
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ָהָרצֹון

ִמָּמה  ב)  י  (ַמּכֹות  ַהְּגָמָרא  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת   ָּכ אֹותֹו“!  מֹוִליִכים   -  ֵליֵל רֹוֶצה  ֶׁשָאָדם   ְּבֶדֶר”
ּוְלַבּסֹוף  יב),  (כב  ִעָּמֶהם“   ֵתֵל ”א  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  הֹוָרה  ִּבְתִחָּלה  ְלִבְלָעם;  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ֵּכיָון ֶׁשָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ָלֶלֶכת ִעם ַעְבֵדי ָּבָלק, ִקֵּבל ֶהֵּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ְוֶנֱאַמר לֹו: ”קּום 

ֵל ִאָּתם“ (כב כ).
ְּכִפי  ֶׁשְּמקֹוָרּה  ִאְמָרה  ָהָרצֹון!“  ִּבְפֵני  ָהעֹוֵמד  ָּדָבר  ”ֵאין  ָהִאְמָרה:  ִהיא  ְידּוָעה  ָלֶזה  ְּבדֹוֶמה 
ַהִּנְרֶאה ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש: ”ָּכל ִמִּלין ְּדַעְלָמא א ַּתְלָיין ֶאָּלא ִּבְרעּוָתא“ (ְּתרּוָמה קסב ב, וכעי“ז 

ְּבַהְרָחָבה ְּבִמֵּקץ קצה ב).

ַהִּמְצוֹות  ֶׁשִּקּיּום  ָהֲאָנִׁשים  ֵהם  ַרִּבים  ַּכָּמה  ַעד  ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֲהא  ַהּׁשֹוֵאל:  ִיְׁשַאל  ְוָכאן 
ַוֲעבֹוַדת ה‘ ֶׁשָּלֶהם ֵאיָנּה ִּכְדָבֵעי. ַהֻאְמָנם ֵאין ֵהם רֹוִצים ִלירֹא ֶאת ה‘ ּוְלָעְבדֹו?

ֶאָחד   ְּבֶמֶל ַמֲעֶׂשה  זֹאת:  ֻקְׁשָיה  ַעל  ֵהיֵטב  ַהֵּמִׁשיב  ִנְפָלא  ָמָׁשל  ִהְמִׁשיל  ִמּדּוְבָּנא  ַהַּמִּגיד 
ֶׁשָּקַצף ַעל ַאַחד ִמָּׂשָריו ֶׁשָּמַרד ּבֹו ְוֶהְחִליט ְלַהֲעִניׁשֹו ְּבעֶֹנׁש ָּכֵבד, ֶאָּלא ֶׁשָּידַֹע ָיַדע אֹותֹו ַׂשר 
ְלַרּצֹות ֶאת ַמְלּכֹו. ִמֶּׁשָּכ ֵהִבין ַהֶּמֶל ִּכי ִאם ִיָּכֵנס אֹותֹו ַהַּׂשר ָלַאְרמֹון ְּבֶטֶרם ְיֻבַּצע ְּגַזר ַהִּדין, 

ָקרֹוב ְלַוַּדאי ֶׁשַּבֲחַלְקַלּקּות ְלׁשֹונֹו ִיְמָצא ַהַּׂשר ֶאת ַהֶּדֶר ְלַבֵּטל ֵמָעָליו ֶאת ָהָרָעה.
ָחַׁשב ַהֶּמֶל ּוָמָצא ֵעָצה: ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְמִרים ַעל ִּפְתֵחי ָהַאְרמֹון 
ָהָיה  ָּגדֹול  ֶׁשַאְרמֹונֹו  ֶאָּלא   .ַלֶּמֶל ְלִהָּכֵנס  ֵמַהַּׂשר  ֶׁשִּיְמְנעּו 
ֲחָזִקים  ֲאָנִׁשים  ִלְמאֹות   ַהֶּמֶל ִנְזַקק  ְוָלֵכן  ְמֻרִּבים,  ּוְפָתָחיו 
ְמאֹד  ָקֶׁשה  לֹו  ְוָהָיה  ַהְּפָתִחים,  ָּכל  ֶאת  ְלַאֵּיׁש  ְּכֵדי  ְוֶנֱאָמִנים 

ְלַהִּׂשיָגם.
 ,ַהֶּמֶל ”ֲאדֹוִני  ְוָאַמר:  ַהְּבִכיִרים  ִמּיֹוֲעָציו  ֶאָחד  ָקם  ָאז  אֹו 
ַאָּתה  ָיכֹול  ָוֶפַתח,  ֶּפַתח  ָּכל  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ְלַהֲעִמיד  ִּבְמקֹום 
ְלִהְסַּתֵּפק ְּבׁשֹוֵמר ֶאָחד ֶׁשַּיֲעמֹד ְּבֶפַתח ֵּבית ַהַּׂשר ְוִיְמַנע ִמֶּמּנּו 
ָלֵצאת ֵמַהַּבִית, ּוִמֵּמיָלא א יּוַכל הּוא ְלִהָּכֵנס ְלַאְרמֹוְנ ְּבָכל 

ֶאָחד ִמן ַהְּפָתִחים“.
א  ִּכי  ֵמִבין  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַאף   ,ַהֶּמֶל יֹוֵעץ  ְּכאֹותֹו  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ְּבָנֵקל ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ּוְבַיד ֵחילֹוָתיו ִלְמנַֹע ֶאת ָהָאָדם ִמְּלַמֵּמׁש ֶאת 
ְרצֹונֹו ַהַּכִּביר ַלֲעבֹד ֶאת ה‘, ֶׁשֵּכן ְּדָרִכים ַרּבֹות ְוֶאְפָׁשֻרּיֹות ְלֵאין 
ְספֹור עֹוְמדֹות ִלְרׁשּותֹו ְלִמּמּוׁש ְׁשִאיָפתֹו. ַעל ֵּכן, ַּתַחת זֹאת 
ְרצֹון  ֶאת  ְלַהּטֹות   ּוְבָכ ַהֵּלב,  ִמְפְּתֵחי  ַעל  ַלֲעמֹד  הּוא  ּבֹוֵחר 
ּוִבְקֻדָּׁשה,  ִּבְתִפָּלה  ְלִהְתַעּלּות  ֲאִמִּתי  ֵמָרצֹון  ִמיסֹודֹו:  ָהָאָדם 
 א ִיְהֶיה לֹו צֶֹר ׁשּוב ְלָרצֹון ָזר ֶׁשַּתְכִליתֹו ֲהָנָאה ְוַתֲאָוה. ְוָכ
ְלַהֲעִמיד ’ׁשֹוְמִרים‘ ַעל ָּכל ֶּפַתח ָוֶפַתח ְּכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת ָהָאָדם 

