
ת ַאֲחֵרי מֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהַּצִּדיק ִנְתָּבע ַעל ֶׁשֹּלא ִמְתַּפֵּלל ַעל ְקרֹוָביו
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי  מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני 

ה‘ ַוָּיֻמתּו“ (טז א)
ֵמַאַחר ֶׁשַהָּפסּוק ֵאינֹו ְמָפֵרט ָמה ִּדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה, ָמה ָּבא 

הּוא ְלַהְׁשִמיֵענּו?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִויַטל:

א),  יא  (ַמּכֹות  ָקָׁשה  ָלׁשֹון  ֶׁשִהיא  ’ִויַדֵּבר‘  ָלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָנַקט 
ּוְבָכ ִלַּמְדָּתנוּ ַהּתֹוָרה ִּכי ָּכאן הֹוִכיַח ה‘ ֶאת מֶֹׁשה ַעל: ”מֹות 
ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְּבמֹוָתם,  ָאֵׁשם  הּוא  ִּכְבָיכֹול  ַאֲהרֹן“,  ְּבֵני  ְׁשֵני 
ַהּמּוָבא  ּוְכֵעין  ֵמֲעֵליֶהם.  ַהְּגֵזָרה  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָעָליו 
ֵאזֹור  ְּבִקְרַבת  ָאָדם  ְוִנְטַרף  ֵאַרע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  (ָׁשם)  ַּבְּגָמָרא 
ְמגּוָריו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ִנְתַּבע הּוא ַעל ָּכ ֶׁשֹּלא ֵהֵגן 

’ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב‘ ָעָליו ִּבְתִפָּלתֹו.

“ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי – ‘ְּבָכל ְלָבְב‘”
ִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה‘ ְוגֹוָרל  ”ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהּׂשְ

ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל“ (טז ח)
ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשְּבַאְרָּבִעים  ְמבָֹאר  א)  לט  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
ָּתִמיד  עֹוֶלה  ’ַלה‘‘  ַהּגֹוָרל  ָהָיה  ָּגדֹול,  ְּככֵֹהן  ַהַּצִּדיק  ִׁשְמעֹון 
ְוֵיׁש  ִּבְׂשמֹאלֹו.  עֹוֶלה  ָהָיה  ’ַלֲעָזאֵזל‘  ַהּגֹוָרל  ְוִאּלּו  ִּביִמינֹו, 

ְלָהִבין ַמִהי ַהַּמֲעָלה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשֵּיׁש ְּבֻעְבָּדה זֹו?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַאְרֵיה ֵליּב ֶפְנְסֶטר ִמֶּיְדוֹוְּבָנה:

ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוזִ‘ין ֵּבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות סא א): ”ֵיֶצר 
 ְּבֶדֶר ַהֵּלב“;  ִמְפְּתֵחי  ְׁשֵני  ֵּבין  ְויֹוֵׁשב  ִלְזבּוב,  ּדֹוֶמה  ָהַרע 
ְּכָלל ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ׁשֹוֵכן ִּביִמין ַהֵּלב, ְוַהֵּיֶצר ָהַרע – ִּבְׂשמֹאלֹו, 
ִלְׂשמֹאלֹו“.  ְּכִסיל  ְוֵלב  ִליִמינֹו  ָחָכם  ב): ”ֵלב  י  (קֶֹהֶלת  ַּכָּכתּוב 
אּוָלם ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהֵּיֶצר ַהּטֹוב ַהּשֹׁוֵמר ַעל ְמקֹומֹו ִּבְקִביעּות, 
ֵאינֹו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֵּלב“,  ִמְפְּתֵחי  ְׁשֵני  ֵּבין  ”יֹוֵׁשב  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 
ַמְצִליַח ְלַהְכִׁשיל ֶאת ָהָאָדם ְּבֵחְטא ָרִגיל, ’ְמַדֵּלג‘ הּוא ִליִמין 

ַהֵּלב ּוַמְכִׁשילֹו ְּבֵחְטא ַהֻּמְסֶוה ְּכִמְצָוה.
ִלְדָבָריו ִנָּתן ְלָבֵאר ִּכי זֹאת ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיַעְתנוּ ַהְּגָמָרא: ְּבדֹורֹו 
ֶׁשל ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ַהּגֹוָרל ַלה‘ עֹוֶלה ָּתִמיד ְּבָיִמין, ִּכי 
ַהּטֹוב  ַהֵּיֶצר  ִמַּצד  ִמְצוֹוֵתיֶהם  ַנֲעׂשּו  ָּתִמיד  ִצְדָקָתם  ְלגֶֹדל 
ַהּשֹׁוֵכן ִּביִמין ַהֵּלב. אּוָלם ַּבּדֹורֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה ַהּגֹוָרל 
ַלה‘ עֹוֶלה ְלִעִּתים ִּבְׂשמֹאל, ּוָבא ַהָּדָבר ִלְרמֹז ָלֶהם ִּכי ַהֵּיֶצר 
ָהַרע ְמעָֹרב ָהָיה ַאף ַּבֵחֶלק ַהּנֹוָעד ’ַלה‘‘, ְּבֶאְמָצעּות ֲעֵברֹות 

ַהֻּמְסוֹות ְּכִמְצוֹות.
”ְוָהֵסר  ַעְרִבית:  ִּבְתִפַּלת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ַאף  ְלָבֵאר  ִנָּתן   ְּבָכ
ֵני סּוֵגי ַהְּיָצִרים; ֵהן  ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינוּ“ – ֶׁשִּנָּנֵצל ִמּׁשְ
ֵמַהֵּיֶצר ָהעֹוֵמד ”ִמְּלָפֵנינּו“ – ָּגלּוי ְלֵעיֵנינּו ּוַמִּסיֵתנּו ַלֲחטֹא, 
ְוֵהן ֵמַהֵּיֶצר ַהִּנְסָּתר ”ֵמַאֲחֵרינוּ“ – ְּבָכ ֶׁשהּוא ’ְמַדֵּלג‘ ִליִמין 

