
יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַהְזָּכַרת ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִּבְתִפּלֹוֵתינּו

ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ָזָצ“ל ְמֻסָּפר, ִּכי ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבַרָּבנּות 
ִּבְקִהּלֹות ִנְכָּבדֹות ְּבפֹוִלין מֹוַלְדּתֹו ּתֹו ֶׁשהּוא סֹוֵבל ָצרֹות ּוְרִדיפֹות, ִּבְהיֹותֹו ְּבִגיל ָהֲעִמיָדה 
ָעַבר ִלְמִדיַנת ֶּגְרַמְנָיה ְלַכֵהן ְּפֵאר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט ְּדַמְיין, ְוָׁשם -  ִּכְּבדּוהּו ְוהֹוִקירּוהּו 

ָּכָראּוי ִלְגֻדָּלתוֹ.
ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל: ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַּדְוָקא ְּבֶמְרָחק ִמְּמקֹום ֻהַלְּדּתוֹ ַמָּצבֹו טֹוב ִׁשְבָעַתִים ִמִּבְהיֹותוֹ 
ֶזה:  ְלָדָבר  ִּדְמיֹון  ָרִאינּו  ַּבּתֹוָרה  ”ַאף  ָהָאְפָיִנית:  ַּבֲחִריפּותֹו  ֵהִׁשיב  ּוְבַאְרצֹו?  ִּבְמקֹומֹו 
ְּכשֶׁ‘ִּפיְנָחס‘ ִּבְמקֹומֹו - ֲהֵרי ֶזהּו ְזַמן ’ֵּבין ַהְּמָצִרים‘, ּוְכֶׁשֵאינֹו ִּבְמקֹומֹו - ֲהֵרי הּוא ְזַמן ָׂשׂשֹון 

ְוִׂשְמָחה...“ (’ִרְׁשֵפי ּתֹוָרה‘ עמ‘ 332)
ִּביֵמי  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ִנְקֵראת  ֵמַחד  ֲאֶׁשר  ִּפיְנָחס,  ְּבָפָרַׁשת  ָאנּו  מֹוְצִאים  ְמַעְנֵין  ִׁשּלּוב  ְוָאֵכן, 
’ֵּבין ַהְּמָצִרים‘, ּוֵמִאיָד ִהיא ַהָּפָרָׁשה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָּבּה ָּכל ָּפָרִׁשּיֹות ַהּמֹוֲעִדים ּוָבּה ְמפָֹרִטים 

ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָהיּו ַמְקִריִבים ִלְכבֹוָדם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 
ֵּבין  ִּביֵמי  ַּדְוָקא  זֹו  ָּפָרָׁשה  ִנְקֵראת  ְלִחָּנם  א  ִּכי  (תרמ“ב)  ֱאֶמת‘  ַה‘ְּׂשַפת  ָהַאְדמֹו“ר  ְוָאַמר 
ַהְּמָצִרים ֶאָּלא ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִלֵּבנּו ְלַהְרִּגיׁש ְוָלחּוׁש ֶאת ֶהָחָלל ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְפַער ְּבִקְרֵּבנּו 

ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק  ַהָּקְרָּבנֹות  ּוְבַהְׁשָּבַתת  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְּבֻחְרַּבן 
ַלֲהָׁשַבת ָהֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

ִּכי  (תשנ“ג)  ָזָצ“ל  ְמַנֵחם‘  ’ְּפֵני  ַּבַעל  ֶנְכּדֹו  הֹוִסיף  ְּדָבָריו  ַעל 
ִּתְקָוה  ּוְלָהִפיַח  ַהָּמָרה  ַּבָּגלּות  ְלַנֲחֶמּנּו  ְּכֵדי  זֹו  ָּבֻעְבָּדה  ֵיׁש 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ֶׁשִּבְמֵהָרה  ִנְׁשָּבִרים  ִּבְלָבבֹות 
ְוָׁשם  ְּגדֹוִלים,  ַוֲחָסִדים  ְּבַרֲחִמים  ְלַאְרֵצנּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְלָהִׁשיב 
ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוַנְקִריב ְלָפָניו ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתינּו ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו.
ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה

ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ְודֹוֵאג  ֵמֵצר  ֶׁשְּיֵהא  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְלָכל  ”ָראּוי 
ְוָאֵכן,  ג).  א  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ָמָרן  ָּכַתב   ָּכ ַהִּמְקָּדׁש“, 
ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ָהִעְנָין  ֲחִׁשיבּות  ְלרֹב 
ֶאת  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ְמַבְּטִאים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ְּתִפּלֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ֲחָז“ל  ֶׁשֵהִביאֹו  ְּכִפי  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ּוְלִבְנַין  ַלְּגֻאָּלה  ַהְּכִמיָהה 
”ָּבנּוי  ד):  ד  (שה“ש  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ַעל  ה)  ד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּירּוַׁשְלִמי 
ִּבְבָרָכה,  ָעָליו,  ִמְתַּפְּלִלים  ַהִּפּיֹות  ֶׁשָּכל  ֵּתל   - ְלַתְלִּפּיֹות“ 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְתִפָּלה; ִּבְבָרָכה - ’ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים‘, ִּבְתִפָּלה 
ָׁשלֹום  ֻסַּכת  ’ַהּפֹוֵרׂש   - ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ְירּוָׁשַלִים‘,  ’ּבֹוֵנה   -

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשַלִים‘.
ֶזה,  ִמְדָרׁש  ְּכֵעין  ֲחָז“ל  ֵהִביאּו  ב)  (יג  ַרָּבה‘  ִּב‘ְבֵראִׁשית  ַאף 

