
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
'ַמֲעָלָתּה ּוְסֻגָּלָתּה ֶׁשל 'ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר

ִצָּיה  ְּבֶאֶרץ  ְזרּוָעה,  א   ְּבֶדֶר ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָהְלכּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש
ְוַצְלָמֶות. ְּבַמֲהַל אֹוָתן ָׁשִנים ָזכּו ֵהם ַלֲחוֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר, ַּכֲאֶׁשר 
ָנעּו ְוָנדּו מ"ב ְּפָעִמים ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ַעל ִּפי ה', ּוְבָכל אֹותֹו ַהְּזַמן ָהְיָתה ֲעֵליֶהם ָיד ה' 
ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ּוְלָׁשְמָרם ִמָּכל ָצָרה ָוֶפַגע, ַּכֲאֶׁשר ַעּמּוד ֶהָעָנן ָהָיה ַמִּקיָפם ִמָּכל ְצָדֵדיֶהם 

ִּכְנׂשֹא ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק, ַעד ַהִּגיָעם ְּבִבְטָחה ֶאל ָהָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת.
ָּכָאמּור, ֵחֶלק ִנְכָּבד ֵמאֹוָתן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִהַּטְלְטלּו ַהָּללּו ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַהִּמְדָּבר, ְּבעֹוָדם 

?ְנתּוִנים ַּתַחת ְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה ְיֵתָרה. ֵּכיַצד ָזכּו ְלָכ

(י  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּפסּוק  ַעל  ַהּתֹוָספֹות  ַּבֲעֵלי  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָלָאה  ַּתְגִלית  ָמִצינּו  ֶזה  ְּבִעְנָין 
 "ִמָּפֶני  ְמַׂשְנֶאי ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו  ה'  קּוָמה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנסַֹע  "ַוְיִהי  לה): 

– אֹוְמִרים ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ֶׁשָהְיָתה זֹו ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ֶׁשל ּדֹור ֵּדָעה, הֹוְלֵכי ַהִּמְדָּבר.

ִהָמֵּל ְּבקֹוְנ ְוֵצא
ַּכֲאֶׁשר ִנְתּבֹוֵנן ְּבקֹורֹות ַהָּיִמים ְנַגֶּלה ַעד ְמֵהָרה ִּכי ִעְנַין ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ִנְזָּכר ַּכָּמה ְּפָעִמים 

ַּבָתָּנ". ְּכָבר ְּבָיָמיו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָמִצינּו 
ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱאִקים  ִיְהֶיה  "ִאם  ְּבֵצאתֹו:  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ַּבִּמְדָּבר  כ);  כח  (ְּבֵראִׁשית   "...הֹוֵל ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה   ַּבֶּדֶר
ִהְתַּפֵּלל  ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא  ְוַאף  ָּכָאמּור,  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַּפְּללּו 
ָׁשם  "ָוֶאְקָרא  כא):  ח  (ֶעְזָרא  ַּכָּכתּוב  ָלָאֶרץ,  ִמָּבֶבל  ַּבֲעלֹותֹו 
צֹום... ְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאֵקינּו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶּדֶר ְיָׁשָרה 
ָלנּו ּוְלַטֵּפנּו ּוְלָכל ְרכּוֵׁשנּו", ּוַבֶהְמֵׁש מּוָבא (ָׁשם לא) נַֹסח 
ּדֹוֶמה ַלְּתִפָּלה ַהְּנהּוָגה ְּבָיֵמינּו: "ְוַיד ֱאֵקינּו ָהְיָתה ָעֵלינּו 

."ַוַּיִּציֵלנּו ִמַּכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַעל ַהָּדֶר

ַּכּיֹום  ַהְּנהּוָגה   ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ְמקֹוָרּה  ָאֵכן 
ב):  כט  (ְּבָרכֹות  ְיהּוָדה  ְלַרב  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  הּוא 
ּוְמָבֶאֶרת  ְוֵצא"   ְּבקֹוְנ  ִהָמֵּל  -  ַלֶּדֶר יֹוֵצא  "ּוְכֶׁשַאָּתה 
ַהְּגָמָרא: "ַמאי ִהָמֵּל ְּבקֹוְנ ְוֵצא? ָאַמר ַרִּבי ַיֲעקֹב ָאַמר 
ַרב  ָאַמר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְוָאַמר   .'ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  'זֹו  ִחְסָּדא:  ַרב 

ִחְסָּדא: 'ָּכל ַהּיֹוֵצא ַלֶּדֶר ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר'. ַמאי ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר? 'ְיִהי ָרצֹון 
ִמְּלָפֶני ה' ֱאלֹוַקי ֶׁשּתֹוִליֵכִני ְלָׁשלֹום' ְוכּו'".

 'ְּבקֹוְנ ַעל ֶעֶצם ְּדָבָריו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָּתַמּה ַה'ְצָּל"ח', ִּכי ִמְּלׁשֹון הֹוָרָאתֹו 'ִהָמֵּל
ְוִלְכאֹוָרה  ָׁשם.  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ְרׁשּות,  ְנִטיַלת  הּוא   ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ֶׁשִעְנַין  ַמְׁשַמע 

ָּתמּוַּה, ֵּכיַצד ֵיַדע ַהִּמְתַּפֵּלל ִאם ָהְרׁשּות ִנְּתָנה לֹו ִאם ָלאו?

