
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהָּבָטה ַּבִּצָּפְרַנִים ַמְרִחיָקה ִמן ַהֵחְטא
"ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ" (כא יב)

 ָאְמרּו ֲחָכִמים (ב"ר כ יב) ִּכי ַהַּמְלּבּוׁש ֶׁשִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֵעת ְּבִריָאתֹו ָהָיה ָחָלק ְּכִצּפֶֹרן, ָנֶאה 
ַהַּמְלּבּוׁש  הּוַסר  ֶׁשָחָטא  ּוְלַאַחר  ְסִביבֹו,  ּוֵמִאיר  ְּכַמְרָּגִלּיֹות 
ִּפי  ַעל  ְוָהַרְגַלִים.  ַהָּיַדִים  ִצָּפְרֵני  ַרק  ִמֶּמּנּו  ְונֹוְתרּו  ִמּגּופֹו 

 :ִּדְבֵריֶהם ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ָּפסּוק ֶזה ָּכ
ַהּתֹוָרה מֹוָרה ְלֵאֶׁשת 'ְיַפת ּתַֹאר' ַהְּמַבֶּקֶׁשת ְלִהְצָטֵרף ִלְכַלל 
ִיְׂשָרֵאל: "ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ"; ַהִּביִטי ַּבִּצָּפְרַנִים – ְׂשִריֵדי 
ְלבּוׁש ַהְּפֵאר ֶׁשָעָטה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּוְתִני ַּדְעֵּת ָמה ִהְפִסיד 
ִאם   ּגֹוָרֵל ִלְהיֹות  ָעלּול  ּוֶמה  ְוַהָּיִחיד  ָהֶאָחד  ֶחְטאֹו  ְּבִגין 

ָחִליָלה א ֵּתְלִכי ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר.
ַטַעם ֶזה עֹוֵמד ַאף ִּביסֹוד ִמְנָהֵגנּו ְלַהִּביט ַּבִּצָּפְרַנִים ְלאֹור 
ְלֵזֶכר  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבמֹוָצֵאי  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ֶׁשָעָליו  ַהַהְבָּדָלה  ֵנר 
ָהִראׁשֹוָנה  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבמֹוָצֵאי  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִהְדִליק  ָהאֹור 
(ְּפָסִחים נד א), ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד 'ַקל ָוחֶֹמר': ִאם ֵמֲחַמת ֵחְטא ֶאָחד 
ֶׁשָהָיה ּבֹו ֶנֱעַנׁש ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבִאּבּוד ְלבּוׁשֹו ֶׁשָהָיה ָחָלק 
ְּכִצּפֶֹרן ּוֵמִאיר ְסִביבֹו, ּוֵמָאז ָוֵאיָל ֻהְצַר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור 

ַהֵּנר, ָמה ַנֲעֶנה ָאנּו. ַהְּמֵלִאים ַּבֲחָטִאים ּוַבֲעוֹונֹות?!
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'; 'ְּפִרי ְמָגִדים' או"ח רחצ א"א ה

ֵיׁש ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְרצּוָיה
"ִּכי ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה 
ִניָאה"  נּוָאה  ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלּׂשְ ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהּׂשְ

(כא טו)

ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא א) ָלְמדּו ִמָּכ ֶׁשִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ָּפָרָׁשה זֹו 
ַּבָּפָרָׁשה  ָהֲאמּוָרה  נּוָאה'  ֶׁשַה'ּׂשְ ּתַֹאר'  ְיַפת  'ֵאֶׁשת  ְלָפָרַׁשת 
ְלֵׂשאָתּה  ַהָּכתּוב  ֶׁשִהִּתיר  ּתַֹאר'  ְיַפת  'ֵאֶׁשת  אֹוָתּה  ִהיא 

ְלַאַחר ֶׁשִּתְתַּגֵּיר, ְוָרַמז ְל ַהָּכתּוב ֶׁשָעִתיד ַאָּתה ְלׂשֹוְנָאּה.
"ְוָהָיה  ֶנֱאָמר:   ֶׁשְּלִפיָכ ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
א):  סד  (ְיָבמֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהא  ִניָאה".  ַלּׂשְ ַהְּבכֹר  ַהֵּבן 
"ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים"; ָהִאָׁשּה ַהְּכֵׁשָרה ִמְתַעֶּכֶבת 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני   ָּכ ַעל  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִמָּלֶלֶדת 

ְוִאּלּו 'ְיַפת ּתַֹאר' יֹוֶלֶדת ְלא ׁשּום ִעּכּוב. 
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

ֻּדְגָמה ִאיִׁשית ִּבְתִפָּלה ּוִבְבָרכֹות 
ָאִביו  ְּבקֹול  ׁשֵֹמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  "ִּכי 

ּוְבקֹול ִאּמוֹ ְוִיְסּרּו אֹתֹו ְוא ִיְשַׁמע ֲאֵליֶהם" (כא יח)
ִּכי  סה)  ְּתִהִּלים  ּתֹוָרה'  ('ִלּקּוֵטי  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַאף ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ִנְצַטּוֵינוּ ְלהֹוִציא 
ַּבֵּלב,  ְּבִהְרהּוָרן  ְלִהְסַּתֵּפק  ְוא  ִמִּפינּו  ַהְּתִפָּלה  ֵּתבֹות  ֶאת 
ֶרֶמז  ֵהם.  ַאף  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִיְתעֹוְררּו  ֲאֵחִרים  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי 
"שֵֹׁמַע  ג):  (סה  ִּבְתִהִּלים  ֵמַהָּפסּוק  ָהֲאִר"י  ָּדַרׁש   ְלָכ

ֶאת  'ִלְׁשמַֹע'  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּסָּבה   – ְתִּפָלּה" 
ַהְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבֶּפה, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשְּבִעְקבֹות ָּכ: "ָעֶדי ָּכל 

ָּבָׂשר ָיבֹאּו" – ְלִהְתַּפֵּלל ַאף ֵהם. 
ֶרֶמז   ְלָכ ֵהִביא  ִמּמּוְנַקְטׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה", ֵאין 
זֹאת ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁש: "ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמוֹ" – 
ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ְּבֵבית הֹוָריו ֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ְּבקֹול ּוְבַכּוָָנה 
ָּכָראּוי. ִמּשּׁום ָּכ ַאף ַּכֲאֶׁשר יֹוִכיחּוהּו – "ְוִיְסּרּו אֹתֹו", ֲאַזי: 

א  ִאיִׁשית  ֻּדְגָמה  ֶׁשְּבֶהְעֵּדר  ְלִפי  ֲאֵליֶהם",  ִיְשַׁמע  "ְוא 
'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים'ּתֹוִעיל ַהּתֹוֵכָחה. 

