
ת ׁשּוָבה ּבָ ֶלְך – ׁשַ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד

ְּבֵלב  עֹוָלם  ֶׁשל  ַמְלּכֹו  ֶאת  ְוִהְמַלְכנּו  ִהְתעֹוַרְרנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ְיֵמי  ֶאת  ָעַבְרנּו  ַעָּתה  ֶזה 
ּכֹוֵסף, ּוְכָבר ְמַהְדֲהדֹות ְּבָאְזֵנינּו ִמּלֹוָתיו ַהַּמְרִטיטֹות ֶׁשל ַהָּנִביא הֹוֵׁשַע (יד ב-ג), ִמִּלים ַהּׁשֹוְזרֹות 
ֵּביֵניֶהן ִנְטֵפי ִעידּוד ְונַֹחם ַּבד ְּבַבד ִעם ְקִריָאה נֹוֶקֶבת ִלְתׁשּוָבה: ”ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ה‘ ֱאֶהיךָ 

ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנךָ; ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה‘“. 

 ָלְמדּו ֲחָכִמים (יֹוָמא פו א ע“פ ַהַּמַהְרשָׁ“א ח“א ָׁשם) ִמָּכ ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד“, ָּכ”
ֶׁשָּנַקט ַהָּכתּוב: ”ׁשּוָבה... ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ“ ְוא ”ֶאל ה‘ ֱאֶקיךָ“.

ִמְּלׁשֹון  ָּכאן  ַנְעִּתיק  ַהְּדָבִרים  ּוַלֲחִביבּות  (פמ“ד)  ַרָּבִתי  ִּבְפִסיְקָּתא  ְּבַהְרָחָבה  מּוֵבאת  זֹו  ְּדָרָׁשה 
ֲחָז“ל: ”ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָאָדם ְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ִמָּיד ִהיא עֹוָלה - 
א ַעד ֲעָׂשָרה ִמיִלים ְוא ֶעְׂשִרים ְוא ַעד ֵמָאה, ֶאָּלא ַעד ַמֲהַל ֲחֵמׁש ְמאֹות ָׁשִנים, ְוא ַעד 

ָהָרִקיַע ָהִראׁשֹון... ֶאָּלא ֶׁשִהיא עֹוֶמֶדת ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד“.

ָׁשם):  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ֲחַנְנֵאל  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש  (ְוֵכן  זֹו  ִלְדָרָׁשה  נֹוָסף  ֶהְסֵּבר  ֲחָז“ל  ֵהִביאּו  ַהְּדָבִרים   ְּבֶהְמֵׁש
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ְמֻרִּבים...‘  ֶׁשֵהם  ָהֲעוֹונֹות  ִמן  ָאנּו  ִמְתָיְרִאין  עֹוָלם,  ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ  לֹו:  ”ָאְמרּו 
הּוא: ’ַאל ִּתְתָיְראוּ ִמן ַהָּדָבר ַהֶּזה, ִאם ֵהם ַעד ָהָרִקיַע ְוַאֶּתם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ֲאִני סֹוֵלַח. ְוא 
ַעד ָהִראׁשֹון ְוא ַעד ַהֵּׁשִני ְוא ַעד ַהְּׁשִליִׁשי ֶאָּלא ֲאִפּלוּ ַעד ַהְּׁשִביִעי ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוַאֶּתם 
עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ִמָּיד ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאְתֶכם‘“. ְּכלֹוַמר: ְּבכֹחַ ַהְּתׁשּוָבה ְלַכֵּפר ַאף ַעל ֲעוֹונֹות ֶׁשִהִּגיעּו 

ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד.

ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה
ֶרֶמז  ִּבְכָתָביו  ָמַסר  ָזָצ“ל  ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ָעמֹק ֶׁשִּגּלּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ְּביֹום ב‘ ְלָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ְׁשַנת ת“ה, 
ַהָּכבֹוד‘  ’ִּכֵּסא  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ָהֲאמּוִרים:  ֲחָז“ל  ְלִדְבֵרי  ְּכֵבאּור 

ֵזָהה ַלִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ְּתׁשּוָבה‘.

ֶׁשל:  ְּבֹאֶפן  ְלַחֵּׁשב  ֵיׁש  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֶׁשֶאת  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ָהאֹות  ֶאת  ְלַחֵּׁשב  ֵיׁש  ְּתִחָּלה  ְמֻרָּבע“-  ְמֻׁשָּלׁש,  ָּכפּול,  ”ָּפׁשּוט, 
ְלָצֵרף  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהָּכבֹוד‘,  ’ִּכֵּסא  ַהִּמִּלים:  ֶׁשְּבֵצרּוף  ָהִראׁשֹוָנה 
ְוֵכן  ְּבַצְוָּתא,  ַּבֵּׁשִנית  ּוְלַחְּׁשָבן  ַאֲחֶריָה  ַהָּבָאה  ָהאֹות  ֶאת  ֵאֶליָה 
ִּכֵּסא  ִּכֵּסא,  ִּכס,  [’כ,  ָהאֹוִתּיֹות  סֹוף  ַעד  ּוָבְרִביִעית  ַּבְּׁשִליִׁשית 
ְּבצּוַרת  ַהָּכבֹוד‘].  ִּכֵּסא  ַהָּכבוֹ,  ִּכֵּסא  ַהָּכב,  ִּכֵּסא  ַהכָּ,  ִּכֵּסא  ַה, 
ִחּׁשּוב זֹו ְסכּום ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד‘ הּוא 713 - ְּבִדּיּוק 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ְּתׁשּוָבה‘ (’ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים‘ יב).

