
ַהר ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְלֵׁשם ה'
"ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'" 

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב "ַׁשָּבת ַלה'" ֵּבֵאר ַרִׁש"י: "ְלֵׁשם ה', ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית", ְוַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֶהְסֵּבר.

ִמְנַהג  ֶאת  ֶּבֶסְרִמין:  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִּגיְנז  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר 
 ְּבֶדֶר ַּגם  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן  ַהְּׁשִמיָטה  ּוִבְׁשַנת  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַהְּׁשִביָתה 
ָלָאָדם  ַהְּנחּוָצה  ַהְּמנּוָחה  ֶאת  ְמַסֶּפֶקת  ֶׁשַהְּׁשִביָתה  ֵּכיָון  ִטְבִעית 
ְוָלֲאָדָמה ְּכֵדי ְלַהֲחִליף ּכַֹח, ְוָלֵכן ַאף ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּבֲחרּו ָלֶהם יֹום 

ִלְׁשִביָתה ְּכֵדי ָלנּוַח ֵמֲעָמָלם.
ַהִּטְבִעּיֹות  ַהִּסּבֹות  ִמָּכל  ְלִהְתַעֵּלם  ְמֻצִּוים  ַהְּיהּוִדים  ָאנּו  אּוָלם 
ְוִלְׁשמֹר ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַא ְוַרק 'ְלֵׁשם ה'' ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַרִׁש"י. ִמַּטַעם 
ֶזה ֵמעֹוָלם א ָרִאינּו ּגֹוי ַהּמֹוֵסר ֶנֶפׁש ְלַמַען ְׁשִביָתה ְּביֹום ְמנּוָחתֹו, 
ַהּדֹורֹות   ְּבַמֲהַל ֶנֶפׁש  ָמְסרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  זֹאת  ּוְלֻעַּמת 
ַעל ְׁשִמיַרת ַהַּׁשָּבת, ִּכי ָּכָאמּור ַהָּללּו ָנִחים ַא ְוַרק ְלֵׁשם ְמנּוָחה, 

אּוָלם ָאנּו ָנִחים ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ה'.
ְלִפי ֵּפרּוׁש ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש ֶאת ֻנַּסח ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְּבַׁשָּבת: "ַיִּכירּו 
ַמִּכיִרים  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵּכיָון   – ְמנּוָחָתם"  ִהיא   ֵמִאְּת ִּכי  ְוֵיְדעּו   ָבֶני
ְּבָכ ֶׁשְּמנּוָחָתם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִהיא ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה', "ְוַעל ְמנּוָחָתם 
ּומֹוְסִרים  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְמַקְּדִׁשים  ֵהם   ְלִפיָכ  –  "ְׁשֶמ ֶאת  ַיְקִּדיׁשּו 

ֶנֶפׁש ַעל ְמנּוָחָתם.
'ָהֵרי ְבָׂשִמים'

ִלּמּוד מּוָסר ֵמֶחְׁשּבֹון ַהְּׁשִמּטֹות
"ְוָהיּו ְל ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה" 

ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ְמָפֶרֶטת ַהּתֹוָרה ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַהָּׁשִנים, ְוִכי ֵאין ֶזה 
ְוַאְרָּבִעים  "ֵּתַׁשע  הּוא:  ִמְנָיָנן  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְּפָעִמים  ֶׁשֶּׁשַבע  ָּפׁשּוט 

ָׁשָנה"?
אֹותֹו  ִהְסִּביר  ּוְכַדְרּכֹו  ִמּדּוְבָּנא,  ַהַּמִּגיד   ִמָּכ ָלַמד  נֹוֵקב  מּוָסר 

ְּבָמָׁשל:
ְּפרּוָטה  ְוִקֵּבץ  ַהְּפָתִחים  ַעל  ִחֵּזר  ַרּבֹות  ֶׁשָּׁשִנים  ְּבָעִני  ה  ַמֲעֹשֶ
ִלְפרּוָטה, ּוְלַאֲחֵריֶהן ָעָלה ְּבָידֹו ִלְצּבֹר ַׂשק ָּגדֹול ָּגדּוׁש ְּבַמְטְּבעֹות. 
ָּכבֹוד  ִמְנֲהֵגי  ְּבַעְצמֹו  ְוִלְנהֹג  ְּבִהּדּור  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֵהֵחל  ִזְקָנתֹו  ְלֵעת 
ְּבַהְטִעימֹו: ֵהן ָעִׁשיר ָּגדֹול ֲאִני, ּוַמְטְּבעֹות ְמצּוִיים ְבַּאְמַּתְחִּתי ָלרֹב.

ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ָיִמים,   ְלאֶֹר ְּבִדְמיֹונֹוָתיו  ִלְׁשגֹות   ְלַהְמִׁשי ָהָיה  ָיכֹול 
 ;ֶׁשְּכמֹוְת "ָסָכל  רֹאׁש:  ִּבְמנֹוד  לֹו  ְוָאַמר  ֵמֵרָעיו  ֶאָחד  אֹותֹו  ָּפַגׁש 
ַהֻּׁשְלָחִני  ֶאל  ָנא   ֵל  .ֶׁשִּבְרׁשּוְת ַהְּפרּוטֹות  ְּבַאְלֵפי   ִהְּנ ִמְתָּפֵאר 
ִּכי  ְּתַגֶּלה  ַּכֲאֶׁשר  ָזָהב.  ְלַמְטְּבעֹות  אֹוָתן  ֶׁשִּיְפרֹט  ִמֶּמּנּו  ּוַבֵּקׁש 
 א נֹוְתרּו ֶאָּלא ֲעָׂשָרה ַמְטְּבעֹות, ַּתְׂשִּכיל ְלָהִבין ֶאת ַמָּצְב ְּבָיְד

ָהֲאִמִּתי"...
ָׁשבּועֹות  ַרִּבים,  ָיִמים  ִּכי  הּוא  ָסבּור  ִּבְצִעירּותֹו  ָהָאָדם;  ַּגם   ָּכ
ָּבעֹוָלם  ְלַבּלֹות  ּוְלַהְסִּפיק  ִלְחיֹות  ְּכֵדי  לֹו  נֹוְתרּו  ֲאֻרִּכים  ָוֳחָדִׁשים 
ְּבֶטֶרם ָינּוַח ִּבְמנּוַחת עֹוָלִמים, אּוָלם ִאם ְיַחֵּׁשב ֵהיֵטב ֶאת ַהָּיִמים, 
ּוְמַחֶּׁשֶבת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּמָפֶרֶטת  ְּכִפי  ְוַהָּׁשִנים,  ֶהֳחָדִׁשים  ַהָּׁשבּועֹות, 
אּוַלי  עֹוִלים  ַיְחָּדו  ֶׁשֻּכָּלם  ִיְמָצא  ְוַהּיֹוְבלֹות  ַהְּׁשִמּטֹות  ֶחְׁשּבֹון  ֶאת 
ֵּכן  ַעל  עֹוֵבר'.  'ְּכֵצל  ִהָּנם  ֲאֶׁשר  ְׁשַנִים,  ַהּיֹוֵתר  ּוְלָכל  ָוֵחִצי  ְליֹוֵבל 
ַיְׂשִּכיל ְלַנֵּצל ָּכל ֶרַגע ְּבַחָּייו ַא ְוַרק ְּכֵדי ִלְקנֹות ִקְנְיֵני ֶנַצח, ְוא 

