
ִבים ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמִגָּנה ִמְּקָללֹות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט) 

ֶׁשָּׁשְמעּו  ְלִפי  ַלְּקָללֹות?  ִנָּצִבים'  'ַאֶּתם  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
ּכֲֹהִנים,  ֶׁשְּבתֹוַרת  ִמּמ"ט  חּוץ  ְׁשַּתִים  ָחֵסר  ְקָללֹות  ֵמָאה  ִיְׂשָרֵאל 
מֶֹׁשה  ִהְתִחיל  ְּבֵאּלּו?!  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ִמי  ְוָאְמרּו  ְּפֵניֶהם  הֹוִריקּו 
ְלַפְּיָסם: 'ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום' – ַהְרֵּבה ִהְכַעְסֶּתם ַלָּמקֹום, ְוא ָעָׂשה 
ִאְּתֶכם ְּכָלָיה ַוֲהֵרי ַאֶּתם ַקָּיִמים ְלָפָניו" (ַרִׁש"י ְלַהָּלן פס' יב ְּבֵׁשם ִמְדַרׁש 

ַאָּגָדה).

ַעל ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵאּלּו הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַפייּבּוׁש ַהּכֵֹהן, ֶנֶכד 
הסמ"ע:

ַּבּתֹוָכָחה  ֶׁשֻהְזַּכר  ה'  ִמֵּׁשם  ְיֵרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָרָאה 
ְּבָפָרַׁשת ִּכי ָּתבֹא ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ְּפָעִמים, ָאַמר ָלֶהם: "ַאֶּתם ִנָּצִבים 
ִּבְתִפַּלת  ה'  ִלְפֵני  ִהְּנֶכם  ִנָּצִבים  יֹום  ְּבָכל   – ה'"  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום 
ְּפָעִמים;  ְוֵׁשׁש  ֶעְׂשִרים  ה'  ֵׁשם  ֻמְזָּכר  ָּבּה  ֶׁשַאף  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה 
ָיבֹואּו ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ַאְזָּכרֹות ֵאּלּו ְוָיֵגּנּו ֲעֵליֶכם ִמְּפֵני ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש 

ַאְזָּכרֹות ֶׁשַּבּתֹוָכָחה.
'ְּדרּוׁש ְׁשמּוֵאל' 

ֲעבֹוַדת ה' ְּבַיִּציבּות ּוִבְקִביעּות
ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה' ָלַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְׁשָרָגא ְּגרֹוְסַּבְרד ִמָּפסּוק 

ֶזה: 

ּוַבֲעבֹוַדת  ִּבְתִפָּלה  ְלִהְתַחֵּזק  ַעְצָמם  ַעל  ְמַקְּבִלים  ַרִּבים  ָאָדם  ְּבֵני 
ה', ּוִבְתִחָּלה ָאֵכן ַמְצִליִחים ְלַקֵּים ֶאת ַקָּבָלָתם, ַא ְלַאַחר ְזַמן ָמה 
ְׁשמֹוֶנה  ּוִבְתִפַּלת  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ְּכגֹון  ְּכַבְּתִחָּלה.  ְלַדְרָּגָתם  ָׁשִבים 
ְזַמן  ּוְלַאַחר  ֵהיֵטב,  ּוְלַכֵּון  ְלִהְתַרֵּכז  ִמְׁשַּתְּדִלים  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ֶעְׂשֵרה, 

ׁשֹוְכִחים ִמַּקָּבָלָתם ּוַמִּסיִחים ֶאת ַּדְעָּתם ִמִּמּלֹות ַהְּתִפָּלה.

ה'  ֲעבֹוַדת  ה'",  ִלְפֵני  ִנָּצִבים...  "ַאֶּתם  ַהּתֹוָרה:  ַמְזִהיָרה  ֵּכן  ַעל 
ִנָּתן  ֶזה  ְּבֹאֶפן  ַרק  ִּכי  ּוִמְתַמֶׁשֶכת,  ְרִציָפה  ַיִּציָבה,  ִלְהיֹות  ְצִריָכה 

ַלֲעלֹות ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה ְּבַמֲעלֹות ָהֲעבֹוָדה.

ְּבאֹותֹו ִעְנָין ָרִגיל ָהָיה ְּגאֹון ַהּמּוָסר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר ְלַהְמִליץ 
ְלָכל ֶהָחֵפץ ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוַדת ה', ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַקָּבָלה ְקַטָּנה 
ַהַהְצָלָחה  סֹוד  ֵהן  ְוַהְּקִביעּות  ַהַּיִּציבּות  ִּכי  ָּבּה,  ְלַהֲחִזיק  לֹו  ֶׁשַּקל 

ַּבֲעבֹוַדת ה'.
'ַּדַעת ְׁשָרָגא'

ִנָּתן ְלהֹוִסיף ּוְלָהִביא ְּכֻדְגָמה ִלְדָבָריו ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ִמְצָוה 
זֹו ִהָּנּה ַקָּלה ּוְזִמיָנה ַעד ְמאֹד, ַא ֵאין ֲערֹ ַלּתֹוֶעֶלת ֶׁשִּנָּתן ְלָהִפיק 
ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ִּבְׁשַאר  ְוֵהן  ִּבְתִפָּלה  ֵהן  ָּבּה,  ֵמַהִהְתַחְּזקּות  ְּכתֹוָצָאה 

ה'.

 ְׁשִמיַרת ַהֲהָלָכה – ַאף ַלְּבִקיִאים ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוַהִּנְגת...  ֱאֵקינּו  ַלה'  "ַהִּנְסָּתרֹת 

ַהּזֹאת" (כט כח)

מּוָסר נֹוֵקב ָלַמְדנּו ִמָּפסּוק ֶזה:

ַאף ִמי ֶׁשָּזָכה ְלִהְתַעּלֹות ְלַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ּוְלַכֵּון ֶאת ָּכל ַמֲעָׂשיו ַעל 
ִּפי ּתֹוַרת ַהִּנְסָּתר, ַּבל ַיֲחׁשֹב ִּכי ַהָּדָבר ּפֹוְטרֹו ִמִּלְׁשמֹר ֶאת ַהֲהָלָכה 
ְּבָכל  ֶאָּלא  ּוְתִפָּלה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְזַמן  ֶאת  ְלַאֵחר  ְּכגֹון  ַהְּצרּוָפה, 
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  "ַלֲעׂשֹות  ְלַהְקִּפיד  ָעָליו  "ַהִּנְגת"  ַהֲהָלכֹות 
ַהּזֹאת" – ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהֲהָלכֹות ְּכִפְסֵקי ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ְוַכּיֹוֵצא 

