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ַאָּבא/ִאָּמא: ְמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא )ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, ַּדף ל"ג...(  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִהְסַּתְּתרּו  ָּבּה  ַהְּמָעָרה  ְלֶפַתח  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ִהִּגיַע 
ְיכֹוִלים  ְוֵהם  ַהֵּקיָסר ָהרֹוָמִאי ֵמת  ִּכי  ָלֶהם  ְלַבֵּׂשר  ְּבנֹו  ְוֶאְלָעָזר 
ָלֵצאת ַלָחְפִׁשי, ַאַחר ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֵהם ָיְצאּו ְוָראּו ֲאָנִׁשים 

עֹוְסִקים ַּבֲחִריָׁשה ּוִבְזִריָעה.

ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָהיּו ַאַחר ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשל ְּפִריׁשּות ֵמָהעֹוָלם 
ֲאָנִׁשים  ִהְקִּפידּו ַעל אֹוָתם  ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ֵהם  ֻמְחָלט  ְוִעּסּוק 
)ִלּמּוד  עֹוָלם  ַחֵּיי  "ַמִּניִחים  ֶׁשֵהם  ְוָאְמרּו  ִּבְמָלאָכה  ֶׁשעֹוְסִקים 
ָמקֹום  ְוָכל  ַהֶּזה("  ָהעֹוָלם  )ָצְרֵכי  ָׁשָעה  ְּבַחֵּיי  ְועֹוְסִקים  ּתֹוָרה( 

ֶׁשַרְׁשִּב"י ּוְבנֹו ִהְסַּתְּכלּו ְלֶעְברֹו ִנְׂשַרף.  

ְּכֵדי  ַלְּמָעָרה  ַלְחֹזר  ָלֶהם  ְוהֹוְרָתה  ִמָּׁשַמִים  ַּבת קֹול  ָיְצָאה  ְוָאז 
ֶׁשֹּלא ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. ַּכֲעֹבר ָׁשָנה ֵהם ָיְצאּו ׁשּוב, ְּכֶׁשַהַּפַעם 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִהְמִׁשיְך ְלַהְקִּפיד ַעל ָּכְך ֶׁשָהֲאָנִׁשים עֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי 
עֹוָלם ַהֶּזה, ַאְך ַרְׁשִּב"י ָאַמר לֹו ֶׁשַּמְסִּפיק ֶׁשְּׁשֵניֶהם עֹוְסִקים ַרק 

ַּבּתֹוָרה ּוְבָכְך מֹוִציִאים ֶאת ֶיֶתר ָהעֹוָלם ְיֵדי חֹוָבה.

ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ֲהַדִּסים

ֵהם  ַׁשַּבָּתא"(  ְדַמֲעֵלי  )"ַפְנָיא  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָראּו ָאָדם ְמֻבָּגר ָרץ ְּכֶׁשְּבָידֹו ְׁשֵני ֲהַדִּסים. ִלְׁשֵאָלָתם הּוא ָעָנה 
ֶׁשֶּזה ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ְוָאז ֵהם ָׁשֲאלּו ַמּדּוַע הּוא ָזקּוק ִלְׁשֵני ֲהַדִּסים 
ָאַמר  'ָׁשמֹור'".  ְּכֶנֶגד  ְוֶאָחד  'ָזכֹור'  ְּכֶנֶגד  "ֶאָחד  ֵהִׁשיב  ְוַהְּיהּוִדי 
ַרְׁשִּב"י ִלְבנֹו: "ְרֵאה ַּכָּמה ֲחִביִבין ִמְצוֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל", ְוִהְתַיְּׁשָבה 
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ֶאת ַהִּׂשיָחה. הּוא ָעָנה ְּבַכַעס ָעצּור ֶׁשהּוא ֶּבן ֲחִמִּׁשים ְוָאֵכן הּוא ְיהּוִדי 
ֲאָבל ֹלא ְיהּוִדי ָּדִתי ָּכמֹונּו. ַהִאם נּוַכל ַעְכָׁשו ְלַהְמִׁשיְך ַּבֲהִליְך ָהֵעדּות 

ְוַהֲחִקיָרה?

