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דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
יאת ְּש ַמע' ֶׁשל ִב ְּל ָעם
ַה ְּ'ק ִר ַ
ָל ָמה ְל ִּה ְת ַּענְ יֵ ן ְב ַּמ ֲע ֵשי ָה ְר ָׁש ִּעים?

ְּכמוֹ מ ֶֹׁשה ֶׁש ָע ַמד ַעל ַהר ִסינַ יְ ,ונִ ָּסה

ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶׁמ ֶׁרת ( ְ ּב ָרכוֹ ת יב) ִ ּב ְּקש ּו ִל ְק ּב ַֹע

ְל ַה ְראוֹ ת ֶׁאת ּכֹחוֹ ! ַמה ָהיָ ה ַה ּכ ַֹח ֶׁשל ִ ּב ְל ָעם?
ְל ָב ֵּר ְך ו ְּל ַק ֵּּללּ ִ ,ב ְל ָעם ָח ַשב ֶׁש ִאם יַ ֲעמוֹ ד

ֶׁש ַ ּב ּ ָפ ָר ָשהֲ ,א ָבל ַה ּכֹל ָהיָ ה ְ ּב ַמ ּ ָט ָרה ִ ּב ְש ִביל

ַהאי ְק ָרא " ָּכ ַרע ָש ַכב ַּכ ֲא ִרי ו ְּכ ָל ִביא ִמי

ְ ּברֹאש ָה ָהר ְויַ ְת ִחיל ְל ִה ְש ַּת ֵּּמש ִעם ַה ּכ ַֹח

יכ ְ ּבד ּו אוֹ תוֹ ֲ ,א ָבל ְצ ָד ָקה
ֶׁש ֵּהם יַ ֲע ִריכ ּו אוֹ תוֹ ִו ַ

ימנּ ּו" ו ִּמ ּ ְפנֵּ י ַמה ל ֹא ְק ָבעו ָּה ִמ ּ ְפנֵּ י ט ַֹרח
יְ ִק ֶׁ

ֶׁש ּלוֹ ְ -ל ַק ֵּּללַ ,עם יִ ְש ָר ֵּאל יָ רוּצ ּו ַא ֲח ָריוֻּ ,כ ָּלם

ָע ָשה ַה ָּק ָ ּב"ה ִעם ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ֶׁש ּל ֹא ִה ְת ַר ְ ּגשוּ

ִצ ּבוּר ּ ְ -ב ַתנְ חו ָּמא ּו ַב ַּמ ַה ְר ָש"א גּ וֹ ְר ִסים ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא

יְ ַד ְ ּבר ּו ֶׁש ֵּ ּיש לוֹ ּכֹחוֹ תְ ,ו ַה ְּק ָללוֹ ת ֶׁש ּלוֹ ָא ֵּכן

עוֹ ד " ֶׁהן ָעם ְּכ ָל ִביא יָ קוּםָּ ...כ ַרע ָש ַכב,"...

ַמ ִ ּזיקוֹ תַ ,ו ֲאזַ י יִ ְהי ּו ֻמ ְכ ָר ִחים ָלבֹא ֵּא ָליו

ְו ֵּכן הוּא ַ ּב ְ ּירו ַּש ְל ִמי " ִמ ּ ְפנֵּ י ֶׁש ָּכתוּב ָ ּב ּה
ימה"ְ .ו ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִבין ַמ ּדו ַּע ְ ּב ָכל יוֹ ם
יבה ְו ִק ָ
ְש ִכ ָ

ו ְּל ַד ֵּ ּבר ִא ּתוֹ ִ ּב ְש ִביל ַל ֲעשוֹ ת ִא ּתוֹ ָשלוֹ ם

ִמ ִ ּב ְל ָעם ,ל ֹא ֵּמ ַה ְּק ָללוֹ ת ֶׁש ּלוֹ ְולֹא ֵּמ ַה ְ ּב ָרכוֹ ת
ֶׁש ּלוֹ ְּ ,כמוֹ ֶׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ "ל ֹא ִמ ּדו ְּב ֵּש ְך
ְול ֹא ֵּמע ּו ְק ֵּצ ְך".

יאת ְש ַמע ִמ ּשוּ ם ִּד ְכ ִתיב ָ ּב ּה
ּ ָפ ָר ַשת ָ ּב ָלק ִ ּב ְק ִר ַ

ְויוֹ ם ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַהזְ ִּכיר ִ ּב ְק ִרי"ש ֶׁאת ַה ְּד ָב ִרים

ֶׁשל ְשנֵּ י ָה ְר ָש ִעים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַה ָּלל ּו ָ ּב ָלק
ו ִּב ְל ָעם? ַמ ּד ּו ַע ֶׁש ּל ֹא נִ ְק ָרא ֶׁאת ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֶׁשל
ימנָ א ֶׁש ְ ּב ָפ ָר ַשת ' ְוזֹאת
מ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנ ּו ַר ֲעיָ א ְמ ֵּה ְ
ַה ְ ּב ָר ָכה'?

ֶׁש ַ ּי ְפ ִסיק ְל ַק ֵּּלל אוֹ ָתם ,ו ָּבזֶׁ ה ִ ּב ְל ָעם יִ ְהיֶׁ ה ח"ו
ִמ ְת ָח ֶׁרה ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנ ּו.
ֲא ָבל " ַר ּבוֹ ת ַמ ֲח ָשבוֹ ת ְ ּב ֶׁלב ִאיש" ,אוֹ ֵּמר

ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְּכ ֶׁש ֵּהם ְמ ָב ְר ִכים ֶׁאת יִ ְש ָר ֵּאל ֵּאין

ַה ִּמ ְד ָרש ַה ָ ּגדוֹ ל  -זֶׁ ה ִ ּב ְל ָעם ,מ ֶֹׁשה נִ ְק ָרא

ְמ ָב ְר ִכים ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ְּכמוֹ ֶׁש ַא ָּתה מוֹ ֵּצא

" ִאיש ָה ֱאל ִֹהים" ו ִּב ְל ָעם ָח ַשב ֶׁש ַ ּגם ה ּוא

יה קוֹ לוֹ ְ ּביוֹ ֵּתר,
ְ ּבמ ֶֹׁשהְ ,ו ִא ּל ּו ִ ּב ְל ָעם ַמגְ ִ ּב ַּ
ְו ָע ָליו ָא ַמר ְשלֹמֹה " ְמ ָב ֵּר ְך ֵּר ֵּעה ּו ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל

ִאיש ּ ָפשוּטּ ִ ,ב ְל ָעם ִק ֵּ ּבל ּכ ַֹח ֵּמה' ִל ְהיוֹ ת

ְּד ָא ַמר ,הוּא ַ ּגם יָ כוֹ ל ְל ַהנְ ִהיג ֶׁאת יִ ְש ָר ֵּאל

ַה ָ ּנ ִביא ֶׁשל ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ֶׁש ּמ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנוּ

ילהֲ ,א ָבל "יוֹ ֵּשב ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם יִ ְש ָחק" ַה ָּק ָ ּב"ה
ָח ִל ָ
ָ
ָצ ַחק ִמ ֶּׁמנּ ּו ַאף ֶׁא ָחד ל ֹא יְ ַד ֵּ ּבר ָע ֶׁליךְ ,ו ַאף

ִה ְש ַּת ֵּּמש ִעם ּכֹחוֹ ְל ִפי ְרצוֹ נוֹ ְּ ,כמוֹ ֶׁש ַה ְ ּג ָמ ָרא

ְו ַעל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֶׁשל ִ ּב ְל ָעם ָא ְמר ּו ַ ּב ִּמ ְד ָרש

ְל ָב ָלק ו ְל ִּב ְל ָעם ָת ְכנִּ יוֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת

ֲא ָבל ֶׁ ּב ֱא ֶׁמת ָע ֵּלינ ּו ָל ַד ַעת ֶׁש ִ ּב ְל ָעם ל ֹא ָהיָ ה

יִ ְש ָר ֵּאלַּ ,כ ּמו ָּבן ִ ּב ְל ָעם ָהיָ ה נְ ִביא ֶׁש ֶׁקר ִּכי הוּא

ַּת ִּגיד יוֹ ֵתר ִּמקוֹ ל...
יְ ַל ְּמ ֵּדנ ּוַ " :ו ִ ּי ּ ָשא ְמ ָשלוֹ " ָא ַמר ר' ַּתנְ ח ּו ָמא

ִּכ ְביָ כוֹ ל " ִאיש ָה ֱאל ִֹהים"ּ ַ ,גם הוּא ַמאן

יאים ְ ּב ַעם
ְ ּב ַצד ַה ְּק ֻד ּ ָשה הוּא ֲא ִבי ַה ְ ּנ ִב ִ

ֶׁשהוּא יְ ַק ֵּּלל אוֹ ָתםּ ,ו ְכ ֶׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ָמנַ ע ִמ ֶּׁמנּ וּ
ְל ַק ֵּּלל הוּא ֵּ ּב ֵּר ְך אוֹ ָתם ְ ּב ָכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת

ֶׁא ָחד ל ֹא יִ ְתיַ ֵּחס ל ֹא ֵּא ֶׁל ָ
יך ְול ֹא ַל ּמוֹ ְפ ִתים
ֶׁש ְּל ָךְ ,וזֶׁ ה ַמה ֶׁש ָא ַמר ָ ּב ָלק ְל ִב ְל ָעם " ִּכי

ַ ּב ּב ֶֹׁקר ַה ְש ֵּּכים ְק ָל ָלה ֵּּת ָח ֵּשב לוֹ "ָּ ,כ ְך ִ ּב ְל ָעם
ָה ָר ָשע ֵּמ ִע ָּקרוֹ ל ֹא ָ ּבא ֶׁא ָּלא ְל ַק ֵּּללֵּּ ,כ ָיון ֶׁש ּל ֹא
ָ ּבא ְליָ דוֹ ִה ְת ִחיל נוֹ ֵּשא קוֹ לוֹ ו ְּמ ָב ֵּר ְךְּ ,כ ֵּדי
ֶׁש ִ ּי ְש ְמע ּו ָה ֻא ּמוֹ ת ְויַ ְכנִ יס ּו ָ ּב ֶׁהם ַעיִ ן ָר ָעה,
ְויָ בוֹ א ּו ְויַ ֲעש ּו ִע ָּמ ֶׁהם ִמ ְל ָח ָמהּ ְ ,ב ִל ּבוֹ ָהי ּו ֶׁש ַבע
ְמזִ ימוֹ ת ָרעוֹ ת ְו ַרק ְּכ ַל ּ ֵּפי חוּץ הוּא ֵּ ּב ֵּר ְך ֶׁאת

ְמ ַס ּ ֶׁפ ֶׁרת ַעל ַ ּבר ֶׁה ְדיָ א ֶׁש ָהיָ ה ּפוֹ ֵּתר ֲחלוֹ מוֹ ת -

יָ ַד ְע ִּתי ֵּאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵּר ְך ְמב ָֹר ְך ַו ֲא ֶׁשר ָּתאֹר

ַא ַ ּב ֵּ ּיי ֶׁש ָ ּנ ַתן לוֹ ֶּׁכ ֶׁסף ּ ָפ ַתר לוֹ ְלטוֹ ָבה ְו ָר ָבא

יו ָּאר" ְּד ִל ְכאוֹ ָרה ָל ָּמה ַמ ְז ִּכיר ִ ּב ְכ ָלל ֶׁאת

יִ ְש ָר ֵּאל ְּכ ֵּדי ְל ִה ְת ָע ֵּרב ְ ּב ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ו ְּל ִה ְש ָּת ֵּרר

ֶׁש ּל ֹא ִש ֵּּלם ּ ָפ ַתר לוֹ ְל ָר ָעה ,ו ְּל ַב ּסוֹ ף ֵּהם ִ ּג ּל ּו

ַה ְ ּב ָר ָכהְ ,ו ִכי ָהיָ ה ָּכאן ַמאן ְדהוּא ֶׁש ָר ָצה
ְל ָב ֵּר ְך ֶׁאת ַעם יִ ְש ָר ֵּאל? ֶׁא ָּלא ָצ ִר ְ
יך ָל ַד ַעת

יהם.
ֲע ֵּל ֶׁ

ַה ּ ֶׁפה'ְ ,וזוֹ ָהיָ ה ַ ּגם ֻא ָּמנוּתוֹ ֶׁשל ִ ּב ְל ָעם ּ -כ ַֹח

ֶׁש ְּל ָב ָלק ו ִּב ְל ָעם ָהי ּו ְש ֵּּתי ָּת ְכנִ ּיוֹ ת שוֹ נוֹ ת,

ַה ּ ֶׁפה.

