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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

שׁוֹב ֶתת ְ’ל ֵשׁם ה‘‘
ָה ָא ֶרץ ֶ

ַא ָתּה ה‘ ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב“.

ִשׁ ְעבּוּד ֶשׁל ַהכָּ ַרת ַהטּוֹב

”וְ ָשׁ ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ַשׁ ָבּת ַלה‘“ )כה ב(
אשׁית“
”‘שׁ ָבּת ַלה‘‘ – ְל ֵשׁם ה‘ ,כְּ ֵשׁם ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ַשׁ ָבּת ְבּ ֵר ִ
ַ
ַ)ר ִשׁ“י(.
ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י ְטעוּנִ ים ֵבּאוּר ,וְ כָ ִ ה ְס ִבּ ָירם ַר ִבּי נָ ָתן גֶּ ְשׁ ֶט ְטנֶ ר:
ָה ַא ִ
בּוּד ְר ַהם ַ)שׁ ֲח ִרית ֶשׁל ַשׁ ָבּת( ֵבּ ֵאר ֶאת נֻ ַסּח ַה ְתּ ִפ ָלּה” :וְ יוֹם
”שׁ ָבּת
אוֹמר ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת“ – ַ
ַה ְשּׁ ִב ִיעי ְמ ַשׁ ֵבּ ַח וְ ֵ
”מזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם
אשׁית“ ַע ְצ ָמהּ ִשׁ ְבּ ָחה וְ ָא ְמ ָרהִ :
ְבּ ֵר ִ
רוּח ָק ְדשׁוֹ ִשׁ ֵבּץ ֶאת ִשׁ ָיר ָתהּ ִבּ ְת ִה ִלּים.
ַה ַשּׁ ָבּת“ ,וְ ָדוִ ד ְבּ ַ
יֵ שׁ ַ
לוֹמר ֶשׁ ָלּזֹאת ָר ַמז ַר ִשׁ“י ְבּ ֵפרוּשׁוַֹ :אל ִתּ ְת ַמהּ כֵּ ַיצד
דוֹמם – ָ’ה ָא ֶרץ‘ַ ,דּ ַעת ִל ְשׁבֹּת ְ’ל ֵשׁם ה‘‘? ֶשׁכֵּ ן
יִ ָתּכֵ ן ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְבּ ֵ
אשׁית“ ֶשׁ ִלּ ְ‘ק ֻד ַשּׁת ַה ַשּׁ ָבּת‘ יֵ שׁ
”שׁ ָבּת ְבּ ֵר ִ
כְּ ָבר ָמ ִצינוּ ְלגַ ֵבּי ַ
ַדּ ַעת ְל ַשׁ ֵבּ ַח ְל ְ
בוֹר ָאהּ ,וְ כָ ַ אף ִל ְ‘ק ֻד ַשּׁת ָה ָא ֶרץ‘ יֵ שׁ ַדּ ַעת
ִל ְשׁבֹּת ְל ֵשׁם ה‘.
ְ’להוֹרוֹת נָ ַתן‘

ְתּ ִפ ַלּת ַר ִבּים – נֶ ָח ָמה
אתם
שׁוֹפר ְבּכָ ל ַא ְר ְצכֶ םְ ...וּק ָר ֶ
ָ
”בּיוֹם ַהכִּ ֻפּ ִרים ַתּ ֲע ִבירוּ
ְ
יה" )כה ט-י(
ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ ְלכָ ל י ְֹשׁ ֶב ָ
יּוֹבל כָּ ַתב
שּׁוֹפר ְבּ ֶפ ַתח ְשׁנַ ת ַה ֵ
ַעל ַט ַעם ִמ ְצוַ ת ְתּ ִק ַיעת ַה ָ
ַבּ ַעל ֵ’ס ֶפר ַה ִחנּוּ) ‘שלא(ְ :ל ַא ַחר ָשׁנִ ים ֶשׁ ָבּ ֶהן ִה ְת ַרגֵּ ל
שׁנַ ת
רוּתי ַע ְבדּוָֹ ,ק ֶשׁה ַעל ָה ָאדוֹן ְמאֹד ְל ַשׁ ְח ְררוֹ ִבּ ְשׁנַ
ְל ֵשׁ ֵ
כלּם
וּמזְ כִּ ָירה ְלכֻ ָלּם
שּׁוֹפר ַהנִּ ְשׁ ַמ ַעת ַבּחוּצוֹת ַ
יּוֹבלְ .תּ ִק ַיעת ַה ָ
ַה ֵ
ְל ַשׁ ְח ֵרר ֶאת ַע ְב ֵד ֶיהםַ ,מזְ כִּ ָירה ְלאוֹתוֹ ָאדוֹן כִּ י ֵאין זוֹ ָ’צ ָרתוֹ‘
ַה ְפּ ָר ִטית ֶא ָלּא ָ’צ ַרת ַר ִבּים‘ ִהיא .וַ ֲה ֵרי כְּ ָבר ָא ַמר ֶה ָחכָ ם:
”צ ַער ַר ִבּים – נֶ ָח ָמה“.
ַ
בּוּרג ֶאת ְלשׁוֹן
כְּ ָמקוֹר ַל ִפּ ְתגָּ ם ָה ָאמוּר ֵה ִביא ַר ִבּי ַשׁ ַמּאי גִּ ינְ זְ ְ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ )דב“ר ב כב(” :כָּ ל ָצ ָרה ֶשׁהוּא ֶשׁל יָ ִחיד – ָצ ָרה ,וְ כָ ל
ָצ ָרה ֶשׁ ֵאינָ הּ ֶשׁל יָ ִחיד – ֵאינָ הּ ָצ ָרה“ַ .וּב ֵפּרוּשׁ ָמ ָה ְרז“וּ ָשׁם
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ַעל כָּ ,
ֵבּ ֵאר ,כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַר ִבּים ִמ ְצ ַט ֲע ִרים יַ ְח ָדּו ִ
וּמתּוֹ
ֻמ ְב ָט ִחים ֵהם כִּ י ְתּ ִפ ָלּ ָתם ִתּ ְת ַק ֵבּל כִּ ְ‘ת ִפ ַלּת ַר ִבּים‘ ִ
כָּ  יִ וָּ ְשׁעוּ ִמ ָצּ ָר ָתם.
ִ’א ְמ ֵרי ַשׁ ַמּאי‘

”וּת ַמ ֵהר וְ ָת ִחישׁ ִלגְ ֲא ֵלנוּ“
ְ

”עד ְשׁנַ ת ַהיּ ֵֹבל יַ ֲעבֹד ִע ָמּ ;וְ ֶאל ֲא ֻחזַּ ת ֲאב ָֹתיו יָ שׁוּב“
ַ

)כה

מ-מא(

בוֹתיו“ ַ)ר ִשׁ“י(.
”‘וְ ֶאל ֲא ֻחזַּ ת ֲאב ָֹתיו‘ – ֶאל כְּ בוֹד ֲא ָ
הוֹציא ַה ָקּדוֹשׁ
ַבּ ַהגָּ ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח ָאנוּ ַמ ְצ ִה ִירים” :וְ ִאלּוּ א ִ
בוֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנוּ ָוּבנֵ ינוּ ְוּבנֵ י ָבנֵ ינוּ
ָבּרוּ הוּא ֶאת ֲא ֵ
ְמ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִ ינוּ ְל ַפ ְרעֹה ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם“ָ .תּ ַמהּ ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר
ַא ְשׁכְּ נָ זִ יִ :מנַּ יִ ן ָלנוּ ַה ִבּ ָטּחוֹן ֶשׁ ַה ִמּ ְצ ִרים א ָהיוּ ְמ ַשׁ ְח ְר ִרים
לוֹמר
וּפ ֵרשׁ :כַּ וָּ נַ ת ַבּ ַעל ַה ַהגָּ ָדה ַ
אוֹתנוּ ֵמ ְרצוֹנָ ם ְל ַא ַחר זְ ַמן? ֵ
ָ
מוֹצ ִיאים
הוֹצ ָיאנוּ ה‘ַ ,אף ִאלּוּ ָהיוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ִ
ֶשׁ ִא ְל ָמ ֵלא ִ
אוֹתנוּ ֵמ ְרצוֹנָ ם וְ א ְבּ ַעל כָּ ְר ָחםָ ,לנֶ ַצח ְ’מ ֻשׁ ְע ָבּ ִדים ָהיִ ינוּ
ָ
טוֹבה ַעל כָּ  ,וְ א ָהיְ ָתה זוֹ ֵחרוּת
ְל ִמ ְצ ַריִ ם‘ – ְל ַהכִּ יר ָל ֶהם ָ
ֻמ ְח ֶל ֶטת.
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן ַר ָבּהּ ֶשׁל ֶל ְמ ֶבּ ְרג
ַעל ִפּי ְדּ ָב ָריו ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י:
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִשּׁ ְחרוּר ָה ֶע ֶבד ַבּ ֵ
יּוֹבל נַ ֲע ֶשׂה ְבּ ַעל כָּ ְרחוֹ ֶשׁל ָה ָאדוֹן,
בוֹתיו“ֶ ,שׁכֵּ ן יִ ְהיֶ ה ְמ ֻשׁ ְח ָרר
”אל כְּ בוֹד ֲא ָ
ִמ ֵמּ ָילא יָ שׁוּב הוּא ֶ
ַאף ִמ ִשּׁ ְעבּוּד ַ’הכָּ ַרת ַהטּוֹב‘ ַל ֲאדוֹנָ יו.
ַ’מ ֲע ֵשׂי ה‘‘ – ַמ ֲע ֵשׂי ִמ ְצ ַריִ ם ֵפּרוּשׁ ַה ַהגָּ ָדה; ִ’דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

