
ֻחּקַֹתי ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַהַּנֲעֵׂשית ְּכ‘ֶחֶרב‘
”ּוְרַדְפֶּתם ֶאת ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב“ (כו ז)

ְוִכי  ְּבֶחֶרב,  ְלָפֵנינּו  ִיְּפלּו  ֶׁשאֹוְיֵבינּו  ַהּתֹוָרה  ְמָפֶרֶטת  ַמּדּוַע 
ַמּדּוַע ִאְכַּפת ָלנּו ְּבֵאיזֹו ִמיָתה ָימּותּו?

ֵּפֵרׁש ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאְּפָטא:
ּוְתִפָּלתֹו  ָהאֹוְיִבים  ַמֶּפֶלת  ַעל  ַהַּצִּדיק  ִמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר 
ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֲעֵליֶהם  ׂשֹוְנִאים  אֹוָתם  ַרק  א  ֲאַזי  ִמְתַקֶּבֶלת, 
ַעל  ׂשֹוְנִאים  ֶׁשַּיַעְמדּו  ֵעת  ְּבָכל  ְלדֹורֹות,  ַאף  ֶאָּלא  נֹוְפִלים, 
ִיְׂשָרֵאל, יּוְכלּו ֵהם ְלעֹוֵרר ְּבַקּלּות ֶאת אֹוָתּה ַמָּפָלה ֶׁשָּפַעל 
ְלַהְדִּגיׁש:  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ִּבְתִפָּלתֹו.  ַהַּצִּדיק 
ִּתְהֶיה  ָהֵעת,  ְּבאֹוָתּה  ִלְפֵניֶכם  אֹוְיֵביֶכם  ֶׁשִּיְּפלּו  ִמְּלַבד 
ַּבּדֹורֹות  ַאף  ְלַׁשֶּמְׁשֶכם  ֶׁשּתּוַכל  ְּכ‘ֶחֶרב‘  ְּבֶיְדֶכם  ַמַּפְלָּתם 

ַהָּבִאים.
’אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘

ַהְּתׁשּוָבה ַמְׁשִּתיָקה ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים
”ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב“ (כו ח)

’ָמָתא  ַּבַעל  רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ֵליּב  ַאְרֵיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ִּדירּוָׁשַלִים‘:

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב“ ֵהם: ’ֱאלּול‘. 
ִבים ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה ְּבחֶֹדׁש  ָרְמָזה ָלנּו ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבָכ ֶׁשּׁשָ
ֱאלּול, ַמְׁשִּתיִקים ֵהם ֶאת ַהַּמְׂשִטיִנים ְוַהְּמַקְטְרִגים ַהָּקִמים 

ֲעֵליֶהם ְּביֹום ַהִּדין.
’ִאְמרֹות ה‘‘

ֲהִליָכה ְּב‘קֹוְמִמּיּות‘ – ַרק ֶלָעִתיד ָלבֹא
”ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות“ (כו יג)

”‘קֹוְמִמּיּות‘ – ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה“ (ַרִׁש“י).
ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא ָאְסרּו ֲחָכִמים ָלֶלֶכת ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה (ִקּדּוִׁשין 

לא א)?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲחנֹו ְצִבי ַהּכֵֹהן ֵלִוין ַרָּבּה ֶׁשל ֶּבְנִדין:
 י ָאנּו אֹוְמִרים: ”ְוָכל קֹוָמה ְל ְּבֵסֶדר ַה‘ַּתֲחנּון‘ ְלֵׁשִני ַוֲחִמּׁשִ
ְלַהְבִּדיל  ִּכי  ִמְּמִז‘יּבּוז‘,   ָּברּו ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  ִּתְׁשַּתֲחֶוה“,  ְלַבד 
ְלֵהָעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ְלָפָניו  ֶׁשַהִהְׁשַּתֲחָוָיה  ָוָדם  ָּבָׂשר   ִמֶּמֶל
ַמְחָׁשבֹות‘,  ’יֹוֵדַע   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהּקֹוָמה,  ִּבְכִפיַפת  ַרק 
ַּכֲאֶׁשר  ְזקּוָפה,  ְּבקֹוָמה  ַאף  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ִנָּתן  ְלַבּדֹו  לֹו  ָלֵכן 

ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה ַנֲעֵׂשית ִּבְפִניִמּיּות – ִּבְׁשִביַרת ַהֵּלב.
ֶׁשַהָּדָבר   ִמָּכ נֹוֵבַע  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  ַהֲהִליָכה  ִאּסּור  ְוִהֵּנה, 
ֶזה  ֲחָׁשׁש  נג).  ֲחִסיִדים  (ֵסֶפר  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת  ִחָּסרֹון  ַעל  ַמְרֶאה 
ַקָּים ַרק ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר ְּכָללֹו ַהָּידּוַע ֶׁשל ַּבַעל ’ֵסֶפר 
אּוָלם  ַהְּלָבבֹות“.  ִנְמָׁשִכים  ַהְּפֻעּלֹות  ”ַאֲחֵרי  (טז):  ַהִחּנּוךְ‘ 
ַהְּלָבבֹות,  ְּפִניִמּיּות  ְּבעֶֹמק  ה‘  ֲעבֹוַדת  ִּתְהֶיה  ָלבֹא  ֶלָעִתיד 
ָּכל  ָאז  ִּתְהֶיה  א  ּוִמֵּמיָלא  ִחיצֹוִנּיֹות,  ִלְפֻעּלֹות  ֶקֶׁשר  ְלא 

ְּבָעָיה ִלְצעֹד ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה.
’ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא‘ ָטֳהַרת ַהִּמּדֹות יח; ’ְיַכֵהן ְּפֵאר‘

ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְמַכֶּפֶרת ַעל ֶׁשַבע ְׁשִמיִנּיֹות
”ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם ָאִני ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם“ (כו כד)

ֶׁשֹּלא  ַהִּמְתַּפֵּלל  הּוָבא: ”ֶזה  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ְּפִליָאה  ְּבִמְדָרׁש 
ְּבַכּוָָנה“, ְוַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֵּבאּור.

ִיְׂשָרֵאל‘  ’אֹוֵהב  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָאַמר   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ֵמַאְּפָטא:

ְּכָלל ָידּוַע הּוא: ”ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה“ (ויק“ר י ה). ְלִפי ְּכָלל 
ֶזה יֹוֵצא, ִּכי ִאם, ְלֻדְגָמה, ַמְׁשִּכים ָהָאָדם ַּבּבֶֹקר ְּכֶׁשְּלחֹוָבתֹו 
ִנְזָקִפים ַאְרָּבִעים ֲעוֹונֹות ִמּיֹום ָהֶאְתמֹול; ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ֶעְׂשִרים.  ְּבָיָדיו  ְונֹוְתרּו  ַמֲחִציָתם  ִנְמֲחקּו  ְּבַכּוָָנה  ַׁשֲחִרית 
ְּבָיָדיו  ְונֹוְתרּו  ֲעָׂשָרה  עֹוד  לֹו  ִנְמֲחקּו  ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר 
ָחֵמׁש  ַרק  ְּבָיָדיו  נֹוְתרּו  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ּוְלַאַחר  ֲעָׂשָרה, 

ֲעֵברֹות ֶׁשֹּלא ִהְתַּכְּפרּו.
ִנְמָצא ֶׁשְּבֵצרּוף ְׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ַהּיֹום ֵיׁש ְּבַיד ָהָאָדם ִלְמחֹק 
ַמְׁשָמעּות  ְוזֹו  ֲעוֹונֹוָתיו,  ִמְּכַלל   (7/8) ְׁשמֹוָנה  ֶחְלֵקי  ִׁשְבָעה 
ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ”ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם ָאִני ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם“ 
– ֶזה ַהִּמְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה, ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה 
ֵיָעֵנׁש ַאף ַעל אֹוָתם ִׁשְבָעה ֲחָלִקים ֶׁשָהיּו ִנְמָחִקים ֵמֲחָטָאיו 

ִאּלּו ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה.
’ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים‘ [לר“פ ִמִּדינֹוִביץ] ְּבַהר

ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם ְקֻדּׁשַ
”ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם“ (כו לא)

ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם“ ָלְמדּו ֲחָכִמים 
ת ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ֵאיָנּה ּפֹוַקַעת ֵמֶהם ַאף  (ְמִגָּלה כח א) ֶׁשְּקֻדּׁשַ

ְלַאַחר ֶׁשֶּנְחְרבּו. ְוֵיׁש ְלָהִבין ֵמֵהיָכן ָלְמדּו זֹאת, ֶׁשֲהֵרי ִיָּתֵכן 

ֶׁשָּקְרָאה ָלֶהם ַהּתֹוָרה ’ִמְקְּדֵׁשיֶכם‘ ַעל ֵׁשם ֶהָעָבר?
ֵּפֵרׁש ַה‘ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב‘:

