בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַלח

תש"פ

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

צד?!
יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ִבּ ֵידי ָשׁ ַמיִ םָ ,הכֵ ַיצד?!
הוֹשׁ ַע" )יג טז(
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
"וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
יוֹשׁ ֲיעֵ מ ֲע ַצת ְמ ַרגְּ ִלים"
"ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו :יָ -הּ ִ
ִ
לד ב(.
הוֹשׁ ַע
הוֹע ָילה ְתּ ִפ ַלּת מ ֶֹשׁה ַעל יְ ֻ
ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים :כֵּ ַיצד ִ
ְל ִהנָּ ֵצל ֵמ ֲע ַצת ַה ְמּ ַרגְּ ִליםֲ ,הא ַה ְבּ ִח ָירה ֵבּין טוֹב ְל ַרע
סוּרה ִבּ ֵידי ָשׁ ַמיִ ם ֶא ָלּא ְבּיַ ד ָה ָא ָדם .וּכְ ַמ ֲא ַמר
ֵאינָ הּ ְמ ָ
"הכֹּל ִבּ ֵידי ָשׁ ַמיִ ם חוּץ ִמיִּ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם".
ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת לג ב(ַ :
ִוּב ְשׁ ָל ָמא כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַפּ ֵלּל ָה ָא ָדם ַעל ַע ְצמוֹ ְל ַבל יֶ ֱח ָטא,
ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁהוּא ְמ ַב ֵקּשׁ זֹאת ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ְבּ ִח ָירתוֹ
ַבּטּוֹבַ ,א כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַר ֵחק ֵמ ָה ַרע ִמכֹּחַ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִריםֲ ,ה ֵרי
זֹאת ְס ִת ָירה ְלכֹחַ ַה ְבּ ִח ָירה?
הוּדה ֵליבּ ֶע ִדיל ַה ַמּגִּ יד ִמ ְסּלוֹנִ ים:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ָ
כוֹלה ִל ְמנ ַֹע ֵמ ָא ָדם ֶשׁ ָבּ ַחר ְבּ ָרע
ָאכֵ ןְ ,תּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ֵאינָ הּ יְ ָ
הוֹעיל ְל ָא ָדם ֶשׁ ֵאינוֹ
כוֹלה ְל ִ
אוּלם ִהיא יְ ָ
ְל ִה ָמּנַ ע ִמן ַה ֵח ְטאָ ,
ְמ ֻענְ יָ ן ַל ֲחטֹאְ ,ל ַבל יִ גָּ ֵרר ְל ַמ ָצּב ֶשׁיִּ גְ רֹם לוֹ ַל ֲחטֹא .כְּ ִפי
ֶשׁ ֵא ַרע ַל ְמּ ַרגְּ ִליםֶ ,שׁ ַפּ ֲח ָדם ִמגּוֹיֵ י ָה ָא ֶרץ גָּ ַרם ָל ֶהם ַל ֲחטֹא.
יוֹסף ַחיִּ ים ִמ ַבּגְ ָדּד:
נוֹסף ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
ְבּא ֶֹפן ָ
אוּלם יֵ שׁ
יוֹד ִעיןָ ,
מוֹע ָילה ָל ָא ָדם ַה ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵאינָ הּ ִ
חוֹטא ְבּ ְ
הוֹעיל ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁ ַהיֵּ ֶצר ַמ ְט ֶעה ֶאת ָה ָא ָדם ַל ֲחשֹׁב
ְבּכ ָֹחהּ ְל ִ
ַעל ֲע ֵב ָרה ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל ִמ ְצוָ ה ִהיא .כְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה ֵא ֶצל ַה ְמּ ַרגְּ ִלים
חוֹשׁ ָבם ֶשׁ ְבּכָ  יִ גְ ַדּל
ֶשׁ ִה ְת ַפּתּוּ ְל ִ
הוֹציא ִדּ ַבּת ָה ָא ֶרץ ָר ָעהְ ,בּ ְ
דוֹת ֶיהם יִ ְב ְטחוּ ַבּה' וְ יַ ֲעלוּ
ְשׂכָ ָרם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ֵח ֶרף ַה ְפ ָח ֵ
ִלכְ בֹּשׁ ֶאת ָה ָא ֶרץ.
עוֹד ֵבּ ֵאר ַה ֶ'מּ ֶשׁךְ ָחכְ ָמה':
ָאכֵ ן ְתּ ִפ ַלּת מ ֶֹשׁה ָהיְ ָתה ְמנֻ גֶּ ֶדת ַל ְבּ ִח ָירה ַה ָח ְפ ִשׁית ֶשׁנִּ ְתּנָ ה
יהוֹשׁ ַע נִ ְת ַעלּוּ
ָל ָא ָדםַ ,אֵ אין ְבּכָ  כָּ ל ק ִֹשׁיְ .ל ִפי ֶשׁמּ ֶֹשׁה וִ ֻ
ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ֶשׁכְּ ָבר נִ ְטּ ָלה ֵמ ֶהם ַה ְבּ ִח ָירה ַה ָח ְפ ִשׁית.
סוֹטה
ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ָ

סוֹטה לד ב; ֶ'מ ֶשׁ
ַמ ַה ְר ָשׁ"א ְבּ ָרכוֹת י א ִ'איֵּ י ַהיָּ ם' ְבּ ָרכוֹת ָשׁם; ֶ'בּן יְ הוֹיָ ָדע' ָ
ָחכְ ָמה' ַה ְק ָדּ ָמה ְל ֻח ָמּשׁ ְשׁמוֹת

ַה ָבּא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל – ְמ ַסיְּ ִעים ְבּיָ דוֹ
הוֹשׁ ַע" )יג טז(
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
"וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
"ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו :יָ -הּ ִ
ִ
יוֹשׁ ֲיעֵ מ ֲע ַצת ְמ ַרגְּ ִלים" ַ)ר ִשׁ"י(.
הוֹשׁ ַע וְ א ַעל יֶ ֶתר
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַרק ַעל יְ ֻ
"אוֹתהּ ָשׁ ָעה כְּ ֵשׁ ִרים ָהיוּ" ַ)ר ִשׁ"י ְל ֵעיל פס' ג(?
ָ
ַה ְמּ ַרגְּ ִליםֲ ,הא
ֵפּ ֵרשׁ ַה ִחידָ"א:
הוֹשׁ ַע
ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ְס ָתּרוּק ֵפּ ֵרשׁ כִּ י מ ֶֹשׁה א ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל יְ ֻ
ֶשֹּׁלא יִ גָּ ֵרר ַא ַחר ֲע ַצת ַה ְמּ ַרגְּ ִליםֶ ,שׁכֵּ ן ְבּ ַהכִּ ירוֹ ְבּגַ ְדלוּתוֹ
הוּא א ָח ַשׁשׁ ְלכָ ְ .תּ ִפ ָלּתוֹ ָהיְ ָתה ַרק ֶשׁיִּ נָּ ֵצל ִמזְּ ָמ ָמם וְ א
יַ ַה ְרגוּהוּ כַּ ֲא ֶשׁר יַ ִבּ ַיע ֶאת ְמ ָח ָאתוֹ כְּ נֶ גֶ ד ֲע ָצ ָתםַ .על ִפּי זֹאת
דוּע ַ)ר ִשׁ"י
מוּבן ִמ ְפּנֵ י ָמה א ֻה ְצ ַרְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל כָּ ֵלבֶ ,שׁכֵּ ן יָ ַ
ָ
ְל ַה ָלּן יד כד( ֶשׁ ַאף ֶשׁכָּ ֵלב א ִה ְסכִּ ים ַל ֲע ַצת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ,הוּא
וּל ִפיכָ  א ִה ְס ַתּכֵּ ן ְבּ ִה ְתנַ גְּ דוּתוֹ.
ִה ְס ִתּיר ַדּ ְעתּוֹ ֵמ ֲח ֵב ָריו ְ
וּוֹר ָקא:
ְבּא ֶֹפן ַא ֵחר ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמ ְ
הוֹשׁ ַע ְל ַא ַחר ֶשׁנּוֹכַ ח ִל ְראוֹת כִּ י
מ ֶֹשׁה ִה ְת ַפּ ֵלּל ַרק ַעל יְ ֻ

