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יו ִּפִצִׁשוַּּבֵצאׁש 
תּוִּנחְִצנ ַתה  ו 

יו ִּלנַּּבֵצאׁש  ִנּמ 
ְּבֵסֶפר  ְמֻיָחד  ָּדָבר  ֵיׁש  ְּבֵראִׁשית.  ֵסֶפר  ַמְתִחיִלים  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת 
ָּכְך  ֶׁשִּמּתֹוְך  ַּבְּבִריָאה,  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  חּוץ  ְּבֵראִׁשית, 
יֹוֵדַע ָהָאָדם ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְוכּו', ֵיׁש ֶאת ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא 
ֶׁשאֹוֵמר, ֶׁשָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ְרמּוזֹות ַּבִּמָּלה "ְּבֵראִׁשית". ִהִּגיַע 
ָאָדם ְוָׁשַאל אֹותֹו, "ֵהיָכן ְרמּוָזה ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהֵּבן?", ָאַמר לֹו ַהָּגאֹון 
ְׁש'ֹלִׁשים  ַא'ַחר  ִר'אׁשֹון  ֵּב'ן  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  "ְּבֵראִׁשי"ת"  ִמִּויְלָנא: 
י'וֹם ִּת'ְפֶּדה. ִהִּגיַע עֹוד ָאָדם ּוְׁשָאלֹו: "ֵהיָכן ְרמּוָזה ִמְצַות ִמיָלה?" 
ֵהִׁשיב ַהָּגאֹון: "ְּבֵראִׁשי"ת" ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ַּב'ר' )ֵּבן( ַא'ַחר ְׁש'מֹוָנה 
ַמה  ֶזה  א, א(.  )עיין פנינים משלחן הגר"א פרשת בראשית  ָּת'מּול  ָי'ִמים 
ִחַּפְׂשִּתי  ְּבֵעֶרְך,  ָׁשִנים  ְּכֶעֶׂשר  ִלְפֵני  ָחְרִּפי  ִּביֵמי  ֲאִני  ְּבָיֵדנּו.  ֶּׁשֵּיׁש 
ְלִהְתַקֵּדם ַהְלָאה ִעם ִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ְוִלְראֹות ִאם ֶּבֱאֶמת ִנְמָצא 
ֶאת ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ּוְלַאַחר ִעּיּון ַּבְּסָפִרים ִנְרֶאה ֶׁשָּכל ַהֲהָלכֹות 
ְוַהְּסָפִרים, ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְוַהְנָהגֹות, ֵּפרּוִׁשים ַוֲאִפּלּו ִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה 
ְוָאַסְפִּתי  ִקַּבְצִּתי  ְּבֵראִׁשית.  ַּבִּמָּלה  ִנְרָמז  ַהֹּכל  ָהֲאִר"י,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל 
ַהְרֵּבה  ֶאְצִלי  ֶׁשִהְתַוֵּסף  ָּכְך  ִמֶּׁשִּלי,  ְרָמִזים  עֹוד  ְוהֹוַסְפִּתי  אֹוָתם, 

ֹחֶמר, אּוַלי ַּכָּמה ְמאֹות ְרָמִזים, ַרק ַעל ַהִּמָּלה "ְּבֵראִׁשית". 
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ים יםּוְִספ  ז  ִמ ַצ
ָרמּוז  ֶׁשַהֹּכל  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ָאַמר  ָלָמה  ָּבֶזה?  ָהִעְנָין  ָמה  ּוֶבֱאֶמת 
ַּדְוָקא ַּבִּמָּלה 'ְּבֵראִׁשית', ָלָּמה ֹלא ְּבָכל ְׁשָאר ַהִּמִּלים ַּבּתֹוָרה? ֶאָּלא 
ֶׁשָּיַדע ְוִהִּכיר ַהָּגאֹון, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּכאן ְּבִמָּלה זֹו ֳאָפִנים ׁשֹוִנים ֶׁשִהיא 
ִמָּלה  לֹו  ְוַנְכִניס  ַמְחֵׁשב  ִנַּקח  ַהּיֹום  ִאם  ָהְרָמִזים.  ָּכל  ֶאת  ּכֹוֶלֶלת 
ֶׁשַעל ָיָדּה ְנַקֵּבל ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ִּדיִנים ׁשֹוִנים, ְנַקֵּבל ֶאת 

ָּכל ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשִהִּכיר ָּבֶהם ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא. 

ָרִאיִתי ֶׁשַּגם ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוְחֵציָרה ַזַצ"ל ָעָׂשה ְרָמִזים ָּבֶזה ִּבְסָפָריו, 
ְועֹוד ַּכָּמה ֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ְסֻגַּלת ַהּתֹוָרה 

ּוְרָמֶזיָה ַהִּנְפָלִאים. 

ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהֶּזה  ַהֻּמָּׂשג  ֶּזה  ַמה  ִמִּויְלָנא,  ַלָּגאֹון  ָאְמרּו  ִמֶּנֶגד, 
ִנְצִחית ְוֶׁשֵאין ָלּה סֹוף ְוכּו'? )עיין עירובין דף כא ע"א ובמפרשים שם(, 
ָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא: ַרק ַּבְּפִסיק ֶׁשל ָהאֹות ב' ַּבִּמָּלה "ְּבֵראִׁשית", 
ְרמּוִזים ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֶׁשָהיּו ְוֶׁשִּיְהיּו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם )עיין ספרא 
דצניעותא פרק ה וביתר ביאור בספר אות חיים ארלנגר סימן טז(. ְוֶזהּו ָחְכַמת 

ְוִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה. ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַקָּבָלה ָיכֹול ִלְראֹות ֵאיְך ְּבָכל אֹות ֵיׁש 
סֹוד ֶׁשָּטמּון. ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ַעל ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות ֻסָּכה )פרק ד הלכה 
ב( ּכֹוֵתב, ֶׁשֵּיׁש ְקֻדָּׁשה ָּבאֹוִתּיֹות ָהִעְבִרּיֹות ֶׁשֲאִפּלּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם 
ִּבְׁשִביל ֻּדְגָמא ְלֹצֶרְך ִלּמּוד ָאסּור. ְלֻדְגָמא, ַאָּתה רֹוֶצה ִלְׁשֹאל: ִאם 
ָּבִניִתי ֻסָּכה ְּבצּוָרה ֶׁשל ָהאֹות ב', ִהיא ְּכֵׁשָרה אֹו ֹלא, ַאל ִּתְׁשַּתֵּמׁש 
ַּבֻּדְגָמא ֶׁשל אֹוִתּיֹות ַהֹּקֶדׁש, ֶאָּלא ִּתְמָצא ֵאיזֹו אֹות לֹוֲעִזית ֶׁשּדֹוָמה 
ָלֶזה ְוִתְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה. ֲחַז"ל ֶׁשֻהְצְרכּו ְלָכְך, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבאֹוִתּיֹות ְיָוִנּיֹות 

)עירובין דף נה ע"א ועוד(. 
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תְוִּנאּ-ּב יםַּּבאְו  ז  ִמ ַצ
ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )דף קד עמוד א( ְמִביָאה ֶׁשַהִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית 
ִּב'יָנה,  ַא'ֵּלף  ִּבְרָמִזים:  ב'   - ָהא'  אֹוִתּיֹות  ֶאת  ּדֹוְרִׁשים  ָהיּו  ַרָּבן 
ְּג'ֹמל ַּד'ִּלים, ה' ו' ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה 
ֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – ָז'ן אֹוְתָך, ְוַח'ן אֹוְתָך, ּוֵמיִט'יב ְלָך, ְוַאָּתה 

ְמַקֵּבל ְי'ֻרָּׁשה ְוֶכ'ֶתר ָל'עֹוָלם ַהָּבא. 

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ְלָמָׁשל,  ָהאֹוִתּיֹות.  ְּכִתיַבת  ְּבֶעֶצם  ֵיׁש סֹוד  ֲאָבל 
ֶׁשֵּיׁש  ָקדֹוׁש  ֲהִכי  ַהֵּׁשם  ַהּיֹום,  ַמִּכיִרים  ֶּׁשֲאַנְחנּו  ַמה  הּוא,  ָּברּוְך 
ְּבָיֵדנּו הּוא ֵׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא, ְוֵׁשם ַאְדנּות ֶזהּו ַרק ִּכּנּוי. ֶלָעִתיד 
ָלבֹוא ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ַּגם ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם )זוהר פרשת פנחס דף רל 
ע"א(. ַהּיֹום ָאסּור לֹוַמר ֶאת ַהֵּׁשם ְּבאֹוִתּיֹוָתיו, ָּכְך אֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה 

ְּבַסְנֶהְדִרין )דף צ עמוד א(: ַההֹוֶגה ֶאת ַהֵּׁשם ְּבאֹוִתּיֹוָתיו ֵאין לֹו ֵחֶלק 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָלֵכן ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַּב"ְּלֵׁשם ִיחּוד" אֹות י' ְּבאֹות ה' 

ְּבאֹות ו' ְואֹות ה'. 

הּוא  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  הּוא.  ָּברּוְך  ה'  ְּבֵׁשם  ָיִפים  ְרָמִזים  ַּכָּמה  ִנְרֶאה 
ָהֶעְׂשִרים  ִמָּכל  ה'  ַעל  ֶׁשרֹוֶמֶזת  ָהאֹות  ְוֵׁשׁש.  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּוְׁשַּתִים ָהאֹוִתּיֹות ִהיא ָהאֹות א', ֶׁשֶּזהּו ֶאָחד, ְוִהיא ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה, 
ַמה  ַהּיֹום  ּוְמֻיָחד.  ָיִחיד  ֶאָחד  ֶׁשהּוא  עֹוָלם,  ֶׁשל  ַא'ּלּופֹו  ֶׁשְּכֶנֶגד 
ֶּׁשָּנֲהגּו ִלְרׁשֹם ה' אֹו ד' ִּבְמקֹום ֵׁשם ה',' ְוֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשרֹוְׁשִמים י', 
ִהיא  ָהאֹות א'  ַאְך  ַאְדנּות,  ֲהָוָי"ה אֹו  ִמֵּׁשם  ֵחֶלק  ֶׁשל  ֵהם אֹוִתּיֹות 
התורה  על  )בעש"ט  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ַהְּבִחינֹות  ִמָּכל  ָהרֹוֶמֶזת 

פרשת בראשית אות כב(. 

