
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה' ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהְּטֵמִאים
ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 

ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחוּ ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט ב)
ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּפְתָחה  ָהֻעְבָּדה  ֵּפֶׁשר  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ַהְּטֵמִאים  ְּבָטֳהַרת  ָהעֹוֶסֶקת  ֲאֻדָּמה  ָּפָרה  ָּפָרַׁשת 
ָהָיה  ַהִּדין  ִמן  ֲהא  ַהּתֹוָרה".  ֻחַּקת  "זֹאת  ַּבִּמִּלים 
ְלפֹוְתָחּה ַּבִּמִּלים: 'זֹאת ֻחַּקת ַהָּטֳהָרה', ְּכֵעין ְּפִתיַחת 

ָּפָרַׁשת ַהֶּפַסח (ְׁשמֹות יב מג): 'זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח'?
ֵּבֵאר ַרִּבי ָּכֵלב ַפייֶבל ְׁשֶלִזיְנֶגר ַרָּבּה ֶׁשל טֹוּפֹוְלְטַשׁאן: 
ֲחָכִמים (במ"ר יט א) ִהְדִּגיׁשּו ֶאת ַהִּנּגּוד ַהֻּמְפָלא ֶׁשֵּיׁש 
ְּבִדיֵני ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ֶׁשַּבד ְּבַבד ִעם ֱהיֹוָתּה ְמַטֶהֶרת ֶאת 
ַהְּטֵמִאים, ֲהֵרי ִהיא ְמַטֵּמאת ֶאת ַהְּטהֹוִרים, ְוִכְדָמִצינוּ 
ַהִּמְתּבֹוֵנן  ְוִהֵּנה,  ִנְטָמִאים.  ַּבֲעִׂשָּיָתּה  ָהעֹוְסִקים  ֶׁשָּכל 
ִיְרֶאה ֶׁשַאף ְּבַיַחס ְלכֹחַ ַהְׁשָּפַעת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִנְמָצא 
א):  ז  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכִפי  ֶׁשָּכֶזה,  ּבֹוֵלט  ִנּגּוד 
ַסם  לֹו  ַנֲעֵׂשית  ּתֹוָרתֹו  ִלְׁשָמּה,  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  "ָּכל 
ַחִּיים... ְוָכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה [ְּכֵדי ְלַקְנֵטר 
ֶאת ֲחֵברֹו (ּתֹוְספֹות ָׁשם ד"ה ְוָכל)], ַנֲעֵׂשית לֹו ַסם ַהָּמֶות". 
ֲהֵרי ֶׁשאֹותֹו ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּמַטֵהר ּוְמַחֶּיה ֶאת ַהּלֹוֵמד 
ֶׁשֹּלא  ַהּלֹוֵמד  ֶאת  ּוֵמִמית  ְמַטֵּמא  ּגּופֹו  הּוא  ִלְׁשָמּה, 

ִלְׁשָמּה.
ָּפָרה  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה  ֶזה  ִנּגּוד  ב  ְלַיּׁשֵ ְּכֵדי 
ֲאֻדָּמה ַּבָּפסּוק: "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ֵלאמֹר: ַּבל ִיְתַמּה 
ְּבִלּמּוד  ַאף  ֶׁשֲהא  ְּבִדיֶניָה,  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּנּגּוד  ַעל  ַהּלֹוֵמד 

ַהּתֹוָרה ַעְצמֹו ָמָצאנּו ִנּגּוד ֵמֵעין ֶזה. 
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ְלרֹב ֻחְמָרתוֹ ֶׁשל ָהִעּסּוק ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא 
ִלְׁשָמּה, ַעד ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֵמִביא ִמיָתה ַעל ָהָאָדם, ִּתְּקנּו 
ָלנּו ְלַבֵּקׁש ִמֵּדי ּבֶֹקר ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה ְּבֶהְדֵּגׁש: "ְוִנְהֶיה 
ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו... ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה", ֶׁשֵּכן ַרק 
ִאם ִנְזֶּכה ִלְלמֹד ִלְׁשָמּה ִּתְהֶיה ָלנּו ַהּתֹוָרה ַסם ַחִּיים. 

'ּתֹוַרת ַּבר ָנׁש' 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶנה: "ַלַחׁש!"
ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 

ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחוּ ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט ב)
ָידּוַע ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ִקּדּוִׁשין לא א) ַעל אֹודֹות 
ּגֹוי ּוְׁשמֹו ָּדָמא ֶּבן ְנִתיָנה ֶׁשֲחָכִמים ִּבְּקׁשּו ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו 
ָממֹון  ְּתמּוָרָתּה  ּוְלַׁשֵּלם  ָּבֵאפֹוד  ֲחֵסָרה  ֶׁשָהְיָתה  ֶאֶבן 
ֻמָּנִחים  ָהיּו  אֹוְצרֹוָתיו  ֶׁשַּמְפְּתחֹות  ֵּכיָון  אּוָלם,  ַרב. 
ֵסֵרב  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָּיַׁשן  ָאִביו  ֶׁשל  רֹאׁשֹו  ַּתַחת 
 ְלמֹוְכָרּה ְוֵהִׁשיב ֶאת ְּפֵניֶהם ֵריָקם. ְּכָׂשָכר ַעל ָּכ

ֶׁשִהְתַמֵּסר ְלִקּיּום ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָזָכה ְונֹוְלָדה ָּפָרה 
ֲאֻדָּמה ְּבֶעְדרֹו. ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו 
ֲאִני  ֶׁשִאם  ָּבֶכם  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהָּפָרה,  ֶאת 
ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ָּכל ָממֹון ֶׁשָּבעֹוָלם ַאֶּתם נֹוְתִנין ִלי, ֶאָּלא 
ֶׁשִהְפַסְדִּתי  ָממֹון  אֹותֹו  ֶאָּלא  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ֵאין 

ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ַאָּבא".
ַמּדּוַע ָּבַחר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַׁשֵּלם ֶאת ְׂשָכרֹו ֶׁשל 
ַהֹּלא  ֲאֻדָּמה,  ָּפָרה  ְּבֶעְדרֹו  ֶׁשּנֹוְלָדה   ְּבָכ ַּדְוָקא  ָּדָמא 

ַהְרֵּבה ְּדָרִכים ַלָּמקֹום? 
ָרף ִמּקֹוְצק:  ֵּבֵאר ַהּׂשָ

ְּכֶׁשִהְסִּכים  ַּבִּנָּסיֹון,  ַהּגֹוי  ֶׁשָעַמד  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְלַהְפִסיד ָממֹון ָעצּום ִמְּפֵני ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב, ִהְתעֹוֵרר 
ֵהם  ַאף  ָמה  ִמְּפֵני   – ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַעל  ָּגדֹול  ִקְטרּוג 
ְּכֵדי  ָוֵאם?!  ָאב  ִּכּבּוד  ְּבִמְצַות  ָּכמֹוהּו  ְמַהְּדִרים  ֵאיָנם 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִׁשֵּלם  ַהְּמַקְטְרִגים,  קֹול  ֶאת  ְלַהְׁשִּתיק 
הּוא ֶאת ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָּדָמא ְּבָכ ֶׁשּנֹוְלָדה ִּבְרׁשּותֹו ָּפָרה 
ְלַׁשֵּלם  מּוָכִנים  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ּוְכֶׁשָּבאּו  ֲאֻדָּמה. 
ַּבֲעבּוָרּה "ָּכל ָממֹון ֶׁשָּבעֹוָלם" ִהְׁשַּתְּתקּו ַהְּמַקְטְרִגים. 
ֲעבּור  ַרב  הֹון  ְלַהְפִסיד  ָהָיה  מּוָכן  ָּדָמא  ָאְמָנם  ֶׁשֵּכן, 
ַעם  ֲאָבל  ִׂשְכִלית,  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות 

ְּכֵדי  ֶׁשָּבעֹוָלם"  ָממֹון  "ָּכל  ְלהֹוִציא  מּוָכִנים  ִיְׂשָרֵאל 
 ּוְבָכ ַטַעם,  ְּבִלי  ִמְצָוה  ֶׁשִהיא  ֲאֻדָּמה  ָּפָרה  ִלְקנֹות 

ִנֶּכֶרת ַמֲעָלָתם ַעל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. 
ַרָּבּה ֶׁשל ְּבֵני ְּבַרק ַרִּבי ַאְרֵיה ָמְרְּדַכי ַרִּבינֹוִביץ ֵהִביא 
ִּכי ַמֲאָמר ֶזה ַמְמִחיׁש ֶאת ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 
ַיֲעקֹב ַאְרֵיה ֵמַרְדִזיִמין ִלְלׁשֹון ַהִּפּיּוט: "ְוכֹל ַמֲאִמיִנים 
קֹול,  ֲהָרַמת  ְמַבֵּטאת  'ֲעִנָּיה'  ַלַחׁש";  עֹוֶנה  ֶׁשהּוא 
ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים כז יד): "ְוָענּו ַהְלִוִּים ְוָאְמרּו ֶאל ָּכל ִאיׁש 
 ָּכ ַעל  ֶזה  ְּבִפּיּוט  ְלַׁשֵּבַח  ְוַכּוָָנֵתנוּ  ָרם",  קֹול  ִיְׂשָרֵאל 
ַלְּמַקְטְרִגים  ֵמִניַח  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּכְבָיכֹול 
ְלַקְטֵרג ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ִמָּיד ְּכֶׁשֵהם ּפֹוְתִחים ִּפיֶהם 
ְוִחְדלּו  ִמָּיד  ִׁשְתקּו   – "ַלַחׁש!"  ֲעֵליֶהם:  ׁשֹוֵאג  הּוא 

ִמִּקְטרּוְגֶכם. 
'אֶֹהל ּתֹוָרה'; ׁשּו"ת 'ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר' סי' קנט אֹות א; 'ְזכּוָתא ְּדַאְבָרָהם'

ְּתִפָּלה ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְטַמן ֵאֶפר ַהָּפָרה
ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ֶאת  ַהָּפָרה  ֵאֶפר  ֶאת  ָהאֵֹסף  "ְוִכֶּבס 
ְלֻחַּקת  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר  ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְוָהְיָתה  ָהָעֶרב 

עֹוָלם" (יט י)
ְמבָֹאר  ַחְבַרָּיא)  ד"ה  ָׁשם  ַרִׁש"י  ע"פ  ב,  ו  (ִנָּדה  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי 
ִּכי ִּביֵמי ָהֲאמֹוָרִאים, ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ֲעַדִין 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְמַדְקְּדִקים  ֶׁשָהיּו  ַּבָּגִליל  ֲחָכִמים  ִנְמְצאּו 
ֵייָנם ְוַׁשְמָנם ְּבָטֳהָרה. זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִאם ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום 
ֶׁשֶמן  ִּבְרׁשּוָתם  ְמצּוִיים  ִיְהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִיָּבֶנה 
ַלְּמָנחֹות ְוַיִין ַלְּנָסִכים. ָהִראׁשֹוִנים (ר"ש ַחָּלה ד ח; רֹא"ׁש 
ֲהָלכֹות לה יד) הֹוִכיחּו ִמָּכ ֶׁשִּבְזַמן ָהֲאמֹוָרִאים ֲעַדִין ָהָיה 
ָמצּוי ְּבִיְׂשָרֵאל ֵאֶפר ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ֶׁשִאם א ֵּכן ֵּכיַצד 

