
ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ְּכֵלי' ַההֹוֵפ ַמֲחָׁשָבה ָרָעה ְלַמֲעֵׂשה ִמְצָוה
"ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה'...; ּכֹל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה" (לא נ-נא) 

ְּכִלי  ַהָּצָבא: "ּכֹל  ֲחלּוֵצי  ֶׁשל  ָקְרָּבָנם  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְמַכָּנה  ָמה  ִמְּפֵני 
ַמֲעֶׂשה"?

ֶׁשֲחלּוֵצי  ְמבָֹאר  א)  סד  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא  ְקלּוֶגר:  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ַהָּצָבא ִהְקִריבּו ֶאת ָקְרָּבָנם ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ֶׁשִּנְכְׁשלּו 
ָּבֶהם. ֵמַעָּתה, ֵּכיָון ֶׁשַהָּׁשב ֵמַאֲהָבה – ְזדֹונֹוָתיו ַנֲעׂשֹות לֹו ִּכְזֻכּיֹות 
(יֹוָמא פו ב), ָהְפכּו ִהְרהּוִרים ֵאּלּו ְלִהְרהּוֵרי ִמְצָוה, ּוְבִהְרהּוֵרי ִמְצָוה 
ְמָצְרָפּה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – טֹוָבה  ֶׁשַּמְחָׁשָבה  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ְּכָלל 
ֶאת  ָלֶהם   ָהַפ ֶׁשָּקְרָּבָנם  ֵאפֹוא  ְוִנְמָצא  א),  מ  (ִקּדּוִׁשין  ְלַמֲעֶׂשה 
ִהְרהּוֵרי ָהֲעֵבָרה ְלַמֲעֵׂשה ִמְצָוה. ַעל ֵּכן ְמַכָּנה אֹותֹו ַהּתֹוָרה: "ְּכִלי 

ַמֲעֶׂשה", ֶׁשָהַפ ֶאת ִהְרהּור ָהֲעֵבָרה ְלַמֲעֵׂשה ִמְצָוה.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ְׁשֵני ַהְּתָנִאים ַהּקֹוְדִמים ַלְּתִפָּלה
"ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה'" (לב לב)

מֹוִפיָעה  ֶׁשָּבֶהם  נֹוָסִפים  ְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ֵהִביא  ַהּטּוִרים'  ְּב'ַבַעל 
ב.  יא),  מב  (ְּבֵראִׁשית  ָנְחנּו"  ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  "ֻּכָּלנּו  א.  'ַנְחנּו':  ַהִּמָּלה 

"ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו" (ֵאיָכה ג מב).

ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרָמן 
ְׁשִליָט"א:

ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים" רֹוֵמז ְלכַֹח ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֵּכן 
ג),  לא  ְלֵעיל  (ַרִׁש"י,  ְמֻזָּיִנים"  ְצָבא  "ֲחלּוֵצי  ִהיא  'ֲחלּוִצים'  ַמְׁשָמעּות 
אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֵזיָנם  ְּכֵלי  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ַוֲהֵרי 

(ְּבֵראִׁשית מח כב): "ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" – 'ִּבְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי'.

ֶׁשֵּיׁש  ָהִעְנָיִנים  ְׁשֵני  ַעל  אֹוָתנּו  ְמַלְּמִדים  ָהֲאֵחִרים  ַהְּפסּוִקים  ְׁשֵני 
ֶׁשֵהִביא  ְּכִפי   – ָנְחנּו"  ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  "ֻּכָּלנּו  א.  ַלְּתִפָּלה:  ְלַהְקִּדים 
ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (ֵריׁש סי' מו) ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ֶׁשּקֶֹדם ַהְּתִפָּלה ַחָּיב ָּכל 
ְיהּוִדי ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶלֱאהֹב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכגּופֹו. ב. "ַנְחנּו 
ִלְפֵני  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ְלִהְתַוּדֹות  ָאָדם  ָּכל   ֶׁשָּצִרי  – ּוָמִרינּו"  ָפַׁשְענּו 

ַהְּתִפָּלה, ּוִבְזכּות ִוּדּויֹו ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלתֹו ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.
'ַרִּבי ֲעִקיָבא ְותֹוָרתֹו' עמ' עב

ְקִריַאת ַהַּמָּסעֹות ְלא ֶהְפֵסק
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה'" (לג ב)

ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (תכח ח) ּפֹוֵסק ְּכִדְבֵרי ַּבַעל 'ְצרֹור ַהּמֹור' ְּבָפָרָׁשֵתנּו, 
ֶשּׁמ"ב  ֵּכיָון  ֶהְפֵסק,  ּוְלא  ְּבֶרֶצף  ִלְקרֹא  ֵיׁש  ַהַּמָּסעֹות  מ"ב  ֶׁשֶאת 

ַהַּמָּסעֹות ִהָּנם ְּכֶנֶגד ַהֵּׁשם ַהְּמפָֹרׁש ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מ"ב אֹוִתּיֹות.

ֶּגייְטֵסהד,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְׁשִליָט"א,  ּגּוֶרִביץ  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַמְׁשֶוה ֵּבין ֲהָלָכה זֹו ַלִּנְפָסק ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח תרנא יא) ֶׁשִּבְׁשַעת 
ַהַּנְענּוִעים ֵיׁש ְלַהְצִמיד ֶאת ָּכל ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּכֶאָחד, ֶׁשַאף ְלַגֵּבי 
ֲהָלָכה זֹו ֵּבֵאר ַהָּט"ז (ס"ק יד) ְּבֵׁשם ָהרִיקַנְִטי, ֶׁשַּטֲעָמּה הּוא ִמּׁשּום 
ֶׁשֵאין  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  אֹוִתּיֹות  ַאְרַּבע  ְּכֶנֶגד  ִהָּנם  ַהִּמיִנים  ֶׁשַאְרַּבַעת 

ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהן.

