
ת ְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

הֹוָצַאת ֵׁשם ַרע ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

"ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ַמאי ִּדְכִתיב: 'זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע'? זֹאת 
ִּתְהֶיה ּתֹוָרתֹו ֶׁשל מֹוִציא ֵׁשם ַרע" (ֲעָרִכין טו ב).

ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמּמֹוְדִז'יץ ָזָצ"ל: ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש מֹוִציא 
ֵׁשם ַרע ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ָּכ ֵיׁש מֹוִציא ֵׁשם ַרע ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום! 
ְמֻרָּכז  ֵאינֹו  ְּבעֹוד  ה'',  ַאָּתה   ָּברּו'  :ּוְמָבֵר ִּבְתִפָּלה  ָהעֹוֵמד  ָאָדם 
ִּבְתִפָּלתֹו, ְּכֶׁשַרְגָליו עֹוְמדֹות ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַא ַמֲחַׁשְבּתֹו נֹוֶדֶדת 
ִמְתַקֶּיֶמת  ֶזה  ָּבָאָדם  ַהָּים:  ִמְּמִדינֹות  ְּבַאַחת  אֹו  ַהּׁשּוק  ְּבִמְׁשעֹוֵלי 
ִנְמָצא  ְוַכָּוָנה,  ַמֲחָׁשָבה  ְּבֶהְעֵּדר  ִּכי  ַרע',  ֵׁשם  'מֹוִציא  ֶׁשל  ַהְּבִחיָנה 

הּוא מֹוִציא ֶאת ֵׁשם ה' ְלַרע ּוְלַבָּטָלה ָחִליָלה .
'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל'

ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ֶאת ְׁשמֹו
ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' (ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון ב ח) ֵּבֵאר ַטַעם ַלְּסֻגָּלה ֶׁשהּוְבָאה 
ֶאת  ְנצֹר'  'ֱאַקי  ִּבְתִפַּלת  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ְלַהְזִּכיר  ַהַּקְדמֹוִנים,  ְּבִדְבֵרי 
ּוִמְסַּתֵּים  ַמְתִחיל  ֶׁשָּבֶהן  ָּבאֹוִתּיֹות  ְוַהִּמְסַתֵּים  ַהַּמְתִחיל  ַהָּפסּוק 
ֵׁשם ַהִּמְתַּפֵּלל [ְלֻדְגָמה: ִמי ֶׁשְּׁשמֹו ִּבְנָיִמין אֹו ֶּבן ִצּיֹון, יֹאַמר ֶאת 
ַהָּפסּוק: "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" 
ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְׁשמֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ִיְׁשַּכח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  יד)]  מא  (ְּתִהִּלים 

ְּבבֹואֹו ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.

ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשֵּיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶּפן ִיְׁשַּכח ָהָאָדם ֶאת ְׁשמֹו?

ֶׁשְּבֵעת  ז)  ַהְּכִניָעה  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  'חֹובֹות  ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֲחֵברֹו, ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ִמי ֶׁשִּבְגנּותֹו ִּדֵּבר 

ִנְזָקפֹות ְלחֹוָבתֹו, ּוְזֻכּיֹוָתיו ֶׁשּלֹו עֹוְברֹות ָלָאָדם ֶׁשאֹותֹו ִּגָּנה.

ַעל ִּפי ֶהְסֵּבר ֶזה ֵּבֵאר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים': ַּכֲאֶׁשר ַיִּגיַע ַּבַעל ַהָּלׁשֹון ָהַרע 
ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֻיְפַּתע ִלְראֹות ֲעֵברֹות ַרּבֹות ָהְרׁשּומֹות 
ַעל ְׁשמֹו ַעל ַאף ֶׁשָּברּור לֹו ֶׁשֹּלא הּוא ֶזה ֶׁשֲעָׂשָאן, ּוֵמֲחַמת זֹאת 

ָעלּול הּוא ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ְׁשמֹו ָהֲאִמִּתי.

 ְּבתֹו ַּדְוָקא  ְׁשמֹו,  ֶאת  לֹו  ֶׁשַּיְזִּכיר  ָּפסּוק  לֹוַמר  לֹו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
ִיְנצֹר  א  ֶׁשִאם  לֹו  ִלְרמֹז  ְּכֵדי  ֵמָרע',  ְלׁשֹוִני  ְנצֹור  'ֱאַקי  ְּתִפַּלת 

ְלׁשֹונֹו ָעלּול הּוא ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון.

ָלׁשֹון ָהַרע מֹוַנַעת ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (נג ֵא) הּוָבא, ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָלׁשֹון ָהַרע, 

ֵאין ְּתִפָּלתֹו עֹוָלה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ִנְרָמז  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  ִנְרֶאה 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ה'  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  "ְּתִפָּלה  ֵא):  (יז  ִּבְתִהִּלים 
ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה": ֵּכיָון ֶׁשֵאין ִּבי 'ִׂשְפֵתי ִמְרָמה' 
– ֲאִני ִנְזָהר ִמָּלׁשֹון ָהַרע, ְלִפיָכ ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ, ֱאַקי, ֶׁשַּתֲאִזין 

ִלְתִפָּלִתי.
'ַמֲעֵטה ְּתִהָּלה' ְּתִהִּלים יז א

ָהעֹוֶׂשה ְּתׁשּוָבה – צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן" (יד ב)

ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ְוָאהּוב',  אֹוִתּיֹות   – 'ְוהּוָבא'  ַהִחידָ"א:  ֵּבֵאר  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
הּוא   הֹוֵפ ִמָּיד  ֵמֲחָטָאיו,  ָהָאָדם  ִנְטַהר  ַּכֲאֶׁשר   – ָטֳהָרתֹו'  'ְּביֹום 
ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ה'.  ִלְפֵני  ַהְּמָׁשֵרת  ַּכּכֵֹהן  'ָאהּוב'  ִלְהיֹות 
(ְּתׁשּוָבה ז ח): "ַּכָּמה ְמֻעָּלה ַמֲעַלת ַהְּתׁשּוָבה: ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבָּדל 
ְמֻדָּבק  הּוא  ְוַהּיֹום  ַנֲעֶנה...  ְוֵאינֹו  צֹוֵעק  ִיְׂשָרֵאל...  ֱאֵקי  ֵמה' 

ַּבְּׁשִכיָנה... צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמָּיד, ֶׁשֶּנֱאָמר: (ְיַׁשְעָיהּו סה כד) 'ְוָהָיה ֶטֶרם 
ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה'..."