ַהֵּלב, ּוְמַבֵּקׁש ְלַהִּסיֵתנּו ְּבֵחְטא ַהֻּמְסֶוה ְּכִמְצָוה.
’ֶנֶפׁש ַהַחִּיים‘ – ְּפָרִקים, פ“ד ַּבֶהָעָרה; ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘; ’ְּפִרי ֵעץ ָהָדר‘ פ“ה

ִיּסּוִרים ַהְּמִביִאים ִליֵדי ְּתִפָּלה
”ְוָלַקח ְמא ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ה‘ 

ּוְמא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה“ (טז יב) 
ַּבָּבַרְיָתא ְּד‘ִפּטּום ַהְּקטֶֹרת‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה מּוָבא: 
”ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול 

ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים“.
ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּפֵרׁש זֹאת ַרִּבי ֵמִאיר ַאיֶזְנְׁשַטֶטר – ַה‘ַּמֲהָר“ם 

ַא“ׁש‘:
ְּבֶדֶר ְּכָלל ֵמִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָהָאָדם ִיּסּוִרים ְּכֵדי 
ִלְגרֹם לֹו ָלׁשּוב ַלּמּוָטב. אּוָלם ְלִעִּתים ְמַיֵּסר הּוא ַאף ֶאת 
ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד  ִלְתִפָּלָתם.  ִמְתַאּוֶה  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ַהַּצִּדיִקים 
ִּבְלׁשֹון ַהָּבַרְיָתא: ְּבֶדֶר ְּכָלל ”ְּכֶׁשהּוא [ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא] 
ַהָּדָבר  נֹוָעד   – ֵהיֵטב“  ”ָהֵדק  ָהָאָדם,  ֶאת  ְּבִיּסּוִרים  ׁשֹוֵחק“ 
ְּכֵדי ְללֹוֲחצוֹ ֶׁשֵּייִטיב ֶאת ַּדְרּכֹו. אּוָלם ַּכֲאֶׁשר: ”ֵהיֵטב ָהֵדק“ 
ֶׁשַהּקֹול  ”ִמְּפֵני  ֶאָּלא:  ֶזה  ֵאין  ַהּטֹוִבים,  ֶאת  ְמַיֵּסר  הּוא   –
ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים“ – ֶׁשִּמְתַאּוֶה הּוא ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ַהַּצִּדיִקים 

ַהְּמֻכִּנים ’ְּבָׂשִמים‘ (ְרֵאה ֻחִּלין קלט ב). 
’ִזְכרֹון ְיהּוָדה‘ [ִלְבנֹו ַרִּבי ְמַנֵחם ַא“ׁש] עמ‘ כא 

’ֲעבֹוַדת ָׂשִעיר ַהְּפִניִמי‘ ְמַכֶּפֶרת ַאף ַּכּיֹום
”ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם...; ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש“ 

(טז טו-טז)

ְּבֻטְמָאה“  ַלִּמְקָּדׁש  ַהִּנְכָנִסין  ַעל   – ִיְׂשָרֵאל‘  ְּבֵני  ”‘ִמֻּטְמאֹת 
(ַרִׁש“י).

ָאַמר ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב מּוִלין ֶסגַ“ל – ַהַּמֲהִרי“ל:
יֹום  ֲעבֹוַדת  ְּבִפּיּוֵטי  ַמֲאִריִכים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ָּתַמְהִּתי,  ֵמעֹוִדי 
ִעיר ַהְּפִניִמי יֹוֵתר ֵמֲעבֹוַדת  ַהִּכּפּוִרים ְּבַהְזָּכַרת ֲעבֹוַדת ַהּׂשָ
ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח; ַוֲהא ַהְּפִניִמי ְמַכֵּפר ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש  ַהּׂשָ
ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ִעיר  ַהּׂשָ ְּבעֹוד  ְּבָיֵמינּו,  ַׁשֶּיֶכת  ֶׁשֵאיָנּה  ְוָקָדָׁשיו 
ְמַכֵּפר ַעל ָּכל ָהֲעוֹונֹות, ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן פס‘ כא): ”ְוָסַמ ַאֲהרֹן 
ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל  ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהּׂשָ

ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם“?
ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר זֹאת ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים:

ִעיר ַהְּפִניִמי ֵּכיָון ֶׁשַרק  א. ָאנּו ַמֲאִריִכים ְּבֵתאּור ֲעבֹוַדת ַהּׂשָ
ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח, ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (יֹוָמא מ ב)  ִמּכָֹחּה ְמַכֵּפר ַהּׂשָ
ֶׁשַּכָּפַרת ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְּתלּוָיה ְּבִקּיּום ֲעבֹוַדת ַהְּפִניִמי ְּכִתְקָנּה. 
ַמֲאִריִכים  ָאנּו  ַּכּיֹום,  ַאף  נֹוֶהֶגת  ַהִּמְקָּדׁש  ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ ֵּכיָון  ב. 
ְיהּוִדים  אֹוָתם  ַעל  ְלַכֵּפר  ְּכֵדי  ַהְּפִניִמי  ִעיר  ַהּׂשָ ַּבֲעבֹוַדת 

ֶׁשּטֹוִעים ְוִנְכָנִסים ִלְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ְּבֻטְמָאה.
’ַמֲהִרי“ל‘ ִהְלכֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים יח

ִוּדּוי ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח
ְוִהְתַוָּדה  ַהַחי  ִעיר  ַהּׂשָ רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַאֲהרֹן   ְוָסַמ”
ְלָכל  ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹונֹת  ָּכל  ֶאת  ָעָליו 

ַחּטֹאָתם“ (טז כא)
ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ִמַּטַראִני – ַהַּמֲהִרי“ט ִּכי ַאף ֶׁשְּבָכל ַהִּמְצוֹות 
ָאְמִריַנן: ”ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו“ (ִקּדּוִׁשין מב א), ִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַמּנֹות ָׁשִליַח ְלִקּיּום ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ְּבֶאְמָצעּות ִּדּבּור (ְרֵאה 

ִּגִּטין סו ב).

ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ֵמַהָּפסּוק  ְּדָבָריו  ַעל  ָּתַמּה   ‘ִחּנּו ְּב‘ִמְנַחת  אּוָלם 
ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  ֶׁשּבֹו ְמפָֹרׁש ֶׁשַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִהְתַוָּדה ַעל ַהּׂשָ
ְּכָׁשִליַח ֶׁשל ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל. ֲהֵרי ֶׁשַעל ַאף ֶׁשִּמְצַות ַהּוִּדּוי 
ֲחָטָאיו  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ִּבְתׁשּוָבה  ב  ַהּׁשָ ָיכֹול  ִּדּבּור,  ַמהּוָתּה 

ׁשּו“ת ’ַמֲהִרי“ט‘ ח“א קכז; ’ִמְנַחת ִחּנּו‘ שסד י ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח.

ֵׁשם ה‘ ֶנֱאָמר ֵמֵאָליו
ְוִהְתַוָּדה  ַהַחי  ִעיר  ַהּׂשָ רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַאֲהרֹן   ְוָסַמ”
ְלָכל  ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹונֹת  ָּכל  ֶאת  ָעָליו 

ַחּטֹאָתם“ (טז כא)
ֵסֶדר  הּוָבא  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ֶׁשְּבמּוָסף  ָהֲעבֹוָדה‘  ְּב‘ֵסֶדר 
אֹוֵמר:  ָהָיה   ְוָכ” ב):  סו  יֹוָמא  (ע“פ  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ִוּדּויוֹ 
ָאָּנא ה‘, ָחְטאּו, ָעוּו, ָּפְׁשעּו ְלָפֶני ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָאָּנא 
ְּבתֹוַרת  ַּכָּכתּוב  ְוִלְפָׁשִעים...  ְוַלֲעֹונֹות  ַלֲחָטִאים  ַּכֵּפר  ַּבה‘ 
ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ’ִּכי  ל):  פס‘  (ְלַהָּלן   ְכבֹוֶד ִמִּפי   ַעְבְּד מֶֹׁשה 
ִּתְטָהרּו‘.  ה‘  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם  ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם 
ם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא  ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּׁשֵ
ה ּוְבָטֳהָרה, ָהיּו ּכֹוְרִעים  ְמפָֹרׁש יֹוֵצא ִמִּפי כֹ ֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדּׁשָ

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם...“
ה‘  ֵׁשם  ֶאת  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַמְזִּכיר  ִוּדּויוֹ   ְּבַמֲהַל ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ִּתְטָהרּו“;  ה‘  ִלְפֵני  ַּבה‘...  ָאָּנא  ה‘...  ”ָאָּנא  ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש 
ַּבַּפַעם  ַרק  ְוָהָעם  ַהּכֲֹהִנים  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע 

ִליִׁשית? ַהּׁשְ
ִהְזִּכיר  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּפָעִמים  ִּבְׁשֵּתי  ַהָּקדֹוׁש:  ָהֲאִר“י  ִּגָּלה 
ִליִׁשית ָיָצא  ם ְּבִפיו, אּוָלם ַּבַּפַעם ַהּׁשְ ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶאת ַהּׁשֵ
ֲאִמיָרֵתנּו:  ִמֻּנַּסח  ְלַדֵּיק  ֶׁשִּנָּתן  ּוְכִפי  ֵמֵאָליו.  ִמִּפיו  ם  ַהּׁשֵ
כֹ ֵהן  ִמִּפי  [ֵמֵאָליו]  יֹוֵצא  ם...  ַהּׁשֵ ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ”ְּכֶׁשָהיּו 
ַהּכֹל  ָהיּו  ָאז,  ֶׁשִהְתעֹוְרָרה  ַהּקֶֹדׁש  ֶחְרַדת  ּוְלגֶֹדל  ָּגדֹול“. 

ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים.
ַמֲאָמר ’ֵמָאה ְקִׂשיָטה‘ [ְלָרָמ“ע ִמָּפאנוֹ] ב; ’ְיֵמי ָּדִוד‘ [לרי“ד ִמַּסלֹוִניִקי]

 ֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה

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

ל ם

ני ּפְ ם

ָאֵמן קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדין
ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ”ִּכי 

ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה‘ ִּתְטָהרּו“ (טז ל)
סֹוִפי ַהֵּתבֹות: ”ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני הוי“ה ִּתְטָהרּו“ 
ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם 
ָּכל  ְוִנְמָחִלים  ָאָדם  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר  ִנְקָרע  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן 
ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  א):  מ  (תיקו“ז  ֲחָכֵמינּו  ּוְכִדְבֵרי  ֲעוֹונֹוָתיו, 
ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן 

’ֶאֶבן ְׁשִתָּיה‘ עמ‘ יחָׁשָנה“.

