פר ַׁשת ֹנ ַׁח

לֵ יל ַׁשבת ק ֶֹדש פר ַׁשת ֹנ ַׁח ה'תשע"א
לום־ב ִֵּּיתֵּ,עיֵּןֵּ ָשםֵּ.
יאתֵּה ִּזווֵּגֵּו ִּמ ְש ֵֹּ
ימןֵּפזֵּה ְמד ֵּברֵּ ִּמ ְמ ִּצ ֵּ
נוֵּ ֵּז"לֵּחלֶ קֵּב'ֵּ ִּס ָ ֵּ
עלֵּפִֵּּיֵּ ִּד ְברֵּיֵּרב ֵּ
אדֵּ ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּ ִּדבו ִּריםֵּנוֹ ָר ִּאיםֵּ ְמ ֵֹּ
שַ
ש ַזַ"לַ ,ר ֵּבנוַ ַזַ"ל ַאוֹ מֵַּר(ַ ,מוֹ ֲה ָּרא" ַ
מר ַמוֹ ֲה ָּרא" ַ
תח ַ ְו ָּא ַ
ָּפ ַ

ַה ֲעבוֹ ָּדה ַה ְגדוֹ ָּלהַ
ַה ֵּנה ָּ
ַכי ִ
ְו ִה ְס ִביר ַמוֹ ֲה ָּרא"ש ַזַ"לִ ,

תו ָּ ַרה ַ זוַֹ)ִּ ַ ,כי ִּע ַּקר ַּה ִּחיות
זַ"ל ַ ָּחזַר ַ ְב ִקצוַר ַ ַ
על ַת ְמ ִצית ַ ִד ְב ֵּ ַרי ַר ֵּבנוַ ַזַ "ל ַ ְב ֹ

ַח ָּכ ֵּמינוַ
ַש ָּק ְראו ֲ
יאַעבוֹ דתַה ְת ִפ ָּלהַ,ו ְכמוֹ ֶ
ֲ
רַה
הַביוֹ ֵּת ִ
ְוה ְגבוֹ ָּה ְ

"ת ִּפ ָּלה ְל ֵאל
ְמ ַּק ְב ִּלין ֵמ ַּה ְת ִּפ ָּלהְ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוב ְ(ת ִה ִלים ַמבַ ,ט)ְ :
ַּח ָּיי"ֲ ,א ָּבל ְכ ֶׁש ָּא ָּדם עוֹ ֵמד ְל ִּה ְת ַּפ ֵללֲ ,אזַּ י ָּב ִּאים ַּמ ֲח ָּשבוֹ ת
זָּ רוֹ ת ו ְק ִּלפוֹ ת ו ְמ ַּס ְב ִּבין אוֹ תוֹ ְ ,ונִּ ְש ַּאר ַּבח ֶֹׁש ְך ְו ֵאין יָּ כוֹ ל
"סכוֹ ָּתה ֶׁב ָּענָּ ן לָּ ְך ֵמ ֲעבֹר
ְל ִּה ְת ַּפ ֵללְ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוב ֵּ(א ָּיכהַגַ,מד)ַּ :
"ס ִּביב ְר ָּש ִּעים יִּ ְת ַּה ָּלכון",
ְת ִּפ ָּלה" ,ו ְכ ִּתיב ְ(ת ִה ִלים ַיבַ ,ט)ָּ :
'כרום זֻ לות' ַּהיְ נו
ֶׁש ָּה ְר ָּש ִּעיםַּ ,היְ נו ַּה ְק ִּלפוֹ תְ ,מ ַּס ְב ִּבין אוֹ תוֹ ְ ,
'ש ִּהיא עוֹ ֶׁמ ֶׁדת ְברומוֹ ֶׁשל עוֹ ָּלם'
ִּב ְש ַּעת ַּה ְת ִּפ ָּלהֶׁ ,
ע"ב)ְ .ו ַּדעֶׁ ,ש ֵיש ְפ ָּת ִּחים ַּה ְר ֵבה ַּבח ֶֹׁש ְך ַּה ֶׁזה ָּל ֵצאת ִּמ ָּשם,

(ב ָּרכוֹ ת ַו'ַ
ְ

ְכמוֹ ֶׁש ָּא ְמרו ֲח ָּכ ֵמינו זַּ "ל

(יוֹ ָּמא ַלח

'ה ָּבא ִּל ָּט ֵמא,
ַע"ב)ַּ :

פוֹ ְת ִּחין לוֹ  ,יֵ ש לוֹ ְפ ָּת ִּחים ַּה ְר ֵבה'; נִּ ְמ ָּצאֶׁ ,ש ֵיש ְפ ָּת ִּחים
ַּה ְר ֵבה ַּבח ֶֹׁש ְך ַּגם ָּל ֵצאת ִּמ ָּשםֲ ,א ָּבל ָּה ָּא ָּדם הוא ִּע ֵור ְו ֵאין
יוֹ ֵד ַּע ִּל ְמצוֹ א ַּה ָּפ ַּתחְ .ו ַּדעֶׁ ,ש ַּעל יְ ֵדי ֱא ֶׁמת זוֹ ֶׁכה ִּל ְמצוֹ א
ַּה ֶׁפ ַּתחִּ ,כי ִּע ַּקר אוֹ ר ַּה ֵמ ִּאיר הוא ַּה ָּקדוֹ ש־ ָּברו ְך־הואְ ,כמוֹ
ֶׁש ָּכתוב ְ(ת ִה ִלים ַכזַ ,א)" :ה' אוֹ ִּרי ְויִּ ְש ִּעי" ְוכו' ,ו ְכ ֶׁש ַּה ָּקדוֹ ש־
ָּברו ְך־הוא ִּעמוֹ  ,הוא ֵמ ִּאיר לוֹ ֵא ְ
יצא ֵמ ַּהח ֶֹׁש ְך ַּהמוֹ נֵ ַּע
יך ֵל ֵ
אוֹ תוֹ ִּב ְת ִּפ ָּלתוֹ ְ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוב" :ה' אוֹ ִּרי"ְ .וזֶׁ ה ֵפרוש:
אשית ַו,
(ב ֵּר ִ
ְ

ַטז)" :צ ַֹּהר ַּת ֲע ֶׁשה לַּ ֵת ָּבה"ֵ ,פ ֵרש ַּר ִּש"י' :יֵ ש

אוֹ ְמ ִּרים ַּחלוֹ ןְ ,ויֵ ש אוֹ ְמ ִּרים ֶׁא ֶׁבן טוֹ ב'; ְו ַּה ִּחלוק ֶׁש ֵבין ַּחלוֹ ן
ְל ֶׁא ֶׁבן טוֹ בִּ ,כי ַּה ַּחלוֹ ן ֵאין לוֹ אוֹ ר ְב ַּע ְצמוֹ ֶׁ ,א ָּלא ֶׁד ֶׁר ְך ָּשם
נִּ ְכנַּ ס ָּהאוֹ רֲ ,א ָּבל ְכ ֶׁש ֵאין אוֹ רֵ ,אין ֵמ ִּאיר; ֲא ָּבל ֶׁא ֶׁבן טוֹ ב,
ֲא ִּפלו ְכ ֶׁש ֵאין אוֹ ר ִּמ ַּבחוץ הוא ֵמ ִּאיר ְב ַּע ְצמוֹ ֵ ,כן יֵ ש ְבנֵ י־
ָּא ָּדם ֶׁש ִּדבו ָּרם הוא ַּחלוֹ ןְ ,ו ֵאין כ ַֹּח ְל ָּה ִּאיר ָּל ֶׁהם ְב ַּע ְצ ָּמם;
ְוזֶׁ ה :יֵ ש אוֹ ְמ ִּריםַּ ,ו ֲא ִּמ ָּיר ָּתם נַּ ֲע ֶׁשה ַּחלוֹ ן; ְויֵ ש ֶׁש ֲא ִּמ ָּיר ָּתם
הַב ִד ְב ֵּריַר ֵּבנוַז"ל.
לַז ְ
נַּ ֲע ֶׁשה ֶׁא ֶׁבן טוֹ ב ו ֵמ ִּאיר ְוכו'; ע ֵּיןַ ָּכ ֶ

יםַברומוֹ ַ
ְ
ַ"שעוֹ ְמ ִד
ה ְקדוֹ ִשים ַל ְת ִפ ָּלה ַ ְ(ב ָּרכוֹ ת ַו' ַע"ב)ְַ ,ד ָּב ִרים ֶ
ַכל ַה ֵּלב ַמ ָּמשַ ,ו ְכמוֹ ַ
ַעם ָּ
ַעבוֹ ָּדה ִ
ַהיא ֲ
ַכי ִ
ֶשל ַעוֹ ָּלם"ִ ,
שיםַ(ת ֲענִ יתַב'ַע"א) ַעלַה ָּפסוקַ ְ(ד ָּב ִריםַיאַ,
ַח ָּכ ֵּמינוַה ְקדוֹ ִ
ֶש ָּא ְמרו ֲ

הַש ִהיאַב ֵּלב?ַ
יאַעבוֹ ָּד ֶ
ֲ
ַה
ם"ַ,איזוֹ ִ
ֵּ
ַב ָּכלַלְַב ְב ֶכ
יג)"ַ:ו ְל ָּע ְבדוֹ ְ
ַאלַ
ַל ִה ְתפ ֵּלל ֶ
ַת ִפ ָּלהַ .ו ְכ ֶש ָּא ָּדם ַמ ְר ִגיל ַע ְצמוֹ ְ
ֱה ֵּוי ַאוֹ ֵּמר ַזוֹ ְ
ַחיותוֹ ַ
ַש ָּכל ִ
ַאזי ַמ ְר ִגיש ֶ
ַל ָּבבוֹ ֲ ,
ַב ָּכל ְ
ך־הוא ְ
ה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ְַ

