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

קרוֹביו
רוֹב
על ְק ָ
ַה ַצּ ִדּיק נִ ְת ָבּע ַעל ֶשֹּׁלא ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַעל
”וַ יְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ַא ֲח ֵרי מוֹת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵ י
ה‘ וַ יָּ ֻמתוּ“ )טז א(
ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ַה ָפּסוּק ֵאינוֹ ְמ ָפ ֵרט ָמה ִדּ ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁהָ ,מה ָבּא
הוּא ְל ַה ְשׁ ִמ ֵיענוּ?
יטל:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים וִ ַ
נָ ַקט ַהכָּ תוּב ָלשׁוֹן ’וִ ַיד ֵבּר‘ ֶשׁ ִהיא ָלשׁוֹן ָק ָשׁה ַ)מכּוֹת יא א(,
יח ה‘ ֶאת מ ֶֹשׁה ַעל” :מוֹת
תּוֹרה כִּ י כָּ אן הוֹכִ ַ
ְוּבכָ ִ ל ַמּ ְד ָתּנוּ ַה ָ
מוֹתםְ ,ל ִפי ֶשׁ ָהיָ ה
ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן“ ,כִּ ְביָ כוֹל הוּא ָא ֵשׁם ְבּ ָ
מּוּבא
ָע ָליו ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ִתּ ְת ַבּ ֵטּל ַהגְּ זֵ ָרה ֵמ ֲע ֵל ֶיהם .וּכְ ֵעין ַה ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא ָ)שׁם( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ֵא ַרע וְ נִ ְט ַרף ָא ָדם ְבּ ִק ְר ַבת ֵאזוֹר
גוּריו ֶשׁל ַר ִבּי יְ ֻ
ְמ ָ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ י ,נִ ְת ַבּע הוּא ַעל כָּ ֶ שֹּׁלא ֵהגֵ ן
ָע ָליו ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ.
ֵ’עץ ַה ַדּ ַעת טוֹב‘

”‘בּכָ ל ְל ָב ְבִ – ‘בּ ְשׁנֵ י יְ ָצ ֶרי“
ְ
גוֹרל
גּוֹרל ֶא ָחד ַלה‘ וְ ָ
”וְ נָ ַתן ַא ֲהרֹן ַעל ְשׁנֵ י ַה ְשּׂ ִע ִירם גּ ָֹרלוֹת ָ
ֶא ָחד ַל ֲעזָ אזֵ ל“ )טז ח(
ָ
ַבּגְּ ָמ ָרא
שּמּשׁ
)יוֹמא לט א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁ ִשּׁ ֵמּ
עוֹלה ָתּ ִמיד
גּוֹרל ַ’לה‘‘ ֶ
ִשׁ ְמעוֹן ַה ַצּ ִדּיק כְּ כ ֵֹהן גָּ דוֹלָ ,היָ ה ַה ָ
עוֹלה ִבּ ְשׂמֹאלוֹ .וְ יֵ שׁ
גּוֹרל ַ’ל ֲעזָ אזֵ ל‘ ָהיָ ה ֶ
ימינוֹ ,וְ ִאלּוּ ַה ָ
ִבּ ִ
ְל ָה ִבין ַמ ִהי ַה ַמּ ֲע ָלה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ֻע ְב ָדּה זוֹ?
ווֹבּנָ ה:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַא ְריֵ ה ֵליבּ ֶפנְ ְס ֶטר ִמיֶּ ְד ְ
ַר ִבּי ַחיִּ ים ִמוּוֹלוֹזִ‘ין ֵבּ ֵאר ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת סא א(” :יֵ ֶצר
יוֹשׁב ֵבּין ְשׁנֵ י ִמ ְפ ְתּ ֵחי ַה ֵלּב“; ְבּ ֶד ֶר
דּוֹמה ִלזְ בוּב ,וְ ֵ
ָה ַרע ֶ
ימין ַה ֵלּב ,וְ ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע – ִבּ ְשׂמֹאלוֹ,
כְּ ָלל ַהיֵּ ֶצר ַהטּוֹב שׁוֹכֵ ן ִבּ ִ
”לב ָחכָ ם ִל ִ
כַּ כָּ תוּב )ק ֶֹה ֶלת י ב(ֵ :
ימינוֹ וְ ֵלב כְּ ִסיל ִל ְשׂמֹאלוֹ“.
ׁוֹמר ַעל ְמקוֹמוֹ ִבּ ְק ִביעוּת,
אוּלם ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמ ַהיֵּ ֶצר ַהטּוֹב ַהשּ ֵ
ָ
”יוֹשׁב ֵבּין ְשׁנֵ י ִמ ְפ ְתּ ֵחי ַה ֵלּב“ ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ֵאינוֹ
ֵ
ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע
ַמ ְצ ִל ַ
ימין
יח ְל ַהכְ ִשׁיל ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ֵח ְטא ָרגִ יל’ְ ,מ ַד ֵלּג‘ הוּא ִל ִ
וּמכְ ִשׁילוֹ ְבּ ֵח ְטא ַה ֻמּ ְסוֶ ה כְּ ִמ ְצוָ ה.
ַה ֵלּב ַ
ִל ְד ָב ָריו נִ ָתּן ְל ָב ֵאר כִּ י זֹאת ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִמ ַיע ְתנוּ ַהגְּ ָמ ָראְ :בּדוֹרוֹ
עוֹלה ָתּ ִמיד ְבּיָ ִמין ,כִּ י
גּוֹרל ַלה‘ ֶ
ֶשׁל ִשׁ ְמעוֹן ַה ַצּ ִדּיק ָהיָ ה ַה ָ
ווֹת ֶיהם ִמ ַצּד ַהיֵּ ֶצר ַהטּוֹב
ְלג ֶֹדל ִצ ְד ָק ָתם ָתּ ִמיד נַ ֲעשׂוּ ִמ ְצ ֵ
גּוֹרל
אוּלם ַבּדּוֹרוֹת ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ָהיָ ה ַה ָ
ימין ַה ֵלּבָ .
ַהשּׁוֹכֵ ן ִבּ ִ
ַלה‘ ֶ
עוֹלה ְל ִע ִתּים ִבּ ְשׂמֹאלָ ,וּבא ַה ָדּ ָבר ִל ְרמֹז ָל ֶהם כִּ י ַהיֵּ ֶצר
נּוֹעד ַ’לה‘‘ְ ,בּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲע ֵברוֹת
ָה ַרע ְמע ָֹרב ָהיָ ה ַאף ַבּ ֵח ֶלק ַה ָ
ַה ֻמּ ְסווֹת כְּ ִמ ְצווֹת.
ְבּכָ  נִ ָתּן ְל ָב ֵאר ַאף ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית” :וְ ָה ֵסר
ָשׂ ָטן ִמ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵ
וּמ ַא ֲח ֵרינוּ“ – ֶשׁנִּ נָּ ֵצל ִמ ְשּׁנֵ י סוּגֵ י ַהיְּ ָצ ִרים; ֵהן
וּמ ִסּ ֵיתנוּ ַל ֲחטֹא,
”מ ְלּ ָפנֵ ינוּ“ – גָּ לוּי ְל ֵעינֵ ינוּ ַ
עוֹמד ִ
ֵמ ַהיֵּ ֶצר ָה ֵ
ימין
”מ ַא ֲח ֵרינוּ“ – ְבּכָ ֶ שׁהוּא ְ’מ ַד ֵלּג‘ ִל ִ
וְ ֵהן ֵמ ַהיֵּ ֶצר ַהנִּ ְס ָתּר ֵ
וּמ ַב ֵקּשׁ ְל ַה ִסּ ֵיתנוּ ְבּ ֵח ְטא ַה ֻמּ ְסוֶ ה כְּ ִמ ְצוָ ה.
ַה ֵלּבְ ,
’נֶ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘ – ְפּ ָר ִקים ,פ“ד ַבּ ֶה ָע ָרה; ַ’שׁ ַער ַבּת ַר ִבּים‘; ְ’פּ ִרי ֵעץ ָה ָדר‘ פ“ה