ַהִּסָּבה  ַעל  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ָהִראׁשֹוִנים  ְּתִמיַהת  ֶאת  ְלַיֵּׁשב  נּוַכל   ְּבָכ
ֶׁשְּבִגיָנּה ָׁשָבה ּוֵפְרָטה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּכל ַהַּמָּסעֹות, ַאף ֶׁשַעל ֶחְלָקם 
ָלַמְדנּו ְּכָבר ְּבָפָרׁשֹות קֹוְדמֹות; ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלקֹוְרָאם ְּבֶרֶצף ִמְּבִלי 

ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהם, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם'. 
'אֹור ַאְבָרָהם'

ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור מֹוַנַעת ִקְטרּוִגים
"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה; ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" 

(לג כד-כה)

ֶרֶמז ִנְפָלא ְלַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ָּדַרׁש ִמָּפסּוק ֶזה ַרִּבי ְיַׁשְעָיה 
רֹוַמִנין ֵמַרָּבֵני ֶוֶנְצָיה:

ַהּתֹוָרה   ִמֶּדֶר ֶׁשָּנָטה  ִמי   – ַּבֲחָרָדה"  ַוַּיֲחנּו  ָׁשֶפר  ֵמַהר  "ַוִּיְסעּו 
ִלְפֵני  ּוְבׁשּובֹו  ַהּטֹוִבים,  ַהַּמֲעִׂשים  ּוִמֶּׁשֶפר  ִסיַני  ַהר  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ה' ָחֵרד הּוא ֶׁשָּמא ֲעוֹונֹוָתיו ְיַעְּכבּו ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִמְּלִהְתַּקֵּבל, "ַוִּיְסעּו 
ָהֵעָצה  ֵמָעָליו,  זֹו  ֲחָרָדה  ְלָהִסיר  ְּכֵדי  ְּבַמְקֵהת" –  ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחָרָדה 
ֶׁשִּתְתַקֵּבל  לֹו  ֻמְבָטח  ְוָאז  ַהִּצּבּור  ִעם  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ִהיא  ַּבֲעבּורֹו 
ֶׁשִּנְכֶנֶסת  "ִלְפֵני  א):  רלד  (ַוְיִחי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּכִדְבֵרי  ְּתִפָּלתֹו. 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָּבּה  ַמְׁשִּגיַח  ִּבְמקֹוָמּה,  ְלִהְתַעֵּטר  ַהְּתִפָּלה 
ּוִמְסַּתֵּכל ַּבֲעוֹונֹוָתיו ּוְזֻכּיֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם, ָמה ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ֵּכן 

ִּבְתִפַּלת ַרִּבים".
'מּוַסר ְמָלִכים' (ֶוֶנְצָיה תק"ד) עמ' יד

ְּבַמְקֵהלֹות ַעם ָּבְרכּו ה'
"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

ְּבַאַחת  ֵמרֹוְפִׁשיץ:  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית  ֶׁשָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ּוְבִׂשְפֵתי  ִּתְתרֹוָמם  ְיָׁשִרים  "ְּבִפי  ַהַחָּזן:  ֶׁשּׁשֹוֵרר  ְּבֵעת  ַהַּׁשָּבתֹות, 
ְקדֹוִׁשים  ּוְבֶקֶרב  ִּתְתַקָּדׁש  ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון   ִּתְתָּבַר ַצִּדיִקים 
ִּתְתַהָּלל", ִהְרֵהר ַאַחד ַהֲחִסיִדים ְּבִלּבֹו: ֵהן ֵאיִני ִנְמֶנה ֵּבין ַה'ְּיָׁשִרים', 
ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  ְוַה'ְּקדֹוִׁשים',  ַה'ֲחִסיִדים'  ַה'ַּצִּדיִקים',  ֵּבין  א  ּוְבַוַּדאי 
אּוַכל ְלַהֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר?! ַרק ַּכֲאֶׁשר ִהְמִׁשי ַהַחָּזן ְלׁשֹוֵרר: 
"ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" ִהְתַיְּׁשָבה ַּדְעּתֹו; ֲהֵרי סֹוף 

סֹוף ֵּבין 'ַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ִיְׂשָרֵאל' הּוא ְּבַוַּדאי ִנְמֶנה...

ֶאת  ְלִאיׁש  ִּגָּלה  ֶׁשֹּלא  ַאף  ַּכֲאֶׁשר  ָחִסיד  אֹותֹו  ֻהְפַּתע  ַּכָּמה 
ַמֲחַׁשְבּתֹו, ִּבְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ָׁשַלח לֹו ַרּבֹו ּכֹוס ַיִין ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּין 

ִּכי נֹוֵתן הּוא זֹאת ְלַבַעל ַה'ַּמְקֲהלֹות'...

נּוַכל  ֶזה  ְלַמֲעֶׂשה  ֶרֶמז  ִּכי  ְצִבי',  'ַחֵּיי  ְּבֵסֶפר  ָּדַרׁש  ַצחּות   ְּבֶדֶר
אֹותֹו  'ָנַסע'  ֵאיָמַתי   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא 

ָחִסיד ֵמֶחְרָדתֹו? "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" – ְּבֵעת ֶׁשֵהִבין ִּכי ֵחֶלק ִּבְלִּתי 
ִנְפָרד הּוא ִמ'ַּמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל'.

ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ִמְנָהגֹו  ָהָיה   ָּכ ְיהּוָדה:  ַרִּבי  "ָאַמר  הּוָבא:  א)  (לא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור – ָהָיה ְמַקֵּצר ְועֹוֶלה, 
ִמְּפֵני טַֹרח ִצּבּור, ּוְכֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו – ָאָדם ַמִּניחֹו 

ְּבָזִוית זֹו ּומֹוְצאֹו ְּבָזִוית ַאֶחֶרת".

ָׂשח ָהַרִּבי ַּבַעל 'ְקֻדַּׁשת ִצּיֹון' ִמּבָאּבֹוב:

ַהְנָהָגתֹו זֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ִנְרְמָזה ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:

"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה" – ַאף ִּכי ֶחְרַּדת קֶֹדׁש ָּגְרָמה ְלַרִּבי ֲעִקיָבא 'ִלְנסַֹע' 
ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ִּבְתִפָּלתֹו, "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" – ְּבעֹודֹו ִמְתַּפֵּלל ִעם 

ַהִּצּבּור ָהָיה ְמַקֵּצר ְועֹוֶלה, ְו'חֹוֶנה' ִּבְמקֹומֹו.
'ֶמַקח טֹוב'

אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום
ַּבחֶֹדׁש  ָׁשם...  ַוָּיָמת  ה'  ִּפי  ַעל  ָהָהר  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  "ַוַּיַעל 

ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש" (לג לח)

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו, ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשִהְסַּתֵּלק ַאֲהרֹן ַּדְוָקא ְּברֹאׁש 
חֶֹדׁש, הּוא ִמּׁשּום ֶׁשַּכָּידּוַע ֵיׁש ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ַּתֲחנּון ְּבָיאְרַצייט ֶׁשל 
ַצִּדיק ְוֵיׁש ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁשֹּלא לֹוַמר; ְּכֵדי ִלְמנַֹע ַמֲחֶקת ּוְמִריָבה ְּבַעם 
ִיְׂשָרֵאל, ִנְפַטר ַאֲהרֹן ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ָׁשלֹום ְּביֹום ֶׁשְּבָכל ִמְקֶרה ֵאין 

אֹוְמִרים ּבֹו ַּתֲחנּון.
'ִנְמְלצּו ְלִחִּכי'

ַעל ָמה ָהָיה ַעל ַהּכֵֹהן ְלִהְתַּפֵּלל?
ַהּקֶֹדׁש"  ְּבֶׁשֶמן  אֹתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהּכֵֹהן  מֹות  ַעד  ָּבּה  "ְוָיַׁשב 

(לה כה)

זֹו  ַּתָּקָלה  ֶּתֱאַרע  ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּגדֹול  ַלּכֵֹהן  לֹו  ֶׁשָהָיה  "ְלִפי 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַחָּייו" (ַרִׁש"י).