ַהְמֻקָּבִלים ָאְמרּו ָּבֶזה ַרֲעיֹון נֹוָסף. ֵאיְך ּכֹוְתִבים ֶאת ָהאֹות ָאֶלף? ו' 
ָּבֶאְמַצע, י' ְלַמְעָלה ְוי' ְלַמָּטה, ַּכָּמה ֶזה ְּבִגיַמְטִרָּיה? י' ו'  י' ֶעְׂשִרים 

ְוֵׁשׁש, ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא )ספר סודי רזיי חלק א אות א(. 
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ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶאת ָהאֹות א' ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה – א'  ְנַחֵּׁשב  ֶרֶמז נֹוָסף: ִאם 
ל' ף', ַיֲעֶלה ָלנּו ֵמָאה ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ֶׁשִּנְכָּתב 111 )טללי אורות פרשת 
ָּבֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאָחד ֶּבָעָבר,  יתרו כ, ב, עמוד שד(, ְורֹוֵמז 

ֶאָחד ַּבהֶֹוה, ְוֶאָחד ֶּבָעִתיד, הּוא ֹלא ִמְׁשַּתֶּנה, ְוֹלא ִּתְׁשַּתֶּנה ַאְחּדּותֹו 
ְלעֹוָלם. ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים אּוַלי ַּפַעם ָהָיה ֶאָחד ְוַעְכָׁשו ְּכָבר ֹלא, 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָהֵאֶּלה.  ַהְּׁשֻטּיֹות  ְוָכל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ַּבִּׁשּלּוׁש  ֱאמּוָנה 
הּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה. ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד. ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 
ֵהן  ְמֻסֶּיֶמת,  ְּבצּוָרה  ְּכתּובֹות  ְּכֶׁשֵהן  ְּבַעְצָמן  ֶׁשָהאֹוִתּיֹות  יֹוֵצא  ָּכְך 
רֹוְמזֹות ַּגם ֵּכן ַעל ִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשְּלָכל אֹות ֵיׁש ֶאת 
ַאַחת הּוא  ַרק אֹות  ֲאִפּלּו  ֶׁשֲחֵסָרה ּבֹו  ֵסֶפר ּתֹוָרה  ֶׁשָּלּה.  ַהְּקֻדָּׁשה 
ָּפסּול ִלְקִריָאה ּבֹו ַּבּתֹוָרה ְּבִצּבּור )ב"י או"ח סימן קנג משם הריב"ש סימן 
רפה, וע"ע באו"ח סימן קמג סעיף ד(, ִמֵּכיָון ֶׁשְּבָכל אֹות ֵיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה 

ֶׁשל ָּכל ַהֵּסֶפר. 



ֵלקִּּבחְִצנ ֲעִמ
ָּכל ַהְּבִריָאה ָּבָאה ִמֹּכַח ַהּתֹוָרה, ְּדִאְסַּתַּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא 
)זוהר פרשת תרומה דף קסא ע"א(, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה 

ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ְוָלֵכן ַוַּדאי ֶׁשָּכל ֵחֶלק ַּבּתֹוָרה ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת 
ַמְׁשִּפיָעה  ַּבּתֹוָרה  ְקַטָּנה  ֲהִכי  ָהאֹות  ֲאִפּלּו  ְוָלֵכן  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל 
ַעל ַהֹּכל. ָאָדם ֶאָחד ָׁשַאל: "ִאם ֲחֵסָרה ַהִּמָּלה ֲעָמֵלק ַּבּתֹוָרה ֲעַדִין 
ְוֵאיְך  ַהֵּסֶפר ָּפסּול? ֲהֵרי ֵיׁש ִמְצָוה "ָמֹחה ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" 

ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲעָמֵלק ִיְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהּתֹוָרה?". 

ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ָּכל ִמיֵני ִסיָמִנים ַלֻּסְגיֹות ַהִּנְלָמדֹות, 
ְלִזָּכרֹון  ִסיָמִנים  עֹוִׂשים  ְוָהיּו  ֶּפה  ְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלְמדּו  ָאז  ִּכי 
ַּבְּגָמָרא  ֵיׁש  ִמִּלים.  ִמיֵני  ָּכל  אֹו  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ע"ב(,  נד  דף  )עירובין 
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ְּבָבָבא ָּבְתָרא )דף מ עמוד ב( ִסיָמן ְמֻיָחד 'ֲעָמֵל"ק ִסיָמן' ֶׁשהּוא ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות ֶׁשל ַהֻּסְגיֹות ְוַהּנֹוְׂשִאים ַהִּנְלָמִדים ָׁשם: ָע'ֵרב, ַמ'ְלֶוה, ל'וֵֹקַח, 
ַק'ְּבָלן. ַהַּיְעֵּב"ץ ׁשֹוֵאל ַעל ַהָּמקֹום, ֵאיְך ִהְכִניסּו ֶאת ֲעָמֵלק ְלתֹוְך 
ְמִחַּית  ִמְצַות  ָלנּו  ֵיׁש  ֲהֵרי  ַאֵחר?  ַמֶּׁשהּו  ָמְצאּו  ֹלא  ָמה,  ַהּתֹוָרה? 
ֲעָמֵלק! ַעד  ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֵּיׁש ְּבִדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ֶׁשָהָיה ִמְנָהג ֶׁשּכֹוְתִבים 
'ֲעָמֵלק' ַעל ֻסְלַית ַהַּנַעל ּומֹוִחים אֹותֹו ַּבֲהִליָכָתם )עיין קב הישר סימן 
צב ובבן איש חי שנה ראשונה פרשת תצוה הלכות פורים סעיף כ(, אֹו ֶׁשָהיּו 

עֹוִׂשים ְּכִמין ֻּבָּבה ְּבצּוַרת ָהָמן ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ֲעָמֵלק ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתּה 
)אורחות חיים חלק א הלכות מגלה ופורים סעיף מב וע"ע ברמ"א או"ח סימן 

ֵׁשם  ּוְלַהְזִּכיר  ִלְכּתֹב  ָמה  ִּבְׁשִביל  ִלְׁשֹאל  ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת  יז(.  תרצ סעיף 

ֲעָמֵלק ְוָאז ִלְמחֹק אֹותֹו? יֹוֵתר טֹוב ֶׁשֹּלא ִלְכּתֹב אֹותֹו ִמְּלַכְּתִחָּלה! 
ֶמה ָהָיה ָׁשֶוה, ְלָהִביא ֶאת ִהיְטֶלר ְוַלֲהֹרג אֹותֹו, אֹו ֹלא ְלָהִביא אֹותֹו 
ִּבְכָלל? ֵיׁש ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ַּבָּדָבר, ְוַאַחת ֵמֵהן ִהיא ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ַוֲאִפּלּו ֲהִכי ָרחֹוק ְוָטֵמא ֶׁשֵּיׁש, ֶׁשֹּלא יֹוֵנק ֵמַהּתֹוָרה ְוַהְּקֻדָּׁשה )אור 
החיים פרשת חקת פרק יט פסוק ב, ועיין במאור ושמש פרשת פנחס(; ֵּכיָון 

ֶׁשֶקר,  ֵהם  ִּכי  ֵמַעְצָמם  ֹּכַח  ָלֶהם  ֵאין  ְוַהֶּׁשֶקר  ַהֻּטְמָאה  ֹּכחֹות  ֶׁשָּכל 
ַהֶּׁשֶקר   - ע"א(  קד  דף  )שבת  ָקֵאי  ָלא  ְּדִׁשְקָרא  ַרְגַלִים,  ֵאין  ְוַלֶּׁשֶקר 
ֹלא עֹוֵמד, ָלֵכן ֵהם ַחָּיִבים ִלְׁשאֹב ֶאת ַהֹּכַח ֶׁשָּלֶהם ִמֹּכַח ָהֱאֶמת, ֹּכַח 
ֶׁשְּלָך  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ַאָּתה רֹוֶצה  ִאם  ָאְמרּו:  ֲחַז"ל  ָלֵכן  ַהּתֹוָרה. 
ַּתְכִניס ּבֹו ְקָצת ֱאֶמת )רש"י פרשת שלח פרק יג פסוק כא, וע"ע בסוטה דף 
לה ע"א(, ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשּכֹוְתִבים ֵׁשם ָהָמן ַוֲעָמֵלק ִלְרָגִעים ִמְסָּפר ְוׁשּוב 

מֹוֲחִקים אֹוָתם. 



ִנֱאֶמוֶּׁשַּבוְְךִּנֶּׁשֶקצּ
ָהָיה ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּׁשַאל, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים 
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ַוֲאָנִׁשים  ְוכּו',  ַהָּגאֹון"  "ָהַרב  ְואֹוְמִרים  ְמֻסָּים  ָאָדם  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים 
ַמֲאִמיִנים ָלֶהם, ֲהֵרי ֵאין ָּבֶזה ֲאִפּלּו ְקָצת ֱאֶמת? ָּבא ֶאָחד ְוָעָנה לֹו: 
אֹוָתם  ָּכל  ַאֲחֵרי  ַּבּסֹוף  ֶׁשָּבא  ֶׁשָּלֶהם  ַהֵּׁשם  ֶזה  ָהֱאֶמת  ֶׁשל  "ַהֵחֶלק 

ַהֵּתאּוִרים ָהֵאֶּלה, ַהֵּׁשם ַהְּפָרִטי הּוא ֲאִמִּתי". 

ָׁשַמְעִּתי ַּפַעם ַרֲעיֹון ֵמֵעין ֶזה. ֵיׁש ָּבחּור ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשָהָיה ַהַּבְטָלן ֶׁשל 
ַהְיִׁשיָבה, אֹוֵכל, ׁשֹוֶתה, ָיֵׁשן, ֹלא לֹוֵמד ִמָּלה. ִּפְתאֹום ְּכֶׁשהּוא ִמְתַחֵּתן 
ֻּכָּלם ְמַהְּלִלים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים: "ֶהָחָתן ֶׁשָּלנּו ֵאיֶזה ִעּלּוי, ֵאיֶזה 
ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֵאיֶזה ָּגאֹון ַּבּתֹוָרה". ַהֶּבְנָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ֵמֵאיֶזה 
ַצד ּפֹוְתִחים ֶאת ַהְּגָמָרא, ְוֵאיֶזה ְׁשָבִחים הּוא ְמַקֵּבל. "ֵאיֶזה ַצִּדיק, 
ְלַהְזִּכיר  ָׁשְכחּו  ּבֹוִכים",  ָהיּו  ֻּכָּלם  ִהְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשהּוא  ְּתִפּלֹות,  ֵאיֶזה 
ֶׁשֵהם ָּבכּו ִמֶּמּנּו ִּכי הּוא ָהָיה ַמְפִריַע ְלֻכָּלם. ּוְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ִמָּכאן 
ְוַעד ְלהֹוָדָעה ֲחָדָׁשה, ַעל ַהִּמּדֹות ֶׁשּלֹו ְוֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּפק ְּבמּוָעט, ּוָמה 
ֶּבֱאֶמת? ְּכֶׁשָהָיה לֹוֵקַח ְּבִלי ְרׁשּות ָהָיה לֹוֵקַח ַרק ְקָצת ְוֹלא ֶאת ַהֹּכל. 

