
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

יֹוְׁשֵבי ַה'ִּמְזָרח' ִנְדֲחקּו ְלָאחֹור
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

ִּדין ּתֹוָרה ְמַעְנֵין ִהְזַּדֵּמן ְלִפְתחֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ִׁשְמׁשֹון 
ִמְּשִּׁפיטֹוְבָקה:

ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִּבְּקׁשּו ַהַּגָּבִאים ְלַהְרִחיבֹו ְלִכּוּון 
ּוְבִנָּיתוֹ  ַהִּמְזָרִחי  ָּכְתלוֹ  ֲהִריַסת  ְּבֶאְמָצעּות  ִמְזָרח, 
ִסּיּום  ִעם  ַהּקֹוֵדם.  ִמִּמּקּומֹו  ָמה  ְּבֶמְרַחק  ֵמָחָדׁש 
ֵּבית  ְּבִמְזַרח  ׁשּורֹות  ַּכָּמה  נֹוְספּו  ַהַהְרָחָבה  ֲעבֹודֹות 
ִנְדֲחקּו  ַהְּמקֹוִרִּיים  ַה'ִּמְזָרח'  ַסְפְסֵלי  ְוִאּלּו  ַהְּכֶנֶסת, 

ְלָאחֹור.
ְלֶפַתע  ַעְצָמם  ֶׁשָּמְצאּו  ַהּוִָתיִקים  ַה'ִּמְזָרח'  יֹוְׁשֵבי 
ִלְקּבַֹע  ֵמַהַּגָּבִאים  ָּתְבעּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבֶמְרַּכז  יֹוְׁשִבים 
ֶאת ְמקֹוָמם ְּבִקְדַמת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכָבִראׁשֹוָנה, ְּבַטֲעָנה 
ַהַּגָּבִאים  ְּבֶחְזָקָתם.  ִהיא  ַהִּמְזָרח  ְּבכֶֹתל  ַהְּיִׁשיָבה  ִּכי 
ָטֲענּו ְלֻעָּמָתם ִּכי ְמקֹוָמם ַהָּקבּוַע נֹוַתר ַעל ַּכּנֹו, ְוִאם 
ֵּבית  ֶׁשְּבִקְדַמת  ַהֲחָדִׁשים  ַלַּסְפָסִלים  ַלֲעבֹר  ְרצֹוָנם 
ַהְּכֶנֶסת, ֲעֵליֶהם ְלַׁשֵּלם ַעל ָּכ ָטִבין ּוְתִקיִלין ַּכַּתֲעִריף 

ֶהָחָדׁש ֶׁשִּנְקַּבע ִּביֵדי ַהַּגָּבִאים.
ַרִּבי ַיֲעקֹב ִׁשְמׁשֹון ִהְקִׁשיב ִּבְתׂשּוַמת ֵלב ְלַטֲענֹוֵתיֶהם, 
ִמְסַּתֵּיַע  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהַּגָּבִאים,  ְלטֹוַבת  ָּפַסק  ּוְלַבּסֹוף 

ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ּוְכִדְלַהָּלן:
נֹוְסָפה  יֹו"ד  ָהאֹות  ִּכי  הּוָבא  ו)  ב  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ֶׁשל  ָמּה  ִמּׁשְ ֲעִקיָרָתּה  ַעל  ְּכִפּצּוי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשל  ִלְׁשמֹו 
ַרי' ְל'ָׂשָרה'. ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה  ָׂשָרה ִאֵּמנּו ְּכֶׁשִהְׁשַּתָּנה ִמ'ּׂשָ
ָהָיה ָמקֹום ְלָהִבין: ְוִכי ְמַתְּקִנים ַעְוָלה ְּבַעְוָלה? ֲהא 
ֵמֲחַמת ּתֹוֶסֶפת זֹו ִנְדֲחָקה ָהאֹות ֵה"א ֶׁשַעד ּכֹה ָהְיָתה 
ִני,  ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשמֹו ֶׁשל 'הֹוֵׁשַע' ְוָהָעְבָרה ַלָּמקֹום ַהּׁשֵ

ַאֲחֵרי ָהאֹות יֹו"ד?
ֶאָּלא ְּבַוַּדאי ְיכֹוִלים ָאנּו ְלָהִסיק ִמָּכ, ִּכי ַאף ֶׁשהֹוִסיפּו 
ִּבְמקֹוָמּה  ֵה"א  ָהאֹות  נֹוְתָרה  עֹוד  ָּכל  ְלָפֶניָה,  'יֹו"ד' 
ֵאין ִהיא ְיכֹוָלה ִלְטעֹן ְמאּוָמה. "ַאף ַאֶּתם", ָּפָנה ָהַרב 
ּוָמה  ָהִראׁשֹון,  ִּבְמקֹוְמֶכם  נֹוַתְרֶּתם  "ֲהֵרי  ַלּתֹוְבִעים, 
[ְיהּוִדים]  "יּוִדי"ם'  ַּכָּמה  עֹוד  נֹוְספּו  ִאם  ָלֶכם  ִאְכַּפת 

ִלְפֵניֶכם...?!"
'ְׁשמּועֹות טֹובֹות – ָרִזין ְּדאֹוָרְיָתא' ַּדף ג

ְּתִפָּלה 'ְּבֵׁשם אֹוְמָרּה' ְמִביָאה ְּגֻאָּלה
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ) 

'ָּכל  ֲאִמיַרת  ִסּיּום  ִעם  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ְּבֵליל  ֶזה  ָהָיה 
ָסַלְחִּתי  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ַהָּפסּוק:  ֲאִמיַרת  ֶטֶרם  ִנְדֵרי', 
ִּכְדָבֶר" ַּכָּנהּוג, ֶנֱעַצר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב 

ְוָקָרא ְלֵעֶבר ַהִּמְתַּפְּלִלים: "ֵהן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ו ו): 
ָלעֹוָלם'.  ְּגֻאָּלה  ֵמִביא  אֹוְמרֹו  ְּבֵׁשם  ָּדָבר  ָהאֹוֵמר  'ָּכל 
ֶאת  ְוָנִחיׁש  אֹוְמרֹו'  ְּבֵׁשם  'ָּדָבר  ֵאפֹוא  נֹאַמר  ָהָבה 

."'ַהְּגֻאָּלה, ּוִמָּיד ָזַעק: 'ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר
'ְזכּוָתא ְּדַאְבָרָהם' ָוֵאָרא

ָנה' ָנה' ְּכֶנֶגד 'יֹום ַלּׁשָ 'יֹום ַלּׁשָ
ָנה ִּתְׂשאוּ ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם" (יד לד) ָנה יֹום ַלּׁשָ "יֹום ַלּׁשָ

