
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְרַאת ָׁשַמִים ִּביֵדי ָׁשַמִים, ָהֵכיַצד?! 
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"ִהְתַּפֵּלל ָעָליו: ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים" (ַרִׁש"י, ע"פ סֹוָטה 
לד ב).

ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ֵּכיַצד הֹוִעיָלה ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ַעל ְיהֹוֻׁשַע 
ְלַרע  טֹוב  ֵּבין  ַהְּבִחיָרה  ֲהא  ַהְּמַרְּגִלים,  ֵמֲעַצת  ְלִהָּנֵצל 
ּוְכַמֲאַמר  ָהָאָדם.  ְּבַיד  ֶאָּלא  ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ְמסּוָרה  ֵאיָנּה 
ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לג ב): "ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים". 
ֶיֱחָטא,  ְלַבל  ַעְצמֹו  ַעל  ָהָאָדם  ִמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְׁשָלָמא 
ְּבִחיָרתֹו  ֶאת  ְמַסֶּמֶלת  זֹאת  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם 
ַּבּטֹוב, ַא ַּכֲאֶׁשר ִמְתַרֵחק ֵמָהַרע ִמּכֹחַ ְּתִפַּלת ֲאֵחִרים, ֲהֵרי 

זֹאת ְסִתיָרה ְלכֹחַ ַהְּבִחיָרה? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ֶעִדיל ַהַּמִּגיד ִמְּסלֹוִנים: 

ָאֵכן, ְּתִפַּלת ֲאֵחִרים ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְמנַֹע ֵמָאָדם ֶׁשָּבַחר ְּבָרע 
ְלִהָּמַנע ִמן ַהֵחְטא, אּוָלם ִהיא ְיכֹוָלה ְלהֹוִעיל ְלָאָדם ֶׁשֵאינֹו 
ְּכִפי  ַלֲחטֹא.  לֹו  ֶׁשִּיְגרֹם  ְלַמָּצב  ִיָּגֵרר  ְלַבל  ַלֲחטֹא,  ְמֻעְנָין 

ֶׁשֵאַרע ַלְּמַרְּגִלים, ֶׁשַּפֲחָדם ִמּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ָּגַרם ָלֶהם ַלֲחטֹא.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

ֵיׁש  אּוָלם  ְּביֹוְדִעין,  ַהחֹוֵטא  ָלָאָדם  מֹוִעיָלה  ֵאיָנּה  ַהְּתִפָּלה 
ְּבכָֹחּה ְלהֹוִעיל ְּבִמְקֶרה ֶׁשַהֵּיֶצר ַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ַלֲחׁשֹב 
ַעל ֲעֵבָרה ֶׁשִּכְבָיכֹול ִמְצָוה ִהיא. ְּכִפי ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַהְּמַרְּגִלים 
ֶׁשִהְתַּפּתּו ְלהֹוִציא ִּדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה, ְּבחֹוְׁשָבם ֶׁשְּבָכ ִיְגַּדל 
ְׂשָכָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵחֶרף ַהְפָחדֹוֵתיֶהם ִיְבְטחּו ַּבה' ְוַיֲעלּו 

ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ.
עֹוד ֵּבֵאר ַה'ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה':

ָאֵכן ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ָהְיָתה ְמֻנֶּגֶדת ַלְּבִחיָרה ַהָחְפִׁשית ֶׁשִּנְּתָנה 
ָלָאָדם, ַא ֵאין ְּבָכ ָּכל קִֹׁשי. ְלִפי ֶׁשּמֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ִנְתַעּלוּ 

ְלַמְדֵרָגה ֶׁשְּכָבר ִנְּטָלה ֵמֶהם ַהְּבִחיָרה ַהָחְפִׁשית. 
 ַמַהְרָׁש"א ְּבָרכֹות י א 'ִאֵּיי ַהָּים' ְּבָרכֹות ָׁשם; 'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' סֹוָטה לד ב; 'ֶמֶׁש
ָחְכָמה' ַהְקָּדָמה ְלֻחָּמׁש ְׁשמֹות

ַהָּבא ְלִהְתַּפֵּלל – ְמַסְּיִעים ְּבָידֹו
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"ִהְתַּפֵּלל ָעָליו: ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים" (ַרִׁש"י).
ֶיֶתר  ַעל  ְוא  ְיהֹוֻׁשַע  ַעל  ַרק  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ָמה  ִמְּפֵני 
ַהְּמַרְּגִלים, ֲהא "אֹוָתּה ָׁשָעה ְּכֵׁשִרים ָהיּו" (ַרִׁש"י ְלֵעיל פס' ג)?

ֵּפֵרׁש ַהִחידָ"א: 
ַרִּבי ְׁשמֹה ֶאְסָּתרּוק ֵּפֵרׁש ִּכי מֶֹׁשה א ִהְתַּפֵּלל ַעל ְיהֹוֻׁשַע 
ְּבַגְדלּותֹו  ְּבַהִּכירֹו  ֶׁשֵּכן  ַהְּמַרְּגִלים,  ֲעַצת  ַאַחר  ִיָּגֵרר  ֶׁשֹּלא 
הּוא א ָחַׁשׁש ְלָכ. ְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ַרק ֶׁשִּיָּנֵצל ִמְּזָמָמם ְוא 
ַיַהְרגּוהּו ַּכֲאֶׁשר ַיִּביַע ֶאת ְמָחָאתֹו ְּכֶנֶגד ֲעָצָתם. ַעל ִּפי זֹאת 
מּוָבן ִמְּפֵני ָמה א ֻהְצַר ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכֵלב, ֶׁשֵּכן ָידּוַע (ַרִׁש"י 
ְלַהָּלן יד כד) ֶׁשַאף ֶׁשָּכֵלב א ִהְסִּכים ַלֲעַצת ַהְּמַרְּגִלים, הּוא 

ִהְסִּתיר ַּדְעּתֹו ֵמֲחֵבָריו ּוְלִפיָכ א ִהְסַּתֵּכן ְּבִהְתַנְּגדּותֹו.
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוְרָקא:

מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ַרק ַעל ְיהֹוֻׁשַע ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַכח ִלְראֹות ִּכי 

ִמֵּבין ָּכל ַהְּמַרְּגִלים, ַרק ְיהֹוֻׁשַע ִהְתַּפֵּלל ֶטֶרם ְיִציָאתֹו ֶׁשֹּלא 
ִיָּכֵׁשל ִּבְׁשִליחּותֹו. ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז ִּבְׁשמֹו: 'הֹוׁשֵַע' – ֶׁשַעל ָּכל 
ָּדָבר ָהָיה ְמַבֵּקׁש: 'הֹוַׁשע ָנא'. ְוֵכיָון ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו: "ָּבא 
מֶֹׁשה  לֹו  ִסֵּיַע   ְלִפיָכ א),  קד  (ַׁשָּבת  אֹותֹו"  ְמַסְּיִעין   – ִלָּטֵהר 

ִּבְתִפָּלתֹו.
ֶהָחִסיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַאֲהרֹן ַווְלָדּן ַּבַעל 'ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ֶהָחָדׁש' 
הֹוִסיף ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשְּלָכ ִהְתַּכּוֵן יֹוָנָתן ְּבַתְרּגּומֹו: "ּוְכֵדי ֲחָמא 
ְיהֹוֻׁשַע".  נּון  ַּבר  ְלהֹוֵׁשַע  מֶֹׁשה  ָקָרא  ַעְנְוָתנּוֵתיהּ  מֶֹׁשה 