סּוּרים ַה ְמּ ִב ִיאים ִל ֵידי ְתּ ִפ ָלּה
יִ ִ
”וְ ָל ַקח ְמא ַה ַמּ ְח ָתּה גַּ ֲח ֵלי ֵאשׁ ֵמ ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמ ִלּ ְפנֵ י ה‘

וּמא ָח ְפנָ יו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַדּ ָקּה“ )טז יב(
ְ
מוּבא:
ַבּ ָבּ ַריְ ָתא ְדּ ִ‘פטּוּם ַה ְקּט ֶֹרת‘ ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָ
אוֹמר ָה ֵדק ֵה ֵיטב ֵה ֵיטב ָה ֵדק ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ַהקּוֹל
שׁוֹחק ֵ
”כְּ ֶשׁהוּא ֵ
יָ ֶפה ַל ְבּ ָשׂ ִמים“.
ְבּ ֶד ֶרַ צחוּת ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַר ִבּי ֵמ ִאיר ַאיזֶ נְ ְשׁ ַט ֶטר – ַה ַ‘מּ ֲה ָר“ם
ַא“שׁ‘:
סּוּרים כְּ ֵדי
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ֵמ ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ָה ָא ָדם יִ ִ
אוּלם ְל ִע ִתּים ְמיַ ֵסּר הוּא ַאף ֶאת
מּוּטבָ .
ִלגְ רֹם לוֹ ָלשׁוּב ַל ָ
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִמ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא ִמ ְת ַאוֶּה ִל ְת ִפ ָלּ ָתם .יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז
]ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא[
ִבּ ְלשׁוֹן ַה ָבּ ַריְ ָתאְ :בּ ֶד ֶר כְּ ָלל ”כְּ ֶשׁהוּא ַ
ֵ
נוֹעד ַה ָדּ ָבר
”ה ֵדק ֵה ֵיטב“ – ָ
סּוּרים ֶאת ָה ָא ָדםָ ,
שׁוֹחק“ ְבּיִ ִ
”ה ֵיטב ָה ֵדק“
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁרֵ :
לוֹחצוֹ ֶשׁיֵּ ִיטיב ֶאת ַדּ ְרכּוָֹ .
כְּ ֵדי ְל ֲ
”מ ְפּנֵ י ֶשׁ ַהקּוֹל
טּוֹביםֵ ,אין זֶ ה ֶא ָלּאִ :
– הוּא ְמיַ ֵסּר ֶאת ַה ִ
יָ ֶפה ַל ְבּ ָשׂ ִמים“ – ֶשׁ ִמּ ְת ַאוֶּה הוּא ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת קוֹל ַה ַצּ ִדּ ִיקים
ַה ְמּכֻ נִּ ים ְ’בּ ָשׂ ִמים‘ ְ)ר ֵאה ֻח ִלּין קלט ב(.
]ל ְבנוֹ ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ַא“שׁ[ עמ‘ כא
הוּדה‘ ִ
וֹן יְְ ָ
’זִ כְ רוֹן

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵ י ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

קוֹרעת גְּ זַ ר ִדּין
קוֹר ַעת
ָא ֵמן ַ
לטהר ֶא ְתכֶ ם ִמכֹּל
”כִּ י ַביּוֹם ַהזֶּ ה יְ כַ ֵפּר ֲע ֵליכֶ ם ְל ַט ֵה
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘ ִתּ ְט ָהרוּ“ )טז ל(
ַחטּ ֵ
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵ י הוי“ה ִתּ ְט ָהרוּ“
”מכֹּל ַחטּ ֵ
סוֹפי ַה ֵתּבוֹתִ :
ִ
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ָ .ר ַמז ַהכָּ תוּב כִּ י ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת
ֵהם ְבּגִ ַ
ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ ה נִ ְק ָרע גְּ זַ ר ִדּינוֹ ֶשׁל ָא ָדם וְ נִ ְמ ָח ִלים כָּ ל
ווֹנוֹתיו ,וּכְ ִד ְב ֵרי ֲחכָ ֵמינוּ )תיקו“ז מ א(” :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה
ֲע ָ
קוֹר ִעין לוֹ גְּ זַ ר ִדּינוֹ ֶשׁל ִשׁ ְב ִעים
ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
ָשׁנָ ה“.
ֶ’א ֶבן ְשׁ ִתיָּ ה‘ עמ‘ יח

בוֹדת ָשׂ ִעיר ַה ְפּנִ ִימי‘ ְמכַ ֶפּ ֶרת ַאף כַּ יּוֹם
ֲ’ע ַ
”וְ ָשׁ ַחט ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם ;...וְ כִ ֶפּר ַעל ַהקּ ֶֹדשׁ“
)טז טו-טז(

”‘מ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ַעל ַהנִּ כְ נָ ִסין ַל ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ֻט ְמ ָאה“
ִ
ַ)ר ִשׁ“י(.
מוּלין ֶסגַ“ל – ַה ַמּ ֲה ִרי“ל:
ָא ַמר ַר ֵבּנוּ יַ ֲעקֹב ִ
בוֹדת יוֹם
יּוּטי ֲע ַ
דּוּע ָאנוּ ַמ ֲא ִריכִ ים ְבּ ִפ ֵ
עוֹדי ָתּ ַמ ְה ִתּיַ ,מ ַ
ֵמ ִ
בוֹדת
יוֹתר ֵמ ֲע ַ
ימי ֵ
בוֹדת ַה ָשּׂ ִעיר ַה ְפּנִ ִ
פּוּרים ְבּ ַהזְ כָּ ַרת ֲע ַ
ַהכִּ ִ
ימי ְמכַ ֵפּר ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָדּשׁ
ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח; וַ ֲהא ַה ְפּנִ ִ
וְ ָק ָד ָשׁיו ֶשׁ ֵאינָ הּ ַשׁיֶּ כֶ ת ְבּיָ ֵמינוְּ ,בּעוֹד ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח
ְמכַ ֵפּר ַעל כָּ ל ָה ֲעווֹנוֹת ,כַּ כָּ תוּב ְ)ל ַה ָלּן פס‘ כא(” :וְ ָס ַמַ א ֲהרֹן
ֶאת ְשׁ ֵתּי יָ ָדיו ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה ָע ָליו ֶאת כָּ ל
ֹאתם“?
ֲעוֹנֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת כָּ ל ִפּ ְשׁ ֵע ֶיהם ְלכָ ל ַחטּ ָ
וְ נִ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר זֹאת ִבּ ְשׁ ֵתּי ְדּ ָרכִ ים:

ימי כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַרק
בוֹדת ַה ָשּׂ ִעיר ַה ְפּנִ ִ
אָ .אנוּ ַמ ֲא ִריכִ ים ְבּ ֵתאוּר ֲע ַ
ִמכּ ָֹחהּ ְמכַ ֵפּר ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח ,כַּ ְמּב ָֹאר ַבּגְּ ָמ ָרא
ימי כְּ ִת ְקנָ הּ.
בוֹדת ַה ְפּנִ ִ
ֶשׁכַּ ָפּ ַרת ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח ְתּלוּיָ ה ְבּ ִקיּוּם ֲע ַ
נוֹהגֶ ת ַאף כַּ יּוֹםָ ,אנוּ ַמ ֲא ִריכִ ים
ב .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶ
הוּדים
אוֹתם יְ ִ
ימי כְּ ֵדי ְלכַ ֵפּר ַעל ָ
בוֹדת ַה ָשּׂ ִעיר ַה ְפּנִ ִ
ַבּ ֲע ַ
טּוֹעים וְ נִ כְ נָ ִסים ִל ְמקוֹם ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ֻט ְמ ָאה.
ֶשׁ ִ

)יוֹמא מ ב(
ָ

פּוּרים יח
ַ’מ ֲה ִרי“ל‘ ִה ְלכוֹת יוֹם ַהכִּ ִ

וִ דּוּי ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָשׁ ִל ַיח
”וְ ָס ַמַ א ֲהרֹן ֶאת ְשׁ ֵתּי יָ ָדו ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה
ָע ָליו ֶאת כָּ ל ֲעוֹנֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת כָּ ל ִפּ ְשׁ ֵע ֶיהם ְלכָ ל
ֹאתם“ )טז כא(
ַחטּ ָ
יוֹסף ִמ ַטּ ַראנִ י – ַה ַמּ ֲה ִרי“ט כִּ י ַאף ֶשׁ ְבּכָ ל ַה ִמּ ְצווֹת
כָּ ַתב ַר ִבּי ֵ
)ק ִ
”שׁלוּחוֹ ֶשׁל ָא ָדם כְּ מוֹתוֹ“ ִ
דּוּשׁין מב א(ִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר
ָא ְמ ִרינַ ןְ :
יח ְל ִקיּוּם ִמ ְצוָ ה ַהנַּ ֲע ֵשׂית ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִדּבּוּר ְ)ר ֵאה
ְל ַמנּוֹת ָשׁ ִל ַ
גִּ ִטּין סו ב(.
אוּלם ְבּ ִ‘מנְ ַחת ִחנּוָּ ‘תּ ַמהּ ַעל ְדּ ָב ָריו ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ,
ָ
ֶשׁבּוֹ ְמפ ָֹרשׁ ֶשׁ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ִה ְתוַ ָדּה ַעל ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח
יח ֶשׁל כָּ ל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ .ה ֵרי ֶשׁ ַעל ַאף ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ַהוִּדּוּי
כְּ ָשׁ ִל ַ
שׁוּבה ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַעל ֲח ָט ָאיו
הוּתהּ ִדּבּוּר ,יָ כוֹל ַה ָשּׁב ִבּ ְת ָ
ַמ ָ
יח.
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָשׁ ִל ַ
שׁוּ“ת ַ’מ ֲה ִרי“ט‘ ח“א קכז; ִ’מנְ ַחת ִחנּוּ ‘שסד י

ֵשׁם ה‘ נֶ ֱא ָמר ֵמ ֵא ָליו
”וְ ָס ַמַ א ֲהרֹן ֶאת ְשׁ ֵתּי יָ ָדו ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ ָדּה
ָע ָליו ֶאת כָּ ל ֲעוֹנֹת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת כָּ ל ִפּ ְשׁ ֵע ֶיהם ְלכָ ל
ֹאתם“ )טז כא(
ַחטּ ָ
הוּבא ֵס ֶדר
פּוּרים ָ
מוּסף ֶשׁל יוֹם ַהכִּ ִ
בוֹדה‘ ֶשׁ ְבּ ָ
ְבּ ֵ‘ס ֶדר ָה ֲע ָ
וִ דּוּיוֹ ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל )ע“פ ָ
אוֹמר:
יוֹמא סו ב(” :וְ כָ ָ היָ ה ֵ
ָאנָּ א ה‘ָ ,ח ְטאוָּ ,עווָּ ,פּ ְשׁעוּ ְל ָפנֶ יַ ע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאלָ .אנָּ א
תוֹרת
ַבּה‘ כַּ ֵפּר ַל ֲח ָט ִאים וְ ַל ֲעוֹנוֹת וְ ִל ְפ ָשׁ ִעים ...כַּ כָּ תוּב ְבּ ַ
בוֹד)ְ ל ַה ָלּן פס‘ ל(’ :כִּ י ַביּוֹם ַהזֶּ ה יְ כַ ֵפּר
מ ֶֹשׁה ַע ְב ְדִּ מ ִפּי כְ ֶ
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘ ִתּ ְט ָהרוּ‘.
ֲע ֵליכֶ ם ְל ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם ִמכֹּל ַחטּ ֵ
נּוֹרא
שׁוֹמ ִעים ֶאת ַה ֵשּׁם ַהנִּ כְ ָבּד וְ ַה ָ
וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם כְּ ֶשׁ ָהיוּ ְ
כּוֹר ִעים
ְמפ ָֹרשׁ ֵ
יוֹצא ִמ ִפּי כ ֵֹהן גָּ דוֹל ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְוּב ָט ֳה ָרהָ ,היוּ ְ
נוֹפ ִלים ַעל ְפּנֵ ֶיהם“...
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים וְ ְ
יֵ שׁ ְל ָה ִביןְ :בּ ַמ ֲה ַל וִ דּוּיוֹ ַמזְ כִּ יר ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֶאת ֵשׁם ה‘
”אנָּ א ה‘ָ ...אנָּ א ַבּה‘ִ ...ל ְפנֵ י ה‘ ִתּ ְט ָהרוּ“;
ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמיםָ :
דּוּע ֵאפוֹא ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ַהכּ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעם ַרק ַבּ ַפּ ַעם
ַמ ַ
ישׁית?
ַה ְשּׁ ִל ִ
גִּ ָלּה ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשִׁ :בּ ְשׁ ֵתּי ַה ְפּ ָע ִמים ָה ִראשׁוֹנוֹת ִהזְ כִּ יר
ישׁית יָ ָצא
אוּלם ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֶאת ַה ֵשּׁם ְבּ ִפיוָ ,
ַה ֵשּׁם ִמ ִפּיו ֵמ ֵא ָליו .וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ָתּן ְל ַדיֵּ ק ִמנֻּ ַסּח ֲא ִמ ָיר ֵתנוּ:
]מ ֵא ָליו[ ִמ ִפּי כ ֵֹהן
יוֹצא ֵ
שׁוֹמ ִעים ֶאת ַה ֵשּׁםֵ ...
”כְּ ֶשׁ ָהיוּ
ְ
עוֹר ָרה ָאזָ ,היוּ ַהכֹּל
וּלג ֶֹדל ֶח ְר ַדת ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁ ִה ְת ְ
גָּ דוֹל“ְ .
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים.
כּוֹר ִעים ִ
ְ
]ל ָרמָ“ע ִמ ָפּאנוֹ[ ב; ’יְ ֵמי ָדּוִ ד‘ ]לרי“ד ִמ ַסּלוֹנִ ִיקי[
ַמ ֲא ָמר ֵ’מ ָאה ְק ִשׂ ָיטה‘ ְ
בוֹדה
ֵפּרוּשׁ ַעל ֵס ֶדר ָה ֲע ָ

