
ַאַחד ַהִּמְבָחִנים ַהָּקִׁשים יֹוֵתר ְלִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ִהיא ִמְצַות ַהְּׁשִמיָטה ֶׁשָעֶליָה קֹוְרִאים 
ָאנּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו. ְּבֶפַתח ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה ֶנֱאָלץ ָהִאָּכר ְלִהָּפֵרד ִמן ַהָּׂשדֹות ֶׁשִעֵּבד ְּבָעָמל 
ּוְבֶיַזע, ְוֶׁשֵּמֶהם הֹוִציא ְּכֵדי ִמְחָיתֹו ְּבֵׁשׁש ַהָּׁשִנים ֶׁשָחְלפּו, ּוְלַהְׁשִּביָתם ִמָּכל ְמָלאָכה 
ְלֶמֶׁש ָׁשָנה ְׁשֵלָמה. ְוַכֲאֶׁשר ָאְפסּו ְמקֹורֹות ַּפְרָנָסתֹו, ָעָליו ִלְבטַֹח ִּבָּטחֹון ָמֵלא ַּבּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר ֶׁשִהְבִטיחֹו (כה כא) "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם", ּוְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַמְחסֹורֹו ְיֻסַּפק לֹו 

ְּבָיד ְרָחָבה ִמן ַהָּׁשַמִים ְּבא ָעָמל ָוטַֹרח.

ִמְבָחן ֶזה ָקֶׁשה הּוא ַעד ְמאֹד, ְוָאֵכן ָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּו (ִמְצָוה פד) ֶׁשּזֹוִהי ַמְטָרָתּה 
 ,ִיְתָּבַר ַּבה'  ַהִּבָּטחֹון  ֶאת  ְּבִקְרֵּבנּו  ּוְלַחֵּזק  ְלַהְׁשִריׁש   - ַהְּׁשִמיָטה  ִמְצַות  ֶׁשל  ְוַטֲעָמּה 
ְוִכְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַהִחּנּו ָׁשם: "ִּכי ָּכל ַהּמֹוֵצא ִעם ְלָבבֹו ָלֵתת ּוְלַהְפִקיר ָלעֹוָלם ָּכל ִּגּדּוֵלי 

ַקְרְקעֹוָתיו ְוַנֲחַלת ֲאבֹוָתיו ַהְּגֵדִלים ְּבָכל ָׁשָנה ַאַחת, ּוְמֻלָּמד 
ְּבָכ הּוא ְוָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ָּכל ָיָמיו, א ֶּתֱחַזק ּבֹו ְלעֹוָלם 
ִמַּדת ַהִּכילּות [-ַהַּקְמָצנּות] ַהְרֵּבה ְוא ִמעּוט ַהִּבָּטחֹון".

ְּכֵעין ֶזה ֵּבֵאר ַה'ְּכִלי ָיָקר' (כה לו) ְּבַטַעם ְסִמיכּותֹו ֶׁשל ִאּסּור 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ִנְצַטִּוינּו  ָעָליו  ֶׁשַאף  ַהְּׁשִמיָטה,  ְלִמְצַות  ִרִּבית 
ֶאָחד  ַטַעם  ְוַתְרִּבית":   ֶנֶׁש ֵמִאּתֹו  ִּתַּקח  "ַאל  ַּבָּפסּוק: 
הּוא  ִרִּבית  ִאּסּור  ֶׁשל  ֶׁשַּטֲעמֹו  ְּכֵׁשם  ֵאּלּו;  ִמְצוֹות  ִלְׁשֵּתי 
ִמּׁשּום ֶׁשְּלִקיַחת ִרִּבית ּפֹוֶגֶמת ְּבִמַּדת ִּבְטחֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם, 
ַּבה'  ִּבְטחֹונֹו  ֶאת  ָהֵעת  ָּכל  ַהּתֹוֶלה  סֹוֵחר  ְלָכל  ְּבִנּגּוד  ִּכי 
יֹוֵדַע  ְּבִרִּבית  ַהַּמְלֶוה  ּוְסחֹוָרה,  קֹוִנים  לֹו  ֶׁשַּיְזִמין   ִיְתָּבַר
ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפָניו ְוִרְוחֹו ִנְדֶמה לֹו ְּכָקצּוב ְוָקבּוַע ַעד ֶׁשֵּמִסיר 
ֶאת ֱאָקיו ִמִּלּבֹו ָחִליָלה, ָּכ ַּגם ִמְצַות ַהְּׁשִמיָטה נֹוֲעָדה 

ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ִּבְטחֹוֵננּו ַּבה' ִיְתָּבַר ּוְלַהְׁשִריׁשֹו ָּבנּו.

ַהּקִֹׁשי ְּבַהָּׂשַגת ַהִּבָּטחֹון

ַהּכֹל ַמִּכיִרים ְּבֻעְבַּדת ֱהיֹות ִמְצַות ַהִּבָּטחֹון ִּכיסֹוד מּוָסד 
ְלָכל ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי, ְוֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ָיכֹול ָהָאָדם ְלָהִאיר ָּכל 
ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  אֹור  ׁשֹוֶנה,  ְּבאֹור  ַחָּייו  ְּבִנְבֵכי  ְנֻקָּדה 
ְּבַהְנָהַגת ה' ֶאת ָהעֹוָלם. ְוָאְמָנם ְּדָרגֹות ַרּבֹות ָלּה ְלִמַּדת 
ָּבָניו  ָאנּו  ִּכי  ַהְּיִדיָעה   - ְלֻכָּלן  ֶאָחד  ְיסֹוד  אּוָלם  ַהִּבָּטחֹון, 
טֹוָבֵתנּו  ֶאת  ּדֹוֵרׁש  הּוא   ָּכ  ּוִמּתֹו ָמקֹום,  ֶׁשל  ֲאהּוָביו 

ְודֹוֵאג ְלָכל ַמֲחסֹוֵרנּו ָּתִמיד.