ֵמִהְתַקְּדמּותֹו ָהרּוָחִנית. (’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘, ְּדרּוׁש ְלֶעֶרב ר“ה)
ּכַֹח ָהָרצֹון - ַהּכַֹח ַהֵּמִניַע

ְועֹוֶדּנּו  ָהָיה  ָהָרצֹון  ּכַֹח  ִּכי  ִנְמָצא  ַהּדֹורֹות  ְּבקֹורֹות  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 
ַהֵּמִניַע ָהִעָּקִרי ְלָכל ְמַבֵּקׁש ה‘ ְלַמֵּמׁש ֶאת ְיכֹולֹוָתיו ָהרּוָחִנּיּות ּוְלַבְּטָאן.

ַרֵּבנּו  אֹודֹות  ִיְחָיא  ִאְּבן  ְּגַדְלָיה  ַרִּבי  ַהְּמַחֵּבר  ֵמִביא  ְוָהַרְלַּב“ג)  (ָהרֹא“ׁש  ַהַּקָּבָלה‘  ’ַׁשְלֶׁשֶלת  ַּבֵּסֶפר 
ְמַנֵחם ֵרָקאָנִטי, ְמַחֵּבר ַהֵּפרּוׁש ַהּנֹוָדע ַעל ַהּתֹוָרה ְוֵסֶפר ַהֲהָלכֹות ’ִּפְסֵקי ֵרָקאָנִטי‘: ”ַקָּבָלה 
ְּבָיִדי, ֶׁשֶּזה ַהָּגאֹון ָהָיה אֹוֵהב ּתֹוָרה ֲאָבל ָהָיה ְקֵׁשה ֲהָבָנה, ְוִהְרָּבה ְּבַתֲעִנּיֹות ּוִבְתִפּלֹות ֶׁשִּמן 
ַהָּׁשַמִים ַיְרִחיבּו ִלּבֹו ְוִׂשְכלֹו ְויּוַכל ְלָהִבין ַהּתֹוָרה. ַּפַעם ַאַחת ִּבְהיֹותֹו ִמְתַּפֵּלל ְּבַתֲעִנית ְּבֵבית 
’ְׁשֵתה!‘ ַוֵּיְׁשְּת. ְוא ִהְׁשִלים  ַהְּכֶנֶסת, ַוֵּיָרֵדם. ְוִהֵּנה ִאיׁש ּוְבָידֹו ְּכִלי ַמִים ְוֵהִקיצֹו. ַוּיֹאֶמר לֹו: 
ִׂשְכלֹו  ַוִּיְמָצא  ְּכִמְנָהגֹו  ְלִמְדָרׁשֹו   ָהַל ְוהּוא  ִמְּלָפָניו.  ָהִאיׁש   ָהַל ְוֵתֶכף  ַהַּמִים,  ָּכל  ִלְׁשּתֹות 

ָּבִהיר ְוָנבֹון ִּכי ֶנֱהַפ ְלִאיׁש ַאֵחר, ְוָאז ִחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל ַהּתֹוָרה ְוֵסֶפר ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות...“
ְּבִעְנָין ֶזה ָהָיה ָהְרַה“ק ִמּקֹאְצק ְמָבֵאר ֶאת ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע ִעם ַּבת ַּפְרעֹה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּבְּקָׁשה ִלְמׁשֹות 
ֶאת מֶֹׁשה ִמן ַהַּמִים ִהְתָאְרָכה ָיָדּה ְלֶמְרַחק ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה ַמּדּוַע הֹוִׁשיָטה 
ֶאת ָיָדּה ְלֵתָבה ֶׁשְרחֹוָקה ִמֶּמָּנה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה? ָעָנה ַעל ָּכ ָהַרב ִמּקֹאְצק: ”ֶאָּלא ֶׁשִאם ָאָדם 
ִמְׁשּתֹוֵקק ְמאֹד ְלֵאיזֹו ַּתְכִלית ֶׁשִהיא, ַאל ְיָתֵאר ְלַנְפׁשֹו ׁשּום ִמְכׁשֹוִלים ָהעֹוְמִדים ְּבַדְרּכֹו, 

ֶאָּלא ִיְׁשַלח ֶאת ָידֹו ְוִתְׁשַּתְרֵּבב ֲאִפּלּו ַּכָּמה ַאּמֹות...“ (’ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה‘ עמ‘ צב)
ִאם ֶאְרֶצה - אּוַכל ַלֲעׂשֹות

ְוָכ ָהְיָתה ִסְסָמתֹו ֶׁשל ַהַּסָּבא ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק ַהְּגַה“צ ַרִּבי יֹוֵסף יּוְזל הֹורֹוִויץ ָזָצ“ל: ”ְלעֹוָלם ֵאיִני 
ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי ִאם ֲאִני ָיכֹול אֹו ָלאו, ֶאָּלא ִאם ַחָּיב ֲאִני אֹו ָלאו. ִּכי ִאם ֲאִני ַחָּיב - ָאז ֶאְרֶצה, 

ְוִאם ֶאְרֶצה - אּוַכל ַּגם ַלֲעׂשֹות!“

ִמְלֶחֶמת  ִּבְׁשנֹות  ּוִבְפָרט  ַחָּייו   ַמֲהַל ְּבָכל  ָזָצ“ל  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ְלַרְגָליו  ֵנר  ָהְיָתה  זֹו  ַהְׁשָקָפה 
ּוֵמאֹות  ָהִעִּתים,  ְּבצּוק  ְיִׁשיבֹות  ַעְׂשרֹות  ִנְסְּגרּו  ָקָׁשה  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ָהִראׁשֹוָנה;  ָהעֹוָלם 
ְוַאְלֵפי ַּתְלִמיֵדיֶהן ָנְדדּו ַּבְּדָרִכים ְוִהְסַּתְּתרּו ֵמֵאיַמת ַהִּגּיּוס ַלָּצָבא ֶׁשִּׁשֵּוַע ְּבָכל ְמאֹודֹו ִל‘ְבַׂשר 
 ִּתְקָוה ֶׁשַהַחָּיִלים ַיְכִריעּו ֶאת ַמֲהַל ּתֹוָתִחים‘ ֶׁשּיּוַכל ְלִהָּׁשַלח ֶלָחִזית ַהְּמַדֶּמֶמת. ְוזֹאת ִמּתֹו

ַהִּמְלָחָמה - אּוַלי, ַא ֶאת ַחֵּייֶהם ֶׁשָּלֶהם - ָקרֹוב ְלַוַּדאי.

