בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַלח

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ֵ’ע ָדה‘ ֶשׁ ִה ְת ָפּ ְר ָשׁה ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
כּתוּב
”עד ָמ ַתי ָל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ָלי““ )יד כז(
ַ

ִמ ָפּסוּק זֶ ה ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים ְ)מגִ ָלּה כג ב( ֶשׁ ֵ‘ע ָדה‘ ַהנִּ ְצ ֶרכֶ ת
חוּתה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁים.
ַל ֲא ִמ ַירת ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהֵ ,אינָ הּ ְפּ ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ְמ ַרגְּ ִלים נִ ְשׁ ְלחוּ ָלתוּר ֶאת ָה ָא ֶרץ,
וּמכָּ אן ֶשׁ ְלּשׁוֹן
הוֹשׁ ַע וְ כָ ֵלב – א ָח ְטאוִּ ,
וּמתּוֹכָ ם ְשׁנַ יִ ם – יְ ֻ
ִ
”ל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת“ ִמ ְתיַ ֵחס ַל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים
ַהכָּ תוּבָ :
נּוֹת ִרים.
ַה ָ
ָ
ירוּשׁ ְל ִמי
ִבּ ַ
הוּב ָאה ַדּ ַעת ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֶשׁ ָדּ ַרשׁ
)סוֹטה פ“ז ה“ה( ְ
”אישׁ ֶא ָחד ִאישׁ ֶא ָחד
ִמכְּ ִפילוּת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ)ל ֵעיל יג ב(ִ :
ְל ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו ִתּ ְשׁ ָלחוּ“ֶ ,שׁ ִמּכָּ ל ֵשׁ ֶבט נִ ְשׁ ְלחוּ ְשׁנֵ י ְמ ַרגְּ ִלים,
ְוּב ַסַ הכֹּל ָהיוּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְמ ַרגְּ ִליםְ .ל ִפי ִשׁ ָיטה זוֹ
ָתּ ַמהּ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר כֵּ ַיצד נִ ָתּן ִל ְלמֹד ִמ ָפּסוּק זֶ ה ֶשׁ ֵ‘ע ָדה‘
הוֹשׁ ַע וְ כָ ֵלב
ִהיא ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁיםַ ,הֹּלא ַאף ִאם נַ ְפ ִחית ֶאת יְ ֻ
וּשׁנַ יִ ם ְמ ַרגְּ ִלים?
ֵמ ַה ִמּנְ יָ ן ,יִ וּ ְָתרוּ ִבּכְ ַלל ָה ֵ‘ע ָדה‘ ֶע ְשׂ ִרים ְ
תּוֹרה נִ כְ ְתּבוּ ְבּ ֵפרוּשׁ ַרק
יוֹסף ֶענְ גִּ יל :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַבּ ָ
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ֵ
”ל ֵע ָדה
לוֹמר כִּ י ַאף ַבּ ִמּ ִלּיםָ :
ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ְמ ַרגְּ ִלים ,יֵ שׁ ַ
ם
ָה ָר ָעה ַהזֹּאת“ ִה ְתיַ ֵחס ַהכָּ תוּב ַרק ַל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים
וּל ִפיכָ ַ אף ְל ַד ַעת
חוֹט ִאים ִמ ֵבּין ֵאלּוּ ֶשׁ ִה ְת ָפּ ְרשׁוּ ַבּכָּ תוּבְ ,
ַה ְ
רוּשׁהּ ֲע ָשׂ ָרה.
ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא נִ ָתּן ִל ְלמֹד ִמכָּ ֶ שׁ ֵ‘ע ָדה‘ ֵפּ ָ
“ס‘ ָשׁם
רוּשׁ ְל ִמי ְבּ ָרכוֹת ז ג; ’גִּ ְליוֹנֵ י ַהשַּׁ“ס‘
’גִּ ָלּיוֹן ַהשַּׁ“ס‘ יְ ַ

יוֹם ֶשׁהוּא כְּ נֶ גֶ ד ָשׁנָ ה

ַה ִדּ ָירה ְל ֶחזְ ָקתוֹ יִ ְת ַעכֵּ ב עוֹד ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ִמ ְלּ ִהכָּ נֵ ס ָלדוּר
ָבּהּ .וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיַּ ֲעלוּ לוֹ ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ֵאלּוּ – ”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“ –
כְּ נֶ גֶ ד ֶשׁ ַבע ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁ ָהיָ ה ָע ָליו ְל ַה ְמ ִתּין כְּ ַאזְ ָה ַרת ָה ֲא ִר“י.
ימן נט
שׁוּ“ת ִ’א ְמ ֵרי ֵאשׁ‘ יו“ד ִס ָ

ְתּ ִפ ָלּה ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ַעל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּמה ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם“ )טו כא(
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתיכֶ ם ִתּ ְתּנוּ ַלה‘ ְתּ ָ
”מ ֵר ִ
ֵ
כָּ ַתב ַבּ ַעל ָ’מאוֹר וָ ֶשׁ ֶמשׁ‘ כִּ י ָר ַמז כָּ אן ַהכָּ תוּב ְל ַהנְ ָהגָ ה
קוּמם
ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַצ ִדּ ִיקים ְל ַקיֵּ ם ְבּכָ ל בּ ֶֹקרִ ,מיָּ ד ְבּ ָ
ִמ ְשּׁנָ ָתם:
]’ע ִרס ֵֹתיכֶ ם‘[ ַבּבּ ֶֹקר
אשׁית‘ ֶשׁ ָתּקוּמוּ ֵמ ַה ִמּ ָטּה ֲ
”שׁ ֵתּכֶ ף ֵ’מ ֵר ִ
ֶ
ַבּבּ ֶֹקר – ֵתּכֶ ף ִתּ ְת ַפּ ְלּלוּ ְבּ ַעד כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיִּ ְהיוּ ְבּ ִר ִיאים
נוֹהג ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ִאישׁ
וְ יִ ְהיוּ ָל ֶהם כָּ ל טוּב .כְּ מוֹ ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
צוּק“ל,
יפּוֹלי[ זְ ָ
]מ ֲאנִ ִ
זוּשׁע ֵ
נוֹח מו“ה ְמ ֻשׁ ָלּם ֶ
קים ַה ָמּ ַ
ֱא ִ
אוֹמר ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ֵתּכֶ ף ְבּקוּמוֹ ִמ ִמּ ָטּתוֹ’ַ :צ ְפ ָרא
ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
וּת ִפלּוֹת ַבּ ֲע ָדם .וְ זֶ הוּ’ִ :תּ ְתּנוּ
ָט ָבא ַעל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ְ ,וּב ָרכוֹת ְ
רוּמה ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם‘ְ ,דּ ַהיְ נוּ ְבּ ַעד כָּ ל ַהדּוֹרוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַלה‘ ְתּ ָ
רוּמוּ וְ יִ נָּ ְשׂאוּ ַעד ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלהָ ,א ֵמן“.
ֶשׁיָּ רוּמ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵ י ָא ֵמן
ַבַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

הבּא‘ – כְּ ָבר ִמן ָה ֲע ִר ָיסה
עוֹלם ַה ָבּא‘
ֵ’ח ֶלק ְל ָ

”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה יוֹם ַל ָשּׁנָ ה ִתּ ְשׂאוּ ֶאת ֲעוֹנ ֵֹתיכֶ ם“ )יד לד(