ְוִהֵּנה, ָעְמקֹו ֶׁשל סֹוד ֶזה ָּגדֹול ְוִנְׂשָּגב ְמאֹד ִמִּביָנֵתנּו, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון: ”ּוְׁשַאר ַהּסֹוד 
ָיֵראִתי ָלֶגֶׁשת... ְוָהֵא-ל ַהָּקדֹוׁש ְיַכֵּפר ַּבֲעִדי“. אּוָלם ְּבֶדֶר מּוָסר ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרָמן 
ֶאת  ְלַלְּמֵדנּו  ְּכֵדי  ִהיא   ,‘ְוהֹוֵל ’מֹוִסיף  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ַּדְוָקא  ִנְגָלה  ֶזה  ֶׁשֶרֶמז  ַהִּסָּבה  ִּכי  ְׁשִליָט“א, 
ִאם  ִּכי  ַהָּכבֹוד‘,  ’ִּכֵּסא  ַעד  ַאַחת  ְּבַבת  ַלֲעלֹות  א  ַהְּתׁשּוָבה:  ְּבַמֲעלֹות  ַלֲעלֹות  ַהְּנכֹוָנה   ַהֶּדֶר
ְלַטֵּפס ּוְלִהְתַקֵּדם ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה ַעד ֶׁשִּנְקֶנה ֶאת ַּדְרֵכי ַהְּׁשֵלמּות ְּבעֶֹמק ַנְפֵׁשנּו (’ִמְׁשַנת יֹוֵסף‘ 

יֹוָמא פו א). 

ָמָׁשל ַהּסֹוֵחר ְוַהִּסיטֹוַנאי
ֶאת ָהִעָּקרֹון ַהּמּוָבא ְלֵעיל ֵּבֵאר ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִזיָע“א ַעל ִּפי ָמָׁשל ְלִסיטֹוַנאי ֶׁשַּדְרּכֹו ָהְיָתה 
ִלְמּכֹר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְּבַהָּקָפה ְלסֹוֲחִרים ְקַטִּנים, ְּבֹאֶפן ֶׁשָהיּו ַהּסֹוֲחִרים ְמַׁשְּוִקים אֹוָתּה ַּבְּכָפִרים, 

ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ְמַׁשְּלִמים ֶאת חֹוָבם ַלִּסיטֹוַנאי.

ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהּׁשּוק ִנַּגׁש ֵאָליו ִאיׁש ֶׁשָהָיה ֻמָּכר לֹו ִמן ֶהָעָבר, סֹוֵחר ָקָטן ּוִביׁש ָּגָדא ֶׁשְּכָבר ָנַטל 
ִמֶּמּנּו א ַּפַעם ְסחֹוָרה, ְוָתִמיד ָהָיה ַמְפִסיָדּה ְּבִעְנָין ַרע ַעד ֶׁשֹּלא נֹוַתר ְּבָידֹו ָממֹון ְּכֵדי ְּפִריַעת 
חֹוב  ּבֹו  ָנָׁשה  ֶׁשְּכָבר  ַהִּסיטֹוַנאי  ִּבְפֵני  ָּפָניו  ְלַהְראֹות  ַהּסֹוֵחר  ִמֵעט  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ָּדֶמיָה. 
ָּגדֹול ֶׁשל ְמאֹות רּוָּבִלים, אּוָלם ַעָּתה ָׁשב ְוֵהֵעז ָּפָניו ְלַבֵּקׁש ֵמַהּסֹוֵחר ְּבקֹול ּבֹוִכים ֶׁשָּיחּוס ַעל 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהּגֹוַוַעת ְּבָרָעב ְויֹוִאיל ְּבטּובֹו ִלְמּכֹר לֹו ַא ַהַּפַעם, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְבִטיַח ְּבֵהן ִצְדקֹו 

ֶׁשְּבַפַעם זֹאת הּוא ְיַׁשֵּלם ַעל ַהְּסחֹוָרה ִמָּיד ְּבַהִּגיעֹו ְלֵביתֹו.

ֶאָּלא  לֹו.  ֶנְעַּתר  ְוהּוא  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ֵמַהּסֹוֵחר,  ַלֲחמֹק  ַהִּסיטֹוַנאי  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
 ַלֲעׂשֹות זֹאת! ָאסּור ְל ֶׁשָּכאן ִהְתָעְרבּו ְמַנֲהֵלי ַהֶחְׁשּבֹונֹות ֲאֶׁשר ָמחּו ְוָטֲענּו ְּבתֶֹקף: ”ָאסּור ְל

ְלַסֵּכן ֶאת ֲעָסֶקי ְוִלְמּכֹר ְּבַהָּקָפה ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ָעַמד ְּבִדּבּורֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים!“

ְמַנֲהֵלי ַהֶחְׁשּבֹונֹות ָטֲענּו ַטֲענֹוֵתיֶהם ְּברֹב ִהָּגיֹון, ְוַהִּסיטֹוַנאי ִהְפִרי ֶאת ִּדְבֵריֶהם ְּברֹב ַרֲחָמיו ַעל 
ַהּסֹוֵחר, ְוַהִּוּכּוחַ ָהַל ְוִהְתַעֵּצם. ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַלָּמקֹום ֶאָחד ִמִּזְקֵני ַהּסֹוֲחִרים, ִאיׁש ָחָכם ְוַעִּתיר 
ִנָּסיֹון. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַמע ַהָּלה ֶאת ְּפָרֵטי ַהִוּכּוחַ ַנֲעָנה ְוָאַמר: ”ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשְּׁשֵני ַהְּצָדִדים צֹוְדִקים. 

ִמַּצד ֶאָחד ָאסּור ִלְסמֹ ַעל אֹותֹו ַהּסֹוֵחר, ּוֵמִאיָד- ֵּכיַצד ִנָּתן ְלִהְתַעֵּלם ִמַּזֲעָקתֹו?!