ּוֵבֵאר זֹאת ַה'ְצָּל"ח' ְּבֵׁשם ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש, ַעל ִּפי ָמה ֶׁשהּוָבא ַּבִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות פ"ה מ"ה) 
ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, ֶׁשַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ַהחֹוִלים ָהָיה ַמְכִריַע ִמָּיד: "ֶזה ַחי ְוֶזה 
ֵמת". ּוְכֶׁשְּׁשָאלּוהּו ִמַּנִין לֹו זֹאת, ָאַמר ָלֶהם: "ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא 

ְמֻקָּבל, ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף".
ְלִפי ֶזה ְמָבֵאר ַהְּׁשָל"ה ַאף ְּבִנּדֹון ֶזה, ֶׁשַהֶּדֶר ִלְבּדֹק ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְסִּכים 
ִליִציָאתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַלֶּדֶר ִאם ָלאו, ִהיא ַּבְּבִדיָקה ִאם ְׁשגּוָרה ַהְּתִפָּלה ְּבִפיו ִאם ָלאו. 
ְּכַרב  ָּגדֹול  ָּבָאָדם  ֶאָּלא  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשֵאין  ָׁשם  ַה'ְצָּל"ח'  ִמִּדְבֵרי  ִנְרֶאה  ָאְמָנם 
ְיהּוָדה, ּוְלַמֲעֶׂשה חֹוַבת ַהְּתִפָּלה ֻמֶּטֶלת ַאף ַעל ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְּבַדְרָּגה ַהְּמַאְפֶׁשֶרת ָלֶהם 
ָלַדַעת ַהִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלָתם ְּבִפיֶהם. ְוָלֵכן ַאף ִאם ֵאין ַהְּתִפָּלה ְׁשגּוָרה ְּבִפיֶהם, ֵאין 

ֶזה ַּבֲעבּוָרם ִסיָמן ְלָרָעה.

ֶׁשֹּלא ִּתְפרֹׁש ַהְּׁשִכיָנה ִמֶּמּנּו

ַעל ְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ֶנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּבֵראִׁשית נח ב) ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָאָדם יֹוֵצא 
ְלַדְרּכֹו ָעָליו ְלִהָּמֵל ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ַעל ַּדְרּכֹו. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְּתִהִּלים 

פה יד): "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּל ְוָיֵׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיו", ּוְבָכ ַהְּׁשִכיָנה א ִּתְפרֹׁש ִמֶּמּנּו.

ְוַהְּדָבִרים ּתֹוֲאִמים ַעד ְמאֹד ְלָמה ֶׁשָּכַתב ַהַּמֲהָר"ל ('ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה פי"ג) ְּבֵבאּור 
ִעְנָיָנּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר, ֶׁשָּכל עֹוד ָהָאָדם ְּבֵביתֹו, ֲהֵרי הּוא ִנְמָצא ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע, 
ִּבְסָדָריו ָהְרִגיִלים ּוְבִרחּוק ָמקֹום ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים, ְוַעל ֵּכן ָיכֹול הּוא ִלְהיֹות 
ַאף   ,ּוְבָכ ַהְּמבֶֹרֶכת,  ַהִּׁשְגָרה  ִמן  הּוא  יֹוֵצא   ַלֶּדֶר ִּביִציָאתֹו  אּוָלם  ְּבבֹוְראֹו.  ָּדבּוק 
ֶׁשֵאינֹו חֹוֵטא ָחִליָלה, ִמָּכל ָמקֹום ֲעלּוָלה ְּדֵבקּותֹו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִהְתַעְרֵער. ְוַעל 
ַּבֲאִמיַרת  ְּבקֹונֹו   ֶׁשִּיָּמֵל  ֶׁשְּבָכ ְוֵצא",   ְּבקֹוְנ  ִהָמֵּל" ְיהּוָדה  ְלַרב  ֵאִלָּיהּו  ִהְמִליץ  ֵּכן 
ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר, ִיְתַחֵּזק ָהָאָדם ְלִהָּדֵבק ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַּגם ִּבְהיֹותֹו ַּבֶּדֶר (ְרֵאה ֵּבאּור ַהְּדָבִרים 

ָּבעֶֹמק ְּב'ִׂשְפֵתי ַחִּיים' - ִמּדֹות ח"א, 'ִׁשִּויִתי' ְוַעד י').

עֹוד ָּכַתב ַּבַעל ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ְּבִסְפרֹו 'אֹורֹות ֵאִלים' (אֹות שכב) 
ֶׁשִּמְּלַבד ֶעֶצם ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר ִלְׁשִמיָרה, ַּבֲאֶׁשר 
ַעל  ּוְמַרֵחם  ֶּפה  ָּכל  ְּתִפַּלת  ׁשֹוֵמַע  ָהַרֲחִמים  ַּבַעל  ֱאֵקינּו 
 ְּבִרּיֹוָתיו, ֵיׁש ַּבֲאִמיָרָתּה ַמֲעָלה נֹוֶסֶפת ְוִהיא ֶׁשְּמַקֵּים ְּבָכ
ִמְצָוה ִלְׁשמַֹע ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים, ּוִמְצָוה זֹו ְראּוָיה ִהיא ֶׁשָּתֵגן 

