
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמְצַות ָּפָרה – ְיסֹוד ְלָכל ַהִּמְצוֹות
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (יט ב)

א  ֲאֻדָּמה  ָּפָרה  ְּבִמְצַות  ָהעֹוֶסֶקת  זֹו  ָּפָרָׁשה  ַמּדּוַע  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ַהֶּפַסח  ְּבִמְצַות  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי  ַהָּפָרה'  ֻחַּקת  'זֹאת  ַּבִּמִּלים:  ִנְפַּתַחת 

(ְׁשמֹות יב מג): 'זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח'?

ֵּפֵרׁש ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש:
ִמּׁשּום  ַרק  ַהּבֹוֵרא  ִמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ִהיא  ָהָאָדם  חֹוַבת  ִעַּקר 
ֶׁשִּנְצַטָּוה ֲעֵליֶהן ִמִּפי ַהְּגבּוָרה. ִאם ְמַקֵּים ִמְצָוה ַרק ֵמֲחַמת ֲהָבַנת 

ַהִהָּגיֹון ֶׁשָּבּה, ֵאין ֶזה ֶנֱחָׁשב ֶׁשִּקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ָּכָראּוי.
ְלִפיָכ, ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶׁשִהיא ְּכחֹק ְּבא ַטַעם ָּכְתָבה 
ַהּתֹוָרה: "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ְלַלֶּמְד ִּכי ַהְּמַקֵּים ֶאת ִמְצַות ָּפָרה, 
ֶאת  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַטֲעָמּה,  ֶאת  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ַאף 
ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ִּכי ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶזה מֹוִכיַח ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְּבִקּיּום ָּכל ְׁשַאר 

ַהִּמְצוֹות ִהיא ַלֲעׂשֹות ַרק ֶאת ְרצֹון ה'.
ַאְדֶלר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְנצֹר':  'ֱאֵקי  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ֶאת  ַחִּיים'  'ֶהָחֵפץ  ְּבִסְפרֹו  ִמַּסְטִריַמְטָרה 
 ִמְצוֶֹתי ְוַאֲחֵרי   ְּבתֹוָרֶת ִלִּבי  ְּפַתח  ִּתְהֶיה,  ַלּכֹל  ֶּכָעָפר  "ְוַנְפִׁשי 
ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי" – ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּבְזכּות ְרצֹוֵננּו 
('ֶנֶפׁש' – ְלׁשֹון ָרצֹון) ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַטַעם ְּכ'ֵאפֶר ָּפָרה 
ֲאֻדָּמה', ֵיָחֵׁשב ָלנּו ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ִקַּיְמנוּ ָּכל ַּתְרָי"ג ִמְצוֹוָתיו, ַאף ֵאּלּו 

ֶׁשֵאיָנן נֹוֲהגֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ּתֹוָרה – ְּתׁשּוָבה, ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה
ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶאת  ִמִּויזְ'ִניץ  ַחִּיים'  ָה'ִאְמֵרי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּדַרׁש   ָּכ
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" – 'זֹאת' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'צֹום קֹול ָממֹון' [ְּתׁשּוָבה, 
ְּגבֹוהֹות  ְלַהָּׂשגֹות  ְלַהִּגיַע  ֶׁשְּכֵדי  ְמַלְּמֵדנּו  ַהָּכתּוב  ּוְצָדָקה].  ְּתִפָּלה 
ִעם  ַהְינּו  'זֹאת',  ִעם  ַיַחד  ִלּמּוָדּה  ֶאת  ְלַׁשֵּלב  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד 

ְּתׁשּוָבה, ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה.

חּוְמָרא ְּכֶנֶגד קּוָלא
"ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא" (יט יט)

ַהָּפָרה  ֶׁשָּטֳהַרת  ֶזה  ִמָּפסּוק  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ב)  (מג  יֹוָמא  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשָּטַבל  (ָאָדם  יֹום'  'ְטבּול  ְיֵדי  ַעל  ַּגם  ְלֵהָעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ָהֲאֻדָּמה 
 א זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשְּכֵדי ְלַהְפִריֶטֶרם ִנְׁשְלָמה ָטֳהָרתֹו). ְו ִמֻּטְמָאתוֹ ַא
ֶאת ַּדְעָּתם ַהְּמֻעֶּוֶתת ֶׁשל ַהְּצדֹוִקים ֶׁשָאְסרּו ֶאת ַהָּדָבר (ֵּכיָון ֶׁשֵאיָנם 
ֵּתָעֶׂשה  ֶׁשַהָּפָרה  ז)  ג  (ָּפָרה  ֲחָכִמים  ִצּוּו  ֲחָז"ל),  ִּבְדָרׁשֹות  ַמֲאִמיִנים 

ְּבַדְוָקא ַעל ְיֵדי ְטבּול יֹום.

ֲחָכִמים  ֶהֱחִמירּו  זֹו  קּוָלא  ֶׁשְּכֶנֶגד  א)  ב  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא  ְמבָֹאר  עֹוד 
ְמֻיָחד  ְּבַבִית  ְמַגְּדִלים  ָהיּו  ֲעִׂשָּיָתּה:  ְּבֵסֶדר  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ִּבְפָרִטים 
ֶׁשֹּלא  ִמְׁשָמר  ִמָּכל  ֲעֵליֶהם  ְוׁשֹוְמִרים  ֵליָדָתם  ֵמֶרַגע  ִּתינֹוקֹות 
ַּבִּמְׁשָנה  ַהְּמבָֹארֹות  נֹוָספֹות  ֻחְמרֹות  ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ְועֹוד  ִיָּטְמאּו, 

(ָׁשם א-ב) ְּכֵדי ִלְמנַֹע ִזְלזּול ְּבִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו.

ְּדֶקֶלם'  ַהַּתְלמּוד  ְּב'ֵבית  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ִהְנִהיג  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ּוִבְרכֹות  ְּדִזְמָרה  ְּפסּוֵקי  ֶאת  ְלַמֵהר  ֶׁשֻהְצְרכוּ  ַהַּקִיץ  ֶׁשִּבימֹות 
ַיֲאִריכּו   ֵמִאיָד ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְזַמן  ַהְקָּדַמת  ִמְּפַאת  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ְּכֵדי  ּוְבַכָּוָנה,  ְּבִדְקּדּוק  ְלָאְמָרּה  ְוַיִּציב'  'ֱאֶמת  ַּבֲאִמיַרת  ְמאֹד 

'ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' סא ְלַהְראֹות ֶׁשַהְּתִפָּלה ֵאיָנּה ַקָּלה ְּבֵעיֵנינּו.

ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶׁשַטח ָּפתּוַח
 ֵנֵל ַהֶּמֶל א ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם... ֶּדֶר ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצ"

א ִנֶּטה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלָך" (כ יז)

ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֵהִבין ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּבֵני ֱאדֹום ַמִּכיִרים ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֵאין ּכָֹחם 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן  ֶׁשָּמא  ַהָּללּו  חֹוְׁשִׁשים  ְּבִפיֶהם,  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
"א  ָלֶהם:  ִהְבִטיַח   ּוְלִפיָכ ַמַּפְלָּתם,  ַעל  ִיְתַּפְללּו  ְּבַאְרָצם  ַיַעְברּו 
ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם" – ִּבְמקֹומֹות ֻמְצָנִעים ֶׁשִּנָּתן ְלִהְתַּפֵּלל ָּבֶהם, 
ֶאָּלא "ֶּדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל" – ְּבָמקֹום ָּפתּוַח ֶׁשֵאין לֹו ְמִחּצֹות, ְוָלֵכן א 

נּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְלַמַּפְלְּתֶכם ְּבעֹוְבֵרנּו ּבֹו (ַּכְּמבָֹאר ַּבּׁשוּ"ַע או"ח צ ה).
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

ֱאֶמת ֻמְחֶלֶטת ִּכְתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי" (כא ב)

ְּכַנַען,  ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ְוִׁשָּנה  ַהֶּנֶגב.  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב  "ֲעָמֵלק 
ְּכַנֲעִנים  ָלֵתת  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ִמְתַּפְּלִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי 
ְּבָיָדם ְוֵהם ֵאיָנם ְּכַנֲעִנים. ָראּו ִיְׂשָרֵאל ְלבּוֵׁשיֶהם ִּכְלבּוֵׁשי ֲעָמֵלִקים 
ּוְלׁשֹוָנם ְלׁשֹון ְּכַנַען, ָאְמרּו ִנְתַּפֵּלל ְסָתם, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת 

ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי'" (ַרִׁש"י).

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ְּבֵני ָאָדם ּובֹוֵחן 
ְּכָליֹות ָוֵלב, ְוִכי ִאּלּו ָהיּו טֹוִעים ִיְׂשָרֵאל ּוִמְתַּפְּלִלים ְלָפָניו ֶׁשִּיֵּתן 

ֶאת ַהְּכַנֲעִנים ְּבָיָדם, א ָהָיה מֹוִׁשיָעם ֵמָהֲעָמֵלִקים?

ַּבֲעבֹוַדת  ִּבְפָרט  ִמִּפינּו  ַהּיֹוְצאֹות  ַהִּמִּלים  ֶׁשל  ּכָֹחן  ַעל  ָּגדֹול  ְיסֹוד 
ַהְּתִפָּלה, ָלַמד ִמָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאֲהרֹן ַּבְקְשׁט הי"ד ַּבַעל 'ֵלב ַאֲהרֹן': 
ִאם ֵאין ַהְּתִפָּלה עֹוָלה ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ָהֱאֶמת ַהֻּמְחֶלֶטת, ֲעלּוָלה 

ִהיא ֶׁשֹּלא ְלִהְתַקֵּבל! ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ַּגם ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (קמה יח): 
"ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" – ְּכָכל ֶׁשַהְּתִפָּלה 
ּוְלַקְּבָלּה  ָלּה  ַלֲענֹות  ה'  ָקרֹוב   ָּכ ָהֱאֶמת,  ְלִמַּדת  יֹוֵתר  ְקרֹוָבה 

ְלָרצֹון.
'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה'

ַהִּסָּבה ְלַקָּבַלת ְּתִפּלֹוֵתינּו
"ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה'" (כא יד)

ּבֹוא  ַעל  ָהַרּבֹות  ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ֵלב  ְלַדֲאבֹון  ִמּקֹוזְ'ִניץ:  ַהַּמִּגיד  ָאַמר 
ַּבְּזַמן  ַּגם  ֵהן  ּפֹוֲעלֹות  ָמקֹום  ִמָּכל   ַא ְלטֹוָבה,  ַנֲענּו  ֶטֶרם  ַהְּגֻאָּלה 
ַהֶּזה, ְּבָכ ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ִמְתַקְּבלֹות ָּכל ַהְּתִפּלֹות ָהֲאֵחרֹות. ְוֶרֶמז 
ַאְרָצם"   ֶּדֶר  ֵאֶלי "ְוִהְתַּפְללּו  מח):  ח  א'  (ְמָלִכים  ַּבָּכתּוב   ְלָכ ֵיׁש 
ַעל  ַהְּתִפּלֹות   ֶּדֶר ַאְרָצם' –   ֶּדֶר'  ,'ֵאֶלי' ַמִּגיעֹות  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל   –

ְּגֻאַּלת ַאְרֵצנּו.

ְּתִפּלֹוֵתינוּ   – ֵּכן"  "ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ֶאת  ַהַּמִּגיד  ָּדַרׁש   ְוָכ
ַהֶּנֱאָמרֹות ַּבְּזַמן ֶׁשָאנּו ְמֻפָּזִרים ֵּבין ִׁשְבִעים ֻאּמֹות [ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵּכן'], 
"ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר" – ִנְזָּכרֹות ֵהן ְּבֵסֶפר ָהַרֲחִמים, ִּבְזכּות "ִמְלֶחֶמת ה'" – 
ַהְּתִפּלֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו 'ִנְלָחִמים' ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ְוִהְתַּגּלּות ַהְּׁשִכיָנה 

ֶׁשִּתְהֶיה ְּבבֹא ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

'ַיְלקּוט ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל'

ַהְזָּכַרת ִנֵּסי ַאְרנֹון ַּבְּתִפָּלה
"ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" (שם)

ַאְרנֹון,  ַנֲחֵלי  ְּבִנֵּסי  ְלַסֵּפר  ֵיׁש   ָּכ סּוף  ַים  ְּבִנֵּסי  ֶׁשְּמַסְּפִרים  "ְּכֵׁשם 
ֶׁשַאף ָּכאן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים" (ַרִׁש"י).

ֵאיֶנּנּו  ַמּדּוַע  ַהְּׁשֵאָלה:  ְּכֵמֵאֶליהָ  ְועֹוָלה  ָצָפה  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ְלאֹור 
ְיִציַאת  ְּבִנֵּסי  ָאנּו  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְּכִפי  ַאְרנֹון  ַנַחל  ְּבִנֵּסי  ְמַסְּפִרים 

ִמְצַרִים?

ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות ֶנֶאְמרּו ַּבָּדָבר:

א. ְּבִׁשיַרת 'ָאז ָיִׁשיר' ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום, ֶנֱאָמר (ְׁשמֹות טו טז): 
'ַעד  "ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמ ה' ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת", ּוֵפֵרׁש אּוְנְקלֹוס: 
ִּבְכִניָסתֹו  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת   – ַיֲעבֹר'  'ַעד  ַאְרנֹון,  ַנַחל  ֶאת   ַעְּמ  – ַיֲעבֹר' 
ְּבִׁשיַרת  יֹום  ְּבָכל  ַאְרנֹון  ַנַחל  ֵנס  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ֲהֵרי  ָלָאֶרץ. 

ַהָּים ('ּוָמתֹוק ָהאֹור').

ב. ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (נח א) ָּדַרׁש ַרב ִׁשיָלא ֶאת ַהָּפסּוק (דה"י א' כט 
יא): "ְל ה' ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד"; "ַהְּגֻדָּלה" 
– ֶזהּו ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, 'ְוַהְּגבּוָרה' – זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים, 'ְוַהִּתְפֶאֶרת' 
ַמַּפְלָּתּה  זֹו   – 'ְוַהֵּנַצח'  ִליהֹוֻׁשַע,  ֶׁשָעְמדּו  ּוְלָבָנה  ַחָּמה  ֵהן  ֵאּלּו   –
ֶׁשל רֹוִמי, 'ְוַההֹוד' – זֹו ִמְלֶחֶמת ַנֲחֵלי ַאְרנֹון. ֲהֵרי ֶׁשְּבָכל יֹום ָאנּו 
ַאֲהרֹן  'ֵּבית  (קֶֹבץ  ַאְרנֹון  ַנַחל  ִנֵּסי  ֶאת  ָּדִוד'   ִויָבֵר' ִּבְתִפַּלת  ַמְזִּכיִרים 

ְוִיְׂשָרֵאל' מט קלא).

ְּתִפָּלה ַעל ֵעין ַהַּמִים
"ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" (כא יז)

ְמקֹום  ז):  טז  ּוִבְבֵראִׁשית  (ָּכאן  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ּוְלהֹוָדָאה.  ְלִׁשיָרה  ִלְתִפָּלה,  הּוא  ְמֻסָּגל  ַהַּמִים   ֶׁשֶפ
טז  (ְּבֵראִׁשית  ַהַּמִים"  ֵעין  "ַעל  ְּבָנּה  ִיְׁשָמֵעאל  ַעל  ָהָגר  ֶׁשִהְתַּפְּלָלה 
ז), ְוַאף ֱאִליֶעֶזר ִהְתַּפֵּלל ַעל ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִיְצָחק "ַעל ֵעין ַהָּמִים" (ָׁשם 

כד יג).

 ַּתְׁשִלי ֲאִמיַרת  ְלִמְנַהג  ָמקֹור  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשָּלְמדּו  ֵיׁש 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּדְוָקא ַעל ְׂשַפת ַהָּנָהר, ְוַאף ִהְסִמיכּו ְלָכ ֶאת ְלׁשֹון 

ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (כט ג): "קֹול ה' ַעל ַהָּמִים".

ַהָּגהֹות 'ׁשַֹהם ָיָקר' ַעל בעה"ט ָׁשם

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן – ְמקֹור ַמִים ַחִּיים
"ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי" (יט יז)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה א) ָּדְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק (ִיְרִמָיה ב יג): 
"אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים" – ֶזהּו ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלַקֵּדׁש 

ֶאת ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ַחִּיים  "ַמִים  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ֶאל ֶּכִלי" – 'ֶאל ֶּכִלי' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן.

'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"א עמ' קצא 

ֲעִנַּית ָאֵמן ַמִּציָלה ִמָּצָרה
"ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים" (כ טז)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה א) הּוָבא ֶׁשְּבכֹחַ ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה 
ִנָּצִלים ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּצרֹות.

 – "ֶרֶמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא ִנָּתן ִלְמצֹא ְלָכ
ִמִּמְצָרִים"  'ַמְלָא'], "ַוּיִֹצֵאנּו  ָאֵמן [ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֲעִנַּית  ְּבכֹחַ 

– מֹוִציא אֹוָתנּו ה' ִמן ַהְּמָצִרים.
'ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות' פר' ָּבָלק 

ַּבַּתֲאִרי ז' ְּבַתּמּוז ָיחּול יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּברּו ְפֶרְנֶקל ְּתאֹוִמים ַּבַעל 'ָּברּו ַטַעם' ֶׁשָעָליו ֻסַּפר:

ה ּוַפַעם ָיַׁשב ִּבְסעּוַדת ְּבִרית, ּוְלֶפַתע ָעָלה ִחּיּו ַעל ָּפָניו. ְׁשָאלֹו ַאַחד ַהְּמֻסִּבים: "ַעל ָמה ְוָלָּמה  ַמֲעֹשֶ
ָׂשַחק ַרֵּבנּו"? ְוֵהִׁשיב: "ָרִאיִתי ְּדַבר ָמה ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ַעל ֵּכן ָׂשַחְקִּתי". ָחַזר ּוְׁשָאלֹו: "ְוֵכיַצד זֹוִכים 
ָלֶזה?" ֵהִׁשיבּו ַה'ָּברּו ַטַעם': "ֵהן ָאְמרּו ֲחָז"ל (ַׁשָּבת ַקִיט ב) ִּכי ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן 
ֵעֶדן. נֹאַמר 'ּפֹוְתִחין' ְלׁשֹון הֹוֶוה, ֶׁשְּבעֹודֹו ַחי זֹוֶכה ִלְראֹות. ִאם ַּתְקִּפיד ַּגם ַאָּתה ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ְּבָכל 

ּכֲֹח, ְּבטּוָחִני ֶׁשַּגם ַאָּתה ִּתְרֶאה!"
'אֶֹהל ָּברּו' אֹות מז

 ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו, ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.
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ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  הּוא  ֲהלֹוא  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ְּביֹוֵתר  ַהֻּמָּכר  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַעל  ָׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ִמי  ֵאין  ִּכי  ּדֹוֶמה 
'ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת' ַהּׁשֹוֵכן ַּבְּׂשֵדָרה ַהְּׁשׁש ֶעְׂשֵרה, ֶמְרָּכָזּה ַהּתֹוֵסס ֶׁשל ְׁשכּוַנת ּבּורֹו ָּפאְרק ֲאֶׁשר ִּבְברּוְקִלין 

ֶׁשִּבְניּו יֹוְרק.
ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה ִמְתַּפְּלִלים ֶזה ְלַצד ֶזה, ֶאְביֹוִנים ְוַדִּלים ְלַצד ׁשֹוֵעי עֹוָלם, ְמֻׁשָּלִחים ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלַצד 
ַאְנֵׁשי ּגֹוַלת ֲאֶמִריָקה. ַהּכֹל ִמְתַקְּבִלים ִּבְׁשָעָריו ִּבְמאֹור ָּפִנים. ִמְתַקְּיִמים ּבֹו ִמְנְיֵני ְּתִפָּלה ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 