ַהכֹּל ְכּ ַדאי ַבּ ֲעבוּר ָא ֵמן ַא ַחת
י“ע )נפ‘ כ“ט ְבּנִ ָיסן תרי“ח(:
קּוֹבּ ִרין זִ ַ
ָא ַמר ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִמ ְ

יוֹד ַע ֶשׁ ְבּ ָכל ַחיַּ י ָענִ ִיתי ָא ֵמן ַא ַחת ְכּמוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי,
”לוּ ָהיִ ִיתי ֵ
דּוֹאג ְכּ ָללַ ...הכֹּל ָהיָ ה ְכּ ַדאי“...
ֲאזַ י א ָהיִ ִיתי ֵ
ִ’א ְמרוֹת מ ֶֹשׁה‘ ח“א עמ‘ קצג-קצד

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְּפפנִיִיננִים וּבֵ או ִּרים ַעל ִ ּ’ב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן‘

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ִ ּב ְר ַּכת ’בּ וֹ ֵנה ְירו ׁ ָּש ַל ִים‘ )ה‘(

וּב ַטּל
המּיֻ ָחל ֶשׁ ֻה ְח ַמץ ֻ
תּוֹר ַה ְמּ
ַה וֹר
ירוּתם ֶשׁל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַהגָּ אוֹן ַה ֻמּ ְפ ָלא
ִבּ ְשׁנוֹת ְצ ִע ָ
ייבּר זָ ָצ“לֶ ,ה ֱע ִסיקוּ ֵהם
ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ְשׁ ַר ֶ
שׁוּטה וְ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םַ .תּ ְפ ִק ָידהּ
ְבּ ֵב ָיתם ִא ָשּׁה ְפּ ָ
ָהיָ ה ְל ַט ֵפּל ְבּיַ ְל ֵד ֶיהם ַה ְקּ ַטנִּ ים ְוּב ֶמ ֶשׁק ַה ַבּיִ ת
ִבּ ְשׁעוֹת ַהבּ ֶֹקרִ ,בּזְ ַמן ֶשׁ ָה ַרב וְ ָה ַר ָבּנִ ית נֶ ְע ְדּרוּ
ִמ ֵבּ ָיתם.

אוּלם ַה ַה ְח ָל ָטה
ַהקּ ִֹשׁי ְל ַה ְח ִליט ָהיָ ה ָעצוּםָ ,
רוּרה וְ נֶ ְח ֶר ֶצת;
ֶשׁ ִקּ ְבּ ָלה ְל ַבסּוֹף ָהיְ ָתה ְבּ ָ
רוֹבה ִהיא יָ ְר ָדה ֵמ ָהאוֹטוֹבּוּס,
ַבּ ַתּ ֲחנָ ה ַה ְקּ ָ
ִוּב ְמקוֹם ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ַד ְרכָּ הּ ְל ִמ ְר ְפּ ָאתוֹ ֶשׁל
רוֹפא ַה ְמּ ֻד ְפּ ָלםִ ,היא ָח ְצ ָתה ֶאת ַהכְּ ִבישׁ ֶאל
ָה ֵ
ִצדּוֹ ַה ֵשּׁנִ יָ .שׁם ָע ְל ָתה ָלאוֹטוֹבּוּס ֶשׁ ֶה ְחזִ ָירהּ
וּמיָּ ד ִעם ִר ְד ָתּהּ ִמ ֲה ָרה ְל ֵבית
ִל ְבנֵ י ְבּ ַרקִ ,
ייבּר כְּ ֵדי ְל ַמ ֵלּא ְבּ ֶח ְר ַדת ק ֶֹדשׁ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְשׁ ַר ֶ
ֶאת ַה ַתּ ְפ ִקיד ֶשׁאוֹתוֹ ִמ ְלּ ָאה ְבּכָ ל יוֹםְ :ל ַט ֵפּל
וּל ַא ְפ ֵשׁר ָל ַרב ָל ֵצאת ִל ְלמֹד
ַבּ ַבּיִ ת ַוּביְּ ָל ִדים ְ
כּוֹלל כְּ ַמ ְשּׂ ַאת נַ ְפשׁוֹ.
ַבּ ֵ

אוֹתהּ ִא ָשּׁהֲ ,חשׂוּכַ ת ָבּנִ ים ָהיְ ָתהְ .ל ַמ ְע ָלה
ָ
ֵמ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ ִמנִּ שּ ֶׂוּא ָיה וְ ִהיא ַוּב ֲע ָלהּ
נוֹעצוּ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ִע ָמּם ֲ
ֶט ֶרם זָ כוּ ְל ִהוּ ַָשׁעָ .ה ְ
צוּרה ַחד ַמ ְשׁ ָמ ִעית כִּ י
הוֹדיעוּ ָל ֶהם ְבּ ָ
ִ
בּוֹד ִדים,
ִסכּוּיֵ ֶיהם ְל ִה ָפּ ֵקד ֲ
שׁוֹא ִפים ַל ֲאחוּזִ ים ְ
וְ גַ ם ֵהם כִּ ְמ ַעט וְ ִה ְשׁ ִלימוּ ִעם ַהגְּ זֵ ָרה ,וְ ִת ְקוָ ָתם
וּפ ֲח ָתה.
ִלזְ כּוֹת ְל ָה ִקים דּוֹר ֶה ְמ ֵשָׁ ה ְלכָ ה ָ

שׁוּטה ֵה ִבינָ ה
וּפ ָ
אוֹתהּ ִא ָשּׁה כְּ ֵשׁ ָרה
ָ
ְ
ימוּתהּ כִּ י ֶאת ַה ַתּ ְפ ִקיד ֶה ָחשׁוּב ֶשׁנִּ ָתּן
ִבּ ְת ִמ ָ
ָלהּ ִהיא ֻמכְ ָר ָחה ְל ַב ֵצּ ַע ,גַּ ם ִאם ַתּ ְפ ִסיד ִמשּׁוּם
כָּ ֶ את ַהתּוֹר ֶשׁ ִה ְמ ִתּינָ ה לוֹ זְ ַמן ַרב כָּ ל כָּ 
סּוּרי
וְ ָע ִתיד ָהיָ ה ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ִלגְ ֲא ָלהּ ִמיִּ ֵ
ַה ִצ ִפּיָּ ה ַה ָמּ ִרים ֶשׁ ִלּוּוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהּ ְבּ ֶמ ֶשׁ
ָשׁנִ ים כֹּה ַרבּוֹת.