לוֹמר:
”שׁנָ ה ְליוֹם“ ,כְּ ַ
לוֹמרָ :
אוֹרה ָצ ִריָ היָ ה ַהכָּ תוּב ַ
ִלכְ ָ
נֶ ֶענְ שׁוּ ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ְבּ ָשׁנָ ה כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל יוֹם ֶשׁ ָתּרוּ ֶאת ָה ָא ֶרץִ .אם
כֵּ ןִ ,מ ְפּנֵ י ָמה נָ ַקט ְלשׁוֹן” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“?
פּוֹפּוֹרט ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוֹב:
ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַהכּ ֵֹהן ַר
שׁוּבה
נִ ְר ֶאה כִּ י ָר ַמז ַהכָּ תוּב ִבּ ְלשׁוֹן זוֹ ַל ְשּׁ ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ְתּ ָ
דּוּע
וּמ ַ
ְבּ ִצ ָדּהּ” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה?“ – ֲהא ה‘ הוּא ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ ,
ֶה ְח ִמיר ְבּ ָענְ ָשׁם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל כָּ ל כָּ ַ ,עד ֶשׁכְּ נֶ גֶ ד כָּ ל יוֹם
שׁוּבה ְלכָ ִ היא” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה
ימה? וְ ַה ְתּ ָ
נֶ ֶענְ שׁוּ ְבּ ָשׁנָ ה ְתּ ִמ ָ
דוֹלה נִ גְ ְר ָמה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמעֹנֶ שׁ
טוֹבה גְּ ָ
ִתּ ְשׂאוּ ֶאת ֲעוֹנ ֵֹתיכֶ ם!“ ָ
פּוּרים,
זֶ הֶ ,שׁכֵּ ן ִמכֹּחוֹ נִ ָתּן ָל ֶהם ְבּכָ ל ָשׁנָ ה יוֹם ֶא ָחד ,יוֹם ַהכִּ ִ
ֶשׁבּוֹ יְ כֻ ְפּרוּ ָל ֶהם ֲעווֹנוֹת ַה ָשּׁנָ ה כֻּ ָלּהּ.
’אוֹצרוֹת ַחיִּ ים‘ ֶשׁ ְבּסוֹף שׁוּ“ת ַ’מיִ ם ַחיִּ ים‘
ֻקנְ ְט ֵרס ְ

יוֹם ַל ָשּׁנָ ה ִבּכְ נִ ָיסה ַל ִדּ ָירה
”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“ )יד לד(
ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ ִהזְ ִהיר כִּ י ִמי ֶשׁ ָעזַ ב ֶאת ֵבּיתוֹ א יָ שׁוּב
יבתוֹ )’יֹסֵף א ֶֹמץ‘
גּוֹרר בּוֹ ֶא ָלּא ְבּ ִחלּוּף ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵמ ֲעזִ ָ
ְל ִה ְת ֵ
ַ]ל ִחידָ“א[ סי‘ לז אות ו(.
שׁוּבה ְל ָא ָדם ֶשׁ ָעזַ ב ֶאת ֵבּיתוֹ ְבּ ַעל כָּ ְרחוֹ ִוּב ֵקּשׁ ָלשׁוּב
ִבּ ְת ָ
ֵא ָליו ְבּ ֶט ֶרם ָח ְלפוּ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ַל ֲעזִ ָיבתוֹ ,כָּ ַתב ַר ִבּי ֵמ ִאיר
ַאיזֶ נְ ְשׁ ַט ֶטר ַר ָבּהּ ֶשׁל אוּנְ גְ וַ וארֶ ,שׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁיָּ ִשׁיב ֶאת
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רוּמה“ )טו כ(
תרוּ ָ
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַח ָלּה ָתּ ִרימוּ ְת
ֵ”ר ִ
ְבּ ָפסוּק זֶ ה נִ ָתּן ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ִל ְפ ַסק ָה ַרמָּ“א
קכד ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד
עוֹלם ַה ָבּא“;
ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן ,יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ְל ָ
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם“ ַה ָדּ ָבר ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם
ֵ”ר ִ
מּוּטל ַבּ ֲע ִר ָיסתוֹ,
ְל ַה ֲענִ יק ִל ְבנוֹ ,עוֹד ִבּ ְהיוֹתוֹ ָק ָטן ַה ָ
עוֹלם ַה ָבּא‘,
אשׁי ֵתּבוֹת’ֵ :ח ֶלק ָל ָ
”ח ָלּ“ה“ – ָר ֵ
הוּאַ :
ְבּכָ ֶ שׁיְּ ַל ְמּדוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
ָ’ק ְר ָבּנִ י ַל ְח ִמי‘ פ“ז
)או“ח

מּוֹפ ַיע ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַא ֲח ֵרי
תּוֹרה ַה ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ָפּסוּק ָשׁ ֵלם ַבּ ָ
מוֹת )וַ יִּ ְק ָרא יח ב(”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י ה‘
אוּלם ָתּ ַמהּ ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ֶ ,שׁכֵּ ן ַעל ַאף ִקיּוּמוֹ
ֱאקֵיכֶ ם“ָ .
ֶשׁל ָפּסוּק זֶ הֲ ,הא כַּ וָּנַ ת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ִל ְקט ַֹע ֶאת
ַה ָפּסוּק ָה ִראשׁוֹן וְ ֶאת ַה ָפּסוּק ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ָפּ ָר ַשׁת ִצ ִיצית
מוּתם?
קוֹר ָאם ִבּ ְשׁ ֵל ָ
ִבּ ְמקוֹם ְל ְ
ְל ִפיכָ ֵ בּ ֵאר ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ כִּ י ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ְלקוּ ַעל
מוּרה וְ ָס ְברוּ ֶשׁ ֻמּ ָתּר ְל ַה ְפ ִסיק ַאף ְבּ ָמקוֹם ֶשֹּׁלא
ַה ֲה ָלכָ ה ָה ֲא ָ
דּוּשׁין ל
)ק ִ
ִה ְפ ִסיק מ ֶֹשׁה .וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ָתּן ְל ָה ִבין ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ִ
אְ ,וּר ֵאה ֵ’ס ֶפר ַה ִמּ ְקנֶ ה‘ ָשׁם(ֶ ,שׁ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ְל ַסיֵּ ם ֶאת
נוֹהגִ ים
תּוֹרה ַא ַחת ְל ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ,וְ א כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ֲ
ְק ִר ַיאת ַה ָ
וּמשּׁוּם כָּ  נֶ ֶא ְלצוּ ְבּ ִמ ְק ִרים ַר ִבּים
ְל ַסיְּ ָמהּ ִמ ֵידי ָשׁנָ הִ ,
סוּקים.
וּפ ִ
ְל ַה ְפ ִסיק ְבּ ֶא ְמ ַצע ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ְ
תּוֹרה‘ סי‘ סא
ִ’שׁ ָיטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת‘ ְבּ ָרכוֹת יד ב; ִ’מכְ ְתּ ֵבי ָ

ְל ַה ְק ִדּים ’זְ כִ ָירה‘ ַל ֲ‘ע ִשׂיָּ ה‘
יתם א ָֹתם“ )טו לט(
”וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘ וַ ֲע ִשׂ ֶ

סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ַה‘כְּ ַתב ֵ
ְתּנַ אי ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה הוּא ֱאמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה כִּ י
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִצוָּה ְל ַקיְּ ָמהַּ .ה ְמּ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ִמ ְבּ ִלי
)ל ֵעיל
ְל ַה ֲא ִמין ֶשׁ ִה ְצ ַטוָּה ָע ֶל ָיה ְבּ ִסינַ יָ ,ע ָליו ַהכָּ תוּב ֵ
אוֹמר ְ
פס‘ לא(” :כִּ י ְד ַבר ה‘ ָבּזָ ה וְ ֶאת ִמ ְצוָ תוֹ ֵה ַפר“ ְ)ר ֵאה ַסנְ ֶה ְד ִרין
צט א(ִ .מ ַטּ ַעם זֶ ה ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ ה:
ווֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעלֶ ,“...שׁכֵּ ן ְבּכָ ָ אנוּ
”בּרוֲּ ...א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָ
ַמ ְצ ִה ִירים ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַקיְּ ִמים ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ֶבּ ֱאמוּנָ ה ֶשׁה‘ ִצוָּה
ָע ֵלינוּ כָּ .
יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ; ְתּ ִח ָלּה ”וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל
עוֹמ ִדים ְל ַקיֵּ ם נִ ְתּנָ ה
ִמ ְצוֹת ה‘“ – זִ כְ רוּ ֶשׁ ַה ִמּ ְצוָ ה ֶשׁ ַא ֶתּם ְ
ָלכֶ ם ִמ ֵידי ה‘ ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ”וַ ֲע ִשׂ ֶ
סוֹפר‘
יתם א ָֹתם“’ .כְּ ַתב ֵ

ַתּכְ ִלית ַה ִמּ ְצווֹת ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָא ָדם

ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְפ ִסיקוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע ָפּסוּק
יצת“ )טו לח(
ַ”דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
לוֹמר
מוּבא ֶשׁ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ַ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )יד ב( ָ
ישׁית ֶשׁל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַע ְר ִביתַ ,רק ֶאת
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַה ְשּׁ ִל ִ
סוֹפהּ”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם; ֲאנִ י
ְתּ ִח ָלּ ָתהּ וְ ָ
סוּקי ַה ָפּ ָר ָשׁה
קיכֶ ם ֱא ֶמת“ ,זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁיֶּ ֶתר ְפּ ֵ
ה‘ ֱא ֵ
נוֹהגֶ ת ַבּ ַלּיְ ָלה.
עוֹס ִקים ְבּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ֶשׁ ֵאינָ הּ ֶ
ְ
ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁיםֲ :הא ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית כז ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ֵאין
תּוֹרה ְבּ ָמקוֹם ֶשֹּׁלא ִה ְפ ִסיק
ַמ ְפ ִס ִיקים ִבּ ְק ִר ַיאת ָפּסוּק ִמן ַה ָ
בּוֹ מ ֶֹשׁהֵ .ה ַיאִ אם כֵּ ן ִה ְפ ִסיקוּ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ְמ ַצע
ָפּסוּק?
יטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת‘ ֵה ִביא כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת אוֹתוֹ ֵח ֶלק ֶשׁ ָא ְמרוּ ְבּנֵ י
ְבּ ִ‘שׁ ָ

”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמ ְצ ָוֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
ְ
ֵלאקֵיכֶ ם“ )טו מ(
הוּדה ַח ַלאוָ וה:
כָּ ַתב ַר ִבּי יְ ָ
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ְלשׁוֹן ְק ֻד ָשּׁה:
ווֹתיו וְ ִצוָּנוִּ ,“...היא ַעל ִפּי ַה ָפּסוּק
”א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֲ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֶּ ,שׁבּוֹ ְמב ָֹאר כִּ י ַתּכְ ִלית נְ ִתינַ ת ַה ִמּ ְצווֹת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
וּל ַט ֲה ָרם.
הוּא כְּ ֵדי ְל ַק ְדּ ָשׁם ְ
הוֹסיף וְ ִח ֵדּד ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל ֵמאוֹזְ ‘רוֹב:
ִ
ְל ִפי ַה ִהגָּ יוֹן ַה ָפּשׁוּט ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַהזְ כִּ יר ְתּ ִח ָלּה ֶאת ַמהוּת
”א ֶשׁר
ַה ִמּ ְצוָ ה וְ ַא ַחר כָּ ֶ את ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ֻמּ ְשׁ ַפּ ַעת ִמ ֶמּנָּ ה; ֲ
ווֹתיו“; ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ְל ַהזְ כִּ יר
ִצוָּנוּ ...וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֶאת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְתּ ִח ָלּהִ ,היא כְּ ֵדי ְל ַה ְדגִּ ישׁ כִּ י כָּ ל ַמ ְטּ ַרת ִקיּוּם
ימנָּ ה ,כַּ ֵסּ ֶדר ֶשׁנִּ כְ ָתּב
נּוֹב ַעת ֵה ֶ
ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא ַה ָשּׂגַ ת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ַ
ַבּ ָפּסוּק” :וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמ ְצ ָוֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים“.
דוֹשׁים עמ‘ שנג
אשׁית כד סז; ְ’בּ ֵאר מ ֶֹשׁה‘ ְק ִ
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘ ]לְ ר‘‘י ַחלַ אוָ וה[ ְבּ ֵר ִ

אוֹמ ָרהּ
”...שׁכָּ ל ֶא ָחד יִ ְשׁ ַמע ֵמ ֲח ֵברוֹ כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָצּ ִרי לְ ְ
ֶ
יתא ְבּכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִר“י זָ “ל ֶשׁ ָהיָ ה
ִבּכְ ֵדי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן .כִּ י ִא ָ
שׁוֹמ ַע ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֲא ִפלּוּ ִמ ֵמּ ָאה ֲאנָ ִשׁיםַ ,אף ַעל ִפּי
ֵ
ֶשׁ ָהיָ ה יָ כוֹל ְבּ ֶרגַ ע ֶא ָחד לְ יַ ֵחד כָּ ל ָהעוֹלָ מוֹתֲ ,א ִפלּוּ ֲהכִ י
יח ַעל זְ ַמנּוֹ וְ א ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֵצּל לִ ְשׁמ ַֹע ֲא ִפלּוּ ֵמ ָאה
א ִה ְשׁגִּ ַ
נּוֹתן לַ ֶשּׂכְ וִ י ִבינָ ה‘ וְ כָ ל ַה ְבּ ָרכוֹת“.
ְפּ ָע ִמים ַ’ה ֵ

ַר ִבּי יוֹם טוֹב ִשׂ ְמ ָחה,
ַה ַמּ ְשׁ ַבּ“ק ֶשׁל ַבּ ַעל ֵ’בּית
ַא ֲהרֹן‘ ִמ ַקּ ְרלִ יןָ ,היָ ה נִ כְ נָ ס
לוֹמר ְבּ ָפנָ יו
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר לְ ַרבּוֹ ַ
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֵדי
יהן ָא ֵמן.
ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֵר ֶ