ַּבֲעדֹו.
ִסּפּור ִנְפָלא ֻסַּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא ִּכי 
ִצָּוה  ְּדָרִכים  ְלָפָרַׁשת  ָהֶרֶכב  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ִמְּנִסיעֹוָתיו,  ְּבַאַחת 
ְוַלֲעבֹר  ָּבּה  ִלְנסַֹע  ָאמּור  ֶׁשָהָיה   ֵמַהֶּדֶר ִלְסטֹות  ַהֶּנָהג  ַעל 
ִלְנהֹג ִּבְכִביׁש ַאֵחר. ְלַאַחר ְנִסיָעה ְקָצָרה, ְּבַאַחד ֵמִעּקּוֵלי 
ְּתִפַּלת  ְוָאַמר  ֵמִרְכּבֹו  ָיָצא  ַלֲעצֹר,  ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר   ַהֶּדֶר
ַהֶּדֶר ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה. ִמֶּׁשִּסֵּים הֹוָרה ַלֶּנָהג ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו 

ָהְרִגיָלה.
ֶׁשֵאָליו  ִעּקּול  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  ִּכי  ַהָּדָבר  ִהְתַּפְרֵסם  ְלָמֳחָרת 
ְקבּוַצת  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ִנְקְלָעה  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  לֹוַמר  ְּכֵדי  ָּפנּו 
ּוְרִאָּיתֹו  ְקֻדָּׁשתֹו  ּכֹל  ְלֵעיֵני  ִהְתַּגּלּו  ׁשּוב   ,ָּכ ֵנס.  ְּבאַֹרח  ְוִנְּצָלה  ַחִּיים  ְלַסָּכַנת  ְיהּוִדים 
ְלֵמָרחֹוק ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ָזָכה ְלַהִּציל ִּבְתִפָּלתֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְנָפׁשֹות ִמִּיְׂשָרֵאל 

('ַאְדמֹוֵר"י ֶּבעְלז' ח"ב עמ' עב).
ָאֵמן ַאַחר ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר

ְּבׁשּוֵלי ַהְּיִריָעה ְנַצֵּין ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִאְמֵרי יֹוֵסף' ִמְּסִּפיְנָקא ָזָצ"ל (מֹוֲעִדים ב' 
ַּדף כח) ַעל ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו: "ִהָמֵּל ְּבקֹוְנ ְוֵצא", ִּכי ְּבָכ ָרַמז ֵאִלָּיהּו ַעל ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה 

ַעד ְמאֹד ֶׁשּתֹוִעיל ַלּיֹוֵצא ַלֶּדֶר, ְוִהיא ְלַיֵחד ְּבִבְרָכתֹו ֶאת ָׁשם ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ְּכַאַחד 
[-ֲהָוָי"ה ֲאֹדָנ-י] ֶׁשֶּזהּו ַהִּיחּוד ַהִּנְפָלא ַהַּנֲעֶׂשה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשְּבכֹחֹו ְלָהֵגן ְוִלְׁשמֹר ָעָליו 

ִמָּכל ַרע.
ְּכֵעין ֶזה ֵהִביא ַּבַעל 'ִהְתעֹוְררּות ַהֶּדֶר' ִּבְפִתיַחת ִסְפרֹו ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ִהֵּנה ָאֹנִכי 
ׁשֵֹלַח ַמְלָא ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר" (ְׁשמֹות כג כ), ֶׁשַּמְלָא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א, ְוִיחּוד ֶזה הּוא 

.ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ִלְׁשִמיָרה ּוְלַהְצָלָחה ַּבֶּדֶר
ְמבָֹאר  ֶׁשֵּכן   ,ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ְּביֹוֵתר  ְלַהְקִּפיד  ֶׁשֵּיׁש  ִנְרֶאה  ּוִמָּכאן 
ִלְׁשִמיָרה  ַהָּדָבר  ְּביֹוֵתר  יֹוִעיל  ֵּכן  ְוִאם  ַהָּנ"ל,  ַהִּיחּוד  ֶאת  ּפֹוֶעֶלת  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ַּבּזַֹהר 

 .ַּבֶּדֶר

ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן
חֵֹתן  ַהִּמְדָיִני  ְרעּוֵאל  ֶּבן  ְלחָֹבב  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ה'  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ֲאַנְחנּו  נְֹסִעים  מֶֹׁשה 

אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם" (י כט)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ֹמֶׁשה ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו' ֵהם 'ָאֵמן', 
ֶרֶמז ְלַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַׁשָּבת קיט ב) 
ֶׁשָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן 
ֶאֵּתן  אֹתֹו  ה'  ָאַמר  ֲאֶׁשר  "ַהָּמקֹום  ֶׁשהּוא   - ֵעֶדן 

ָלֶכם". 
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק'

ְיהּוִדים ְיָקִרים!
ָּבֵעת ַהּזֹאת ַאף ָאנּו ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלִהָּמַנע ִמָּכל 
 ְוָכ ַהּתֹוָרה,  ּוְקִריַאת  ַהָּׁש"ץ  ֲחָזַרת  ִּבְׁשַעת  ִּדּבּור 
ְּבַכָּוָנה  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית  ְלבֹוְרֵאנּו  ְלַׁשֵּבַח  ְּבָיֵדינּו  ִיְהֶיה 

ָּכָראּוי ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַחָּזן ְוָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה.

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּבָכ ִּתְתַקֵּים ָּבנּו ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַהּתֹוְספֹות 
יֹו"ט - ִנְתָּבֵר ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ַהְּכתּובֹות ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה 
ָּבעֹוָלם   - ֻׁשְלָחנֹות  ִלְׁשֵני  ְוִנְזֶּכה  ַהְּנִביִאים,  ּוְבִסְפֵרי 

ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
ְונֹאַמר ָאֵמן!

