
ת ַאֲחֵרי מֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאין ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִמּתֹו ֶהְרֵּגל
"ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ב)

"ִּכי ָּתִמיד ֲאִני ִנְרֶאה ָׁשם ִעם ַעּמּוד ֲעָנִני, ּוְלִפי ֶׁשִּגּלּוי ְׁשִכיָנִתי ָׁשם ִיָּזֵהר 
ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיל ָלבֹא" (ַרִׁש"י).

ִמִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵאּלּו נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ְּגנּותֹו ֶׁשל ּכֹחַ ַהֶהְרֵּגל, ֶׁשַאף ַאֲהרֹן 
ְּכֵדי  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְּבָכל  ָלבֹוא  ֶׁשֹּלא  ְמֻיֶחֶדת  ְלַאְזָהָרה  ֻהְצַרְך  ַהּכֵֹהן 
ְקֻדַּׁשת  ַעל  ִּבְׁשִמיָרה  ְלִהְתַרְּׁשלּות  ָחִליָלה  לֹו  ִיְגרֹם  א  ֶׁשַהֶהְרֵּגל 

ַהָּמקֹום ָּכָראּוי.
ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאֶלִביץ ָזָצ"ל ('ִׂשיחֹות מּוָסר' ַמֲאָמר סו) ֵהִביא ְּבִעְנָין 
ֶזה ֶאת ֵּבאּורֹו ֶׁשל ֶהָחִסיד ַיֲעֵב"ץ (ָאבֹות פ"א מ"ד) ַעל ַהָּפסּוק ִּביֶחְזֵקאל 
ָצפֹון  ַׁשַער   ֶּדֶר ַהָּבא  ַּבּמֹוֲעִדים  ה'  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַעם  "ּוְבבֹוא  ט):  (מו 
ַׁשַער   ֶּדֶר ֵיֵצא  ֶנֶגב  ַׁשַער   ֶּדֶר ְוַהָּבא  ֶנֶגב  ַׁשַער   ֶּדֶר ֵיֵצא  ְלִהְׁשַּתֲחוֹת 
ָצפֹוָנה א ָיׁשּוב ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו ֵיֵצא" – "ִּכי ִהְקִּפיד 
ְלַׁשַער  ְּבֵעיָניו  ִיְׁשֶוה  ֶּפן  ְּפָעִמים,  ב'  ַהַּׁשַער  ִיְרֶאה  ֶׁשֹּלא   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 
ָהֵעֶגל,  ַמֲעֵׂשה  ֲעוֹון  ָהָיה  ֶזה  ְוִהֵּנה  –ְלִקירֹוָתיו...  ָּבָּתיו  ְוִקירֹות  ֵּביתֹו, 
ֶׁשָהָיה אֶֹהל מֹוֵעד ְּבתֹוָכם ַעד ֶׁשָּמֲאסּו ּבֹו... ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ִהְרִּגיׁש ָּבֶזה, ְוָלֵכן ָנָטה ַאַחר ָּכ ֶאת ָהאֶֹהל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן 

ַהַּמֲחֶנה".
ְוָאַמר ַעל ָּכ ַהְּגַר"ח: "ַהֶהְרֵּגל הּוא ָהאֹוֵיב ַהָּגדֹול ֶׁשל ָּכל ֶרֶגׁש ְקֻדָּׁשה 
ְוִהְתרֹוְממּות. ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנָּצב ָהָאָדם ֶאל מּול ַהַּנֲעֶלה ְוַהִּנְׂשָּגב, ּוְבַנְפׁשֹו 
ִמְתנֹוְצִצים ִזיִקים ֶׁשל ֵאׁש קֶֹדׁש, ָּבא ַהֶהְרֵּגל ּוְמַכֶּבה אֹוָתם ְּבזֹו ַאַחר 

זֹו, ַעד ִּכי ִּתְדַע ָהֵאׁש ָּכִליל".
ַעד  ָזָצ"ל  ַהְּגַר"ח  ֶהְחִׁשיב  ַּכָּידּוַע  ֶׁשֵּכן  ֶׁשֲאָמָרם,  ְלִמי  ַהְּדָבִרים  ָנִאים  ַּכָּמה 
ְמאֹד ֶאת ַהְּתִפָּלה ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ּוְבָכל ֵעת ִהָּמְצאוֹ ָׁשם ָהיּו ִמְתַקְּבִצים 
ְסִביבֹו ַרִּבים ְּכֵדי ַלֲחזֹות ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט. אּוָלם 
ַלְמרֹות ִמְנָהגֹו ֶזה ָהָיה ָרִגיל ָּתִמיד ְלַהְזִהיר ֶאת ַּתְלִמיָדיו ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ְלָׁשם 
ְלִעִּתים ְּתכּופֹות, ְּבַהְזִּכירֹו ִלְפֵניֶהם ֶאת ִּדְבֵרי ֶהָחִסיד ַיֲעֵב"ץ ַהָּנ"ל, ֶׁשֵּמֶהם 
ָלָאָדם  ִלְגרֹם  ָעלּול  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַלְּמקֹומֹות  ַהֲהִליָכה  ִרּבּוי  ִּכי  ִלְלֹמד  ִנָּתן 

*ָלקּוץ ָּבֶהם ּוְלַזְלֵזל ָחִליָלה ִּבְכבֹוָדם ('ִּבְׁשִביֵלי ַהִּמְנָהג' ח"ב עמ' שיא).
ִּבְׁשהּותֹו  ִּכי  ִסְּפרּו,  ָזָצ"ל  ִמַּסאְטֵמאר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַעל 
ַהִּצּבּור  ִּבְפֵני  ְלַחּקֹותֹו  ְרׁשּות  ַהַּבְדָחן  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ִנּׂשּוִאין  ְּבִׂשְמַחת 
ָּבַחר  ְּבִחּיּוב,  ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ְּכֶׁשֵהִׁשיב  ְוַכָּלה.  ָחָתן  ִׂשְמַחת  ַהְרּבֹות  ְלַמַען 
ַהַּבְדָחן ְלַחּקֹות ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְּכַיד ִּכְׁשרֹונֹו ַהּטֹוָבה ָעָליו, אּוָלם 
ְלֶחְרָדתֹו ִהְבִחין ֶׁשָהַרִּבי ֵהֵחל ְלָמֵרר ִּבְבִכי. ְלֻתּמוֹ ָסַבר ִּכי ִהְרִחיק ֶלֶכת 
ּוָפַגע ַּבּקֶֹדׁש, ַעל ֵּכן ָיַרד ִמָּיד ִמן ַהָּבָמה ּוָפָנה ְלַחּלֹות ְּפֵני ָהַרִּבי ּוְלַבֵּקׁש 

