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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

שׁעת ַהוִּ דּוּי?
כֵּ ַיצד נִ ָתּן ְל ִה ָסּ ֵמךְ ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְשׁ ַעת
”וְ ָס ַמ יָ דוֹ ַעל רֹאשׁ ָהע ָֹלה וְ נִ ְר ָצה לוֹ ְלכַ ֵפּר ָע ָליו“ )א ד(

יוֹמא )לו א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְסּ ִמיכָ ה ַעל ַה ָקּ ְר ָבּן,
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָ
ָהיָ ה ַבּ ַעל ַה ָקּ ְר ָבּן ִמ ְתוַ ֶדּה ַעל ַה ֵח ְטא ֶשׁ ְלּצ ֶֹרךְ כַּ ָפּ ָרתוֹ ֵה ִביא
ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּן ְ]ר ֵאה ַבּ‘כְּ ָתב וְ ַה ַקּ ָבּ ָלה‘ ַעל ָפּסוּק זֶ ה ֶשׁ ְמּ ָפ ֵרשׁ
רוּשׁהּ ְ’ל ִה ְתוַ דּוֹת‘[.
ֶשׁ ִמּ ַלּת ְ’לכַ ֵפּר‘ ֵפּ ָ
פּוּרים ָפּ ַסק ַה ָ‘מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ )תרז ד( ֶשׁ ִמּשּׁוּם
ְבּ ִה ְלכוֹת יוֹם ַהכִּ ִ
ֶשׁ ִדּין ַהוִּדּוּי ְל ֵה ָא ֵמר ַבּ ֲע ִמ ָידהְ ,ל ִפיכָ ְ בּ ֵעת ֲא ִמ ַירת ַהוִּדּוּי
ָאסוּר ַל ִמּ ְתוַ ֶדּה ְל ִה ָשּׁ ֵען ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ִאם יִ נָּ ֵטל ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ָע ָליו
ישׁ ָיבהְ .ל ִפי
נִ ְס ָמ – הוּא יִ פֹּלֶ ,שׁכֵּ ן ְס ִמיכָ ה ֶשׁכָּ זוֹ נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת כִּ ִ
זֶ ה ָתּ ַמהּ ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ :כֵּ ַיצד יָ כוֹל ַבּ ַעל ַה ָקּ ְר ָבּן ְל ִה ְתוַ דּוֹת
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְסּ ִמיכָ הֲ ,הא ַה ְסּ ִמיכָ ה ַעל ַה ְבּ ֵה ָמה נַ ֲע ֵשׂית
ְ’בּכָ ל כֹּחוֹ‘ ֲ)חגִ יגָ ה טז ב(ְ ,וּבא ֶֹפן זֶ ה ִאם ִתּנָּ ֵטל ַה ְבּ ֵה ָמה יִ פֹּל
ַה ִמּ ְתוַ ֶדּה?
קוּטנָ א ,יִ ֵשּׁב ֻק ְשׁיָ ה זוֹ ִבּ ְשׁנֵ י
ַר ִבּי יִ ְצ ָחק יְ ָ
הוּדה ְטרוּנְ ק ָא ָב“ד ְ
רוּצים:
ֵתּ ִ
אַ .אף ֶשׁ ַה ְסּ ִמיכָ ה נַ ֲע ֵשׂית ְ’בּכָ ל כֹּחוֹ‘ֵ ,אין ִהיא נַ ֲע ֵשׂית ְבּכָ ל
]ר ֵאה ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )בר“ר
כֹּחַ ַהגּוּף ֶא ָלּא ְבּכָ ל כֹּחַ ַהיָּ ַדיִ ם ִבּ ְל ַבד ְ
בוֹהים ִבּ ְמיֻ ָחדְ .ל ִפי
סה יז( ֶשׁ ַהכְּ ָב ִשׂים ֶשׁ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ גְּ ִ
כּוֹפף כְּ ֵדי ְל ִה ָסּ ֵמךְ
זֶ ה ַאף ַה ֵמּ ִביא כֶּ ֶבשׂ א ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ִה ְת ֵ
ָע ָליו ,וְ ַה ְסּ ִמיכָ ה ָהיְ ָתה נַ ֲע ֵשׂית ְבּכֹחַ יָ ָדיו ִבּ ְל ַבד[ .כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ,,
ַאף ִאם ִתּנָּ ֵטל ַה ְבּ ֵה ָמה יִ ָשּׁ ֵאר ַהנִּ ְס ָמַ על ָע ְמדּוֹ ,וְ ֵאין זוֹ
ַה ְסּ ִמיכָ ה ֶשׁ ָא ַסר ַה ָ‘מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘.
בִ .אסּוּר ַה ְסּ ִמיכָ ה ִבּ ְשׁ ַעת ַהוִּדּוּי נוֹגֵ ַע ַרק ְל ִמי ֶשׁנִּ ְס ָמ
מוֹרה ַעל
ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ָה ֲע ִמ ָידה ָק ָשׁה ָע ָליוֶ ,שׁ ָאז ַה ְסּ ִמיכָ ה ָ
גַּ ֲאוָ ה ,וְ ִאלּוּ ַהוִּדּוּי ָצ ִריְ ל ֵה ָא ֵמר ְבּ ַהכְ נָ ָעהַ .אַ ה ְסּ ִמיכָ ה ַעל
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ְל ָה ֵקל ַעל ְבּ ָע ָליוֶ ,א ָלּא כְּ ֵדי ֶשׁיַּ כְ נִ ַיע
ַה ָקּ ְר ָבּן א ֲ
ֶאת ִלבּוֹ וְ יָ ִבין ֶשׁכָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ַה ֵח ְטא ָע ָליו – כָּ מוֹהוּ כַּ ְבּ ֵה ָמה
ְ)ר ֵאה ָ’פּנִ ים יָ פוֹת‘ ַעל ָפּסוּק זֶ ה(ְ ,ל ִפיכָ ֵ אין ִהיא פּוֹגֶ ֶמת ַבּ ַהכְ נָ ָעה
ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת ִבּ ְשׁ ַעת ַהוִּדּוּי.
’יָ ִבין ַדּ ַעת‘ ֻקנְ ְט ֵרס ַח ְס ֵדי ָאבוֹת יג א-ב

ְבּ ָרכָ ה ְבּא ָא ֵמן – כְּ ַת ְב ִשׁיל ֲח ַסר ֶמ ַלח
”וְ כָ ל ָק ְר ַבּן ִמנְ ָח ְתַ בּ ֶמּ ַלח ִתּ ְמ ָלחַ ...על כָּ ל ָק ְר ָבּנְ ַ תּ ְק ִריב
ֶמ ַלח“ )ב יג(
יחת ַה ָקּ ְר ָבּן ְבּ ָפסוּק זֶ ה?
ִמ ְפּנֵ י ָמה נִ כְ ָפּל ַה ִצּוּוּי ַעל ְמ ִל ַ
ַבּ ֵסּ ֶפר ַ’שׁ ַער ַבּת ַר ִבּים‘ ֵבּ ֵאר:
מוֹה כְּ ַת ְב ִשׁיל ָתּ ֵפל ְלא ֶמ ַלחְ .ל ִפיכָ 
ְתּ ִפ ָלּה ְבּא כַּ וָּנָ ה – כָּ ָ
עוֹר ֵרנוּ ֶשׁ ַאף
כָּ ְפ ָלה ַה ָ
תּוֹרה ֶאת ַאזְ ָה ָר ָתהּ ַעל ַה ֶמּ ַלח ,כְּ ֵדי ְל ְ
ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ִבּ ְמקוֹם ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְ)בּ ָרכוֹת כו ב(
לּוֹתינוּ ַעל יְ ֵדי ֶשׁנְּ כַ וֵּן ָבּ ֶהן
ח‘ ֶאת ְתּ ִפ ֵ
ָע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִפּיד ִ’ל ְמ ַ
כָּ ָראוּי.
יח ַה ַקּ ְדמוֹן ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ב“ר יָ ָקר
דוֹמה ְלכָ ִ ה ְמ ִשׁיל ַהמּוֹכִ ַ
ְבּ ֶ
ַא ְשׁכְּ נַ זִּ י ֶאת ֲענִ יַּ ת ָה ָ‘א ֵמן‘ ַא ַחר ַה ְבּ ָרכָ ה ְל ֶמ ַלח ַהנִּ ָתּן
ְבּ ַת ְב ִשׁיל :כְּ ִפי ֶשׁ ַתּ ְב ִשׁיל ְמ ֻשׁ ָבּח – כָּ ל זְ ַמן ֶשֹּׁלא יִ ְתּנוּ