ְּבִמְׁשָּפָטם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶהְחִמיר  ּכֹה  ָמה  ִמְּפֵני 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל – 'ָׁשָנה ְתִמיָמה' – ְּכֶנֶגד ָּכל יֹום ֶׁשָחְטאּו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַאְׁשְּכַנִּזי: 
טֹוָבה  ֻהְׁשְּפָעה  ֶזה  עֶֹנׁש  ֶׁשל  ֻחְמָרתוֹ   ִמּתֹו ַּדְוָקא 
ג  ַהֻּמּׂשָ ִמּכֹחַ  ֶׁשֵּכן  ּדֹורֹות.  ְלדֹוֵרי  ְלִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוָלה 
ֶאָחד  ְּביֹום  ֶׁשּבֹו  ַהִּכּפּוִרים  ְליֹום  ָזִכינּו  ָנה'  ַלּׁשָ 'יֹום 
ָׁשָנה   ְּבֶמֶׁש ֶׁשָעׂשּו  ָהֲעוֹונֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ִמְתַּכְּפִרים 
ָלֶכם  ּזֹאת  "וָהְיָתה  לד):  טז  (ַוִּיְקָרא  ַּכָּכתּוב  ְּתִמיָמה, 
ַחּטֹאָתם  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  עֹוָלם  ְלֻחַּקת 

ָנה".  ַאַחת ַּבּׁשָ
ְּבזֹאת נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּכַפל ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
"יֹום  ְּב:  ֶנֶעְנׁשּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָנה";  ַלּׁשָ יֹום  ָנה  ַלּׁשָ "יֹום 
ְלדֹוֵרי   ֶׁשִּתָּמֵׁש ְלטֹוָבה  ָזכּו   ְּבָכ אּוָלם  ָנה",  ַלּׁשָ

 – ֲעֹונֵֹתיֶכם"  ֶאת  "ִּתְׂשאוּ  ֶׁשּבֹו  ָנה",  ַלּׁשָ "יֹום  ּדֹורֹות; 
ָנה ֻּכָּלּה. ְיֻכְּפרּו ָלֶהם ֲעוֹונֹות ַהּׁשָ

ַעל ָּכ ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַּבִּמְזמֹור 'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה': 
צ  (ְּתִהִּלים  ָרָעה"  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  "ַׂשְּמֵחנּו 
ָנה' ֶׁשּבֹו ִיְתַּכְּפרּו  טו); 'ַׂשְּמֵחנּו' ְּבָכ ֶׁשִּתֵּתן ָלנּו 'יֹום ַלּׁשָ
 – ָרָעה'  ָרִאינּו  'ְׁשנֹות  ְּכֶנֶגד  ֻּכָּלּה,  ָנה  ַהּׁשָ ֲעוֹונֹות  ָלנּו 
ֵחְטא  ְּבִגין  ְּכֹעֶנׁש  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוַתְרנּו  ִנים  ַהּׁשָ ַאְרָּבִעים 

ָנה'.  ַהְּמַרְּגִלים – 'יֹום ַלּׁשָ
'ַמֲעֵׂשי ה''

ְּתׁשּוָבה ֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֵאיָנּה ִמְתַקֶּיֶמת
"ַוַּיְׁשִּכמוּ ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ְוָע־
ִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ִּכי ָחָטאנּו; ַוּיֹאֶמר מֶׁשה 
(יד  ִתְצָלח"  א  ְוִהוא  ה'  ִּפי  ֶאת  עְֹבִרים  ַאֶּתם  ֶּזה  ָלָּמה 

מ-מא)

ָחָטאנּו", ּוַמּדּוַע  ְוהֹודּו: "ִּכי  ִהְתָחְרטּו  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֵהן 
א ִהְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבָתם? 

ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאֲהרֹן ַינֹוְבְסִקי ָאָב"ד ָאֶלְּכַסְנֶדּר, ֵּפֵרׁש זֹאת 
ַמע ֵמַרּבֹו ָהַרִּבי ר' ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחה:  ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶׁשּׁשָ

ַרק  ֶׁשִּמּׁשֶ יג)  יב  ב'  (ְׁשמּוֵאל  ָמִצינּו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ַעל  ִהֵּנה, 
לֹו  ְוָאַמר  ַנֲעָנה  ִמָּיד  ַלה'",  "ָחָטאִתי  ְוָאַמר:  ִהְתַוָּדה 
ָנָתן ַהָּנִביא: "ַּגם ה' ֶהֱעִביר ַחָּטאְת א ָתמּות". ְוֵיׁש 
ְּפָעִמים  ִמְתַוִּדים  ֶׁשָאנּו  ְלַאַחר  ַּגם  ָאנּו,  ַמּדּוַע  ְלָהִבין 
ּכֹה ַרּבֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַכָּמה ְלׁשֹונֹות ִוּדּוי ּוְבאֶֹפן 
ר'  ָהַרִּבי  ּוֵבֵאר  ְּבַכָּפָרה?  ִמָּיד  ַנֲעִנים  ֵאיֶנּנּו  ְמפָֹרט, 
ָּבא  א  'ָחָטאִתי'  ְוָאַמר  ָּדִוד  ִהְתַוָּדה  ַּכֲאֶׁשר  ּבּוִנם: 
ִּדין  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ִאם  ִּכי  ָועֶֹנׁש,  ֵמֵחְטא  ַעְצמֹו  ְלַנּקֹות 
ְלֻעָּמתֹו  ָאנּו  ָעָליו.  יּוַׁשת  ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ְּבַאֲהָבה  ָׁשַמִים 
ִנְמֲחלּו  ְּכָבר   – 'ָאַׁשְמנּו'  ְּבָאְמֵרנּו  ִּכי  ְּבַנְפֵׁשנּו  ְמַדִּמים 
ֲעוֹונֹוֵתינּו, ּוְבָאְמֵרנּו 'ָּבַגְדנּו' ְּכָבר ֻמְכָרִחים ָאנּו ְלַקֵּבל 

ָּכל טּוב... ְלִפיָכ ֵאין זֹו ְּתׁשּוָבה ַהִּמְתַקֶּבֶלת ָּכָראּוי.
א  ַהַּמְעִּפיִלים  ֶׁשְּתׁשּוַבת  ַהִּסָּבה  ֶאת  ָנִבין   ְּבָכ
ֵאיָנם  ִּכי  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  הֹוִכיחּו  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ִהְתַקְּבָלה, 
ְּבַאֲהָבה,  ָׁשַמִים  ִּדין  ּוְמַקְּבִלים  ַהֵחְטא  ַעל  ִמְתַוִּדים 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ִלְזּכֹות  ֶׁשָרצּו   ֶׁשִּמּתֹו ֶאָּלא 
ִּכי  ה'  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָעִלינּו  "ִהֶּנּנּו  ָאְמרּו: 
ֲעוֹוָנם,  ִיָּמֵחל  ִוּדּוָים  ִּבְזכּות  ִּכי  ְּבָהִניָחם  ָחָטאנּו". 
ֵהִׁשיב   ָּכ ִמּׁשֶ ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  יּוְכלּו  ְוֵהם 
ֵאיָנּה  ָּכזֹו  ְּתׁשּוָבה   – ִתְצָלח"  א  "ְוִהוא  מֶֹׁשה:  ָלֶהם 

ִמְתַקֶּבֶלת. 
'ֵּבית ַיֲעקֹב' פר' ִּפיְנָחס

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

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' ֶׁשָחֵפץ ָּבנּו ה'

ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ֶאל  אָֹתנּו  ְוֵהִביא  ה'  ָּבנּו  ָחֵפץ  "ִאם 
ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" (יד ח)

ֵיׁש ְלָהִבין ָהֵכיַצד ִהְסַּתְּפקּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב "ִאם ָחֵפץ 
ָּבנּו ה'" – ְלהֹוִריֵׁשנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַאַחר ֶׁשֻהְבַטְחנּו ַעל 
ָּכ? ְּתִמיָהה זֹו ִמְתַחֶּדֶדת ִּבְפָרט ְלִפי ַהָּידּוַע ֶׁשָּכל 
ִּבירּוַׁשת  ָסֵפק  ְלָהִטיל  ָהְיָתה  ַהְּמַרְּגִלים  ַמְּטַרת 
אָֹתנּו  ה'  "ְּבִׂשְנַאת  כז):  א  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ָהָאֶרץ, 
ָהֱאמִֹרי  ְּבַיד  אָֹתנּו  ָלֵתת  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוִציָאנּו 

ְלַהְׁשִמיֵדנּו"? 
ְמָבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ֶמְקֶלְנּבּוְרג: 

ִמְתָּפֶרֶׁשת  ֵאיָנּה  ֶזה  ְּבָפסּוק  ֶׁשִּנְכְּתָבה  "ִאם"  ֵּתַבת 
'ֱאֶמת';  ְּכלֹוַמר  'ָאֵמן',  ִמּשֶֹׁרׁש  ִהיא  ֶאָּלא  ִּכְתַנאי, 
ּוְבַוַּדאי  ָּבנּו,  ה'  ֶׁשָחֵפץ  ֱאֶמת   – ה'"  ָּבנּו  ָחֵפץ  "ִאם 

ֶׁשּיֹוִריׁש ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת. 
'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' ְּבֵראִׁשית כח כ; ַּבִּמְדָּבר יד ח

ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ 385ּפָ תשפ"א

ָהָאָדם  ֶׁשָּיכֹול  ָהֲאֵמִנים   ַס ֶאת  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ב  ְמַחּׁשֵ (פ"ה)  ִיְׂשָרֵאל'  'ִנְדֵחי  ְּבִסְפרֹו 
ִלְצּבֹר  ִמֵּדי יֹום ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 

"ִאם ִיְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, ִיְתַרֶּבה לֹו עֹוד ַּכָּמה ֲעִׂשיִרּיֹות ִמְצוֹות ְּבָכל יֹום ֵמֲאֵמִנים ֶׁשעֹוֶנה ַעל 
ַחר, ְועֹוד ד' ֲאֵמִנים ַעד ְׁשמֹוֶנה  ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ֶׁשּשֹׁוֵמַע, ְוֵהם: ט"ז ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

"ץ, ְועֹוד ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאֵמִנים ֶׁשל ַהַּקִּדיִׁשים ֶׁשֵּיׁש  ֶעְׂשֵרה, ְוי"ט ֲאֵמִנים ֶׁשל ֲחָזַרת ַהּׁשָ
ְוָגדֹול  ְלַבד,  ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפַּלת  ֲאֵמִנים  ים  ְלִׁשּׁשִ ָקרֹוב  ֶׁשעֹוֶלה  ִצּבּור,  ְּתִפַּלת  ְּבָכל 

ְזכּות ַהּשֹׁוֵמר ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשּשֹׁוֵמַע..."
'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל' פ"ה
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ַהִּסּפּור ֶׁשָאנּו ַמִּגיִׁשים ִלְפֵניֶכם ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני ַּכָּמה 
ָהָאֶרץ  ִּבְדרֹום  ַהֲחֵרִדּיֹות  ֵמַהְּקִהּלֹות  ְּבַאַחת  ָׁשִנים 
 ַאְבֵר א.  ֵאִלָּיהּו  ר'  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ֻסַּפר  ְוהּוא 
 ִמּתֹו ּוִביִגיָעה  ְּבָעָמל  ַּתְלמּודֹו  ַעל  ַהּשֹׁוֵקד  ָיָקר 

ַהְּדָחק.
ַהָּקָטן  ְלֵביתֹו  ֵאִלָּיהּו  ר'  ָׁשב  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ַמִים  ְׁשלּוִלית  ָּפָניו  ֶאת  ִקְּבָלה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ְוַהָּצנּוַע 
ֵהִבין ִּכי ְּדַבר  ֶׁשל ְּבֵני ֵּביתֹו  ִמֵּסֶבר ְּפֵניֶהם  ֲעכּוִרים. 
ְוַהְּתׁשּוָבה  ַּבֲעִדינּות,  ִהְתַעְנֵין  הּוא  ִהְתַרֵחׁש.  ָמה 
ְמכֹוַנת  ִּכי  ִמְתָּבֵרר  ְּכָלל;  ְלָאְזָניו  ָנֲעָמה  א  ֶׁשִּקֵּבל 
ַהְּכִביָסה ֶׁשִּבְרׁשּוָתם, זֹו ֶׁשִּנְקְנָתה ַא ִלְפֵני ְּכָחֵמׁש 
ְוֻהְׁשְּבָתה  ִהְתַקְלְקָלה  ִהְזַּדְּמנּות'  ִּב'ְמִחיר  ָׁשִנים 

ִמְּמַלאְכָּתּה. 
א  ִמיִניָמִלי,  ֶטְכִני  ֶיַדע  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה  ֵאִלָּיהּו,  ר' 
ִהְתַעֵּצל. הּוא ִהְתּכֹוֵפף ִמַּתַחת ַלְּמכֹוָנה ְוִנָּסה ִלְבחֹן 
ְּבכֹחֹות  אֹוָתּה  ְלַתֵּקן  ַיְצִליַח  אּוַלי  ַהַּתָּקָלה,  ֶאת 
לֹו  ִהְתָּבֵרר  ְמֵהָרה  ַעד   ַא ּוְבכֹה,  ְּבכֹה  ִנָּסה  ַעְצמֹו. 
ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַתָּקָלה ֲחמּוָרה ַּב'ָּלאֶגר', ֲהא הּוא ַהֵּמַסב 

ֶׁשָעָליו ִנְׁשָען ּתֹף ַהְּמכֹוָנה ְּבֵעת ִסיבּובֹו.
ְּכֵדי ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן ְנַצֵּין ִּכי ָהְיָתה זֹו ְמכֹוָנה ֵמֵאיכּות 
ְרוּוֵיי  ָהיּו  ַהְּקָצִרים  ְוַחֶּייָה  ְּבזֹול  ֶׁשִּנְקְנָתה  ְירּוָדה 
ְּבֵביָתם  ֶׁשָעְׂשָתה  ִנים  ַהּׁשָ ֲחֵמׁש   ְּבַמֲהַל ַּתָּקלֹות. 
ַהַּתָּקלֹות  ִּתּקּון  ַעל  ְלהֹוִציא  ֵאִלָּיהּו  ר'  ִהְסִּפיק 
ֶּכֶפל  ִלְכֵדי  ֶׁשָעלּו  ְסכּוִמים  ָּבּה,  ֶׁשֵאְרעוּ  ַהְּתכּופֹות 
ָׁשְוָיּה. זֹאת ִמְּלַבד ַהַּתָּקלֹות ֶׁשִהְצִליַח ְלַתֵּקן ְּבכֹחֹות 