ֶׁשָּיבֹא  ִמי  ֶׁשָּכל  ִהְבִטיַח  ֶׁשּבֹו  קֹוֵרא‘  ’קֹול  ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק  ַהַּסָּבא  ִּפְרֵסם  ָקִׁשים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ְּבַאַחת  ִמְקָלט  ּוָמְצאּו  ִלְקִריָאתֹו  ִנְׁשְמעּו  ַרִּבים  ַהָּצָבא.  ֵמֵאיַמת  ִיָּנֵצל  ִמיִׁשיבֹוָתיו  ְלַאַחת 

ֵמַעְׂשרֹות ַהְּיִׁשיבֹות ֶׁשֵהִקים.

ְלַהֲעִמיד  ֶנֶפׁש  ּכֹחֹות  הּוא  ׁשֹוֵאב  ֵמֵהיָכן  ֶׁשְּׁשָאלּוהּו  ְלֵאּלּו 
לֹוְמֵדיֶהם  ֶׁשל  ְוַכְלָּכָלָתם  ְלַפְרָנָסָתם  ְוִלְדאֹג  ַרּבֹות  ּכֹה  ְיִׁשיבֹות 
ֵארֹוָּפה  ַיֶּבֶׁשת  ְּבָכל  סֹוֲערֹות  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשרּוחֹות  ְּבָׁשָעה  ַּדְוָקא 
ְוִהְסִּביר:  ָעָנה  ַלֶּלֶחם,  ְרֵעִבים  ּתֹוָׁשֶביָה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְוֶחְלָקם 
”ָּתֲארּו ָלֶכם ָאב ֶׁשְּבנֹו ְיִחידֹו ָחָלה ְּבַמֲחָלה ְנִדיָרה ּוְמֻסֶּכֶנת. ָמה 
א ַיֲעֶׂשה ָהָאב ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַחֵּיי ַיְלּדֹו? ֲהא ִיְהֶיה מּוָכן ָלצּום 
ָיִמים ְוֵלילֹות, ְלַמְׁשֵּכן ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוַלֲעבֹד יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען 

ַהָּצָלתֹו!“
עֹוַלם  ַהָּצַלת  ”ִאּלּו  ַהַּסָּבא,   ִהְמִׁשי ִמֶּכם“,  ֶאָחד  ָּכל   ָּכ”
ַהְּיִׁשיבֹות ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה לֹו ְּכַהָּצַלת ְּבנֹו ְיִחידֹו, ֲהא ְּבַוַּדאי ָהָיה 
ְּכָבר מֹוֵצא ְּבַנְפׁשֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ְּכֵדי ִלְפּתַֹח עֹוד ְמאֹות ְיִׁשיבֹות! 
ֶאת  הּוא  ִיְמָצא  ָּכְרחֹו  ְּבַעל  ָהָאָדם,  ְּבֶקֶרב  ָרצֹון  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 

ַהּכֹחֹות ְלָהִפיקֹו ִליֵדי ַמֲעֶׂשה!“ (’ְׁשִאיפֹות‘ עמ‘ קלב)
ַאף ָהַאְדמֹו“ר ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’ֵּבית ִיְׂשָרֵאל‘, ִמי ֶׁשּקֹוֵמם ִמן ָהֵאֶפר 
ֶׁשל  ְלַמֲעָצָמה  אֹוָתּה   ְוָהַפ ַהּׁשֹוָאה  ֶׁשְּלַאַחר  ּגּור  ֲחִסידּות  ֶאת 
ּתֹוָרה ָוֶחֶסד, ָאַמר (ַוֵּיֵצא תשכ“ז) ”ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִּתֵּקן ְוֶהְרָאה ְוָכַבׁש 
ְוָהִעָּקר  ַהּכֹל,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָהָאָדם  ֶׁשָּיכֹול  ַהּדֹורֹות,  ְלָכל   ַהֶּדֶר

- ָהָרצֹון ְוַהְּתׁשּוָקה!“
ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה

ּוְבַמֲעִשּׂיֹות  ֻעְבדֹות  ְּבִצּטּוֵטי  ֵקץ  ֵאין  ַעד   ְלַהֲאִרי ָאנּו  ְיכֹוִלים 
ה‘,  ַּבֲעבֹוַדת  ִמְכׁשֹול  ָּכל  ּוְלָהִסיר  ְמִחיָצה  ָּכל  ִלְׁשּבֹר  ָהֲאִמִּתי  ָהָרצֹון  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ַעל  ִנְפָלאֹות 
אּוָלם ּדֹוֶמה ִּכי ַּדי ַּבְּמַעט ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ְנחּוָצה ְיִדיַעת ַהְּדָבִרים ְלָכל 

ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְּכֵציָדה ַלֶּדֶר ָהעֹוָלה.
ָלנּו  ְיַסֵּיַע  ֶׁשַהָּדָבר  ֲהֵרי  ַהְצָלָחֵתנּו,  ְיסֹוד  ָטמּון  ְרצֹוֵננּו  ֶׁשְּבכַֹח  ִלֵּבנּו  ֶאל  ְוָנִׁשיב  ַנְפִנים  ִאם 
ַּבֲעבֹוַדת  ְלֻדְגָמה,   ,ָּכ ְּבָפֵנינּו.  ָהעֹוְמִדים  ָהרּוָחִנִּיים  ָּבֶאְתָּגִרים  ַלֲעמֹד  ּוְלַהְצִליַח  ְלִהְתמֹוֵדד 
ְּבֵטָלה  ִמִּׂשיָחה  ִהָּמְנעּות  ַהֵּלב,  ַּכָּוַנת  ֻמְקֶּדֶמת,  ִקיָמה  ַרִּבים:  ּכֹה  ְּפָרִטים  ַהּכֹוֶלֶלת  ַהְּתִפָּלה 
ְועֹוד ְמֻחָּיֻבּיֹות ַרּבֹות ֶׁשֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָפְרָטן - ָרצֹון ֲאִמִּתי ְוָטהֹור ָיכֹול ְלהֹוִביל ָּכל ָאָדם 

