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ַפָשָרּפ ּא ת ֹא
הפְּבשֹוּפה’” “ְלכּופְוֵנְלכא

ה ּא ְּמנֹו ַפהת קת ְדלא הת
ַעל  ַהִּצּוּוי  ַּגם  ֵּביֵניֶהם  ְוִצּוּוִיים,  ִמְצֹות  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ֱאֹמר  ְּבָפָרַׁשת 
ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה: “ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאֹמר. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד. ִמחּוץ  ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן 
ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲערְֹך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני 
ֶאת  ַיֲערְֹך  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה  ַעל  ְלֹדֹרֵתיֶכם.  עֹוָלם  ֻחַּקת  ָּתִמיד  ה’ 
ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד” )ויקרא כד, א - ד(. ַהִּצּוּוי ָהִראׁשֹון ָלַקַחת ֶׁשֶמן 
ַזִית ָּכִתית ַלָּמאֹור, ְּכֵדי ֶׁשַהֵּנר ִיְהֶיה ָּדלּוק ָּתִמיד. ַהַהְדָלָקה ִּתְהֶיה 

ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעדּות, ּוְזַמָּנּה, ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ְּבֹאֶהל מֹוֵעד. 

ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ָמה ַהַּׁשָּיכּות ֶׁשל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ַאֲחֵרי ַהִּצּוּוי 
ַעל ְׁשִמיַרת ַהַחִּגים ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות, ֻסּכֹות )ויקרא פרק כג(? ַמה ַּגם 
ֶׁשְּכָבר ִנְכְּתבּו ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה )שמות כז, כ( ּוְבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך )במדבר 

ח, ב(, ַהִּצּוּוִיים ַעל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ְואֶֹפן ֲעִׂשָּיָתּה. 

ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו ׁשֹוֵאל ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )ויקרא פרק כד פסוק ב( 
ִּבְלׁשֹונֹו ַהָּזָהב: ָצִריְך ָלַדַעת ָמה ִעְנַין ִמְצַות ֶׁשֶמן ְוַהְדָלָקתֹו, ְּבָמקֹום 

ֶזה? ּוַמה ַּגם ֶׁשְּכָבר ֶנֶאְמרּו ַהְּדָבִרים! 



יְך? ִּ ּהפהּושפצא ּא ְוִכיפְלשֹו
ּוְמָבֵאר ָהאֹור ַהַחִּיים, ֶׁשְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל )שבת דף קב ע”ב( ַעל ַהִּצּוּוי 
ַוֲהֹלא ָּכל ַאְרָּבִעים  ְוִכי ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך?  ֶׁשל ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה, 
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ֶאָּלא  ְלאֹורֹו!  ֶאָּלא  ָהְלכּו  ֹלא  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשָהְלכּו  ָׁשָנה 
ֵעדּות ְלָבֵאי עֹוָלם ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהֵּנר ַהַּמֲעָרִבי 

ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ּדֹוֵלק ְּבֶדֶרְך ֵנס. 

ַאַּגב, ַהּתֹוָספֹות )בשבת דף כב ע"ב דיבור המתחיל וכי( ּכֹוְתִבים,  ֶּדֶרְך 
ָמה  ַהְּׁשִכיָנה!  ְלאֹור  ֶאָּלא  ַהֶּׁשֶמׁש  ְלאֹור  ָׁשם  הֹוְלִכים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא 
ַהַּכָּוָנה? ַהְּׁשִכיָנה ֶזה ָּדָבר רּוָחִני, ִאם ַאָּתה הֹוֵלְך ְלִפי ָהאֹור ֶׁשָּלּה 
ָהיּו  ֻמְפָלא,  ְּבאֶֹפן  רֹוִאים  ָהיּו  ְוָלֵכן  ֻמְגָּבל,  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשֵאין  אֹוֵמר  ֶזה 
ָסגּור,  ְּכִלי   – ְּבָטִפיַח  ִמְסַּתֵּכל  ָהָיה  ֲעָצִמים,  ֶּדֶרְך  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים 
ְויֹוֵדַע ָמה ְּבתֹוָכּה. ֵיׁש ּכֹוס  ְּבָחִבית,  ְויֹוֵדַע ָמה ְּבתֹוכֹו.  ְורֹוֶאה ּבֹו 
ַמְׁשֶקה ְוהּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֵּיׁש ִּבְפִנים, קֹוָלה אֹו ַמִים, הּוא ִמְסַּתֵּכל 

ִמַּבחּוץ ְורֹוֶאה ַמה ֵּיׁש ָׁשם. 

