בס"ד

ש ָרה
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי ָ ׂ

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ואיל
ְ’שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ִמ ְפּ ִט ַירת יַ ֲעקֹב וָ ֵא ָיל
”וַ ָתּ ָמת ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְריַ ת ַא ְר ַבּע" )כג ב(
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )זוה“ח קיט ב( ָדּ ְרשׁוּ ֶאת ֵתּבוֹת ְ’בּ ִק ְריַ ת ַא ְר ַבּע‘
תּוֹ
כִּ ְ‘ק ִר ַיאת ַא ְר ַבּע‘ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ָשׂ ָרה ִא ֵמּנוּ נִ ְפ ְט ָרה ִמ 
ד“.
ְק ִר ַיאת ַא ְר ַבּע ֵתּבוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע” :ה‘ ֱא ֵ
קינוּ ה‘ ֶא ָח “.
ימה ָשׂ ָרה ֶאת ְק ִר ַיאת ְ’שׁ ַמע
וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה א ִה ְק ִדּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ְל ַא ְר ַבּע ֵתּבוֹת ֵאלּוּ כְּ ִמנְ ָהגֵ נוּ?
אפּא:
בּוּרגֶ ר ַר ָבּהּ ֶשׁל ָפּ ָ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ְפּ ֶר ְס ְ
”בּ ֵקּשׁ יַ ֲעקֹב ְלגַ לּוֹת ְל ָבנָ יו ֵקץ
מוּבאִ :
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)פּ ָס ִחים נו א( ָ
ַהיָּ ִמין ,וְ נִ ְס ַתּ ְלּ ָקה ִמ ֶמּנּוּ ְשׁכִ ינָ הָ .א ַמר’ֶ :שׁ ָמּא ַחס וְ ָשׁלוֹם
]בּ ַא ַחד ִמ ֶצּ ֱא ָצ ַאי[ ְפּסוּל?‘ָ ...א ְמרוּ לוֹ ָבּנָ יו:
יֵ שׁ ְבּ ִמ ָטּ ִתי ְ
קינוּ ה‘ ֶא ָחד‘ ...כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֵאין ְבּ ִל ְבֶּ א ָלּא
ְ’שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה‘ ֱא ֵ
”‘שׁ ַמע
ֶא ָחד – כָּ ֵ אין ְבּ ִל ֵבּנוּ ֶא ָלּא ֶא ָחד“ְ .וּב ַר ִשׁ“י ָשׁם ֵבּ ֵארְ :
אוֹמ ִרים“.
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ַל ֲא ִב ֶיהם ָהיוּ ְ
אוֹמ ִרים ַרק ֶאת ַא ְר ַבּע
נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַעד ְליָ ָמיו ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָהיוּ ְ
קינוּ ה‘ ֶא ָחד“ ,וְ ַרק ִמ ְשּׁ ַעת ְפּ ִט ַירת יַ ֲעקֹב,
ַה ֵתּבוֹת” :ה‘ ֱא ֵ
נוֹהגִ ים
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְק ִדּימוּ ָבּנָ יו וְ ָא ְמרוּ לוֹ’ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ֲ ,
לוֹמר ֶאת ֵתּבוֹת’ְ :שׁ ַמע
בוֹת ֶיהם ְל ַה ְק ִדּים וְ ַ
ַאף ָאנוּ ְבּ ִע ְק ֵ
מוּבן ִמ ְפּנֵ י ָמה ָשׂ ָרה ֶשׁ ָהיְ ָתה ַבּדּוֹר
וּל ִפי זֶ ה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ְ .
ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י יַ ֲעקֹב ,א ִהזְ כִּ ָירה ֵתּבוֹת ֵאלּוּ.
דּוֹרף[ ַה ָשּׁ ֵלם‘
]מ ֶט ְר ְס ְ
ֵ’בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ

קוֹדם ַה ֶה ְס ֵפּד ַל ֶבּכִ י?
ֵא ָימ ַתי ֵ
”וַ יָּ בֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה וְ ִל ְבכּ ָֹתהּ" )כג ב(
שׁה יָ ִמים ְל ֶבכִ י וְ ִשׁ ְב ָעה
”שׁ ָ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא )מו“ק כז ב(ְ :
קוֹדם ַל ֶה ְס ֵפּד .וְ ַאף ִמ ְלּשׁוֹן
ְל ֶה ְס ֵפּד“ַ ,מ ְשׁ ָמע ֶשׁ ַה ֶבּכִ י ֵ
וּל ִמ ְס ֵפּד“
ַהכָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה כב יב(” :וַ יִּ ְק ָרא ה‘ַ ...בּיּוֹם ַההוּא ִל ְבכִ י ְ
דּוּע ִה ְק ִדּים כָּ אן ַהכָּ תוּב ֶאת ַה ֶה ְס ֵפּד ַל ֶבּכִ י?
וּמ ַ
ַמ ְשׁ ָמע כֵּ ןַ ,
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ָדּוִ ד טֶבּ ְִלי ִמ ְבּ ִר ְיסק:
ַבּ ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קח א( ָפּ ַסק כִּ י ִמי ֶשׁנֶּ ֱאנָ ס וְ א ִה ְת ַפּ ֵלּל
ַשׁ ֲח ִריתִ ,מ ְת ַפּ ֵלּל ִמנְ ָחה ַפּ ֲע ַמיִ ם – ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ִראשׁוֹנָ ה
לוּמיןַ .אף כָּ אןִ ,ה ְפ ִסיד
ְל ִמנְ ָחה ,וְ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְל ַת ְשׁ ִ
שׁת יְ ֵמי ַה ֶבּכִ יֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִבּ ְשׁ ַעת ְפּ ִט ַירת ָשׂ ָרה
ַא ְב ָר ָהם ֶאת ְשׁ ֶ
אוֹרכֶ ת
מּוֹריָּ ה )ב“ר נח ה( וְ ַה ֶדּ ֶרִ מ ָשּׁם ְל ֶח ְברוֹן ֶ
ָשׁ ָהה ְבּ ַהר ַה ִ
ישׁי
לוֹשׁה יָ ִמים ]כַּ ְמּב ָֹאר ְל ֵעיל )כב ד( כִּ י ַרק ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ְשׁ ָ
מּוֹריָּ ה[ְ .ל ִפיכָ  ,כְּ ִדין
ְל ֵצאתוֹ ָר ָאה ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַהר ַה ִ
ַהשּׁוֹכֵ ַח ְתּ ִפ ָלּהִ ,ה ְק ִדּים ְתּ ִח ָלּה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת יְ ֵמי ַה ֶה ְס ֵפּד,
וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִקיֵּ ם ֶאת יְ ֵמי ַה ֶבּכִ י.
פוּרט תקכ“ג[
]פ ַרנְ ְק ְ
הוּדא‘ ְ
ֲ’א ֵס ַפת יְ ָ

כָּ ל ְבּנֵ י ַהדּוֹר ִמ ְת ָבּ ְרכִ ים ִבּזְ כוּת ַה ַצּ ִדּיק
”וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים וַ ה‘ ֵבּ ַרֶ את ַא ְב ָר ָהם ַבּכֹּל“ )כד א(

יטשׁוֹב:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְ
)סוֹטה טז א וָ עוֹד( כִּ י ֵתּ ַבת ֶ’את‘ ָבּ ָאה ְל ַרבּוֹת
ָ
כְּ ָלל הוּא ְבּיָ ֵדינוּ
נוֹס ִפים ֵמ ֵע ֶבר ַל ְמּפ ָֹר ִטים ַבּכָּ תוּב ַע ְצמוֹ .וְ ִהנֵּ ה,
ְדּ ָב ִרים ָ
ַה ַצּ ִדּיק ָה ֲא ִמ ִתּי ִמ ְת ַפּ ֵלּל ָתּ ִמיד ַעל ְבּנֵ י דּוֹרוְֹ .ל ִפיכָ ,

יוֹרד ֶשׁ ַפע ְלכָ ל ְבּנֵ י
כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ָב ְרכוֵֹ ,
]עם[ ַא ְב ָר ָהם
ַהדּוֹר ִבּזְ כוּתוֹ .וְ זֶ הוּ ַהנִּ ְר ָמז כָּ אן” :וַ ה‘ ֵבּ ַרֶ את ִ
ַבּכֹּל“ – ֶשׁנִּ ְת ָבּ ְרכוּ כָּ ל ְבּנֵ י דּוֹרוֹ ִבּזְ כוּתוֹ.

