
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל ַהּטֹוָבה – ֶׁשֹּלא ֶּתְחַּדל
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבֶגֶׁשת  ֶנֶגף  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  "ְוא 

ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)
ה ְּבָעִׁשיר ָּגדֹול ֶׁשַחָּייו ִהְתַנֲהלּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות.  ַמֲעֹשֶ
ִהְרוּוהּו  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְנטּוִעים  ֶׁשָהיּו  ָּבָניו 
מֹוְפִתי  ְּבֵסֶדר  ִהְתַנֲהלּו  ַהְמּסָֹעִפים  ַוֲעָסָקיו  ַנַחת,  רֹב 
ִלְמעֹונֹו  ַהָּלה  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ַּתָּקלֹות.  ּוְלא 
ִלְׁשלֹומֹו  ָהַרִּבי  ִהְתַעְנֵין  ַּכֲאֶׁשר  ִמּקֹוזְ'ִניץ.  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל 

ֵהִׁשיב ֶהָעִׁשיר ִּכי ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ֵאינֹו ָחֵסר ָּדָבר.
ְוֶהָעִׁשיר  ַהַּמִּגיד,  ָּתָהה  ֵאַלי?"  ָּבאָת  ֵאפֹוא  "ַמּדּוַע 
ִּבְתִפָּלתֹו  ֶׁשִּיְפַעל  ֵמָהַרִּבי  ְלַבֵּקׁש  "ָּבאִתי  ֵהִׁשיב: 
 ֶאְצָטֵר א  ּוְלעֹוָלם  ַהּטֹוב  ְּבַמָּצִבי  ֵאר  ֶאּׁשָ ֶׁשָּתִמיד 
ְמעֹוִני  ֶאת  ֶׁשִּיְפְקדּו  ָקִׁשים  ִמְקִרים  ְּבֶׁשל  ֵאָליו  ָלבֹוא 

ָחִליָלה". 
ִּכי  ִמְּדִז'יקֹוב  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָאַמר  ַצחּות   ְּבֶדֶר
ִיְהֶיה  "ְוא  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
 – ַהּקֶֹדׁש"  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבֶגֶׁשת  ֶנֶגף  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני 
ְמנּוחֹות,  ֵמי  ַעל  ָּתִמיד  ִיְתַנֲהלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם 
ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ַהַּצִּדיק  ֶאל  א ִיְצָטְרכּו ָלבֹוא   ְוָכ
ָצָרָתם, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַהּטֹוָבה ַּתְמִׁשי ִלְׁשרֹות ִּבְמעֹוָנם.

ַהָּפסּוק  ֶאת  ִמּדּוְבָּנא  ַהַּמִּגיד  ֵּפֵרׁש  ּדֹוֶמה  ְּבַרְעיֹון 
ְוִׂשַּמְחִּתים  ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  "ַוֲהִביאֹוִתים  ז):  נו  (ְיַׁשְעָיה 
ְלָכל  ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֵביִתי  ִּכי  ְּתִפָּלִתי...  ְּבֵבית 
ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ְוִיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְזּכּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהַעִּמים"; 
א   ָּכ  ּוִמּתֹו ְּבֶחְטָאם,  ְלֵהָעֵנׁש  ִיְצָטְרכּו  א  ֲאַזי 
ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ָלבֹוא  ִיְצָטְרכּו 
ְּבֵבית  "ְוִׂשַּמְחִּתים  ֶאָּלא:  ִמָּצרֹוֵתיֶהם,  ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם  ה' 
ֶׁשָּזכּו  ַהּטֹוב  ָּכל  ַעל  ַלה'  ּוְלהֹודֹות  ִלְׂשמַֹח  ְּתִפָּלִתי" – 
לֹו. ְוַרק "ְלָכל ָהַעִּמים" ִיָּקֵרא "ֵביִתי 'ֵּבית ְּתִפָּלה'" ֶׁשּבֹו 

ִיְתַּפְּללּו ְלִהּוַָשׁע ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם.
'ִאְמֵרי נַֹעם'; 'אֶֹהל ַיֲעקֹב' ְּדָבִרים

ְרפּוָאה ְּבֶחֶסד ְוא ְּבִדין
"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (יב יג)

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז'רֹוב: 
ם ֵא-ל מֹוֶרה ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד (זַֹהר ַצו ל ב) ַּכָּכתּוב:  ַהּׁשֵ
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהּיֹום".  ָּכל  ֵא-ל  "ֶחֶסד  ג):  נב  (ְּתִהִּלים 
ַהָּקדֹוׁש  ִעָּמּה  ִיְנַהג  ַּבל  ִמְרָים,  ֶׁשָחְטָאה  ֶׁשַאף  ִּבֵּקׁש 
ָּברּו הּוא ְּבִמַּדת ַהִּדין, ֶאָּלא ִיְנַהג ִעָּמּה ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד. 
ּוִמּתֹו ֶׁשַּיְרִעיף ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסּדֹו ִויָקְרֶבָּנה ֵאָליו, 
ְּבַמֲעֶׂשיָה  ִּתְתַּבֵּיׁש  ֶחְטָאּה,  ְּבגֶֹדל  ֵמַעְצָמּה  ַּתִּכיר 

ְוָתׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. 
ְוָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַּבִּפּיּוט "ְיִדיד ֶנֶפׁש": "ָהדּור ָנֶאה ִזיו 
ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵא-ל  ָאָנּא   ,ַאֲהָבֶת חֹוַלת  ַנְפִשׁי  ָהעֹוָלם, 
ַנְפֵׁשנּו  ֶׁשְרפּוַאת  ֲעֵׂשה  ִזיֶוָך".  נַֹעם  ָלּה  ְבַּהְראֹות  ָלּה, 
ָּתבֹוא ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהֶחֶסד – "ְבַּהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיֶוָך", 

ְוא ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַהִּדין ָחִליָלה. 
'ְּבֵאר מֶֹׁשה' 

ִּבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים' ַעל ִּפי ה'
"ַעל ִּפי ה' ִיְסעוּ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו" (ט כג)

ַהּסֹוֵבר  יֹוִסי  ַרִּבי  ִׁשיַטת  מּוֵבאת  ב)  לא  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ְּבאֹותֹו  ַאֵחר  ּכֶֹתל  ִלְבנֹות  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת  ּכֶֹתל  ֶׁשַהּסֹוֵתר 
ָמקֹום, ָעַבר ַעל ְמֶלאֶכת 'סֹוֵתר'. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּמֲעֵׂשהּו 
 ֻמְגָּדר ְּכ'ִקְלקּול', ֲהֵרי ָעָׂשה זֹאת 'ַעל ְמַנת ְלַתֵּקן'. ַא
ַהּסֹוֵתר ּכֶֹתל ְּכֵדי ִלְבנֹות ֵמֲאָבָניו ּכֶֹתל ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
ָחל  ְוָעָליו  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְּכַמֲעֶׂשה  ְסִתיָרתֹו  ֶנֱחֶׁשֶבת 