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָׁשֲאלּו ַרִּבים ְוטֹוִבים, ֲהֵרי ִעם ָּכל ַהְּׁשָבִחים ֶׁשאֹוְמִרים 
ַהָּגאֹון  ָהַרב עֹוַבְדָיה אֹו  ֶאת  ֹּפה  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ַאָּתה חֹוֵׁשב  ֶהָחָתן,  ַעל 
ְלִפי  ַהֲחֻתָּנה?  ַאֲחֵרי  ֶנֱעָלִמים ִּפְתאֹום  ָאז ֵאיֹפה ֵהם  ִמִּויְלָנא ַהָּבא, 
ֶזה ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָלנּו ַהּיֹום ְרָבבֹות ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה, ֵאיֹפה ֵהם 
ֻּכָּלם? ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְׁשָבִחים ְוׁשּום ָּדָבר ֹלא ָנכֹון, ִמי ַיֲאִמין ַלֶּׁשֶקר 
ַהֶּזה, ֲהֵרי סֹוף ַהֶּׁשֶקר ְלִהְתַּגּלֹות, ָמה עֹוִׂשים? ִּבְׁשִביל ֶזה אֹוְמִרים 
ִּדְבֵרי  ְקָצת  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ֶהָחָתן,  ְּבַמֲהַלְך ְסעּוַדת  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה  ֵאיֶזה 

ֱאֶמת ֶׁשַּיֲחִזיקּו ֶאת ָּכל ַהְּׁשָקִרים ֶׁשֹּיאְמרּו ַאַחר ָּכְך.



יִונ תּוִּנַּׁשכ  ִׁשֲהצּצ 
ָאז ָּכְך ַּגם ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה, ֵהם ַחָּיִבים ִלְׁשאֹב ֹּכַח ֵמַהֹּׁשֶרׁש ַהָּגדֹול ֶׁשּזֹו 
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)עיין בזוה"ח שיר השירים דף פה  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  ּומּוָבא  ַהּתֹוָרה. 
ע"ב ובמתומ"ד עמוד ריב, ובזוהר הרקיע להאריז"ל סו"פ ויקהל( ַעל ַהָּפסּוק 

א,  השירים  )שיר  ַהָּׁשֶמׁש"  ֶׁשְּׁשָזַפְתִני  ְׁשַחְרֹחֶרת  ֶׁשֲאִני  ִּתְראּוִני  "ַאל 
ו( ֶׁשַהַּמְלכּות ֶׁשּזֹו ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה 
ְוִלְׁשאֹב  ַלֲעלֹות  ַהֹּכחֹות  ְיכֹוִלים אֹוָתם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֲעֹונֹות  ֵמֲחַמת 
ְלֹכחֹות  ָלֶהם  ּוַמְרָאה  ַעְצָמּה  ֶאת  ַמֲחִׁשיָכה  ִהיא  ְוָאז  ֹּכַח,  ִמֶּמָּנה 
ַהֻּטְמָאה, ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָכה ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם: "ֲאִני ְׁשֹחָרה ְוֵאין ִלי ֲאִפּלּו 

ֵאיְך ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצִמי, ַּתַעְזבּו אֹוִתי". 



יׁשּ צִּקּד  ִנצְֵתִהֶּׁשאְֵמ
ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו, ֶׁשַהֻּטְמָאה ׁשֹוֶאֶבת ַּגם ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת 
ֶׁשִּסֵּפר  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְּגַלֶזר  ִליאֹור  ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי  ָהָאָדם.  ֵאֶצל  ַּגם  ֶזה 
ֶׁשִהְזִמינּו אֹותֹו ִלְהיֹות ַחָּזן ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ְּבֵאיֶזה ָמקֹום. ְּכֶׁשִהִּגיַע 
אֹוֵמר  ְוהּוא  ַּפַעם,  ֶׁשל  ַהְּנִפיִלים  ְּכמֹו  ָאָדם,  ַהר  ֶאָחד  ָרָאה  ְלָׁשם 
ֶאת ָּכל ַהַּקִּדיִׁשים ַּבְּתִפָּלה ְוצֹוֵעק אֹוָתם, ֶאת ַהַּקִּדיִׁשים ֶׁשל ַהַחָּזן, 
ַקִּדיׁש ָיתֹום, ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן ֶׁשְּלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַהֹּכל הּוא אֹוֵמר. ְּבסֹוף 
ַהְּתִפָּלה ָּבא ָהִאיׁש, ָלַחץ לֹו ֶאת ַהָּיד ְוָאַמר לֹו: "ְּכבֹוד ָהַרב, ּתֹוָדה 
ָהִעְנָין  "ָמה  ְּגַלֶזר:  ָהַרב  אֹותֹו  ָׁשַאל  אֹוִתי".  ִרַּגְׁשָּת  ַהְּתִפּלֹות,  ַעל 
ַעל  ַהַּקִּדיִׁשים  "ֶזה  ָהִאיׁש:  אֹותֹו  לֹו  ָאַמר  ַהַּקִּדיִׁשים?"  ִעם  ֶׁשְּלָך 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ָהִייִתי  ַהַחִּיים...  ְּבַמֲהַלְך  ִחַּסְלִּתי  ֶׁשֲאִני  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל 
ַּבֶּכֶלא, ְוִהִּגיַע ָלֶהם ֵהם ֹלא ָהיּו ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ִמְסֵּכִנים ֵהם ְצִריִכים 
ַהֵּׁשם  ַהַּקִּדיׁש,  עֹוֵׂשה  ְוַגם  ַההֹוֵרג  ַּגם  ְּבֶעֶצם  הּוא  ְנָׁשָמה".  ֲעִלַּית 
ְיַרֵחם. ָהַרב ְּגַלֶזר ָאַמר לֹו: "ּתֹוָדה ַרָּבה, ִּתְהֶיה ָּבִריא" ּוָבַרח ִמָּׁשם 
ִלְפֵני ֶׁשַּגם הּוא ִיְהֶיה עֹוד ֶאָחד ֵמַהַּקִּדיִׁשים ֶׁשּלֹו. ַּבַהְנָהָגה ֶׁשּלֹו ֵיׁש 
ַּגם ֵּכן ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשַהֻּטְמָאה ְמַחֶּפֶׂשת ְלִהָּתלֹות ְּבַמֶּׁשהּו ָקדֹוׁש 
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ְלֶהְמֵׁשְך ַהִּקּיּום ֶׁשָּלּה. 



ַתֹווֶּׁשלִּנִצִׁשע ִנּמ 
ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכתּוב )רבנו האר"י בספר הליקוטים דף פח עמוד א( 
ֶׁשָאָדם ֶׁשהּוא ָרָׁשע ְוָטֵמא, ַהֵּיֶצר ָהָרע נֹוֵתן לֹו ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות, ְּכֵדי 

ִלינֹק ִמֶּמּנּו ֹּכַח, ִּכי ְּכֶׁשֵאין לֹו ִמָּמה ִליֹנק ֵאין לֹו ֹּכַח. 



יק ֶׁשִפעִּנִּצּד 
ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׁשַפע, ֶׁשְּמקֹור ַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו הּוא 
ֹלא ֵמַהּתֹוָרה. ְוֶזה ַמה ֶּׁשֲחַז"ל ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות )דף יז עמוד ב( 
ְּבִני,  ִנּזֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא  ּוְבֻחִּלין )דף פו עמוד א(, "ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ָמה  ַׁשָּבת".  ְלֶעֶרב  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  ֲחרּוִבים  ְּבַקב  לֹו  ַּדי  ְּבִני  ַוֲחִניָנא 
ֲחִניָנא  ֵמַרִּבי  ַהֶּׁשַפע  ְמַקְּבִלים ֶאת  ָּבֶזה? ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  ַהַּכָּוָנה 
ַהֹּכל  ֶאת  ְונֹוֵתן  ְּכלּום  ַמְׁשִאיר  ֹלא  ְלַעְצמֹו  ְוַהַּצִּדיק  ֵמַהַּצִּדיק,   -
ָלֲאֵחִרים. ֲהֵרי ֶׁשַהֹּכל ִנּזֹוִנים ֵמַהּתֹוָרה, ֵמַהַּצִּדיִקים, ִמָּמקֹור ָטהֹור. 
ְוֶאת ֶזה ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת, ֵמֵאיֹפה ִלְׁשאֹב ֶאת ֹּכַח ַהַחּיּות ֶׁשל 

ָהָאָדם - ַרק ֵמַהּתֹוָרה, ַמְרֶּבה ּתֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים )אבות פ"ב מ"ז(.  



ַסֻגּלְוִּּבחְִצנַּוִגַדלִּוּה
ַּבּתֹוָרה.  ַהֹּכל  ֶאת  ְוֵיׁש  ִויׁשּועֹות,  ְסֻגּלֹות  ְמַחְּפִׂשים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
מּוָבא ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות )דף ח ע"א( ָּכל ַהּקֹוֵרא ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד 
ָיָמיו  ַהַּכָּוָנה  ָמה  ְוׁשֹוֲאִלים:  ּוְׁשנֹוָתיו.  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין  ַּתְרּגּום 
ּוְׁשנֹוָתיו? ֲהֵרי ִאם ַאָּתה ַמֲאִריְך ֶאת ָיָמיו ַוַּדאי ֶׁשַּגם ֶאת ְׁשנֹוָתיו! 
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ֶאָּלא ַהַּכָּוָנה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָּכל ָּכְך ֵּכיף ַּבַחִּיים, ֶׁשַהָּיִמים ֶׁשּלֹו ִיְהיּו יֹוֵתר 
ֲאֻרִּכים, ִיְהיּו לֹו ֲהָנאֹות, ֶׁשל ָיִמים ְׁשֵלִמים ַוֲאֻרִּכים )מתוקים מדבש 
סימן א סעיף ב(. ִּבְמֻיָחד ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית, 

ֵיׁש ִעְנָין ָלבֹוא ּוְלַהְתִחיל ְלִהָּכֵנס ְּבָעְמָקּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוְלַגּלֹות ֶאת ָּכל 
ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּטמּון ַּבּתֹוָרה. ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ִויסֹוִדית, ְוֵאין סֹוִפית 
ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוָעְצָמָתּה. ַהַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ַעל ַהָּפסּוק "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" 
)תהילים יט, ח( ֶׁשַּכָּמה ֶׁשָעְמלּו ָּבּה ְוָלְמדּו אֹוָתּה ְוָחְפרּו ָּבּה, ֲעַדִין ֹלא 