ֶאת ְסִליָחתֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל: "ַוֲהלֹוא ִּבַּקְׁשִּתי ֵמָהַרב ְרׁשּות...".
ִּבי,  ֶׁשָּפַגְעָּת  ִמּׁשּום  ָּבִכיִתי  א  ַלֲחׁשֹׁש.   ְל ְוָאַמר: "ַאל  ָהַרִּבי  ִהְרִּגיעֹו 
ּכֹה  ְּבֹאֶפן  ִּבְתִפָּלה  ְּתנּועֹוַתי  ֶאת  ַאָּתה  ְמַחֶּקה  ֵּכיַצד  ֶׁשִּבְראֹוִתי  ֶאָּלא 
ְמֻדָּיק, ָעְלָתה ְּבִלִּבי ַהְּתִמיָהה: ְואּוַלי ַאף ֲאִני ְמַחֶּקה ֶאת ַעְצִמי... אּוַלי 
ִמּתֹו ֶׁשִהְתַרַּגְלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ֵאיֶנִּני עֹוֵבד ֶאת ה' ִמּתֹו ִהְתַחְּדׁשּות יֹום-

יֹוִמית, ֶאָּלא ְּכַחְקָין ָהעֹוֶׂשה זֹאת ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ְוַעל ָּכ ָּבִכיִתי".
'ֶלַקח טֹוב' ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה ח"ב ַמֲאָמר נד

צֹום, קֹול ּוָממֹון
"ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ג)

ֲחָכֵמינּו ָקְבעּו ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ְיכֹוִלים ְלַסֵּיַע ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה (ְירּוַׁשְלִמי 
ַּתֲעִנית ב א): קֹול (ְּתִפָּלה), צֹום (ְּתׁשּוָבה) ּוָממֹון (ְצָדָקה). ַהִּמְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה 
ּוִמְנָיָנם  ִהיא 136  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִּכי 

ַיַחד הּוא 308 ְּכִמְנַין 'זֹאת'.
ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא  "ְּב'זֹאת'  ֶרֶמז:   ְּבֶדֶר ַהָּכתּוב  ֶאת  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ַאֲהרֹן  יּוַכל  'זֹאת'  ַּבִּמָּלה  ַהִּנְרָמִזים  ַהְּדָבִרים  ְׁשֶׁשת  ְּבכֹחַ   – ַהּקֶֹדׁש" 

ָלבֹוא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.
'ַנַחל ְקדּוִמים'; 'חֹוַמת ֲאָנ' ַלִחיָד"א

ֶחְטֵאי ַהָּלׁשֹון ְמַעְּכִבים ַהְּתִפָּלה
ַיְחּגֹר  ַּבד  ּוְבַאְבֵנט  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְהיּו  ַבד  ּוִמְכְנֵסי  ִיְלָּבׁש  קֶֹדׁש  ַּבד  "ְּכתֶֹנת 
ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם" (טז 

ד)

ֵּבֵאר ַרִׁש"י, ִּכי ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמְדנּו ֶׁשֵאין ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְמַׁשֵּמׁש ַּבֲעבֹודֹות 
ָּבֶהם  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ַהְּבָגִדים  ִּבְׁשמֹוַנת  ִּבְפִנים  ַהַּנֲעׂשֹות  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
ָּבֲעבֹודֹות ַהַּנֲעׂשֹות ַּבחּוץ. ִמּׁשּום ֶׁשְּבָגִדים ֵאּלּו ְמִכיִלים ָזָהב ַהַּמְזִּכיר 
ַנֲעֶׂשה  ָקֵטגֹור  "ֵאין  ְּבָיֵדינּו:  ַהָּמסּור  ַהְּכָלל  ִּפי  ַעל  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ֶאת 

ָסֵנגֹור" (ר"ה כו א).
חֹוַבת  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַעד  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ַהֵּלִוי':  ַה'ֵּבית  ְוָכַתב 
ָהָאָדם ִלְׁשמֹר ִּפיו ִמִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים. ֶׁשֲהֵרי ַהְּתִפָּלה ֶנְחֶׁשֶבת ָּכֲעבֹוָדה 
ִלּבֹו  ֶאת  ְלַכֵּון   ָצִרי ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִּבְפִנים,  ַהַּנֲעֵׂשית 
ִּפיו  ְוִאם  א),  ל  ְּבָרכֹות  ּוְרֵאה  כא  ַוִּיְׁשַלח  (ַּתְנחּוָמא  ַהָקָּדִׁשים  קֶֹדׁש  ְּכֶנֶגד 
ְמגָֹאל ְּבִדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ָהֵכיַצד ִיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ֲהֵרי: 

"ֵאין ָקֵטגֹור ַנֲעֶׂשה ָסֵנגֹור"?!
ׁשּו"ת 'ֵּבית ַהֵּלִוי' ח"ב ְּדרּוׁש טו

ַעל ִמי ִמְתַּפֵּלל ַהּכֵֹהן ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים?
"ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאוֹ ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו" (טז יז)

ָאְמרּו ֲחָז"ל (יֹוָמא נג ב) ֶׁשְּבֵצאת ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִמּקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים ִהְתַּפֵּלל 
זֹו  ָׁשָנה  ֶׁשְּתֵהא  ֱאֵקינוּ  ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  "ְיִהי  ְּבֵהיָכל:  ְקָצָרה  ְּתִפָּלה 
ְּגׁשּוָמה... ְוא ִיְהיּו ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים ְלַפְרֵנס (ְלִהְתַּפְרֵנס) ֶזה ִמֶּזה, 

ְוא ִּתָּכֵנס ְלָפֶני ְּתִפַּלת עֹוְבֵרי ְּדָרִכים (ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשִּיְפסֹק ַהֶּגֶׁשם)". 
ְּבַמֲהַל ִּבּקּורֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֵמאר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְׁשַנת תרצ"ב, ִנְכַנס ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ְזַקן ַהְּמֻקָּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים, ַהָּגאֹון 

ַרִּבי ַחִּיים ָׁשאּול דוּוִיק ַהּכֵֹהן. ָאַמר לֹו ַרִּבי ַחִּיים ְּבִהְתַּפֲעלּות:

"ַּבִּמְדָרׁש (ויק"ר כא יב) ָאְמרּו ֲחָז"ל ֶׁשִּבְזַמן ְׁשהּותֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 
ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ָהָיה הּוא ֻמְפָׁשט ַלֲחלּוִטין ִמן ַהַּגְׁשִמּיּות. ּוְבָכל זֹאת, ַעל 
ָמה ִהְתַּפֵּלל ָׁשם? ַּדְוָקא ַעל ָצְרֵכיֶהם ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל! ָלַמְדנּו 
ִמָּכאן ַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא חֹוַבת ַהַּצִּדיק, ַלְמרֹות ַּדְרָּגתֹו ַהְּגבֹוָהה, א 
ִלְׁשּכֹחַ ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ֶאָחיו, ְּפׁשּוֵטי ָהָעם, ַהֶּנֱאָלִצים ְלִהְתמֹוֵדד ְּבַחֵּייֶהם 

ִעם ְׁשַלל ְּבָעיֹות ַּגְׁשִמּיֹות".
'ֲאִמיָרה ָיָפה' עמ' רמט

"ָקרֹוב ה'... ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת"
ִּתְתַקֵּבל  ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ִנְדַרׁש  ַמּדּוַע  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ְּתִפָּלָתם ֶׁשל עֹוְבֵרי ְּדָרִכים ַעל ַהְפָסַקת ַהְּגָׁשִמים? ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת 
ֶׁשִּיְתַעֵּלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמָּצָרָתם ֶׁשל רֹב ְּבֵני ָהָאָדם ְוַיְפִסיק ֶאת 

ִּבְרַּכת ַהְּגָׁשִמים ִמְּפֵני ְרצֹוָנם ֶׁשל ַּכָּמה עֹוְבֵרי ְּדָרִכים?