ְלִהְתַּגֵּבר ְוַלֲעמֹד ַּבְּדִריׁשֹות ַהִהְלָכִתּיֹות ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה.
ּוִבְפָרט ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ָּדָבר ַהּדֹוֵרׁש א ַּפַעם ַמֲאָמץ ְוִהְתַּגְּברּות: ִאם 
ְנַׁשֶּוה ְלֶנְגֵּדנּו ֶאת ַמַאְמֵרי ֲחָז“ל ָהַרִּבים ַהְּמַדְּבִרים ַעל ַמֲעָלתֹו ּוְׂשָכרֹו ֶׁשל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכָּוָנה 
ְלִהְתַחֵּזק  ַעז  ָרצֹון  ָּבנּו  ְיעֹוֵרר  ֶׁשַהָּדָבר  ֲהֵרי  ְּבָאֵמן,  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתּה  ְוַעל 

ַּבּנֹוֵׂשא. ְוָכָאמּור, ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָרצֹון - ֻמְבַטַחת ִהיא ַהַהְצָלָחה ֶׁשּבֹא ָּתבֹא!

ַהְפָסַקת ַהְּתלּות ָּבֻאּמֹות ִּבְזכּות ָאֵמן 
”ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“ (כג ט)

 ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘;  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - א‘  ּוַבּגֹוִים  ’ִיְׁשֹּכן 
ִּכי ִּבְזכּות ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָּתבֹא ַהְּגֻאָּלה 
א  ”ַבּגֹוִים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְלַמָּצב  ִיְׂשָרֵאל  ְוַיִּגיעּו 

ִיְתַחָּׁשב“.
’ֵחֶלק ַיֲעקֹב‘ ָּפָרַׁשת ָּבָלק

ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה
”ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל“ (כד ד)

’ְנֻאם‘  ִמּקֹאַמאְרָנא:  ַמֲהִרי“מ  ָהְרַה“ק  ּכֹוֵתב 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ָהָאָדם  ַעל  ִּכי  ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘.  אֹוִתּיֹות 
ֶׁשַּמֲאִמיִרים   - ֵאל“  ִאְמֵרי  ”ׁשֵֹמַע  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 

ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְבָרָכה.
’ַׁשְלֶׁשֶלת קֹאַמאְרָנא‘ עמ‘ שעד

ת ָאֵמן ִביא ָיקּום ַלֲעִנּיַ ּלָ ֵהן ַעם ּכַ
ּלֹות, ָאַמר: ְצוֹות ַהּקַ ָרֵאל ֶאת ַהּמִ ִרים ִיׂשְ ּמְ ְלָעם ֵהיַאְך ְמׁשַ ָרָאה ּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ָלם! ה כג כד)ֵאיִני ָיכֹול ְלַקּלְ ר ַרּבָ ְדּבָ ּמִ (ּבַ

י ַיֲעקֹב  ְדמֹון ַרּבִ אֹון ַהּקַ לּו ּתֹוֲאִמים ַעד ְמֹאד ְלִדְבֵרי ַהּגָ ְדָרׁש ַהּלָ ְבֵרי ַהּמִ ּדִ
י  ּכִ ָיקּום“,  ָלִביא  ּכְ ָעם  כד): ”ֶהן  ֵתנּו (כג  ָפָרׁשָ ּבְ ֱאָמר  ַהּנֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ה  ַאְלּבֶ
ל  ׁשֶ ה  ּלָ ַהּקַ ְצָוה  ַהּמִ ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ֵהם ’ָאֵמן‘,  ִביא‘ -  ּלָ ּכַ ַעם  בֹות ’ֵהן  ַהּתֵ סֹוֵפי 

ָלם. ְלָעם ְלַקּלְ ָרֵאל ָמְנָעה ִמּבִ י ִיׂשְ ְצָאה ִמּפִ ּיָ ת ’ָאֵמן‘ ׁשֶ ֲעִנּיַ
(ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב)

ים! ƒר ָ̃ ים י¿ ƒ„ּו‰ י¿

ִמְנַהג  ק ּבְ ה ְוִנְתעֹוֵרר ְלִהְתַחּזֵ
ָהָב

ִביא  ּלָ ּכַ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְדמֹוִנים,  ַהּקַ

ַלֲאִמיַרת  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ים  ּכִ ּוְלַהׁשְ

ֲעֶנה  ּיַ ְפֵני ִמי ׁשֶ ַחר ּבִ ְרכֹות ַהּשַׁ ּבִ

ַאֲחֵרינּו ָאֵמן.

ה  ִנְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ּוִבְזכּות 

ֹוְנֵאינּו  ּשׂ ׁשֶ ָהָרעֹות  ל  ִמּכָ ֵצל  ְלִהּנָ

ל יֹום ָויֹום.
ָכ ים ָעֵלינּו ּבְ חֹוְרׁשִ
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ִאיׁש ַצִּדיק ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים, ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְׁשֶטְרן ָזָצ“ל, ְמַנֲהָלּה ָהרּוָחִני ֶׁשל ְיִׁשיַבת 
ָקֶמִניץ ַהַּמֲעִטיָרה.

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ֶנֱחָלה ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה ַעד ֶׁשָּנָטה ָלמּות, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ָאִביו ַרִּבי 
יֹוֵסף ָזָצ“ל, ָחָתן ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶהְרַמן ָזָצ“ל, א ָחַס ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ְלָהִביא 

ִלְבנֹו ָמזֹור.

הּוא ִהְתרֹוֵצץ ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב ֵּבין ָּבֵּתיֶהם ֶׁשל רֹוְפִאים ְּבִכיִרים ְוַעְסָקִנים ְידּוֵעי ֵׁשם, ָּדַרׁש 
ׁשּוב ָוׁשּוב ַאַחר ִּבְרָכָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ִאְרֵּגן ִמְנָיִנים ַלֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ְוַיַחד ִעם זֹאת 

ָעָׂשה ָיִמים ְּכֵלילֹות ְלַיד ִמַּטת ְּבנֹו ִּבְדָאָגה ּוִבְמִסירּות ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתּה.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָּפָנה ָהָאב ַהָּמסּור ִלְבנֹו ְוָאַמר לֹו ְּבתֹוָכָחה ֻמְסֶּתֶרת: ”ִהֵּנה ְרֵאה ָנא, ְּבִני, ַעד 
ַּכָּמה טֹוְרִחים ָּכל סֹוְבֶבי ְלַמַען ְרפּוָאְת, ָמַתי ַּתֲעֶׂשה ַּגם ַאָּתה ָּדָבר ְּבִנּדֹון?!“

”ְוִכי ָמה אּוַכל ַלֲעׂשֹות?“ ָּתַמּה ַהֶּיֶלד ְּבקֹול ָחלּוׁש.