ָּגדֹול  סֹוֵחר  ”ָאְמָנם  ַהִּסיטֹוַנאי,  ֶאל  ַמָּבטֹו  ֶאת  ַהָּזֵקן  ִהְפָנה  ְוָכאן   ,“ֵאֶלי ִלי  ַהָּצָעה   ,ְלָכ ִאי 
ַאָּתה ְוֵאין ַּדְרְּכ ִלְמּכֹר ְּבִמָּדה מּוֶעֶטת, אּוָלם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ַּתֲחרֹג ִקְמָעא ִמִּמְנָהְג ְוִתְבַחן ֶאת 
ֲאִמינּותֹו ֶׁשל ַהּסֹוֵחר ְּבַכּמּות ְקַטָּנה ֶׁשל ְסחֹוָרה, ָּכזֹו ֶׁשֹּלא ְּתַסֵּכן ֶאת ֲעָסֶקי; ְוָהָיה, ִאם ַיֲעמֹד 
ְוַיְחזֹר  ָהִאיׁש  ֶׁשִּיְתאֹוֵׁשש  ַעד  ַהַהָּקָפה  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ַאט  ַאט  ּתּוַכל  זֹו,  ִעְסָקה  ֶׁשל  ְּבַתְׁשלּוֶמיָה 

ְלַמֲעָמדֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה“.

ֵאיֶנּנּו  ַהְּמִציאּות  ְּבִמְבַחן  אּוָלם  ְלִהְׁשַּתֵּפר,  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ַמְבִטיִחים  ָׁשָנה  ְּבָכל  ָאנּו  ַאף  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ָהְראּוָיה   ַהֶּדֶר ָלֵכן  ְמַקְטֶרֶגת.  ַהִּדין  ִמַּדת  ַהָּבָאה  ּוַבָּׁשָנה  ִּבְמלֹוָאן,  ַהְבָטחֹוֵתינּו  ֶאת  ְמַקְּיִמים 
ֲחָזָרֵתנּו  ַעד  ָועֹוד,  עֹוד  ַלֲעלֹות   ְלַהְמִׁשי  ְוָכ ָּבּה,  ַלֲעמֹד  ֶׁשִּנָּתן  ְקַטָּנה  ְּבַקָּבָלה  ְלַהְתִחיל  ִהיא 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ָּכזֹו ַהַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד (ֻקְנְטֵרס ’ֵּבית ִיְׂשָרֵאל‘ פ“ה).

ְּתׁשּוַבת ַהַּצִּדיִקים
ה‘  ”ַעד  ַּבַהְפָטָרה:  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ֶׁשִּנְלְמדּו  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל 
ִּכֵּסא  ַעד  ֶׁשַּמַּגַעת  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ְּגֻדָּלָתּה  ִנְלֶמֶדת  ּוֵמֶהם  ֱאֶקיךָ“ 
ַמּדּוַע  ֵּתרּוצֹו):  ָׁשם  ּוְרֵאה  א  פו  יֹוָמא  (ח“א  ַהַּמַהְרשָׁ“א  ָּתַמּה  ַהָּכבֹוד, 
ַּבָּנִביא  ַהָּפסּוק  ִלְלׁשֹון  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  זֹאת  ִמִלְּדרֹשׁ  ֲחָז“ל  ִהְמִּתינּו 
ב):  ל  (ְּדָבִרים  ִנָּצִבים  ְּבָפָרַׁשת  הּוא  ְמפָֹרׁש  ָּכתּוב  ֲהלֹוא  הֹוֵׁשַע. 

”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלוֹ“?

ַעל  ִמֶּבעְלְזא,  ַמֲהִרי“ד  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵהִביא   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּתרּוץ 
ְמַדֵּבר  ְּבִנָּצִבים  ַהָּכתּוב  ָׁשם):  (ְּדָבִרים  יֹוָנָתן‘  ַה‘ַּתְרּגּום  ְלׁשֹון  ִּפי 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ִקְּימוּ  ֶׁשֹּלא  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּׁשִבים  ַהַּצִּדיִקים  ַעל 
זֹאת  ִלְדרֹׁש  ֲחָז“ל  ֶהֱעִדיפּו   ְלִפיָכ ְלַדְרָּגָתם.  ָּכָראּוי  ִּבְׁשֵלמּות 
ִמן ַהָּכתּוב ְּבהֹוֵׁשַע [ַהְּמַדֵּבר ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל], ִמֶּמּנּו ַמְׁשַמע ֶׁשַאף 
ְרָׁשִעים ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה זֹו ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָׁשִבים ֶּבֱאֶמת ַעל ֲחָטֵאיֶהם (’ַאְדמֹורֵ“י ֶּבעְלז‘ 

ח“ג עמ‘ כד).

ַמּדּוַע ִהְסַּתֵּגף ַרב ְסַעְדָיה ָּגאֹון
ַעל עֶֹמק ַּדְרָּגָתּה ֶׁשל ְּתׁשּוַבת ַהַּצִּדיִקים נּוַכל ִלְלֹמד ֵמַהְּמֻסָּפר ַעל ַרֵּבנּו ְסַעְדָיה ָּגאֹון. ַמֲעֶׂשה 
 ָצִרי ְּכלּום  ”ַרֵּבנּו,  ַּתְלִמידֹו:  לֹו  ָאַמר  ַּבֶּׁשֶלג.  ִמְתַּגְלֵּגל  ִלְראֹותֹו  ֻהְפַּתע  ִמַּתְלִמיָדיו  ְוַאַחד  ָהָיה 
ַאָּתה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְלִסּגּוִפים ֶׁשָּכֵאּלּו, ֲהלֹוא ֵמעֹוְד ִנְזָהר ַאָּתה ַעד ְמאֹד ְּבָכל ִנְדנּוד ֶׁשל ֲעֵבָרה?“

ֱהִׁשיבֹו: ”ָאֵכן, ִמַּצד ַהִּדין ֵאיִני ָצִרי ְלִהְסַּתֵּגף ָּכ, ֶאָּלא ֶׁשֵאַרע ַהִּמְקֶרה ְוִהְתַאְכַסְנִּתי ֵאֶצל ַּבַעל 
ַּבִית ֶׁשֹּלא ִהִּכיַרִני ּוְלִפיָכ א ִּכְּבַדִני יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ְּבֵני ָאָדם, ַא ְּכֶׁשָּיָצא ַהּקֹול ְּבאֹוָתּה ָהִעיר ַעל 

ּבֹוִאי, ִמָּיד ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְוַטף ְלַקֵּבל ָּפַני, ְוָהיּו ֻּכָּלם ְמַכְּבִדים אֹוִתי ּוְמַסְּפִרים ְּבִׁשְבִחי ַעד ְמאֹד.

יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְונֹוָרא,  ָּגדֹול  ְּבָכבֹוד  ְלַכְּבֵדִני  הּוא  ַּגם  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ֶנֱחַרד  ַהַּבִית  ַּבַעל  זֹאת  ְּכֶׁשָרָאה 
ֵמַהָּׂשַגת ָידֹו, ְוא ָנָחה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּפִניִתי ָלׁשּוב ִלְמקֹוִמי ָנַפל ְלַרְגַלי ִּבְבִכי ּוִבֵּקׁש ְסִליָחה 

ַעל ֶׁשִּמְתִחָּלה ִהְמִעיט ִמְּכבֹוִדי ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ִהִּכיר ִּבי.

ַהְּדָבִרים ִנְכְנסּו ְלַמֲעַמֵּקי ִלִּבי ְוָעִׂשיִתי ֶחְׁשּבֹון ְּבַנְפִׁשי; ִאם ִּבְכבֹוד ָּבָׂשר ָוָדם ִהְרִּגיׁש ָהַאְכְסַנאי 
צֶֹר ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ַעל ֶׁשִּבְתִחָּלה א ִּכְּבַדִני ָּכָראּוי ִלְכבֹוִדי, ַעל ַאף ֶׁשַאַחר ֶׁשִהִּכיַרִני ִהְפִליג 

ֶחְסרֹון ָאֵמן ּגֹוֵרם ְלָרָעה
”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“ (לא יז)

ֵּתַבת ’ַעל‘ ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה 100, ְוִאּלּו ַהֵּתבֹות ’ִּכי ֵאין‘ 
ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה 91 ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘. ִמָּכאן ֶרֶמז ִּכי 
ֶחְסרֹון ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְוַהִּזְלזּול ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֵהם 

ַהּגֹוְרִמים ִל“ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“ רח“ל.

’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“ב עמ‘ רצה

"ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים“  (ְיַׁשְעָיהּו כו ב) (ְיַׁשְעָיהּו כו ב)
ְיהּוִדים ְיָקִרים!

ְּבָיִמים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו, ֵעת ְמַׁשְּוִעים ּוְמַיֲחִלים ָאנּו ְלִהָּכֵתב ּוְלֵהָחֵתם ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, 
ָהָבה ִנָּתן ֵלב ַלֶּנֱאָמר ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפָרָׁשֵתנּו (ַוֵּיֶל רפה ב): 

”ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְזָהִרים ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבָרָכה ִמִּפי ַהְּמָבֵר - ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ָּכָראּוי:
ַּכָּמה ִּפְתֵחי ְּבָרכֹות ְּפתּוִחים ָלֶהם ְלַמְעָלה, ַּכָּמה טֹובֹות ִנְמָצִאים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,

ְוַכָּמה ִׂשְמָחה ֵיׁש ְּבָכל ָמקֹום.
ְוַהּקֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ -

ַאל ִּתְקִרי  ’ֱאמּוִנים‘ ֶאָּלא ’ֲאֵמִנים‘ - ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי“.

ֶהְמֵׁש ָּבַעּמּוד ַהָּבא
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נֹוַדע ָהָיה ַּבְּׁשָעִרים ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ָזָצ“ל, ִמי ֶׁשֻּכָּנה ַּבּתַֹאר ’ָהַרב ַהּכֹוֵלל‘ 
ֶׁשל ָהִעיר ְניּו יֹוְרק. עֹוד ְּבֶטֶרם ִנְבַחר ְלַכֵהן ְּפֵאר ְּבַרָּבנּות ְניּו יֹוְרק ָּגַדל ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכַדְרָׁשן 

ַּבַעל ֵׁשם ְוִכְדמּות רּוָחִנית ַּבֲעַלת ִׁשעּור קֹוָמה.

ְּכַתְלִמיד ָוִתיק ְלָאִבי ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט ִהְׁשִקיַע ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶאת 
ָּכל ִמְרצֹו ְּבַהְנָחַלת ַהּמּוָסר. הּוא ִׁשֵּמׁש ְּבַרָּבנּות ִּבְקִהּלֹות ֲחׁשּובֹות ְּבפֹוִלין, ּוְבֶהְמֵׁש ַאף ִּכֵהן 

ְּכַדְרָׁשן ָראִׁשי ּוְכמֹו“ץ ָּבִעיר ִויְלָנא.

ְיהּוֵדי ְניּו יֹוְרק ֶׁשִחְּפׂשוּ ַאַחר ַרב ּומֹוֶרה ֶּדֶר ֶׁשַּיְנִהיג ֶאת ְקִהָּלָתם ִּבְתקּוָפה ֶׁשַהִּדְרּדּור ָהרּוָחִני 
ָהַל ּוָפָׂשה ָּבּה, ָׁשְלחּו ְׁשִליִחים ְלַרָּבֵני ִויְלָנא ֶׁשָהְיָתה ָאז ִּביַרת ָהעֹוָלם ַהּתֹוָרִני ּוִבְּקׁשּו ֶׁשַּיְמִליצּו 

ָלֶהם ַעל ַרב ָהָראּוי ְלִמְׂשָרה זֹו.

ְּכָבר  ְלָיִמים  ָצִעיר  ֱהיֹותֹו  ַאף  ֶׁשַעל  יֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  ְּבַרִּבי  ָּבֲחרּו  ָלֶהם  ֶׁשהּוְצעּו  ַהֵּׁשמֹות  ִמֵּבין 
ִהְתַּפְרֵסם ְּבֶקֶרב ְיהּוִדי ִויְלָנא ְּכָגאֹון ֻמְפָלא ּוְכַדְרָׁשן ָרהּוט ִּבְמֻיָחד - ְּפָרט ֶׁשָהָיה ָחׁשּוב ְמאֹד 

ְלַהְצָלַחת ִמְׂשָרה זֹו.

ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ָעַזב ֶאת ִמְׂשָרתֹו ָהָרָמה, ִוֵּתר ַעל ַהָּכבֹוד ְוַהַּמֲעָמד ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלקֹו, ְוִהְסִּכים 
ִלּטֹל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהַּתְפִקיד ַרב ָהַאֲחָריּות, ִמּתֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשָּכ ַיְצִליַח ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהַּיֲהדּות 

ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת ִּבְניּו יֹוְרק ַרָּבִתי ְוִלְמנַֹע ֶאת ִהַּדְרְּדרּוָתּה ָהרּוָחִנית ֶׁשל ְקִהָּלה ְּגדֹוָלה ְּבִיְׂשָרֵאל.

ַרב  ָקָהל  ֲאֵליֶהן  ֶׁשָּמְׁשכּו  ְּדָרׁשֹוָתיו  ְמָלִכים.  ְּבָכבֹוד  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִהְתַקֵּבל  ָאֵכן  ִּבְתִחָּלה 
ִהְתַּפְרְסמּו ְּבִכְתֵבי ָהֵעת ְוָזכּו ְלִתְׁשָּבחֹות ַרּבֹות. ֶאָּלא ֶׁשְּבֶהְמֵׁש, ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְלחֹוֵלל ִׁשּנּוי ּוְלַׁשֵּפר 
ֶאת ַמָּצָבם ָהרּוָחִני ֶׁשל ְּבֵני ְקִהָּלתוֹ ְוֵהֵחל ְלַהְגִּביר ֶאת ַהִּפּקּוַח ַעל ִעְנְיֵני ַהָּדת ַהּׁשֹוִנים ִּכְׁשִחיָטה, 
ַּכְׁשרּות ּוְׁשַאר ִעְנָיִנים ֶׁשָּדְרׁשּו ִּתּקּון ָּגדֹול, ָסַפג ִּבּקֶֹרת ַרָּבה. ִּבְתִחָּלה ִמַּצד ’ַרַּבאייס‘ ֶׁשָחׁשּו ַעד 
ָאז ְּכַפְטרֹוִנים ַעל ָּכל ִעְנְיֵני ַהַּיֲהדּות ִּבְניּו יֹוְרק ְוָחְרדּו ַעל ְּכבֹוָדם ַהִּמְתַחֵּלל, ּוַבֶהְמֵׁש ִמַּבֲעֵלי 

ָּבִּתים ֶׁשָחְפצּו ְלַהְמִׁשי ְּבַחֵּיי ַהַּגְׁשִמּיּות ְּבִלי ַהְפָרָעה.

ָּכ, ּתֹו ָׁשִנים ְספּורֹות ָהַל ַמֲעָמדֹו ְוִהְתַחֵּלל ַעד ְלָעָפר, ּוַבד ְּבַבד ָחָלה ִהַּדְרְּדרּות ַרָּבה ְּבַמַּצב 
ְּבִריאּותֹו, ַעד ֶׁשָהַפ ְלֶׁשֶבר ְּכִלי. הּוא ָׁשַכן ְּבֵביתֹו ְמֻׁשָּתק ְוחֹוֶלה, ִנְׁשַּכח ְּכֵמת ִמֵּלב.

ַרק ַעל ְּדָרׁשֹוָתיו ַהִנְפָלאֹות ֶׁשל ָהַרב ָקֶׁשה ָהָיה ָלֶהם, ְלַאְנֵׁשי ְניּו יֹוְרק, ְלַוֵּתר. ֵהם א ָחְדלּו 
ְלֵהָעֵתר  ִמֶּמּנּו  ָמַנע  ַהָּקֶׁשה  ְּבִריאּותֹו  ַמַּצב  אּוָלם  ְּכִמֶּקֶדם,  ְלֵׂשאָתן  ֶׁשָּיׁשּוב  ּבֹו  ִמְּלַהְפִציר 

ְלַבָּקָׁשָתם.

’ַׁשָּבת ׁשּוָבה‘. ֶאל ְמעֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִהִּגיָעה ִמְׁשַלַחת ַּגָּבֵאי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ָאָתא ּוָבָאה 
ְקַהל  ִּבְפֵני  ִמִּדְּברֹוָתיו  ָלֵׂשאת  ַהַּפַעם   ַא יֹוִאיל  ִּכי  ֵמָהַרב  ִּבְּקׁשּו  ְוׁשּוב  יֹוְרק,  ְניּו  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזי 

ֲעָדתֹו.

ְלַמְרֵּבה ַהַהְפָּתָעה ַנֲעָנה ַהַּצִּדיק ְלַבָּקָׁשָתם, ְוִחיׁש ְמֵהָרה ָּפְׁשָטה ְּכֵאׁש ִּבְׂשֵדה קֹוִצים ַהְּיִדיָעה 
ַהַּמְרִעיָׁשה ִּכי ַּבַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה ָעִתיד ָהַרִּבי, ַהַּדְרָׁשן ַהֻּמְפָלא, ָלֵׂשאת ְּדָבָריו ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ָקָהל ַרב ִנְקַהל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבאֹוָתּה ַהַּׁשָּבת. ַרִּבים ֵמֶהם א ָראּו ֶאת ָהַרב ִמֶּזה ְזַמן ַרב, ְוַעָּתה 
ֻהְפְּתעוּ ִלְראֹותֹו ְּבַמָּצבֹו ַהָּקָׁשה, ַּכֲאֶׁשר ּגּופֹו ַהְּמֻׁשָּתק ִנָּׂשא ִּביֵדי ַּכָּמה ְּגָבִרים ֲחסֹוִנים ֶׁשֶהֱעלּו 

אֹותֹו ַעל ַהָּבָמה.

