
ְקֵהל ְפקּוֵדי ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ָּפִנים ֲחָדׁשֹות' ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש
"ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה א)

ֵּבֵאר  ִתָּׂשא  ִּכי  ְלָפָרַׁשת  ַוַּיְקֵהל  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ְסִמיכּוָתּה  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ֶׁשָּקַרן  ָהאֹור  ְּבֵתאּור  ִמְסַּתֶּיֶמת  ִתָּׂשא  ִּכי  ָּפָרַׁשת  ַהּטּוִרים':  'ַּבַעל 
ִמָּפָניו ֶׁשל מֶֹׁשה, ּוָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ּפֹוַתַחת ְּבִצּוּוי ַהַּׁשָּבת. ַוֲהֵרי ָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ב"ר יא ב): "א ּדֹוֶמה אֹור ָּפָניו ֶׁשל ָאָדם 
ָּכל ְימֹות ַהַּׁשָּבת, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה ְּבַׁשָּבת", ִנְמָצא ֶׁשְּבַׁשָּבת זֹוֶכה 
ְסִמיכּות  ּוְמבֶֹאֶרת  מֶֹׁשה,  ִמְּפֵני  ֶׁשָּקַרן  ָהאֹור  ִלְבִחיַנת  ְיהּוִדי  ָּכל 

ַהַּפְרִׁשּיֹות.

ַעל ִּפי ֶזה ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ָנַתן ֶּגְׁשֶטְטֶנר ָזָצ"ל ֶאת ַהֲהָלָכה ָהרֹוַוַחת 
ֶאת   ְלָבֵר ִנָּתן  קֶֹדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ַהֶּנֱעֶרֶכת  ְּבָרכֹות'  'ֶׁשַבע  ֶׁשְּבִׂשְמַחת 
ח):  סב  אבהע"ז  שו"ע  (ְרֵאה  ֲחָדׁשֹות'  'ָּפִנים  ְּבא  ַאף  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשַבע 
ָּכל  ֵּכן  ַעל  ְמֻיָחד,  ָּפִנים  ִלְמאֹור  ְיהּוִדי  ָּכל  זֹוֶכה  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֵּכיָון 
ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ֶנֱחָׁשִבים ְּכ'ָפִנים ֲחָדׁשֹות', ּוְכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבֵליל 

ַׁשָּבת ַּבִּפּיּוט 'ֲאַזֵּמר ַּבְּׁשָבִחין': "ְּבַרם ַאְנִּפין ַחְדִתין".

'ְלהֹורֹות ָנַתן' מֹוֲעִדים ח"ד עמ' קסד

ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹת אָֹתם" (לה א)

ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה  ְּבֵתבֹות:  ִּכי  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  א)  (ע  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ּוְכִדְלַהָּלן:  ְּבַׁשָּבת,  ֶׁשֶּנֶאְסרּו  ַהְּמָלאכֹות  ְוֵתַׁשע  ְׁשלֹוִׁשים  ִנְרְמזּו 
ֵּתַבת 'ֵאֶּל"ה' ְּבִגיַמְטִרָּיה ל"ו, ֵּתַבת 'ְּדָבִרים' (ִמעּוט ַרִּבים ְׁשַנִים) – ֶרֶמז 
ִלְׁשֵּתי ְמָלאכֹות נֹוָספֹות, ְוֵה"א ַהְּיִדיָעה ֶׁשְּלָפֶניָה רֹוֶמֶזת ַלְּמָלאָכה 

ַהּל"ט.
ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ְּבִעְנָין ֶזה ֵהִאיר ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א:

ְּב'יֹוְצרֹות' ְלָפָרַׁשת ְׁשָקִלים ְמָפֵרט ַהַּפְיָטן ְׁשלֹוִׁשים ְוֵתַׁשע ְלׁשֹונֹות 
ַהְּמַבְּטאֹות ֶאת ַּתֲהִלי ַהְּבִריָאה:

"ָאז ָרִאיָת ְוִסַּפְרָּת. ְוֵהַכְנָּת ְוָחַקְרָּת. ּוָמַדְדָּת ְוַכְלָּת ְוָׁשַקְלָּת. ְוָאַמְדָּת 
ְוָצַבְרָּת. ּוָפַקְדָּת ְוָחַׁשְבָּת ְוִסַּכְמָּת. ּוָמִניָת ְוָסַפְרָּת. ְוָקַצְבָּת ְוָחַרְצָּת 
ְוָגַזְרָּת. ְוִטַּפְחָּת ְוִׁשַעְרָּת ְוִהַּבְטָּת. ְוֵהַבְנָּת ְוִהְׂשַּכְלָּת ְוַׁשְרָּת ְוָסַקְרָּת. 
ְוִחִויתָ  ְוהֹוַדְעָּת  ְוִלַּמְדָּת  ְוָחַרָּת  ְוִצַּיְנָּת  ְוָחַקְקָּת  ְוָחַרְטָּת.  ְוָכַתְבָּת 

ְוהֹוֵריָת. ְוָגַזְרָּת ְוִצִּויָת ְוָקָראָת ְוָעִניָת ְוִדַּבְרָּת ְוָאַמְרָּת..."
ִּדֵּיק ַהַּפְיָטן ּוָמָנה ְׁשלֹוִׁשים ְוֵתַׁשע ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ְמָלאָכה, ְלַלְּמֵדנּו 
ַהָּקדֹוׁש  ָׁשַבת  ֶׁשֵּמֶהן  ַהְּבִריָאה  ְמָלאכֹות  ְוֵתַׁשע  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשְּכֶנֶגד 
ְמָלאכֹות  ְוֵתַׁשע  ְׁשלֹוִׁשים  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהַּׁשָּבת,  ְּביֹום  הּוא   ָּברּו
ְלַמֲעֵׂשה  'ֵזֶכר  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַׁשָּבת,  ִלְׁשּבֹת  ָעֵלינּו  ֶׁשֵּמֶהן  ֲאֵחרֹות 

'ְּפַאת ַהֻּׁשְלָחן' ַהְקָּדָמהְּבֵראִׁשית'.

