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

קיכֶ ם‘ ֶל ֱ‘א ֶמת‘‘
ְל ַה ְס ִמי’ֱ א ֵ
”וַ יִּ ַקּח ק ַֹרח" )טז א(
סוֹפר‘:
ָדּ ַרשׁ ָמ ָרן ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
כּוֹלל(ִ .מ ְסּ ִמיכוּת ִמ ִלּים
)עם ַה ֵ
’א ֶמת‘ ִ
ימ ְט ִריָּ ה ֱ
”וַ יִּ ַקּח ק ַֹרח“ – ְבּגִ ַ
קיכֶ ם“,
”אנִ י ה‘ ֱא ֵ
ֵאלּוּ ַל ִמּ ִלּים ַה ְמּ ַסיְּ מוֹת ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ַלחֲ :
נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֶר ֶמז ְל ַת ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת יד א( ְבּנוֹגֵ ַע ִל ְק ִר ַיאת
פּוֹת ַחת ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ֱ’א ֶמת
ְשׁ ַמעְ ,ל ַה ְס ִמיֶ את ֵתּ ַבת ֱ’א ֶמת‘ ַה ַ
קיכֶ ם‘ ַה ְמּ ַסיֵּ ם ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
וְ יַ ִצּיב וְ נָ כוֹן‘ַ ,ל ָפּסוּק ֲ’אנִ י ה‘ ֱא ֵ
ִצ ִיצית ֶשׁ ְלּ ָפנֶ ָיה.
סוֹפר‘
נוֹבוֹמ ְס ָטא ַתּ ְל ִמיד ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ֶ
ק ֶֹבץ ְ’צפוּנוֹת‘ ו עמ‘ כו ,מכת“י ַר ִבּי מ ֶֹשׁה

ַעל ָמה ִה ְת ַפּ ֵלּל יַ ֲעקֹב?
”וַ יִּ ַקּח ק ַֹרח ֶבּן יִ ְצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן ֵלוִ י" )טז א(

”וְ א ִהזְ כִּ יר’ֶ :בּן יַ ֲעקֹב‘ֶ ,שׁ ִבּ ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ַעל ַע ְצמוֹ ֶשֹּׁלא
יִ זָּ כֵ ר ְשׁמוֹ ַעל ַמ ֲח ָל ְק ָתּם“ ַ)ר ִשׁ“י(.
וּמה
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵלּוִ י הוּא ֶבּן יַ ֲעקֹבָ ,
יֵ שׁ ְל ָה ִביןֲ :הא ַהכֹּל ְ
הוֹע ָילה ְתּ ִפ ַלּת יַ ֲעקֹב זוֹ?
ִ
יימר ַר ָבּהּ ֶשׁל ְסלו ְּצק:
יוֹסף ַפ ֶ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵ
גּוֹרל ְבּנֵ י ָבּנָ יו ,ק ַֹרח
א ַעל כְּ בוֹדוֹ ִה ְת ַפּ ֵלּל יַ ֲעקֹב ,כִּ י ִאם ַעל ַ
חוֹטא ַה ָבּא ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
וַ ֲע ָדתוֶֹ .שׁ ֲה ֵרי ֵאין ְל ַדמּוֹת ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ֵ
חוֹטא ֶשׁגָּ ַדל ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ֵ
וּמכֻ ֶבּ ֶדתְ ,ל ָענְ שׁוֹ ֶשׁל
ְמיֻ ֶח ֶסת ְ
”שֹּׁלא יִ זָּ כֵ ר
ְבּזוּיָ ה .וַ ֲה ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ְמ ֻד ְק ָדּ ִקים ְבּנֻ ַסּח ְתּ ִפ ָלּתוֶֹ :
יוֹתם
לוֹמרֶ :שֹּׁלא ִתּ ְתוַ ֵסּף ֻע ְב ַדּת ֱה ָ
ְשׁמוֹ ַעל ַמ ֲח ָל ְק ָתּם“ ,כְּ ַ
קת
ְ
נוֹשׂ ִאים ֶאת ְשׁמוֹ ,כְּ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶשׁל יַ ֲעקֹבַ ,על ֲעווֹן ַה ַמּ ֲח ֶק
גוּעים בּוֹ ,וְ ִתגְ רֹם ְל ַה ְח ָמ ַרת ָענְ ָשׁם.
ֶשׁ ִהנָּ ם כְּ ָבר נְ ִ
לוּצק'
יוֹסף ִמ ְסּ ְ
תּוֹרה ְל ַר ֵבּנוּ ֵ
אוּרים ַל ָ
ְ’דּ ָרשׁוֹת ֵוּב ִ

קת
ָאכֵ ןִ ,אם כְּ ָבר נִ זְ ַקק יַ ֲעקֹב ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ִענְ יָ נָ הּ ֶשׁל ַמ ֲח ֶ
תּוּפר
הוֹסיף וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ַ
ִ
ק ַֹרח וַ ֲע ָדתוִֹ ,מ ְפּנֵ י ָמה א
וְ ִת ְת ַבּ ֵטּל ַמ ְח ַשׁ ְב ָתּם?
אדין:
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַלנְ ִדּינְ ְס ִקי רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ַר ִ
קת א ִתּ ְת ַק ֵבּל;
יָ ד ַֹע יָ ַדע יַ ֲעקֹב כִּ י ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ִבּטּוּל ַה ַמּ ְח ֶ
קת ָהיְ ָתה וְ ִת ְהיֶ ה ָתּ ִמיד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאין ַבּנִּ ָתּן
ֵהן ַמ ֲח ֶ
עוֹלםְ .ל ִפיכָ  א ִבּ ֵקּשׁ כִּ י ִאם ֶשֹּׁלא יִ ְהיוּ
עוֹק ָרהּ ִמן ָה ָ
ְל ְ
ְשׁמוֹ ְמע ָֹרב ְבּתוֹכָ הּ.
וּפ ֳעלוֹ ח“ג עמ‘ תתשא
ֶ’ה ָח ֵפץ ַחיִּ ים‘ – ַחיָּ יו ָ

ישׁים‘
כָּ ל ָה ֵע ָדה כֻּ ָלּם ַ’ק ִדּ ִ
”כִּ י כָ ל ָה ֵע ָדה כֻּ ָלּם ְקד ִֹשׁים“ )טז ג(
קוּפה
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ַרב ֶשׁ ִהזְ ַדּ ֵמּן ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ַהגָּ דוֹל ְבּ ִקיֶ ב ְתּ ָ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָ הְ .לרֹב
ְק ָצ ָרה ְל ַא ַחר ִסיּוּם ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ְפּ ִל ָיאתוָֹ ,היָ ה ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ַהגָּ דוֹל ֵריק ְבּ ֻרבּוֹ ,וְ ַאף ְמ ֵתי
ַה ְמּ ַעט ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁ ָהיוּ בּוָֹ ,א ְמרוּ כֻּ ָלּם ַק ִדּישׁ יָ תוֹם
ְבּ ִסיּוּם ַה ְתּ ִפ ָלּה.
יוֹד ַע ֶשׁ ָמּא ֵע ֶקב
”מי ֵ
ָע ַמד אוֹתוֹ ַרב וְ ָת ָהה ַבּ ֲח ָשׁשִׁ :
נוֹתרוּ ָבּ ִעיר כִּ י ִאם ְמ ֵתי ְמ ַעט,
ְמא ָֹרעוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה א ְ
רוֹב ֶיהם?!“.
אוֹמ ִרים ַק ִדּישׁ ַבּ ֲעבוּר ְק ֵ
וְ ֵאלּוּ ְ

ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ַאל ַעל כָּ ֶ את ִפּי ַהגַּ ַבּאיֱ ,ה ִשׁיבוֹ ַה ָלּה ִבּ ְמבוּכָ ה:
”ל ַד ֲאבוֹנִ י ,כָּ  הוּא ִמנְ ָהגָ ם ֶשׁל ְבּנֵ י ִע ֵירנוּ כַּ יּוֹם; ַל ְתּ ִפ ָלּה
ְ
רוֹב ֶיהם ,וְ כָ ל ַהיֶּ ֶתר
ָבּ ִאים ַרק ַה ַחיָּ ִבים ַבּ ֲא ִמ ַירת ַק ִדּישׁ ַעל ְק ֵ
סוּקים ִבּ ְמ ַלאכְ ָתּם.“...
ֲע ִ
”על כְּ גוֹן זוֹ ֶא ְפ ָשׁר
ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ִה ְפ ִטיר ָה ַרב ַבּ ֲאנָ ָחהַ :
ִל ְקרֹא ֶאת ַה ָפּסוּק’ :כִּ י כָ ל ָה ֵע ָדה כֻּ ָלּם ְקד ִֹשׁים‘ – ֵאין ָבּ ֶהם
ישׁים‘.“...
ֶא ָלּא ַ’בּ ֲע ֵלי ַק ִדּ ִ
בּוּרנְ ְשׁ ֵטיין ִמ ְפּלוֹנְ ְסק[ עמ‘ מד
]לר“י ֵ
’כֶּ ֶרם יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ְ

ק ַֹרח א ָע ַר’ֶ ח ְשׁבּוֹן נֶ ֶפשׁ‘
”כִּ י כָ ל ָה ֵע ָדה כֻּ ָלּם ְקד ִֹשׁים“ )טז ג(

”וְ הוּא ָהיָ ה ִמ ְתכַּ וֵּ ן ִל ְד ָ
חוֹתםֶ ,שׁ ָמּא יַ ְחזְ רוּ ָבּ ֶהם“ ַ)ר ִשׁ“י(.
קּוֹריץ:
ָא ַמר ַר ֵבּנוּ ִפּינְ ָחס ִמ ִ
”מי
ִבּ ְד ָב ָריו ָר ַמז ַר ִשׁ“י ְל ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )קעח א(ִ :
חוּשׁ ָבּנָ א‘[ ְבּכָ ל ַליְ ָלה
]’מארֵי ְדּ ְ
ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ַהנֶּ ֶפשׁ ָ
ישׁן ָע ָליו ַל ֲעשׂוֹת ֶח ְשׁבּוֹן ַעל ַה ַמּ ֲע ִשׂים
ֶט ֶרם ֶשׁיִּ ְשׁכַּ ב וְ יִ ַ
שׁוּבה ַעל ֲח ָט ָאיו וִ ַיב ֵקּשׁ
ֶשׁ ָע ָשׂה כָּ ל אוֹתוֹ יוֹם ,וְ יָ שׁוּב ִבּ ְת ָ
ַר ֲח ִמים.“...
הוֹע ָילהָ ,היְ ָתה ִמשּׁוּם
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ֲע ָצתוֹ זוֹ ֶשׁל מ ֶֹשׁה א ִ
ֶשׁקּ ַֹרח כְּ ָלל א ָה ַלִ לישֹׁן ֶא ָלּא” ,כָּ ל ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא ָה ַל
וּפ ָתּה ָ
ֵא ֶצל ַה ְשּׁ ָב ִטים ִ
אוֹתם“)ַ ...ר ִשׁ“י ְל ַה ָלּן פס‘ יט(.
ִ’א ְמ ֵרי ִפּינְ ָחס‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

מּכסּה ְבּ ָא ֵמן
ַהסּוֹד ַה ְמּכֻ ֶסּ
”וְ ִהנֵּ ה כִ ָסּהוּ ֶה ָענָ ן וַ יֵּ ָרא כְּ בוֹד ה‘“ )יז ז(
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ .וְ ִהנֵּ הְ ,בּ ִתקּוּנֵ י ַהזּ ַֹהר
”כִ ָסּהוּ“ ְבּגִ ַ
א( ָ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ְשׁנֵ י ַה ֵשּׁמוֹת
מוּבא כִּ י ָ’א ֵמן‘ ִהנָּ הּ ְבּגִ ַ
– ֲהוָ יָ “ה וְ ַא ְדנוּ“ת .וְ נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ כִּ י סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז
סוֹדוֹת ָיה ֶשׁל ֵתּ ַבת ָא ֵמן
ֶ
כָּ אן” :וְ ִהנֵּ ה כִ ָסּהוּ ֶה ָענָ ן“ –
אוּלם ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יָּ ָתהּ ְבּכַ וָּ נָ ה
מוּסיםָ ,
ְמכֻ ִסּים וּכְ ִ
כְּ ִת ְקנָ הּ ,זוֹכֶ ה וְ ִהנָּ ם ִמ ְתגַּ ִלּים לוֹ – ”וַ יֵּ ָרא כְ בוֹד ה‘“
ִבּ ְשׁנֵ י ַה ֵשּׁמוֹת ַהכְּ ִ
לוּלים ָבּהּ.
)מ

ַ’פּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָחכְ ָמה‘ עמ‘ צט

ַהגָּ דוֹל ֵמ ֲח ֵברוֹ – ָענָ ו ֵמ ֲח ֵברוֹ
הי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֲע ַדת יִ ְשׂ ָר ֵאל
”ה ְמ ַעט ִמכֶּ ם כִּ י ִה ְב ִדּיל ֱא ֵ
ַ
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם
ְל ַה ְק ִריב ֶא ְתכֶ ם ֵא ָליו ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁכַּ ן ה'ִ ...
גַּ ם כְּ ֻהנָּ ה" )טז ט-י(
וּמהוּ
תּוֹרה ִלכְ תֹּב’ַ :ה ְמּ ַעט ָלכֶ ם‘ַ ,
אוֹרה ְצ ִריכָ ה ָהיְ ָתה ַה ָ
ִלכְ ָ
”ה ְמ ַעט ִמכֶּ ם“?
ֵפּ ֶשׁר ְלשׁוֹןַ :