ְוֵהֵחל  ְּכֶׁשָּפַתח  ַּבֵּׁשִנית  ֻהְפְּתעוּ  ֶלָהבֹות, אּוָלם  ְּדָרָׁשה קֹוַלַחת ְוחֹוֶצֶבת  ִמִּפיו  ִלְׁשמַֹע  ֵהם ִצּפּו 
לֹוַמר ְּבקֹול ָרֶפה ְוחֹוָלִני: ”ָהַרְמָּב“ם ְּבִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה אֹוֵמר...“, ְוִנָּסה ׁשּוב: ”ָהַרְמָּב“ם ְּבִהְלכֹות 

ְּתׁשּוָבה אֹוֵמר...“ - ָּכ ְּפָעִמים ִמְסָּפר, ַעד ֶׁשִהְׁשַּתֵּתק.

נֹוָרא  ֶּבִכי  ִלְבּכֹות  ֵהֵחל  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ֶנֶעְלמּו  ָהַרְמָּב“ם  ִּדְבֵרי  ִּכי  ְלַגּלֹות  ֶנֱחַרד  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶׁשָּסַחף ַאֲחָריו ַרִּבים ֵמַאְנֵׁשי ַהְּקִהָּלה. ֵהם ִנְזְּכרּו ְּבָכל ֲאֶׁשר עֹוְללּו ְלַרָּבם, ֵּכיַצד הֹוִרידּוהּו ְּבָיגֹון 

ִּכְמַעט ַעד ַלְּׁשאֹול, ַוֲחָרָטה ֲעֻמָּקה ֵהִציָפה ֶאת ִלָּבם.

ַּדּקֹות ִמְסָּפר ָעְברּו, ְוִצּבּור ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ִהִּביט ִּבְדִריכּות ִּבְדמּותֹו ַהַּׁשְבִריִרית ֶׁשל ַרָּבם. ְּדמּות 
ְוָאַמר  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִנְנַער  ְלֶפַתע  ֶהֱעִריצּו.  ְוכֹה  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶׁשִהִּכירּו  ָהַרב  ֶאת  ִהְזִּכיָרה  ֶׁשֹּלא 

ְּבקֹול ּבֹוִכים:

ְּבָכל  ְוָחִריף  ְּכָבִקי  ֶׁשִהְתַּפְרַסְמִּתי  ַאף  ַעל  אֹוֵמר!  ָהַרְמָּב“ם  ָמה  ָׁשַכְחִּתי  ִלִּבי  ְלַדֲאבֹון  ”ַרּבֹוַתי, 
 .“ִמְכַמֵּני ּתֹוָרה, ָׁשַכְחִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ַהְּמֻפְרָסִמים ָּכל ָּכ

”ְראּו ָנא“, ָזַעק ָהַרב, ”ְראּו ָמה סֹופֹו ֶׁשל ָהָאָדם! ִהְנִני עֹוֵמד ִלְפֵניֶכם ְּכֻדְגָמה ַחָּיה. ְקחּו ִעָּמֶכם 
מּוָסר ְוׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְּבעֹוד מֹוֵעד, ִּכי ֲעַדִין א ְמֻאָחר! ׁשּובּו ְּבֶטֶרם ַּתִּגיעּו ְלָיִמים ֶׁשָּבֶהם, ַאף 

ֶׁשִּתְרצּו ְלִהָּזֵכר ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, א ַיֲעֶלה ַהָּדָבר ְּבֶיְדֶכם“.

* * *

ׁשּוָבה‘  ’ַׁשָּבת  ְּדָרַׁשת  ָּפֲעָלה  ָאז,  ַעד  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּדָרׁשֹוָתיו  ְּבָכל  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִמֶּׁשָּפַעל  יֹוֵתר 
ְקָצָרה זֹו; ְקַהל ָהֲאָלִפים ֶׁשָּנַכח ְּבאֹותֹו ַהַּמֲעָמד ָּגָעה ְּבֶבִכי ַמר ְוַהִהְתעֹוְררּות ָהרּוָחִנית ֶׁשָחָלה 

ּבֹו ֶהֱחִזיָקה ַמֲעָמד ְלָׁשִנים ַרּבֹות ַאַחר אֹוָתּה ַהַּׁשָּבת.
’אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה‘ ָיִמים נֹוָרִאים פ“י

ַהַהְׁשָּגָחה ְּתלּוָיה ֶּבֱאמּוָנה
ְוא  ַיְרְּפָך  א   ִעָּמ  ַהֹהֵל הּוא   קֶיֱא ה‘  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם  ַּתַעְרצוּ  ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְוִאְמצּו  ”ִחְזקּו 

ַיַעְזֶבּךָ“ (לא ו) 

ָּתַמּה ַהַּמְׁשִּגיַח ִמּפֹוִניֶבז‘ ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל: ִאם ֻמְבָטִחים ָאנּו ִּכי ה‘ ֱאֵקינוּ 
א ַיְרֶּפּנוּ ְוא ַיַעְזֵבנּו, ַמּדּוַע ָאנּו ְזקּוִקים ַּגם ַלִּצּוּוי: ”ִחְזקּו ְוִאְמצּו“?

ֶּבֱאמּוָנה  ְוִהְתַאְּמצּוֵתנּו  ִהְתַחְּזקּוֵתנּו  ְּבִמַּדת  ְּתלּוָיה  ַיַעְזֶבָּך“,  ְוא  ַיְרְּפָך  ”א  ַהְבָטַחת  ְוֵתֵרץ: 
.ַּבה‘ ִיְתָּבַר

’ֵמִליץ יֶֹׁשר‘ פר‘ ַוֵּיֶל עמ‘ רטו

ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור ַעל ְּתִפַּלת ַהָּיִחיד
ְוא  ַיְרְּפָך  ”א  ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ּוְמַסֵּים  ְוִאְמצּו“  ”ִחְזקּו  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ּפֹוֵתַח  ָמה  ִמְּפֵני 

ַיַעְזֶבּךָ“?