ֵ’בּית ַא ֲהרֹן‘ ֵס ֶדר ַהיּוֹם וְ ַאזְ ָהרוֹת ק ֶֹדשׁ

’אוֹצר יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ עמ‘ צב
ַ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט לְ ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל ַ'ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש'

ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ַ)ה ְק ָּד ָמה(

אְ .בּ ֵהיכָ לוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל
יְ סוֹד ַמ ֲע ַלת ַה ַה ְק ָדּ ָמה ַל ְתּ ִפ ָלּה ָטמוּן
ַבּ ֲה ָבנַ ת ָה ִענְ יָ ן ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה; ֶשֹּׁלא
ֵתּ ָא ֵמר ָח ִל ָילה כִּ ְפ ִר ַיקת ַמ ְשּׂאוּי
וְ כִ ְפ ִר ַיעת חוֹבֶ ,א ָלּא ִמתּוֲֹ ה ָבנָ ה
נּוֹעד ְל ַחזֵּ ק
ֶשׁ ִהיא ֵמ ֵעין ִ’מ ְפגָּ שׁ‘ ֶשׁ ָ

בְ .תּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הּ
ֲחכָ ִמים ָק ְבעוּ זְ ַמן ֻמגְ ָדּר ְלכָ ל ַא ַחת
ִמ ְתּ ִפלּוֹת ַהיּוֹםְ .תּ ִפ ָלּה ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת
תּוֹע ְל ָתּהּ
ְל ַא ַחר זְ ַמנָּ הּ ְמ ַא ֶבּ ֶדת ַרבּוֹת ִמ ַ
יבוּתהִּ .אם נָ שׁוּב ַל ִדּמּוּי ֶשׁבּוֹ
וּמ ֲח ִשׁ ָ
ֵ
ָפּ ַת ְחנוּ; ְל ִמ ְפגָּ שׁ ִעם ֶמ ֶל ,וַ ֲא ִפילוּ
ָא ָדם ָחשׁוּב ,נַ ְק ִפּיד ֶשֹּׁלא ְל ַא ֵחר וְ לוּ
ְבּ ַד ָקּה ֵמ ַהזְּ ַמן ֶשׁנִּ ְק ַבּע ָלנוַּ ,על ַא ַחת
כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְל ִמ ְפגָּ שׁ ִעם ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י
ַה ְמּ ָלכִ ים.

גְ .תּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהּ
ַה ְמּ ַא ֲח ִרים ָלבֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה ,נֶ ֱא ָל ִצים
לוֹמר
ַ
ְל ִע ִתּים ַרבּוֹת ֵמ ֲח ַמת כָּ 
ֲח ָל ִקים נִ כְ ָבּ ִדים ֵמ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ֲח ָטף,
וְ א ַפּ ַעם ַאף ְל ַד ֵלּג ֲע ֵל ֶיהם .יֵ שׁ
ָל ַד ַעת כִּ י ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְת ָקן ַעל יְ ֵדי
דוֹלה,
צוּקי ֶא ֶרץַ ,אנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
ְמ ֵ
מוֹר ִאים וּגְ אוֹנִ ים ַק ְדמוֹנִ ים.
ַתּנָּ ִאיםָ ,א ָ
ְל ֵאלּוּ גַּ ם ְל ֵאלּוּ נְ ִה ִירים ָהיוּ ְשׁ ִב ֵילי
כוּתא
כוּתא ִד ְר ִק ָיעא כִּ ְשׁ ִב ֵילי ַמ ְל ָ
ַמ ְל ָ
ְדּ ַא ְר ָעאְ ,וּביָ ָדם נִ ְתּנָ ה ַהזְּ כוּת ִל ְקבּ ַֹע
יוֹתר
ֶאת ַה ֵסּ ֶדר ַהנָּ כוֹן וְ ַה ְמּ ֻדיָּ ק ְבּ ֵ
לּוֹתינוּ
ְתּ ִפ ֵ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יַ ֲעלוּ
ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ה‘ִ .אלּוּ נִ ָמּנַ ע ֵמ ֲא ִמ ַירת
נוֹריד ֶאת
ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהְּ ,בּוַ ַדּאי ִ
כֹּחַ ַה ְשׁ ָפּ ָע ָתהּ.

בוּע
דְ .תּ ִפ ָלּה ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
א ְל ִחנָּ ם ִה ְפ ִליגוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ַמ ֲע ַלת
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֶֹ .שׁכֵּ ן
ַה ֵ
בוּע
ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
ִהיא ֵס ֶמל ְליַ ִצּיבוּת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּינֵ ינוּ ֵוּבין
בּוֹר ֵאנוַּ ,וּבד ְבּ ַבד ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת כִּ ְסגֻ ָלּה
ְ
דוּקה ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְתּ ִפ ָלּה כִּ ְד ָב ֵעי,
ְבּ ָ
וּמתּוֹ
ַבּזְּ ַמן ָה ָראוּיַ ,בּ ֵסּ ֶדר ַה ַמּ ְת ִאים ִ
ימת ֵלב.
כָּ ַ אף ְבּכַ וָּנָ ה ְוּב ִשׂ ַ

הַ .מ ֲע ַלת ֲע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ ים
ִמ ְלּ ַבד ַה ַמּ ֲעלוֹת ָה ֲאמוּרוֹתַ ,ה ַמּ ְק ִדּים
ָלבֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה זוֹכֶ ה ְל ִה ָמּנוֹת ֵבּין
אוֹתם ֲ’ע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ ים‘ ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ
ָ
ֲחכָ ִמים ְבּ ַמ ֲע ָל ָתםַ ,עד ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּזּ ַֹהר
נוֹט ִלים ָשׂכָ ר
ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית ַדּף רנה א( כִּ י ֵהם ְ
כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵר ֶיהם .וְ עוֹד
ָא ְמרוּ ָשׁם ְ)שׁמוֹת ַדּף קלא א( ֶשׁנִּ ְק ָרא
ֲאהוּבוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל.
ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ כִּ י יְ ִהי ה‘ ְבּ ֶעזְ ֵרנוּ וִ ַיסיֵּ ַע
הוֹציא ַמ ְח ַשׁ ְב ֵתּנוּ ִמן ַהכֹּחַ
ְבּיָ ֵדינוּ ְל ִ
ֶאל ַהפּ ַֹעל .וְ יִ ְהיוּ ַמ ֲא ָמ ִרים ֵאלּוּ
קּוֹר ִאים,
וּל ֶ
ְל ִחזּוּק ְ
תוֹע ֶלת ַבּ ֲעבוּר ַה ְ
ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִמ ְצוָ ה ַר ָבּה זוֹ ְוּבכָ ִ לזְ כּוֹת
ְלכָ ל ַה ֶשּׁ ַפע ֶה ָעצוּם ַה ַמּגִּ ַיע ִמ ֶמּ ֶל
ַמ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ְלכָ ל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָראוּהוּ
ֶבּ ֱא ֶמת.