ִּגּלּו ֶאת ָּכל ְסָתֶריָה ְוסֹודֹוֶתיָה, ִמֵּכיָון ֶׁשִהיא ִנְׁשֲאָרה ְׁשֵלָמה )בעש"ט 
על התורה פרשת ואתחנן אות כט(. ְוַכָּמה ֶׁשָהָאָדם ִיְהֶיה ָּגדֹול ָּכָכה ַהּתֹוָרה 

ַּבַהְקָּדָמה  ָהַרְמָּב"ם  ְלַהִּקיף ֶאת ַהּתֹוָרה.  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  יֹוֵתר,  ְּגדֹוָלה 
ְלֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ּכֹוֵתב, "ֹלא ַּבִּנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו ֵמַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי 
ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס ַעל ֻּבְריֹו". ְוֶזה ָהַרְמָּב"ם, ִלְפֵני ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 
ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכָכה אֹוֵמר, ְלָהִבין ֶאת ַהֹּכל ַעל ֻּבְריֹו ִאי ֶאְפָׁשר, ִּכי 
ֶזה ֵחֶלק ֱאלֹוַּה ִמָּמַעל, "ֲאָנא ַנְפִׁשי ְּכַתִבית ְיַהִבית" )שבת דף קה ע"א(, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֲאִני ֶאת ַעְצִמי ִהְכַנְסִּתי ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו 
ֶׁשאֹוְמִרים ַרּבֹוֵתינּו )הרמב"ן בהקדמה לפירושו על התורה, ומהרח"ו בשערי 
הקדושה חלק א סוף שער ד( ֶׁשָּכל אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ֵחֶלק ִמְּׁשמֹוָתיו 

ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 'ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין' ְּכֶׁשָהיּו ָּבִאים ִלְׁשֹאל אֹותֹו 
ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֶׁשִּיְרֶאה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְּכמֹו ַּבַעל ֶׁשָּבַרח ֵמִאְׁשּתֹו, 
ַהֵּסֶפר  ָהָיה ּפֹוֵתַח ֶאת  ָיָׁשר  ְוַכּדֹוֶמה,  ַּגָּנב ֶׁשֹּלא מֹוְצִאים אֹותֹו  אֹו 
ִהְסִּביר  ְוהּוא  ַהֶּזה",  ַּבַּבִית  ָׁשם  ִנְמָצא  "ִהֵּנה הּוא  ְואֹוֵמר:  ֶׁשְּלָפָניו 
ֶׁשֶאת אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ָּגַנז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּבּתֹוָרה, ּוְכֶׁשּלֹוֵמד 
ְוַעד סֹופֹו )עיין בספר תולדות  זֹוֶכה ִלְראֹות ְּבאֹור ֶזה ִמּסֹוף ָהעֹוָלם 
יעקב יוסף פרשת ויצא עמוד פט ובספר באר החסידות עמוד 36(. ָּכל ָהאֹור 

ַהֹּכל  ְוַהְּבָרכֹות,  ַהְּסֻגּלֹות  ְוָכל  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ַהֶּׁשַפע  ְוָכל 
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ְוִלְלֹמד  ָלֶׁשֶבת  ֶׁשּזֹוֶכה  ָאָדם  ְוִתְלַמד.  ֵׁשב  ָּפׁשּוט  ַּבּתֹוָרה.  ִנְמָצא 
ַהְּסָפִרים  ֵסֶפר  ְלַהִּכיר ֶאת  זֹוֶכה  ְלַהִּכיר ֶאת ַהּתֹוָרה,  זֹוֶכה  ּתֹוָרה, 
ְוַהִּבּסּוס  ַהַּתְׁשִּתית  ָּכל  ֶאת  ֵיׁש  ֶׁשָּבּה  ִמֻּכָּלם,  ַהָּגדֹול  ַהֵּסֶפר  ֶׁשהּוא 
ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ְוָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. 
ֲאָבל ָמה? ָצִריְך ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ְזֻכּיֹות ִּבְׁשִביל ְלַהִּגיַע ָלֶזה, ִּכי ַהֵּיֶצר 
ָהָרע אֹוֵמר ָלָאָדם: ַקח ֶאת ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ַרק ֹלא ֶאת ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה, ָלָּמה? ִּכי ַהְּגָמָרא ְּבִקּדּוִׁשין )דף ל עמוד ב(, ְוַגם ְּבֻסָּכה )דף נב 
ע"ב( ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמַהּתֹוָרה הּוא ִמְתּפֹוֵצץ, ֶזה ַמה ֶּׁשהֹוֵרג 

אֹותֹו. ָלֵכן הּוא ַיִּציַע ְלָך ַהֹּכל, ֵלְך ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסד, ֵלְך ַּתֲעֶׂשה ִּפְדיֹון 
ֶׁשָּגדֹול  ֲחַז"ל  ִלְּמדּונּו  ֲאָבל  ְוַתֲעֶׂשה,  ַּתִּציל  ִּתְתרֹם,  ֵלְך  ְׁשבּוִיים, 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות )מגילה דף טז ע"ב(. ְוֶזה ַהָּדָבר 

ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָלָאָדם.



ַלמּדּחְִצנּיְֵוצֵּמִנִּצִלוַּוִפׁשְו ִּגדְלִּח
"והקריבו  ויקרא על הפסוק  )על התורה פרשת  סֹוֵפר  ַהֲחַת"ם  ֶזה  ְּבִעְנָין 
בני אהרן", וע"ע בט"ז יו"ד סימן רנא סק"ו( ׁשֹוֵאל, ָמה ַהֵּפרּוׁש ֶׁשַּתְלמּוד 

ּתֹוָרה יֹוֵתר ָּגדֹול ֵמַהָּצַלת ְנָפׁשֹות, ֲהֵרי ְּבֶעֶצם ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ְוַהָּצַלת 
ֶׁשָאָדם  ִהיא  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ּוְמָבֵאר,  ַהּתֹוָרה?  ָּכל  ֶאת  ּדֹוֶחה  ְנָפׁשֹות 
ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ֲחׁשּוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָיִביא לֹו ִמְקִרים ֶׁשל 
ְּבֵעיֵני  ִאם  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה,  ִמִּלּמּוד  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  ִּבְׁשִביל  ְנָפׁשֹות  ַהָּצַלת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ֹלא ָּכל ָּכְך ֲחׁשּוָבה ְמַזְּמִנים לֹו ָּכל 
ַּתֲעֶׂשה  ּבֹוא  לֹו,  קֹוְרִאים  ֶרַגע  ָּכל  ֵאיְך  רֹוֶאה  ְוַאָּתה  ִמְצֹות,  ִמיֵני 
ַהְּזַמן  ֶחֶסד, ּבֹוא ַּתֲעֶׂשה ִמְצָוה. ִאם ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשַּמִּציִעים ְלָך ָּכל 
ִמְצֹות ָּכֵאֶּלה ְנִדירֹות ִּבְׁשִביל ֶׁשַּתֲעזֹב ֶאת ַהִּלּמּוד, ַּכִּנְרֶאה ַהּתֹוָרה 
ֶׁשְּלָך ֹלא ַמְסִּפיק ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵני ה', ֶזה ָּדָבר ַמְפִחיד. ְוֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו 
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ֲחַז"ל: ִאם ָּבַטְלָּת ֵיׁש ְלָך ְּבֵטִלים ַהְרֵּבה ְּכֶנְגֶּדָך )אבות פ"ד מ"י(. 



עֶֹמקֶּׁשִּבחְִצנ ִנ
ַהָּדָבר ַהַּמְדִהים ְוַהַּמְפִליא ְּבִנְצִחּיּות ַהּתֹוָרה ְוָעְמָקּה ֶׁשִהיא ִנְמֶּדֶדת 
ָיכֹול  ֵאיְך  ֻמְפָלא  ָּדָבר  ֶזה  ּוֶבֱאֶמת  ִּבְכָלל.  ֱאנֹוִׁשי  ִמָּדה  ִּבְקֵנה  ֹלא 
ָעֶליָה  ֶׁשָחַזר  ַאֲחֵרי  ַהּדֹור,  ְּגדֹול  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהְּגָמָרא  ֶׁשאֹוָתּה  ִלְהיֹות 
ֵמאֹות אֹו ַאְלֵפי ְּפָעִמים, ַּגם ֶיֶלד ֶׁשַּמְתִחיל ְּבִכָּתה ג' אֹו ד' ִלְלֹמד 
לֹוֵמד ְּבִדּיּוק ֶאת אֹוָתּה ַהְּגָמָרא? ֶאָּלא הּוא ֵמִבין ָּדָבר ֶאָחד ְוהּוא 
ֵמִבין ָּדָבר ַאֵחר, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָעמֹק, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול. ַהָּפסּוק אֹותֹו 

ָּפסּוק, ְוָכל ֶאָחד ֵמִבין ַמֶּׁשהּו ׁשֹוֶנה, ֹעֶמק ׁשֹוֶנה. 

ְּבִדְבֵרי  ְלַהְרֵהר  ֲאִפּלּו  ָאסּור  ֶׁשְּלַדְעּתֹו,  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמֻסָּפר 
ּתֹוָרה ִלְפֵני ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה )ביאור הגר"א על שו"ע או"ח סימן מז סעיף ד(, 
ּוְבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ָאַמר ְלַתְלִמידֹו ר' ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין, ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי 
ַּבּבֶֹקר ָעלּו ִלי ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים  )2260( ֵּפרּוִׁשים ַעל ַהָּפסּוק: 
"ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב" )במדבר יג, יז(, ִעְנַין ַהָּפסּוק ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָׁשַלח ֶאת 
ַהְמַרְּגִלים ָלֶלֶכת ְלַרֵּגל ֶאת ָהָאֶרץ, ְוהֹוָרה ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשֵּיְלכּו 
ֶזה.  ָּפסּוק  ַעל  ֵּפרּוִׁשים  ְוִׁשִּׁשים  ָמאַתִים  ַאְלַּפִים  ָעלּו  ְוַלָּגאֹון  ָּבּה. 
ָּכל  ִלְראֹות  ָיֹכְלִּתי  ֵאֶּלה  ִמָּכל  ֶאָחד  "ֶׁשְּבֵפרּוׁש  ְלַתְלִמיָדיו  ְוָאַמר 
ֹּכחֹות ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשָּבעֹוָלם" -  ְוַהָּדָבר הּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול, ֵאיֶזה ֹמַח 
ְּגאֹוִני ֶזה, ָאָדם ֶׁשּקֹוֵלט ְּבַבת ַאַחת ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים! 
ֶזה ֹלא ֶׁשהּוא ָיַׁשב ַעְכָׁשו ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִלְכּתֹב ֶאת ָּכל ֶזה - ִהְמִׁשיְך 
ְוָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא, ַוֲאִני, ֶׁשֹּלא ָרִציִתי ִלְׁשֹּכַח ֶאת אֹוָתם ֵּפרּוִׁשים, 
ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ְלַסֵּדר אֹוָתם ָּבֹראׁש, ּוִמָּׁשַמִים ָראּו ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֶנֶגד 
ְּפַסק ַהֲהָלָכה ֶׁשִּלי, ְוָׁשַכְחִּתי ֶאת ֻּכָּלם. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶהֱחִזיר לֹו 
אֹוָתם ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת, ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ָעלּו לֹו ָּבֹראׁש 
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ְוָׁשַקע ַּבְּתִפָּלה,  ָּכל ַהֵּפרּוִׁשים ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה, ְוֹלא ָחַׁשב ַעל ֶזה 
)כתר  ְּבֻקְפָסא  ְּכֻמָּנִחים  ֵאָליו  ָחְזרּו  ַהֵּפרּוִׁשים  ָּכל  ַהְּתִפָּלה  ּוְלַאַחר 

ראש בסופו ובספר בדידי הוה עובדא פרק כז עמוד תסו(. 