ִמַּדת  ְקִנַּית  ַרק  ֲאֶׁשר  ּוַמְסִעיִרים,  ָקִׁשים  ְמאָֹרעֹות  ַחֵּיינּו  ֶאת  אֹוְפִפים  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ַהִּבָּטחֹון ְיכֹוָלה ְלַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ִלְצַח אֹוָתם ְּבָׁשלֹום. ְוֵאין ְמֻדָּבר ַּדְוָקא ְּבִמְקִרים ֶׁשָּבֶהם 
ַהִּבָּטחֹון הּוא ֵמֵעין 'מֹוָצא ַאֲחרֹון' ַאַחר ֶׁשָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה, ֶאָּלא ַּגם ְּבִמְקִרים ֶׁשָּבֶהם 
ִמְבַחן  ִּכי  ְמַגִּלים  ָאנּו  ֵאּלּו  ְּבָׁשעֹות  ַמְסִּפיָקה.  ִהְׁשַּתְּדלּות  ָעִׂשינּו  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ִנְדֶמה 
ַרָּבה,  ִּדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  ָהָאָדם  ָזקּוק  ּבֹו  ַלֲעמֹד  ּוְכֵדי  ְמאֹד,  ַעד  הּוא  ָקֶׁשה  ַהִּבָּטחֹון 

ֶׁשִּנָּתן ְלַהִּׂשיָגּה ַא ְוַרק ִּבְתִפָּלה ּוְבַבָּקָׁשה.

ּוְכָבר ֵהִביא ַּבַעל 'ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף' (פר' ּבֹא) ְּבֵׁשם ַרּבֹו ָמָרן ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ִזי"ַע, ִּכי 
ְלִעִּתים ְּכֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִהָּפַרע ִמן ָהָאָדם, ִנֶּטֶלת ִמֶּמּנּו ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון. 

ַעל ֵּכן ָראּוי ָּתִמיד ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַחֵּזק ְּבִקְרּבֹו ִמָּדה ִנְׂשָּגָבה זֹו.

"ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם"

טֹוב  ָׂשָכר  ְמַבְּקִׁשים "ְוֵתן  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַהַּצִּדיִקים',  'ַעל  ְּבִבְרַּכת  מֹוְצִאים  ָאנּו  זֹו  ַּבָּקָׁשה 
ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת - ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם", ּוֵבֵאר זֹאת ַהַּיֲעֵב"ץ ַּבִּסּדּור 'ֵּבית 
ַיֲעקֹב', ִּכי ַאף ֶׁשָהָאָדם הּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה, ִמָּכל ָמקֹום הּוא ִנְזָקק ְלִסּיּוַע ְּבִעְנַין ַהִּבָּטחֹון. 
ָלֵכן ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ֶׁשִּיְזֶּכה ֶׁשִּיְהֶיה ֶחְלקֹו ֵּבין אֹוָתם ַהּבֹוְטִחים ְּבֵׁשם ה' ֶּבֱאֶמת, 

.ַאף ֶׁשַּמְרִּגיׁש ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשֵאינֹו ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ָּכל ָּכ

ָזָצ"ל  הֹוִמיֶנר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ִהְדִּפיס  ַהִּבָּטחֹון'  'ִמְצַות  ַהּנֹוָדע  ִסְפרֹו  ּוְבִׁשְלֵהי 
ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ֶׁשּנֹוֲעָדה ִלְׁשעֹות ִמְבָחן ְוקִֹׁשי, ְּתִפָּלה ֶׁשִמּלֹוֶתיָה ְמַבְּטאֹות ִהְׁשּתֹוְקקּות 
ָיַדְענּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים...  "ָאִבינּו  ַהִּבָּטחֹון:  ְלַמֲעַלת  ִלְזּכֹות  ֲעֻמָּקה 
ִּכי ִמַּבְלֲעֵדי ַמֲאָמֶרי ּוְגֵזרֹוֶתי ֵאין ׁשּום ּכַֹח ָּבעֹוָלם, ְוֵאין 
ְיכֶֹלת ְּבׁשּום ִנְבָרא ְלהֹוִעיל ּוְלַהִּזיק, ְלָהַרע ּוְלֵהִטיב... ָלֵכן 
ַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָנא   ...ְלָפֶני ּוְתִחָּנה  ִׂשיַח   ִֹלְׁשּפ ָּבאנּו 
ִלְהיֹות  ַזֵּכנּו   ...ְּב ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין  ְוַזֵּכנּו  ָעֵלינּו... 
ִּבְטחֹוֵננּו ְּב ָּתִמיד ַעל ָּכל ָּדָבר, ִּבָּטחֹון ָּגמּור ְוָׁשֵלם, ָחָזק 
ְנַפֵחד  ְוא  ִנְדַאג  ְוא  ְוֻחְלָׁשה,  ִרְפיֹון  ׁשּום  ְּבִלי  ְמאֹד, 

ְּכָלל..." [ְרֵאה ָׁשם ֶאת ְלׁשֹון ַהְּתִפָּלה ִּבְמָאּה]

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהְּגִרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד ָזָצ"ל

זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִסֵּפר 
ְמֻחָּסר  נֹוַתְרִּתי  ֲחֻתָּנִתי  ַאַחר  ַהָּׁשָנה  "ְּכַמֲחִצית  ָזָצ"ל: 
ַעל  ְלָסְמֵכִני  ֶׁשִהְתַחֵּיב  ֶׁשחֹוְתִני  ֱהיֹות  ְלַגְמֵרי,  ַּפְרָנָסה 
ֻׁשְלָחנֹו ָעַבר ָלדּור ְּבִעיר ַאֶחֶרת. הּוא ִהִּציַע ִלי ַלֲעבֹר ַיַחד 
ִעּמֹו, אּוָלם ָיַדְעִּתי ִּכי ָּבִעיר ֶׁשֵאֶליָה הּוא עֹוֵבר ֵאין ְמצּוִיים 
ַאף  ַעל  ִעּמֹו  ִמַּלֲעבֹר  ִנְמַנְעִּתי   ָּכ ּוְבֶׁשל  ַרִּבים,  לֹוְמִדים 

ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ְּבָכ ַאְפִסיד ֶאת ַּפְרָנָסִתי.

ֶׁשחֹוְתִני  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ְועֹוד  ָתְמנּו,  א  ִּכי  ה'  ַחְסֵדי  "ָאֵכן, 
ַּתְלִמיִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ָמָצאִתי  ֵמָהִעיר,  מֹוָׁשבֹו  ֶהֱעִתיק 
ְּבדַֹחק  ִהְתַּפְרַנְסִּתי   ְוָכ ְּבָׂשָכר,  ֶׁשֲאַלְּמֵדם  ֶׁשִּבְּקׁשּו 

ּוְבִצְמצּום.

ִּבְמצּוָקה ֶׁשָּכזֹאת ָחִיינּו ֲאִני ְוִאְׁשִּתי ַחֵּיי ַצַער ֶׁשל ַמָּמׁש, ְוא ַּפַעם ַאף ָרַעְבנּו ָלֶלֶחם. 
ַהָּדָבר ִצֵער ְמאֹד ֶאת ַרְעָיִתי, ְוָאֹנִכי ִהְתַקֵּשׁיִתי ַלֲעמֹד ְּבַצֲעָרּה.

ְוָכ, ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ִהִּגיעּו ַמִים ַעד ָנֶפש, ָנָׂשאִתי ֵעיַני ַלְּמרֹוִמים 
ְוִהְתַּפַּלְלִּתי: 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני ֶׁשְּתַזֵּכִני ְּבַפְרָנָסה ְּבֶרַוח ֵאיִני ָיכֹול ְוֵאיִני 
רֹוֶצה. ּבֹוֵטַח ֲאִני ְּב ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשְּתַמֵּלא ָּכל ַמְחסֹוִרי, ַא ְרֵאה ָנא ְּבַצֲעָרּה ֶׁשל 

ַרְעָיִתי ְוַהְקֶנה ְּבִלָּבּה ֶאת ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְדַאג ְלַפְרָנָסה'".

ֶאת ִסּפּורֹו ִסֵּים ַרֵּבנּו ְּבָאְמרֹו: "ִּכְמֻדֶּמה ֲאִני ֶׁשְּתִפָּלִתי זֹו ִנְתַקְּבָלה, ִּכי ַאף ֶׁשָּכל ָיַמי 
ּוֶבֱאמּוָנה  ְּבִבָּטחֹון  ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ֶאת  ִאְׁשִּתי  ִקְּבָלה  ַעָּתה  ְוַעד  ֵמָאז  ְּבדַֹחק,  ָחִייִתי 

ְּתִמיָמה, ּוֵמעֹוָלם א ִהְתאֹוְנָנה ַעל קִֹׁשי ַהַּפְרָנָסה". ('ַעּמּוָדא ִּדְנהֹוָרא' עמ' 9)

ַהר ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

א

ֵמע ם 
ְּתִפָּלה ַעל ַהִּבָּטחֹון

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמִביָאה ְּבָרָכה
ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַוֲאַכְלֶּתם  ִּפְרָיּה  ָהָאֶרץ  "ְוָנְתָנה 

ָלֶבַטח ָעֶליָה" (כה יט)
ֵהם  ִּפְרָיּה'  ָהָאֶרץ  'ְוָנְתָנה  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 19 ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן' - ִמָּכאן ֶרֶמז 
ִּבְׂשַכר  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּכִּבירֹות  ַלְּבָרכֹות 

ֲעִנַּית ָאֵמן.

'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' 

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי
"ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת... ְוִצִּויִתי 

ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כ-כא) 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנּה  ַהּכֹוֵלל]  [ִעם  'ָלֶכם'  ַהִּמָּלה 
"ְוִכי   :ָּכ ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ֵאפֹוא  ִנָּתן  'ָאֵמן'. 
תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל" - ְּבבֲֹאֶכם ֶלֱאכֹל ֶאת ְמזֹוְנֶכם, 
ֲאַזי "ְוִצִּויִתי: ֶאת ִּבְרָכִתי - ָלֶכם" - ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ְוַעל  ְּתִחָּלה,  ֶׁשְּתָבְרכּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ַהּׁשֹוְמִעים ְמַצֶּוה הּוא ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן.
'ִציִצים ּוְפָרִחים' ָּפָרַׁשת ְּבַהר

