְּתִפָּלה  אֹוָתּה  זֹו  ָהְיָתה 
ִּבְמִסירּות  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ָלִראׁשֹוָנה, 
ְלַהְפִסיד  ֶׁשֹּלא  ַּבַּמָּטָרה  ְּדֵבקּות   ִמּתֹו ֶנֶפׁש, 
זֹוֲהִרים  ַהֻּמְפָלִאים  ֵּפרֹוֶתיָה  ְוִהֵּנה  ְּבִמְנָין.   ְּתִפָּלה 
ְלֶנֶגד ֵעיַני, ַּכֲאֶׁשר ָעָנף ֶׁשִּכְמַעט ְוִנְגַּדע, ָׁשב ִלְצמַֹח 
ֵהם  ַּגם  ֲעִתיִדים  ֶׁשעֹוד  ִהּלּוִלים  ֵּפרֹות  ּוְלַהְצִמיַח 

ְלִהְתַּפֵּתַח ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות ְּכֵׁשִרים ְּבִיְׂשָרֵאל.
ִמּבֹוָיאן  ָהַאְדמֹו“ר  לכ“ק  זֹו  ֻעְבָּדה  ִסַּפְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ַרִּבים,  ַּבת  ְּבַׁשַער  ְלַפְרְסָמּה  ִלי  הֹוָרה  ְׁשִליָט“א, 
ֶׁשָּיכֹול  ֶהָעצּום  ָהֶרַוח  ֶאת  ַלּכֹל  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
ָלנּוב ְּכתֹוָצָאה ִמְּתִפַּלת ִמְנָחה ַאַחת ֶׁשִהְתַאַּמְצִּתי 

ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור“.
’ְׂשֵדה ֲאחּוָזה‘ עמ‘ תקמה

’ְוא ָתתּורּו‘ – ְלצֶֹר ַעְצְמֶכם
”ְוא  לט):  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ַלָּפסּוק  ְּבֵבאּורֹו 
ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
ֵהִביא  ַאֲחֵריֶהם“,  זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת  ַרִׁש“י 
”ַוָּיֻׁשבּו  כה):  יג  (ָׁשם  ַהְּמַרְּגִלים  ְלַגֵּבי 
ְוָהֵעיַנִים  ”ַהֵּלב  ּוֵבֵאר:  ָהָאֶרץ“,  ִמּתּור 
ֶאת  לֹו  ּוְמַסְרְסִרים  ַלּגּוף  ְמַרְּגִלים  ֵהם 
חֹוֵמד  ְוַהֵּלב  רֹוָאה,  ָהַעִין  ָהֲעֵברֹות: 

ְוַהּגּוף עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעֵברֹות“.
אֹוָתנּו  ִלְּמָדה  ִמַּצאְנז:  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ַהּתֹוָרה ִּכי ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ַחָּיב ִלְהיֹות 
ִלְׁשמֹו ִיְתָּבַר ִּבְלַבד ְוא ְלֵׁשם ֲהָנָאה 
”ְוא  ַהָּכתּוב:  ָאַמר   ְוָכ ַעְצִמית. 
ַּכְּמַרְּגִלים   – ְלַבְבֶכם“   ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
 ַהַּמְרִאים ַעְצָמם ִּכְמַטְּיִלים ָּבָאֶרץ, ַא
ַעְצָמם   ְלצֶֹר ִהיא  ָהֲאִמִּתית  ַּכָּוָנָתם 
ֶאָּלא:  ַאֲחֶריָה,  ּוְלַרֵּגל  אֹוָתּה  ָלתּור   –
ְוַרק   ַא  – ה‘“  ִמְצוֹות  ֶאת  ”ַוֲעִׂשיֶתם 

