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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
יּוֹצא ִמ ִפּיו יַ ֲע ֶשׂה
כְּ כָ ל ַה ֵ

תּוֹרה
ַה ִבּ ָטּחוֹן – ַמ ְפ ֵתּ ַח ַל ָ
”וַ יְ ַד ֵבּר ה‘ ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַ י“ )א א(
עוֹשׂה ַע ְצמוֹ כְּ ִמ ְד ַבּר ֶה ְפ ֵקר ֵאינוֹ יָ כוֹל ִל ְקנוֹת
”כָּ ל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
תּוֹרהְ ,לכָ  נֶ ֱא ָמר ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַ י“ )במדב“ר א ז(.
ֶאת ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ָ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֵבּ ֵאר ַר ִבּי יַ ֲעקֹב נַ יְ ָמן רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ’אוֹר
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ְבּ ֶפ ַתח ִתּ ְקוָ ה:
וּלא
כְּ ִפי ֶשׁ ַהנִּ ְמ ָצא ְבּ ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמהָ ,רחוֹק ִמ ְמּקוֹם יִ שּׁוּב ְ
תוֹמֵ ,אינוֹ ָשׂם ִבּ ְטחוֹנוֹ ִבּ ְל ִתּי ַעל ה‘ ְל ַבדּוֹ ,כָּ 
עוֹזֵ ר וְ ֵ
תּוֹרה – ָע ָליו ָל ִשׂים ִבּ ְטחוֹנוֹ ַעל
ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ִלזְ כּוֹת ְבּ ֵח ֶלק ַבּ ָ
בּוֹרא ְל ַבדּוֹ.
ַה ֵ
תּוֹרה ,מוּכָ ח ַאף
יְ סוֹד זֶ ה ֶשׁ ַה ִבּ ָטּחוֹן ִהנּוֹ ְתּנַ אי ִלזְ כּוֹת ַבּ ָ
בוֹתינוּ ֶשׁ ָבּ ְטחוּ ְב
”בּ ֲעבוּר ֲא ֵ
ִמנּ ַֹסח ִבּ ְרכַּ ת ַ’א ֲה ָבה ַר ָבּה‘ַ :
בוֹתינוּ ִל ְלמֹד ֻ’ח ֵקּי
וַ ְתּ ַל ְמּ ֵדם ֻח ֵקּי ַחיִּ ים“ֵ ,לאמֹר :א זָ כוּ ֲא ֵ
ַחיִּ ים‘ֶ ,א ָלּא ִמכּ ַֹח ִבּ ְטחוֹנָ ם ַבּה‘.
מוּסר‘
ַ’דּ ְרכֵ י ָ

ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ִמ ְד ַבּר – ָפּ ָר ַשׁת ַהיִּ חוּס
”וַ יִּ ְתיַ ְלדוּ ַעל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם“ )א יח(
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַה ְ
יְ ִ
תּוֹספוֹת ְ)מגִ ָלּה לא ב ד“ה ְק ָללוֹת( ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה
ֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ִמ ְד ַבּר נִ ְק ֵראת ָתּ ִמיד ִל ְפנֵ י ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ִהיא
כְּ ֵדי ְל ַה ְפ ִסיק ֵבּין ַה ְקּ ָללוֹת ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ֻחקּ ַֹתי ְל ַחג
ָה ֲע ֶצ ֶרת.
מוּסר‘ ַל ַתּ ְל ִמיד ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ָבּנֵ ט
רוּשׁים וְ ִל ְק ֵחי ָ
ְבּ ֵס ֶפר ְ’דּ ִ
נוֹסף ַל ָדּ ָבר ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ילק“ש ְבּ ִמ ְד ַבּר
הוּבא ַט ַעם ָ
ָ
תּוֹרה נִ ְת ַקנְּ אוּ
”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָ
ֶר ֶמז תרפד(ְ :
עוֹלם ָבּ ֶהןָ ...ס ַתם ִפּ ֶיהן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאָ ,א ַמר
ֻאמּוֹת ָה ָ
יוּח ִסין ֶשׁ ָלּכֶ ם‘“.
ָל ֶהן’ָ :ה ִביאוּ ִלי ֵס ֶפר ֲ
חוּסנוּ ִהיא זוֹ ֶשׁ ִמּכּ ָֹחהּ נִ ְדּחוּ ֻאמּוֹת ָה ָ
ַמ ֲע ַלת יִ ֵ
עוֹלם ִמ ְלּ ַק ֵבּל
תּוֹרה‘
וּל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַחג ַ’מ ַתּן ָ
תּוֹרהְ ,
ֶאת ַה ָ
נִ ְק ָרא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ִמ ְד ַבּר ֶשׁ ָבּהּ נֶ ֱא ָמר” :וַ יִּ ְתיַ ְלדוּ ַעל
ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ְל ֵבית ֲאב ָֹתם“.

ְק ֻד ַשּׁת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ְמ ַסיַּ ַעת ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה
יוֹרידוּ אֹתוֹ ַה ְלוִ יִּ ם" )א נא(
”וּבנְ ס ַֹע ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ִ
ִ
ַעל ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ֵמ ִר ָימנוֹב ֵה ִעידוּ ,כִּ י ְבּכָ ל ֵעת ֶשׁ ָהיָ ה
קוֹרא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
ָחשׁ ק ִֹשׁי ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ָהיָ ה נֶ ֱע ָמד וְ ֵ
וּמכּ ַֹח ְק ֻד ַשּׁת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ָהיָ ה אוֹזֵ ר כּ ַֹח
ִבּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוִּ ,
ְל ַה ְמ ִשׁיִ בּ ְת ִפ ָלּתוֹ.
אלישׁ ַבּ ַעל ְ’מא
הוֹסיף וְ ָא ַמר ַתּ ְל ִמידוֹ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְצ ִבי יַ ִ
ִ
רוֹעים‘ כִּ י ַהנְ ָהגָ ה זוֹ נִ ְר ֶמזֶ ת ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
ָה ִ
”וּבנְ ס ַֹע ַה ִמּ ְשׁכָּ ן“ – ַאף ַא ַחר ֶשׁנָּ ַסע ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ֵמ ִא ָתּנוּ
ִ
כוֹלים ַה ַצּ ִדּ ִיקים
”יוֹרידוּ אֹתוֹ ַה ְלוִ יִּ ם“ – יְ ִ
ווֹנוֹתינוִּ ,
ַבּ ֲע ֵ
עוֹלם ַהגַּ ְשׁ ִמיְ ,בּכָ ל ֵעת ֶשׁנִּ זְ ָק ִקים
הוֹריד ֶאת ְק ֻד ָשּׁתוֹ ֶאל ָה ָ
ְל ִ
בוֹדת ְתּ ִפ ָלּ ָתם ,וְ זֹאת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְק ִר ַיאת
יּוּע ַבּ ֲע ַ
ֵהם ְל ִס ַ
ָפּ ָר ַשׁת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן.
’קוֹל יַ ֲעקֹב‘

