
ים ת ְקדֹׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ִמּתֹו ַהִּסּדּור – ִּתּקּון ָהְרִאָּיה
"ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם ֵואֵהי ַמֵּסָכה א ַתֲעׂשּו ָלֶכם" (יט ד)

ָׂשח ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ִמְּסְטִריקֹוב:

ְרִאָּיה  ָּכל  ֶׁשָּבּה  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ְמִציאּותֹו  ַעל  ַרּבֹוֵתינּו  ָעְמדּו  ְּכָבר 
ַמֲעָׂשיו,  ַעל  ּוַמְׁשִּפיָעה  ְּבִלּבֹו  ָעמֹק  רֶֹׁשם  יֹוֶצֶרת  ְלָפָניו  ַהִּמְזַּדֶּמֶנת 
ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר טו לט): "ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", 
ֶאת  עֹוֶׂשה  ְוַהּגּוף  חֹוֵמד  ְוַהֵּלב  רֹוָאה  "ָהַעִין  (ָׁשם):  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש 
ִּכי  ָהֱאִליִלם",  ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  ַהּתֹוָרה:  ַמְזִהיָרה   ְלִפיָכ ָהֲעֵברֹות", 
ִאם ַרק ִּתְפנּו ְלַהִּביט ַעל ָהֱאִליִלים, ֲעלּוִלים ַאֶּתם ָחִליָלה ְלִהַּדְרֵּדר 
ּוְלַהִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו ִּתְזַּדְּקקּו ַלִּצּוּוי: "ֵואֵהי ַמֵּסָכה א ַתֲעׂשּו ָלֶכם".

ֶׁשְרִאּיֹות  ֵּכיָון  ָזָצ"ל:  ִמְּסְטִריקֹוב  ָהַרִּבי   ִמָּכ ָלַמד  נֹוֵקב  מּוָסר 
ְׁשִליִלּיֹות ַרּבֹות ִמְזַּדְּמנֹות ָלָאָדם ְּבָכל יֹום ְוַהְׁשָּפָעָתן ָעָליו ּכֹה ְּגדֹוָלה, 
ְּכֵדי  טֹוִבים  ִּבְדָבִרים  ָּתִמיד  ְלַהִּביט  ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל  ָעָליו  ׂשּוָמה  ָלֵכן 
ְלַבֵּטל ֶאת ָהרֶֹׁשם ַהְּׁשִליִלי ֶׁשָּיְצרּו ַהָּללּו ְּבִלּבֹו, ּוְלָכל ַהָּפחֹות ִּבְׁשַעת 
ַהְּתִפָּלה ִיֵּתן ֵעיָניו ָּבאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשַּבִּסּדּור, ְּכֵדי ֶׁשְרִאַּית צּוַרת 

ָהאֹוִתּיֹות ַּתְׁשִּפיַע ַעל ַנְפׁשֹו ְלטֹוָבה.
'ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה' עמ' פה

ְלַהְקִּדים ָקְרָּבן ַלָּצָרה
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהוּ" (יט ה)

ִמְּפֵני ָמה ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה: "ִלְרֹצְנֶכם"?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ָזָצ"ל: ְּבנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּבָאה 
ָצָרה ַעל ָהָאָדם, נֹוֵדר הּוא ְלָהִביא ָקְרָּבן [ּוִבְזַמֵּננּו ִּתְּקנּו ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד 
ַהָּצָרה,  ִמן  ְלִהָּנֵצל  לֹו  ַּתֲעמֹד  זֹו  ֶׁשְּזכּות  ְּכֵדי  ב)],  כו  (ַּתֲעִנית  ָקְרָּבנֹות 

ְוִנְמָצא ֶׁשִּכְבָיכֹול 'ָאנּוס' הּוא ִלְנּדֹר ֶאת ָקְרָּבנֹו ֶזה.

ָלֵכן ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה: "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם 
ַהָּקְרָּבן  ִּכי  ָקְרָּבן,  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ַהָּצָרה  ְלבֹוא  ַּתְמִּתינּו  ַאל  ִּתְזָּבֻחהוּ", 
ְוַהְּתִפָּלה ַהְּמֻעִּלים ְּביֹוֵתר, ֵהם ֵאּלּו ֶׁשָּבאּו ֵמָרצֹון ְוא ֵמֲחַמת אֶֹנס, 
ְּתִפָּלה  ָאָדם  ַיְקִּדים  "ְלעֹוָלם  ב):  מד  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי 

'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'ְלָצָרה".

ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶֹׁשק ָיֵדינּו
"א ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲע ְוא ִתְגזֹל" (יט יג)

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ָהֻעְבָּדה ִּכי ַּדְוָקא ַּבָּׁשָעה ַהְּמרֹוֶמֶמת ְוַהַּנֲעָלה ְּביֹוֵתר 
ַּבָּׁשָנה – ְּבֵעת ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶֹׁשק 
ָיֵדינּו", ֲהלֹוא ַקָּיִמים ֲחָטִאים ַרִּבים ִמְּספֹר ֶׁשָעֵלינּו ְלעֹוְזָבם, ּוַמּדּוַע 

ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַּדְוָקא ַעל ֵחְטא ֶזה?

ִּדְבֵרי  ֶאת  ב"ק)  ַמֶּסֶכת  (סֹוף  ִׁשיף  ַהַּמֲהָר"ם  ֵהִביא  ַהְּדָבִרים  ְלֵבאּור 
ַהְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קח א) ֶׁשֹּלא ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדיָנם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּמּבּול, 
ֶאָּלא ַעל ַהֶּגֶזל. ְלִפי ְּדָבִרים ֵאּלּו נּוַכל ְלָהִבין ֶׁשַּדְוָקא ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה, 
ֵעת ַהִחּתּום, ֶזהּו ַהְּזַמן ָהָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶזל, ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה א 

ֵיָחֵתם ְּגַזר ִּדיֵננּו ְלָרָעה ֵמֲחָמתֹו.

*

ֵּבאּור נֹוָסף ְלָכ נּוַכל ְלָהִבין ַעל ִּפי ְּדָבִרים ֶׁשָּנָׂשא ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' 
ִּבְדָרָׁשתֹו, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים תרע"ז, קֶֹדם ְּתִפַּלת ְנִעיָלה, ְוכֹה ָהיּו ְּדָבָריו:

"עֹוְמִדים ָאנּו ָּבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ִחּתּום ַהִּדין. ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין 
ַעְצמֹו  ַעל  ְוִקֵּבל  ִּבְתׁשּוָבה  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  ָׁשב  ַוַּדאי  ַלָּמקֹום  ָאָדם 
ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלִאַּוְּלּתוֹ. ַאף ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִהְתַוֵּדינוּ ֻּכָּלנוּ 

ִּב'ְתִפָּלה ַזָּכה' ּוָמַחְלנּו ֶזה ָלֶזה.

