
ְקֵהל ְפקּוֵדי ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִאּסּור מֹוֵחק ַּבֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ”ֵׁשֶׁשת 

קֶֹדׁש“ (לה ב)
ָהַאְדמֹו“ר  ִמִּפי  יֹוֵאל‘  ַה‘ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ִנְׁשַאל  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה 
ַרִּבי ִאיִציְק‘ל ִמְּפֶׁשוֹוְרְסק: ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַאֲחֵרי עה ב) ְמבָֹאר 
ִמֶּמּנּו  ִנְמָחִקים  ְוֵאיָנם  ִמְצחֹו  ַעל  ִנְרָׁשִמים  ָהָאָדם  ֶׁשֵחְטֵאי 
ַעד ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה. ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָהִבין ֵהיַא ֻמָּתר ְלַהְרֵהר 
ְמֶלאֶכת  ַעל   ְּבָכ עֹוְבִרים  ֲהא  קֶֹדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ִּבְתׁשּוָבה 

’מֹוֵחק‘?
ֵהִׁשיב לֹו ַה‘ִּדְבֵרי יֹוֵאל‘ ְּבַפְׁשטּות: ְׁשלֹוִׁשים ְוִתְׁשָעה ֲאבֹות 
ַהְּמָלאכֹות ֶׁשֶּנֶאְסרּו ְּבַׁשָּבת ֵהם ַרק ֵאּלּו ֶׁשְּכֻדְגָמָתם ַנֲעׂשּו 
ִהְׁשַּתְּמׁשּו  א  ֲהֵרי  ּוַבִּמְׁשָּכן  ב),  צו  (ַׁשָּבת  ַהִּמְׁשָּכן  ִּבְמֶלאֶכת 

ִּבְכָתב ִמּסּוג ֶׁשָּכֶזה.
ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת ִיֵּׁשב זֹאת ַרִּבי ְׁשָרָגא ַפייּבּושׁ ְׁשנְֶיּבְַלג ֵמַרָּבֵני 

לֹוְנדֹון:
עג  (ַׁשָּבת  ִלְכּתֹב  ְמַנת  ַעל  ַהּמֹוֵחק  ַרק  עֹוֵבר  ’מֹוֵחק‘  ְּבִאּסּור 
ְמַנת  ’ַעל  ֵאיָנּה  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּׁשב  ֶׁשל  ָהֲעוֹונֹות  ּוְמִחיַקת  א), 
ִמְּתָנֵאי  ֶאָחד  ִּכי  ב)  ב  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב“ם  ָּכַתב  ֶׁשֲהֵרי  ִלְכּתֹב‘. 
ַהְּתׁשּוָבה הּוא: ”ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלֶזה 

ַהֵחְטא ְלעֹוָלם“.
ׁשּו“ת ’ְׁשָרָגא ַהֵּמִאיר‘ ח“א ִסיָמן ע

קֹול ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש עֹוֵרר ֶאת ָהָעם ְלָהִביא
ַּבַּמֲחֶנה  קֹול  ַוַּיֲעִבירּו  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  ְלָהִביא...  ָהָעם  ”ַמְרִּבים 
ַהּקֶֹדׁש  ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה  עֹוד  ַיֲעׂשּו  ַאל  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ֵלאמֹר 

ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא“ (לו ה-ו)
ִמְּפֵני ָמה ִהְכִריז מֶֹׁשה ִּבְמֻיָחד ַעל ַהְפָסַקת ַהְּמָלאָכה, ְוא 

ִּבֵּקׁש ְּבַפְׁשטּות ֶׁשַּיְפִסיקּו ְלָהִביא?
ִּפי  ַעל  ֵמַאְּפָטא  ִיְׂשָרֵאל‘  ’אֹוֵהב  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּבֵאר 

ֻעְבָּדה ֶׁשָהְיָתה ְּבִעירֹו:
ַעל  ִלְנקֹׁש  ָהָיה  ַּתְפִקידֹו  ֲאֶׁשר  ַאְּפָטא,  ָּבִעיר  ָהָיה  ’ַׁשָּמׁש‘ 
ַׁשֲחִרית.  ִלְתִפַּלת  ְלַהְׁשִּכים  ּוְלעֹוְרָרם  ַהְּיהּוִדים  ַּדְלתֹות 
ְלַמַּדי.  ֲחלּוָׁשה  ּוְנִקיָׁשתֹו  ָיִמים,  ּוְׁשַבע  ָהִאיׁש  ָהָיה  ָזֵקן 
ֶאָּלא ֶׁשִאיׁש א ָעַמד ְּבָפֶניָה, ְוָכל ׁשֹוְמָעּה ָהָיה ִנְנָער ִמָּיד 
ַהַּׁשָּמׁש  ֶׁשל  ַהְצָלָחתֹו  סֹוד  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ְוָרץ  ִמִּמָּטתוֹ 
ָהַרִּבי  ֶאת  עֹוד  ְלַׁשֵּמׁש  הּוא  ָזָכה  ָהִעיָלִאית:  ִּבְדמּותֹו  ָהָיה 
ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָהָיה  ְּבַעְצמֹו  ְוַאף  ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג,  ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘ 

ֻמְפָלג, ְוָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ְמַלאְכּתֹו ִּבְדֵבקּות ּוְבֶחְרַּדת קֶֹדׁש.
ְּכֵלי  ְנִקיׁשֹות  ֶאת  ָהָעם  ִמֶּׁשָּׁשְמעּו  ַהִּמְׁשָּכן,  ִּבְמֶלאֶכת  ַאף 
ָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן,  ְמֶלאֶכת  עֹוֵׂשי  ְוֶיֶתר  ְּבַצְלֵאל  ֶׁשל  ַהְּמָלאָכה 
ַהִּמְׁשָּכן  ִלְמֶלאֶכת  ְוִלְתרֹם  ְלהֹוִסיף  ִמָּיד  ִמְתעֹוֵרר  ִלָּבם 
מֶֹׁשה  ֻהְצַרְך  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ְּכֵדי  ֵּכן  ְוַעל  ַלֲחדֹל,  ָיְכלּו  ֶׁשֹּלא  ַעד 

ְלַצּוֹוָתם ְּבֵפרּוׁש.
’ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים‘ [ָלָרָצ"ה ֵמִריָמנֹוב] ְפקּוֵדי

ַהִּמְׁשָּכן ֶנְחָׁשב ִּכ‘ְמקֹום ְּתִפָּלה‘
”ְּבַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (לח ח)

ִזְמָנא“  ַמְׁשַּכן  ִּבְתַרע  ְלַצָּלָאה  ְּדָאְתָין  ְנַׁשָיּא  ”ְּבֶמְחְזַית 
(אּוְנְקלֹוס).