ָּבֶזה. 
'ַחֵּיי ְצִבי' 

ֵמָאה ְּבָרכֹות ַנֲעׂשֹות ֲעָטָרה ַלֶּמֶל
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים:

ֵמָאה  יֹום  ְּבָכל   ֶׁשַהְּמָבֵר ִמָּכאן  ֵמָאה.  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – הוי"ה"  "עַד 
ְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה, ַמִּגיעֹות ִּבְרכֹוָתיו ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוַנֲעׂשֹות ֲעָטָרה 

ְלרֹאׁש ַהְּׁשִכיָנה.
'ִּכֵּסא ָּדִוד' ְּדרּוׁש כ ְלַׁשָּבת ְּתׁשּוָבה

ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ַלְּתׁשּוָבה
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֶקי... ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום" (ל ב)

 ַיְׁשִלי ַההּוא  "ַּבּיֹום  סז):  (סי'  ַה'ּכְֹלּבֹו'  ָּכַתב  ַהְּתׁשּוָבה  ֵסֶדר  ְּבִעְנַין 
ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ְוַיֲעֶׂשה  ָעָׂשה,  ֲאֶׁשר  ְּפָׁשָעיו  ָּכל  ֵמָעָליו  ָהָאָדם 
ָלׁשּוב  ְּתִביֵאנּו  זֹו  ּוִמָּדה  חֹוָבה...  ְוא  ְזכּות  א  ְּבָידֹו  ְוֵאין  נֹוַלד 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה".

ִמּקֹאַמְרָנא  ֶסְנֶדר  ַאֶלְּכַסְנֶדר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָּדַרׁש  זֹו  ַלֲהָלָכה  ֶרֶמז 
ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב:

 ָעֶלי ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב   ְּבבֹוֲא  –  "קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
 ְלָבְב ִיּפֹל  ַאל   – ַהּיֹום"   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  "ְּככֹל  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ְּכִתינֹוק   ַעְצְמ ְרֵאה  ֶאָּלא  ֶּבָעָבר,  ֶׁשָעִׂשיָת  ָהָרִעים  ֵמַהַּמֲעִׂשים 

ֶׁשּנֹוַלד. ִּכְבָיכֹול ַהּיֹום ִהְצַטִּויָת ְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה.
'ִזְכרֹון ְּדָבִרים' ַמֲאַמר ַהְּתׁשּוָבה 

ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהָּׁשב ֵמָהַאֲהָבה
 ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתי קֶיה' ֱא ֶוֱהִביֲא"

ְוִהְרְּב ֵמֲאבֶֹתי" (ל ה)

ְוִכי   ,"ֵמֲאבֶֹתי  ְוִהְרְּב  ְוֵהיִטְב" ְלִבְרַּכת  ִיְׂשָרֵאל  ִיְזּכּו  ָמה  ִמְּפֵני 
טֹוִבים ֲאַנְחנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו?

ַהְּתׁשּוָבה  ִעְנַין  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשָּפָרָׁשֵתנּו  ֵּכיָון  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ֵּבֵאר 
ב):  (פס'  ְלֵעיל  ַּכָּכתּוב  ַהָּיִמים,  ְּבַאֲחִרית  ָלׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים 
ַלָּׁשִבים  ַוֲהֵרי   ,"ַנְפֶׁש ּוְבָכל   ְלָבְב ְּבָכל   ...קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 

ֵמַאֲהָבה ֻהְבַטח ֶׁשְּזדֹונֹוֵתיֶהם ֵיָהְפכּו ִלְזֻכּיֹות (יֹוָמא פו ב), ְועֹוד ֶנֱאָמר 
ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  עֹוְמִדין –  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ב): "ָמקֹום  לד  (ְּבָרכֹות 
ְּבַדְרָּגָתם  ִיְׂשָרֵאל  ִיְתַעּלּו  ָהֵעת  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ִנְמָצא  עֹוְמִדין",  ֵאיָנם 
יֹוֵתר ֵמָהָאבֹות, ּוְלִפיָכ מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ִיְגַּדל ְׂשָכָרם ִמֶּׁשל ָהָאבֹות.
'ַעְטרֹות סֹוְפִרים' עמ' עט 

ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה
"ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתיו" (ל ח)

ֶׁשַהָּׁשב  ְלַלְּמֵדנּו  ּוִבְרכֹוֶתיָה',  ָׁשָנה  'ָּתֵחל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – "ָתׁשּוב" 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה זֹוֶכה ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעָליו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

'ְּפֵני ְמַנֵחם' (תשנ"ג)

ָׁשלֹוׁש ְּדָרגֹות ִּבְתׁשּוָבה
"ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ל י)

ָּבּה  ֻהְזְּכָרה  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִּכי  ַיְבִחין  ָּפָרָׁשֵתנּו  ִּבְפסּוֵקי  ַהְּמַדְקֵּדק 
ִּכי  ַאְבַרְמְסִקי,  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהָּדָבר  ְּבַטַעם  ַהְּתׁשּוָבה.  ִמְצַות 

ְּבָכ רֹוֶמֶזת ַהּתֹוָרה ְלָׁשלֹוׁש ְּדָרגֹות ַּבְּתׁשּוָבה:
ְלַאַחר  ָהָאָדם  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהְּתׁשּוָבה  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהְּנמּוָכה  ַהַּדְרָּגה 
ַהְּבָרָכה   ...ָעֶלי ָיבֹאּו  ִכי  "ְוָהָיה  א-ב):  (פס'  ַּכָּכתּוב  ֶׁשֶּנֱעַנׁש, 

."קֶיְוַהְּקָלָלה... ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא
ָהֶאְמָצִעית ִהיא ְּתׁשּוָבה ַהָּבָאה ִמּתֹו ֶׁשרֹוֶאה ָהָאָדם ְּבָעְנָׁשם ֶׁשל 
ָהעֹוְבִרים ַעל ְרצֹון ה', ַּכָּכתּוב (פס' ז-ח): "ְוָנַתן ה' ֱאקֶי ֵאת ָּכל 

ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'".
ה'  ַאֲהַבת   ִמּתֹו ַהַּנֲעֵׂשית  ְּתׁשּוָבה  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ַהַּדְרָּגה 
 ֶקיֶׁשֵאֶליָה רֹוֵמז ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱא ,ִיְתָּבַר

."ּוְבָכל ַנְפֶׁש ֲחזֹון ְיֶחְזֵקאל'ְּבָכל ְלָבְב'

ְּבָמה ָזִכינּו יֹוֵתר ֵמַהַּמְלָאִכים?
"א ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר" (ל יב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ַיאִליׁש, ַּבַעל 'ְמא ָהרֹוִעים':
ְלַהִּכיר  ְוזֹוִכים  ַהָּׁשַמִים  ִּבְׁשֵמי  ַהּׁשֹוְכִנים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּמְלָאִכים 
ּבֹוְרָאם.  ֶאת  ּוְלרֹוֵמם  ְלַׁשֵּבַח  ְיֵרִאים   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ַּגְדלּות  ְּבֶׂשֶגב 
ַא ְלֻעָּמָתם ָאנּו, ַּדְוָקא ִמּתֹו ֶׁשְּקרּוֵצי חֶֹמר ִהְננּו ּוִמְׁשָּכֵננּו ָּבעֹוָלם 
ַהַּגְׁשִמי, ֵאין ָאנּו חֹוְׁשִׁשים לֹוַמר ִׁשיָרה ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום. 
 א ַבָּׁשַמִים ִהוא" – ִמּתֹו" :ֻעְבָּדה זֹאת ִנְרְמָזה ְּבָפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו
ּוְלׁשֹוֵרר  ְלַׁשֵּבַח  ָאנּו  ְיכֹוִלים   – "ֵלאמֹר"  ַּבָּׁשַמִים,  ׁשֹוְכִנים  ֶׁשֵאיֶנּנּו 

'קֹול ַיֲעקֹב'ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעים ְּבָידֹו
"ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו" (ל יד)

ֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִהְקִּדים ַהָּכתּוב ֶאת ַהֶּפה ַלֵּלב, ֲהֵרי ְּכָלל הּוא 
ְּבָיֵדינּו ִּכי: "ַמֲחָׁשָבה קֹוֶדֶמת ְלַמֲעֶׂשה"?

ְלַלְּמֵדנּו,  ָּבא  ַהָּכתּוב  ִמֶּבעלז:  ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּבֵאר 
ִּבְתִפָּלתֹו,  ְלַכֵּון  ְמֻסָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַמָּצב  ָהָאָדם  ִנְמָצא  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַּגם 
ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִמּתֹו ַמְחֶׁשֶבת ֵיאּוׁש ִּכי ֵאין ּתֹוֶעֶלת 
ְּכָכל  ְוִיְתַאֵּמץ  ְּבָידֹו  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ֶאָּלא  ֶׁשָּכזֹו,  ִּבְתִפָּלה 
ֻמְבָטח   ָּכ  ּוִמּתֹו  ,"ְּבִפי" ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַהֶאְפָׁשר 
הּוא ִּכי ְיַסֵּיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָידֹו ִויַטֵהר ֶאת ִלּבֹו ַעד ֲאֶׁשר ַיִּגיַע 

ְלַדְרַּגת: "ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו".
'ַמֲהִרי"ד'

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

ני ּפְ ם

ְּבֶאְמָצעּות 'ָאֵמן' ַמִּגיִעים ְלַאֲהַבת ה'
"ּוָמל ה' ֱאקֶי ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע ְלַאֲהָבה ֶאת ה'" 

(ל ו)

 "ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע ֶאת ְלָבְב קֶיָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ּוָמל יי ֱא
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ְלגֶֹדל  ֶרֶמז  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם 
ְלַהֲחִדיר ְּבֵלב ָהָאָדם ֱאמּוָנה ַזָּכה ְּבַחי ָהעֹוָלִמים, ַעד ֲאֶׁשר 

."ּוְבָכל ַנְפְׁש ַיִּגיַע ְלַדְרַּגת: "ְלַאֲהָבה ֶאת ה'... ְּבָכל ְלָבְב

"ֶאת  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ִּכי  ַהָּידּוַע  ֶאת  ְלהֹוִסיף  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ַהָּדָבר ְלַלְּמֵדנּו  ֶׁשָּבא  'ֱאלּול', ְוִיָּתֵכן  ֵהם  ְלַבב"  ְלָבְב ְוֶאת 
ָראּוי  ַהִּדין,  ְליֹום  ִמְתּכֹוְנִנים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ֱאלּול  ֶׁשְּבחֶֹדׁש 
ִּדינֹו  ְּגַזר  ִלְקרַֹע  ְסֻגָּלָתּה  ֶׁשְּגדֹוָלה  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשִּנְתַחֵּזק 

ֶׁשל ָאָדם.
'ְּבֵצל ְיהּוָדה' רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ַהְמָלַכת ה'  ֶהם עֹוְסִקים ָאנּו ּבְ ּבָ ִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ׁשֶ ָנה ַהּבָ ָ יֵמי רֹאׁש ַהּשׁ ּבִ
ָרּה ְוַתְכִליָתּה  ר ִעּקָ ת ָאֵמן ֲאׁשֶ ֲעִנּיַ ק ּבַ ְתַחזֵּ ּנִ ְבָרִאים, ָמה ָראּוי ׁשֶ ל ַהּנִ ַעל ּכָ

ַרְך הּוא: י ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ הּוא ַהְצָהָרה ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה ּכִ

ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן.
ֵתב ּוְלֵהָחֵתם  ה ְלִהּכָ ְזכּות זֹו ִנְזּכֶ ּבִ ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ

ין  יֹום ַהּדִ ים ּבְ ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ְלַחּיִ
ה. ָאֵמן! ָנה טֹוָבה ּוְמֻתּקָ ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ְוִתְתַחּדֵ
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 !?ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשל ִצִּפָּיה, ֲהֵיׁש ִמי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹד ְּבָכ
ֵאֶצל ִמְׁשַּפַחת מ. ָהְיָתה זֹו ְמִציאּות ַחִּיים. ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ָקׁשֹות ִמְּנׂשֹא ֶׁשָּבֶהן ִצּפּו ִליׁשּוַעת ה' 
ֻמְרָּכבֹות ָהיּו ִמְּׁשלֹוׁש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים, ְלַמְעָלה ִמִּתְׁשַעת ֲאָלִפים ָיִמים ְוֵאין ְספֹר ָׁשעֹות 
ְוִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות...  ְסֻגּלֹות  ּוֵברּוִרים,  ִהְתרֹוְצֻצּיֹות  ְוַאְכָזבֹות,  ִּתְקוֹות  ָחוּו  ֶׁשָּבֶהם  ִמְּנׂשֹא,  ָקִׁשים  ּוְרָגִעים 