”כְּ ִפי ָשׁנָ יו יָ ִשׁיב ֶאת גְּ ֻא ָלּתוֹ“ )כה נב(
טּוּרים כִּ י י“ט ְלשׁוֹנוֹת ’גְּ ֻא ָלּה‘
כָּ ַתב ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַבּ ַעל ַה ִ
ֶשׁנִּ כְ ְתּבוּ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוִּ ,הנָּ ן כְּ נֶ גֶ ד י“ט ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ִבּ ְת ִפ ַלּת
ָה ֲע ִמ ָידה.
ִ
תּוֹרה ְבּ ֵת ַבת ’גָּ ַאל‘ נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֶר ֶמז
וּמכָּ ֶ שׁ ָר ְמזָ ה זֹאת ַה ָ
חוֹב ֵתנוּ ְל ַה ְס ִמי גְּ ֻא ָלּה ]’גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘[ ִל ְת ִפ ָלּה ְ)בּ ָרכוֹת ט
ְל ָ
ב(.
ֵה ִעיר ַעל כָּ ָ ה ַא ֶדּ ֶר“ת כִּ י ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁ ֵה ִביאוּ ֲחכָ ִמים
ֶר ֶמז ֵמ ַה ִמּ ְק ָרא ִל ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהִ ,ה ְתיַ ֲחסוּ ַרק ְלי“ח
עוֹלם א ָמ ִצינוּ
וּמ ָ
דוֹלהֵ ,
ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
ֶשׁ ִה ְתיַ ֲחסוּ ְל ִב ְרכַּ ת ’וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים‘ ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ַעל יְ ֵדי ְשׁ ֵ
מוּאל ַה ָקּ ָטן ָ)שׁם כח ב(.
מוֹביץ ַרב ַה ִקּ ְריָ ה
יִ שּׁוּב נִ ְפ ָלא ְלכָ  נָ ַתן ַר ִבּי ְצ ִבי יִ ְצ ָחק ַא ְב ָר ִ
ַה ֲח ִס ִידית ְבּ ָחצוֹר ַהגְּ ִל ִילית:
טּוּרים‘ ִלכְ ל ְבּי“ט ַה ְבּ ָרכוֹת ֶאת ִבּ ְרכַּ ת
ֵאין כַּ וָּ נַ ת ַ’בּ ַעל ַה ִ
’וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים‘ֶ ,א ָלּא ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ’גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ,וְ ַאף ִמכָּ ָ דּ ַרשׁ
חוֹבה ְל ַה ְס ִמי גְּ ֻא ָלּה ִל ְת ִפ ָלּה; ִמכָּ ֶ שׁכָּ ְללוּ
הוּא ֶאת ַה ָ
ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ’גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ִעם י“ח ַה ְבּ ָרכוֹתָ ,ל ַמ ְדנוּ ֶשׁיֵּ שׁ
ְל ַה ְס ִמיכָ הּ ָל ֶהן ,כִּ ְביָ כוֹל ָהיוּ ֵאלּוּ י“ט ְבּ ָרכוֹת ְמ ֻח ָבּרוֹת.

כְּ בוֹד ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת

’אוֹצר‘ ֶשׁל ָ’א ֵמן‘
ָ
”וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ“ )כה יט(
גִ
ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה
אשׁי ַה ֵתּבוֹת” :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִפּ ְריָ הּ“ – ְבּ ַ
ָ’א ֵמן‘ ,וְ ַה ִמּ ָלּה ָ’א ֵמן‘ ְבּ ִמלּוּיָ הּ ָ)א ֶל“ף ֵמ“ם נוּ“ן( –
’אוֹצר‘; ִמכָּ אן ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ימ ְט ִריָּ ה ָ
ְבּגִ ַ
יח ְבּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ
זוֹכֶ ה ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶרה ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְמעוֹנוֹ וְ ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
ִוּבנְ כָ ָסיו .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַה ְשּׁ ָל“ה )מס‘ ָתּ ִמיד אוֹת פ( כִּ י
”פּוֹת ַח ַה ָמּקוֹר ָה ֶע ְליוֹן –
ֵ
ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ְמקוֹר ַמיִ ם ַחיִּ ים“.

וּמ ָטה יָ דוֹ ִע ָמּ וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹ“ )כה לה(
”וְ כִ י יָ מוָּ א ִחיָ 

ַ’ע ְר ֵבי נַ ַחל‘

’גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ כְּ ֵח ֶלק ִמ ְ‘שּׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘

ַ’ע ְטרוֹת ַא ָדּ“ר‘; ַ’ט ַעם ַה ְצּ ִבי‘

ַ’א ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל‘; ’אוֹת ְל ִפי‘ עמ‘ קעח

יחהוּ ֶשׁיֵּ ֵרד וְ יִ פֹּל וְ יִ ְהיֶ ה ָק ֶשׁה ַל ֲה ִקימוֶֹ ,א ָלּא ָחזְ ֵקהוּ
”אל ַתּנִּ ֵ
ַ
ִמ ְשּׁ ַעת ַ
מוֹטת ַהיָּ ד“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ָדּוִ ד ְשׁמֹה ַאיְ ְבּ ִשׁיץ ַבּ ַעל
ְ’ל ֵ
דוֹלה ְצ ָד ָקה
בוּשׁי ְשׂ ָרד‘ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא )ב“ב י א(” :גְּ ָ
ימים ְל ַסיֵּ ַע ֶל ָענִ י
ֶשׁ ְמּ ָק ֶר ֶבת ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה“; כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
מוֹטט ,כָּ ַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יַ ְק ִדּים ִלגְ ֲא ֵלנוּ
ְבּ ֶט ֶרם יִ ְת ֵ
מוֹטט ַתּ ַחת עֹל ַהגָּ לוּתַ .על כָּ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ְבּ ֶט ֶרם נִ ְת ֵ
”ה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים ָלנוּ ֶאת ֻסכַּ ת ָדּוִ ד
ַאף ְבּ ַחג ַה ֻסּכּוֹתָ :
מוֹטט.
’נוֹפ ֶלת‘ֶ ,ט ֶרם ִתּ ְת ֵ
עוֹדהּ ָ
נּוֹפ ֶלת“ – ְבּ ָ
ַה ָ

]א ְמ ְשׂ ֶט ְר ַדּם תמ“ז[ עמ‘ קפד
ֵ’ס ֶדר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת‘ ַ

