בס"ד

שֹא
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָנ ׂ

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

’יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת‘
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ִל ְפנֵ י ֵ
ְתּ ָ
אתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ“ )ה ז(
”וְ ִה ְתוַ דּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
שׁוּבה ב ב( ֶשׁוִּדּוּיוֹ ֶשׁל ַה ֵ
חוֹטא ָצ ִרי
)תּ ָ
יְ ִ
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְ
ִלנְ בֹּעַ ֵמע ֶֹמק ִלבּוִֹ ,מתּוֲֹ ח ָר ָטה כֹּה ֲא ִמ ִתּיתַ ,עד ֶשׁ” :יָ ִעידד
עוֹלם“.
יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת ֶשֹּׁלא יָ שׁוּב ְלזֶ ה ַה ֵח ְטא ְל ָ
ָע ָליו ֵ
ִבּיסוֹד זֶ ה ֵבּ ֵאר ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ‘נִ יץ ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת
פנֶ י,“
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנֶ
ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה” :וְ ַה ֲחזִ ֵירנוּ ִבּ ְת ָ
ֶשׁנָּ שׁוּב ִבּ ְשׁ ֵלמוּת כֹּה ֻמ ְח ֶל ֶטתַ ,עד ֶשׁיְּ ֵהא גָּ לוּי ִל ְפנֵ י ה‘
עוֹלם.
ֶשֹּׁלא נָ שׁוּב ְל ֵח ְטא זֶ ה ְל ָ
הוֹסיף ֵוּב ֵאר ְבּכָ ֶ את נֻ ַסּח
ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ְ’בּ ֵאר מ ֶֹשׁה‘ ֵמאוֹזְ ‘רוֹב ִ
עוֹלם וְ ַת ֲעלוּמוֹת ִס ְת ֵרי
יוֹד ַע ָרזֵ י ָ
”א ָתּה ֵ
פּוּריםַ :
וִ דּוּי יוֹם ַהכִּ ִ
ֹאתינוּ,“...
כָּ ל ָחיְ ...וּבכֵ ן יְ ִהי ָרצוֹןֶ ...שׁ ְתּכַ ֵפּר ָלנוּ ַעל כָּ ל ַחטּ ֵ
’יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת‘
אוֹרהָ ,ה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ֶשׁ ִלּכְ ָ
מוּרה ְל ַה ְח ִמיר ִע ָמּנוּ ,וּוַ ַדּאי ֶשׁ ֵאינָ הּ ִס ָבּה ְלכַ ֵפּר ָע ֵלינוּ?
ֲא ָ
’יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת‘ ,יָ כוֹל
וּל ִפי ָה ָאמוּר ְמיֻ ָשּׁבֶ ,שׁ ִמּתּוֶֹ שׁהוּא ֵ
ְ
הוּא ְל ָה ִעיד ָע ֵלינוּ ֶשׁ ֲח ָר ָט ֵתנוּ ֲא ִמ ִתּית.
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ָפּ ָר ַשׁת ָפּ ָרה’ֵ ,אשׁ ָדּת‘ ח“ט עמ‘ ַתּ ְריָ “ג
ֲ’ע ַ

’וִ דּוּי‘ ְל ֵשׁם ַהכְ נָ ַעת ַה ֵלּב
אתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ“ )ה ז(
”וְ ִה ְתוַ דּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ

קוֹט ֶלר:
ָתּ ַמהּ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ְ
שׁוּבה א לו( ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ַהוִּדּוּי ִהיא
)תּ ָ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְ
שׁוּבהֶ ,שׁ ְתּ ִח ָלּתוֹ ַבּ ֲעזִ ַיבת ַה ֵח ְטא,
ַה ְשׁ ָל ַמת ַתּ ֲה ִליַ ה ְתּ ָ
דּוּע ְבּ ֵס ֶדר
וּל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמ ַ
ֲח ָר ָטה וְ ַק ָבּ ָלה ֶל ָע ִתידְ .
ַה ַ‘תּ ֲחנוּן‘ ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ימים ֶאת וִ דּוּי ָ’א ַשׁ ְמנוּ ָבּגַ ְדנוּ‘ ְל ִד ְב ֵרי
שׁוּבה ֶשׁ ַא ֲח ָריו?
ַה ַתּ ֲחנוּנִ יםַ ,ה ֲח ָר ָטה וְ ַה ְתּ ָ
וּמ ֻס ָדּר ְל ִפי ֵס ֶדר
וְ ֵת ֵרץַ :הוִּדּוּי ַה ֵ
פּוֹת ַח ֶאת ֵס ֶדר ַה ַתּ ֲחנוּן ְ
נוֹעד כְּ ֵדי ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ַהוִּדּוּיֶ ,א ָלּא
ָה ָא ֶל“ף ֵבּי“ת ,א ָ
כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ יר ָלנוּ ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ַעד כַּ ָמּה ָאנוּ ֻמ ְשׁ ָר ִשׁים ְבּע ֶֹמק
עוֹרר
ַה ֵח ְטא’ֵ ,מ ָא ֶל“ף וְ ַעד ָתּי“ו‘ ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ  יִ כָּ נַ ע ִל ֵבּנוּ ְל ִה ְת ֵ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ֵמר ַֹע ַדּ ְרכֵּ נוּ.
וְ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
ִ’משׁנַ ת ַר ִבּי ַא ֲהרֹן‘ בּ ֻחקּ ַֹתי
ְ
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ְבּ ָרכָ ה ִמתּוַֹ א ֲה ָבה
”כֹּה ְת ָב ֲרכוּ ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאמוֹר ָל ֶהם“ )ו כג(

תּוֹרה” :כֹּה ְת ָב ְרכוּ ֶאת ְבּנֵ י
אוֹרה ַדּי ָהיָ ה ֶשׁ ִתּכְ תֹּב ַה ָ
ִלכְ ָ
”אמוֹר ָל ֶהם“?
הוֹס ָיפהָ :
וּמ ְפּנֵ י ָמה ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל“ִ ,
סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ַה‘כְּ ָתב ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים נֶ ֱהנִ ים ִמ ִבּ ְרכָ ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת
אוֹתם
ַמ ְתּנוֹת ַהכְּ ֻהנָּ ה ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים ֵמ ֶהםְ ,ל ִפיכָ ִ הזְ ִה ָירה ָ
טוֹבת
”אמוֹר ָל ֶהם“ – ֶשֹּׁלא יְ כַ וְּנוּ ְבּ ִב ְרכָ ָתם ְל ַ
תּוֹרהָ :
ַה ָ
טוֹבת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וּכְ ִפי ֶשׁ ִה ְדגִּ ישׁ ַר ִשׁ“י ְבּ ֵפרוּשׁוֹ:
ַע ְצ ָמםֶ ,א ָלּא ְל ַ
וּב ֵלב ָשׁ ֵלם“.
”‘אמוֹר ָל ֶהם‘ְ ...בּכַ וָּנָ ה ְ
ָ
הוֹסיף וְ כָ ַתב כִּ י
ַתּ ְל ִמידוַֹ ,ר ִבּי ְשׁמֹה ְק ַליְ ן ָא ַב“ד זֶ ענְ ָטא ִ
ְבּכָ ִ מ ְת ָבּ ֵאר נֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים” :וְ ִצוָּנוּ ְל ָב ֵרֶ את