נֹוַבַעת  ַהְּדָרִכים  עֹוְבֵרי  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ֵּכיָון  ִמְּבִריְסק:  ַהְּגִרי"ז  ֵּבֵאר 
ִמִּקירֹות ִלָּבם ַהָּׁשבּור, ְלִפיָכ ֲחִׁשיבּוָתּה ְּגדֹוָלה ְלֵאין ֲערֹ. ִּכי ֲהלֹוא 
ְלכֹל  קְֹרָאיו  ְלָכל  ה'  "ָקרֹוב  יח):  (קמה  ִּבְתִהִּלים  הּוא  ְמפָֹרׁש  ִמְקָרא 
זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּכֵדי   ,ְלִפיָכ ֶבֱאֶמת".  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר 
ְלַמַען טֹוַבת ַהְּכָלל, ֻהְצַרְך ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ְוא ְּתִפָּלה 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ֶאָּלא   – ְסָתִמית 

ּוַבָּמקֹום ַהְּמֻקָּדׁש ְּביֹוֵתר. 
'ַׁשי ַלּתֹוָרה' ח"א עמ' רעג

ָאסּור ַלִּמְתַּפֵּלל ְלַהֲחִזיק ָּדָבר ְּבָיָדיו
ַּבִּמְׁשָנה (יֹוָמא פ"ה מ"א) ְמבָֹאר, ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶנֱאֶמֶרת 
ְלַאַחר ַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת, ֶטֶרם ְיִציָאתֹו ְלַהָּזַאת ַּדם ַהָּפר ְוַדם ַהָּׂשִעיר. 
ִלְתִפָּלה  ְּכָמקֹום  ְּבֵהיָכל  ַהְּבִחיָרה  ָאְמָנם,  ִמּוֹולֹוזִ'ין:  ַהָּנִצי"ב  ָּתַמּה 
מּוֶבֶנת, ֵהן ִמְּבִחיַנת ַמֲעַלת ַהּיֹום ְוֵהן ִמְּבִחיַנת ַמֲעַלת ַהָּמקֹום, ּוִבְפָרט 
ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִּכֵּפר ַהּכֵֹהן ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת. ַא ֵיׁש ְלָהִבין, 
ַמּדּוַע א ַמְמִּתין ַהּכֵֹהן ִקְמָעא ְודֹוֶחה ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַעד ְלַאַחר ֶׁשְּיַכֵּפר 
ָאז  ִּתָּׁשַמע  ְּתִפָּלתֹו  ִלְכאֹוָרה  ֲהלֹוא  ַהָּדִמים,  ְּבַהָּזאֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל 

יֹוֵתר?
ִּבְׁשַעת  ְּבָידֹו  ָּדָבר  ְלַהֲחִזיק  ַלִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשָאסּור  ַהְּידּוָעה  ַהֲהָלָכה  ְלאֹור 
ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֻּתַּסח ַּדְעּתֹו, ְמָבֵאר ַהָּנִצי"ב ִּכי ֵאין זֹו ֻקְׁשָיה ְּכָלל, 
ֶׁשֵּכן זֹו ַהַּפַעם ַהְּיִחיָדה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבּה יֹוֵצא ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ִמּקֶֹדׁש 

ַהָקָּדִׁשים ִמְּבִלי ֶׁשאֹוֵחז הּוא ְּדַבר ָמה ְּבָידֹו.
ִמֵּבית  ִּביִציָאתֹו  ַּבֵהיָכל  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשָעַבר  ַהְּפָעִמים  ֶיֶתר  ְּבָכל 
ַהְּקטֶֹרת,  ּוְבַמְחַּתת  ְּבַכף  ׁשֹוִנים;  ְּבֵכִלים  ְּבָידֹו  ָאַחז  ַהָּקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי 
ַהַּכף  ֶאת  הֹוִתיר  זֹו  ִּביִציָאה   ַא ַהּיֹום,  ָקְרְּבנֹות  ֶׁשל  ַהָּדם  ְּבַמְזְרֵקי  אֹו 
ִהְזַּדְּמנּות  זֹו  ָהְיָתה   ְלִפיָכ ֵריקֹות,  ְּבָיַדִים  ְוָיָצא  ִּבְפִנים  ְוַהַּמְחָּתה 

ַמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר ִלְתִפָּלה.
ּומּוָסר ָּגדֹול ָלַמְדנּו ִמָּכאן; מּוָטב ֶׁשֹּלא ְלַהְמִּתין ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעד ַלָּׁשָעה 

ַהִּנְרֵאית יֹוֵתר ְמֻסֶּגֶלת, ִּכי ִאם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנָּתן ְלַכֵּון ָּבּה יֹוֵתר.
'ַהֲעֵמק ָּדָבר' ַוִּיְקָרא טז כג

ַּכָּפָרה ִּבְזכּות ְּדָמעֹות ְותֹוָרה
"ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם" (טז ל)

ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות נֹוָסִפים מֹוִפיעֹות ַהִּמִּלים "ַּבּיֹום ַהֶּזה" ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה: 
ְּתהֹום  ַמְעְינֹת  ָּכל  ִנְבְקעּו  ַהֶּזה  יא): "ַּבּיֹום  ז  ַהַּמּבּול (ְּבֵראִׁשית  ְּבָפָרַׁשת 

ַרָּבה", ּוְבַמַּתן ּתֹוָרה (ְׁשמֹות יט א): "ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני".
ַהְּפסּוִקים  ְׁשֶׁשת  ֵּבין  ַהֵּגְרֻׁשִּני'  'ַיְלקּוט  ַּבַעל  ִקֵּׁשר  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
ָהֲאמּוִרים: ֵאיזֹו ְזכּות ָעְמָדה ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ִלְזּכֹות ְּבַמְּתַנת: "ִּכי ַבּיֹום 
ְּתהֹום  ַמְעְינֹת  ָּכל   ִנְבְקעּו  ַהֶּזה  "ַּבּיֹום  ִּבְזכּות:  ֲעֵליֶכם"?  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה 
ַרָּבה" – ֶׁשּבֹוְקִעים ַמַעְינֹות ִּדְמעֹוֵתיֶהם ּוְמַבְּקִׁשים ַרֲחִמים ְּבֵלב ִנְׁשָּבר, 
ַהְּמִגָּנה  ְּבתֹוָרה  ֵהם  ֶׁשהֹוִגים   – ִסיָני"  ִמְדַּבר  ָּבאּו  ַהֶּזה  "ַּבּיֹום  ּוִבְזכּות: 

