
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל חֹוֶלה – ְּבא ַהְזָּכַרת ְׁשמֹו
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘“ (יח א)

”ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה“ (ַרִׁש“י).

ִמַּנִין ָלַמד ַרִׁש“י ֶׁשְּלַמָּטָרה זֹו ִנְגָלה ה‘ ֶאל ַאְבָרָהם?

ִמָּגְרַמייָזא  ֶאְלָעָזר  ַרֵּבנּו  ְּבִכְתֵבי  ִנְמָצא   ְלָכ ְמַאֵּלף  ֵּפרּוׁש 
ַּבַעל ’ָהרֹוֵקַח‘:

ֶאָחד  ִּכי  ב)  (טז  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ְלִפי 
ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְסֻגָּלה ִלְקרַֹע ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם 
ָראּוי  ַהחֹוֶלה  ַעל  ִּבְתִפָּלה  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ַהֵּׁשם‘,  ’ִׁשּנּוי  הּוא 
ָּכְתָבה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְׁשמֹו.  ֵמַהְזָּכַרת  ַהֶאְפָׁשר  ְּכָכל  ְלִהָּמַנע 
ַהּתֹוָרה: ”ַוֵּיָרא ֵאָליו“ ְּבא ֶׁשֻהְזַּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ּוִמָּכאן 
 ָלַמד ַרִׁש“י ֶׁשְּלִפי ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה חֹוֶלה ּוָבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא ְלַבְּקרֹו ּוְלָבְרכֹו, ַעל ֵּכן א ֻהְזַּכר ְׁשמֹו.
’ַיְלקּוט ְראּוֵבִני‘; ’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב‘ – ַאְבֵני ׁשַֹהם אֹות י

ַמְמֵרא הֹוָרה ְלָבֵר ’ַעל ַהִּמיָלה‘
”ַוֵּיָרא ֵאָליו ה‘ ְּבֵאֵני ַמְמֵרא" (יח א)

”הּוא [ַמְמֵרא] ֶׁשָּנַתן לֹו ֵעָצה ַעל ַהִּמיָלה, ְלִפיָכ ִנְגָלה ָעָליו 
ְּבֶחְלקֹו“ (ַרִׁש“י).

ְלִהָּמֵלְך   ָצִרי ַאְבָרָהם  ֶׁשָהָיה  ֲהִיָּתֵכן  ַהְּמָפְרִׁשים:  ָּתְמהּו 
ַּבֲעַצת ַמְמֵרא, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ה‘?

ַהַּמִּגיד  ַׁשִּפיָרא  מֶֹׁשה  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָנַתן   ְלָכ ְמֻחָּדד  ֵּפרּוׁש 
ִמְּזַלאִזיץ:

 :ְמָבֵר ֲחֵברֹו  ֶּבן  ֶאת  ַהָּמל  ִּכי  א)  רסה  יו“ד  (שו“ע  ִהיא  ֲהָלָכה 
ַהִּמיָלה“,  ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...   ָּברּו”
ְוא ”ָלמּול“, זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשְּלׁשֹון ’ָלמּול‘ ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשַעל 
ֵאיָנּה  ַהִּמְצָוה  ִעַּקר  ַוֲהֵרי  ב),  ז  (ְּפָסִחים  ַהִּמְצָוה  מּוֶטֶלת  ַהָּמל 
מּוֶטֶלת ָעָליו, ֶאָּלא ַעל ָהָאב. ַא ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים (יו“ד ָׁשם 
ב) ְּבִמְקֶרה ֶׁשָהָאב ַעְצמֹו ָמל ֶאת ְּבנֹו, ַהִאם ַּגם ָאז א ְיַׁשֶּנה 
ִמַּמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה ִויָבֵר ’ַעל ַהִּמיָלה‘, אֹו ֶׁשָּמא ֵּכיָון ֶׁשִעַּקר 

ַהִּמְצָוה מּוֶטֶלת ָעָליו ְיָבֵר ’ָלמּול‘.

ַעל ִּפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַּכָּוַנת ַרִׁש“י: ַאְבָרָהם ָמל ֶאת ַעְצמֹו 
 ִנְמַל ְוַעל ָּכ .(ב“ר מט ב), ְוָלֵכן ִהְסַּתֵּפק ְּבֵאיזֹו ָלׁשֹון ְיָבֵר

ִעם ַמְמֵרא, ּוַמְמֵרא ָנַתן לֹו ֵעָצה ְלָבֵר ’ַעל ַהִּמיָלה‘.
’ְּבִרית ַאְבָרם‘

ְלִמי ִהְׁשַּתֲחָוה ַאְבָרָהם?
”ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל ַוִּיְׁשַּתחוּ ָאְרָצה“ (יח ב)

ְלַהָּלן (פס‘ ד) ֵּפֵרׁש ַרִׁש“י ִּכי ָסַבר ַאְבָרָהם ִּבְתִחָּלה ֶׁשאֹוְרָחיו 
ְלָהִבין  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ַרְגֵליֶהם.  ַלֲאַבק  ָהעֹוְבִדים  ֲעָרִבים  ִהָּנם 
ָהָאָבק,  ִמן  ַרְגֵליֶהם  ָרֲחצּו  ְּבֶטֶרם  ָלֶהם  ִהְׁשַּתֲחָוה  ֵּכיַצד 
ַוֲהֵרי ֲהָלָכה ִהיא (ַרָּמ“א יו“ד קנ ג) ֶׁשָאסּור ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ְלָאָדם 

ַהּנֹוֵׂשא ֶּפֶסל?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויַטל:

ְלַהֵּׁשם  ֶאָּלא  ַלַּמְלָאִכים,  ִהְׁשַּתֲחָוה  א  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַהְכָנַסת  ֶׁשל  זֹו  ְּבִמְצָוה  ֶׁשִּזָּכהוּ   ָּכ ַעל  ְּכהֹוָדָאה   ,ִיְתָּבַר

אֹוְרִחים.
’ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב‘ 

ֵיׁש ְלָבֵר ַעל ַהַּמֲאָכל ִלְפֵני ְנִתיָנתֹו ַלֲאֵחִרים
”ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו“ (יח ה)

ֶלֶחם“,  ַּפת  ”ְוֶאְּתָנה  לֹוַמר:   ָצִרי ַאְבָרָהם  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה 
ּוַמּדּוַע נֹאַמר: ”ְוֶאְקָחה“?

