
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמי ֵהם 'ַּדָּיֵני ְּדָבָבא'?
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה' ֱאקֶי נֵֹתן 

ְל" (טז יח)
ִּבְתִפַּלת 'ְיקּום ּפּוְרָקן' (ָהִראׁשֹוָנה) ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֵסֶדר ְּתִפַּלת 
מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַמְנִהיֵגי ָהָעם ּוַפְרָנָסיו, 
ַּבֲאָרִמית,  'ַׁשַער'  הּוא  'ָּבָבא'  ְדָבָבא".  "ּוְלַדָּיֵני  ּוֵביֵניֶהם: 
ְוִלְכאֹוָרה ַּכּוָָנֵתנוּ ְלַבֵּקׁש ַעל ַהַּדָּיִנים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַׁשַער ָהִעיר, 
ְּכִפי ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָע־
ִעיר  ְּבָכל  ג): "ַמֲעִמיִדין  א  (ַסְנֶהְדִרין  ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק  ְוֵכן   ."ֶרי
ַסְנֶהְדִרין  יֹוֵתר  אֹו  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוִעיר 
'ְוַהִּציגּו  טו):  ה  (ָעמֹוס  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָהִעיר  ְּבַׁשַער  ְויֹוֶׁשֶבת  ְקַטָּנה, 

ַער ִמְׁשָּפט". ַבּׁשַ
'ְיקּום  ֶׁשְּתִפַּלת  ְלִפי  ֶזה,  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשִּפְקֵּפק  ִמי  ֵיׁש  אּוָלם 
א  ְּכָבר  זֹו  ּוִבְתקּוָפה  ַהְּגאֹוִנים,  ִּבְתקּוַפת  ִנְתְקָנה  ּפּוְרָקן' 
ָנֲהגּו ַהַּדָּיִנים ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשַער ָהִעיר ֶאָּלא ַּדְוָקא ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר. 
ִּבְמֻיָחד  ַהְּבִקיִאים  ַּדָּיִנים  ֵהם  ְדָבָבא'  ֶׁש'ַּדָּיֵני  ֵּפֵרׁש   ְלִפיָכ
ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְוֵהם ְמֻכִּנים ָּכ ְלִפי ֶׁשִּדיִנים ֵאּלּו ִנְמָצִאים 
'ָּבָבא  ַמֶּסְכּתֹות  ֵהן  ֲהא   – ַה'ָּבבֹות'  ִּבְׁשלֹוׁש  ְּבִעָּקר  "ס  ַּבּׁשַ

ַקָּמא', 'ָּבָבא ְמִציָעא' ּו'ָבָבא ַּבְתָרא'.
'ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה' ג' [ַוְרָׁשה תרנ"א] עמ' 19

'ְּכ'ָפָרַׁשת ַהֶּמֶל 'ִּבְרַּכת ַהֶּמֶל'
"ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל" (יז יד)
ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת: 

 ְלִפיָכ 'חָלַק'.  ְּכִמְנַין  ֵּתבֹות,  קל"ח  ֵיׁש   ַהֶּמֶל ְּבָפָרַׁשת 
ִּתְּקנּו ְלָבֵר ַעל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון 'ָחַלק', 
ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נח א): "ָהרֹוֶאה ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר: 
 – ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ִליֵרָאיו',  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָחַלק   ָּברּו'
ַמְלֵכי  ָהרֹוֶאה  ָוָדם'.  ְלָבָׂשר  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָּנַתן   ָּברּו' אֹוֵמר: 
ִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו ִליֵרָאיו', ַמְלֵכי ֻאּמֹות 

ָהעֹוָלם – אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו ְלָבָׂשר ָוָדם'". 
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' 

'לְחָיַיִם' ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת ִּפיְנָחס
"ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה" (יח ג) 

ַרִׁש"י ֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ֻחִּלין קלד ב) ֶׁשַה'ְּלָחַיִים' ִנָּתִנים 
ֶאת  ִּפיְנָחס  ָעַצר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ַהְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד  ַלּכֲֹהִנים 
מֹוָאב  ִּבְבנֹות  ֶׁשָחְטאּו  ְלַאַחר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְּכָתה  ַהַּמֵּגָפה 
ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  ל):  קו  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְּפעֹור,  ּוְבַבַעל 

ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה". 
ַּבּתֹוָרה א ִהְתָּפֵרׁש ֵהיָכן ּוָמַתי ִהְתַּפֵּלל ִּפיְנָחס, אּוָלם נּוַכל 
ְלַדֵּיק ּוְלָהִבין זֹאת ִמֻּנַּסח ְּתִפַּלת 'ִמי ֶׁשָעָנה' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵסֶדר 
הּוא  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ְּבקּומֹו  ְלִפְנָחס  ֶׁשָעָנה  "ִמי  ַהְּסִליחֹות: 
ָהֵעָדה'   ִמּתֹו ֶׁש'ָּקם  ְּבָׁשָעה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְמבָֹאר  ֲהֵרי  ַיֲעֵננּו". 
ְּכֵדי ַלֲהרֹג ֶאת ִזְמִרי ְוֶאת ַהִּמְדָיִנית, ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר כה ז): 
 ִמּתֹו ַוָּיָקם  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  "ַוַּיְרא 

ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו..."

ָזכּו  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ִּכי  ָחָדׁש',  ַה'ְּפִרי  ָּכַתב 
ְלָהִבין  נּוַכל  ִּפיְנָחס,  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִּבְזכּות  ַה'ְּלָחַיִים'  ְלַמְּתַנת 
ַמּדּוַע נֹוְתִנים ַלּכֲֹהִנים ֶאת ַהְּלָחַיִים ִעם ַהָּלׁשֹון (ְּכִדְבֵרי ַרִׁש"י ַעל 

ֲאָתר) ֶׁשֲהֵרי ַהְּתִפָּלה ֶנֱאֶמֶרת ְּבֶאְמָצעּות ַהָּלׁשֹון.