ִמּׁשּום ֶׁשָּכ ִצָּוה ה‘ (’ִּדְבֵרי ַחִּיים‘ ְׁשַלח).
ִמְּׁשמּוֵאל‘  ַה‘ֵּׁשם  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ָּכאן  ֶנֱאָמר   ֶׁשְּלִפיָכ ִמּסֹוכֹוְטׁשֹוב, 
ִּכי  ַרִּבים.  ִּבְלׁשֹון  ְלַבְבֶכם“  ”ַאֲחֵרי 
ֶאת  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכִפי 
ַּפְרִׁשּיֹות  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּפסּוק 
”ִּבְׁשֵני   –  “ְלָבְב ”ְּבָכל  ְׁשַמע:  ְקִריַאת 
ֵיׁש   ָּכ ַרע“,  ּוְבֵיֶצר  טֹוב  ְּבֵיֶצר   ,ְיָצֶרי
ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ַאף  ִלְכאֹוָרה  ִלְדרֹׁש 
 – טֹוב‘  ְּב‘ֵיֶצר  ֶׁשַאף  ְלַבְבֶכם“,  ”ַאֲחֵרי 
ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ַהִּמְצוֹות,  ֲעִׂשַּית  ִּבְׁשַעת 
טֹוַבת  ַהְּמַבֵּקׁש  ַהֵּלב  ַאַחר  ִמִּלְטעֹות 
ֶאת  ֶׁשָּתרּו  ְמַרְּגִלים  ְּכאֹוָתם  ַעְצמֹו, 
ְוַהחֹוָבה  ַעְצָמם.  ְלטֹוַבת  ָהָאֶרץ 
ֶאת  ְלַקֵּים  ִהיא  ָהָאָדם  ַעל  ַהֻּמֶּטֶלת 
 ִמְצוֹות ה‘ ְּבִלי ְּתַנאי, ַרק ִמּׁשּום ֶׁשָּכ
ַּדֲחֻנָּכה  ז‘  ֵליל  ִמְּׁשמּוֵאל‘  (’ֵׁשם  ה‘  ְרצֹון  הּוא 

תרע“ד).

הֹוִסיף  ְׁשַבְדרֹון  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהַּמִּגיד 
ֶׁשֵּיׁש  ָּגדֹול  ֵמָאָדם  ֶׁשָּׁשַמע  ֶאת  ּוֵבֵאר 
ָוחֶֹמר‘  ’ַקל  ִלְדרֹׁש  ְּכֵדי  זֹו  ְּבַהְׁשָוָאה 

ְּכַלֵּפינּו:
ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ֶׁשָּנַתן  ַהְּמַרְּגִלים,  ִאם 
ֶאת  ָלתּור  ְמֻבָּקָׁשם  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ֶנֶעְנׁשּו  ַּכִּדין),  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּבְּקׁשּו  (ַאף  ָהָאֶרץ 
ְּבעֶֹנׁש ּכֹה ָחמּור, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ָּגדֹול 
א  ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה  ִמי  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו  ִיְהֶיה 
ִקֵּבל ְרׁשּות ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו ְוִהְצַטָּוה 
נּוַכל  ּוִמָּכאן  ָתתּורּו“.  ”ְוא  ִּבְמפָֹרׁש: 
ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ְּבִאּסּור 

ָחמּור ֶזה (’ְלַהִּגיד‘ ְׁשַלח).

ֶקֶׁשר ֶׁשֵאינֹו ִנָּתר ְלעֹוָלם
’ְוא ָתתּורּו‘ ָאַמר  ֵּבאּור נֹוָסף ַלָּלׁשֹון 

ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין:
ַוֲהַלְכֶּתם  ֲחָטאֶתם  ָחִליָלה  ִאם  ַּגם 
ְּבָכל  ֵעיֵניֶכם“,  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ”ַאֲחֵרי 
זֹאת: ”ְוא ָתתּורּו“ – ַאל ָלֶכם ַלֲחׁשֹב 
ְלֵבין  ֶׁשֵּביֵניֶכם  ַהֶּקֶׁשר  ְוִנַּתק  ֶׁשֻהַּתר 
ֱאֵקיֶכם, ֶאָּלא: ”ׁשּובּו ֵאַלי... ְוָאׁשּוָבה 
ִמּׁשּום  זֹאת  ז).  ג  (ַמְלָאִכי  ֲאֵליֶכם“ 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּבין  ֶׁשַהֶּקֶׁשר 
ְוָתִמיד  ְלעֹוָלם  ַקָּים  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכֶנֶסת 
’ַאְבֵני  (ִלּקּוט  ִלְתׁשּוַבְתֶכם  ְמַצֶּפה  הּוא 

ִזָּכרֹון‘ אֹות תקפד).

