
ֻחּקַֹתי ַהר ּבְ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָהָאֶרץ ׁשֹוֶבֶתת 'ְלֵׁשם ה''
"ִּכי ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ 

ַׁשָּבת ַלה'" (כה ב)
"ַׁשָּבת ַלה' – ְלֵׁשם ה', ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית" 

(ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָנָתן ֶּגְׁשֶטְטֶנר:
ִמְּלׁשֹון  ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה  ב  ְלַיּׁשֵ ַרִׁש"י  ִּכּוֵן  ִּבְדָבָריו 
ָלָאֶרץ  ְוִכי   – ַלה'"  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  "ְוָׁשְבָתה  ַהָּפסּוק: 
ֵּכן  ְוַעל  ה'?  ְלֵׁשם   – ַלה'"  "ַׁשָּבת  ֶׁשִּתְׁשּבֹת  ַּדַעת  ֵיׁש 
ְּבֵראִׁשית".  ְּבַׁשַּבת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו  ה',  "ְלֵׁשם  ִהְסִּביר: 
ֻנַּסח  ֶאת  ֵּבֵאר  ַׁשָּבת)  ֶׁשל  (ַׁשֲחִרית  ָהַאּבּוִדְרַהם  ֶׁשִהֵּנה 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ְואֹוֵמר  ְמַׁשֵּבַח  ִביִעי  ַהּׁשְ "ְויֹום  ַהְּתִפָּלה: 
ָּבת  ַהּׁשַ ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ַאַחר   – ָּבת"  ַהּׁשַ ְליֹום 
ָּבת",  ַהּׁשַ ְליֹום  ִׁשיר  ְוׁשֹוְרָרה: "ִמְזמֹור  ִׁשְּבָחה  ַעְצָמּה 
ְוָדִוד ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִׁשֵּבץ ֶאת ִׁשיָרָתּה ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים. 
ַּדַעת  ָהָיה  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּבת  ֶׁשַּלּׁשַ ְּכִפי  ֵמַעָּתה,  ֱאמֹר 
ֵיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהָאֶרץ  ְלַאְדַמת   ָּכ ְלבֹוְרָאּה,  ְלַׁשֵּבַח 

'ְלהֹורֹות ָנָתן'ַּדַעת ִלְׁשּבֹת ְלֵׁשם ה'.

ְלַהִּציל ֵמַהְּתִפָּלה ֶאת ֶׁשִּנָּתן ְלַהִּציל
ְוַאְרָּבִעים  ֵּתַׁשע  ִנים  ַהּׁשָ ַׁשְּבתֹת  ֶׁשַבע  ְיֵמי   ְל "ְוָהיּו 

ָׁשָנה" (כה ח)
ֲעֵׂשה  ְׁשִמיטֹות,  ָעִׂשיָת  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף   ְל "ַמִּגיד 

יֹוֵבל ְלסֹוף מ"ט ָׁשָנה" (ַרִׁש"י ע"פ ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים כה יד). 
ָּדַרׁש ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':

ְמַרֲחׁשֹות  ּוְׂשָפָתיו  ִּבְתִפָּלה  ָאָדם  עֹוֵמד  ְלִעִּתים 
ְּכֵמֲאֵליֶהן ְּבָׁשָעה ֶׁשּמֹחֹו ְמׁשֹוֵטט ְּבעֹוָלמֹות ֲאֵחִרים... 
רֹב  ֶאת  ִּכי  ְלַגּלֹות  ְוֶנֱחַרד  ִנְנַער  הּוא  ֶׁשְּלֶפַתע  ַעד 
ִּכי  הּוא  ִטְבִעי   ַא ְּכָלל.  ַּכּוָָנה  ְלא  ָאַמר  ַהְּתִפָּלה 
רֹב  ֶאת   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין  ֲהא  ְּבִלּבוֹ:  ְויֹאַמר  ִיְתָיֵאׁש 
ִלי  ֵּתֵצא  ּתֹוֶעֶלת  ּוָמה  ַּכּוָָנה,  ְּבא  ָאַמְרִּתי  ַהְּתִפָּלה 
ֶאָּלא  זֹו  ֵאין  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו   !?ָוֵאיָל ִמָּכאן  ֲאַכּוֵן  ִאם 
ְּפרּוטֹוָתיו  ֶאת  ֵמְרצֹונֹו  ַיִּגיׁש  ֶּפִתי   ְוַא ַהֵּיֶצר,  ֲעַצת 
ָהַאֲחרֹונֹות ְלִמי ֶׁשָּגַזל ִמֶּמּנּו ֶאת ְצרֹור ַּכְסּפֹו. ַאְדַרָּבה, 
ְולּו  ְּבַכּוָָנה,  ַהְּתִפָּלה  ְׁשֵאִרית  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ִיְתַאֵּמץ 
ַהֵּיֶצר  ִמיֵדי  אֹוָתּה  ַיְחטֹף   – ַאַחת  ְּבָרָכה   ַא זֹו  ְּתֵהא 

ִויַכּוֵן ָּבּה.
ְּבָמָׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ִּתֵּבל  ַּבּקֶֹדׁש  ְּכַדְרּכֹו 

ִנְפָלא:
ה ַאַחת ָעְמָדה ּוָמְכָרה ֵּפרֹות ַּבּשּׁוק, ּוְלֶפַתע ֵהִגיַח  ִאּׁשָ
ֵמֵאי ָׁשם ָאָדם ָנָבל ְוֵהֵחל חֹוֵטף ֵּפרֹות ִמַּסָּלּה. ּבֹוִכָּיה 
ְּבֵעיַנִים  ְוָצְפָתה  ָהִאָׁשּה  ָעְמָדה  אֹוִנים  ְוַחְסַרת 

ִאיׁש  ֲאֶׁשר  ַעד  ָיֶדיָה,  ִמַּתַחת  ַהִּנְגָזִלים  ַּבֵּפרֹות  ָקמֹות 
ִּפֵּקַח ֶׁשָּצָפה ֵמָרחֹוק ַּבַּמֲעֶׂשה ָצַעק ְלֶעְבָרּה: "ַעד ָמַתי 
ַעד  ֲהַתְמִּתיִני  ְמאּוָמה,  ַלֲעׂשֹות  ִמְּבִלי  ְוִתְבִּכי  ַּתַעְמִדי 
ְוִחְטִפי  ִתי  ִהְתַעּׁשְ  !?ֵּפרֹוַתִי ָּכל  ֶאת  ַהִּבְריֹון  ֶׁשִּיְגזֹל 
ִעָּמם  ְוִהָּמְלִטי  ֶׁשּתּוְכִלי  ְּכָכל   ֶׁשְּבַסֵּל ֵמַהֵּפרֹות 
ִיּוֵָתר  ַהְּמַעט  ַהָּפחֹות  ְלָכל   ָּכ ִמְבָטִחים,  ִלְמקֹום 