ַהְּכָלל: "ָּכל ַהְּמַקְלְקִלים ְּפטּוִרים". 
ּוִבְכָלָלן  ַׁשָּבת,  ַמְלֲאכֹות  ָּכל  ֲהא  ַהְּגָמָרא:  ְּתֵמָהה 
ְמֶלאֶכת 'סֹוֵתר', ִנְלְמדּו ֵמַהְּמָלאכֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ַּבִּמְׁשָּכן. 
ָלׁשּוב  ְּכֵדי  ֶנֶעְׂשָתה  ַהִּמְׁשָּכן  ֲעֵצי  ֶׁשְּסִתיַרת  ְוֵכיָון 
ְוִלְבנֹותֹו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה', ֵּכיַצד סֹוֵבר ַרִּבי יֹוִסי 
ֶׁשְּסִתיָרה ַעל ְמַנת ִלְבנֹות ְּבָמקֹום ַאֵחר ֵאיָנּה ֶנֱחֶׁשֶבת 
ַנֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ַמְּסעֹות  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון  ְוֵתְרָצה:  ְמָלאָכה? 
ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעוּ  ה'  ִּפי  ַּכָּכתּוב: "ַעל  ה',  ִּפי  ַעל 
ֶאָחד,  ְּכָמקֹום  ֲחִנּיֹוֵתיֶהם  ָּכל  ֶנְחְׁשבּו  ַיֲחנּו",  ה'  ִּפי 
ְמַנת  ַעל  ְּכ'סֹוֵתר  ֶנְחְׁשָבה  ַהִּמְׁשָּכן  ְסִתיַרת  ּוִמֵּמיָלא 

ִלְבנֹות ִּבְמקֹומֹו'. 
ב ַרִּבי יֹוֵסף ֶעְנִּגיל ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה  ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה ִיּׁשֵ
א)  נד  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ַאֵחר:  ְּבָמקֹום  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 
ְלִיְׂשָרֵאל  ִנִּסים  ּבֹו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָמקֹום  ֶׁשָהרֹוֶאה  ֶנֱאָמר 
ְמָבֵר: "ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה", 
ַמע ִיְתרֹו ִמּמֶֹׁשה ַעל  ְוֵהִביאּו ְלָכ ֶסֶמ ִמָּכ ֶׁשְּכֶׁשּׁשָ
 ֵּבֵר סּוף,  ּוְבַים  ְּבִמְצַרִים  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנִּסים 
(ְׁשמֹות יח י): "ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים 
ּוִמַּיד ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים". 
ַהִּמְׁשָנה  ְלִדְבֵרי  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ִלְכאֹוָרה, 
ַהְּמקֹומֹות  ֶאת  ָרָאה  א  ִיְתרֹו  ֲהא  ִיְתרֹו,  ִמִּבְרַּכת 
 ֵּבֵר ֶאָּלא  סּוף,  ַים  ְוִנֵּסי  ִמְצַרִים  ִנֵּסי  ָּבֶהם  ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ֲעֵליֶהם ִּבְהיֹותֹו ַּבִּמְדָּבר?
ַוֲחִנּיֹוֵתיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּמְּסעֹות  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ְּבַרם, 
ֶנֱחָׁשִבים ְלָמקֹום ֶאָחד ֵּכיָון ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל ִּפי ה', ִנְמָצא 
ֶׁשֲהֵרי  ַהֵּנס.  ּבֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְּבָמקֹום  ִיְתרֹו   ֵּבֵר ֶׁשָאֵכן 
 ֶּדֶר ֲהִליָכָתם  ּוַמְסלּול  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְיִציַאת  ַאף 
ַים סּוף ְלִמְדַּבר ִסיַני ַנֲעָׂשה ַעל ִּפי ה'. ִנְמָצא ִאם ֵּכן 
ֶׁשִּמְצַרִים, ַים סּוף ְוָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָחנּו ָּבֶהם ַּבִּמְדָּבר 

ֶנֱחָׁשִבים ְּכָמקֹום ֶאָחד. 
"ס' ַׁשָּבת לב א 'ִּגְליֹוֵני ַהּׁשַ

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

ל

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְּבִנְדַבת ֵלב ְמִגָּנה ֵמָהאֹוְיִבים

"ְוִכי ָתבֹאוּ ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם 
ֱאקֵיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹת  ַוֲהֵרעֶֹתם 

ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם" (י ט)
(ְרֵאה  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ּתֹוְקִעים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַּכּיֹום  ַּגם 
קסט)  סי  ח"א  או"ח  מֶֹׁשה'  'ִאְּגרֹות  ׁשּו"ת  תקעו;  סי'  ֵריׁש  מג"א 
ְמֻיָחד  ְּבאֶֹפן  ַהְּמֻסֶּגֶלת  ִנְפָלָאה  ִמְצָוה  ְּבָיֵדינּו  ֵיׁש 
ֵמאְֹיֵביֶכם":  "ְונֹוַׁשְעֶּתם  ַהְבָטַחת  ָּבנּו  ֶׁשִּתְתַקֵּים 

ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. 
ָּכ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ('ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' ַרָּבה י) ַעל ַהָּפסּוק 
(ׁשֹוְפִטים ה ב): "ִּבְפרַֹע ְּפָרעֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ִנְפָרע  "ְּבִמי   – ה'"  ָּבְרכּו 
ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם? ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים 
ְועֹוִנים  ַהִּמְדָרׁש  ּוְלֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוַמֲעִריִבים 

ָאֵמן..."
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַּכ"ץ ֶנֶכד ַהְּסָמ"ע ֶאת ַהָּפסּוק 
ִּבְתִהִּלים (יב ב): "הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם" – "הֹוִׁשיָעה ה'", ַאף "ִּכי ָגַמר 
ָאָדם  ְּבֵני  ְּבִקְרֵּבנּו  ֵאין   – ֱאמּוִנים"  ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד 
ַהִּנְזָהִרים ּוְמַיְּקִרים ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשִּבְזכּוָתם ֻהְבַטְחנּו 

ְלִהָּנֵצל ֵמאֹוְיֵבינּו. 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז'רֹוב הֹוִסיף ּוֵבֵאר 
ֶׁשִעַּקר  ִנְרֶאה,  ֲחָכִמים  ְּבִדְבֵרי  ְנַדֵּיק  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ָהָאֵמן  ַּכֲאֶׁשר  הּוא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשַּמֲעִניָקה  ַהֲהָגָנה 
ַנֲעֵנית ַעל ְּבָרכֹות ֶׁשֹּלא ָהָיה ִחּיּוב ְלׁשֹוְמָען, ְּכאֹוָתם 
"ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש" 
ְּכֵדי ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאַחר ַהְּמָבְרִכים. ְוַכְּמֻדָּיק ִמְּלׁשֹון 
ַהָּכתּוב: "ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבְרכּו ה'" – ַּכֲאֶׁשר ִמְתַנֵּדב 
 .ֶאת ה' ְּב'ָאֵמן' ַאף ְּכֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ְּבָכ ָהָאָדם ְלָבֵר
'ֶאֶרץ ַהַחִּיים' [ְלַר"ח ַּכ"ץ] ְּתִהִּלים יב א; 'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ׁשֹוְפִטים עמ' קסה 

ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ 384ּפָ תשפ"א

 'ָאֵמן', ִמָּלה ְקַטָּנה – ָעְצָמה ַאִּדיָרה!

ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים
ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעְתָך ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָמָרן ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ֵליּבֹוִביץ ָזָצ"ל. ְּבַאַחת 
יחֹוָתיו ִּדֵּבר ַעל ַמֲאַמר ֲחָז"ל (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ – ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" ְוָכ ָאַמר:  ִמּׂשִ

 ,ָעִרים ְּבֶׁשל ָּכ ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים, ַּגם ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ֵאינֹו ָסבּור ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפָניו ַהּׁשְ
ֶׁשֲהֵרי ְמֻדָּבר ְּבַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאינֹו ָּבא ְּבַמֲאָמץ. ְּבַקּלּות ְיֵתָרה ָיכֹול ָאָדם ִלְזּכֹות ּוְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ַא ֵאין 
ַהָּדָבר ֵּכן. ַעל ָהָאָדם ְלַהֲאִמין ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן. ְּכֵׁשם ֶׁשֶּטַבע ַהַּמִים ְלַכּבֹות 
ֶאת ָהֵאׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ַמּדּוַע, ָּכ ֵיׁש ְּבכֹחַ ֲעִנַּית ָאֵמן ִלְפּתַֹח ְׁשָעִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם 

ַהָּבא. "ְּבָכל אֶֹפן ּוְבָכל ַמָּצִבים ֶׁשִּיְמָצא, ָאְמרּו ֲחָז"ל ִּכי ֶּבַטח ֵיֵל ַּדְרּכֹו, ַּבֲעִנַּית ָאֵמן – ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים" 
                     ('ַמַאְמֵרי ַהַּמְׁשִּגיַח' ֱאלּול ִּתְׁשֵרי ֵחֶלק א' עמ' קפו, שמח). 
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ִמְּטָעִמים  ֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ְוַהְּמֻיָחד  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶאת 
מּוָבִנים ֶנֱאַלְצנּו ְלַטְׁשֵטׁש ּבֹו ֵאי ֵאּלּו ְּפָרִטים, ָׁשַמְענּו ִמִּפי 
ְלַאַחת  ֶצֱאָצא  ַהֲחִסיִדים,  ִמִּזְקֵני  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבנֹו 
ָרֶׁשיהָ ְנטּוִעים ְּבַהְרֵרי  ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְּמֻיָחסֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשּׁשָ
ְלַאְרֵצנּו  ַעד  ִמְׂשָּתְרִגים  ַוֲעָנֶפיָה  ֵאירֹוָּפה,  ְּבגֹוַלת  קֶֹדׁש 

ַהְּקדֹוָׁשה. ְוָכ ְמַסֵּפר ַהֵּבן ְׁשִליָט"א:
"ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָאִבי מֹוִרי ְׁשִליָט"א ֶנֶעְרכּו ָלַאֲחרֹוָנה ִׁשּפּוִצים 
ַמִּקיִפים. זֹו ִּדיָרה ְיָׁשָנה ְמאֹד ֶׁשֹּלא ֻׁשְּפָצה ְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות 
ּפּוץ ַהְּמֻתְכָנן ֲאמּוִרים ָהיּו ַלֲהרֹס ֶאת ָּכל  ָׁשִנים, ָּכ ֶׁשַּבּׁשִ
ּפּוִצים  ַהּׁשִ ְּתִחַּלת  ֶטֶרם  ְוָלֵכן  ֵמָחָדׁש,  ְוִלְבנֹוָתם  ַהִּקירֹות 

הֹוָרה ָלנּו ַהַּקְּבָלן ְלַפּנֹות ֶאת ַהִּדיָרה ִמָּכל ְּתכּוָלָתּה".
ִּפּנּו ֵאפֹוא ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִמן ַהַּבִית ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָהָיה 
ָּבֶהם ֵעֶר ְוצֶֹר, ְוֶאת ַהְּגרּוָטאֹות ְוַהְּתכּוָלה ֶׁשִּנְרָאה ֶׁשֹּלא 
ָהָיה ָּבּה צֶֹר הֹוִתירּו ַּבִּדיָרה ְּכֵדי ֶׁשְּתֻפֶּנה ִּביֵדי ַהּפֹוֲעִלים 

ַיַחד ִעם ְּפסֶֹלת ַהִּבְנָין.
ֶטֶרם ְּכִניָסָתם ֶׁשל ַהּפֹוֲעִלים ָעְברּו ׁשּוב ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֵּבין 
ִּסְּימוּ  ַהֲחָדִרים ְּכֵדי ִלְבּדֹק ֶׁשֹּלא נֹוַתר ָּדָבר ַּבַעל ֵעֶר, ּוִמּׁשֶ
 ְוַתֲהִלי ַהַּקְּבָלן,  ִּביֵדי  ַהַּמְפֵּתַח  ֶאת  הֹוִתירּו  ַהְּבִדיָקה  ֶאת 

ּפּוץ ֵהֵחל. ַהּׁשִ
ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ַהּפֹוֲעִלים  ֵהֵחּלּו  ּפּוץ  ַהּׁשִ ְּתִחַּלת  ִעם 
ְּבִקירֹות  ְקבּוִעים  ֶׁשָהיּו  ָהֲארֹונֹות  ְוִנּתּוץ  ֵּפרּוק  ִּבְמֶלאֶכת 
 ֻהְׁשַל ֶׁשּפַֹרק  ָארֹון  ָּכל  ַהְּיָׁשנֹות.  ַּבִּדירֹות  ַּכָּנהּוג  ַהַּבִית 
ַהְיֵׁשר ֶאל ְמכ ּוַלת ַהְּפסֶֹלת ֶׁשֻהְּנָחה ִמַּתַחת ְלַחּלֹון ַהַּבִית. 
ּוְבָגִדים  ֲחָפִצים  ֵאּלּו  ֵאי  ַהּפֹוֲעִלים  ִּגּלּו  ֲעבֹוָדָתם   ְּבַמֲהַל
ּוִמְּבִלי  ּוֵמֲאחֹוֵריֶהם,  ָהֲארֹונֹות  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשִהְסַּתְּתרּו  ְיָׁשִנים 

ַלֲחׁשֹב ַּפֲעַמִים ִהְׁשִליכּו אֹוָתם ֶאל ַהְּמכּוָלה.
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ַהֵּבן:

ּפּוץ, ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת,  "ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ְּתִחַּלת ַהּׁשִ
ּוִבְלִּתי  ְצָדִדית  ִסָּבה  ְּבֶׁשל  ְלָאִחי  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ֻהְצַרְכִּתי 
ַאַּגב   ִּכְבֶדֶר ָאִחי  ִלי  ָאַמר  יָחה  ַהּׂשִ ִסּיּום  ִלְקַראת  ְצפּוָיה. 
ִּכי ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ִנְרָאה ִּכי ָאִבינּו ָׁשרּוי ִּבְדָאָגה ְּגדֹוָלה 

