
ת ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִהְתעֹוְררּות ֶׁשֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם" (לג ב)

ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָעֵלינּו  ַמּדּוַע  ִהיא  ְמֻפְרֶסֶמת  ְׁשֵאָלה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲהֵרי  ְּבִלֵּבנּו,  ַּבַּבָּקָׁשה  ֶׁשְּנַהְרֵהר  ַּדי  ְוֵאין  ִמִּפינּו, 

יֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ּובֹוֵחן ְלָבבֹות?

ֵּתֵרץ ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמְּדרֹוהֹוִביץ': 

ּכָֹחּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ַּבֵּלב, טֹוב הּוא ַרק ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ְלאֹוָתּה 
ַמְמִׁשיָכה  ִּבְׂשָפָתיו,  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְּכֶׁשּמֹוִציא   ַא ֶׁשִּמְתַּפֵּלל,  ָׁשָעה 
ַהִהְתעֹוְררּות ְּבִלּבֹו ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה. ְּכֵעין ָמה ֶׁשָאְמרּו 
ִמִּסּיּום  ְזַמן  ַּכֲעבֹר  ֶׁשַאף  ח)  צב  או"ח  שו"ע  ּוְרֵאה  ב  כז  (ְמִגָּלה  ֲחָז"ל 

ַהְּתִפָּלה, ֲעַדִין ִׂשְפתֹוָתיו ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל רֹוֲחׁשֹות ֶאת ִמּלֹוֶתיהָ.

ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ָּכאן: "מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם" – ַּכֲאֶׁשר 
 ְלאֶֹר ְּבִלּבֹו  ָהרֶֹׁשם  נֹוָתר  ִמִּפיו,  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ָהָאָדם  מֹוִציא 
ְזַמן, ּוִבְזכּות ְּתִפָּלתֹו זֹוֶכה הּוא ְלַהְמִׁשי ְו'ִלְנסֹעַ' ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְּבכֹחַ 

ַהְּתִפָּלה ַהְּמעֹוֶרֶרת אֹותֹו ׁשּוב ָוׁשּוב.
'ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו' – 'ְּתִפָּלה ְלָעִני'

ְלִהָּמַנע ִמְּתִפָּלה ִּביִחידּות
"ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז עֹוֵרר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאְלָיִקים ְּבִריָעה ִמּקֹוזְ'ִניץ: 

ְלַהְרִחיק  ָהָאָדם  ַעל   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעוּ  'ַהֶחֶדר';  אֹוִתּיֹות   – 'ֲחָרָדה' 
ַעְצמֹו ּוְלִהָּמַנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִּביִחידּות ְּבתֹו 'ַהֶחֶדר', "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" 

– ְוַתַחת זֹאת ָעָליו ְלַהְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ְּבִצּבּור ּוְברֹב ַעם. 
'ִּביַנת מֶֹׁשה'

ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאִקים
ָּכ ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ִיְׂשָרֵאל ַּדייְטׁש ָאָב"ד ּבֹאאׁשֹא ָיאְרמֹאט: 

ִּבְתִפָּלה  ֵלאלֹוָקיו  ִלּבֹו  ֶאת  הּוא  ְמַכֵּון  ְּבָצָרה  ָהָאָדם  ֶׁשָּׁשרּוי  ְּבֵעת 
הּוא  ְוָׁשב  ֵמָעָליו  ַהָּצָרה  ֶׁשעֹוֶבֶרת  ְלַאַחר  אּוָלם  ִמָּצָרתֹו,  ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו 
ֶאל ַהִּׁשְגָרה ַהְּמבֶֹרֶכת, ָעלּול הּוא ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ּבֹוְראֹו. ַעל ֵּכן ַמְזִהירֹו 
ַהֲחָרָדה   ֵמָעֶלי ְועֹוֶבֶרת  נֹוַסַעת  ַּכֲאֶׁשר   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעוּ  ַהָּכתּוב: 
ְוַהָּצָרה ֶׁשָהִייָת ָׁשרּוי ָּבּה, ָעֶלי ִלְזּכֹר: "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" – ְלהֹודֹות 

ּוְלָבֵר ַלה' ְּברֹב ַעם ְּב'ִבְרַּכת ַהּגֹוֵמל'.
'ֶּבן ָּגְרִני'

ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן
"ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו" (לג נד)

ַיֲעבֹד  "ְוַרב  כג):  כה  (ְּבֵראִׁשית  ַּכָּכתּוב  ְּגֻדָּלה,  ְלׁשֹון  ִהיא  'ַרב'  ַהִּמָּלה 
ֵמֲחֵברֹו  ָּגדֹול  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל  ִּכי  ֶרֶמז,   ְּבֶדֶר ָּכאן  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ָצִעיר". 

ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ָּכ ִּתְרֶּבה ַנֲחָלתֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  כ):  (כח  ְּבִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ְּכֵעין 
ְּבָרכֹות" – ָהִאיׁש ַהַּמְקִּפיד ַעל 'ֱאמּונֹות' – ֲעִנַּית ָאֵמן, 'ַרב ְּבָרכֹות' – 
ָּגדֹול ְוִנְכָּבד הּוא ִמן ַהְּמָבֵר, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול 

."ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
'ְּבֵני ְׁשמֹה'

ָּכ ַמְקִׁשיִבים ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה
"ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה" (לד ד)

ָהָיה ֶזה ַּבַּקִיץ ָהַאֲחרֹון ְלַחָּייו ֶׁשל ָמָרן ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק, ְּכָחְדַׁשִים 
ּוֶמֱחָצה קֶֹדם ִהְסַּתְּלקּותֹו. ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַמּטֹות-ַמְסֵעי 

ַמֲחָלתֹו  ִמְּפַאת  ְּבֵביתֹו,  ַהְּפִניִמי  ֶׁשַּבֶחֶדר  ִמָּטתוֹ  ַעל  ַרֵּבנּו  ָׁשַכב 
ַהָּקָׁשה. ַּבַעל ַהְּקִריָאה ָקָרא ֶאת ַהָּפָרָׁשה ְּבקֹול ָרם ְּכֶׁשַרֵּבנּו ַמֲאִזין 

ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו ְּבִרּכּוז ָעצּום ְּכֶהְרֵּגלֹו ַּבּקֶֹדׁש.