ְּכִאּלּו ָּבִנינּו ִמְׁשָּכן
"ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (לה ד)

ַעל ִצּוּוי ַהְּׁשִביָתה ְּבַׁשָּבת ָנְקָטה ַהּתֹוָרה (ְלֵעיל פס' א') ְלׁשֹון: "ֲאֶׁשר 
ַעל  ַהְּמַדֵּבר  ֶזה  ְּבָפסּוק  ַהָּכתּוב  ִׁשָּנה  ָמה  ִמְּפֵני  ַלֲעׂשֹת".  ה'  ִצָּוה 

ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ִלְלׁשֹון: "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריִמינֹוב:

ָּפָרַׁשת  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלָתּה  ֶאת  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ִּגָּלה  ָּכאן 
לֹו  ֶנְחָׁשב  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ַהִּמְׁשָּכן  ָּפָרַׁשת  ָהאֹוֵמר  ֶׁשָּכל  ַהִּמְׁשָּכן, 

ְּכִאּלּו ָּבָנה ִמְׁשָּכן.
'ְמַנֵחם ִצּיֹון' ְמצָֹרע

ָהֲאָנִׁשים ִהְתַעּלּו ֵמַעל ַהָּנִׁשים
"ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים" (לה כב)

ִּבְדָבָריו  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ָהַאֲחרֹוִנים ִלְפֵני ֲעִלָּיתוֹ ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים (כ"ג ַּבֲאָדר):

ְלִנְדַבת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִּבְנִתיָנָתם  ִּכי  ָאְמרּו  א)  א  (ְׁשָקִלים  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ָהֲאָנִׁשים  ַרק  ִּכי  ָידּוַע  ַוֲהֵרי  ָהֵעֶגל.  ֵחְטא  ָלֶהם  ִהְתַּכֵּפר  ַהִּמְׁשָּכן 
ָחְטאּו ָּבֵעֶגל ְוִאּלּו ַהָּנִׁשים נֹוְתרּו ְּבִצְדָקָתן, ִאם ֵּכן ַעָּתה ֶׁשִהְתַּכֵּפר 
ְּכַמֲאַמר  ַהָּנִׁשים,  ֵמַעל  ָהֲאָנִׁשים  ִהְתַעּלּו  ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ַעל  ָלֶהם 
ַצִּדיִקים   – עֹוְמִדין  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  "ָמקֹום  ב):  לד  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל 
ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין", ְוַעל ֵּכן ָנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון: "ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים 

ַעל ַהָּנִׁשים".

'ְׂשַפת ֱאֶמת' תרל"ה; 'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' תשי"ז

ְּתִפָּלתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהַּסָּבא
"ְוַהְּנִׂשִאם ֵהִביאּו" (לה כז)

"ּוְלִפי ֶׁשִּנְתַעְּצלוּ ִמְּתִחָּלה ֶנְחְסָרה אֹות ִמְּׁשָמם – 'ְוַהְּנִׂשִאם' ְּכִתיב" 
(ַרִׁש"י).

ַעל ְּגאֹון ַהּמּוָסר 'ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם' ֵהִעידּו:

ָהַאֲחרֹוִנים,  ִּבְרָגָעיו  ַאף  ָהַעְצלּות,  ִמִּמַּדת  ַהַּסָּבא  ָחַׁשׁש  ָיָמיו  ָּכל 
ַהְּתִפָּלה,  ֵעת  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ּכֹחֹוָתיו,  ַוֲאִפיַסת  ָהַרָּבה  ֻחְלָׁשתוֹ  ֵחֶרף 
ֻחְלָׁשה  זֹו  ְוֵאין  ַּבָּדָבר  ָהַעְצלּות  ַיד  ֶׁשָּמא  ַנְפׁשֹו  ַּבֲעִדינּות  ָחַׁשׁש 
ְלִהְתַּפֵּלל,  ְּכֵדי  ִמִּמָּטתוֹ  ָלקּום  ִהְתַאֵּמץ  ֶזה  ֲחָׁשׁש   ִמּתֹו ֲאִמִּתית. 
ַנֲעלֹו  ֶאת  ַלֲחץ  ִהְסִּפיק  א  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִסּיּום  ְלִמָּטתוֹ  ּוְכֶׁשָּׁשב 

ַהְּׁשִנָּיה ּוְכָבר ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו ְּבָטֳהָרה.

'ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר' עמ' 82

ְּתִפַּלת ַהָּנִׁשים ַעל ַהַּמִים
"ַוַּיַעׂש ֵאת ַהִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת... ְּבַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל 

מֹוֵעד" (לח ח)

ַהְּנחֶֹׁשת  ַמְראֹות  ֵמַהָּתַכת  ַנֲעָׂשה  ֶׁשַהִּכּיֹור  ֵּפֵרׁש  יֹוָנָתן'  ְּב'ַתְרּגּום 
ֶׁשל אֹוָתן ָנִׁשים ֶׁשְרִגילֹות ָהיּו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן, ְוַהְּדָבִרים 

ְטעּוִנים ֵּבאּור.

ָּכ ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ִמּלּוְצק: 

ָהְיָתה  ִמְרָים  ֶׁשל  ְּבֵאָרּה  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  א  במדב"ר  (ְרֵאה  ַּבִּמְדָרׁש 
ִהְתַקְּבצּו  ָנִׁשים  ִּכי אֹוָתן  ֵאפֹוא  מֹוֵעד, ְוִנְרֶאה  אֶֹהל  ְּבֶפַתח  ֻמַּנַחת 
ָּכָראּוי.  ֵמיֶמיָה  ֶׁשּתֹוִציא  ִמְרָים  ֶׁשל  ְּבֵאָרּה  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ָׁשם 
ְּכִפי ֶׁשְּמבָֹאר ְּב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבה פי"א) ֶׁשְּלִעִּתים ָהיּו ְצִריִכים 

.ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ

ִרּבּוי  ֶאת  ַהְּמַסֵּמל  ַהִּכּיֹור  ַּבֲעבּור  ִלְנחֶֹׁשת  ִנְזְקקּו  ַּכֲאֶׁשר   ְלִפיָכ
ַהַּמִים, ְנָטלּוהָ ֵמַהָּנִׁשים ֶׁשִהְתַּפְּללּו ַעל ְּבֵאר ַהַּמִים ֶׁשָעְמָדה ְּבֶפַתח 

אֶֹהל מֹוֵעד.
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ְלכֹוֵנן ֶאת ֵּבית ַחֵּיינּו
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" (לח כא)

ִּבְׁשֵני  ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן  ַלִּמְקָּדׁש  ֶרֶמז  ְּפָעִמים,  ְׁשֵני   – ִמְׁשַּכן'  "'ַהִּמְׁשָּכן 
ֻחְרָּבִנין ַעל ֲעוֹנֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל" (ַרִׁש"י).