ָ ּב ָלק ָר ָצה ְל ַכ ּלוֹ ת ֶׁאת ַעם יִ ְש ָר ֵּאלָ ,אז ה ּוא

ֶׁש ָּכתוּב ְ ּב ִס ְפרוֹ ' ָּכל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת הוֹ ְל ִכים ַא ַחר

ִּב ְל ָעם ִּמ ְׁשתוֹ ֵקק ִּל ְהיוֹ ת ַּר ִּבי...
ְ
יתא ְ ּב ִמ ְד ַרש ַה ָ ּגדוֹ לִ " :מ ּ ְפנֵּ י ַמה ָע ַרך ִ ּב ְל ָעם
ְו ִא ָ
ֶׁאת ַּד ְע ּתוֹ ְל ַק ֵּּלל ֶׁאת יִ ְש ָר ֵּאלְ ,ל ִפי ֶׁש ָהיָ ה
ָסבוּר ֶׁש ַעל יָ דוֹ יוֹ ְצ ִאים ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְו ַעל יָ דוֹ
ִּת ָ ּנ ֵּתן ּתוֹ ָרה ְליִ ְש ָר ֵּאל"ּ ִ ,ב ְל ָעם יָ ַדע ֶׁשה' נָ ַתן
לוֹ ּכ ַֹח ְו ָר ָאה ֶׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ָ ּב ַחר ְ ּבמ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנ ּוָ ,ל ֵּכן
ִק ֵּ ּנא ְ ּבמ ֶֹׁשה ,ו ַּמה ָע ָשה? ֶׁה ְח ִליט ַל ֲעשוֹ ת
ְּכ ַמ ֲע ָשיו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ,ה ּוא נֶׁ ֱע ַמד ְ ּברֹאש ָה ָהר

ָר ָצה ֶׁש ְ ּי ַק ְלל ּו אוֹ ָתם ,ו ִּב ְל ָעם ָר ָצה ִל ְמשוֹ ל
ַעל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל הוּא ָר ָצה ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם
מ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנ ּו ְו ָכל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל יָ בוֹ א ּו ְל ִה ְת ָ ּב ֵּר ְך
ִמ ּ ִפיוּ ָ ,ב ָלק ָא ַמר ְל ִב ְל ָעם ֲאנִ י רוֹ ֶׁצה ָּכ ְך ְו ַא ָּתה
רוֹ ֶׁצה ָּכ ְך ָ ּבא נֵּ ֵּל ְך יַ ַחד נֶׁ גֶׁ ד ַעם יִ ְש ָר ֵּאל.
ל ֹא ִּמ ְת ַּר ֵג ׁש ִּמ ְמ ָך!

ָּכ ְך ִ ּב ְל ָעם ָר ָצה ִל ְמשוֹ ל ַעל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ,ה ּוא
נִ ָּסה ְל ִה ְת ּ ַפ ְר ֵּסם ְ ּביִ ְש ָר ֵּאל ַעל יְ ֵּדי ַה ְּק ָללוֹ ת

ִּב ְל ָעם ְמ ָב ֵר ְך ְו ַּה ָק ָב"ה עוֹ נֶ ה ָ'א ֵמן'
ֲא ָבל ַ ּגם ְּכ ֶׁש ִ ּב ְל ָעם ֵּ ּב ֵּר ְך ֶׁאת יִ ְש ָר ֵּאלּ ִ ,ב ְצ ְ ּב ָצה
ַה ִּקנְ ָאה ְ ּב ִל ּבוֹ ְוזֶׁ ה נִ ָּכר ְ ּב ָכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֶׁא ָּלא
ֶׁש ַה ָּק ָ ּב"ה ָה ַפ ְך ֶׁאת ַה ְּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ְו ִה ְש ִלים
ֶׁאת ַה ְ ּב ָרכוֹ תּ ִ ,ב ְל ָעם ָא ַמר " ַמה ּטֹב ּו א ָֹה ֶׁל ָ
יך
יַ ֲעקֹב"ָ ,היָ ה ָל ֶׁכם ַס ָ ּבא יַ ֲעקֹב ֶׁש ָהיָ ה טוֹ ב,
ְו ַה ָּק ָ ּב"ה ֵּמ ִשיב ְל ֻע ָּמתוֹ " ִמ ְש ְּכנ ֶֹׁת ָ
יך יִ ְש ָר ֵּאל",
ָּכל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל טוֹ ִביםּ ִ ,ב ְל ָעם אוֹ ֵּמר "יִ ַ ּזל ַמיִ ם
ילה ְ ּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַה ָּק ָ ּב"ה ֵּמ ִשיב
ִמ ָּד ְליָ ו" נְ זִ ָ
ְל ֻע ָּמתוֹ " ְוזַ ְרעוֹ ְ ּב ַמיִ ם ַר ִ ּבים".
ֲא ָבל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ל ֹא ִה ְת ַר ְ ּגש ּו ִמ ִ ּב ְל ָעם ַּכ ַ ּנ"ל,
המשך בעמוד .3

"יוֹ ִסיף ַד ַעת יוֹ ִסיף ַמ ְּכאוֹ ב"
ימי ַח ָייוְּ ,ו ִל ְּפ ָע ִמים
ִרבוֹ נוֹ ֶׁשל עוֹ ָלםֵ ,אין ָא ָדם ֶׁשל ֹא ָב ִאים ָע ָליו יִ סו ִרים ו ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ִב ֵ
ָאנו סוֹ ְּב ִלים ֵמרֹב ַה ַד ַעת ֶׁש ָז ִכינו ָלהֶׁ ,ש ַעל יָ ָדה ִמ ְּת ַג ִלים ְּל ֵעינֵ ינו ַה ֶׁח ְּסרוֹ נוֹ תְּ ,וזֶׁ ה
ְּמ ַצ ֵער אוֹ ָתנוְּ ,כמוֹ ֶׁש ָכתוב "יוֹ ִסיף ַד ַעת יוֹ ִסיף ַמ ְּכאוֹ ב"ְּ ,ו ִל ְּפ ָע ִמים ָאנו סוֹ ְּב ִלים
ִמ ְּפ ָח ִדים ו ְּד ָאגוֹ ת ֵהן ְּכ ֶׁש ֵהם ֲא ִמ ִת ִיים ֵהן ְּכ ֶׁש ֵאינָ ם ֲא ִמ ִת ִייםְּ ,וזֶׁ הו ֶׁב ֱא ֶׁמת ִע ַקר
ַה ִיסו ִרים ֶׁש ֵיש ָל ָא ָדם ֶׁש ֵהם ַה ִד ְּמיוֹ נוֹ ת ֶׁש ֵיש ָלנוֶׁ ,ש ִנ ְּד ֶׁמה ָלנו ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ְּמזַ ְּלזְּ ִלים
ָבנו ְּב ִל ָבםְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך ְּכ ֶׁש ָג ֵדל ָה ָא ָדם הוא ְּמגַ ֶׁלה ֶׁש ָכל ֲח ָששוֹ ָתיו ָה ֵאלו ָהיו ֶׁה ֶׁבל ֶׁש ֵאין
בוֹ ַמ ָמשְּ ,ו ַה ַבר ַד ַעת ִמ ְּת ַג ְּע ֵג ַע ְּוכוֹ ֵסף ֶׁש ָיבוֹ או ָע ָליו עוֹ ד ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ָכ ֵאלוֶׁ ,ש ָל ֵכן ָא ְּמרו

ְּבנִ י ֶׁבן ַה ֵשש ִה ְּת ַק ֵל ַח ְּל ַבדוֹ ָב ַא ְּמ ַב ְּטיָ ה ,ו ְּב ָטעות הוא
ָפ ַתח ֶׁאת זֶׁ ֶׁרם ַה ַמיִ ם ָהרוֹ ְּת ִחים ֶׁש ְּבאוֹ תוֹ ָש ָעה ָהיו
ְּבשִׂ יא ָה ְּר ִת ָ
יחהְּ ,ול ֹא ַדי ְּב ָכ ְּך ַה ִצנוֹ ר ִה ְּתפוֹ ֵצץ ְּבאוֹ תוֹ
ֶׁרגַ ע ְּו ַה ַמיִ ם ָהרוֹ ְּת ִחים נִ ְּתזו ְּל ָכל ֵע ֶׁבר ָכל ָה ַא ְּמ ַב ְּטיָ ה
יכים ִמ ְּלאו ֶׁאת
ִה ְּת ַמ ְּל ָאה ְּב ַמיִ ם רוֹ ְּת ִחיםְּ ,ו ֵא ִדים ְּס ִמ ִ
ֲח ַלל ַה ֶׁח ֶׁדר ְּו ַרק ְּבנִ י ֶׁש ָע ַמד ְּב ֶׁא ְּמ ַצע ָה ַא ְּמ ַב ְּטיָ ה נוֹ ַתר
יָ ֵבש ָב ִריא ְּו ָש ֵלםַ ,ויְּ ִהי ְּלנֵ ס.
מ .אְּ .בנֵ י ְּב ַרק.

