
     
  ָהַרב ֹמֶׁשה ֵליּב ַהֹּכֵהן ַהְלֶּבְרְׁשַטט                    ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן                          

   ַּבֶּמה זֹוִכים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְלִיְרָאה ֶאת  ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה    ה'  ַוְיַצֵּונּו"

ֵהינּו ְלטֹוב ָלנּו ּכָ  . הל ַהָּיִמים ְלַחֹּיֵתנּו ְּכַהּיֹום ַהּזֶ ה' ֱא
ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשֹמר  ִּכי  ָּלנּו  ִּתְהֶיה  ּוְצָדָקה 

ֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ה'ַהּזֹאת ִלְפֵני   )כה-ו, כד  דברים ( "ֱא

ֹות ֶאת  ַהְּפסּוִקים ִנְרֶאה ִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה, "ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעׂש  ְלׁשֹון 
ַהֶהְמֵׁש   ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ָהֵאֶּלה"  ַהֻחִּקים  ַּגם  ָּכל  ִלְהיֹות  ָצִרי 

ָּכל   ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשֹמר  ִּכי  ָּלנּו  ִּתְהֶיה  "ּוְצָדָקה  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון 
א ָהֵאֶּלה",  ָּבֲחָרה  ַהֻחִּקים  ַמּדּוַע  ָהֵאֶּלה",  ַהִּמְצֹות  ָּכל  "ֵאת  ֹו 

  "? ֹקט ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, "ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאתַהּתֹוָרה ִלנְ 
ִיְׂשָרֵאל,    ַרִּבי  ְלַזּכֹות ֶאת  ֲחðְðַָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ּוִמ  ָלֶהם ּתֹוָרה  ִהְרָּבה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפיָכ  כא)ְצוֹות,  ְלַמַען  ה'  "  (ישעיהו מב,  ָחֵפץ 
 . (מכות כג:)" ִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדירִצְדקֹו ַיגְ 

ִיְׂשָרֵאל    ַרִּבי  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחðְðַָיא 
ֵּים ָאָדם ִמְצָוה ִמַּתְרַי"ג ִמְצֹות ָּכָראּוי  כו', ֵמִעָּקֵרי ָהֱאמּוðָה ַּבּתֹוָרה, ִּכי ְּכֶׁשְּיקַ 

א ִמַּכָּוðַת ָהעֹוָלם ְּבׁשּום ָּפðִים  ְוָכהֹוֶגן, ְו ַּכָּוðָה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְיַׁשֵּתף ִעָּמּה  ֶאָּלא   ,
, ִהֵּנה ָזָכה ָּבּה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא,   אֹוָתּה ִלְׁשָמּה ֵמַאֲהָבה ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרִּתי ְל

א ַיֲעֶׂשה  ַעל ֶזה ָאַמר ַרִּבי ֲחðְðַָיא, ִּכי ַהִּמְצֹות ִּבְהיֹוָתם ַהְרּבֵ וְ  ה, ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁש
ְּבַחָּייו ַאַחת ֵמֶהם עַ  ַהִּמְצָוה  ָאָדם  ל ַמְתּכּוðְָּתה ּוְׁשֵלמּוָתּה, ּוַבֲעׂשֹותֹו אֹוָתּה 

ּוִמָּמה ֶׁשּיֹוֶרה   ַמֲעֶׂשה,  ְּבאֹותֹו  ðְַפׁשֹו  ר'  ִּתְחֶיה  ֶׁשָּׁשַאל  ָמה  ַהֶּזה,  ָהִעָּקר  ַעל 
ְּתַרְדיֹון,  ֶּבן  ְּכלּום  ֲחðְðַָיא  ַהֵּמִׁשיב,  ְוֵהִׁשיבֹו  ַהָּבא,  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ֲאðִי  ָּבא    ָמה 

ðְִזַּדְּמðָה   ִּכי  ָּכהֹוֶגן, ֵהִׁשיבֹו  ִמְצָוה  ְל ַלֲעׂשֹות  ðְִזַּדֵּמן  ְּכלֹוַמר   , ְלָיְד ַמֲעֶׂשה 
צְ  ִמְצַות  ְלַחּיֵ לֹו  ְוָזָכה  ֶּׁשֶאְפָׁשר,  ַמה  ְּכָכל  ְׁשֵלמּות  ֶּדֶר  ַעל  ָהעֹוָלם  ָדָקה  י 

