
ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִהָּמְנעּות ֵמַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה'" (ל ג)

ִהְסִמיכּו  ַּבִּמְדָרׁש  ִּכי  ֵהִביא  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי 
ְלָפסּוק ֶזה ֶאת ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קמד ד): "ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 

ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר", ְוָכ ֵּבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפסּוִקים: 
ְּבֵהָמה  ַהַּמְקִּדיׁש  ִּכי  ֲחָכִמים  ִהְזִהירּו  ב)  (י  ְנָדִרים  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּכָקְרָּבן ַלה', א ַיְקִּדיֶׁשָּנה ַּבָּלׁשֹון: "ַלה' ָקְרָּבן", ֶאָּלא: "ָקְרָּבן 
רנו)  אֹות  ִראׁשֹון  ְּדרּוׁש  ֲעִׁשיָרה  (ַמָּצה  ַהָּקדֹוׁש  ָל"ה  ַהּׁשְ ּוֵבֵאר  ַלה'". 
ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ַהַּמְקִּדיׁש  ָימּות  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ֵּכן  ֶׁשִּתְּקנּו 
'ַלה'', ְּבֶטֶרם ַיְסִּפיק לֹוַמר 'ָקְרָּבן', ְוִנְמָצא מֹוִציא ֵׁשם ָׁשַמִים 

ְלַבָּטָלה. 
לֹוַמר  ְלַהְקִּפיד  ָעָליו  ִיּדֹר" –  ִּכי  ַהִּמְדָרׁש: "ִאיׁש  רֹוֵמז   ְלָכ
ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  "ָאָדם  ֶׁש:  ִמּשּׁום  ַלה'",  "ֶנֶדר  ֶזה:  ְּבֵסֶדר 
ְּכֵצל עֹוֵבר", ְוִאם ָימּות ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום, ְלַאַחר ֲאִמיַרת 'ַלה'', 

ָעלּול הּוא ְלִהָּכֵׁשל ְּבַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה.
 ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִויץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט הֹוִסיף ּוֵבֵאר ְּבָכ
ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (קמג ג-ד): "ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים 
ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה; ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום 
ָקְרָּבן  ְמַנְּדִבים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבָׁשָעה   – ֶעְׁשּתֹנָֹתיו"  ָאְבדּו  ַההּוא 
"ַאל ִּתְבְטחּו" ְּבַחֵּייֶכם, לֹוַמר 'ַלה' ָקְרָּבן', ְלִפי ֶׁשְּלָאָדם ֵאין 
ֶאת ַהְּיכֶֹלת ְלהֹוִׁשיַע ַעְצמֹו ִמּיֹום ַהָּמֶות, ְוֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא: 

"ֵּתֵצא רּוחֹו..." ְוִיָּכֵׁשל ְּבַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה.
ת ֵלִוי'; 'ָּפִנים ָיפֹות' 'ְקֻדּׁשַ

'ָמדֹור ַלה'' ְּבתֹו ַהַּבִית
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה'" (ל ג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ָיאִלישׁ ַּבַעל 'ְמא ָהרֹוִעים':
ְלַיֵחד  ָעָליו  ּבֹו;  ָלדּור  ְּכֵדי  ַּבִית  ַהּבֹוֶנה   – ִיּדֹר"  ִּכי  "ִאיׁש 
ְּבתֹוכֹו: "ֶנֶדר ַלה'" – ֶחֶדר ְמֻיָחד ֶׁשִּיְהֶיה ֻמְקָּדׁש ַלה', ְלתֹוָרה 
ְוִלְתִפָּלה. ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְּכָבר ְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַתְזִריַע נ א) 
ִּכי ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָצִרי ְלַהְזִּכיר ְּבִפיו ֶׁשעֹוֵׂשהּו ְלצֶֹרְך ֲעבֹוַדת 

ה', ְוָכ ִּתְׁשֶרה ַעל ֵּביתֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.
'קֹול ַיֲעקֹב' 

ֲחָרַטת ַהְּתׁשּוָבה ַּכֲחָרַטת ַהֶּנֶדר
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶשׂה" (ל ג)

ָאסּור  ַלּנֹוֵדר  ֶׁשַרק  א)  י  (ֲחִגיָגה  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ִמָּכתּוב 
ְלַחֵּלל ֶאת ְּדָברֹו, ַא ֶלָחָכם ֻמָּתר ְלַהִּתיר ֶאת ַהֶּנֶדר. אּוָלם 
ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשַאף ֶהָחָכם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּתיר ֶאת ַהֶּנֶדר ֶאָּלא 
ִאם ַהּנֹוֵדר ִמְתָחֵרט ְלַמְפֵרַע ַעל ָּכ ֶׁשָּנַדר, ְוא ַּכֲאֶׁשר הּוא 

ִמְתָחֵרט ַעל ָּכ ַרק ִמָּכאן ּוְלַהָּבא (טּור יו"ד רכח). 
ַעל ִּפי ֲהָלָכה זֹו ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז'רֹוב 
ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ֵסֶדר יֹום ַהִּכּפּוִרים ִּבְתִפַּלת 
ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַהֲחָזָרה  ֶׁשַהֲחָרָטה  ְלַלְּמֵדנּו  ִנְדֵרי',  'ָּכל 
ַהְּנָדִרים;  ֲחָרַטת  ְּכֻדְגַמת  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֲעוֹונֹוֵתינּו 

ֶׁשָּנַדר   ָּכ ַעל  ְלִהְתָחֵרט   ָצִרי ִנְדרֹו  ַעל  ֶׁשַהִּמְתָחֵרט  ְּכִפי 
ֲעִׂשַּית  ֶעֶצם  ַעל  ְלִהְתָחֵרט  ַהחֹוֵטא   ָצִרי  ָּכ ֵמִעיָּקָרא, 
ב ַמִּכיר ֶאת  ָהֲעוֹונֹות, ּוְכִדְבֵרי ַה'ְּמִסַּלת ְיָׁשִרים' (ֶּפֶרק ד): "ַהּׁשָ
ָעָליו  ּוִמְתָחֵרט  ְוָׁשב  ָרָעתֹו,  ַעל  ּוִמְתּבֹוֵנן  ּבֹו  ּומֹוֶדה  ֶחְטאֹו 
ֶׁשהּוא  ַמָּמׁש,  ַהֶּנֶדר  ַּכֲחָרַטת  ְּדֵמִעיָּקָרא,  ְּגמּוָרה  ֲחָרָטה 
ָהָיה  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ָחֵפץ  ְוָהָיה  ְלַגְמֵרי  ִמְתַנֵחם 

'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ַנֲעֶׂשה ַהָּדָבר ַההּוא".