'ְּפִרי ָחָדׁש' יור"ד סא ו; 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש' ָּבָלק אֹות רה

ֲאִפּלוּ ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְלַבד
"ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה" (כ ג)

ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה מב א) ָּדְרׁשּו ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ֲאִפּלוּ א ִקַּיְמֶּתם 
ִנְמָסִרין  ַאֶּתם  ִאי  ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶאָּלא 
ַהָּפסּוק  ֶׁשִּבְפִתיַחת  ֶׁשֵּכיָון  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוֵבֵאר  ְּבָיָדם". 
ּוְבִסּיּומֹו ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון ַרִּבים: "ְוָאַמר ֲאֵלֶהם... ַאֶּתם 
ְקֵרִבים ַהּיֹום", ָהְיָתה ְצִריָכה ִהיא ִלְנקֹט ַאף ְּבֶאְמָצעֹו ְלׁשֹון 
"ְׁשַמע  ָיִחיד:  ְלׁשֹון  ֶׁשָּנְקָטה   ִמָּכ ִיְׂשָרֵאל'.  'ִׁשְמעּו  ַרִּבים: 
'ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִּבְזכּות  ִלְרמֹז  ֶׁשַּכָּוָנָתּה  מּוָכח  ִיְׂשָרֵאל", 

ִיְׂשָרֵאל' ּגֹוְבִרים ִיְׂשָרֵאל ַעל אֹוְיֵביֶהם. 
ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ָהֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל 
ַה'ַּתֲחנּון':  ְּבֵסֶדר  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  קֹוְבָנה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְסֶּפְקטֹור 
"ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל 
ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" – ָאָּנא, ְׁשמֹר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאַבּדֹון. 
ַּבֲאִמיַרת  ִמְסַּתֶּכֶמת   ַּבֲעבֹוָדְת ָגָתם  ַהּׂשָ ָּכל  ִאם  ֶׁשֲאִפּלוּ 

'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ִּבְלַבד, ְראּוָיה ְזכּות זּו ְלָהֵגן ַּבֲעָדם. 
ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשֶהֱעִתיק  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ַפְרֶּבר ֵמִעּתֹון ַאְנְּגִלי ֶׁשָרָאה אֹור ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְיֵמי ִמְלֶחֶמת 
ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ְּבי"ט ְּבַתּמּוז תרע"ו. ֶאת ַהִּמְכָּתב ָׁשַלח 
ַההּוְנָגִרי:  ַּבָּצָבא  ָלַחם  ֶׁשָּבּה  ַהֲחִזית  ִמן  ָנְכִרי  ַחָּיל  ְלַרֲעָיתוֹ 
ֶׁשַּיְסִּביר  ַהְּיהּוִדי  ַחִּיים  ֵכֵננּו  ִמּׁשְ ַּבְּקִׁשי   ,ְּבטּוֵב "ָאָּנא 
ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל';  'ְׁשַמע  ַהִּמִּלים  ַמְׁשָמעּות  ֶאת   ָל
ֶׁשַּכּדּוֵרי ִמְלָחָמה ָעִפים ֵמַעל רֹאֵׁשנּו ְוַאְנֵׁשי ַהָּצָבא נֹוְפִלים 
ְּכִׁשּבֹוִלים ַאַחר ַהּקֹוֵצר, ֲאַזי ַיְתִחילּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהְּיהּוִדים 
ִמָּיד  ֵּכן  ַעל  ְלַחִּיים.  ִמָּמֶות  ְוִנּצֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ִלְזעֹק 
ָחִליָלה  ֶׁשְּכֶׁשֶאָּכֵנס  ְּכֵדי  זֹאת,  ִלי  הֹוִדיִעי   ָל ְּכֶׁשַּיְסִּביר 

ְּבַסָּכַנת ָמֶות ֶאָּנֵצל ִּבְזכּות ִמִּלים ֵאּלּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים".
'ַמַהְרָׁש"א' ח"א סֹוָטה מב א; 'ֶּכֶרם ַהְּצִבי'; 'ָאִעיָרה ַׁשַחר' ָׁשם

ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ַעל ַהְּכָלל
"ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב 

ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" (כא ח)
ֵּבֵאר ָהַאְלִׁשי ַהָּקדֹוׁש:

ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  נֹוְׂשִאים  ֶדה,  ַּבּׂשָ ָהרּוג  ְיהּוִדי  ִנְמָצא  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּדִמים  ְׁשִפיכּות  ַעל  ְיֵתָרה  ְּבַאְׁשָמה  ֶהָחָלל  ֶאל  ַהְּקרֹוָבה 
ֶׁשֵאְרָעה ִּבְתחּום ִעיָרם. אּוָלם ַאף ְלִפְתָחם ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ְזכּוָתם  ֵהֵגָּנה  א  ָהֵכיַצד   – ָהַאְׁשָמה  רֹוֶבֶצת 
ִמִּיְׂשָרֵאל?! ּוְלִפי ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה: "ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש 
ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה" 
ֶאל  ַהְּקרֹוָבה  ָהִעיר  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים  ְּכֶׁשָּבִאים  ָלֵכן  א).  צב  (ב"ק 
ַּבָּקָׁשה  ְּתִחָּלה  ְלַהְקִּדים  ֵהם  ִנְצַטּוּו  ַּכָּפָרה,  ְלַבֵּקׁש  ֶהָחָלל 
ְּכָלִלית ַעל ִיְׂשָרֵאל: "ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל 
ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל", ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַבֵּקׁש 
ָלֶהם  "ְוִנַּכֵּפר  ֶהָחָלל:  ֶאל  ַהְּקרֹוָבה  ָהִעיר   – ִעיָרם  ְּבֵני  ַעל 

ַהָּדם", ְוָכ ֻמְבָטִחים ֵהם ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתם.
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

נ י

ני ּפְ ם
'ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים' ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת

"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה' ֱאֶהיךָ 
נֵֹתן ְל" (טז יח)

ָׂשח ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְרֵיה ְפַרְיְנד ַגֲּאָב"ד ְירּוָׁשַלִים:
ָיָמיו  ָּכל  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ִליהּוִדי  ַהַּמֵּצָבה  ֲהָקַמת  ְּביֹום 
ּוְלַחֵּזק  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַמֲעַלת  ַעל  אֹוָתם 

 :ָּכ "ַהָּפסּוק: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל
ֵהן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ 
ַהָּכתּוב:  ַמְזִהיֵרנּו  ֵּכן  ַעל  ֵעֶדן".  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין   –
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֵּתן ְל" ַמֵּנה ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ַּגָּבִאים 
ֶׁשֹּלא  ָהָעם  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ְלַהְׁשִּגיַח  ִיְהֶיה  ֶׁשַּתְפִקיָדם 
ְוַיֲענּו  ַלַחָּזן  ַיְקִׁשיבּו  ֶאָּלא  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵעת  ָחִליָלה  ָיִׂשיחּו 
ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ָּכ ִיְזּכּו ַהִּצּבּור ֶׁשְּבבֹוא ֵעת ְּפִקיָדָתם 
 – "נֵֹתן ְל קֶיֲאֶׁשר ה' ֱא יּוְכלּו ְלִהָּכֵנס "ְּבָכל ְׁשָעֶרי

'ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע'ְּבַגן ֵעֶדן. 