אוֹרהֵ ,היכָ ן ִה ְצ ַטוּוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה“; ֶשׁ ִלּכְ ָ
תּוֹרה ֶשׁיִּ ְראוּ
וּל ִפי ָה ָאמוּר ֶשׁ ִצּוּ ְָתה ַה ָ
ְל ָב ֵר’ְ בּ ַא ֲה ָבה‘? ְ
טוֹבת יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,ה ֵרי ֵאין
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְלנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶיהם ַא וְ ַרק ֶאת ַ
ְלַ א ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל גְּ ָ
קּוּטי ְשׁמֹה‘ ַדּף קג
סוֹפר‘; ִ’ל ֵ
דוֹלה ִמזּוֹ’ .כְּ ַתב ֵ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

”יִ ָשּׂא ה‘ ָפּנָ יו ֵא ֶלי וְ יָ ֵשׂם ְלָ שׁלוֹם“ )ו כו(

ית ַהכְּ נֶ ֶסת
בּבית
ם ְבּ ֵב
צ‘ ֲא ֵמנִ ים
)ד

כג(

פּוֹס ִקים
ִמ ָפּסוּק זֶ ה נוּכַ ל ִל ְדרֹשׁ ֶר ֶמז ְל ִשׁ ַיטת ַה ְ
)שׁוּ“ת ָה ְרמָ“ע ִמ ָפּאנוֹ קט( כִּ י ְבּ ִמכְ ַסת ִתּ ְשׁ ִעים ָה ֲא ֵמנִ ים
ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ֲחכָ ִמים )תיקו“ז ָח ָדשׁ קלב א( ,נִ ָתּן ִלכְ ל ַרק
ישׁים’ :צ ָָבא‘
ֲא ֵמנִ ים ֶשׁנַּ ֲענוּ ַעל ְבּ ָרכוֹת ,וְ א ַעל ַק ִדּ ִ
אשׁי ֵתּבוֹת ’צ‘ ָא ֵמן ְבּ ָרכוֹת‘ .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנִּ ָתּן ְל ַהגִּ ַיע
– ָר ֵ
ְלצ‘ ֲא ֵמנִ ים ַעל ְבּ ָרכוֹת ַרק ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְשׁ ִהיָּ ה ְבּ ֵבית
ַהכְּ נֶ ֶסת וַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וַ ֲחזָ ַרת ַה ָשּׁ“ץ,
תּוֹרה” :כָּ ל ַה ָבּא ִל ְצבֹא ָצ ָבא ַל ֲעבֹד
ְלכָ  כָּ ְת ָבה ַה ָ
מוֹעד“ – ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת.
ֲעב ָֹדה ְבּא ֶֹהל ֵ
ְ’מרוֹם ָה ִרים‘ ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה

יוֹתר ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל
ֲח ִב ִיבים ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵ
”יְ ָב ֶרכְ  ה‘ וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר) “ו כד(

ַר ִבּים ָתּ ְמהוּ ַעל נֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ִל ְפנֵ י נְ ִשׂ ַיאת כַּ ַפּיִ ם:
”וְ ִצוָּנוּ ְל ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה“ – ֵהיכָ ן ִה ְצ ַטוּוּ
ַהכּ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵר’ְ בּ ַא ֲה ָבה‘?
ֵבּאוּר נִ ְפ ָלא ַל ְדּ ָב ִרים ֵה ִביא ַר ִבּי ֶעזְ ָרא ַא ְל ְט ֶ
שׁוּלר ַר ָבּהּ ֶשׁל
יידאן:
יינוֹטה ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ֵליבּ כּ ֵֹהן ִמ ַקּ ָ
וַ ָ
ֵאין ַהכַּ וָּנָ ה ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ ְצ ַטוּוּ ְל ָב ֵרֶ את יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה,
”בּ ַא ֲה ָבה“ ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ִל ְת ִח ַלּת ַה ְבּ ָרכָ ה,
ֶא ָלּא ַה ִמּ ָלּה ְ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִק ֵדּשׁ ֶאת ַהכּ ֲֹהנִ ים ִבּ ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן
ְבּ ַא ֲה ָבהָ :א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֻ)ח ִלּין צא ב( ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ִב ִיבים ִל ְפנֵ י
יוֹתר ִמ ַמּ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרתֶ ,שׁ ַמּ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ֵאינָ ם ַמזְ כִּ ִירים
ה‘ ֵ
”קדוֹשׁ
ֶאת ה‘ ֶא ָלּא ַא ַחר ָשׁלוֹשׁ ֵתּבוֹת כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה ו ג(ָ :
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ה‘ ְצ ָבא-וֹת“ ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמזְ כִּ ִירים אוֹתוֹ ַא ַחר
”שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה‘.“...
ְשׁ ֵתּי ֵתּבוֹת ִבּ ְל ַבדֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר ְ)דּ ָב ִרים ו ב(ְ :
יח ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים
וְ ִהנֵּ ה ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק” :יְ ָב ֶרכְ  ה‘“ נִ ָתּן ְלהוֹכִ ַ
יוֹתר ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵהם ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ה‘ ַא ַחר
ֲח ִב ִיבים ַאף ֵ
וּל ִפיכָ ֶ ט ֶרם ַהזְ כָּ ַרת ָפּסוּק
ֵתּ ָבה ַא ַחת ִבּ ְל ַבד ]”יְ ָב ֶרכְ ְ ,[“
וּמוֹדים ֵהם ַעל כָּ ֶ שׁ ִה ְת ַק ְדּשׁוּ ְבּ ַא ֲה ָבה יְ ֵת ָרה
זֶ הְ ,מ ַשׁ ְבּ ִחים ִ
”א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ...וְ ִצוָּנוּ ְל ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
זוֹ ְבּ ִב ְרכַּ תֲ :
– ְבּ ַא ֲה ָבה“.

< כָּ  נָ ַהג ָמ ָרן ַה ַ‘בּ ַעל ֵשׁם טוֹב‘ >
ֹאמר כָּ ל ַבּר י ְִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרַ ....דּוְ ָקא ְבּ ֵבית
”י ַ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,כְּ ֵדי לְ זַ כּוֹת ֶאת י ְִשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲענִ יַּת ָא ֵמן .וְ עוֹד
ֶשׁהוּא ַה ְת ָחלַ ת ַק ָבּלַ ת עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִם ,וְ ֵכן נָ ַהג ָמ ָרן
ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב זַ לְ הָ“ה“.
קּוֹמ ְרנָ א[ ח“ב כְּ לָ ל כא
]’אוֹר ֵעינַ יִם‘ לרא“ז ִמ ַ

שׁוּ“ת ַ’תּ ָקּנַ ת ַה ָשּׁ ִבים‘ או“ח סי‘ א‘

נוֹשׂא ה‘ ָפּנִ ים?
ְל ֵאיזוֹ ְתּ ִפ ָלּה ֵ

ֵמ ִר ְמזֵ י ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

מוֹעד“
”כָּ ל ַה ָבּא ִל ְצבֹא ָצ ָבא ַל ֲעבֹד ֲעב ָֹדדהה ְבּא ֶֹהל ֵ

מּוֹדים ַעל ִח ָבּ ָתם ַהיְּ ֵת ָרה ַהנִּ כֶּ ֶרת
נוֹהגִ ים ַאף יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִ
כָּ ֲ 
קּוֹר ִאים ָפּסוּק זֶ ה; ֵהן
ַבּ ָפּסוּק’ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ִ ,ל ְפנֵ י ֶשׁ ְ
בּוֹחר ְבּ ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַא ֲה ָבה“ ,וְ ֵהן
”ה ֵ
ְבּ ַשׁ ֲח ִרית – ְבּ ִב ְרכַּ תַ :
”אוֹהב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל“.
ֵ
ְבּ ַע ְר ִבית – ְבּ ִב ְרכַּ ת:

”‘יִ ָשּׂא ה‘ ָפּנָ יו ֵא ֶלי ,‘וְ כָ תוּב ֶא ָחד ֵ
אוֹמר ְ)דּ ָב ִרים י יז( ֲ’א ֶשׁר א
אוֹמר ,כֵּ ַיצד יִ ְת ַקיְּ מוּ
דּוֹס ַתאי ֵ
יִ ָשּׂא ָפנִ ים‘; ָהיָ ה ַר ִבּי יוֹסֵי ֶבּן ְ
]ע ֵב ָרה[
ְשׁ ֵתּי ִמ ְק ָראוֹת ַה ָלּלוּ? ֶא ָלּא ’יִ ָשּׂא ה‘ ָפּנָ יו‘ – ְבּ ָד ָבר ֲ
ֶשׁ ֵבּינְ ְ ל ֵבינוֹ’ֲ ,א ֶשׁר א יִ ָשּׂא ָפנִ ים‘ – ְבּ ָד ָבר ֶשׁ ֵבּינְ ְ ל ֵבין
ֲח ֵב ְרֶ 
]שׁ ֵאינָ הּ ִמ ְתכַּ ֶפּ ֶרת ַעד ֶשׁ ְתּ ַר ֵצּהוּ[“ )במדב“ר יא ז(.
צוּרת
ַה ַ‘בּ ַעל ֵשׁם טוֹב‘ ֵבּ ֵאר כִּ י כַּ וָּנַ ת ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ַ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהנְּ כוֹנָ ה:
צוּקוֹתיו זוֹכֵ ר הוּא גַּ ם
ָ
ִאם כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַפּ ֵלּל ָה ָא ָדם ַעל ְמ
לוֹמר ֶאת ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ ה
ֶאת ַה ָדּ ָבר ֶ’שׁ ֵבּינְ ְ ל ֵבינוֹ‘ ,כְּ ַ
”בּכָ ל ָצ ָר ָתם לוֹ
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ֶתּ ֶפת ְבּ ַצ ֲערוֹ ,כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ סג ט(ְ :
ָצר“ֲ ,אזַ י ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶשׁיִּ ָשּׂא ה‘ ֶאת ָפּנָ יו ֵא ָליו וִ ַיק ֵבּל ֶאת
ְתּ ִפ ָלּתוַֹ .אִ אם הוּא ְמכַ וֵּן ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַרק ַעל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵבּינוֹ
ְל ֵבין ֲח ֵברוֹ ,כְּ ַ
וּצ ָרכָ יוִ ,מ ְבּ ִלי ְלכַ וֵּן ַעל
לוֹמר ַעל ִענְ יְ נֵ י ַהגּוּף ְ
ַצ ַער ַה ְשּׁכִ ינָ הֲ ,אזַ י ’א יִ ָשּׂא ָפנִ ים‘ ֵא ָליו ְל ַק ֵבּל ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
ִ’דּ ְב ֵרי יִ ָשּׂכָ ר‘ ]לרי“ב ִמ ְסּ ְט ָראזְ נִ יץ[ עמ‘ קכד

ַבּ ָקּ ַשׁת ַ’ה ְסכָּ ָמה‘ ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים
”יִ ָשּׂא ה‘ ָפּנָ יו ֵא ֶלי וְ יָ ֵשׂם ְלָ שׁלוֹם“ )ו כו(
ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא
)סוֹטה לט א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁ ַמּ ְחזִ ִירים ַהכּ ֲֹהנִ ים
ֶאת ְפּנֵ ֶיהם ִמן ָה ָעם ְבּ ִסיּוּם ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ יםְ ,מ ַב ְקּ ִשׁים ֵהם:
עוֹלםָ ,ע ִשׂינוּ ָמה ֶשׁגָּ זַ ְר ָתּ ָע ֵלינוֲּ ,ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ
ִ”רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ָמה ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ְ)דּ ָב ִרים כו טו(’ַ :ה ְשׁ ִק ָיפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁךָ ִמן
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ֵרֶ את ַע ְמֶּ את יִ ְשׂ ָר ֵאל .“‘...וְ יֵ שׁ ְל ָה ִביןֲ ,הא
מּוֹסיף ְבּ ָרכָ ה ְר ִב ִיעית ְבּ ִב ְרכַּ ת
ַבּגְּ ָמ ָרא )ר“ה כה ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ַה ִ
הוֹסיף ְבּ ָרכָ ה
תּוֹסיף‘; כֵּ ַיצד ִתּ ְקּנוּ ָל ֶהם ְל ִ
עוֹבר ְבּ ַ‘בל ִ
כּ ֲֹהנִ ים ֵ
ַא ַחר ִבּ ְרכָ ָתם?
מוֹס ִיפים ְבּכָ ְ בּ ָרכָ ה,
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ֶע ְמ ִדיןֵ :אין ַהכּ ֲֹהנִ ים ִ
כִּ י ִאם ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשׁיַּ ְסכִּ ים ה‘ ִעם ִבּ ְרכָ ָתם ,וְ ָה ְר ָאיָ ה ְלכָ – 
אוֹתהּ ֶא ָלּא ְל ַא ַחר ֶשׁ ֶה ְחזִ ירוּ ֶאת
אוֹמ ִרים ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ֵאינָ ם
ְ
ְפּנֵ ֶיהם ִמן ָה ָעם.
ְבּכָ ַ אף ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ְצ ִבי ְקרוֹיזֶ ר ֶאת נֻ ַסּח ְתּ ִפ ָלּה זוֹ:
ָ
”ע ִשׂינוּ ָמה ֶשׁגָּ זַ ְר ָתּ ָע ֵלינוּ“ – ִבּזְ כוּת ֶשׁ ִקּיַּ ְמנוּ ֶאת גְּ זֵ ַרת ַ’בּל
הוֹסיף ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת ַה ְמּפ ָֹרשׁוֹת
תּוֹסיף‘ וְ נִ זְ ַה ְרנוּ ֶשֹּׁלא ְל ִ
ִ
”ה ְשׁ ִק ָיפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁךָָ ...וּב ֵר
תּוֹרהְ ,מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוַּ :
ַבּ ָ
ֶאת ַע ְמֶּ את יִ ְשׂ ָר ֵאל“.
ִסדּוּר ֵ’בּית יַ ֲעקֹב‘ ,נְ ִשׂ ַיאת כַּ ַפּיִ ם; ִסדּוּר ’אוֹר ַה ַח ָמּה‘ עמ‘ רמה