ֵאיָמַתי ַמְחִליִפים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֻאָּמנּוָתם
"ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב" (לא ח)

ֶׁשֵאין  ְּבֻאָּמנּוָתם:  ֻאָּמנּותוֹ  ְוֶהֱחִליף  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ָּבא  "הּוא 
הּוא  ּוָבא  ּוַבָּקָׁשה,  ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ְּבִפיֶהם  ֶאָּלא  נֹוָׁשִעים 
ְוָתַפׂש ֻאָּמנּוָתם ְלַקְּלָלם ְּבִפיו. ַאף ֵהם ָּבאּו ָעָליו ְוֶהֱחִליפּו 
ֻאָּמנּוָתם ְּבֻאָּמנּות ָהֻאּמֹות ֶׁשָּבִאין ַּבֶחֶרב, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּבֵראִׁשית כז 

מ): 'ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה'" (ַרִׁש"י).
ֵהִביא  ַאְיְּבִׁשיץ,  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ַּתְלִמיד  ֶסַג"ל,  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  ֵאּלּו  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֵּפֵרׁש  ְזֵקנֹו  ִּכי 

(ְּדָבִרים לג כט): "ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן 
ְּכָלל   ְּבֶדֶר  :"ָל  אְֹיֶבי ְוִיָּכֲחׁשּו   ַּגֲאָוֶת ֶחֶרב  ַוֲאֶׁשר   ֶעְזֶר
"ִיְׂשָרֵאל" הּוא "ַעם נֹוַׁשע ַּבה" – ְּבכֹחַ ְּתִפָּלתֹו ַלה' ֱאָקיו, 
ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים כ ח): "ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם 
ה' ֱאקֵינוּ ַנְזִּכיר". אּוָלם ֵאיָמַתי: "ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת" – ִנֵּתן 
 אְֹיֶבי "ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶחֶרב?  ְּבכֹחַ  ַאף  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָלֶהם 
 ַמְכִחיִׁשים ּוַמְחִליִׁשים ַהּגֹוִיים ֶאת ּכֹחַ ְּתִפָּלָתם, ְּבָכ – "ְל

ֶׁשַאף ֵהם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבכֹחַ ֶזה. 
'ַנֲחַלת ַעְזִריֵאל' – 'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה' [הֹורֹוְדָנא תקע"ז]

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים – ְּתַנאי ְלַהְצָלָחה
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ִאם ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם ֵּתָחְלצּו 
ַלה'"  ֲחָטאֶתם  ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון  א  ְוִאם  ַלִּמְלָחָמה;  ה'  ִלְפֵני 

(לב כ-כג)

ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלַדֵּבר ָקׁשֹות ִעם 
ְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן, ַאַחר ֶׁשְּכָבר ִהְתַחְּיבוּ ְּבֶפה ָמֵלא (לב יז): 

"ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?
ֵּבֵאר ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד: 

מֶֹׁשה ִהְקִּפיד ַעל ָּכ ֶׁשְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן א ִהְזִּכירּו ֵׁשם 
ָׁשַמִים ְּבִפיֶהם ְּבעֹוָדם ַמְצִהיִרים ַעל ַּכּוָָנָתם ְלֵהָחֵלץ חּוִׁשים 
ָנַדף  ֻחִׁשים"  ֵנָחֵלץ  "ַוֲאַנְחנּו  ֵמַהִּמִּלים:  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ִלְפֵני 
ִניחֹוַח ֶׁשל 'ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי', ְוַעל ֵּכן הֹוִכיָחם מֶֹׁשה ּוִבְדָבָריו 

ִהְבִהיר ָלֶהם ִּכי ִנְצחֹוָנם ַּבִּמְלָחָמה ֵאינֹו ֶאָּלא ֵמֵאת ה'.
ִאם  מֶֹׁשה:  ֲאֵליֶהם  "ַוּיֹאֶמר  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ִנְרָמז  ֶזה  ָּדָבר 
ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלִּמְלָחָמה" – ַרק 
ִאם ַּתְקִּפידּו ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה' ִלְפֵני ֵצאְתֶכם ַלִּמְלָחָמה, 
ה'  ִלְפֵני  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָחלּוץ  ָּכל  ָלֶכם  ָּבֶכם: "ְוָעַבר  ְיֻקַּים  ֲאַזי 
ַתֲעׂשּון  א  "ְוִאם  ְואּוָלם  ִמָּפָניו".  אְֹיָביו  ֶאת  הֹוִריׁשֹו  ַעד 
ֵּכן", ְּכלֹוַמר ֶׁשֹּלא ַּתְזִּכירּו ֶאת ֵׁשם ה', ִּכי ָאז "ִהֵּנה ֲחָטאֶתם 

ַלה'..."
ֶׁשִהְקִּפידּו  ָמִצינּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ּתֹוַכְחּתֹו  ְלַאַחר  ִמָּיד  ְוָאֵכן, 
ַהָּללּו ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה', ַּכָּכתּוב (ָׁשם כז): "ַוֲעָבֶדי ַיַעְברּו 

'ָחְכַמת ַחִּיים'ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה'".

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָעֵרי ִמְקָלט ִלְקִריַאת ְׁשַמע
"ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהֹרֵצַח ַוֲעֵליֶהם 

ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר" (לה ו)
ָאַמר ָהַרִּבי ָה'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְּפָטא:

ְלֵׁשׁש  רֹוְמזֹות  ָהרֹוֵצַח,  ִנְמָלט  ֶׁשֲאֵליֶהן  ַהִּמְקָלט  ָעֵרי  ֵׁשׁש 
ֵּתבֹות ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע – "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ְלַתֵּקן  ָהרֹוֶצה  ַהחֹוֵטא  ָיכֹול  ֶׁשֲאֵליֶהן  ֶאָחד",  ה'  ֱאֵקינוּ  ה' 

ֶאת ַנְפׁשֹו – ָלנּוס ּוְלִהָּנֵצל.
ְקׁשּורֹות  ֲעֵליֶהן  ֶׁשּנֹוְספּו  ֶהָעִרים  ּוְׁשַּתִים  ַאְרָּבִעים  ַאף 
ּוְׁשַּתִים  ְלַאְרָּבִעים  רֹוְמזֹות  ֶׁשֵהן   ְּבָכ ְׁשַמע,  ִלְקִריַאת 

ֵּתבֹות ַהָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה – ָּפָרַׁשת 'ְוָאַהְבָּת'.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
לבָּטָלה

ני ּפְ ם
ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו 'ָאֵמן'

"ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)
ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא צו ז) הּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ַּגְדָיא: 
ְלעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאקֵי  ה'   ָּברּו' יד):  מא  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּבא. 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן   – ְוָאֵמן'  ָאֵמן  ָהעֹוָלם  ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם 

ְוָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא".
ֱאֶרְנַרִייךְ  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז 
ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ַׁשאְמלֹוי  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  "ְוָאֵמן",  ֵהם  ִאיׁש"  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד  "ְוא 
ִיָּפֵקד  ֶׁשֹּלא  ִיְזֶּכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד 
ְמקֹומֹו ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשָעֶליָה ְמַרֶּמֶזת ֵּתַבת 