ּגּוֶרִביץ  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ָאַמר  ִנְפָלָאה  ֶהָעָרה 
ְׁשִליָט"א רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶּגייְטֵסהד:

ְּכֶׁשָּבא ַהַּמְלֶוה ִלּטֹל ַמְׁשּכֹון ֵמַהּלֹוֶוה, נֹוֵטל הּוא ְּבֶדֶר ְּכָלל ָּדָבר 
ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ִלּטֹל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבַחר  ְוִאם  ִלְבָעָליו.  ַהָּנחּוץ 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכַמְׁשּכֹון ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו, ֲהֵרי ָלנּו ִּגּלּוי ָּברּור ַעד ַּכָּמה 

ְנחּוָצה ָלנּו ִקְרַבת ה' ֶׁשָּזִכינּו ָלּה ִּבְהיֹות ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְמכֹונֹו.

ִּביֵמי  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהְּתִפָּלה  ְּבֻנַּסח  ַאף  ָאנּו  מֹוְצִאים   ְלָכ נֹוָסף  ִּבּטּוי 
ֵּבית  ֶאת  ְלכֹוֵנן  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ִמִּלְפֵני  ָרצֹון  "ְיִהי  ַוֲחִמִּׁשי:  ֵׁשִני 
ֶאָּלא  ַחֵּיינּו'  'ֵּבית  ַהִּמְקָּדׁש  ֻּכָּנה  ְלִחָּנם  א  ָאֵמן";  ְונֹאַמר  ַחֵּיינּו... 

ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַחֵּיינּו ֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ַחִּיים ִּבְלָעָדיו.
'ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל'

ִקּדּוׁש ה' ָּבַרִּבים
"ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלה'" (לט ל)

ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאָמר: "ַוִּיְכְּתבּו" – ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוִכי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ָּכְתבּו 
זֹאת ַיְחָּדו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד (הּוָבא ְּב'מֹוַׁשב ְזֵקִנים'):

 ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ַהָּפסּוק:  ִמְּלׁשֹון  ָּדְרׁשּו  ב)  כא  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָּפחֹות  ְיֵהא  א  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  לב) – "ָּכל  כב  ִיְׂשָרֵאל" (ַוִּיְקָרא  ְּבֵני 
ֵמֲעָׂשָרה", ְלאֹור זֹאת ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַאף ִּבְכִתיַבת ַהֵּׁשם ַעל ַהִּציץ ָנְכחּו 

ֲעָׂשָרה, ּוְבָכ ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ַרִּבים ְּכָתבּוהּו. 

ָאָדם  ְלָכל  ִלְלֹמד  ֵיׁש  "ִמָּכאן  ְּבהֹוָרָאה:  ֶהָחִסיד  ִסֵּים  ְּדָבָריו  ֶאת 
ַהּכֹוֵתב ַאְזָּכרֹות ִּבְמזּוָזה, ִּבְתִפִּלין ּוְבֵסֶפר ּתֹוָרה, ֶׁשַּיַעְמדּו ֲעָׂשָרה 

ַעל ַּגָּביו". 

ֶׁשֹּלא  ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ְׁשִליָט"א:  ְׁשֶטְרְנּבּוךְ  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוָתַמּה 
?ָמָצאנּו ׁשּום סֹוֵפר ְסָת"ם ֶׁשּנֹוֵהג ָּכ

ַהּסֹוֵפר  ֶׁשִּיְטּבֹל   ְּבָכ ַּדי  ַּבִּמְקֶוה  ְטִביָלה  ֶׁשְּלִעְנַין  ְּכִפי  ּוֵבֵאר: 
 ָּכ ַהּיֹום,   ְּבַמֲהַל ֶׁשּכֹוֵתב  ַהֵּׁשמֹות  ְלָכל  ַהָּדָבר  לֹו  ְויֹוִעיל  ַּבּבֶֹקר 
ַּבּבֶֹקר  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל   ְּבָכ ְלִהְסַּתֵּפק  הּוא  ָיכֹול  ַהֵּׁשם,  ְּכִתיַבת  ְלִעְנַין 
ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  יּוַכל  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְּבִמְנָין,  ה'  ֶאת  ִויַקֵּדׁש  ַׁשֲחִרית 
ְלַהְזִהיר  ָראּוי  ֶּבֱאֶמת  זֹאת  ּוְלאֹור  ִּביִחידּות.  ַאף  ֶׁשּכֹוֵתב  ַהֵּׁשמֹות 
ֶאת ַהּסֹוְפִרים ִּכי ַיְקִּפידּו ְלִהְתַּפֵּלל ְולֹוַמר ְקֻדָּׁשה ִעם ַהִּצּבּור ִלְפֵני 

ְמֶלאֶכת ְּכִתיָבָתם.
'ָחְכָמה ָוַדַעת'

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

ני ּפְ ם

ָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן
"ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים" (לח כא)

"ַהְלִוִּים"  ֶׁשְּלׁשֹון  ְּכִפי  'ָאֵמן';  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – "ַהְלִוִּים" 
לד):  כט  (ְּבֵראִׁשית  ַּכָּכתּוב  ְוִהְצָטְרפּות,  ִחּבּור  ְמַסֶּמֶלת 
הּוא  'ָאֵמן'  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ַאף   ָּכ ֵאַלי",  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  "ַהַּפַעם 
ִחּבּור ְוֵצרּוף ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ('ָאֵמן' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֲהָוָי"ה' ַו'ֲאֹדָנ-י'). 
ְוָכ ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב: "ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה" ַעל "ֲעבַֹדת 
ַהְלִוִּים" – ָהֲעבֹוָדה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן', ֶׁשֵּתָעֶׂשה 

ְּבַכָּוַנת ֵצרּוף ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש.

'ַּבת ַעִין'

''''''''''אאאאאאאאאאאממממממממממממממממןן'ן'ןן'ןן'ן''ן'ן'ן'''ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה... ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹו ֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹו םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם לללללללללללללללללללל אאאאאאאאאאאאאאאאא ׁשׁשֹוֹוׁשׁשׁשֹוׁשֹוׁשֹוׁשֹוׁשֹוׁשֹוןןןןןןן ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ'''''''' ''''''''' לללללללללללל

"ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיׁשּועֹות ּבֹו ַמִּקיפֹות"
ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמָראדֹוְמְסק

 (נפ' כ"ט ַּבֲאָדר תרכ"ו):

א ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק" (ַּבִּמְדָּבר יא יב); 'אֵֹמן' ְּכִתיב –  "ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ
ַפע ֶׁשִּנְׁשָּפע ִּבְזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן'  ִּכְלׁשֹון 'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלרֹב ַהּׁשֶ
ְּבַכּוָָנה, ֶׁשְּבִגיָנּה זֹוֶכה ָהָאָדם ִלינֹק ִמְּמרֹוִמים ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות 

ִויׁשּועֹות לֹו ּוְלָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ִיְתרֹו



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ָּגדֹול ְוַנֲעֶלה ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ֶחְברֹוִני ָזָצ"ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ֶחְברֹון', ְּבֶקֶרב ּתֹוְפֵׂשי ַהּתֹוָרה 
ְולֹוְמֶדיָה. ִּבְׁשנֹוָתיו ַהְּקָצרֹות ִהְסִּפיק ִלְפעֹל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְלַהֲעָמַדת ִמְבַצר ַהּתֹוָרה, ֲהלֹוא ִהיא ְיִׁשיַבת 

'ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל' – 'ֶחְברֹון' ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ְוַרִּבים ָלְמדּו ִמְּמאֹור ּתֹוָרתֹו.