ְּכלֹוַמר: ִמּתֹו ֶׁשָרָאה ְּבַעְנְוָתנּותוֹ ֶׁשֹּלא ָסַמ ַעל ִצְדקּותֹו, 
מֶֹׁשה  ָעַמד  ִּבְׁשִליחּותֹו,  ִיָּכֵׁשל  ְלַבל  ְּתִפָּלה  ָנָׂשא  ֶאָּלא 

ְוִהְתַּפֵּלל ַּגם הּוא ָעָליו.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ְמֻׁשָּלם זּוְסָיא ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל:

ִמְּלַכְּתִחָּלה ָחַׁשב מֶֹׁשה ִּכי ֵמחֹוָבָתם ֶׁשל ַהְּמַרְּגִלים, ֶׁשָהיּו 
 – קִֹׁשי  ּוִבְׁשַעת  ְּבַעְצָמם,  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּנִׂשיֵאי 
ְלִהְסַּתֵּיַע ִּבְתִפָּלה ַעל ִקְבֵרי ָהָאבֹות. ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ָנַהג ָּכֵלב ֶּבן 
ְיֻפֶּנה (סֹוָטה לד ב). אּוָלם ְּכִפי ֶׁשִּתְרֵּגם יֹוָנָתן, ְּכֶׁשָרָאה מֶֹׁשה 
ָּפָניו  ְלַהְראֹות  ִיְתַּבֵּיׁש  ִּכי  ֵהִבין  ְיהֹוֻׁשַע,  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותוֹ  ֶאת 

ְּבִקְבֵרי ָהָאבֹות, ּוְלִפיָכ ִהְתַּפֵּלל ָעָליו ְּבַעְצמֹו.
'ַנַחל ְקדּוִמים'; 'אֶֹהל ִיְצָחק' ַהְׁשָמטֹות אֹות יט; 'ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם' עמ' סז

'הֹוׁשַע' ְּכֶנֶגד ְיהֹוֻׁשַע
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"ִהְתַּפֵּלל ָעָליו: ָי-ּה יֹוִׁשיֲע ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים" (ַרִׁש"י ע"פ סֹוָטה 
לד ב).

ָאַמר ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת': 
ְּכתֹוָצָאה  ַהְּמַרְּגִלים  ֵמֲעַצת  ֶׁשּנֹוַׁשע  ִמיהֹוֻׁשַע  ְּבׁשֹוֶנה 
ָאבֹות,  ְזכּות  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשֻהְצַרְך  ּוִמְּבִלי  ַלה'  מֶֹׁשה  ִמְּתִפַּלת 
ָּכֵלב ֻהְצַר ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִקְבֵרי ָהָאבֹות ְּבֶחְברֹון ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל. 
ְוַאף ָאנּו ְּבָכל ְּתִפּלֹוֵתינוּ ָאנּו ַמְקִּדיִמים ְלַהְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות 
ִמְּלַבד ִּבְתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּבְמקֹום ַסָּכָנה, ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ִּבְלׁשֹון 'הֹוַׁשע', ְּכֶרֶמז ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשָּבּה א ִהְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות. 
ִנינּו (ְּבָרכֹות כח ב): "ַהְּמַהֵּל ִּבְמקֹום ַסָּכָנה ִמְתַּפֵּלל  ּוְכִפי ֶׁשּׁשָ
ְׁשֵאִרית  ֶאת   ,ַעְּמ ֶאת  ם  ַהּׁשֵ הֹוַׁשע  אֹוֵמר:  ְקָצָרה,  ְּתִפָּלה 
ֶׁשּפֹוְרִׁשים  ְּבָׁשָעה  [ֲאִפּלוּ  ָהִעּבּור  ָּפָרַׁשת  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל, 

 ."ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרע"וָלֲעֵבָרה] ִיְהיּו ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶני'

ַהְּמַרְּגִלים ֵהִביאּו ֶאת ַהְּפחּוִתים ֶׁשְּבִׁשְבַעת ַהִּמיִנים
ַבּמֹוט  ֻאהוּ  ַוִּיּׂשָ ֶאָחד  ֲעָנִבים  ְוֶאְׁשּכֹול  ְזמֹוָרה  ם  ִמּׁשָ "ַוִּיְכְרתּו 

ִּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים" (יג כג)
 ִמְּפֵני ָמה ֵהִביאּו ַהְּמַרְּגִלים ַּדְוָקא ֵּפרֹות ֵאּלּו?

'ִּתְפֶאֶרת  ִּביִׁשיַבת  ָר"מ  ַשׁיין  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ְירּוָׁשַלִים' ֶׁשִּבְסֶטְטן ַאייֶלְנד:

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מא א, ע"פ ַרִׁש"י ד"ה ּוְפִליָגא) ֶׁשָאָדם ַהִּמְתַּכּוֵן 
ְלַהְקִּדים  ָעָליו  ַהִּמיִנים  ְבַעת  ִמּׁשִ ֵּפרֹות  סּוֵגי  ְׁשֵני  ֶלֱאכֹל 
ַּבָּפסּוק  ִלְמנֹות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְקִּדיָמה  ַהְּפִרי  ַעל   ּוְלָבֵר
ַהְּמָפֵרט ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ֲחִׁשיבּוָתם.  ֵסֶדר  ְלִפי  אֹוָתם  מֹוֶנה  ֶׁשַהָּפסּוק  ִמּשּׁום  זֹאת 
ֶּגֶפן,  ָּתָמר,  ְׂשעֹוָרה,  ַזִית,  ִחָּטה,  הּוא:  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְנָין  ֵסֶדר 

ְּתֵאָנה ְוִרּמֹון (ְּדָבִרים ח ח; ְּבָרכֹות ָׁשם ב; ּתֹוְספֹות ָׁשם ד"ה ֶזה). 
ּוְכִפי  ּוֵפרֹוֶתיָה,  ָהָאֶרץ  ִּבְגנּות  ְלַדֵּבר  ִּבְּקׁשּו  ַהְּמַרְּגִלים 
ַעָּמּה   ָּכ  – ְמֻׁשֶּנה  ֶׁשִּפְרָיּה  "ְּכֵׁשם  ֲאָתר:  ַעל  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש 
ָּבֶהם  ֶׁשִהְׁשַּתְּבָחה  ַהִּמיִנים  ִׁשְבַעת  ִמֵּבין   ְלִפיָכ ְמֻׁשֶּנה". 
ַהֵּפרֹות  ְׁשֶׁשת  ֶאת  ַּדְוָקא  ְלָהִביא  ָּבֲחרּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 

'ִּבְרַּכת ִאיׁש'ַהְּפחּוִתים ְּביֹוֵתר ַּבֵּסֶדר ָהָאמּור. 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
צד?!

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' ַאַחת ְראּוָיה – ָׁשָוה ַהּכֹל!