ַהֲחִסיִדית  ַהִּקְרָיה  ַרב  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ְּבָחצֹור ַהְּגִליִלית:

ָּכַתב ַה‘ָּבֵאר ֵהיֵטב‘ (או“ח ריג א) ִּכי ַהְּמַבֵּקׁש ְלַכֵּבד ֶאת ֲחֵברֹו 
ְּבַמֲאָכל אֹו ְּבַמְׁשֶקה, ְיָבֵר ְּתִחָּלה ְּבַעְצמֹו ְוַאַחר ָּכ ְיַכֵּבד 
ֶאת ֲחֵברֹו. ֶׁשֲהֵרי ְמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לה ב) ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא 

ֵּבֵר ָהָאָדם ַעל ַמֲאָכלֹו ֵאין ַהַּמֲאָכל ֶנְחָׁשב ֶׁשּלֹו.
ַפת  ”ְוֶאְקָחה  ְּתִחָּלה  ְלאֹוְרָחיו:  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת 
ֶלֶחם“ – ְּכֵדי ְלָבֵר ָעָליו ְּבַעְצִמי, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ֶאֵּתן ָלֶכם 

’ַטַעם ַהְּצִבי‘”ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם“.

ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה
”ְלַמַען ָהִביא ה‘ ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו“ (יח יט) 

’ָעָליו‘ ִנְרֵאית ִלְכאֹוָרה ִּכְמֻיֶּתֶרת, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ִהְקִּדים  ֵּתַבת 
ַהָּכתּוב: ”ְלַמַען ָהִביא ה‘ ַעל ַאְבָרָהם“?

ֵּבֵאר ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפּיג‘ֹו ַּבַעל ’ִּגּדּוֵלי ְּתרּוָמה‘:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ו א) ְמִביָאה ַהְּגָמָרא: ”ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ’ַאֶּתם ֲעִׂשיתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, 
ֲעִׂשיתּוִני  ַאֶּתם  ָּבעֹוָלם;  ַאַחת  ֲחִטיָבה  ֶאְתֶכם  ֶאֱעֶׂשה  ַוֲאִני 
ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים ו ד): ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ 
ֱאקֵינּו ה‘ ֶאָחד‘. ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, 

ֶׁשֶּנֱאָמר (דה“א יז כא): ’ּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ‘“.

ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְלַאְבָרָהם,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח  ָּכאן  ַאף 
 – ”ָעָליו“  ַאְבָרָהם   – ִּדֶּבר“  ֲאֶׁשר  ”ֵאת  ָעָליו  ָיִביא  ִּכי  ִמָּדה, 
ִיחּודֹו  ֶאת  ִּפְרֵסם  ֶׁשַאְבָרָהם  ְּכִפי  הּוא;   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַעל 
ְוַגְדלּותֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם, ָּכ ְיַפְרֵסם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ַּגְדלּותֹו ְוִיחּוִדּיּותוֹ ֶׁשל ַאְבָרָהם, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו נא ב): ”ַהִּביטּו 

ֶאל ַאְבָרָהם... ִּכי ֶאָחד ְקָראִתיו“.
’ִּביָנה ְלִעִּתים‘ ְּדרּוׁש ע“ה

ִּבְרַּכת ’ַּדַּין ָהֱאֶמת‘ ַעל ַצֲערֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם
”ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח" (יט כו)

ֵאֶׁשת  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ִּכי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ב)  (נד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
 ָּברּו” ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי   ְמָבֵר ֶמַלח  ִלְנִציב  ֶׁשֶּנֶהְפָכה  לֹוט 
 ַאָּתה... ַּדַּין ָהֱאֶמת“ – ַעל ִמַּדת ַהִּדין ֶׁשָּפְגָעה ָּבּה, ּו: ”ָּברּו
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּזַכר   ֶׁשִּמּתֹו ַעל   – ַהַּצִּדיִקים“  ֶאת  זֹוֵכר  ַאָּתה... 
ַהֲהֵפָכה,   ִמּתֹו לֹוט  ֶאת  ִהִּציל  ַאְבָרָהם  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן פס‘ כט): ”ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַּלח ֶאת 

לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה“. 

ָּתַמּה ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ֲהא ִּבְרַּכת ’ַּדַּין ָהֱאֶמת‘ ִנְתְקָנה ְּבִעּתֹות 
ַצַער, ְוַעל ֵּכן ֵאין ְמָבְרִכים אֹוָתּה ַעל ּגֹוי ֶׁשֵּמת (או“ח רכה ט), 

ּוַמּדּוַע ֵיׁש ְלָבְרָכּה ַעל ֵאֶׁשת לֹוט ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ִיְׂשְרֵאִלית?

ְוֵתֵרץ: ָאֵכן, ֵאין ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ַעל ִמיָתָתּה ֶׁשל ֵאֶׁשת לֹוט, 
ֶאָּלא ַעל ַצֲערֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשּכֹה ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ִמַּדת 

ַהִּדין ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ַעד ֶׁשֹּלא ָעְמָדה ְזכּותֹו ְלַהִּציָלּה.
’ַׁשַער ַהִּצּיּון‘ ריח כב

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ִלְתִפַּלת ַלַחׁש
ַהַּנַער  קֹול  ֶאת  ֱאקִים  ַוִּיְׁשַמע  ַוֵּתְבךְּ;  קָֹלּה  ֶאת  ”ַוִּתָּׂשא 
 ִהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלֱא ַוִּיְקָרא ַמְלַא
ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱאקִים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא 

ָׁשם“ (כא טז-יז)

ֱאִקים  ָׁשַמע  א  קֹוָלּה,  ֶאת  ֶׁשָּנְׂשָאה  זֹו  ִהיא  ָהָגר  ִּכי  ַאף 
ֶאָּלא "ֶאת קֹול ַהַּנַער" – ַמּדּוַע?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף מֶֹׁשה ַׁשִּפיָרא ַהַּמִּגיד ִמְּזַלאִזיץ:

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כד ב): ”ַהַּמְׁשִמיַע קֹולֹו ִּבְתִפָּלתֹו – ֲהֵרי 
ֶזה ִמְּקַטֵּני ֲאָמָנה“, ְלִפי ֶׁשַּמְרֶאה ְּבָכ ְּכִאּלּו ֵאין ה‘ ׁשֹוֵמַע 
ְּתִפַּלת ַלַחׁש (ַרִׁש“י ָׁשם). ְלִפי ֶזה מּוָבן: ָהָגר ָנְׂשָאה ֶאת קֹוָלּה, 
ֻחְלָׁשתוֹ  ֶׁשִּמְּפֵני  ַהַּנַער,  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַּדְוָקא  ה‘  ָׁשַמע  ֵּכן  ְוַעל 
ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ּוְבָכ ֲחִריִׁשית.  ְוִהְתַּפֵּלל  ָּבָכה  ְּבַוַּדאי 
 – ָהָגר“   ָּל ַמה  ֱאקִים...   ַמְלַא ”ַוִּיְקָרא  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש
ִמְּפֵני ָמה ַאְּת ְמִריָמה ֶאת קֹוֵל ִּבְתִפָּלֵת, ְוִכי חֹוֶׁשֶׁשת ַאְּת 
ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַלַחׁש? ”ַאל ִּתיְרִאי“ 
ִמָּכ! ֶׁשֲהֵרי ”ָׁשַמע ֱאקִים ֶאל קֹול ַהַּנַער“ ַּדְוָקא ”ַּבֲאֶׁשר 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ְוֻחְלָׁשתוֹ  ָחְליוֹ   ֶׁשִּמּתֹו ִמּׁשּום   – ָׁשם“  הּוא 