”ַקֵּבל ַעל ַעְצְמ ַקָּבָלה טֹוָבה ֶׁשִּתְׁשמֹר ְוִתְנצֹר ְּבָכל ְמאְֹד ְלעֹוָלם“, ִהִּציַע ָהָאב ְבּרֹו, ”ְזכּות 
זֹו ְּבַוַּדאי ַּתֲעמֹד ִלְרפּוָאְת“, ִהְמִׁשי ְּבִתְקָוה.

 ְלִהְתַּפֵּלל ַא ַהַּנַער ָחַׁשב ְמַעט ְוָאז ֶהְחִליט: ”ֲאִני ְמַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ְלַהְקִּפיד ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל
ְוַרק ְּבִמְנָין, חֹק ְוא ַיֲעבֹר!“

ָידַֹע ָיַדע ַהֶּיֶלד ִּכי א ָּדָבר ַקל ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ַא הּוא ָהָיה מּוָכן ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלַמַען ְרפּוָאתֹו 
ַהְּׁשֵלָמה.

ִנִּסי ִנִּסים! ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּגְּׁשָמה ַהִּתְקָוה ְוַהֶּיֶלד מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ֵהֵחל ְלִהְתַחֵּזק 
ַעד ֶׁשִהְבִריא ֵמָחְליֹו ַלֲחלּוִטין.

ְוִהְתַעָּלה  ָעָלה  הּוא  ְלִאיׁש.  ְוָהָיה  ָּגַדל  ְּכָבר  ַהָּקָטן  ַאֲהרֹן  ּומֶֹׁשה  ֵמָאז,  ָעְברּו  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
א  זֹו  ַקָּבָלתֹו  ֶאת   ַא ָקֶמִניץ,  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ִלְמַנֲהָלּה  ֶׁשָהָיה  ַעד  ּוָבֲעבֹוָדה  ַּבּתֹוָרה 

ָׁשַכח ֵמעֹוָלם: הּוא א ִהְפִסיד ְולּו ְּתִפָּלה ַאַחת ְּבִמְנָין.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָּפנּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיָבה ְּבַבָּקָׁשה, ִּכי יֹוִאיל ִלְנסַֹע ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית ּוְלַסֵּיַע 
ָהָיה  א  ַאְנְגִלית,  ּדֹוֵבר  ִּבְהיֹותֹו  ּוִבְפָרט  ִלּמּוִדים,  ְלׁשֹון  ַּבַעל  ִּבְהיֹותֹו  ַהּתֹוָרה.  ְּבַהְחָזַקת 

.א יּוַכל ִלְפטֹר ַעְצמֹו ִמָּכ ַמְתִאים ִמֶּמּנּו ְלַתְפִקיד ֶזה, ְוהּוא ֵהִבין ִּכי

ִהְתַקֵּׁשר  ַהּסֹוִפית,  ַהְחָלָטתֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  הֹוִדיַע  ֶׁשְּבֶטֶרם  ֵמֵאָליו,  ָּברּור  ֶזה  ָהָיה 
ְלִמְׂשַרד ַהְּנִסיעֹות, ִהְתַעְנֵין ְּבִסּדּוֵרי ַהִּטיָסה ּוֵבֵרר ֶאת ֶהָחׁשּוב לֹו ִמּכֹל: ַהִאם ִמְתַקֵּים ִמְנַין 

ְּתִפָּלה ַעל ִסּפּון ַהָּמטֹוס?

ַהּסֹוֵכן א ָיַדע ַלֲענֹות ְּתׁשּוָבה ַחד ַמְׁשָמִעית. הּוא ִהְסִּביר ֶׁשַהָּדָבר ָּתלּוי ְּבַכּמּות ַהּנֹוְסִעים 
ַהְּיהּוִדים, ְּבֶמֶזג ָהֲאִויר ּוְבעֹוד ֵאי-ֵאּלּו ְּפָרִטים. ְוָלֵכן ְּפָעִמים ַרּבֹות ִמְתַקֵּים ִמְנָין ֶׁשָּכֶזה, אּוָלם 

.ֶחְבַרת ַהְּתעּוָפה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַחֵּיב ַעל ָּכ

”ִאם ָּכ ֵהם ְּפֵני ַהְּדָבִרים, א ֶאַּסע!“ הֹוִדיַע ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ִלְמַנֲהֵלי ַהְּיִׁשיָבה ַהֲהמּוִמים.

זֹו...  ִהיא  ָׁשַמִים  ְלָצְרֵכי  ְנִסיָעה  ֵהן  ַלה‘“,  ַלֲעׂשֹות  ִּכי: ”ֵעת  ְּבתֹוֲאָנה  ְלָהִניאֹו  ִנּסּו  ַהְּמַנֲהִלים 
ִמֶּמָּנה  ָלזּוז  אּוַכל  א  ְמִחיר.  ְּבָכל  ֶׁשֲאַקְּיֶמָּנה  ַקָּבָלה  ִהיא  ”ַקָּבָלִתי  ְּבֶׁשּלֹו:  ַהַּמְׁשִּגיַח  אּוָלם 

ִמָּכל ִסָּבה ֶׁשִהיא!“

 ֵהִבינּו ְמַנֲהֵלי ַהְּיִׁשיָבה ִּכי ָּגמּור ּוָמנּוי ִעם ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשֹּלא ָלזּוז ֵמֶעְמַדּת קֶֹדׁש זֹו, אּוָלם ִמּתֹו
ְלִהְתַאֵּמץ  ֶהְחִליטּו  ַהַּמְגִּבית,  ַהְצָלַחת  ַעל  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶׁשל  ְּדמּותֹו  ַּתְׁשִּפיַע  ַּכָּמה  ַעד  ֶׁשָּיְדעּו 
יֹוֵתר. ְוָכ, ַּבֶּדֶר א ֶּדֶר ֻאְּתָרה ְלַבּסֹוף ִטיָסה ְנִדיָרה, ֶׁשְּבַדְרָּכּה ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית נֹוֲעָדה 
ַלֲעצֹר ִעם ַׁשַחר ַלֲחָנַית ֵּביַנִים ְּבַאְמְסֶטְרָּדם ֶׁשְּבהֹוַלְנד, ְלֶפֶרק ְזַמן ֶׁשַּיְסִּפיק ְּבדַֹחק ִלְתִפַּלת 

ַׁשֲחִרית ָּבִעיר.