ְיַבְזְּבֵזם ָחִליָלה ַלֶהֶבל ְוָלִריק.
'אֶֹהל ַיֲעקֹב'

 ִאּסּור הֹוָנָאה ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים
 "קֶיא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאְו"

"ְוָיֵראָת  ַהִּצּוּוי:  ֶאת  הֹוָנָאה  ְלִאּסּור  ַהּתֹוָרה  ִהְסִמיָכה  ְלִחָּנם  א 
לֹו  ַאל  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשַאף  ְלַלְּמֵדנּו  ֶאָּלא   ,"ֶקיֵמֱא

ְלָאָדם ְלַרּמֹות ֶאת ֲחֵבָריו. 

ָזָצ"ל,  ִמַסאְווַראן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִעם  ֶׁשָהָיה  ְוַכַּמֲעֶׂשה 
 ָּברּו ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש,  ַרּבֹו  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ְּבֵצל  ִמְסּתֹוֵפף  ֶׁשִּבְהיֹותֹו 
ִמֶמּעִז'יּבּוז, ָרִגיל ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֹד. ַּפַעם 
 ַּדע ְל ,ָּפַגע ּבֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַהַּסָּבא ִמְּׁשּפֹוִלי ִזי"ַע ְוָאַמר לֹו: "ַאְבֵר
ְלִהָּזֵהר   ָעֶלי  – 'ֶקיֵּמֱא ְוָיֵראָת  תֹונּו...  'ְוא  ַמְזִהיֵרנּו:  ֶׁשַהָּכתּוב 
ֶׁשֹּלא ְלהֹונֹות ֶאת ַהּסֹוְבִבים אֹוְת ְוִלְגרֹם ָלֶהם ַלֲחׁשֹב ֶׁשִּכְבָיכֹול 
ְיֵרא ָׁשַמִים ַאָּתה". ְלָיִמים ִסֵּפר ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשֶהָעָרה ְקָצָרה זֹו ִהְּכָתה 

ְּבִלּבֹו ָׁשָרִׁשים ְוָסְלָלה ְּבִקְרּבֹו ְמִסָּלה ֲחָדָׁשה ַּבֲעבֹוַדת ה'.
'ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים'

ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה'
"ְוִאיׁש ִּכי א ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו" 

:'ָּדַרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַוִייץ ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ִּמְנַחת ִחּנּו
ֶּדֶר ָהעֹוָלם ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְזָקק ָאָדם ְלֶעְזָרה, ְּתִחָּלה ַמְׁשִלי הּוא 
זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִאם  ְוַרק  ְּבָידֹו,  ֶׁשְּיַסְּיעּו  ִויִדיָדיו  ְקרֹוָביו  ַעל  ְיָהבֹו  ֶאת 
ְלַקֵּבל ֵמֶהם ֶעְזָרה ֲאַזי זֹוֵעק הּוא ֶאל ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְלֻעַּמת זֹאת 

ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָקרֹוב ְוגֹוֵאל, ִמָּיד ָׂשם הּוא ֶאת ִּבְטחֹונֹו ְּבצּורֹו.
ַעל ָאָדם ֶׁשָּכֶזה רֹוֶמֶזת ַהּתֹוָרה ָּכאן; ֵּכיָון ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֵאל ְוֵאינֹו ָׂשם 
ִמְבָטחֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם, ֻמְבָטח הּוא ִּכי ַּתִּׂשיג ָידֹו ְוִיְמָצא ְּכֵדי ְּגֻאָּלתֹו.

ָּבָאָדם  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ָּבִעְנָין: "ָארּור  ָאמּור  ָמֵלא  ִמְקָרא  ּוְכָבר 
ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו... ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו" .
'ִלּקּוֵטי ַחִּיים'

ֵצרּוף ּגֶֹלם ְלִמְנָין
"ְלֹעָלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו" 

ַרִּבי  ִנְכַנס  ַּפַעם  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהְּגָמָרא  ְמַסֶּפֶרת  ְּבָרכֹות   ְּבַמֶּסֶכת 
ֶאת  ִׁשְחֵרר  ְלִמְנָין,  ֲעִׂשיִרי  ּבֹו  ָחֵסר  ֶׁשָהָיה  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֱאִליֶעֶזר 
ַעְבּדֹו ַהְּכַנֲעִני ְוֵצְרפֹו ַּכֲעִׂשיִרי. ְוִהְקׁשּו ַּבְּגָמָרא: ֲהֵרי ִלְכאֹוָרה ָעַבר 
ְּבֶגֶדר  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ְוֵתְרצּו  ַּתֲעבֹדּו"?  ָּבֶהם  "ְלֹעָלם  ִמְצַות:  ַעל   ְּבָכ

'ִמְצָוה ְּדַרִּבים', ְוָלֵכן ֻהַּתר לֹו ַהָּדָבר.
ָראֵׁשי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ִיְׂשָרֵאל'  'ִמְׁשְּכנֹות  ַּבֵּסֶפר  מּוָבא  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ַהֵּתבֹות 'ְלֹעָלם ָּבֶהם' ִהָּנם: "ְלַׁשְחֵרר ֶעֶבד ְלצֶֹר ִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

– ֻמָּתר".
'ֵּבית  ַּבַעל  ַמְרָּגִלּיֹות  ַזְלָמן  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ְלָצֵרף  ִנָּתן  ַהִאם   : ַּבְּׁשֵאָלה  ֲאִבי  ִעם  ִּפְלַּפְלִּתי  "ְּבַיְלדּוִתי  ֶאְפַרִים': 
ְלִמְנָין ּגֶֹלם ֶׁשִּנְבָרא ְּבֶאְמָצעּות ֵסֶפר ְיִציָרה. ּתֹו ְּכֵדי ִּדּיּון ֵהֵבאִתי 
ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ְוָטַעְנִּתי  ַּבְּגָמָרא  ַהִּנְזָּכר  ֵמַהַּמֲעֶׂשה  ְרָאָיה  ֲאִבי  ִלְפֵני 
ֲהֵרי  ֲעֵׂשה,  ִמְצַות  ַעל  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  עֹוֵבר  ָהָיה  א  ֶאְפָׁשִרי,  ַהָּדָבר 
ְמֻקָּבל ָּגדֹול ָּכמֹוהּו ָיכֹול ָהָיה ִלְברֹא ּגֶֹלם, ּוִמָּכ ֶׁשֹּלא ְּבָראֹו מּוָכח 