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

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

בּרכָ ה ֶשׁ ִשּׁנְּ ָתה ַחיִּ ים
ְבּ ָרכָ

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ְ’ר ֵצה‘ )ג‘(
נוּחת ַא ֲה ָבה וּנְ ָד ָבה
ְמ ַ
”ל ְשׁ ָבּת
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ֵתּבוֹתִ :
נוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה כְּ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹנֶ;“
בּוֹ וְ ָל ַ
וְ כִ י ֵהיכָ ן ִה ְצ ַטוֵּינוּ ִל ְשׁבֹּת ְ’בּ ַא ֲה ָבה‘?
נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
”ה ֵ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ַשׁ ָבּת )י ב(ַ :
נּוֹתן ַמ ָתּנָ ה
הוֹדיעוַֹ ...תּנְ יָ א
ַל ֲח ֵברוֹ – ָצ ִריְ ל ִ
נָ ֵמי ָהכִ יָ :א ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
טוֹבה יֵ שׁ ִלי ְבּ ֵבית
ָ
ְלמ ֶֹשׁהַ :מ ָתּנָ ה
גְּ נָ זַ י וְ ַשׁ ָבּת ְשׁ ָמהּ ,וַ ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ִל ְתּנָ הּ
ְליִ ְשׂר ֵָאל – ֵל וְ ִ
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י
הוֹד ָיעם“ֵ .
הוֹד ַיע
נּוֹתן ַה ַמּ ָתּנָ ה ָצ ִריְ ל ִ
ָ)שׁם( ֶשׁ ֵ
ֶשׁ ִמּיָּ דוֹ ָבּ ָאה ַה ַמּ ָתּנָ ה כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַר ֶבּה
ָה ַא ֲה ָבה ֵבּינוֹ ְל ֵבין ַה ְמּ ַק ֵבּל.
הוֹד ַיע ָלנוּ ַה ָקּדוֹשׁ
נִ ְמ ָצא ִאם כֵּ ן ֶשׁ ִ
ָבּרוּ הוּא ַעל ַמ ְתּנַ ת ַה ַשּׁ ָבּת כְּ ֵדי
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַמ ָתּנָ ה זוֹ ִתּ ְת ַר ֶבּה ָה ַא ֲה ָבה
וּלכָ ַ מ ְצ ִה ִירים ָאנוּ:
ֵבּינֵ ינוּ ְל ֵבינוֹ ְ
)’מ ְשׂ ַאת
”ל ְשׁ ָבּת בּוֹ וְ ָל ַ
נוּח בּוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה“ ַ
ִ
כַּ ַפּי‘ ח“ד עמ‘ צב(.

גּוֹב ֶרת ַעל ַה ַמּזָּ ל
ְק ֻד ַשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת ֶ
בוּע ֶשׁ ָבּ ֶהם
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמכָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
יֵ שׁ ַל ַמּזָּ לוֹת ְשׁ ִל ָיטה כָּ ְל ֶשׁ ִהיְ ,בּיוֹם
ַה ַשּׁ ָבּת ֵאין ָל ֶהם ְשׁ ִל ָיטה כְּ ָלל .וְ ָה ְר ָאיָ ה
ַל ָדּ ָבר ִהיא ,כִּ י ְבּ ַשׁ ָבּת ְמ ַשׁ ֵמּשׁ כּוֹכָ ב
ַשׁ ְבּ ַתאי ֶשׁ ְמּ ַס ֵמּל יָ גוֹןִ ,ט ְלטוּל וְ ח ֶֹסר
גוּע
רֹגַ ע ,וְ ַאף ַעל ִפּי כֵּ ן זֶ הוּ ַהיּוֹם ָה ָר ַ
בוּע.
יוֹתר ְבּכָ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
וְ ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּ ֵ
אוֹמ ִרים כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁיּוֹם זֶ ה:
וּלכָ ָ אנוּ ְ
ְ
”גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ הוּא ְל ָפנֶ יֶ ,“שׁגְּ ֻד ָלּתוֹ
ְוּק ֻד ָשּׁתוֹ ִהנָּ ן ְ’ל ָפנֶ י ,‘גְּ בוֹהוֹת ֵמ ַעל
כוֹלים ָאנוּ
ַה ַמּזָּ לוֹת כֻּ ָלּםִ ,משּׁוּם כָּ  יְ ִ
”שֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן
ְל ַב ֵקּשׁ ִבּ ְמיֻ ָחדֶ :
)’מ ֵטּה ַא ֲהרֹן‘ ]לר“א
נוּח ֵתנוּ“ ַ
וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
ִמ ְוּוֹר ַמיְ זָ א[ הגש“פ(.

ַה ַשּׁ ָבּת – שׁ ֶֹרשׁ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי
ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ְתּלוּיִ ים בּוֹ יִ ְהיוּ ֻמ ְשׁ ָל ִמים
כְּ מוֹתוֹ.
מוּבן ִמ ְפּנֵ י ָמה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ְל ִפיכָ ָ 
”שֹּׁלא
ַבּ ָקּ ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּתֶ :
ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה“ ֶשׁיִּ ְמנְ עוּ
נוּח ֵתנוּ“,
”בּיוֹם ְמ ָ
ֵמ ִא ָתּנוּ ִל ְשׁבֹּת כָּ ָראוּי ְ
ֶשׁ ְבּכָ ֻ מ ְב ָטח ָלנוּ ֶשׁ ַאף ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי
)’בּנֵ י
ַה ָשּׁ ַ
בוּע א יִ ְפ ְקדוּנוּ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה ְ
יִ ָשּׂשכָ ר‘ ַמ ַא ְמ ֵרי ַה ַשּׁ ָבּתוֹת ז יג(.

שׁוֹמ ֵרי ַה ַשּׁ ָבּת
’א ְתּ ֵהא ָצ ָרה‘ ְל ְ
יחה ְלשׁוּ“ת ִ’מן ַה ָשּׁ ַמיִ ם‘
ַבּ ְפּ ִת ָ
הוּבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ
ַמ ְרגָּ ִליּוֹת עמ‘ ה( ָ
תּוֹספוֹתֶ ,שׁנִּ ְשׁ ַאל
ִמלּוֹנְ ְדּ ִרישׁ ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
ַבּ ֲחלוֹם ַעל כָּ ֶ שׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְבּ ַשׁ ָבּת:
נוּח ֵתנוּ“:
”שֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן ְבּיוֹם ְמ ָ
ֶ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵאינֶ נּוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַע ְצ ֵמנוּ
אוֹרה
”שֹּׁלא נְ ֵהא ְבּ ָצ ָרה וְ יָ גוֹן“ֲ ,הא ִלכְ ָ
ֶ
יוֹתר ֶשׁנִּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַע ְצ ֵמנוּ
ֵ
טוֹב
ִמ ֶשּׁנִּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַהיּוֹם?
וְ ֵה ִשׁיב ַבּ ֲחלוֹמוֹ ,כִּ י ִאם נִ ְת ַפּ ֵלּל ַעל
ַע ְצ ֵמנוּ יִ ְשׁ ַתּ ֵמּ ַע ֵמ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשׁ ָאנוּ א
נְ ֵהא ְבּ ָצ ָרה וְ יָ גוֹן ְבּיוֹם ְמ ָ
נוּח ֵתנוַּ ,א
ִבּ ְשׁ ַאר יָ ִמים ָח ִל ָילה נְ ֵהאְ .לכָ ָ אנוּ
”שֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן
ְמ ַב ְקּ ִשׁיםֶ :
נוּח ֵתנוּ“ֶ ,שׁ ַמּ ְשׁ ָמעוּת
וַ ֲאנָ ָחה ְבּיוֹם ְמ ָ
ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ִהיא ֶשֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן
עוֹלם ְלכָ ל ִמי ֶשׁנָּ ח ְבּיוֹם זֶ הֶ ,א ָלּא
ְל ָ
וּמ ַסיֵּ ם:
ְל ֵאלּוּ ֶשׁ ֵאין זֶ ה יוֹם ְמ ָ
נוּח ָתםְ ...
בוּאה,
”וָ ִא ָיקץ ִמ ְשּׁנָ ִתי וְ ִהנֵּ ה ֲחלוֹם נְ ָ
וְ א ַא ַחת ִמ ִשּׁ ִשּׁים“.
כְּ ֵעין זֶ ה ַאף ֵפּ ֵרשׁ ַה‘ ַשּׂר ָשׁלוֹם‘
”בּיוֹם
עלזְ אָ :האוֹת ֵבּי“ת ֶשׁל ְ
ִמ ֶבּ ְ
לוֹמר:
נוּח ֵתנוּ“ְ ,מ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת כְּ ַ‘ב ֲעבוּר‘ ,כְּ ַ
ְמ ָ
נוּח ֵתנוּ‘
ֵאינֶ נּוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ’יוֹם ְמ ָ
”שֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה“,
ֶא ָלּא ֶ
נוּח ֵתנוּ“.
”בּיוֹם ְמ ָ
ִבּזְ כוּת ְשׁ ִב ָית ֵתנוּ ְ
אשׁית יח כח(:
וּכְ ִפי ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ַא ְב ָר ָהם ְ)בּ ֵר ִ
”ה ַת ְשׁ ִחית ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ֶאת כָּ ל ָה ִעיר“,
ֲ
”בּ ֲעבוּר ַה ֲח ִמ ָשּׁה“.
וּפ ֵרשׁ ָה ִ‘א ְבּן ֶעזְ ָרא‘ַ :
ֵ
)מהד‘ ר“ר

ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ַלאגִ ‘י
נוֹתן ַט ַעם ְל ָה ִביא כָּ אן ֶאת ֶשׁ ֵה ִביא
יֵ שׁ ְבּ ֵ
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ַלאגִ ‘י ְבּ ִס ְפרוֹ ֲ’ע ֶת ֶרת
ַה ַחיִּ ים‘ )אוֹת נג( ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים,
ֶשׁ ָח ִסיד ֶא ָחד ָהיָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְבּכָ ל ֶע ֶרב
ַשׁ ָבּת ֶשֹּׁלא ֶתּ ֱא ַרע ְשׂ ֵר ָפה ְבּ ַשׁ ָבּת כְּ ֵדי
ֶשֹּׁלא יָ בוֹאוּ ִל ֵידי ִחלּוּל ַשׁ ָבּת .וְ כָ ַתב
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ַלאגִ ‘י” :וַ ֲאנִ י ְבּ ָענְ יִ יִ ,מיּוֹם
ינוּפיָ א
ַדּ ְע ִתּי נָ ַהגְ ִתּי ִל ְלמֹד ְתּ ִה ִלּים ְבּכִ ְ
בוּרה ְבּכָ ל ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ָסמוּ
ִעם ַה ֲח ָ
ַל ִמּנְ ָחה ,כְּ ֵדי ַל ֲעתֹר ֶאל ה‘ כְּ מוֹ ֶשׁ ָהיָ ה
עוֹשׂה אוֹתוֹ ָח ִסידְ ,וּבתוֹ יְ ִהי ָרצוֹן
ֶ
לוֹמר
ֶשׁ ַא ַחר ַה ְתּ ִה ִלּים ָאנוֹכִ י ִתּ ַקּנְ ִתּי ַ
ְבּנֻ ָסּח זֶ ה:
וּלכָ ל
ָלנוּ
’וְ ַת ִצּ ֵילנוּ וְ ִת ְשׁ ְמ ֶרנּוּ
ְ
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֵחינוּ ְבּכָ ל ְמקוֹמוֹת
בוֹת ֶיהם ִמ ְשּׂ ֵר ָפה ְוּד ֵל ָקה וְ שׁוּם
מוֹשׁ ֵ
ְ
ָדּ ָבר ַרע .וְ א יָ בוֹאוּ ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְל ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת ָק ְד ֶשׁךָ ,וְ נִ זְ כֶּ ה ִל ְשׁמֹר כָּ ל
ַשׁ ָבּתוֹת ָק ְד ֶשׁךָ כָּ ל יְ ֵמי ַחיֵּ ינוּ ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה
וּמ ֲע ֶשׂהְ ,בּיִ ְר ָאה וְ ַא ֲה ָבה וְ ִשׂ ְמ ָחה
וְ ִדבּוּר ַ
ַר ָבּה‘“.