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו"
"ִמי ֶׁשֵּבַר... הּוא ְיָבֵר ָּכל ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו 

ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה...:"
ְלִׂשיא  ִהִּגיעּו  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ִהּנֹו  ַהַּבֲעָל"ט  ְּבִסיָון  כ'  יֹום 
ְּפָרעֹות ָהֵאיִמים ֶׁשָּפְרעּו ַהּקֹוָזִקים ִיַּמח ְׁשָמם ְּבָאִחינּו ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל, ה' ִיּקֹם ָּדָמם, ִּבְׁשנֹות ַהַּזַעם ת"ח-ת"ט.

ַּבֲחלֹום  טֹוב  יֹום  ַהּתֹוְספֹות  ַרֵּבנּו  ָׁשַאל  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵאַרע  זֹאת  ָּכל  ִּכי  לֹו  ְוִנְתַּגָּלה  ַהָּצָרה,  ְלִסַּבת 
ִנְזֲהרּו  ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּבְקֻדַּׁשת  ֶׁשִּזְלְזלּו  ִמּׁשּום 

ִמִּדּבּור ּבֹו ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה.
'ַרב ֵיֵּבי' - קּוְנְטֵרס 'מֹוָרא ִמְקָּדׁש'

ָָָָ ָָָָ

יההה ווווִִִ
יייֹוֹו"ֹו"ֹו"
ּובּובְְ
ַהֶּז
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ָהְיָתה  ָאז  אּוָלם  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ָוֵאם  ִעיר  ַּכּיֹום  ַהֲחֵרִדית,  ַאְׁשּדֹוד  ֶׁשל  ְּבֵראִׁשית  ִּביֵמי  ֶזה  ָהָיה 
ִהיא ִמְדָּבר ְׁשָמָמה רּוָחִני. א ָהיּו ָלּה, ְלַאְׁשּדֹוד ֶׁשל ָאז, ֶאְפָׁשרּות ְלַהִּציַע ֵׁשרּוִתים ְיִעיִלים 
ִּבְמֻיָחד ְלקֶֹמץ ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהֲחֵרִדּיֹות ֶׁשִהְתַנֲחלּו ָּבּה, ַוֲאִפילּו ַקו ַּתְחּבּוָרה ְמֻסָּדר ִלְבֵני ְּבַרק 
ֶטֶרם ֻהְפַעל. ְלֵׁשרּוָתן ֶׁשל אֹוָתן ִמְׁשָּפחֹות ָעַמד ַרק ַקו אֹוטֹוּבּוס ְּפָרִטי ּבֹוֵדד ֶׁשִחֵּבר ֵּביָנם 

ְלֵבין ְּבֵני ְּבַרק.

ֶׁשִהְתַּפְּתָחה  ַעד  ָׁשִנים,   ְּבֶמֶׁש ֶזה  ַקו  ֶׁשל  ַהֶּנָהג  "ָהִייִתי  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ְמַסֵּפר   ָּכ "ֲאִני", 
ַהַּתְחּבּוָרה ְוֶחְבָרה ְראּוָיה ִלְׁשָמּה ֵהֵחָּלה ִלְפעֹל ָּבִעיר.

ַהַּקו ֶׁשָּפַעל ִמְּׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת, ָאַסף ְמַלְּמִדים, מֹורֹות ְוַתְלִמיִדים ֶׁשִּלְּמדּו ְוֶׁשָּלְמדּו ִּבְבֵני 
ְּבַרק, ּוִמָּׁשם ִהְמִׁשי ְלֵחיָפה ְּכֶׁשַּבֶּדֶר ָעַצר ַּגם ִּבְנַתְנָיה. 

ְּבנֹוְסִעים  ָעמּוס  ְּכֶׁשהּוא  ַהֶּנְגִּדי  ַלִּכּוּון  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ַהַּקו  ָעָׂשה  ְמֻאֶחֶרת  ָצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְׁשַעת 
ֶׁשָעלּו ִּבְבֵני ְּבַרק ְּבַמָּטָרה ְלַהִּגיַע ְלֵביָתם ְּבַאְׁשּדֹוד, ָּכ ֶׁשִּכְמַעט ָּכל נֹוְסֵעי ַהַּקו ָהיּו ְקבּוִעים, 

ְוַאף ַּתֲחנֹוָתיו ָהיּו ְקבּועֹות ְלַמַּדי.

ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַרֵחׁש ִסּפּוֵרנּו, ְּבַאַחת ַהַּתֲחנֹות ָעָלה ְּבַמְפִּתיַע ָּבחּור ָצִעיר ְוִהְתַעְנֵין ֶאְצִלי 
ַהִאם ֲאִני עֹוֵצר ַּבּמֹוָׁשב 'ִניר ַּגִּלים'.

ֵהַׁשְבִּתי ְּב'ֵכן' ְמֻהָּסס; ֲאִני ָאֵכן עֹוֵבר ָׁשם, ַא א ָרִגיל ַלֲעצֹר ְּבמֹוָׁשב ֶזה ַהְּמֻמָּקם ָסמּו ְמאֹד 
ְלַאְׁשּדֹוד, ְמַעט ַאֲחֵרי ֵאזֹור ַהַּתֲעִׂשָּיה ֶׁשָּלּה.

