
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה' – סֹוד ַהִּקּיּום
"ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה'" (יב כח)

"'ַהּטֹוב' – ְּבֵעיַני ַהָּׁשַמִים, 'ְוַהָּיָׁשר' – ְּבֵעיֵני ָאָדם" (ַרִׁש"י).

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ָׁשאּול ְיִדיְדָיה ֶאְלָעָזר ִמּמֹוְדִז'יץ:

סֹוד ִקּיּומֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי הּוא ִּבְהיֹותֹו טֹוב ַלָּׁשַמִים ְוָיָׁשר ַלְּבִרּיֹות. 
זֹאת  ָּכל  ֶוֱאמּוָנה  "ֱאֶמת  ַעְרִבית:  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ָאנּו   ָּכ ַעל 
ְוַקָּים ָעֵלינּו"; ִמַּדת 'ֱאֶמת' ִהיא ַהֲהִליָכה ְּבתֹם ּוְביֶֹׁשר ִעם זּוָלֵתנּו, 
ְוָה'ֱאמּוָנה' ִהיא ְיסֹוד ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָהָאָדם ַלָּמקֹום. ְׁשֵני ְיסֹודֹות ֵאּלּו 
ִהָּנם 'ָּכל זֹאת' – ְיסֹוד ָּכל ַהִּמּדֹות, 'ְוַקָּים ָעֵלינּו' – ֵהם סֹוד ַהִּקּיּום 

ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל.
'ִאְמֵרי ָׁשאּול', ִעְנְיֵני ֻסּכֹות אֹות כד

'א ִתְתּגְֹדדּו' ְלִׂשיַחת ַּבָּטָלה
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֵקיֶכם א ִתְתּגְֹדדּו" (יד א)

ַאְיְּבִׁשיץ,  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ִעם  ָּתִדיר  ְלִהְתַנֵּצַח  ַהְּכָמִרים  ָהיּו  ְרִגיִלים 
ֲאֶׁשר ִמִּצּדֹו ָהָיה ֵמִׁשיב ָלֶהם ָמָנה ַאַחת ַאַּפִים. ַּפַעם ֵהִטיַח ּבֹו ֶאָחד 
ִּתְפָלָתם  ְּבֵבית  ֻּכָּלם  עֹוְמִדים  ַהּגֹוִיים  ֶׁשַאַחי  ִיָּתֵכן  "ָהֵכיַצד  ֵמֶהם: 
ִלְראֹות  ִנָּתן  ַהְּיהּוִדים,  ְּכֵנִסּיֹוֵתיֶכם,  ְּבָבֵּתי  ְוִאּלּו  ּוְבִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה 
ּוְמׂשֹוֲחִחים  ַהָּמקֹום  ִּבְקֻדַּׁשת  ֶׁשְּמַזְלְזִלים  ָּכֵאּלּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵּבין 

ֵּביֵניֶהם?"

ִּבֵּקׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר ַלּכֶֹמר: "ָאֵכן צֹוֵדק 
ְּבֵאיָמה  ַרּבֹו  ֵאֶצל  ִמְתַנֵהג  ֶעֶבד  עֹוָלם;  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  הּוא   ָּכ ַאָּתה, 
ִנְמָׁשִלים  ַאֶּתם  ֶׁשּלֹו.  ִּכְבֵביתֹו  ַמְרִּגיׁש  ָאִביו  ֵאֶצל  ֵּבן  אּוָלם  ּוַפַחד, 
ַלֲעָבִדים, ְוִאּלּו ָאנּו, ָּבִנים ָאנּו ַלה' ֱאֵקינּו, ּוִמּתֹו ָּכ ֵיׁש ֵמִאָּתנּו 

ֶׁשִּנְכָׁשִלים ְּבִדּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת".

'ֵּבית  ַּבַעל  ְּבלּום  ַעְמָרם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ָהָאמּור,  ִּפי  ַעל  מּוָסר,   ְּבֶדֶר
ְׁשָעִרים' ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַאף ִּכי "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאקֵיֶכם", 
ַא ִעם ָּכל זֹאת ִעְמדּו ְּבִיְרָאה ְּבֵביתֹו – ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָחִליָלה "א 

ִתְתּגְֹדדּו" – ּבֹו ַלֲעסֹק ְּבִׂשיָחה ְּבֵטָלה.
'ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל'; 'ִמִּפי ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים'

ְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת – ֵסֶמל ְלִקְרַבת ֱאִקים
"ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ ַהֶּדֶר ִּכי א תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום" 

(יד כד)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אּוְנְסּדֹוְרֶפר ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִּדְפֶּרְׁשּבּוְרג:

 ,"ַהֶּדֶר ַהִּמְׁשַּתֵּמט ִמְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַטֲעַנת: "ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ
אֹו ְּבַטֲעַנת "ִּכי א תּוַכל ְׂשֵאתֹו" – ָקֶׁשה ָעָליו ָלֵׂשאת ֶאת ָהַרַעׁש 
ְּבַטֲענֹוָתיו,  ַמָּמׁש  ֵאין  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו  ּבֹו;  ַהּׂשֹוְרִרים  ְוַהֲהֻמָּלה 
ְוִסָּבָתּה ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ִהָּמְנעּותֹו ִהיא: "ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ ַהָּמקֹום" – 

ֵּכיָון ֶׁשִהְתַרֵחק ַּבֲהִליכֹוָתיו ִמַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא.
'ְּפֵני ְׁשמֹה'

ְצָדָקה ּוְתִהִּלים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה
"ְוא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון" (טו ז)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּקְרִלין:

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: "ֹלא ִתְקּפֹץ... ָיְד ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון" ֵהם 
ְּתִהִּלים  ְוַלֲאִמיַרת  ַהְּצָדָקה  ְלִמְצַות  ַהְּמֻׁשָּתף  ַהְּמַכֶּנה  'ְּתִהִּלים'. 
הּוא ֶׁשֶאת ְׁשֵניֶהם ָרצּוי ְלַקֵּים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה; ְלַגֵּבי ְנִתיַנת ְצָדָקה 

ּוְלַגֵּבי  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ְלִתָּתּה  ֶׁשֵּיׁש  א)  ו  ַּבְתָרא  (ָּבָבא  ַּבְּגָמָרא  ְמבָֹאר 
לֹוַמר  ִעְנָין  ֶׁשֵּיׁש  כג)  ָּתִמיד  (ַמֶּסֶכת  ַּבְּׁשָל"ה  ְמבָֹאר  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת 

ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה.
'ֶׁשַמע ְׁשמֹה'

'ְל ה' ַהְּצָדָקה' ִמּׁשּום ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ְלָפֶניָה
"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו" (טו י)

קֶֹדם  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  ָה'ֲעֵׂשה'  ִמְצוֹות  ֵּבין  ִנְמֵנית  ְצָדָקה  ִמְצַות 
ֲעִׂשָּיָתן. ַהֶהְסֵּבר ָהרֹוֵוַח ְלָכ הּוא, ִמּׁשּום ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ֶׁשָּמא ֶהָעִני 
 ֵּבֵר ֶׁשַהּנֹוֵתן  ְוִנְמָצא  ַהּנֹוֵתן,  ִמיֵדי  ַהְּצָדָקה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִיְתַּבֵּיׁש 

ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה (ְרֵאה ׁשּו"ת ָהַרְׁשָּב"א סי' יח).

ֶאת  ַמֶטְרְסּדֹוְרף,  ָאָב"ד   ,ְּבלֹו ֶּבער  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּביסֹוד 
ַהָּפסּוק ְּבָדִנֵּיאל (ט ז): "ְל ה' ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים":

ַהְּסִתיָרה  ֶאת  ַהְּמָפֶרֶׁשת  א)  לה  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ֵּבין ַהָּפסּוק: "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה" (ְּתִהִּלים כד א), ַלָּפסּוק: "ְוָהָאֶרץ 
ָנַתן ִלְבֵני  ָאָדם" (ָׁשם קטו טז), ֶׁשּקֶֹדם ַהְּבָרָכה ָהָאֶרץ ַׁשֶּיֶכת ַלה', 
ְלאֹור  ִמֶּמָּנה.  ֵלָהנֹות  ִלְבִרּיֹוָתיו  ְרׁשּות  הּוא  נֹוֵתן  ַהְּבָרָכה  ּוְלַאַחר 
זֹאת נּוַכל לֹוַמר, ִּכי ְּכֶׁשָאנּו נֹוְתִנים ְצָדָקה ְוֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ְלָפֶניָה, 
ֲהֵרי ֶטֶרם ִנֶּתֶנת ָלנּו ְרׁשּות ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה, ְוֶנְחָׁשב ָלנּו ְּכִאּלּו ָנַתּנּו 
ִמֶּׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוזֹו ֵאפֹוא ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב: "ְל ה' ַהְּצָדָקה" 
 ְלָבֵר ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ְוזֹאת  ְצָדָקה,  ָאנּו  נֹוְתִנים   ִמֶּׁשְּל  –
ְלָפֶניָה ִּכי "ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים" – אּוַלי ִיְתַּבֵּיׁש ֶהָעִני ְוא ִיְהֶיה מּוָכן 

ְלַקְחָּתּה ִמָּיֵדינּו.
'ִּביַנת ִיָּׂששָכר' ְּדרּוׁש ֶּדֶר ַחִּיים

ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ִיֵּתן
"ְוא ֵיַרע ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו" (טו י)

 'ְּבַרּבֹות ִמְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו ְלַהְכִריז ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ִמי ֶׁשֵּבַר
ֶאת ְסכּום ַהְּתרּוָמה ֶׁשּנֹוֵתן ַהִּמְתָּבֵר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְמַעְנֵין ָלַדַעת 
ְלָכל  ְוָאִחיד   ָנמּו ִּבְסכּום  ִלְנקֹב  ְּבָעָבר  ָנֲהגּו  ַאְׁשְּכַנז  ִּבְקִהּלֹות  ִּכי 
ְנָכִסים.  ּוַבַעל  ָעִׁשיר  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוֶלה  ָהָיה  ִאם  ַּגם  ַהִּמְתָּבְרִכים, 
ַרִּבי ַחִּיים ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג קֹוֵרא ִּתָּגר ַעל ִמְנָהג ֶזה ְוָכ ָּכַתב 

ְּבִסְפרֹו:

ִּבְקִריַאת  ְלַהְפִסיק  ֶׁשּנֹוֲהִגים  ַאְׁשְּכַנז  ִמְנַהג  ַעל  ִּתָּגר  קֹוֵרא  "ֲאִני 
'ִמי ֶׁשֵּבַר'... ַוֲאִפילּו הּוא ָעִׁשיר  ַהּתֹוָרה ֵּבין ַּגְבָרא ְלַגְבָרא ְוָלֵתת 
ֵאינֹו ְמַנֵּדב, ַרק ְּפרּוָטה ְּבַעְלָמא, ְוַהְלַואי ֶׁשַּיְתֶנה... ֲהִיְרֶצה ֱאִקים 
ָהָיה  ָיד,  ַמְּתַנת  ֶשְּׁיַנְּדבּו  ֶהְרֵּגל  ִּבְׁשַעת  ְוֵכן  ָּכזֹו?!  ְּפחּוָתה  ְּבַמָּתָנה 
 .ִיְתָּבַר ה'  ֵּבְרכֹו  ֲאֶׁשר  ִּבְרָכתֹו  ְּכִפי  ָוִאיׁש  ִאיׁש  ְלָכל  ֶׁשְּיֵהא  ָראּוי 

ָׁשָוה  ֻּכָּלם  ִנְדַבת  ַרק  ַיְמִעיט  א  ְוַהַּדל  ַיְרֶּבה  א  ֶהָעִׁשיר  ְוִהֵּנה 
ִלְפרּוַטת ְנחֶֹׁשת, ְוַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָיִביא ֶהָעִׁשיר ַעל ַעְצמֹו ְקָלָלה ַעל 

ְיֵדי ַמָּתָנה ְּפחּוָתה ָּכזֹו..."
'ֵסֶפר ַהַחִּיים' ֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ֶּפֶרק ה

ִוּדּוי ְּבָיד ְקפּוָצה
 ַלֲעִנֶּי  ְלָאִחי  ָיְד ֶאת  ִּתְפַּתח  ָּפתַֹח  ֵלאמֹר   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֵּכן  "ַעל 

ּוְלֶאְבֹיְנ ְּבַאְרֶצ" (טו יא)

(ְרֵאה  ַהֵּלב  ַעל  ְּבֶאְגרֹוף  ְלַהּכֹות  ָאנּו  נֹוֲהִגים  ַהִּוּדּוי  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת 
ַהִּמְדָרׁש,  ְּבִדְבֵרי  ְמפָֹרׁש  ֶזה  ִמְנָהג  ֶׁשל  ַטֲעמֹו  ג).  תרז  ַאְבָרָהם'  'ָמֵגן 
ֲעֵבָרה  ִליֵדי  ְלַהִּגיַע  ָלנּו  ֶׁשּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ַהֵּלב  ֶׁשַּתֲאַות  ִמּׁשּום  ְוהּוא 

(קה"ר ז ב).