ךָּ ַ ,ע ָּליוַ
רַד ִודַה ֶמ ֶל ְַ
ַשאוֹ מֵַּ ָּ
ַהםַעלַיְ ֵּדיַה ְת ִפ ָּלהַ,ו ְכמוֹ ֶ
ְו ִקיומוֹ ֵּ
הַל ֵּאלִַ ַ-היאַ
ַ,ת ִפ ָּל ְ
הַל ֵּאלַחיַָּי" ְ
ה ָּשלוֹ םַ ְ(ת ִה ִליםַמבַ,ט)ְ "ַ :ת ִפ ָּל ְ
ַאלַ
ַל ִה ְתפ ֵּלל ֶ
ַש ָּא ָּדם ַמ ְר ִגיל ַע ְצמוֹ ְ
ַש ִליַ .ו ְכ ָּכל ֶ
ָּכל ַה ִחיוַת ֶ
הַש ָּצ ִר ְ
לַד ָּב ָּ
ןַהןַ
רַק ָּט ֵּ
ַ,הןַע ָּ
יך ֵּ
לַכלַמ ֶַ
ך־הוא ַע ָּ
ה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ְַ
דַש ֵּאינוֹ ַ
הַב ִלבוֹ ַ,ע ֶ
תַעבוֹ דתַה ְת ִפ ָּל ְ
לַ,כ ְך ַנִ ְקבע ֲ
ָּ
לַד ָּב ָּ
ע ָּ ַ
רַגדוֹ
ַכל ַמהותוֹ ַ
ַת ִפ ָּלהְַ ,ו ָּאז ָּ
ַב ִלי ְ
יָּ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ַשום ַָּד ָּבר ְ
ַש ָּכתוב ַ ְ(ת ִה ִלים ַקטַ ,ו)ַ
ַת ִפ ָּלהַ ,ו ְכמוֹ ֶ
ַשל ְ
ַלמהות ֶ
ִמ ְתה ֶפ ֶכת ְ
ַת ִפ ָּלהְַ ,והואַ
ַהיא ְ
ַש ָּכל ַמהו ִתי ַוְַ ִקיו ִמי ִ
ַת ִפלַָּה"ֶ ,
"ו ֲאנִ י ְ
ְ
ַמד ֵּברַ
ַת ִמיד ְ
ַעתְַ ,ו ֵּכן ָּ
ך־הוא ַ ְב ָּכל ֵּ
ַאל ַה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ַ
ִמ ְתפ ֵּלל ֶ
ַל ֶהםַ
ַממ ֲעלת ַה ְת ִפ ָּלהַ ,ו ְמג ֶלה ַו ְמפ ְר ֵּסם ָּ
ַכל ַה ְב ִריוֹ ת ִ
ִעם ָּ
יכיםַ,רקַעלַיְ ֵּדיַ
הַש ְצ ִר ִ
עַבמ ֶ
םַל ִה ָּוש ְ
הַבעוֹ ָּל ְ
םַע ָּצ ָּ
ֶש ֵּאיןַשו ֵּ
ְ
ַא ֶבן ַטוֹ ָּבהַ
ַכמוֹ ֶ
ך־הואְַ ,ונ ֲעשֶׂ ה ְ
ַאל ַה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ַ
ְת ִפ ָּלה ֶ
ַהעוֹ ָּלםַ.
ַב ָּכל ָּ
ַאלֹקותוֹ ַיִ ְת ָּבר ְך ְַואוֹ ר ַה ְת ִפ ָּלה ְ
ה ְמ ִא ָּירה ַאוֹ ר ֱ

ַאל ַמ ֲע ָּלה ַזֹאתַ,
ַלה ִגיע ֶ
ַבפעם ַאחת ַזוֹ ִכים ְ
ֲא ָּבל ַלֹא ְ
ְ
ַל ְשמוֹ ע ַו ְלק ֵּבלַ
ַת ִפ ָּלהַ ,רק ַ ָּצ ִריך ִ
ַשל ְ
ַלמהות ֶ
ֶש ִי ְתה ֵּפ ְך ְ
ַמ ִפי ַהצ ִד ִ
ַשעוֹ ְס ִקיםַ
יקים ֶ
ַה ְתעוֹ ְררות ְַו ִה ְתח ְזקות ִ
ה ְר ֵּבה ִ
ַ,וי ְת ִחילַ
בַב ִלבוֹ ְ
יט ְ
םַה ֵּ
יה ֵּ
דַש ִי ָּכנְ סו ִַד ְב ֵּר ֶ
לַעתַ,ע ֶ
הַב ָּכ ֵּ
ִב ְת ִפ ָּל ְ
יוַל ְשמוֹ ע ִַד ְב ֵּריַ
חַלבוֹ ְַו ָּא ְזנָּ ִ
תַ,ו ִאםַיִ ָּפת ִ
הַב ֱא ֶמ ְ
ֹקַב ְת ִפ ָּל ֶ
ל ֲעס ִ

תוֹ ְך ַּה ַּנ ַּחלַּ ,ש ָּבת ֹנ ַּח תשע"א

הצ ִד ִ
אַל ֵּידיַ
ןַלבוֹ ִ
םַכ ָּ
איַי ְז ֶכהַג ֵּ
הַ,בוד ִ
ְ
יקיםַה ְמעוֹ ְר ִריםַעלַזֶ

ַלמ ְע ָּלהַ,
ַמאֹד ְ
ַחשו ָּבה ְ
ַת ִפ ָּלה ֲ
ַכל ְ
ַכי ָּ
ַטעות ְַגדוֹ ָּלהִ ,
זוֹ ָּ

ַח ָּזק ַב ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהַ
מ ְע ָּלה ְַגבוֹ ָּהה ְַו ֶע ְליוֹ נָּ הְַ ,ויִ ְהיֶ ה ָּ

ַאת ַע ְצמוֹ ַיוֹ ֵּתר ַָּגרוע ְַויוֹ ֵּתרַ
ַש ָּא ָּדם ַמ ְר ִגיש ֶ
ַכ ָּכל ֶ
ְוא ְדר ָּבהְ ,

ֶב ֱא ֶמתַ .

ש ָּברַ
ַכי ַ" ֵּלב ַנִ ְַ
ַלמ ְע ָּלהִ ,
ַחשו ָּבה ְ
ַשלוֹ ַיוֹ ֵּתר ֲ
ָּש ָּפלַ ,ה ְת ִפ ָּלה ֶ

ְ
רַב ִד ְב ֵּריַר ֵּבנו ַז
ְו ֶזה ַה ְמב ָֹּא ְ
"לַבתוֹ ָּרהַזוֹ

אשיתַ
ַעלַה ָּפסוקַ(בְַ ֵּר ִ

ַכי ַ ֵת ַּבת נ ַֹּח ַ ְמר ֶמ ֶזת ַעל ַ ֵת ַּבת
וַ ,טז)ַ :צ ַֹּהר ַּת ֲע ֶׁשה ַּל ֵת ָּבהִ ,
ַשל ַהמיִ ם ַה ֵּזידוֹ נִ יםַ
ַמן ַהמבול ֶ
ַא ָּדם ִ
ַּה ְת ִּפ ָּלה ֶַ ַ -שמ ֶצ ֶלת ָּ
ַכ ִפירוֹ ת ְַו ֶא ִפיקוֹ ְרסותַ,
ַש ֵּהם ְ
ַחצוֹ תֶ ,
ַכל ֻ
ַברֹאש ָּ
ה ִמ ְתג ְב ִרים ְ
ַמ ֶהםַ
ַל ְברֹח ֵּ
ַה ָּא ָּדם ִ
ַעצת ָּ
ִמדוֹ ת ַָּרעוֹ ת ְַות ֲאווֹ ת ַ ָּרעוֹ תְַ ,ו ִעקר ֲ
ַלה ְרבוֹ תַ
ַבתוֹ ָּכהַ ,היְ נו ְ
ַתבת ַה ְת ִפ ָּלה ַו ְל ִה ְסת ֵּגר ְ
ֶאל ַתוֹ ְך ֵּ
ך־הואְַ ,ו ָּאז ַיִ ְהיֶ הַ
ַאל ַה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ְַ
ִב ְת ִפ ָּלה ַוַ ְב ִה ְתבוֹ ְדדות ֶ
ַשל ַהַמיִ ם ַהַָּר ִביםַ
ַמ ָּכל ַה ֶש ֶטף ֶ
ַל ִה ָּנ ֵּצל ִ
ַש ִי ְז ֶכה ְ
ָּבטוח ֶ
ה ִמ ְתג ֵּבר ַבחוץְ ַ .וזֶ הו ַצ ַֹּהר ַּת ֲע ֶׁשה ַּל ֵת ָּבה"ַ ,צ ַֹּהר" ַ ִמ ְלשוֹ ןַ
ַל ֵּתבת ַה ְת ִפ ָּלהַ ,עדַ
ַשת ֲעשֶׂ ה ַאוֹ ר ַו ְב ִהירות ְ
אוֹ רַ ,היְ נו ֶ
ְ
ְ
ַל ְראוֹ ת ַאוֹ רַ
ַבתוֹ ך ַהח ֶֹשךְַ ,ו ִת ְז ֶכה ִ
ַא ִפלו ְ
ַת ִמיד ֲ
ַל ָּך ָּ
ֶש ָּי ִאיר ְ