ֲח ָכ ֵמינו ִז ְּכרוֹ נָ ם ִל ְּב ָר ָכה ֶׁש ֶׁל ָע ִתיד ָלבוֹ א ַה ֵי ֶׁצר ָה ָרע נִ ְּד ֶׁמה ַל ַצ ִד ִ
יקים ְּכ ַהר ָגבוֹ ַהִ ,מ ְּפנֵ י
יהם.
ֶׁש ָעשׂ ו ֵע ֶׁסק ו ַמ ֲעלוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת ֵמ ַה ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ְּו ַה ִיסו ִרים ֶׁש ָע ְּברו ֲע ֵל ֶׁ

ִה ְּכנַ ְּס ִתי ַת ְּבנִ ית ַל ֲא ִפ ָיה ְּב ַתנור ,ו ְּל ַא ַחר ַכ ָמה ַדקוֹ ת

ַעל יְּ ֵדי ַה ִש ְּפלות ַה ְּת ִפלוֹ ת ִמ ְּת ַק ְּבלוֹ ת

יח שְּׂ ֵר ָפהְּ ,ונִ ַג ְּש ִתי ְּל ַכבוֹ ת ֶׁאת ַה ָגז ֶׁש ָד ַלק
ֵה ַר ְּח ִתי ֵר ַ

ַעל ֵכן ַר ֵחם ָע ֵלינו ַב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ ,וזַ ֵכנו ֶׁש ְּב ָכל ֵעת ֶׁש ָב ִאים ָע ֵלינו ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ְּויִ סו ִרים

ְּבאוֹ ָתה ָש ָעהְּ ,ל ַא ַחר ַכ ָמה ַדקוֹ ת נִ ַג ְּש ִתי ִל ְּבדוֹ ק ִאם

ֶׁש ָנשִׂ ישׂ ְּונִ ְּׂש ַמח ְּל ַק ְּב ָלםְּ ,ול ֹא נִ ְּב ַעט ַב ִיסו ִרים ְּלעוֹ ָלםְּ ,ו ָעזְּ ֵרנו ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ֵענו ַעל ְּד ַבר
ְּכבוֹ ד ְּש ֶׁמ ָך ֶׁש ַנ ְּס ִתיר ָת ִמיד ֶׁאת ַה ְּצ ָלחוֹ ֵתנו ֵמ ֵעינֵ י ַה ְּב ִריוֹ ת ְּול ֹא נִ גְּ רֹם ֶׁש ַי ְּח ְּשבו ָע ֵלינו

ַה ַמ ֲא ָכל נֶׁ ֱא ָפה ,ו ְּלנֶׁ גֶׁ ד ֵעינַ י ַה ִנ ְּד ָהמוֹ ת ֲאנִ י רוֹ ֶׁאה
ְּמדו ָרה ְּגדוֹ ָלה בוֹ ֶׁע ֶׁרת ְּבתוֹ ְּך ַה ַתנורִ ,מ ְּס ַת ֵבר ֶׁש ְּניַ ר

ֶׁש ָאנו ֻמ ְּצ ָל ִחים ,ל ֹא ְּברו ָחנִ יות ְּול ֹא ְּבגַ ְּש ִמיותְּ ,ו ַא ְּד ַר ָבה זַ ֵכנו ֶׁש ַי ְּח ְּשבו ָע ֵלינו ֶׁש ָאנו

ָה ֲא ִפ ָיה ָהיָ ה ָגדוֹ ל ִמ ַדי ְּוהוא נִ שְּׂ ַרף ִמגוף ַה ִחמום,

ַד ִלים ו ִמ ְּס ְּכנִ יםִ ,כי ֲאזַ י נִ גְּ רֹם ֶׁש ִי ְּת ַפ ְּללו ָע ֵלינו ֲח ֵב ֵרינו ְּת ִפ ָלה ְּק ָצ ָרה ֵמעו ְּמ ָקא ְּד ִל ָבא
ֹאמרו ָע ֵלינו ַ'כ ָמה ִמ ְּס ֵכן ָא ָדם זֶׁ ה'ֶׁ ,שזוֹ ִהי ְּת ִפ ָלה ָע ֵלינו ַה ֲחשו ָבה ְּמאֹד
ְּב ָכ ְּך ֶׁשי ְּ

ְּבא ֶֹׁפן אוֹ טוֹ ָמ ִטי ָפ ַת ְּח ִתי ֶׁאת ַה ַתנור ְּו ָש ַל ְּפ ִתי ִמתוֹ כוֹ

ְּב ֵעינֶׁ ָ
יךִ ,כי אוֹ ְּמ ִרים ִמ ִלים ֵאלו ֵמע ֶֹׁמק ַה ֵלב ,ו ְּב ַו ַדאי ַה ְּר ֵבה טוֹ בוֹ ת יָ בוֹ או ָלנו ִבזְּ כות

ֶׁאת ַה ַת ְּבנִ ית ְּב ִלי ַל ְּחשֹב ִאם ֲאנִ י נִ ְּכ ָוה אוֹ ל ֹאֶׁ ,רגַ ע

ְּת ִפלוֹ ת ֵאלו.

ִל ְּפנֵ י ֶׁש ָכל ַה ַתנור ָע ָלה ְּב ַל ֲהבוֹ ת ֲא ֶׁשר ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה
ָהיָ ה נִ גְּ ַרם ִמ ָכ ְּךָ ,ברו ְּך ה'.

וְּ נַ ְּפ ִשי ְּכ ָע ָפר ַלכֹל ִת ְּהיֶׁ ה
ָא ָנא ַרחום ְּו ַחנון ,זַ ֵכנו ִלשְּׂ מוֹ ַח ַב ִיסו ִרים ו ַב ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ֶׁש ַא ָתה שוֹ ֵל ַח ָלנו ְּב ָכל ֶׁד ֶׁרךְּ
ֶׁש ִהיאִ ,כי ֵהם ַמ ָתנָ ה ְּגדוֹ ָלה ַו ֲעצו ָמה ְּמאֹד ָל ָא ָדם ֶׁשל ֹא יֵ ֵל ְּך ִעם רֹאש זָ קוף ָכל ַהיוֹ ם

י .אְּ .צ ַפת.

ֶׁא ָלא יַ ְּש ִפיל ַע ְּצמוֹ ְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ָכ ְּך ַא ָתה ִת ְּהיֶׁ ה ָקרוֹ ב ֵא ָליוַ ,על ֵכן ַר ֵחם ָע ֵלינו ְּוזַ ֵכנו

ַל ִבזְּ יוֹ נוֹ ת ַהטוֹ בוֹ ת ְּביוֹ ֵתר ֶׁש ֵהם ַה ַמ ְּח ָשבוֹ ת ְּו ַה ֲח ָששוֹ ת ֶׁש ַה ְּב ִריוֹ ת ְּמ ַד ְּב ִרים ָע ֵלינו,
יהםְּ ,ו ֵכן זַ ֵכנו ִלשְּׂ מ ַֹח ְּב ָכל ַצ ַער ֶׁש ָבא ָלנו ,ו ְּכגוֹ ן ְּב ֵעת ַה ְּש ָכ ַמת
ְּו ָאנו ְּמ ֻב ִזים ְּב ֵעינֵ ֶׁ
ַהב ֶֹׁקר ִאם יִ ְּכ ֲאבו ָלנו ַע ְּצמוֹ ֵתינו ְּוגו ֵפנו נֵ ַדע ֶׁש ֶׁזה ְּמ ַכ ֵפר ָלנו ַעל ָצרוֹ ת ְּויִ סו ֵרי ת ֶֹׁפת
ֲא ֵח ִרים ,ו ִב ְּפ ָרט נִ ְּת ַח ֵזק ַל ֲעסֹק ַבתוֹ ָרה ַאף ְּב ֵעת ֶׁש ֵאין ָלנו ֵח ֶׁשק ִל ְּלמֹדֶׁ ,ש ַה ַצ ַער ַה ֶׁזה
ְּמ ַכ ֵפר ָלנו ו ְּמ ַב ֵטל ֵמ ָע ֵלינו ָכל ְּגזֵ רוֹ ת ָקשוֹ ת ְּו ָרעוֹ ת ָא ֵמן ֶׁס ָלה.

ַה ֵבן ֶׁש ִלי ָע ַמד ַעל ִכ ֵסא ו ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִכ ֵסא ָהיָ ה עוֹ ד
ִכ ֵסא ו ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִכ ֵסא ַה ֶׁזה ָהיָ ה עוֹ ד ִכ ֵסא ָגדוֹ ל ְּו ָכ ֵבד,
ְּו ָאז ְּל ֶׁפ ַתע ְּבנִ י נִ ְּש ַמט ְּל ָאחוֹ ר ְּו ִה ְּת ַה ֵפ ְּך ַעל ַה ִכ ֵסא
ימה ְּו ִכ ְּמ ַעט נָ ַפל
ֵמ ָאחוֹ ר ְּו ַה ִכ ֵסא ַה ָכ ֵבד ִה ְּת ַה ֵפ ְּך ָק ִד ָ

לוֹ ַעל ָהרֹאש ו ְּבנִ ֵסי נִ ִסים ה' ֶׁזה נָ ַפל ַמ ָמש ָצמוד
ְּלרֹאשוֹ ְּול ֹא ָפגַ ע בוֹ  ,הוֹ דו ַלה' ִכי טוֹ ב ִכי ְּלעוֹ ָלם
ַח ְּסדוֹ .

(מתוך הספר 'יערב עליו שיחי).

נ .ל .יְּ רו ָש ַליִ ם.

ְק ֻד ָׁשה וְ ָט ֳה ָרה
רוּחנִ י.
יח ָ
אַ .ל ֲאנָ ִשים ֶׁש ִה ְת ַע ּלוּ ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ַה ּק ֶֹׁדשְּ ,כ ֻדגְ ַמת הח"ח ,יֵּ ש חוּ ש ֵּר ַ
יח ַע ְצמוֹ ָל ֶׁר ֶׁדת ְל ַת ְל ִמידוֹ ַ ּב ֲחלוֹ ם ְל ַא ַחר מוֹ תוֹ ְ ,ל ַה ִ ּצילוֹ ִמ ִּס ְפ ֵּרי ִמינִ ים.
ב .הח"ח ִה ְט ִר ַ
"הרוֹ ֶׁאה ֶׁאת הח"חָ ,היָ ה רוֹ ֶׁאה ֶׁש ַה ּ ְש ִכינָ ה שוֹ ָרה ַעל יִ ְש ָר ֵּאלְ ,ו ָסר ִמ ִּל ּבוֹ ָּכל ָס ֵּפק ְו ִה ְרהוּר".
ואוויץ ָא ַמרָ :
ג .ר' יְ רו ָּחם ֵּל ָיו ִ
וּל ַהזְ ִהיר וּ ְל ַת ֵּּקןֶׁ ,את ֶׁח ְל ֵּקי ְוגִ ְד ֵּרי ַה ְ ּצנִ יעוּ ת".
"ע ֵּלינוּ ְל ִה ָ ּז ֵּהרְ ,
דַּ .מ ֲא ָמר ָ -
ה .הח"ח ל ֹא ִה ְס ִּכים ְל ַו ֵּּתרַ ,על זֶׁ ה ֶׁש ִא ְש ּתוֹ ֵּת ֵּשב ִא ּתוֹ ְ ּב ֻש ְל ָחן ַש ָ ּבת.
ו.
ז.

סוּכה ַעל ּ ָפנָ יוִ ,ש ֵּ
ימי ְו ַה ֻּמ ְפ ָלא ֶׁש ּלוֹ ".
יקף ֶׁאת ַה ּט ַֹהר ַה ּ ְפנִ ִ
"ה ְּת ִמימוּת ֶׁש ָהיְ ָתה נְ ָ
ִס ּ ֵּפר ֶׁא ָחדֶׁ ,ש ָר ָאה ֶׁאת הח"ח ִ ּב ְש ַעת ֵּשנָ תוֹ ַ :
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְּכ ֶׁש ָהיָ ה ָצ ִר ְ
ילה".
יך ֶׁל ֱאכוֹ ל ָא ַמר" :נֵּ ֵּל ְך ְל ִה ּ ָפ ֵּטר ִמן ָה ֲא ִכ ָ

(מ ּ ְפנֵּ י ְש ִמ ַירת ָה ֵּעינַ יִ ם) ,נַ ֲע ָשה ִמ ֶׁ ּזה ֶׁק ֶׁרן ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא".
"כ ֶׁש ּמוֹ נֵּ ַע ַע ְצמוֹ ּ ַפ ַעם ִמ ָּל ֶׁל ֶׁכת ָ ּב ְרחוֹ ב ְ ּב ִעיר ְ ּגדוֹ ָלה ִ
חַּ .מ ֲא ָמר ְּ -
ְ
טַּ .מ ֲא ָמר ָּ -כ ַתב ְל ֶׁא ָחד" :נָ א ְל ַה ְע ִּתיר ְל ַה ּ ֵּשם יִ ְת ָ ּב ַרךֶׁ ,ש ְ ּברֹב ַר ֲח ָמיו ,יַ ֲעזֹר ְל ַה ְח ִליש ּכ ַֹח ַה ּ ֻט ְמ ָאה".
י.