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַּבַעל ַהְּקִריָאה ַלָּפסּוק: "ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה 
ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה", ָקָרא הּוא ֶאת ַהֵּתָבה 'ִצנָ֔ה' ְּבַהְטָעַמת ִמְּלַרע. 
ְּכֶׁשהּוא   ַהָּסמּו ַהֶחֶדר  ִמן  ַהְּגִרי"ז  ֶׁשל  קֹולֹו  ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ְוִהֵּנה 
ְמַתֵּקן ְלַהְטָעַמת ִמְּלֵעיל: 'צִָ֔נה'. ַהּנֹוְכִחים ַּבֶחֶדר א ָיְכלּו ִלְכּבֹׁש ֶאת 
ִהְתַּפֲעלּוָתם; ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשֵהם, ַהּיֹוְׁשִבים ַּבֶחֶדר ַעְצמֹו, א ִהְבִחינּו 
ְּבָטעּותֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהְּקִריָאה, ְוִאּלּו ַהְּגִרי"ז ֵמעֶֹמק ִמַּטת ָחְליוֹ, ָׂשם ִלּבֹו 

ֶאל ַהָּטעּות ְוִתְּקָנּה ַעל ֲאָתר?!

ֵּתַבת  ֵּבין  ֵיׁש  ָּגדֹול  ִלְמקָֹרָביו: "ִׁשּנּוי  ַהְּגִרי"ז  ִהְסִּביר  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
'ִצ-ָנה' – ְּבִמְּלֵעיל, ְל'ִצָנ-ה' – ְּבִמְּלַרע. ַּכֲאֶׁשר ִהיא ִנְקֵראת ְּבִמְּלֵעיל 
ַמְׁשָמעּוָתּה ִהיא: ַלָּמקֹום ַהִּנְקָרא ִצין, אּוָלם ְּכֶׁשִהיא ִנְקֵראת ְּבִמְּלַרע 
ֲאִמּתֹו',  ְוסֵֹחָרה  'ִצָּנה  ד):  צא  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ָמֵגן,  ִהיא:  ַמְׁשָמעּוָתּה 

ּוַמְׁשָמעּות זֹו ֵאיָנּה ּתֹוֶאֶמת ְלָפסּוק ֶזה".
'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' קיא

ָהִעָּקר הּוא ַהֵּלב
"ְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה" (לה יא)

ְלֵבין  ִּבְׁשָגָגה  ֶנֶפׁש  רֹוֵצַח  ֵּבין  ִחּלּוק  ֵאין  ְלֵעיֵנינּו,  ַהִּנְגֵלית  ַּבְּמִציאּות 
ּוַמֲעֵׂשה  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶנֶפׁש  ֶנֶהְרָגה  ַהִּמְקִרים  ִּבְׁשֵני  ְּבֵמִזיד.  רֹוֵצַח 
ַמהּוִתי  ֶהְבֵּדל  ֵיׁש  זֹאת  ְּבָכל  אּוָלם  ָאָדם.  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעָׂשה  ַהֲהִריָגה 
ַהֵּׁשִני  ְוִאּלּו  ֵלב,  ְּבתֹם  ַהֶהֶרג  ֶאת  ִּבֵּצַע  ָהִראׁשֹון  ַהַּמְחָׁשָבה.  ֵּביֵניֶהם: 

ִּבֵּצַע זֹאת ְּבַכָּוַנת ָזדֹון ָורַֹע.

מּוָסר ָּגדֹול ָּדַרׁש ִמָּכאן ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבֵפרּוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה: "ַהֵּלב ִעַּקר 
ֶׁשִאם  ַּבֵּלב,  ָּתלּוי  ַהּכֹל  ָהֲעֵברֹות...  ְוָכל  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ְוִעַּקר  ָהָאָדם, 
ָעָׂשה ִמְצָוה ְוא ִנְתַּכֵּון ָּבּה ְּבִלּבֹו ַלֲעׂשֹוָתּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין לֹו ָׂשָכר 

ִמֶּזה".

ֶאת  ַקֶרִליְנְׁשֵטיין  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ַהַּמִּגיד  ָנָׂשא  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֵּפרּוׁש  ִּפי  ַעל 
ִּדְבֵרי מּוָסרֹו:

ַקָּיִמים ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהְּמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: ָהֶאָחד ְמָבְרָכּה ְּבַכָּוָנה, 
ְוֵאּלּו ֵרֵעהּו ֶׁשְּלִצּדֹו ְמָבֵר ְלא ַּכָּוָנה ּוְלא ַמֲחָׁשָבה. ְׁשֵניֶהם עֹוִׂשים 
ה, ַא ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם הּוא ַּכֶהְבֵּדל ֵּבין ָׁשַמִים ָלָאֶרץ. ֶאת אֹותֹו ַמֲעֹשֶ

ַהּתֹוָצָאה   ַא ה,  ַמֲעֹשֶ אֹותֹו  הּוא  ַהַּמֲעֶׂשה   – ָהרֹוֵצַח  ְּבֻדְגַמת  ְּכמֹו 
ׁשֹוָנה ַלֲחלּוִטין, ִּכי ָהִעָּקר הּוא ַהֵּלב.

'ְיִחי ְראּוֵבן'

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב 
"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל" (לה כה)

ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות (יא א) ְמבָֹאר, ֶׁשִאּמֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָהְיָתה ְמַסֶּפֶקת 
ֶׁשֹּלא  ּוְלַפְּיָסם  ְלַרּצֹוָתם  ְּכֵדי  ּוְכסּות  ָמזֹון  ַהִּמְקָלט  ְלִעיר  ַלּגֹוִלים 
ִנָּתן  ְוִכי  ְּכֵמֵאֶליהָ:  ִנְׁשֶאֶלת  ְוַהְּׁשֵאָלה  ֶׁשָּימּות.  ְּבָנּה  ַעל  ִיְתַּפְּללּו 
ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּתִפָּלָתם ֶׁשל רֹוְצִחים ֵאּלּו ִּתְפַעל ְּכֶנֶגד ֲאהּובֹו 

ֶׁשל ָמקֹום, ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול?

ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכאן ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין:

ַהִּמְקָלט  ֵמִעיר  ָלֵצאת  ַהְּיִחיָדה  ֶׁשִּתְקָוָתם  ָהרֹוְצִחים  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֵּכיָון 
ֵהם  ָׂשִמים  ַהָּגדֹול,  ַהּכֵֹהן  ְוָימּות  ְּתִפָּלָתם  ִּתְתַקֵּבל  ִאם  ַרק  ִהיא 
ֶׁשָּכזֹו  ְּתִפָּלה  ִלָּבם.  ִמִּקירֹות  ּוִמְתַּפְּלִלים  ְיָהָבם  ָּכל  ֶאת  זֹו  ִּבְתִפָּלה 

ְּבכָֹחּה ְלִהְתַקֵּבל ַאף ְּכֶׁשִהיא ְמֻכֶּוֶנת ֶנֶגד ַצִּדיק ַהּדֹור, ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול.
'מֹוֵפת ַהּדֹור' עמ' קלז 

ַהּפֹוֵגַע ָזקּוק ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהִּנְפָּגע
ְלִׁשיָטה ַאֶחֶרת ַּבְּגָמָרא ָׁשם, ַהִּסָּבה ֶׁשֵאם ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָּדֲאָגה ִלְכסּות 
ְּבָנּה  ַעל  ִיְתַּפְּללּו  ַעְצָמם  ֶׁשֵהם  ְּכֵדי  ָהְיָתה  ַהּגֹוִלים,  ַּבֲעבּור  ּוְלָמזֹון 

ֶׁשֹּלא ָימּות; ַמּדּוַע ָּפְנָתה ַּדְוָקא ֲאֵליֶהם ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַעל ַחֵּיי ְּבָנּה?

ֵּתֵרץ ֶה'ָערּוךְ ַלֵּנר' (ַמּכֹות יא א):

ְּכֵדי  ַעד  ְלַפְּיסֹו  ַחָּיב  ַּבֲחֵברֹו  ַהּפֹוֵגַע  ִּכי  ְּתׁשּוָבה  ְּבִהְלכֹות  הּוא  ְּכָלל 
שיטמ"ק  ּוְרֵאה  א  צב  (ב"ק  ַהּפֹוֵגַע  ַּבֲעבּור  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהִּנְפָּגע  ֶׁשִּיְתַרֶּצה 
ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ְּבׁשֹוֵגג  ָּברֹוְצִחים  ָּפַגע  ַהָּגדֹול  ֶׁשַהּכֵֹהן  ֵּכיָון  ֵמַעָּתה,  ָׁשם). 
ִהְתַּפֵּלל ֵּדי ַהּצֶֹרְך ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ִמַּתַחת ָיָדם, ָזקּוק הּוא ְלַפְּיָסם 
ָלֶהם  ְמַסֶּפֶקת  ִאּמֹו  ָהְיָתה   ְלִפיָכ ַּבֲעבּורֹו.  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּיְתַרּצּו  ַעד 

ָמזֹון ּוְכסּות ּוְמַבֶּקֶׁשת ֵמֶהם ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַעל ְּבָנּה.

ִלְזּכֹר ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהּזּוָלת
"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָמַׁשח אֹתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש" (לה 

כה)

ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות (יא ב) ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל ִמָּפסּוק ֶזה, ֶׁשַּגם ִאם ִהְתַמָּנה ַהּכֵֹהן 
ַאַחר  ָהרֹוֵצַח  ֶׁשל  ִּדינֹו  ֶנְחַּתם  ִאם  ָהְרִציָחה,  ַמֲעֵׂשה  ְלַאַחר  ַהָּגדֹול 
ִמּנּוי ַהּכֵֹהן, ִמְׁשַּתְחֵרר הּוא ְּבִמיָתתֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ֶזה. ַא ָּתְמהּו ַּבְּגָמָרא 
ָׁשם: ֲהלֹוא ַהִּסָּבה ֶׁשָּתְלָתה ַהּתֹוָרה ֶאת ִׁשְחרּור ָהרֹוֵצַח ְּבמֹות ַהּכֵֹהן 
ִיָּׁשֵפְך  ֶׁשֹּלא  ה'  ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים  ִּבֵּקׁש  ֶׁשֹּלא  ַעל  ְּכֹעֶנׁש  ִהיא  ַהָּגדֹול, 
ָּדם ָנִקי ְּבִיְׂשָרֵאל. ַוֲהלֹוא ּכֵֹהן ֶזה ִהְתַמָּנה ַרק ְלַאַחר ַהֲהִריָגה, ּוַמּדּוַע 
ַאַחר  ַּגם  ְוֵתְרצּו:  ְּבִמיָתתֹו?  ְּתלּוָיה  ִּתְהֶיה  ָהרֹוֵצַח  ֶׁשֵחרּות  ֲעָנׁשּוהוּ 
ְלַבֵּקׁש  ֶהָחָדׁש  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ָהָיה  ָיכֹול  ֲעַדִין  ָהְרִציָחה,  ֶׁשִהְתַּבְּצָעה 
ֶׁשֹּלא  ַעל  ָעָליו  מּוֶטֶלת  ּוְתִביָעה  ִלְזכּות,  ָהרֹוֵצַח  ֶׁשל  ִּדינֹו  ֶׁשִּיָּגֵמר 

ִּבֵּקׁש זֹאת.

ִמְּׂשִריֵדי  ַזְייצִ'יק  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ   ִמָּכ ָלַמד  ָעצּום  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר 
נֹוְבַהְרּדֹוק:

ְּבִׂשְמָחה  הּוא  ָׁשרּוי  ְּבַוַּדאי  ֶהָחָדׁש  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ִמּנּויוֹ  ִּבְׁשַעת 
ְּגדֹוָתיו  ַעל  עֹוֶלה  ִלּבֹו  ּוְלַׁשֲעָרן.  ְלָתֲאָרן  ֶׁשֵאין  רּוַח  ּוְבִהְתרֹוְממּות 
ֵמאֶֹׁשר ַעל ְזִכָּיתוֹ ַּבַּתְפִקיד ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּנְכָסף, ַמְּׂשַאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָּכל 

ֶּבן ֵׁשֶבט ַהְּכֻהָּנה.

ְוִנְדֶּכה  ֻאְמָלל  אֹותֹו  ֶאת  ִלְזּכֹר  הּוא  ִנְתַּבע  ִׂשְמָחתֹו,  ְּבִׂשיא  ָאז,  ַּגם 
ַּבֲעבּורֹו  ּוְלַבֵּקׁש  ִמְקָלט  ְלִעיר  ֲאֻרּכֹות  ְלָׁשִנים  ְלִהָּׁשַלח  ֶׁשָעִתיד 
ֶׁשִּׁשְחרּור   ְּבָכ הּוא  ֶנֱעַנׁש   ,ִמָּכ ִהְתַעֵּלם  ִאם  ִלְזכּות.  ִּדינֹו  ֶׁשִּיָּגֵמר 

ָהרֹוֵצַח ִיְהֶיה ָּתלּוי ְּבִמיָתתֹו.
'ְּפִרי ַחִּיים' עמ' צז 

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

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן
"ִּכי ֲאִני ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה לד)

ְּבַהְקָּפָדָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות, 
ּגֹוְרִמים ֵהם ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהְּׁשִכיָנה ְּבִיְׂשָרֵאל. ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז 
'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ֲאִני"  "ִּכי  ִּבְׂשַכר  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון 

זֹוִכים ָאנּו ְלַמָּצב ֶׁשּבֹו: "ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".