ֶאת ַה'ֶּצֶדק' ֵיׁש ִלְרּדֹף ְּכֵדי ְלַקֵּים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו הֹורֹוֶׁשְבְסִקי ָאָב"ד ְדרֹוהֹוִביְטׁש: 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוש (תיקו"ז חדש קלב א) ְמבָֹאר, ֶׁשַהִּמָּלה 'ְצָדָקה' 
 ה ֶׁשָּצִרי רֹוֶמֶזת ַלִּמְכָסה ֶׁשל ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָהָאָדם ְלַקֵּים ְּבָכל יֹום, ְוֵאּלּו ֵהם: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות, 

ק' ְּבָרכֹות ְוה' ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ְצָדָק"ה'. 
ַעל  ֵחֶלק  ִלּטֹל  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְוִהֵּנה, 
ֶאת  אּוָלם  רמו),  יו"ד  טּור  (ְרֵאה  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ַהְחָזַקת  ְיֵדי 
ַהְּבָרכֹות, ָהֲאֵמִנים ְוַהְּקֻדּשֹׁות ְמֻחָּיב הּוא לֹוַמר ְּבַעְצמֹו. 
ֶאת   – ִּתְרּדֹף"  ֶצֶדק  "ֶצֶדק  ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו 
'ִלְרּדֹף'   ָעֶלי 'ֶצֶד"ק'  ַּבִּמָּלה  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהְּדָבִרים  ְׁשֶׁשת 

ְּבַעְצְמ ְּכֵדי ְלַקֵּים ְוא ִלְסמֹ ַעל ֲאֵחִרים.
'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו' 

ֵיׁש ְלָהִעיר ִּכי ְלִגְרַסת ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ (ׁשּו"ת, סי' קט) ְּבִדְבֵרי 
ַהְּדָבִרים  ְלִקְצַּבת  ָהרֹוֶמֶזת  ִהיא  'ַצִּדיק'  ַהִּמָּלה  ַהּזַֹהר, 
ה ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּים ְּבָכל יֹום – צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשֹׁות,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

י' ַקִּדיִׁשים, ק' ְּבָרכֹות. 

ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ 345ּפָ תש"פ
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ֶׁשְּכמֹותֹו  ָּכֶזה  'ָּפׁשּוט',  ִסּפּור  ְלָפֵנינּו 
זֹאת,  ְּבָכל  אּוָלם  יֹום,  ְּבָכל  קֹוִרים 
הּו  ַּדְוָקא ִמּשּׁום ַּפְׁשטּותֹו ֵיׁש ּבֹו ַמּׁשֶ
ַהּזֹו  ַהְּפׁשּוָטה  ָהֱאֶמת  ִּכי  ְמֻיָחד. 
ְּפָעִמים  אֹוָתּה  ַלֲחוֹות  זֹוִכים  ֶׁשָאנּו 
ִסּפּור  ִמָּכל  ִהיא  טֹוָבה  ַרּבֹות,  ּכֹה 
עֹוֶזֶרת!  ָּפׁשּוט  ַהְּתִפָּלה   – ַמְסִעיר 
אֹו  ְקַטָּנה  ִליׁשּוָעה,   ִנְצָר ַאָּתה 
ְּגדֹוָלה, ָּפׁשּוט ִּתְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, 

ְוַהְּיׁשּוָעה ּבֹוא ָּתבֹא.
ְוָכ ְמַסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

ָלנּוַע  ֶנֱאָלץ  ֲאִני  ֲעבֹוָדִתי  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ָהָאֶרץ.  ָעֵרי  ֵּבין  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 
ָּדַאג  ֶׁשִּלי  ַהַּמֲעִסיק  ְלִׂשְמָחִתי 
ֶׁשְּיַׁשְּמֵׁשִני  ֶרֶכב  ִלי  ְלַהְמִציא 
ְלַמָּטָרה זֹו. ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן 
ְרִּתי  ן, ִהְתַּבּׂשַ ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ְּבֶרֶכב ְמֻיּׁשָ
ִלְרּכֹׁש  ֶהֱחִליט  הּוא  ִּכי  ַה'ּבֹוס'  ִמִּפי 
 ָוֵאיָל ֶׁשֵּמַעָּתה  ָחָדׁש  ֶרֶכב  ַּבֲעבּוִרי 

ְיַׁשְּמֵׁשִני ְלָצְרֵכי ֲעבֹוָדִתי.
ֻהְפַּתְעִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
'ֵמַהַנְּילֹוִנים'.  ָחָדׁש  ֶרֶכב  ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ֶהָחָדׁש  ָּבֶרֶכב  ִלְנהֹג  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי 
ְכלּוִלים  ַהּׁשִ ֶאת  ִלְבחֹן   ָּכ ְּכֵדי   ְותֹו
יֹום  ְּבאֹותֹו  ּבֹו.  ֶׁשָהיּו  ַהְּמֻיָחִדים 
ָהִעיר  ְלֶמְרַּכז  ִלְנסֹעַ  ֻהְצַרְכִּתי 
ְמאֹד  ָקֶׁשה  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְירּוָׁשַלִים, 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ָאְרכּו  ֲחָנָיה.  ִלְמצֹא 
ָוׁשֹוב   ָהלֹו ִהְסּתֹוַבְבִּתי  ֶׁשָּבֶהן 
ֲחָנָיה  ִלְמצֹא  ֶׁשִהְצַלְחִּתי  ַעד  ָּבֵאזֹור, 

ְראּוָיה ִלְׁשָמּה.
ְלַאַחר  ְלִרְכִּבי,  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַגּלֹות  ֻהְפַּתְעִּתי  ָעה,  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ִּכי ַּכָּמה ְרָכִבים ָחנּו ְלִצּדֹו ִּבְצִפיפּות, 
ִּבְמֻיָּמנּות  ְלַתְמֵרן  ָעַלי  ֶׁשִּיְהֶיה   ָּכ
'ֶזה  ֵמַהֲחָנָיה.  ָלֵצאת  ְלַהְצִליַח  ְּכֵדי 
ָהֶרֶוְרס...'  ַחְיָׁשֵני  ֶאת  ְלַנּסֹות  ַהְּזַמן 
ּוִמַּמְחָׁשָבה   .ְּבִחּיּו ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי 
ֲאחֹוִרי   ְלִהּלּו ֶהֱעַבְרִּתי  ְלַמֲעֶׂשה, 
ַהָּגז.  ַּדְוַׁשת  ַעל  ַּבֲעִדינּות  ְוָלַחְצִּתי 
ִצִּפיִתי ַלִּצְפצּוף ֶׁשַּיְתִריַע ְּבָפַני ֶׁשָעַלי 
ַּתַחת  אּוָלם  ַהָּגז,  ִמַּדְוַׁשת  ְלַהְרּפֹות 