ַרִּבי  הרה"צ  עֹוֵרר  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ַמִים',  ַיֲעקֹב ֵמִאיר ֶׁשְכֶטר ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ַׁשַער ַהּׁשָ

 :'ִיְתָּבֵר ִּבְפִתיָחתֹו ַלֵּסֶפר 'ַהְּמָבֵר
ּוְבנֹוֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ְוַהְרִּגילּו  ְּבָאֳהֵליֶכם  ְּבָרָכה  "ַהִּניחּו 
ַהְּיָקִרים ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּתִחָּלה ְוסֹוף, ְוֵכן ִּבְרַּכת ֲאֶׁשר 
ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת  ְוַהְרִּגילּו  ּוִבְנִעיָמה.  ְּברּוָרה  ְּבָׂשָפה  ָיַצר 
ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ְּבקֹול. ְוֵכן ִיְהֶיה ָנהּוג ְּבָכל ּבֶֹקר ֶׁשֶאָחד 
ּוִבְמִתינּות  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ָּכל  ֶאת   ְיָבֵר ַהַּבִית  ִמְּבֵני 

ְוַיֲענּו ֻּכָּלם ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּתנּוַח ְּבָרָכה ְּבֵביְתֶכם. 
ִאיִׁשית  ֻּדְגָמא  ְיַהּוּו  ְוַהְמַּחְּנִכים  ֶׁשַההֹוִרים  ְוָיֶאה  טֹוב  ּוָמה 
ַעל ְיֵדי ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמם ְיָבְרכּו ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְּבקֹול ּוְבַכּוָָנה, 
ּוֵמֶהם ִיְלְמדּו ַהְּנָעִרים ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ְוַיְמִׁשיכּו ַעל ְיֵדי ֶזה 
ִּבְגבּוֵלנּו  ָוֶׁשֶבר  ׁשֹד  עֹוד  ִיְׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ְוָׁשלֹום  ַחִּיים  ֶׁשַפע 

ַעד ָהעֹוָלם". 

ֵמָאה ְּבָרכֹות הֹוְפכֹות ֶאת ַה'ְּקָלָלה'
 קיךָ ְּלֶקיךָ ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפֹךְ ה' ֱאא ָאָבה ה' ֱאְו"

ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְב ה' ֱאקֶיךָ" (כג ו)
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש: 

'ַהֵּלל ק'', רֹוֶמֶזת ְלִמְצַות   – ְקָלָלה' ַהִּנְכֶּתֶבת ְּבִהּפּו' ֵּתַבת 
ְּפָעִמים  ֵמָאה  ה'  ֶאת  ְלַהֵּלל  ִהְצַטּוֵינוּ  ֶׁשָּבּה  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה 
ֶאת   ְּל ֱאֶקיךָ  ה'  "ַוַּיֲהפֹךְ  ַהּתֹוָרה:  ַמְבִטיָחה  יֹום.  ְּבָכל 
 ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה" – ִאם ַּתֲהפֹךְ ֶאת ַה'ְּקָלָלה' ִל'ְבָרָכה', ְּבָכ
ֶׁשַּתְקִּפיד ְלַהֵּלל ֶאת ה' ֵמָאה ְּפָעִמים ְּביֹום, ַאף ה' ֱאֶקיךָ 

ַיֲהפֹךְ ְל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה – 'ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה'.
קט  (ְּתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז   ָּכ ַעל 
ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְוא  ַוְּתבֹוֵאהוּ  ְקָלָלה  "ַוֶּיֱאַהב  יז): 
ִמֶּמּנּו" – ִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ַה'ְּקָלָלה' – ַהִּנְכֶּתֶבת ְּכצּוָרָתּה, ֲאַזי 
'ַוְּתבֹוֵאהוּ', ֶׁשִאּלּו ָהָיה ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ָהָיה ַמְקִּפיד ַעל ֵמָאה 

ְּבָרכֹות, ּוְבָכ ָהָיה הֹוֵפ ֶאת ַה'ְּקָלָלה' ְל: 'ַהֵּלל ק''. 
'ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא 

'ֵאין ֶזה ְמָבֵר ֶאָּלא ְמָנֵאץ'
 ָשְׂבֶעָך ְוֶאל ֶכְּלְי ְׁוָאַכְלָתּ ֲעָנִבים ְכַּנְפְש ִּכי ָתבֹא ְּבֶכֶרם ֵרֶע"

א ִתֵתּן" (כג כה)
ֶרֶמז  ִמּלֹוְדז'  ְפרּוָמן  ְיהֹוֻׁשַע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשָּגַזל  ַמֲאָכל  ַעל   ֶׁשְּמָבֵר ֶׁשִּמי  א)  צד  (ב"ק  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי 
 ֵרֶע ְבֶּכֶרם  ָתבֹא  ְמָנֵאץ"; "ִּכי  ֶאָּלא   ְמָבֵר ֶזה  ֵמֵרֵעהּו "ֵאין 
ּפֹוֵעל  ַרק  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ְּבָרכֹות'.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְוָאַכְלָתּ" 
ֶאל  ֶׁשּנֹוֵתן  ִמי   ַא  ,ְלָבֵר אי  ַרּׁשַ ַהְּבָעִלים  ִּבְרׁשּות  ָהאֹוֵכל 

 .ֵּכָליו ֶׁשֹּלא ִּבְרׁשּות, ֲהֵרי הּוא ַּגְזָלן ְוָאסּור לֹו ְלָבֵר
'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע' 

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

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַנַּצַחת ֶאת ַהִּמְלָחָמה 

 ְּבָיֶד  קֶיֱא ה'  ּוְנָתנֹו   אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  "ִּכי 
ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" (כא י)