לַפ ָּר ֵּטיַהח ִייםַ .
ַב ָּכ ְ
ֱאלֹקותוֹ ַיִ תְַ ָּבר ְך ְ

ַפרו ִשים ַעל ַצ ַֹּהר ַּת ֲע ֶׁשה
ַשנֵּ י ֵּ
ַמ ָּפ ֵּרש ְ
ְו ִה ֵּנה ַר ִש"י ַה ָּקדוֹ ש ְ
"חלוֹ ן"ַ,
"א ֶׁבן טוֹ ב" ַ ְויֵ ש אוֹ ְמ ִּרים ַּ
ַּל ֵת ָּבהַ ,יֵ ש אוֹ ְמ ִּרים ֶׁ
ַש ֵּתי ַמ ְד ֵּרגוֹ ת ַב ֲעבוֹ דתַ
ַהן ְ
ו ְמ ָּפ ֵּרש ַר ֵּבנו ַז"לֶ ַ ,ש ֵּאלו ֵּ
ַשהוֹ ֵּל ְך ַו ִמ ְתח ֵּזק ַב ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהַ
ַא ָּחד ֶ
ה ְת ִפ ָּלהַ ,יֵּ ש ֶ
ַמ ִציאותַ
ַש ֵּאין ַשום ְ
ַבד ְעתוֹ ֶ
יטב ְ
ַה ֵּ
ַכ ָּבר ַנִ ְק ָּבע ֵּ
ַכי ְ
ֵּמע ְצמוֹ ִ ,
ְ
ןַד ָּברַ
רַ,ה ָּ
יַא ְפ ָּשרַל ֲעשׂ וֹ תַשוםַ ָּד ָּב ֵּ
לַ,ו ִא ֶ
ַכ ָּל ְ
ִב ְל ָּע ָּדיוַיִ ְת ָּברך ְ
ַא ֶבן ַטוֹ ָּבהַ
ַכמוֹ ֶ
ַת ִפ ָּלהְַ ,ו ָּל ֵּכן ַנ ֲעשֶׂ ה ְ
ַב ִלי ְ
ָּק ָּטן ְַו ֵּהן ַָּגדוֹ ל ְ
ַמ ִאירַ
ַשגם ֵּ
ַא ָּלא ֶ
ַמע ְצ ָּמהְַ ,ולֹא ַעוֹ ד ֶ
ַת ִמיד ֵּ
ה ְמ ִא ָּירה ָּ
הַ,ו ָּכלַ
תַדבוקַב ֲעבוֹ דתַה ְת ִפ ָּל ְ
הַל ְהיוֹ ָּ
יַשזוֹ ֶכ ִ
יַמ ֶ
יםַ,כ ִ
ִ
ל ֲא ֵּח ִר
םַכלַ
ידַע ָּ
ִ
רַת ִמ
ַמד ֵּב ָּ
יַב ִט ְבעוֹ ְ
הַ,אז ְ
ֲ
קַת ִפ ָּל
מהותוֹ ְַוחיוַתוֹ ַר ְ
ַא ֶבןַטוֹ ָּבהַה ְמ ִא ָּירהַ
הַכמוֹ ֶ
ְ
הַ,ונ ֲעשֶׂ
יוַמ ְת ִפ ָּל ְ
מ ִכ ָּיריוַו ְמיֻ ָּד ָּע ִ
ַכמוֹ ַ ֶׁא ֶׁבן
ַש ֲא ִמ ָּיר ָּתם" ְ
ְל ֻכ ָּלםְַ ,וזֶ הו ַ"יֵ ש אוֹ ְמ ִּרים" ַ"ַ -יֵּ ש ֶ
ַמ ְת ִפ ָּלהַ ,ו ְמג ִליםַ
ַת ִמיד ַאוֹ ְמ ִרים ַו ְמד ְב ִרים ַרק ִ
ַכי ָּ
טוֹ בִ ,
הַל ֻכ ָּלםַ .
תַעבוֹ דתַה ְת ִפ ָּל ְ
יםַא ֲ
ו ְמ ֻפ ְר ָּס ִמ ֶ
קַוהוֹ ֵּל ְךַ
ַמ ְתח ֵּז ְ
ןַאינוֹ ִ
םַש ֲעדיִ ֵּ
ַא ָּד ֶ
ְויֵ ש אוֹ ְמ ִּרים ַּחלוֹ ן ִַ ַ-כיַיֵּ ש ָּ
ַשמו ָּכןַ
ַכמוֹ ַחלוֹ ן ֶ
ַא ָּבל ַהוא ְ
ֵּמע ְצמוֹ ַב ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהֲ ,
ַל ְת ִפ ָּלהַַ,
םַמעוֹ ְר ִריםַו ְמח ְז ִקיםַאוֹ תוֹ ִ
ץַ,ש ִא ְ
ֶ
רַמבחוַ
ְלק ֵּבלַאוֹ ִ
ַכ ֶד ֶר ְך ַחלוֹ ןַ,
ַהאוֹ רְ ,
ַת ֶכף ַו ִמ ָּידְַ ,ונִ ְכנס ַבוֹ ָּ
ַלק ֵּבל ֵּ
הוא ַמו ָּכן ְ
ַהיאַ
ַהאוֹ רְַ ,וגם ַזוֹ ִ
ַב ְפנִ ים ַנִ ְכנס ָּ
ֶש ִאם ַיֵּ ש ַאוֹ ר ַבחוץ ַגם ִ
ַשסוֹ ְת ִמיםַ
ַכי ַיֵּ שַ ַ ְבנֵּ י־ ָּא ָּדם ֶ
מ ְד ֵּר ָּגה ְַגדוֹ לַָּה ַו ֲחשו ָּבהִ ,
כי ַנִ ְד ֶמהַ
ַאלוִַ ַ ,
ַל ְשמֹע ִַדבו ִרים ֵּ
יהם ְַו ֵּאינָּ ם ַרוֹ ִצים ִ
חלוֹ נוֹ ֵּת ֶ
ילםְַ ,ו ֵּאיןַ
ַש ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלה ַ ְגבוֹ ָּהה ַ ִמדאי ַ ִב ְש ִב ָּ
ָּל ֶהם ֶ
ַש ָּא ְמרוַ
ַכ ָּללַ ,ו ְכמוֹ ֶ
ַלמ ְע ָּלה ְ
ַחשובוֹ ת ְ
ַש ָּל ֶהם ֲ
ה ְת ִפלוֹ ת ֶ
ֲח ָּכ ֵּמינו ַהקְַדוֹ ִשים ַ ְ(ב ָּרכוֹ ת ַו' ַע"ב) ַ ֶש ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלה ַעוֹ ֶמ ֶדתַ
ַכי ַדיְ ָּקאַ
ַבהִ ,
ַמז ְל ְז ִלים ָּ
ַא ָּדם ְ
ַבנֵּ י ָּ
ַא ָּבל ְ
ַשל ַעוֹ ָּלםֲ ,
ְברומוֹ ֶ
ַל ְבנֵּ י־ ָּא ָּדםַ
ַל ֵּכן ַנִ ְד ֶמה ִ
ַמאֹדָּ ,
ַש ְת ִפ ָּלה ַָּר ָּמה ַו ְגבוֹ הַָּה ְ
ֵּמ ֲחמת ֶ
םַ,א ָּבלַ
ֲ
תַל ֶה
ֹדַ,ו ֵּאיןַה ְת ִפלַָּהַש ֶי ֶכ ָּ
הַמא ְ
יםַמ ֶמ ָּנ ְ
ִ
םַרחוֹ ִק
ֶש ֵּה ְ
ב

(שם ַקבַ ,א)ַ:
(ת ִה ִלים ַנאַ ,יט)ַ ,ו ְכ ִתיב ַ ָּ
ַת ְבזֶַה" ַ ְ
ַאל ִֹקים ַלֹא ִ
ְונִ ְד ֶכה ֱ
הַעטוףַ
ִ
תַה ָּענִ יַ,עוֹ שָּׂ
ַ,שדיְ ָּקאַ ְת ִפלַ ֶ
יַכיַי ֲעטַֹף" ֶ
הַל ָּענִ ִ
" ְת ִפ ָּל ְ
ְל ָּכל ַה ְת ִפלוֹ תַ ,ומ ְע ָּלה ַאוֹ ָּתן ַ(זֹהר ַה ָּק ֹדוש ַָּב ָּלק ַקצה ַע"א)ְַ ,ו ָּל ֵּכןַ
ַכן ַמ ְד ֵּרגָּ הַ
ַהיא ַגם ֵּ
ַשעוֹ שֶׂ ה ַע ְצמוֹ ַכְַמוֹ ַ"חלוֹ ן"ִ ,
ַמי ֶ
ֲא ִפלו ִ
ַה ְתעוֹ ְררותַ
ַל ְשמוֹ ע ִ
ַל ָּכל ַה ָּפחוֹ ת ִ
ַמ ֻר ֶצה ְ
ַכי ְ
ְגדוֹ ָּלהִ ,
תַ,ו ִאםַ
ַב ֱא ֶמ ְ
ֹקַבה ֶ
ְו ִה ְתח ְזקותַל ֲעבוֹ דתַה ְת ִפ ָּלהַ,ו ְרצוֹ נוֹ ַל ֲעס ָּ
ְ
ַלהְַיוֹ תַ
ַלבסוֹ ף ַגם ַהוא ַיִ ְתה ֵּפך ִ
ַב ְת ִפ ָּלהְ ,
ַלה ְת ִמיד ִ
י ְת ִחיל ְ
הַ,ו ָּל ֵּכןַ
יםַאתַג ֶֹדלַמ ֲעלתַה ְת ִפ ָּל ְ
ֶ
ֶא ֶבןַטוֹ ָּבהַ,ו ְל ָּה ִאירַל ֲא ֵּח ִר
ַל ְשמוֹ עַ
הַא ְזנוֹ ִ
ַכ ָּללַ,ומ ֶט ָּ
הַאתַע ְצמוֹ ְ
יַש ֵּאינוֹ ַמ ְט ֶע ֶ
יַמ ֶ
א ְש ֵּר ִ
ִה ְתעוֹ ְררות ַהצ ִד ִ
ַאזַ
ַכי ָּ
יקים ַה ְמעוֹ ְר ִרים ַל ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהִ ,
ַת ִפ ָּלהְַ ,ויָּ ִאיר ַאוֹ רַ
ַשל ְ
ַלמהות ֶ
ך ַגם ַהוא ְ
ְלבסוֹ ף ַיִ ְתה ֵּפ ְַ
יַח ְלקוֹ ַ .
לַה ָּא ֶרץַ,א ְש ֵּריַלוֹ ְַוא ְש ֵּר ֶ
ַב ָּכ ָּ
ֱאלֹקותוֹ ַיִ ְת ָּבר ְך ְ

ַלעוֹ ד ַָּד ָּבר ַה ֻמ ְז ָּכרַ
ַה ִענְ יָּ ן ַהנ"לְ ,
ְו ִק ֵּשר ַמוֹ ֲה ָּרא"ש ַזַ"ל ַ ֶאת ָּ
ַכ ִתיבַ
ַה ֵּנה ְ
ַכי ִ
אדִ ,
ַמ ַֹ
ַב ֶק ֶשר ַנוֹ ָּרא ְַונִ ְפ ָּלא ְ
פ ָּרשת ַה ָּשבועְ ,
ְב ַָּ
אשית ַוַ ,ט)ֶׁ ַ :את ָּה ֱאל ִֹּהים ִּה ְת ַּה ֶׁל ְך נ ַֹּחַ ,ו ֵּפ ֵּרש ַרשִַ"יַ,
(ב ֵּר ִ
ְ
ו ְבא ְב ָּר ָּהם ַהוא ַאוֹ ֵּמר