ַּגם ַהּיֹום עֹוֶלה ַלֲאָנִׁשים ֵּפרּוִׁשים ַעל "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב", ֵאיֹפה ְלַטֵּיל 
ֵנֵלְך  ַהָּקָיאִקים,  ֶאת  ַנֲעֶׂשה  ְלָׁשם,  ֵנֵרד  ַלֶּנֶגב,  ֵנֵלְך  ָלֶלֶכת,  ְלֵהיָכן 
ָלַרֶּכֶבל, אּוַלי ִנְׂשֹּכר ֵאיזֹו ִּדיַרת נֶֹפׁש, ֲאָבל ֶזה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֲעלּו ֶזה 

ַּבֶּנֶגב" ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ַל"ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב" ֶׁשָּלֶהם.

ֲאָבל ַמה ֶּׁשָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵעל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ִמֶּמּנּו הּוא ֵּכיַצד ָאָדם 
ַמִּגיַע ְלֶיַדע ָּכֶזה? ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ֶאת ֶזה, ֶזה ִנְרֶאה ָלנּו ָהזּוי, 
ַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים ַעל ָׁשֹלׁש ִמִּלים "ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב", 
ִלְמֹצא  ִהְצַלְחָּת  ְּבִגיַמְטִרָּיה,  ִנִּסיָת  ָּבֶזה?  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ְּכָבר  ָמה 
ְׁשֹלָׁשה ֵּפרּוִׁשים. ִנִּסיָת ֹּפה ָוָׁשם, ִהְצַלְחָּת ְלָגֵרד עֹוד ֵאיֶזה ֲחִמִּׁשים 
ֵּפרּוִׁשים, ֲאָבל ֵאיְך ַאָּתה ַמִּגיַע ְלַאְלַּפִים ָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ֵּפרּוִׁשים? 
ֶנֱאַמר  ְואֹוְמִרים ֶׁשַעל ַהּתֹוָרה  ְמָבֲאִרים  ְּכָבר  ַעְצָמם  ֲחַז"ל  ּוֶבֱאֶמת 
"ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין" )מגילה דף ו עמוד ב( - ִאם ַאָּתה ִמְתַיֵּגַע ְוָעֵמל 
ַּבּתֹוָרה, ַאָּתה ִּתְמָצא ְמִציאֹות, ִמָּׁשַמִים ִיְׁשְלחּו ְלָך ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים 

ֶׁשֹּלא ָהִייָת ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶהם ְלַבד. 

ֵיׁש ִסּפּור ּדֹוֶמה ָלֶזה ַעל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָהָיה לֹו ָיאְרַצייט 
ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ִהִּגיַע ָלַאְזָּכָרה, ּוָפָנה ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ְוָאַמר 
לֹו: ַּתִּגיד ִלי ֵאיֶזה ָּפסּוק ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ֵמַהַּתַּנ"ְך ַוֲאִני ֶאְדרֹׁש ָעָליו", 
ַהַּתְלִמיד ָאַמר ֶאת ַהָּפסּוק: "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלכׇל ַחי ָרצֹון" 
)תהילים קמה, טז(. ֻּכָּלם יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ַּבְּתִפָּלה 

עֹוד ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵאיְך ֻּכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהָּיַדִים, רֹוִצים ֶאת ַהֶּׁשַפע 
ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה. – ֶּדֶרְך ַאַּגב, ַּבֵּסֶפר עֹוד יֹוֵסף ַחי )פרשת ראה על הפסוק 
ָעִׁשיר  ַּפַעם  ֶׁשָהָיה  ֶזה,  ַעל  ִסּפּור  ֵמִביא  צה(  עמוד  תפתח"  פתח  "כי 
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ַקְמָצן, ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ְצָדָקה ָהָיה ָיָׁשר אֹוֵמר, ֹלא 
ָצִריְך, ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם, ֲאִני ַּגם ָאצּום ִאם ִּתְרצּו, ַרק ֹלא ֶּכֶסף. 
ָהָיה ֵאיֶזה ָעִני ִּפֵּקַח ֶׁשָעַקב ַאֲחָריו, ְוָרָאה ֶׁשְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ַלָּפסּוק 
"ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" הּוא ּפֹוֵרׂש ֶאת ָיָדיו ְּבצּוָרה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה, ֶהָעִׁשיר 
ְּכֶׁשָעָׂשה  ִמָּיד  ֶאָחד  יֹום  ַהֶּׁשַפע.  ֶאת  ֶׁשּנֹוֶתֶנת  ַהְּסֻגָּלה  ֶׁשּזֹו  ֶהֱאִמין 
ֶהָעִׁשיר "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" ָרץ ֵאָליו ֶהָעִני ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְצָדָקה, ְוָאַמר 
לֹו: "ִאם ַאָּתה ֹלא ִּתֵּתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ִיֵּתן ְלָך". ֶהָעִׁשיר 
ָׁשַמע ָּכָכה, ָּפַחד ַעל ַעְצמֹו ְוָנַתן לֹו. –  ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך 
ֻמָּכר, ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָעָליו? ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ֶאת ַהָּפסּוק "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך" ֶנֱעַמד ְוָאַמר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֵּפרּוִׁשים 
ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה, ֵּתֶכף ּוִמָּיד )בהקדמה לספר בניהו בשבחי הגאון המחבר 

עמוד 3(. 



ַּכִוִנצֶּׁשֵאיוְּּפְֵסק
ֶׁשָאָדם  א(,  משנה  ו  )פרק  ְּבָאבֹות  ַהִּמְׁשָנה  ֶּׁשאֹוֶמֶרת  ַמה  ְּבֶעֶצם  ֶזה 
ָאָדם  ַּתְחשֹׁב,  ּפֹוֵסק.  ֶׁשֵאינֹו  ְּכָנָהר  ַנֲעֶׂשה  ִלְׁשָמּה,  ּתֹוָרה  ֶׁשּלֹוֵמד 
הֹוֵלְך ַלָּנָהר ּוְמַמֵּלא ַּבְקּבּוק, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא ֶּג'ִריָקן, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא 
ֶאת ָהֶרֶכב ֶׁשּלֹו, ַאַחר ָּכְך ְמַמֵּלא ַמָּׂשִאית, ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה הּוא לֹוֵקַח 

הּוא ֹלא ֶהֱחִסיר ְּכלּום. 

ִיּסּוִרים  ַהָּגאֹון ר' יֹוֵסף רֹוִז'ין ָהרֹוָגצ'וֶֹבר, ֶׁשָהיּו לֹו  ְמַסְּפִרים ַעל 
נֹוָרִאִּיים ְּבַׁשָּבת, ִּכי ְּבַׁשָּבת ָאסּור ִלְכּתֹב ְוהּוא ֹלא ָיֹכל ְלַרֵּכז ּוְלַצְמֵצם 
ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשּלֹו ְּבָדָבר ֶאָחד, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהָּׁשבּוַע ְּכֶׁשָעלּו ְּבֹראׁשֹו 
ְלַצְמֵצם  ָיכֹול  ָהָיה  ַאַחת, הּוא  ְּבַבת  ְוַרְעיֹונֹות  ְמקֹורֹות  ָּכל אֹוָתם 
ַהֹּמַח  ָּכל  ָאז  ִלְכּתֹב,  ָאסּור  ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל  ִּבְכִתיָבתֹו,  אֹוָתם  ּוְלַעֵּדן 
ֶׁשּלֹו ָהָיה ְּכמֹו ַהר ַּגַעׁש, ַהֹּכל ָהָיה ִמְתַעְרֵּבב לֹו ָּבֹראׁש ְוַנֲעֶׂשה ְּכָנָהר 
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ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, ַמְתִחיל ְּבָדָבר ֶאָחד ּוַמְמִׁשיְך ִמּנֹוֵׂשא ְלנֹוֵׂשא )הרוגצ'ובי 
עמוד 180(. ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשַּמִּכיר ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשּלֹו, הּוא אֹוֵמר ֶזה ֹלא 

ֹמַח ֶזה ַמְחֵׁשב, הּוא ֵמִביא ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְמקֹורֹות ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים, 
ְּכִאּלּו ִהְכַנְסָּת קֹוד ַלַּמְחֵׁשב ְוהּוא ֵמִביא ְלָך ֶאת ָּכל ַהְּמקֹורֹות ַּבָּדָבר, 
ְוֶזה ְּבִלי ְסָפִרים. ַנֲעֶׂשה ְּכָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק, זֹו ַהִּנְצִחּיּות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 
ַּכָּמה ֶׁשֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ַוֲחָכִמים ַוֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה ֲעַדִין ֵהם ֹלא ִהִּגיעּו 

ָלַעְמקּות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

זֹו ַהִּסָּבה ָלָּמה ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֲאַנְחנּו ַמְרִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ְׂשֵמִחים ָּבּה. 
ָאָדם ֶׁשְּמַסֵּים ֵסֶפר ֶחְׁשּבֹון אֹו ִהְסטֹוְרָיה ֹלא רֹוֵקד ִעם ַהֵּסֶפר ֶׁשִּסֵּים. 
ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה רֹוְקִדים ִעם ַהֵּסֶפר, ְלַהְראֹות ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרה ִּכְׁשָאר 
ָחְכמֹות, ֶאָּלא ִהיא ָחְכָמה ֱאֹלִקית ֶׁשִּמֶּמָּנה ַמִּגיַע ָּכל ַהֶּׁשַפע ָּבעֹוָלם. 