וּע ֵּאינוֹ ַמ ְר ִּכיב ִמ ְש ָק ַפיִ םָ ,ענָ ה" :יָ ָשר ְו ָהגוּן יוֹ ֵּתרְּ ,כ ֶׁש ֵּאין רוֹ ִאים".
ְּכ ֶׁש ּ ָש ֲאלוּ ֶׁאת הח"ח ַמ ּד ַ

אדין ,שוֹ ֵּחט יְ ֵּרא ָש ַמיִ ם ֲא ִמ ִּתיְּ ,ד ָמעוֹ ת ֶׁשל ִש ְמ ָחה נָ ְצצוּ ָב ֵּעינַ יִ ם ֶׁשל הח"חְ ,ו ָכל אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ָהיָ ה ָש ֵּמ ַח ְמאֹד.
יע ְל ַר ִ
יאַּ .כ ֲא ֶׁשר ִה ִ ּג ַ

המשך דבר מורינו ראש הישיבה שליט"א
ְּכ ֶׁשהוּא ִק ֵּּלל זֶׁ ה ל ֹא ִענְ יֵּ ן ֶׁאת ַאף ֶׁא ָחד,
ו ְּכ ֶׁשהוּא ֵּ ּב ֵּר ְך זֶׁ ה ל ֹא ִר ֵּ ּגש ֶׁאת ַאף ֶׁא ָחדְ ,ו ַעל
זֶׁ ה ָא ַמר ִ ּב ְל ָעם " ַמה ּטֹב ּו א ָֹה ֶׁל ָ
יך יַ ֲעקֹב"

יהן ְמ ֻכ ָּונִ ים זֶׁ ה ְּכנֶׁ גֶׁ ד זֶׁ הֵּ ,הם ל ֹא
ּ ֶׁש ֵּאין ּ ִפ ְת ֵּח ֶׁ
יצים ְל ַה ִ ּביט ַמה ּקוֹ ֶׁרה ִמחוּץ ַל ַ ּביִ ת
ְמ ִצ ִ
ֶׁש ָּל ֶׁהם " ֶׁהן ָעם ְל ָב ָדד יִ ְש ּכֹן"ֵּ ,הם ַח ִ ּיים
ְל ַע ְצ ָמם ִעם ה' "ו ַּבגּ וֹ יִ ם ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָשב"ַ ,לגּ וֹ יִ ם
יהם ְ ּבשוּם צו ָּרה
יטה ֲע ֵּל ֶׁ
ֵּאין שוּם ְש ִל ָ
יע ֶׁאת
ֶׁש ִהיאְ ,ו ִא ְל ָמ ֵּלא ֶׁש ָהיָ ה ַה ָּק ָ ּב"ה מוֹ ִד ַ
זֶׁ ה ִל ְבנֵּ י יִ ְש ָר ֵּאל ל ֹא ָהי ּו יוֹ ְד ִעים ִמ ֶׁ ּזה ְלעוֹ ָלם,
כמ"ש " ַע ִּמי ָז ָכר נָ א ַמה ָ ּי ַעץ ָ ּב ָלק ֶׁמ ֶׁל ְך
מוֹ ָאב ו ֶּׁמה ָענָ ה אֹתוֹ ִ ּב ְל ָעם ֶׁ ּבן ְ ּבעוֹ ר ִמן
ַה ּ ִש ּ ִטים ַעד ַה ִ ּג ְל ָ ּגל ְל ַמ ַען ַּד ַעת ִצ ְדקוֹ ת ה'",
יע ָלנ ּו ֶׁאת ִצ ְדקוֹ ת ה' ֶׁש ּל ֹא
ַה ָּק ָ ּב"ה מוֹ ִד ַ
יָ ַד ְענ ּו ַמה ְ ּב ִד ּיוּק יָ ַעץ ָ ּב ָלק ו ַּמה ָענָ ה לוֹ
ִ ּב ְל ָעםֲ ,אנַ ְחנ ּו ל ֹא יָ ַד ְענ ּו ִמ ֶׁ ּזה ,ה' מוֹ ִד ַ
יע ָלנוּ
ֶׁאת זֶׁ ה ֶׁש ֵּ ּנ ַדע ֶׁאת ִצ ְדקוֹ ת ה'.
ְכ ֶׁש ָה ָמן ִּה ְׁש ַּת ֲח ָוה ְל ָמ ְר ְד ַּכי...
ְוזֶׁ ה ַמה ֶׁש ָא ְמ ָרה זֶׁ ֶׁרש ְל ָה ָמן " ִאם ִמ ֶׁ ּז ַרע
ַהיְ ה ּו ִדים ָמ ְר ֳּ ּד ַכיִּ ...כי נָ פוֹ ל ִּת ּפוֹ ל ְל ָפנָ יו" ֵּל ְך
ִּת ּפוֹ ל ְל ָפנָ יו ְו ִת ְת ַח ֵּ ּנן ֵּא ָליו ְוהוּא יְ ַר ֵּחם ָע ֶׁל ָ
יך

ְּכמוֹ ֶׁש ִר ֵּחם ָשאוּל ְז ֵּקנוֹ ַעל ֲאגַ גֶׁ ,ש ֲה ֵּרי
ַהיְ ה ּו ִדים ֵּהם ַר ְח ָמנִ ים ְ ּבנֵּ י ַר ְח ָמנִ יםְ ,ו ָא ֵּכן
ָה ָמן ִק ֵּ ּים ֶׁאת ֲע ָצ ָת ּה כמ"ש " ְו ָה ָמן נ ֵֹּפל ַעל
יה" ְוגַ ם ִל ְפנֵּ י ָמ ְר ְּד ַכי
ַה ִּמ ּ ָטה ֲא ֶׁשר ֶׁא ְס ֵּּתר ָע ֶׁל ָ
נָ ַפל ַעל ּ ָפנָ יו ֶׁש ַ ּי ֲע ֶׁלה ַעל ַה ּסוּ ס ַעל ַ ּג ּבוֹ ֲא ָבל
ָמ ְר ְּד ַכי ָהיָ ה ְק ֵּשה עוֹ ֵּרף ְול ֹא ִה ְתיַ ֵּחס ְל ָה ָמן
ל ֹא ַל ְ ּגזֵּ רוֹ ת ֶׁש ּלוֹ ְול ֹא ַל ַּת ֲחנוּנִ ים ֶׁש ּלוֹ  ,הוּא
יטה ֲהגוּנָ ה ְו ָא ַמר לוֹ ַעל יְ ה ּו ִדים
נָ ַתן לוֹ ְ ּב ִע ָ
יכם ָּכתוּב " ְו ַא ָּתה
ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַר ֲח ִמיםֲ ,א ָבל ֲע ֵּל ֶׁ
ַעל ָ ּבמוֹ ֵּתימוֹ ִת ְדר ְֹך"ְ ,וזֶׁ ה ּו ֶׁש ָא ַמר ָ ּב ָלק
ְל ִב ְל ָעם " ָא ַמ ְר ִּתי ַּכ ֵּ ּבד ֲא ַכ ֶׁ ּב ְד ָך ְו ִה ֵּ ּנה ְמנָ ֲע ָך ה'

יתי ְל ַכ ֵּ ּבד אוֹ ְת ָך ְ ּב ֵּעינֵּ י ַעם
ִמ ָּכבוֹ ד" ֲאנִ י ָר ִצ ִ

ו ֵּּמ ִא ָיד ְך יֵּ ש לוֹ ּכ ַֹח ִל ְכר ַֹע ֶׁ ּב ֶׁר ְך ִל ְפנֵּ י ִמי
ֶׁש ֵּּמ ִטיב ִא ּתוֹ ָּ ,כ ְך ַעם יִ ְש ָר ֵּאל יֵּ ש ָל ֶׁהם ֶׁאת ב'

יִ ְש ָר ֵּאל ֲא ָבל ה' לֹא מו ָּכן ֶׁש ַעם יִ ְש ָר ֵּאל יְ ַכ ְ ּבדוּ
אוֹ ְת ָךֶׁ ,א ָּלא ַרק ֶׁאת ה' ְו ֶׁאת מ ֶֹׁשה ַע ְב ּדוֹ נֶׁ ֱא ַמן

ַה ּכֹחוֹ תִ ,ל ְשנֹא ֶׁאת ַהגּ וֹ יִ ם ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּ ִשנְ ָאה,

ֵּ ּביתוֹ .

ילה ֶׁא ָחד ֵּמ ֶׁהם
יהם ַ ּגם ִאם ָח ִל ָ
ֲא ָבל ְּכ ַל ּ ֵּפי ֲא ֵּח ֶׁ

יאת
ו ִּב ְש ִביל זֶׁ ה ִ ּב ְּקש ּו ִל ְק ּב ַֹע ּ ָפ ָר ָשה זוֹ ִ ּב ְק ִר ַ
ימה
יבה ְו ִק ָ
ְש ַמע ִּכי ְ ּב ָפ ָר ָשה זוֹ ָּכתוּב ְש ִכ ָ
ְּכ ִד ְב ֵּרי ַה ְ ּיר ּו ַש ְל ִמיַ .ה ְ ּיסוֹ ד ֶׁשל ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ה ּוא
יאת ָש ַמע " ְ ּב ָש ְכ ְ ּב ָך
ֶׁש ֵּהם קוֹ ְר ִאים ְק ִר ַ
יכים
ו ְּבקו ֶּׁמ ָך" ,ו ְּכ ֶׁש ֵּהם ָק ִמים ִמ ַ ּיד ֵּהם ַמ ְמ ִל ִ

ֶׁאת ה' ְל ָכל ַה ּיוֹ םַ ,מ ְל ֵּכי ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ְ ּב ָש ָעה
יהם
אש ֶׁ
יהם ְ ּב ָר ֵּ
יחים ִּכ ְת ֵּר ֶׁ
ֶׁש ַה ּ ֶׁש ֶׁמש זוֹ ַר ַחת ַמ ִ ּנ ִ

ּפוֹ גֵּ ַע ָ ּב ֶׁהם וּ ֵּמ ִציק ָל ֶׁהם ֵּהם ֲחזָ ִקים ַּכ ֲא ִרי ֲא ֶׁשר
ימנּ ּו" ִאי ֶׁא ְפ ָשר ְל ָהזִ יז אוֹ ָתם
" ִמי יְ ִק ֶׁ
ֵּמ ָה ֲא ִדישוּת ַה ּטוֹ ָבה ֶׁש ֵּהם ל ֹא נִ ְפ ָ ּג ִעים ַאף
ּ ַפ ַעם ְוגַ ם ְּכ ֶׁש ֵּהם הוֹ ְל ִכים ִלישוֹ ן ֵּהם ל ֹא
נִ ְכנָ ִסים ַל ִּמ ּ ָטה ְּכמוֹ ַהגּ וֹ יִ ם ֶׁא ָּלא " ָּכ ַרע ָש ַכב
יעה ְו ִה ְש ַּת ֲח ָויָ ה ִל ְפנֵּ י
ַּכ ֲא ִרי" ֵּהם נִ ְש ָּכ ִבים ִ ּב ְכ ִר ָ
יעה ְוהוֹ ָדיָ ה ַלה'
יבה ֶׁש ָּל ֶׁהם זֶׁ ה ְּכ ִר ָ
ה'ַ ,ה ּ ְש ִכ ָ
ַעל ָּכל ַה ּיוֹ ם ,כמ"ש "יְ ַר ְ ּננ ּו ַעל ִמ ְש ְּכבוֹ ָתם"

ו ִּמ ְש ַּת ֲח ִוים ַל ּ ֶׁש ֶׁמש ( ְ ּב ָרכוֹ ת וְ ).ו ִא ּל ּו ָאנוּ
יחים ֶׁאת ַה ְּת ִפ ִּלין ֶׁש ֵּהם ֶּׁכ ֶׁתר ַה ֶּׁמ ֶׁל ְך
ַמ ִ ּנ ִ

ְו ֵּכן ָּכתוּב " ַו ִ ּי ְש ַּתח ּו יִ ְש ָר ֵּאל ַעל רֹאש ַה ִּמ ּ ָטה".