ָׁשַאל ֶאָחד: ִאם ָּכָכה ָאז ַּגם ָהָיה ָּכְך ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְצִניעּות, ָּכל ֶאָחד 
ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֲחֵברֹו ָּבֹאֶהל, ָמה ַהְּתׁשּוָבה? ַהְּׁשִכיָנה ַמְרָאה 
ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים. ֵאין ַמה ַּלְחשֹׁׁש, ֶזה ֹלא ֶטֶלִויְזָיה. ֶזה אֹור ָקדֹוׁש 

ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֵאין לֹו ַהְגָּבָלה. 



ה ַפֻסּכא ִרְצות

ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשִּמְצַות  ֶׁשַהִּסָּבה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ְואֹוֵמר  ּוַמְמִׁשיְך 
ִנְׁשְנָתה ֹּפה ׁשּוב ָסמּוְך ְלִמְצַות ֻסָּכה "ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל" )ויקרא כג, מג(, ִמֵּכיָון ֶׁשְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַּבִּמְדָּבר ֹלא 
ָהְלכּו ְלאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ִמֵּכיָון ֶׁשַעְנֵני ַהָּכבֹוד ָהיּו ַמִּקיִפים אֹוָתם 
ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים )עיין בתרגום שם, ובסוכה דף יא ע"ב(, ּוַמה ֶּׁשָהָיה ֵמִאיר 
ַלְּמנֹוָרה,  ַהֶהְקֵׁשר  ְוֶזה  ַהְּׁשִכיָנה.  ֶׁשל  ָהאֹור   – ה’  אֹור  ָהָיה  ָלֶהם 
ֶׁשֹּלא ַּתְחשֹׁב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָצִריְך ֶאת ָהאֹור ֶׁשְּלָך, ֶׁשֲהֵרי הּוא 
ֵהִאיר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְּבאֹורֹו ַהְמֻיָחד, ֶאָּלא ָּכל 
ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה ִהיא ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵעדּות ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם 
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ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל.



גפשֹופֵשֶבל? שּוַפחת ְצרא עת יֹוםפהא
ַהּיֹום ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשל יֹום ָהַעְצָמאּות, ֵיׁש ָּכֵאֶּלה 
ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ַחג ָהַעְצָמאּות ְוֵהם חֹוְגִגים, ִמְתַלְּבִׁשים ְּבִבְגֵדי ַחג. ְוֵיׁש 
ָּכֵאֶּלה ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ֵאֶבל ָהַעְצָמאּות ְוֵהם לֹוְבִׁשים ִּבְגֵדי ֵאֶבל, "ַׂשק 
ְמֻסֶּיֶמת,  ְּבִמָּדה  ָלַרִּבים" )אסתר ד, ג(. ּוְׁשֵניֶהם צֹוְדִקים  ֻיַּצע  ָוֵאֶפר 
ֵיׁש ָלנּו ִלְׂשֹמַח ְוֵיׁש ָלנּו ְלִהְצָטֵער, ַהִּׂשְמָחה – ַעל ֶׁשָּזִכינּו ָלׁשּוב ֶאל 
ֶׁשל  ַהֻחְרָּבן  ַעל  ְוַהַּצַער  ַהְּקדֹוָׁשה.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתינּו  ַאְדַמת 

ַהִּצּיֹונּות ֶׁשֵהִקיָמה ֶאת ַהְּמִדיָנה ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְהיֹות ְּכָכל ַהּגֹוִים. 

 ְלַצֲעֵרנּו, ַהְּקבּוָצה ַהִּצּיֹוִנית ַהִחּלֹוִנית ָהִראׁשֹוָנה ֵהִסיָרה ֶאת ֵׁשם 
ֶזה  ִּביל”ּו’.  'ְּתנּוַעת  ְלַעְצָמם  ָקְראּו  ֶׁשָּלּה. ֵהם  ֵמַהֵּׁשם  ְּביֹוְדִעים  ה’ 
תרמ"ב  ִּבְׁשָבט  ְּבא’  ֶׁשהּוַקם  ְיהּוִדי,  ִצּיֹוִני  ְצִעיִרים  ִאְרּגּון  ָהָיה 
)21,01,1882( ְּבַחְרקֹוב ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה. ֵהם ָקְראּו ְלַעְצָמם 'ַהִּבילּוִיים’ 