ּפּוִצים. ִּבְגַלל ַהּׁשִ
ַהְּפָרט  ְמֻהְרָהר.  נֹוַתְרִּתי  ֲאִני  אּוָלם  ִהְסַּתְּיָמה,  יָחה  ַהּׂשִ
ְמנּוָחִתי.  ֶאת  ָטַרד  ְּבִׂשיָחֵתנּו  ָאִחי  ִלי  ֶׁשִּסֵּפר  ָהַאֲחרֹון 
ּפּוִצים? ֵהן ֻעְבָּדה זֹו עֹוֶמֶדת  ֲהִיָּתֵכן ֶׁשָאִבי ּדֹוֵאג ְּבֶׁשל ַהּׁשִ
ִּבְסִתיָרה ֻמְחֶלֶטת ְלָאְפיֹו. ָאִבי ָידּוַע ְּבֶקֶרב ַמִּכיָריו ְּכַבַעל 
ִּבָּטחֹון ְמֻיָחד, ֶׁשַאף ַּבַּמָּצִבים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר הּוא ַמְׁשֶרה 
 ִמָּכ ַלֲעׂשֹות  ִעם  ִהְתַלַּבְטִּתי  סֹוְבָביו.  ָּכל  ַעל  ִׂשְמָחה 
'ֵעֶסק', אּוָלם ְלַבּסֹוף ֶהְחַלְטִּתי ְלַבְּקרֹו ּוְלַנּסֹות ְלָהִבין ֶאת 

ִסַּבת ַּדֲאָגתֹו.
ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַאָּבא ִהְבַחְנִּתי ִמָּיד ְּבֵסֶבר ָּפָניו 
ָהָיה  ִנָּכר  ַהְּדָאָגה.  ְּבִסַּבת  ַּבֲעִדינּות  ִהְתַעְנַיְנִּתי  ַהֻּמְדָאג. 
ֶׁשָאִבי ִמְתַלֵּבט ַהִאם ְלַׁשֵּתף אֹוִתי. ְלַבּסֹוף הּוא ָּפָנה ֵאַלי 
ָעָלה  ָמה  ְלָבֵרר  אּוַכל  ֶׁשָּמא  אֹו  ִלי  ָידּוַע  ַהִאם  ֵאָלה,  ַּבּׁשְ
ֵמיַטב  ֶׁשְּלִפי  ְיָׁשִנים  ְּבָגִדים  ַׂשִּקּיֹות  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְּבגֹוָרָלן 
ִזְכרֹונֹו ָׁשְכנּו ְּבַאַחד ֵמֲארֹונֹות ַהִּקיר. א ֵהַבְנִּתי ִמְּפֵני ָמה 
'ְׁשָמאֶטעס'...  ָחַרד ָאִבי ָּכל ָּכ ְלגֹוָרָלן ֶׁשל ַּכָּמה ַׂשִּקּיֹות 
ְרִּתי ְלָאִחי ֶׁשָהָיה נֹוָכח  אּוָלם ִמְּפֵני ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ִהְתַקּׁשַ
ּפּוִצים. ָאִחי ֵהִׁשיב ִּכי  ַּבָּמקֹום ְּבַמֲהַל ְּתִחַּלת ֲעבֹודֹות ַהּׁשִ
ְלֵמיַטב ְיִדיָעתֹו ְמַעט ַהְּבָגִדים ַהְּבלּוִיים ֶׁשִּנְמְצאּו ֻהְׁשְלכוּ 

ִלְמכּוַלת ַהְּפסֶֹלת.
ָהְיָתה  ַרָּבה  ּוָמה  ָאִבי,  ֶאל  ַׁשְבִּתי  ְּבָיִדי  ְּכֶׁשַהְּתׁשּוָבה 

ַהְפָּתָעִתי ַּכֲאֶׁשר ִּכְמַעט ְוִהְתַעֵּלף ְלִמְׁשַמע ַהְּתׁשּוָבה. 
'אֹוי ַוֲאבֹוי', הּוא ָקָרא ְּבַצַער ּוְבָיגֹון ּתֹו ֶׁשהּוא ֵמִליט ָּפָניו 
ְּבָיָדיו, 'ְזַרְקֶּתם ֶאת ַהְּבָגִדים ַהְּיָׁשִנים?! ָמה ֶאֱעֶׂשה ַעְכָׁשו? 

ָמה ֶאֱעֶׂשה?'
א  ֵמעֹוָלם  ַהִּנְסָער.  ְּבָאִבי  ּוְבִבְלּבּול  ְּבַהְפָּתָעה  ִהַּבְטִּתי 

ָרִאיִתי אֹותֹו ָׁשרּוי ְּבַצַער ֶׁשָּכֶזה.
ָאִבי ֶׁשֵהִבין ִּכי ֵאיֶנִּני ֵמִבין ַעל ָמה ַהְּמהּוָמה, ֶנֱאַלץ ְלַגּלֹות 
ָׁשְכנּו  ְיָׁשִנים  ְּבָגִדים  אֹוָתם  ֵּבין  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַהּסֹוד;  ֶאת  ִלי 
ְמֻיֶחֶדת,  ה  ְקֻדּׁשָ ַּבֲעֵלי  ְנִדיִרים,  קֶֹדׁש  ֶחְפֵצי  ְׁשֵני  ָּכבֹוד 
ִּבְמֶלאֶכת  ַהְּמֻפְרָסִמים  ַהּדֹורֹות  ִמַּצִּדיֵקי  ַּכָּמה  ְּמׁשּו  ֶׁשּׁשִ
ָׁשָנה  ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ַּבּגֹוָלה.  ִּבְהיֹוָתם  עֹוד  ָקְדָׁשם 
ֶׁשל  ְלָיָדיו  ִהִּגיעּו   ּוַבֶהְמֵׁש ֶצֱאָצֵאיֶהם,  ִּביֵדי  ָלָאֶרץ  ָעלּו 
ָסִבי ַהָּקדֹוׁש ָזָצ"ל, ֶׁשְּבַאֲחִרית ָיָמיו ֶהֱעִביָרם ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש 

ְלִמְׁשֶמֶרת ְּבָיָדיו ֶׁשל ָאִבי ְׁשִליָט"א.
ַאָּבא  ִלי  ִהְסִּביר  ְמֻיֶחֶדת',  ה  ְקֻדּׁשָ ֶיְׁשָנּה  ַהָּללּו  'ַלֲחָפִצים 
ְלִמְׁשֶמֶרת,  אֹוָתם  ִלי  ָמַסר  ָזָצ"ל  'ָאִבי  ְּבֵעיָניו,  ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
ְוא  ִמְׁשָמר  ִמָּכל  ְלׁשֹוְמָרם  אֹוִתי  ַמְזִהיר  ֶׁשהּוא   ּתֹו
ִמיָרה',  ַּבּׁשְ ָּכַׁשְלִּתי  ִזְקנּוִתי  ְלֵעת  ְוִהֵּנה  ְלִאיׁש,  ְלַהֲעִביָרם 
יֹוֵתר  אֹוִתי  ֶׁשִּזֲעֵזַע  ִמְׁשָּפט  ִּבְמִרירּות  ְוהֹוִסיף  ַאָּבא  ָּבָכה 