ו ְּמ ָב ְר ִכים ֶׁאת ה' "עוֹ ֵּטר יִ ְש ָר ֵּאל ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה"

ַּאל תוֹ ִּציא ֶאת ַּה ַּט ַּעם ֶׁשל ַּה ָפ ָר ָׁשה!

ו ְּמ ַק ְ ּב ִלים עֹל ַמ ְלכוּת ָש ַמיִ ם ִ ּב ְק ִרי"שָ ,ל ֵּכן
ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ָצ ִר ְ
יך ִל ְקרֹא ְק ִרי"ש ְ ּב ָהנֵּ ץ ַה ַח ָּמה.

שוֹ ֶׁא ֶׁלת ַה ְ ּג ָמ ָראִ :אם ֵּּכן ַמ ּדו ַּע ל ֹא אוֹ ְמ ִרים
יה
ְמ ָת ֶׁר ֶׁצת ַה ְ ּג ָמ ָראָּ :כל ּ ָפ ָר ָשה ְּדל ֹא ּ ַפ ְס ֵּק ּ

ישיות ֶׁשל ָה ַּא ְריֵ ה?!
ִּפצול ָה ִּא ִּׁ
ְוזֶׁ ה ִענְ יַ ן ְשנֵּ י ַה ּ ְפסו ִּקיםָ ּ ,פסוּ ק ִראשוֹ ן " ֶׁהן ָעם
ְּכ ָל ִביא יָ קוּם ְו ַכ ֲא ִרי יִ ְתנַ ּ ָשא לֹא יִ ְש ַּכב ַעד
ֹאכל ֶׁט ֶׁרף ְו ַדם ֲח ָל ִלים יִ ְש ֶּׁתה" זֶׁ ה ְ ּביַ ַחס
י ַ
ְל ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא ְמ ַפ ֲח ִדים ֵּמ ַאף
ֶׁא ָחד ְול ֹא ִמ ְת ַר ְ ּג ִשים ֵּמ ַאף ֶׁא ָחדָ ,אנ ּו שוֹ נְ ִאים
ֶׁאת ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ִשנְ ָאה ְ ּגמו ָּרה
ִמ ְת ַר ְ ּג ִשים ֵּמ ַה ֲחנֻ ּ ָפה ֶׁש ָּל ֶׁהםּ ,ו ְל ִא ָיד ְך ַ ּגם ִאם
ְול ֹא

ילה
ָח ִל ָ

ַהגּ וֹ יִ ם

הוֹ ְרגִ ים

ָ ּבנוּ

ָאנ ּו

ֶׁאת ב' ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ָּלל ּו ְל ַב ָּדם ִ ּב ְק ִרי"ש?

ָק ִמים

ו ִּמ ְתעוֹ ְד ִדיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָר ִאינ ּו ַא ֲח ֵּרי ַה ּשוֹ ָאה ָּכל
ָה ֻא ּמוֹ ת ָח ְשב ּו ֶׁש ָ ּג ְמר ּו אוֹ ָתנ ּוַ ,ו ֲאנַ ְחנ ּו ִ ּג ִּלינוּ
ּכֹחוֹ ת נֶׁ ֱע ָל ִמים ְו ַק ְמנ ּו ִל ְת ִח ָ ּיה ֵּמ ָח ָדש.
ו ְּביַ ַחס ְל ַא ֵּחינ ּו ְ ּבנֵּ י יִ ְש ָר ֵּאל " ָּכ ַרע ָש ַכב ַּכ ֲא ִרי
יש ּיוּת,
ימנּ ּו" ָל ַא ְריֵּ ה יֵּ ש ּ ִפ ּצוּל ִא ִ
ו ְּכ ָל ִביא ִמי יְ ִק ֶׁ
ֵּמ ַחד הוּא ִ ּג ּבוֹ ר ֶׁש ֵּאינוֹ ְמ ַפ ֵּחד ֵּמ ַאף ֶׁא ָחד,

יה ,נִ ְש ֶׁא ֶׁלת ַה ּ ְש ֵּא ָלה ְו ִכי
מ ֶֹׁשה ל ֹא ּ ָפ ְס ִקינַ ן ֵּל ּ
ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסוּ ִקים ּבוֹ ְד ִדים ַ ּב ְּת ִפ ָּלה?
ֶׁא ָּלא ֶׁש ִאם ָהיִ ינ ּו קוֹ ְר ִאים ַרק ֶׁאת ַה ּ ְפסו ִּקים
ַה ָּלל ּו ,נָ כוֹ ן ֶׁש ֵּא ּל ּו ּ ְפסו ִּקים נִ ְש ָ ּג ִביםֲ ,א ָבל
ַה ַּמ ְש ָמעוּת ֶׁשל ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ָּלל ּו מו ָּבן ַרק ִאם
קוֹ ְר ִאים ֶׁאת ָּכל ַה ּ ָפ ָר ָשה ,ו ְּמ ִבינִ ים ַמה ָ ּב ָלק
ו ִּב ְל ָעם ָרצ ּו ְלעוֹ ֵּלל ָלנ ּו ְ -ל ַה ְפ ִריד אוֹ ָתנ ּו
ילהְ ,ו ֵּא ְ
יך ָע ַמ ְדנ ּו ְ ּבת ֶֹׁקף ְול ֹא
ִמ ּמ ֶֹׁשה ַר ֵּ ּבנ ּו ָח ִל ָ
ִה ְת ַר ַ ּג ְשנ ּו ֵּמ ַה ּכ ַֹח ֶׁש ָּל ֶׁהם ְּכ ַללְ ,ו ָאז הוֹ ד ּו ֻּכ ָּלם
ְו ָא ְמר ּו " ֶׁהן ָעם ְּכ ָל ִביא יָ ק ּום ְו ַכ ֲא ִרי יִ ְתנַ ּ ָשא"
ְּכ ֶׁש ּלוֹ ְמ ִדים ֶׁאת ָּכל ַה ּ ָפ ָר ָשה ַה ּזוֹ רוֹ ִאים
ְ ּבמו ָּחש ֶׁאת ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ָּלל ּוָ ,ל ֵּכן ֵּאין ַט ַעם
לוֹ ַמר ֶׁאת ַה ּ ְפסו ִּקים ַה ָּלל ּו ְל ַבד ְ ּב ִלי ָּכל
ַה ּ ָפ ָר ָשה ִּכי ֵּאין ָ ּבזֶׁ ה ֶׁאת ָּכל ַה ּ ַט ַעם
ְו ַה ְּמ ִתיקוּת ֶׁשל ַה ּ ָפ ָר ָשה ֶׁשל מ ֶֹׁשה.

אְּ .ב ֵבין ה ְּמ ָצ ִרים ָצ ִר ְּ
יך ל ֲעשׂ וֹ ת ְּד ָב ִרים ֶׁשמ ְּר ִבים א ֲהבת ֲח ֵב ִריםְּ ,כגוֹ ן ָל ֵתת ֶׁזה ָל ֶׁזה מ ָתנוֹ ת ,וְּ על ְּי ֵדי ֶׁזה ֲאנ ְּחנו ְּמת ְּקנִ ים ֶׁאת
ב.

ה ֵח ְּטא ֶׁשל ִשׂ נְּ את ִח ָנם.
ְּ
שנְּ ָאה ,וְּ על ֵכן ִה ְּתג ָלה
ְּב ֵבית ה ִמ ְּק ָדש ָה ִראשוֹ ן ָה ֲאנָ ִשים לֹא נָ ְּטרו ֶׁאת ה ִשׂ נְּ ָאה ְּב ִל ָבםֶׁ ,א ָלא ָהיו מו ָד ִעים ְּל ָכך ֶׁש ֵיש ָל ֶׁהם ִ ׂ
ימיו ָתם ָה ָיה
ִק ָצם ,מה ֶׁש ֵאין ֵכן ְּב ֵבית ה ִמ ְּק ָדש ה ֵשנִ י לֹא נִ ְּתג ָלה ִק ָצםִ ,מ ֵכיוָ ן ֶׁש ָה ָיה ָל ֶׁהם תוֹ ָרה וגְּ ִמילות ֲח ָס ִדיםֲ ,א ָבל ִב ְּפנִ ִ
ְּ
ישיבוֹ ת ָברוך ה'ְּ ,ברם
ָמ ֵלא ִשׂ נְּ את ִח ָנם ,וְּ ָל ֵכן ָאנו ֲעד ִין סוֹ ְּב ִלים ְּבגָ לות ,וְּ נִ ְּלמד ִמ ָכ ְּך ֶׁש ֲהגם ֶׁש ֵיש ָכל ָכ ְּך ה ְּר ֵבה גְּ מ ִחי"ם וִ ִ
שנְּ ָאה הנוֹ בעת ִמגִ ְּזענִ יות וְּ ֱאנוֹ ִכיות ר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן ,וְּ ָצ ִר ְּ
יך ל ֲעשׂ וֹ ת ֶׁח ְּשבוֹ ן נֶׁ ֶׁפש על ה ִמדוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ֶׁש ָלנו
ְּבתוֹ ְּך ה ֵלב ֵיש ה ְּר ֵבה ִ ׂ
ו ְּלש ֵפר אוֹ ָתם ,וְּ ֵכן ָלבוֹ א לצ ִד ִ
יקים וְּ ת ְּל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶׁשי ְּד ִריכו אוֹ ָתנו ֵכיצד ְּל ִה ְּשת ֵפר.

ג.

ְּב ֵבין ה ְּמ ָצ ִרים ָראוי ל ֲעמֹד ְּליד ֻח ְּר ָבה ,ו ִב ְּפ ָרט ִבירו ָשל ִים ִעיר הק ֶֹׁדש ,ו ְּלב ֵקש ֵמה ָק ָב"ה ֶׁש ִי ְּבנֶׁ ה ֶׁאת ֵבית ה ִמ ְּק ָדש הדוֹ ֶׁמה
ְּל ֻח ְּר ָבה ,וְּ ֶׁזה ָה ָיה מ ֲעלת ָכל הצ ִד ִ
שו ְּלע ְּצ ָמם ִת ְּזכוֹ רוֹ ת ִב ְּכ ֵדי ֶׁשלֹא י ְּח ְּדלו ִמ ְּלב ֵקש
יקיםֶׁ ,ש ִה ְּמ ִחישו ְּלע ְּצ ָמם ֶׁאת ה ֻח ְּר ָבן וְּ ָע ׂ

על ִבנְּ ין הב ִית.
ְּ
דְּ .כ ֶׁש ֵיש ְּל ָא ָדם ְּמצו ָקה ְּב ִדיורָ ,ע ָליו ְּלב ֵקש ִב ְּת ִח ָלה על ִד ָירתוֹ ֶׁשל ה ָק ָב"ה וְּ אחר ָכך ְּיב ֵקש על ֶׁשל ע ְּצמוֹ .
ימי ֵבין ה ְּמ ָצ ִרים ָצ ִר ְּ
יך ִל ְּהיוֹ ת ב ֲא ֵבלות על מה ֶׁש ָח ֵסר ָלנו ְּב ֻח ְּר ָבן הב ִיתֶׁ ,ש ֶׁזה ֶׁד ֶׁר ְּך ה' ֶׁש ָה ִיינו ְּמק ְּב ִלים ָשם ֵמהכ ֲֹהנִ יםְּ ,ויחד
הִ .ב ֵ
ְּ
ְּ
יבא ֶׁ -ש ְּכ ֶׁש ָר ָאה ֶׁאת הטוֹ ב
ִעם ֶׁזה ְּל ִה ְּתבוֹ נֵ ן ֶׁשדוְּ ָקא ִמתוֹ ך הח ֶֹׁשך ִת ְּצ ָמח ה ְּישו ָעה ,וְּ זוֹ ָה ְּי ָתה ה ְּש ָק ָפתוֹ ָה ֲע ֻמ ָקה ֶׁשל ר' ֲע ִק ָ
ישי.
ֶׁשל הגוֹ ִים ,וְּ השו ָעל ֶׁשיוֹ ֵצא ִמ ֵבית קוֹ ֶׁדש ה ֳּק ָד ִשיםָ ,שׂ מח ִשׂ ְּמ ָחה ֲעצו ָמהִ ,מ ֵכיוָ ן ֶׁשהוא ְּכ ָבר ָצ ָפה ֶׁאת ִבנְּ ין הב ִית ה ְּש ִל ִ