א נֹוַתר ְּבָיֵדינּו ִּכי ִאם ֲעוֹון ַהֶּגֶזל, אֹוָתם חֹובֹות ְקַטִּנים ַהִּנְׁשָּכִחים 
ֵמחֶֹסר ְיִדיָעה אֹו ִמִּזְלזּול. ַעל ֲעֵברֹות ָּכֵאּלּו ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ְּבאֹוְמְרֶכם:   ָּכ ַעל  ִּתְתַוּדוּ  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָלֶכם  ֲעָצִתי  ֵּכן  ְוַעל  ְמַכֵּפר, 
"ְלַמַען ֶנְחַּדל ֵמעֶֹׁשק ָיֵדינּו", ְּתַקְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם ִלְקּבַֹע ְזַמן ַּבָּיִמים 
ַהְּקרֹוִבים, ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבִזְכרֹוְנֶכם ַאַחר אֹוָתם חֹובֹות ְּבַמָּטָרה ְלַהְחִזיָרם, 

ְוֵכן ִּתְמֲחלּו ְלַחְבֵריֶכם ְּבֵלב ָׁשֵלם ַעל חֹובֹוֵתיֶהם".

'ִׂשיחֹות ֶהָחֵפץ ַחִּיים' ח"ב עמ' כט

ְּתִפָּלה – ַהֶחֶסד ַהֻּמְבָחר ְּביֹוֵתר
"א ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע" (יט טז)

"ִלְראֹות ְּבִמיָתתֹו ְוַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּצילֹו, ְּכגֹון טֹוֵבַע ַּבָּנָהר" (ַרִׁש"י).

ָּכַתב ֶה'ָחזֹון ִאיׁש' ְּבִאְּגרֹוָתיו (ח"ג סי' ב): ְּבַפְׁשטּות ַהִּצּוּוי: "א ַתֲעמֹד 
ַעל ַּדם ֵרֶע" ִמְתַיֵחס ַלִהְׁשַּתְּדלּות ַהַּגְׁשִמית ֶׁשַחָּיב ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות 
ִּבְראֹותֹו ֶאת ֲחֵברֹו ְּבָצָרה. אּוָלם ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ִהְׁשַּתְּדלּות זֹו ֵאיָנּה 
ֶאָּלא ִּכ'ְפִריַעת חֹוב' ַהֻּמֶּטֶלת ָעֵלינּו, ְוָחִליָלה ָלנּו ִמַּלֲחׁשֹב ֶׁשְּבכֵֹחנוּ 
ְלַהִּצילֹו ִּבְבִחיַנת: "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה" (ְּדָבִרים ח 
ז). ַעל ֵּכן ַהִּמְתַּפֵּלל ּוִמְתַחֵּנן ַעל ֲחֵברֹו ַהִּנְמָצא ְּבָצָרה, ְּגדֹוָלה ַּדְרָּגתֹו 

ִמֶּזה ַהִּמְׁשַּתֵּדל ְלַהִּצילֹו ְּבפַֹעל.

ָאְמָנם ָּברּור ֵמֵאָליו ֶׁשִאם רֹוֶאה ָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו טֹוֵבַע ַּבָּנָהר, ְוָיכֹול 
ָּכמֹוהּו  ֲהלֹוא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְועֹוֵמד   ִמָּכ ְלִהָּמַנע  ּבֹוֵחר  ְוהּוא  ְלַהִּצילֹו 
ְּכרֹוֵצַח! אּוָלם ֵמִאיָד, ִאם יֹוֵדַע ִּכי ֵאין ְלֵאל ָידֹו ְלַהִּציל ֶאת ַהּטֹוֵבַע, 
ָעָליו  ַמְצּפּונֹו,  ֶאת  ְלַהְׁשִקיט  ְּכֵדי  ְסָרק  ְּבִנְסיֹונֹות  ְלִהְתַאֵּמץ  ִּבְמקֹום 

ַלֲעמֹד ּוְלַהְעִּתיר ַּבֲעדֹו ִּבְתִפָּלה, ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהיא ָהִעָּקר.

*

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִהיא  ָהעֹוָלם   ֶּדֶר ִמְּבִריְסק:  ַהְּגִרי"ז  ָמָרן  ָאַמר  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ְלַהְעִּתיר  ַהּכֹל  ִמְתַּכְּנִסים  ִמָּיד  ְּבַסָּכָנה,  ַהָּנתּון  חֹוֶלה  ַעל  ׁשֹוְמִעים 
ִּבְתִפָּלה ִנְמֶרֶצת ְלַמֲענֹו. אּוָלם ְּבֶרַגע ֶׁשִּמְתַּפֶּׁשֶטת ַהְּׁשמּוָעה ֶׁשָחָלה 
ֲהָטָבה ְּבַמָּצבֹו, ִמָּיד ִמְתַרִּפים ִמן ַהְּתִפָּלה. ַוֲהֵרי ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלחֹוֶלה 
ֶׁשֵהֵחָּלה  ּוְבֶרַגע  ַחָּייו,  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֲעִתיָדה  ְּתרּוָפה  ִלּטֹל  ֶׁשֵהֵחל 
ַהְּתרּוָפה ִלְפעֹל נֹוְטִלים אֹוָתּה ֵהיֶמּנּו. ְוִנְמָצא ֶׁשָהעֹוֶׂשה ֵּכן ֲהֵרי הּוא 

ְּבֶגֶדר 'רֹוֵדף'!

'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' מב

"ַנְחְּפָׂשה ַּדְרֵּכנּו, ְוַנְח – קֹוָרה"
"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת ְוא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא" (יט יז)

ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ֵיׁש  ִאם  ֲאִני  'ָּתֵמַּה  ַטְרפֹון:  ַרִּבי  ָאַמר  "ַּתְנָיא, 

ּתֹוֵכָחה; ִאם ָאַמר לֹו טֹל ֵקיָסם ִמֵּבין ִׁשֶּניךָ, ָאַמר לֹו טֹל קֹוָרה ִמֵּבין 
ֵעיֶני'" (ֲעָרִכין טז ב).

ְּבֵאיֶזה אֶֹפן ִנָּתן ִיְהֶיה ְלהֹוִכיַח ַּגם ַּבּדֹור ַהֶּזה? ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים 
ִמּוֹולֹוזִ'ין: "ִאם ּכֹוֵלל ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ַּבֵחְטא ֶׁשָעָליו ְמַבֵּקׁש ְלהֹוִכיַח 

."'א יּוְכלּו ַהּׁשֹוְמִעים לֹוַמר לֹו 'טֹל קֹוָרה ִמֵּבין ֵעיֶני ֲאֵחִרים, ֲאַזי

ְּבֶדֶר ְמִליָצה ִנָּתן ִלְרמֹז זֹאת ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ְּבֵאיָכה (ג מ) ֶׁשאֹוְמִרים 
ָאנּו ִּבְתִפַּלת ַּתֲחנּון: "ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ה'" – ִאם 

'ַנְחְּפָׂשה  ֲאֵחִרים  מֹוִכיִחים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׁשָעה  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ִלְכל  ַנְקִּפיד 
ְדָרֵכינּו', ֲאַזי "ְוַנְח-קָֹרה"; ַטֲעַנת 'טֹל קֹוָרה' ָּתנּוַח ְוִתְׁשקֹט ֵמָעֵלינּו.

