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

ווֹתי
צווֹתי
וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ָע ָפר ִתּ ְהיֶ ה – ְלכָ ל ִמ ְצ ֶ
”וַ יְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַ י ֵלאמֹר“ )כה א(
”מה ִענְ יַ ן ְשׁ ִמ ָיטה ֵא ֶצל ַהר ִסינַ י ,וַ ֲהלוֹא כָּ ל ַה ִמּ ְצוֹת נֶ ֶא ְמרוּ
ָ
טוֹתיהָ
וּפ ָר ֶ
ִמ ִסּינַ יֶ ,א ָלּא ָמה ְשׁ ִמ ָיטה נֶ ֶא ְמרוּ כְּ ָל ֶ
לוֹתיהָ ְ
דּוּק ֶיהן
לוֹת ֶיהן וְ ִד ְק ֵ
דּוּק ָיה ִמ ִסּינַ יַ ,אף כֻּ ָלּן נֶ ֶא ְמרוּ כְּ ָל ֵ
וְ ִד ְק ֶ
תוֹרת כּ ֲֹהנִ ים“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ִמ ִסּינַ י ,כָּ ְ שׁנוּיָ ה ְבּ ַ
תּוֹרה ַדּוְ ָקא ְבּ ִמ ְצוָ ה זוֹ ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כְּ ָלל זֶ ה?
דּוּע ָבּ ֲח ָרה ַה ָ
ַמ ַ
ארמוּט:
יוֹסף יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
ייטשׁ ַר ָבּהּ ֶשׁל בֹּאאשֹׁא-יָ ְ
)סוֹטה ה א(
ָ
ַהר ִסינַ י ִהנּוֹ ֵס ֶמל ָה ֲענָ וָ ה ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
תּוֹרה נִ ְתּנָ ה ָע ָליו ְל ִפי ֶשׁ ָהיָ ה נָ מוּ וְ ָענָ ו ִמכָּ ל ֶה ָה ִרים.
ֶשׁ ַה ָ
צווֹת
תּוֹרה וְ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת
ִמ ַדּת ָה ֲענָ וָ ה ִהיא ְתּנַ אי ְל ִלמּוּד ַה ָ
ִבּכְ ָללְ ,וּל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָיטה ִבּ ְפ ָרטֶ ,שׁכֵּ ן ָא ָדם ַה ָסּבוּר
פקיר
כִּ י ְרכוּשׁוֹ וְ ִקנְ יָ נָ יו ֵהם ְפּ ִרי כֹּחוֹ וְ ע ֶֹצם יָ דוֹ ,א יוּכַ ל ְל ַה ְפ ִקיר
דוֹתיו ְוּל ִה ָמּנַ ע ִמ ְלּ ַע ְבּ ָדם ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנָ ה ְשׁ ֵל ָמהְ .ל ִפיכָ 
ֶאת ְשׂ ָ
תּוֹרה ִ’בּנְ יַ ן ָאב‘ ְלכָ ל ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּן,
ַדּוְ ָקא ְבּ ִמ ְצוָ ה זוֹ ָק ְב ָעה ַה ָ
ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה זוֹ ֶא ָלּא ִאם כֵּ ן ָשׂם ָה ָא ָדם
ֶאת ַע ְצמוֹ ִבּ ְב ִחינַ ת ַ’הר ִסינַ י‘ ,כָּ ְ בּכָ ל ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּן – ִאי
וּשׁ ַפל ֶבּ ֶר.
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַקיְּ ָמן כָּ ָראוּי ִמ ְבּ ִלי ִל ְהיוֹת ַענְ וְ ָתן ְ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת נוּכַ ל ִל ְלמֹד
ַעל נְ ִחיצוּת ָה ֲענָ וָ ה ְל ִקיּוּם ַה ָ
קי נְ צוֹר‘ ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת
ַאף ִמכָּ ֶ שׁ ָאנוּ ַמ ְס ִמיכִ ים ִבּ ְת ִפ ַלּת ֱ’א ַ
תוֹר ֶת
”פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
”וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ ה“ ְל ַב ָקּ ַשׁת ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶוֹתיִ תּ ְרדּוֹף נַ ְפ ִשׁי“.
ֶ’בּן גָּ ְרנִ י‘

יּוֹבל‘
ִבּ ְרכַּ ת ַ’על ְס ִפ ַירת ַה ֵ

יּוֹצא ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּתנוּ“ ,וְ כֵ ן ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית” :וַ ֵ
ְל ֵח ֵ
עוֹלם“ ,וְ ַאף ִבּ ְת ִפ ַלּת ַחג ַה ֶפּ ַסח ָאנוּ
ָ
ִמתּוֹכָ ם ְל ֵחרוּת
רוּתנוּ“?
אוֹמ ִרים” :וַ ִתּ ֵתּן ָלנוֶּ ...את ַחג ַה ַמּצּוֹת ַהזֶּ ה – זְ ַמן ֵח ֵ
ְ
ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ִא ִית ֵיאל ֶ
גּוּר ִביץ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ’נֵ ר מ ֶֹשׁה‘ ֵה ִביא
תּוֹרהֶ ,שׁכֵּ ן ַעל ַה ָפּסוּק
כִּ י ַאף ְל ֵת ַבת ֵ’חרוּת‘ יֵ שׁ ָמקוֹר ַבּ ָ
ְ)שׁמוֹת יד ב(” :וְ יָ ֻשׁבוּ וְ יַ ֲחנוּ ִל ְפנֵ י ִפּי ַה ִחירֹת“ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י:
”היא ִפּיתוֹם ,וְ ַעכְ ָשׁו נִ ְק ָרא ִ’פּי ַה ִחירֹת‘ ַעל ֵשׁם ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ְבּנֵ י
ִ
תּוֹרה ַאף ֶאת ְלשׁוֹן ֵ’חרוּת‘.
חוֹרין“ֲ ,ה ֵרי ֶשׁנָּ ְק ָטה ַה ָ
ִ
’אוֹר ַא ְב ָר ָהם‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים
צר‘ ֶשׁל ָ’א ֵמן‘
’אוֹצר‘
ָ

”וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ“ )כה יט(
ימ ְט ִריָּ ה
אשׁי ַה ֵתּבוֹת” :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ“ ֵהם ְבּגִ ַ
ָר ֵ
ָ’א ֵמן‘ ,וְ ַה ִמּ ָלּה ָ’א ֵמן‘ ְבּ ִמלּוּיָ הּ ָ)א ֶל“ף ֵמ“ם נוּ“ן( ִהיא
’אוֹצר‘; ִמכָּ אן ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ימ ְט ִריָּ ה ָ
ְבּגִ ַ
יח ְבּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ
זוֹכֶ ה ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶרה ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְמעוֹנוֹ וְ ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
ִוּבנְ כָ ָסיו .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַה ְשּׁ ָל“ה )מס‘ ָתּ ִמיד אוֹת פ( כִּ י
”פּוֹת ַח ַה ָמּקוֹר ָה ֶע ְליוֹן –
ֵ
ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ְמקוֹר ַמיִ ם ַחיִּ ים“.
ַ’א ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל‘; ’אוֹת ְל ִפי‘ עמ‘ קעח

”וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְלֶ שׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים“
)כה ח(