”אישׁ ַעל ַמ ֲחנֵ הוּ וְ ִאישׁ ַעל ִדּגְ לוֹ" )א נב(
ִ

ישׁ ָלן ֲא ֶשׁר ֲאדוֹנוֹ
ימ ְ
יהוּדי כַּ ְפ ִרי ֵמ ֲח ִס ֵידי ְפּ ִר ִ
ַמ ֲע ֶשֹה ִבּ ִ
ִבּ ֵקּשׁ ְבּ ַמ ְפ ִתּ ַיע ְלנַ ְשּׁלוֹ ֵמ ֲחכִ ַירת ֲא ֻחזָּ תוַֹ .בּ ַצּר לוֹ נָ ַסע אוֹתוֹ
ישׁ ָלןְ ,וּב ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ִח ָלּה ֶאת ְפּנֵ י ַר ִבּי
ימ ְ
כַּ ְפ ִרי ִל ְשׁבּוֹת ִבּ ְפ ִּר ִ
וּל ַה ְפ ִסיד
ֵמ ִא ְיר‘ל ֶשׁיַּ ֲע ִתיר ַבּ ֲעדוֹ ְל ַבל יֵ ָא ֵלץ ִלנְ דֹּד ִמ ֵבּיתוֹ ְ
ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹ.
ָא ָתא ָוּבא ֵליל ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ .יָ ַשׁב ַהכַּ ְפ ִרי ְליַ ד ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהוֹר
כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחל ָה ַר ִבּי ְלזַ ֵמּר” :כָּ ל ְמ ַק ֵדּשׁ ְשׁ ִב ִיעי“; וְ ִהנֵּ ה,
”שׂכָ רוֹ ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ַעל ִפּי ָפ ֳעלוֹ
כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ַיע ַלשּׁוּרוֹתְ :
ִאישׁ ַעל ַמ ֲחנֵ הוּ וְ ִאישׁ ַעל ִדּגְ לוֹ“ ,נֶ ֱע ַצר ָה ַר ִבּי וְ ֵה ֵחל ְל ָפ ֵרשׁ:
”ה ְר ֵבּה
שׁוֹמר ַה ַשּׁ ָבּת ִבּ ְק ֻד ָשּׁה כַּ ָדּת הוּאַ :
ֵ
”שׂכָ רוֹ“ – ֶשׁל
ְ
יּוֹצא ִמ ִפּיו,
”על ִפּי – ָפ ֳעלוֹ“ ,כְּ כָ ל ַה ֵ
וּמהוּתוֹ ִהיאַ :
ְמאֹד“ַ ,
כָּ  יִ ְפ ֲעלוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם.
”מה
תּוֹפ ִפים ְבּ ִצלּוֹ וְ ָשׁ ַאלָ :
וְ כָ אן ִה ְפנָ ה ָה ַר ִבּי ָפּנָ יו ֶאל ַה ִמּ ְס ְ
’שׁוֹמר ַשׁ ָבּת כַּ ָדּת‘“? ָענוּ ַהכֹּל:
ֵ
אוֹמ ִרים ַא ֶתּםֵ ,מ ִא ְיר‘ל ִהנּוֹ
ְ
אוֹמר:
פּוֹסק וְ ֵ
”אם כָּ ֲ ,ה ֵרינִ י ֵ
”הן!“ וְ ָה ַר ִבּי ִה ְמ ִשׁיִ מיָּ דִ :
ֵ
ִ’אישׁ ַעל ַמ ֲחנֵ הוּ וְ ִאישׁ ַעל ִדּגְ לוֹ.“‘!...
ִה ְמ ִשׁיָ ה ַר ִבּי ְבּ ִשׁ ַירת ָק ְדשׁוֹ ,וְ ֵעינֵ י ַהכַּ ְפ ִרי אוֹרוְּ .בּשׁוּבוֹ
ְל ֵביתוֹ ְל ָמ ֳח ָרת ַה ַשּׁ ָבּת ,א ֻה ְפ ַתּע כְּ ֶשׁגִּ ָלּה ְל ִשׂ ְמ ָחתוֹ כִּ י
הוֹתירוֹ ַ’על ַמ ֲחנֵ הוּ וְ ַעל ִדּגְ לוֹ‘.
ָחזַ ר בּוֹ ַה ָפּ ִריץ ִמכַּ וָּ נָ תוֹ וְ ִ
פּוּרי ֲח ִס ִידים‘
ִ’ס ֵ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

נוֹעדוּ ַה ְדּגָ ִלים כְּ ֵדי ִל ְהיוֹת
ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְמב ָֹאר כִּ י א ֲ
ֵס ֶמל אוֹ אוֹת ְס ָת ִמי ְל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל כַּ נָּ הוּג ְבּ ֶק ֶרב כָּ ל
ֻא ָמּה וְ ָלשׁוֹןֶ ,א ָלּא ַמ ְטּ ָר ָתם ָהיְ ָתה” :כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ נִ כָּ ִרים –
בוֹדת
ְל ַהגְ ִדּיר ֶאת ַתּ ְפ ִקידוֹ ֶשׁל כָּ ל ֵשׁ ֶבט ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ֲע ַ
ה‘ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת לוֹ“.
נּוֹדע ֶשׁל ַר ִבּי
ְבּכָ ֵ בּ ֵאר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל ֶאת נֻ ַסּח ִפּיּוּטוֹ ַה ָ
הוּדה ַה ֵלּוִ י – ’יוֹם ַליַּ ָבּ ָשׁה‘” :דְּגָלַי כֵּ ן ָתּ ִרים ַעל ַהנִּ ְשׁ ָא ִרים
יְ ָ
ְוּת ַל ֵקּט נִ ְפזָ ִרים כִּ ְמ ַל ֵקּט ִשׁ ֳבּ ִלים“ .וְ ִלכְ ָ
אוֹרה יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמהוּ
ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ַה ְדּגָ ִלים ְל ִקבּוּץ ַהגָּ ֻליּוֹת?
ְל ִפי ָה ָאמוּר ְמב ָֹארִ :מן ַה ְדּגָ ִלים ָל ַמ ְדנוּ ַעל ֲח ִשׁיבוּתוֹ ֶשׁל
וּמתּוֹ
רוּחנִ י שׁוֹנֶ ה ֵמ ֲח ֵברוִֹ ,
הוּדי כְּ ַב ַעל ַתּ ְפ ִקיד וְ יִ עוּד ָ
כָּ ל יְ ִ
כָּ ִ מ ְת ַח ֶדּ ֶדת ֲח ִשׁיבוּתוֹ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
הוּדי ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ.
נוֹתן ֶשׁ ִמּתּוֹ כָּ  א יְ וַ ֵתּר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל
וַ ֲה ֵרי ַה ִדּין ֵ
הוּדיֶ ,א ָלּא יְ ַל ֵקּט ֶאת כָּ ל ַהנִּ ְפזָ ִרים ”כִּ ְמ ַל ֵקּט ִשׁ ֳבּ ִלים“.
ַאף יְ ִ

קוּפת נִ ָיסן
ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפלּוֹת ִבּ ְת ַ
”אישׁ ַעל ִדּגְ לוֹ ְבאֹתֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם יַ ֲחנוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )ב ב(
ִ

טּוֹלנָ ה:
ָא ַמר ַר ִבּי ָדּוִ ד ִמ ְ
מּוֹעד
ְבּ ֶשׁל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ַלת ַה ְדּגָ ִליםִ ,מ ֵדּי ָשׁנָ ה כְּ ֶשׁ ַמּגִּ ַיע ָוּבא ַה ֵ
ֶשׁבּוֹ ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ֵל ֶיהם – א‘ ְלח ֶֹדשׁ ִאיָּ רָ ,שׁ ִבים
לּוֹת ֶיהם ִמ ְת ַק ְבּלוֹת
עוֹר ִרים ַר ֲח ִמים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,וּת ִפ ֵ
וּמ ְת ְ
ִ
ְל ָרצוֹןְ .לכָ ָ ר ַמז ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלְ בּ ְ
”וּב ֵשׁם
אוֹמרוֹ ְ)תּ ִה ִלּים כ ו(ְ :
קוּפת
לוֹמרִ :בּ ְ‘ת ַ
לוֹתי ,“כְּ ַ
ֱאקֵינוּ נִ ְדגֹּל יְ ַמ ֵלּא ה' כָּ ל ִמ ְשׁ ֲא ֶ
כּוֹל ֶלת ֶאת ָח ְד ֵשׁי נִ ָיסןִ ,איָּ ר וְ ִסיוָ ן[ֵ ,עת זָ כוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
]ה ֶ
נִ ָיסן‘ ַ
לוֹת ֶיהם.
ַל ְדּגָ ִליםֻ ,מ ְב ָטח ָל ֶהם כִּ י יְ ַמ ֵלּא ה‘ כָּ ל ִמ ְשׂ ֲא ֵ
ָ’מגֵ ן ָדּוִ ד‘ לר“ח ִאיָּ ר

אמןן ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמ
פי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם“ )א טז(
אשׁי ַא ְל ֵפי
בוֹתם ָר ֵ
”נְ ִשׂ ֵיאי ַמטּוֹת ֲא ָ

בוֹתם“ ִהנָּ ם’ָ :א ֵמן‘,
אשׁי ַה ֵתּבוֹת” :נְ ִשׂ ֵיאי ַמטּוֹת ֲא ָ
ָר ֵ
”א ֵמן יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ
אשׁי ַה ֵתּבוֹתָ :
אשׁי“ ִהנָּ הּ ָר ֵ
ֵתּ ַבת”ָ :ר ֵ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת” :יִ ְהיוּ
”א ְל ֵפי“ ִהנָּ הּ ָר ֵ
ַר ָבּא“ ,וְ ֵת ַבתַ :
ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי“.
ִמכָּ אן ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ ֶל רפה ב( כִּ י
ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּכַ וָּ נָ ה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל ָרצוֹן.
ַ’מ ְק ֵרי ַדּ ְק ֶדּ ִקי‘; ֶ’בּן יִ ָשּׂכָ ר‘

’וּת ַל ֵקּט נִ ְפזָ ִרים כִּ ְמ ַל ֵקּט ִשׁ ֳבּ ִלים‘
ְ
”אישׁ ַעל ִדּגְ לוֹ ְבאֹתֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹתם יַ ֲחנוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )ב ב(
ִ

דוֹלה ִח ְבּ ָבן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ֲע ָשׂ ָאם ְדּגָ ִלים
”ח ָבּה גְּ ָ
ִ
כְּ ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ נִ כָּ ִרין“ )במדב“ר ב ג(.
ֵבּ ֵאר ָה ַא ְדמוֹ‘‘ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל ֵמאוֹזְ ‘רוֹב:

ְ’שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ כִּ ְסגֻ ָלּה ְלנִ ָצּחוֹן ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה
ימנָ ה ְל ִצ ְבא ָֹתם“ )ב י(
אוּבן ֵתּ ָ
ֶ”דּגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְר ֵ
אוּבןִ ,שׁ ְמעוֹן,
וּמ ָפ ֵרשׁ ְשׁ ָמ ַהת ְתּ ַלת ִשׁ ְב ַטיָ אְ :ר ֵ
”וּביהּ ָח ִקיק ְ
ֵ
יעוּתיהּ כְּ ִתיב’ְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה‘ ֱא ָל ָהנָ א ה‘ ֶא ָחד‘“
גָ דִ .וּב ְמ ִצ ֵ
ַ)תּ ְרגּוּם יוֹנָ ָתן(.
אוּבן נֶ ְח ַקק ַה ָפּסוּק ְ’שׁ ַמע
דּוּע ַדּוְ ָקא ַעל ֶדּגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ְר ֵ
ַמ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘?
קּוֹלוֹמיָ א:
ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ִה ֵלּל ִליכְ ֶטנְ ְש ֵׁטיין ִמ
אוּבן וְ גָ ד ֵהם ֵאלּוּ ֶשׁיָּ ְצאוּ ְבּרֹאשׁ ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ַה ְשּׁ ָב ִטים ְר ֵ
הוֹרה ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ְ)דּ ָב ִרים ג יח(:
ִבּ ְשׁ ַעת כִּ בּוּשׁ ָה ָא ֶרץ ,כְּ ִפי ֶשׁ ָ
לוּצים ַתּ ַע ְברוּ ִל ְפנֵ י ֲא ֵחיכֶ ם ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל כָּ ל ְבּנֵ י ָחיִ ל“;
”ח ִ
ֲ
ִמשּׁוּם כָּ  ,כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ ָירם ֶאת ַה ְב ָט ַחת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
)סוֹטה מב א(ֲ :
ָ
”א ִפלּוּ א ִקיַּ ְמ ֶתּם ֶא ָלּא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ַשׁ ֲח ִרית
וְ ַע ְר ִבית – ִאי ַא ֶתּם נִ ְמ ָס ִרין ְבּיָ ָדם“ִ ,ה ְצ ַטוּוּ ֵהם ַל ֲחקֹק ַעל
ִדּגְ ָלם ָפּסוּק זֶ ה.
ַ’מ ְק ֵרי ַדּ ְר ֶדּ ִקי‘

ְיה ּו ִדי ָי ָקרֲ ,ה ָי ַד ְע ָּת?
ָּכ ַתב ַה ּ ְ‘פ ִרי ְמגָ ִדים‘ )א“א רטו ו ; ֵּתבַ ת ּג ֶֹמא ַה ֲאזִ ינוּ( ִּכי לְ ַד ַעת ָה ַר ְמ ָ ּב“ן ׁ ֶש ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
ַה ֶּנ ֱא ָמרוֹ ת ַעל ָי ֵדינ ּו ִמדֵּ י בּ ֶֹקר ִה ָּנן ִמדְּ אוֹ ָר ְי ָתא – ַאף ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן ִה ָּנ ּה ִמדְּ אוֹ ָר ְי ָתא.

ְזכֹר! ַ ּב ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן ַא ַחר ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ֱא ָמרוֹ ת ַ ּבבּ ֶֹקר
)ל ַד ַעת ָה ַר ְמ ָ ּב“ן( ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
שה ִמ ְּדאוֹ ָר ְי ָתא!
ִה ְ ּנ ָך ְמ ַק ֵ ּים ְ
ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחרּ ְ :בקוֹ לּ ְ .בכַ ָ ּונָ הּ ְ .ב ַחבְ רו ָּתא.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת – ַחג ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו
וּמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ִהיא ֻק ְשׁיָ תוֹ ֶשׁל ַה ָ‘מּגֵ ן
דוּעה ְ
יְ ָ
ַא ְב ָר ָהם‘ )או“ח ֵרישׁ סי‘ רצד ,וּכְ ָבר ִה ְת ַק ָשּׁה כֵּ ן ְבּשׁוּ“ת
)’ע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת‘
ָה ִר ָיב“שׁ סי‘ צו( ְבּ ֵשׁם ָה ְר ָמ“ע ִמ ָפּאנוֹ ֲ
ַמ ֲא ָמר ִחקּוּר ִדּין ח“ב פט“ו(ִ :מ ְפּנֵ י ָמה ָאנוּ ְמכַ נִּ ים
ַבּ ִקּדּוּשׁ ַוּב ְתּ ִפ ָלּה ֶאת ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת כִּ ‘זְ ַמן ַמ ַתּן
)שׁ ָבּת
תּוֹר ֵתנוּ‘ֲ ,הא ֲה ָלכָ ה ִהיא כְּ ִד ְב ֵרי ַר ִבּי יוֹסֵי ַ
ָ
תּוֹרה,
פו ב( ֶשׁ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת – ז‘ ְבּ ִסיוָ ן נִ ְתּנָ ה ַה ָ
וְ ִאם כֵּ ןַ ,חג ַה ָשּׁבוּעוֹת ַהנֶּ ְחגָּ ג ְבּו‘ ְבּ ִסיוָ ן הוּא
תּוֹר ֵתנוּ‘?
ֶ’ע ֶרב זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
בּוֹתינוּ ִל ְשׁ ֵא ָלה זוֵֹ ,מ ֶהם
רוּצים ַר ִבּים ָענוּ ַר ֵ
ֵתּ ִ
וּמ ֶהם ַעל ֶדּ ֶרַ ה ְדּרוּשׁ.
ַעל ֶדּ ֶרַ ה ְפּ ָשׁט ֵ
ַבּ ַמּ ֲא ָמר ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ְ
יוּבאוּ ִמ ְקּ ָצ ָתם ,יִ ְשׁ ַמע ָחכָ ם
יוֹסף ֶל ַקח.
וְ ֶ
הוֹסיף וְ ָת ַמהִּ :מ ְפּנֵ י ָמה
ִ
א’ַ .בּ ַעל ָה ֲע ֵק ָדה‘
תּוֹרה ִבּ ְמפ ָֹרשׁ ֶאת ִס ָבּתוֹ ֶשׁל
א ַמזְ כִּ ָירה ַה ָ
תּוֹר ֵתנוּ‘ ,כְּ ִפי ֶשׁ ִהיא
ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת – ַ’חג ַמ ַתּן ָ
וּל ִפיכָ  כָּ ַתב’ַ :מ ַתּן
ַמזְ כִּ ָירה ְבּיֶ ֶתר ַה ַחגִּ ים? ְ
תּוֹר ֵתנוּ‘ ֵאינוֹ ֻמגְ ָבּל ְליוֹם ְמ ֻסיָּ ם אוֹ ִלזְ ַמן ְמ ֻסיָּ ם,
ָ
ֶא ָלּא ַעל ָה ָא ָדם ָלחוּשׁ כִּ י ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ַה ָקּדוֹשׁ
תּוֹרתוֹ ֵמ ָח ָדשׁ .וּכְ ִפי
נוֹתן ָלנוּ ֶאת ָ
ָבּרוּ הוּא ֵ
ֶשׁ ָא ְמרוּ )ילק“ש ִמ ְשׁ ֵלי ֶר ֶמז תתקלז(’ְ :בּכָ ל יוֹם יִ ְהיוּ
ְבּ ֵעינֶ י כַּ ֲח ָד ִשׁים‘ַ ,על כֵּ ן נִ ָתּן ְל ַציֵּ ן זֹאת ְבּו‘
)’ע ֵק ַדת
תּוֹרה ְבּיוֹם זֶ ה ֲ
ְבּ ִסיוָ ן ַאף ִאם א נִ ְתּנָ ה ַה ָ
יִ ְצ ָחק‘ ֱאמֹרַ ,שׁ ַער ִשׁ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים סוֹף פ“ד; וּכְ ֵעין זֶ ה כָּ ְתבוּ
ַה‘כְּ ִלי יָ ָקר‘ וְ עוֹד ַר ִבּים ֵמ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים(.