ַהּכֵֹהן  ִאם  ֶׁשַאף  ֶזה  ִמָּפסּוק  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ב)  (יא  ַמּכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשל  ִּדינֹו  ֶנְחַּתם  ִאם  ָהְרִציָחה,  ַמֲעֵׂשה  ְלַאַחר  ִהְתַמָּנה  ַהָּגדֹול 
ָהרֹוֵצַח ְלַאַחר ִמּנּויֹו, ִמְׁשַּתְחֵרר ָהרֹוֵצַח ְּבמֹות ַהּכֵֹהן ֶהָחָדׁש, ְלִפי 

ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיָּגֵמר ִּדינֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח ִלְזכּות.

ִּכי  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ֵמַהּכֵֹהן  ָאנּו  ּדֹוְרִׁשים  ְוִכי  ְּכֵמֵאֶליָה:  עֹוָלה  ַהְּתִמיָהה 
ִיְטעּו ַהַּדָּיִנים ְּבִדיָנם?

ֵּתרּוץ ִנְפָלא ְלָכ ָּכַתב ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְפֶלְקְלס ָאָב"ד ְּפָראג:

ְּבִדיֵני  ַהָּדָנה  ֶׁשַּסְנֶהְדִרין  א)  יז  (ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ֵאין  ַהִּנּדֹון,  ְלחֹוַבת  ַהַּדָּיִנים  ָּכל  ָּפְסקּו  ַהִּדין  ְּפִתיַחת  ְוִעם  ַנְפׁשֹות 
ְּתִחָּלה  ָּפְתחּו  ֵמֶהם  ִמְּקָצת  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ִמיָתה.  אֹותֹו  ְמַחְּיִבים 
ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק  ּוְכָבר  ְלחֹוָבתֹו.  ָהרֹב  ָּפְסקּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ִּבְזכּותֹו, 

(ַסְנֶהְדִרין יא ג) ֶׁשַאף ְּברֹוֵצַח ְּבׁשֹוֵגג ֶׁשִּדינֹו ִלְגלֹות ֶנֱאָמר ִּדין ֶזה.

ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָהִבין: ָּכל ֶׁשָהָיה ָצִרי ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְלִהְתַּפֵּלל הּוא 
 ֶׁשַהַּדָּיִנים ֻּכָּלם ָידּונּו ִּדין ֱאֶמת ִויַחְּיבּו ֶאת ָהרֹוֵצַח ְּבָגלּות, ֶׁשִאם ָּכ
ִיְהֶיה – ִיָּפֵטר הּוא ִמֵּמיָלא, ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ַהּכֵֹהן ַעל ָּכ יֹוֵצא 

ָהרֹוֵצַח ְלָחְפִׁשי ְּבִמיָתתֹו.
ׁשּו"ת 'ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה' ח"א ִסיָמן קצד

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
מְצָוה ׂשה

ני ּפְ ם

ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו 'ָאֵמן'
"ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא צו ז) הּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ַּגְדָיא: ָּכל 
ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאקֵי  ה'   ָּברּו' יד):  מא  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ָלעֹוָלם  ְוָאֵמן  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן   – ְוָאֵמן'  ָאֵמן  ָהעֹוָלם  ְוַעד 

ַהָּבא".

ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִיי ַרָּבּה 
"ְוא  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ַׁשאְמלֹוי  ֶׁשל 
ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  "ְוָאֵמן",  ֵהם  ִאיׁש"  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד 
ֵמֲעִנַּית  ְמקֹומֹו  ִיָּפֵקד  ֶׁשֹּלא  ִיְזֶּכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשָעֶליָה ְמַרֶּמֶזת ַהִּמָּלה "ְוָאֵמן" ַּבָּפסּוק: 

"ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן".
'ֶאֶבן ְׁשמֹה'

‡נו… ּפַ ƒָמ"ע מ י‚ ַ‰ר¿ ƒ‰ נ¿ ƒ‰ ¿ך ּכָ
נפ' „' במנ"‡ ˘"פ

ל…‡  ו¿  ֈָרם ל  ˜ו… ּב¿ ַחר  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב ך¿  ָבר≈ י¿  ı" ַ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ י‚  ƒ‰ ַ‰נ¿ ל¿ ב  טו… "ָמ‰ 

ל  ּכָ ך¿  ָבר≈ ל¿ ימּו  ƒּכ ¿ ׁ̆ ַי  ֈ„ָח ר ‡∆ ∆„ ח∆ ּב¿ ים  ƒנ ≈ ׁ̆ ַ‰ּי¿ ים  ƒר ֲחב≈  ‡ ּלָ ַב„, ‡∆ ל¿ ƒּב זו… 

כּו  ַ‰ּל¿ ים י¿ ƒ̃ ל… י˙ ‡¡ ל ּב≈ ך¿ ‡∆ ַ‡ַחר ּכָ ן, ו¿ ָריו ַיֲענּו ָ‡מ≈ , ַוֲחב≈ מו… ¿̂ ַע ָח„ ל¿ ∆‡

ים  ƒל „ו… ¿‚ּ ּוָבָניו  ו…  ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ך¿  ּכָ ַ‡ַחר  ו¿  , מו… ¿̂ ַע ל¿ ך¿  ָבר≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒּומ  . ׁ̆ ָר‚∆ ּב¿

ר  ≈̇ יו… ים  ƒּוב‰‡ֲ ים  ƒע ר≈ ָך  ל¿ ין  ≈‡ ָנ‡,  ו¿ ַ‚ּ ַ‰‡י  ּכ¿ לו…  ים  ƒכ ָבר¿ מ¿ ים  ƒַטּנ ¿̃ ּו

."‰ ‰ ַ‡ַחר ז∆ ˙ ז∆ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ים ּב¿ ƒכ ָבר¿ ין ַלּמ¿ ƒ„ּ‰ַ ‡ּו‰ ‰. ו¿ ּל∆ ≈‡ מ≈