ַהָּפסּוק   ּוֵפרּוׁש  מב)ַהָּבא,  ִיְׂשָרֵאל,    (ישעי'  ֶאת  ְלַצֵּדק  ִצְדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  ה' 
  .  (פירוש המשðיות להרמב"ם) ְלַמַען ִּכי ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר



ַהָּללּו,    ְלִפי  ָהַרְמַּב"ם  ְוַקִּדיׁש   ֵּפֵרׁשִּדְבֵרי  ִעיר  ַהּמֹוֶרה  ָהַרב 
אַ  ַהְּפסּו מהר"ר  ְלׁשֹון  ֶאת  ז"ל  ִגירֹון  ה' ְבָרָהם  "ַוְיַצֵּונּו  ִקים, 

ָהֵאֶּלה",   ַהֻחִּקים  ָּכל  ֶאת  ִיְזֶּכה  ַלֲעׂשֹות  ֶּגֶבר  ִמי  לֹוַמר,  ðְַפְׁש  ְוִאם 
ְוִאם   ַהֹּכל,  ֶאת  ֲעִביְדָּתא  ַלֲעׂשֹות  ְׁשֵליַמת  א  ֶזה  ָּכל  ִעם  ַלֲעׂשֹות,  ַיְפִליא 

ִּתהְ  לֹא  ִּבְׁשֵלמּות)(ָהֲעבֹוָדה  ְּכלֹוַמר    ֶיה  ָלðּו",  "ְלטֹוב  ָאַמר  ָלֶזה  ֵיָעðֵׁש,  ְוָעðֹוׁש 
ðְִׁשֹמר ַלֲעׂשֹות   ִּכי  ְוָהָדר ְמָפֵרׁש "ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלðּו  ַאְּדַרָּבה ֶזהּו ְלטֹוָבֵתðּו, 

ְוֶזה ֲחָלֶקיָה,  ָּכל  ִּבְׁשֵלמּות  ַאַחת  ִמְצָוה  ֲאִפיּלּו  ַהִּמְצָוה",  ָּכל  "ָּכל  ֶאת  ּו 
הּו  ִּכי   , ִיְתָּבַר ִלְׁשמֹו  ֵהיðּו"  ֱא ה'  ִלְפðֵי  ַהֹּזאת  ַּתֲעלּומֹות,  ַהִּמְצָוה  יֹוֵדַע  א 

ּו ִּבְׁשֵלמּות,  ֶׁשָעָׂשה  ַהּיֹוֵדַע  ְוהּוא  ֲעִלילֹות,  ðְִתְּכðּו  ְלַחֵּיי  ְולֹו  ִיְזֶּכה  ָבֶזה 

  .  (נחל קדומים למרן החיד"א) ָהעֹוָלם ַהָּבא

ׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצֹות ðֶֶאְמרּו לֹו ְלֹמֶׁשה ,ְמָלִאיי ׂשִ ַרּבִ   ָּדַרׁש  ׁש   ,ֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁש ְׁש
ַהַחָּמה ְימֹות  ְּכִמðְַין  ָלאִוין  ְוָחֵמׁש  ְוִׁשִּׁשים  ְוַאְרָּבִעים  ,  ֵמאֹות  ּוָמאַתִים 

(דברים לג,    א ַמר ַרב ַהְמðּוðָא ַמאי ְקרָ ּוְׁשמֹוðָה ֲעֵׂשה ְּכðֶֶגד ֵאיָבָריו ֶׁשל ָאָדם. ָא 

  , ֵויִׁשית ֵמָאה ְוַחד ְסֵרי הַ   ְּבִגיַמְטִרָּיא   ּתֹוָרה,  מֹוָרָׁשה  ּתֹוָרה ִצָּוה ָלðּו מֶׁשה  ד)
א ִיְהֶיה ְל    ִמִּפי ַהְּגבּוָרה ְׁשַמְעðּום.  ָאðִֹכי ְו

ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ֶעְׂשֵרה  ָּבא  טו)  ִּדְכִתיב  ,ָּדִוד,  ְלָדִוד  (תהלים  ִמי   ִמְזמֹור    ה' 
. הֹוֵל ָּתִמים ּופוֹ  , ִמי ִיְׁשּכֹון ְּבַהר ָקְדֶׁש ֵעל ֶצֶדק, ְודֹוֵבר ֱאֶמת  ָיגּור ְּבָאֳהֶל

ַעל   ðָָׂשא  א  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה,  ְלֵרֵעהּו  ָעָׂשה  א  ְלׁשֹוðֹו,  ַעל  ָרַגל  א  ִּבְלָבבֹו. 
ְיכַ  ה'  ִיְרֵאי  ְוֶאת  ðְִמָאס,  ְּבֵעיðָיו  ðְִבֶזה  ָיִמיר.  ְקרֹובֹו.  א  ְו ְלָהַרע  ðְִׁשַּבע  ֵּבד, 

ְוׁשֹוַחד    , ְּבðֶֶׁש ðַָתן  א  ִיּמֹוט  ַּכְסּפֹו  א  ֵאֶּלה  עֹוֵׂשה  ָלָקח,  א  ðִָקי  ַעל 
  . ְלעֹוָלם

ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ֵׁשׁש  ָּבא  טו)ִּדְכִתיב    , ְיַׁשְעָיהּו  לג,  ְודֹוֵבר  ,  (ישעיהו  ְצָדקֹות  הֹוֵל 
ִמְּתמֹו ַּבּׁשֹוַחד, אֹוֵטם ָאְזðֹו  ֵמיָׁשִרים, מֹוֵאס ּבְ  ðֹוֵער ַּכָּפיו  ֶבַצע ַמֲעַׁשּקֹות, 

  . ִמְּׁשמֹוַע ָּדִמים, ְועֹוֵצם ֵעיðָיו ֵמְראֹות ְּבָרע

ׁש  ָּבא  ָׁש ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ח)  ִּדְכִתיב  , ִמיָכה  ו,  ּטֹוב,    (מיכה  ַמה  ָאָדם  ְל  ִהִּגיד 
, ִּכי ִאם   ְוַהְצðֵַע ֶלֶכת ִעם  ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמְּמ ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט, ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, 

ֶהי   . ֱא

  . ְוַצִּדיק, ֶּבֱאמּוðָתֹו ִיְחֶיה (חבקוק ב, ד) ֶׁשֶּנֱאַמר , ַבקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחתחֲ  ָּבא 
  כד.)  -(מכות כג: 

ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל עֹול    ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָהיּו ַצִּדיִקים ְוָהיּו  -ַעל ַאַחת ֶעְׂשֵרה    ְוֶהֱעִמיָדן 
ּדֹורֹות   ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ָּבאּו  ִמְצֹות  ְוִאם   , ַּכ ָּכל  ַצִּדיִקים  ָהיּו  א  ָהַאֲחרֹוðִים 

  ִלְׁשמֹור ּכּוָלן ֵאין ְל ָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה, ּוָבא ָּדִוד ְוֶהֱעִמיָדן כו' ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ִאם 



ְוֵכן ַהָּללּו,  ִמְצֹות  י"א  ּוְמַמֲעִטין    ְיַקְּימּו  הֹוְלִכין  ֶׁשל ַמָּטה  ּדֹורֹות  ָׁשָעה  ָּכל 
  .(רש"י) ֹותוֹ א

ַאָּגדֹות    ַהַמַהְרָׁש"א מצוות)ְּבִחּדּוֵׁשי  תרי"ג  ַהּקּוְׁשָיא  (ד"ה  ּכֹוֵתב,   ,
ְמֻפְרֶסֶמת ָּבֶזה ְוִכי ָּבאּו ְלַבֵּטל ָּכל ְׁשָאר ִמְצֹות? ְּכלֹוַמר, ַהִאם  

לְ  ֶהֱחִליטּו  אֹוָתם  ַהְּנִביִאים  ְלַמֵעט  ַהִּמְצוֹות  ְׁשָאר  ֶאת  ַבֵּטל 
ְוִאי ֶׁשִהְזִּכירּו  , ָּכ ַצִּדיִקים ָּכל  ְיִריַדת ַהּדֹורֹות ֶׁשּלֹא ָהיּו  , ֵעֶקב 

  ? ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות 

ַהְּמָפְרִׁשים    ַהַמַהְרָׁש"א ְּבִדְבֵרי  ַּבֲאִריכּות  ְונֹוֵתן  נֹוֵׂשא 
ְׁשָיא זּו ַעל ִּפי ַּדְרָּכם, הּוא ּדֹוֶחה ֶאת ִּדְבֵריֶהם,  ַהְּמָתְרִצים קּו

ּוַמִּסיק ְלָבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַהָּללּו ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות  
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִמַּתְרַי"ג    : להרמב"ם ֶׁשֵהֵבאנּו.  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ְדרֹוב  ֵּכיָון 

ְמצּוִיים ֵאיðָן  ֲאðִָׁשים    ַהִּמְצֹות  ִּבְמַעט  ֶאָּלא  ַהָּבא  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ָּבֶהם  ֶׁשִּיְזּכּו 
א ְלֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל ְוֵכן   ּוִבְמַעט ֵמַהְּזַמִּנים, ִּכי ֵיׁש ַהְרֵּבה ִמְצֹות ֶׁשֵהם ְלֹכֵהן ְו

, וְ  ץ, ַּגם ְּבַלאִוין  ֵיׁש ְלðִָׁשים, ְוֵיׁש ֶׁשּנֹוֲהִגין ִּבְזַמן ַהַּבִית ּוְתלּויֹות ָּבָארֶ ְלֵהֶפ
ðְִזָהר ִמֶּמָּנה, ְוִאם ֵּכן   ְלָידֹו ְוהּוא  א ָּבא ֲעֵבָרה  ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְזֶּכה ָּבֶהן ִאם 

ַהּנְ  ðְָתðּו  ֵּכן  ְוַעל  ַהָּבא,  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִיְזֶּכה  ְלָכל  ַּבֶּמה  ּכֹוְלִלים  ְּכָלִלים  ִביִאים 
מֵ  ְזַמן  ְּבָכל  ִיְׂשְרֵאִלית,  ֵאיֶזה  אּוָמה  ָּבֶהם  ְּבֶאָחד  אֹו  ְיֵדיֶהם  ְוֶׁשַעל  ַהְּזַמִּנים, 

ֶׁשִּיְהֶיה, ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִיְזֶּכה ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא ְּבִקּיּוָמן, ְוָאַמר ֶׁשָּבא ָּדִוד  
ל  ֶזה ַעל י"א ְּכָלִלים, ֶׁשֵהם ּכֹוְלִלים ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהּתֹוָרה, ְּבכָ   ְוֶהֱעִמיד ָּדָבר 

  . ְזַמן ֵמַהְּזַמִּנים, ּוְלָכל ִאיׁש, ֶׁשָּבֶהם ִיְזֶּכה ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא

ְוִהיא   ֲהֵרי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְזּכֹות  ֵאי  טֹוָבה  ֵעָצה  ָלנּו 
ַהַּמָּתָנה ֶאת  ָהֵאֶּלה",    ְלַהְפִנים  ַהֻחִּקים  "ָּכל  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה 
ּכָ  ָלנּו  "ְלטֹוב  ֶׁשַעל ֶׁשּנֹוֲעדּו  ַהֶּזה",  ְּכַהּיֹום  ְלַחּיֹוֵתנּו  ַהָּיִמים,  ל 

"ַּכֲאֶׁשר   ַאַחת  ִמְצָוה  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ְלַקֵּים  ְוִנְזֶּכה  ִנְׁשַּתֵּדל  ָיָדם 
ֵמַאהֲ  ִלְׁשָמּה  ּוְכֹהֶגן,  ָּכָראּוי  ַמְתֻּכְנָּתּה  ִצָּונּו",  ַעל  ָבה, 

  ַנְפֵׁשנּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ּוְׁשֵלמּוָתּה, ּוִבְזכּות ִמְצָוה זֹו ִּתְחֶיה 

    

  

  



 

  ַהָּצִעיר ַהּדֹור ִחּנּו

ִצָּוה" ּוִמְׁשּפָ   'ה  ְוֹאִתי  ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ְלַלֵּמד  ַהִהוא  ַלֲעׂשְֹתֶכם  ָּבֵעת  ִטים 
  ). יד ,דברים ד( "ֹאָתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