ַעל  ֶׁשֵהִעיד  ּוְכִפי  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים,  סּוָגה  ָהְיָתה  א  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ֵראִׁשית   ַא זֹאת,  יֹוְדִעים  ַרִּבים  א 
ַעְצמֹו ְלָיִמים ְוָכ ִסֵּפר:

"ְּבֵראִׁשית ְׁשנֹות ַיְלדּוִתי ָּגַדְלִּתי ָּבֲעָיָרה ִסיִמיַאץ' ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבעֶֹמק ׁשְִטָחּה ֶׁשל ְמִדיַנת רּוְסָיה. ָהִייִתי ֶיֶלד 
ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  ָהָיה  ֻעָּזּה.  ִּבְמלֹוא  ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּכֶׁשָּפְרָצה  ֵמָאב,  ָיתֹום  ָׁשִנים,  ֶעֶׂשר  ֶּבן 
ִהְתעֹוְררּות ְּתנּוַעת ַהּקֹוְמִניְזם ְּברּוְסָיה. רּוחֹות ַהְּכִפיָרה ּוְפִריַקת ָהעֹל ֶׁשִרֲחפּו ַּבֲחַלל ָהֲאִויר ַהְּיהּוִדי, א 

ָּפְסחּו ַעל ֲעָיָרֵתנוּ ַהְּקַטָּנה, ְוִאִּמי ֶׁשִּגְּדַלְתִני ְלַבָּדּה ָחְרָדה ַעד ְמאֹד ַלֲעִתיִדי.

ְוִהֵּנה, ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָזְכָתה ָהֲעָיָרה, ְואֹוְרִחים מּוָרִמים ֵמַעם ִהִּגיעּו ְלִפְתָחּה. ָהְיָתה זֹו ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל ָמָרן 
ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשְּבצּוק ָהִעִּתים ֶנֶאְלָצה ִלְנּדֹד ֵמָהֲעָיָרה ַראִדין ְלַמֲעַמֵּקי רּוְסָיה, ְוָכ ִהִּגיָעה ַלֲעָיָרֵתנוּ.

ְּכרֹב ְּבֵני ִּגיִלי ָלַמְדִּתי ָאז ֶאת ִלּמּוֵדי ַהחֹול ְוֶאת ַהָּׂשָפה ָהרּוִסית ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהּגֹוִיי ֶׁשְּבִסיִמיַאץ'. ִהְצַלְחִּתי 
 ְמקֹוְמ .ּתֹוִכי ִהְדֲהָדה ַּבת קֹול ֲאֶׁשר ָקְרָאה ִלי: 'מֶֹׁשה, מֶֹׁשה, ֵאין ֶזה ְמקֹוְמ ְּבתֹו ַעד ְמאֹד ְּבִלּמּוַדי, ַא

הּוא ַּבְּיִׁשיָבה, ֵּבין לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ְלָכ נֹוַעְדָּת  ּוְלַמָּטָרה זֹו נֹוַצְרָּת'.

ְלֵביִתי  ָחַזְרִּתי  ְלעֹוָלם.  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשָעַזְבִּתי  ַעד  ַמְרּגֹוַע  ְלַנְפִׁשי  ָמָצאִתי  א 
ְּכֶׁשַהְחָלָטה ּגֹוֶמֶלת ְּבִלִּבי ְלִהְצָטֵרף ִלְבֵני ְיִׁשיַבת ַראִדין ֶׁשָעְמדּו ָלׁשּוב ְלִעיָרם ְּבָקרֹוב.

ִאִּמי, ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָהְיָתה ַּבת טֹוִבים ֶנֶעְתָרה ִמַּיד ְלַבָּקָׁשִתי, ָּפְנָתה ְלַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֵלִויסֹון, ֲחָתנֹו ֶׁשל 
ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשִּׁשֵּמׁש ִּכְמַנֲהָלּה ָהרּוָחִני ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה, ְוִהִּביָעה ְּבָפָניו ֶאת ְרצֹוִני. ִּבְתִחָּלה ֵסֵרב ַרִּבי 
ְצִבי ִהיְרׁש ְלַקֵּבל ֶיֶלד ּכֹה ָקָטן ַלְּיִׁשיָבה, ַא ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' הֹוָרה לֹו ְלִהְתַיֵעץ ָּבִעְנָין ִעם ַרב ָהֲעָיָרה, 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ֵּגְרׁשֹון ֶאֶדְלְׁשֵטיין ָזָצ"ל ֲאֶׁשר ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי. ָהַרב ִהְכִריַע ֶׁשֵּיׁש ְלַקְּבֵלִני, 

ַא ִהְתָנה זֹאת ְּבָכ ֶׁשַאְתִחיל ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ְּכָבר ַעָּתה, ְלַמְעָלה ִמְּׁשָנַתִים ִלְפֵני ִּגיל ַּבר ַהִּמְצָוה.

ְלִהְתַעֵּכב  ְוֶנֱאַלְצִּתי  ַהִּטיפּוס  ְּבַמֲחַלת  ָחִליִתי   ַהֶּדֶר ֶׁשְּבֵראִׁשית  ֶאָּלא  ַהְּיִׁשיָבה,  ִלְבֵני  ֵאפֹוא  ִהְצָטַרְפִּתי 
ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות ֶׁשַעל ֵאם ַהֶּדֶר. ִּבְתִחָּלה ִהְתַעְּכבּו ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ִעִּמי, ַא ִמֶּׁשָחַלף ַהְּזַמן ְוֶטֶרם ִנְרֵּפאִתי, 
ֶנֶאְלצּו ְלהֹוִתיֵרִני ְלַבִּדי. אֹו ָאז ִהְתָּבְרָרה ָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהַרב, ַּכֲאֶׁשר ַרק ַהְּתִפִּלין ֶׁשִהְקַּפְדִּתי ְלַהִּניַח ְּבָכל 

יֹום, ְׁשָמרּוִני ִמְּפֵני ָהרּוחֹות ָהָרעֹות ֶׁשָאְפפּו ֶאת ְּבֵני ַהּנַֹער ֶׁשְּסִביִבי ּובֹוְדדּו אֹוִתי ֵמֶחְבָרָתם ַהְּקלֹוֶקֶלת.

