
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל 'ְּתִפַּלת ְנָדָבה'
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)
"ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין" (ַרִׁש"י).

ָׁשל  ִּדיָנם  ֶאת  ְלָפֵרׁש  יֹוֵתר  ֶׁשָּנחּוץ  נֹוֶתֶנת  ַהַּדַעת 
ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  ַהחֹוָבה,  ָקְרְּבנֹות 

ְּבָקְרְּבנֹות ַהְּנָדָבה?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ִּדיֶנר ַרֲאַב"ד לֹוְנדֹון:

ְּכֵדי  ַהְּנָדָבה  ָקְרְּבנֹות  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה 
ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ַמְקִריָבם.  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ּגֶֹדל  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו 
ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ְמַקֵּים  ֶׁשֵאינֹו  מֹוִכיִחים  ַהַּמְקִריב 
ַרק ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה, ֶאָּלא הּוא ְמַחֵּזר ְּבָכל ּכֹחוֹ 

ַאַחר ַהִּמְצוֹות ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלקֹונֹו. 
(ְרֵאה  ַהָקְּרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ַּכּיֹום  ֶׁשִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ַּגם   ָּכ
ְּתִהִּלים  ְלִפְרֵקי  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִׁשיבּות  ֵיׁש  ב),  כו  ְּבָרכֹות 
ַהְּקבּועֹות,  ַהְּתִפּלֹות  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשּמֹוִסיף  ְוִלְתִפּלֹות 
ִּכי ְּבֶאְמָצעּוָתן ַמְרֶאה ֶׁשהּוא מּוָכן ְלִהְתַאֵּמץ ַּבֲעבֹוַדת 

ּבֹוְראֹו יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשְּמֻחָּיב. 
'ַּדְרֵכי יֹוֵסף ְצִבי' עמ' נד 

ִמְנַהג  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ֲחבּוַרת   ְּבתֹו ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ַהַּקְדמֹוִנים 
(ְרֵאה  ֵרֵעהּו  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ִאיׁש  ָאֵמן  ָהעֹוִנים  ֲאָנִׁשים 
ׁשוּ"ַע או"ח ו ד). ְּבֶאְמָצעּות ַהְנָהָגה זֹו ּפֹוֵתַח ַהְּמָבֵר ֶאת 
יֹומֹו ְּבַהְצָהָרה ֶׁשהּוא ֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת קֹונֹו ָלֵצאת ְיֵדי 
חֹוָבה, ֶאָּלא ְמַחֵּזר ַאַחר ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות ַאף 

ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֵמִעַּקר ַהִּדין.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 'ַּבַעל מּום' ְרצּוָיה יֹוֵתר

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר 
ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)

ֶלַקח ִנְפָלא ַעל ַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּבָיֵמינּו ִהיא ִּבְמקֹום 
ַהָקְּרָּבנֹות, ָּדַרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַיֲעקֹב ּבֹוְסקֹוִביץ ֵמַהָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֶזה;  ְּבָפסּוק  ֵיׁש  ֲחָלִקים  ְׁשֵני  ִּכי  ִיְמָצא  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ַהְּתִפָּלה  ְּכֶנֶגד   – ִמֶּכם"  ַיְקִריב  ִּכי  "ָאָדם  ָהִראׁשֹון: 
"ִמן  ִני:  ְוַהּׁשֵ ַהֵּלב,  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהּנֹוֵבַע  ְּכָקְרָּבן  ֶׁשִהיא 
ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" – 

ְּכֶנֶגד ַהָּקְרָּבן ַהָּבא ִמן ַהְּבֵהָמה.
ֶאת  ֵהן  ַהּתֹוָרה  ַמְזִּכיָרה  ְּבֵהָמה  ָקְרַּבן  ְלַגֵּבי  ְוִהֵּנה, 
ַהָּקְרָּבן ְוֵהן ֶאת ַהַּמְקִריב – "ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם", 
ּוְבָכ ָרְמָזה ֶׁשִּדיָנם ָׁשֶוה; ְּכִפי ֶׁשָּקְרַּבן ַּבַעל מּום 

ָּפסּול ְלַהְקָרָבה, ָּכ ּכֵֹהן ַּבַעל מּום ָּפסּול ִמְּלַהְקִריב 
(ְרֵאה ְזָבִחים טז א).

ְואּוָלם, ְלַגֵּבי ָקְרַּבן ַהֵּלב – ַהְּתִפָּלה – ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה 
ַרק ֶאת ַהַּמְקִריב, ּוְבָכ ִהיא ָּבָאה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁש"ְּגדֹוָלה 
ְּבׁשֹוֶנה  ב);  לב  ְּבָרכֹות  (ְרֵאה  ַהָּקְרָּבנֹות"  ִמן  יֹוֵתר  ְּתִפָּלה 
ְיֵדי  ַעל  ֻמְקָרב  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַהְּבֵהָמה  ִמָּקְרַּבן 
ַעְצָמּה  ִהיא  ִאם  מּום,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  מּום,  ַּבַעל 
ְׁשֵלָמה ְּבא 'מּום', ַאְדַרָּבה, ְרצּוָיה ִהיא יֹוֵתר ִמְּתִפַּלת 

ֵלם ְּבגּופֹו. ַהּׁשָ
ַּכָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (נא יט): "ִזְבֵחי ֱאקִים רּוַח ִנְׁשָּבָרה".
'ּתֹוְצאֹות ַחִּיים' [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תקכ"ד]

'ִמן ַהְּבֵהָמה' נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ַמְדֵרַגת ַהְּיהּוִדי
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר 

ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק: 

"ָאָדם" – ִמן ַהּשּׁוָרה, "ִּכי ַיְקִריב" – ִּכי ְיַבֵּקׁש ְלִהְתָקֵרב 
ַּתְקִריבּו  ַהְּבֵהָמה...  "ִמן  ַּבֲעבֹוָדתֹו.  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלה' 
ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" – ֵמַהְּבֵהָמה יּוַכל הּוא ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה 
ְּגבֹוָהה ִהיא ַמְדֵרָגתֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ְלִהְתָקֵרב ַלה'. ֶׁשִהֵּנה 
ַהָּפׁשּוט  ָהָאָדם  ַאף  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן 
ִׁשּנּוי  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ִמְּבִלי  ִּפיו,  ְּבֶהֶבל  ָהָיה  ָיכֹול  ְּביֹוֵתר 
ּוְלהֹוְפָכּה  ַהְּבֵהָמה  ַמהּות  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ַהְּבֵהָמה,  ְּבגּוף 
הּוא  ָּגדֹול  ּכֹה  ְוִאם  ַלִּמְזֵּבַח.  ִלְקדֹוָׁשה  ֻחִּלין  ִמְּבֵהַמת 
ּכֹחַ ִּדּבּורֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָמה ִנְׂשָּגב 

ּכָֹחם ֶׁשל ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶׁשאֹוֵמר הּוא ִלְפֵני קֹונֹו 
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ְויֹוְצרֹו!

'ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעּבֶד ָל'
ֶאל  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים  ָזָכר  ַהָּבָקר  ִמן  ָקְרָּבנֹו  עָֹלה  "ִאם 

ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה'" (א ג)
ֲחָכִמים (ר"ה ו א, ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם) ִּדְּיקוּ ִמָּכ ֶׁשֶּנֱאָמר ָּכאן: 
"ַיְקִריֶבּנּו",  קֶֹדם:  ֶנֱאָמר  ֶׁשְּכָבר  ַאף  אֹתֹו",  "ַיְקִריב 
ֶׁשִאם ְמָסֵרב ַהּנֹוֵדר ְלָהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו, ַעל ֵּבית ַהִּדין 
ֶׁשָעָליו  ֵּכיָון  אּוָלם  ִנְדרֹו.  ֶאת  ְלַקֵּים  ִלְכּפֹותֹו  מּוָטל 
ַעד  אֹותֹו  ְלִפיָכ "ּכֹוִפין  ָקְרָּבנֹו "ִלְרצֹנֹו",  ֶאת  ְלָהִביא 

ֶׁשּיֹאַמר: 'רֹוֶצה ֲאִני'".
 ַפת ֱאֶמת' ִּכי ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָמִצינּו ֶרֶמז ְלָכ ָאַמר ַה'ּׂשְ
ֶׁשָאָדם ֶהָחֵפץ ְלכֹוֵפף ַעְצמֹו ַּתַחת עֹל ַהִּמְצוֹות, ָיכֹול 
ָמה  ּוְכֵעין  ַּבּטֹוב.  ִלְבחֹר  ִיְכּפּוהּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשָּמִצינוּ (יֹוָמא סט א) ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְמַסר 
ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַעל  ְוָאֵכן,  ַהְּגדֹוָלה.  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּביֵדי 
ָאנּו ִמֵּדי ּבֶֹקר: "ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל", ְוַאף 
 ...ַּפְחְּד ֵּתן  "ּוְבֵכן  ִמְתַּפְּלִלים:  ָאנּו  ַהּנֹוָרִאים  ַּבָּיִמים 
ְוֵאיָמְת ַעל ָּכל מַה ֶׁשָּּבָראָת... ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב 

ָׁשֵלם".
ָנה תרמ"ז; 'ִמִּפי סֹוְפִרים ּוְסָפִרים' 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ַוֵּיָרא תרל"ב, רֹאׁש ַהּׁשָ

'ָאֹׁש"ם ָאַׁש"ם' – 'ָאָׁשם הּוא לה''
"ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם ָאַׁשם ַלה'" (ה יט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ְמַג'ֶלד ֵמַחְכֵמי ַּבְגָּדד: 
ַּבִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות לג ב) ְמבָֹאר ִּכי ָּכל "ָהאֹוֵמר...: 'מֹוִדים 
מֹוִדים' – ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו". ַהְּגָמָרא (ָׁשם) ְמָבֶאֶרת ֶאת 
ְלׁשֹון  ֶאת  ּכֹוֵפל  הּוא  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִפי  ֶׁשִהיא  ַהִּסָּבה 
ָחִליָלה,  ָרֻׁשּיֹות  ִלְׁשֵּתי  ְּכמֹוֶדה  ִנְרֶאה  הּוא  ַההֹוָדָאה, 
ָהאֹוֵמר:  ֶאת  ַאף  ְלַהְׁשִּתיק  ֶׁשֵּיׁש  מֹוִסיָפה   ָּכ  ּוִמּתֹו
ְׁשֵּתי  עֹל  ָעָליו  ִּכְמַקֵּבל  ֶׁשִּנְרֶאה  ְלִפי  ְׁשַמע",  "ְׁשַמע 
ָרֻׁשּיֹות. ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי (ְמִגָּלה ד י) הֹוִסיף עֹוד, ֶׁשֵּמאֹוָתּה 

ִסָּבה ֵיׁש ְלַהְׁשִּתיק ַאף ֶאת ָהאֹוֵמר: "ָאֵמן ָאֵמן".
ְׁשלֹוׁש ַהִּמִּלים ֶׁשָאְסרּו ֲחָכִמים ִלְכּפֹל – 'ָאֵמן', 'ְׁשַמע' 
ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  'ָאָׁשם'.  ֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ֵהן  ּו'מֹוִדים', 
'ָאָׁשם'  ַהִּמָּלה  ִנְכְּתָבה  ָהָאמּור  ָהִאּסּור  ַעל  ִלְרמֹז  ְּכֵדי 
'ָאׁשֹם',  ֵלאמֹר:  ְּפָעִמים,  ָׁשלֹוׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק 
'ָאַׁשם' – ַהּכֹוֵפל ֶאת ֵּתבֹות: 'ָאֵמן', 'ְׁשַמע' אֹו 'מֹוִדים', 

"ָאָׁשם [חֹוֵטא] הּוא ַלה'".
'ְצַלח ְרַכב'

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

ני ּפְ ם
ִמָּלה ְקַטָּנה – ָעְצָמה ַאִּדיָרה

"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה" (א א)
'ְּבֵני  ְנִׂשיא  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש 

ֱאמּוִנים': 
ָרם  קֹול  ִיְׂשָרֵאל  'ְויֲַענּו  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – "ַוִּיְקָרא" 
ָאֵמן', ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב) ֶׁשֵּיׁש ַלֲענֹות 
ָׁשם  ּתֹוְספֹות  (ְרֵאה  ָרם"  "ְּבקֹול  ְוַהְינּו  ּכֹחוֹ"  "ְּבָכל  ָאֵמן 

ד"ה ָּכל ָהעֹוֶנה).