ִמּכֹל: 'ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי...'
ְלרֹב ַאֲחָריּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשל ָאִבי ַעל ַהִּפָּקדֹון ֶׁשֻהְפַקד ְּבָיָדיו, 

ְּדַבר ִקּיּוָמם ֶׁשל אֹוָתם ֶחְפֵצי קֶֹדׁש ִנְׁשַמר ַעד ַעָּתה ְּבסֹוד 
ַאף ִמְּפֵני ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַהְּקרֹוִבים. ַּגם ֲאִני א ָיַדְעִּתי ַעל 
ַהַּקָּימֹות  ַּבְּנִסּבֹות  ַעָּתה,  אּוָלם  ֶרַגע.  ְלאֹותֹו  ַעד  ִקּיּוָמם 
ִקּיּוָמם  ִלְדַבר  ִהְתַוַּדְענוּ  ַאָּבא  ֶׁשל  ִויגֹונֹו  ַצֲערֹו  ּוְבֶׁשל 
ְוִהְתַחְלִּתי ִמָּיד ְּבַמֲאַמִּצים ְלַאְּתָרם. ַאָּבא ֶׁשִּמִּצּדֹו א ָיכֹול 
ָהָיה ְלַסֵּיַע ְּבאֶֹפן ִפיִזי ַּבִחּפּוִׂשים, ָנַטל ְלָיָדיו ֵסֶפר ְּתִהִּלים 
ְוֵהֵחל ִמָּיד ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ֶׁשַהְּמִׂשיָמה 

ַּתְצִליַח ְוֶחְפֵצי ַהּקֶֹדׁש ָיׁשּובּו ִלְרׁשּותֹו.
ַהֲחָפִצים  ֶׁשָּמא  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ַאָּבא  ְלֵבית  ָנַסְעִּתי  ְּתִחָּלה 
ָהֲאבּוִדים עֹוד ִנְמָצִאים ַּבְּמכּוָלה, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר 
ֵכִנים ִּכי ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ְּכָבר ִהְסִּפיקּו  ִלי ִמִּפי ַאַחד ַהּׁשְ
ַּבֲאֵחרֹות.  ּוְלַהְחִליָפן  ַהְּמכּולֹות  ֶאת  ְלַפּנֹות  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
ְוִהְתַעְנַיְנִּתי  ַהְּיהּוִדי  ּפּוִצים  ַהּׁשִ ַקְּבַלן  ֶאל  ָּפִניִתי  ם  ִמּׁשָ
ְנִעימּות  חֶֹסר  ִהְרִּגיׁש  ַהָּלה  ֲחָפִצים.  ְּבאֹוָתם  ִהְבִחין  ַהִאם 
ְּפִריִטים  ְּבַכָּמה  ִהְבִחין  ִּכי  ִנְזַּכר  הּוא  ַהִּמְקֶרה.  ְלִמְׁשַמע 
ְיָׁשִנים ֶׁשָהיּו ֻמָּנִחים ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ּוְבָׁשָלב ְמֻסָּים ֶנֶעְלמּו. 
ַהְּמכּולֹות.  ִּפּנּוי  ַעל  ָהַאְחַראי  ַלַּקְּבָלן  אֹוָתנּו  ִהְפָנה  הּוא 
ַהַּקְּבָלן ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ָטַען ִּכי א ִהְבִחין ַּבֲחָפִצים, ְוַכֲאֶׁשר 
ַּבֲאִדיבּות  ִהִּציַע   ֵעֶר ַּבֲעֵלי  ַּבֲחָפִצים  ְמֻדָּבר  ִּכי  ֵהִבין 
ִלְׁשַח ּפֹוֲעִלים ֶׁשְּיַנּסּו ְלַחְּפָׂשם ַּבֲאַתר ַהְּפסֶֹלת ֶׁשּבֹו הּוא 
ֶאָּלא  ֶׁשִּבְרׁשּותֹו.  ַהְּבִנָּיה  ְּפסֶֹלת  ְמכּולֹות  ֶאת  ְלרֹוֵקן  נֹוֵהג 
ַהְּפסֶֹלת  ַּבֲעֵרמֹות  ְוָנְברּו  ַלָּמקֹום  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ֶׁשַהּפֹוֲעִלים 

ָׁשבּו ְּבָיַדִים ֵריקֹות.
ַהּפֹוֲעִלים  ְלָכל  ַהְּיהּוִדי  ַהַּקְּבָלן  ר  ִהְתַקּׁשֵ ְלֵבין  ֵּבין 
בּוַע ָהַאֲחרֹון.  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ֶׁשָהָעְסקוּ ְּבִׁשּפּוץ ַהִּדיָרה ַּבּׁשָ
הּו ְּבטֹון ִּדּבּורֹו  ֻּכָּלם ִהְכִחיׁשּו ָּכל ֶקֶׁשר ַלִּסּפּור, אּוָלם ַמּׁשֶ

ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם ָּגַרם ַלַּקְּבָלן ַלֲחׁשֹד ֶׁשאּוַלי הּוא ְמַׁשֵּקר.
ְוִעּמֹו  ִּכּסּוי'  'ִסּפּור  ִלְבנֹות  ַהָּלה  ֵאפֹוא  ֶהֱחִליט  ְּבתּוִׁשָּיתוֹ 
הּוא  ָהֲאֵבָדה.  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ּוְלַׁשְּדלֹו  ּפֹוֵעל  ְלאֹותֹו  ִלְפנֹות 
ִלְבּדֹק  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ִּכי  לֹו  ְוָאַמר  ַלּפֹוֵעל  ר  ִהְתַקּׁשֵ
ִּבְרׁשּותֹו;  'ְּבִמְקֶרה'  ִנְמָצִאים  ֲחָפִצים  אֹוָתם  ַהִאם  ׁשּוב 
ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֵמֲאבֹות  ְלֶאָחד  ַׁשָּיִכים  ֶׁשָהיּו  ַּבֲחָפִצים  'ְמֻדָּבר 
'אּוָלם  ְוֵאין ָלֶהם ָּכל ֵעֶר ַּכְסִּפי', ִהְסִּביר ַהַּקְּבָלן ַלּפֹוֵעל, 
ַהַּסָּבא ַהָּיִׁשיׁש ָקׁשּור ֲאֵליֶהם ְמאֹד ְוָאְבָדָנם ּגֹוֵרם לֹו ַצַער 