זֹאת ָׁשַמְעִּתי קֹול ֲחָבָטה ַעָּזה. 
ָהָיה ֶזה ְמַעט ְמֻאָחר ַּבֲעבּוִרי ְלַגּלֹות 
עֹוְבִדים,  ֵאיָנם  ָהֶרֶוְרס  ֶׁשַחְיָׁשֵני 
ָּבֶרֶכב  ֶׁשִהְתַנַּגְׁשִּתי  ְלַגּלֹות  ְּבַבד  ּוַבד 
'ִמיצּוִּביִׁשי'  ֶרֶכב  ֵמֲאחֹוַרי...  ֶׁשָחָנה 

ִמֶּדֶגם ָיָׁשן.
ָיָצאִתי ֵמִרְכִּבי ְּכֵדי ֶלֱאמֹד ֶאת ַהֶּנֶזק. 
ַהֶּנֶזק ְלִרְכִּבי ָהָיה ָקָטן ַיֲחִסית, אּוָלם 
ִנְגַרם  ֶנת  ַהְּמֻיּׁשֶ ַלִּמיצּוִּביִׁשי   ,ֵמִאיָד
ַּפח  ַמַּכת  ֶׁשָּכַלל  ַמְׁשָמעּוִתי,  ֶנֶזק 

ְרִציִנית ְוַכָּמה ַּפָּנִסים ְׁשבּוִרים.
ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  ְלָתֵאר  ִלי  ָקֶׁשה 
ֶאת  ְּכֶׁשָּבַחְנִּתי  ִּבי,  ֶׁשָאֲחָזה  ַהָּקָׁשה 
ָחַׁשְבִּתי  א  אּוָלם  ַמֲעַׂשי,  ּתֹוְצאֹות 
ְלֶרַגע ְלִהְתַחֵּמק ֵמַאֲחָריּות; הֹוֵצאִתי 
ִמִּכיִסי ִּפַּסת ְנָיר ָוֵעט ְוָרַׁשְמִּתי ְּפִנָּיה 

ְלַבַעל ָהֶרֶכב:
"ְלַצֲעִרי ָּפַגְעִּתי ְּבִרְכְּב, ֲאִני ִמְתַנֵּצל. 
ְּבַתְחִּתית  ְלַתְׁשלּום".  ֶקֶׁשר  ִעִּמי  צֹר 
 – ָהִאיִׁשִּיים  ְּפָרַטי  ֶאת  ָרַׁשְמִּתי  ַהַּדף 
ֶאת  ְוִהְצַמְדִּתי  ְוֶטֶלפֹון,  ְּכתֶֹבת  ֵׁשם, 

ַהַּדף ְלִׁשְמַׁשת ָהֶרֶכב ַהִּנְפָּגע.
ַהַּנָּיד  ִצְלֵצל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְּבִכיִסי, ַהּדֹוֵבר ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו ִהְזַּדָהה 
ְּכעֹוֵדד, ַּבַעל ַהִּמיצּוִּביִׁשי, קֹולֹו ָהָיה 

ִנְרָּגׁש:
ִלי  ָקָרה  א  ֵמעֹוָלם  ָאִחי,  "ִּתְׁשַמע 
ְּבִהְתַלֲהבּות,  ָאַמר  הּוא  ָּדָבר",  ָּכֶזה 
ֶאת  ַמֲחֶנה  ֲאִני  ָׁשִנים  ַּכָּמה  "ִמֶּזה 
 ְּבַמֲהַל ַהָּמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ִרְכֵבי 
ַמּכֹות  ְמַעט  א  ָסַפג  הּוא  ִנים  ַהּׁשָ
אּוָלם  ַאְחָריּות,  ַחְסֵרי  ִמַּנָהִגים  ַּפח 
ִלי  ְלהֹוִדיַע  ָטְרחּו  א  ֵמעֹוָלם  ֵהם 
ַעל ָּכ. ֲאָבל ַאָּתה, ְיִדיִדי, ַאָּתה ָאָדם 
ֲאִני   !ִמְּמ ִמְתַּפֵעל  ַמָּמׁש  ֲאִני  ָיָׁשר! 
ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה ָאָדם ָּדִתי, ַרק ַהָּדִתִּיים 

ִמְתַנֲהִגים ָּכ ָיֶפה..."
 ?אֹוְת ְמַפֶּצה  ֲאִני   ֵאי "ַּתְכֶל'ס, 
ֶאת  ָקַטְעִּתי  ְלַׁשֵּלם?"  ָעַלי  ַּכָּמה 
ַלַּקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ְוָהִאיׁש  ִהְתַלֲהבּותֹו, 
ִהְסִּביר ִלי ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָעַמד ִלְמּכֹר ֶאת 
ִרְכּבֹו, הּוא ֻמְכָרח ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהֶרֶכב 
ְלַמָּצבֹו ַהּקֹוֵדם ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלמֹוְכרֹו. 
ַיֲחִסית  זֹול   ְּבמּוָס ֶׁשִּיְבּדֹק  ִסַּכְמנּו 

ֶאת ַהְּמִחיר ְויֹוִדיַע ִלי.
ר  ִּבּׂשֵ הּוא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 
ְּבִמְזַרח   מּוָס ִלְמצֹא  ִהְצִליַח  ִּכי  ִלי 
ַהַּתָּקָלה  ֶאת  לֹו  ֶׁשְּיַתֵּקן  ְירּוָׁשַלִים 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ִּבְׁשֶׁשת 