ּוְמַכֶּפֶרת ַּבֲעָדם (ְרֵאה שע"ת ד יא).
'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני' ְּכָלִלים ח"ב ַּדף יג ב

ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד
"ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו" (טז ל)

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' ִמִּויזְ'ִניץ ָּדַרׁש ָּפסּוק ֶזה ָּכ: ִאם ָהָיה 
ָהִאיׁש ַהְּיהּוִדי יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ְּבָכ ֶׁשָּכל ָיָמיו ִנְמָצא הּוא "ִלְפֵני ה'", ְיכֹוָלה 

ָהְיָתה ַהָּכָרה זֹו ְלׁשֹוְמרֹו ּוְלַטֲהרֹו ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון.
 :'ְּדָבִרים ְמפָֹרִׁשים ָּבִעְנָין ָּכַתב ָהַרמָּ"א ַּבָּסִעיף ָהִראׁשֹון ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו
ֲאֶׁשר  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול   ֶׁשַהֶּמֶל ִלּבֹו  ֶאל  ָהָאָדם  "ְּכֶׁשָּיִׂשים 
ְמלֹוא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, עֹוֵמד ָעָליו ְורֹוֶאה ְּבַמֲעָׂשיו, ַּכָּכתּוב (ִיְרִמָיה כג 
כד): 'ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני א ֶאְרֶאּנוּ ְנֻאם ה'?!', ִמָּיד ַיִּגיַע 

ֵאָליו ַהִּיְרָאה ְוַהַהְכָנָעה ְּבַפַחד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ּובּוָׁשתֹו ִמֶּמּנּו ָּתִמיד".

'ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל' עמ' שלז 

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן ְמַכֶּפֶרת ָעוֹון
"ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה" (טז כב)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל: "ֶאת ָּכל ֲעוֹנָֹתם" ְוֵכן ֶׁשל: "ָּכל ֲעוֹנָֹתם 
ִמָּכאן  ָאֵמן.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ֶאל" 

ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְסִליָחה ְוִלְמִחיָלה.

ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּבָרָכה  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ַאף   ְלִפיָכ
"ְסַלח  ַּבִּמִּלים:  ַמְתִחיָלה  ּוְלַכָּפָרה  ִלְסִליָחה  ִמְתַחְּנִנים 
ָלנּו ָאִבינּו" ֶׁשַאף ָּבֶהן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א.
'ַׁשֲעֵרי ִנִּסים'  עמ' פב

ָּכַתב ְּגאֹון ַהּדֹורֹות ַרִּבי ַיֲעֹקב ֶעְמִדין ַהַּיֲעֵב"ץ ָזָצ"ל
(ִנְפַטר ל' ְּבִניָסן ה"א תל"ו):

"ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא חֹוַתם ְוִקּיּום ַהְּבָרָכה,
ְוִהיא ְּכחֹוַתם ַהֶּמֶל, ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם,

ַהְּמַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהְּתִפָּלה ְוַהַּבָּקָׁשה".
                                                     ִסּדּור 'ַעּמּוֵדי ָׁשַמִים' ַּבַהְקָּדָמה אֹות ג'

 ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל"
ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל – ֵאין ְלָהִׁשיב!" (ֶאְסֵּתר ח ח)
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ְּברּוָכה,  ְלִמְׁשָּפָחה  ָאב  ָיָקר,  ּכֹוֵלל   ַאְבֵר ָּדִוד,  ר'  ּבֶֹקר.  ִלְפנֹות  ָׁשלֹוׁש  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ִהְתעֹוֵרר ְלֶפַתע ּוְתחּוָׁשה ֲחִריָפה ֶׁשל ִצָּמאֹון עֹז ָּפְׁשָתה ִּבְגרֹונֹו ְוֵהִציָפה ֶאת ֻּכּלֹו.

עֹודֹו ָאחּוז ְּבקּוֵרי ֵׁשָנה ָנַטל ָיָדיו ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְוָעָׂשה ֶאת ָמה ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַאֵחר ָהָיה 
עֹוֶׂשה ְּבִמְקֶרה ּדֹוֶמה: ָצַעד ַלִּמְטָּבח, ָּפַתח ֶאת ַהְּמָקֵרר, ָמַזג ְלַעְצמֹו ּכֹוס ַמִים ָקִרים, 

ְוִלְפֵני ֶׁשִהְתִחיל ְלָבֵר, ִנְזָּכר...
ַּכָּמה ָיִמים קֶֹדם ָלֵכן ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַרִּבי ָּדִוד ַקָּבָלה ְמֻיֶחֶדת: א ְלָבֵר ְּבָרָכה ִאם ֵאין 
ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן. ָּכֶרַגע א ִנְמָצא ִּבְסִביָבתֹו ָאָדם ֵער, ַא הּוא א ָחַׁשב ָלזּוז 

ִמַּקָּבָלתֹו ְלֶרַגע.
ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ַיֲעֶׂשה?  ָמה   ַא ִלְׁשּתֹות,  ב  ָיּ  ַח  ָהָיה  הּוא  ִּבְגרֹונֹו.  ָּפָׁשה  ָהַעז  ַהִּצָּמאֹון 

ְיֵׁשִנים ְׁשַנת ְיָׁשִרים, ּוִמי ַיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן?!
ְּכֶׁשִּצְמאֹונוֹ ֶׁשל ר' ָּדִוד ֶהֱחִריף, ִהְבִליַח ְּבמֹחוֹ ַרְעיֹון ְּגאֹוִני:

ֲהֵרי מֹוֵקד ֵׁשרּות ַהָּלקֹוחֹות ֶׁשל ֶחְבָרה ְּפלֹוִנית ּפֹוֵעל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ִּביָמָמה. 
ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ִיְתַקֵּׁשר ְלָׁשם ִויַבֵּקׁש ֵמַאַחד ַהּמֹוְקָדִנים ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן?!