ָהַרב ּגֹוְרדֹון הֹוִציא ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוָׁשַאל אֹותֹו ִאם הּוא ִהִּניַח ַּפַעם ְּתִפִּלין. 
ְמֻעְנָין  ֹלא  ְוֶׁשהּוא  ְמאֹוד  ּכֹוֵעס  ֶׁשהּוא  ַהִּדין  עֹוֵרְך  ַעל  ִלְראֹות  ָיֹכְלִּתי 
ְלַהְמִׁשיְך ְלׂשֹוֵחַח ַעל ַהּנֹוֵׂשא. "ֹלא, ֹלא ִהַּנְחִּתי ְּתִפִּלין. ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים 

ְלַהְמִׁשיְך ַּבֲחִקיָרה?".

ָהַרב ּגֹוְרדֹון ֹלא ִהְתָיֵאׁש. הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְׁשאֹול, ְלַהְסִּביר ּוְלַבֵּקׁש: ַהִאם 
עֹוֵרְך ַהִּדין ַיְסִּכים ְלַהִּניַח ִאּתֹו ְּתִפִּלין, ָּכאן ְוַעְכָׁשו? ֹלא ָיֹכְלִּתי ִלְבֹעט 
ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ִלי  ִנְרֶאה  )ְוֹלא  ְלַהְפִסיק  לֹו  ְלַהִּגיד  ְּכֵדי  ַלֻּׁשְלָחן  ִמַּתַחת  ּבֹו 

עֹוֵזר(...

ֶׁשַהִּׂשיָחה  ָּפִנים  ִלְׁשֵּתי  ִמְׁשַּתַּמַעת  ֶׁשֹּלא  ְּבצּוָרה  ִהְבִהיר  ַהִּדין  עֹוֵרְך 
ִּבְׁשֵאלֹוָתיו  ְוִהְמִׁשיְך  ְלַהְקִליד  ְלַהְמִׁשיְך  ַלַּקְלָדן  הֹוָרה  הּוא  ִהְסַּתְּיָמה, 

ַעד ְלֹתם ְּגִבַּית ָהֵעדּות.

ַהּׁשֹוֵפט ִמְתַעְנֵין ַּבֲהָלָכה

ַהּמֹוִציא  ְלַבָּקַׁשת  ְמִגיִבים  ַהִּמְׁשָּפט,  ְּבֵבית  ָהִיינּו  ְלַאַחר-ִמֵּכן  ָחְדַׁשִים 
ִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהּׁשֹוֵפט  ְלָרָעֵתנּו.  ֶׁשִּיָּפֵסק  ְמֻקָּצר  ִמְׁשָּפִטי  ַלֲהִליְך  ַלֹּפַעל 
ֶאת  ְלַאֵּׁשר  נֹוֶטה  הּוא  ַהִאם  ְלָהִבין  ִהְצַלְחנּו  ְוֹלא  ְמֻעְרָּפִלים  ְּבֻמָּנִחים 
ַהַּבָּקָׁשה אֹו ֹלא, ַאְך ְּבַמֲהַלְך ַהְּדָבִרים הּוא ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ּגֹוְרדֹון ָמה 
אֹוֶמֶרת ַהֲהָלָכה ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה, ְוַהִאם ֵיׁש ְלַבֲעֵלי ַהחֹוב ְזכּות ִלְגּבֹות ֶאת 

חֹובֹוֵתיֶהם ִמַּכְסֵּפי ְּתרּומֹות ְצָדָקה.

ְמֻלֶּמֶדת,  ַהְרָצָאה  ָלֵתת  ֵהֵחל  ּגֹוְרדֹון  ָהַרב  ְסָפִרים,  אֹו  ַּדִּפים  ְלֹלא 
ְמֵלָאה ִּבְמקֹורֹות ֵמַהַּתְלמּוד ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ֶׁשָּסְקָרה ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ְלאֹור 
ָּכל-ָּכְך  ָרָחב  ֶיַדע  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָיַדְעִּתי  ֵמעֹוָלם ֹלא  ְּבֶהֶלם;  ָהִייִתי  ַהֲהָלָכה. 

ִּבְתחּום ַה"ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט" ְוַהֲהָלכֹות ַהְּכרּוכֹות ְּבנֹוְׂשִאים ַּכְסִּפִּיים.

