
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ִמְצַות ֲאִמיַרת ’ֵׁשׁש ְזִכירֹות‘ ְּבָכל יֹום

ִמְנָהג ָנפֹוץ ְּבִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ְּבָכל יֹום ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ’ֵׁשׁש ְזִכירֹות‘, ְוֵאּלּו ֵהן: א. ְזִכיַרת 
ַמֲעֵׂשה  ְזִכיַרת  ד.  ֲעָמֵלק  ְמִחַּית  ְזִכיַרת  ג.  ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ְזִכיַרת  ב.  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ִמְרָים ה. ְזִכיַרת יֹום ַהַּׁשָּבת ו. ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל.
(כד ט):  ַעל ְׁשַּתִים ִמֵּׁשׁש ַהְּזִכירֹות ִהְצַטֵּוינּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו: ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה ִמְרָים, ַּכָּכתּוב 
”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה‘ ֱאקֶי ְלִמְרָים“; ּוְזִכיַרת ְמִחַּית ֲעָמֵלק, ַּכָּכתּוב (כה יז): ”ָזכֹור 

ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק“. 
ֵיׁש ִמן ָהִראׁשֹוִנים ַהּסֹוְבִרים ִּכי ֵחֶלק ִמְּזִכירֹות ֵאּלּו ֵהן ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא ַמָּמׁש, 
ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב ָהַרְמָּב“ן ַעל ַהִּצּוּוי: ”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה‘ ֱאֶהי ְלִמְרָים“: ”ּוְלִפי ַּדְעִּתי 
ֶׁשִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַמָּמׁש, ְּכמֹו ’ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו‘ (ְׁשמֹות כ ז), ’ָזכֹור ֶאת 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים‘ (ָׁשם יג ג), ’ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק‘ (ְלַהָּלן כה 
יז) - ֻּכָּלם ִמְצָוה... ְוזֹו ִמְצָוה ִמְּכַלל ַּתְרָי“ג ִמְצוֹות, ּוְׁשָכָחּה ַּבַעל ’ֲהָלכֹות ְּגדֹולֹות‘ ְוָכל 

ַהּמֹוִנים ִמְצוֹות ַאֲחָריו“.
ַאף ַהְּׁשָל“ה ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו ּכֹוֵתב ְלַגֵּבי ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה 
ִמְצַות  ְלַקֵּים  זֹו  ָּפָרָׁשה  לֹוַמר  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ִמְרָים: ”ּוִמְצָוה 

’ָזכֹור‘“.
ַּתְכִלית ֲאִמיַרת ַה‘ְּזִכירֹות‘ - ְלעֹוֵרר ֶאת ַהֵּלב

ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְמבָֹאר ִּכי ַּתְכִלית ֲאִמיַרת ְזִכירֹות ֵאּלּו 
ּוַבִּמְצוֹות,  ַּבּתֹוָרה  ֵעת  ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּזק  ְלעֹוְרֵרנּו  ְּכֵדי  ִהיא 
ְּבַחֵּיי  ְוִנְזֶּכה  ִנְבֵראנּו  ֶׁשְּלַמֲעָנּה  ַהַּתְכִלית  ֶאת  ַנְׁשִלים   ְוָכ
ַהּמּוַנַעת  ִלְמכֹוִנית  ִנְמָׁשִלים  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ַהָּבא.  עֹוָלם 
ְּבֶאְמָצעּות ֶּדֶלק: ַהִּמְצוֹות ִנְמָׁשלֹות ִלְמנֹוַע ַהְּמכֹוִנית, ֶׁשֵהן 
ַהּמֹוִבילֹות אֹוָתנּו ִלְזּכֹות ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵׁשׁש ַהְּזִכירֹות 
ֵהן ְּכֻדְגַמת ַה‘ֶּדֶלק‘ ַהֵּמִזין ֶאת ַהָּמנֹוַע, ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם ַמְקִּפיד 
ְּתִמיִדי  אֹותֹו ִזָּכרֹון  ֵמִביא  ַהָּללּו,  ַהְּזִכירֹות  ֵׁשׁש  ֶאת  ִלְזּכֹר 
ֶזה ְלִהְתַחֵּזק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות (ְרֵאה ְּבַהְרָחָבה ְּבֵסֶפר ’ִּפְרֵקי ַמֲחָׁשָבה‘ 

- י“ג ִעָּקִרים ַמֲאָמר מג).

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַּגם ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרְמָּב“ן, ְּכֶׁשֵּבֵאר ֶאת 
ַמהּוָתּה ּוַמְּטָרָתּה ֶׁשל ִמְצַות ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה ִמְרָים: ”ְוִהיא 
ֶׁשִּנְזֹּכר  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצַות  ְיַצֶּוה  ָהַרע.  ָלׁשֹון  ִמְּלַדֵּבר  ַאְזָהָרה 

ָהֹעֶנׁש ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ה‘ ַלַּצֶּדֶקת ַהְּנִביָאה, ֶׁשֹּלא ִּדְּבָרה ֶאָּלא 
ְּבָאִחיָה ְּגמּול ַחְסָּדּה ֲאֶׁשר ַאֲהָבתֹו ְּכַנְפָׁשּה, ְוא ִּדְּבָרה ְּבָפָניו ֶׁשֵּיבֹוׁש, ְוא ִּבְפֵני ַרִּבים, 
ַרק ֵּביָנּה ְלֵבין ָאִחיָה ַהָּקדֹוׁש ְּבִצְנָעה, ְוָכל ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים א הֹוִעילּוָה, ַּגם ַאָּתה ִאם 

ֵּתֵׁשב ְּבָאִחי ְתַדֵּבר ְּבֶבן ִאְּמ ִּתֶּתן ּדִֹפי - א ִּתָּנֵצל“.
ְּכֵעין ֶזה ָּכַתב ַּבַעל ’ֲחֵרִדים‘ (עשה ד כג) ְּבנֹוֵגַע ִלְזִכיַרת ’ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל‘: ”ְוִאם ָאנּו ְמֻצִּוין 
ִאיׁש  ְלָכל  ֶׁשחֹוָבה  ָוחֶֹמר  ַקל   ,ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ַּבִּמְדָּבר  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְקִציפּו  ָמה  ִלְזּכֹר 
ָוִאיׁש ִמֶּמּנּו ִלְזּכֹר ָמה ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִהְקִציף ִמּיֹום ֱהיֹותֹו. ְוֵכן ַחָּיִבים ָאנּו ִלְזּכֹר ֲעוֹונֹות 
ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקרֹוִבים ָלנּו ֶׁשֶּנֱאָמר (ַוִּיְקָרא כו מ): ’ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעוֹן ֲאבָֹתם‘ ְוֵנבֹוׁש 

ִמְּלָפָניו ְוָאז ִיָּכַנע ְלָבֵבנּו ֶהָעֵרל, ּוִמְצַות ְזִכיָרה זֹו ְּבָכל יֹום“.
ְסֻגָּלה ִלְׁשִמיָרה ִמן ַהֵחְטא

ָּבֻעְבָּדה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְמעֹוְרֵרנּו  יב)  ַהְּתבּוָנה‘  (’ַׁשַער  ַהָּלׁשֹון‘  ’ְׁשִמיַרת  ְּבִסְפרֹו 

ֶאת  ּוִבְכָלָלן  ַהְּזִכירֹות  ֵׁשׁש  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  לֹוַמר  ַהַּמְקִּפיִדים  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשרֹוִאים 
ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֶׁשל  ֶהָחמּור  ָּבִאּסּור  ִנְכָׁשִלים  זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם  ִמְרָים,  ַמֲעֵׂשה  ְזִכיַרת 
ּוְמָבֵאר: ַהִּסָּבה ֶׁשַהְּזִכיָרה ֵאיָנּה ַמְׁשִּפיָעה ֲעֵליֶהם ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ְּבִפיֶהם 
ְּבא ִׂשיַמת ֵלב, ְוִאּלּו ָהיּו ֵהם ַמֲעִלים ַעל ִלָּבם ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּזִכיָרה ְּכִפי ֶׁשִּצָּונּו 

ה‘ ִיְתָּבַר, ְּבַוַּדאי ָהְיָתה ַהִּמְצָוה ְלתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ַּבֲעבּוָרם ְוִלְכִלי ְלִהָּנֵצל ֵמָעוֹון ֶזה. 
ּוְלַהֲעִמיק  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶׁשָּטְרחּו  ַרִּבים  ַעל  הּוא  ֵמִעיד  (פ“א)  ְלִמְרָים‘  ’ָזכֹור  ְּבִסְפרֹו  ְוָאֵכן, 
ַהֵחְטא  ִמן  ְלִהָּנֵצל  ַהִהְתּבֹוְננּות  ָלֶהם  הֹוִעיָלה  ֵּכיַצד  ִהְרִּגיׁשּו  ְוָאֵכן,  ִמְרָים  ְּבַמֲעֵׂשה 

ֶהָחמּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע.
ְלָאְמָרן  ָהָאָדם  ִיְתעֹוֵרר  ֶׁשִאם  ַהְּזִכירֹות,  ִלְׁשַאר  ַּגם  ְוִלְלֹמד  ְלַהִּקיׁש  נּוַכל  ִמְּדָבָריו 
ִלְזּכֹר  ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ִצְּוָתה  ֶׁשְּבִגיָנּה  ַּבִּסָּבה  ַמֲעִמיָקה  ִהְתּבֹוְננּות   ּתֹו ַהֵּלב,  ְּבִׂשיַמת 
ָּכל ַאַחת ֵמֶהן, ְּבַוַּדאי יֹוִעיל לֹו ַהָּדָבר ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ה‘ ּוְלִהָּׁשֵמר ִמַּכָּמה ְוַכָּמה 

ֲעוֹונֹות ֲחמּוִרים.
’ִזְכרֹונֹות‘)   ֵעֶר) יֹוֵעץ‘  ’ֶּפֶלא  ְּבֵסֶפר  ְמפָֹרִׁשים  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ֶׁשֵּבֵאר ֶׁשַּכָּוַנת ַהּבֹוֵרא ְּבָכ ֶׁשִּצָּונּו ַעל ַהְּזִכיָרה ִהיא ֶׁשָּנִפיק 
ִמֶּמָּנה ּתֹוֶעֶלת. ּוְלִפיָכ ִאם ִיְזּכֹר ָהָאָדם ֶאת ַהְּזִכירֹות ְּבִלי 
ְלִהְסַּתֵּפק  לֹו  ַאל  ָלֵכן  ְוָעָׂשה?!  ָּפַעל  ָמה   - ֵלב  ִׂשיַמת 
ִלּבֹו  ֶאל  ָלֵתת  ָעָליו  ֶאָּלא  ְוַלחּוץ,  ַהָּׂשָפה  ִמן  ְּבהֹוָצָאָתן 

ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹר ּוְלַקֵּים ֶאת ַהְּדָבִרים.
ֵיׁש ְלָאְמָרן ַּבֶּפה ַּדְוָקא

ֲחָז“ל  ֶׁשָּדְרׁשּו  ָהַרְמָּב“ן  ֵמִביא  ְלֵעיל  ֶׁשהּוְבאּו  ִּבְדָבָריו 
(ַסְפָרא) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ְלַהְזִּכיר ְזִכירֹות ֵאּלּו ַּבֶּפה 

ַמָּמׁש ְוֵאין ַּדי ְלַקְּיָמן ְּבַמְחָׁשָבה. ּוִב‘יסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה‘ 
(ַׁשַער ַהָּקְרָּבן ֶּפֶרק י) ָּכַתב: ”ְוָראּוי ָלָאָדם לֹוַמר ַהְּזִכירֹות ַּבֶּפה 

אֹוֵמר  ְוָכל  ַּבִּסּדּוִרים...  ֶׁשִּנְדָּפס  ְּכִפי  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ֵּתֶכף 
ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶעֶרב ָובֶֹקר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ֻמְבָטח ֶׁשהּוא ֶּבן 
ָהעֹוָלם ַהָּבא... ְוַהְּזַמן ְּגָרָמא יֹוֵתר ְלָאְמָרם ַאַחר ַהְּתִפָּלה, 

ִּכי ַאַחר ַהְּתִפָּלה ֵיׁש ְלָאָדם ְׁשהּות יֹוֵתר...“
ַּכָּוָנָתן ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה

(ִסּדּור  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ְּבֵׁשם  הּוָבא  ַּבֶּפה,  ְלַהְזָּכָרָתן  ְּבנֹוָסף 
ֵּבית ַיֲעקֹב; ָמֵגן ַאְבָרָהם או“ח ס ב) ֶׁשֵּיׁש ְלַכֵּון ַעל ֵׁשׁש ַהְּזִכירֹות ִּבְתִפַּלת 

’ַאֲהָבה ַרָּבה‘ ּוִב‘ְקִריַאת ְׁשַמע‘, ּוְכִדְלַהָּלן: ְּכֶׁשאֹוֵמר ’ּוָבנּו ָבַחְרָּת‘ ִיְזּכֹר ֶאת ַמֲעַמד ַמַּתן 
ּתֹוָרה ֶׁשּבֹו ָּבַחר ָּבנּו ה‘ ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו; ְּכֶׁשאֹוֵמר ’ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול‘ 
ְוֵאין  ָׁשֵלם   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ֶׁשֵאין  יג)  ַרָּבִתי  (ְּפִסיְקָתא  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ֲעָמֵלק,  ְמִחַּית  ֶאת  ִיְזּכֹר 
ִיְזּכֹר   ‘ְל ’ְלהֹודֹות  ְּכֶׁשאֹוֵמר  ָהעֹוָלם;  ִמן  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶׁשִּיָּמֶחה  ַעד  ָׁשֵלם  ִּכְסאֹו 
ֶׁשַהֶּפה נֹוָעד ְלהֹודֹות ַלה‘, ְוא ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ּוְדָבִרים ֲאסּוִרים [ְּכַמֲעֵׂשה ִמְרָים]; 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכיָון  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ֶחְטָאם  ֶאת  ִיְזּכֹר  ְּבַאֲהָבה‘   ּוְלַיֶחְד’ ּוְכֶׁשאֹוֵמר 

ָהְיָתה ְנטּוָעה ְּבִקְרָּבם ַאֲהַבת ה‘ , ִהִּגיעּו ְלָכ ֶׁשִהְקִציפּו ֶאת ה‘ ַּבַּמָּסה.
ה‘  ”ֲאִני   - ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְׁשַמע:  ִּבְקִריַאת  זֹוְכִרים  ָאנּו  ַהּנֹוָספֹות  ַהְּזִכירֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת 
ֱאֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים“, ְויֹום ַהַּׁשָּבת - ”ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם 
ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ְירּוַׁשְלִמי ְנָדִרים ב ט) ֶׁשְּׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד 

ָּכל ַהִּמְצוֹות (’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ ָׁשם; ִסּדּור ’ֶּדֶר ַהַחִּיים‘).

ֶׁשַּתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהַרע... ָאֵמן.
 קֶיֱא ה‘  ּוְנָתנֹו   אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ”ִּכי 

ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו“ (כא י)

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ֶרֶמז ְלַמֲעַלת ֲאִמיַרת צ‘ 
ֶׁשֵאין  ַּבְּסָפִרים  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  יֹום,  ְּבָכל  ֲאֵמִנים 
ֲעִנַּית  ַעל  ַמְקִּפיד  ִאם  ֶאָּלא  ַצִּדיק  ִנְקָרא  ָהָאָדם 

צ‘ ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום:

’ִּכי ֵתֵצא‘ - ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ָּכל יֹום ֹּתאַמר ַצִּדי“ק 
ַלֲעׂשֹות   ִּתְצָטֵר ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִּתְזֶּכה   ְוָכ ֲאֵמִנים‘, 
 ְל ַּתֲעמֹד  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר   -  ‘אְֹיֶב ַעל  ’ִּמְלָחָמה 
ִׁשְביֹו‘ -  ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד  ֶקיֱא ה‘  ’ּוְנָתנֹו  זֹו  ְזכּות 
יּוַכל  א  ֶׁשּׁשּוב  ְוֵכיָון   ,ַּתְחֶּתי ְוַתְכִניעֹו  ְּתַנְּצחֹו 

ְלַהְכִׁשיְל ְּבֵחְטא, ִמֵּמיָלא ִּתָּקֵרא ’ַצִּדיק‘.

ְרֵאה ’סֶֹלת ִמְנָחה‘ - ִמְדַרׁש ֱאלּול עמ‘ תעד

ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצנּו - ַּבֲעִנַּית ָאֵמן!
ִּבְפרֹוס ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ִהֶּנּנּו ְמִביִאים ֶאת ְּדָבָריו ַהּנֹוְקִבים ֶׁשל ַּבַעל ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש
 ’ֶחְמַּדת ָיִמים‘ (ח“ג יוה“כ פ“ג עה) ַהְּמעֹוֵרר ַעל חֶֹסר ְזִהירּות ֶהָהמֹון ַּבֲעִנַּית ָאֵמן:

”ּוֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי ַעל ַּכָּמה ּבֹוֲעִרים ָּבָעם ֲאֶׁשר ִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְלקֹוָלם ַלֲענֹות ָאֵמן ְּכֶׁשַהְּׁשִליַח ִצּבּור אֹוֵמר 
ְּבָיִמים ָהֵאֶּלה... ’ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצנּו‘... ּוְמָזְרִזים ַעְצָמם ּוְמָזְרִזים ֶאת ְּבֵניֶהם ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדֹוִלים ַלֲענֹות ָאֵמן 

ְּבקֹול ָרם ּוְבָכל ּכָֹחם - א ִייָעפּו ְוא ִייָגעּו, ְוִאּלּו ְּבׁשֹוְמָעם ַקִּדיׁש ּוְבָרכֹות - ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה...
ְוָעׂשּו ֶאת ַהָּטֵפל ִעָּקר ְוֶאת ָהִעָּקר ָטֵפל!“

ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָּבֶהם ֻּכָּלנּו נֹוָכִחים ְּבָעְצַמת ַהִּמְצָוה ַהֲחׁשּוָבה ְוזֹוֲעִקים ’ָאֵמן‘ 
ַאַחר ַהְּבָרכֹות ַהִּנְׂשָּגבֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפי ַהַחָּזן - ַאף ֶׁשֵאין ַהָּדָבר חֹוָבה; 

ָהָבה ּוְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות, ֶׁשִהיא ֲהָלָכה 
ְמפֶֹרֶׁשת ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו, ּוְלִעִּתים ֵיׁש ָּבּה ַאף ִמּׁשּום ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא.
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ִסּפּור ַמְדִהים ַעל ֱאמּוָנָתּה ַהְּתִמיָמה ּוְתִפָּלָתּה ֶׁשל ֵאם ְיהּוִדָּיה ִסֵּפר ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ“ל. ָהָיה ֶזה ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ְלַבְּקרֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִעיר ִמְּמקָֹרָביו. 
ֵהם ׂשֹוֲחחּו ְּבִלּמּוד, ּוְבַמֲהַל ַהִּׂשיָחה ִסֵּפר לֹו ָהַאְבֵר ִּכי ֶזה ַעָּתה עֹוֵסק הּוא ְּבִלּמּוד 

ְּבֶפֶרק ’ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה‘ ֶׁשְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין.

ֻמְפָלא  ַמֲעֶׂשה   ָל ַוֲאַסֵּפר  ”ָהָבה  לֹו:  ָאַמר  ְיֶחְזֵקאל‘  ’ֲחזֹון  ַּבַעל  זֹאת  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשֵאַרע ִעִּמי ְּבֵעת ֶׁשִּכַהְנִּתי ְּכַרב ָּבֲעָיָרה  ְסָמאִליָאן ֶׁשִּבְמִדיַנת רּוְסָיה“:

ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים א ָהיּו ָּבִאים ָלַרב ַרק ְּכֵדי ִלְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות ִּבְדַבר ֲהָלָכה אֹו 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ַרְגֵליֶהם  ְמָׂשְרִכים  ָהיּו  ָהַרב  ֶׁשל  ִּפְתחֹו  ֶאל  ּתֹוָרה;  ְּבִדְבֵרי  ְלׂשֹוֵחַח 
ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ַעְקרֹות ַּבִית ִויִׁשיׁשֹות ְוא ַּפַעם ַּגם ּגֹוִיים ֵמַהְּסִביָבה. ֶחְלָקם ְּכֵדי 
ִלְׁשמַֹע ְּדַבר ֲהָלָכה, אּוָלם ַרִּבים ֵמֶהם ִהִּגיעּו ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרב ֶׁשְּיָבְרֵכם ְוֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
ִליׁשּוָעָתם - ִאם ִלְרפּוָאתֹו ֶׁשל חֹוֶלה ָאנּוׁש, ִאם ְלִאָּׁשה ֲעָקָרה אֹו ַמְקָׁשה ָלֶלֶדת 
ָהיּו  ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ָעָליו.  ְמַאֶּיֶמת  ַהַּמְלכּות  ֶׁשְּגֵזַרת  אֹו  ְּבַסָּכָנה  ֶׁשְּנָכָסיו  ְלִמי  ְוִאם 
ֶׁשל  ִמִּפיֶהם  ֶׁשָּיְצאּו  ַּבָּקׁשֹות  ָהַרב,  ֶׁשל  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשֶּנֶעְרמּו  ַהַּבָּקׁשֹות 

ְיהּוִדים ֶׁשָּתלּו ֶאת ְיָהָבם ְּבַרָּבם ְוִהְמִּתינּו ִּבְדִריכּות ְלמֹוָצא ִּפיו.

ִאָּׁשה  ִהְתַּדְּפָקה  ַּדְלִּתי  ”ְּכֶׁשַעל  ָהַרב,  ִסֵּפר  ַהְּבָקִרים“,  ְּכָכל  ִׁשְגָרִתי  ּבֶֹקר  ֶזה  ”ָהָיה 
ּבֹוִכים,  ְּבקֹול  ְיִׁשירֹות  ֵאַלי  ָּפְנָתה  ’ַרֵּבנּו!‘  ַנְפָׁשּה.  ַסֲעַרת  ֶאת  ִהְסִּגיר  ָּפֶניָה  ֶׁשֵּסֶבר 

’ָאָּנא, ִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבִני ֶׁשָּימּות!‘

ִהְזַּדְעַזְעִּתי ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמִתי, ֵמעֹוָלם א ָׁשַמְעִּתי ַּבָּקָׁשה מּוָזָרה ֶׁשָּכזֹו, ְועֹוד ִמִּפי 
ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל. ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבָנּה ֶׁשָּימּות?! ַעל ָמה ְוָלָּמה?

ָלּה,  הּוא  ָיִחיד  ֶזה  ֵּבן  ִּכי  ְוִסְּפָרה  ָהִאָׁשּה  ִהְמִׁשיָכה  ַּכֲאֶׁשר  יֹוֵתר  עֹוד  ָהמּום  ָהִייִתי 
ֲאֵחִרים  ְיָלִדים  ָלּה  ִיְהיּו  א  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ִצִּפָּיה.  ֶׁשל  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ְונֹוַלד 

ִמְּלַבּדֹו, אּוָלם ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשָּימּות!

’ְּבִני  ִהְסִּביָרה:  ְוָהִאָּׁשה  ָׁשַאְלִּתי,  ֶׁשָּכזֹו?‘,  ָקָׁשה  ַּבָּקָׁשה  ִמֶּמִּני  ְלַבֵּקׁש   ְמִביֵא ’ָמה 
ִנִּסיִתי  ְוֵלילֹות  ָיִמים  ְלִׁשְמָצה.  ַהּנֹוָדע  ָהָאדֹם  ַלָּצָבא  ִּגּיּוס  ַצו  ַעָּתה  ִקֵּבל  ֶזה  ַיִּקיִרי 
ִלְפעֹל ֵאֶצל ָּכל ַהְּׁשַתְּדָלִנים ְוָהַעְסָקִנים ְלִבּטּול ַהַּצו ַהּנֹוָרא, אּוָלם א ָעָלה ַהָּדָבר 

ְּבָיִדי.

ָּכֵעת א נֹוְתָרה ְּבָיִדי ָּכל ְּבֵרָרה, ּוִמּתֹו ֶׁשּיֹוַדַעת ּוַמִּכיָרה ֲאִני ֵהיֵטב ֶאת ַהִּמְכׁשֹוִלים 
ָהרּוָחִנִּיים ַהָּקִׁשים ָהֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ְּבָפָניו, ִנְסיֹונֹות ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ְּבכַֹח ֶּבן ְּתמּוָתה 
ַלֲעמֹד ָּבֶהם, ַקל ָוחֶֹמר א ַנַער ָצִעיר ּוְמֻפָּנק ֶׁשַעד ַעָּתה ָּדֲאָגה ִאּמֹו ִּבְמִסירּות ְלָכל 
ַמְחסֹורֹו, חֹוֶׁשֶׁשת ֲאִני ְמאֹד ֶּפן ְיַאֵּבד ֶאת ֱאמּוָנתֹו ְּבכּור ַהִהּתּו ַהּנֹוָרא ֶׁשל ַהָּצָבא.

ְלִפיָכ ָחַׁשְבִּתי ְוֶהְחַלְטִּתי ֶׁשָהֵעָצה ַהְּיִחיָדה ִהיא ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרב ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּבֹוֵרא 
ָהעֹוָלם ִיּטֹול ֶאת ֶנֶפׁש ְּבִני ָּכֵעת, ְּבעֹודֹו ְּבֻתּמֹו, ִּכיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָטהֹור, ְּבֶטֶרם ִּתָּטֵמא 

ַנְפׁשֹו ַּבֲעֵברֹות ּוַבֲחָטִאים ִויַאֵּבד ָחִליָלה ֶאת ֶחְלקֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא!‘

ְּבַהְחָלָטָתּה;  ְנחּוָׁשה  ָהְיָתה  ִהיא   ַא ְלַפְּיָסּה,  ּוְלַנּסֹות  רּוָחּה  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִּבַּקְׁשִּתי 
אֹוֶהֶבת ִהיא ֶאת ְּבָנּה ְיִחיָדה ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, מּוַדַעת ִהיא ֶׁשִאם ָימּות א ִיַּוְתרּו ָלּה 
ֵׁשם ּוְׁשֵאִרית ָּבעֹוָלם. אּוָלם ַלְמרֹות ַהּכֹל, ַהֲחָׁשׁש ַהּנֹוָרא ֶּפן ֵיֵצא ַהֵּבן ְלַתְרּבּות ָרָעה 
ֵהִביא אֹוָתּה ְלַהְחָלָטה ִּכי ָהֵעָצה ַהְּיִחיָדה ְלָכ ִהיא ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרב ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני 
ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשִּיּטֹל ֶאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ְּבָנּה, ַמְחַמל ַנְפָׁשּה, ַאף ֶׁשִהיא ִּתָּׁשֵאר ֲעִריִרית 
ָּבעֹוָלם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ַיֲעמֹד ַהֵּבן ַּבִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשֲעלּוִלים ְלַהִּפילֹו ִלְבֵאר ַׁשַחת.

ֶׁשֶטף  ְּבַעד  ַלֲעצֹר  ָיכְֹלִּתי  א  ֲאִני  ְוַאף  ַּכַּמִים,  ְּדָמעֹות  ְוִהִּזיָלה  מּוִלי  ָעְמָדה  ָהֵאם 
ִּדְמעֹוַתי. ֵּכיַצד ִנָּתן ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּפֵּלץ מּול ַצַער נֹוָרא ֶׁשָּכֶזה?!

ִאם  ַהְּתִפָּלה;  ְּבכַֹח  ֶאת  ַמֲאִמיָנה  ֲהלֹוא  ְיָקָרה,  ’ִאָּמא  ָלּה:  ָאַמְרִּתי  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ֵּכן, ִּבְמקֹום ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵנ ֶׁשָּימּות, ָהָבה ִנְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ֶׁשִּיְחֶיה ְוֶׁשַּיְצִליַח ַלֲעמֹד 

ַּבִּנְסיֹונֹות ּוְלִהָּׁשֵאר ָּתִמים ֶּבֱאמּוָנתֹו!‘

ּוְדָמעֹות,  ֶרֶגׁש  ְרוּוַית  ְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאפֹוא  ִהְתַחְלנּו 
ּוְבִסּיּוָמּה ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשִהיא ִהִּגיָעה ַהְיֵׁשר ֶאל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד.

אֹותֹו  ִהְׁשַּתְחֵרר  ַּכֲאֶׁשר  ִמְסָּפר,  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַרק  ָׁשַמְעִּתי  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשל  סֹופֹו  ֶאת 
ָצִעיר ִמן ַהָּצָבא, ַאַחר ָׁשִנים ֶׁשל ַטְלֵטלֹות ּוְנדּוִדים ֵּבין ֲאָרצֹות ְוַעִּמים ׁשֹוִנים, ְוֶׁשל 
ַחִּיים ְּבַצְוָּתא ִעם ַחָּיִלים ָנְכִרים ְוַגֵּסי ֵלב, ְּכֶׁשהּוא ָׁשֵלם ֶּבֱאמּוָנתֹו ְוָתִמים ְּבַיֲהדּותֹו.

ָּכל  ֶאת  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ֶׁשַּגם  ָהָאדֹם,  ַּבָּצָבא  ַהְּיִחיִדים  ֵמַהְּיהּוִדים  ָהָיה  ֶזה  ָצִעיר 
ַמְסלּול ַהִּגּיּוס, ֵׁשֵרת ְּכלֹוֵחם ְוַאף ָעָלה ְלַדְרַּגת ָקִצין, נֹוַתר ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוֶנֱאָמן ְלָאִביו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ֵאין ָסֵפק ִּכי אֹוָתן ְּדָמעֹות ֶׁשָּׁשְפָכה ִאּמֹו ִּבְתִפָּלָתּה ַהִּנְרֶּגֶׁשת ָעְמדּו ִלְזכּותֹו ְוִסְּיעּו 
לֹו ִלְדּבֹק ֵּבאָקיו ּוְבַיֲהדּותֹו!

ָׁשִנים ַרּבֹות ָעְברּו ֵמָאז“, ִסֵּים ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶאת ִסּפּורֹו ַהַּמְרִטיט, ”אּוָלם ְּבָכל ַּפַעם 
ֶׁשֲאִני קֹוֵרא ְּבָפָרַׁשת ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ֵּכיַצד ִמְתַּגְּבִרים ָאִביו ְוִאּמֹו ַעל ִרְגֵׁשי ַאֲהָבָתם 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַרק  ֶׁשִּיְסְקלּוהּו,  ְּכֵדי  ַהִּדין  ְלֵבית  ִּביֵדיֶהם  אֹותֹו  ּומֹוִביִלים  ְּבָנם,  ְּכַלֵּפי 
ִצְדָקִנית  ֵאם  ְּבאֹוָתּה  ֲאִני  ִנְזָּכר  ֶנַצח,  ַחֵּיי  ִויַאֵּבד  ָּדִמים   ְוׁשֹוֵפ ְּכַגְזָלן  ְוָימּות  ִיְגַּדל 
ֶׁשִהְתַּגְּבָרה ַאף ִהיא ְּבֵלב ָׁשֵלם ַעל ַאֲהָבָתּה ִלְבָנּה ְּכֵדי ֶׁשָּימּות ַזַּכאי ְוא ָימּות ַחָּיב“.

קֶֹבץ ’ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש‘ כא עמ‘ 87

ָלִׂשים ֵלילֹוָתיו ַּכָּיִמים ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול
”ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים“ (כא יג)

’ֶיַרח ָיִמים‘ ֶׁשל חֶֹדׁש  ְּבזַֹהר ָחָדׁש (ִּכי ֵתֵצא נט א) הּוָבא, ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה רֹוֶמֶזת ָלנּו ַהּתֹוָרה ַעל 
ֱאלּול ֶׁשּבֹו ִהְצַטָּוה ָּכל ָאָדם ִלְבּכֹות ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֶׁשָּמַרד ְּב‘ָאִביו‘ [ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא] 

ּוְב‘ִאּמֹו‘ [ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה].
ָּכַתב ְּבֵסֶפר ’ָקְרַּבן ֶהָעִני‘: ַהִּסָּבה ֶׁשִהְכִריָחה ֶאת ַּבַעל ’זַֹהר ָחָדׁש‘ ְלָפֵרׁש ָּכ ֶאת ַהָּפסּוק, ִהיא 
ִמּׁשּום ֶׁשֻהְקָׁשה לֹו, ִמְּפֵני ָמה ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה ’ֶיַרח ָיִמים‘ ְוא ’ֶיַרח‘ ִּבְלַבד? ְלִפיָכ ֵּפֵרׁש הּוא 
ְּבתֹוָרה  ַּכָּיִמים  ֵלילֹוָתיו  ָלִׂשים  ָהָאָדם  חֹוַבת  ֶזה  ֶׁשְּבחֶֹדׁש  ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ָרְמָזה  זֹאת  ֶׁשְּבִמיָלה 

ּוִבְתִפָּלה, ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ִלְפֵני ה‘ ַעל ֲחָטָאיו.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים
”ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה“ (כא טו)

’ֵאֶׁשת  ַהְּמֻכָּנה  זֹו  ִהיא  ַּבָּפסּוק  ַהֻּמְזֶּכֶרת  ֶׁשַה‘ְּׂשִניָאה‘  ְמבָֹאר  יד)  ריד  ֵתֵצא  ִּכי  (ִסְפִרי  ֲחָז“ל  ְּבִדְבֵרי 
ְיַפת ּתַֹאר‘, ּוִמֵּמיָלא ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָה‘ֲאהּוָבה‘ ִהיא ָהִאָׁשּה ַהִּיְׂשְרֵאִלית. ְלִפיָכ, ַמְסִּביר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן 
ַאְיְּבִׁשיץ, נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע קֹוַבַעת ַהּתֹוָרה ֶׁש“ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה“, ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז“ל 
(ְיָבמֹות סד א): ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ִאּמֹוֵתינּו ֲעָקרֹות? ִמּׁשּום ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ִמָּלֶלֶדת,  ַהְּכֵׁשָרה  ָהִאָׁשּה  ְמֻעֶּכֶבת   ּוְלִפיָכ ַצִּדיִקים,  ֶׁשל 

הּוא ְלִהָּגֵאל ֵמֲעָקרּוָתּה.
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘

ָעְמָקּה ֶׁשל ַאֲהַבת ה‘
”ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ַׁשַער ְמקֹמֹו“ (כא יט)

ּוַמּדּוַע  ִלְהיֹות,  ָעִתיד  ְוא  ָהָיה  א  ֶזה  סֹוֵרר‘  ֶׁש‘ֵּבן  ַהְּגָמָרא  קֹוַבַעת  א)  (עא  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ָּפָרָׁשה זֹו? ְּכֵדי ֶׁשִּנְדרֹׁש ָּבּה ּוְנַקֵּבל ָׂשָכר!

ָמה ָעֵלינּו ִלְדרֹׁש ְּבָפָרָׁשה זֹו?
ּגֶֹדל  ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמֶּמָּנה  ִּכי  ָּבּה,  ָטמּון  ָּגדֹול  ַהְׂשֵּכל  מּוָסר  כא):  כא  (ְלַהָּלן  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר 
ִחּיּוֵבנּו ֶלֱאהֹב ֶאת ה‘ ְּבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְבָכל ְמאֹוֵדנּו: ֲהלֹוא ֵאין ָל ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ַוֲחָזָקה ְּכַאֲהַבת 
ָאב ָוֵאם, ְוַלְמרֹות זֹאת ַחָּיִבים ֵהם ְלַהְגִּביר ְּבִלָּבם ֶאת ַאֲהַבת ה‘ ַעל ַאֲהָבָתם זֹו, ַעד ֶׁשִּיְצָטְרכּו 

ֵהם ְּבַעְצָמם ְלָהִביא ֶאת ְּבָנם ְלֵבית ַהִּדין ֶׁשִּיְסְקלּוהּו.

ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִּבְנִפיַלת ַאַּפִים
”ְוִכי ִיְהֶיה ְּבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת“ (כא כב)

ֵּפֵרׁש ַהַּמִּגיד ִמקֹוְז‘ִניץ: ”ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות“ - ִאם ָחִליָלה ָּגְזרּו ֵּבית ִּדין ֶׁשל 
 ַמְעָלה ַעל ָאָדם ֶׁשָּימּות ְּבֶחְטאֹו, ֲאַזי ”ְוהּוָמת“ - ִיְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלִמיָתה ִּבְׁשַעת ְנִפיַלת ַאַּפִים ְוָכ
ִיָּנֵצל ִמָּמֶות. ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַּבִּמְדָּבר קכ ב) ֶׁשִּבְׁשַעת ְנִפיַלת ַאַּפִים ָצִרי ָּכל ָאָדם 

ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַלה‘. 
קֶֹבץ ’ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים‘ ד‘ עמ‘ סו

ְּתִפָּלה ְּבא ִהְׁשַּתְּדלּות ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת
”ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו“ (כב ד)

ִאם  ֲאָבל  ְּבָעָליו.  ִעם   - ”‘ִעּמֹו‘  ָּכאן):  ְּבָרִׁש“י  הּוָבא  רכה,  א  ֵתֵצא  ִּכי  (ִסְפִרי  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ֲחָז“ל  ָאְמרּו 
ָהַל [ַּבַעל ַהֲחמֹור] ְוָיַׁשב לֹו, ְוָאַמר לֹו: ’הֹוִאיל ְוָעֶלי ִמְצָוה, ִאם ָרִציָת ִלְטעֹן- ְטעֹן‘, ָּפטּור“.

ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל ֵאּלּו ְמַלְּמֵדנּו ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ (ַעל ַהּתֹוָרה) ִלּמּוד ָחׁשּוב ְּבִעְנַין ַהְּתִפָּלה: ָיכֹול ָהָאָדם 
ַעְצמֹו:  ִמַּצד  ּוְלִהְתַאֵּמץ  ְלִהְׁשַּתֵּדל  חֹוָבתֹו  ְּבַבד  ַּבד  אּוָלם  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ֶׁשַּיְחּפֹץ  ָּכל  ְלַבֵּקׁש 
 ,א ִיְׁשַּתֵּדל ְלִהָּׁשֵמר ְּבַעְצמֹו ִמָּכ ְלֻדְגָמה ְּבִעְנַין ָלׁשֹון ָהַרע ַהְּמַבֵּקׁש ’ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע‘ - ִאם
ִאם  אּוָלם   ,“ְּבתֹוָרֶת ֵעיֵנינּו  ’ְוָהֵאר  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה:  ּוְבִעְנַין  ַּבָּקָׁשתֹו?!  ִּתְתַקֵּבל  ֵּכיַצד 
א ִנְׁשַּתֵּדל ּוִמָּיד ַאַחר ַהְּתִפָּלה ֵנֵׁשב ִלְלֹמד ִקְמָעא, ֲעׂשּוָיה ְּתִפָּלֵתנּו ֶׁשֹּלא ְלִהְתַקֵּבל ָחִליָלה.

ְוִהְמִׁשיל ַעל ָּכ ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֶאת ְמָׁשלֹו ַהְּמֻפְרָסם: ָעִני ֶאָחד ִּבֵּקׁש ִמיִדידֹו ֶהָעִׁשיר ִּבְדָמעֹות 
אּוָלם  ְלִמְׂשָרדֹו,  ָלבֹא  ְזַמן  לֹו  ְוָקַבע  ֶהָעִׁשיר  ַנֲעָנה  ְלִמְחָיתֹו.  ְמֻסָּים  ְסכּום  לֹו  ֶׁשַּיְלֶוה  ָׁשִליׁש 
ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַהָּׁשָעה ַהְּנקּוָבה ּבֹוֵׁשׁש ֶהָעִני ִמְּלַהִּגיַע. ַּגם ְלָמֳחָרת ָׁשב ֶהָעִני ּוִבֵּקׁש ַהְלָוָאה, ְוׁשּוב 
ִמיִדידֹו  ַהְלָוָאה  ּוְלַבֵּקׁש  ָלׁשּוב  ֶהָעִני  יּוַכל  ַהִאם  ּבֹו.  הֹוִפיַע  א  ְוהּוא  ְזַמן  ֶהָעִׁשיר  לֹו  ָקַבע 
 ָל ָנַתִּתי  ”ֲהלֹוא  לֹו:  ְויֹאַמר  ֶהָעִׁשיר  ָעָליו  ִיְתַרֵעם  ְּבַוַּדאי  זֹאת  ַיֲעֶׂשה  ִאם  ֲהלֹוא  ֶהָעִׁשיר? 

“!?א הֹוַפְעָּת ַּבְּזַמן ֶׁשִּנְקַּבע ְלָכ ִהְזַּדְּמנּות, ּוַמּדּוַע
ָּכ ַּגם ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְלִעִּתים ׁשּוב ָוׁשּוב ֵמִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּבָּקָׁשה ְמֻסֶּיֶמת, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַנֲעָנה ָלנּו ְוָחֵפץ ְלַמְּלָאּה, אּוָלם ִאם א ִנְׁשַּתֵּדל ְוִנְתַאֵּמץ ִמִּצֵּדנּו, ִנְדֶמה ְלאֹותֹו ֶהָעִני ַהַּמְחִמיץ 

ֶאת ִהְזַּדְּמנּותֹו.

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְקָללֹות
”וַּיֲהפֹ ה‘ ֱאקֶי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ (כג ו)

’ְקָלָלה‘ - אֹוִתּיֹות ’ַהֵּלל ק‘, ְּכלֹוַמר: ִאם ְּתַהֵּלל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום 
ִיְתַהְּפכּו ַהְּקָללֹות ִלְבָרכֹות. ּוְכָבר ָּכַתב ָהרֹוֵקַח (ִסיָמן שכ) ֶׁשֵּמָאה ַהְּבָרכֹות ִנְתְקנּו ְּכֶנֶגד ֵמָאה 

ְקָללֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה.
’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ ְליֹום יא

ָּכל ַהְּבָרכֹות ְּתלּויֹות ְּב‘ַמה ּטֹבּו‘
”ִּכי ֲאֵהְב ה‘ ֱאקֶי“ (כג ו)

ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין (קה ב) מּוָבא ְּבֵׁשם ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ַּכֲהָנא ֶׁשָּכל ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָחְזרּו ְלַבּסֹוף 
ִלְקָלָלה, חּוץ ִמִּבְרַּכת: ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב“ ָהעֹוֶסֶקת ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוִמְדָרׁשֹות, ֶׁשֶּנֱאָמר: 

”ַוַּיֲהפֹ ה‘ ֱאֶקי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ - ’ְקָלָלה‘ ְוא ’ְקָללֹות‘.
ְלִפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָקֶׁשה ְלָהִבין: ִאם ָאֵכן ָּכל ֶיֶתר ַהְּבָרכֹות ָהְפכּו ִלְקָלָלה, ַמּדּוַע ְמַסֵּים ַהָּכתּוב 

?“ֶקיה‘ ֱא ְואֹוֵמר: ”ִּכי ֲאֵהְב
ֵּפֵרׁש ַגֲּאָב“ד ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ֶזִליג ְראּוֵבן ֶּבעְנִּגיס ָזָצ“ל:

ִּבְרַּכת ’ַמה ּטֹבּו‘ ִהָּנּה ְּבָרָכה ְּכָלִלית ֶׁשְּבכָֹחּה ְלַבֵּטל ֶאת ָּכל ֶיֶתר ַהְּקָללֹות, ֶׁשֵּכן ַּכֲאֶׁשר ְּבָבֵּתי 
ַהְּכֶנֶסת ִנְׁשָמע קֹול ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה, ִמְתַּבְּטלֹות ַהְּגֵזרֹות ֻּכָּלן.

’ְלִתְּת ֶעְליֹון‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
”ָימּות ַזַּכאי ְוַאל ָימּות ַחָּיב“

ני ַמעּפְ
לילֹוָתיו

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
זּכאי ְוא ת

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