ָהיּו אֹוָתם ֲחָכִמים ְמַטֲהִרים ַעְצָמם ִמֻּטְמַאת ֵמת?!
ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ְּבִעְנָין ֶזה ָּכַתב ַהִחידָ"א: "ַוֲאִני ַּבֲעִנּיּוִתי 
ְּפִׁשיָטא ִלי ְּדַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ָזָצ"ל ָהָיה ִנְטַהר ְּבֵאֶפר ָּפָרה 
ַעל ַיד ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב, ְוָאז ָנָחה ָעָליו רּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ְוא  ִמֶּזה  ֶרֶמז  ָּכתּוב  ָרִאיִתי  א  ִּכי  ַוֲהַגם  ְלַהְפִליא. 
ָׁשַמְעִּתי, ִלִּבי אֹוֵמר ִלי ֶׁשָהַרב ָז"ל ָהָיה ַמֲעִלים ַהָּדָבר 

ַהֲעֵלם ִנְמָרץ ְלרֹב ַעְנְוָתנּותוֹ".
ִּכי  ְמֻסָּפר  ינֹאָווא  ִמּׁשִ ְיֶחְזֵקאל'  ַה'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ַעל 
ַעל  ִּבְתִפָּלה   ַמֲאִרי ָראּוהּו  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ְּבִבּקּורוֹ 
ַאַחד ֶהָהִרים ֶׁשֵּבין ְצַפת ִלְטֶבְרָיה. ְוָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ֶׁשְּבאֹותֹו  ְּבָיָדיו  ַקָּבָלה  ִּכי  ְצַפת,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶהעִליר, 
ַה'ִּדְבֵרי  ְוַכִּנְרֶאה  ֲאֻדָּמה',  'ָּפָרה  ֵאֶפר  ִנְטַמן  ָמקֹום 
ֶנֱעַמד  ֵּכן  ְוַעל  ָקְדׁשֹו,  ְּברּוַח   ְּבָכ ִהְרִּגיׁש  ְיֶחְזֵקאל' 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבאֹותֹו ָמקֹום. 
'ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' ַמֲעֶרֶכת אֹות כו; 'ִּדְבֵרי ַנְפָּתִלי'

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

ל

ני ּפְ ם
'ֵאֶפר, ְמצָֹרע, ִנְדֵחי' – 'ָאֵמן'

"ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה" (יט ט)
נֹוָסִפים  ְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ֵיׁש  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל 
ֶׁשָּבֶהם ִנְכְּתָבה ַהִּמָּלה "ְוָאַסף": א. "ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע" 
 (מ"ב ה יא); ב. "ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל" (ְיַׁשְעָיה יא יב). ְוָכ
ֵּפֵרׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ְׁשֶׁשת ַהְּפסּוִקים: ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל"  ִנְדֵחי  "ְוָאַסף  ָּבנּו  ֶׁשְּיֻקַּים  ִנְזֶּכה 
ַהְּגֻאָּלה, ֲאַזי: "ְוָאַסף ַהְּמצָֹרע" – ָיסּופוּ ְוֵיָעְלמוּ ִמן 
ְוַאף  ַהָּצַרַעת,  ֶנַגע  ּוִבְכָלָלן  ַהַּמֲחלֹות  ָּכל  ָהעֹוָלם 
ִיְתַקֵּים  ּוִמֵּמיָלא  ח),  כה  (ְיַׁשְעָיה  ָלֶנַצח  ְיֻבַּלע  ַהָּמֶות 
ֶׁשֵּכן א ִיְהֶיה ּבֹו  ַהָּפָרה",  ַאף: "ְוָאַסף... ֵאת ֵאֶפר 

יֹוֵתר צֶֹר ְלַטֵהר ֶאת ַהִּנְטָמִאים ְּבֻטְמַאת ֵמת.
ֶזְלֶצר  ַהּכֵֹהן  ְזֵאב  ֵמִאיר  ַרִּבי  הֹוִסיף  ְּדָבָריו  ַעל 
ִמַּדָּיֵני מּוְנַקאְטׁש, ִּכי ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהּנֹוְׂשִאים 
ִנְדֵחי'  ְמצָֹרע,  'ֵאֶפר,  ֵאּלּו:  ִּבְפסּוִקים  ַהֻּמְזָּכִרים 
ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ֶׁשִּבְזכּות  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן' –  ֵהם 
ֶׁשִּנְרְמזּו  ּוַלַהְבָטחֹות  ֵלָמה  ַהּׁשְ ַלְּגֻאָּלה  ִנְזֶּכה  ָאֵמן 

'ִּדְבֵרי ֵמִאיר' [ְלרמ"ז ֶזְלֶצר]ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו. 

ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ 387ּפָ תשפ"א
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ְ
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ְ
ַער ַהּב ִרי קֶֹדׁש ִהּלוִּלים' (ׁשַ

ְ
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ְ
ִספ

ְ
ּב
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ְ
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ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֲאֶׁשר ִנְדֶמה 
ַהַּתָּנִאים  ִמְּתקּוַפת  ִנְלַקח  הּוא  ְּכִאּלּו 
ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ַרָּבּה  ִמִּפי  ֻסַּפר  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהָּגאֹון  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ֶאְלָחָנן  ָרַמת  ְׁשכּוַנת 
ְׁשִליָט"א.  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְּבִאיִׁשּיּותֹו  נֹוָסף  ְּבָפן  עֹוֵסק  ַהִּסּפּור 
ַהָּגאֹון  ַהּנֹוָדע,  ָסבֹו  ֶׁשל  ַהְּגָוִנים  ַרַּבת 
ֲאֶׁשר  ְזצּוָק"ל,  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ִמְּלַבד ִצְדקּותֹו ַהֻּמְפֶלֶגת, ִמַּדת ַהֶחֶסד 
ְוַדְרָּגתֹו  ָּבּה  ֶׁשֵּנַחן  ְמצּוָיה  ַהִּבְלִּתי 
ַהּתֹוָרִנית ַהְּגבֹוָהה, ַאף ָהָיה ַּבַעל ִּבָּטחֹון 