ה‘ ֶשׁ ֻה ְשּׁגָ ה ְבּ ָע ָמל
תּוֹרה‘
תּוֹר
ִ’בּ ְרכַּ ת ַה ָ
וּשׁ ַבע יָ ִמים ָהיָ ה ַהגָּ אוֹן ַה ֻמּ ְפ ָלא ַר ִבּי
זָ ֵקן ְ
ער ָלא זָ ָצ“ל ִבּ ְפ ִט ָירתוֹ.
ישׁל ֶפּ ְ
יְ ר ָֹחם ִפ ֶ
נּוֹלד וְ ַחי ָבּ ִעיר וַ ְר ָשׁה ,זָ כָ ה
ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ֶשׁ ַ
תּוֹרה וּגְ ֻד ָלּה ִה ְת ַא ֲחדוּ ַעל ֻשׁ ְל ָחנוֹ.
ֶשׁ ָ
יוֹשׁב ָהיָ ה ְבּ ַח ְדרוֹ
ְבּ ֶמ ֶשַׁ ע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ֵ
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ
עוֹלם וְ יָ גֵ ַע ַבּ ָ
ַה ְר ֵחק ֵמ ֵעינֵ י ָה ָ
כְּ ֶשׁהוּא ָרכוּן ַעל ְס ָפ ָריו ִמבּ ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב.
נוֹדע הוּא ְל ֵשׁם וְ ִל ְת ִה ָלּה
ַרק ְל ֵעת זִ ְקנָ תוֹ ַ
דוֹלים
בּוּרים ַהגְּ ִ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּזְ כוּת ַה ִח ִ
ֶשׁ ִ
הוֹציאִ ,וּב ְפ ָרט ִחבּוּרוֹ ַהגְּ אוֹנִ י וְ ַה ַמּ ִקּיף
ַעל ֵס ֶפר ַה ִמּ ְצווֹת ְל ַר ֵבּנוּ ְס ַע ְדיָ ה גָּ אוֹן.
ְל ֵעת זִ ְקנָ תוְֹ ,ל ַא ַחר ְפּ ִט ַירת זוּגָ תוָֹ ,ע ָלה
גּוֹרר
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשָׁ ,שׁם ִה ְת ֵ
ִל ָ
בּוּרהּ ֶשׁל ְשׁכוּנַ ת
נוּעה ְבּ ַט ָ
ְבּ ִד ָירה ְצ ָ
ָ’בּ ֵתּי ַמ ֲח ֶסה‘ ֶשׁ ֵבּין ַהחוֹמוֹת וְ ַעד ְמ ֵה ָרה
דוֹלי
ָה ַפֵ בּיתוֹ ְל ֵתל ַתּ ְל ִפּיּוֹת ַבּ ֲעבוּר גְּ ֵ
רוּשׁ ַליִ ם וּגְ אוֹנֶ ָיהַ ,ר ָבּנָ ן וְ ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן.
יְ ָ
זְ ַמן ָמה ִל ְפנֵ י ְפּ ִט ָירתוֵֹ ,עת ִבּ ְקּרוּ ְבּ ֵביתוֹ
תּוֹפ ִפים ְבּ ִצלּוַֹ ,א ְב ֵרכִ ים
כַּ ָמּה ֵמ ַה ִמּ ְס ְ
ְצ ִע ִירים ֶשׁ ָקּנוּ ִמ ֶמּנּוּ ָחכְ ָמה וָ ַד ַעתָ ,פּ ַתח
ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ְבּ ִשׂ ַ
יחת ֻח ִלּין ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמים וְ כֹה ִס ֵפּר:
ָפּעוֹט וְ ַרַ בּ ָשּׁנִ ים ָהיִ ִיתי ,כַּ ֲא ֶשׁר נְ ָט ַל ְתנִ י
חוֹבהּ ֶשׁל
הוֹב ַיל ְתנִ י ִל ְר ָ
רוֹעוֹת ָיה וְ ִ
ֶ
ִא ִמּי ִבּזְ
ִעירָ ,שׁם נִ ְד ֲח ָקה ִע ִמּי ֵבּינוֹת ַל ֲהמוֹן ָא ָדם
ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ְבּ ִצ ִפּיָּ ה.
ָהיָ ה זֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר גְּ אוֹן ַהדּוֹרַ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי
ְשׁמֹה ֶבּן ַר ֵבּנוּ ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר זָ ָצ“לִ ,הגִּ ַיע
נּוֹדע
מוֹל ְד ִתּיָ .ה ַרב ֶשׁ ָ
ְל ִבקּוּר ָק ָצר ְבּ ִעיר ַ
תּוֹרה וּכְ ַצ ִדּיק
ָהיָ ה ַבּ ְשּׁ ָע ִרים כְּ גָ דוֹל ַבּ ָ
נִ ְשׂגָּ בִ ,ה ְסכִּ ים ְל ַב ָקּ ַשׁת ַפּ ְרנָ ֵסי ָה ִעיר
וּל ֵע ָצהַ .עד ְמ ֵה ָרה
ְל ַק ֵבּל ָק ָהל ִל ְב ָרכָ ה ְ
ִה ְת ָבּ ֵרר ַלגַּ ָבּ ִאים כִּ י א יוּכַ ל ָה ַרב ַל ֲעמֹד
גּוֹבר; ַא ְל ֵפי ֲאנָ ִשׁים ,נָ ִשׁים וָ ַטף
ַבּ ַלּ ַחץ ַה ֵ
ִמכָּ ל ַק ְצווֹת ָה ִעיר ִה ְת ַא ְסּפוּ ָוּבאוּ ֶאל
עוֹל ֵל ֶיהם
ְמעוֹנוַֹ .ר ִבּים ֵמ ֶהם נָ ְשׂאוּ ֶאת ְ
ִבּ ֵיד ֶיהם ,וְ כֻ ָלּם ִבּ ְקּשׁוּ ִלזְ כּוֹת ְל ִה ְת ָבּ ֵר
וּלכָ ל ַה ָפּחוֹת ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם
ִמ ִפּי ַהגָּ אוֹןְ ,
זִ יו ָפּנָ יו.
ַק ָבּ ַלת ַה ָקּ ָהל ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ִבּ ְשׁ ַעת ָצ ֳה ַריִ ם
ֻמ ְק ֶדּ ֶמתָ ,ה ְלכָ ה וְ ִה ְת ָא ְרכָ ה ַעד ִל ְשׁעוֹת
ָה ֶע ֶרב ַה ְמּ ֻא ָחרוֹתְ .בּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן זֶ ה א
ָע ְצ ָרה ֶדּ ֶלת ַח ְדרוֹ ֶשׁל ָה ַרב ִמ ָלּסֹב
ַעל ִצ ָירהּ ,כַּ ֲא ֶשׁר ָבּזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נִ כְ נְ סוּ
ַה ַמּ ְמ ִתּינִ ים ָה ַר ִבּיםִ ,ה ְת ָבּ ְרכוּ וְ יָ ְצאוּ.
ִבּ ְשׁ ַעת ַליְ ָלה ְמ ֻא ֶח ֶרת כְּ ָבר ָח ְשׁשׁוּ
ַהגַּ ָבּ ִאים ִל ְשׁלוֹמוֹ ֶשׁל ָה ַרבֵ .הם ִה ִבּיטוּ
ַבּ ָקּ ָהל ָה ַרב ֶשׁ ֲע ַדיִ ן ַמ ְמ ִתּין ַבּחוּץ וְ ֵה ִבינוּ
כִּ י ֵאין כָּ ל ִסכּוּי ֶשׁ ָה ַרב יַ ְס ִפּיק ְל ַק ֵבּל ֶאת
כֻּ ָלּם.
ְבּ ֵע ָצה ַא ַחת ִעם ָה ַרב יָ ָצא ַא ַחד ַהגַּ ָבּ ִאים
הוֹד ַיע:
ֶאל ַהגְּ זוּזְ ְט ָרה ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ַה ַבּיִ ת וְ ִ
”ע ֶקב ֻח ְל ָשׁתוֹ ֶשׁל ָה ַרב וְ ַה ָשּׁ ָעה
ֵ
ַה ִמּ ְת ַא ֶח ֶרתַ ,ק ָבּ ַלת ַה ָקּ ָהל ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת
כָּ ֵעת!“
ַר ַחשׁ ֶשׁל ַאכְ זָ ָבה נִ ְשׁ ַמע ִמ ֶקּ ֶרב ַה ָקּ ָהל,
”בּעוֹד
וְ ַהגַּ ַבּאי ִה ְמ ִשׁיְ בּקוֹל ִמ ְתנַ ֵצּלְ :
כַּ ָמּה ַדּקּוֹת יֵ ֵצא ָה ַרב ֶאל ַהגְּ זוּזְ ְט ָרה
וִ ָיב ֵרֶ את כָּ ל ַה ָקּ ָהל ַה ָקּדוֹשׁ ,כְּ ִאישׁ
ֶא ָחד ְבּ ֵלב ֶא ָחד“...
ַדּקּוֹת ִמ ְס ָפּר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ ְר ֲא ָתה ְדּמוּתוֹ
דוּרה ֶשׁל ָה ַרב נִ ְשׁ ֶענֶ ת ַעל גֶּ ֶדר
ַה ֲה ָ
ַהגְּ זוּזְ ְט ָרה .זְ ַקן ַה ֵשּׂ ָיבה ֶשׁיָּ ַרד ַעל ִפּי
בּוֹהקוֹת ִשׁוּוּ
דּוֹתיו וְ ֵעינָ יו ַה ְטּהוֹרוֹת ַה ֲ
ִמ ָ
לוֹ ַמ ְר ֶאה ֶשׁל ַמ ְל ָא .הוּא ִה ִבּיט ְבּ ַמ ָבּט
ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַבּ ָקּ ָהל ָה ַרב ֶשׁנֶּ ֱא ַסף ַתּ ַחת
ְמעוֹנוָֹ ,ע ַצם ֶאת ֵעינָ יו וְ ֵה ֵחל ְל ָב ֵרְ בּחֹם:
”יְ ָב ֵר ה‘ ֶא ְתכֶ ם וְ ֶאת ֶצ ֱא ָצ ֵאיכֶ ם ִבּ ְב ִריאוּת,
מּוּדכֶ ם ְוּראוּ
נַ ַחת וְ א ֶֹשׁרְ .שׂאוּ ְבּ ָרכָ ה ְבּ ִל ְ

ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ִע ְס ֵקיכֶ םִ .תּזְ כּוּ ְלגַ ֵדּל ְבּנֵ יכֶ ם
וּל ִמ ְצווֹתִ ,תּ ְרווּ ֵמ ֶהם רֹב נַ ַחת,
תוֹרה ְ
ְל ָ
אוֹתם גְּ ֵד ִלים ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
וְ ִתזְ כּוּ ִל ְר ָ
יִ ְר ֵאי ה‘ְ ,ל ַה ִשּׂ ָיאם ְלזִ וּוּגִ ים ֲהגוּנִ ים
עוֹס ִקים
וְ ִל ְראוֹת ֵמ ֶהם ָבּנִ ים ְוּבנֵ י ָבּנִ ים ְ
תּוֹרה ַוּב ִמּ ְצווֹת כָּ ל יְ ֵמי ַחיֵּ יכֶ ם“...
ַבּ ָ
רוֹע ֶמת
ָה ַרב ִסיֵּ ם ֶאת ִבּ ְרכָ תוֹ ,וְ קוֹל ָ’א ֵמן‘ ֶ
נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ְק ַהל ַהנֶּ ֱא ָס ִפיםֶ ,שׁ ִמּיָּ ד ֵה ֵחל
ְל ִה ְת ַפּזֵּ ר ְל ֵביתוֹ.
ִבּ ֵקּשׁ ָה ַרב ָלשׁוּב ֶאל ַח ְדרוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע
נִ ְשׁ ַמע קוֹל ְצ ָע ָקה ִמתּוַֹ ה ָקּ ָהלָ .היְ ָתה
זוֹ ִא ִמּי ַהיְּ ָק ָרהֲ ,א ֶשׁר א יָ כְ ָלה ָל ֵשׂאת
ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ַתּ ְפ ִסיד ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
ַהנְּ ִד ָירה ֶשׁכֹּה יִ ֲח ָלה ָלהְּ ,לזַ כּוֹת ֶאת ְבּנָ הּ
ִבּ ְב ָרכָ ה ִמ ִפּי גְּ אוֹן ַהדּוֹר ִבּכְ בוֹדוֹ ְוּב ַע ְצמוֹ;
ָשׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת ִהיא ָע ְמ ָדהֶ ,ח ְל ָקן ַתּ ַחת
קּוֹפ ַחת ,כְּ ֶשׁ ֵח ֶלק ֵמ ַהזְּ ַמן ִהיא
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ַ
אוֹתי ַעל יָ ֶד ָיה ְבּ ַמ ֲא ָמץ נִ כָּ ר,
ִ
נוֹשׂאת
ֵ
וּפ ְתאוֹםַ ...ה ִאם ִהיא ֵתּ ָא ֵלץ ְל ַה ֲח ִמיץ ֶאת
ִ
ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַה ָפּז?!
ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְס ַתּכֵּ ל ְליָ ִמין אוֹ ִל ְשׂמֹאל
וּפנְ ָתה ֶאל ַא ַחד ַהגַּ ָבּ ִאים
ִהיא נִ ְד ֲח ָקה ָ
ישׁה ַתּ ִקּ ָיפה:
ִבּ ְד ִר ָ
”אנִ י ֻמכְ ָר ָחה ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ַרבֵ .אינֶ נִּ י מוּכָ נָ ה
ֲ
ְל ִה ְס ַתּ ֵפּק ִבּ ְב ָרכָ ה כְּ ָל ִליתֲ .אנִ י ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת
ְבּ ָרכָ ה ִא ִ
ישׁית ַבּ ֲעבוּר ְבּנִ יֶ ,שׁיִּ גְ ַדּל וְ יַ ֲא ִרי
תּוֹרה“...
יָ ִמים ַבּ ָ
ַהגַּ ַבּאי נִ ָסּה ְל ִה ְתנַ גֵּ דַ ,אִ א ִמּי ִה ְת ַע ְקּ ָשׁה
וְ א וִ ְתּ ָרהֵ .בּין כָּ ֵ וּבין כָּ ִ הגִּ יעוּ ֵה ֵדי
ַה ְצּ ָעקוֹת ְל ָאזְ נָ יו ֶשׁל ָה ַרב וְ הוּא ִה ְת ַענְ יֵ ן
ְל ִפ ְשׁ ָרן.
ַא ַחד ַהגַּ ָבּ ִאים ִה ְתנַ ֵדּב ְל ַה ְס ִבּיר:
”יֵ שׁ כָּ אן ִא ָשּׁה ֶשֹּׁלא מוּכָ נָ ה ְלוַ ֵתּרִ .היא
ֹחוֹת ָיה ְל ִהכָּ נֵ ס ֶאל ָה ַרב,
ְמנַ ָסּה ְבּכָ ל כּ ֶ
וְ ַעל ַאף ֶשׁנִּ ִסּינוּ ְל ַה ְס ִבּיר ָלהּ כִּ י ַה ָדּ ָבר
ֵאינוֹ ֶא ְפ ָשׁ ִריִ ,היא ֵאינָ הּ נָ סוֹגָ ה ְל ָאחוֹר
וּמ ְת ַע ֶקּ ֶשׁת ְל ִהכָּ נֵ ס“...
ִ
ירוּתהּ ֶשׁל ִא ִמּי
ָה ַרב ֶשׁ ִה ְת ָפּ ֵעם ִמ ְמּ ִס ָ
הוֹרה ִמיָּ ד ַלגַּ ָבּ ִאים
ְל ַמ ַען ִחנּוְּ בּנָ הָּ ,
ְל ַהכְ נִ ָיסהּ ,וְ ִא ִמּי נִ כְ נְ ָסה ֶאל ַה ֶח ֶדר כְּ ֶשׁ ֲאנִ י
ָאחוּז ְבּיָ ֶד ָיה.
”מה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתָ ,“?שׁ ַאל ָה ַרב ְבּרֹ ,וְ ִא ִמּי
ָ
”מ ַב ֶקּ ֶשׁת ֲאנִ י כִּ י יְ ָב ֵרָ ה ַרב ֶאת
ֵה ִשׁ ָיבהְ :
הוּדה יְ ר ָֹחם ִפ ֶ
עוֹלל ,יְ ָ
ְבּנִ י ָה ָ
ישׁלֶ ,שׁיִּ גְ ַדּל
ְל ַת ְל ִמיד ָחכָ ם וְ יָ ִאיר ֶאת ֵעינֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
תוֹרתוֹ“.
ְבּ ָ
יח ָה ַרב ֶאת יָ ָדיו ַה ְקּדוֹשׁוֹת ַעל
אוֹ ָאז ֵהנִ ַ
ֹאשׁי ֵוּב ְרכַ נִ י ְבּחֹם ְוּב ֶרגֶ שׁ:
ר ִ
”יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּזְ כֶּ ה ִל ְצמ ַֹח ְלגָ דוֹל
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ .תּגְ ַדּל וְ ִת ְהיֶ ה ְל ַת ְל ִמיד ָחכָ ם
וּלזִ ְקנָ ה
ֲא ִמ ִתּי ,וְ ִתזְ כֶּ ה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים ְ
ֻמ ְפ ֶלגֶ ת“.
יוֹתי ַרַ בּ ָשּׁנִ יםִ ,ס ֵפּר ַר ִבּי יְ ר ָֹחם,
ַל ְמרוֹת ֱה ִ
זוֹכֵ ר ֲאנִ י ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה כֵּ ַיצד ָענִ ינוּ
יַ ְח ָדּו – ִא ִמּי וַ ֲאנִ י – ְבּקוֹל ָרם ֶוּב ֱאמוּנָ ה
”א ֵמן!“ כְּ ֶשׁ ְדּ ָמעוֹת ֶשׁל ִשׂ ְמ ָחה
ימהָ :
ְתּ ִמ ָ
וְ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְמ ִציפוֹת ֶאת ֵעינֵ ינוּ.
אוֹתהּ ְבּ ָרכָ הֶ ,שׁנֶּ ֶענְ ָתה ִמ ִפּינוּ ְבּ ָ‘א ֵמן‘
ָ
אוֹתי ְלא ֶֹר כָּ ל
נִ ְרגֶּ ֶשׁתִ ,ה ְמ ִשׁיכָ ה ְל ַלוּוֹת ִ
ַחיַּ י ,וְ ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ְל ֵעת זִ ְקנָ ִתי זָ כִ ִיתי ָלחֹן
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ.
ֶאת ֲע ָפ ָרהּ ֶשׁל יְ ָ
ער ָלא נִ ְפ ַטר ְבּל‘
ישׁל ֶפּ ְ
ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ִפ ֶ
ְלח ֶֹדשׁ ְשׁ ָבט ה‘תרצ“ד ,כְּ ֵבן ִתּ ְשׁ ִעים