ְל’כּו  ַי’ֲעקֹב  "ֵּב’ית  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשֶּזה  'ִּביל”ּו’  ְּתנּוָעָתם  ֵׁשם  ַעל 
ְו’ֵנְלָכה” - ֶזה ָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה )ב, ה(. ֵהם ָהיּו ִחּלֹוִנים ְּגמּוִרים, ְוֹלא 
ָׁשְמרּו ְּכלּום, ֵהם ִנּסּו ְלַיֵּׁשב ֶאת ָהָאֶרץ ְוֹלא ִהְצִליחּו ְוֶחְלָקם ַהָּגדֹול 
ָחַזר ְלרּוְסָיה. ְּבאֹותֹו ְזַמן ָהַרב ִמְּבִריְסק ָאַמר ֲעֵליֶהם: ֲחָבל ֶׁשֵהם 
ִהְׁשִמיטּו ֶאת סֹוף ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה ָהאֹוֵמר "ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה’”, 
ֵהם  ַמְצִליִחים.  ָהיּו  ֵהם  ַהָּפסּוק  ֶאת סֹוף  ַּגם  ָהיּו לֹוְקִחים  ֵהם  ִאם 

ִסְּלקּו ֶאת אֹור ה’ ְוִקְּבלּו חֶֹׁשְך ַעל ָהֹראׁש - ֹלא ִהְצִליחּו. 



ִסּלּוקפשֹוּפה’
ה’,  ֶאת אֹור  ִסְּלקּו  ֵהם  ַהְּמִדיָנה,  ַּבֲהָקַמת  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ֶזה  ְלַצֲעֵרנּו 
ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהְיָלִדים ַהְּצִעיִרים ֶׁשל ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ְלִקּבּוץ 
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ִטּנֶֹפת,  ְטֵרפֹות,  ְּפִריצּות,  ְּבֹכַח  ָלֶהם  ּוַמְכִניִסים  ַהָּצִעיר,  ַהּׁשֹוֵמר 
ִחּלּוֵלי ַׁשָּבת, ָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר. ַהֹּכל ְּכֵדי ְלַסֵּלק ֶאת ֵׁשם ה’. “ֵּבית 
ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה” - ֲאָבל ֹלא ְּבאֹור ה’ ֶאָּלא ְּבאֹור ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 
ְּבאֹור ַהּגֹוִים. ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ִמְלָחמֹות ְוָצרֹות ְוַעד ַהּיֹום ֹלא 
ְמַקְּבִלים ַהְרֵּבה ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל חֹוֵזר 
ְלַאְדָמתֹו. ְוִאּלּו ַרק ָהיּו הֹוְלִכים ְּבאֹור ה’ ֹלא ָהיּו ַהְפָרעֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה. 
ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ְּבאֹור ה’ ֵאין ֲחִסימֹות, ַהֹּכל ֵמִאיר, ַאָּתה ִמְסַּתֵּכל 
ְויֹוֵדַע ְּכָבר ַמה ֵּיׁש ִּבְפִנים! ֲאָבל ִאם ַאָּתה הֹוֵלְך ְּכמֹו  ַעל ֶהָחִבית 
ַהּגֹוִים ַאָּתה הֹוֵלְך ַּבחֶֹׁשְך, “יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל” 

)תהילים קז, י(. 

ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ְּבֶהְפֵקרּות ַהָּנִביא ְּבֵׁשם ה’ מֹוִכיַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר 
ֹזאת  ִבֵּקׁש  “ִמי  ז(,  ב,  )ירמיה  ַאְרִצי”  ֶאת  ַוְּתַטְּמאּו  “ַוָּתֹבאּו  ָלֶהם: 
ִמֶּיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי” )ישעיה יא, יב(, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ִּבְׁשִביל 
ָמה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְחיֹות ְּכמֹו ַהּגֹוִים? ִּבְׁשִביל ֶזה ֱהִייֶתם ְיכֹוִלים 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶמֶלְך,  ְלַפְלֵטִרין ֶׁשל  ְלִהָּכֵנס  ְוֹלא  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּׁשֵאר ְּבחּוץ 
ָּברּוְך הּוא ַמְקִּפיד ָׁשם יֹוֵתר ַעל ְׁשִמיַרת ַהִּמְצֹות )פלא יועץ ערך ארץ 
ישראל, ובספר משכיל לאסף לידידי הרב אסף בן משה שליט”א חלק ד פרשת 

מסעי עמוד שצג(. 