ִקִּויִתי  ִמָּׁשם  ַהָּמחֹוז,  ַלֲעָיַרת  ְּבַדְרּכֹו  ְמֻגָּׁשם,  ִאָּכר  ֶׁשל  ֶעְגָלתֹו  ַעל  ַלֲעלֹות  ִמַהְרִּתי  ְלֵאיָתִני  ְּכֶׁשַּׁשְבִּתי 
ְלַהְמִׁשי ָּבַרֶּכֶבת ּבֹוֲאָכה ַראִדין. ֶאָּלא ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר ֶנֱעַצְרנּו ִּביֵדי ְּכנּוְפַית ׁשֹוְדֵדי ְּדָרִכים ֶׁשָּׁשְדדּו ֶאת 

ְמַעט ַהֶּכֶסף ְוַהְּבָגִדים ֶׁשָהיּו ִּבְרׁשּוִתי, ְוַרק ֶאת ַנְפִׁשי הֹוִתירּו ְלָׁשָלל.

ִהַּגְעִּתי ָלַאְכַסְנָיה ַהְּסמּוָכה ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ֶיֶלד ָקָטן ַוֲחַסר ּכֹל. ָּבַאְכַסְנָיה ָעַמד קֹוִמיָסר רּוִסי ַּבַעל ַמָּבט 
ְמַאֵּים, ֲאֶׁשר ָסַקר ְּבֵעיָניו ַהּזֹוֲעפֹות ֶאת ָּכל ַהָּבִאים ְוַהָּׁשִבים. הּוא ָּבַלׁש ְּבֵעיָניו ִמִּפָּנה ְלִפָּנה, ַא ִמּׁשּום 
ָמה ִנְדֶמה ָהָיה ִלי ִּכי ַּדְוָקא ִּבי הּוא נֹוֵעץ ֶאת ֵעיָניו יֹוֵתר ִמָּכל ַהּסֹוְבִבים. ֶנֱחַרְדִּתי ֵמָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשִּיְקָרֵאִני 

ַלֲחִקיָרה, ֵהן נֹוַתְרִּתי ְּבִלי ְּתעּודֹות, ַא ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא א ִנַּגׁש ֵאַלי ַהּקֹוִמיָסר ְוא ְׁשָאַלִני ָּדָבר.

ּוְלֶפַתע ָקְרָעה ְצִפיָרה ַחָּדה ֶאת ֲחַלל ָהֲאִויר. ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה ָּפְרָצה ֵּבין ׁשֹוְכֵני ָהַאְכַסְנָיה. ֲאָחִדים ֵמֶהם 
ָרצּו ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ַּכְרִטיס ְנִסיָעה, ַוֲאֵחִרים ֶׁשְּכָבר ָהָיה ִּבְרׁשּוָתם ַּכְרִטיס ָּדֲחקּו ֶזה ֶאת ֶזה ְּכֵדי ִלְתּפֹס ָמקֹום 
ָּבַרֶּכֶבת ַהְּמֻיֶחֶלת. ַּגם ֲאִני ַהָּקָטן ַרְצִּתי ְלַרֶּכֶבת, ִּפַּלְסִּתי ֶאת ַּדְרִּכי ֵּבין ֶהָהמֹון ְּכֶׁשִּלִּבי ָמֵלא ִּתְקָוה ִּכי ְיַרֵחם 

ה' ָעַלי ְויֹוִביֵלִני ִלְמחֹוז ֶחְפִצי ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום.

ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְתַרַוְּחִתּי ַעל ְמקֹוִמי ִהְבַחְנִּתי ִּכי ִהְנִני יֹוֵׁשב, א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר, מּול ְמקֹומֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ָלַרֶּכֶבת  ַהְּנִסיָעה  ַּכְרִטיס  ִּכי  ָרִאיִתי  ְלֶחְרָדִתי  ַהחֹוְדרֹות.  ָהֵעיַנִים  ּוַבַעל  ַהַּמָּבט  ְזעּוף  ָקׁשּוַח,  קֹוִמיָסר 
ְוִהְתַחַּמְקִּתי  ְמקֹוִמי  ַעל  ֵאפֹוא  ִהְצַטַּנְפִּתי  ִמִּכיִסי.  ֶנֱעַלם  ָהַאֲחרֹונֹות  ִּבְפרּוטֹוֶתיָה  ַּבֲעבּוִרי  ִאִּמי  ֶׁשָרְכָׁשה 

ִמַּמָּבָטיו ֶׁשל ַהּקֹוִמיָסר, ּוְבִלִּבי ִהְתַּפַּלְלִּתי ְלטֹוב.

ַּכָּמה ַּדּקֹות ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ָהַרֶּכֶבת ְלַדְרָּכּה ָקם ַהּקֹוִמיָסר ִמְּמקֹומֹו ְוֵהֵחל ַלֲעבֹר ֵּבין יֹוְׁשֵבי ַהָּקרֹון ְּכֶׁשהּוא 
ּדֹוֵרׁש ְּבתֶֹקף ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְראֹות ֶאת ַכְּרִטיסֹו ּוְתעּודֹוָתיו. ַהְּצָעקֹות ְוַהְּפֻקּדֹות ֶׁשִּנְּסרוּ ַּבֲאִויר א 

ָמְנעּו ַּבֲעִדי ִמִּלְׁשמֹעַ ֶאת קֹול ַהְלמּות ִלִּבי ֶהָחֵרד ֶׁשָּדַפק ְּכַפִּטיִׁשים.

ְּכָכל ֶׁשָּקַרב ּתֹוִרי ָּגַבר ַּפְחִּדי, ּוְלֶפַתע ָּפַרְצִּתי ְּבֶבִכי ַמר. ֶּבִכי ֶׁשִּנֵּקז ֶאל ּתֹוכֹו ֶאת ָּכל ַהְּתָלאֹות ְוַהְּקָׁשִיים 
ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלִקי ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים.