ַעְצמֹו...
ַבר  ֶׁשּׁשָ 'ַהַּקׁש  ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  ַהּנֹוְכִחית  ַהַּתָּקָלה 
ֶאת ַּגב ַהָּגָמל'. ָּכל ֶטְכַנאי ַמְתִחיל יֹוֵדַע ִּכי ַהְחָלַפת 
ֶאת  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ָׁשָוה  ֵאיָנּה  ְיָׁשָנה  ִּבְמכֹוָנה  ְמַסִּבים 
ְּכֶׁשְּמֻדָּבר  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהְּמכֹוָנה,  ְמִחיר 

ִּבְמכֹוָנה ֶׁשָּכזֹו...
ְלר' ֵאִלָּיהּו ָאְרכּו א יֹוֵתר ִמַּכָּמה ַּדּקֹות ְלַעֵּכל ֶאת 

יג ְמכֹוָנה ִחּלּוִפית ּוִבְמִהירּות. ָהֻעְבָּדה; ָעָליו ְלַהּׂשִ
ָלׁשּוב  לֹו  ִאְפֵׁשר  א  ַמְצּפּונֹו  ְׁשִנָּיה,  ְּבַמְחָׁשָבה 
ְמכֹוָנה  ַהַּפַעם  ַּגם  ְוִלְרּכֹׁש  ַהּקֹוֶדֶמת  ַהָּטעּות  ַעל 
ֵמֵאיכּות ְירּוָדה. ַּגם ְּבֵני ֵּביתֹו ָרְמזּו לֹו ִּכי ַהַּפַעם ִיְהיּו 
ֻמְכָרִחים ְלַהְׁשִקיַע ִּבְמכֹוָנה ֵאיכּוִתית, ָּכזֹו ֶׁשִּתְפַעל 
ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי ְוא ִּתְׁשּבֹת ָּכל ֶּפֶרק ְזַמן ֵמַחַּמת ַּתָּקָלה 

ָּכזֹו אֹו ַאֶחֶרת.
ר' ֵאִלָּיהּו ֶׁשַחָּייו ִהְתַנֲהלּו ְּבִצְמצּום, ְוַא ְּבקִֹׁשי ָהָיה 
לֹו ְּכֵדי ִּכּסּוי הֹוָצאֹות ַהּיֹום-יֹום, א ָיַדע ֵמַאִין ָיבֹא 
ִלְכֵדי  עֹוָלה  ֲחָדָׁשה  ֵאיכּוִתית  ְּכִביָסה  ְמכֹוַנת  ֶעְזרֹו. 
יג?! ְסכּום ֶׁשֵאין ְּבָידֹו, ּוְמכֹוָנה ְמֻׁשֶּמֶׁשת – ֵמֵהיָכן ַיּׂשִ

ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע  ֶׁשהּוא   ּתֹו יֹום  ְועֹוד  יֹום  ִהְמִּתין  הּוא 
ַמִים;  ַהּׁשָ ִמן  ְמִציָאה  ְלָיָדיו  ִּתּפֹל  ֶׁשאּוַלי  ַּבִּתְקָוה 
ְמכֹוָנה  ֲאִפּלוּ  ְואּוַלי  טֹוב,  ְּבַמָּצב  ְׁשִנָּיה  ָיד  ְמכֹוָנה 
ֶאָּלא  ָׁשְוָיּה.  ִמְּכֵדי  ְּבָפחֹות  לֹו  ֶׁשֻּתַּצע  ֲחָדָׁשה 
ִמָּלבֹוא,  ּבֹוְׁשָׁשה  ְוַהְּיׁשּוָעה  ָׁשבּוַע  ֶׁשָחַלף  ֶׁשְּלַאַחר 
ֲעֵרמֹות ַהְּבָגִדים ַהְּמֻלְכָלִכים ָהְלכּו ְוָגְבהּו, ְוָהֲארֹונֹות 
ְּבֵני  לֹו  ִהְזִּכירּו  ַהְּמֻכָּבִסים,  ַהְּבָגִדים  ִמָּכל  ִהְתרֹוְקנּו 
ָעָליו  יֹוֵתר;  ְלַהְמִּתין  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ַּבֲעִדינּות  ֵּביתֹו 

יג עֹוד ַהּיֹום ְמכֹוָנה ִחּלּוִפית. ְלַהּׂשִ
ִּבְׁשַעת ַאַחר ָצֳהַרִים ֻמְקֶּדֶמת ָּפַסע ר' ֵאִלָּיהּו ְּבַרְגַלִים 
ּכֹוְׁשלֹות ְלֵעֶבר ֵהיַכל ַהּכֹוֵלל ֶׁשּבֹו ָלַמד. מֹחֹו ָקַדח 
ָּכל  ְיִציָרִתּיֹות.  ּוֵמֶהן  ְמָיֲאׁשֹות  ֵמֶהן  ִמַּמְחָׁשבֹות, 
'ֶּכֶסף   – ָהַאְלמּוִתית  ֵאָלה  ַלּׁשְ ְנתּוִנים  ָהיּו  ַמֲעָיָניו 

ְמָנַלן?'
נֹוְתרּו ַּכָּמה ַּדּקֹות ַעד ִלְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ַהּפֹוַתַחת ֶאת 
'ֵסֶדר ֵׁשִני'. ר' ֵאִלָּיהּו ָיַׁשב ִּבְמקֹומֹו ְּבֵהיַכל ַהּכֹוֵלל, 
ֶהָעגּום.  ְּבַמָּצבֹו  ְמַהְרֵהר  ְוהּוא  ְּבָיָדיו   ִנְתָמ רֹאׁשֹו 
ּוְלֶפַתע ִהְבִזיק ַהָּבָרק ְּבמֹחוֹ; ֵהן ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ִהיא 
ִּבְתִפַּלת  ַהָּנִביא  ְלֵאִלָּיהּו  ֶׁשָעָנה  ּוִמי  ְמֻסֶּגֶלת.  ָׁשָעה 

ַהִּמְנָחה, ַיֲעֶנה ַּגם לֹו, ְלֵאִלָּיהּו ָהַאְבֵר, ִּבְתִפָּלתֹו.
ַהֶּנֶפׁש.  ְּבִהְתרֹוְממּות  ָעָליו  ָעְבָרה  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת 
הּוא ִהְׁשִקיַע ָּבּה ֶאת ָּכל ּכֹחוֹ, ּוְבַמֲהָלָכּה ַאף ָׁשַטח 
ְּתִפָּלה ַזָּכה ֵמעֶֹמק ֵלב ִלְפֵני ַהּכֹל-ָיכֹול ִּכי ִיְׁשַלח לֹו 
ֶאת ֶעְזָרתֹו ִמּקֶֹדׁש ְוַיְמִציא לֹו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ְלַׂשֵּמַח 
ָּכזֹו  ִלְׁשָמּה.  ָהְראּוָיה  ֲחָדָׁשה  ִּבְמכֹוָנה  ְּבֵני ֵּביתֹו  ֶאת 

ֶׁשְּתָׁשֵרת אֹוָתם ֶנֱאָמָנה ְלאֶֹר ָיִמים ְּבִלי ַּתָּקלֹות.

