
ת ֵלְך ְלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ִלְׁשלּוֵחי ִמְצָוה
”ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב ב)

ְּפִרָּיה  ְמַמֶעֶטת  ְּדָבִרים:  ִלְׁשָׁשה  ּגֹוֶרֶמת   ֶׁשַהֶּדֶר ”ְלִפי 
 ְלָכ ַהֵּׁשם,  ֶאת  ּוְמַמֶעֶטת  ַהָּממֹון,  ֶאת  ּוְמַמֶעֶטת  ּוְרִבָּיה, 
ְוַעל  ַהָּבִנים,  ַעל  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ַהָּללּו  ְּבָרכֹות  ְלָׁשׁש  ֻהְזַקק 

ַהָּממֹון, ְוַעל ַהֵּׁשם“ (ַרִׁש“י, ע“פ ב“ר לט יא).
ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ְּבַצְלֵאל לּוְרָיא ָאָב“ד 
 ַהֶּדֶר ִּבְתִפַּלת  ְלַבֵּקׁש  ַקְדמֹוֵנינוּ  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהַּטַעם  ֶאת  ַסייִני 
ֶׁשּגֹוֶרֶמת  ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד  ַּבָּקׁשֹות  ָׁשלֹוׁש 

:ַהֶּדֶר
ַהָּממֹון,  ִמעּוט  ְּכֶנֶגד   – ָיֵדינּו“  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָרָכה  ”ְוִתְׁשַלח 
ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְרִבָּיה, [ְּכִפי  ְּפִרָּיה  ְּכֶנֶגד   – ְלֵחן“  ”ְוִתְּתֵננוּ 
...” ְּבָבִנים“],   אֹוְת ָיחֹן   – כה)  ו  (ַּבִּמְדָּבר  ”‘ִויֻחֶּנָּך‘  ו):  יא  (במ“ר 

ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו“ – ְּכֶנֶגד ִמעּוט 
ַהֵּׁשם.

ְזקּוִקים  ִמְצָוה  ְׁשלּוֵחי  ַאף  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ַאף  נּוַכל   ְּבָכ
א):  ח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ַאף   ,ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵאיָנּה  זֹו  ְּתִפָּלה  ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן  ִנּזֹוִקין“?  ֵאיָנן  ִמְצָוה  ”ְׁשלּוֵחי 
ַהְּדָבִרים  ִמְּׁשֶׁשת  ַאף  ֶאָּלא   ,ַהֶּדֶר ִמַּסָּכַנת  ַרק  ַמִּציָלה 
ֶׁשָּתֵגן  ֶהֵּזק  ֶנֱחָׁשִבים  ֵאיָנם  ֵאּלּו  ּוְדָבִרים  ְמַמֶעֶטת,  ֶׁשִהיא 

’ַמֲעֵׂשה ְּבַצְלֵאל‘ ַעל ָהִרָקאְנִטי סי‘ לחַהִּמְצָוה ִמְּפֵניֶהם.

ֲאִמיַרת ’ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים‘ ַּבֲעבּור ַּכָּמה ִנְפָטִרים ַיַחד
”ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב ב)

ַאְבָרָהם‘,  ’ֱאֵקי  ֶׁשאֹוְמִרים  ֶזהּו   – ָּגדֹול‘  ְלגֹוי  ”‘ְוֶאֶעְׂשָך 
 ‘ְׁשֶמ ’ַוֲאַגְּדָלה  ִיְצָחק‘,  ’ֱאֵקי  ֶׁשאֹוְמִרים  ֶזהּו   –  ‘ַוֲאָבֶרְכ’
ְּבֻכָּלן?  חֹוְתִמין  ְיהוּ  ָיכֹול  ַיֲעקֹב‘.  ’ֱאֵקי  ֶׁשאֹוְמִרים  ֶזהּו   –
חֹוְתִמין  ְוֵאין  חֹוְתִמין,   ְּב  – ְּבָרָכה‘  ’ֶוְהֵיה  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 

ְּבֻכָּלן“ (ְּפָסִחים קיז ב). 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְתפּוצֹות  ָהָיה  רֹוֵוַח  ִמְנָהג 
ֶאת ְּתִפַּלת ’ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים‘ ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתם ֶׁשל ִנְפָטִרים 
ה  ֶׁשהֹוִתירּו ִמיֻרָּׁשָתם ְסכּום ִנְכָּבד ְלַמַען ָצְרֵכי ַהִּצּבּור. ַמֲעֹשֶ
ִנְפָטִרים  ַהָּׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ִהְצָטְרפּו  ָהֲעָירֹות  ּוְבַאַחת  ָהָיה 
ַרִּבים. ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ְלָראֵׁשי ַהָּקָהל ָלטַֹרח ְלַיֵחד ְּתִפָּלה ְלָכל 
ִנְפָטר ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ִּבְּקׁשּו ֵהם ְלַתֵּקן ֶׁשָּכל ַהִּנְפָטִרים ֻיְזְּכרּו 

ִּבְתִפָּלה ַאַחת ָּבֶזה ַאַחר ֶזה.
ַרָּבּה  ֶטֶנְנּבֹוים  ְצִבי  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ִּבְפֵני  ַהְּׁשֵאָלה  ְּכֶׁשהּוְבָאה 
ְלַׁשּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָּפַסק  ׂשֹוֵרק‘,  ’ֶנַטע  ּוַבַעל  ֶמעַזאְטַשׁאט,  ֶׁשל 
ָהֲאמּוִרים,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל  ְּדָבָריו   ָסַמ הּוא  ֵמַהִּמְנָהג. 
ִנְרֶאה  ֶׁשֵּמֶהם  חֹוְתִמין“,   ְּב” ְלַאְבָרָהם:  ֻהְבַטח  ֶׁשָּבֶהם 
ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני  ֵׁשם  ָּכל  ְלַהְזָּכַרת  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִׁשיבּות  ֶׁשַּקֶּיֶמת 
ְוֵכיָון ֶׁשַעל ַּדַעת ֵּכן ָּתְרמּו ַהִּנְפָטִרים ֶאת הֹוָנם ַלִּצּבּור, ֵאין 

ְרׁשּות ַלַּגָּבִאים ִלְגרֹעַ ֵמֶחְלָקם.
ִמְּטִׁשיִּבין,  ָהַרב  ִלְפֵני  הּוָבא  ׁשֹוֶנה,   ַא ּדֹוֶמה,  ִמְקֶרה 
ִנְפָטר;  ַּבֲעבּור  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ֶׁשִּנְׂשַּכר  ָאָדם  אֹודֹות  ַעל 

ִנְפָטר  ַּבֲעבּור  ַהַּקִּדיׁש  ַּבֲאִמיַרת  ְלַכֵּון  הּוא  ָיכֹול  ַהִאם 
ַהָּדָבר  ֵאין  ִּכי  ִמְּטִׁשיִּבין  ָהַרב  ָּפַסק  ֶזה  ְּבִמְקֶרה  נֹוָסף? 
ּדֹוֶמה ְלַהְבָטַחת ”ְּב חֹוְתִמין“, ֶׁשֵּכן ַּבֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש ֵאין 
ַמְזִּכיִרים ֵׁשמֹות ְּכָלל, ּוְבַיַחס ְלַכָּוַנת ַהֵּלב א ָׁשַמְענּו ֶׁשֵּיׁש 

ַהְקָּפָדה ֶׁשֹּלא ְלַכֵּון ַעל ִנְפָטר נֹוָסף.
ׁשּו“ת ’ֶנַטע ׂשֹוֵרק‘ או“ח ח; ׁשּו“ת ’ּדֹוֵבב ֵמיָׁשִרים‘ ח“ב טו

ְּבָרָכה – ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

 ֶׁשֵּיֵל ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּצָּוהוּ  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון   – ְּבָרָכה‘  ”‘ֶוְהֵיה 
 – ָעָׂשה  ְוֵכן  ּוְלָבְרכֹו.  ּבֹוְרָאם  ְלַהִּכיר  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשְּיַלֵּמד 
ְזֵקִנים  (’ַּדַעת  ה‘‘...“  ְּבֵׁשם  ’ַוִּיְקָרא  ח):  (פס‘  ְלַקֵּמיהּ  ְּכִדְכִתיב 

ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות‘).

