
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ַמֲאִריָכה ָיִמים
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" (כא יח)

"ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֶנֱהַרג ַעל ֵׁשם סֹופֹו... – ָאְמָרה ּתֹוָרה ָימּות ַזַּכאי 
ְוַאל ָימּות ַחָּיב" (ַרִׁש"י).

ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ְּבִעְנָין ֶזה ָאַמר ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם:

ִמיָתה  ַהּתֹוָרה  ָּגְזָרה  ַהּתֹוָרה   ִמֶּדֶר ִלְנטֹות  ֶׁשֵהֵחל  ָאָדם  ַעל  ִאם 
ַאף ֶׁשֲעַדִין א ִהְתַחֵּיב ָּבּה, ְוזֹאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְמִׁשי ַלֲחטֹא ְוָימּות 
ְּבעֹודֹו ַחָּיב, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָהָרָׁשע ֶׁשֵהֵחל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה; 
ִאם ִנְגְזָרה ָעָליו ִמיָתה – ַוַּדאי יֹוִסיף לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְׁשנֹות 
ַעָּתה  ָימּות  ְוא  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ָּבֶהן  ְלהֹוִסיף  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ַחִּיים 

ְּבעֹודֹו ַחָּיב, ֶׁשֲהֵרי 'ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה ִמִּמַּדת ֻּפְרָענּות'.
'ַּדְרֵכי מּוָסר' [ְלר"י ַנְיָמן]

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה
"א ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב 

ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי" (כב א)

ָידּוַע הּוא ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל הר"י ֶּבן ַפַּלט (הּוָבא ְּבׁשוּ"ת ָהַרְׁשבָּ"א ִסיָמן יח) 
ַלֲחׁשֹׁש  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּצָדָקה;  ִמְצַות  ִקּיּום  ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאיֶנּנּו   ְלָכ
ֶׁשָּמא א ִיְתַרֶּצה ֶהָעִני ְלַקֵּבל ֶאת ַמְּתָנֵתנּו ּוְתֵהא ִּבְרָכֵתנּו זֹו ְּבָרָכה 

ְלַבָּטָלה.

ֲעַדִין  אּוָלם  ַהְּצָדָקה,  ְלִמְצַות  ְּבנֹוֵגַע  ַהַּדַעת  ֶאת  ֵמִניַח  ֶזה  ֶהְסֵּבר 
ֲאֵבָדה,  ֲהָׁשַבת  ִמְצַות  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאיֶנּנּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ָלנּו  נֹוָתר 
ַוֲהלֹוא ֵאין ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא א ִיְתַרּצּו ַהְּבָעִלים ְלַקֵּבל ֶאת ֲאֵבָדָתם?

ֵּבֵאר זֹאת ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַרְנק ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ַעל ִּפי ַהְּיסֹוד 
ֶׁשִהִּניַח ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבֵפרּוׁשֹו ַלּתֹוָרה (ַּבִּמְדָּבר טו לח) ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים 
ָהִיינּו  ִאְלָמֵלא  ַאף  ְלַקְּיָמּה  ְמַחְּיֵבנוּ  ָהָיה  ֶׁשַהֵּׂשֶכל  ִמְצָוה  ַעל 
ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ָעֶליָה:   ְלָבֵר ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ָעֶליָה,  ִמְצַטִּוים 

ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו".

ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה 
– ֶׁשֲהֵרי ִמְצָוה זֹו ְּבַוַּדאי ִהָּנּה ִמְצָוה ִׂשְכִלית.

'ַהר ְצִבי' ַעל ַהּתֹוָרה

'הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ּדֹוְרֵׁשנּו'
"ְוָהָיה ִעְּמ ַעד ְּדרֹׁש ָאִחי אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו" (כב ב)

ַּפַעם, ְּכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִמַּסאסֹוב ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ְל"הֹוַׁשע ָנא 
ְלַמַעְנ ּדֹוְרֵׁשנּו" ָנָׂשא ָיָדיו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְוָאַמר:

ַרַּׁשאי  ֲאֵבָדה  ֶׁשַהּמֹוֵצא   ְּבתֹוָרְת ָּכַתְבָּת  ֲהֵרי  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
ָׁשִנים  ַאְלַּפִים  ִּכְמַעט  ֶזה  ְוִהֵּנה,  אֹתֹו',   ָאִחי ְּדרֹׁש  'ַעד  ְלַהְחִזיָקּה 
 :ֶׁשָּבֶהן ָאנּו ֲאבּוִדים ֵּבין ָהֻאּמֹות ְוֵאין ַאָּתה ָּבא ְלדֹוְרֵׁשנּו; ָאָּנא ִמְּמ
'הֹוַׁשע ָנא, ְלַמַעְנ, ּדֹוְרֵׁשנּו!' – ִהִּגיָעה ְּכָבר ַהָּׁשָעה ֶׁשִּתְדרֹשׁ ֶאת 

ֲאֵבָדְת ַהִּנַּדַחת ֵּבין ָהֻאּמֹות ּוְתִׁשיֵבנּו ֵאֶלי ְּבַרֲחִמים!"
'ֵמאֹוָצֵרנּו ַהָּיָׁשן' עמ' 17

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ַמֲעֶקה
 א ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתְו ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג"

ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו" (כב ח) 

'ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות' ַעל ִמְצַות   ְלָבֵר ֶנְחְלקּו ָהִראׁשֹוִנים ַהִאם ָצִרי 
ִמְצַות  ַעל  ֶׁשְּמָבְרִכים  ִהיא  ח)  יא  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ַּדַעת  ַמֲעֶקה: 
ֲעִׂשַּית ַמֲעֶקה: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹ ָתיו ְוִצָּונּו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶקה". 

ְואּוָלם ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִמָּגְרַמייָזא, ַּבַעל ָה'רֹוֵקַח' (סי' שסו) סֹוֵבר ֶׁשֵאין 
ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה זֹו.

ֶׁשל  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל  ַּפַלאִג'י  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַמֲחָלְקָּתם  ַטַעם  ֶאת 
ָהַרְמָּב"ם ַעְצמֹו (ָׁשם ה"ד) ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכֵדי 
ֶׁשִּנְתְקָנה  ַאֲחרֹוִנים  ַמִים  ְנִטיַלת  (ְּכגֹון  ַהַּסָּכָנה  ִמְּפֵני  עֹוֶׂשיָה  ַעל  ְלָהֵגן 
ִמּׁשּום ַסָּכַנת ֶמַלח ְסדֹוִמית). ּוְבָכ ֶנְחְלקּו ָהִראׁשֹוִנים: ָהַרְמָּב"ם ָסַבר 
עֹוֶׂשיָה,  ַעל  ַּדְוָקא  ְלָהֵגן  ְּכֵדי  ִנְתְקָנה  א  ַמֲעֶקה  ֶׁשִּמְצַות  ֶׁשֵּכיָון 
אּוָלם  ָעֶליָה.   ְלָבֵר ֵיׁש   ְלִפיָכ ַלַּגג,  ֶׁשעֹוֶלה  ָאָדם  ָּכל  ַעל  ִאם  ִּכי 
 ְלִפיָכ עֹוֶׂשיָה,  ַעל  ַּגם  ִהיא  ְמִגָּנה  ֶׁשְּבפַֹעל  ֶׁשֵּכיָון  ָסַבר  ָה'רֹוֵקַח' 

ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה.
'ָיֶפה ַלֵּלב' ח"ז חו"מ תכז א

ְלִביַׁשת ַׁשַעְטֵנז ְמַעֶּכֶבת ַהְּתִפָּלה
"א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו" (כב יא)

ִצּבּור'  ('ַׁשְלֵמי  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְלַּגִזי  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָּכַתב 
ַהְנָהַגת ַהּבֶֹקר ג): "ֵאין ָּדָבר ַהְּמַעֵּכב ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּכמֹו ִּבְגֵדי ַׁשַעְטֵנז 
ִּביהּוָדה'  ַה'ּנֹוָדע  ַּבַעל  הֹוִסיף  ַהְּדָבִרים  ַעל  ׁשֹוֵגג".  הּוא  ַוֲאִפילּו 
(ְּדרּוֵׁשי הצל"ח, ְּדרּוׁש ח): "ִאם ָלבּוׁש ְּבַׁשַעְטֵנז יֹום ֶאָחד, ֵאין ְּתִפָּלתֹו 

ִנְׁשַמַעת ַאְרָּבִעים יֹום".

ֻעְבָּדה ִנְפָלָאה ַעל ָּכ ֵהִביא ַהַּדְרָׁשן ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֶזַרח ַאְיֶדִּליץ ֲחֵבר 
ֵּבית ִּדינֹו ֶׁשל ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ('אֹור ַלְיָׁשִרים' ְּדרּוׁש א):

ֶאָחד  ִנְקַלע  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ַרֵּבנּו  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָין  ֶאל 
ִהְמִּתין  ְּכבֹודֹו  ּוִמְּפֵני  ִּבְתִפָּלתֹו,   ֶהֱאִרי ָּגדֹול  אֹותֹו  ּדֹורֹו.  ִמְּגדֹוֵלי 
ַיְמִּתין  ֶׁשֹּלא  ַלַחָּזן  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  הֹוָרה  ְוִהֵּנה  ֶׁשְּיַסֵּים.  ַעד  ַהַחָּזן 
יֹוֵתר, ְוִנֵּמק ֶאת הֹוָרָאתֹו ִמּׁשּום ֶׁשִּסַּבת ַהֲאָרַכת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ַהָּגדֹול ִהיא ִמְּפֵני ֶׁשְּתמּוַנת ֻאָּכף ְּתקּוָעה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְוֵאין הּוא ָיכֹול 
ְלַסְּלָקּה. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָאַמר ָהֲאִר"י ְלאֹותֹו ָּגדֹול: "ַּדע ִּכי ָרַכְבָּת 
ֶאְתמֹול ַעל ֻאָּכף ִמַּׁשַעְטֵנז, ְוַעל ַאף ֶׁשָעִׂשיָת זֹאת ִמְּפֵני ֶשִּמַהְרָּת 

."ַהָּדָבר ְלִבְלּבּול ִּבְתִפָּלְת ִלְדַבר ִמְצָוה, ְּבָכל זֹאת ָּגַרם ְל

ִמְּלׁשֹון  ִמּבּוַדֶפְּשׁט   ָּברּו ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
'ְּבָרֶגׁש'   – ְּבָרֶגׁש"   ְנַהֵּל ֱאִהים  "ְּבֵבית  טו):  (נה  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ְּבא ִרִּבית, ִּגּלּוַח ְּבַתַער, ַׁשַעְטֵנז. ְלַלֶּמְד ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה 

ֲעוֹונֹות ֵאּלּו ְמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתִפָּלה.
'ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים' ח"ג עמ' תתקמו

ִּבירּוָׁשַלִים ִנְׂשַמח ְלַבֵּדנּו
"ִעְּמ ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר" (כג יז)

"'ִעְּמ ֵיֵׁשב' – ְוא ָּבִעיר ַעְצָמּה" (ִסְפִרי ִּפְסָקא רנט).

ַעל ִּדְבֵרי ַה'ִּסְפִרי' הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַה'ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה', ִּכי ַרק ְּבִעיר ֻמֶּקֶפת 
חֹוָמה ָאסּור ְלֵגר-ּתֹוָׁשב ְלִהְתַיֵּׁשב, ֶׁשֵּכן ֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשָּמא ִיְתַיְּׁשבוּ 
ָּבּה רֹב ָנְכִרים (ֵּגֵרי ּתֹוָׁשב) ּוִמּׁשּום ָּכ ִּתְתַּבֵּטל ְקֻדָּׁשָתּה, אּוָלם ְּבֶיֶתר 

ָעֵרי ָהֶאֶרץ ֻמָּתר לֹו ְלִהְתַיֵּׁשב.

ַהָּיִמים  ִּבְתִפּלֹות  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ָחְכָמה'  ַה'ֶּמֶׁשְך  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ַמְׁשָמעּותֹו  'ָׂשׂשֹון'   ;"ְלִעיֶר ְוָׂשׂשֹון   ְלַאְרֶצ "ִׂשְמָחה  ַהּנֹוָרִאים: 
ָאָדם ַהָּׁשרּוי ְלַבּדֹו ְּבִׂשְמָחה, ְו'ִׂשְמָחה' ַהְינּו ְּכֶׁשַּגם ֲאֵחִרים ְׂשֵמִחים 
ְמִׁשיַח  ְּכָבר  ֶׁשָּיבֹא  ה',  ִמִּלְפֵני  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ִעּמֹו. 
ִצְדֵקנּו, ְוָכ ִנְזֶּכה ְל'ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצ' – ְּבָכל ָעֵרי ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתְּתפּו ַּגם 
ָנְכִרים ְּבִׂשְמָחֵתנּו, אּוָלם ְּבִעיְר ְירּוָׁשַלִים ַהֻּמֶּקֶפת חֹוָמה ִנְׂשַמח 

ְלַבֵּדנּו, ֶׁשֵּכן ַרק ְלִיְׂשָרֵאל ֻמָּתר ָלגּור ָּבּה.

ֵּבאּור ִּבְרַּכת 'ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות'
"א ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל" (כד ו)

ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג:

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ָּכל ֵחֶפץ ֶׁשֶּנֶפׁש ָהָאָדם ְּתלּוָיה ּבֹו ְמֻכֶּנה 
'ֶנֶפׁש'. ּוְבָכ ָנִבין ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ּבֹוֵרא ַנְפׁשֹות', ֶׁשָּבּה מֹוִדים ָאנּו 

ַעל ְׁשלֹוָׁשה ִמיֵני ְצָרִכים ַהִּנָּתִנים ָלנּו ִמיֵדי ה':

ָּבֶהם,  ְּתלּוָיה  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהְּדָבִרים  ַעל   – ַרּבֹות"  ְנָפׁשֹות  "ּבֹוֵרא 
ְּבֵהָעְדָרם   ַא ָּבֶהם,  ְּתלּוָיה  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשֵאין  ְּדָבִרים  ַעל   – "ְוֶחְסרֹוָנן" 
ָיחּוׁש ָהָאָדם ְּתחּוַׁשת ַמְחסֹור ְודַֹחק, "ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי" 
– ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְּבֶגֶדר מֹוָתרֹות, ֶׁשָהָאָדם ֶנֱהֶנה ֵמֶהם ּוְמַחֶּיה ֶאת 

ַנְפׁשֹו, ַא ְּבֵהָעְדָרם א ָיחּוׁש ָהָאָדם ִחָּסרֹון ְּכָלל.
'ְנִתיבֹות עֹוָלם' – ְּגִמילּות ֲחָסִדים א'

"ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון"
"ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְוא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא... ְוא ִיְקָרא 

ָעֶלי ֶאל ה'" (כד טו)

:ָּפסּוק ֶזה ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְלֵׁשי

ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְּמַעֵּכב ְׂשַכר ָׂשִכיר ִהּנֹו ָחמּור ִּבְמֻיָחד, ֵּכיָון ֶׁשַהָּׂשִכיר 
ָזקּוק  הּוא  ְוֵאין  ִּבְלַבד  ִּב'ְקִריָאה'  ַאף  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַנֲעֶנה  ֶהָעִני 

ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה, ֶׁשֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֵמד ִליִמין ֶאְביֹון.

ִּדְקּדּוֵקי ֲעִנּיּות ַמִּסיִחים ֶאת ַּדַעת ַהִּמְתַּפֵּלל
"ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כד טו)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ַמֲעִביִרין  ֲעִנּיּות  ֶׁשִּדְקּדּוֵקי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ב)  (מא  ֵערּוִבין  ְּבַמֶּסֶכת 
ַּבַעל  ָהָיה  ִאּלּוֵלא  ֵמַעָּתה,  קֹונֹו.  ַּדַעת  ְוַעל  ַּדְעּתֹו  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת 
ְּפנּוָיה  ַהּפֹוֵעל  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ָהְיָתה  ַהּפֹוֵעל,  ְׂשַכר  ֶאת  ְמַעֵּכב  ַהַּבִית 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ּוְבִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ְוַעְכָׁשו ִמֶּׁשִעֵּכב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת 
ְׂשָכרֹו מֹוֵנַע הּוא ִמֶּמּנּו ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי. ּוְלָכ ָרַמז ַהָּפסּוק: ֵּכיָון 
ה'"  "ֶאל   ,ִּבְגָלְל  –  "ָעֶלי ִיְקָרא  "ְוא   ְׁשִכיְר ְׂשַכר  ֶאת  ֶׁשִעַּכְבָּת 

ִּבְתִפָּלה, ְלִפיָכ "ְוָהָיה ְב ֵחְטא", ֶׁשֲהֵרי ַאָּתה ָּגַרְמָּת לֹו זֹאת.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

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

ֵּבין ִציִצית ְל'ָאֵמן'
"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּל ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה 

ָּבּה" (כב יב)

ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ִציִצית  ִמְצַות  ֵּבין  ִלְמצֹא  נּוַכל  ִנְפָלא  ֶקֶׁשר 
ָאֵמן:

ַאְרַּבַעת חּוֵטי ַהִּציִצית ַהִּנְקָׁשִרים ְּכִהְלָכָתם, ַנֲעִׂשים ַיְחָּדו 
ַּכֲהָלָכה,  ְּבַכָּוָנה  ַהַּנֲעֵנית  ָאֵמן  ַּגם   ְוָכ חּוִטים,  ִלְׁשמֹוָנה 
ְמַאֶחֶדת ְׁשֵני ְׁשמֹות ְּבֵני ַאְרַּבע ָהאֹוִתּיֹות – 'ֲהָוָי"ה' ַו'ֲאֹדָנ-י' 
ַהִּציִצית  ֶׁשִּמְצַות  ּוְכִפי  אֹוִתּיֹות.  ְׁשמֹוֶנה  ֶּבן  ְמֻיָחד  ְלֵׁשם 
ְמַיֵחד  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ַּגם   ָּכ (עי"ש),   ִיְתָּבַר ְלִיחּודוֹ  רֹוֶמֶזת 

ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם.
'ֶקֶרן ְלָדִוד' – 'ְּבֶנֶפׁש ָּדִוד' אֹות נו

ים  ƒַחּי י  ּ ƒַרב ל  ∆ ׁ̆ יָר˙ו…  ƒט פ¿ ƒל ַ‰י"‚  ָנ‰  ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ם  יו… ָיחּול  לּול,  ¡‡ ּב∆ י"‚  י  נ≈ ¿ ׁ̆ ם  יו… ּב¿
ר  מ≈ … ׁ̆ ' ָ‰ָי‰  יו  ַחּיָ ל  ּכָ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ "ל,  ָ̂ ָז יין  ט≈ ׁ¿̆ ר¿ מו… ַמר¿ י  ƒב ¿̂ ן  ַ‡ֲ‰ר… ב"ר  ן  ּיו… ƒ̂ ן  ּב∆
ַחר. ַ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב ַ‡ַחר  ָרט  פ¿ ƒּוב ן,  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒַלֲענ  ‰ ּפָ ƒ̂ ו¿ ַמר  ָ ׁ̆  : ּוטו… ׁ̆ פ¿ ƒּכ ים'  ƒֻמנ ¡‡

ַכ˙  ּפ≈ ˙ ַמ‰¿ יָט"‡ ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ יין  ט≈ ׁ¿̆ ר¿ מו… ב ּ„…ב ַמר¿ …̃ י ַיֲע ƒנו… ַרּב ל ּב¿ ל≈ רו… חו… כ¿ ƒז מו… ּול¿ ¿ ׁ̆ ƒל
ר  ∆̃ י ּב… י„≈ ƒָמם מ ˙ יו… ים ‡∆ ƒח ¿̇ ל ּפו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י פ≈ ˙ ַ‡ל¿ בו… ב¿ ƒָחּ‰ ר ּכ… ƒּמ ∆ ׁ̆ ים'  ƒמּונ י ‡¡ נ≈ 'ּב¿
 ˙ לּול, ‡∆ ¡‡ י י"‚ ּב∆ ƒנ ≈ ׁ̆ ם  יו… ּו ּב¿ ׁ̆ י ƒ„ּ ¿̃ ‰ַ ‡ ‡. ָ‡ּנָ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒיַר˙ ּב ƒמ‡ֲ ּבַ

 . ָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ƒּלּוי נ ƒע ‡ ל¿ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒיַר˙ ּב ƒמ‡ֲ

.‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰, ּב¿ ַכּוָ ל, ּב¿ ˜ו… ַחר: ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב
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ִלְפֵניֶכם ִמְכָּתב ַמְרִטיט ּוְמַחֵּזק ֶׁשִהִּגיַע ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוָכל ַמֲאִמיִנים' ַּבחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון. ַהִּמְכָּתב ִנְכַּתב 
ְּבֶמְרַּכז  ַהְּכֶנֶסת  ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד  ָאֵמן'  ְּכ'ַגַּבאי  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשַּבֲעָלּה  ְיָקָרה  ִאָּׁשה  ִּביֵדי 
ָהָאֶרץ, ּובֹו ְמַסֶּפֶרת ִהיא ַעל ַהִּסָּבה ֶׁשֵהִביָאה אֹותֹו ְלִהְצָטֵרף ְלֵמיָזם ָקדֹוׁש ֶזה. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם 

ְּבִׁשּנּוִיים ִמְתַּבְּקִׁשים:

ִלְכבֹוד ְמַנֲהֵלי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים',

ְּבֶמְרַּכז  ֲחֵרִדית  ְּבִעיר  ַהִּמְנָין  ִמן  ִּבְׁשכּוָנה  ַהָּדָרה  ַלֲחלּוִטין  ְרִגיָלה  ִמְׁשָּפָחה  ִהָּנּה  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו 
ָהָאֶרץ. ַּבֲעִלי ָעֵמל ָקׁשֹות ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלצֶֹרְך ֲעבֹוָדתֹו ֶנֱאָלץ ְלֵהָעֵדר ִמן ַהַּבִית ִמְּׁשעֹות ַהּבֶֹקר 

ַהֻּמְקָּדמֹות ְלאֶֹר ַמְרִּבית ְׁשעֹות ַהּיֹום.

ְּבֵבית  ִלְתִפָּלה  יֹוֵצא  ַּבֲעִלי  ְּביֹוֵתר:  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ַמְתִחיל  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו  ֶׁשל  יֹוָמּה  ֵסֶדר 
ַהְיֵׁשר  ִמָּׁשם  נֹוֵסַע  ֶאָּלא  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר  ְלֵביֵתנּו  ָׁשב  ֵאינֹו  ִּבְזַמן   ַֹלֲחס ּוְכֵדי   ,ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת 

ִלְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו, ְּבעֹוד ֲאִני ֲעסּוָקה ְּבִטּפּול ַּבְּיָלִדים ּוִבְׁשִליָחָתם ְלמֹוְסדֹות ַהִּלּמּוִדים.

ְּבִני ַהָּפעֹוט ְׁשמּוִליק, ֶּבן ַהְּׁשָנַתִים, ִנְמָצא ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ְּבִמְׁשַּפְחּתֹון ַהְּמֻמָּקם א ַהְרֵחק ִמֵּביֵתנּו. 
ֶׁשִּנְקַּבע  ּתֹור  ֵעֶקב  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  אּוָלם  ַלִּמְׁשַּפְחּתֹון,  אֹותֹו  ֶׁשְּמִביָאה  זֹו  ִהיא  ֲאִני  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
ַהֶּיֶלד  ֶאת  ָלַקַחת  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ַהַּבְיָתה  ָלׁשּוב  יֹוִאיל  ִּכי  ִמַּבֲעִלי  ִּבַּקְׁשִּתי  ָלרֹוֵפא,  ִלי 

ַלִּמְׁשַּפְחּתֹון ִּבְמקֹוִמי ְּבֶטֶרם ֵיֵצא ַלֲעַמל יֹומֹו.

הֹוִׁשיבֹו  ַהָּקָטן,  ְׁשמּוִליק  ֶאת  ָנַטל  ַהַּבִית,  ֶאל  ָׁשב  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר  ִמָּיד  ְּבָרצֹון.  ִהְסִּכים  ַּבֲעִלי 
ְּבִכֵּסא ַהְּבִטיחּות ֶׁשְּבִרְכּבֹו ּוִמֵהר ְלִכּוּון ַהִּמְׁשַּפְחּתֹון. ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע ִצְלֵצל ַהַּנָּיד ְּבִכיסֹו; ַעל ַהַּקו 
ָהָיה ַה'ּבֹוס' ֶׁשִּבֵּקׁש ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַּבֲעִלי ַעל ִעְנָין ָּדחּוף. ַּבֲעִלי ִחֵּבר ֶאת ָהָאְזִנָּיה ַלֶּטֶלפֹון ְוָׁשַקע 

ְּבִׂשיָחה ֲאֻרָּכה ּוְמַיַּגַעת ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ָלּה ֵאי ָׁשם, ַּבֶחְניֹון ַהָּצמּוד ִלְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו...

ְׁשמּוִליק ַהָּקָטן ִנְרַּדם ְּבִכְסאוֹ ּוְכָלל א ָׂשם ֵלב ַלִּמְתַרֵחׁש ְסִביבֹו. ְּכֶׁשַּבֲעִלי ִסֵּים ֶאת ַהִּׂשיָחה, 
ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ֵמָהָרִגיל ְוהּוא ִמֵהר ָלֵצאת ֵמָהֶרֶכב ְוָלרּוץ ֶאל ַהִּמְׂשָרד. ְׁשמּוִליק ַהָּקָטן 

ֶׁשָּיַׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִרים ִנְׁשַּכח ִמִּלּבֹו ַלֲחלּוִטין...

ַעל ַאף ֶׁשָהָיה ֶזה ְּבחֶֹדׁש ְׁשָבט, ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה ְּבאֹותֹו ַהּבֶֹקר ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה. ָהֶרֶכב ֵהֵחל ִלְלֹהט, 
ְּכֶׁשִאיׁש א ָהָיה מּוָדע ַלֶּיֶלד ַהָּקָטן ַהִּנְמָצא ּבֹו ְּבַסָּכַנת ַחִּיים מּוָחִׁשית. 

ַהָּׁשַמִים,  רּום  ֶאל  ְלַטֵּפס  ֵהֵחָּלה  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּבֲעבֹוָדתֹו.  ַּבֲעִלי  ֵהֵחל  ֵמָאז  ָחְלָפה  ְלָׁשָעה  ָקרֹוב 
ְוַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה ָּבֶרֶכב ֵהֵחָּלה ַלֲעלֹות... ִּכְמַעט ְוִהְתַרֵחׁש ַהּנֹוָרא ִמּכֹל, ִאְלָמֵלא ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים, 
ְמֻסָּים   ְלִמְסָמ ִּבְדִחיפּות  ָזקּוק  ָהָיה  ַהָּלה  ַה'ּבֹוס'.  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ַּבֲעִלי  ְלֶפַתע  ִנְקָרא  ָּגלּוי  ְּבֵנס 
ֶׁשָהָיה ָמצּוי ְּבִרְכּבֹו ֶׁשל ַּבֲעִלי. הּוא ֵהֵחל ָלֶרֶדת ְּבִאִּטּיּות ּוְבחֶֹסר ֵחֶׁשק ַּבַּמְדֵרגֹות ְּבַדְרּכֹו ֶאל 

ָהֶרֶכב ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהָּכה ּבֹו ַהִּזָּכרֹון ַהַּמְבִהיל –'ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהֶּיֶלד ָּבֶרֶכב! ה' ְיַרֵחם!'

ַּבֲעִלי ָׁשַעט ַּבַּמְדֵרגֹות ִּבְמִהירּות ְמַסְחֶרֶרת. ְּבמֹחוֹ ָחְלפּו ְּתמּונֹות ַמְבִעיתֹות. הּוא ִנְזַּכר ְּבַכָּמה 
ּדֹוֵפק  ְּכֶׁשִּלּבֹו  ִמּכֹל.  ַהָּגרּוַע  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ֵהֵחל  ּוְכָבר  ָלַאֲחרֹוָנה,  ַרק  ֶׁשֵאְרעוּ  ְטָרִגִּיים  ִמְקִרים 
ְּבֵאיָמה הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת. ָהֶרֶכב ָלַהט, ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ָהיּו ְסמּוקֹות, אּוָלם הּוא ָיַׁשן ְׁשַנת 

ְיָׁשִרים ְּכֶׁשְּנִשימֹוָתיו ִנְׁשָמעֹות ֲעֻמּקֹות ּוְׁשֵקטֹות.

ַּבֲעִלי ִמֵהר ִלּטֹל ֶאת ַהֶּיֶלד ּוְלַהְרִטיב ֶאת ָּפָניו ְּבַמִים ָקִרים, ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים הּוא ִהְתעֹוֵרר ִמָּיד 
ּוָפַרץ ְּבֶבִכי ְמַׁשְחֵרר.

ָהָיה ֶזה ֵנס ָּגלּוי ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק! ָּברּור ָהָיה ִּכי ְרָגִעים ְספּוִרים ִהְפִרידּו ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּגרּוַע ִמּכֹל, 
ַמֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלַהֲעלֹות ַאף ַעל ַּדל ַהַּמֲחָׁשָבה, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.

ָקֶׁשה ְלָתֵאר ַעל ַהַּדף ֶאת ֶׁשַחְׁשִּתי ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקֵּׁשר ֵאַלי ַּבֲעִלי ְּכֵדי ְלַסֵּפר ַעל ָּכ. ָרַעְדִּתי ְּבָכל 
ּגּוִפי ּוְבֶמֶׁש ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות א ִהְצַלְחִּתי ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפי.

ִקַּבְלנּו ֶאת ַהֶּיֶלד ְּבַמָּתָנה, ּוְׁשֵנינּו ָחַׁשְבנּו ֵּכיַצד נּוַכל ְלהֹודֹות ְלִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם ַעל ַמָּתָנה זֹאת. 
ָחַׁשְבִּתי ַרּבֹות ְּבֵאיזֹו ִמְצָוה ִנְתַחֵּזק ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ַהֵּנס ַהָּגדֹול.

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ַּבַּׁשָּבת ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ֵהִביא ַּבֲעִלי ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶאת ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא ֶׁשָּלֶכם, 
ְּכֶׁשְּבִדּיּוק ִהְתַּפְרְסָמה ּבֹו ַהּמֹוָדָעה ַהּקֹוֵראת ְלִהְצָטֵרף ְלִמְׁשַּפַחת 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן'.

"ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ֶאְצָטֵרף ַּגם ֲאִני ַלְפּרֹוֶיְקט?", ִׁשֵּתף אֹוִתי ַּבֲעִלי ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו, "ֵהן ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהְּבִריאּות ְוַעל ַהַחִּיים... ֵאּלּו ְּבִדּיּוק ַהְּדָבִרים ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם 

ַעָּתה".

ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה. ַּבֲעִלי ֶהֱחִליט ָלקּום ְּבָכל יֹום ַּכָּמה ַּדּקֹות ֻמְקָּדם יֹוֵתר ְּכֵדי ַלֲענֹות ְלַכָּמה 
'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְוַאף ֲאִני ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי לֹוַמר ְּבָכל יֹום ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר  ֲאָנִׁשים 

ְּבַחְברּוָתא.

ָּכ ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבֶמֶׁש ַמֲחִצית ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה, ִמָּיד ְּבקּוִמי ִמְּׁשָנִתי ִנֶּגֶׁשת ֲאִני ְלִמָּטתוֹ ֶׁשל ְּבִני 
ַהָּקָטן, ּוַמְרֵאה ָּפָניו ַהְּׁשֵלוֹות ֵמִציף אֹוִתי ִּבְתחּוַׁשת ּתֹוָדה ַעל ַהַחִּיים ַהְּיָקִרים ִמּכֹל ֶׁשִּנְּתנּו ָלנּו 
ְּבַמָּתָנה ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ּגֹוָרִלי ְּבֵנס ָּגלּוי, ְוֶׁשִּנָּתִנים ָלנּו ְּבַמָּתָנה ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש ְּבֵנס ֶׁשאּוַלי הּוא 

ִנְסָּתר, ַא ְּבַוַּדאי ֵאיֶנּנּו ְּפטּוִרים ִמְּלהֹודֹות ָעָליו.

ְמַסֶּיֶמת ֲאִני ׁשּורֹות ֵאּלּו ְּבתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ָלֶכם, 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַעל ֲעִׂשַּיְתֶכם ָהַרָּבה ְלַמַען ִמְצָוה 
ַמְלֵכי   ְלֶמֶל ֻמְׁשָלם  ְּבֹאֶפן  ְלהֹודֹות  זֹוִכים  ְוטֹוִבים  ַרִּבים  ִּבְזכּוְתֶכם  ִּכי  ָסֵפק  ֵאין  זֹו.  ְּגדֹוָלה 

ַהְּמָלִכים ַעל ַהַחִּיים ַהֻּמְפָלִאים ְוַהִּנִּסִּיים ֶׁשָּבֶהם ְמַזֶּכה הּוא אֹוָתנּו ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש.

ַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם ִויִהי ה' ִעָּמֶכם ְלַזּכֹוְתֶכם ִּבְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

ְּגֻאָּלה – א ְּכַמְּתַנת ִחָּנם
ְּבֵפרּוׁשֹו ִלְתִהִּלים ('ְמִגַּלת ְסָתִרים') ֵּפֵרׁש ָהַרְמַח"ל ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים עא א): "ְּב ה' ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה 
ְלעֹוָלם"; ְּכֵׁשם ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵכל ִמֻּׁשְלַחן ֲאֵחִרים, ֶנֱחֶׁשֶבת ֲאִכיָלתֹו ְּכ'ַנֲהָמא ְּדִכיסּוָפא', ִּכי ִמְתַּבֵּיׁש הּוא 
ֶלֱאכֹל ִמַּמְּתַנת ִחָּנם, ָּכ ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ֵמַאַחר ֶׁשִהְמרּו ֶאת ִּפי ה' ְוֻאְּלצּו ָלֵצאת ַלָּגלּות, ֲאַזי ְּכֶׁשַּתִּגיַע 
ָהֵעת ִלְגֲאָלם, ִאּלּו ִיְהיּו ֵהם ֲעַדִין ְׁשרּוִיים ַּבֲחָטֵאיֶהם, ִּתָּגֵרם ָלֶהם ּבּוָׁשה ְּגדֹוָלה ִמָּכ ֶׁשִּנְגָאִלים ְּבַמְּתַנת 

.ִחָּנם ַעל ַאף ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְלָכ

ִמְתַיְּסִרים  ֵהם  ֶׁשְּבפַֹעל  ֵּכיָון  אּוָלם  ּוְבַנַחת,  ְּבׁשּוָבה  ְׁשרּוִיים  ֵהם  ָהיּו  ָּגלּוָתם  ְּבֵעת  ִאּלּו  זֹאת  ָּכל 
ּוִמְצַטֲעִרים ַּתַחת עֹל ַהּגֹוִיים ְוַלְמרֹות זֹאת ַמְצִּדיִקים ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה ְוֵאיָנם ֲחֵדִלים ִמְּלַצּפֹות 
ְלִהְתַּבֵּיׁש  ְצִריִכים  ֵהם  ֵאין   – ְלעֹוָלם"  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ָחִסיִתי  ה'   ְּב" ַהָּכתּוב:  ִּכְלׁשֹון  ֲאַזי  ה',  ִליׁשּוַעת 

ִּבְגֻאָּלָתם.

ַלְמרֹות   –  'ְׁשֶמ ּוְלִיְרָאה  'ְלַאֲהָבה   ְלַהְמִׁשי ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלָבֵבנּו'  'ְוַיֵחד  זֹו:  ִּבְתִפָּלה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוזֹאת 
ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ָהעֹוְבִרים ָעֵלינּו ִּבְתקּוַפת ַהָּגלּות, ְּכֵדי ֶׁש'א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד' – ֶׁשֲהֵרי ִנָּגֵאל ְּבִדין 

ְוא ְּבַמְּתַנת ִחָּנם ('ִׂשיַח ִיְצָחק').

ְּתִפָּלה ַעל ַהֶּצֱאָצִאים
ֵיׁש ְלָהִבין: ְלַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ֶאת ָּכל ַהַּבָּקׁשֹות ַהֻּמְפָלגֹות ֶׁשִהְזַּכְרנּו ַעד ַעָּתה, ֶׁשִּנְזֶּכה 'ִלְׁשמֹ ַע, ִלְלֹמד 
ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹ ר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים', ִמְּפֵני ָמה ָעֵלינּו ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש 'ְוא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד', ֲהלֹוא ִאם 

ִנְזֶּכה ַלַּמֲעלֹות ָהֲאמּורֹות ְּבַוַּדאי ֶׁש'לֹ א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד'?

ּבּוָׁשה  ָלנּו  ִּתָּגֵרם  ְוא  ְוכּו'  ּוְלַלֵּמד'  ִלְלמֹ ד  'ִלְׁשמֹ ַע  ֶׁשל  ַהַּמֲעלֹות  ְלָכל  ְלַהִּגיַע  ִנְזֶּכה  ִאם  ֶׁשַאף  ֶאָּלא 
ֵמֲחַמת ַמֲעֵׂשינּו ֶׁשָּלנּו; ֲעַדִין ָעֵלינּו ַלֲחׁשֹׁש ֶּפן ָחִליָלה א ַיְמִׁשיכּו ָּבֵנינּו ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר, ּוְבָכ ִּתָּגֵרם ָלנּו 
ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ֵמחֲָמָתם, ִּכי ֵאין ְל ּבּוָׁשה ְוַצַער ְּגדֹוִלים ִמָּבִנים ֶׁשֵאיָנם ַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרֵכי ָאבֹות. ַעל 
ֵּכן ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים: 'ְוא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד', ֶׁשַאף ָּבֵנינּו ּוְנָכֵדינּו ַיְמִׁשיכּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּטֹוב 

ְוַהָּיָׁשר, ְוָכ א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ַעל ִּפי זֹאת נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֶׁשֵהִביאּו ַהּפֹוְסִקים (ְרֵאה 'ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים' מז) ֶׁשְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ּוְבִבְרכֹות 
ָמִצינּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרכֹות  ְוִהֵּנה,  ַצִּדיִקים.  ְוִיְהיּו  ה'   ְּבֶדֶר ֶׁשֵּיְלכּו  ַזְרֵענּו  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ְלַכֵּון  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה 
ַּבָּקָׁשה ְמפֶֹרֶׁשת ַעל ָּכ, אּוָלם ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' א ָמִצינּו, ּוְלִפי ָהָאמּור מּוָבן ֶׁשַּבָּקָׁשה זֹו ְטמּוָנה 

ְּבַבָּקַׁשת 'ְוא ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד' ('ַׁשְלֵמי ִצּבּור' [ַלַּמֲהִרי"ט ַאְלַּגִזי] ִּדיֵני 'ָּבְרכּו' אֹות יט).

ַאף ַּתְלִמיד ָחָכם ָזקּוק ְלִמַּדת ַהִּבָּטחֹון
ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ּוְלַלֵּמד,  ְלַלֵּמד  'ִלְׁשמַֹע,  ִּבַּקְׁשנּו:  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהְּגדֹוִלים  ַהְּדָבִרים  ְלָכל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַאף 
ּוְלַקֵּים...', ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה ַּדי ְּבָכ ְּכֵדי ֶׁש'לֹ א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד', ְּבָכל זֹאת ָאנּו מֹוִסיִפים ּוַמְטִעיִמים: 

'ְוא ֵנבֹוׁש...', ַמּדּוַע? 'ִּכי ְבֵׁשם ָקְדֶׁשָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו'.

ֵיׁש ְלָפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי ַהְּיסֹוד ַהָּידּוַע ֶׁשִּיְּסדּו ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר, ִּכי ַאף ֶׁשחֹוַבת ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות 
ְּכִפי ּכֹחֹוָתיו ְוא ִלְסמֹ ַעל ַהֵּנס, ָעָליו ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ִלְבטַֹח ְּבכֹחוֹ, ּוְלָהִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ִּכי ָהִעָּקר הּוא 
ַהִּבָּטחֹון ַּבה'. ְּכִפי ֶׁשָּמִצינוּ (ַּתֲעִנית כה א) ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, ֶׁשְּכֶׁשָּטֲעָתה ִּבּתֹו ּוִמְּלָאה ֶאת ַהֵּנר 
ְּבחֶֹמץ ָאַמר ָלּה: "ִמי ֶׁשָאַמר ַלֶּׁשֶמן ְוִיְדק הּוא יֹאַמר ַלחֶֹמץ ְוִיְדק", ְּכלֹוַמר: ַאף ִאּלּו ִמֵּלאת ַּבֵּנר 

ֶׁשֶמן ָהָיה ָזקּוק ְלֵנס ְּכֵדי ֶׁשִּיְדק.

ִּכי  ְלַעְצֵמנּו  ְלַהְזִּכיר  ָעֵלינּו  ַּבּתֹוָרה,  ְּגדֹוִלים  ִלְהיֹות  ִלְזּכֹות  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר  ַּדְוָקא  ִּכי  מּוָבן,  ֶזה  ְלִפי 
ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשְּבִגיָנּה 'א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד', ֵאיָנּה ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשִהַּגְענּו ֲאֵליֶהן ְּבכֹחַ ְּתִפָּלֵתנּו, ֶאָּלא 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵאיֶנּנּו ֲחֵדִלים ִמְּלַהִּכיר 'ִּכי ְבֵׁשם ָקְדֶׁשָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו' – ְוא ּכֵֹחנּו ְועֶֹצם ָיֵדינּו ָעָׂשה 

ָלנּו ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה ('ִׁשיַרת ָּדִוד' [ְלר"ד ֶהְקֶׁשר] ַמֲאָמִרים סד).

ְׂשַכר ָהעֹוָלם ַהָּבא – ִּבְזכּות ְוא ְּבֶחֶסד
ַרָּבה  ִּכי  ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ַנְפׁשֹו.  ֶחְׁשּבֹון   ְוָעַר  'ֱאִליֶמֶל ַה'ּנַֹעם  ַּבַעל  ִמִּליזֶ'ְנְסק  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  ָיַׁשב  ַּפַעם 
ִהִּגיַע ַלַּמְסָקָנה ִּכי ֵאין לֹו ָּכל ְזכּות ֶׁשְּבִגיָנּה ָראּוי הּוא ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוִהְתַעֵּצב ְלַנְפׁשֹו. ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִהְרֵהר ְלֶפַתע, ִּכי ֲהא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַוַּדאי ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ּוְבתֹוָכּה ֶאת ִמְצַות ַהְּצָדָקה. 
ְוִהֵּנה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה עֹוֶׂשה הּוא ְצָדָקה ְּבָכ ֶׁשּנֹוֵתן ְּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ְלֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְלָכ, אּוָלם 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֵאין ַהֵּמִתים ְזקּוִקים ְלַמָּתנֹות ֵאּלּו, ֵּכיַצד ְיַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְצָדָקה? ֶאָּלא ְּבָכ ֶׁשחֹוֵנן 
הּוא ְּבַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא ֶאת ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ַזָּכִאים ְלָכ ִמן ַהִּדין, ְמַקֵּים הּוא ִמְצַות ְצָדָקה. ְּבִהְרהּוָריו ֵאּלּו 

ִנְרְּגָעה ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֶׁשַּגם הּוא ִיְזֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא...

ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶל' ֶאת ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית טו ו): "ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" – ַעל ָהָאָדם 
ַּבֲעבּור  ֶנְחָׁשב  ֶזה  ָׂשָכר  ַמַּתן  ֶׁשֲהֵרי   ,ְלָכ ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ָׂשָכר  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ַּבה'  ְלַהֲאִמין 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכ'ְצָדָקה' ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו, ִּכי ִנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלָכל ַהַּמֲעלֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ִּבַּקְׁשנּו ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה', 
ְוָכ ִנְזֶּכה ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת ְׂשָכֵרנּו ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַּבִּדין, ְוָאז 'א ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי ְבֵׁשם ָקְדֶׁשָך... ָּבָטְחנּו' 
– א ִּתְהֶיה ָלנּו ּבּוָׁשה ְּבָכ ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ְׂשָכֵרנּו ַרק ִמּׁשּום ֶׁשּבֹוְטִחים ָאנּו ַּבה' ֶׁשּנֹוֵתן הּוא ָׂשָכר ַאף 

ְלֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ַזָּכִאים ְלָכ, ְּכִדְבֵרי ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶל' ('ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל' [ְלר"י ְּברֹוָדא] אֹות נו).

 ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת
ִהיא  'ִׂשְמָחה'  לא):  טז  דה"א  ֵאִלָּיהּו'  ('ַאֶּדֶרת  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  'ִׂשְמָחה'  ְלֵבין  'ִּגיָלה'  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת 
ִמֶּטַבע  זֹו  ְּתחּוָׁשה  ֵאֶליָה.  ֶׁשָּׁשַאף  ַמָּטָרה  ַמִּׂשיג  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּׁשֵלם  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשאֹוֶפֶפת  ַהְּתחּוָׁשה 
ּפֹוֶסֶקת  ִּבְלִּתי  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ַמָּצב  ִהָּנּה  'ִּגיָלה'  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהְּזַמן.  ִעם  ּוִמְתּפֹוֶגֶגת  הֹוֶלֶכת  ַהְּדָבִרים 

ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ַאף ְזַמן ַרב ְלַאַחר ִמֵּכן.

ְּבִׂשְמָחה  ָאְמָנם  ִיְתַעֵּטף  ַהֶּנַצח,  ְלעֹוַלם  ַנְפׁשֹו  ֶׁשִהְׁשִלים  ָאָדם  ֶׁשַּמִּגיַע  ְּבֵעת  ִּכי  ַלֲחׁשֹב  ָמקֹום  ָהָיה 
ְּגדֹוָלה, ַא ַּבֶהְמֵׁש ַאט ַאט ֵּתָחֵלׁש ִׂשְמָחתֹו. ְלִפיָכ ְלַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים: 'ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת', ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִּתְהֶיה ָלנּו ָּכל ָהֵעת ִהְתַחְּדׁשּות 
ֶׁשל ִׂשְמָחה, ֶׁשֵּכן א ַנֲעצֹר ַעל ְמקֹוֵמנּו, ִּכי ִאם ַנְמִׁשי ַלֲעלֹות ַמֲעָלה ַאַחר ַמֲעָלה, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל 
(ְּבָרכֹות סד א) "ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה... ָּבעֹוָלם ַהָּבא" ִּכי ַמְמִׁשיִכים ֵהם ָּכל ָהֵעת ַלֲעלֹות 

ּוְלִהְתַעּלֹות ֵמַהְׁשָּפעֹות ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ֶׁשָעׂשּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' ִרַּנת ַחִּיים).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ עּתַ טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
לַמֲעֶרֶכת ע

ססִספפּפּו ם
ה (ח') 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