חוֹריו ָשׁנִ ים ֲא ֻרכּוֹת ֶשׁל
ָשׁנָ ה ,כְּ ֶשׁ ֵמּ ֲא ָ
תּוֹרה ,וְ ַעד ֶע ֶצם
פּוֹסק ַבּ ָ
ֵ
ָע ָמל ִבּ ְל ִתּי
דּוּשׁיו ְל ַה ְפ ִעים
ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ַמ ְמ ִשׁיכִ ים ִח ָ
לּוֹמ ִדים ִבּגְ
ֶאת ֵעינֵ י ַה ְ
אוֹנוּתם ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה.
ָ
]לזֵ כֶ ר
’זָ ֳה ֵרי ַח ָמּה‘ עמ‘ שמב; ’נִ ְשׁ ַמת יַ ֲעקֹב‘ ְ
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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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הוֹסיף ֵוּב ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר דֹּב ַטייכְ ַטל
ִ
תּוֹרה ְל ַה ֲע ִלים ֶאת
הי“דְ :בּוַ ַדּאי א ִבּ ְקּ ָשׁה ַה ָ
תּוֹר ֵתנוֶּ ,א ָלּא ִבּ ְקּ ָשׁה
ַהזְּ ַמן ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁבּוֹ נִ ְתּנָ ה ָ
תּוֹרה‘ ֵאינוֹ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶאת ַהיְּ סוֹד ָה ָאמוּרֶ ,שׁ ַ‘מּ ַתּן ָ
ֻמגְ ָבּל ְליוֹם ְמ ֻסיָּ םְ ,
תּוֹרה
וּל ִפיכָ  א ֵפּ ְר ָשׁה ַבּ ָ
ימה ֶאת
תּוֹר ֵתנוְּ .וּבכַ וָּ נָ ה ִה ְק ִדּ ָ
ֶשׁזֶּ הוּ יוֹם ַמ ַתּן ָ
זְ ַמנּוֹ ְלו‘ ְבּ ִסיוָ ן ,כְּ ֵדי ֶשׁיֵּ ְדעוּ וְ יָ ִבינוּ ַהכֹּלֶ ,שׁ ְבּכָ ל
תּוֹרה ֵמ ָח ָדשׁ‘
יוֹם יָ כוֹל כָּ ל ָא ָדם ְ’ל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
כָּ ָאמוּר ִ
)’מ ְשׁנֵ ה ָשׂכִ יר‘ ח“ב סי‘ צ(.
בַ .ה ַמּ ֲה ָר“ל ִמ ְפּ ָראג ֵבּ ֵאר כִּ י יֵ שׁ ְל ַח ֵלּק ֵבּין זְ ַמן
תּוֹרה‘ ִמ ֵידי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִלזְ ַמן
’נְ ִתינַ ת ַה ָ
ַ’ק ָבּ ָל ָתהּ‘ ַעל יָ ֵדינוּ:
ְל ִמן ַהיּוֹם ֶשׁבּוֹ יָ ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִל ְספֹּר ֲח ִמ ִשּׁים יוֹםֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכָ ם ִה ְת ַעלּוּ ִמ ַדּ ְרגָּ ה
ְל ַד ְרגָּ הַ ,עד ֶשׁ ְבּיוֹם ַה ֲח ִמ ִשּׁים כְּ ָבר ָהיוּ מוּכָ נִ ים
תּוֹרה ִמ ֵידי ַה ָקּדוֹשׁ
ִמ ַצּד ַדּ ְרגָּ ָתם ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
ָבּרוּ הוּא .וְ ַאף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִה ְת ַר ָצּה
הוֹסיף יוֹם
ְלכָ ֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִה ְסכִּ ים ְל ִד ְב ֵרי מ ֶֹשׁה ֶשׁ ִ
ֶא ָחד ִמ ַדּ ְעתּוֹ ַ)שׁ ָבּת פו א( ְל ִפי ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ הוּא ְליַ ֵחד
ָלנוּ יוֹם ֶשׁבּוֹ נִ ְהיֶ ה ְראוּיִ ים ְל ַק ְבּ ָלהּ ִמ ִצּ ֵדּנוּ ,וְ ַעל
כֵּ ן נְ ָתנָ הּ ַבּיּוֹם ַה ֲח ִמ ִשּׁים וְ ֶא ָחד .נִ ְמ ָצא ֶשׁ ָראוּי
תּוֹר ֵתנוַּ ,על
הוּא יוֹם ו‘ ְבּ ִסיוָ ן ְל ִה ָקּ ֵרא זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
ֵשׁם ִה ְת ַרצּוּת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִל ְתּנָ הּ ָלנוּ ,וְ ַעל
כֵּ ן הוּא נִ ְק ָרא כָּ ’)ִ תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ כז(.
גַ .אף ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב
ִה ְתיַ ֵחס ִל ְשׁ ֵא ָלה זוֹ ,וּכְ ֵדי ְל ָב ֲא ָרהּ ִה ְק ִדּים וְ כָ ַתב
מּוֹע ִדים:
יְ סוֹד נִ ְפ ָלא ַהנּוֹגֵ ַע ִלכְ ַלל ַה ֲ
ַאף כִּ י כְּ ָבר ַא ְל ֵפי ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ ֵמ ַהיּוֹם
בוּרנוּ ֶאת ַה ֵ
בוֹתיו ִתּ ְקּנוּ ַבּ ֲע ֵ
ֶשׁ ְבּ ִע ְק ָ
מּוֹעדִ ,מכָּ ל
ָמקוֹםְ ,בּכָ ל ָשׁנָ ה ְבּ ֵעת ֶשׁ ָאנוּ חוֹגְ גִ ים ֶאת אוֹתוֹ
עוֹרר שׁוּב ָהאוֹר
ְמא ָֹרע ֶשׁ ֵא ַרע ִע ָמּנוִּ ,מ ְת ֵ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ,וְ כִ ְביָ כוֹל ֵמ ִאיר הוּא
נוֹצץ ְבּ ָ
ֶשׁ ִה ְת ֵ
ַע ָתּה שׁוּב.
ְל ִפי זֶ ה ְתּת ַֹרץ ֻק ְשׁיַ ת ַה ָ‘מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם‘ִ :ע ַקּר
נוֹצץ ָהאוֹר ֶשׁ ָהיָ ה מוּכָ ן ְל ַק ָבּ ַלת
ַהזְּ ַמן ֶשׁ ִה ְת ֵ
תּוֹרהִ ,מ ַצּד ַמ ְח ֶשׁ ֶבת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַה ָ
וְ ִדבּוּרוָֹ ,היָ ה ְבּו‘ ְבּ ִסיוָ ןֶ .א ָלּא ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ
ִ
אוֹתהּ
הוֹסיף יוֹם ֶא ָחד ִמ ַדּ ְעתּוְֹ ,ל ִפיכָ ְ בּיַ ַחס ְל ָ
תּוֹר ֵתנוּ‘
ֶה ָא ָרה ַשׁיָּ ִ ל ְקרֹא ְלו‘ ְבּ ִסיוָ ן ’זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
ְ)’ק ֻד ַשּׁת ֵלוִ י‘ ָשׁבוּעוֹת ,ד“ה בש“ע(.
דּוּשׁי ָה ִרי“ם‘ ֵתּ ֵרץ זֹאת ַעל ִפּי
דַ .בּ ַעל ִ’ח ֵ
ִדּ ְב ֵרי ַרבּוֹ ָה ְר ַה“ק ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא ֶשׁ ְלּשׁוֹן ַ’מ ָתּן‘
תּוֹרה נִ ְתּנָ ה ְבּ ַמ ָתּנָ ה
תּוֹר ֵתנוּ ְמ ַל ֵמּד ַעל כָּ ֶ שׁ ַה ָ
ָ
וּל ַהכְ ִר ַיע
דוֹר ָשׁהּ ְ
ְל ַחכְ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כָּ ֶ שׁיּוּכְ לוּ ְל ְ