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  "ַוּיֹאְמרּו 
ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד" (יד ז)

ַּבֲעלֹות ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ִמִּוויֶטְבְסק ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ָאַמר: 
ָּכל ְזַמן ֶׁשָהִייִתי ַּבחּוץ ָלָאֶרץ ָהִייִתי ִמְׁשּתֹוֵקק ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּתִפָּלה ַאַחת ָּכָראּוי ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ַעָּתה ְּכֶׁשָּבאִתי 
ַהַּמְחִּכים  ֵמֲאִויָרּה  ְּכתֹוָצָאה  ְוֶהְחַּכְמִּתי  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ 
ְּתִפָּלה  ֶׁשְּלִהְתַּפֵּלל  ָלַדַעת  נֹוַכְחִּתי  ב),  ָקָנה  ב"ב  (ְרֵאה 
ֻמְׁשֶלֶמת ֶזהּו ָּדָבר ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי, ּוְלַואי ֶׁשֶאְזֶּכה ַלֲענֹות 

ְולּו ָאֵמן ַאַחת ָּכָראּוי.
יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶׁשִאם  ֵמַהְּקדֹוִׁשים,  ֶאָחד  ָאַמר  ְּכָבר  ְוָאֵכן,   
ָהָיה  א   – ָּכָראּוי  ַאַחת  ָאֵמן  ְולּו  ַחָּייו  ְיֵמי  ְּבָכל  ֶׁשָעָנה 

'ִאיָלָנא ְּדַחֵּיי – אֹור ַהֵּנר' אֹות לאּדֹוֵאג ְּכָלל. 

'ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד'
"ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד ָאָנה א ַיֲאִמינּו ִבי" (יד יא)
ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא): ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּכָראּוי, ֲהֵרי הּוא 
ם ִיְתָּבַר ֶּבֱאֶמת, ְוָעָליו ֶנֱאָמר (ְׁשמּוֵאל א' ב ל):  ְמַכֵּבד ֶאת ַהּׁשֵ
"ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד". "ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבִמַּלת ָאֵמן ְלַכּוֵן 
ם ִיְתָּבַר, ְוָעָליו  ְּבָכל ּכֹחוֹ ְוַכּוָָנתוֹ, ֲהֵרי ֶזה ְמַבֶּזה ֶאת ַהּׁשֵ

ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ָׁשם) 'ּובַֹזי ֵיָקּלּו'". 
ְמקֹור ַהְּדָבִרים הּוא ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ַוֵּיֶל רפה א). ּוֵבֵאר ָׁשם 
ֶנְחָׁשב  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְלַכּוֵן  הּוא  ַקל  ֶׁשָּדָבר  ֶׁשֵּכיָון  ָהְרָמ"ז 
ַהְּמַזְלֵזל ְּבָכ ִלְמַבֶּזה ה' ְוסֹופֹו ֶׁשִּיְנַחל ּבּוז ְוָקלֹון – ִמָּדה 

ְּכֶנֶגד ִמָּדה. 
ְוָכ ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקִטיָנא ֵמחּוְסט ְּבִסְפרֹו 'ַרֲחֵמי ָהָאב' 

(אֹות נו):

ְּפֻקָּדה  ְליֹום  ַיֲעֶנה  ָמה  ִּכי  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְמאֹד  "ְלִהָּזֵהר 
ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו: 'ָלָּמה א ָעִניָת ָאֵמן, ְוִכי ָמה ֲעבֹוָדה ִהיא?!' 
ְוַעל ֶזה ָּבא ָהֶרֶמז (ְּתִהִּלים פג יז): 'ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון' – סֹוֵפי 

ֵּתבֹות ָאֵמ"ן".
ֶרֶמז ִלְדָבִרים ֵאּלּו ֵהִביא ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין יֹו"ר 
ָהָעם  ְיַנֲאֻצִני  ָאָנה  ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַעד  ֵמַהָּפסּוק  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני 
א  ָאָנה  "ְוַעד  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ַהֶּזה" 
ַיֲאִמינּו ִבי" – ַעד ָמַתי ְיַזְלְזלּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשְּכִפי ֶׁשִּנְתָּבֵאר, 

ַהְּמַזְלֵזל ָּבּה הּוא ִּכְמָנֵאץ ַחס ְוָׁשלֹום ְּכַלֵּפי ַמְעָלה.

ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ 335ּפָ תש"פ

ַחר'. ְּבֵני ֱאמּוִנים. ְזִריִזים ַמְׁשִּכיִמים ְל'ִבְרכֹות ַהּׁשַ

ָאְמרּו ֲחָכִמים (אכ"ר ְּפִתיְחָתא י) ִּכי ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְוטֹוֵרַח ַּבֲעַמל יֹומֹו 
ִמְּבִלי ְלִהְתַעֵּיף, ְוַרק ֶאת ַהַהָּגָעה ִלְתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה הּוא רֹוֶאה 
ִּכיִגיָעה ָוטַֹרח ּוִמּתֹו ָּכ הּוא ִמְתַעֵּצל ָּבּה, ָעָליו ַהָּכתּוב קֹוֵרא 

(ְיַׁשְעָיה מג כב): "ְוא אִֹתי ָקָראָת ַיֲעקֹב ִּכי ָיַגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל".
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ְיִׁשיבֹות  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ִזיְלֶּבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְּכִמי  ְוִלְתִהָּלה  ְלֵׁשם  נֹוָדע  ְיֻׁשרּון',  'ּתֹוְלדֹות 
ְּבֵני  ֶׁשל  ַקְרָנם  ֶאת  ּוְלָפֵאר  ְלרֹוֵמם  ֶׁשָּזָכה 
ַהּתֹוָרה, יֹוְצֵאי ְמִדינֹות ֶחֶבר ָהַעִּמים. ַּבְּיִׁשיבֹות 
ְּבֶאֶרץ  ֶׁשֵהִקים  ָהַרִּבים  ּוַבּכֹוְלִלים  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ַהּקֶֹדׁש חֹוִסים ְּבֵני ּתֹוָרה ְיָקִרים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 

ַהֶּזה.
ֲעצּוִמים,  ִּבְקָׁשִיים  ָהְיָתה  ְרצּוָפה  ֲעִלָּיתוֹ   ֶּדֶר

ְוא ְּבַקּלּות ִהִּגיַע ְלֵהיָכן ֶׁשִהִּגיַע. 
ֶאת ַמְרִּבית ָיָמיו ָעָׂשה ַרִּבי ִיְצָחק ְּבָגלּות ְּבִרית 
ָהַעִּמים'  'ֶׁשֶמׁש  ֶׁשל  ִּבְתקּוָפתֹו  ַהּמֹוָעצֹות, 
ְסַטאִלין  ְׁשמֹו.  ִיַּמח  ְסַטאִלין  ְוֶהָעִריץ  ָהָרָׁשע 
ָּגַמר  ַהּקֹומּוִניְסִטים,  ַהּכֹוְפִרים  ֲחֵבָריו  ִעם  ַיַחד 
ַהְּיהּוִדית.  ַלַּדת  ְוָעָנף  ׁשֶֹרׁש  ָּכל  ְלַהְכִרית  אֶֹמר 
ִמיהּוֵדי  ֲאָלִפים  ִרְבבֹות  ַהְּטָרֶגְדָיה  ְלגֶֹדל  ְוָאֵכן, 
ְוִכְמַעט  ַהּגֹוִיים,  ֵּבין  ִנְטְמעּו  ַהּמֹוָעצֹות  ְּבִרית 
ְוהֹוִתיר  ַעּמֹו  ַעל  ה'  ַחס  ִאְלָמֵלא  ִסְבָרם.  ְוָאַבד 
 ִמַּדַּלת ָהָעם, קֶֹמץ מֹוְסֵרי ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּגם ְּבתֹו
ַהחֶֹׁש ְוָהֲאֵפָלה ַהְּסִמיָכה, ִסְּכנּו ֶאת ַחֵּייֶהם ְוֶאת 
ֶאת  ְלַלּבֹות  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ְוִהְמִׁשיכּו  ֵחרּוָתם 
ַהֶּגָחִלים ָהעֹוְממֹות ּוְלַהִּצית עֹוד ָועֹוד ַׁשְלָהבֹות 
ֶׁשָהיּו  ַהְּמפָֹארֹות  ַהְּקִהּלֹות  ִּבְׂשִריֵדי  ְקַטּנֹות 
ַׁשְלָהבֹות  ָהֲעָנִקי.  ָהָאֶרץ  ֶחֶבל  ְּפֵני  ַעל  ְּפזּורֹות 
ַהּקֹומֹוִניְזם,  ְנִפיַלת  ִעם  ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות  ֲאֶׁשר 
ְּבֶאֶרץ  ְלָהִאיר  ָבה  ֶׁשּׁשָ ֲעָנק  ִלְמדּוַרת  ִהְתַאֲחדּו 