ֵהם ָיְדעּו ִּכי ְמֻדָּבר ְּבֶפֶרק ְזַמן ָקָצר ִּבְמֻיָחד, ַא ִקּוּו ֶׁשַהִּסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַהְּמֻיֶחֶדת ַהְּׁשמּוָרה 
ִלְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ַּתֲעמֹד ָלֶהם.

ָּכ, ְלַאַחר ָיִמים ֲאָחִדים ָמָצא ַעְצמֹו ַהַּמְׁשִּגיַח ִמָּקֶמִניץ ַּבָּמטֹוס ָהעֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ְלַאְרצֹות 
ַהְּבִרית ֶּדֶר הֹוַלְנד. ָּבֶרַגע ֶׁשַּגְלַּגֵּלי ַהָּמטֹוס ָנְגעּו ְּבַאְדַמת הֹוַלְנד, ִמֵהר ָהַרב ְוִהְזָּדֵרז ָלֵצאת 

ִמֵּבית ַהְּנִתיבֹות.

ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה ִּבְלִּתי ִׁשְגָרִתי ְּבהֹוַלְנד ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים: ְיהּוִדי ְירּוַׁשְלִמי ֲהדּור ָּפִנים, ָחבּוׁש 
ִמְגַּבַעת ַרֲחַבת ִּתיתֹוָרה, ִּתיק ַהְּתִפִּלין מּוָנח ַּתַחת ֵּבית ֶׁשְחיֹו ְוהּוא ִמְתַהֵּל ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר 

ִּכְבַאַחת ִמְּׁשכּונֹוֶתיָה ַהֲחֵרִדּיֹות ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.

ִנָּסה ַרִּבי מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְלִהְתַעְנֵין ֵּבין ַאְלֵפי ַהּגֹוִיים ֶׁשְּסָבבּוהּו, אּוַלי יֹוֵדַע ִמי ֵמֶהם ֵהיָכן יּוַכל 
ִלְמצֹא ִמְנַין ַׁשֲחִרית ֻמְקָּדם... ַא ִנְתַקל ַּכּמּוָבן ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה ֻמְחָלט.

ִּפְתאֹום, ְּכמֹו אֹות ִמָּׁשַמִים ָעְצָרה ְלָידֹו ְמכֹוִנית ֲהדּוָרה. ֶנָהָגּה, ַּבַעל ָחזּות ְיהּוִדית ֻמְבֶהֶקת, 
“?ָּפַתח ֶאת ַהַחּלֹון ּוָפָנה ַלַּמְׁשִּגיַח ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד: ”ְלֵהיָכן ָהַרב ָצִרי

”ֲאִני ְמַחֵּפׂש ִמְנָין ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית!“, ָעָנה ַהַּמְׁשִּגיַח ְּבֶהְחֵלִטּיּות.

ִהְזִמין  ְמֵהָרה  ְוַעד  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ְמהּוָלה  ְּבַהְפָּתָעה  ָהִאיׁש  ָאַמר  ַהַּיַעד“,  ְלאֹותֹו  ְּבַדְרִּכי  ”ֲאִני 
ֶאת ָהַרב ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו.

ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמֵּכן ָמָצא ַעְצמֹו ַהַּמְׁשִּגיַח ְּבִפְתחֹו ֶׁשל ַּבִית ְמפָֹאר, ָׁשם ִהְמִּתינּו ֶזה ִמְּכָבר 
ְׁשמֹוָנה ְיהּוִדים. ַיְחָּדיו ִהְתַּפְּללּו ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ּוִמָּיד ְּבִסּיּוָמּה ִהְתַנֵּדב ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהִּסיַע 
ֶאת ָהַרב ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיק ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֶאת ֶהְמֵׁש ִטיָסתֹו ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית.

 ,ַהִּביטּו ּוְראּו ְּבִנְפְלאֹות ַּדְרֵכי ַהַהְׁשָּגָחה“, ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ְלַתְלִמיָדיו ָׁשִנים ַרּבֹות ַאַחר ָּכ”
”ְׁשמֹוָנה ֲאָנִׁשים ִמְתַאְּסִפים ִמָּכל ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם ְלַבִית ֶאָחד ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, 
ַהְּתִׁשיִעי ָאמּור ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ִמְּמקֹום ְמגּוָריו ַהִּנָּדח, ּוֵמֵהיָכן ִיָּמֵצא ָהֲעִׂשיִרי קֶֹדׁש? ִהֵּנה 
ִּכי ֵכן, ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהִביאּו ֲאֵליֶהם ’ַעד ַהַּבִית‘ ְיהּוִדי ֶׁשַּיְׁשִלים ָלֶהם ִמְנָין ִלְתִפָּלה ַּבִּצּבּור“.

”ַּבֶּדֶר ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ָלֶלֶכת מֹוִליִכים אֹותֹו“, ִסֵּים ַהַּמְׁשִּגיַח, ”ֲאִני ָרִציִתי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, 
ְוָכמֹוִני ַּגם ֵהם ָרצּו. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּברֹב ָּגְדלֹו ְוטּובֹו ִזֵּמן ֶאת ֻּכָּלנּו ְלֻפְנָּדק ֶאָחד. ְצאּו 

ְוִלְמדּו ִמִּמְקֶרה ֶזה, ִּכי ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ַלְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה - ֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ָהָרצֹון!“
’ִטיב ַהְּקִהָּלה‘ ָּפָרַׁשת ָּבָלק תשע“ג

