
"ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַלה'" (כח לו)

ַהִּמּדֹות: "  ֲעבֹוַדת  ְּבִעְנַין  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלַתְרָי"ג  ָהִעָּקִרּיֹות  ַהֲהָכנֹות  ֵהן  ָאְמָנם  ִמְצוֹות,  ַהַּתְרָי"ג  ִמְּכַלל  ֵאיָנם  ַהִּמּדֹות 
ַהִּמְצוֹות... ְלִפיָכ ִעְנַין ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ָקֶׁשה ִמן ָהֲעֵברֹות ַעְצָמן ְמאֹד ְמאֹד... 
ִּכי יֹוֵתר ָצִרי ְלִהָּזֵהר ִמִּמּדֹות ָהָרעֹות, יֹוֵתר ִמִּקּיּום ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוא ַּתֲעֶׂשה, 
('ַׁשֲעֵרי ְקֻדָּׁשה'  ִּכי ִּבְהיֹותֹו ַּבַעל ִמּדֹות טֹובֹות - ְּבָנֵקל ְיַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ...." 

ח"א ַׁשַער ב).

ָלַמְדנּו ֵאפֹוא ֶׁשַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ִהָּנן ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ְלָכל ָהֲעֵברֹות, ּוִמָּכאן נּוַכל 
ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִהְפִליגּו ָּכל ָּכ ֲחָז"ל ְּבַמֲעַלת ִּתּקּון ַהִּמּדֹות. 

ָאְמָנם זֹאת ֵיׁש ָלַדַעת, ּוְכִפי ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהָּוַכח ִמִּלּמּוד ַּבֵּסֶפר 'ָאְרחֹות ַצִּדיִקים', 
ַּתְכִלית  ֵיׁש  ַהִּמּדֹות  ִמן  ַאַחת  ְלָכל  ֶאָּלא  ְלִחָּנם,  ֶׁשִּנְּתָנה  ָּבעֹוָלם  ִמָּדה  ֵאין  ִּכי 

ִנְׂשָּגָבה ַּבֲעבֹוַדת ה'.

ְוָכ ּכֹוֵתב ָהְרַה"ק ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻּלְּבִלין ָזָצ"ל: "ָּכל 
ַלֲחׁשֹב  ֵאין  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ַהְּנטּועֹות  ַהּכֹחֹות 
 ְל ֵאין  ִּכי  ֶהְפּכֹו,  ִלְהיֹות   ְוֶׁשָּצִרי ָּגמּור  ַרע  ֶׁשהּוא 
 ָצִרי ַרק  ֵּכן,  ַּגם  טֹוב  ַצד  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְוכַֹח  ִמָּדה  ׁשּום 
ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּכִפי ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוִאם ֵאינֹו ְּכִפי 
ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּגם ַהִּמּדֹות טֹובֹות - ָרעֹות" ('ִצְדַקת 

ַהַּצִּדיק' אֹות מז).

ּוְלַמֲעֶׂשה, ְיסֹוד ָחׁשּוב ֶזה מֹוִפיַע ְּכָבר ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה 
ַהְּידּוָעה ְּבָאבֹות (ה יט): "ְיהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז 
ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ָרצֹון 
ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים." ְּכלֹוַמר, ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבָכל ַהְּתכּונֹות ֶׁשְּמַצֶּיֶנת ַהִּמְׁשָנה, אּוָלם זֹאת ִּבְתַנאי 
ֶׁשְּיַיֵחד אֹוָתם ַא ְוַרק ְלַמְּטַרת ִהְתַקְּדמּות ַּבֲעבֹוַדת 

ה'.