ים! ƒר ַ̃ ים י¿ ƒים!ַ‡ח ƒר ַ̃ ים י¿ ƒח‡ַ
ים ָ‡נּו  ƒ‡ָר ¿̃ ƒם נ ה∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ר,  יַר˙ ָהעֹמ∆ ƒפ י ס¿ ימ≈ ƒים ָ‡נּו ּב ƒ‡ָר ¿̃ ƒם נ ה∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ר,  יַר˙ ָהעֹמ∆ ƒפ י ס¿ ימ≈ ƒּב
ַו˙  ¿̂ ƒמ ֻיָח„ ּב¿ מ¿ ƒֹו˙ ּוב„ּ ƒּון ַהּמ ּ̃ ƒ̇ ּבֹו˙ ּב¿ ַהר¿ ַו˙ ל¿ ¿̂ ƒמ ֻיָח„ ּב¿ מ¿ ƒֹו˙ ּוב„ּ ƒּון ַהּמ ּ̃ ƒ̇ ּבֹו˙ ּב¿ ַהר¿ ל¿

ל' ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל''ַ‡ֲהַב˙ י ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒֲהַב˙ י‡ַ'
ם זֹ‡˙:  ּי≈ ַ̃ ˙ ל¿ ∆„ ֻיח∆ ך¿ מ¿ ר∆ ינּו ּ„∆ ָפנ≈ ˙ ּב¿ ∆„ ם זֹ‡˙: עֹומ∆ ּי≈ ַ̃ ˙ ל¿ ∆„ ֻיח∆ ך¿ מ¿ ר∆ ינּו ּ„∆ ָפנ≈ ˙ ּב¿ ∆„ עֹומ∆

ן' ֲ‡ָחָריו,  ם 'ָ‡מ≈ ∆̇ י ƒך¿ ַוֲענ ָבר≈ ם מ¿ כ∆ ר¿ ˙ ֲחב≈ ם ‡∆ ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ן' ֲ‡ָחָריו, ׁ̆ ם 'ָ‡מ≈ ∆̇ י ƒך¿ ַוֲענ ָבר≈ ם מ¿ כ∆ ר¿ ˙ ֲחב≈ ם ‡∆ ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆
ָכ˙ֹו  ר¿ ƒּב ˙ ם ‡∆ ∆ּ̇ ַלמ¿ ¿ ׁ̆ ƒי ה ָכ˙ֹו ֲהר≈ ר¿ ƒּב ˙ ם ‡∆ ∆ּ̇ ַלמ¿ ¿ ׁ̆ ƒי ה ֲהר≈

ל'. ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַו˙ 'ַ‡ֲהַב˙ י ¿̂ ƒמ ˙ ָכך¿ ‡∆ ם ּב¿ ∆ּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃ ל'.ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַו˙ 'ַ‡ֲהַב˙ י ¿̂ ƒמ ˙ ָכך¿ ‡∆ ם ּב¿ ∆ּ̇ מ¿ ּיַ ƒ̃ ו¿
בֹ‡) ָּ̇ י  ƒי˜' עה"˙ פר' ּכ ƒ ׁ̆ בֹ‡)('ַמֲהָר"ם  ָּ̇ י  ƒי˜' עה"˙ פר' ּכ ƒ ׁ̆ ('ַמֲהָר"ם 
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ַרִּבי  ַהְּגַה"ק  ֶׁשל  ֶׁשל  ְּכהּוָנתֹו  ְּבֵראִׁשית  ֶׁשְּבהּוְנָגְרָיה,  ָקָראִלי  ָּבֲעָיָרה  ֵאַרע  נֹוָרא  ַמֲעֶׂשה 
ָׁשאּול ְּבָרא ָזָצ"ל, ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני הּוְנָגְרָיה, ִמי ֶׁשּנֹוָדע

ְּכַאַחד ִמַּתִּקיֵפי ַקָּמֵאי ְּבַיַחס ְלָכל ָּדָבר ַהּנֹוֵגַע ִלְכבֹוד ָׁשַמִים ּוִבְפָרט ְּבִעְנְיֵני ְקֻדַּׁשת ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת.

ַּבַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִהְבִחין ִלְכֵאבֹו ִּכי ַרִּבים ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ְמַבִּלים ֶאת 
ְזַמן ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבִהְתַקֲהֻלּיֹות ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ִמְצָוה, ְּבִפְטּפּוֵטי ֲהָבִלים ּוְבִׂשיַחת ֵמֵרִעים. 
 א הֹוִעיל. ְלִפיָכִּבְדָרׁשֹוָתיו, אּוָלם ְל ַהָּדָבר ָחָרה לֹו ַעד ְמאֹד ְוהּוא ִנָּסה ְלעֹוֵרר ַעל ָּכ
ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה - הּוא ֶהֱעִתיק ֶאת ְמקֹום מֹוָׁשבֹו ִמִּמְזַרח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֶמְרָּכזֹו. 
ָׁשם, ָצמּוד ַלִּביָמה ֶׁשָּבּה ִמְתַּבַּצַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ָיכֹול ָהָיה ִלְראֹות ְּבֵעיָניו ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש, 

ּוְכפַֹעל יֹוֵצא ָראּוהּו ַהּכֹל ְוָחְׁשׁשּו ְלַדֵּבר ְּבָפָניו ַעד ֶׁשָחְדלּו ְלַגְמֵרי ִמִּמְנָהָגם ֶזה.

ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ָהָיה ּכֹחֹו ֶׁשל רֹב ָהֲעָיָרה מּוָבן ֵמֵאָליו, ְוִאיׁש א ֵהִהין ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפיו, 
אּוָלם ְּבאֹוָתם ָיִמים א ְרחֹוִקים ְּכָבר ָחְדרּו ֶזה ִמְּכָבר ִחֵּציֶהם ַהֻּמְרָעִלים ֶׁשל ַהַּמְׂשִּכיִלים 
ִנְרַמס  ָהַרָּבִנים  ֶׁשל  ְּכבֹוָדם  ַׁשּמֹות;  ּבֹו  ְוחֹוְללּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶּכֶרם  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ְועֹוְזֵריֶהם 

ַּבחּוצֹות ְוִאיׁש א ָׂשם ַעל ֵלב.

ַהְּקִהָּלה  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ִהְסַּתְּגלּו  ֶטֶרם  ְּפֵאר,  ְלַכֵהן  ָׁשאּול  ַרִּבי  ָעָלה  ֶׁשָּבּה  ָקָראִלי  ָּבֲעָיָרה  ַאף 
ַלַּמָּצב ֶהָחָדׁש, ֶׁשּבֹו ַרב ָהֲעָיָרה הּוא ַהּכַֹח ַהּמֹוִביל ְּבָכל ִעְנְיֵני ַהַּיֲהדּות ַהְּכָלִלִּיים ְוַהְּפָרִטִּיים. 
ְרִגיִלים ָהיּו ְלִהָּׁשַמע ְלהֹוָראֹוָתיו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּקָהל ְּדָמָתא, ֲאֶׁשר ְּכ'ַבַעל ַהֵּמָאה' ִהְתַקְּבָלה 

ַּדְעּתֹו ְלא עֹוְרִרין.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִהְתַּפְּנָתה ִמְׂשַרת ַהַחָּזן, ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה ָעלּו ַחָּזִנים ְידּוִעים ְלֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש 
ַהָּקָהל ּוִבְּקׁשּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּתְפִקיד ַהִּנְכָסף. ֶאָחד ֵמֶהם ָׁשָבה ְּבִׁשיָרתֹו ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל רֹאׁש 
ַהָּקָהל ֶׁשֶהְחִליט ַעד ְמֵהָרה ִּכי הּוא ָהָראּוי ְּביֹוֵתר ְלָפֵאר ֶאת ִּביַמת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּדְקִהַלּת 

ָקָראִלי.

ַעד ְמֵהָרה ִנְקְראּו ַחְבֵרי ַהַּוַעד ַלֲאֵסָפה ְּדחּוָפה ֶׁשְּבִמְסַּגְרָּתּה ִסְּכמּו ִעם ַהַחָּזן ַעל ַהַּמְׂשּכֶֹרת 
ְוֶיֶתר ַהְּפָרִטים ַהִּנְצָרִכים, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָעלּו ְלֵבית ַהָּמָרא ְּדַאְתָרא ְלַקֵּבל ֶאת ַהְסָּכָמתֹו, 

ְּכִפי ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְמפָֹרׁש ְּבַתָּקנֹות ַהְּקִהָּלה.

ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ָרָמתֹו  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ַהַחָּזן,  ִעם  ָהַרב   ֶׁשָעַר ְקָצָרה  ִׂשיָחה  ּוְלַאַחר  ָעָקא,  ָּדא 
ָהִאיׁש ֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה ְּכֵדי ַלֲעׂשֹותֹו ָראּוי ָלֵׂשאת ִמְׂשָרה ֲחׁשּוָבה ֶׁשָּכזֹו. ָהַרב ֶנֱאַלץ ְלהֹוִדיַע 

ְלרֹאׁש ַהָּקָהל ִּכי ֵאינֹו ַמְסִּכים ְלִמּנּוי ֶזה.

ַהְּדָבִרים ְּכָלל א ָנְׂשאּו ֵחן ְּבֵעיֵני רֹאׁש ַהָּקָהל ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָצִעיר, ָעִׁשיר ְוַגַאְוָּתן. ִּבְתִחָּלה 
ִּכי  ֵהִבין  ְמאֹד  ַמֵהר  אּוָלם  ַהְחָלָטתֹו,  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ּוְלַׁשְכְנעֹו  ָהַרב  ֵלב  ַעל  ְלַדֵּבר  ִנָּסה  הּוא 

ְּבֶדֶר זֹו א יּוַכל ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה, ְוַעל ֵּכן ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ְוָלֵצאת ַלִּמְלָחָמה.

ְּבֶׁשל ֱהיֹותֹו ָצִעיר ְוָכִּריְזָמִטי, ָמָצא הּוא ִמֵהר ְמאֹד ֲחֵבִרים ְלַדְעּתֹו. ְּכָׁשָלב ָהִראׁשֹון ֶׁשל 
ְלָמרּות  ָּכפּוף  ֶׁשֵאינֹו  ָּבאּוָלם  ֲהמֹוִני  ַמְלָּכּה'  'ְמַלֵּוה  ֵארּוַע  ְלַקֵּים  ַיְחָּדיו  נֹוֲעצּו  ַהָּתְכִנית 
ַהְּקִהָּלה, ָׁשם - ָּכ ִקּוּו - ַיְפִליא ַהַחָּזן ְלַהְראֹות ֶאת ִּכְׁשרֹונֹו ְלֵעיֵני ָּבֵאי ָהֵארּוַע, ְוָכ ְּבַוַּדאי 

ִיְצָטְרפּו ַּגם ֵהם ְלִהְתַנְּגדּוָתם ְלַהְחָלַטת ָהַרב.