ימי ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיוּ ַה ַסּנְ ֶה ְד ִרין מוֹנִ ים ִמ ֵדּי ָשׁנָ ה ֶאת
ִבּ ֵ
יּוֹבל ,כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ מוֹנִ ים ְבּיָ ֵמינוּ ֶאת ְ’ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר‘.
ְשׁנוֹת ַה ֵ
וְ ַא ַחר ַא ְר ָבּ ִעים וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים ֶשׁ ֵהן ֶשׁ ַבע ְשׁ ִמיטוֹתָ ,היוּ
יּוֹבל ,כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְצ ַטוֵּינוּ ְבּ ָפסוּק זֶ ה.
קוֹב ִעים ֶאת ַה ֵ
ְ
יּוֹבל ִהיא ִמ ְצוַ ת
כָּ ַתב ַה ִ‘חזְ קוּנִ י‘ כִּ י ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ִמּנְ יַ ן ְשׁנוֹת ַה ֵ
יּוּמהּ כְּ ִפי ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים
ֲע ֵשׂה ,א ָהיוּ ֵבּית ִדּין ְמ ָב ְרכִ ים ִל ְפנֵ י ִק ָ
ִל ְפנֵ י ְ’ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר‘ְ .ל ִפי ֶשֹּׁלא ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵרֶ א ָלּא ַעל ִמ ְצוָ ה
חוֹבת
חוֹבת יָ ִחידַ ,אַ על ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ִהיא ַ
יסוֹדהּ ִהיא ַ
ֶשׁ ִבּ ָ
ַה ִצּבּוּר כְּ ִמ ְצוָ ה זוֹ ,א ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵר.
סוֹב ִרים ֶשׁ ַאף
אוּלם ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
ָ
תּוֹספוֹת נֶ ְח ְלקוּ ַעל יְ סוֹד זֶ ה וְ ְ
”א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ
יּוֹבל ָהיוּ ֵבּית ִדּין ְמ ָב ְרכִ יםֲ :
ִל ְפנֵ י ִמנְ יַ ן ְשׁנוֹת ַה ֵ
יּוֹבל“.
ווֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ַה ֵ
ְבּ ִמ ְצ ָ
תּוֹספוֹת כְּ ֻתבּוֹת עב א ד“ה וְ ָס ְפ ָרה; ֵבּאוּר
ֵ’ס ֶפר ַה ִמּ ְצווֹת‘ ָל ַר ְמ ָבּ“ם ֲע ֵשׂה קמ; ְ
תוֹרת כּ ֲֹהנִ ים ְבּ ַהר ב ב; ִ’חזְ קוּנִ י‘
הר“ש ִמ ַשּׁאנְ ץ ְל ַ

תּוֹרה
תוּבה ַבּ ָ
ֵ’חרוּת‘ ַהכְּ ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ
”וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַ ת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָ ה ְוּק ָר ֶ
יה“ )כה י(
ְלכָ ל י ְֹשׁ ֶב ָ
רוּתא“ְ .ל ִפי זֶ ה יֵ שׁ
”ח ָ
ֶאת ֵתּ ַבת ְ”דּרוֹר“ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹסֵ :
לּוֹתינוּ ֶשׁנִּ ְת ְקנוּ ִבּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ָאנוּ
ִל ְתמ ַֹהּ ִמ ְפּנֵ י ָמה ִבּ ְת ִפ ֵ
נוֹק ִטים ֶאת ְלשׁוֹן ַה ַתּ ְרגּוּם’ֵ :חרוּת‘ ,וְ א ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב:
ְ
שׁוֹפר גָּ דוֹל
”תּ ַקע ְבּ ָ
ְ’דּרוֹר‘; כָּ ִ בּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהְ :

ֵמ ִר ְמזֵ י ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

טּוּבהּ‘ ִבּזְ כוּת ’וְ ֵתן ְבּ ָרכָ ה‘
ַ’שׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ָ
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָיה“
”וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ָלשׂ ַֹבע וִ ַ
)כה יט(

ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
שׁוֹל ִטים
וּמגֵּ ָפה
ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית ח ב( ְמב ָֹאר ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ָר ָעב ַ
ְ
עוֹלם כְּ ֶא ָחד ,יֵ שׁ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִבּטּוּל ָה ָר ָעבֶ ,שׁכַּ ֲא ֶשׁר
ָבּ ָ
יָ בֹא ַהשּׂ ַֹבע – ִמ ֵמּ ָילא ִתּ ְת ַבּ ֵטּל ַה ַמּגֵּ ָפהֶ ,שׁ ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּא ַמ ֲענִ יק שׂ ַֹבע ֶא ָלּא ַעל ְמנַ ת ֶשׁיִּ ְחיוּ בּוֹ ַה ְבּ ִריּוֹת ,כַּ כָּ תוּב
וּמ ְשׂ ִבּ ַיע ְלכָ ל ַחי“...
”פּוֹת ַח ֶאת יָ ֶדַ 
ֵ
ְ)תּ ִה ִלּים קמה טז(:
לוֹמרֶ ,שׁ ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ָב ֵרַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ַעל ִפּי זֶ ה יֵ שׁ ַ
עוֹשׂה זֹאת ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִביל ְבּנֵ י
ֶאת יְ בוּל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,אינוֹ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָדּ ִרים ָבּהּ ְ)ר ֵאה יְ ֶחזְ ֵקאל לו ח(ְ .ל ִפיכָ ְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ֵאין
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּיִ ים ְל ִהגָּ ֵאל ִמ ַצּד ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהםֲ ,ע ֵל ֶיהם ְל ַב ֵקּשׁ ַעל
וּמ ֵמּ ָילא ָתּבֹא גְּ ֻא ָלּ ָתם וְ ֵהם יָ שׁוּבוּ
בוּאת ָה ָא ֶרץ ֶשׁ ִתּ ְת ָבּ ֵרִ ,
ְתּ ַ
בוּאת ָה ָא ֶרץ.
ְל ַא ְר ָצם ֵל ָהנוֹת ִמ ְתּ ַ
ְלכָ ָ ר ַמז ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֶּ ,שׁ ִבּזְ כוּת” :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ“,
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָיה“ .וְ ָלכֵ ן ַאף ִס ְדּרוּ ָלנוּ
יְ ֻקיַּ ם ָבּכֶ ם” :וִ ַ
וּמ ֵמּ ָילא
ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַה ָשּׁנִ ים” :וְ ֵתן ְבּ ָרכָ ה ַעל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה“ִ ,
טּוּבהּ“ֶ ,שׁ ֲה ֵרי א נִ ְתּנָ ה ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּיבוּל
נִ זְ כֶּ ה ְל” :וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ָ
ָה ָא ֶרץ ֶא ָלּא ִבּ ְשׁ ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
תּוֹרה‘ עמ‘ קיז; קסח
ָ’חכְ ַמת ַה ָ

’תּוֹשׁ ִבים‘?
’גֵּ ִרים‘ אוֹ ָ
תוֹשׁ ִבים ַא ֶתּם ִע ָמּ ִדי“ )כה כג(
”כִּ י ִלי ָה ָא ֶרץ כִּ י גֵ ִרים וְ ָ