ַעז ַּכָּנֵמר... ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִבי
ִהיא  ַהַּתָּנא  ִּדֵּבר  ֶׁשֲעֵליֶהן  ֵמַהִּמּדֹות  ַאַחת  ָּכָאמּור, 

 ִמַּדת ָהַעּזּות, ֶׁשֵּמַחד – ְּגנּוָתּה ַרָּבה ְמאֹד, אּוָלם ֵמִאיָד
ֶאת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  סֹוֵפר'  ֶה'ָחָתם  ֵמִביא  ֶזה  ְּבִעְנָין  ה'.  ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ְיסֹוד  ִהיא 
ֲאֶׁשר ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ֲעָרִכין טו א): "ַהִּציץ ְמַכֵּפר ַעל ַעּזּות ָּפִנים", ּוְמָבֵאר זֹאת ַעל ִּפי 
ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא, ֶׁשַּדְוָקא ַעל ַהִּציץ ִנְכָּתב ַהּנַֹסח "קֶֹדׁש ַלה'", 
ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהִּציץ ְמַכֵּפר ָאְמָנם ַעל ַעּזּות ַהֵּמַצח, ַא ַּגם ִמַּדת ָהַעּזּות א 
 - נֹוֲעָדה  ֶׁשִּלְׁשמֹו  ָלִעְנָין  ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְלִחיָנם,  ָלנּו  ִנְּתָנה 

קֶֹדׁש ַלה'!

ִּדְבֵרי   ֶהְמֵׁש ֶאת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  סֹוֵפר'  ַה'ְּכַתב  ְמָבֵאר  ָאִביו  ְלִדְבֵרי  ְּכַהְׁשָלָמה 
ַהִּמְׁשָנה  ִּבְתִחַּלת  ֵּתיָמא  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ָׁשם,  ַהִּמְׁשָנה 
ְלֵגיִהּנֹם  ָּפִנים  ַעז  אֹוֵמר,  ָהָיה  "הּוא  ַהִּמְׁשָנה:  מֹוִסיָפה  ָהַעּזּות,  ִמַּדת  ְּבֶׁשַבח 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ֱאֵקינּו  ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי  ֵעֶדן.  ְלַגן  ָּפִנים  ּובֶֹׁשת 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת", ְוַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים ָטעּון ֵּברּור.

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  מֹוֶרה  ֵּתיָמא  ֶּבן  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  הֹוִאיל  סֹוֵפר',  ַה'ְּכַתב  ְמָבֵאר  אּוָלם, 
ְלִהָּכֵׁשל  ֲעלּוִלים   ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה  ְלִעִּתים  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ִלְדָבִרים  ָהַעּזּות  ְּבִמַּדת 
ָהָיה  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  אּוָלם  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם  ֶׁשֹּלא  ַּגם  זֹו  ְּבִמָּדה 
ִמְתַּפְּלִלים:  ַהְּבִחיָרה  ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ָאנּו  ְוִאּלּו  ֶזה,  ָעוֹון  ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּציץ 

"ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְוכּו'".

ָאֵמ"ן - ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי
ַאַחת ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְדָרׁש ַהִּׁשּמּוׁש ְּבִמַּדת 'ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה', ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית 
ְלִעִּתים  ְּבַחְברּוָתא.  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְוֵכן  ָאֵמן, 
ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו  ַלֲאֵחִרים  ִלְפנֹות  ָהָאָדם  ִמְתַּבֵּיׁש 
אּוָלם  ַּכֲהָלָכה.  ָרם  ְּבקֹול  ָאֵמן  ַלֲענֹות  אֹו  ִּבְרכֹוָתיו, 
ָהָאָדם  ִנְבָחן  ָאז  ַּדְוָקא  ִּכי  ָלַמְדנּו,  ְלֵעיל  ֵמָהָאמּור 
ְּבִמּדֹוָתיו, ִאם ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ָּכָראּוי ִאם ָלאו, ְוַעל ֵּכן 
ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ְוָלִׁשים  ַחִיל  ֶלֱאזֹר  ָעָליו 
סי'  ַחִּיים  אַֹרח  (טּור  ַהָּגדֹול  ִסְפרֹו  ִּבְפִתיַחת  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
א): "ְיהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא אֹוֵמר ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, 
ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים; 
 ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ַּבֲעבֹוַדת  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ֵּפַרט 
ְוִהְתִחיל ְּב'ַעז ַּכָּנֵמר' ְלִפי ֶׁשהּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ֶׁשְּפָעִמים ָאָדם ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה 
ָעָליו,  ֶׁשַּמְלִעיִגין  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּפֵני  ִמַּלֲעׂשֹוָתּה  ְוִנְמָנע 
ְוַאל  ַהַּמְלִעיִגין  ְּכֶנֶגד   ָּפֶני ֶׁשָּתִעיז  ִהְזִהיר  ֵּכן  ְוַעל 

ִּתָּמַנע ִמַּלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה, ְוכּו'."