’ַיְלקּוט  ַּבַעל  ַנְיָמן,  ְּבַצְלֵאל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף 
ָהרֹוִעים‘:

ְּבָרָכה‘,  ’ֶוְהֵיה  ִּבְלׁשֹון:  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ַאְבָרָהם  ִנְצַטָּוה   ְלָכ
ֵלאמֹר; ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה ְמָבֵר, ָּבֵר ְּבַכָּוָנה ָּכ ֶׁשִּתְהֶיה ָנתּון 
ֵּכיַצד   ּדֹוְר ְּבֵני  ִיְלְמדּו   ֶׁשִּמְּמ ְּכֵדי  ַהְּבָרָכה,  ְּבִמּלֹות   ֻּכְּל
ָמה  ִיְׂשָרֵאל  ”ְוַעָּתה  ַהָּפסּוק:  ַאף  ֶזה  ּוִמַּטַעם   .ְלָבֵר ָראּוי 
ה‘ ֱאֶקיךָ ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ“ (ְּדָבִרים י יב) ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים 
ֶנֱאָמר  ְּביֹום,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  חֹוַבת  ֶאת  ב)  מג  (ְמָנחֹות 

ְצִריָכה  ֶׁשַהְּבָרָכה   ְלַלֶּמְד  ;‘ִמָּמ’ ְוא   ‘ֵמִעָּמ’ ִּבְלׁשֹון 
.ְלֵהָאֵמר ֵמעֶֹמק ְּפִניִמּיּותֹו ֶׁשל ַהְּמָבֵר

 ָּדִוד ַהֶּמֶל ּכֹה ַרָּבה ִהיא ֲחִׁשיבּות ָהִעְנָין, ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ַעל ָּכ
ַלְּמֵדִני   – ֻחֶּקיךָ“  ַלְּמֵדִני  ה‘  ַאָּתה   ָּברּו” יב):  (קיט  ִּבְתִהִּלים 
ֵּכיַצד לֹוַמר ’ָּברּו ַאָּתה ה‘‘, ַעל ’ֶלֶחם ֻחִּקי‘ – ְמזֹוִני, ְּבַכָּוָנה 

ּוֵמעֶֹמק ַהֵּלב.
’ְּפִניִנים ְיָקִרים ֶהָחָדׁש‘ ְּתרּוָמה 

ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ְּבַׁשָּבת ַעל ׁשּום ָמה?
”ּוָברּו ֵא-ל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד“ (יד כ)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים (ְלֵעיל פס‘ יט):

ְּבִׁשְבָעה ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה ָמִצינּו ְלׁשֹון ’ְּבָרָכה‘ ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא:

א. ”ָּברּו ה‘ ֱאקֵי ֵׁשם“ (ְלֵעיל ט כו).
ב. ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ג. ”ָּברּו ה‘ ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (ְלַהָּלן כד כז).
ד. ”ָוֲאָבֵר ֶאת ה‘ ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (ְלַהָּלן כד מח).

ה. ”ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם“ (ְׁשמֹות יח י).
ו. ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘“ (ְּדָבִרים ח י).

ז. ”ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד“ (ָׁשם לג כ).
ַהַּלַחׁש  ִּבְתִפַּלת  ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע   ְלָבֵר ָלנּו  ִּתְּקנּו  ְּכֶנְגָּדם 
ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ְּבִׁשְבָעה  ֵכן  ְּכמֹו  טֹוִבים.  ּוְבָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות 
 ָאָדם ְלָבֵר ַיְחָּדו ֵיׁש ֵמָאה ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשָּצִרי

ְּבָכל יֹום (ְמָנחֹות מג ב). 

ַאְבָרָהם ָיכֹול ָהָיה ְלַהִּׂשיג ֶאת ָהְרכּוׁש ִּבְתִפָּלתֹו
 :ְסדֹם ֶאל ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל ַוּיֹאֶמר ֶמֶל”
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘ ֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ" (יד כא-כב). 

ֵּבאּור ִנְפָלא ִּבְלׁשֹון ַהָּפסּוק ָאַמר ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ַאְרֵיה ִמּמֹוִדיָנא 
ְּבֶהְסֵּפדֹו ַעל ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ִציִויָדאל ֵמַחְכֵמי ֶוֶנְצָיה:

ְּכֶׁשִהִּציַע ֶמֶל ְסדֹום ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו (ְלֵעיל פס‘ כא): ”ְוָהְרֻכׁש 
לּו  ֵהן   ?ְלַכְסְּפ ֲאִני  ָזקּוק  ְוִכי  ַאְבָרָהם:  ֱהִׁשיבֹו   ,“ָל ַקח 
ּוִמָּיד  ִּבְתִפָּלה,   – ה‘“  ֶאל  ָיִדי  ”ֲהִרמִֹתי  ַּבֶּכֶסף:  ָחֵפץ  ָהִייִתי 
ָׁשַמִים  ”קֵֹנה  הּוא  ה‘  ֶׁשֲהֵרי  ַּבָּקָׁשִתי,  ְמַמֵּלא  הּוא  ָהָיה 

ָוָאֶרץ“, ּוְבָידֹו ָלֵתת ִלי ְּכָכל ֶׁשַּיְחּפֹץ.
’ִמְדַּבר ְיהּוָדה‘ [ֶוֶנְצָיה שס“ב] ַּדף עה ב

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְתַאָּוה ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם
”ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם א ָיְלָדה לֹו“ (טז א)

ָיְלָדה  ֶׁשֹּלא  ַהִּסָּבה  ֲהֵרי  ’לֹו‘;  ֵּתַבת  ּתֹוֶסֶפת  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ָׂשָרה א ָהְיָתה ַרק ֵמֲחַמת ַאְבָרָהם, ֶׁשֲהֵרי ַאף ִהיא ָהְיָתה 

ֲעָקָרה (ְלֵעיל יא ל)?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי ַרָּבּה ֶׁשל ֶוונְגרֹוב: 

ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות (סד א) ָאְמרּו ֲחָכִמים: ”ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו 
ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל 
ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ּדֹוָמה  ”ֶׁשֵאינֹו  ָׁשם:  ָאְמרּו  עֹוד  ַצִּדיִקים“. 
ֶׁשֲעָקרּוָתם  ִנְמָצא  ֶזה  ְלִפי  ֶרַׁשע“.  ֶּבן  ַצִּדיק  ִלְתִפַּלת  ַצִּדיק 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְתַאָּוה  ִמְּפֵני  ִנְגְרָמה  ְוָׂשָרה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
’ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק‘,  הּוא ַּדְוָקא ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ֶׁשָהָיה 
ְּתׁשּוָבה,  ָעָׂשה  ֶׁשֶּתַרח  יח)  ְׁשמֹות  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש  ַּכְּמבָֹאר 
א  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ”ְוָׂשַרי  ְּבאֹוְמָרּה:  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה   ּוְלָכ
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְתַאָּוה  ִמְּפֵני   – לֹו“  ָיְלָדה 