'חֹוַמת ֲאָנ'

ְּתִפָּלה ְּבָטֳהָרה ַמֲעָלה ֶאת ְּתִפַּלת ַהְּמצָֹרע
מּוְשַׁקט  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ַעל  ָּדַרׁש   ָּכ

ִמְּפָראָגא:
 ֵמִאיָד ִאם ִמְתַּפֵּלל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת, ַא
ַּגם ֵאיָנּה ָׁשָבה ֵריָקם ְוִהיא ַמְמִּתיָנה ִעם ְּתִפּלֹות נֹוָספֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ְלא ַּכָּוָנה ְּבָרִקיַע ְמֻיָחד, ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהָאָדם ַּפַעם ַאַחת ְּתִפָּלה 
ִּכְדָבֵעי, ּוְתִפָּלתֹו זֹו ַּתֲעֶלה ִעָּמּה ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִהְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא 

ְּבַכָּוָנה.
ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ְראּוָיה:  ַּכָּוָנה  ִמְּבִלי  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהְּתִפָּלה  ּגֹוַרל  ִיְהֶיה  ֶזה   – ַהְּמצָֹרע" 
ָּכָראּוי,  ְּבָטֳהָרה  ַאַחת  ַּפַעם  ָהָאָדם  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל   – ָטֳהָרתֹו"  "ְּביֹום 
 ֶמֶל ֶאל  ַּתֲעֶלה  ַהְּפגּוָמה  ַהְּתִפָּלה  ַּגם   – ַהּכֵֹהן"  ֶאל  "ְוהּוָבא  ֲאַזי 

'רֹאִׁשי ַּבָּׁשַמִים'ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים.

ִרּפּוי ַהָּצַרַעת ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ַהָּצַרַעת
"ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִּדי אֹוִזיָדא: "ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת" – ֵּכיַצד? 
א  ֶׁשִאם  ִּבְתׁשּוָבה.  ְוָׁשב  ִנְכַנע  ֶׁשַהָּצרּוַע  ִמְּפֵני   – ַהָּצרּוַע"  "ִמן 
 ְּבֶדֶר ְרפּוָאה  ָּכל  ַלָּצַרַעת  ֵאין  ִּכי  ִנְרֵּפאת,  ַהָּצַרַעת  ָהְיָתה  א  ֵּכן 

ַהֶּטַבע.
'ִמְדַרׁש ְׁשמּוֵאל' עמ"ס ָאבֹות ַּבַהְקָּדָמה

ַמֲעַלת ְקִנַּית ִמַּדת ַהִּׁשְפלּות ַּבְּתִפָּלה
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת 

ְוֵאזֹב" (יד ד)
ּוְכֵאזֹוב"  ְּכתֹוַלַעת  ִמַּגֲאָותֹו,  ַעְצמֹו  ַיְׁשִּפיל  ְוִיְתַרֵּפא?  ַּתָּקָנתֹו  "ָמה 

(ַרִׁש"י).

ִמַּדת ַהִּׁשְפלּות ִהיא ְּתַנאי ֻמְכָרח ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ַּכִּנְפַסק ַּבּׁשוּ"ַע 
(או"ח צח ג): "ִיְתַּפֵּלל ֶּדֶר ַּתֲחנּוִנים ְּכָרׁש ַהְּמַבֵּקׁש ַּבֶּפַתח".

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ּוְלָבֵאר: ַּכֲאֶׁשר עֹוֵמד ָהָאָדם ִּבְמלֹוא קֹוָמתֹו ִּבְתִפָּלה 
ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ִּכְבָיכֹול ְמַׁשֵּדר הּוא ֶׁשֵאינֹו ָחֵסר ְּכלּום. ְוִאם 
ֵּכן, ָמה ִּתְהֶיה ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִיְתעֹוְררּו ָעָליו ַרֲחֵמי ָׁשַמִים?! ֲהֵרי 
ַעל  ְוַרק  ְּבֶעְזָרה,   צֶֹר לֹו  ֶׁשֵאין  מֹוִכיִחים  ִלּבֹו  ְוַגְבהּות  ַמֲעָׂשיו 
ַעְצמֹו,  ּוְמכֹוֵפף  ַמְכִניַע  הּוא  ַּכֲאֶׁשר   ַא ְמַבֵּקׁש?!  הּוא  'מֹוָתרֹות' 
ִלְתִמיָכה  ָזקּוק  ְוהּוא  ִמֶּׁשּלֹו,  ְּכלּום  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבִהְתַנֲהגּותֹו  מֹוִכיַח 
ה',  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ִמְתַקְּבלֹות  ַּבָּקׁשֹוָתיו  ָאז  אֹו  ְוַׁשַעל.  ַצַעד  ָּכל  ַעל 
ְּכִפי ֶׁשְּלַהְבִּדיל ָּבָׂשר ָוָדם ָהָיה ְמַרֵחם ָעָליו ִאּלּו ָהָיה רֹוֵאהּו ְּבַמָּצב 

ֶׁשָּכֶזה.
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ִׁשְפלּות ֶׁשָּכזֹו, ִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָז"ל ַּבְּתִפָּלה 
ּגַֹבּה  ֶׁשְּכִפי  ְּבֹאֶפן  ֻּתְּקנּו  ַהִּדין  ֵמִעַּקר  ֲאֶׁשר  ְוִהְׁשַּתֲחָויֹות  ְּכִריעֹות 
ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַעְצמֹו,  ְלַהְׁשִּפיל  ָעָליו  ִיְהֶיה   ָּכ ָהָאָדם  ַּדְרַּגת 
(ְּבָרכֹות לד ב): ֶהְדיֹוט ּכֹוֵרַע ְּבִבְרַּכת 'ָאבֹות' ּובְ'מֹוִדים' ְּתִחָּלה ְוסֹוף, 
ֶׁשָּכַרע  ֵּכיָון   ְוַהֶּמֶל ּוְבָרָכה,  ְּבָרָכה  ָּכל  ִּבְתִחַּלת  ּכֹוֵרַע  ָּגדֹול  ּכֵֹהן 

ׁשּוב ֵאינֹו זֹוֵקף.
ְּכָכל  ַנְפׁשֹו:  ֶחְׁשּבֹון   ְֹוַלֲער ְלִהְתּבֹוֵנן  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי זֹאת  ְלאֹור 
ֶׁשהּוא ָחׁש ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ְּבַדְרָּגתֹו, ֵּכן ִיְהֶיה ָעָליו ְלַהְמִעיט ּוְלַהְׁשִּפיל 