ִיְׂשָרֵאל ּוַבְּתפּוצֹות.
ַרִּבי  ָּכָאמּור  ָהָיה  ֶנֶפׁש  מֹוְסֵרי  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ָעָלה  ַהִּיחּוִדית  ְּבַדְרּכֹו  ָזָצ"ל.  ִזיְלֶּבר  ִיְצָחק 
ָזָכה  ֲאֶׁשר  ַעד  ֲעצּוִמים,  ְקָׁשִיים   ּתֹו ְוִהְתַעָּלה 
אֹורֹו  ַחר  ַּכּׁשַ ָּבַקע  ֶׁשָּבּה  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 
ְּבַאֲחִרית  ַאֲחָריו.  ַלֲאָלִפים   ֶּדֶר ְוֵהִאיר  ַהָּגדֹול 
ַהּסֹוֲעִרים  ַחָּייו  קֹורֹות  ֶאת  ְמקָֹרָביו  ִקְּבצּו  ָיָמיו 
ַּדָּפיו  ֵּבין  ֲאֶׁשר  ְיהּוִדי',  ֵאר  'ְלִהּׁשָ ַהִּנְפָלא  ַּבֵּסֶפר 

ָמָצאנּו ֶאת ַהִּסּפּור ִּדְלַהָּלן:
ָּבֲעָיָרה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשָּדר  ְּבֵעת  ֶזה  ָהָיה 
ַהּמֹוָעצֹות.  ְּבִרית  ְּבַעְרבֹות  ָׁשם  ֵאי  ְסטֹוְלִביצִ'י, 
ַּתַחת ַהִּמְׁשָטר ַהּקֹומּוִניְסִטי, חֹוָבה ָהָיה ַעל ָּכל 
ֶׁשִאם  ְלַפְרָנָסתֹו,  ַלֲעבֹד  ִּבְלׁשֹוָנם,  'ָחֵבר'  ֶאְזָרח, 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַאף  ָּבָרָעב.  ְלָמֶות  ִנּדֹון  ָהָיה  ֵּכן  א 
ֶנֱאַלץ ְלַׁשֵּמׁש ְּכמֹוֶרה ְלָמֶתָמִטיָקה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר 

ַהּגֹוִיי ַהָּסמּו ִלְמקֹום ְמגּוָריו.
ַּגם ִּבְהיֹותֹו ַּבָּמצֹור ּוַבָּמצֹוק, א ִוֵּתר ַרִּבי ִיְצָחק 
ְלַעְצמֹו ְולּו ַעל קֹוצֹו ֶׁשל יֹו"ד ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה, 
ְּתִפּלֹות  ְׁשלֹוׁש  ַּבֵּסֶתר.  ְלַקְּיָמן  ֶנֱאַלץ  ִּכי  ִאם 
ֲעבּורֹו  ָהיּו  ְוַעְרִבית,  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ַהּיֹום: 
ֶאְתָּגר יֹוְמיֹוִמי, ֶׁשֵּכן ִמּתֶֹקף ַּתְפִקידֹו הּוא ֶנֱאַלץ 
ִלְׁשהֹות ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהֵּסֶפר ְלִמן ְׁשעֹות ַהּבֶֹקר 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ְּבֵביתֹו  ִּבְהיֹותֹו  ַאף  ַהֻּמְקָּדמֹות. 
רּוִסי  ּגֹוי  ִעם  ַאַחת  ְּבִדיָרה  ָּדר  ֶׁשֵּכן  ְלִהְתַּפֵּלל, 
עֹוֵין ֶׁשֹּלא ָחַדל ְלֶרַגע ִמִלְּבשׁ ַאַחר ְּתנּועֹוָתיו. 
ִמּתֹו ָּכ ָהָיה ָעָליו ִלְמצֹא ִּפְתרֹון ֶׁשְּיַאְפֵׁשר לֹו 
ְלַקֵּים ֶאת ַהְּתִפּלֹות ִמְּבִלי ֶׁשִּתְׁשְזֵפנּו ַעִין עֹוֶיֶנת.
ִמָּיד  ֵהֵחל  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ָלֲעבֹוָדה  ְּכִניָסתֹו  ִעם 
ָּכְתֵלי  ֵּבין  ֻמְסָּתר,  ָמקֹום  ַאַחר  ְּבֵעיָניו  ִלְבׁש 
ְּתִפּלֹוָתיו.  ֶאת  ִלְקּבַֹע  יּוַכל  ֶׁשּבֹו  ַהֵּסֶפר,  ֵּבית 
ְלַבּסֹוף ָנחּו ֵעיָניו ַעל זּוג ְּדָלתֹות ֲעָנק ֶׁשִּנְקְּבעּו 
ָהְרָחבֹות  ַהְּדָלתֹות  ַהִּבְנָין.  ֵמֲאַגֵּפי  ֶאָחד  ְּבֶפַתח 
ָיְצָרה  ֵמֶהן  ְוַאַחת  ְּתִמיִדי,  ְּבאֶֹפן  ְּפתּוחֹות  ָהיּו 
ְּבתֹוכֹו  ְלִהְסַּתֵּתר  ְּכֵדי  ַּדּיֹו  ָרָחב  ָחָלל  ֵמֲאחֹוֶריָה 

ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְמִהיָרה.
ְּבִפָּנה ִנְסֶּתֶרת זֹו ָקַבע ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו. 
ִעם ּבֶֹקר, ֶטֶרם ְּתִחַּלת ַהִּלּמּוִדים ּוְלַאַחר ֶׁשָאַמר 
ְלֵבית  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ָעָׂשה  ְּדִזְמָרה'  'ְּפסּוֵקי  ֶאת 
ַהֵּסֶפר. ַרִּבי ִיְצָחק ֶנֱעַצר ְּבִפָּנה זֹו, ִהִּניַח ְּתִפִּלין 
ְוִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ֶאת ְּתִפַּלת 
ַהִּמְנָחה ִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשַעת ַהְפָסַקת ַהָּצֳהַרִים, ְוֶאת 

ְּתִפַּלת ָהֶעֶרב – ְלַאַחר ִסּיּום יֹום ַהִּלּמּוִדים.
ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּתִפָּלה'  ְל'ִפַּנת  ָהְיָתה  נֹוֶסֶפת  ַמֲעָלה 
ָחִריץ  ַלִּקיר  ַהֶּדֶלת  ֵּבין  ֶׁשּנֹוַתר   ְּבָכ ִיְצָחק, 
ִּבְלִּתי  ְּבאֹוְרִחים  ְלַהְבִחין  ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַצר 
ִמַּפַעם  ֲאֶׁשר  ִּכָּתתֹו,  ִמַּיְלֵדי  ְּבִעָּקר  ְקרּוִאים, 