ָ'א ֵמן' ַא ַחת ְראוּיָ ה – ָשׁוָ ה ַהכֹּל!
ֹאמרוּ ֶאל כָּ ל ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר
"וַ יּ ְ
טוֹבה ָה ָא ֶרץ ְמאֹד ְמאֹד" )יד ז(
ָע ַב ְרנוּ ָבהּ ָלתוּר א ָֹתהּ ָ
ויט ְב ְסק ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ָא ַמר:
ַבּ ֲעלוֹת ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ִמוִּ ֶ
תּוֹקק ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָהיִ ִיתי ַבּחוּץ ָל ָא ֶרץ ָהיִ ִיתי ִמ ְשׁ ֵ
בּוֹרא ָה ָ
ְתּ ִפ ָלּה ַא ַחת כָּ ָראוּי ִל ְפנֵ י ֵ
אתי
עוֹלםַ .ע ָתּה כְּ ֶשׁ ָבּ ִ
תוֹצ ָאה ֵמ ֲאוִ ָירהּ ַה ַמּ ְחכִּ ים
ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶה ְחכַּ ְמ ִתּי כְּ ָ
ְ)ר ֵאה ב"ב ָקנָ ה ב( ,נוֹכַ ְח ִתּי ָל ַד ַעת ֶשׁ ְלּ ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה
וּלוַ אי ֶשׁ ֶאזְ כֶּ ה ַל ֲענוֹת
ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת זֶ הוּ ָדּ ָבר ִבּ ְל ִתּי ֶא ְפ ָשׁ ִריְ ,
וְ לוּ ָא ֵמן ַא ַחת כָּ ָראוּי.
יוֹד ַע
דוֹשׁיםֶ ,שׁ ִאם ָהיָ ה ֵ
וְ ָאכֵ ן ,כְּ ָבר ָא ַמר ֶא ָחד ֵמ ַה ְקּ ִ
ֶשׁ ָענָ ה ְבּכָ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו וְ לוּ ָא ֵמן ַא ַחת כָּ ָראוּי – א ָהיָ ה
דּוֹאג כְּ ָלל.
ֵ
ִ'א ָילנָ א ְדּ ַחיֵּ י – אוֹר ַהנֵּ ר' אוֹת לא

'כִּ י ְמכַ ְבּ ַדי ֲאכַ ֵבּד'

לוֹמרִ :מתּוֶֹ שׁ ָר ָאה ְבּ ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ֶשֹּׁלא ָס ַמַ על ִצ ְדקוּתוֹ,
כְּ ַ
ֶא ָלּא נָ ָשׂא ְתּ ִפ ָלּה ְל ַבל יִ כָּ ֵשׁל ִבּ ְשׁ ִליחוּתוָֹ ,ע ַמד מ ֶֹשׁה
וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל גַּ ם הוּא ָע ָליו.
נוֹבּיל:
זוּסיָ א ִמ ְטּ ֶשׁ ְר ִ
נוֹסף ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם ְ
ְבּא ֶֹפן ָ
חוֹב ָתם ֶשׁל ַה ְמּ ַרגְּ ִליםֶ ,שׁ ָהיוּ
ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ָח ַשׁב מ ֶֹשׁה כִּ י ֵמ ָ
ִמנְּ ִשׂ ֵיאי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ל ֲעמֹד ַבּנִּ ָסּיוֹן ְבּ ַע ְצ ָמםִ ,וּב ְשׁ ַעת ק ִֹשׁי –
ְל ִה ְס ַתּיֵּ עַ ִבּ ְת ִפ ָלּה ַעל ִק ְב ֵרי ָה ָאבוֹת .כְּ ִפי ֶשׁ ָאכֵ ן נָ ַהג כָּ ֵלב ֶבּן
ָ
יְ ֻפנֶּ ה
אוּלם כְּ ִפי ֶשׁ ִתּ ְרגֵּ ם יוֹנָ ָתן ,כְּ ֶשׁ ָר ָאה מ ֶֹשׁה
)סוֹטה לד ב(ָ .
הוֹשׁ ַעֵ ,ה ִבין כִּ י יִ ְת ַבּיֵּ שׁ ְל ַה ְראוֹת ָפּנָ יו
ֶאת ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ֶשׁל יְ ֻ
וּל ִפיכָ ִ ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו ְבּ ַע ְצמוֹ.
ְבּ ִק ְב ֵרי ָה ָאבוֹתְ ,
מוֹצ ֵא ֶיהם' עמ' סז
דוּמים'; 'א ֶֹהל יִ ְצ ָחק' ַה ְשׁ ָמטוֹת אוֹת יט; ַ'מ ְס ֵע ֶיהם ְל ָ
'נַ ַחל ְק ִ

הוֹשׁ ַע
'הוֹשַׁע' כְּ נֶ גֶ ד יְ ֻ
הוֹשׁ ַע" )יג טז(
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן יְ ֻ
"וַ יִּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ

יוֹשׁ ֲיעֵ מ ֲע ַצת ְמ ַרגְּ ִלים"
"ה ְת ַפּ ֵלּל ָע ָליו :יָ -הּ ִ
ִ
לד ב(.
ָא ַמר ָה ִ'א ְמ ֵרי ֱא ֶמת':
תוֹצ ָאה
נּוֹשׁע ֵמ ֲע ַצת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים כְּ ָ
יהוֹשׁ ַע ֶשׁ ַ
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ֻ
וּמ ְבּ ִלי ֶשׁ ֻה ְצ ַרךְ ְל ַהזְ כִּ יר זְ כוּת ָאבוֹת,
ִמ ְתּ ִפ ַלּת מ ֶֹשׁה ַלה' ִ
כָּ ֵלב ֻה ְצ ַרְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִק ְב ֵרי ָה ָאבוֹת ְבּ ֶח ְברוֹן כְּ ֵדי ְל ִהנָּ ֵצל.
ימים ְל ַהזְ כִּ יר זְ כוּת ָאבוֹת
לּוֹתינוּ ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
וְ ַאף ָאנוּ ְבּכָ ל ְתּ ִפ ֵ
ִמ ְלּ ַבד ִבּ ְת ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִבּ ְמקוֹם ַסכָּ נָ הֶ ,שׁ ָבּהּ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
'הוֹשׁע' ,כְּ ֶר ֶמז ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁ ָבּהּ א ִהזְ כִּ יר זְ כוּת ָאבוֹת.
ִבּ ְלשׁוֹן ַ
"ה ְמּ ַה ֵלִּ בּ ְמקוֹם ַסכָּ נָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל
וּכְ ִפי ֶשׁ ָשּׁנִ ינוּ ְ)בּ ָרכוֹת כח ב(ַ :
הוֹשׁע ַה ֵשּׁם ֶאת ַע ְמֶּ ,את ְשׁ ֵא ִרית
אוֹמרַ :
ְתּ ִפ ָלּה ְק ָצ ָרהֵ ,
פּוֹר ִשׁים
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּכָ ל ָפּ ָר ַשׁת ָה ִעבּוּר ֲ
]א ִפלּוּ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְ
ָל ֲע ֵב ָרה[ יִ ְהיוּ ָצ ְרכֵ ֶיהם ְל ָפנֶ י."
ִ'א ְמ ֵרי ֱא ֶמת' תרע"ו
סוֹטה
ַ)ר ִשׁ"י ע"פ ָ

"עד ָאנָ ה יְ נַ ֲא ֻצנִ י ָה ָעם ַהזֶּ ה וְ ַעד ָאנָ ה א יַ ֲא ִמינוּ ִבי" )יד יא(
ַ

כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ְ)שׁמוֹת יד לא(ָ :העוֹנֶ ה ָא ֵמן כָּ ָראוּיֲ ,ה ֵרי הוּא
מוּאל א' ב ל(:
)שׁ ֵ
ְמכַ ֵבּד ֶאת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֶ בּ ֱא ֶמת ,וְ ָע ָליו נֶ ֱא ָמר ְ
"כִּ י ְמכַ ְבּ ַדי ֲאכַ ֵבּד"" .וְ כָ ל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ְבּ ִמ ַלּת ָא ֵמן ְלכַ וֵּן
ְבּכָ ל כֹּחוֹ וְ כַ וָּנָ תוֲֹ ,ה ֵרי זֶ ה ְמ ַבזֶּ ה ֶאת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ,וְ ָע ָליו
אוֹמר ָ)שׁם( 'וּבֹזַ י יֵ ָקלּוּ'".
ַהכָּ תוּב ֵ
ְמקוֹר ַה ְדּ ָב ִרים הוּא ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר )וַ יֵּ ֶל רפה א(ֵ .וּב ֵאר ָשׁם
ָה ְרמָ"ז ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ָדּ ָבר ַקל הוּא ְלכַ וֵּן ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,נֶ ְח ָשׁב
ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ְבּכָ ִ ל ְמ ַבזֶּ ה ה' וְ סוֹפוֹ ֶשׁיִּ נְ ַחל בּוּז וְ ָקלוֹן – ִמ ָדּה
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּה.
חוּסט ְבּ ִס ְפרוֹ ַ'ר ֲח ֵמי ָה ָאב'
וְ כָ  כָּ ַתב ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַק ִטינָ א ֵמ ְ
)אוֹת נו(:
"ל ִהזָּ ֵהר ְמאֹד ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,כִּ י ָמה יַ ֲענֶ ה ְליוֹם ְפּ ֻק ָדּה
ְ
בוֹדה ִהיא?!'
כְּ ֶשׁיִּ ְשׁ ָאלוּהוּ'ָ :ל ָמּה א ָענִ ָית ָא ֵמן ,וְ כִ י ָמה ֲע ָ
סוֹפי
וְ ַעל זֶ ה ָבּא ָה ֶר ֶמז ְ)תּ ִה ִלּים פג יז('ַ :מ ֵלּא ְפנֵ ֶיהם ָקלוֹן' – ֵ
ֵתּבוֹת ָא ֵמ"ן".
מוֹר ְש ֵׁטיין יוֹ"ר
ֶר ֶמז ִל ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ֵה ִביא ַר ִבּי יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ"ַ :עד ָאנָ ה יְ נַ ֲא ֻצנִ י ָה ָעם
אשׁי ַה ֵתּבוֹת ְבּגִ ַ
ַהזֶּ ה" – ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'" ,וְ ַעד ָאנָ ה א
יַ ֲא ִמינוּ ִבי" – ַעד ָמ ַתי יְ זַ ְלזְ לוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֶ ,שׁכְּ ִפי ֶשׁנִּ ְת ָבּ ֵאר,
ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ָבּהּ הוּא כִּ ְמנָ ֵאץ ַחס וְ ָשׁלוֹם כְּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלה.
הוֹשׁ ַע ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶט ֶרם יְ ִצ ָיאתוֹ ֶשֹּׁלא
ִמ ֵבּין כָּ ל ַה ְמּ ַרגְּ ִליםַ ,רק יְ ֻ
יִ כָּ ֵשׁל ִבּ ְשׁ ִליחוּתוֹ .וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְר ָמז ִבּ ְשׁמוֹ' :הוֹשׁ ֵַע' – ֶשׁ ַעל כָּ ל
"בּא
'הוֹשׁע נָ א' .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁכְּ ָלל הוּא ְבּיָ ֵדינוָּ :
ָדּ ָבר ָהיָ ה ְמ ַב ֵקּשַׁ :
ִל ָטּ ֵהר – ְמ ַסיְּ ִעין אוֹתוֹ" ַ)שׁ ָבּת קד א(ְ ,ל ִפיכָ ִ סיֵּ עַ לוֹ מ ֶֹשׁה
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ.
דוֹלים ֶה ָח ָדשׁ'
ול ָדּן ַבּ ַעל ֵ'שׁם ַהגְּ ִ
נּוֹדע ַר ִבּי ַא ֲהרֹן וַ ְ
ֶה ָח ִסיד ַה ָ
הוֹסיף כִּ י יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְלּכָ ִ ה ְתכַּ וֵּן יוֹנָ ָתן ְבּ ַת ְרגּוּמוֹ" :וּכְ ֵדי ֲח ָמא
ִ
מ ֶֹשׁה ַענְ וְ ָת ֵ
הוֹשׁ ַע".
הוֹשׁ ַע ַבּר נוּן יְ ֻ
נוּתיהּ ָק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ

חוּתים ֶשׁ ְבּ ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים
ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ֵה ִביאוּ ֶאת ַה ְפּ ִ
מוֹרה וְ ֶא ְשׁכּוֹל ֲענָ ִבים ֶא ָחד וַ יִּ ָשּׂ ֻאהוּ ַבמּוֹט
"וַ יִּ כְ ְרתוּ ִמ ָשּׁם זְ ָ
וּמן ַה ְתּ ֵאנִ ים" )יג כג(
וּמן ָה ִרמֹּנִ ים ִ
ִבּ ְשׁנָ יִ ם ִ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵה ִביאוּ ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ַדּוְ ָקא ֵפּרוֹת ֵאלּוּ?
ישׁ ַיבת ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ַשׁיין ָר"מ ִבּ ִ
יילנְ ד:
רוּשׁ ַליִ ם' ֶשׁ ִבּ ְס ֶט ְטן ַא ֶ
יְ ָ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת מא א ,ע"פ ַר ִשׁ"י ד"ה ְוּפ ִליגָ א( ֶשׁ ָא ָדם ַה ִמּ ְתכַּ וֵּן
ֶל ֱאכֹל ְשׁנֵ י סוּגֵ י ֵפּרוֹת ִמ ִשּׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ָע ָליו ְל ַה ְק ִדּים
תּוֹרה ִל ְמנוֹת ַבּ ָפּסוּק
ימה ַה ָ
וּל ָב ֵרַ על ַה ְפּ ִרי ֶשׁ ִה ְק ִדּ ָ
ְ
ַה ְמּ ָפ ֵרט ֶאת ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְבּ ָחה ָבּ ֶהם ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יבוּתם.
אוֹתם ְל ִפי ֵס ֶדר ֲח ִשׁ ָ
זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ ַה ָפּסוּק מוֹנֶ ה ָ
עוֹרהָ ,תּ ָמר ,גֶּ ֶפן,
תּוֹרה הוּאִ :ח ָטּה ,זַ יִ תְ ,שׂ ָ
ֵס ֶדר ַה ִמּנְ יָ ן ַבּ ָ
תּוֹספוֹת ָשׁם ד"ה זֶ ה(.
ְתּ ֵאנָ ה וְ ִרמּוֹן ְ)דּ ָב ִרים ח ח; ְבּ ָרכוֹת ָשׁם ב; ְ
רוֹת ָיה ,וּכְ ִפי
וּפ ֶ
ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַד ֵבּר ִבּגְ נוּת ָה ָא ֶרץ ֵ
ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ַעל ֲא ָתר" :כְּ ֵשׁם ֶשׁ ִפּ ְריָ הּ ְמ ֻשׁנֶּ ה – כָּ ַ ע ָמּהּ
ְמ ֻשׁנֶּ ה"ְ .ל ִפיכָ ִ מ ֵבּין ִשׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְבּ ָחה ָבּ ֶהם
שׁת ַה ֵפּרוֹת
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,בּ ֲחרוּ ְל ָה ִביא ַדּוְ ָקא ֶאת ְשׁ ֶ
יוֹתר ַבּ ֵסּ ֶדר ָה ָאמוּר.
חוּתים ְבּ ֵ
ַה ְפּ ִ
ִ'בּ ְרכַּ ת ִאישׁ'

טוֹר ַח ַבּ ֲע ַמל יוֹמוֹ
עוֹסק וְ ֵ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )אכ"ר ְפּ ִת ְיח ָתא י( כִּ י ִמי ֶשׁ ֵ
רוֹאה
ִמ ְבּלִ י לְ ִה ְת ַעיֵּ ף ,וְ ַרק ֶאת ַה ַהגָּ ָעה לִ ְת ִפלָּ ה ִבּזְ ַמנָּ הּ הוּא ֶ
קוֹרא
כִּ יגִ ָיעה וָ ט ַֹרח ִוּמתּוֹ כָּ  הוּא ִמ ְת ַע ֵצּל ָבּהָּ ,עלָ יו ַהכָּ תוּב ֵ
את יַ ֲעקֹב כִּ י יָ גַ ְע ָתּ ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל".
)יְ ַשׁ ְעיָ ה מג כב(" :וְ א א ִֹתי ָק ָר ָ
ְבּנֵ י ֱאמוּנִ ים .זְ ִריזִ ים ַמ ְשׁכִּ ִימים לְ ִ'ב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר'.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינניִים וּבֵ או ִּרים ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