ׁשּו"ת 'ִמְנַחת ִיְצָחק' ח"ד סי' פ

'ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאַחר 'ִמי ֶׁשֵּבַר
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" (יט יח)

 'ִמי ֶׁשֵּבַר' ָּכַתב ֶה'ָערּוךְ ַהֻּׁשְלָחן' (או"ח רטו א): "ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶׁשעֹוִׂשין 
."'ָּכמֹו ְלֶאָחד, ָנכֹון ַלֲענֹות ָאֵמן, ּוָבֶזה ְמַקֵּים ִמְצַות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע

ַּבָּגאֹון  ה  ַמֲעֹשֶ ָּבאִניָהאד:  ָאַב"ד  מֹוְׁשקֹוִביץ  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר 
ָמָרן  ַרּבֹו,  ַּבֲחַצר  ֶׁשָּׁשַבת  ֵמַראדֹוִמיְשָׁלא,  ֶעְנִּגיל  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע 
ַה'ִּדְבֵרי ַחִּיים'. ְוִהֵּנה, ִהְבִחין ַרּבֹו ִּכי ְּבֵעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ֵּבין ַּגְבָרא 

ְלַגְבָרא, ִעֵּין ְּבַתְלמּודֹו.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ְקָראֹו ַה'ִּדְבֵרי ַחִּיים' ְוָאַמר לֹו: "ַהְרֶׁשה ָנא ִלי ְלהֹוִכיֲחָך: 
ָאְמָנם ֻמְחָזק ַאָּתה ְּכִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ָּכל ַמֲעָׂשיו ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה, ְוַעל ֵּכן 
זֹו  ְּבָׁשָעה  ֲהלֹוא   ַא ְלַגְבָרא,  ַּגְבָרא  ֵּבין  ַּדְוָקא  ִלְלֹמד  ַאָּתה  ַמְקִּפיד 
אֹוֵמר ַהַּגַּבאי 'ִמי ֶׁשֵּבַר', ְוִאם ֶיֱאַרע ֶׁשּיֹאַמר: 'ִמי ֶׁשֵּבַר' ַעל ַהחֹוֶלה, 
ְוַאָּתה, ְּבֶׁשל ְּדֵבקּוְת ַּבִּלּמּוד ָּתִסיַח ַּדְעְּת ֵמֲעִנַּית ָאֵמן – אּוַלי ַּדְוָקא 
אֹותֹו  ֶׁשל  ְוִליׁשּוָעתֹו  ַהְּבָרָכה  ְלַהְׁשָלַמת  ֶׁשֶּתְחַסר  ִהיא   ֶׁשְּל ָהָאֵמן 

חֹוֶלה".

'ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה' עמ' תצד

ִאּסּור ַהִּדּבּור – ִּבְפָרט ַּבְּתִפָּלה!
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

יֹוֵסף',  'ּפֹוָרת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ָצְדָקה  ְיהּוָדא  ַרִּבי  ַּבָּגאֹון  ה  ַמֲעֹשֶ
ֶׁשְּבַהִּגיעוֹ ְלֶפַתח ֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ִהְבִחין ְּבֶפֶתק ֶׁשָעָליו ָּכתּוב: "ָנא א 

ְלַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה".

ּוְלַאַחר  ַהְּכֶנֶסת',  'ְּבֵבית  ַאַחר  ְּפִסיק  ִסֵּמן  ֵעטֹו,  ֶאת  ַהָּגאֹון  הֹוִציא 
ִמֵּכן הֹוִסיף ֶאת ַהִּמָּלה 'ּוִבְפָרט', ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר ְלסֹוְבָביו: "ֻנַּסח 
ַהּמֹוָדָעה ָיכֹול ְלַהְטעֹות ֶׁשִּכְבָיכֹול ַרק ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ָאסּור ְלַדֵּבר 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, אּוָלם ֶּבֱאֶמת ִמַּצד חֹוַבת 'מֹוָרא ִמְקָּדׁש', ָאסּור ְלַדֵּבר 

ּבֹו ְּכָלל".
'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

 ַּבֻּמָּתר ְוִתְתַקֵּבל ְּתִפָּלְת ַקֵּדׁש ַעְצְמ
"ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (כ ז)

ְּב'ַתְרּגּום יֹוָנָתן' ֵּבֵאר: ִהְתַקְּדׁשּו ֶוֱהיּו ְקדֹוִׁשים ְּבגּוְפֶכם, ְּכֵדי ֶׁשֲאַקֵּבל 
ְּבָרצֹון ֶאת ְּתִפּלֹוֵתיֶכם.

ְוֵיׁש ְלָהִבין ֵהיָכן ִנְרְמָזה ַהְּתִפָּלה ְּבָפסּוק ֶזה?

ֵּפֵרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַמֲהִרי"ד ִמֶּבעְלְזא:

ּוְפָעִמים  ְּתִפָּלתֹו  ִמְתַקֶּבֶלת  ְּפָעִמים  ְצָרָכיו,  ַעל  ָהָאָדם  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל 
ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת, ְוִאּלּו ְּתִפָּלה ַעל ָצְרֵכי ָׁשַמִים ִמְתַקֶּבֶלת ָּתִמיד. ַעל 
ֵּכן ָהֵעָצה ִהיא ֶׁשַּגם ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַעל ְצָרָכיו ְיַכֵּון ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכגֹון ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּכֹחַ ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְראֹו.

ְוִהֵּנה, ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה ֵּפֵרׁש ָהַרְמָּב"ן ֶׁשְּבֶגֶדר 'ָקדֹוׁש' ִנְכָלל ָּכל ָאָדם 
ֶׁשְּלָאָדם  ֵּכן  ִאם  ִנְמָצא  לֹו.  ַהֻּמָתּר  ִמן  ַאף  ַעְצמֹו  ּומֹוֵנַע  ַהִּמְתַקֵּדׁש 
ְרצֹונֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ִּכי  ַּגְׁשִמי,  ְּכצֶֹרְך  ַהֶּנְחָׁשב  ָרצֹון  ֵאין  ְלעֹוָלם  ֶׁשָּכֶזה 
ֶׁשִּמְתַקֶּבֶלת  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ְוִאם  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  הּוא  ַמְקִּדיׁש  ַהַּגְׁשִמִּיים 

ְּתִפָּלתֹו ְּבַרֲחִמים.
'ַמֲהִרי"ד ִמֶּבעְלְזא'

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

ני ּפְ ם

"ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (כ ז)

ֲחָכִמים'  'ְסִמיַכת  ַּבַעל  ַּכ"ץ  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ַהְּגַה"ק  ָּכַתב 
ְּב'ֵסֶפר ַהַּצָּוָאה' (אֹות כא):

