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

‘תוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע‘
ֹרע‘
ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים כְּ ַ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע“ )יד ב(
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
אקא:
הוּדה ֵליבּוּשׁ רוֹזֶ נְ בּוֹים ִמ ְקּ ָר ָ
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יְ ָ
תּוֹרה ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו
ְבּ ָפסוּק זֶ ה ָר ְמזָ ה ַה ָ
אוֹמר ְתּ ִה ִלּים יִ ְהיֶ ה ָשׁקוּל כִּ ְשׂכַ ר
ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁ ְשּׂכָ רוֹ ֶשׁל ָה ֵ
)מ ְד ַרשׁ ְתּ ִה ִלּים
עוֹסק ַבּסּוּגְ יוֹת ַה ָקּשׁוֹת ֶשׁל נְ גָ ִעים וָ ֳא ָהלוֹת ִ
ָה ֵ
אשׁי ֵתּבוֹת’ :זְ כוּת ֲא ִמ ַירת
א( ,וְ כָ  נִ ְד ָרשׁ ַהכָּ תוּב” :זֹאת“ – ָר ֵ
”תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע“ –
ַ
קוּלה כְּ ִעסּוּק ְבּ:
”תּ ְהיֶ ה“ ְשׁ ָ
ְתּ ִה ִלּים‘ִ ,
כּוֹל ֶלת ְבּתוֹכָ הּ ֶאת ִה ְלכוֹת נְ גָ ִעים וָ ֳא ָהלוֹת.
ַה ֶ

”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁנִּ ְפ ְק ָדה ִא ֵמּנוּ
וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )ב“ר נג ח(ְ :
ָשׂ ָרהַ ,ה ְר ֵבּה ֲע ָקרוֹת נִ ְפ ְקדוּ ִע ָמּהּ“.
רוֹמים ֵבּין ִרפּוּי ַה ָבּא ִמכֹּחַ
שׁוֹנָ ה ִהיא ַה ִה ְתיַ ֲחסוּת ַבּ ְמּ ִ
ְתּ ִפ ָלּה ְל ֵבין ִרפּוּי ַה ָבּא ְבּ ֵעת ָרצוֹןְ ,וּב ֶה ְת ֵאם ְל ִה ְתיַ ֲחסוּת
ישׁת ַה ְמּצ ָֹרע ִעם ַהכּ ֵֹהן:
זוֹ ְמגַ ְלגְּ ִלים ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת ְפּגִ ַ
”בּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ“ – ְבּיוֹם ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה בּוֹ
ִאם יֵ ָר ֵפא ִמן ַה ָצּ ַר ַעת ְ
אוּלם ִאם” :נִ ְר ָפּא נֶ גַ ע
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן“ָ ,
ֵעת ָרצוֹןֲ ,אזַ י” :וְ ָ
רוּע“ ֲאזַ י” :וְ יָ ָצא ַהכּ ֵֹהן ֶאל
”מן ַה ָצּ ַ
ַה ָצּ ַר ַעת“ ְבּכֹחַ ְתּ ִפ ָלּתוֹ – ִ
ִמח
יוֹצא ִל ְק ָראתוֹ.
חוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה“ – ַהכּ ֵֹהן ֵ
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘

’יְ ֵמי ַחיֶּ יַ היָּ ִמים‘

ַ’סם ַחיִּ ים‘ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע“ )יד ב(
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
דוּע
הוּבא ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַהיָּ ַ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ַעל ָפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ )ויק“ר טז ב( ָ
עוֹבר וָ ָשׁב ִל ְרכֹּשׁ ֶא ְצלוֹ ַ’סם
ַעל ָהרוֹכֵ ל ֶשׁ ִה ִצּ ַיע ְלכָ ל ֵ
ַחיִּ ים‘ .כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ַר ִבּי יַ נַּ אי ִבּ ֵקּשׁ ִל ְרכֹּשׁ ֵמ ַה ַסּם ַה ֻמּ ָצּע
גוּבה ִ
ִל ְמכִ ָירהִ .בּ ְת ָ
הוֹציא ָהרוֹכֵ ל ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים וְ ֶה ֱחוָ ה לוֹ ַעל
”מי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים ;...נְ צֹר ְלשׁוֹנְ 
סוּקים )לד יג-יד(ִ :
ַה ְפּ ִ
ֵמ ָרע“ִ .מ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ַר ִבּי יַ נַּ אי ִה ְת ַפּ ֵעל ַעד ְמאֹד ֵמ ָחכְ ַמת
ָהרוֹכֵ ל וְ ִה ְצ ִהיר” :כָּ ל יָ ַמי א ֵה ַבנְ ִתּי ֶאת ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ ֶשׁל
הוֹד ֵיענִ י!“
ָפּסוּק זֶ הַ ,עד ֶשׁ ָבּא רוֹכֵ ל זֶ ה וְ ִ
הוֹסיף ָדּ ָבר ֵמ ֵע ֶבר ְל ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ
ַר ִבּים ָתּ ְמהוֲּ :הא ָהרוֹכֵ ל א ִ
וּמ ָמּה ִה ְת ַפּ ֵעל ַר ִבּי יַ נַּ אי?
שׁוּטה ֶשׁל ַה ָפּסוּקִ ,
ַה ְפּ ָ
ֵתּרוּץ נִ ְפ ָלא ְלכָ  כָּ ַתב ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ַפ ְר ֶבּר ֵמ ַר ָבּנֵ י לוֹנְ דוֹן:
ַר ִבּי יַ נַּ אי ִה ְת ַפּ ֵעל ִמכָּ ֶ שׁ ָהרוֹכֵ ל ִהגְ ִדּיר ֶאת ַהזְּ ִהירוּת
לוֹמרִ :מ ְלּ ַבד ַה ַה ְב ָט ָחה
ִמ ְלּשׁוֹן ָה ַרע כְּ ַ‘סם ַחיִּ ים‘ ,כְּ ַ
מוּרה ְבּכָ תוּב זֶ ה ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ִלנְ צֹר ֶאת ְלשׁוֹנוֹ ֵמ ַרע
ָה ֲא ָ
זוֹכֶ ה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים ,זוֹכֶ ה הוּא ַאף ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל יִ נָּ ֵתן ְבּ ִפיו
ַ’סם ַחיִּ ים‘ ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יוּכַ ל ְל ַה ֲחיוֹת ֲא ֵח ִרים כַּ ֲא ֶשׁר
יִ ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵל ֶיהם .וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְר ָמז ַאף ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר ל ג(:
”א יַ ֵחל ְדּ ָברוֹ כְּ כָ ל ַהיּ ֵֹצא ִמ ִפּיו יַ ֲע ֶשׂה“; ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַח ֵלּל
יּוֹצא ִמ ִפּיו
סוּרים ,זוֹכֶ ה ֶשׁכְּ כָ ל ַה ֵ
בּוּרים ֲא ִ
ֶאת ִדּבּוּרוֹ ְבּ ִד ִ
רוֹמים.
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ,כֵּ ן יֵ ָע ֶשׂה ִמ ְמּ ִ
’כֶּ ֶרם ַה ְצּ ִבי‘