יָמן ˜ט ƒנו… ס‡ ּפַ ƒָמ"ע מ ּו"˙ ַ‰ר¿ ׁ̆

ׁ̆ „ו… ָּ̃ "י ַ‰ ƒך¿ ָנַ‰‚ ָ‰ֲ‡ר ּכָ
נפ' ‰' במנ"‡ ˘ל"ב

ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ בּו,  ¿̇ ּכָ ָז"ל  "י  ƒר‡ֲ‰ָ ם  ≈ ׁ̆ "ּב¿
ים  ƒכ ָבר¿ ַ‰ּמ¿ מ≈ ַחר  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב ַע  מ≈ ו… ׁ̆
 –  ‰‡ָ מ≈ ָ‰יּו  ילּו  ƒַוֲ‡פ  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י˙  ב≈ ּב¿
ילּו  ƒַוֲ‡פ ם,  י‰∆ ַ‡ֲחר≈ ן  ָ‡מ≈  ‰ נ∆ עו… ָ‰ָי‰ 
ָ‰ָי‰  ָר‰  מ¿ ƒז ¿„ּ י  ≈̃ סּו ּפ¿ ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿

ן". ‰ ָ‡מ≈ נ∆ עו… ˜ ו¿ ≈̇ ו… ׁ̆ י˜, ו¿ ƒס ַמפ¿
ּוָב‰ ‡ו"ח ו ו ׁ̆ ¿ּ̇ י  ֲער≈ ַ ׁ̆

כֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָת א – ִמְנַהג ַרּבֹוֵתינּו ְּבָיֵדינּו.
ִּבְר
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ַּבִּבְנָין  ִמָּיד  ִהְבִחין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּבְפלֹוִריָדה,  ָמַיאִמי  ָהִעיר  ֶׁשל  ְּבַטּבּוָרּה  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ַהָּיְקָרִתית  ַהְּיהּוִדית  ַלְּׁשכּוָנה  ִנְקַלע  ִּכי  ָזר 
ַהַּמְרִׁשים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמקֹוִמי, ִמן ַהְּמפָֹאִרים ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית.

ְמאֹות ִמְׁשָּפחֹות ִנְכָּבדֹות ִמּתֹוָׁשֵבי ָהֵאזֹור ְרׁשּוִמים ַּכּיֹום ְּכִמְתַּפְּלִלים ְקבּוִעים ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה, אּוָלם א ַרִּבים יֹוְדִעים ִּכי 
ְּבֵראִׁשיתֹו ֵהֵחל הּוא ְּבִמְנָין יֹוִמי ְמֻצְמָצם ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשִּיֵּסד ָהַרב ל., ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ַּכּיֹום ְּכַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ַּבַחְדרֹון 
ַהָּקָטן ַהָּצמּוד ְלֵביתֹו, ַאט ַאט ָּגַדל ְוִהְתַּפֵּתַח ִמְנָין ֶׁשְּפִעילּותֹו ָהְרָחָבה ַּגם ְלַׁשָּבתֹות ּוְלמֹוֲעִדים, ַעד ֶׁשִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָסַחף 

ֶאל ּתֹוכֹו ַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי ָהֵאזֹור ֶׁשַּיְחָּדו ֱהִביאּוהּו ַעד ֲהלֹום.

ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים ָהָיה ַעל ָהַרב ל. ְלִהְתַאֵּמץ ָקׁשֹות ְוַאף ִלְמצֹא ִּפְתרֹונֹות ְיִציָרִתִּיים ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ִמְנַין ִמְתַּפְּלִלים ִמֵּדי 
ּבֶֹקר. א ַּפַעם ֶנֱאַלץ ְלִהְתַקֵּׁשר ְלֶחְבַרת ַהּמֹוִנּיֹות ַהְּגדֹוָלה ָּבֵאזֹור ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ֶאת ֶאָחד ִמַּנָהֵגיֶהם ַהְיּהּוִדִּיים. 
ְּבַהִּגיַע ַהַּנָהג ָהָיה ָהַרב ְמַבְּקׁשֹו ְלַהֲחנֹות ֶאת ַהּמֹוִנית, ְלַהְפִעיל 'מֹוֶנה' ּוְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְבִסּיּום ַהְּתִפָּלה ֶהֱעִניק ַלַּנָהג 

ֶאת ַהְּמִחיר ֶׁשִּנְקַּבע ַּבּמֹוֶנה. 

ָהיּו ַּגם ְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן א ִנְמָצא ַנָהג ְיהּוִדי ָּפנּוי ְּבָכל ַהְּסִביָבה. ְּבִמְקִרים ֶׁשָּכֵאּלּו ָהָיה ָהַרב יֹוֵצא ָלְרחֹוב ַהָּסמּו ְוָתר ַאַחר 
ָאָדם ַּבַעל ָחזּות ְיהּוִדית. ְּכֶׁשָהָיה ְמַאֵּתר ָאָדם ָּכֶזה ָהָיה ְמַבְּקׁשֹו ִּבְנִעימּות ָלסּור ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלַהְׁשִלים ְלִמְנָין.

ְּבַאַחת ֵמאֹוָתן ְּפָעִמים ָיָצא ָהַרב ֶאל ָהְרחֹוב ְּכִמְנָהגֹו. ָהְרחֹוב ָהָיה ָׁשֵקט ִמְּבָכל ּבֶֹקר, אּוָלם ַאַחר ַּדּקֹות ְספּורֹות ֶׁשל ַהְמָּתָנה 
ִאֵּתר ָהַרב סֹוף סֹוף ָקִׁשיׁש ַּבַעל ָּתֵוי ָּפִנים ְיהּוִדִּיים ָחבּוׁש ְּבכֹוַבע ָּבלּוי, ַהּפֹוֵסַע ְלִאּטֹו ְּכֶׁשהּוא ִנְׁשָען ַעל ַמְקּלֹו.

"ְסַלח ִלי", ִהְתַעְנֵין ָהַרב ַּבֲעִדינּות, "ַהִאם ִהְּנ ְיהּוִדי?", "ֵּכן", ֵהִׁשיב ַהָּלה ְּבַהְתָרָסה, "ַא ָמה ֶזה ִעְנָיְנ?", "ָעַלי לֹוַמר ַקִּדיׁש 
ְּבִמְקִרים  ָּתִמיד  ְלַהְסִּביר  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ל.  ָהַרב  ִהְסִּביר  ְלִמְנָין",   ִלי  ֶׁשַּיְׁשִלים  ָלֲעִׂשיִרי  ָזקּוק  ַוֲאִני  ִמְּקרֹוַבי  ֶאָחד  ַאַחר 

ֶׁשָּכֵאּלּו.