ת ַאֲחֵרי מֹות ָרׁשַ 276ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ל

ּשֵּמׁש 
ָּתִמיד 
ׁש

ַ

ָרז

ְ ֹון

ְּגַזר ִּדין קֹורעת
לטה

מְמ ממֵמררִרִ
ר ָ פפפּפָּ בּבַ ים

ַהּכֹל ְּכַדאי ַּבֲעבּור ָאֵמן ַאַחת 
ָאַמר ָהְרַה“ק ַרִּבי מֶֹׁשה ִמּקֹוְּבִרין ִזי“ַע (נפ‘ כ“ט ְּבִניָסן תרי“ח):

 ,לּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשְּבָכל ַחַּיי ָעִניִתי ָאֵמן ַאַחת ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי” 
ֲאַזי א ָהִייִתי ּדֹוֵאג ְּכָלל... ַהּכֹל ָהָיה ְּכַדאי...“

’ִאְמרֹות מֶֹׁשה‘ ח“א עמ‘ קצג-קצד
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ִּבְׁשנֹות ְצִעירּוָתם ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ַהָּגאֹון ַהֻּמְפָלא 
ֵהם  ֶהֱעִסיקּו  ָזָצ“ל,  ְׁשַרייֶּבר  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ה ְּפׁשּוָטה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ַּתְפִקיָדּה  ְּבֵביָתם ִאּׁשָ
ָהָיה ְלַטֵּפל ְּבַיְלֵדיֶהם ַהְּקַטִּנים ּוְבֶמֶׁשק ַהַּבִית 
ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר, ִּבְזַמן ֶׁשָהַרב ְוָהַרָּבִנית ֶנְעְּדרּו 

ִמֵּביָתם.

ָּכ, ִמֵּדי ּבֶֹקר ָהְיָתה ָהַרָּבִנית יֹוֵצאת ַלֲעבֹוָדָתּה 
ֶרַבע  ּוְבָׁשָעה  ֻמְקֶּדֶמת,  ְּבָׁשָעה  ַהְּיָלִדים  ְּבַגן 
ְלֵתַׁשע, ַּכֲאֶׁשר ָהַרב ָהָיה ָצִרי ָלֶלֶכת ַלּכֹוֵלל, 
ּוְמַטֶּפֶלת  ְלֵביָתם  ַמִּגיָעה  ַהְּמַטֶּפֶלת  ָהְיָתה 

ְּבַיְלֵדיֶהם ְּבַאֲהָבה ּוִבְמִסירּות.

ְלַמְעָלה  ָהְיָתה.  ָּבִנים  ֲחׂשּוַכת  ה,  ִאּׁשָ אֹוָתּה 
ּוַבֲעָלּה  ְוִהיא  ִמִּנּשּׂוֶאיָה  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ֵמֶעֶׂשר 
נֹוֲעצּו  ֶׁשִעָּמם  ָהרֹוְפִאים  ְלִהּוַָׁשע .  ָזכּו  ֶטֶרם 
ִּכי  ַמְׁשָמִעית  ַחד  ְּבצּוָרה  ָלֶהם  הֹוִדיעּו 
ִסּכּוֵייֶהם ְלִהָּפֵקד ׁשֹוֲאִפים ַלֲאחּוִזים ּבֹוְדִדים, 
ְוַגם ֵהם ִּכְמַעט ְוִהְׁשִלימּו ִעם ַהְּגֵזָרה, ְוִתְקָוָתם 

ִלְזּכֹות ְלָהִקים ּדֹור ֶהְמֵׁש ָהְלָכה ּוָפֲחָתה.

ֶאת ָּכל ַמַעְינֹות ַאֲהָבָתּה ַלְּיָלִדים ֶׁשֶּטֶרם ָזְכָתה 
ָלֶהם, ִהְפְנָתה ָהִאָׁשּה ְלִגּדּוָלם ּוְלִטּפּוָחם ֶׁשל 
ָעְׂשָתה  ִהיא  ָהַרִּכים.  ְׁשַרייֶּבר  ִמְׁשַּפַחת  ַיְלֵדי 
זֹאת ִמּתֹו ְׁשִליחּות קֶֹדׁש. ְּביֹוְדָעּה ִּכי ִמַּבִית 
ְלִתְפֶאֶרת,  ִּגּדּוִלים  ֵיְצאּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּכֶזה  ָּגדֹול 
ָחׁשּוב  ַּתְפִקיד   ְּבָכ ִהיא  נֹוֶטֶלת  ִּכי  ּוַבֲהָבָנה 
ְׁשַרייֶּבר,  ָהַרב  ֶׁשל  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ְּבִסּיּוַע 

ֶׁשְּכָבר ָאז נֹוַדע ְּכַמְתִמיד ֻמְפָלא.

ִּכי  מּוָעה  ַהּׁשְ ְלָאְזֶניָה  ֻּגְּנָבה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ֶׁשְּלַאַחר  רֹוֵפא  ָּדר  ַהְּסמּוָכה  ָאִביב  ֵּתל  ָּבִעיר 
ִלְמצֹא  ִהְצִליַח  ֲאֻרָּכה  ְוִהְׁשַּתְּלמּות  ֶמְחָקר 
ֵיׁש  ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ִיחּוִדית,  ִטּפּול  ִׁשיַטת 
ְּבָידֹו ָהֶאְפָׁשרּות ְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבַהְגָׁשַמת ֲחלֹוָמם 

ֶׁשִּכְמַעט ְוָנגֹוז, ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם.