ְוַהְּיׁשּוָעה ּבֹוְׁשָׁשה ִמְּלַהִּגיַע.
ֶׁשִּתְקָוָתם  ֲהֵרי  ֵיאּוׁש,  מ.  ַהּזּוג  ְּבֵני  ֵאֶצל  ִלְראֹות  ֵּתֲארּו  ֲאֻרָּכה  ּכֹה  ְּתקּוָפה  ֶׁשְּלַאַחר  ָּכֵאּלּו  ָהיּו  ִאם 
ִהְתַּבְּדָתה. ִמְׁשַּפַחת מ. א ָחְדָלה ְלֶרַגע ִמְּלַקּוֹות ֶאל ה', ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ֶאת ִלָּבם ֶּבֱאמּוָנה ִּכי ְיׁשּוָעָתם 

ּבֹוא ָּתבֹא.
ָהָיה ֶזה ְּבִׁשְלֵהי ֵּבין-ַהְּזַמִּנים ֶׁשל חֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב תש"ס. ְּבַמְרִּבית ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַההֹוִרים ֲעסּוִקים 
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּיִמים  ֶאת  ַיֲעִבירּו  ֶׁשָּבּה  ַאֶחֶרת  אֹו  ָּכזֹו  ִלְפִעילּות  ַהְּמַׁשְּוִעים  ַיְלֵדיֶהם  ָצְרֵכי  ְּבִמּלּוי 
א  מ.  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ְּבֵביָתם  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְּבַעְׂשרֹות  ְׁשִביָתה  ֶׁשָּקָנה  ַהֶּׁשֶקט  אּוָלם  ַהֻחְפָׁשה, 

ֻהְפַרע ְלֶרַגע.
 ִׂשיַח ִלְפֵני קֹונֹו ָסמּו ִֹלְקַראת ַהָּצֳהַרִים ָיָצא ָהַרב מ. ֵמַהַּבִית ְלִכּוּון ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס, ְּבַדְרּכֹו ִלְׁשּפ
ֵמַהּצֶֹמת  ְּבאֹוטֹוּבּוס  ִלְנסַֹע  ָעָליו  ָהָיה  ְלָפָניו;  ָעְמָדה  ְקָצָרה  א   ֶּדֶר ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים.  ַהַּמֲעָרִבי  ַלּכֶֹתל 
ַהָּקרֹוב ְלמֹוַׁשב ְמגּוָריו ֶאל ֵעֶבר ִעיר ַהָּמחֹוז, ִמָּׁשם ַלֲעלֹות ַעל אֹוטֹוּבּוס נֹוָסף ֶׁשּיֹוִבילֹו ֶאל ַהַּתֲחָנה 

ַהֶּמְרָּכִזית ִּבירּוָׁשַלִים, ּוִמָּׁשם ִלְנסַֹע ְּבאֹוטֹוּבּוס ְׁשִליִׁשי ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי.
ֻהְדְּפָסה  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְקִׁשיִחים  ִּבְרּכֹוִנים  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ָּכבֹוד  ּבֹו  ֶׁשָּׁשְכנּו  ָּכֵבד,  ִּתיק  מ.  ָהַרב  ָנָׂשא  ְּבָיָדיו 
ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבאֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְמִאירֹות ֵעיַנִים, ּוְבַתְחִּתיָתם הֹוִפיָעה ַּבָּקָׁשה ְצנּוָעה ְלַהְזִּכיר אֹותֹו 
ְוֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ִליׁשּוַעת ה'. ֶאת ַהִּבְרּכֹוִנים ִּתְכֵנן ְלַחֵּלק ַלִּמְתַּפְּלִלים ַהָּבִאים ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ָׁשם 

ָאמּור ָהָיה ְלַהְתִחיל ַהּיֹום ְּבִסְדָרה נֹוֶסֶפת ֶׁשל ַאְרָּבִעים ְיֵמי ְּתִפָּלה ְרצּוִפים.
ִעְנְיֵני  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ָהַרב  ְלִמְׂשְרֵדי  ִמָּיד  ּוָפָנה  ֵמָהאֹוטֹוּבּוס  ָיַרד  מ.  ָהַרב  ִהְסַּתְּיָמה.  ַהְּמָפֶרֶכת   ַהֶּדֶר
ַהּכֶֹתל ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ְיַאֵּׁשר לֹו ְלַחֵּלק ֶאת ַהִּבְרּכֹוִנים ַּבָּמקֹום. ַהַּמְזִּכיר ִקֵּבל ֶאת ָּפָניו ִּבְמאֹור ָּפִנים, ֶהֱאִזין 
ְלַבָּקָׁשתֹו ִּבְתׂשּוַמת ֵלב, ּוִמֶּׁשָּׁשַמע ִּכי ִמֶּזה ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים א ָזָכה ִלְפִרי ֶּבֶטן, ָאַמר ְלֶפַתע ְּבקֹול 

ָׁשֵקט:
"ְלַצֲעִרי ַּגם ִּבִּתי ַהְּגדֹוָלה ְמַצָּפה ֶזה ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ִליָלִדים. ַּגם ֲחָתִני ַמִּגיַע ְלָכאן ִמֵּדי יֹום ְלִהְתַּפֵּלל, 

אּוָלם ְלִׂשְמָחתֹו ֵאין הּוא ֶנֱאָלץ ְלִהַּטְלֵטל ִמֶּמְרַחִּקים ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ִמְתּגֹוֵרר ְּבִקְרַבת ָמקֹום".
"ֶאְׂשַמח ְלִהְתַעְדֵּכן ִלְכֶׁשִּיְהיּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות", הֹוִסיף ַהַּמְזִּכיר.