ַמּדּוַע ָאנּו ַמִּכים ַּדְוָקא ְּבֶאְגרֹוף ָקמּוץ?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִיי ַרָּבּה ֶׁשל ַׁשאְמלֹוי:

ְנִתיַנת  ְּבֶאְמָצעּות  ֲחָטָאיו  ַעל  ְלַכֵּפר  ָהָאָדם  ֶׁשל  ִּביָכְלּתֹו  ִּכי  ָידּוַע 
ְצָדָקה, ַּכְּמפָֹרׁש ַּבָּפסּוק (ָּדִנֵּיאל ד כד): "ַוֲחָטָא ְּבִצְדָקה ְפֻרק". ֶאָּלא 
ֶׁשַּלְמרֹות זֹאת א ַּפַעם קֹוֵפץ ָהָאָדם ֶאת ָידֹו ִמָּלֵתת ְצָדָקה. ָלֵכן 
ְקִפיַצת  ֵלאמֹר:  ַהִּוּדּוי,  ַּבֲאִמיַרת  ְקפּוָצה  ְּבָיד  ִלֵּבנּו  ַעל  ַמִּכים  ָאנּו 
ָהיּו  ִהיא  ֶׁשִאְלָמֵלא  ֶזה,  ְלִוּדּוי  ְלִהְזַּדֵּקק  ָלנּו  ֶׁשָּגְרָמה  ִהיא  ַהָּיד 

ִמְתַּכְּפִרים ֲעוֹונֹוֵתינּו ִּבְצָדָקה.
'ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס' ַעל 'ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול' ֵחֶלק ָהֶרֶמז אֹות יד

ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים
"ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה' ֱאֶקי צֹאן ּוָבָקר" (טז ב)

ְמֻרָּבה  ֲחבּוָרה  ַהֶּפַסח  ַעל  ִנְמנּו  ֶׁשִאם  ַלֲחִגיָגה.  ִּתְזַּבח   – "'ּוָבָקר' 
ְמִביִאים ִעּמֹו ֲחִגיָגה ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ֶנֱאַכל ַעל ַהֹּׂשַבע" (ַרִׁש"י).

ְלאֹור ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ִמְתָּבֵאר ַהַּטַעם ַמּדּוַע ַּב'ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח', ְּבִבְרַּכת 
'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו' ָאנּו אֹוְמִרים: "ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים", 
ַהֶּפַסח  ֶׁשָּקְרַּבן  ֵּכיָון  ַהְּזָבִחים":  ּוִמן  ַהְּפָסִחים  "ִמן   –  ְלֵהֶפ ְוא 
ָצִרי ְלֵהָאֵכל ַעל ַהֹּׂשַבע, ַמְקִּדיִמים ְלַהְקִריב ְלָפָניו ֶאת 'ַהְּזָבִחים' 

– ֲחִגיַגת ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַהּמּוֵבאת ִעּמֹו (טּור או"ח תעג).

ֶאָּלא ֶׁשְּבׁשּו"ת ַמֲהִר"י ַוִייל (קצ ג, הּוָבא ְּבמג"א תעג י) ָּכַתב, ֶׁשְּכֶׁשָחל 
ֵליל ַהֵּסֶדר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֵיׁש לֹוַמר: "ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים", 
ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ּדֹוָחה  ֵאיָנּה  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ֲחִגיַגת  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשֻּיְקְרבּו  ַל'ְּזָבִחים'  ְּבַׁשָּבת,  ַהְּקֵרִבים  'ַהְּפָסִחים'  ֶאת  ַמְקִּדיִמים 

ְלָמֳחָרת, ְּביֹום ַחג ַהֶּפַסח.

ְלֻעַּמת זֹאת, ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַקַּצֶנֶלְנּבֹוֶגן ַרָּבן ֶׁשל ְקִהּלֹות 'אה"ו' ָּכַתב 
(ׁשּו"ת 'ְּכֶנֶסת ְיֶחְזֵקאל' או"ח כג), ֶׁשַאף ְּכֶׁשָחל ֵליל ַהֵּסֶדר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ְּתִחָּלָתּה  ֻנַּסח  ֶׁשֲהֵרי  ָהָרִגיל.  ַהֻּנָּסח  ֶאת  לֹוַמר  ֵיׁש 
ָׁשם..."]  ַהָּבִאים... ְונֹאַכל  ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  ַיִּגיֵענּו  ["ֵּכן 
מֹוִכיַח ִּכי ִהיא ִמְתַיֶחֶסת ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה. ּוַבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ַאף ִאם ְלִפי 
ֶחְׁשּבֹוֵננּו ָיחּול ַחג ַהֶּפַסח ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְמַקִּוים ָאנּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש ְוָיׁשּובּו ְלַקֵּדׁש ַעל ִּפי ָהְרִאָּיה, ְוָאז ִיָּתֵכן ֶׁשַחג ַהֶּפַסח א 

ָיחּול ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת.

ְלַדַעת  ַמְסִּכים  ַהַהָּגָדה)  ֵסֶדר  ַיֲעקֹב',  'ֵּבית  (ִסּדּור  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַאף 
ַה'ְּכֶנֶסת ְיֶחְזֵקאל', ַא ִמַּטַעם ַאֵחר, ְוהּוא ֶׁשֵּיׁש ַלֵּסֶדר ַּבַהָּגָדה ֻנָּסח 

ָקבּוַע, ְלִפי ַהּנַֹהג ָהרֹוֵוַח ְּברֹב ַהָּׁשִנים.