ֶׁשֵאין ְלָצֵרף ּגֶֹלם ְלִמְנָין. ְוִׁשֵּבַח ֲאִבי ֶאת ְּדָבַרי".
'ַמֲעלֹות ַהּיּוֲחִסין' הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות א

ְּגֻאָּלֵתנּו – ִּבְזכּות ְּתִפּלֹות ֲאבֹוֵתינּו
"ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו" 

ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ַרּבֹות  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ָּדַרׁש 
ָאנּו  ִּכי  ִיָּתֵכן  ֶזה  ֵּכיַצד  ִלְתמַֹּה:  ָהָאָדם  ָיכֹול  אּוָלם  ִּבְתִפּלֹוֵתינּו, 
ַהַּדִּלים ִנְזֶּכה ְלָמה ֶׁשֲאבֹוֵתינּו, ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, א ָזכּו 

ַעל ַאף ֶׁשָּׁשְפכּו ַעל ָּכ ַנֲהרֹות ְּדָמעֹות, ְוִכי טֹוִבים ָאנּו ֵמֶהם?!
ִעְבִרי  ֶׁשֶעֶבד  ְּכֵׁשם  ִּכי  ִלְלֹמד,  נּוַכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ִמן  ְּבָרם 
ֶׁשעֹוד  ָהַעְבדּות  ִלְׁשנֹות  ְּבֶהְתֵאם  ְלָחְפִׁשי  ְיִציָאתֹו  ַּבֲעבּור  ְמֻׁשָּלם 
נֹוְתרּו לֹו, ּוְכָכל ֶׁשַהָּׁשִנים עֹוְברֹות, ָעָליו ְלַׁשֵּלם ָּפחֹות, ָּכ ַּגם ָאנּו; 
ִנְגַזר ָעֵלינּו ִּכי א ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבֶטֶרם ַיֲעבֹר ַס ְמֻסָּים ֶׁשל ָׁשִנים, 
ְּכֵדי  ְזֻכּיֹות  ֶׁשל  ְּפחּוָתה  ְּבַכּמּות  ַּדי  עֹוְברֹות  ֶׁשַהָּׁשִנים  ְּכָכל  אּוָלם 
ְלִהָּגֵאל. ָלֵכן ָאנּו ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבּדֹור ַהָּקרֹוב ִלְגֻאָּלה, ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק 
ִּבְתִפָּלה, ְלַהֲאִמין ּוְלַקּוֹות ִּכי ִמְּפַאת ִקְרַבת ֵעת ַהְּגֻאָּלה, ַיְסִּפיקּו ַּגם 

ִמעּוט ְזֻכּיֹוֵתינּו ְּכֵדי ְלִהָּגֵאל.
'ָחֵפץ ַחִּיים' ַעל ַהּתֹוָרה

ִאם ְּכָבִנים ִאם ַּכֲעָבִדים
"ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם" 

ַאֶּתם  "ָּבִנים   : ַהָּכתּוב  ֶאת  ַהְּגָמָרא  ֵהִביָאה  ַּבְתָרא   ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת 
ִּבְזַמן  ּוֵפְרָׁשה:  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַלָּפסּוק  ְּכסֹוֵתר  ַהִּנְרֶאה  ֱאקֵיֶכם"  ַלה' 
ּוִבְזַמן  'ָּבִנים',  ֵהם  ִנְקָרִאים  ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵאין עֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ִנְקָרִאים 'ֲעָבִדים'. ְוַהְּדָבִרים ְטעּוִנים 

ֵּבאּור: ִאם ֵאין עֹוִׂשים ְרצֹונֹו, ְּבָמה ֶנֱחָׁשִבים ֵהם ַּכ'ֲעָבִדים'?
"ִּבְזַמן  ְלׁשֹון:  ָנְקטּו  ֶׁשֹּלא  ִנְרָאה  ֲחָז"ל  ְּבִדְבֵרי  ְנַדְקֵּדק  ֶׁשִאם  ֶאָּלא 
ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ִמְצוֹוָתיו ֶׁשל ָמקֹום" ֶאָּלא ָאְמרּו: "ִּבְזַמן ֶׁשֵאין עֹוִׂשים 
ְרצֹונֹו", ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ִהְתַּכְּונּו ְּבָכ ְלֵאּלּו ַהְּמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ַרק ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה, ַא ִמְתַחְּמִקים ִמָּלבֹוא ִליֵדי ִחּיּוב ְּבִמְצוֹות ֶׁשֵּיׁש 

ְּבָיָדם ְלִהָּפֵטר ֵמֶהן, ַאף ֶׁשִּקּיּוָמן ְּבַוַּדאי ִיְגרֹם ַנַחת רּוַח ְלבֹוְרָאם.
ַהְנָהָגה זֹו ּדֹוָמה ְלַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ֶעֶבד ָהעֹוֶׂשה ַהּכֹל ַרק ְּכֵדי ָלֵצאת 
ְיֵדי חֹוָבה, ַא א ְלזֹו ֶׁשל ֵּבן ֲאֶׁשר ִמּתֹו ַאֲהָבתֹו ְלָאִביו ְמַבֵּקׁש 
ִּכי:  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ַהְּמֻחָּיב.  ִמן  יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת  לֹו  ְלהֹוִסיף 
"ִּבְזַמן ֶׁשעֹוִׂשים ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום" ָאנּו ִנְקָרִאים ָּבִנים, ְוִאם א ֵּכן 

ִנְקָרִאים ָאנּו ֲעָבִדים.
'ּתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה'

 ֻּדְגָמה ְלִמְצָוה ֶׁשָּכזֹו ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ָהָאָדם ֵאינֹו ְמֻחָּיב ְלָבֵר
ִּבְרכֹוָתיו ִּבְפֵני ֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ַא ֵיׁש ְּבַהְנָהָגה זֹו ַמֲעָלה ְיֵתָרה, 
ִנְׁשַּתֵּדל  ִאם   . ַהְּבָרָכה  ֶאת  ּוְמַקֶּיֶמת  ַמְׁשִליָמה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשֲהֵרי 

ָּתִמיד ְלָבֵר ִּבְרכֹוֵתינּו ִּבְפֵני ֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן, ְּבַוַּדאי 
ְיָקְרֵבנּו ַהָּדָבר ִלְהיֹות ָּבִנים ַלה' ְוא ַרק ֲעָבִדים.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִּבְרכֹות ָהָאֶרץ ִּבְזכּות ָאֵמן
ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַוֲאַכְלֶּתם  ִּפְרָיּה  ָהָאֶרץ  "ְוָנְתָנה 