ַעד ְמֵהָרה ֻהְדְּפסּו ְוִנְׁשְלחּו ַהְזָמנֹות ֲחִגיִגּיֹות ָלֶעֶרב ַהְּמֻתְכָנן, ּוֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים - 
ְּבִעָּקר ִמְּפׁשּוֵטי ָהָעם - ַנֲענּו ְוִהְתַּכְּנסּו ַלְּמִסָּבה, א ְּכַהְתָרָסה ֶנֶגד ָהַרב, ָחִליָלה, ֶאָּלא ְּכֵדי 

ִלְׁשמַֹע ְמַעט ִּפְרֵקי ַחָּזנּות ִחיָנם ֵאין ָּכֶסף.

ִרּבּוי ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ִחֵּזק עֹוד יֹוֵתר ֶאת ֶעְמָּדתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּקָהל, ּוְבִדְבֵרי ַהְּפִתיָחה ֶׁשָּנָׂשא, 
ְלַאַחר ֶׁשִׁשֵּבַח ְוִהֵּלל ֶאת ַהַחָּזן ְוֶאת ַּגְדלּותֹו, ִּבֵּׂשר ְּבקֹול קֹוֵדר ְלֶנֱאָסִפים ִּכי ְלַצֲערֹו ָהַרב 
יֹוְדִעים  ְּבַוַּדאי  "ֻּכְּלֶכם  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ַהִּנְפָלא  ַהַחָּזן  ִמן  ֵלָהנֹות   ְלַהְמִׁשי ֵהם  יּוְכלּו  א 

ַמּדּוַע..." הֹוִסיף ִּבְתִמימּות ְמֻעָּׂשה.

ֻּכָּלם  ִבינּו  ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ְּבַהָּבַעת ִּתְקָוה ִּכי ַמָּצב ֶזה א ִיָּמֵׁש ְלאֶֹר ְזַמן, ּוַמֵהר ְמאֹד ָי
ִּכי ֵאין ֶזה ִמְּכבֹוָדּה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ִלְׁשַח ִמֶּמָּנה ְּבִבָּזיֹון ַחָּזִנים ְמֻיָחִדים ֶׁשָּכֵאּלּו, ְּכִפי ֶׁשָּכֵעת 

ָקָרה.

ַּגם  ָׁשם  ָהיּו  אּוָלם  ְּבַהְסָּכָמה,  ְּברֹאָׁשם  ִהְנֲהנּו  ָהָעם  ִמְּפׁשּוֵטי  ָּכָאמּור  ֶׁשָהיּו  ַהּנֹוְכִחים  רֹב 
ָּכֵאּלּו ׁשֻחְצָּפתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּקָהל ִזְעְזָעה ֶאת ִלָּבם. ֵהם ֵהִחיׁשּו ַּפֲעֵמיֶהם ְלֵבית ַרִּבי ָׁשאּול 
ְּכֵדי ְלַסֵּפר לֹו ַעל ָּכ ,א ִלְפֵני ֶׁשִּגּלּו ֶאת ַהִּסּפּור ְלַכָּמה ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה ְצִעיִרים ֶׁשִּנְקרּו 

ְּבַדְרָּכם.

ְמֵהָרה  ַעד  ִהְבִחין  ֶׁשָחַׁשׁש,  ְּכִפי  ָׁשם,  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ִמָּיד  ְוָרץ  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָׁשַמע  ָהַרב 
ַּבֲחבּוָרה זֹוֶעֶמת ֶׁשל ְצִעיִרים, ֶׁשְּכָבר ִהְמִּתינּו ִליִציָאתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּקָהל ִמְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית 
ֶאת  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשַּיַעְזבּו  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ַּתִּקיף  ְּבקֹול  ֻחְצָּפתֹו.  ַעל  ְׁשָפִטים  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָעְמדּו 

ַהָּמקֹום ְוָיׁשּובּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַאף ִהְזִהיָרם ְלִבְלִּתי ָנגַֹע ְּבִאיׁש ֶזה, ַאף ְּבֶאְצַּבע ְקַטָּנה.

ֵּביְנַתִים, ָׁשב רֹאׁש ַהָּקָהל ְלֵביתֹו ִמְּבִלי ֶׁשָּיַדע ַעל ֶׁשִהְתַרֵחׁש קֶֹדם ָלֵכן ְּבָחֵצר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 
ֶהָחָלב  ְּבִסיר  ּבֹוֶחֶׁשת  ָהַאַחת  ָיָדּה  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּבִית  ְּבִמְטַּבח  עֹוֶמֶדת  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָמָצא  ְּבבֹאֹו 
ָהרֹוֵתַח ַעל ָהֵאׁש, ְוָיָדּה ַהְּׁשִנָּיה ְמַנֲעַנַעת ֶאת ֲעִריָסתֹו ֶׁשל ִּתינֹוָקם ֶּבן ַהָּׁשָנה. ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין 
ַהּנֹוָרא:  ָהָאסֹון  ֵאַרע  ְוָאז  ּוְלַהְגִּביהֹו,  ֵמָהֵאׁש  ְלָהִסירֹו  ִמֵהר   ְלֵהָחֵר עֹוֵמד  ֶׁשָהִסיר  ָהִאיׁש 
הּוא ָמַעד ְּבָחְפזֹו ְּכֶׁשִּסיר ֶהָחָלב ְּבָיָדיו, ְוָׁשַפ ֶאת ְּתכּוָלתֹו ַהּלֹוֶהֶטת ַעל ַיְלָּדם ַהָּקט ֶׁשֶּנֱהַרג 

ַּבָּמקֹום, רח"ל.

ָׁשעֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַקְּיָמה ַהַהְלָוָיה ַהְּמַזְעַזַעת, ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר...