ָׁשעֹות ִּביָמָמה, ְוָתִמיד ָיכֹול ָּכל ָרֵעב ִלְמצֹא ּבֹו ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ְלָהִׁשיב ּבֹו ֶאת ַנְפׁשֹו.
א ָהָיה ֶזה ֵאפֹוא ִמן ַהֶּפֶלא ַּכֲאֶׁשר ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ִהְמִּתינּו ּבֹו ַיַחד ִלְתִפַּלת ַעְרִבית, ְּגִביר ְניּו יֹוְרִקי ַעִּתיר 
ְנָכִסים ִויהּוִדי ַּבַעל ָחזּות ְירּוַׁשְלִמית ֲחִסיִדית, ֶׁשחּוט ֶׁשל ֵחן ָנסּו ַעל ָּפָניו, ַא ָהֹעִני ִנָּכר ִּבְבָגָדיו ַהָּבִלים.
ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ִהְסִּפיק ַהְּגִביר ְלַהְבִחין ִּכי ְׁשֵכנֹו ַלַסְּפָסל ָׁשרּוי ִּבְמצּוָקה ָקָׁשה. ַמְרֵאהּו ַהְּמֻרָּׁשל 
ּוַמָּבטֹו ַהֻּמְטָרד עֹוְררּו ֶאת ַרֲחָמיו, ּוְתִפָּלתֹו ֶׁשֶּנֶאְמָרה ִּבְדָמעֹות ּוְבִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפׁש ֵהֵסָּבה ֶאת ְּתשֹּוַמת 

ִלּבֹו.
'ְוהּוא  ְּבַרֲחִמים,  ַהְּגִביר  ִהְרֵהר  ַהּקֶֹדׁש',  ֶׁשְּבִעיר  ְּבֵביתֹו  ַהֻּמְרֶחֶבת  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ַהִּמְסֵּכן  ָעַזב  'ְּבַוַּדאי 
ָטַרח ְוִהִּגיַע ַעד ְּברּוְקִלין ָהְרחֹוָקה ְּכֵדי ִלְמצֹא ֶטֶרף ְלֵביתֹו, ַא ָחזּותֹו מֹוִכיָחה ָעָליו ֶׁשעֹוֵמד הּוא ַלֲחזֹר 
ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ַּדַּלת ָהֶאְמָצִעים ְּבָיַדִים ֵריקֹות. ַּכָּמה ְמָיֵאׁש ּוְמַדֵּכא ַהָּדָבר...', ִהְמִׁשי ַהְּגִביר ְלַהְפִליג ְּבִדְמיֹונֹו.
ַהִהְרהּוִרים ֶׁשָּׁשְטפּו ֶאת מֹחֹו א ָנְתנּו לֹו ַמְרּגֹוַע, ּוְבֶטֶרם ֵהֵחל ִּבְתִפָּלה ָּפָנה ֶאל ַהּיֹוֵׁשב ְלִצּדֹו ְוִהְתַעְנֵין 

ִּבְמאֹור ָּפִנים: 'ַהִאם ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם? ְּבַוַּדאי ָּבאֶתם ְלָכאן ְּכֵדי ְלַגֵּיס ֶּכֶסף'... 
ְלַהְמִּתין  ֶנֱאַלץ  ְוַהְּגִביר  ָּכֵעת,  ְלׂשֹוֵחַח  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִּכי  ְּבָידֹו  ִסֵּמן  ִמָּיד   ַא ְלֶרַגע,  ִמַּשְֹרַעָּפיו  ִנְנַער  ַהְּיהּוִדי 

ְּבַסְבָלנּות ַעד ִסּיּום ַהְּתִפָּלה.
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַהַחָּזן ֶאת ַהְּתִפָּלה א ָהָיה ִסֵּפק ְּבַיד ַהְּגִביר ְלִהְתַעְנֵין ַּבְּמֻׁשָּלח, ִמּׁשּום ֶׁשָהִאיׁש 
ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבעֹוָלמֹות ְטִמיִרים, ְוִהְתַרֵּכז ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּבֶרֶגׁש, ּתֹו ִהְתַעְּלמּות ֻמְחֶלֶטת 

ֵמַהּסֹוֵבב אֹותֹו.
ְזַמּנֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ָהָיה ֻמְגָּבל, ְוָלֵכן א ָחַׁשב ַּפֲעַמִים. ָהִאיׁש ָעָׂשה ָעָליו רֶֹׁשם ַּבל ְיתַֹאר, ְוהּוא הֹוִציא ִמִּכיסֹו 
ֶאת ִּפְנַקס ַהַהְּמָחאֹות, ָרַׁשם ַהְמָחָאה ַעל ְסכּום ָעצּום, ַּגם ְּבמּוָׂשָגיו ֶׁשּלֹו, ֵהִניָחּה ַּתַחת ִסּדּורוֹ ֶׁשל ֵרֵעהּו 

ּוִמֵהר ִלְנסֹעַ ְלַדְרּכֹו.
ַּבֶּדֶר ֵהֵחּלּו ִלְפקֹד אֹותֹו ִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה: ִּבְצָדָקה, ְּכמֹו ַּבֲעָסִקים, הּוא א ָאַהב ִלּטֹל ִסּכּוִנים ְמֻיָּתִרים, ּוִמי 
יֹוֵדַע אּוַלי ָאָדם ֶזה ֵאינֹו ֶאָּלא ִמְתַחֶּזה ְלִנְצָר, אֹו ֶׁשֵאינֹו ָחֵפץ ְלַקֵּבל ְצָדָקה. ֵּכיַצד ָנַהג הּוא ְּבִנּגּוד ְלִטְבעֹו 

ִּבְפִזיזּות ֶׁשָּכזֹו ְוָנַתן ְסכּום ּכֹה ָּגדֹול ְלִאיׁש ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ְּכָלל ְוִעָּקר?
'ְלָכל ַהָּפחֹות ִהְתַּכַּוְנִּתי ְלִמְצָוה', ִהְרִּגיַע ֶאת ַעְצמֹו ְלַבּסֹוף, 'ּוַמְחָׁשָבה טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָצְרָפּה 