ָעֶליָה" 
ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א 
ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'. ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב ִּכי ִאם ַנְקִּפיד ַעל 
ַלֲחֵמנּו  נֹאַכל  ִּכי  ָלנּו  ֻמְבָטח  ָּכָראּוי,  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית 

ָלׂשַֹבע ְוֵנֵׁשב ָלֶבַטח ְּבַאְרֵצנּו.
'ַּדַעת מֶֹׁשה'

ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ַעל ַהָּמזֹון
ֶאת  ְוִצִּויִתי  ַהְּׁשִביִעת...  ַּבָּׁשָנה  ּנֹאַכל  ַמה  תֹאְמרּו  "ְוִכי 

ִּבְרָכִתי ָלֶכם" 
 "ָלֶכם"  ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ִנָּתן ֵאפֹוא ִלְדרֹׁש ֶאת ַהָּכתּוב 
ַעל   ְלָבֵר ָּתבֹואּו  ַּכֲאֶׁשר   – ּנֹאַכל"  ַמה  תֹאְמרּו  "ְוִכי   :ָּכ
ַהּבֹוֵרא  ִצּוּוי   – ָלֶכם"  ִּבְרָכִתי:  ֶאת  "ְוִצִּויִתי  ֲאַזי  ְמזֹוְנֶכם, 
ֶׁשִהיא  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ְּב'ָלֶכם' –  ִּבְרָכֵתנּו  ֶאת  ֶׁשַּנְׁשִלים  הּוא 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָלֶכם'.
'ִציִצים ּוְפָרִחים' 

ָּכ ָּכַתב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ִּתּקּוִנים מ א):
"ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ְיֻקַּים ּבֹו ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה נח ט): 'ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה', ְוֶרֶמז ַלָּדָבר: 'ָאז 
ִּתְקָרא' - 'ָאז' רֹוֵמז ִלְׁשמֹוֶנה ָהאֹוִתּיֹות ַהַּמְרִּכיבֹות ֶאת ַהֵּׁשמֹות הוי"ה ְוַאְדנּות ֶׁשְּׁשֵניֶהם 

ַיַחד ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ֲאַזי 'ַוה' ַיֲעֶנה' ְוִיְתַּבְּטלּו ִמֶּכם ָּכל ַהְּגֵזרֹות ָהָרעֹות".

ִלְקַראת ִהּלּוָלא ְּדַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו
 ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי, ְוָכ ִנְזֶּכה ֶׁשַּיֲעֶנה השי"ת ִלְתִפּלֹוֵתינּו 

ְוָיִסיר ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ָאֵמן.
ט ּו ג ס  ע ֶל ֲא ט  ְל ֶע ו ּפ י ִג ס  ְט א ָה
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ָזָצ"ל,  ִמְּסקּוֶלען  ָהַאְדמֹו"ר  ּפֹוְרטּוָגל,  זּוְסָיא  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָהָיה  ָידּוַע 
ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ִלְכֵדי  ֶׁשִהִּגיָעה  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ְּבִקְרּבֹו.  ֶׁשָּבֲעָרה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת 
'ֶחֶסד  ַהּנֹוָדע  ָהִאְרּגּון  ֶאת  ֵהִקים  ַהְּׁשִנָּיה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִסּיּום  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבְּתקּוָפה 
ְלַאְבָרָהם' ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו ֶנֶעְזרּו ֲאָלִפים ַרִּבים ְּבִמְגַון ַהְּבָעיֹות ָהרּוָחִנּיֹות ְוַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשִּלּוּו 

ֶאת ְּפִליֵטי ַהּׁשֹוָאה ְּבאֹוָתם ָיִמים.

ִּבְפָרט ִהְתַמֵּסר ָהַאְדמֹו"ר ְּבָכל ִלּבֹו ְוִנְׁשָמתֹו ַלְּיָלִדים ָהַרִּכים ְּפִליֵטי ַהּׁשֹוָאה. ִעם ִסּיּום 
ְוִאְׁשּתֹו  הּוא  ִאְּמצּו  ּוְלַבּסֹוף  ִנּצֹוִלים,  ְיָלִדים  ִאּסּוף  ִּבְּפרֹוֶיְקט  ָהַרִּבי  ֵהֵחל  ַהִּמְלָחָמה 
ְוָהרּוָחִנִּיים  ַהַּגְׁשִמִּיים  ָצְרֵכיֶהם  ְלָכל  ְוָדֲאגּו  ַהּׁשֹוָאה  ִמְּפִליֵטי  ְיָלִדים  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע 

ְּכֶאָחד.

ַעל עֶֹמק ַהֶּקֶׁשר ְוָהַאֲהָבה ֶׁשָּׂשְררּו ֵּבין ָהַאְדמֹו"ר ִל'יָלָדיו' ַהְּפִליִטים, ָיִעיד ַהֻּנָּסח ֶׁשָּכַתב 
ָלֶהם ְּבַצָּוָאתֹו: "ִזְכרּו ָנא ֶׁשָהִייִתי ָמסּור ָלֶכם ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם. א ָהָיה אֹוֵהב ָקרֹוב 
ִמֶּמִּני, ְּבגּוף, ְּבָממֹון ּוְבִיּסּוִרים ַרִּבים ֶׁשָעְברּו ָעַלי, א ָעֵלינּו. ִּכְמַעט ָּכל יֹום ֶעֶרב ָובֶֹקר 
ָעַמְדִּתי ַעל ַהִּמְׁשָמר ְלַהְׁשִּגיַח ִאם ְּכָבר ֲאַכְלֶּתם, ְׁשִתיֶתם ְוַכּדֹוֶמה. ְוַגם ָׂשַכְרִּתי ָלֶכם 
ְמַלְּמִדים ְמֻצָּיִנים ְוִׁשַּלְמִּתי ְׂשַכר ִלּמּוד ָּכָראּוי ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם, ְלָהִאיר ֵעיֵניֶכם ְּבתֹוַרת 

ַהֵּׁשם, ּוְלַהְדִריְכֶכם ְּבֶדֶר ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר".

ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ְלַמַען ַהַּיֲהדּות א ִהְתִחיָלה ַרק ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ַהּׁשֹוָאה. ָׁשִנים ַרּבֹות 
ְלָיִמים  ֶׁשִּסֵּפר  ְּכִפי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ְיהּוִדים  ְלֵקרּוב  ֶנֶפׁש  ָמַסר  ְּכָבר  ָלֵכן  קֶֹדם 
ִלְמקָֹרבֹו ַרִּבי ַקְלָמן ְּדִריֶבן: "ִּבְהיֹוִתי ַאְבֵר ָצִעיר ָּפַעְלִּתי ְּבֶקֶרב ְיהּוֵדי רֹוַמְנָיה, ְצִעיִרים 
ִיְתַגְּיסּו  ֶׁשֹּלא  ְצִעיִרים  ְלַׁשְכֵנַע  ָעַמְלִּתי  ַהְּׁשָאר,  ֵּבין  ַּבה'.  ֶלֱאמּוָנה  ְלָקְרָבם  ּוְמֻבָּגִרים, 
ִמַּדְרֵכי  ֻמְחָלט  ִנּתּוק  ַעְצָמם  ַעל  ּגֹוְזִרים  ֵּכן  ֶׁשָהעֹוִׂשים  ֶׁשָּיַדְעִּתי  ֵּכיָון  ָהרֹוָמִני,  ַלָּצָבא 
ֶׁשַּתַחת  אֹוָתם  ִׁשְכַנְעִּתי  ִלְמקֹורֹוֵתיֶהם.  ָלׁשּוב  ַהְּיֹכֶלת  ָלֶהם  ֶׁשִּתְהֶיה  ִמְּבִלי  ַהַּיֲהדּות, 
זֹאת ִיָּכְנסּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִּביִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה, ַצַעד ֶׁשְּבַוַּדאי ִיְגרֹם ָלֶהם ְלִהָּׁשֵאר ֶנֱאָמִנים 

ַלה' ּוְדֵבִקים ְּבמֹוֶרֶׁשת ֲאבֹוֵתיֶהם.

ֵּביִתי.  ֶּדֶלת  ַעל  ַעּזֹות  ְּדִפיקֹות  ְלקֹול  ִהְתעֹוַרְרִּתי  ַהָּיִמים  ִמן  ּוְביֹום  ַהַהְׁשָּגָחה,  ָרְצָתה 
ַּבֶּפַתח ִנְּצבּו ְׁשֵני ׁשֹוְטִרים ֲחסֹוִנים, ּוְבֶטֶרם ָהָיה ִסֵּפק ְּבָיִדי לֹוַמר ִמָּלה, ָאְזקּו ֵהם ֶאת 

ָיַדי ְוַרְגַלי ְוהֹוִבילּוִני ְּכפֹוֵׁשַע ֻמְרָׁשע ְלֵבית ַהַּמֲעָצר.

ּפֹוְרטּוָגל  ֱאִליֶעֶזר  ְּבֵׁשם  ָאָדם  ֶׁשַּקָּים  ַלִּׁשְלטֹונֹות  ְלַהְלִׁשין  ָּדַאג  ִמיֶׁשהּו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ַהְּמַׁשְכֵנַע ְצִעיִרים ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּגֵּיס ַלָּצָבא ְוַאף ַמְדִריָכם ֵּכיַצד יּוְכלּו ְלִהָּפֵטר ֵמחֹוָבָתם. 
ִמָּיד  ָׁשְלחּו  ַהָּדָבר  ֶׁשֱאֶמת  ּוְכֶׁשָּמְצאּו  ַהְּדָבִרים,  ֶׁשל  ְנכֹונּוָתם  ֶאת  ָּבְדקּו  ַהִּׁשְלטֹונֹות 

ְלעֹוְצֵרִני.

ַמָּצִבי ָהָיה ָעגּום ַעד ְמאֹד. ַהִּׁשְלטֹונֹות ִהְתַיֲחסּו ֵאַלי ְּכֵאל ַהָּגרּוַע ֶׁשָּבֲעַבְרָיִנים, ָּכְלאּו 
אֹוִתי ָּבָדד ְּבִצינֹוק ְמֻלְכָל ְוָחׁשּו, ְוַאף ֶאת ִּכָּפִתי ּוִמְׁשָקַפי ֶהֱחִרימּו".

"ִהְנִני ָחלּוׁש ִמִּטְבִעי", ִסֵּפר ָהַרִּבי, "ּוְבעֹוִדי מּוָטל ַעל ִרְצַּפת ָהֶאֶבן ְונֹוֵׁשם ַא ְּבקִֹׁשי ֶאת 
ָהֲאִויר ַהָּדחּוס ְוַהְּמֻעָּפׁש, ִּדִּמיִתי ִּכי סֹוִפי ָקֵרב. ְּבַמֲהַל ַהָּיִמים ַהָּבִאים ִאַּבְדִּתי ָּכל ֻמָּׂשג 
ֶׁשל ְזַמן. ַּגם א ָיַדְעִּתי ַּכָּמה ְזַמן ֵאָאֵלץ ִלְׁשהֹות ַּבָּמקֹום, ְוָהֲאָנִׁשים ַהְּיִחיִדים ֶׁשָהָיה ִלי 
ִאָּתם ֶקֶׁשר, ְקִרי ַהּסֹוֲהִרים ְוַאְנֵׁשי ַהִּׁשְלטֹון, ָעׂשּו ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשֶאְׁשַּתְכֵנַע ֶׁשָאְפָסה ִּתְקָוִתי 

ָלֵצאת ֵאי-ַּפַעם ִמַּתַחת ְיֵדיֶהם.

ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבָיִדי ְסָפִרים אֹו ָּכל ַּתֲעסּוָקה ַאֶחֶרת, ָחַׁשְׁשִּתי ֶּפן ֶאְשַּׁתֵּגַע ֵמַהִּׁשְעמּום 
ַהּגֹוֵבר, ַעל ֵּכן ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְׁשִקיַע ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ְזַמן ִּבְתִפָּלה.

ָּכ, ִּכִּסיִתי ֶאת רֹאִׁשי ַּבֻחְלָצה ֶׁשָּלַבְׁשִּתי ְוִהְתַחְלִּתי ְלַפֵּזם ֶאת ִנּגּוֵני ַהְּתִפּלֹות. ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ְּבִאִּטּיּות ְּכמֹוֶנה ָמעֹות, ְּבֶרֶגׁש ּוְבִהְתעֹוְררּות, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ִמָּלה ִנְׁשֶקֶלת ְּבֹמאְזֵני ַהֵּלב ְוָכל 

ִמְׁשָּפט ֶנֱהֶגה ְּבִחיל ּוִבְרָעָדה, ְּבַכָּוָנה ֲעֻמָּקה ּוְבַמְחָׁשָבה ְטהֹוָרה.

ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִהַּגְעִּתי ִלְתִפַּלת 'ָּברּו ֶׁשָאַמר' ַהּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶרֶצף ֶׁשל ְׁשָבִחים 
ֶׁשָּבֶהם ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ְּגֻדָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ַלֶׁשַבח 
ֶיֶתר  ָּכל  ְּכֵמֵאֶליָה:  ַהְּׁשֵאָלה  ְוָעְלָתה  ָצָפה  ּוְבמֹוִחי  ּדֹום,  ֶנֱאַלְמִּתי  ּוְמַקֵּים'  ּגֹוֵזר   ָּברּו'
 ְּכ'ָברּו ְּברּוָאיו,  ַעל  ה'  ַהְׁשָּגַחת  ֶׁשל  ִחּיּוִבִּיים  ֶהֵּבִטים  ְמָתֲאִרים  זֹו  ִּבְתִפָּלה  ַהְּׁשָבִחים 
ִנְראֹות  ֵאּלּו  ִמִּלים   ַא ְועֹוד,  ִליֵרָאיו'  טֹוב  ָׂשָכר  ְמַׁשֵּלם   ָּברּו' ָהָאֶרץ',  ַעל  ְמַרֵחם 
ִּדין  ַהְנָהַגת  ִּכְמַבֵּטאת  'ְּגֵזָרה'  ַהִּמָּלה  ִנְרֵאית  ִראׁשֹוָנה  ְּבַהְׁשָקָפה  ִּכי  ּדֶֹפן,  ְּכיֹוְצאֹות 

ֶׁשֵאיָנּה ְרצּוָיה ְלַכְּתִחָּלה.

'ָהֵכיַצד א ָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכ קֶֹדם?!' ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי ְּבָעְגָמה, 'ֲהִיָּתֵכן ֶׁשְּבֶמֶׁש ָׁשִנים 
ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ֶׁשָּכזֹו ְּבֶדֶר ַאַּגב ּוְבא ַּכָּוָנה?!' ַמְחָׁשָבה זֹו ָּגְרָמה ִלי ַצַער, 

ְוַעל ֵּכן ֶהְחַלְטִּתי ִּכי א ַאְמִׁשי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶטֶרם ֶאְמָצא ַמֲעֶנה ִלְתִמיָהִתי.

ָחַזְרִּתי ַעל ַהִּמִּלים ׁשּוב ָוׁשּוב ּתֹו ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה ְלַהֲעלֹות ְּתׁשּוָבה ְּבַמְחַׁשְבִּתי, ּוִפְתאֹום 
ִהְבִליָחה ְּבמִֹחי ַהֲהָבָנה, ְוַהָּדָבר ִמֵּלא אֹוִתי ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבִׂשְמָחה:

ַלִּמָּלה 'ְמַקֵּים' ַקָּיִמים ְׁשֵני מּוָבִנים: ָהִראׁשֹון הּוא 'מֹוִציא ַלּפַֹעל', אּוָלם ֵיׁש מּוָבן נֹוָסף 
ּגֹוֵזר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַאף  ַהֶּׁשַבח;  מּוָבן  ֵמַעָּתה  ּכַֹח'.  ְונֹוֵתן  'ַמֲחִזיק  ְוהּוא 
ְלַהֲחִזיק  ּוְלסֹוְבָלן,  ָּבֶהן  ַלֲעמֹד  ַהּכַֹח  ֶאת   ֵמִאיָד הּוא  נֹוֵתן  ָהָאָדם,  ַעל  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות 

ַמֲעָמד ּוְלַהְמִׁשי ָהְלָאה, ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ְואֹוְמִרים: 'ָּברּו ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים'.

ַמְחָׁשָבה זֹו ָהְיָתה ַּבֲעבּוִרי ְּכַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה. ִהְרַּגְׁשִּתי ִּכי ִמָּׁשַמִים ָׁשְלחּו ִלי 
אֹוָתּה ְּכֵדי ְלָהִאיר ִלי ֶאת ַהֶּדֶר, ֶׁשֵאַדע ֶׁשַאף ַּבַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר נֹוֵס ִּבי ַהּבֹוֵרא 

ִיְתָּבַר ּכֹחֹות ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַחֵּזק.

ְלִמן אֹותֹו ֶרַגע ִהְׁשַּתְּנָתה ַמְחַׁשְבִּתי. ָהַפְכִּתי ֶאת ַהֵּיאּוׁש ֶלֱאמּוָנה ֲחָזָקה ִּכי ְּבתֹו ְזַמן 
ָקָצר ֶאְׁשַּתְחֵרר, ְוָאֵכן, ְלַאַחר ָיִמים ִמְסָּפר ֻׁשְחַרְרִּתי ְוִנְׁשַלְחִּתי ְלֵביִתי".

ִמֵּדי ָׁשָנה, ְּביֹום ַהָּׁשָנה ְלִׁשְחרּורֹו ִמן ַהֶּכֶלא ָהָיה ְמַכֵּנס ָהַרִּבי ֶאת ְמקָֹרָביו, ָׂשח ָלֶהם ֶאת 
קֹורֹוָתיו ְּבאֹוָתם ָיִמים, חֹוֵזר ִּבְפֵניֶהם ַעל ַהֵּפרּוׁש ַהִּנְפָלא ַהָּטמּון ַּבֶּׁשַבח: 'ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים', 
ַהָּקִׁשים  ְּבַמָּצִבים  ַאף  ָחִליָלה  ְלִהָּׁשֵבר  ֶׁשֹּלא  ַהִּמִּלים,  לֹו  ֶׁשָּגְרמּו  ָהִעידּוד  ַעל  ּוְמַסֵּפר 

ְּביֹוֵתר. ִּכי ְּבכַֹח ָהֱאמּוָנה ִנָּתן ַלֲעמֹד ְּבָכל ְּגֵזרֹוָתיו ֶׁשל ָמקֹום ְּבַאֲהָבה 

('ַיְלקּוט ֶלַקח טֹוב' עמ' רמ).

ַּבַּמֲאָמר ֶזה ַנֲעסֹק ְּבֶהְמֵׁש ְּתִפַּלת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם'. ְלַאַחר ֶׁשִּדַּבְרנּו ַעל ַמֲעַלת ָהָאָדם ַהָּיֵרא ֶאת ַהֵּׁשם 
ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי, ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלָפֵרט חֹובֹות נֹוָסִפים ֶׁשָּצִרי ִלְנהֹג ָהָאָדם ַהָּיֵרא ֶאת ה' ַּבֵּסֶתר ְּכַבָּגלּוי:

הֹוָדָאה ַעל ָהֱאֶמת ִּכְתַנאי ִלְתִפָּלה
ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל: ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו ֲחָז"ל ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשִּקּלּוסֹו  ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא עֹוָלה ִמִּפי ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן, ָּכ עֹוֶלה הּוא ִמִּפי ָהְרָׁשִעים ַּבֵּגיִהּנֹם, ֶׁשּמֹוִריִדים ְּדָמעֹות ַּכַּמִים 

ַעד ֶׁשְּמַצְּנִנים ֶאת ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם ְּבִדְמעֹוֵתיֶהם ְואֹוְמִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ָיֶפה ָאַמְרָּת, ָיֶפה ַּדְנָּת...".

ָלַמְדנּו ִמָּכאן ַעד ַּכָּמה ָחִביב ְּבֵעיֵני ַהָּמקֹום ֶׁשְּיֵהא ָהָאָדם 'מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת', ִּכי ָּכ ִמְתַקֵּלס ּוִמְתַעֶּלה ְׁשמֹו 
ַהּבֹוֵרא  ַּבֲאִמּתּות  ֶׁשּיֹוֶדה  ִּבְלָבבֹו",  ֱאֶמת  ְודֹוֵבר  ָאָדם...  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ַּבְּתִפָּלה:  ָאנּו  אֹוְמִרים  ָלֵכן  ַהָּגדֹול. 
ְמאּוָמה, ְוָכל ַּבָּקׁשֹוָתיו ִּבְתִפָּלה א ִיְהיּו ְּבֶגֶדר ְּתִביָעה, ֶאָּלא ַרֲחִמים  ֶׁשִּבְלָעָדיו ֵאין ְּבָידֹו  ְוַיִּכיר ָּבֻעְבָּדה 

ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום.

הֹוָדָאה ַעל ָהֱאֶמת ִהָּנּה ַהְקָּדָמה ֶהְכֵרִחית ַלְּתִפָּלה, ִּכי ִמי ֶׁשִּנָּגׁש ִלְתִפָּלה ְּבעֹודֹו ָסבּור ֶׁשַהֶּצֶדק ִעּמֹו ְוַהּכֹל 
ַמִּגיַע לֹו ְּבִדין ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֵבר ֶׁשֶקר ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר : "א ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי עֵֹׂשה ְרִמָּיה ּדֵֹבר ְׁשָקִרים א ִיּכֹון 

ְלֶנֶגד ֵעיָני", ַא ִמי ֶׁשַּמִּכיר, ֵמִבין ְויֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ַמִּגיַע לֹו ְּבֶחֶסד ְוא ְּבִדין, ָראּוי ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֵּתָעֶנה .

ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר
ֻנָּסח ֶזה ֶׁשל "ָמה ָאנּו ֶמה ַחֵּיינּו" ֶנֱאָמר, ַּכָּידּוַע, ְּבֵעת ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ֵּבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר'  
ֶׁשַהָּמקֹור ַלֲאִמיָרתֹו הּוא ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּבֶטֶרם ֵליָדתֹו ַמְׁשִּביִעים ֶאת ָהָאָדם: "ְּתִהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי 
 ְּכָרָׁשע. ֶוֱהֵוי יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַצִּדיק ַאָּתה – ֱהֵיה ְּבֵעיֶני ָרָׁשע, ַוֲאִפילּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו אֹוְמִרים ְל
הּוא ָטהֹור ּוְמָׁשְרָתיו ְטהֹוִרים, ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתן ְּב ְטהֹוָרה ִהיא, ִאם ַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבָטֳהָרה – מּוָטב, ְוִאם 

."ָלאו – ֲהֵריִני נֹוְטָלּה ִמְּמ

ֵלב  ִנְפַּתח  ֶׁשָאז  ֵּכיָון  ִהיא  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  סֹוף  ִלְקַראת  ַהְּנִעיָלה  ִּבְתִפַּלת  ֶזה  ֻנָּסח  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ָהָאָדם ְּכתֹוָצָאה ֵמַהּצֹום ּוֵמַהְּתִפּלֹות ָהַרּבֹות, ּוְמֻסָּגל הּוא ְלַהִּגיד ֶאת ַהְּדָבִרים ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ְוא ְּבבֶֹקר 

ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשִּלּבֹו ֲעַדִין א ִנְׁשַּבר ְּבִקְרּבֹו, ּוְדָבָריו ֶנֱאָמִרים ְלִעִּתים ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ.

אּוָלם ֶׁשַבח ָּגדֹול יֹוֵתר הּוא ְלָאָדם ַהּדֹוֵבר ֱאֶמת זֹו ָּבעֶֹמק ִלּבֹו, ֶׁשְּכָבר ְּבַהְׁשָּכָמה הּוא ָיכֹול ְלַאֵּמת ֶאת 
ְׁשבּוָעתֹו זֹו ִמּתֹו ַהָּכָרה ֻמְחֶלֶטת ְּבַאְפִסּיּותֹו ְּכַלֵּפי ַהָּמקֹום. ְוָלֵכן ָאנּו ַמְדִּגיִׁשים ְּבֻנַּסח ְּתִפָּלֵתנּו ֶׁשְּבָכל יֹום: 

"ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר" – ֶׁשֹּלא ַיְמִּתין ַעד ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה, ֶאָּלא ָּתִמיד ִיְהֶיה ָׁשֵלם ֶּבֱאֶמת זֹו.

עֹוד ָׁשַאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמְּקֶרעְטְשִׁניף ָזָצ"ל: "ִמְּפֵני ָמה ָאנּו ַמְדִּגיִׁשים 'ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר'"? 

ְוֵהִׁשיב: "ָאָדם ֶׁשָּיַׁשן ְׁשַנת ַלְיָלה ֲעֻמָּקה, ָקם ְּבִאחּור ְוִהְתַּפֵּלל ְּבִחָּפזֹון ְלא ֲהָכָנה ְּכָלל, ֵאין ֶזה ַמְפִליא 
 ַהִחּדּוׁש הּוא ֶׁשַאף ָאָדם ֶׁשָּקם ְּבַהְׁשָּכָמה, ֵהִכין ַעְצמֹו ִלְתִפָּלה ְּבֶמֶׁש ָמה ָאנּו ֶמה ַחֵּיינּו', ַא' ֶׁשּיֹאַמר: 
ְזַמן ַרב ְוַעָּתה ִנָּגׁש ַלְּתִפָּלה ָּכָראּוי, ַאף הּוא ָצִרי ְלַהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁש'ָּמה ָאנּו ֶמה ַחֵּיינּו... ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן 

ַהְּבֵהָמה ָאִין', ְוָחִליָלה ַאל לֹו ְלִהָּכֵנס ִלְתִפָּלה ִמּתֹו ַּגֲאָוה" .

מֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין
ֲהֵרי  ָאִין?"  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָהָאָדם  "מֹוַתר  ִּכי:  ִלְקּבַֹע  ִנָּתן  ֵּכיַצד  קֶֹהֶלת   ְמִגַּלת  ַעל  ִּבְדָרָׁשתֹו  ָהַרְמָּב"ן  ָּתַמּה 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִריתֹו  ַּבֲעֵלי  ְוֵהם  ְמרֹוְממֹות,  ְלַמְדֵרגֹות  ְוִהִּגיעּו  ִהְתַעּלּו  ֲאֶׁשר  ְוַצִּדיִקים  ַרִּבים  ַקָּיִמים 

הּוא ְּכַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב?