‘טּוּר ִקית‘...
את ַמ ֲחסוֹם ַה ָשּׂ ָפה ַה ְ
רה ֶאת
ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ָשּׁ ְב ָרה
כְּ ָבר ִבּ ְשׁנַ ת ַתּ ְר ָפּ“הְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָע ָלה ַהגָּ אוֹן
ירוֹפּה
גּוֹלת ֵא ָ
ַר ִבּי ִא ֶיסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצר זָ ָצ“ל ִמ ַ
וּלכַ ֵהן כְּ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵ’עץ ַחיִּ ים‘ ֶשׁ ִבּ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשַׁ ,עז ָהיָ ה
ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ַא ְחיָ נוַֹ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ְמנַ ֵחם ַמן
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ִעם
ָשׁ זָ ָצ“לַ ,ל ֲעלוֹת ְבּ ִע ְק ָ
בוֹתיו ְ
דוֹשׁה.
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָבּ ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֶאת ַר ֲח ֵשׁי ִלבּוֹ ֵאלּוּ ַאף ֶה ֱע ָלה ְבּ ִמכְ ָתּב ֶשׁכָּ ַתב
ְלדוֹדוֹ ְל ַא ַחר ֲעלוֹתוֹ ַא ְר ָצה:
”הנֵּ ה ָמה ְמאֹד יָ ֶפה וְ נָ ִעים ָהיָ ה ִלי ַה ָדּ ָבר ִאם
ִ
ירוּשׁ ַליִ ם ,כִּ י
וּל ִה ְתכּוֹנֵ ן ִבּ ָ
גַּ ם ָאנוֹכִ י ...נוּכַ ל ָלבֹא ְ
ְמאֹד ָעגְ ָמה ִלי נַ ְפ ִשׁי ִמיּוֹם נָ ְסעוּ ִמפֹּה ,וְ ָק ָשׁה ִלי
ְמאֹד ְפּ ֵר ַד ְתכֶ ם ...וּכְ מוֹ זָ ר ְבּ ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה נִ ְשׁ ַא ְר ִתּי
גַּ ְלמוּד ,וְ ִאם יֶ ְשׁנוֹ ֵאיזֶ ה ָמקוֹם ִמ ְק ָלט ְבּ ַא ְר ֵצנוּ,
ֲאזַ י ְמ ֻא ָשּׁר ָהיִ ִיתי“...
דוֹלי דּוֹרוֹ
הוֹר ָא ָתם ֶשׁל גְּ ֵ
ְבּפ ַֹעל ֲחזָ ָקה ָע ָליו ָ
תּוֹרה
ָ
וּלכַ ֵהן ְבּ ַת ְפ ִקידוֹ כְּ ַמ ְר ִבּיץ
ְל ַה ְמ ִשׁיְ 
ישׁ ַיבת ְק ֶל ְצק,
ַל ֲע ָד ִרים ,כִּ ְמ ַמ ֵלּא ָמקוֹם דּוֹדוֹ ִבּ ִ
דוּע.
מוֹעד ִבּ ְל ִתּי יָ ַ
וְ כָ  נִ ְד ָחה ַה ֲחלוֹם ְל ֵ
אשׁית
ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ ֵמ ָאזְ .בּ ֵר ִ
עוֹלם
ְשׁנַ ת ת“ש כְּ ָבר ֵה ֵחלּוּ קוֹלוֹת ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ירוֹפּה ,וְ ַה ַפּ ַחד ֵה ֵחל
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְל ִה ָשּׁ ַמע ְבּחוּצוֹת ֵא ָ
עוֹרר ַבּ ְלּ ָבבוֹתְ .בּ ָ
ְל ִה ְת ֵ
אוֹתם יָ ִמים ָק ִשׁים ָשׁב
ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ָה ַרב ָשְׁ ל ַפ ֵעם ְבּ ִלבּוֹ ,וְ הוּא ִבּ ֵקּשׁ
ְל ַמ ְמּשׁוֹ וְ ַל ֲעלוֹת ַא ְר ָצה .הוּא ָשׁ ַטח ֶאת ְשׁ ֵא ָלתוֹ
רוֹדזִ‘ינְ ְס ִקי זָ ָצ“ל
ִבּ ְפנֵ י ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר גְּ ְ
ִמוּ ְִילנָ א ,תּוֶֹ שׁ ִבּ ְד ָב ָריו הוּא ַמ ִבּ ַיע ַאף ֶאת ֲח ָשׁשׁוֹ
גוֹרל ְבּנוֹ ִוּבתּוֹ ַה ְקּ ַטנִּ ים.
ְל ַ
רוּרה:
שׁוּבתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר ָהיְ ָתה ְבּ ָ
ְתּ ָ
ֶ
ח ִל ְהיוֹת
”את ִבּנְ כֶ ם ֶא ְפ ַריִ ם נ“י ָראוּי ִל ְשׁ ַ
ירוּשׁ ַליִ ם,
דּוֹדכֶ ם ַר ִבּי ִא ֶיסר זַ ְל ָמן ִבּ ָ
ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ֶשׁל ְ
ֲא ָבל ַא ֶתּם ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ִדּ ְק ֶל ְצק ,יֵ שׁ ָבּהּ ָמקוֹם
תּוֹרה וְ גַ ם ַה ַפּ ְרנָ ָסה ְמ ֻס ֶדּ ֶרת ,וְ ִאלּוּ
ְל ַה ְר ִבּיץ ָ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָמּקוֹם הוּא ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמהְ ,ל ָאן
ִתּ ְפנוּ?!“
קוּפה ְק ָצ ָרה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר ִה ְת ַק ְדּרוּ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְתּ ָ
ְשׁ ֵמי ֵא ָ
ירוֹפּה ְבּ ַענְ נֵ י ִמ ְל ָח ָמה .כָּ ֵעת א ָהיְ ָתה זוֹ
תּוֹרה ,כִּ י
ְשׁ ֵא ָלה ֶשׁל ַפּ ְרנָ ָסה אוֹ ֶשׁל ַה ְר ָבּ ַצת ָ
ִאם ְשׁ ֵא ָלה ֶשׁל ַחיִּ ים אוֹ ָמוֶ תַ .ע ָתּה כְּ ָבר ִה ְסכִּ ים
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר זָ ָצ“ל כִּ י ַעל ָה ַרב ָשׁ
ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ַמ ֲא ָמץ כְּ ֵדי ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ
ַהקּ ֶֹדשׁ.
ָדּא ָע ָקא ,וְ ֶא ְפ ָשׁרוּת כְּ נִ ָיסה ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַבּ ֶדּ ֶרָ ה ְרגִ ָילה ָהיְ ָתה ָדּ ָבר כִּ ְמ ַעט ִבּ ְל ִתּי ֶא ְפ ָשׁ ִרי,
ְל ִפיכָ ֶ ה ֱח ִליט ָה ַרב ָשְׁ לנַ סּוֹת ְל ַה ִשּׂיגָ הּ ְבּ ֶד ֶר
מוֹס ְק ָבה וְ ָשׁם
שׁוֹנָ ה ֵמ ַה ְמּ ֻק ָבּל; הוּא נָ ַסע ְל ְ
טּוּר ִקית ,כְּ ֵדי ְל ַד ֵבּר ַעל ִל ָבּם
סוּליָ ה ַה ְ
ָפּנָ ה ַלקּוֹנְ ְ
וּל ִה ְת ַחנֵּ ן ַעל נַ ְפשׁוֹ ֶשׁיִּ ְתּנוּ לוֹ ַא ְשׁרוֹת יְ ִצ ָיאה
ְ
טוּר ִקיָּ הֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנָּ ה ִקוָּה ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶדּ ֶרַ ל ֲעלוֹת
ְל ְ
ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּמיָּ ד ֵה ִבין ֶשׁהוּא
סוּליָ ה ִ
ָה ַרב ָשׁ נִ כְ נַ ס ַלקּוֹנְ ְ
נָ תוּן ִבּ ְב ָעיָ ה ָק ָשׁה; הוּא נִ ָסּה ִל ְפנוֹת ִל ְפ ִקיד
סוּליָ הַ ,אַ עד ְמ ֵה ָרה ֵה ִבין כִּ י יִ ְהיֶ ה ָע ָליו
ַהקּוֹנְ ְ
יחה ִבּ ְ‘שׂ ַפת ֵח ְר ִשׁים‘ַ .ה ָפּ ִקיד א
ְלנַ ֵהל ִעמּוֹ ִשׂ ָ
טוּר ִקית ,וְ ַאף א ֶה ְר ָאה
יָ ַדע ָשׂ ָפה ַא ֶח ֶרת ִמ ְלּ ַבד ְ
כָּ ל נְ כוֹנוּת ְל ָה ִבין ֶאת ֶה ְס ֵבּ ָריו ֶשׁל ָה ַרב ָשׁ
ַעל ַה ְדּ ִחיפוּת ָה ַר ָבּה ֶשׁלּוֹ ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ָה ִאשּׁוּר
ַה ְמּיֻ ָחל ַדּוְ ָקא ַע ָתּה.
וּמ ֶשֹּּׁלא ָר ָאה ָבּא ֶֹפק ַאף
ָה ַרב ָשִׁ ה ִבּיט ְס ִביבוִֹ ,
ָא ָדם ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַשׁ ֵמּשׁ כִּ ְמ ַתוֵּךְ ֵבּינוֹ ְל ֵבין ַה ָפּ ִקיד
וּל ַה ְס ִבּיר לוֹ ֶאת ַמ ְטּ ַרת בּוֹאוֹ ,נָ ַטל ֶאת
ָה ָא ִדישׁ ְ
הוּדים
בוֹתיו ְבּיָ ָדיו ,וּכְ מוֹ ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַהיְּ ִ
ָא ָמּנוּת ֲא ָ
ִמ ֵ
אוֹתם ָצ ָרה ,נֶ ֱע ַמד
דּוֹרי דּוֹרוֹת ְבּ ֵעת ֶשׁ ָפּ ְק ָדה ָ
ְבּ ִפנַּ ת ַה ִמּ ְס ְדּרוֹןִ ,מחוּץ ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ָפּ ִקיד,
וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּתִ ,בּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישׁ
עוֹלם ֶשׁיְּ ַסיֵּ ַע ְבּיָ דוֹ
בּוֹרא ָה ָ
ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים ִל ְפנֵ י ֵ