ְלַמֲעֶׂשה'.
*

ָחְלפּו ֵמָאז ָיִמים, ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים. ִזְכרֹו ֶׁשל ַהַּלְיָלה ַההּוא ְּב'ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת' ִנְׁשַּכח ֶזה ִמְּכָבר ִמֵּלב ַהְּגִביר. 
ְוִהֵּנה, ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהָּׁשָעה ַהְּקבּוָעה ֶׁשָּבּה ִקֵּבל ָקָהל ְלַבָּקׁשֹות ֶעְזָרה ָוֶחֶסד, ִנְכְנסּו ְלַחְדרֹו ְׁשֵני ְמֻׁשָּלִחים 
ֻמָּכִרים. ְלַאַחר ִמּלֹות ַהְּבָרָכה ַהְּמֻקָּבלֹות ִהְפִּתיעּו אֹותֹו ַּבְּׁשֵאָלה: "ֶׁשָּמא ַמִּכיר ַאָּתה ֶאת ְמֻיָּדֵענוּ ר' ְּפלֹוִני 

ב"ר ְּפלֹוִני ִמירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש?"
 ּוָמַׁש ַאּפֹו  ְקֵצה  ֶאל  ַהְּקִריָאה  ִמְׁשְקֵפי  ֶאת  ֵהִסיט  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהַהְּמָחאֹות  ִמִּפְנַקס  ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  ַהְּגִביר 

ִּבְכֵתָפיו ְּכא ֵמִבין. 
"ֵמַאִין ָאמּור ֲאִני ְלַהִּכירֹו?!", ָּתַמּה ְּבָאְזֵניֶהם ּתֹו ֶׁשהּוא ַמִּגיׁש ִליֵדיֶהם ֶאת ַהַהְמָחָאה ַהֲחתּוָמה.

"ְלִפי ַהֵּתאּור ֶׁשהּוא ָמַסר ָלנּו ָחַׁשְבנּו ֶׁשַאָּתה ַמִּכירֹו, ַא ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ָטִעינּו", ִהְתַנְּצלּו ַהְּׁשַנִים ּוָפנּו ַלֲעזֹב 
ֶאת ַהֶחֶדר.

"ַהְמִּתינּו ְלֶרַגע", ִנַּצת ִּפְתאֹום ִזיק ִהְתַעְנְינּות ְּבֵעיֵני ַהְּגִביר, "ֲהתּוְכלוּ ְלַסֵּפר ִלי ִמיהּו ָהִאיׁש ּוָמה ַמֲעָׂשיו?"
ְלַׁשְּתפֹו  ֶהְחִליטּו   ּוִמֶּׁשָּכ ַהָּדגּול,  ַהָּנִדיב  ִעם  ִׂשיָחה  ִלְקׁשֹר  ָּפז  ִהְזַּדְּמנּות  ִלְפֵניֶהם  ִּכי  ֵהִבינּו  ַהְּׁשַנִים 
ַּגם  א-ֵיָאֵמן  ָהָיה  ֶׁשְּבִפיו  ְוַהִּסּפּור  ַהָּנ"ל,  ְּפלֹוִני  ר'  ְיִדיֵדנּו  ֶאת  ָּפַגְׁשנּו  ֳחָדִׁשים  ַּכֲעָׂשָרה  "ִלְפֵני  ְּבִסּפּוָרם: 
ְּבֻמָּׂשִגים ֶׁשל ְמֻׁשָּלִחים ָוִתיִקים ָּכמֹונּו; ָהִאיׁש ִסֵּפר ָלנּו ִּכי ֶזה ַעָּתה ָׁשב ֵמַאְרצֹות ַהְּבִרית ְלַאַחר ְׁשִהָּיה 
ֶׁשל ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ְּבַמָּטָרה ְלַקֵּבץ ְסכּום ֶׁשּיּוַכל ְלַחֵּלץ אֹותֹו ִמּבּוץ ַהחֹובֹות ֶׁשּבֹו ָׁשַקע ַעד ַצָּואר, ְלַאַחר 

ֶׁשָּזָכה ְלַחֵּתן ַּכָּמה ִמֶּצֱאָצָאיו.
ִאיׁש ַצִּדיק ְוָאִציל ֶנֶפׁש הּוא ְמֻיָּדֵענוּ ֶזה, ְוָהְיָתה זֹו לֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֶּנֱאַלץ ִמּתֶֹקף ַהְּנִסּבֹות ְלַבֵּקׁש 
ֶעְזָרה ִמָּבָׂשר ָוָדם. אּוָלם ֲעִדינּותֹו ְוָאְפיֹו ַהָּׁשֵקט ָעְמדּו לֹו ַּדְוָקא ְלרֹוֵעץ, ְוהּוא ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו יֹום ִלְפֵני 
ׁשּובֹו ַאְרָצה, ְּכֶׁשְּבָיָדיו ְסכּום ָזעּום ַהְּמַכֶּסה ַא ְּבקִֹׁשי ֶאת ְּדֵמי ַהְּנִסיָעה, ְוֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלַכּסֹות ְולּו ֶאת ַהָּקָטן 

ֶׁשְּבחֹובֹוָתיו ָהַרִּבים.
ָהַאֲחרֹון  ַהּיֹום  ֶאת  ִּכי  ְּבִלִּבי  ַהַהְחָלָטה  ָּגְמָלה   ַא' ָהִאיׁש,  ָלנּו  ִסֵּפר  ַהּיֹום',  ְּבאֹותֹו  ָהִייִתי  ְוָרצּוץ  'ָׁשבּור 
א ֲאַבְזֵּבז ְּבִׁשיטּוִטים ַחְסֵרי ּתֹוֶחֶלת ֵּבין ְּכתֶֹבת זֹו ְלַאֶחֶרת, ֶאָּלא ִּבְפִנָּיה ַלְּכתֶֹבת ָהַאַחת ְוַהְּיִחיָדה, ְלִמי 

ֶׁשָהעֶֹׁשר ְוַהְּנָכִסים ֶׁשּלֹו, ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא'.
ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ִנְכַנס ָהִאיׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 'ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת' ֶׁשָהָמה ִמְתַּפְּלִלים, ָעָלה ְלַאַחת ַהּקֹומֹות 

ָהֶעְליֹונֹות ְוֵהֵחל ַּבֲהָכנֹות ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית.
ְּתִפַּלת  ַעד  ְרצּוָפה  ְּתִהִּלים  ָּפָנה ַלֲאִמיַרת  ּוִמָּיד  ַׁשֲחִרית,  ַּפת  ָסַעד  ְּדָמעֹות  ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ּוְרוּוַית  ְלַאַחר 
ִמְנָחה. ַּגם ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ָעְבָרה ָעָליו ְּבִהְתרֹוְממּות ֶנֶפׁש ִּבְלִּתי ְמצּוָיה, ּוְלַאֲחֶריָה ִהְמִׁשי ָהִאיׁש ַּבֲאִמיַרת 