"ְוָאֵמן" ַּבָּפסּוק: "ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן".
'ֶאֶבן ְׁשמֹה'

ָהעֹוֶנה ָאֵמן 'ַרב' ֵמַהְּמָבֵר
"ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו" (לג נד)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַאְמַסֶלם ַרֲאַב"ד ִמיֶדְלתְּ ֶׁשְּבָמרֹוקֹו: 
כג):  כה  (ְּבֵראִׁשית  ַּכָּכתּוב  'ָּגדֹול',  ַמְׁשָמעּוָתּה  'ַרב'  ֵּתַבת 
ְּבִמְצוֹות  ֵמֲחֵברֹו  ָּגדֹול  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל  ָצִעיר".  ַיֲעבֹד  "ְוַרב 

ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ָּכ ִּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ְּכֵעין ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ַאף ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי (כח כ): "ִאיׁש 
'ַרב'  'ָאֵמן',  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד   – ְּבָרכֹות"  ַרב  ֱאמּונֹות 
ְוִנְכָּבד הּוא ִמן ַהְּמָבֵר, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): 

."ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר"
'ְּבֵני ְׁשמֹה'

ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ 340ּפָ תש"פ

ַחר. ְּבֵני ֱאמּוִנים – ַמְׁשִּכיִמים ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ

ַּבל ְּתַאֵחר 
ָּכַתב ַה'ְּיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ָהַאְׁשמֶֹרת סֹוף ֶּפֶרק ז): 

"ְּכֶׁשַּמִּגיַע ְזַמן ַהֲהִליָכה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל, ִיָּזֵהר ְמאֹד
 ֶׁשֹּלא ְלִהְתַעֵּכב ְוא א ְלַדֵּבר ִעם ׁשּום ָאָדם, ַאף א ָּדָבר ֶהְכֵרִחי, 

ִּכי ִּבְגַלל ִאחּור ָקָטן ְיַאֵּבד טֹובֹות ַהְרֵּבה..."
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ְּכִמי  אֹוִתי  ֶׁשָאְפָפה  ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  ְלָתֵאר  "ָקֶׁשה 
"ס ֲאֶׁשר ִהְתַקֵּים  ֶׁשָּזָכה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַמֲעַמד ִסּיּום ַהּׁשַ
ֶאת  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה  ָהַאֲחרֹון;  ַּבחֶֹרף  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות 
ֲחָדא  ְּבַצְוָּתא  ֶׁשרֹוֵקד  ִמי  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּתחּוָׁשה 
ִעם ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַהחֹוְגִגים ֶאת ִסּיּומֹו ֶׁשל 
ַמְחזֹור ֶּבן ֶׁשַבע ָוֵחִצי ָׁשִנים. ְּבַמֲהָלָכן ֵהם ִהְׁשִקיעּו 
ּכֹחֹות ְוָעָמל ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק ִּביִדיַעת ַהּתֹוָרה, ַעד ֲאֶׁשר 

"ס ֻּכּלֹו". ָזכּו ְלַהְׁשִלים ֶאת ִלּמּוד ַהּׁשַ
ְּבִמִּלים ֵאּלּו ּפֹוֵתַח ָהַרב יֹוֵאל ּגֹוְלד ְׁשִליָט"א, ֵמַרָּבֵני 
ֶנֱחַׂשף  ֶׁשֵאָליו  ַהַּמְפִעים  ַהִּסּפּור  ֶאת  ַאְנֶג'ֶלס,  לֹוס 
"ס  ַהּׁשַ ִסּיּום  ֶׁשל  ָהֲעָנק  ַּבַּמֲעָמד  ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף  ְּבֵעת 

ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ַּבחֶֹרף ָהַאֲחרֹון.
ֶׁשל  נֹוְכחּותֹו  ָּבְלָטה  ַּבַּמֲעָמד  ַהחֹוְגִגים  ַאְלֵפי  "ֵּבין 
ְמִאירֹות,  ּוָפִנים  ְׁשפּוָפה  קֹוָמה  ַּבַעל  ָיִׂשיׂש,  ְיהּוִדי 
ְלִסּיּום  ַעד  ֲאֻרּכֹות,  ָׁשעֹות   ְלאֶֹר ְלִצִּדי  ָיַׁשב  ֲאֶׁשר 
ַהַּמֲעָמד. ֵעיַני ָנחּו ִמַּפַעם ְלַפַעם ַעל ַהָּיִׁשיׁש ֵמִאיר 
ֶׁשַהָּקָהל  ְּבָׁשָעה  ַהַּמֲעָמד,  ִסּיּום  ְוִלְקַראת  ַהָּפִנים, 
ִלְכבֹוָדּה  ְוִרּקּוִדים  ְּבִׁשיָרה  ִהְתַאֵחד  ֻּכּלֹו  ֶהָעצּום 
ֲעלּוִמים  ְּבֶמֶרץ  רֹוֵקד  ִלְראֹותֹו  ִנְפַעְמִּתי  ּתֹוָרה,  ֶׁשל 
ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם ָּבָניו, ְנָכָדיו ְוִניָניו – ַאְרָּבָעה ּדֹורֹות 
ְּבֵני  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ְמִעיָדה  ָחזּוָתם  ֲאֶׁשר  ה',  ַעְבֵדי  ֶׁשל 
ּתֹוָרה ֵהם. ְלִרּקּוָדם ִהְצָטֵרף ּגֹוי ָצִעיר ֲאֶׁשר ְּדמּותֹו 

ְּכָלל א ִהְׁשַּתְּלָבה ִעם ֶיֶתר ָּבֵאי ַהַּמֲעָמד.
ַהַּמֲחֶזה ֶׁשִּנְרָאה ְלֵעיַני ִרֵּגׁש אֹוִתי ַעד ִלְמאֹד. ִּבְפָרט 
 ִרֵּגׁש אֹוִתי ִלְראֹות ֶאת ָהאֶֹׁשר ָהִעיָלִאי ֶׁשָהָיה ָנסּו
ַעל ָּפָניו ַהְּקמּוטֹות ֶׁשל ַהָּזֵקן. ָהִייִתי ֻמְכָרח ָלַדַעת 
ַהְּמֻיֶחֶדת.  ְּדמּותֹו  ֵמֲאחֹוֵרי  ָהעֹוֵמד  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִרּקּוָדם,  ֶאת  ִסְּימוּ  ֶׁשֵהם  ְלַאַחר  ַעד  ֵאפֹוא  ִהְמַּתְנִּתי 
אּוַכל  ַהִאם  אֹותֹו  ְוָׁשַאְלִּתי  ַלָּזֵקן  ִנַּגְׁשִּתי  ָאז  ְוַרק 

ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַּכָּמה ַּדּקֹות.
ְלִסּפּורוֹ  ֶנְחַׂשְפִּתי   ְוָכ ְּבִחּיּוב,  ֵהִׁשיב  ָהִאיׁש 
 ְלאֶֹר ֶׁשִּיְחֶיה  ַאֶּפְלָּבאּום  ָנָתן  ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּמְפִעים 

ָיִמים טֹוִבים".
"ִסּפּור ַחַּיי ַמְתִחיל ְּכֶיֶלד ָקָטן ַהִּמְתרֹוֵצץ ְּבׁשֹוְבבּות 
ָהַרב  ֵהֵחל   ָּכ ְּברּוְקִלין",  ָהִעיר  כּונֹות  ִמּׁשְ ְּבַאַחת 
ַהַהְׁשָרָאה.  ּוְמעֹוֵרר  ַהְּמַרֵּגׁש  ִסּפּורוֹ  ֶאת  ַאֶּפְלָּבאּום 
ָּכֶזה  ִטּפּוִסי,  ְיהּוִדי-ֲאֶמִריָקִאי  ְּבַבִית  "ָּגַדְלִּתי 
ֶׁשְּבָאֶמִריָקה ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים ִנָּתן ָהָיה ֲעַדִין ְלַהְגִּדיר 
ֵמַהִּמְנָהִגים  ְּבַרִּבים  ָנַהְגנּו  ְּבֵביֵתנּו  'ָּדִתי';  ְּכַבִית 
ָנַהְגנּו  אּוָלם  טֹוב,  ּוְביֹום  ְּבַׁשָּבת  ִּבְפָרט  ַהְיּהּוִדִּיים, 
ָּבֶהם ִמְּבִלי ֶׁשַּמָּמׁש ֵהַבּנּו ָמה ָאנּו עֹוִׂשים... ָלַמְדִּתי 
 ִחּנּו ְמַעט  ָסַפְגִּתי  ּוְבקִֹׁשי  ַמְמַלְכִּתּיֹות,  ְּבִמְסָּגרֹות 
ַעל  ָּדָבר  יֹוֵדַע  ְּכֶׁשֵאיִני  ּוָבַגְרִּתי,  ָּגַדְלִּתי   ָּכ ְיהּוִדי. 

ַיֲהדּוִתי.
ְּבי"ז ְלחֶֹדׁש ִּכְסֵלו ה' תש"ב, ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת 
ַהַּיָּפִנית  ַהִּמְתָקָפה  ִהְתַרֲחָׁשה  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם 
ָּבִאי  ָהָאֶמִריָקִני  ַהָּצָבא  ְּבִסיס  ַעל  ְלִׁשְמָצה  ַהְּזכּוָרה 
ַחָּיִלים  ַאְלֵפי  ֶנֶהְרגּו  ֶׁשָּבּה  ִמְתָקָפה  ַהְרּבֹור'.  'ֶּפְרל 
ֲאֶמִריָקִאים, ְוִנְגַרם ָּבּה ֶנֶזק ָעצּום ְלַתְׁשִּתּיֹות ַהָּצָבא 
ַהָּנִׂשיא  ִהְכִריז  זֹו  ִמְתָקָפה  ְּבִעְקבֹות  ָהֲאֶמִריָקִאי. 

רּוְזֶווְלט ִמְלָחָמה ַעל ַיָּפן.
ְלִמְלָחָמה,  ַחָּיִלים  ֶׁשל  ָמִסיִבי  ִּגּיּוס  ַעל  ִהְכִריז  הּוא 
ֶקֶׁשר'  ְּכ'ָקִצין  ֻהְכַׁשְרִּתי  ֵּביֵניֶהם.  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ָּבאֹוְקָינֹוס  ַהּשֹׁוֵכן  ְגַּוֶדְלַקַנל  ָּבִאי  ְלָׁשֵרת  ְוִנְׁשַלְחִּתי 
ָקִׁשים  ְקָרבֹות  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶנֶעְרכּו  ֶׁשּבֹו  ֵקט,  ַהּׁשָ
ְצָבא  ְלַחָּיֵלי  ָהָאֶמִריָקִני  ַהָּצָבא  ַחָּיֵלי  ֵּבין  ִכים  ּוְמֻמּׁשָ

ַהַּיָּפִני.
ַּבּיֹום  ַהָּקָׁשה,  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  ָהָיה 
ָּבֶעֶרב,  ֵׁשׁש  ְּבָׁשָעה  ַיֲחִסית.  ִּבְרִגיָעה  ֶׁשִהְתִחיל 
ַהַּמְפִציִצים  ְלֶפַתע  הֹוִפיעּו  ַהֲחֵׁשָכה  ֶרֶדת  ְלַאַחר 
ֶׁשּבֹו  ַהָּבִסיס  ַעל  ְּפָצצֹוֵתיֶהם  ֶאת  ִהְמִטירּו  ַהַּיָּפִנים, 
ֶנֶהְרגּו  ָאֶמִריָקִנִּיים  ַחָּיִלים  ה  ִׁשּׁשָ ְוִהְסַּתְּלקּו.  ֵׁשַרִּתי, 

ְּבאֹוָתּה ִמְתָקָפה, ֲעָׂשרֹות ִנְפְצעּו, ַוֲאִני ֵּביֵניֶהם.
ַּכֲאֶׁשר  ָׁשִהיִתי,  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְבֶנה  ֲהִריסֹות  ֵּבין  ָׁשַכְבִּתי 
ָהעֹוָלם  ְמֻעְרֶּפֶלת.  ְּבַהָּכָרה  ְוָׁשרּוי  ָקֶׁשה  ָּפצּוַע  ֲאִני 
ֶׁשְּסִביִבי ָּבַער, ַוֲאִני ַעְצִמי ַחְׁשִּתי ִּכי ֲאִני ְמַאֵּבד ֶאת 
ַהְּתחּוָׁשה ְּבָיַדי ְוַרְגַלי. ָקֶׁשה ִלי ְלָתֵאר ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה 
ֶׁשַחְׁשִּתי ַּכֲאֶׁשר ִהַּבְטִּתי ַּבֲחָרָדה ְּבָיַדי ֶׁשָהיּו ְּתלּויֹות 
זֹו  ָהְיָתה  ֲחרּוכֹות.  ָּבָׂשר  ֲחִתיכֹות  ִּכְׁשֵּתי  ּגּוִפי  ַעל 

ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַּפַחד נֹוָרִאי ַוֲחָרָדה ִקּיּוִמית.
ַאְפִּתי,  ֶׁשּׁשָ ָהַרב  ֵמָהָאָבק  ְוֶנְחַנק  ִּכְמַעט  ְּגרֹוִני 
ַחְמָצן,  ְמַעט  ִלְׁשאֹף  ְּבִנָּסיֹון  ֶהֶרף  ְלא  ִהְׁשַּתַעְלִּתי 
ַהּבֹוֵרא  ִעם  ְמַדֵּבר  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ְלֵבין,  ּוֵבין 