אשית ַכד,
(ב ֵּר ִ
ַ ְ

ַה ְתהל ְכ ִתיַ
ַמ)ֲ "ַ :א ֶשר ִ

ַצ ִר ְ
ַהיָּ הַ
ַא ָּבל ַא ְב ָּר ָּהם ָּ
ַל ָּת ְמכוֹ ֲ
ַסעד ְ
יך ְ
ַהיָּ ה ָּ
ְל ָּפנָּ יו" ַַ -נֹח ָּ
ַש ֵּתיַ
ַב ִצ ְדקוַֹ ַ ֵּמ ֵּא ָּליוְ ַ .ויֵּ ש ַלוֹ מרֶ ַ ,ש ֵּאלו ְ
ִמ ְתח ֵּזק ַו ְמה ֵּל ְך ְ
ַשלַ
ַש ֵּתי ַהמ ְד ֵּרגוֹ ת ַהנ"ל ֶ
ַהן ְ
ַשל ַא ְב ָּר ָּהם ְַונֹחֵּ ,
המ ְד ֵּרגוֹ ת ֶ
יַה ִאירַ
ַ,כ ֵּ
"א ֶׁבן טוֹ ָּבה" ִ
הַבמ ְד ֵּרגתַ ֶׁ
ַהיָּ ְ
םַא ִבינו ָּ
ְת ִפ ָּלהַ,א ְב ָּר ָּה ָּ
ַהעוֹ ָּלם ַ ֻכלוֹ ְַ ,ו ִג ָּלה ַו ִפ ְר ֵּסםַ
ַב ָּכל ָּ
ַה ֱאמונָּ ה ְַוה ְת ִפ ָּלה ְ
אוֹ ר ָּ
ְ
"א ֶׁבן
ַלה ָּשׂ גת ֶׁ
ַב ֵּאי ַעוֹ ָּלםְַ ,ו ָּל ֵּכן ַָּז ָּכה ְ
ַל ָּכל ָּ
ֱאלֹקותוֹ ַיִ ְת ָּברך ְ
ַח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדוֹ ִשיםַ ָּ(ב ָּבא ַב ְת ָּרא ַטז ַע"ב)ַ:
ַש ָּא ְמרו ֲ
טוֹ ָּבה"ַ,ו ְכמוֹ ֶ
ַ,שכַָּלַ
ַא ִבינו ֶ
ַשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּ
ַבצ ָּוארוֹ ֶ
ַתלויָּ ה ְ
ֶׁא ֶׁבן טוֹ ָּבה ַ ָּהיְ ָּתה ְ
ַא ֶבן ַטוֹ ָּבה ַה ְתלויָּ הַ
ַכי ֶ
ַמ ְתר ֵּפאִ ,
ַמיד ִ
ַהרוֹ ֶאה ַאוֹ תוֹ ִ
חוֹ ֶלה ָּ
ַמן ַהצ ָּוארַ
ַת ִפ ָּלה ַהיוֹ ֵּצא ִ
ַשל ְ
ַמר ֶמ ֶזת ַעל ַה ִדבור ֶ
ְבצ ָּוארוֹ ְ
ך' ַ( ְב ִל קו ֵּטי ַש ֹוש ָּנהַ
ימ ֶל ְַ
ַא ִל ֶ
ַמ ֶזה ַב ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹ ש ַ'נֹעם ֱ
[ ְוכמובַָּא ִ
ַהרוֹ ֶאהַ
ַש ָּכל ַחוֹ ֶלה ָּ
ַר ִבי ַ ִי ְש ָּמ ֵּעאל ַאוֹ ֵּמר ְַוכו')]ַ ,עד ֶ
ִדבור ַה מ ְתחִַיל ַ
תַלמו ֵּדיַה ְת ִפ ָּלהַ,
לַא ִ
ןַ,לק ֵּב ֶ
ַכמוֹ ַחלוֹ ְ
ַ,ועוֹ שֶׂ הַע ְצמוֹ ְ
אוֹ ָּתה ְ
יםַל ְרפו ָּאהַבכֹלַ .
יַת ִפ ָּלהַזוֹ ִכ ִ
אַ,כיַעלַיְ ֵּד ְ
ִמידַנִ ְתר ֵּפ ִ
ַש ָּכתובַ(חַ ,ו)ַּ :ו ִּי ְפ ַּתח נ ַֹּח
"חלוֹ ן"ַ,ו ְכמוֹ ֶ
הַבמ ְד ֵּרגתַ ַּ
ַהיָּ ְ
ְונֹח ָּ
ַכי ִ
ַה ְתעוֹ ְררות ְַגדוֹ ָּלהַ
ַק ֵּבל ִ
ֶׁאת ַּחלוֹ ן ַּה ֵת ָּבה ֲא ֶׁשר ָּע ָּשהִ ,
ְ
ַתבת ַה ְת ִפ ָּלהְַ ,ו ִה ִצילַ
ַבתוֹ ך ֵּ
ל ֲעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהְַ ,ו ָּסגר ַע ְצמוֹ ְ
ןַהיָּ הַ
ַעדיִ ָּ
ַאבַָּל ֲ
ַמןַהמבולַהסוֹ ֵּערַבחוץֲ ,
יַביתוֹ ִ
ע ְצמוֹ ַו ְבנֵּ ֵּ
ָּצ ִר ְ
ַאת ַכֹחַ
ַלה ְש ִפיע ֶ
ַהיָּ ה ַלוֹ ַהכֹח ְ
ַכי ַלֹא ָּ
ַל ָּת ְמכוֹ ִ ,
ַסעד ְ
יך ְ
ַח ָּדש
ַבזֹהר ָּ
יתא ְ
ַבנֵּ י ַדוֹ רוֹ ְַ ,ו ִכ ְד ִא ָּ
ה ְת ִפ ָּלה ַעל ְ

(פ ָּרשת
ַ ָּ

ַנֹח)ַ,

ַה ְת ִחילַ
ַח ֵּרבִ ,
ַהעוֹ ָּלם ָּ
ַכל ָּ
ַמן ַה ֵּת ָּבהְַ ,ו ָּר ָּאה ָּ
ְכ ֶש ָּי ָּצא ַנֹח ִ
ַהיָּ הַ
את ַרחוםָּ ,
ַשל ַעוֹ ָּלםַ ,נִ ְק ֵּר ָּ
ַעלַָּיוְַ ,ו ָּאמרִַ ,רבוֹ נוֹ ֶ
ִל ְבכוֹ ת ָּ
ְ
ָּ
ַברוך ַהואַ ,ר ֲעיָּ אַ
ַב ִריוֹ ֶתיךְַ ,ו ֵּה ִשיבוֹ ַה ָּקדוֹ ש ָּ
ַלר ֵּחם ַעל ְ
ְל ָּך ְ
ישנָּ אַ
ַב ִל ָּ
ַל ְך ְ
ַב ִז ְמנָּ א ְַד ָּא ְמ ִרית ָּ
ַאמ ְר ְת ַָּדאְַ ,ו ָּלא ְ
ַכען ֲ
ש ְטיָּ אְ ,

תוֹ ְך ַּה ַּנ ַּחלַּ ,ש ָּבת ֹנ ַּח תשע"א

ַתבַת ַג ֶֹפר ְַוגוֹ ' ַ[רוֹ ֶעה ַשוֹ ֶטהַ,
ַל ָּך ֵּ
ַעשֵּׂ ה ְ
יכאִַ ,ד ְכ ִתיב ֲ
ְר ִכ ָּ
יהם ַר ֲח ִמים?ַ
ַע ֵּל ֶ
ַמ ְתפ ֵּלל ַעל ַה ְב ִריוֹ ת ַו ְמעוֹ ֵּרר ֲ
ע ְכ ָּשו ַא ָּתה ִ
ָּ
ַמ ִביא ַהמבולַ
ַש ֲאנִ י ֵּ
ַב ְלשוֹ ן ַר ָּכה ֶ
ַלך ִ
ַש ָּאמ ְר ִתי ְ
ַב ְזמן ֶ
ְולֹא ִ
איַאתְַע ְכ ִביתַ
ִ
יַל ִה ְתפ ֵּללַעלַהדוֹ ר]ַ,כו ֵּליַה
הַראו ְ
'ַ,וא ָּת ָּ ַ
ְוגוֹ ְ
לַע ְל ָּמאַ,ו ִמ ְכ ֵּדיןַ
ילַד ִת ָּב ֵּעיַר ֲח ִמיןַע ָּ
ַ,ב ִד ְ
יתַל ְך ְ
ָּ
ַ,ו ָּא ְמ ִר
ִע ָּמ ְך ְ
ַבישו ָּתאַ
אלַב ִל ָּב ְך ִ
ְ
ֹאַע
תַב ֵּתיבו ָּתאַ,ל ָּ
יבַא ְ
ֶ
ְד ָּשמ ְע ְת ְַד ִת ְש ֵּתיזִ
ַתבו ָּתא ְַו ִא ְש ֵּת ָּז ְב ָּתאַ ,ו ְכען ְַד ִא ְת ָּא ֵּבידַ
ְד ָּע ְל ָּמאְַ ,ו ָּעב ְד ָּת ֵּ
ןַות ֲחנונִ יןַ[ ָּכלַזֶ הַ
יַ,בעיִ ְ
אַק ָּד ָּמ ָּ
ַלמ ְל ָּל ֳ
חיתַפו ָּמ ְך ְ
אַ,פ ְת ֵַּ
ָּע ְל ָּמ ָּ
ַש ְתב ֵּקש ַר ֲח ִמים ַעלַ
ַכ ֵּדי ֶ
ַע ְמ ָּך ְ
ַלד ֵּבר ִ
נִ ְתעכ ְב ִתי ְַו ֶה ֱאר ְכ ִתי ְ

ַב ְמ ִסירת ַנֶ ֶפשַ ,ו ִב ֵּקשַ
ַב ְת ִפ ָּלה ִ
ַעמד ִ
ַכ ָּליוֹ ןָּ ,
ְסדוֹ ם ַו ֲעמוֹ ָּרה ִ
ַא ָּבל ַנֹחַ
ך־הואֲ ,
ַל ֶהם ַה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ְַ
ַש ִי ְמחֹל ָּ
יהם ַר ֲח ִמים ֶ
ֲע ֵּל ֶ
ַלה ִציל ַע ְצמוֹ ַ
"חלוֹ ן"ְַ ,והוַֹ ִעיל ְ
ַל ָּכל ַה ָּפחוֹ ת ַבְַמ ְד ֵּרגת ַ ַּ
ָּהיָּ ה ְ

ַאת ַה ֵּת ָּבהַ
ַבנָּ ה ֶ
ַעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהְַ ,ו ֵּכן ָּ
ו ְבנֵּ י־ ֵּביתוֹ ַעל ַיְ ֵּדי ֲ
ַתבת ַה ְת ִפ ָּלהַ
ַשרק ַעל ַיְ ֵּדי ֵּ
ַלדוֹ רוֹ ת ַעוֹ ָּלםֶ ,
ְלל ֵּמד ַֻד ְג ָּמא ְ
ַמן ַהמיִ ם ַה ֵּזידוֹ נִ יםַ ,ו ְל ִה ָּשאֵַּר ַָּדבוקַ
ַל ִה ָּנ ֵּצל ִ
יְ כוֹ ִלים ְ
ְ
ְ
ַש ָּיכוֹ לַ
ַבתוֹ ך ַה ֵּת ָּבה ַיֵּ ש ַ"צ ַֹּהר"ֶ ,
ַכי ְ
ך־הואִ ,
ְבה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ַ
ַעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלהַ
ַאת ֲ
"א ֶׁבן טוֹ ָּבה" ַה ְמ ִא ָּירה ֶ
ַכמוֹ ַ ֶׁ
ִל ְהיוֹ ת ְ
ַהאוֹ רַ
"חלוֹ ן"ַ ,ה ְמק ֵּבל ָּ
ַכמוֹ ַ ַּ
ַל ָּכל ַה ָּפחות ְ
ְל ֻכ ָּלםַ ,אוֹ ְ
ַבע ְצמוֹ ְ ַ .וה ֵּשם ַיִ ְת ָּברךְַ
ִמבחוץַ ,ו ִמ ְתח ֵּזק ַב ֲעבוֹ דַת ַה ְת ִפ ָּלה ְ

ַב ֵּת ָּבהַ ,לֹא ַנִ ְכנְ ָּסהַ
ַת ָּנ ֵּצל ְ
ַשא ָּתה ִ
ַש ָּשמ ְע ָּת ָּ
ָּהעוֹ ָּלםַ ,ו ֵּמ ָּאז ֶ
יהםַ
ַע ֵּל ֶ
ַל ִהצְַט ֵּער ַעל ַ ָּא ְב ָּדנַָּם ַו ְלב ֵּקש ֲ
ַהעוֹ ָּלם ְ
ְב ִל ְב ָּך ַָּרעת ָּ