ְּתִהּלֹוָתיו ֶׁשל ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְּכֵבן ַהִּמְתַחֵּטא ִלְפֵני ָאִביו.
ְּבַהִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִהְתַנֵּתק ָהִאיׁש ִּכְמַעט ַלֲחלּוִטין ִמן ָהעֹוָלם ַהָחְמָרִני ֶׁשַּבחּוץ, ּוְבַסֲעַרת ְּתִפָּלתֹו, 
עֹוָלם'  'ַאֲהַבת  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ַּדְוָקא  ֶׁשְּלֶפַתע,  ֶאָּלא  ְלִצּדֹו.  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַלִּמְתַּפְּלִלים  ַאף  ִלּבֹו  ָׂשם  א 

ַהַּמְרִטיָטה, ֻהְפַרע ִמִּכּסּוָפיו ְּכֶׁשָחׁש ְטִפיָחה ַעל ִׁשְכמֹו.
'ֵהַרְמִּתי ֶאת ֵעיַני ֵמַהִּסּדּור', ִסֵּפר ָלנּו ָהִאיׁש, 'ְוִהֵּנה ִהְבַחְנִּתי ִּביהּוִדי ֶׁשַּמְרֵאהּו ַהִחיצֹוִני ֵהִעיד ְּברּורֹות ִּכי 
ַׁשָּיְך הּוא ְלַצד 'ַהּנֹוְתִנים'. ָהִאיׁש ָּפָנה ֵאַלי ַּבֲאִדיבּות ְוִהְתַעְנֵין: 'ַהִאם ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם? ַהִאם ָּבאֶתם 

ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ָּכאן, ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית?'
ְלֶרַגע ָקָצר ָחַכְכִּתי ְּבַדְעִּתי ִאם ַלֲענֹות לֹו, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנְזַּכְרִּתי ִּכי ָנתּון ֲאִני ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִׂשיָחה ֵעָרה ִעם 

'ַהְּגִביר' ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ְוֵכיַצד ֶזה אּוַכל ְלַהִּסיַח ַּדְעִּתי ְּכֵדי ַלֲענֹות ִלְגִביר ָּבָׂשר ָוָדם?!
ֶהְחַלְטִּתי ְלִהְתַעֵּלם ֵמַהְּׁשֵאָלה ּוְלַהְמִׁשי ַּבְּתִפָּלה. ָהְיָתה זֹו ַהְקָרָבה ְּגדֹוָלה ִמִּצִּדי, ִּכי ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשָּפָניו 
ֶׁשל ָהִאיׁש ָהיּו ְנכֹונֹות ְלֶעְזָרה, אּוָלם ִהְתַחַּזְקִּתי ְּבַהָּנָחה ִּכי ְּבַוַּדאי ָיכֹול ה' ִלְׁשַח ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ֵאַלי ַּגם 

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה...'"
"ַהִאם אּוַכל ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהִּסּפּור ִּבְמקֹוְמֶכם?", ִהְפִּתיַע ַהְּגִביר ְלֶפַתע ֶאת אֹוְרָחיו ְּבֶׁשֶטף ִּדּבּוָרם, ּוִמְּבִלי 
ְלַחּכֹות ְלִאּׁשּוָרם ִהְמִׁשי: "ְּבַוַּדאי ְּכָבר ֲהַבְנֶּתם ִּכי ֲאִני הּוא ָהִאיׁש ֶׁשִהַּנְחִּתי ֶאת ַהַהְמָחָאה ַּתַחת ִסּדּורוֹ 
ֶׁשל ְיִדיְדֶכם, ַוֲאִני מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ֶׁשהֹוַרְדֶּתם ִמֶּמִּני ַמָּׂשא ָּכֵבד. ֶׁשֵּכן ֵמָאז אֹותֹו ַהּיֹום ִמְתַהֵּל ֲאִני ְּבִרְגֵׁשי 
ִנְזַקק  ֶׁשֹּלא  ָאָדם  ֶׁשל  ְלָיָדיו  ִהִּגיָעה  ֶׁשָּנַתִּתי  ַהְּמֻכֶּבֶדת  ַהַהְמָחָאה  ַהִאם  ְּבִלִּבי  ְמַנֵּקר  ֶׁשָּסֵפק   ּתֹו ֲחָרָטה, 

ָלּה ְּכָלל.
ַעָּתה ֵהַבְנִּתי ִּכי ָזִכיִתי ְלַׁשֵּמׁש ָׁשִליַח ִמָּמרֹום ְלהֹוִׁשיַע ְיהּוִדי ֶׁשֵהִבין ַמִהי ַהְּכֹתֶבת ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ִליׁשּוָעה 

ּוְלַהְצָלָחה".
ַהֶּמֶסר  ְלֻעַּמת  ִחֶּוֶרת  ָהְיָתה  ֶׁשְּבָיָדם  ַהְּמֻכֶּבֶדת  ְּכֶׁשַהַהְמָחָאה  ַהְּגִביר,  ִמן  ַהְּׁשַנִים  ִנְפְרדּו  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 

ָהָעְצָמִתי ֶׁשָּנְטלּו ִאָּתם ְּכֵציָדה ִנְצִחית ַלַחִּיים.
'ְּבִפּקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ח"ג עמ' שצה

ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת
 ֲחִביָבה ַעד ְמאֹד ִהיא ֲעבֹוַדת ַהְּקטֶֹרת, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ַּתְנחּוָמא ְּתַצֶּוה טו): "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא: ִמָּכל ָקְרָּבנֹות ֶׁשַאֶּתם ַמְקִריִבים, ֵאין ָחִביב ָעַלי ַּכְּקטֶֹרת... ֶׁשָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלן ְלָצְרֵכיֶהם ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל... ֲאָבל ַהְּקטֶֹרת ֵאיָנּה ָּבָאה א ַעל ַהֵחְטא ְוא ַעל ָעוֹון ְוא ַעל ָהָאָׁשם, ֶאָּלא ַעל ַהִּׂשְמָחה".

ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ב)  כז  (ַּתֲעִנית  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  ַלֲאִמיַרת  ֶׁשְּבנֹוֵגַע  ְּכִפי 
ְלִהְתַּכֵּפר ַאף ִּבְזַמן ַהָּגלּות ְּכֶׁשֵאין ָלנּו ָקְרָּבנֹות ֶׁשל ַמָּמׁש, ָּכ ִהְפִליגּו ֲחָז"ל ְּבנֹוֵגַע ַלֲעבֹוַדת ַהְּקטֶֹרת 

ֶׁשְּמִגָּנה ַּבֲעֵדנּו ִמָּכל ָצָרה ַאף ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ָלנּו ֲעבֹוַדת ַהְּקטֶֹרת ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

ָּכ ּכֹוֵתב ַהּזַֹהר ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל (ריח ב): ְּגֵזָרה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמַעֵּין ְוקֹוֵרא 
ְּבָכל יֹום ְּבָפָרַׁשת ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת, ִיָּנֵצל ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ּוִמּכֹל ַהְּכָׁשִפים ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוא ִיָּנֵזק 

ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום, ִּכי ֵאין ַהִּסְטָרא ַאְחָרא ָיכֹול ִלְׁשט ָעָליו.