ְּבעֹוד ַהְּדָמעֹות ִנָּגרֹות ֵמֵעיַני ַּכַּמִים ָנָׂשאִתי ְּתִפָּלה ִלְפֵני ֱאַקי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוָאַמְרִּתי: 'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ָאָּנא, 
חּוס ְוַרֵחם ָעַלי! ֵאין ִלי ְּתעּוָדה, ֵאין ִלי ְּבָגִדים, ֵאין ִלי ֶּכֶסף, ְוָרֵעב ֲאִני ִלְפרּוַסת ֶלֶחם. אּוָלם א ְלָכל ֵאּלּו 
ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵהיַכל  ַהְּקדֹוָׁשה   ְּבתֹוָרְת ַלֲעסֹק  הּוא  ְוַהָּיִחיד  ָהֶאָחד  ְרצֹוִני  ַנְפִׁשי.  ַמְּׂשַאת 
ַהּקֹוִמיָסר  ִּביֵדי  ִלּפֹל  ֲאִני  עֹוֵמד  ְוַעָּתה  ַהּפַֹעל  ֶאל  ַהּכֹחַ  ִמן  ִמְׁשַאְלִּתי  ֶאת  ְלָהִפיק  אּוַכל   ֵאי  ַא ַחִּיים'. 

ֶׁשְּבַוַּדאי ַיְסִּגיֵרִני ַלִּׁשְלטֹונֹות, ּוִמי יֹוֵדַע ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרִלי?'

ְׂשָפַתי ֲעַדִין ָרֲחׁשּו ְּתִפָּלה ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהְתחֹוֵלל ַהֵּנס: ַחְׁשִּתי ְלֶפַתע ְּבַמַּגע ָיד ַרָּכה ַעל ְּכֵתִפי, ּוְכֶׁשֵהַרְמִּתי 
ָקָטן  'ֶיֶלד  ׂשֹוֵחק:  ְּבַמָּבט  ִלי  ְואֹוֵמר  ְלִכּוּוִני  רֹאׁשֹו  ֶאת  ְמכֹוֵפף  ַהּקֹוִמיָסר  ֶאת  ִלְראֹות  ִנְדַהְמִּתי  ֵעיַני  ֶאת 
ְוֶנְחָמד, ְּכָבר ְזַמן ַרב ֶׁשֲאִני ַמִּביט ְּב. ִמֵּבין ִריֵסי ֵעיֶני ִנָּכר ִּכי ָצרֹות ַרּבֹות ָעְברּו ָעֶלי ְוִכי ִהְּנ ּבֹוֶכה 

ֲעֵליֶהם ְּבָכל יֹום ָויֹום. ְּבַוַּדאי ֵאין ְל ָאב ָוֵאם ְוִהְּנ ָעִני ַוֲחַסר ּכֹל'.

ַּבֲעבּוִרי.  ֶׁשּיּוַעד  ַהַּכְרִטיס  ֶאת  ָנא  ַקח  ַיְלִּדי,  ָנא  'ַקח  ְוָאַמר:  ָאדֹם  ַּכְרִטיס  ַהּקֹוִמיָסר  ִלי  הֹוִׁשיט  ְוָאז 
ְּכֶׁשְּלַעְצִמי ֵאין ִלי צֶֹר ּבֹו, אּוָלם ְל ְּבַוַּדאי ָיִפיק הּוא ּתֹוֶעֶלת ַרָּבה. ִעם ַּכְרִטיס ֶזה ֵאין ָל ָּכל ִסָּבה ִלְדאֹג, 

.'ַסע ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְוַתְצִליַח ְּבַדְרְּכ

ְּבִמִּלים ֵאּלּו ִנְפַרד ִמֶּמִּני ַהּקֹוִמיָסר ּוָפָנה ָלֶרֶדת ֵמָהַרֶּכֶבת. ַרק ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ְּדמּותֹו ַהִּמְתַרֶחֶקת ַּבֶּמְרָחב 
ָהִייִתי  ָעִתיד  ָׁשם  ְּבַראִדין,  ַהְּגבֹוָהה  ַהְּיִׁשיָבה  ְלֵעֶבר  ְּבִבְטָחה  ְלִהָּסֵלל  ֵהֵחָּלה  ַּדְרִּכי  ִנְרַּגְעִּתי.  ַהֻּמְׁשָלג 

ְלִהְתַעּלֹות ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות ְוַלֲעׂשֹות ַחִיל ְּבִלּמּוַדי.

ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִמי ָהָיה אֹותֹו קֹוִמיָסר ּוֶמה ָהיּו ַמֲעָׂשיו. ַמּדּוַע ְלֻכָּלם ִהְתַנֵהג ְּבַאְכָזִרּיּות 
ּוְבֵאיָמה, ְוַרק ִעִּמי ִהְתַנֵהג ְּבַרְחָמנּות ּכֹה ֻמְפֶּגֶנת?! ְׁשֵאלֹות ֵאּלּו ִיָּוְתרּו ַּבֲעבּוִרי ָלֶנַצח ְּבֶגֶדר סֹוד ָּכמּוס 
ּוֻמְפָלא, אּוָלם ֵאין ִלי ָסֵפק ִּכי ִנְׁשַלח ֵאַלי ִמָּׁשַמִים ְּכַמֲעֶנה ִלְתִפָּלִתי ַהַחָּמה, ּוְכִסּיּוַע ְלַנַער ְיהּוִדי ֶׁשֶהֱחִליט 

ַלֲעזֹב ֵמֲאחֹוָריו ַהּכֹל ּוְלַהְקִּדיׁש ֶאת ְׁשנֹוָתיו ַלּתֹוָרה.

'מּוַסף שב"ק' ִנָּצִבים תשע"ג; ְּבֵראִׁשית תשע"א

ְלַאַחר ֶׁשָּפַתְחנּו ְּבֶׁשַבח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵצר ָהאֹור ּובֹוֵרא ַהחֶֹׁש, ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלָפֵרט ֶאת 
ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִמיֵדי  ְּבַרֲחִמים  ָעֵלינּו  ַהֻּמְרָעפֹות  ַהְּגדֹולֹות  ַהּטֹובֹות 

ְלָעְבדֹו ְּבַהְׁשֵקט ּוְבַנַחת.

ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים

ַמִּכיִרים ָאנּו טֹוָבה ַעל ָּכ ֶׁשֵּמִאיר ָעֵלינּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת אֹורֹו ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְּבֹאֶפן 
ֶׁשּיֹוִעיל "ָלָאֶרץ" – ֶׁשֲהֵרי ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא ַהְּמַגֶּדֶלת ֶאת ַהְּצָמִחים, ַמְמִּתיָקה ֶאת ַהֵּפרֹות ּוַמְׁשִּביָחה 
ְּכֵדי  ַהּיֹום,   ְּבַמֲהַל ִהיא  ְמִאיָרה  ָעֶליָה"  "ַלָּדִרים  ְוַאף  ָהָאֶרץ,  ֵמֲעַפר  ַהּמּוָפקֹות  ַהַּמָּתכֹות  ֶאת 

ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲעסֹק ְּבִעְנְיֵניֶהם ְוא ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגָלם (ַאּבּוִדְרַהם).