אוֹרה כְּ ַ‘ת ְר ֵתּי ְדּ ָס ְת ֵרי‘?
‘תוֹשׁ ִבים‘ נִ ְראוֹת ִלכְ ָ
ֵתּבוֹת ’גֵּ ִרים‘ וְ ָ
לּוֹדז‘:
יוֹסף ַפּ ַצ ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
נוֹב ְס ִקי ִמ ְ
יְ ִ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לה א( ְבּ ֵבאוּר ְס ִת ַירת
וּמ ָ
סוּקים ִבּ ְת ִה ִלּיםַ :
ַה ְפּ ִ
לוֹאהּ“ )כד א(ְ ,ל ֻע ַמּת:
”לה‘ ָה ָא ֶרץ ְ
”וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם“ )קטו טז( ,כִּ י ק ֶֹדם ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ָא ֶרץ
וּמכִּ יר
וּל ַא ַחר ֶשׁ ָה ָא ָדם ְמ ָב ֵרַ על ַמ ֲאכָ לוֹ ַ
ַשׁיֶּ כֶ ת ַ
”לה‘“ְ ,
עוֹלמוֲֹ ,אזַ י” :וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן
ִבּ ְהיוֹת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָאדוֹן ְבּ ָ
ִל ְבנֵ י ָא ָדם“.
יֵ שׁ ַ
לוֹמר כִּ י ִליסוֹד זֶ ה ָר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :כִּ י ִלי ָה ָא ֶרץ“,
יוֹתכֶ ם ’גֵּ ִרים‘ אוֹ
אוּלם ”גֵ ִרים וְ ָ
וְ ָ
תוֹשׁ ִבים ַא ֶתּם ִע ָמּ ִדי“ֱ ,ה ְ
יוֹתכֶ ם ִ’ע ָמּ ִדי‘ְ ,בּ ַהכִּ ְירכֶ ם
ָ
’תּוֹשׁ ִבים‘ ָבּהּ ְתּלוּיָ ה ְבּ ִמ ַדּת ֱה ְ
עוֹלמוֹ.
ִבּ ְמ ִציאוּת ה‘ ִוּב ְשׁ ִל ָיטתוֹ ַעל ָ
יוֹסף‘
ַ’פּ ְר ֵדּס ֵ

ַה ַמּ ְשׂכִּ יל ֶאל ַדּל נִ ְמ ָלט ִמ ָצּ ָרה
וּמ ָטה יָ דוֹ ִע ָמּ וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹ“ )כה לה(
”וְ כִ י יָ מוּךְ ָא ִחיָ 

”‘וְ כִ י יָ מוּךְ ָא ִחיָ – ‘ה ָדא הוּא ִדּכְ ִתיב ְ)תּ ִה ִלּים מא ב(’ַ :א ְשׁ ֵרי
ַמ ְשׂכִּ יל ֶאל ָדּל ְבּיוֹם ָר ָעה יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ ה‘“ ִ)מ ְד ָרשׁ ויק“ר לד א(.
אראן:
ֹאמ ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַא ֶלכְּ ַסנְ ֶדר ַהכּ ֵֹהן ְשׁ ַטיינְ ֶבּ ְרגֶּ ר ַר ָבּהּ ֶשׁל ק ַ
זוּלתוֹ ַרק כַּ ֲא ֶשׁר ָדּ ֳחקוֹ נִ גְ ֶלה
ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל ָא ָדם ַל ֲחמֹל ַעל ָ
אוּלם ַה ָ
ָל ַעיִ ן ִבּ ְהיוֹתוֹ ָענִ י וַ ֲח ַסר כֹּלָ .
ישׁה” :וְ כִ י
תּוֹרה ַמ ְדגִּ ָ
יָ מוּךְ“ – ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתידְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ָע ֶליַ ל ֲחמֹל ַאף ַעל ָא ָדם
הוֹרידוֹ ִמנְּ כָ ָסיו.
ֶשׁ ַע ָתּה נָ תוּן ַרק ְבּ ַמ ְשׁ ֵבּר ַה ְמּ ַאיֵּ ם ְל ִ
נּוֹהג כֵּ ן ָק ְראוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ַה ָפּסוּקַ :
ַעל ַה ֵ
”א ְשׁ ֵרי ַמ ְשׂכִּ יל ֶאל
ָדּל ְבּיוֹם ָר ָעה יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ ה‘“ֶ ,שׁכְּ ִפי ֶשׁהוּא ִה ְשׂכִּ יל ִל ְראוֹת
פוֹקדוֹ,
ֶאת ַה ָ
וּל ַסיֵּ עַ ַל ֲח ֵברוֹ ִמיָּ ד כְּ ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ַה ָצּ ָרה ְל ְ
נּוֹלד ְ
כֵּ ן יִ נְ ֲהגוּ ִעמּוֹ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְבּ ִמ ָדּה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּה ,וּכְ ָבר ְבּ ַה ְפ ִצ ַיע
ָע ָליו ’יוֹם ָר ָעה‘ ,עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְת ַע ֵצּם ָצ ָרתוֹ ’יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ ה‘‘.
ְ’מאוֹרוֹת ֵאשׁ‘

ִמ ְתוַ ֶדּה וְ ֶשׁ ֶרץ ְבּיָ דוֹ
”אל ִתּ ַקּח ֵמ ִאתּוֹ נֶ ֶשׁ וְ ַת ְר ִבּית“ )כה לו(
ַ
הוֹרוֹביץ ַר ָבּהּ
ִ
ְבּתוִֹ דּ ְב ֵרי תּוֹכָ ָחה ֶשׁ ָמּ ַסר ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ
פוּרט ִל ְק ַהל ֲע ָדתוֹ ְבּ ִענְ יַ ן ֻח ְמ ַרת ִאסּוּר ִר ִבּית,
ֶשׁל ְפ ַרנְ ְק ְ
ָא ַמר:
נוֹרא הוּא ֲעווֹן ִר ִבּיתַ ,עד ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ְר ֶפּה ִמן ָה ָא ָדם
כַּ ָמּה ָ
עוֹמד
פּוּריםְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵ
ְל ֶרגַ ע; ֵהן ַאף ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם ַהכִּ ִ
וּמ ְתוַ ֶדּה ַעל ֲח ָט ָאיוַ ,מ ְמ ִשׁיָ ממוֹנוֹ
ָה ָא ָדם ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִ
‘טוֹבל וְ ֶשׁ ֶרץ ְבּיָ דוֹ‘ ֲא ֶשׁר
ְל ִה ְת ַע ֵצּם ִמן ָה ִר ִבּית ,וַ ֲה ֵרי הוּא כְּ ֵ
תּוֹע ֶלת ְבּוִ דּוּיוֹ.
ֵאין כָּ ל ֶ
”על ֶמה ֻתכּוּ
ַעל ֲאנָ ִשׁים כְּ גוֹן ֵאלּוּ קוֹנֵ ן ַהנָּ ִביא )יְ ַשׁ ְעיָ ה א ה(ַ :
תּוֹסיפוּ ָס ָרה“ – ִמ ְפּנֵ י ָמה ַא ֶתּם ַמכִּ ים ַעל ִל ְבּכֶ ם ְבּוִ דּוּי
עוֹד ִ
מוֹס ִיפים ָלסוּר
’תּוֹסיפוּ ָס ָרה‘ – ַא ֶתּם ִ
ַ’על ֵח ְטא‘ְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשִׁ :
קיכֶ ם כַּ ֲא ֶשׁר ָממוֹנְ כֶ ם ַמ ְמ ִשׁיְ ל ִה ְת ַע ֵצּם ִמן
ִמ ִמּ ְצווֹת ה‘ ֱא ֵ
ָה ִר ִבּית.

ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַ)ויֵּ לֶ  רפה ב(

הוּא יַ ְמלִ יץ
טוֹב ַבּ ֲע ֵדנוּ
ֲאדוֹנֵ נוּ
יוֹחאי
ַבּר ַ

יוֹחאי:
קי ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ְמגַ לֶּ ה לָ נוּ ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ

יהם ,קוֹל ַמכְ ִריז
רוֹת ֶ
”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִמּ ְת ַפּלְּ לִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָצ ֵ
ְ
ְבּכָ ל ָהעוֹלָ מוֹת )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(’ִ :פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים ְויָ בֹא גוֹי
ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים‘ .כְּ ֵשׁם ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָפּ ְתחוּ ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכָ ה
יהם ַשׁ ֲע ֵרי ַר ֲח ִמים לְ ַק ֵבּל
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,כָּ  יִ ָפּ ְתחוּ ִבּ ְפנֵ ֶ
ְתּ ִפלָּ ָתם“ ַ)ויֵּ לֶ  רפה ב(.
רוּתא לִ ְפנֵ י ַה ְתּ ִפלָּ ה.
פּוֹת ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ִפלָּ ה ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר בְּ ַחבְ ָ
ְ
פּוֹיעלְ ט ַאלֶ ע‘ס גּוּט.
ְ
אט‘ס גְּ
ָה ְ

תּוֹדה‘ תּוֹכַ ַחת יוֹם א‘ ִדּ ְס ִליחוֹת תקס“ט
ַ’ל ֲח ֵמי ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּפְְפנִיִיננִים 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‘ )ח‘(
ֶשֹּׁלא נֵ בוֹשׁ וְ א נִ כָּ ֵלם
ימת ִבּ ְרכַּ ת ַ’ר ֵחם נָ א‘ ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ’בּוֹנֵ ה
ֶט ֶרם ֲח ִת ַ
נוֹתנִ ים ַט ַעם ְל ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ” :וְ נָ א
יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם‘ָ ,אנוּ ְ
”שֹּׁלא נֵ בוֹשׁ
ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ...כִּ י ִאם ְליָ ְד ,“כְּ ֵדיֶ :
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ א
עוֹלם וָ ֶעד“ – א ָבּ ָ
וְ א נִ כָּ ֵלם ְל ָ
עוֹלם ַה ָבּא.
ָבּ ָ
יוֹסף‘ )אוֹת מג( ֵה ִביא ַה ְמּ ַח ֵבּר ַהגְּ ַה“ח
ַבּ ֵסּ ֶפר ’וַ יַּ ַען ֵ
קוֹרן ְבּ ִענְ יָ ן זֶ הֵ ,בּאוּר ֶשׁ ָשּׁ ַמע
יוֹסף ֶמנְ ֶדּ ְל ֶ
ַר ִבּי ֵ
רוֹבה ְבּ ֵשׁם
ֵמ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי דֹּב ֶרגֶ נְ ְס ֶבּרג ָא ָב“ד זַ ְמ ְבּ ָ
סּוֹמַ על ַח ְס ֵדי ָבּ ָשׂר
ָמ ָרן ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ַ :ה ֵ
בּוּשׁה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא,
וָ ָדםָ ,עלוּל ָלבוֹא ִל ֵידי ָ
נּוֹתן ֶח ֶסד ַרק ִמשּׁוּם
ֶשׁכֵּ ן ְל ִע ִתּים גָּ ַמל ִעמּוֹ ַה ֵ
ֶשׁ ָסּ ַבר ֶשׁהוּא ַצ ִדּיק ָה ָראוּי ְל ַק ֵבּל ֶאת ַח ְסדּוֹ.
עוֹלם ַה ָבּא יִ ְת ָבּ ֵרר לוֹ ֶשׁ ָטּ ָעה בּוֹ ,יִ גָּ ֵרם
וְ ִאם ָבּ ָ
וּבוּשׁהְ .ל ֻע ַמּת זֹאת ִמי ֶשׁזּוֹכֶ ה
ָ
ַל ְמּ ַק ֵבּל ַצ ַער
ֶשׁ ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ַתּגִּ ַיע לוֹ ִמ ֵידי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
עוֹלם וָ ֶעד‘ֶ .שׁ ֲה ֵרי ה‘ יִ ְת ָבּ ַר
ֲאזַ י ’א יֵ בוֹשׁ ְל ָ
ֶ
צוֹפה כָּ ל נִ ְס ְתּרוֹת ְבּנֵ י ָא ָדם ,וּכְ ֶשׁהוּא ַמ ֲענִ יק
ָל ֶהם ָמזוֹן כְּ ֵדי ִמ ְחיָ ָתםֵ ,אין זֹאת ֶא ָלּא ִמתּוֹ
ֶח ְפצוֹ ַהגָּ דוֹל ְל ֵה ִיטיב וְ ָלאו ַדּוְ ָקא ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵהם
בּוּשׁה.
וּלכָ ֵ אין ַבּ ָדּ ָבר ָ
ְראוּיִ ים ְלכָ ְ ,
וְ ָהיָ ה ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ ַמ ְס ִמיְ לכָ ַ מ ֲע ֶשֹה ְבּזָ ֵקן
נְ שׂוּא ָפּנִ ים ֶשׁ ִהגִּ ַיע ָל ִעיר וִ ְילנָ א וְ ִס ֵפּר ֶשׁהוּא
מּוּבן ֶשׁ ַהכֹּל ָח ְלקוּ לוֹ
נֶ כֶ ד ַהגְ ָּר“א ִמוּ ְִילנָ א .כַּ ָ
כָּ בוֹד וִ ָיקר וְ כִ ְלכְּ לוּהוּ ְבּכֶ ֶסף ְוּב ָמזוֹן ַעד ְבּ ִלי
ַדּיְ .ל ַבסּוֹף ִה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁ ָה ִאישׁ ִשׁ ֵקּר וְ כִ זֵּ ב ַעל
ְדּ ַבר יִ חוּסוֹ ,וּכְ ָלל א ָהיָ ה לוֹ ֶק ֶשׁר ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי
ַלגְּ ָר“א .וְ כָ ִ ,בּ ְמקוֹם כָּ בוֹד נָ ַחל ַה ָלּה ִבּזָּ יוֹן
וּמכֻ ָפּל.
כָּ פוּל ְ
ווֹבּנָ ה ֵבּ ֵאר:
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַא ְריֵ ה ֵליבּ ֶפנְ ְס ֶטר ִמיֶּ ְד ְ
ַה ְמּ ַק ֵבּל ַמ ָתּנָ ה ִמ ְבּנֵ י ָא ָדם ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ ְבּכִ ְפ ַליִ ם; ֵהן
)ע ְר ָלה א ג(
ירוּשׁ ְל ִמי ָ
ִבּ ְשׁ ַעת ַק ָבּ ָל ָתהּ ,כַּ ְמּב ָֹאר ִבּ ַ
ֶשׁ ַה ְמּ ַק ֵבּל ַמ ָתּנָ ה ֵמ ֲח ֵברוֹ בּוֹשׁ ְל ַה ִבּיט ְבּ ָפנָ יו,
וְ ֵהן ְל ַא ֲח ֶר ָיהֵ ,מ ֲח ַמת כְּ בוֹדוֹ ֶשׁ ֻה ְשׁ ַפּל ִבּ ְהיוֹתוֹ
אוּלם ִמי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ֶאת ְמזוֹנוֹ
נִ ְצ ָרַ ל ְבּ ִריּוֹתָ .
ִמ ֵידי ה‘ֵ ,אינוֹ בּוֹשׁ א ְבּ ֵעת ַה ַקּ ָבּ ָלה וְ ַאף א
עוֹלם ַהזֶּ ה,
”שֹּׁלא נֵ בוֹשׁ“ – ָבּ ָ
ְל ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ זֶ הוֶּ :
עוֹלם ַה ָבּא ַ
”וְ א נִ כָּ ֵלם“ – ָל ָ
)’שׁ ַער ַבּת ַר ִבּים‘ ֶלְ ל.(