ָאַמר ְוָעָׂשה. ר' ָּדִוד ִחֵּיג, ּוִמָּיד ָעָנה לֹו ָנִציג ָאִדיב.
ְלַהְסִּביר  ְוִנָּסה  ֲעֻמָּקה  ְנִׁשיָמה  ָנַׁשם  ַלּמֹוְקָדן,  ָּדִוד  ַרִּבי  ָּפָנה  ַהַהְפָרָעה",  ַעל  "ְסִליָחה 
ֶׁשֹּלא  ַעְצִמי  ַעל  "ִקַּבְלִּתי  ַלֲחלּוִטין:  ַהּמּוָזָרה  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ְּביֹוֵתר  ַהְּפׁשּוטֹות  ַּבִּמִּלים 
ְלָבֵר ֶלֱאִקים ִאם ֵאין ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶנה 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרָכִתי. ָּכֵעת ֲאִני ָצֵמא ְמאֹד ְוֵאין ִמי 

ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחַרי ָאֵמן, אּוַלי ַּתְסִּכים ֶׁשֲאָבֵר ְּבָאְזֶניָך ְוַתֲעֶנה ִלי ָאֵמן?!"
קֹולֹו ֶׁשל ר' ָּדִוד ִהְסִּגיר ֶאת ַהְּמבּוָכה ֶׁשָּבּה ָהָיה ָמצּוי, אּוָלם ַּבָּקָׁשתֹו הּוְבָנה. ִנְרֶאה 

ֶׁשַהֵּכנּות ְוַהַּיְׁשרּות ֶׁשִּלּוּו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשּבֹו ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל ַהּמֹוְקָדן ְוהּוא ֶנְעַּתר ַלַּבָּקָׁשה.
ר' ָּדִוד ִמֵהר ְלָבֵר ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה: 'ָּברּו ַאָּתה ה', ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה 
ִּבְדָברֹו', ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו, ְּבִמּקּום ִּבְלִּתי ָידּוַע, ֵאי-ָׁשם ִּבְצפֹון אֹו אּוַלי ִּבְדרֹום ָהָאֶרץ, ָעָנה 

ַאֲחָריו ַהּמֹוְקָדן ַהְּמֻרָחק ֵמַהָּדת: 'ָאֵמן'!
ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו ֶׁשִּמָּלה זֹו ֶנֶהְגָתה ְּבִפיו. 

ְלַאַחר ֶׁשָּלַגם ְמַעט ִמן ַהּכֹוס הֹוָדה ַרִּבי ָּדִוד ַלּמֹוְקָדן ְּבחֹם, ַא ַהּמֹוְקָדן א ִמֵהר ְלַנֵּתק 
ֶאת ַהִּׂשיָחה. הּוא ִּבֵּקׁש ְלָבֵרר ַּבֲעִדינּות ָמה ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ַהִּמָּלה ַהְּקָצָרה ַהּזֹו ּוָמה 

ּבֹוֵער ְלר' ָּדִוד ְלִהְתַקֵּׁשר ִּבְׁשִביָלּה ַּבָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה?
ר' ָּדִוד ָׂשַמח ְלַהְסִּביר לֹו ְּבַסְבָלנּות ּוְבִקּצּור, ַעד ַּכָּמה ֶׁשַהָּדָבר ִנָּתן. ר' ָּדִוד ִזָּכה ֶאת 
ַהּמֹוְקָדן ֶהָחִביב ְּב'ָאֵמן' נֹוֶסֶפת ַאַחר ִּבְרַּכת 'ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות', ּוֵבֵר אֹותֹו ֶׁשְּבכֹחַ ָהָאֵמן 

ִיְזֶּכה ְלָכל ַהְּיׁשּועֹות.
**

ְוָאֵכן, עֹוד ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה ָּפֲעָלה ָה'ָאֵמן' ְיׁשּועֹות... 
ַּכָּמה ָׁשעֹות ָחְלפּו, ְוִלְקַראת ִסּיּום ִמְׁשֶמֶרת ַהַּלְיָלה ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני, ִנְזַּכר ַהּמֹוְקָדן 
ַּבִּׂשיָחה ַהּמּוָזָרה ֶׁשָהְיָתה לֹו, ּוַמֶּׁשהּו ְּבתֹוכֹו ִהְתעֹוֵרר; הּוא ִנַּגׁש ֶאל ַהֵּמיָקר, ָמַזג ְלַעְצמֹו 

ּכֹוס ַמִים צֹוְנִנים ְוֶהְחִליט ְלָבֵר ָעֶליָה ּוְלַבֵּקׁש ֵמַאַחד ֵמֲחֵבָריו ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן.
ֵּכיַצד  יֹוֵדַע  א  הּוא  ֲהֵרי  ֵּכיַצד?   ?ְלָבֵר  :ָנבֹו ְמקֹומֹו  ַעל  ֶנֱעַצר  הּוא  ִּפְתאֹום   ַא

ְמָבְרִכים!
ְּבַעְקָׁשנּות ִּבְלִּתי ֻמְסֶּבֶרת הּוא ִנַּגׁש ָלֶעְמָדּה ֶׁשֶהֱעִביר ָּבּה ֶאת ַהַּלְיָלה ְוָעַבר ַעל ְרִׁשיַמת 
ַהִּׂשיחֹות. א ָהָיה ָקֶׁשה ְלַזהֹות ֶאת ַהִּׂשיָחה ַהְּמֻבֶּקֶׁשת. זֹאת ָהְיָתה ַהִּׂשיָחה ַהִּנְכֶנֶסת 

ָהֲאֻרָּכה ְּביֹוֵתר ֶׁשָהְיָתה לֹו ַהַּלְיָלה, ְואּוַלי ָהֲאֻרָּכה ְּביֹוֵתר ֵמָאז ֶׁשֵהֵחל ַלֲעבֹד ַּבּמֹוֵקד.
ַהּמֹוְקָדן ִחֵּיג ִמַּמְכִׁשירֹו ָהִאיִׁשי ְוקֹול ָנִעים ָּבַקע ֵמֵעֶבר ַלַּקו, ְלֶרַקע ֲהמּוַלת ְיָלִדים. הּוא 
ִהִּביט ִּבְׁשעֹונֹו. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִלְפֵני ְׁשמֹוֶנה, ַהָּׁשָעה ַהְּלחּוָצה ְּביֹוֵתר ְּבָבֵּתי 
ִיְׂשָרֵאל... הּוא ִהְתַּבֵּיׁש, ְוָרָצה ְלַנֵּתק ְוִלְגנֹז ֶאת ָהַרְעיֹון, ֲאָבל ַהּקֹול ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו ְּכָבר 

ִהְסִּפיק ְלִהְתַעְנֵין: "ּבֶֹקר טֹוב! ִמי ְמַדֵּבר?"
"ָׁשלֹום!", ָאַמר ְּבַהְסָסנּות, "ֲאִני ַהּמֹוְקָדן ֶׁשִהְתַקַּׁשְרָּת ֵאָליו ַהַּלְיָלה...", ִהְסִּביר ִּבְמבּוָכה.