ַמִהוּחְִצנ יםַּּבׂש  ּקּד  צ 
ציבור  השלמי  בשם  יא  הערה  תסד  עמוד  )סוכות  עֹוַבְדָיה  ֲחזֹון  ַּבֵּסֶפר 
ִיְהיּו  ָּבָניו  ֶׁשָּכל  ִיְזֶּכה  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשָּׂשֵמַח  ֶׁשִּמי  ֵמִביא,  ע"ב(,  רצד  דף 

ַצִּדיִקים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוֵיְלכּו ְּבֶדֶרְך ה'. ֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשּזֹו ֹלא ַרק 
ְסֻגָּלה, ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות: ְּכֶׁשַהֶּיֶלד רֹוֶאה ֶאת ַאָּבא ֶׁשּלֹו רֹוֵקד ְוָׂשֵמַח 
ַּבּתֹוָרה, הּוא ֵמִבין ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ַהָּגדֹול ְוָהֲאִמִּתי, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ִנְכָנס 
ַלֲחֻתָּנה ְורֹוֶאה ִמיֶׁשהּו ֶׁשרֹוֵקד יֹוֵתר ִמֻּכָּלם, ָמה ַאָּתה ִמָּיד ֵמִבין? 
ֶׁשְּמֻדָּבר ֶּבָחָתן. ִאם ִּתְרֶאה ָאָדם ַּבֲחֻתָּנה ֶׁשָּכל ַהְּזַמן יֹוֵׁשב ַּבַּצד, ֹלא 
רֹוֵקד ְוֹלא ְּכלּום, ִּתַּגׁש ְוִתְׁשַאל אֹותֹו "ִמי ַאָּתה? ֵמֵאיֶזה ַצד ַאָּתה? 
ִמַּצד ֶהָחָתן אֹו ַהַּכָּלה?" הּוא ַיֲעֶנה ְלָך: "ֲאִני ִהַּגְעִּתי ִמַּצד ָהעֹוף...!" 
ִּתְׁשַאל אֹותֹו: "ָלָמה ַאָּתה ֹלא רֹוֵקד?" הּוא ַיֲעֶנה: "ָמה ֲאִני ָקׁשּור 

ָלֶזה?" אֹותֹו ָּדָבר ַּבּתֹוָרה: ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח ֶזה ִמי ֶׁשָּקׁשּור ַּבּתֹוָרה.
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ֲהִוןּחְִצנ
ָהִראׁשֹונֹות  ֵמַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה  ֲחַתן ּתֹוָרה  ִלְהיֹות  ֶׁשִהְזִמינּו אֹותֹו 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל ָמה ַהֶּבִכי, ֲהֵרי ַאָּתה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, 
ִמָּמה ָחְלָׁשה ַּדְעְּתָך? ָעָנה ָלֶהם: ֲהֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין )דף 
מא עמוד א( אֹוֶמֶרת: 'ָאסּור ָלָאָדם ֶׁשְּיַקֵּדׁש ִאָּׁשה ַעד ֶׁשִּיְרֶאָּנה'. ַוֲאִני 

עֹוד ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות ֲחַתן ּתֹוָרה )תפארת 
בנים טויסיג חלק א סימן קלח עמוד תכג(. 

ְוַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו  ֲחַתן ּתֹוָרה  ֶׁשּקֹוֶנה  ָאָדם  ֶּבן  רֹוֶאה  ַאָּתה  ַהּיֹום 
ּבּוֶרָקִסים  ֶׁשֵּמִביא  ַההּוא  "ֶזה  ְלָך:  ַיֲעֶנה  הּוא  ֲחַתן ּתֹוָרה?  ֶּזה  ַמה 
ֲאִני  ָקׁשּור,  ֶׁשֲאִני  "ֶּבַטח  ַלּתֹוָרה?  ָקׁשּור  ַאָּתה  ַהְּתִפָּלה",  ְּבִסּיּום 
ַמְקִּפיד ַעל ֻסְפָּגִנּיֹות ַּבֲחֻנָּכה, ֵּפרֹות ְיֵבִׁשים ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט, ָאְזֵני ָהָמן 
ְּבפּוִרים", ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר "ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי" )תהילים מ, ט(. 
ְוַלֶּבֶטן.  ַלֵּמַעִים  ֶׁשְּקׁשּוִרים  ִּבְדָבִרים  ַרק  ִמְסַּתֶּכֶמת  ֶאְצלֹו  ַהּתֹוָרה 
ָלֵכן ִהְנִהיגּו ֶׁשָּצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת ָהַרב ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַּבֲעִלַּית ֲחַתן ּתֹוָרה, 
ַּכּמּוָבן  תעב(,  עמוד  סוכות  עובדיה  )חזון  ַלּתֹוָרה  ָקׁשּור  ֲהִכי  הּוא  ִּכי 

ְּכֶׁשהּוא ַרב ֲאִמִּתי ְוֹלא ְסָתם 'ֹראׁש ַלּׁשּוָעִלים'. 



לִּנחְִצנּ ֲעִמ
ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה יֹוֵדַע, ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָרגֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 
ַהַּדְרָּגה ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶזה ֹלא ַרק ִלְפֹּתַח 
ֵסֶפר, ִלְׁשֹמַע ַהְרָצָאה ּוֹפה ֶזה ִנְגַמר. ֲעַמל ַהּתֹוָרה ֶזה ַלֲעֹמל ּוְלָהִבין 
ֶאת ָהֹעֶמק, ָמה ָרָצה ַאַּבֵּיי, ּוָמה ָרָצה ָרָבא, ְוָלָּמה ַהְּגָמָרא ֵהִביָנה 
ֲהָוה  ֶׁשֲאִפּלּו  ַּבְּסָפִרים  מּוָבא  ָּכָכה.  ּוַבַּמְסָקָנא  ָּכָכה  ָאִמיָנא  ָּבֲהָוה 
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ָאִמיָנא ֶׁשַּבְּגָמָרא ִנָּתן ִלְלֹמד ִמֶּמָּנה, ֶׁשֲהֵרי ָלָמה הּוא ִנְכַּתב ַּבְּגָמָרא? 
ְוֶזהּו  )ספר קול מבשר חלק ב עמוד רכב בשם הגה"ק רבי בונם מפשיסחא(. 

ֲעַמל ַהּתֹוָרה, ְלִהְתַיֵּגַע, ְלַאּסּוֵקי ְׁשַמְעְּתָתא ַאִּלָּבא ְּדִהְלְכָתא – ִלְלֹמד 
ֵאיְך ִלְפסֹק ֲהָלָכה, ְוָכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ֹלא ִהְתִחיל ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה הּוא 
ֲאָבל  ֶׁשּלֹוְמִדים  ֲאָנִׁשים  רֹוֶאה  ַאָּתה  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ִיְזֶּכה  ֹלא 
סֹוְבִלים. ִמֶּנֶגד, ְמֻסָּפר ַעל ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ְוטֹוֵעם ְמִתיקּות 
)עיין  ָמתֹוק"  טֹוֵעם  "ֲאִני  ְלַתְלִמיָדיו:  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ְּבִפיו,  ִּכְדַבׁש 
בהקדמה לספר ליקוטי הלכות לחפץ חיים על מסכת זבחים(. ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ְמִליָצה, זֹו  ְונֶֹפת צּוִפים" )תהילים יט, יא(, זֹו ֹלא  ִמְּדַבׁש  "ְמתּוִקים 
ְמִציאּות ֲאִמִּתית. ְוָלָמה ַהֵּׁשִני ֹלא טֹוֵעם ְּכלּום? ִּכי הּוא ֵאינֹו ָעֵמל, 
הּוא ֵאינֹו ַמְקִריב ֲעבֹוָדה ַעְצִמית ּוִוּתּור ַעל ַּתֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 
ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ּבֹוֵקַע ְוׁשֹוֵבר ֶאת ְרצֹונֹוָתיו ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה הּוא 
ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך"  זֹוֶכה ְלאֹוָרה זֹו ּתֹוָרה )מגילה דף טז ע"ב( "ָאז 
)ישעיה נח, ח(, ַרק ָאז. ֲאָבל ִאם הּוא יֹוֵׁשב ַּבֶּׁשֶמׁש ּוִמְׁשַּתֵּזף, לֹוֵקַח 

ּכֹוס קֹוָלה ּוְגָמָרא ַעל ַהֶּדֶרְך, ְּבֵסֶדר, ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּלַקְחָּת ּתֹוָרה ְוֹלא 
ִעּתֹון, ֲאָבל ִמָּכאן ְוַעד ְלַהִּגיַע ְלַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ַהֶּדֶרְך ְרחֹוָקה. ַּכָּמה 
ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ֹיאַהב  יֹוֵתר  הּוא  ַּבּתֹוָרה  ּוִמְתַיֵּגַע  ָעֵמל  יֹוֵתר  ֶׁשָאָדם 
ּוַבִהָּגיֹון ֶזה ָהפּוְך, ִּכי ְּבֶעֶצם ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה יֹוֵתר ִמְתַאֵּמץ ֵאיְך ַאָּתה 

יֹוֵתר ֶנֱהֶנה? ֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא! ֶזה ֹּכַח ַהּתֹוָרה.



ָׁשַמְעִּתי ֵמָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ָהַרב ִיְצָחק יֹוֵסף שליט"א, ַעל ָאִביו ָמָרן 
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל, ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִּנְפַטר ִנָּסה ִלְלֹמד ְוֹלא ִהְצִליַח, 
ִהְצַטֵער ַצַער ַרב ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָמה ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהַחִּיים 
ָהֵאֶּלה ִאם ֲאִני ֹלא ַמְצִליַח ִלְלֹמד ּתֹוָרה?", ַאֲחֵרי ְזַמן ָקָצר ָהַרב ִאֵּבד 
ֶאת ַהַהָּכָרה  ְוִנְפַטר. אֹותֹו ַהָּדָבר ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ֲחַנְנָיה צ'ֹוַלק יֹוֵׁשב 
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ֹראׁש ֵעֶזר ִמִּצּיֹון ַעל ָמָרן ָהַרב ַׁשְך ַזַצ"ל: ָהִייִתי ְלַיד ָהַרב ַׁשְך ִּביֵמי 
ָחְליֹו ָהַאֲחרֹון, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלָהִביא לֹו ֵסֶפר ֵמַהִּסְפִרָּיה. ֵהֵבאִתי 
לֹו ְוהּוא ֹלא ִהְצִליַח ִלְלֹמד, ְוָאז הּוא ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְוָאַמר: "ָמה ֲאִני 
ָצִריְך ֶאת ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה", ָלָּמה? ִּכי ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת 
ַחִּיים, "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה". ַהִּמִּלים 
ִהְרִּגיׁשּו,  ֵמַהְּתִפָּלה, ֵהם  ַהָּללּו ִּבְׁשִביל ַהְּגדֹוִלים ֹלא ָהיּו ַרק ֶקַטע 

ָחיּו ְוָנְׁשמּו אֹוָתם. 