 .'ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוסֵי  "ַרִּבי 
 ָּכ ְׁשבּוָעה]!  [ְלׁשֹון  ַמִים  'ַהּׁשָ ְנהֹוַראי:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
הּוא. ֵּתַדע, ֶׁשָהֵרי ּגֹוְלָיִרים ִמְתָּגִרין ַּבִּמְלָחָמה, ְוִגּבֹוִרים 
ַהַחָּיִלים  ֶׁשְּבִמְלָחָמה  ְּכִפי  ְּכלֹוַמר:  ב).  נג  (ְּבָרכֹות  נֹוְצִחין'" 
ַהֻּמְבָחִרים  ְוַהַחָּיִלים  ַּבְּקָרב,  ַמְתִחיִלים  ַהְּפׁשּוִטים 
ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ַהְּקָרב  ִסּיּום  ִלְקַראת  ַאֲחֵריֶהם  יֹוְרִדים 
ֶאת ַהִּנָּצחֹון, ָּכ ֲעִנַּית ָאֵמן ַהָּבָאה ְּבסֹוף ַהְּבָרָכה ֲחׁשּוָבה 

יֹוֵתר ִמן ַהְּבָרָכה. 
ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ְלַדּמֹות ֶאת ַהְּבָרָכה ְוָה'ָאֵמן' ְלִמְלָחָמה? 

"ָקִׁשין  א):  קיח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַהַּמַהְרשָׁ"א:  ֵּבֵאר 
ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף". ְוָאֵכן, ִמַּצד ַהִּדין 
ָּגדֹול  ְּבקִֹׁשי  לֹו  ָלבֹא  ָהיּו  ֲאמּוִרים  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו 
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשִּנְתַקֵּלל  ַהְּקָלָלה  ֵמֲחַמת  ּוְבִצְמצּום, 
(ְּבֵראִׁשית ג יז): "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה 

ָאֵמן  ְוַלֲענֹות   ְלָבֵר ַמְקִּפיד  ֶׁשִאם  ֶאָּלא   ."ַחֶּיי ְיֵמי  ּכֹל 
ַּכֲהָלָכה, ַנֲעׂשֹות ַהְּבָרכֹות ְוָהֲאֵמִנים ָסֵנגֹוִרים ַהְּמַלְּמִדים 
ּבֹו  ֶׁשְּתֻקַּים  ַהְּמַבְּקִׁשים  ַהְּמַקְטְרִגים  ְּכֶנֶגד  ְזכּות  ָעָליו 
ָעָליו  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  ָהָאָדם  זֹוֶכה   ְוָכ ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִקְלַלת 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח ּוְבַקּלּות.
ַהְּבָרָכה  ִמּכֹחַ  ַּבְּמַקְטְרִגים;  ַהִּמְלָחָמה  ִמְתַנֶהֶלת   ְוָכ
ַהַּנֲעֵנית  ְוָה'ָאֵמן'  ַהְּמַקְטְרִגים,  ְּכֶנֶגד  'ְקָרב'  ַמְתִחיל 
ֻמְבָחִרים  ַחָּיִלים  ְּכאֹוָתם  ְלטֹוָבה,  ַמְכִריָעה  ְלַאֲחֶריָה 

ַהַּמְכִריִעים ֶאת ַהְּקָרב. 
ַמַהְרָׁש"א ח"א ָנִזיר סו ב 

ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָנְתנּו ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֲאֵמִנים"  צ'  ַּתֲעֶנה  יֹום  "ָּכל  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ֵתֵצא"  "ִּכי 
[ַּכִּמְכָסה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים (ִּתּקּוֵני זוה"ח ח"ב ַּדף פג א)] ּוִבְזכּות 

."ֶקיךָ ְּבָיֶדזֹאת ְּתַנְּצחּו ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים: "ּוְנָתנֹו ה' ֱא

י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ 346ּפָ תש"פ

ַחר: ְּבקֹול, ְּבַכּוָָנה, ְּבַחְברּוָתא. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָּברּו ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
ָנה ַהּי"ז  ְּביֹום ְרִביִעי ַהַּבֲעָל"ט י"ג ֶּבֱאלּול, ָיחּול יֹום ַהּׁשָ

ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ִצּיֹון ַּב"ר ַאֲהרֹן ְצִבי ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ָזָצ"ל, 
ַחר. ֲאֶׁשר ָּכל ַחָּייו ָהָיה 'ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים' ִּכְפׁשּוטֹו: ָׁשַמר ְוִצָּפה ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשִּמּכָֹחה  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת  ֶאת  ְׁשִליָט"א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּבנֹו  חֹוֵלל  ּוְלִזְכרֹו  ִלְׁשמֹו 
ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְתִחים ֶאת יֹוָמם ִמיֵדי ּבֶֹקר ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ָנא ַהְקִּדיׁשּו ְּביֹום ְרִביִעי י"ג ֶּבֱאלּול 
ַחר ְּבַחְברּוָתא ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו.  ֶאת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ֵמאֹוָצרֹו  הּוא  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ַּגם 
ּגֹוְלד  יֹוֵאל  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחד 
ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ִמְּגדֹוֵלי  ְׁשִליָט"א, 
ּוֵמַרָּבֵני לֹוס ַאְנֶג'ֶלס ֶׁשְּבָקִליפֹוְרְנָיה. 

ְוָכ ְמַסֵּפר ָהַרב ּגֹוְלד:
ַהּיֹום  ֶאת  ֶאְׁשַּכח  א  ְלעֹוָלם 
ְלַׁשֵּמׁש  ִהְתַחְלִּתי  ֶׁשּבֹו  ָהִראׁשֹון 
'ֵּבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכַרב  ַּבּקֶֹדׁש 
קֶֹדם  יֹום  ַאְנֶג'ֶלס.  ְּבלֹוס  ַנְפָּתִלי' 
ְּתִפַּלת  ִּכי  ַהַּגָּבִאים  ִלי  הֹוִדיעּו  ָלֵכן 
ְּבָׁשָעה  ִמְתַקֶּיֶמת  ַּבָּמקֹום  ַׁשֲחִרית 
ֵׁשׁש ָוֶרַבע, ְוִכי ִמּתֶֹקף ַּתְפִקיִדי ָעַלי 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ֶזה.
ִהְׁשַּכְמִּתי קּום. אּוָלם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ַאַחת,  ַּדָּקה  ֶׁשל  ְּבִאחּור  ִנְכַנְסִּתי 
ַהִּדיִגיָטִלי  עֹון  ַהּׁשָ ַצג  ַהּכֹל...   ְּבַס
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  ַהִּקיר  ֶׁשַעל 
ָעה ֵׁשׁש ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה  הֹוָרה ַעל ַהּׁשָ
ְלֵהיַכל  ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי  אּוָלם  ַּדּקֹות, 
ַחַּיי.  ֶהֶלם  ִלי  ִצָּפה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהְּקִהָּלה  ַחְבֵרי  ֶׁשרֹב  ֵלב  ַׂשְמִּתי 
ִּבְמקֹוָמם,  יֹוְׁשִבים  ְּכָבר  ַהְּמֻבָּגִרים 
ַוֲעטּוִרים  ְּבַטִּליתֹות  ֲעטּוִפים 
ֶׁשַּיְתִחיל  ָלַרב  ּוַמְמִּתיִנים  ִּבְתִפִּלין 

ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה.
ְּבאֹותֹו  ְּברֹאִׁשי  ֶׁשָחְלָפה  ַהַּמֲחָׁשָבה 
ֶרַגע ָהְיָתה: 'יֹוֵאִלי, ָמה קֹוֶרה ָּכאן?' 
ִּבְצִעירּוִתי,  ָּגַדְלִּתי  ֶׁשָּבּה  ַּבְּסִביָבה 
ְלִעִּתים  ָיכֹול  ָהָיה  ַּדָּקה  ֶׁשל  ִאחּור 
ָׁשָעה...  ֲחִצי  ֶׁשל  ַהְקָּדָמה  ְלֵהָחֵׁשב 
ִלי.  ָהָיה  א  ַלֲחׁשֹב  ַרב  ְזַמן  אּוָלם 
ְּבַטִּלית  ִּבְמִהירּות  ִהְתַעַּטְפִּתי 

ּוִבְתִפִּלין ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל.
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִקַּבְלִּתי ֶהֶלם נֹוָסף, 
ְיהּוִדי  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶאָחד  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ְּכֵבן ִּתְׁשִעים, ִהְתַקֵּדם 
ֵּבית  ֶׁשל  ָהֲאחֹוִרי  ֵמֶחְלקֹו  ְלֶעְבִרי 
ַהְּכֶנֶסת, הֹוִׁשיט ִלי ֶאת ָידֹו ְלָׁשלֹום 
ְוִהִּציג ַעְצמֹו ְּבֵׁשם 'ַעְמָרם ּדֹוְיְטׁש'. 
ָּפַתח  הּוא  ְלִצּיּון  ְראּוָיה  ַּבֲאִצילּות 
ִהְתַמּנּוִתי  ְלֶרֶגל  ְּבחֹם  אֹוִתי   ּוֵבֵר
ֶאת  ִלי  ִאֵחל  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּכַרב 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ָהִאחּוִלים  ֵמיַטב 
ָאַמר ִלי ַּבֲעִדינּות: "ַרִּבי, ַׂשְמִּתי ֵלב 
ַמָּמׁש  ָיָקר,  ַרִּבי  ַהּבֶֹקר.  ֶׁשִאַחְרָּת 
ַמִּגיִעים  ֲאָנִׁשים  ִלְראֹות  ִלי  ּכֹוֵאב 
ֲעֵׂשה   ,ִמְּמ ָאָּנא  ִלְתִפָּלה.  ְּבִאחּור 
ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ֶׁשַּתִּגיַע ַּבְּזַמן ָמָחר".
ַעד  ּוְמֻבָּיׁש,   ָנבֹו ּכֹה  ָהִייִתי 
ְלַהִּגיַע  ַּבָּמקֹום  ּבֹו  ֶׁשֶהְחַלְטִּתי 
יֹוֵתר.  ֻמְקָּדם  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְלָמֳחָרת 
ַלֲעׂשֹות  ָנחּוׁש  ָהִייִתי  ּתֹוִכי   ְּבתֹו
ַעְמָרם  ר'  ִלְפֵני  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַהּכֹל 
ָיַדְעִּתי  א  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ּדֹוְיְטׁש... 
ִּכי ַרִּבי ַעְמָרם הּוא ֶזה ֶׁשּפֹוֵתַח ְּבָכל 
ּבֶֹקר ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש 
ַּכֲאֶׁשר  ֵאפֹוא,  ּוְבֵכן,  ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות 
ִהַּגְעִּתי ְלָמֳחָרת ְּבָׁשָעה ֶרַבע ְלֵׁשׁש, 
 הּוא ְּכָבר ָיַׁשב ַּבָּמקֹום, הֹוֶגה ִמּתֹו
אֹוֵמר  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהִּמְׁשָניֹות  ֵסֶפר 

ְּתִהִּלים ְוׁשֹוֶתה ָקֶפה ְּבִניחּוָתא.
יגֹו... א ָהָיה ִלי ָּכל ִסּכּוי ְלַהּׂשִ

ֶׁשֵהַבְנִּתי  ַעד  ְּתִמיָמה  ָׁשָנה  ָחְלָפה 
ֶאת סֹודֹו ֶׁשל ר' ַעְמָרם – ַמִהי ְּתִפָּלה 
ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת  ֶזה  ָהָיה  ַּבֲעבּורֹו. 
ְּכָבר  ַּכֲאֶׁשר  ָצֳהַרִים,  ַאַחר  ִּבְׁשַעת 
ָהִייִתי ְמֻיָּדד ִעם ר' ַעְמָרם. ׂשֹוַחְחנּו, 
קֹורֹוָתיו  ַעל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  א 

ַּבּשֹׁוָאה, ְור' ַעְמָרם ָאַמר ִלי ָאז:
ָלֵצאת  ְוִהְצַלְחִּתי  ַמָּזִלי  "ִהְתַמֵּזל 
ְלַמֲחֵנה  ְּבאֹוְׁשִויץ  ַהֲהִריָגה  ִמֵּגיא 
ְלעֹוָלם  'ּבּוַנה'.  ָהָיה  מֹו  ֶׁשּׁשְ ֲעבֹוָדה 
א ֶאְׁשַּכח ֶאת ַהִּכּתּוב ֶׁשִּלּוָה אֹוִתי 