הוֹרוֹביץ ַבּ ַעל ַה ַ‘ה ְפ ָל ָאה‘:
ִ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ ִפּינְ ָחס ַה ֵלּוִ י
חוֹבתוֹ ְל ַה ְשׁ ִפּיל
יוֹתר ,כֵּ ן גְּ ֵד ָלה ָ
וּמכֻ ָבּד ֵ
כְּ כָ ל ֶשׁ ָה ָא ָדם גָּ דוֹל ְ
וּל ַהכְ נִ ַיע ַע ְצמוֹ ִל ְפנֵ י ה‘ ,כַּ ָ
ְ
מּוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לד ב(ְ :בּעוֹד
שּׁוּרה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַרק
ָה ָא ָדם ִמן ַה ָ
סוֹפןַ ,הכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל,
וּ‘מוֹדים‘ – ִבּ ְת ִח ָלּ ָתן ְוּב ָ
ִ
ְבּ ִב ְרכוֹת ָ’אבוֹת‘
נוֹסף ְבּסוֹף כָּ ל ַא ַחת ִמ ִבּ ְרכוֹת
ְלרֹב גְּ ֻד ָלּתוָֹ ,היָ ה ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ְבּ ָ
ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ,וְ ִאלּוּ ַה ֶמּ ֶלֶ שׁכְּ בוֹדוֹ גָּ דוֹל ִמכֻּ ָלּםָ ,היָ ה
ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ַאף ִבּ ְת ִח ָלּ ָתן.
”ה ְמ ַעט ִמכֶּ ם – “...וְ כִ י
זוֹהי ַט ֲענַ ת מ ֶֹשׁה ַל ֲע ַדת ק ַֹרחַ :
ִ
בוֹדכֶ ם כָּ ָראוּי ַל ַמּ ֲע ָמד ַהגָּ דוֹל ֶשׁזְּ כִ ֶיתם
כְּ ָבר ִמ ַע ְט ֶתּם ִמכְּ ְ
לוֹ כִּ ְלוִ יִּ יםַ ,עד ֶשׁ ִהנְ כֶ ם ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַע ָתּהַ ,ל ֲעלוֹת ְבּ ַד ְרגָּ ה
וּל ַשׁ ֵמּשׁ ִבּכְ הוּנָ ה?
ְ
ָ’פּנִ ים יָ פוֹת‘

ְתּ ִפ ָלּה ְמ ַת ֶקּנֶ ת ֶמ ֱח ָצה
”אל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם" )טז טו(
ַ

הוּבא כִּ י נִ ְשׁמוֹת ָדּ ָתן וַ ֲא ִב ָירם
יטל ָ
ְבּ ֵשׁם ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים וִ ַ
ִה ְתגַּ ְלגְּ לוּ ִבּ ְשׁנֵ י ַה ָפּ ִרים ֶשׁ ֻה ְק ְרבוּ ְבּ ַהר ַהכַּ ְר ֶמל ַבּוִּ כּוּחַ
נּוֹדע ֶשׁ ָהיָ ה ֵבּין ֵא ִליָּ הוּ ַהנָּ ִביא ִלנְ ִב ֵיאי ַה ַבּ ַעל; נִ ְשׁ ָמתוֹ
ַה ָ
ֶשׁל ָדּ ָתן ִה ְתגַּ ְלגְּ ָלה ְבּ ָפרוֹ ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ ַהנָּ ִביא ,וְ נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל
ֲא ִב ָירם – ְבּ ָפ ָרם ֶשׁל נְ ִב ֵיאי ַה ַבּ ַעל ,וְ ַעל יְ ֵדי ִקדּוּשׁ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם
ֶשׁנַּ ֲע ָשׂה ָבּ ֶהם נִ ְת ַקן ֶח ְט ָאם.
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָמ ָרן ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘:
ִ
הוֹע ָילה
ַאף כִּ י ְבּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד נִ ְת ַקן ֶח ְט ָאםְ ,בּכָ ל זֹאת ִ
”אל ֵתּ ֶפן ֶאל ִמנְ ָח ָתם“ וְ גָ ְר ָמה ְלכָ ֶ שׁ ַרק
ַבּ ָקּ ַשׁת מ ֶֹשׁהַ :
ִ’מנְ ָחתוֹ‘ ֶשׁל ָדּ ָתן )נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁ ִה ְתגַּ ְלגְּ ָלה ְבּ ָפרוֹ ֶשׁל ֵא ִליָּ הוּ( ִה ְת ַק ְבּ ָלה
וְ נִ ְת ְקנָ ה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַבּ ֲעלוֹת ַה ַפּר ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ,וְ ִאלּוּ ִ’מנְ ָחתוֹ‘
ֶשׁל ֲא ִב ָירם א נִ ְת ְקנָ ה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
עוֹשׂה ֶמ ֱח ָצה‘.
)דב“ר ח א(’ְ :תּ ִפ ָלּה ָ
יוֹסף ֶה ָח ָדשׁ‘
זוּלאי[ ַמ ֲעיָ ן א נָ ָהר כה; ַ’פּ ְר ֵדּס ֵ
ֶ’ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם‘ ]לר“א ֲא ַ