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

עשׂה כְּ ֶ‘ע ֶבדד‘
ַהיֵּ ֶצר נַ ֲע ֶשׂה
”וְ ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים וַ ה‘ ֵבּ ַרֶ את ַא ְב ָר ָהם ַבּכֹּל;
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל ַע ְבדּוֹ זְ ַקן ֵבּיתוֹ ַהמּ ֵֹשׁל ְבּכָ ל ֲא ֶשׁר
וַ יּ ֶ
לוֹ ִשׂים נָ א יָ ְדַ תּ ַחת יְ ֵרכִ י" )כד א-ב(
סוֹפי ֵתּבוֹת ָ’א ֵמן‘ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ַעל
”זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים“ – ֵ
יְ ֵדי ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ כְּ ִתקּוּנָ הּ ,זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים
עוֹלם ַה ָבּא וּכְ ִפי
עוֹלם ַהזֶּ ה ָוּב ָ
עוֹלמוֹת – ָבּ ָ
ִבּ ְשׁנֵ י ָה ָ
ֶשׁ ָא ְמרוּ ְ)בּ ָרכוֹת מז א(” :כָּ ל ַה ַמּ ֲא ִריְ בּ ָא ֵמן ַמ ֲא ִריכִ ין
נוֹתיו“ .וְ ַאף ֶה ְמ ֵשַׁ הכָּ תוּב” :וַ ה‘ ֵבּ ַר
וּשׁ ָ
לוֹ יָ ָמיו ְ
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַבּכֹּל“ְ ,מ ַל ְמּ ֵדנוּ ,כִּ י ִבּ ְשׂכַ ר ַה ַה ְק ָפּ ָדה
ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם ְל ֶשׁ ַפעְ ,בּ ָרכָ הַ ,ה ְצ ָל ָחה,
ָבּנִ ים ,א ֶֹשׁר ,ע ֶֹשׁר וְ כָ ל טוּב.
הוֹסיף וְ ִל ְדרֹשׁ ַאף ֶאת ַה ָפּסוּק
כְּ ֶה ְמ ֵשְׁ לכָ  נִ ָתּן ְל ִ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל ַע ְבדּוֹ זְ ַקן ֵבּיתוֹ ַהמּ ֵֹשׁל
ַה ָבּא” :וַ יּ ֶ
ְבּכָ ל ֲא ֶשׁר לוֹ ִשׂים נָ א יָ ְדַ תּ ַחת יְ ֵרכִ י“; ַ’א ְב ָר ָהם‘
ימ ְט ִריָּ ה ָר ָמ“חְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל
ְבּגִ ַ
כֹּחוֹ – ְבּכָ ל ָר ָמ“ח ֵא ָיב ָריו ,זוֹכֶ ה ְל ַהכְ נִ ַיע ַתּ ְח ָתּיו ֶאת
ַהיֵּ ֶצר ַה ְמּכֻ נֶּ ה ֶ’מ ֶל זָ ֵקן וּכְ ִסיל‘ ,וְ ִל ְשׁט ָע ָליו כְּ ָאדוֹן
ַעל ַע ְבדּוֹ .וְ א עוֹדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַהיֵּ ֶצר ’יָ ִשׂים ֶאת יָ דוֹ
בּוֹראוֹ ְבּ ַקלּוּת
ַתּ ַחת יְ ֵרכוֹ‘ וִ ַיסיֵּ ַע ְבּיָ דוֹ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן ְ
ִוּב ְמ ִהירוּת.
ַ’א ֲה ַבת ַחיִּ ים‘

ַהזְ כָּ ַרת תּ ַֹאר כָּ בוֹד ָל ָא ָדם ִבּ ְת ִפ ָלּה
קי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָ א ְל ָפנַ י ַהיּוֹם וַ ֲע ֵשׂה
ֹאמר ה‘ ֱא ֵ
”וַ יּ ַ
ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם" )כד יב(
הוּדה ֶה ָח ִסיד יְ סוֹד
ְבּ ֵ‘ס ֶפר ֲח ִס ִידים‘ )תת( ָק ַבע ַר ֵבּנוּ יְ ָ
ְבּ ִה ְלכוֹת ְתּ ִפ ָלּהְ :בּנֻ ַסּח ַה ְתּ ִפ ָלּה ָאסוּר ְל ָא ָדם ְל ַהזְ כִּ יר תּ ַֹאר
ישׁע
כָּ בוֹד וְ ַס ְמכוּת ְל ָא ִביו אוֹ ְל ַרבּוֹ .כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֱא ִל ָ
”איֵּ ה ה‘ ֱאקֵי ֵא ִליָּ הוּ“ִ ,מ ְבּ ִלי ְל ַה ְק ִדּים תּ ַֹאר
ְ)מ ָלכִ ים ב‘ ב יד(ַ :
ְל ַרבּוֹ.
ְל ִפי זֶ ה ָתּ ַמהּ ַבּ ַעל ֵ’ס ֶפר ֲח ִס ִידים‘ ,כֵּ ַיצד זֶ ה כִּ נָּ ה ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶאת
”אדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם“? ֵוּב ֵארֲ :ה ָלכָ ה זוֹ נֶ ֶא ְמ ָרה
ַא ְב ָר ָהם ִבּ ְת ִפ ָלּתוֲֹ :
חוֹרין ,וְ ֵאלּוּ ֶע ֶבד יָ כוֹל ְל ַהזְ כִּ יר ֲ’אדֹנִי‘ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ,כְּ ִפי
ִל ְבנֵ י ִ
ֶשׁנָּ ַהג ֱא ִל ֶיעזֶ ר.
ֶס ֶמַ ל ְדּ ָב ִרים ֵה ִביא ַה ְ‘פּנֵ י ֵמ ִבין‘ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ִמ ִדּ ְב ֵרי
ַהיְּ ַ
רוּשׁ ְל ִמי ְ)בּ ָרכוֹת ג ג( ֶשׁ ֶע ֶבד ָפּטוּר ִמ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְל ִפי

ם

בּ¿ ƒרכו… ˙ ַַ ˘ַ ׁ ּ ‰חר:

בּ¿ ˜ו… ל

קינוּ ה‘ ֶא ָחד“ .וַ ֲה ֵרי ְל ֶע ֶבד
אוֹמ ִרים ָבּהּ ְ)דּ ָב ִרים ד ו(” :ה‘ ֱא ֵ
ֶשׁ ְ
וּמכָּ אן ֶשׁ ַאף ְבּעוֹדוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּה ְמ ֻשׁ ְע ָבּד ָה ֶע ֶבד
נוֹסףִ ,
יֵ שׁ ָאדוֹן ָ
ַל ֲאדוֹנוֹ ,וְ ַעל כֵּ ן יָ כוֹל הוּא ְל ַה ְק ִדּים תּ ַֹאר ִל ְשׁמוֹ.