ְל ַמ ֵלּט ֶאת נַ ְפשׁוֹ וְ ֶאת נֶ ֶפשׁ ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִמתּ ֶֹפת
ַה ִמּ ְל ָח ָמה.
ֵבּין כָּ ֵ וּבין כָּ ִ הגִּ ַיע ַל ָמּקוֹם ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי
יָ גֵ ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ְסלוֹנִ יםָ .ה ַרב יָ גֵ ל ֶשׁנּוֹכַ ח
ִבּ ְמ ָ
צוּקתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ָשׁ ,נִ גַּ שׁ ִמיָּ ד ַל ָפּ ִקיד
ימנִ ים;
טּוּר ִקי וְ ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ ִבּ ְשׂ ַפת ַה ִסּ ָ
ַה ְ
וּל ַא ַחר
ְתּ ִח ָלּה הוּא ֶה ֱחוָ ה ְבּיָ דוֹ כְּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהְ ,
כּוֹפף וְ ִה ְצ ִבּ ַיע כְּ ַל ֵפּי ַמ ָטּה .הוּא ָחזַ ר שׁוּב
ִמכֵּ ן ִה ְת ֵ
וָ שׁוּב ַעל ְתּנוּעוֹת ֵאלּוְּ ,בּנִ ָסּיוֹן ְל ַה ְמ ִחישׁ ַל ָפּ ִקיד
טּוּר ִקי כִּ י ִאם ֵהם יִ ָשּׁ ֲארוּ ְבּוִ ְילנָ א ֵהם ֲע ִת ִידים
ַה ְ
ָח ִל ָילה ְל ִה ָקּ ֵבר ִמ ַתּ ַחת ָל ֲא ָד ָמה...
כְּ ָלל א ָבּ ַ
טוּח כִּ י ַה ָפּ ִקיד ֵה ִבין ֶאת ֶה ְס ֵבּ ָריו ֶשׁל
אוּלם ְבּא ַֹרח נֵ סִ ,מיָּ ד ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ ָמה
ָה ַרב יָ גֵ לָ ,
ַה ַה ָצּגָ ה ַהמּוּזָ ָרה הוּא ָח ַתם ַעל ַא ְשׁרוֹת ַהיְּ ִצ ָיאה;
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן
ְתּ ִח ָלּה ַבּ ֲעבוּר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ַרב ָשְׁ ,
ֲעבוּר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ַרב יָ גֵ ל.
ַה ָשּׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ְבּ ָתכְ נִ ית ַה ַמּ ָסּע יָ ָצא ַל ֶדּ ֶר,
אוּלם ַה ְתּ ָלאוֹת ֶט ֶרם ִה ְס ַתּיְּ מוָּ .ה ַרב ָשׁ וְ ָה ַרב
ָ
וּל ִה ְתכּוֹנֵ ן ְבּ ִח ָפּזוֹן
יָ גֵ ל ִמ ֲהרוּ ָלשׁוּב ְל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ְ
וּל ַא ַחר זְ ַמן ָמה כְּ ָבר ָע ְמדוּ ַרגְ ֵלי
ַל ֶדּ ֶרָ ה ֲא ֻרכָּ הְ ,
אוֹד ָסהַ ,מ ְמ ִתּינִ ים ָל ֳאנִ יָּ ה
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ִבּנְ ַמל ֶ
אוֹתם ְל ִא ְיס ַטנְ בּוּל.
ֶשׁ ַתּ ִסּ ַיע ָ
ַה ַמּ ָסּע נִ ְמ ַשׁ כַּ ָמּה יָ ִמים ְוּב ִסיּוּמוֹ ִבּ ְקּשׁוּ ְבּנֵ י
אוּלם
ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ָל ֶר ֶדת ִלנְ ַמל ִא ְיס ַטנְ בּוּל,
נִ ְת ְקלוּ ְבּ ֵסרוּב ִע ֵקּשׁ ִמ ַצּד ְפּ ִק ֵידי ַהנָּ ֵמלֶ .מ ְמ ֶשׁ ֶלת
טוּר ִקיָּ ה ָח ְשׁ ָשׁה ִמגַּ ל ְפּ ִל ִיטים ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ַא ְר ָצם
ְ
וְ יַ כְ ִבּיד ַעל כַּ ְלכָּ ַלת ַה ְמּ ִדינָ ה ַה ְמּ ֻע ְר ֶע ֶרת ,וְ ָלכֵ ן
ירוֹפּה.
הוֹר ָתה ִל ְמנ ַֹע כְּ נִ ַיסת ְפּ ִל ִיטים ֵמ ַא ְרצוֹת ֵא ָ
ְ
נוּע ִמ ַצּד ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
כָּ ל ַה ֶה ְס ֵבּ ִרים וְ נִ ְסיוֹנוֹת ַה ִשּׁכְ ַ
ָה ַרב ָשׁ וְ ָה ַרב יָ גֵ ל כִּ י ֵאין ְבּכַ וָּנָ ָתם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע
הוֹעילוּ ,וְ ַה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת גָּ ְמרוּ א ֶֹמר
טוּר ְקיָ ה א ִ
ְבּ ְ
לוֹתם ֲחזָ ָרה
וּל ַהגְ ָ
ִל ְסגֹּר ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ְשּׁ ָע ִרים ְ
ירוֹפּה ַה ְמּ ַד ֶמּ ֶמת.
ְל ֵא ָ
ַאף ִבּ ְשׁ ַעת ָצ ָרה זוֹ א ִה ְתיָ ֵאשׁ ָה ַרב ָשִׁ מן
ָה ַר ֲח ִמים .גַּ ם ַה ַפּ ַעם הוּא ָפּנָ ה ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ַה ְפּ ֻע ָלּה
מוֹס ְק ָבה;
טּוּר ִקית ְבּ ְ
סוּליָ ה ַה ְ
ֶשׁ ִה ִצּ ָילה אוֹתוֹ ַבּקּוֹנְ ְ
רוֹת ַחת
הוּא ָפּנָ ה ְליַ ְרכְּ ֵתי ָה ֳאנִ יָּ ה וְ נָ ָשׂא ְתּ ִפ ָלּה ַ
אוֹתם
ֶשׁנָּ ְב ָעה ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ ַה ָטּהוֹרְ ,ל ַבל יָ ִשׁיבוּ ָ
גּוֹרל ַמר ַעל
מוֹס ְק ָבהָ ,מקוֹם ֶשׁבּוֹ ְמ ַר ֵחף ָ
ְל ְ
הוּדים.
ֹאשׁם ֶשׁל ַהיְּ ִ
ר ָ
ְרגָ ִעים ִמ ְס ָפּר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַר ֵחשׁ ַהנֵּ ס; ְבּ ֶפ ַתע
קוֹמה
הוּדי ַבּ ַעל ִשׁעוּר ָ
ִפּ ְתאוֹם ָע ָלה ַל ְסּ ִפינָ ה יְ ִ
וַ ֲהדוּר ָפּנִ יםֲ ,א ֶשׁר ְלבוּשׁוֹ ַה ְמּכֻ ָבּד ֵה ִעיד כִּ י
הוּדי ִא ְיס ַטנְ בּוּל.
הוּא נִ ְמנָ ה ַעל נִ כְ ְבּ ֵדי ְק ִה ַלּת יְ ֵ
הוּא ִה ְק ִשׁיב ִבּ ְמאוֹר ָפּנִ ים ְל ָצ ָר ָתם ֶשׁל ֶא ָחיו
וּמיָּ ד ָפּנָ ה ִבּ ְצ ָע ִדים נִ ְמ ָר ִצים ְל ֵע ֶבר
הוּדיםִ ,
ַהיְּ ִ
הוֹד ַיע
ִ
ִמ ְשׂ ְר ֵדי ְפּ ִק ֵידי ַה ֲהגִ ָירה ַבּנָּ ֵמלָ ,שׁם
ַל ְפּ ִק ִידים כִּ י ִמתּ ֶֹקף ַתּ ְפ ִקידוֹ הוּא ְמ ַק ֵבּל ַעל
ַע ְצמוֹ ֲע ֵרבוּת ְלכָ ֶ שׁ ְשּׁ ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת א
טוּר ְקיָ ה וְ ַת ֲע ֶשׂינָ ה ֶאת ֵמ ַרב
ִתּ ָשּׁ ַא ְרנָ ה זְ ַמן ַרב ְבּ ְ
ַה ַמּ ֲא ַמ ִצּים ְל ַה ְמ ִשׁיִ מיָּ ד ְבּ ַד ְרכָּ ם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אוּלם ְבּפ ַֹעל,
דוּע ִמי ָהיָ ה ָה ִאישָׁ ,
ַעד ַהיּוֹם ֵאין יָ ַ
טּוּר ִקים ְבּכֵ נוּת ְדּ ָב ָריו
ְל ַמ ְר ֵבּה ַהנֵּ ס ִה ְשׁ ַתּכְ נְ עוּ ַה ְ
וְ ִה ְרשׁוּ ִל ְבנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ָל ֶר ֶדת ַלנָּ ֵמל .כַּ ֻמּ ְב ָטח,
נוֹתרוּ ָשׁם זְ ַמן ַרבִ .מיָּ ד ִמ ֲהרוּ ְל ַה ְס ִדּיר
ֵהם א ְ
ֶאת ָה ִאשּ ִׁוּרים ַהנִּ ְד ָר ִשׁים ְל ֶה ְמ ֵשַׁ מ ָסּ ָעםַ ,ה ַפּ ַעם
סּוּריָ ה
סוּריָ ה ִ
וּמ ְ
טּוּר ְקיָ ה ְל ְ
ְבּ ֶד ֶרַ היַּ ָבּ ָשׁהִ ,מ ְ
ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ.
תּוֹרה
עוֹלם ַה ָ
כָּ ְ ,בּכֹחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ,זָ כָ ה ַ
דוֹלי ַהדּוֹרוֹתַ ,מ ְצ ִבּיא ָדּגוּל ֶשׁ ִה ְמ ִשׁי
ְבּ ַא ַחד ִמגְּ ֵ
ֶאת ָמס ֶֹרת יְ ִשׁיבוֹת ִל ָיטא ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשָׁ ,מס ֶֹרת
ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁכֶ ת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַתּ ְל ִמ ָידיו ַמ ְמ ִשׁיכֵ י ַדּ ְרכּוֹ
ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה.
וּל ַמ ְר ִצים‘ ח“א עמ‘ 794
’אוֹצר ַה ִסּ ִ
ַ
פּוּרים ִל ְמ ַחנְּ כִ ים ְ