רוּשׁ ַליִ ם‘ – ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד
’וּבנֵ ה יְ ָ
ְ

רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה וְ ֶשׁל ַמ ָטּה
יְ ָ
ָה ְר ַה“ק ַבּ ַעל ’יִ ְשׂ ַמח מ ֶֹשׁה‘ ָתּ ַמהּ ַעל כָּ 
”וּבנֵ ה
ְ
ֶשׁ ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ָרכָ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים:
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ“ ,וְ ִאלּוּ
]בּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד[ יְ ָ
ִ
]בּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה[
אוֹמ ִרים” :בּוֹנֶ ה ִ
ְבּ ִס ָ
יּוּמהּ ָאנוּ ְ
ְבּ ַר ֲח ָמיו יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם“ – ְבּא ַהזְ כָּ ַרת ִ’עיר ַהקּ ֶֹדשׁ‘?
ֵוּב ֵארַ :בּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית ה א( ְמב ָֹאר ֶשׁכְּ ִפי ֶשׁיֶּ ְשׁנָ הּ
רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל
רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ָטּה‘ ,יֵ שׁ גַּ ם ’יְ ָ
’יְ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם
ַמ ְע ָלה‘ ,וְ ֵאין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָבּא ִבּ ָ

ִ’ציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה‘
גִּ ְר ַסת ַהטּוּר )או“ח קפח( ְל ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה ִהיא:
רוּשׁ ַליִ ם“ ְבּא ֵתּ ַבת ְ’בּ ַר ֲח ָמיו‘ֵ ,וּב ֵאר
”בּוֹנֵ ה יְ ָ
יוֹסף‘ ְבּ ֵשׁם ָה ִראשׁוֹנִ יםֶ ,שֹּׁלא ָר ָצה הוּא
ַה ֵ‘בּית ֵ
ִלגְ רֹס ְ’בּ ַר ֲח ָמיו‘ֶ ,שׁכֵּ ן כָּ תוּב ְמפ ָֹרשׁ הוּא )יְ ַשׁ ְעיָ ה א
רוּשׁ ַליִ ם
וּמ ְשׁ ָמע ֶשׁיְּ ָ
”ציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה“ַ ,
כז(ִ :
ִתּ ָבּנֶ ה ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט וְ א ְבּ ַר ֲח ִמים.
אוּלם ְבּ ַ‘ד ְרכֵ י מ ֶֹשׁה‘ ָ)שׁם א( כָּ ַתב ֶשׁ ַלּ ֲה ָלכָ ה
ָ
יֵ שׁ ִלגְ רֹס ְ’בּ ַר ֲח ָמיו‘ .וְ יִ ֵשּׁב ֶאת ַהכָּ תוּב
לוֹמרֶ ,שׁ ִצּיּוֹן ִתּ ָבּנֶ ה
ישׁ ְעיָ הֶ ,שׁכַּ וָּנַ ת ַהנָּ ִביא ַ
ִבּ ַ
נּוֹהגִ ים יִ ְשׂ ָר ֵאל זֶ ה ִעם זֶ ה ַעל ִפּי
ִבּזְ כוּת ֶשׁ ֲ
ַה ִדּין וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּטַ .אף ַה ָבּ“ח ָפּ ַסק ֶשׁיֵּ שׁ ִלגְ רֹס
ימת
הוֹסיף ֶשׁ ְבּכָ ִ תּ ְהיֶ ה ֲח ִת ַ
ְ’בּ ַר ֲח ָמיו‘ ,וְ ִ
יחה ָאנוּ
יחה‘ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַבּ ְפּ ִת ָ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֵ’מ ֵעין ַה ְפּ ִת ָ
רוּשׁ ַליִ ם
קינוּ ...וְ ַעל יְ ָ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים”ַ :ר ֵחם נָ א ה‘ ֱא ֵ
ִע ְיר.“

רוּשׁ ַליִ ם נֶ ְח ֶתּ ֶמת ְבּ ָ‘א ֵמן‘
ִבּ ְרכַּ ת יְ ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת מה ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ’בּוֹנֵ ה
רוּשׁ ַליִ ם‘ נֶ ְח ֶתּ ֶמת ְבּ ָ‘א ֵמן‘ִ ,משּׁוּם ֶשׁ ִהיא
יְ ָ
יּוּבן ִמן
חוֹת ֶמת ֶאת ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ָמּזוֹן ֶשׁ ִח ָ
ֶ
עוֹלם‘ נְ ִתיב
תּוֹרהִ .
ַה ָ
הוֹסיף וְ כָ ַתב ַה ַמּ ֲה ָר“ל )’נְ ִתיבוֹת ָ
ָה ֲע ָ
בוֹדה יח( ַעל ִפּי ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁ ֵסּ ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ָמּזוֹן
רוּשׁ ַליִ ם
ֵהן ִמן ַה ַקּל ֶאל ַהכָּ ֵבד; כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ִבנְ יַ ן יְ ָ
ֻה ְשׁ ְל ָמה ַמ ְד ֵרגַ ת ְק ֻד ַשּׁת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפיכָ 
בוֹהה
ֲח ָתמוּהָ ְבּ ָ‘א ֵמן‘ֶ ,שׁ ִהיא ַה ַמּ ְד ֵרגָ ה ַהגְּ ָ
יוֹתר כְּ ִפי ֶשׁיָּ ַ
ְבּ ֵ
דוּע ַל ְמּ ִבינִ ים ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ
יוֹתר
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(” :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
ֵמ ַה ְמּ ָב ֵר.“
ווֹר ַמיְ זָ א,
עוֹד כָּ ַתב ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ְתּ ִ
אוֹמים ָא ָב“ד ְ
כִּ י ִתּ ְקּנוּ ַל ֲחתֹם ְבּ ָ‘א ֵמן‘ ַדּוְ ָקא ְבּ ָרכָ ה זוֹ ,כֵּ יוָ ן
הוּבא ֶשׁגּוֹי ֶא ָחד ָשׁ ַאל
ֶשׁ ַבּזּ ַֹהר ִ)פּינְ ָחס רכא א( ָ
ֶאת ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ רֵ :ה ַיאַ א ֶתּם ַמ ֲא ִמינִ ים ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה
ישׁיֲ ,הא ֵאין לוֹ ָמקוֹר
ָלכֶ ם ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
תּוֹרה? ָשׁ ַאל זֹאת ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶאת ֵא ִליָּ הוּ
ַבּ ָ
ַהנָּ ִביא ,וְ ֵה ִשׁיב לוֹ ֵא ִליָּ הוּ כִּ י ֻע ְב ָדּה זוֹ נִ ְר ְמזָ ה
”מכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתָּ פּ ַע ְל ָתּ ה‘
ַבּ ָפּסוּק ְ)שׁמוֹת טו יז(ָ :
ִמ ְקּ ָדשׁ ֲאדֹ-נָ י כּוֹנְ נוּ יָ ֶדיֶ ,“שׁ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹן
עוֹלם,
וְ ַה ֵשּׁנִ י ֶשׁנִּ ְבנוּ ִבּ ֵידי ָא ָדם א ִה ְת ַקיְּ מוּ ְל ָ
ישׁי ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ִבּ ֵידי ה‘ ,יִ ְת ַקיֵּ ם
וְ ִאלּוּ ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
עוֹלם.
ְל ָ
וְ יֵ שׁ ַ
חוֹת ִמים ְבּ ָרכָ ה זוֹ
לוֹמר כִּ י זוֹ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ָאנוּ ְ
עוּתהּ ִקיּוּם ַה ְדּ ָב ִרים וְ ַה ֲא ָמנָ ָתם,
ְבּ ָ‘א ֵמן‘ ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
ֶשׁכֵּ ן כַּ ֲא ֶשׁר ְתּ ַקיֵּ ם ָבּנוּ” :בּוֹנֵ ה ְבּ ַר ֲח ָמיו
בוֹדְ וּב ַע ְצ ְמֲ ,אזַ י יִ ְהיֶ ה ִקיּוּם
יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם“ – ִבּכְ ְ
ֶל ֱאמוּנָ ֵתנוּ ְבְּ לא ֶֹר כָּ ל ַהגָּ לוּת ֶשׁ ָתּשׁוּב וְ ִת ְבנֶ ה
הוּבא
)’מ ֵטּה ַא ֲהרֹן‘ ָ
ישׁי ַ
ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
לוּקא ְדּ ַר ָבּנָ ן‘(.
בּהגש“פ ֲ’ח ָ