יפְוִיְ ִעי” ִּ ”ה’פשֹו

ָּכל ָאָדם ָצִריְך ִלְזֹּכר ָּתִמיד ֶׁשַהֲהִליָכה ֶׁשּלֹו ְוָכל ִעְנָיָניו ִיְהיּו “ְּבאֹור 
ּוְכמֹו  ה’,  אֹור  ֶאת  ְלַסֵּלק  ֶׁשֹּלא  ּוְלִהָּזֵהר  ַהְּׁשִכיָנה,  אֹור  ִעם  ה’”, 
ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  ְוֹלא  ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך  "ְוָהָיה  ַהָּכתּוב  ֶׁשַּמְזִהיר 
ובסוטה  לח,  פרק  נתן  דרבי  באבות  ועיין  טו  כג,  )דברים  ֵמַאֲחֶריָך"  ְוָׁשב 
דף ג ע"ב(. ִלְפָעִמים ָאָדם ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך ָלֵצאת ֵמַהְּבָעיֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו, 

הּוא ֻמָּקף ִּבְבָעיֹות "ְסָבבּוִני ִכְדבֹוִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים" – "ְּבֹכל 
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ַמָּזל,  ֹחֶסר  ָלֶזה  יד, מז(, הּוא קֹוֵרא  )שמואל א,  ַיְרִׁשיַע"  ִיְפֶנה  ֲאֶׁשר 
ֲאָבל ֶזה ֹלא ֹחֶסר ַמָּזל, ֶזה ֹחֶסר אֹור ה'. ִאם ֵיׁש אֹור ה' ָּכל ַהְּבָעיֹות 
ִמְסַּתְּלקֹות, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום "ה' אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 

ִמִּמי ִאיָרא, ה' ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד" )תהילים כז, א(.



ה ּא הפזֹופּתֹו ּא שֹו

ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ָאָדם ִיְזֶּכה ְלאֹור ה'? ַעל ְיֵדי אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה )מגילה דף 
טז ע"ב(, ְּכֹכל ֶׁשָהָאָדם יֹוֵתר ִיְלַמד ּתֹוָרה ְוַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה אֹור ּתֹוָרה 

הּוא  ַּבּתֹוָרה  מֹוִסיף  יֹוֵתר  ֶׁשָהָאָדם  ְּכֹכל  ע"ב(,  קיא  )כתובות  ְמַחֵּיהּו 
יֹוֵתר זֹוֶכה ְלאֹור ה’, ְוִאם הּוא ְמַסֵּלק ֵמַעְצמֹו אֹור ּתֹוָרה, הּוא ִמָּיד 

ֻמָּקף ִּבְבָעיֹות, ִּכי ֵיׁש ַעל ָהָאָדם ֶאת ַהְּׁשִליָטה ֶׁשל ַהִחיצֹוִנים. 

ַהְּגָמָרא )כתובות דף קיא ע”ב( ּכֹוֶתֶבת ָּדָבר ַמְבִהיל, ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר: 
ַהֵּמִתים! ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא  ִּבְתִחַּית  ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ֹלא ָיקּום 
ָקׁשּור ַלּתֹוָרה הּוא ֹלא ָיקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ִמְצֹות 
ֶׁשַּתִּגיד  ָּברּוְך הּוא  ַלָּקדֹוׁש  נֹוַח  יֹוָחָנן: ֹלא  ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ָעִׂשיָת... 
ָּכָכה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָאָדם ֶׁשָּׁשַמר ִמְצֹות ָּכל ַהַחִּיים ֲאָבל ּתֹוָרה הּוא 
ֹלא ָלַמד, ֹלא ָהיּו ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה  ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשּלֹו, ֹלא ָיקּום ִּבְתִחַּית 
ַהֵּמִתים. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ִמְקָרא ֲאִני ּדֹוֵרׁש, ֲאִני ֹלא ַמְמִציא 
ִחּדּוִׁשים ֵמַעְצִמי, ַהָּפסּוק אֹוֵמר: “ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו 
ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל” )ישעיה כו, 
יט(, ַמה ֶּזה “ַטל אֹוֹרת ַטֶּלָך”?, ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור ּתֹוָרה ַטל ְּתִחָּיה 