בוֹד ָתהּ
יוֹצאת ַל ֲע ָ
כָּ ִ ,מ ֵדּי בּ ֶֹקר ָהיְ ָתה ָה ַר ָבּנִ ית ֵ
ְבּגַ ן ַהיְּ ָל ִדים ְבּ ָשׁ ָעה ֻמ ְק ֶדּ ֶמתְ ,וּב ָשׁ ָעה ֶר ַבע
כּוֹלל,
ְל ֵת ַשׁע ,כַּ ֲא ֶשׁר ָה ַרב ָהיָ ה ָצ ִריָ ל ֶלכֶ ת ַל ֵ
וּמ ַט ֶפּ ֶלת
ָהיְ ָתה ַה ְמּ ַט ֶפּ ֶלת ַמגִּ ָיעה ְל ֵב ָיתם ְ
ְבּיַ ְל ֵד ֶיהם ְבּ ַא ֲה ָבה ִוּב ְמ ִסירוּת.

ֶאת כָּ ל ַמ ַעיְ נוֹת ַא ֲה ָב ָתהּ ַליְּ ָל ִדים ֶשׁ ֶטּ ֶרם זָ כְ ָתה
ָל ֶהםִ ,ה ְפנְ ָתה ָה ִא ָשּׁה ְלגִ ָ
פּוּחם ֶשׁל
וּל ִט ָ
דּוּלם ְ
ייבּר ָה ַרכִּ יםִ .היא ָע ְשׂ ָתה
יַ ְל ֵדי ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְשׁ ַר ֶ
יוֹד ָעהּ כִּ י ִמ ַבּיִ ת
זֹאת ִמתּוְֹ שׁ ִליחוּת ק ֶֹדשְׁ .בּ ְ
דּוּלים ְל ִת ְפ ֶא ֶרת,
גָּ דוֹל ֶשׁכָּ זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵ ְצאוּ גִּ ִ
נוֹט ֶלת ִהיא ְבּכָ ַ תּ ְפ ִקיד ָחשׁוּב
ַוּב ֲה ָבנָ ה כִּ י ֶ
ייבּר,
תּוֹרה ֶשׁל ָה ַרב ְשׁ ַר ֶ
יּוּע ְל ִלמּוּד ַה ָ
ְבּ ִס ַ
נוֹדע כְּ ַמ ְת ִמיד ֻמ ְפ ָלא.
ֶשׁכְּ ָבר ָאז ַ
מוּעה כִּ י
ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמים גֻּ נְּ ָבה ְל ָאזְ נֶ ָיה ַה ְשּׁ ָ
רוֹפא ֶשׁ ְלּ ַא ַחר
ָבּ ִעיר ֵתּל ָא ִביב ַה ְסּמוּכָ ה ָדּר ֵ
יח ִל ְמצֹא
ֶמ ְח ָקר וְ ִה ְשׁ ַתּ ְלּמוּת ֲא ֻרכָּ ה ִה ְצ ִל ַ
חוּדיתְ ,וּב ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א יֵ שׁ
ִשׁ ַיטת ִטפּוּל יִ ִ
לוֹמם
ְבּיָ דוֹ ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַסיֵּ עַ ָל ֶהם ְבּ ַהגְ ָשׁ ַמת ֲח ָ
עוֹלם.
ֶשׁכִּ ְמ ַעט וְ נָ גוֹזְ ,ל ָה ִביא יְ ָל ִדים ָל ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָפּנְ ָתה ִל ְקבּ ַֹע תּוֹר ְל ִמ ְר ְפּ ָאתוִֹ ,ה ְת ָבּ ֵרר
ָלהּ כִּ י ֵע ֶקב ִרבּוּי ַהפּוֹנִ ים ,כְּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵבּל
ְל ִטפּוּל יִ ְהיֶ ה ָע ֶל ָיה ְל ַה ְמ ִתּין ַבּתּוֹר ְבּ ֶמ ֶשׁ
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ הְ .בּ ֵררוֹת ַרבּוֹת א
תּוֹרהּ ְל ַת ֲא ִרי
ָהיוּ ְבּיָ ָדהּ ,וְ ִהיא ָק ְב ָעה ֶאת ָ
וּמ ְת ִאיםְ ,בּעוֹד כְּ ַמ ֲח ִצית
ֶשׁנִּ ְר ֶאה ָהיָ ה ָלהּ נ ַֹח ַ
ַה ָשּׁנָ ה.

ְל ֵבית ָה ַרב ִהיא ִהגִּ ָיעה ְבּ ִאחוּר ַקל ,וְ ָה ַרב ִמ ֵהר
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ָל ֵצאת ְל ַת ְלמוּדוְֹ .בּאוֹתוֹ יוֹם ִט ְפּ ָלה
אוּלם
ָ
ָה ִא ָשּׁה ַבּיְּ ָל ִדים כְּ ֶה ְרגֵּ ָלהּ ִמ ֵדּי יוֹם,
חוּשׁת ַצ ַער
וּפ ְשׁ ָטה ָבּהּ ְתּ ַ
ַבּד ְבּ ַבד ָה ְלכָ ה ָ
וְ ַה ְח ָמ ָצה ַעל ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַהנְּ ִד ָירה ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ָלהּ
ימ ַתי וְ ַה ִאם ָתּשׁוּב ִהיא ְל ִפ ְת ָחהּ
יוֹד ַע ֵא ָ
וּמי ֵ
ִ
ֵמ ָח ָדשׁ.
ְבּכָ ל זֹאת ִה ְמ ִשׁיכָ ה ָה ִא ָשּׁה ֶאת ַה ִטּפּוּל
ַבּיְּ ָל ִדים כְּ ֶה ְרגֵּ ָלהּ ,תּוֶֹ שׁ ִהיא ַמ ְד ִח ָיקה
אוּלם ִמ ֶשּׁנִּ ְר ְדּמוּ
ֶאת ַה ַצּ ַער ָעמֹק ְבּתוֹכָ הָּ .
ַהיְּ ָל ִדים ,וְ ֶשׁ ֶקט ִה ְשׂ ָתּ ֵרר ַבּ ַבּיִ ת ,א יָ כְ ָלה
רוּחהִּ .היא נָ ְט ָלה ְליָ ֶד ָיה
יוֹתר ַל ֲעצֹר ְבּ ָ
ִהיא ֵ
ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּיםִ ,ה ְתיַ ְשּׁ ָבה ְבּ ַא ַחד ֵמ ַח ְד ֵרי
ַה ַבּיִ ת וְ ֵה ֵח ָלּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִמתּוֹכוֹ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
ִוּב ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישׁ.