'ֱאמּוַנת ֵלב' עמ' לג

ֵאין ְל ֵרִעים ָהֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה
ְּביֹום ֵׁשִני ַהָּקרֹוב, ד' ְּבָאב (ה' ש"פ), ָיחּול יֹום ַהִּזָּכרֹון ֶׁשל

ַהְּגַה"ק ַרִּבי ְמַנֵחם ֲעַזְרָיה ב"ר ִיְצָחק ְּבַרְכָיה ִזי"ַע - ָהָרָמ"ע ִמָּפאנֹו.
ִּבְתׁשּוָבתֹו ַהְּידּוָעה (ׁשּו"ת, סי' קט) ֶהֱאִרי ָהָרָמ"ע ִמָּפאנֹו

 ְּבַמֲעַלת ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא, ְוָכ ָּכַתב ְּבִסּיּום ְּדָבָריו:

"ּוָמה טֹוב ְלַהְנִהיג ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ְיָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָרם... ְוא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא ֲחֵבִרים ַהְּיֵׁשִנים 
ְּבֶחֶדר ֶאָחד, ּוְכגֹון ָהֵני ְצִפי ְּדֵבי ַרב (ַּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיבֹות), ַיְׁשִּכימּו ְלָבֵר ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו, ַוֲחֵבָריו ַיֲענּו 

ָאֵמן. ְוַאַחר ָּכ ֶאל ֵּבית ֱאִקים ְיַהְּלכּו ְּבָרֶגׁש. ּוִמי ֶׁשְּמָבֵר ְלַעְצמֹו ְוַאַחר ָּכ ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו, ְּגדֹוִלים 
ּוְקַטִּנים, ְמָבְרִכים לֹו ְּכַהאי ַּגְוָנא, ֵאין ְל ֵרִעים ֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה, ְוהּוא ַהִּדין ַלְּמָבְרִכים ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ֶזה ַאַחר ֶזה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים".

ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִּכְׁשִאיַפת ַנְפׁשֹו ַהְּטהֹוָרה, 
ִויִהי ָרצֹון ֶׁשַּיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו ְלִהְתָּבֵר ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב. ָאֵמן.
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ְוֶהְחִמיר.   ָהַל ְוַהַּמָּצב  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ָנְפלּו  ַרִּבים  ֲחָלִלים  ּפֹוְזָנא.  ָּבִעיר  ָּפְרָצה  ָקָׁשה  ַמֵּגָפה 
ַהָּמָרא ְּדַאְתָרא, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַּכ"ץ ַּבַעל 'ְסִמיַכת ֲחָכִמים' ָאַסף ֶאת ֵּבית ִּדינֹו, ְוַיְחָּדו ָּגְזרּו 

ֵהם יֹום ַּתֲעִנית ּוְתִפָּלה ְלָכל ְּבֵני ָהִעיר, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף.

ָחׁשּוד  ָמה  ְּדַבר  ַעל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  ָּכל  ִּכי  ַהִּדין,  ֵּבית  ִמַּטַעם  ַּתִּקיָפה  הֹוָדָעה  ָיְצָאה  זֹאת  ִמְּלַבד 
ַהִּמְתחֹוֵלל ָּבִעיר, ְמֻחָּיב ָלבֹוא ּוְלהֹוִדיַע זֹאת ְלֵבית ַהִּדין, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ַהָּללּו ָלַדַעת ּוְלָבֵרר ַעל 

ָמה ָיָצא ֲחרֹון ַאף ה', ּוִמּתֹו ָּכ ְלָהִבין ָמה ִנָּתן ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ַהִּמְׁשּתֹוֶלֶלת.

ָׁשעֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַההֹוָדָעה ִהְתַּדְּפקּו ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ַהָּמָרא ְּדַאְתָרא ְׁשַנִים ִמּתֹוָׁשֵבי 
ָהִעיר, ּוִבְּקׁשּו ְּבקֹול ָנבֹו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ִּביִחידּות.

ִׂשיחֹו  ּוְבֵני  ַהֻּׁשְלָחן,  ְּברֹאׁש  ְמקֹומֹו  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  ְּדַאְתָרא  ַהָּמָרא  ֵמֲאחֹוֵריֶהם.  ִנְסְּגָרה  ַהֶּדֶלת 
ִהְתַיְּׁשבוּ ִמְּׁשֵני ְצָדָדיו ּוָפְתחּו ְּבֵעדּוָתם:

"ָּבאנּו ְלָכאן ְלאֹור ַּבָּקַׁשת ֵּבית ַהִּדין ְלהֹוִדיַע ַעל ָּכל ָּדָבר ָחׁשּוד ַהִּמְתחֹוֵלל ָּבִעיר. ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ִאם ָהֵעדּות ֶׁשְּבִפינּו ֻמְגֶּדֶרת ַּכ'ֲחׁשּוָדה', אּוָלם ָחְזקּו ָעֵלינּו ִּדְבֵרי ָהַרב, ְוִהְננּו ְלַסֵּפר ָּבזֹאת, ִּכי 
ִמֶּזה ְזַמן ַרב ְּבָכל ַלְיָלה ְּבַהִּגיַע ְׁשַעת ֲחצֹות, ַמְבִחיִנים ָאנּו ְּבַאַחד ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר ַוֲחָכֶמיָה, ֲהלֹוא 
ְּבָידֹו,  ְקַטָּנה  ֵנְפְט  ְּכֶׁשְּמנֹוַרת  ִמֵּביתֹו  ַהּיֹוֵצא  ִמּפֹוְזָנא,  אֹוֶיְרָּבְך  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  הּוא 

ּופֹוֶנה ֶאל ַהַּיַער ֶׁשִּמחּוץ ָלִעיר.