יּוּרי ְבּ ָרכָ ה
ַה ְשׁ ָק ַאת ְבּ ֵה ָמה ִמ ִשּׁ ֵ

ְ’ק ֻד ַשּׁת ֵלוִ י‘

אשׁית כד א(”ְ :ו ַא ְב ָר ָהם זָ ֵקן ָבּא ַבּיָּ ִמים ַוה‘ ֵבּ ַרֶ את ַא ְב ָר ָהם
)בּ ֵר ִ
ַעל ַה ָפּסוּק ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ְ
)’תּוֹספוֹת ַה ָשּׁלֵ ם‘ ח“ב עמ‘ רמה(:
ְ
תּוֹספוֹת
ַבּכֹּל“ ,כָּ ְתבוּ ַבּ ֲעלֵ י ַה ְ
)בּ ָרכוֹת מז א;
’א ֵמן‘; ֶר ֶמז לְ ִד ְב ֵרי ֲחזָ “ל ְ
סוֹפי ֵתּבוֹת ָ
’זָ ֵק ָבּ ַבּיָּ ִמי ‘ – ִ
ַשׁ ָבּת קיט ב( כִּ י ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם לַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים.

ן א
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בּ¿ ַכ ָּו נָ ‰

בּ¿ ַח ¿ברו ָּ˙‡.

”וַ ְתּ ַמ ֵהר וַ ְתּ ַער כַּ ָדּהּ ֶאל ַהשּׁ ֶֹקת וַ ָתּ ָרץ עוֹד ֶאל ַה ְבּ ֵאר ִל ְשׁאֹב
וַ ִתּ ְשׁ ַאב ְלכָ ל גְּ ַמ ָלּיו" )כד כ(
רוֹקנָ ה ֶאת ַה ַמּיִ ם
תּוֹרה כִּ י ִר ְב ָקה ְ
ישׁה ַה ָ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ַמ ְדגִּ ָ
ֶשׁנִּ ְשׁ ֲארוּ ִמ ְשּׁ ִתיַּ ת ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְבּ ֶט ֶרם ָשׁ ָבה ִל ְשׁאֹב ִלגְ ַמ ָלּיו?
ֵבּ ֵאר ַה ְ‘בּנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר‘:
מוּבא כִּ י ֵאין ָל ֵתת ְלגוֹי ִמ ְשּׁיָ ֵרי
ְבּ ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים )תתפח( ָ
וּמ ְשׁ ֶקה ֶשׁ ֵבּ ֵרֲ ע ֵל ֶיהם יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ְפּנֵ י כְּ בוֹד ַה ְבּ ָרכָ ה.
ַמ ֲאכָ ל ַ
לוֹמר כִּ י כְּ ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ִר ְב ָקה ֶשׁ ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְמ ָב ֵרַ על
וּל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ַ
ְ
נּוֹתר וְ ִל ְשׁאֹב
ַה ַמּיִ ם ֶשׁ ָשּׁ ֲא ָבה ַבּ ֲעבוּרוִֹ ,מ ֲה ָרה ִל ְשׁפֶֹּ את ַה ָ
ִבּ ְמיֻ ָחד ַבּ ֲעבוּר גְּ ַמ ָלּיו ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא ָל ֵתת ָל ֶהם ִמ ְשּׁיָ ֵרי ַמ ְשׁ ֶקה
ֶשׁ ֵבּ ְרכוּ ָע ָליו.
ַ’אגְ ָרא ְדּכַ ָלּה‘

יָ ָפה ְתּ ִפ ָלּ ָתן ֶשׁל ַע ְב ֵדי ָאבוֹת
קי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ִאם יֶ ְשׁךָ
”וָ ָאבֹא ַהיּוֹם ֶאל ָה ָעיִ ן וָ א ַֹמר ה‘ ֱא ֵ
יה" )כד מב(
נָּ א ַמ ְצ ִל ַיח ַדּ ְרכִּ י ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ה ֵֹלָ ע ֶל ָ
אתי ִמכָּ אן ֶשׁ ָקּ ְפ ָצה לוֹ ָה ָא ֶרץָ .א ַמר
אתי וְ ַהיּוֹם ָבּ ִ
”היּוֹם יָ ָצ ִ
ַ
יח ָתן ֶשׁל ַע ְב ֵדי ָאבוֹת ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם
ַר ִבּי ָא ָחא יָ ָפה ִשׂ ָ
פוּלה
תּוֹר ָתן ֶשׁל ָבּנִ יםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁל ֱא ִל ֶיעזֶ ר כְּ ָ
ִמ ָ
גּוּפי ָ
תּוֹרה וְ ַה ְר ֵבּה ֵ
ַבּ ָ
תּוֹרה א נִ ְתּנוּ ֶא ָלּא ִבּ ְר ִמיזָ ה“ ַ)ר ִשׁ“י(.
”ע ְב ֵדי ָאבוֹת“ֲ ,ה ֵרי ַרק ֱא ִל ֶיעזֶ ר
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ָלשׁוֹןַ :
ֻהזְ כַּ ר ַבּ ָפּ ָר ָשׁה?
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ָח ָרשׁ ִמ ַדּיָּ נֵ י ֶמזְ ִר ְיטשׁ:
כְּ ֶשׁיָּ ָצא ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִל ְשׁ ִליחוּתוֹ ,נָ ַטל ִעמּוֹ ֲ
”ע ָשׂ ָרה גְ ַמ ִלּים
וּמ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ֵה ִביא ִע ָמּם ֲע ָשׂ ָרה
ִמגְּ ַמ ֵלּי ֲאדֹנָ יו“ ְ)ל ֵעיל כד י(ִ ,
וּמ ַטּ ַעם זֶ ה
ֲע ָב ִדים ֶשׁיַּ נְ ִהיגוּם ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִמנְ יָ ןִ .
ַאף ָע ְשׂ ָתה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֵפּרוֹת וְ נֶ ֶענְ ָתה ִמיָּ ד ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּגְּ ָמ ָרא
ימ ַתי ֵעת ָרצוֹן? ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ִצּבּוּר ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין“.
”א ָ
ְ)בּ ָרכוֹת ח א(ֵ :
יח ָתן ֶשׁל ַע ְב ֵדי ָאבוֹת“;
אוֹמרוֹ” :יָ ָפה ִשׂ ָ
וּלכָ ִ ה ְתכַּ וֵּ ן ַר ִשׁ“י ְבּ ְ
ְ
”אין ִשׂ ָ
ֵ
תּוֹר ָתן
”מ ָ
יחה ֶא ָלּא ְתּ ִפ ָלּה“ ְ)בּ ָרכוֹת כו ב( ,כְּ ִפי ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ִ
ֶשׁל ָבּנִ ים“ – ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ.
יוֹר ָדא תק“ל[
]פ ְ
ְ’ק ִהלּוֹת יְ ֻשׁרוּן‘ ְ

ֱא ִל ֶיעזֶ ר ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִלבּוֹ
”אנִ י ֶט ֶרם ֲאכַ ֶלּה ְל ַד ֵבּר ֶאל ִל ִבּי וְ ִהנֵּ ה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ כַ ָדּהּ
ֲ
ַעל ִשׁכְ ָמהּ וַ ֵתּ ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ִתּ ְשׁ ָאב וָ א ַֹמר ֵא ֶל ָיה ַה ְשׁ ִקינִ י נָ א"
)כד מה(

”אל ִל ִבּי“?
הוֹסיף ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶאת ֵתּבוֹת ֶ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹלוֹזִ'ין:
תוֹאנָ ה
תוּאל ְבּ ֲ
ָח ַשׁשׁ ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶפּן יִ ְשׁ ַתּ ְמּטוּ ִמ ֶמּנּוּ ָל ָבן ְוּב ֵ
וּלכָ ִ מ ֲה ָרה
כִּ י ָל ֶב ַטח ָשׁ ְמ ָעה ִר ְב ָקה ֶאת ְלשׁוֹן ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְ
ְל ַה ְשׁקוֹת אוֹתוֹ וְ ֶאת גְּ ַמ ָלּיו כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ָקּ ֶחנָּ ה ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֵאין זֶ ה
ימן ֲא ִמ ִתּיְ .ל ִפיכָ ִ ה ְדגִּ ישׁ ָל ֶהם כִּ י ְתּ ִפ ָלּתוֹ ָהיְ ָתה ֶ’אל ִל ִבּי‘
ִס ָ
את ָיה ְבּ ִפי.
הוֹצ ִ
– ְבּ ַמ ְח ֶשׁ ֶבת ַה ֵלּב ,וְ א ֵ
ֶ’פּה ָקדוֹשׁ‘