ִעְנָין נֹוָסף ֶׁשָעָליו ָאנּו מֹוִדים ְיבַֹאר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְנָדִרים ח ב) ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא יֹוִציא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ַחָּמה ִמַּנְרִתיָקּה; ַהַּצִּדיִקים ִיְהיּו ִמְתַרְּפִאים ָּבּה ְוָהְרָׁשִעים ִנּדֹוִנים ָּבּה. ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ְּבֶחֶסד   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ָעֵלינּו  אֹותֹו  ִהְׁשִּפיַע  ְוִאְלָמֵלא  ָעצּום,  הּוא  ָהאֹור  ֶׁשל  ּכֹחוֹ  ִּכי  ָלַמְדנּו 
ּוְבַרֲחִמים, א ָהִיינּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ְּבָפָניו. ַעל ָּכ ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּתָלה 
ִלְׁשעֹות  ַהַחָּמה  ֶהָאַרת  ֶאת  ֶׁשִהְגִּביל   ְּבָכ ֵהן  ְּגדֹוִלים,  ְּבַרֲחִמים  ַהָּׁשַמִים  ִּבְרִקיַע  ַהְּמאֹורֹות  ֶאת 
ַהּיֹום, ְוֵהן ְּבָכ ֶׁשְּתָלָאּה ְּבֶמְרָחק ְמֻדָּיק ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלהֹוִעיל ָלָאֶרץ ְוִלְגרֹם ֲהָנָאה ְלָדֶריָה, ִמְּבִלי 

ֶׁשִּיָּנְזקּו ֵמֻחָּמּה (ֵּפרּוׁש ַהְּתִפָּלה ְלַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַהְגָּר"א; 'ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן ָזָצ"ל ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהְּגַה"צ ַרִּבי מֶֹׁשה רֹוֶזְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדלֹוְמזֶ'ה, 
ִּכי ְלִעִּתים ַרּבֹות ִהְקִּפיד ָמָרן ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַלְנֶטר ַלֲעמֹד ְּבֵעת ַהְּזִריָחה ְּכֶׁשָּפָניו ַלִּמְזָרח, ְלַהִּביט 
ַּבֶּׁשֶמׁש ָהעֹוָלה ּוְלַהִּביַע ְּבִׂשְמַחת ַהֵּלב ֶאת ָהאֶֹׁשר ֶׁשָחׁש ֵמאֹוָתּה ְּבִריָאה ֶׁשֵאין ֲערֹ ַלּטֹוב ַהָּצפּון 

ָּבּה, ֲהלֹוא ִהיא ַהֶּׁשֶמׁש ַהֻּמְפָלָאה.

ֹנֶפְך ַלְּדָבִרים הֹוִסיף ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדלֹוְמֶז'ה: "ַהְּדָבִרים ִנְרִאים ִּכְרחֹוִקים ֵמַהָּׂשָגֵתנּו, ִמּׁשּום ֶׁשֶהְבֵּדל 
ָעצּום ָנעּוץ ֵּביֵנינּו ְלַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִזי"ַע: ַנְפֵׁשנּו ַהַּגְׁשִמית ֻהְרְּגָלה ְלהֹודֹות ַרק ַעל ֲהָנאֹות ַעְצֵמנּו, 
ֶׁשֵאין ַלֲחֵבֵרנּו ֵחֶלק ָּבֶהן, ְוִאּלּו ַהְּגִרי"ס ֶׁשָעַבד ַעל ִּתּקּון ִמּדֹוָתיו ַעד ֶׁשָּזָכה ֶלֱאהֹב ָּכל ָאָדם ְּכגּופֹו 
 ָּכ ַמָּמׁש, ַרק הּוא ָיכֹול ָהָיה ָלחּוׁש ֶּבֱאֶמת ֶאת ֲהָנָאָתם ֶׁשל ָּכל ָּדֵרי עֹוָלם ִמּטֹוַבת ָהאֹור, ּוִמּתֹו

ָּפְרָצה ַההֹוָדָאה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ְּכֵמֵאֶליהָ" ('ַּדְרֵכי מּוָסר' ְׁשמֹות א כ).

'ַהֵּמִאיר' ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו

ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ַהִּנְפָלָאה ָהעֹוָלה ִּבְתִפָּלה זֹו ֵּתֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר ָזָצ"ל:

ְּבתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְמבָֹאר (ְרֵאה ַרִׁש"י ְּבֵראִׁשית א יד) ִּכי ַעל ַאף ֶׁשִּנְבְראּו ַהְּמאֹורֹות ַּבּיֹום ָהְרִביִעי, 
ָהאֹור ַעְצמֹו ִנְבָרא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ּוַבִּמְדָרׁש (ב"ר ג ד) ְמבָֹאר ֶׁשּמֹוָצא ָהאֹור ֵאינֹו ִמן ַהֶּׁשֶמׁש, ֶאָּלא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעְצמֹו ִנְתַעֵּטף ּבֹו ְוִהְבִהיק אֹורֹו ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קד 

ב): "עֶֹטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה".

סֹוד  ֶאת  ָאנּו  ַמִּביִעים  ְוַלָּדִרים",  ָלָאֶרץ  "ַהֵּמִאיר  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּמאֹורֹות ַהְּתלּוִיים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים, ִּכי ֵאין ֵהם ֶאָּלא ְּכִלי ַהּנֹוָעד ְלַהֲעִביר ֶאת אֹורֹו ֶהָעצּום ֶׁשל 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֵאֵלינּו, ְּבֹאֶפן ֶׁשּנּוַכל ַלֲעמֹד ּבֹו. ּדֹוָמה ַהֶּׁשֶמׁש ְלנּוָרה ַחְׁשַמִּלית ַהְּמֻחֶּבֶרת ְלַתֲחַנת 
ַהּכֹחַ, ֶׁשֵאין ָּבּה ּכֹחַ ְלַיֵּצר אֹור ְּבַעְצָמּה, ֶאָּלא ִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכִלי ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו יּוַכל ּכֹחַ ַהַחְׁשַמל 

ְלָהִפיק אֹור.