וּמ ַעט ֶמ ַלח ַהנִּ ָתּן בּוֹ ְמ ַת ֵקּן ֶאת
בּוֹ ֶמ ַלח יִ ְהיֶ ה ַט ֲעמוֹ ָתּ ֵפלְ ,
מוֹה כְּ ַת ְב ִשׁיל ְמ ֻשׁ ָבּח ֶשֹּׁלא נָ ְתנוּ בּוֹ
כֻּ לּוֹ ,כָּ ַ ה ְבּ ָרכָ ה – כָּ ָ
ֶמ ַלח ,וְ ה ָָ‘א ֵמן‘ ַהנַּ ֲענֵ ית ַא ֲח ֶר ָיה ִהיא כִּ ְמ ַעט ַה ֶמּ ַלח ַה ְמּ ַת ֵקּן
ֶאת ַה ַתּ ְב ִשׁיל כֻּ לּוֹ.
]קוּשׁ ָטא שי“א[
ַ’שׁ ַער ַבּת ַר ִבּים‘; ֶ’פּ ַתח ֵעינַ יִ ם‘
ְ

ַאף ַעל ַה ְשּׁגָ גוֹת ָצ ִריְ ל ִה ְתוַ דּוֹת
”נֶ ֶפשׁ כִּ י ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁגָ גָ ה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת ה‘ ֲא ֶשׁר א ֵת ָע ֶשׂינָ ה“
)ד ב(

דּוּבּנָ ה:
ָדּ ַרשׁ ַה ַמּגִּ יד ִמ ְ
”נֶ ֶפשׁ כִּ י ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁגָ גָ ה“ – ַעל ָה ָא ָדם ַהנִּ כְ ָשׁל ְבּ ֵח ְטא ָל ַד ַעת
”מכֹּל ִמ ְצוֹת ה‘ ֲא ֶשׁר א ֵת ָע ֶשׂינָ ה“ –
כִּ י ַה ָדּ ָבר נִ גְ ָרם לוִֹ :
ִמ ְפּנֵ י ֶשֹּׁלא ִה ְק ִפּיד ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצווֹת ה‘ ַבּ ְשּׁ ֵלמוּת ָה ְראוּיָ ה,
ֶשׁ ִאלּוּ ָהיָ ה ְמ ַקיְּ ָמן כָּ ָראוּיָ ,היוּ ְמגִ נִּ ים ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ַבל
יִ כָּ ֵשׁל ַבּ ֵח ְטא.
ְבּכָ  יִ ְת ָבּ ֵאר נֻ ַסּח ַהוִּדּוּי ֶשׁ ָ
”ע ֶרב
הוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ויק“ר ג ג(ֶ :
מוֹדה ֲאנִ י כָּ ל ַרע ֶשׁ ָע ִשׂ ִיתי
לוֹמרֶ :
פּוּרים ָצ ִריַ 
יוֹם ַהכִּ ִ
עוֹמד וְ כָ ל ָמה ֶשׁ ָע ִשׂ ִיתי עוֹד
ְל ָפנֶ יְ ,בּ ֶד ֶרַ רע ָהיִ ִיתי ֵ
א ֶא ֱע ֶשׂה כָּ מוֹהוִּ ;“...מ ְפּנֵ י ָמה ֲאנִ י ִמ ְתוַ ֶדּה ַעל ”כָּ ל ַרע
ֶשׁ ָע ִשׂ ִיתי ְל ָפנֶ יַ – “אף ַעל ַה ְשּׁגָ גוֹתִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ַאף ֵהן נִ גְ ְרמוּ
לוֹמר :א ִקיַּ ְמ ִתּי
עוֹמד“ ,כְּ ַ
”בּ ֶד ֶרַ רע ָהיִ ִיתי ֵ
ְבּ ֶע ְטיִ יֶ ,שׁכֵּ ןְ :
תּוֹרה כָּ ָראוּי.
ֶאת ִמ ְצווֹת ַה ָ
’א ֶֹהל יַ ֲעקֹב‘

מזֵ י ָא ֵמן
רמ
ֵמ ִר ְ
ַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה
מן כְּ ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָבּן
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

‘“ )א בב(
”א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה‘“
ָ
לוֹשׁה סוּגֵ י ָק ְר ָבּנוֹת:
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְמפ ָֹר ִטים ְשׁ ָ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת’ִ :א ָשּׁהִ ,מנְ ָחה,
ִ’א ֶשּׁה‘’ִ ,מנְ ָחה‘ וְ ‘נֵ ֶסךְ‘ָ .ר ֵ
נֶ ֶס ‘הוּא’ָ :א ֵמן‘ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ַהיִּ חוּד וְ ַה ִתּקּוּן ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה
ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָבּנוֹת ֵאלּוּ ,הוּא ֵמ ֵעין
ַהיִּ חוּד ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֶ ,שׁ ַמּהוּתוֹ – ִשׁלּוּב
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘.
ְשׁמוֹת ֲהוָ יָ “ה וְ ַא ְדנוּת ֶשׁ ֵהם ְבּגִ ַ
אלי[ ַבּ ִמּ ְד ָבּר כח יא
]ל ָרמָ“ד וָ ִ
ִ’שׁ ְב ֵטי יָ -הּ‘ ָ

”וְ יֵ ָעשׂוּ כֻּ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ְ בּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם“
”א ֶשׁר נָ ִשׂיא יֶ ֱח ָטא וְ ָע ָשׂה ַא ַחת ִמכָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘ ֱאקָיו ֲא ֶשׁר
ֲ
א ֵת ָע ֶשׂינָ ה ִבּ ְשׁגָ גָ ה וְ ָא ֵשׁם“ )ד כב(
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר וַ יְ נְ גוּט ַר ָבּהּ ֶשׁל ֶצ‘נְ ְסטוֹחוֹב:
דּוֹמה ַא ֲה ַבת ָאב ְל ֵבן יָ ִחיד – ֶשׁכָּ ל ַא ֲה ָבתוֹ נְ תוּנָ ה
כְּ ִפי ֶשׁ ֵאינָ הּ ָ
ֵא ָליוְ ,ל ַא ֲה ַבת ָאב ְלכַ ָמּה וְ כַ ָמּה ָבּנִ ים – ֶשׁ ַא ֲה ָבתוֹ ִמ ְת ַח ֶלּ ֶקת
דּוֹמה
ֵבּינֵ ֶיהם ,כֵּ ן הוּא ַה ָדּ ָבר ְבּנוֹגֵ ַע ְליִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם; ֵאינָ הּ ָ