ַחיִּ ים ,נְ שׂוּא ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוִּ ,הנּוֹ ָבּחוּר ָצ ִעיר
תּוֹרה‘
שׁוּבהְ .בּ ַ‘ת ְלמוּד ַה ָ
טוֹבה וַ ֲח ָ
ָ
ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ַוּביְּ ִשׁ ָיבה ַה ְקּ ַטנָּ ה א ִה ְת ַבּ ֵלּט ַחיִּ ים ְבּא ֶֹפן
אוּלם ִה ְת ִמיד ְבּ ִלמּוּדוָֹ ,מה
רוֹנוֹתיוָ ,
ְמיֻ ָחד ְבּכִ ְשׁ ָ
ֶשׁ ֵה ִביא ְלכָ ֶ שׁ ְלּ ַא ַחר ַמ ֲא ַמ ִצּים זָ כָ ה ְל ִה ְת ַק ֵבּל
עוֹלם ַהיְּ ִשׁיבוֹת,
ְל ַא ַחת ֵמ ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַהטּוֹבוֹת ְבּ ַ
חוּרים
תּוֹרה ְמאוֹת ַבּ ִ
יְ ִשׁ ָיבה ֶשׁ ָבּהּ ָהגוּ וְ ִה ְת ַעלּוּ ַבּ ָ
יוֹתר.
ֻמ ְב ָח ִרים ְבּ ֵ
טוּחים כִּ י ִבּ ִ
הוֹריו ֶשׁל ַחיִּ ים ָהיוּ ְבּ ִ
ָ
ישׁ ָיבה ֻמ ְב ֶח ֶרת
אוּלם
ֶשׁכָּ זוֹ ְבּוַ ַדּאי יִ ְת ַע ֶלּה ְבּנָ ם ֲע ֶשׂ ֶרת מוֹנִ יםָ ,
יוֹתר,
ְל ַד ֲאבוֹן ֵלבַ ,דּוְ ָקא ָשׁםַ ,בּ ָמּקוֹם ַהטּוֹב ְבּ ֵ
מּוּדיוְ .בּעוֹד כָּ ל ֲח ֵב ָריו
ֵה ֵחל הוּא ָל ֶר ֶדת ְבּ ִל ָ
ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִה ְצ ִליחוּ וְ ָעשׂוּ ַחיִ לַ ,חיִּ ים ִה ַדּ ְר ֵדּר
וְ ֶח ְשׁקוֹ ִל ְלמֹד יָ ַרד ְפּ ָל ִאים.
ָק ֶשׁה ְל ָת ֵאר ֲע ֵלי כְּ ָתב ֶאת כְּ ֵאבוֹ ָה ַעז וְ ִשׁ ְברוֹן
ִלבּוֹ ֶשׁל ַחיִּ ים ְלנֹכַ ח ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י א ָע ָלה ְבּיָ ָדיו
ִ’ל ְחיוֹת‘ ֶאת ַהסּוּגְ יָ א ַהנִּ ְל ֶמ ֶדת יַ ַחד ִעם ְשׁ ַאר
יח ֶאת
ֲח ֵב ָריו ַליְּ ִשׁ ָיבה .א ָהיָ ה ְלכָ ֶ ה ְס ֵבּר ֵמנִ ַ
אוּלם ֻע ְב ָדּה ִהיא כִּ י ַחיִּ ים ָפּשׁוּט א
ַה ַדּ ַעתָ ,
יח ִל ְלמֹדְ .בּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁ ָפּ ַתח ֶאת ַהגְּ ָמ ָרא,
ִה ְצ ִל ַ
יּוֹת ָיה ַמ ִבּיטוֹת בּוֹ ְבּ ֵעינַ יִ ם
אוֹת ֶ
הוּא ָחשׁ ֶאת ִ
יח!
יוֹד ַע ,א ַתּ ְצ ִל ַ
אוֹמרוֹתֵ :אינֵ ֵ 
ַמ ֲא ִשׁימוֹת ,כְּ ְ
כּ ַֹח ַה ַה ְת ָמ ָדה ֶשׁ ִלּוָּה אוֹתוֹ ְבּיָ ָמיו ַבּיְּ ִשׁ ָיבה
עוּרים ,כְּ מוֹ ַבּ ְסּ ָד ִרים,
וּפ ַחת; ַבּ ִשּׁ ִ
ַה ְקּ ַטנָּ הָ ,ה ַלָ 
הוּא ֶה ֱע ִביר ֶאת רֹב ַהזְּ ַמן ִבּ ְב ִהיָּ ה ֶבּ ָח ָלל ,וְ ַאף
כַּ ֲא ֶשׁר ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְס ִביבוֹ ָר ַעשׁ וְ גָ ַעשׁ ְבּ ִר ְת ָחא
צוֹפה ִמן ַה ַצּד.
אוֹריְ ָתאָ ,ע ַמד הוּא כְּ ֶ
ְדּ ָ
ַאף ִציּוּנֵ י ַה ִמּ ְב ָחנִ ים ֶשׁ ִה ִבּיעוּ ְלא ִמ ִלּים ֶאת
כִּ ְשׁלוֹנוֹ א ָתּ ְרמוּ ְל ַה ֲע ָל ַאת ִבּ ְטחוֹנוֹ ָה ַע ְצ ִמי ,וְ כֹחַ
לוּטין.
ָה ָרצוֹן ֶשׁ ֲע ַדיִ ן ִפּ ְע ֵפּ ַע בּוֹ כִּ ְמ ַעט וְ ָד ַעַ ל ֲח ִ
ֶמ ֶשׁ כָּ ל זְ ַמן ַהח ֶֹרף נִ ְמ ְשׁכָ ה ִה ַדּ ְר ְדּרוּתוֹ ֶשׁל ַחיִּ ים
וּפגְ ָעה ְמאֹד ְבּ ַמ ֲע ָמדוֵֹ ,הן ְבּ ֶק ֶרב ֲח ֵב ָריו ַליְּ ִשׁ ָיבה
ָ
וְ ֵהן ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוְֹ .בּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵא ָליו ָצ ַעד
הוּא ָחשׁ כְּ כִ ָשּׁלוֹן ְמ ַה ֵלּ ,תּוֶֹ שׁהוּא ִמ ְת ַע ֵלּם
וּמ ַה ַה ְצ ָלחוֹת
לוּטין ֵמ ַה ַמּ ֲא ַמ ִצּים ֶשׁ ִה ְשׁ ִק ַיע ֵ
ַל ֲח ִ
רוּעה
מּוּעטוֹת ֶשׁ ַאף נָ ַחל ,כַּ ֲא ֶשׁר ָה ֻע ְב ָדּה ַהגְּ ָ
ַה ָ
ִמכֹּל ָהיְ ָתה ְבּכָ ֶ שׁהוּא א ֵה ֵעז ִל ְפנוֹת ְל ִאישׁ
כְּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ֶעזְ ָרה.
ְבּ ֶפ ַתח זְ ַמן ַה ַקּיִ ץ ָשׁב ַחיִּ ים ַליְּ ִשׁ ָיבה כְּ ֶשׁ ַמּ ָצּבוֹ
ָק ֶשׁה ִמנְּ שֹׂאַ .ח ְברוּתוֹת א ָהיוּ לוֲֹ ,ח ֵב ָריו ִה ְפנוּ
לוֹ ע ֶֹרף ,וְ ַהיֵּ אוּשׁ ֵה ֵחל ְמכַ ְר ֵסם בּוֹ ְבּכָ ל ֶפּה.
פוּרים ָח ְלפוּ ִמ ְתּ ִח ַלּת זְ ַמן ַה ַקּיִ ץ,
ָשׁבוּעוֹת ְס ִ
וְ ַרק ָאז ֵה ֵעז ַחיִּ ים ִל ְפנוֹת ְל ַרב ַה ְקּ ִה ָלּה ֶשׁ ֵא ֶל ָיה
ִה ְשׁ ַתּיְּ כוּ ָ
הוֹריו ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ֶעזְ ָרה .הוּא נִ ַצּב ְל ָפנָ יו
רוֹעד ֵתּ ֵאר ִבּ ְק ָצ ָרה ֶאת
ְבּ ִפיק ִבּ ְרכַּ יִ םְ ,וּבקוֹל ֵ
לוּטין ֶאת ַה ֵח ֶשׁק
”א ַבּ ְד ִתּי ַל ֲח ִ
ַמ ָצּבוֹ ֶה ָעגוּםִ .
וּמ ֻב ְל ָבּל,“...
ְל ִלמּוּד ַה ָ
תּוֹרהֲ ,אנִ י ָחשׁ ָאבוּד ְ
ָבּ ְק ָעה ַהזְּ ָע ָקה ִמכָּ ל ִמ ָלּה ֶשׁיָּ ְצ ָאה ִמ ִפּיו.
ָה ַרב ֶשׁ ָהיָ ה ָהמוּם ֵמ ֻח ְמ ַרת ַה ְדּ ָב ִריםֵ ,ה ִבין
יוֹעילוּ ַלנֶּ ֶפשׁ
ְבּ ָחכְ ָמתוֹ כִּ י ִדּ ְב ֵרי ִחזּוּק וְ ִעידוּד א ִ
ַה ְמּיֻ ֶסּ ֶרת ֶשׁ ְלּ ָפנָ יוַ .ה ָבּחוּר ָהיָ ה זָ קוּק ְל ַה ְר ֵבּה
ֵמ ֵע ֶבר ְלכָ  ,וְ הוּא ָשׁ ַקע ְבּ ַמ ְח ָשׁבוֹת ֲא ֻרכּוֹתַ ,עד
ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע אוֹרוּ ֵעינָ יו.
”יַ ִקּ ִיריִ ,הגַּ ְע ָתּ ְבּ ִדיּוּק ַבּזְּ ַמן ַהנָּ כוֹן!“ ָפּנָ ה ָה ַרב
”הנֵּ הַ ,חג ַה ָשּׁבוּעוֹת ָק ֵרב
ֶאל ַה ָבּחוּר וְ ָא ַמרִ :
יוֹד ַע ַא ָתּה כִּ י ְבּ ַחג זֶ ה ֵאין ִמ ְצוָ ה
ָוּבאְ .בּוַ ַדּאי ֵ
חוּדית כִּ ְביֶ ֶתר ַה ַחגִּ יםֻ .ע ְב ָדּה זוֹ ָבּ ָאה ְל ַל ְמּ ֵדנוּ,
יִ ִ
כִּ י ְבּשׁוֹנֶ ה ִמיֶּ ֶתר ַה ַחגִּ ים ֶשׁנִּ ְד ֶר ֶשׁת ֲהכָ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת
כְּ ֵדי ֵל ָהנוֹת ֵמ ָ
תּוֹרה,
אוֹרםַ ,חג ַה ָשּׁבוּעוֹת – ַמ ַתּן ָ
הוּדי ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ,וְ יֵ שׁ ְבּיַ ד כָּ ל
ִהנּוֹ ַחג ַה ַשּׁיָּ ךְ ְלכָ ל יְ ִ
תּוֹרה‘ ֵמ ָח ָדשְׁ ,לא
הוּדי ִלזְ כּוֹת בּוֹ ְל ַ‘ק ָבּ ַלת ַה ָ
יְ ִ
ֶק ֶשׁר ְל ַמ ָצּבוֹ ַהנָּ תוּן“.
עוֹר ָרה .הוּא ִבּ ֵקּשׁ
ַס ְק ָרנוּתוֹ ֶשׁל ַה ָבּחוּר ִה ְת ְ
יוֹתר וְ ָה ַרב ִה ְמ ִשׁי:
ְל ָה ִבין ֵ
הוּבא כִּ י ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת
ָ
דוֹשׁים
”בּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
ַ
תּוֹרהְ .בּיוֹם זֶ ה ֻמכְ ָרעוֹת ְבּ ֵבית
ִהנּוֹ ’יוֹם ַה ִדּין‘ ַל ָ
ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלה ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ֶשׁכֹּה נוֹגְ עוֹת ְל ַמ ָצּ ְב
ְוּביָ ָדן ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ַחיֵּ י ַהנֶּ ַצח ֶשׁ ְלַּ ;ה ִאם יִ ְהיוּ ְל
רוֹבה? ַה ִאם ִדּ ְב ֵרי
ַח ְברוּתוֹת טוֹבוֹת ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְקּ ָ