ְּבאֶֹפן ִּבְלִּתי ָמצּוי.
ּכֹוֵתב  ְׁשִליָט"א  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ַהְגִר"י 
הּוא  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשל  ִּפְלִאּיּותוֹ  ְלרֹב  ִּכי 
אּוָלם  ְלַפְרְסמֹו,  ָראּוי  ַהִאם  ִהְסַּתֵּפק 
ַהְּגַר"ח  ָמָרן  ִּגיסֹו  ִעם  ֶׁשִהְתַיֵעץ  ְלַאַחר 
ַהְּגַר"ח  לֹו  הֹוָרה  ְׁשִליָט"א,  ַקְנֶיְבְסִקי 
ה  ַמֲעֹשֶ ְלַפְרֵסם  ָראּוי  ְוַאף  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ּדֹוֵרנּו  ְּבֵני  ֶאת  ַלֵּמד  ְלַמַען  ָּבַרִּבים  ֶזה 
ְּבַמְדֵרַגת  ְלַהְעִּפיל  ִנָּתן  ָּגבֹוַּה  ַּכָּמה  ַעד 
ַהִּבָּטחֹון ְוַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ַמֲעָלָתּה 

ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּיֹוֵצאת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב.
ְּתקּוַפת  ְּבִׁשְלֵהי  ִהְתַרֵחׁש  ַהִּסּפּור 
ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט ַהְּבִריִטי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ָזָצ"ל  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ִּכֵהן  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ִּכְמַנֵהל רּוָחִני ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ַהְּמֻפְרָסם 
ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ִהְתַחְּנכּו  ֶׁשּבֹו  ַחִּיים'  'ֵעץ 

ֵּבית ַרָּבן – ַיְלֵדי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה.
ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ִנים  ַהּׁשָ ֵאּלּו  ָהיּו 
ֶנֶהְרגּו  ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם 
ְוֶאְזָרִחים,  ַחָּיִלים  ִמיְליֹוֵני  ַעְׂשרֹות 
ַלֲחלּוִטין,  ֶנֶחְרבּו  ַרּבֹות  ְוָעִרים  ְמִדינֹות 
ָּבּה  ְוִנְכֲחָדה  ִּכְמַעט  ֵאירֹוָּפה  ְוַיֲהדּות 
ָנתּון  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ַהְּיסֹוד.  ַעד 
זֹו  ְוֻעְבָּדה  ָעמֹק,  ַּכְלָּכִלי  ְּבַמְׁשֵּבר  ָאז 
ִהְׁשִּפיָעה ְיִׁשירֹות ַעל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל 
ֵמֶהם  ֶׁשַרִּבים  מֹוְסדֹוֶתיָה,  ְוַעל  ַמְעָלה 
ִנְתְמכּו ִּכְמַעט ְּבאֶֹפן ָמֵלא ִּביֵדיֶהם ֶׁשל 

ְנִדיֵבי ַעם ִמְּבֵני חּוץ ָלָאֶרץ.
ֵּבין  ַאף  ִנְּכרּו  ֶזה  ַמְׁשֵּבר  ֶׁשל  אֹותֹוָתיו 
ֻקָּפתוֹ  ַחִּיים'.  'ֵעץ  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ָּכְתֵלי 
ִהְתרֹוְקָנה, ֶּכֶסף ִמחּוץ ָלָאֶרץ א ִהִּגיַע, 
ַההֹוִרים ֶׁשֶחְלָקם ַהָּגדֹול ָהָיה ַאְבֵרִכים 
ֵהם  ֶׁשַאף  ַהּכֹוְלִלים,  ִמִּמְלַּגת  ֶׁשָחיּו 
ְמֻסָּגִלים  ָהיּו  א  ֵמַהַּמְׁשֵּבר,  ִנּזֹוקוּ 
ְלַׁשֵּלם ֶאת ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ַהָּזעּום ֶׁשָּדַרׁש 

ַהתַּ"ת.
ֶׁשַהְנָהַלת  ַמָּצב  נֹוַצר   ,ָּכ ְּבִעְקבֹות 
ַמְׂשּכֹורֹות  ִׁשְּלָמה  א  ַהתַּ"ת 
ַלְּמַלְּמִדים, ְוֵכיָון ֶׁשְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים: 
ִהְתעֹוֵרר  ּתֹוָרה",  ֵאין   – ֶקַמח  ֵאין  "ִאם 
ֲחָׁשׁש ָּכֵבד ְמאֹד ַלֲעִתיָדם ָהרּוָחִני ֶׁשל 
ַהְּיָלִדים. ַהַּמָּצב ִחֵּיב ִהְתַיֲחסּות ִמָּיִדית, 
ְלֶעְזַרת  חּוִׁשים  ֶנֱחַלץ  ַאְרֵיה  ְוַרִּבי 

ַהְנָהַלת ַהתַּ"ת.
ָּכָאמּור, ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ִּכֵהן ַרִּבי ַאְרֵיה 
ָהָיה  ַּתְפִקידֹו  ּוִמּתֶֹקף  ַהתַּ"ת,  ְּכַמְׁשִּגיַח 
ַהַּמְׂשּכֹורֹות  ַהֲעָבַרת  ַעל  ַאף  ַאְחַראי 
ַהַּכְסִּפית  ָהַאֲחָריּות  ַהֶּצֶות.  ְלַאְנֵׁשי 
ָּכל  אּוָלם  ָעָליו,  מּוֶטֶלת  ָהְיָתה  א 
א  ֶׁשֶאְצלֹו  ָיַדע  אֹותֹו  ֶׁשִהִּכיר  ִמי 
ְלַסֵּיַע  ִהְתַנֵּדב  הּוא  'ֵאין'.  ג  ַהֻּמּׂשָ ַקָּים 
ְוַאף  ַהָּקָׁשה,  ִּבְׁשָעָתּה  ַהתַּ"ת  ְלַהְנָהַלת 
ִהְקִּדיׁש ְלָכ ֶאת ָּכל ּכֹחֹוָתיו ּוַמֲאָמָציו.