יח ִל ְפנֵ י
כָּ ְ ,בּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ָעה ֲא ֻרכָּ ה ָשׁ ְפכָ ה ִשׂ ַ
בּוֹר ָאהּ ִבּ ְת ִפ ָלּה נִ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁ ָבּ ְק ָעה ֵמע ֶֹמק ֵלב
ְ
וּמתּוִֹ רגְ שׁוֹת ק ִֹשׁי וְ ַאכְ זָ ָבה ֶשׁ ִמּ ְלּאוּ
ָשׁבוּר ִ
שׁוּתהּ ,כִּ י ִבּ ְמ ֵה ָרה יָ ִחישׁ ָלהּ ה‘ ֶאת
ֶאת כָּ ל יֵ ָ
סּוּרי ַה ִצ ִפּיָּ ה ֶשׁ ָבּ ֶהם
אוֹתהּ ִמיִּ ֵ
שׁוּעתוֹ וְ יִ גְ ַאל ָ
יְ ָ
וּמוֹר ֶטת ֲע ַצ ִבּים,
ֶ
ְל ַא ַחר ַה ְמ ָתּנָ ה ֲא ֻרכָּ ה
מּוֹעד ִהיא ִמ ְת ַענָּ ה ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת.
ָח ְל ָפה ְל ַבסּוֹף ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ ה ,וְ ִהגִּ ַיע ַה ֵ
ַה ְמּיֻ ָחלְ .בּ ָשׁ ָעה ְשׁמוֹנֶ ה וָ ֵח ִצי ַבּבּ ֶֹקר ָע ְל ָתה כְּ ֶשׁ ִהיא ָשׁ ָבה ֶאל ֵבּ ָיתהּ ִבּ ְשׁ ַעת ַא ַחר ָצ ֳה ַריִ ם
ַה ְמּ ַט ֶפּ ֶלת ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ָלאוֹטוֹבּוּס ֶשׁ ָע ָשׂה ֶאת ְמ ֻא ֶח ֶרתִ ,מ ֲה ָרה ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ַבּ ֵשּׁנִ ית ְל ִמ ְר ְפּ ָאתוֹ
רוֹפא כְּ ֵדי ִל ְקבּ ַֹע תּוֹר ָח ָדשׁ.
ַדּ ְרכּוֹ ִמ ְבּנֵ י ְבּ ַרק ְל ֵתל ָא ִביבָ .האוֹטוֹבּוּס ָפּ ַתח ֶשׁל ָה ֵ
ִבּנְ ִס ָיעה וּכְ ָבר ָפּנָ ה ָל ֵצאת ֵמ ָה ִעיר ,כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע
נִ זְ כְּ ָרה ָה ִא ָשּׁה כִּ י ָשׁכְ ָחה ְל ַע ְדכֵּ ן ֶאת ָה ַר ָבּנִ ית ֶא ָלּא ֶשׁ ַהתּוֹר ַה ְמּיֻ ָחל כְּ ָלל א ֻמ ַמּשׁ; ָפּחוֹת
ַעל ֵה ָע ְד ָ
רוּתהּ ַה ְמּ ֻתכְ נֶ נֶ ת ,כְּ ֵדי ֶשׁתּוּכַ ל ְל ָה ִביא ִמ ָשּׁנָ ה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ,גָּ ַבר ַח ְסדּוֹ יִ ְת ָבּ ַרָ ע ֶל ָיה,
קוֹמהּ.
ְמ ַט ֶפּ ֶלת ַא ֶח ֶרת ֶשׁ ְתּ ַמ ֵלּא ֶאת ְמ ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ְל ַא ַחר ָשׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת ֶשׁל ִצ ִפּיָּ ה זָ כוּ ְבּנֵ י
ַה ָשּׁ ָעה ָהיְ ָתה ְשׁמוֹנֶ ה וְ ַא ְר ָבּ ִעים ַדּקּוֹתַ .התּוֹר ַהזּוּג ַל ֲחבֹק ִבּ ֵיד ֶיהם ַמ ְתּנַ ת ָשׁ ַמיִ ם ְמב ֶֹרכֶ ת,
נִ ְק ַבּע ְל ָשׁ ָעה ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ֶשׂר ַדּקּוֹת ,וְ ַעל כַּ ף יֶ ֶלד יְ ִ
הוּדי ָטהוֹר ֶשׁ ֵה ִאיר ֶאת ַחיֵּ ֶיהם ְבּאוֹר
מֹאזְ נֵ י ַה ְח ָל ָט ָתהּ ָע ְמדוּ ְל ָפנֶ ָיה ְשׁ ֵתּי ְבּ ֵררוֹת; ָח ָדשׁ.
אוֹתהּ ִא ָשּׁה ֶאת
ָה ַא ַחת – ְל ַה ְמ ִשׁיְ בּ ַד ְרכָּ הּ ֶאל ַהתּוֹר ֶשׁכֹּה ִמ ְת ָבּ ֵרר כִּ י ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְק ִר ָיבה ָ
תּוֹרהֶ ,ה ֱאזִ ין ַה ָקּדוֹשׁ
צוֹנוֹת ָיה ְל ַמ ַען ַה ָ
ֶ
ִצ ְפּ ָתה לוֹ וְ ָעשׂוּי ָהיָ ה ְל ַה ֲענִ יק ָלהּ ַחיִּ ים כָּ ל ְר
תּוֹרה
ָ
וּמ ִא ָידִ – לגְ רֹם ְל ִבטּוּל
ֲח ָד ִשׁיםֵ ,
ָבּרוּ הוּא ִל ְת ִפ ַלּת ִל ָבּהּ ַה ָשּׁבוּר וְ ֵה ִחישׁ ָלהּ
וּמ ְת ִמיד ֶשׁ ֶע ְדיוֹ ִלגְ ֻדלּוֹת
ֶשׁל ַא ְב ֵרַ שׁ ְק ָדן ַ
שׁוּעהִ ,מ ְבּ ִלי ֶשׁ ֻה ְצ ְרכָ ה ְל ִה ְת ָע ְרבוּת יַ ד ָבּ ָשׂר
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ כָ ל ְשׁ ַעת ִלמּוּד ֶשׁלּוֹ ָשׁוָ ה ָהיְ ָתה יְ ָ
תוּחה.
כַּ נֶּ ַצח ,וְ ַע ָתּה יֵ ָא ֵלץ ְל ִה ָשּׁ ֵאר ַבּ ַבּיִ ת ִעם יְ ָל ָדיו וָ ָדם ,כִּ י ִאם ְליָ דוֹ ָה ְר ָח ָבהַ ,ה ְמּ ֵל ָאה וְ ַה ְפּ ָ
תּוֹרה.
כּוֹלל ַל ֲהגוֹת ַבּ ָ
ָה ַרכִּ ים ִבּ ְמקוֹם ָל ֶלכֶ ת ַל ֵ
ְ’ל ָה ִאיר‘ – ְמאוֹר זְ ִמירוֹת ַה ַשּׁ ָבּת ,עמ‘ תקמה