ָחַקר ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק:

ִּכְמקֹום  ַאף  ִׁשֵּמׁש  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּכי  ִהיא  ְידּוָעה  ֻעְבָּדה 
ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ”ַוֲהִביאֹוִתים  ז):  נו  (ְיַׁשְעָיה  ָּכתּוב  ְוֵכן  ְּתִפָּלה, 
ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי...“. ַא ֵיׁש ַלֲחקֹר ַהִאם ִּדין ֶזה ָנַהג 

ַאף ַּבִּמְׁשָּכן, אֹו ֶׁשָּמא ַרק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ִמִּדְבֵרי אּוְנְקלֹוס ַהִּנְזָּכִרים ְלַמְעָלה ֶׁשַהָּנִׁשים ָהיּו ִמְתַּפְּללֹות 
ֶנְחָׁשב  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשַאף  ַהְּגִרי“ז  הֹוִכיַח  מֹוֵעד  אֶֹהל  ְּבֶפַתח 
א  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב“ם  ִמְּלׁשֹון  ְלהֹוִכיַח  ֵיׁש  ְוֵכן  ְּתִפָּלה.  ִלְמקֹום 
ג): ”ְוַהּכֹל ִיְהיּו ִמְתַּפְּלִלין נַֹכח ַהִּמְקָּדׁש ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּיְהֶיה“, 
ַהִּמְקָּדׁש:  ֶׁשִּיְהֶיה  ָמקֹום  ”ְּבָכל  (ָׁשם):  ִמְׁשֶנה‘  ַה‘ֶּכֶסף  ּוֵפֵרׁש 
ּוְבנֹוב  ְּבִׁשיה  אֹו  ַּבִּגְלָּגל  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ֵּבין  ַּבִּמְדָּבר,  ֶׁשָהָיה  ֵּבין 
ּוְבִגְבעֹון, ֵּבין ְּכֶׁשִּנְבֶנה ֵּבית עֹוָלִמים“, ֲהֵרי ֶׁשַהִּמְׁשָּכן ֶנְחָׁשב 

ִּכְמקֹום ְּתִפָּלה.
’ִׁשעּוֵרי ָרָמ“ד ַהֵּלִוי‘ ַעל ַהּתֹוָרה

(ַּתְנחּוָמא  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי  ַאף  מּוָכח   ָּכ ִּכי  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ַּבִּמְדָּבר ט): ”ְּכֶׁשָהַל ְלַהֲחִריב ֶאת ְיִריחֹו, ָאַמר ָלֶהם ְיהֹוֻׁשַע: 

ִמן  ִּתְרֲחקּו  ַאל  ַהַּׁשָּבת.  ֶאת  ָׁשם  ַלֲעׂשֹות  ַאֶּתם  ’ֲעִתיִדים 
ֶׁשִּתְהיּו  ָלָּמה?  רּוַח,  ְלָכל  ַאָּמה  ַאְלַּפִים  ִמן  יֹוֵתר  ָהָארֹון 
ַרָּׁשִאין ָלבֹא ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהָארֹון ְּבַׁשָּבת‘“, ֲהֵרי ֶׁשַהִּמְׁשָּכן 

ִׁשֵּמׁש ִּכְמקֹום ְּתִפָּלה.

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי – ִּבְזכּות ְּתִפָּלה
”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת“ (לח כא)

ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן  ַלִּמְקָּדׁש  ֶרֶמז  ְּפָעִמים,  ְׁשֵני  ִמְׁשַּכן‘  ”‘ַהִּמְׁשָּכן 
ִּבְׁשֵני ֻחְרָּבִנין ַעל ֲעוֹנֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ֵמִאיר ִמֶּדִז'יקֹוב:
ֲחִגיָגה  (ְירּוַׁשְלִמי  ּתֹוָרה  ִּבּטּול  ַּבֲעוֹון  ֶנֱחַרב  ָהִראׁשֹון  ַהַּבִית 
ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְלַאַחר  ֶאָּלא  ָזִכינּו  א  ֵׁשִני  ַּבִית  ְלִבְנַין  ְוַאף  ז),  א 

ְלֻעַּמת  א),  ז  (ַׁשָּבת  ֲאַחְׁשֵורֹושׁ  ִּביֵמי  ּתֹוָרה  עֹל  ַעְצֵמנּו  ַעל 
ִהְתַחְּזקּות  ִּבְזכּות  ִנְזֶּכה  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהַּבִית  ְלִבְנַין  זֹאת, 
ִּבְתִפָּלה. ּוְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון: ”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן“ 
ְּתִפָּלה‘  ’קֹול  ִּבְזכּות  ְּכלֹוַמר,  ְּתִפָּלה‘,  ’קֹול  ְּבִגיַמְטִרָּיה:   –
ִנְזֶּכה ְלִהָּגֵאל ּוְלִהָּפֵקד ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְּבִבְנַין ַהַּבִית 

ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
’ִאְמֵרי נַֹעם‘

ַהִּמְׁשָּכן ִנְמַׁשח ִלְפֵני ֵּכָליו
”ּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה‘ ֶאת מֶֹׁשה“ (לח כב)
”ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: ’ֵל ֱאמֹר לֹו 
 ְוָהַפ מֶֹׁשה   ָהַל ְוֵכִלים‘,  ָארֹון  ִמְׁשָּכן,  ִלי  ֲעֵׂשה  ִלְבַצְלֵאל 
לֹו [ְּבַצְלֵאל]:  ָאַמר  ּוִמְׁשָּכן‘.  ְוֵכִלים  ָארֹון  ’ֲעֵׂשה  לֹו:  ְוָאַמר 
 ָּכ ְוַאַחר  ַּבִית  ּבֹוֶנה  ָאָדם  עֹוָלם  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ַרֵּבנּו,  ’מֶֹׁשה 
ְוֵכִלים  ָארֹון  ִלי  ֲעֵׂשה  אֹוֵמר  ְוַאָּתה  ֵּכִלים,  ְלתֹוכֹו  ַמְכִניס 
ּוִמְׁשָּכן. ֵּכִלים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסם? ֶׁשָּמא ָּכ ָאַמר 
ְל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ֲעֵׂשה ִמְׁשָּכן, ָארֹון ְוֵכִלים?‘ ָאַמר לֹו 