"ִּכי  ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז  'ָקדֹוׁש',  ִנְקָרא  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
ֲאִני" ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 

מֹוָך" ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַהב¿ "ו¿

רֹו  ָמר ַלֲחב≈ ¡‡ ' ַהּנ∆ ַרך¿ ּב≈ ∆ׁ̆ י  ƒן ַעל 'מ ה ָ‡מ≈ ָהעֹונ∆
מֹוָך". ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַהב¿ ל "ו¿ ∆ׁ̆ ה  ≈ׂ̆ ַו˙ ֲע ¿̂ ƒָכך¿ מ ם ּב¿ ּי≈ ַ̃ מ¿

ָחן' ‡ו"ח רטו ‡ ל¿ ֻׁ ּ̆ 'ָערּוך¿ ַה

ּבּור  ƒּ̂ ים ּבַ ƒּל ƒה ¿ּ̇ יַר˙  ƒַחר ֲ‡מ‡ַ י„ ל¿ ƒּפ ¿̃ "ל ָהָיה ַמ ָ̂ ך¿ ָז ּבָ ער¿ "ז ‡ֹוי∆ ָׁ̆ ָר ָמָרן ַהּ‚¿
ן  ַהַחזָּ ם  ּי≈ ƒס ם  ר∆ ט∆ ּב¿  ˙ ס∆ נ∆ ַהּכ¿ י˙  ּב≈ ƒמ ים  ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒַהּמ ‡ּו  ¿̂ י≈ ּלֹ‡  ∆ׁ̆ ה,  חֹול∆ ַעל 
ָעָרה 61 ה פ"ח ה∆ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ לֹמֹה' -  ¿ׁ̆ יכֹו˙  ƒן'. 'ֲהל ֲענּו ַ‡ֲחָריו 'ָ‡מ≈ ּיַ ∆ׁ̆ י  ≈„ ', ּכ¿ ַרך¿ ּב≈ ∆ׁ̆ י  ƒלֹוַמר 'מ
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ָהָיה ֶזה ְּבִׁשְלֵהי חֶֹדׁש ֱאלּול ה"א תש"ע.

 ִּבְסִביבֹות ַהָּׁשָעה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה ָעׂשּו ר' מֶֹׁשה מ. ְוַרְעָיתוֹ ֶאת ַּדְרָּכם ַּבְּכִביׁש ֶהָחׁשּו
ִמְתּגֹוֶרֶרת  ָׁשם  ַהַּיְרֵּדן,  ִּבְקַעת  ֶׁשְּבֵאזֹור  ֶאְפַרִים'  'ַמֲעֵלה  ַהִּיּׁשּוב  ּבֹוֲאָכה  ְּכָנָחׁש,  ַהִּמְתַּפֵּתל 

ִמְׁשַּפְחָּתם.

 ֶרֶכב ָפַלְסִטיִני ֶׁשָּנַסע ֵמֲאחֹוֵריֶהם ִּבְמִהירּות ְּגבֹוָהה אֹוֵתת ָלֶהם ֲאֻרּכֹות ִלְסטֹות ְלַצד ַהֶּדֶר
ְּכָבִקי   ,ַהֶּדֶר ׁשּוֵלי  ֶאל  מֶֹׁשה  ר'  ָסָטה  ֶׁשָּיכֹל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבִהְזַּדְּמנּות  ְלעֹוְקָפם.  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 
ְוָרִגיל, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֶדה ְּבִלּבֹו ַעל ֶׁשֹּלא ָעָׂשהּו ה' ְּכאֹוָתם ִּפְרֵאי ָאָדם ַהְּמַזְלְזִלים ְּבַחֵּייֶהם 

ּוְבַחֵּיי ֲאֵחִרים ַרק ְּכֵדי ְלַהְרִויחַ עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות.

ֶאת  ְוָחַסם  ָעַצר  ְלַדְרּכֹו  ְלַהְפִליג  ֶׁשִּבְמקֹום  ֶאָּלא  אֹוָתם,  ְוָעַקף  ְמִהירּותֹו  ֶאת  ִהְגִּביר  ָהֶרֶכב 
ַּדְרָּכם, ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ִהְתַרֵחׁש ַהּכֹל ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה:

ַעל  ִלירֹות  ֵהֵחל  ְספּוִרים  ֶמְטִרים  ֶׁשל  ּוִמְטָוח  ַהחֹוֵסם,  ֵמָהֶרֶכב  ָיַרד  ְּברֹוֶבה  ָחמּוׁש  ְמַחֵּבל 
ִלירֹות  ַהְּמַחֵּבל  ִהְסִּפיק  ְקִליִעים  ָעָׂשר  ִמִּׁשְבָעה  ָּפחֹות  א  ְוַרְעָיתוֹ.  מֶֹׁשה  ר'  ֶׁשל  ִרְכָּבם 
ְלֶעְבָרם, ַּכֲאֶׁשר ְּבֵנס ָעצּום ּוִבְלִּתי ִנְתָּפס, ָקִליַע ֶאָחד ִּבְלַבד ָּפַגע ִּביֵרכֹו ֶׁשל ַהַּנָהג, ְוָכל ְׁשַאר 

ַהַּכּדּוִרים ֶהֱחִטיאּו ֶאת ַמְּטָרָתם.

ַהְּמַחֵּבל, ֶׁשְּכָכל ַהִּנְרֶאה ָהָיה ְמֻאְכָזב ֵמחֶֹסר ַהְצָלָחתֹו, ָרץ ִמָּיד ְלִרְכּבֹו ְּכֵדי ְלַהֲחִליף ַמְחָסִנית. 
ֶאת אֹוָתן ְׁשִנּיֹות ּבֹוְדדֹות ֶׁשל ֲהפּוָגה ִנֵּצל ר' מֶֹׁשה. ְּבקֹר רּוַח ָעצּום, ּוְבִאיְנטּוִאיְצָיה ַהְּמֻלָּוה 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא, ֵהִאיץ ְּבַרְעָיתוֹ ָלֵצאת ֵמָהֶרֶכב ַהְּמֻנָּקב ְוִלְברֹחַ ַיַחד ִעּמֹו ְּבַרְגלֹו ַהְּפצּוָעה 

.ֶאל ַהְּתהֹום ַהְּפעּוָרה ִליִמין ַהֶּדֶר

ְּבָׁשָעה ְּכִתּקּוָנהּ ָהָיה ָהַרְעיֹון ַהּנֹוָעז ֱאִויִלי ּוְמֻסָּכן ַעד ֵאיָמה. ַהְּתהֹום ָהְיָתה ַסְלִעית ְוָעְמָקּה 
ִּכְׁשלֹוִׁשים ֶמְטִרים, ָמה ַּגם ֶׁשִּבְרׁשּוָתם א ָהָיה ָּכל ְּכִלי ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיָדם ְלִהְתּגֹוֵנן מּול רֹוְדֵפיֶהם.