"!ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִּבְנִתיבֹות ַהְּתִפָּלה' עמ' כטְּבָיַדִי'

ָּבת ַמְכִניעֹות ֶאת ָּכל ַהַּמִּזיִקים ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִיְרּדֹפּו  ְרָבָבה  ִמֶּכם  ּוֵמָאה  ֵמָאה  ה  ֲחִמּׁשָ ִמֶּכם  "ְוָרְדפּו 

ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב" (כו ח)
בּות ַיֲעקֹב':  ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַרייֶׁשר ַּבַעל ַה'ּׁשְ

ְּכֵדי  יֹום,  ִמֵּדי  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר ִּתְּקנּו  ֲחָכִמים 
ַהְּמַקְטְרִגים  ִרְבַבת  ֵמָעֵלינּו  ָיסּורּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן 
 ַהִּנְמָצִאים ִמיִמיֵננּו, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים צא ז): "ִיּפֹל ִמִּצְּד
ָיסּורּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיָגּשׁ".  א   ֵאֶלי  ִמיִמיֶנ ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 
ִלְׁשרֹות  ִכיָנה  ַהּׁשְ ּתּוַכל  ַהְּמַקְטְרִגים  ִרְבַבת  ִמיִמיֵננּו 
הּוא  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת  ֶׁשְּמקֹום  ִמּשּׁום  זֹאת  ָעֵלינּו. 
ְלֶנְגִּדי  ה'  "ִׁשּוִיִתי  ח):  טז  (ָׁשם  ַּכָּכתּוב  ָהָאָדם,  ִליִמין 
ַהָּפסּוק  ָרַמז   ְלָכ ֶאּמֹוט".  ַּבל  ִמיִמיִני  ִּכי  ָתִמיד 
ֶׁשַאֶּתם  ַהְּבָרכֹות  ֵמָאה   – ִמֶּכם"  "ּוֵמָאה  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְוַיְכִניעּו  ִיְרְּדפּו   – ִיְרּדֹפּו"  "ְרָבָבה  יֹום,  ְּבָכל  ְמָבְרִכים 

ֶאת ִרְבַבת ַהְּמַקְטְרִגים ַהִּנְמָצִאים ִּביִמיְנֶכם. 
הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ַוִיְנְטרֹובּ ִּכי ְּבֶדֶר זֹו ִנָּתן ַאף 
ֶׁשֵּיׁש  כ)  קלה  (ְּתרּוָמה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָפֵרׁש 
נֹוֲהִגים ְלאֹוְמָרם ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְּבֵליל ַׁשָּבת: "ַּכד 

ִּדיִנין  ְוָכל  ָּבת]...  ַהּׁשַ ֶׁשִּנְכֶנֶסת  [ְּבָׁשָעה  ַׁשְּבָתא  ַעִּיל 
ִמְתַעְּבִרין ִמָּנּה [ָּכל ַהִּדיִנים עֹוְבִרים ִמֶּמָּנה]".

יֹום  ְּבָכל  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהְּבָרכֹות  ֵמָאה  ָּכָאמּור, 
ִנָּתן  ַהחֹל  ִּבימֹות  ַמִּזיִקים.  ִרְבַבת  ֵמָעֵלינּו  ְמַסְּלקֹות 
ֲחֵסרֹות  ְּבַׁשָּבת  אּוָלם  ְּבָרכֹות,  ְלֵמָאה  ְּבָנֵקל  ְלַהִּגיַע 
 'ָערּו ְלָחן  ַה'ּׁשֻ ָּפַסק  ֵּכן  ַעל  ְּבָרכֹות.  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע 
(או"ח רפד ג) ֶׁשִּנָּתן ְלַהְׁשִליָמן ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל 

ִּבְרכֹות ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה. 
ב ֶאת ִּבְרכֹות ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה [ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות  ִאם ְנַחּׁשֵ
ּוְבִמְנָחה]  ְּבַׁשֲחִרית  ָהעֹוִלים  ָעָׂשר  ֵמַאַחד  ֶאָחד  ְלָכל 
ְּבָיֵדינּו  ִּתְצַטֵּבְרָנה  ַהַהְפָטָרה  ִּבְרכֹות  ֲחֵמׁש  ְּבתֹוֶסֶפת 
ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֵאפֹוא  ְוִנְמָצא  ְּבָרכֹות,  ְוֶׁשַבע  ֶעְׂשִרים 
ְמָבְרִכים ֵמָאה ְוֶעֶׂשר ְּבָרכֹות. ֵמַעָּתה, ִאם ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהַּמִּזיִקים  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ַמְכִריעֹות 
ַהְּבָרכֹות  ֶׁשֶעֶׂשר  ֲהֵרי   ,"ִמיִמיֶנ "ּוְרָבָבה  ַּבָּפסּוק: 
ַהּנֹוָסִפים  ַהַּמִּזיִקים  ֶאֶלף  ֶאת  ַאף  ַיְכִריעּו  ַהְּיֵתרֹות 
ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבָּפסּוק: "ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף". ְוָלֵכן ֶנֱאָמר: "ַּכד 
ַעִּיל ַׁשְּבָתא... ְוָכל ִּדיִנין ִמְתַעְּבִרין ִמָּנּה" – ִּבימֹות ַהחֹל 
ְּבַׁשָּבת  אּוָלם  ֶׁשִּמָּיִמין,  ַהַּמִּזיִקים  ִרְבַבת  ַרק  נֹוְפִלים 

מֹאל.  נֹוְפִלים ַּגם ָהֶאֶלף ֶׁשִּמּׂשְ
 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ְמָנחֹות מג ב (ּוְרֵאה 'אֹור ַהַחִּיים' ַוִּיְקָרא כו יא);
 'ְּדִביר ַאֲהרֹן' ֵעֶקב

ְּתִפּלֹות ֶׁשֵאיָנן ִמְתַקְּבלֹות – ְלטֹוָבֵתנּו
"ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם ְוא ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם" (כו יא)

ַרק  ִיְזּכּו  ַהּתֹוָרה  ְּבֻחּקֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֵיְלכּו  ִאם  ַהֻאְמָנם, 
ָּבִנים  ַוֲהא  ֶאְתֶכם",  ַנְפִׁשי  ִתְגַעל  "א  ְלַמֲעַלת 

ֲאהּוִבים ֵהם ַלה' ֱאֵקיֶהם? 
ָּכ ֵּפֵרׁש זֹאת ַמַהְרָא"ל ִציְנץ: 