ּוְבכֹה  ְּבכֹה  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשִּנָּסה  ְלַאַחר 
ְּכָלל,  ִהְתָיֵאׁש  א  ְּבָידֹו,  ֶחֶרס  ְוֶהֱעָלה 
ְלֶנֶגד  ַּבה'.  ְּבִבְטחֹונוֹ  ִהְתַחֵּזק  ְוַאְדַרָּבה 
"ַאל  ַהָּכתּוב:  ַמֲאַמר  ְוָעָלה  ָצף  ֵעיָניו 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים... ַאְׁשֵרי ֶׁשֵא-ל ַיֲעקֹב 
ְוהּוא  ֱאָקיו",  ה'  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהָּמקֹום  ֶאל  ָלֶלֶכת  ֶהֱחִליט 
ַהּכֶֹתל  ֶאל  ֵמעֹוָלם,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָזָזה  א 
ָׁשם  ִמְקָּדֵׁשנּו.  ֵּבית  ְׂשִריד  ַהַּמֲעָרִבי 
ִלְפֵני  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִׂשיחֹו   ִֹלְׁשּפ ִּבֵּקׁש 
ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶׁשִּיְפַּתח  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 
ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ִמָּמרֹום  ֶעְזָרתֹו  ְוִיְׁשַלח 
ַלְּמַלְּמִדים  ְלַׁשֵּלם  ַהתַּ"ת  ַהְנָהַלת 
קֹול  ִיְׁשּבֹת  א  ְלַמַען  ַמְׂשֻּכְרָּתם,  ֶאת 

ַהּתֹוָרה ָחִליָלה ְולּו ְלֶרַגע.
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָעָׂשה ַרִּבי ַאְרֵיה ִּבְתִפָּלתֹו 
ַהַּזָּכה, ּוִמֶׁשִּסְּיָמּה ָהָיה ִלּבֹו ָּבטּוַח ְוָרגּוַע. 
ְוַהֶּמַתח  ָעָליו  ָׁשְרָתה  ִּבָּטחֹון  ְּתחּוַׁשת 
ֶׁשּבֹו ָהָיה ָׁשרּוי ִהְתּפֹוֵגג ַלֲחלּוִטין. הּוא 
ִמן  ָלֵצאת  ְוָעַמד  ַּכָּנהּוג  ַלֲאחֹוָריו  ָּפַסע 

ַהּכֶֹתל, ָּבטּוַח ִּביׁשּוַעת ה'.
ַהּכֶֹתל  ֵמַרֲחַבת  ָלֵצאת  ִהְסִּפיק  ְּבקִֹׁשי 
ַהּמּוְגַרִּבים  ְׁשכּוַנת  ִסְמְטאֹות  ֶאל 
ִנַּגׁש  ּוְלֶפַתע  ֵאָליו,  ְצמּוָדה  ֶׁשָהְיָתה 
ֵאָליו ִיְׁשְמֵעאִלי ָצִעיר, ָרכּוב ַעל ָחמּור. 
ֲעטּוָפה  ֲחִביָלה  לֹו  ָמַסר  ַהִּיְׁשְמֵעאִלי 
ֶאת  ַקח  "ַקח,  לֹו:  ְוָאַמר  ָיָׁשן  ְּבִעּתֹון 

ֶזה..."
ַהֲחִביָלה,  ֶאת  ִמָּיָדיו  ָלַקח  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ָהַעִין  ִמן  ֶנֶעְלמּו  ֲחמֹורֹו  ִעם  ְוָהֲעָרִבי 

ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים.
ַהֲחִביָלה  ֶאת  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ָּפַתח  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבתֹוָכּה  ִלְמצֹא  ֻהְפַּתע  ְּבָתְכָנּה,  ְוֵהִציץ 
ִׁשְטרֹות ֶּכֶסף ַרִּבים. ָהמּום ְוִנְרָעׁש ִמֵהר 
ְלֵעיָנא  ֵמֲחָׁשׁש  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ִלְסּגֹר 
ִמְׂשְרֵדי  ֵעֶבר  ֶאל  ְצָעָדיו  ְוֵהִחיׁש  ִּביָׁשא 

ַהְנָהַלת ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְרחֹוב ָיפֹו.
ִסְמְטאֹות  ְּבַמֲעֵלה  ַאְרֵיה  ר'  ִטֵּפס 
ַהּמּוְגַרִּבים, ָחָצה ֶאת ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ַעד 
ְלַׁשַער ָיפֹו, ָיָצא ֶאל ְרחֹוב ָיפֹו ְותֹו ְזַמן 
ַרק  ַהתַּ"ת.  ֶׁשְּבִבְנַין  ְלַחְדרֹו  ִהִּגיַע  ָקָצר 
ִּסֵּים  ָאז ִהְתַּפָּנה ִלְסּפֹר ֶאת ַהֶּכֶסף. ִמּׁשֶ
ְוִהְתַעֵּלף;  ִּכְמַעט  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִלְסּפֹר 
ִהְתִאים  ָטרֹות  ַהּׁשְ ֶׁשל  ַהּכֹוֵלל  ֶעְרָּכם 
ָחֵסר  ֶׁשָהָיה  ַהֵּגָרעֹון  ִלְסכּום  ִּבְמֻדָּיק 
ְּבֻקַּפת ַהתַּ"ת ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ֶאת ַמְׂשּכֹורֹות 