ַעְצמֹו ֶטֶרם ּבֹואֹו ְלִהְתַּפֵּלל, ְּכֵדי ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִּתְתַקֵּבל.
ּוְנַקֵּים  ֶזה,  ָחׁשּוב  ְּבנֹוֵׂשא  ַלֶהְרֵּגל  ִנָּכַנע  ֶׁשֹּלא  ֵאפֹוא  ָחׁשּוב  ַּכָּמה 
ֶאת ַּתָּקַנת ַהְּכִריעֹות ְוַהִהְׁשַּתֲחָויֹות ְּכ'ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה'. ָהָבה 
ְוִנְכַרע ִמּתֹו ַהְרָּגָׁשה ְוַהָּכָרה ַּבִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהַּתָּקָנה, ִנְזֶּכה 

ְלַהְכִניַע ַעְצֵמנּו ָּכָראּוי, ְוֶׁשִּתְתַקֵּבְלָנה ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְלָרצֹון.
'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'

ָעִׁשיר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ָעִני
"ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת" (יד כא)

ֵאיָנּה  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ֲאָנִׁשים  ַקָּיִמים  ָזָצ"ל:  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר 
ֶנֱאֶמֶרת ָּכָראּוי, ַא ִמְתַנֲחִמים ֵהם ְּבִלָּבם ִּבְראֹוָתם ֶׁשַּגם ַחְבֵריֶהם 

ֵאיָנם עֹוְבִדים ֶאת ה' ָּכָראּוי, ּוְלִעִּתים ֵהם ְּבַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ֵמֶהם.
ְלִהְסַּתֵּפק  ְיכֹוִלים  ַחְבֵריֶהם  ֵמֵעיֵניֶהם:  ֶנֱעָלם  ָחׁשּוב  ֶׁשְּפָרט  ֶאָּלא 
ְּבַדְרָּגה זֹו, ֵּכיָון ֶׁשֲעִנִּיים ֵהם ְּבַדַעת ְוֵאין ָיָדם ַמֶּׂשֶגת ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה 
ַוֲעֵליֶהם  ְּבַדַעת,  ֲעִׁשיִרים  ְוִהָּנם  ָזכּו  ְלֻעָּמָתם,  ְוֵהם  יֹוֵתר.  ְּגבֹוָהה 
א  ָעִני  ָקְרַּבן  ֶׁשֵהִביא  "ָעִׁשיר  יא):  יד  (ְנָגִעים  ַּבִּמְׁשָנה  ָׁשִנינּו  ְּכָבר 

ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו".
'ָחֵפץ ַחִּיים'

ַהּכֵֹהן ִמְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּנַגע
"ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע" (יד לו)

קֶֹדם  ַהַּבִית  ֶאת  ּוְלַפּנֹות  ִלְטרֹחַ  ַהּתֹוָרה  "ִצְּוָתה  ַהְּספֹוְרנוֹ:  ָּכַתב 
ְלַבַעל  ְּפַנאי  ִיְהֶיה  ַהִּפּנּוי  ֶׁשִּבְזַמן  ְּכֵדי  ַהֶּנַגע,  ֶאת  ַהּכֵֹהן  ֶׁשִּיְרֶאה 
ֶאת  ֵמָעָליו  ֶׁשָּיִסיר  ְּכֵדי  ה'  ִלְפֵני  ּוִבְתִפָּלה  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲעסֹק  ַהַּבִית 
ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהּכֵֹהן  ְוַאף  ִּדינֹו,  ֶאת  ַהּכֵֹהן  ִיְפסֹק  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהֶּנַגע 

ַעל אֹותֹו ַהָּדָבר".
ִמֶּזַרע  הּוא  ַהּכֵֹהן  ָזָצ"ל:  וֹואְזֶנר  ַהֵּלִוי  ַהְּגַר"ש  ָמָרן  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ְּבַנְפׁשֹו  ַהְּטבּוָעה  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ּוִמַּצד  ֶחֶסד,  ִאיׁש  ֶׁשָהָיה  ַאֲהרֹן 
ָקֶׁשה ָהָיה לֹו ַעד ְמאֹד ְלַטֵּמא ֶאת ַהַּבִית ְּבַמֲאַמר ִּפיו. ַעל ֵּכן ִחֵּדׁש 

ַהְּספֹוְרנוֹ ֶׁשַאף הּוא ִהְצָטֵרף ְלַבַעל ַהַּבִית ִּבְתִפָּלתֹו.
ְּגדֹוָלה  ָמה  ָטהֹור,  ִנְמָצא  ְוַהַּבִית  ְּתִפָּלתֹו  ִהְתַקְּבָלה  ַּכֲאֶׁשר  ְוָאֵכן 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  "ְוִהֵּנה  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶׁשֵּמִעיד  ְּכִפי  ִׂשְמָחתֹו!  ָהְיָתה 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע", ְוִהֵּנה – ְלׁשֹון ִׂשְמָחה (במ"ר ג ד).
'אֹוַצר ֶאְפַרִים' ּוְרֵאה ַּבַהְקָּדָמה לשו"ת 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ח"ג

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ֹום

ני ּפְ ם

ְּפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ַהֶּׁשַפע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

הּוא  ְמצָֹרע  ַהִּמָּלה  ֶׁשַּתְרּגּום  ְמבָֹאר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
'ְסִגיָרא', ּוִמָּכ ֵיׁש ִלְלֹמד ֶׁשֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע ּגֹוֵרם ִלְסִגיַרת 

ַׁשֲעֵרי ַהֶּׁשַפע.

ֶׁשִּנְפְּתחּו  ַלְּׁשָעִרים  ִהיא  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶׁשַּכָּוַנת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש 
 ְוֶרֶמז ְלָכ ,(רפח ב ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַוֵּיֶל) ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן
נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכ ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת ַהֻּׁשָּתִפים 
ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע: אֹוֵמר, ֶנֱאָמר (ְנׂשּוא ַהִּסּפּור), ְמַקֵּבל ֵהם 
'ָאֵמן'. ְועֹוד נּוַכל ְלהֹוִסיף, ֶׁשְּכֶׁשחֹוֵזר ַהְּמצָֹרע ִּבְתׁשּוָבה 
ַהְּׁשָעִרים  ָׁשִבים  ְּתׁשּוָבתֹו  ּוִבְזכּות  ִמָּצַרְעּתֹו,  ְוִנְטַהר 
ְוֵאזֹוב,  ִצּפֹוִרים  ְלָטֳהָרתֹו  ְלָהִביא  ָעָליו  ְּבָפָניו,  ְוִנְפָּתִחים 

ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשָּלֶהם ֵהם צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'.