ִלּמּודוֹ  ְמקֹום  ְלֵעֶבר  ָּפָנה  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
 תֹוָרְת 'לּוֵלי  אּוָלם  ָּכֵבד  ָהָיה  ִלּבֹו  ַהָּקבּוַע. 
ַׁשֲעֻׁשָעי...'; ִעם ְּתִחַּלת ַהִּלּמּוד ִהְתּפֹוְגָגה ַּדֲאָגתֹו ֵּבין 
ִמְׁשעֹוֵלי סּוָרא ּוְנַהְרְדָּעא, ָהִעּסּוק ַהְּמַׂשֵּמַח ַּבֲהָויֹות 
ַהְּמכֹוָנה  ִעְנַין  ֶאת  ִמּמֹחוֹ  ִהְדִחיק  ְוָרָבא  ְּדַאַּבֵּיי 

ַלֲחלּוִטין.
ּופֹוֶרה  ָרצּוף  ִלּמּוד  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש  ְלַאַחר 
ִהְסַּתֵּים ַהֵּסֶדר, ּוְמֻיָּדֵענוּ ְּכמֹו ָנַחת ְלעֹוַלם ַהַּמֲעֶׂשה. 
ִיַּקח  זֹאת  ְּבָכל  ַהִאם  ְּבמֹחוֹ;  ָלרּוץ  ָׁשבּו  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ָמה  ַּכָּדת  ַהּכֹוֵלל  רֹאׁש  ִעם  ִיְתַיֵעץ  אּוַלי  ַהְלָוָאה? 
ִמָּכל  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִהְתרֹוֵקן  ְוָהִכי  ַאְּדָהִכי  ַלֲעׂשֹות? 
ּוְלר'  ְלֵביתֹו,  ִהְפִליג  ַהּכֹוֵלל  רֹאׁש  ַּגם  ַהּלֹוְמִדים. 
ֵאִלָּיהּו א נֹוַתר ֶאָּלא ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון. ֶאת 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות ַהְּמֻחֶּיֶבת – ָעָׂשה! ְלִהְתַּפֵּלל – ִהְתַּפֵּלל! 

ּוֵמַעָּתה – ְיׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף ַעִין! 
ַהּקֹומֹות  ְׁשלֹוׁש  ֶאת  ִטֵּפס  ְלֵביתֹו,   ָהַאְבֵר ִהִּגיַע 
ַהֶּפַתח  ְלַיד   – ַּבִּסּפּוִרים  ּוְכמֹו  ְלִדיָרתֹו,  ָהעֹולֹות 

ִצְּפָתה לֹו ַהְפָּתָעה ְקסּוָמה.
ְמכֹוַנת ְּכִביָסה ֲחָדָׁשה 'ֵמַהַנְּילֹוִנים' ִמִפיְרָמה ֲאִמיָנה 

ּוְמֻׁשַּבַחת ְּביֹוֵתר ִצְּפָתה לֹו ְלַיד ַהַּבִית.
ָהמּום ַלֲחלּוִטין הּוא ָנַקׁש ַקּלֹות ַעל ַהֶּדֶלת ְּבֶטֶרם 
 ְּכֶׁשִחּיּו זּוָגתֹו  לֹו  ִצְּפָתה  ְּכָבר  ַּבֶּפַתח  אֹוָתּה.  ָּפַתח 

ָנסּו ַעל ָּפֶניָה, ְוַהֶהְסֵּבר ַהַּמְפִּתיַע א ִאֵחר ָלבֹא:
"ַהּיֹום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשָּיַרְדִּתי ִעם ַהְּקַטִּנים ַלִּגָּנה 
ִאית. ִמָּתא ַהַּנָהג ָיַרד ִאיׁש  ֶנֶעְצָרה ְּבָסמּו ֵאַלי ַמּׂשָ
ִּכְתעּוַדת  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה  ְנָיר  ָאַחז  ְּבָידֹו  ְוָחסֹון,  ָּגבֹוַּה 
ַהְּכתֶֹבת  ְּבִמּקּום  רּוַח  ְּבקֶֹצר  ִהְתַעְנֵין  ְוהּוא  ִמְׁשלֹוַח 

ָהְרׁשּוָמה ָעָליו.
מֹוֵצא  ְוֵאיִני  ָהְרחֹובֹות  ֵּבין   ִמְסַּתֵּב ֲאִני  ָׁשָעה  'ְּכָבר 
ְלמּוְצֵרי  ֲחנּות  ַּבַעל  'ֲאִני  ָהִאיׁש,  ָרַטן  ַהְּכתֶֹבת',  ֶאת 
ַחְׁשַמל ּוְבֶדֶר ְּכָלל א ִמְתַעֵּסק ְּבהֹוָבַלת ַהּמּוָצִרים', 
ְּבִלי  ִנְתַקְעִּתי  'ַהּיֹום  ִהְתַנֵּצל,  ָסֵפק  ִהְסִּביר  ָסֵפק 
ְּבַעְצִמי,  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֻהְצַרְכִּתי  ַסָּבִלים 

ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּגם ִהְסַּתַּבְכִּתי...'
ִלְנסֹעַ  ָעָליו  ְּבִדּיּוק  ֵּכיַצד  ַּבֲאִדיבּות  לֹו  ִהְסַּבְרִּתי 
ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו, ְותֹו ְּכֵדי ָּכ ִהְבַחְנִּתי ִּכי 

ִאיתֹו ְטעּוָנה ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ְמכֹונֹות ְּכִביָסה. ַמּׂשָ
ַהֲחנּות,  ַּבַעל  ֱהיֹותֹו  ַעל  ִהְצִהיר  ֶׁשָהִאיׁש  ֵּכיָון 
'אּוַלי  אֹותֹו:  ְוָׁשַאְלִּתי  ַמָּזִלי  ֶאת  ְלַנּסֹות  ֶהְחַלְטִּתי 
ָיד  ֵאיכּוִתית  ְּכִביָסה  ְמכֹוַנת   ִּבְרׁשּוְת ֵיׁש  ְּבִמְקֶרה 

ְׁשִנָּיה ֶׁשּתּוַכל ִלְמּכֹר ָלנּו ְּבזֹול?'
'א!' ֵהִׁשיב ָהִאיׁש, 'ֲאִני ִמְתַעֵּסק ַא ְוַרק ִּבְמִכיַרת 

ְמכֹונֹות ֲחָדׁשֹות'.
ִהְרֵהר  ֶׁשְּלֶפַתע  ֶאָּלא  ְלַדְרּכֹו,  ִלְפנֹות  ַהָּלה  ִּבֵּקׁש 