ַהְּמַלְּמִדים. ַוְיִהי ְלֶפֶלא.
ְּבֶדֶר א  ִהִּגיַע  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶׁשַמע 
ֶּדֶר ֶאל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, ְוָכָאמּור ַהְּגַר"ח 
ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲחָתנֹו  ֲחַתן  ַקְנֶיְבְסִקי, 
הֹוָרה  ְזצּוָק"ל,  ֶאְלָיִׁשיב  ַהְּגִרי"ׁש  ָמָרן 
ָהעֹוֶלה  ַהֶּמֶסר  ַהְדָּגַׁשת   ּתֹו ְלַפְרְסמֹו 
ָהָאָדם  ִמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ֵמַהִּסּפּור: 
ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ּוַמֲאִמין  ְלָבבֹו  ִמִּקירֹות 
ְלהֹוִׁשיעֹו  ְמֻסָּגל   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ֶׁשַרק 
ַאף  ִּבְמֵהָרה  ַּתִּגיַע  ְיׁשּוָעתֹו  ִמָּצרֹוָתיו, 

ִמָּמקֹום ִּבְלִּתי ָצפּוי.
אּוָלם  חֹוָבֵתנּו,  ִהיא  ַהִהְׁשַּתְּדלּות 
ה',  ִּביֵדי  ְוַרק   ַא ִנְמֵצאת  ַהְּיׁשּוָעה 
ָהְראּוָיה   ַהֶּדֶר ֶאת  ַיְמִציא  ְלַבּדֹו  ְוהּוא 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יֹוִׁשיַע ֶאת ָּבָניו ֲאהּוָביו.
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זֹאת ַהּתֹוָרה א ְּתֵהא ֻמְחֶלֶפת
ָהִעָּקר ַהְּתִׁשיִעי ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ְלַהֲאִמין, ֶׁשַהּתֹוָרה 
ַהְּמצּוָיה ְּבָיֵדינּו ִהיא ִנְצִחית; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
א  ְוַאף  ַאֶחֶרת,  ְּבתֹוָרה  ְלעֹוָלם  ַיְחִליֶפָּנה  א 
(ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ִמֶּמָּנה,  ִיְגַרע  אֹו  יֹוִסיף  ְיַׁשֶּנה, 
ֶאְתֶכם  ְמַצּוֶה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ָּכל  "ֵאת  א):  יג 
אֹתֹו ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות א תֵֹסף ָעָליו ְוא ִתְגַרע 
ִמֶּמּנּו". ְלִפיָכ ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל ָנִביא ֶׁשִּיְכל 
ְּבִדְבֵרי ְנבּוָאתֹו הֹוָרָאה ְלַׁשּנֹות ָּדָבר ִמן ַהּתֹוָרה, 
פיה"מ  (ַרְמָּב"ם  ְּבֶחֶנק  ּוִמיָתתֹו  ֶׁשֶקר  ְנבּוָאתֹו  ֲהֵרי 

ַסְנֶהְדִרין ַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק י; יסוה"ת ט א). 

ִעָּקר ֶזה הּוא ֶהְמֵׁש ָלִעָּקר ַהּקֹוֵדם ֶׁשּבֹו ִהְצַהְרנּו 
ְלמֶֹׁשה  ִנְמְסָרה  ֻּכָּלּה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֱאמּוָנֵתנּו  ַעל 
ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְּבִעָּקר ֶזה ָאנּו ַמְצִהיִרים 
ַעד  ִהְׁשַּתְּנָתה  ֶׁשֹּלא  ַרק  א  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשּזֹאת 

ַעָּתה, ֶאָּלא ַּגם א ִּתְׁשַּתֶּנה ְלעֹוָלם.
ֲעׂשּוָיה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְואֹוֵמר  ֶזה  ְּבִעָּקר  ַהּכֹוֵפר 
ֲהֵרי  יֹו"ד,  ֶׁשל  ְּכקֹוצֹו  ְולּו  ְלִהְׁשַּתּנֹות,  ָחִליָלה 
ֶׁשֲהֵרי  ָחִליָלה,  ה'  ִּבְמִציאּות  ְּככֹוֵפר  הּוא 
זַֹהר  (ְרֵאה  הּוא'  ַחד  ְואֹוַרְיָתא  הּוא  ְּבִריךְ  'קּוְדָׁשא 
ַאֲחֵרי עג א). ְּכִפי ֶׁשַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְלעֹוָלם ֵאין ׁשּום 
ִׁשּנּוי, ָּכ ַּגם ַהּתֹוָרה א ִּתְׁשַּתֶּנה ְלעֹוָלם ('ִמְנָחה 

ֶמן' [ּבּוַדֶפְּשׁט תרפ"ח] ח"ב עמ' 6).  ְּבלּוָלה ַבּׁשֶ

ַּגם ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה
ִעָּקר ֶזה נֹוֵגַע ַּגם ַלּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב 
ָהַרְמָּב"ם (פיה"מ ָׁשם): "ִּכי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ֻמְעֶּתֶקת 
ֵאין  ְוָעֶליָה  ִמּזּוָלתֹו.  א   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת 
ְלהֹוִסיף, ּוִמֶּמָּנה ֵאין ִלְגרֹעַ, א ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 

ְוא ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה". 
ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁשַהְּיסֹוד ַהּקֹוֵבַע ֶׁשַאף ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 
ֶּפה א ִּתְהֶיה ּתֹוֶסֶפת אֹו ֵּגָרעֹון ֵאינֹו ְמַדֵּבר ַעל 
ְלַחֵּזק  ֶׁשּנֹוֲעדּו  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ּוְסָיִגים  ְּגָדִרים 
ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵּכן, ַאְדַרָּבה, ֶאת ַהְּגָדִרים 
ְלהֹוִסיף  ְוַאף  ְלַתֵּקן  ֲחָכִמים  ְמֻצּוִים  ְוַהְּסָיִגים 
ֲעֵליֶהם. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַהְּמִאיִרי (ִחּבּור ַהְּתׁשּוָבה ְּבֵחֶלק 
ַהְּקדֹוָׁשה  "ְּבתֹוָרֵתנּו  ח'):  ֶּפֶרק  ב'  ַמֲאָמר  ֶנֶפׁש  ֵמִׁשיב 
א  ִאם  ִלְגרֹעַ,  ֵאין  ּוִמֶּמָּנה  ְלהֹוִסיף  ֵאין  ָעֶליָה 
ַרק  ִעְנָין,  ְלִהְתַחְּדׁשּות  א   – ּוְסָיִגים  ְּגָדִרים 
ִלְׁשִמיַרת ְּדָרֶכיָה ְוַהֲעָמַדת מּוָבֶניָה, ְוהּוא ֲאָמָרם 

(מֹוֵעד ָקָטן ה א): 'ֲעׂשּו ִמְׁשֶמֶרת ְלִמְׁשַמְרִּתי'". 