אּוָלם ְּכֶׁשַחֵּייֶהם ָהיּו ְּתלּוִיים ְועֹוְמִדים, ּוְבָכל ְׁשִנָּיה ָעַמד ַהְּמַחֵּבל ָלׁשּוב ְּכֶׁשרֹוֶבה ָטעּון ְּבָידֹו 
ּוְלַחְּסָלם ְּבַוָּדאּות, א ָהָיה ָלֶהם ָמה ְלַהְפִסיד. ֵהם ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ִּבְמִהירּות ַּבְּיִריָדה ַהְּתלּוָלה, 
ַּבְּמַחֵּבל,  ֵעיֵניֶהם  ְּבָזִוית  ְלַהְבִחין  ֶׁשִהְסִּפיקּו  ִלְפֵני  א  ַהִּמְכׁשֹוִלים,  ּוְרצּוַפת  ַהֲחׁשּוָכה 

ֶׁשִהְתָקֵרב ִעם ְׁשַנִים ֵמֲחֵבָריו ֶאל ִרְכָּבם, ְּכֵדי ְלַבֵּצַע 'ִוּדּוא ֲהִריָגה'.

ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ֶׁשל ַהֶּדֶר ֵהֵחּלּו ָהַרב ְוַרְעָיתוֹ ְלִהְתַּדְרֵּדר ַּבּמֹוָרד ַהַּסְלִעי, ְּבעֹוד ַרְגלֹו ַהְּפצּוָעה 
.ְמַאֶּבֶדת ָּדם ַרב, ְוַרְעָיתוֹ ֻמַּכת ַהֶהֶלם ִנְפַצַעת ִמן ַהְּסָלִעים ּוִמן ַהּקֹוִצים ֶׁשַּבֶּדֶר

*

ְּכֶׁשּסֹוף סֹוף ָנחּו ַרְגֵליֶהם ַעל ַקְרַקע ַיִּציָבה ְּבַתְחִּתית ַהִּמְדרֹון, ָׁשַלף ר' מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְכִׁשיר 
ַהֶּסלּוָלִרי ֶׁשְּלַמְרֶּבה ַהֵּנס נֹוָתר ָׁשֵלם ְּבִכיסֹו ְוִהְזִעיק ֶאת ּכֹחֹות ַהִּבָּטחֹון.

אֹוָתם  ִּגּלּו  ִחּפּוִׂשים  ֶׁשל  ְזַמן  ֶּפֶרק  ּוְלַאַחר  ַלָּמקֹום,  ַהּכֹחֹות  ִהִּגיעּו  ְספּורֹות  ַּדּקֹות   ּתֹו
ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּתהֹום ְוָעְמלּו ְלַחְּלָצם ְוַלֲחבֹׁש ֶאת ִּפְצֵעיֶהם, ַּכֲאֶׁשר ְּבַמְקִּביל ֵהֵחל ָמצֹוד ַאַחר 

ַהְּמַחְּבִלים.

ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ִּכי  ַּבֲחִקיָרָתם  הֹודּו  ַהְּמַחְּבִלים,  ְלַבּסֹוף  ְּכֶׁשִּנְתְּפסּו  ִּכי  ִלְׁשמַֹע,  ָהָיה  ְמַרֵּגׁש  ּכֹה 
ַרב ִהְתַאְּמנּו ַעל ַהִּפּגּוַע ְוָעְרכּו ַמֲעָקִבים ְוִאּמּוֵני ֶנֶׁשק. ְּבטּוִחים ָהיּו ְּבַהְצָלָחָתם, ַעד ֶׁשְּכָבר 
ָמָרה  ַאְכָזָבה  ָנֲחלּו  ֵּכן,  ַעל  ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ִלְטמֹן  ִהְתַעְּתדּו  ֶׁשּבֹו  ֶקֶבר  ִלְכרֹות  ִהְסִּפיקּו 

ְּכֶׁשְּמִזיָמָתם א ָעְלָתה ְּבָיָדם.
*

ִחיָדה ַאַחת נֹוְתָרה ִּבְלִּתי ְּפתּוָרה ְּבִסּיּום ָהֵארּועַ. ַאְנֵׁשי ּכֹחֹות ַהִּבָּטחֹון א ִהְצִליחּו ְלָהִבין, 
ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן ַהָּדָבר ֶׁשְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּתהֹום, ְּבעֶֹמק ֶׁשל ִּכְׁשלֹוִׁשים ֶמְטִרים, ִהְצִליחּו ָהַרב ְוַרְעָיתוֹ 

ְלַהְזִעיק ֶאת ּכֹחֹות ַהַהָּצָלה.

ְּבֵאזֹור ֶׁשּבֹו ִהְתַרֵחׁש ַהִּפּגּוַע ַּגם ַּבְּכִביׁש ַעְצמֹו ַהְּקִליָטה ַהֶּסלּוָלִרית ְּבָעָיִתית ַעד ְמאֹד, ְוַעל 
ַהִּנּצֹוִלים  ִהְצִליחּו  א  ִׂשיָחה  אֹוָתּה  ֶׁשְּלַאַחר  ַּגם  ָמה  ַהָּואִדי.  ְּבַמֲעַמֵּקי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת 
ְלהֹוִציא ְולּו ִׂשיָחה ַאַחת נֹוֶסֶפת, ְוַגם ְלַאְנֵׁשי ַהַהָּצָלה ֶׁשִהִּגיעּו ָלֵאזֹור א ֶהְרָאה ַהֶּסלּוָלִרי 

אֹותֹות ְקִליָטה.
*

ָׁשבּו  ְוַרְעָיתוֹ  ְוהּוא  ְלַהְחִלים,  מ.  ר'  ֶׁשל  ַרְגלֹו  ִהְסִּפיָקה  ָהֵארּועַ,  ְלַאַחר  ַהָּׁשָנה  ְּכַמֲחִצית 
ְלִׁשְגַרת ַחֵּייֶהם ָהְרִגיָלה. ֵהם ָעְרכּו ְסעּוַדת הֹוָדָיה ַרָּבִתית, ְּכֶׁשְּבִׂשיָאּה ָנָׂשא ַּבַעל ַהֵּנס ְּדָרָׁשה 
ֶׁשָּבּה ֵּתֵאר ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ֶאת ַׁשְרֶׁשֶרת ַהִּנִּסים ַהְּגלּוִיים ֶׁשהֹוִביָלה ְלַהָּצָלָתם, ְוא ָׁשַכח 
ָהְיָתה  א  ֶׁשּבֹו  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּבְרׁשּותֹו,  ֵמַהֶּסלּוָלִרי  ְלִהְתַקֵּׁשר  ֶׁשִהְצִליַח  ַהָּגדֹול  ִנּסֹו  ֶאת  ְלַצֵּין 

ְקִליָטה ְּכָלל, ָּדָבר ֶׁשִאיׁש א נֹוַתר ָאִדיׁש לֹו.