ְלַפַעם ִחְּפׂשּו ַאֲחָריו.
ִקְמָעא,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְתַעֵּכב  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 

ְּתִפַּלת  ְלַהְתִחיל  ֶׁשָעַמד  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ּוְבִדּיּוק 
ֶׁשל  ַהּצֹוְרָמִני  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ֶעְׂשֵרה',  'ְׁשמֹוֶנה 
ר ַעל ָּכ ֶׁשָּתָמה ַהַהְפָסָקה ְוִכי  ַהִּצְלצּול ַהְּמַבּׂשֵ

ַעל ַהּמֹוִרים ְוַהַּתְלִמיִדים ְלִהְתַיֵּצב ַּבִּכּתֹות.
ג ֶׁשל  ְּברּוְסָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית א ָהָיה ַקָּים ֻמּׂשָ
ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ִלְקטַֹע  ֶנֱאַלץ  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִאחּור. 
ֶזה  ֶׁשְּבָׁשָלב  ָעָקא,  ָּדא  ְלִכָּתתֹו.  ּוְלִהָּכֵנס  ְּבִאָּבּה 
ִיְצָחק  ְוַרִּבי  ְלַדֵּבר,  לֹו  ָהָיה  ָאסּור  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל 
יֹו"ד,  ֶׁשל  קֹוצֹו  ַעד  ְּבִמְצוֹות  ִּדְקֵּדק  ֶׁשָּכָאמּור 

ֶהֱחִליט ֶׁשהּוא א ְמַדֵּבר, ִויִהי ָמה.
ְלַתְלִמיָדיו  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְצִּביַע  ְלַדֵּבר,  ִּבְמקֹום 
ַעל ָהַעּמּוד ַּבֵּסֶפר ֶׁשּבֹו מֹוִפיַע ַה'ַּתְרִּגיל' ֶׁשָהָיה 
ֶאת  ַהּלּוַח  ַעל  ָרַׁשם  ַאַחר  ִלְפּתֹר.  ֲעֵליֶהם 
ַעד   ְלַהְמִׁשי ִקּוָה   ְוָכ ְוֶהָערֹוָתיו,  הֹוָראֹוָתיו 
ַהִּנְדָהִמים,  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ֶאָּלא  עּור.  ַהּׁשִ ְלִסּיּום 
ְלֶעְברֹו  ָנְׂשאּו  הֹוָראֹוָתיו,  ַאַחר  ְלַמֵּלא  ִּבְמקֹום 
ַהּמֹוֶרה  ִּכי  ָסְברּו  ִּבְתִמימּוָתם  ְמבֲֹהלֹות.  ֵעיַנִים 
ּכֹוֵעס  ֶׁשהּוא  ִמּשּׁום  ִעָּמם  ְלַדֵּבר  רֹוֶצה  ֵאינֹו 

ֲעֵליֶהם, ְוַעָּתה ָּכל ֶׁשִעְנֵין אֹוָתם ָהָיה – ַמּדּוַע?
"ַמּדּוַע ַהּמֹוָרה ּכֹוֵעס?" ֵהֵעז ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהִּביַע 
ַרע?  הּו  ַמּׁשֶ ָעִׂשינּו  "ַהִאם  ְּבקֹול,  ַּדֲאָגתֹו  ֶאת 
ִאם ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה יֹאַמר ָלנּו ְוִנְׁשַּתֵּדל ְלַתֵּקן ֶאת 

ַהָּטעּון ִּתּקּון". 
ֶאָּלא ֶׁשַרִּבי ִיְצָחק א ֵהִגיב. ָהַרְעיֹון ַּדְוָקא ָמָצא 
ֵחן ְּבֵעיָניו, ּוִבְמקֹום ְלָהִׁשיב הּוא ִכּּוֵץ ֶאת ְּגִביֵני 
ִלְכא  ֶׁשִּמְתַאֵּמץ  ְּכִמי  ִּפיו  ֶאת  ְוָקַמץ  ֵעיָניו 
ְלִסּיּום  ַעד  ִּבְׁשִתיָקתֹו   ִהְמִׁשי  ְוָכ ַּכֲעסֹו.  ֶאת 

עּור. ַהּׁשִ
ְלִהְסַּתֵּלק  ַהּמֹוֶרה  ִמֵהר  עּור  ַהּׁשִ ְּכֶׁשִהְסַּתֵּים 
ֶׁשל  ְלִסּיּוָמּה  ַעד  ְלִפָּנתֹו...  ַהְיֵׁשר  ֵמַהִּכָּתה, 
ְּתִפָּלתֹו,  ֶאת  ְלַסֵּים  ִהְסִּפיק  ַהְּקָצָרה  ַהַהְפָסָקה 
ִהְרָׁשה  ַהַּפַעם  ַלִּכָּתה.  ָׁשב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוִמָּיד 
ֶׁשָּגַרם  ָמה  ָרגּוַע,  ָּפִנים  ֵסֶבר  ַלֲעטֹות  ְלַעְצמֹו 
"ַעל  ַּדֲאָגָתם:  ֶאת  ּוְלַהְרצֹות  ָלׁשּוב  ַלַּתְלִמיִדים 

ָמה ַהּמֹוֶרה ּכֹוֵעס?" 
בּוַע ֶׁשָעַבר ְּבַרְחֶּתם  "ַהִאם ֵאיְנֶכם זֹוְכִרים ִּכי ַּבּׁשָ
ֵמַהִּכָּתה ְלַהָּצָגה ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל יֹום?" ֶהֱעִמיד ַרִּבי 
ִיְצָחק ָּפִנים ְּכֵאינֹו ֵמִבין ַעל ָמה ַהְּתִמיָהה, "ְוִכי 
ֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשֶאֱעבֹר ַעל ָּכ ִּבְׁשִתיָקה?!" – ָּתָהה, 

ְוַהַּתְלִמיִדים ִהְׁשִּפילּו ֵעיֵניֶהם.
ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת ֶׁשָּבּה א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל 
ִלְמצֹא  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶנֱאַלץ  ַהְּקבּוָעה,  ְּבִפָּנתֹו 
ִּפְתרֹון ִחּלּוִפי. ְּבמֹחוֹ ַהְּיִציָרִתי ְּכָבר ָהָגה ֵמרֹאׁש 
ָהִעּתֹוִנים  ּדּוַכן  ֶאל  ִנַּגׁש  הּוא  ִמּלּוט;  ָּתְכִנית 
ַהָּסמּו ְלֵבית ַהֵּסֶפר, ָׁשַלף ֶאת ַאַחד ַהִּגְליֹונֹות, 
ָפָתיו  ֶהְחִזיקֹו ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכקֹוֵרא ּבֹו, ּתֹו ֶׁשּׂשְ

