
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזִהירּות ֵמִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמִים
"ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאֵקיֶהם ְוא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאקֵיֶהם" (כא ו)

ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'אֹור ִיְׂשָרֵאל':

ַאַחר ֶׁשִּצְּוָתה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשִּיְהיּו ְקדֹוִׁשים יֹוֵתר ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשל  ַהְּׁשֵפָלה  ַלַּמְדֵרָגה  ְלִהְתַּדְרֵּדר  ֶׁשֹּלא  אֹוָתם  ְמַצָּוה  ִהיא  ָמה  ְלֵׁשם 

ִחּלּול ה', ֲהלֹוא ַהִּצּוּוי ָּברּור ֵמֵאָליו?

'ֶאְמַצע'.  ְוֵהִׁשיב: "ְּכָלל ָּגדֹול ָלַמְדנּו ִמָּכאן: ַּבֲעבֹוַדת ה' ֵאין ֻמָּׂשג ֶׁשל 
אֹו  ִּתְהיּו'  'ְקדֹוִׁשים  ַהְּבִחינֹות;  ִמְּׁשֵתי  ְּבַאַחת  ַרק  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָאָדם 
'ְמַחֵּלל ֵׁשם ֱאָקיו'! ְּכִפי ֶׁשּנּוַכל ְלִהָּוַכח ַּגם ִמְּלׁשֹון ָּפָרַׁשת 'ְוָהָיה ִאם 
'ִהָּׁשְמרוּ  ֶנֱאָמר:  ְלַבְבֶכם',  ְּבָכל  'ּוְלָעְבדֹו  ַההֹוָרָאה:  ַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ָׁשמַֹע', 
יא  (ְּדָבִרים  ֲאֵחִרים'  ֱאִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם 

טז)".

ְּביֹום  ֲעָריֹות  ָּפָרַׁשת  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש:  ַהּיֹום  ְלִסּיּום  ָקרֹוב  ַּדְוָקא  ַהִּמְנָחה,  ִּבְתִפַּלת  ַהִּכּפּוִרים 
ְּגבֹוָהה  ְּבַמְדֵרָגה  ָּכֵעת  הּוא  ִנְמָצא  ֶׁשָאְמָנם  ְלַעְצמֹו  ַיְזִּכיר  ָאָדם  ֶׁשָּכל 
ְּבַמְדֵרָגה  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ַעְצמֹו  ִיְׁשמֹר  א  ִאם   ַא ְמאֹד,  ַעד 
זֹו, ָיכֹול ְּבָנֵקל ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ַהְּפחּוָתה ְּביֹוֵתר ּוְלִהָּכֵׁשל ֶּבָעוֹון ַהּנֹוָרא 

ֶׁשל ֲעָריֹות, ַרְחָמָנא ִליְצָּלן.
'ַּדְרֵכי מּוָסר'

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן
"ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)

ִּכי  ב)  סד  ְמָנחֹות  א;  כח  (ְמִגָּלה  ַהָּקְרָּבנֹות  ְּבִעְנַין  ִהיא  ְמפֶֹרֶׁשת  ֲהָלָכה 
'ַהְּמֻיָחד  ֶאת  ַּדְוָקא  ְלָקְרָּבן  ִלְבחֹר  ֵיׁש  מּום,  ֵאין  ָהֵעֶדר  ְּבָכל  ִאם  ַאף 
ֶׁשָּבֵעֶדר'. ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַאף ִאם ָׁשַחט ְּכָבר ְּבֵהָמה ְּכחּוָׁשה ְלָקְרָּבן 
ּוָמָצא ְּבֵהָמה ָנָאה ּוְבִריָאה ֵהיֶמָּנה, ֻמָּתר לֹו ְלָהִביא ְּבֵהָמה ְּבִריָאה ְוָנָאה 

יֹוֵתר ּוְלַהְקִריָבּה ַּתְחֶּתיָה, ְוֵיׁש ִּבְפֻעָּלה זֹו ִהּדּור ִמְצָוה.

ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּדָבִרים ֵאּלּו ֲאמּוִרים ַאף ְּבִעְנַין ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה ִּבְמקֹום 
ֵמַהְּבָרָכה (ָרָמ"א  ֵחֶלק  ִהָּנּה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ֵּכיָון  ב).  כו  ַהָּקְרָּבנֹות (ְּבָרכֹות 
או"ח קסז ב), ּוְבָרָכה ֶׁשֹּלא ֶנֶעְנָתה ְּבָאֵמן ֵאיָנּה ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת (זַֹהר פר' 
ָּתִמיד  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהָּקְרָּבנֹות  ֵמִהְלכֹות  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  א),  רעא  ַּדף  ֵעֶקב 
לֹוַמר ִּבְרכֹוֵתינּו ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ְוֵכן ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר 

ִּבְרכֹות זּוָלֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה א ְּתֵהא ְּתִפָּלֵתנּו ְּכָקְרָּבן ָּכחּוׁש ְוַדל.

'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"א עמ' קפ"ד

ִּבְרַּכת ִקּדּוׁש ה'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

ִלְמסֹר  ָהָאָדם  ִחּיּוב  ַעל  א)  עד  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק   
ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְוָכַתב   .ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ִקּדּוׁש  ַעל  ְלִמיָתה  ַעְצמֹו 
ַהֵּׁשם  ֶאת  "ַהְּמַקְּדִׁשים  ע):  ִסיָמן  (ְּפָסִקים  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ֵרָקאָנִטי 
ַחָּיִבים ְלָבֵר ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא, ֵּכיָון ְּדהּוא ִמְצַות ֲעֵׂשה 

ְּדאֹוָרְיָתא ִּדְכִתיב: 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'".

ְוִהֵּנה, ָקְבעּו ָלנּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה 
ַעל  ְמָבְרִכים  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  יח).  א  ָהַרְׁשבָּ"א  (ׁשּו"ת  ָהעֹוֶׂשה  ְּבַיד  ֻּכָּלּה 

ִמְצַות ִקּדּוׁש ה' ֶׁשְּתלּוָיה ַּגם ִּביֵדי ַהּמֹוִציא ַלהֹוֵרג?