ַהּנֹוֵאם ַהָּבא ָהָיה ֶאָחד ֵמַרָּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ְמַלֵּמד ר' מֶֹׁשה. ִּבְדָרָׁשתֹו ִהְצִליַח ְלַהְפִּתיַע ֶאת 
ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְּכֶׁשָאַמר ִּכי ֵיׁש ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶהְסֵּבר ִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת ֶׁשּיּוַכל ִלְׁשּפֹ אֹור ַעל 

ַּתֲעלּוַמת ֵנס ַהְּקִליָטה ַהֶּסלּוָלִרית:

הּוא ִהְזִּכיר ְלר' מֶֹׁשה ִּכי ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ֶטֶרם ָהֵארּועַ, ְּבֵעת ָרַכׁש ָלִראׁשֹוָנה ַמְכִׁשיר ֶסלּוָלִרי, 
ָׂשח ְּבָאְזֵני ֲחֵבָריו ִּכי חֹוֵׁשׁש הּוא ְמאֹד ִמן ַה'ֵּיֶצר ָהַרע', ִּכְלׁשֹונֹו, ֶׁשְּבִכיסֹו, ְוַעל ֵּכן הּוא ֶהְחִליט 
ֶׁשְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן א ִיָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֶשֶּטֶלפֹון ֶסלּוָלִרי ְּבִכיסֹו, ַאף 

ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּכבּוי.

ֶאת ְּדָבָריו הּוא ִהְטִעים ְּבֹאֶפן ָּפׁשּוט ְוֶהְגיֹוִני; ַהּכֹל ַמְסִּכיִמים ִּכי ֶטֶלפֹון ֶסלּוָלִרי ּדֹוֵלק ַמְפִריַע 
ַעד ְמאֹד ְלִהְתַנֲהלּות ַּתִּקיָנה ּוְראּוָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּומֹוֵנַע ֶאְפָׁשרּות ְלַקֵּים ַּכָּיאּות ֶאת חֹוַבת: 

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (ַוִּיְקָרא יט ל).

ִל'ְקָרִעים  ְלהֹוְפכוֹ  ָיכֹול  ַּבִּכיס  ּדֹוֵלק  ֶׁשֶּפֶלאפֹון  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ַעל  ֵהן  ֲאמּוִרים,  ַהְּדָבִרים 
ְקָרִעים', ְוֵהן ַעל ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה; ִּבְלִּתי ִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָאָדם ְיַבֵּקׁש: "ְׁשַמע קֹוֵלנּו... 
ְּבֶרֶטט,  ְמַזְמֵזם  ְוַאף  ְּבִכיסֹו  ְמַצְלֵצל  ְּכֶׁשַהֶּטֶלפֹון  ְּתִפָּלֵתנּו",  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  ְוַקֵּבל 
ְוַהָּיד ִנְׁשַלַחת ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי ְּכֵדי ִלְלֹחץ ַעל ַּכְפּתֹור ַהִּכּבּוי. ְוהּוא, ֶהְחִליט ְלַהֵּדר ּוְלִהָּמַנע 
ֵמָהֶאְפָׁשרּות ַהְּמצּוָיה ֶׁשִּיְׁשַּכח ְלַכּבֹות ֶאת ַמְכִׁשירֹו, ְוַעל ֵּכן ָקַבע ְלַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵנס ִעם 

ַהַּמְכִׁשיר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִויִהי ָמה! 

ְוַרִּבים  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ָעצּום  ִחּזּוק  "ָחל  ַהַּדְרָׁשן,  ִסֵּפר  מֶֹׁשה",  ר'  ֶׁשל  ַקָּבָלתֹו  "ְּבִעְּקבֹות 
ְּבֵעת  ֶסלּוָלִרִּיים  ִמַּמְכִׁשיִרים  ְל'ָנִקי'  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית   ָהַפ ִּבְזכּותֹו  ֵאָליו.  ְלִהְצָטֵרף  ֶהְחִליטּו 

ַהִּלּמּוד ְוַהְּתִפּלֹות.

א ִיָּפֵלא ֵאפֹוא, ִּכי ְלָאָדם ֶׁשָּכֶזה ֶׁשֶהְחִליט ִלְמנַֹע ֵמַהַּמְכִׁשיר ֶׁשְּבִכיסֹו ִמְּלַהְפִריעוֹ ִּבְתִפָּלה 
ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ִּבְזַמן  ְוַדְוָקא  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּגַמל  ְמצֹא  ְלֵעת  ה',  ּוַבֲעבֹוַדת 

ָאמּור ִלְהיֹות ָּכבּוי, ִהְתעֹוֵרר ַהֶּסלּוָלִרי ְלַחִּיים ְוִהִּצילֹו ִמְּגַזר ִּדין ָמֶות".

'ְלִהְתַעֵּדן ְּבַאֲהָבֶת'

"ַהָּפָרָׁשה ַהּזֹאת ִהיא ָּכל ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ּוְזכּוָתם ִלְפֵני ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוָלֵכן ִהיא ְׁשגּוָרה ְּבִפינּו ִּבְתִפָּלֵתנּו ָּכל ַהּיֹום, 
ּוִמְּפֵני ֶזה ָראּוי ְלַהְפִליג ָּבּה ָהִעּיּון ְוַהֲחִקיָרה יֹוֵתר ִמִּבְׁשַאר ַהָּפָרִׁשּיֹות". (ַאַּבְרָּבֵנאל, ְּבַהְקָּדָמה ְלָפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה)

ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה ִהָּנּה ִמְנָהג ַקְדמֹון ֶׁשהּוָבא ַלֲהָלָכה ִּבְלׁשֹון ַהּטּור (או"ח א ה): "טֹוב לֹוַמר ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה". 
 ,הּוא, ְוַגם ְלַהְכִניַע ִיְצרֹו ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵּבֵאר ַה'ֵּבית יֹוֵסף': "ְּכֵדי ִלְזּכֹר ְזכּות ָהָאבֹות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ְּכמֹו ֶׁשָּמַסר ִיְצָחק ַנְפׁשֹו".

ָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים, ֶׁשְּכֵדי ְלָהִפיק ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ִמָּפָרָׁשה ֲחׁשּוָבה זֹו, ֵאין ַּדי ַּבֲאִמיָרָתּה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהֲעִמיק 
ָּבּה ּוְבֵפרּוֶׁשיָה, ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹוָכּה ַיִּכיר ֶאת ְּגֻדַּלת ה' ְוִנְפְלאֹוָתיו, ּוִמֶּמָּנה ִיְלַמד ֶאת ֲחִׁשיבּות ְמִסירּות ַנְפֵׁשנּו ְלַמֲענֹו 
ִיְתָּבַר (מג"א או"ח א ח). ְּבַמֲאָמר ָקָצר ֶזה א נּוַכל ְלַהֲעִמיק ֵּדי ַהּצֶֹרְך ְּבָכל ֵּפרּוֶׁשיָה, ַא ְנַנֶּסה ְלָבֵרר ֶאת ַמהּוָתּה 

ְוַטַעם ֲאִמיָרָתּה.