ָעצּום ּוְמַסֵּכן ֶאת ַחָּייו'.
ִׁשָּנה  ָּבֶרַגע  ֶׁשּבֹו  ִמּשּׁום  ָּפֲעָלה,  ַהַּתְחּבּוָלה  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ְּבָיָדיו.  ִנְמָצִאים  ַהֲחָפִצים  ִּכי  ְו'ִנְזַּכר'  ִּגְרָסתֹו  ֶאת  ַהּפֹוֵעל 
ְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ַמְרָאם ָהַעִּתיק ְוַהְּמֻׁשֶּנה ֶׁשל אֹוָתם ֲחָפִצים 
ָּגַרם לֹו ְלָהִבין ִּכי ֵהם ַּבֲעֵלי ֵעֶר ָּגבֹוַּה. ִמּתֹו ָּכ הּוא ָחַמד 
אֹוָתם ְוֶהֱעִביָרם ִלְרׁשּותֹו ְּבַמְחָׁשָבה ִלְבּדֹק ַּבֶהְמֵׁש ַהִאם 
ַּכְּמֻצֶּפה,  ֵהִבין  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה,  הּו.  ַמּׁשֶ ֵמֶהם  ְלַהְרִויחַ  יּוַכל 

ֶׁשֵאין ָלֶהם ָּכל ֵעֶר ֲאִמִּתי, ִהְסִּכים ִמָּיד ְלַהֲחִזיָרם.
ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר הּוְׁשָבה ָהֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה ְלִׂשְמָחָתם ָהַרָּבה 

ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַהֻּמְרֶחֶבת.
ַהְּמֻׁשֶּלֶבת  ְוַהְּמֻדְקֶּדֶקת  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּפָרִטית  ַהַהְׁשָּגָחה 
ַּכֲאֶׁשר   .ַּבֶהְמֵׁש ַרק  ִהְתָּבְרָרה  ָהֲאֵבָדה  ֲהָׁשַבת  ְּבִסּפּור 
ִסֵּפר  הּוא  ַהַּקְּבָלן,  ֶׁשל  ְלָיָדיו  ָהֲאֵבָדה  ֶאת  ַהּפֹוֵעל  ֶהֱחִזיר 
ָעׂשּו  ְּפָעִמים  ֵמָחֵמׁש  ָּפחֹות  א  ִּכי  ֻּתּמֹו,  ְלִפי  ְּכֵמִסיַח  לֹו 
ֶאל  ִמֵּביתֹו  ַהּמֹוִביל  ַהָּקָצר  ַּבַּמְסלּול  ַּדְרָּכם  ֶאת  ַהֲחָפִצים 
ִמּשּׁום  ְוֶהְחִזיָרם.  ָׁשב  ְוהּוא  ָהִעירֹוִני,  ָהַאְׁשָּפה  ַּפח  ֵעֶבר 
ְוִנְסיֹונֹוֶתיהָ  ֶׁשָּמָצא,  ַהְּסָחבֹות'  ִל'ְבלּוֵיי  ִנְקַׁשר  הּוא  ָמה 
ָהַאְׁשָּפה  ְלַפח  ְלַהְׁשִליָכם  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשל  ְוִנְׁשִנים  ַהחֹוְזִרים 

ֻסְּכלּו ַעל ָידֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם... 
ְוִהְסַּכְמִּתי   ֵעֶר ָּכל  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ִהְׁשַּתְכַנְעִּתי  ְּכָבר  'ְלַבּסֹוף 
ְרֶּתם  ִהְתַקּׁשַ ָאז  ְּבִדּיּוק  'אּוָלם  ַהּפֹוֵעל,  ִסֵּפר  ְלזֹוְרָקם', 

ְּבַהְפָּתָעה...'
ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל  ְרָתה  ֶׁשּׁשָ ְמָחה  ַהּׂשִ ָעְצַמת  ֶאת  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 
ָעה  ַלּׁשָ ַעד  ְלָיָדיו.  ֻהְחְזָרה  ָהֲאֵבָדה  ַּכֲאֶׁשר  ְׁשִליָט"א  ַאָּבא 
ָחַדל  א  ְוהּוא  ִמָּיָדיו  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָמׁש  א  ֶׁשִּנְמְצָאה 
ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ְמִציָאָתּה. ְוִהֵּנה ִהְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוָתיו, ְּבאַֹרח 
ָּכל  ֶאת  ַהֲחָפִצים  ָׂשְרדּו  ֻמְפָלָאה  ְּפָרִטית  ּוְבַהְׁשָּגָחה  ֵנס 

ַהִּגְלּגּוִלים ְוַהִּטְלטּוִלים ְוָׁשבּו ְלַבֲעֵליֶהם".
"ָהְיָתה ָּכאן ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה", ְמַסֵּכם ַהֵּבן, 
ְמֻתְזָמן  ָהָיה  ַּבִּסּפּור  ְּפָרט  ָּכל  ֵּכיַצד  ְּבֵעיַני  ִלְראֹות  "ָזִכיִתי 
ַלֲחׁשֹב  ַרק  ֻמְׁשָלם.  ְּבאֶֹפן  ָהעֹוָלִמים   ֶמֶל ִּביֵדי  ּוְמֻכּוָן 
ְלָאִחי  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ֻהְצַרְכִּתי  א  ָהִייִתי  ִאּלּו  קֹוֶרה  ָהָיה  ָמה 
ְּבאֹותֹו ֶעֶרב... ִאּלּו ָהֲעָרִבי א ָהָיה ִמְׁשַתְּכֵנַע ִמִּסּפּורֹו ֶׁשל 
ַהַּקְּבָלן... ְוִאּלּו א ָהָיה ַמֲחִזיָרם ְלֵביתֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם... 

ִיָּתֵכן ֶׁשאֹוָתם ֲחָפִצים ְקדֹוִׁשים ָהיּו ֶנֱעָלִמים ְלא ׁשּוב.
הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו".

ַהְּנבּוָאה – ְיסֹוד ַהָּדת
ְלַהֲאִמין  ְמַחְּיֵבנוּ  י  ּׁשִ ַהּׁשִ ָהִעָּקר 
ִּביכֶֹלת ָהָאָדם ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלִהְתַעּלֹות 
ְּכִפי  ָנִביא,  ְלַמְדֵרַגת  ּוְלַהִּגיַע 
ַהְּנִביִאים  ַהּתֹוָרה,  ְּפסּוֵקי  ֶׁשְּמִעיִדים 
(ַרְמָּב"ם  ַרִּבים  ִּבְמקֹומֹות  ְוַהְּכתּוִבים 
פיה"מ ַסְנֶהְדִרין ַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק י). ַהְּנבּוָאה 
ִלְברּוָאיו,  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ִהיא 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָנַטע  ּוְבֶאְמָצעּוָתּה 
ְּבֶאְמָצעּות  עֹוָלם.  ַחֵּיי  ְּבִקְרֵּבנּו  הּוא 
ַּתְפִקיֵדנּו  ַמהּו  ָלנּו  ִּגָּלה  ַהְּנִביִאים 
ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ָלנּו  ְוִצּוָה  ָּבעֹוָלם 
ְּבַהְקָּדָמתֹו  ָהַרְמָּב"ם  ּוִמְצוֹוָתיו. 
"ִיְתרֹון  ָּכַתב:  ַהִּמְׁשָניֹות  ְלֵפרּוׁש 
הּוא  ֲהֵרי  ַּבִּמְצוֹות,  ּוְפֻעָּלתוֹ  ַהָּנִביא 
ַהְּגדֹוִלים  ַהְּיסֹודֹות  ִמן   – ַנְפִׁשי  ֵחי   –
ַהָּדת  ִמְׁשַען  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְוָהֲעצּוִמים 

ִויסֹודֹו". 
ְמַעט  ְמֵתי  ַעל  ַרק  ָלנּו  ָידּוַע  ָאְמָנם 
ֲאָנִׁשים ֶׁשִהִּגיעּו ְלַדְרַּגת ְנבּוָאה, אּוָלם 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶקֶרב  ָהיּו  ְקדּוִמים  ְּבדֹורֹות 
ְנִביִאים ַרִּבים. ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְמִגָּלה 
יד א): "ַהְרֵּבה ְנִביִאים ָעְמדּו ְלִיְׂשָרֵאל, 
ִּכְפַלִים ְּכיֹוְצֵאי ִמְצַרִים. ֶאָּלא, ְנבּוָאה 
ֶׁשֹּלא  ִנְכְּתָבה,   – ְלדֹורֹות  ֶׁשֻהְצְרָכה 

ֻהְצְרָכה – א ִנְכְּתָבה". 
ִסיַני  ַהר  ְּבַמֲעַמד  ִּכי  ָלַדַעת  ֵיׁש  עֹוד 
ְלַדְרַּגת  ְלִהְתַעּלֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָזכּו 
ְנבּוָאה ְוִלְׁשמַֹע ְּבַעְצָמם ֶאת ַהָּקדֹוׁש 
ַּכָּכתּוב  מֶֹׁשה,  ִעם  ְמַדֵּבר  הּוא   ָּברּו
ִמן  ִּכי  ְרִאיֶתם  "ַאֶּתם  יט):  כ  (ְׁשמֹות 
ְׁשמֹות  (ַרְמָּב"ן  ִעָּמֶכם"  ִּדַּבְרִּתי  ַמִים  ַהּׁשָ
ַהֲחִמיִׁשי).  ַהְּדרּוׁש  ָהָר"ן'  'ְּדָרׁשֹות  ט;  יט 
ִמיַעת  ֶׁשּׁשְ ְוָסַבר  ֶׁשָחַלק  ֵיׁש  ְואּוָלם 
ַהְּגדֹוָלה'  'ָהֵאׁש  ּוְרִאַּית  ַה'ּקֹולֹות' 
ְּבֶגֶדר  ָהיּו  א  ִסיַני  ַהר  ְּבַמֲעַמד 
ָזכּו  א  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ְוַאף  ְנבּוָאה, 
 ְלָכ ָהְראּוִיים  ֶאָּלא  ְנבּוָאה  ְלַמְדֵרַגת 

('מֹוֵרה ְנבּוִכים' ח"ב סי' לב). 

ַהְדָרָכה ִאיִׁשית ְלָכל ְיהּוִדי
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ַקֶּיֶמת  ָהְיָתה  ַהְּנבּוָאה 
ּוְכִפי  ָהַאֲחרֹוִנים,  ַהְּנִביִאים  ִליֵמי  ַעד 
ֵּמתּו  ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (יֹוָמא ט ב): "ִמּׁשֶ
ְזַכְרָיה  ַחַּגי  ָהַאֲחרֹוִנים,  ְנִביִאים 
ַהּקֶֹדׁש".  רּוַח  ִנְסַּתְּלָקה  ּוַמְלָאִכי, 
ְוִתְתַחֵּדׁש  ָּתׁשּוב  ַהְּגֻאָּלה  ְּבבֹוא 
ֶׁשִהְתַנֵּבא  ְּכִפי  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְּנבּוָאה 
ֵכן  ַאֲחֵרי  "ְוָהָיה  א):  (ג  יֹוֵאל  ַהָּנִביא 
ֶאְׁשּפֹו ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו 
ֲחמֹות  ִזְקֵניֶכם  ּוְבנֹוֵתיֶכם  ְּבֵניֶכם 

ַיֲחמּון ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹנֹות ִיְראּו". 
ָעצּום  ֶהְפֵסד  ִהיא  ַהְּנבּוָאה  ַהְפָסַקת 
ָאַמר  ִמּוִיְלָנא  ַהָּגאֹון  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם 
ְנִביִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ֶׁשָהיּו  ֶׁשְּבֵעת 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַמְדִריִכים  ֵהם  ָהיּו 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹפן ֶׁשּבֹו ָעָליו ַלֲעבֹד ֶאת 
ָּבעֹוָלם,  ַּתְפִקידֹו  ֶאת  ּוְלַמֵּלא  ּבֹוְראֹו 
ּוְבֶהְתֵאם  ִנְׁשָמתֹו  ְלׁשֶֹרׁש  ְּבֶהְתֵאם 
ְנִביִאים  אֹוָתם  ַאף  ּגּופֹו.  ְלֶטַבע 
ֶׁשֹּלא  ִמּשּׁום  ִנְכְּתָבה  א  ֶׁשְּנבּוָאָתם 
ָהיּו ְנִביִאים ְלדֹורֹות, א ָהיּו ְנִביִאים 
גֹות ַהְּנבּוָאה  ִנְסָּתִרים, ֶאָּלא ְּבכֹחַ ַהּׂשָ
 ַהֶּדֶר ֶאת  ּדֹוָרם  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ִהְדִריכּו 
ֶׁשֵּיְלכּו ָּבּה ('ֵּבאּור ַהְגָּר"א' ִמְׁשֵלי טז ד; 'ֶנֶפׁש 

ִׁשְמׁשֹון' – ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה עמ' קסד). 

ֶׁשַהְּנבּוָאה  ִּבְזַמֵּננּו  ַּגם  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ָאָדם  ָיכֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  נֹוֶהֶגת  ֵאיָנּה 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְּנבּוָאה  ְלַמְדֵרַגת  ְלִהְׁשַּתֵּיְך 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  עֹוֵמד  הּוא 
ְלִהְתרֹוֵמם  ַהּזֹוֶכה  הּוא.   ָּברּו
 ְּבָכ ְּתִפָּלתֹו,  ִּבְׁשַעת  ֵמָחְמִרּיּותוֹ 
הּוא   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ִמַּדֵּבק  ֶׁשהּוא 
ִמִּפיו,  ֶׁשּיֹוֵצאת  ִמָּלה  ְּבָכל  ּוְמַכּוֵן 
ְלַמֲעָלה,  ִמַּמֲעָלה  ַלֲעלֹות  ִּביָכְלּתוֹ 
ְלַמְדֵרַגת  ֶּיֶכת  ַהּׁשַ ַלַּדְרָּגה  ֶׁשַּיִּגיַע  ַעד 
ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּכַתב   ְוָכ ַהְּנבּוָאה. 
עֹוִׂשין  ָהיּו  "ֵּכן  צח):  (או"ח  ַהּטּוִרים 
ֶׁשָהיּו  ה,  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים 
ִּבְתִפָּלָתם,  ּוְמַכּוְִנים  ִמְתּבֹוְדִדים 
טּות  ְלִהְתַּפּׁשְ ַמִּגיִעים  ֶׁשָהיּו  ַעד 
רּוַח  ּוְלִהְתַּגְּברּות  ַהַּגְׁשִמּיּות 
ָקרֹוב  ַמִּגיִעים  ֶׁשָהיּו  ַעד  ְכִלית,  ַהּׂשִ

ְלַמֲעַלת ַהְּנבּוָאה". 