ְנכֹונּות  ַמִּביַע  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשְּבֶרַגע  נט)  א  ָהאֹוִתּיֹות  (ַׁשַער  ַהְּׁשָל"ה  ּוְמָבֵאר 
ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלִמיָתה ַעל ִקּדּוׁש ה' ִקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו, ַּגם ִאם ְלַבּסֹוף 

ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוִנַּצל, ְּכָדִנֵּיאל ַוֲחֵבָריו. 

ִקּדּוׁש  ִמְצַות  ְלָידֹו  ֶׁשָּבא  (ָׁשם): "ִמי  ַהְּׁשָל"ה  ָּכַתב  ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח  ְּבִעְנָין 
ַהֵּׁשם ּוְמַקֵּים ִמְצַות ָעָׂשה ְּד'ְוִנַקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' – ֶׁשְּמֻפְרָסם 
ְּבִׂשְמָחה:   ְיָבֵר ֶׁשַּיַהְרגּוהּו  קֶֹדם  ָאז  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַלֲעָׂשָרה  (ַהָּדָבר) 
ְלַקֵּדׁש  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ֱאֵקינוּ...  ה'  ַאָּתה   ָּברּו'

ְׁשמֹו ָּבַרִּבים'".

ּוַבֵּסֶפר 'יֹוֵסף אֶֹמץ' (תפג) ֵהִביא ֻנָּסח ַאֵחר ַלְּבָרָכה: "ָּברּו ַאָּתה... ֲאֶׁשר 
ִקְּדָׁשנּו... ֶלֱאהֹב ֵׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא – ֶהָהָיה ְוַההֹוֶוה ְוֶהָעִתיד ִלְהיֹות 
– ְּבָכל ְלָבֵבנּו ּוְבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים, ָּברּו ַאָּתה... ְמַקֵּדׁש 

ִׁשְמ ָּבַרִּבים".

ֵהִעיד ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְפַרִים ַאְׁשֵרי ָזָצ"ל, ְּבֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמַּוְרָׁשה 
הי"ד, ִּכי ְּבֶטֶרם ָעלּו ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ּוְבנֹו ָהִעּלּוי 
ֵמַרּבֹו  ֶׁשָּׁשַמע  ֶאת  ִלְבנֹו  ַהָּגאֹון  ֶהֱעִביר  ַהּמֹוֵקד,  ַעל  הי"ד  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי 
ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִזי"ַע ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשְּבֵעת 
ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר ָעָליו  ה',  ִקּדּוׁש  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ָהָאָדם  ֶׁשּזֹוֶכה 

ׁשּו"ת 'ִמַּמֲעַמִּקים' ח"ב סי' דַּכֻנָּסח ֶׁשֵהִביא ַהְּׁשָל"ה. 

ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּביֹום טֹוב
"מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש" (כג ב)

ַהְּקבּועֹות  ַהְּתִפּלֹות  ְלַגֵּבי  ְוָהַרְמָּב"ם  ָהַרְמָּב"ן  ַמֲחֶקת  ִהיא  ְידּוָעה 
ְּבָכל יֹום ָויֹום, ַהִאם ֵהן חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה אֹו ִמְּדַרָּבָנן: ַּדַעת ָהַרְמָּב"ם 
(ְּתִפָּלה א א) ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַּדַעת ָהַרְמָּב"ן 
ּוִמְּדאֹוָרְיָתא  ִמְּדַרָּבָנן,  ִמְצָוה  ֶׁשּזֹאת  ִהיא  ה)  עשה  סה"מ  ַעל  (ַהָּׂשגֹות 

חֹוָבה ְלִהְתַּפֵּלל ַרק ְּבֵעת ָצָרה.

ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ב)  במשב"ז  תצ  (או"ח  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ָּכַתב  ִנְפָלא  ִחּדּושׁ 
ָהַרְמָּב"ן ְּבֵבאּורוֹ ְלָפסּוק ֶזה: ַאף ְלִׁשיַטת ָהַרְמָּב"ן ַהּסֹוֵבר ֶׁשְּבָכל ְימֹות 
ֶׁשֵּיׁש  הּוא  מֹוֶדה  טֹוב  ְּביֹום  ִמְּדַרָּבָנן,  ַרק  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ִמְצַות  ַהָּׁשָנה 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין. ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן ֶאת ְלׁשֹון 
ַהָּפסּוק ִמָּפָרָׁשֵתנּו: "ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש": "ֶׁשִּיְהיּו ַּבּיֹום 
ַהֶּזה ֻּכָּלם ְקרּוִאים ְוֶנֱאָסִפים ְלַקֵּדׁש אֹותֹו, ִּכי ִמְצָוה ִהיא ַעל ִיְׂשָרֵאל 

ִּבְתִפָּלה  ְּבַפְרֶהְסָיא  ַהּיֹום  ְלַקֵּדׁש  מֹוֵעד  ְּביֹום  ָהֱאִקים  ְּבֵבית  ְלִהָּקֵבץ 
ְוַהֵּלל ָלֵא-ל...".

ְלהֹוִציא ִמִּלָּבם ֶׁשל ְצדֹוִקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

ְּבֻנַּסח  ֲחָז"ל  ִּתְּקנּו  ַמּדּוַע  ָנַתְנזֹון:  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּתַמּה 
ְוא  ָּבעֶֹמר",  ֶאָחד  יֹום  "ַהּיֹום  ָהִראׁשֹון:  ַּבּיֹום  ִלְסּפֹר  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת 
ְּכִפי  ָּבעֶֹמר",  ִראׁשֹון  יֹום  "ַהּיֹום  ִלְסּפֹר:  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ְּכִפי 

ִהְזִּכיָרה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְוַאף  ה),  (א  ִּבְבֵראִׁשית  ַרִׁש"י  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשַּמְׁשָמע 
ַהּתֹוָרה ַּכָּמה ְּפָעִמים: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?