ַהְּקבּוָעה  ְלִפָּנתֹו  ִמֵהר  ּוִמָּיד  מ.  ָהַרב  ֵהִׁשיב  ֶאְצְלֶכם",  טֹובֹות  ִּבְבׂשֹורֹות  ְלִהְתַעְדֵּכן  ֶאְׂשַמח  ֲאִני  "ַּגם 
ַּבּכֶֹתל  ִׂשיַח   ִֹלְׁשּפ ֶׁשָּבא  ָהַרּבֹות  ַּבְּפָעִמים  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ִלְקּבַֹע  ָהָיה  ָרִגיל  ָׁשם  ִויְלסֹון',  ְּב'ֶקֶׁשת 

ַהַּמֲעָרִבי.
ִמָּזִוית ֵעינֹו ִהְבִחין ָהַרב מ. ִּבְדמּות ְׁשפּוָפה ָהעֹוֶמֶדת ִּבְקֵצה ַהֶחֶדר. ַאף ָאָדם ֶזה ָהָיה ָׁשקּוַע רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו 

ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּלָפָניו ְּכֶׁשֵעיָניו זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ִּבְתִפָּלה.
ְׁשִכיָנתֹו  ָזָזה  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ָהַרֲחָמן  ָהָאב  ִלְפֵני  ִׂשיַח  ִּבְׁשִפיַכת  ַהְּׁשַנִים  ָהיּו  ְׁשקּוִעים  ַהָּבאֹות  ַּבָּׁשעֹות 
ִמָּמקֹום ָקדֹוׁש ֶזה. ִמֶּׁשָחְלפּו ַהָּׁשעֹות ְוָהַרב מ. ִסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ֶהְחִליט ְלַהְמִּתין ִקְמָעא ַעד ֶׁשִּיְגמֹר 
ַהְּיהּוִדי ַהָּׁשפּוף ְלִהְתַּפֵּלל. ִמְּבִלי ְלָהִבין ַמּדּוַע הּוא ָחׁש ִּכי ִניִמים ֲעלּוִמים קֹוְׁשִרים ֵּבינֹו ְלֵבין ָהִאיׁש 

ֶׁשְּלִצּדֹו, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ְלַהֲחִליף ִעּמֹו ַּכָּמה ִמִּלים.
ַּדּקֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִסֵּים ָהִאיׁש ֶאת ְּתִפָּלתֹו. הּוא ָנַׁשק ְּבחֹם ְלֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, ּוְכֶׁשָּפָנה ָלֵצאת 

ִנְפְּגׁשּו ֵעיֵניֶהם.
ַּבִּׂשיָחה ַהְּקָצָרה ֶׁשִהְסִּפיקּו ִלְקׁשֹר ַּבֶּדֶר ָלאֹוטֹוּבּוס ִהְתַּגְּלָתה ָלַרב מ. ַהְּיִדיָעה ַהַּמְפִּתיָעה ִּכי ֶּבן ִׂשיחֹו 
ֵאינֹו ַאֵחר ֵמֲחָתנֹו ֶׁשל ַהַּמְזִּכיר ֶׁשִעּמֹו ׂשֹוֵחַח. ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַהּגֹוָרל ַהְּמֻׁשָּתף ַהּקֹוֵׁשר ֵּביֵניֶהם ֵהִביָאה 

אֹוָתם ִליֵדי ַסֲעַרת רּוחֹות, ְוֵהם ִנְפְרדּו ֶזה ִמֶּזה ְּבֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות ּוְמֵלאֹות ִּתְקָוה.
ִעם ׁשּובֹו ְלֵביתֹו ָחׁשּו ָהַרב ְוזּוָגתֹו ִּכי ַהִּתְקָוה ִמְתעֹוֶרֶרת ּוִמְתַחֶּדֶׁשת ְּבִלָּבם ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת, ְוָכ ָחְלפּו 

ֲעֵליֶהם ְיֵמי חֶֹדׁש ֱאלּול ְּבֶסֶבב ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַמְרִטיטֹות ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי.
ְּכֵדי  ַהַּמֲעָרִבי,  ַלּכֶֹתל  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  מ.  ִמְׁשַּפַחת  ָעׂשּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְיֵמי  ֶאת 
ֶׁשרֹאׁש ַהִּמְׁשָּפָחה יּוַכל ְלַהְׁשִלים ֶאת ַאְרָּבִעים ְיֵמי ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו. ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית ְּביֹומֹו 
ָהִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָיְצָאה ִמִּפיו ִּבְדָמעֹות ּוְבֶרֶגׁש, ְוֶרַגע ַהִּׂשיא ִמְּבִחיָנתֹו ָהָיה ְּבֵעת ְקִריַאת ְּתִפַּלת 

ַחָּנה ַהְּכתּוָבה ְּבַהְפָטַרת ַהּיֹום.
ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהְּמִחָּצה ִנְׁשְּפכּו ְּדָמעֹות ַּכַּמִים ִּבְתִפָּלה קֹוַרַעת ֵלב. ַּבְּלָבבֹות ִּפֲעָמה ֱאמּוָנה ֲעֻמָּקה ִּכי ִהֵּנה 

ִהֵּנה, ַהְּיׁשּוָעה ְקרֹוָבה ָלבֹוא.
ַאְרָּבִעים ַהָּיִמים ִהְסַּתְּימּו, ַא ַהְּתִפּלֹות א ָּפְסקּו ְּכָלל ְוִעָּקר. ֶהֳחָדִׁשים ַהָּבִאים ָעְברּו ַעל ְּבֵני ַהּזּוג מ. 
ְּכִמְקָׁשה ַאַחת ֶׁשל ְּתִפָּלה: ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ַעל ִקְברֹות ַהַּצִּדיִקים ּוְבָבֵּתיֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם 

ָחׁשּו ִּכי ִלָּבם ִנְפַּתח ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָהָיה ַעד ַעָּתה. ְוַהְּיׁשּוָעה א ִאֲחָרה ִמָּלבֹוא.
ֶׁשִהִּכיר  ַלָּצָרה  ַאִחים  אֹוָתם  ַלּגֹוָרל,  ֻׁשָּתָפיו  ֶאת  מ.  ָהַרב  ָׁשַכח  א  ְמֻיֶחֶדת,  ִהְתעֹוְררּות  אֹוָתּה   ְּבתֹו
ַאף  ְלַהְזִּכיר  ִהְקִּפיד  ְוהּוא  ֵמַהּכֶֹתל.  ֶהָחָדׁש  ַהָּיִדיד  ָלַאֲחרֹוָנה  ִהְצָטֵרף  ֶׁשֲאֵליֶהם  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַּבָּׁשִנים 

אֹוָתם ִּבְתִפּלֹוָתיו ִליׁשּוָעה ּוְלַרֲחִמים.
ְוַהְּיׁשּוָעה ָאֵכן ִהִּגיָעה.