ַּכֲאֶׁשר ָּפְנָתה ִלְקּבַֹע ּתֹור ְלִמְרְּפָאתֹו, ִהְתָּבֵרר 
ְלִהְתַקֵּבל  ְּכֵדי  ַהּפֹוִנים,  ִרּבּוי  ֵעֶקב  ִּכי  ָלּה 
 ְּבֶמֶׁש ַּבּתֹור  ְלַהְמִּתין  ָעֶליָה  ִיְהֶיה  ְלִטּפּול 
א  ַרּבֹות  ְּבֵררֹות  ָנה.  ַהּׁשָ ִמַּמֲחִצית  ְלַמְעָלה 
 ְלַתֲאִרי ּתֹוָרּה  ֶאת  ָקְבָעה  ְוִהיא  ְּבָיָדּה,  ָהיּו 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ָלּה נַֹח ּוַמְתִאים, ְּבעֹוד ְּכַמֲחִצית 

ָנה. ַהּׁשָ

ֲעַצִּבים,  ּומֹוֶרֶטת  ֲאֻרָּכה  ַהְמָּתָנה  ְלַאַחר 
ַהּמֹוֵעד  ְוִהִּגיַע  ָנה,  ַהּׁשָ ַמֲחִצית  ְלַבּסֹוף  ָחְלָפה 
ָעְלָתה  ַּבּבֶֹקר  ָוֵחִצי  ְׁשמֹוֶנה  ְּבָׁשָעה  ַהְּמֻיָחל. 
ַהְּמַטֶּפֶלת ְּבִהְתַרְּגׁשּות ָלאֹוטֹוּבּוס ֶׁשָעָׂשה ֶאת 
ַּדְרּכֹו ִמְּבֵני ְּבַרק ְלֵתל ָאִביב. ָהאֹוטֹוּבּוס ָּפַתח 
ִּבְנִסיָעה ּוְכָבר ָּפָנה ָלֵצאת ֵמָהִעיר, ְּכֶׁשְּלֶפַתע 
ִנְזְּכָרה ָהִאָׁשּה ִּכי ָׁשְכָחה ְלַעְדֵּכן ֶאת ָהַרָּבִנית 
ַעל ֵהָעְדרּוָתּה ַהְּמֻתְכֶנֶנת, ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלָהִביא 

ְמַטֶּפֶלת ַאֶחֶרת ֶׁשְּתַמֵּלא ֶאת ְמקֹוָמּה. 

ָעה ָהְיָתה ְׁשמֹוֶנה ְוַאְרָּבִעים ַּדּקֹות. ַהּתֹור  ַהּׁשָ
ַּכף  ְוַעל  ַּדּקֹות,  ְוֶעֶׂשר  ֵּתַׁשע  ְלָׁשָעה  ִנְקַּבע 
ְּבֵררֹות;  ְׁשֵּתי  ְלָפֶניָה  ָעְמדּו  ַהְחָלָטָתּה  מֹאְזֵני 
ֶׁשּכֹה  ַהּתֹור  ֶאל  ְּבַדְרָּכּה   ְלַהְמִׁשי  – ָהַאַחת 
ַחִּיים  ָלּה  ְלַהֲעִניק  ָהָיה  ְוָעׂשּוי  לֹו  ִצְּפָתה 
ּתֹוָרה  ְלִבּטּול  ִלְגרֹם   –  ּוֵמִאיָד ֲחָדִׁשים, 
ִלְגֻדּלֹות  ֶׁשֶעְדיֹו  ּוַמְתִמיד  ַׁשְקָדן   ַאְבֵר ֶׁשל 
ָהְיָתה  ָׁשָוה  ֶׁשּלֹו  ִלּמּוד  ְׁשַעת  ְוָכל  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ְיָלָדיו  ִעם  ַּבַּבִית  ֵאר  ְלִהּׁשָ ֵיָאֵלץ  ְוַעָּתה  ַּכֶּנַצח, 
ָהַרִּכים ִּבְמקֹום ָלֶלֶכת ַלּכֹוֵלל ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה.

ַהַהְחָלָטה  אּוָלם  ָעצּום,  ָהָיה  ְלַהְחִליט  ַהּקִֹׁשי 
ְוֶנְחֶרֶצת;  ְּברּוָרה  ָהְיָתה  ְלַבּסֹוף  ֶׁשִּקְּבָלה 
ֵמָהאֹוטֹוּבּוס,  ָיְרָדה  ִהיא  ַהְּקרֹוָבה  ַּבַּתֲחָנה 
ֶׁשל  ְלִמְרְּפָאתֹו  ְּבַדְרָּכּה   ְלַהְמִׁשי ּוִבְמקֹום 
ָהרֹוֵפא ַהְּמֻדְּפָלם, ִהיא ָחְצָתה ֶאת ַהְּכִביׁש ֶאל 
ֶׁשֶהְחִזיָרּה  ָלאֹוטֹוּבּוס  ָעְלָתה  ָׁשם  ִני.  ַהּׁשֵ ִצּדֹו 
ְלֵבית  ִמֲהָרה  ִרְדָּתּה  ִעם  ּוִמָּיד  ְּבַרק,  ִלְבֵני 
קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַדת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  ְׁשַרייֶּבר  ִמְׁשַּפַחת 
ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשאֹותֹו ִמְּלָאה ְּבָכל יֹום: ְלַטֵּפל 
ִלְלמֹד  ָלֵצאת  ָלַרב  ּוְלַאְפֵׁשר  ּוַבְּיָלִדים  ַּבַּבִית 

ַאת ַנְפׁשֹו. ַּבּכֹוֵלל ְּכַמּׂשְ

ֵהִביָנה  ּוְפׁשּוָטה  ְּכֵׁשָרה  ה  ִאּׁשָ אֹוָתּה 
ֶׁשִּנָּתן  ֶהָחׁשּוב  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ִּכי  ִּבְתִמימּוָתּה 
ָלּה ִהיא ֻמְכָרָחה ְלַבֵּצַע, ַּגם ִאם ַּתְפִסיד ִמּשּׁום 
 ָּכ ָּכל  ַרב  ְזַמן  לֹו  ֶׁשִהְמִּתיָנה  ַהּתֹור  ֶאת   ָּכ
ְוָעִתיד ָהָיה ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ִלְגֲאָלּה ִמִּיּסּוֵרי 
 ְּבֶמֶׁש ִמְׁשַּפְחָּתּה  ֶאת  ֶׁשִּלּוּו  ַהָּמִרים  ַהִצִּפָּיה 

ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות.