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

ָאֵמן ְמִׁשיָבה ֲחרֹון ַאף
"ְלַמַען ָיׁשּוב ה' ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ" (יג יח)

ִהָּנם  ַאּפֹו"  ֵמֲחרֹון  יי  ָיׁשּוב  "ְלַמַען  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ַּדף  (ִּתּקּוִנים,  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
מ א): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה". 
'ִנְטֵעי ַׁשֲעׁשּוִעים' ְּתִהִּלים ב יא 

ְּבָאָדם  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  ַה'ִּדְבֵרי  ִהְבִחין  ַּפַעם 
ַהְּמָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְלַעְצמֹו ִמְּבִלי ֶׁשַּיֲענּו 
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו. ָּפָנה ֵאָליו ָהַרִּבי ְוָאַמר 
'ֶאת  ֶנֱאָמר:  ְרֵאה  ָּפָרַׁשת  "ִּבְתִחַּלת  לֹו: 
ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' – 'ֶאת ַהְּבָרָכה' ֵיׁש 
ְלָבֵר ְּבאֶֹפן ֶׁשל 'ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' – ֶׁשִּיְׁשְמעּו 

ַהּסֹוְבִבים ְוַיֲענּו ָאֵמן".  
('ֲעֶטֶרת ַחִּיים' עמ' קג)

ִָָּבְרכֹות ַהַּׁשַחר: ְּבקֹול, ְּבַכָּוָנה, ְּבַחְברּוָתא ְְ ְ ָָָָ ָָָ ְְְ ְְ ְ
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ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבִעים יֹום ְרצּוִפים ַּבּכֶֹתל 
ַהָּׁשִנים  ְּבַעְׂשרֹות  ְוָנפֹוָצה  ִהְתַּפְרְסָמה  ַהַּמֲעָרִבי, 
ָּבֶניָה  ְּבֶקֶרב  אּוָלם  ֵּתֵבל.  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ָהַאֲחרֹונֹות 
ְּכָבר  ְידּוָעה  ִהיא  ָהְיָתה  ַמְעָלה  ֶׁשל  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל 
ִמְּׁשנֹות ּדֹור. ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ָהיּו ַמְמִליִצים 
ִלְמַבְּקֵׁשי ִּבְרָכָתם ִלְנהֹג ָּבּה, ּוִמֶּׁשִהְקִּפידּו ְלַקְּיָמּה 
ְיׁשּוָעה  ַעל  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  נֹוָׁשִעים  ָהיּו 
ֶׁשָּכזֹו ּתּוְכלּו ִלְקרֹא ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשאֹותֹו ִסֵּפר 
אֹודֹות  ַעל  ְׁשִליָט"א,  ְׁשַבְדרֹון  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ 

ִאּמֹו ָהַרָּבִנית ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום.

ָהָיה ֶזה ְּבֵראִׁשית ְׁשנֹות הת"ש. ָהַרָּבִנית ְׁשַבְדרֹון, 
ְיהּוָדה  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַהְּמֻקָּבל  ֶׁשל  ִּבּתֹו 
ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ְוַרְעָיתֹו   אֹוֶיעְרָּב ֵליּב 
ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון ָזָצ"ל, ָעְמָדה ְּבֶפַתח ֲחַדר ַהְּיָלִדים 
ֶׁשְּבֵביָתּה ַהָּקָטן, ְוִהִּביָטה ְּבֵעיַנִים ְמצֲֹעפֹות ְּבִבָּתּה 
ְּבִמָּטָתּה,  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָּיְׁשָבה  ֶהָחֵמׁש  ַּבת 

ְּכֶׁשִהיא ְׁשקּוָעה ְּבִמְׂשָחֶקיָה, ְׁשֵקָטה ּוְרגּוָעה.

ַחִּיים,  ְוִׂשְמַחת  אֶֹׁשר  ִהִּביעּו  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל  ָּפֶניָה 
ָהְרפּוִאי  ַמָּצָבּה  ֶאת  ִּבְמאּום  ִהְסִּגיר  ֶׁשֹּלא  ָמה 
ָהאֹוְרטֹוֶּפד  ֶׁשל  ְּבִפיו  ִנְקַּבע  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ַהָּקֶׁשה 
ְמֻרִּבים.  ָּדִמים  ְּתמּוַרת  ְלֵביָתם  ֶׁשֻהְזַמן  ַהָּגדֹול 
ַּתֲחִזיתֹו  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ָקַבע  ְמֻיָּתִרים  ִּגּנּוִנים  ְלא 
ַהֶּנְחֶרֶצת ְוַהְּבטּוָחה ְּבָאְזֶניָה ַהֲהמּומֹות ֶׁשל ָהֵאם.

ְוַהַהְׁשָקָעה,  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ַעל  ָלֶכם  "ֲחָבל 
ַרְגֶליָה!",  ַעל  ָלֶלֶכת  ּתּוַכל  א  ְלעֹוָלם  ַהַּיְלָּדה 
"ְּפָגם  ַהְּמֻלָּמד:  ְּבֶהְסֵּברֹו   ְוִהְמִׁשי ָהרֹוֵפא,  ָקַבע 
ִּבְלִּתי ֻמָּכר ְּבחּוט ִׁשְדָרָתּה מֹוֵנַע ַהֲעָבַרת ְמָסִרים 
ָּבעֹוָלם  ְּתרּוָפה  ׁשּום  ֵאין  ָהַרְגַלִים.  ֶאל  ֵמַהּמַֹח 
ֶׁשְּיכֹוָלה ְלַתֵּקן זֹאת, ְוַגם ַּתְרִּגיֵלי ִפיְזיֹוֶתַרְּפָיה א 
ְּבִאּמּון  ַמֲאָמֵציֶכם  ֶאת  ֶׁשַּתְׁשִקיעּו  מּוָטב  יֹוִעילּו. 
ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּיַע ָלּה ְלִהְתַנֵהל ַּבַחִּיים ַלְמרֹות ַמָּצָבּה 

ַהָּקֶׁשה".

ְּבֶטֶרם ָּפָנה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ְּכמֹו ְּכֵדי ִלְזרֹות ֶמַלח 
ַעל ִּפְצֵעיֶהם ֶׁשל ַההֹוִרים, ִהְצִּביַע ָהרֹוֵפא ַעל ַּכף 
ָידֹו ְוָאַמר ִּבְזִחיחּות: "ִיְצְמחּו ְׂשָערֹות ַעל ַּכף ָיִדי, 

עֹוד ִלְפֵני ֶׁשַּיְלָדּה זֹו ֵּתֵל ַעל ַרְגֶליָה".

ְוָדְקרּו  ָׁשבּו  ִּבָּתּה,  ִמַּטת  מּול  ְּבָעְמָדּה  ַעָּתה, 
ַהִּמִּלים ְּבָאְזֶניָה ֶׁשל ָהֵאם. רּוָחּה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר, 
ִהִּביָטה  ִהיא  ְלִהְתעֹוֵדד;  ֵהֵחָּלה  ַאט  ַאט  אּוָלם 
ֵחְטא,  ַטַעם  ָטֲעָמה  ֶׁשֹּלא  ַהְּקַטָּנה  ַּבַּיְלָּדה  ׁשּוב 
ֻמְגָּבל  ִהּנֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר  "רֹוֵפא  ַעְצָמּה:  ֶאת  ְוִנֲחָמה 
ִּביכֹולֹוָתיו, אּוָלם ְלרֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר ֵיׁש ְּבַוַּדאי ֶאת 
ַהּכַֹח ְלחֹוֵלל ֵנס ֶׁשִּיְגרֹם ְלִבֵּתנּו ְלַהֵּל ַעל ַרְגֶליָה. 

ֶאְפֶנה ֵאפֹוא ֵאָליו, אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם".

ַלֶחֶדר  ָהַרָּבִנית  פְָּנָתה  ְמאֹוָׁשִׁשים  ִּבְצָעִדים 
ַהָּסמּו, ָׁשם ָיַׁשב ַּבֲעָלּה ַהָּדגּול ְוָהָגה ְּבַתְלמּודֹו. 
ֶׁשהּוא  ַעד  ַהֶחֶדר  ְּבֶפַתח  ִקְמָעא  ִהְמִּתיָנה  ִהיא 

ֵנעֹור ֵמִעּיּונֹו, ְוָאז ִהִּביָעה ְּבָאְזָניו ֶאת ִמְׁשַאְלָּתּה:

ַהָּקדֹוׁש,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ָלֶלֶכת  ֲאִני  "ְמַבֶּקֶׁשת 
ְּבֹעֶצם  הּוא  נֹוַדע  ֵהן  ִמְּזִועִהיל.  ְׁשלֹוְמֶק'ה  ַרִּבי 
ּפֹוֲעלֹות  ּוְבִבְרכֹוָתיו  ִּבְתִפּלֹוָתיו,  ֲעבֹוָדתֹו 
ִּבֵּתנּו  ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ִמֶּמּנּו  ֲאַבֵּקׁש  ַהְּיׁשּועֹות; 
ָּכל  ְּכֶנֶגד  ַרְגֶליָה,  ַעל  ָלֶלֶכת  ֶׁשּתּוַכל  ַהְּיָקָרה 

ַהִּסּכּוִיים".

רֹאׁש,  ִּבְמנֹוד  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִאֵּׁשר  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ַהִּמְתַּפֶּתֶלת  ָהֲאֻרָּכה   ַהֶּדֶר ֶאל  ָיְצָאה  ְוָהַרָּבִנית 
'ֵּבית  ִלְׁשכּוַנת  ְמגּוֵריֶהם,  ְמקֹום  ֶחֶסד',  ִמ'ַּׁשֲעֵרי 
ִיְׂשָרֵאל', ֶׁשָּבּה ָׁשַכן ֵּביתֹו ַהַּדל ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש.

ְׁשַבְדרֹון  ָהַרָּבִנית  ָׁשְפָכה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְּבֶפַתח 
ֶאת ַמר ְלָבָבּה. ָהַרִּבי ִהְקִׁשיב ְּבַסְבָלנּות ּוִמֶׁשִּסְּיָמה 

ָׁשַאל ְּבקֹולֹו ַהָּׁשֵקט: "ְוִכי ָמה אּוַכל ַלֲעׂשֹות?".

"ָאָּנא", ָּגַבר ִּבְכָיּה ֶׁשל ָהִאָׁשּה, "ֵהן ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּנָּתן  ַמֶּׁשהּו  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ִנְנֲעלּו.  א 

ִלְרפּוַאת ַיְלָּדִתי ָהאּוְמָלָלה!"

ָׁשקּוַע  ָמה,  ְזַמן   ֶמֶׁש ִּבְדָמָמה  ָהַרִּבי  ָיַׁשב 

ְוהֹוָרה  ִמְּמקֹומֹו  ִנְנַער  ּוְלֶפַתע  קֶֹדׁש,  ְּבַׂשְרַעֵּפי 
ְרָגִעים  ַּכָּמה  ָהַרָּבִנית  ָנא  "ַּתְמִּתין  ַהְּדאּוָגה:  ָלֵאם 
ַעד ֲאֶׁשר ָאׁשּוב ִמֵּבית ַהְּטִביָלה, אֹו ָאז ִנְרֶאה ָמה 

ִנָּתן ַלֲעׂשֹות".

ַהֶחֶדר  ֶאל  ָהַרִּבי  ָׁשב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ִהְתַּפְּלִלי   ,ִּבֵּת ִּבְרפּוַאת  ַאְּת  רֹוָצה  "ִאם  ְוָאַמר: 
יֹום  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ַהַּמֲעָרִבי  ַּבּכֶֹתל  ָעֶליָה 

ְרצּוִפים, ּוֻמְבָטח ָל ִּכי ֵנס ֵיָעֶׂשה ָלּה".

ָהָיה  ַהַהָּצָעה.  ְלֶׁשַמע  ִנְדֲהָמה  ְׁשַבְדרֹון  ָהַרָּבִנית 
ַהְּיהּוִדים  ֵּבין  ַרב  ֶמַתח  ָׂשַרר  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ֶזה 
ֶזה  ְּבַמָּצב  ַהַּמֲעָרִבי  ַלּכֶֹתל  ַהֲהִליָכה  ָלֲעָרִבים. 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ִאָּׁשה,  ַּבֲעבּור  ְמֻסֶּכֶנת  ָהְיָתה 
ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ָלֶלֶכת  ַמְקִּפיָדה  ְּכֶׁשִהיא  ְוַכָּמה 
יֹום ְרצּוִפים. ָהַרִּבי ֶׁשְּכמֹו ָקָרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוֶתיָה, 

."!ֲאִני ִּבְמקֹוֵמ ִהְפִטיר ְּבקֹולֹו ָהְרִחיָמִאי: "ֵאֵל

 ָהַל ֵעת  ַהָּבִאים,  ַהָּיִמים  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש  ,ָּכ
ָהַרִּבי ַהָּזֵקן ֶאל ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ְּכִמְנָהגֹו, ִהְקִּפיד 
ֶׁשל  ְרפּוָאָתּה  ַּבֲעבּור  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 

ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה.

ַאְרָּבִעים יֹום ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְזִּכיָרה ָהַרָּבִנית ְׁשַבְדרֹון 
ְלַבֲעָלּה ִּכי ֶזה ַעָּתה ָחְלפּו ַאְרָּבִעים יֹום ִלְתִפָּלתֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלֲחזֹות ַּבְּיׁשּוָעה ֶׁשְּבַוַּדאי 

ִהִּגיָעה.

ֲחדּוֵרי ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה, ָּפנּו ַההֹוִרים 
ֶאת  הֹוִציא  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ִּבָּתם.  ֶׁשל  ַחְדָרּה  ֶאל 
ַאְרָנקֹו ִמִּכיסֹו, ֶנֱעַמד ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ְוָקָרא ַלַּיְלָּדה 

ֶׁשָּׁשְכָבה ְּבִמָּטָתּה ְּבֵאין אֹוִנים:

ָהַאְרָנק  ֶאת  ֶאת  ָהרֹוָאה  ַחָּיהֶל'ה,  "ַחָּיהֶל'ה, 
 !ֶׁשְּבָיִדי? ָּגדּוׁש ָהַאְרָנק ְּבַמְטְּבעֹות, ְוֻכָּלם – ֶׁשָּל

ּבֹוִאי ּוְקִחי אֹותֹו ִמָּיִדי!"

אּוָלם  ְּבַתְדֵהָמה,  ְּבָאִביָה  ִהְתּבֹוְנָנה  ַהַּיְלָּדה 
ִהיא  ְלַנּסֹות;  ְוֶהֱחִליָטה  ִהְתַעְּׁשָתה  ְמֵהָרה  ַעד 
ַעל  ַרְגֶליָה  ֶאת  ְוִהִּניָחה  ַהִּמָּטה  ִּבְקֵצה  ִהְתַיְּׁשָבה 

ָהִרְצָּפה. 

ַרִּבי ָׁשלֹום נֹוַתר ַעל ְמקֹומֹו, ַמִּביט ִּבְדִריכּות ַּבֵּנס 
ַהִּמְתחֹוֵלל ֶאל מּול ֵעיָניו. ּוְלֶפַתע ֶנֶעְמָדה ַהַּיְלָּדה 
ֶׁשל   ְּכֶׁשִחּיּו ְמקֹוָמּה,  ַעל  ִמְתנֹוֶדֶדת  ַרְגֶליָה,  ַעל 

אֶֹׁשר ָמהּול ִּבְדָאָגה ָנסּו ַעל ָּפֶניָה.

ֶׁשהּוא   ּתֹו ְמקֹומֹו  ַעל  ִהְמִּתין  ֲעַדִין  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ְמעֹוֵדד ֶאת ִּבּתֹו: "ּבֹוִאי ַחָּיהֶל'ה, ַנִּסי ָלֶלֶכת, ּבֹוִאי 

ֵאַלי!"

ַחָּיהֶל'ה  ָעְׂשָתה  ְּבטּוִחים,   ַא ּכֹוְׁשִלים  ִּבְצָעִדים 
ַאֲחָריו  ֶׁשָּגַרר  ָצַעד  ְּבַחֶּייָה.  ָהִראׁשֹון  ַהַּצַעד  ֶאת 
ַצַעד נֹוָסף, ּוְלַאֲחָריו עֹוד ַצַעד... ְוִהֵּנה, ֲהא ֵיָאֵמן 
ָלֶלֶכת  ְּבַחֶּייָה  ָלִראׁשֹוָנה  ִהְצִליָחה  ַהַּיְלָּדה  ֵאַרע; 

ְּבַרְגֶליָה ְוַאף ְלַהִּגיַע ַעד ִליֵדי ָאִביָה.

ְמִאירֹות  ְּכֶׁשָּפֶניָה  ַהַּיְלָּדה  ָקְרָאה  "ִהְצַלְחִּתי!", 
ִלְכא  ְיכֹוָלה  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ָהֵאם,  ֵמאֶֹׁשר. 
ְּבחֹם,  אֹוָתּה  ְלַחֵּבק  ִמֲהָרה  ִהְתַרְּגׁשּוָתּה,  ֶאת 
ַעל  זֹוְלגֹות  ְוִהְתַרְּגׁשּות  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
זֹו  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְּבֶעֶצם  ִהְצַלְחְּת!  "ֵּכן,  ְלָחֶייָה. 

ֶׁשִהְצִליָחה!", הֹוִסיָפה ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

ְׁשכּוַנת  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ַהְּׁשמּוָעה  ָּפְׁשָטה  ְמֵהָרה  ַעד 
ָלֶלֶכת  ֵהֵחָּלה  ְׁשַבְדרֹון  ַחָּיהֶל'ה  ֶחֶסד':  'ַׁשֲעֵרי 

ְּכֶאָחד ָהָאָדם.

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָיְכלּו ַהּכֹל ִלְראֹוָתּה 
ְמַקֶּפֶצת ַיַחד ִעם ְּבנֹות ִּגיָלּה ְּבִמְׂשֲחֵקיֶהן. ָהְיָתה 
ַהּבֹוַקַעת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְלכָֹחּה  ִנְפָלָאה  ֻּדְגָמה  זֹו 
יֹום  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ָטהֹור,  ֵלב  ִמַּמֲעַמֵּקי 
ִּבְרִציפּות ְּבָמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם.

'ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' עמ' 815

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם
ַּבָּקַׁשת 'ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים' ִנְרֵאית ִלְכאֹוָרה ְּכַבָּקָׁשה ִנְפֶרֶדת ַעל ְׁשִמיַרת ְוִקּיּום ַהִּמְצוֹות, 
ַּבָּקָׁשה ֶׁשֵאיָנּה נֹוַגַעת ַלַּבָּקׁשֹות ֶׁשְּלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה: 'ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשמַֹע ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד... 

ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת' ָהעֹוְסקֹות ָּבִעְנָיִנים ַהְּקׁשּוִרים ְלֵעֶסק ַהּתֹוָרה.

ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ְלַהְסִּביר ִּכי ַאף ְׁשלֹוׁש ַהַּבָּקׁשֹות ַהָּללּו עֹוְסקֹות ְּבִלּמּוד ּוְבֵעֶסק ַהּתֹוָרה; 'ִלְׁשמֹר 
ּכֹה  ְּבֹאֶפן  סּוְגָיה  ָלַמד  ָאָדם  ִאם  ּתֹוָרה.  ֶׁשל  ִעּיּוָנּה  עֶֹמק  ַעל  ִמְבָחן  ֶזהּו   – ּוְלַקֵּים'  ְוַלֲעׂשֹות 
ָזָכה  ֲהֵרי  סּוְגָיה,  אֹוָתּה  ְּבִלּמּוד  לֹו  ֶׁשִהְתַחְּדׁשּו  ֵמִאּסּוִרים  ְלִהָּׁשֵמר  ְמֻסָּגל  ֶׁשהּוא  ַעד  ִנְפָלא, 
ְלַמְדֵרַגת 'ִלְׁשמֹר'. ְוִאם ִמְּלַבד ְזִהירּות ֵמִאּסּוִרים הּוא ְמֻסָּגל ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִמּתֹו ִלּמּודֹו ֶזה 
ַּגם ִחּיּוִבים ֲחָדִׁשים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְידּוִעים לֹו, ֲהֵרי ָזָכה ְלַמְדֵרַגת 'ַלֲעׂשֹות'. ְוִאם ִהְתַיֵּצב ְּבקֹוָמתֹו 
ִהִּגיַע  ֶׁשֲאֵליֶהן  ֵמַהַּמְסָקנֹות  ְלָהִזיזֹו  ֶׁשָּיכֹול  ָּבעֹוָלם  ּכַֹח  ֶׁשֵאין  ַעד  ְּבצּוָרה,  ְּכחֹוָמה  ָהרּוָחִנית 
ְּבִעְקבֹות ִלּמּודֹו, ֲהֵרי ִהְתַעָּלה עֹוד ְלַמְדֵרַגת 'ּוְלַקֵּים'. ְוַעל ְׁשלֹוׁש ַמְדֵרגֹות ִנְפָלאֹות ֵאּלּו ָאנּו 

ְמַבְּקִׁשים ָּכאן ('ֶהָאַרת ַהְּתִפָּלה').

ב)  ל  (ִנָּדה  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ֲהא   :ָּכ ְלִקּיּוָמּה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ֵּבֵאר  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון 
ָּבא  ֵליָדתֹו  ּוִבְׁשַעת  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  אֹותֹו  ְמַלְּמִדים  ִאּמֹו  ִּבְמֵעי  ַהִּתינֹוק  ִּבְהיֹות  ֶׁשעֹוד 
ַמְלָא ְוסֹוְטרֹו ַעל ִּפיו ּוְמַׁשְּכחֹו ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלַמד. ִנְמָצא ֶׁשִּבְׁשִביל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִּבְלַבד 
א ָהָיה ָצִרי ָהָאָדם ָלֵצאת ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, ֶׁשֲהלֹוא ַּגם ִּבְמֵעי ִאּמֹו ָעַסק הּוא ַּבּתֹוָרה. יֹוֵצא 
ִמָּכ ֶׁשָּכל ַמְּטַרת ּבֹואֹו ָלעֹוָלם ִהיא ְלַקֵּים ֶאת ָמה ֶׁשָּלַמד, ּוְלִפיָכ ּתֹו ְּכֵדי ַהַּבָּקָׁשה ַעל ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּלּמּוד ֶזה ִיְהֶיה ַעל ְמַנת ְלַקֵּים, ִּכי ְלָכ נֹוַצְרנּו ('ַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה' ְּבֶפֶרק 

ַמֲעלֹות ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּסֶפר). 

ַלֲעׂשֹות 'ִקּיּום' ַלּתֹוָרה
ִנְקָרא  ְמֻלָּמָדה  ֲאָנִׁשים  ְּכִמְצַות  ִמְצָוה  ָהעֹוֶׂשה   :ָּכ ּוְלַקֵּים'  'ַלֲעׂשֹות  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ֵּפְרׁשּו  עֹוד 
ְּבֵׁשם 'עֹוֶׂשה' ַא ֵאינֹו ִנְקָרא ְּבֵׁשם 'ְמַקֵּים', ֶׁשִּלְפָעִמים ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְתַרֵּׁשל ְוא ִיְרֶצה ַלֲעׂשֹוָתּה, 
ה ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ֲעבֹוָדה ָזָרה לט א) ַעל ִאָּׁשה ֶׁשָהְיָתה ְנׂשּוָאה ִּבְתִחָּלה ְלַתְלִמיד  ְּכאֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ָחָכם ְוָהְיָתה קֹוֶׁשֶרת לֹו ִקְׁשֵרי ְּתִפִּלין ַעל ָידֹו, ּוִמֶׁשִּהְתַאְלְמָנה ְוִנְּׂשָאה ְלמֹוֵכס, ָהְיָתה קֹוֶׁשֶרת 
ְקבּוָעה  ָהְיָתה  א  ֶׁשָּלּה  ה'  ֶׁשֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ְלִהְתַנֲהגּוָתּה  ַהִּסָּבה  ָידֹו.  ַעל  מֹוֵכס'  'ִקְׁשֵרי  לֹו 
 ָרָצה ִמֶּמּנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְו'ַקֶּיֶמת', ֶאָּלא ָעְׂשָתה ַהּכֹל ְלִפי ַהְּנִסּבֹות. ַרק ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ִּכי ָּכ
ִנְקָרא ַּבּתַֹאר 'ְמַקֵּים', ִּכי ִאיׁש ָּכמֹוהּו ְלעֹוָלם א ִיְתַרֵּׁשל ִמִּקּיּום ִמְצוֹות ה', ְוִנְמָצא ֶׁשַהּתֹוָרה 

ַקֶּיֶמת ְּבִלּבֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב ('ִׂשיַח ִיְצָחק'; 'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב').