 ,ְלָכ רֹוֶמֶזת  'ָאֵמן'  ִמיַלת  ִּכי  ַּבְּסָפִרים  ָּדְרׁשּו  ּוְכָבר 
ֶׁשָּכל  ּוִמָּכאן  ַנְפִׁשי'  מֹוֵסר  'ֲאִני  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשִהיא 
('ֵסֶפר ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא). ֶרֶמז  ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן 
ֲאָמָנה  ֵמרֹאׁש  "ָּתׁשּוִרי  ח):  ד  ַהִּׁשיִרים  (ִׁשיר  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ נֹוָסף 
ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים": ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ֲאָריֹות 
ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים' ֵהם 'ָאֵמן', ֶרֶמז ִּכי ִלְפָעִמים ִמְתַּבֵּיׁש ָאָדם ְלָבֵר ְּבקֹול אֹו ַלֲענֹות 
ָאֵמן ְּבקֹול, אּוָלם ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַּדְוָקא ָאז חֹוָבתֹו ִלְהיֹות ִּגּבֹור ָּכֲאִרי ְוַעז ַּכָּנֵמר 

- ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. (יֹוֵׁשב רֹאׁש 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמּוְרְשֵׁטיין)

ה  ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
 ַעּזּות ִּדְקֻדָּׁשה ַּבֲעבֹוַדת ה'

ַהַּיֲהלֹום ֶׁשַּבֶּכֶתר
ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני נֶֹפ ַסִּפיר ְוָיֲהם" (ְׁשמֹות כח  יח, 

לט) "

ַלֶּנֱאָמר  ֶרֶמז  "ָאֵמן".  ְּבִגיַמְטִרָּיה  "ָיֲהם" 
אֹוָתּה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  א)  רעא  (ֵעֶקב  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְלַמְעָלה,  עֹוָלה  ְּבָאֵמן  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה 
ִנְפָּתִחים ְּבָפֶניָה ָּכל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ּוַמְכִריִזים 
 "!ְלָפֶניָה: "ֶזהּו ַהּדֹורֹון ֶׁשָּׁשַלח ְּפלֹוִני ַלֶּמֶל
ּוְכֵׁשם ֶׁשַה"ָיֲהם" ֻׁשַּבץ ַּבחֶֹׁשן, ָּכ ָה"ָאֵמן" 
ִהיא ַהַּיֲהלֹום ֶׁשַּבֶּכֶתר ֶׁשַּמִּגיִׁשים ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָכל יֹום יֹום ִלְפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ַׁשֲעֵרי ִנִּסים ח"א עמ' רפא

ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק 
ֲעָמֵלק ָרָצה ַלֲעקֹר ָהֱאמּוָנה ְוַלֲעׂשֹות ֵּפרּוד ְּבֵׁשם הוי"ה ְּכַמֲאַמר ֲחָז"ל (ַּתְנחּוָמא תצא יא) 
"ֵאין ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ...ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ֲעָמֵלק ִמן ָהעֹוָלם". ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשִהיא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה 
הּוא  'ָאֵמן'  ִּכי   ,ִיְתָּבַר ְׁשמֹוָתיו  ִיחּוד  ְיֵדי  ַעל  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ּוְמֵפִרים  אֹותֹו  מֹוִחים  ָאנּו 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'הוי"ה' ַו'ֲא-דָֹני' ַיְחָּדיו.
ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה ִרְמֵזי ּפּוִרים

 ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה, ִהְּנ ְּבַהְקָּפָדְת
ְמַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְמִחַּית ֲעָמֵלק ְּבָכל יֹום ָויֹום. ְיהּוִדי ָיָקר!
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ְוַהְּסדּוקֹות  ַהְּמֻגָּידֹות  ָיָדיו  ְּבִסּפּוק.   ְלַחֵּי ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  סֹוף  סֹוף  הּוא  ְמֻבָּגר  ְּבִגיל 
ֶזה.  ְלֶרַגע  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ְוִהְׁשִקיַע  ָיַגע  ַּכָּמה  ַעד  ָיִעידּו  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ֶׁשל   ְמָפֵר ֵמָעָמל 

"ִהֵּנה ִּתְרִאי", ָאַמר ְּבַגֲאָוה ְלזּוָגתֹו, "ְּכֶׁשְּדֵבִקים ַּבַּמָּטָרה, ַמְצִליִחים!"
ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ָעְברּו ֵמַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִהְכִריז ְּבָאְזֵני ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹּלא עֹוד! ֵהם א ִיָּׁשֲארּו ֲעִנִּיים 
ָלֶנַצח! ֵהן א ִיָּתֵכן ִּכי ְׁשֵכָנם ֶהָעִׁשיר ֵיָהֶנה לֹו ִמָּכל ַמְנַעֵּמי עֹוָלם, ְּבעֹוד ֵהם ִיָּוְתרּו ַּדִּלים 

ּוִמְסְּכִנים ַעד ַאֲחִרית ְיֵמיֶהם.
ָאַמר ְוָעָׂשה. ָלְקחּו ַהְּׁשַנִים ַאְרָּגז ְּגדֹול ֵמיַמִּדים, רֹוְקנּוהּו ִמָּכל ְּתכּוָלתֹו, ַנֲעלּוהּו ְּבֶעְזַרת 
יֹום  ְּבָכל  ְלַׁשְלֵׁשל  ָלֶזה  ֶזה  ִהְתַחְּיבּו   ,ָוֵאיָל ִמָּכאן  ְּבַדְלּתֹו.  חֹור  ְוִנְּקבּו  ַמְסְמִרים  ַּכָּמה 

ְּפרּוָטה ֶּדֶר ַהחֹור, ְוִקּוּו ֶׁשִּמָּכאן ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ַהְּיׁשּוָעה.
סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהָּגדֹול. ְמֻיָּדֵענּו ִנַּגׁש ַאַחר ָּכבֹוד ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֵּתָבה ְוֵהֵחל ִלְמנֹות 
ֶאת ַהְּפרּוטֹות ַאַחת ְלַאַחת. ֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ָיַׁשב ּוִמֵּין ַּכֲאֶׁשר ְזַנב ָהִעָּפרֹון ָנע ִמָּידֹו 

ַלֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו ֲחִליפֹות, ְוטּוִרים טּוִרים ֶׁשל ְסָפרֹות ְמַמְּלִאים ֶאת ָהַדף ֶׁשְּלָפָניו.
ַהְּנָיר  ְוִגְליֹון  ָהַאַחת  ְּבָידֹו  ַהֶּכֶסף  ְּכֶּׁשַּׂשק  ַהֻּׁשְלָחִני  ֶאל  ָאץ  ַהְּסִפיָרה  ָלּה  ִלְכֶׁשִהְסַּתְּיָמה 
ַּבְּׁשִנָּיה. ֶאָּלא ֶׁשָאז ָטְפָחה ָהֱאֶמת ַהָּמָרה ַעל ָּפָניו; ָּכל ֵּפרֹות ֲעָמלֹו ִויִגיָעתֹו ֶׁשָעלּו ִלְכֵדי 
ַּכָּמה ַאְלֵפי ְּפרּוטֹות ְנחֶֹׁשת, ִנְפְרטּו ַעל ְיֵדי ַהֻּׁשְלָחִני ִלְׁשֵני ַמְטְּבעֹות ָזָהב ּבֹוְדדֹות, ְסכּום 