ְלָהִרים ֶאת קֹולֹו.
’ְּבִרית ַאְבָרם‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ׁשמֹו
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ֵיׁש ְלִהְזָּדֵרז ָלקּום ְּכֵדי א ְלַהְפִסיד ָאֵמן
ֵלאמֹר  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ”ּוְכמֹו 

קּום..." (יט טו)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים“ 
ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘ [ִעם ַהּכֹוֵלל], ּוְכמֹו ֵכן ָידּוַע ִּכי 
ָלנּו  ָרַמז   – קּום“  ”ֵלאמֹר   ;‘ַמְלָא’ ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ָאֵמן‘ 
ַהָּכתּוב ִּכי ַעל ָהָאָדם ְלִהְזָּדֵרז ָלקּום ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית 
ְוֶאת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶאת  ַיְחִמיץ  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבִמְנָין, 

ַהַּמְלָאִכים ַהְּטהֹוִרים ֶׁשּנֹוָצִרים ִמֶּמָּנה.
’ֵחן ָוֶחֶסד‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ָזא

ָרֵזי
ּכדי א ְל ם

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַחר: ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב.‡ ָ̇ ּ רו ַחב¿ ָנ‰                 ּב¿ ַכוָּ ל                ּב¿ ˜ו… ּב¿

ְלֶרֶגל יֹום ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ָמָרן ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ּדֹב ָיֶפה ָזָצ“ל
 ֶׁשָּיחּול ְּביֹום ִראׁשֹון י“ט ְּבֶחְׁשָון ִהְננּו ְלַהִּגיׁש ָּבזֹאת ֶקַטע ִמּתֹו ִּדְבֵרי ִחּזּוק 

ֶׁשִּנְמְסרּו ִמִּפיו ִלְכבֹוד ִּכּנּוס ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ – ֱאלּול ַּתְׁשָע“ו:

”ִהֵּנה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא עֹוָלמֹו ְּבֹאֶפן ֶׁשַהִּנְצָר ְּביֹוֵתר, ְּכַחְמָצן ּוַמִים, הּוא ַהָּמצּוי ְּביֹוֵתר. 
ִהיא  ֵּכן  ַעל  ָהרּוָחִנּיּות,  ַחֵּיי  ְּבִסיס  ִהיא  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ֵּכיָון  ְּברּוָחִנּיּות,  ַּגם   ֶׁשָּכ ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ָאַמר 
ֶׁשַאף  ְלִהָּוַכח  ִנְפָלא  ָמה  כו).  מ  (ְיַׁשְעָיה  ֵאֶּלה‘  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  ’ְׂשאּו  ְלַהָּׂשָגה:  ַקָּלה 
ָה‘ָאֵמן‘ ֶׁשְּבתֹוָכּה ְטמּוִנים ָּכל ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה, ְזִמיָנה ּוְמצּוָיה ְּבָכל ָמקֹום. ְּבָכל ֲעִנַּית ָאֵמן ֵיׁש ָלנּו 
ִהְזַּדְּמנּות ִלְזּכֹר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִלְחיֹות ִעם ַּתְפִקיֵדנּו ָּבעֹוָלם, ִלְחיֹות ִעם ּבֹוֵרא עֹוָלם“.

ָה‘ָאֵמן‘
ְזִמיָנה
ּוְמצּוָיה
ִּבְגַלל
ְנִחיצּוָתּה 
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ַרִּבי  ַהּנֹוָדע,  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ֲעלּוָמיו  ִּביֵמי 
ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ָסבֹו  ָזָצ“ל,  ְּגרֹוְסָמן  ָּדִוד  ִיְצָחק 
ִיְׂשָרֵאל ְּגרֹוְסָמן ָזָצ“ל, ָנַטל הּוא ֶאת ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים 
ּוְמֵלַאת  ָהֲאֻרָּכה   ַּבֶּדֶר ִמירּוָׁשַלִים  ָלֵצאת  ּוָפָנה 
ַהַּסָּכנֹות ּבֹוֲאָכה ֲחַצר ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַרּבֹו ַהָּגדֹול, ַּבַעל 
ֶׁשֹּלא  ַאַחר  הּוא  ָעָׂשה  זֹאת  ִמַּקְרִלין.  ַאֲהרֹן‘  ַה‘ֵּבית 
ְלַרּבֹו,  ְוַהִהְׁשּתֹוְקקּות  ַהַּגֲעגּוִעים  ְּבִרְגׁשֹות  ָעַמד 

ֶׁשִּמְּלאּוהוּ ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְוא ָנְתנּו לֹו ָמנֹוַח.

ַמָּסע ֶזה ֶׁשִהְתָאֵר ְלֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, א ָהָיה 
ַּבֲעבּור ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָּפַגׁש 
ֶיֶלד  ִּבְהיֹותֹו  ֵכן,  ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ַהָּגדֹול.  ְּבַרּבֹו 
ַרִּבי  ָאִביו  ְנָטלֹו  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ֲעלֹותֹו  ֶטֶרם  ָצִעיר, 
ָמְרְּדַכי ְלַקֵּבל ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה ֵמַרָּבם ַה‘ֵּבית ַאֲהרֹן‘. אֹו 
ָאז ָזָכה ַהַּנַער ִלְלֹחץ ֶאת ָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי 

ּוְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו.

ֶׁשִּנְכַנס  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ֶזה,  ַמָּסע  ֶׁשל  ְּבֵראִׁשיתֹו 
ִהְׁשָּתָאה  ַרּבֹו,  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִלְמעֹון  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ְּכֶׁשָּנַטל ָהַרִּבי ֶאת ָיָדיו ְּבִחָּבה ְוָלַחׁש 
ָלַחְצִּתי  ְּכָבר  ָהֵאּלּו  ַהָּיַדִים  ”ֶאת  ַעְצמֹו:  ְלֵבין  ֵּבינֹו 
ְלַהְנֵהן  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ָּדִוד  ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ַּפַעם...“. 
ַהּקֶֹדׁש  ֵמרּוַח  ּוְבִהְתַּפֲעמּות  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְּברֹאׁשֹו 

ֶׁשִּנְגְלָתה ֶאל מּול ֵעיָניו.