"ַהַּנח ִלי", ֵהִׁשיב ַהָּזֵקן ַּבֲאִדיׁשּות ּתֹו ֶׁשהּוא ּפֹוֶנה ְלַדְרּכֹו, "ֵאיִני ִמְתַעְנֵין ַּבָּדת, ַוֲאִני ְּבַדְרִּכי ְלֵבית ַהָּקֶפה ִלְסעֹד ֶאת ֲארּוַחת 
ַהּבֶֹקר...".

ַהַּדּקֹות ַהָּבאֹות ָחְלפּו ַעל ָהַרב ל. ְּבַהְמָּתָנה ַחְסַרת ּתֹוֶחֶלת. הּוא א ָמָצא ְיהּוִדי נֹוָסף ְּבָכל ָהֵאזֹור, ְוַכֲאֶׁשר ִהְבִחין ֶׁשֶּיֶתר 
ַהִּמְתַּפְּלִלים עֹוְמִדים ְלַאֵּבד ֶאת ַסְבָלנּוָתם ָּפָנה ְלֵבית ַהָּקֶפה ַהָּסמּו, ָׁשם ָיַׁשב ַהָּזֵקן ְּכֶׁשהּוא ְמַעֵּין ְּבִעּתֹון ַהּבֶֹקר, ַמְמִּתין 

ָלֲארּוָחה ֶׁשִהְזִמין.

."ְיהּוִדי ָיָקר", ִהְתַחֵּנן ָהַרב ל., "ֲאִני ַחָּיב ַהּיֹום ִמְנָין, ְוֵאין ִלי ְלִמי ִלְפנֹות ִמְּלַבְּד ,ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ"

"ֵמעֹוָלם א ִהְתַּפַּלְלִּתי", ִהְפִטיר ַהָּזֵקן, ַא ָהַרב ל. א ִהְתַרֵּׁשם: "ֵאיֶנִּני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְלִהְתַּפֵּלל, ַרק ִלְהיֹות נֹוֵכַח ַּבָּמקֹום 
ְוַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַיַחד ִעם ַהָּקָהל". "ְּכָבר ִהְזַמְנִּתי ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר", ִנָּסה ַהָּלה ִלְדחֹות ֶאת ַהַהָּצָעה. "ֲאַׁשֵּלם ְל ְּבַעד ָהֲארּוָחה 
ֶׁשִהְפַסְדָּת", ִהְפִציר ּבֹו ָהַרב ְל., ְוָהִאיׁש ֶנְעַּתר, א ִלְפֵני ֶׁשהֹוִסיף ְוִהְבִהיר: "ֵאיֶנִּני ְמַתְכֵנן ְלִהְתַּפֵּלל ִעָּמֶכם, ְוַאל ְּתַנּסּו ְלַהִּגיׁש 

ִלי ַטִּלית אֹו ִסּדּור".

ֶמֶׁש ָּכל ַהְּתִפָּלה ָיַׁשב ַהָּזֵקן ַעל ְמקֹומֹו ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ּבֹוֶהה ֶּבָחָלל. ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶהֱחָוה לֹו ָהַרב ל. ְּבָידֹו ִּכי ַעָּתה ָעָליו ָלִׂשים 
ֵלב ַלִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשְּסִביבֹו, ְוָהִאיׁש ִהָּטה ֶאת ָאְזָניו ְּבַצְיָתנּות ְוָעָנה 'ָאֵמן' ַיַחד ִעם ַהָּקָהל.

ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת ׁשּוב ֻהְצַר ָהַרב ל. ָלֵצאת ָלְרחֹוב ּוְלַהִּׂשיג ִמְנָין. ְּכיֹום ָהֶאְתמֹול ַּגם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִהְבִחין ַּבָּזֵקן ַהּצֹוֵעד ְלִאּטֹו 
ְּבַדְרּכֹו ְלֵבית ַהָּקֶפה. ַהַּפַעם ַהַהְסָּכָמה ִהִּגיָעה ְּבַקּלּות ַרָּבה יֹוֵתר, ַא ׁשּוב ָטַרח ַהָּקִׁשיׁש ְלַהְדִּגיׁש ִּכי ֵאין ְּבַכָּוָנתֹו ְלִהְתַּפֵּלל.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְּכָבר ִהִּגיַע ָהִאיׁש, ֶׁשִהְסִּפיק ֵּביְנַתִים ְלִהְזַּדהֹות ְּבֵׁשם ִמיְסֶטר ש., ְּבכֹחֹות ַעְצמֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָכ ַּגם ַּבָּיִמים 
ַהָּבִאים. ָלַרב ל. ֶׁשָּצָפה ִמן ַהַּצד ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי קֹוָמתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ִנְזְקָפה ִּבְמַעט ֵמָאז ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ִעָּמם, ִּכְבָיכֹול ֵהֵחל 

סֹוף סֹוף ִלְמצֹא ַמְׁשָמעּות ְלַחָּייו.

ְזַמן א ַרב ָחַלף ַעד ֶׁשֶּנְעַּתר ש. ִלּטֹל ְלָיָדיו ִסּדּור, ּוַבֶהְמֵׁש ַאף ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית. ַעל ְּתִפִּלין א ָאָבה ש. ִּבְתִחָּלה ִלְׁשמַֹע, 
ְוַרק ְלַאַחר ַהְפָצרֹות ַרּבֹות ִמַּצד ָהַרב ל. ִהְסִּכים ְלַהִּניָחן, ַא הֹוִדיַע: "ֶאֱעֶׂשה זֹאת ַא ְוַרק ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקרֹוב!".

ָהַרב ל. ִּכְמַעט ְוָׁשַכח ֵמָהִעְנָין, ַא ש. א ָׁשַכח; ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה הֹוִפיַע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּכֻּמְבָטח ְּכֶׁשְּבָידֹו ַׂשִּקיק ְקִטיָפה 
ְמֻאָּבק ְוָדהּוי ִמּיֶֹׁשן, ְוהֹוִציא ִמּתֹוכֹו ְּתִפִּלין ַעִּתיקֹות ְלַמְרֶאה.

"ַהּיֹום", ִסֵּפר ַהָּזֵקן ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו, "חֹוֵגג ֲאִני ֶאת יֹום ֻהַּלְדִּתי ַהִּתְׁשִעים ּוְׁשלֹוָׁשה. ִלְפֵני ְׁשמֹוִנים ָׁשִנים ְּבִדּיּוק ִהַּנְחִּתי 
ְּתִפִּלין ֵאּלּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה, ּוֵמָאז א ָנַגְעִּתי ָּבֶהן".