ְמַמְלְמלֹות ְּתִפָּלה.
ַאַחד  ֶהֱחִליט  ֶזה  ְּבֶרַגע  ֶׁשְּבִדּיּוק  ָעָקא,  ָּדא 
ְּבנֹוֵגַע  ִעּמֹו  ְלִהְתַיֵעץ  ְׁשמֹו,  ְטַרסֹוִביץ  ַהּמֹוִרים, 
ְטַרסֹוִביץ  ִהְתמֹוֵדד.  ֶׁשִעָּמּה  ָמֶתָמִטית  ִלְבָעָיה 
ָּדַאג  ֲאֶׁשר  ֻמְׁשָּבע  ְּכקֹומּוִניְסט  ָהָיה  ָידּוַע  ֶזה 
ֶנְחָׁשד  ֵעיָניו  ְראֹות  ֶׁשְּלִפי  ִמי  ָּכל  ַעל  ְלַהְלִׁשין 

ְּבִהְתַנְּגדּות ַלִּמְׁשָטר.
ַּגם ְּבֵעת ְמֻסֶּכֶנת ֶׁשָּכזֹו ֶהֱעִדיף ַרִּבי ִיְצָחק ִלְמצֹא 
ְלַדֵּבר   ַהּצֶֹר ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיְמַנע  ְיִציָרִתי  ִּפְתרֹון 
אֹותֹו  ָטַפח  ַּכֲאֶׁשר  ֶעְׂשֵרה;  ְׁשמֹוֶנה  ְּבֶאְמַצע 
ְטַרסֹוִביץ ַעל ִׁשְכמֹו ְוֵהֵחל ְלַהְרצֹות ְּבָפָניו ֶאת 
ְׁשֵאָלתֹו, ָאַחז ַרִּבי ִיְצָחק ְּבָחֵזהּו ְוֶהֶעָוה ֶאת ָּפָניו 
הּוא  ִּכְבָיכֹול  ְּכֵאב,  ַאְנַחת  ַמְׁשִמיַע  ֶׁשהּוא   ּתֹו

עֹוֵבר ַעָּתה ֵארּועַ ְלָבִבי.
ְטַרסֹוִביץ ִנְבַהל ּוִמֵהר ְלֵעֶבר ִמְׂשַרד ֵּבית ַהֵּסֶפר 
ַרִּבי  ִהְסִּפיק  ּוֵביְנַתִים  ַאְמּבּוַלְנס,  ְלַהְזִמין  ְּכֵדי 
ַהּכֹל  ִּכי  ּוְלַהְרִּגיעֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַסֵּים  ִיְצָחק 

ְּבֵסֶדר. הּוא ָחַזר ְלַעְצמֹו... 
ָּכ, ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא, ִהְצִליַח ַרִּבי ִיְצָחק ַלֲעבֹר 
ִנים ָהֲאֻיּמֹות ִמְּבִלי ֶׁשּוִֵּתר ְולּו ַעל ְּתִפָּלה  ֶאת ַהּׁשָ
ֵהן  ֵאּלּו  ְּתִפּלֹוָתיו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַּכֲהָלָכה.  ַאַחת 
ַהָּבָכא,  ֵמֵעֶמק  ְלִהָּנֵצל  ְלַבּסֹוף  ְּבָיָדיו  ֶׁשִּסְּיעוּ 
ָׁשֵלם ְּבגּופֹו ּוְבתֹוָרתֹו, ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה 

ּוְלַהֲעִמיד ַּתְלִמיִדים ַלֲאָלִפים ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה.
ֵאר ְיהּוִדי' עמ' 851 'ְלִהּׁשָ

ְיִציָרה ְּבָחְכָמה ֻמְפָלָאה
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ִנְפַּתַחת  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת 
ִיְתָּבַר: "ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה", ְוָאֵכן – 
ָחְכָמה ֱאִקית ִנְפָלָאה ּוְגדֹוָלה ְטמּוָנה ִּבְבִריַאת 

ָהָאָדם. 
'ְּבָחְכָמה'  ַּבָּלׁשֹון  ִּכי  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֵיׁש 
ֶׁשָחַנן  ַהָחְכָמה  ֶעֶצם  ַעל  הֹוָדָאה  ָאנּו  נֹוְתִנים 
ְלַהִּכיר  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ה',  אֹוָתנּו 
ִאָּתנּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדֹוִלים  ַּבֲחָסִדים  ּוְלִהְתּבֹוֵנן 
ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ַעל  ַעָּתה.  ְוַעד  ִמְּבִריָאֵתנּו 
ֶאת  ְוִלְלמֹד  ַלֲחזֹות  ְּכֵדי  זֹו  ְּבָחְכָמה  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש 
עֶֹמק ַהָחְכָמה ְוַהֶחֶסד ַהְּטמּוִנים ִּביִציַרת ָהָאָדם, 

ּוִמּתֹו ָּכ נֹוֶדה ְלבֹוְרֵאנּו ֵמעֶֹמק ַהֵּלב.
ַרּבֹוֵתינּו ְּבֵבאּוָרם ִלְבָרָכה זֹו ֶהֱאִריכּו ְלָפֵרט ֶאת 
ַהָחְכָמה ַהְּמֻיֶחֶדת ַהַּקֶּיֶמת ְּבַמֲעֶרֶכת ּגּוף ָהָאָדם, 
ְּבֵתאּור  ָהַאּבּוִדְרַהם  ִמִּדְבֵרי  ִמְּקָצת  ָנִביא  ְלַהָּלן 

ָחְכַמת ה' ִּבְבִריַאת ּגּוף ָהָאָדם:
ָעָׂשה  ָּבֶהם.  ְוִלְראֹות  ְלַהִּביט  ָהֵעיַנִים  לֹו  "ָעָׂשה 
לֹו ָהַעְפַעַּפִים ַלֲעצֹם ֵעיָניו ְוִליׁשֹן ְוֶׁשֹּלא ְלַהִּביט 
ָּבֶהם...  ִלְׁשמַֹע  ָהָאְזַנִים  ִנְקֵבי  לֹו  ָעָׂשה  ְּבָרע... 
ָעָׂשה לֹו ַהַּגְרֶּגֶרת ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִריד רּוַח ִנְׁשַמת 
ְוֶאל  ַהְּנִחיַרִים  ֶאל  ָהֵרָאה   ִמּתֹו ַהֵּלב  ִמן  ַחִּיים 
 ַהֶּפה, ּוְלהֹוִציא קֹול ֲהָבַרת ַהִּדּבּור ַהּיֹוֵצא ִמּתֹו
ִסיְמפֹוֵני ָהֵרָאה ַהָּבא ֵמרּוַח ִנְׁשַמת ַחִּיים. ָעָׂשה 
לֹו ַהֵּלב ִלְהיֹות ֵּבית ָמכֹון ְלרּוַח ַהַחִּיים ְוַלֲחׁשֹב 
ְׂשמֹאל  ְלַצד  ַהְּטחֹול  לֹו  ָעָׂשה  ַמְחָׁשבֹות...  ָּכל 
ַהְּקָרַבִים  ְּבָקָרָתם  ְלָקֵרר  חֹוָרה  ַהּׁשְ ַהָּמָרה  ִעם 
ַהַּמֲאָכל  ְוֵיָחְרבּו  ִיְתַיְּבׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְוַהֶּבֶטן  ְוַהֵּמַעִים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  ָמה  ָּכל  ְוִהֵּנה  ְוַהַּמְׁשֶקה... 
ָהָאָדם   ְלצֶֹר ֶאָּלא  ְּבָראֹו  א  ָּבָאָדם  הּוא   ָּברּו