”לע ָֹלם ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ“
ִבּ ְרכַּ ת ִמ ְצוַ ת ְ
”וְ ִה ְתנַ ַח ְל ֶתּם א ָֹתם ִל ְבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם ָל ֶר ֶשׁת ֲא ֻחזָּ ה ְלע ָֹלם
ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ“ )כה מו(
הוּבא נֻ ַסּח ְבּ ָרכָ ה ְמיֻ ָחד
ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוּם ֵ’ס ֶדר ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת‘ ָ
”לע ָֹלם ָבּ ֶהם
וּמ ְת ַחיֵּ ב ְבּכָ ְ בּ ִמ ְצוַ ת ְ
ַלקּוֹנֶ ה ֶע ֶבד כְּ נַ ֲענִ י ִ
ַתּ ֲעבֹדוּ“:
ַ”רחוּםַ ,ר ֵחם וּזְ כֹר ֲאדוֹן ָה ֶע ֶבד ַהזֶּ הִ ,ל ְשׂמ ַֹח ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו
ְ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ְע ֵבּד בּוֹ ְוּב ָבנָ יו ַא ֲח ָריו כַּ כָּ תוּב’ :וְ ִה ְתנַ ַח ְל ֶתּם א ָֹתם
ִל ְבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם ָל ֶר ֶשׁת ֲא ֻחזָּ ה ְלע ָֹלם ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ‘ָ ,בּרוּ

”וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ“ )כו ב(
ִ

”‘וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ‘ – ַה ְמּקוֹמוֹת ַה ְמּ ֻק ָדּ ִשׁים ַבּגָּ לוּת ,וְ ֵהם ָבּ ֵתּי
ִ
כְּ נֵ ִסיּוֹת ָוּב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹתַ ,אף ַעל ִפּי ֶשׁ ָח ַרב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ.
כְּ ְ
אוֹמרוֹ )יְ ֶחזְ ֵקאל יא טז(’ :וָ ֱא ִהי ָל ֶהם ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט‘ ,וְ ָא ְמרוּ
)’ס ְ
וּב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹת‘“ ְ
זָ “ל ְ)מגִ ָלּה כט א(’ֵ :אלּוּ ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ָ
פוֹרנוֹ‘(.
ֵה ִעיד ַעל כָּ ַ ר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ַאזְ כָּ ִרי ְבּ ֵס ֶפר ֲ’ח ֵר ִדים‘ )ט יט(:
דוֹרנוּ ָפּ ְסקוּ ַה ִדּבּוּר ְבּ ֵבית
דוֹלים ְבּ ֵ
”וּשׁנֵ י ֲחכָ ִמים ְמ ֻק ָבּ ִלים גְּ ִ
ְ
תּוֹרה וְ יִ ְר ַאת ַה ֵשּׁם ,וְ ֵהםֶ :ה ָחכָ ם
ַהכְּ נֶ ֶסת ְלגַ ְמ ֵריַ ,רק ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
קוֹר ֵ
ַה ָשּׁ ֵלם כמהר“ר מ ֶֹשׁה ְ
דוֹבירוֹ ָ)ה ָר ָמ“ק( זַ ְל ָה“ה וְ ֶה ָחכָ ם
ַה ָשּׁ ֵלם כמהר“ר יִ ְצ ָחק ַא ְשׁכְּ נָ זִ י ָ)ה ֲא ִר“י( זָ ָצ“ל“.
וְ כָ  כָּ ַתב ַה ָסּ ָמ“ק ִ)מ ְצוָ ה יא(ָ :צ ִרי כָּ ל ָא ָדם ָלדוּן ַקל
עוֹמ ִדים כְּ ִא ְלּ ִמים ְבּ ֵבית
עוֹלם ְ
וָ ח ֶֹמר ְבּנַ ְפשׁוִֹ :אם ֻאמּוֹת ָה ָ
עוֹמ ִדים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים
ִתּ ְפ ָל ָתם ,כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ָאנוּ ָה ְ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ ,בּוַ ַדּאי ָע ֵלינוּ ִלנְ הֹג כָּ בוֹד ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
וּכְ ָבר ָא ְמרוּ ַר ֵ
בּוֹתינוּ ֶשׁכַּ ָמּה ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת נֶ ֶה ְפכוּ ִל ְהיוֹת ָבּ ֵתּי
נוֹהגִ ים ָבּ ֶהם ַקלּוּת רֹאשׁ.
עוֹב ֵדי ֱא ִל ִילים ִמשּׁוּם ֶשׁ ָהיוּ ֲ
ְ
וְ ִאם ְבּ ִענְ יַ ן כְּ בוֹד ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ַע ְס ִקינָ ן ִמן ָה ָראוּי ְל ָה ִביא ֶאת
דוּתי ָהיִ ִיתי
”אנִ י ְבּיַ ְל ִ
ֶשׁ ֵה ִעיד ַה ָטּ“ז )או“ח קנא ד( ַעל ַע ְצמוֲֹ :
אקא ִעם ְבּנֵ י ֵבּ ִיתי ְבּ ֵבית ִמ ְד ָר ִשׁי
ָדּר ִבּ ְק ִה ַלּת ק ֶֹדשׁ ְק ָר ָ
ֶשׁ ָהיָ ה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ נֶ ֱענַ ְשׁ ִתּי ַה ְר ֵבּה ְבּ ִמ ַיתת
ָבּנַ י ,וְ ָת ִל ִיתי ָבּזֶ ה“.

ְ ּביוֹ ם ַה ָּקדוֹ ׁש ל"ג ָ ּבע ֶֹמר ָחל יוֹ ָמא דְּ ִהלּ ו ָּלא ֶׁשל ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ָּקדוֹ ׁש,

יס ְר ִל ׁ
יﬠ"א
יש – ָה ַר ָּמ"א זִ ָ
ּפוֹ ֵסק ַהדּ וֹ רוֹ תַ ,ר ִ ּבי מ ֶֹשה ִא ֶ
'ש ְל ָחן ָﬠרו ְּך' )או"ח קכד ז(:
ֲא ֶׁשר ּ ָפ ַסק ְ ּב ַה ָ ּגהוֹ ָתיו ְל ֻׁ

ִ”ו ַיל ּ ֵמד ָ ּב ָניו ַה ְ ּק ַט ִ ּנים ׁ ֶש ַ ּי ֲענ ּו ָא ֵמן ִּכי ִמ ָ ּיד
ׁ ֶש ַה ִּתינוֹ ק עוֹ ֶנה ָא ֵמן ֵי ׁש לוֹ ֵח ֶלק ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא“.
ָא ֵמן – ִמ ּﬢוֹ ﬧ ְﬥﬢוֹ ר.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ’ו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע‘ )ז(
”וַ יִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן וַ יִּ ְב ָעט“
וּשׂ ֵב ִעים –
”כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִתּ ְהיוּ אוֹכְ ִלים ְ
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם ֶשֹּׁלא ִתּ ְב ֲעטוֶּ ,שׁ ֵאין ָא ָדם
יעה“ ַ)ר ִשׁ“י ְדּ ָב ִרים יא
מוֹרד ֶא ָלּא ִמתּוְֹ שׂ ִב ָ
ֵ
טז ,ע“פ ִס ְפ ֵרי ֵע ֶקב מג(.
תּוֹרה ֶאת
ִמיָּ ד ְל ַא ַחר ֶשׁ ְמּ ָת ֶא ֶרת ַה ָ
תּוֹרה:
שׁוֹמ ֵרי ַה ָ
ַה ָשּׂכָ ר ָה ַרב ַה ָצּפוּי ְל ְ
”וְ ָא ַס ְפ ָתּ ְדגָ נֶ  וְ ִתיר ְֹשׁ וְ יִ ְצ ָה ֶר,“
וּמזְ ִה ָירה ֶפּן ֵמ ֲח ַמת
מוֹס ָיפה ִהיא ַ
ִ
ַה ֶשּׁ ַפע ַהגָּ דוֹל יִ ְת ַר ֵחב וְ יִ ְתגָּ ֶאה ִל ֵבּנוּ –
”ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ]יִ ְת ַר ֵחב ,כְּ מוֹ:
ִ
קים ְליֶ ֶפת“[ ְל ַב ְבכֶ ם.“...
”יַ ְפ ְתּ ֱא ִ
)’א ְמ ֵרי נ ַֹעם‘ ְבּ ָרכוֹת
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ַהגְ ָּר“א ִ
לה ב( ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ’וְ ָא ַה ְב ָתּ‘
א ֻהזְ ַה ְרנוּ ִ’ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם‘ כִּ ְב ָפ ָר ַשׁת
’וְ ָהיָ ה‘ .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ’וְ ָא ַה ְב ָתּ‘
‘עוֹשׂין ֵמ ַא ֲה ָבה‘ ַהמּוּכָ נִ ים
עוֹס ֶקת ְבּ ִ
ֶ
ְל ַה ְפ ִקיר ָממוֹנָ ם ְבּ ַא ֲה ַבת ה‘ כַּ כָּ תוּב:
’וּבכָ ל ְמא ֶֹדַ ,‘אְ בּ ָפ ָר ַשׁת ’וְ ָהיָ ה‘ א
ְ
עוֹס ֶקת
’וּבכָ ל ְמא ֶֹדֶ ,‘שׁכֵּ ן ִהיא ֶ
נֶ ֱא ָמר ְ
‘עוֹשׂין ִמיִּ ְר ָאה‘ – ַעל ְמנַ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרס.
ְבּ ִ
ַעל כֵּ ן ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ֶאת ְשׂכָ ָרם וְ ִהגִּ יעוּ
ְל ַתכְ ִלית ְמ ֻב ָקּ ָשׁם’ :וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ‘,
יֵ שׁ ַל ֲחשֹׁשׁ ֶ’פּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְבכֶ ם‘ ,וְ ַעל כֵּ ן
ֻה ְצ ַרַ הכָּ תוּב ְל ַהזְ ִה ָירם ַעל כָּ .