[מֶֹׁשה]: ’ֶׁשָּמא ְּבֵצל ֵא-ל ָהִייָת ְוָיַדְעָּת?!‘“ (ְּבָרכֹות נה א). 
ַּבּטּור (או“ח תרנד) הּוָבא ְּבֵׁשם ְּפִסיְקָתא ַרָּבִתי (ו א) ִּכי ַהַּטַעם 
ֶׁשֵהִביאּו  ַהָקְּרָּבנֹות  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַּבּתֹוָרה  קֹוְרִאים  ֶׁשַּבֲחֻנָּכה 
ַהְּנִׂשיִאים ְּביֹום ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח, הּוא ִמּׁשּום ֶׁשְּמֶלאֶכת ֲעִׂשַּית 
א)  (ָׁשם  ַהטָּ“ז  ּוֵבֵאר  ְּבִכְסֵלו.  ְּבכ“ה  ִנְׁשְלָמה  ְוֵכָליו  ַהִּמְׁשָּכן 
ֶׁשַעל ַאף ֶׁשֹּלא ֵהִביאּו ַהְּנִׂשיִאים ֶאת ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ַעד ְליֹום 
ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ְּבפַֹעל – ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן, ְּבָכל זֹאת ִּתְּקנּו 
ִלְקרֹא ָּפָרָׁשה זֹו ַּבֲחֻנָּכה, ֵּכיָון ֶׁשָאז ִנְׁשְלָמה ְמֶלאֶכת ֲעִׂשָּיתוֹ. 
ְּבַצְלֵאל:  ֶׁשל  ְּתִמיָהתֹו  ְועֹוָלה  ָׁשָבה  ִלְכאֹוָרה  ַהָּנ“ל  ְלאֹור 
ַהִּמְׁשָּכן  ַהְׁשָלַמת  ֵּבין  ֳחָדִׁשים  ִּכְׁשלֹוָׁשה  ָעְברּו  ָאֵכן  ִאם 

ַלֲהָקָמתֹו, ְלֵהיָכן ֻיְכְנסוּ  ַהֵּכִלים ֶׁשָעָׂשה ִּבְתקּוָפה זֹו?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ָנָתן ַאְדֶלר ַרּבֹו ֶׁשל ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ַעד  ַהִּמְׁשָחה  ְּבֶׁשֶמן  ְוֵכָליו  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָמְׁשחּו  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון 
ְּבָכל  ְלַאְכְסָנם  ֵּביְנַתִים  ָהָיה  ִנָּתן  ְּבפַֹעל,  ַהִּמְׁשָּכן  ַלֲהָקַמת 
ָמקֹום ֶׁשהּוא. ְּבַצְלֵאל ֵהִבין ִּכי ְּביֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן ִיְצָטְרכּו 
ִלְמׁשֹחַ ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ֵּכָליו ְּכֵסֶדר ֲעִׂשָּיָתם – ֵּכִלים ּוְלַאַחר 
ִמֵּכן ִמְׁשָּכן, ְוַעל ֵּכן ָּתַמּה: ְלֵהיָכן ַיְכִניס ֶאת ַהֵּכִלים ַעד ֲאֶׁשר 
ִהְתַקְּיָמה  ֶׁשְּבפַֹעל  ֵּכיָון  ְוָאֵכן,  ַהִּמְׁשָּכן?  ֶאת  ִלְמׁשֹחַ  ְיַסְּימוּ 
ַמֲחַׁשְבּתֹו, ְוַהִּמְׁשָּכן ַנֲעָׂשה ְּתִחָּלה, ּוְבֶׁשל ָּכ ַאף ַּבֲהָקָמתֹו 
ִנְמַׁשח ָּבִראׁשֹוָנה, ָלֵכן ִמָּיד ְּכֶׁשִּנְמְׁשחּו ַהֵּכִלים ְיכֹוִלים ָהיּו 

ְלַהְכִניָסם ְלתֹוכֹו.
ׁשּו“ת ’ֲחַתם סֹוֵפר‘ או“ח קכח

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

ל

ני ּפְ ם
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ֵּבין ַׁשָּבת ְל‘ָאֵמן‘
”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ַלֲעׂשֹת אָֹתם“ (לה א)

ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ב)  (נג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֵּכיָון   :ָּכ זֹאת  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש   ,“ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
(ַׁשָּבת  ֶנֱאָמן‘   ֶמֶל ’ֵא-ל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהָּנּה  ֶׁש‘ָאֵמן‘ 
’ֵא-ל  ַמְזִּכיר ַרק ֶאת:   ַהְּמָבֵר ֶׁשְּבעֹוד  ב), ִנְמָצא  קיט 

ֶמֶל‘ (ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה), ָהעֹוֶנה ָאֵמן מֹוִסיף ַאף ֶאת ַהּתַֹאר 
ֶׁשִּיְגָאֵלנּו  ה‘  ָעֵלינּו  ֶנֱאָמן   – ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו  ’ֶנֱאָמן‘ 
ַמֲעַלת  ַעל  ַמֲעָלתֹו  ְּגֵדָלה   ּוְבָכ ְּכַהְבָטָחתֹו,  ְמֵהָרה 

.ַהְּמָבֵר

ַאף ְּכֶׁשִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהַּׁשָּבת ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ִנְכָלל ְּבִצּוּוי ֶזה ִחּיּוָבם ְלַהֲאִמין ְּבִביַאת ַהְּגֻאָּלה – יֹום 
ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת. ּוְלָכ ִנְרְמָזה ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן, ַהְּמַסֶּמֶלת 
ֶאת ֱאמּוַנת ַהְּגֻאָּלה ָּכָאמּור, ַּבֵּתבֹות ”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים“ 
– ְּבִגיַמְטִרָּיה ָמאַתִים ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל 

ֵּתַבת ’ָאֵמן‘ ְּבִמּלּוָאּה (ָאֶל“ף ֵמ“ם נּו“ן).
’ַּבת ַעִין‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ה
ׁש

ְוא

ִּכ ִׁשֵּמׁש

ָרֵזי
ְל‘ָאֵמן‘ ׁשּבת

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ל ַעל  ל ְלַקּבֵ ּלֵ ְתּפַ ה ָצִריְך ַהּמִ ִפּלָ י ֹקֶדם ַהּתְ ַחר) ּכִ ְרכֹות ַהּשַׁ נֹות ִעְנַין ּבִ ּוָ ַער ַהּכַ דֹוׁש הּוָבא (ׁשַ ם ָהֲאִר"י ַהּקָ ׁשֵ ּבְ
גּופֹו.  ָרֵאל ּכְ ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ן ֶלֱאֹהב ּכָ מֹוָך' ִויַכּוֵ ל 'ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ה ׁשֶ ַעְצמֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֶנֶסת, ָהֶאָחד ְמָבֵרְך ְוֵרֵעהּו עֹוֶנה ָאֵמן,  ֵבית ַהּכְ א ּבְ ַצְוּתָ ַחר ּבְ ְרכֹות ַהּשַׁ ָבְרִכים ּבִ ַעל ַהּמְ
אנֹו (ׁשּו"ת, קט): "ֵאין ְלָך ֵרִעים ֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאּלּו". ַתב ָהְרָמ"ע ִמּפָ ּכָ

ְיהּוִדי ָיָקר!
מֹוָך'  ֹפַעל, ֶאת ִמְצַות 'ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ָכל יֹום, ּבְ ם ּבְ ָיְדָך ְלַקּיֵ ּבְ

הּו  ַזּכֵ ב ְלִבְרכֹות ֲחֵבְרָך ַוֲעֵנה ַאֲחָריו 'ָאֵמן', ּוְבָכְך ּתְ ה. ַהְקׁשֵ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
מֹוָך'. ם ִמְצַות 'ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ֶלֶמת, ּוְתַקּיֵ ָרָכה ֻמׁשְ לֹוַמר ּבְ

ַחְברּוָתא! ָנה, ּבְ ַכּוָ קֹול, ּבְ ַחר, ּבְ ְרכֹות ַהּשַׁ ּבִ

" ָרֵאל ְוֹנאַמר ָאֵמן ל ִיׂשְ "ֲחֵבִרים ּכָ
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ָנָתן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ָהָיה  ָידּוַע 
ְּבַהְקָּפָדתֹו  ִמֶּלעלֹוב  ִזי“ַע  ִּביֶדְרָמן  ֶנַטע 
ִּבְׁשַעת  ַהִּדּבּור  ִאּסּור  ַעל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
הֹוָרה  הּוא  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית  ַהְּתִפָּלה. 
ַלֲחרֹת ֶאת ָהִאּסּור ַעל ַּגֵּבי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, 
ֶאת   ְלָכ ְלעֹוֵרר  ַמְרֶּבה  ָהָיה  ְוָתִדיר 

ֲחִסיָדיו ְוׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו.
ֶׁשָּׁשְמעּו  ּוֵמֵאּלּו  ֵמֲחִסיָדיו  ַרִּבים 
ַעְצָמם,  ַעל  זֹאת  ְלַקֵּבל  ְוֶנְעְּתרּו  ְלקֹולֹו 
ַּבִּסּפּור  ַּגם   ָּכ ְּגדֹולֹות.  ְיׁשּועֹות  ָראּו 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ִמֵּבית  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַהַּמְקֵּדָחה  ְׁשאֹון  קֹול 
ִמְׁשַּפַחת ב. ָּבִעיר ֵּביָתר ִעִּלית, ִהְסִּפיק 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ַיְלֵדי  ָּכל  ֶאת  ’ְלַהְקִּפיץ‘  ְּכֵדי 
ָהרֹוֵעם  ַהּקֹול  ְלִמְׁשַמע  ִמִּמְׂשָחָקם. 
ֶאל  ָּגדֹול  ְוַעד  ִמָּקָטן  ֻּכָּלם,  ִהְתַּכְּנסּו 
ְסִביב  ְּבַסְקָרנּות  ְוִהְצטֹוְפפּו  ַהָּסלֹון 
ַאָּבא  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִהיא  ֲהַקָּלה  ֲאִביֶהם. 

ַמְתִקין ַמָּדף...
ְּכִמְנַהג  ְּבִפיו,  ְּתחּוִבים  ַהְּבָרִגים  ְּבעֹוד 
ִלְמחֹות  ַאף  ְּבָידֹו  ָהָיה  א  ַהּקֹוְדִחים, 

ַּבֲעָדם, ְוַהִּׂשְמָחה ָרְבָתה ַעד ַהָּׁשַמִים...
ַהָּקָטן  ְלמֹוְיִׁשי  ֵלב  ָׂשם  א  ֶאָחד  ַאף 
ַאף  ָסִביב.  ֶׁשָּזַחל  ּוֶמֱחָצה  ַהָּׁשָנה  ֶּבן 
הּוא ִהְתַעְנֵין ַּבַּנֲעָׂשה, ְוִנְדַחק ֵּבין ֶאָחיו 
ַהַּמָּזל  ְלרַֹע  אּוָלם  ְּבָאִביו,  ְלַהִּביט  ְּכֵדי 
ְמקֹוִרי  ְּבֹאֶפן  ַסְקָרנּותֹו  ֶאת  ִּבֵּטא  הּוא 

ּוְמֻסָּכן...
ְלַהְבִריג  ָהָאב  ִסֵּים  ָׁשָעה,  ְּכֶרַבע  ְלַאַחר 
ַעל  ָעַמד  ְוַהַּמָּדף  ָהַאֲחרֹון,  ַהּבֶֹרג  ֶאת 
ִהְתַּפָּנה  ָאז,  אֹו  ְוַיִּציב.  ָחָזק  ַמְתָּכְנּתֹו 
ַהָּקָטן,  ְּבָאִחיו  ְלַהִּביט  ֵמַהְּיָלִדים  ֶאָחד 
ִמְׁשַּתֵּנק  ָהעֹוָלל  ִּכי  ְלַגּלֹות  ְוֶנֱחַרד 
ּוָפָניו  ַמֲחָנק,  ְּכֵדי  ַעד  ּוִמְׁשַּתֵעל 

ַמְכִחילֹות ְלא ַהְפָסָקה.
ֶאת  ְועֹוֵרר  ֲעצּוָמה  ַּבֲחָרָדה  ַהֶּיֶלד  ָזַעק 
ְּתשֹּוַמת ִלּבֹו ֶׁשל ָאִביו ֲאֶׁשר א ִהְמִּתין 
ְוַעד  ִמָּיד,  ֻהְזַמן  ַאְמּבּוַלְנס  ְלֶרַגע.  ַאף 
ְּבנֹו  ִעם  ּדֹוֵהר  ָהָאב  ַעְצמֹו  ָמָצא  ְמֵהָרה 
ַהִּתינֹוק ְלֵעֶבר ֵּבית ַהחֹוִלים ’ֲהַדָּסה ֵעין 
ּפֹוֵסק  ֵאינֹו  ְּכֶׁשִּפיו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ָּכֶרם‘ 

ִמְּלַמְלֵמל ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים.
ַהֶּיֶלד  ֻהְכַנס  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ַהִּגיעֹו  ִעם 
ַהֶּיֶלד,  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ָׁשם  ָהֶרְנְטֵגן.  ִלְמכֹון 
ָאִביו,  ֶאת  ְלַחּקֹות  ִּבֵּקׁש  ַהִּנְרֶאה  ֶׁשְּכִפי 
ְמֻמָּקם  ַהּבֶֹרג  ּוְבָלעֹו...  ְּבִפיו  ּבֶֹרג  ֵהִניַח 
ְוֵיׁש  ְמֻסָּכן,  ְּבָמקֹום  ֵמָעיו   ְּבתֹו ָּכֵעת 
ִיְפַּגע  ְּבֶטֶרם  ִּבְמִהירּות  ְלהֹוִציאֹו   צֶֹר
ְּבצּוָרה ֲאנּוָׁשה ִּבְרָקמֹות ֲעִדינֹות ַּבֲחַלל 

ַהֶּבֶטן.
ִהְתַּכְּנָסה  ְּבִכיִרים  רֹוְפִאים  ִסיַעת 
ְּכֶׁשְּבִסּיּוָמּה  ְלִהְתַיֲעצּות,  ִּבְמִהירּות 
ִנּתּוחַ  ִמָּיִדי.  ִנּתּוחַ   ַֹלֲער ֵיׁש  ִּכי  ֻהְחַלט 
ָקֶׁשה ּוְמֻסָּב, ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו ִיָּפַתח ֲחַלל 

ַהֶּבֶטן, ְוַהּבֶֹרג יּוָצא ִמְּמֵעי ַהִּתינֹוק.
א  ְּבִסּכּון   ָּכרּו ָהָיה  ֶׁשַהִּנּתּוחַ  ֵּכיָון 
ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַהַהְחָלָמה  ּוְתקּוַפת  ְמֻבָּטל, 
 ָהַאְבֵר ָנַהג  ּוְמַיַּגַעת,  ֲאֻרָּכה  ִמֶּמּנּו 
ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשָאמּור  ְּכִפי  ַהֻּמְדָאג 
ְוָנָׂשא  ְׁשֵקָטה  ְלִפָּנה  ָּפַרׁש  הּוא  ִלְנהֹג; 
ִמְּבנֹו   ֵיָחֵס ִּכי  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ְּתִפָּלה 
ְּבצּוָרה  ֵיֵצא  ְוַהּבֶֹרג  ַהְּמֻסָּכן,  ַהִּנּתּוחַ 

ִטְבִעית.
ָלרֹוְפִאים  ָּפָנה  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלתֹו  ְּכתֹם 
ֵיֵצא  ֵּביְנַתִים  אּוַלי  ְזַמן,  ַאְרַּכת  ּוִבֵּקׁש 
ֶׁשָהרֹוְפִאים  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו.  ַהּבֶֹרג 
ׁשּום  ”ֵאין  ַהַּבָּקָׁשה.  ְלִמְׁשַמע  ִּגֲחכּו 
ִסּיּוַע  ְלא  ֵיֵצא  ֶׁשַהּבֶֹרג  ָּבעֹוָלם  ִסּכּוי 
ְרפּוִאי“, ִהְפִטיר ַהָּבִכיר ֶׁשָּבֶהם ַּבֲאֶרֶׁשת 

ֲחִׁשיבּות, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְצִּביַע ַעל ִצּלּום 
ָהֶרְנְטֵגן ֶׁשְּבָידֹו, ִצּלּום ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהַּצַער 

ָאֵכן הֹוִכיַח ֶאת ֲאִמּתּות ְּדָבָריו.

ְּבקִֹׁשי ַרב ָעָלה ְּבָידֹו ְלַׁשְכְנָעם ְלַהְמִּתין, 
ּוִמֶשִּׁהְסִּכימּו ַּבֲחִצי ֶּפה ִמֵהר ָלֵצאת ִמן 
ַהֶחֶדר ּוְלִהְתַקֵּׁשר ַלֲחֵברֹו, ָחִסיד ֶלעלֹוב 
ֶחְׁשּבֹונֹו  ַעל  ְּבמֹוִנית  ִיַּסע  ִּכי  ִנְלָהב, 
ִויַמֵהר ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ ֶׁשל ָהַרִּבי ִזי“ַע. 
הּוא,  ִּכי  ִּבְׁשמֹו  ֶׁשַּיְצִהיר  ִּבֵּקׁש,  ָׁשם, 
ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני, ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִמָּכאן 
ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא   ָוֵאיָל
ְוַעד  ִמְּתִחָּלָתּה  ְּכָלל,  ַהּתֹוָרה  ּוְקִריַאת 
ָהַרִּבי  ָעָליו  ַיֲעִתיר  ִּכי  ּוְמַבֵּקׁש  סֹוָפּה, 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ְמרֹוִמים  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה 
ִמֵּבית  ֵיֵצא  ּוְבנֹו  ַהְּמֻיֶחֶלת,  ַלְּיׁשּוָעה 
ַהחֹוִלים ִּבְמֵהָרה, ְלא ָּכל צֶֹר ְּבִנּתּוחַ.

ּוֵביְנַתִים,   ,ָּכ ַלֲעׂשֹות  ִמֵהר  ֶהָחֵבר 
ָהרֹוְפִאים  ִהְמִׁשיכּו  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית 
ְמֻיָּדֵענוּ,  ַלִּנּתּוחַ.  ַקַדְּחָּתִנּיֹות  ַּבֲהָכנֹות 
ַהַּנָּיד  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ֶהֱחִזיק  ַהִּתינֹוק  ֲאִבי 
ִמֵּסֶפר  קֹוֵרא  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֵאָליו,   ְּבָסמּו
ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּבָידֹו, ּוַבד ְּבַבד ִצָּפה ְלִעְדּכּון 
ִמֶּׁשִהִּגיַע  ָהַרִּבי.  ְלִצּיּון  ְּבַהִּגיעֹו  ֵמֲחֵברֹו 
ְלִפְרֵקי  ָהָאב  ִהְקִׁשיב  ַלִּצּיּון,  ֶהָחֵבר 
ְּבֶרֶגׁש,  ֲחֵברֹו  ִמִּפי  ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּתִהִּלים 
ַהַחָּמה  ַלַּבָּקָׁשה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוִמָּיד 
ִּכי  ַהְצָהָרתֹו  ְּבתֹוֶסֶפת  ִמִּפיו,  ֶׁשָּיְצָאה 

א ְיַדֵּבר יֹוֵתר ַּבְּתִפָּלה.

ָהָאב  ַלִּנּתּוחַ.  ַהֲהָכנֹות  ִנְׁשְלמּו  ֵּביְנַתִים 
ַהָּפעֹוט  ְּבנֹו  ֶאת  ְלַלּוֹות  ִנְקָרא  ַהֻּמְדָאג 
ְּבִמְקִרים  ַּכָּנהּוג  נֹוָסף,  ֶרְנְטֵגן  ְלִצּלּום 
ָהַעְדָּכִני  ִמּקּומֹו  ֶאת  ְלַוֵּדא  ְּכֵדי  ֵאּלּו, 
ִמַּטת  ַעל  ֻהְׁשַּכב  ַהֶּיֶלד  ַהּבֶֹרג.  ֶׁשל 
ּבֹו  ֶלֱאחֹז  ִמְתַּבֵּקׁש  ְּכֶׁשָהָאב  ַהִּצּלּוִמים, 

.ַעד ְלִסּיּום ַהַּתֲהִלי

ַּבֶחֶדר ַהָּסמּו ָעַמד ַהֶּטְכַנאי ְוִעֵּבד ֶאת 
ַהִּצּלּוִמים, ּוְלֶפַתע ִנְפְלָטה ִמִּפיו ְקִריַאת 
א  ”אא....  ֵאמּון:  ְוחֶֹסר  ִהְתַּפֲעלּות 
ְּכָלל  ִנְרֶאה  א  ַהּבֹוֵרג  ִלְהיֹות!  ָיכֹול 
ַּבִּצּלּום!“. הּוא ִּבֵּקׁש ְלַבֵּצַע ִצּלּום חֹוֵזר, 
א  ַהּבֶֹרג  ָׁשוֹות:  ָהיּו  ַהּתֹוָצאֹות  אּוָלם 

ִנְרָאה ַּבִּצּלּום ְּכָלל.

ִעם ַהִּצּלּוִמים ְּבָידֹו, ִמֵהר ְמֻיָּדֵענוּ ְלֵעֶבר 
ָהרֹוְפִאים ֶׁשְּכָבר ִהְמִּתינּו ַּבֲחַדר ַהִּנּתּוחַ, 
ֵעיֵניֶהם.  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאִמינּו  א  ְוַהָּללּו 
ְסִביָרה  ִּבְלִּתי  ְּבֻעְבָּדה  ָהָיה  ְמֻדָּבר 
ְונֹוֶגֶדת ֶאת ְּכָלֵלי ַהִהָּגיֹון: ְלֵהיָכן ֶנֱעַלם 
ִהְתַּגְּלָתה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַהּבֶֹרג? 

ַהַּתֲעלּוָמה, ַהּבֶֹרג ָיָצא ְּבֹאֶפן ִטְבִעי.

ּוֻמָּתׁש,  ֻמְדָאג  ָטרּוד,  ֶׁשָהָיה  ָהָאב 
ִהְתַרְּגׁשּות.  ֶׁשל  ְּבֶבִכי  ִמָּיד  ִהְתָּפֵרץ 
ַהְּמֻיֶחֶדת  ְוַהַּקָּבָלה  הֹוִעיָלה,  ַהְּתִפָּלה 
ְּבֹאֶפן  ָיָצא  ַהּבֶֹרג  ְּפֻעָּלָתּה.  ֶאת  ָּפֲעָלה 

ִטְבִעי, ְּבִנּגּוד ְלָכל ַהִּצִּפּיֹות.

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלִקְברֹו  ִמֵהר  ַהחֹוִלים  ִמֵּבית 
ְוָׁשם  ְּבַעְצמֹו,  ָנַסע  ַהַּפַעם  ִמֶּלעלֹוב, 
ׁשּוב ִהְתָּפֵרץ ְּבֶבִכי ֶׁשל הֹוָדָיה ַוֲהָקָלה. 
ֲהֵרי ַהַּקָּבָלה ָּפֲעָלה ֶאת ְּפֻעָּלָתּה: ַהּבֶֹרג 
ַּכֲאֶׁשר  ִמָּיד  ָיָצא  ַהִּתינֹוק,  ְּבִפי  ֶׁשִּנְבַלע 
ַּבָּטָלה  ְלִדְבֵרי  ִנְסַּגר  ָאִביו  ֶׁשל  ִּפיו 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.

’אֹוְצרֹות ְּפִניֵני ַהּתֹוָרה‘ ְּתרּוָמה

ּוִבְׁשָעֶרי ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶת
”ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ּוְתִפיִלין ִּבְזרֹועֹו ְוִציִצית ְּבִבְגּדֹו ּוְמזּוָזה 
’ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש א  ְּבִפְתחֹו, ַהּכֹל ְּבִחּזּוק [ֲהֵרי הּוא ֻמְחָזק] ֶׁשֹּלא ֶיֱחָטא“, ֶׁשֶּנֱאָמר (קֶֹהֶלת ד יב): 

ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק‘“ (ְמָנחֹות מג ב).
ְּבִסּיּום ַּפְרִׁשּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ַאַחר ֶׁשִּצְּוָתה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין, הֹוִסיָפה ְלַצּוֹוֵתנּו ַעל 
ִמְצַות ְקִביַעת ַהְּמזּוָזה, ֶׁשַּמהּוָתּה: ִלְכּתֹב ֶאת ַּפְרִׁשּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ַּגֵּבי ְקָלף ּוְלקֹוְבעוֹ ְּבָכל 

ַאַחת ִמְּמזּוזֹות ֶּפַתח ַהַּבִית (שו“ע יו“ד רפה א; ַרָּמ“א ָׁשם רפז ב).
ַהּכֹל  חֹוַבת  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ִּבְמזּוָזה,  ְלִהָּזֵהר  ָאָדם  ”ַחָּיב  יג):  (ו  ְמזּוָזה  ִהְלכֹות  ְּבִסּיּום  ָהַרְמָּב“ם  ָּכַתב 
ָּתִמיד. ְוָכל ְזַמן ֶׁשִּיָּכֵנס ְוֵיֵצא, ִיְפַּגע ְּבִיחּוד ַהֵּׁשם ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוִיְזּכֹר ַאֲהָבתֹו ְוֵיעֹור 
ִמְּׁשָנתֹו ְוִׁשְגיֹוָתיו ְּבַהְבֵלי ַהְּזַמן. ְוֵיַדע ֶׁשֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ֶאָּלא ְיִדיַעת צּור 

ָהעֹוָלם ּוִמָּיד הּוא חֹוֵזר ְלַדְעּתֹו ְוהֹוֵל ְּבַדְרֵכי ֵמיָׁשִרים“.
ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ַהָּללּו ְׁשגּוִרים ָהיּו ַעל ִּפיו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי. ְּבַהְזִּכירֹו אֹוָתם ָהָיה 
הּוא ּבֹוֶכה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְואֹוֵמר: ”ִׁשְמעּו ָנא, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ֵמַהַּבִית, ְלִעְנָין ְּפלֹוִני אֹו 
ְלַמָּטָרה ַאְלמֹוִנית, ָאנּו ְמַתְכְנִנים ָּתְכִנּיֹות ָּכֵאּלּו ַוֲאֵחרֹות. ַא ְּבֶטֶרם ּכֹל ָעֵלינּו ְלֵהָעֵצר ְלַיד ַהְּמזּוָזה 
ְוִלְזּכֹר ּוְלַהְפִנים ֶׁשֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים – ֶאָּלא ְיִדיַעת צּור ָהֹעָלִמים. ַּכָּמה 
ְּפָעִמים ְּביֹום זֹוֶעֶקת ֵאֵלינּו ַהְּמזּוָזה ֶׁשְּנַׁשֵּנן ֶאת ַהְּדָבִרים ְוַנֲחרֹת אֹוָתם ְּבמֵֹחנוּ!“ (’ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל‘ 

ח“א עמ‘ מט).

ִסּפּור ֻמְפָלא ֻסַּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז‘יּבּוז‘: ַּפַעם ָנם ַעל ִמָּטתוֹ ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַרִּבי 
ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ. ָאַמר ַרִּבי ִּפיְנָחס ִלְבֵני ֵּביתֹו: ”ְרצֹוְנֶכם ִלְראֹות ְּדַבר ִחּדּושׁ, ִהְתַקְּבצּו ְסִביב ִמָּטתוֹ 
ֶׁשל ַרִּבי ָּברּו“. ִמֶּׁשָעׂשּו ֵּכן ִּכָּסה ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ַהְּמזּוָזה ְּבָידֹו, ּוִמָּיד ֵהֵחל ַרִּבי ָּברּו ְלִהְתנֹוֵעַע 
ִּבְׁשָנתֹו, ְּכִאּלּו עֹוֵמד ְלָהִקיץ. ִמֶּׁשֵהִסיר ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ָידֹו, ָׁשב הּוא ִלְׁשָנתֹו ָהְרגּוָעה. ָּכ ָעָׂשה ַרִּבי 
ִּפיְנָחס ַּכָּמה ְּפָעִמים, ְּכֶׁשְּבִסּיּום ָאַמר: ”ְראּו ַעד ֵהיָכן ַמַּגַעת ְּדֵבקּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ָּברּו; ֲאִפּלוּ ִּבְׁשָנתֹו 

ֵאינֹו ַמִּסיַח ַּדַעת ְלֶרַגע ִמְּדֵבקּות ַּבה‘“ (’ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים‘ ָוֶאְתַחַּנן).

ְׂשַכר ִמְצַות ְמזּוָזה
ְׂשָכָרּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ָּגדֹול הּוא ַעד ְמאֹד, ְוַהָּזִהיר ָּבּה – ֻמְבָטח לֹו ּוְלָבָניו ֲאִריכּות ָיִמים, ֶׁשֶּנֱאָמר 
ָּבּה (ְּדָבִרים יא כא): ”ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם“ (שו“ע יו“ד רפה א). ּוִמָּכל ָמקֹום א ְיַכֵּון ָהָאָדם ְּבַהָּנַחת ַהְּמזּוָזה 
ִּבְׁשִביל ְׁשִמיָרה אֹו ְלֵׁשם ַקָּבַלת ָׂשָכר, ֶאָּלא ַרק ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר (ֶּבן ִאיׁש ַחי ָׁשָנה ב‘ 

ִּכי ָתבֹא א).

ָּכל ַּבִית ֶׁשְּמֻתָּקן ִּבְמזּוָזה ְּכִהְלָכָתּה ֵאין ׁשּום ַמִּזיק ָיכֹול ִלְׁשט ּבֹו (ַּדְרֵכי מֶֹׁשה יו“ד רפו ד ְּבֵׁשם ַהָּמְרְּדַכי). 
עֹוד ָּכַתב ַהטָּ“ז (יו“ד רפז ד): ”ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵגַע ִיְרַאת ֱאִקים ְּבִלּבֹו ְורֹוֶצה ֵליֵׁשב ֶּבַטח ִמּמֹוָרא רּוחֹות 

ָרעֹות ח“ו, ַיֲעֶׂשה ְמזּוָזה ְלָכל ְּפָתָחיו“.
ֶרֶמז ָנֶאה ָנְתנּו ַלָּדָבר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ח“ג ַּדף ש ב): ’ְמֻזזֹות‘ אֹוִתּיֹות ’ָזז ָמֶות‘ – ֶׁשֵאיָנּה נֹוֶתֶנת ְרׁשּות 
ַלַּמְׁשִחית ְלַחֵּבל, ַוֲהֵרי הּוא ָזז ִמִּפְתחֹו. ְוָכ ָּדַרׁש אּוְנְקלֹוס ַהֵּגר ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (יא א) ֶאת 
ַהָּפסּוק: ”ה‘ ׁשְֹמֶר“ (ְּתִהִּלים קכא ה) – ָאָדם ָיֵׁשן ַעל ִמָּטתוֹ ִּבְפִנים, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוְמרֹו ִמַּבחּוץ 

ִּבְמזּוָזה.
ה ְּבַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: ַּפַעם ָׁשַלח לֹו ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ָׂשֵרי רֹוִמי ַמְרָּגִלית  ִּבירּוַׁשְלִמי (ֵּפָאה א א) הּוָבא ַמֲעֹשֶ
ְיָקָרה ְמאֹד, ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָׁשַלח לֹו ְמזּוָזה ְּתמּוָרָתּה. ַּכֲאֶׁשר ִהְתלֹוֵנן ַהַּׂשר: ”ֲאִני ָׁשַלְחִּתי ְל ֶאת 
ַהֵחֶפץ ַהָּיָקר ְּביֹוֵתר ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ְוַאָּתה ָׁשַלְחָּת ִלי ָּדָבר ֶׁשָּׁשְויוֹ מּוָעט...“ ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי: ”ַּדע ִּכי ָּכל 
ֲחָפַצי ַוֲחָפֶצי א ִיְׁשוּו ַּבְּמזּוָזה. ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַאָּתה ָׁשַלְחָּת ִלי ָּדָבר ֶׁשֲאִני ָצִרי ְלׁשֹוְמרֹו, ַוֲאִני 