ּוְלַהֲחיֹותֹו, ְוזֹו ִהיא ָחְכָמה ְּגדֹוָלה ֵאין ָּכמֹוָה..."
ְּבדֹוֵרנּו  ִּבְמֻיָחד  ִנֶּכֶרת  זֹו  ָחְכָמה  ִּכי  ְלַצֵּין  ָראּוי 
ֶׁשּבֹו ָּגַבר ּכַֹח ַהַּמָּדע; ַּדי ָלנּו ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִּבְמכֹוַנת 
ַהְּכָליֹות  ִּתְפקּוד  ֶאת  ַהַּמְחִליָפה  ַהִּדיָאִליָזה, 
ַלְּזקּוִקים ְלָכ, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן. ַעל ַאף ֶׁשְּבפַֹעל 
ַהִּטְבִעּיֹות,  ֵמַהְּכָליֹות   ֲֹער ְלֵאין   ָנמּו ִּתְפקּוָדּה 
ַהִּנְמָּדד  ַהְּכָליֹות  ֶׁשל  ְלָגְדָלן  ְּבַיַחס  ָעצּום  ָּגְדָלּה 
ֵאיָבר  ֵהן  ַהְּכָליֹות  ְוִהֵּנה  ְספּוִרים.  ְּבַסְנִטיֶמְטִרים 
ַּבֲעֵלי  ֵאיָבִרים  ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ַמֲעֶרֶכת   ִמּתֹו ֶאָחד 
ָהיּו  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ֲאֶׁשר  ַמְפִעימֹות,  ְיכֹולֹות 
ַהּבֹוֵרא  ְוִאּלּו  ְׁשֵלִמים,  ֲחָדִרים  ְלַמֵּלא  ֲאמּוִרים 
ַהֶּבֶטן,  ֶׁשל  ַהָּקָטן  ֶּבָחָלל  ֻּכָּלם  ֶאת  ָנַתן   ִיְתָּבַר
ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֵהם ְמַתְפְקִדים ַיְחָּדו ְּבַהְרמֹוְנָיה 

ֻמְפָלָאה ּוְבִדּיּוק ַמְדִהים.
ַעל ַהָחְכָמה ֶׁשָּבּה ִנְבָרא ּגּוף ָהָאָדם, ְמִעיָדה ַאף 
ָהֻעְבָּדה ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ֵמרֹוֵפא ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול 
ְלַרֵּפא ִמְּבִלי ֶׁשִּיְלַמד ֶאת ָחְכַמת ָהְרפּוָאה, ַּבּגּוף 
ַעְצמֹו ְטמּוָנה ָחְכָמה ִטְבִעית, ֶׁשִּמְּבִלי ֶׁשְּיַלְּמדּוהּו 
ַלֲעׂשֹות זֹאת הּוא ַמְרִחיק ֵמָעָליו ֶאת ַהַּמִּזיִקים 
ִצּבּור'  ('ַׁשְלֵמי  לֹו  ַהּמֹוִעיִלים  ֶאת  ֵאָליו  ּוְמָקֵרב 

ִּבְרַּכת ֲאֶׁשר ָיַצר, ְּבֵׁשם ַהַּמֲהִריָמ"ט).

רּוַח ַהַחִּיים ִנְׁשֶאֶרת ָּבָאָדם ָּכל ְיֵמי ַחָּייו
ֶאת ַמהּות ַהָחְכָמה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו 

ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:
ב"י  ְרֵאה  ּוַמְפִליא,  ד"ה  א  (ס  ִּבְבָרכֹות  ַרִׁש"י 
ַעל  ְלהֹודֹות  ַּכּוָָנֵתנּו  ִּכי  ֵּבֵאר,  ְוַעל)  ד"ה  ו  או"ח 
ָאנּו  ֶׁשאֹוָתּה  ָהָאָדם  ִּביִציַרת  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהָחְכָמה 
ְנָקִבים  ְנָקִבים  בֹו  "ּוָבָרא   :ַּבֶהְמֵׁש ְמָפְרִטים 
ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים", ֶׁשֲהֵרי "ַהּגּוף ָחלּול ְּכמֹו נֹאד, 
עֹוֵמד  ָהרּוַח  ֵאין  ֶנֶקב  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ַהֶּזה  ְוַהּנֹאד 
ָהָאָדם  ֶאת  ָּבָרא  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ְּבתֹוכֹו, 
ְּבָחְכָמה ּוָבָרא ּבֹו ְנָקִבים ְנָקִבים ַהְרֵּבה, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ָהרּוַח ְּבתֹוכֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ְוזֹו ִהיא ְּפִליָאה 

ְוָחְכָמה".
ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָחִבית ַיִין ְוהּוא ְמַצּוֶה 
ְלַעְבּדֹו: 'ְׁשבֹר ֶאת ֶהָחִבית ּוְׁשמֹר ֶאת ֵייָנּה ְּבתֹוָכּה 
ֵפ'. ָּכל ַּבר ַּדַעת ֵמִבין ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ִּבְלִּתי  ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
ֶאְפָׁשִרי, ְוִאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם 
ְּכנֹאד ְמֻנָּקב ָמֵלא רּוַח, ּוְבָכל זֹאת ָהרּוַח ִנְׁשֶמֶרת 

ְּבתֹוכֹו ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו. 

הֹוָדָאה ַעל ַהְקָּדַמת ָצְרֵכי ָהָאָדם 
ַהָחְכָמה  ִּכי  ֵּפְרׁשּו  ֲאֶׁשר)  ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות 
לֹו  ֶׁשֻהְתְקנּו   ְּבָכ ִהיא  ָהָאָדם  ִּבְבִריַאת  ַהְּגדֹוָלה 
ַּבּיֹום  ִנְבָרא  ָהָאָדם  ֶׁשֵּכן  ִנְבָרא,  ֶטֶרם  ְמזֹונֹוָתיו 
ְּכֵדי  ֶׁשּנֹוֲעדּו  ַהִּנְבָרִאים  ָּכל  ְּבִריַאת  ַאַחר  י  ּׁשִ ַהּׁשִ
ְלָהִעיד  ְיכֹוָלה  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים  ְוהֹוִסיפֹו  ְלַׁשְּמׁשֹו. 
הּוא  נֹוָלד  ְּכֶׁשַהִּתינֹוק  ֶׁשִּמָּיד  ָהֻעְבָּדה   ָּכ ַעל 

מֹוֵצא ֶאת ְמזֹונֹו (ְרֵאה ְצַל"ח ְּבָרכֹות י א).
ֵיׁש ִמי ֶׁשהֹוִסיף ִּכי ַהָחְכָמה ְּבַהְקָּדַמת ַהְּמזֹונֹות 
 ֶׁשִאְלָמֵלא ָעָׂשה ֵּכן, ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִהיא ְּבָכ
הּוא ָּדן ָּכל ָאָדם ְלִפי ַמֲעָׂשיו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה: ַהִאם 
ַמִּגיִעים לֹו ְמזֹונֹות אֹו ֶׁשָּמא ֵאינֹו ַזַּכאי, ּוִמי ָיכֹול 
ָהָיה ָלֵצאת ַזַּכאי ַּבִּדין. ַא ַאַחר ֶׁשְּבַרֲחָמיו ְּכָבר 
ְמַסֵּפק  הּוא  ֲהֵרי  ַהְּמזֹונֹות  ֶאת  ּוָבָרא  ִהְקִּדים 
ַלַּמֲעִׂשים,  ֶקֶׁשר  ְלא  ְמזֹונֹוֵתיֶהם  ֶאת  ִלְברּוָאיו 
ִּבְבִחיַנת "ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה א ָחֵסר" ('ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' 