ּוֵבֵאר: ִנְרֶאה ֶׁשֲחָז"ל ִּתְּקנּו ָּכ ְּכֵדי ְלַהְפִקיַע ֶאת ַּדְעָּתם ַהְּמֻעֶּוֶתת ֶׁשל 
ַהְּצדֹוִקים ֶׁשָּדְרׁשּו ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת", ֶׁשָּקְרַּבן ָהעֶֹמר 
ָהִיינּו  ְוִאּלּו  א),  סה  ְמָנחֹות  (ְרֵאה  ַּבָּׁשבּוַע  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְוַרק   ַא ֻמְקָרב 
ְּכִׁשיָטָתם,  ְוִלְסּבֹר  ָחִליָלה  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ִראׁשֹון"  "יֹום  מֹוִנים 

ְלִפיָכ ַמְקִּפיִדים ָאנּו ִלְמנֹות "יֹום ֶאָחד".
'ִּדְבֵרי ָׁשאּול' ַאָּגדֹות, ְמָנחֹות סו א

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ָסְלָחן ּוָמֳחָלן'
"ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם" (כג כח)

ה ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין ֶׁשָּפַגׁש ְּבָבחּור ֶׁשְּׁשמֹו ֵמִאיר, ֶנְכּדֹו  ַמֲעֹשֶ
ּוְלַאַחר  ָרָעה,  ְלַתְרּבּות  ָיָצא  ֶׁשִּבְצִעירּותֹו  ַהּדֹורֹות  ִמְּגאֹוֵני  ֶאָחד  ֶׁשל 
ָעָמל ְוַהְׁשָקָעה ַרָּבה ִהְצִליַח ָהַרִּבי ְלַהּטֹות ֶאת ֵלב ַהַּנַער ְלֶדֶר ַהָּיָׁשר 

ְוַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ַהָּבחּור,  ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל  ׁשֹוֶרה  ַצַער  ִּכי  ַהַּצִּדיק  ִהְבִחין  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ּוְכֶׁשִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ַהַּצַער, ֵהִׁשיב ַהָּבחּור: "ָהֵכיַצד א ֶאְתַעֵּצב ֶאל ִלִּבי 
עֹוד  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַּׁשְבִּתי  ְלַאַחר  ְוַאף  ְּבַחַּיי,  ָעַבְרִּתי  ַרּבֹות  ּכֹה  ַוֲעֵברֹות 

הֹוַסְפִּתי ַלֲחטֹא?"

ִהְרִּגיעֹו ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו: "ֵמִאיר ַיִּקיִרי, ֵהן ְּכָבר ָיָצא ִׁשְמ ְּכַלְמָדן ְוִעּלּוי. 
ְלִפיָכ ָאִׁשיב ְל ְּכֶדֶר ַהַּלְמָדִנים: ִּבְתִפּלֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים אֹוְמִרים 
ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ְיׁשּורּון',  ְלִׁשְבֵטי  ּוָמֳחָלן  ְלִיְׂשָרֵאל  ָסְלָחן  ַאָּתה  'ִּכי  ָאנּו: 
ְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהִּכּנּוי 'ָסְלָחן ּוָמֳחָלן', ַמּדּוַע א 'סֹוֵלַח ּומֹוֵחל'? 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ַעל  ּדֹוֶרֶׁשת  א)  (לג  ְמִציָעא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ְּבָרם, 
(ְׁשמֹות כג ה): 'ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו' – 'רֹוֵבץ ְוא 

.ַרְבָצן', ּוֵבֵאר ַרִׁש"י ֶׁש'ַרְבָצן' ַהְינּו ֲחמֹור ָהָרִגיל ְּבָכ

 ְלאֹור ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש"י נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ֶׁשֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ָאנּו  –ִמְתַּכְּוִנים  ּוָמֳחָלן'  'ָסְלָחן 

סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ַרק ְלִעִּתים, ֶאָּלא ָּתִדיר מֹוֵחל הּוא ְוסֹוֵלַח ַלֲעוֹונֹוֵתינּו.

ָאִבינּו  הּוא  ּוָמֳחָלן'  'ָסְלָחן  ֲהלֹוא  ּדֹוֵאג?!   ְל ָמה  ַיִּקיִרי,  ֵּכן,  ִאם 
ּוְלַקְּבָלּה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְלַסֵּיַע  ָּתִמיד  ּוְמֻזָּמן  ּומּוָכן  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְּבַאֲהָבה, ַאף ִאם ָחִליָלה ָׁשָבה ִהיא ַלֲחטֹא".

'ֵּבית רֹוִז'ין' עמ' צ

ַאְרַּבע ִמּדֹות ִּבְׁשֵלמּות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

ִהֵּנה ָידּוַע ִּכי ַמהּותֹו ֶׁשל ָהֶאְתרֹוג ִהיא 'ְׁשֵלמּות'. ְוָתִעיד ַעל ָּכ ַהֲהָלָכה 
ֶׁשֶאְתרֹוג ֶׁשָחֵסר ּבֹו ָּכל ֶׁשהּוא ָּפסּול ְלִקּיּום ַהִּמְצָוה (ֻסָּכה לד ב).

ִעְנָיִנים  ְלַאְרָּבָעה  רֹוֶמֶזת  'ֶאְתרֹג'  ַהִּמָּלה  ִּכי  ָאְמרּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ֶׁשֻמְזֶּכֶרת ָּבֶהם ַהְּׁשֵלמּות:

ְמֻׁשֶּלֶמת!  ִלְהיֹות  ְצִריָכה   ִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא  ָהֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה:  ֱאמּוָנה  א – 
ֵאין ֱאמּוָנה ַלֲחָצִאין. ְּכִפי ֶׁשַּמְצִהיִרים ָאנּו ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית: "ֲאִני 

ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה".

ְּכֻנַּסח  ִּבְׁשֵלמּות,  ּבֹוְראֹו  ֶאל  ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ַעל  ְׁשֵלָמה:  ְּתׁשּוָבה   – ת 
ִּבְתׁשּוָבה  "ְוַהֲחִזיֵרנּו  ֶעְׂשֵרה':  ִּב'ְׁשמֹוֶנה  ַהֲחִמיִׁשית  ַּבְּבָרָכה  ְּתִפָּלֵתנּו 

."ְׁשֵלָמה ְלָפֶני

"ְוַהֲעֵלה  ְרָפֵאנּו:  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּכִפי  ְׁשֵלָמה:  ְרפּוָאה   – ר 
ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו".