ְוַאַחר ַסב ַעל ֲעֵקָביו ְוָאַמר:
ְּפָרִטית'...  'ַהְׁשָּגָחה  ְלֶזה  קֹוְרִאים  ֶאְצְלֶכם  'ְּגֶבֶרת, 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֻמַּנַחת  ָמה  ְזַמן  ֶׁשִּמֶּזה  ִּפְתאֹום  ִנְזָּכר  ֲאִני 
ִאית ְמכֹוַנת ְּכִביָסה ֲחָדָׁשה 'ֵמַהַנְּילֹוִנים'. ְמֻדָּבר  ַהַּמּׂשָ
 ִּבְמכֹוָנה ֶׁשַהַּסָּבִלים הֹוִרידּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ָלקֹוַח, ְותֹו
ֶׁשָּגְרָמה  ֲהגּוָנה  ַמָּכה  ַהְּמכֹוָנה  ִקְּבָלה  ַהְּפִריָקה  ְּכֵדי 

ִלְׂשִריָטה ְמכֶֹעֶרת ְלָכל ָאְרָּכּה.
ַהָּלקֹוַח ִהְתַעֵּקׁש ְלַקֵּבל ְמכֹוָנה ֲחָדָׁשה, ַוֲאִני נֹוַתְרִּתי 
'ָּתקּוַע' ִעם ְמכֹוָנה ַּתִּקיָנה ַלֲחלּוִטין ַא ָּכזֹו ֶׁשְּבׁשּום 
ָאַמְרִּתי  ְּכָבר  ַּכֲחָדָׁשה.  ְלמֹוְכָרּה  אּוַכל  א  אֶֹפן 
ֶׁשֵאיִני ִמְתַעֵּסק ִּבְמכֹונֹות ֶׁשֵאיָנן ֻמְגָּדרֹות ַּכֲחָדׁשֹות. 
ָמקֹום  ְותֹוֶפֶסת  ִּבְׁשִביִלי  ֵנֶטל  ִהיא  ַהּזֹו  ַהְּמכֹוָנה 
ִמֶּמָּנה  ְלִהָּפֵטר  ֻמְכָרח  ֲאִני  ֶׁשִּלי.  ַהְּקַטָּנה  ִאית  ַּבַּמּׂשָ
ְּבַתְׁשלּום  אֹוָתּה  ָלַקַחת  ּתּוְכלּו  ַמֵהר.  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה 

ִסְמִלי ְוֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ִלְבִריאּות'... 
ְּבקִֹׁשי  ְלִאּשּׁוִרי.  ְוִהְמִּתין  ְּדָבָריו  ֶאת  ִסֵּים  ָהִאיׁש 
ַּכָּמה  לֹו  ִׁשַּלְמִּתי  ִׂשְמָחִתי.  ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ִהְצַלְחִּתי 
ֲאָלִפים,  ַּכָּמה  ָוה  ֶׁשּׁשָ ְמכֹוָנה  ְּבַעד  ְׁשָקִלים  ְמאֹות 

ְוהּוא ֶהֱעָלה ִלי ֶאת ַהְּמכֹוָנה ַעד ַלַּבִית".
ר' ֵאִלָּיהּו ּוְבֵני ֵּביתֹו ָזכּו ִלְראֹות ְּבחּוׁש ֶאת ּגֶֹדל ּכָֹחּה 
ַלָּקדֹוׁש  ְלהֹודֹות  ֶאָּלא  ָלֶהם  נֹוַתר  ְוא  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ְוַהָּקרֹוב  ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס  ַהָּזן  הּוא,   ָּברּו

ִיְקָראּוהּו ֶּבֱאֶמת.
'ִמִּמְׁשָנָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה', ְּבַׁשַּלח תשע"ד

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו – ְּבִחיר ַהְּנִביִאים
ָנִביא  עֹוד,  ְּכמֶֹׁשה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָקם  "א  ַּבִּמִּלים 
ֶאת  ַהְּמׁשֹוֵרר  ְמַבֵּטא   – ְּתמּוָנתֹו"  ֶאל  ּוַמִּביט 
ֶׁשל  ְנבּוָאתֹו  ֶׁשַּדְרַּגת  ַהּקֹוֵבַע  ִביִעי,  ַהּׁשְ ָהִעָּקר 
ְנבּוָאָתם  ִמַּמְדֵרַגת  ְלַמְעָלה  ָהְיָתה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ֶאת  יג  ִהּׂשִ ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשֵּכן  ַהְּנִביִאים.  ָּכל  ֶׁשל 
ַהַּמֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ְּביֹוֵתר ְּבַמְדֵרגֹות ַהְּנבּוָאה – 
ָזָכה  א  ַהְּנִביִאים  ִמֵּבין  ִאיׁש  ֶׁשֵאֶליָה  ַמְדֵרָגה 
ֶׁשָהיּו  ֵאּלּו  ְוֵהן  ְלָפָניו  ֶׁשָהיּו  ֵאּלּו  ֵהן  ְלַהִּגיַע, 
(פה"מ  ֶזה  ִעָּקר  ָהַרְמָּב"ם  ְמָבֵאר   ְוָכ ַאֲחָריו. 
ִּכי  ֶׁשַּנֲאִמין  "ְוהּוא  י):  ְלֶפֶרק  ַהְקָּדָמה  ַסְנֶהְדִרין, 
ַהְּנִביִאים,  ָּכל  ֶׁשל  ֲאִביֶהם  ַרֵּבנּו]  [מֶֹׁשה  הּוא 
ֻּכָּלם  ֵמַאֲחָריו,  ָקמּו  ַוֲאֶׁשר  ִמְּלָפָניו,  ָהיּו  ֲאֶׁשר 
ִמָּכל  ַהִּנְבָחר  ָהָיה  ְוהּוא  ַּבַּמֲעָלה.  ַּתְחָּתיו  ֵהם 
יג ִמיִדיָעתֹו ִיְתָּבַר, יֹוֵתר  ִמין ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ִהּׂשִ
יג, ׁשּום ָאָדם ֶׁשִּנְמָצא אֹו  יג אֹו ַיּׂשִ ִמָּמה ֶׁשִהּׂשִ

ֶׁשִּיָּמֵצא". 
ְּבָכל  ְמַצִּפים  ָאנּו  ֶׁשְּלבֹואֹו  ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל ַאף 
יֹום, א ַיִּגיַע ְלַמְדֵרַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב 
ָהַרְמָּב"ם (ְּתׁשּוָבה ט ב): "ֶׁשאֹותֹו ַהֶּמֶל ֶׁשַּיֲעמֹד 
מֹה,  ִמּׁשְ ָיֵתר  ִיְהֶיה  ָחְכָמה  ַּבַעל  ָּדִוד  ִמֶּזַרע 