תּוֹרה
כוֹת ָיה .וְ ִהנֵּ ה ְמב ָֹאר ַבּגְּ ָמ ָרא ֶשׁ ָהיְ ָתה ַה ָ
ִה ְל ֶ
הוֹסיף
ְצ ִריכָ ה ְל ִהנָּ ֵתן ְבּו‘ ְבּ ִסיוָ ןֶ ,א ָלּא ֶשׁמּ ֶֹשׁה ִ
יוֹם ֶא ָחד ִמ ַדּ ְעתּוֹ וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִה ְסכִּ ים
מוּבן
ִעמּוֹ וְ ִעכֵּ ב ֶאת נְ ִתינָ ָתהּ ַעד ז‘ ְבּ ִסיוָ ןְ .וּבכָ ָ 
תּוֹר ֵתנוּ‘,
דּוּע ַדּוְ ָקא ו‘ ְבּ ִסיוָ ן נִ ְק ָרא זְ ַמן ַ’מ ַתּן ָ
ַמ ַ
כִּ י ְבּיוֹם זֶ ה גִּ ָלּה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלכָ ל ָבּ ֵאי
תּוֹרה ִבּ ֵידי ַחכְ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹלם ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ַה ָ
ָ
ְל ַהכְ ִר ַיע ָבּהּ כַּ ֲה ָבנָ ָתם – ְבּכָ ֶ שׁ ִה ְסכִּ ים ְל ַד ַעת
)’א ְמ ֵרי
תּוֹרה ְלז‘ ְבּ ִסיוָ ן ִ
מ ֶֹשׁה ִל ְדחוֹת ֶאת ַק ָבּ ַלת ַה ָ
ָה ִרי“ם‘ ,וּכְ ֵעין זֶ ה כָּ ַתב ַה ֵ‘בּית ַה ֵלּוִ י‘ יִ ְתרוֹ(.
סוֹלוֹב ִיצ‘יק ְשׁ ִל ָיט“א
ֵ
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם ָדּוִ ד
ֵפּ ֵרשׁ ַעל ִפּי זֶ ה ֶאת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ַבּ ַהגָּ ָדה
ֶשׁל ֶפּ ַסח’ִ :אלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ִל ְפנֵ י ַהר ִסינַ י וְ א נָ ַתן
תּוֹרה – ַדּיֵּ נוּ‘; ַר ִבּים ִה ְת ַקשּׁוּ :וְ כִ י
ָלנוּ ֶאת ַה ָ
בוּתנוּ ְל ַהר
תּוֹע ֶלת ָהיִ ינוּ ְמ ִפ ִיקים ֵמ ִה ְת ָק ְר ֵ
ֵאיזוֹ ֶ
וּל ִפי ָה ָאמוּר ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר כִּ י כַּ וָּ נָ ֵתנוּ
ִסינַ י? ְ
לוֹמר ֶשׁ ִאלּוּ ֵק ְר ָבנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִל ְפנֵ י
ַ
’נוֹתנָ הּ‘
תּוֹרהַ ,א א ָהיָ ה ְ
ַהר ִסינַ י ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ָ
דוֹר ָשׁהּ ,גַּ ם ָאז ָהיָ ה
ָלנוּ – כְּ ַמ ָתּנָ ה ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ ֵדינוּ ְל ְ
ַ’דּיֵּ נוּ‘ )הגש“פ ִ’שׁ ַירת ַה ְלּוִ יִּ ים‘ עמ‘ עט(.
תּוֹרה ְבּנֵ י
סוֹפר‘ ֵתּ ֵרץ :ק ֶֹדם ַמ ַתּן ָ
הַ .ה ֲ‘ח ַתם ֵ
דוּע כִּ י
יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ֱח ָשׁ ִבים ָהיוּ כִּ ְ‘בנֵ י נ ַֹח‘ .וַ ֲה ֵרי יָ ַ
הוֹל
ֶשֹּׁלא כְּ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּיַ ַחס ִל ְבנֵ י נ ַֹח ַה ַלּיְ ָלה ֵ
ַא ַחר ַהיּוֹם ,וְ כֵ ן ִסיּוּם ַה ַלּיְ ָלה הוּא ִבּ ְשׁ ַעת ָהנֵ ץ
תּוֹרה
מוּבן ,כִּ י ַעד ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ַה ָ
ַה ַח ָמּהְ .ל ִפי זֶ ה ָ
ִבּ ְשׁ ַעת נְ ִתינָ ָתהּ ֶשׁ ָהיְ ָתה ַבּ ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁל
ז‘ ְבּ ִסיוָ ןָ ,היְ ָתה נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ֲע ַדיִ ן כְּ ַשׁיֶּ כֶ ת ְליוֹם ו‘
תּוֹרה ִה ְת ָבּ ֵרר ְל ַמ ְפ ֵר ַע
ְבּ ִסיוָ ן ,וְ ַרק כְּ ֶשׁנִּ ְתּנָ ה ָ
ֶשׁהוּא ז‘ ְבּ ִסיוָ ן ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ִלּ ְשׁנֵ י ַהיָּ ִמים יֵ שׁ
סוֹפר‘
תּוֹר ֵתנוּ‘ ְ)דּ ָרשׁוֹת ֲ’ח ַתם ֵ
ְבּ ִחינָ ה ֶשׁל זְ ַמן ַ’מ ַתּן ָ
ח“ב עמ‘ רלד(.
ימה‘ ְ)שׁמוֹת כד הע‘ לו( ֵבּ ֵאר:
’תּוֹרה ְתּ ִמ ָ