ַהָּדָבר ָהָיה מּוָזר ְמאֹד ְּבֵעיֵנינּו. ְוִכי ָמה ֵיׁש ִליהּוִדי ְנׂשּוא ָּפִנים ָּכמֹוהּו ְלַחֵּפׂש ִּבְׁשעֹות ַהַּלְיָלה 
ַּבַּיַער ַהּׁשֹוֵרץ ְּבפֹוְׁשִעים ּוַבֲאָנִׁשים ְמֻפְקָּפִקים?! ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ֶהְחַלְטנּו ַלֲעקֹב ַאֲחָריו, אּוָלם 
הּוא ִהְצִליַח ַלֲחמֹק ֵמִאָּתנּו ְּבַאַחד ָהִעּקּוִלים ּוְלֵהָעֵלם ֵמֵעיֵנינּו, ְוָכ ֶנֱאַלְצנּו ָלׁשּוב ָלִעיר ְּבא 

ֶׁשֶהֱעֵלינּו ָּדָבר ְּבָיֵדינּו.

ִּבֵּקׁש  ֶׁשָהַרב  ֵּכיָון  אּוָלם  ָרָעה,  ּפֹוֵעל  ֵאינֹו  ְּבַוַּדאי  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ְּכַרִּבי  ַצִּדיק  ִּכי  ָאנּו  ְּבטּוִחים 
ְלהֹוִדיַע ַעל ָּכל ָּדָבר ָחׁשּוד, ָמָצאנּו ְלָנכֹון ְלהֹוִדיַע זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבֵרר ָהִעְנָין, ּוִמי יֹוֵדַע, אּוַלי 

ִּבְזכּות זֹאת ָיסּור ַמר ַהָּמֶות ֵמָעֵלינּו".

ְּדָמָמה ָׂשְרָרה ַּבֶחֶדר. ָהַרב ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים.  ָּבטּוַח ָהָיה ִּכי ָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֵהם, אּוָלם ָמה ֱהִביאֹו ְלַבֵּצַע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשִּסְּפרּו ָעָליו?

ֵּכיָון  אּוָלם  ָלִעְנָין,  ִלִּבי  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ֶׁשֵהַסְבֶּתם  ָלֶכם  "ּתֹוָדה  ְוָאַמר:  ִמַּשְֹרַעָּפיו  ִהְתָנֵער  ָהַרב 
ֶׁשָאֵכן, ָקֶׁשה ְמאֹד ְלַהִּביַע ָסֵפק ְּבטַֹהר ַּכָּונֹוָתיו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ְלִפיָכ ֶהְחַלְטִּתי ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶכם 

ַּבַּלְיָלה ַהָּקרֹוב ְּכֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ַמֲעָׂשיו ִמָּקרֹוב".

ָקְבעּו ֵאפֹוא ְלִהָּפֵגׁש ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת, ְוָכ ָעׂשּו. ַּבַּלְיָלה ָצֲעדּו ֵהם ַּבָּלאט ְלֵעֶבר ֵּביתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ְוִהְמִּתינּו ֵמֲאחֹוֵרי חֹוַמת ֶאֶבן ְּבַצד ָהְרחֹוב. ְּבִהְתָקֵרב ְׁשַעת ֲחצֹות ִנְׁשְמָעה 
ָהְרחֹוב  ֶאל  יֹוֵצאת  ִנְרֲאָתה  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּמִאיָרה  ּוְדמּותֹו  ִנְפַּתַחת,  ֶּדֶלת  ֲחִריַקת 

.ֶהָחׁשּו

ַעד  אּוָלם  ְלַהְדִּביקֹו.  ּוְמַלָּויו  ָהַרב  ַעל  ִהְקׁשּו  ַהִּמְתַקֵּדם  ְלִגילֹו  ַיֲחִסית  ְמִהיִרים  ֶׁשָהיּו  ְצָעָדיו 
ְמֵהָרה ָמְצאּו ַעְצָמם צֹוֲעִדים ְּבִעְקבֹוָתיו ֶאל ַמֲעֵבה ַהַּיַער ְּכֶׁשַרק ֲאלּוַמת ָהאֹור ַהְּקלּוָׁשה ֶׁשל 

ַהָּפָנס ֶׁשְּבָידֹו ְמַסֶּמֶנת ָלֶהם ְלֵהיָכן מּוָעדֹות ָּפָניו.

ָעְצרּו  ָהעֹוְקִבים  ְׁשֶׁשת  ַּגם  ַהָּמִהיר.  ֵמִהּלּוכוֹ  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָּפַסק  ְׁשֵקָטה  ַיַער  ְּבָקַרַחת 
ְּבִעְקבֹוָתיו, ִמְתַנְּׁשִמים ּוִמְתַנְּׁשִפים ִמַּמֲאַמץ ַהֶּדֶר. ֵהם ִהְתּבֹוְננּו ְּבִרּכּוז ִמַּבַעד ִלְסַב ָהֵעִצים 

ְּבַמֲעָׂשיו ֶׁשל ַהַּצִּדיק.

ְוִהֵּנה, ֵהם ַמְבִחיִנים ֵּכיַצד ְמַכֶּבה ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ִמְתַיֵּׁשב ַעל ָהָאֶרץ ּוַמְתִחיל 
לֹוַמר ֶאת 'ִּתּקּון ֲחצֹות' ְּבקֹול ּבֹוִכים ּוִבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ַעד ֶׁשַאף ִלָּבם ָנַמס ֵמעֶֹמק ַהִהְתַרְּגׁשּות 

ְוַהִהְתַּפֲעמּות.

ַזְלָמן,  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהָּנִעים  קֹולֹו  ִמְּלַבד  ִּתְמהֹוָנם:  ֶאת  עֹוֵרר  ֶאָחד  ָּדָבר  זֹאת,  ֶׁשְּבָכל  ֶאָּלא 
ִנְׁשַמע קֹול נֹוָסף ִמּתֹו ָהֲעָלָטה. א ָהָיה ָּכל ָסֵפק ַּבָּדָבר. ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן א ָאַמר ֶאת ַהִּתּקּון 

ְלַבּדֹו. ִמיֶׁשהּו נֹוָסף, ִּבְלִּתי ָידּוַע, ָאַמר אֹותֹו ַיַחד ִעּמֹו.

ְּבִסּיּום ַהִּתּקּון, ֵעת ָּפָנה ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֶלֱאסֹף ֶאת ֲחָפָציו ְּכֵדי ָלׁשּוב, ֻהְפַּתע ְלַגּלֹות ֶאת ַרָּבּה 
ַהֶּנֱעָרץ ֶׁשל ּפֹוְזָנא מּולֹו.