ַעל  ַלּמֹוְקָדן  ׁשּוב  הֹוָדה  הּוא  ָּדִוד.  ר'  ִהְתַעֵּׁשת  ּוְלַאֲחֶריָה  ְקָצָרה,  ְׁשִתיָקה  ִהְׂשָּתְרָרה 
ֶעְזָרתֹו ַּבַּלְיָלה, ּוִמָּיד ִהְתַעְנֵין ַּבֲאִדיבּות: "ָּבֶמה אּוַכל ַלֲעזֹר?"

ִּבְמקֹום ְּתׁשּוָבה ִנְׁשְמעּו ְרָחִׁשים ֵמֵעֶבר ַלַּקו. ַהּמֹוְקָדן ָּפַסע ִעם ּכֹוס ַהַּמִים ְלִכּוּון ֲחֵברֹו, 
ִהְסִּביר לֹו ְּבִמִּלים ְקָצרֹות ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ּוִמָּיד ָּפָנה ְלר' ָּדִוד: "ֲאִני רֹוֶצה ְלָבֵר ַעל ּכֹוס 

ַמִים, ֵאי ֲאִני עֹוֶׂשה זֹאת?"
ר' ָּדִוד ִנְדַהם ּוִמֵהר ִלּטֹל ֻסָּכִרָּיה ֵמָהָארֹון. ְיָלָדיו, ְלמּוֵדי ַהִּנָּסיֹון, ִהְתַקְּבצּו ְסִביבֹו ְוהּוא 
ֵּבֵר ְּבקֹול ָרם ּוְבִאִּטּיּות ְּכֶׁשֶּבן ִׂשיחֹו חֹוֵזר ַאַחר ָּכל ִמָּלה ֶׁשָּיְצָאה ִמִּפיו: "ָּברּו ַאָּתה 

ה', ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו!'"
ַהֲחלּוָׁשה  ָהָאֵמן  ֶאת  ַּגם  ִלְׁשמַֹע  ִמֶּמּנּו  ָמְנָעה  א  ְיָלָדיו  ֶׁשל  ַהּקֹוָלִנית  ָה'ָאֵמן'  ֲעִנַּית 

ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו.
"ּתֹוָדה ַרָּבה ּוְלִהְׁשַּתֵּמַע", ֵּבֵר ֶאת ַהּמֹוְקָדן, ְוַהִּׂשיָחה ִהְסַּתְּיָמה.

**
ַהִּׂשיָחה ִהְסַּתְּיָמה, ַא ַהִּסּפּור ַרק ִהְתִחיל. ִסּפּור ַמְדִהים ּוְמַרֵּגׁש, ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל 

ִּדְמיֹון:
ֲחֵברֹו ֶׁשל ַהּמֹוְקָדן ֶׁשָהָיה ִטּפּוס ַסְקָרן ִּבֵּקׁש ְלָהִבין ָמה ֵאַרע. הּוא ִהְתַעְנֵין ֵאֶצל ֲחֵברֹו, 
ִמְסָּפרֹו  ֶאת  ׁשּוב  ַהְּׁשַנִים  ִחְּיגוּ  ְׁשֵאלֹוָתיו,  ָּכל  ַעל  ְלָהִׁשיב  ָיַדע  א  ֶׁשַהָּלה  ֵּכיָון  אּוָלם 

ֶׁשל ר' ָּדִוד.
ר' ָּדִוד א ִמֵהר ַלֲענֹות. ְּבָחְכָמתֹו ָאַמר: "ֶזה א ַלֶּטֶלפֹון", ּוַבד ְּבַבד ִהְזִמיָנם ְלֵביתֹו. 
ָׁשם, ַעל ּכֹוס ָקֶפה ַמְהִּביָלה ְוַצַּלַחת עּוִגּיֹות ַמֲאֵפה ַּבִית ִהְתַּפְּתָחה ִׂשיָחָתם ָהִראׁשֹוָנה. 
ִׂשיָחה ְנִעיָמה ּופֹוִרָּיה, ִראׁשֹוָנה ְּבִסְדָרה ֶׁשל ִׂשיחֹות ּדֹומֹות ֶׁשַעד ְמֵהָרה ָהְפכּו ְלִׁשעּור 

ָקבּוַע ּוְמֻׁשָּתף.
ְוִהְתַעְּצָמה  ָהְלָכה  ְוַהַּגֶחֶלת  ְלַגֶחֶלת,  ְמֵהָרה  ַעד   ָהַפ ְּבִקְרָּבם  ֶׁשִּנַּצת  ַהְּיהּוִדי  ַהִּניצֹוץ 
 ַהַּתֲהִלי ֶׁשַּבָּׁשַמִים.  ַלֲאִביֶהם  אֹוָתם  ְוֵקְרָבה  ַהּמֹוְקָדִנים  ְׁשֵני  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת  ְוִהְבִעיָרה 
ַּבְּמִסָּלה  ַצַעד  ַאַחר  ַצַעד  ַהְּׁשַנִים,  ִהְתַקְּדמּו  ָּבטּוַח  ֲאָבל  ְלַאט  ָקָצר.  אֹו  ַקל  ָהָיה  א 

ָהעֹוָלה ֵּבית ֵא-ל.
 – ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ָּבִּתים  ּוְלתֹוָרתֹו,  ַלה'  ֶנֱאָמִנים  ָּבִּתים  ֵהִקימּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ָׁשִנים 

ָּבִּתים ֶׁשל ָאֵמן. ְוַהּכֹל ִמּכָֹחּה ֶׁשל ָאֵמן ַאַחת ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה.
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ַטַעם ֲאִמיָרתֹו ִּבְפִתיַחת ַהּיֹום
"ַרִּבי ּבַָתר ְצלוֵֹתיהּ ָאַמר הָכֵי: 'ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱאֵקינוּ ֶוֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתִּציֵלנּו ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים, 
ֵמָאָדם ָרע ּוִמֶּפַגע ָרע, ִמֵּיֶצר ָרע, ֵמָחֵבר ָרע, ִמָּׁשֵכן ָרע, ּוִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית, ּוִמִּדין ָקֶׁשה ּוִמַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא 

ֶבן ְּבִרית ֵּבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית'" (ְּבָרכֹות טז ב).
 

ָהִראׁשֹוִנים  ַרּבֹוֵתינּו  ָקְבעּו  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּבִסּיּום  לֹוַמר  ַהָּקדֹוׁש  ַרִּבי  ָנַהג  ֶׁשאֹוָתּה  זֹו,  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה 
ְלָאְמָרּה ְּבִסּיּום ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ('ֵסֶדר ַרב ַעְמָרם', 'ַמְחזֹור ִויְטִרי' ְו'ַאּבּוִדְרַהם').