ְּבֵצאִתי ֵמאֹוְׁשִויץ ְוִבְכִניָסִתי ְלּבּוַנה: 
ַּבֵּלילֹות  ְמַׁשְחֶרֶרת'...  'ָהֲעבֹוָדה 
ִעם  ֵעץ  ַּדְרַּגׁש  ַלֲחק  ֶנֱאַלְצִּתי 
ְּבקֹר  ָּכמֹוִני.  ֲאִסיִרים  ְׁשלֹוָׁשה  עֹוד 
ַהּפֹוָלִני,  ַּבחֶֹרף  ָהֲעָצמֹות,  ַמְקִּפיא 
ַהּגּוף  ְּבחֹם  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ִחַּמְמנּו 

ַהּמּוָעט ֶׁשּנֹוַתר ָּבנּו.
ֶאָחד  ִלי  ָלַחׁש  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ְּנָתה  ֶׁשּׁשִ ְלִחיָׁשה  ַלַּדְרָּגׁש  ֵמֲחֵבַרי 
סֹוד   ְל ֲאַגֶּלה  'ַעְמָרם,  ַחַּיי:  ֶאת 
ָהֲאֵחִרים  ֻׁשָּתֵפינּו  ְׁשֵני  ֶׁשֲאִפּלוּ 
ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  אֹותֹו.  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
ֵיַדע  א   ִמְּלַבְּד ֶאָחד  ֶׁשַאף   ִמְּמ

.ַעל ָּכ
ֲאִני יֹוֵרד ַעְכָׁשו ֶאל ֻּגְמָחה ַהִּנְמֵצאת 
ָׁשם  ֵיׁש  ַהְּמגּוִרים,  ִלְצִריף  ִמַּתַחת 
ַאֲעִמיד  ִלי...  ֶׁשְּמַחּכֹות  ְּתִפִּלין  זּוג 
ְלִהְתַּפּנֹות,   הֹוֵל ֶׁשֲאִני  ָּפִנים 
ַאָּתה  ַּגם  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ְוַכָּמה 
ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי   ְל ֵיׁש  ַאֲחַרי...  ָּתבֹא 
ְׁשַמע  לֹוַמר  ַּבְּתִפִּלין,  ְלִהְתַעֵּטר 

ִיְׂשָרֵאל ְוַלֲחזֹר ִלְצִריף...'
ֵׁשֶׁשת   ְּבֶמֶׁש  ,ָוֵאיָל יֹום  ֵמאֹותֹו 
ֶׁשָהֳעַבְרנּו  ַעד  ֶׁשָחְלפּו  ֶהֳחָדִׁשים 
ָיכְֹלנּו  א  ְלָׁשם   – ְלֶבְּרֶגּן-ֶּבְלֶזן 
ְּבָכל   – ִאָּתנּו  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ָלַקַחת 
ֲחֵמׁש  ַוֲאִני,  ֲחֵבִרי  ִהְׁשַּכְמנּו,  ּבֶֹקר 
ָזַחְלנּו  ֻּכָּלם.  ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ֶעְׂשֵרה 
ַלְּצִריף,  ֶׁשִּמַּתַחת  ַהֻּגְמָחה   ְלתֹו
ִהַּנְחנּו ְּתִפִּלין ְוָאַמְרנּו ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ְּבתֹורֹות, ְוָאז ָיָצאנּו ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר. 
ַהּבֶֹקר  ְּבַצֲעַדת  ִסַּיְמנּו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת 

ְּבַדְרֵּכנּו ָלֲעבֹוָדה.
ִסַּכְנִּתי ֶאת ַחַּיי ַיַחד ִעם ֲחֵבִרי ִמיֵדי 
ָהֲאֵפָלה   ְּבתֹו ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ּבֶֹקר, 
ּתֹוָדה  לֹוַמר  נּוַכל  אֹוָתנּו,  ֶׁשָאְפָפה 
ַעל  ּוְלַהְצִהיר  עֹוָלם  ֶׁשל  ְלִרּבֹונוֹ 
זֹו  ִיְׂשָרֵאל...',  'ְׁשַמע  ּבֹו.  ֱאמּוָנֵתנּו 
ְּביֹוֵתר  ַהִּנְפָלָאה  ַהַּמָּתָנה  ָהְיָתה 
ְּבָיַדי  ָהְיָתה  ְוִהיא  ְּבַחַּיי,  ֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ִּבְלִּתי  ֳחָדִׁשים  ה  ִׁשּׁשָ  ְּבֶמֶׁש

ִנְׁשָּכִחים..."
ַמְמִׁשי ָהַרב ּגֹוְלד:

ִני  ַּכּיֹום, ַרִּבי ַעְמָרם ְּכָבר ְּבֶחְציֹו ַהּׁשֵ
ַעד  ְלַחָּייו,  ָהֲעִׂשיִרי  ֶהָעׂשֹור  ֶׁשל 
ּפֹוֵתַח  ֲעַדִין  הּוא  ְוֶעְׂשִרים.  ֵמָאה 
ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת 
נֹוֵזף  ַאף  הּוא  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ָחֵמׁש, 
אֹו  ַּדָּקה  ֶׁשל  ִאחּור  ַעל   ְּבִחּיּו ִּבי 

ְׁשַּתִים...
ַעְמָרם  ְּבר'  ִמְתּבֹוֵנן  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר 
ְזרֹועֹו  ַעל  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ַמִּניַח 
ִמְסָּפִרים,  ְמֻקְעָקִעים  ֶׁשָעֶליָה 
ּוְלַקּוֹות  ְלִהְתַּפֵעל  ֶאָּלא  ָיכֹול  ֵאיִני 
ִיְלְמדּו  ַהָּצִעיר,  ַהּדֹור  ְיָלֵדינּו,  ֶׁשַּגם 
ֶאת  ְמֻיָחִדים  ֲאָנִׁשים  ֵמאֹוָתם 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְקָרָבה.  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ֵמֶהם ְלִהְתָּגאֹות ְּבַיֲהדּוָתם ּוְלִהָּדֵבק 

ְּבִמְצוֹות ְּכמֹוָתם.
ַּכֲאֶׁשר ְיָלֵדינּו ִיְתּבֹוְננּו ִּבְׂשִריֵדי ּדֹור 
ְלָהִבין  ִיְזּכּו  ֵהם  ַּגם  אּוַלי  ֶהָעָבר, 
ֶאת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל 'ִלְהיֹות ְיהּוִדי', 
ִלְגּדֹל ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ְּבִרּבֹונוֹ 
ֶׁשל  ֶרַגע  ָּכל  ּוְלַנֵּצל  עֹוָלם  ֶׁשל 
ְּבתֹוָרתֹו  ַּבה',  ְלִהָּדֵבק  ְּכֵדי  ַחִּיים 

ּוִבְתִפָּלתֹו.
ַּבֲעבּוֵרנּו  ְמַׁשְּמִׁשים  ְיהּוִדים  אֹוָתם 
ַלְמרֹות  ִּכי   ,ֶּדֶר ּוְכִסיַמן  ְּכַתְמרּור 
ֶאת  ֶׁשִאְּבדּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְּטָרֶגְדָיה, 
ַּבַחִּיים  ִנְׁשֲארּו  ִאם  ָלֶהם,  ֲאֶׁשר  ָּכל 
ִסיָמן ֶׁשַחָּיִבים ְלַהְמִׁשי, ְלִהְתַּפֵּלל, 

ְלהֹודֹות ּוְלַקּוֹות.