ָהגּון ְּבֶהְחֵלט, אּוָלם א ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלָהְפכֹו ְלָעִׁשיר.
ָׁשב ֶהָעִני ְלֵביתֹו ְּברֹאׁש ֻמְׁשָּפל, ּוְבַדְרּכֹו ָׁשַלח ַמָּבט ְמֻאְכָזב ַלֲחִויָלתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ְיִדידֹו 
ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים. ֲעֵצי ַהּנֹוי ַהְּגזּוִמים ְלִמְׁשִעי ְוִצּיּוֵצי ַהִּצּפֹוִרים ֶׁשָּׁשְכנּו ֵּבין ַעְנֵפיֶהם א 
ָׁשבּו ֶאת ִלּבֹו ְּכַפַעם ְּבַפַעם. ַרק ַהִּקְנָאה ֵהִציָפה ֶאת ִלּבֹו ְוִאְּיָמה ְלמֹוֵטט ֶאת רּוחֹו ַעד 

ְלָעָפר.
זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם  ַהּכֹל...  ְוֵהִביָנה  ַהָּנפּול  ְּבַמָּבטֹו  ִאְׁשּתֹו  ִהְבִחיָנה  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח  ְּכָבר 
א ָנְפָלה רּוָחּה. "ֲעִׁשיִרים ְּכָבר א ִנְהֶיה", ָאְמָרה, "אּוָלם ֶׁשָּמא נּוַכל יֹום ֶאָחד ְלָפחֹות 

ִלְחיֹות ַחִּיים ֶׁשל ֲעִׁשיִרים?!"
'ֵּכיַצד ַנֲעֶׂשה זֹאת...' ִהְרֵהר ֶהָעִני ְלַעְצמֹו, ּוִפְתאֹום ִנְזַּכר. ִחיׁש ְמֵהָרה ָאץ הּוא ְלֵעֶבר 
ָיָרה  ְוהּוא  ִנְפְּתָחה  ַהֶּדֶלת  ְּבִכיסֹו.  ְמַקְׁשְקִׁשים  ְּכֶׁשַהַּמְטְּבעֹות  ֶהָעִׁשיר  ְיִדידֹו  ֶׁשל  ֵּביתֹו 

ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו: "ָזִמיר ֶאָחד!"
"ָזִמיר?!" ִהְתַּפֵּלא ֶהָעִׁשיר. 

"ֵּכן!" ֵהִׁשיב ֶהָעִני ְּבִבָּטחֹון, "ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום, ַּכּמּוָבן", הֹוִסיף.
ָהֵאׁש  ַעל  ָׁשַפת  ַמֵהר  ִחיׁש  ְמֻאָּׁשר.  ְלֵביתֹו  ָרץ  ְוָהִאיׁש  ָיַדִים,  ֶהֱחִליף  ַהּזֹוֵהר  ַהַּמְטֵּבַע 
ְקֵדָרה ְמֵלָאה ְּבָצִלים ְוַתּפּוִדים, ִּבֵּתר ֶאת ַהִּצּפֹור ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ְוִהְכִניס ֶאת ַמֲחִציָתּה 
ַלְּקֵדָרה. ֶאת ַהַּמֲחִצית ַהְּׁשִנָּיה ָׁשַמר ְלָמָחר - ִאם ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָעִׁשיר ְּבֶמֶׁש יֹוַמִים, 

ָלָּמה א?!
ָׁשָעה ּוַמֲחִציָתּה ָעְברּו ָעָליו ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ְּבעֹודֹו ֵמִגיס ַּבְּקֵדָרה ְּבַכף ָהֵעץ ַהְּמֻיֶּׁשֶנת, 
ְּבֹקֶצר רּוַח ֻמְפָּגן. ִמֶּׁשִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהַּתְבִׁשיל ְמֻבָּׁשל ָּכל ָצְרּכֹו, רֹוֵקן ֶאת ְּתכּוַלת ַהִּסיר 

ִלְׁשֵּתי ַצָּלחֹות... 
ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ְּבאֹותֹו ַהּיֹום הּוא ָחׁש ַאְכָזָבה ֲעֻמָּקה; ִּבְמקֹום ַמֲעַדן ְמָלִכים ָאַחז הּוא 
ֵאּלּו  ֵהם  ָהֲאָדָמה  ֶׁשַּתּפּוֵחי  "ִיָּתֵכן  ָּכֶאֶבן.  ָקֶׁשה  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְזִעירֹות  ִּפּסֹות  ִמְסַּפר  ְּבָיָדיו 
ַהַּמֲחִצית  ֶאת  ִלְצלֹות  ְנַנֶּסה  "ָמָחר  ְוֶהְחִליָטה:  ָהִאָׁשּה,  ָאְמָרה  ַהַּטַעם",  ֶאת  ֶׁשִּקְלְקלּו 