ה' ִצָּוה  ְלַלֵּמד  ""ְואֹוִתי  ּתֹוָרה  ִלְׁשִליַח  אֹוִתי  ָעָׂשה  ַההּוא  ַּבַּמֲעָמד  ְוָאז   ,
ֶכם ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים, ֶׁשָאז ִצָּוה ְלֹמֶׁשה ְּבַמֲעַמד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ְיַלֵּמד  ֶאְת 

  . )מלבי"ם( ...ָלֶהם ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה

  ְלַיֵּסד   ָעָמל  ְנעּוָריו  ִמַּׁשַחר   ְּכָבר .  ַהִחּנּו  ְּתחּום  ַעל  ַחָּייו  ָּכל   ָעַבד   ַחִּיים   ֶהָחֵפץ
  ַּכָּתבֹות  ֶעְׂשרֹות   ִּפְרֵסם  הּוא.  ִיְׂשָרֵאל  ְלַיְלֵדי  ָּדִתִּיים  ֵסֶפר  ּוָבֵּתי"  ֲחָדִרים"

 ְולֹא  ְמקֹוִרי  ְיהּוִדי  ּתֹוָרִני  ִחּנּו  ְלַיְלֵדיֶהם  ָלֵתת   ַלהֹוִרים  ָקָרא   ָּבֶהם,  ּוַמֲאָמִרים
,  ַהְּׂשמֹאל ְקבּוצֹות   ֶׁשל ַהֲחָדׁשֹות ַהִחּנּו  ַּדְרֵכי ֶנֶגד ְלִמְלָחָמה ָיָצא הּוא.  ְמֻזָּיף

 ְּבבֹוֵרא   הֱאמּונָ   ְללֹא  ַהָּצִעיר  ַהּדֹור  ֶאת   ְוִחְּנכּו,  ַהִּמְקָרא  ְּבִבֹּקֶרת   ֶׁשָעְסקּו
  .עֹוָלם

  ֵהִקים ,  ִחּיּוִבית   ִּבְבִנָּיה  ָעַסק  ֶאָּלא,  ִּבְלַבד  ְּבִבֹּקֶרת   ִהְסַּתֵּפק  לֹא  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ
 ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי  ֶאת   ִזֵּמן ,  ַאְחָזָקָתם  ֲעבּור  ֶאְמָצִעים   ִּגֵּיס  , ָמקֹום  ְּבָכל"  ֲחָדִרים"

 ָקָרא  הּוא  לֹו,  ֶהָחָדׁש  ַהִחּנּו  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה   ַהַּסָּכָנה  ִמְּפֵני  ִהְזִהיר,  ִלְפִגיׁשֹות 
   ".ָזָרה ֲעבֹוָדה"

  ְּבָכל   ָּדַחק  הּוא   ּבֹו.  ָעצּום  ֹרֶׁשם  ָעָׂשה"  ַהָּדת   חֹוַמת "  ֶׁשּלֹו  ַהּקּוְנְטֵרס
. ִמְצוֹות   ׁשֹוְמֵרי  מֹוִרים  ּוְלַהֲעִסיק"  ֲחָדִרים"  ְלָהִקים,  ַהְּיֵרִאים  ַהְּיהּוִדים

  ֵמָהַרָּבִנים   ַחִּיים  ֶהָחֵפץ   ָּתַבע ,  ְּבִנְמָצא  ָּדִתִּיים  מֹוִרים  ֵאין  ָּבֶהם   ִּבְמקֹומֹות
.  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ִעם  ּתֹוָרה  ֶׁשִּיְלְמדּו",  ְמַלְּמִדים"הַ   ְּבַעְצָמם  ִלְהיֹות   ַהְּמקֹוִמִּיים

 ְלַלֵּמד '  ה  ִצָּוה  ְואֹוִתי, "ַּבֻחָּמׁש  ָּכתּוב  ָּכ",  ְמַלֵּמד"  ָהָיה  הּוא  ַּגם  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה
  ".ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמֹו ּתֹוָרה ְמַלֵּמד" ְּבַעְצמֹו עֹוָלם ֶׁשל  ָהִרּבֹונֹו ַּגם".  ֶאְתֶכם
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