מן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
שׁדּוִּ מן
ִשׁדּוּ
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ְמּיֻ ָחד ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם ָשׁ ַמע
יוֹרק,
ַה ַמּגִּ יד ַר ִבּי ֶפּ ַסח ְק ָר ָ
אהן ִמנְּ יוּ ְ
ֲא ֶשׁר ְשׁ ָמעוֹ ִמ ִפּי ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל
ַה ַמּ ֲע ֶשׂהַ ,הֹּלא הוּא ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב
ָק ִמינֶ ְצ ִקי זָ ָצ“ל:
ָבּ ֲעיָ ָרה ִמיר ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ַבּגְּ בוּל ֶשׁ ֵבּין
פּוֹלין ְל ִל ָיטא ָדּ ָרה נַ ֲע ָרה ֶשׁ ִה ְתיַ ְתּ ָמה
ִ
נוֹת ָרה
ֵמ ֶ
הוֹר ָיה ְבּגִ יל ָצ ִעיר ,וּכְ ֶשׁ ָבּגְ ָרה ְ
ָקוּתהְּ .ק ָשׁיֶ ָיה ִל ְמצֹא ִשׁדּוּ
ַהנַּ ֲע ָרה ְבּ ַרוּ ָ
ֵ
קוֹמה,
ָ
יוֹתהּ נְ מוּכַ ת
הוֹלם נָ ְבעוּ ִמ ְה ָ
וְ ֵהן ִבּגְ ַלל ְשׁ ִא ָיפ ָתהּ ָה ֵא ָיתנָ ה ְל ִהנָּ ֵשׂא
ְל ָבחוּר ַמ ְת ִמיד ֶשׁיַּ ְק ִדּישׁ ֶאת ַחיָּ יו
תּוֹרה .כְּ ֵדי ְל ִהנָּ ֵשׂא ְל ָא ָדם
ְל ִלמּוּד ַה ָ
קוּקה ָהיְ ָתה ִל ְת ִמיכָ ה כַּ ְלכָּ ִלית
כָּ זֶ ה זְ ָ
ִמ ַצּד ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהָּ ,מה ֶשֹּׁלא ָהיָ ה ָמצוּי
תוֹמה ֶשׁ ֵאין ָלהּ כָּ ל
יוֹתהּ יְ ָ
ְבּיָ ָדהּ ִבּ ְה ָ
גוֹאל ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַסיֵּ עַ ָלהּ ְל ַהגְ ִשׁים
ַמכָּ ר וְ ֵ
נוֹת ָרה ִהיא
ֶאת ְשׁ ִא ָיפ ָתהּ ַהנַּ ֲע ֵלית .וְ כָ ְ 
בּוֹד ָדה ְבּ ַרוּ ָ
ֵ
ָקוּתהּ ַה ִמּ ְת ַמ ֶשּׁכֶ ת.
ְל ַפ ְרנָ ָס ָתהּ ָע ְב ָדה ַהנַּ ֲע ָרה כְּ ַס ְפ ָרנִ ית.
יחה כְּ ַמ ְשׂכּ ֶֹרת
ֶאת ַמ ְר ִבּית ַהכֶּ ֶסף ֶשׁ ִה ְרוִ ָ
בוֹד ָתהּ ִהיא ָח ְסכָ ה כְּ ֶד ֶרְ ל ַהגְ ָשׁ ַמת
ֵמ ֲע ָ
ַמ ְט ָּר ָתהּ ַהנִּ כְ ֶס ֶפתְ ,וּבכָ ל זֹאתַ ,ה ָשּׁנִ ים
רוֹת ָיה כְּ ָבר ֵה ִקימוּ ָבּ ִתּים
נָ ְקפוַּ ,ח ְב ֶ
נוֹת ָרה
וְ ֶה ֱע ִמידוּ דּוֹר ֶה ְמ ֵשׁ ,וְ ִאלּוּ ִהיא ְ
צוּבהְ .וּבכָ ל זֹאת א וִ ְתּ ָרה,
בּוֹד ָדה וַ ֲע ָ
ֵ
ִהיא ִה ְמ ִשׁיכָ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י ה‘ ֵמע ֶֹמק
ִל ָבּהַּ ,וּבד ְבּ ַבד א נֶ ֶענְ ָתה ְל ַה ָצּעוֹת
ְמ ַפתּוֹת ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ְל ִפ ְת ָחהּ ,כַּ ֲא ֶשׁר
ֵה ִבינָ ה כִּ י ֵאין ֵהן עוֹנוֹת ַעל ְרצוֹנָ הּ
תּוֹרה ֲא ִמ ִתּי.
ַה ָטּהוֹר ְל ִהנָּ ֵשׂא ְל ֶבן ָ
אוּלם
ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמיםֵ ,עת יָ ְשׁ ָבה ְבּ ַ
ׁוֹמם וְ ִה ְר ֲה ָרה ְבּ ַמ ָצּ ָבהּ
ַה ִסּ ְפ ִריָּ ה ַהשּ ֵ
ֶה ָעגוּםָ ,ע ָלה ְבּמ ָֹחהּ ַר ְעיוֹןִ :היא
ֶה ֱח ִל ָיטה ִלכְ תֹּב ִמכְ ָתּב ַבּ ָקּ ָשׁה ָל ֶא ָחד
וְ ַהיָּ ִחיד ֶשׁיָּ כוֹל ְל ַסיֵּ עַ ָלהּ – ְל ָא ִב ָיה
וּמ ַמּ ְח ָשׁ ָבה ְל ַמ ֲע ֶשׂה:
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םִ ,
ַעל ַדּף ֶשׁ ָהיָ ה ֻמנָּ ח ְל ָפנֶ ָיה ָר ְשׁ ָמה
ֶאת כָּ ל ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ָהיוּ ְשׁגוּרוֹת
ְבּ ִפ ָיה ִמבּ ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב ְבּ ֶמ ֶשַׁ ה ָשּׁנִ ים
ָה ַא ֲחרוֹנוֹתַ .על ַהנְּ יָ ר ֲח ַסר ָה ֶרגֶ שׁ יָ כְ ָלה
ִל ְפרֹק ֶאת כָּ ל ִמ ְט ַען ַהכְּ ֵאב ֶה ָעצוּם
ֶשׁנָּ ְשׂ ָאה ְבּ ִל ָבּהִּ .היא ֵתּ ֲא ָרה ָע ָליו
רוֹטרוֹט ֶאת ְדּמוּת ַה ַבּ ַעל ֶשׁ ָע ֶל ָיה
ִבּ ְפ ְ
ָח ְל ָמה וְ ֵא ֶל ָיה יִ ֲח ָלה ְבּ ִע ְק ִביּוּת; ַמ ְת ִמיד
קוּע ְבּ ִלמּוּדַ ,בּ ַעל ִמדּוֹת
ֲא ִמ ִתּיָ ,שׁ ַ
סּוּרי
טוֹבוֹת ,כָּ זֶ ה ֶשֹּׁלא יֵ ָר ַתע גַּ ם מוּל יִ ֵ
אוּלי יָ בוֹאוּ ְל ִפ ְתחוֹ ,וְ כָ ֵהנָּ ה
ֲענִ יּוּת ֶשׁ ַ
וְ כָ ֵהנָּ ה.
הוֹרה
ֶאת ִמכְ ָתּ ָבהּ ִהיא ִסיְּ ָמה ִבּ ְת ִפ ָלּה ְט ָ
ֶשׁנִּ כְ ְתּ ָבה ְבּ ַדם ִל ָבּהּ:
”א ָתּה ה‘ ַה ְמּ ַפ ְרנֵ ס ֲענִ יִּ יםַ ,מגְ ִבּ ַיהּ
ַ
תוֹמיםְ .בּוַ ַדּאי תּוּכַ ל
אוֹהב יְ ִ
ְשׁ ָפ ִלים וְ ֵ
יוֹד ַע ַא ָתּה כִּ י
לּוֹתיֵ ,הן ֵ
ְל ֵה ָענוֹת ִל ְת ִפ ַ
חוֹת ֶמת
סוֹמכֶ ת ָע ֶליְ בּכָ ל ֵעתַ .ה ֶ
ֲאנִ י ֶ
סוּרה ֵשׁינָ א ִמ ְריָ ם“.
ְבּ ֶד ַמעִ ,בּ ְתַּ ה ְמּ ָ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיְּ ָמה ִלכְ תֹּב ֶאת ַה ִמּכְ ָתּב
ִק ְפּ ָלה אוֹתוֹ ִבּ ְק ִפ ָידה וְ ִהכְ נִ ָיסה אוֹתוֹ
ְל ַמ ֲע ָט ָפהִ .מחוּץ ַל ַמּ ֲע ָט ָפהַ ,על
ַה ָמּקוֹם ַה ְמּי ָֹעד ִלכְ ת ֶֹבת ַהנִּ ְמ ָען כָּ ְת ָבה:
וּמ ָשּׁם ִהיא
”לכְ בוֹד ָא ִבי ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם“ִ ,
ִ
ָפּנְ ָתה ִל ְצעֹד כִּ ְב ַרת ֶדּ ֶרְ ל ֵע ֶבר ַה ֻח ְר ָשׁה
ֶשׁ ָשּׁכְ נָ ה ִבּ ְק ֵצה ָה ֲעיָ ָרה ִמירָ ,מקוֹם