ִיחּוִדּיּוָתן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו
ַהִּמְתַיֲחדֹות  ִמְצוֹות  ֶעֶׂשר  ֻמְזָּכרֹות  ְּדָבִרים'  ְּד'ֵאּלוּ  ְּבָבַרְיָתא 
ָלעֹוָלם  ַהִּמְצָוה  ּגּוף  ְׂשַכר  לֹו  ָׁשמּור  ְלַקְּיָמן  ֶׁשַהּזֹוֶכה   ְּבָכ
ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַאף  ָׂשָכר  ֲעֵליֶהן  ְמַקֵּבל  הּוא  אּוָלם  ַהָּבא, 
ָכר ֶׁשְּמַקֵּבל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ַהָּבַרְיָתא  ַהּׂשָ
ְלַאַחר  ֶׁשַאף  ָהִאיָלן  ְלֵפרֹות  ִנְמָׁשל  ֶׁשהּוא  ְלִפי  'ֵּפרֹוֵתיֶהם', 

ֶׁשֵהם ֶנֱאָכִלים נֹוָתר ָהִאיָלן ִּבְׁשֵלמּותֹו. 
ְמַקְּבִלים  ֲעֵליֶהן  ַּדְוָקא  ּוַמּדּוַע  ֵאֶּלה,  ִמְצוֹות  ִהְתַיֲחדוּ  ְּבָמה 

ָׂשָכר ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה?
ָהַרְמָּב"ם (פיה"מ ֵּפָאה א א) ְמָפֵרׁש ִּכי ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֶנֱחָלקֹות 
ִלְׁשֵני סּוִגים – ִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ּוִמְצוֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם 
ַלֲחֵברֹו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַׁשֵּלם ָלָאָדם ֶאת ְׂשַכר ַהִּמְצוֹות 
ֶׁשָעָׂשה ַרק ָּבעֹוָלם ַהָּבא (ִקּדּוִׁשין לט ב), אּוָלם ִמִּמְצוֹות ֶׁשֵּבין 
ֶׁשֵּכן  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ּתֹוֶעֶלת  ָהָאָדם  ֵמִפיק  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם 
ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם נֹוֵהג ְּבִמַּדת ַהֲהָטָבה ְּכַלֵּפי ֲחֵבָריו, נֹוֲהִגים ַאף 
ֵהם ִעּמֹו ְּבֶדֶר זֹו. ְלתֹוֶעֶלת זֹו ִמְתַּכּוֶֶנת ַהָּבָרְיָתא ֶׁשְּלָפֵנינּו 

ְּבאֹוְמָרּה: "ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה". 
ְּבאֶֹפן ׁשֹוֶנה ַמְסִּביר זֹאת ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ַׁשָּבת 
קכז ב): ַהְּמַקֵּים ִמְצָוה ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ִקֵּים ְּבָכ ֶאת ְרצֹון 
ה', אּוָלם א ָּגַרם ְּבָכ ֲהָנָאה ַלְּבִרּיֹות. ְלֻעַּמת זֹאת ַהְּמַקֵּים 
ִמְצָוה ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ִמְּלַבד ֶׁשְּמַקֵּים הּוא ְּבַמֲעָׂשיו ֶאת 
 .ְּבָכ ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  ְמַהֶּנה  ַאף  הּוא   ,ָּכ ַעל  ֶׁשִּצּוָהוּ  ה'  ְרצֹון 
ְוִאּלּו  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ְׂשָכרֹו  ְיֻׁשַּלם  ה'  ְרצֹון  ִקּיּום  ַעל   ְלִפיָכ
ַעל ָּכ ֶׁשָּגַרם ֲהָנָאה ַלְּבִרּיֹות, ְמַקֵּבל הּוא ֶאת ְׂשָכרֹו ַּבָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו ָּגַרם ַלֲהָנָאה זֹו – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ִמְצוֹות  ֵהן  זֹו  ְּבָבַרְיָתא  ֶׁשִּנְמנּו  ַהִּמְצוֹות  ַמְרִּבית 
ְּבִמְצַות  ִנְכָללֹות  ְוֶחְלָקן  ְּבֵפרּוׁש,  ִנְכְּתבּו  ֶחְלָקן  ַלֲחֵברֹו. 
ֵּפרּוׁש  (ְרֵאה  זֹו  ְּבָבַרְיָתא  ֻמְזֶּכֶרת  ִהיא  ֶׁשַאף  ֲחָסִדים'  'ְּגִמילּות 

ַהִּמְׁשָניֹות ָלַרְמָּב"ם ָׁשם).