שׁוּבה ַאף ְבּ ֵ‘עת ָרצוֹן‘
יָ ָפה ְתּ ָ
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן;
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ וְ ָ
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
וְ יָ ָצא ַהכּ ֵֹהן ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶ ה וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּ ה נִ ְר ָפּא נֶ גַ ע
רוּע“ )יד ב-ג(
ַה ָצּ ַר ַעת ִמן ַה ָצּ ַ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
פוּאה ְלנֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעתֶ ,שׁכֵּ ן ִהיא ָבּ ָאה
ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ֵאין ְר ָ
כְּ עֹנֶ שׁ ַעל ֵח ְטא ַה ָלּשׁוֹן ,וְ ָלכֵ ן ֵאין ִהיא נִ ְר ֵפּאת ֶא ָלּא ְבּ ַא ַחת
שׁוּבה
ִמ ְשּׁ ֵתּי ַה ְדּ ָרכִ ים ַה ָבּאוֹת :אִ .אם יָ שׁוּב ַה ְמּצ ָֹרע ִבּ ְת ָ
עוֹלם,
ווֹנוֹתיו .ב .כַּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶ ה ֵעת ָרצוֹן ָבּ ָ
וְ יִ ְת ָח ֵרט ַעל ֲע ָ
”בּ ֵעת ָרצוֹן ֲענִ ִיתיךָ“ֵ .עת ָרצוֹן זוֹ
כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ מט ח(ְ :
ִמ ְת ַר ֶח ֶשׁת ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵמּ ִיט ִיבים ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִעם ַה ַצּ ִדּ ִיקים,

מזֵ י ָא ֵמן
רמ
ֵמ ִר ְ
ַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה
פתּחים ְבּ ָט ֳה ַרת ַה ְמּצ ָֹרע
ַשׁ ֲע ֵרי ָא ֵמן נִ ְפ ָתּ ִחים

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

)יד ב(
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע “...ד
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )יִ ְתרוֹ פ א ,וכעי“ז ְבּאוּנְ ְקלוֹס כָּ אן( ֻתּ ְרגְּ ָמה
ַה ִמּ ָלּה ְ’מצ ָֹרע‘ – ְ’סגִ ָירא‘ְ .בּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז יֵ שׁ ִל ְלמֹד
גּוֹרם ִל ְסגִ ַירת ַשׁ ֲע ֵרי ַה ֶשּׁ ַפע
ִמכָּ  כִּ י ֲעווֹן ָלשׁוֹן ָה ַרע ֵ
ַהנִּ ְפ ָתּ ִחים ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כַּ ְמּב ָֹאר ַבּזּ ַֹהר ָפּ ָר ַשׁת
וַ יֵּ ֶל) רפה ב(.
שׁת
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ֶשׁל ְשׁ ֶ
הוֹסיף ְלכָ ֶ ר ֶמזָ :ר ֵ
וְ יֵ שׁ ְל ִ
’אוֹמר‘’ ,נֶ ֱאמָר‘ ]נְ שׂוּא
ַה ֻשּׁ ָתּ ִפים ַבּ ֲעווֹן ָלשׁוֹן ָה ַרעֵ :
וּ‘מ ַק ֵבּל‘ֵ ,הם’ָ :א ֵמן‘ .וְ כֵ ןָ ,ט ֳה ָרתוֹ ֶשׁל
ַה ִסּפּוּר[ ְ
פּוֹרים וְ ֵאזוֹב,
ַה ְמּצ ָֹרע נַ ֲע ֵשׂית ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲה ָב ַאת ִצ ִ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ’א ֵמן‘,
בוֹת ֶיהם ֵהם :צ“א כַּ גִּ ַ
אשׁי ֵתּ ֵ
ֶשׁ ָר ֵ
כִּ י ְבּ ָט ֳה ָרתוֹ נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ָ’א ֵמן‘ ֶשׁנִּ נְ ֲעלוּ ְבּ ָפנָ יו.

ָענְ ָשׁם ַ’הטּוֹב‘ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּ ִיקים
”כִּ י ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ כְּ נַ ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָלכֶ ם ַל ֲא ֻחזָּ ה וְ נָ ַת ִתּי
נֶ גַ ע ָצ ַר ַעת ְבּ ֵבית ֶא ֶרץ ֲא ֻחזַּ ְתכֶ ם“ )יד לד(
שׂוֹרה ִהיא ָל ֶהם ֶשׁ ַהנְּ גָ ִעים ָבּ ִאים ֲע ֵל ֶיהםְ .ל ִפי ֶשׁ ִה ְט ִמינוּ
”בּ ָ
ְ
מוֹריִּ ים ַמ ְטמוֹנִ יּוֹת ֶשׁל זָ ָהב ְבּ ִקירוֹת ָבּ ֵתּ ֶיהם כָּ ל ַא ְר ָבּ ִעים
ֱא ִ
נוֹתַץ ַה ַבּיִ ת
ָשׁנָ ה ֶשׁ ָהיוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,וְ ַעל יְ ֵדי ַהנֶּ גַ ע ֵ ּ
וּמוֹצ ָאן“ ַ)ר ִשׁ“י ,ע“פ ויק“ר יז ו(.
ְ
לוֹמר ַעל נְ גָ ִעים ַה ָבּ ִאים ַעל ָה ָא ָדם
יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהָּ :הכֵ ַיצד נִ ָתּן ַ
ווֹנוֹתיו ְ)ר ֵאה ויק“ר יז ב( ֶשׁ ֵהם ַבּ ֲעבוּרוֹ ְבּגֶ ֶדר
כְּ עֹנֶ שׁ ַעל ֲע ָ
טוֹבה‘?
שׂוֹרה ָ
ְ’בּ ָ
אקא:
יצר ַר ָבּהּ ֶשׁל ְק ָר ָ
קוּרנִ ֶ
יוֹסף נְ ֶח ְמיָ ה ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
מּוּשׁר ְבּ ֵלילוֹת ַשׁ ָבּת ָאנוּ
ַבּזֶּ ֶמר ”כָּ ל ְמ ַק ֵדּשׁ ְשׁ ִב ִיעי“ ַה ָ
וּפ ֵרשׁ
נוֹקם“ֵ .
יוֹד ֶעיֵ א-ל ַקנֹּא וְ ֵ
ְמ ַב ְקּ ִשׁיםְ :
”משׁוַֹ ח ְס ְדְּ ל ְ
ַה ַ‘בּ ַעל ֵשׁם טוֹב‘ ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין ֶח ֶסד ִלנְ ָק ָמה ,כִּ י ֶאת
’יוֹד ֵעי ה‘‘ ֵאין צ ֶֹרְ ל ַה ֲענִ ישׁ ַעל ֶח ְט ָאםֶ ,שׁכֵּ ן ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָדּה
ְ
ֶשׁ ֵ
נּוֹהג ִע ָמּם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּ ֶח ֶסד ְוּב ַר ֲח ִמים ַל ְמרוֹת
גּוּפה
דוֹלהֶ ,שׁ ִהיא ָ
בוּשׁה כֹּה גְּ ָ
אוֹתם ְבּ ָ
ֶח ְט ָאםְ ,מ ִצ ָיפה ָ
בוּרם כְּ עֹנֶ שׁ .כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )כה כא-כב(:
נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ַבּ ֲע ָ
”אם ָר ֵעב שֹׂנַ ֲאַ ה ֲאכִ ֵלהוּ ָל ֶחם ;...כִּ י גֶ ָח ִלים ַא ָתּה ח ֶֹתה
ִ
יוֹד ֶעי“
”משׁוַֹ ח ְס ְדְּ ל ְ
ַעל רֹאשׁוֹ“ .וְ ַעל כָּ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםְ :
– ַה ַצּ ִדּ ִיקיםַ ,אף ֶשׁ ָח ְטאוֶּ ,שׁכֵּ ן ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֶח ֶסד זֶ ה ִתּ ְהיֶ ה
נוֹקם“.
”א-ל ַקנֹּא וְ ֵ
בוּרםֵ :
ַבּ ֲע ָ
כָּ זֶ ה הוּא ָהעֹנֶ שׁ ֶשׁ ָבּא ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ָר ַשׁת ’נִ גְ ֵעי ָבּ ִתּים‘; כֵּ יוָ ן
ֶשׁ ַצּ ִדּ ִיקים ֵהםֵ ,מ ִביא ֲע ֵל ֶיהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוֶּ את ָהעֹנֶ שׁ ְבּכָ 
אוֹתם ְלגַ לּוֹת ַמ ְטמוֹנִ יּוֹת ְבּ ָב ֵתּ ֶיהם.
וּמ ִביא ָ
ֶשׁ ֵמּ ִיטיב ִע ָמּם ֵ
בוּשׁה – וְ זֶ הוּ ָענְ ָשׁם.
אוֹתם ְבּ ָ
ֶח ֶסד זֶ ה ֵמ ִציף ָ
יוֹסף נְ ֶח ְמיָ ה‘
דּוּשׁי ַר ֵבּנוּ ֵ
’יַ ְלקוּט ַהגֵּ ְר ֻשׁנִּ י‘ ַשׁ ָבּת פז א; ִ’ח ֵ