שר )א(
שר ָי ַצר' – רוֹ ֵפא ָכל ָ ּב ָ ׂ
'אש
ִ ּב ְר ַּכת ֲ'א ׁ ֶ
יְ ִצ ָירה ְבּ ָחכְ ָמה ֻמ ְפ ָל ָאה
בּוֹרא
ִבּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' נִ ְפ ַתּ ַחת ְבּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ַה ֵ
"א ֶשׁר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ָחכְ ָמה" ,וְ ָאכֵ ן –
יִ ְת ָבּ ַרֲ :
דוֹלה ְטמוּנָ ה ִבּ ְב ִר ַיאת
קית נִ ְפ ָל ָאה וּגְ ָ
ָחכְ ָמה ֱא ִ
ָה ָא ָדם.
יֵ שׁ ֵמ ַר ֵ
בּוֹתינוּ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ כִּ י ַבּ ָלּשׁוֹן ְ'בּ ָחכְ ָמה'
הוֹד ָאה ַעל ֶע ֶצם ַה ָחכְ ָמה ֶשׁ ָחנַ ן
נוֹתנִ ים ָאנוּ ָ
ְ
כוֹלים ָאנוּ ְל ַהכִּ יר
עוּתהּ יְ ִ
אוֹתנוּ ה'ֶ ,שׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ָ
דוֹלים ֶשׁ ָע ָשׂה ִא ָתּנוּ
וּל ִה ְתבּוֹנֵ ן ַבּ ֲח ָס ִדים ַהגְּ ִ
ְ
ִמ ְבּ ִר ָיא ֵתנוּ וְ ַעד ַע ָתּהַ .על כֵּ ן ְבּוַ ַדּאי ָראוּי
ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ָחכְ ָמה זוֹ כְּ ֵדי ַל ֲחזוֹת וְ ִל ְלמֹד ֶאת
ע ֶֹמק ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ֶח ֶסד ַה ְטּמוּנִ ים ִבּ ִיצ ַירת ָה ָא ָדם,
וּמתּוֹ כָּ ֶ 
ִ
בוֹר ֵאנוּ ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב.
נוֹדה ְל ְ
אוּרם ִל ְב ָרכָ ה זוֹ ֶה ֱא ִריכוּ ְל ָפ ֵרט ֶאת
בּוֹתינוּ ְבּ ֵב ָ
ַר ֵ
ַה ָחכְ ָמה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ַה ַקּיֶּ ֶמת ְבּ ַמ ֲע ֶרכֶ ת גּוּף ָה ָא ָדם,
בּוּד ְר ַהם ְבּ ֵתאוּר
ְל ַה ָלּן נָ ִביא ִמ ְקּ ָצת ִמ ִדּ ְב ֵרי ָה ַא ִ
ָחכְ ַמת ה' ִבּ ְב ִר ַיאת גּוּף ָה ָא ָדם:
"ע ָשׂה לוֹ ָה ֵעינַ יִ ם ְל ַה ִבּיט וְ ִל ְראוֹת ָבּ ֶהםָ .ע ָשׂה
ָ
לוֹ ָה ַע ְפ ַע ַפּיִ ם ַל ֲעצֹם ֵעינָ יו וְ ִלישֹׁן וְ ֶשֹּׁלא ְל ַה ִבּיט
ְבּ ָרעָ ...ע ָשׂה לוֹ נִ ְק ֵבי ָה ָאזְ נַ יִ ם ִל ְשׁמ ַֹע ָבּ ֶהם...
רוּח נִ ְשׁ ַמת
הוֹריד ַ
וּל ִ
ָע ָשׂה לוֹ ַהגַּ ְרגֶּ ֶרת ְל ַה ֲעלוֹת ְ
ַחיִּ ים ִמן ַה ֵלּב ִמתּוָֹ ה ֵר ָאה ֶאל ַהנְּ ִח ַיריִ ם וְ ֶאל
יּוֹצא ִמתּוֹ
הוֹציא קוֹל ֲה ָב ַרת ַה ִדּבּוּר ַה ֵ
וּל ִ
ַה ֶפּהְ ,
ימפוֹנֵ י ָה ֵר ָאה ַה ָבּא ֵמ ַ
רוּח נִ ְשׁ ַמת ַחיִּ יםָ .ע ָשׂה
ִס ְ
רוּח ַה ַחיִּ ים וְ ַל ֲחשֹׁב
לוֹ ַה ֵלּב ִל ְהיוֹת ֵבּית ָמכוֹן ְל ַ
כָּ ל ַמ ְח ָשׁבוֹתָ ...ע ָשׂה לוֹ ַה ְטּחוֹל ְל ַצד ְשׂמֹאל
חוֹרה ְל ָק ֵרר ְבּ ָק ָר ָתם ַה ְקּ ָר ַביִ ם
ִעם ַה ָמּ ָרה ַה ְשּׁ ָ
וְ ַה ֵמּ ַעיִ ם וְ ַה ֶבּ ֶטן ֶשֹּׁלא יִ ְתיַ ְבּשׁוּ וְ יֵ ָח ְרבוּ ַה ַמּ ֲאכָ ל
וְ ַה ַמּ ְשׁ ֶקה ...וְ ִהנֵּ ה כָּ ל ָמה ֶשׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ָבּ ָא ָדם א ְבּ ָראוֹ ֶא ָלּא ְלצ ֶֹרָ ה ָא ָדם
וּל ַה ֲחיוֹתוֹ ,וְ זוֹ ִהיא ָחכְ ָמה גְּ ָ
מוֹה"...
דוֹלה ֵאין כָּ ָ
ְ
דוֹרנוּ
ָראוּי ְל ַציֵּ ן כִּ י ָחכְ ָמה זוֹ נִ כֶּ ֶרת ִבּ ְמיֻ ָחד ְבּ ֵ
ֶשׁבּוֹ גָּ ַבר כּ ַֹח ַה ַמּ ָדּע; ַדּי ָלנוּ ִאם נִ ְתבּוֹנֵ ן ִבּ ְמכוֹנַ ת
ַה ִדּ ָיא ִליזָ הַ ,ה ַמּ ְח ִל ָיפה ֶאת ִתּ ְפקוּד ַהכְּ ָליוֹת
קוּקים ְלכָ ַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלןַ .על ַאף ֶשׁ ְבּפ ַֹעל
ַלזְּ ִ
קוּדהּ נָ מוְּ ל ֵאין ֲערֵֹ מ ַהכְּ ָליוֹת ַה ִטּ ְב ִעיּוֹת,
ִתּ ְפ ָ
גָּ ְד ָלהּ ָעצוּם ְבּיַ ַחס ְלגָ ְד ָלן ֶשׁל ַהכְּ ָליוֹת ַהנִּ ְמ ָדּד
ימ ְט ִרים ְס ִ
ְבּ ַסנְ ִט ֶ
פוּרים .וְ ִהנֵּ ה ַהכְּ ָליוֹת ֵהן ֵא ָיבר
ֶא ָחד ִמתּוַֹ מ ֲע ֶרכֶ ת ְשׁ ֵל ָמה ֶשׁל ֵא ָיב ִרים ַבּ ֲע ֵלי
יְ כוֹלוֹת ַמ ְפ ִעימוֹתֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבע ָהיוּ
ֲא ִ
בּוֹרא
מוּרים ְל ַמ ֵלּא ֲח ָד ִרים ְשׁ ֵל ִמים ,וְ ִאלּוּ ַה ֵ
יִ ְת ָבּ ַר נָ ַתן ֶאת כֻּ ָלּם ֶבּ ָח ָלל ַה ָקּ ָטן ֶשׁל ַה ֶבּ ֶטן,
וְ א עוֹד ֶא ָלּא ֶשׁ ֵהם ְמ ַת ְפ ְק ִדים יַ ְח ָדּו ְבּ ַה ְרמוֹנְ יָ ה
ֻמ ְפ ָל ָאה ְוּב ִדיּוּק ַמ ְד ִהים.
ַעל ַה ָחכְ ָמה ֶשׁ ָבּהּ נִ ְב ָרא גּוּף ָה ָא ָדםְ ,מ ִע ָידה ַאף
רוֹפא ָבּ ָשׂר וָ ָדם ֶשׁ ֵאינוֹ יָ כוֹל
ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמ ֵ
פוּאהַ ,בּגּוּף
ְל ַר ֵפּא ִמ ְבּ ִלי ֶשׁיִּ ְל ַמד ֶאת ָחכְ ַמת ָה ְר ָ
ַע ְצמוֹ ְטמוּנָ ה ָחכְ ָמה ִט ְב ִעיתֶ ,שׁ ִמּ ְבּ ִלי ֶשׁיְּ ַל ְמּדוּהוּ
ַל ֲעשׂוֹת זֹאת הוּא ַמ ְר ִחיק ֵמ ָע ָליו ֶאת ַה ַמּזִּ ִיקים
)'שׁ ְל ֵמי ִצבּוּר'
מּוֹע ִילים לוֹ ַ
וּמ ָק ֵרב ֵא ָליו ֶאת ַה ִ
ְ
ימ"ט(.
ִבּ ְרכַּ ת ֲא ֶשׁר יָ ַצרְ ,בּ ֵשׁם ַה ַמּ ֲה ִר ָ

רוּח ַה ַחיִּ ים נִ ְשׁ ֶא ֶרת ָבּ ָא ָדם כָּ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו
ַ