גוּרה
ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְשׁ ָ
”הרֹמּוּ ִמתּוָֹ ה ֵע ָדה ַהזֹּאת וַ ֲאכַ ֶלּה א ָֹתם כְּ ָרגַ ע וַ יִּ ְפּלוּ ַעל
ֵ
יהם" )יז י(
ְפּנֵ ֶ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת א ִה ְת ַפּ ְלּלוּ מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרֹן ַבּ ֲעבוּר
ָה ֵע ָדה ,כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ְל ֵעיל )טז כא( ,כַּ ֲא ֶשׁר ָא ַמר ָל ֶהם
”ה ָבּ ְדלוּ ִמתּוָֹ ה ֵע ָדה
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּנֻ ָסּח כִּ ְמ ַעט זֵ ֶההִ :
ַהזֹּאת וַ ֲאכַ ֶלּה א ָֹתם כְּ ָרגַ ע“?
טּוּרים:
ֵפּ ֵרשׁ ַבּ ַעל ַה ִ
אוּלם נוֹכְ חוּ ִמיָּ ד
ַאף ַע ָתּה ִבּ ְקּשׁוּ מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהרֹן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלָ ,
ִל ְראוֹת ֶשׁ ֵאין ַה ְתּ ִפ ָלּה ְשׁ ָ
גוּרה ְבּ ִפ ֶיהם ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁכָּ ֵ ה ִבינוּ
ֶשׁ ֵאין ִהיא ְמ ֻק ֶבּ ֶלת ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ,כְּ ִד ְב ֵרי ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבּן
ָ
יוֹד ַע ֲאנִ י ֶשׁהוּא
גוּרה ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְבּ ִפי ֵ
”אם ְשׁ ָ
דּוֹסא ְ)בּ ָרכוֹת לד ב(ִ :
יוֹד ַע ֲאנִ י ֶשׁהוּא ְמט ָֹרף
חוֹלה יִ ְחיֶ ה[ ,וְ ִאם ָלאו ֵ
]שׁ ַה ֶ
ְמ ֻק ָבּל ֶ
חוֹלה יָ מוּת[“.
]שׁ ַה ֶ
ֶ
הוֹרה ִמיָּ ד
וְ ָאכֵ ןִ ,מ ֶשּׁ ָר ָאה מ ֶֹשׁה כִּ י כָּ ֵ הם ְפּנֵ י ַה ְדּ ָב ִריםָ ,
”קח ֶאת ַה ַמּ ְח ָתּה ...וְ כַ ֵפּר ֲע ֵל ֶיהם כִּ י יָ ָצא ַה ֶקּ ֶצף
ְל ַא ֲהרֹןַ :
ִמ ִלּ ְפנֵ י ה‘ ֵה ֵחל ַהנָּ גֶ ף“ )יז יא(.
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ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ’ו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע‘ )יב(
תוֹרה ִמגִּ יל ַהיַּ נְ קוּת
ִחנּוְּ ל ָ
חוֹבה ְל ַה ְרגִּ יל
ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמרֹב ַה ִמּ ְצווֹתֲ ,א ֶשׁר ֵאין ָ
ֶאת ַה ָקּ ָטן ְל ַקיְּ ָמן ְבּ ֶט ֶרם ִהגִּ ַיע ְלגִ יל ִחנּוּ,
תּוֹרה,
ִה ְתיַ ֲח ָדה ִמ ְצוַ ת ָה ָאב ְל ַל ֵמּד ֶאת ְבּנוֹ ָ
יוֹתר .וְ כִ ְלשׁוֹן
ֶשׁ ִהיא ַמ ְת ִח ָילה ִמגִּ יל ָק ָטן ְבּ ֵ
ַה ִסּ ְפ ִרי” :כְּ ֶשׁ ַה ִתּינוֹק ַמ ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר“.
)ס ְפ ִרי ֵע ֶקב
ִ
ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה
מו(‘” :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם‘ִ ...מכָּ אן
ֶשׁכְּ ֶשׁ ַה ִתּינוֹק ַמ ְת ִחיל ְל ַד ֵבּרָ ,א ִביו ְמ ַד ֵבּר ִעמּוֹ
תּוֹרה .וְ ִאם ֵאין ְמ ַד ֵבּר
וּמ ַל ְמּדוֹ ָ
ִבּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
תּוֹרהָ ,ראוּי
ִעמּוֹ ִבּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֵאין ְמ ַל ְמּדוֹ ָ
קוֹברוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ָמר’ :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת
לוֹ כְּ ִאלּוּ ְ
ימי ְבנֵ יכֶ ם‘ִ ,אם
ְבּנֵ יכֶ םְ ...ל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵ
ימי
ִ’ל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם‘ – ’יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵ
ְבנֵ יכֶ ם‘ ,וְ ִאם ָלאו – יִ ְק ְצרוּ יְ ֵמיכֶ םֶ ,שׁכָּ ִ דּ ְב ֵרי
שׁוֹמ ַע ֵהן
ֵ
תּוֹרה נִ ְד ָר ִשׁים ֶשׁ ִמּכְּ ָלל ָלאו ַא ָתּה
ָ
וּמכְּ ָלל ֵהן – ָלאו“.
ִ
גַ
חוֹבת ָה ָאב
עוֹד ָמ ִצינוּ ַבּגְּ ָמ ָרא ֻ)סכָּ ה מב א( ְל ֵבּי ַ
תּוֹרה...
”...יוֹד ַע ְל ַד ֵבּרָ ,א ִביו ְמ ַל ְמּדוֹ ָ
ֵ
כְּ ַל ֵפּי ָבּנָ יו:
מוֹר ָשׁה
’תּוֹרה ִצוָּ ה ָלנוּ מ ֶֹשׁה ָ
תּוֹרה ַמאי ִהיאָ :
ָ
תּוֹרה א
)תּ ְלמוּד ָ
ְק ִה ַלּת יַ ֲעקֹב‘“ .וְ כֵ ן ָפּ ַסק ָה ַר ְמ ָבּ“ם ַ
תּוֹרהִ ,מ ֶשּׁיַּ ְת ִחיל
ימ ַתי ָא ִביו ַחיָּ ב ְל ַל ְמּדוֹ ָ
”מ ֵא ָ
ו(ֵ :
וּשׁ ַמע
תּוֹרהִ :צוָּ ה ָלנוּ מ ֶֹשׁה ְ
ְל ַד ֵבּר ְמ ַל ְמּדוֹ ָ
סוּקים
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַא ַחר כָּ ְ מ ַל ְמּדוֹ ְמ ַעט ְמ ַעט ְפּ ִ
סוּקים ַעד ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ֶבּן ֵשׁשׁ אוֹ ֶבּן ֶשׁ ַבע.“...
ְפּ ִ
ְוּב ַמ ֶסּכֶ ת ִק ִ
”שׁכָּ ל ַה ְמּ ַל ֵמּד
דּוּשׁין )ל א( ָא ְמרוֶּ :
תּוֹרהַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַהכָּ תוּב כְּ ִאלּוּ ִל ְמּדוֹ
ֶאת ְבּנוֹ ָ
וּל ֶבן ְבּנוֹ ַעד סוֹף כָּ ל ַהדּוֹרוֹת ...כָּ ל
לוֹ וְ ִל ְבנוֹ ְ
תּוֹרהַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַהכָּ תוּב
ַה ְמּ ַל ֵמּד ֶאת ֶבּן ְבּנוֹ ָ
כְּ ִאלּוּ ִק ְבּ ָלהּ ֵמ ַהר ִסינַ י“.
חוֹבת ָה ָאב
א ְל ִחנָּ ם ָא ְמרוּ כֵּ ן ַדּוְ ָקא ְבּיַ ַחס ְל ַ
כְּ ַל ֵפּי ְבּנוֹ ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ְבּ ֵשׁם ָה ַא ְדמוֹ“ר ַמ ֲה ִרי“ד
עלזְ אָ :מה ֶשׁ ָה ָאב ְמ ַל ֵמּד ֶאת ְבּנוֹ ְבּח ֶֹדשׁ
ִמ ֶבּ ְ
ֶא ָחד ֵאין ַה ְמּ ַל ֵמּד יָ כוֹל ְל ַל ְמּדוֹ ְבּ ָח ְד ַשׁיִ םֶ .שׁכֵּ ן
ִאם ַה ָ
תּוֹרה ִצוְּ ָתה ”וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם“,
יוֹתר
ְבּוַ ַדּאי ֶשׁכֹּחוֹ ֶשׁל ָה ָאב יָ ֶפה ְבּ ִלמּוּד ְבּנוֹ ֵ
ִמכָּ ל ָא ָדם ַא ֵחרְ ,
תּוֹרה ִתּ ְפ ֶרה
וּסגֻ ָלּה ִהיא ֶשׁ ַה ָ
אשׁי ַ
)’ר ֵ
וְ ִת ְר ֶבּה בּוֹ ָ
גּוֹלת ֲא ִר ֵיאל‘ עמ‘ .(241

ִחנּוַּ ל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן

ִשׁנּוּי ַהכָּ תוּב ִמיָּ ִחיד ָל ַר ִבּים
ַר ִבּים ֵמ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ָתּ ְמהוִּ :מ ְפּנֵ י ָמה ָפּ ַתח
ַהכָּ תוּב ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּים” :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם “...וְ ִסיֵּ ם