פר' ְמצָֹרע).
ִלְבִריָאתֹו,  ָקְדמּו  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו  ַרק  א 
 ֶאָּלא ַאף ָמזֹור ּוְתרּוָפה ְלָכל ַמְכאֹוָביו. ֶׁשֵּכן ֶּדֶר
ָהעֹוָלם ִלְמּדֹד את ָחְכַמת ָהרֹוֵפא ַעל ִּפי ְיָכְלּתֹו 
ֶהָחָכם  ָהרֹוֵפא  ַּגם   ַא חִֹלי,  ְלָכל  ָמזֹור  ִלְמצֹא 
ֶׁשֶּטֶרם  ְלחִֹלי  ְּתרּוָפה  ִליצֹר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְּביֹוֵתר 
ָצָפה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אּוָלם  ָּבעֹוָלם.  ִנְמָצא 
ִלְפֵני  עֹוד  ְוֵהִכין  ַהּדֹורֹות,  ָּכל  סֹוף  ַעד  ְוִהִּביט 
ִחָּסרֹון  ּוְלָכל  חִֹלי  ְלָכל  ְּתרּוָפה  ָהָאָדם  ְיִציַרת 
ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש ָעָליו ְּבָכל ְזַמן. ְוזֹוִהי ַהָחְכָמה ַהְּיֵתָרה 
ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ('ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל' ְׁשמֹות פר' 

ָזכֹור).

הֹוָדָאה ַעל ַהָחְכָמה ֶׁשִּנְּתָנה ָּבָאָדם 
ה;  ז  ְּתִפָּלה  ָמנֹוַח  (ַרֵּבנּו  ֵמַהְּמָפְרִׁשים  ֵיׁש 
ֵּפְרׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְועֹוד)  ָׁשם  ְּבָרכֹות  ח"א  ַמַהְרָׁש"א 
ָּכל  ֶׁשֵּכן  ָהָאָדם,  ְיִציַרת  ַעל  'ְּבָחְכָמה'  ְלׁשֹון  ֶאת 
ְּתכּונֹות ּגּוף ָהָאָדם ַקָּימֹות ַאף ַּבְּבֵהָמה, ּוִמֻּנַּסח 
ַהְּבָרָכה: 'ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם'... 'ּוָבָרא בֹו' ִנְרֶאה 
ִּכי ַּכּוָָנֵתנּו ַעל ָחְכָמה ְמֻיֶחֶדת ַהְּמצּוָיה ַא ָּבָאָדם. 
ַעל ֵּכן ֵּפְרׁשּו ִּכי הֹוָדָאֵתנּו ִהיא ַעל ֶעֶצם ַהָחְכָמה 
אֹותֹו  ֶהֱעָלה  ֶׁשָּבּה  ָהָאָדם  ֶאת  ה'  ֶׁשָחַנן  ֶכל  ְוַהּׂשֵ

ַעל ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים. 
ֶאָּלא ֶׁשִּתְּקנּו ְלָבֵר ַעל ָּכ ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵצא 
ָהָאָדם ִמֵּבית ַהִּכֵּסא, ִּכי ִאְלָמֵלא ֵּכן ָהָיה ָהָאָדם 
ִמְתָּגֶאה ְּבָחְכָמתֹו ּוִבְהיֹותֹו ַנֲעֶלה ִמָּכל ַהְּברּוִאים, 
אּוָלם  ִלְכִפיָרה,  ָחִליָלה  ְלַהִּגיַע  ָהָיה  ְוָעלּול 
ִׁשְפלּותֹו,  ֶאת  הּוא  ֵמִבין  ַהִּכֵּסא  ִמֵּבית  ְּבֵצאתֹו 
ְוֵאין ֲחָׁשׁש ֶׁשַּיִּגיַע ִליֵדי ַּגֲאָוה ('ַׁשְלֵמי ִצּבּור' ָׁשם, 

ְּבֵׁשם ַּבַעל ַה'ְּמִגַּלת ֵסֶפר'). 

ְּבִריַאת ַהּגּוף ְּבָחְכַמת ַהּתֹוָרה
ְּבִריַאת  ָחְכַמת  ִמְּלַבד  ִּכי  ֶׁשָּכְתבּו,  ְמָפְרִׁשים  ֵיׁש 
ָחְכַמת  ַּגם  'ְּבָחְכָמה'  ַּבִּמָּלה  ִנְרֶמֶזת  ָהָאָדם, 
ֵאיָבִרים  ָרָמ"ח  ִעם  ִנְבָרא  ֶׁשָהָאָדם  ַהּתֹוָרה. 
ֵיׁש  ּוְכֶנְגָּדם  ַּתְרָי"ג,   – ּוְבַיַחד  ִּגיִדים,  ְוָׁשָס"ה 
א  ִמְצוֹות  ְוָׁשָס"ה  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ָרָמ"ח  ַּבּתֹוָרה 
ַּבִּמְדָרׁש  ֶזה.  ְּכֶנֶגד  ֶזה   – ַּתְרָי"ג  ּוְבַיַחד  ַּתֲעֶׂשה, 
ִיְׂשָרֵאל,  "ַאְׁשֵריֶכם  ָּכתּוב:  ח)  ְׁשִמיִני  (ַּתְנחּוָמא 
ֶׁשְּבָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ֶׁשָּבֶכם, ָנַתן ִמְצָוה, ֶׁשָּמאַתִים 
ָאנּו   ּוְלָכ ָּבָאָדם.  ֵאיָבִרים  ּוְׁשמֹוָנה  ְוַאְרָּבִעים 
 ֶמֶל ֱאֵקינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו יֹום,  ְּבָכל  אֹוְמִרים 
ּוָבָרא  ְּבָחְכָמה,  ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם, 
ֲחלּוִלים  ֲחלּוִלים.  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים  ְנָקִבים  ּבֹו 
ּוְׁשמֹוֶנה.  ְוַאְרָּבִעים  ָמאַתִים  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֲחלּוִלים 
'ָרָזא  ּוַבֵּסֶפר  ֶׁשָּבָאָדם".  ֵאיָבִרים  ְּכִמְנַין  ֱהֵוי, 
ְּדֵמִאיר' (ַעל 'ַּפֲעַנח ָרָזא', ְּבֵראִׁשית הע' ג) הֹוִסיף 
ִּכי  ִמְצוֹות,  ַּתְרָי"ג  ָּכל  ִנְרְמזּו  'ְּבָחְכָמה'  ֶׁשַּבִּמָּלה 
ֵה"י]  ֵמ"ם,  ַּכ"ף,  [ֵחי"ת,  ְּבִמּלּוָאּה  'ָחְכָמה'  ֵּתַבת 

ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּתְרָי"ג ְּבִדּיּוק! 
א)  ו  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ הּוְבאּו  (ַלֲהָלָכה 
ְוֶׁשל  ַרִׁש"י  ֶׁשל   – ָהִראׁשֹוִנים  ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֵני 

ַהּתֹוְספֹות.)

ְּתִפָּלה ֵּבין ַּדֵּפי ָהִעּתֹון

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֵּבין ּד פּלה

ּורר ִספּפּ ם
ר (א) ׂשָ ר ָיַצר' – רֹוֵפא ָכל ּבָ ת 'ֲאׁשֶ ְ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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ָיצ 'אׁשר

נִנינני פּפְ ם 