ּכַֹח ַהֶּפה ַׁשָּי ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד

”ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה‘ ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו“ (כב כג)
ֲחָז“ל ְמַסְּפִרים ַּבִּמְדָרׁש (במ“ר כ יג): ”ָּכ ָאַמר לֹו [ַהַּמְלָא]: ’ַהֶּפה ִנָּתן ְלַיֲעקֹב, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַהּקֹול 
קֹול ַיֲעקֹב‘... ְוָהֻאּמֹות ֻּכָּלם - ַּבֶחֶרב ַחֵּייֶהם, ְוַאָּתה ַּתֲחִליף ֱאמּוָנְת ְוָתבֹא ֲעֵליֶהם ְּבֶׁשָּלֶהם, ַאף 

ֲאִני ָאבֹא ָעֶלי ְּבֶׁשְּל!‘ ְלָכ ְּכִתיב: ’ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו‘“.
’ְׁשלּוָפה‘ ִּבְכִתיב ָמֵלא, ֶׁשֹּלא  ּוֵבֵאר ַּבַעל ’ֵעץ יֹוֵסף‘ (ָׁשם) ִּכי ָּדְרׁשּו זֹאת ֲחָז“ל ִמָּכ ֶׁשָּכתּוב ָּכאן 
’ֶׁשּלֹו-ֶּפה‘, ְּדַהְינּו ֶׁשַהֶּפה  ’ְׁשֻלָפה‘ ִּבְכִתיב ָחֵסר. ֶׁשִּכְבָיכֹול ִנְכָּתב ָּכאן:  ְּכִדְלַהָּלן (פס‘ לא) ֶׁשָּכתּוב 

ַׁשָּי ְלִיְׂשָרֵאל ְוא ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

ְלִהְתַוּדֹות ִמָּיד ַעל ָּכל ֵחְטא

”ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַא ה‘ ָחָטאִתי“ (כב לד)
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (במ“ר כ טו) ָּדְרׁשּו ָּפסּוק ֶזה ִּכְגַנאי ַעל ִּבְלָעם: ”ֶׁשָהָיה ָרָׁשע ָערּום ְויֹוֵדַע 
 ֶׁשֵאין עֹוֵמד ִמְּפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה. ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשחֹוֵטא ְואֹוֵמר: ’ָחָטאִתי‘, ֵאין ְרׁשּות ַלַּמְלָא

ִלַּגע ּבֹו“. ְּכלֹוַמר, ָּכל ִוּדּויֹו ֶׁשל ִּבְלָעם א נֹוַעד ֶאָּלא ְּכֵדי ִלְגרֹם ְלָכ ֶׁשִּקְלָלתֹו ָּתחּול.
ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ַעל  ֶׁשֵּכן  ָחׁשּוב,  ִלּמּוד  ִמִּבְלָעם  ִלְלֹמד  ֶׁשִּנָּתן  ִמִּמיר  ְירּוָחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  אֹוֵמר 
ָמִצינּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָחָטא ְוָאַכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת, ַאף ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְוִהְסַּתֵּגף ְּבִסּגּוִפים 

ְּגדֹוִלים (ְרֵאה ֵערּוִבין יח ב), ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִהְתַוָּדה ְוָאַמר ִמָּיד: ’ָחָטאִתי‘ - ֶנֱעַנׁש.
ְלִפיָכ ִיְלַמד ָהָאָדם ֶׁשִאם ָחִליָלה ִנְכַׁשל ְּבֵחְטא ְּבַמְחָׁשָבה, ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה, ָעָליו ְלִהְתָחֵרט 
ִמָּיד ּוְלַהְקִּפיד לֹוַמר ְּבֶפה ָמֵלא: ”ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָחָטאִתי, ֲאִני ִמְתָחֵרט ַעל ָמה ֶׁשָעִׂשיִתי ְוא 

’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘ ְּבֵראִׁשית ֶאֱעֶׂשה ֵּכן יֹוֵתר!“

ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ַמִּציָלה ִמִּקְטרּוִגים

”ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“ (כג ט)
ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ַּבֲעָׂשָרה  ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים   - ְלָבָדד“  ָעם  ”ֶהן   :ָּכ ֶזה  ָּפסּוק  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
עֹוְמִדים  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ַוֲאִפילּו  ִלְתִפָּלָתם.  ְוִיְׁשַמע  ֵּביֵניֶהם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ”ִיְׁשּכֹן“  ֲאַזי:  ”ָּבָדד“, 

’ַוֶּיֱאסֹף ָּדִוד‘ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹוָתם, ”א ִיְתַחָּׁשב“ - ֵאין ֵהם ֶנְחָׁשִבים ִלְכלּום, ִּכי ה‘ ֵּביֵניֶהם.

ֲעִמיָדה ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

”ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר“ (כג יח)
ִמָּפסּוק ֶזה ֵמִביא ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ַוְיֶנר ָזָצ“ל ְרָאָיה ִלְפָסקֹו ֶׁשל ָהַרָמּ“א (או“ח נו א): ”ְוֵיׁש ַלֲעמֹד 
ְּכֶׁשעֹוִנים ַקִּדיׁש ְוָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה“, ִּכי ִהֵּנה ַאף ִּבְלָעם, ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַלֲענֹות ְלָבָלק ַעל ְׁשֵאָלתֹו: 

’ִּבְגֵדי ֶיַׁשע‘ ח“א סי‘ נו”ַמה ִּדֶּבר ה‘“, ִהְקִּדים ְוהֹוָרה לֹו: ”קּום ָּבָלק“, ְוִאם ִּבְלָעם ָעַמד - ָּכל ֶׁשֵּכן ָאנּו!

ַאְזָהָרה ְלַמְׂשִטיִנים ְוַלְּמַקְטְרִגים

”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)
ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל הּוא ְלַהְזִּכיר ָּפסּוק ֶזה ְּבַצְוָּתא ִעם ְּפסּוִקים נֹוָסִפים ִּבְתִחַּלת ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.

ּוְכָבר ִהְקׁשּו ַרִּבים, ִמְּפֵני ָמה ָעֵלינּו ִלְפּתַֹח ֶאת ַהְּתִפָּלה ַּדְוָקא ְּבָפסּוק ֶׁשֶּנֱאַמר ִמִּפיו ֶׁשל אֹותֹו 
ָרָׁשע ָארּור?

ֶׁשל  ִּכּתֹות  ְּבִכֵּתי  ִנְתָקל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּבא  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשֲהא   :ְּבָכ ָטמּון  ָּגדֹול  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ְּבָרם, 
ַמְׂשִטיִנים ּוְמַקְטְרִגים ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ְוִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו ֶאת ְּתִפָּלתֹו.