ַּגם ַהּׁשֹוֵפט ִהְתַרֵּׁשם ְלטֹוָבה ִמְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרב ּגֹוְרדֹון, ְוהּוא ִהִּציַע ָלנּו 
ָלֶגֶׁשת ַלִּמְסְּדרֹון ּוְלַנּסֹות ְלִהְתַּפֵּׁשר ֵּביֵנינּו.

ְּפָׁשָרה? ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ֵיׁש ָלֶזה ְמִחיר...

ַהִּמְׁשָּפט,  ֵּבית  ְּבִמְסְּדרֹונֹות  מֹוֵתַח  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ַאֲחֵרי 
ִמְּבִחיַנת ַהְּסכּוִמים ֶׁשֵהם ִּבְּקׁשּו  ֶזה ִמֶּזה –  ֲעַדִין ְמאֹוד ְרחֹוִקים  ָהִיינּו 
ְּבָיִדי  ָּתַפס  ּגֹוְרדֹון  ָהַרב  ְלֶפַתע  ָלֵתת.  ָהִיינּו מּוָכִנים  ֶׁשָאנּו  ְוַהְּסכּוִמים 

ְוָקַרץ ְלֶעְבִרי – ְוָרִאיִתי ׁשּוב ֶאת אֹותֹו ִזיק ָּבֵעיַנִים.

הּוא ָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשִהִּציַע ֶנֱאַמן ּכֹוֵנס ַהְּנָכִסים 
ִּבְתַנאי ֶאָחד: ֶׁשעֹוֵרְך ַהִּדין ַיְסִּכים ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין. ַהָּלּה ִהְסִּכים ִּבְתַנאי 
ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַּבָּמקֹום ַמְצֵלמֹות, ְוָכְך, ָׁשִנים ֶׁשל ֲהִליִכים ִמְׁשָּפִטִּיים ֲאֻרִּכים 

ִהְסַּתְּימּו ִּבְלִחיַצת ָיד.

ַאֲחֵרי ֶׁשָהִעְסָקה ִהְסַּתְּיָמה ְוֶנְחְּתָמה ְוַהַּתְׁשלּום ֻּבַּצע – ָהַרב ּגֹוְרדֹון ָהַלְך 

ְלִמְׂשָרדֹו ֶׁשל עֹוֵרְך ַהִּדין ְוִהִּניַח ִעּמֹו ְּתִפִּלין, ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו!

ְמֻאָחר יֹוֵתר הּוא ִהְסִּביר ִלי ַעד ַּכָּמה ֶזה ָהָיה ָחׁשּוב ֲעבּורֹו. "ר' ָּברּוְך", 
הּוא ָאַמר, "ְּבאֹוָתם ְרָגִעים, ַהְּתִביָעה ֹלא ָהְיָתה ָּכל-ָּכְך ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיַני. 
ַּתֲאִמין אֹו ֹלא, ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָחַׁשְבִּתי ָעָליו ָהָיה ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּניַח 

ְּתִפִּלין ִעם עֹוֵרְך ַהִּדין, הּוא ְיהּוִדי, הּוא ָאח ֶׁשִּלי".

לּו ֹלא ָהִייִתי ֵעד ְּבַעְצִמי ַלִּסּפּור, ֹלא ָהִייִתי ַמֲאִמין לֹו...

לע"נ

הרה"ח ר' שמואל גרשון ניסן ע"ה 
בן הרב רפאל דובער ע"ה 

גורביץ 
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ַּדְעָּתם.

ֶרַגע ֶזה ּבֹו ֵהם ִהְפִסיקּו ְלַהְקִּפיד ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי 
עֹוָלם ַהֶּזה, ִּבְראֹוָתם ַּכָּמה ֲחִביבֹות ֲעֵליֶהם ַהִּמְצוֹות, ָהָיה ַהָּׁשָלב 
ּבֹו ֻהְׁשְלָמה ַהְּיִציָאה ֶׁשָּלֶהם ִמן ַהְּמָעָרה – ֶׁשִּסְּמָלה ֶאת ַהִּנּתּוק 
ֵמַחֵּיי עֹוָלם ַהֶּזה – ָּכְך ֶׁשֵהם יּוְכלּו ִלְפֹעל ָּבעֹוָלם ַעְצמֹו ּוְלַחֵּבר 

אֹותֹו ִעם ַהְּקֻדָּׁשה.   