]ל ַמּגִּ יד ִמ ְטּ ִר ְיסק[
ַ’פּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָחכְ ָמה‘; ָ’מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ ַ

שׁוּעה
ְשׁנֵ י ְצ ָד ִדים ְל ַמ ְט ֵבּ ַע ַהיְּ ָ
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן;
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ וְ ָ
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
רוּע“ )יד ב-ג(
וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּ ה נִ ְר ָפּא נֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעת ִמן ַה ָצּ ַ
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר דֹּב ִמ ֶבּעלז:
חוֹלה ִה ְת ַק ְבּ ָלהַ ,בּל יַ ֲחזִ יק
ַצ ִדּיק ֶשׁזָּ כָ ה ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ַה ֶ
ָ
הוֹע ָילהֶ ,א ָלּא ָע ָליו
טוֹבה ְל ַע ְצמוֶֹ ,שׁכִּ ְביָ כוֹל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִהיא ֶשׁ ִ
חוֹלה
חוֹלהֵ .מ ִא ָידַ ,אף ַל ֶ
יּוֹתיו ֶשׁל ַה ֶ
ִל ְתלוֹת זֹאת ִבּזְ כֻ ָ
לוֹתהּ
יּוֹתיוֶ ,א ָלּא ָע ָליו ִל ְת ָ
שׁוּעתוֹ ִבּזְ כֻ ָ
ָאסוּר ִל ְתלוֹת ֶאת יְ ָ
ִבּזְ כוּת ְתּ ִפ ַלּת ַה ַצּ ִדּיק.
תּוֹרת
ֶר ֶמז ְלכָ  נוּכַ ל ִל ְמצֹא ַבּכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
חוֹלה[ ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ“ – כְּ ֶשׁיֵּ ָר ֵפא ִמ ַמּ ֲח ָלתוֹ,
]ה ֶ
ַה ְמּצ ָֹרע ַ
פוּאתוֹ ִבּזְ כוּת ַה ַצּ ִדּיק.
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן“ – יִ ְת ֶלה ְר ָ
”וְ ָ
רוֹאה” :וְ ִהנֵּ ה נִ ְר ָפּא
וּמ ִא ָיד” :וְ ָר ָאה ַהכּ ֵֹהן“ – ַאף ַה ַצּ ִדּיק כְּ ֶשׁ ֶ
ֵ
רוּע“ –
”מן ַה ָצּ ַ
נֶ גַ ע ַה ָצּ ַר ַעת“ַ ,אל יִ ְת ֶלה זֹאת ִבּזְ כוּתוֶֹ ,א ָלּא ִ
חוֹלה.
יּוֹתיו ֶשׁל ַה ֶ
ִבּזְ כֻ ָ
עלז‘ ח“ג עמ‘ שא
ַ’א ְדמוֹרֵ“י ֶבּ ְ

אוֹריְ ָתא אוֹ ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן?
ְק ֻד ַשּׁת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת – ִמ ְדּ ָ
”וּבא ֲא ֶשׁר לוֹ ַה ַבּיִ ת וְ ִהגִּ יד ַלכּ ֵֹהן ֵלאמֹר כְּ נֶ גַ ע נִ ְר ָאה ִלי
ָ
ַבּ ָבּיִ ת“ )יד לה(
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָ
יוֹמא )יא ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים כִּ י ’נִ גְ ֵעי ָבּ ִתּים‘ ֵאינָ ם
ְמ ַט ְמּ ִאים ְבּ ָב ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ָוּב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹתַ .ה ַמּ ַה ְרשָׁ“ם
)מ ְצוָ ה
יטת ַה‘יְּ ֵר ִאים‘ ִ
ִמ ְבּ ֶרזָ ‘אן ֵה ִביא ִמתּוֹ כָּ ְ ר ָאיָ ה ְל ִשׁ ַ
אוֹריְ ָתאֶ ,שׁ ִאלּוּ ָהיְ ָתה
שכד( ֶשׁ ְ‘קּ ֻד ַשּׁת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת‘ ִהיא ִמ ְדּ ָ
ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן – כֵּ ַיצד ָהיְ ָתה ְמ ַב ֶטּ ֶלת ֶאת ִדּינֵ י נְ גָ ִעים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ
תּוֹרה?
ַבּ ָ
אוּלם ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘ ָדּ ָחה ְר ָאיָ ה זוֶֹ ,שׁכֵּ ן ֵמ ִעיּוּן ַבּגְּ ָמ ָרא
ָ
ִמ ְת ָבּ ֵאר כִּ י א ְ’ק ֻד ַשּׁת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת‘ ִהיא ַה ִסּ ָבּה ַהמּוֹנַ ַעת
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא:
ִמ ֻטּ ְמ ַאת ַהנְּ גָ ִעים ָלחוּל בּוֶֹ ,א ָלּא ַה ָפּסוּק ֶשׁ ָ
ָ
”וּבא ֲא ֶשׁר לוֹ ַה ַבּיִ ת“ִ ,מ ֶמּנּוּ ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ֵאין ֻט ְמ ַאת נְ גָ ִעים
]’א ֶשׁר לוֹ‘[ וְ א ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
ֶא ָלּא ְבּ ַביִ ת ַה ַשּׁיָּ ךְ ְליָ ִחיד ֲ
ַה ַשּׁיָּ ךְ ָל ַר ִבּים.

נִ ְת ַפּ ֵשּׁט ַה ִמּנְ ָהג ְכּ ִד ְב ֵרי ָמ ָרן
מוּב ִאים ָבּזֹאת
יסן ָ
יוֹסף‘ ֶה ָחל ְבּי“ג ְבּנִ ָ
לּוּלא ֶשׁל ָמ ָרן ַה ֵ‘בּית ֵ
יוֹמא ְדּ ִה ָ
ִל ְק ַראת ָ
יוֹסף‘:
רוּתא ְל ָמ ָרן ַה ֵ‘בּית ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַה ִחידָ“א ַה ְמּיַ ֵחס ֶאת ִמנְ ַהג ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ

נוֹהגִ ין ֶשׁ ַא ַחר ֶשׁ ֵבּ ֵרֶ א ָחד ִבּ ְר ַכּת ַה ַשּׁ ַחר וְ ָענוּ ַא ֲח ָריו ָא ֵמן,
יוֹסף :יֵ שׁ ֲ
”כּ ַתב ָמ ָרן ַבּ ֵבּית ֵ
ָ
אוֹתם ֶשׁ ָענוּ
עוֹשׂים ָכּל ָ
וּמ ָב ֵר וְ עוֹנִ ים ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ,וְ ַכ ֵסּ ֶדר ַהזֶּ ה ִ
חוֹזֵ ר ֶא ָחד ֵמ ָהעוֹנִ ים ָא ֵמן ְ
דוּע נִ ְת ַפּ ֵשּׁט ַה ִמּנְ ָהג ִבּ ְכ ָר ִכים וַ ֲעיָ רוֹת גְּ דוֹלוֹת ְכּ ִד ְב ֵרי ָמ ָרן“.
ָא ֵמן ...וְ ַכיָּ ַ
יוֹסף‘ או“ח סי‘ תרעז
ִ’בּ ְר ֵכּי ֵ

שׁוּ“ת ָמ ַה ְר ָשׁ“ם סי‘ י אוֹת ט; שׁוּ“ת ֵ’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘ ח“ג סי‘ יג