ְוהֹוִסיפּו, ִּכי ְלִפיָכ ָּכל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנן ֶאָּלא ַעל 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש: ”ָאדֹון, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָמַתי ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָמַתי ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש?!“

ֵּבית  ַעל  ִלֵּבנּו  ְּבָכל  ָאנּו  ִמְתַּפְּלִלים  ַרּבֹות  ּכֹה  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ֲהא  ַהּׁשֹוֵאל:  ִיְׁשַאל  ֶׁשָּמא 
?ַהִּמְקָּדׁש ִוירּוָׁשַלִים, ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֶטֶרם ָזִכינּו ִלְראֹות ְּבָכ

ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ָזָצ“ל: ָאְמָנם נֹוְׂשִאים ָאנּו ְּתִפּלֹות ַרּבֹות ְּבָכל יֹום ָויֹום 
ְּכַתָּקַנת ֲחָז“ל, ֶׁשָּבֶהן ָאנּו ְמַבְּטִאים ְּכִמיָהה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַא ָעֵלינּו 
ֶאת  ָאנּו ָלחּוׁש ֶּבֱאֶמת  ִּתְפַעְלָנה ְצִריִכים  ֵאּלּו  ֶׁשְּתִפּלֹות  ֶׁשֵּכן ְּכֵדי   .ַּדי ְּבָכ ֵאין  ָלַדַעת ִּכי 
ַהִחָּסרֹון ְוַהִחָּדלֹון ֶׁשֵּיׁש ְּבַחֵּיינּו ַּכּיֹום, ֵמֵעת ָחַסְרנּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ֶאת ָּכל ַהֲחמּודֹות ֶׁשָהיּו ָלנּו 
ְּבֵעת ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. ַוֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָז“ל (שמ“ר נא ג) ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנַּטל ֵמִאָּתנּו 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְּכַמְׁשּכֹון ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאַחת ֵמִהְלכֹות ֲהָׁשַבת ַהַּמְׁשּכֹון ִהיא, ֶׁשַרק ִאם ֵאין 
ֶלָעִני ֶּבֶגד ַאֵחר ְלִהְתַּכּסֹות ּבֹו - ֻמָּטל ַעל ֶהָעִׁשיר ַלֲהִׁשיבֹו לֹו, אּוָלם ִאם ֵיׁש ֶלָעִני ֶּבֶגד ַאֵחר 

ֵאין הּוא ְמֻחָּיב ְּבָכ, ַאף ִאם ֶהָעִני ְיַבֵּקׁש זֹאת ׁשּוב ָוׁשּוב.
ָחַסְרנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַמְפִניִמים  ְוֵאיֶנּנּו  ּוְבעֶֹׁשר  ִּבְרָוָחה  ַּבָּגלּות  ַחִּיים  ֶׁשָאנּו  ְזַמן  ָּכל  ָאנּו,  ַאף 

ֵמָאז ֶׁשֶּנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲהֵרי ֶׁשַאף ִאם ְנַבֵּקׁש ׁשּוב ָוׁשּוב ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּיִׁשיב 
ָלנּו ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון, ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, א ּתֹוִעיל ְּתִפָּלֵתנּו, ַעד ֶׁשָּנחּוׁש ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהִחָּסרֹון 

ַהָּגדֹול ֶׁשָחַסְרנּו ְּבָכ (הגש“פ ’ִמֻּׁשְלָחָנם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים‘ עמ‘ 189).
ַּתְכִלית ַהָּצרֹות - ְלִהְתעֹוֵרר ִלְתִפָּלה

ְּדָבִרים ֵאּלּו ְנכֹוִנים ִּבְמֻיָחד ְּבִעּתֹות ָצָרה ְוצּוָקה, ֶׁשָאז ֵמחֹוָבֵתנּו ָלַדַעת ּוְלָהִׁשיב ֶאל ִלֵּבנּו 
ִּכי ַּתְכִלית ָּכל ַהָּצרֹות ַהָּללּו ִהיא ְלעֹוֵרֶרּנּו ִלְתִפָּלה ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ִהְמִׁשיל זֹאת ְלָאָדם ָהרֹוֶאה ֶׁשְּמָׁשְרתֹו ָּבַרח ִמֶּמּנּו ֶאל ַהַּיַער ְּכֶׁשְּצרֹור ַּכְסּפֹו 
ְּבָידֹו. ִאם ָירּוץ ָהָאדֹון ְלַבּדֹו ֶאל ַהַּיַער ְוָׁשם ְיַנֶּסה ְּבָכל ּכֹחוֹ ְלָתְפסֹו, ֲהֵרי ֶׁשַהָּדָבר א ַיֲעֶלה 

.ְּבָידֹו. ֶׁשֵּכן ִאם ִיְׁשַלח ָידֹו ְלִכּוּון ֶאָחד, ִיְבַרח ַהְּמָׁשֵרת ַלִּכּוּון ַהֵּׁשִני ְוֵכן ְלֵהֶפ
 ִאם ָחָכם הּוא ָהָאדֹון, ִיְקָרא ְלָכל ֲחֵבָריו, ְוַאף יֹוִסיף ֲעֵליֶהם ׁשֹוְטִרים ֶׁשַּיְחְסמּו ֶאת ַהֶּדֶר
ִּבְפֵני ַהּבֹוֵרַח ְוא יֹוִתירּו לֹו ָּכל ְּבֵרָרה ֶאָּלא ָלנּוס ֲחָזָרה ַלֲאדֹונֹו, ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו ְוַאף 

ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ֶׁשּיֹוִעיל ִלְמחֹל לֹו ְוַלֲהִׁשיבֹו ִלְמָׁשְרתֹו ְּכַבְּתִחָּלה.
ֵאָליו  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  רֹוֶצה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ְלַהְבִּדיל,   ,ָּכ
ֶׁשָאנּו  ֶׁשֵּכיָון  ֶאָּלא  ְּבַרֲחִמים,  ְלִצּיֹון  ְׁשִכיָנתֹו  ֶאת  ֶׁשָּיִׁשיב 
’ּבֹוְרִחים‘ ִמֶּמּנּו ֵמִביא הּוא ָעֵלינּו ָצרֹות ַהּסֹוְגרֹות ָעֵלינּו ִמָּכל 
ֵאָליו  ָלׁשּוב  ֶאָּלא  נֹוֶסֶפת   ֶּדֶר ְּבָיֵדינּו  נֹוֶתֶרת  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִכּּוּון, 
ְוָיִׁשיב  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש 

ָהֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמּה.
הֹוִסיף ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ֶׁשְּלִעְנָין ֶזה ָרַמז ַהָּכתּוב ְּבָאְמרֹו (ְּדָבִרים 
ה‘  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ָהֵאֶּלה...  ַהְּדָבִרים  ּכֹל   ּוְמָצאּו  ְל ”ַּבַּצר  ל):  ד 

ֱאֶקיךָ“; ”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ“ - ִּתְתַּפֵּלל ֶׁשָּיׁשּוב ה‘ ֱאֶקיךָ 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַהְינּו  ַהָּיִמים,  ָּכל  ְׁשמֹו  ֶׁשִהְׁשִּכין  ַהָּמקֹום  ֶאל 

ִוירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש. (’ִּכְתֵבי ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא‘ ָוֶאְתַחַּנן)

ָּכל ְּתִפָּלה ְמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה
יֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ִמַּנִין  ”ָאְמרּו:  כב):  (ִמְׁשָּפִטים  ְּדַרְׁשבִּ“י‘  ִּב‘ְמִכיְלָּתא 
ָאָדם ֵאיִני ְּכַדאי ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר (ְׁשמֹות כב כב): ’ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו‘“!
ָאָדם:  יֹאַמר  ”ִאם  פי“ט):  ְיָׁשִרים  (ְמִסַּלת  ָהַרְמחַ“ל  ַּגם  ָּכַתב   ְוָכ
’ִמי ֲאִני ּוֶמה ֲאִני ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ַעל ַהָּגלּות ְוַעל ְירּוָׁשַלִים, ֲהִמְּפֵני 

ְּתִפָּלִתי ִיְתַּכְּנסּו ַהָּגֻלּיֹות ְוִתְצַמח ַהְּיׁשּוָעה?‘
ִנְבָרא   ְלִפיָכ א)  לז  (ַסְנֶהְדִרין  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכאֹוָתּה  ְּבִצּדֹו:  ְּתׁשּוָבתֹו 
ָהעֹוָלם, ּוְכָבר  ִנְבָרא  ִּבְׁשִביִלי  ֶאָחד יֹאַמר  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ְיִחיִדי,  ָאָדם 
ַנַחת רּוַח הּוא ְלָפָניו ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְהיּו ָּבָניו ְמַבְּקִׁשים ּוִמְתַּפְּלִלים ַעל זֹאת. ְוַאף ֶׁשֹּלא ֵּתָעֶׂשה 
ֶׁשָּלֶהם,  ֶאת  ָעׂשּו  ֵהם  ִהֵּנה  ֶׁשִּיְהֶיה,  ַטַעם  ֵמֵאיֶזה  אֹו  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ַּבָּקָׁשָתם 

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׂשֵמַח ָּבֶזה“.
ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרכֹות

(ְליֹום י“א) ַעל ֶחְלָקּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית  ְּבׁשּוֵלי ַהְּיִריָעה ָנִביא ָּכאן ִמִּדְבֵרי ַּבַעל ’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ 
ָאֵמן ְּבֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה: ”ָחִסיד ֶאָחד ִהְתַעָּנה ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה לֹו סֹוד ֲאִריכּות ַהָּגלּות, ְוִנְתַּגָּלה 
ַהְּגֻאָּלה‘  ִּבְרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַמְׁשִּגיִחים  ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹא   ֵאי’ ַּבֲחלֹום:  לֹו 
[’ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון‘ - ְלִפי ֶׁשָהָעם ּפֹוֵתַח ִמָּיד ְּב‘מֹוִדים ְּדַרָּבָנן‘, ּו‘ּוְפרֹשׂ ָעֵלינּו‘ - ְלִפי 

ֶׁשָהָעם ּפֹוֵתַח ִמָּיד ַּבֲאִמיַרת ’ְוָׁשְמרּו‘].
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִנְזָהִרים  ֵאיָנם  ַהֵּמִתים‘  ’ְמַחֵּיה  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ַּגם  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוַעָּתה 
ּוַמְתִחיִלים ֵּתֶכף ַהְּקֻדָּׁשה, ְוֵהם ג‘ ֲאֵמִנים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ֲאֶׁשר ָּבֶהם ָּתלּוי ַהְּגֻאָּלה, ַעל ֵּכן ָּכל 

ֶאָחד ְיִהי ִנְזָהר ָּבֶזה ְמאֹד“.