ִיְתָּבַר, ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי, ִמַּמֲעַמֵּקי ִנְׁשָמִתי.
ִלי  ַהְחֵזר  ם,  ַהּׁשֵ קֹול: "ָאָּנא  ּוְלא  ִּבְדָמעֹות  ָזַעְקִּתי 
ֶאת ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי! ְּבַבָּקָׁשה... ֲאִני א ַמְצִליַח ְלַהְרִּגיׁש 
ַהְּתחּוָׁשה  ֶאת  ַהְחֵזר   ,ִמְּמ ָאָּנא  ֶׁשִּלי,  ַהָּיַדִים  ֶאת 
ּבֹו  ָׁשרּוי  ֶׁשָהִייִתי  ַהְּכֵאב  עֶֹמק   ִמּתֹו ֶׁשִּלי!"  ַלָּיַדִים 

ֶׁשֵאֵצא  ֶׁשְּלַאַחר  ִמְתַחֵּיב  "ֲאִני  ְוִהְבַטְחִּתי:  הֹוַסְפִּתי 
ְּכֶעֶבד   אֹוְת ְלָׁשֵרת  ַחֵּיי  ֶאת  ַאְקִּדיׁש  ַהּזֹו,  ֵמַהֹּתֶפת 

ֶנֱאָמן!
ַלֶּפֶלא  ֶהְגיֹוִני  ֶהְסֵּבר  ִלי  ֵאין  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ִמֵּכן;  ְלַאַחר  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
סֹוף  ַעד  ָנֶכה  ֵאר  ֶאּׁשָ ֶאָּנֵצל,  ִאם  ֶׁשַּגם  ָּבטּוַח  ָהִייִתי 

ָיַמי, ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָׁשָבה ַהְּתחּוָׁשה ְלָיַדי ּוְלַרְגַלי".
ָׁשבּועֹות ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְלַאַחר ְּתקּוַפת ִׁשּקּום 
ֶכת, ֻׁשְחַרר ָהַרב ַאֶּפְלָּבאּום ְלֵבית הֹוָריו, ְוהּוא  ְמֻמּׁשֶ

א ָׁשַכח ֶאת ַהַהְבָטָחה ֶׁשּלֹו...
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבַחָּייו,  ָלִראׁשֹוָנה  ִנְכַנס  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ְמגּוָריו,  ְּבֵאזֹור  ַקָּים  ֶׁשָהָיה  ַהָּצִעיר'  'ִיְׂשָרֵאל 
ַהּלּוַח  ַעל  ַהּמֹוָדעֹות.  ְּבלּוַח  ִראׁשֹון –  ָּדָבר  ִנְתַקל – 
ִׁשעּוֵרי  ְרִׁשיַמת  ֶאת  ֶׁשֵּפְרָטה  מֹוָדָעה  ְּתלּוָיה  ָהְיָתה 

ַהּתֹוָרה ַהִּמְתַקְּיִמים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבאַֹרח ֶקַבע.
ְלַאַחד  ְלִהְצָטֵרף  ְּבֶרַגע  ּבֹו  ֶהֱחִליט  ַאֶּפְלָּבאּום  ָהַרב 
ּוֵמָאז  ַּבָּמקֹום,  ֶׁשִהְתַקְּימוּ  ַהְּקבּוִעים  עּוִרים  ֵמַהּׁשִ

ְוַעד ַהּיֹום ֵאינֹו ַמְפִסיק ִלְלמֹד.
מֹוִסיף ּוְמַסֵּפר ָהַרב ַאֶּפְלָּבאּום:

ַּכֲאֶׁשר  אֹוִתי  ֶׁשֶהֱעִסיקּו  ָהִראׁשֹונֹות  ֵאלֹות  "ַהּׁשְ
ְּבַחַּיי  ָלִראׁשֹוָנה  ְלַהִּכיר  ְונֹוַכְחִּתי  ִלְלמֹד  ִהְתַחְלִּתי 
ָּבאֹור ַהֻּמְפָלא ָׁשל ַהּתֹוָרה ָהיּו: ֵהיָכן ָהִייִתי ַעד ַעָּתה 
ָּגדֹול  ּכֹה  ָּדָבר  ַעל  ְלַוֵּתר  ְלַעְצִמי  ִהְרֵׁשיִתי  ְוֵכיַצד 
 א ְלֶמֶׁש ָּכל ְׁשנֹות ַּבֲחרּוִתי? אּוָלם ְוִנְׂשָּגב ְּבֶמֶׁש
ְזַמן ַרב ֶהֱעַסְקִּתי ֶאת ַעְצִמי ִּבְׁשֵאלֹות ֵאּלּו... ָּפׁשּוט 
ַעד  ִהְפַסְקִּתי  ְוא  ְוִלְלמֹד,  ִלְלמֹד  ִלְלמֹד,  ִהְתַחְלִּתי 

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה".
ְוָהַרב  ֵמָאז,  ָעְברּו  ָׁשִנים  ְוָחֵמׁש  ְבִעים  ִמּׁשִ ְלַמְעָלה 
ַאֶּפְלָּבאּום, ֶׁשִּיְחֶיה ְלאֶֹר ָיִמים טֹוִבים, ֲעַדִין לֹוֵמד 
ְּבֵבית  ִמְתּגֹוֵרר  הּוא  ַּכּיֹום  ַהְפָסָקה.  ְלא  ְולֹוֵמד, 
ָאבֹות, אּוָלם ַחְדרֹו ַהָּגדּוׁש ְּבִסְפֵרי קֶֹדׁש ּדֹוֶמה יֹוֵתר 
ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ֲאֶׁשר  ַהֶּצֶות  ְלַאְנֵׁשי  ִמְדָרׁש...  ְלֵבית 
ִנְכָנִסים ְלַחְדרֹו ּוְמַנִּסים ְלַׁשְכְנעֹו ָלֵצאת ִל'ְפִעיֻלּיֹות' 
ִּבְמקֹום,  ַהָּדִרים  ִלְקִׁשיִׁשים  ַהֶּנֱעָרכֹות  ׁשֹונֹות 
ַמְצִּביַע ָהַרב ַאֶּפְלָּבאּום ְּבַגֲאָוה ַעל ַהְּסָפִרים ָהַרִּבים 
אֹוֵמר  ְוָסֵפק  ְּבַחְדרֹו  ַהִּסְפִרָּיה  ַמְּדֵפי  ֶאת  ַהּגֹוְדִׁשים 

ָסֵפק ִמְתַנֵּצל:
'ִמְצַטֵער, אּוָלם זֹו ִהיא ַה'ְּפִעילּות' ַהָּמֳעֶדֶפת ָעַלי... 
 ֶּדֶר ַהְּזַמן  ָּכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  'ְמַדֵּבר'  ֲאִני 
ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  'ָמכּור'  ָּפׁשּוט  ֲאִני  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד 