ְמַחֵּיהּו, ּוִמי ֶׁשֹּלא ֹלא. ַרִּבי יֹוָחָנן ִקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאָבל ִהְצַטֵער 
ְמֹאד ֶׁשְּלִפי ֶזה רֹב ַעם ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ָאַמר לֹו 
ַהְּדֵבִקים  ַּתָּקָנה, ַהָּפסּוק אֹוֵמר "ְוַאֶּתם  ָלֶהם  ָמָצאִתי  ֶאְלָעָזר:  ַרִּבי 
ַּבה' ֱאֹלֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" )דברים ד, ד(, ְוִכי ֶאְפָׁשר ְלִהַּדֵּבק 
ד,  )דברים  הּוא"  אְֹכָלה  ֵאׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ִּכי  ְּכִתיב  ַוֲהֵרי  ַּבְּׁשִכיָנה? 
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כד(? ֶאָּלא ָּכל ַהַּמִּׂשיא ִּבּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם ֵיׁש לֹו ֶקֶׁשר ִעם ַהּתֹוָרה, 

ְוָהעֹוֶׂשה ְּפַרְקַמְטָיא ִעם ַהּתֹוָרה, אֹוֵמר ְלַתְלִמיד ָחָכם ַאָּתה ִּתְלַמד 
ֲאִני ֶאְסַחר ַוֲאִני ֶאֵּתן ְלָך ֲאחּוִזים, ֶזה ִנְקָרא 'ֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון’. 
ְוהּוא  ְּבֹחֶדׁש  ֵמָאה ּדֹוָלר  ֵאיֶזה  ֲאִמִּתי, ֹלא ַרק  ֶהְסֵּכם  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲאָבל 
קֹוֵרא ָלֶזה 'ֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון’. ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון. ָרִאיִתי ַּבֵּסֶפר 
ֶהָחָדׁש ֶׁשל ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן ֶׁשִּנְקָרא "ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים" ָׁשם 
הּוא ּכֹוֵתב ַעל ַהֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון ַמה ֶּׁשָהַרב ַפייְנְׁשֵטיין )שו"ת 
אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן לז אות ד( ּכֹוֵתב, ֶׁשְּבֻׁשָּתפּות ִיָּׂששָכר 

ּוְזבּולּון ְצִריִכים ַלֲחֹלק ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ַּדְוָקא. ְוָאָדם ֶׁשּנֹוֵתן ְסכּום ָקָטן 
ֶזה ֹלא ֶנְחָׁשב לֹו ְּכֶהְסֵּכם ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון. ָאָדם נֹוֵתן ֵמָאה ּדֹוָלר 
ְלֹחֶדׁש  ְורֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבַגן ֵעֶדן, ִעם אֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשּלֹוֵמד ֲחֵמׁש 
ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֲאָבל  ַּבָּׁשַמִים...  ָעָליו  ִיְצֲחקּו  ִּביָמָמה.  ָׁשעֹות  ֶעְׂשֵרה 
ְרִציִני ְוהּוא ֶּבֱאֶמת נֹוֵתן ְותֹוֵמְך ִלְבֵני ּתֹוָרה, זֹו ַהַּתָּקָנה ֶׁשּלֹו ֶׁשָּיקּום 

ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים.



יְךפטֹובֹוַ ִּ ֹלשפצא
עֹוד ֶאְפָׁשרּות ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלְזּכֹות ָלקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִאם הּוא 
ְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמְּנָכָסיו, ַמה ֶּזה ְמַהֶּנה? ֵיׁש ִלְפָעִמים ֶאָחד 
לֹו  ֶׁשַּיְזִמין  ה’  ִּביׁשּוַעת  ּבֹוֵטַח  הּוא  ִּבְרִצינּות,  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשעֹוֵסק 
ַּפְרָנָסתֹו. ְוֵיׁש ְלָך ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים ְוַאָּתה נֹוֵתן לֹו ֶאת אֹוָתּה ַמָּתָנה 
מּוֶעֶטת, ַאָּתה ְמַבֵּיׁש אֹותֹו, הּוא ֹלא ְמַקֵּבץ ְנָדבֹות, ָעִדיף ֶׁשֹּלא ִּתֵּתן 
לֹו, ָּתִׂשים ְּבֻקַּפת ְצָדָקה. ֶזה ֹלא ִנְקָרא ְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶזה 

ְמַעֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. 

ָרִאיִתי ַּפַעם ִמיֶׁשהּו ֶׁשָעָׂשה ֵאיֶזה טֹוָבה ְוֵהִביא ֶּבֶגד ְלִתינֹוק ְלֵאיזֹו 
ִמְׁשָּפָחה ִנְזֶקֶקת, הּוא ָקָנה ֶאת ֶזה ְּבׁשּוק ַהִּפְׁשְּפִׁשים ְּבַכָּמה ְּגרּוִׁשים, 
ְועֹוד ְמַבֵּקׁש ֶׁשִּיְתַקְּׁשרּו ְוַיִּגידּו ּתֹוָדה, ִויַצְּלמּו ֶאת ַהִּתינֹוק ְוִיְׁשְלחּו 
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ֶאת ַהְּתמּונֹות, “ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי” – ֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ַאל ָּתִביא 
ְוַאל ִּתֵּתן, ְוַאל ְּתַׁשֵּגַע אֹוָתנּו. 