.“ָּדָבר ֶׁשַאָּתה ָיֵׁשן, ְוִהיא ׁשֹוֶמֶרת אֹוְת ָׁשַלְחִּתי ְל
ְוֶאת  ְירּוָׁשַלִים,  ַאְנֵׁשי  ְמזּוזֹות  ֶאת  ִלְבּדֹק  ִמַּטֲעמֹו  ְׁשִליִחים  ִלְׁשַח  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי“ל  ָהָיה  ָרִגיל 
”ִמן  ֵהִׁשיב:   ָּכ ַעל  ְמקָֹרָביו  ִמִּפי  ְּכֶׁשִּנְׁשַאל  ֶׁשֵהִקים.  ַהְּיתֹוִמים  ֵּבית  ִמֻּקַּפת  ְמַׁשֵּלם  ָהָיה  ְׂשָכָרם 
ַהִּדין ֶׁשאֹוִציא זֹאת ִמַּכְסֵּפי ַהּמֹוָסד, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאָמר ַּבּתֹוָרה ַעל ַהְּמזּוָזה: ’ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם‘, ְוִנְמָצא 
ֶׁשְּבִקּיּוָמּה ְּכִתּקּוָנהּ ִמְתַמֲעִטים ַהְּיתֹוִמים ָּבעֹוָלם, ּוִמֵּמיָלא ִהיא ַמְפִחיָתה ֶאת הֹוָצאֹות ַהּמֹוָסד“ 

(’אֹוַצר ַהְּיִדיעֹות‘ ח“ב עמ‘ שפא).

ַהָּנַחת ַהָּיד ַעל ַהְּמזּוָזה
ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ִּביִציָאָתם ֵמַהַּבִית ְלַהִּניַח ֶאת ַהָּיד ַעל ַהְּמזּוָזה ְולֹוַמר: ”‘ה‘ ִיְׁשמֹר ֵצאִתי ּובֹוִאי ֵמַעָּתה 

ְוַעד עֹוָלם“, ְוֵכן ָנֲהגּו ְלַהִּניַח ָיָדם ַעל ַהְּמזּוָזה ַאף ִּבְכִניָסָתם ַלַּבִית (ַרָּמ“א יו“ד רפה ב).
ָנַׁשק  א  ַלֶחֶדר  ּוִמֶּׁשִּנְכַנס  הֹוָרָאה,  ֶהֵּתר  ְלַקֵּבל  ּוִבֵּקׁש  סֹוֵפר‘  ַל‘ֲחַתם  ֶׁשִּנַּגׁש   ְּבַאְבֵר ה  ַמֲעֹשֶ
הּוא,  ִמְקֶרה  ֶׁשָּמא  ְזכּות  ְלַכף  ָּדנֹו  הּוא   ַא סֹוֵפר‘,  ַה‘ֲחַתם  ְּבֵלב  ְּתִמיָהה  עֹוֵרר  ַהָּדָבר  ַלְּמזּוָזה. 
ְוַעל ֵּכן ָאַמר לֹו: ”ׁשּוב ָמָחר ַּבֵּׁשִנית“. ְלָמֳחָרת ׁשּוב א ָנַׁשק ַלְּמזּוָזה, ְוׁשּוב ְּדָחאוֹ ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ 
 א ָנַׁשק ַלְּמזּוָזה, ָאַמר לֹו ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ”ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְרִאיִתי ְלָמָחר. ַּכֲאֶׁשר ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי
יֹוֵצא ְוִנְכַנס ְּבַחְדִרי, ּוְבָכל ַּפַעם א ַׂשְמָּת ָיְד ַעל ַהְּמזּוָזה, ּוְלִפיָכ ֵאיְנ ָראּוי ִלְהיֹות ַרב ְּבִיְׂשָרֵאל!“ 

(’אֹוְצרֹות ַהֲהָלָכה‘ – ְמזּוָזה עמ‘ 153).

ִסֵּפר ַהַּמִּגיד ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון ָזָצ“ל: ”ִּבְצִעירּוִתי ִהְתַלֵּויִתי ַלַּמְׁשִּגיַח ַהָּיִׁשיׁש ֵמֶחְברֹון, ַרִּבי  ֵליּב 
ַחְסָמן ָזָצ“ל. ָיָצאנּו ִמִּבְנַין ַהְּיִׁשיָבה ִּבְרחֹוב ַחַּגי ּוָפַסְענּו ַאֲחָריו ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד. ְלַאַחר ְּכֵמָאה ֶמֶטר 
ֶנֱעַצר ְלֶפַתע ַהַּמְׁשִּגיַח ּוִמָּיד ָׁשב ַעל ִעְקבֹוָתיו ַּבֲהִליָכה ִאִּטית, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלֶפַתח ַהְּיִׁשיָבה. ָׁשם, 
ְלֵביתֹו.  ָלֶלֶכת  ׁשּוב  ָּפָנה  ְוַאַחר  ִּבְדֵבקּות,  ַהְּמזּוָזה  ַעל  ְוִהִּניָחּה  ָידֹו  ֶאת  ִהְגִּביַהּ  ַהֶּדֶלת  ִמְפַּתן  ַעל 
ָׁשַכח ַהַּמְׁשִּגיַח ְלַהִּניַח ֶאת ָידֹו ַעל ַהְּמזּוָזה, ְוהּוא ָחַזר ְלֵׁשם ָּכ. ַּכָּמה ַמְפִעים!“ (’קֹול חֹוֵצב‘ עמ‘ 292).

ְמזּוַזת ַהֶּפַתח – ְמקֹום ְּתִפָּלה
ָּכַתב ַה‘ֵּבן ִאיׁש ַחי‘ (ש“ב ִּכי ָתבֹא ג): ִּביִציָאתֹו ִמֵּביתֹו ַיִּניַח ָידֹו ַעל ַהְּמזּוָזה ְויֹאַמר: ”ה‘ ִיְׁשמֹר ֵצאִתי 
ּובֹוִאי ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ֵא-ל ַׁשַּד-י ְיָבֵר אֹוִתי ְוִיֵּתן ִלי ַרֲחִמים“ (ּוְרֵאה ְּבִקּצּור 
ֻׁשְלָחן ָערּו יא כד). ּוָמָרן ַהִחידָ“א ֵהִביא ֶׁשָהֲאִר“י ָז“ל ָנַהג ְלַהִּניַח ֶאת ָהֶאְצַּבע ’ַאָּמה‘ ַעל ֵׁשם ’ַׁש-ַּד-י‘ 

ֶׁשָּנֲהגּו ִלְכּתֹב ִמַּבחּוץ, ֵּבין ָּפָרַׁשת ְׁשַמע ִל‘ְוָהָיה‘. ְותֹו ְּכֵדי ָּכ ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַלה‘ ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמֵּיֶצר 
ָהַרע (’ִּבְרֵּכי יֹוֵסף‘ יו“ד רפה ד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהּבֶֹרג ָיָצא ְּכֶׁשַהֶּפה ִנְסַּגר 

ע טּתַ בבּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּכֶׁשה צא

ו סִספפּפּ ם
ה ִראׁשֹוָנה (יא) ָרׁשָ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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