ְּכַמֲאַמר ֲחָז"ל (ב"ק צב א): "ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר – הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה"; ְלַאַחר 
ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ְׁשנֹות ִצִּפָּיה, ְּבחֶֹדׁש ָאב תשס"א ִנְפְקָדה ִמְׁשַּפַחת מ. ְּבִתינֶֹקת ְּבִריָאה ּוְׁשֵלָמה, אֹוָצר 
ִנְפָלא ִמַּמְּתַנת ָׁשַמִים. ָהָיה ֶזה ָׁשָנה ְּבִדּיּוק ְלַאַחר אֹוָתּה ְּתִפָּלה ִּבְלִּתי ִנְׁשַּכַחת ַּבּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ַוְּיִהי 

ְלֶפֶלא.
ִּכְׁשבּוַעִים ְלַאַחר ַהֵּלָדה ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבִמְׂשְרֵדי ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי. ֵמֵעֶבר ַלַּקו ָעָנה קֹול ֻמָּכר. ָהָיה ֶזה 

אֹותֹו ַמְזִּכיר ִמִּלְפֵני ָׁשָנה. ְּבקֹול ִנְרָּגׁש ִסֵּפר לֹו ָהַרב מ. ַעל ַהְּיׁשּוָעה ֶׁשָּזָכה ָלּה.
ְׁשִתיָקה ֶׁשל ַהְפָּתָעה ִנְׁשְמָעה ֵמֵעֶבר ַלַּקו, ְוָאז ֵהִגיב ַהַּמְזִּכיר ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "א ַּתֲאִמין, ַא ַּגם ִּבִּתי 

ָהְפָכה ִלְפֵני ָיִמים ִמְסָּפר ְלֵאם...!"
ָּגְדָלה  ַּתְדֵהָמתֹו   ַא ֵעיָניו.  מּול  ֶאל  ִלְראֹות  ֶׁשָּזָכה  ַהֻּמְפָלָאה  ַהַהְׁשָּגָחה  מּול  ִנְדָהם  ָעַמד  מ.  ָהַרב 
ָּבֳחָדִׁשים  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֲעֵליֶהם  ִמיִדיָדיו  ַּכָּמה  ִנְפְקדּו  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּבִאים,  ָּבֳחָדִׁשים  ִׁשְבָעַתִים 

ָהַאֲחרֹוִנים ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
ַהֵּנס  ַעל  ַמִּכיֵריֶהם  ְלָכל  ְלַסֵּפר  מ.  ִמְׁשַּפַחת  ִנְלִאים  א  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד   ,ָוֵאיָל ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלִמן 
ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעָּמם, ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַלֵּמד ֶּפֶרק ֶאת ָּכל ַהְּמַצִּפים ִליׁשּוָעה: ִהְתַּפְּללּו, ַּבְּקׁשּו ִּבְדָמעֹות 
ּוְלעֹוָלם ַאל ַּתְרּפּו! ֵיׁש ָלנּו ָאב ָּגדֹול ְואֹוֵהב ַּבְּמרֹוִמים ֲאֶׁשר אֹוֵסף ֶאת ַהְּדָמעֹות ּוְמִניָחן ְּבֵבית ְּגָנָזיו ַעד 

ָלֶרַגע ַהָּנכֹון ֶׁשּבֹו ִיָּפְתחּו ַהְּׁשָעִרים ִליׁשּוַעְתֶכם.
'ַמְרֶוה ַלָּצֵמא' ִיְתרֹו תשע"ד

ַאַחד ָהְרָגִעים ַהְּמַרְּגִׁשים ְּביֹוֵתר ְּבַמֲהַל ְּתִפּלֹות ְיֵמי ַהִּדין הּוא ְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהִּפּיּוט 'ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף'. 
ְּבִמּלֹוָתיו ַהַּמְרִטיטֹות ּוְבִסְגנֹונֹו ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ִּפּיּוט ֶזה ֵיׁש ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְרָגׁשֹות ֲחבּוִיים ְּבֵלב ָּכל ָאָדם 

ִמִּיְׂשָרֵאל ַאף ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום ַהִּדין ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.

ַרִּבי ַאְמנֹון ִמָּמֶגְנָצא
ַהַּמְרִטיט  ַהִּסּפּור  ְּבֶׁשל  הּוא  ַהִּפּיּוט,  אֹוֵמר  ֶאת  ָהאֹוֵפף  ַהַּכִּביר  ָלֶרֶגׁש  ָהִעָּקִרּיֹות  ַהִּסּבֹות  ַאַחת 
ֶׁשִּנְקָׁשר ּבֹו; אֹותֹו ִסּפּור ֶׁשִּנְדַּפס ַּבַּמֲחזֹוִרים ַעל אֹודֹות ְמַחְּברֹו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְמנֹון ִמָּמֶגְנָצא, ֲאֶׁשר 
ַאַחר ֶׁשִּנְגַזר ִּדינֹו ְלָמֶות ְּבֶׁשל ֵסרּובֹו ְלָהִמיר ֶאת ָּדתֹו, ִהְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין, ּוְבעֹודֹו ׁשֹוֵכב ּוִמְתַיֵּסר 
ַעל ִמָּטתֹו ִּבֵּקׁש ְלהֹוִליכֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָׁשם ִקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֲאִמיַרת: "ּוְבֵכן ּוְל ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה", 
ְוִהְמִׁשי ְּבִפּיּוט: "ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף" ַעד ֶׁשִּנְפַטר ִמן ָהעֹוָלם ִמּתֹו ִיּסּוָריו ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח אֹותֹו ָהֱאִקים.

ְּבֵסֶפר 'קֹוֵרא ַהּדֹורֹות' ְלַרִּבי ָּדִוד קֹוְנפֹוְרִטי (מהד' ְּפיֹעֶטְרקֹוב עמ' 38) הֹוִסיף ְּבֵׁשם 'ֵיׁש אֹוְמִרים', ִּכי 
ַאַחר ֶׁשָּגַמר ַרִּבי ַאְמנֹון ֶאת ֵסֶדר ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּתֵּקן: "ִנְסַּתֵּלק ִמֵּבין ַהָּקָהל ְוֶנֱעַלם ֵמֵעיֵני ַהּכֹל, ָוא 
ָראּוהּו עֹוד ִּכי ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת הֹוִליכּוהּו ִלְפֵני ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוהּוא ְמֻזָּמן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ִּבְמִחַּצת 

ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ִעם ַרִּבי ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו".

ֵסֶדר ַהִּפּיּוט
ָּדֵרי  ְּבֶקֶרב  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ְּבַמְׁשָמעּוָתם  עֹוֵסק  ַהּיֹום,  ְקֻדַּׁשת  ִמֵּסֶדר  ֵחֶלק  ֶׁשהּוא  ֶזה  ִּפּיּוט 
ִתָּנֵׂשא  ּובֹו  ַהּיֹום...  ְקֻדַּׁשת  ּתֶֹקף  "ּוְנַתֶּנה  ַהִּפּיּוט:  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ֶחְלקֹו  ַּכֲאֶׁשר  ַמָּטה,  ְוָדֵרי  ַמְעָלה 
ַמְלכּוֶת" ַעד "ְוִתְכּתֹב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם" ְמָתֵאר ֶאת ַמהּותֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּכיֹום ַהְמָלַכת ה' ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְמָבֵאר  ָירּום"  ּוִמי  ִיָּׁשֵפל  "ִמי  ַעד  ִיָּכֵתבּון"  ַהָּׁשָנה  "ְּברֹאׁש  ֶהְמֵׁשכֹו:  עֹוָלם,  ָּבֵאי  ָּכל  ִנּדֹוִנים  ּבֹו 
ַמְׁשָמעּות ַהִּדין, ְוֶאת ְמִציאּות ַהְּתׁשּוָבה ַההֹוֶפֶכת ֶאת ְּגַזר ַהִּדין ְלטֹוָבה, ִּכְלׁשֹון ַהַּפְיָטן: "ּוְתׁשּוָבה 

ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה", ְוֵכן: "ִּכי ְּכִׁשְמ... ָקֶׁשה ִלְכעֹס ְונֹוַח ִלְרצֹות".

ְוִסּיּומֹו ֶׁשל ַהִּפּיּוט: "ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם" ְוכּו' ַמְסִּביר ֶאת ַאְפסּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֲאֶׁשר "ְיסֹודֹו 
ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר", ְלֻעַּמת: "ְוַאָּתה הּוא ֶמֶל ֵא-ל ַחי ְוַקָּים, ֵאין ִקְצָבה ִלְׁשנֹוֶתי" ְוכּו'.

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש (ַּבִּמְדָּבר טז כב): ַקָּימֹות ָׁשלֹוׁש ְּדָרגֹות ְּבֶׁשַבח 
ַהּבֹוֵרא; ָהַאַחת ִהיא ַהֶּׁשַבח ְוַהַהֵּלל ֶׁשּנֹוְתִנים לֹו ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה, ְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה ִהיא ַהֶּׁשַבח 
ַהַּמִּגיַע ֵאָליו ֵמעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות, ֵהן ֵאּלּו ֶׁשָּבאּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוִהְׁשִלימּו ֶאת ִּתּקּוָנן, ְוֵהן ֵאּלּו ֶׁשֲעַדִין 

א ָיְרדּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה.

אּוָלם ַהֶּׁשַבח ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלן הּוא ַהֶּׁשַבח ֶׁשּנֹוְתנֹות ְלָפָניו אֹוָתן ְנָׁשמֹות ֶׁשֲעַדִין ִנְמָצאֹות ְּבגּוף ָּבֵאי 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ַעל ַאף ֶׁשַהֵחֶלק ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּבֶהן מֹוְׁשָכן ְּכַלֵּפי ַמָּטה ּומֹוְנָען ִמְּלַהִּכיר ֶאת ּבֹוְרָאן, 
מֶֹׁשה  ָאַמר   ָּכ ַעל  ּוְלָפֲארֹו.  ְלַׁשְּבחֹו  ה',  ְּבַאֲהַבת  ְלִהְתרֹוֵמם  ְּכֶנְגּדֹו  ּוְגבּוָרה  ְּבכַֹח  ֵהן  ִמְתַחְּזקֹות 
הּוא   ּוַמֲאַוֶּיי  ֲחָפֶצי ָּכל   – כב)  טז  (ַּבִּמְדָּבר  ָּבָׂשר"  ְלָכל   ָהרּוחֹת  ֱאקֵי  "ֵא-ל  הּוא:   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 

.ּוְלָפֶאְר ְּבָכל זֹאת ִמְתַחְּזִקים ְלַׁשֶּבֲח ַהָּבָׂשר, ַא ְּברּוחֹות ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשֲעַדִין ֵהם ְּבתֹו

ֶאת  ּוְמָתֲאִרים  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ַהְּקֻדָּׁשה,  ַּבֲאִמיַרת  ֶׁשִּנְפַּתח  קֶֹדם  ֶזה,  ִּפּיּוט  ַהְּמַסֵּים  ַּבֵחֶלק   ְלִפיָכ
ִׁשְפלּוֵתנּו: "ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר... ָמׁשּול ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר... ְוַכֲחלֹום ָיעּוף", ּוִמָּיד ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ֶאת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְואֹוְמִרים: "ְוַאָּתה הּוא ֶמֶל ֵא-ל ַחי ְוַקָּים" ְוכּו', ִּכי ֶזהּו ַהֶּׁשַבח ָהָרצּוי ְּביֹוֵתר ִלְפֵני 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשַּדְוָקא ָהָאָדם ַהָּקרּוץ ֵמחֶֹמר ִיְתַנֵּׂשא ַּכֲאִרי ְלַׁשְּבחֹו ּוְלָפֲארֹו.

ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרַע
ָידּוַע ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשּלֹו, ֲאֶׁשר ִהְתַּבְּטָאה 
ֶאת  אֹוֵמר  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ִהְתַרְּגׁשּותֹו  ָּגְדָלה  ִּבְפָרט  ַהּנֹוָרִאים.  ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות   ְּבַמֲהַל מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת 
ִּפּיּוט: 'ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף' ְּבקֹולֹות, ִּבְבִכּיֹות ּוִבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ִמֶּׁשִהִּגיַע ַלִּמִּלים 'ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא', ָהָיה ֵמִרים 

ֶאת קֹולֹו ְוזֹוֵעק: 'ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרַא' (=ִיָּקֵרַע).