רוּח ְבּעֹז.
נִ ְס ָתּר ֶשׁבּוֹ נָ ְשׁ ָבה ָה ַ
ִמ ֶשּׁ ִהגִּ ָיעה ַל ָמּקוֹם ִהגְ ִבּ ָיהה ַהנַּ ֲע ָרה ֶאת
אוֹחזֶ ת
ֹאשׁהּ כְּ ֶשׁ ִהיא ֶ
ַה ַמּ ֲע ָט ָפה ֵמ ַעל ר ָ
רוּח
ָבּהּ ְבּ ִר ְפיוֹן ַעד ֶשׁ ָח ָשׁה ְבּ ַמ ַשּׁב ַ
עוּתי .אוֹ ָאז ִה ְר ְפּ ָתה ֵמ ֲא ִחיזָ ָתהּ
ַמ ְשׁ ָמ ִ
ַבּ ַמּ ֲע ָט ָפה וְ ִה ִבּ ָיטה ְבּ ֵעינַ יִ ם ְמצ ָֹעפוֹת
עוּפהּ ֶאל ַעל ְל ֵע ֶבר ָה ֲענָ נִ ים.
ִבּ ְמ ָ
ִמ ֶשּׁנֶּ ֶע ְל ָמה ַה ַמּ ֲע ָט ָפה ֵמ ֵעינֶ ָיה ָשׁ ָבה
ְל ֵב ָיתהּ כְּ ֶשׁ ְבּ ִל ָבּהּ ַמ ְת ִח ָילה ְל ַפ ֵעם
ִתּ ְקוָ ה ֲח ָד ָשׁה כִּ י ַה ַפּ ַעם יֵ ָענֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ְל ַב ָקּ ָשׁ ָתהּ ,וְ ִהיא ִתּ ְמ ָצא ֶאת
ֶה ָח ָתן ֶשׁכֹּה ָח ְל ָמה ָע ָליו.
כַּ ָמּה יָ ִמים ְל ַא ַחר אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשֹה ,יָ ָצא
ֶא ָחד ִמ ְבּ ִח ֵירי ַתּ ְל ִמ ֵידי יְ ִשׁ ַיבת ִמיר
ֶאל ַה ָשּׂ ֶדה ַה ָפּ ַ
תוּח ַה ָסּמוַּ ליְּ ִשׁ ָיבה,
וּל ַה ְב ִהיר ֶאת
כְּ ֵדי ְל ַשׁנֵּ ן ֶאת ַתּ ְלמוּדוֹ ְ
ְס ָב ָרתוֹ .תּוֹ כְּ ֵדי ֶשׁהוּא ְמ ַטיֵּ ל ְבּמֹחוֹ
ֵבּין נִ ְבכֵ י ַהסּוּגְ יָ אָ ,צדוּ ֵעינָ יו ַמ ֲע ָט ָפה
יחים.
מוּט ֶלת ֵבּין ַה ִשּׂ ִ
ְצח ָֹרה ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶ
ימהּ ִמתּוָֹ רצוֹן
כּוֹפף ַל ֲה ִר ָ
הוּא ִה ְת ֵ
וּמה
ְל ַקיֵּ ם ָבּהּ ִמ ְצוַ ת ֲה ָשׁ ַבת ֲא ֵב ָדהָ ,
ַר ָבּה ָהיְ ָתה ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ כְּ ֶשׁ ִה ְב ִחין ַבּכָּ תוּב
”לכְ בוֹד ָא ִבי ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם“.
ָע ֶל ָיהִ :
הוּא א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל ַס ְק ָרנוּתוֹ
וּפ ַתח ֶאת ַה ַמּ ֲע ָט ָפהִ .מתּוֹכָ הּ נָ ַשׁר
ָ
ַדּף נְ יָ ר ָל ָבן ֶשׁ ָע ָליו נִ כְ ַתּב ִבּ ְצ ִפיפוּת.
הוּא ָק ָרא ֶאת ַהכָּ תוּב בּוֹ ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת
שׁוּב וָ שׁוּבִ .ה ְת ַרגְּ שׁוּתוֹ ָה ְלכָ ה וְ גָ ְב ָרה
ֵמ ַהכְּ ֵאב ַה ָטּהוֹרַ ,ה ִצּ ְדקוּת וְ ַהכֵּ נוּת
ֶשׁנִּ כְּ רוּ ֵה ֵיטב ֵבּין ַהשּׁוּרוֹת ,וְ הוּא ָשׁב
ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,כְּ ֵדי ְל ִהוּ ֵָעץ
ִעם מוֹרוֹ וְ ַרבּוֹ רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַר ִבּי
ֵא ִליָּ הוּ ָבּרוַּ ק ַמּאי זָ ָצ“ל.
יחה ֵבּינוֹ ְל ֵבין רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ָהיְ ָתה
ַה ִשּׂ ָ
יּוּמהּ ִק ֵבּל ֶאת
ֲא ֻרכָּ ה וַ ֲע ֻמ ָקּהְ ,וּב ִס ָ
ִבּ ְרכָ תוֹ וְ ֶאת ִעידוּדוֹ ֶשׁל רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה
נּוֹעזֶ ת.
ְל ַה ְח ָל ָטתוֹ ַה ֶ
ַשׁ ְדכָ ן ֻמ ְצ ָלח נִ ְק ָרא ַל ֲעסֹק ָבּ ִענְ יָ ן.
יחה תּ ֲֹא ָמה
רוּרים ַמ ִקּ ִיפים נֶ ֶע ְרכוִּ .שׂ ָ
ֵבּ ִ
ֵבּין ַה ְשּׁנַ יִ םְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַר ֵשּׁם וְ ִה ְת ַפּ ֵעל
קוּתהּ ֶשׁל ַה ְמּ ֻד ֶבּ ֶרת ֶה ֱח ִליט
ֵמ ָא ְפיָ הּ וְ ִצ ְד ָ
אתהּ ְל ִא ָשּׁהַ ,על ַאף ֶשׁ ָהיְ ָתה
ְל ֵשׂ ָ
ְמ ֻבגֶּ ֶרת ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ,כְּ ֶשׁ ְלּכָ ל
א ֶֹרַ ה ֶדּ ֶרְ מ ַלוֵּהוּ רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַר ִבּי
ֵא ִליָּ הוּ ָבּרוְּ בּ ֵע ָצה ְוּב ִעידוּד.
ַה ְשּׁנַ יִ ם נִ ְשּׂאוּ וְ ֵה ִקימוּ ַבּיִ ת נֶ ֱא ָמן
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַה ָבּחוּר ,כִּ ְשׁ ִא ָיפ ָתהּ ֶשׁל
תּוֹרה
זוּגָ תוָֹ ,ע ָלה וְ ִה ְת ַע ָלּה ְבּ ַמ ֲעלוֹת ַה ָ
נוֹדע כְּ ַהגְּ ַה“צ
וְ ַהיִּ ְר ָאה ,כְּ ֶשׁ ְלּיָ ִמים הוּא ָ
יח
ידוֹביץַ ,מ ְשׁגִּ ַ
ַר ִבּי יִ ְצ ָחק יְ ִח ֵיאל ָדּוִ ִ
ִדּ ִ
ישׁ ַיבת ִמינְ ְסק וְ ַר ָבּם ֶשׁל ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבּנָ ן
גּוֹלת ָא ֶמ ִר ָיקהַ :ר ִבּי יַ ֲעקֹב
ַ
אשׁי
ָר ֵ
רוּד ְר ַמן
ָק ִמינֶ ְצ ִקיַ ,ר ִבּי יַ ֲעקֹב יִ ְצ ָחק ֶ
נוֹביץ זֵ כֶ ר ַצ ִדּ ִיקים
וְ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ַק ְל ָמ ִ
ִל ְב ָרכָ ה.
תּוֹרה,
’יַ ְלקוּט ֶל ַקח טוֹב‘ – ַחיִּ ים ֶשׁל ָ
ח“א ַמ ֲא ָמר סה