 ַהֶּמֶל ְׁשמֹה   ֶׁשְּכֶׁשָחַנ ה)  לא  (שמו"ר  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבֵּקׁש: "ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ִאם ֵיׁש ָאָדם 
ֶׁשַרע  יֹוֵדַע  ְוַאָּתה  ָממֹון,  לֹו  ֶׁשִּתֵּתן   ְלָפֶני ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
לֹו, ַאל ִּתֵּתן לֹו". ִמָּכ נּוַכל ְלַהִּסיק ֶׁשִּבְראֹוֵתנּו ָאָדם 
ַהְּמַבֵּקׁש ְּדַבר ָמה ִּבְתִפָּלתֹו ּוַבָּקָׁשתֹו ֵאיָנּה ַנֲעֵנית, ֵאין 
ֶזה ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁשּיֹוֵדַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִאם ְיַקֵּבל 

ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ִּתָּגֵרם לֹו ִמָּכ ָרָעה. 
ְּבתֹוְכֶכם"  ִמְׁשָּכִני  "ְוָנַתִּתי  ַהָּפסּוק:  ַּכּוַָנת  ַאף  זֹוִהי 
ִאם  ְואּוָלם,  ִּתְתַקֵּבְלָנה.  ְלָפַני  ֶׁשִּתְתַּפְּללּו  ְוַהְּתִפּלֹות 
ַּדְרְּכֶכם  ֶאת  ְלָהַרע  ָלֶכם  ֶׁשִּיְגְרמּו  ְּדָבִרים  ְּתַבְּקׁשּו 
ְוַלֲעבֹר ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, א ֲאַקְּבֵלם, ְוזֹאת ְּכֵדי ֶׁש: 

"א ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם".
'ְמא ָהעֶֹמר' 

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

הא

ני ּפְ ם
ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי – ָאֵמן!

"ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כא) 
ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים ְּבנֹו ְיִחידֹו ּוְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ֶׁשל 

ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי': 
'ָאֵמן'.  'ָלֶכם' [ִעם ַהּכֹוֵלל] ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהִּמָּלה 
ֶאת  "ְוִצּוִיִתי:   :ָּכ ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ֵאפֹוא  ִנָּתן 
ֶאְתֶכם  ְמַצּוֶה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – ָלֶכם"  ִּבְרָכִתי 
ָאֵמן.  ַאֲחֶריָה  ַּתֲענּו  ְּבָרָכה  ֶׁשִּתְׁשְמעּו  ֵעת  ֶׁשְּבָכל 
ַהּשֹׁוֵמַע  "ָּכל  עג):  א  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי 
ֻּכָּלן,  ַהְּבָרכֹות  ִמָּכל  ְּבָרָכה   ְמָבֵר ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָׁשַמע ַהְּבָרָכה ֻּכָּלּה ִמְּתִחָּלָתּה ְוַעד 
סֹוָפּה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ְּבאֹוָתּה ְּבָרָכה, ַחָּיב 

ַלֲענֹות ָאֵמן". 
'ִציִצים ּוְפָרִחים' 

ֻחּקַֹתי ַהר ּבְ ת ּבְ ָרׁשַ 381ּפָ תשפ"א

ֶאְלָעָזר'  ְנַחת  ַה'ּמִ ַעל  ּבַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ִהּלּוָלא  ּדְ יֹוָמא  ָיחּול  ִסיָון,  ּבְ ב'  ֲעָל"ט,  ַהּבַ י  ִ ֲחִמּשׁ יֹום  ּבְ
ְך:  ת ָאֵמן ּכָ ַתב ַעל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ְבֵרי ּתֹוָרה' (ַמֲהדּוָרה ט אֹות יח) ּכָ ֶפר 'ּדִ ּסֵ ִמּמּוְנַקאְטשׁ ִזי"ַע. ּבַ

ַלֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ֵלב  ֶאת  ּוְמָקֶרֶבת  ְמעֹוֶרֶרת  ָרָכה  ַהּבְ ַאַחר  ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ
ָרכֹות נג ב):  אֹוְמָרם (ּבְ נּו ֲחָכִמים ּבְ ּוְ ָרָכה. ּוְלָכְך ּכִ ּבֹוְראֹו, יֹוֵתר ֵמֲאִמיַרת ַהּבְ
סּוק (שה"ש  ּפָ ָבֵרְך". ִעְנָין ֶזה ַאף ִנְרָמז ּבַ דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ "ּגָ

בֹוָתיו ֵהם 'ָאֵמן'.  י ּתֵ ָראׁשֵ רּוָצה" – ׁשֶ ֵכִני ַאֲחֶריָך ּנָ א ד): "ָמׁשְ

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ִלְזּכֹות ִלְתִפָּלה ַּכֲהָלָכה. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ִנים  עֹוַלם ַהְּתׁשּוָבה ָזָכה ִלְתנּוָפה ֲעצּוָמה ְּבַעְׂשרֹות ַהּׁשָ
ָּבִנים  ִיְׂשָרֵאל,   ֵמַעְּמ ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ָהַאֲחרֹונֹות. 
ְלִמְׁשָּפחֹות ּתֹועֹות, ָזכּו ְלִהָּגֵאל ִמַּמֲאַסר ַהֵּיֶצר ְוָלׁשּוב 
עֹוָלם  ֲאֻרּכֹות.  ְׁשנֹות ִנּתּוק  ְלַאַחר  ַסָּבא  ִיְׂשָרֵאל   ְלֶדֶר
ְּבַאְלֵפי  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַּתֲעלּומֹות.  ֲאפּוף  עֹוָלם  הּוא  ֶזה 
ֵהן  ְוַכּיֹום  ַהְּתׁשּוָבה,  ַאְדֵני  ַעל  ֶׁשהּוְקמּו  ַהִּמְׁשָּפחֹות 
ְלָהִבין  יּוַכל  א  ַהֲחֵרִדית,  ַהַּיֲהדּות  ֶׁשל  ִמְּבָׂשָרּה  ָּבָׂשר 
ְּביֹום  ָאָדם  נֹוֵטׁש  ָהֵכיַצד  ַהִּסּפּור;  ְּתִחַּלת  ֶאת  ְּבָנֵקל 
ָּבִהיר עֹוָלם נֹוֵצץ ּוְמֻׁשְחָרר ִמָּכל ֶרֶסן, ּוְמַׁשְעֵּבד ַעְצמֹו 
 ֵמְרצֹונֹו ַּתַחת עֹל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ְלִעִּתים ַאף ִמּתֹו