וּמ ָפ ְר ֶשׁ ָיה יִ ְהיוּ ֲע ֵר ִבים ְל ִחכְּ ?
ַהגְּ ָמ ָרא ְ
זֶ ה ִמכְּ ָבר ָשׁ ַמ ְע ִתּי כִּ י ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי
רוֹפ ִּשׁיץ זָ ָצ“ל ָהיָ ה ְמיַ ֵעץ ַל ֲח ִס ָידיו ְל ַה ֲא ִרי
ֵמ ְ
ִבּ ְמיֻ ָחד ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ’א ֲה ָבה ַר ָבּה‘ ֶשׁל בּ ֶֹקר ַחג
ַה ָשּׁבוּעוֹתְ ,ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ָבּהּ ְבּכַ וָּנָ ה ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים ִל ְפנֵ י
תּוֹרה
ה‘ ֶשׁיָּ ִאיר ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ְל ָה ִבין ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
דוֹשׁהַ .אף הוּא ַע ְצמוֹ נָ ַהג כֵּ ן ,וְ ֵה ִעידוּ כִּ י
ַה ְקּ ָ
ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת ַ’א ֲה ָבה ַר ָבּה‘ ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ָהיְ ָתה
לוֹתיו
וּמכּ ָֹחהּ זָ כָ ה ְל ַמ ֲע ָ
אוֹרכֶ ת לוֹ כִּ ְשׁ ָע ַתיִ םִ ,
ֶ
תּוֹרה ַוּביִּ ְר ָאה.
ַהנִּ ְשׂגָּ בוֹת ַבּ ָ
בוּרַ ,ק ֵבּל ַעל
נַ ֵסּה ֵאפוֹא ָל ַק ַחת ֵע ָצה זוֹ ַבּ ֲע ְ
לוֹמר ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ’א ֲה ָבה ַר ָבּה‘
ַע ְצ ְמְ ל ַה ֲא ִרי וְ ַ
ְבּ ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ַה ָקּרוֹב ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְוּבכַ וָּנָ ה
יְ ֵת ָרהִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַמ ָצּ ְב ,וְ ֵאין כָּ ל ָס ֵפק כִּ י ְבּוַ ַדּאי
יַ ֲאזִ ין ה‘ ְל ַב ָקּ ָשׁ ְת וְ יִ ְשׁ ַלח ְלֶ את ֶעזְ ָרתוֹ .זְ כֹר :זוֹ
ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶשׁ ְלַּ ,אל ְתּוַ ֵתּר ָע ֶל ָיה!“
חוּשׁת ִה ְת ַח ְדּשׁוּת וְ ִעידוּד.
ַחיִּ ים נִ ְפ ַרד ֵמ ָה ַרב ִבּ ְת ַ
אוּלי
אוֹתהּ ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ַ
ִלבּוֹ ָהיָ ה ָמ ֵלא ְבּ ִצ ִפּיָּ ה ְל ָ
גּוֹרלוֹ.
ְתּ ַשׁנֶּ ה ֶאת ָ
כַּ ָמּה יָ ִמים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןִ ,עם ַשׁ ַחר ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת,
ֵה ִחישׁ ַחיִּ ים ֶאת ְפּ ָע ָמיו ְל ֵבית כְּ נֶ ֶסת גָּ דוֹל ִוּב ְל ִתּי
לוֹמר
ֻמכָּ רִ ,ה ְתיַ ֵשּׁב ְבּיַ ְרכְּ ֵתי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ֵה ֵחל ַ
ֶאת ְ’פּ ֵ
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה‘ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַר ָבּה.
ִל ְק ַראת ִבּ ְרכַּ ת ַ’א ֲה ָבה ַר ָבּה‘ ָקם ַחיִּ ים ִמ ְמּקוֹמוֹ
‘אוֹצר ַה ְסּ ָפ ִרים‘ ַה ָסּמוְּ ל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת.
וּפנָ ה ְל ַ
ָ
ְבּ ִפנָּ ה ְשׁ ֵק ָטה זוֹ הוּא ִה ְר ָשׁה ְל ַע ְצמוֹ ִל ְפרֹק ֶאת
ַה ִמּ ְט ָען ַהכָּ ֵבד ֶשׁנָּ ָשׂא ַעל ְל ָבבוֹ ְבּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן כֹּה
ַרב.
”א ִבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ ,המ ְַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵלינוּ“ִ ,ה ְתיַ ֵפּ ַח
ָ
ִבּ ְבכִ י ,תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ֲע ֶלה ְבּזִ כְ רוֹנוֹ ֶאת ֶה ֳח ָד ִשׁים
ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁ ָע ְברוּ ָע ָליו ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה; ”וְ ֵתן ְבּ ִל ֵבּנוּ
וּל ַל ֵמּד...
וּל ַה ְשׂכִּ ילִ ,ל ְשׁמ ַֹע ִל ְלמֹד ְ
ִבּינָ ה ְל ָה ִבין ְ
תוֹר ֶת ...וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵבנוּ ְל ַא ֲה ָבה
וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינוּ ְבּ ָ
וּליִ ְר ָאה ֶאת ְשׁ ֶמ.“
ְ
קוּע ְבּ ִבכְ יוֹ
כָּ ְ ,בּ ֶמ ֶשַׁ דּקּוֹת ֲא ֻרכּוֹת ָהיָ ה ַחיִּ ים ָשׁ ַ
רוּח
ְוּב ַת ֲחנוּנָ יו ,וְ ִעם ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה הוּא ָחשׁ כִּ י ַ
ֲח ָד ָשׁה ֵה ֵח ָלּה ְמ ַפ ֶע ֶמת ְבּ ִק ְרבּוֹ.
כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ ה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָפּגַ שׁ ַרב ַה ְקּ ִה ָלּה
יח
ְבּ ַא ְק ַראי ֶאת יְ ִדידוֹ ַה ָקּרוֹב ֲא ֶשׁר ִשׁ ֵמּשׁ כְּ ַמ ְשׁגִּ ַ
יח ָתם
ֶשׁל ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁ ָבּהּ ָל ַמד ַחיִּ ים .תּוֹ כְּ ֵדי ִשׂ ָ
יחה ֶשׁ ָע ַרִ עם ַחיִּ ים ְבּ ֶע ֶרב
אוֹתהּ ִשׂ ָ
הוּא נִ זְ כַּ ר ְבּ ָ
ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתֵ .מ ָאז וְ ַעד ַע ָתּה ֶט ֶרם ִה ְת ַענְ יֵ ן
ְבּ ַמ ָצּבוֹ ,וְ ַע ָתּה הוּא נִ ֵצּל ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַל ֲעשׂוֹת
זֹאת.
שׁוּבתוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ְתּ ָ
ימה אוֹתוָֹ .ה ֻע ְבדּוֹת
יח ִה ְד ִה ָ
וּמ ֵע ֶבר ְלכָ ל ִדּ ְמיוֹן.
ָהיוּ ֵמ ַעל ֵ
”חיִּ ים ִהנּוֹ ָבּחוּר ִמ ִשּׁכְ מוֹ וָ ַמ ְע ָלה ,גַּ ֲאוַ ת ַהיְּ ִשׁ ָיבה.
ַ
ָא ְמנָ ם ִבּ ְת ִח ַלּת ְשׁנָ תוֹ ָה ִראשׁוֹנָ ה ַבּיְּ ִשׁ ָיבה הוּא א
יח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵלּב ַבּ ִלּ ִ
ִה ְצ ִל ַ
אוּלם ְבּיוֹם ָבּ ִהיר,
מּוּדיםָ ,
כִּ ְמ ֻד ַמּנִ י ֶשׁ ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ָסמוְּ ל ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתָ ,ע ַבר
הוּא ַמ ְה ָפְּ דּ ָר ָמ ִטי ִקיצוֹנִ י ֶשׁ ֵאינִ י זוֹכֵ ר כְּ מוֹתוֹ
יח.
נוֹתי כְּ ַמ ְשׁגִּ ַ
ְבּכָ ל ְשׁ ַ
אוּלם
יח ֶאת ַה ַדּ ַעת ְלכָ ָ ,
ֵאין ִלי כָּ ל ֶה ְס ֵבּר ֵמנִ ַ
ֻע ְב ָדּה ִהיא כִּ י ְבּתוֹ זְ ַמן ָק ָצר ִשׁנָּ ה ַחיִּ ים ֶאת
ַמ ֲע ָמדוֹ ְלא ֶהכֵּ ר ,וְ כַ יּוֹם הוּא ְלא ָס ֵפק נִ ְמנֶ ה
ַעל ְמ ֻציְּ נֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה“.
חוּשׁת ִספּוּק ,כַּ ֲא ֶשׁר ַרק
ָה ַרב נִ ְפ ַרד ִמ ִידידוֹ ִבּ ְת ַ
הוּא יָ ַדע ֶאת ַהסּוֹד ַל ֲאשׁוּרוַֹ .ה ָבּחוּר ִה ְשׂכִּ יל
ְלנַ ֵצּל ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶשׁנִּ ְתּנָ ה לוֹ .הוּא ִה ְשׁ ִק ַיע
תּוֹרה,
תּוֹרה ְבּיוֹם ַה ִדּין ַעל ַה ָ
כָּ ָראוּי ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָ
תּוֹצאוֹת א ִא ֲחרוּ ָלבֹא.
וְ ַה ָ
ְבּ ָרכָ ה ַא ַחת ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה כָּ ָראוּי ִשׁנְּ ָתה ֶאת ְתּמוּנַ ת
ַחיָּ יו ִמן ַה ָקּ ֶצה ַל ָקּ ֶצה.