ְּבַהִּגיַע ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ְלֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ָחׁש ִּבְרִגיָעה 
ַהּפֹוֶׁשֶטת ְּבָכל ֵאיָבָריו. ַאַחר ָׁשִנים ֶׁשל ִהְׁשּתֹוְקקּות 
ְוֶׁשל ַּגְעּגּוִעים, סֹוף סֹוף ָמְצָאה ִנְׁשָמתֹו ַמְרּגֹוַע. ַרִּבי 
ְוהּוא  ֻמְגָּבל,  ִהּנֹו  ַהִּבּקּור  ְזַמן  ִּכי  ָיַדע  ָּדִוד  ִיְצָחק 
ָהַרִּבי  ַאַחר   ִנְכַר הּוא  ֶרַגע.  ָּכל  ּבֹו  ְלַנֵּצל  ִהְׁשַּתֵּדל 
ִמְּמִחָּצתוֹ,  ָמׁש  א  ְוִכְמַעט  ַאֲהָבה,  ֶׁשל  ַּבֲעבֹותֹות 
ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַמֵּלא ֶאת ֵּכָליו ְּבִניצֹוצֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה 

ַוֲעבֹוַדת ה‘.

ַאף ָהַרִּבי ִמִּצּדֹו ִהְרִעיף ַאֲהָבה ַעל ָהַאְבֵר ַהָּצִעיר 
 ָחַס א  ַאף  הּוא  ַהְּכָלל.  ִמן  יֹוֵצא  ְּבֹאֶפן  ְוֵקְרבֹו 
ִמְּפֵני  ִהְסִּתיר  ְוא  ֻמְפָלִאים  ַאֲהָבה  ִּבּטּוֵיי  ִמֶּמּנּו 
ְּכִפי  ְּכַלָּפיו,  ֶׁשָרַחׁש  ָהַרָּבה  ַהַהֲעָרָצה  ֶאת  ְמקָֹרָביו 

ֶׁשֵאַרע ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ִמַּקְרִלין  ַאֲהרֹן‘  ַה‘ֵּבית  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  יֹומֹו  ֵסֶדר 
 א ָיַׁשן הּוא ְּבֶמֶׁשָהָיה ָעמּוס ַעד ַלֲעֵיָפה. ִּכְמַעט ְו
ִהְׁשִקיַע  ְוכֹחֹוָתיו  ִעּתֹוָתיו  ָּכל  ְוֶאת  ַהְּיָמָמה,  ְׁשעֹות 
ֶהֱעִביר  ַהְּזַמן  ְּכֶׁשַּמְרִּבית  ה‘,  ּוַבֲעבֹוַדת  ַּבּתֹוָרה 

ְּבִהְתּבֹוְדדּות, ַמָּמׁש ְּכַאַחד ִמן ַהְּׂשָרִפים.

ֶׁשל  ַהְּקַטּנֹות  ַּבָּׁשעֹות  ְּכָבר  ֵהֵחָּלה  ָקְדׁשֹו  ֲעבֹוַדת 
ָהָיה  ִמָּטתוֹ,  ַעל  ַקָּלה  ְּתנּוָמה  ֶׁשָּנם  ַאַחר  ַהַּלְיָלה. 
ִעּיּוִני  ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  קּום  ּוַמְׁשִּכים  ָּכֲאִרי  ִמְתַּגֵּבר 
ּוַמֲעִמיק. ַאַחר ָהָיה ּפֹוֶנה ִלְטּבֹל ּוְלִהָּטֵהר ַּבִּמְקֶוה 
ּופֹוֵתַח  ְלַחְדרֹו  ּפֹוֶנה  ָהָיה  ּוִמָּׁשם  ְלֵביתֹו,   ַהָּסמּו
ְּבקֹול  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ַהּבֶֹקר,  ַּבֲעבֹוַדת 

ּוְבַכָּוָנה ַרָּבה, ָּדָבר ֶׁשָאַר ְזַמן ִּבְלִּתי ְמֻבָּטל.

ְּבָכל אֹוָתן ָׁשעֹות ִהְקִּפיד ָהַרִּבי ִלְהיֹות ְלַבד ְּבַחְדרֹו. 
ַהְּׁשמּועֹות   ַא ַהּקֶֹדׁש,  ַּבֲעבֹוַדת  ָרָאהּו  א  ִאיׁש 
ַרִּבים  ְּבִמיָנּה.  ְמֻיֶחֶדת  ַּבֲעבֹוָדה  ְמֻדָּבר  ִּכי  ָאְמרּו 
 ַא ָּבּה,  ֻׁשָּתִפים  ִלְהיֹות  ִהְׁשּתֹוְקקּו  ֵמַהֲחִסיִדים 

ָהַרִּבי ִהְקִּפיד ַלֲעׂשֹוָתּה ְּבֶהְסֵּתר ּוְבֶהְצֵנַע ֶלֶכת.

ָּכָאמּור,  ָּדִוד.  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהָיה  ִמֻּכָּלם  ׁשֹוֶנה 
ּוְכִמי  ִׁשעּור,  ָהָיה  א  ָהַרִּבי  ֶאל  ְלִהְׁשּתֹוְקקּותֹו 
הּוא  ָיכֹול  ִּכי  ָחׁש  ַהּקֶֹדׁש,  ֵמֶאֶרץ  ִהִּגיַע  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה 
ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ְמַעט יֹוֵתר. ְּבִלּבֹו ָּגְמָלה ַהְחָלָטה 
ִּכי הּוא ֻמְכָרח ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְלאֹוָתם ְרָגִעים ִנְׂשָּגִבים 

ּוְמֵלֵאי הֹוד, ְולּו ַרק ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו.

ְיצּועוֹ  ַעל  ָנח  ָהעֹוָלם  ֶׁשרֹב  ָׁשָעה  ַלְיָלה,  ְּבִאיׁשֹון 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְׁשִּכים  ֲעֻמָּקה,  ְּבֵׁשָנה  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשהּוא 
הּוא  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלֵעֶבר  ּוָפָנה  ִמִּמָּטתוֹ  ָּדִוד 
אֹו  ַהִּמְקֶוה.  ֶאל  ָהַרִּבי  ֶׁשָּיָצא  ַעד  ְּבֶׁשֶקט  ִהְמִּתין 
ָאז ָּפָנה ַּבָּלאט ֶאל ֵעֶבר ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ִנְכַנס ַעל 
ְמִעיל  ֵמֲאחֹוֵרי  ְלִהְסַּתֵּתר  ּוִמֵהר  ֶאְצְּבעֹוָתיו  ְקצֹות 

ֶצֶמר ָארֹ ְוָעֶבה ֶׁשָהָיה ָּתלּוי ַעל ַהִּקיר.

ְמַצֶּפה  ּוְבדּוִמָּיה,  ַּבֲחָרָדה  ִּבְמקֹומֹו  ִהְצַטֵּנף  הּוא 
ְּבֹקֶצר רּוַח ָלַרִּבי ֶׁשָּיׁשּוב ֵמַהִּמְקֶוה. ָהְרָגִעים ִנְדמּו 
ְמקֹום  ִיְתַּגֶּלה  ֶּפן  ָמה  ֲחָׁשׁש  ִקֵּנן  ְּבִלּבֹו  ְּכֶנַצח.  לֹו 
ֶׁשָּׂשְרָרה  ָהַאְפלּוִלית  ִּכי  ִקָּוה  הּוא  אּוָלם  ַמְחּבֹואֹו, 
ַּבֶחֶדר ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ַיַחד ִעם ִהְׁשַּתְּדלּותֹו ְלַהְחִּביא 
ְלָכל  ְלַגּלֹותֹו,  ֵמָהַרִּבי  ִּתְמַנְעָנה  ַהִּנָּתן,  ְּכָכל  ַעְצמֹו 

ַהָּפחֹות ְּבֶטֶרם ִיְׁשַמע ִמִּפיו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.