ַהּנֹוֶתֶרת ְּבִלי ָּכל ּתֹוֶסֶפת."
ֶאָּלא ֶׁשַּגם יֹום ַהָּמֳחָרת א ִׁשֵּפר ֶאת ַהַּמָּצב, ְוׁשּוב ָׂשם ֶהָעִני ְּפָעָמיו ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר. 

"ֶאת ַהֶּכֶסף ַּבֲחָזָרה!" ָּדַרׁש ְּבתֶֹקף, "ִׁשַּקְרָתִני, א ָהָיה ֶזה ָזִמיר!" ִהְסִּביר.
ֶהָעִׁשיר א ֵהִבין. ַעל ָמה הּוא ְמַדֵּבר?! "ַהִאם ְרצֹוְנ ֶׁשֵּנֵל ַיְחָּדיו ְלַצָּפר ֻמְמֶחה ֶׁשּיֹוִכיַח 

ְל ֶׁשֹּלא ִׁשַּקְרִתי?!", ָׁשַאל. 
"ֵאי ֵאֵל ְוַהִּצּפֹור ְּכָבר ִהְתַּבְּׁשָלה...?!" ָּתָהה ֶהָעִני.

ִאם  ִּכי  ַלֲאִכיָלה,  ְמיֶֹעֶדת  ֵאיָנּה  ַהְּיָקָרה  ַהָּזִמיר  "ִצּפֹור  ֶהָעִׁשיר,  ָצַחק   ,"!ֶׁשָּכמֹו "ָסָכל 
ְלַהְנִעים ֶאת ָאְזֵני ְּבָעֶליָה ְּבִׁשיָרָתּה ָהֲעֻנָּגה",  ִהְסִּביר ֶהָעִׁשיר ְּבַרֲחִמים, ּוְפֵני ַהָּזֵקן ָחפּו.
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַנְקִּפיד  קֶֹדׁש,  ְלַמְּטַרת  ָלנּו  ִנְּתָנה  ַהִּמּדֹות,  ְּכֶיֶתר  ָהַעּזּות,  ִמַּדת  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ָּבּה ַא ְוַרק ַלֲעבֹוַדת ה', ּוַבל ִנְהֶיה ְּכאֹותֹו ִּביׁש-ָּגָדא ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִצּפֹור ַהָּזִמיר ֶׁשֹּלא 

ַלַּמָּטָרה ֶׁשִּלְׁשָמּה נֹוֲעָדה, ּוְבָכ ֶהְחִמיץ ֶאת ִהְזַּדְּמנּות ַחָּייו ִלְחיֹות ַחִּיים ֶׁשל אֶֹׁשר.
'אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה'-ְּתַצֶּוה

ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי

"ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה" (כח ג)

ָּדַרׁש ָהְרַה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ִמָּקאלֹוִׁשין ִזי"ַע:

ֶׁשּלֹו  ַּבֶּקֶׁשר  ַּדְרָּגה  ְוַלֲעלֹות  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  יֹוֵתר  ְלִהְתַקֵּדם  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ְלִעִּתים 
ְלבֹוְראֹו, אּוָלם ְּכמֹו ָּתִמיד ִנְכָנס ַהַּבַעל-ָּדָבר ָּבֶאְמַצע ּוַמְכִניס ְּבִלּבֹו ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל 
ֶׁשָּכזֹו",  ַּדְרָּגה  ְלַבַעל  ַהִּנְדָרִׁשים  ַהִּכְׁשרֹונֹות   ְל ֲחֵסִרים   ,ְלָכ ְמֻסָּגל   ֵאיְנ" ֵיאּוׁש: 

ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ְטָענֹות ַהּמֹוִבילֹות ְלִרְפיֹון.