ִסְפֵרי  ָּכל  ֶאת  ִלְלֹמד  ָהָאָדם  ָיכֹול  ָזָצ"ל:  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהְרַה"ק  ְמעֹוֵרר  ָהָיה   ְוָכ
ַּכָּמה  ֶׁשִּיְלַמד  מּוָטב  ִליְצָּלן.  ַרֲחָמָנא  ָּגמּור',  ְּכ'גֹוי  ִלְנהֹג  זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ְוַהֲחִסידּות,  ַהּמּוָסר 
ְמַנת  ַעל  ֶׁשִּיְלַמד  ְוָהִעָּקר  ַהִּנְלָמד,  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ְלַהְׁשִריׁש  ֵהיֵטב  ָּבֶהן  ְוִיְתּבֹוֵנן  יֹום  ְּבָכל  ׁשּורֹות 
ְלַקֵּים. ְּכלֹוַמר, ֶׁשְּבָכל ֶקַטע ֶׁשּלֹוֵמד ִיְבַחן ֵהיֵטב ֶאת ַמֲעָׂשיו ִאם ָאֵכן ְמַקֵּים ֶאת ָהָאמּור, ְוַעד 
ַּגם   ְוָכ ָהְלָאה.  ִלְלֹמד   ַיְמִׁשי א  ְוַלֲעׂשֹות,  ִלְׁשמֹר  ְּבִלּבֹו  ְקבּוִעים  ֶׁשַהְּדָבִרים  ַיְרִּגיׁש  ֶׁשֹּלא 
ָנֲהגּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשֹּלא ָהיּו הֹוְלִכים ִלְלֹמד ִמִּפי ַרָּבם ַעד ֶׁשָּיְדעּו ְּבַעְצָמם ֶׁשַהְּדָבִרים 

ֶׁשָּׁשְמעּו ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמת ֲחקּוִקים ַעל לּוַח ִלָּבם ('ֶׁשַפע ַחִּיים' – ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין, ַוֵּיָרא ַמֲאָמר יב).

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת
ֵאין ָאנּו ִמְסַּתְּפִקים ִּביִדיַעת ּוְבִקּיּום ֵחֶלק ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ַמְפִציִרים ָאנּו ָלַדַעת ְוִלְׁשמֹר ֶאת 
ָּכל ַהּתֹוָרה. ֶׁשֹּלא ִיָּבֵצר ֵמִאָּתנּו ְלַקֵּים ָּכל ִמְצָוה ֶׁשִהיא, א ֵמֲחַמת חֶֹסר ְיִדיָעה ְוא ֵמֲחַמת 
ֶׁשל  ָהַרּבֹות  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ּכֹוֶלֶלת  ַאף  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ְוחִֹלי.  אֶֹנס  ׁשּום 

ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה.

ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו ֵאין ָּבֶהן ִמן ַהֻּיֲהָרה, ֶׁשֲהלֹוא ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְּבָרכֹות נ א) ֶׁשְּבִדְבֵרי 
ּתֹוָרה ִּכְבָיכֹול אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלָאָדם: "ַהְרֶחב ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו" (ְּתִהִּלים פא יא), ְּכלֹוַמר: 
('ְּתִפַּלת   ַּבָּקָׁשְת ֶאת  ֲאַמֵּלא  ַוֲאִני  ְּגדֹוָלה,  ַּבָּקָׁשה  ַאף   ,ֶׁשִּבְרצֹוְנ ָמה  ָּכל  ִלְׁשאֹל   ִּפי ַהְרֵחב 

ֲאִביְגדֹור' [ְלר"א ִמיֶלר] עמ' רכה). 

ִלְהיֹות ִּבְכַלל ַמֲחִזיֵקי ּתֹוָרה
ָּכַתב ַה'ַּכף ַהַחִּיים' (או"ח ס ג) ֶׁשְּכֶׁשאֹוֵמר ָהָאָדם: "ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה" 
ְיַכֵּון ְלַבֵּקׁש ִלְהיֹות ִּבְכַלל ַמֲחִזיֵקי ְיֵדי לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ּוְלָקֵרב ֲאֵחִרים ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות. ּוְכָבר 
ָאְמרּו ִּבירּוַׁשְלִמי (סֹוָטה פ"ז ה"ד): ֶׁשֲאִפּלּו ָהָיה ַצִּדיק ָּגמּור ְּבַמֲעָׂשיו, ִאם ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְּבַיד ְׁשַאר ָהָעם ַהְּמַבְּטִלים אֹוָתּה ְוא ֶהֱחִזיק, ֲהֵרי ֶזה ִּבְכַלל "ָארּור ֲאֶׁשר א ָיִקים ֶאת 

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" (ְּדָבִרים כז כו). 

ִמּׁשּום ָּכ ַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּנְזֶּכה 'ִלְלֹמד ְוִלְלֹמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות' ִמָּיד ַמְפִציִרים ָאנּו 
ֶׁשִּנְזֶּכה ַּגם 'ְלַקֵּים' – ְלָהִקים ֶאת ַהּתֹוָרה, ְּבָכ ֶׁשִּנְׁשַּתֵּדל ְלָהִביא ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלִלּמּוד ּתֹוָרה 

ְוַלֲעִׂשָּיָתּה. 

'ַּתְלמּוד' ָצִרי 'ַאֲהָבה'
ֶׁשאֹוֵהב  ִמי  ֶאָּלא  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָאָדם  "ֵאין  ִּכי  ְמבָֹאר  ג)  סי'  נַֹח  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹודֹו", ּוְבֶהְמֵׁש ַהְּדָבִרים ְמבָֹאר ֶׁשָּלְמדּו זֹאת ִמן 
ַהָּכתּוב ְּבָפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֶקי... ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... 
ַעל ְלָבֶב", ְוֵאיֶזה ֵהם ַהְּדָבִרים ַהִּנְמָצִאים 'ַעל ְלָבֶב' [ֶׁשֵאיָנם ְּכתּוִבים], ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ּתֹוָרה 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה.

ְלִפי ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 'ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה', ִמּׁשּום ֶׁשְּכֵדי 
ִלְזּכֹות ִלְלֹמד ֶאת ַהַּתְלמּוד, ַהְינּו ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְצִריִכים ָאנּו ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת 'ַאֲהָבה', ְוָאנּו 
'ַתְלמּוד  ֶאת  ִלְלֹמד  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַאֲהָבתֹו  ְּבִלֵּבנּו  ֶׁשִּיַּטע  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ָּכאן  ְמַבְּקִׁשים 

ּתֹוָרֶת' – ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ('ִרַּנת ִיְצָחק').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מְצע מה'

ּור סִספפּפּ ם
ה (ו') 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