ְׁשָקִלים.
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְׁשֶׁשת 
ֵמֵהיָכן  ְּבִקְרִּבי,  ָנַפל  ִלִּבי  ְׁשָקִלים... 
ֶאַּקח ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ְּכֶׁשַּמְׂשָּכְרִּתי 
ֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה ִלי ַאף ְּכֵדי 'ִלְגמֹר ֶאת 
ַלַּקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ָלִאיׁש  אּוָלם  ַהחֶֹדׁש'. 
ָאַמְרִּתי ְּבִבָּטחֹון, ִּכי ֵאין ׁשּום ְּבָעָיה, 
ְלֶחְׁשּבֹונֹו  ַאֲעִביר  ָיִמים  ַּכָּמה   ּוְבתֹו
ֶׁשל  ְּבֶפֶרץ  ַהְּמֻבָּקׁש.  ַהְּסכּום  ֶאת 
ִעם  ְלַהְמִּתין  ָהִאיׁש  ִהְסִּכים  ְנִדיבּות 
ְּבעֹוד  ִראׁשֹון  ְליֹום  ַעד  ַהַּתְׁשלּום 

ְׁשבּוַעִים.
ָחְלפּו ְׁשבּוַעִים, ָאָתא ּוָבא יֹום ִראׁשֹון 
ג ֵמֵהיָכן ֶאַּקח  ַהְּמֻדָּבר ְּכֶׁשֵאין ִלי ֻמּׂשָ
ְּבאֹותֹו  'ְּבִמְקֶרה'  ַמָּמׁש  ַהֶּכֶסף.  ֶאת 
יֹום  ֶׁשִּלי,  ַהֻהֶּלֶדת  יֹום  ָחל  יֹום 
נֹוַתר  א  ְוִלי  ָרצֹון',  ְּכ'ֵעת  ֶׁשֶּנְחָׁשב 
ּוְלִהְתַּפֵּלל.  ָעה  ַהּׁשָ ֶאת  ְלַנֵּצל  ֶאָּלא 
ה'  ִּבְפֵני  ִלִּבי  ֶאת  ֵאפֹוא  ֵהַׂשְחִּתי 
ְוִתִּניִתי  ְּפׁשּוטֹות  ְּבִמִּלים   ִיְתָּבַר

ְלָפָניו ֶאת ָצָרִתי:
ַהּיֹום  ַחָּיב  ֲאִני  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ "ֲאִבי 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְׁשֶׁשת  יג  ְלַהּׂשִ
יֹוֵתר  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני  ְׁשָקִלים.  ֵמאֹות 
ִּכי  ּוְמַבֵּקׁש  ִמְתַחֵּנן  ֲאִני  אּוָלם   ,ִמָּכ
ִמְּבִלי  ַהְּסכּום  ֶאת  יג  ֶׁשַאּׂשִ ִלי  ַּתֲעזֹר 
ֶׁשֵאָאֵלץ ִלְפגַֹע ְּבַפְרָנַסת ִמְׁשַּפְחִּתי". 
ָּכֵהָּנה ָועֹוד ֶהֱעַתְרִּתי ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ַעד 

ֶׁשַחְׁשִּתי ֲהָקָלה.
ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַהִּכּתּוב  ַהַּנָּיד,  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ָנַטְלִּתי 
ר ִלי ִּכי עֹוֵדד ִחֵּפׂש  ֶׁשַעל ַהָּמָס ִּבּׂשֵ
ְּפָעִמים  ֵמָחֵמׁש  ָּפחֹות  א  אֹוִתי 
ֵאָליו  ָחַזְרִּתי  ָהַאֲחרֹוָנה.  ָעה  ַּבּׁשָ
ְוָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ְמֻעְנָין ִלְמסֹר 
הּוא  אּוָלם  ֶחְׁשּבֹונֹו...  ְּפָרֵטי  ֶאת  ִלי 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ְוִכְמַעט  ִנְרָּגׁש  ָהָיה 

ְלַדֵּבר...
אֹוֵהב  ה'  טֹוב,  ִאיׁש  ַאָּתה  "ָאִחי, 
אֹוְת! ֵאיְנ ָצִרי ְלַׁשֵּלם ִלי ֲאגֹוָרה!" 
ָׁשבּו  סֹוף  ְּכֶׁשּסֹוף  ָאַמר,  הּוא 
ָקָרה?"  ָמה  "ָלָּמה,  ְלִפיו.  ַהִּמִּלים 
"ִלְפֵני  ִסֵּפר:  ְועֹוֵדד  ִהְתַעְנַיְנִּתי,   –
ַּבָּמקֹום  ָחִניִתי  ַּכֲאֶׁשר  ִּכְׁשָעַתִים, 
ֶׁשל  'ָאקֹוְרְּדיֹון'  אֹוטֹוּבּוס  ַהָּקבּוַע, 
'ֶאֶגד' ִנְכַנס ְּבָטעּות ַלֲחָנָיה ַהְּצפּוָפה. 
ֵמַהָּמקֹום,  ְלֵהָחֵלץ  ִנָּסה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 
ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת, אּוָלם א ִלְפֵני 
 ְוָהַפ ֶׁשִּלי  ַּבִּמיצּוִּביִׁשי  ֶׁשִהְתַנֵּגׁש 

אֹוָתּה ְל'ִפיָתה' ְמעּוָכה..." 
ַׁשַּמאי  ַלָּמקֹום  ִהִּגיַע  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו
ֶׁשל ֶחְבַרת ֶאֶגד, ֶׁשָּקַבע ִּכי ִרְכִּבי ָיָצא 
ַהִּבּטּוַח  ֶחְבַרת  ְנִציג  ִׁשּמּושׁ.  ִמְּכַלל 
ֵהֵחל  ְּכָבר  ַלָּמקֹום  ִעּמֹו  ֶׁשִהִּגיַע 
ַּבֲהִליִכים ְּכֵדי ְלַפּצֹות אֹוִתי ּוְלַהֲעִניק 
ַהָּמֵלא.  ַה'ְּמִחירֹון'  ִּבְמִחיר  ֶרֶכב  ִלי 
ַהִּתּקּון,  ַעל  ִלי  ְלַׁשֵּלם   ָצִרי  ֵאיֵנ

ִמּשּׁום ֶׁשָּפׁשּוט ֵאין ָמה ְלַתֵּקן..."
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ָעִׂשיָת  'ִּתּקּון'  "ֵאיֶזה 
"ׁשּום  עֹוֵדד,  ִהְתַעְנֵין  ַהֶּזה?"  ַהֵּנס 
ְּבאֹוָתּה  "ָּפׁשּוט  ֵהַׁשְבִּתי,  'ִּתּקּון'" 
לֹו  ִּגִּליִתי  ִהְתַּפַּלְלִּתי!"  ַמָּמׁש  ָׁשָעה 
ָהָיה  א  ְּכלּום  ֶׁשִּבְלָעָדיו  ַהּסֹוד  ֶאת 