ֲעבוֹ ָדה ְּב ֵבית ַה ִמ ְּק ָדש ְּבתוֹ ְּך ְּת ִפ ַלת ְּשמוֹ נֶׁ ה ֶׁעשְּׂ ֵרה
יה ִמ"ק ִהיא ָכל ָכ ְּך ֲחשו ָבה ַעד ֶׁש ִאם נִ ְּתבוֹ נֵ ן,
ֲעבוֹ ַדת ַהכ ֲֹהנִ ים ֶׁש ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית ְּב ֵב ַ
'מגֵ ן ַא ְּב ָר ָהם' נִ ְּר ָמז ַמה
ִהיא ְּמ ֻר ֶׁמזֶׁ ת ְּב ָכל ְּב ָר ָכה ִמי"ח ַה ְּב ָרכוֹ ת ֶׁש ַב ְּת ִפ ָלהְּ ,ב ִב ְּר ַכת ָ
"ה ִאיר ְּפנֵ י ַה ִמזְּ ָרח ַעד ֶׁש ְּב ֶׁח ְּברוֹ ן" ְּלעוֹ ֵרר
ֶׁש ָהיו ַמזְּ ִכ ִירים ִל ְּפנֵ י ַה ְּק ָר ַבת ַה ָת ִמיד ֵ
יה ִמ"ק ו ִמ ְּש ָכן ַחי ִל ְּפנֵ י ה',
יתם ָהיו ֵב ַ
יהם ו ֵב ָ
ו ְּל ַהזְּ ִכיר זְּ כות ָאבוֹ ת ֶׁש ִל ָבם ו ַמ ֲעשֵׂ ֶׁ
יהם ֶׁשל ֲאבוֹ ֵתינו
יתם ְּו ֶׁד ֶׁר ְּך ַח ֵי ֶׁ
יה ִמ"ק ָהיָ ה ַרק זֵ ֶׁכר ְּל ֵב ָ
ְּו ַא ְּד ַר ָבא ַה ִמ ְּש ָכן ְּו ַה ֵב ַ
ַה ְּקדוֹ ִשים.

ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִשים ַר ֲח ִמים ַעל ְּכ ָל ִליות יִ שְּׂ ָר ֵאל ֶׁש ִנ ָו ַשע ִב ְּתשו ַעת עוֹ ָל ִמים ,ו ִב ְּר ַכת ' ְּר ֵצה ה'
ֱאל ֵֹקינו ְּב ַע ְּמ ָך יִ שְּׂ ָר ֵאל' הוֹ ֶׁל ֶׁכת ַעל ָכל ַה ָק ְּר ָבנוֹ תֶׁ ,ש ָאנו ְּמ ַב ְּק ִשים ֶׁש ִת ְּת ַק ֵבל
ְּת ִפ ָל ֵתנו ָכל ַמה ֶׁש ִב ַק ְּשנו ַעד ַע ָתה ְּויִ ְּת ַר ֶׁצה ָלנו ה' ְּויָ ִשיב ָלנו ֶׁאת ָה ֲעבוֹ ָדה ִל ְּד ִביר
ֵביתוֹ ְּ ,ונו ַכל ְּל ַה ְּק ִריב ֶׁאת ִא ֵשי יִ שְּׂ ָר ֵאל ִעם עוֹ ֶׁמק ַה ְּת ִפ ָלה ְּו ַההוֹ ָד ָאה ֶׁש ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית
יה ִמ"קַ ,בהוֹ ָד ָאה ַה ְּמפ ֶֹׁר ֶׁטת ַעל ָכל
ָב ֶׁהם ,ו ִב ְּר ַכת 'מוֹ ִדים' ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית ִב ְּש ֵלמות ְּב ֵב ַ
ֵא ֶׁבר ְּו ֵא ֶׁבר ֶׁש ָהיו רוֹ ִאים ַב ָק ְּר ָבן ,ו ִב ְּר ַכת 'שִׂ ים ָשלוֹ ם' ִהיא ַגם נֶׁ ֶׁעשְּׂ ָתה ְּו ֵת ָעשֶׁׂ ה ְּב ֵבית
ה' ִבירו ָש ַליִ ם ' ִעיר ָש ֵלם' ְּמקוֹ ם ַה ָשלוֹ ם ְּו ַה ְּש ֵלמות.

יה ִמ"ק
ַה ֶׁג ֶׁשם ַב ֲח ַצר ֵב ַ
יה ִמ"ק ְּב ֻסכוֹ ת ֶׁש ָהיו
ו ְּב ִב ְּר ַכת ' ַא ָתה ִגבוֹ ר' ְּ ' -גבורוֹ ת ְּג ָש ִמים' ָהיְּ ָתה ַגם נַ ֲעשֵׂ ית ְּב ֵב ַ
'א ָתה ָקדוֹ ש'
ְּמנַ ְּס ִכים ֶׁאת ַה ַמיִ ם ומוֹ ִדים ושְּׂ ֵמ ִחים ְּבשִׂ ְּמ ַחת ֵבית ַהשוֹ ֵא ָבה ,ו ִב ְּר ַכת ַ
ֶׁשה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ְּמזֻ ָמן וְּ ָקשור ֵא ֵלינו ,זֶׁ ה ָהיָ ה נִ ְּר ָאה ְּל ֵעין כֹל ַב ַביִ ת ַה ָקדוֹ ש ֲא ֶׁשר ְּשמוֹ
'א ָתה חוֹ נֵ ן' הוא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ַד ַעת ֶׁש ָהיו ְּמ ַק ְּב ִלים ַעל יְּ ֵדי ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת
נִ ְּק ָרא ָע ָליו ,ו ִב ְּר ַכת ַ
יבנו ָא ִבינו
'ה ִש ֵ
יה ִמ"ק ְּביָ ָמיו" ,ו ִב ְּר ַכת ֲ
"כל ִמי ֶׁש ֵיש בוֹ ֵד ָעה ְּכ ִאלו נִ ְּבנָ ה ֵב ַ
ְּו ַע"כ ָ
ְּלתוֹ ָר ֶׁת ָך' ִהיא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ֶׁש ַעל יָ ָדם ָהיו ָש ִבים ִב ְּתשו ָבה ְּש ֵל ָמה'ְּ ,ו ָק ְּר ֵבנו ַמ ְּל ֵכנו
יה ִמ"ק ֶׁש ַע"י ִלמוד ַהתוֹ ָרה ֶׁא ְּפ ָשר ְּל ַה ֲע ִמיק ו ְּל ָה ִבין ֶׁאת
ַל ֲעבוֹ ָד ֶׁת ָך' זֶׁ ה ֲעבוֹ ַדת ֵב ַ
ֲעבוֹ ַדת ַה ָק ְּר ָבנוֹ תְּ ,ו ֵכן ִב ְּר ַכת ְּ'ס ַלח ָלנו' ָהיָ ה נַ ֲעשֶׁׂ ה ִב ְּש ֵלמות ְּב ָק ְּר ָבנוֹ ת ַח ָטאת ָא ָשם
יה ִמ"ק.
ְּוכו' ְּב ֵב ַ

ַמ ִהי ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ַמ ֲעשִׂ ית ֶׁשלוֹ ְּמ ִדים ִמ ָכל ַה ַש"ס?
ו ֶׁב ֱא ֶׁמת ְּכ ֶׁש ִנ ְּתבוֹ נֵ ן רוֹ ב ַמ ֶׁס ְּכתוֹ ת ַה ַש"ס ְּמ ַד ְּברוֹ ת ַעל ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ַו ֲעבוֹ ַדת ֵבית
יבים
יה ִמ"ק ו ַמ ְּק ִר ִ
ַה ִמ ְּק ָדש ֵס ֶׁדר ָק ָד ִשים ֻכלוֹ ְּו ָכל ֵס ֶׁדר מוֹ ֵעד ֶׁש ָהיו עוֹ ִלים בוֹ ְּל ֵב ַ
ָק ְּר ָבנוֹ ת ְּוכו' ,חוץ ִמ ְּנזִ ִ
יטין
יקין ֶׁש ֶׁזה ִענְּ יְּ נֵ י ָממוֹ נוֹ ת ָלדון ִדין ֶׁצ ֶׁדק ְּו ֵכן ִקדו ִשין ְּוגִ ִ
יְּ ָבמוֹ ת נִ ָדה ְּוכו'ֶׁ ,ש ֵהם ִענְּ יַ ן נִ שׂ ו ִאין ַו ֲה ָק ַמת ַביִ תֲ ,א ָבל חוץ ֵמ ֵא ֶׁלה ַהכֹל ִכ ְּמ ַעט ַש ָי ְּך
יה ִמ"קְּ ,ו ָה' ֲעבוֹ ָדה' ֶׁש ָכתוב ַב ֲחזַ "ל ְּב ָכל ָמקוֹ ם הוֹ ֶׁל ֶׁכת ַרק ַעל ֲעבוֹ ַדת
ַל ֲעבוֹ ַדת ֵב ַ
ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ֶׁש ִהיא ֲחשו ָבה ְּמאֹד ִל ְּפנֵ י ה' ַעד ֶׁש ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו ֻה ְּצ ַר ְּך ְּל ַב ֵקש ֵמה' ַמה
יַ ֲעשׂ ו זַ ְּרעוֹ ָאנו ְּבגָ לו ֵתנו ִב ְּמקוֹ ם זֹאתְּ ,ו ָא ַמר לוֹ ה' ֶׁש ָכל ָהעוֹ ֵסק ְּבתוֹ ַרת ָק ְּר ָבנוֹ ת
יה ִמ"ק ְּל ַה ֲע ִר ְּ
יך ו ְּלהוֹ דוֹ ת ַעל
ַהיְּ נו ֶׁש ִמ ְּתבוֹ נֵ ן ְּב ַח ְּס ֵדי ה' ֶׁש ְּבגופוֹ ֶׁש ָהיו לוֹ ְּמ ִדים ְּב ֵב ַ
ָכל ֵא ֶׁבר ְּו ֵא ֶׁבר ,יֵ ָח ֵשב לוֹ ְּכ ִאלו ִה ְּק ִריב ָק ְּר ָבן ַמ ָמשְּ ,ו ַה ִס ָבה ֶׁש ִה ְּק ִדימו ֲח ָכ ִמים תוֹ ָרה
ַל ֲעבוֹ ָדה ְּו ָא ְּמרו " ַעל ְּשלוֹ ָשה ְּד ָב ִרים ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמד ַעל ַהתוֹ ָרה ְּו ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה ְּוכו'",
ִכי ַרק ַעל יְּ ֵדי ִלמוד ַהתוֹ ָרה ֶׁא ְּפ ָשר ְּל ַה ֲע ִמיק ו ְּל ָה ִבין ַמ ִהי ֲעבוֹ ַדת ַה ָק ְּר ָבנוֹ תְּ ,ו ַת ְּכ ִלית
ַהתוֹ ָרה ִהיא ָה' ֲעבוֹ ָדה' ְּלהוֹ דוֹ ת ו ְּל ַה ֵלל ֶׁאת ה' ְּב ַה ְּק ָר ַבת ָק ְּר ָבנוֹ ת ,ו ֶׁב ֱא ֶׁמת לו ֵלי
יה ִמ"ק ָהיָ ה נִ ְּר ָאה ְּכ ֵבית ִמ ְּט ָב ַחיִ ם ְּותו ל ֹא ,ונְּ גִ ינַ ת ַה ְּל ִו ִים ָהיָ ה דוֹ ֶׁמה
ַהתוֹ ָרה ֵב ַ
יח ְּל ַח ֵבר ֶׁאת ַה ְּד ָב ִרים ְּל ַע ְּצמוֹ ְּול ֹא יָ ִבין ֶׁאת ַה ֵשׂ ֶׁכל
ַכ ֲח ֻת ָנה ְּב ָע ְּל ָמא ִכי ל ֹא יַ ְּצ ִל ַ
יה ִמ"ק.
ֶׁש ְּב ָכל ַמ ֲעשֶׁׂ ה ו ַמ ֲעשֶׁׂ ה ְּב ֵב ַ