ְלָאֵמן]  [ַהְּמַרֶּמֶזת  ָאֶל"ף  ָהאֹות  ִנְכְּתָבה  ָמה  ּוִמְּפֵני 
ְּפֻעָּלה  ִהיא  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ָלנּו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְזִעיָרה? 
ַקָּלה ּוְזִעיָרה, ּוְבַקּלּות ָיכֹול ָאָדם ִלְצּבֹר ְּבֶאְמָצעּוָתּה 

ִמְצוֹות ֵאין סֹוף. 

ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ 375ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה.

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש.  ְּביֹום ְרִביִעי ַהַּבֲעָל"ט, י"א ְּבִניָסן ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהּׁשְ
ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש 'ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית' ִהְפִליג ַרּבֹות ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ֵּבין ַהְּדָבִרים ָּכַתב:

"ֵּכן הּוא ָהֱאֶמת 
ָּגדֹול  ֶׁשָאֵמן 
ַעְצמֹו  ִמַּצד 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתוֹ 
ֵחֶקר" (ָׁשם אֹות 

פא).

"ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ָאֵמן,  ְּבִמַּלת  ְּתלּוִיים 
ְוׁשֶֹרׁש  ִעָּקר  ְוהּוא 
ְלָכל  מּוָסד  ִויסֹוד 
ֻּכָּלן" (ַמֶּסֶכת  ָהעֹוָלמֹות 

ָּתִמיד אֹות פ).

ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכּוֵן  "ִמי 
ַהְּמָבֵר ְועֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ּוְכִדינֹו, ּגֹוֵרם ְלַמְעָלה 
ְלָכל  טֹוב  ַרב  ְוֶׁשַפע  ְמאֹד,  ַהְרֵּבה  ה  ְקֻדּׁשָ
ָהעֹוָלמֹות, ִּכי הּוא ּפֹוֵתַח ַהָּמקֹור ָהֶעְליֹון, ְמקֹור 
ַמִים ַחִּיים, ְּכמֹו ֶׁשּפֹוֵתַח ַהַּמֲעָין ְלַהְׁשקֹות ְלָכל 

ַהְּצִריִכים ַהְׁשָקָאה..." (ָׁשם).

ג.ב.א.
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ָהַרב  ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ִנְׁשַמע  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ָלאּו ְׁשִליָט"א ֲאֶׁשר ָהָיה 
ֵעד לֹו. הּוא ִמְתַּפְרֵסם ַעָּתה ִלְקַראת ַׁשָּבת ַהָּגדֹול, 
ִּבְמאת ִׁשְבִעים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְלמֹוֵעד ִהְתַרֲחׁשּותֹו – 

ַׁשָּבת ַהָּגדֹול תש"ה.
ְּבֵעת  ָהֲאֻּיָמה,  ַהִּמְלָחָמה  ִסּיּום  ִלְקַראת  ֶזה  ָהָיה 
ַעל  ָעלּו  ְּכָבר  ּוְטהֹוִרים  ַזִּכים  ְיהּוִדים  ֶׁשִּמיְליֹוֵני 
ְמַעט  ְמֵתי  ָהִיינּו,  ְנתּוִנים  ה'.  ִקּדּוׁש  ַעל  ַהּמֹוֵקד 
ְזָוַעת  ְּבתֹוְכֵכי  ְּבתֹוָכם,  ַוֲאִני  ַהְּפֵלָטה  ֵאִרית  ִמּׁשְ

ַמֲחֶנה ּבּוֶכְנַווְלד ַהּנֹוָדע ְלִׁשְמָצה.
 ֶׁשְּבתֹו ֵמִאָּתנּו  ִאיׁש  ָחַלם  א  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ְוָנׁשּוב  ִסְבֵלנּו  ַעל  ַהֵּקץ  ָיִקיץ  ָׁשבּועֹות  ְׁשלֹוָׁשה 
ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ָחְפִׁשִּיים. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשַכְבנּו ַעל 
ֶׁשָאנּו  ָיַדְענּו  ְּכָבר  ֵיאּושׁ.  ַסף  ַעל  ְּכֶׁשָאנּו  ַּדְרָּגֵׁשינּו 
ְׂשִריִדים ּבֹוְדִדים ְלעֹוָלם ֶׁשָהָיה ְוִנְכַחד, ְוא ָיַדְענּו 

ְלָמה ָעֵלינּו ְלַצּפֹות.
 ְּבַס ָׁשלֹוׁש  ְּכֵבן  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֶׁשָּפְרָצה 
ַהְרֵּבה  ָזַכְרִּתי  א  ְׁשמֹוֶנה,  ֵּבן  ְּכֶיֶלד  ַעָּתה,  ַהּכֹל. 
ֶׁשּמֹוָצִאי  ָיַדְעִּתי  ַלִּמְלָחָמה...  ֶׁשָּקְדמּו  ֵמַהָּיִמים 
ֵמָהֲעָיָרה ְּפיֹוְטְרקֹוב, ָׁשם ִּכֵהן ֲאִבי ְּכַרב, ְוָיַדְעִּתי ַּגם 
ׁשֹוְכִנים  ַהָּגדֹול  ְלָאִחי  ִּבְׁשֵכנּות   ַהָּסמּו ַּבְּצִריף  ִּכי 
ָאב ּוְבנֹו ֶׁשַאף ֵהם ִהִּגיעּו ִמְּפיֹוְטְרקֹוב, ַרִּבי ֶלייֶּב'ל 

ּוְבנֹו מֶֹׁשה ְּפִׁשיגּוְרְסִקי.
ְוֶנְחַלׁש,  ֶלייֶּב'ל  ַרִּבי   ָהַל ַהִּמְלָחָמה  סֹוף  ִלְקַראת 
ַהְּמֻיֶּסֶרת  ִנְׁשָמתֹו  ָעְלָתה  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת  ּוְבאֹוָתּה 
ְּבנֹו  ֶאת  ַאֲחָריו  הֹוִתיר  הּוא  ַמְיָמה.  ַהּׁשָ ִּבְסָעָרה 
ּבֹוֵדד  ּוֵמֵאם,  ֵמָאב  ָיתֹום  ָהָיה  ֶׁשָּכֵעת  מֶֹׁשה, 