יִ ְר ָאתוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִמן ַהשּ ָׁוּרה ַהיָּ ֵרא גַּ ם ִמ ְפּנֵ י ַבּ ֲע ֵלי ַה ְשּׂ ָר ָרה
ֶשׁ ֵמּ ָע ָליוְ ,ליִ ְר ָאתוֹ ֶשׁל ’נָ ִשׂיא‘ – ֶמ ֶלֶ ,שׁ ִמּתּוֶֹ שׁ ֵאין הוּא
לוֹאהּ
יָ ֵרא ֵמ ֲא ֵח ִרים ְצ ִריכָ ה ִמ ַדּת יִ ְר ָאתוֹ ִל ְהיוֹת ֻמ ְק ֶדּ ֶשׁת ִבּ ְמ ָ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר.
ַל ֵ
”א ֶשׁר נָ ִשׂיא יֶ ֱח ָטא“ַ ,אף ִאם” :וְ ָע ָשׂה
ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּבֲ :
ַא ַחת“ – ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ִבּ ְל ַבד ִמכְּ ַלל ָה ֲע ֵברוֹת ,נֶ ְח ָשׁב
לוֹ ַה ָדּ ָבר כְּ ִאלּוּ ָע ַברִ :
”מכָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘ ֱאקָיו ...וְ ָא ֵשׁם“ .כֵּ יוָ ן
וּמכֻ ֶפּ ֶלת
ֶשׁ ְלּ ִפי תּ ֶֹקף ַמ ֲע ָמדוְֹ ,צ ִריכָ ה יִ ְר ָאתוֹ ִל ְהיוֹת כְּ ָ
פוּלה ְ
מוּט ֶלת ָע ָליו ְל ִה ָשּׁ ֵמר
ֶ
חוֹבה יְ ֵת ָרה
ִמ ְשּׁ ַאר ְבּנֵ י ָא ָדם ,וְ ָ
ֵמ ֲע ֵב ָרה.
וְ זֹאת גַּ ם ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִבּ ְת ִפלּוֹת ַהיָּ ִמים ַה ָ
”וּבכֵ ן ֵתּן
נּוֹר ִאיםְ :
ימ ְתַ על כָּ ל מַה
קינוּ ַעל כָּ ל ַמ ֲע ֶשׂי וְ ֵא ָ
ַפּ ְח ְדּ ה‘ ֱא ֵ
אתֶ – “...שׁיִּ ְר ָא ֵתנוּ וְ יִ ְר ַאת כָּ ל ַה ְבּ ִריּוֹת ִתּ ְהיֶ ה ֻמ ְק ֶדּ ֶשׁת
ֶשׁ ָּבּ ָר ָ
כֻּ ָלּהּ ַרק ֵא ֶלי ,וְ ַעל יְ ֵדי כָּ ” :וְ יֵ ָעשׂוּ כֻּ ָלּם ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ְ בּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם“.
ִ’פּ ְת ֵחי ְשׁ ָע ִרים‘ ְבּ ַשׁ ַלּח

’כֵּ ַיצד ְמ ָב ְרכִ ין‘ ַעל ָק ְר ַבּן ַח ָטּאת
”וְ ִאם נֶ ֶפשׁ ַא ַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁגָ גָ ה ;...וְ ֵה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַירת
ימה“ )ד כז-כח(
ִעזִּ ים ְתּ ִמ ָ
)הוּב ָאה
דוּעה ַעל כְּ ָל ֵלי ִבּ ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת
שׁוּבתוֹ ַהיְּ ָ
ִבּ ְת ָ
ְ
בּוּד ְר ַהם ַשׁ ַער ג( ִח ֵדּשׁ הר“י ֶבּן ַפ ַּלט ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים ָהיוּ ְמ ָב ְרכִ ים
ְבּ ַא ִ
וּפ ֵרשׁ
ְבּ ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ַעל כָּ ל ַא ַחת ֵמ ֲעבוֹדוֹת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתֵ .
ַה ִ‘מּ ְשׁנֶה ַל ֶמּ ֶל)ַ ‘מ ֲע ֵשׂה ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת א א( ֶשׁנֻּ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ָהיָ ה:
”א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ִצוָּנוּ ַל ֲעשׂוֹת כָּ  וְ כָ “...
ֲ
דוֹלי ַאנְ קוֹנָ ה ַוּב ַעל ַ’שׁ ָבּת ֶשׁל
ָתּ ַמהּ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ִסינִ יגַ ְליָ ה ִמגְּ ֵ
ִמי‘ִ :מ ִדּ ְב ֵרי ר“י ֶבּן ַפ ַּלט נִ ְר ֶאה ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים ָהיוּ ְמ ָב ְרכִ ים ַאף
סוֹת ֶרת ִבּ ְרכָ ָתם זוֹ ֶאת ַהיְּ סוֹד
אוֹרה ֶ
ַעל ַה ְק ָר ַבת ַח ָטּאת ,וְ ִלכְ ָ
יּוּבהּ
אשׁית ְדּ ָב ָריוֶ ,שׁ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ִח ָ
יח ְבּ ֵר ִ
ֶשׁ ִהנִּ ַ
ָבּא ִמכֹּחַ ַמ ֲע ֵשׂה ֲע ֵב ָרה ,כַּ ֲה ָשׁ ַבת גְּ זֵ ָלה וְ כַ ֵ
יּוֹצא ָבּזֶ הְ ,ל ִפי
ֶשׁ ֵאין זוֹ ְבּ ָרכָ ה ֶא ָלּא ’נֵ אוּץ‘ ,וְ כֵ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ַה ָדּ ָבר?
ְבּ ִע ְקבוֹת כָּ  נָ ָטה ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְל ַהכְ ִר ַיע כִּ י ַהכּ ֲֹהנִ ים א ָהיוּ
ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ַה ְק ָר ַבת ַה ַח ָטּאתַ .א יֵ שׁ ֵמ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ֶשׁ ִח ְלּקוּ
ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים:
אַ .בּ ַעל ’יַ ד ָדּוִ ד‘ ִח ֵלּקֶ :את ִמ ְצוַ ת ”וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ַהגְּ זֵ ָלה“ ְמ ַקיֵּ ם
ַהגַּ זְ ָלן ְבּ ַע ְצמוֹ ,וְ ָלכֵ ן ִאם יְ ָב ֵרָ ע ֶל ָיה ֵאינוֹ ֶא ָלּא ְ’מנָ ֵאץ‘ַ ,א
ֶאת ַה ַח ָטּאת ַמ ְק ִר ִיבים ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶשֹּׁלא ָח ְטאוּ כְּ ָלל.
ב .עוֹד ִח ֵלּק ַה‘יַּ ד ָדּוִ ד‘ִ :מ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ַהגְּ זֵ ָלה נֶ ֶא ְמ ָרה ַאף
ַלגּוֹזֵ ל ְבּ ֵמזִ יד ,וְ ִאלּוּ ַה ַח ָטּאת ֵאינָ הּ ָבּ ָאה ֶא ָלּא ַעל ְשׁגָ גָ ה,
וּל ִפיכָ ֵ אין ִבּ ְרכָ ָתהּ נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ְלנֵ אוּץ.
ְ
גִ .בּ ְ‘שׂ ֵדי ֶח ֶמד‘ ִח ֵלּקְ :בּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַה ַח ָטּאת ֵאין ְמ ָפ ְר ִטים
ֵח ְטא כָּ ְל ֶשׁהוַּ ,אִ אם נְ ַחיֵּ ב ֶאת ַהגַּ זְ ָלן ְל ָב ֵר’ְ :ל ָה ִשׁיב ֶאת
וּפרוּט
ַהגְּ זֵ ָלה‘ ,נִ ְמ ָצא הוּא ְמ ָפ ֵרט ֶאת ַה ֵח ְטא ְבּ ִב ְרכָ תוֵֹ ,
ַה ֵח ְטא ִבּ ְב ָרכָ ה כָּ מוֹהוּ כְּ נֵ אוּץ.
פּוּרים ב יח
ַ’א ִבּיר יַ ֲעקֹב‘ כְּ ִריתוּת כה א; ְ’שׂ ֵדי ֶח ֶמד‘ ַמ ֲע ֶרכֶ ת יוֹם ַהכִּ ִ