ַטַעם ַהְזָּכַרת ָהֲעֵקָדה
ִּבְבִהירּות ִנְפָלָאה ֵּבֵאר ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' (ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה) ֶאת ַטֲעמֹו ֶׁשל ִמְנַהג ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ָהֲעֵקָדה: "ֵאין ָלנּו 
ַעל ָמה ִלְסמֹ ֶאָּלא ַעל ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהַּקְדמֹוִנים, ֶׁשִהיא ְמַקֶּיֶמת אֹוָתנּו ְּבָגלּוֵתנּו. ִמְּפֵני ֶׁשִעְנַין ָהֲעֵקָדה ָהָיה 
ָּגדֹול ִּבְמאֹד ְמאֹד, ֵּבין ִמַּצד ָהעֹוֵקד ּוֵבין ִמַּצד ַהֶּנֱעָקד, ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְבִטיַח ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּביֹום ַהִּדין, 
ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוְמִדים ְּבַצַער ִמְּפֵני ַהְּמַקְטְרִגים ְוַהְּמַבְּקִׁשים ָעֵלינּו ָרָעה, ֶׁשִּנְזֹּכר ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּוְבָכ ִיְתַמֵּלא ַרֲחִמים 
ָעֵלינּו, ְוא ְנַפֵחד ִמּׁשּום ִעְנָין, ְוֵאין ָׂשָטן ּוֶפַגע ַרע ֶׁשּיּוַכל ָלנּו. ָלֵכן ָראּוי ֶׁשַּנְזִּכיר ֶאת ִעְנַין ָהֲעֵקָדה ְּבָכל יֹום ָויֹום 

קֶֹדם ֶׁשְּנַסֵּדר ְּתִפָּלֵתנּו, ִּכי ְּבָכ ִיְתַמֵּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַרֲחִמים ָעֵלינּו ִויַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ּוְתִחָּנֵתנּו ְּבֶחְמָלה".

ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' ְּבִמִּלים ֵאּלּו: "ּוַבַעל ֶנֶפׁש א ְיַבֵּטל אֹוָתּה ְּבׁשּום ִעְנָין, ְוגֹוֵרם טֹוָבה ְּגדֹוָלה לֹו 
ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל".

ֲאִמיָרָתּה ְּכַהְקָּדָמה ְלָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות
ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר  ָהֲעֵקָדה  ָּפָרַׁשת  לֹוַמר  ַהִּמְנָהג  ֶׁשַּטַעם  ַהַּמְלִּבי"ם  ֵּבֵאר  יג)  כב  (ְּבֵראִׁשית  ְוַהִּמְצָוה'  'ַהּתֹוָרה  ְּבִסְפרֹו 
ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֶּבֱאֶמת ָהָיה ִמן ָהָראּוי ֶׁשָּכל ָאָדם ַיְקִריב ֶאת ַעְצמֹו ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה', ֶאָּלא ֶׁשה' 

ְּבַרֲחָמיו ְמַקֵּבל ֶאת ּגּוף ַהְּבֵהָמה ִּכְתמּוָרה ְלגּוף ָהָאָדם.

ְוָכ ָהָיה ַאף ִעְנַין ָהֲעֵקָדה: ְּבֵעת ֶׁשֶהֱעָלה ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְוִיְצָחק ָמַסר ַעְצמֹו ְלִהָּׁשֵחט 
 ַעל ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ָּפֲעָלה ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּכַמֲעֶׂשה, ּוִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל ִהְקִריב ִנְׁשָמתֹו ַעל ַּגֵּבי ִמְזֵּבַח ֶׁשל ַמְעָלה. ְלִפיָכ
ְּבֵעת  ַאֲחָריו  ְלַזְרעֹו  ֲהָכָנה  ָהֲעֵקָדה  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ִנְׁשַחט ְלַבּסֹוף,  ֶׁשֹּלא  ַאף  ָהֲעֵקָדה,  ַעל  ַאְבָרָהם  ִהְצַטָּוה 
ֶׁשִּיְצַטּוּו ַעל ַהָּקְרָּבנֹות. ְוָאֵכן, ֵמָאז ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְּבָכל ֵעת ֶׁשֶאָחד ִמַּזְרעֹו מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְּבַמְחָׁשָבה, 

זֹוֵכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּוְמַקֵּבל ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּכַמֲעֶׂשה ַמָּמׁש.

ַטַעם נֹוָסף ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶעְמִדין ְּבִסּדּורוֹ 'ֵּבית ַיֲעקֹב', ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּביֹוָמא (כח א) ֶׁשּקֶֹדם ְׁשִחיַטת ָקְרַּבן 
ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ָהיּו ׁשֹוֲאִלים: "ֵהִאיר ְּפֵני ָּכל ַהִּמְזָרח, ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון?", ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות ְיֵׁשֵני ֶחְברֹון.

ַמֲעֵׂשה ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים
ִּבְדָרָׁשתֹו ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ('ּתֹוַרת מֶֹׁשה' ַוֵּיֶל) ָּתַמּה ָמָרן ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': ִמְּפֵני ָמה ַמְזִּכיִרים ָאנּו ְּבָכל יֹום ַּדְוָקא ֶאת 
ְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְוִכי ֲחֵסִרים ָהיּו ַמֲעִׂשים ַּכִּביִרים ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְּכַחָּנה ְוִׁשְבַעת ָּבֶניָה ְוִסּפּוִרים נֹוָסִפים 

ַרִּבים ּוַמְפִעיִמים ֶׁשֵאְרעוּ ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות?

ְוֵהִׁשיב: ַּבֲעֵקַדת ִיְצָחק א ִהְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַבּדֹו, ִּכי ִאם ֶאת ָּכל ָהֻאָּמה ָהֲעִתיָדה ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִנָּסה ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר. קֹורֹות ַחָּייו ֲאפּוֵפי ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָהיּו ְּכָמָׁשל ְלקֹורֹות ַחֵּיי ֻאָּמֵתנּו; 
ִּבְתִחָּלה הֹוִליכֹו ה' ִמּגֹוי ְלגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר, ּוְבָכ ִנַּטע ַהּׁשֶֹרׁש ַלֲעִמיָדָתם ִּבְגבּוָרה ֶׁשל ִרְבבֹות ַאְלֵפי 

ִיְׂשָרֵאל ִּבְתָלאֹות ַהָּגלּות.

ְּבֶהְמֵׁש ַחָּייו ֻנָּסה ְּבִנְסיֹונֹות ַרִּבים ְוָעַמד ִּבְגבּוָרה ְּבֻכָּלם, ּוְבָכ ִהְׁשִריׁש ְּבֶצֱאָצָאיו ֶאת ַהְּיֹכֶלת ְוַהְּגבּוָרה ַלֲעמֹד 
ְלַמַען  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות   ִמּתֹו ַוֲהִריגֹות,  ְׁשָמדֹות  ֶׁשל  ִלְגֵזרֹות  ַאף  ְלִהָּכַנע  ְוא  ַיֲהדּוָתם,  ִמְׁשַמר  ַעל  ּוְבתֶֹקף  ְּבעֹז 

ְקֻדַּׁשת ה'.