ְּבעֹוָלמֹו.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבֲחֵמׁש ְׁשנֹות ָהֵאיָמה ֶׁשָחְלפּו ָעֵלינּו 
ְּכָבר ָרִאינּו ַהּכֹל... א ָיכְֹלנּו ֶׁשֹּלא ִלְדמַֹע ְלַמְרֵאהּו 
ֶׁשל מֹויָׁשהלֶ'ה ַהָּיתֹום ַהּבֹוֵדד ֶׁשֻהְכַנס ֶאל ַהְּצִריף 
ַלח  ְּכֵדי ְלִהָּפֵרד ֵמָאִביו ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה, ְּבֶטֶרם ִיּׁשָ
ְּבַמָּבִטים  אֹותֹו  ִלּוּו  ֻּכָּלנּו  נֹוָדע.  ַהִּבְלִּתי  ֶאל  ּגּופֹו 
א   ַּבֶהְמֵׁש ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶאת  אּוָלם  ְמצָֹעִפים, 
ָצִפינּו; ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשַהִמָּּטה הּוְצָאה ֵמַהְּצִריף, ֶנֱעַמד 
מֹויָׁשהלֶ'ה ַּבֲחַלל ַהֶּפַתח ְוָזַעק ְלֵעֶבר ַהָּקָהל ַהָּקָטן 

ֶׁשִּנַּצב ְלמּולוֹ:
א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ָנכֹון  ִלְלָוָיה,  ִיְזֶּכה  א  ֶׁשַאָּבא  "ָנכֹון 
ְוַעל  ְּבנֹו,  הּוא  ֲאִני  ֲאָבל  ִנְקַּבר,  הּוא  ֵהיָכן  ֵאַדע 
ַה'ַּקִּדישׁ' ֶׁשֲאִני ַחָּיב לֹוַמר ַאֲחָריו א ֲאַוֵּתר – ְּתנּו 

ִלי ִסּדּור!"
ַהַּנַער  ָׁשַאל-ִּבֵּקׁש  ִסּדּור?"  ִלי  ְלָהִביא  ָיכֹול  "ִמי 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות א ָזָכה ִלְפּתַֹח ֵסֶפר  ֶׁשְּבָחֵמׁש ַהּׁשָ
ֶּפה",  ְּבַעל  ַה'ַּקִּדישׁ'  ֻנַּסח  ֶאת  יֹוֵדַע  "ֵאיִני  ְיהּוִדי, 
ְּבָיֵדינּו.  ָהָיה  א  ָנאֹות  ֶׁשַּמֲעֶנה  ֶאָּלא  ִהְטִעים, 
ַלֲחם  ִנָּתן  ָהָיה  א  ַאף  ּבּוֶכְנַווְלד,  ְּכמֹו  ְּבָמקֹום 

ִלְמצֹא ֵסֶפר ְיהּוִדי.
ְמַעט  "עֹוד  ְלַהְרִּגיעֹו,  ִמיֶׁשהּו  ִנָּסה  ִּתְדַאג",  "ַאל 
ַּבַּבִית  ַהַּבְיָתה.  ָנׁשּוב  ְוֻכָּלנּו  ַהִּמְלָחָמה  ִּתְסַּתֵּים 
 "...ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ַאָּבא  ַעל  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ּתּוַכל 
ָסֵפק  מֶֹׁשה.  ֶאת  ִהְרִּגיָעה  א  ֶׁשַהְּתׁשּוָבה  ֶאָּלא 
ְוהּוא  יֹום  ֶׁשָּיבֹא  ֶהֱאִמין  ְּבַעְצמֹו  ַהֵּמִׁשיב  ִאם 
ַקֶּיֶמת  ָהְיָתה  ַהַּנַער  ֶׁשל  ִמְּבִחיָנתֹו  ַהַּבְיָתה.  ָיׁשּוב 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  ִּכי  ְסִביָרה  ֶאְפָׁשרּות 
ְוהּוא  ָאִביו,  ַעל  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ַּבֲעבּורֹו  ְוָהַאֲחרֹוָנה 

א ָרָצה ְלַהְחִמיָצּה.
ָאַמר  ַקִּדיׁש!"  לֹוַמר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ִסּדּור,  ִלי  יגּו  "ַּתּׂשִ
מֶֹׁשה, ְוַהְּבִכי ַהָּטהֹור ֶׁשָּפַרץ ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ָּגַרם ָלנּו 
ִנַּגׁש  ְלַבּסֹוף  ַּבֲעבּורֹו.  יֹוֵתר  ּוְלִהְתַאֵּמץ  ְלַנּסֹות 
"ִּתְׁשַמע,  ְּבָאְזנֹו:  ְוָלַחׁש  ֵמַהּנֹוְכִחים  ֶאָחד  ֵאָליו 
ְמַכְּבִסים  ֶׁשָּבּה  ַהִּמְכָּבָסה  ִנְמֵצאת  ַהַּמֲחֶנה  ִּבְקֵצה 
ְּכֵדי  ִנְׁשָמָתם  ֶאת  ֶׁשָּנְפחּו  ָהֲאִסיִרים  ִּבְגֵדי  ֶאת 
ְלַהֲעִביָרם ַלֲאִסיִרים ֲאֵחִרים. ִמּיֹום ֲהָקַמת ַהַּמֲחֶנה 
ֶׁשּמֹוָצאֹו  ָיָקר  ְיהּוִדי  אֹוָתּה  ְמַנֵהל  ַעָּתה  ְוַעד 
ִמֶּגְרַמְנָיה. אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלָכאן ִּבְזַמן ֶׁשעֹוד 
ָהָיה ִנָּתן ְלַהְבִריַח ְּפִניָמה ֲחָפִצים ְּכגֹון ֶזה ֶׁשַאָּתה 
ְמַבֵּקׁש. ַּגׁש ֵאָליו ּוְתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, א ִלְפֵני ֶׁשִּתְבּדֹק 

יּוַכל  ֶׁשהּוא  ִיָּתֵכן  עֹוְינֹות,  ֵמָאְזַנִים  ָנִקי  ַטח  ֶׁשַהּׁשֶ
."ְלַסֵּיַע ְל