ַהכ ֲֹהנִ ים ִמ ְּת ַר ְּפ ִאים ִמ ְּבשַׂ ר ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת
יה ִמ"ק ֶׁש ַע"י ַה ָק ְּר ָבנוֹ ת ֶׁש ָא ְּכלו
ו ִב ְּר ַכת ְּ'ר ָפ ֵאנו ה' ְּונֵ ָר ֵפא' ַגם ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית ְּב ֵב ַ
ַהכ ֲֹהנִ ים ִמתוֹ ְּך הוֹ ָד ָאה ַלה'ָ ,היו ִמ ְּת ַר ְּפ ִאים ְּבנֵ י ָא ָדם ֵמ ָח ְּליָ ם ְּוזֶׁ הו ' ִכי ְּת ִה ָל ֵתנו ָא ָתה'
ֶׁש ַע"י ֶׁשמוֹ ִדים ַלה' ל ֹא נִ ְּצ ָר ִכים ָלבוֹ א ְּלשום ח ִֹלי ,ו ִב ְּר ַכת ָ'ב ֵר ְּך ָע ֵלינו' ַעל ַה ְּתבו ָאה
יה ִמ"ק ְּב ַה ְּק ָר ַבת ָק ְּר ַבן ָהע ֶֹׁמר ְּב ֶׁפ ַסח ו ִב ְּס ִפ ַירת ָהע ֶֹׁמר ַעד
ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית ַגם ְּב ֵב ַ
ָשבועוֹ ת ֶׁשבוֹ ִה ְּק ִריבו ְּש ֵתי ַה ֶׁל ֶׁחם ְּבהוֹ ָד ָאה ו ִב ְּת ִפ ָלה ַלה' ַעל ַה ְּצ ָל ַחת ַה ְּתבו ָאה
יה ִמ"ק ָג ְּדלו ַה ֵפרוֹ ת ְּו ַה ְּמגָ ִדים ֶׁש ָנ ַטע ְּשלֹמֹה ַה ֶׁמ ֶׁל ְּך ֶׁש ָהיו אוֹ ְּכ ִלים
ְּו ַה ֵפרוֹ תְּ ,ו ֵכן ְּב ֵב ַ
ֵמ ֶׁהם ַהכ ֲֹהנִ ים.
יעה וְּ ַה ִש ָירה ַב ָק ְּר ָבנוֹ ת
ַה ְּת ִק ָ
יה ִמ"ק ֶׁשבוֹ ָהיו תוֹ ְּק ִעים " ַב ֲחצ ְֹּצרוֹ ת ְּוקוֹ ל
ו ִב ְּר ַכת ְּ'ת ַקע ְּבשוֹ ָפר' ָהיְּ ָתה נַ ֲעשֵׂ ית ְּב ֵב ַ
שוֹ ָפר ָה ִריעו ִל ְּפנֵ י ַה ֶׁמ ֶׁל ְּך ה'"ְּ ,ו ָשם ָהיו ְּמנַ ְּגנִ ים ַה ְּל ִו ִים ְּב ִשירוֹ ת ְּו ִת ְּש ָבחוֹ ת ַעל ָכל
ָק ְּר ָבן ְּו ָק ְּר ָבןְּ ,ו ֵכן ַעל יְּ ֵדי ַהשוֹ ָפר יִ ְּת ַק ְּבצו ָכל יִ שְּׂ ָר ֵאל ְּל ַא ְּר ֵצנו ו ְּל ִבנְּ יַ ן ֵבית ִמ ְּק ָד ֵשנו
יבה ש ְֹּפ ֵטינו' ִהיא ְּכנֶׁ גֶׁ ד ַה ַסנְּ ֶׁה ְּד ִרין ַה ְּגדוֹ ָלה ֶׁש ָהיו יוֹ ְּש ִבים
ְּב ָקרוֹ ב ָא ֵמן ,ו ִב ְּר ַכת ' ָה ִש ָ
ַב ֲח ִצי ג ֶֹׁרן ֲעגֻ ָלה ָב ֲעזָ ָרה ְּו ָדנִ ים ֶׁאת ָה ָעםְּ ,ו ֵכן ַמ ְּל ֵכי ֵבית ָד ִוד ֶׁש ָהיו יוֹ ְּש ִבים ְּושוֹ ְּפ ִטים
ְּב ֵבית ַה ִמ ְּק ָדש ,ו ִב ְּר ַכת 'וְּ ַל ַמ ְּל ִשינִ ים' הוֹ ֵל ְּך ַעל ַה ְּצדוֹ ִקים ֶׁש ָהיו ְּמ ַש ִנים ו ְּמ ַע ְּו ִתים
יהם ו ְּב ִע ָקר
יה ִמ"קַ ,ו ֲחזַ "ל ִהזְּ ִכירו ַרק ִמ ְּק ָצת ִמן ַה ִמ ְּק ָצת ִמ ִמנְּ ֲהגֵ ֶׁ
ַה ְּר ֵבה ְּד ָב ִרים ְּב ֵב ַ
ֶׁאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָהיו נַ ֲעשִׂ ים ְּב ֻפ ְּמ ִבי ְּכמוֹ ְּביוֹ ם ַה ִכפו ִרים ְּו ָק ְּר ַבן ָהע ֶֹׁמר ְּב ֶׁפ ַסח ֶׁש ָאז
יה ִמ"קֲ ,א ָבל ֶׁב ֱא ֶׁמת ִשנו עוֹ ד ַה ְּר ֵבהְּ ,ו ָכל ִמ ְּצוָ ה ֶׁש ָכתוב
ֻכ ָלם ָהיו ִמ ְּת ַק ְּב ִצים ְּל ֵב ַ
ֶׁש ָהיו ְּמזַ ְּלזְּ ִלים ָבה ֵאין זֶׁ ה ֶׁא ָלא ַה ְּצדוֹ ִקים.
יצד לוֹ ְּמ ִדים ִב ָטחוֹ ן ֵמ ֵאש ַה ִמזְּ ֵב ַח?
ֵכ ַ
ו ִב ְּר ַכת ' ַעל ַה ַצ ִד ִ
יקים' זֶׁ ה הוֹ ֵל ְּך ַעל ַהכ ֲֹהנִ ים ְּו ַה ְּל ִו ִים ו ַמ ְּלכות ֵבית ָד ִוד ְּוזִ ְּקנֵ י יִ שְּׂ ָר ֵאל
יה ִמ"קֶׁ ,ש ָהיו רוֹ ִאים ֵא ְּ
יך
ֶׁש ָהיו לוֹ ְּמ ִדים ֵמ ֶׁהם ַד ְּר ֵכי ה'ְּ ,ו ֵכן ָהיו לוֹ ְּמ ִדים ִב ָטחוֹ ן ְּב ֵב ַ
יוֹ ֵרד ֵאש ִמן ַה ָש ַמיִ ם ו ְּמ ַק ֵבל ֶׁאת ַה ָק ְּר ָבן ובוֹ ְּט ִחים ַבה' ֶׁש ְּי ַק ֵבל ֲעבוֹ ָד ָתם ְּב ָרצוֹ ן.
ַה ֶׁמ ֶׁל ְּך ֶׁש ִפ ֵזר ֶׁאת שָׂ ָריו
ְּ
ו ִב ְּר ַכת 'וְּ ִלירו ָש ַליִ ם ִע ְּיר ָך' ִהיא ֻכ ָלה ַעל ֵבית ה'ָ ,מ ָשל ְּל ָמה ַה ָד ָבר דוֹ ֶׁמה ְּל ֶׁמ ֶׁלך ָגדוֹ ל
ֶׁש ָהיָ ה ְּב ִת ְּפ ַא ְּרתוֹ ְּול ֹא ֶׁה ֱע ִריכוהו ַכהֹגֶׁ ןַ ,ב ַה ְּת ָח ָלה ַרק ָל ַקח ֵמ ֶׁהם ֶׁאת ְּכ ֵלי זֵ ינָ ם
ו ַב ֶׁה ְּמ ֵש ְּך ֶׁאת ָכל ְּכ ֵלי ַה ִשיר ֶׁש ָהיו ְּמ ַׂש ְּמ ִחים אוֹ תוֹ ָב ֶׁהם ,ו ְּל ַא ֵחר ִמ ֵכן ַה ְּר ִחיק ֵמ ֶׁהם
ימים ו ְּש ָאר ַה ַש ֲעשו ִעים ֶׁש ָהיו ִמ ְּש ַת ְּע ְּש ִעים ָב ֶׁהם ְּביַ ַחד ִעם ַה ֶׁמ ֶׁל ְּך,
ַה ַמ ֲא ָכ ִלים ַה ְּט ִע ִ
ו ְּכ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ָכל זֶׁ ה ֵאינוֹ עוֹ זֵ ר ִפ ְּז ָרם ו ְּש ָל ָחם ְּלגָ לות ְּב ִצ ִפ ָיה ֶׁש ִי ְּת ַח ְּננו ַל ְּחזֹר ,ו ְּכ ֶׁש ָר ָאה
ֶׁשל ֹא הוֹ ִעיל ַה ְּר ֵבה הוא ִב ְּכבוֹ דוֹ ו ְּב ַע ְּצמוֹ ָב ַרח ְּל ָמקוֹ ם ְּל ִה ְּת ַח ֵבא ֵמ ֶׁהם ְּו ָאז ֵה ִבינו ֶׁאת
ג ֶֹׁדל ַה ִח ָסרוֹ ן ְּו ַהח ֶֹׁש ְּך ֶׁש ִנ ְּמ ָצ ִאים בוֹ ְּו ֵה ֵחלו ְּל ִה ְּת ַח ֵנן ְּו ִל ְּבכוֹ ת ִל ְּפנֵ י ַה ֶׁמ ֶׁל ְּך ֶׁש ַי ְּחזֹרַ ,על
ֵכן ְּל ַא ַחר ֶׁשה' ָל ַקח ֵמ ִא ָתנו ֶׁאת ַה ֵשׂ ֶׁכל ִמ ְּל ָה ִבין עוֹ ֶׁמק ו ְּק ֻד ַשת ַהתוֹ ָרה ְּונִ ַטל ַט ַעם
ַה ָבשָׂ ר ְּו ַה ְּתבו ָאה ְּוגַ ם ַט ַעם ַה ִש ָירה ְּו ַה ִז ְּמ ָרה ְּוכ ַֹח ִמ ְּש ַפט ָה ֱא ֶׁמת נִ ְּת ַרבו ַה ַזיְּ ָפנִ ים
ְּו ָה ֶׁא ִפיקוֹ ְּר ִסיםָ ,אנו ִמ ְּת ַח ְּננִ ים ַלה' ' ְּו ִלירו ָש ַליִ ם ִע ְּיר ָך ְּב ַר ֲח ִמים ָתשוב' ֶׁש ַי ְּחזֹר ֵא ֵלינו
ו ְּב ִע ָקר ֶׁש ְּיחוֹ נֵ ן אוֹ ָתנו ְּב ִמ ַדת ָה ַר ְּח ָמנות ְּויַ ְּחזִ יר ָלנו ֶׁאת ַה ַד ַעת ַעל יְּ ֵדי ' ֶׁצ ַמח ָד ִוד
ַע ְּבדוֹ ' ֶׁש ְּינַ ֵחם ִציוֹ ן ְּויִ ְּבנֶׁ ה יְּ רו ָש ַליִ ם ,ו ִב ְּר ַכת ' ָאב ָה ַר ֲח ָמן ְּש ַמע קוֹ ֵלנו' ִהיא