ָאָדם  ְּבֵני  ָהיּו  ֶׁשִאם  ּומֹוִסיף,  ַּבֲאִמיָרָתּה,  ְמאֹד  ַעד  ְלַכֵּון   ֶׁשָּצִרי ַהּזַֹהר  ַמְדִּגיׁש  ַהְּדָבִרים   ְּבֶהְמֵׁש
ִמָּפָרַׁשת  ּוִמָּלה  ִמָּלה  ָּכל  לֹוְקִחים  ָהיּו  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַהְּקטֶֹרת  ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  יֹוְדִעים 
ַהְּקטֶֹרת ּוַמֲעִלים אֹוָתּה ַעל רֹאָׁשם ְּכֶכֶתר ֶׁשל ָזָהב. ָלֵכן ַהְּמַכֵּון ָּבּה ְּבָכל יֹום זֹוֶכה ְלֵחֶלק ָּבעֹוָלם 
ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָרִעים  ִּדיִנים  ִמָּכל  ְוִנָּצל  ִמֶּמּנּו,  ִמְסַּתֶּלֶקת  ִמיָתה  ַהָּבא,  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה 
ּוֵמִאיָד, ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ָּכ ְּבָכל יֹום, ּגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ֶהְפֵסִדים ְּגדֹוִלים, ְוִדיִנים ּוַמֵּגפֹות ׁשֹוִרים 

ָעָליו, ַרְחָמָנא ִליְצָּלן.

עֹוד לֹוֵמד ַהּזַֹהר ָׁשם ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּתַצֶּוה (ְׁשמֹות ל ח): "ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה' ְלדֹרֵֹתיֶכם" 
ְוַאף  ְלָפָניו.  ָּתִמיד  ִהיא  עֹוֶמֶדת  ֵּכן  ַעל  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני   ָּכ ָּכל  ֲחִביָבה  ֶׁשַהְּקטֶֹרת  ֵּכיָון   –

ֶׁשַהְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת ָיָקר ְוָחׁשּוב ִמֶּמָּנה.

ְסֻגּלֹות ַהְּקטֶֹרת
ָּכַתב ַהַּמִּבי"ט ְּבִסְפרֹו 'ֵּבית ֱאִקים' (ַׁשַער ַהְּתִפָּלה ֶּפֶרק טז): "אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ּבֶֹקר 
ֶאָחד  ָּכל  ַלָּמרֹום  מֶֹׁשה  ֶׁשְּכֶׁשָעָלה  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  (ַמֵּגָפה),  ַהֶּדֶבר  ְלִעְנַין  ְמֻסָּגל  הּוא  ִּכי  ְוָצֳהַרִים, 
ֶאת  'ַוִּיֵּתן  יב):  יז  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָּדָבר,  לֹו  ָמַסר  ַהָּמֶות   ַמְלַא ְוַאף  ָּדָבר...  לֹו  ָמַסר  ֵמַהַּמְלָאִכים 
ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם'... ְוֵכיָון ֶׁשַהְּקטֶֹרת ְמַכֶּפֶרת ִּבְזַמן ַהַּמֵּגָפה, ְּכמֹו ֵּכן ְקִריָאָתּה ּתֹוִעיל, ָּכִעְנָין 

ֶׁשֶּנֱאָמר (הֹוֵׁשַע יד ג): 'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'".

ֱהיֹות  ִעם  ַהַּסְמָמִנים,  ֲעֶׂשֶרת  ִּבְׁשַאר  ַהְּמעֶֹרֶבת  ַהֶחְלְּבָנה  ְּבִעְנַין  ֶרֶמז,   ְּבָכ "ְוֵיׁש  ַהַּמִּבי"ט:  ּומֹוִסיף 
ֵריָחּה ַרע ּוְׁשַאר ַהַּסְמָמִנים ֵריָחם טֹוב. ְוֵיׁש ְּבֶטַבע ְנִדיַפת ֵריָחם ְלַבֵּסם ֵריַח ָהַרע ֶׁשַּבֶחְלְּבָנה ַעד 
ֶׁשְּיֵהא ֵריחֹו טֹוב ְּכמֹוָתם, ְוֶזה ֶרֶמז ְלַמְלַא ַהָּמֶות ֶׁשהּוא ִּדְמיֹון ַהֶחְלְּבָנה ְוהּוא ִמְתָעֵרב ַּבָּקָהל ֶׁשֵּיׁש 
ֵאין  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָׁשִבים  ְּבִלָּבם  ִויָׁשִרים  טֹוִבים  ּוְכֶׁשֵהם  ְלַהִּזיָקם,  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵּביֵניֶהם 

ַמְלַא ַהָּמֶות ָיכֹול ִלְׁשט ָּבֶהם, ֶאָּלא ֵהם ׁשֹוְלִטים ּבֹו ַעד ֶׁשַּמְלָא ָהַרע ְּבַעל ָּכְרחוֹ עֹוֶנה ָאֵמן".

עֹוד ֵהִביא ִּב'יסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ָהַאְׁשמֶֹרת פי"א) ְּבֵׁשם ָהֲאִריזָ"ל ֶׁשֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת 
ִּפּטּום  ָּפָרַׁשת  ֶׁשְּקִריַאת  ָּכַתב  כג)  קלב  (או"ח  ַהַחִּיים'  ּובְ'ַכף  ְׁשֵלָמה.  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ְסֻגָּלה  ִהיא 
ְּבעֶֹׁשר  ִלְזּכֹות  ְסֻגָּלה  ִהיא  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ָּכתּוב  ֶׁשּבֹו  ַהְּכָתב  ַאּׁשּוִרית,  ִּבְכָתב  ַהְּכתּוָבה  ַהְּקטֶֹרת 
ּוְלַהְצִליַח ְּבָכל ֲעָסָקיו. אּוָלם ְרֵאה ָׁשם ְּבס"ק יח ֶׁשִהְדִּגיׁש ֶׁשַאף ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְסֻגָּלה, ַאל לֹו ָלָאָדם ְלַכֵּון 
ַּבֲאִמיַרת ַהְּקטֶֹרת ַלֲהָנָאתֹו, ִּכי ִאם ַלֲעׂשֹות ַנַחת ְליֹוְצרֹו, ֶׁשֵּכן ֲאִמיָרָתּה ּגֹוֶרֶמת ַנַחת רּוַח ְמֻיֶחֶדת 