ַמְּטָרתֹו,  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ ַעז  ְּבָרצֹון  ָחדּור  מֹויָׁשהלֶ'ה, 
א ִהְמִּתין ְלֶרַגע. הּוא ָרץ ִּבְמֵהָרה ֶאל ַהִּמְכָּבָסה, 
ָעסּוק  ֶׁשָהָיה  ַהּכֹוֵבס  ִמְּלַבד  ִאיׁש  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ָּבַדק 
ּוְבקֹול  ַהּכֹוֵבס  ְלֵעֶבר  ִנַּגׁש  ָאז  ְוַרק  ִּבְמַלאְכּתֹו, 
ִלְפֵני  ֵמֲאִבי  "ִהְתַיַּתְמִּתי  ִהְתַחֵּנן:  ּוִמְׁשַּתֵּנק  ָׁשבּור 
ּוְלֵׁשם  ַקִּדיׁש  ָעָליו  לֹוַמר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ַקָּלה.  ָׁשָעה 
 ֶׁשְּל ַהִּסּדּור  ֶאת  ִלי  ֵּתן  ָאָּנא,  ִסּדּור.  ִלי  ָנחּוץ   ָּכ
ַרק ְלַכָּמה ַּדּקֹות, ַרק ֶאְקָרא ִמּתֹוכֹו ֶאת ַה'ַּקִּדישׁ' 

ְוַאְחִזיר ְל אֹותֹו ִמָּיד". 
ַהְּיהּוִדי, ֶׁשְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִנְבַהל ֵמַהַּבָּקָׁשה ַהְּיִׁשיָרה, 
ַעל  צֹוֵעק  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלִהְתַחֵּמק  ִּבְתִחָּלה  ִנָּסה 
ִנְמָצא  ֶׁשַאָּתה   ְל ִנְרֶאה  "ִהְׁשַּתַּגְעָּת?  ַהַּנַער: 
ָּכאן  ֵאין  ֲחִביִבי,  ְּבּבּוֶכְנַווְלד,  ִנְמָצא  ַאָּתה  ָּבֲעָיָרה? 

ִסּדּוִרים, ּוְבַבָּקָׁשה ַּתְפִסיק ְלַדֵּבר ְׁשֻטּיֹות!"
ֶאָּלא ֶׁשִּנְרֶאה ִּכי ַהֵּסרּוב ַּדְוָקא ִהְגִּביר ֶאת ַעְקָׁשנּותֹו 
ָׁשַלף  ּוְלַבּסֹוף  ְּבִכיָסיו  ִּפְׁשֵּפׁש  הּוא  ַהַּנַער.  ֶׁשל 
ם ֶאת 'ֶנֶׁשק יֹום ַהִּדין'; הּוא נֹוֵפף ִלְפֵני ַהּכֹוֵבס  ִמּׁשָ
ְּבּבּוֶכְנַווְלד  ְלַהֲחִזיק  ָהָיה  ֶׁשִּנָּתן  ַהָּיִחיד  ָּבְרכּוׁש 
 – ָּבּה  ְּתלּוִיים  ָהיּו  ֶׁשַחָּייו  ַהּיֹוִמית  ַהֶּלֶחם  ִּבְמַנת   –
ְוָאַמר לֹו: "ַׁשָּבת ַהּיֹום, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּבַׁשָּבת ָאסּור 
ֲחׁשּוָבה  ָאב'  'ִּכּבּוד  ִמְצַות  זֹאת,  ְּבָכל  ֲאָבל  ָלצּום. 
יֹוֵתר. ּוְלַמַען ְּכבֹוד ֲאִבי ֲאִני מּוָכן ָלֵתת ֶאת ָּכל ַחַּיי, 
ַקח ְל ֶאת ְּפרּוַסת ַהֶּלֶחם ַהּזֹו, ּוְבַבָּקָׁשה – ֵּתן ִלי 

ֶאת ַהִּסּדּור ְלַכָּמה ְרָגִעים".
ִּבְנֻקָּדה זֹו ִנְׁשַּבר ִלּבֹו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש. ֵעיָניו ִהְצַטֲעפּו 
ְוֵאיֶנִּני  ָאֹנִכי,  "ָזֵקן  ַלַּנַער:  ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ִּבְדָמעֹות, 
ֵׁשב  ַעְכָׁשו  ַּבַחִּיים.  ִמָּכאן  ֶׁשֵאֵצא  ְּכָלל  ָּבטּוַח 
ֶׁשָאׁשּוב.  ַעד  ִלי  ְוַהְמֵּתן   ,ֶׁשְּל ַהֶּלֶחם  ֶאת  ְותֹאַכל 

ִאם ִמיֶׁשהּו ִיָּכֵנס, ֱאמֹר לֹו ֶׁשָּיָצאִתי ְלֶרַגע".
ַלָּמקֹום.  ָׁשב  ֶׁשַהּכֹוֵבס  ַעד  ָחְלפּו  ַּדּקֹות  ֶעֶׂשר 
ָׁשַלף  ְוַאַחר  רֹוֶאה,  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ֵהיֵטב  ָּבַדק  הּוא 
אֹותֹו  ְוהֹוִׁשיט  ּוָבלּוי  ָקָטן  ִסּדּור  ְלֻחְלָצתֹו  ִמַּתַחת 

ְלמֹוְיָׁשֶל'ה.
ְּבָעָיה.  ָלנּו  "ֵיׁש  ְוָאַמר:  ַהָּקִׁשיׁש  ִנְנַער  ּוִפְתאֹום 
יג  ַנּׂשִ ּוֵמֵהיָכן  ִמְנָין,  ַחָּיִבים  ָאנּו  ַקִּדיׁש  לֹוַמר  ְּכֵדי 
ָהְיָתה  ְּכָבר  ֶׁשַּלֶּיֶלד  ֶאָּלא  ְּבִמְכָּבָסה?"  ָּכאן  ִמְנָין 
ָחַׁשְבִּתי  ֶׁשִחִּכיִתי  "ִּבְזַמן  ַהּמּוָכן:  ִמן  ְּתׁשּוָבה   ְלָכ
ַּגם ַעל ֶזה", הּוא ָאַמר, ְוַאַחר ִהְצִּביַע ַעל ִּפיָג'מֹות 
ְלִיּבּוׁש  ְּתלּויֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּמֻפְסָּפסֹות  ָהֲאִסיִרים 
ְיהּוִדים  ֶאְתמֹול  ַעד  ִׁשְּמׁשּו  "ַהְּבָגִדים  ַהֶחֶבל;  ַעל 
ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ה'. ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְיהּוִדים ֵאּלּו 
ְּבַוַּדאי ְמַרֲחפֹות ַּבֲחַלל ָהֲאִויר. ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ְׁשמֹוֶנה 