ַעל ָאָדם ֶׁשָּכֶזה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ֵּכן! ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁש"ֲחַכם 
ּוָבטּוַח   ָסמּו ִלְהיֹות  הּוא  ָיכֹול  ּוְלִהְתַעּלֹות,  ַלֲעלֹות  ִמְׁשּתֹוֵקק  ְוִלּבֹו  הּוא,  ֵלב" 
ֶׁש"ִּמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה" - ֶׁשְּמֻסָּגל הּוא ְּבכֹחֹוָתיו ְלַהְגִׁשים ֶאת ְׁשִאיָפתֹו, ְוׁשּוב ֵאין 

ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ּבֹו.

ְנַהר ָׁשלֹום

ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

"ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן" (כח יב)

ְּבַטַעם ַהָּדָבר ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֶׁשְּיֵהא רֹוֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּׁשָבִטים ְּכתּוִבים 
ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ְוִכי  ְלָמה,  זֹו  ַהְזָּכָרה  ְלָהִבין:  ֵיׁש  אּוָלם  ִצְדָקָתם".  ְוִיְזּכֹר  ְלָפָניו 

ָחִליָלה ֶׁשֵּיׁש ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו?!

ֶאָּלא, ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלהֹורֹות ְּבָכ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשהּוא 
ֶהֱעִמיד ֶאת ַהחֶֹׁשן ְּכֵדי ְלָזְכָרם, ַאף ֶׁשּמּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשֵאין ִׁשְכָחה ְלָפָניו, ָּכ ֲעֵליֶהם 
ְּביֹוֵתר,  ַהְּפׁשּוִטים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַאף  ְלַעְצָמם  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי  ְּפֻעּלֹות  ִמִּצָּדם  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשָּזן  ְלִמי  ְלהֹודֹות  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ֶׁשִּנְזֹּכר  ְּכֵדי  ֶׁשּנֹוֲעָדה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ֻּדְגַמת 

ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּוְמַסֵּפק ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו.

אֹור ְיֶחְזֵקאל ח"ה עמ' רפא

ֶּבֶגד ָהפּו ְמַעֵּכב ַהְּתִפָּלה

"ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ...ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה'" (כח לב; לה)

ָּכ ּכֹוֵתב ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפְנָחס ָאָב"ד ָואְלדֹוָוא (ִנְפַטר ְּבי' ַּבֲאָדר תכ"ג) ְּבִסְפרֹו 'ְּבִרית 
ָׁשלֹום':

ַקְּיָמא ָלן ֶׁשַההֹוֵל ַּבֲחלּוקֹו ָהפּו ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת (ְרֵאה ַׁשָּבת קיד א ּוִב"ְתבּואֹות ׁשּור" 
ָׁשם, ְוהּוְבאּו ְּדָבָריו ַּבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה ב ד), ְוֶזה ָהֶרֶמז ְּבָכתּוב ֶזה: "ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו", ְּדַהְינּו 

ְּבבֹאֹו  קֹולֹו  ְוָאז "ְוִנְׁשַמע  ַלחּוץ,  ַהְּתִפירֹות  ֵיָראּו  ְוא  ְלָפִנים  ִּתְהֶיה  ַהֶּבֶגד  ֶׁשְּׂשַפת 
ֶאל ַהּקֶֹדׁש".

ָלׁשֹון ָהַרע ְמַעֶּכֶבת ַהְּתִפָּלה

"ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ...ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (כח לד-לה)

הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַעל  ְמַכֵּפר  "ְמִעיל  א):  טז  (ֲעָרִכין  ֲחָז"ל  ָּדְרׁשּו 
'ָיבֹא ָּדָבר ֶׁשַּבּקֹול [ַהַּפֲעמֹוִנים ַהְּקבּוִעים ְּבׁשּוֵלי ַהְּמִעיל] ִויַכֵּפר ַעל ַמֲעֵׂשה ַהּקֹול 

[ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע].'"

ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָקֶׁשה: ַהַּפֲעמֹוִנים ֶׁשִהְׁשִמיעּו קֹול – ִנְקְּבעּו ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ָלׁשֹון 
ָהַרע, אּוָלם ַמּדּוַע ִנְקְּבעּו ָהִרּמֹוִנים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַהְׁשָמַעת קֹול?