נוֹס ִפים.
מוּסר‘ ְוּס ָפ ִרים ָ
בעש“ק ח‘ ַבּ ֲא ָדר ב‘ יָ חוּל יוֹם ַהיָּ ְאר ַצייט ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ֵאלִ יָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ֵמ ִאיזְ ִמיר ]תפ“ט[ ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ָ
ִבּ ְס ָפ ָריו ַהגְּ דוֹלִ ים ִה ְר ָבּה ַר ִבּי ֵאלִ יָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן לְ ַהזְ כִּ יר ֶאת ִשׁ ְב ָחהּ ַוּמ ֲעלָ ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ .לְ ַהלָּ ן נָ ִביא ִמ ְקּ ָצת ִמ ְדּ ָב ָריו:
גּוֹרם
ָא ְמרוּ ֲחזָ “ל ְ)דּ ָב ִרים ַר ָבּה ז א(” :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ַעל ַה ָפּסוּק ֶ)א ְס ֵתּר ב ז(” :וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶאת ֲה ַד ָסּה“ כָּ ַתב ַר ִבּי ַה ַמּ ְר ֶבּה לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ֵ
ָא ֵמן ָבּעוֹלָ ם ַהזֶּ ה זוֹכֶ ה וְ עוֹנֶ ה לֶ ָע ִתיד ֵאלִ יָּ הוּ’ :א ֵֹמן‘ כְּ ִתיב ָ)ח ֵסר( לְ לַ ֶמּ ְד כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֶא ְס ֵתּר ָהיְ ָתה ֶשׁיַּ ְשׁ ִפּ ַיע ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
נוּתהּ ֶשׁ ַפע לָ עוֹלָ םֶ .שׁ ַפע זֶ ה נִ זְ ָקף
תוֹמה ֵמ ָאב וָ ֵאםָ ,מ ְר ְדּכַ י ַה ַצּ ִדּיק ָהיָ ה ְמלַ ְמּ ָדהּ ִמ ַקּ ְט ָ
לָ בֹא“ַ .ט ַעם ַה ָדּ ָבר כִּ י ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְמזַ כָּ ה יְ ָ
ֶאת ָה ָא ָדם ֶשׁיָּ קוּם לִ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים ,לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ,כְּ ִפי ֶשׁ ָפּ ַסק ָה ַר ָמּ“א )או“ח קכד ז(” :וִ ילַ ֵמּד לִ זְ כוּתוֹ ֶשׁל ָהעוֹנֶ ה ָ’א ֵמן‘
ִוּמ ֵמּילָ א יִ זְ כֶּ ה לַ ֲענוֹת ָא ֵמן לֶ ָע ִתיד
)’מ ִעיל ְצ ָד ָקה‘ א‘ תפז(.
ְ
ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים לַ ֲענוֹת ָא ֵמן כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן
)’עינֵ י ָה ֵע ָדה‘ כִּ י ָתבֹא(.
לָ בֹא ֵ
זוֹכֶ ה לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא“ ִ
)’מנְ ַחת ֵאלִ יָּ הוּ‘ ֶפּ ֶרק לב(.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִיִיננִים וּבֵ או ִּרים ַעל ִ ּ’ב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן‘

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ִ ּב ְר ַּכת ’בּ וֹ ֵנה ְירו ׁ ָּש ַל ִים‘ )א‘(
ְפּ ִת ָיחה ִבּ ְלשׁוֹן ַ’ר ֲח ִמים‘
רוּשׁ ַליִ ם‘ נִ ְפ ַתּ ַחת ְבּ ַב ָקּ ַשׁת
ִבּ ְרכַּ ת ’בּוֹנֵ ה יְ ָ
עוּתהּ ִהיאַ :אף
ַר ֲח ִמים – ַ”ר ֵחם נָ א“ֶ ,שׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
וּמ ֵלּא
ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ְראוּיִ ים ְלכָ ֲ ,ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ֶח ֶסד ַ
ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוַּ .ה ִסּ ָבּה ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ נִ ְפ ַתּ ַחת
ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמיםִ ,היא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִמּ ִמּ ַדּת טוּבוֹ
יִ ְת ָבּ ַרְ ל ַר ֵחם ַעל ָה ָא ָדם ְבּ ֵעת ֶשׁהוּא ָשׁרוּי
עוֹשׁ ִקים אוֹתוֹ אוֹ ֶשׁ ֵאין
ִבּכְ ֵאב ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ְ
לוֹ ָמזוֹן ֶל ֱאכֹל ֶוּבגֶ ד ִל ְלבֹּשַׁ ,אף ִאם ֵאינוֹ
נוֹק ִטים ָלשׁוֹן זוֹ
ָראוּי ְלכָ ַ .על כֵּ ן ַאף ָאנוּ ְ
בוֹאנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַהיְּ ִצ ָיאה ֵמעֹל ַהגָּ לוּת ִוּבנְ יַ ן
ְבּ ֵ
)’יוֹסיף ַדּ ַעת‘ ַעל ִבּ ְרכַּ ת
ִ
רוּשׁ ַליִ ם ,וְ כֵ ן ַעל ַפּ ְרנָ ָס ֵתנוּ
יְ ָ
יח
רוּשׁ ַליִ ם תש“ז[ ְבּ ֵפרוּשׁ ִ’שׂ ַ
ַה ָמּזוֹןַ ,על ִפּי ִסדּוּר ַהגְ ָּר“א ]יְ ָ

מוֹדים ,וּב ְַ‘א ְבנֵ י ֵא ִליָּ הוּ‘ ַעל ָא ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ(.
יִ ְצ ָחק‘ ַעל ִבּ ְרכַּ ת ִ
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן נָ ַתן נֶ ַטע ִמ ֶלּעלוֹב
זָ ָצ“לַ :בּ ָקּ ַשׁת ָה ַר ֲח ִמים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ִהנָּ הּ ַאף ַעל
ֶע ֶצם ַמ ָצּ ֵבנוּ ַבּגָּ לוּת ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּא ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת
ַ’רחֶם נָ א‘; כֹּה ָעמֹק ְשׁרוּיִ ים ָאנוּ ְבּ ֶח ְשׁכַ ת
עוֹר ִרים ְל ַב ֵקּשׁ כָּ ָראוּי
ַהגָּ לוּת ַעד ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ ִמ ְת ְ
וּמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ דֶ ,א ָלּא
ַעל ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַ
כְּ ֶשׁנּוֹכְ ִחים ָאנוּ ִבּ ְק ָשׁיֵ י ַפּ ְרנָ ָס ֵתנוּ ,וְ ַעל ֶע ֶצם
ֻע ְב ָדּה זוֹ ָראוּי ֶשׁנְּ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים .וּכְ ָבר ָא ְמרוּ
ֲחכָ ִמים ִ)תּקּוּנֵ י ז ַֹהר ו‘ ַדּף כב א( ֶשׁ ְבּתוַֹ מ ֲח ַשׁכֵּ י
ַהגָּ לוּת נִ ְשׁ ָמ ִעים ָאנוּ ִבּ ְת ִפ ָלּ ֵתנוּ כִּ כְ ָל ִבים
ַהצּוֹוְ ִחים ַ’הב ַהב‘ – ַ’הב ָלנוּ ָמזוֹן‘’ַ ,הב ָלנוּ
ַחיִּ ים‘ ,וְ ֵאינֶ נּוּ ָשׂ ִמים ֵלב ְל ַב ֵקּשׁ כָּ ָראוּי ֶשׁ ָתּשׁוּב
]לעלוֹב[ וָ ֵא ָרא
)’דּ ְבּרוֹת ק ֶֹדשׁ‘ ֶ
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ִל ְמ ָ
קוֹמהּ ִ
תשס“ד עמ‘ ג(.

ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל

ַבּ ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים ַעל ֵ’בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ‘
ַה ַקּיָּ ם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה
יחת ִבּ ְרכַּ ת ’בּוֹנֵ ה
ַהיַּ ֲעבֵ“ץ ָתּ ַמהּ ַעל ֶע ֶצם ְפּ ִת ַ
רוּשׁ ַליִ ם‘ ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים; ֲהא ֵאין ֶדּ ֶר
יְ ָ
ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ַעל ָדּ ָבר ֶשׁ ָהיָ ה וְ נֶ ְח ַרב וְ ֵאינוֹ
לוֹמר ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּה זוֹ ְמכֻ וֶּנֶ ת
ַקיָּ ם ַבּהוֹוֶ ה? וְ ֵאין ַ
דּוּע ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ַרק ַעל ֶה ָע ִתידֶ ,שׁ ִאם כֵּ ן ַמ ַ
רוּשׁ ַליִ ם“ וְ ֵאינֶ נּוּ
ַ”רחֶםַ ...על יִ ְשׂ ָר ֵאל ...וְ ַעל יְ ָ
”וּבנֵ ה
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמיָּ ד ָבּנֻ ָסּח ַה ְמּפ ָֹרשׁ:
ְ
רוּשׁ ַליִ ם“?!
יְ ָ
ֵתּ ֵרץ ַהיַּ ֲעבֵ“ץֲ :
”א ָבל ְבּ ֶד ֶרָ ה ֱא ֶמת ַהכֹּל ְמיֻ ָשּׁב
וּמוּבן ַבּטּוֹב .כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת א ָבּ ְטלוּ ְדּ ָב ִרים ַה ָלּלוּ
ָ
צוּר ָתן ָל ַעיִ ן ַהגַּ ְשׁ ִמי,
כָּ ל ִע ָקּרַ ,אף ִאם ָע ְב ָרה ָ
יאוּתן ָה ַע ְצ ִמי ָה ֲא ִמ ִתּי ֵהן
ִמכָּ ל ָמקוֹם ִבּ ְמ ִצ ָ
עוֹלםְ .ל ִפיכָ ְ ק ֻד ָשּׁ ָתן – ַאף
עוֹמ ִדים ְבּרוּם ָ
ְ
שׁוֹמ ִמים ְל ֵעינֵ ינוּ ,וְ ָלכֵ ן ֻמ ְב ָט ִחים ָאנוּ
ֵ
כְּ ֶשׁ ֵהן
ֶשׁיַּ ְחזְ רוּ ָלנוּ ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמיםַ ,על כֵּ ן ֵאין ָאנוּ
ְצ ִריכִ ין כָּ אן ְל ַב ָקּ ַשׁת ָה ַר ֲח ִמים ֶא ָלּא ֶשׁיִּ ְתגַּ לּוּ
)סדּוּר
יהם ְל ֵעינֵ י כָּ ל ָה ַע ִמּים“ ִ
אוֹרוֹת ֶ
ֵ
יוֹפיעוּ
וְ ִ
ֵ’בּית יַ ֲעקֹב‘(.

ֲח ִב ִיבים יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
גּוֹר ִסים ֶאת ֵתּ ַבת ’נָ א‘,
ְל ִפי נֻ ְס ָחאוֹת ַר ִבּים ֵאין ְ
תוֹס ֶפת
קינוּ“ֵ .בּאוּר נָ ֶאה ְל ֶ
ֶא ָלּא”ַ :רחֶם ה‘ ֱא ֵ
ֵתּ ַבת ’נָ א‘ ָא ַמר ַר ִבּי ָבּרוַּ ה ֵלּוִ י ֶא ְפּ ְשׁ ֵטין
ימה‘:
’תּוֹרה ְתּ ִמ ָ
ִמ ִפּינְ ְסק ַבּ ַעל ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא ֻ)ח ִלּין צא ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ֲח ִב ָ
יבוּתם ַהיְּ ֵת ָרה
ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ִמ ְת ַבּ ֵטּאת ָבּ ֻע ְב ָדּה
ֶשׁ ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ַמּ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ַה ַמּזְ כִּ ִירים ֶאת ֵשׁם
]”קדוֹשָׁ ,קדוֹשׁ,
ה‘ ַרק ַא ַחר ָשׁלוֹשׁ ֵתּבוֹת ָ
ָקדוֹשׁ ה‘“[ ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ה‘ ַא ַחר ְשׁ ֵתּי
]”שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה‘“[ְ .ל ִפיכָ ְ בּכָ ל
ֵתּבוֹת ִבּ ְל ַבד ְ
ַא ַחת ֵמ ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ִבּ ְת ִפ ַלּת ַה ָמּזוֹן – ִוּבכְ ָל ָלן
ִבּ ְרכַּ ת ַ’רחֶם נָ א‘ – ֻמזְ כָּ ר ֵשׁם ה‘ ַא ַחר ֲא ִמ ַירת
נוֹדה ְל ה‘...
]”בּרוַּ א ָתּה ה‘ֶ ...
ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת ָ
יצנוּ ה‘ַ ...רחֶם נָ א ה‘ָ ...בּרוַּ א ָתּה
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵ
’תּוֹרה ְתּ ִמ ָימה‘[ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן(.
]ל ַב ַעל ָ
ה‘ָ [“...
)’בּרוֶּ שׁ ָא ַמר‘ ְ
קוּלען
נְ ַסיֵּ ם ְבּ ֵבאוּר נָ ֶאה ֶשׁ ָא ַמר הרה“ק ִמ ְסּ ֶ
זָ ָצ“ל:
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִע ַקּר ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ִהיא ַעל
לוֹמר
ַה ְשּׁכִ ינָ ה – ֶשׁ ָתּשׁוּב ִל ְשׁרוֹת ְבּתוֹכֵ נוּ ,יֵ שׁ ַ
קינוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
כִּ י ַה ֵתּבוֹת ַ”ר ֶחם נָ א ה‘ ֱא ֵ
וּלכָ אן”ַ :רחֶם נָ א ה‘
ַע ֶמִּ “מ ְת ָפּ ְרשׁוֹת ְלכָ אן ְ
קינוּ ַעל
וּמה ֵהם ָה ַר ֲח ִמים? ”ה‘ ֱא ֵ
קינוּ“ָ ,
ֱא ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמֶַּ – “ה ְשׁ ֵרה ֶאת ְשׁכִ ינַ ת ָק ְד ְשׁךָ
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמְּ ,בּא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה שׁוּם ָ’מ ַס
ַה ַמּ ְב ִדּיל‘ ֵבּינֵ ינוּ ְל ֵבינְ  ,וּכְ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
ְ)פּ ָס ִחים סג א( ֶשׁ ֵתּ ַבת ַ’על‘ ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׁת כִּ ְס ִמיכוּת
ֻמ ְח ֶל ֶטת ִ)’בּ ְרכַּ ת ָדּוִ ד‘(.