ְּבַאַחת ִמִּׂשיחֹוָתיו ִהְסִּביר: ִאּלּו ָהָיה ַהֵּפרּוׁש 'ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא' ִּכְפׁשּוטֹו, ֲהֵרי ֵאין ַּבָּדָבר ָּכל ַנְפָקא ִמֵּנּה. 
ֶאָּלא ֵיׁש ְלָבֵאר ִּכי ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו, אּוָלם ֵיׁש ְּדָבִרים ַהַּנֲעִׂשים 
 .ִמָּכ ֶׁשָּיַדע  ְּבא  ַאף  ְלִעִּתים  ִּבְזכּותֹו,  ַלֲעׂשֹות  ִהְתעֹוְררּו  ֶׁשֲאֵחִרים  ִמְצוֹות  אֹוָתן  ְּכגֹון  ֵמֲאֵליֶהם, 
ִמְצוֹות ֵאּלּו ִנְזָקפֹות ִלְזכּותֹו ֶׁשל ַהְּמעֹוֵרר ְּכִאּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו ָּפַעל ְוָעָׂשה אֹוָתן, ְוָלֵכן ּכֹוְפִלים ָאנּו 
ַּבִּפּיּוט: "ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות" – ָׁשם ְּכתּוִבים ַהִּמְצוֹות ְוַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָעָׂשה ָהָאָדם 
ְּבַעְצמֹו, אּוָלם ְּבנֹוָסף ְלָכ: "ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא" – ָּכל אֹוָתם ְּדָבִרים ֶׁשֲאֵחִרים ָעׂשּו, ַא ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני 
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים קֹוֵרא ַהּדֹורֹות ֵמרֹאׁש ִּכי ָעׂשּו אֹוָתם ִּבְזכּותֹו, ּוִבְׂשַכר ִמְצוֹות ֵאּלּו ִיָּקַרע ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל 

ָהָאָדם ('ַיִּציב ִּפְתָּגם' ָיִמים נֹוָרִאים עמ' ל).

ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר... ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו
ַלְחמֹו".  ָיִביא  "ְּבַנְפׁשֹו  אֹוֵמר  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ִלְבּכֹות  ָהָיה  ָרִגיל  ָזָצ"ל  ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֵמָעָפר  ְיסֹודֹו  'ָאָדם  ַּבֲאִמיַרת:  ַּדְוָקא  ִלְבּכֹות  ַהַּמְתִחיִלים  ֵהם  "ַרִּבים  ִהְסִּביר:  ַהִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ְּבַאַחת 
ְוסֹופֹו ֶלָעָפר', אּוָלם ֲאִני ֵאיֶנִּני ּבֹוֶכה ְּבִמִּלים ֵאּלּו. ֶזהּו ָּדָבר ָרִגיל ֶׁשָאָדם ֶׁשְּיסֹודֹו ֵמָעָפר ָיׁשּוב ְלָעָפר, 
אּוָלם ּבֹוֶכה ֲאִני ַּדְוָקא ְּכֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ְל'ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו' – ַעל ָּכ ֶׁשְּבֶדֶר ְּכָלל ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת 
ַּפְרָנָסתֹו ֶנֱאַלץ ָהָאָדם ְלַהְפִסיד ֵמָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו. ַעל ָּכ ֶּבֱאֶמת ָראּוי ִלְבּכֹות" ('ְּדָלֶתי ָּדַפְקנּו' עמ' ז).

ְלֻעַּמת זֹאת ְּבֵׁשם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמֶּדִז'יקֹוב ִזי"ַע ֵהִביאּו ֶׁשֵּבֵאר ַעל ֻנַּסח ַהִּפּיּוט: "ְּבַנְפׁשֹו 
ְּברּוָחִנּיּוָתם  ָּפְגמּו  ַּכָּמה  ַעד  ַנְפָׁשם,  ֵעֶסק  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָלדּון  ְמַבְּקִׁשים  ַּכֲאֶׁשר   – ַלְחמֹו"  ָיִביא 
ָחִליָלה, ֲאַזי ָיִביאּו ֵהם ֶאת 'ַלְחָמם' – ֶאת קִֹׁשי ַהַּפְרָנָסה ַהִּמְׂשָּתֵרג ֲעֵליֶהם ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים, ְוִיְטֲענּו 
ִּכי ֵמֲחַמת ִטְרּדֹוֵתיֶהם ְּבַהָּׂשַגת ֶטֶרף ְלֵביָתם א ָהָיה ָלֶהם ֵּדי ְּפַנאי ַלֲעסֹק ְּבָצְרֵכי ַהֶּנֶפׁש ('ִאְמֵרי נַֹעם' 

ְלֶעֶרב יֹום ִּכּפּור).

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ִעְנָין ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם', ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשּבֹוִכים ַּבֲאִמיַרת 
ִמּׁשּום  הּוא  ִליסֹודֹו,  חֹוֵזר  ֶׁשֶהָעָפר  ִחּדּוׁש  ְּבֶגֶדר  ֶזה  ֶׁשֵאין  ַאף  ֶלָעָפר',  ְוסֹופֹו  ֵמָעָפר  ְיסֹודֹו  'ָאָדם 
ֶׁשִאּלּו ָהָיה ְמֻדָּבר ָּכאן ְּבָעָפר ָרִגיל ָאֵכן א ָהָיה ִסָּבה ִלְבּכֹות, אּוָלם ָאנּו ִּכיהּוִדים יֹוְדִעים ִּכי ְמֻדָּבר 
ְּבָעָפר ֶׁשִּנָּתן ְלָהִפיק ִמֶּמּנּו ָזָהב, ְוַכָּמה ָּגדֹול ֵאפֹוא ַהְּבִכי ַעל ָּכ ֶׁשֵּמֲחַמת ִהְתַרְׁשלּוֵתנּו ָיׁשּוב ַהּגּוף 

ֶאל ֶהָעָפר ְּבא ֶׁשִּתַּקּנּו ֶאת ַהִּנְצָר ִּתּקּון ְוָהַפְכנּו ֶאת ֶהָעָפר ְלָזָהב ('ִאְמֵרי ָהִרי"מ' ְּבֵראִׁשית).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיׁשּוָעה ַמְפִּתיָעה ְלַאַחר ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
לאח ה

ווורר ססִספּפּ ם
ה ּתֶֹקף' ּיּוט 'ּוְנַתּנֶ ּפִ

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