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 ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַפּ ְרנָ ָסה – ְלצ ֶֹרךְ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא נִ ָתּן ָבּ ֶהםֶ ,שׁ ַעל יְ ֵדי כָּ  יִ ְתּנוּ
ייטשָׁ ,לנוּ ֶאת ַמ ְתּנָ ָתם ְבּ ֵלב ָשׂ ֵמ ַח ְוּבנֶ ֶפשׁ
ָתּ ַמהּ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַדּ ְ
סוֹפר‘ֲ :הא ַה ְצּ ָד ָקה ֲח ֵפ ָצהְ ,וּבכָ ” א נֵ בוֹשׁ וְ א נִ כָּ ֵלם“...
ַתּ ְל ִמיד ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
יוֹאל‘ וַ יֵּ ֶשׁב ַדּף רסח ב(.
)’דּ ְב ֵרי ֵ
ֶשׁ ִה ְתיַ ֲחדוּ ָבּהּ ִ
טוֹבה
ָ
ִהיא ִמ ָדּה
כוּתהּ ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ַהגְּ ֻא ָלּה
יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,וּבזְ ָ
ע ֶֹמק ַה ַמּ ְשׁ ָמעוּת
וּמ ַ
)ב“ב י א(ַ ,
דּוּע ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים” :וְ נָ א
ֶשׁל ַ’מ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם‘
ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ  ...א ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר
וָ ָדם וְ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם“?
ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ:
ֵ
עוֹלם הוּא כִּ י ְל ֵעת זִ ְקנָ ָתם
וּפ ֵרשִׁ :מכָּ ֶ שׁ ִתּ ְקּנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ֶט ַבע ָה ָ
הוֹרים ,א ַא ַחת
ַה ַפּ ְרנָ ָסה ְבּתוַֹ ה ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ִבּנְ יַ ן וְ ֻח ְל ָשׁ ָתם ֶשׁל ַה ִ
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,נִ ְר ֶאה כִּ י ִע ָקּ ָרהּ ְמיֻ ָסּד
נוֹפ ִלים ֵהם ֵמ ֲח ַמת ַתּשּׁוּת כּ ָֹחם
קוּפת ַהגָּ לוּת ֶשׁ ָבּהּ תוּנִ ים ָאנוּ ְ
ַעל ְתּ ַ
נְ
וּמיַ ֲח ִלים ְל ִט ְר ָחה ַעל יַ ְל ֵד ֶיהם – ְבּ ָשׂ ָרם וְ ָד ָמם.
ַתּ ַחת ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ָה ֻאמּוֹת ְ
דוּע ַה ִפּ ְתגָּ ם’ָ :אב
ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשֶׁ .שׁ ֲה ֵרי ָדּ ְרשׁוּ וְ ִהנֵּ ה ֲה ֵרי כְּ ָבר יָ ַ
ֲחכָ ִמים ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ“י ָשׁם י ב ד“ה ִבּיבֹשׁ( ִמ ְלּשׁוֹן ֶא ָחד יָ כוֹל ְל ַפ ְרנֵ ס ֲע ָשׂ ָרה ָבּנִ ים,
כוֹלים ְל ַפ ְרנֵ ס ָאב
”בּיבֹשׁ ְק ִצ ָירהּ וַ ֲע ָשׂ ָרה ָבּנִ ים ֵאינָ ם יְ ִ
ַהכָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה כז יא(ִ :
ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָ ה“ֶ ,שׁכְּ ֶשׁ ֶתּ ְח ַדּל זְ כוּת ַה ְצּ ָד ָקה ֶא ָחד‘ַ .על כֵּ ן ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה
עוֹשׂים ֻאמּוֹת ָה ָ
ֶשׁ ִ
עוֹלם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁיַּ ֲא ִריכוּ יָ ֵמינוּ ִבּ ְב ִריאוּת ְוּבכֹחַ ,כָּ 
עוֹלם ִ
ֲאזַ י יִ ָשּׁ ֵבר ָ
וּמ ֵמּ ָילא ָתּבֹא ַהגְּ ֻא ָלּה ֶשֹּׁלא נִ ְצ ָט ֵרַ אף ְל ַמ ְתּנַ ת יְ ָל ֵדינוּ –
וְ ִת ָבּנֶ ה יְ ָ
רוּשׁ ַליִ ם .וְ ַעל כֵּ ן ,כְּ ֵח ֶלק ְבּ ָשׂ ֵרנוּ וְ ָד ֵמנוּ ,וְ ַעל כָּ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ה
שׁ
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ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד
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”אל ַתּ ְשׁ ִליכֵ נוּ
קוֹלנוּ‘ַ :
ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ’שׁ ַמע ֵ
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשֹּׁלא נִ ְצ ָט ֵרְ ל ִצ ְד ַקת
עוֹלם ְל ֵעת זִ ְקנָ ה“ ַ)’הגָּ ַדת ַמ ֲה ָר“ז‘(.
ָ’בּ ָשׂר וָ ָדם‘ – ֲהא ֵהן ֻאמּוֹת ָה ָ
עוֹד ֵבּ ֵאר ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי ָדּוִ ד מ ֶֹשׁה
ִ)’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘ ְבּ ָרכוֹת מח ב(.
ּ‘וֹר ְטקוֹב:
ַאף ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל נַ ְח ָמן זַ יִ ְיד ָמןִ ,מצ ְ
ַר ָבּהּ ֶשׁל ִט ַיר ְספוֹל ֵבּ ֵאר ,כִּ י ַבּ ָקּ ַשׁת ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ ָרא קד א( ְמב ָֹאר
רוֹצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ִבּ ַיע
’וְ נָ א ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ‘ נוֹגַ ַעת ְל ִבנְ יַ ן ֵבּית ֶשׁכְּ ֶשׁ ֶ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
ַא ֲה ָבתוֹ ֶל ָע ִשׁירְ ,מ ַשׁגֵּ ר הוּא לוֹ ַמ ָתּנָ ה
ינוּ
בוֹת
ֵ
א
ֲ
נוּ
בּ
ָ
שׁ
ֶ
ת
ע
ֵ
בּ
י
כִּ
דוּע
ַ
ֶשׁ ִהנֵּ ה יָ
ְ
– ָענִ י ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַה ֲענִ יק לוֹ ִמנִּ ְד ַבת
ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁנִ י ִבּ ֵ