)שׁם ד"ה ֲא ֶשׁר( ֵפּ ְרשׁוּ כִּ י ַה ָחכְ ָמה
תּוֹספוֹת ָ
ַה ְ
דוֹלה ִבּ ְב ִר ַיאת ָה ָא ָדם ִהיא ְבּכָ ֶ שׁ ֻה ְת ְקנוּ לוֹ
ַהגְּ ָ
זוֹנוֹתיו ֶט ֶרם נִ ְב ָראֶ ,שׁכֵּ ן ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ַבּיּוֹם
ְמ ָ
נּוֹעדוּ כְּ ֵדי
ַה ִשּׁ ִשּׁי ַא ַחר ְבּ ִר ַיאת כָּ ל ַהנִּ ְב ָר ִאים ֶשׁ ֲ
כוֹלה ְל ָה ִעיד
הוֹסיפוֹ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים כִּ י יְ ָ
ְל ַשׁ ְמּשׁוֹ .וְ ִ
נוֹלד הוּא
ַעל כָּ ָ ה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ִמּיָּ ד כְּ ֶשׁ ַה ִתּינוֹק ָ
ֵ
מוֹצא ֶאת ְמזוֹנוֹ ְ)ר ֵאה ְצ ַל"ח ְבּ ָרכוֹת י א(.
הוֹסיף כִּ י ַה ָחכְ ָמה ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ַה ְמּזוֹנוֹת
יֵ שׁ ִמי ֶשׁ ִ
ִהיא ְבּכָ ֶ שׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָע ָשׂה כֵּ ןָ ,היָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
אוֹתהּ ָשׁ ָעהַ :ה ִאם
הוּא ָדּן כָּ ל ָא ָדם ְל ִפי ַמ ֲע ָשׂיו ְבּ ָ
וּמי יָ כוֹל
ַמגִּ ִיעים לוֹ ְמזוֹנוֹת אוֹ ֶשׁ ָמּא ֵאינוֹ זַ כַּ איִ ,
ָהיָ ה ָל ֵצאת זַ כַּ אי ַבּ ִדּיןַ .אַ א ַחר ֶשׁ ְבּ ַר ֲח ָמיו כְּ ָבר
ִה ְק ִדּים ָוּב ָרא ֶאת ַה ְמּזוֹנוֹת ֲה ֵרי הוּא ְמ ַס ֵפּק
רוּאיו ֶאת ְמ ֵ
ִל ְב ָ
זוֹנוֹת ֶיהם ְלא ֶק ֶשׁר ַל ַמּ ֲע ִשׂים,
)'דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל'
ִבּ ְב ִחינַ ת "זֶ ה נֶ ֱהנֶ ה וְ זֶ ה א ָח ֵסר" ִ
פר' ְמצ ָֹרע(.
זוֹנוֹתיו ֶשׁל ָה ָא ָדם ָק ְדמוּ ִל ְב ִר ָיאתוֹ,
א ַרק ְמ ָ
אוֹביוֶ .שׁכֵּ ן ֶדּ ֶר
רוּפה ְלכָ ל ַמכְ ָ
ֶא ָלּא ַאף ָמזוֹר ְוּת ָ
רוֹפא ַעל ִפּי יְ כָ ְלתּוֹ
עוֹלם ִל ְמדֹּד את ָחכְ ַמת ָה ֵ
ָה ָ
רוֹפא ֶה ָחכָ ם
ִל ְמצֹא ָמזוֹר ְלכָ ל ח ִֹליַ ,א גַּ ם ָה ֵ
רוּפה ְלח ִֹלי ֶשׁ ֶטּ ֶרם
יוֹתר ֵאינוֹ יָ כוֹל ִליצֹר ְתּ ָ
ְבּ ֵ
אוּלם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָצ ָפה
עוֹלםָ .
נִ ְמ ָצא ָבּ ָ
וְ ִה ִבּיט ַעד סוֹף כָּ ל ַהדּוֹרוֹת ,וְ ֵהכִ ין עוֹד ִל ְפנֵ י
וּלכָ ל ִח ָסּרוֹן
יְ ִצ ַירת ָה ָא ָדם ְתּ ָ
רוּפה ְלכָ ל ח ִֹלי ְ
זוֹהי ַה ָחכְ ָמה ַהיְּ ֵת ָרה
ֶשׁיִּ ְת ַח ֵדּשׁ ָע ָליו ְבּכָ ל זְ ַמן .וְ ִ
)'ע ַ
מוֹדים ֲ
ֶשׁ ָע ֶל ָיה ָאנוּ ִ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל' ְשׁמוֹת פר'
זָ כוֹר(.

הוֹד ָאה ַעל ַה ָחכְ ָמה ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ָבּ ָא ָדם
ָ
נוֹח ְתּ ִפ ָלּה ז ה;
יֵ שׁ ֵמ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ַ)ר ֵבּנוּ ָמ ַ
ַמ ַה ְר ָשׁ"א ח"א ְבּ ָרכוֹת ָשׁם וְ עוֹד( ֶשֹּׁלא ֵפּ ְרשׁוּ
ֶאת ְלשׁוֹן ְ'בּ ָחכְ ָמה' ַעל יְ ִצ ַירת ָה ָא ָדםֶ ,שׁכֵּ ן כָּ ל
וּמנֻּ ַסּח
ְתּכוּנוֹת גּוּף ָה ָא ָדם ַקיָּ מוֹת ַאף ַבּ ְבּ ֵה ָמהִ ,
'וּב ָרא בוֹ' נִ ְר ֶאה
ַה ְבּ ָרכָ ה'ֲ :א ֶשׁר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם'ָ ...
כִּ י כַּ וָּנָ ֵתנוּ ַעל ָחכְ ָמה ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ְמּצוּיָ ה ַאָ בּ ָא ָדם.
הוֹד ָא ֵתנוּ ִהיא ַעל ֶע ֶצם ַה ָחכְ ָמה
ַעל כֵּ ן ֵפּ ְרשׁוּ כִּ י ָ
וְ ַה ֵשּׂכֶ ל ֶשׁ ָחנַ ן ה' ֶאת ָה ָא ָדם ֶשׁ ָבּהּ ֶה ֱע ָלה אוֹתוֹ
ַעל כָּ ל ַבּ ֲע ֵלי ַה ַחיִּ ים.
יּוֹצא
ֶא ָלּא ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵרַ על כָּ ַ דּוְ ָקא ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵ
ָה ָא ָדם ִמ ֵבּית ַהכִּ ֵסּא ,כִּ י ִא ְל ָמ ֵלא כֵּ ן ָהיָ ה ָה ָא ָדם
רוּאים,
ִמ ְתגָּ ֶאה ְבּ ָחכְ ָמתוֹ ִוּב ְהיוֹתוֹ נַ ֲע ֶלה ִמכָּ ל ַה ְבּ ִ
אוּלם
ָ
וְ ָעלוּל ָהיָ ה ְל ַהגִּ ַיע ָח ִל ָילה ִלכְ ִפ ָירה,
ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ֵבּית ַהכִּ ֵסּא ֵמ ִבין הוּא ֶאת ִשׁ ְפלוּתוֹ,
וְ ֵאין ֲח ָשׁשׁ ֶשׁיַּ גִּ ַיע ִל ֵידי גַּ ֲאוָ ה ַ
)'שׁ ְל ֵמי ִצבּוּר' ָשׁם,
ְבּ ֵשׁם ַבּ ַעל ַה ְ'מּגִ ַלּת ֵס ֶפר'(.

תּוֹרה
ְבּ ִר ַיאת ַהגּוּף ְבּ ָחכְ ַמת ַה ָ
יֵ שׁ ְמ ָפ ְר ִשׁים ֶשׁכָּ ְתבוּ ,כִּ י ִמ ְלּ ַבד ָחכְ ַמת ְבּ ִר ַיאת
ָה ָא ָדם ,נִ ְר ֶמזֶ ת ַבּ ִמּ ָלּה ְ'בּ ָחכְ ָמה' גַּ ם ָחכְ ַמת
תּוֹרהֶ .שׁ ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ִעם ָר ָמ"ח ֵא ָיב ִרים
ַה ָ
וְ ָשׁ ָס"ה גִּ ִידיםְ ,וּביַ ַחד – ַתּ ְריָ "ג ,וּכְ נֶ גְ ָדּם יֵ שׁ
תּוֹרה ָר ָמ"ח ִמ ְצווֹת ֲע ֵשׂה וְ ָשׁ ָס"ה ִמ ְצווֹת א
ַבּ ָ
ַתּ ֲע ֶשׂהְ ,וּביַ ַחד ַתּ ְריָ "ג – זֶ ה כְּ נֶ גֶ ד זֶ הַ .בּ ִמּ ְד ָרשׁ
)תּנְ ָ
ַ
"א ְשׁ ֵריכֶ ם יִ ְשׂ ָר ֵאל,
חוּמא ְשׁ ִמינִ י ח( כָּ תוּבַ :
אתיִ ם
ֶשׁ ְבּכָ ל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר ֶשׁ ָבּכֶ ם ,נָ ַתן ִמ ְצוָ הֶ ,שׁ ָמּ ַ
וּלכָ ָ אנוּ
וּשׁמוֹנָ ה ֵא ָיב ִרים ָבּ ָא ָדםְ .
וְ ַא ְר ָבּ ִעים ְ
קינוּ ֶמ ֶל
אוֹמ ִרים ְבּכָ ל יוֹםָ ,בּרוַּ א ָתּה ה' ֱא ֵ
ְ
ָה ָ
עוֹלםֲ ,א ֶשׁר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם ְבּ ָחכְ ָמהָ ,וּב ָרא
לוּלים
לוּליםֲ .ח ִ
לוּלים ֲח ִ
בּוֹ נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ֲח ִ
וּשׁמוֹנֶ ה.
ימ ְט ִריָּ א ָמ ַ
לוּלים ְבּגִ ַ
ֲח ִ
אתיִ ם וְ ַא ְר ָבּ ִעים ְ
ֱהוֵ י ,כְּ ִמנְ יַ ן ֵא ָיב ִרים ֶשׁ ָבּ ָא ָדם"ַ .וּב ֵסּ ֶפר ָ'רזָ א
)על ַ'פּ ֲענַ ח ָרזָ א'ְ ,בּ ֵר ִ
ְדּ ֵמ ִאיר' ַ
הוֹסיף
אשׁית הע' ג( ִ
ֶשׁ ַבּ ִמּ ָלּה ְ'בּ ָחכְ ָמה' נִ ְר ְמזוּ כָּ ל ַתּ ְריָ "ג ִמ ְצווֹת ,כִּ י
]חי"ת ,כַּ "ףֵ ,מ"םֵ ,ה"י[
לּוּאהּ ֵ
ֵתּ ַבת ָ'חכְ ָמה' ְבּ ִמ ָ
ִהיא ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ַתּ ְריָ "ג ְבּ ִדיּוּק!
הוּבאוּ ַבּ' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח ו א(
ַ
)ל ֲה ָלכָ ה ְ
רוּשׁים ָה ִראשׁוֹנִ ים – ֶשׁל ַר ִשׁ"י וְ ֶשׁל
ְשׁנֵ י ַה ֵפּ ִ
תּוֹספוֹת(.
ַה ְ