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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יחה‘
ַבּ ָקּ ַשׁת ַ’ר ֵחם נָ א‘ ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ִבּ ְ‘מ ֵעין ַה ְפּ ִת ָ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה
”וּבנֵ ה יְ ָ
ְבּ ַב ָקּ ַשׁתְ :
ְבּיָ ֵמינוּ“.
”וּבנֵ ה
רוֹפ ִשׁיץ ֵבּ ֵארְ :
ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי ֵמ ְ
יְ ָ
רוּשׁ ַליִ םְ ...בּיָ ֵמינוּ“ – ִבּזְ כוּת ’יָ ֵמינוּ‘ ִתּ ְבנֶ ה ֶאת
רוּשׁ ַליִ םֶ .שׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹםְ ,ל ִפי ִמ ַדּת ַהזְּ כֻ יּוֹת
יְ ָ
הוֹסיף ָה ָא ָדםִ ,מ ְתוַ ְסּפוֹת ְ’ל ֵבנִ ים‘ ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית
ֶשׁ ִ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .וְ ֵה ִביא ְדּ ַבר ֶפּ ֶלאֶ ,שׁ ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי
ימ ֶלִ מ ִלּיזֶ‘נְ ְסק ָע ָשׂה ֲ’ע ִליַּ ת נְ ָשׁ ָמה‘ וְ ָר ָאה
ֱא ִל ֶ
נּוֹשׂ ִאים ֶאת כְּ ֵלי ַה ִמּ ְק ָדּשָׁ .א ְמרוּ
ַמ ְל ָאכִ ים ַה ְ
הוֹציא הוּא
לוֹ ַה ַמּ ְל ָאכִ ים ֶשׁ ֵאלּוּ ֵהם ַהכֵּ ִלים ֶשׁ ִ
וּמ ֲע ָשׂיו )’זֶ ַרע ק ֶֹדשׁ‘ כִּ י
לּוֹתיו ַ
ֵמ ַהגָּ לוּת ְבּכֹחַ ְתּ ִפ ָ
ֵת ֵצא(.

ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ָטּה.
ֶשׁל ַמ ְע ָלהַ ,עד ֶשׁיָּ בֹא ִל ָ
’וּבנֵ ה‘ ִמ ְתיַ ֶח ֶסת
ְל ִפי זֶ ה ְמב ָֹאר ֶשׁ ַבּ ָקּ ַשׁת ְ
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ָטּהֶ ,שׁכְּ ֶשׁ ִתּ ָבּנֶ ה – ִתּ ְשׁכֹּן ָבּהּ
ִל ָ
ַה ְשּׁכִ ינָ ה וְ ִהיא ִתּ ְהיֶ ה ִעיר ַהקּ ֶֹדשַׁ .אַ ה ִסּיּוּם:
ירוּשׁ ַליִ ם
רוּשׁ ַליִ ם“ ִמ ְתיַ ֵחס ִל ָ
”בּוֹנֵ ה ְבּ ַר ֲח ָמיו יְ ָ
אוֹתהּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ’בּוֹנֶ ה‘
ֶשׁל ַמ ְע ָלהֶ ,שׁ ָ
לּוֹתינוַּ ,אֲ ע ַדיִ ן
וּת ִפ ֵ
ְבּכָ ל יוֹם ַעל יְ ֵדי ָ
תּוֹר ֵתנוּ ְ
ֵאינָ הּ ְבּגֶ ֶדר ִ’עיר ַהקּ ֶֹדשׁ‘ .כָּ ָאמוּרֶ ,שׁכָּ ל זְ ַמן
רוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ָטּהֵ ,אין ַה ָקּדוֹשׁ
ֶשֹּׁלא נִ ְבנְ ָתה יְ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה )’יִ ְשׂ ַמח
ָבּרוּ הוּא שׁוֹכֵ ן ִבּ ָ
מ ֶֹשׁה‘ ח“אְ ,בּ ִ‘שׂיחַ ְספוּנִ ים‘ עמ‘ .(2

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