ּוְלִפיָכ ֵּפֵרׁש: ֵאין ַּכָּוָנֵתנּו ַלְּנָׁשָמה ֶׁשְּבַוַּדאי ְיכֹוָלה ְלִהְתרֹוֵמם ַעד רּום ַהָּׁשַמִים, ִּכי ִאם ַלּגּוף. ֶׁשֵאין ְּבגּוף 
ָהָאָדם ַמֲעָלה ְיֵתָרה ַעל ַהְּבֵהָמה, ֶׁשֵּכן ַאף ָהָאָדם ַהְּמרֹוָמם ְּביֹוֵתר א ָיכֹול ְלהֹוִעיל ְלגּופֹו, ְוסֹופֹו ָלמּות 

ְוָלׁשּוב ֶאל ָהֲאָדָמה ְּכמֹו ַהְּבֵהָמה.

ְוַעל ֲאִמיָרה זֹאת ָאנּו מֹוִסיִפים: "ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעְּמ... ְּבֵני ַאְבָרָהם... ִיְצָחק... ַיֲעקֹב" – ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהְתַנֵּתק 
ַּכֲאבֹוֵתינּו ִמַּכְבֵלי ַהּגּוף ּוְלִהָּדֵבק ַּבְּׁשִכיָנה ְּבכַֹח ַהִּמְצוֹות ְוַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים, ְוָכ, ַאף ֶׁשַהּגּוף ֵאינֹו מֹוִתיר 

ַאֲחָריו ֵזֶכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִנְׁשָמֵתנּו ַּתְמִׁשי ְלָהִאיר ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.

'ֲאָבל  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ָה'ָאִין' –  ְוהּוא  ַהְּבֵהָמה,  ִמן  מֹוַתר  ְלָאָדם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֵּפֵרׁש,  ֶצֶדק'  'ַמִּגיד  ּוְבִסּדּור 
ֶׁשְּבכָֹחּה  ְּבִקְרּבֹו  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּנָׁשָמה  ִהיא  ַהְּבֵהָמה  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוִיְתרֹונֹו  ַמֲעָלתֹו  ְנָׁשָמה':  ֵיׁש 

ְלרֹוְממֹו ּוְלַגְּדלֹו.

ַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַה'ֶּצַמח ַצִּדיק'
ה ָהָיה ּוְבַחג ַהָּׁשבּועֹות ִנְכַנס ְזֵקִני ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל  ִסֵּפר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ָה'ִאְמֵרי ַחִּיים' ִמִויְז'ִניץ ָזָצ"ל: "ַמֲעֹשֶ
'ֶצַמח ַצִּדיק' ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמָּיד ֶנֱאַנח ְּבָאְמרֹו ַּבֲעָנָוה ֲעצּוָמה: 'ַמִּביט ֲאִני ְסִביִבי ְורֹוֶאה ִּכי ֵאין ְּבָכל ָהעֹוָלם 
ְּבִרָּיה ְנמּוָכה ּוְׁשֵפָלה ִמֶּמִּני. ֲהֵרי ֵאין ִלי ֵחֶלק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַגם א ָּבעֹוָלם ַהָּבא; ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּבִאים ֵאַלי 
ְיהּוִדים ְּבָכל יֹום ָויֹום ְלִהְתאֹוֵנן ְּבָפַני ַעל ַמָּצָבם ַהָּקֶׁשה: ָלֶזה ָּפְרָצה ַמֵּגָפה ְּבֶעְדרֹו, ַיְלּדֹו ֶׁשל ֶזה חֹוֶלה, 
ּוַפְרָנָסתֹו ֶׁשל ֶזה ֻקְּפָחה – ֲהֵרי ַרק ֵלב-ֶאֶבן א ִיְתַּפֵּלץ ְּבׁשֹוְמעֹו ָצרֹות ּכֹה ַרּבֹות ֶׁשל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

ֵהיַא אּוַכל ֵאפֹוא ֵלָהנֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה?!

ְוַאף ָּבעֹוָלם ַהָּבא: ֵהן ְּבָכל ֵעת ְמצֹא ַמְׁשִמיַע ֲאִני ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִּבְפֵני ְיהּוִדים, ַהָּללּו רֹוְׁשִמים ֶאת ַהְּדָבִרים 
ְּבֵסֶפר ּוְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְּבַוַּדאי ַיְדִּפיסּום. ְוִהֵּנה ָיבֹא ְיהּוִדי ְוִיְקֵנהּו, ּוְבַׁשָּבת קֶֹדׁש ַיִּניֵחנּו ַעל ֻׁשְלָחנֹו 
ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַהֻּׁשְלָחן ְּבֶגֶדר 'ָּבִסיס ְלָדָבר ַהֻּמָתּר' ְויּוַכל ְלַטְלְטלֹו, ְוָׁשם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַיְלקּוִני ְויֹאְמרּו: 'ַהֻאְמָנם 

ְּבֶאְמָצעּות ִסְפְר ַנֲעָׂשה ַהֻּׁשְלָחן ְּכ'ָבִסיס ְלָדָבר ַהֻּמָתּר'...?

ִסֵּים ַרֵּבנּו ְוָאַמר: 'ִאם ֵאין ְּבָיִדי א עֹוָלם ַהֶּזה ְוא עֹוָלם ַהָּבא, ְלָפחֹות ֶאְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ֲהגּוָנה!' ּוִמָּיד ֵהֵחל 
ִּבְתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת.

ֵמעֹוָלם.  ֵהם  ָטֲעמּו  א  ֶׁשָּכזֹו  ְּתִפָּלה  "ִּכי  ַחִּיים',  ָה'ִאְמֵרי  ֶנְכּדֹו  ִסֵּים  ַהֲחִסיִדים",  ִזְקֵני  ְּבָפַני  ְוֵהִעידּו 
ְלֵעת  ּוֵמֵעת  ִהְתנֹוֲעעּו,  ַּבֵהיָכל  ַהְּתלּויֹות  ַהְּגדֹולֹות  ַהִּנְבָרׁשֹות  ֶׁשַאף  ַעד  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ָהְיָתה  ַהִהְתַלֲהבּות 

ִמְתַעְנֵין ָהָיה ַה'ֶּצַמח ַצִּדיק' ַּכָּמה ְזַמן ָעַבר ִמְּתִפָּלה זֹו..." 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ָּברּו ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים

ע ַמעּתַ ט סִספפּפום  ַמּבָ ם
ּגֹוזר ּומ ת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (ב) ִפּלַ ּתְ

"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