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש, ְּבתֹם ִׁשְבַעת ְיֵמי ָהֵאֶבל, ָּבא ָהִאיׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֶׁשִּלּבֹו ָׁשבּור ִלְרִסיִסים. 
ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ְוִהְכִריז  ַהִּביָמה  ַעל  ָּדַפק  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ּוְלַאַחר  'ְׁשִליִׁשי',  ַּבֲעִלַּית  ֻּכַּבד  הּוא 
חֹוְנקֹות ֶאת ְּגרֹונֹו: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְמִחיָלה ִמּמֹוֵרנּו ָהַרב, ִּכי ְּבַעּזּות ִלִּבי ִהְתַחַּצְפִּתי ֵאָליו ּוִמָּיד 

ֶנֱעַנְׁשִּתי, ָאָּנא ֲאַבֵּקׁש ֶׁשִּיְמַחל ִלי..."

ָהַרב ֶׁשָעַמד ְּבֶמֶׁש ָּכל ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבָסמּו ַלִּביָמה ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו ְּכַמְסִּכים, אּוָלם ִמָּיד 
ִהיָסהּו ִּבְתִמיָהה: "ְוִכי ֵאיֶזה ֶהֵּתר ָמָצאָת ְלַדֵּבר ַעל ָּכ ְּבָׁשָעה ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר?!"

ֱאמּוָנה ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם

"ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד" (כה ג)
ַּבָּפסּוק  ֵכן  ְּכמֹו  'ְׁשַמע'.  ֵהם  ִּתְזַרע''  ָׁשִנים  ''ֵׁשׁש  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי  ֶאְפַרִים:  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
 ֵקינּו ה' ֶאָחד" ֵיׁש ֵׁשׁש ֵּתבֹות ְּכִמְנַין ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ְלַלֶּמְדְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא"
ִּכי ִמי ֶׁשּזֹוֵרַע ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוָנח ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית, ְוֵכן ִמי ֶׁשּזֹוֵרַע ִׁשָּׁשה ָיִמים ְוָנח ְּבַׁשָּבת 
קֶֹדׁש, ֲהֵרי הּוא ֵמִעיד ַעל ֱאמּוָנתֹו ָהֵאיָתָנה ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִׁשָּׁשה 

ָיִמים ְוָנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.
'ַנַחל ְקדּוִמים' ַלִחיָד"א ּוְרֵאה 'ִחּנּו' ִמְצָוה פה

ְּתׁשּוָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי

"ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי" (כה ט)
'ְּתׁשּוָבה', ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשֵּיׁש ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַּבחֶֹדׁש  ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה ֵהם 

ַהְּׁשִביִעי - חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי, ֲאֶׁשר ִנְפָּתח ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה.
'ֵּפרּוֵׁשי ַהּתֹוָרה' ְלַר"ח ַּפְלִטיֵאל

ִאּסּור הֹוָנָאה ְּברּוָחִנּיּות

"ְוא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאֶקי" (כה יז)
ֶאָּלא   ,"ֶקיֵמֱא "ְוָיֵראָת  ַהִּצּוּוי  ֶאת  הֹוָנָאה  ְלִאּסּור  ַהּתֹוָרה  ִהְסִמיָכה  ְלִחָּנם  א 
ָהָיה  ֲחֵבָריו. ּוַמֲעֶׂשה  ָׁשַמִים ַאל לֹו ָלָאָדם ְלַרּמֹות ֶאת  ֶׁשַאף ְּבִעְנְיֵני ִיְרַאת  ְלַלְּמֵדנּו 
ִעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ִמְּסאוְוַרַאן זָזָצ"ל, ֶׁשִּבְהיֹותֹו ִמְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ָקְדׁשֹו ֶׁשל 
ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּברּו ִמֶמּעִז'יּבּוז ָרִגיל ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֹד. 
ַּפַעם ָּפַגע ּבֹו ַהַּסָּבא ִמְּׁשּפֹוִלי ִזי"ַע ְוָאַמר לֹו: "ַאְבֵר, ַּדע ְל ֶׁשַהָּכתּוב ַמְזִהיֵרנּו: 'ְוא 
ְוִלְגרֹם   אֹוְת ַהּסֹוְבִבים  ֶאת  ְלהֹונֹות  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר   ָעֶלי  -  'ֶקיֵמֱא ְוָיֵראָת  תֹונּו... 
ָלֶהם ַלֲחׁשֹב ֶׁשִּכְבָיכֹול ְיֵרא ָׁשַמִים ַאָּתה". ְלָיִמים ִסֵּפר ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשֶהָעָרה ְקָצָרה זֹו 

ִהְּכָתה ְּבִלּבֹו ָׁשָרִׁשים ְוָסְלָלה ְּבִקְרּבֹו ְמִסָּלה ֲחָדָׁשה ַּבֲעבֹוַדת ה'.
'ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים'

ָהָיה ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ָזָצ"ל ָרִגיל לֹוַמר ְּבֶדֶר ֲהָלָצה, ִּכי ַּכָּידּוַע ָּכל 'ֶאת' ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּבא 
ְלַרּבֹות, ְוַאף 'ֶאת' ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה ְלַרּבֹות ָּבָאה - ֶׁשִּמְּלַבד ָהִאּסּור ְלַרּמֹות ֶאת זּוָלתֹו, 
ָחָכם  ָהעֹוָלם: "ַהִּטֵּפׁש -  ְּבִפי  ַהָּׁשגּור  ְוַכִּפְתָּגם  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלהֹונֹות  ָלָאָדם  לֹו  ָאסּור 

ְלַעְצמֹו, ְוֶהָחָכם - ִטֵּפׁש ְלַעְצמֹו".
'ֶהָחֵפץ ַחִּיים – ַחָּייו ּוָפֳעלֹו' ח"א עמ' ֶׁשז

ֶרֶמז ַל'ּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי' ִמן ַהּתֹוָרה

"ִּכי ָימּו ָאִחי ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו" (כה כה)
ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֵמֲאֻחָּזתֹו - ְוא ֻּכָּלּה, ִלֵּמד ֶּדֶר ֶאֶרץ ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו".