פלּה ֵבּין ַדּ ֵפּי ָה ִעתּוֹן
ְתּ ִפ ָלּה
ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי יִ ְצ ָחק זִ ְיל ֶבּר זָ ָצ"ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁיבוֹת
נוֹדע ְל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלּה כְּ ִמי
'תּוֹלדוֹת יְ ֻשׁרוּן'ָ ,
ְ
וּל ָפ ֵאר ֶאת ַק ְרנָ ם ֶשׁל ְבּנֵ י
ֶשׁזָּ כָ ה ְל ֵ
רוֹמם ְ
יוֹצ ֵאי ְמ ִדינוֹת ֶח ֶבר ָה ַע ִמּיםַ .בּיְּ ִשׁיבוֹת
ַה ָ
תּוֹרהְ ,
כּוֹל ִלים ָה ַר ִבּים ֶשׁ ֵה ִקים ְבּ ֶא ֶרץ
ַה ְקּדוֹשׁוֹת ַוּב ְ
תּוֹרה יְ ָק ִרים ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם
חוֹסים ְבּנֵ י ָ
ַהקּ ֶֹדשׁ ִ
ַהזֶּ ה.
צוּמים,
צוּפה ָהיְ ָתה ִבּ ְק ָשׁיִ ים ֲע ִ
ֶדּ ֶרֲ ע ִליָּ תוֹ ְר ָ
וְ א ְבּ ַקלּוּת ִהגִּ ַיע ְל ֵהיכָ ן ֶשׁ ִהגִּ ַיע.
ֶאת ַמ ְר ִבּית יָ ָמיו ָע ָשׂה ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְבּגָ לוּת ְבּ ִרית
קוּפתוֹ ֶשׁל ֶ'שׁ ֶמשׁ ָה ַע ִמּים'
מּוֹעצוֹתִ ,בּ ְת ָ
ַה ָ
אלין
אלין יִ ַמּח ְשׁמוְֹ .ס ַט ִ
ָה ָר ָשׁע וְ ֶה ָע ִריץ ְס ַט ִ
כּוֹפ ִרים ַהקּוֹמוּנִ ְיס ִטים ,גָּ ַמר
יַ ַחד ִעם ֲח ֵב ָריו ַה ְ
הוּדית.
א ֶֹמר ְל ַהכְ ִרית כָּ ל שׁ ֶֹרשׁ וְ ָענָ ף ַל ַדּת ַהיְּ ִ
יהוּדי
וְ ָאכֵ ןְ ,לג ֶֹדל ַה ְטּ ָרגֶ ְדיָ ה ִר ְבבוֹת ֲא ָל ִפים ִמ ֵ
ְבּ ִרית ַה ָ
מּוֹעצוֹת נִ ְט ְמעוּ ֵבּין ַהגּוֹיִ ים ,וְ כִ ְמ ַעט
הוֹתיר
וְ ָא ַבד ִס ְב ָרםִ .א ְל ָמ ֵלא ַחס ה' ַעל ַעמּוֹ וְ ִ
מוֹס ֵרי נֶ ֶפשׁ ֲא ֶשׁר גַּ ם ְבּתוֹ
ִמ ַדּ ַלּת ָה ָעם ,ק ֶֹמץ ְ
ַהח ֶֹשׁ וְ ָה ֲא ֵפ ָלה ַה ְסּ ִמיכָ הִ ,סכְּ נוּ ֶאת ַחיֵּ ֶיהם וְ ֶאת
רוּתם וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ ִבּ ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ ְל ַלבּוֹת ֶאת
ֵח ָ
וּל ַה ִצּית עוֹד וָ עוֹד ַשׁ ְל ָהבוֹת
עוֹממוֹת ְ
ַהגֶּ ָח ִלים ָה ְ
ְק ַטנּוֹת ִבּ ְשׂ ִר ֵידי ַה ְקּ ִהלּוֹת ַה ְמּפ ָֹארוֹת ֶשׁ ָהיוּ
ְפּזוּרוֹת ַעל ְפּנֵ י ֶח ֶבל ָה ָא ֶרץ ָה ֲענָ ִקיַ .שׁ ְל ָהבוֹת
ֲא ֶשׁר ִבּ ְרבוֹת ַהיָּ ִמיםִ ,עם נְ ִפ ַילת ַהקּוֹמוֹנִ יזְ ם,
דוּרת ֲענָ ק ֶשׁ ָשּׁ ָבה ְל ָה ִאיר ְבּ ֶא ֶרץ
ִה ְת ַא ֲחדוּ ִל ְמ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַוּב ְתּפוּצוֹת.
מוֹס ֵרי נֶ ֶפשׁ ָהיָ ה כָּ ָאמוּר ַר ִבּי
אוֹתם
ֶא ָחד ֵמ ָ
ְ
יִ ְצ ָחק זִ ְיל ֶבּר זָ ָצ"לְ .בּ ַד ְרכּוֹ ַהיִּ ִ
חוּדית ָע ָלה
צוּמיםַ ,עד ֲא ֶשׁר זָ כָ ה
וְ ִה ְת ַע ָלּה תּוְֹ ק ָשׁיִ ים ֲע ִ
ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשֶׁ ,שׁ ָבּהּ ָבּ ַקע כַּ ַשּׁ ַחר אוֹרוֹ
ַהגָּ דוֹל וְ ֵה ִאיר ֶדּ ֶרַ ל ֲא ָל ִפים ַא ֲח ָריוְ .בּ ַא ֲח ִרית
סּוֹע ִרים
יָ ָמיו ִק ְבּצוּ ְמק ָֹר ָביו ֶאת קוֹרוֹת ַחיָּ יו ַה ֲ
הוּדי'ֲ ,א ֶשׁר ֵבּין ַדּ ָפּיו
ַבּ ֵסּ ֶפר ַהנִּ ְפ ָלא ְ'ל ִה ָשּׁ ֵאר יְ ִ
ָמ ָצאנוּ ֶאת ַה ִסּפּוּר ִדּ ְל ַה ָלּן:
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ֵעת ֶשׁ ָדּר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ָבּ ֲעיָ ָרה
מּוֹעצוֹת.
טוֹל ִביצִ'יֵ ,אי ָשׁם ְבּ ַע ְרבוֹת ְבּ ִרית ַה ָ
ְס ְ
חוֹבה ָהיָ ה ַעל כָּ ל
ַתּ ַחת ַה ִמּ ְשׁ ָטר ַהקּוֹמוּנִ ְיס ִטיָ ,
ֶאזְ ָרח'ָ ,ח ֵבר' ִבּ ְלשׁוֹנָ םַ ,ל ֲעבֹד ְל ַפ ְרנָ ָסתוֶֹ ,שׁ ִאם
א כֵּ ן ָהיָ ה נִ דּוֹן ְל ָמוֶ ת ָבּ ָר ָעבַ .אף ַר ִבּי יִ ְצ ָחק
מוֹרה ְל ָמ ֶת ָמ ִט ָיקה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר
נֶ ֱא ַלץ ְל ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ֶ
גוּריו.
ַהגּוֹיִ י ַה ָסּמוִּ ל ְמקוֹם ְמ ָ
גַּ ם ִבּ ְהיוֹתוֹ ַבּ ָמּצוֹר ַוּב ָמּצוֹק ,א וִ ֵתּר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק
תּוֹרה,
ְל ַע ְצמוֹ וְ לוּ ַעל קוֹצוֹ ֶשׁל יוֹ"ד ִמ ִמּ ְצווֹת ַה ָ
ִאם כִּ י נֶ ֱא ַלץ ְל ַקיְּ ָמן ַבּ ֵסּ ֶתרְ .שׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת
ַהיּוֹםַ :שׁ ֲח ִריתִ ,מנְ ָחה וְ ַע ְר ִביתָ ,היוּ ֲעבוּרוֹ
יוֹמיֶ ,שׁכֵּ ן ִמתּ ֶֹקף ַתּ ְפ ִקידוֹ הוּא נֶ ֱא ַלץ
יוֹמ ִ
ֶא ְתגָּ ר ְ
ִל ְשׁהוֹת ֵבּין כָּ ְת ֵלי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ְל ִמן ְשׁעוֹת ַהבּ ֶֹקר
ַה ֻמּ ְק ָדּמוֹתַ .אף ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ֵביתוֹ א יָ כוֹל ָהיָ ה
רוּסי
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלֶ ,שׁכֵּ ן ָדּר ְבּ ִד ָירה ַא ַחת ִעם גּוֹי ִ
נוּעוֹתיו.
ָ
עוֹיֵ ן ֶשֹּׁלא ָח ַדל ְל ֶרגַ ע ִמ ִל ְּבשׁ ַא ַחר ְתּ
ִמתּוֹ כָּ ָ היָ ה ָע ָליו ִל ְמצֹא ִפּ ְתרוֹן ֶשׁיְּ ַא ְפ ֵשׁר לוֹ
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְתּ ִפלּוֹת ִמ ְבּ ִלי ֶשׁ ִתּ ְשׁזְ ֵפנוּ ַעיִ ן עוֹיֶ נֶ ת.
בוֹדה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ֵה ֵחל ִמיָּ ד
ִעם כְּ נִ ָיסתוֹ ָל ֲע ָ
ִל ְבשׁ ְבּ ֵעינָ יו ַא ַחר ָמקוֹם ֻמ ְס ָתּרֵ ,בּין כָּ ְת ֵלי
לּוֹתיו.
ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרֶ ,שׁבּוֹ יוּכַ ל ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ְתּ ִפ ָ
ְל ַבסּוֹף נָ חוּ ֵעינָ יו ַעל זוּג ְדּ ָלתוֹת ֲענָ ק ֶשׁנִּ ְק ְבּעוּ
ְבּ ֶפ ַתח ֶא ָחד ֵמ ֲאגַ ֵפּי ַה ִבּנְ יָ ןַ .ה ְדּ ָלתוֹת ָה ְר ָחבוֹת
ָהיוּ ְפּתוּחוֹת ְבּא ֶֹפן ְתּ ִמ ִידי ,וְ ַא ַחת ֵמ ֶהן יָ ְצ ָרה
חוֹר ָיה ָח ָלל ָר ָחב ַדּיּוֹ כְּ ֵדי ְל ִה ְס ַתּ ֵתּר ְבּתוֹכוֹ
ֵמ ֲא ֶ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְתּ ִפ ָלּה ְמ ִה ָירה.
ְ
לּוֹתיו.
ְבּ ִפנָּ ה נִ ְס ֶתּ ֶרת זוֹ ָק ַבע ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ֶאת ְתּ ִפ ָ
וּל ַא ַחר ֶשׁ ָא ַמר
ִעם בּ ֶֹקרֶ ,ט ֶרם ְתּ ִח ַלּת ַה ִלּ ִ
מּוּדים ְ
סוּקי ְדּזִ ְמ ָרה' ָע ָשׂה ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ְל ֵבית
ֶאת ְ'פּ ֵ
יח ְתּ ִפ ִלּין
ַה ֵסּ ֶפרַ .ר ִבּי יִ ְצ ָחק נֶ ֱע ַצר ְבּ ִפנָּ ה זוִֹ ,הנִּ ַ
וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרהֶ .את ְתּ ִפ ַלּת
ַה ִמּנְ ָחה ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְפ ָס ַקת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ,וְ ֶאת
מּוּדים.
ְתּ ִפ ַלּת ָה ֶע ֶרב – ְל ַא ַחר ִסיּוּם יוֹם ַה ִלּ ִ
נוֹס ֶפת ָהיְ ָתה ְל ִ'פנַּ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה' ֶשׁל ַר ִבּי
ַמ ֲע ָלה ֶ
נּוֹתר ֵבּין ַה ֶדּ ֶלת ַל ִקּיר ָח ִריץ
יִ ְצ ָחקְ ,בּכָ ֶ שׁ ַ
אוֹר ִחים ִבּ ְל ִתּי
ַצר ֶשׁ ַדּ ְרכּוֹ יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ַה ְב ִחין ְבּ ְ
ְק ִ
רוּאיםְ ,בּ ִע ָקּר ִמיַּ ְל ֵדי כִּ ָתּתוֲֹ ,א ֶשׁר ִמ ַפּ ַעם
ְל ַפ ַעם ִח ְפּשׂוּ ַא ֲח ָריו.
ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמים ִה ְת ַעכֵּ ב ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִק ְמ ָעא,

אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָע ַמד ְל ַה ְת ִחיל ְתּ ִפ ַלּת
ְוּב ִדיּוּק ְבּ ָ
צּוֹר ָמנִ י ֶשׁל
ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה' ,נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ַה ְ
ַה ִצּ ְלצוּל ַה ְמּ ַב ֵשּׂר ַעל כָּ ֶ שׁ ָתּ ָמה ַה ַה ְפ ָס ָקה וְ כִ י
מּוֹרים וְ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ְל ִה ְתיַ ֵצּב ַבּכִּ תּוֹת.
ַעל ַה ִ
רוּסיָ ה ַהקּוֹמוּנִ ְיס ִטית א ָהיָ ה ַקיָּ ם ֻמ ָשּׂג ֶשׁל
ְבּ ְ
ִאחוּרַ .ר ִבּי יִ ְצ ָחק נֶ ֱא ַלץ ִל ְקט ַֹע ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ
וּל ִהכָּ נֵ ס ְלכִ ָתּתוָֹ .דּא ָע ָקאֶ ,שׁ ְבּ ָשׁ ָלב זֶ ה
ְבּ ִא ָבּהּ ְ
ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ָאסוּר ָהיָ ה לוֹ ְל ַד ֵבּר ,וְ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק
ֶשׁכָּ ָאמוּר ִדּ ְק ֵדּק ְבּ ִמ ְצווֹת ַעד קוֹצוֹ ֶשׁל יוֹ"ד,
ֶה ֱח ִליט ֶשׁהוּא א ְמ ַד ֵבּר ,וִ ִיהי ָמה.
ִבּ ְמקוֹם ְל ַד ֵבּרִ ,ה ְצ ִבּ ַיע ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְל ַת ְל ִמ ָידיו
מוֹפ ַיע ַה ַ'תּ ְרגִּ יל' ֶשׁ ָהיָ ה
ַעל ָה ַעמּוּד ַבּ ֵסּ ֶפר ֶשׁבּוֹ ִ
לּוּח ֶאת
ֲע ֵל ֶיהם ִל ְפתֹּרַ .א ַחר ָר ַשׁם ַעל ַה ַ
רוֹתיו ,וְ כָ ִ קוָּה ְל ַה ְמ ִשׁיַ עד
אוֹתיו וְ ֶה ָע ָ
הוֹר ָ
ָ
ְל ִסיּוּם ַה ִשּׁעוּרֶ .א ָלּא ֶשׁ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַהנִּ ְד ָה ִמים,
אוֹתיו ,נָ ְשׂאוּ ְל ֶע ְברוֹ
הוֹר ָ
ִבּ ְמקוֹם ְל ַמ ֵלּא ַא ַחר ָ
מּוֹרה
ימוּתם ָס ְברוּ כִּ י ַה ֶ
ֵעינַ יִ ם ְמב ֲֹהלוֹתִ .בּ ְת ִמ ָ
כּוֹעס
רוֹצה ְל ַד ֵבּר ִע ָמּם ִמשּׁוּם ֶשׁהוּא ֵ
ֵאינוֹ ֶ
דּוּע?
אוֹתם ָהיָ ה – ַמ ַ
ֲע ֵל ֶיהם ,וְ ַע ָתּה כָּ ל ֶשׁ ִענְ יֵ ן ָ
דּוּע ַה ָ
"מ ַ
ַ
כּוֹעס?" ֵה ֵעז ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְל ַה ִבּ ַיע
מּוֹרה ֵ
"ה ִאם ָע ִשׂינוּ ַמ ֶשּׁהוּ ַרע?
ֶאת ַדּ ֲאגָ תוֹ ְבּקוֹלַ ,
ֹאמר ָלנוּ וְ נִ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ַת ֵקּן ֶאת
ִאם כֵּ ןְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁה י ַ
ַה ָטּעוּן ִתּקּוּן".
ֶא ָלּא ֶשׁ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק א ֵהגִ יבָ .ה ַר ְעיוֹן ַדּוְ ָקא ָמ ָצא
ֵחן ְבּ ֵעינָ יוִ ,וּב ְמקוֹם ְל ָה ִשׁיב הוּא כִ ּוֵּץ ֶאת גְּ ִבינֵ י
ֵעינָ יו וְ ָק ַמץ ֶאת ִפּיו כְּ ִמי ֶשׁ ִמּ ְת ַא ֵמּץ ִלכְ א
ֶאת כַּ ֲעסוֹ .וְ כָ ִ ה ְמ ִשׁיִ בּ ְשׁ ִת ָיקתוֹ ַעד ְל ִסיּוּם
ַה ִשּׁעוּר.
מּוֹרה ְל ִה ְס ַתּ ֵלּק
כְּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיֵּ ם ַה ִשּׁעוּר ִמ ֵהר ַה ֶ
יּוּמהּ ֶשׁל
ֵמ ַהכִּ ָתּהַ ,היְ ֵשׁר ְל ִפנָּ תוַֹ ...עד ְל ִס ָ
ַה ַה ְפ ָס ָקה ַה ְקּ ָצ ָרה ִה ְס ִפּיק ְל ַסיֵּ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ,
ִ
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָשׁב ַלכִּ ָתּהַ .ה ַפּ ַעם ִה ְר ָשׁה
גוּעָ ,מה ֶשׁגָּ ַרם
ְל ַע ְצמוֹ ַל ֲעטוֹת ֵס ֶבר ָפּנִ ים ָר ַ
"על
וּל ַה ְרצוֹת ֶאת ַדּ ֲאגָ ָתםַ :
ַל ַתּ ְל ִמ ִידים ָלשׁוּב ְ
כּוֹעס?"
מּוֹרה ֵ
ָמה ַה ֶ
ַ
בוּע ֶשׁ ָע ַבר ְבּ ַר ְח ֶתּם
"ה ִאם ֵאינְ כֶ ם זוֹכְ ִרים כִּ י ַבּ ָשּׁ ַ
ֵמ ַהכִּ ָתּה ְל ַה ָצּגָ ה ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם?" ֶה ֱע ִמיד ַר ִבּי
יִ ְצ ָחק ָפּנִ ים כְּ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַעל ָמה ַה ְתּ ִמ ָיהה" ,וְ כִ י
ֲח ַשׁ ְב ֶתּם ֶשׁ ֶא ֱעבֹר ַעל כָּ ִ בּ ְשׁ ִת ָיקה?!" – ָתּ ָהה,
וְ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ִה ְשׁ ִפּילוּ ֵעינֵ ֶיהם.
ְבּ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַא ֶח ֶרת ֶשׁ ָבּהּ א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
בוּעה ,נֶ ֱא ַלץ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִל ְמצֹא
ְבּ ִפנָּ תוֹ ַה ְקּ ָ
לּוּפיְ .בּמֹחוֹ ַהיְּ ִצ ָיר ִתי כְּ ָבר ָהגָ ה ֵמרֹאשׁ
ִפּ ְתרוֹן ִח ִ
ָתּכְ נִ ית ִמלּוּט; הוּא נִ גַּ שׁ ֶאל דּוּכַ ן ָה ִעתּוֹנִ ים
ַה ָסּמוְּ ל ֵבית ַה ֵסּ ֶפרָ ,שׁ ַלף ֶאת ַא ַחד ַהגִּ ְליוֹנוֹת,
קוֹרא בּוֹ ,תּוֶֹ שׁ ְשּׂ ָפ ָתיו
ֶה ְחזִ יקוֹ וְ ָע ָשׂה ַע ְצמוֹ כְּ ֵ
ְמ ַמ ְל ְמלוֹת ְתּ ִפ ָלּה.
ָדּא ָע ָקאֶ ,שׁ ְבּ ִדיּוּק ְבּ ֶרגַ ע זֶ ה ֶה ֱח ִליט ַא ַחד
מּוֹריםְ ,ט ַר ִ
ַה ִ
סוֹביץ ְשׁמוְֹ ,ל ִה ְתיַ ֵעץ ִעמּוֹ ְבּנוֹגֵ ַע
סוֹביץ
מוֹדדְ .ט ַר ִ
ִל ְב ָעיָ ה ָמ ֶת ָמ ִטית ֶשׁ ִע ָמּהּ ִה ְת ֵ
זֶ ה יָ ַ
דוּע ָהיָ ה כְּ קוֹמוּנִ ְיסט ֻמ ְשׁ ָבּע ֲא ֶשׁר ָדּ ַאג
ְל ַה ְל ִשׁין ַעל כָּ ל ִמי ֶשׁ ְלּ ִפי ְראוֹת ֵעינָ יו נֶ ְח ָשׁד
ְבּ ִה ְתנַ גְּ דוּת ַל ִמּ ְשׁ ָטר.
גַּ ם ְבּ ֵעת ְמ ֻסכֶּ נֶ ת ֶשׁכָּ זוֹ ֶה ֱע ִדיף ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִל ְמצֹא
ִפּ ְתרוֹן יְ ִצ ָיר ִתי ֶשׁיִּ ְמנַ ע ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַהצּ ֶֹרְ ל ַד ֵבּר
ְבּ ֶא ְמ ַצע ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה; כַּ ֲא ֶשׁר ָט ַפח אוֹתוֹ
סוֹביץ ַעל ִשׁכְ מוֹ וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְרצוֹת ְבּ ָפנָ יו ֶאת
ְט ַר ִ
ְשׁ ֵא ָלתוָֹ ,א ַחז ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְבּ ָחזֵ הוּ וְ ֶה ֶעוָ ה ֶאת ָפּנָ יו
תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ְשׁ ִמ ַיע ַאנְ ַחת כְּ ֵאב ,כִּ ְביָ כוֹל הוּא
עוֹבר ַע ָתּה ֵארוּעַ ְל ָב ִבי.
ֵ
וּמ ֵהר ְל ֵע ֶבר ִמ ְשׂ ַרד ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר
סוֹביץ נִ ְב ַהל ִ
ְט ַר ִ
כְּ ֵדי ְל ַהזְ ִמין ַא ְמ ַ
בּוּלנְ סֵ ,וּבינְ ַתיִ ם ִה ְס ִפּיק ַר ִבּי
וּל ַה ְרגִּ יעוֹ כִּ י ַהכֹּל
יִ ְצ ָחק ְל ַסיֵּ ם ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְ
ְבּ ֵס ֶדר .הוּא ָחזַ ר ְל ַע ְצמוֹ...
יח ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַל ֲעבֹר
כָּ ְ ,בּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ אִ ,ה ְצ ִל ַ
ֶאת ַה ָשּׁנִ ים ָה ֲאיֻ מּוֹת ִמ ְבּ ִלי ֶשׁוּ ִֵתּר וְ לוּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה
לּוֹתיו ֵאלּוּ ֵהן
ַא ַחת כַּ ֲה ָלכָ הִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ְתּ ִפ ָ
ֶשׁ ִסּיְּ עוּ ְבּיָ ָדיו ְל ַבסּוֹף ְל ִהנָּ ֵצל ֵמ ֵע ֶמק ַה ָבּכָ א,
דוֹשׁה
תוֹרתוַֹ ,ל ֲעלוֹת ָל ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ָשׁ ֵלם ְבּגוּפוֹ ְוּב ָ
תּוֹרה.
וּל ַה ֲע ִמיד ַתּ ְל ִמ ִידים ַל ֲא ָל ִפים ְבּ ֶד ֶרַ ה ָ
ְ