ֶאל  ְקֵרִבים  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְצָעָדיו  ִנְׁשְמעּו  סֹוף  סֹוף 
ְּפִניָמה,  ִנְכַנס  ְוָהַרִּבי  ִנְפְּתָחה,  ַהֶחֶדר  ֶּדֶלת  ַהֶחֶדר. 
ְּכֶׁשּתַֹאר ָּפָניו ּדֹוֶמה ְלַמְלַא ה‘. ִּכְמַעט ְלא ְׁשהּות 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ֶרַגע  ֶׁשל 
יֹוֵצאת  ּוִמָּלה  ִמָּלה  ְּכֶׁשָּכל  ּוִבְדֵבקּות,  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ִמִּפיו ְּבַהְטָעָמה, ְמֻלָּוה ִּבְנִעיָמה ְמַרֶּגֶׁשת ּוֻמְתֶאֶמת.

אֶֹׁשר.  ֵמרֹב  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָיַדע  א  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי 
הּוא  ִהְקִׁשיב  ִנְרָּגׁש  ִלְמאֹד.  ַעד  ָׁשֶוה  ָהָיה  ַהַּמֲאָמץ 
ָאֵמן  ְּבַכָּוָנה  ַלֲענֹות  ְוִהְקִּפיד  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלִבְרכֹוָתיו 
ַנֲעִלים  ְרָגִעים  ְּבאֹוָתם  ּוְבָרָכה.  ְּבָרָכה  ָּכל  ַאַחר 
ֶאת  ְמׁשֹוֶרֶרת  ֻּכָּלּה  ַהְּבִריָאה  ְּכִאּלּו  לֹו  ָהָיה  ִנְדֶמה 
ֶׁשָּפְרָחה  ְוִכְמַעט  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְּגרֹונֹו   ֶּדֶר ִׁשיָרָתּה 

ִנְׁשָמתֹו ֵמרֹב ְמִתיקּות ְוֶעְרָּגה.

ָלֵצאת  ּוָפָנה  ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ֶאת  ָהַרִּבי  ִסֵּים 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּקדֹוָׁשה.  ֲעבֹוָדתֹו   ְלֶהְמֵׁש ֵמַהֶחֶדר 
ְּפִסיעֹוָתיו  ֵהֵדי  ֶׁשִּנְׁשְמעּו  ַעד  ִקְמָעא  ִהְמִּתין  ָּדִוד 
ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ָאז  ַרק  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ַהִּמְתַרֲחקֹות 
ְּכמֹו  ְּכֶׁשַרְגָליו  ַלֶחֶדר,  ִמחּוץ  ֶאל  ְּבֶׁשֶקט  ַלֲחמֹק 

ְמַרְּקדֹות ֵמֲאֵליֶהן ַעל ּגֶֹדל ַהְּזכּות.

א.   ַא ִסּפּוָקּה,  ֶאל  ָּבָאה  ַנְפׁשֹו  ִּכי  ָהָיה  ִנְדֶמה 
ִמֶּׁשָּטַעם ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַטֲעָמן ֶׁשל 
אֹוָתן ַּדּקֹות ִנְפָלאֹות, ׁשּוב א ָיַדע ָׂשְבָעה. ַּבַּלְיָלה 
ּוְבַהִּגיַע  ְּבַגֲעגּוִעים,  ִמָּטתוֹ  ַעל   ִהְתַהֵּפ ֶׁשְּלָמֳחַרת 
ַהָּׁשָעה א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹר ְּבַעְצמֹו, ְוׁשּוב ְנָׂשאּוהּו 

ַרְגָליו ְלֵעֶבר ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַּגם ַהַּפַעם ִהְמִּתין ַעד ֶׁשָּיָצא ָהַרִּבי ִלְטִביַלת ַהּבֶֹקר, 
ּוָפָנה ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַחֵּבא ְּבֵליל ֶאֶמׁש. ְלַאַחר 
ָהאֹוֵמר  ָהַרִּבי  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ׁשּוב  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות 
ָּדִוד,  ִיְצָחק  ְוַרִּבי  ּוִבְנִעיָמה,  ְּבַכָּוָנה  ַהְּבָרכֹות  ֶאת 
ֶׁשִּבְתִמימּותֹו ָחַׁשב ִּכי ָהַרִּבי ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ִקּיּומֹו, 
 ִהְמִׁשי ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְּבַכָּוָנה,  ָאֵמן  ַאֲחָריו  ָעָנה 
ִמן  ָלֵצאת  ַהַּמְתִאים  ָהֶרַגע  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְלִהְסַּתֵּתר 

ַהֶחֶדר.

ְּבִמְנָהגֹו,  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי   ִהְמִׁשי ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
אֹוָתם  ֶקַבע.  ְלאַֹרח  ֶאְצלֹו  ַהָּדָבר   ָהַפ ְמֵהָרה  ְוַעד 
ְרָגִעים ַנֲעִלים  ִּבְמִחַּצת ָהַרִּבי ָחְרׁשּו ְּתָלִמים ֲעֻמִּקים 

ְּבִנְׁשָמתֹו, ְוִהְגִּביהּוהּו ְטָפַחִים ֵמַעל ַהַּקְרַקע.

ֵאינֹו  ָהַרִּבי  ִּכי  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהָיה  ָסבּור  ָּכָאמּור, 
ִלְפנֹות  ַהָּיִמים,  ֶׁשְּבַאַחד  ֶאָּלא  ְּבִהָּמְצאּותוֹ.  ָחׁש 
ֶהָחִסיד  ִעם  ַיַחד  ְּבַחְדרֹו,  ָהַרִּבי  ָׁשָהה  ֵעת  ּבֶֹקר, 
ֲהדּוָרה  ֶמְרָּכָבה  ְלֶפַתע  ָעְצָרה  ְוַהֶּנֱעָלם,  ַהִּנְסָּתר 
ְּבֶפַתח ַהַּבִית. ֵמַהֶמְרָּכָבה ָיְרָדה ְּדמּות ֻמֶּכֶרת. ָהָיה 
ִּבְצָעִדים  ֲאֶׁשר  ָהֲעִׁשיִרים,  ֵמַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ֶזה 
ְמִהיִרים ָּפָנה ְלֵעֶבר ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ּוִמְּבִלי ִלְנקֹׁש 
ַעל ַהֶּדֶלת ִנְכַנס ֶאל ַהֶחֶדר ְּכֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְלׂשֹוֵחַח 
הּוא  ִּכי  ַעל  ִהְתַנֵּצל  ֶהָחִסיד  ִּבְבִהילּות.  ָהַרִּבי  ִעם 
ָלֵצאת  ָעָליו  ִּכי  ֻמְקֶּדֶמת,  ּכֹה  ְּבָׁשָעה  ָלבֹוא  ֶנֱאַלץ 

ַּבֶהְקֵּדם ְלָצְרֵכי ִמְסָחרֹו.