ּוְבִנְסיֹונוֹ ָהַאֲחרֹון, ַהָּקֶׁשה ִמֻּכָּלם, ִנְסיֹון ָהֲעֵקָדה, ַאֲחֵרי ֶׁשִּזָּכהוּ ה' ְּבֵבן ָיִחיד ְלֵעת ִזְקָנתֹו, ְוִגְּדלֹו ְׁשלֹוִׁשים ְוֶׁשַבע 
ָׁשִנים ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוָדה, ִנְצַטָּוה ְּבִׂשיא ְּפִריָחתֹו ְלַהְקִריבֹו ְלעֹוָלה ְוַנֲעָנה ַלִּצּוּוי ִּבְזִריזּות ּוְבִׂשְמָחה. ְּבַמֲעֶׂשה ִנְׂשָּגב 
ֶזה ָטַבע ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ֶאת ַהּכֹחַ ַלֲעמֹד ְּבִנְסיֹונֹות ִּבְבִחיַנת: "ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני" (ְּתִהִּלים קב יא). ְוָאֵכן, ְלַאַחר 
ֶׁשִהִּגיעּו ַלַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר ִמָּכל ָהֻאּמֹות, ֵהן ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות, ָיְרדּו ְּבַבת ַאַחת ְלַמְדְרגֹות ָקׁשֹות 
ֶׁשל ֵסֶבל ַּבל ְיתַֹאר, ּוְכָבר ַאְלַּפִים ָׁשָנה ִנְמָסִרים ֵהם ְלֶׁשִבי ּוְלִבָּזה, ְלֶהֶרג ְוַלֲאַבּדֹון, ַרְחָמָנא ִליְצָּלן, ְועֹוְמִדים ְּבָכל 

ַהִּנְסיֹונֹות ַהִּנָּתִנים ֲעֵליֶהם ִּבְגבּוָרה ִעיָלִאית.

ַעל ֵּכן ָאנּו ַמְזִּכיִרים ַּדְוָקא ֶאת ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ִּכי ִהיא ָהְיָתה ַהּׁשֶֹרׁש ְוַהְּיסֹוד ְלָכל ַמֲעֵׂשי ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָעׂשּו 
ֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות.

ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ה'
ְנַסֵּים ְּבִסּפּור ֵמַחָּייו ֶׁשל ְּגאֹון ַהּמּוָסר, ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לּוְּפָיאן ָזָצ"ל, ֶׁשַחָּייו ָהיּו ֻּדְגָמה ַחָּיה ִלְמִסירּות ֶנֶפׁש 

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה:

ָהָיה ֶזה ַּבֲערֹב ָיָמיו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח, ְּכֶׁשֻהְבַהל ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַחָּייו ֶאל ֵּבית ַהחֹוִלים, ַאַחר ֶהְתֵקף ֵלב ָחִריף 
ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָקם. ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְלִאְׁשּפּוזֹו ַמָּצבֹו ָהָיה ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד, ּוְבֶיֶתר ְׂשֵאת הּוַרע ַהַּמָּצב ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת 
קֶֹדׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּפרֹוֶפסֹוִרים ֶׁשֻהְזַעק ְלַחְדרֹו, ְּבָדקֹו  ִּביסֹוִדּיּות ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּפַכר ָיָדיו 

ְּבֵיאּושׁ ְּכאֹוֵמר נֹוָאׁש ְלַחָּייו.

ְסִביב ִמָּטתוֹ ָעְמדּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּמסּוִרים ְוַתְלִמיָדיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשֹּלא ֲעָזבּוהּו ְלֶרַגע. ְוִהֵּנה, ְּבָבְקרֹו 
ֶׁשל יֹום ַהַּׁשָּבת ׁשּוב ִּבֵּקר ַהְּפרֹוֶפסֹור ְּבַחְדרֹו, ַא ַהַּפַעם ָאְמרּו ֵעיָניו ִּתְקָוה ַקָּלה. "ַהַּמָּצב הּוַטב", ִּבֵּׂשר ְלַתְלִמידֹו 
ַהָּגאֹון, ַרִּבי ִהיְרׁש ָּפֵלאי, "ִסּכּוָייו ֶׁשל ַרְּב ִלְחיֹות טֹוִבים ַהּיֹום ֵמֶאְתמֹול. ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ֶאת ִסַּבת ַהֲהָטָבה, ַא ִמי 

יֹוֵדַע, אּוַלי ַהֲהָטָבה ְּתלּוָיה ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל ָּכל ָהֵעת, ְלא ֶהֶרף", ָסַתם ַהְּפרֹוֶפסֹור ְוא ֵּפֵרׁש.

"ַּגם ָאנּו ִהְבַחּנּו ְּבִמְלמּוָליו, ַא א ִהְצַלְחנּו ְלָהִבין ֶאת ִּפְׁשָרם", ָאְמרּו ַהַּתְלִמיִדים. אֹו ָאז ָקם ֶנְכּדֹו ֶׁשִהְקִׁשיב 
ַהֵּלב  ֶהְתֵקף  ַאַחר  ַהחֹוִלים,  ֵמָהַאְמּבּוַלְנס ְלֵבית  ַהְּדָבִרים ְוִסֵּפר: "ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים, ְּכֶׁשהּוַבל  ַאף הּוא ְלִחּלּוֵפי 
ֶׁשָעַבר, ְרִאיִתיו ְמַמְלֵמל. ִהְצַלְחִּתי ְלַהּטֹות אֶֹזן ִלְדָבָריו, ְוֻהְפַּתְעִּתי ְלׁשֹוְמעֹו אֹוֵמר ִמָּלה ַאַחר ִמָּלה ֶאת ָּכל ָּפָרַׁשת 

."ָהֲעֵקָדה ׁשּוב ָוׁשּוב, ְּכִמְתּכֹוֵנן ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ְלַמַען ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

"ֶזה ֵאַרע ַּבֶהְתֵקף ָהַאֲחרֹון", יֹוִסיף ֶנֶכד ַאַחר ְלַסֵּפר ַאַחר ְּפִטיָרתֹו, "ַא ַּגם ְּבֶהְתֵקף ַהֵּלב ַהּקֹוֵדם ָׁשַמְענּו אֹותֹו 
ְמַמְלֵמל, אּוָלם ָאז ִמְלֵמל ַּדְוָקא ֶאת ְּתִפַּלת: 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵר ֶאת ִׁשְמ...'" (מּוָסף שב"ק נצו"י תש"ס).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו – ֲאִני ה'!"

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ּתיראּו ת ָהֲעֵקָדה ָרׁשַ ּפָ

"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