"ַעָּתה ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו ִּכי ִאיׁש ָקדֹוׁש ַאָּתה. אּוָלם ְמַבֵּקׁש ֲאִני ָלַדַעת, ִמיהּו ָהָאָדם ַהּנֹוָסף ֶׁשָאַמר 
ָעָליו  ָּגַזר  ָהַרב  אּוָלם  ִמְּתׁשּוָבה,  ַלֲחמֹק  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה  ַהִּתּקּון?"  ֶאת   ִעְּמ

ִּבְגֵזַרת ָמָרא ְּדַאְתָרא לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת, ְוהּוא ֶנֱאַלץ ְלַסֵּפר:

ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ּוִבְתִפָּלה  ִּבְבִכי  ַלְיָלה  ְּבָכל  ְלִהְתַאֵּבל  ּוִמֶּקֶדם  ֵמָאז  ִמְנָהִגי  ֵלב,  ֶׁשַּׂשְמֶּתם  "ְּכִפי 
ַהִּמְקָּדׁש. ְוִהֵּנה ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִזּכּוִני ְּבַמָּתָנה ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּבָכל ַלְיָלה ִנְׁשַלח ֵאַלי ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא 

ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאל ַהַּיַער, לֹוַמר ִעִּמי ַיַחד ִּתּקּון ֲחצֹות".

אֹו ָאז ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב ְּבַטֲעָנה: "ִאם ּכֹה ְּגדֹוָלה ִהיא ְזכּוְת ַעד ֶׁשָּזִכיָת ְלִהָּפֵגׁש ְּבָכל ַלְיָלה ִעם 
ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא, ַמּדּוַע ֵאיְנ ׁשֹוֲאלֹו ַעל ָמה ְוָלָּמה ִנְגְזָרה ַמֵּגָפה ּכֹה ָקָׁשה ַעל ִעיֵרנּו?"

"ְלָמָחר ֶאְׁשַאל אֹותֹו", ֵנאֹות ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ַלַּבָּקָׁשה ַעל ֲאָתר.

ְוָאֵכן, יֹוַמִים ְלַאַחר ַהִּמְפָּגׁש ַהֵּליִלי ִהְתַּדֵּפק ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ְוָאַמר: 
 ָׁשַאְלִּתי ֶאת ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא ְּכִמְצַות ָהַרב, ְוהּוא ֵהִׁשיב ִלי: 'ֵהן ָיַדְעָּת ִּכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָצִרי"
ְלֵהָחֵרב ַאְרָּבִעים ָׁשָנה קֶֹדם ְלֻחְרָּבנֹו ְּבפַֹעל, ֶאָּלא ֶׁשִהְקִּפידּו ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר 
ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַעל ֵּכן נֹוַתר הּוא ַעל ָעְמדֹו ְלֶמֶׁש ַאְרָּבִעים ָׁשָנה נֹוָספֹות, ַלְמרֹות 
ֶזה,  ְּבנֹוֵׂשא  ְלִהְתַרּפֹות  ְוֵהֵחּלּו  ְּבָיָדם  ָעְלָתה  זֹו  ֲעֵבָרה  ְּכֶׁשַּגם   ַא ּדֹור.  אֹותֹו  ְּבֵני  ֶׁשל  ִרְׁשָעָתם 

ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ְוֶנְחַרב ַהַּבִית'.

הֹוִסיף ִיְרְמָיהּו ְוָאַמר ִלי: 'ַּדע ְל ִּכי א זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַאף ָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשֵאְרעוּ ַלְּיהּוִדים ִּבְרבֹות 
ַהָּיִמים, ִהָּנן ִמּׁשּום ֶׁשְּמַדְּבִרים ֵהם ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. זֹו ַאף ִסַּבת ָצָרָתם ֶׁשל ְּבֵני 

ִעיְר, ּוְרׁשּות ְּבָיְד ְלַגּלֹות ָלֶהם ֶאת ַהָּדָבר ְּכֵדי ֶׁשָּיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִיָּוְׁשעּו'".

ִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֶאת ְּדָבָריו, ִמֵהר ָהַרב ְלהֹוִציא ָּכרֹוז ּוְלַכֵּנס ְּבִמְצָותֹו ֶאת ָּכל ְּבֵני 
ָהִעיר ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ֶאל מּול ַהֵהיָכל ַההֹוֶמה ֶנֱעַמד ָהַרב ְוָנָׂשא ֶאת ְּדָבָריו. הּוא ִסֵּפר ַלָּקָהל ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהִּנְזָּכר, 
ּוֵפֵרט ִּבְפֵניֶהם ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ִיְרְמָיהּו, ְוֶאת ֶהְסֵּברֹו ִלְפרֹץ ַהַּמֵּגָפה.

ִמָּיד ָּגעּו ָּכל ָהָעם ִּבְבִכָּיה ְוִהְתעֹוְררּו ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל א ְיַדֵּבר ַאף ֶאָחד 
ֵמֶהם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ׁשּום ִּדּבּור ֶׁשל חֹול. ּוַבֲעׂשֹוָתם ֵּכן, ִמָּיד ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה, ְוִליהּוֵדי ּפֹוְזָנא 

ָהְיָתה ָהְרָוָחה.
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ַטַעם ַהְקָּדַמת ַהִּמְזמֹור ְלִבְרַּכת ָּברּו ֶׁשָאַמר 
ִלְפֵני ִּבְרַּכת ָּברּו ֶׁשָאַמר נֹוֲהִגים ָאנּו לֹוַמר 'ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד', ֶׁשִחֵּבר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּבסֹוף ָיָמיו ְּכֵדי ֶׁשְּישֹוְררּוהוּ ַּבֲחֻנַּכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָעִתיד ָהָיה ִלְבנֹות ְׁשמֹה ְּבנֹו (ְרֵאה ִאְּבן ֶעְזָרא ְוָרָד"ק ְּתִהִּלים 

ל א).

ְּבִדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים א ֻהְזַּכר ִמְזמֹור ֶזה ְּכֵחֶלק ִמ'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה', ּוְלִפיָכ ִּתְּקנּו ְלאֹוְמרֹו קֶֹדם 'ָּברּו ֶׁשָאַמר' 
– ַהְּבָרָכה ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֵסֶדר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה.