ָהְיָתה זֹו ָּכָאמּור ַהָּׁשָעה ֶׁשָּבּה ִהְקִּפיד ָהַרִּבי ִלְׁשהֹות 
ְלַבּדֹו, ְוִאי ְלָכ א ִמֵהר ְלֵהָענֹות ְלַבָּקַׁשת ֶהָחִסיד, 
ִּכי  ָהַרִּבי  ִמֶּׁשּנֹוַכח  ְוִהְתַחֵּנן...  ִהְתַעֵּקׁש  ֶהָחִסיד   ַא
ֶׁשל  ְּבִניָמה  ֵאָליו  ָּפָנה  ָלֵצאת,  ְמַמֵהר  ֵאינֹו  ֶהָחִסיד 
ַּתְרעֶֹמת, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְצִּביַע ְלֵעֶבר ַהְּמִעיל ַהָּגדֹול 

ַהָּתלּוי ַעל ַהִּקיר:

 ִהֵּנה, ָּכאן, ֵמֲאחֹוֵרי ְמִעיל ַהַּפְרָוה, ִמְסַּתֵּתר ַאְבֵר”
ֵאיִני  ֶזה  ָּכל  ְוִעם  ֵעיִני,  ְּכִאיׁשֹון  ָעַלי  ֶהָחִביב  ָצִעיר 
ָיכֹול ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְמאּוָמה ְּבָׁשָעה זֹו, ְוַאָּתה רֹוֶצה 

ֶׁשֲאׂשֹוֵחַח ִעְּמ ְּבִמֵּלי ְּדָעְלָמא?!“.

ִהֵּנה ִּכי ֵכן, נֹוַכח ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ָלַדַעת ִּכי ִּבְרִאָּיתוֹ 
ָּכל  ְוִעם  ִמְּכָבר,  ֶזה  סֹודֹו  ֶאת  ָהַרִּבי  ִּגָּלה  ָהרּוָחִנית 
זֹאת, ְלרֹב ֲחִביבּותֹו ָנַתן ְלָכ ַהְסָּכָמה ֶׁשִּבְׁשִתיָקה.

ְוָהַרִּבי  ֻמְׁשָּפלֹות,  ְּבָפִנים  ַהֶחֶדר  ִמן  ָיָצא  ֶהָעִׁשיר 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ָקְדׁשֹו,  ַּבֲעבֹוַדת  ָּפַתח 
ְּכֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ְּכִמְנָהגֹו,  ּוְבִהְתעֹוְררּות  ְּבַכָּוָנה 
ַהְּמִעיל ַהָּכֵבד עֹוֶנה ַאֲחָריו ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ֲאֵמִנים 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה.
 ’ָּגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל‘ ח“א עמ‘ 56

ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים
”ִּכי  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֵּפְרׁשּו  ג)  א  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
 :ָגדֹול ַאָּתה ְועֵֹׂשה ִנְפָלאֹות“ (ְּתִהִּלים פו י) ָּכ
”ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּום: ַהּנֹוד ַהֶּזה ִאם ִיְהֶיה ּבֹו 
ֶנֶקב ְּכחֹד ֶׁשל ַמַחט, ָּכל רּוחֹו יֹוֵצא ִמֶּמּנּו, 
ְמִחיִלים [ְמִחילֹות  ְמִחיִלים  ָעׂשּוי  ְוָהָאָדם 
ְמִחילֹות], ְנָקִבים ְנָקִבים, ְוֵאין רּוחֹו יֹוֵצא 
 ‘ִקים ְלַבֶּדִמֶּמּנּו. ִמי ַיֲעֶׂשה ֵּכן? ’ַאָּתה ֱא

(ָׁשם)“.

ַהָחְכָמה  עֶֹמק  ֶאת  ְלָתֵאר  ְּבבֹוֵאנּו  ְוָאֵכן, 
ָאנּו  ְמַתְמְצִתים  ַהּגּוף,  ְּבֵאיְבֵרי  ַהְּטמּוָנה 
ֶׁשל  ְּבֹאֶפן  ְיִציָרָתם  ֻעְבַּדת  ְּבַהְזָּכַרת  זֹאת 
”ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים“, ּוְבֵתאּור 
ֻּכָּלם.  ָהֵאיָבִרים  ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ְּכֵדי  ֵיׁש  ֶזה 
ב“י  טּור  (ְרֵאה  ַהְּמָפְרִׁשים  זֹאת  ֵּפְרׁשּו   ְוָכ

וב“ח ֵריׁש סי‘ ו):

ַרִּבים  ְנָקִבים  ֶיְׁשָנם  ָהָאָדם  ְּבגּוף 
ָּברֹאׁש  ׁשֹונֹות;  ְלַמָּטרֹות  ַהְּמַׁשְּמִׁשים 
ְקבּוִעים  ֶׁשָּבֶהם  ְנָקִבים  ְׁשֵני  ַקָּיִמים 
ָמה  ָּכל  ֶאת  ָהָאָדם  רֹוֶאה  ֶׁשַּדְרָּכן  ָהֵעיַנִים 
ִנְקֵבי  ֶאת  ֵיׁש  ָהֵעיַנִים  ַּתַחת  ֶׁשְּסִביבֹו. 
נֹוְׁשִמים,  ָאנּו  ְּבֶאְמָצעּוָתם  ֲאֶׁשר  ַהְּנִחיַרִים 
ַהְּמֻיֶּתֶרת  ַהֵּלָחה  ֶאת  ּומֹוִציִאים  ְמִריִחים 
ַהְּמיָֹעד  ַהֶּפה  ִנְמָצא  ֵמֶהם  ְלַמָּטה  ֵמַהּגּוף. 
ֶאת  ֵיׁש  ַהֶּפה   ּוְבתֹו ּוְלִדּבּור,  ְלַמֲאָכל 
ָהֹאֶכל  ֶאת  ַהּמֹוִביל  ַהְּבִליָעה  ֵּבית  ֶנֶקב 
ׁשֹוֵאף  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהְּנִׁשיָמה  ְקֵנה  ְוֶאת  ַלֵּקָבה 
ַהִּדּבּור  ֶאת  ּומֹוִציא  ְלֵראֹוָתיו  ֲאִויר  ָהָאָדם 
ֶחְלָקם  ְנָקִבים:  ָמֵלא  ּגּוֵפנּו   ְוָכ ִמְּגרֹונֹו. 
 ְּבתֹו ִנְמָצִאים  ְוֶחְלָקם  ִמַּבחּוץ  ִנְרִאים 
ּוִבְתבּוָנה,  ְּבָחְכָמה  ֲעׂשּוִיים  ְוֻכָּלם  ַהּגּוף, 
ָּבֹאֶפן  ְלַתְפִקיָדם  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי 

ַהּתֹוַעְלִּתי ְּביֹוֵתר.
ֵמֲחָלִלים  ַאף  ָהָאָדם  ּגּוף  ָּבנּוי  ֵכן  ְּכמֹו 
ֲחָלִלים, ְּכֻדְגַמת ֲחַלל ַהֻּגְלֹּגֶלת ֶׁשּבֹו ִנְמָצא 
ַהָּלׁשֹון  ִנְמָצאֹות  ֶׁשּבֹו  ַהֶּפה  ֲחַלל  ַהּמַֹח, 
ַהָּדם  ִנְׁשָלח  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהֵּלב  ֲחַלל  ְוַהִׁשַּנִים, 
ְלָכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף, ֲחַלל ַהֵּקָבה ֶׁשּבֹו ִנְטָחן 
ָהֲאִויר  עֹוֵבר  ֶׁשּבֹו  ָהֵראֹות  ַוֲחַלל  ָהֹאֶכל 
ַלָּדם  ַהַחְמָצן  ִנְׁשָלח  ּוִמָּׁשם  ִסּנּון   ַּתֲהִלי

ָועֹוד.
ֵּתבֹות  ִּכי  (ָׁשם)  ַהּטּור  ָּכַתב  זֹאת  ִמְּלַבד 
’ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים‘ ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה ָמאַתִים 
ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ְּכֶנֶגד ְּכַלל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף. 
ִּכי  ב)  ס  ְּבָרכֹות  נַֹעם‘  (’ִאְמֵרי  ַהְגָּר“א  ּוֵבֵאר 
ַוֲאִפילּו  ָחָלל,  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵאיָבר  ”ֶׁשֵאין  ֵּכיָון: 
ַהְּׂשָערֹות ֵיׁש ָלֶהן ָחָלל“, ִנְמָצא ֶׁשְּבָלׁשֹון זֹו 
ָאנּו מֹוִדים ַעל ְּבִריַאת ָּכל ָהֵאיָבִרים ֻּכָּלם.

ַהָחְכָמה  ִּכי  א),  (ָׁשם  ַהְּלבּוׁש  ֵּבֵאר  עֹוד 
ֲחלּוִלים  ְנָקִבים  ִּב“ְנָקִבים  ַהְּטמּוָנה 
ַהּכֹחֹות  ְּבַאְרַּבַעת  ִמְתַּבֵּטאת  ֲחלּוִלים“ 
ּגּוף  ַמַעְרכֹות  ְּכַלל  ֶאת  ַהַּמְפִעיִלים 
ַהַּמֲחִזיק  ַהּדֹוֶחה,   ,ַהּמֹוֵׁש” ְוֵהם:  ָהָאָדם, 
ְוַהְּמַעֵּכל“; ַהּמֹוֵׁש – ֶאת ַהַּמֲאָכל ְוָהֲאִויר 
ָהֲאִויר  ֶאת  ַהּדֹוֶחה –  ַהּגּוף,   ּתֹו ֶאל  ַהַּצח 
 ַהְּמֻעָּפׁש ְוַהְּפֹסֶלת, ַהַּמֲחִזיק – ֶאת ַהִּנְצָר
ְרִכיֵבי  ֶאת  ַהַּמְבִליַע   – ְוַהְּמַעֵּכל  ַלּגּוף 
ֵּכיָון  ָהֵאיָבִרים.   ּתֹו ֶאל  ַהִּנְצָרִכים  ָהֹאֶכל 
ְּתלּוִיים   – ַהּדֹוֶחה  ְוַהּכֹחַ   ַהּמֹוֵׁש ֶׁשַהּכֹחַ 
ְנָקִבים“.  ”ְנָקִבים  ִנְכָּפל:   ְלִפיָכ ַּבְּנָקִבים, 
ַהְּמַעֵּכל  ְוַהּכֹחַ  ַהַּמֲחִזיק  ֶׁשַהּכֹחַ  ֵּכיָון  ְוֵכן, 
”ֲחלּוִלים  ִנְכָּפל:   ְלִפיָכ ַּבֲחָלִלים,  ְּתלּוִיים 

ֲחלּוִלים“.

ֲחלּוִלים אֹו ֲחָלִלים
ַּבּטּור (ָׁשם) ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש ִלְגרֹס ’ֲחלּוִלים‘ ְוא 
’ֲחָלִלים‘. ּוֵבֵאר ַּב‘ַּדְרֵכי מֶֹׁשה‘ (ָׁשם) ִּכי זֹאת 
ַאף  ַמְׁשָמעּוָתּה  ’ֲחָלִלים‘  ֶׁשְּלׁשֹון  ִמּׁשּום 
ָטז).  יט  (ַּבִּמְדָּבר  ֶחֶרב‘  ’ַּבֲחַלל  ְּכמֹו  ֲהִריָגה, 
ְלִפי  ַהָּדָבר,  ַטַעם  ֶאת  ֵּבֵאר  יֹוֵסף‘  ּובְ‘ֵבית 
ֶׁשַעל ָחָלל א ַׁשָּיְך ְלׁשֹון ְּבִריָאה, ִּכי ָחָלל 

’ֲחלּוִלים‘  ְלׁשֹון   ַא ֵהָעֵדר,  ַמְׁשָמעּותֹו 
ִנְבָרא  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ָהֵאיָבר  ַעל  ִמְתָּפֶרֶׁשת 

ָחלּול.

ֲהא  ַהָּב“ח:  ָּתַמּה  יֹוֵסף‘  ַה‘ֵּבית  ִּדְבֵרי  ַעל 
ְּכִפי  ֵהָעֵדר,  ַעל  ַאף  ְּבִריָאה  ְלׁשֹון  ָמִצינּו 
’ּובֹוֵרא  ַׁשֲחִרית:  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו 
אֹור?  ֵהָעֵדר  ִהּנֹו   חֶֹׁש ִּכי  ַאף   ,‘חֶֹׁש
ְלִדְבֵרי  ִּכי  א)  ו  (או“ח  ַהטָּ“ז  ִהְקָׁשה  ְועֹוד 
ַעל  ִמְתָּפֶרֶׁשת  זֹו  ֶׁשָּלׁשֹון  יֹוֵסף‘  ַה‘ֵּבית 
’ְנקּוִבים‘  ַאף  לֹוַמר  ָעֵלינּו  ָהָיה  ָהֵאיָבִרים, 

ְוא ’ְנָקִבים‘?