ַהְסָּכָמה ְלַחֵּיי ּדַֹחק ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה?!
ָּכל ִסּפּור ֶׁשל ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ָּכרּו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 
ַאְקָרִאי  ְּבִמְפָּגׁש  ְּתִחָּלתוֹ  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְמֻיֶחֶדת. 
ְּכמֹו   ,ֶּדֶר ּוְלִחּפּושׂ  ְלִהְתַעְנְינּות  ֶׁשהֹוִביל  ּוַמְפִּתיַע 
ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ֶׁשִּנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַהִּנְפָלא  ַּבִּסּפּור 

ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:
ָּפַתח  ּוִמְצוֹות",  ּתֹוָרה  ִמיַרת  ִמּׁשְ ְמֻנָּתק  ְּבַבִית  "ָּגַדְלִּתי 
ַלֲעבֹד  ַּפַעם  א  ִלי  ָיָצא  ַחַּיי  "ִּבְמרּוַצת  ְוִסֵּפר,  ָהִאיׁש 
ְּבִקְרַבת ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ֵמעֹוָלם א ִהְתַעְנַיְנִּתי 
ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ְּבָאְרחֹות ַחֵּייֶהם, אּוָלם ָּדָבר ֶאָחד ָּתִמיד 

ָּתַפס ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלִּבי ְוָגַרם ִלי ְלִהְתַּפֲעלּות ְיֵתָרה:
ֶׁשְּבֶטֶרם  ְיהּוִדים,  ְּבאֹוָתם  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָּתִמיד  ִנְפַעְמִּתי 
עֹוְצִרים  ָהיּו  ְלִפיֶהם,  ַמְׁשֶקה  אֹו  ַמֲאָכל  ְּדַבר  ִהְכִניסּו 
ַרֲעבֹוָנם.  ֶאת  ַמְׂשִּביִעים  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ּוְמָבְרִכים, 
ַעד  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ֶאת   ְלַהֲעִרי ִלי  ָּגְרָמה  זֹאת  ֻעְבָּדה 
ַמֲאָכל  ְּדַבר  ֶׁשָּנַטְלִּתי  ַּפַעם  ְּבָכל  ְּכֶׁשְּלַעְצִמי,  ְמאֹד. 
ָהְיָתה  ַהְּיִחיָדה  ַמְחַׁשְבִּתי  ַרֲעבֹוִני,  ֶאת  ְלַהְׁשִּביַע  ְּכֵדי 
ֱאנֹוׁש,  ֶּבן  ֶׁשל  ַהְּיכֶֹלת  ֶעֶצם  ֶׁשְּבָיִדי.  ַלַּמֲאָכל  ְנתּוָנה 
ִלְבם ֶאת ַּתֲאָותוֹ ְלֶרַגע ַקל, ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהִּכיר ִמי ָּבָרא 
ִלְפֵני  ִּבְבָרָכה   ָּכ ַעל  לֹו  ּוְלהֹודֹות  ֶׁשְּבָידֹו  ַהַּמֲאָכל  ֶאת 
ָהרּוַח  ִנְצחֹון  ֶׁשל  ִהְתַּגְּלמּות  ִּבְׁשִביִלי  ָהְיָתה  ָהֲאִכיָלה, 

ַעל ַהחֶֹמר – ִנְצחֹון ָהֱאנֹוִׁשּיּות ַעל ַהְּבֵהִמּיּות.
ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשַרק ִמי ֶׁשְּמֻסָּגל ְלַנֵהל ֶאת ַחָּייו ְּבאַֹרח 
ְּביֶֹׁשר  ַזַּכאי  ַהחֶֹמר,  ַעל  ׁשֹוֶלֶטת  ָהרּוַח  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה, 
ְמֻסָּגל  ָהִייִתי  א  ַהּכֹל  ַלְמרֹות  אּוָלם  'ָאָדם'.  ַלּתַֹאר 
ַהָּפחֹות  ּוְלָכל  ַהִּמְתַּבֵּקׁש  ַהַּצַעד  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֲעַדִין 
ָחַׁשְׁשִּתי  ַהְּמֵלָאה.  ַהְּתמּוָנה  ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ְלַנּסֹות 

ֵמַהְּמֻחָּיבּות ֶׁשִּתָּוֵצר ֶאְצִלי ְּבִעְקבֹות ֲהָבָנה זֹו.
ִלִּבי  ְלַפַעם  ֶׁשִּמַּפַעם   ּתֹו ַחַּיי,  ְּבִׁשְגַרת  ִהְמַׁשְכִּתי 
אּוָלם  ְמַקֵּים',  ְוָנֶאה  ּדֹוֵרׁש  'ָנֶאה  ֵאיֶנִּני  ַמּדּוַע  נֹוְקַפִני, 

ָעה... ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ֶׁשֶּטֶרם ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ֶזה  ָהָיה  ַמְפִּתיַע.  ִסּפּור  ְּבֶאְמָצעּות  ִהְתַרֵחׁש  ַהִּמְפֶנה 
ְּבִמְסֶּגֶרת  ְלַבֵּקר  ֻהְצַרְכִּתי  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ַּכֲאֶׁשר 
ֲעבֹוָדִתי ְּבַחּוָה ַחְקָלִאית ְּגדֹוָלה. ַרק ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַלָּמקֹום 
ִנים  ֶׁשַּבּׁשָ ִמּנַֹער  ְיִדיִדי  הּוא  ֶׁשְּבָעֶליָה  ִלי  ִהְתָּבֵרר 
ָהַאֲחרֹונֹות ֵהֵחל ִלְׁשמֹר ִמְצוֹות. ָׂשַמְחנּו ִלְפּגֹשׁ ֶזה ֶאת 
ִלי  ִהִּציַע  ָלֶלֶכת  ָּפִניִתי  ּוְבֶטֶרם  ִּביִדידּות,  ׂשֹוַחְחנּו  ֶזה, 

ֲחֵבִרי ַלֲחזֹות ְּבתֹוָפָעה ְמַעְנֶיֶנת ְּביֹוֵתר.
ָהִעִּזים  ִּדיר  ֶאל  ִמָּיד  הֹוִביַלִני  ִויִדיִדי  ְּבִׂשְמָחה,  ֵהַגְבִּתי 
ה  ֲחִמּׁשָ ָרְבצּו  ַהִּדיר  ְּבֶפַתח  ַהַחּוָה.  ְּבַיְרְּכֵתי  ֶׁשּשֹׁוֵכן 
ִמְּפֵני  ַהּצֹאן  ַעל  ִלְׁשמֹר  ֶׁשֻהְפְקדוּ  ֵאיָמָתִנִּיים  ְּכָלִבים 
'ְּגֵנבֹות ַחְקָלִאּיֹות' – 'ֵׁשם ְמֻכָּבס' ְלתֹוָפָעה ֲאֻיָּמה ֶׁשְּכָבר 
ַחְקָלִאים  ֶׁשל  ַּפְרָנָסָתם  ְמקֹור  ֶאת  ְלַהֲחִריב  ִהְסִּפיָקה 