ִּפיָג'מֹות, ְוַיַחד ִאָּתנּו ֵיׁש ָלנּו ִמְנָין".
ַהָּקִׁשיׁש,  ַהּכֹוֵבס  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ַהָּתִמים  ָהַרְעיֹון 
ְוָכ ְּבתֹו ַהִּמְכָּבָסה ֶׁשל ּבּוֶכְנַווְלד, ְּבִמְנָין ֶׁשֻהְרַּכב 
ַהְּזָעָקה  ִנְׁשְמָעה  ִּפיָג'מֹות,  ּוְׁשמֹוֶנה  ְיהּוִדים  ֵני  ִמּׁשְ

ָהַאְלמּוִתית: "ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא".
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ָהַרב ָלאּו:

ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ֵמָאז.  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות 
ר'   ,ַהְּמַחֵּנ ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ַעל  ְּבַצַער  ְרִּתי  ִהְתַּבּׂשַ
ְלַהְסִּפיד  ְוִנְקֵראִתי  ָזָצ"ל,  ְּפִׁשיגּוְרְסִקי  מֶֹׁשה 
ְּבַהְלָוָיתוֹ ֶׁשֶּנֶעְרָכה ְּבַמֲעַמד ָקָהל ַרב ֶׁשל ֲחִסיִדים 

ה, ּוְבתֹוָכם ֶצֱאָצָאיו ַהְּברּוִכים. ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ
ִסּפּורוֹ  ֶאת  ַלּנֹוְכִחים  ִסַּפְרִּתי  ְלַהְסִּפיד  ִּבְמקֹום 
ְּבאֹוָתּה  ַהִּנְפָטר  ֶׁשָאַמר  ַה'ַּקִּדישׁ'  ֶׁשל  ַהַּמְרִטיט 
ְוַאַחר  ָאִביו,  ַאַחר  ִנְׁשַּכַחת  ִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת 

ָּפִניִתי ְלֵעֶבר ִמָּטתוֹ ְוָקָראִתי:
עֹוְמִדים   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ָנא,  ְרֵאה  "מֹויָׁשהלֶ'ה, 
ְסִביְב ִעם ִסּדּוִרים, ְוֵהם ֵאיָנם ְצִריִכים ְלַוֵּתר ַעל 
ַקִּדיׁש..."   ַאֲחֶרי לֹוַמר  ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶהם  ַהֶּלֶחם  ְמַנת 
ְּבָגאֹון  ְוָאז  ֶהְסֵּפִדי,  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ּוְבִתְפֶאֶרת, ְּבתֹו ָקָהל ֶׁשל ְמאֹות ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים 

ָזֲעקּו ַהָּבִנים: "ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא!"

'ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי'
ִּבְרכֹות  ֶאת  ַהחֹוֵתם  ָרצֹון'  ַה'ְּיִהי   ְּבֶהְמֵׁש
נֹוָספֹות  ַּבָּקׁשֹות  ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש  ַחר  ַהּׁשַ
ֶׁשָּקְבעּו  ְוֵיׁש  ַהְּגָמָרא,  ְּבֻנַּסח  הּוְבאּו  ֶׁשֹּלא 
ְסָיג ַּבָּדָבר ֶׁשֹּלא ְלָפֵרט יֹוֵתר ֵמַאַחת ֶעְׂשֵרה 
ַהְּקטֶֹרת  ַסְמְמֵני  ָעָׂשר  ַאַחד  ְּכֶנֶגד  ַּבָּקׁשֹות 
ְלַהָּלן  יב).  ִסיָמן  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִּדיֵני  ִצּבּור'  ('ַׁשְלֵמי 
ַּבִּסּדּוִרים  ֶׁשֻּסְּדרּו  ַהַּבָּקׁשֹות  ָּכל  ֶאת  ְנָבֵאר 

ַהּשֹׁוִנים ְלאֹוְמָרן ִּב'יִהי ָרצֹון' ֶזה. 
ִהיא  ָהַרע'  ֶׁש'ַעִין  ב)  קז  (ב"מ  ִלְּמדּונּו  ֲחָכִמים 
 ְלָכ ִּכי  ְוָאְמרּו  ַהַּמֲחלֹות,  ְלָכל  ַהּגֹוֶרֶמת 
ֶנֱאָמר (ְּדָבִרים ז טו): "ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי", 
ַהּגֹוֶרֶמת  ָהַרע'  'ַעִין  ֶאת   ִמְּמ ֶׁשָּיִסיר  ַהְינּו 
ּוְמַסֶּפֶרת  ָׁשם).  ַחִּיים'  'ּתֹוַרת  (ְרֵאה  חִֹלי  ְלָכל 
ה ְּבַרב ֶׁשָעָלה ַּפַעם ְלֵבית  ַהְּגָמָרא (ָׁשם) ַמֲעֹשֶ
ֶׁשל  ַהָּמֶות  ִסַּבת  ָהְיָתה  ָמה  ּוָבַדק  ְקָברֹות 
ֶׁשִּמָּכל  ּוָמָצא  ָׁשם,  ְקבּוִרים  ֶׁשָהיּו  ַהֵּמִתים 
ֶטֶרם  ֵמתּו  ְוִתְׁשָעה  ִּתְׁשִעים  ֵמִתים,  ֵמָאה 
ְזַמָּנם ֵמֲחַמת ַעִין ָהַרע, ְוַרק ֶאָחד ֵמת ִּבְזַמּנֹו 

– ֶׁשֹּלא ֵמֲחַמת ַעִין ָהַרע. 
ִּב'יִהי  ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו  ְמַיֲחִדים   ְלִפיָכ
ָרצֹון' ֶזה ֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ָלנּו ׁשּום ֶנֶזק ְּכתֹוָצָאה 
יֹוֵעץ'  ַה'ֶּפֶלא  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָהַרע".  ֵמ"ַעִין 
(אֹות ַעִין): "ְוַעל ַהּכֹל ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֵּפרֹות ִּכי 
ֱאֵקינוּ ְמַרֵחם, ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה, ְוהּוא 
ּוִמָּכל  ָהַרע,  ֵמַעִין  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  ַהַּמִּציל 

ָּדָבר ַרע..."
ִּבְלׁשֹון  ָהָרע"  "ַעִין  נֹוְקִטים:  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ִפי  ַעל  ִהיא  ָרעֹות",  "ֵעיַנִים  ְוא  ָיִחיד, 
ַעִין  ְלַהְכִניס  ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ַהְּמֻקָּבִלים  ֶׁשָּכְתבּו 
ָהַאַחת.  ֵעינֹו  ֶאת  ִלְסּגֹר  ָעָליו  ַּבֲחֵברֹו  ָרָעה 
ָהָאָדם  ֶׁשל  ֵעיָניו  ֵּתי  ֶׁשּׁשְ ְזַמן  ֶׁשָּכל  ִמּשּׁום 
ָהַרע  ַעִין  ְלָהִטיל  ָיכֹול  הּוא  ֵאין  ְּפתּוחֹות 