בּקוֹל נָ ִעים
מן ְבּקוֹל
ָא ֵמן
ללכֶ תת
רוֹצצצה ָל ֶ
ֶ
בּבּאֲ ...אנננִ י
”א ָ
ַ
יוֹס ֶל‘ה
בבבית ַהכְּ ננֶ ֶסתִ ,“...בּ ֵקּשׁ ָ
ְל ֵ
ֶבּ ָע ָמל ְוּב ִה ְתנַ ְשּׁפוּת וְ ִה ְשׁ ִפּיל ֶאת ֵעינָ יו
וּמ ָע ְצ ַמת ַה ַמּ ֲא ָמץ.
בּוּשׁה ֵ
ִמ ָ
ָא ִביו ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ָפנָ יו ַהיְּ גֵ עוֹת ֶשׁל ְבּנוֹ,
יוֹס ֶל‘ה
וְ ִלבּוֹ נֶ ְח ַמץ ְל ַמ ְר ֵאהוּ ַה ְמּיֻ ָסּרָ .
יוֹס ֶל‘ה ֶשׁ ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר
ְבּנוֹ יַ ִקּירוֹ! ָ
וּמ ָאז ִפּיו א
ְבּ ֶט ֶרם ָמ ְלאוּ לוֹ ָשׁלוֹשֵׁ ,
ִה ְפ ִסיק ִל ְשׁפּ ַֹע ִדּ ְב ֵרי ָחכְ ָמה .כָּ ֵעת,
הוֹציא ַאף ֶאת ַה ָקּ ָצר
ִה ְת ַק ָשּׁה הוּא ְל ִ
ֶשׁ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּ ִטיםִ .דּבּוּרוֹ ָהיָ ה כָּ רוְּ בּק ִֹשׁי
ַרב ְוּב ִבזָּ יוֹן ֵמ ֲח ַמת גִּ ְמגּוּמוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי
פּוֹסק.
ֵ
יוֹס ֶל‘ה ַהיֶּ ֶלד ַה ֻמּכְ ָשׁר וְ ַה ִפּ ֵקּ ַחָ ,היָ ה
ָ
הוֹריו וְ ַעל ְמ ַל ְמּ ָדיוִ ,מ ְצ ַטיֵּ ן
ָח ִביב ַעל ָ
עוֹלם
נוֹשׂא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י כֹּלֵ .מ ָ
מּוּדיו וְ ֵ
ְבּ ִל ָ
א נִ גְ לוּ ֶא ְצלוֹ ְבּ ָעיוֹת ,א ִבּ ְתחוּם
מּוּדים וְ ַאף א ַבּ ִמּישׁוֹר ַה ֶח ְב ָר ִתי.
ַה ִלּ ִ
וּל ֻדגְ ָמה .יֶ ֶלד
מוֹפת ְ
יוֹס ֶל‘ה ָהיָ ה יֶ ֶלד ְל ֵ
ָ
ֶשׁל נַ ַחת.
ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמיםְ ,לא ַה ְת ָר ָעה ֻמ ְק ֶדּ ֶמת,
יוֹס ֶל‘הֵ ,ה ֵחל
ַחיָּ יו ִה ְשׁ ַתּנּוּ ִבּן ֶרגַ עָ .
בּוּריו
ְל ֶפ ַתע – ְלגַ ְמגֵּ םַ .תּ ַחת ִשׁ ְט ֵפי ִדּ ָ
הוּטים ,יָ ְצאוּ ִמ ִפּיו ִק ְט ֵעי ִמ ִלּים
ָה ְר ִ
וְ ִשׁ ְב ֵרי ֲה ָברוֹת.
הוֹרים ַה ֻמּ ְפ ָתּ ִעים,
ִבּ ְת ִח ָלּה ִה ְת ַל ְבּטוּ ַה ִ
גּוֹרם ְלגִ ְמגּוּמוֹ הוּא ֶמ ַתח
ַה ִאם ַה ֵ
תּוֹרה ,אוֹ
ֵמ ַה ִמּ ְב ָחן ַה ָח ְד ִשׁי ְבּ ַת ְלמוּד ָ
בוּע
ֶשׁ ָמּא ַה ַשּׁ ַפּ ַעת ֶשׁ ָפּ ְק ָדה אוֹתוֹ ַבּ ָשּׁ ַ
אוֹתוֹת ָיה ַעד
ֶ
נוֹתנֶ ת ֲע ַדיִ ן ֶאת
ֶשׁ ָע ַברֶ ,
סּוֹפיתֵ .הם א ֶה ֱעלוּ ַעל
ַה ַה ְח ָל ָמה ַה ִ
נּוֹרא יַ ְמ ִשׁי
ְק ֵצה ַדּ ְע ָתּםֶ ,שׁ ַהגִּ ְמגּוּם ַה ָ
ְל ַלוּוֹתוֹ ,יְ ַשׁ ֵבּשׁ ֶאת ֵס ֶדר יוֹמוֹ וְ ַאף
ָעלוּל ְל ַה ֲח ִריף.
ֲא ָבל כְּ ֶשׁ ַהגִּ ְמגּוּם ִה ְמ ִשׁי וְ ַאף גָּ ַבר
סוּרים
הוֹרים ַה ְמּ ִ
וְ ִה ְת ִמידֵ ,ה ֵחלּוּ ַה ִ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל.
ִל ְדאֹגִ ,ל ְתמ ַֹהּ ְ
וְ כָ ֵ ,בּין ַה ַמּ ְמ ִתּינִ ים ָה ַר ִבּים ַעל
ִמ ְפ ַתּן ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים
ַקנְ יֶ ְב ְס ִקי ְשׁ ִל ָיט“אַ ,על ַמ ְד ֵרגוֹת ַה ַבּיִ ת
ַה ְמּ ֻפ ְר ָסם ִבּ ְרחוֹב ַר ְשׁבָּ“םָ ,ע ַמד ָה ָאב
ַה ֻמּ ְד ָאג כְּ ֶשׁ ִפּיו ְמ ַמ ְל ֵמל ְבּ ֶרגֶ שׁ ִפּ ְר ֵקי
ְתּ ִה ִלּים ְל ַה ְצ ָל ַחת ְבּנוֹ ַהיָּ ָקר.
ַבּיָּ ִמים ָה ַא ֲחרוֹנִ ים הוּא ִה ִדּיר ֵשׁנָ ה
ֵמ ֵעינָ יו וְ ִה ְתיַ ֵעץ ִעם כָּ ל ִמי ֶשׁ ַרק
יָ כֹל :הוּא ָשׁ ַאל ַל ֲע ָצ ָתם ֶשׁל ֻמ ְמ ִחים
ַבּ ְתּחוּםִ ,ה ְת ַק ֵשּׁר ְבּ ַהכְ וָ נָ ָתם ֶשׁל
רוֹפ ִאים
טוֹבי ָה ְ
פוּאיִּ ים ְל ֵ
ַע ְס ָקנִ ים ְר ִ
וְ ַאף ִה ַדּ ֵפּק ַעל ַדּ ְלתוֹת ְמ ַחנְּ כִ ים
ְבּכִ ִירים ַוּב ֲע ֵלי נִ ָסּיוֹןֻ .ה ְמ ַלץ לוֹ
נוֹר ָמ ִט ִיביִּ ים
פוּאיִּ ים ְ
פּוּלים ְר ִ
ַעל ִט ִ
נִ ְמ ָלא
וְ רֹאשׁוֹ
וְ ַא ְל ֶט ְרנָ ִט ִיביִּ ים,
ְבּ ַה ְמ ָלצוֹת ֶשׁל ְשׁמוֹת ְמ ַט ְפּ ִלים שׁוֹנִ ים
ַבּ ֲע ֵלי הוֹכָ חוֹת וְ ֶשׁ ֵאינָ ם.
וְ ִהנֵּ הְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָא ַסף ְשׁ ַלל ֵעצוֹת
וְ ַת ְחבּוּלוֹת ,הוּא ָע ַמד וְ ִה ְמ ִתּין ְל ַק ֵבּל
תּוֹרהִ .בּ ֵקּשׁ
ַהכְ ָר ָעה וְ ֵע ָצה ִמ ַשּׂר ַה ָ
הוּא ִל ְהיוֹת ָבּ ַ
טוּח ַבּ ַה ְח ָל ָטה ְבּנוֹגֵ ַע
ַל ִטּפּוּל ֶשׁיִּ ְב ַחר ִל ְבנוֹ וְ ַה ְצּ ָע ִדים
ֶשׁיִּ נְ קֹט ְל ַה ְח ָל ָמתוֹ.
תּוֹרוֹ ִהגִּ ַיע .הוּא ָע ַמד ִל ְפנֵ י ֵעינָ יו
ַה ַמּ ְק ִשׁיבוֹת ֶשׁל ר‘ ַחיִּ יםְ ,וּב ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
וָ ַר ַעד ָפּ ַרשׂ ֶאת ַה ְשּׁ ֵא ָלהֵ ,פּ ֵרט ֶאת
ַה ִה ְת ַל ְבּטוּת וְ ֵת ֵאר ֶאת ַה ְדּ ָאגָ ה
ַה ְמּכַ ְר ֶס ֶמת וְ ַה ֲח ָשׁשׁוֹת ַה ְמּ ֻלוּוֹת ְבּכָ ל
סוּג ֶשׁל ִטפּוּל.
ַר ִבּי ַחיִּ ים ָח ַשׁב ִק ְמ ָעה ,וְ ֵה ִשׁיב
”ה ְק ֵפּד ַעל
נוֹק ֶבתַ :
שׁוּבה ְק ָצ ָרה וְ ֶ
ְתּ ָ
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן“ָ ,פּ ַסק ר‘ ַחיִּ ים ִבּ ְפנֵ י ָה ָאב