ְוֵאיִני ְמֻסָּגל ְלַהְפִסיק...'"
ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ִנְפָּתח  ַאֶּפְלָּבאּום  ָהַרב  ֶׁשל  יֹומֹו  ֵסֶדר 
ָנה, ְּבהֹוָדָאה ַלה' ַעל ַהַחִּיים  ֻמְקֶּדֶמת ִעם קּומֹו ֵמַהּׁשֵ
ֶׁשהּוא ַמֲעִניק לֹו ְּבַרֲחָמיו, ַּבֲאִמיַרת: "מֹוֶדה ֲאִני..." 
ְּבִנּגּון ְמֻיָחד ֶׁשִאְּמצּו הּוא ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ַהֻּמְרֶחֶבת ִמֶּזה 

ָׁשִנים ַרּבֹות.
ַהּסֹוד  ַמהּו  ַאֶּפְלָּבאּום  ָהַרב  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ַּכֲאֶׁשר 
ָלּה,  ָזָכה  ֶׁשהּוא  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּבָרָכה  ֵמֲאחֹוֵרי  ָהעֹוֵמד 
ְּבִלי  ֵאיָתָנה  ִּבְבִריאּות  ֻמְפֶלֶגת  ּכֹה  ָיִמים  ֲאִריכּות 
ַעִין ָהַרע, הּוא ַמְצִּביַע ִּבְצִניעּות ַעל ְּפָלָקט ִצְבעֹוִני 
ַהְּפָלָקט  ַעל  ֶׁשְּבַחְדרֹו.  ַהְּנִטיָלה  ִּכּיֹור  ֵמַעל  ַהָּתלּוי 
ְּכתּוָבה ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבאֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְמִאירֹות 
ֵעיַנִים, ְמֻעֶּטֶרת ִּבְתמּונֹות ַמְרִהיבֹות ַהְּמָתֲארֹות ֶאת 
ַהַּתִּקיָנה  ְּפִעילּוָתן  ֶאת  ַהְּמַלּוִים  ַהֻּמְפָלִאים  ַהִּנִּסים 
ֶׁשל ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ֶׁשֲעֵליֶהם ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו, 

ּוַמְצִהיר:
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות, א ֵּבַרְכִּתי, ְולּו ַּפַעם  ים ַהּׁשָ "ַּבֲחִמּׁשִ
ַאַחת, ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ֶׁשֹּלא ִמּתֹו ַהְּכָתב! ֲאִני 
ַוֲאִני  ּוְלגּוִפי,  ִלי  ה'  ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדֹוִלים  ַּבִּנִּסים  ַמִּכיר 
ֵמעֶֹמק  ִהְזַּדְּמנּות,  ְּבָכל   ָּכ ַעל  ְלהֹודֹות  ִמְׁשַּתֵּדל 

ַהֵּלב".
ָהַרב ַאֶּפְלָּבאּום ְמַסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ְּבֶמֶסר נֹוֵקב ַלּדֹור 
'ַּפְסּפֹוְרט'   ְל ֵיׁש  ַלה',  ִמְתַחֵּבר  ַאָּתה  "ִאם  ַהָּצִעיר: 

ְלַגן ֵעֶדן! ֵיׁש ְל 'ַּפְסּפֹוְרט' ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא!"
ֶׁשָּפַגְׁשִּתי",  ַהְּמֻיֶחֶדת  ֵמָהִאיִׁשּיּות  ִנְפַרְדִּתי  "ְּבֶטֶרם 
ִמִּלְׁשאֹל  ְלִהְתַאֵּפק  ָיכְֹלִּתי  "א  ּגֹוְלד,  ָהַרב  ְמַסֵּפר 
ַמְרֵאה  ַּבַעל  ָהִאיׁש  הּוא  'ִמי  ַאֶּפְלָּבאּום:  ָהַרב  ֶאת 
ַהָּפִנים ָהַאְסָיאִתי ֶׁשָרַקד ִעְּמ ְוִעם ֶצֱאָצֶאי ְּבִסּיּום 

"ס?'" ַהּׁשַ
ּוֵמִׁשיב:  ַאֶּפְלָּבאּום  ָהַרב   ִמְתַחֵּי ֵאָלה  ַהּׁשְ ְלֶׁשַמע 
"ֶזהּו ַה'ְּמַטֵּפל' ֶׁשִּלי!" ּוַמְסִּביר: "ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹא, ְוֶזה 
ַהִּנְצִחית  ָּבֱאֶמת  ֻּכָּלם  ַהּגֹוִיים  ְּבָקרֹוב... ַיִּכירּו  ִיְקֶרה 
ְקַהל  ַּכֲאֶׁשר  ה'.  ַמְלכּות  ַּתַחת  ַעְצָמם  ֶאת  ְוַיְכִניעּו 
'ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת', ָאַמְרִּתי  ָהֲאָלִפים ָׁשר: 
ַהָּמִׁשיַח  ִּכְבָיכֹול  ָּפִנים  ַנֲעִמיד  ֶׁשֹּלא  ָלָּמה  ְלַעְצִמי: 
ִעִּמי  ִלְרקֹד  לֹו  ְוָקָראִתי  ָיד  לֹו  ָנַתִּתי  ָּכאן...?  ְּכָבר 

ַיַחד, ְוָכ נֹוְצָרה ַהְּתמּוָנה ַהּמּוָזָרה ֶׁשָרִאיָת".

'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה' ְּדאֹוָרְיָתא אֹו ְּדַרָּבָנן 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  מֹוִדים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרכֹות 
הּוא ַעל ַהִּמְצָוה ַהִּנְׂשָּגָבה ֶׁשָּבּה ָזִכינּו, ִמְצַות 
ַּבָּפסּוק  ִהְצַטּוֵינוּ  ֶׁשָעֶליָה  ּתֹוָרה',  'ַּתְלמּוד 
 ַהִחּנּו ֵסֶפר  (ְרֵאה   "ְלָבֶני "ְוִׁשַּנְנָּתם  ז):  ו  (ְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹות  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  תיט).  ִמְצָוה 
ִמְּדַרָּבָנן  ִהיא  ִקּיּוָמן  ֶטֶרם   ְלָבֵר ַהחֹוָבה 
ֶנְחְלקּו  זֹו  ִלְבָרָכה  ְּבנֹוֵגַע  א),  טו  (ְּבָרכֹות 
ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ִּכְׁשַאר  ִהיא  ִאם  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִחּיּוָבן ִמְּדַרָּבָנן אֹו ֶׁשָּמא ִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה 

הּוא ִמְּדאֹוָרְיָתא: 
ֶאת  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  א)  (כא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
י):  ח  (ְּדָבִרים  ֵמַהָּפסּוק  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב 
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקינוּ". ּוֵפֵרׁש 
ַרִׁש"י (ָׁשם ד"ה ִּכי): ְּבֶטֶרם ָּפַתח מֶֹׁשה ְּבִׁשיַרת 
ֶאְקָרא"  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָאַמר  ַהֲאִזינּו 
ִלְפֵני  ַהּתֹוָרה'  'ִּבְרַּכת  ֶאת   ֲאָבֵר ַּכֲאֶׁשר   –
"ָהבוּ  ַאֶּתם  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ִעָּמֶכם  ֶׁשֶאֱעסֹק 