'ּתּוַכל ַלֲעצֹר ִלי ָׁשם?' ָׁשַאל.

ְלֶרַגע ָחַׁשְבִּתי ְלָהִׁשיב ִּכי ֵאין ִלי ַּתֲחָנה ָׁשם, ַא ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ָלָּמה א ַלֲעׂשֹות 
טֹוָבה ִליהּוִדי, ְוֵהַׁשְבִּתי: 'ְּבִׂשְמָחה!'

ְזֵקָנה  ְּבִאָּׁשה  ִהְבַחְנִּתי  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת,  ַּבַּתֲחָנה  ַהָּבחּור  ֶאת  ְוהֹוַרְדִּתי  ַלּמֹוָׁשב  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
'ַאָּתה  אֹוִתי:  ְוָׁשֲאָלה  ִמּמֹוָׁשָבּה  זֹו  ִהְתרֹוְמָמה  ֶׁשָעַצְרִּתי  ָּבֶרַגע  ַּבַּתֲחָנה.  ּוַמְמִּתיָנה  ַהּיֹוֶׁשֶבת 

ַמִּגיַע ְלֵחיָפה?'

'ֵּכן', ֵהַׁשְבִּתי ֻמְפָּתע.

'יִֹפי', ִהיא ָאְמָרה, 'ֲאִני ְּכָבר ְמִביָאה ֶאת ַהַּסִּלים ֶׁשִּלי'. ְּבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ְלָהִגיב ָחְזָרה ַהְּיִׁשיָׁשה 
ַלַּתֲחָנה ְוָגְרָרה ִמָּׁשם ַּכָּמה ַסִּלים ְּגדֹוִלים. ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ָיְרדּו ְוָעְזרּו ָלּה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהַּסִּלים 
ָלאֹוטֹוּבּוס, ְוַאף ִּפּנּו ָלּה ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשְּלַיד ַהֶּנָהג. ָאַר ָלּה ְמַעט ְזַמן ְלִהְתַאְרֵּגן ִעם ַהַּסִּלים 
ָהַרִּבים, ּוְכֶׁשִסְּיָמה ְוִהְתַיְּׁשָבה ָלֶבַטח, ִהְתַנְעִּתי ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס ּוָפִניִתי ְלִכּוּון ַהְּכִביׁש ָהָראִׁשי.

'ַסְבָּתא', ָמָצאִתי ַעְצִמי ׁשֹוֵאל ִּפְתאֹום, 'ָלָּמה ִחִּכית ַּבַּתֲחָנה ַהּזֹו?'

'ָמה ַהֵּפרּוׁש ָלָּמה? ֵיׁש ָּכאן ַּתֲחָנה, א?', ֵהִׁשיָבה ְּתֵמָהה.

'ָנכֹון, ֵיׁש ָּכאן ַּתֲחָנה, ֲאָבל ִמי ִּגָּלה ָל ֶׁשעֹוֵצר ָּבּה אֹוטֹוּבּוס ֶׁשּנֹוֵסַע ְלֵחיָפה?'

'ַאף ֶאָחד', ִהיא ָעְנָתה, ַוֲאִני א ֵהַבְנִּתי.

'ָאז ָלָּמה ָעַמְדְּת ָׁשם ִאם א ָיַדְעְּת ֶׁשָּצִרי ַלֲעבֹר ָּבּה אֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה?'

ָהִייִתי  'ְלָאן  ֲהָבָנה,  ְקֵׁשה  ָהִייִתי  ָמָׁשל  ְּבַסְבָלנּות  ָאְמָרה  ּפֹה',  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּיִחיָדה  ַהַּתֲחָנה  זֹו  'ִּכי 
ְצִריָכה ָלֶלֶכת ִאם א ַלַּתֲחָנה?'

ַלֲעצֹר   ָצִרי א  ֶׁשָעַמְדְּת  ַּבַּתֲחָנה  'ֲאָבל  ַעְצִמי,  ֶאת  ְלַהְסִּביר  ְוִנִּסיִתי  ׁשּוב  ָאַמְרִּתי  'ָנכֹון', 
אֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה. ָיָכְלְּת ַלֲעמֹד ָׁשם ַעד ַהַּלְיָלה ְוַאף אֹוטֹוּבּוס א ָהָיה ַמִּגיַע'.

.ֲאָבל ִהֵּנה ַאָּתה ָּבאָת', ֵהִׁשיָבה ָהִאָׁשּה ְּבִחּיּו'

ָהִייִתי  א  ְוִאם  ְּכָלל,   ְּבֶדֶר ַהּזֹו  ַּבַּתֲחָנה  עֹוֵצר  א  ֲאִני  ְּכִעָּקרֹון   ַא' ִאַּׁשְרִּתי,  צֹוֶדֶקת',  'ַאְּת 
עֹוֵצר ָּכאן, ָמה ָהִייָת עֹוֶׂשה?'

'ְמַחֶּכה ְלאֹוטֹוּבּוס ַאֵחר', ָעְנָתה ְּבִבָּטחֹון.

'ֲאָבל ַּגם הּוא א ָהָיה עֹוֵצר ְל, ִּכי ַּבַּתֲחָנה ַהּזֹו ֵאין ֲעִציָרה ְלאֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה!' ִהְתַעַּקְׁשִּתי, 
ִּכי ַמֶּׁשהּו ִּבְדָבֶריָה א ָהָיה מּוָבן ִלי ַּדּיֹו.