ְלֵבית ָהַרב ִהיא ִהִּגיָעה ְּבִאחּור ַקל, ְוָהַרב ִמֵהר 
ְּבִׂשְמָחה ָלֵצאת ְלַתְלמּודֹו. ְּבאֹותֹו יֹום ִטְּפָלה 
אּוָלם  יֹום,  ִמֵּדי  ְּכֶהְרֵּגָלּה  ַּבְּיָלִדים  ָהִאָׁשּה 
ַצַער  ְּתחּוַׁשת  ָּבּה  ּוָפְׁשָטה  ָהְלָכה  ְּבַבד  ַּבד 
ְוַהְחָמָצה ַעל ַהִהְזַּדְּמנּות ַהְּנִדיָרה ֶׁשִּנְּתָנה ָלּה 
ְלִפְתָחּה  ִהיא  ָּתׁשּוב  ְוַהִאם  ֵאיָמַתי  יֹוֵדַע  ּוִמי 

ֵמָחָדׁש.

ַהִּטּפּול  ֶאת  ָהִאָׁשּה  ִהְמִׁשיָכה  זֹאת  ְּבָכל 
ַמְדִחיָקה  ֶׁשִהיא   ּתֹו ְּכֶהְרֵּגָלּה,  ַּבְּיָלִדים 
ִמֶׁשִּּנְרְּדמּו  אּוָלם  ְּבתֹוָכּה.  ָעמֹק  ַהַּצַער  ֶאת 
ָיְכָלה  א  ַּבַּבִית,  ִהְׂשָּתֵרר  ְוֶׁשֶקט  ַהְּיָלִדים, 
ְלָיֶדיָה  ָנְטָלה  ִהיא  ְּברּוָחּה.  ַלֲעצֹר  יֹוֵתר  ִהיא 
ֵמַחְדֵרי  ְּבַאַחד  ָבה  ִהְתַיּׁשְ ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ִמּתֹוכֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחָּלה  ַהַּבִית 

ּוִבְדָמעֹות ָׁשִליׁש.

ִלְפֵני  ִׂשיַח  ָׁשְפָכה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש  ,ָּכ
ֵלב  ֵמעֶֹמק  ֶׁשָּבְקָעה  ִנְרֶּגֶׁשת  ִּבְתִפָּלה  ּבֹוְרָאּה 
ֶׁשִּמְּלאּו  ְוַאְכָזָבה  קִֹׁשי  ִרְגׁשֹות   ּוִמּתֹו ָׁשבּור 
ֶאת  ה‘  ָלּה  ָיִחיׁש  ִּבְמֵהָרה  ִּכי  ֵיׁשּוָתּה,  ָּכל  ֶאת 
ֶׁשָּבֶהם  ַהִצִּפָּיה  ִמִּיּסּוֵרי  אֹוָתּה  ְוִיְגַאל  ְיׁשּוָעתֹו 

ִהיא ִמְתַעָּנה ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות.

ָצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְׁשַעת  ֵּביָתּה  ֶאל  ָׁשָבה  ְּכֶׁשִהיא 
ִנית ְלִמְרְּפָאתֹו  ר ַּבּׁשֵ ְמֻאֶחֶרת, ִמֲהָרה ְלִהְתַקּׁשֵ

ֶׁשל ָהרֹוֵפא ְּכֵדי ִלְקּבַֹע ּתֹור ָחָדׁש.

ָּפחֹות  ֻמַּמׁש;  א  ְּכָלל  ַהְּמֻיָחל  ֶׁשַהּתֹור  ֶאָּלא 
ָעֶליָה,   ִיְתָּבַר ַחְסּדֹו  ָּגַבר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָנה  ִמּׁשָ
ַּכֲאֶׁשר ְלַאַחר ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ִצִּפָּיה ָזכּו ְּבֵני 
ְמבֶֹרֶכת,  ָׁשַמִים  ַמְּתַנת  ִּביֵדיֶהם  ַלֲחבֹק  ַהּזּוג 
ְּבאֹור  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ֶׁשֵהִאיר  ָטהֹור  ְיהּוִדי  ֶיֶלד 

ָחָדׁש.

ה ֶאת  ִמְתָּבֵרר ִּכי ְלַאַחר ֶׁשִהְקִריָבה אֹוָתּה ִאּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש  ֶהֱאִזין  ַהּתֹוָרה,  ְלַמַען  ְרצֹונֹוֶתיָה  ָּכל 
ָלּה  ְוֵהִחיׁש  בּור  ַהּׁשָ ִלָּבּה  ִלְתִפַּלת  הּוא   ָּברּו
ְיׁשּוָעה, ִמְּבִלי ֶׁשֻהְצְרָכה ְלִהְתָעְרבּות ַיד ָּבָׂשר 
ָוָדם, ִּכי ִאם ְלָידֹו ָהְרָחָבה, ַהְּמֵלָאה ְוַהְּפתּוָחה.

ָּבת, עמ‘ תקמה ’ְלָהִאיר‘ – ְמאֹור ְזִמירֹות ַהּׁשַ

ַּפְרָנָסה – ְלצֶֹרְך ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
ַּדייְטשׁ,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּתַמּה 
ַהְּצָדָקה  ֲהא  סֹוֵפר‘:  ַה‘ֲחַתם  ַּתְלִמיד 
ָּבּה  ֶׁשִהְתַיֲחדוּ  טֹוָבה  ִמָּדה  ִהיא 
ַהְּגֻאָּלה  ִמְתָקֶרֶבת  ּוִבְזכּוָתּה  ִיְׂשָרֵאל, 
”ְוָנא  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ּוַמּדּוַע  א),  י  (ב“ב 

ַאל ַּתְצִריֵכנוּ ... א ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר 
ָוָדם ְוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם“?

ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִּתְּקנּו   ִמָּכ ּוֵפֵרׁש: 
ִּבְנַין  ַעל  ַהַּבָּקָׁשה   ְּבתֹו ַהַּפְרָנָסה 
ְמֻיָּסד  ִעָּקָרּה  ִּכי  ִנְרֶאה  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית 
ָאנּו  ְנתּוִנים  ֶׁשָּבּה  ַהָּגלּות  ְּתקּוַפת  ַעל 
ּוְמַיֲחִלים  ָהֻאּמֹות  ֶמְמֶׁשֶלת  ַּתַחת 
ָּדְרׁשּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ְלִבְנַין 
ֲחָכִמים (ְרֵאה ַרִׁש“י ָׁשם י ב ד“ה ִּביבֹׁש) ִמְּלׁשֹון 
ְקִציָרּה  ”ִּביבֹׁש  יא):  כז  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּכתּוב 
ַבְרָנה“, ֶׁשְּכֶׁשֶּתְחַּדל ְזכּות ַהְּצָדָקה  ִּתּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל,  ִעם  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשעֹוִׂשים 
ֵבר עֹוָלם ּוִמֵּמיָלא ָּתבֹא ַהְּגֻאָּלה  ֲאַזי ִיּׁשָ
ְּכֵחֶלק  ֵּכן,  ְוַעל  ְירּוָׁשַלִים.  ְוִתָּבֶנה 
ְירּוָׁשַלִים,  ַעל  ֵמַהַּבָּקָׁשה  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי 
ְלִצְדַקת   ִנְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֵהן  ֲהא   – ָוָדם‘  ’ָּבָׂשר 

(’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ ְּבָרכֹות מח ב).

ַזִייְדָמן,  ַנְחָמן  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַאף 
ַּבָּקַׁשת  ִּכי  ֵּבֵאר,  ִטיַרְספֹול  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ֵּבית  ְלִבְנַין  נֹוַגַעת  ַּתְצִריֵכנוּ‘  ַאל  ’ְוָנא 

ַהִּמְקָּדׁש:
ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָּבנּו  ְּבֵעת  ִּכי  ָידּוַע  ֶׁשִהֵּנה 
ֶעְזָרא  ִּביֵמי  ִני  ַהּׁשֵ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת 
ַּכְּמבָֹאר  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלַמְּתַנת  ֻהְצְרכוּ 
 ֶמֶל ֶׁשָּדְרָיֶוׁש  ו‘  ֶּפֶרק  ֶעְזָרא  ְּבֵסֶפר 
ָּפָרס ָּפַקד ְלַׁשֵּלם ַלְּיהּוִדים ֵמאֹוְצרֹוָתיו 
ַעל  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ִּבְנַין  הֹוָצאֹות  ֶאת 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ָּכ
ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ִלְבנֹות  ֶׁשַּיַעְזֵרנוּ  הּוא, 
ִמָּידֹו  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְוֶאת 
ְלֻאּמֹות  ִלְפנֹות   ִנְצָטֵר ְוא  ַהְּמֵלָאה, 
ַהְלָוָאה.  אֹו  ַמָּתָנה  ְּבַבָּקַׁשת  ָהעֹוָלם 
ֶלָעִתיד  ִּכי  ַהְּנִביִאים  ֶׁשִהְתַנְּבאּו  ּוְכִפי 
עֶֹׁשר,  ְוָעְצָמה,  עֹז  ה‘  ָלנּו  ִיֵּתן  ָלבֹא 
יֹוֵתר  ִנְזַּדֵּקק  א   ְוָכ ְוָכבֹוד,  ְנָכִסים 
ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוִליֵדי ַהְלָוָאָתם 

(’מֹוִרָּיה‘ קֶֹבץ מז עמ‘ מו).

ְׁשלֹוָׁשה ֻׁשָּתִפים ָּבָאָדם
ֵּפֵרׁש  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה“ק 
ַּתְצִריֵכנוּ...  ַאל  ”ְוָנא  ַּבָּקַׁשת:  ֶאת 
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָוָדם“,  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי 
ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשֵּיׁש  א)  לא  (ִנָּדה  ַהְּגָמָרא 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבָאָדם:  ֻׁשָּתִפים 
ָאִביו ְוִאּמֹו; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן ּבֹו 
ֶאת ַהֵחֶלק ָהרּוָחִני, ְוָאִביו ְוִאּמֹו – ֶאת 
ָאנּו  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ַהַּגְׁשִמִּיים.  ַהֲחָלִקים 
ַמְּתַנת  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנוּ  ”ַאל  ְמַבְּקִׁשים: 
ֶׁשֶּנֱהֶנה  ָּגַזְרָּת  ִאם  ֶׁשַאף   – ָוָדם“  ָּבָׂשר 
ַהְּנִתיָנה  ָּתבֹא  א  ֲאֵחִרים,  ְלַחן  ִמּׁשֻ
[ֶׁשִּנָּתן  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּגְׁשִמי  ַהֵחֶלק  ִמּכֹחַ 
ָּדָבר  ָוָדם‘],  ’ָּבָׂשר   – ַההֹוִרים  ְיֵדי  ַעל 
ִאם  ”ִּכי  ָעֵלינּו.  ְלִהְתָּגאֹות  ֶׁשְּיִביֵאם 
ַרק  ֶאָּלא   – ַהְּפתּוָחה“  ַהְּמֵלָאה   ְלָיְד
 ‘ִמּכֹחַ ַהֵחֶלק ַהָּגבֹוַּה ְוָהרּוָחִני ֶׁשמִּ‘ָּיְד

ִיְּתנּו   ָּכ ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָּבֶהם,  ִנָּתן  הּוא 
ּוְבֶנֶפׁש  ָׂשֵמַח  ְּבֵלב  ַמְּתָנָתם  ֶאת  ָלנּו 
ֲחֵפָצה, ּוְבָכ” א ֵנבֹוׁש ְוא ִנָּכֵלם...“ 

(’ִּדְבֵרי יֹוֵאל‘ ַוֵּיֶׁשב ַּדף רסח ב).