   

ִנּכֹלִּצמּזִּּבחְִצנ
ַנְחֹזר ְלַמה ֶּׁשִהְתַחְלנּו, ִאם ֶּבן ָאָדם ֵמִבין ֶׁשָּכל ַהֹּכַח ָּבעֹוָלם ָּתלּוי 
ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָכל ַהּסֹודֹות ְרמּוִזים ַּבּתֹוָרה, הּוא עֹוֶלה ּוִמְתַעֶּלה 

ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמְתַיֵחס ַלּתֹוָרה ְּבצּוָרה ַאֶחֶרת.

ֵמאֹות  ְׁשמֹוֶנה  ִלְפֵני  ַחי  ֶׁשָהָיה  ָהַרְמָּב"ן  ֶׁשל  ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֶאָחד 
ָהָיה  ַאְבֵנר,  ָהַרב  ָהָיה  ַּבְּתִחָּלה  ַאְבֵנר.  לֹו  ָקְראּו  ָׁשָנה,  ֲחִמִּׁשים 
ֶאָחד  יֹום  ְוִהְתַנֵּצר.  ָרָעה  ְלַתְרּבּות  ָיָצא  ֲאָבל  ַמָּמׁש,  ּוִפֵּקַח  ָחִריף 
הּוא ָקָרא ָלַרְמָּב"ן. ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִנְהָיה ַהִּביׁשֹוף ֶׁשל ָהֲעָיָרה, ַהֹּכֶמר 
ֲהִכי ָּגדֹול, ָאז ָהַרְמָּב"ן ָהָיה ַחָּיב ָלבֹוא. ָהַלְך ָהַרְמָּב"ן ְוִהִּגיַע ֵאָליו, 
אֹותֹו  ְוָנַחר  ֲחִזיר  ִּכּפּור  ְּביֹום  ָלַקח  ְלֶׁשָעַבר  ֶׁשּלֹו  ַּתְלִמיד  ְואֹותֹו 
ֲעֵברֹות  ַּכָּמה  ָהַרְמָּב"ן:  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא  ְוָאז  אֹותֹו,  ְוָאַכל  ֵחֶלב  ִעם 
ֹלא  ַהַּתְלִמיד:  לֹו  ָאַמר  ָׁשֹלׁש.  ָהַרְמָּב"ן:  לֹו  ָאַמר  ַעְכָׁשו?  ָעִׂשיִתי 
ָנכֹון, ָעִׂשיִתי ַאְרַּבע! ָּכָכה ִהְתַוַּכח ִאּתֹו. ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרְמָּב"ן: ַמה 
ֵּיׁש ְלָך? ֵאיְך ִהַּגְעָּת ִלְדיֹוָטא ַּתְחּתֹוָנה ֶׁשָּכזֹו? ָאַמר לֹו ַהַּתְלִמיד: ֵּכיָון 
ֹלא  ַוֲאִני  סֹופֹו,  ִּיְהֶיה  ַמה  ַּבּתֹוָרה  ָרמּוז  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ָאַמְרָּת  ֶׁשַאָּתה 
ַמֲאִמין ֶׁשֶּזה ֲאִמִּתי, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָמָצאִתי ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי, ַאְבֵנר. ָאַמר 
ַאְפֵא'יֶהם  "ָאַמְרִּתי  ַּבָּפסּוק  ֻמְזָּכר  ְוסֹוְפָך  ֶׁשְּלָך  ַהֵּׁשם  ָהַרְמָּב"ן:  לֹו 
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'יָתה ֵמֱאו'וֹׁש ִזְכִצ'ם" ְּבִדּלּוג אֹוִתּיֹות מֹוְצִאים ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּלָך  ַאְׁשּב 
ִאַבֵוצ ְוַגם ַמה ִּיְהֶיה ְּבסֹוְפָך. ֵאיְך ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא ִנְבַהל, 
)שלשלת  ִעְקבֹוָתיו  ְוֶנֶעְלמּו  ַלָּים  ִהְפִליג  ְקַטָּנה,  ְסִפיָנה  ָלַקח  ּוִמָּיד 
ָידּוַע  ִסּפּור  ֶזה  הקבלה הוצאות "הדורות הראשונים וקורותם עמוד קכח(. 

ָאָדם  ַהּיֹום,  ַנְחשֹׁב  ּבֹואּו  ַהֶּזה.  ַלִּסּפּור  ֹעֶמק  ֵיׁש  ֲאָבל  ּוְמֻפְרָסם, 
ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֵמָהַרב ֶׁשּלֹו ֶׁשַהֹּכל ָרמּוז ַּבּתֹוָרה ְוִחֵּפׂש ְוֹלא ָמָצא, ַהִאם הּוא 
ֵיֵלְך ְלִהְתַנֵּצר? ַוַּדאי ֶׁשֹּלא, הּוא ַמְקִסימּום ַיִּגיד ָהַרב ָטָעה ַהַּפַעם, 
ָלֶלֶכת  ָרָצה  ְלַהִּגיד ֶׁשהּוא  ֶאְפָׁשר  ָאז  ַהֶּזה?  ָלַאְבֵנר  ָּקָרה  ֲאָבל ַמה 
ַאַחר ַהַּתֲאוֹות ֶׁשּלֹו ְוָכל ָהִעְנָיִנים ִמָּסִביב ָהיּו ֵּתרּוִצים, ֲאָבל ֶזה ֹלא 
ִנְצִחית,  ִהיא  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִהְתַחֵּנְך  ֶׁשַאְבֵנר  הּוא  ַהְּפָׁשט  ָּכָכה.  ִנְׁשָמע 
ְוִאם ִהיא ִנְצִחית ֵיׁש ָּבּה ֶאת ַהֹּכל, ְוִאם ֵאין ָּבּה ֲאִפּלּו ָּדָבר ָקָטן ִסיָמן 

ֶׁשִהיא ֹלא ִנְצִחית ְוֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹמר ְּכלּום. 



ַפֹצְךֶּאוִּנחְִצנּ לּל  ִק
ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֶאת ַהּתֹוָרה ַקל ְמֹאד ִלְפרְֹך, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָּכל ָּכְך 
ַהְרֵּבה ִסיָמִנים ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ֵהן ְלַגֵּבי ַמַעְׂשרֹות "ּוְבָחנּוִני ָנא 
ָּבֹזאת ִאם ֹלא ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהָּׁשַמִים" )מלאכי ג, י(, ֵהן ְלַגֵּבי 
ְׁשַנת ְׁשִמָּטה "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית" )ויקרא כה, כא( 
ְוַהְּׁשִמיִנית, ֵהן ְּב"ִאם  ֶׁשְּיַקְּבלּו ְּתבּוָאה ַלָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית, ַהְּׁשִביִעית 
ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" )ויקרא כו, 
ג - ו(, ְועֹוד ֻּדְגָמאֹות ַרּבֹות ָּכֵאֶּלה. ְוֵכן ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )פסיקתא 
ָּכְתֵלנּו"  ַאַחר  ֶזה עֹוֵמד  "ִהֵּנה  ַהָּפסּוק  ַעל  רבתי פיסקא טו - החודש( 

)שיר השירים ב, ט(, ֶזה ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשְּׁשִכיָנה ֹלא ָזָזה ִמֶּמּנּו ְוֵאין 

ֶאְפָׁשרּות ְלַהֲחִריב אֹותֹו. ֲאִפּלּו ֶאת ֶזה ֶאְפָׁשר ִלְבּדֹק, ֵלְך ַּתֲחִריב ֶאת 
ַהֹּכֶתל ְוִתָּׁשֵאר ִחּלֹוִני. ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב נֹויֶגְרֶׁשל ֶׁשִּיְחֶיה, ֶׁשָהָיה ֵאיֶזה 
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זּוג ֶׁשִהִּגיעּו ְלֶסִמיָנר ְוַהַּבַעל ָׁשַמע ְּבַמֲהַלְך ַהֶּסִמיָנר ֶאת ַההֹוָכָחה ַעל 
ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֶנְחָרב ְלעֹוָלם. ְּבִסּיּום ַהַהְרָצָאה ַהַּבַעל 
ָהַלְך ָלַרב נֹויֶגְרֶׁשל ְוָאַמר לֹו: "ִּתְרֶאה, ִאְׁשִּתי ִהְתַחְּזָקה ִמֶּזה ְמֹאד, 
ִהיא הֹוֶלֶכת ִלְהיֹות ֲחֵרִדית, ֲאִני ְלֻעַּמת ֹזאת הֹוֵלְך ְלַנּסֹות ְלפֹוֵצץ 

ֶאת ַהֹּכֶתל...". 

ְמִציאּוִתּיֹות.  ְוהֹוָכחֹות  ְלַהְדָּגָמה  ִנֶּתֶנת  ֶׁשָּלנּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 
ַהָּללּו,  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ַהֲחָדָׁשה, ַהּקּוָראן  ַהְּבִרית  ַהַּנְצרּות,  ְלַהְבִּדיל 
ַמה ֵהם אֹוְמִרים? ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמְבִטיַח ְלָך, ִּתְבּדֹק אֹוִתי ְוִאם ֲאִני 
ֲהֵרי  ִּבְנַתְנָיה,  ְּבִׁשעּוִרים  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ַלַּפח?  ִּתְזרֹק אֹוִתי  ָנכֹון  ֹלא 
ֶׁשהּוא  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ָחָכם,  הּוא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשָּכַתב  ֶׁשִּמי  רֹוִאים  ָאנּו 
ַמְבִטיַח "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" )ויקרא כו, ג - ו(, 
ֲהֵרי ְלַהִּׂשיג ָׁשלֹום ַהּיֹום ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה ַּבִּמְזָרח ַהִּתיכֹון. ַּכָּמה 
ֶׁשְּתַנֶּסה ּוְתַחֵּלק ִּפְרֵסי נֹוֵבל ְלָׁשלֹום ֹלא ַיֲעֹזר, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים 
ָׁשלֹום, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים ִּבָּטחֹון, ּוָמה ַּבּסֹוף? ָׁשלֹום ַלִּבָּטחֹון, ֵאין 
ָׁשלֹום ְוֵאין ִּבָּטחֹון. ְוֵאיְך  ִיָּתֵכן ֶׁשָּבָאה ַהּתֹוָרה ּוַמְבִטיָחה "ּוְׁשַכְבֶּתם 
ַמְרֵּגמֹות,  ֵאין  ְּפָצצֹות,  ֶׁשֵאין  אֹוֵמר  ֶזה  ו(?  כו,  )שם  ַמֲחִריד"  ְוֵאין 
ֹלא  "ְוֶחֶרב  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ְיָלִדים  ְוִיְדֹקר  ָיבֹוא  ֶׁשְּמַחֵּבל  ֲחָׁשׁש  ֵאין 
ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם" )שם(. ְוֹלא ָּכתּוב ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַּדְוָקא ִּבְגבּולֹות 67, 
אֹו ַּדְוָקא ְּבַתֲאִריְך ְמֻסָּים ּוִבְמקֹומֹות ְמֻסָּיִמים, ֶאָּלא ַרק ִּבְזַמן ֶׁשל 
"ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו". ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ָמה, ֱאֹלִקים ׁשֹוֵלט ַעל 
ַהִּׂשְנָאה ֶׁשל ַהָפֶלְסִטיָנִאים? ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֵּכן! ַרק ִמי ֶׁשָּבָרא ֶאת 
ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְׁשֹלט ָעָליו, ְוַרק הּוא ָיכֹול ְלַהְחִליט ֶׁשָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות 
ַהְּפָרעֹות  ְּבָכל  ַיִּכירּו  ְוֵכן  ַּבּׁשֹוָאה,  ַיִּכירּו  ֵּכן  ֶׁשִּפְתאֹום  ֵּתָעֵצר, 

ְוַהְּזָועֹות ֶׁשָעְברּו ַעל ַעֵּמנּו.