ְוָנִביא ָּגדֹול הּוא ָקרֹוב ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו".
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ִנְלָמד  ֶזה  ֱאמּוָנה  ִעַּקר 
(ַּבִּמְדָּבר  ְוָאְמרּו  מֶֹׁשה  ַעל  ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ִּדְּברּו 
ָּבנּו  ַּגם  ֲהא  ה'  ִּדֶּבר  ְּבמֶֹׁשה   ַא "ֲהַרק  ב):  יב 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְנבּוַאת  ֶאת  ִהְׁשוּו   ּוְבָכ ִדֵּבר", 
 ִלְׁשַאר ְנִביִאים, ִהְתַּגָּלה ֲאֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְנבּוָאתֹו  ַּדְרַּגת  ִּכי  ָלֶהם  ְוִגָּלה  הּוא 
ֶעְליֹוָנה ַעל ַּדְרַּגת ְּכַלל ַהְּנִביִאים. ַּכָּכתּוב (ָׁשם 
ֵאָליו  ַּבַּמְרָאה  ה'  ְנִביֲאֶכם  ִיְהֶיה  "ִאם  ו-ח):  פס' 
מֶֹׁשה  ַעְבִּדי  ֵכן  א  ּבֹו;  ֲאַדֶּבר  ַּבֲחלֹום  ֶאְתַוָּדע 
ּבֹו  ֲאַדֶּבר  ֶּפה  ֶאל  ֶּפה  הּוא;  ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  ְּבָכל 
ּוַמְרֶאה ְוא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט". ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ִנְתַּגָּלה ִעַּקר ֱאמּוָנה ֶזה, ּוֵמָאז ָוֵאיָל ָּכל 
ִמי ֶׁשַּיְׁשֶוה ֶאת ַּדְרַּגת ְנבּוָאתֹו ָׁשל מֶֹׁשה ִלְׁשַאר 
ַהָּדת  ֵמִעְּקֵרי  ְּבֶאָחד  ּכֹוֵפר  הּוא  ֲהֵרי  ְנִביִאים, 

('קֶֹבץ ֶהָערֹות' ֵּבאּוֵרי ַאָּגדֹות יב ז).

ַעל רּום ַמֲעַלת ְנבּוָאתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו חֹוֶזֶרת 
ַהּתֹוָרה ּוְמִעיָדה ַאף ִלְקַראת ִסּיּוָמּה (ְּדָבִרים לד 
י): "ְוא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר 

ְיָדעֹו ה' ָּפִנים ֶאל ָּפִנים". 

ַאר ַהְּנִביִאים ַהְבָּדַלת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמּׁשְ
ָהַרְמָּב"ם (ָׁשם, ּוִביסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ז ו) מֹוֶנה ַאְרָּבָעה 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְנבּוַאת  ַמְדֵרַגת  ֵּבין  ֶהְבֵּדִלים 

ְלַמְדֵרַגת ְנבּוַאת ְׁשַאר ַהְּנִביִאים: 
ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּנבּוָאה  ִהִּגיָעה  ַהְּנִביִאים  ְלָכל  א. 
ְנבּוָאָתם  ֶאת  ָראּו  ֵהם   ּוְלִפיָכ  ,ַמְלָא
א  ְוִחידֹות.  ְמָׁשִלים  ֶׁשל  ִחָּזיֹון  ְּבֶאְמָצעּות 
ֵמֵאת  ַהְּנבּוָאה  ִהִּגיָעה  ֶׁשֵאָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֵּכן 
ְלא  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִנְגֵלית  ַהְּנבּוָאה  ָהְיָתה   ּוְלִפיָכ ֶאְמָצִעי,  ָּכל 
ח):  יב  (ַּבִּמְדָּבר  ַּכָּכתּוב  ְּגמּוָרה,  ִּבְבִהירּות  ְלָפָניו 
ְבִחידֹת  ְוא  ּוַמְרֶאה  ּבֹו  ֲאַדֶּבר  ֶּפה  ֶאל  "ֶּפה 
ֲחָכִמים  זֹאת  ִהְגִּדירּו   ְוָכ ַיִּביט".  ה'  ּוְתֻמַנת 
ַּבְּבַרְיָתא (ְיָבמֹות מט ב): "ָּכל ַהְּנִביִאים ִנְסַּתְּכלוּ 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְמִאיָרה,  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא 

ִנְסַּתֵּכל ָּבַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה". 
ׁשֹוָרה  ַהְּנבּוָאה  ָהְיָתה  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ַעל  ב. 
ִמּתֹו ֵׁשָנה, ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ִהְתַנְּבאּו ִּבְׁשעֹות ַהּיֹום, 
ַּתְרֵּדָמה.  ֲעֵליֶהם  ָנְפָלה  ַהְּנבּוָאה  ַקָּבַלת  ֶטֶרם 
ְועֹוֵמד,  ֵער  ְּכֶׁשהּוא  ִמְתַנֵּבא  ָהָיה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
אֶֹהל  ֶאל  מֶׁשה  "ּוְבבֹא  פט):  ז  (ַּבִּמְדָּבר  ַּכָּכתּוב 
ִמַּדֵּבר  ַהּקֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  מֹוֵעד 

ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת". 
ַקָּבַלת  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַהְּנִביִאים  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה  ג. 
אֹוָתם  ְוָאֲחזּו  ּכֹחֹוֵתיֶהם  ֶנְחְלׁשּו  ַהְּנבּוָאה 

ֵמִעיד  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַעל  ּוְרָעָדה,  ֶרֶתת  מֹוָרא, 
ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות לג יא): "ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶׁשה ָּפִנים 
ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו". ּוְמָבֵאר 
ָאָדם  ֶׁשֵאין  "ְּכמֹו  ָׁשם):  ַהּתֹוָרה  (ְיסֹוֵדי  ָהַרְמָּב"ם 
ִנְבַהל ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו, ָּכ ָהָיה ּכֹחַ ְּבַדְעּתֹו 
ְוהּוא  ַהְּנבּוָאה  ִּדְבֵרי  ְלָהִבין  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל 

עֹוֵמד ַעל ָעְמּדֹו ָׁשֵלם". 
ד. ָּכל ַהְּנִביִאים ֵאיָנם ְמֻסָּגִלים ְלִהְתַנֵּבא ְּבָכל 
ָנִביא  ַעל  ַלֲחף  ְיכֹולֹות  ְלִעִּתים  ֶׁשִּיְרצּו.  ֵעת 
ַּכָּמה ָׁשִנים ְּבא ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתַנֵּבא ְּכָלל. א ֵּכן 
ַהְּנבּוָאה  ָהְיָתה  ֶׁשָחַפץ  ֵעת  ְּבָכל  ַרֵּבנּו;  מֶֹׁשה 
ַלְּטֵמִאים  ֶׁשָאַמר  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ָעָליו,  ׁשֹוָרה 
ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַקֵּים 'ֶּפַסח ֵׁשִני' (ַּבִּמְדָּבר ט ח): "ִעְמדּו 
ָׁשם).  (ַרְמָּב"ם  ָלֶכם"  ה'  ְּיַצּוֶה  ַמה  ְוֶאְׁשְמָעה 
ִּכי  ֶזה  ִמָּפסּוק  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף  ִמְּבִריְסק  ַהְּגַר"ח 
 מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשאֹל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֶׁשַאף  ָמה  לֹו,  ֶׁשִהְתעֹוֵרר  ָסֵפק  ָּכל  ַעל  הּוא 
ֵרת ֵאין ֶאְפָׁשרּות ַלֲעׂשֹות (הגש"פ  ְלַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

'ִמֵּבית ֵלִוי' עמ' קעה). 

מֶֹׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום 
ַהְּנִביִאים  ִלְׁשַאר  מֶֹׁשה  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְבֵּדִלים  ַעל 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ָקם  "א  ְּבאֹוְמרֹו:  ַהְּמׁשֹוֵרר  ָרַמז 
ִמְתַנֵּבא  ֶׁשָהָיה  ָנִביא  עֹוד  ֵאין   – עֹוד"  ְּכמֶֹׁשה 
ְּכמֶֹׁשה ִּבְהיֹותֹו 'ָקם', ְּדַהְינוּ ֵער ְועֹוֵמד, "ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּנִביִאים  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ֵרֵעהּו",  ֶאל  ִאיׁש  ְיַדֵּבר 
ִמי  עֹוד  ֵאין  ֵכן,  ְּכמֹו  ְׁשָנָתם.   ִמּתֹו ִהְתַנְּבאּו 
ֶׁשָּזָכה ְלַמְדֵרַגת "ָנִביא" [ְלׁשֹון ִּדּבּור, ְּכמֹו 'ִניב 
ְמַדֵּבר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהָיה  ְׂשָפַתִים'], 
ִלְׁשַאר  ֶׁשְּבִנּגּוד  ְועֹוד,  ֶּפה".  ֶאל  "ֶּפה  ִעּמֹו: 
ֲאֵליֶהם  ִנְגלּו  ַהְּנבּוָאה  ֶׁשַּמְראֹות  ַהְּנִביִאים 
ְּבֶדֶר ֶׁשל ְמָׁשִלים ְוִחידֹות, מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶהְעִּפיל 
ַּכָּכתּוב:  ְּתמּוָנתֹו",  ֶאל  "ּוַמִּביט  ְלַמְדֵרַגת: 
"ּוַמְרֶאה ְוא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט" (פי' 'ֵעץ 

יֹוֵסף' ֶׁשַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ֶנְחֶלֶקת  ַהְּנבּוָאה  ֶׁשַּמהּות  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 
ֱאִקית  ָגה  ַהּׂשָ ִהיא  ָהַאַחת  ְּדָרגֹות:  ִלְׁשֵּתי 
 – ָּבָאֶרץ  ְנִביִאים  ַעל  ְוׁשֹוָרה  ַהִּמְצַטְמֶצֶמת 
ִהיא  ִנָּיה  ְוַהּׁשְ ַהְּנִביִאים.  ְּכַלל  ָזכּו  ֶׁשָּלּה  ַּדְרָּגה 
ֶׁשַהְּנבּוָאה  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ַרק  ָזָכה  ֶׁשָּלּה  ַהַּדְרָּגה 
ּוְכִפי  רּום,  ִלְׁשֵמי  ַהִּמְתַנֵּבא  ֶאת  ַמֲעָלה 
ֶׁשְּמִעיָדה ַהּתֹוָרה ֶׁשּמֶֹׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום. ָהִעָּקר 
ַהּקֹוֵדם: "ֶׁשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו ֶאל ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתוֹ 
ַהְּנִביִאים,  ָּכל  ְלַדְרַּגת  ִמְתַיֵחס  ְוִתְפַאְרּתֹו" 
ַפע  ִמ'ּׁשֶ ֲעֵליֶהם  ִהְׁשִּפיַע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָהִעָּקר  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות  ִּבְהיֹוָתם  ְנבּוָאתֹו' 
ֶׁשָּזָכה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְלַדְרַּגת  ִמְתַיֵחס  ֶׁשְּלָפֵנינּו 
ֶׁשַהְּנבּוָאה ֶהֶעְלָתה אֹותֹו ִלְׁשֵמי ָמרֹום, "ּוַמִּביט 

ֶאל ְּתמּוָנתֹו" ִיְתָּבַר (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' עמ' כ).

ָּכל ְּדָבָריו ֶׁשל מֶֹׁשה – ִּדְבֵרי ּתֹוָרה 
ַהְּגַר"ח ִמְּבִריְסק ָאַמר ִּכי ִמְּלַבד ֶעֶצם ֶעְליֹונּות 
ְׁשַאר  ְּפֵני  ַעל  מֶֹׁשה  ֶׁשָּזָכה  ַהְּנבּוָאה  גֹות  ַהּׂשָ
ַהְּנִביִאים, ַאף ַלְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִמִּפי מֶֹׁשה ֵיׁש 
ַמֲעָלה ַעל ִּדְבֵרי ְׁשַאר ַהְּנִביִאים; ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינוּ 
ִמִּפי  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּנבּוָאה  ֶׁשִּדְבֵרי  ֶׁשְּבעֹוד 
ְנבּוָאתֹו  ִּדְבֵרי  ַקָּבָלה',  'ִּדְבֵרי  ְמֻכִּנים  ַהְּנִביִאים 
ַקָּיִמים  ְוֵהם  ּתֹוָרה'  'ִּדְבֵרי  ְמֻכִּנים  מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ְלעֹוָלם – ֲעֵליֶהם ֵאין ְלהֹוִסיף ּוֵמֶהם ֵאין ִלְגרֹעַ 

(הגש"פ 'ִמֵּבית ֵלִוי' עמ' קעו). 

ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ִּכי ְלָכ ָאנּו ְמַכּוְִנים 
 – ְנָתנֹו..."  ְנבּוָאתֹו  "ֶׁשַפע  ַהִּפּיּוט:  ָּבֵּתי  ְּבֵסֶדר 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ָקם  "א  ְואּוָלם:  ַהְּנִביִאים,  ָּכל  ֶאל 
ַאף  ַהִּמְתַּבֵּטאת  ֻעְבָּדה  ָנִביא...",  עֹוד  ְּכמֶֹׁשה 
ַיד  ַעל  ֵא-ל  ְלַעּמֹו  ָנַתן  ֱאֶמת  "ּתֹוַרת  ֶׁש:   ְּבָכ
ִּדְבֵרי  ָהיּו  ְּדָבָריו  ֶׁשָּכל   – ֵּביתֹו"  ֶנֱאַמן  ְנִביאֹו 

ּתֹוָרה (קֶֹבץ 'מֹוִרָּיה' לב-לג עמ' פז).

ר' ֵאִלָּיהּו ַנֲעָנה ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה נּו ה ַרּבֵ ִביִעי – ֶעְליֹונֹות ְנבּוַאת מֹׁשֶ ְ ר ַהּשׁ ל' (ח): ָ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
ביִעי הּשׁ

נִניִניים ּפְ ם 

א ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה עֹוד ָנִביא ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא "ֶּפה ֶאל ֶּפה" 
ְוַאף א ָנִביא ֶׁשָּזָכה ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו ִּבְבִהירּות ְּגמּוָרה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

לּיהּו ַנֲעָנ

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם