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְּפפנִיִיננִים 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‘ )ד‘(
ֶשׁ ֲה ֵרי נֶ ֱא ָמר ִ)מ ְשׁ ֵלי טו כזְ ,וּר ֵאה ְמגִ ָלּה כח א(’ :וְ שׂוֹנֵ א
זוֹנוֹתיו ֶשׁל ָא ָדם
ָק ִשׁים ְמ ָ
קּוּטי יְ ָ
הוּדה‘ ַעל ברכהמ“ז(.
)’ל ֵ
יעת יַ ם סוּף“ ַמ ָתּנֹת יִ ְחיֶ ה‘“ ִ
זוֹנוֹתיו ֶשׁל ָא ָדם כִּ ְק ִר ַ
”ק ִשׁין ְמ ָ
ָ
יצד נֶ ֱהנִ ים ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ִמ ֻשּׁ ְל ַחן
– כָּ ָ ק ְבעוּ ֲחכָ ִמים ְ)פּ ָס ִחים קיח א( .וְ ָאכֵ ןִ ,אם כֵּ ַ
נְ ַה ְר ֵהר ַבּ ָדּ ָבר נְ גַ ֶלּה כִּ י ְבּשׁוֹנֶ ה ִמיֶּ ֶתר ַבּ ֲע ֵלי
ֲא ֵח ִרים?
ַה ַחיִּ ים ֶשׁ ַפּ ְרנָ ָס ָתם ְמצוּיָ ה ָל ֶהם ָתּ ִמיד ְבּ ִלי
ִט ְר ָחה ְוּד ָאגָ הַ ,דּוְ ָקא ָה ָא ָדםְ ,בּ ִחיר ַה ְבּ ִר ָיאהַ ,ר ִבּים ָתּ ְמהוֲּ :הא ֵעינֵ ינוּ ָהרוֹאוֹת כִּ י ִס ְדּ ָרה
נִ ְב ָרא ְבּא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ָע ָליו ְל ִה ְת ַא ֵמּץ וְ ִל ְדאֹג כְּ ֵדי ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ָה ֶע ְליוֹנָ ה ֶשׁ ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יִ ְהיוּ
גּוֹר ֶמת לוֹ ִל ְהיוֹת ְסמוּכִ ים ַעל ֻשׁ ְל ַחן ֲא ֵח ִרים ,כִּ זְ בוּלוּן ֶשׁ ָתּ ַמ
ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹֻ ,ע ְב ָדּה ַה ֶ
ָשׁרוּי ְבּ ַל ַחץ ַמ ְת ִמיד.
תּוֹרה?
ְבּיִ ָשּׂשכָ ר ָא ִחיו ֶשׁ ָע ַסק ַבּ ָ
נִ ְר ֶאה כִּ י א ִבּכְ ִדי נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם כָּ ֶ ,א ָלּא כְּ ֵדי כָּ ָ היָ ה ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ְמּזִ‘יבּוּז‘:
בוֹרא ָה ָ
ֶשׁ ֵעינָ יו יִ ְהיוּ נְ שׂוּאוֹת ָתּ ִמיד ְל ֵ
וּמ ַשׁ ֵלּשׁ
עוֹל ִמים ַפּ ַעם ִה ְב ִחינָ ה ִבּתּוֹ ְבּ ָא ִב ָיה ַה ֵ
כּוֹפל ְ
ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁיְּ ַס ֵפּק לוֹ ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ,וּכְ ִד ְב ֵרי
ִבּ ְבכִ יָּ ה ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת” :וְ נָ א ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ...כִּ י
”מה יַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם וְ יִ ְת ַע ֵשּׁר?...
ַהגְּ ָמ ָרא )נִ ָדּה ע ב(ָ :
ִאם ְליָ ְדִ .“מ ֶשּׁ ִסּיֵּ ם ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ָשׁ ֲא ָלה אוֹתוֹ:
יְ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ִמ ִמּי ֶשׁ ָהע ֶֹשׁר ֶשׁלּוֹ“.
דּוּע ִהנְּ ְ מ ַב ֵקּשׁ ַעל כָּ ֲ ,הא ֵאין ְל כָּ ל
”מ ַ
ַ
זוֹנוֹתיִ ,מ ְלּ ַבד
ְבּכָ  נָ ִבין ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ַה ְמּזוֹנוֹת ְל ֵבין ְק ִר ַיעת ֵע ֶסק ַא ֵחר ְל ַה ְרוִ יחַ בּוֹ ֶאת ְמ ֶ
יַ ם סוּף :כְּ ִפי ֶשׁ ִבּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף ַה ַלּ ַחץ ֶשׁ ֵה ִביא
נּוֹתנִ ים ְל?“
ַה ִ‘פּ ְדיוֹנוֹת‘ ֶשׁ ְ
עוֹמ ָדם ַעל ְשׂ ַפת יַ ם סוּף,
ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
”א ֶמת ַה ָדּ ָבר ֶשׁ ֲאנִ י נֶ ֱהנֶ ה
ִמ ְבּ ִלי יְ כ ֶֹלת ִל ְפעֹל ָדּ ָבר ְבּ ַע ְצ ָמם אוֹ ְל ַקוּוֹת ָא ַמר ָלהּ ַר ִבּי ָבּרוֱּ :
נּוֹתנִ ים
שׁוּעת ָבּ ָשׂר וָ ָדםֱ ,ה ִב ָיאם ָל ֵשׂאת ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ֵמ ֲא ֵח ִריםַ ,א יֵ שׁ ָשׁלוֹשׁ ְדּ ָרגוֹת ַבּ ְ
ִל ְת ַ
נּוֹתנִ ים זֹאת כְּ ַמ ָתּנָ ה
וּל ִהוּ ַָשׁע ,כָּ ַ אף ִמ ָמּמוֹנָ ם ַל ַצּ ִדּיק :יֵ שׁ ֶשׁ ְ
ִבּ ְת ִפ ָלּה ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ְבּנוֹגֵ ַע ַל ַפּ ְרנָ ָסהַ ,ה ַלּ ַחץ ַה ַמּ ְת ִמיד ֶשׁ ָשּׁרוּי בּוֹ ַהנִּ ֶתּנֶ ת ִמ ֵיד ֶיהם ַל ַצּ ִדּיקֶ ,שׁ ֲע ֵל ֶיהם ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ:
טּוֹר ַח ְל ַפ ְרנָ ָסתוָֹ ,
ָה ָא ָדם ַה ֵ
נּוֹתנִ ים זֹאת
נוֹעד כְּ ֵדי ִלגְ רֹם לוֹ ”א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם“ .יֵ שׁ ֶשׁ ְ
יוֹד ָעם ֶשׁ ִבּזְ כוּת נְ ִתינָ ה זוֹ יִ זְ כּוּ
ְל ַה ְפנוֹת ֶאת ֵעינָ יו ְל ָא ִביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁיְּ ַפ ְרנְ ֵסהוּ ,כְּ ַ‘ה ְלוָ ָאה‘ְ ,בּ ְ
אוֹצרוֹת ַה ֶשּׁ ַפע.
ְוּבכָ ִ ל ְפתּ ַֹח ְל ַע ְצמוֹ ֶאת ְ
ְל ֶשׁ ַפע ְבּכֶ ֶפל כִּ ְפ ַליִ ם ,וְ ַאף ֲע ֵל ֶיהם ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ:
נּוֹתנִ ים
ָ
א ְל ִחנָּ ם ִתּ ְקּנוּ ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ ְבּ ָלשׁוֹן כֹּה ִמ ְת ַחנֶּ נֶ ת” :וְ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם“.
אוּלם יֵ שׁ ֶשׁ ְ
ִ
קינוּ! ָא ִבינוּ!ֵ – “...אין ָלנוּ
”א ֵ
ֱ
יחים‘
מוֹשׁ ַיע ַא ֵחר זֹאת ִמתּוַֹ הכָּ ָרה ָבּ ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֵהם ַרק ְ’שׁ ִל ִ
ִמ ַבּ ְל ָע ֶדיךָ! ְל ִפיכָ ָ אנָּ אַ :
”פּ ְרנְ ֵסנוּ וְ כַ ְלכְּ ֵלנוְּ “...ל ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ָמּמוֹן ַה ֻמּ ְפ ָקד ְבּיָ ָדםִ ,מ ֵידי ה‘
)הגש“פ ִ’תּ ְפ ֶא ֶרת ִשׁ ְמשׁוֹן‘(.
ִל ֵידי ַה ַצּ ִדּיקְ .בּ ַמ ָתּנָ ה ֶשׁכָּ זוֹ ֲאנִ י ָח ֵפץ וְ ָע ֶל ָיה
הוֹרא‘ ֵע ֶר
)’בּוֹצינָ א ִדּנְ ָ
וּוֹר ָקא ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ” :כִּ י ִאם ְליָ ְד“...
ִ
ְבּ ִסגְ נוֹן זֶ ה ְמ ָב ֵאר ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמ ְ
זָ ָצ“ל ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ְבּ ֶה ְמ ֵשְׁ בּ ָרכָ ה זוֹ” :וְ נָ א ַאל ַ’צ ִדּיק‘ אוֹת כא(.
לוֹטשׁוֹב:
ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ...א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם ...כִּ י ִאם וְ כָ ָ א ַמר ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ַחיִּ ים ִמזְּ ְ
ְליָ ְד:“...
ַאף ִמי ֶשׁנִּ ְצ ָרְ ל ַק ֵבּל ֵמ ֲא ֵח ִרים ְצ ָד ָקה כְּ ֵדי
ֵמ ַחד גִּ ָיסא ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשֹּׁלא יַ ְצ ִריכֵ נוּ ִל ֵידי
וּמ ִא ָיד גִּ ָיסא ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְל ַה ֲחיוֹת ֶאת נַ ְפשׁוַֹ ,בּל יַ ֲחשֹׁב ֶשׁהוּא ְמ ַק ֵבּל
ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדםֵ ,
נּוֹתן
ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה ָלנוּ ע ֶֹשׁר כֹּה ַרב ַעד ֶשׁנַּ ְחשֹׁב ֶשׁ ֵאין ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ֵמ ֶהםֶ ,א ָלּא יָ ִבין ֶשׁה‘ הוּא ַה ֵ
לוּחים
יח – וַ ֲה ֵרי ַ’ה ְר ֵבּה ְשׁ ִ
בּוֹרא” ,כִּ י ִאם לוֹ זֹאת ִבּ ֵידי ָשׁ ִל ַ
קוּקים ָח ִל ָילה ְל ֶעזְ ַרת ַה ֵ
ָאנוּ זְ ִ
ְליָ ְדֶ – “שׁנִּ ָשּׁ ֵאר ’נִ ְצ ָרכִ ים‘ַ ,א” א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ַל ָמּקוֹם‘ וְ ִאם א יְ ַק ֵבּל ִמזֶּ ה יְ ַק ֵבּל ֵמ ַא ֵחרִ .אם
נּוֹתן,
ָבּ ָשׂר וָ ָדם“ .וּכְ ִפי ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֶאת ִק ְל ַלת יַ ְפנִ ים זֹאת יַ ְרוִ יחַ ֶשֹּׁלא יִ ְצ ָט ֵרְ ל ַה ְחנִ יף ַל ֵ
ַהנָּ ָחשֶׁ ,שׁ ִקּ ְלּלוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָע ָפר וְ ַאף א ְל ִה ָמּנַ ע ִמ ְלּהוֹכִ יחוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַהצּ ֶֹרךְ.
טוֹבה
פּוֹטרוֹ ִמ ְלּ ַה ֲחזִ יק ָ
ַל ְחמוֹ כָּ ֶ שׁ ְמּזוֹנוֹ יִ ְהיֶ ה ָמצוּי ְבּכָ ל ָמקוֹםְ ,וּבכָ ִ 
]וּמכָּ ל ָמקוֹם ֵאין זֶ ה ְ
בּוֹראוֹ ַעל ְמ ָ
ֶשֹּׁלא יִ ְצ ָט ֵרְ ל ַב ֵקּשׁ ִמ ְ
בוֹדת
יחה ְל ַשׁ ַער ֲע ַ
זוֹנוֹתיו ,א ַל ֵ
נּוֹתן ְ)ר ֵאה ’חוֹבוֹת ַה ְלּ ָבבוֹת‘ְ ,פּ ִת ָ
ִתּ ְהיֶ ה לוֹ ִק ְר ַבת ה‘ ִ
)’שׂ ַיח ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשׁ‘ ח“ה אוֹת נט(.
ָה ֱא ִקים([ )’א ַֹרח ַל ַחיִּ ים‘ ַמטּוֹת(.
מוֹפ ַיע ִבּ ְת ִפ ַלּת ַר ִבּי יַ נַּ אי
ִ
ְמקוֹר ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ
מּוּבאת ִבּ ַ
ַה ֵ
ירוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ד ב(ֶ ,שׁ ְבּתוֹכָ הּ
ִבּ ֵקּשׁ” :וְ ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם,
זוֹנוֹתינוּ ִבּ ֵידי ָבּ ָשׂר וָ ָדם ֶשׁ ַמּ ְתּנָ ָתם
וְ ַאל ִתּ ְמסֹר ְמ ֵ
עוּטה וְ ֶח ְר ָפּ ָתם ְמ ֻר ָבּה.“...
ְמ ָ
ָ
הוּבא ַבּ ַ‘תּנָ ּא ְדּ ֵבי ֵא ִליָּ הוּ‘
וְ כָ ָ 
”א ַמר
)זוּטא טו(ָ :
ַא ָבּא ֵא ִליָּ הוּ זָ כוּר ַלטּוֹב וְ זָ כוּר ִל ְב ָרכָ הֵ :מ ִעיד
ֲאנִ י ָע ַלי ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץֶ ,שׁכָּ ל ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם
קּוֹרא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם וְ שׁוֹנֶ ה ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם,
ֶשׁ ֵ
וְ אוֹכֵ ל ִמ ֶשּׁלּוֹ ,נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶשּׁלּוֹ ,וְ ֵאין נֶ ֱהנֶ ה ִמ ֶשּׁל
ִצבּוּר כְּ לוּםָ ,ע ָליו ַהכָּ תוּב ֵ
אוֹמר ְ)תּ ִה ִלּים קכח ב(:
’יְ גִ ַיע כַּ ֶפּי כִּ י תֹאכֵ ל ַא ְשׁ ֶרי וְ טוֹב ָל.“‘
וּפ ַעם ִה ְפ ִציר ָא ָדם ְבּ ָה ְר ַה“ק ָה ִ‘א ְמ ֵרי
ַמ ֲע ֶשֹה ַ
ֱא ֶמת‘ ִמגּוּר ֶשׁיִּ ַקּח ִמיָּ ָדיו ַמ ָתּנָ הָ .ה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘
ֵס ֵרב ְלכָ ְ בּכָ ל תּ ֶֹקףַ ,אָ ה ִאישׁ נִ ָסּה ְל ִה ְת ַחנֵּ ן
לוֹמר כִּ י ְבּנַ ְפשׁוֹ ַה ָדּ ָבר ֶשׁיִּ ַקּח ִמ ֶמּנּוּ ָה ַר ִבּי ֶאת
וְ ַ
”אף ִלי נוֹגֵ ַע
ַה ַמּ ָתּנָ הַ .אָ ה ַר ִבּי ֵה ִשׁיב וְ ָא ַמרַ :
ַה ָדּ ָבר ְלנַ ְפ ִשׁי ֶשֹּׁלא ֶא ַקּח ֶאת ַה ַמּ ָתּנָ ה ִמ ְמּ,

יוֹסף ַחיִּ ים זוֹנֶ נְ ֶפ ְלדַ ,ר ָבּהּ
דוּע ָהיָ ה ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵ
יָ ַ
רוּשׁ ַליִ םְ ,בּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַהיְּ ֵת ָרה ֶשֹּׁלא ֵל ָהנוֹת
ֶשׁל יְ ָ
ִמ ֻשּׁ ְל ַחן ֲא ֵח ִרים כְּ ָללִ ,מ ְלּ ַבד ַפּ ַעם ַא ַחת ֶשׁ ָע ַבר
ַעל ַהנְ ָהגָ תוָֹ .היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י נִ שּ ֵׂוּאי ֶא ָחד ִמ ָבּנָ יו,
יח ַעל ֻשׁ ְל ָחנוֹ ַמ ֲע ָט ָפה
כַּ ֲא ֶשׁר ָמאן ְדּהוּא ֵהנִ ַ
יוֹסף
ֶשׁ ָבּהּ ְסכוּם ְמכֻ ָבּד ְל ָצ ְרכֵ י ַהנִּ שּ ִׂוּאיןַ .ר ִבּי ֵ
ַחיִּ ים ִשׁ ֵער ְבּוַ ָדּאוּת ֶשׁ ַהכֶּ ֶסף נִ ְשׁ ַלח לוֹ ִבּ ֵידי
וּמ ֶשּׁכָּ ִ ה ְסכִּ ים ְל ַק ְבּלוֹ
ַרבּוֹ ַה ַמּ ֲה ִרי“ל ִדּ ְיס ִקיןִ ,
כְּ ֶשׁהוּא ַמ ְס ִבּיר זֹאת ַעל ִפּי ַמ ֲא ַמר ַהגְּ ָמ ָרא
ישׁע“.
רוֹצה ֵל ָהנוֹת – יֶ ֱהנֶ ה כֶּ ֱא ִל ָ
”ה ֶ
ְ)בּ ָרכוֹת י ב(ָ :
ישׁע ִה ְק ִפּיד ְמאֹד ֶשֹּׁלא ֵל ָהנוֹת ִמ ָבּ ָשׂר
ַאף ֱא ִל ָ
וָ ָדם ,וְ ַאף ִק ֵלּל ֶאת גֵּ ֲחזִ י נַ ֲערוֹ כְּ ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַמ ָתּנוֹת
ִמנַּ ֲע ָמן ַשׂר ְצ ָבא ֲא ָרםַ ,אֵ מ ָה ִא ָשּׁה ַהשּׁוּנַ ִמּית
ִה ְסכִּ ים ְל ַק ֵבּל ,כֵּ יוָ ן ֶשׁיָּ ַדע כִּ י כָּ ל כַּ וָּנָ ָתהּ ִהיא ַא
וְ ַרק ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם .וְ כָ  גַּ ם ַהגְּ ִרי“ח ִק ֵבּל ֵמ ַרבּוֹ,
ַבּ ֲא ֶשׁר יָ ַדע כִּ י כָּ ל כַּ וָּנָ תוֹ ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם )’הגש“פ
דוֹלי יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם‘(.
ִמגְּ ֵ