ַּבֲעבּוָרּה.
’ַנֲחַלת ַעְזִריֵאל‘, ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה

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

ני ּפְ ם
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ְלַהְקִּדים ’ָאֵמן‘ ַלְּבָרָכה
”ְוָהַעי ִמֶּקֶדם“ (יב ח)

”ְוָהַעי“ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘, ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ִּכי ’ָאֵמן‘ ִהָּנּה 
ֶׁשֲהֵרי ”ָּגדֹול  ַהְּבָרָכה,  ִמן  ֲחׁשּוָבה  ְּכלֹוַמר,  ”ִמֶּקֶדם“ 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר“ (ְּבָרכֹות נג ב). עֹוד ָרְמָזה 
ִלְדאֹג  ָהָאָדם   ָצִרי  ֶׁשְּמָבֵר ִלְפֵני  ִּכי   ,ְּבָכ ַהּתֹוָרה 
ְל‘ָאֵמן‘, ְּבָכ ֶׁשְּיָבֵר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים. ְוזֹאת ְלִפי ֶׁשֲעִנַּית 

’ַנֲחֵלי ַמִים‘ ֵעֶר ָאֵמןָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה.

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ד
 ּדֶר
ָרֵזירֶמת 

’אמן‘ ַלְּבָר

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַחר: ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב.‡ ָ̇ ּ רו ַחב¿ ָנ‰                 ּב¿ ַכוָּ ל                ּב¿ ˜ו… ּב¿

ְּבָכל יֹום ָצִרי ָּכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ’ְצָדָקה‘, ְּדַהְינוּ לֹוַמר: צ‘ ֲאֵמִנים, ד‘ ְקֻדּׁשֹות, 
ק‘ ְּבָרכֹות, ה‘ ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה, ּוִבְזכּות ’ְצָדָק“ה‘ זֹו ְמַרֵחם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 
ִּתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש, ח“ב פג א ְּבִרּיֹוָתיו. 

ְיהּוִדי ָיָקר, 

ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַהְּמָבְרִכים  ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי  ְלִרְבבֹות  ַאָּתה  ַאף  ִהְצָטֵרף 
ְלִהָּפֵקד  ְוִתְזֶּכה  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  יֹום  ִמיֵדי  ִלְצּבֹר  ּתּוַכל   ָּכ ְּבַחְברּוָתא. 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְּכַהְבָטַחת ַהּזַֹהר הק‘. 
ָ ְ
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ַהִּסּפּור ַהְּמֻיָחד ֶׁשְּלָפֵנינּו ְמַׁשֵּלב ְּבתֹוכֹו ְּתִפָּלה, ִּבָּטחֹון ַּבה‘ ְוַיְׁשרּות ִּבְלִּתי ְמצּוָיה. ַהִּסּפּור ֵאַרע ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ְּבֵביתֹו 
ֶׁשל ַאַחד ֵמָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ַהְּמֻפְרָסמֹות ֲאֶׁשר ִנְפַטר ָלַאֲחרֹוָנה ְּבֵמיַטב ְׁשנֹוָתיו, ְוֻסַּפר ִמִּפי ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבַמֲהַל ְיֵמי 

ַה‘ִּׁשְבָעה‘.
ָׁשִנים ִמְסָּפר קֶֹדם ְּפִטיָרתֹו, ָעַמד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלַהִּׂשיא 
אֹוְרָין.  ּוַבר  ֻמְפָלג  ּתֹוָרה  ֶּבן  ֶלָחָתן  ַהְּצִעיָרה  ִּבּתֹו  ֶאת 
ָּגדֹול  ְסכּום  ַעל  ְלִהְתַחֵּיב  הּוא  ֻהְצַרְך  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּכִמְנָהגֹו 
ֶהָחָתן  יּוַכל  ְלַמַען  ַהָּצִעיר  ַלּזּוג  ִּדיָרה  ְרִכיַׁשת  ַּבֲעבּור 
ַנַחת   ִמּתֹו ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ַהֻּמְפָלג 

ְוַהְרָחַבת ַהַּדַעת.
ָקֶׁשה ָהָיה ַהָּדָבר ַעד ְמאֹד ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ִּבְהיֹות ֶׁשָּכל 
ָיָמיו, ְוַאף ְלַאַחר ֶׁשָּזָכה ְלַחֵּתן ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ְיָלָדיו, ִהְקִּפיד 
הּוא ֶׁשֹּלא ִלְהיֹות ַחָּיב ָּדָבר ְלִאיׁש. אּוָלם, ָמה א עֹוִׂשים 
ִהְתַחֵּיב  א  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ּתֹוָרה?!  ֶּבן  ְּבָחָתן  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְּברּוָרה  ַּכְלָּכִלית  ָּתְכִנית   ָעַר ְּבֶטֶרם  ֵאפֹוא 

ִקָּוה ְלַמֵּמן ֶאת ֶחְלקֹו ַּבִּדיָרה ַלּזּוג ַהָּצִעיר.
ָהַרְעיֹון ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהָּתְכִנית ָהָיה ָּפׁשּוט: ִלְמּכֹר ֶאת ַהִּדיָרה 
ֶׁשָּבּה ָּדר ַעד ַעָּתה, ְוִלְרּכֹׁש ַּתְחֶּתיָה ִּדיָרה ְּבִעיר ְמֻרֶחֶקת. 
ְלהֹוִתיר  ָהָיה  ָאמּור  ַהִּדירֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ַהְּמִחיר  ֶהְפֵרׁש 
ֶחְלקֹו  ָּכל  ֶאת  ְלַכּסֹות  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשָהָיה  ָנֶאה  ְסכּום  ְּבָיָדיו 

ַּבִּדיָרה ַהְּמיֶֹעֶדת ַלּזּוג ַהָּצִעיר ְּבא ִלּטֹל חֹובֹות ְּכָלל.
ַהֲחֻתָּנה  ְלַאַחר  ָקָצר  ֶׁשְּזַמן  ֶאָּלא  ִנְפָלָאה,  ָהְיָתה  ַהָּתְכִנית 
ְּבֶׁשל  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ּוֻמְצַלַחת,  טֹוָבה  ְּבָׁשָעה  ֶׁשָּנחָֹגּה 
ִנָּתן  ָהָיה  א  ִּבירֹוְקָרִטִּיים  ִעְנָיִנים  ַּכָּמה  ֶׁשל  ִהְצַטְּברּות 
ְלהֹוִציָאּה ֶאל ַהּפַֹעל. ָהָיה ֵאפֹוא ַעל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְמצֹא 

ֶּדֶר ַאֶחֶרת ְלַגֵּיס ֶאת ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש.
ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ֵאין לֹו ָמנֹוס ֶאָּלא ְלַהְתִחיל ’ְלַגְלֵּגל חֹובֹות‘ – 
ִּכְלׁשֹון ָהָעם, אּוָלם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶהֱחִליט ֶׁשֹּלא ְלִהְתָיֵאשׁ. 
ִלְפֵני  ֲחָׁשָׁשם  ֶאת  ִהִּביעּו  ְוַאף  ֻמְדָאִגים  ָהיּו  ַהַּבִית  ְּבֵני 
ְּברּוָרה:  ּוְבהֹוָרָאה  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשִהְרִגיָעם  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 