ְׁשֵאָלה זֹו ָׁשַאל ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ָחאִגיז ֵמַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים ֶאת ָסבֹו ַהָּגדֹול, ְוהּוא ֵהִׁשיב 
לֹו: ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַמְׁשַמע ִּכי ְּתִפַּלת ָהַרִּבים ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר ִמְּתִפַּלת ַהָּיִחיד, 

ּוָמה ַיֲעֶׂשה ֵאפֹוא ָאָדם ֶׁשִּמִּסּבֹות ׁשֹונֹות ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִצּבּור?

ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַאָּתה  ְּבָׁשָעה  ִאם   - ְוִאְמצּו“  ”ִחְזקּו  ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  יּוַכל   ְלָכ ָהֵעָצה  ֶאת 
ְּבִצּבּור ִּתְכל ַעְצְמ ִעם ַהִּצּבּור ְוִתְתַחֵּזק ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּיָאְזְרָך ְּבכֹחַ ִויַקֵּבל 
ְּתִפָּלְת ָּתִמיד, ֻמְבָטח ַאָּתה ֶׁשַאף ְּכֶׁשִּתְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ”א ַיְרְּפָך ְוא ַיַעְז־

ֶבָּך“ ִמּכֹחַ אֹוָתּה ְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַּפַּלְלָּת ְּבָעָבר ִעם ַהִּצּבּור.
’ָקְרַּבן ִמְנָחה‘ סי‘ שמו

ֲחִׁשיבּות ָהְרִציפּות ַּבֲעבֹוַדת ה‘
”ְלִיְרָאה ֶאת ה‘ ֱאקֵיֶכם ָּכל ַהָּיִמים“ (לא יג)

ָּדָבר  ֵאיָנּה  ה‘  ִיְרַאת  ַהָּיִמים“:  ”ָּכל  ָּכאן  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ְלעֹוֵרר  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָהָיה  נֹוֵהג 
ֶׁשִּנָּתן ְלַקְּימוֹ ְלֵסרּוִגין - ַהּיֹום יֹוֵתר ּוָמָחר ָּפחֹות... ִּכי ִאם ”ָּכל ַהָּיִמים“ ְצִריִכים ִלְהיֹות ָׁשִוים 

ָּבּה ְלטֹוָבה ִּבְמִסירּות ֻמְחֶלֶטת ּוְגמּוָרה.

ְוִהְמִׁשיל ַעל ָּכ ָמָׁשל ְלחֹוֶלה ֶׁשָּפַגׁש ֶאת ְיִדידֹו ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר ְוִנְׁשַאל ִמִּפיו ַעל ַמָּצבֹו.

”א ָעֶלי ְיִדיִדי, חֹוֶלה ֲאִני ְּבַמֲחַלת ַהַּקַּדַחת...“, ֵהִׁשיב ָהִאיׁש.

”ֵאיִני ַמֲאִמין“, ֵהִגיב ֵרֵעהּו ְּבַתְדֵהָמה, ”ֲהלֹוא ָּפֶני ְּבִריאֹות ְלַמְרֶאה, ְוֵכיַצד אֹוֵמר ִהְּנ ֶׁשחֹוֶלה 
ַאָּתה?“

ִהְסִּביר ַהחֹוֶלה: ”ִמְּדָבֶרי ִנָּכר ֶׁשֵאיְנ ַמִּכיר ְּבִטְבָעּה ֶׁשל ַמֲחָלה זֹו ֲאֶׁשר ְּביֹום ֶאָחד קֹוְדִחים 
ַהחֹוִלים ָּבּה ְּבחֹם ָּגבַֹּה ַעד ְלא ְנׂשֹוא, ּוְלָמֳחָרת יֹוֵרד ַהחֹם ְוַהחֹוֶלה ָיכֹול ָלֶלֶכת ְּכַאַחד ָהָאָדם. 
ְּבָפִנים  ָהִאיׁש  ִסֵּכם  ֲאִני“,  חֹוֶלה  ְלַמֲעֶׂשה  ְּכָבִריא,  ּוִמְתַנֵהג  ִנְרֶאה  ֶׁשִהְנִני  ְּבָׁשָעה  ֶׁשַּגם  ִנְמָצא 

ֲעגּומֹות.

ַמֲחַלת  ִּכי  הּוא  אֹות  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  ְליֹום  ְולּו  ִיְרָאתֹו,  ְּבַדְרַּגת  ָהָאָדם  ִמְתרֹוֵפף  ִאם  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ֵּכן  ַעל  ְּכ‘ָבִריא‘.  ִנְרֶאה  הּוא  ֶׁשָּבֶהם  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ַאף  ּתֹוכֹו,   ְּבתֹו ָהֵעת  ָּכל  ְמַקֶּנֶנת  ַהְּכִפיָרה 
 – ַהָּיִמים!“  ָּכל  ה‘...  ֶאת  ”ְלִיְרָאה  ֵמִאָּתנּו:  ַהּדֹוֵרׁש  ַהָּכתּוב  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ִהיא  ַּבֲעבּורֹו  ָהֵעָצה 

ְלִהְתַחֵּזק ְּבִיְרָאה ְלא ֶהֶרף ְוָכ ֵיָרֵפא ִמַּמֲחָלתֹו.
’ִמְׁשֵלי ֶהָחֵפץ ַחִּיים‘ לג

ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה‘
”ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות“ (לא יד)

’ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ְיָי‘ - ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות י א)  ”ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות“ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 
ַעל ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל ֶׁשַאף ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּנִביא (ְמָלִכים ב‘ כ א): ”ַצו ְלֵביֶת ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוא ִתְחֶיה“, 
ַלְמרֹות זֹאת א ִהְתָיֵאׁש ְוִהְכִריז: ”ֲאִפּלוּ ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ַעל ַצָּוארוֹ ֶׁשל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו 

ִמן ָהַרֲחִמים“, ְוָאֵכן ְלַבּסֹוף ָסָרה ֵמָעָליו ַהְּגֵזָרה.
’ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז‘

ִסַּבת ֶהְסֵּתר ַהָּפִנים
”ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות 

ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יז-יח)

ִאם ָאֵכן ִיְתַוּדוּ ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲעוֹוָנם, ַמּדּוַע ֲעִתיִדים ֵהם ְלֵהָעֵנׁש בְּ“ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר“?