ַמְסִּביר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשָּדָבר ֶזה ְלַלְּמֵדנּו ָּבא ֶׁשַּכֲאֶׁשר עֹוֵסק ָהָאָדם ַּבּתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה 
ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבכַֹח ַהִּדּבּור ְּכָכל ֶׁשִּיָּדֵרׁש, אּוָלם ִמָּׁשָעה ֶׁשָּפַרׂש ֵמֶהן ְלִעְנְיֵני ֻחִּלין, 
ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַהְּמַעֵּכב  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֵמִאּסּור  ִיָּנֵצל   ְוָכ ַהְּׁשִתיָקה,   ְּבֶפֶל ִיְתּפֹס  ֲאַזי 
ֶאל  ְּבבֹאֹו  קֹולֹו  "ְוִנְׁשַמע  ַּכָּכתּוב:  ְּתִפָּלתֹו,  ֶׁשִּתְתַקֵּבל  לֹו  ּוֻמְבָטח  ִמְּלִהְתַּקֵּבל, 

ַהּקֶֹדׁש".

ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון ב טו

ִלְקּבַֹע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו

"עַֹלת ָּתִמיד ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ה' ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה" (כט מב)

ָּכתּוב ֶזה ְלַלְּמֵדנּו ָּבא ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַּלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵיׁש ָמקֹום ָקבּוַע ֶׁשִּמֶּמּנּו הּוא 
ִלּבֹו  ֶאת   ׁשֹוֵפ הּוא  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְלַעְצמֹו  ְלַיֵחד  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי  ָּכ ִעָּמנּו,  ְמַדֵּבר 
ִלְפֵני קֹונֹו, ּוְכַמֲאַמר ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ו ב): "ָּכל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו - ֱאֵקי ַאְבָרָהם 

ְּבֶעְזרֹו".

ְנעּוָריו  ִּבְׁשנֹות  ִּכי  ָזָצ"ל,  ְלִוינְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהְּגָה"צ  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְמַסֵּפר  ְוָהָיה 
ְּבַראִדין ָהָיה ְלַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ָמקֹום ָקבּוַע, ֶׁשאֹותֹו ִיֵעד ְלצֶֹר ְּתִפָּלה ַעל ַאְלֵפי 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ׁשֹוְלִחים ֵאָליו ִמְכְּתֵבי ַּבָּקָׁשה ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבֲעבּוָרם ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו. 

ְּבָקְרִאי ְׁשמֹו

ה  ה ֵמאֹוְצרֹות ַרּבֹוֵתינּו ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ

ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ַהֲחלֹום ֶׁשִהְתַנֵּפץ...

ני ַמעּפְ

הּדב

ֵמאֹו ִסּפום ם
לֹום ֶׁש

 ַצִּדיִקים ִּבְזכּות ָאֵמן
ִּבְׁשִביל ַהִּמָּדה ַהּזֹאת ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקָראּו ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה 
כב ב): "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים"       ַּכד ַהֶּקַמח ֵעֶר ֱאמּוָנה

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְּבָאֵמן
ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּכן  ְוָכל   ... ָאֵמן  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשעֹוֶנה  ּוִבְבָרכֹות  ִּבְתִפָּלה  ִלָּזֵהר  ָאָדם   ָצִרי
ִיְתָּבַר קֹוֵבַע לֹו ִמְצָוה ְּבָדָבר ֶזה ּוְמַצֶּוה אֹותֹו ֶׁשְּיָבְרֵכנּו, ְוִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ַּבּתֹוָרה, 
ז  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ִנְרֶאה  ְוֵכן   ."ֶקיֱא ה'  ֶאת  "ּוֵבַרְכָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ָחֵפץ   ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא  ּוְכֵׁשם  ָּבְרֵכִני'.  ְּבִני  'ִיְׁשָמֵעאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּבֵּקׁש  א) 
ָׁשם ִּבְבָרָכה, הּוא ַהִּדין ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִקּיּום ַהְּבָרָכה. 