ַרִּבים.
ַׂשִּקית   ִמּתֹו ָׁשַלף  ִויִדיִדי  ֻמְרָעִבים,  ִנְראּו  ַהְּכָלִבים 
ַהְּכָלִבים.  ְלֵעֶבר  ְוִהְׁשִליָכן  ָּבָׂשר  ִּפּסֹות  ְּבָיָדיו  ֶׁשָאַחז 
ֻהְפַּתְעִּתי   ַא ְמזֹוָנם,  ַעל  ִמָּיד  ָיעּוטּו  ֶׁשַהָּללּו  ִצִּפיִתי 
ַהָּטִרי  ַּבָּמזֹון  ְּכָלל  ָנְגעּו  א  ֶׁשַהְּכָלִבים  ְּכֶׁשָרִאיִתי 
ֶׁשֻהְׁשַל ִלְפֵניֶהם. ֵהם ָקמּו ֵמִרְבָצם ְוִנְּגׁשּו ֶאל ָהֹאֶכל, 

ְלׁשֹוָנם ָנְטָפה ִריר, אּוָלם ֵהם א ֵהֵעּזּו ָלַגַעת ָּבאֶֹכל.
אֹו ָאז ָׁשַלף ְיִדיִדי ִמִּכיסֹו ַּבְקּבּוק ַמִים ָקָטן, ֵּבֵר ְּבקֹול 
ִּבְדָברֹו",  ִנְהָיה  ֶׁשַהּכֹל  ַאָּתה...   ָּברּו" ַרָּבה:  ּוְבַכּוָָנה 
ּוָבֶרַגע ֶׁשִּסֵּים לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרָכה, ְּכָבר ָעטּו ַהְּכָלִבים ַעל 

ְמזֹוָנם ּוִבן ֶרַגע א הֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ֵזֶכר.
ַהַּמֲחֶזה ַהֻּמְפָלא ִהְדִהים אֹוִתי. ִאם ַעד ּכֹה ָרִאיִתי ְּבֵני 
ָאָדם ָּדִתִּיים ֶׁשֵאיָנם אֹוְכִלים ְּבא ְּבָרָכה, ְלֶפַתע ִּגִּליִתי 

ִּכי ֵיׁש ַאף ְּכָלִבים 'ָּדִתִּיים' ַהַּמְקִּפיִדים ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ְּבא 
ִחֵּלץ  ִויִדיִדי  ַהַּמֲחֶזה,  ְלנַֹכח  ְמֻבְלָּבל  ָעַמְדִּתי  ְּבָרָכה... 
ַהּתֹוָפָעה  ֵּפֶׁשר  ַעל  ַהְּמַרֵּתק  ְּבֶהְסֵּברֹו  ֵמַהִּבְלּבּול  אֹוִתי 

ַהּמּוָזָרה:
'ְּכִפי ֶׁשְּבַוַּדאי ַאָּתה ֵמִבין, ַהְּכָלִבים ַהָּללּו ֵאיָנם ִנְמָצִאים 
ָּכאן  ִנְמָצִאים  'ֵהם  ִהְסִּביר,  ַמְחָמד'...',  ְּכ'ַחּיֹות  ָּכאן 

ְּבַתְפִקיד ָחׁשּוב ֶׁשל ְׁשִמיָרה ַעל ַהּצֹאן ִמַּגָּנִבים'. 
.ִהְנַהְנִּתי ְּברֹאִׁשי ְּבַהְסָּכָמה. ָּברּור ֶׁשָּכ

ַּכֲאֶׁשר  ְמאֹד,  ְמַצֵער  ִמְקֶרה  ִלי  ֵאַרע  ֶׁשָעְבָרה  'ְּבָׁשָנה 
זֹו  ּוִבְנֻקָּדה  ְוִסֵּפר,  ְיִדיִדי   ִהְמִׁשי ֵכַני...',  ִמּׁשְ ַּכָּמה 
ִנְסַּדק ְמַעט קֹולֹו. הּוא ִהִּביט ְּבֵעיַנִים ְמצָֹעפֹות ְלֵעֶבר 
ַהְּכָפר ָהֲעָרִבי ַהָּסמּו ְוִהְמִׁשי: 'ַּגָּנִבים ֶנֱאָלִחים ִהִּגיעּו 
ָראֵׁשי  ַעְׂשרֹות  ִמּתֹוכֹו  ְוָגְזלּו  ְלֶעְדִרי  ַלְיָלה  ְּבִאיׁשֹון 
ֶׁשל  ָעצּום  ְסכּום  ִלְכֵדי  ִהִּגיַע  ַהּכֹוֵלל  ָׁשְוָים  ֲאֶׁשר  צֹאן 

ים ֶאֶלף ְׁשָקִלים. ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ַוֲחִמּׁשִ
ְּכָבר  ַלַחּוָה  ֶׁשִהְתָקַרְבִּתי  ָּבֶרַגע  ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ַּבּבֶֹקר 
ִהְתָקַרְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ְוֶנֱחַרְדִּתי.  ַהּמּוָזר  ֶקט  ַּבּׁשֶ ַחְׁשִּתי 
ַלִּדיר ְונֹוַכְחִּתי ָּבָאסֹון, ָהַלְכִּתי ִמָּיד ִלְראֹות ֶאת ְׁשלֹוָמם 
ִמְׁשַמְרָּתם?!  ַעל  ָעְמדּו  ֶׁשֹּלא  ִיָּתֵכן   ֵאי ַהְּכָלִבים,  ֶׁשל 
ַהַּגָּנִבים  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַהּכֹל.  ֵהַבְנִּתי  ְמאֹד  ּוַמֵהר  ָּתִהיִתי, 
ַהְּמֻתְחָּכִמים ִהְׁשִליכּו ִלְפֵניֶהם ֲחִתיכֹות ָמזֹון ֶׁשֻהְרֲעלוּ 
ְׁשִנּיֹות   ּתֹו ְלמֹוָתם  ֶׁשָּגַרם  ָמה  ְּביֹוֵתר,  ָחִריף  ְּבַרַעל 
ל  ְלַנּׁשֵ ָקָצר  ִּבְזַמן  ֵאּלּו  ְרָׁשִעים  ִהְצִליחּו   ָּכ ְספּורֹות. 