ג – ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה: ְּכֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ּוְגָאֵלנּו 
ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה".

'ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם' ח"ב עמ' תנג

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

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכֶנֶגד ִּתְׁשִעים מּוִמים
"ִאיׁש ִמַּזְרֲע ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב 

ֶלֶחם ֱאקָיו" (כא יז)

ֶאת  ַהּפֹוְסִלים  מּוִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַהּתֹוָרה  מֹוָנה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
הֹוִסיף  א)  ח  ִמְקָּדׁש  (ִּביַאת  ְוָהַרְמָּב"ם  ֵמָהֲעבֹוָדה,  ַהּכֲֹהִנים 
ַהּכֵֹהן  ֶאת  ַהּפֹוְסִלים  ׁשֹוִנים  מּוִמים  ִּתְׁשִעים  ּוָמָנה  ֲעֵליֶהם 

ַהּלֹוֶקה ָּבֶהם.

ֵמָאה  ַּתָּקַנת  ְׁשִליָט"א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר 
ִמְּמַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהִּציל  ְּכֵדי  ַּכָּידּוַע  נֹוְסָדה  ְּבָרכֹות 
ֶׁשַּתָּקַנת  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֵּכן,  ִאם  ַּבּתֹוָרה.  ַהֻּמְזָּכרֹות  ַהְּקָללֹות 
ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום (תיקו"ז יח דף לג א) ַאף ִהיא נֹוֲעָדה 

ְּכֵדי ְלַהִּציֵלנּו ִמִּתְׁשִעים ַהּמּוִמים ַהּפֹוְסִלים ֶאת ַהּכֲֹהִנים.

'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ח"ג ׁשּו"ת עח 

ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַהּמּום'  ִּכי  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ֹנֶפְך   ְלָכ ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר 
'ָאֵמן' – ִּתְׁשִעים ְוַאַחת.

'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי' ְּבכֹורֹות מג א

ּוִמַּטֲהִרים,  ִמְתַקְּדִׁשים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ָיִמים  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִּביֵמי 
 ַנְמִׁשי ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ְּבַמֲעלֹות  ְלַדְרָּגה  ִמַּדְרָּגה  ְועֹוִלים 
ָלרֹב, ַוֲאֵמִנים  ְּבָרכֹות  ְוִלְסּפֹר  ִלְׁשמֹר  ַהְּמֻקָּדׁש,  ַּבִּמְנָהג 
ְורּוחֹוֵתינּו  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ַרב  ֶׁשַפע  ֻיְׁשַּפע  ֶזה  ְיֵדי  "ְוַעל   
ֶסָלה". ָאֵמן  ָהֶעְליֹוָנה.   ִּבְקֻדָּׁשְת ּוְלַקְּדֵׁשנּו  ּוְלַטֲהֵרנּו  ּוְפַגם .  ִסיג  ִמָּכל  ְוִנְׁשמֹוֵתינּו 

ּומּטהרים מתקּדׁשׁשים אנּו ׁשׁשּבהם ימים הֹעמר ספירת ּבימי

 ַהְּמָבֵר ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכֵּון  "ּוִמי 
ַהְרֵּבה  ְקֻדָּׁשה  ְלַמְעָלה  ּגֹוֵרם  ּוְכִדינֹו,  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ְועֹוֶנה 
ּפֹוֵתַח  הּוא  ִּכי  ָהעֹוָלמֹות,  ְלָכל  טֹוב  ַרב  ְוֶׁשַפע  ְמאֹד, 

(ְׁשָל"ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד פ)ַהָּמקֹור ָהֶעְליֹון ְמקֹור ַמִים ַחִּיים..."
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ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ַרֲאַב"ד  ָזָצ"ל  ֶאְּפְׁשֵטין  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהַאִּדיר  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ָידּוַע 
ֶׁשל  ַהִּדין  ְּבֵבית  ַּתְפִקידֹו  ִמּתֶֹקף  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.  ָּדָבר  ְלָכל  ְּבִקְנָאתֹו  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָהֵעֶסק  ְלָבֵּתי  ְמֻהֶּדֶרת  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ַהֲעָנַקת  ַעל  ַאְחַראי  ָהָיה  ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 

ְוַהִּמְפָעִלים ֶׁשָעְברּו ֶאת ֵׁשֶבט ִּבָּקְרּתֹו ַהְּמֻדְקֶּדֶקת.

ְּבתֶֹקף  ֶׁשָעַמד  ִמּׁשּום  ֶׁשָּכזֹו,  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ִמֶּמּנּו  ְלהֹוִציא  ִנָּתן  ָהָיה  ְּבָנֵקל  א 
ְלא  ִּבְמֻדָּיק  ֶׁשְּיֻקְּימּו  ַהִּדין,  ֵּבית  הֹוָראֹות  ֶׁשל  ְוָתג  ָּתג  ָּכל  ַעל  ְיֵתָרה  ּוְבַהְקָּפָדה 
ַּכְׁשרּות  ֶׁשל  ְוַהְצָלָחָתּה  ְלִבּסּוָסּה  ֶׁשֵהִביָאה  ִהיא  זֹו  ַהְנָהָגתֹו  ּוְפָׁשרֹות.  ִוּתּוִרים 

ַהָּבָד"ץ ּוְלָכ ֶׁשְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל סֹוְמִכים ָעֶליָה ְלא עֹוְרִרין.

ֶׁשִּיְּצרּו  ְלִמְפָעִלים  ֶהְכֵׁשר  ִמָּלֵתת  ָהַרֲאַב"ד  ִנְמַנע  ַהַּכְׁשרּות,  ַהְקָּפדֹות  ִמְּלַבד 
מּוָצִרים ֶׁשָהיּו ְּבֶגֶדר מֹוָתרֹות. הּוא ָטַען ִּכי ֵאין ַהְצָּדָקה ִלְנהֹג ְּבַאֲחָריּות ּכֹה ְּכֵבָדה 

ּוְלַסֵּפק ֶהְכֵׁשר ַעל מּוָצר ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא מֹוָתרֹות.

ְּבִמְפָעִלים  ֶּפַתע  ִּבּקֹורֹות  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  הּוא   עֹוֵר ָהָיה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַאֲחָריּותֹו  ְלרֹב 
ְּבִפְתאֹוִמּיּות  מֹוִפיַע  ָהָיה  ַהָּבָד"ץ  ַחְבֵרי  ַהְּגאֹוִנים  ֲעִמיָתיו  ִעם  ַיַחד  ֵעֶסק.  ּוָבֵּתי 
ְּכֵדי ַלֲעקֹב ִמָּקרֹוב ַאַחר ַהִּצּיּות ְלהֹוָראֹות ֵּבית ַהִּדין. א ַּפַעם ְוא ַּפֲעַמִים ֵאַרע 

ֶׁשִּמְפָעל ָׁשֵלם ִנְפַסל ְוִאֵּבד ֶאת ְּתעּוַדת ַהֶהְכֵׁשר ְּכתֹוָצָאה ִמִּבּקֹורֹות ֶּפַתע ֵאּלּו.

ְּבִמְפַעל  ִׁשְגָרִתית  ֶּפַתע  ְלִבּקֶֹרת  ִּדינֹו  ּוֵבית  ָהַרֲאַב"ד  ִהִּגיעּו  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ִמּיֹוְצֵאי  ָׁשַמִים  ִויֵרא  אֹוְרָין  ַּבר  ָיָקר,  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַּבֲעלֹותֹו  ַּתַחת  ֶׁשָעַמד  ַמְמַּתִּקים 

ְקִהּלֹות רֹוַמְנָיה.

ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַלִּמְפָעל ֻהְפַּתע ַּבַעל ַהַּבִית ִלְראֹוָתם, ַא ְּבִׂשְמָחה ִהְתַלָּוה ֲאֵליֶהם ְלִסּיּור 
ִנְרָחב ּוַמֲעִמיק ְּבָכל ַמְחְלקֹות ַהִּמְפָעל, ּתֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִמן ַהַּצד ְּבִחיל ּוִבְרָעָדה, 
ְּבִיְרָאתֹו ֶּפן ָחִליָלה ִיְמְצאּו ְּדַבר ָמה ֶׁשִּיְגרֹם ַלֲהָסַרת ְּתעּוַדת ַהַּכְׁשרּות ֵמַהִּמְפָעל.

ֶׁשֵהם   ַהִּמְפָעל, ּתֹו ְּבַרֲחֵבי  ַהִּדין  ְוַחְבֵרי ֵּבית  ָהַרֲאַב"ד  ִסְּירּו  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש
ַמֲעִביִרים ֶאת ֵׁשֶבט ִּבָּקְרָּתם ַעל ָּכל ְמכֹוָנה ּוְמכֹוָנה, ְמַסְּיִרים ַּבַּמְחָסִנים ּוְבאּוָלמֹות 

ַהִיּּצּור ּוַמֲאִזיִנים ְלֶהְסֵּבָריו ֶׁשל ַאְחַראי ַהַּכְׁשרּות ַּבָּמקֹום.

סֹוף סֹוף ִהְסַּתְּיָמה ַהִּבּקֶֹרת ִלְׂשִביעּות ְרצֹוָנם ֶׁשל ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת. ַהִּמְפָעל ָעַמד 
ְּבָכל ְּדִריׁשֹות ַהַּכְׁשרּות, ְוָהַרָּבִנים ַאף ִהִּביעּו ֶאת ִהְתַּפֲעלּוָתם ִמִּסּדּוֵרי ַהַּכְׁשרּות 

ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשֻהְנֲהגוּ ּבֹו.

ִמַּבַעל  ְלָׁשלֹום  ְלִהָּפֵרד  ַהִּדין  ֵּבית  ְוַחְבֵרי  ָהַרֲאַב"ד  ָּפָנה  ְלַדְרָּכם  ָיְצאּו  ְּבֶטֶרם 
ַהִּמְפָעל, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ָּפָנה ֲאֵליֶהם ָהִאיׁש ְוָאַמר:

"ַרּבֹוַתי, ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לא ב) ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא ִמְּדָבָריו ֶׁשל ֵעִלי ַהּכֵֹהן ְלַחָּנה ֵאם 
ְׁשמּוֵאל, ַאַחר ֶׁשֲחָׁשָבּה ְלִׁשּכֹוָרה (ְׁשמּוֵאל א' א יז): 'ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואֵהי ִיְׂשָרֵאל 
'ִמָּכאן ַלחֹוֵׁשד ֶאת ֲחֵברֹו ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו,  ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵת ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו' – 
ֶׁשָּצִרי ְלַפְּיסֹו, ְוא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּצִרי ְלָבְרכֹו'. ֵמאֹוָתּה ְּבָרָכה, ְּכִפי ֶׁשָּידּוַע ִלְכבֹוד 

ּתֹוַרְתֶכם ָזְכָתה ַחָּנה ִליׁשּוָעה ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע, ְוִנְפְקָדה ִּבְפִרי ֶּבֶטן".

ְוָכאן ָּפַרץ ָהִאיׁש ִּבְבִכי ְוִהְמִׁשי ִּבְדָבָריו: "ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעֶּתם ֵהָּנה ְלִבּקֶֹרת ֶּפַתע, ֲהֵרי 
ֶׁשֲעִׂשיֶתם זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשֲחַׁשְדֶּתם ּוִפְקַּפְקֶּתם ְּבֶנֱאָמנּוִתי. ַעָּתה ֶׁשָעְבָרה ַהְּבִדיָקה 
ֲאִני  ְוִהֵּנה  ִּבי.  ֶׁשֵאין  ְּבָמה  ֶנֱחַׁשְדִּתי  ְּכַחָּנה  ֲאִני  ֶׁשַאף  ִנְמָצא  ה',  ְּבַחְסֵדי  ְּבַהְצָלָחה 
ְוִאְׁשִּתי ֲחׂשּוֵכי ָּבִנים ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ּוְכָבר ָאְמרּו ָהרֹוְפִאים נֹוָאׁש, ָלֵכן ְמַבֵּקׁש ֲאִני 
ֶׁשָּיחֹּנּו  ִּדין  ֵּבית  ִּבְגֵזַרת  ְוִתְגְזרּו  ְּתַפְּיסּוִני  ַאֶּתם  ַאף  ִּבְׁשָעתֹו,  ַהּכֵֹהן  ֶׁשְּכֵעִלי  ִמֶּכם 

אֹוָתנּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְפִרי ֶּבֶטן!"