ֶאת  ִמְּכָבר  ֶזה  ְוִסַּיְמנּו  הֹוִאיל  ֶׁשָאַמר':  ְל'ָברּוךְ  ֶזה  ִמְזמֹור  ַהְקָּדַמת  ַטַעם  ֶאת  ֵּבֵאר  ַהְּתִפּלֹות'  'ְמקֹור  ְּבִסּדּור 
ַּפְרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ִּבְתִפַּלת 'ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש', ְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשַּנְמִׁשי ְּב'ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת 
ַהַּבִית' ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבֲחֻנַּכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ָּכ ָאנּו ַמִּביִעים ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ֶׁשְּיַקֵּים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו 

ְוִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה.

ַהִאם ָּדִוד הּוא ֶׁשָחַנ ֶאת ַהַּבִית?
ְׁשמֹה,  ֶׁשָאַמר  ַהְּׁשִמיִנית  ֵהן...  ִׁשירֹות  "ֶעֶׂשר  פ"א):  ְּדִׁשיָרה  (ַמֶּסְכָּתא  ְּבַׁשַּלח  ְּבָפָרַׁשת  ַהְּמִכיְלָּתא  ְלׁשֹון  ֶזה 
ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד'; ְוִכי ָּדִוד ְּבָנאֹו, ַוֲהלֹוא ְׁשמֹה ְּבָנאֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְמָלִכים א ו יד): 'ַוִּיֶבן 
'ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד'? ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשָּנַתן ָּדִוד ַנְפׁשֹו ָעָליו  ְׁשמֹה ֶאת ַהַּבִית', ּוָמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ִלְבנֹותֹו, ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר (ְּתִהִּלים קלב א-ג; ה): 'ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו; ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלה' 
ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב; ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי; ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה' ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר 

ַיֲעקֹב'". 

עֹוד הּוָבא ְּבִמְדָרׁש 'ׁשֹוֵחר טֹוב' (ְּתִהִּלים ל א): "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ִמי ֶׁשָחַׁשב ְּבִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְוא 
'ִמְזמֹור ִׁשיר  ֲעָׂשָאּה, ֲאִני ַמֲעֶלה ָעָליו ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה. ֶׁשֲהֵרי ָּדִוד ָחַׁשב ִלְבנֹות, ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: 

ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד'". 

ָּדִוד נֹוַׁשע ִּבְזכּות 'ֲחֻנַּכת ַהַּבִית'
ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ֵּפֶׁשר ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּפִתיַחת ַהִּמְזמֹור: "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד", ְלֵבין ֶהְמֵׁשכֹו ֶׁשּבֹו ֵּתאּור 

ְיׁשּוָעתֹו ֶׁשל ָּדִוד ִמּׂשֹוְנָאיו; ְוִכי ָמה ִעְנַין ְּבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַלָּצרֹות ֶׁשָחְלפּו ָעָליו?

ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ֵּבֵאר זֹאת ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים' (ַסְנֶהְדִרין קז ב) ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין ָׁשם; ַׁשָּבת ל א) ֶׁשְּכֶׁשִּבֵּקׁש 
ְׁשמֹה ַלֲחנֹ ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּדְבקּו ַהְּׁשָעִרים ֶזה ָלֶזה, ְוא ִנְפְּתחּו ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ִּבְזכּות ָאִביו: "ה' ֱאִקים ַאל 

ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדִויד ַעְבֶּד" (דה"י ב' ו מב), ְוָאז ִנְפְּתחּו ַהְּׁשָעִרים.

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָאְמרּו  ִּכי  ּוְׂשֵמִחים,  ָׂשִׂשים  ָּדִוד  ֶׁשל  אֹוְיָביו  ָהיּו  ָׁשָעה  ְלאֹוָתּה  ֶׁשַעד  ְמבָֹאר  ָׁשם  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי 
ָּברּו הּוא א ָמַחל לֹו ַעל ֲעוֹון ַּבת-ֶׁשַבע, ַא ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָוֵאיָל ֶנְהְּפכּו ְּפֵניֶהם ְּכׁשּוֵלי ְקֵדָרה, ִּכי ִּבְפִתיַחת 

ַהְּׁשָעִרים ִּבְזכּותֹו הּוַכח ְלֵעין ּכֹל ֶׁשִּנְמַחל לֹו ֶהָעוֹון.

ְלִפי ֶזה מּוָבן ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתִחַּלת ַהִּמְזמֹור ְלֶהְמֵׁשכֹו, ֶׁשִּבְזכּות 'ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד' נֹוַׁשע ָּדִוד ֵמאֹוְיָביו ֶׁשָחְרׁשּו 
ָעָליו ְמִזימֹות ֶרַׁשע ָּכל ָיָמיו, ְוַאף ַאַחר ְּפִטיָרתֹו. 

ַאף ֶהְמֵׁש ַהִּמְזמֹור ַהְּמָתֵאר ֶאת ְרפּוָאתֹו ֶׁשל ָּדִוד ֵמָחְליוֹ ַׁשָּיְך ַּבֲעִקיִפין ַל'ֲחֻנַּכת ַהַּבִית', ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר זֹאת 
ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק (עה"ת, ְּתִהִּלים) ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ילק"ש דה"י ֶרֶמז תתרפא): 'ְמִגַּלת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש' ִנְמְסָרה 
ְלמֶֹׁשה ַּבֲעִמיָדה, מֶֹׁשה ְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע ַּבֲעִמיָדה, ְיהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים ַּבֲעִמיָדה, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים ַּבֲעִמיָדה, ְוַאף 

ָּדִוד ְמָסָרּה ִלְׁשמֹה ְּבנֹו ַּבֲעִמיָדה.

ָּכל עֹוד ָׁשרּוי ָהָיה ָּדִוד ְּבָחְליוֹ א ָיכֹול ָהָיה ִלְמסֹר ֶאת ַהְּמִגָּלה, ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ָעָליו ְלמֹוְסָרּה ַּבֲעִמיָדה (ְּכֶׁשהּוא 
ָּבִריא ְוָׁשֵלם), ּוְלֵׁשם ָּכ ִהְתַּפֵּלל ַלה' ֶׁשְּיַרְּפאֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים מא יא): "ְוַאָּתה ה' ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם", 

ְוִנְמָצא ֶׁשֲחֻנַּכת ַהַּבִית ָהְיָתה ְּתלּוָיה ִּבְרפּוָאתֹו.