רוּשׁ ַליִ ם‘
‘וּבנֵ ה יְ ָ
שׁנּדם ְבּ ְ
ַה ֵלּב ַהגָּ דוֹלל ֶשׁנָּ ַדם
ִאישׁ ֻמ ְפ ָלא ָהיָ ה ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול ֵמ ַה ִמּ ְל ָח ָמה ָה ַאכְ זָ ִרית ֶשׁנִּ ֲהלוּ אוֹיְ ֵבי
”א ִבי כָּ ל ְבּנֵ י ַה ָ
לוֹביץ זָ ָצ“לֲ ,
ֶמנְ ְדּ ִ
הוּדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל כֻּ ָלּם.
תּוֹרה יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ נֶ גֶ ד יְ ֵ
ְבּ ָא ֶמ ִר ָיקהְ ,בּדוֹר זֶ ה ַוּבדּוֹרוֹת ַה ָבּ ִאים“
אוֹתהּ
ָ
הוּדים ֶשׁ ָדּרוּ ַעד
– כְּ ִפי ֶשׁכִּ נָּ הוּ ַהגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִמ ֵבּין ַא ְל ֵפי ַהיְּ ִ
”שׁ ַהיַּ ֲהדוּת ְבּ ָא ֶמ ִר ָיקה ֵעת ,זֶ ה ֵמאוֹת ַבּ ָשּׁנִ יםֵ ,בּין חוֹמוֹת ָה ִעיר
ַפיְ ינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ“לִ ,מי ֶ
דּוּרי
ַעד סוֹף ַהדּוֹרוֹת ִתּ ְהיֶ ה ַחיֶּ ֶבת ְל ַהכִּ יר לוֹ ָה ַע ִתּ ָיקה ,נָ ְפלוּ ַר ִבּים ָח ָלל ְלכַ ֵ
פּוֹעלוֹ ַה ָ
טוֹבה ַעל ֲ
ָ
תּוֹרנִ י“ – כְּ ִד ְב ֵרי ַבּ ַעל ַה ְמּ ַר ְצּ ִחים ָה ַאכְ זָ ִרים ,וְ ַהיֶּ ֶתר ֻהגְ לוּ ְל ֶא ֶרץ
ַה ִ‘דּ ְב ֵרי יַ ִצּיב‘ ִמ ַצּאנְ ז זָ ָצ“ל.
גְּ זֵ ָרהְ ,ל ֵע ֶבר ַהיַּ ְר ֵדּן ,אוֹ נֶ ֶע ְקרוּ ִמ ֵבּ ָיתם
כְּ ֵבן ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָעזַ ב ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ְל ָמקוֹם ַא ֵחר.
וּפנָ ה
מוֹל ְדתּוָֹ ,
ַפייוֶ ול ְבּגַ פּוֹ ֶאת הוּנְ גָ ְריָ ה ַ
נּוֹרא
ַהיְּ ִד ָיעה ַעל אוֹדוֹת ָה ָאסוֹן ַה ָ
רוּעהֶ ,אל ָא ֶמ ִר ָיקה
ָל ֶלכֶ ת ְל ֶא ֶרץ א זְ ָ
אוֹתם יָ ִמים ָהיְ ָתה ַמ ְשּׂ ַאת ִה ְת ַפּ ְשּׁ ָטה כְּ ָבזָ ק ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת גַּ ֵלּי ַה ֶטּ ֶלגְ ָרף
ַה ָח ְמ ָרנִ ית ֶשׁ ְבּ ָ
וּפגְ ָעה כְּ ֵחץ ְבּ ִלבּוֹ
הוּדיָ ,
עוֹלם ַהיְּ ִ
ירוֹפּה ִבּ ְרצוֹנָ ם ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ָ
יהוּדי ֵא ָ
נַ ְפ ָשׁם ֶשׁל ַר ִבּים ִמ ֵ
ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְשׁ ִא ָיפ ָתם ְל ִה ְת ַע ֵשּׁרַ .א א ָה ָרגִ ישׁ ֶשׁל ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ולָ .היָ ה זֶ ה
בוֹתיו ֶשׁל ַר ִבּי ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֻח ַ
קּוֹתיַ .ר ִבּי
כְּ ַמ ְח ַשׁ ְב ָתּם ָהיְ ָתה ַמ ְח ְשׁ ָ
עוּדת ֵליל ַה ַשּׁ ָבּת
ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ולַ .ר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול כָּ ַאב ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול ִסיֵּ ם ֶאת ְס ַ
וּפנָ ה ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִבּ ְד ִחילוּ
ְבּ ַמ ֲע ַמ ֵקּי ִלבּוֹ ֶאת ַמ ָצּ ָבהּ ַה ִמּ ַדּ ְר ֵדּר ֶשׁל ָ
יַ ֲהדוּת ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִריתְ ,וּבא כּ ַֹח אוֹ ְוּר ִחימוּ כְּ ַד ְרכּוֹ.
נּוֹרא
ֶא ְמ ָצ ִעים ֶה ֱח ִליט ִל ְבם ֶאת ַה ַסּ ַחף ַה ָ
”על
הוּדי ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית ֶאל כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ’רחֶם נָ א‘ ַל ִמּ ִלּיםַ :
ֶשׁ ָמּ ַשֶׁ את יְ ֵ
ִמחוּץ ְל ַ
עוֹלם ַהיַּ ֲהדוּת.
רוּשׁ ַליִ ם ִע ֶירָ ,“...פּ ַרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ וְ ַעל יְ ָ
יח ְל ֵה ָרגַ עִ .לבּוֹ
נוֹרא וְ א ִה ְצ ִל ַ
לוֹשׁים וְ ָח ֵמשׁ ַה ָשּׁנִ ים ַה ָבּאוֹתַ ,עד ְל ֶפ ַתע ִבּ ְבכִ י ָ
ֶאת ְשׁ ִ
נּוֹרא
ִל ְפ ִט ָירתוִֹ ,ה ְק ִדּישׁ ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול א יָ כוֹל ָהיָ ה ַל ֲעמֹד ַבּ ַצּ ַער ַוּבכְּ ֵאב ַה ָ
ירוּשׁ ַליִ ם,
תּוֹרתוְֹ .בּ ַמ ֲה ָלכָ ן ֶשׁ ָחשׁ ְבּ ִע ְקבוֹת ָה ָאסוֹן ֶשׁ ֵא ַרע ִבּ ָ
וּל ַמ ַען ָ
ִבּ ְמ ָ
לוֹאן ְל ַמ ַען ה‘ ְ
תּוֹרהֲ ,א ֶשׁר וְ הוּא ָק ַרס ַעל ָה ִר ְצ ָפּה וְ ִא ֵבּד ֶאת ַהכָּ ָרתוֹ.
וּמוֹסדוֹת ָ
הוּא ֵה ִקים יְ ִשׁיבוֹת
ְ
ָהיוּ ֶא ֶבן ִפּנָּ ה ַל ֲה ָק ָמ ָתן ֶשׁל עוֹד ֲע ָשׂרוֹת
רוֹפ ִאים ֶשׁ ֻהזְ ֲעקוּ ְל ֵביתוֹ ָק ְבעוּ ַעד ְמ ֵה ָרה
תּוֹרה ַה ַקּיָּ ִמים ָה ְ
מוּדי ָ
וּמאוֹת יְ ִשׁיבוֹת וְ ַת ְל ֵ
ֵ
ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה .כָּ  נִ ְשׁ ְמ ָרה ַהגַּ ֶח ֶלת כִּ י ְמ ֻד ָבּר ְבּ ֶה ְת ֵקף ֵלב ָק ֶשׁהְ .ל ַא ַחר ַמ ֲא ַמ ֵצּי
הוּדית גַּ ם ְבּתוַֹ ה ֶמּ ְר ָחב ַה ָקּפוּא ַה ְחיָ ָאה ֲא ֻרכִּ ים ִה ְצ ִליחוּ ְל ָה ִשׁיב ֵא ָליו ֶאת
ַהיְּ ִ
עוֹררוֹ ֵמ ֶע ְלפוֹנוַֹ ,אִ לבּוֹ ֵס ֵרב
וּל ְ
וְ ַה ָח ְמ ָרנִ י ֶשׁל ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית ,וְ ָה ְפכָ ה רוּחוֹ ְ
בּוֹע ֶרת ַה ִ
ֶ
ְל ַבסּוֹף ְל ַשׁ ְל ֶה ֶבת
לוֹשׁה
אוֹשׁשׁ ֵמ ָה ָאסוֹןְ .בּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ָ
מּוֹס ָיפה ְל ִה ְת ֵ
הוֹלכֶ ת ַעד יָ ֵמינוּ.
וְ ֶ
נוֹתר ְמ ֻר ָתּק
וָ ֵח ִצי ֶה ֳח ָד ִשׁים ַה ָבּ ִאים הוּא ַ
הוֹלַ 
ֵ
דוּע ָהיָ ה ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול ְבּ ִלבּוֹ ָה ָרגִ ישׁ ְל ִמ ָטּתוֹ כְּ ֶשׁ ַמּ ָצּבוֹ
וּמ ְח ִמירַ ,עד
יָ ַ
גוֹר ָלם ֶשׁ ְבּיוֹם ג‘ ֶבּ ֱאלוּל תש“ט ַתּ ָמּה וְ נִ ְשׁ ְל ָמה
וְ ַה ַחם ְלכָ ל ָדּ ָבר ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהִ ,וּב ְפ ָרט ְל ָ
הוּדים ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ָ
ֶשׁל כְּ ַלל ַהיְּ ִ
גּוֹלה ְוּב ֶא ֶרץ ַמ ֶסּכֶ ת ַחיָּ יו ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה.
עוֹר ָרה
ַהקּ ֶֹדשְׁ .רגִ ישׁוּת זוֹ ִה ְת ַע ְצּ ָמה וְ ִה ְת ְ
קוּפה
סּוֹפ ֵרי ַה ְתּ ָ
חוֹללוּ ֵה ִיטיב ְל ָת ֵאר זֹאת ֶא ָחד ִמ ְ
ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ִבּ ְשׁנַ ת תש“חֶ ,שׁ ָבּהּ ִה ְת ְ
ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ַתּ ְהפּוּכוֹת ֻמ ְפ ָלאוֹת ֶשׁ ֻלּוּוּ ַבּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ְר ֵסם ִמיָּ ד ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ:
ִבּ ְמא ָֹרעוֹת ָדּ ִמים ָק ִשׁים ֲא ֶשׁר ֶה ְח ִסירוּ
”ל ָבבוֹ ִה ְת ַפּ ֵלּץ ִמכְּ ֵאב ַעל גָּ לוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ
הוּדים
בוֹת ֶיהם ֶשׁל ִמ ְיליוֹנֵ י יְ ִ
ימה ִמ ְלּ ָב ֵ
ְפּ ִע ָ