ִהִּגיַע ֶעֶרב ַׁשָּבת

ְּבִעָּקר  ָהְיָתה  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ָעְסקּו  ֵהם  ָּבּה  ַהְּפֻעָּלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִּגּלּוי ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָעָליו ֶנֱאַמר ֶׁשִעם ִחּבּור ֶזה 

ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות.

ָּכְך ֶׁשָהֶרַגע ּבֹו ֻהַּנח ַהְּיסֹוד ַלְּגֻאָּלה, ָהָיה ַּבִּמְפָּגׁש ִעם אֹותֹו ְיהּוִדי 
ֶׁשָּנָׂשא ְּבָיָדיו ֲהַדִּסים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. 

ַׁשָּבת  ְּב"ֶעֶרב  ָהַרַּיי"צ(  ָהַרִּבי  )ְּכִדְבֵרי  ִנְמָצִאים  ָאנּו  ַּכּיֹום  ַּגם   
ִלְפנֹות ֶעֶרב" – ֶעֶרב ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי, ַהִּנְקָרא "יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת 
 – ְלַׁשָּבת'  'ַהֲהָכנֹות  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ְלַסֵּים  ָעֵלינּו  ּוְמנּוָחה". 

ֲהָבַאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, 

ְוָכאן ָּבָאה ַההֹוָרָאה ֵמַהִּסּפּור ִעם ַהֲהַדִּסים:

ָלַקַחת ֲהַדִּסים

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ֵיׁש ֲהָלכֹות ַרּבֹות ּוֻמְרָּכבֹות, ַהְּקׁשּורֹות 
ְל'ָזכֹור' ְו'ָׁשמֹור' – ְלָמה ֶׁשָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ּוָמה ֶׁשָעֵלינּו ְלִהָּמַנע 
ִמַּלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת. ַאְך ְּכֶׁשַּמִּגיַע ֶעֶרב ַׁשָּבת ִויהּוִדי ֶׁשָּטרּוד ְּבִעְנְיֵני 
עֹוָלם ַהֶּזה ֵמִבין ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֵאינֹו מּוָכן ָּכָראּוי ְּבָכל ְּפָרֵטי ִהְלכֹות 
ַהַּׁשָּבת, הּוא ָרץ ִלְקַראת ַהַּׁשָּבת ּוְבָיָדיו ְׁשֵני ֲהַדִּסים ְּכֶנֶגד 'ָזכֹור' 
ְו'ָׁשמֹור'. ְּכלֹוַמר, הּוא ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבֹאֶפן ְּכָלִלי ֶאת ִמְצוֹות 
ַּבֲעִׂשָּיה  ֹזאת  ּוְמַבֵּטא  ַלַּׁשָּבת,  ַהְּקׁשּורֹות  ַתֲעֶׂשה  ְוֹלא  ֲעֵׂשה 

ָּכְלֶׁשִהי ִלְכבֹוד ַהַּׁשָּבת )ְּכמֹו ְלִקיַחת ַהֲהַדִּסים(.  

ָּכְך ַּגם ְּכֶׁשַהְּגֻאָּלה ְצִריָכה ָלבֹוא ְּבָכל ֶרַגע ִויהּוִדי ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 
ּוְבָכְך  ַמֶּׁשהּו,  ַלֲעׂשֹות  ְלַהְחִליט  ָעָליו  ָּכָראּוי  מּוָכן  ֵאינֹו  ֲעַדִין 

ַמְתִחיָלה ַהְּגֻאָּלה.

ְלָהִפיץ ֲחִסידּות

ַאָּבא/ִאָּמא: ּוַמהּו ַה'ֲהַדס' אֹותֹו ָעֵלינּו ָלַקַחת?