ימי ֶעזְ ָרא ִלבּוֹ ְוּבכָ ִ לזְ כּוֹת ְל ָשׂכָ ר נִ ְצ ִחיְ .ל ִפי זֶ ה
ֻה ְצ ְרכוּ ְל ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם ,כַּ ְמּב ָֹאר יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ” :וְ נָ א ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוִּ ...ל ֵידי
ְבּ ֵס ֶפר ֶעזְ ָרא ֶפּ ֶרק ו‘ ֶשׁ ָדּ ְריָ וֶ שׁ ֶמ ֶלַ מ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם“ – ֶשֹּׁלא נַ גִּ ַיע ְל ַמ ָצּב
רוֹתיו
אוֹצ ָ
ָפּ ָרס ָפּ ַקד ְל ַשׁ ֵלּם ַליְּ ִ
הוּדים ֵמ ְ
הוֹצאוֹת ִבּנְ יַ ן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשַׁ .על ֶשׁל ֲענִ יּוּת ֶשׁבּוֹ נְ ֻשׁגַּ ר כְּ ַ‘מ ָתּנָ ה‘ ַבּ ֲעבוּר
ֶאת ָ
כָּ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוָּ בּ ָשׂר וָ ָדם ִ)’דּ ְב ֵרי ָדּוִ ד ַה ָשּׁ ֵלם‘ – אוֹת קיט(.
רוּשׁ ַליִ ם
הוּאֶ ,שׁיַּ ַעזְ ֵרנוּ ִל ְבנוֹת ֶאת יְ ָ
ַמ ָתּנוֹת ֶשׁל ָבּ ָשׂר וְ ֶשׁל ָדּם
ישׁי ִמיָּ דוֹ
וְ ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
שׁוּלזִ ינְ גֶ ר זָ ָצ“ל:
ַה ְמּ ֵל ָאה ,וְ א נִ ְצ ָט ֵרִ ל ְפנוֹת ְל ֻאמּוֹת ִס ֵפּר הגרמ“מ ְ
ָה ָ
מוֹרי וְ ַר ִבּי ַהגָּ אוֹן
עוֹלם ְבּ ַב ָקּ ַשׁת ַמ ָתּנָ ה אוֹ ַה ְלוָ ָאה .כַּ ֲא ֶשׁר ַפּ ַעם ָשׁ ַמע ִ
יד
ת
ִ
ע
ָ
ל
ֶ
י
כִּ
ים
יא
ִ
ב
ִ
ה
ַ
אוּ
בּ
נַ
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ְ
ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַא ְב ַר ְמ ְס ִקי ַעל גְּ דוֹל
ָלבֹא יִ ֵתּן ָלנוּ ה‘ עֹז וְ ָע ְצ ָמה ,ע ֶֹשׁר,
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְמּיֻ ָדּ ָעיו ֲא ֶשׁר ָח ָלה ַעד ְמאֹד
יוֹתר
נְ כָ ִסים וְ כָ בוֹד ,וְ כָ  א נִ זְ ַדּ ֵקּק ֵ
ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם וְ ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתם וְ ֻה ְצ ַרךְ ְל ַה ְשׁ ָתּ ַלת ֵא ָיבר וְ ִל ְתרוּמוֹת
”הן כָּ ל יוֹם ֲאנִ י
ָדּם ,נֶ ֱאנַ ח וְ ָא ַמרֵ :
ִ
)’מוֹריָּ ה‘ ק ֶֹבץ מז עמ‘ מו(.
ְמ ַב ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא ֶאזְ ַדּ ֵקּק ְלכָ ְ “...שׁ ָאלוֹ
לוֹשׁה ֻשׁ ָתּ ִפים ָבּ ָא ָדם
ְשׁ ָ
”היכָ ן?“ וְ ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל
ַתּ ְל ִמידוֵֹ :
”בּ ַב ָקּ ַשׁת’ :וְ נָ א ַאל
אט ֶמר ֵפּ ֵרשׁ ִה ְס ִבּיר ְל ִפי ֻתּמּוְֹ :
ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי ֵ
יוֹאל ִמ ַסּ ְ
ֶאת ַבּ ָקּ ַשׁת” :וְ נָ א ַאל ַתּ ְצ ִריכֵ נוַּ ...תּ ְצ ִריכֵ נוִּ ...ל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם‘ –
]א ָיבר[ וְ ֶשׁל
ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ָבּ ָשׂר וָ ָדם“ַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ִל ֵידי ַמ ָתּנוֹת ֶשׁל ָבּ ָשׂר ֵ
ַהגְּ ָמ ָרא )נִ ָדּה לא א( ֶשׁיֵּ שׁ ְשׁ ָ
לוֹשׁה ָדּם“...
ֻשׁ ָתּ ִפים ָבּ ָא ָדםַ :ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא,
נוֹתן בּוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵעז אוֹתוֹ ַתּ ְל ִמיד ָפּנָ יו וְ ָת ַמהּ:
ָא ִביו וְ ִאמּוֹ; ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
רוּחנִ י ,וְ ָא ִביו וְ ִאמּוֹ – ֶאת ”וַ ֲהא ֵאין זֶ ה ַה ְפּ ָשׁט ַה ָפּשׁוּט
ֶאת ַה ֵח ֶלק ָה ָ
ַה ֲח ָל ִקים ַהגַּ ְשׁ ִמיִּ ים .וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִבּ ְב ָרכָ הֵ “?...ה ִשׁיב ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַעל
ְמ ַב ְקּ ִשׁיםַ :
”ק ָבּ ָלה ִהיא ְבּיָ ֵדינוּ ֶשׁ ֵאין כָּ ל
”אל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ִל ֵידי ַמ ְתּנַ ת ֲא ָתרַ :
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ָבּ ָשׂר וָ ָדם“
ְ
ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשֹּׁלא נִ כְ ְל ָלה ְבּנֻ ַסּח ַה ְתּ ִפ ָלּה
ה
ינָ
ת
ִ
ה
ַ
ֹא
ב
תּ
ָ
א
ים,
ר
ִ
ח
ֵ
א
ִמ ֻשּׁ ְל ַחן ֲ
נְּ
דוֹלה.
ֶשׁ ֻתּ ַקּן ִבּ ֵידי ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
]שׁנִּ ָתּן
ִמכֹּחַ ַה ֵח ֶלק ַהגַּ ְשׁ ִמי ֶשׁ ָבּ ֶהם ֶ
הוֹרים – ָ’בּ ָשׂר וָ ָדם‘[ָ ,דּ ָבר ְל ִפיכָ  ,כָּ ל ַבּ ָקּ ָשׁה ֶשׁ ֲאנִ י יָ כוֹל
ַעל יְ ֵדי ַה ִ
ֶשׁיְּ ִב ֵיאם ְל ִה ְתגָּ אוֹת ָע ֵלינוּ” .כִּ י ִאם ְל ַהכְ נִ ָיסהּ ְבּתוִֹ מלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּהֲ ,אנִ י
)’א ֵ
יסהּ“ ַ
לּוּפינוּ ְמ ֻס ָבּ ִלים‘ ]לרמ“מ שׁו ְּלזִ ינְ גֶ ר[
תוּחה“ – ֶא ָלּא ַרק ַמכְ נִ ָ
ְליָ ְדַ ה ְמּ ֵל ָאה ַה ְפּ ָ
רוּחנִ י ֶשׁמִּ‘יָּ ְד ‘עמ‘ נ‘(.
בוֹהּ וְ ָה ָ
ִמכֹּחַ ַה ֵח ֶלק ַהגָּ ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