ְלַאְבֵרְך 100 ֶׁשֶקל ַעל יֹום ֶׁשהּוא  ֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְתִנים  ָּכֵאֶּלה  אֹו ֵיׁש 
ְוַהַּמֲחִמיִרים  ַלֵּׁשרּוִתים,  ָלֶלֶכת  ְּבִלי  ִּדּבּור,  ְּבַתֲעִנית  ְּבצֹום,  לֹוֵמד 
ַּגם ְּבִלי ִלְנׁשֹם. ְוהּוא? ֵאיְך הּוא ִמְתָּפֵאר, ַהּיֹום ָהָיה ִלי ֶאֶלף ֶׁשֶקל 
ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ְלַאְבֵרִכים, ָקַרְעִּתי אֹוָתם. ֶזה ִנְקָרא ְמַהֶּנה ַאְבֵרִכים? 
ֶזה ְמַעֶּנה ַאְבֵרִכים. ַיִּגיַע ְלַגן ֵעֶדן ַיִּגידּו לֹו: ָהלֹו, ֹּפה ֵּתֵׁשב ַּגם ְּבִלי 
ִלְנׁשֹם, ְּבִלי ָלזּוז ּוְבצֹום. ֵיׁש ַמֲאִפּיֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ָלֶהם ַהְרֵּבה עּוִגּיֹות 
ַהְּבָעָיה?  ָמה  ֲאָבל  ְמֹאד  ָיֶפה  ְוֶזה  ְלכֹוְלִלים.  ֶזה  ֶאת  ּתֹוְרִמים  ְוֵהם 
ֶׁשֵהם ֹלא ְמִביִאים ֶאת ֶזה ְּבאֹותֹו יֹום. ָלָּמה? ִּכי ֵהם חֹוְׁשִׁשים ֶׁשִאם 
ֵהם ָיִביאּו ֶאת ֶזה ְּבאֹותֹו יֹום ַאף ֶאָחד ֹלא ִיְקֶנה ֵמֶהם, ְוֻכָּלם ֵיְלכּו 
ְּבסֹוף ַהּיֹום ַלּכֹוֵלל ֶלֱאֹכל ָׁשם, ָאז ֵהם ְמַחִּכים ַּכָּמה ָיִמים ַעד ֶׁשֶּזה 
ִמְתַיֵּבׁש ְוָאז ׁשֹוְלִחים ֶאת ֶזה ְלֵאיֶזה ּכֹוֵלל. ָהַאְבֵרִכים ִמְסֵּכִנים ֹלא 
ֲחִסיִנים  ְוֵחֶלק  ֶּבֶטן,  ְּכֵאב  ְמַקְּבִלים  ֵחֶלק  אֹוְכִלים,  ֵחֶלק  יֹוְדִעים, 
ִמְצָוה  ְוַהֶּבן ָאָדם ָּבטּוַח ֶׁשָעָׂשה ֹּפה  ִמְּפָעִמים קֹוְדמֹות...  ָּברּוְך ה’ 
ְועֹוד מֹוִריד ֶאת ֶזה ֵמַהַּמַעְׂשרֹות, ֶזה ֹלא ִנְקָרא ְמַהֶּנה ַּתְלִמיד ָחָכם 
ַּבֵּׁשרּוִתים  ְּכֶׁשֵהם  ֶזה  ַאֲחֵרי  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ּתֹוָרה  ַהִּבּטּול  ִמְּנָכָסיו. 
ִּבְגָללֹו ֶזה ַעל ַהַּגב ֶׁשּלֹו. ִאם הּוא סֹוֵמְך ַעל ֶזה ֶׁשהּוא ָיקּום ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ְּכַדאי לֹו ְלַפֵחד, זֹו “ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ” )ישעיה לו, ו(. 