הַלגלוֹ תַ
תַ,ונִ ְז ֶכ ְ
ַב ְת ִפ ָּלהַו ְב ִה ְתבוֹ ְדדו ְ
ֹקַכלַיָּ ֵּמינו ִ
יְ ז ֵּכנו ַל ֲעס ָּ

ַהעוֹ ָּלםַ
ַש ֶנ ֱאבד ָּ
ַאת ַה ֵּת ָּבה ְַונִ צ ְל ָּתְַ ,וע ָּתה ֶ
ית ֶ
ר ֲח ִמיםְַ ,ו ָּעשִׂ ָּ
תַפ ָּ
תַות ֲחנונִ ים]ַ ַ.
ַלד ֵּברַלְַ ָּפניַב ָּקשוֹ ְ
יך ְ
ַא ִ
ָּפת ְח ָּת ֶ

ַע ֵּדי ַנִ ְז ֶכהַ
ַכלוֹ ֲ ,
ַל ָּכל ַ ַ ָּהעוֹ ָּלם ֻ
ַעבוֹ דת ַה ְת ִפ ָּלה ְ
ו ְלפ ְר ֵּסם ֲ
ְ
ַלג ְמ ֵּרי ַ ֵּמע ָּתה ְַועד ַעוֹ ָּלםָּ ַ ,א ֵּמןַ
ל ֲעלוֹ ת ַו ְל ִה ָּכ ֵּלל ַבוֹ ַיִ ְת ָּברך ְ

"א ֶׁבן טוֹ ָּבה" ַ ְכמוַַֹ
ַבמ ְד ֵּרגת ַ ֶׁ
ַהיָּ ה ַנֹח ְ
ַש ֲעדיִ ן ַלֹא ָּ
נִ ְמ ָּצאֶ ,

ְו ָּא ֵּמןַ.

ַש ִנ ְגזר ַעלַ
ַש ָּשמע ֶ
ַמ ָּיד ֶ
ַא ִבינוִ ,
ַכי ַא ְב ָּר ָּהם ָּ
ַא ִבינוִ ,
א ְב ָּר ָּהם ָּ
ַ

ישית פר ַׁשת נ ַֹׁח ה'תשע"א
ְס ֻעדה ְשלִ ִ
לֵּא ָחדֵּוְ ֶא ָחדֵּ ִּמ ִּי ְש ָראלֵּ
הֵּשיש ְֵּב ָכ ֶ
נוֵּ ֵּז"לֵּ ְבלִּ קוטֵּיֵּמוֹ ֲהרֵּ"ןֵּח ֵֶּלקֵּא'ֵּ ִּס ָימןֵּלדֵּה ְמד ֵּברֵּמה ְנ ֻק ָ ֵּדהֵּטוֹ ָב ֶ
עלֵּפִֵּּיֵּ ִּד ְברֵּיֵּרב ֵּ
ִּדבֵּרֵּמוֹ ֲה ָרא"שֵֵּּ ֵּז"לֵּ ֵּ
(מו ֲה ָּרא"ש ַזַ"לַ
מרַמוֹ ֲה ָּרא" ַ
תחַ ְו ָּא ַ
ָּפ ַ
ש ַזַ"לַ,ר ֵּבנו ַז"לַאוֹ ֵּמר ַ ֹ

ַע ֶל ָּ
יך"ַ.
ַ"שלוֹ ם ָּ
ָּ
יב ָּתא ִַד ְר ִק ָּ
ַמ ְמ ִת ְ
בת ַקוֹ ל ִ
יעא ַהַָּאוֹ ֶמ ֶרת ַלוֹ

ָּחזר ְַב ִקצור ַעל ַנְ ֻק ָּדה ַאחת ֶַש ְבתוֹ ָּ ַרה ַזוֹ ֶַשל ַר ֵּבנו ַז"ל) ִַּ ַ -כי יֵ ש ְב ָּכל ֶׁא ָּחד

תַ,ו ָּר ָּבאַ
קַב ֶע ֶרב־ש ָּב ְ
לַכזֹאתַר ְ
יַהיָּ הַשוֹ ֵּמעַַבַת־קוֹ ָּ
ֲא ָּבלַאב ֵּי ָּ

ִּמ ִּי ְש ָּר ֵאלָּ ,ד ָּבר יָּ ָּקר ֶׁשהוא ְב ִּחינַּ ת נְ קו ָּדהַּ ,מה ֶׁש ֵאין ַּב ֲח ֵברוֹ ,

ַשלַ
ַב ֶע ֶרב ַיוֹ ם־ה ִכפו ִריםְַ ,ונֶ ְח ְלשו ַד ְע ָּתם ֶ
היָּ ה ַשוֹ ֵּמע ַרק ְ
ַָּ

ְכ ַּמ ֲע ֵשה ְד ַּא ַּב ֵיי ְו ַּא ָּבא או ָּמנָּ א (ת ֲע ִניתַכאַע"ב)ֶׁ ,ש ֵה ִּשיבו לוֹ ָּ ,לא

םַכמוֹ ַ
לַב ָּכלַיוֹ ְ
יםַל ְשמוֹ עַבתַקוֹ ְ
הַאינָּ םַזוֹ ִכ ִ
אַ,ל ָּמ ֵּ
יַו ָּר ָּב ָּ
אב ֵּי ְ

ָּמ ִּצית ְל ֶׁמ ְע ַּבד ְכעוֹ ָּב ָּדא ְד ַּא ָּבא או ָּמנָּ א ְוכו' ,ו ְב ִּחינָּ ה ַּהזֹאת

ַש ִאיַ
ַמן ַה ָּשמיִ םֶ ,
ַל ֶהם ִ
ָּהרוֹ ֵּפא ַ"א ָּבא ַאו ָּמנָּ א"ְַ ,ו ָּא ְמרו ָּ

יע ו ֵמ ִּאיר ו ְמעוֹ ֵרר ֵלב
ֶׁש ֵיש בוֹ יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵברוֹ  ,הוא ַּמ ְש ִּפ ַּ
ֲח ֵברוֹ ַּ ,ו ֲח ֵברוֹ ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַּק ֵבל ִּה ְתעוֹ ְררות ו ְב ִּחינָּ ה ַּהזֹאת ִּמ ֶׁמנו,

ַשל ַא ָּבא ַאו ָּמנָּ אְַ ,ו ָּל ֵּכןַ
ַכמוֹ ַהמ ֲעשִׂ ים ֶ
ַל ֶהם ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ
ֶא ְפ ָּשר ָּ
ַהיָּ הַ
ַכי ַא ָּבא ַאומַָּנָּ א ָּ
ַל ְהיוֹ ת ַב ֲח ִלישַות ַהדעתִ ,
ַל ֶהם ִ
אל ָּ

ֹאתַב ִד ְב ֵּריַ
ְ
םַכלַז
ןַש ָּ
ְכמוֹ ֶׁש ָּכתוב ו ְמ ַּק ְב ִּלין ֵדין ִּמן ֵדין; ַע ֵּי ָּ

ַאנָּ ִשיםַ
ַב ְצנִ יעות ְַגדוֹ ָּלהֲ ,
ַכל ַמ ֲעשָּׂ יו ִ
ַש ָּעשָּׂ ה ָּ
רוֹ ֵּפא ַאו ָּמן ֶ

ר ֵּבנוַז"לַ ַ.

ַמיֻ ָּח ִדים ַל ֲעשׂ וֹ תַ
ַצנִ יעות ְ
ַב ְג ֵּדי ְ
ַלבדְַ ,ו ָּהיו ַלוֹ ִ
ְלבד ְַונָּ ִשים ְ
קַהיְ ָּתהַ
יםַא ָּליוַ,ר ָּ
ֵּ
ףַמידַה ָּב ִא
ֹאַהיָּ הַלוֹ ֵּקח ַכֶַ ֶס ִ
ַ,ול ָּ
אכתוֹ ְ
ְמל ְ

ַא ָּחדַ
ַל ָּכל ֶ
ַש ֵּיש ְ
ַברורֶ ,
יַה ֵּנה ַזֶ ה ָּ
ַכ ִ
ְו ִה ְס ִביר ַמוֹ ֲה ָּרא"ש ַ ַז"לִ ,
ַש ֵּאין ַב ֲח ֵּברוֹ ַ ,ו ְלת ְכ ִליתַ
ַמיֻ ֶח ֶדת ֶ
ַמ ִישְׂ ָּר ֵּאל ַנְ ֻק ָּדה ְ
ְו ֶא ָּחד ִ
יאַמןַ
ִ
םַ,לת ֵּקןַו ְלהוֹ ִצ
ְ
הַהעוֹ ָּל
ַל ֶז ָּ
נְ קו ָּדהַזֹאתַ,יָּ ְר ָּדהַנִ ְש ָּמתוֹ ְ
ַבעוֹ ָּלם ְַד ָּב ִרים ְַגדוֹ ִליםַ
ַאל ַהפֹעל ַנְ ֻק ָּדתוֹ ְַ ,ו ִל ְפעֹל ָּ
הכֹח ֶ
ַבנֵּ י־ ָּא ָּדםַ
ַל ְשנֵּ י ְ
ַהיְ ָּתה ִ
ַאם ָּ
ו ֲחשו ִבים ַעל ַיְ ֵּדי ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ ,כִַ י ִ
ַצ ִר ְ
ַאיןַ
ַכי ֵּ
יהםִ ,
ַשנֵּ ֶ
ַאת ְ
ַל ְברֹא ֶ
יך ִ
ַהיָּ ה ָּ
דהַ ,לֹא ָּ
אוֹ ָּתה ַנְ ֻק ָּ ַ
קַל ָּכלַנִ ְב ָּראַ
ך־הואַעוֹ שֶׂ הַאוֹ תוַַֹ ָּד ָּברַפ ֲעמיִ םַ,ר ְ
ה ָּקדוֹ שַ־ ָּברו ְַ

ַלבדוֹ ַיָּ כוֹ לַ
ַמיֻ ֶח ֶדתְַ ,ורק ַהוא ְ
ַמ ֻס ָּים ְַות ְכ ִלית ְ
יֵּ ש ַת ְפ ִקיד ְ
ַש ֶא ָּחדַ
ַאל ַהפֹעלַ .ו ֵּמ ֲחמת ֶַזה ַלֹא ַש ָּי ְך ֶ
ַמן ַהכֹח ֶ
יאם ִ
ְלהוַֹ ִצ ָּ
ַל ֶא ָּחד ַ ְלה ִשׂ יגַ
ַאי־ ֶא ְפ ָּשר ְ
ַכי ִ
ַש ִי ְהיֶ הִ ,
ַמי ֶ
יְ ק ֵּנא ַב ֵּשנִ יַ ,יִַ ְהיֶ ה ִ
ַמ ֶמנו ַאוֹ ָּ
ַמ ֶמנוַ ,ו ְכמוֹ ַ
ַק ָּטן ִ
ַש ִי ְהיֶ ה ַָּגדוֹ ל ִ
ַבין ֶ
ַח ֵּברוֹ ֵּ ,
נְ ֻקדת ֲ
ַשל ַא ָּבא ַאו ָּמנָּ א
ַמן ַה ִספור ֶ
ֶשלוֹ ְמ ִדים ִ