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

הבּנִ יים ְשׂ ֵמ ָחה
ֵאם ַה ָבּ

שﬧ
ﬧוֹ ֵפﬡ ָכﬥ ָ ּב ָ ׂ
 -ג' -

ֵאין ָלנוּ ִקיּוּם ִמ ַבּ ְל ֲע ֵדי ֶעזְ ָרתוֹ יִ ְת ָבּ ַר

פוּאה ְלכָ ל ַהגּוּף
ְר ָ
ימת ַה ְבּ ָרכָ ה ִמ ְת ַח ֶלּ ֶקת ְבּ ִפינוּ ִל ְשׁנֵ י
ֲח ִת ַ
”וּמ ְפ ִליא
ַ
”רוֹפא כָ ל ָבּ ָשׂר“,
ֵ
ֲח ָל ִקים:
בּוֹתינוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֵבּ ֲארוּ ְל ִפי
ַל ֲעשׂוֹת“ַ .ר ֵ
”רוֹפא כָ ל ָבּ ָשׂר“ –
ֵ
שׁוּטם ֶשׁל ְדּ ָב ִרים:
ְפּ ָ
פוּאת
כִּ י יְ ִצ ַיאת ַה ְפּס ֶֹלת ֵמ ַהגּוּף ִהנָּ הּ ְר ַ
יוֹצאת ָהיָ ה
כָּ ל ַהגּוּףֶ ,שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָהיְ ָתה ֵ
”וּמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת“ – כִּ י ֶע ֶצם
ַהגּוּף נֶ ֱח ָלהַ ,
רוּח וְ ַה ַמּ ֲאכָ ל ַבּגּוּף ֶה ָעשׂוּי
ִה ְשׁ ַתּ ְמּרוּת ָה ַ
כֻּ לּוֹ נְ ָק ִבים וַ ֲח ָל ִלים ,זֶ הוּ ֶפּ ֶלא גָּ דוֹל ֶשׁ ֵאין

פוּאה
ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ְבּכַ וָּ נָ ה – ְסגֻ ָלּה ִל ְר ָ
יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ“ל ָהיָ ה
ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
לוֹמר ְל ַת ְל ִמ ָידיו כִּ י ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת
נוֹהג ַ
ֵ
ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ְבּכַ וָּ נָ ה ִמתּוַֹ ה ִסּדּוּר ִהנָּ הּ ְסגֻ ָלּה
פוּאה .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַבּ ַעל ֵס ֶפר ַה ִחנּוּךְ ַעל
ִל ְר ָ
”מ ֻק ָבּל ֲאנִ י
אוֹדוֹת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִ)מ ְצוָ ה תל(ְ :
בּוֹתי יִ ְשׁ ְמ ֵרם ה‘ ,כִּ י כָּ ל ַהזָּ ִהיר ְבּ ִב ְרכַּ ת
ֵמ ַר ַ
זוֹנוֹתיו ְמצוּיִ ין לוֹ ְבּכָ בוֹד כָּ ל יָ ָמיו“,
ַה ָמּזוֹן ְמ ָ
אוֹמר ִבּ ְרכַּ ת
וְ ַט ַעם ַה ְדּ ָב ִרים הוּא כִּ י ָה ֵ
ַה ָמּזוֹן ְבּכַ וָּ נָ הַ ,מ ְשׁ ִרישׁ ְבּ ִלבּוֹ ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה
זוֹנוֹתיו ְתּלוּיִ ים בּוֹ יִ ְת ָבּ ַר.
ְבּ ַה ְשׁגָּ ָחה כִּ י ְמ ָ
אוֹמר ִבּ ְרכַּ ת ֲ’א ֶשׁר
לוֹמר כִּ י ַאף ָה ֵ
וְ כָ  יֵ שׁ ַ
יָ ַצר‘ ְבּכַ וָּ נָ ה ַמ ְשׁ ִרישׁ ְבּ ִלבּוֹ ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה כִּ י
וּמתּוֹ
פוּאתוֹ ְתּלוּיִ ים ַבּה‘ יִ ְת ָבּ ַרִ ,
ַחיָּ יו ְוּר ָ
)’תּ ִפ ַלּת ַחנָּ ה‘ עמ‘ סו; ַ’חיִּ ים וָ ֶח ֶסד‘
פוּאה ְ
כָּ  יִ זְ כֶּ ה ִל ְר ָ
עמ‘ יא(.
חוֹלים וְ ַעל ְבּנֵ י
ֵע ֻדיּוֹת ַרבּוֹת נִ ְשׁ ְמעוּ ַעל ִ
חוֹת ֶיהם ֶשׁ ִה ְק ִפּידוּ ְל ָב ֵר’ֲ א ֶשׁר יָ ַצר‘
ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה .כָּ ְ ל ָמ ָשׁל ֵה ִעיד
זוֹ וְ זָ כוּ ִל ְר ָ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְצ ָחק זִ ְיל ֶבּ ְר ְשׁ ֵטיין ְשׁ ִל ָיט“א:
פּוֹע ִלים ְל ִת ְפ ָא ָרה
כּוֹל ִלים ַה ֲ
ְבּ ַא ַחד ִמן ַה ְ
שׁוּבי
ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק ָח ָלה ְבּנוֹ ַה ָקּ ָטן ֶשׁל ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵ
ָה ַא ְב ֵרכִ ים ְבּ ַמ ֲח ָלה ָק ָשׁה .כְּ ֶשׁ ִהגִּ ָיעה
שׂוֹרה ְל ָאזְ נֵ י ָה ַא ְב ֵרכִ ים ִה ְת ַא ְסּפוּ ַה ָלּלוּ
ַה ְבּ ָ
ְלכִ נּוּס ִחזּוּקֶ ,שׁ ְבּ ִסיּוּמוֹ ֶה ְח ִליטוּ ְל ַק ֵבּל ַעל
ַע ְצ ָמם ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ְבּכַ וָּ נָ ה
פוּאתוֹ.
ִלזְ כוּת ְר ָ
רוֹפ ִאים ,תּוֹ
ְבּא ֶֹפן נִ ִסּי ,כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַתּ ֲחזִ יּוֹת ָה ְ
לוּטין ִמ ַמּ ֲח ָלתוֹ,
זְ ַמן ָק ָצר נִ ְר ָפּא ַהיֶּ ֶלד ַל ֲח ִ
)’טוּב יַ ִבּיעוּ‘ ח“א עמ‘ ער(.
ְ
וַ יְּ ִהי ְל ֶפ ֶלא
הוֹסיף ַעל כָּ ַ על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ “ל ְ)בּ ָרכוֹת
וְ יֵ שׁ ְל ִ
יוֹתר ֵמ ַה ְמּ ָב ֵרךְ“,
נג א( כִּ י” :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
דוֹלה ִהיא ְסגֻ ַלּת ַה ְבּ ָרכָ ה,
כִּ י ִאם כֹּה גְּ ָ
דוֹלה ִהיא ְסגֻ ַלּת
ַעל ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה גְּ ָ
ַה ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיה ְל ַה ָצּ ָלה
וְ ִל ְשׁ ִמ ָירה ִמכָּ ל ַרע .וְ ֶר ֶמז יֵ שׁ ַל ָדּ ָבר ִמ ְלּשׁוֹן
ַהכָּ תוּב” :כִּ י ֲאנִ י ה‘ ר ְֹפ ֶאךָ“ ְ)שׁמוֹת טו כו( – ’כִּ י
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ ִ)’א ְמ ֵרי ַא ֲהרֹן‘(.
ֲאנִ י‘ ְבּגִ ַ