קֹוֶרה.
'ִפֻּקֶדי ָדָרְׁשִּתי' ְּבַהֲעְתָך

ִלּמּוד ִמְקָרא, ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא 
ְלַאַחר  ַהּתֹוָרה,  ִּבְרכֹות  ֶׁשְּלַאַחר  ַהִּלּמּוד  ִמֵּסֶדר  ְּכֵחֶלק 
ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ָּפָרַׁשת ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים, ָקְבעּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה 
לֹוַמר ֶאת ִמְׁשַנת 'ֵאּלּו ְּדָבִרים'. ִמְׁשָנה זֹו ְמֻיֶּסֶדת ַעל ַהִּמְׁשָנה 
ַהּפֹוַתַחת ֶאת ַמֶּסֶכת ֵּפָאה, ֶׁשָּבּה הּוְבאּו ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ֶׁשל 
ִמְצוֹות ַּבֲעלֹות ְמַכֶּנה ְמֻׁשָּתף; ָהִראׁשֹוָנה – ִמְצוֹות ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֶׁשִּמי  ִמְצוֹות   – ִנָּיה  ְוַהּׁשְ ִקּיּוָמן.  ְלאֶֹפן  ִׁשעּור  ָקְצָבה  א 
ֶׁשּזֹוֶכה ְלַקְּיָמן ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְמֻיָחד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ['ֵּפרֹוֵתיֶהם'], 

מּור לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא.  ִמְּלַבד ְׂשַכר ַהִּמְצָוה ['ַהֶּקֶרן'] ַהּׁשָ
ְלִמְׁשַנת  ֵּפָאה  ְּבַמֶּסֶכת  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשָנה  ֵּבין  ֵיׁש  ֶהְבֵּדל 
ַאְרַּבע  ַרק  הּוְבאּו  ֵּפָאה  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ְּדָבִרים'  'ֵאּלּו 
'ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה', אּוָלם ַּבֵּסֶדר  ִמְצוֹות 
ֵמֶהן  ַאְרַּבע  נֹוָספֹות;  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ֲעֵליֶהן  נֹוְספּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו 
ּוִמְּלַבָּדן  א),  (קכז  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  מּוָבאֹות 

ְׁשַּתִים נֹוָספֹות – "ַהְכָנַסת ַּכָלּה ּוְלָוַית ַהֵּמת".
ִמִּדְבֵרי ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות יא ב ד"ה ֶׁשְּכָבר) ַמְׁשָמע, ֶׁשָאֵכן, 
ִׁשעּור..."  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶלק  ַרק 
"ֵאּלּו   – ִני  ַהּׁשֵ ַהֵחֶלק  ְמקֹור  ְוִאּלּו  ְּבֵפָאה,  ַּבִּמְׁשָנה  ְמקֹורֹו 
דְָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם..." – ּבְִבַרְיָתא ֶׁשֵאיָנּה ְמצּוָיה 
ַהּתֹוְספֹות  ְּבַכּוַָנת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ְואּוָלם  ָׁשם).  (ַמַהְרָׁש"א  ְּבָיֵדינּו 
יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּב'ִּמיְמָרא'  הּוא  ִני  ַהּׁשֵ ַהֵחֶלק  ֶׁשְּמקֹור 

"ס' ָׁשם).  ֶׁשהּוְבָאה ְלֵעיל ('ָמסֶֹרת ַהּׁשַ
ִלְלמֹד  נּוַכל  ָהִרי"ף)  ִמַּדֵּפי  ב  ה  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ִמִּדְבֵרי  ְוָאֵכן, 
ֶׁשָאנּו  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  לֹוׁש  ֶׁשּׁשְ ֶׁשָּכַתב  ּנּוי,  ַהּׁשִ ִסַּבת  ַעל 
ְמָבְרִכים ִמיֵדי ּבֶֹקר ['ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה'; 'ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה 
'ִמְׁשָנה'  'ִמְקָרא,  ְּכֶנֶגד:  ֵהן  ַהּתֹוָרה']  'נֹוֵתן  ִיְׂשָרֵאל';  ְלַעּמֹו 
ָּפָרַׁשת   – 'ִמְקָרא'  ְלַאֲחֵריֶהן  ִלְלמֹד  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ּו'ְגָמָרא'. 
ִׁשעּור"  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – 'ִמְׁשָנה'  ּכֲֹהִנים',  'ִּבְרַּכת 
ְוכּו'  ֵּפרֹוֵתיֶהם"  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  דְָבִרים  "ֵאּלּו   – ּוְגָמָרא  ְוכוּ', 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' יד). 

ַהַּטַעם ְלִלּמּוד ִמְׁשַנת 'ֵאּלּו ְּדָבִרים' ַּדְוָקא
ִמְּפֵני ָמה ָּבֲחרּו ַּדְוָקא ְּבִמְׁשַנת 'ֵאּלּו דְָבִרים' ִמָּכל ַהִּמְׁשָניֹות? 
'ֵסֶדר ַהּיֹום' (ֵסֶדר ְּבָרכֹות ֶׁשל ַׁשֲחִרית) ֵּפֵרׁש: ְּבִמְׁשָנה  א. ַּבֵּסֶפר 
זֹו ִנְמנּו ִמְצוֹות ֶׁשִּיְׂשָרֵאל, ַרְחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ִנְזָהִרים 
ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר  ָּבּה  ַהִּלּמּוד   ְלִפיָכ ִּבְמֻיָחד.  ָּבֶהן 
ְמעֹוֵרר ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִמיָרָתּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ֵמֵעין ְּתִפָּלה 

ֶׁשִּיָּגֲאלּו ִמָּצרֹוֵתיֶהם ִּבְׂשַכר ִקּיּום ִמְצוֹות ֵאּלּו. 
ב. ַּבִּסּדּור 'ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל' ֵהִביא ְלָבֵאר, ֶׁשָּבֲחרּו ַּבִּמְׁשָנה זֹו: 
"ִמּשּׁום ֶׁשֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות ֵהן, ּוְמַדְּבִרים ְּבִמְצוֹות ֶׁשּנֹוֲהגֹות 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ּוְבָכל ָאָדם". 
ג. ַּבִּסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' (עמ' טו) ֵּבֵאר: ִמְׁשָנה זֹו ְמַלֶּמֶדת 
ָהָאָדם  ַעל  ּוִמְצָוה  ִׁשעּור,  ֵאין  ּתֹוָרה'  ֶׁשְּל'ַתְלמּוד  אֹוָתנּו 
ִנְטֶעה  א   ָּכ ְללֹוְמָדּה,  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ְיָכְלּתוֹ.  ְּכִפי  ִלְלמֹד 
ֶזה  ָקָצר  ְּבִלּמּוד  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  חֹוַבת  ְיֵדי  ָיָצאנּו  ִּכי  ִלְסּבֹר 

ֶׁשְּלַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה. 