גּוֹלהֵ ,מ ֶהם ְשׂ ִר ֵידי ֶח ֶרב ִבּכְ ָלל וְ ַעל ַהגָּ לוּת ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְפ ָרט...
ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ָ
מוֹשׁבוֹ ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית ַר ִבּי
ָ
ֶשׁזֶּ ה ַע ָתּה נִ ְמ ְלטוּ ְבּעוֹר ִשׁנֵּ ֶיהם ֵמ ֶח ֶרב ִבּ ְמקוֹם
ירוּשׁ ַליִ ם ,וּכְ ִאלּוּ
ַה ַמּ ְשׁ ִחית ֶשׁ ִהכְ ִח ָידה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁ ִלישׁ ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ול כְּ ִאלּוּ ַחי ִבּ ָ
גּוֹלה ֲא ֶשׁר
רוּשׁ ַליִ ם ,וְ ַה ָ
ַחי יַ ַחד ִעם ְבּנֵ י יְ ָ
הוּדי ִבּ ְשׁנוֹת ַהשּ ָׁוֹאה ָה ֲאיֻּ ָמה.
ֵמ ָה ָעם ַהיְּ ִ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר
ַתּל ִמ ָידיו ַהוּ ִָת ִיקים ֶשׁיָּ דעוּ ֵה ֵיטב כַּ ָמּה ֻהגְ לוּ ֶא ָחיו ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
ְ
ְ
שׁוֹפַ ר ָבּם כָּ ל יָ ָמיו ַעל ָצרוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ִהכְ ִר ָיעה ֶאת ִלבּוֹ.
נַ ֲח ֵלי ְדּ ָמעוֹת ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,צפוּ ְבּ ִה ְשׁ ָתּאוּת ְמ ָ
רוּשׁ ַליִ ם‘ ֶשׁ ָשּׁ ַבר
סוֹער’ְ :בּנֵ ה יְ ָ
הוּלה ִבּ ְד ָאגָ ה אוֹתוֹ קוֹל ֵ
שׁוּתוֹ
ר
ַ
ת
ה
ִ
גְּ
ְ
ְבּ ַר ָבּם ֶשׁ ִלּבּוֹ ָה ַל וְ ָס ַער ,וְ
יוֹסיף
עוֹלם ,וְ ַאף ִ
ֶאת ְל ָבבוֹ ,א יִ ָפּ ֵסק ְל ָ
ָה ְלכָ ה וְ גָ ֲא ָתה ְלאוֹר ַה ְמּא ָֹרעוֹת ֶשׁ ִה ְת ַר ֲחשׁוּ
עוֹלמוֹת – ַ’ה ַמּזְ כִּ ִירים ֶאת ה‘ ַאל
וּל ִמ ְשׁ ַמע ְבּשׂוֹרוֹת ָה ִאיּוֹב ְל ַה ְר ִעישׁ ָ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ִמ ֶמּנָּ ה ָבּזוֹ ַא ַחר זוֹ ַעל ֲהרוּגִ ים ֳדּ ִמי ָלכֶ ם וְ ַאל ִתּ ְתּנוּ ֳד ִמי לוֹ ...וְ ַעד יָ ִשׂים
רוּשׁ ִַלם ְתּ ִה ָלּה ָבּ ָא ֶרץ‘.“...
הוּד ָיהְ .בּ ֶמ ְר ַחק ֶאת יְ ָ
צוּעים ִמ ֶקּ ֶרב יְ ֶ
וְ ַעל ְפּ ִ
גָ
ר
שׂ
יִ
ץ
ר
ֶ
א
ֶ
מ
ֵ
ין
ַא ְל ֵפי ִמ ִיל
א
ר
ָ
שׁ
י
בּ
ִ
ר
ַ
ה
וָ
ח
ָ
ל
א
ֵ
ָ
ְ
ְ
אוֹתהּ ֵעת
ְל ֶרגֶ ל ַה ַמּ ָצּב ַה ָקּ ֶשׁה ֶשׁ ָשּׂ ַרר ְבּ ָ
עוֹמד הוּא ַעל
ַפייוֶ ול ֶאת ַה ְמּא ָֹרעוֹת כְּ ִאלּוּ ֵ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,הוּא נִ ְק ַבּר ִבּ ְלוָ יָ ה ְרווּיַ ת יָ גוֹן
ַא ְד ָמ ָתהּ.
בוּרה זְ ַמנִּ ית ְבּ ֵבית ַה ְקּ ָברוֹת ֶשׁ ְבּמוֹנְ ִסי.
ִבּ ְק ָ
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ְל ֵס ֶדר ִ
”אם כַּ ֲעבֹר כִּ ְשׁנָ ַתיִ ם ָה ֳע ַבר ִק ְברוֹ ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ“ ,י“ט ְלח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר תש“חַ – .מ ְשּׂ ַאת נַ ְפשׁוֹ ,וְ הוּא נִ ְק ַבּר ְבּ ֵבית ָה ָע ְל ִמין
ְשׁמוּעוֹת ָקשׁוֹת ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ֵמ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ
’שׁוֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת‘ ֶשׁ ְבּזִ כְ רוֹן ֵמ ִאיר – ְבּנֵ י ְבּ ַרק,
ְ
וְ א נֶ ֶע ְלמוּ ַאף ֵמ ָאזְ נָ יו ָה ְרגִ ישׁוֹת ֶשׁל
נוּחתוֹ ָה ַא ֲחרוֹנָ ה,
ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייוֶ ולִ ,דּ ְבּרוּ ַעל כָּ ֶ שׁ ָה ִעיר כְּ ֶשׁ ָקּ ָהל ָעצוּם ְמ ַלוֵּהוּ ִל ְמ ָ
י“ע.
ירוּשׁ ַליִ םִ ,וּבכְ ַלל זֹאת ַהכּ ֶֹתל ְבּ ָראשׁוּת ָמ ָרן ֶה ָ‘חזוֹן ִאישׁ‘ זִ ַ
ָה ַע ִתּ ָיקה ִבּ ָ
לוּחא ְדּ ַר ֲח ָמנָ א‘ עמ‘ 435
ְ’שׁ ָ
אלים ,כְּ ֵח ֶלק
ַה ַמּ ֲע ָר ִבי נָ ְפלוּ ִבּ ֵידי ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ָא ַמר ַה ַמּגִּ יד ַר ִבּי ִשׁ ְמשׁוֹן ִפּינְ קוּס זָ ָצ“ל:
א ִבּכְ ִדי ִתּ ְקּנוּ כִּ י ִראשׁוֹנַ ת ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ִבּ ְב ָרכָ ה
זוֹ ִתּ ְהיֶ ה ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל כֻּ לּוֹ”ַ :ר ֶחם
קינוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמֶּ .“שׁכֵּ ן ִמ ַדּת
נָ א ה‘ ֱא ֵ
ָה ַר ֲח ִמים ִהיא ִמ ָדּה ָשׁ ְר ִשׁית ַה ֻמּ ְט ַבּ ַעת ְבּ ֶט ַבע
צוּקה
כָּ ל ָא ָדם; ִאם נִ ְר ֶאה ֶאת ֲח ֵב ֵרנוּ ָשׁרוּי ִבּ ְמ ָ
כַּ ְלכָּ ִלית וְ יֵ שׁ ְבּיָ ֵדינוּ ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ַל ֲעזֹר לוֹ,
וַ ַדּאי נַ ֲעמֹד וּנְ ַסיֵּ ַע לוֹ כְּ כָ ל יְ כָ ְל ֵתּנוּ .וְ ַאף ִאם
ֵאין ְבּיָ ֵדינוּ ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַסיֵּ עִַ ,אם ָאנוּ ַמכִּ ִירים
ָקרוֹב אוֹ ָח ֵבר ָע ִשׁיר ֻמ ְפ ָלג ַה ְמּ ַח ֵלּק ְלכָ ל נִ ְצ ָר
ְבּר ַֹחב ֵלבִ ,מ ְס ַתּ ֵבּר ְמאֹד ֶשֹּׁלא ָהיִ ינוּ ִמ ְשׁ ַתּ ִהים
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַבּ ֲעבוּר ֲח ֵב ֵרנוּ
ִמ ָלּגֶ ֶשׁת ֵא ָליו ְ
צוּקה.
ַהנִּ ְמ ָצא ִבּ ְמ ָ
אוֹהב וָ ֵר ַע,
וְ ִהנֵּ ה ֶבּ ֱא ֶמתְ ,לכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ יֵ שׁ ֵ
אוֹצרוֹת ֵתּ ֵבל
יְ ִדיד נֶ ֶפשׁ ָאב ָה ַר ֲח ָמןֲ ,א ֶשׁר כָּ ל ְ
ְבּיָ ָדיוְ .בּיָ דוֹ ֶא ְפ ָשׁרוּת ִבּ ְל ִתּי ֻמגְ ֶבּ ֶלת ְל ַסיֵּ עַ,
קּוֹר ִאים ֵא ָליו
וְ הוּא ָח ֵפץ ְל ֵה ִיטיב ְלכָ ל ַה ְ
ֶבּ ֱא ֶמתַ ,ה ִאם א נָ חוּס ַעל ֲח ֵב ֵרנוּ וּנְ ַב ֵקּשׁ
ֵמה‘ יִ ְת ָבּ ַרַ בּ ֲעבוּרוֹ? א ְל ִחנָּ ם ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
ְ)בּ ָרכוֹת יב ב(” :כָּ ל ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים
חוֹטא“ֶ ,שׁכֵּ ן
ַעל ֲח ֵברוֹ וְ ֵאינוֹ ְמ ַב ֵקּשׁ – נִ ְק ָרא ֵ
כוֹלה ִלנְ בֹּעַ
ִה ָמּנְ עוּתוֹ ִמ ְלּ ַב ֵקּשׁ ַבּ ֲעבוּר ֲח ֵברוֹ יְ ָ
ִמ ְשּׁנֵ י ָפּנִ ים :אוֹ ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין כָּ ָראוּי
ְבּגַ ְדלוּת ה‘ ִוּב ְהיוֹתוֹ כָּ ל יָ כוֹל ,אוֹ ֵמ ֲח ַמת ִמ ַדּת
וּמ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּכָ 
בוּעה ְבּנַ ְפשׁוִֹ ,
ָה ַאכְ זָ ִריּוּת ַה ְטּ ָ
ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַר ֵחם ַעל ֲח ֵברוֹ )הגש“פ ִ’תּ ְפ ֶא ֶרת ִשׁ ְמשׁוֹן‘(.
נוֹתן ַט ַעם ְל ָה ִביא כָּ אן ֶאת ֶשׁ ָא ַמר
יֵ שׁ ְבּ ֵ
יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ“ל ְבּ ֵשׁם
ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַרבּוֹ ַה ַסּ ָבּא ִמ ֶקּ ֶלם זָ ָצ“לֶ :א ְפ ָשׁר ְל ַהגִּ ַיע
ְל ַמ ְד ְרגוֹת טוֹבוֹת ְבּ ִמדּוֹת ֶשׁ ֵ‘בּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ‘