 ַא ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ְּדָבָריו  ֶאת  ָאַמר  ָהִאיׁש  ַהִּמְׂשָרד.  ַּבֲחַלל  ִרֲחָפה  ֲעֻמָּקה  ְׁשִתיָקה 
ַטֲעָנתֹו ָהְיָתה ֲערּוָכה ּוְברּוָרה!

ְלַאַחר ִהְתַיֲעצּות ְקָצָרה ָּפַתח ָהַרב ֶאְּפְׁשֵטין ְוָאַמר ְּבקֹול ּבֹוֵטַח: "ַאַחר ֶׁשּנֹוַעְצנּו 
ַיַחד ָּכל ֲחֵבַרי ֵּבית ַהִּדין ְוַדּנּו ִּבְדַבר ַטֲעָנתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ָמָצאנּו ִּכי ָאֵכן צֹוֵדק הּוא 
ִּכי  ָּבזֹאת  ָאנּו  ַמְבִטיִחים   ּוְלִפיָכ ּוְלָבְרכֹו,  ְלַפְּיסֹו  ֵאפֹוא  ָעֵלינּו  ַהְּנכֹוִחים.  ִּבְדָבָריו 

ִלְתקּוַפת ַהָּיִמים ִיְזּכּו הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְלֵבן ָזָכר ְּבֶעְזַרת ה'".

ְוָאֵכן, ְּכִפי ֶׁשָּפְסקּו ֵּבית ַהִּדין ֵּכן ָהָיה. ְּכֶנֶגד ָּכל ַּתֲחִזּיֹות ָהרֹוְפִאים, ְלַאַחר ְּכָׁשָנה ָזכּו 
ְּבֵני ַהּזּוג ַלֲחבֹק ֵּבן ָזָכר ְלִׂשְמַחת ֵלב ָּכל ַמִּכיֵריֶהם.

ִמָּיד ְלַאַחר ַהֵּלָדה ִמֵהר ָהָאב ַהִּנְרָּגׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרֲאַב"ד ְּכֵדי ְלַבְּׂשרֹו ִּכי ִּבְרָכתֹו 
ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ַּבְּבִרית  ַהּנֹוָלד  ַלִּתינֹוק  ְּכַסְנָּדק  ְלַׁשֵּמׁש  ּוְלַהְזִמינֹו  ְלטֹוָבה  ִהְתַקְּיָמה 
ָהָאב  ְּבִׂשְמַחת  ָׂשַמח  ָהַרב  חֹוִלים'.  'ִּבּקּור  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּׂשָמחֹות  ְּבאּוַלם 

ַהִּנְרָּגׁש, ִאֵּׁשר ֶאת ַהַהְזָמָנה ּוֵבְרכֹו ְּבחֹם.

ַׁשייְנֶּבְרֶגר  ַאֲהרֹן  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהַּכְׁשרּות  ִלְמֻמֶּנה  ָהַרֲאַב"ד  ָאַמר  ֶׁשָּיָצא  ְלַאַחר 
ֶׁשָּיַׁשב ְלִצּדֹו: "ְּבַוַּדאי עֹוד ְמַעט ְיַדְּברּו ֻּכָּלם ַעל ַה'ּמֹוֵפת' ֶׁשֵאַרע ָּכאן, אּוָלם ַּדע 

ְל ֶׁשֵאין ָּכאן 'מֹוֵפת' ְּכָלל".

ִהְמִׁשי ְוִסֵּפר ָהַרֲאַב"ד: "ַּכֲאֶׁשר ַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ְלַאַחר ַהִּבּקּור ֶׁשָּלנּו ְּבֵבית ַהֲחרֶֹׁשת, 
ִהְרַהְרִּתי ְלֶפַתע ַעל ָהַאֲחָריּות ַהְּכֵבָדה ֶׁשָּנַטְלִּתי ַעל ַעְצִמי; ֲהֵרי ַהְּיהּוִדי ַהָּפׁשּוט 
ִלְגזֹר  ּכֹחַ  ֵיׁש  ְירּוָׁשַלִים  ְלַרֲאַב"ד  ִּכי  ָּבטּוַח  הּוא  ָּגדֹול.  ְלָאָדם  אֹוִתי  חֹוֵׁשב  ַהָּלֶזה 
ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּוָמה ִיְהֶיה ִאם ָחִליָלה א ִיְתַקְּימוּ ַהְּדָבִרים, ֲהֵרי ָעלּול ַהָּדָבר 

ִלְגרֹם ְלִחּלּול ה'...

ִמָּיד ָנַטְלִּתי ְּבָיִדי ֵסֶפר ְּתִהִּלים ּוְבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשעֹות ָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש 
ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ָהִאיׁש  ֶאת  ְויֹוִׁשיַע  ְּדָברֹו  ֶׁשִּיְׁשַלח  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ִלְפֵני 

ּוָברּו ה' ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלִתי, ְוָהִאיׁש נֹוַׁשע".

'ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל' ח"א עמ' 168; 'ִטיב ַהְּקִהָּלה' ַחג ַהֻּסּכֹות עמ' תשעה

ְלַאַחר ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה נֹוֲהִגים לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם". ְמקֹוָרּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו ָקדּום הּוא ַעד 
ְמאֹד, ְּכִפי ֶׁשֵהִביא ַה'ִּׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' (ְּתִפָּלה ו):

"ַּתְנָיא ְּבֵסֶדר ֵאִלָּיהּו ַרָּבא: 'ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות' (ֵאיָכה ב יט) – ֵאין ָרָעב ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 
ְוא  ַלֶּלֶחם  ָרָעב  א  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ְוִהְׁשַלְחִּתי  ֱאִקים  ה'  ְנֻאם  ָּבִאים  ָיִמים  'ִהֵּנה  יא):  ח  (ָעמֹוס  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו 
ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  אֹוֵמר:  הּוא  ַהּדֹור  אֹותֹו  ְוַעל  ה''.  ִּדְבֵרי  ֵאת  ִלְׁשמַֹע  ִאם  ִּכי  ַלַּמִים  ָצָמא 
ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו ְוַיְׁשִּכים ְויֹאַמר: ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים א ַעל ִצְדקֵֹתינוּ 
ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶני ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְוכוּ'. ְוַקְדמֹוֵנינוּ ָז"ל ִהְנִהיגּו ְלאֹוְמרֹו ְּבָכל יֹום קֶֹדם 

ֶׁשַּיְתִחילּו ַּבְּזִמרֹות". 

ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ֶׁשֹּלא  ְׁשָמדֹות  ָּבֶהן  ֶׁשָּגְזרּו  ּדֹורֹות  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקָנה  זֹו  "ְּבָרָכה  ָּכַתב:  ח)  מו  (או"ח  ְוַה'ְּלבּוׁש' 
ַאף  ְּכלֹוַמר;  ְוכוּ',  ַּבֵּסֶתר'  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  'ְלעֹוָלם  ַמְתֶחֶלת:   ְלָכ ַּבֵּסֶתר,  ִלְקרֹוָתּה  ְוֻהְצְרכוּ  ְׁשַמע 
ַאף  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשְּיֵהא  ַמְזִּכיִרין  ָמקֹום  ִמָּכל  ַּבָּגלּוי,  אֹותֹו  ִלירֹא  ְוַרָּׁשִאין  ַהְּׁשָמד  ֶׁשִּנְתַּבֵּטל  ַאַחר 
 ָּבַרִּבים', ֶׁשּנֹוְתִנים ּתֹוָדה ְוֶׁשַבח ַלֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבֵּסֶתר, ְּכלֹוַמר ֶׁשְּיֵהא ּתֹוכֹו ְּכָברֹו... ּוְמַסְּיִמין: 'ְמַקֵּדׁש ִׁשְמ

ֶׁשִּנְתַּבְּטָלה ְּגֵזַרת ַהְּׁשָמד ְוַרָּׁשִאין ָאנּו ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְּבָגלּוי ָּבַרִּבים".

ַמְׁשָמעּות 'ְיֵרא ָׁשַמִים'
'ְיֵרא ָׁשַמִים' ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוזִ'ין ָזָצ"ל ('רּוַח ַחִּיים' ָאבֹות ד ד) ֶׁשהּוא ָאָדם  ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהֻּמָּׂשג 
ַהָּיֵרא ֵמַהִּקְלקּול ַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְּכתֹוָצָאה ִמָּכל ְּפֻעָּלה ְׁשִליִלית ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ְּכִפי ֶׁשָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר ל ג): "א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה": ִיָּזֵהר 

ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ְיַחֵּלל ֲאִפּלוּ ִּדּבּור ַקל ֶׁשּלֹו, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ָּדָבר ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו עֹוֶׂשה רֶֹׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ּוְבִסּדּור 'ִעּיּון ְּתִפָּלה' ְלַבַעל 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה' ֵּבֵאר ֶׁש'ִּיְרַאת ָׁשַמִים' ַמְׁשָמעּוָתּה ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ִמְּפֵני ַּפַחד 
'ִיְרַאת  'ְלעֹוָלם' הּוא, ִּכי ֵאין ְל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָזקּוק ְלִמָּדה זֹו ֶׁשל  ה' ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו. ְוַהַּטַעם ֶׁשָאנּו ְמַצְּיִנים 
ָׁשַמִים' ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא, ְוַאף ֶהָחָכם ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ְויֹוֵדַע ַּדְרֵכי ה', ֻמְכָרח 
הּוא ֶׁשְּיֵהא מֹוָרא ָׁשַמִים ָעָליו. ִּכי ֲהֵרי ֵאין ָּכל ַהְּזַמִּנים ָׁשִוים ְלטֹוָבה, ְוַאף ָלָאָדם ֶהָחָכם ֶיֱאַרע ֶׁשִּיּפֹל ְלֶעֶצב 
ְוָיגֹון ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוָאז ַיֲעלּו ְּבִלּבֹו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות, ּוְכֶׁשִּיְתקֹף אֹותֹו ִיְצרֹו ְוֵאין ּבֹו ּכֹחַ ַלֲעמֹד ְּבָפָניו – ִיָּכֵׁשל 
ָחִליָלה ִּבְפֵני ִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו א ַיַעְמדּו ְלֶעְזרֹו. ִאי ְלָכ, ַעל ָּכְרֲחָך ֵאין ֶּדֶר ָלָאָדם 

ְלִהָּנֵצל ִמן ָהֲעֵבָרה ֶאָּלא ְּבכֹחַ ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ּוְלָכ ֶנֱאָמר: 'ְלעֹוָלם'.

ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי
ְלִפי ֵסֶדר ֲחִׁשיבּות ַהְּדָבִרים ָהָיה ָצִרי ְלַהְקִּדים, ִלְכאֹוָרה, ֶאת ַה'ָּגלּוי' ַל'ֵּסֶתר', ֶׁשֲהֵרי ַקל יֹוֵתר ְלָאָדם ִלירֹא 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָגלּוי ֵמֲאֶׁשר ַּבֵּסֶתר?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיג'ֹו ְּבִסְפרֹו 'ִּביָנה ְלִעִּתים' (ח"א ְּדרּוׁש לז): ַקל יֹוֵתר ָלָאָדם ְלַקֵּים ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים 
ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּטֲעָמן ִנְסָּתר ִמֶּמּנּו, ַא ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ִּכי ֵמִבין הּוא ֶאת ַטֲעָמן, ְּבֶדֶר ְּכָלל ְמַקֵּים 
הּוא ִמּתֹו ֲהָבָנה ְוא ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּפִניִמית. ַעל ָּכ ָאנּו אֹוְמִרים: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים 
ֶאת  ַאף  ֶאָּלא  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת   ִמּתֹו ְיַקֵּים  ִמִּביָנתֹו  ִנְסָּתר  ֶׁשַּטֲעָמן  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַרק  א   – ּוַבָּגלּוי"  ַּבֵּסֶתר 

ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּטֲעָמן ָּגלּוי לֹו ְיַקֵּים ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים, ְלַקֵּים ְּגֵזַרת ַהֶּמֶל, ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ּוְבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲעַזְרָיה ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים כט כח): "ַהִּנְסָּתרֹת ַלה' ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו 
"ַלה'  ַרק  ָּגלּוי  ֶׁשַּטֲעָמן  "ַהִּנְסָּתרֹת"  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ֵהן   – ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם  ַעד 
ֱאֵקינוּ", ְוֵהן ֶאת ַהִּמְצוֹות "ַהִּנְגת" ֶׁשַּטֲעָמן ָּגלּוי "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם", ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ַא ְוַרק ֵמֲחַמת 

ִצּוּוי ה': "ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת", ְוא ֵמֲחַמת ֲהָבַנת ִׂשְכֵלנּו.

ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה' (ָּפָרַׁשת נַֹח): ִלְכאֹוָרה ִנְרֶאה ִּכי ֲעבֹוַדת ה' ַהַּנֲעֵׂשית ַּבֵּסֶתר 
ְלא ִּפְרסּום ְוִהְתָּפֲארּות ָקָׁשה ְלִקּיּום יֹוֵתר ִמּזֹאת ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּבָגלּוי ּוְבִפְרסּום, אּוָלם ַּבְּמִציאּות, ָלעֹוֶׂשה 
ֶאת ַמֲעָׂשיו ַּבֵּסֶתר ַקל יֹוֵתר ְלַכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְוָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה ִהיא ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּנֲעִׂשים 

ְּבָגלּוי ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוא ְלֵׁשם ָּכבֹוד.

ְלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר ּוַבָּגלּוי", ֶׁשַאף ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשָּצִרי ַלֲעׂשֹות ְּבָגלּוי, 
א ִיְמַנע ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ִמְּלַקְּיָמם ָּכָראּוי ֵמֲחַׁשׁש ָּכבֹוד ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֶאָּלא ַיְכִריַח ַעְצמֹו ְלִהַּדֵּבק ְּבַאֲהָבתֹו 

ִיְתָּבַר ּוְלַכֵּון ַמֲעָׂשיו ַלָּׁשַמִים.

ְוזֹו ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות כא ב) ֶׁש"ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
א ְיֵהא ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה". ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶׁשָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 'ְּבתֹו', ִּכי 'ּתֹו' ַמְׁשָמעּותֹו ִהיא ְּפִניִמּיּות ַהָּדָבר. 
ְוַכָּוַנת ַהָּכתּוב ִהיא ֶׁשַעל ַאף ַהִּמְצָוה ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבַרִּבים, ִמָּכל ָמקֹום ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַאֵּמץ ְלַקֵּדׁש 
ֶאת ְּפִניִמּיּות ִלּבֹו, ֶׁשַאף ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ַמֲעָׂשיו ָּבַרִּבים ִּתְהֶיה ְּפִניִמּיּות ַּכָּוָנתוֹ ַא ְוַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוא ְלֵׁשם 

ָּכבֹוד ּוִפְרסּום.

ַּגם ְּבָגלּוי ִאי ֶאְפָׁשר ְּבִלי ִיְרַאת ָׁשַמִים
ָהָיה ֶזה ְּבֵעת ֶׁשָּנֲעָצה ַהַהְׂשָּכָלה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ ְּבַיֲהדּות ֵאירֹוָּפה. ַרָּבֵני ַהְּקִהּלֹות ְוָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ָעְמדּו ִּבְפֵני 
ְמִציאּות א ְּפׁשּוָטה ֶׁשָּבּה ֶהֱחִדירּו ִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶאֶרס ִּכְתֵביֶהם ֶאל ּתֹוְכֵכי ֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה ְוִהִּפילּו 

ֲחָלִלים ַרִּבים ִמָּבֶניָה.

ִנְכְנסּו ַּכָּמה ַרָּבִנים ִלְפֵני ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִאיַצֶל'ה ְבַּלאֶזער ָזָצ"ל ְוִסְּפרּו לֹו ְּבִהְתַּפֲעלּות ַעל ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ַּכָּמה 
ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה ֶׁשָּמְצאּו ֵעָצה ְּכֶנֶגד ִּפְגֵעי ַהְּזַמן ְוָעְקרּו ֶאת ְמקֹום ִליָנָתם ֵמָהַאְכַסְניֹות ֶׁשִּסְּפקּו ָלֶהם ַּבֲעֵלי 
ַהָּבִּתים ֶאל ּתֹוְכֵכי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ָמקֹום ֶׁשּבֹו ִיְהיּו ְּגלּוִיים ְלֵעיֵני ּכֹל, ְוָכ ֵיַקל ֲעֵליֶהם ְלִהָּׁשֵמר ִמְּקִריָאה 

ַּבְּסָפִרים ָהֲאסּוִרים.

ִלּמּוד  ֶאת  ַיְזִניחּו  ֶׁשֹּלא  ִלְדאֹג  ַהחֹוָבה  מּוֶטֶלת  ֲעֵליֶכם  "אּוָלם  ִאיַצֶל'ה,  ַרִּבי  ֱהִׁשיָבם  ְמאֹד",  ַהָּדָבר  "טֹוב 
ַהּמּוָסר. ִּכי ְּבא מּוָסר, ַאף ִאם ִיָּכְנסּו ָללּון ְּבתֹוְכֵכי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ַיְדִליקּו ֵנר ְוִיְקְראּו ְּככֹל ֶׁשַּיְחְּפצּו..."

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ֶּבן ָזָכר – ִּבְגֵזַרת ֵּבית ִּדין

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ּבגזרת ת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (א) ִ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