ֶזה  ַּבּׁשֹוָאה,  ַּתִּכירּו  ְודֹוֶרֶׁשת:  ְמַבֶּקֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ְמִדיַנת  ַּכָּמה  ֲהֵרי 
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ֶּבֱאֶמת ָהָיה! ְּבַבָּקָׁשה ַּתִּכירּו! ְוִאם ָּבָאה ְלִבּקּור ַהְּנִׂשיָאה ֶׁשל ֶּגְרַמְנָיה 
ְּבמּוֵזיאֹון   - ָוֵׁשם'  ְּב'ָיד  ְלַבֵּקר  ְוהֹוֶלֶכת  ֶּבֱאֶמת  טֹוָבה  עֹוָׂשה  ִהיא 
ַהּׁשֹוָאה, ְוַגם ֶזה ִּבְתָנִאים ְמֻסָּיִמים, ֻּכָּלם מֹוִדים ָלּה ְואֹוְמִרים ָלּה: 
"ָּכל ַהָּכבֹוד ָלְך ֶׁשִהְסַּכְמְּת". ַעד ָמַתי ִנְהֶיה ְסַמְרטּוט ְּבֵעיֵני ָהעֹוָלם? 
ָּברּוְך ה' ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה ֵיׁש ָלנּו ְׁשִליִחים טֹוִבים ָּבאּו"ם ְוֶזה ְּבֶעֶצם עֹוד 
ִחּיּוְך ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ֵאֵלינּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁש"ּוְׁשַכְבֶּתם 
ְוֵאין ַמֲחִריד" זֹו ֹלא ִסיְסָמא ֶׁשל ְּבִחירֹות, ֶזה ֹלא ִּדְמיֹון אֹו ַפְנַטְזָיה 
ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות, ִּבְתַנאי ֶׁשִּתְׁשְמרּו ֶאת ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהָּפסּוק. ְוֶזה 
ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַהִּקּיּום  ַעל  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַהִּנְצִחּיּות  ַעל  ַמְרֶאה  ְּבֶעֶצם 
ַהֹּכל ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֹלא ַרק ִּבְבִחיָנה ֶׁשל ֶרֶמז, ִּדּלּוִגים ְוִגיַמְטִרּיֹות 
ְוכּו' ֶאָּלא ִמִּלים ְּכָדְרָּבנֹות. ְוֶזה ָּדָבר ָּגדֹול, ֶׁשָאָדם ָיכֹול ִלְפֹּתַח ֶאת 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוָלַדַעת ֵאיְך ִמְתמֹוְדִדים ִעם ָּכל ַמָּצב, ּוִבְמֻיָחד ֵסֶפר 

ְּבֵראִׁשית ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהְיִציָרה, ֵאיְך ָהָאָדם נֹוַצר? 



ִּׁשנ םִּלא  יׁשֹּקֶד ַבִצאִּנא  ִּמנּו  ִל
ְוָהִאָּׁשה  ז(  ב,  )בראשית  ֵמֶהָעָפר  נֹוַצר  ֶׁשָהָאָדם  ִנְרֶאה,  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 
ָמה  ִמְּפֵני  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  כב(.   - כא  פסוקים  )שם  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֵמַהֵּצָלע 
ָּבָרא ַהֵּׁשם ֹקֶדם ֶאת ָהִאיׁש ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ָהִאָּׁשה? ֵיׁש ַהְרֵּבה ָנִׁשים 
ָלָמה  ִראׁשֹון?  ָהָאָדם  אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ָמה  ֶׁשאֹוְמרֹות:  ֶפִמיִניְסִטּיֹות 

ָהִאָּׁשה ַרק ַאַחר ָּכְך? ֵהן ֹלא ְמִבינֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ֶׁשל ַהְּבִריָאה. 

ַאַחת ַהִּסּבֹות ִהיא ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ִלְדֹאג ָלִאָּׁשה )עיין 
ברמב"ם הלכות אישות פרק יב הלכה ב( ָלֵכן ָּבָרא ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֹקֶדם 

ֶאת ָהִאיׁש, ִּבְׁשִביל ֶׁשָּיִכין ֶאת ָהעֹוָלם ָלִאָּׁשה. 
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ע ִּׁשנֵּמִנֵּצִל יִאוִּנא  ַּבצ 
ֶׁשָּבָרא  ַהַּטַעם  ְמֹבָאר  ב(  אות  יח  פרשה  בראשית  פרשת  )רבה  ַּבִּמְדָרׁש 
ֵמַהֵּצָלע )בראשית ב, כא - כב(: ָאַמר   ָהִאָּׁשה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת 
ִמַּדי,  ַּדְּבָרִנית  ִּתְהֶיה  ִהיא  ֵמַהֶּפה  ֶאְבָרא אֹוָתּה  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמָהַרְגַלִים ִּתְהֶיה ַיְצָאִנית, ֵמַהָּיַדִים ִּתְהֶיה ְמַׁשְּמָׁשִנית, ְמַמֶּׁשֶׁשת ָּכל 
ָּדָבר, ָלֵכן ֶאְבָרא אֹוָתּה ֵמַהָּמקֹום ֲהִכי ְמֻכֶּסה, ֵמַהֵּצָלע. ְוַעל ָּכל ֵאָבר 

ְוֵאָבר ֶׁשְּבָרָאּה ָאַמר ָלּה: ִּתְהִיי ְצנּוָעה, ִּתְהִיי ְצנּוָעה. 



יׁשֵּמִעִפצ יִאוִּנא  ַּבצ 
ְוָלָמה ָהָאָדם ִנְבָרא ֵמֶהָעָפר? "ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב" )בראשית 
ֵיׁש  ָּבעֹוָלם  ְּבָכל ָמקֹום  ִּכי  ָלָאָדם,  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַהִּתְזֹּכֶרת  זֹו  ג, יט(, 

ָעָפר, ֲאִפּלּו ְּבַקְרָקִעית ַהָּים. ְוזֹו ַהִּתְזֹּכֶרת ָלֲעָנָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה: ַהּיֹום 
ַאָּתה ֵמַעל ֶהָעָפר, ָמָחר ַאָּתה ָיכֹול ִלְהיֹות ִמַּתְחָּתיו. ּוָבֶזה ָרַמז ָלנּו 
ִיְהֶיה  ְוָהִאָּׁשה ִּתְהֶיה ְצנּוָעה  ָעָנו  ִיְהֶיה  ִיְתָּבַרְך ֶׁשִאם ַהֶּגֶבר  ַהּבֹוֵרא 
ָלֶהם ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית ֲהִכי ָּגדֹול. ֲאָבל ִאם ַהֶּגֶבר ַּבָּׁשַמִים "ְוַגֲאָותֹו 
ְׁשָחִקים", ְוָהִאָּׁשה ֹלא ְצנּוָעה ַמְסִּפיק, ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשִהיא הֹוֶרֶסת ֶאת 
ְׁשלֹום ַהַּבִית ֶׁשל ֲאֵחִרים ִמָּׁשַמִים הֹוְרִסים ָלּה ֶאת ְׁשלֹום ַהַּבִית, ֶׁשֵּכן 
ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֹלא ָּבְטָלה )מדרש רבה פרשת בראשית פרשה ט אות יא(. 



יא" יםּנ  "ֵע"ץִּהת 
ֶזה ֶאָחד ֵמָהַרְעיֹונֹות ַהְּפׁשּוִטים ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ִמַּתֲהִליְך ַהְּבִריָאה, 
ְוֹתְמֶכיָה  ָּבּה  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  "ֵעץ  ַהָּכתּוב  ֶּׁשאֹוֵמר  ַמה  ְוֶזה 
ְמֻאָּׁשר" )משלי ג, יח(, ִמי ֶׁשּתֹוֵמְך ּוַמֲחִזיק ֶאת ַהּתֹוָרה זֹוֶכה ְלַחִּיים 
ּוְלאֶֹׁשר. ַמה ֶּזה ֵעץ? ֵע"ץ ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָע'ָפר ְוֵצ'ָלע, ֲע'ָנָוה ּוְצ'ִניעּות, 
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ִאם ַאָּתה ִּתְזֹּכר ֶׁשָּבאָת ֵמָעָפר ְוִתְהֶיה ָעָנו, ְוִאם ַאְּת ִּתְזְּכִרי ֶׁשָּבאת 
אֶֹׁשר  ָלֶכם  ִיְהֶיה   - ִהיא"  ַחִּיים  "ֵעץ  ֲאַזי  ְצנּוָעה,  ְוִתְהִיי  ֵמַהֵּצָלע 
ּוְבׂשֹורֹות טֹובֹות. ֲאָבל ִאם ֹלא ֵכן, ָאז ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶאת ַהְּמִציאּות 

ֶׁשל ָיֵמינּו ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ָּכל זּוג ְׁשִליִׁשי ִמְתָּגֵרׁש. 

ִיֵּתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו, ְלָהִבין ְוִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשֹמר 
ְוַלֲעׂשֹות, ּוְלַגּלֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְּצפּונֹות ְוִנְסְּתרֹות ַהּתֹוָרה, ָאֵמן ֵּכן 

ְיִהי ָרצֹון.  