עֶֹמק ַהַּמְׁשָמעּות 
ֶׁשל ’ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם‘ 

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו:
ִזְקָנָתם  ְלֵעת  ִּכי  הּוא  ָהעֹוָלם  ֶטַבע 
ַאַחת  א  ַההֹוִרים,  ֶׁשל  ְוֻחְלָׁשָתם 
ּכָֹחם  ַּתּשּׁות  ֵמֲחַמת  ֵהם  נֹוְפִלים 
ְוָדָמם.  ְּבָׂשָרם  ַיְלֵדיֶהם –  ַעל  ְלִטְרָחה 
’ָאב  ַהִּפְתָּגם:  ָידּוַע  ְּכָבר  ֲהֵרי  ְוִהֵּנה 
ָּבִנים,  ֲעָׂשָרה  ְלַפְרֵנס  ָיכֹול  ֶאָחד 
ַוֲעָׂשָרה ָּבִנים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַפְרֵנס ָאב 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ֶאָחד‘. 
 ָּכ ּוְבכֹחַ,  ִּבְבִריאּות  ָיֵמינּו  ֶׁשַּיֲאִריכּו 
 – ְיָלֵדינּו  ְלַמְּתַנת  ַאף   ִנְצָטֵר ֶׁשֹּלא 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ְוָדֵמנּו,  ְּבָׂשֵרנּו 
ִּבְתִפַּלת ’ְׁשַמע קֹוֵלנּו‘: ”ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו 

ְלֵעת ִזְקָנה“ (’ַהָּגַדת ַמֲהָר“ז‘).
מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֵּבֵאר  עֹוד 

ִמּצ‘ֹוְרְטקֹוב:
ְמבָֹאר  א)  קד  (ַוֵּיָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ֶׁשְּכֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהִּביַע 
ַאֲהָבתֹו ֶלָעִׁשיר, ְמַׁשֵּגר הּוא לֹו ַמָּתָנה 
– ָעִני, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲעִניק לֹו ִמִּנְדַבת 
ִלּבֹו ּוְבָכ ִלְזּכֹות ְלָׂשָכר ִנְצִחי. ְלִפי ֶזה 
ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנוּ...  ַאל  ְלָפֵרׁש: ”ְוָנא  ֵיׁש 
ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם“ – ֶׁשֹּלא ַנִּגיַע ְלַמָּצב 
ֶׁשל ֲעִנּיּות ֶׁשּבֹו ְנֻׁשַּגר ְּכ‘ַמָּתָנה‘ ַּבֲעבּור 

ֵלם‘ – אֹות קיט). ָּבָׂשר ָוָדם (’ִּדְבֵרי ָּדִוד ַהּׁשָ

ַמָּתנֹות ֶׁשל ָּבָׂשר ְוֶׁשל ָּדם
ִסֵּפר הגרמ“מ ׁשּוְלִזיְנֶגר ָזָצ“ל:

ַהָּגאֹון  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ָׁשַמע  ַּפַעם  ַּכֲאֶׁשר 
ְּגדֹול  ַעל  ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל ִמְּמֻיָּדָעיו ֲאֶׁשר ָחָלה ַעד ְמאֹד 
ְוִלְתרּומֹות  ֵאיָבר  ְלַהְׁשָּתַלת  ְוֻהְצַרְך 
ֲאִני  יֹום  ָּכל  ”ֵהן  ְוָאַמר:  ֶנֱאַנח  ָּדם, 
ְׁשָאלֹו   “...ְלָכ ֶאְזַּדֵּקק  ֶׁשֹּלא  ְמַבֵּקׁש 
ְיֶחְזֵקאל  ְוַרִּבי  ”ֵהיָכן?“  ַּתְלִמידֹו: 
ַאל  ’ְוָנא  ֻּתּמֹו: ”ְּבַבָּקַׁשת:  ְלִפי  ִהְסִּביר 
 – ָוָדם‘  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנוּ... 
ְוֶׁשל  [ֵאיָבר]  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ַמָּתנֹות  ִליֵדי 

ָּדם...“
ַּכֲאֶׁשר ֵהֵעז אֹותֹו ַּתְלִמיד ָּפָניו ְוָתַמּה: 
ַהָּפׁשּוט  ַהְּפָׁשט  ֶזה  ֵאין  ”ַוֲהא 
ַעל  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ֵהִׁשיב  ִּבְבָרָכה...?“ 
ָּכל  ֶׁשֵאין  ְּבָיֵדינּו  ִהיא  ”ַקָּבָלה  ֲאָתר: 
ַהְּתִפָּלה  ְּבֻנַּסח  ִנְכְלָלה  ֶׁשֹּלא  ַּבָּקָׁשה 
ַהְּגדֹוָלה.  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּביֵדי  ֶׁשֻּתַּקן 
ָיכֹול  ֶׁשֲאִני  ַּבָּקָׁשה  ָּכל   ,ְלִפיָכ
ֲאִני  ַהְּתִפָּלה,  ִמּלֹות   ְּבתֹו ְלַהְכִניָסּה 
ַמְכִניָסּה“ (’ַאּלּוֵפינוּ ְמֻסָּבִלים‘ [לרמ“מ ׁשוְּלִזיְנֶגר] 

עמ‘ נ‘).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַהּתֹור ַהְּמֻיָחל ֶׁשֻהְחַמץ ּוֻבַּטל

ע ִנינּתַ פְּפְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הְּמֻיח ֹור

ססִספּפּור ם
ַלִים‘ (ה‘) ת ’ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