ְּכֵעין ֶזה ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיר 
ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה ִמָּכ ֶׁשִּבְתִחָּלה 
ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה: ”ְוא ָתתּורּו“ – ִּבְלׁשֹון 
 – זֹוִנים“  ַאֶּתם  ”ֲאֶׁשר  ְוִסְּיָמה:  ָעִתיד, 
ְלַהְזִהיֵרנּו  ַהָּכתּוב  ָּבא  הֹוֶוה:  ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשִּבְתִחָּלה  ַהֵּיֶצר,  ִמַּתְחּבּולֹות  ֵמַאַחת 
ְוַאַחר  ַלֲחטֹא,  ָהָאָדם  ֶאת  ַמִּסית  הּוא 
ֶׁשָחָטא הּוא ְמָיֲאׁשֹו ְואֹוֵמר לֹו ִּכי ֵאין 
ַהּתֹוָרה  ָּכְפָלה   ְלָכ ָלׁשּוב.  ִּתְקָוה  לֹו 
ַאְזָהָרָתּה: קֶֹדם ַהֵחְטא – ”ְוא ָתתּורּו“, 
 – ַוֲחָטאֶתם  ִנְכַׁשְלֶּתם  ִאם  ַאף  אּוָלם 
ַלֵּיֶצר  ִּתְתַפּּתּו  ַאל  זִֹנים“,  ַאֶּתם  ”ֲאֶׁשר 
ַהְּמָיַאְׁשֶכם ִמָּלׁשּוב, ִּכי ָּתִמיד ”ֲאִני ה‘ 

(’ֵמִאיר  ִלְתׁשּוַבְתֶכם  ּוְמַצֶּפה  ֱאֵקיֶכם“ 
ֵעיֵני ֲחָכִמים‘ סו“פ ְׁשַלח).

ְלַאַחר  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  אֹוֵמר  ָהָיה   ְוָכ
ָתתּורּו“  ”ְוא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְזִהיָרה 
ִּתְזְּכרּו...  ”ְלַמַען  ַמְמִׁשיָכה:  ִהיא  ִמָּיד 
ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים“. ְלַלֶּמְד ֶׁשַּגם ָאָדם 
ֶׁשְּלִפי ַּדְרָּגתֹו ַהּנֹוְכִחית ִנְזָקק ְלַאְזָהַרת 
(ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְוַכְּמבָֹאר  ָתתּורּו‘,  ’ְוא 
יב ב) ֶׁשִאּסּור ֶזה רֹוֵמז ַעל ִמינּות ְוַעל 
ָאָדם  ָיכֹל  ֲעַדִין  ִליְצָּלן,  ַרֲחָמָנא  ְזנּות 
ְקדִֹׁשים  ְלַמְדֵרַגת ”ִוְהִייֶתם  ְלַהִּגיַע  ֶזה 
ֵלאֵקיֶכם“, ִאם ַרק ַיְקִּפיד ִלְׁשמֹר ַעל 

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

ַהֵּלב ּגֹוֵרר ֶאת ָהַעִין
ַמְקִּדיָמה  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ְל‘ַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם‘  ’ַאֲחֵרי  ַהּתֹוָרה 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֲהא  ֵעיֵניֶכם‘, 
י)  ה  במדב“ר  ה;  א  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ִלְבָרָכה 
ֶׁשְרִאַּית ָהַעִין ִהיא זֹו ֶׁשַאֲחֶריָה ִנְגֶרֶרת 

ַמְחֶׁשֶבת ַהֵּלב?
ֶׁשַהִּסָּבה  ֵּבֵאר  ַהָּקדֹוׁש   ָהַאְלִׁשי א. 
ֶׁשִהְקִּדים ַהָּכתּוב ֶאת ַהֵּלב ָלַעִין, הּוא 
ַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ִלְׁשּפֹט  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום 
ָהְרִאָּיה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְכַׁשל ָּבּה ְּבאֶֹנס, 
ֶאָּלא ַעל ָהְרִאָּיה ַהְּׁשִנָּיה; ַאַחר ֶׁשּנֹוַכח 
ָהִראׁשֹוָנה  ָהְרִאָּיה  ֶׁשל  ְּבתֹוְצאֹוֶתיָה 
ַהֵּלב,  ִחּמּוד  ִליֵדי  אֹותֹו  ֶׁשֵהִביָאה 

ַמּדּוַע ֵהִציץ ׁשּוב?!
ְּבֵפרּוׁשֹו  ַהַּמְלִּבי“ם  ָּכַתב  ֶזה  ּוְכֵעין 
ֵאין  ַתְחמֹד‘  ’א  ָּבִאּסּור  ֶזה:  ְלָפסּוק 
ַהֶחְמָּדה,  ֶעֶצם  ַעל  ָהָאָדם  ַעל  ְּתִביָעה 
ְּכֵׁשם  ַלֲחׁשֹב.  ְמֻסָּגל  ֶׁשָהָיה  ַעל  ֶאָּלא 
 ָּכ ,ֶׁשַּכְפִרי ֵאינֹו חֹוֵמד ֶאת ַּבת ַהֶּמֶל
ֲחֵברֹו.  ְרכּוׁש  ֶאת  ַלֲחמֹד  ָלָאָדם  ֵאין 
ָתתּורּו‘,  ’ְוא  ְלִמְצַות  ְּבנֹוֵגַע  ַּגם   ָּכ
ֶאָּלא  ָהְרִאָּיה,  ֶעֶצם  ַעל  ַהְּתִביָעה  ֵאין 
ַעל ֶׁשֹּלא ָׁשַמר ַעל ִלּבֹו ֶׁשִּיְמַנע ַעְצמֹו 