ִּבֵּקׁש  ִּבְלָעם  ַאף  ֶׁשִהֵּנה  ְּכלּום!  ָלֶכם  יֹוִעיל  א  ָלֶהם:  רֹוְמִזים  ָאנּו  טּובֹו‘  ’ָמה  ַּבֲאִמיַרת   ,ְלִפיָכ
ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ּוָמה ֵאַרע ְּבסֹופֹו...?! ְוָכ ַאֶּתם, ַאל ָלֶכם ְלַהְתִחיל ּוְלַקְּלֵלנּו, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ֵאיזֹו 

’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘ְּבָרָכה ִּתְצַמח ִמִּקְלַלְתֶכם...

ַמּדּוַע א ָּכַעס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?

ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹות  ּוְלָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ִּבְלָעם  ִהְתַּכֵּון  ֶזה  ֶׁשְּבָפסּוק  ֶנֱאָמר  ב)  קה  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּגָמָרא 
!?ִיְׂשָרֵאל. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ָמה ִּבֵּקׁש ִּבְלָעם לֹוַמר ְּבָכ

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ִלְׁשֵאָלה זֹאת ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַמֲהִר“י ִאיִטיְנֶגא ָזָצ“ל, ָאָב“ד זֹוְלְצָּבא, ִּבְהיֹותֹו ְּכֵבן ֶׁשַבע 
ָׁשִנים, ְוֵהִעיד ִּכי ִקְּלסֹו ָאִביו ַעל ָּכ ְמאֹד:

ֶאָּלא  ָּבּה,  ּכֹוֵעס  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַלָּׁשָעה  ְלַכֵּון  ִּבְלָעם  ֶׁשָּיַדע  מּוָבא  א)  (ז  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ָּכַעס ְּכָלל ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים. ּומֹוִסיָפה ַהְּגָמָרא (ו ב), ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָמָצא ּבֹו ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס.
ְלִפי ֶזהּו מּוָבן ִּכי ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ִּבֵּקׁש ִּבְלָעם ְלִהְצַטֵּדק ִּבְפֵני ָּבָלק ְוָאַמר: ”ַּדע ְל ִּכי ָּכל ָּכ טֹובּו 
ָלֶהם ָאֳהָלם, ַעד ֶׁשַּמְקִּדיִמים ֵהם ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאף קֶֹדם ַהְּזַמן, ּוְלִפיָכ א ָּכַעס ֲעֵליֶהם 

’ֵעדּות ִּביהֹוֵסף‘ שמאַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָלל ָּכל אֹוָתם ַהָּיִמים ְוא ָעָלה ְּבָיִדי ְלַקְּלָלם“. 

ּתֹוָכם ְּכָבָרם

ַּבַעל ’ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף‘ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה (כד ה) ְּבֶדֶר ַצחּות:
ִּבְתַנאי  ְוַהְּמֻקָּׁשִטים,  ַהְּמֻהָּדִרים  ִמְדָרִׁשּיֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ַהְינּו   - ַיֲעקֹב‘   אָֹהֶלי ּטֹבּו  ’ַמה 
ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבָתם  אֹוָתם  ֶׁשְּיָפֲארּו  ְּכָבָרם:  ּתֹוָכם  ֶׁשִּיְהֶיה   – ִיְׂשָרֵאל‘   ֶׁש‘ִּמְׁשְּכנֶֹתי

ַהּטֹוִבים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיָּמְצאּו ְּבתֹוָכם ְוַיַעְסקּו ִּבְקֻדָּׁשה.

ַקל ָוחֶֹמר ִלְבָרָכה

”ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵא-ל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון“ (כד טז)
ַעל ֵּבאּור ַהֻּמָּׂשג: ’יֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון‘ ֵמִביא ַרִׁש“י ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות ז) ֶׁשִּבְלָעם ָיַדע ַמהּו ָהֶרַגע 
ִקְלָלתֹו.  ָּתחּול   ְוָכ ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְיַקֵּלל  ֶזה  ֶׁשְּבֶרַגע  ְּכֵדי  ּבֹו  ּכֹוֵעס  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְּמֻדָּיק 
ּוַבּתֹוְספֹות (ָׁשם ד“ה ֶׁשִאְלָמֵלי) ֵּבֲארּו ֶׁשַאף ֶׁשְּבֶרַגע ָיִחיד ֶזה א ָיכֹול ִּבְלָעם ְלַהְסִּפיק ְלהֹוִציא ִמִּפיו 
ְקָלָלה ַּבֲעַלת ַמְׁשָמעּות, ִמָּכל ָמקֹום ִאּלּו ָהָיה ַמְתִחיל ְלַקֵּלל ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע, ַאף ֶׁשָהָיה ְמַסֵּים ְזַמן 

ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ָהְיָתה ִקְלָלתֹו ָחָלה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
ַעל  ִנְפָלא  ְזכּות  ִלּמּוד  ִמְּפִׁשיְסָחא,  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי  ְּבֵׁשם  ָזָצ“ל  ִמּקֹוִז‘יְגלֹוב  ַהָּגאֹון  ְמַלֵּמד   ּוִמָּכ
אֹוָתם ְיהּוִדים ַהַּמְתִחיִלים ְּתִפָּלָתם קֶֹדם ְזַמן ְּתִפָּלה, ַא ְמַסְּיִמים ְזַמן ַרב ְלַאֲחָריו: ִאם ִּבְקָלָלה 
ֶׁשִּמָּדה טֹוָבה  ֶׁשֵּכן. ֵּכיָון  ָהָראּוי ִלְקָלָלה, ִּבְתִפָּלה א ָּכל  ֵהֵחָּלה ַּבְּזַמן  ִהיא  ָהֻעְבָּדה ִּכי  הֹוִעיָלה 

ְמֻרָּבה, ְוָלֵכן ְּתִפָּלה ֶׁשֵהֵחָּלה קֶֹדם ְזַמָּנּה ְראּוָיה ִהיא ֶׁשִּתְתַקֵּבל ַאף ִאם ִהְסַּתְּיָמה ְלַאַחר ְזַמָּנּה.
 ’ׁשּו“ת ֶאֶרץ ְצִבי‘ קכא

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְּבֶדֶר ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליֵל מֹוִליִכין אֹותֹו

ני ַמעּפְ
הֶּפה ַׁש ֹח

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ל רֹוֶצה ם

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