ַּבֲחֵברֹו ('ַחְסֵדי ָאבֹות' [ַלִחידָ"א] ב יא). 
ַרִּבי ָׁשלֹום ָמָׁשאׁש, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ָהָיה 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ַאף  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָׁשה  אֹוֵמר 
ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ַהּתֹוָרה (ַּבִּמְדָּבר טו לט): "ְוא 
ְוא  ֵעיֵניֶכם"  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
ֶׁשל  ('אֹוָרּה  ַוֲאסּורֹות  ָרעֹות  ִּבְרִאּיֹות  ִנָּכֵׁשל 

ְירּוָׁשַלִים' עמ' 47). 

ָלׁשֹון ָהַרע הֹוֶרֶגת ְׁשלֹוָׁשה
ַאַחד ַהְּדָבִרים ָהֲעלּוִלים ִלְפגַֹע ָּבָאָדם ַּבּצּוָרה 
ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר הּוא 'ָלׁשֹון ָהַרע'; ַּכֲאֶׁשר ָאָדם 
ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל זּוָלתֹו, ֲהֵרי הּוא ְמַזְלֵזל 
ִּבְלַבד  זֹו  א  ָאָדם.  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני  ּוַמְׂשִניאֹו  ּבֹו, 
ֶׁשָּלׁשֹון  ב)  טו  (ֲעָרִכין  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ֶאָּלא 
ָהַרע הֹוֶרֶגת ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים: ֶאת ַהְּמַסֵּפר, 
ֶאת ַהּשֹׁוֵמַע ְוַהְּמַקֵּבל ְוֶאת ָהָאָדם ֶׁשַהָּלׁשֹון 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלִפיָכ ָעָליו.  ֶנֶאְמָרה  ָהַרע 
ֶׁשֹּלא   – ָהַרע"  ִמָּלׁשֹון  "ְוַהִּציֵלנּו...  ָּכאן: 
ִיְפְּגעּו ָּבנּו ֲחֵבֵרינּו ְּבָכ ֶׁשְּיַדְּברּו ָעֵלינּו 'ָלׁשֹון 
ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש  ַצאַלח).  ְלַמֲהִר"י  ַחִּיים'  ('ֵעץ  ָהַרע' 
ִנָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ַרק  א  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָׁשה 
ִמ'ָּלׁשֹון ָהַרע' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּכֶנְגֵּדנּו, ֶאָּלא ֶׁשִּנְזֶּכה 
'ָלׁשֹון  ַאף ָאנּו ִלְׁשמֹר ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִמִּדּבּור 

ָהַרע' ַעל ֲאֵחִרים ('ֲאִׁשיׁשֹות ַחִּיים' ְּבָרכֹות יז א).
ִלְזִהירּות ִמִּדּבּור ָלׁשֹון ָהַרע ֵיׁש ֶקֶׁשר ְמֻיָחד 
ְמצָֹרע  (זַֹהר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ַהְּתִפָּלה,  ִעם 
נו א) ֶׁשָּכל ִּדּבּור ָלׁשֹון ָהַרע ַמֲחִליׁש ֶאת ּכֹחַ 
ַהִּדּבּור ָהרּוָחִני ֶׁשל ָהָאָדם, ְוַעל ֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו 
ְלָרצֹון  עֹוָלה  ְּתִפָּלתֹו  ֵאין  ֵמַרע  ְלׁשֹונֹו  נֹוֵצר 

ִלְפֵני ה'. 

ַמְלִׁשינּות ַהְּמִביָאה ִליֵדי ֵעדּות ֶׁשֶקר
"ִמַּמְלִׁשינּות".  ֶׁשִּנָּנֵצל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  עֹוד 
ַאף ְלַבָּקָׁשה זֹו ְזקּוִקים ָאנּו ִמֵּדי ּבֶֹקר, ֶׁשֵּכן 
ָּכל ַהְלָׁשָנה ֲעלּוָלה ְלָהִביא ָרָעה ְּגדֹוָלה ַעל 
ָהָאָדם. ְוָאנּו ַמְסִמיִכים ָלּה ַּגם ֶאת ַהַּבָּקָׁשה 
ֶׁשְּלִעִּתים  ֵּכיָון  ֶׁשֶקר",  "ֵמֵעדּות  ְלִהָּנֵצל 
ִמְסַּתֵּיַע ַהַּמְלִׁשין ְּבֵעֵדי ֶׁשֶקר ְּכֵדי ְלַבֵּסס ֶאת 

ַהְלָׁשָנתֹו ('ֶּכֶרם ְּפַתְחָיה' ְּבָרכֹות ֶּגֶפן עו). 
ִלְלמֹד  נּוַכל  ַמְלִׁשינּות  ֲעוֹון  ֻחְמַרת  ַעל 
ֵמַהִּסּפּור ַהָּבא: ְּבֵעת ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַהָּגאֹון 
ֵאַרע  ּוִמְּמקֹומֹו,  ִמֵּביתֹו  ִלְגלֹות  ִמּוִיְלָנא 
ְלַאַחת  ֶׁשְּיִביאֹו  ְּכֵדי  ְיהּוִדי  ֶעְגלֹון  ַכר  ֶׁשּׂשָ
ְּבַמְסלּול  ְלַהִּגיַע  ִּבֵּקׁש  ֶׁשֲאֵליֶהן  ָהֲעָירֹות 
ָּגלּותֹו. ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה, ְּבֵעת ֶׁשָעַבר ִּבְגבּול 
 ַהֶּדֶר ִמן  ָהֲעָגָלה  ָסְטָתה  דֹות,  ַהּׂשָ ַאַחד 
ֶדה. ָהֶעְגלֹון  ְוָרְמָסה ֲערּוגֹות ָיָרק ֶׁשָּגְדלּו ַּבּׂשָ
ּגֹוי  ֶׁשָהָיה  ֶדה  ַהּׂשָ ּוַבַעל  ְלִהְסַּתֵּתר,  ִמֵהר 
ַאִּלים ִמֵהר ָלרּוץ ְלִכּוּון ָהֲעָגָלה ּוְלַהּכֹות ֶאת 
ַהּיֹוֵׁשב ְּבתֹוָכּה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהַאְׁשָמה ָהְיָתה 
ַעל ָהֶעְגלֹון, ָסַפג ַהָּגאֹון ֶאת ַהַּמּכֹות ְּבדּוִמָּיה 
ִהְסִּביר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְמאּוָמה.  ָאַמר  ְוא 
ִּכי  ּגֹוי  ְלאֹותֹו  אֹוֵמר  ָהִייִתי  "ִאּלּו  ִלְמקָֹרָביו: 
ָהְיָתה  ֲערּוגֹוָתיו,  ִּבְרִמיַסת  ָאֵׁשם  ָהֶעְגלֹון 
ָהִייִתי   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  'ַמְלִׁשינּות',  ְּבֶגֶדר  ֲאִמיָרִתי 
ּגֹוֵרם ֶׁשָהֶעְגלֹון ִיְסּפֹג ַמּכֹות ֶׁשֹּלא ַּכִּדין" ('ֵׁשם 