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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ֶאת ַמהוּת ַה ָחכְ ָמה ֶשׁ ָע ֶל ָיה ָאנוּ ִ
מוֹדים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ
בּוֹתינוּ ְבּכַ ָמּה ֳא ָפנִ ים:
ֵפּ ְרשׁוּ ַר ֵ
וּמ ְפ ִליאְ ,ר ֵאה ב"י
ַר ִשׁ"י ִבּ ְב ָרכוֹת )ס א ד"ה ַ
או"ח ו ד"ה וְ ַעל( ֵבּ ֵאר ,כִּ י כַּ וָּנָ ֵתנוּ ְלהוֹדוֹת ַעל
אוֹתהּ ָאנוּ
ַה ָחכְ ָמה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ִבּ ִיצ ַירת ָה ָא ָדם ֶשׁ ָ
"וּב ָרא בוֹ נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים
ְמ ָפ ְר ִטים ַבּ ֶה ְמ ֵשָׁ :
"הגּוּף ָחלוּל כְּ מוֹ נֹאד,
לוּלים"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַ
לוּלים ֲח ִ
ֲח ִ
עוֹמד
רוּח ֵ
וְ ַהנֹּאד ַהזֶּ ה ִאם יֵ שׁ בּוֹ נֶ ֶקב ֵאין ָה ַ
ְבּתוֹכוֹ ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָבּ ָרא ֶאת ָה ָא ָדם
ְבּ ָחכְ ָמה ָוּב ָרא בּוֹ נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ַה ְר ֵבּה ,וְ ַאף ַעל
ִפּי כֵ ן ָה ַ
רוּח ְבּתוֹכוֹ כָּ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו ,וְ זוֹ ִהיא ְפּ ִל ָיאה
וְ ָחכְ ָמה".
דּוֹמה ְל ִמי ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָח ִבית יַ יִ ן וְ הוּא ְמ ַצוֶּה
ַה ָדּ ָבר ֶ
וּשׁמֹר ֶאת יֵ ינָ הּ ְבּתוֹכָ הּ
ְל ַע ְבדּוֹ'ְ :שׁבֹר ֶאת ֶה ָח ִבית ְ
ֶשֹּׁלא יִ ָשּׁ ֵפ .'כָּ ל ַבּר ַדּ ַעת ֵמ ִבין ֶשׁזֶּ הוּ ָדּ ָבר ִבּ ְל ִתּי
ֶא ְפ ָשׁ ִרי ,וְ ִאלּוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָבּ ָרא ֶאת ָה ָא ָדם
רוּח נִ ְשׁ ֶמ ֶרת
רוּחְ ,וּבכָ ל זֹאת ָה ַ
כְּ נֹאד ְמנֻ ָקּב ָמ ֵלא ַ

ְבּתוֹכוֹ ְלכָ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו.

הוֹד ָאה ַעל ַה ְק ָדּ ַמת ָצ ְרכֵ י ָה ָא ָדם
ָ
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