ִמְּלִהְתַאּוֹות.
ָהַרב  ֶׁשל  ֲחֻתָּנתֹו  ְּביֹום  ֶׁשָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא, ב‘ ַּבֲאָדר 
תרנ“ח; מֹוֵׁשל ַהָּמחֹוז, ַה‘ָּפִריץ‘, ִהִּגיַע 
ְוַהַּכָּלה  ֶהָחָתן  ֶאת   ְלָבֵר ִאְׁשּתֹו  ִעם 
ֶהָחָתן  ִהְתאֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ֻחָּפָתם.  ֶטֶרם 
ֶׁשְּביֹום   ָּכ ַעל  ָאִביו  ִּבְפֵני  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ִּבְפֵני  ַלֲחזֹות  הּוא  ֶנֱאַלץ  ֶזה  ָקדֹוׁש 
ַמֲהִרי“ד:  ָאִביו  לֹו  ָאַמר  ֵאּלּו,  ְטֵמִאים 
ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ’ְוא  ַּבּתֹוָרה:  ”ֶנֱאָמר 
ְלִחָּנם  ְוא  ֵעיֵניֶכם‘.  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 
ֶאָּלא  ְלֵעיַנִים,  ֵלב  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה 
ַאל  ְּבִלּבֹו  ָּתֵאב  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ִּכי   ְלַלֶּמְד
ְלִפי  ְוַאָּתה  ֵעיָניו,  ִמַּמְרֵאה  ַלֲחׁשֹׁש  לֹו 
 “ִמָּכ ַלֲחׁשֹׁש   ָצִרי  ֵאיְנ  ְקֻדָּׁשְת

(’ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן‘ ח“א עמ‘ כ).

ִּכי  הּוָבא,  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ְּבֵׁשם  ב. 
ְּבֵחְטא  ָהֲעֵברֹות,  ִמְּכַלל  ְּבׁשֹוֶנה 
ֶׁשַּמִּסיָתה  ִהיא  ַהֵּלב  ַּתֲאַות  ָהֲעָריֹות 
ֶאת ָהַעִין ִלְראֹות, ְוַאֲחֶריָה ַהֵּלב חֹוֵמד. 
ֶׁשהּוָבא  ֵמַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשּמּוָכח  ּוְכִפי 
ַּבְּגָמָרא (ְמָנחֹות מד א) ַעל ַהחֹוֵטא ֶׁשָהָיה 
ֶׁשֵּיׁש  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ִציִצית,  ְּבִמְצַות  ָזִהיר 
ַלָּים,  ֵמֵעֶבר  ַלֲחטֹא  ִהְזַּדְּמנּות  ְּבָידֹו 
ֶאל  ְוָנַסע  ִלּבֹו  ַּתֲאוֹות  ַאַחר  ִנְגַרר 
ִּבְתִחָּלה  ָרָאה  א  ִּכי  ַאף  ַלָּים,  ֵמֵעֶבר 

ָּדָבר ְּבֵעיָניו.
ֶׁשַהָּזִהיר  ַהּתֹוָרה,  רֹוֶמֶזת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ַהִּמְצָוה  ָעָליו  ָּתֵגן  ִציִצית,  ְּבִמְצַות 
ֶׁשֹּלא ַיִּסיֵתנּו ִלּבֹו ְלַהִּביט, ְוֶזהּו – ”ְוא 
ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם“, 
ֶׁשִּבְזכּות ִקּיּום ִמְצַות ִציִצית א ִיְגרֹם 
(’ֶּכֶרם  ֵעיֵניֶכם  ַאֲחֵרי  ָלתּור  ַהֵּלב  ָלֶכם 

ַהְּצִבי‘ סו“פ ְׁשַלח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור ֶׁשִהִּציָלה ֵמֶרֶדת ַׁשַחת

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

ו סִספפּפּ ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ז‘) ָ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