ֶדה ֶׁשֵאין ָלֶהן ִׁשעּור ִמְצוֹות ַהּׂשָ
ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשָּקְבָעה ָלֶהן ַהּתֹוָרה ִׁשעּור ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵאין ְלָפחֹות, 
ִמְתַקֶּיֶמת  ֶׁשֵאיָנּה  ֶּפַסח,  ְּבֵליל  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ְּכגֹון 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֵיׁש   ּוֵמִאיָד ִמַּכַּזִית.  ָּפחֹות  ַּבֲאִכיַלת 
ִהְגִּביָלה ָּבֶהן ִׁשעּור ֶׁשָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף, ְּכמֹו ִמְצַות ַהְפָרַׁשת 
ְּתרּוָמה  ְיבּולֹו  ֶאת ָּכל  ְלַהְפִריׁש  אי  ַרּׁשַ ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְּתרּוָמה, 

(ְירּוַׁשְלִמי ֵּפָאה א א). 

ִמְׁשָנֵתנּו מֹוָנה ָחֵמׁש ִמְצוֹות ֶׁשַהּתֹוָרה א ָנְתָנה ָּבֶהן ִׁשעּור 
ְלַקְּיָמן  ִנָּתן   ,ֶׁשָּכ ֵּכיָון  ְלַמְעָלה.  ְוא  ְלַמָּטה  א   – ְּכָלל 
ּוְלַקְּיָמן  ְלהֹוִסיף  ָאָדם  ָיכֹול   ּוֵמִאיָד ְּביֹוֵתר,  ַהָּקָטן  עּור  ַּבּׁשִ

ְּבִלי ְּגבּול. 

ֶדה  ְׁשֵּתי ַהִּמְצוֹות ָהִראׁשֹונֹות ֵהן ִמְצוֹות ַהּנֹוֲהגֹות ִּביבּול ַהּׂשָ
– "ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים". ָּגֵדר ִמְצַות 'ֵּפָאה' הּוא ֶׁשַהּקֹוֵצר ֶאת 
ִּבְקֵצה  ֵחֶלק  ַיְׁשִאיר  ֶאָּלא  ְיבּולֹו,  ָּכל  ֶאת  ִיְקצֹר  א  ָׂשֵדהּו 
ֶדה ['ֵּפָאה'] ַּבֲעבּור ָהֲעִנִּיים, ַּכָּכתּוב (ְוִיְקָרא יט ט-י): "א  ַהּׂשָ
ּתֹוָרה  ִמִּדין  אָֹתם".  ַּתֲעזֹב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני   ;...ָׂשְד ְּפַאת  ְתַכֶּלה 
ָיכֹול  ֶאָּלא  ֶדה,  ַּבּׂשָ ְלַהְׁשִאיר  ֶׁשַחָּיִבים  ַל'ֵּפָאה'  ִׁשעּור  ֵאין 
ִחָּטה  ְולּו  ַיְׁשִאיר  ִאם  ַאף  ַה'ֵּפָאה'  ִחּיּוב  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָאָדם 
ֶדה, ְוֵכן ְלֵהֶפ – ָיכֹול הּוא ִלְקצֹר ַרק ִחָּטה  ַאַחת ִמָּכל ַהּׂשָ
ָאר ְּכ'ֵפָאה'. ְואּוָלם ֲחָכִמים ָקְבעּו  ַאַחת ּוְלהֹוִתיר ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד  ְוהּוא:  ִלְפחֹת,  ֵאין  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ִׁשעּור  זֹו  ְלִמְצָוה 

ֵמַהְּיבּול (רֹא"ׁש ֵּפָאה א א). 
ְּבִמְצַות 'ִּבּכּוִרים' ִהְצַטּוֵינוּ ְלַהֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ֶאת ַהֵּפרֹות 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ִּביבּוֵלנּו,  ֶׁשִהְבִׁשילּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ּוְלַקֵּים ָּבֶהם ֶאת ַהֵּסֶדר ֶׁשֵהִביָאה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָתבֹא 
(ְּדָבִרים כו). ִמְצָוה זֹו נֹוֶהֶגת ְּבֵפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ִּבְלַבד. ִמן 
ְיֵדי  ָלֵצאת  ָאָדם  ָיכֹול  'ִּבּכּוִרים';  ְלִמְצַות  ִׁשעּור  ֵאין  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ָיכֹול   ּוֵמִאיָד ֶאָחד,  ְּפִרי  ִּבְנִתיַנת  חֹוָבָתּה 
ָּכל ֵּפרֹוָתיו 'ִּבּכּוִרים' (רֹא"ׁש ָׁשם). ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשַאף ְלִמְצָוה 
יז,  ב  ִּבּכּוִרים  (ַרְמָּב"ם  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד   – ִׁשעּור  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  זֹו 

ּוְרֵאה תיו"ט ִּבּכּוִרים ב ג). 

'ֵרָאיֹון' ֶׁשֵאין לֹו ִׁשעּור
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהָיה ָּכל ְיהּוִדי ַחָּיב ְלֵהָראֹות 
טז):  טז  (ְּדָבִרים  ָהְרָגִלים, ַּכָּכתּוב  ֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ְּבָכל  ָּבֲעָזָרה 
ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ה' ֱאֶקיךָ".  "ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבּׁשָ
ָקְרַּבן  ֲהָבַאת  ִעם  ָּבֲעָזָרה  ְלֵהָראֹות  ֶׁשֵּיׁש  זֹו  ִמְצָוה  ִמְּתָנֵאי 
 – ִׁשעּור  ֵאין  זֹו  ְלִמְצָוה  ַאף  א).  א  ֲחִגיָגה  (ַרְמָּב"ם  ְרָאָיה  עֹוַלת 
חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ָיָצא  ֶאָחד  ֶרַגע  ַרק  ָּבֲעָזָרה  ָאָדם  ָעַמד  ֶׁשִאם 
ְּבָכל  ִמְצָוה  ִקֵּים  ָהֶרֶגל,  ְיֵמי  ָּכל  ָּבֲעָזָרה  ָעַמד  ִאם   ּוֵמִאיָד