ה ְַ ּובא ּפִּב זת ִּמיםפֶ חא ּסת סֹוֵחּפהת
ָהָאָדם  ֶאת  ּוְלהֹוִציא  ְלַסֵּלק  ִהיא  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל  ָהָעְצָמה  ּוֶבֱאֶמת 
ִלְקֹרא  אֹוֵהב  ָהִייִתי  ְּבַיְלדּוִתי  ּבֹו.  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָרא  ֵמַהחֶֹׁשְך 
ֹראׁש  ֶׁשִּיְחֶיה,  ֶאְלַּבז  ְראּוֵבן  ָהַרב  ִּבְתׁשּוָבה.  חֹוְזִרים  ֶׁשל  ִסּפּוִרים 
ְיִׁשיַבת אֹור ַהַחִּיים, הֹוִציא ִמַּטַעם ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ִסְדָרה ֶׁשל ְסָפִרים 
ֶׁשִּנְקָרִאים ‘ַהָּמאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה’. ָּכל ַהְּזַמן ָהִייִתי קֹוֵרא ֶאת ַהְּסָפִרים 
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ַוֲעִגיִלים,  קּוקּו  ִעם  ַּפַעם  ְוַאֲחֵרי,  ִלְפֵני  ָאָדם  רֹוֶאה  ַאָּתה  ָהֵאֶּלה, 
ַהּיֹום ִעם ָזָקן ָארְֹך. ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשָּקָראִתי ָׁשם ַעל ֶאָחד ֶׁשֶּבָעָבר ֶׁשּלֹו 
ָהָיה 21 ָׁשָנה סֹוֵחר ַסִּמים ִלְפֵני ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַגם ַּכּמּוָבן ָהָיה 
ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבאֹוָתם "ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" )שמות ל, לד(. הּוא 
ָהַלְך ִלְמכֹון ְּגִמיָלה, ָהָיה ַּבֶּכֶלא, ַהֹּכל.  ְוֹלא ִהְצִליַח ָלֵצאת ִמֶּזה, ַעד 
ֶׁשִהִּגיַע ָהַרב ֶאְלַּבז ִעם ַסם ַהַחִּיים, ָהַפְך לֹו ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַהֹּכַח ֶׁשל 
ַהּתֹוָרה הֹוִציא אֹותֹו ִמַּסם ַהָּמֶות ְלַסם ַהַחִּיים זֹו ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
)יומא דף עב ע"ב(. ִמּסֹוֵחר ַסִּמים ֶׁשְּמַגְלֵּגל ִמְליֹוִנים ִנְהָיה ַאְבֵרְך! ָמָצא 

ֶאת ַהְּתרּוָפה ַהְיִחיָדה ְלַהֹּכל.



יםפִחּלֹוִנִּיים ִּ שפְּבֵסִרינא ּא ִלּמּודפְּגרא
ֶׁשַּקֶּיֶמת.  ַּתֲאָוה  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַלּתֹוָרה,  ֻמְפָלא  ֹּכַח  ֵיׁש 
ֻמָּתר הּוא  ָהָיה  ֶׁשִאם  ַזַצ”ל,  ִּפיְנקּוס  ָּדִוד  ֵמָהַרב ִׁשְמׁשֹון  ָׁשַמְעִּתי  
ָהָיה מּוָכן ְלִהָּׁשַבע ַעל ֶזה, ֶׁשִאם ִיְלְמדּו ְּבֵסִמיָנִרים ֻסְגיֹות ִּבְגָמָרא, 
ֵהם ַּגם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ַּגם ְּבִלי ַהַהְרָצאֹות ַעל הֹוָכחֹות ְותֹוָרה ִמן 
ַהָּׁשַמִים, ֶעֶצם ָהֵעֶסק ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַיֲחִזיר אֹוָתם ִּבְתׁשּוָבה., ְּתַלֵּמד 
ַיְחְזרּו  ֵהם  ָּכֵאֶּלה  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ְוַאֲחֵרי  ֻסְגָיה,  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  אֹוָתם 

ִּבְתׁשּוָבה! ָהאֹור ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ֶזה ַהֹּכַח ֲהִכי ָּגדֹול!

ִסֵּפר ִלי ַהּיֹום ַאְבֵרְך ֶׁשֵּיׁש לֹו ְקרֹוַבת ִמְׁשָּפָחה ְּבָצְרַפת, ֹלא יֹוַדַעת 
ְּכלּום ַעל ַיֲהדּות, ֹלא ְּבִרית ִמיָלה, ֹלא ִּכּפּור, ֹלא ֶּפַסח, ֹלא ַׁשָּבת, 
ְּכלּום. ְואֹותֹו ַאְבֵרְך סֹוף סֹוף ָיָצא לֹו ְלַדֵּבר ִאָּתּה, ְוָאַמר ָלּה: “ֵיׁש 
הּוא  ְלַהְתִחיל?”  “ֵאיְך  ְוָׁשֲאָלה:  ִהְתַּפֲעָלה  ִהיא  ַיֲהדּות”.  ֵיׁש  ָּדת, 

ִהְזִמין אֹוָתּה ֵאָליו ֶׁשָּתֹבא ָלָאֶרץ ְלַכָּמה ָׁשבּועֹות ְוִתְתַחֵּזק. 