'ּוַבּסֹוף ָעַצְרָּת. ָנכֹון?'

'ּוְבָכל זֹאת,  ָהִאָׁשּה,  ֶׁשל  ָהַרב  ַהְּמַעְנֶיֶנת ּוִמִּבְטחֹוָנּה  ֵמַהִּׂשיָחה  ֻמְפָּתע  ִאַּׁשְרִּתי ׁשּוב,  'ָנכֹון', 
ַמּדּוַע ָּפִנית ַלַּתֲחָנה ֶׁשֵאין ָּבּה ֲעִציָרה ְלאֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה?'

ִמּמּול  ַלַּתֲחָנה  ָלֶלֶכת  ִלי  'ָאְמרּו  סֹוף,  סֹוף  ִלי  ִהְסִּביָרה  ִהיא  ְלֵחיָפה',  ְלַהִּגיַע  ְצִריָכה  'ָהִייִתי 
ְוַלֲעלֹות ַעל אֹוטֹוּבּוס ְלַאְׁשּדֹוד, ּוְבַאְׁשּדֹוד ְלַחּכֹות ְּבַתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה. ָאַמְרִּתי ְלבֹוֵרא 
עֹוָלם: 'ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֲאִני ִאָּׁשה ְזֵקָנה ַוֲעֵיָפה, ֵאין ִלי ּכַֹח ַלֲעבֹר ְלַצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּכִביׁש ִעם 
ָּכל ַהַּסִּלים, ְוַגם ֵאין ִלי ּכַֹח ְלַהֲעלֹות ֶאת ָּכל ַהַּסִּלים ָלאֹוטֹוּבּוס ְלַאְׁשּדֹוד ְוַאַחר ָּכ ָלֶרֶדת 
ִמֶּמּנּו, ְלַחּכֹות ַּבַּתֲחָנה ְוׁשּוב ַלֲעלֹות ִעם ָּכל ַהַּסִּלים ַהָּללּו ָלאֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה'. ְוָאז ִּבַּקְׁשִּתי 

ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשָּיִביא ִלי ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה ַעְכָׁשו, ְלפֹה, ַלַּתֲחָנה ַהְּקרֹוָבה'.

.נּו...?', ִהְמַהְמִּתי ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ַלֶהְמֵׁש'

'ָמה נּו? ַאָּתה רֹוֶאה! ִּבַּקְׁשִּתי ְוהּוא ֵהִביא ִלי ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס ְלֵחיָפה ְלָכאן, ַלַּתֲחָנה'.

'ַסְבָּתא', ָׁשַאְלִּתי ׁשּוב ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ְּכֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשֵּנס ַּכִּביר ִהְתַרֵחׁש ָּכאן ְלֶנֶגד ֵעיַני ַוֲאִני ָהִייִתי 
ֵחֶלק א ְמֻבָּטל ִמֶּמּנּו, 'אּוַלי ְּתַסְּפִרי ִלי ֵאי ְּבִדּיּוק ִּבַּקְׁשָּת זֹאת?'

'ָּכָכה, ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ַעְכָׁשו, ַּבּצּוָרה ֲהִכי ְּברּוָרה ַוֲהִכי ְּפׁשּוָטה ֶׁשֵּיׁש: 'ְּבַבָּקָׁשה ַּתֲעֶׂשה 
ִלי טֹוָבה ְוָתִביא ִלי ֶאת ָהאֹוטֹו ְלֵחיָפה ְלָכאן.' ֶזה ַהּכֹל'. ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשַהְּזֵקָנה א ֵהִביָנה ֶאת 
ֵמָאחֹור  ַהּנֹוְסִעים  ְּכֶׁשָּכל  ְּפֻעָּלה,  ִאִּתי  ִׁשְּתָפה   ַא ַהְּקַטִּנים,  ַלְּפָרִטים  ָלֶרֶדת  ִהְתַעְּקׁשּוִתי 

ַמֲאִזיִנים ִּבְדָמָמה ּוְבַתְדֵהָמה ַלַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַהִּנִּסית ֶׁשָראּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵעיֵניֶהם.

ַהְּפָרִטית  ֵמַהַהְׁשָּגָחה  ְלֵהָרַגע  ָיכְֹלִּתי  א  ְרָגׁשֹות.  ְּבַסֲעַרת  ָעַלי  ָעְבָרה  ַהְּנִסיָעה   ֶהְמֵׁש
ֶׁשִּנְגְלָתה מּול ֵעיַני. ִהֵּנה ִּכי ֵּכן, ַּדְוָקא ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָּברּור ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹד ְלֶעְזַרת 
ָהָאָדם, הּוא ִיְתָּבַר ִנְמָצא ִאּתֹו. ַּדְוָקא ָׁשם ָיכֹול ַאָּתה ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִּבְתִמימּות, ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, 
ֶאת  ְוָיִביא  ַהֶּטַבע  ַמַעְרכֹות  ֶאת   ִּבְׁשִביְל ְיַׁשֶּנה  ְּבַרֲחָמיו  ְוהּוא  ָאִביו,  ְּכַלֵּפי  ַהִּמְתַחֵּטא  ְּכֵבן 

ָהאֹוטֹוּבּוס, אֹו ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵר, ַעד ֵאֶלי ַמָּמׁש".
'ִניצֹוצֹות' ַּבִּמְדָּבר – ַהְקָּדָמה

ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ַעל ִּפי

"ַעל ִּפי ה' ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו" (ט יח)

ְמַבֵּקׁש  ֶׁשָאָדם  ּוְתנּוָעה  ְּפֻעָּלה  ָּכל  ֶזה: "ַעל  ִמָּפסּוק  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל"ה  ָלַמד  ְלדֹורֹות  ִנְפָלא  מּוָסר 
ַלֲעׂשֹות, ַיְקִּדים ְויֹאַמר 'ִאם ִיְרֶצה ה'' אֹו 'ְּבֶעְזַרת ה''. ְוֶדֶר ָמָׁשל, ְּבֶלְכּתֹו ַּבֶּדֶר יֹאַמר: 'ִהֵּנִני נֹוֵסַע 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ּוְבַדְעִּתי ַלֲחנֹות ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ִאם ִיְרֶצה ה''. ּוְכֶׁשָּבא ִלְמקֹום ַהֲחָנָיה ָאז ַיֲחזֹר 
ְוִיֵּתן ֶׁשַבח ְויֹאַמר: 'ִהֵּנה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּבאִתי ֵהָּנה...' ְוִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו ְּבָׁשָעה 

ֶׁשעֹוֶלה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּוִבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה, ְוָכ ְּבָכל ְּפֻעּלֹוָתיו".

ָׂשָחה ָהַרָּבִנית ֶמְלֶצר, ֵאֶׁשת ָחֵבר ַלָּגאֹון ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ָזָצ"ל: "ַהּכֹל יֹוְדִעים ִּכי ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' 
ִהְתַעֵּתד ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּוָלם ְמַעִּטים יֹוְדִעים ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנְמַנע ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות 

זֹאת:

ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּכַדְרּכֹו  ָּדַרׁש  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ַהְּמֻתְכָנן,  ַהְּנִסיָעה  ְלמֹוֵעד  ֶׁשָּקְדָמה  ְּבַׁשָּבת  ֶזה  ָהָיה 
ּוְבתֹו ְּדָבָריו ִהְזִּכיר ֶׁשעֹוֵמד ְלַאַחר ַהַּׁשָּבת ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְּכֶׁשִּסֵּים ְּדָבָריו ִהְתַּפְּלאּו ַרִּבים 
ֵמַהּׁשֹוְמִעים ַעל ָּכ ֶׁשְּבִנּגּוד ְלֶהְרֵּגלֹו א ִהְזִּכיר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשעֹוֵמד ִלְנסַֹע 'ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם'. ְוָאֵכן, 
ַעד  ַהָּדָבר  ְוִהְתַּגְלֵּגל  ִּפְתאֹוִמי  ְּבֹאֶפן  ָהַרָּבִנית  ָחְלָתה  ַהְּנִסיָעה  ִלְפֵני  ַמָּמׁש  קֶֹדׁש,  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 

ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבחּו"ל".

ִמן ַהֶחֶדר ַהֵּׁשִני ָׁשַמע ַהָּגאֹון ר' ִאיֶסר ַזְלָמן ֶאת ַהְּדָבִרים ְוֵהִעיר: "ָׁשַכְחְּת ְלהֹוִסיף ְּפָרט ַּבִּסּפּור, 
ֶׁשַאף ַעל ֲהִליָכה ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ְּבתֹו ֵּביתֹו ָהָיה ַמְקִּפיד ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' לֹוַמר 'ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם'..."

'אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה' ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב 

ַהִאם ַׁשָּבת ִהיא יֹום ִׂשְמָחה?

"ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם..." (ַּבִּמְדָּבר י י)

ְּכָמקֹור ְלַתָּקַנת ֲאִמיַרת "ִיְׂשְמחּו ְּבַמְלכּוְת ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג..." ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת, 
ֵהִביא ַּבַעל 'ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט' (ִעְנַין ַׁשָּבת סי' פב) ְּבֵׁשם ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ַּכ"ץ, ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּסְפִרי (ְּבַהֲעְת עז) ַעל 
ָּפסּוק ֶזה: "'ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם' - ֵאּלּו ַׁשָּבתֹות", ֶׁשֵּמֶהם ַמְׁשַמע ֶׁשַאף ַהַּׁשָּבת ֻמְגֶּדֶרת ְּכיֹום ִׂשְמָחה.

ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ְּבֵהָעֵדר ַהְּבָרכֹות

"ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו" (יא ו)

ִלְכאֹוָרה, ִמְּפֵני ָמה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּלׁשֹון: 'ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה' ֲהא ַמְתִאים ָהָיה יֹוֵתר לֹוַמר 'ּגּוֵפנּו 
ָיֵבׁש'?

ֵמַהָּמן.  ֶנֱהִנים  ֶׁשֵאיָנם  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְתאֹוְננּו  א  זֹאת  ְּבָאְמָרם  ָזָצ"ל:  ִמְּטִׁשיִּבין  ַהָּגאֹון  ָעָנה 
ַאְדַרָּבה, ַּבָּמן ָהיּו טֹוֲעִמים ֵהם ִמָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם ְּבא ַמֲאָמץ. ֶאָּלא ְּתלּוָנָתם ָהְיָתה ַעל ֶׁשַּנְפָׁשם 
ָהרּוָחִנית ִמְתַעָּנה ִמּתֹו ֶׁשֲחֵסָרה ִהיא ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהְּמֻיָחדֹות ְלָכל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל, ֵּכיָון ֶׁשָּתִמיד 

ֵּבְרכּו ַעל ַהָּמן ְּבָרָכה ַאַחת. 
קֶֹבץ 'קֹול ַהּתֹוָרה' ִּגָּליֹון מז עמ' כג 

ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה ֵאין ַטַעם

"ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן" (יא ח)

ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשוֹואְּב ָזָצ"ל: "ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא, ָמָרן 
ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ָזָצ"ל, ְׁשָאַלִני ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְלַדְעִּתי ַעל ַהְּמבָֹאר ְּבָחָז"ל ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו טֹוֲעִמים 

ַּבָּמן ָּכל ַטַעם ֶׁשָחְׁשבּו; 'ּוָמה ָהָיה ִאם א ָחְׁשבּו ְּכָלל?', ָּתַמּה.