ֶרַגע ָוֶרַגע (רֹא"ׁש ָׁשם; 'ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו' ָׁשם).
ֶׁשֵאין  ַהִּמְצוֹות  ִּבְכַלל  'ָהֵרָאיֹון'  ֶאת  ַהִּמְׁשָנה  ֶׁשָּנְקָטה   ְּבָכ
ָלֶהן ִׁשעּור, ָּכְלָלה ֵהן ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהִּנְראֹות ָּבֲעָזָרה ְוֵהן ֶאת 
ִחּיּוב ֲהָבַאת ָקְרַּבן 'עֹוַלת ְרָאָיה' ֶׁשהּוא ָּכָאמּור ִמְּתָנֵאי ִמְצָוה 
ְיֵדי  ָלֵצאת  ָאָדם  ָיכֹול  ּתֹוָרה  ִמִּדין  ֶׁשֵּכן  ִׁשעּור.  לֹו  ְוֵאין  זֹו, 

חֹוָבתֹו ַּבֲהָבַאת עֹוַלת ְרָאָיה, ְּבָכל ׁשִֹוי ֶׁשהּוא (רע"ב ָׁשם). 

ְּגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ַּבּגּוף  ֵהן  ְלַקְּיָמּה  ֶׁשִּנָּתן  ִמְצָוה  ִהיא  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות  ִמְצַות 
ְּכגֹון  ְּבָממֹון  ְוֵהן  חֹוִלים,  ּוִבּקּור  ְוַכָּלה  ָחָתן  ְּבִׂשְמַחת  ְּכגֹון 
ֵאין  ַּבּגּוף  ֲחָסִדים  ִלְגִמילּות  ְׁשבּוִיים.  ּוִפְדיֹון  ְצָדָקה  ַמַּתן 
ִׁשעּור, ֲאִפּלוּ ִמְּדַרָּבָנן. ְואּוָלם ִלְגִמילּות ֲחָסִדים ְּבָממֹונֹו, ַאף 
א)  נ  (ְּכֻתּבֹות  ָקְבעּו  ֲחָכִמים  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִׁשעּור  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל 
(ֵּפרּוׁש  ִלְצָדָקה  ִמְּנָכָסיו  ֵמחֶֹמׁש  יֹוֵתר  ְלַפֵּזר  ְלָאָדם  ֶׁשָאסּור 

ַהִּמְׁשָניֹות ָלַרְמָּב"ם ָׁשם). 

ְּבִלּמּוד  ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתּה  ּתֹוָרה',  'ַּתְלמּוד  ְלִמְצַות  ַאף 
ְּכִפי  ִלְלמֹד  ְמֻצּוֶה  ָהָאָדם  ִׁשעּור.  ֵאין  ּבֶֹקר,  ִמיֵדי  זֹו  ִמְׁשָנה 
(ֵּפרּוׁש  ָוַלְיָלה"  יֹוָמם  ּבֹו  "ְוָהִגיָת  ח):  א  (ְיהֹוֻׁשַע  ַּכָּכתּוב  ְיָכְלּתוֹ, 
ְּבִמְצָוה  ַלֲעסֹק   ֶׁשִּנְצָר אֹו  ִּבְצָרָכיו  ֶׁשָּטרּוד  ִמי  ָׁשם).  ָהרֹא"ׁש 
ַאֶחֶרת, ָיכֹול ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ִמְצָוה זֹו ֲאִפּלוּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 
ַלֲעסֹק  ַמְרֶּבה  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל   ,ּוֵמִאיָד ְּביֹום.  ַאַחת  ִמָּלה  ֶׁשל 

ַּבּתֹוָרה, ָּכ הּוא מֹוִסיף ְלַעְצמֹו עֹוד ָועֹוד ִמְצוֹות.
ִמָּכ ְיכֹוִלים ָאנּו ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ֲחִביָבה ִהיא ִמְצַות ִלּמּוד 
ּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ִאם ְּבִלּמּוד ִמָּלה ַאַחת ְמַקְּיִמים ִמְצָוה, ַעל ַאַחת 
 – ַהּיֹום   ְּבֶמֶׁש ַרּבֹות  ָׁשעֹות  ִלְלמֹד  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ָמה ַרּבֹות ֵהן ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשָּיכֹול הּוא ְלהֹוִסיף ְּבָכל יֹום, ַלֲאָלִפים 
עֹוֵסק,  ְוֵאינֹו  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ֶׁשָּיכֹול  ִמי   ּוֵמִאיָד ְוִלְרָבבֹות. 
ַּכָּמה ִרְבבֹות ִמְצוֹות הּוא ַמְפִסיד ִמיֵדי יֹום! ('ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו' ָׁשם).

'ַמַּכת ַמַחץ' ַּתַחת 'ַמַּכת ַּפח'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתחת 'ַמַּכ

ּו ִספפוּּ
ל עלַ

ִ ם
ָבִרים' (א) ַנת 'ֵאּלּו ּדְ ִמׁשְ

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 נִִניניּתַ פּפְְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ְ

ממִמככ ִמכ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' 

ִייַׁשר ּכֲֹחֶכם ַעל ְּפִעילּוְתֶכם ָהִעְקִבית ְוַהִּנְרֶחֶבת ְלַהְחָּדַרת ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן. ָחׁשּוב ְמאֹד ְלַהְזִּכיר ָּכל ָהֵעת ֶׁשֵאין 
ַּדי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶאָּלא ֵיׁש ִקְצָּבה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ַלֲעִנַּית ָאֵמן – ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ִמיֵדי יֹום. ִקְצָּבה ִהיא ַהָּבִסיס ְלִמְנַהג 

ַחר ְּבַחְברּוָתא, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה (ו יג).  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֲהא ֶזה ַעָּתה ָלַמְדנּו ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין ד א-ב) סּוְגָיה ְׁשֵלָמה ַהָּדָנה ְּבִׁשעּוֵרי ַהִּמְצוֹות, ְוָדְרׁשּו "ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן 
ה' ֵיׁש ִׁשעּור ְוִקְצָבה יֹוִמִּיים:  – ֶאֶרץ ֶׁשָּכל ִׁשעּוֶריָה ְּכֵזיִתים", ָעֵלינּו ָלֵתת ֶאל ֵלב ֶׁשַאף ַלֲאִמיַרת 'ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ

ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים, ֲעָׂשָרה ַקִּדיִׁשים, ַאְרַּבע ְקֻדּשֹׁות. 
ִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנה,

ל. פ. - ְירּוָׁשַלִים. 