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר זֹאת  ְלָפֵרׁש  ִמִּליֶז'עְנסק   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְוָאַמר 
ֲחָז"ל (קֶֹהֶלת ַרָּבה ד ח): "ִחֵּבב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ּוְקָרָאן ָּבִנים... ּוְקָרָאן ַאִחים, 
ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי'... ֶׁשַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ְלהֹוִדיֵענּו ֶאת ֶהָעִתיד ִלְהיֹות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
'ָימּו ָאִחי ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו' - ַהְינּו ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ִיְצָטֵר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְחִריב 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלהֹוִתיר ֶאת ַאְרצֹו ִּביֵדי ָזִרים, ֲאַזי א ִיְמּכֹר הּוא ֶאת ָּכל 'ֲאֻחָּזתֹו', 
ֶאָּלא ְיַׁשֵּיר ָּבּה ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו - ֶאת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם, 

ְוַדְרּכֹו עֹולֹות ְּתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַמְעָלה ּוִמְתַקְּבלֹות ְלָרצֹון ַאף ִּבְזַמן ַהָּגלּות".
'נַֹעם ֱאִליֶמֶל'

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּגֻאָּלה ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון

"ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו" (כה נב)
ְּבָכל יֹום ְויֹום ָאנּו ַמְרִּבים ְלַבֵּקׁש ׁשּוב ָוׁשּוב ִלְזּכֹות ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְואּוָלם א ַּפַעם 
ֲעלּוָלה ִלּפֹל ַמְחֶׁשֶבת ֵיאּוׁש ְּבֵלב ָהָאָדם - ֲהא ִאם ֲאבֹוֵתינּו, ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִמּדֹורֹות 
קֹוְדִמים, ָקְרעּו ֶאת ַהָּׁשַמִים ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם ּוְפֻעּלֹוֵתיֶהם ַלֲהָחַׁשת ַהְּגֻאָּלה ְוא ַנֲענּו, 
ֲהִיָּתֵכן ִּכי ָאנּו ַהַּדִּלים ְוָהָרִׁשים ַנְצִליַח ִלְפעֹל יֹוֵתר ֵמֶהם ְוִנְגרֹם ְלָכ ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹא 

ְּבָיֵמינּו?!
ְּבָרם, ָהָיה אֹוֵמר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', ִּכי ִמְּפסּוִקים ֵאּלּו ְיכֹוִלים ָאנּו ִלְלֹמד ֶׁשְּגֻאָּלֵתנּו ּבֹא 
ֶׁשִּבְרבֹות  ֲהֵרי  ִלְגֻאָּלה,  ָזִכינּו  א  ַרּבֹות  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ִאם  ֶׁשַאף  ָמקֹום.  ִמָּכל  ָּתבֹא 
ַהָּיִמים ְּבַוַּדאי ְּכָבר ָּגְרמּו ִרּבּוי ַהְּתִפּלֹות ְוקִֹׁשי ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ְלַמֵעט ִמְּׁשנֹות ַהָּגלּות 

ֶׁשִּנְגְזרּו ָעֵלינּו ּוְלָהִחיׁש ֶאת ְּגֻאָּלֵתנּו ִּבְמֵהָרה.
'ָחֵפץ ַחִּיים ַעל ַהּתֹוָרה'

ְזִהירּות ִמַּמְחֶקת ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש

"א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם... ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו א-ב)
ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות (צו ב) ְמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא ַעל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ִקְסָמא ֶׁשָהָיה ֵעד ְלַמֲחֶקת 
ַעָּזה ֶׁשִּנְּטָׁשה ְּבֵבית ִמְדָרׁש ְמֻסָּים ְּבנֹוֵגַע ַלֲהָלָכה ְמֻסֶּיֶמת, ַעד "ֶׁשִּנְקַרע ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ַּבֲחָמָתן", ְוָאז ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: "ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם א ִיְהֶיה ֵּבית ְּכֶנֶסת זֹו ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים", 

ְוִכְדָבָריו ֵּכן ָהָיה.
 ְּבָכ ְלִהְתּבֹוֵנן  ִנָּתן  ִקְסָמא  ֶּבן  יֹוֵסי  ר'  ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ֶׁשְּכֶרֶמז  ַהּמֹר',  'ְצרֹור  ַּבַעל  ֵּבֵאר 
ֶׁשִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ֶאת ִאּסּור ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ַלִּצּוּוי "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו", ְלַלֶּמְד ִּכי 
ְקָצָרה  ּוִמָּכאן  ֲחמּורֹות,  ְלַמֲחלֹוקֹות  ְלִהַּדְרֵּדר  ָיכֹול  ִמְקָּדׁש  ְּבמֹוָרא  ְזִהירּות  חֶֹסר 

ַהֶּדֶר ִלְגרֹם ְלָכ ֶׁשֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַיֲהפֹ ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ָחִליָלה.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה'..." (כו ב)

ני ַמעּפְ
אמּונה ִּב

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּתיָראּו ׁשי

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