ֵיׁש  ְּבִעָּלפֹון  ָׁשרּוי  ְּכֶׁשָאָדם  ֵריַח.  לֹו  ְוֵיׁש  ַטַעם  לֹו  ֵאין  ַהֲהַדס 
ָלֵתת לֹו ְלָהִריַח ַמֶּׁשהּו ִעם ֵריַח ָחָזק ְוָכְך ְלעֹוֵרר אֹותֹו. ָּכְך ַּגם 
ַּכּיֹום – ְּכֶׁשָהעֹוָלם ָׁשרּוי ְּבִעָּלפֹון רּוָחִני, ֵיׁש ְלָהִפיץ ֶאת ְּפִניִמּיּות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 'ֵריַח', ֵּכיָון ֶׁשִהיא ְטִעיָמה ִמּתֹוָרתֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח, ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר "מֹוַרח ְוָדִאין" – ֶׁשהּוא ָידּון ֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ְּבֶאְמָצעּות חּוׁש ָהֵריַח.

ַהֶּלַקח

ְיַדְּברּו  ְיהּוִדים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַּכֲאֶׁשר  ְלֹפַעל:  "ּוְבנֹוֵגַע  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵּביֵניֶהם ִלְפֹעל ַּבֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות חּוָצה

– ַוֲאִפּלּו ְלֹלא ִהָּדְברּות, ֶאָּלא ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו, 
ִלְדחֹות ֶאת  ְּפֻעָּלָתם  ִּתְצָטֵרף  ּוְבֵמיָלא  ַהִּפָּנה ֶׁשּלֹו,  ְלָהִאיר ֶאת 

ַהֹחֶׁשְך ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלם –

ַּבַעל  ַרְׁשִּב"י,  ִעם  ַיַחד  ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיּות  ָּבעֹוָלם  ַיְמִׁשיכּו  ֲאַזי 
ֶׁשל  ַהָּנִׂשיא  ּוִבְפָרט  ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַהְּנִׂשיִאים  ָּכל  ְוֵכן  ַהֹּזַהר, 
ַהְּׁשֵלָמה  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ָּבעֹוָלם  ַיְמִׁשיכּו  ּוְבֵמיָלא  ָהַאֲחרֹון,  ַהּדֹור 
ְטָפִחים,  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמָּטה  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ְוָהֲאִמִּתית, 

ּוַבֲעָגָלא ִּדיָדן )=ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו(".

 )מעובד ע"פ שיחת ל"ג בעומר תשי"א(

ַהר ֶׁשל ֲעָנָוה
ַהּפֹוַתַחת  ְּבַהר,  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים  ַהַּׁשָּבת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְּבִמְצַות ַהְּׁשִמיָטה ֶׁשִּנְּתָנה ְלֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני. ָּכְך ַּגם ָּכל ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה ִנְּתנּו ְּבַהר ִסיַני. ֶזה ַמְזִּכיר ִלי ֶׁשעֹוד ָּפחֹות ֵמֹחֶדׁש ְּכָבר 

ַמִּגיַע ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה. ֵאיֶזה ֵּכיף!

ְמַסְּפִרים  ִסיַני?  ְּבַהר  ַּדְוָקא  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ָלָּמה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְוָרבּו  ִהְתָּגאּו  ֶׁשֶהָהִרים  )ֲחַז"ל(  ִזְכרֹוָנם-ִלְבָרָכה  ֲחָכֵמינּו  ָלנּו 
ֵּביֵניֶהם ַעל ִמי ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה, ְוַדְוָקא ַהר ִסיַני ֶׁשָהָיה ָנמּוְך יֹוֵתר 

ֵמָהֲאֵחִרים ְוָהָיה ָצנּוַע ְוָעָנו, ָזָכה ֶׁשָעָליו ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ִאם ָּכָכה, ָלָּמה ה' ָנַתן ִּבְכָלל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ַהר ְוֹלא 
ְּבָמקֹום ָנמּוְך ְלַגְמֵרי ְּכמֹו ְּבִבְקָעה אֹו ְּבֵעֶמק?

ַאָּבא/ִאָּמא: ְׁשֵאָלה ֶנְהֶּדֶרת! ְּבַהר ִסיַני ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד ְמֻיָחד! 