ִאּלּו ָהָיה ָהָאָדם ַמְׂשִּכיל ְלַהִּכיר ְּבֻעְבָּדה זֹו, ְּבַוַּדאי ָהָיה ִנְׁשָמר ִּבְזִהירּות ַרָּבה ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹור 
ַהּיֹום ִלְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ְרצֹון ה'. ִּכי ֵּכיַצד ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹורֹו 

ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ְּבַעְצמֹו ְלַמָּטָרה ַהּנֹוֶגֶדת ֶאת ְּדָבָריו? ('ַּדַעת ּתֹוָרה' ְּבֵראִׁשית א יד)

ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת

ְּבכָֹחּה ֶׁשל ַהִהְתּבֹוְננּות ִּבְפָרֵטי ַהְּבִריָאה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְפָסגֹות רּוָחִנּיּות ֶׁשֵאין ְּכמֹוָתן. ִרְבבֹות 
חֹוְקִרים ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות ִהְקִּדיׂשּו ֶאת ַחֵּייֶהם ְלַמָּטָרה ַאַחת: ֲהָבַנת עֶֹמק ָחְכַמת ַהְּבִריָאה, ְוא 
ָהֵאין  ַהָחְכָמה  ֶאת  ְלָהִבין  ְּכֵדי  ְּביֹוֵתר  ַהְּקַטָּנה  ַּבְּבִרָּיה  ִׁשְטִחית  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ַּדי  ֲהלֹוא  ִּכי  ִּבְכִדי; 
סֹוִפית ְוַהִּבְלִּתי ִנְתֶּפֶסת ַהְּטמּוָנה ָּבּה. ּוְכָכל ֶׁשַּנֲעִמיק יֹוֵתר ְנַגֶּלה ִּכי ַקָּיִמים ְּפָרִטים ַרִּבים ֶׁשֹּלא 
ֵיׁש  ְּפָרט  ָּכל   ְּבתֹו ִּכי  ְנַגֶּלה  ֲאֵחִרים,  ֶמְחָקר  ּוְכֵלי  ִמיְקרֹוְסקֹוּפ  ְלָיֵדינּו  ִנּטֹל  ְוִאם  ָּבֶהם,  ִהְבַחּנּו 
ְּפָרִטים נֹוָסִפים ֶׁשֻּכָּלם ְמתָֹאִמים ֶזה ִעם ֶזה ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם, ּוֵמֲאֶליָה ִּתְפרֹץ ִמִּפינּו ַהְּקִריָאה: "ָמה 

ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת!"

ִלְפָרֵטי   ָּכ ָּכל  ֻמְׁשֶלֶמת  ֶׁשִּתְהֶיה  ְיִציָרה  ִליצֹר  יּוַכל  א  ְּביֹוֵתר  ֶהָחָכם  ָהָאָדם  ַּגם  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה 
ַרּבֹות,  ּכֹה  ְּבִרּיֹות  ַקָּימֹות  ַּבְיּקּום  ה'";   ַמֲעֶׂשי ַרּבּו  "ָמה  ּוְמַׁשְּבִחים:  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ָלֵכן  ְּפָרֶטיָה, 
ְצִריָכה  ָהְיָתה  זֹו,  ִעם  זֹו  ַהִּמְתַנְּגׁשֹות  ְמֻנָּגדֹות  ְּתכּונֹות  ַּבֲעלֹות  ֶׁשֵהן  ֵּכיָון  ַהֶּטַבע,   ִמֶּדֶר ֲאֶׁשר 
ַהְּבִריָאה  ֶאת  ִסֵּדר  ְּבָחְכָמתֹו   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  אּוָלם  ֻמְחֶלֶטת.  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיה  ָּבעֹוָלם  ְלִהְתחֹוֵלל 
ֶשִּיְפּגֹם  ְּבא  נֹוַצר,  ֶׁשִּלְׁשָמּה  ַהַּמָּטָרה  ֶאת  ִויַבֵּצַע  ְמקֹומֹו  ֶאת  ִיְמָצא  ּוְפָרט  ְּפָרט  ֶׁשָּכל  ְּבֹאֶפן 

ְּבַמָּטָרה ֶׁשל ְּבִרָּיה ַאֶחֶרת.

ֻּדְגָמה ַלָּדָבר הּוְבָאה ַּבִּמְדָרׁש (ילק"ש ְּתִהִּלים תתסב): ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהְתּבֹוֵנן ְּבִנְפְלאֹות ה', ְוִהֵּנה ָרָאה 
'ַאְנַקְקָתּא', ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא;  ַאְרֵיה ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְטרֹף ֶּכֶלב, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְזַּדֵּמן ִלְפֵניֶהם ֶׁשֶרץ ֶׁשְּׁשמֹו 
עא),  ְּבֻחּקַֹתי  ַבּ'ֲעֵקָדה'  (ְרֵאה  ֵמָה'ַאְנַקְקָתּא'  ְלַפֵחד  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֵּכיָון  ַהֶּכֶלב,  ֶאת  ִמִּלְטרֹף  ִנְמַנע  ָהַאְרֵיה 
ֵּכיָון  ְלַאְרֵיה,  ִמְּלַהִּזיק  ִנְמַנע  ְוָה'ַאְנַקְקָתּא'  ָהֲאִרי,  ִמַּפַחד  ָה'ַאְנַקְקָתּא'  ֶאת  ִמִּלְטרֹף  ִנְמַנע  ַהֶּכֶלב 

ֶׁשָּיָרא ֵמַהֶּכֶלב, ְוָכ נֹוְתרּו ְׁשָלְׁשָּתם ַּבַחִּיים.

ַּכֲאֶׁשר ָרָאה זֹאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהְתַּפֵעל ִמָּיד ְוָקָרא: "ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה' ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת!", 
ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ְּבִרּיֹות ַרּבֹות ָּכל ָּכ ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבעֹוָלמֹו, ּוִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשְּתַכֶּליָנה ֵאּלּו ֶאת 
ֵאּלּו, ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָחְכָמתֹו ִסְּדָרן ְּבֹאֶפן ֶׁשָּתֵגָּנה זֹו ַעל זֹו, ְוָכ "ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך" 

– ָּכל ְּבִרָּיה מֹוֵצאת ֶאת ְמקֹוָמּה ַּבְיּקּום ְּבַׁשְלָוה ּוְבַנַחת (ַאּבּוִדְרַהם; 'ְצרֹור ַהּמֹר' ַהֲאִזינּו; 'ִעּיּון ְּתִפָּלה'). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַרֶּכֶבת ֶׁשל ִנִּסים

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רּכבת

ססִספּפוּורר ם
ת 'יֹוֵצר אֹור' (ב) ְרּכַ ּבִ

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