אֹוִתי ֵמְרכּוִׁשי.
ֶׁשְּפָקַדִני,  ַהָּגדֹול  ֶבר  ֵמַהּׁשֶ ִקְמָעא  ֶׁשִּנְרַּגְעִּתי  ְלַאַחר 
ָנַטְלִּתי ַהְלָואֹות ְוָרַכְׁשִּתי ֵעֶדר ָחָדׁש ֶׁשל ִעִּזים, ּוְבנֹוָסף 
ַלֲחׁשֹב  ִנִּסיִתי  ֲחָדִׁשים.  ְׁשִמיָרה  ַּכְלֵבי  ה  ֲחִמּׁשָ ָרַכְׁשִּתי 
ַעל ַרְעיֹון ֵּכיַצד ִלְגרֹם ֶׁשִּמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה א ִיְׁשֶנה, ּובֹוֵרא 

ָהעֹוָלם ָנַתן ְּבִלִּבי ַרְעיֹון.
ֶאת  ְלַאֵּלף  ִהְצַלְחִּתי  ֻמְמֶחה  ְּכָלִבים  ְמַאֵּלף  ְּבֶעְזַרת 
ֶׁשהּוא  סּוג  ִמָּכל  ְּבאֶֹכל  ִיְּגעּו  ֶׁשֹּלא  ַהֲחָדִׁשים  ַהְּכָלִבים 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ָלֵכן  קֶֹדם  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ִמְּבִלי  ִלְפֵניֶהם,  ֶׁשּיּוַנח 
ְלַאְּלָפם,  ֶׁשִהְצַלְחִּתי  ְלַאַחר  ִּבְדָברֹו'.  ִנְהָיה  'ֶׁשַהּכֹל 
ַהְּכָלִבים  ֶׁשל  ִּפיֶהם  ָנעּול   ָוֵאיָל ֵמַעָּתה  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ַהּפֹוֶטְנְצָיאִלִּיים  ֶׁשַהַּגָּנִבים  סֹוִדי'  'קֹוד  ַּבַעל  ְּבַמְנעּול 

ְלעֹוָלם א ַיְצִליחּו ְלַפְעֵנַח...
ַה'ַּמְנעּול'  ָׁשֵקט.  ִלִּבי  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי   ,ָוֵאיָל ֵמָאז 
ָמה  ְזַמן  ִלְפֵני  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַעד   ,ָּכ ָּכל  ְּכָיִעיל  ִהְתָּבֵרר 
ֻהְצַרְכִּתי ִלְנסֹעַ ְלַכָּמה ָיִמים ְוִהְפַקְדִּתי ֶאת ֶאָחד ֵמֲחֵבַרי 
יֹוַמִים  ְלַאַחר  ַהָּלה  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ַּבַחּוָה,  ַהִּטּפּול  ַעל 
ְוִסֵּפר ִלי ְּבֶבָהָלה ִּכי ַהְּכָלִבים עֹוְמִדים ָלמּות ֵמָרָעב... 
ֶאת  ֶׁשַּיְפִעיל  ִמֶּמּנּו  ִּבַּקְׁשִּתי  ְלַעְצִמי,  ִחַּיְכִּתי  ִּבְתגּוָבה 
ְּבקֹול  ֶׁשֵּבַרְכִּתי  ּוְלַאַחר  ַהֶּטֶלפֹון,  ְּבַמְכִׁשיר  ָהַרְמקֹול 
'ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו', ַהְּכָלִבים ָאְכלּו ִמָּיד, ְוַאף ִּבְּקׁשּו 

ָמָנה נֹוֶסֶפת...'
ִנְפַרְדִּתי ִמיִדיִדי ְלָׁשלֹום ְוִלְבָרָכה ּוָפִניִתי ָלׁשּוב ְלֵביִתי 
ָהיּו  ְיכֹוִלים  ַחַּיי  ַהֻּמְפָלָאה.  ֵמַהּתֹוָפָעה  ְוִנְדָהם  ָהמּום 
ֶׁשָּיָצאִתי  ֶרַגע  ֵמאֹותֹו  ִאְלָמֵלא  ְלַמְסלּוָלם,  ָלׁשּוב 
ַמְצּפּון  ִּבְנִקיפֹות  ְלִהְתַיֵּסר  ִהְתַחְלִּתי  ַהַחּוָה,  ִמְּתחּום 

ֶׁשֹּלא ִהְרּפּו ִמֶּמִּני ְלֶרַגע. 
ִהְרַהְרִּתי  ְּבָרָכה',  ְּבא  אֹוְכִלים  ֵאיָנם  ְּכָלִבים  'ֲאִפּלוּ 

ְלַעְצִמי, 'ְוַאָּתה ָמה?! ַהִאם ַאָּתה ָּגרּוַע ֵמֶהם...?'
ִּבְמֻיָחד ָנַגע ְלִלִּבי ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו ֵּתֵאר ְיִדיִדי ֶאת ַהְּדָבִרים, 
קֹוד  ַּבַעל  ְּבַמְנעּול  ָנעּול  ַהְּכָלִבים  ֶׁשל  ִּפיֶהם  ִּכְבָיכֹול 
ַהְּכָלִבים.  יֹאְכלּו  א  ְיַשְחְררּוהּו,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַעד  סֹוִדי 
ָנעּול  ִלְהיֹות  ָאמּור  ֶׁשִּלי  ַהֶּפה  ַּגם  ִּכי  ְלַעְצִמי  ָחַׁשְבִּתי 
ִמְּבִלי  ֶלֱאכֹל  ִמֶּמִּני  ִלְמנַֹע  ֶׁשָאמּור  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבַמְנעּול 
ֶׁשֲאִני  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ְלִהְסַּתֵּדר  ִהְצַלְחִּתי  ְוא   ,ְלָבֵר

ַמְרֶׁשה ְלַעְצִמי ֶלֱאכֹל ְּבא ְּבָרָכה.
ִהְתַחְלִּתי  ַהְּבָרָכה,  ַּבֲחִׁשיבּות  ַלַהָּכָרה  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ֵּכיָון 
ְׁשֵאלֹות  ִלי  ָהיּו  ְמָבְרִכים.  ְלִמי  ְוַלֲחׁשֹב  ְלַהֲעִמיק 
ַרּבֹות ְוֶהְחַלְטִּתי ָלֶלֶכת ְל'ֶסִמיָנר' ֶׁשֻאְרַּגן ַעל ְיֵדי ֶאָחד 
ָהְיָתה  ם  ּוִמּׁשָ ְלָבְרָרן,  ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה  ַהֲחָזָרה  ֵמִאְרּגּוֵני 
 ְקָצָרה ַעד ְלַקָּבַלת עֹל ִמְצוֹות ְּבאֶֹפן ָמֵלא. ָּברּו ַהֶּדֶר

ֶׁשֵקְרַבִני ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו".
'קֹול ָּבָרָמה' ִניָסן ַּתְשָּׁפ"א