ָעָנה ָהְרַה“ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַחִּיים ִמְּסלֹוִנים: ִאם ְנַדֵּיק ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ”ְוָאַמר... ַעל ִּכי ֵאין ֱאַקי 
ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“, ִנְרֶאה ִמָּכאן ִּכי ִעַּקר ְּכֵאָבם ֶׁשל ַהִּמְתַוִּדים ִמְתַמֵּקד ָּבָרעֹות 
ֶׁשָּפְקדּו אֹוָתם. ְוֵכיָון ֶׁשֵאין ֶזה ִוּדּוי ַהָּבא ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ֶנֱעָנִׁשים ֵהם ְּב“ְוָאֹנִכי 

ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר“.
ְנִתיֵבי ְיׁשּורּון עמ' קעז

א ַלֲחדֹל ִמְּלַחֵּפׂש
”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יח)

ַמֲעֶׂשה ָהָיה ֶׁשִהְבִחין ָהְרַה“ק ַרִּבי ָּברּו ִמֶמּעִזיּבּוז‘ ְּבֶנְכּדֹו ַהָּפעֹוט ַהְּמַׂשֵחק ִעם ֲחֵברֹו ְּבִמְׂשָחק 
’ַמְחּבֹוִאים‘ - הּוא ִהְתַחֵּבא ִּבְמקֹום ִמְסּתֹור ְוַעל ֲחֵברֹו הּוַטל ְלמֹוְצאֹו, ֶאָּלא ֶׁשַהֶּנֶכד ֵהיִטיב ָּכל 

ָּכ ְלַהְחִּביא ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשֲחֵברֹו ִהְתָיֵאׁש ּוָפָנה ְלִמְׂשָחָקיו.

ִהְמִּתין ַהֶּנֶכד ַעד ּבֹוׁש, ּוְכֶׁשָּיָצא ְוִגָּלה ְלַאְכָזָבתֹו ִּכי ֲחֵברֹו ָחַדל ִמְּלַחְּפׂשוֹ, ֵהֵחל ִלְבּכֹות ּוָפָנה 
ְלַתּנֹות ְּכֵאבֹו ִּבְפֵני ָסבֹו ַהַּצִּדיק.

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ָהְרַה“ק ִמֶמּעזִ‘יּבּוז ֶאת ִּדְבֵרי ַהֶּיֶלד, ֵהֵחל ִלְבּכֹות ַיַחד ִעּמֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר 
 ְואֹוֵמר ְלסֹוְבָביו: ”ְוִכי ֵאין ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלֶהְסֵּתר ַהָּפִנים ַהּׂשֹוֵרר ְּבדֹוֵרנּו?! ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ִהְסִּתיר ַעְצמֹו ְו‘ִהְתַחֵּבא‘ ֵמִאָּתנּו ַעל ְמַנת ֶׁשִּנְדרֹׁש ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ּוְלַבּסֹוף ְנַגֶּלה ֶאת 
ַמְלכּותֹו ְּבֹאֶפן ֶׁשִּתְמַלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה‘; ָמה ֲחָבל ִּכי ֶזה ִמְּכָבר ִהְתָיַאְׁשנוּ ִמְּלמֹוְצאוֹ, ְוָכל 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָּפָנה ְלִעְסֵקי עֹוָלמֹו ְוַדֲאגֹוָתיו, ַעד ֶׁשּׁשֹוְכִחים ָאנּו ְלַגְמֵרי ִמְּלַבֵּקׁש ֶאת ה‘ ְוֶהְסֵּתר 

ַהָּפִנים נֹוָתר ַעל ַּכּנֹו...“
’ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות‘ ח“א עמ‘ 442

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַהְּדָרָׁשה ַהְּקָצָרה ַא ַהַּמְׁשִּפיָעה ְּביֹוֵתר

ני ַמעּפְ
הׁשָּגָחה

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּקצרה ַא

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ִּבְכבֹוִדי ְּבֹאֶפן ֶׁשֵאין ְלַׁשֵער, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִּבְכבֹוד ָׁשַמִים: ַּכָּמה ַּכָּפָרה ָצִרי ֲאִני ְּבָכל 
ָּכָראּוי  ֶאְתמֹול  ִּכַּבְדִתּיו  ֶׁשֹּלא  ַעל  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  קֹוִני  ִּבְכבֹוד  ְלַהִּכיר  ֲאִני  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ָויֹום,  יֹום 

ִלְכבֹודֹו ָהֲאִמִּתי, ְּכִפי ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי ְּביֹום ֶזה (’ִסּדּורוֹ ֶׁשל ַׁשָּבת‘ מהדו“ח ח“ב ג ג ה). 

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּתׁשּוָבה
ְנַסֵּים ְּבִצּטּוט ַהְּתִפָּלה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּתֵּקן ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש לֹוַמר ְּבתֹו ְּתִפַּלת ֲהִׁשיֵבנּו, ְּתִפָּלה 
ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמֲאָמֵרנּו ַעל ְּגֻדַּלת ַהְּתׁשּוָבה ַהַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד: ”ְיִהי ָרצֹון 
ִמְּלָפֶני ה‘ ֱאֵקינוּ ֶוֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּתֲחתֹר ֲחִתיָרה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ְּכבֹוֶד ְלַהֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה 

ֶּבן  ִלְפלֹוִני  [ּוִבְפָרט  ְּפלֹוִני  ֶּבן  ְּפלֹוִני  ִלי  ַּתֲחִזיֵרִני  ּוִבְכָלָלם  ִיְׂשָרֵאל,  ּפֹוְׁשֵעי  ָּכל  ְׁשֵלָמה 
ְּפלֹוִני] ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ְיִמיְנ ה‘... ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים“ (’ֶחְמַּדת ָיִמים‘ ח“ג ר“ח ֱאלּול ור“ה 

פ“ו אֹות עה).

ֶהְמֵׁש ֵמַעּמּוד קֹוֵדם