ַ(ת ֲענִ ית ַכא

ַע"ב)ַ,

הַמש ֵּלםַ,
ףַהיָּ ְ
ַכ ֶס ָּ
יַש ָּהיָּ הַלוֹ ֶ
םַמ ְצנָּ עַ,ו ִמ ֶ
הַב ָּמקוֹ ֻ
הַסגו ָּר ְ
ֻק ָּפ ְ
ידַח ָּכםַאףַ
הַמ ְתב ֵּישַ,ו ִמת ְל ִמ ָּ
ֹאַהיָּ ִ
ַכ ֶסףַל ָּ
ֹאַהיָּ הַלוֹ ֶ
יַשל ָּ
ו ִמ ֶ
יַל ְקנוֹ תַ
ףַכ ֵּד ִ
הַ,היָּ הַנוֹ ֵּתןַלוֹ ַכֶַ ֶס ְ
ָּ
חַכ ֶסףַ,א ְדר ָּב
ֹאַלק ֶ
פעםַל ָּ
ֹאַהיוַ
תַשלוֹ ַל ָּ
אַ,שה ְנ ֻקדוֹ ֶ
ֶ
ְסעו ָּדהַטוֹ ָּבהַאחרַהה ָּקזָּ הַ,נִ ְמ ָּצ
ַע ְסקו ַבתוֹ ָּרהַ
ַכי ַאב ֵּיי ְַו ָּ ַר ָּבא ָּ
ַכ ָּללִ ,
ַלאביֵּ י ְַו ָּר ָּבא ְ
ש ָּיכוֹ ת ְ
תַכ ֵּאלַוַ
יםַל ֵּידיַנִ ְסיוֹ נוֹ ָּ
ִ
ַב ִא
ֹאַהיו ָּ
םַול ָּ
ַכלַהיוֹ ְ
ְב ֵּבית־ה ִמ ְד ָּרש ָּ
הַשמעַא ָּבאַאו ָּמנָּ אַ
אַל ָּמ ָּ
הַפ ֶל ָּ
ֹאַהיָּ ֶ
ַ,ו ָּל ֵּכןַל ָּ
םַביוֹ מוֹ ְ
ִמ ֵּדיַיוֹ ְ
םַ,כ ִ
םַשמיִ םַעלַ
ַש ָּ
יַק ֵּדש ֵּ
ִ
יע ְ
אַד ְר ִק ָּ
יב ָּת ִ
םַמ ְמ ִת ְ
ָּשלוֹ ִ
אַב ָּכלַיוֹ
םַויוֹ םַ ַ.
ַב ָּכלַיוֹ ָּ
אכתוֹ ְ
יַמל ְ
יְ ֵּד ְ
ַש ֶא ָּחדַ
ַשלַֹא ַש ָּי ְך ֶ
ַלמוד ַנִ ְפ ָּלא ֶַזהֶ ,
ו ִמ ֶזה ַמוֹ ִציא ַר ֵּבנו ַז"ל ִ
ַאתַנְ ֻק ָּדתוֹ ַה ְמיֻ ֶח ֶדתַ,
לַא ָּחדַיֵּ ש ֶ
יַל ָּכ ֶ
יַ,כ ְ
אַבנְ ֻקדתַה ֵּשנִ ִ
יְ ק ֵּנ ִ

ַהיָּ ה ַרוֹ ֵּפאַ
ַכי ַאבַָּא ַאו ָּמנָּ א ָּ
ַבתוֹ ָּרה ַזוֹ ִ ,
ֶשמ ְז ִכיר ַר ֵּבנו ַז"ל ְ

דַמ ְסת ֵּכלַעלַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ
לַא ָּח ִ
ַכ ָּללַ,ו ְכ ֶש ָּכ ֶ
ֶש ֵּאינָּ הַש ֶי ֶכתַל ֲח ֵּברוֹ ְ

ַב ָּכל ַיוֹ םַ
אומַןַ ,המקִַיז ַָּדם ַל ֲאנָּ ִשים ַו ְלנָּ ִשיםְַ ,ו ָּהיָּ ה ַשוֹ ֵּמע ְ

יאַאתַנְַ ֻק ָּדתוֹ ַ
ֶ
ַלהוֹ ִצ
יכ ְלתוֹ ְ
הַש ִב ָּ
תַכלַמ ֶ
הַא ָּ
ֶ
תַ,ועוֹ שֶׂ
ה ְמיֻ ֶח ֶד ְ
ג

תוֹ ְך ַּה ַּנ ַּחלַּ ,ש ָּבת ֹנ ַּח תשע"א

הַכזֹאתַ,עדַ
אַל ֵּידיַה ְצ ָּל ָּח ָּ
לַלבוֹ ִ
לַ,אזיַיָּ כוֹ ָּ
ַאלַהפֹע ֲ
ִמןַהכֹח ֶ
הַמןַ
יאַכמוֹ ַה ְס ָּכ ָּמ ִ
ְ
אַ,ש ִה
ֶ
יע
אַד ְר ִק ָּ
יב ָּת ִ
םַמ ְמ ִת ְ
עַשלוֹ ִ
ֶש ִי ְשמ ָּ
ַאלַת ְכ ִליתוֹ ְַות ְפ ִקידוֹ ַ,א ְש ֵּריַלוֹ ַ .
הַלה ִגיע ֶ
םַ,ש ָּז ָּכ ְ
ֶ
ה ָּשמיִ
ַש ְס ֻג ָּלהַ
יחות ַָּהר"ן ִַס ָּימן ַצא)ֶ ,
ַב ִד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל ַ ִׂ
ְו ֶזהו ַה ְמבֹאַָּר ְ
(ש ֹ

ַמ ְסת ֵּכלַ
ַת ִמיד ִ
תַשא ָּתה ָּ
ֶ
הַ,והלְַ ָּבנָּ ה ַטוֹ ֶענֶ
ַאת ַה ְל ָּבנָּ ְ
ָּשא ְל ִתי ֶ
ןַהיאַד ְו ָּקאַהוֹ ֶל ֶכתַא ֲח ֶר ָּ
ןַאנִ יַ
ַ,ו ָּל ֵּכ ֲ
יך ְ
ַ,ו ָּל ֵּכ ִ
יטַבה ְ
ָּ
יהַומ ִב
ָּע ֶל ָּ

ַבהְַ ,ו ִהיא ַת ְפ ִסיק ַל ֲעקֹבַ
ַל ִה ְסת ֵּכל ַו ְלה ִביט ָּ
פוֹ ֵּסקַ ,ת ְפ ִסיק ְ
א ֲח ֶר ָּ
יךַ ַ...

ַל ִה ָּז ֵּהרַ
ַב ִלמודוֹ ְ ,
ַל ְהיוֹ ת ַמ ְת ִמיד ְ
ַש ִי ְז ֶכה ִ
ְלה ְת ָּמדת ַהתוֹ ָּרהֶ ,

ַא ָּדם ַי ְפ ִסיקַ
ַאם ָּ
ַמאֹדִ ,
ַמן ַה ִספור ַ ָּח ָּזק ְ
ְוה ִלמוד ַהיוֹ ֵּצא ִ

ַש ִשים ִַרבוֹ אַ
ַכי ַיֵּ ש ִ
ַמ ִישְׂ ָּר ֵּאלִ ,
ַא ָּחד ִ
ַלד ֵּבר ַעל ַשום ֶ
ִל ְב ִלי ְ

ַאת ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ,
ַלה ִשׂ יג ֶ
ַח ֵּברוֹ ְַ ,ולֹא ַי ְחמֹד ְ
ְל ִה ְסת ֵּכל ַעל ַנְ ֻקדת ֲ

ַכנֶ ֶגד ַ ִש ִשים ִַרבוֹ א ַנִ ְשמוֹ ת ַיִ שְׂ ָּר ֵּאלַ ,נִ ְמ ָּצאַ,
אוֹ ִתיוֹ ת ַבתוֹ ָּרה ְ

ַמק ֵּנאַבוֹ ַכְַ ָּללַ,
ַ,ו ֵּאינוֹ ְ
ַמ ְסת ֵּכלַבוֹ ְ
יןַח ֵּברוֹ ִ
הַש ֵּא ֲ
ְבודאיַיִ ְר ֶא ֶ

ןַש ָּכלַאוֹ ִתיוֹ תַהתוֹ ָּרהַ
לַזמ ֶ
הַ,ו ָּכ ְ
ֶש ָּכלַיְ הו ִדיַהואַאוֹ תַבתוֹ ָּר ְ

ַת ִמיד ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַה ְמיַֻ ֶח ֶדת ַלוֹ ַ,
ַלח ֵּפשׂ ָּ
ְו ָּל ֵּכן ַא ְש ֵּרי ַהזוֹ כֶַה ְ

ַאזיַ
ְש ֵּלמוֹ ת ַו ְמ ֻה ָּדרוֹ תְַ ,ו ֵּאין ַאוֹ ת ַאחת ַנוֹ געת ַב ְשנִ ָּיהֲ ,

יַאזַיִ ְחיֶ הַח ִייםַטוֹ ִביםַ
לַ,כ ָּ
ַאלַהפֹע ִ
ַמןַהכֹח ֶ
ו ְלהוֹ ִציאַאוֹ תוֹ ִ

ַכ ֵּשר ַו ְמ ֻה ָּדרַ ,ו ְבודאי ַיִ הְַיו ַלוֹ ַא ֲה ָּבה ְַו ֵּח ֶשקַ
ה ֵּס ֶפר ַתוֹ ָּרה ָּ

אַלנֶ צחַ,א ְש ֵּריַלוֹ ְַוא ְש ֵּריַ ֶח ְלקוַַֹ .
יםַבזֶ הַוב ָּב ָּ
ְונִ ְצ ִח ִי ָּ