'א ְיַדְעִּתיְו ֲאַכְּנ ,ֲּאַדְמ'
ִּכי  ֱאמּוָנֵתנּו  ַעל  ֶׁשִהְכַרְזנּו  ְלַאַחר 
מֹוִסיִפים  ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  הּוא  ה' 
ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר  ַעל  ְלַהְצִהיר  ָאנּו 
לֹו  ְוֵאין  ּגּוף  ֵאינֹו  ֶׁשה'  ִליִׁשי  ַהּׁשְ
לֹו  ְלַיֵחס  ֵאין   ְלִפיָכ ַהּגּוף.  ְּדמּות 
ַׁשֶּיֶכת  ְוא  ּוְתמּוָנה,  ְּדמּות  ׁשּום 
ּגּוָפִני  ג  ֻמּׂשָ אֹו  ְּפֻעָּלה  ָּכל  ְלַגָּביו 
אֹו ַּגְׁשִמי (ַרְמָּב"ם, ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה ַהְקָּדָמה 
א  ַהּתֹוָרה  ְיסֹוֵדי  ַסְנֶהְדִרין,  ִמַּמֶּסֶכת  יא  ְלֶפֶרק 

ח-יב).

ַהְּפסּוִקים  ֵהם  ַרִּבים  ָאְמָנם 
ְּבַיַחס  ּגּוָפִנִּיים  ִּדּמּוִיים  ַהּנֹוְקִטים 
ם ִיְתָּבַר, ְּכגֹון: "ִהֵּנה  ְלַהְנָהַגת ַהּׁשֵ
ֶדה"  ַּבּׂשָ ֲאֶׁשר   ְּבִמְקְנ הֹוָיה  ה'  ַיד 
ֱאקי  ֵאת  "ַוִּיְראּו  ג);  ט  (ְׁשמֹות 
ְּכַמֲעֵׂשה  ַרְגָליו  ְוַתַחת  ִיְׂשָרֵאל 
ַמִים  ַהּׁשָ ּוְכֶעֶצם  ַהַּסִּפיר  ִלְבַנת 
ֻלחֹת  "ְׁשֵני  י);  כד  (ְׁשמֹות  ָלטַֹהר" 
ְּבֶאְצַּבע  ְּכֻתִבים  ֶאֶבן  ֻלחֹת  ָהֵעֻדת 
ֶׁשְּכָבר  ֶאָּלא  יח),  לא  (ְׁשמֹות  ֱאקִים" 
ב): "ִּדְּבָרה  לא  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם". ַהֵּתאּוִרים 
ַּבְּפסּוִקים  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ַהַּגְׁשִמִּיים 
ִנְכְּתבּו ֵאפֹוא ַרק ְּכֵדי ְלָהֵקל ָעֵלינּו 
 ְּבֶדֶר ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו  ְוא  ְלָהִביָנם, 

ָמָׁשל (ַרְמָּב"ם ָׁשם). 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְלַיֵחס  ֶׁשֵאין  ִמְּלַבד 
הּוא ּתַֹאר ּגּוף ַּגְׁשִמי, ַאף ֵאין ְלַיֵחס 
ְּכמֹו  רּוָחִנִּיים  ִנְבָרִאים  ְּדמּות  ֵאָליו 
ׁשּום  לֹו  ֵאין  ֶׁשֵּכן  ַמְעָלה,  ַמְלֲאֵכי 
ַהַּפְיָטן  ִהְתַּכּוֵן   ְלָכ ְותַֹאר.  ְּדמּות 
ְּבאֹוְמרֹו: "ֵאין לֹו דְמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו 
גּוף" – ֵאין ְלַיֵחס ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְּדמּות   א  ְוַאף  ַּגְׁשִמי,  ּגּוף'  'ְּדמּות 
ֶׁשל "ֵאינֹו גּוף" – ֶׁשל ִנְבָרא רּוָחִני. 
ַגת  ֵמַהּׂשָ ַנֲעָלה  ה'  ְמִציאּות  ֶׁשֵּכן 
ְּתִפיָסה  ׁשּום  ָלנּו  ְוֵאין  ֱאנֹוׁש  ֶּבן 
(ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ְּבַמהּוָתּה,  ֲהָבָנה  אֹו 
ּוַמה  ֵא-ל  ְּתַדְּמיּון  ִמי  "ְוֶאל  יח):  מ 

ָל"ה).  ְּדמּות ַּתַעְרכּו לֹו" (ִסּדּור ַהּׁשְ

ְמקֹורֹו ֶׁשל ִעָּקר ֶזה
ַעל ִעַּקר ֱאמּוָנה ֶזה ִנְצַטּוֵינוּ ַּבּתֹוָרה 
"ְוִנְׁשַמְרֶּתם  טו):  ד  (ְּדָבִרים  ַּבָּפסּוק 
ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ִּכי א ְרִאיֶתם ָּכל 
ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ה' ֲאֵליֶכם ְּבחֵֹרב 
ַמְזִהיר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָהֵאׁש".   ִמּתֹו
ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 
ֵמַהר  ֲאֵליֶהם  ְמַדֵּבר  ה'  קֹול  ֶאת 
ִסיַני, ְלַבל ִיְטעּו ַלֲחׁשֹב ֶׁשֶּיְׁשנֹו ּגּוף 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּכן  ַהּקֹול,  ָיָצא  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ְּדמּות  לֹו  ְוֵאין  ּגּוף  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו

ַהּגּוף (ַרְמָּב"ם ָׁשם; ַרְמָּב"ן ְּדָבִרים ד טו). 
"א  ד):  כ  (ְׁשמֹות  ַּבִּצּוּוי   ָּכ ִמּשּׁום 
א  ְּתמּוָנה"  ְוָכל  ֶפֶסל   ְל ַתֲעֶׂשה 
ֶּפֶסל  ַלֲעׂשֹות  ָהִאּסּור  ַרק  ִנְכָלל 
ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאָּלא ֶנֶאְסָרה ֲעִׂשַּית 
ָּכל ֶּפֶסל, ַּגם ָּכֶזה ַהָּבא ִלְהיֹות ֵסֶמל 
 ְוִזָּכרֹון ַלּבֹוֵרא ַעְצמֹו. ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֵאין ּגּוף ְוא ְּדמּות ַהּגּוף, ְוָלֵכן 
ְּכֵדי  ַּגְׁשִמית  ְּדמּות  ַלֲעׂשֹות  ֵאין 

ַנֲעֵׂשית  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  ְלָתֲארֹו, 
ְׁשמֹות  ׁשֹור  ְּבכֹור  (ר"י  ְלזֹוְכרֹו  ְּבַמָּטָרה 

כ ד). 