”ִהְתַּפְּללּו!!!“.
ַטל  ִמַּׁשַחר  ֵהן  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ְּבֵני  ֶאת  ִהְפִּתיעּו  א  ְּדָבָריו 
ְלַבֵּקׁש  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי  ֲאִביֶהם  ִלְּמָדם  ַיְלדּוָתם 
ְּבֶקֶרב  ֲאִביֶהם  נֹוַדע  ּוִמָּתִמיד  ֵמָאז  ַאף  ָהעֹוָלִמים.  ֵמִרּבֹון 
ַּתְלִמיָדיו ּוַמִּכיָריו ָהַרִּבים ְּכ‘ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה‘, ְוַרִּבים ֵמֵאּלּו 
ַּדי  ִּכי  ְּבִהְתַּפֲעלּות  ְמַצְּיִנים  ָהיּו  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשָּזכּו 
ִּבְׁשִמיַעת ִנּגּון ְּתִפָּלתֹו, ְּכֵדי ְלָהִבין ִמּתֹוכֹו ְּבָנֵקל ֶאת ֵּפרּוׁש 

ַהִּמִּלים.
ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם ְּבָכל זֹאת ִהְתַּגְּנָבה ְלִלָּבם ַהְּתחּוָׁשה, ִּכי ִמי 
 ִיְצָטֵר ַיֲחִסית,  ַהְּמֻבָּגר  ְּבִגילֹו  ַעְכָׁשו,  ַּדְוָקא  אּוַלי  יֹוֵדַע, 
ֵאין  ַהֶּטַבע   ְּכֶׁשְּבֶדֶר ְּבַהְלָואֹות  ְּכָסִפים  ’ְלַגְלֵּגל‘  ֲאִביֶהם 
ְּבֶפַתע  ֲעֵליֶהם  ’ִיּפֹל‘  ֵמֵהיָכן  ְוִכי   .ִמָּכ ְלֵהָחֵלץ  ַהְּיֹכֶלת  לֹו 

ִּפְתאֹום ְסכּום ּכֹה ָּגדֹול?!
ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְלֻעַּמת זֹאת, ְּבִבְטחֹונוֹ ֶהָחָזק ְּבבֹוְראֹו, א 
ָהָיה ָּכל ָסֵפק ֵּכיַצד ִלְפעֹל; הּוא הֹוָרה ִמָּיד ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִלְרִכיָׁשה,  ַמְתִאיָמה  ִּדיָרה  ַאַחר  ִחּפּוִׂשים  ְּבַמַּסע  ִלְפּתַֹח 
ַּכֲאֶׁשר ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשָחְזרּו ַעל ַעְצָמן: ”ֶּכֶסף ִמָּנָלן?“, ֵהִׁשיב 

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבִבָּטחֹון: ”ִמְתַּפְּלִלים!“.
ְּכֶׁשּסֹוף סֹוף ִנְמְצָאה ַהִּדיָרה ַהְּמֻיֶחֶלת, ִּדיָרה ָנָאה ּוְצנּוָעה  
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִנְרַּתע  א  ַהֲחֵרִדּיֹות,  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת 
ְּבִרּבֹון  ֻמְחָלט  ִּבָּטחֹון   ִמּתֹו ָהְרִכיָׁשה,  חֹוֵזה  ַעל  ִמַּלֲחתֹם 
ָלֶׁשֶבת   ְלַהְמִׁשי ְּבָידֹו  ִויַסֵּיַע  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּיְׁשַמע  ָהעֹוָלִמים 
ָּכל  ִמְּבִלי  ַהְּטהֹוָרה  ִּכְׁשִאיָפתֹו  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל 

ַמְפִריַע.
ִלּטֹל  הּוא  ֶנֱאַלץ  ָהְרִכיָׁשה   ַּתֲהִלי ַהְׁשָלַמת  ְלֵׁשם 
ְוַכָּמה  ְלַכָּמה  ִלְפנֹות  ְוַאף  ֵמַהַּבְנק,  ְּגדֹוָלה  ’ַמְׁשַּכְנָּתא‘ 
ַהְּסכּום  ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ַהְלָוָאה,  ְלַבָּקַׁשת  ְּגָמִחי“ם 
ַהָּדרּוׁש, אּוָלם ְּבַמְקִּביל הּוא א ָּפַסק ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘. 
ִּבְתִפָּלתֹו ִּבֵּטא ֶאת ְׁשִאיָפתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום: 
”ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה‘ אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה‘ ָּכל 
ְיֵמי ַחַּיי“ – ִמְּבִלי ֶׁשֵאָאֵלץ ְלִהָּטֵרד ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבִגְלּגּול 

חֹובֹות ֶׁשֵאין לֹו ֻמָּׂשג ֵּכיַצד ְלפֹוְרָעם. 
⋅

ִּבְׁשַעת  ֵיָאֵמן;  ַהֹּלא  ִהְתַרֵחׁש  ְוִהֵּנה  ָיִמים,  ַּכָּמה  ָחְלפּו   ַא
ָצֳהַרִים, ֵעת ָׁשב רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְלֵביתֹו ְלַאַחר ּבֶֹקר ָּגדּוׁש 
ַהּדֹוֵבר  ֶטֶלפֹון.  ִצְלצּול  ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ּתֹוָרה,  ְּבַהְרָּבַצת 
ֻהְפַקד  ֲאֶׁשר  ֲאִביִבי  ֵּתל  ִּדין   ְּכעֹוֵר ִהְזַּדָהה  ַלַּקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר 
ִמְׁשָּפָחה  ְקרֹוב  ְּפלֹוִני,  ִנְפַטר  ֶׁשל  ְיֻרָּׁשתֹו  ַעל  ְּכַאֲחַראי 
ְוַגְלמּוד,  ָזֵקן  ָהָיה  ֶזה  ִאיׁש  ַהְּיִׁשיָבה.  רֹאׁש  ֶׁשל  ָרחֹוק 
ְלָקְרבֹו,  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִהְׁשַּתֵּדל  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות   ּוְבֶמֶׁש
ִמְתַקֵּׁשר  ָהָיה  ַחִּגים,  ְּבַעְרֵבי  ּוִבְפָרט  ְלַפַעם,  ְּכֶׁשִּמַּפַעם 

ֵאָליו ְלַאֵחל לֹו ָׁשָנה טֹוָבה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה.
ֶזה ַעָּתה ִנְפַטר ָהִאיׁש, ְורֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְׁשַּתֵּתף ְּבַהְלָוָיתוֹ 
ְוִהְסִּפידֹו ִנְרָּגׁשֹות. אּוָלם ַלְמרֹות ַהֶּקֶׁשר ַהָּנִעים ֶׁשָהָיה לֹו 
ִּכי  ַהִּדין   עֹוֵר ִמִּפי  ִלְׁשמַֹע  ַלֲחלּוִטין  ֻהְפַּתע  ַהָּמנֹוַח,  ִעם 
ָהִאיׁש ָחַתם ְּבָפָניו ַעל ַצָּוָאה ֶׁשָּבּה הּוא מֹוֶרה ְלהֹוִריׁש לֹו 
ֵחֶלק ִנְכָּבד ִמירּוָׁשתֹו, ָהעֹוֵמד ַעל ְסכּום ֶׁשל ִמיְליֹון ָׂש“ח 

ָטִבין ּוְתִקיִלין!
ַההֹוָדָאה  ָּבְקָעה   – ַחְסּדֹו“  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַלה‘  ”הֹדּו 
ִעם  ַהִּׂשיָחה  ֶאת  ִמֶּׁשִּסֵּים  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִמִּפי  ְּכֵמֵאֶליהָ 
עֹוֵר ַהִּדין. ִהֵּנה ָׁשַמע ה‘ ִלְתִפָּלתֹו ּוְבִדּיּוק ַּבְּזַמן ֶׁשּבֹו ָהָיה 

ּכֹה ָזקּוק ְלָכ, ָׁשַלח לֹו ְּבַמְפִּתיַע ְסכּום ִנְכָּבד ֶׁשִּכָּסה ֶאת 
ֲעלּות ַהִּדיָרה ְוַאף הֹוִתיר ְּבָיָדיו ְסכּום ִנְכָּבד ְּביֹוֵתר.