ְּדָמעֹות ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות ָזְלגּו ַּגם ֵמֵעיֵני ָהַרב ַּכֲאֶׁשר ִסֵּיַע ַלָּזֵקן ְלַהִּניַח ֶאת ַהְּתִפִּלין ַעל רֹאׁשֹו; "ֵהן ִנְראֹות ָעֶלי ַמָּמׁש ְּכֶכֶתר", 
ֶהְחִמיא לֹו ְּבֵכנּות, ְוָהֵעיַנִים ַהְּזֵקנֹות ֶׁשּמּולֹו ָנְצצּו.

ַעל  ּוְלַהְקִּפיד  ַׁשָּבת  ִלְׁשמֹר  ִציִצית,  ִלְלֹּבׁש  ֵהֵחל  הּוא  ְלַיֲהדּותֹו.  ְועֹוד  עֹוד  ש.  ִמיְסֶטר  ִהְתָקֵרב  ַהְּקרֹוָבה  ַהָּׁשָנה   ְּבֶמֶׁש
ַּכְׁשרּות, ַעד ֶׁשָהַפ ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה ִמן ַהִּמְנָין. ַּכֲאֶׁשר ָהַרב ל. ְמַלֵּוהּו ְּבָכל ְצָעָדיו, ּוַמְקִּדיׁש לֹו ֶאת ְמלֹוא ְּתשֹּוַמת ַהֵּלב.

ְּבַמְקִּביל, ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָחל ַמְהָּפ ֶׁשל ַמָּמׁש ַּבְּקִהָּלה ֻּכָּלּה. ּתֹוָׁשֵבי ָהֵאזֹור ִהְפִנימּו ֶאת ֻעְבַּדת ִקּיּומֹו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ִּבְׁשכּוָנָתם ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתַעְנֵין ַּבַּנֲעֶׂשה ְּבתֹוכֹו. ִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ִליֵדי ָּכ ֶׁשִּלְקַראת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ִנְרְׁשמּו ְמאֹות ִמְתַּפְּלִלים 

ַלְּתִפּלֹות, ְוַהָּדָבר ִהְצִרי ֶאת ָהַרב ל. ְלֵהָעְרכּות ְמֻיֶחֶדת.

ָּכ, ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים ֶׁשָּקְדמּו ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ֻהְּנחּו ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּקָטן ַּכָּמה ַעְׂשרֹות ַאְרָּגִזים ֶׁשָּבֶהם ַמְחזֹוִרים ְוִסְפֵרי 
ֻּתְכְננּו  ָׁשם   ,ָסמּו ָּגדֹול  ִמְתָחם  ַהְנָהַלת  ִעם  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ִהְתַנֵהל  ְּבַבד  ּוַבד  ָהַרִּבים,  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלטֹוַבת  ֶׁשֻהְזְמנּו  קֶֹדׁש 

ְלִהְתַקֵּים ַהְּתִפּלֹות ַהֲהמֹוִנּיֹות.

ִלְקִנָּיָתם.  ִמּמּון  ֻהַּׂשג  ְּכָבר  ַהִאם  ָהַרב  ֵאֶצל  ִהְתַעְנֵין  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבֶפַתח  ַהֻּמָּנִחים  ַהַּמְחזֹוִרים  ַּבֲעֵרמֹות  ַהָּזֵקן  ְּכֶׁשִהְבִחין 
ְּכֶׁשַּנֲעָנה ִּבְׁשִליָלה ִהְבִטיַח: "ֲאִני ֲאַׁשֵּלם ֲעֵליֶהם!".

ַהָּדָבר ִהְפִּתיַע ְמאֹד ֶאת ָהַרב, ִמּׁשּום ֶׁשַהָּזֵקן ָהָיה ָלבּוׁש ָּכל ָיָמיו ְּבַדּלּות יֹוֵצאת ּדֶֹפן ֶׁשֹּלא ִהְסִּגיָרה ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ַּבַעל 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵמאֹות  ִּבְפֵני  ִהְכִריז  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ְּבמֹוָצֵאי  לֹו  ִצְּפָתה  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ַהְפָּתָעה  אּוָלם  ַּכְלָּכִלּיֹות.  ְיכֹולֹות 

ֶׁשָּגְדׁשּו ֶאת אּוַלם ַהְּתִפָּלה, ַעל ֲהָקַמת ַוֲעָדה ֶׁשַּתֲעסֹק ְּבִגּיּוס ַמְׁשַאִּבים ַלֲהָקַמת ִמְבֶנה ָּגדֹול ְוָראּוי ַּבֲעבּור ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

"ַּכָּמה ַיֲעֶלה ַהִּבְנָין?", ִהְתַעְנֵין ִמיְסֶטר ש. ְּבָאְזֵני ָהַרב ְּכֶׁשֵהֵחל ַהָּקָהל ְלִהְתַּפֵּזר, "ִּכְׁשֵני ִמיְליֹוֵני ּדֹוָלִרים", ֵהִׁשיב ָהַרב. "עֹוד 
ָמָחר ַאֲעִביר ְלֶחְׁשּבֹוְנ ֲחִצי ִמיְליֹון ּדֹוָלִרים!", ִהְדִהים ַהָּזֵקן ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה.

ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ֻאְׁשַּפז ִמיְסֶטר ש. ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ְּכֶׁשַּמָּצבֹו הֹוֵל ּוִמַּדְרֵּדר ִּבְמִהירּות ַמְבִהיָלה. ָהַרב ל. ִקֵּבל ֶאת 
ַהִּדּוּוַח ַעל ַמָּצבֹו ְּכֶׁשָּׁשָהה ְּבִבּקּור ִּבְניּו יֹוְרק, ְוַלְמרֹות ַהֶּמְרָחק ָהַרב הּוא א ָחַׁשב ַּפֲעַמִים ּוִמֵהר ַלֲעלֹות ַעל ָמטֹוס ְלָמַיאִמי. 
ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן, ָהָיה ִמיְסֶטר ֶׁש. ָמצּוי ִּבְרָגָעיו ָהַאֲחרֹוִנים. אּוָלם ְּכֶׁשְּדמּותֹו ֶׁשל ָהַרב ל. הֹוִפיַע ְּבֶפַתח אֹורּו ֵעיָניו. 

הּוא ָאַחז ְּבִחָּבה ֶאת ָידֹו ֶׁשל ָהַרב ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִלְקרֹא ִעּמֹו 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'.

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְל'ּוִבְׁשָעֶרי' ֶנֶעְצמּו ֵעיָניו ֶׁשל ַהָּזֵקן ָלֶנַצח. ִּדְמָעה ֶׁשל ַצַער ָזְלָגה ֵמֵעיָניו ֶׁשל ָהַרב ל., ְוהּוא ִהְתַנֵחם ָּבֻעְבָּדה ֶׁשְּלָכל 
ַהָּפחֹות ָזָכה ָהִאיׁש ָלׁשּוב ְּבַאֲחִרית ָיָמיו ְלכּור ַמְחַצְבּתֹו.