'ָמֵגן ַאְבָרָהם' (ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק) פר' ְמצָֹרע

ַּגם ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ַּגם ְּבחֶֹדׁש ִניָסן 
ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה 
ֻּכָּלנּו ַמְרִּבים ֻּכָּלנּו ַמְרִּבים 
ֶּבֱאמּוָנה ְואֹוְמִרים ֶּבֱאמּוָנה ְואֹוְמִרים 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
ְּבַחְברּוָתא.ְּבַחְברּוָתא.

ְּבִׂשְמָחה,  ַמְרִּבין  ֲאָדר  ֶׁשִּמֶּׁשִּנְכָנס  "ְּכֵׁשם 
ִּכי  ֶּבֱאמּוָנה.  ַמְרִּבין  ִניָסן  ִמֶּׁשִּנְכָנס   ָּכ
ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים – ִּבְזכּות 
ְלִהָּגֵאל  ֲעִתיִדים  ּוְבִניָסן  ָהֱאמּוָנה, 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא – ִּבְזכּות ָהֱאמּוָנה".
('ִּתְפֶאֶרת ְמַנֵחם' לרמ"נ ִמּבֹאָיאן ֶּפַסח תרצ"ה)

 "ִּכי ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן". 

('ְמַגֵּלה ֲעֻמּקֹות' ַהֲאִזינּו)
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ְׁשַעת ּבֶֹקר ִׁשְגָרִתית ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּליְסָקא. ָהַרִּבי ָיַׁשב ְלַיד ֻׁשְלָחנֹו, 
ְּדִפיקֹות  ִנְׁשְמעּו  ְוִהֵּנה  ֻסְגָיה,  ֶׁשל  ְּבָעְמָקּה  ֻמָּנח  ְורֹאׁשֹו  ּוְתִפָּליו  ְּבַטִּליתֹו  ָעטּור  ְּכֶׁשהּוא 

ֲחלּוׁשֹות ַּבֶּדֶלת.
ֲאָנִׁשים  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְמעֹונֹו  ֶאת  ּפֹוְקִדים  ָהיּו  ָּתִדיר  ַהֶּדֶלת.  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ַהַּגַּבאי  ָקם  ְּכֶהְרֵּגלֹו 
ִלָּבם  ַעל  ַלֲאֶׁשר  ְלַהְקִׁשיב  ֵסֵרב  א  ֵמעֹוָלם  ְוָהַרִּבי  ְלַמְכאֹוָבם,  ָמזֹור  ֶׁשִחְּפׂשוּ  ֵלב  ְׁשבּוֵרי 

ּוְלַהְרִעיף ֲעֵליֶהם ַטְלֵלי נַֹחם.
ְּבֶפַתח ַהַּבִית ָעְמָדה ִאָּׁשה ְּכפּוָפה, ֶׁשְּבָגֶדיָה ַהַּדִּלים ּוָפֶניָה ַהְּמֻקָּמטֹות ֵהִעידּו ַעל ֲעִנּיּוָתּה.

ַהַּגַּבאי ִהְזִמין ֶאת ָהִאָׁשּה ְלִהָּכֵנס, ַא ִהיא א ִמֲהָרה ַלֲעׂשֹות זֹאת. "ֵאיִני ְמַבֶּקֶׁשת ְלִהָּכֵנס 
ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה", ָּכ ִהְסִּביָרה, "ְלַצֲעִרי ֵאין ְּבָיִדי ֵּדי ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּכֵדי ְלֵהָראֹות 

ִלְפֵני ַהֶּמֶל. ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני ְלַדֵּבר ֶאל ָהַרִּבי ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת, אּוַלי ִיָּׂשא ָּפַני".
ִנְכַנס ַהַּגַּבאי ּוִבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָהַרִּבי ָנַתן ֶאת ַהְסָּכָמתֹו, ְוָהִאָּׁשה ָּפְתָחה ְּבִסּפּוָרּה:
"ַרִּבי ָקדֹוׁש, ִאָּׁשה ַּדָּלה ְוֻאְמָלָלה ִהְנִני. ַיַחד ִעם ַּבֲעִלי ַהָּיָקר ָּדִרים ָאנּו ְּבַבִית ַּדל ְּבַפֲאֵתי 
ַהָּקָׁשה;  ַלֲעבֹוָדתֹו  ַהַּבִית  ִמן  יֹוֵצא  ּבֶֹקר  ּוִמיֵדי  ַּבֲעִלי,  הּוא  ָּפׁשּוט  ַסָּבל  ַהְּסמּוָכה.  ָהֲעָיָרה 
ֲעבֹוָדה  ָחִליָלה.  ְוחֹוֵזר  ָהִעיר  ֶאל  ָהַרֶּכֶבת  ִמַּתֲחַנת  ְּכֵבִדים  ַמָּׁשאֹות  נֹוֵׂשא  ַהָּׁשחּוַח  ַּגּבֹו  ַעל 
ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכת ֶׁשְּתמּוָרָתּה ִמְׂשַּתֵּכר הּוא ִּבְפרּוטֹות ְׁשחּוקֹות ּבֹוְדדֹות ֶׁשַּגם ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם 

ַמְסִּפיקֹות ַא ְּבקִֹׁשי ְלַכְלָּכַלת ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ַהְּברּוָכה.
הּוַרע  ָקדֹוׁש,  ַרִּבי  ָּכֵעת,  אּוָלם  ּוְלַהְבִליג,  ַּדּלּות  ְּבַדֵּלי  ִלְחיֹות  ָיִמיָמה  ִמָּיִמים  ֻהְרַּגְלנּו  ְּכָבר 
ַמָּצֵבנּו ַעד ְלַהֲחִריד; ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים ֶׁשָחְלפּו א ֵהיִטיבּו ִעם ַּבֲעִלי. ּכֹחֹוָתיו הֹוְלִכים ְוַדִּלים 
ְּבֵסֶבל  עֹוד  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיֶנִּני  ֲעבֹוָדתֹו.  ִמְּׁשעֹות  ְלַקֵּצץ  הּוא  ֶנֱאַלץ  ָהַעז  ְרצֹונֹו  ְוַלְמרֹות 

ִמְׁשַּפְחֵּתנּו...", ִסְּיָמה ָהִאָׁשּה ְוקֹוָלּה ִנְׁשַנק.
"ּוָמה ְּתַבְּקִׁשי ֶׁשֶאֱעֶׂשה?", ָקַטע ָהַרִּבי ֶאת ְּדָבֶריָה, "ֵהן ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֲאִני, ְוֵאין ְּבכִֹחי ַלֲעׂשֹות 