שׁוּבה זֹאת
ַה ֻמּ ְפ ָתּעֶ ,שֹּׁלא ִצ ָפּה ִל ְת ָ
כְּ ָלל וְ ִע ָקּר.
ָ
רוֹפא?“ָ ,חזַ ר ָה ָאב
”וּמה ִבּ ְד ַבר ָה ֵ
וְ ִה ְק ָשׁה ִבּ ְמבוּכָ ה.
”ה ְק ֵפּד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן“ָ ,חזַ ר ר‘ ַחיִּ ים.
ַ
”הוֹאיל וְ ַת ְל ִמיד ָחכָ ם ַא ָתּהֲ ,עסֹק
ִ
ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן וּכְ תֹב ֵבּרוּר
נוֹשׂא זֶ ה“.
ִה ְלכָ ִתי ְבּ ֵ
נוֹס ֶפתִ .בּ ְמ ֵה ָרה
ָה ָאב א ָשׁ ַאל ְשׁ ֵא ָלה ֶ
בוֹתיו וְ יָ ָצא ִמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ
ַסב ַעל ִע ְק ָ
דוּמיָּ ה ְוּב ַהכְ נָ ָעה.
ֶשׁל ָה ַרב ְבּ ִ
הוֹליכוּהוּ ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ.
ִ
ְפּ ָע ָמיו
הוּא ָע ַרם ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֶשׁמּוּלוֹ ְס ָפ ִרים
ַר ִבּיםָ .שׁ ַקע ְבּע ֶֹמק ִעיּוּנָ הּ ֶשׁל ֻסגְ יָ א
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְפּ ָס ִחים ,וְ ָא ַרג ָ
אוֹתהּ ְל ֻסגְ יָ א
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹתִ .ס ְפ ֵרי ָה ִראשׁוֹנִ ים
וּפוֹס ִקים ַר ִבּים
ְ
שׁוּתי“ם
ִ
וְ ָה ַא ֲחרוֹנִ ים,
נִ ְפ ְתּחוּ ְלמוּלוֹ ,וְ הוּא יָ ַשׁב ְבּ ִרכּוּז ַרב
דּוּשׁיו ַעל ַהכְּ ָתב...
וְ ֶה ֱע ָלה ֶאת ִח ָ
ֶפּ ֶרק ִה ְצ ָט ֵרף ְל ֶפ ֶרקְ ,ל ָבנָ ה ֻהנְּ ָחה
יחַ .ה ַמּ ֲא ָמר ַה ָ
ַעל גַּ ֵבּי ָא ִר ַ
תּוֹרנִ י ָק ַרם
עוֹר וְ גִ ִידיםִ ,ה ְת ַפּ ֵתּ ַחֶ ,ה ֱע ָלה ֲענָ ִפים
וְ ָשׂ ִריגִ יםַ ,עד ֶשׁ ַה ֵבּרוּר ַה ִה ְלכָ ִתי ָע ַמד
ֻמ ְשׁ ָלם ַעל ִתּלּוַֹ .מ ְס ְקנוֹת ַה ֲה ָלכָ ה
וּמ ֻס ָדּרוֹתָ ,דּ ָבר ָדּבוּר
יָ ְצאוּ ְבּרוּרוֹת ְ
ַעל ָא ְפנָ יו ְל ִפי ִשׁיטוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים,
וּמ ִאירוֹת כִּ נְ ִתינָ ָתן ִמ ִסּינַ י.
ְ
כַּ ָמּה ָשׁבוּעוֹת ְשׁ ֵל ִמים ֶשׁל ָע ָמל
וִ יגִ ָיעהִ ,ה ְשׁ ִק ַיע ָה ָאב ַה ָמּסוּר ִבּכְ ִת ַיבת
תּוֹרנִ י ַעד ֶשׁ ֵבּ ֵרַ על
ַה ַמּ ֲא ָמר ַה ָ
ַה ֻמּגְ ָמר.
נוֹשׂא ָ’א ֵמן‘
ְבּיוֹם ִסיּוּם כְּ ִת ַיבת ִחבּוּר ְבּ ֵ
”א ָבּא,
יוֹס ֶל‘ה ִבּ ְשׁ ֵא ָלהַ :
ָפּנָ ה ֵא ָליו ְבּנוֹ ָ
לוֹמד“?
ָמה ַא ָתּה ֵ
”יוֹס ֶלה!
ְצ ָע ָקה נִ ְמ ְל ָטה ִמ ִפּי ָה ַא ָבּאָ :
ֲחזֹר שׁוּבָ ,מה ָשׁ ַא ְל ָתּ“?ָ ,שׁ ַאל ֻמ ְפ ָתּע
ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ְשׁ ָמתוֹ.
”שׁ ַא ְל ִתּי
ָ
לוֹמד
ֵ
אוֹתָ :מה ַא ָתּה
ְ
יוֹס ֶל‘ה ְבּ ַפ ְשׁטוּת
ר-שׁ ַאל ָ
ַעכְ ָשׁו“ָ ,א ַמ ָ
שׁוֹטףַ ,חד ָוּברוּר.
כְּ ֶש ִׁדּבּוּרוֹ ֵ
ַה ַפּ ַעםָ ,היָ ה זֶ ה ָא ִביו ַהנִּ ְד ָהם
הוֹציא ִמ ִפּיו ִמ ָלּה.
ֶשׁ ִה ְת ַק ָשּׁה ְל ִ
קּוֹלחוֹת ֶשׁיָּ ְצאוּ ִמ ִפּי ְבּנוֹ
ַה ִמּ ִלּים ַה ְ
ְבּ ֶר ֶצף ִוּב ְמ ִהירוּת נִ ְשׁ ְמעוּ לוֹ כְּ ִשׁ ָירה
ֻמ ְפ ָל ָאהַ .הגִּ ְמגּוּם ִה ְת ַא ָדּה ,כִּ ְביָ כוֹל
עוֹלםַ .ה ְשּׁ ֵא ָלה ֶשׁ ָשּׁ ַאל
א ָהיָ ה ֵמ ָ
יוֹס ֶל‘הָ ,היְ ָתה ַרק ַה ְת ָח ָלה
אוֹתוֹ ָ
רוּריםְ ,לא
ְל ֶר ֶצף ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַח ִדּים ְוּב ִ
ֶשׁ ֶמץ ֶשׁל זֵ כֶ ר ַלגִּ ְמגּוּם ֶשׁ ָתּ ַקף אוֹתוֹ
קוּפה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה.
ַבּ ְתּ ָ
הוּא וְ ַר ְעיָ תוֹ ַהנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ְלג ֶֹדל ַהנֵּ ס,
הוֹדיָ ה ֶשׁ ָבּהּ נֶ ֶא ְמ ָרה
עוּדת ָ
ָע ְרכוּ ְס ַ
הוֹדיָ ה ַל ָקּדוֹשׁ
ְתּ ִפ ַלּת ’נִ ְשׁ ַמת‘ ְבּ ַה ֵלּל וְ ָ
ָבּרוּ הוּאְ .תּ ִפ ָלּה ֶשׁ ֵא ֶל ָיה ִה ְצ ָט ֵרף
ְבּנָ ם ֶשׁנִּ ְר ָפּא ְבּקוֹלוֹ ַה ָצּלוּל וְ ַהנָּ ִעים.
הוֹדיָ הֶ ,ה ְח ִליטוּ
עוּדת ַה ָ
נוֹסף ִל ְס ַ
ְבּ ָ
ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ִס ָ
הוֹד ַיע
ישׁיְ .ל ִ
פּוּרם ָה ִא ִ
ַלכֹּל ֶאת גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
שׁוּעה ְבּכָ ל
כוֹת ָיה ִל ְת ָ
וְ ִה ְת ַע ְסּקוּת ְבּ ִה ְל ֶ
צוּקה.
ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
ָאנוּ ,זָ כִ ינוּ ְל ַשׁ ֵמּשׁ ִצנּוֹר וּכְ ִלי ְל ַה ֲע ִביר
בוֹרא
הוֹד ָא ָתם ַהנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ְל ֵ
ָה ְל ָאה ֶאת ָ
ָה ָ
עוֹל ִמים.