חוֹלל ַמ ְה ָפּ
מסּע ק ֶֹדשׁ ֶשׁ ֵ
ַמ ַסּע
דוֹלה ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל
רוּחנִ ית ַהגְּ ָ
ִספּוּר ֲע ִליָּ תוֹ ָה ָ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ָמ ְר ְדּכַ י ָח ָדשׁ זָ ָצ“ל רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ’אוֹר
וּמ ְר ִטיט ,כֵּ ַיצד ְתּ ִפ ָלּה ַא ַחת
ֶא ְל ָחנָ ן‘ ִהנּוֹ ַמ ְפ ִעים ַ
וּל ָה ִרימוֹ ְט ָפ ַחיִ ם
כוֹלה ְל ַשׁנּוֹת ֶאת ַחיֵּ י ָה ָא ָדם ְ
יְ ָ
ֵמ ַעל ַה ַקּ ְר ַקע.
וְ כָ ְ מ ַס ֶפּ ֶרת ֲאחוֹתוָֹ ,ה ַר ָבּנִ ית ֶאזְ ָר ִחי ְתּ ִחי‘ֵ ,א ֶשׁת
ָח ֵבר ְלרֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבהַ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי ָבּרוָּ מ ְר ְדּכַ י
ְשׁ ִל ָיט“א:
ְבּיַ ְלדוּתוְֹ ,בּ ִאישׁוֹן ַליְ ָלה נִ ְת ַקף ָא ִחי זָ ָצ“ל ִבּכְ ֵא ֵבי
וּפנָ יו
ֶבּ ֶטן ַעזִּ ים .הוּא ִה ְת ַפּ ֵתּל וְ זָ ַעק ִמכְּ ֵא ִביםָ ,
רוּח
ַה ִחוְּ רוֹת ֵה ִעידוּ כִּ י ַמ ָצּבוֹ ֵאינוֹ ָפּשׁוּטֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּ ַ
הוֹרים ַה ֲ
ַהיָּ ִמים ָה ֵהם ,א ָע ָלה ְבּיַ ד ַה ִ
דּוֹאגִ ים
רוֹפא ְל ַבסּוֹף,
ּהוּשׂג ָה ֵ
רוֹפאִ .מ ֶשׁ ַ
ְל ַה ִשּׂיג ְבּ ַקלּוּת ֵ
תּוֹס ְפ ָתּן ְבּגוּפוֹ
ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י ָאכֵ ן ָצ ְד ָקה ַא ְב ָחנָ ָתם ,וְ ַה ֶ
רוֹפא
פּוֹצץ וְ ֵה ִביאוֹ ִל ֵידי ַסכָּ נָ הָ .ה ֵ
ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד ִה ְת ֵ
תּוּח
חוֹלים ְלנִ ַ
הוֹרה ָל ֶהם ְל ָה ִחישׁוֹ ִמיָּ ד ְל ֵבית ַה ִ
ָ
ָדּחוּף ֶשׁיַּ ִצּיל ֶאת ַחיָּ יו.
תּוּח ֶשׁכָּ זֶ ה ְבּ ַסכָּ נַ ת ַחיִּ ים
אוֹתם יָ ִמים ,כָּ רוָּ היָ ה נִ ַ
ְבּ ָ
תּוּחיםָ ,פּנְ ָתה ֵא ָליו
ַמ ָמּ ִשׁיתְ .בּשׁוֹכְ בוֹ ַעל ֻשׁ ְל ַחן ַהנִּ ִ
עוֹמד ַא ָתּה
ִאמּוֹ ָה ַר ָבּנִ ית וְ ָא ְמ ָרה לוֹ” :מ ֶֹשׁה ָמ ְר ְדּכַ יֵ ,
תּוּח ְמ ֻסכָּ ן וְ ִהנְּ  זָ קוּק ִלזְ כֻ יּוֹת ַרבּוֹתַ .ק ֵבּל
ִל ְפנֵ י נִ ַ
תּוּח יַ ֲעבֹר ְבּ ַה ְצ ָל ָחהִ ,הנְּ 
נָ א ַעל ַע ְצ ְמ כִּ י ְבּ ִאם ַהנִּ ַ
תּוֹרה“.
ַמ ְק ִדּישׁ ֶאת ַחיֶּ יַ ל ָ
ַהיֶּ ֶלדֶ ,שׁכְּ ָבר ָאז נִ כָּ ר ָהיָ ה כִּ י ֶע ְדיוֹ ִלגְ דוֹלוֹתִ ,ה ְסכִּ ים
ִמיָּ ד; הוּא ִק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ְל ַה ְק ִדּישׁ ֶאת
תּוֹרהְ ,וּבעוֹד ַה ִמּ ִלּים ַעל ְשׂ ָפ ָתיו ֻהכְ נַ ס
ַחיָּ יו ַל ָ
תּוּח.
ַל ֲח ַדר ַהנִּ ַ
עוֹלם
תּוּח ָע ַבר ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ,וְ ַהיֶּ ֶלד א ָשׁכַ ח ְל ָ
ַהנִּ ַ
ֶאת ַה ְב ָט ָחתוִֹ .מיּוֹם זֶ ה וָ ֵא ָילִ ה ְשׁ ַתּ ֵדּל וְ ִה ְת ַא ֵמּץ
תּוֹרה.
עוֹתיו ַל ָ
ְל ַה ְק ִדּישׁ ֶאת כָּ ל ְשׁ ָ
ָהיָ ה זֶ ה ַבּ ֲערֹב יָ ָמיו ,כַּ ֲא ֶשׁר ָח ָלה ֶאת ָח ְליוֹ ִמ ֶמּנּוּ
א ָקםְ .בּ ַא ַחת ַה ַשּׁ ָבּתוֹת ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ְל ַחיָּ יו יָ ַרד
חוּרים
ְבּ ַמ ֲא ָמץ ַל ֲח ַדר ָהאֹכֶ לִ ,ה ְתיַ ֵשּׁב ְל ַצד ַה ַבּ ִ
ישׁי ,תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ַב ֵקּשׁ
ִוּב ֵקּשׁ ְל ַס ֵפּר ָל ֶהם ִספּוּר ִא ִ
תּוֹע ֶלת ַהנְּ כוֹנָ ה
ֵמ ֶהם כִּ י יַ ְשׂכִּ ילוּ ְל ָה ִפיק ֶאת ַה ֶ
ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים.
וְ כָ ִ ס ֵפּר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ָמ ְר ְדּכַ י:
”היָ ה זֶ ה ְבּסוֹף ’זְ ַמן ַה ַקּיִ ץ‘ ֶשׁל ְשׁנַ ת התשי“ז,
ָ
אוֹתן ָשׁנִ ים ָל ַמ ְד ִתּי
רוּתיְ .בּ ָ
צּוּמם ֶשׁל יְ ֵמי ַבּ ֲח ִ
ְבּ ִע ָ
ִבּ ְשׁ ִק ָידה ַר ָבּה .יָ כוֹל ָהיִ ִיתי ִל ְהיוֹת ְשׂ ַבע ָרצוֹן ִמכָּ ,
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּע ֶֹמק ִל ִבּי ַח ְשׁ ִתּי כִּ י ֵאינֶ נִּ י ְמ ַמ ֶצּה ֶאת
קוֹדמוֹת ֵעת
כוֹלוֹתי כַּ נִּ ְד ָרשׁ ִמ ֶמּנִּ י .נִ זְ כַּ ְר ִתּי ְבּ ָשׁנִ ים ְ
ַ
יְ
תּוֹרה ,וְ יִ ַח ְל ִתּי ֶשׁ ַאף
וּמ ֶרץ ַבּ ָ
יוֹתר כֹּחוֹת ֶ
ִה ְשׁ ַק ְע ִתּי ֵ
ַע ָתּה ֶאזְ כֶּ ה ְלכָ  .יָ ַד ְע ִתּי כִּ י יֵ שׁ ִבּיכָ ְל ִתּי ְל ִה ְת ַעלּוֹת
עוֹד ַה ְר ֵבּה ֵמ ֵע ֶבר ,וְ ח ֶֹסר ַה ְצ ָל ָח ִתי כָּ ַאב ִלי ַעד ְמאֹד.
ִמתּוֹ כְּ ֵאב זֶ ה ָפּ ַר ְשׁ ִתּי ְל ֶק ֶרן זָ וִ ית ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ
וּפ ַר ְצ ִתּי ִבּ ְבכִ יִ .ק ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם
ָ
בוֹדת ה‘,
יוֹתר ַבּ ֲע ַ
ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ַמ ֲא ָמץ כְּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵדּם ֵ
יח ַל ֲעמֹד ְבּכָ .
וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ֵמע ֶֹמק ִל ִבּי ַלה‘ ֶשׁ ַא ְצ ִל ַ
ימי ֵ’בּין
פוּרים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,בּ ַא ַחד ִמ ֵ
יָ ִמים ְס ִ
יוֹשׁב ָבּאוֹטוֹבּוּס ַה ְמּ ַק ְר ֵט ַע,
אתי ַע ְצ ִמי ֵ
ַהזְּ ַמנִּ ים‘ ָמ ָצ ִ
בּוֹאכָ ה ִציּוֹן ָה ַר ְש ִׁבּ“י
ישׁהֲ ,
ַבּ ֶדּ ֶרָ ה ֲא ֻרכָּ ה וְ ַה ַמּ ִתּ ָ
ְבּ ִמירוֹןִ .מ ֶשּׁ ִהגַּ ְע ִתּי ַל ָמּקוֹםִ ,ה ְשׁ ַתּ ַטּ ְח ִתּי ִמיָּ ד ַעל
לוֹמר ֶאת ֵס ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים
ַה ִצּיּוּן ַה ָקּדוֹשׁ וְ ִה ְת ַח ְל ִתּי ַ
אוּלם ֲע ַדיִ ן
ִבּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישִׁ .סיַּ ְמ ִתּי ֶאת כָּ ל ַה ֵסּ ֶפרָ ,
א ַח ְשׁ ִתּי ַבּ ֲה ָק ָלה.
יח
יוֹתר ֶשׁבּוֹ אוּכַ ל ְל ָה ִשׂ ַ
ַתּ ְר ִתּי ַא ַחר ָמקוֹם ָשׁ ֵקט ֵ
וּפנִ ִיתי ַל ֲעלוֹתֶ ,אל ְמקוֹם ִציּוּנָ ם ֶשׁל
ֶאת ִל ִבּיָ ,
דוֹלי ַחכְ ֵמי ַהגְּ ָמ ָראַ ,א ַבּיֵּ י
דוֹשׁיםִ ,מגְּ ֵ
מוֹר ִאים ַה ְקּ ִ
ָה ֲא ָ
שׁוֹמם וְ ֵריק ֵמ ָא ָדם ,גָּ ַרם ִלי
וְ ָר ָבאַ .ה ָמּקוֹם ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
שׁוֹתיִ .ה ְת ָפּ ַר ְצ ִתּי
ְ’ל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר‘ וְ ָל ֵתת ֻפּ ְר ָקן ְל ִרגְ ַ
שׁוּתי ָא ְמ ָרה ְתּ ִחנָּ ה
צוֹרים ,וְ כָ ל יֵ ִ
ִבּ ְבכִ י ֲח ַסר ַמ ֲע ִ
ְוּת ִפ ָלּה.
עוֹלם,
ָחזַ ְר ִתּי ַעל ַה ִמּ ִלּים שׁוּב וָ שׁוּב”ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
רוֹצה ִל ְהיוֹת ַתּ ְל ִמיד ָחכָ םֲ .עזֹר ִלי
ָאנָּ אֲ ,אנִ י ֶ
יח ְבּכָ .“
ְל ַה ְצ ִל ַ
חוּשׁת
ְל ַא ַחר זְ ַמן ָמה ָפּ ְשׁ ָטה ְבּ ִל ִבּי סוֹף סוֹף ְתּ ַ
וּפנִ ִיתי ָלשׁוּב
ֲה ָק ָלהַ .ח ְשׁ ִתּי כִּ י ְתּ ִפ ָלּ ִתי נִ ְשׁ ְמ ָעה ָ
בוֹתי.
ַעל ִע ְק ַ
אוֹתהּ ַה ָשּׁנָ ה
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ִה ְת ַק ְבּ ָלהֶ .את זְ ַמן ֱאלוּל ֶשׁל ָ
תּוֹרה.
ִה ְת ַח ְל ִתּי ְבּ ֶרגֶ ל יָ ִמיןִ .ל ִבּי ָה ָמה ֵמ ֵח ֶשׁק ַעז ַל ָ
ִק ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ִבּ ְת ִח ַלּת ַהזְּ ַמן ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ַמּ ֶסּכֶ ת