מֹוְפִתים", הֹוִסיף ַּבֲעָנָוה.
ַרק  ֲאִני  "ְמַבֶּקֶׁשת  ָהִאָׁשּה,  ֵהִׁשיָבה  ַלֲעׂשֹותֹו",  ִמְּכֵדי  ָּגדֹול  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְמַבֶּקֶׁשת  "ֵאיִני 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהַרִּבי ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו ִמָּצָרֵתנּו. ֲאמּוָנה ֲאִני ִמַּׁשַחר ַטל ַיְלדּוִתי ַעל ּכֹחַ 

ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים, ְוֵאין ִלי ָסֵפק ֶׁשִאם ְיַבֵּקׁש ָהַרִּבי, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶנה!"
ְלַהְרּבֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ֶׁשֵאין  ִּבִּתי   ָל "ְּדִעי  ְוָאַמר:  ְקָצרֹות  ָהַרִּבי  ִהְרֵהר 
א  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ַּגם   ָּכ ְּבטֹוָבָתם,  ְוָחֵפץ  ָּבָניו  ֶאת  אֹוֵהב  ָאב  ֶׁשָּכל  ְּכֵׁשם  ֲאָבל  ְּבִנִּסים, 

ִיָּמַנע ִמִּלְׁשַח ְיׁשּוָעתֹו ְלָבָניו ַההֹוְלִכים ִּבְדָרָכיו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים.
ְוזֹאת ֲאֶׁשר אּוַכל ְלַיֵעץ ָל; ִהְׁשַּתְּדִלי ַאְּת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֲאבֹוֶתי ּוְלַנֵהל ַּבִית ְיהּוִדי ֲאִמִּתי, 
ְּבַׁשֲחִרית ּוְבַעְרִבית, ּוְבטּוָחִני  ַהְּכֶנֶסת  ְּבִמְנָין ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵמַעָּתה ָלֶלֶכת  ַיְקִּפיד   ּוַבֲעֵל

ִּכי ִּבְזכּות זֹו ִּתָּוְׁשעּו".
*

ַהַּצִּדיק  ָלּה  ֶׁשָאַמר  ֶאת  ְלַבֲעָלּה  ִסְּפָרה  ָׁשם  ְלֵביָתּה.  ַהְיֵׁשר  ָהִאָׁשּה  ִמֲהָרה  ָהַרִּבי  ִמֵּבית 
ִמִּליְסָקא. ְּבֵדָעה ַאַחת ֶהְחִליטּו ַהַּסָּבל ְוִאְׁשּתֹו ְלַצֵּית ְלִדְבֵרי ָהַרִּבי, ּוִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ָהְפכּו 

ַהְּׁשַנִים ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּגמּוִרים.
ָוֶעֶרב.  ּבֶֹקר  ְּבִמְנָין  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵהֵחל  הּוא  ַאף  ְוַהַּבַעל  ְּבִמְצוֹות,  ְלִהְתַחֵּזק  ֵהֵחָּלה  ָהִאָׁשּה 
ַסָּבִלים,  ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמם  הּוא  ָּכתּוב  ִּבְלִּתי  חֹק  ֶׁשֵּכן  ַהָּדָבר,  לֹו  ָעָלה  ּוְבַמֲאַמִּצים  ְּבִהְתַּגְּברּות 
ֶׁשָּכל ַהּקֶֹדם ְלַהִּגיַע ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת זֹוֶכה ְלַקֵּבל ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִראׁשֹון, ְוָכל ַהְּמַאֵחר ֶנֱעַמד 

ְּבסֹוף ַהּתֹור.
יֹום  ְּבָכל  ִּכְמַעט  ַעְצמֹו  ָמָצא  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ָעָליו  ָעְברּו  ַהֻּמְקָּדמֹות  ַהּבֶֹקר  ֶׁשְּשעֹות  ֵּכיָון 

ַמְפִסיד ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּבֶֹקר, ְוֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין ְלא ַּתֲעסּוָקה ַעד ִלְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים.
ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ָּגְבָרה ָהֲעִנּיּות ְּבֵביָתם. ַהְּפרּוטֹות ָהַאֲחרֹונֹות ָּכלּו ִמִּכיֵסיֶהם, ּוַמָּצָבם ִהַּדְרֵּדר 
ְוִהְמִׁשיכּו  ּוֶבֱאמּוָנה  ִּבְגבּוָרה  ַּבִּנָּסיֹון  ָעְמדּו  ֵהם  ִהְתָיֲאׁשוּ.  א  זֹאת  ּוְבָכל  ֶּדִחי,  ֶאל  ִמֶּדִחי 

ִלְדּבֹק ַּבֲעָצתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.
*

ָהָיה ֶזה ּבֶֹקר ְּכָכל ַהְּבָקִרים. ְׁשמּוָעה ָעְבָרה ֵּבין ִמְתַּפְּלֵלי ַהִּמְנָין, ֶׁשאֹוֵרַח ָחׁשּוב עֹוֵמד ִלְפקֹד 
ְוִנְכָּבד  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי  ַּבָּמחֹוז,  ַהָּגדֹול  ַהֻּסָּכר  ִמְפַעל  ִמְּמַנֵהל  ַאֵחר  א  ֶזה  ָהָיה  ַהּיֹום.  אֹוָתם 
ֶׁשִהְתַרֵחק ִמן ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ַא ְלֶרֶגל ַה'ָּיאְרַצייט' ֶׁשל ָאִביו ִהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת לֹוַמר 
ַקִּדיׁש ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְלַהִּגיׁש ַלִּמְתַּפְּלִלים ְמַעט ְמזֹונֹות ְוַיִין ָיָׁשן ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו ַהְּבָרכֹות ְלִעּלּוי 

ִנְׁשַמת ָהָאב ַהָּמנֹוַח.
ֶאת ְמֻיָּדֵענוּ ַהַּסָּבל ִרְּגָׁשה ַהְּיִדיָעה ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד, ְוזֹאת ְּבֶׁשל ָהֻעְבָּדה ֶׁשאֹותֹו ְמַנֵהל ִנְכָּבד ָהָיה 
ֶׁשָּמא  יֹוֵדַע,  ִמי   ַא ִנְפְּגׁשּו,  א  ְוׁשּוב  ַּדְרֵכיֶהם  ִנְפְרדּו  ַהָּׁשִנים  ִּבְרבֹות  ָאְמָנם  ְנעּוָריו.  ְיִדיד 