וַ .בּ ַעל ָ
תּוֹר ֵתנוּ‘ וְ א
אוֹמ ִרים ’זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
א ְל ִחנָּ ם ָאנוּ ְ
תּוֹר ֵתנוּ‘ֶ ,א ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵאין כַּ וָּ נָ ֵתנוּ
’יוֹם ַמ ַתּן ָ
תּוֹרה ְבּפ ַֹעל ֶא ָלּא ַל‘זְּ ַמן‘ ֶשׁבּוֹ
ַליּוֹם ֶשׁבּוֹ נִ ְתּנָ ה ָ
ָהיִ ינוּ מוּכָ נִ ים ְלכָ ’ .זְ ַמן‘ זֶ ה ֵה ֵחל כְּ ָבר ִמ ְתּ ִח ַלּת
שׁת יְ ֵמי ַה ַהגְ ָבּ ָלה ,וְ ַאף יוֹם ו‘ ְבּ ִסיוָ ן נִ כְ ַלל
ְשׁ ֶ
בּוֹ.
זָ .ה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל ֲ
’ע ֵצי ַחיִּ ים‘ ִמ ִסּיגֶ ט )שׁוּ“ת,
או“ח סי‘ לה( ֵתּ ֵרץַ :בּגְּ ָמ ָרא ַ)שׁ ָבּת פז א( ְמב ָֹאר כִּ י ַאף
יוֹסיִ ,מ ַצּד ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ְל ִד ְב ֵרי ַר ִבּי ֵ
תּוֹרה ְראוּיָ ה ְל ִהנָּ ֵתן ְבּו‘ ְבּ ִסיוָ ן ,וְ ַאף
הוּא ָהיְ ָתה ַה ָ
ָאנוּ ִה ְסכַּ ְמנוּ ְל ַק ְבּ ָלהּ ַבּ ֲא ִמ ַירת ’נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ַמע‘.
הוֹסיף יוֹם ֶא ָחד ִמ ַדּ ְעתּוֹ
ֶא ָלּא ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִ
תּוֹרה ְבּז‘ ְבּ ִסיוָ ן.
וְ ָק ַבע ֶאת זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
אוֹרה ,כֵּ ַיצד יָ כוֹל ָהיָ ה מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ַל ֲעקֹר
וְ ִלכְ ָ
תּוֹרה ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ִה ְסכַּ ְמנוּ
ֵמ ִא ָתּנוּ ֶאת ַה ָ
לוֹמר,
ְל ַק ְבּ ָלהּ ַבּ ֲא ִמ ַירת ’נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ַמע‘? וְ יֵ שׁ ַ
כִּ י ַבּגְּ ָמ ָרא ִבּ ָיבמוֹת )פט ב-צ א( ְמב ָֹאר כִּ י ַרק
כוֹלים
ְבּא ֶֹפן ֶשׁל ’קוּם וַ ֲע ֵשׂה‘ ֵאין ַה ֲחכָ ִמים יְ ִ
תּוֹרהַ ,אְ בּא ֶֹפן ֶשׁל ֵ’שׁב וְ ַאל
ַל ֲעקֹר ָדּ ָבר ֵמ ַה ָ
כוֹלים ֵהם .וְ ַאף מ ֶֹשׁה ֶשׁ ָדּ ָחה ֶאת זְ ַמן
ַתּ ֲע ֶשׂה‘ יְ ִ
תּוֹרה ָע ָשׂה זֹאת ְבּ ֵ‘שׁב וְ ַאל ַתּ ֲע ֶשׂה‘.
ַק ָבּ ַלת ַה ָ
מוּבן ֶשׁ ְבּכָ ל ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ֲע ִק ָיר ָתן כְּ רוּכָ ה
ְל ִפי זֶ ה ָ
ְבּ‘קוּם וַ ֲע ֵשׂה‘ כְּ ָבר ָהיִ ינוּ ְמ ֻצוִּ ים ְבּו‘ ְבּ ִסיוָ ן,
ְוּביַ ַחס ְלכָ ָ אכֵ ן ַשׁיָּ ְ לכַ נּוֹת יוֹם זֶ ה כִּ ‘זְ ַמן ַמ ַתּן
תּוֹר ֵתנוּ‘.
ָ
אטשׁ ֵבּ ֵאר
חָ .ה ַר ִבּי ַבּ ַעל ִ’מנְ ַחת ֶא ְל ָעזָ ר‘ ִממּוּנְ ַק ְ
)הוּבא ְבּ ַ‘ר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י‘ ְשׁמוֹת
ָ
זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ
תּוֹרהֶ ,ה ֱע ִמיד מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ
יט יז( כִּ י ִבּ ְשׁ ַעת ַמ ַתּן ָ
מוּבן ֶשׁ ֲה ֵרי נִ ָתּן
ֶאת ַה ַח ָמּה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ִפי זֶ ה ָ
לוֹמר כִּ י ְבּיוֹם ו‘ א ָשׁ ְק ָעה ַה ַח ָמּה ,וְ יָ ִמים ו‘ וְ ז‘
ַ
וּמ ֵמּ ָילא
ְבּ ִסיוָ ן ָהיוּ נֶ ֱח ָשׁ ִבים כְּ יוֹם ֶא ָחד ָארִֹ ,
)’שׁ ַער
תּוֹר ֵתנוּ‘ ַ
לוֹמר ַעל ו‘ ְבּ ִסיוָ ן ’זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
נִ ָתּן ַ
יִ ָשּׂשכָ ר‘ ח“א עמ‘ קלח(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