⋅
ַמְפִּתיַע.   ַמְהָּפ ָחל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ֶׁשָּׁשעֹות  ֶאָּלא 
ּוֵמֵעֶבר  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ׁשּוב 
”ִּבְרצֹוִני  ַהִּדין:   עֹוֵר ֶׁשל  ָהִרְׁשִמי  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ְלַקו 
ַהָּמנֹוַח,  ַאְחָיִנית  ְּבִמְׂשָרִדי  הֹוִפיָעה  ַעָּתה  ֶזה  ִּכי   ְלַעְדֶּכְנ
ֲאֶׁשר ֶהֱחִליָטה ְלַעְרֵער ַעל ַצו ַהְּירּוָׁשה ְּבַטֲעָנה ִּכי הֹוֵצאָת 
 ּתֹו ֲחַלְקַלּקֹות,  ּוִבְלׁשֹון  ְּבִמְרָמה  ִמָּיָדיו  ַהַּצָּוָאה  ֶאת 

ַהְפָעַלת ַלַחץ ַנְפִׁשי ְוכוּ‘“.
ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִהְׂשָּתְרָרה ְׁשִתיָקה ֶׁשל ֶהֶלם. ְמֻיָּתר ָהָיה לֹוַמר 
ִּכי ַלְּדָבִרים א ָהָיה ָּכל ַׁשַחר, ּוְכמֹו ָקָרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו, 
ִהְמִׁשי עֹוֵר ַהִּדין: ”ִהְבַהְרִּתי ָלַאְחָיִנית ִּכי ֵאין ָּכל ַמָּמׁש 
ֵכן  ְּכמֹו  ַהַּצָּוָאה.  ַעל  ַהָּמנֹוַח  ָחַתם  ְּבָפַני  ֲהא  ִּבְדָבֶריָה, 
הֹוַסְפִּתי ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּוִתי ְלָהִעיד ְּבָכל ֵּבית ִמְׁשָּפט ֶׁשֶאְדרֹׁש, 
ִּכי ְּדַבר ַהְּירּוָׁשה ָנַפל ָעֶלי ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר, ְוִנָּכר ָהָיה 
ְלַהְקִּפיא  ָּכֶרַגע  ִמְתַעֶּקֶׁשת  ֶׁשִהיא  ֶאָּלא  לֹו.  ִצִּפיָת  ֶׁשֹּלא 
ֶאת ַצו ַהְּירּוָׁשה, ְוִנְרֶאה ִּכי א ִיְהֶיה ָמנֹוס ִמְּלַהְמִּתין ְלַצו 

ְמֻחָּדׁש ִמֵּבית ַהִּמְׁשָּפט“.
ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֶאת  ַהִּדין   עֹוֵר ִהְרִּגיַע  ָמקֹום“,  ”ּוִמָּכל 
ִלי  ָּברּור  זֹאת  ַלְמרֹות  ַרב.  ְזַמן  ִיַּקח   ֶׁשַהַּתֲהִלי ”ִיָּתֵכן 
ַטֲעַנת  ֶאת  ְיַקֵּבל  א  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּבית  ְלַבּסֹוף  ִּכי  ַּכֶּׁשֶמׁש 

ָהַאְחָיִנית, ְוִכי יֹוֶרה ְלהֹוִתיר ֶאת ַצו ַהְּירּוָׁשה ַעל ַּכּנֹו“.
ְּדָבָריו ַהֶּנְחָרִצים ֶׁשל עֹוֵר ַהִּדין ִהִּניחּו ִּבְמַעט ֶאת ַּדְעּתֹו 
ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ֶאָּלא ֶׁשַּדָּקה ְקָצָרה ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה 
ֵמַהּסּוג  ֲאֵחִרים,  ֲחָׁשׁשֹות  ְּבִלּבֹו  ְלַקֵּנן  ֵהֵחּלּו  ַהִּׂשיָחה, 

ֶׁשעֹוֵר ַהִּדין א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִבין...
ִמן  ִקְנָיִנים.  ְּבִהְלכֹות  ׁשֹונֹות  ֻסְגיֹות  ָחְלפּו  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד 
ְקרֹובֹו  ֶׁשַּכִּמְסַּתֵּבר,  ֵּכיָון  ִּכי  ַהֲחָׁשׁש,  ְּבִלּבֹו  ָעָלה  ַהֻּסְגיֹות 
ַהַּצָּוָאה  ַעל  ָחַתם  א  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 
ְוַעל  ִהְלָכִתי,  ּתֶֹקף  ַלַּצָּוָאה  ֵאין   ְלִפיָכ ַּכָּדת,  ְּב‘ִקְנָין‘ 
ִקְרָבָתּה  ֶׁשַּדְרַּגת  ָהַאְחָיִנית,  ִליֵדי  ֵאפֹוא  ַלֲעבֹר  ַהְּירּוָׁשה 

ַלָּמנֹוַח ָהְיָתה ְּגבֹוָהה ְּבַהְרֵּבה ִמֶּׁשּלֹו.
ַמֲעִמיק  ְּבִעּיּון  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶהֱעִביר  ַהָּבִאים  ַהָּיִמים  ֶאת 
ְּבִסְפֵרי ֲהָלָכה ְוׁשּו“ת, ַּכֲאֶׁשר ַאַחר ָהִעּיּון ִהִּגיַע ַלַּמְסָקָנה 
ִּכי ָאְמָנם ְלַדַעת רֹב ַהּפֹוְסִקים ֵאין ָּכל ֲחָׁשׁש ַּבַּצָּוָאה, אּוָלם 
ְלַדַעת ַהְּגִרי“ׁש ֶאְלָיִׁשיב, ֶׁשאֹותֹו ֶהֱחִׁשיב ְלמֹורֹו ְוַרּבֹו, ֵיׁש 

ֲחָׁשׁש ַּבָּדָבר.
ְּבאֶֹמץ  ֶהֱחִליט  ּוְבסֹוָפם  ְּבִהְרהּוִרים,  ָׁשַקע  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 
ְמֻעְנָין  הּוא  ֵאין  ַהַּכְסִּפי.  ַלִּפּתּוי  ְלִהָּכַנע  ֶׁשֹּלא  ּוְבִבָּטחֹון 
ְלִהָּכֵנס ַאף ַלֲחָׁשׁש ַקל ֶׁשל ֶּגֶזל, ְוִלּבֹו ָּבטּוַח ַּבה‘ ִּכי ַיְמִציא 

לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ַהִּנְדָרׁש לֹו ִּבְדָרִכים ְּכֵׁשרֹות יֹוֵתר.
⋅

 ְּבֶטֶרם ָיפּוג ָּתְקָּפּה ֶׁשל ַהַהְחָלָטה, ִמֵהר ְלִהְתַקֵּׁשר ְלעֹוֵר
הּוא  ִהְלָכִתִּיים  ֲחָׁשׁשֹות  ְּבֶׁשל  ִּכי  לֹו  ְלהֹוִדיַע  ְּכֵדי  ַהִּדין 

ְמַוֵּתר ַעל ֶחְלקֹו ַּבְּירּוָׁשה.
ִנְׁשַמע  ּוְכָבר  ִּפיו,  ֶאת  ִלְפצֹות  הּוא  ִהְסִּפיק  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא 

ֵמֵעֶבר ַלַּקו קֹולֹו ַהּצֹוֵהל ֶׁשל עֹוֵר ַהִּדין:
ֶאֶמׁש  ֻסְּדרּו.  ָהִעְנָיִנים  ִלְדאֹג,   ָצִרי  ֵאיְנ ָהַרב,  ”ְּכבֹוד 
 ּתֹו ׁשּוב,  ָלּה  ִהְבַהְרִּתי  ָהַאְחָיִנית.  ִעם  ִמַּדְעִּתי  ִנְפַּגְׁשִּתי 
ֶׁשֲאִני ַמְגֶּבה ֶאת ְּדָבַרי ְּבִמְסָמִכים ּוְבִפְסֵקי ִּדין ַּתְקִּדיִמִיּים, 
ָׁשְמָעה  ִהיא  ְלִהְתַקֵּבל.  ִסּכּוי  ָּכל  ֵאין  ְלַבָּקָׁשָתּה  ִּכי 

ְוִהְׁשַּתְכְנָעה, ּוְלַבּסֹוף ֶהֱחִליָטה ְלַהִּגיַע ִעְּמ ִלְפָׁשָרה.
ְלַהְסִּכים  אֹו  ֶאְפָׁשֻרּיֹות:  ְׁשֵּתי  ַעָּתה  עֹוְמדֹות   ְּבָפֶני
ַלְּפָׁשָרה, אֹו ְלַהְמִּתין ַעד ֶׁשֵּבית ַהִּמְׁשָּפט יֹאַמר ֶאת ְּדָברֹו, 

ְוָכָאמּור, ַהָּדָבר ָיכֹול ְלִהָּמֵׁש ְזַמן ַרב“.
ַּכָּצפּוי, ָּבַחר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבֶדֶר ַהְּפָׁשָרה. הּוא ִנְפַּגׁש ִעם 
ַהְּסכּום  ּגַֹבּה  ַעל  ְּבַעְצָמּה  ְלַהְחִליט  ָלּה  ְוִהִּציַע  ָהַאְחָיִנית 

ֶׁשאֹותֹו ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ְּכִפּצּוי ַעל ֲהָסַרת ַהְּתִביָעה.
ֶאת  ְּבִהּסּוס  ָׁשְטָחה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְלֶרַגע,  ִהְרֲהָרה  ָהִאָׁשּה 
ָאחּוז,  ֶעְׂשִרים  ְלַעְצִמי  ֶאּטֹל  ַּתְסִּכים,  ”ִאם  ַהָּצָעָתּה: 
ַהָּצָעה  זֹו  ָהְיָתה  ִמְּבִחיָנָתּה   .“ְּבָיְד ִיָּוְתרּו  ָאחּוז  ּוְׁשמֹוִנים 
ְלֵׁשם ִהְתַמְּקחּות ְּגֵריָדא. ְּבטּוָחה ָהְיָתה ֶׁשָהַרב ִיְתַעֵּקׁש אֹו 
ִיְדרֹשׁ ֲאחּוִזים ְּגבֹוִהים יֹוֵתר, ַא ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָתָעָתּה 

ַּכֲאֶׁשר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְסִּכים ִמָּיד ְלַהָּצָעָתּה.
ַהַּפַעם ָהָיה ֶזה ְּבֶגֶדר ’ַמָּתָנה‘, ְוא ְּבֶגֶדר ’ְירּוָׁשה‘. ַהֶהְסֵּכם 
ֶנְחַּתם ְּבִמְׂשָרדֹו ֶׁשל עֹוֵר ַהִּדין, ְוַהֶּכֶסף, ֶׁשָהָיה ּבֹו ְלַכּסֹות 
ִמָּיד  ָהֳעַבר  ַּבִּדיָרה,  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ֶאת  ְּבֶרַוח, 
ְלֶחְׁשּבֹון ַהַּבְנק ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוִמָּׁשם ְלֶהְחֵזר ַהחֹובֹות 
ַלּזּוג  ַהְּמֻכֶּבֶדת  ַהִּדיָרה  ְרִכיַׁשת  ְלֵׁשם  ִנְלְקחּו  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה 

ַהָּצִעיר. 
ַאף ָאנּו ָזִכינּו ְּבִעְקבֹות ַהְּירּוָׁשה ְלִסּפּור נֹוָסף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי 
ְלַהְמִחיׁש ֶאת ּכָֹחּה ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי 
ַהֵּלב, ְּתִפָּלה ֶׁשְּבכָֹחּה ִלְפעֹל ִנִּסים ְּגלּוִיים ּוְלַׂשֵּדד ֶאת ָּכל 

ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע.
ִנְׁשַמע ִמִּפי ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה

ְיִציָרה ְּבָחְכָמה ֻמְפָלָאה
ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ִנְפַּתַחת  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת 
ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ”ֲאֶׁשר   :ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 
ַּבָּלׁשֹון  ִּכי  ַהַּקְדמֹוִנים  ְוָכְתבּו  ְּבָחְכָמה“, 
’ְּבָחְכָמה‘ נֹוְתִנים ָאנּו הֹוָדָאה ַעל ַהָחְכָמה 
ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ה‘. ֶׁשֲהֵרי ְּבֶאְמָצעּוָתּה ְיכֹוִלים 
ַהְּגדֹוִלים  ַּבֲחָסִדים  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלַהִּכיר  ָאנּו 
(ְרֵאה  ַעָּתה  ְוַעד  ִמְּבִריָאֵתנּו  ִאָּתנּו  ֶׁשָעָׂשה 
ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ַעל  ְלַהָּלן). 
עֶֹמק  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ַלֲחזֹות  ְּכֵדי  זֹו  ְּבָחְכָמה 
ַהָחְכָמה ְוַהֶחֶסד ַהְּטמּוִנים ִּביִציַרת ָהָאָדם, 

ּוִמּתֹו ָּכ נֹוֶדה ְלבֹוְרֵאנּו ֵמעֶֹמק ַהֵּלב.

ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה  ַהָחְכָמה  ַמהּות  ֶעֶצם  ֶאת 
מֹוִדים ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

א. ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים (ַרִׁש“י ְּבָרכֹות ס ב ד“ה 
ּוַמְפִליא, ָועֹוד) ֵּבֲארּו ִּכי ַּכָּוָנֵתנוּ ְלהֹודֹות ַעל 
ִּביִציַרת  ַהִּמְתַּבֵּטאת  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהָחְכָמה 
ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  ֻמְפָלָאה,  ִּבְׁשֵלמּות  ָהָאָדם 
ְנָקִבים  בֹו  ”ּוָבָרא   :ַּבֶהְמֵׁש ְמָפְרִטים 

ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים“.