ַב ְש ֵּלמותְַ ,והתוֹ ָּרהַ
ַהא ֲה ָּבה ִ
ַאזי ָּ
ַכ ֶשהכ ָּלה ַיָּ ָּפהֲ ,
ַכי ְ
ִל ְלמֹדִ ,
ַח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדוֹ ִשיםַ ְ(ב ָּרכוֹ תַנז ַע"א)ַ:
ַש ָּא ְמרו ֲ
נִ ְק ֵּראתַכ ָּלהַ,ו ְכמוֹ ֶ
ַשאוֹ תַ
ַת ֶכף ַו ִמיד ֶ
ַא ָּבל ֵּ
ַמאוֹ ָּר ָּסה'ֲ ,
ַא ָּלא ְ
ַת ְק ֵּרי ַמוֹ ָּר ָּשה ֶ
אל ִ
'ַ
ַאזיַ
ַשבו ָּרה ְַונִ ְפ ֶס ֶקתַ ,אוֹ ַאוֹ ת ַאחת ַנוֹ געת ַב ֵּשנִ יתֲ ,
אחת ְ
ַ
יאהַ,
ַאתַחוֹ בתַה ְק ִר ָּ
לַו ֵּאיןַיוֹ ְצ ִאיםַעלַיָּ דוֹ ֶ
הַפסו ְ
ה ֵּס ֶפרַתוֹ ָּר ָּ
ַאיזֶ הַ
ַכ ֶש ֵּיש ַלכ ָּלה ֵּ
ַכי ְ
ַל ְלמֹדִ ,
ַח ֶשק ִ
ילא ַלֹא ַיִ ְהיֶ ה ַלוֹ ֵּ
ו ִמ ֵּמ ָּ
ַאםַ
ַב ְש ֵּלמותְַ ,ו ָּל ֵּכן ִ
ַהא ֲה ָּבה ִ
ַאין ָּ
ַבודַאי ֵּ
ַאזי ְ
ִח ָּסרוֹ ן ַומוםֲ ,
ַלד ֵּבר ַרע ַעל ַשום ַיְ הו ִדיְַ ,ו ֵּכן ַנִ זְ ָּה ִריםַ
ַשלֹא ְ
ַמאֹד ֶ
נִ ְז ָּה ִרים ְ
ַח ֶשקַ
ַת ִמיד ַיִ ְהיֶ ה ַלוֹ ֵּ
ַאזי ָּ
ַבנְ ֻקדת ַה ֵּשנִ יֲ ,
ַלנְ גֹע ִ
ְמאֹד ַלֹא ִ
ַמ ֶק ֶפתַ
ַש ֵּלם ַו ְמ ֻה ָּדרְַ ,ו ָּכל ַאוֹ ת ֻ
ַס ֶפר ַהתוֹ ָּרה ָּ
ַאז ֵּ
ַכי ָּ
ִל ְלמֹדִ ,
ַאםַ
ַא ָּבל ִ
ַכ ִה ְל ָּכ ָּתהְַ ,ו ֵּאין ַאוֹ ת ַאחת ַנוֹ געת ַב ֵּשנִ יתֲ ,
ְג ִויל ְ
ַא ָּחדַ
יהם ַרעַ ,אוֹ ֶ
יםַע ֵּל ֶ
ֲ
ַח ְסרוֹ נוֹ ת ַב ֲא ֵּח ִרים ַו ְמד ְב ִר
מוֹ ְצ ִאים ֶ
ַבה ְַו ָּלקחת ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ
ַלנְ גוֹ ע ָּ
ִמ ְסת ֵּכל ַעל ַנְ ֻקדת ַה ֵּשנִ י ְַורוֹ ֶצה ִ
ַח ֶשקַ
תַס ֶפרַהתוֹ ָּרהַוְַלֹאַיִ ְהיֶ הַלוֹ ֵּ
לַא ֵּ
ַ,בזֶַהַהואַפוֹ ֵּס ֶ
ְלע ְצמוֹ ָּ
ַת ִמיד ַעל ַנְ ֻקדתַ
ַל ִה ְסת ֵּכל ָּ
ַשזוֹ ֶכה ְ
ַמי ֶ
ִל ְלמֹדְ ַ .ו ָּל ֵּכן ַא ְש ֵּרי ִ
יַאזַיִ ְחיֶ הַח ִייםַ
לַ,כ ָּ
יםַכ ָּל ִ
םַא ֵּח ִר ְ
ַע ֲ
ֹאַלב ְל ֵּבלַע ְצמוֹ ִ
ע ְצמוֹ ְַול ְ
רַ,ש ָּכלַ
הַברו ֶ
לַענְ יָּ נָּ יוְ ַ .ו ֶז ָּ
ַמאֹדַבְַ ָּכ ִ
יםַ,וי ְצ ִליח ְ
ְ
טוֹ ִביםַו ְש ֵּק ִט
תַש ָּת ִמידַ
אַמ ֲחמ ֶ
לַח ֵּברוֹ ַו ְמק ֵּנאַבוֹ ַ,הו ֵּ
הַש ָּא ָּדםַכוֹ ֵּעסַע ֲ
מ ֶַ
ַמאֹדַ
ַמב ְל ֵּבל ַאוֹ תוֹ ְ
ַלה ִשׂ יג ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַָּ ,ו ֶזה ְ
ִמ ְסת ֵּכל ַבוֹ ְַורוֹ ֶצה ְ
ַלשְׂ נֹא ַאוֹ תוֹ ְַו ִל ְרדֹף ַאוֹ תוֹ ְַ ,ו ֵּאין ַלוַֹ ַשוםַ
ַשמ ְת ִחיל ִ
עד ֶ
ַ,ולֹאַ
לַח ֵּברוֹ ְ
הַמ ְסת ֵּכלַע ֲ
ֹאַהיָּ ִ
יוַ,ו ִא ְל ָּמ ֵּלאַל ָּ
ימיַח ָּי ְ
הַב ֵּ
ְמנו ָּח ִ
יםַמאֹדַ ַ.
ַ,היָּ הַחיַח ִייםַטוֹ ִביםַושְׂ ֵּמ ִח ְ
דַאתַנְ ֻק ָּדתוֹ ָּ
ָּהיָּ הַחוֹ ֵּמ ֶ
ַל ְפנֵּ יַ
ַא ָּחד ִ
ַבא ֶ
ַשפעם ָּ
ַספור ַנָּ ֶאה ַעל ַזֶ הֶ ,
ומו ָּבא ַב ְס ָּפ ִרים ִ
ֹאַאתַ
הַל ְקר ֶ
הַורוֹ ֶצ ִ
בַש ְב ִעירוֹ ֶ ַ,ש ֵּיש ַלוֹ ַט ֲענָּ הַעלַה ְל ָּבנָּ ְ
ָּהר ֶ
יוַוהוֹ ֶל ֶכתַ
הַת ִמידַעוֹ ֶק ֶבתַא ֲח ָּר ְ
הַ,כיַה ְל ָּבנָּ ָּ
הַל ִדיןַתוֹ ָּר ִ
ה ְל ָּבנָּ ְ
ַכ ֶשהוֹ ֵּלךְַ
ְ
ימינוֹ ְ ,
ַל ִ
הַהיא ִ
ַליָּ ִמין ַה ְל ָּבנָּ ִ
ַכ ֶשהוֹ ֵּלך ְ
ַב ָּש ֶוהְ ,
ִעמוֹ ְ

ַל ִמ ְז ָּרחַ
ַכ ֶשהוֹ ֵּל ְך ְ
ַלשְׂ מֹאלוְַַֹ ,ו ֵּכן ְ
ַהיא ִ
ִלשְׂ מֹאל ַה ְל ָּבנָּ ה ִ
ַעמוֹ ְַ ,וזֶ הַ
ַת ִמיד ַעוֹ ֶק ֶבת ַא ֲח ָּריו ְַוהוֹ ֶל ֶכת ִ
ְולמ ֲע ָּרב ַה ְל ָּבנָּ ה ָּ
ַל ִדיןַ
ַאת ַה ְל ָּבנָּ ה ְ
ַל ְק ַרֹא ֶ
ַמאֹדְַ ,ו ָּל ֵּכן ַרוֹ ֶצה ִ
ְמב ְל ֵּבל ַאוֹ תוֹ ְ
ַלדון ִַדין־תוֹ ָּרהַ
ַאסור ָּ
ַה ֵּרי ָּ
ַב ָּח ְכמַָּתוֹ ֲ ,
ַהרב ְ
תוֹ ָּרהְ ַ .ו ָּאמר ַלוֹ ָּ
ַת ֵּלךְַ
ַשנֵּ י ַה ְצ ָּד ִדיםְַ ,ו ָּל ֵּכן ֵּ
ַשל ְ
ַאת ַה ְט ָּענוֹ ת ֶ
עד ַ ֶששוֹ ְמ ִעים ֶ
ַש ֵּיש ַל ְל ָּבנָּ הַ
ַא ְשמע ַמה ֶ
ַל ָּמ ָּחרַ ,ו ֵּבינְ תיִ ם ֶ
הביְ ָּתה ְַות ֲחזֹר ְ
ַהרבַ:
ַענָּ ה ְַו ָּאמר ַלוֹ ָּ
ַכ ֶש ָּחזר ַה ְיהו ִדי ַלְַ ָּמ ָּחרָּ ,
לוֹ מר ַעל ֶַזהְ ,
ד

ַב ֶק ֶשרַ
פ ָּרשתַה ָּשבוע ְ
"לַל ַָּ
ְ
תַענְ יןַהנ
ְו ִק ֵּשרַמוֹ ֲה ָּרא"שַזַ"לַ ֶא ִ
אשית ַיאַ,
(ב ֵּר ִ
יבַבדוֹ ר ַה ְפ ָּלגָּ הְ ַ ,
ְ
ַכ ִת
ַה ֵּנה ְ
ַכי ִ
ַמאֹדִ ,
נוֹ ָּרא ְַונִ פְַ ָּלא ְ

ַ,ש ָּהיָּ הַבַָּ ֶהםַ
א)ַּ ַ :ויְ ִּהי ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץ ָּש ָּפה ַּא ַּחת ו ְד ָּב ִּרים ֲא ָּח ִּדים ֶ
אשיתַ
(ב ֵּר ִ
שים ַ ְ
ַח ָּכ ֵּמינו ַה ְקדוֹ ִ
ַא ְמרו ֲ
א ְחדות ְַוא ֲה ָּבהְַ ,ועל־ ֵּכן ָּ