ַרִּבי ָּברּו ִמּקֹוסֹוב ָאַמר ִּכי ַהְּיסֹוד ַהּקֹוֵבַע ֶׁשֵהן 
ֵהן  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ְוֵהן  ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה 
ֱאֶמת  "ְׂשַפת  יט):  יב  (ִמְׁשֵלי  ַּבָּכתּוב  ִנְרָמז  ִנְצִחּיֹות 
ִּתּכֹון ָלַעד". 'ְׂשַפת' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל 
ֶּפה'; 'ֱאֶמת' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ֱאֶמת'. ֵהן 
"ִּתּכֹון  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ְוֵהן  ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה 
ִלּקּוֵטי  ְוָנִעים'  ('ֶנְחָמד  ּתֹוֶסֶפת  אֹו  ִׁשּנּוי  ְלא  ָלַעד" 

ֲאָמִרים אֹות לו). 

ַהְּמִציאּות ְּכפּוָפה ַלּתֹוָרה 
ָּבְלָטה  ַאף  ֶזה  ִעָּקר  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ֲחִׁשיבּותֹו 
ַהַהְׂשָּכָלה,  ִּבְתקּוַפת  ּוִבְפָרט  ַהּדֹורֹות,   ְּבַמֲהַל
ֵיׁש  ִּכי  ִלְטעֹן  ֶׁשִּנּסּו  'ְמַחְּדִׁשים'  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהַחִּיים  ִלְמִציאּות  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהְתִאים 
ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ַהּדֹורֹות.   ְּבַמֲהַל ֶׁשִהְׁשַּתְּנָתה 
ָּבֶהם  ְוָלֲחמּו  ְּכֶנְגָּדם  ְּבעֹז  ַחְרָּבם  ָחְגרּו  ְלֻעָּמָתם 
זֹו  ִמְלָחָמה  ֶׁשל  ִצְדָקָתּה  ּכָֹחם.  ּתֶֹקף  ְּבָכל 
ִהְתָּבְרָרה ּתֹו ְזַמן ָקָצר, ַּכֲאֶׁשר הּוַכח ְלֵעין ּכֹל 
ַקל  ַעְצָמם,  ֵהם  ְסָכִלים,  אֹוָתם  ִהַּדְרְּדרּו  ְלֵהיָכן 

ָוחֶֹמר ַההֹוְלִכים ְּבַדְרָּכם.

ָעׂשּוי  ְוהּוא  ֻמְגֶּבֶלת  ָחְכָמתוֹ   – ָוָדם  ָּבָׂשר   ֶמֶל
ְלַׁשּנֹות ְּגֵזרֹוָתיו ְּבֶהְתֵאם ַלְּנִסּבֹות. ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף 
ַהּדֹורֹות  קֹוֵרא   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ַהְבָּדלֹות,  ַאְלֵפי 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָּבָרא  ָהֲעצּוָמה  ְּבָחְכָמתוֹ  ֵמרֹאׁש, 
ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם, ָּכ ֶׁשַּתְתִאים ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ְזַמן 
ָוֵעת, ּוִמֵּמיָלא א ַׁשָּיְך ְלַׁשּנֹוָתּה ְּבֶהְתֵאם ִלְזַמן 
ַהַּקֶּיֶמת  ֶׁשַהְּמִציאּות  ִמּשּׁום  זֹאת  ַהְּזַמִּנים.  ִמן 
ְּבָכל ְזַמן ִמן ַהְּזַמִּנים ְוַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִנְבְראּו 
ְלַהְתִאים  ְּבַוַּדאי  ָיַדע  ֲאֶׁשר  ּבֹוֵרא  אֹותֹו  ְיֵדי  ַעל 
ַלְּמִציאּות  ַהּתֹוָרה  ְוֶאת  ַלּתֹוָרה  ַהְּמִציאּות  ֶאת 

('רֹאׁש ֲאָמָנה' [ְלַאַּבְרָּבֵנאל] פי"ג).

ַהַּמְׂשִּכיִלים  ֵמָראֵׁשי  ְּבַאַחד  ה  ַמֲעֹשֶ ָהָיה  ּוְכָבר 
ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש, ָאָב"ד ֶּבְרִלין, 
ַהְּמֻסֶּלֶפת  ִׁשיָטתֹו  ֶאת  ְּבָפָניו  ְלַהִּציַע  ְוִנָּסה 
ְלִפיָה ֵיׁש ְלַבֵּטל ַּכָּמה ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ִּבְמקֹום 
ַאָּתה  ּדֹוֶמה  ִהיְרׁש:  ְצִבי  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְּתׁשּוָבה 
ְלאֹותֹו 'ַּבַעל ֲעָגָלה' ֶׁשִּנְׂשַּכר ִּביֵדי סֹוֵחר ְלהֹוִביל 
ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֶזה  ָהָיה  ַלָּיִריד.  ְסחֹוָרתֹו  ֶאת 
ַהחֶֹרף. ַהְּדָרִכים ָהיּו ְמֵלאֹות ּבֹץ ָוֶרֶפׁש, ָהֲעָגָלה 
ְוַהְּסחֹוָרה   ,ַהֶּדֶר ְלִצֵּדי  ְוִהְתַהְּפָכה  ֶהֱחִליָקה 
ַּבַעל  ֶאת  ַהּסֹוֵחר  ָּתַבע  ַלֲאַבּדֹון.  ָהְלָכה  ֶׁשָעֶליָה 
ָהֶעְגלֹון  ֶׁשַעל  ָּפַסק  ְוַהַּדָּין  ּתֹוָרה,  ְלִדין  ָהֲעָגָלה 