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 ׂ
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)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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יּוּמהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ָאנוּ
ִל ְק ַראת ִס ָ
בוֹד
דוּע ִל ְפנֵ י כִ ֵסּא כְ ֶ
ַמ ְצ ִה ִירים” :גָּ לוּי וְ יָ ַ
ֶשׁ ִאם יִ ָפּ ֵת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אוֹ יִ ָסּ ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַקיֵּ ם וְ ַל ֲעמוֹד ְל ָפנֶ י.“...
בוֹדִ ‘בּ ְב ָרכָ ה זוֹ נִ דּוֹנָ ה
ִס ַבּת ַהזְ כָּ ַרת ’כִ ֵסּא כְ ֶ
נוֹתר ָלנוּ
אוּלם ֲע ַדיִ ן ָ
ָ
קּוֹדם,
ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַה ֵ
ְל ָה ִביןָ :מה ִפּ ְשׁ ָרהּ ֶשׁל ַה ְצ ָה ָרה זוֹ ַהנִּ ְר ֵאית
שׁוּטה,
אוֹרה כְּ ֵתאוּר ַה ְמּ ִציאוּת ַה ְפּ ָ
ִלכְ ָ
דּוּע ֵאינֶ נּוּ ַמ ְצ ִה ִירים כָּ ַ אף ְבּיֶ ֶתר ִבּ ְרכוֹת
וּמ ַ
ַ
ַה ָ
דוּע ְל ָפנָ יו יִ ְת ָבּ ַרֶ שׁ ְבּא
הוֹד ָאה כִּ י גָּ לוּי וְ יָ ַ
ָמזוֹן אוֹ ֶשׁ ְבּא ְשׁ ִתיָּ ה א נוּכַ ל ְל ִה ְת ַקיֵּ ם?
לוֹמר כִּ י ֵאין ַמ ְטּ ַרת ְבּ ָרכָ ה זוֹ ַרק
ַ
וְ יֵ שׁ
ְלהוֹדוֹת ַעל ְפּ ִעילוּתוֹ ַה ַתּ ִקּינָ ה ֶשׁל ַהגּוּף,
נוֹע ָדה ַאף כְּ ֵדי ֶשׁנַּ גִּ ַיע ְל ַהכָּ ָרה
ֶא ָלּא ִהיא ֲ
ְפּנִ ִ
ימית כִּ י ֵאין ָלנוּ כָּ ל ֶא ְפ ָשׁרוּת ִקיּוּם
עוֹלם ַהזֶּ ה ִא ְל ָמ ֵלא ַח ְסדּוֹ יִ ְת ָבּ ַרַ ה ֻמּ ְר ָעף
ָבּ ָ
הוֹד ָאה,
ָע ֵלינוּ ְבּכָ ל ֶרגַ עְ .ל ַמ ָטּ ָרה זוֹ ֵאין ַדּי ַבּ ָ
ֶא ָלּא יֵ שׁ צ ֶֹרְ ל ָפ ֵרשׁ ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה
מוּח ִשׁי ְבּכָ ל ֶרגַ ע,
כִּ י ַחיֵּ ינוּ נְ תוּנִ ים ְבּ ִסכּוּן ָ
תּוּסר ַה ְשׁגָּ ָחתוֹ יִ ְת ָבּ ַרֵ מ ִא ָתּנוּ
וְ ִאם ָח ִל ָילה ַ
וְ לוּ ְל ֶרגַ עִ ,מיָּ ד יִ ְהיוּ נְ תוּנִ ים ַחיֵּ ינוּ ְבּ ַסכָּ נָ ה
מוּח ִשׁית.
ָ
יּוֹצא
וְ ִהנֵּ הִ ,בּ ְפ ֻעלּוֹת כַּ ֲאכִ ָילהְ ,שׁ ִתיָּ ה וְ כַ ֵ
מוּח ִשׁי כָּ ל כָּ ,
ָבּ ֶהןֵ ,אין נִ כָּ ר ֶח ֶסד זֶ ה ְבּא ֶֹפן ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ָה ָא ָדם ָחשׁ כִּ י הוּא ֵ
נוֹטל ָבּ ֶהן ֵח ֶלק,
אוּלם ְפּ ֻע ַלּת
הוֹלכַ ת ַה ָמּזוֹן ַל ֶפּה וְ ַה ָשּׂגָ תוָֹ .
כְּ ָ
וּמכֻ ָסּה ֵמ ִא ָתּנוּ ,וְ ָחכְ ָמה זוֹ
ַה ֵמּ ַעיִ ם נִ ְס ֶתּ ֶרת ְ
גְּ לוּיָ ה ַרק ְל ָפנָ יו יִ ְת ָבּ ַר ,וְ ָאנוּ ָאכֵ ן ַמ ֲא ִמינִ ים
כִּ י ִאם יִ ָפּ ֵת ַח אוֹ יִ ָסּ ֵתם ֶא ָחד ֵמ ָה ֵא ָיב ִרים
כוֹלים
צוּרה א ַתּ ִקּינָ הֵ ,אינֶ נּוּ יְ ִ
ימיִּ ים ְבּ ָ
ַה ְפּנִ ִ
)’לבּ ֶֹקר ִרנָּ ה‘
ַל ֲעמֹד ְל ָפנָ יו ֲא ִפלּוּ ָשׁ ָעה ַא ַחת ַ
עמ‘ נב(.
עוֹד יֵ שׁ ְל ָב ֵאר זֹאת ,כִּ י ִהנֵּ ה ְבּכָ ל ִענְ יְ נֵ י
עוֹלם ,כְּ ַפ ְרנָ ָסהָ ,חכְ ָמה וָ עוֹד ,יֵ שׁ ֶה ְב ֵדּ ִלים
ָה ָ
ֵבּין ְבּנֵ י ָה ָא ָדםָ :ה ֶא ָחד זוֹכֶ ה ָל ֶהם ְבּ ִמ ָדּה ַר ָבּה
חוּתה ,וְ ַת ְפ ִק ֵידנוּ ְל ַב ֵקּשׁ
וַ ֲח ֵברוֹ ְבּ ִמ ָדּה ְפּ ָ
דוּשׁה.
כוֹתינוּ ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ְלכָ ְ בּ ִמ ָדּה גְּ ָ
ְבּ ִב ְר ֵ
ָ
אוּלם ְבּ ִב ְרכַּ ת ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל
ֶע ֶצם ַמהוּת ַה ַחיִּ ים ֲא ֶשׁר נִ ְתּנָ ה ְבּ ִמ ָדּה ָשׁוָ ה
ְלכָ ל ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ,וְ ַעל כֵּ ן ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםֲ :הא
יוֹתנוּ,
ַא ָתּה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָח ֵפץ ְל ַה ְח ֵ
וְ ֶע ֶצם ְמ ִציאוּת ַה ַחיִּ ים ָתּ ִעיד זֹאת ,וַ ֲהא
דוּע ְל ָפנֶ י כִּ י ִאם יִ ָפּ ֵת ַח אוֹ יִ ָסּ ֵתם ִאי
’גָּ לוּי וְ יָ ַ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ַקיֵּ ם וְ ַל ֲעמוֹד ְל ָפנֶ יַ – ‘רק ַא ָתּה
אוֹר ִבים ָלנוּ ְבּכָ ל ֶרגַ ע,
יוֹד ַע ֶאת ַה ִסּכּוּנִ ים ָה ְ
ֵ
וְ ַעל כֵּ ן ְבּוַ ַדּאי ְתּ ַר ְפּ ֵאנוּ ְוּת ַחיֵּ ינוּ.
נִ ְמ ָצא ֵאפוֹא כִּ י ַה ְצ ָה ָרה זוֹ ִהיא ְבּ ֶע ֶצם
וּל ִפיכָ 
ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַה ְבּ ִריאוּת וְ ַעל ַה ַחיִּ יםְ ,
רוֹפא ’כָ ל
חוֹת ִמים ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְלשׁוֹן ֵ
ָאנוּ ְ
ָבּ ָשׂר‘ ,א ַעל ֵא ָיבר ְפּלוֹנִ י אוֹ ַא ְלמוֹנִ יֶ ,א ָלּא
ַעל כָּ ל ָר ָמ“ח ָה ֵא ָיב ִרים ֶשׁ ֵהם כֻּ ָלּם ְמ ַב ְטּ ִאים
ֶאת ְמ ִציאוּת ַה ַחיִּ ים )’נֶ ֶפשׁ ִשׁ ְמשׁוֹן‘ ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה(.

