
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ִמי ֶׁשֵּבַר' ִלְרפּוַאת ַהחֹוֶלה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" (ג כג)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות: 

ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה   ְלַלֶּמְד 'ָוֶאְתַחַּנן',  ֶאָּלא  'ְוִהְתַחַּנְנִּתי',  ָּכאן  ֶנֱאָמר  א 
ֶׁשְּיַבְּקׁשּו  ֵמָהַרִּבים  ִּבֵּקׁש  ֶאָּלא  ַעְצמֹו,  ַעל  ִּבְתִפָּלתֹו  ִהְסַּתֵּפק  א 
ָעָליו ַרֲחִמים. ִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ּכַֹח ְּתִפַּלת ָהַרִּבים. 
ְוַעל ֵּכן ִאם ֵיׁש ְלָאָדם, ָחִליָלה, חֹוֶלה ְּבתֹו ֵּביתֹו, יֹאַמר ָּבַרִּבים 'ִמי 
'ָאֵמן',  ֶׁשֵּבַר' ִלְרפּוָאתֹו, ּוְבָכ ֶׁשִּיְצָטְרפּו ַהָּקָהל ִלְתִפָּלתֹו ַּבֲעִנַּית 

ֵּתָהֵפ ְּתִפָּלתֹו ִלְתִפַּלת ַרִּבים.
'ֵּפרּוִׁשים ּוְפָסִקים ְלַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ֵצַרְפִּתי' ְּפָסק שיט

ַהְּתִפָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ַּבַחִּיים
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶאְלַרְיי ֵמַרָּבֵני ְקַרְׁשנֹוב ָּדַרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה:

ְיַדֶּמה  ה',  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ַלֲעמֹד  ָהָאָדם  ְּבֶגֶׁשת   – ה'"  ֶאל  "ָוֶאְתַחַּנן 
ְּבַנְפׁשֹו ְּכִאּלּו ְּתִפָּלה זֹו ִהיא ַהְּתִפָּלה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַחָּייו, ְוא ִּתְהֶיה 

לֹו ִהְזַּדְּמנּות נֹוֶסֶפת ְלאֹוְמָרּה ִמְּלַבד "ָּבֵעת ַהִהוא".

ֶׁשל  ַרָּבּה  ִקיְנְסְטִליֶכר  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ַאף  ֵהִעידּו   ָּכ
ִּבְדִחילּו  ְלַעְצמֹו  לֹוֵחׁש  ָהָיה  ְּתִפָּלה  ָּכל  ִלְפֵני  ִּכי  ַהְרַמְנְׁשָטט, 
ּוְרִחימּו: "ְצִבי ִהיְרׁש, ֵּתן ִלְּב ְלַנֵּצל ָּכָראּוי ֶאת ַהְּתִפָּלה ָהַאֲחרֹוָנה 
ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ָהעֹוָלם...",  ִמן   ְיִציָאְת ֶטֶרם  ְלִהְתַּפֵּלל   ְל ֶׁשּנֹוְתָרה 

ְמעֹוְררֹו ִלְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ּוְבִהְתעֹוְררּות ִנְפָלָאה.

'קֶֹבץ ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים' קֶֹבץ ד עמ' טז; 'ִמִּפי ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים' ְרֵאה, ֶהָעָרה לו

מֶֹׁשה ִּבֵּקׁש ַעל ַהְקָּדַמת ַהְּגֻאָּלה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ָאַמר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ַׁשִּפיָרא ַרָּבּה ֶׁשל ְדַּרגֹוִמיְרְׁשט 
ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעל ַהְקָּדַמת ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה:

"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" – ְּכֶׁשֵּיְצאּו ָּבֶני ַלָּגלּות, ָאָּנא ַהְקֵּדם ְוָהֵחש ָלֶהם 
"ֵלאמֹר"   ְנִביֲא ַיד  ַעל  ָלֶהם  ֶׁשִהְבַטְחָּת  ַהִהוא"  "ָּבֵעת  ְנבּוַאת  ֶאת 
(ְצַפְנָיה ג כ): "ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם... ְּבׁשּוִבי 

ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ה'".
'ֹמאְזֵני ֶצֶדק'

'ַלֲעׂשֹות' ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה
 "ְוִכְגבּורֶֹת  ְכַמֲעֶׂשי ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֵא-ל  ִמי  "ֲאֶׁשר 

(ג כד)

ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט ָאָב"ד ִניְקְלְׁשּבּוְרג: 

ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּיְזֶּכה  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ָּבֵעת  ִּכי  ְלַהִּניַח  ֵיׁש 
ֶׁשְּלַגֵּביֶהן  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש  ֶאת  ִהְזִּכיר  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ֻהְבַטְחנּו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה (ר"ה יז ב): "ָּכל ְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוְטִאין ַיֲעׂשּו 

ְלָפַני ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם".

ְוִהֵּנה, ָהָיה ָמקֹום ְלַדֵּיק ִמְּלׁשֹון 'ַיֲעׂשּו' ִּכי ְסֻגָּלָתן ֶׁשל י"ג ַהִּמּדֹות 
ְּתלּוָיה ַּבֲעִׂשָּיָתן ַּבּפַֹעל, ַא ָהֻעְבָּדה ִּכי ַהִּמָּדה ָהִראׁשֹוָנה – 'ֵא-ל' 
ֵאיָנּה ִנֶּתֶנת ְלִקּיּום ַעל ְיֵדי ֶּבן ְּתמּוָתה, ַמְכִריָחה אֹוָתנּו ְלָפֵרׁש 

ֶׁש'ַּיֲעׂשּו' ַהְינּו 'ַיְזִּכירּו'.

עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ִּבְתִפָּלתֹו:  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָרַמז   ְלָכ
"ַאָּתה ַהִחּלֹוָת" ֶזה ִמְּכָבר, "ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְל..." – ֶאת 
"ֲאֶׁשר",   ,ִלְגֻדָּלְת ַהֵּסֶמל  ֶׁשֵהן  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש 
 "...ְכַמֲעֶׂשי ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֵא-ל  "ִמי  ִּכי  ָהֻעְבָּדה 
מֹוִכיָחה ֶׁשַּדי ְּבַהְזָּכָרָתן ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִּביׁשּוָעה, ְוַעל ֵּכן ֲאִני ַמְזִּכיָרן 
ִּבְתִפָּלִתי ּוְמַבֵּקׁש ִּכי ִּבְזכּוָתן ֵּתָעֵתר ִלְתִפָּלִתי ּוְתַאְפֵׁשר ִלי ְלִהָּכֵנס 

ָלָאֶרץ.
'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני'

ֶלֱאכֹל ְּכֵדי ְלָבֵר
"ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה" (ג כה)

"ְוִכי ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה הּוא ָצִרי? אֹו ִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה הּוא ָצִרי? ֶאָּלא 
ָּכ ָאַמר מֶֹׁשה: 'ַהְרֵּבה ִמְצַות ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְוֵאין ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּכֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלן ַעל ָיִדי'" (סֹוָטה 

יד א).