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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ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ַה ָבּ ִאים יֻ ְק ַדּשׁ אי“ה ָמדוֹר
זֶ ה ְל ִס ְד ַרת ַמ ֲא ָמ ִרים ְמיֻ ֶח ֶדת ַבּ ֲה ָלכָ ה
וּמ ֲע ָל ָתהּ
יבוּתהּ ַ
ְוּב ַאגָּ ָדה ְבּ ִענְ יַ ן ֲח ִשׁ ָ
ֶשׁל ַ’ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ‘.
וּמכִּ ִירים
דוּתנוּ ַ
יוֹד ִעים ֵמ ָאז יַ ְל ֵ
כֻּ ָלּנוּ ְ
ַבּ ַמּ ֲע ָלה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֶשׁ ָלּהּ זָ כִ ינוּ
יהוּדיםַ ,ל ֲעמֹד ְבּכָ ל יוֹם ָשׁלוֹשׁ
כִּ ִ
ְפּ ָע ִמים ְבּ ִמ ְפגָּ שׁ ִבּ ְל ִתּי ֶא ְמ ָצ ִעי ִעם
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת
ֵ
ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים,
אוּלם ְל ַצ ֲע ֵרנוַּ ,ה ֶה ְרגֵּ ל
ָ
כָּ ל ֶפּה.
וּמ ְפגָּ ִשׁים ְמיֻ ָח ִדים
עוֹשׂה ֶאת ֶשׁלּוִֹ ,
ֶ
ֵאלּוֶּ ,שׁכָּ ל ַתּכְ ִל ָיתם ִליצֹר ִחבּוּר ֵבּין
רוּאיו ,נַ ֲע ִשׂים ְל ִע ִתּים
בּוֹרא ִל ְב ָ
ַה ֵ
וּלא
ַבּ ֲח ָטףְ ,בּח ֶֹסר ִשׂ ַ
ימת ֵלב ְ
ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
עוֹרר
ַבּ ַמּ ֲא ָמ ִרים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ נְ נַ ֶסּה ְל ֵ
נוֹשׁנָ ה,
ָ
אוֹתהּ ַא ֲה ָבה
ָ
ִבּ ְמ ַעט ֶאת
ְל ָה ִעיר ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת ְבּ ַמ ַא ְמ ֵרי
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ִוּב ְפנִ ינִ ים
בּוֹתינוַּ .מ ֲא ָמ ִרים ֵאלּוּ ַאף
וְ ֻע ְבדוֹת ֵמ ַר ֵ
יְ ַח ְדּדוּ ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ַ’ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית
ַה ִמּ ְד ָרשׁ‘ ַעל כְּ ַלל ֲח ָל ֶק ָיהֵ ,הם ְתּנַ אי
הוּתי ְוּב ִס ִיסי ְל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ַמ ִ
כָּ ָראוּי ַעל כָּ ל ֲח ָל ֶק ָיה וְ ַל ֲה ָפ ַקת
תּוֹע ֶלת ַה ְמּ ַר ִבּית ִמ ֶמּנָּ ה.
ַה ֶ
ְבּוַ ַדּאי יָ ָצא ְלְ ל ִה ָפּגֵ שַׁ ,פּ ַעםַ ,פּ ֲע ַמיִ ם
שׁוּבה כָּ זוֹ
ישׁיּוּת ֲח ָ
יוֹתר ִעם ִא ִ
אוּלי ֵ
וְ ַ
אוֹ ַא ֶח ֶרתְ .פּגִ ישׁוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוּ נִ ְק ָבּעוֹת
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ֵמרֹאשׁ,
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ְתּ ָ
וּכְ כָ ל ֶשׁ ֲ
מּוֹע ָדן ִמ ְת ָק ֵרב ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
גּוֹב ֶרת.
ֶ
תּוֹע ֶלת ָה ְרצוּיָ ה
ְל ֵשׁם ֲה ָפ ַקת ַה ֶ
רוּשׁה ֲהכָ נָ ה ֻמ ְק ֶדּ ֶמתַ .הזְּ ַמן
ֵמ ֶהן ְדּ ָ
ֶשׁנִּ ְק ַבּע ֲא ֵל ֶיהן הוּא ְמ ֻדיָּ ק ,וְ אוֹי לוֹ
ְל ִמי ֶשׁיְּ ַא ֵחר אוֹ יַ גִּ ַיע ֲא ֵל ֶיהן ִבּ ְל ִתּי
ישׁה ָדּרוּשׁ
מוּכָ ןַ .אף ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְפּגִ ָ
ִרכּוּז ַרבְ ,ל ַבל ֵתּ ָא ֵמר ָח ִל ָילה ִמ ָלּה
חוּצה.
ְמיֻ ֶתּ ֶרת אוֹ ֶתּ ְח ַסר ִמ ָלּה נְ ָ
ְלָ ,בּ ָשׂר וָ ָדם ,נִ ֶתּנֶ ת ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
ֶשׁכָּ זוֹ ,א ַפּ ַעם ַא ַחת ַבּ ַחיִּ ים ,כִּ י
ִאם ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם! ָע ֶלי
ָל ַד ַעת כִּ י ִמ ְפגָּ ִשׁים ֵאלּוַּ ,ל ְמרוֹת,
יפוּתםֵ ,הם ַה ָמּקוֹר
וְ ֶשׁ ָמּא ִבּגְ ַלל ְתּכִ ָ
רוּחנִ י וְ ַהגַּ ְשׁ ִמי ְבּ ַחיֶּ י;
ְלכָ ל ַה ֶשּׁ ַפע ָה ָ
ַה ְבּ ִריאוּתַ ,ה ַפּ ְרנָ ָסהַ ,הנַּ ַחת וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה
ֶשׁ ִבּ ְל ֲע ֵד ֶיהם – ַחיֶּ יֵ אינָ ם ַחיִּ ים.
ַבּל נִ ָתּן ֵאפוֹא ְלכֹחַ ַה ֶה ְרגֵּ ל ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁוֹ
ַבּיֵּ ֶצר ָה ַרעְ ,ל ַק ְל ֵקל ִמ ְפגָּ ִשׁים ֵאלּוּ
וּל ַח ֵבּל ָבּ ֶהםִ .לגְ רֹם ָלנוּ ְל ַה ֲח ִמיץ
ְ
ַפּ ַעם ַא ַחר ַפּ ַעם ִהזְ ַדּ ְמּנֻ יּוֹת ִבּ ְל ִתּי
חוֹזְ רוֹת ֶשׁל ְדּ ֵבקוּת ַבּטּוֹב ָה ֵאין
סוֹפי וְ ִה ְת ַק ְדּמוּת עוֹד וָ עוֹד ַבּ ְמּ ִס ָלּה
ִ
יּוּמנוּ
עוֹלה ֵבּית ֵא-לַ ,בּ ֶדּ ֶרְ ל ִק ֵ
ָה ָ
עוֹלם.
וּל ַה ְשׁ ָל ַמת ַתּכְ ִל ֵיתנוּ ְבּזֶ ה ָה ָ
ְ
ְל ֶ
תוֹע ֶלת ָה ִענְ יָ ן יְ ֻח ְלּקוּ ַה ַמּ ֲא ָמ ִרים
נוֹשׂ ִאים ִע ָקּ ִריִּ ים:
ַל ֲח ִמ ָשּׁה ְ

בּוֹרא
ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר וְ ַה ִחבּוּר ֵבּינֵ ינוּ ַל ֵ
יִ ְת ָבּ ַרֶ ,ק ֶשׁר ֶשׁ ִבּ ְל ָע ָדיו ַחיֵּ ינוּ ֵאינָ ם
חוֹבה ָע ֵלינוּ ָל ֵתת
ַחיִּ יםִ .משּׁוּם כָּ ָ ,
ֶאת ַה ַדּ ַעת ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִ‘מּ ְפגָּ שׁ‘ ַהזֶּ ה
ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ֲח ִשׁיבוּתוֹ ִהיא ְל ֵאין ֲערֹ,
חוּתה ִמ ִמּ ְפגָּ שׁ
וּלכָ ל ַה ָפּחוֹת ֵאינָ הּ ְפּ ָ
ְ
ִעם ֶמ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