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם
ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֶאת ָהָאָדם ְלַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ 
ּוְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבִסּפּוק ָּכל ָצְרֵכיֶהם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות (שו"ע יו"ד 
ְלַקֵּים  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְׂשָכרֹו  ֶאת  ֵּפְרָׁשה  ְוַאף  ד),  רמ 
ִמְצָוה זֹו, ָׂשָכר ַהִּנָּתן לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ַּכָּכתּוב 
(ְּדָבִרים ה טו): "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר ִצּוְךָ ה' ֱאקֶיךָ 
ה'  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל   ָל ִייַטב  ּוְלַמַען   ָיֶמי ַיֲאִריֻכן  ְלַמַען 
ֱאקֶיךָ נֵֹתן ָל", ְוָדְרׁשּו ֲחָכִמים (ִקּדּוִׁשין מ א ע"פ ֵּפַרִׁש"י ָׁשם): 

"ַיֲאִריֻכן ָיֶמי" ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְו"ִייַטב ָל" ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
(ַּתְנחּוָמא  ְוָאְמרּו  זֹו  ִמְצָוה  ִּבְׂשַכר  ְוִהְפִליגּו  הֹוִסיפּו  ֲחָכִמים 
ֲחִביָבה  ַּכָּמה  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות  ּוְרֵאה  "ּבֹא  טו):  ְקדִֹׁשים 
ְמַקֵּפַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ְׂשָכרֹו [ֶׁשל ַהְּמַקֵּים ִמְצָוה זֹו], ֵּבין ַצִּדיק – ֵּבין ָרָׁשע. ְמָנַלן? 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָנַתן  ָאִביו  ֶאת  ֶׁשִּכֵּבד  ַעל  ָהָרָׁשע,  ֵמֵעָׂשו 
הּוא ֶאת ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה... ּוָמה ִאם ָרָׁשע ֶזה, ַעל ֶׁשִּכֵּבד ֶאת 
ָאִביו, ָמה ָּפַרע לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא! ַהְּמַכֵּבד ֶאת ֲאבֹוָתיו 

ְועֹוֶׂשה ִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה".
ּכֹחַ  "ָּגדֹול  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֵהם  ִנְפָלִאים 
ְוַהְּבִרּיֹות  ַּכָּזָהב,  ְּבחּוָנה  ִמְצָוה  ְוִהיא  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות 
רֹוִאים ָלַעִין ִּכי ֵיׁש ִּבְׂשָכָרּה ֵּפרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה: אֹו ְּבַׁשְלָוה 
ַּבֲאִריכּות  אֹו  ַמֲעָׂשיו  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ה'  לֹו  ֶׁשּיֹוִסיף  ְוַהְצָלָחה 
ָכר ַהָּקבּוַע ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת" ('ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ִּכּבּוד  ָיִמים ְוהּוא ַהּׂשָ

ָאב ָוֵאם). 

ְּגִמילּות ֲחָסִדים 
ַהּתֹוָרה ְמַצּוָה ַעל ָהָאָדם ִלְנהֹג ִעם ַהְּבִרּיֹות ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
ַּבּתֹוָרה  ַרּבֹות  ֶׁשִּמְצוֹות  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ִעָּמם.  ּוְלֵהיִטיב 
ֵׁשם  הּוא  ֲחָסִדים'  'ְּגִמילּות  ג  ַהֻּמּׂשָ ֵאּלּו.  ְּבִעְנָיִנים  עֹוְסקֹות 
ּכֹוֵלל ִלְכַלל אֹוַפֵּני ַהֶחֶסד ְוַהִּסּיּוַע. ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה 
ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ַהְּידּוָעה  ִאְמָרתֹו  ַמְצִּביָעה  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּבעֹוַלם  זֹו 
ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְּדָבִרים  ְׁשָׁשה  "ַעל  ב):  א  (ָאבֹות  ַהַּצִּדיק 

ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים". 
ִּבְגִמילּות  ַלֲעסֹק  ַהחֹוָבה  ֶאת  ַהָּבָרְיָתא  ֶׁשְּמִביָאה  ְלַאַחר 
ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי  ַאְרָּבָעה  ִהיא  ְמָפֶרֶטת  ְּכָלִלי,  ְּבאֶֹפן  ֲחָסִדים 
ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  חֹוִלים,  ִּבּקּור  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ְידּוִעים: 
ְוַהְלָוַית ַהֵּמת. ָהַרְמָּב"ם (אָבֵל יד א) ּכֹוֵתב ֶׁשַהחֹוָבה ַלֲעׂשֹות 
 "ָּכמֹו  ְלֵרֲע "ְוָאַהְבָּת  ְּבִמְצַות  ִנְכֶלֶלת  ֵאּלּו  ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי 
 (ַוִּיְקָרא יט יח) – "ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַּיֲעׂשּו אֹוָתם ְל

ֲאֵחִרים, ֲעֵׂשה ַאָּתה אֹוָתן ְלאָחִי ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות". 
ִמְצַות 'ַהְכָנַסת אֹוְרִחים' ְמַחֶּיֶבת ֶאת ָהָאָדם ְלַהְכִניס עֹוְבֵרי 
ְּבֵצאָתם  ּוְלַלּוֹוָתם  ּוְלַהְׁשקֹוָתם  ְלַהֲאִכיָלם  ְלֵביתֹו,  אַֹרח 
ִּבְלׁשֹון  ֻמְגֶּדֶרת  זֹו  ִמְצָוה  ב).  ָׁשם  (ַרְמָּב"ם  ְּבַדְרָּכם   ְלַהְמִׁשי
 ְוֶדֶר ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָחְקקּו  ַהחֹק  "הּוא  (ָׁשם):  ָהַרְמָּב"ם 

ַהֶחֶסד ֶׁשָּנַהג ָּבּה". 
ִמְצַות 'ִּבּקּור חֹוִלים' ְמַחֶּיֶבת ֶאת ָהָאָדם ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה, 
ִלְדאֹג ִלְצָרָכיו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו (ְנָדִרים מ א; ַרְמָּב"ם ָׁשם). ַעל 
ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו נּוַכל ִלְלמֹד ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ָּכל 
ִמי ֶׁשֵאין ְמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ְּכִאּלּו ׁשֹוֵפ ָּדִמים" (ְנָדִרים ָׁשם). 