ַהּטּור (או"ח רח) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַהְּסַמ"ג, ֶׁשֵּיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ְּבִבְרַּכת 'ֵמֵעין 
ָׁשלֹוׁש' ֶאת ַּבָּקַׁשת: "ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְׁשַּבע ִמּטּוָבּה", ַא ָּתַמּה ַעל 
ָּכ ַעל ִּפי ָהָאמּור: ֶׁשֲהֵרי ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָלַמְדנּו ֶׁשֹּלא ָראּוי ַלֲחמֹד 
ֶאת ָהָאֶרץ ְּכֵדי ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת 

ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה.

ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ִּכי  (ָׁשם),   יֹוֵסף'  ַה'ֵּבית  ָּכַתב  ְּדָבִרים  ֶׁשל  ְלִיּׁשּוָבם 
ַּבָּקַׁשת:  ִעם  ְּבֶרֶצף  ִלְקרֹא  ֵיׁש  ִמּטּוָבּה"  ְוִנְׁשַּבע  ִמִּפְרָיּה  "ְונֹאַכל 
ֶלֱאכֹל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵלאמֹר:  ּוְבָטֳהָרה",  ִּבְקֻדָּׁשה  ָעֶליָה   ּוְנָבֶרְכ"

ְוִלְׂשּבַֹע ִמֵּפרֹוֶתיָה, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִנְזֶּכה ְלָבֵר ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם.

ְלַהִּגיַע ָלָאֶרץ ְּבכַֹח ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה
"ַוִּיְתַעֵּבר ה' ִּבי ְלַמַעְנֶכם ְוא ָׁשַמע ֵאָלי" (ג כו)

ִעיר  יֹוְרק  ִמְּניּו  ִמָּפאָּפא,  יֹוֵסף'  'ַוְיִחי  ַּבַעל  ִהְפִליג  תש"ט  ִּבְׁשַנת 
ְמגּוָריו ְלִבּקּור ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ְּבָעְמדֹו ַעל ִסּפּון ָהֳאִנָּיה ֶׁשהֹוִביָלה 
ֶׁשְּסָבבּוהּו:  ַלֲחִסיִדים  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְוָאַמר  ָּפַתח  ָלָאֶרץ  אֹותֹו 
"תקט"ו ְּתִפּלֹות ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס 
ֵריָקם!  ַהחֹוֶזֶרת  ְּתִפָּלה  ֵאין  ָלֶכם,  ְּדעּו  ַנֲעָנה.  ְוא  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 

ָאְמָנם ְּתִפּלֹוָתיו א ִהְתַקְּבלּו ַּבֲעבּורֹו, ַא ְּבָכל ֵעת ֶׁשְּיהּוִדי ִנְכָסף 
ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוֶנֱעָרִמים ְּבַדְרּכֹו ְקָׁשִיים ְוִעּכּוִבים, ָיכֹול הּוא 

ְלִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְוַלֲעלֹות ַאְרָצה ְּבכַֹח ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה".
'ּתֹוְלדֹות ַּבַעל ַוְיִחי יֹוֵסף ִמָּפאָּפא' ח"ב עמ' נז

"ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר" – ֶׁשֹּלא ֵאָעֵתר
"ַרב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה" (ג כו)

ֵּבֵאר ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוְמָיא:

ִמָּכ ֶׁשִהְקִּדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוִבֵּקׁש ִמּמֶֹׁשה: "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר 
נּוַכל  ַהֶּזה",  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת   ַתֲעבֹר  א  "ִּכי  ִמָּיד:  לֹו  ִּבֵּׂשר  ְוא  ֵאַלי", 
ְלַקֵּבל ֻמָּׂשג ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַמְמִׁשי ְלַבֵּקׁש 
ֵּכיָון   –  "ָל "ַרב  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ֵּכן  ְוַעל  ַנֲעָנה.  ָהָיה 
ֶׁשֲחִׁשיבּוְת ַרָּבה ְּבֵעיַני, "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה", ְּכֵדי 

.ְלֵהָעֵתר ְלַבָּקָׁשְת ֶׁשֹּלא ֶאְצָטֵר

ְלָכ ָרַמז ַאף ַהַּפְיָטן (ְּביֹוְצרֹות ְלַׁשֲחִרית ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה) ִּבְמנֹותֹו ֵּבין 
ְׁשָבָחיו ֶׁשל מֶֹׁשה: "ָטהֹור ָעָנהּו ַרב ָל, ַאל ּתֹוֶסף ַדֵּבּר"; ִּכי ָּכָאמּור 
ַּדֵּבר"  ּתֹוֶסף  הּוא: "ַאל   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּבְּקׁשֹו  ְלמֶֹׁשה  הּוא  ֶׁשַבח 

ְוא ָּדָחה ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו.
'ַאְבַקת רֹוֵכל' ְּכָלל ב' ְּפָרט יב 

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
"ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה... ּוְרֵאה ְבֵעיֶני" (ג כז)

י  (ויק"ר  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  הּוא  ָידּוַע  סֹורֹוְצִקין:  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶנֶעְנָתה  ָּכאן  ְוַאף  ֶמֱחָצה",  עֹוָׂשה  "ְּתִפָּלה  ה): 
ַלֲחָצִאין; ַעל ְׁשַּתִים ִּבֵּקׁש (פס' כה): "ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה", ְוַעל ַאַחת 

."ַנֲעָנה: "ּוְרֵאה ְבֵעיֶני
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ְלַאֲהַבת ה'
"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי" (ו ה)

'ַּכף  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְׁשִליָט"א  סֹוֵפר  ַחִּיים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר 
ַהַחִּיים':

ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ְּדָרִכים  ְׁשֵּתי  ָמנּו  ִּכי  ִיְמָצא  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִכְתֵבי  ַהְּמַעֵּין 
ִנָּתן ְלַהִּגיַע ְלַאֲהַבת ה': ָהִראׁשֹוָנה ַעל ְיֵדי ָהִעּסּוק ַּבּתֹוָרה, ְּכִדְבֵרי 
ְּבִנְפְלאֹות  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְּׁשִנָּיה   ,ַהָּסמּו ַּבָּפסּוק  ַרִׁש"י 

ַהְּבִריָאה, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה (ב א).

ְּכֶׁשִּתְּקנּו  ַהְּגדֹוָלה,  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִכְּּונּו  ֵאּלּו  ְּדָרִכים  ִלְׁשֵּתי  ִּכי  ִנְרֶאה 
ָּפָרַׁשת  ֶאת  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְלֵסֶדר  ְלַהְקִּדים 
ְּבַׁשֲחִרית,  ַרָּבה'  ְו'ַאֲהָבה  ַהְּמאֹורֹות'  'יֹוֵצר  ִּבְרכֹות  ֶאת  'ְוָאַהְבָּת' 
ִמּׁשּום  ְּבַעְרִבית;  עֹוָלם'  ְו'ַאֲהַבת  ֲעָרִבים'  'ַהַּמֲעִריב  ּוִבְרכֹות 
ְּבֵתאּור  עֹוְסקֹות  ֲעָרִבים'  ְו'ַהַּמֲעִריב  ַהְּמאֹורֹות'  'יֹוֵצר  ֶׁשִּבְרכֹות 
עֹוָלם'  ְו'ַאֲהַבת  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ִּבְרכֹות  ְוִאּלּו  ַהְּבִריָאה,  ִנְפְלאֹות 

עֹוְסקֹות ְּבֶׁשַבח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.
'ֲהַדר ַיֲעקֹב' ח"ג סי' מב

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

ָאֵמן – ִחּזּוק ָהֱאמּוָנה
ִמְלַבּדֹו"  עֹוד  ֵאין  ָהֱאקִים  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  "ַאָּתה 

(ד לה)

סֹוֵפי ַהֵּתבֹות: "הּוא ָהֱאִקים ֵאין" ִהָּנם 'ָאֵמן', ּוִמְּסִמיכּוָתן 
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִּכי  ִלְלֹמד,  נּוַכל  ִמְּלַבּדֹו"  עֹוד  "ֵאין  ַלֵּתבֹות: 
ְמַקֵּבל ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ּוֵמִעיד ְּבַנְפׁשֹו 
ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי   ,ִיְתָּבַר ִמְּלַבּדֹו  עֹוד  ֵאין  ִּכי 
ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ֶנֱאָמן",   ֶמֶל 'ֵא-ל  ָאֵמן?...  "ַמאי 

'ָאֵמן' ֵמִעיד ָהָאָדם ַעל ּבֹוְראֹו ִּכי הּוא 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.

'ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק' ַׁשָּבת קיט ב

ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן י"ג ְלחֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ַרֵּבנּו ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט ְזצּוָק"ל, ַעל אֹודֹוָתיו ֵהִעיד ְּבנֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב:

"ְּבָכל ּבֶֹקר ָהָיה הּוא ַמְקִּפיד ִלְׁשמַֹע ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ֵּביתֹו ֶאת 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ֲעֵליֶהן, ְוַאֲחֵרי ֵּכן ָהָיה ֶנֱעַמד לֹוַמר ִּבְפֵניֶהם 

ְּבַעְצמֹו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָנִעים ּוְבַכָּוָנה".
'ּתֹוְלדֹות ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט' עמ' 16
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ַרּבֹות ִּדְּברּו ַרּבֹוֵתינּו ַעל חֹוַבת ַהְּזִהירּות ִּבְכבֹוד ֲחֵברֹו, ְוַאף 
ִּבְקלֹון  ַהִּמְתַּכֵּבד  ַעל  א)  ב  ֲחִגיָגה  (ְירּוַׁשְלִמי  ְוָאְמרּו  ֶהֱחִמירּו 
ֲחֵברֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ַּבִּסּפּור ַהּנֹוָרא ֶׁשְּלָפֵנינּו 
ֻחְמָרתֹו,  ַעל  ּוְלַהְתִריַע  ָהִעְנָין  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְלַחֵּדד  ְּכֵדי  ֵיׁש 
ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ּכָֹחּה  הּוא  ָּגדֹול  ָמה  ָּבַרִּבים  ְלהֹוִדיַע  ְּבַבד  ּוַבד 
ָמזֹור  ּוְלָהִביא  ַהֵּלב  ַמֲעַמֵּקי  ֶאל  ְמִסּלֹות  ִלְסל  ֶׁשְּיכֹוָלה 

ִלְנָפׁשֹות ּדֹוֲאבֹות.

ִחָּבה  ַיֲחֵסי  ָׂשְררּו  א  ֵמעֹוָלם  ֵמִאיר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָׁשלֹום  ֵּבין 
ַהִּכָּתה  אֹוָתּה  ַסְפְסֵלי  ֶאת  ַהְּׁשַנִים  ָחְבׁשּו  ָאְמָנם  ְמֻיָחִדים. 
אּוָלם  ָוַלְיָלה',  יֹוָמם  'ְּבִריִתי  ַהְּמֻפְרָסם  ַהּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד 
ָאְפָים ָהָיה ׁשֹוֶנה ְּבַתְכִלית; ָׁשלֹום ָהָיה ֶיֶלד ַמְרִׁשים, ָחסֹון 
ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  סֹוְבָביו.  ַעל  ְוַנֲעָרץ  ִּכָּׁשרֹון  ַּבַעל  ּוָבִריא, 
ְלֻעָּמתֹו ָהָיה ֶיֶלד ַחָּלׁש ְוַׁשְבִריִרי, ָׁשֵקט ּוֻמְפָנם, ֶׁשְּבנֹוָסף 
ְלִבְטחֹונֹו  ַהְרֵּבה  ָּתְרָמה  ֶׁשֹּלא  ֲחמּוָרה  ִמְּצִליָעה  ָסַבל 

ָהַעְצִמי.

ָהְיָתה  ָּתִמיד  א  ֲחֵבָריו  ֶׁשל  ְלִלּבֹוֵתיֶהם  ָׁשלֹום  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו 
ֻקְנָּדס  ַמֲעֵׂשי  ֵאּלּו  ְּבֵאי  הּוא  ֶנֱעַזר  ְלִעִּתים  ּוְראּוָיה.  ְּכֵׁשָרה 
ֵאּלּו  ָהיּו  ְּכָלל   ְּבֶדֶר 'ֶחְבֶרה'ָמן'.  ֶׁשל  ּתַֹאר  לֹו  ִלְקנֹות  ְּכֵדי 
ַמֲעִׂשים ִּבְגבּול ַהַּטַעם ַהּטֹוב, אּוָלם ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשַאף הּוא 

ַעְצמֹו ָחׁש ֶׁשִהְגִזים.

ַּתֲעלּול  ִלְנקֹט  ָׁשלֹום  ֶהֱחִליט  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ֵאַרע   ָּכ
ָעַמד  ָׁשלֹום  ַהַהְפָסָקה.  ִּבְׁשַעת  ֶזה  ָהָיה  ְוַאְכָזִרי.  ָחָדׁש 
ֶאת  ֵעיָניו  ָצדּו  ּוִפְתאֹום  ַמֲעִריָציו,  ֲעַדת  ְּכֶׁשְּסִביבֹו  ֶּבָחֵצר 
ִהְזַּדְּמנּות  ְלָפָניו  ִּכי  ֵהִבין  ָׁשלֹום  ְמֻיָּדֵענּו.  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבָּלאט  ָצַעד  הּוא  ִנְּצָלּה:  ּוִמָּיד  ְּגבּוָרתֹו,  ֶאת  ְלַהְראֹות 
ִּבְמֻדָּיק  ְלַחּקֹות  ַמְצִליַח  ְּכֶׁשהּוא  ֵמִאיר,  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֲאחֹוֵרי 

ֶאת ְצִליָעתֹו ְּבִכְׁשרֹונֹו ָהַרב, ְלקֹול ְצחֹוָקם ֶׁשל ֲחֵבָריו.

ַהֶּטֶקס ִנְמָׁש ַּכָּמה ָיִמים: ָׁשלֹום ִחָּקה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר 
ֶׁשִהִּביט  ַּפַעם  ְּבָכל  ַהַּצד.  ִמן  ָצֲחקּו  ַוֲחֵבָריו  לֹו,  ְוָלַעג 
ְּכִאּלּו  ַּתם  ְּפֵני  ַמֲעִמיד  ָׁשלֹום  ָהָיה  ְלָאחֹור,  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל 
א ֵאַרע ָּדָבר. ֶאָּלא ֶׁשְּבבֶֹקר ֶאָחד ֵאַרע ְמאָֹרע ִּבְלִּתי ָצפּוי. 
קֹול ְצחֹוָקם ַהִּמְתַּגְלֵּגל ֶׁשל ֲחֵבָריו ֶׁשִהְדֵהד ְּבַרֲחֵבי ֶהָחֵצר 
ְלֵעֶבר  ְּבַאַחת  ַמָּבטֹו  ֶאת  ְלַהְפנֹות  ֵמִאיר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָּגַרם 
ְמקֹור ַהְּצחֹוק, ְוָכ ִהְסִּפיק הּוא ִלְתּפֹס 'ַעל ַחם' ֶאת ָׁשלֹום 

ְּכֶׁשהּוא ְמַחֶּקה ֶאת ְּתנּועֹות ְצִליָעתֹו.

ְּבאֹוָתם  ִנְׁשָמתֹו.  עֶֹמק  ַעד  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ֶנֱעַלב  ַּכָּצפּוי, 
ִּתָּפַתח  ֶׁשָהֲאָדָמה  ְלַעְצמֹו  ִיֵחל  הּוא  ַמְׁשִּפיִלים  ְרָגִעים 
א  ִמְׁשַאְלּתֹו  ָלֶנַצח.  ִקְרָּבּה  ֶאל  אֹותֹו  ְוִתְבַלע  ַּתְחָּתיו 
ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ַהִּכָּתה.  ֶאל  ָלׁשּוב  ִמֵהר  ְוהּוא  ִהְתַּגְּׁשָמה, 
ַעל  ַּתְמרּוִרים  ִּבְבִכי  ְוָגָעה  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ָהרֹאׁש  ֶאת  ִהִּניַח 

ַמָּצבֹו ָהֻאְמָלל.

ה ִהְתַקָּׁשה ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר  ָיִמים ְׁשֵלִמים ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֹשֶ
א  ַלִּכָּתה  ְּכֶׁשָּׁשב  ְוַאף  ּוְכֵאב,  ַצַער  ֵמרֹב  ִמֵּביתֹו  ָלֵצאת 
ִהְצִליַח ָלׁשּוב ְלַעְצמֹו. ַמֲעָמדֹו ַהֶחְבָרִתי ָיַרד ַעד ָעָפר, ְוַאף 

ְּבִלּמּוָדיו א ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות ַחִיל.

ְּכחֶֹדׁש ְלַאַחר ִמֵּכן ָעַזב ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ֶאת ַהֵחיֶדר ְוִנְׁשַּכח 
ִמֵּלב ֲחֵבָריו.

***

ֶיֶתר  ְּכמֹו  ֵמִאיר,  ְוִיְׂשָרֵאל  ָׁשלֹום  ֵמָאז.  ָחְלפּו  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
ֶׁשְּבעֹוד  ֶאָּלא  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ָּבִּתים  ְוֵהִקימּו  ָּגְדלּו  ִּכָּתָתם  ַיְלֵדי 
ִהְמִּתין  ָׁשלֹום  ְּברּוכֹות,  ִמְׁשָּפחֹות  ְלַגֵּדל  ָזכּו  ַחְבֵריֶהם  ָּכל 
ֲעַדִין ִליׁשּוָעתֹו. ָאְמָנם ָזָכה הּוא ְּבִׁשּדּו ְמֻצָּין, ַא ִּביָלִדים 

.א ִהְתָּבֵר

ָׁשלֹום ְוַרְעָיתֹו ָעׂשּו ַהּכֹל ְּכֵדי ְלִהָּוַׁשע; ֵהם ִהְׁשִקיעּו ְּכָסִפים 
ְמֻרִּבים ְּברֹוְפִאים ּוִבְרפּואֹות, א ָחְסכּו ִּבְסֻגּלֹות ְוַאף ָּבְקעּו 

ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם, ַא ְיׁשּוָעָתם ָרֲחָקה ִמָּלבֹוא.

ְּבֶפַתח  ָׁשלֹום  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ְלִנּׂשּוָאיו  ָעׂשֹור  ִּבְמאת 
ִהְתַּפְרֵסם  ַהָּׁשִנים  ִּבְרבֹות  ֲאֶׁשר  ְלֶׁשָעַבר,  ַרּבֹו  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ְלִפְתחֹו  ְמַׁשֲחִרים  ֶׁשַרִּבים  ַהּדֹור  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכַאַחד  ְׁשמֹו 
ָׁשלֹום  ִּתָּנה  ְּבַקְרַקע  ְּכבּוׁשֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ְוִלְבָרָכה.  ְלֵעָצה 
ֶאת ָצָרתֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו. הּוא ּגֹוֵלל ְּבקֹול ּבֹוִכים ֶאת קֹורֹוָתיו 
ְּבַמֲהַל ַהָּׁשִנים ַהָּקׁשֹות ֶׁשָעְברּו ֵמָאז ִנּׂשּוָאיו ְוִטֵּכס ֵעָצה 

ַּכָּדת ָמה ַלֲעׂשֹות.

ְׁשִתיָקה ְּכֵבָדה ִרֲחָפה ַּבֲחַלל ַהֶחֶדר. ָהַרב ָעַצם ֶאת ֵעיָניו 
ָהְרִחיָמִאּיֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ִהְפָנה  ְלַבּסֹוף  ְּבִהְרהּוִרים.  ְוָׁשַקע 
ְּכַלֵּפי ַּתְלִמידֹו ְוָתָהה: "ַרִּבי ָׁשלֹום ַיִּקיִרי, אּוַלי ָיכֹול ַאָּתה 
ֶׁשָּמא  ְּבִמיֶׁשהּו?  ָּפַגְעָּת  ָהָרחֹוק   ַּבֲעָבְר ַהִאם  ְלִהָּזֵכר 
'ְקֵפָדא' ִמַּצד ֵאי ִמי ִמַמָּּכֶרי ֵמֶהָעָבר ִהיא זּו ֶׁשּמֹוַנַעת ֶאת 

"?ְיׁשּוָעְת

ַרב  ִלְזַמן  ָזקּוק  ָהָיה  א  הּוא  ְּבבּוָׁשה.  ֵעיָניו  ָּכַבׁש  ָׁשלֹום 
ִמֵּדי ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר... ְּדמּותֹו ֶׁשל 'ַהּצֹוֵלַע' ָצָפה ְוָעְלָתה ְּבמֹחֹו, 
ְוהּוא ִהְתַמֵּלא ְּבבּוָׁשה; ֵּכיַצד ָיכֹול ָהָיה ִלְפּגַֹע ּבֹו ְּבַאְכָזִרּיּות 

ֶׁשָּכזֹו?!

ּובֹו  ֵמַרּבֹו,  ִנְפַרד  הּוא  ָזקּוק.  הּוא  ָהָיה  א   ִמָּכ ְליֹוֵתר 
ַּבּיֹום ָּפַתח ְּבַמַּסע ִחּפּוִׂשים ַקַּדְחָּתִני ַאַחר ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר. 
ּוְפׁשּוָטה,  ַקָּלה  ִלְהיֹות  ָהְיָתה  ֶׁשֲאמּוָרה  ֶׁשַהְּמִׂשיָמה  ֶאָּלא 

ִהְתָּבְרָרה ְּכָקָשׁה ַעד ְמאֹד ְלִבּצּוַע.

ְלִהְתּגֹוֵרר  ִנּׂשּוָאיו  ְלַאַחר  ָעַבר  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ְלַצד ָחִמיו ְּבַאַחת ֵמַאְרצֹות ַהּגֹוָלה, ְוֵׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהָּנפֹוץ 
ְּכֶׁשִהְצִליַח  ִעְקבֹוָתיו.  ַאַחר  ְלִהְתַחּקֹות  ָׁשלֹום  ַעל  ִהְקָׁשה 
ִעּמֹו  ְלַהֲחִליף  ִהְסִּכים  א  הּוא  ַּבֶּטֶלפֹון,  ְלַהִּׂשיגֹו  ְלַבּסֹוף 
ְולּו ִמָּלה ַאַחת, ָמה ֶׁשֶהֱעִצים ֶאת ִּדְכּדּוכֹו ֶׁשל ָׁשלֹום ְלֵאין 

.ֲֹער

ְּבַמְקִּביל ְלַמֲאַמָּציו ִהְרָּבה ָׁשלֹום ְלַבֵּקׁש ִּבְתִפּלֹוָתיו ִלְפֵני 
ִמּדֹוָתיו  ַעל  ְלַהֲעִביר  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ה' 

ּוְלַאְפֵׁשר לֹו ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות.

ֳחָדִׁשים ַרִּבים ָחְלפּו ֵמָאז. ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ל"ג ָּבעֶֹמר ָמָצא 
ָׁשלֹום ֶאת ַעְצמֹו ְמַטֵּפס ְּבַמֲעֵלה ַהר ִמירֹון, ַיַחד ִעם ֲהמֹוֵני 
ַהָּקדֹוׁש.  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ִקְברֹו  ּבֹוֲאָכה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית   ַעְּמ
ִליׁשּוָעה,  ִּבְתִפּלֹות  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִלְקרַֹע  ִּבֵּקׁש  ַּבֶּקֶבר 
ָמה  ּוָבִנים,  ָאבֹות  ִהְתַהְּלכּו  ְסִביבֹו  ְוִלְמִחיָלה.  ִלְסִליָחה 

ֶׁשֹּלא ָּתַרם ְלִׁשּפּור ַמַּצב רּוחֹו ַהָּׁשפּוף.

ְּכֶׁשִהִּגיַע סֹוף סֹוף ְלִעּקּול ַהְּכִביׁש ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהִּצּיּון 
ָאֶמִריָקִאית  ָחזּות  ַּבַעל  ִּביהּוִדי  ָׁשלֹום  ֶׁשל  ֵעיָניו  ִנְתְקלּו 
ֶׁשָעַמד ְּבַצד ַהֶּדֶר ִעם ְיָלָדיו. ַמֶּׁשהּו ְּבָפָניו ֶׁשל ָהִאיׁש ָהָיה 

ֻמָּכר לֹו, ַא הּוא א ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר ֵמֵהיָכן.

ָלִאיׁש  ֶׁשָּגַרם  ָמה  ָּבִאיׁש,   ָֹאר ַמָּבט  ּבֹו  ָנַעץ  ָׁשלֹום 
ַהְּצִליָעה  ֶזהּותֹו.  ֶאת  ַלֲחׁשֹף  ְּבַבד  ּוַבד  ְּבִאי-נֹוחּות ,  ָלזּוַע 
ִּכְמַעט  ֵיָאֵמן',  'א  ִנְׁשָּכחֹות.  ְלָׁשלֹום  ִהְזִּכיָרה  ַהּבֹוֶלֶטת 
ְּבִמְקֶרה  ַהִהְתַלֲהבּות,  ִּכי  ֵהִבין  ֶׁשִּמָּיד  ֶאָּלא  ְּבקֹול,  ְוָקָרא 

ֶזה, ֲעלּוָלה ְלַהִּזיק לֹו.

הּוא ִהְמִּתין ֵאפֹוא ְּבִפָּנה ִנְסֶּתֶרת, ּוְכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהּכֶֹׁשר 
ִיְׂשָרֵאל   ִׁשְמ "ַהִאם  ְוָתָהה:  ָאָדם  ְלאֹותֹו  ַּבֲחָׁשׁש  ָּפָנה 

ֵמִאיר?"

ִּבְמקֹום ְּתׁשּוָבה ִקֵּבל ָׁשלֹום ְמִׁשיַכת ָּכֵתף ֲאִדיָׁשה. ְּבִנּגּוד 
ִעּמֹו  ְלַהֲחִליף  ְוֵסֵרב  ִמָּיד  אֹותֹו  ִזָהה  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ֵאָליו, 

ִמָּלה.

ְוָאז ִנְפַרץ ֶסֶכר ִּדְמעֹוָתיו. ָׁשלֹום ָמָצא ַעְצמֹו ּפֹוֵרץ ְּבֶבִכי ַמר 
ֶׁשֹּלא ָּבָכה ִמֶּזה ְזַמן ַרב. ֶּבִכי ֶׁשִּנֵּקז ֵאָליו ַצַער, ְּכֵאב ַוֲחָרָטה 
 ַֹהַּמְפֵּתַח ַלֲהפ ְמַרֵחם ָעַלי? ֲהלֹוא ְּבָיְד ֵּכָנה, "ַהִאם ֵאיְנ
ֶאת ַחַּיי ֵמַחִּיים ֶׁשל ֵסֶבל ְלַחֵּיי אֶֹׁשר. ָאָּנא ְסַלח ִלי ּוְמַחל 
ִלי ַעל ֲאֶׁשר ָעִויִתי ְוָחָטאִתי ְּבַיְלדּוִתי. ָהִייִתי ְמַׁשֵּלם ַעָּתה 
ִמְתָחֵרט  ְלָאחֹור.  ַהַּגְלַּגל  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי  ֶׁשִּבְרׁשּוִתי  ּכֹל 

ֲאִני ְּבָכל ִלִּבי, ָאָּנא ִמְּמ ְסַלח ִלי".

ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ִהְׁשִּפיל ֶאת ַמָּבטֹו, הּוא א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹד 
 ֵמִאיָד אּוָלם  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהְּמֻבָּגר  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ִּבְכיֹו  ִּבְפֵני 
ַהְּפִגיָעה ֲעַדִין ָצְרָבה ְּבִלּבֹו ְוהּוא ִהְתַקָּׁשה ַעד ְמאֹד ִלְמחֹל. 

ּוְלֶפַתע ָעָלה ּבֹו ַרְעיֹון.

הּוא ָּפָנה ְלָׁשלֹום ְוָאַמר לֹו: "ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ְמאֹד 
ִלְסַח ְל .א ָׁשַכְחִּתי ְולּו ְליֹום ֶאָחד ֶאת ְּפִגיָעְת ַהָּקָׁשה 
ְּבִסַּיְעָּתא  ַאֲחֶריָה,  ַחַּיי  ֶאת  ְלַׁשֵּקם  ִהְצַלְחִּתי  ְּבקִֹׁשי   ֶׁשַא
ִדְׁשַמָּיא ּוִבְזכּוָתם ֶׁשל הֹוַרי ַהְּיָקִרים ֶׁשֹּלא ָמְנעּו ִמֶּמִּני ׁשּום 

.ַהֶּמֶל ִטּפּול ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַהֲעלֹוֵתִני ַעל ֶּדֶר

ֶׁשַּבָּקַׁשת  ָחׁש  ֲאִני  ַמְסִּפיק.  ָסַבְלָּת  ַאָּתה  ַּגם  זֹאת,  ּוְבָכל 
ַהְּסִליָחה ֶׁשְּל ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶרת ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ. ָהָבה ִנַּגׁש 
 ,ְיׁשּוָעְת ַּבֲעבּור  ֲאַבֵּקׁש  ֲאִני  ַהָּקדֹוׁש:  ַהִּצּיּון  ֶאל  ֵאפֹוא 

ְוַאָּתה ְּתַבֵּקׁש ַּבֲעבּוִרי, ֶׁשַאְצִליַח ִלְמחֹל ְל ְּבֵלב ָׁשֵלם".

ְּכֶׁשּדֹק  ִנְפְרדּו  ֵהם  ָׁשלֹום.  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמְצָאה  ַהַהָּצָעה 
ַהֲהמֹוִנים  ְקַהל  ֵּבין  ְלִהָּדֵחק  ּוָפנּו  ְּבֵעיֵניֶהם,  ִּתְקָוה  ֶׁשל 
ַהּגֹוְדִׁשים ֶאת ְמבֹואֹות ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש, ּתֹו ֶׁשֵהם ְמַסְּכִמים 

ֵּביֵניֶהם ָלׁשּוב ּוְלִהָּפֵגׁש ַּבֵּׁשִנית ְּבעֹוד ְּכָׁשָעה.

ַּבַּדּקֹות ַהְּספּורֹות ֶׁשִהְצִליחּו ִלְׁשהֹות ַּבֲחַדר ַהִּצּיּון ָׁשְפכּו 
ַהְּׁשַנִים ְּתִפָּלה ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו, ּוְכֶׁשָּׁשבּו ְוִנְפְּגׁשּו ּדֹוִמים ָהיּו 
ִלְׁשֵני ְיִדיִדים ְקרֹוִבים. ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּנָׂשא ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ְלטֹוַבת 
ָהִאיׁש ֶׁשֵאָליו ָחׁש ִטיָנה ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ָּכל ָּכ, ֵהֵמָּסה 

ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר, ְוָגְרָמה לֹו ִלְמחֹל ְּבֵלב ָׁשֵלם.

ֵהם ִנְפְרדּו ִּכיִדיִדים ָוִתיִקים. ָׁשלֹום ִהְבִטיַח ְלַדֵּוַח ִליִדידֹו 
ְּכֶׁשָּתבֹא ַהְּיׁשּוָעה, ְוזֹו ָאֵכן א ִאֲחָרה ָלבֹוא. ָּפחֹות ִמָּׁשָנה 
ה ָזָכה ָׁשלֹום ַלֲחבֹק ְּבָיָדיו ֵּבן ְלַמָּזל טֹוב. ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֹשֶ

ְׁשמֹו ִנְקָרא, ֵאי א, ִׁשְמעֹון, ַעל ֵׁשם ִמי ֶׁשְּזכּותֹו ָעְמָדה 
ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְוִלְמׁשֹ ְיׁשּוָעה...

'ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר' עמ' 814

ִלְזִכָּיה ַּבּתֹוָרה ִנְצָרִכים ְלַרֲחִמים ְלא ְּגבּול

ֵאין  ְּכֻדְגָמָתן  ֲאֶׁשר  ּוְתִחָּנה  ַּבָּקָׁשה  ְלׁשֹונֹות  ָאנּו  מֹוְצִאים  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת 
ַּבִּנְמָצא ְּבׁשּום ְּבָרָכה: "ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתנּו... ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָּת ָעֵלינּו, 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו...", ְוׁשּוב: "ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעֵלינּו...".

ַעל ַאף צֶֹר ִמָּצְרֵכי ַהּגּוף ֵאיֶנּנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבָלׁשֹון ּכֹה ַמְפִציָרה ּוִמְתַחֶּנֶנת, ַרק ַעל 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְתָּבֵאר ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם, ַהּתֹוָרה ִהיא 
ֶׁשִּמּכָֹחּה  זֹו  ִהיא  יח).  ג  (ִמְׁשֵלי  ָּבּה"  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  ַהַחִּיים: "ֵעץ  ִקּיּום  סֹוד 
"ִאם  כה):  לג  (ִיְרִמָיה  ַּכֶּנֱאָמר  ִמְתַקֵּים,  ָהעֹוָלם  ִּבְזכּוָתּה  ְוַרק  ָלעֹוָלם,  ֶׁשַפע  יֹוֵרד 
א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ָׂשְמִּתי". ִנְמָצא ֶׁשֵאין ְל ַּבָּקָׁשה 
ָהָאָדם.  ָּכל  ִהיא  ִּכי  ַּבּתֹוָרה,  ְזִכָּיה  ַעל  ַלַּבָּקָׁשה  ְּבִנְצָרכּוָתּה  ְלִהְׁשַּתּוֹות  ֶׁשְּיכֹוָלה 
ֵמַחַרקֹוב,  ַסַלמֹון  (ְרִא"י  ָּבּה  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִלֵּבנּו  ֶאת  ָאנּו  ׁשֹוְפִכים  ַמּדּוַע  מּוָבן  ּוִמָּכאן 

ַהְקָּדָמה ִל'ְנִתיבֹות ַהּקֶֹדׁש').

ּכֹה ֲחׁשּוָבה ִהיא ְּתִפָּלה זֹו, ַעד ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו, ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ָזָצ"ל, ִּכי יֹוֵתר 
ה'  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  הּוא  ִהְתַיֵּגַע  ַּבַּׁש"ס,  ַהֲחמּורֹות  ַּבּסּוְגיֹות  ְּבִעּיּון  ֶׁשִהְתַיֵּגַע  ִמָּמה 
ֶׁשָּיִאיר ֶאת ֵעיָניו ִּבְמאֹור ּתֹוָרתֹו. ַרִּבים ֵמֵאּלּו ֶׁשִהְתַּפְּללּו ִּבְמִחָּצתֹו ֵהִעידּו ִּכי ָּכל 
ּגּופֹו ָהָיה רֹוֵעד ַּבֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ('ַמֲעֵׂשה ִאיׁש' ח"א עמ' קנא; ח"ה עמ' קטז).

ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום   – ָאְמרּו  "ְוִהֵּנה  קנא):  סי'  (ַח"ג  ְּבִאְּגרֹוָתיו  הּוא  ָּכַתב  ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּכל ַהְּׁשָעִרים ִנְנֲעלּו, חּוץ ִמַּׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות; ִאם ִיְזֶּכה ָהָאָדם ְלַהְרִּגיׁש 
ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ְּבֶבִכי  ְלָבבֹו  ֶׁשִּיַּמס  ַעד  ַהּתֹוָרה,  ְיִדיַעת  ְּבֵהָעֵדר  ְוַהִּנְמָאס  ָהַרע  ֶאת 
ָּברּו הּוא, ִהֵּנה ֵיַדע ָהָאָדם ִּכי ְּכָבר ָזָכה ַהְרֵּבה ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו, ּוְכָבר ֻמְבָטח הּוא 

ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת".

ַרֲחֵמי ָאב ַעל ְּבנֹו

ָהַרֲחָמן  ָאב  "ָאִבינּו  ַּבֲאִמיַרת:  ה'  ַרֲחֵמי  ֶאת  ִּבְמֻיָחד  ָאנּו  ְמעֹוְרִרים  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעֵלינּו".  ֶאת ַהִּסָּבה ְלָכ נּוַכל ְלָהִבין ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב':

ַּכָּמה ִמיֵני ַרֲחִמים ַקָּיִמים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהַּנֲעֶלה ִמֵּביֵניֶהם הּוא ַרְחָמנּות ָהָאב ַעל 
ְּבנֹו. ֶׁשֲהֵרי ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ַלֵּבן ָּכל ָצְרּכֹו, ְוַרק ָחֵסר לֹו ֵאיֶזה צֶֹר ָקָטן ְּביֹוֵתר, ּדֹוֵאג 
ָאִביו ְלַמֵּלא ֶאת ֶחְסרֹונֹו, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַרֲחֵמי ָהָאב ֵהם ְּתִמיִדִּיים ְוֵאיָנם ּפֹוְסִקים 

ְלֶרַגע.

אּוָלם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ֵמָעֵלינּו,  ְלֶרַגע  ּפֹוְסִקים  ֵאיָנם  ָהַרֲחָמן'  ָאב  'ָאִבינּו  ַרֲחֵמי  ַאף 
ִלְבנֹו,  ָאב  ֶׁשֵּבין  ֶׁשְּכִפי  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ַּבּתֹוָרה.  ִעּסּוֵקנּו  ְּבֵעת  ֵהם  ִמְתַּגְּבִרים  ִּבְפָרט 
הֹוִגים  ְּכֶׁשָאנּו   ָּכ ְּביֹוֵתר,  ַרֲחָמיו  ִמְתַּגְּבִרים  ְּבָתֳארֹו  ְלָאִביו  קֹוֵרא  ַהֵּבן  ַּכֲאֶׁשר 
ַּדף  אח"מ  ָּפָרַׁשת  (זַֹהר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹוָתיו  ִהיא  ֻּכָּלּה  ֶׁשָּכל  ה',  ְּבתֹוַרת 
טֹוב'  ֵׁשם  ('ַּבַעל  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים ְּגדֹוִלים   ְּבָכ ָאנּו  ְמעֹוְרִרים  א),  עג 

ָוֶאְתַחַּנן אֹות כב).

'ַהְמַרֵחם' ַאף ַּכֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ְראּוִיים ְלַרֲחָמיו

ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ּכֹוְפִלים ְלָתֵאר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבּתַֹאר: 'ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם' 
ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים ('ִעּיּון ְּתִפָּלה', 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל', ע"פ 'ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – 'ִרַּנת ַחִּיים'):

ַאף ִמי ֶׁשהּוא ַרֲחָמן ִמַּצד ֶעֶצם ַמהּותֹו, ִיְתַקֶּׁשה ַעד ְמאֹד ְלהֹוִציא ֶאת ַרֲחָמיו ֶאל 
ַהּפַֹעל ַּכֲאֶׁשר ַקֶּיֶמת ִסָּבה ַהּמֹוַנַעת זֹאת ִמֶּמּנּו. ְּכֻדְגַמת ָאב ַהְּמַבֵּקׁש ְלַרֵחם ַעל ְּבנֹו 

ּוְלַסֵּיַע ְּבָידֹו, ַא ַהֵּבן ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמְּלַהְכִעיסֹו.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְלֻעַּמת זֹאת, ִמְּלַבד ֶׁשהּוא ָּתִמיד 'ָהַרֲחָמן' ִמַּצד ַאֲהָבתֹו ְלַעּמֹו, 
ְוִכְבָיכֹול  ְּכַלָּפיו  חֹוְטִאים  ִמִּצֵּדנּו  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  'ַהְמַרֵחם'  ִלְהיֹות  הּוא  מֹוִסיף 
מֹוְנִעים ֵמַרֲחָמיו ָלֵצאת ֶאל ַהּפַֹעל. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ר"ה יז ב 
ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם), ֶׁשְּׁשֵּתי ַהִּמּדֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמי"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים "ה' ה'", ַמְׁשָמעּוָתן: 

"ֲאִני ְמַרֵחם קֶֹדם ֶׁשֶּיְחָטא, ַוֲאִני ְמַרֵחם ַאַחר ֶׁשֶּיְחָטא, ִאם ָיׁשּוב".

ֵּבאּור נֹוָסף ִלְכִפילּות ָלׁשֹון זֹו ָּכַתב ַהַּמְׁשִּגיַח ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר ָזָצ"ל ('אֹור 
עֹוָלם' ח"ד עמ' 226):

ְנֻקַּדת  הּוא   ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא   ְּבָכ ַהָּכָרֵתנּו  ֶאת  ַמִּביִעים  ָאנּו  'ַהְמַרֵחם'  ַּבּתַֹאר 
ָהֵאם  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ַהַּקָּיִמים  ְוַהֶחְמָלה  ָהַרֲחִמים  ִרְגׁשֹות  ָּכל  ֶׁשל  ַהּמֹוָצא 
ַלּסֹוֵעד  ַהּמֹוֵזג  ֶמְלָצר  ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ֲהֵרי  ַּתְלִמידֹו,  ַעל  ָהַרב  אֹו  ְּבָנּה,  ַעל  ְמַרֶחֶמת 
ְּבַרֲחָמיו,  ֲחֵברֹו  ָעָליו  ֶׁשִהְׁשִּפיַע  ַהּטֹוָבה  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  ַעל  ַהַּבִית.  ַּבַעל  ֶׁשל  ִמֵּיינֹו 
ְלהֹודֹות ַלֲחֵברֹו ַעל ָּכ, אּוָלם ַּבד ְּבַבד ִלְזּכֹר ְּבִלּבֹו ִּכי ְמקֹור ַהּטֹוָבה הּוא ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר, ְוַכִּפְתָּגם ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו (ב"ק צב ב): "ֲחְמָרא ְלָמֵריּה, ִטיבּוָתא ְלָׁשְקֵיה?!" 

– ַהַּיִין ַׁשָּי ִלְבָעָליו, ַהִאם ֵיׁש ְלַהֲחִזיק טֹוָבה ַרק ַלּמֹוֵזג ֶׁשִהְׁשָקהּו ִמֶּמּנּו?

ִליִדיָעה זֹו ֶיְׁשָנה ֲחִׁשיבּות ַרָּבה, ַּבֲאֶׁשר א ַּפַעם ְמַפֵּתַח ָהָאָדם ְּתלֹות ְּבֵמיִטיבֹו, 
ַאף  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו  ֵּכן,  ִאם   .ְלִדְכּדּו הּוא  נֹוֵפל  לֹו  ִמְּלֵהיִטיב  ַהָּלה  ָחֵדל  ְוַכֲאֶׁשר 
הּוא   – ָהֲאִמִּתי  ַהּטֹוָבה  ַּבַעל  ֶׁשל  ָׁשִליַח  ַרק  הּוא  ָהָיה  ֲחֵברֹו,  לֹו  ֵהיִטיב  ַּכֲאֶׁשר 
ָעָליו  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע  ּוְלַבְּקׁשֹו  ַלָּמקֹור  ִלְפנֹות  הּוא  ָיכֹול  ָּתִמיד  ֵּכן  ְוַעל   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 
ְּבֹאֶפן ָיִׁשיר, ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (כז י): "ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי 

ֲעָזבּוִני – ַוה' ַיַאְסֵפִני".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ֶׁשהֹוִביָלה ִלְמִחיָלה

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעלה 
ׁש ּתפּלה

ססִספפּפּו ם
ה (ד') 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