ַרּבֹוֵתינּו  ֶהֱאִריכּו  ָהִעְנָין  ֲחִׁשיבּות  ּגֶֹדל  ַעל 
ַהָחְכָמה  ֶאת  ְּבֵפרּוָטם  זֹו  ִלְבָרָכה  ְּבֵבאּוָרם 
ָהָאָדם.  ּגּוף  ְּבַמֲעֶרֶכת  ַהַּקֶּיֶמת  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ִאיׁש‘  ֶה‘ָחזֹון  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים  ּוְכָבר 
ַרּבֹות   ֶׁשֶהֱאִרי (פ“ב)  ּוִבָּטחֹון‘  ֶּב‘ֱאמּוָנה 
 ָּבִעְנָין. ְּבַמֲאָמר ָקָצר ֶזה ָּבַחְרנּו ְלָהִביא ַא
ִמְּקָצת ִמִּדְבֵרי ָהַאּבּוִדְרַהם ְּבֵתאּור ָחְכַמת 

ה‘ ִּבְבִריַאת ּגּוף ָהָאָדם:

ָּבֶהם.  ְוִלְראֹות  ְלַהִּביט  ָהֵעיַנִים  לֹו  ”ָעָׂשה 
ְוִליׁשֹן  ֵעיָניו  ַלֲעצֹם  ָהַעְפַעַּפִים  לֹו  ָעָׂשה 
ִנְקֵבי  לֹו  ָעָׂשה  ְּבָרע...  ְלַהִּביט  ְוֶׁשֹּלא 
ַהַּגְרֶּגֶרת  לֹו  ָעָׂשה  ָּבֶהם...  ִלְׁשמַֹע  ָהָאְזַנִים 
ִמן  ַחִּיים  ִנְׁשַמת  רּוַח  ּוְלהֹוִריד  ְלַהֲעלֹות 
ַהֵּלב ִמּתֹו ָהֵרָאה ֶאל ַהְּנִחיַרִים ְוֶאל ַהֶּפה, 
 ּוְלהֹוִציא קֹול ֲהָבַרת ַהִּדּבּור ַהּיֹוֵצא ִמּתֹו
ַחִּיים.  ִנְׁשַמת  ֵמרּוַח  ַהָּבא  ָהֵרָאה  ִסיְמפֹוֵני 
ְלרּוַח  ָמכֹון  ֵּבית  ִלְהיֹות  ַהֵּלב  לֹו  ָעָׂשה 
לֹו  ָעָׂשה  ַמְחָׁשבֹות...  ָּכל  ְוַלֲחׁשֹב  ַהַחִּיים 
ַהְּטחֹול ְלַצד ְׂשמֹאל ִעם ַהָּמָרה ַהְּׁשחֹוָרה 
ְוַהֶּבֶטן  ְוַהֵּמַעִים  ַהְּקָרַבִים,  ְּבָקָרָתם  ְלָקֵרר 
ֶׁשֹּלא ִיְתַיְּבׁשוּ ְוֵיָחְרבּו ַהַּמֲאָכל ְוַהַּמְׁשֶקה... 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  ָמה  ָּכל  ְוִהֵּנה 
ָהָאָדם  ְלצֶֹרְך  ֶאָּלא  ְּבָראֹו  א  ָּבָאָדם 
ֵאין  ְּגדֹוָלה  ָחְכָמה  ִהיא  ְוזֹו  ּוְלַהֲחיֹותוֹ, 

ָּכמֹוָה...“.

ְּבדֹוֵרנּו  ַאף  ִנֶּכֶרת  זֹו  ָחְכָמה  ִּכי  ְלַצֵּין  ָראּוי 
ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ָלנּו  ַּדי  ַהַּמָּדע;  ּכֹחַ  ָּגַבר  ֶׁשּבֹו 
ִּבְמכֹוַנת ַהִּדיָאִליָזה, ַהַּמְחִליָפה ֶאת ִּתְפקּוד 
ַהְּכָליֹות ַלְּזקּוִקים ְלָכ, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן. ַעל 
 ֲֹער ְלֵאין   ָנמּו ִּתְפקּוָדּה  ֶׁשְּבפַֹעל  ַאף 
ְּבַיַחס  ָעצּום  ָּגְדָלּה  ַהִּטְבִעּיֹות,  ֵמַהְּכָליֹות 
ְלָגְדָלן ֶׁשל ַהְּכָליֹות ַהִּנְמָּדד ְּבַסְנִטיֶמְטִרים 
ֶאָחד  ֵאיָבר  ִהָּנן  ַהְּכָליֹות  ְוִהֵּנה  ְספּוִרים. 
ַּבֲעֵלי  ֵאיָבִרים  ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ַמֲעֶרֶכת   ִמּתֹו
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ֲאֶׁשר  ַמְפִעימֹות,  ְיכֹולֹות 
ָהיּו ֲאמּוִרים ְלַמֵּלא ֲחָדִרים ְׁשֵלִמים, ְוִאּלּו 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָנַתן ֶאת ֻּכָּלם ֶּבָחָלל ַהָּקָטן 
ֶׁשל ַהֶּבֶטן, ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֵהם ְמַתְפְקִדים 

ַיְחָּדו ְּבַהְרמֹוְנָיה ֻמְפָלָאה ּוְבִדּיּוק ַמְדִהים.

ָּכל  ַעל  ָהָאָדם  ַנֲעֶלה  ֶׁשָּבּה  ַהָחְכָמה 
ַהִּנְבָרִאים

ה;  ז  ְּתִפָּלה  ָמנֹוַח  (ַרֵּבנּו  ֵמַהְּמָפְרִׁשים  ֵיׁש  ב. 
ֵּפְרׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְועֹוד)  ָׁשם  ְּבָרכֹות  ח“א  ַמַהְרָׁש“א 
ָהָאָדם,  ְיִציַרת  ַעל  ’ְּבָחְכָמה‘  ְלׁשֹון  ֶאת 
ַאף  ַקָּימֹות  ָהָאָדם  ּגּוף  ְּתכּונֹות  ָּכל  ֶׁשֵּכן 
ָהָאָדם‘...  ’ֶאת  ַהְּבָרָכה:  ּוִמֻּנַּסח  ַּבְּבֵהָמה, 
ָחְכָמה  ַעל  ַּכָּוָנֵתנוּ  ִּכי  ִנְרֶאה  בֹו‘  ’ּוָבָרא 
ֵּפְרׁשּו  ֵּכן  ַעל  ָּבָאָדם.   ַא ַהְּמצּוָיה  ְמֻיֶחֶדת 
ִּכי הֹוָדָאֵתנּו ִהיא ַעל ֶעֶצם ַהָחְכָמה ְוַהֵּׂשֶכל 

ֶׁשָחַנן ה‘ ֶאת ָהָאָדם ֶׁשָּבּה ֶהֱעָלה אֹותֹו ַעל 
ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים.

(ַּכָּוַנת  ַאְלַּגִזי  ְלַמֲהִר“י  ִצּבּור‘  ’ַׁשְלֵמי  ְּבֵסֶפר 
ְּדָרׁשֹות  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ָיַצר)  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרכֹות, 

ֵמרֹוֵפא  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ֶׁשֵּפֵרׁש,  ַמֲהִרימָ“ט 
ִמְּבִלי  ְלַרֵּפא  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ַעְצמֹו  ַּבּגּוף  ָהְרפּוָאה,  ָחְכַמת  ֶאת  ֶׁשִּיְלַמד 
ְטמּוָנה ָחְכָמה ִטְבִעית, ֶׁשִּמְּבִלי ֶׁשְּיַלְּמדּוהּו 
ֶאת  ֵמָעָליו  ַמְרִחיק  הּוא  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ַהַּמִּזיִקים ּוְמָקֵרב ֵאָליו ֶאת ַהּמֹוִעיִלים לֹו.