ַהּיֹום יּוַכל הּוא ְלַאֵחד ֶאת ַהְּקָׁשִרים ֵמָחָדׁש.
ַא ִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה ּוִמָּיד ָּפנּו ַהּכֹל ִלְמקֹומֹו ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ְּכֵדי ְלָבְרכֹו ַּכָּנהּוג ְּב'ִעּלּוי ְנָׁשָמה' 
ְלָאִביו. ַּגם ַהַּסָּבל ִהְמִּתין ִעָּמם, ּוִמֶּׁשִהִּגיַע ּתֹורֹו ָנַתן ּבֹו ַהְּמַנֵהל ֶאת ֵעיָניו ְוִנְזַּכר ְּבַמֶּׁשהּו. 
ְּבֵעיַנִים ְמַרֲחמֹות הּוא ָסַקר אֹותֹו ִמַּכף ֶרֶגל ַעד רֹאׁש, ּוְלַבּסֹוף ָאַמר לֹו: "ֶאְׂשַמח ִאם ּתֹוִעיל 

."ְלַהִּגיַע ְלִמְׂשָרִדי ַהּבֶֹקר ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה ְּבִדּיּוק, ִּכי ְּדַבר ָמה ֵיׁש ִלי ֵאֶלי
*

ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה ְּבִדּיּוק ִהְתַיֵּצב ַהַּסָּבל ְּבֶפַתח ִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ַהְּגִביר. ָסבּור ָהָיה ִּכי ַהָּלה ְמַבֵּקׁש 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵׁשרּוָתיו ְלהֹוָבַלת ְּדַבר ָמה, ְוַעל ֵּכן ִחֵּמׁש ַעְצמֹו ַּבֲחָבִלים ֲחָזִקים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַסֵּיַע 
 לֹו ִּבְמַלאְכּתֹו. ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ַּכֲאֶׁשר ַהְּגִביר ָּפַתח ְּבָפָניו ֶאת ַהֶּדֶלת, ִהְזִמינּו ְּבִחּיּו

ָרַחב ְלִהָּכֵנס ְוָקָרא לֹו:
"ְיִדיִדי, ַהְׁשֵל ֶאת ַהֲחָבִלים ֵמָעֶלי ִּכי ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֵאין ְל צֶֹר ָּבֶהם! א ִּתְצָטֵר יֹוֵתר 
ָלֵׂשאת ַמָּׁשאֹות ֵמָהָכא ְלָהָתם, ִּכי ְּבֶרַגע ֶזה ִהְתַקַּבְלָּת ִלְמָׁשֵרת ׁשֹוֵמר ַהַּסף ַּבִּמְפָעל. ֵּתֶכף 
ּוִמָּיד ְּתַקֵּבל ֶאת ַמֵּדי ֲעבֹוָדְת ַהֲחָדִׁשים, ּוְבֵראִׁשית ַהחֶֹדׁש ַהָּבא ְּכָבר ְּתַקֵּבל ֶאת ַמְׂשָּכְרְּתָך 

ַהְּמֻכֶּבֶדת ִּכְׁשַאר ַהּפֹוֲעִלים ָהעֹוְבִדים ָּכאן".
ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ָׁשב ָהִאיׁש ְלֵביתֹו, ְּכֶׁשִּפיו ָמֵלא ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. אֹותֹו 
ְוֵהֵחל  ִמִּליְסָקא  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַלֲעָצתֹו  ָׁשַמע  ֵמָאז  ָהַאֲחרֹוִנים,  ַּבָּׁשבּועֹות  ֵהיֵטב  ְלַהִּכיר  ָלַמד 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבָכל ּבֶֹקר.
ְּבעֶֹנג ַרב הּוא ִיֵּׁשר ֶאת ַּגּבֹו ַהָּכפּוף ֵמָעָמל ֶׁשל  ָׁשִנים, ּוְבִלּבֹו ִהְתַנֵּגן ְּבֶחְדָוה ַהָּפסּוק: "ָקרֹוב 

ה' ְלָכל קְֹרָאיו – ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" (ְּתִהִּלים קמה יח) .
'ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ְלֵבית ִליְסָקא' עמ' סג

ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת
"ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר: ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה, ֶׁשִּמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, 

ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה ֲעֵבָרה" (ָאבֹות ד ב).
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְמֵגּנֹות ַעל ָהָאָדם ִמן ַהֵחְטא (ְרֵאה סֹוָטה כא א), ְלִפיָכ ְלַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֶׁשַּיְרִּגיֶלּנּו ְּבתֹוָרתֹו ִויַדְּבֵקנוּ ְּבִמְצוֹוָתיו, מֹוִסיִפים ָאנּו ַעָּתה ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּיְמִׁשי ְוִיְׁשְמֵרנּו ִמן ַהֵחְטא ('ִׁשיַרת ָּדִוד').
ְוָכַתב ַה'ֶּנֶפׁש ַהַחִּיים' (ש"ד פ"ו) ֶׁשְּבֵעת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה מֹוֵׁש ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו אֹור ּוְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה. אֹור ֶזה ְמַסֵּיַע 
ַּבֲעדֹו ְלַסֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְוגֹוֵרר אֹותֹו ְלַהְמִׁשי ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות נֹוָספֹות, ְלֻעַּמת ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַהֵּמִביא ַעל ַעְצמֹו 

ִליֵדי ֲעֵברֹות נֹוָספֹות.
ָּכאן ַמְמִׁשיִכים ּוְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְוַאל ְּתִביֵאנּו א ִליֵדי ֵחְטא ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעוֹן", ְוִלְכאֹוָרה 
ָקֶׁשה: ָאְמָנם ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמַנע ֵמִאָּתנּו ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ֶׁשֲהֵרי: "ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּיְרַאת 
ָׁשַמִים" (ְּבָרכֹות לג ב), ַא ַהִאם ִנָּתן ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָּמא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ְיִביֵאנּו ִליֵדי 

ֲעֵבָרה ְוָעוֹון?
ֵּבֵאר ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש: ָאֵכן ַּכָּוָנֵתנוּ ִהיא ְלַבֵּקׁש ֶׁשָּיִסיר ֵמִאָּתנּו ֶאת ַהַּמְפִריִעים ָהעֹוְמִדים ְּבַדְרֵּכנּו ְוֶאת ַהְּמַקְטְרִגים 
ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַהְכִׁשיֵלנּו ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ְוָכ ַעל ַאף ֶׁשֶּנֱאָמר: "ָּבא ִלָּטֵמא ּפֹוְתִחין לֹו" (ַׁשָּבת קד א), ַּגם ִאם 
ֶאת  ִלְמצֹא  ְּבָיֵדינּו  ְיַסֵּיַע  ְוַאְדַרָּבה  ַלֲעֵבָרה,  ָּפתּוַח  ֶּפַתח  ִנְמָצא  ֶׁשֹּלא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִיְגרֹם  ָחִליָלה,  ִנְתַרֵּׁשל 