בוֹרה‘,
ִמתּוִֹ למּוּד ַמ ֲע ִמיק ְבּ ֵס ֶפר ’תּ ֶֹמר ְדּ ָ
ַאְ ל ַה ִשּׂיג ֶאת ִמ ַדּת ַ’א ֲה ַבת ַה ְבּ ִריּוֹת‘ נִ ָתּן
ַאף ַעל יְ ֵדי ְתּ ִפ ָלּה .כַּ ֲא ֶשׁר ַמ ְפנֶ ה ָה ָא ָדם ֵח ֶלק
לּוֹתיו ְל ַב ָקּשׁוֹת ְבּ ַעד כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִמ ְתּ ִפ ָ
וְ א ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץֶ ,א ָלּא ִעם כָּ ל ַה ֵלּב
וְ ַה ֶה ְרגֵּ ִשׁיםֲ ,ה ֵרי ֶשׁשּ ֵׁוֹבר הוּא ֶאת ִמ ַדּת ַהגַּ ֲאוָ ה
”אנִ י וְ ַא ְפ ִסי
חוּשׁת ֲ
גּוֹר ֶמת לוֹ ִל ְת ַ
ֶשׁ ְבּ ִלבּוֹ ,זוֹ ַה ֶ
וּמי ֶשׁ ַמּ ְרגִּ יל ַע ְצמוֹ ַל ֲעשׂוֹת כֵּ ן ַפּ ַעם
עוֹד“ִ .
ַא ַחר ַפּ ַעם ,סוֹפוֹ ֶשׁיַּ גִּ ַיע ִל ֵידי ַ’א ֲה ַבת ַה ְבּ ִריּוֹת‘
)’פּנֵ י יְ ֶחזְ ֵקאל‘ עמ‘ כד(.
ֲא ִמ ִתּית ְ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