ֶאְפָׁשר  ִּכי  ַאְלַּגִזי,  ַמֲהִר“י  ָׁשם  ָּכַתב  עֹוד 
ֶׁשַעל ֵּכן ִּתְּקנּו ְלָבֵר ַעל ָּכ ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה 
ִאְלָמֵלא  ִּכי  ַהִּכֵּסא.  ִמֵּבית  ָהָאָדם  ֶׁשּיֹוֵצא 
ּוִבְהיֹותֹו  ְּבָחְכָמתֹו  ִמְתָּגֶאה  ָהָאָדם  ָהָיה  ֵּכן 
ְלַהִּגיַע  ָהָיה  ְוָעלּול  ַהְּברּוִאים,  ִמָּכל  ַנֲעֶלה 
ִמֵּבית  ְּבֵצאתֹו  אּוָלם  ִלְכִפיָרה,  ָחִליָלה 
ֵאין  ְוָאז  ִׁשְפלּותֹו,  ֶאת  הּוא  ִמֵּבין  ַהִּכֵּסא 
ֲחָׁשׁש ֶׁשַּיִּגיַע ִליֵדי ַּגֲאָוה (ּוְרֵאה ַרִׁש“י ְוַתְרּגּום 
ְּבֹאֶפן  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ֵּכן  ֶׁשַעל  יג,  כח  ְיֶחְזֵקאל  יֹוָנָתן 

ֶׁשִּיְצָטֵר ִלְנָקָביו ְּבָכל ָׁשָעה, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּזֵכר ְּבִׁשְפלּותֹו 

ְוא ִיְמרֹד ְּבבֹוְראֹו).

ַהְּמזֹונֹות ָקְדמּו ִלְבִריַאת ָאָדם
ג. ַּבּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות ס ב ד“ה ֲאֶׁשר) ֵּפְרׁשּו ִּכי 
 ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ִּבְבִריַאת ָהָאָדם ִהָּנּה ְּבָכ
ֶׁשֵּכן  ִנְבָרא,  ֶטֶרם  ְמזֹונֹוָתיו  לֹו  ֶׁשֻהְתְקנּו 
ְּבִריַאת  ַאַחר  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  ִנְבָרא  ָהָאָדם 
ְלַׁשְּמׁשֹו.  ְּכֵדי  ֶׁשּנֹוֲעדּו  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל 
ַעל  ְלָהִעיד  ְיכֹוָלה  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים  ְוהֹוִסיפֹו 
הּוא  נֹוָלד  ְּכֶׁשַהִּתינֹוק  ֶׁשִּמָּיד  ָהֻעְבָּדה   ָּכ

מֹוֵצא ֶאת ְמזֹונֹו (ְרֵאה ְצַל“ח ְּבָרכֹות י א).

ִּכי  ָּבֶזה,  ּוֵפְרׁשּו  הֹוִסיפּו  ַהֲחִסידּות  ְּגדֹוֵלי 
ִנְמֶּדֶדת  ָהרֹוֵפא  ָחְכַמת  ָהעֹוָלם  ְּבִמְנַהג 
ַּגם   ַא חִֹלי,  ְלָכל  ָמזֹור  ִלְמצֹא  ִּביָכְלּתוֹ 
ִליצֹר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְּביֹוֵתר  ֶהָחָכם  ָהרֹוֵפא 
ְּתרּוָפה ְלֹחִלי ֶׁשֶּטֶרם ִנְמָצא ָּבעֹוָלם. אּוָלם 
סֹוף  ַעד  ְוִהִּביט  ָצָפה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָּכל ַהּדֹורֹות, ְוֵהִכין עֹוד ִלְפֵני ְיִציַרת ָהָאָדם 
ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש  ִחָּסרֹון  ּוְלָכל  חִֹלי  ְלָכל  ְּתרּוָפה 
ַהְּיֵתָרה  ַהָחְכָמה  ְוזֹוִהי  ְזַמן.  ְּבָכל  ָעָליו 
ְׁשמֹות  ִיְׂשָרֵאל‘  (’ֲעבֹוַדת  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה 

פר‘ ָזכֹור).

ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ַהְּמזֹונֹות  ְּבַהְקָּדַמת  ַהָחְכָמה  ִּכי  ִמּקּוזְ‘ִמיר 
ִהָּנּה ְּבָכ ֶׁשִאְלָמֵלא ָעָׂשה ֵּכן ָהָיה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָּדן ָּכל ָאָדם ְלִפי ַמֲעָׂשיו ְּבאֹוָתּה 
ֶׁשָּמא  אֹו  ְמזֹונֹות  לֹו  ַמִּגיִעים  ַהִאם  ָׁשָעה: 
ֵאינֹו ַזַּכאי, ּוִמי ָיכֹול ָהָיה ָלֵצאת ַזַּכאי ַּבִּדין. 
ַא ַאַחר ֶׁשְּבַרֲחָמיו ְּכָבר ִהְקִּדים ּוָבָרא ֶאת 
ֶאת  ִלְברּוָאיו  ְמַסֵּפק  הּוא  ֲהֵרי  ַהְּמזֹונֹות, 
ְמזֹונֹוֵתיֶהם ְלא ֶקֶׁשר ַלַּמֲעִׂשים, ִּבְבִחיַנת 
ִיְׂשָרֵאל‘  (’ִּדְבֵרי  ָחֵסר“  א  ְוֶזה  ֶנֱהֶנה  ”ֶזה 

ְמצָֹרע).

ְּבִריַאת ַהּגּוף ְּבָחְכַמת ַהּתֹוָרה
’ְּבָחְכָמה‘  ִּכי  ֶׁשָּנְקטּו  ֵמַהְּמָפְרִׁשים  ֵיׁש  ד. 
רֹוֵמז ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבּה ִנְבָרא ָהָאָדם, 
ְוזֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ְׁשִמיִני 
ַּתְרָי“ג  ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ִנְּתָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ִּכי  ח) 
ֵאיָבִרים  ָרָמ“ח  ְּכֶנֶגד  ָלנּו  ֶׁשִּנְּתנּו  ִמְצוֹות 
ְוָׁשָס“ה ִּגיִדים – ָּכל ִמְצָוה ְּכֶנֶגד ֵאָבר ֶאָחד. 
ְוָרְמזּו ַלָּדָבר ִמָּכ ֶׁשֵּתַבת ’ָחְכָמה‘ ְּבִמּלּוָאּה 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ֵה“י]  ֵמ“ם,  ַּכ“ף,  [ֵחי“ת, 
ֶּפֶרק  ָרָזא‘,  ’ַּפֲעַנח  ַעל  ְּדֵמִאיר‘  (’ָרָזא  ַּתְרָי“ג 

ְּבֵראִׁשית הע‘ ג; ’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ִמֵּקץ תרנ“ב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיֻרָּׁשה ֶׁשִּנְׁשְלָחה ִמָּׁשַמִים

ע טּתַ ה ם  ממַמבּבָּ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רּׁשה ֶׁש

סִספפּפו ם

ר ׂשָ רֹוֵפא ָכל ּבָ

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

- א' -