ִּפיְנָחס ָּפַעל ְּבכֹחַ ַהְּקֻדָּׁשה
ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ”ִּפיְנָחס 

ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כה יא)

ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ’ִּפיְנָחס  ַהִּמִּלים  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְוַאַחת  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ַהּכֵֹהן‘  ַאֲהרֹן  ֶּבן 
ֶׁשל  ְוֵכן  ַוֲאֹדָנ-י,  ֲהָוָי“ה  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
’ָאֵמן‘. ְוֵיׁש לֹוַמר ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ֶׁשַהּתֹוָרה ֶהֱאִריָכה 
ְלַיֵחס ֶאת ִּפיְנָחס ַאַחר ַאֲהרֹן ְּבֹאֶפן ֶׁשַהִּגיַמְטִרָּיה 
ְלִגיַמְטִרָּיה  ַּתֲעֶלה  ְׁשמֹו  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשל 
ְּבַמֲעֵׂשה  ְּפֻעָּלתוֹ  ֶׁשָּכל  ָעָליו  ְלָהִעיד  ְּכֵדי  צ“א, 
ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  [ּוְרֵאה  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבכֹחַ  ָהְיָתה  ִזְמִרי 

ַּבָּפסּוק ָׁשם].
ְרֵאה ’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ [לחת“ס] פר‘ ִּפיְנָחס

ֶרֶמז ִנְפָלא ְלַהְבָטָחה זֹו  מֹוְצִאים ָאנּו ַּבָּפסּוק 
ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו:

 ”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“
(כה יב)

ַּבִּמִּלים ’ָלֵכן ֱאֹמר‘ ֻמְסָּתרֹות ַהִּמִּלים ’ָאֵמן ֱאמֹר‘ 
ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִּבְׂשַכר ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם

 ַלָּׁשלֹום ַהִּנְצִחי ַהַּקָּים ַרק ְּבַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
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ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא!

ה ַנְקִּפיד
ָהָב

 ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַלֲענֹות ָאֵמן 

 ה, ּוְבָכ
ְּבַכָּוָנה ַאַחר ָּכל ְּבָרָכ

ִנְזֶּכה ְלִבְרַּכת: ”ִהְנִני נֵֹתן לֹו 

ם“ ְוִלְהיֹות 
ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹו

ִמּנֹוֲחֵלי ַּגן ֵעֶדן. 

ָאֵמן ְוָאֵמן.
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ִמְזָרִחי  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  הּוא  ֲהא  ַהָּקדֹוׁש,  ָהָרָש“ש  ָהָיה  נֹוֵהג  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל 
ַׁשְרַעִּבי ָזָצ“ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ’ֵּבית ֵא-ל‘, ַלֲערֹ ְּבָכל ַלְיָלה ִּתּקּון ֲחצֹות ַעל 

ָיד ְׂשִריד ִמְקָּדֵׁשנּו ּוֵבית ִּתְפַאְרֵּתנּו, ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי.
ְמַקֵּים ָהָיה ָהָרָש“ש ְּבַהְנָהָגתֹו זֹו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום: ”ְּבֵבית 
 - ’ְּבָרֶג“ׁש‘  ְרׁשּומֹות:  ּדֹוְרֵׁשי  ֶׁשָרְמזּו  ּוְכִפי  טו),  נה  (ְּתִהִּלים  ְּבָרֶגׁש“   ְנַהֵּל ֱאִקים 
ִיָּמְנעּו  א  ַיַחד,  ַּגם  ֵאּלּו  ָּכל  ִיְצָטְרפּו  ִאם  ֶׁשַאף  ֶׁשֶלג.  ֶּגֶׁשם,  רּוַח,  ָּבָרד,  נֹוְטִריקֹון: 

ַרְגָליו ֶׁשל ָאָדם ִמָּלֶלֶכת ֶאל ֵּבית ֱאִקים.
ַהַחְתַחִּתים   ְּבֶדֶר ָהֱאִקים  ִאיׁש  ָהָיה  צֹוֵעד  ּוַבָּׁשָרב,  ַּבֶּׁשֶלג  ּוַבחֶֹרף,  ַּבַּקִיץ   ָּכ
ֶׁשל  ַהָּקלּוׁש  ְּבאֹוָרּה   ַהֶּדֶר ֶאת  ְלָפָניו  ֵמִאיר  ְמָׁשְרתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ַהּכֶֹתל,  ֶאל  ַהּיֹוֶרֶדת 

.ַהָּסִמי ִּבְמַעט ֶאת ַהחֶֹׁש ַהָּלאְמָּפא - ְמנֹוַרת ַהֵּנְפט ַהְּקַטָּנה ֶׁשֵּגְרָׁשה ַא
ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהְּקִריָרה,  ָהֶאֶבן  ִרְצַּפת  ַעל  ָהָרָש“ש  ִמְתַיֵּׁשב  ָהָיה  ַהּכֶֹתל  ֶאל  ְּבַהִּגיָעם 
ּבֹוֶכה ּוְמקֹוֵנן ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה ְוַעל ָּבֶניָה ֶׁשָּגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם, ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ַעל ֲהִריַגת ַהַּצִּדיִקים, ַעל ְׂשֵרַפת ַהּתֹוָרה ְוַעל ִחּלּול ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְותֹוָרתֹו 

ַהְּקדֹוָׁשה.
ַהחֹומֹות.  ֶׁשֵּבין  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְרָּדף  ִמעּוט  ַהְּיהּוִדים  ָהיּו  ְרחֹוִקים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ֶׁשִּיְמַנע  ָמה  ָהָיה  ַעד ִלְמאֹד, ְוָכ א  ָהָיה עֹוֵין אֹוָתם  ַהּטּוְרִקי ַהֻּמְׁשָחת  ַהִּׁשְלטֹון 
ִמִּפְרֵאי ָהָאָדם, ַעְרִבֵּיי ְירּוָׁשַלִים, ְלַהִּציק ּוְלַהְפִריַע ַלְּיהּוִדים ְוִלְפּגַֹע ַּבְּמַעִּטים ֶׁשָּבאּו 

ִלְׁשּפֹ ְּתִחָּנָתם ִלְפֵני ְׂשִריד ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו.
ַלּכֶֹתל   ְּבָסמּו ֶׁשִהְתּגֹוְררּו  ’ַהּמּוְגַרִּבים‘  ֲחמּוַלת  ְּבֵני  ֶׁשל  ִרְׁשָעָתם  ָּגְבָרה  ְּביֹוֵתר 
ַהַּמֲעָרִבי. ֵמַחּלֹונֹות ָּבֵּתיֶהם ּוִמִּפְתֵחי ַחְצרֹוֵתיֶהם ָהיּו ַהָּללּו ְמַיִּדים ֲאָבִנים ַעל ָּכל 
עֹוֵבר ָוָׁשב ֶׁשֵהֵעז ְלִהְתָקֵרב ַלּכֶֹתל, ֶאת ְּפָסְלָּתם ַמְׁשִליִכים ְּבַרֲחַבת ַהְּתִפָּלה ְוֶאת 

ַנַחת ְזרֹוָעם א מֹוְנִעים ַאף ִמָּנִׁשים ּוְזֵקִנים ֶׁשֵהֵעּזּו ְלַהִּגיַע ַלָּמקֹום.
ּומֹוֵעד  ַחג  ִּביֵמי  ִמְּלַבד  ַלּכֶֹתל,  ִמְּלִהְתָקֵרב   ָּכ ְּבֶׁשל  ֶׁשִּנְמְנעּו  ַהְּיהּוִדים  ָהיּו  ַרִּבים 
ּוְברֹאָׁשם  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  אּוָלם  ָהָרִגיל.  ִמן  יֹוֵתר  ֲהדּוָקה  ַהְּׁשִמיָרה  ָהְיָתה  ֶׁשָּבֶהם 
ָהָרָש“ש ִזי“ַע א ִהְתַרְּׁשמּו ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ִמָּכל ַהַהְפָרעֹות ַהָּללּו ְוִהְקִּפידּו ִלְפקֹד 

ִמֵּדי יֹום ֶאת ַהּכֶֹתל ַלֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות.
ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהַּמֲעָרִבי,  ַהּכֶֹתל  ִלְפֵני  ְּכִמְנָהגֹו  ָהָרָש“ש  ָעַמד  ַּכֲאֶׁשר  ַהֵּלילֹות,  ְּבַאַחד 
ּבֹוֶכה ּוְמַיֵּלל ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ַעל ֲאִריכּות ַהָּגלּות ְוִׁשְמַמת ָהֶאֶרץ, ִהְתָּפְרָצה ִמִּלּבֹו 
ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה, ְיָלָלה ֲאיּוָמה ֶׁשָּבְקָעה ִמַּדם ִלּבֹו ַהָּטהֹור ְוֶהֱחִריָדה ֶאת ַּדָּיֵרי 

ַהָּבִּתים ַהְּסמּוִכים ַלּכֶֹתל ֶׁשָּנמּו ֶאת ְׁשָנָתם.
ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ָסֲערּו ָהרּוחֹות ֵּבין ּתֹוָׁשֵבי ְׁשכּוַנת ַהּמּוְגַרִּבים. ִּבְמֻיָחד ָּבֲעָרה ֲחָמתֹו 
ֶׁשל ַהּמּוְפִתי ָהָרָׁשע ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַאף הּוא ִהְתּגֹוֵרר ְּבָסמּו ַלּכֶֹתל ִנְגְזָלה ִמֶּמּנּו ְׁשָנתֹו 

ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה, ְוהּוא ֶהְחִליט ִלְנקֹם ֶאת ִנְקָמתֹו ְּבֶדֶר ַאְכָזִרית ִּבְמֻיָחד.
ֲחמּוַלת  ִמִּגּבֹוֵרי  ַּכָּמה  ְוִעָּמם  ָהַאְכָזִרִּיים  ֲעָבָדיו  ֶאת  ַהּמּוְפִתי  ָׁשַלח  ַהָּבא  ַּבַּלְיָלה 
ִהְתַיְּצבוּ  ֵאּלּו  ַּגם  ֵאּלּו  ֶנֶפׁש.  ּוְלַהּכֹותֹו  ְּבַדְרּכֹו  ָׁשלֹום  ְלַרִּבי  ֶלֱארֹב  ַהּמּוְגַרִּבים, 
ִּכְפקּוַדת ֲאדֹוָנם ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהַּמְדֵרגֹות ַהָּצרֹות ַהּיֹוְרדֹות ֶאל ַהּכֶֹתל, ָאלֹות ְּכֵבדֹות 

ִּביֵדיֶהם ְוֵעיֵניֶהם ְמָזרֹות ֵאיָמה.
ְלָפָניו  ּפֹוֵסַע  ַהֶּנֱאָמן  ְמָׁשְרתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ְּכִמְנָהגֹו,  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָיָצא  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחצֹות 
ּוְמנֹוָרתֹו ְּבָידֹו. ִּפְתאֹום ִהְבִחין ַהַּׁשָּמׁש ַּבְּדמּויֹות ַהֲחסֹונֹות ֶׁשִּנְּצבּו ְּבִצֵּדי ַהֶּדֶר. הּוא 
ֵהִבין ִמָּיד ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפָניו ְועֹוֵרר ַּבֲחָרָדה ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלּבֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַלַּנֲעֶׂשה ְסִביבֹו.
”ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתַחת ִמְּפֵניֶהם“, ָלַחׁש לֹו ָהָרָש“ש ְּבִבָּטחֹון, ”ַהְמֵׁש ְּבַדְרְּכ ִּכְבָכל 
ָמה א  ֶׁשִּמּׁשּום  ָהָאָדם  ַהְּׁשַנִים ֵּבין ִּפְרֵאי  ִהְלּכּו   יֹום!“ הֹוָרה לֹו ְּבֶהְחֵלִטּיּות. ְוָכ

ָנְקפּו ֶאְצַּבע, ָמָׁשל ָהיּו ֻּבּבֹות ַׁשֲעָוה.
ַלֲחזֹר  ַסב  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ּוְבֶרֶגׁש,  ִּבְמִתינּות  ְּכִמְנָהגֹו  ֲחצֹות  ִּתּקּון  ֶאת  ָהָרָש“ש  ִסֵּדר 
ִּבְמאּום  ִהְסִּגירּו  ’ֵּבית ֵא-ל‘, ְּכֶׁשָּפָניו א  ַהְּמֻקָּבִלים  ֶׁשִהִּגיַע, ּבֹוֲאָכה ְיִׁשיַבת   ַּבֶּדֶר

ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו ַּבַּלְיָלה.
ָלֶהם  ֶׁשְּתַבֵּׂשר  ַלהֹוָדָעה  רּוַח  ְּבֹקֶצר  ִהְמִּתינּו  ֵמֵרָעיו  ְוֶחֶבר  ַהּמּוְפִתי  ֵהִאיר.  ַהּבֶֹקר 
ַעל ַהְצָלַחת ְמִזיָמָתם. אּוָלם ִמֶׁשּבֹוְשׁׁשּו ַהְּׁשלּוִחים ָלבֹא ָיְצאּו ָהְרָׁשִעים ֶאל ְרחֹוב 

ָהִעיר, ְלָבֵרר ָמה ָהָיה ְלִגּבֹוֵריֶהם.
ַהַּמְבִעית;  ַהַּמֲחֶזה  ְלֵעיֵניֶהם  ִנְגָלה  ּוִמָּיד  ַלּכֶֹתל  ַהּמֹוִביָלה   ַּבֶּדֶר ָלֶרֶדת  ֵהֵחּלּו   ַא
ַעְבֵדי ַהּמּוְפִתי ּוְמֻיָּדֵעיֶהם ָעְמדּו ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהֶּדֶר ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים, ִּכְנטּוִעים ַעל 
ַמְסְמרֹות ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ָלנּוַע. ְּפֵניֶהם ַהְּמבָֹעתֹות ּוִפיֶהם ַהָּפעּור ִהִּביעּו ְּכֶאֶלף ִמִּלים 

ֶאת ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעָּמם.
ְּבָפִנים ֻמְׁשָּפלֹות ֵׂשְרָכה ָּפַמְלָיתוֹ ֶׁשל ַהּמּוְפִתי ֶאת ַרְגֶליָה ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק. 
ִמֶּׁשִהִּגיעּו ְלָׁשם ָנְפלּו ְלַרְגָליו ּוִבְּקׁשּו ִּבְדָמעֹות ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ִּבְתִחָּלה א ָאָבה 

ָהַרב ְלָׁשְמָעם ְּבָאְמרֹו ִּכי ֵמֵאת ה‘ ָהְיָתה זֹאת, ְוֵאין ְּבָידֹו ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּגֵזָרה.
אּוָלם ְלַאַחר ַהְפָצרֹות ַרּבֹות ְוַתֲחנּוִנים ִהְסִּכים ַרִּבי ָׁשלֹום ְלַהֲעִתיר ַּבֲעָדם, אּוָלם 
ִמְּלַהִּציק  ַלֲחלּוִטין  ַלֲחדֹל  ּוְלַהָּבא  ִמָּכאן  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ִעָּמֶהם,  ִהְתָנה  ְּתַנאי 

ּוְלַהְפִריַע ְלָבֵאי ַהּכֶֹתל.
ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ְּפתּוָחה   ַהֶּדֶר ִּתְהֶיה   ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן   ְלָכ ִלְדאֹג  ”ֲעֵליֶכם 
ִּתְהֶיה  ָמָרה   - ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ַהַּמֲעָרִבי,  ַּבּכֶֹתל  ִׂשיַח   ִֹלְׁשּפ ֶׁשַּיְחּפֹץ  ְיהּוִדי  ָּכל  ִּבְפֵני 

ַאֲחִריְתֶכם!“ ָאַמר ָהָרָש“ש ְּבֶטֶרם ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּור ַהֶּנֱעָנִׁשים.
ֲחִריִׁשית,  ְּתִפָּלה  ְוָנָׂשא  ָהָרָש“ש  ֶנֱעַמד  ִהְתַחְּיבּוָתם  ֶאת  ַוֲחֵבָריו  ַהּמּוְפִתי  ִמֶּׁשָּנְתנּו 
ָלֶלֶכת  ֵהֵחּלּו  ְוֵהם  ְלִפיֶהם  ָׁשב  ַהִּדּבּור  ַהִּבְריֹוִנים,  ֲחבּוַרת  ִהְתַרְּפאּו  ְּבִסּיּוָמּה  ּוִמָּיד 

ְּכַאַחד ָהָאָדם.
ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון, פ-ת ֵעֶר ָׁשלֹום

ַהַּמְקִּפיד ַעל ֵמָאה ְּבָרכֹות זֹוֶכה ִל‘ְבִריִתי ָׁשלֹום‘

”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)
ַעל ְׂשָכרֹו ָהַרב ֶׁשל ַהַּמְקִּפיד ַעל ַּתָּקַנת ֲחָז“ל לֹוַמר ֵמָאה ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום ָּכַתב ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן 

ִמּלּוִניל ְּבִסְפרֹו ’ָאְרחֹות ַחִּיים‘ (ִּדין ֵמָאה ְּבָרכֹות):
ָּכל ָהאֹוֵמר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ָלֵכן ֱאמֹר‘ - ’ָלֵכן‘ 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ֶׁשָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ”ֱאמֹר ֵמָאה ְּבָרכֹות, ְוִהְנִני נֹוֵתן ְל ֶאת ְּבִריִתי 

ָׁשלֹום!“
ַעל ְּדָבָריו הֹוִסיף ַרִּבי ִיְצָחק ֶמַג‘ְלד, ַרָּבה ֶׁשל ַּבְגָּדד ְּבִסְפרֹו ’ְצַלח ְרַכב‘: ”ִנְרֶאה ִּכי א ְלִחָּנם 
ְטמּוָנה ַהִּמָּלה ’ָאֵמן‘ ֵּבינֹות ַלִּמִּלים ’ָלֵכן ֱאֹמר‘, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ִאם א ָענּו ָאֵמן 

ַאֲחֶריָה, ִנְמָצא ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמַּתָּקָנה זֹו“.

ִּבְרָכָתם ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל ְּבֵני קַֹרח

”ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו“ (כו יא)
 ַרִׁש“י ֵהִביא ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז“ל, ֶׁשָאְמָנם ִּבְתִחָּלה ָהיּו ְּבֵני קַֹרח ְּבֵעָצה ַאַחת ִעם ֲאִביֶהם, ַא
ִּבְׁשַעת ַהַּמְחֶקת ִהְרֲהרּו ְּתׁשּוָבה ְּבִלָּבם, ּוְלִפיָכ ָזכּו ְוִהְתַּבֵּצר ָלֶהם ָמקֹום ָּגבֹוַּה ַּבֵּגיִהּנֹום ְוָׁשם 

ֵהם עֹוְמִדים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
ְוֵהִביא ַהִחידָ“א ְּבִסְפרֹו ’ַנַחל ְקדּוִמים‘: ”ִנְתַּגָּלה ַּבֲחלֹום ֶלָחָכם ַהָּׁשֵלם ְוַהָּיִׁשיׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי 
מֶֹׁשה ּגּוָאִקיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ִּכי ֶאת ִמְזמֹור מ‘ ֶׁשִּבְתִהִּלים ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ַעל ְּבֵני קַֹרח, ְוֶזהּו 
 ֵּפרּוׁשֹו: ”‘ַקּוֹה ִקִּויִתי ה‘ ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי‘ - ְּבֵני קַֹרח ִקּוּו ֶאל ה‘ ֶׁשַּיִּציֵלם, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָאֵכן ִהִּציָלם ִּבְזכּות ֶׁשָּׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה; ’ַוַּיֲעֵלִני ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט ַהָּיֵון ַוָּיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי‘ - ִנְתַּבֵּצר ָלֶהם ֶסַלע ָּגבֹוַּה ַּבֵּגיִהּנֹום ּוְבָכ א ָיְרדּו ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית; ’ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֵהינוּ‘ - ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְּצלּו ֵּבְרכּו ְוהֹודּו ַלה‘ ְּבִבְרַּכת ’ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים‘, אֹו ִּבְבָרָכה 
ֲחָדָׁשה ֶׁשֶּטֶרם ֵּבְרָכּה ָאָדם ֵמעֹוָלם: ’ָּברּו ַאָּתה ה‘ ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם מֹוִריד ְׁשאֹול ַוַּיַעל‘“.

ְּתִפָּלה ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא

”ִיְפקֹד ה‘... ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה... ְוא ִתְהֶיה ֲעַדת ה‘ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה“ (כז טז-יז) 
ַעל ָּפסּוק ֶזה ִמְתעֹוֶרֶרת ְּפִליָאה ֲעצּוָמה: ְוִכי ָזקּוק ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֶהְסֵּבר אֹו ְלָמָׁשל 

ְּכֵדי ֶׁשָּיִבין ַמּדּוַע ָעָליו ִלְפקֹד ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה, ַמּדּוַע ֵאפֹוא ָטַרח מֶֹׁשה ְלָבֵאר זֹאת? 
ִּבְתִפָּלה  ָעַמד  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֱהיֹות  ָזָצ“ל:  לּוְּפָיאן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ  ַהַּמְׁשִּגיַח  זֹאת  ֵּבֵאר 
ַחי  ִצּיּור  ְּבָפָניו  ַהְּדָבִרים  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְּכֵדי  ְלַעְצמֹו,  ֶזה  ְּבָמָׁשל  הּוא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ה‘,  ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 
ּומּוָחִׁשי ַמּדּוַע ְמַבֵּקׁש הּוא ַמְנִהיג ָראּוי ְלַעּמֹו. ְוָכ ִּתְהֶיה זֹו ְּתִפָּלה ַהּיֹוֵצאת ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 

ֶׁשְּסֻגָּלָתּה ְּגדֹוָלה ְלִהְתַקֵּבל.
ְנֻקָּדה זֹו ָהְיָתה ְיסֹוד ָּגדֹול ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ֶקֶלם: ְלעֹוֵרר ָּתִמיד ֶאת ּכֹחַ ַהִּצּיּור ֶׁשִּנְמָצא 
ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ְּבפּוֵמיהּ  ּוַמְרְּגָלא  ה‘,  ֲעבֹוַדת  ֶחְלֵקי  ָּכל  ַעל  ֲאִמִּתי  ַמָּבט  ָלֵתת  ְּכֵדי  ָּבָאָדם 

ָזָצ“ל: ”ַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַצִּדיק ָלָרָׁשע? ִצּיּור!“
’ְלִתְּת ֶעְליֹון‘

ַהַּמִּביט ַּבֲחָכִמים ְּכַמִּביט ַּבְּׁשִכיָנה

”ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו“ (כז כ)
ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכִמים (ֲחִגיָגה טז א) ֶׁשַהִּמְסַּתֵּכל ִּבְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל - ָּכמֹוהּו ְּכַמִּביט ַּבְּׁשִכיָנה. 
ֶׁשֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִצָּוה ַעל מֶֹׁשה ְּבֵעת ֶׁשָּסַמ ֶאת ְיהֹוֻׁשַע: ”ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו“, ְוהֹודֹו 

ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה (ְׁשמֹות לד כט).
ַּבֵּסֶפר ’ַׁשַער ַהִּמְצוֹות‘ (ְּתִחַּלת פר‘ ֵעֶקב) ִסֵּפר ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ִזיָע“א, ִּכי ַּפַעם ָּכֲאבּו ֵעיָניו ְמאֹד, 
ְוַכֲאֶׁשר ָּבא ִלְפֵני ָהֲאִר“י ָאַמר לֹו ֶׁשֹּלא ַיִּביט ּבֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל 

ְקִריַאת ָׁשַמע. ָעָׂשה ַרִּבי ַחִּיים ְּכִדְבֵרי ַרּבֹו ּוִמָּיד ָחְלפּו ַהְּכֵאִבים ְּכא ָהיּו.

ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ִלְזַמן ַהְּתִפָּלה

”ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו“ (כח ב)
ַעל ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית לז יא): ”ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר“ ֵּפֵרׁש ַרִׁש“י (ָׁשם): ”ָהָיה ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ָמַתי 
ָיבֹא“. ְּבֶדֶר זֹו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ַאף ָּכאן: ”ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי“ - ַּתְמִּתינּו ּוְתַצּפּו ֵאיָמַתי ַּתִּגיַע 
ְׁשַעת ַהְקָרַבת ַהָּתִמיד, ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו - ַּתְמִּתינּו ּוְתַצּפּו ִלְׁשַעת 

ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֲהֵרי ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדים ִּתְּקנּום.
’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ תרמ“ז

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ִּכי ְּכָמקֹור ְלָכ ֶׁש‘ְּׁשִמיָרה‘ ִהיא ְלׁשֹון ַהְמָּתָנה ְוִצִּפָּיה ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת 
ַהָּפסּוק: ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ (ְיַׁשְעָיה כו ב), ְוַאף ֶאת ָּפסּוק ֶזה ָּדְרׁשּו 
ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט ב ּוַבָּמַהְרשָׁ“א ח“א ָׁשם) ַעל ְׂשַכר ַהּׁשֹוֵמר ּוְמַצֶּפה ִלְׁשִמיַעת ַהְּבָרָכה ְּכֵדי ַלֲענֹות 

ַאֲחֶריָה ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה.

ְּבַׁשָּבת ְמַאֲחִרים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

”ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם“ (כח ט)
ַעל ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשֻּמְקָרב ְּבָכל יֹום ֶנֱאָמר (ְלֵעיל פס‘ ד): ”ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר“ ְוִאּלּו 
א)  רפא  (או“ח  ָהַרמָּ“א  ָלַמד   ִמָּכ ַהַּׁשָּבת“.  ִאם: ”ּוְביֹום  ִּכי  ֶנֱאָמר: ”ַבּבֶֹקר“  א  ַׁשָּבת  ָקְרַּבן  ַעל 

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה, ִּכי ְּבַׁשָּבת ְמַאֲחִרים ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְּבחֹול.

ַׁשָּבת - ֵעת ’ָרצֹון‘

ֶהְבֵּדל ִנָּכר ֵיׁש ֵּבין מּוְסֵפי ַהַּׁשָּבת ְלמּוְסֵפי ַהּמֹוֲעִדים: ְּבָכל ַהּמֹוֲעִדים ָהיּו ְמָצְרִפים ַלּמּוָסִפים 
ַּגם ָקְרַּבן ַחָּטאת ְוִאּלּו ְּבַׁשָּבת, ַּכָּידּוַע, ֵאין ַמְקִריִבים ַחָּטאת.

ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַהַּׁשָּבת  ְּתִפַּלת  ֵּבין  ַהִׁשּנּוי  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ַׁשָּבת)  ֶׁשל  (ַמֲעִריב  ָה‘ַאּבּוְדְרָהם‘  ֵּבֵאר   ָּכ ְוַעל 
אֹוְמִרים: ”ְוַהְנִחיֵלנּו ה‘ ֱאֵקינוּ ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון“, ְלֵבין ְּתִפַּלת ַהּמֹוֲעִדים ֶׁשָּבּה ָאנּו אֹוְמִרים: 
”ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון“, ִּכי ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָאנּו ְרצּוִיים ְּביֹוֵתר ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ַעד ֶׁשְּפָטָרנּו ֵמֲהָבַאת 

ַחָּטאת.
ְּכמֹו ֵכן ַּבַעל ’ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט‘ (סי‘ פב) ֵּבֵאר ְּבֶדֶר זֹו ֶאת ֲאִמיָרֵתנּו ְּבמּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת: ”ִּתַּכְנָּת ַׁשָּבת 

ָרִציָת ָקְרְּבנֹוֶתיָה“ - ’ָרִציָת‘ ְּבָכ ֶׁשַחַּטאת א ִנְכְלָלה ֵּביֵניֶהם.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ִּתּקּון ֲחצֹות ֶׁשל ָהָרָש“ש

ני ַמעּפְ
מָאה ְּב על

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁש חצֹות ן

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