ת ַהּבֹוֵרא ָגה ִּבְקֻדּׁשַ ֵאין ָלנּו ַהּׂשָ
ֵאָליו   ַֹנֲער "א  ַהִּמִּלים:  ֶאת 
'ְּבֵאר  ַּבֵּפרּוׁש  ְמָבֵאר  תוֹ"  ְקֻדּׁשָ
ַחִּיים' ָּכ: ַּבל ִנְטֶעה ַלֲחׁשֹב ֶׁשְּכִפי 
ְקדֹוִׁשים  ְמֻכִּנים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 
 ֶּדֶר ַעל  ָהעֹוָלם,  ְלֻאּמֹות  ְּבַיַחס 
ְּבַיַחס  ָקדֹוׁש  ִנְקָרא  ַהּבֹוֵרא  ַאף  זֹו 
הּוא  ַהּבֹוֵרא  ֵּכן!  ַהָּדָבר  ֵאין  ֵאֵלינּו. 
ׁשּום  ָלנּו  ְוֵאין  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְמקֹור 
תוֹ.  ְקֻדּׁשָ ֶאת   ְלַהֲעִרי ֶאְפָׁשרּות 
אֹוֵמר  זֹו  ֲהָבָנה  ָּבנּו  ְלַהְטִמיַע  ְּכֵדי 
ַהַּפְיָטן: "א ַנֲערֹ ֵאָליו [ֶאל ַהּגּוף] 
ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ִּתְמְּדדּו  ַאל  תוֹ"  ְקֻדּׁשָ
ַהּגּוִפים,  ת  ִלְקֻדּׁשַ ְּבֶהְתֵאם  ַהּבֹוֵרא 
ִהיא  ִנְפֵלאת  ַהּבֹוֵרא  ת  ְקֻדּׁשַ ֶׁשֵּכן 
ָגה ָּבּה ְוא ִנָּתן  ֵמִאָּתנּו, ֵאין ָלנּו ַהּׂשָ
ה  ג ְקֻדּׁשָ ְלַהֲעִריָכּה ְּבַיַחס ְלָכל ֻמּׂשַ

ַהֻּמָּכר ָלנּו. 
צ  (ב"ר  ְּבדֹוְרָׁשם  ֲחָכִמים  ִכּּוְנּו   ְלָכ
ב): "'ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִּתְהיּו'  ְקדִֹׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 
ַּתְלמּוד  ָּכמֹוִני?  ָיכֹול  ב),  יט  (ַוִּיְקָרא 

ֱאֵקיֶכם'  ה'  ֲאִני  ָקדֹוׁש  'ִּכי  לֹוַמר: 
ְתֶכם.  ִמְּקֻדּׁשָ ְלַמְעָלה  ִתי  ְקֻדּׁשָ  –
ַהּבֹוֵרא  ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ ַּתְחְׁשבּו  ַּבל 
ֶׁשִהיא  ַרק  ְתֶכם,  ְקֻדּׁשַ ֵמֵעין  ִהיא 
ֶאָּלא  יֹוֵתר,  ְּגבֹוָהה  ְּבַמְדֵרָגה 
ְתֶכם' ְוֵאין  ִתי ְלַמְעָלה ִמְּקֻדּׁשָ 'ְקֻדּׁשָ

ָגה ָּבּה".  ָלֶכם ָּכל ַהּׂשָ

ם ָאָד"ם ָהִעָּקִרים ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבּׁשֵ
ִלְׁשֶׁשת  ְּבֶהְקֵׁשר  ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה 
ַרִּבי  ָאַמר  ָהִראׁשֹוִנים,  ָהִעָּקִרים 
ְיהֹוֻׁשַע ַּבֲאָב"ד ַרָּבּה ֶׁשל ַטְרנֹוּפֹול: 
ֶׁשת  ֶׁשּׁשְ ִנּוַָכח  ֵלב  ָנִׂשים  ִאם 
ַהּנֹוְגִעים  ָהִראׁשֹוִנים  ָהִעָּקִרים 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּבין  ַלֶהְבֵּדל 
ַאְחדּות  ה',  ְמִציאּות   – ִלְברּוָאיו 
ֵהם  ֵּתבֹוֵתיֶהם  ָראֵׁשי  ְּדמּותֹו,  ה', 
'ָאָד"ם'. ֻעְבָּדה זֹו ָּבָאה ְלַהְדִּגיׁש ָלנּו 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְבָרא ָהָאָדם ְּבֶצֶלם 
ְלַהְׁשוֹות  ָמקֹום  ׁשּום  ֵאין  ֱאִקים, 

ָחִליָלה, ֵּבינֹו ְלֵבין ּבֹוְראֹו. 
ְלַׁשֵּלׁש  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַאף  ֶזה  ִמַּטַעם 
ָקדֹוׁש';  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש   – ה'  ִּב'ְקֻדּׁשָ
'ֻמְבָּדל  ַמְׁשָמעּותֹו  'ָקדֹוׁש'  ֶׁשֵּכן 
ּוְבָׁשלֹוׁש  ב),  יט  ַוִּיְקָרא  (ַרִׁש"י  ּוֻמְפָרׁש' 
ִּכי  ָאנּו  ַמְצִהיִרים  ֵאּלּו  ֵּתבֹות 
ֵמִאָּתנּו  ֻמְבָּדל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶמְרָּכִזִּיים:  ִעָּקִרים  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ִּבְהיֹותֹו ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג, ִּבְהיֹותֹו ָיִחיד 
(ׁשּו"ת  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו  ֶׁשֵאין   ּוְבָכ

'ֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע' ַּבַהְקָּדָמה). 

ְּכָלִבים ֶׁשֵהִׁשיבּו ִּבְתׁשּוָבה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ְּכָלִבי

ּו סִספוּ
עעלַ
ִ ם

י – ֵאינֹו ּגּוף ִליׁשִ ְ ר ַהּשׁ ל' (ד): ָהִעּקָ ּיּוט 'ִיְגּדַ ַהּפִ

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
העּקר ה

נִניִנייים ּפְ ם 

ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ֶׁשל ֶאָחד ֵמַהִּנְבָרִאים ַהַּגְׁשִמִּיים, ְוַאף א ְּדמּות 
ֶאל   – ֵאָליו  ּוְנַיֵחס   ַנֲעִרי  ַֹנֲער א  רּוָחִני.  ִנְבָרא   – ּגּוף  ְוֵאינֹו  ֶׁשל 
תוֹ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,  ֵגי ַהּגּוף, ֶאת ְקֻדּׁשָ ה ַהְּמֻקֶּבֶלת ְּבֻמּׂשְ ַהְּקֻדּׁשָ

ָגה ָּבּה.  ה ְוֵאין ָלנּו ַהּׂשָ ֶׁשהּוא ְמקֹור ַהְּקֻדּׁשָ