ַהַּכָּלה  ֶאת  ְלַלּוֹות  ָהָאָדם  ְמֻחָּיב  ַּכָלּה'  'ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות 
ְלֻחָּפָתּה ְוִלְדאֹג ְלַׂשְּמָחּה, ְוֵכן ְלַסֵּפק ְצָרֶכיָה ֶׁשל ַּכָלּה ֲעִנָּיה 
ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלִהָּנֵׂשא (ַרִׁש"י ֻסָּכה מט ב ד"ה הֹוָצַאת ּוְמִגָּלה כט א ד"ה 
ְלַהְכָנַסת). ּוְכָבר ָמִצינּו (ילק"ש ְּתִהִּלים תשב) ֶׁשִּמָּיד ִעם ְּבִריַאת 
ַּכָּכתּוב  זֹו,  ְּבִמְצָוה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתַעֵּסק  ָהעֹוָלם 
ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַהֵּצָלע  ֶאת  ֱאִקים  ה'  "ַוִּיֶבן  כב):  ב  (ְּבֵראִׁשית 

ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם".  ָהָאָדם ְלִאּׁשָ
'ְלָוַית ַהֵּמת' ְמֻחָּיב ָהָאָדם ְלַלּוֹות ֶאת ַהֵּמת ְּבָׁשָעה  ְּבִמְצַות 
ֶׁשהּוא מּוָבל ִלְקבּוָרה. ְּגִמילּות ֶחֶסד ִעם ַהֵּמִתים ְמֻכָּנה ְּבִפי 
ְּבֵעת  ְליֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ֶׁשָאַמר  ּוְכִפי  ֱאֶמת',  ֶׁשל  'ֶחֶסד  ֲחָכִמים 
מז  (ְּבֵראִׁשית  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִלְקבּוָרה  ֶׁשַּיֲעֵלהּו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּבֵּקׁש 

כט): "ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת" (ב"ר ַצו ה). 

'ַהְכָנַסת ַּכָּלה' ְמִגָּנה ִמ'ְּלָוַית ַהֵּמת'
ָחָלה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְקַרייְזִוויְרט  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמֻסָּפר 
ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ַיֲעקֹב'  ַה'ְּקִהּלֹות  ְלַבַעל   ָהַל ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה 
ַיֲעקֹב':  ַה'ְּקִהּלֹות  לֹו  ָאַמר  ְּדָבָריו   ְּבתֹו ְוֵעָצה.  ְּבָרָכה 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְּדָבִרים'  'ֵאּלּו  ְּבָבָרְיַתת  ָאנּו  מֹוִנים  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ְּבֵסֶדר ִּדְלַהָּלן: "ּוִבּקּור חֹוִלים, ְוַהְכָנַסת ַּכָלּה ּוְלָוַית ַהֵּמת". 
ֶאת  ֲחָכִמים  ִהְסִמיכּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
ִהְפִרידּו  זֹאת  ְוַתַחת  ַהֵּמת',  ִל'ְלָוַית  חֹוִלים'  'ִּבּקּור  ִמְצַות 

ֵּביֵניֶהן ְּבִמְצַות 'ַהְכָנַסת ַּכָלּה'?
ֶׁשל  ֶׁשְּבכָֹחּה   ְּבָכ ְלַלְּמֵדנּו  ֲחָכִמים  ִּבְּקׁשּו  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַחס  ַּתִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ַהַּמֲחָלה  ֶאת  ַלֲעצֹר  ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  ִמְצַות 

ְוָׁשלֹום ִליֵדי 'ַהְלָוַית ַהֵּמת'...
ְלִהְתַעֵּסק  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ּוִמָּיד  ָהֶרֶמז  ֶאת  ֵהִבין  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְּבִמְצַות ַהְכָנַסת ַּכָלּה, ְוָאֵכן, ְלַאַחר ְזַמן ָמה – 
ָיָמיו  ַאֲחִרית  ְוַעד  ֶזה  ִמּיֹום  ַהַּמֲחָלה.  ֶנֶעְצָרה   – ִנִּסים  ְּבִנֵּסי 
ְלַסֵּיַע  ְוָזָכה  ַּכָלּה  ַהְכָנַסת  ְּבִמְצַות  ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ִהְתַעֵּסק 
ְלִבְנָיָנם ֶׁשל ַאְלֵפי ָּבִּתים ְּבִיְׂשָרֵאל ('ָאְרחֹות ַרֵּבנּו' ח"ד עמ' קעט). 

ִסּפּור ֶׁשִּנְׁשָמע ְּבִאחּור...

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ְּבִאח ׁשמע

ּו ִספפּפּ
ל עלַ

ִ ם
ָבִרים' (א) 'ֵאּלּו ּדְ ָרְיָתא ּדְ ּבָ

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
ב

נִנינני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',  ָׁשלֹום ַרב.

ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין יג א) ָלַמְדנּו ֶׁשַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
 ִּבְמַלאְכְּת ָזִהיר  "ֱהֵוי  סֹוֵפר:  ֶׁשָהָיה  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ָאַמר 
ְמַחֵּסר  ַאָּתה  ֶׁשָּמא  ִהיא,  ָׁשַמִים  ְמֶלאֶכת   ֶׁשְּמַלאְכְּת
אֹות ַאַחת אֹו ְמַיֵּתר אֹות ַאַחת ִנְמֵצאָת ַמְחִריב ֶאת ָּכל 
"ֶׁשַהּתֹוָרה  (ָׁשם):  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוְמָבֵאר  ֻּכּלֹו".  ָהעֹוָלם 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ֵהם ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא... ּוָבֶהן 
ְוִנְמָצא  ּוְמַקְּימֹו  עֹוָלמֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבָרא 

ַהְּמַחֵּסר אֹות ַאַחת ֲהֵרי הּוא ַמֲחִריב ִקּיּומֹו". 

ַעל ִּפי ֶזה ֵהַבְנִּתי ֶאת ָמה ֶׁשִהְפִליגּו ֲחָכִמים ְּבָעְנׁשוֹ ֶׁשל 
ַהְּמַׁשֶּנה ֵמָהאֹוִתּיֹות אֹו ַהִּנּקּוד ֶׁשל 'ָאֵמן', ַעד ֶׁשָאְמרּו 
(ְּבָרכֹות מז א): "ָהעֹוָנה ָאֵמן ֲחטּוָפה – ִיְתַחְּטפוּ ָיָמיו, 
ִהיא  ַּבּתֹוָרה  ִמָּלה  ָּכל  ִאם  ָיָמיו".  ִיְתַקְּטפוּ   – ְקטּוָפה 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  מֹוָתיו  ִמּׁשְ
ְוַכָּמה 'ָאֵמן' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשֵני ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש 
– "ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות", ְוִהיא ַאף ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכִכּנּוי ְלקּוְדָׁשא 
 ַהִּמְתָּבֵר "ֲאֶׁשר  טז):  סה  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  הּוא  ְּבִריךְ 

ָּבָאֶרץ ִיְתָּבֵר ֵּבאֵקי ָאֵמן..."

ָהַרב י. פ.  - ְירּוָׁשַלִים. 