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 ׂ

’אוֹר ַה ָפּ ָר ָשׁה‘ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַתּ ְשׁ ָע“ח

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים:
”שֹּׁלא ְתּ ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה“ ַדּוְ ָקא
ֶ
נוּח ֵתנוּ“ִ ,וּב ְפ ָרטֶ ,שׁ ֲהא ַאף
”בּיוֹם ְמ ָ
ְ
בוּע ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים כֵּ ן
ִבּ ְשׁ ַאר יְ מוֹת ַה ָשּׁ ַ
ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה” :וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ
יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה“?
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ָה‘אוֹר ַה ַחיִּ ים‘
וְ ִהנֵּ ה ,יְ ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ַה ָפּסוּק ְ)שׁמוֹת כ יא(” :כִּ י
ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ָע ָשׂה ה‘“ֶ ,שׁ ִבּ ְת ִח ַלּת
ַה ְבּ ִר ָיאה נִ ְב ְראוּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
ְבּא ֶֹפן ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה ְבּכ ָֹחם ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ
ַבּ ֵשּׁנִ ית .וְ כַ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ה‘ ְל ַא ֲח ֵר ֶיהם
ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּתִ ,ח ֵדּשׁ בּוֹ כֹּחַ ְמיֻ ָחד
ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ְק ֻד ָשּׁתוֹ יוּכְ לוּ ֵשׁ ֶשׁת ַהיָּ ִמים
ְל ִה ְת ַח ֵדּשׁ וְ ָל ֵצאת ַבּ ֵשּׁנִ ית ִמן ַהכֹּחַ ֶאל
ַהפּ ַֹעל .וְ כָ  נִ ְק ָבּע ַאף ְלדוֹרוֹת ֶשׁ ְבּכָ ל
בוּע
ַשׁ ָבּת ִמ ְת ַח ֶדּ ֶשׁת ְבּ ִר ַיאת יְ ֵמי ַה ָשּׁ ַ
ֵמ ָח ָדשׁ.
ִמ ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ִהיא
שׁ ֶֹרשׁ ְלכָ ל ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה .וְ ִהנֵּ ה,
כְּ ִפי ֶשׁ ָבּ ֵעץ וְ כֵ ן ְבּכָ ל ַה ְבּ ִריּוֹת ֶשׁיֵּ שׁ ָל ֶהן
תּוֹלדוֹתִ ,אם יֵ שׁ ִח ָסּרוֹן ,וְ לוּ ִח ָסּרוֹן
ָ
ַקלְ ,בּ ָשׁ ְר ָשׁם ,נִ כָּ ר ַה ִח ָסּרוֹן ְבּכָ ל
ָה ֲענָ ִפים ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְל ְשׁ ִלים ֵמ ֶהם; כָּ  גַּ ם
בוּע ֶשׁ ָשּׁ ְר ָשׁם ְבּיוֹם
ְבּיַ ַחס ִלימוֹת ַה ָשּׁ ַ
שׁוֹמרוֹ ְבּא ֶֹפן
ַה ַשּׁ ָבּת – ַרק ִאם נַ ְק ִפּיד ְל ְ
וּלא ִח ָסּרוֹןֲ ,אזַ י ַאף ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי
ֻמ ְשׁ ָלם ְ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