ַמה ְּמיֻ ָחד ְּב ֵש ֶׁבט ַה ֵלוִ י
ְּוזֶׁ הו ַמה ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ְּב ָפ ָר ַשת ְּ'וזֹאת ַה ְּב ָר ָכה' ַעל ֵש ֶׁבט ֵל ִוי "יוֹ רו ִמ ְּש ָפ ֶׁט ָ
יך ְּליַ ֲעקֹב
יכים
ְּותוֹ ָר ְּת ָך ְּליִ שְּׂ ָר ֵאל יָ שִׂ ימו ְּקטוֹ ָרה ְּב ַא ֶׁפ ָך ְּו ָכ ִליל ַעל ִמזְּ ְּב ֶׁח ָך" ַהיְּ נו ֶׁשק ֶֹׁדם ָכל ְּצ ִר ִ
ִל ְּלמֹד ֶׁאת תוֹ ַרת יַ ֲעקֹב ָא ִבינו ֶׁשהוא ַעמוד ַהתוֹ ָרה ,ו ְּב ִסינַ י ִק ַב ְּלנו ֶׁאת ַמה ֶׁשהוא
יה ִמ"ק
ִה ְּת ִחיל ְּל ַל ֵמד ִמ ִכ ְּליוֹ ָתיו ֶׁש ָנ ְּבעו ִבינָ ה ְּו ַד ַעתְּ ,ויַ ֲעקֹב ְּק ָראוֹ ַביִ ת ֶׁש ֵביתוֹ ָהיָ ה ֵב ַ
ַחי ְּוהוא יָ ַצק ֶׁש ֶׁמן ְּו ִה ְּק ִריב ָק ְּר ָבנוֹ ת ִל ְּפנֵ י ה'ְּ ,והוא ִת ֵקן ִמ ְּש ָפ ִטים " ַו ִי ַחן ֶׁאת ְּפנֵ י
ָה ִעיר" ֶׁ -ש ִת ֵקן ָל ֶׁהם ַמ ְּט ֵב ַעַ ,היְּ נו ֶׁש ֶׁה ֱע ִמיד ַמ ָשׂ א ו ַמ ָתן ֶׁב ֱאמונָ ה ְּו ָעשָׂ ה ָל ֶׁהם ַמ ְּט ֵב ַע
ְּל ִמ ְּס ָחרְּ ,וגַ ם ִת ֵקן ַמ ְּט ֵב ַע ֶׁשל ְּב ָרכוֹ ת ְּל ָב ֵר ְּך ו ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ,ו ִבזְּ כות יַ ֲעקֹב זָ ִכינו
ְּל" ְּותוֹ ָר ְּת ָך ְּליִ שְּׂ ָר ֵאל" ְּב ַהר ִסינַ יְּ ,וזֶׁ הו ַמה ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמר ִל ְּפנֵ י ֵכן "תוֹ ָרה ִצ ָוה ָלנו מ ֶֹׁשה
מוֹ ָר ָשה ְּק ִה ַלת יַ ֲעקֹב" ֶׁשתוֹ ַרת מ ֶֹׁשה ִאם רוֹ ִצים ְּל ַק ְּב ָלה ְּכמוֹ ֶׁש ִנ ְּתנָ ה ַעל יְּ ֵדי מ ֶֹׁשה
ִמ ִפי ַה ְּגבו ָרהָ ,צ ִר ְּ
יך ְּל ַק ֵים "מוֹ ָר ָשה ְּק ִה ַלת יַ ֲעקֹב" ְּל ִה ָד ֵבק ְּב ַת ְּל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים
ְּ
ְּכ ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק יַ ֲעקֹב ו ְּכמ ֶֹׁשה ַש ִפיר ָק ֲא ַמ ְּר ְּת ֶׁש ְּב ָכל דוֹ רְּ ,ו ַעל ֵכן נִ ְּס ַמך לוֹ ִמ ַיד
אשי ָעם יַ ַחד ִש ְּב ֵטי יִ שְּׂ ָר ֵאל" ֶׁש ֶׁזה הוֹ ֵל ְּך ַעל
ישרון ֶׁמ ֶׁל ְּך ְּב ִה ְּת ַא ֵסף ָר ֵ
" ַויְּ ִהי ִב ֻ
ַה ַצ ִד ִ
יהם ָכל
יקים ְּו ַה ַת ְּל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ַה ְּש ֵל ִמים ֶׁש ַכ ֲא ֶׁשר יִ ְּת ַא ְּספו ְּויִ ְּתכוֹ ְּפפו ֲא ֵל ֶׁ
אשי ָעם ְּויִ ְּהיֶׁ ה 'יַ ַחד ִש ְּב ֵטי יִ שְּׂ ָר ֵאל' נִ ְּז ֶׁכה ַל ְּג ֻא ָלה ַה ְּש ֵל ָמה.
ָר ֵ
יח ַה ְּקט ֶֹׁרת ֵהם הוֹ ָד ָאה ַעל ַה ְּנ ִשימוֹ ת ַה ְּמתוקוֹ ת
ֵר ַ
ִכי ִמתוֹ ַרת ַהכ ֲֹהנִ ים ְּו ַה ְּל ִו ִים ֵ -ש ֶׁבט ַה ֵלוִ י ֶׁשבוֹ ָב ַחר ה' יוֹ ֵצא "יָ שִׂ ימו ְּקטוֹ ָרה ְּב ַא ֶׁפ ָך
ְּו ָכ ִליל ַעל ִמזְּ ְּב ֶׁח ָך" ֶׁש ֵהם ְּמגַ ִלים ָלנו ְּבתוֹ ָר ָתם ֶׁאת ֶׁח ֶׁסד ה' ֶׁשל ַה ְּנ ִשימוֹ ת "כֹל
ַה ְּנ ָש ָמה ְּת ַה ֵלל יָ ה" ְּושָׂ ִמים ָלנו ְּקט ֶֹׁרת ָב ַאף ֶׁש ַנ ְּר ִגיש ֶׁח ֶׁסד זֶׁ ה ְּבחושִ ,כי ַה ְּקט ֶֹׁרת ִהיא
יה ִמ"ק ָעשׂ ו ַהכ ֲֹהנִ ים ֶׁאת
ְּכנֶׁ גֶׁ ד ֶׁח ֶׁסד ַה ְּנ ִשימוֹ ת ְּו ַעל ֵכן ִהיא ְּסגו ָלה ְּל ַח ִייםְּ ,ו ַרק ְּל ֵב ַ
ַה ְּקט ֶֹׁרת ְּו ָלנו נֶׁ ֱא ַסר ִכי ַרק ָשם ִל ְּמדו ַהכ ֲֹהנִ ים ֶׁאת ַה ַה ֲע ָר ָכה ַל ְּנ ִשימוֹ ת ַו ֲה ָר ַחת
"ו ָכ ִליל ַעל ִמזְּ ְּב ֶׁח ָך" ' ָכ ִליל' הוא ִמ ְּלשוֹ ן ֶׁכ ֶׁתר ְּכמוֹ ֶׁשאוֹ ְּמ ִרים
ַה ְּקט ֶֹׁרת ְּל ֵשם ָש ַמיִ םְּ ,
' ְּכ ִליל ִת ְּפ ֶׁא ֶׁרת ְּברֹאשוֹ נָ ַת ָת לוֹ ' ֶׁש ְּלמ ֶֹׁשה ַר ֵבנו ְּו ַהכ ֲֹהנִ ים ְּו ַה ְּל ִו ִים ַע ְּב ֵדי ה' ָהיָ ה ֶׁאת
יסה ְּבר ָ
ֹאשם ו ְּבמ ָֹחםְּ ,ותוֹ ָר ָתם ַה ְּש ֵל ָמה ִה ְּכנִ ָ
ַה ַד ַעת ַה ְּש ֵל ָמה ְּבר ָ
ֹאשם יִ ְּר ַאת ה' ְּכמוֹ
אשית ָח ְּכ ָמה יִ ְּר ַאת ה'" ֶׁש ֵהם יָ ְּכלו ְּל ַה ְּק ִריב ָק ְּר ַבן 'עוֹ ָלה'
"ר ִ
ֶׁש ָד ְּרשו ֲחזַ "ל עה"פ ֵ
ֶׁשעוֹ ָלה ' ָכ ִליל' ַלה' ַהיְּ נו ֶׁשמ ָֹחם ְּו ִל ָבם ָהיָ ה ֻכלוֹ קוֹ ֶׁדש ַלה' ִמתוֹ ְּך הוֹ ָד ָאה ֲעצו ָמה
ילה ַעל ַע ְּצ ָמםְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי זֶׁ ה
ְּב ָכל ִל ָבם ְּונַ ְּפ ָשם ְּל ֵשם ה' ְּב ִלי שום ְּפנִ ָיה ו ַמ ְּח ֶׁש ֶׁבת ְּמ ִע ָ
"ב ֵר ְּך ה' ֵחילוֹ ופ ַֹעל יָ ָדיו ִת ְּר ֶׁצה ְּמ ַחץ ָמ ְּתנַ יִ ם ָק ָמיו ְּוגוֹ '" ו ָבאו ְּל ַד ְּר ַגת ִבנְּ יָ ִמין
זָ כו ְּל ָ
"יְּ ִדיד ה' יִ ְּשכֹן ָל ֶׁב ַטח ָע ָליו ח ֵֹפף ָע ָליו ָכל ַהיוֹ ם ו ֵבין ְּכ ֵת ָפיו ָש ֵכן" ,ה' יְּ זַ ֵכנו ִל ְּראוֹ ת
"ויִ שְּׂ ָר ֵאל
ְּמ ֵה ָרה "כ ֲֹהנִ ים ַב ֲעבוֹ ָד ָתם ו ְּל ִו ִים ְּבדו ָכנָ ם ְּב ִש ָירם ו ְּבזִ ְּמ ָרם" ְּונִ זְּ ֶׁכה ִל ְּהיוֹ ת ְּ
ְּב ַמ ֲע ָמ ָדם" ְּב ָקרוֹ ב ְּביָ ֵמינו ָא ֵמן.

ניתן לשמוע שיעורים מפי מורינו ראש הישיבה שליט"א בקול הלשון במספר ( 33-1616666אידיש),
( 33-1616616לה"ק ,קו ישיר) .ובאמריקה  -קול הלשון של ארה"ב (באידיש ובקרוב גם באנגלית) .שמעו ותחי נפשכם.
להערות ותרומות ניתן לפנות למכון "א זיסקייט אין מועדי ישראל".350-1603336 ,

להצטרפות למנויי 'א זיסקייט' ולמכתבים למערכת ALONLUBLIN@gmail.com :או 5430341@gmail.com