התחלּפה וְ ָא ֵמן ֶשׁ ֻה ְח ְמ ָצה
ַה ְמ ָח ָאה ֶשׁ ִה ְת ַח ְלּ ָפ
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ָבּא ָשׁ ַלח ָלנוּ ָה ַרב ַהגָּ אוֹן
ַר ִבּי ִה ֵלּל ָדּוִ ד ִל ְיטוַ ואק ְשׁ ִל ָיט“א ַתּ ְל ִמיד
יוֹרק,
ָחכָ ם ֻמ ְפ ָלג ִמ ְפ ַל ְטבּוּשׁ ֶשׁ ִבּנְ יוּ ְ
ֲא ֶשׁר ִח ֵבּר ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָל ִאים ְבּכַ ָמּה וְ כַ ָמּה
ִמ ְקצוֹעוֹת ַה ָ
נוֹהג
תּוֹרהָ .ה ַרב ִל ְיטוַ ואק ֵ
ִמזֶּ ה ָשׁנִ ים ְל ַחזֵּ ק ְבּכָ ל ֵעת ְמצֹא ֶאת ִקיּוּם
לּוֹתיהָ
כוֹת ָיה ִוּב ְסגֻ ֶ
ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ ,בּ ִה ְל ֶ
ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵא ָליו הוּא ַמגִּ ַיע.
מּוּבא ִל ְפנֵ יכֶ ם הוּא ָר ַשׁם
ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ָ
הוֹציא ָלאוֹר
ְלזִ כָּ רוֹן ְבּרֹאשׁ ַה ֵסּ ֶפר ֶשׁ ִ
’חוֹבת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן‘ .זֶ הוּ ַמ ֲע ֶשֹה ַה ְמּ ַשׁ ֵלּב
ַ
ְבּתוֹכוֹ ַה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית ֻמ ְפ ָל ָאה וְ ִחזּוּק
נִ ְפ ָלא ְבּנוֹגֵ ַע ְל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כְּ ִה ְלכָ ָתהּ
דּוּק ָיה.
ַעל כָּ ל ְפּ ָר ֶט ָיה וְ ִד ְק ֶ
ִספּוּר ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֵה ֵחל ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת
ִמ ְשׁ ָפּ ִטים תשנ“חַ .ר ִבּי ִה ֵלּל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ָ
אוֹתהּ ַשׁ ָבּת ְבּ ֵבית כְּ נֶ ֶסת ְמ ֻסיָּ ם ִבּ ְשׁכוּנַ ת
נוֹהג ִל ְפקֹד ַא ַחת
ארק ֶשׁאוֹתוֹ הוּא ֵ
בּוֹרוֹ ָפּ ְ
ְל ָשׁנָ ה ְלצ ֶֹרךְ ַ’שׁ ָבּת ַמגְ ִבּית‘ ַהנֶּ ֱע ֶרכֶ ת
נוֹטל
ַבּ ֲעבוּר ִא ְרגּוּן ְצ ָד ָקה ָחשׁוּב ֶשׁהוּא ֵ
ֵח ֶלק ְבּ ַה ְחזָ ָקתוֹ.
אוֹר ַח ַבּ ָמּקוֹם,
ַעל ַאף ֶשׁ ַר ִבּי ִה ֵלּל ָהיָ ה ֵ
וְ ַאף נִ זְ ַקק ָל ֵשׂאת ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים,
וּמ ְלּ ַחזֵּ ק ֶאת
ְבּכָ ל זֹאת א נִ ְר ַתּע ִמ ַלּ ֲעסֹק ִ
נוֹשׂא ֶשׁ ָהיָ ה כֹּה ָקרוֹב ְל ִלבּוֹ –
סוֹב ָביו ְבּ ֵ
ְ
ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ כְּ ִה ְלכָ ָתהּ .כָּ  ,כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַמ ֲה ַל
ֲחזָ ַרת ַה ָשּׁ“ץ ִה ְב ִחין ְבּ ַא ַחד ֵמ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ָהעוֹנֶ ה ַפּ ַעם ַא ַחר ַפּ ַעם ָא ֵמן ִל ְפנֵ י ֶשׁ ִסּיֵּ ם
ַה ַחזָּ ן ֶאת ִבּ ְרכָ תוִֹ ,ה ְת ַק ָשּׁה ָל ֵשׂאת זֹאת.
ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא נִ גַּ שׁ ְלאוֹתוֹ ָא ָדם
”ענִ יַּ ת ָא ֵמן
וְ ֵה ִעיר לוֹ כִּ י ַה ָדּ ָבר ָאסוּר; ֲ
לוֹאהּ,
ֶט ֶרם ִסיֵּ ם ַה ָשּׁ“ץ ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְמ ָ
נוֹתהּ“,
טוּפה‘ ֶשׁ ָאסוּר ַל ֲע ָ
נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת כְּ ָ‘א ֵמן ֲח ָ
ִה ְס ִבּיר ַר ִבּי ִה ֵלּל ָל ִאישַׁ .אַ ה ָלּה ִה ְת ַק ָשּׁה
”ל ְשׁנִ יָּ ה ַא ַחת ְלכָ אן אוֹ
ְלהוֹדוֹת ְבּ ָטעוּתוִֹ ,
ְל ָשׁם ֵאין כָּ ל ַמ ְשׁ ָמעוּת ,“...הוּא ָט ַען,
וּכְ ֶשׁ ַר ִבּי ִה ֵלּל נִ ָסּה ְל ִה ְתוַ כֵּ חַ ִעמּוֹ ָדּ ַרשׁ
ִמ ֶמּנּוּ ַה ָלּה ֶשׁיַּ ְר ֶאה לוֹ ָמקוֹר ַל ָדּ ָבר.
ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל כְּ ָלל א ָהיְ ָתה
עוֹסק
ְמ ֻס ֶבּכֶ ת ַבּ ֲעבוּר ַר ִבּי ִה ֵלּל; כְּ ִמי ֶשׁ ֵ
נוֹשׂא ִמזֶּ ה ָשׁנִ יםִ ,ה ְלכוֹת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ָהיוּ
ְבּ ֵ
שׁוּטה זוֹ.
ְסדוּרוֹת ְבּמֹחוִֹ ,וּב ְפ ָרט ֲה ָלכָ ה ְפּ ָ
הוּא נִ גַּ שׁ ִמיָּ ד ַל ֲארוֹן ַה ְסּ ָפ ִרים וְ ָתר ַא ַחר
רוּרה‘ ֶשׁל
כֶּ ֶר א‘ ֶשׁל ֵס ֶפר ַה ִ‘מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ָמ ָרן ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ֶ .א ָלּא ֶשׁ ְלּ ַמ ְר ֵבּה ַה ֶפּ ֶלא
א ָמ ָצא ֶאת ַהכֶּ ֶרַ ה ְמּ ֻב ָקּשׁ.
נִ גַּ שׂ ֵאפוֹא ַר ִבּי ִה ֵלּל ַבּ ֵשּׁנִ ית ְלאוֹתוֹ ָא ָדם
וְ ִה ְס ִבּיר לוֹ כִּ י ָא ְמנָ ם א ָמ ָצא ֶאת ַהכֶּ ֶר
ַה ְמּ ֻב ָקּשׁ ַאִ אם יִ ְר ֶצה יוּכַ ל ְל ַעיֵּ ן ְבּ ַע ְצמוֹ
יף-ק ָטן
ימן קכד ְס ִע ָ
רוּרה‘ ְבּ ִס ָ
ַבּ ִ‘מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ל‘ ְוּבנָ ֵקל יִ ְמ ָצא ֶאת ַה ֲה ָלכָ הְ .ליֶ ֶתר ִבּ ָטּחוֹן
הוּא ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְשׁמוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ,וְ ָא ַמר לוֹ
ח לוֹ ַבּ ֶה ְק ֵדּם ִצלּוּם ֶשׁל
כִּ י יִ ְשׁ ַתּ ֵדּל ִל ְשׁ ַ
מוֹפ ָיעה ַה ֲה ָלכָ ה ַה ְמּ ֻד ֶבּ ֶרת.
ָה ַעמּוּד ֶשׁבּוֹ ִ
ַה ָ
צּוּרה ֶשׁ ָבּהּ ִה ְת ַק ָשּׁה אוֹתוֹ ָא ָדם ְל ַק ֵבּל
ֶאת ֶה ָע ָרתוֹ ,גָּ ְר ָמה ְלכָ ֶ שׁ ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל ָה ַרב
עוֹרר ְס ֵפקוֹתֶ ,שׁ ָמּא
ִל ְיטוַ ואק ֵה ֵחלּוּ ְל ִה ְת ֵ
הוּא א ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ָה ִעיר ֶאת ֶה ָע ָרתוֹ,
ֲהא ְבּ ַסַ הכֹּל ָהיָ ה ֵ
אוֹר ַח ַבּ ָמּקוֹם.
בוּע ָח ַלף ֵמ ָאזְ .בּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ
ָשׁ ַ
הוֹפ ָיעה ַמ ֲע ָט ָפה ְבּ ֵת ַבת
רוּמה ִ
ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ
ַהדּ ַֹאר ֶשׁל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְיטוַ ואקַ .ה ַמּ ֲע ָט ָפה
ֵהכִ ָילה ְבּתוֹכָ הּ ִמכְ ָתּב ְמ ֻק ָפּל ְוּבתוֹכוֹ
ַה ְמ ָח ָאה ַבּנְ ָק ִאיתַ .בּ ִמּכְ ָתּב נֶ ֱא ָמר כִּ י ְבּ ֶשׁל
ְבּ ָעיָ ה ֶשׁ ָהיְ ָתה ַבּ ַה ְמ ָח ָאה נֶ ֱא ַלץ ַה ַבּנְ ק
ְל ַה ֲחזִ ָירהַּ .מ ָבּט ָחטוּף ַבּ ַה ְמ ָח ָאה ִה ְס ִפּיק
ָל ַרב ִל ְיטוַ ואק כְּ ֵדי ְל ִהוָּכַ ח ֶשׁ ָח ָלה ָטעוּת