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 ׂ

ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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חוֹבת
נוֹס ֶפת ֶשׁ ַ
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ַציֵּ ן ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ִמ ְצוָ ה ֶ
יוֹתרֲ ,הא
ַה ִחנּוּךְ ְלגַ ֶבּ ָיה ַמ ְת ִח ָילה ִמגִּ יל ָק ָטן ְבּ ֵ
ִהיא ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָפּ ַסק ָה ַרמָּ“א )קכד
ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד
עוֹלם ַה ָבּא“.
ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן ,יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
)סנְ ֶה ְד ִרין
ְמקוֹר ִדּ ְב ֵרי ָה ַרמָּ“א ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ
...תּנָּ א
עוֹלם ַה ָבּא? ַ
ימ ַתי ָבּא ָל ָ
”ק ָטן ֵמ ֵא ָ
קי ב(ָ :
ֹאמר ָא ֵמןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר
ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ :מ ָשּׁ ָעה ֶשׁיּ ַ
)יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(’ִ :פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר
אוֹמר
’שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים‘ ֶא ָלּא ֶשׁ ֵ
ֵ
ֱא ֻמנִ ים‘ַ ,אל ִתּ ְק ִרי
ָ’א ֵמן‘“.
וְ כָ  כָּ ַתב ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה” :יְ ַחזֵּ ר ַא ֲח ֵרי
ידוּעים
נוּתם וִ ִ
נּוֹד ִעים ְל ֻמ ְמ ִחים ְבּ ֻא ָמּ ָ
ְמ ַל ְמּ ִדים ַה ָ
וּמ ַד ְק ְדּ ִקים ְבּ ִמ ְצווֹת ְוּב ִמ ֵילי ְדּ ַר ָבּנָ ן,
ְליִ ְר ֵאי ה‘ ְ
טוּחים ָבּ ֶהם ֶשׁיְּ ַחנְּ כוּ ֶאת
ֶשׁיִּ ְהיוּ ָה ָאבוֹת ְבּ ִ
מוּסר
תּוֹרה וְ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םְ ,בּ ָ
ְבּנֵ ֶיהם ְבּ ַא ֲה ַבת ָ
ְוּב ִמדּוֹת טוֹבוֹת .וְ ֶשׁיַּ ְשׁגִּ יחוּ ְל ַה ְרגִּ יל ֶאת ַה ָבּנִ ים
ְבּ ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ִמּ ְצווֹת וְ ַה ִמּנְ ָהגִ ים ְל ִפי ַדּ ְרכָּ ם ,כְּ גוֹן
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַהנֶּ ֱהנִ ים ַוּב ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ ...בּא ֶֹפן ֶשׁ ַה ֶה ְרגֵּ ל
דוּתם יִ ְהיֶ ה ָבּ ֶהם ְל ֶט ַבע ֵשׁנִ י ַעד ֶשׁגַּ ם כִּ י
ִמיַּ ְל ָ
ימת ַה ֵסּ ֶפר
)’חוֹמת ַה ָדּת‘ ֲח ִת ַ
ַ
יַ זְ ִקינוּ א יָ סוּרוּ ִמ ֶמּנּוּ“
אוֹת ב(.