ֹלא  ַּבַחִּיים  ִהיא  ַהַּמֲעָרִבי,  ַלֹּכֶתל  אֹוָתּה  ָלַקח  הּוא  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ָׁשְמָעה ַעל ֶזה ְוֹלא ָיְדָעה ַמה ֶּזה. ַּבֶּדֶרְך ַלֹּכֶתל ֵיׁש חֹומֹות ְלֹאֶרְך ָּכל 
ַהֶּדֶרְך, ְוָכל ַהֶּדֶרְך ִהיא רֹוָאה ִקירֹות ְיָׁשִנים ְוֹלא קֹוֶרה ָלּה ְּכלּום. 
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ֲהִכי  ַהֶּבִכי  ֶאת  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיָלה  ִהיא  ַלֹּכֶתל  ִנְכְנָסה  ֶׁשִהיא  ָּבֶרַגע 
ָּגדֹול ַּבַחִּיים ֶׁשָּלּה, ָׁשָעה ְׁשֵלָמה ֹלא ִנְרְּגָעה. ְקרֹוב ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה 
ָהַאְבֵרְך ָׁשַאל אֹוָתּה: “ַמה ָּקָרה, ָלָמה ַאְּת ּבֹוָכה?”, ִהיא ֹלא ָיְכָלה 

ְלַהְסִּביר, זֹו ָהְיָתה ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש.



ִבי ּא ֲע ּמת לפהת ֶַ ָּכ ַפהת ְקֻדּׁשת
ְּתִמיִדית,  ַהְּׁשִכיָנה  ְוַהְׁשָרַאת  ְמֻיֶחֶדת  ְקֻדָּׁשה  ֵיׁש  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֹּכֶתל 
ַעל  ב(  אות  יא  פרשה  נשא  פרשת  רבה  )במדרש  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשֻּמְזָּכר  ּוְכמֹו 
ַהָּפסּוק “ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן 
ַהֲחַרִּכים” )שיר השירים ב, ט( ָּכְתֵלנּו - ֶזה ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶׁשִּמּיֹום 
ְואֹוָתּה  ַהַּמֲעָרִבי.  ֵמַהֹּכֶתל  ַהְּׁשִכיָנה  ָזָזה  ֹלא  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב 
ַלָּמקֹום  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ָׁשִנים,  ֶעְׂשרֹות  ֶׁשל  ֶנֶתק  ַאֲחֵרי  ְיהּוִדית  ְנָׁשָמה 

ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִהְתעֹוְרָרה. 

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֲאִפּלּו ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֹלא ָּתִמיד זֹוִכים ְלַהְרִּגיׁש 
ֲאָבל  ִסּבֹות,  ַהְרֵּבה  ָלֶזה  ֵיׁש  ַהַּמֲעָרִבי.  ַהֹּכֶתל  ֶׁשל  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת 
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ִהיא, ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא מֹוֶחה ַעל ִּבְזיֹון ַהֹּכֶתל 
ְלָׁשם  ָּבאֹות  ֶׁשּלֹו.  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ְזכּות  לֹו  ֵאין  ַהַּמֲעָרִבי 
ִּבְפִריצּות  ֶרפֹוְרִמּיֹות  ֲהזּויֹות  ָנִׁשים  ֶׁשל  ְקבּוצֹות   ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ָּכל 
נֹוָרָאה, ַמִּניחֹות ְּתִפִּלין, ִמְתַעְּטפֹות ְּבַטִּלית, מֹוִציאֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה, 
ְוֵהן רֹוצֹות ְׁשִליָטה ַּבֹּכֶתל. ִמי ֶׁשֹּלא ּכֹוֵאב לֹו ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֹלא מֹוֶחה 
ַעל ִּבְזיֹון ְקֻדַּׁשת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֵאין לֹו ֶאת ַהְּזכּות ְלַהְרִּגיׁש ֶאת 

ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּלֹו. 

ּוְלָהִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל  ה’”  “אֹור  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 
ְלֻכָּלם ֶאת ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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