יחה ,וְ כִ י ֵאין ְמ ֻד ָבּר ַבּ ַה ְמ ָח ָאה ֶשׁלּוֹ
ַבּ ְשּׁ ִל ָ
כְּ ָלל .הוּא ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ַבּנְ ק וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶשׁר
שׁוּבה ,וְ ֵהם
ַה ָדּ ָברַ ,א א ָהיְ ָתה ְבּ ִפ ֶיהם ְתּ ָ
וּל ָב ֵרר
ִה ְמ ִליצוּ לוֹ ָלגֶ ֶשׁת ִל ְסנִ יף ַה ַבּנְ ק ְ
ֶאת ָה ִענְ יָ ן.
ָשׁעוֹת ְספוּרוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ ְפ ְתּ ָרה
לוּמה ,כַּ ֲא ֶשׁר ַמכְ ִשׁיר ַה ֶטּ ֶלפוֹן
ַה ַתּ ֲע ָ
וּמ ֵע ֶבר
ְבּ ֵבית ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְיטוַ ואק ִצ ְל ֵצל ֵ
ארק
ָ
הוּדי
ַל ַקּו ִהזְ ַדּ ָהה יְ ִ
תּוֹשׁב בּוֹרוֹ ָפּ ְ
ֲא ֶשׁר ִס ֵפּר כִּ י ַאף ְל ֵביתוֹ ִהגִּ ָיעה ַמ ֲע ָט ָפה
דּוֹמה ַל ַמּ ֲע ָט ָפה ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ְל ֵבית ִמ ְשׁ ַפּ ַחת
ָ
אוּלם ְבּתוַֹ ה ִמּכְ ָתּב ֻהנְּ ָחה
ָ
ִל ְיטוַ ואק,
ַה ְמ ָח ָאה ַעל ֵשׁם ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְיטוַ ואק.
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ַה ָפּ ִקיד ַבּ ַבּנְ ק ֶה ֱח ִליף ְבּ ָטעוּת
ֵבּין ַה ַה ְמ ָחאוֹת; ֶאת ַה ַה ְמ ָח ָאה ֶשׁל
יח ַבּ ִמּכְ ָתּב ֶשׁ ָלּ ֶהם,
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְיטוַ ואק ִהנִּ ַ
יח ַבּ ִמּכְ ָתּב
וְ ֶאת ַה ַה ְמ ָח ָאה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִהנִּ ַ
ֶשׁנִּ ְשׁ ַלח ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִל ְיטוַ ואק.
דּוֹבר ֶשׁ ֵמּ ֵע ֶבר ַל ַקּו.
הוֹדה ַל ֵ
ָה ַרב ִל ְיטוַ ואק ָ
הוּא ִה ְת ַענְ יֵ ן ִל ְשׁמוֹ וְ ִלכְ ָת ְבתּוֹ וְ ִסכֵּ ם ִעמּוֹ
כִּ י ְל ַא ַחר ַשׁ ָבּת יִ ָפּגֵ שׁ ִעמּוֹ כְּ ֵדי ְל ַה ֲח ִליף
ֶאת ַה ַה ְמ ָחאוֹת.
ָשׁעוֹת ְספוּרוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןָ ,סמוִּ לכְ נִ ַיסת
ַשׁ ָבּתָ ,צף ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְל ֶפ ַתע ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל ָה ַרב
ִל ְיטוַ ואק .הוּא ִשׁ ְחזֵ ר שׁוּב ְבּמֹחוֹ ֶאת ֵשׁם
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֶשׁל ָה ָא ָדם ֶשׁ ִקּ ֵבּל ְבּ ָטעוּת ֶאת
ַה ְמ ְָח ָאתוַֹ ...ה ֵשּׁם ָהיָ ה ֻמכָּ ר לוֹ ,וְ ָא ְרכוּ לוֹ
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת כְּ ֵדי ְל ִהזָּ כֵ ר ֵמ ֵהיכָ ן.
יוֹתר,
ִמ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ָהיָ ה זֶ ה ,א ָפּחוֹת וְ א ֵ
אוֹתוֹ ָא ָדם ֶשׁ ָשּׁ ַ
בוּע ק ֶֹדם ָלכֵ ן הוּא ָפּגַ שׁ
ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ֵה ִעיר לוֹ ַעל כָּ ֶ שׁ ָענָ ה
טוּפה‘ֵ .שׁם ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה א ָהיָ ה
ָ’א ֵמן ֲח ָ
נָ פוֹץ ִבּ ְמיֻ ָחד ,וְ ַאף ַהכְּ ת ֶֹבת ֶשׁנִּ ְמ ְס ָרה לוֹ
רוֹבה ְמאֹד ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁבּוֹ
ָהיְ ָתה ְק ָ
ִה ְת ַפּ ֵלּל .א ָהיָ ה ֵאפוֹא כָּ ל ָס ֵפק כִּ י ְמ ֻד ָבּר
ְבּאוֹתוֹ ָא ָדם.
ָה ַרב ִל ְיטוַ ואק ָר ָאה ְבּכָ ַ ה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית
אוֹתתוּ לוֹ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם כִּ י
ֻמ ְפ ָל ָאה ,כִּ ְביָ כוֹל ְ
ֹוּמת ִלבּוֹ
נָ ַהג כַּ הֹגֶ ן כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵסב ֶאת ְתּש ַ
טוּפה‘,
ֶשׁל אוֹתוֹ ָא ָדם ְלכָ ֶ שׁ ָענָ ה ָ’א ֵמן ֲח ָ
וְ כִ י ָע ָליו ְל ַה ְמ ִשׁיְ ל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ַחזֵּ ק ֶאת
ָה ִענְ יָ ן ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כַּ ִדּין.
ִמיָּ ד ִעם ֵצאת ַה ַשּׁ ָבּת ִה ְת ַק ֵשּׁר ָה ַרב
ִל ְיטוַ ואק ְלאוֹתוֹ ָא ָדם וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ִאם
בוּע
ָאכֵ ן הוּא ָה ִאישׁ ֶשׁלּוֹ ֵה ִעיר ִל ְפנֵ י ָשׁ ַ
טוּפה‘ָ .ה ִאישׁ ִא ֵשּׁר
ַעל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן ֲח ָ
ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת ,וְ ַה ְשּׁנַ יִ ם
ִסכְּ מוּ ֵבּינֵ ֶיהם ְל ִה ָפּגֵ שׁ כְּ ֵדי ְל ַה ֲח ִליף ֶאת
ַה ַה ְמ ָחאוֹת.
ַה ַפּ ַעם ִהגִּ ַיע ָה ַרב ִל ְיטוַ ואק ל ְֵביתוֹ ֶשׁל
רוּרה‘ ֵח ֶלק
ָה ִאישׁ כְּ ֶשׁ ְבּיָ דוֹ ֵס ֶפר ִ’מ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
א‘ ,וּכְ ֶשׁנִּ ְפגַּ שׁ ִעם ָה ִאישׁ ִה ְק ִריא ִמתּוֹכוֹ:
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘קכד ח( ְבּ ֵבאוּר
ימ ֵהר
”שֹּׁלא יַ ְחטֹף וִ ַ
טוּפה‘ – ֶ
ִאסּוּר ָ’א ֵמן ֲח ָ
כּוֹתב
ַל ֲענוֹת אוֹתוֹ ק ֶֹדם ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם ַה ְמּ ָב ֵרֵ ,“
לוֹמר:
רוּרה‘ )ס“ק ל(”ָ :ר ָצה ַ
ַה ִ‘מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ֶשׁיַּ ְמ ִתּין ַעד ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם ַה ָשּׁ“ץ כָּ ל ַה ֵתּ ָבה
ַא ֲחרוֹנָ ה ְלגַ ְמ ֵרי .וְ יֵ שׁ ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ַמּ ְת ִח ִילין
עוֹמד ֲע ַדיִ ן ַבּ ֲח ִצי
ַל ֲענוֹת ְבּעוֹד ֶשׁ ַה ָשּׁ“ץ ֵ
ֵתּ ָבה ַא ֲחרוֹנָ ה וְ זֶ ה ָאסוּר“.

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 ׂ

’חוֹבת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן‘ ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה
ַ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשׁ ַה ַחיִּ ים ְתּלוּיִ ים ָבּהּ

ֵל ָהנוֹת ִמנְּ ִתינָ ה ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