לַאלוַ
הַ,א ָּב ֵּ
יט ֲ
ןַפ ֵּל ָּ
הַמ ֶה ְ
ר ָּבהַלחַ,ו) ַ ֶשדוֹ ר ַהמבולַלֹאַנִ ְשת ְי ָּר ֵּ
הַ,כיַדוֹ רַהמבולַעלַ
ִ
יט
םַפ ֵּל ָּ
הַמ ֶה ְ
ֶשלַדוֹ רַה ְפ ָּלגָּ הַנִ ְשת ְי ָּר ֵּ
יטהַ,
ַפ ֵּל ָּ
יכ ְך ַלֹא ַנִ ְשת ֵּיר ַמֵַּ ֶהן ְ
ַל ִפ ָּ
ַשטו ִפים ַ ְב ֶגזֶַלְ ,
ַש ָּהיו ְ
יְ ֵּדי ֶ
הַ,ש ֶנ ֱאמרַּ ַ :ויְ ִּהי
ֶ
ַאת ַזֶ
ַש ָּהיו ַאוַֹ ֲה ִבים ַזֶ ה ֶ
ַאלו ַעל־יְ ֵּדי ֶ
ֲא ָּבל ֵּ
ְ
יטהַ ,ר ִביַ
ַפ ֵּל ָּ
ַמ ֶהן ְ
יכך ַנִ ְשת ְי ָּרה ֵּ
ַל ִפ ָּ
ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץ ָּש ָּפה ַּא ַּחתְ ,
ַעבוֹ דת־
ַש ֲאפִַלוַ ַיִ שְׂ ָּר ֵּאל ַעוֹ ְב ִדים ֲ
אוַֹ ֵּמרַָּ ,גדוֹ ל ַה ָּשלוֹ ם ֶ
ַכ ְביָּ כוֹ לֵּ ַ ,אינִ י ַיַָּכוֹ לַ
ַאמר ַה ָּמקוֹ םִ ,
יהםָּ ,
ַבינֵּ ֶ
כוֹ ָּכ ִבים ְַו ָּשלוֹ ם ֵּ
(הו ֵּשע ַדַ ,יז)ַ:
יהםֶ ,
ַבינֵּ ֶ
ַש ָּשלוֹ ם ֵּ
ַכ ָּיון ֶ
ַב ֶהן ֵּ
ִל ְשלוֹ ט ָּ
ַש ֶנ ֱאמר ַ ֹ
ַמ ֶש ֶנ ְח ְלקו ַמה ַהואַ
ַא ָּבל ִ
ַא ְפ ָּריִ ם ַהנח ַלוַֹ"ֲ ,
ַעצ ִבים ֶ
" ֲחבור ֲ
אַלמ ְד ָּת ַָּגדוֹ לַ
קַל ָּבםַע ָּתהַיֶ ְא ָּשמוַ"ָּ ַ,ה ָּ
(שם ַיַ,ב)ָּ "ַ :חל ִ
אוֹ ֵּמרָּ ַ,
ה ָּשלוֹ םַושְׂ נו ָּאהַהמ ֲחל ֶֹקתַ ַ.
ַשל ַדוֹ רַ
ַהיָּ ה ַע ֶֹצם ַה ְפגָּ ם ֶ
ַל ָּה ִביןַ ,מה ָּ
יכין ְ
ְו ִאם־ ֵּכןְ ַ ,צ ִר ִ
ַעםַ
ַל ְלחֹם ִ
ַכ ִפירוֹ ת ְַו ֶא ִפיקוֹ ְרסות ִ
ַל ֵּידי ְ
ַבאו ִ
ה ְפ ָּלגָּ הְַ ,ו ָּל ָּמה ָּ
ַל ָּה ֵּגןַ
יכה ְ
ַצ ִר ָּ
ַהיְ ָּתה ְ
ַמדת ַהשַָּלוֹ ם ָּ
ַהלֹא ִ
יצ ָּלןֲ ,
ַל ְ
ה'ַ ,ר ֲח ָּמנָּ א ִ
ַל ָּמה ַהתוֹ ָּרהַ
יתםְַ ,וגם ָּ
ַאל ַת ְכ ִל ָּ
יהםַ ,ו ְל ָּה ִביא ַאוֹ ָּתם ֶ
ֲע ֵּל ֶ
הַל ִר ְש ָּע ָּתםַּ ַ,ויְ ִּהי ָּכל ָּה ָּא ֶׁרץ ָּש ָּפה ַּא ַּחת
תַב ֶד ֶר ְךַה ְק ָּד ָּמ ְ
כוֹ ֶת ֶב ְ
ַפי ִַד ְב ֵּרי ַר ֵּבנו ַז"ל ַהנ"ל ַמו ָּבןַ
ַא ָּבל ַעל ִ
ו ְד ָּב ִּרים ֲא ָּח ִּדיםֲ ,
ַמאֹדַ,
ַבודאי ַָּד ָּבר ַָּגדוֹ ל ְ
םַהיא ְ
ַמדת ַה ָּשלוֹ ִ
ַכי ִ
ַמאֹדִ ,
ָּהעִַנְ יָּ ן ְ
ַמדת ַה ָּשלוֹ םַ
ַאת ַהת ְכ ִליתִ ,
ַמח ְפשִׂ ים ַו ְמב ְק ִשים ֶ
ְו ִאם ְ
ַה ֱא ֶמת
ַאל ָּ
יאם ֶ
ְת ִב ֵּ

ימן
ַס ָּ
ַמו ֲהר"ןֵּ ַ ,ח ֶלק ַא'ִ ,
(לקו ֵּטי
ַ ִ
ֹ

ַא ָּבלַ
ַכח)ֲ ,

ַא ָּחדַ
ַש ָּכל ֶ
ְכ ֶשנ ֲעשָּׂ ה ַ ָּש ָּפה ַּא ַּחת ו ְד ָּב ִּרים ֲא ָּח ִּדיםַ ,עד ֶ
יגַאתַ
ֶ
תַכמוֹ הו ַו ְלה ִשׂ
הַל ְהיוֹ ָּ
ַ,ורוֹ ֶצ ִ
תַח ֵּברוֹ ְ
ִמ ְסת ֵּכלַעלַנְ ֻקד ֲ
ַלא ֵּבדַ
ַהא ְחדות ַגוֹ ֶר ֶמת ְ
ַאז ָּ
ַכי ָּ
ַת ִחלת ַה ֻח ְר ָּבןִ ,
נְ ֻק ָּדתוֹ ַ ,זוֹ ְ
ַאת ַת ְכ ִליתוַַֹ
ַח ֵּברוֹ ְַ ,ו ֵּאינוֹ ַמוֹ צֵַּא ֶ
נְ ֻק ָּדתוֹ ְַ ,ול ֲחמֹד ַבִַנְ ֻקדת ֲ
דַצ ִר ְ
ַל ְהיוֹ תַ
יך ִ
לַא ָּח ָּ
תַכ ֶ
יַה ֱא ֶמ ָּ
יַל ִפ ָּ
ַ,כ ְ
ְות ְפ ִקידוֹ ַה ְמיֻ ָּח ִדיםַלוֹ ִ
ַכמוֹ ַאוֹ ִתיוֹ תַ
ַמ ָּקף ְַג ִויל ְ
ַב ְפנֵּ י ַע ְצמוֹ ְַ ,ו ֶש ִי ְהיֶ ה ֻ
אוֹ ת ְַו ֶד ֶגל ִ
ַכ ֶשהכֹל ַנ ֲעשֶׂ ה ַ ָּש ָּפה ַּא ַּחת ו ְד ָּב ִּרים
ַא ָּבל ְ
ה ֵּס ֶפר ַתוֹ ָּרהֲ ,
ַל ְהיוֹ תַ
ַח ֵּברוֹ ְַ ,ורוֹ ֶצה ִ
ת ֵּכל ַעל ַנְ ֻקדת ֲ
ַמ ְס ַ
ַא ָּחד ִ
ֲא ָּח ִּדיםְַ ,ו ָּכל ֶ

תוֹ ְך ַּה ַּנ ַּחלַּ ,ש ָּבת ֹנ ַּח תשע"א

יַכ ִפירוֹ תַ,
ַל ֵּיד ְ
םַל ָּכלַה ָּצרוֹ תַו ֵּמ ִביאַאוֹ תוֹ ִ
ַ,זהַהגוֹ ֵּר ְ
ָּכמוֹ הו ֶ

יִּ ְש ְמעו ִּאיש ְש ַּפת ֵר ֵעהוַּ ,ו ָּי ֶׁפץ ה' אוֹ ָּתם ִּמ ָּשם ַּעל ְפנֵ י ָּכל

ַמ ֲחמת ִ
ַש ֵּאינוֹ ַיָּ כוֹ לַ
ַקנְ ָּאתוֹ ַב ֲח ֵּברוֹ ֶ
ַכי ֵּ
יצ ָּלןִ ,
ַל ְ
ר ֲח ָּמנָּ א ִ
ַשכוֹ ֵּפר ַבְַת ְכ ִליתַ
ְלה ִשׂ יג ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ ,נֶ ְח ֶל ֶשת ַד ְעתוֹ ַ ,עד ֶ

ַאת ַת ְכ ִליתוֹ ַ
ַל ְמצוֹ א ֶ
ַמ ְכ ָּרח ִ
ַא ָּחד ֻ
ַכל ֶ
ַכי ַע ְכ ָּשו ָּ
ָּה ָּא ֶׁרץ ְוגוֹ 'ִ ,

ַאת ַה'ַ ,ו ְלהוֹ ִציא ַנְ ֻק ָּדתוֹ ַ
ַכ ֵּדי ַל ֲעבֹד ֶ
ַש ִנ ְב ָּרא ְ
יאתוֹ ֶ ,
ְב ִר ָּ
ַש ָּצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂ וֹ תַ
ַאל ַהפֹעלְַ ,ונִ ְד ֶמה ַלוֹ ֶ
ַמן ַהכֹח ֶ
ה ְמיֻ ֶח ֶדת ִ
ַש ָּכתובַ
יַהעוֹ ָּלם ַת ְח ָּתיוַ ,ו ְכמוֹ ֶ
ַבנֵּ ָּ
ַכל ְ
ַשםְַ ,ו ִל ְכבֹש ָּ
ְלע ְצמוֹ ֵּ
ָּ(פסוק ַד')ְ :ונַּ ֲע ֶׁשה ָּלנו ֵשםְ ַ .ו ָּל ֵּכן ַנֶ ֶענְ שו ַ ָּ(פסוק ַז') ַ ֲא ֶׁשר לֹא
ַַ

ילהַ.
ַב ְש ִב ָּ
ַש ִנ ְב ָּרא ִ
דה ֶ
ַאת ַה ְנ ֻק ָּ ַ
ַבעוֹ ָּלם ֶ
ְות ְפ ִקידוֹ ְַ ,ו ִל ְפעֹל ָּ
ַא ִמ ִתיתַ,
ַב ְש ֵּלמות ֲ
ַלה ְש ִלים ַנ ְפ ֵּשנו ִ
ְוה ֵּשם־יִ ְת ָּבר ְך ַיְ ז ֵּכנו ְ
ַע ֵּדי ַנִ ְז ֶכהַ
ַאל ַהפֹעלֲ ,
ַמן ַהכֹח ֶ
ַש ָּלנו ִ
ַאת ַה ְנ ֻק ָּדה ֶ
ו ְלהוֹ ִציא ֶ
ְ
ַמעתַָּה ְַועדַ
ַב ֱא ֶמת ַו ְב ָּת ִמים ֵּ
ל ֲעלוֹ ת ַו ְל ִהד ֵּבק ַבוֹ ַיִ ְת ָּברך ֶ
ןַו ָּא ֵּמןַ .
עוֹ ָּלםָּ ַ,א ֵּמ ְ
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