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ַהְּפִטיָרה ִהְתַקְּבָלה ַמֲעָטָפה ִרְׁשִמית ְּבִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ָהַרב ל. ְּבתֹוָכּה ָהָיה ְמֻקָּפל ִמְסָמ ָחתּום ִּביֵדי עֹוֵר ִּדין 
ַהְּמַבֵּׂשר ִּכי ִמיְסֶטר ש. ִהְקִּדיׁש ְּבַצָּוָאתֹו ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשִּיֵעד ְלֶהְמֵׁש ִהְתַּפְּתחּות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵקרּוב ְלָבבֹות.

ְוַהּכֹל ִּבְזכּות ְּתִפָּלה ַאַחת.
'ְלבּוׁש יֹוֵסף', ְׂשָמחֹות ח"א עמ' תכ

ֵאין ַרֲחִמים ְּכַרֲחֵמי ָהָאב
'ִּפּקּוַח  ְלַכּנֹות  ִנָּתן  ֶׁשאֹותֹו  ֶחֶסד  ֵיׁש  ְּבעֹוָלֵמנּו;  ֶיְׁשָנם  ֶחֶסד  ֶׁשל  ִמיִנים  ַּכָּמה 
ֶנֶפׁש'. ֶחֶסד ֶזה ָמצּוי ַאף ֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ּוַמְׁשָמעּותֹו: ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֵמד 
ָלמּות, ִמָּיד ּדֹוֲאִגים ְלַהִּצילֹו. ַעל ֶחֶסד ָּכֶזה ֶׁשִעַּקר ַמְּטָרתֹו הּוא ְלַהְרִּגיַע ֶאת 
ִיּסּוֵרי ַהַּמְצּפּון ָאַמר ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם (ִמְׁשֵלי יד לד): "ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת". 
ְמֻעֶּלה ִמֶּמּנּו הּוא ַהֶחֶסד ַהָּמצּוי ְּבֶקֶרב ְיהּוִדים ִמַּמֲחֵננּו, ַהְּמַבְּקִׁשים ָלֵׂשאת 
ֶזהּו  יֹום,  ַהּיֹום  ְּבִמְקֵרי  ַאף  ֵמֲעֵליֶהם  ְלָהֵקל  ּוִמְׁשַּתְּדִלים  ַחְבֵריֶהם  ִעם  ָּבעֹל 
ֶחֶסד ַהַּנֲעֶׂשה ְלֵׁשם ִמְצַות ֶחֶסד ְוֵאינֹו ַנֲעֶׂשה ַרק ְּבִמְקִרים ָקִׁשים ּוַמְחִריִדים 

ָחִליָלה.

ְלַיְלֵדיֶהם.  הֹוִרים  ֵּבין  ַהַּנֲעֶׂשה  ַהֶחֶסד  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ַהַּמְדֵרָגה  אּוָלם 
ֶחֶסד ֶׁשֵאינֹו ִמְתעֹוֵרר ַרק ְּבִמְקִרים ְמֻסָּיִמים, ֶאָּלא הּוא ִמְתַקֵּים ְועֹוֵמד ְּבָכל 
ֵהן  ָאִביו,  ֵעיֵני  ְלֶנֶגד  ָהֵעת  ָּכל  עֹוֶמֶדת  ַהֵּבן  טֹוַבת  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֶרַגע 

ְּבִעּסּוקֹו ְּבִעְנָיָניו ַהְּפָרִטִּיים ְוֵהן ִּבְזַמּנֹו ַהָּפנּוי.

ֱהיֹות  ֻעְבַּדת  ֶאת  ָאנּו  ְלַהְזִּכיר  ָאנּו  ַמְקִּפיִדים  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו   ,ְלִפיָכ
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר "ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן" – ְמַרֵחם הּוא ָעֵלינּו ְּכָאב ַעל ְּבנֹו, ֶׁשַאף 
ֶׁשַהִּלּמּוד  ִמּׁשּום  ּוַמּדּוַע?  ָעָליו,  ְלַרֵחם  ַמְפִסיק  הּוא  ֵאין  ָחִליָלה  ָסַרח  ִאם 
ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶאָּלא  ַמֲעָלה,  ְלַבֲעֵלי  ַרק  ַׁשָּיִכים  ֵאיָנם  ַּבּתֹוָרה  ְוָהֲעִלָּיה 
הּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַעל ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְלׁשֹון 'ָאִבינּו ָאב 
ֶׁשְּתַסֵּיַע  ַהִּדין  ּוִמן  ָאנּו,   ָּבֶני ֲהא  ָסַרְחנּו,  ָחִליָלה  ִאם  ַאף  ְּכלֹוַמר:  ָהַרֲחָמן', 
ְּבָיֵדינּו בְַּרֲחֶמי ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד, ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' – ִסּדּור ַהְּתִפָּלה 

עמ' ש).

ִּבָּטחֹון ִּכְתַנאי ַלּתֹוָרה
ֲאבֹוֵתינּו  ָזכּו  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש

ַּבּתֹוָרה – "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּבְטחּו ְב ַותְַּלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים". 

ֶׁשִהיא  ִמְסַּתֵּבר  ַּבה',  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ָהַעְצִמית  ַמֲעָלָתּה  ִמְּלַבד 
ְמַׁשֶּמֶׁשת ַּגם ַהְקָּדָמה ִויסֹוד ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ּוְכַמֲאָמרֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 
יֹוַחאי (ְמִכיְלָּתא ְּבַׁשַּלח, ְּפִתיְחָתא): "א ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ִלְדרֹׁש, ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן" 
– ֵאּלּו ֶׁשִּבְטחֹוָנם ָהָיה ְּתִמיִדי ּומּוָחִׁשי. ֶׁשֲהֵרי ְלעֹוָלם א ָהָיה ְּבָיָדם ָמזֹון מּוָכן 

ְליֹום ַהָּמֳחָרת, ּוִמן ַהֶהְכֵרַח ָהיּו ְצִריִכים ִלְסמֹ ַעל ַחְסֵדי ה'.

ְוָאֵכן, ְּכֶׁשֻהְּצָעה ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ִמָּיד ִעם ְיִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, א ִהְרֲהרּו ֵהם 
ַּפֲעַמִים ְּבֶטֶרם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם: 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע'. ַּבֲאִמיָרה זֹו ִּבְּטאּו ֵהם ֶאת 
ִּבְטחֹוָנם ַהֻּמְחָלט ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ִּבָּטחֹון ֶׁשָּגַבר ְוֻהְׁשַרׁש ְּבִלָּבם ְלַאַחר ַהִּנִּסים 
ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשִּלּוּו ֶאת ַמֲהַל ְיִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות 
ָּגמּור,  ִנָּסיֹון  ָהָיה  ַהּכֹל  ַּבִּמְדָּבר  ּוִמְקֵריֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ִעְנְיֵני  ָּכל  ִּכי  "ְוַדע  יז):  יג 
ְּכֵדי ֶׁשְּיַגְּדלּו ַנְפָׁשם ַהִּׂשְכִלית ְּבַמְדֵרגֹות ַהִּבָּטחֹון ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָהֱאמּוָנה, ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְהיּו ְראּוִים ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה".

ּוְבַמֲאָמץ  ְּבִעּיּון  ַּבּתֹוָרה  ְוָהָגה  ֶׁשָּיַׁשב  רָבָא  ַעל  ְמֻסָּפר  א)  (פח  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמּׂשֹוְנֵאי  ֶאָחד  ִנְקַלע  ַלָּמקֹום  ֶאְצְּבעֹוָתיו.  ִמִּפְרֵקי  ָזב  ֶׁשָּדם  ַעד   ,ָּכ ָּכל  ַרב 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכֶׁשָרָאה זֹאת ִלְגֵלג ְוָאַמר: "ַעם ָּפִזיז ַאֶּתם ֶׁשִהְקַּדְמֶּתם ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם ָמה ָּכתּוב ָּבּה". ֵהִׁשיב לֹו רָבָא (ַעל ִּפי ַרִׁש"י ָׁשם): "א 
ֶׁשְּבַוַּדאי   ִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא  ֻמְחָלט  ִּבָּטחֹון   ִמּתֹו ִאם  ִּכי  זֹאת  ָעִׂשינּו  ִמְּפִזיזּות 
א ִיֵּתן ָלנּו ָּדָבר ֶׁשֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּבֹו. ְוָאֵכן, ָעֵלינּו ֶׁשָהַלְכנּו ִעם ּבֹוְרֵאנּו 
ֶׁשֲהַלְכֶּתם  ֲעֵליֶכם  ְוִאּלּו  ַּתְנֵחם',  ְיָׁשִרים  'ֻּתַּמת  ג):  יא  (ִמְׁשֵלי  ֶנֱאָמר  ִּבְתִמימּות 

ִעּמֹו ַּבֲעִלילֹות ֶנֱאָמר: (ָׁשם): 'ְוֶסֶלף ּבְֹגִדים ְיָׁשֵּדם'".

ִמַּטַעם ֶזה א יּוַכל ָאָדם ְלַקֵּבל ָעָליו ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִּכְדָבֵעי, ֶאָּלא ִאם ָקְנָתה 
ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְׁשִביָתה ְּבַנְפׁשֹו. ֶׁשֲהֵרי ַהִּנְכָנס ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה 
ַיֲעֶלה ְּבַאֲחִריתֹו, ִאם ַיְצִליַח ְּבִלּמּודֹו ִאם ָלאו, ְוִאם ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו עֹל ּתֹוָרה 
אֹות הּוא ְלִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ַהְּקנּוָיה ְּבַנְפׁשֹו (ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות – ֵעץ יֹוֵסף'; 'ֵמרֹאׁש 

ֻצִרים' ְּבַהר).

ִּבָּטחֹון ֶׁשל ָאֵמן
ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ְלׁשֹונֹו ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרחָם ַהֵּלִוי 

ִמִּמיר ('ַּדַעת ּתֹוָרה' ְּבֵראִׁשית עמ' קצו):

ֶנְחָמד  ֵּבאּור  ֶזהּו  ָהֱאמּוָנה...  ִּבְזכּות  ֶאָּלא  ָזכּו  א  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָּזכּו  ָמה  "ָּכל 
(ַׁשָּבת  ֵעֶדן'  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּכל  ֲחָז"ל:  ְּבַמֲאַמר 
קיט ב)... ֵמֵהיָכן לֹוְקִחים ַּפִּטיׁש ָחָזק ָּכֶזה ִלְפּתַֹח אֹוָתם? ִהֵּנה ִּגּלּו ָלנּו ֲחָז"ל 

 – ּכֹחֹו'  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  'ָּכל  ַּדְוָקא  הּוא  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ִלְפּתַֹח  ֶׁשַהַּפִּטיׁש 
ֱאמּוָנה! א ִמּתֹו ָחְכָמה ַוֲהָבָנה, ֶאָּלא ַּדְוָקא ִמּתֹו ִוּתּור ַעל ֲהָבָנה:  'ָאֵמן, 
ֶהָחָזק ִלְפּתַֹח  ַהַּפִּטיׁש  ֶזהּו  ַמֲאִמין'!  ֲאִני  ַרק  ְמאּוָמה,  ֵאיִני יֹוֵדַע  ַמֲאִמין,  ֲאִני 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.

ַמֲאִמין.  ֲאִני   – 'ָאֵמן'  ֶאָּלא  ְנבּוִכים',  'מֹוֵרה  ְלַחֵּבר   צֶֹר ֵאין  ַהָּדַעת'  'חֹוֵנן  ַעל 
ִמְּבִלי ָלַדַעת ּוִמְּבִלי ְלָהִבין! ַעל 'רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל' – ֵאין ָצִרי ְּכלּום, 

ֶאָּלא ַרק ַלֲענֹות 'ָאֵמן', ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשהּוא רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל!

ְוִיָּתֵכן ֶׁשָּלֶזה ִכְּּונּו ֲחָז"ל ִּבְלׁשֹוָנם 'ְּבָכל ּכֹחֹו', ִּכי סֹוד ָהֱאמּוָנה הּוא סֹוד ַהּכַֹח, 
ַהּכַֹח.  סֹוד  הּוא  ָׁשם  ְיִדיעֹות,  ׁשּום  ְּבֵאין  ֵמֱאמּוָנה,  ַּדְוָקא  הּוא  חֹוָמה'  'ֲאִני 
ְּכִלי ֶהָחָזק ְּכַבְרֶזל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִזיזֹו. ְוִאם ָאְמָנם ְיכֹוִלים ְלָהִזיזֹו ִמְּמקֹומֹו, 

ֶׁשִּמְׁשַּתֶּנה הּוא, ִסיָמן הּוא ַוַּדאי ֶׁשָחֵסר ָּכאן ּכַֹח ָהֱאמּוָנה...".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִמּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַאַחת

ע טּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ הה  ַמעפלּלָ
מֹּכָח

ססִספפּפּו ם
ה (ב') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְ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