גֶֹדל ֵלאקינוּ" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 
ִלּמּוד  הּוא  ֶזה  ִלּמּוד  ַהִאם  ִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
הּוא  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב  ֵּכן  ְוַעל  ָּגמּור, 
'ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ַהִחּיּוב  ֶׁשָּמא  אֹו  ִמְּדאֹוָרְיָתא 
ֵהִביאּו  ַוֲחָכִמים  ִמְּדַרָּבָנן,  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה' 
ָהֲעִׂשין  (ִׁשְכַחת  ָהַרְמָּב"ן  ֶזה.  ִמָּפסּוק   ֶסֶמ לֹו 
ִמְצָוה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּבְרַּכת  סֹוֵבר  טו)  ִמְצָוה 
ַהִּמְצוֹות  ְּבִמְנַין  אֹוָתּה  מֹוֶנה  ְוַאף  ַהּתֹוָרה  ִמן 
ֶׁשּלֹו (ְוֵכן ַּדַעת ִראׁשֹוִנים ּופֹוְסִקים נֹוָסִפים, ְרֵאה 'ִמְׁשֵנה 
סֹוֵבר  ָהַרְמָּב"ם  ְואּוָלם  מז),  סי'  ֵריׁש  ְּברּוָרה' 
(ַרְמָּב"ן  ִמְּדַרָּבָנן  הּוא  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ֶׁשִחּיּוב 

ָׁשם). 

ָמקֹור  ְוֵהִביאּו  הֹוִסיפּו  ב)  ח  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
יב):  (קיט  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ִמן  ַאף  זֹו  ִלְבָרָכה 
 ַאָּתה ד' ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ" – קֶֹדם ֲאָבְרֶכ ָּברּו"
'ַלְּמֵדִני  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ַאָּתה...'  ְּב'ָברּוךְ 

ֻחֶּקיךָ'.

חֹוַבת ַהְּזִהירּות ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִּכי  אֹוֵמר  יב)  ט  (ִיְרְמָיה  ַהָּכתּוב 
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרִתי  ֶאת  ָעְזָבם  "ַעל  ָאְבָדה 
ִלְפֵניֶהם", ְוָאְמרּו ֲחָכִמים (ָּבָבא ְמִציָעא פה ב) ִּכי 
ֶאָּלא "ֶׁשֹּלא  ַּבּתֹוָרה,  ָעְסקּו  ֶׁשֹּלא  ַהַּכָּוָנה  ֵאין 
מֹוֶדה  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ְּתִחָּלה".  ַּבּתֹוָרה  ֵּבְרכּו 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת   ּוְמָבֵר
ֲחׁשּוָבה  ֶׁשַהּתֹוָרה   ְּבָכ ַמְרֶאה  הּוא  ֲהֵרי 
ְּבֵני  ֶהְראּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת  ְּבִזְלזּוָלם  ְּבֵעיָניו. 
ְּבֵעיֵניֶהם,  ֲחׁשּוָבה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ּדֹור  אֹותֹו 
ּוְלָכ ֵאיָנם ְמָבְרִכים ּומֹוִדים ַעל ְנִתיָנָתּה (ַרִׁש"י 
ַמִּביַע  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת  ְּבנֹוָסף  ֶׁשֹּלא).  ד"ה  ָׁשם 
 ָהָאָדם ֶאת ִׂשְמָחתֹו ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹוֶתיָה, ּוְבָכ
ֶׁשֹּלא ֵּבְרכּו ַעל ַהּתֹוָרה, ֶהְראּו ְּבֵני ּדֹור ַהֻחְרָּבן 
ֶׁשֵאין  ּוְכעֹל  א  ְּכַמּׂשָ ֲעֵליֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשַהּתֹוָרה 

ּבֹו ָחֵפץ ('ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן' ֵעֶקב). 
א):  מז  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַה'ּׁשֻ ִהְזִהיר  ּוְכָבר 
"ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ָצִרי ִלָּזֵהר ָּבּה ְמאֹד". ַעל ֵּכן 
ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 
ֶׁשְּבָכ ָאנּו ַמְרִאים ַעד ַּכָּמה ֲחִביָבה ַוֲחׁשּוָבה 
ִהיא ְּבֵעיֵנינּו ('ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' ָׁשם ב). ְוהֹוִסיף ַה'ַּכף 
ַהַחִּיים' (ָׁשם א) ִּכי ַהְּזִהירּות ַהְּיֵתָרה ֶׁשִּנְצַטּוִינוּ 
ֶׁש:   ְּבָכ ִמְתַּבֵּטאת  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרכֹות  ִלְנהֹג 
ְּבַנַחת  ּוְלָאְמָרן  ַהִּמּלֹות,  ֵּפרּוׁש  ְלָהִבין   ָצִרי"

ִמָּלה ְּבִמָּלה ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ׁשּום ֵּתָבה אֹו אֹות". 
ִּבְרָכָתּה  ֶאת  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ֶׁשָהֹאֶפן  ְלִפי 
ְמַלֵּמד ַעל ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשָאנּו ְמַיֲחִסים ַלּתֹוָרה, 

ְוֶאת ִׂשְמָחֵתנּו ְּבִלּמּוָדּה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה. 

ְלָבֵר ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה 
ִאם ְרצֹוֵננּו ְלָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ָּכָראּוי, 
ָיִמים  ְלאֹוָתם  ְלָאחֹור.  ְמַעט  ֶׁשַּנֲחזֹר  ָחׁשּוב 
 ָּברּו ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהּתֹוָרה,  ְלַקָּבַלת  ֶׁשָּקְדמּו 
הּוא ָעַבר ֵּבין ָּכל ָהֻאּמֹות ְוִהִּציַע ָלֶהם ְלַקֵּבל 
ַלֶּטַבע  ַהְּכפּוִפים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַהּתֹוָרה.  ֶאת 
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶׁשֵּכן  ְלַקְּבָלּה  ֵסְרבּו  ְוַלַּמָּזל, 
ְּבִיְׂשָרֵאל  אּוָלם  ּוְלַמָּזָלם.  ְלִטְבָעם  ְמֻנָּגדֹות 
'ָּבַחר' ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֶהֱעָלה אֹוָתם ֵמַעל 
ַלַּמָּזל, ְּבָכ ֻהְכְׁשרּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן 
ַהְּבָרָכה  ְוזֹאת  (ילק"ש  ְוִנְׁשַמע"  ִמָּיד: "ַנֲעֶׂשה  ָענּו 

ֶרֶמז תתקנא; 'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש ח).