ַמֲעָלָתם ֶׁשל ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי  ּכֹוֵתב  א)  ז  ַהּתֹוָרה  (ְיסֹוֵדי  ָהַרְמָּב"ם 
ִלְהיֹות  ִלְנבּוָאה  ַהּזֹוֶכה  ָהָאָדם  ַעל 
ַעל  ַלֲחלּוִטין  ְוׁשֹוֵלט  ְּבָחְכָמה  ָּגדֹול 
ּוְרצֹונֹוָתיו  ַהָחְמִרּיֹות  ְנִטּיֹוָתיו  ָּכל 
ְלִהְתרֹוֵמם  ַהָּנִביא  ַעל  ַהַּגְׁשִמִּיים. 
ׁשּום  ִיְמָצא  ֶׁשֹּלא  ָּכזֹאת  ִלְמִציאּות 
ַהַּגְׁשִמִּיים  ָהִעְנָיִנים  ְּבָכל  ְוִעְנָין  ַטַעם 

ַהַּמֲעִסיִקים ֶאת רֹב ְּבֵני ָאָדם. 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהיּו ְנִביִאים ַּגם ְלֻאּמֹות 
ַהְּנבּוָאה  ִּגּלּוי  ב),  טו  ב"ב  (ְרֵאה  ָהעֹוָלם 
ַאְרַעי   ְּבֶדֶר ַּבֲחַׁשאי,  ָהָיה  לֹו  ֶׁשָּזכּו 
 ָּכ ד).  כג  ַּבִּמְדָּבר  ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ּוִמְקֶרה 
ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ה)  נב  (ב"ר  ֲחָכִמים  ֵּתֲארּו 
ֻאּמֹות  ִלְנִביֵאי  ִיְׂשָרֵאל  ְנִביֵאי  ֵּבין 
ִיְׂשָרֵאל  ְנִביֵאי  ֵּבין  "ָמה  ָהעֹוָלם: 
 ְלֶמֶל ָמָׁשל  ָהעֹוָלם?  ֻאּמֹות  ִלְנִביֵאי 
ִּבְטַרְקִלין,  ְואֹוֲהבֹו  הּוא  ָנתּון  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשָהָיה  ְזַמן  ָּכל  ֵּביֵניֶהם.  ֻמָּנח  ִוילֹון 
קֹוֵפל  ָהָיה  אֹוֲהבֹו,  ִעם  ְלַדֵּבר  רֹוֶצה 
ֶאת ַהּוִילֹון ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו. ֲאָבל ִלְנִביֵאי 
אֹותֹו,  ְמַקֵּפל  ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ֶאָּלא ְמַדֵּבר ִעָּמֶהם ֵמַאֲחֵרי ַהּוִילֹון". 

הּוא  ִּכי  ַאף  ַהְּמׁשֹוֵרר:  ֶׁשאֹוֵמר  הּוא 
ֵּכן  ְוַעל  נֹוָצר",  ְלָכל  עֹוָלם  "ֲאדֹון 
ָמִצינּו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְּבֶקֶרב  ַאף 
ְּבַמְרֵאה  ְלַחְכֵמיֶהם  ה'  ֶׁשִהְתַּגָּלה 
ְלֵביָנם:  ֵּביֵנינּו  ֵיׁש  ֶהְבֵּדל  ַהְּנבּוָאה. 
ֶׁשל:  ְּבאֶֹפן  ִמְתַּגֶּלה  הּוא  ִלְנִביֵאיֶהם 
"יֹוֶרה ְּגֻדָּלתוֹ..." – ְּכָאָדם ַהּיֹוֶרה ְּבֵחץ 
ְואּוָלם  ְּבַהְסָּתָרה.  ְּדַהְינוּ  ֵמָרחֹוק, 
"ֶאל ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתוֹ ְוִתְפַאְרּתֹו" – ְנִביֵאי 
ְוהּוא  ָעָליו,  ֲחִביִבים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל 
ְנָתנֹו"  ְנבּוָאתֹו  "ֶׁשַפע  ָּבֶהם:  ִמְתָּפֵאר 
 ְּבֶדֶר ֲאֵליֶהם  ָּבָאה  ְנבּוָאתֹו  ִּגּלּוי   –
ּוְבִפְרסּום  ְּבֵקרּוב   – ְיִׁשיָרה  ַהְׁשָּפָעה 

('ַמִּגיד ֶצֶדק' ֶׁשַּבִּסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים'). 

ַּבְּנבּוָאה,  ֵמֱאמּוָנֵתנּו  יֹוֵצא  ְּכפַֹעל 
ְּבִדְבֵרי  ְלַהֲאִמין  ָאנּו  ְמֻחָּיִבים 
ִעַּקר  ֶׁשֻּמְגָּדר  ּוְכִפי  ַהְּנִביִאים. 
"ֶׁשָּכל   – ַמֲאִמין'  'ֲאִני  ְּבֻנַּסח  ֶזה 
ְּבִבְרכֹות  ַאף  ֱאֶמת".  ְנִביִאים  ִּדְבֵרי 
ָּבַחר  "ֲאֶׁשר  ָאנּו:  אֹוְמִרים  ַהַהְפָטָרה 
ְּבִדְבֵריֶהם  ְוָרָצה  טֹוִבים  ִּבְנִביִאים 

ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת". 

ָּברּו ֵמִׁשיב ֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה בּוָאה י – ֲאִמּתּות ַהּנְ ִ ּשׁ ִ ר ַהּשׁ ל' (ז): ָהִעּקָ 'ִיְגּדַ

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
– י ּשׁ הּשׁ

נִנינִנים פּפְ ם 

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַמְׁשִּפיַע   – ְנָתנֹו  ּוְבִפְרסּום  ְּבֵקרּוב  ְנבּוָאתֹו  ֶׁשַפע 
לֹו  ַהֲחִביִבים  ְסֻגָּלתֹו  ַאְנֵׁשי  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ְנִביֵאי  ֶאל  ַרק  הּוא, 

ְוִתְפַאְרּתֹו ְוהּוא ִמְתָּפֵאר ָּבֶהם.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ הה ַמעִפָלּ

ּברּו

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם


