
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְזכּות ְּתִפַּלת 'ַרב'
ְּבֵני  ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָקץ  הּוא  ַרב  ִּכי  ְמאֹד  ָהָעם  ִמְּפֵני  מֹוָאב  "ַוָּיָגר 

ִיְׂשָרֵאל" (כב ג)
'ּתֹוַרת  ְּבִסְפרֹו  ִויָטאל,  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיד  ַהּכֵֹהן  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ָחָכם':
ָלָרִעים  ִּכּנּוי  הּוא  "ָהָעם"  ִּכי  ְמבָֹאר  יא)  (יא  ְלֵעיל  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 
ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ָהָרע".  ַהֶּזה  "ָהָעם  י)  יג  (ִיְרִמָיה  ָּכתּוב  ְוֵכן  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, 
"ִמְּפֵני  ָחְׁשׁשּו  מֹוָאב  ְּבֵני  ִּכי  ְלֵמִדים  ָאנּו  ַהָּפסּוק  ִמְּתִחַּלת  ִּכי 
ָהָעם" – ַאף ֵמַהְּפחּוִתים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ּוַמּדּוַע? "ִּכי ַרב הּוא" – ֶׁשָּמא 
ִיְתַּפְּללּו ְלַהְׁשָמָדָתם ְו"ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֵאס ִּבְתִפָּלָתן ֶׁשל 
ַרִּבים" (ְּבָרכֹות ח א). ּוְבנֹוָסף ָיְראּו "ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – ֵמַהַּצִּדיִקים 
ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִּבְזכּות  ֵהם,  ְמַעִּטים  ִאם  ֶׁשַאף  ֶׁשֵּביֵניֶהם, 

ְיַנְּצחּום ַאף ְּבא ְּתִפָּלה.

ָמה ָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמִּבְלָעם?
"א אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱאָקי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה" (כב יח)

ָאַמר ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':
ְׁשִחיתּות  מּול  ִמְׁשָּתִאים  ָאנּו  עֹוְמִדים  ָּפָרָׁשֵתנּו  ְּפסּוֵקי  ְלִמְקָרא 
ַנְפׁשֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע; ְּבִפיו ַמְצִהיר הּוא ְּבַצְדָקנּות ִּכי א יּוַכל 
הּוא  ְּבִלּבֹו  ְוִאּלּו  ה',  ִלְרצֹון  ּתֹוֵאם  ֶׁשֵאינֹו  ָקָטן  ַצַעד  ַאף  ַלֲעׂשֹות 
זֹוֵמם ְלַהֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְפעֹור. ְּבַוַּדאי א ָּכְתָבה זֹאת ַהּתֹוָרה 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְתַחְלֵחל ִמַּמֲעָׂשיו, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד ִמָּכ ָאְרחֹות מּוָסר; 
ְׂשָפַתי  "ה'  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶטֶרם  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַאף  ֲהלֹוא 
ִּפינּו  ִלְפצֹות  ְמֻסָּגִלים  ֵאיֶנּנּו  ִּכְבָיכֹול   ,"ְּתִהָּלֶת ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח 
ֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא, ְוֵכיַצד ֶזה ִיָּתֵכן ֶׁשְּבפַֹעל, ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע 
ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ְׂשָפֵתינּו ְמֻׁשָּלחֹות ָּכל ֶרֶסן ּוִפּנּו ְמַמֵּלל ְלא ֶהֶרף 

'ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש' ַעל ַהּתֹוָרהִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים?! 

ַהִּמְתַּפֵּלל ָצִרי ְלַכֵּון ֶאת ִלּבֹו
"ַוִּיַחר ַאף ֱאקִים ִּכי הֹוֵל הּוא" (כב כב)

ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ִּבְלָעם  ַעל  ה'  ַאף  ֶׁשָחָרה  ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ִלְתמַֹּה:  ֵיׁש 
ִּבְלָעם   ֶׁשָהַל ַהְּזַמן  אֹותֹו  ֶׁשְּבָכל  א)  ז  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲהֵרי 
ִעם ָּבָלק, א ָּכַעס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָלל, ְּכֵדי ֶׁשִּבְלָעם א ְיַנֵּצל 

ָׁשָעה זֹו ְּכֵדי ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל?
ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ְמבָֹאר  ב)  כח  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ְצִבי':  ֶה'ָחָכם  ֵּתֵרץ 
מֹוֵנַע  ָּבְרִכיָבה  ֶׁשָהִעּסּוק  ֵּכיָון  ַהֲחמֹור,  ַעל  רֹוֵכב  ְּבעֹודֹו  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶאת ַהַּכָּוָנה ַהִּנְדֶרֶׁשת ַּבְּתִפָּלה. ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָפֵרׁש ִּכי ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ֶׁשָרַכב ִּבְלָעם ַעל ֲאתֹונֹו ָיכֹול ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְכעֹס, ֶׁשֲהֵרי 
ִּבְלָעם א ָיכֹול ָהָיה ְלַנֵּצל ֶאת ֶרַגע ַהַּכַעס ְּכֵדי ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ַּבְּזַמן ֶׁשַּדְעּתֹו ֻמַּסַחת ֵמֲחַמת ָהְרִכיָבה.
ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ְמֻדְקָּדִקים ֵהיֵטב ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ַוִּיַחר ַאף ֱאִקים" 
 – הּוא!"   הֹוֵל "ִּכי  ּוַמּדּוַע?  ָיִמים,  ְּבאֹוָתם  ָּכַעס  ֶׁשֹּלא  ַאף  ַעל   –
ֵּכיָון ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּבְלָעם ָרַכב ַעל ֲאתֹונֹו ְוא ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַרֵּכז 

'ֶּכֶרם ְׁשמֹה' ָׁשָנה יא חֹוֶבֶרת טְּבִקְלָלתֹו.

ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ְּכֶנֶגד ֵחְטא ָהֵעֶגל
"ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשׁש ְרָגִלים" (כב כח)

"ָרַמז לֹו, ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֻאָּמה ַהחֹוֶגֶגת ָׁשׁש ְרָגִלים ַּבָּׁשָנה" 
(ַרִׁש"י).

ֲחֵסרֹות  ְוִכי  זֹו,  ִמְצָוה  ַעל  ַּדְוָקא  ְלִבְלָעם  ָהָאתֹון  ָרְמָזה  ָמה  ִמְּפֵני 
ִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְקִּפיִדים ֲעֵליֶהן?

א):  כד  (ְלַהָּלן  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֵמַאְמְסֶטְרָּדם:  ָׁשאּול  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּפֵרׁש 
"ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו", ִּתְרֵּגם יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל: "ּוְׁשֵוי ְלַמְדְּבָרא 
ְּכלֹוַמר,  ַּתָמן",  ַדֲעָבדּו  ְדֵעיְגָלא  עוְּבָדא  ֲעֵליהֹון  ְלַמְדַּכר  ַאְנּפֹוי 
ַעל  ְלַקְטֵרג  ְּכֵדי  ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ה'  ִלְפֵני  ְלַהְזִּכיר  ִּבֵּקׁש  ִּבְלָעם 
ִיְׂשָרֵאל. ְוִהֵּנה, ְּביֹוְצרֹות ְליֹום ֵׁשִני ֶׁשל ֶּפַסח ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְיֻכַּפר 
'ֵאֶּלה' ְּב'ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי'", ְּכלֹוַמר, ְיֻכַּפר ֲעוֹון ָהֵעֶגל ֶׁשֶּנֱאָמר ּבֹו: 
ֶׁשָעֶליָה  ַהּמֹוֲעִדים  ְּבִמְצַות  ד),  לב  (ְׁשמֹות  ִיְׂשָרֵאל"   ֶהיֱא "ֵאֶּלה 

ֶנֱאָמר: "ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי" (ַוִּיְקָרא כג ב).
ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ָרְמָזה ָהָאתֹון ְלִבְלָעם ַּדְוָקא ַעל ִמְצַות 
ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים, ֶׁשֵּכן ְּבָכ ָרְמָזה לֹו, ֶׁשִאם ְמַבֵּקׁש הּוא ְלַקְטֵרג ַעל 
ִיְׂשָרֵאל ְּבִגין ֵחְטא ָהֵעֶגל, ָעָליו ָלַדַעת ֶׁשְּכָבר ִהְתַּכֵּפר ָלֶהם ֵחְטא 

'ִּבְנַין ֲאִריֵאל'ֶזה ִּבְזכּות ִמְצַות ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים.

ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ָּבָלק ְּבִהְתעֹוְררּות
"ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל" (כג ח)

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריִמינֹוב:
ַהָּׂשָפה  ּוִמן  ֶהְכֵרַח   ִמּתֹו ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו  א  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו 
ְוַלחּוץ, ָלֵכן ְּכֵדי ָלֵתת ָּבֶהן ּתֶֹקף ֶׁשִּתְהֶייָנה ְלתֹוֶעֶלת ַּבֲעבּור ִצּבּור 
ְּבַאֲהָבה  ְּבַכָּוָנה,  ְלקֹוְרָאן  ַהּקֹוֵרא  ַּבַעל  ַעל  ׂשּוָמה  ַהִּמְתַּפְּלִלים, 

ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה.
ּגֹוְלֶדְרס  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהְלֶּפִרין  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִעיד  ְוָאֵכן 
ֵמַרדֹוִמיְׁשָלא',  'ַהָּגאֹון  ֶעְנִּגיל  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ַעל  ְּבלֹוְנדֹון,  ְּגִרין 
ִּכי ֵמעֹוָלם א ָהָיה ִמְתַרֵּגׁש ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ִמְתַרֵּגׁש 

ְּבֵעת ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ָּבָלק.
'ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות' ח"ב עמ' לד

ִּבְלָעם 'ֵּבֵר' ֶאת ְיֵמי ַהִּדין
"ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר" (כג יא)

ַרֵּבנּו  חֹוְתנֹו  ְּבֵׁשם  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ֵהִביא  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ִנְפָלא  ֵּפרּוׁש 

ֲעִקיָבא ֵאיֶגר:

ֶׁשִהָּנם  ַּתֲחנּון  ָּבֶהם  ֶׁשאֹוְמִרים  ָיִמים  רכ"ב  ֶיְׁשָנם  ְרִגיָלה  ְּבָׁשָנה 
ִּבְבִחיַנת 'ְיֵמי ִּדין', ּוְלֻעָּמָתם קל"ב ָיִמים ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ָּבֶהם ַּתֲחנּון 
ִּבְלָעם:  ַעל  ָּבָלק  ִהְתַרֵעם   ָּכ ַעל  ַרֲחִמים'.  'ְיֵמי  ִּבְבִחיַנת  ְוִהָּנם 
'ְיֵמי  קל"ב  ֶאת  ַאף   ֶֹׁשַּתֲהפ  ִּבַּקְׁשִּתי  –  "ְלַקְחִּתי אְֹיַבי  "ָלקֹב 
ָהַרֲחִמים' ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִל'יֵמי ִּדין', ְוִאּלּו ַאָּתה א ַּדי ֶׁשהֹוַתְרָּת ֶאת 
 "ְיֵמי ָהַרֲחִמים ַעל ַמְתָּכְנָּתם, הֹוַסְפָּת "ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת" ַאף ֶאת "ָבֵר

ְיֵמי ַהִּדין.
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'

ְּכֵדי ָלקּום ִּכיהּוִדי ֵיׁש ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ִּכיהּוִדי
"ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא א ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף" (כג כד) 
ָמָרן ַה'ֵּבית יֹוֵסף' ָּפַתח ֶאת ִחּבּורֹו ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ַּבהֹוָרָאה: "ִיְתַּגֵּבר 
ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו", ּוְבַהָּגהֹות ָהַרָמּ"א הֹוִסיף ַעל 
 ָּכ ַעל  ׁשֹוֵכב".  הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ֵיַדע  ִמְׁשָּכבֹו  ַעל  "ּוְבָׁשְכבֹו  ְּדָבָריו: 
ַהְּדָבִרים  ֵסֶדר  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ִמְּפִריִמיְׁשָלאן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּתַמּה 
 "ֵמַהֵּסֶדר ַהְּמבָֹאר ַּבָּפסּוק (ְּדָבִרים ו ז), ְּתִחָּלה: "ּוְבָׁשְכְּב ִהּנֹו ָהפּו
ִּבֵּקׁש  ָהַרָמּ"א  ִּכי  ַצחּות,   ְּבֶדֶר ּוֵבֵאר   ."ּוְבקּוֶמ" ִמֵּכן:  ּוְלַאַחר 
ַה'ֻּׁשְלָחן  הֹוָרַאת  ְלִקּיּום  ַהַּמְפֵּתַח  טֹוָבה;  ֵעָצה  ְלַהִּׂשיֵאנּו  ִּבְדָבָריו 
ָערּו': "ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו", ָטמּון ְּבִקּיּום 

ַההֹוָרָאה: "ּוְבָׁשְכבֹו ַעל ִמָּטתֹו ֵיַדע ְלִפי ִמי הּוא ׁשֹוֵכב".
ֵסֶדר  ֶאת  ַאף  ַהאַדאד  ָאָב"ד  ַאְרֵיה ִפיׁש  ַרִּבי יֹוֵסף  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ָעם  "ֶהן  ָּבֶהם:  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ִיְׂשָרֵאל  זֹוִכים  ֵּכיַצד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב 
"א  ְּבַעְצָמם:  ֶׁשְּמַקְּיִמים  ְיֵדי  ַעל  ִיְתַנָּׂשא",  ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא 
ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף", ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: "ֵּכיַצד? קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע 
ִליׁשֹן   ֶׁשהֹוֵל ִמי  ַרק  ִּכי  ַהָּמקֹום",  ְּבַיד  רּוחֹו  ּוַמְפִקיד  ִמָּטתֹו  ַעל 

ִּכ'יהּוִדי' זֹוֶכה ָלקּום ִּכ'יהּוִדי'.
'ִּדְבֵרי ֵמִאיר' ִלּקּוִטים; 'ִּדְבֵרי יֹוֵסף'

ְּתִפָּלה ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַצִּדיק
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

"ַּכָמה ָיאָוון ִהינּון ָּבֵּתי ֶמְדָרֵׁשיכֹון ְּבַמְׁשְּכָנא ִדי ַׁשֵמׁש ְּבהֹון ַיֲעקֹב 
אַבּוכֹון" (ַּתְרּגּום יֹוָנָתן).

ּבּוְסָקא  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַּבֲאָב"ד  ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ָלַמד  ַהַּתְרּגּום  ִמִּדְבֵרי 
ְּבָמקֹום  ְּתִפָּלָתם  ִלְקּבַֹע  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְלִמְנָהָגם  ָמקֹור 

ֶׁשִהְתַּפֵּלל ּבֹו ֶּבָעָבר ָאָדם ָּגדֹול.
'אֹוַצר ַיד ַהַחִּיים' עמ' קעז

ַה'ְּטהֹוִרים' א ִנְטְמאּו ֵמֲחַמת ַה'ְּטֵמִאים'
"ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדקֹר ֶאת ְׁשֵניֶהם" (כה ח)

ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן ָּכאן ָמָנה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלִפיְנָחס ְּבָׁשָעה 
ֶׁשִּקֵּנא ֶאת ִקְנַאת ה', ְוֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשִּזְמִרי ְוָכְזִּבי א ֵמתּו ִמָּיד, ְּכֵדי 

ֶׁשִּפיְנָחס ֶׁשָהָיה ּכֵֹהן א ִיָּטֵמא ֵמֲחָמָתם ְּבֻטְמַאת ֵמת.

ְלִפי ִּדְבֵרי ַהַּתְרּגּום ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ֶאת ֻנַּסח ְּתִפַּלת 
'ַעל ַהִּנִּסים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה: "ָמַסְרָּת ִּגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים 
ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים", ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה ָמקֹום 
ְוִכי  ַהְּטהֹוִרים,  ִּביֵדי  ַהְּטֵמִאים  ֶׁשִּנְמְסרּו   ְּבָכ ַהֵּנס  ַמהּו  ִלְתמַֹּה, 
ְלִפי  אּוָלם  ַהְּטהֹוִרים?  ִמֶּׁשל  ָּגדֹול  ּכָֹחם  ֵהם  ֶׁשְּטֵמִאים  ֵמַאַחר 
ָהָאמּור ֵיׁש ְלָפֵרׁש, ִּכי ַהֵּנס ְּבָכ הּוא ֶׁשַעל ַאף ֶׁשַהְּיָוִנים ֶנֶהְרגּו, ֵהם 
ְלַהֲחִזיר  ְוָיְכלּו  ְּבָטֳהָרָתם  ַהַחְׁשמֹוָנִאים  נֹוְתרּו   ְוָכ ִמָּיד,  ֵמתּו  א 

ִמָּיד ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמּה.
'ֶעְזִרי ֵמִעם ה'' – ֲחֻנָּכה\

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

י

ני ּפְ ם

ַּכָּמה טֹוב הּוא ְׂשָכָרּה ֶׁשל 'ָאֵמן'
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב" (כד ה)

ֶרֶמז  ִמָּכאן  ַהּכֹוֵלל).  (ִעם  'ָאֵמן'  ְּבִגיַמְטִרָּיה   "אָֹהֶלי "ּטֹובּו 
ד  (שה"ש  ַהָּפסּוק  ַעל  עט)  ְּבֵראִׁשית  (ַאָּגַדת  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי 
א  יֹוְדִעין  ֶׁשֵאיָנן  ָהָאֶרץ  ַעם  "ֵאּלּו  ָנאֶוה":   ּוִמְדָּבֵרי" ג): 
ְמַגֵּדל  ֶׁשֵאינֹו  ַּכִּמְדָּבר  ִלְדרֹׁש,  ְוא  ִלְׁשנֹות  ְוא  ִלְקרֹות 
ֵּפרֹות. ְוֵהן ִנְכָנִסין ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוְמָבְרִכין 
ּוְמַחֵּיה  ָּבָרא  ֶׁשהּוא  ֵמִתים,  ּוְמַחֵּיה  ַהְּמאֹורֹות  יֹוֵצר   ָּברּו
ָאנּו  ַמֲאִמיִנין  ְואֹוְמִרים  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  עֹוִנים  ְוֵהן  ֵמִתים, 
ֶׁשהּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים, ְוהּוא ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם – ֲאִפּלּו ֵאין 
ְּבָיָדן ֶאָּלא ְׂשַכר ָאֵמן ֶזה ַּדָּים!". ְוֶזהּו ֶׁשָרַמז ָּכאן ַהָּכתּוב: 
"ַמה ּטֹבּו" – ַּכָּמה טֹוב ְׂשָכָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית 
 ,"אָֹהֶלי" ַהְּמֻכִּנים:  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ָאֵמן 

זֹוִכים ֵהם ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה'

ֶׁשּקֶֹדם "ָחְטאּו ְּבִכְפַלִים... ְוָלקּו ְּבִכְפַלִים... ּוִמְתַנֲחִמים ְּבִכְפַלִים..." (אכ"ר א נז) ַּבּדֹור  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶחְטָאם  ִּכי  הּוָבא  ד)  ְּפִתיְחָתא  ַרָּבה  (רּות  ְוָלקּו ַלֻחְרָּבן ָהָיה ֶׁשֹּלא ָהיּו עֹוִנים 'ָאֵמן'. ַוֲהֵרי ָידּוַע ֶׁש'ָאֵמן' ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּבִּמְדָרׁש  ְּבִכְפַלִים  'ָחְטאּו  ְוֶזהּו  ְוַאְדנּות,  ֲהָוָי"ה  ַהֵּׁשמֹות  ְׁשֵני  ְׁשֵלָמה ֶׁשל  ִלְגֻאָּלה  ֶׁשִּיְזּכּו   ְּבָכ ְּבִכְפַלִים'  'ּוִמְתַנֲחִמים  ְּבִכְפַלִים'. 
'ְמִגַּלת ֵאִלָּיהּו' [ְלַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵמִאיְזִמיר, ַּבַעל 'ֵׁשֶבט מּוָסר'], ְּדרּוׁש ְלפּוִריםִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ָּכָראּוי.

ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים 
ֶׁשָּבֶהם ְמַיֲחִלים ָאנּו 

ַיַחד ִעם ָּכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ְלבֹוא ַהְּגֻאָּלה, 

ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ַּבֲעִנַּית 
ָאֵמן ָּכָראּוי, ּוָבֹזאת 

ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה 
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָאֵמן.

ָאֵמן. עֹוִנים ְוִנְגָאִלים. 
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ַרִּבים מּוָדִעים ְלכָֹחּה ֶהָעצּום ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא, אּוָלם א ָּתִמיד זֹוֶכה ָהָאָדם 
ִלְראֹות ּתֹוָצאֹות ִמָּיִדּיֹות ִלְתִפָּלתֹו, ְּכמֹו ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשאֹותֹו ִסֵּפר ַהַּמִּגיד ַרִּבי ְׁשמֹה ְלִויְנְׁשֵטיין 

ְׁשִליָט"א, ֲאֶׁשר ְׁשָמעֹו ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ְׁשִמיְדל ְׁשִליָט"א, יֹו"ר 'ַאְתָרא ַקִּדיָׁשא':

ִּבְׁשַנת תשנ"ח ָרֲעָׁשה ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהְּׁשמּוָעה ַהָּקָׁשה ֶׁשִהִּגיָעה ִמְּמִדיַנת ֶּבָלרּוס ָהְרחֹוָקה. ָּבִעיר 
ִמְבֵנה  ִלְבנֹות  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ֶהְחִליטּו  ַלֻחְרָּבן,  ֶׁשּקֶֹדם  ַּבּדֹור  ֶלֱאִקים  ְּגדֹוָלה  ִעיר  ֶׁשֶּנְחְׁשָבה  ְּגרֹוְדָנא 
ִצּבּור ֲעָנק ְּבֶׁשַטח ֵּבית ָהָעְלִמין ַהְּיהּוִדי ַהָּיָׁשן, ּוְבֶטֶרם ָהָיה ִסֵּפק ִּביֵדי ֵאי ִמי ֵמָהַעְסָקִנים ִלְמחֹות 
ַעל ָּכ, ְּכָבר רֹוְקנּו ְרָׁשִעים ֵאּלּו ְמאֹות ְקָבִרים ֵמָהֲעָצמֹות ֶׁשָּנחּו ָּבֶהם ֵמאֹות ַּבָּׁשִנים ְוִהִּניחּום ְּבִבָּזיֹון 

ְּבַמְחְסֵני ָהִעיִרָּיה.

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ְלָאְזָניו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ְׁשִמיְדל ְׁשִליָט"א, יֹוֵׁשב רֹאׁש ִאְרּגּון 'ַאְתָרא ַקִּדיָׁשא' 
ַהּפֹוֵעל ִמֶּזה ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ַלֲהָגַנת ִקְבֵרי ִיְׂשָרֵאל, א ִהְמִּתין ָהַרב ַאף ְלֶרַגע. הּוא ֵהִקים ִמָּיד קֹול 
ְזָעָקה ְוֵהֵחל ִּבְפֻעָּלה ִנְמֶרֶצת ְלַהָּצַלת ָהֲעָצמֹות. ְלַאַחר ֶׁשִהְתַקֵּׁשר ְלָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ִלְפעֹל מּול 
ִׁשְלטֹונֹות ֶּבָלרּוס, ִהִּגיַע ְלַבּסֹוף ַלְּכתֶֹבת ַהַּמְתִאיָמה, ְוָאז ָּפַתח ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן ְמַיֵּגַע ֶׁשְּבסֹופֹו ִהְסִּכימּו 

ַהִּׁשְלטֹונֹות ְלַאְפֵׁשר לֹו ְלָהִביא ֶאת ָהֲעָצמֹות ִלְקבּוָרה.

ִנְסיֹונֹו ַרב ַהָּׁשִנים ֶׁשל ָהַרב ְׁשִמיְדל מּול ּגּוֵפי ִׁשְלטֹון ִלְּמדֹו ִּכי ְלגֹוֵרם ַהְּזַמן ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְקִריִטית 
ְלַהְצָלַחת ַמַהְלֵכי ַהַהָּצָלה. ַעל ֵּכן ִמֵהר הּוא ְלַמּנֹות ָׁשִליַח ְמֻיָחד ִמְּמקָֹרָביו ְוהֹוָרה לֹו ְלַמֵהר ָלטּוס 

ְלרּוְסָיה ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ָהֲעָצמֹות.

"ָאָּנא, ֲעֵׂשה ֶאת ֵמַרב ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְּכֵדי ֶׁשְּקבּוַרת ָהֲעָצמֹות ִּתְתַּבֵּצַע ְּכָבר ְּביֹום ּבֹוֲא", ִּבֵּקׁש ָהַרב 
ְׁשִמיְדל ֵמַהָּׁשִליַח, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּטט ְּבָפָניו ֶאת ַהָּפסּוק: "ִּכי ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא" (ְּדָבִרים 
כא כג), ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלְמדּו ַהּפֹוְסִקים (ְרֵאה שו"ע יו"ד שנז א) ִּכי ַקֶּיֶמת חֹוָבה ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְקּבֹר ֶאת 

ַהֵּמת 'ּבֹו ַּבּיֹום'.

ְלַאַחר ִטיָסה ֲאֻרָּכה ְוָקָׁשה ֶׁשָּכְלָלה ְנִחיַתת ֵּביַנִים ְּברּוְסָיה, סֹוף סֹוף ָעְמדּו ַרְגָליו ֶׁשל ַהָּׁשִליַח ַעל 
ַאְדַמת ֶּבָלרּוס. ְקָׁשֵיי ַהִּבירֹוְקַרְטָיה ָהאֹוְפָיִנִּיים ִלְמִדיָנה זֹו א ָּפְסחּו ַאף ָעָליו, ַא ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא 

ְלַאֵחר ַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע ַלִּמְׂשָרד ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֵּבית ַהְּקָברֹות ַהָּיָׁשן ִּבְגרֹוְדָנא.

"ִנְׁשַלְחִּתי ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּבֶקֶׁשר ָלֲעָצמֹות ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ֶׁשֻּפּנּו ִמֵּבית ַהְּקָברֹות", ָאַמר ַהָּׁשִליַח ַלְּפִקיִדים 
ָהַאְפרּוִרִּיים ֶׁשָּיְׁשבּו ַּבִּמְׂשָרד ְמֻחְּסֵרי ַמַעׂש. ַהָּללּו ִהִּביטּו ֶזה ָּבֶזה, עֹוִׂשים ַעְצָמם ְּכֵאיָנם ְמִביִנים ַעל 

ָמה ְמֻדָּבר, ּוְלַבּסֹוף ִהְסִּכים ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהְפִטיר: "ָהַאְחַראי א ִנְמָצא".

"ֵאין ְּבָעָיה, ַאְמִּתין ַעד ֶׁשָּיׁשּוב", ָאַמר ַהָּׁשִליַח ְוִהְתַיֵּׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּפנּוי ֶׁשָעַמד ַּבָּמקֹום. ַהָּפִקיד ִנָּסה 
"ֵאין  ִהְתַרֵּׁשם:  א  ַהָּׁשִליַח   ַא ְׁשבּוַעִים!",  ְּבעֹוד  ַרק  ָיבֹא  הּוא  ְּדָבַרי:  ֶאת  ֵהַבְנָּת  "א  ְלִהְתַחֵּמק: 

ְּבָעָיה", ָאַמר, "ִהְצַטַּיְדִּתי ְּבַכּמּות ָמזֹון ֶׁשַּמְסִּפיָקה ִלי ִלְתקּוָפה זֹו...".

ִמֶּׁשָרָאה ַהָּפִקיד ִּכי א ְּבָנֵקל ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַׁשֵּלַח ֶאת ָהִאיׁש ִמִּמְׂשָרדֹו, ִנְכַנע. הּוא ִהְתַקֵּׁשר ַלּגֹוְרִמים 
ָהִאּׁשּוִרים  ֶאת   ַּבֲעבּוְר "ִהַּׂשְגִּתי  ַלָּׁשִליַח:  הֹוִדיַע  ִׂשיָחה,  ֶׁשל  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ּוְלַאַחר  ֶׁשֵּמָעָליו, 

ַהִּנְדָרִׁשים. ּתּוַכל ָלֶגֶׁשת ְּכָבר ַעְכָׁשו ַלַּמְחָסן ִעם ַמָּׂשִאית ְוִלּטֹל ִמָּׁשם ֶאת ַאְרְגֵּזי ָהֲעָצמֹות".

ֶׁשָהְיָתה  ּגֹוי  ִאֵּתר  ְמֵהָרה  ְוַעד   ,ַהָּסמּו ָלְרחֹוב  ָלֵצאת  ִמֵהר  הּוא  ְלֶרַגע.  ַאף  ִהְמִּתין  א  ַהָּׁשִליַח 
לֹו  ִהְבִהיר   ַלֶּדֶר ָיְצאּו  ֶטֶרם  ָהֲעבֹוָדה.  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ִהְסִּכים  ָהגּון  ְסכּום  ּוְתמּוַרת  ַמָּׂשִאית  ִּבְרׁשּותֹו 
ַהָּׁשִליַח ִּכי הּוא ֻמְכָרח ְלַסֵּים ֶאת ְקבּוַרת ָהֲעָצמֹות עֹוד ְּבאֹותֹו יֹום, ְוַאף ִהְבִטיַח לֹו ְסכּום ָהגּון ִאם 

ַיֲעמֹד ַּבְּמִׂשיָמה.

ַהְּקָברֹות.  ֵּבית  ְלִמְתַחם  ֶוֱהִביאּום  ָהֲעָצמֹות  ַאְרְגֵּזי  ֶאת  ֶהֱעִמיסּו  ְוַהְּׁשַנִים  ִהְסִּכים,  ַהַּמָּׂשִאית  ַנַהג 
"ַעָּתה", ָאַמר ַהָּׁשִליַח, "ָעֵלינּו ְלַסֵּים ֶאת ְמֶלאֶכת ַהְּקבּוָרה ַכְּּמֻסָּכם, ְּבֶטֶרם ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש".

"ַמֵהר ָּכל ָּכ?", ֶהֱעִמיד ַהַּנָהג ְּפֵני ֻמְפָּתע, "ֲהֵרי ֶזה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי!".

"ֲאָבל ִסַּכְמִּתי ִאְּת", ִנָּסה ַהָּׁשִליַח ִלְמחֹות, אּוָלם ַהַּנָהג ָּפַכר ֶאת ָיָדיו ּתֹו ֶׁשהּוא ַמִּביט ֲחִליפֹות 
ַּבָּׁשעֹון ֶׁשַעל ָידֹו ּוַבַּמָּׂשִאית ָהֲעמּוָסה ְּבַאְרָּגִזים: "ֵאין ָּכל ֶּדֶר ֶהְגיֹוִנית ַלֲעׂשֹות זֹאת", ָּפַסק ַהַּנָהג, 
"אּוַלי ִאם ָהיּו עֹוְמִדים ִלְרׁשּוִתי ָּכאן ְוַעְכָׁשו ַּכָּמה ַעְׂשרֹות ּפֹוֲעִלים ִנְמָרִצים ּוְמַסְּיִעים ִלי, ָהָיה ְּבָיִדי 

ְלַסֵּים ֶאת ַהְּמָלאָכה ַּבְּזַמן", הֹוִסיף ְּבִניָמה ִציִנית.

ְּבִפי  ֱאֶמת  ִּכי  לֹו  ִהְבִהיר  ַהַּמָּׂשִאית,  ַאְרַּגז  ֶאת  ֶׁשָּגְדׁשּו  ָהַאְרָּגִזים  ַעל  ַהָּׁשִליַח  ֶׁשֶהֱעִביר  ָקָצר  ַמָּבט 
ַהַּנָהג. ַהְּמִׂשיָמה ָהְיָתה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית.

ִּכְמַעט ְוָחַׁשב ְלָהִרים ָיַדִים, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְתעֹוֵרר ְּבִלּבֹו ִהְרהּור: "ֵּכיַצד ַמִּתיר ֲאִני ַלֵּיאּוׁש ְלִהְׁשַּתֵּלט 
ָעַלי, ּוִבְפָרט ֶׁשֲעַדִין א ִהְתַּפַּלְלִּתי ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא?!".

ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה. ֶנֱעַמד ַהָּׁשִליַח ְּבִפַּנת ֵּבית ַהְּקָברֹות ְוֵהֵחל נֹוֵׂשא ְּתִפָּלה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָעִׂשיִתי ָּכל ֶׁשָּיֹכְלִּתי ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ְּכבֹוָדם ֶׁשל ׁשֹוְכֵני ָעָפר; ִהְתַאַּמְצִּתי ְוַטְסִּתי 
ֵמָהָאֶרץ, ִהְתַעַּקְׁשִּתי מּול ְּפִקיִדים ְקׁשּוִחים, ָׂשַכְרִּתי ַנָהג ּוַמָּׂשִאית ְוַאף הֹוַדְעִּתי לֹו ֵמרֹאׁש ִּכי ֲאִני 

"!ֵאין ְּבָיִדי ַלֲעׂשֹות. ַעָּתה ֲעֵׂשה ַאָּתה ֶאת ֶׁשְּל ֻמְכָרח ִלְקּבֹר ֶאת ָהֲעָצמֹות ַהּיֹום, ְויֹוֵתר ִמָּכ

ֶטֶרם ִהְסִּפיק ַהָּׁשִליַח ְלַסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ּוְכָבר ָחׁש ִּבְטִפיָחה ַעל ִׁשְכמֹו. הּוא ִהִּביט ַלֲאחֹוָריו ְוִהְבִחין 
ְּבַאְבֵר ָצִעיר ְנׂשּוא ָּפִנים, ֲאֶׁשר ְּכמֹו 'ָצַנח' ַלָּמקֹום ִמָּׁשַמִים.

"ֵהיָכן הּוא ַהֶּקֶבר ֶׁשל ָּגאֹון ְּפלֹוִני?", ְׁשָאלֹו ָהַאְבֵר. "ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע", ֵהִׁשיב ַהָּׁשִליַח, ְוִהְמִׁשי ִּבְׁשֵאָלה: 
"ֵמֵהיָכן ִהִּגיַע ְּכבֹודֹו ְלָכאן?" 

ִּבְבֵני  ָּגדּוׁש  אֹוטֹוּבּוס  ְלֵעֶבר  ְּבָידֹו  ְוֶהֱחָוה  ְּבַהְדָּגָׁשה,   ָהַאְבֵר ֵהִׁשיב  ְלִהְתַּפֵּלל",  ְּכֵדי  ְלָכאן  "ִהַּגְענּו 
ְיִׁשיבֹות ְצִעיִרים ֶׁשָחָנה ְּבִקְרַבת ָמקֹום.

ִהְתַעְנֵין,  ָּבאֹוטֹוּבּוס?",   ִנְמָצִאים  נֹוְסִעים  "ַּכָּמה  ִהְתַּפֲעלּותֹו;  ֶאת  ִלְכא  ָהָיה  ָיכֹול  א  ַהָּׁשִליַח 
ְוָהַאְבֵר ֵהִׁשיב ְלִפי ֻּתּמֹו: "ֲחִמִּׁשים".

ְליֹוֵתר ִמָּכ א ָהָיה ַהָּׁשִליַח ָזקּוק. הּוא ִזֵּנק ְלֵעֶבר ָהאֹוטֹוּבּוס ְּכֶׁשָהַאְבֵר ִנְגַרר ְּבִעְקבֹוָתיו, ִנְכַנס 
ְלַדֵּבר: "ִּבְרצֹוִני  ֵהֵחל  ִמָּיד  ְוהּוא  ֻמְפָּתעֹות,  ְּבָפִנים  ּבֹו  ִהִּביטּו  ַהּנֹוְסִעים  ַהַּנָהג.  ְלַצד  ְוֶנֱעַמד  ְלתֹוכֹו 
ַעל  ַלּנֹוְסִעים  ִסֵּפר  ֲאֻרָּכה  ַּדָּקה   ֶׁשְּבֶמֶׁש ּוְלַאַחר  ַהָּׁשִליַח,  ָּפַתח  ָּכאן...",  ַמֲעַׂשי  ָמה  ָלֶכם  ְלַסֵּפר 
ְׁשִליחּותֹו, ּגֹוֵלל ִּבְפֵניֶהם ֶאת ַהִּסּיּום ַהַּמְפִּתיַע: "ֵאיֶנִּני ַּבַעל מֹוֵפת, אּוָלם ֶזה ַעָּתה ִּבַּקְׁשִּתי ִמּבֹוֵרא 
ָהעֹוָלם, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָעִׂשיִתי ֲאִני ֶאת ָּכל ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות ָהֶאְפָׁשִרּיֹות, ַיֲעֶׂשה הּוא ֶאת ֶחְלקֹו ְוַיְׁשִלים ֶאת 
ַהְּמָלאָכה. ְוִהֵּנה הֹוַפְעֶּתם מּול ֵעיַני, ֲחִמִּׁשים ְצִעיִרים ֶׁשּכָֹחם ְּבָמְתֵניֶהם ּוְבָיָדם ָהֶאְפָׁשרּות ְלַהְׁשִלים 
ֶאת ַהְּמָלאָכה ְּבֶטֶרם ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש. ֲאִני ְּכֶׁשְּלַעְצִמי רֹוֶאה ְּבָכ אֹות ִמָּׁשַמִים, אּוָלם ַאֶּתם ָעׂשּו 

ַּכֲהָבַנְתֶכם...".

ֶחֶמד  ַּבחּוֵרי  ֲחִמִּׁשים  ַהִּדְמיֹון.  ֵמעֹוַלם  ְּכָלקּוַח  ָהָיה  ִנְדֶמה  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ָּבְרָגִעים  ֶׁשִּנְרָאה  ַהַּמֲחֶזה 
ִהְפִׁשילּו ֶאת ַׁשְרוּוֵליֶהם ְוֵהֵחּלּו ַלֲעבֹד ְּבֶמֶרץ ַרב ַּתַחת ַהְנָחָיתֹו ֶׁשל ַהָּׁשִליַח ַהָּמסּור.

עֹוד ְּבֶטֶרם ָׁשְקָעה ַחָּמה ָהיּו ָּכל ָהֲעָצמֹות ְטמּונֹות ְּבתֹו ָהֲאָדָמה ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים, ְוַהָּׁשִליַח ָיכֹול 
ָהָיה ְלִהְתַקֵּׁשר ָלָאֶרץ ּוְלַדֵּוַח ָלַרב ְׁשִמיְדל ִּכי ְׁשִליחּותֹו ֻהְׁשְלָמה ִּבְמלֹוָאּה, ְּבֵעֶזר ִמְּמרֹוִמים. 

'ְלאֹור ַהֵּנר' ָׁשבּועֹות ַּתְׁשָע"א

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה'
ְּבתֹוָכּה  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֻמְפָלָאה  ְּבָרָכה  ַרָּבה'.  'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ַמְרִטיִטים  ַהּיֹוֵתר  ַהֲחָלִקים  ִמן 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּבָּקׁשֹות ּוְׁשָבִחים ִנְפָלִאים, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַאּבּוִדְרַהם: "ְוִתְמָצא ִּכי ִּבְבָרָכה זֹו ִנְכָלִלים ְּדָבִרים 

ַרִּבים, ִּכי ַהֵּׁשם יֹאַהב אֹוָתנּו ִמָּכל ָהֻאּמֹות ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוָרה, ּוְלַהֲאִמין ְּבִיחּודֹו ְוֶׁשהּוא ֲאדֹון ַהּכֹל".

ְלאֹור ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו, ִהְקִּפידּו ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ְלאֹוְמָרּה ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַהַּיֲעֵב"ץ 
ְּבִסּדּורֹו 'ֵּבית ַיֲעקֹב': "ִּבְרַּכת ַאֲהָבה ַרָּבה ָצִרי ְלַכֵּון ָּבּה ַהְרֵּבה. ֶׁשּכֹוֶלֶלת ְּדָבִרים ַרִּבים, ְּבִיחּוד ִעְנַין 
ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמִביָאה אֹוָתנּו ַלַהְצָלָחה ָהֲאִמִּתית ּוְלרֹב טּוב ַהָּצפּון, ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ְּבַאֲהָבָתּה 
ִנְׁשֶּגה ָּתִמיד. ּוִמְתַּפְּלִלים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ַּבֲאִמּתֹו, ֶׁשֹּלא ִניַגע ָלִריק, ְוִיַּטע 

ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו, ּוְלַיֵחד ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה".

ֻעְבָּדה ֻמְפָלָאה ֵהִביא ַרִּבי ֲחנֹו ֶהעִני ֵמאָלֶעְסק, ֲחָתנֹו ֶׁשל ַה'ַּׂשר ָׁשלֹום' ִמֶּבעְלְזא ְּבִסּדּורֹו 'ֵלב ָׂשֵמַח':

"ָידּוַע ְּבִסְפֵרי מּוָסר ַהֵאי ָצִרי ָאָדם ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְּבַבָּקַׁשת 'ַאֲהָבה ַרָּבה', ְוָרִאיִתי ְּבֵסֶפר, ֶׁשַּצִּדיק ֶאָחד 
ֶנֱאַמר לֹו ַּבֲחלֹום ַעל ָמה ֶׁשֵאין ָמִׁשיַח ָּבא – ִּבְׁשִביל ֶׁשֵאיָנם ִנְזָהִרים ְּב'ַאֲהָבה ַרָּבה' לֹוַמר ְּבַכָּוָנה. ְוַהַּטַעם 
ָאְמרּו לֹו, ֵמֲחַמת ְּדִעַּקר ִּביַאת ָמִׁשיַח ַהַּכָּוָנה ֶׁשָאז ִיְתַוֵּסף אֹור ָּגדֹול ְוִיְתַרֶּבה ַהַּדַעת ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל 
ָּבֶזה  ּוְלַהְׂשִּכיל',  ְלָהִבין  ִּביָנה  ְּבִלֵּבנּו  'ְוֵתן  ַהֵּלב:  ְּבַכָּוַנת  ְמַבְּקִׁשים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ִמֵּמיָלא  ִיְתַעֶּלה,  ּתֹוָרתֹו 
ִמְתעֹוֵרר ּכַֹח ֶׁשל ָעִתיד, ָמאֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח. ְלָכ ַעל ְיֵדי ַהַּכָּוָנה ַּבֵּלב ֵמִביא ָהאֹוֵמר ְּגֻאָּלה, ַהְינּו ִהְתַּגּלּות 

אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. ּוִמַּטַעם ֶזה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה: 'ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו'".

ַזְרָעם  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבִפיֶהם  ְׁשגּוָרה  ָוֵאם  ָהָאב  ְּתִפַּלת  ִּתְהֶיה  "ְוָתִמיד  ֵהִביא:  י)  (מז  ְּברּוָרה  ַּבִּמְׁשָנה 
ֶׁשִּיְהיּו לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ְוַצִּדיִקים ּוַבֲעֵלי ִמּדֹות טֹובֹות. ִויַכֵּון ְמאֹד ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה', ּוְבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה 
ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוְמִרים 'ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו', ְוֵכן ְּכֶׁשאֹוֵמר ְּב'ּוָבא ְלִצּיֹון' 'ְלַמַען א ִניַגע ָלִריק ְוא ֵנֵלד 

ַלֶּבָהָלה'".

סֹוד ַהַהְצָלָחה ַּבּתֹוָרה
 ְּבָכ ַּדי  א  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ּוְלַהִּׂשיג  ִלְלֹמד  ְּכֵדי  ִמַּצאְנז:  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  דְּהרה"ק  ְּבפּוֵמיּה  ְמַרְּגָלא 
ֶׁשּׁשֹוֶנה ָהָאָדם ֶאת ִּפְרקֹו ֵמָאה ְוַאַחת ְּפָעִמים, ֶאָּלא ָעָליו ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו, ְּכִפי 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְמִגָּלה ו ב): "ְלאֹוְקֵמי ִּגיְרָסא – ִסַּיְעָּתא ִמן ְׁשַמָּיא ִהיא". ִאם ִיְלַמד ָאָדם ּתֹוָרה ִמְּבִלי 
ֶׁשִּיְׁשּפֹ ִלּבֹו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ְוא ִיְתַּפֵּלל ֶאל ה' ֶׁשַּיַעְזֵרהּו ִויַרֵחם ָעָליו ִלְזּכֹר ֶאת ַּתְלמּודֹו, א ִיְתַקֵּים 

.(ְתְּדָרׁשֹות ֻחָּמׁש ַרִׁש"י ְּבַהֲע) ַּתְלמּודֹו ְּבָידֹו ְוִיְׁשַּכח ַהּכֹל

ְוָאֵכן, ַעל ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֵהִעידּו ִּכי ְּבָרָכה זֹו ֶנֶאְמָרה ִמִּפיֶהם ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְיֵתָרה, ְוָהיּו ֵמֶהם ֶׁשַאף 
ָּתלּו ָּבּה ֶאת ִעַּקר ַהְצָלָחָתם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 

ָּכ ֵהִעיד ַהָּגאֹון ַהַּמַהְרָׁש"ם ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג, ֶׁשָרִגיל ָהָיה לֹוַמר ִּכי ִמי 
ֶׁשֹּלא ָאַמר ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ּוִבְרַּכת 'ַאָּתה חֹוֵנן' ְּבַכָּוָנה, ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי ֶׁשְּיַחֵּדׁש ְּבאֹותֹו יֹום ִחּדּוׁש 
ֲאִמִּתי. ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָׂשח ִּבְפֵני ַרּבֹו ִּכי ִחֵּדׁש ַהּיֹום ְּדַבר ֱאֶמת, ַעל ַאף ֶׁשָּׁשַכח ְלַכֵּון ַּבְּבָרכֹות 
ַהּטֹוב'  ('ֶׁשֶמן  ָהֱאֶמת  ְלִפי  ֶׁשֵאיָנם  ְוהֹוִכיַח  ְּדָבָריו  ֶאת  ָסַתר  ֲאָתר  ְוַעל  ְלִחּדּוׁשֹו  ַהָּגאֹון  ִהְקִׁשיב  ַהָּנ"ל, 

[ִמיְכְלזֹון] ַּדף ל ב).

ְּתׁשּוָקתֹו  ְּבגֶֹדל  ֶׁשִהִּכירּו  ּוַמִּכיָריו  רֹוָאיו  ֶמְלֶצר:  ַזְלָמן  ִאיֶסר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִעיד  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַהָּנִצי"ב  ְוַעל 
ְוַאֲהָבתֹו ַלּתֹוָרה, ָעְמדּו ִמְׁשָּתִאים ְּבֵעת ֶׁשָהיּו רֹוִאים אֹותֹו ִמְתמֹוֵגג ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ּוִמְתַיֵּפַח ְּכָקָטן 
ַהִּמְתַחֵּטא ִלְפֵני ָאִביו ְּבַבְּקׁשֹו ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה': "ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת". ְוָהָיה אֹוֵמר ַהָּנִצי"ב ִּכי 
ְּביֹום ֶׁשֵאינֹו ּבֹוֶכה ְּב'ַאֲהָבה ַרָּבה', ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה. ּוַפַעם ַאף ִּבֵּטל ֶאת ִׁשעּורֹו ַהָּקבּוַע ֵמֲחַמת 

ֶׁשְּבאֹותֹו ּבֶֹקר א ִהְתעֹוֵרר ִלְבִכָּיה ַּבֲאִמיַרת 'ַאֲהָבה ַרָּבה'.

ְּכֶׁשָהיּו ִנְקָלִעים אֹוְרִחים ִליִׁשיַבת וֹולֹוִז'ין ְוִלְפנֹות ֶעֶרב ָהיּו ְמַבְּקִׁשים ָלׁשּוב ְלֵביָתם, ָהָיה ְמַיֵעץ ָלֶהם 
ֶנְכּדֹו ַהְּגַר"ח ִמְּבִריְסק ְלִהָּׁשֵאר ָללּון ְּבוֹולֹוִז'ין, ַרק ְּכֵדי ִלְראֹות ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ֶׁשל ָסבֹו ַהָּנִצי"ב 

('ֵּבית ַהַּיִין' ַמֲאָמר ט; 'ֻעְבדֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"ג עמ' קסג).

ַאף ַעל ָמָרן ֶה'ָחזֹון ִאיׁש' ֵהִעיד ֶאָחד ִמָּבֵאי ֵּביתֹו: "ָעַמְדִּתי ֵמֲאחֹוֵרי ִּכְּסאֹו ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל יֹום 
טֹוב ְּדָׁשבּועֹות, ְוָרִאיִתי ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ָּכל ּגּופֹו ִהְזַּדֲעַזע ְוִהְתמֹוֵגג ְּבֶבִכי ְּכמֹו ֶיֶלד 

ָקָטן" ('ַמֲעֵׂשה ִאיׁש' ח"ה עמ' קטז).

א ַמְסִּפיק ְלַבֵּקׁש...
ֶטֶרם ִנַּגׁש ְלגּוָפּה ֶׁשל ְּבָרָכה, ַנְזִּכיר ֶאת ְמָׁשלֹו ַהּנֹוֵקב ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', ַעל  אֹותֹו ֶאְביֹון ֶׁשִּבֵּקׁש 
ְלַהִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו ְוא ָהְיָתה ְּבָידֹו ְּפרּוָטה ְלָפְרָטּה. ִנְזָּכר ָהֶאְביֹון ַּבֲחֵברֹו ִמַּיְלדּות ֲאֶׁשר ִּבְרבֹות ַהָּיִמים 
'ִמי יֹוֵדַע אּוַלי ִמֶּמּנּו ָּתבֹא ַהְּתׁשּוָעה'. ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה ֵּבֵרר  ָהַפ ֶלָעִׁשיר ֻמְפָלג ְוִהְרֵהר ְלַעְצמֹו: 
ֶהָעִני ֶאת ְּכָתְבּתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ִהַּדֵּפק ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ְוִהִּציג ַעְצמֹו ְּבָפָניו. ֶהָעִׁשיר ָׂשַמח ְמאֹד ִלְראֹותֹו 
ְוִהְתַעְנֵין ִלְמֻבָּקׁשֹו. אֹו ָאז ָּפַרץ ֶהָעִני ְּבֶבִכי ְוֵהֵחל ְלַתּנֹות ְּבָפָניו ֶאת ַמָּצבֹו ַהָּקֶׁשה ִמֶּזה ָׁשִנים, ּוִבְפָרט 
ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ִּבּתֹו ִהִּגיָעה ְלִפְרָקּה ְוֵאין ְּבָידֹו ְּפרּוָטה ְלהֹוָצאֹות ִנּׂשּוֶאיָה, ְוִהְתַחֵּנן ִּבְפֵני ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹוִׁשיט 

לֹו ֶאת ֶעְזָרתֹו.

ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ַעל ְיִדידֹו ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים, ַא ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה ִּבְרׁשּותֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְסכּום 
ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַחֵּלץ ֶאת ֲחֵברֹו ִמֵּמַצר, ִּבְּקׁשֹו ֶׁשָּיסּור ְלִמְׂשָרדֹו ְלָמֳחָרת ְּבִדּיּוק ְּבָׁשָעה זֹו, ְוהּוא ַיֲעִניק 
לֹו ָממֹון ְּבָיד ְרָחָבה ְוִיְׁשַּתֵּדל ְלַמֵּלא ֶאת ָּכל ַמְחסֹורֹו. ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת ִהְמִּתין ֶהָעִׁשיר ַלֲחֵברֹו ַּבָּׁשָעה 
ַהְּמיֶֹעֶדת ְּכֶׁשְּבָידֹו ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול, ֶאָּלא ֶׁשַהָּלה ּבֹוֵׁשׁש ְלַהִּגיַע. 'ִמי יֹוֵדַע', ִהְרֵהר ֶהָעִׁשיר, 'אּוַלי ִסָּבה 
ַהַּפַעם  זֹו  ִּכְבָיכֹול  ְוֶהָעִני,  ַהֲחֵבִרים,  ִנְפְּגׁשּו  ׁשּוב  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ֶאָּלא  ִמְּלַהִּגיַע'.  ַּבֲעדֹו  ָמְנָעה  ִּפְתאֹוִמית 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ִנְפְּגׁשּו, ֵהֵחל ׁשּוב ִלְבּכֹות ּוְלַתּנֹות ֶאת רַֹע ַמָּצבֹו. ַּגם ַעָּתה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר 

ַעל ֲחֵברֹו, ְוהּוא ָקַבע ַּבֲעבּורֹו ְּפִגיָׁשה חֹוֶזֶרת ְלָמֳחָרת ַהּיֹום ַּבָּׁשָעה ַהְּיעּוָדה.

ֶאָּלא ֶׁשַּגם ַהַּפַעם ִהְמִּתין ֶהָעִׁשיר ָלִריק. ּוְכַמֲעֵׂשהּו ֵמֶאֶמׁש, ְלָמֳחָרת ִנְפְּגׁשּו ׁשּוב ַהְּׁשַנִים, ְוֶהָעִני ֵהֵחל 
ֶהָעִני  ִהִּגיַע  א  ֶׁשּׁשּוב  ֶאָּלא  ַּבְּׁשִליִׁשית,  ְּפִגיָׁשה  לֹו  ְוָקַבע  ֶנְעַּתר  ֶהָעִׁשיר  ְיִדידֹו.  ְּבָאְזֵני  ִלְבּכֹות  ׁשּוב 
ְּכָבר  ְיִדידֹו,  ְּבָאְזֵני  ִלְבּכֹות  ׁשּוב  ֵהֵחל  ְוֶהָעִני  ָהְרִביִעית  ַּבַּפַעם  ַהְּׁשַנִים  ִנְפְּגׁשּו  ְּכֶׁשְּלָמֳחַרת  ַלְּפִגיָׁשה. 
ָּפְקָעה ַסְבָלנּותֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ְוהּוא ָאַמר: "ְּכָבר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֶׁשֲאִני ַמְמִּתין ְל ַעד ּבֹוׁש, ִּבְרצֹוִני ְלַמֵּלא 
 ,רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ְלֵהָחֵלץ ִמָּצָרְת ַעָּתה נֹוַכְחִּתי ָלַדַעת ִּכי ְּבָזדֹון ִנְמַנְעָּת ִמְּלַהִּגיַע ְוֵאיְנ ַא ,ֶאת ְמֻבָּקְׁש

"!?ּוָמה ִלי עֹוד ְלַהְמִּתין ְל

ַאף ָאנּו ִמְתַחְּנִנים ְּבָכל יֹום ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: "ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתנּו... ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו... ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה 
 ."...ּתֹוָרֶת ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלֹמד  ִלְׁשמַֹע  ּוְלַהְׂשִּכיל,  ְלָהִבין 
ֶאת  ְלַמֵּלא  ּוְמַבְּקִׁשים  ַּבְּמרֹוִמים  ְּגדֹוִלים  ַרֲחִמים  ִמְתעֹוְרִרים  ְּבַוַּדאי   ,ָּכ ּוִמְתַחֵּנן  עֹוֵמד  ְּכֶׁשְּיהּוִדי 
ַּבָּקָׁשתֹו. ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ְמַקֵּפל ַהְּיהּוִדי ֶאת ְּתִפָּליו ְוָאץ ָרץ ַלֲעַמל יֹומֹו... ִמָּׁשַמִים עֹוְמִדים 
ּוְמַצִּפים ִּכי ִיְקַּבע ְזַמן ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ַהּמּוָכן לֹו ִמָּׁשַמִים, אּוָלם 
ָהִאיׁש ֵאינֹו מֹוִפיַע, ּוְלַמְרֵּבה ַהְּפִליָאה ְלָמֳחָרת הּוא ֵמֵעז ְלַבֵּקׁש ׁשּוב ְּבִׁשְברֹון ֵלב... ('ְלַהִּגיד', פר' ָוֶאְתַחַּנן).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֲחִמִּׁשים ּפֹוֲעִלים ִּבן ֶרַגע

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

ססִספּפּור ם
ָמה) ה' (ַהְקּדָ 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