”בּ ִשׁ ְב ְתְּ ...וּב ֶלכְ ְתְּ ...וּב ָשׁכְ ְבּ
ִבּ ְלשׁוֹן יָ ִחידְ :
קוּמ?“
ְוּב ֶ
יוּבאוּ ִמ ְק ָּצ ָתן:
ְתּשׁוּבוֹת ַרבּוֹת נִ ְתּנוּ ְלכָ ְ ,ל ַה ָלּן ְ
אַ .ה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַהכּ ֵֹהן ִמחכמי צפת
בתקופת ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשֵׁ ,פּ ֵרשְׁ :ל ַא ַחר
תּוֹרה ָל ָאב” :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת
הוֹר ָתה ַה ָ
ֶשׁ ְ
ְבּנֵ יכֶ ם“ – ִצוּוּי ַה ִמּ ְתיַ ֵחס ַל ָבּנִ ים וְ כֵ ן ַל ַתּ ְל ִמ ִידים
ֶשׁנִּ ְק ְראוּ ָ’בּנִ ים‘ִ .ה ְמ ִשׁיכָ ה וְ ָא ְמ ָרה ,כִּ י ִאם
מּוּדם ֶשׁל ַה ָבּנִ ים
יְ ַקיֵּ ם ָה ָאב ִצוּוּי זֶ הֲ ,אזַ י ִל ָ
וְ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים יִ זָּ ֵקף ִלזְ כוּתוֹ ,וְ כִ ְביָ כוֹל יַ ְמ ִשׁיָ ה ָאב
”בּ ִשׁ ְב ְתְּ בּ ֵב ֶית“
תּוֹרהְ :
”ל ַד ֵבּר ָבּם“ – ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ָ
ְ
עוֹל ְמ,
”וּב ֶלכְ ְתַּ ב ֶדּ ֶרְ – “ל ֵבית ָ
עוֹלם ַהזֶּ הְ ,
– ָבּ ָ
ֹאמרוּ ָדּ ָבר ְבּ ִשׁ ְמ,
”וּב ָשׁכְ ְבֶּ – “שׁ ְבּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁיּ ְ
ְ
קוּמ– “
”וּב ֶ
דּוֹבבוֹת ַבּ ֶקּ ֶברְ ,
תוֹתיְ 
יִ ְהיוּ ִשׂ ְפ ֶ
וּזְ כוּת זוֹ ַתּ ֲעמֹד ְלִ ל ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים.
ֵ
בַ .ה‘כְּ ָתב
תּוֹרה ָבּ ָאה
סוֹפר‘ ֵ)ע ֶקב( ֵבּ ֵארַ :ה ָ
עוּתהּ נוּכַ ל
אוֹתה ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶאת ַה ֶדּ ֶרַ הנְּ ָ
ְל ַה ֲענִ יק ִחנּוֲּ א ִמ ִתּי וְ נִ ְצ ִחי ִל ָיל ֵדינוֵּ :אין ַדּי ְבּכָ 
תּוֹרה
ֶשׁ ְבּ ִה ָמּ ְצ ָאם ְבּ ָסמוֵּ א ֵלינוּ יִ ְד ְבּקוּ ְבּ ַד ְרכֵ י ַה ָ
ִמתּוֹ יִ ְר ָא ָתם ֵמ ִא ָתּנוּ; ָע ֵלינוּ ְל ַה ֲא ִהיב ֲע ֵל ֶיהם
וּל ַח ְבּ ָבהּ ַעל ִל ָבּםְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁיַּ ְמ ִשׁיכוּ
תּוֹרה ְ
ֶאת ַה ָ
ִל ְדבֹּק ָבּהּ ַאף כְּ ֶשׁ ֵעינֵ ינוּ ֵאינָ ן צוֹפוֹת ָבּ ֶהם.
תּוֹרה וְ כָ ְת ָבה” :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם
ַעל כֵּ ן ִדּ ְק ְדּ ָקה ַה ָ
ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם ְל ַד ֵבּר ָבּם“ ,וְ כֵ ַיצד ֵתּ ְדעוּ ִאם ֲע ִשׂ ֶיתם
זֹאת ְבּא ֶֹפן ַהנָּ כוֹן? ִאם גַּ ם ְ
”בּ ִשׁ ְב ְתְּ בּ ֵב ֶית
קוּמַ – “בּזְּ ַמנִּ ים
ְוּב ֶלכְ ְתַּ ב ֶדּ ֶרְ וּב ָשׁכְ ְבְּ וּב ֶ
ֶשׁ ֵעינֶ יֵ אינָ ן ְפּקוּחוֹת ֲע ֵל ֶיהם ,גַּ ם ָאז יַ ְמ ִשׁיכוּ
תּוֹרהִ .אם ָאכֵ ן כָּ  ,אוֹת הוּא כִּ י ִחנַּ כְ ֶתּם
ַל ֲהגוֹת ַבּ ָ
אוֹתם ַבּ ֶדּ ֶרַ הנְּ כוֹנָ ה.
ָ
נוֹהג
כָּ ְ מ ֻס ָפּר ַעל ַהגְּ ַר“ח ִמ ְבּ ִר ְיסקֶ ,שׁ ָהיָ ה ֵ
יחיּוֹת שׁוֹנוֹת ַדּוְ ָקא
ח ֶאת ָבּנָ יו ִל ְשׁ ִל ֻ
ִל ְשׁ ַ
קוּעים ְבּע ֶֹמק ָה ִעיּוּן ,וְ זֹאת
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָהיוּ ְשׁ ִ
יעוּתם
יח ַדּ ַעת ִמ ְשּׁ ִק ָ
כְּ ֵדי ְל ַה ְרגִּ ָילם ֶשֹּׁלא ְל ַה ִסּ ַ
)’חנּוּ
רוּדים ְבּט ַֹרח ַה ֶדּ ֶרִ 
יוֹתם ְט ִ
ְבּ ִלמּוּד ַאף ִבּ ְה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ח“ב ז ב(.
תּוֹא ִמים ְל ָמה ֶשׁ ֵה ִעיר ָה ַר ְמ ָבּ“ן
וַ ֲה ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ֲ
תּוֹרה ,כִּ י ִבּ ְפ ָרט זֶ ה ָמ ִצינוּ ִחלּוּק ֵבּין
ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
ָפּ ָר ָשׁה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְל ָפ ָר ָשׁה
תּוֹרה
מוֹרה ָלנוּ ַה ָ
ְשׁנִ יָּ הַ :בּ ָפּ ָר ָשׁה ָה ִראשׁוֹנָ ה ָ
תּוֹרה,
’וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם‘ֶ ,שׁ ָאנוּ ַע ְצ ֵמנוּ נְ ַד ֵבּר ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ָ
וּמ ַצוָּ ה
מוֹס ָיפה ְ
ִ
אוּלם ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַה ְשּׁנִ יָּ ה ִהיא
ָ
אוֹתנוּ” :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם ְל ַד ֵבּר ָבּם“,
ָ
לוֹמר ,א ַדּי ְבּכָ ֶ שׁ ְתּ ַל ְמּדוּ ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם ֶאת
כְּ ַ
אוֹתהּ ֲע ֵל ֶיהםַ ,עד
תּוֹרהֲ ,ע ֵליכֶ ם ְל ַה ֲא ִהיב ָ
ַה ָ
ֶשׁ ֵמּרֹב ֶח ְשׁ ָקם וְ ַא ֲה ָב ָתם יִ ְרצוּ ֵמ ֲא ֵל ֶיהם ְל ַד ֵבּר
וְ ַל ֲעסֹק ָבּהּ ְבּכָ ל ֶרגַ ע ָפּנוּי.
ַ
גְ .בּ ִ‘עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה‘
)’אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת‘( ֵפּ ֵרשׁ ,כִּ י ָפּסוּק זֶ ה
הוֹר ָאה ְמיֻ ֶח ֶדת ָל ָאבֶ ,שׁ ַאף ִאם הוּא שׂוֹכֵ ר
ִהנּוֹ ָ
עוֹלםְ ,בּכָ ל זֹאת א
ִל ְבנוֹ ְמ ַל ֵמּד כְּ ִמנְ ָהגוֹ ֶשׁל ָ
וּל ַא ְלּפוֹ ִבּינָ ה ְבּ ַע ְצמוֹ ְבּכָ ל
יח ַדּ ַעת ִמ ְלּ ַחנְּ כוֹ ְ
יַ ִסּ ַ
”בּ ִשׁ ְב ְתּ
זְ ַמן ָפּנוּי ֶשׁיּוּכַ ל ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ,כְּ גוֹןְ :
ְבּ ֵב ֶיתְ ,וּב ֶלכְ ְתַּ ב ֶדּ ֶרְ ,וּב ָשׁכְ ְבְּ וּב ֶ
קוּמֶ – “את
טוֹבת
ְשׁעוֹת ַה ְפּנַ אי ַה ָלּלוּ יַ ְק ִפּיד ָה ָאב ְלנַ ֵצּל ְל ַ
ִלמּוּד ִעם ְבּנוֹ ,כְּ ִפי ַדּ ְרגָּ תוֹ וְ ַה ָשּׂגָ תוֹ.
ַוּב ַעל ֵ’שׁ ֶבט ִמ ָ
הוֹסיף
יהוּדה‘ ְ)דּרוּשׁ ְל ַשׁ ָבּת ַהגָּ דוֹל( ִ
וְ ָא ַמר ְבּ ֶד ֶרַ צחוּת ,כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּגְּ ָמ ָרא
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְבּא
ְ)בּ ָרכוֹת יד א(” :כָּ ל ַה ֵ
ְתּ ִפ ִלּין ,כְּ ִאלּוּ ֵמ ִעיד ֵעדוּת ֶשׁ ֶקר ְבּ ַע ְצמוֹ“ ,כָּ 
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,וְ ֵאינוֹ ְמ ַל ֵמּד ֶאת
כָּ ל ִמי ֶשׁ ֵ
אוֹמרוֹ:
תּוֹרה כְּ ִאלּוּ ֵמ ִעיד ֵעדוּת ֶשׁ ֶקר ְבּ ְ
ְבּנוֹ ָ
”וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם“.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