ֻּכָּלם  ַהּגֹוִיים  ְּבעֹוד   ,ָוֵאיָל ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלִמן 
ִהְמִׁשיכּו ָלֶלֶכת ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי ְוָיְרדּו ְּבַדְרָּגָתם 
ַּדְרָּגה  ְוִהְתַעָּלה  ָעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָהרּוָחִנית, 
ִנָּתן  ְּבָנֵקל  ֶּפֶלא,  ָּכל   ְּבָכ ֵאין  ַּדְרָּגה.  ַאַחר 
ֶׁשָּזָכה  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהְּתהֹוִמי  ַּבֶהְבֵּדל  ְלַהְבִחין 
ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ְלֵבין ִמי ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלָכ. ֶׁשֵּכן 
לֹוְמֵדי  ַעל  ַהחֹוֶפֶפת  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶעֶצם  ִמְּלַבד 
ִמֶּמָּנה,  ּוִמְתרֹוְמִמים  ֶׁשִּמְתַּגְּדִלים  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ֶׁשָּזכּו  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ָּבֶהם  ֵיׁש 
ְוֶאת  ָּבּה  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר   ַהֶּדֶר ֶאת  ָלֶהם  ָּתִאיר 
ַהִּמְׁשָנה  ִּכְלׁשֹון  ַיֲעׂשּון.  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה 
ָהעֹוֵסק  ָכּל  אֹוֵמר  ֵמִאיר  "ַרִבּי  א):  (ו  ְּבָאבֹות 
ַבּּתֹוָרה ִלְשָׁמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרֵבּה... ִנְקָרא 
ֶאת  אֹוֵהב  ַהָמּקֹום,  ֶאת  אֹוֵהב  ָאהּוב,  ֵרַע, 
ֶאת  ְמַשֵׂמַּח  ַהָמּקֹום,  ֶאת  ְמַשֵׂמַּח  ַהְבִּרּיֹות, 
ּוַמְכַשְׁרּתוֹ  ְוִיְרָאה,  ֲעָנָוה  ּוַמְלַבְּשּׁתוֹ  ַהְבִּרּיֹות, 
ּוְמַגַדְּלּתוֹ  ְוֶנֱאָמן...  ָיָשׁר  ָחִסיד  ַצִדּיק  ִלְהיֹות 

ּוְמרֹוַמְמּתוֹ ַעל ָכּל ַהַמֲּעִשׂים".
ְּדַבר  ְּבָיֵדינּו  אֹוֲחִזים  ֶׁשָאנּו  ָּבֵעת  ִאם  ֵמַעָּתה, 
ַמֲאָכל ָעֵרב ַלֵחי, ְּברּוָרה ָלנּו ַהחֹוָבה 'ְלַׁשֵּלם' 
ָּבֵעת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ִּבְבָרָכה,  ָעָליו 
ֶׁשָאנּו ָּבִאים ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהֲהָנָאה ִמֶּמָּנה 
ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ַּבֲהָנָאה ּגּוָפִנית ִרְגִעית, ֶאָּלא 
ַהִּלּמּוד ָּבּה ְמַסֵּפק ָלנּו ֲהָנָאה רּוָחִנית ְוִנְצִחית 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאף ְמִביֵאנּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא 

(ְרֵאה ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין ָלַרְמָּב"ן ָׁשם).

ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה – ְסֻגָּלה ְלִזָּכרֹון 
ִהיא  ַהּתֹוָרה'  'ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  זֹאת  ִמְּלַבד 
ֶאת  ִלְקנֹות  ָלָאָדם  ַהְּמַסַּיַעת  ִנְפָלָאה'  'ְסֻגָּלה 
ַּתְלמּודֹו.  ֶאת  ִלְׁשּכֹחַ  ִמְּבִלי  ְּכִקְנָין  ַהּתֹוָרה 
ֲחָכִמים:  ָּתְמהּו  א)  (לה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשֵּכן 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  כד  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכתּוב 
טז):  קטו  (ָׁשם  אֹוֵמר  ֵׁשִני  ְוָכתּוב  ּוְמלֹוָאּה", 
ִלְפֵני  ְוֵתְרצּו:  ָאָדם".  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ 
ֵחֶלק  ָלָאָדם  ְוֵאין  ַלה'  ַהַּמֲאָכל  ַׁשָּיְך  ַהְּבָרָכה 

ּבֹו, ַא ְלַאַחר ַהְּבָרָכה זֹוֶכה ּבֹו ָהָאָדם.
 ַעד ֶׁשְּמָבֵר :ַאף ְּבנֹוֵגַע ַלּתֹוָרה ֵיׁש לֹוַמר ָּכ
ַהּתֹוָרה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ָהָאָדם 
ְלַאַחר   ַא ְלזֹוְכָרּה,  ְּבָידֹו  ְוֵאין  ה''  ְּכ'תֹוַרת 
ֶׁשְּמָבֵר ָעֶליָה: "ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו... נֹוֵתן 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ְּבַמָּתָנה  ָּבּה  זֹוֶכה  הּוא  ַהּתֹוָרה", 

זֹוְכָרּה (צל"ח ְּבָרכֹות סד א). 

ְּתִפָּלה ֶׁשִהִּציָלה ַחִּיים ְוִׁשְּנָתה ַחִּיים

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשהִּציָלה ה

ּור ִספּפּ ם
ת ַהּתֹוָרה (א)  ְ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
ה ברּכת

ִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה. 
ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהן  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  ַהְּדָבִרים  ֵּפרּוט  ֶאת  ַהּיֹוִמי  ַּבַּדף  ָלַמְדנּו  ָהַאֲחרֹוָנה  ָּבת  ַּבּׁשַ
ַחר. ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהֵּסֶדר  ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא (ַׁשָּבת קכז א), ֶׁשאֹוָתם ָאנּו אֹוְמִרים ִמֵּדי ּבֶֹקר ְּבִבְרכֹות ַהּׁשַ
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִמֵּדי ּבֶֹקר, ַּבְּגָמָרא מּוָבא "ִעּיּון ְּתִפָּלה" ָסמּו ְל"ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש". אּוַלי ָּבא ַהָּדָבר 
ּוְבִיּשּׁוב  ְּבַכּוָָנה  ְּתִפָּלתֹו  ִּתְהֶיה   ְוָכ ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָלבֹוא  ַיְקִּדים  ְּבַכּוָָנה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָהרֹוֶצה  ְלַלְּמֵדנּו 

ַהַּדַעת. 
ְּבִהְזַּדְּמנּות זֹו ִּבְרצֹוִני ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ַהָּמדֹור ַהִּנְפָלא "ַּתֲעֶנה ֱאמּוִנים" ֶׁשֵּמִאיר ְנִתיִבים ְל"ִעּיּון ְּתִפָּלה", 

פ.מ. - ְּבֵני ְּבַרק.ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ּומֹוֶשֶכת ֶאת ַהֵּלב. 