כָּ מוֹהוִּ ,וּב ְפ ָרט ֶשׁ ַהגּוּף ִהנּוֹ גַּ ְשׁ ִמי ,וְ ַהנְּ ָשׁ ָמה
שׁוֹא ֶפת ְבּכָ ל ֶרגַ ע ָלשׁוּב
רוּחנִ ית וְ ֶ
ָ
ִהנָּ הּ
וּמ ִבּ ְל ֲע ֵדי ְדּ ַבר ה‘ ָהיְ ָתה
קוֹרהּ ַה ָקּדוֹשִׁ ,
ִל ְמ ָ
יוֹסף וְ ָרמָ“א
בּוּד ְר ַהם; טוּרֵ ,בּית ֵ
)א ִ
פּוֹר ַחת ִמיָּ ד ַ
ִהיא ַ
או“ח ו(.
וּפ ַעם ִהזְ כִּ ירוּ ִל ְפנֵ י ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ֶ’שׁ ַפע
ַמ ֲע ֶשֹה ַ
חוֹלה ָאנוּשׁ
ַחיִּ ים‘ ִמ ַצּאנְ ז ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל ֶ
פוּאתוֹ.
ִמ ְמּק ָֹר ָביו ִוּב ְקּשׁוּ ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ִל ְר ָ
ימת
”חכָ ֵמינוּ ִתּ ְקּנוּ ַבּ ֲח ִת ַ
ָפּ ַתח ָה ַר ִבּי וְ ָא ַמרֲ :
’רוֹפא כָ ל
ֵ
ִבּ ְרכַּ ת ֲ’א ֶשׁר יָ ַצר‘ ֶאת ַה ֶשּׁ ַבח:
וּמהוּ ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין
וּמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת‘ַ ,
ָבּ ָשׂר ַ
ַה ְדּ ָב ִרים?
וְ יֵ שׁ ְל ָב ֵאר ,כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ְלּגַ ֵבּי כְּ ִלי ֶשׁנִּ ְשׁ ַבּר
יוֹתר
ַהכֹּל ְמ ִבינִ ים כִּ י ֵאין ִמי ֶשׁיֵּ ִיטיב ְל ַת ְקּנוֹ ֵ
ֵמ ָה ֻא ָמּן ֶשׁ ָע ָשׂהוּ ,כָּ ָ ע ֵלינוּ ְל ַה ֲא ִמין כִּ י
יוֹתר ִמ ִמּי ֶשׁהוּא
’רוֹפא כָ ל ָבּ ָשׂר‘ טוֹב ֵ
ֵאין ֵ
ַ’מ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת‘ ְבּ ֶע ֶצם ְבּ ִר ַיאת גּוּף ָה ָא ָדם,
שׁוֹתינוּ“
וְ ֵא ָליו ִבּ ְל ַבד ָע ֵלינוּ ְל ַה ְפנוֹת ֶאת ַבּ ָקּ ֵ
)’ל ִפּיד ָה ֵאשׁ‘ ח“ב עמ‘ תרלא(.
ַ

ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ִס ֵפּר ַה ַמּגִּ יד
ַהגְּ ַה“צ ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן זָ ָצ“ל ְבּ ֵשׁם ֶא ָחד
גּוֹלת ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִריתַ ,הגָּ אוֹן ַהגָּ דוֹל
אשׁי ַ
ֵמ ָר ֵ
עוֹסק
ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ָק ִמינֶ ְצ ִקי זָ ָצ“לַ .ה ִסּפּוּר ֵ
עליר זָ ָצ“לַ ,ר ָבּהּ
ַבּגָּ אוֹן ַה ֻמּ ְפ ָלא ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ֶה ִ
יטא ֲא ֶשׁר ַאף ַעל ִפּי
אלק ֶשׁ ְבּ ִל ָ
סוֹב ְ
ֶשׁל ָה ִעיר ַ
ֶשׁנִּ ְפ ַטר ְבּ ִקצּוּר יָ ִמים וְ ָשׁנִ יםְ ,בּגִ יל ַא ְר ָבּ ִעים
נוֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה
וּשׁמוֹנֶ הָ ,
ְ
מּוּדי אוֹר‘.
ִבּזְ כוּת ִס ְפרוֹ ַ’ע ֵ
ֶאת ַה ְק ָדּ ַמת ִס ְפרוֹ ,וְ כָ  גַּ ם ֶאת ִמכְ ְתּ ֵבי
שׁוּבוֹתיו ,נָ ַהג ַהגָּ אוֹן זָ ָצ“ל ַל ֲחתֹם ְבּכַ נּוֹתוֹ
ָ
ְתּ
חוֹרי
עוֹמד ֵמ ֲא ֵ
ַע ְצמוֹ ֶ’ה ָעלוּב‘ִ .ספּוּר ֻמ ְפ ָלא ֵ
אוֹתוֹ ֶע ְלבּוֹן ֶשׁ ְבּגִ ינוֹ כִּ נָּ ה ַע ְצמוֹ ַהגָּ אוֹן ַבּתּ ַֹאר
וּמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָ ה כָּ ָ היָ ה:
ֶה ָעלוּבַ ,
מּוּדי אוֹר‘ ָהיְ ָתה ִבּתּוֹ ֶשׁל
ִאמּוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ַ’ע ֵ
סוֹחר זֶ ה ָע ָשׂה
סוֹחר ְמ ֻפ ְר ָסם וְ נָ גִ יד נִ כְ ָבּדֵ .
ֵ
ַחיִ ל ַבּ ֲע ָס ָקיו כְּ ֶשׁ ֵה ִקים ֶ’מ ְרכַּ ז יְ ִר ִידים‘:
ֵמ ֵעין ִמ ְת ָחם גָּ דוֹל ,כְּ ֵעין ַ’קנְ יוֹן‘ֶ ,שׁבּוֹ ָהיוּ
סוֹח ִרים ִמכָּ ל ֲעיָ רוֹת ַה ְסּ ִב ָיבה
ֲ
ִמ ְתכַּ נְּ ִסים
וּלמוֹכְ ָרהּ ַל ַמּ ְר ֶבּה
חוֹר ָתם ְ
כְּ ֵדי ְל ַה ִצּיג ֶאת ְס ָ
ַבּ ְמּ ִחיר.
ֶאל ַה ִמּ ְת ָחם ַה ְמּ ֻרוָּ ח ָהיוּ נִ כְ נָ ִסים ָוּב ִאים
ימי ַה ְמּכִ ירוֹת ֲ
ִבּ ֵ
וּפ ִר ִיצים,
סוֹח ִרים ,נְ גִ ִידים ָ
הוּדיתַ .ה ִמּ ְת ָחם
ֻר ָבּם ֶשֹּׁלא ִמ ְבּנֵ י ַה ָדּת ַהיְּ ִ
ָה ָמה ָתּ ִמיד ֲהמוֹן ָא ָדםָ ,מה ֶשׁ ִהכְ נִ יס
דוֹלים ֶשׁ ֶה ֱע ִצימוּ
ִל ְמיֻ ָדּ ֵענוּ ַהגְּ ִביר ְרוָ ִחים גְּ ִ
ֶאת הוֹנוֹ.
וּמ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים
ָה ִאישׁ ָה ַלָ הלוֹ וְ גָ דוֹלִ ,
ָהיוּ ְס ִביבוֹ א ְמ ַעט כָּ ֵאלּוּ ֶשׁ ֵעינֵ ֶיהם ָהיְ ָתה
אוֹתם
ָ
ָצ ָרה ְבּ ַה ְצ ָל ָחתוֹ ,וְ ַה ִקּנְ ָאה ָאכְ ָלה
ְבּכָ ל ֶפּה .כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוֹ ַה ָלּלוּ ְל ָה ִביא ֶאת
ִקנְ ָא ָתם ִל ֵידי ִבּטּוּיָ ,תּ ְפשׂוּ כְּ ָק ְר ָבּן ֶאת ִבּתּוֹ
ֶשׁל ַהגְּ ִביר.
ַבּת זוֹ ָהיְ ָתה נַ ֲע ָרה כְּ ֵשׁ ָרה וְ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם,
לוֹת ָיה ֵאלּוּ נֵ ַחנָּ ה
נוֹסף ְל ַמ ֲע ֶ
ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
יוֹצ ֵאי דּ ֶֹפןִ .היא ָע ְב ָדה ַבּ ֲע ָס ָקיו
ְבּכִ ְשׁרוֹנוֹת ְ
וּמ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים ָהיְ ָתה ְמע ָֹרה
ֶשׁל ָא ִב ָיהִ ,
עוּתית.
ָבּ ֶהם ְבּ ִמ ָדּה ַמ ְשׁ ָמ ִ
פּוֹק ִדים ֶאת ִמ ְת ַחם
כָּ ָאמוּרַ ,ר ִבּים ֵמ ַה ְ
ַה ְקּנִ יּוֹת נִ ְמנוּ ַעל ְבּנֵ י ֲא ֻצ ַלּת ַהגּוֹיִ ים ִמכְּ ָפ ֵרי
אוֹתם ַבּ ֲע ֵלי
וּמ ָע ֶר ָיה ,וְ כָ ָ קמוּ ָ
ַה ְסּ ִב ָיבה ֵ
וּשׁמוּעוֹת
ָלשׁוֹן ָה ַרע וְ ֵה ֵחלּוּ ְל ָה ִפיץ ִרנּוּנִ ים ְ
תּוֹב ֶבת ִהיא
ַעל אוֹדוֹת ַבּת ַהגְּ ִבירֲ .הא ִמ ְס ֶ
אוֹתם גּוֹיִ יםְ ,וּבוַ ַדּאי...
ַרבּוֹת ְבּ ִק ְר ַבת ָ
וּכְ ִט ְב ָען ֶשׁל ְשׁמוּעוֹת ֶשׁ ֵהן ִמ ְתגַּ ְלגְּ לוֹת
וּמ ַדּת ַה ְשׁ ָפּ ָע ָתהּ
וּמ ְת ַע ְצּמוֹתִ ,
הוֹלכוֹת ִ
וְ ְ
אוֹתהּ
ָ
ַה ַה ְר ָסנִ ית ֶשׁל ָלשׁוֹן ָה ַרע ...כָּ ,
נַ ֲע ָרה ַצ ֶדּ ֶקת וְ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ֶשׁזֶּ ה ִמכְּ ָבר
ָבּגְ ָרה וְ ִהגִּ ָיעה ְלגִ יל ַה ִשּׁדּוּכִ יםַ ,על ַאף
יוֹתהּ כְּ ִל ַילת ַה ַמּ ֲעלוֹת ִוּבתּוֹ ֶשׁל גְּ ִביר ַבּ ַעל
ֱה ָ
יְ כוֹלוֹת ,כָּ ל ַה ָצּעוֹת ַה ִשּׁדּוּכִ ים ֶשׁ ֻה ְצּעוּ ָלהּ,
יָ ְרדוּ ַעד ְמ ֵה ָרה .א ָהיָ ה זֶ ה ִמן ַה ֶפּ ֶלאֵ ,הן
ָבּ ֶרגַ ע ֶשׁבּוֹ נִ גַּ שׁ ַצד ֶה ָח ָתן ְל ָב ֵרר ַעל ַהכַּ ָלּה
ְבּ ֶק ֶרב ְבּנֵ י ֲעיָ ָר ָתהִּ ,מיָּ ד ָהיוּ ַה ְשּׁמוּעוֹת
יוֹרד ִמן ַה ֶפּ ֶרק.
ָצצוֹת ,וְ ַה ִשּׁדּוּךְ ָהיָ ה ֵ
סּוּרים וְ ָה ַאכְ זָ בוֹת ָה ְלכוּ
ַה ָשּׁנִ ים ָח ְלפוּ ,וְ ַהיִּ ִ
וְ ִה ְת ַע ְצּמוַּ .ה ַבּת ָה ְלכָ ה וְ ִה ְת ַבּגְּ ָרה ,וְ ָא ִב ָיה
ֶשׁ ַאף הוּא ָהיָ ה יָ ֵרא וְ ָשׁ ֵלםֵ ,ה ִבין וְ ִה ְפנִ ים
וּל ַה ִשּׂיא ֶאת
מוּטב ֶשׁיְּ ַמ ֵהר ְל ִה ְת ַפּ ֵשּׁר ְ
כִּ י ָ
ִבּתּוֹ ְל ִאישׁ ָפּשׁוּט וַ ֲהמוֹנִ יִ ,מ ֶשֹּּׁלא ִתּ ְת ַח ֵתּן
ימה ְל ַד ַעת
כְּ ָלל .גַּ ם ַה ַבּתְ ,בּ ֵלית ְבּ ֵר ָרה ִה ְסכִּ ָ
ָא ִב ָיהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַאף ִשׁדּוָּ פּשׁוּט ִה ְת ַקשּׁוּ ֵהם
ְל ַה ִשּׂיג.
אתהּ.
ישׁהוּ ֶשׁנֵּ אוֹת ְל ֵשׂ ָ
ְל ַבסּוֹף נִ ְמ ָצא ִמ ֶ
ייסר‘,
ָהיָ ה זֶ ה א ַא ַחר ֵמ ַ‘א ֲהרֹן ֶדּער ְשׁ ַמ ֶ
בּוּשׁה ...אוֹתוֹ ָבּחוּר ֶשׁ ִה ְתיַ ֵתּם
אוֹתהּ ָ
אוֹי ְל ָ