ְּב'ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' (ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר) ֵּבֵאר ֶאת ַּתָּקַנת ָהִראׁשֹוִנים ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּׁשָל"ה ְּב'ֵעֶמק ְּבָרָכה' ֶׁשְּׁשמֹוֶנה 
ִסּיּום  ַאַחר  זֹו  ְּתִפָּלה  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְוִנְמָצא  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּכֶנֶגד  ֻּתְּקנּו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֶעְׂשֵרה 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו ֲאַמְרנּוָה ַאַחר ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכַרִּבי.

ָהִראׁשֹון  ָרצֹון'  ֶׁשַּב'ְּיִהי  ֵּכיָון  ֵׁשָנה',  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ָרצֹון'  ַה'ְּיִהי  ַאַחר  ֶזה  ָרצֹון'  'ְיִהי  ֶׁשִּסְּדרּו  ֶׁשֵּבֲארּו  ְוֵיׁש 
ִּבַּקְׁשנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמְּנָזִקים רּוָחִנִּיים – ֶׁשֹּלא ִנָּגֵרר ַאַחר ֲחָטִאים ְוחֹוְטִאים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ּובִ'יִהי 

ָרצֹון' ֶזה ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַּיִּציֵלנּו ַּגם ִמִּנְזֵקי ַהּגּוף ּוִמִּנְזֵקי ַהָּממֹון (ִסּדּור 'ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ֶאת ַהּצֶֹרְך ִּבְתִפָּלה זֹו ֵּבֵאר הר"ש ִמֶּגְרַמייָזא ְּבִסּדּורוֹ: ָהָאָדם ִמְתַהֵּל ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם ְונֹוֵׂשא ְונֹוֵתן 
 ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ָעָליו   ְלִפיָכ ְמֻהָּגִנים.  ֶׁשֵאיָנם  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ַקָּיִמים  ּוֵביֵניֶהם  ִעָּמֶהם, 
ֶׁשִּיְׁשְמֵרהּו ֵמֶהם ְלַבל ַיְכִׁשילּוהּו ְוַיְחִטיאּוהוּ ָחִליָלה. ָלֵכן ָקְבעּו ְּתִפָּלה זֹו ְּכֶהְמֵׁש ְלִבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה', ֶׁשָּבּה 

ִּבַּקְׁשנּו: "ְוִתְתֵננוּ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו".

ְּפִחיתּוָתּה ֶׁשל ִמַּדת ָה'ַעּזּות'
ִּבְתִחַּלת ַה'ְּיִהי ָרצֹון' ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיִּציֵלנּו: "ֵמַעֵּזי ָּפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים". ּוֵבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים: 
ִמַּדת ָה'ַעּזּות' ְּגרּוָעה ִהיא ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ָאבֹות ה כד): "ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהּנֹם", ְּכלֹוַמר: ִמי ֶׁשָּנגּוַע ְּבַגֲאָוה 
ּוְבַעּזּות ָּפִנים ָיכֹול ַעד ְמֵהָרה ְלִהַּדְרֵּדר ַלֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּמֲחָמָתן ִיְנַחל ֵּגיִהּנֹום. ִּכי ּכֹה ְּגרּוָעה ִמָּדה זֹו, 

ַעד ֶׁשַּמְׁשִחיָתה ִהיא ַאף ֶאת ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָּבָאָדם ְוהֹוַפְכָּתן ְלָרעֹות (ִׂשיַח ִיְצָחק).

ְוָכ ָּכַתב ָה'ָאְרחֹות ַצִּדיִקים' (ַׁשַער ָהַעּזּות): "ֵמֵעז ָּפִנים ִעם ְּבֵני ָאָדם, א ִיָּמֵלט ִמן ַהַּמְחֶקת ְוִׂשְנָאה ְוִקְנָאה. ּוִמי 
ֶׁשהּוא ֵמַעֵּזי ָּפִנים הּוא ַמְכִחיׁש ִיחּודֹו, ְוהּוא א ִיָּׂשא ְּפֵני ָּגדֹול ּוְפֵני ָזֵקן א ָיחֹן, ְוָכל ֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵהם ַקּלֹות 

ְּבֵעיָניו ַלֲעבֹר ֲעֵליֶהם – ַהּכֹל ְלִפי רֹב ָהַעּזּות ֶׁשּבֹו".

ְלִפיָכ ִּבְתִחַּלת ַהּיֹום ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשַּיִּציֵלנּו ֵהן ֵמ'ַעֵּזי ַהָּפִנים' – ֶׁשֹּלא ְיַקְלְקלּו ֶאת ְּדָרֵכינּו, ְוֵהן 
ֵמ'ַעּזּות ָּפִנים' – ֶׁשִּמָּדה זֹו א ִּתְדַּבק ָּבנּו ָחִליָלה.

ְׁשִמיָרה ֵמ'ָחֵבר ַרע'
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ְּתִחָּלה  ַהְּדָבִרים:  ֵסֶדר  הּוא   ְוָכ ָרע".  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם  "ְוַהְרִחיֵקנּו  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים   ַּבֶהְמֵׁש
 ָּכ ְוַאַחר  ַלְּבִרּיֹות,  ֶנֶזק  ּגֹוֵרם  ּוְבַמֲעָׂשיו  ַרע  ֶׁשִּטְבעֹו  ָאָדם   – ָרע"  "ָאָדם  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשַּיְרִחיק  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלַבֵּקׁש ֶׁשַּיְרִחיֶקּנּו ַּגם ֵמ"ָחֵבר ָרע" – ָאָדם ֶׁשִּמַּצד ִמּדֹוָתיו ְוִהְתַנֲהלּותֹו ְּבִעְנְיֵני ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
ִנָּתן ְלַכּנֹותֹו ְּכ'ָחֵבר', ַא ְּבִעְנְיֵני ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום הּוא לֹוֶקה ְּבָחֵסר. ִאיׁש ָּכֶזה ְלִעִּתים הּוא ָּגרּוַע ֵמ'ָאָדם ַרע', 
ְלִמְׁשֵלי (יא  ַהְגָּר"א ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶׁשֵהִביא  ְׁשִליִלית ְּביֹוֵתר. ְּכִפי  ִהיא  ַהְׁשָּפָעתֹו  ְּכָחֵבר –  ֶׁשִּנְרֶאה הּוא  ִמּׁשּום  ְוַדְוָקא 
ט), ֶׁשרֹב ַהִּמיִנים ְוַהחֹוְטִאים ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ִנְרִאים ַּבֲעֵלי ֶמֶזג ָנִעים ְוטֹוב, ְוזֹו ַאַחת ִמַּתְחּבּולֹות ַהֵּיֶצר ִלְפרֹׂש 
ֶרֶׁשת ִלְפֵני ַהּתֹוִעים, ֶׁשִּיְתַחְּברּו ַלֲאָנִׁשים ֵאּלּו ֵמֲחַמת ְּתכּונֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות, ְוַאַחר ָּכ ִיָּמְׁשכּו ַאֲחֵריֶהם ִלְפרֹׁש 

ִמן ַהּתֹוָרה ('ִׂשיַח ִיְצָחק').

ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא: ַאף ֶׁשִהְתַּפַּלְלנּו ְּכָבר ַבּ'ְּיִהי ָרצֹון' ַהּקֹוֵדם: "ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר 
ָרע", ָאנּו ָׁשִבים ּוְמַבְּקִׁשים: "ֶׁשַּתִּציֵלִני... ֵמָחֵבר ָרע", ְּכֵעין ָמה ֶׁשִהְתָּבֵאר, ֶׁשּקֶֹדם ִהְתַּפַּלְלנּו ַעל ֵאּלּו ֶׁשִרְׁשעּוָתם 
ִנֶּכֶרת ְלֵעין ּכֹל ֶׁשֲעֵליֶהם ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ַרק ִּבְלׁשֹון 'ְוַהְרִחיֵקנּו', ַא ָּכאן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַעל ֵאּלּו ֶׁשֵאין ִרְׁשעּוָתם ִנֶּכֶרת, 

ֶׁשֲעֵליֶהם ְזקּוִקים ָאנּו ְלַבֵּקׁש ִּבְמֻיָחד 'ֶׁשַּתִּציֵלִני' ('ְּפָׁשט ְוִעּיּון' ְּבָרכֹות טז ב).

ְוָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל' ִמִּׁשינֹאָווא הֹוִסיף ְוָאַמר: ַקָּיִמים ְּבֵני ָאָדם ַרִּבים ֶׁשִּמִּטְבָעם ֵהם ֲאָנִׁשים טֹוִבים 
ְוַאף ֵיׁש ָלֶהם ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְּברּוָחִנּיּות, ַא ָּכל ָאָדם ָצִרי ִלְבּדֹק ְּבַעְצמֹו ַהִאם ִמַּצד ִטְבעֹו הּוא ּוִמּדֹוָתיו ֶׁשּלֹו ָראּוי 
ְלִהְתַחֵּבר ִעָּמם, אֹו ֶׁשָּמא ָעלּול ַהָּדָבר ְלַהִּזיק לֹו. ָּדָבר ֶזה ּבֹוֵלט ִּבְמֻיָחד ֵאֶצל ְּבֵני ַהְּנעּוִרים; א ָּכל ַנַער ַמְתִאים 
ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַנַער ַאֵחר, ְלִעִּתים ֵהם ִּבְבִחיַנת 'ָּבָׂשר ְּבָחָלב', ֶׁשָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו הּוא טֹוב, ֲאָבל ְּבִהְתַחְּבָרם ַיַחד 

הֹוְפִכים ֵהם ְלָדָבר ָאסּור ('ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל' ֶהָחָדׁש עמ' שיח; קֶֹבץ 'ֵעץ ַחִּיים' ו' עמ' תי).

ְּבנֹוֵתן ִעְנָין ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' עה"ת (ָּפָרַׁשת ְרֵאה) ִּכי ַהִּמִּלים 'ֵמָאָדם ָרע' ִהָּנן ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ְׁשמֹוֶתיָה ַהִּנְרָּדִפים ֶׁשל ָהֲעִנּיּות: 'ָמ, ֶאְביֹון, ַּדל, ִמְסֵּכן, ָרׁש, ָעִני'. ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ִּכי ַּבֲאִמיָרָתן ֻמַּנַחת 

ַּבָּקָׁשה, ֶׁשַּיִּציֵלנּו ה' ֶׁשֹּלא ַנִּגיַע ָחִליָלה ִליֵדי ֲעִנּיּות ('ַטְלֵלי אֹורֹות' ְּבֵׁשם 'ִקּצּור ְׁשָל"ה').

ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְׁשִחית ֶאת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהָאָדם
ֶאת ַּבָּקַׁשת: "ּוִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית" ֵּבֵאר ָהרֹוֵקַח: ַּכֲאֶׁשר ְמַבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵהיִטיב ִעם ָהָאָדם, ִמְתַיֵּצב 
 ַהָּׂשָטן ְלָפָניו ְואֹוֵמר: "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ְוִכי ְלִחָּנם ִּתְגמֹל לֹו טֹוָבה ִמְּבִלי ְלַנּסֹותֹו?" ְוַכֲאֶׁשר ְמַקֵּבל ְרׁשּות, הֹוֵל
ַהָּׂשָטן, נֹוֵטל ֶאת ַמְפְּתחֹות ַהַּתֲאָוה ּוַמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִחית ֶאת ַּדְרּכֹו, ַעד ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבֵחְטא ּוַמְפִסיד 
ֶאת ַהּטֹוָבה. ְלִפיָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיִּציֵלנּו ֵמאֹותֹו ָׂשָטן ַהּגֹוֵרם ָלנּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ַּדְרֵּכנּו 

(ֵּפרּוׁש ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח).

ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּמֻכֶּנה ַהָּׂשָטן 'ַמְׁשִחית' ֵיׁש ִלְתמַֹּה, ֲהלֹוא ְלָכ ִנְבָרא הּוא, ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהָאָדם ְּבִנָּסיֹון? 
ׁשֹוֵחט  א):  ע"ה  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ַהּתֹוָספֹות  ֶׁשל  ֶהְסֵּבָרם  ַעל  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  הּוא  ָידּוַע  ְּבָרם, 
ַחָּיב ִמּׁשּום צֹוֵבַע – "אַשׁוֹחֵט  ְּבַעְלָמא ָקֵאי". ְוָאַמר ַה'ַּבַעל ָׁשם טֹוב' ִּכי ַּכָּוַנת ַהּתֹוְספֹות הּוא ְלֵיֶצר ָהַרע ַהְּמֻכֶּנה 
'ׁשֹוֵחט', ֶׁשִחּיּובֹו הּוא ִמּׁשּום 'צֹוֵבַע', ִּכי ָאְמָנם ִנְׁשַלח ְּכֵדי ְלַפּתֹות ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹר ֲעֵברֹות, ַא ִמַּדְעּתֹו ְמַׁשֶּנה 

הּוא ְו'צֹוֵבעַ' ֶאת ָהֲעֵברֹות ֶׁשֵּיָראּו ְּכִמְצוֹות, ְוַעל ָּכ ִיְתַחֵּיב ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ְלִפי ֵּבאּור ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּלֶכן ְמַכִּנים ָאנּו אֹותֹו 'ַמְׁשִחית', ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִחית ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשִּמָּנהּו ַהּבֹוֵרא, ְוַתַחת 
זֹאת ְמַרֶּמה הּוא ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ֶׁשֵהן ְלַמֲעֶׂשה ֲעֵברֹות (ִחּדּוֵׁשי 'ִּבְנַין ְצִבי' עמ' לה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה. ָאֵמן.

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ּבתׁשּוב ַחר ַ ָרכֹות ַהּשׁ ם ֶאת ּבְ ַסּיֵ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּמְ

"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