ַהְּדָרִכים ְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ּוִבְתִמימּות, ְוָכ א ִנָּכֵׁשל יֹוֵתר ְּבֵחְטא (ִסּדּור ַהְּׁשָל"ה).
ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפּתֹות  ֶׁשִהיא  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ִמְתַּבֵּטאת  ְוָעוֹן"  ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ְוא  ֵחְטא  ִליֵדי  ַּבָּקָׁשֵתנּו: "א  ְּבֻנַּסח 
ְּבֵמִזיד  ְוָעוֹון  ֲעֵבָרה  ִליֵדי   ְלִהָּמֵׁש לֹו  ִלְגרֹם  ִיְרָאתֹו,  ְוִתְתָקֵרר  ֶׁשִּיָּכֵׁשל  ּוְלַאַחר  ַהַּקל,  ַהּׁשֹוֵגג  ְּב'ֵחְטא'  ִּבְתִחָּלה 
ַהֲחמּוִרים (ָּכָלה ַרָּבִתי ד טו). ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְּתִחָּלה ֶׁשִּיְמַנע ִמֶּמּנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִהָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ְוַאף 

ִאם ִנְכַׁשְלנּו, ַיֲעֶׂשה ֶׁשֹּלא ַנְמִׁשי ְלִהְתַּדְרֵּדר ַלֲעֵבָרה ְוָעוֹון ַהֲחמּוִרים ('ִׂשיַח ִיְצָחק').

ֶׁשֹּלא ָנבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון
ֵּכיָון ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים יא ה): "ה' ַצִּדיק ִיְבָחן" – ְּכָכל ֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר, ָּכ ִמְתַנֶּסה הּוא 
ְּבִנְסיֹונֹות ָקִׁשים יֹוֵתר. ְלִפיָכ ַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ֶׁשֹּלא ִנָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ָנבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון. 

ְוִאם ָחִליָלה ָנבֹוא ִליֵדי ִנָּסיֹון, מֹוִסיִפים ָאנּו ּוְמַבְּקִׁשים "ְוא ִליֵדי ִּבָּזיֹון" – ְלָפחֹות ֶׁשֹּלא ִנְתַּבֶּזה ְּבִהָּכְׁשֵלנוּ ּבֹו.
ְּכֵעין ֶזה ֵיׁש ְלָבֵאר ַאף ֶאת ֶׁשּמֹוִסיִפים ָאנּו ְלַבֵּקׁש: "ְוַהְרִחיֵקנּו ִמֵּיֶצר ָהַרע", ִּכי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֻסָּכה נב א): 
"ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו". ִאם ֵּכן, ַאַחר ֶׁשִהַּגְענּו ְלַדְרָּגה ֶׁשל ֲעִמיָדה ְּבִנָּסיֹון, ְזקּוִקים ָאנּו ְלכֹחַ ַרב 

יֹוֵתר ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר (ִסּדּור ַהְּׁשָל"ה).

ְזִהירּות ֵמֲחֵבִרים ָרִעים
ְּבַמֲהַל ַהַחִּיים ִנְתָקִלים ָאנּו ִּבְבֵני ָאָדם ָרִעים, ֶׁשֵּמֶהם ַקל ָלנּו ְלִהָּׁשֵמר. ָאְמָנם ְזקּוִקים ָאנּו ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא 
ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ֵמַהְׁשָּפָעָתם ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע", אּוָלם ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּגדֹוָלה יֹוֵתר 
ְזקּוִקים ָאנּו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנָּגֵרר ַאַחר 'ֲחֵבִרים ָרִעים' – ֲאָנִׁשים ַהִּנְרִאים ַּכֲחֵבֵרינּו ּוְכדֹוְרֵׁשי טֹוָבֵתנּו, אּוָלם ְלַמֲעֶׂשה 
ַמְרִחיִקים ֵהם אֹוָתנּו ֵמַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ַעל ֵּכן מֹוִסיִפים ָאנּו ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּיְרִחיק אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּגם 

"ֵמָחֵבר ָרע" ('ִׂשיַח ִיְצָחק').
ָלכֹף ֶאת ִיְצֵרנּו

ְּבֶהְמֵׁש ַהְּבָרָכה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוַדְּבֵקנּו ְּבֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל", ְּכִפי 
."ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי" – "ְּבָכל ְלָבְב קֶיֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות נד א) עַל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ו ה): "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא

ַּתְפִקיֵדנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵאינֹו ִמְסַּתֵּכם ְּבִהָּדְבקּות ְּבֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְבִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ִּכי ַּגם ַלֵּיֶצר ָהַרע ֵיׁש 
ַּתְפִקיד ָּבעֹוָלם, ֶׁשִאְלָמֵלא הּוא א ָהָיה רֹוֶצה ָהָאָדם ֶלֱאכֹל, ִלְׁשּתֹות ְוַכּדֹוֶמה.

ְּכגֹון  ָּבנּו,  ִלְׁשט  לֹו  ְלַאְפֵׁשר  ְוא  ִחּיּוִבּיֹות,  ְלַמָּטרֹות  ּבֹו  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָהַרע  ַּבֵּיֶצר  ִלְׁשט  הּוא  ַּתְפִקיֵדנּו  ִעַּקר 
ְּכֵדי  ַעְצמֹו  ּבֹו  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ְּבֹאֶפן  ַּתְחֵּתנּו  הּוא  ִיָּכַנע   ָּכ ַּתֲאָוֵתנוּ.  ְלַמֵּלא  ְוא  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֵּתָעֶׂשה  ֶׁשֲאִכיָלֵתנּו 

ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ('ִׂשיַח ִיְצָחק' ע"פ 'ִאְמֵרי נַֹעם' ְלַהְגָּר"א ְּבָרכֹות ָׁשם).

ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים
ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְגְמֵלנוּ "ֲחָסִדים טֹוִבים". ִוידּוָעה ַהְּׁשֵאָלה: ְוִכי ֵיׁש ֲחָסִדים 

ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים?
ה ְּבָעִׁשיר ֶׁשָּיַרד ִמְּנָכָסיו ְוִהִּגיַע ַעד ַּפת ֶלֶחם, ַעד ֶׁשֶּנֱאַלץ  ּוֵבֵאר זֹאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵליּב ַחְסָמן ַעל ִּפי ָמָׁשל: ַמֲעֹשֶ
 ַֹלֲהפ ֶהְחִליט   ּוְלִפיָכ ָזִרים,  ְּבָבֵּתי  ָידֹו  ִלְפׁשֹט  ֶהָעִׁשיר  ִהְתַּבֵּיׁש  ְלֵביתֹו.  ֶטֶרף  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ַהְּפָתִחים  ַעל  ְלַחֵּזר 

ְלרֹוֵכל.
ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל סֹוֵבב ָהִאיׁש ֵּבין ַהָּבִּתים ּוָמַכר מּוְצֵרי ִסְדִקית. ַרִּבים ָרְכׁשּו ִמְּסחֹוָרתֹו, ַא ַלְמרֹות זֹאת א 

ָּבָאה ָהְרָוָחה ְלַחָּייו, ִּכי ִמֶּטַבע ֲחָפִצים ֵאּלּו ֶׁשִּטְרָחָתם ְמֻרָּבה ּוְׂשָכָרם מּוָעט.
ְלִפיָכ ִיֵעץ לֹו ֲחֵברֹו: "ְמכֹר ֶאת ְסחֹוַרְת ִּבְמִחיר ָּגבֹוַּה ַעד ִּפי ְׁשַנִים ּוְׁשלֹוָׁשה ִמָּׁשְוָים, ְוָכ ַּתְרִויחַ ָּכָראּוי". ָעָׂשה 
ָהִאיׁש ְּכִדְבֵרי ֲחֵברֹו, ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא: ִּבְמקֹום ֶׁשֶּיְחְּדלּו ֲאָנִׁשים ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ֵעֶקב ַהְפָקַעת ַהְּמִחיר, ִהְמִׁשיכּו ַהָּללּו 

ִלְרּכֹׁש ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְּבִעְקִבּיּות.
 ִמְתָּבֵרר ִּכי ָהֲאָנִׁשים ָהַרִּבים ֶׁשִהִּכירּוהּו ְוֶׁשִעם ֶחְלָקם ָעָׂשה ֶחֶסד ִּבְתקּוַפת ָזֳהרֹו, ִּבְּקׁשּו ִלְגמֹל ִעּמֹו ֶחֶסד, ַא
ֵמִאיָד א ָרצּו ְלַבְּיׁשוֹ ִּבְנִתיַנת ְצָדָקה. ַעל ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִנְקְרָתה ִּבְפֵניֶהם ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַסֵּיַע ַּבֲעדֹו ְּבֶאְמָצעּות ְרִכיָׁשה 

ִמְּסחֹוָרתֹו ָעׂשּו זֹאת.
 ַלֲחָסִדים ֶׁשָּכֵאּלּו ִנָּתן ִלְקרֹא 'ֲחָסִדים טֹוִבים', ִּכי ַעל ַאף ֶׁשֵהם ְּבֶגֶדר ֶחֶסד, ֵאין ָּבֶהם ּבֶֹׁשת ָּפִנים ַלְּמַקֵּבל. ַעל ָּכ
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: "ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים", ֶׁשֶאת ַהֲחָסִדים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמנּו ה' ְנַקֵּבל ְּכָׂשָכר ַרב ַעל ִמְצוֹוֵתינּו, ְוא 

ְּבֶגֶדר 'ַנֲהָמא ְּדִכיסּוָפא' ('ַטְלֵלי אֹורֹות' ְּבֵׁשם ַהְגָּר"א לּוְּפָיאן).

ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
ֶּבָעלֹון  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעם  ַּדְוָקא  'טֹוִבים'  ֵהם  הֹוִדינּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ֶׁשַהֲחָסִדים  ְמַלְּמֵדנּו  ִיְׂשָרֵאל",  ַהְּבָרָכה "ְלַעּמֹו  ִסּיּום 
ַּבּתֹוָרה,  ַלֲעסֹק  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ּכֵֹחנּו  ֶאת  ּוְמַחֵּדׁש  ַהֵּׁשָנה  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ַמֲעִביר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּבַאְרנּו  ַהּקֹוֵדם 
ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים. ְוִאּלּו ַהּגֹוִיים, ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר: "ֵׁשָנה... ָלְרָׁשִעים ֲהָנָאה ָלֶהם ַוֲהָנָאה ָלעֹוָלם", ֻעְבַּדת 
ִקיָמָתם ַּבּבֶֹקר ֵאיָנּה ְּבֶגֶדר ֲחָסִדים טֹוִבים, ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ֵעִרים ְיכֹוִלים ֵהם ַלֲעבֹר ֲעֵברֹות ַרּבֹות ('ְצלֹוָתא 

ְּדַאְבָרָהם').

ְיהּוִדי  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ְוֶעְׂשִרים:  ֵמָאה  ְלַאַחר  ְלִדין  ֶׁשָעְמדּו  ְׁשַנִים  ַעל  ְמֻפְרָסם  ָמָׁשל  ַהַּמִּגיִדים  ָמְׁשלּו  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ַּגְׁשִמִּיים  ַמֲעִׂשים  ַעל  ַאף  ָׂשָכר  ִקֵּבל  ַהּיֹום,  סֹוף  ְוַעד  ַּבּבֶֹקר  ִמִּקיָמתֹו  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ּוְכֶׁשָּמָנה  ה',  ִלְדַבר  ֶהָחֵרד 

ֶׁשָעָׂשה, ַּכֲאִכיָלה, ְׁשִתָּיה ַוֲהִליָכה, ְוִאּלּו ַהֵּׁשִני ֶׁשֹּלא ָׁשַמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִקֵּבל ַעל אֹוָתן ְּפֻעּלֹות עֶֹנׁש.
ְּכֶׁשָחָרה לֹו ַעל ָּכ, ֻהְסַּבר לֹו: "ְלָכל ַמֲעֵׂשי ַהּיֹום-יֹום ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָעָׂשה זּוָלְת ָהְיָתה ַמָּטָרה ַאַחת: ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 
לֹו ּכֹחַ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְראֹו, ָלֵכן ִקֵּבל ֲעֵליֶהם ָׂשָכר. ְוִאּלּו ַאָּתה ִקַּבְלָּת ֵמַהְּפֻעּלֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ּכֹחַ ַלֲעׂשֹות ַמֲעִׂשים 

ָרִעים, ְוָלֵכן ָראּוי ְלַהֲעִניְׁש ֲעֵליֶהן".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין – ְסֻגָּלה ִליׁשּוָעה

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ סִספפּפּ ם
סֻגּל – ין ָנה ֲעִביר ׁשֵ ַאַחר ַהּמַ ְך 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ ֶהְמׁשֵ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