אשׁית יְ ֵמי יַ ְלדוּתוֹ ,וּכְ ָבר ֵמ ֱהיוֹתוֹ ָפּעוֹט
ְבּ ֵר ִ
תּוֹבב ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעיר ְלא ִמ ְסגֶּ ֶרת.
ִה ְס ֵ
יוֹצא
יוֹד ַע ָמה ָהיָ ה ֵ
וּמי ֵ
ִל ְלמֹד א יָ ַדע כְּ ָללִ ,
ְבּסוֹפוֹ ִא ְל ָמ ֵלא ִר ֵחם ָע ָליו ֶא ָחד ִמ ַבּ ֲע ֵלי
ָה ֲעגָ לוֹת וְ ִל ְמּדוֹ ֶאת ְמ ֶלאכֶ ת ָה ֶעגְ לוֹנוּת.
ֶא ָלּא ֶשׁגַּ ם ִל ְמ ָלאכָ ה זוֹ א ִה ְסכִּ ין ַה ָבּחוּר.
חוּדי
וְ כָ ָ מ ָצא הוּא ֶאת ַתּ ְפ ִקידוֹ ַהיִּ ִ
]מ ְצ ִליף[ַ .מהוּתוֹ ֶשׁל ַתּ ְפ ִקיד
ייסר‘ ַ
כִּ ְ‘שׁ ַמ ֶ
זֶ ה ָהיָ ה ָל ֶשׁ ֶבת ְל ַצד ָה ֶעגְ לוֹןִ ,וּבזְ ַמן
וּל ָה ִאיץ
ְ
ֶשׁ ָה ֶעגְ לוֹן ִמ ְת ַעיֵּ ףְ ,ל ַה ְצ ִליף
סּוּסים ִבּ ְמקוֹמוֹ.
ַבּ ִ
ַא ֲהרֹן זֶ ה נָ תוּן ָהיָ ה ַתּ ַחת ַא ֲח ָריוּתוֹ
פּוֹטרוֹפּוֹסֶ ,א ָחד ֵמ ֶעגְ לוֹנֵ י ָה ִעיר,
ֶשׁל ַא ְ
וּכְ ֶשׁ ִהגִּ ָיעה ַה ָצּ ַעת ַה ִשּׁדּוּךְ ְלאוֹתוֹ ֶעגְ לוֹן א
ִמ ֵהר ַה ָלּה ְל ַה ְסכִּ ים .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ַא ְרכָּ ה ֶשׁל
בוּע ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ִבּ ַיע ֶאת ַה ְסכָּ ָמתוֹ.
ָשׁ ַ
רוּסין.
סוֹף סוֹף ָבּאוּ ַה ְשּׁנַ יִ ם ִבּ ְב ִרית ָה ֵא ִ
וּמן ַה ַצּד ָע ְמדוּ
שּׂוּאין ָק ַרב ָוּבאִ ,
מוֹעד ַהנִּ ִ
ֵ
שׂוֹחחוּ ְבּ ִה ְת ַענְ יְ נוּת ַעל אוֹדוֹת
ַה ְבּ ִריּוֹת וְ ֲ
עוֹמ ֶדת ְל ִה ְת ַח ֵתּן ִעם ַ’א ֲהרֹן
ַבּת ַהגְּ ִביר ָה ֶ
ֶדּער ְשׁ ַמ ֶ
בּוּשׁה ָהיוּ ָק ִשׁים
ייסר‘ָ .ה ֶע ְלבּוֹן וְ ַה ָ
ִמנְּ שֹׂא ,וְ ַהכַּ ָלּה וְ ִא ָמּהּ ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּ ַעד כַּ ָמּה
ֶשׁנִּ ָתּן ֶשֹּׁלא ְל ֵה ָראוֹת ֵבּין ַה ְבּ ִריּוֹת.
ַמ ֲע ַמד ַה ֻח ָפּה נִ ְק ַבּע ְל ֵה ָע ֵרךְ ַבּ ֲח ַצר ֵבּית
‘אוּלם‘ ַה ָסּמוָּ ע ְמ ָדה ַהכַּ ָלּה
ַהכְּ נֶ ֶסתָ .בּ ָ
אוֹרחוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ָבּאוּ
ְמ ֻביֶּ ֶשׁת ֵבּין ָה ְ
הוּלה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ְל ִשׂ ְמ ָח ָתהָּ ,ה ֲאוִ ָירה ָהיְ ָתה ְמ ָ
ְוּב ֶע ְלבּוֹן כְּ ֶא ָחדֶ .ה ָח ָתן ָע ַמד ְל ִהכָּ נֵ ס
וּל ֶפ ַתע
וּלכַ סּוֹת ֶאת ְפּנֵ י ַהכַּ ָלּה כַּ נָּ הוּגְ ,
ְ
ָבּ ְק ָעה זַ ֲע ַקת ְתּ ִפ ָלּה ִמ ִפּי ַהכַּ ָלּה .זְ ָע ָקה
ֶשֹּׁלא ֻה ְפנְ ָתה ִל ְק ַהל ַהנֶּ ֱא ָס ִפים ,כִּ י ִאם ְל ִמי
עוֹלםֶ ,אל ַה ָקּרוֹב ְלכָ ל ֲא ֶשׁר
ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
יִ ְק ָראוּהוּ ֶבּ ֱא ֶמת:
עוֹלם“ ,זָ ֲע ָקה ַהכַּ ָלּה ְבּ ַמר ִל ָבּהּ,
ִ”רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
יוֹד ַע כִּ י ִהנְ נִ י ַבּת יִ ְשׂ ָר ֵאל
”הן ַרק ַא ָתּה ֵ
ֵ
כְּ ֵשׁ ָרה ,כְּ ֵשׁ ָרה וּנְ ִקיָּ ה ִמכָּ ל ְר ָבבַ ,רק ַא ָתּה
עוֹלם ,כִּ י
יוֹד ַע זֹאת! ֲא ַב ֶקּ ְשִׁ ,רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ֵ
ְתּזַ כֵּ נִ י וְ ֶא ְבנֶ ה ַבּיִ ת נֶ ֱא ָמן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלַ .בּיִ ת
ֶשׁבּוֹ ֶאזְ כֶּ ה ְלגַ ֵדּל יְ ָל ִדים ַצ ִדּ ִיקים וְ ַת ְל ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים ,כְּ ֵשׁ ִרים וּנְ ִקיִּ ים ִמכָּ ל ְר ָבב“.
ַהזְּ ָע ָקה ,כָּ ָאמוּר ,א ֻה ְפנְ ָתה ְל ֵע ֶבר
אוּלם
טוֹפפוּ ָס ִביבָ ,
אוֹרחוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ִה ְצ ְ
ָה ְ
ָה ָ‘א ֵמן‘ ֶשׁ ָבּ ְק ָעה ִמ ִפּ ֶיהןְ ,רווּיָ ה ִבּ ְד ָמעוֹת ֶשׁל
ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְוּת ִפ ָלּהָ ,בּ ְק ָעה ְר ִק ִיעים וְ ִהגִּ ָיעה
ַעד ְשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
לוֹאהּ.
ְתּ ִפ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ַהכַּ ָלּה ִה ְת ַקיְּ ָמה ִבּ ְמ ָ
נוֹלדוּ וְ גָ ְדלוּ ַא ְר ָבּ ָעה יְ ָל ִדים
ְבּ ַביִ ת זֶ ה ְ
נִ ְפ ָל ִאים ְשׁ ֵל ִמים ֶשׁ ֵה ִאירוּ ְפּנֵ י ֵתּ ֵבל
ִבּגְ
אוֹנוּתם ְוּב ִצ ְד ָק ָתםֲ ,הא ֵהם:
ָ
עליר – ַ’ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ִריף‘
אַ .ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶה ִ
– ַבּ ַעל ’נַ ֲח ַלת יִ ְשׂ ָר ֵאל‘.
יקוֹביץ.
אס ִט ִ
עליר ָא ָב“ד ָק ְ
בַ .ר ִבּי ֵמ ִאיר ֶה ִ
אלק ַוּב ַעל
סוֹב ְ
עליר ָא ָב“ד ַ
גַ .ר ִבּי יְ ִח ֵיאל ֶה ִ
נוֹס ִפים.
וּס ָפ ִרים ָ
מּוּדי אוֹר‘ ְ
ַ’ע ֵ
עלז ַוּב ַעל
עליר ָא ָב“ד ֵט ְ
הוֹשׁ ַע ֶה ִ
דַ .ר ִבּי יְ ֻ
נוֹס ִפים.
וּס ָפ ִרים ַר ִבּים ָ
הוֹשׁ ַע‘ ְ
’ח ֶֹסן יְ ֻ
מּוּדי אוֹר‘ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ִל ְקבּ ַֹע ְלדוֹרוֹת
ַבּ ַעל ַ’ע ֵ
ֶאת גּ ֶֹדל כּ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה וְ ֶאת ַמ ֲע ָל ָתם ֶשׁל
עוֹל ִביםָ ,ח ַתם ֶאת ְשׁמוֹ
ַהנֶּ ֱע ָל ִבים וְ ֵאינָ ם ְ
אוֹתהּ ְתּ ִפ ָלּה
ַבּתּ ַֹאר ֶ’ה ָעלוּב‘ְ ,לזִ כְ ָרהּ ֶשׁל ָ
כוּתהּ זָ כוּ
ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ִמתּוֶֹ ע ְלבּוֹן ָעמֹקִ ,וּבזְ ָ
הוּא וְ ֶא ָחיו ְל ָמה ֶשׁזָּ כוּ.