"הּוא א ִהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה ּוִמָּיד ֵהִׁשיב ַחּדּות: 'ָּפׁשּוט ֶאְצִלי ְׁשִמי ֶׁשֹּלא ָחַׁשב ַעל ׁשּום ָּדָבר א ָהָיה 
לֹו ׁשּום ַטַעם, ֶׁשֵּכן ַהָּמן ָהָיה ָמזֹון רּוָחִני. ּוְכמֹו ְּבָכל ִעְנָין רּוָחִני - ִאם ֵאין עֹוִׂשים אֹותֹו ְּבַמְחָׁשָבה, 

ַטֲעמֹו נֹוָתר ָטֵפל'.

ַאז  ִניְׁשט,  ַטַעם  ַקיין  ָדאס  ָהאט  ִניְׁשט -  ְמ'ְטַראְכט  אּון  ְמ'ֶלעְרְנט  'ַאז  ָהִאיִדיׁש:  ִּבְׂשַפת  ְוהֹוִסיף 
ְמַדאְוועְנט אּון ְמ'ְטַראְכט ִניְׁשט - ָהאט ָדאס ַקיין ַטַעם ִניְׁשט!' ֵלאמֹר: ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ְּבִלי ַלֲחׁשֹב - 

ֵאין ַטַעם ְּבִלּמּוד, ּוְכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה - ֵאין ׁשּום ַטַעם ַלְּתִפָּלה".
'ְלִתְּת ֶעְליֹון' ְּבַהֲעְת עמ' קעו

ֵהיַא ַנֲעָנה מֶֹׁשה?

"ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (ַּבִּמְדָּבר יב יג)

ְּבִסְפרֹו 'ַנַחל ְקדּוִמים' ֵמִביא ַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַקְדמֹוִנים, ִּכי ְּבָלׁשֹון זֹו ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַעל ִמְרָים, ִּכי ִּגּלּו 
לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשִאם ַיְזִּכיר ִּבְתִפָּלתֹו ב' ְּפָעִמים 'ָנא' ִמָּיד ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו. ַעל ֵּכן, מֹוִסיף ַהִחיָד"א, 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָּנא'  'ֶאְעְּבָרה  כה)  ג  (ְּדָבִרים  ַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשָאַמר  ַאַחר  ִמָּיד  ָוֶאְתַחַּנן,  ְּבָפָרַׁשת 

הּוא (ָׁשם כו) "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה", ִּכי ִאם ָהָיה ַמְזִּכיר ׁשּוב 'ָנא' ָהָיה ַנֲעָנה ִמָּיד.

ֶרֶמז ִלְׁשָמּה ֶׁשל ִמְרָים ְוִאָּמּה

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא ָזָצ"ל ָהָיה ָּכל ָיָמיו ָחלּוׁש ּוָמֵלא ַמְכאֹוִבים. ַּפַעם ִנְפַּגׁש ִעם 
ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ָזָצ"ל ְוִהְזִּכיר ַעְצמֹו ְלָפָניו ִּבְׁשמֹו ּוְבֵׁשם ִאּמֹו. ֵהִעיר לֹו ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ֶׁשֵּמַהָּכתּוב: 
"ֵא- ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לד א): ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ַהחֹוֶלה ֵאינֹו ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת 
ְׁשמֹו (ְרֵאה ְּב'ָמֵגן ַאְבָרָהם' (קיט א) ֶׁשּפֹוֵסק ֶׁשִּדין ֶזה נֹאַמר ַרק ַּבִּמְתַּפֵּלל ִּבְפֵני ֲחֵברֹו) ְוִאם ֵּכן ַמּדּוַע 

ַמְקִּפיד הּוא ְלַהְזִּכיר ַּגם ֶאת ֵׁשם ִאּמֹו?

ַנֲעָנה ְוָאַמר ָהַרִּבי ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא ַּבֲחִריפּותֹו: "ֱאֶמת ִּכי ֵאין ָּכתּוב ִּבְמפָֹרׁש ֶאת ְׁשָמן ֶׁשל ִמְרָים ְוֶׁשל 
'ְרָפא ָנא' ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה של"ב, ְוזֹו ִהיא ַּגם ַהִּגיַמְטִרָּיה  יֹוֶכֶבד ִאָּמּה, ַא ֶרֶמז ְלָכ ֵיׁש ָּכאן, ֶׁשֵּכן 

ֶׁשל 'ִמְרָים יֹוֶכֶבד'..."
'ַיְגִּדיל ּתֹוָרה'

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ֵאם ַהֶּדֶר

ני ַמעּפְ
ׁשם ָׁש א

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּפרִטית ה

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