ְּבֹאֶפן ְמֻחָּדׁש ִיֵּׁשב זֹאת ַהַּמְלִּבי"ם (ְּתִהִּלים ל א): ַה'ַּבִית' ַהֻּמְזָּכר ַּבִּמְזמֹור הּוא ָמָׁשל ַלּגּוף ֶׁשהּוא ָמעֹון ַלֶּנֶפׁש 
ַהָּדָרה ְּבתֹוכֹו; ְּבֵעת ֶׁשָחָלה ָּדִוד ִהְתרֹוֵפף 'ֵּביתֹו' – הּוא ּגּופֹו, ְוַכֲאֶׁשר ְּבַחְסֵדי ה' ִהְבִריא, ִּכְבָיכֹול ִנְבָנה ֵּביתֹו 
ֵמָחָדׁש ַעל ִּתּלֹו ְוָׁשב ִליֵמי ֲעלּוָמיו, ְוַעל ֵּכן ָּפַתח ֶאת הֹוָדָאתֹו ַעל ְיׁשּוָעתֹו ַּבִּמִּלים: "ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 

ְלָדִוד".

א ִלְׁשּכַֹח ֶאת ְיֵמי ָהָרָעה
ִמן ָהָראּוי ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלִסְפרֹו 'ֶאֶבן ָהֵאֶזל' (ח"ב ֲעבֹוָדה) 

ִּכי ָּברּור הּוא ֶׁשִּדְבֵרי ַהַּמְלִּבי"ם ָהֲאמּוִרים ֶנֶאְמרּו ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ּוְרחֹוִקים ֵהם ִמן ַהְּפָׁשט, ּוֵבֵאר:

ְּבִמְזמֹור ֶזה ִלֵּמד אֹוָתנּו ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶאת חֹוַבת ַההֹוָדָאה: ִהֵּנה ָאָדם ֲעִני ְוחֹוֶלה ֶׁשָּזָכה ְלַהְבִריא, ְלִהְתַעֵּׁשר 
ְוִלְבנֹות ְלַעְצמֹו ַּבִית ָּגדֹול ּוְמפָֹאר, ְּבבֹואֹו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָעְׁשרֹו ְוַעל ֵּביתֹו ֶהָחָדׁש, ׁשֹוֵכַח ְּבֶדֶר ְּכָלל ֶאת ְיֵמי 

ָעְניֹו ּוְמצּוָקתֹו, ּומֹוֶדה ַרק ַעל ָעְׁשרֹו ְוָאְׁשרֹו ַעָּתה.

ַא ָּדִוד ַהֶּמֶל, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְמַלְּמֵדנּו ִּכי ַּגם ַּבָּיִמים ַהּטֹוִבים ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעָליו, א ִיְׁשַּכח ָהָאָדם ֶאת ְיֵמי 
ִׁשְפלּותוֹ, ְוַאף ִאם ְּכָבר ִהִּביַע ִּבְׁשָעתֹו ּתֹוָדה ַעל ֶׁשֶּנֱחַלץ ִמָּצרֹוָתיו, ִמָּכל ָמקֹום ְּבֵעת ִׂשְמָחתֹו ָצִרי הּוא ָלׁשּוב 

ְלִהָּזֵכר, ּוְלַהִּביַע ּתֹוָדתֹו ַעל ְיׁשּוָעתֹו ֵמעֶֹמק ָצרֹוָתיו, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ְלַהְזִּכיר ֶאת ָאְׁשרֹו ְוִׂשְמָחתֹו ַעְכָׁשו.

ֲארֹוִמְמ ה' ִּכי ִדִּליָתִני
ְּבִמְזמֹור ְמֻיָחד ֶזה ְמתָֹאִרים ַמָּצִבים ׁשֹוִנים ֶׁשָהָיה ָׁשרּוי ָּבֶהם ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֵמִאיָּגָרא ָרָמא ַעד 
רֹוְממּות  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  ִדִּליָתִני'  ִּכי  ה'   ֲארֹוִמְמ' הֹוָדַאת:  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוָטה  ַמְׁשָמעּוָתּה  ְוָאֵכן  ֲעִמיְקָּתא.  ִּביָרא 
ְוַהְגָּבָהה: ְּכָאָדם ַהּדֹוֶלה ַמִים ִמַּמֲעַמֵּקי ַהְּבֵאר, ָּכ ִהְגִּביַה ה' ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵמעֶֹמק ָצרֹוָתיו ְוֶהֱעָלהּו ִלְגֻדָּלה.

ִמְּלַבד זֹאת הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז'יּבּוז' ֶאת הֹוָדָאתֹו זֹו ְּבַכָּמה ָּפִנים:

א.  'ִדִּליָתִני' – ִמְּלׁשֹון 'ֶּדֶלת'. הֹוָדה ָּדִוד ַהֶּמֶל ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשִּזָּכהּו ְלַחֵּבר ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֲאֶׁשר 
הּוא ִּבְבִחיַנת 'ֶּדֶלת' ְּכִניָסה ַּבֲעבּור ָּכל ְיהּוִדי ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה ּוִבְתׁשּוָבה. 

ב.  ִמְּלׁשֹון 'ְּדִלי'. ְּכֵׁשם ֶׁשַהְּדִלי ְמַׁשֵּמׁש ִלְדִלַּית ַהַּמִים ֵמעֶֹמק ַהּבֹור, ָּכ ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ַהּדֹור, ִׁשֵּמׁש 
ַּבֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּכ'ְדִלי' ְלַהְׁשִּפיַע ַּבֲעבּוָרם ֶׁשַפע טֹוב ִמְּמקֹור ַהַחִּיים. 

ג.  ִמְּלׁשֹון 'ַּדּלּות'. ָּדִוד ַהֶּמֶל ְמַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא, ַעל ֶׁשָּזָכה ְלַהִּכיר ְּבָגְדלֹו ּוְברֹב טּובֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ְלָהִבין ֶאת 
.ִׁשְפלּותֹו ְוַדּלּותֹו ֶׁשּלֹו מּול ָעְצָמתֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ַעל ֲחָסִדים ְוטֹובֹות ֵאּלּו מֹוֶדה ָּדִוד ְּבִמְזמֹור ֶזה ּוְמַסֵּים: "ְלַמַען ְיַזֶּמְר ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך" 
('ְּדַבׁש ַהָּׂשֶדה' אֹות קיא).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַעל ָמה ּוְלָמה ָּפְרָצה ַהַּמֵּגָפה?!

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּפְר למה

וו פפּפּ ססִסִ ם
ִית ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור ׁשִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