ְלַׁשֵּלם. 
ַהַּדָּין  ֶאת  ָהֶעְגלֹון  ָׁשַאל  זֹאת?"  ָלַמְדָּת  "ֵמֵהיָכן 

ְּבַגּסּות, ְוַהָּלה ֵהִׁשיב: "ִמּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה".
ַהּכֹל  "ֵמַעָּתה  ַהִּטֵּפׁש,  ָהֶעְגלֹון   ִּגֵח "ֲאָהּה..." 
ַהַּקִיץ,  ִּבימֹות  ִנְּתָנה  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרֵתנּו  מּוָבן; 
ָהִייִתי  ִאּלּו  ּוְסלּולֹות.  ְיֵבׁשֹות  ָהיּו  ַהְּדָרִכים  ֵעת 
ַהַּקִיץ  ִּבימֹות  ָהֲעָגָלה  ַעל  ִליָטה  ַהּׁשְ ֶאת  ְמַאֵּבד 
ָאֵכן ִמִּדין ָהִייִתי ְמַׁשֵּלם. אּוָלם ַעָּתה ֵהם ְימֹות 
ַהחֶֹרף, ְוַהּתֹוָרה א ִּדְּבָרה ַעל ָיִמים ֶׁשָּכֵאּלּו..." 

('ַיְלקּוט ֶלַקח טֹוב' ְּבַהֲעְתָך).

ּוְכָבר ִהְגִּדיר זֹאת ַהְּמׁשֹוֵרר ַהֵּתיָמִני ַהָּקדּום ַרִּבי 
"ְזַמִּנים  ַהּקֹוְלעֹות:  ְּבִמּלֹוָתיו  ֶאְלַצאַהִרי  ִיְחָיא 
(ִּתְּכַלאל  ְנָצִחים"  ְלֶנַצח  ְּתֻׁשֶּנה  א  ְוִהיא  ְמֻׁשִּנים, 

ְלִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ִּפּיּוט 'ֱאמּוָנה ְיָצָרּה').

א ַיֲחִליף ָהֵא-ל ָּדתֹו
ָּכ" :א  ֶזה  ִעָּקר  ַהְּמׁשֹוֵרר  ָּכַתב  'ִיְגַּדל'  ַּבִּפּיּוט 
ַיֲחִליף ָהֵא-ל ְוא ָיִמיר ָּדתֹו ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו". 
ַהֶהְדֵּגִׁשים  ִלְׁשֵני  ַהְּמׁשֹוֵרר  ִהְתַיֵחס   ְּבָכ
ָיִמיר  ֶׁש"ֹּלא  ֶׁשִּמְּלַבד  ֶזה:  ּבְִעָּקר  ַהְּכלּוִלים 
ֶאת  ָיִמיר  ֶׁשֹּלא  ְּדַהְינוּ  ְלזּוָלתֹו",  ְלעֹוָלִמים  ָּדתֹו 
זּוָלָתּה,  ַאֶחֶרת  ְלתֹוָרה  ֻּכָּלּה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 
ַאַחת  ַאף  ְּבתֹוָרתֹו  ָהֵא-ל"  ַיֲחִליף  "א  ַאף 
'ַׁשַער  ֶׁשַּבִּסּדּור  ֶצֶדק'  ('ַמִּגיד  ָּבּה  ַהְּכתּובֹות  ֵמַהִּמְצוֹות 

ָהַרֲחִמים').

ָּדתֹו  ָיִמיר  "ְוא  ֶנֱאָמר:  ַמּדּוַע  ִלְכאֹוָרה 
ַהִּדְקּדּוק  ְּכָלֵלי  ְלִפי  ֲהֵרי  ְלזּוָלתֹו",  ְלעֹוָלִמים... 
'ָּדת'  ַהִּמָּלה  ֶׁשֲהֵרי  'ְלזּוָלָתּה',  לֹוַמר   ָצִרי ָהָיה 

ְמַׁשֶּמֶׁשת ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה? 
ָלִעָּקר  ִמְתַיֶחֶסת  ֶזה  ִעָּקר  ֶׁשְּלׁשֹון  ֶׁשֵּפֵרׁש  ֵיׁש 
ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ִנְּתָנה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֶׁשְּלִפי  ַהּקֹוֵדם. 
ָהֵא-ל  ַיְחִליף  "א  ְּבַוַּדאי  ַהְּנִביִאים,  ֲאִבי  מֶֹׁשה 
ַהְינּו ָלֵתת  ְלזּוָלתֹו" –  ְלעֹוָלִמים  ָּדתֹו  ְוא ָיִמיר 
ְלָנִביא ַאֵחר ּתֹוָרה, זּוָלת מֶֹׁשה ֶנֱאַמן ֵּביתֹו ('ּדֹוֵבר 

ָׁשלֹום' ֶׁשַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ְיׁשּוָעה ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון ּוַבָּמקֹום ַהָּנכֹון יִעי – ִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה ׁשִ ר ַהּתְ ל' (י): ָ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): ָהע ל'

נִִנינִניים ּפְ ם 

א ַיֲחִליף ָהֵא-ל – ִמְצָוה ַאַחת ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְּבַאֶחֶרת ְוא ָיִמיר ָּדתֹו – ְוא ָיִמיר ֶאת 
ַהּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלִמים – ְלעֹוָלם ָוֶעד ְלזּוָלתֹו – ְלתֹוָרה ַאֶחֶרת.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּו הּנכֹון מן

סִסּפּו
עלַ
ִ ם