ִמַּצד ֶאָחד הּוא 'ַהר', ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני הּוא 'ָנמּוְך'. ָמה ֶזה אֹוֵמר 
ָלנּו? ִאם ָחִליָלה ַהֵּיֶצר ָהַרע, אֹו ִמי ֶׁשֶּזה ֹלא ִיְהֶיה, ָּבא ְלַהְפִריַע 
ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּים  ָלנּו 
'ַהר' – ֹלא ִלְהיֹות ְנמּוִכים ּוְלִהָּכַנע, ֶאָּלא ַלֲעֹמד ְּבֹתֶקף ּוְלַנֵּצַח 

ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע.

ְלִהְתַנֵהג  ֶאָּלא  ַּגֲאָוה,  ַּבֲעֵלי  ִלְהיֹות  ָלנּו  ָאסּור  ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל 
ַּבֲעָנָוה ִעם ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ּוְלַוֵּתר ַלֲחֵבִרים ְוָלַאִחים ֶׁשָּלנּו )ָּכל 
עֹוד ֶזה ֹלא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ִאם ָחֵבר רֹוֶצה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַיַחד ִעּמֹו 
ַמֲעֵׂשה ׁשֹוְבבּות ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות(. ְוַכּמּוָבן ִלְהיֹות ַּבֲעָנָוה ְּבַיַחס 

ַלה' ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ְמַצֶּוה ָעֵלינּו.

ַּדְוָקא ְּבַהר ִסיַני.  ִנְּתָנה  ָלֵכן ַהּתֹוָרה  ֵהַבְנִּתי!  ַעְכָׁשו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְוַגם  ְּבֹתֶקף,  ֶׁשָּלנּו  ַעל  ַלֲעֹמד  ָצִריְך  ָמַתי  ֶׁשְּמַלֵּמד  ַהר  ַּגם  הּוא 

ָנמּוְך ַיֲחִסית ֶלָהִרים ָהֲאֵחִרים, ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ִלְהיֹות ֲעָנִוים.

)מעובד על-פי לקו"ש ח"א, עמוד 276(

ַהְקָרָבה ַעְצִמית ֲעבּור 
ַהָּנַחת ְּתִפִּלין ֶׁשל ְיהּוִדי

- ֵחֶלק ֵׁשִני ְוַאֲחרֹון -

ַּתְקִציר: ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ֲהִליְך ִמְׁשָּפִטי ּבֹוֵחר ָהַרב ּגֹוְרדֹון ְלַהִּציַע ְלעֹוֵרְך ַהִּדין ֶׁשל ַהְּתִביָעה 
ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין... ָּכְך ְמָתֵאר עֹוֵרְך ִּדינֹו ֶׁשל ָהַרב ּגֹוְרדֹון ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהִּסּפּור:

עֹוֵרְך ַהִּדין ּכֹוֵעס

ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָעה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהֲחִקיָרה ַהּצֹוֶלֶבת, ְּכֶׁשָּכל ִמָּלה ְמֹתֶעֶדת 
ַעל-ְיֵדי ַהַּקְלָדן ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט, ָהַרב ּגֹוְרדֹון ָׁשַאל ְּבִנימּוס ֶאת עֹוֵרְך 

ַהִּדין ֶּבן ַּכָּמה הּוא ְוִאם הּוא ְיהּוִדי.

"ְסִליָחה?", ֵהִגיב ַהָּלּה ַּבֲחִריפּות. "ֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשּׁשֹוֵאל ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות 
ְוַאָּתה ָצִריְך ְלָהִׁשיב ֲעֵליֶהן".

ָטַמְנִּתי ֶאת ָּפַני ְּבַכּפֹות ָיַדי ְּבַפַחד. ָהַרב ּגֹוְרדֹון ִהְמִׁשיְך ְּבִלי ַלְחֹׁשׁש. 
ְּבַבָּקָׁשה  ּתּוַכל  ַהִאם  ֲאָבל  ֶׁשְּלָך,  ַהְּׁשֵאלֹות  ַעל  ָאִׁשיב  ְּבָעָיה,  "ֵאין 

ְלָהִׁשיב ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשִּלי?".

עֹוֵרְך ַהִּדין הֹוָרה ַלַּקְלָדן ְלַהְפִסיק ְלַהְקִליד ְּכֵדי ֶׁשֵהם יּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך 