ַהנִּ ְל ֶמ ֶדת ְבּ ִעיּוּן ַעד ְלסוֹף ַהזְּ ַמן ,וְ ָע ִשׂ ִיתי כָּ ל ַמ ֲא ָמץ
כְּ ֵדי ַל ֲעמֹד ְבּ ַק ָבּ ָל ִתי.
ָשׂ ַמ ְח ִתּי ַאף ְל ִהוָּ כַ ח כִּ י רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַהנֶּ ֱע ָרץ,
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ֲהרֹן כּ ֵֹהן זָ ָצ“לָ ,שׂם ֵלב ַל ְ‘שּׁ ַטייגֶ ן‘
פוּרים ְל ַא ֵחר ְתּ ִח ַלּת ַהזְּ ַמן
ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ָע ִשׂ ִיתי; יָ ִמים ְס ִ
קוֹרת
הוּא ָפּנָ ה ֵא ַלי כְּ ֶשׁ ָפּנָ יו ֵאינָ ן ַמ ְס ִתּירוֹת ֶאת ַ
לוֹמד ְבּ ַה ְת ָמ ָדה
רוּחוֹ וְ ָא ַמר ִלי’ַ :שׂ ְמ ִתּי ֵלב ֶשׁ ִהנְּ ֵ 
דוֹלה.‘...
גְּ ָ
ָהיְ ָתה זוֹ ֶמ ֱחוָ ה נְ ִד ָירה ִמ ַצּד רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַה ָדּגוּל.
אתי
ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ִמיָּ ד ַעל ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁנָּ ָשׂ ִ
ְבּ ֵבין ַהזְּ ַמנִּ ים ָה ַא ֲחרוֹןֵ ,אי ָשׁם ַעל ִציּוּנָ ם ֶשׁל ַא ַבּיֵּ י
וְ ָר ָבא ,וְ ֶאת ַה ַקּ ָבּ ָלה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ִבּ ְת ִח ַלּת
ַהזְּ ַמןַ .ר ִבּי ַא ֲהרֹן ָשׂ ַמח ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ,הוּא
עוֹד ַדנִ י ְבּ ִמ ִלּים ַחמּוֹת ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ֶד ֶר זוֹ ,וְ ַאף יָ ַעץ
ְ
טוֹבה ְבּ ֶד ֶרַ ה ִלּמּוּד.
ִלי ֵע ָצה ָ
בוּעיִ ם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַקיְּ ָמה ֲח ֻתנָּ תוֹ ֶשׁל ַא ַחד
כִּ ְשׁ ַ
ִמ ִיד ַידי ַה ִ
טּוֹביםֵ ,מ ַה ְמּ ֻבגָּ ִרים ֶשׁ ֵבּין ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה.
נוֹצר ֵבּינֵ ינוּ ֶק ֶשׁר
ָבּחוּר ֶשׁ ַלּ ְמרוֹת ֶה ְפ ֵרשׁ ַה ָשּׁנִ יםַ ,
ֵא ָיתןָ .היִ ִיתי ֻמכְ ָרח ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִשׂ ְמ ָחתוַֹ ,א
ָח ַשׁ ְשׁ ִתּי ֶשׁ ַה ָדּ ָבר יִ ְפגַּ ע ְבּ ַק ָבּ ָל ִתי .א יָ ַד ְע ִתּי ָמה
ְל ַה ְח ִליט.
ְבּ ָ
אוֹתם יָ ִמים נָ ֲהגוּ ַל ֲערֶֹ את ַה ֲח ֻתנָּ ה ִבּ ְשׁעוֹת
עוּדה ְל ֵעת ֶע ֶרב.
ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ,וְ ֶאת ַה ְסּ ָ
מוּרה
ְבּיוֹם ַה ֲח ֻתנָּ ה ָעסוּק ָהיִ ִיתי ְבּ ִעיּוּן ְבּ ֻק ְשׁיָ ה ֲח ָ
ֶשׁ ָע ְל ָתה ְבּמ ִֹחי ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל ִעיּוּן ַבּסּוּגְ יָ ה ַהנִּ ְל ֶמ ֶדת.
בּוֹתינוּ
רוּשׁי ַר ֵ
ִעיַּ נְ ִתּי שׁוּב וָ שׁוּב ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְוּב ֵפ ֵ
אתי כָּ ל ֵתּרוּץ
ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ ָה ַא ֲחרוֹנִ יםַ ,א א ָמ ָצ ִ
יח ֶאת ַה ַדּ ַעת.
ַה ֵמּנִ ַ
ִפּ ְתאוֹם ִבּ ְשׁעוֹת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ,תּוֹ כְּ ֵדי ָה ִעיּוּן נֶ ֶע ְל ָמה
ַה ֻקּ ְשׁיָ ה ,וְ ַהסּוּגְ יָ ה ִה ְת ַבּ ֲה ָרה ְבּ ֵעינַ יַ .בּד ְבּ ַבד ַח ְשׁ ִתּי
ִבּ ְת ַ
פּוֹשׁ ֶטת ְבּכָ ל
וּמ ִתיקוּת ַה ֶ
חוּשׁת ֲח ִמימוּת ְ
ֵא ָיב ַריַ .ח ְשׁ ִתּי ְמ ִשׁיכָ ה ַעזָּ ה ְל ַה ְמ ִשׁי וְ ִל ְלמֹד ִמ ְבּ ִלי
ַל ֲחדֹל ,וּכְ ֶשׁ ִה ַבּ ְט ִתּי ַבּ ָשּׁעוֹן וְ נוֹכַ ְח ִתּי כִּ י ֶה ְח ַמ ְצ ִתּי
ֶאת ַמ ֲע ַמד ַה ֻח ָפּהֶ ,ה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַה ְמ ִשׁיִ ל ְלמֹד עוֹד
וּל ֵעת ֶע ֶרב ָל ֶלכֶ ת ַל ֲח ֻתנָּ ה.
כַּ ָמּה ָשׁעוֹתְ ,
תּוֹד ְע ִתּי זָ כַ ְר ִתּי ֶאת ַה ֲח ֻתנָּ ה,
ַה ָשּׁעוֹת נָ ְקפוְּ .בּע ֶֹמק ַ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁ ָצּף ַהזִּ כָּ רוֹן ְבּמ ִֹחיָ ,דּ ִח ִיתי ֶאת
ִסיּוּם ַה ִלּמּוּד עוֹד ִק ְמ ָעא ,תּוַֹ מ ֲח ָשׁ ָבה ֶשׁ ִמּיָּ ד
ֲא ַסיֵּ ם וְ ֵא ֵצא ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ֲח ֻתנָּ ה.
ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר נִ כְ נַ ְע ִתּיָ ...סגַ ְר ִתּי ֶאת ַהגְּ ָמ ָרא
וְ ִה ְתכּוֹנַ נְ ִתּי ָל ֶלכֶ תֶ .א ָלּא ֶשׁעוֹד ְבּ ֶט ֶרם ִה ְס ַפּ ְק ִתּי
ָל ֵצאת ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,כְּ ָבר ִה ְב ַחנְ ִתּי ַבּ ֲח ֵב ַרי
וּשׂ ֵב ִעים...
ַה ָשּׁ ִבים ֵמ ַה ֲח ֻתנָּ הֲ ,עיֵ ִפים ְ
חוּשׁת
ִה ְפ ַס ְד ִתּי ֶאת ַה ֲח ֻתנָּ הַ ,אְ ל ֶרגַ ע א ַח ְשׁ ִתּי ְתּ ַ
חוּשׁת ָהעֹנֶ ג וְ ַה ֲח ִמימוּת
ַה ְח ָמ ָצהַ .א ְד ַר ָבּהְ ,תּ ַ
ְבּ ִל ִבּי ָה ְלכָ ה וְ ִה ְתגַּ ְבּ ָרה .יָ ַד ְע ִתּי כִּ י ַה ִשּׂ ְמ ָחה ָהיְ ָתה
ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת גַּ ם ִבּ ְל ָע ַדי ,וְ כִ י יְ ִד ִידי ֶה ָח ָתן ְבּוַ ַדּאי יָ ִבין
רוּתי“.
ְל ִל ִבּי וְ יִ ְמ ַחל ִלי ַעל ֵה ָע ְד ִ
”עד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה“ִ ,סיֵּ ם ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶאת ִספּוּרוֹ
ַ
אוֹתהּ ְתּ ָ
רוּבה ְבּ ִל ִבּי ָ
”צ ָ
ַה ַמּ ְר ִטיטְ ,
חוּשׁה ְמ ַענֶּ גֶ ת
וּמ ָאז א ָפּ ַס ְק ִתּי ִמ ִלּ ְלמֹד.
ֶשׁ ַח ְשׁ ִתּי ְבּאוֹתוֹ ֶע ֶרבֵ ,
אוֹתהּ
אוֹתי ִמכּ ַֹח ָ
ַה ִסּיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ְל ַלוּוֹת ִ
אוֹתי כָּ ל יְ ֵמי
ְתּ ִפ ָלּהִ ,ה ְמ ִשׁיכָ ה וְ ַת ְמ ִשׁיְ ל ַלוּוֹת ִ
ַחיַּ י“.
ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶשׁ ָשּׁתוּ ַבּ ָצּ ָמא ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַר ָבּם
ַהנֶּ ֱע ָרץ ָשׁ ְתקוּ ְבּ ַת ְד ֵה ָמה ְל ִמ ְשׁ ַמע ַה ִסּפּוּרַ .עד
ְלאוֹתוֹ יוֹם ָהיוּ ְבּ ִ
טוּחים כִּ י רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ,כְּ ֵבן
נוֹלד ִעם
עוֹלם ַהיְּ ִשׁיבוֹתַ ,
ַל ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ַה ְמּיֻ ָחסוֹת ְבּ ַ
תּוֹרה ַבּ ֶפּהַ .רק ַע ָתּה נוֹכְ חוּ ִל ְשׁמ ַֹע
’כַּ ִפּית זָ ָהב‘ ֶשׁל ָ
ַעל ַה ַמּ ְסלוּל ֶשׁאוֹתוֹ ָהיָ ה ָע ָליו ַל ֲעבֹר ַעד ֶשׁ ִהגִּ ַיע
תּוֹרה ְל ֶע ְד ֵרי ֲע ָד ִרים ֶשׁל
ְל ָמה ֶשׁ ִהגִּ ַיע ,כְּ ַמ ְר ִבּיץ ָ
אשׁי ַהיְּ ִשׁיבוֹת
דוֹלי ָר ֵ
ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ,וּכְ ַא ַחד ִמגְּ ֵ
ְבּדוֹרוֹ.
מוֹתיר
חוֹלה ָפּ ַרשׁ ְל ֵביתוֹ ,כְּ ֶשׁהוּא ִ
רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַה ֶ
פוּפים ְבּ ֶמ ֶסר ַעז
ַא ֲח ָריו ֶאת ַתּ ְל ִמ ָידיו ַה ַמּ ֲע ִר ִיצים ֲא ִ
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי יְ ַלוֶּ ה ָ
עוֹמד
אוֹתם כָּ ל ַחיֵּ ֶיהםֵ :אין ָדּ ָבר ָה ֵ
ִבּ ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה! ִשׁלּוּב ֶשׁל ָרצוֹן ַעז ְוּת ִפ ָלּה נִ ְרגֶּ ֶשׁת
רוֹמם כָּ ל ָבּחוּר ִמכָּ ל ַמ ָצּב
ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב ,יָ כוֹל ְל ֵ
וּל ַשׁנּוֹת ֶאת ַחיָּ יו ִמן ַה ָקּ ֶצה ַל ָקּ ֶצה.
ְ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