.ְלָפָניו ִיְתָּבַר

ֲאִמיָרָתּה ִמּתֹו ַהְּכָתב
ָּכַתב ָהַרמָּ"א (או"ח קלב ב): "ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ְלִהָּזֵהר לֹוַמר ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ִמּתֹו ַהְּכָתב ְוא ְּבַעל ֶּפה, 
ֶׁשָהֲאִמיָרה ִּבְמקֹום ַהַהְקָטָרה. ְוָחְייִׁשיַנן ֶׁשָּמא ְיַדֵּלג ֶאָחד ִמִּסיָמֶניָה, ְוָאְמִריָנן ֶׁשהּוא ַחָּיב ִמיָתה ִאם 

ִחַּסר ַאַחת ִמַּסְמָמֶניָה".

ַאף ַה'ֵּבית יֹוֵסף' (ָׁשם) ֵהִביא זֹאת ְּבֵׁשם ָהִראׁשֹוִנים, ְוהֹוִסיף ֶׁשְּבִמְקָצת ְמקֹומֹות ָנֲהגּו ֶׁשֹּלא ְלָאְמָרּה 
ֵמֲחָׁשׁש ֶזה. אּוָלם ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ָּדָחה זֹאת ְוָכַתב ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֶׁשַהְּמַחֵּסר ַאַחת ִמַּסְמָמֶניָה ַחָּיב 
ִמיָתה, ֵאינֹו ֶנֱעָנׁש ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּמַחֵּסר, ֶאָּלא ַעל ָּכ ֶׁשִּנְכָנס ֶׁשֹּלא ַלּצֶֹרְך ַלִּמְקָּדׁש, ְוַכּיֹוֵצא 
ִמְּפֵני  ִמְּלָאְמָרּה,   ָּכ ְּבֶׁשל  ְלִהָּמַנע  ֵאין  ַהָּנ"ל,  ָהִראׁשֹוִנים  ְּכִדְבֵרי  נֹאַמר  ִאם  ֶׁשַאף  ְוהֹוִסיף,  ָּבֶזה. 

ֶׁשְּבִׂשיַמת ֵלב ּוְבַהְקָּפָדה ֶאְפָׁשר ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַחֵּסר ֲאִמיַרת ֶאָחד ֵמַהַּסְמָמִנים.

ְלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ֲאִמיָרָתּה
ְּכִפי  ַהְּקטֶֹרת,  ֲאִמיַרת  קֶֹדם  ּוְרִכילּות  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֲעוֹון  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ְלַהְרֵהר  ֶׁשֵּיׁש  ַּבְּסָפִרים  ָּכְתבּו 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּפָסִחים פב ב) ֶׁשַהְּקטֶֹרת ְמַכֶּפֶרת ַעל ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשַּבֵּסֶתר. ַּבֵּסֶפר 'ִמְזמֹור ְלָאָסף' 
 ְּבֶמֶל ה  ַמֲעֹשֶ ִנְפָלא:  ְּבָמָׁשל  זֹאת  ֵּבֵאר  ַהָּקְרָּבנֹות)  ְלָפָרַׁשת  מּוָסר  ַּבְגָּדד,  ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ַשְׁנּדֹוךְ  (ַלַּמֲהָר"ׁש 

ֶׁשֵהִטיל ַמס ַעל ֲעָבָדיו, ֶׁשָהיּו ֲעִנִּיים ְוא ִהִּׂשיָגה ָיָדם ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהַּמס ַהּמּוָטל ֲעֵליֶהם. ֶמה ָעׂשּו? 
ֵהִביאּו ַּתַחת ַהַּמס ִמְנָחה ְּפׁשּוָטה ְּכִפי ֶׁשִהִּׂשיָגה ָיָדם, ְנָתנּוָה ִּבְכִלי ָּפׁשּוט ַא ְמֻצְחָצח, ְוִהִּגיׁשּוָה 

ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים, ְּבִקיָדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה.

ַהָּכַרת ְּפֵניֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ֵהִעידּו ַעל ִהְׁשּתֹוְקקּוָתם ָהַעָּזה ְלַהִּגיׁש ִלְפֵני ַהֶּמֶל ֶאת ַהּטֹוָבה ֶׁשַּבַּמָּתנֹות, 
ְוֶׁשַהָּדָבר ִנְמַנע ֵמֶהם ַרק ֵמֲחַמת ֲעִנּיּוָתם. ְלִפיָכ ָמַחל ָלֶהם ַהֶּמֶל ְוִהְתַרָּצה ְּבַמְּתָנָתם.

ַא ִאּלּו ָהיּו ַהָּללּו ׁשֹוְלִחים ֶאת ַמְּתָנָתם ַהַּדָּלה ִּבְכִלי ְמֻלְכָל ּוָבזּוי, ִמְּבִלי ַלֲחק ַלֶּמֶל ֶאת ַהָּכבֹוד 
ָהָראּוי, ֲהלֹוא ְּבַוַּדאי ָהָיה ַהֶּמֶל קֹוֵצף ֲעֵליֶהם ּוַמֲעִניָׁשם. ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֵּמיָרב 

.ֶׁשְּבָיָדם ְּכֵדי ִלְגרֹם ֲהָנָאה ַלֶּמֶל

ַאף ָאנּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל – ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם; ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהִיינּו ַּכֲעִׁשיִרים ְוָהָיה ְּבָיֵדינּו 
ְלַהִּגיׁש ְלָפָניו ִמְנָחה ְמֻכֶּבֶדת ְּכַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת, אּוָלם ַאף ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ִהְננּו ַּכֲעִנִּיים 
ְוֵאין ְּבָיֵדינּו ֶאָּלא לֹוַמר ֶאת ָּפָרָׁשָתּה, ְלָכל ַהָּפחֹות ָעֵלינּו ְלַהִּגיׁש ֶאת ַמְּתָנֵתנּו ִּבְכִלי ְמֻכָּבד. ְלצֶֹרְך 

ָּכ ָעֵלינּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ַעל ֶחְטֵאי ַהָּלׁשֹון ּוְבָכ ִּתְתַקֵּבל ִמְנָחֵתנּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל. 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ְיׁשּוָעה ַמְפִּתיָעה ְּב'ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת'

ע ַמעּתַ טט בּבָּ ום  ממַמַ ססִספפּפּ ם
יעה ְּב'ׁש טֶֹרת ת ַהּקְ ָ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