עֹוָלם' סֹוף ח"ב ַּבַהְׁשָמָטה ִלְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון). 

'ֶׁשַּתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות'
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ג י): "ָּכל ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות 
ֵהיֶמּנּו",  נֹוָחה  ַהָּמקֹום  רּוַח   – ֵהיֶמּנּו  נֹוָחה 
ַהַּמֲעֶׂשה  ִיחּוד  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  ַה'חֹוַבת  ּוֵפֵרׁש 
ָלָאָדם  ְלהֹורֹות  ֲחָכִמים  ַּכּוַָנת  ֶׁשֵאין  י)  ֶּפֶרק 
ַלֲעׂשֹות ְּפֻעּלֹות ְּכֵדי ְלַהֲאִהיב ֶאת ַעְצמֹו ַעל 
ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא 
ֶזה ֶׁשּנֹוֵתן ֶאת ִחּנֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות 
ִמי  ֶׁשָּכל  ָאְמרּו,   ָּכ ְוַעל  ֲעֵליֶהם.  ּוַמֲאִהיבֹו 
ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, אֹות הּוא ֶׁשַאף 
ֶאת  ָנַתן   ּוְלָכ ֵהיֶמּנּו,  נֹוָחה  ַהָּמקֹום  רּוַח 
ָאנּו   ָּכ ַעל  ֶׁשּיֹאֲהבּוהּו.  ַהְּבִרּיֹות  ְּבֵלב  ִחּנֹו 
ַהְּבִרּיֹות"  ְנַאת  "ִמּׂשִ ֶׁשִּנָּנֵצל  ָּכאן,  ְמַבְּקִׁשים 
ֶאָּלא  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבֵעיֵני  ְׂשנּוִאים  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
 ָּכ רּוַח ַהְּבִרּיֹות ִּתְהֶיה נֹוָחה ֵמִאָּתנּו, ּוִמּתֹו
ָעֵלינּו  ִיְתּגֹוְללּו  ֶׁשֹּלא  "ֵמֲעִליָלה"  ִנָּנֵצל  ַאף 

ַהְּבִרּיֹות ַּבֲעִלילֹות ְּדָבִרים ְּכֵדי ְלָהַרע ָלנּו. 
עֹוד ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשְּבבֹוא ִעֵּתנּו, ַּבל ִנְסַּתֵּלק 
ְּבִמיָתה  ִאם  ִּכי  ְמֻׁשָּנה'  ְּב'ִמיָתה  ָהעֹוָלם  ִמן 
ִהיא  ְמֻׁשָּנה'  'ִמיָתה  ָאָדם.  ָּכל   ְּכֶדֶר ְרִגיָלה 
ָמֶות ְּכתֹוָצָאה ִמַּמַּכת ֶחֶרב, ֵמֲחַמת ָרָעב אֹו 
ֵמֲחַמת ָאסֹון ָּכְלֶׁשהּו. ְלֻעַּמת ִמיָתה ֵמֲחַמת 
ְרִגיָלה.  ְלִמיָתה  ַהֶּנְחֶׁשֶבת  ַמֲחָלה,  אֹו  ִזְקָנה 
(ַרִׁש"י ַּתֲעִנית יא א ד"ה ִמיָתה). ְּכמֹו ֵכן, ַמְמִׁשיִכים 
ָאנּו ּוְמַבְּקִׁשים ְלַבל ֶנֱחֶלה ָחִליָלה ָּב"ֳחָלִיים 
ָרִעים" ַהְּמַיְּסִרים ֶאת ַהּגּוף (ַרִׁש"י ע"ז נה א ד"ה 
ָּבעֹוָלם  ִמְתַרֲחִׁשים  ֶׁשּבֹו  ְוֶׁשְּבִמְקֶרה  ָרִעים), 
"ִמְקִרים ָרִעים" ִנְזֶּכה ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ְלַבל 

ִנָּפַגע ֵמֶהם ָחִליָלה. 

ַקִּדיׁש ְּבִמְנָין ֶׁשל ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ְנָׁשמֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשל ְׁשנ ין

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ַחר (ד) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

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
ׁשַאַחר ֹון'

נִנינִני ְ פּפְּ ם 

ֵמַעִין ָהָרע – ֶׁשְּיִסיֶרָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמָעַלי ְלַבל ִּתְׁשט ִּבי, ִמָּלׁשֹון ָהָרע – 
ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ָעַלי ָלׁשֹון ָהַרע, ִמַּמְלִׁשינּות – ֶׁשֹּלא ַיְלִׁשינּו ָעַלי ָחִליָלה, ֵמֵעדּות 
ָׂשְנאּוי  ֶאֱהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהְּבִרּיֹות  ְנַאת  ִמּׂשִ ֶׁשֶקר,  ֵעדּות  ָעַלי  ָיִעידּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֶקר 
ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ֵמֲעִליָלה – ֶׁשֹּלא ַיֲעִלילּו ָעַלי ֲעִלילֹות ְּכֵדי ְלָהַרע ִלי, ִמִּמיָתה 
ְמֻׁשָּנה ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ, ֵמֳחָלִיים ָרִעים – ַהְּמַיְּסִרים ֶאת ַהּגּוף, ִמִּמְקִרים 

ָרִעים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ּוָבִאים ְלעֹוָלם.