ַעל  ָאְמָנם  ִחֵּלק:  (ָׁשם)  ְמָגִדים‘  ּובַ‘ְּפִרי 
ְּבִריָאה,  ְלׁשֹון  ַׁשֶּיֶכת  ְנָקִבים  ְוַעל   חֶֹׁש
 – ה; ַלחֶֹׁש ִּכי ְלצֶֹרְך ֲעִׂשָּיָתם ִנְצָר ַמֲעֹשֶ
ֲהָסַרת ָהאֹור, ְוַלֶּנֶקב – ֲהָסַרת ּתֹוכֹו. אּוָלם 
ְּבֶאְמָצעּות  ֵמֲאֵליֶהם,  ַנֲעִׂשים  ַהֲחָלִלים 
א  ֵּכן  ְוַעל  אֹוָתם,  ַהּסֹוֵבב  ָהֵאיָבר  ְּבִריַאת 

ַׁשָּיְך לֹוַמר ’ּוָבָרא... ֲחָלִלים‘.

ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד
ַרק  ִּכי  ָאנּו  ַמְצִהיִרים  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
ַעד  ְוָידּוַע“  הּוא ”ָּגלּוי   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ִנְבָרא  ֶׁשָּבּה  ַהָחְכָמה  ִהיא  ֲעֻמָּקה  ַּכָּמה 

ּגּוֵפנּו, ָּבֹאֶפן ַהֻּמְׁשָלם ְוָהָראּוי ְּביֹוֵתר.

ֵּפֶׁשר  ַעל  ָעְמדּו  ֵמַהְּמָפְרִׁשים  ַרִּבים  ָאֵכן, 
”ָּגלּוי  זֹו:  ִּבְבָרָכה  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ָהֻעְבָּדה 
ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶד“, ִמְּפֵני ָמה ָּבֲחרּו 
זֹו ְוא ַּבָּלׁשֹון  ָּכאן ְּבָלׁשֹון  ַּדְוָקא  ְלהֹודֹות 

?‘ַהְּׁשגּוָרה: ’ְלָפֶני

ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר  ַהֵּסֶפר)  (ֵריׁש  ַהִּמְנָהגֹות‘  ְּב‘ֵסֶפר 
 ָאֵׁשר ִמּלּוִניל ִּכי ָלׁשֹון זֹו ְמַלְּמְדָתנוּ ַעל ָּכ
ַהָּקדֹוׁש  ָּבַחר  ָהָאָדם,  ְיִציַרת  קֶֹדם  ֶׁשעֹוד 
ֶזה  ְּבֹאֶפן  ָהָאָדם  ֶאת  ִלְברֹא  הּוא   ָּברּו
ָיִבין   ֶׁשָּכ ְּכֵדי  ֲחלּוִלים...“,  ֶׁשל ”ְנָקִבים... 
ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא  מּול  ִׁשְפלּותוֹ  ֶאת  ָהָאָדם 

ּוִמּתֹו ָּכ ַיְכִניַע ֶאת ְלָבבֹו ְוא ִיְתָּגֶאה.

זֹו  ָלׁשֹון  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְגָּר“א  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר  עֹוד 
ַהּסֹוְבִרים  ַהּטֹוִעים  ִמַּדַעת  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי 
ַעל  ַמְׁשִּגיַח  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ְּביֹוֵתר,  ְוַהְּפחּותֹות  ַהְּׁשֵפלֹות  ַהְּבִרּיֹות 
ּכֹה  ָלׁשֹון  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַּדְוָקא  ִסְּדרּו  ֵּכן  ְוַעל 
ּכֹה  ְּבָמקֹום  ֶׁשֲאִפּלוּ   ְלַלֶּמְד ֻמְפֶלֶגת: 
ּבֹו,  ַהָּׂשָגה  ֵאין  ַלַּמְלָאִכים  ֶׁשַאף  ִנְׂשָּגב 
ַעל  ּוַמְׁשִּגיַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  צֹוֶפה 
ְּבעֹוָלמֹו,  ְּביֹוֵתר   ְוַהָּנמּו ַהָּׁשֵפל  ַהֵחֶלק 
ַהְׁשָּגָחתֹו  ִמְּבִלי  ִלְפעֹל  ַהָּיכֹול  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי 

(’ִאְמֵרי נַֹעם‘ ְּבָרכֹות ס ב).

ְׁשִליָט“א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ְלִעְנָין  ְּבֶהְקֵׁשר  ְמֻיֶחֶדת  ֶהָאָרה  ֵמִאיר 
ַהּיֹום,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות  ַּבַּדּקֹות  ְּכָבר  ֶזה: 
ְמִעיִדים  ָאנּו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמן 
ְלֵבין  ֵּביֵנינּו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמֻיָחד  ַהֶּקֶׁשר  ַעל 
 ֶּדֶר ַהִּמְתַּבֵּטא  ֶקֶׁשר  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַמְׁשִּגיַח  ֶׁשָעָליו  ֵמֵאיָבֵרינּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
ָּגבֹוַּה,  ֵמַעל  ָּגבֹוַּה  ַהּׁשֹוֵכן  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 
ַהָּגַהת  (ְרֵאה  ָנתּון  ֶרַגע  ְּבָכל   ‘ְכבֹוֶד ְּב‘ִכֵּסא 

ָהַרמָּ“א או“ח ו א).

ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ַהַּׁשַחר  ֶׁשִּבְרכֹות  ֵאפֹוא  ִנְמָצא 
מֹוִדים ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ה‘ ְּבָכל 
ֶׁשֵּביֵנינּו  ָהֵאיָתן  ַלֶּקֶׁשר  ַהְּיסֹוד  ִהָּנן  יֹום, 
ַעד  ַהַּמִּגיַע  ֶקֶׁשר   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ְלֵבין 
ְלֵהָאֵמר  ֲעֵליֶהן   ,ֶׁשָּכ ֵּכיָון   .‘ְכבֹוֶד ’ִכֵּסא 
ְיִדיָעה   ִמּתֹו ְּביֹוֵתר,  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ַּבּצּוָרה 
ְולּו  ְּכָלל,  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֲעֻמָּקה 
ְלַחְסֵדי  ְלִהְזַּדֵּקק  ִמְּבִלי  ֶאָחד  ְלֶרַגע  ַאף 
ה‘. ֶאת ַהְּיִדיָעה ַהּזֹו ִנָּתן ְלַחֵּזק ּוְלַהְׁשִלים 
ַאֲחֵרי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפָדה  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶׁשֵאין  ֱאמּוָנה  ַהְצָהַרת  ִהיא  ֶׁשּזֹו  ַהְּבָרכֹות, 

ְּכֻדְגָמָתּה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ַחְברּוָתא‘ ִנְסֶּתֶרת ְלִבְרכֹות ַהַּׁשַחר

ע טּתַ ה ם  ַמבּבָָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נְסּת תא‘

ו סִספפּפּ ם

ר ׂשָ רֹוֵפא ָכל ּבָ

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

- ב' -