רוֹת ֶיהם ֲא ַמ ֵלּא‘ ְבּ ַשׁ ַלּח
’אוֹצ ֵ
ְ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ִפּתּוּי ַה ֵלּב
הוֹסיף וְ ָא ַמר ַה ַסּ ָבּא ִמ ֶקּ ֶלם:
ִ
”פּן
תּוֹרה ִבּ ְלשׁוֹןֶ :
א ְל ִחנָּ ם נָ ְק ָטה ַה ָ
יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְבכֶ ם“ֶ ,שׁכֵּ ן יֵ ֶצר ֵלב ָה ָא ָדם
אשׁית ח כא(,
”רע ִמנְּ ֻע ָריו“ ְ)בּ ֵר ִ
ֶשׁ ִהנּוֹ ַ
פּוֹסק ִמ ְלּ ַפתּוֹת ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ֶד ֶר
ֵאינוֹ ֵ
ַה ֲח ָמדוֹת
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ֲח ַל ְק ַלקּוֹת,
קוֹרן ַבּ ֵלּבָ ,לסוּר ִמ ֶדּ ֶר
וְ ַה ַתּ ֲאווֹת ֶשׁ ְמּ ָ
ה‘.
תּוֹרה
וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ַעל ַא ְב ָר ָהם וְ לוֹט; ַבּ ָ
ְמב ָֹאר ֶשׁ ַאף לוֹט ָהיָ ה ָדּבוּק ְבּ ַא ְב ָר ָהם
קוֹרוֹתיו ְמגַ ֶלּה
ָ
ְוּב ַד ְרכּוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ֵתּאוּר
כִּ י ַתּ ֲאוַ ת ַה ָמּמוֹן ִקנְּ נָ ה ְבּ ִלבּוֹ .וְ ִהנֵּ ה,
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֶשׁ ָע ַמל ְל ַה ְר ִחיק ַתּ ֲאוָ ה
זוֹ וְ נִ זְ ַהר ַאף ְבּ ָממוֹן ֶשׁ ִהגִּ ַיע לוֹ ַעל ִפּי
ִדּין ]כְּ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ָא ַמר ְל ֶמ ֶלְ סדוֹם:
”אם ִמחוּט וְ ַעד ְשׂרוֹ
אשׁית יד כג(ִ :
ְ)בּ ֵר ִ
יח
נַ ַעל וְ ִאם ֶא ַקּח ִמכָּ ל ֲא ֶשׁר ָלִ ,[“ה ְצ ִל ַ
בוֹהה.
רוּחנִ ית ַהגְּ ָ
ְל ִה ָשּׁ ֵמר ְבּ ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ָה ָ
ַא לוֹט ֶשׁנִּ גְ ַרר ַא ַחר ַתּ ֲאוַ ת ַה ָמּמוֹן ְ)ר ֵאה
אשׁית יג י-יא(ָ ,ה ַל וְ ִה ַדּ ְר ֵדּר ִמ ֶדּ ִחי ֶאל
ְבּ ֵר ִ
וּמוּסר‘ ח“א ַמ ֲא ָמר קעח(.
ָ
)’חכְ ָמה
ֶדּ ִחי ָ
וּפ ֵרשׁ
הוֹסיף ֵ
יוֹסף ֶענְ גִּ יל ִ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֵ
זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַבּ ַעל ֵס ֶפר ַה ִחנּוּ
תּוֹרה – ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ְלּ ָפנֶ ָיה
ִ)מ ְצוָ ה תל( כִּ י ַבּ ָ
אוֹריְ ָתא ,וְ ִאלּוּ ַבּ ָמּזוֹן – ַה ְבּ ָרכָ ה
ִהיא ִמ ְדּ ָ
אוֹריְ ָתא .זֹאת ִמשּׁוּם
ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ָריו ִהיא ִמ ְדּ ָ
תּוֹרה ִהיא ְמזוֹן ַה ֵשּׂכֶ ל ,וְ ַה ֵשּׂכֶ ל
ֶשׁ ַה ָ
טּוֹבה עוֹד ְבּ ֶט ֶרם
יָ כוֹל ְל ַה ְרגִּ ישׁ ַבּ ָ
ַק ָבּ ָל ָתהּ ,וְ ִאלּוּ ַה ָמּזוֹן הוּא ְמזוֹן ַהגּוּף
ַהגַּ ְשׁ ִמי ,וְ ַהגּוּף ֵאינוֹ יָ כוֹל ְל ַה ִשּׂיג ֶאת
טוֹבתוֹ ֶא ָלּא ַא ַחר ֶשׁנֶּ ֱהנָ ה ִמ ֶמּנָּ ה.
ָ
ָא ְמנָ ם ,כָּ  הוּא ְבּא ֶֹפן ָה ָרגִ ילַ ,א כַּ ֲא ֶשׁר
שׁוֹק ַע ָה ָא ָדם ְבּ ַת ֲאווֹתֲ ,אזַ י גַּ ם ַה ֵשּׂכֶ ל
ֵ
נִ ְהיֶ ה ֶע ֶבד ַלגּוּף ,וְ ַעל כָּ ַ מזְ ִהיר ַהכָּ תוּב:
ִ
”ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְבכֶ ם“ –
יַ ְר ִחיבוּ ַתּ ֲאווֹת ִל ְבּכֶ ם ֶאת ְשׁ ִל ָיט ָתם
ֵמ ֵע ֶבר ַלגְּ בוּלוֹת ַהנִּ ְצ ָרכִ ים” ,וְ ַס ְר ֶתּם
הים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶיתם
וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֱא ִ
ָל ֶהם“ – וְ כָ ַ אף ַה ֵשּׂכֶ ל יָ כֹף ַע ְצמוֹ ַעל
ִפּי ְרצוֹנוֹת ַהגּוּף וְ יַ ֲעבֹד ֶאת ַהיֵּ ֶצר ֶשׁהוּא
)שׁ ָבּת קה
’אל זָ ר‘ ְבּגוּף ָה ָא ָדם ַ
ִבּ ְב ִחינַ ת ֵ
ב(ֶ ,שׁכֵּ ן ַעל יְ ֵדי כָּ  יְ ֻקיַּ ם ָבּכֶ ם ָח ִל ָילה:

”וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה“
תּוֹרה‘ ֵע ֶקב(.
ַה ָ
”ה ְס ַתּ ֵלּק ִמן ַה ָסּ ֵפק“
ִ
ְבּ ֵשׁם ַה ַ‘בּ ַעל ֵשׁם טוֹב‘ ֵה ִביאוּ כִּ י
ימ ְט ִריָּ ה ָ’ס ֵפק‘ַ ,אֵ מ ִא ָיד,
ֲ’ע ָמ ֵלק‘ ְבּגִ ַ
ְל ַה ְב ִדּיל ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ַה ְב ָדּלוֹתַ ,על
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא נֶ ֱא ָמר’ַ :הוַּ ַדּאי ְשׁמוֹ
כֵּ ן ְתּ ִה ָלּתוֹ‘ ,וְ זֶ הוּ ֶשׁנִּ ְר ָמז כָּ אן’ִ :ה ָשּׁ ְמרוּ
“פּן“ – ְלשׁוֹן ָס ֵפק ,כִּ י
ָלכֶ ם“ ִמן ַה ֶ
לוּלים ַל ֲה ִב ֲיאכֶ ם ָח ִל ָילה
ַה ְסּ ֵפקוֹת ֲע ִ
)’א ָמרוֹת
ְלכָ ֶ שׁ“יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַס ְר ֶתּם“ ֲ
ְטהוֹרוֹת‘ ְבּ ַשׁ ַלּח(.
כְּ ֵעין זֶ ה ֵפּ ְרשׁוּ ַצ ִדּ ִיקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ַר ִשׁ“י ְ)שׁמוֹת א יב( ֶשׁ ַה ִמּ ְצ ִרים ָא ְמרוּ ַעל
יח
וּל ֻע ָמּ ָתם ִה ְב ִט ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל’ֶ :פּן יִ ְר ֶבּה‘ְ ,
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא’ :כֵּ ן יִ ְר ֶבּה‘; ַה ִמּ ְצ ִרים
)’פּן‘( ֶבּ ֱאמוּנַ ת
ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַה ְרבּוֹת ְס ֵפקוֹת ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִאלּוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִה ְר ָבּה
ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה וְ ַהוַּ ָדּאוּת )’כֵּ ן‘( ְבּ ִל ָבּם,
מּוֹפ ִתים ֶשׁ ָע ָשׂה ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם
ָבּאוֹתוֹת ַוּב ְ
)’שׁ ֵא ִרית ְמנַ ֵחם‘ ח“א‘ עמ‘ ה(.
ְ
ֲח ִשׁיבוּת ְשׁ ִמ ַירת ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה
ַה ְדּ ָב ִרים ַמ ְב ִה ִילים כָּ ל ֵלבַ ,עד כַּ ָמּה
ָצ ִריָ ה ָא ָדם ִל ְשׁמֹר ַע ְצמוֹ ִמכָּ ל ְס ִטיָּ ה
תּוֹרהֲ ,א ִפלּוּ ְס ִטיָּ ה ַק ָלּהֶ .שׁ ֲה ֵרי
ִמ ֶדּ ֶרַ ה ָ
ַהכָּ תוּב ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י שׁ ֶֹרשׁ ”וְ ַס ְר ֶתּם
הים ֲא ֵח ִרים“ ַמ ְת ִחיל
וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֱא ִ
עוֹלה ַעל ַה ֵלּב ְ)ר ֵאה
סוּרה ָה ָ
ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה ֲא ָ
סה“מ ָל ַר ְמ ָבּ“ם ל“ת י’ֵ ,ס ֶפר ַה ִחנּוּ ‘ריג(.
כָּ ַ אף ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
וּמתּוֹ
תּוֹרה ִ
כָּ אן’ :וְ ַס ְר ֶתּם‘ ִל ְפרֹשׂ ִמן ַה ָ
הים ֲא ֵח ִרים‘ ֶשׁכֵּ יוָ ן
כָּ ’ וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֱא ִ
וּמ ַדּ ֵבּק
הוֹלִ 
תּוֹרה ֵ
פּוֹרשׁ ִמן ַה ָ
ֶשׁ ָא ָדם ֵ
מוּאל א‘ כו
)שׁ ֵ
אוֹמר ְ
בוֹדה זָ ָרה ,וְ כֵ ן ָדּוִ ד ֵ
ַבּ ֲע ָ
יט(” :כִּ י גֵ ְרשׁוּנִ י ַהיּוֹם ֵמ ִה ְס ַתּ ֵפּ ַח ְבּנַ ֲח ַלת
וּמי
הים ֲא ֵח ִרים“ִ ,
ה‘ ֵלאמֹר ֵלֲ עבֹד ֱא ִ
ָא ַמר לוֹ כֵּ ן? ֶא ָלּא כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֲאנִ י ְמג ָֹרשׁ
תּוֹרה ֲה ֵרינִ י ָקרוֹב ַל ֲעבֹד
ִמ ַלּ ֲעסֹק ַבּ ָ
דוּעים ִדּ ְב ֵרי
הים ֲא ֵח ִרים“ .וּכְ ָבר יְ ִ
ֱא ִ
ָה ַר ְמ ָבּ“ם )איסו“ב כב כא( כִּ י ֵאין ַמ ְח ֶשׁ ֶבת
ֲע ֵב ָרה ְמצוּיָ ה ֶא ָלּא ְבּ ֵלב ַה ָפּנוּי ִמן
תּוֹרה.
ַה ָ
טוֹבה ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמכָּ  כָּ ַתב ָה ַר ְמ ָבּ“ן
ֵע ָצה ָ
וּמ ֲע ֶשׂי
ַ
”בּכָ ל ְדּ ָב ֶרי
ְ
ְבּ ִאגַּ ְרתּוֹ:
בוֹתיְ וּבכָ ל ֵעת – ֲחשֹׁב ְבּ ִל ְבּ
וּמ ְח ְשׁ ֶ
ַ
עוֹמד ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
כְּ ִאלּוּ ַא ָתּה ֵ
וּשׁכִ ינָ תוֹ ָע ֶלי כִּ י כְּ בוֹדוֹ ָמ ֵלא
הוּא ְ
עוֹלם“.
ָה ָ
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְצ ִבי ֶפּ ַסח ְפ ַראנְ ק
רוּשׁ ַליִ ם ֶאת ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים
ָא ָב“ד יְ ָ
)קכז ד(” :כְּ ִח ִצּים ְבּיַ ד גִּ בּוֹר כֵּ ן ְבּנֵ י
עוּרים“ – כְּ ִפי ֶשׁ ְבּ ֵחץְ ,ס ִטיָּ ה ַק ָלּה
ַהנְּ ִ
גּוֹר ֶמת ְל ִשׁנּוּי ָעצוּם
יוֹתר ְבּכִ וּוּן יְ ִריָּ תוֶֹ ,
ְבּ ֵ
נוֹפל ,כָּ ָ ה ָא ָדם –
ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ הוּא ֵ
אשׁית
סוּרה ְבּ ֵר ִ
ְס ִטיָּ ה ַק ָלּה ֵמ ַה ֶדּ ֶרַ ה ְמּ ָ
צוּמה
לוּלה ִלגְ רֹם ִל ְס ִטיָּ ה ֲע ָ
ַדּ ְרכּוֲֹ ,ע ָ
)’שׁ ִב ֵיבי אוֹר‘ עמ‘ קנג(.
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ חיָּ יו ְ
סוֹפר‘ ַעל
ֵ
וּכְ ָבר ָתּ ַמהּ ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם
ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ)דּ ָב ִרים יא כח(” :וְ ַס ְר ֶתּם
הים
ַה ֶדּ ֶרָ ...ל ֶלכֶ ת ַא ֲח ֵרי ֱא ִ
ִמן
”א ֶשׁר
ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר א יְ ַד ְע ֶתּם“ַ ,מהוּ ֲ
א יְ ַד ְע ֶתּם“? ֵוּב ֵאר ַעל ִפּי ָה ָאמוּר,
כִּ י ְבּוַ ַדּאי ֶשׁ ֵאין ְבּ ִפתּוּי ֵלב ַקל יְ כ ֶֹלת
בוֹדה זָ ָרה ַמ ָמּשׁ,
ִלגְ רֹם ָל ָא ָדם ַל ֲעבֹד ֲע ָ
תּוֹרה ְל ַהזְ ִה ָירנוּ כִּ י כָּ ל
ֶא ָלּא כַּ וָּ נַ ת ַה ָ
ִשׁנּוּיֲ ,א ִפלּוּ ִבּטּוּל ִמנְ ָהג ַקל ,וַ ֲה ִליכָ ה
ְבּ ֶד ֶרֲ ח ָד ָשׁה ֲ’א ֶשׁר א יְ ַד ְע ֶתּם‘ָ ,עלוּל
הוֹריד ֶאת ָה ָא ָדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת ָח ִל ָילה
ְל ִ
סּוֹפר‘ ק ֶֹבץ יא עמ‘ עט(.
)’אוֹצרוֹת ַה ֵ
ְ
יוֹסף ֶענְ גִּ יל ַעל
)’ר ֵבּנוּ ֵ
ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