ְלַאַחר  ַאף  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ת  ְקֻדּׁשַ נֹוֶתֶרת  ָהְיָתה  ִאְלָמֵלא 
 – ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ’ְוֶאת  ִלְכּתֹב:  ַהּתֹוָרה  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ֻחְרָּבָנם, 
ֶאת  ”ְוָנַתִּתי  ַהָּפסּוק:  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשָּכְתָבה  ַּכֵּסֶדר  ְׁשָמָמה‘, 
ְּנָתה ְוִהְקִּדיָמה: ”ַוֲהִׁשּמֹוִתי“ ְל:  ָעֵריֶכם – ָחְרָּבה“. ִמָּכ ֶׁשּׁשִ
ַקֶּיֶמת  ָתם  ְקֻדּׁשָ ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ֶׁשָּבָאה  ַמְׁשָמע  ”ִמְקְּדֵׁשיֶכם“, 

ַאף ְלַאַחר ֻחְרָּבָנם.
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַהָּנִצי“ב ִמּוֹולֹוזִ‘ין:

תוֹ,  ְקֻדּׁשָ ֶאת  ִמֶּמּנּו  ַמְפִקיַע  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ָהָיה  ִאּלּו 
ִמְקְּדֵׁשיֶכם“,  ֶאת  ”ְוִחַּלְלִּתי  ִלְכּתֹב:  ְצִריָכה  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה 
ָתם ָּפְקָעה  ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבנֹוֵגַע ִלְכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּקֻדּׁשָ
ָבּה  ”ּוָבאּו  ַהַּבִית:  ְּבֻחְרַּבן  ֶׁשִּנְבְזזּו  ְלַאַחר  ְלֻחִּלין  ָיְצאּו  ְוֵהם 
ָּפִריִצים ְוִחְּללּוָה“ (ְיֶחְזֵקאל ז כב, ּוְרֵאה ְנָדִרים סב א). ִמָּכ ֶׁשָּכְתָבה 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשֻחְרַּבן  ַמְׁשָמע  ”ַוֲהִׁשּמֹוִתי“  ִּבְלׁשֹון:  ַהּתֹוָרה 
ֶאת  ֵמֶהם  ַיְפִקיַע  א   ַא ׁשֹוֵמִמים,  ִלְהיֹות  ַרק  ָלֶהם  ִיְגרֹם 

ָתם. ְקֻדּׁשָ
’ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב‘ ְמִגָּלה ג ג; ’ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה‘ ְמִגָּלה כח ב

ַהְּתִפּלֹות עֹולֹות ֶּדֶר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַאף ַּכּיֹום
”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם“ (כו לא) 
ְּבָרצֹון  ֲאַקֵּבל  [ְוא  ְּכִניַׁשְתכֹון  קוּרְבַּן  ְּבַרֲעָוא  ֲאַקֵּבל  ”ְוָלא 

ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור]“ (ַּתְרּגּום אּוְנְקלֹוס).
ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ֵּפֵרׁש אּוְנְקלֹוס ִּכי ַּכּוַָנת ַהָּכתּוב ִהיא ַּדְוָקא 

ְלָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור?
ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִמְּבָראד ֵּפֵרׁש ִּכי ָאֵכן, ֵאין ַּכּוַָנת אּוְנְקלֹוס 
ָקְרְּבנֹות  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֻּתְּקנּו  ַלְּתִפּלֹות  ִאם  ִּכי  ְּכָלל,  ְלָקְרָּבנֹות 
ִּכְפׁשּוטֹו,  ַהָּכתּוב  ֶאת  ֵּפֵרׁש  א   ּוְלָכ ב).  כו  (ְּבָרכֹות  ַהִּצּבּור 
ִמְּתִחַּלת  ִלְלמֹד  ָהִיינּו  ְיכֹוִלים  ַהָּקְרָּבנֹות  ִּבּטּול  ַעל  ֶׁשֵּכן 
ַהָּפסּוק: ”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם“, ְוִאם ֵאין ִמְקָּדׁש – ֵאין 
ְּבֵריַח  ָאִריַח  ”ְוא  ְלָפֵרט:  ַהָּכתּוב   ֻהְצַר ּוַמּדּוַע  ָקְרָּבנֹות, 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְזִהיר  ִּכי  אּוְנְקלֹוס,  ֵּבֵאר   ְלָכ ִניחֲֹחֶכם“? 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ִיְמַאס   – ֶיְחְטאּו  ֶׁשִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  הּוא 
ֶׁשֲהֵרי  ִיְתַקְּבלּו,  א  ְּתִפּלֹוֵתיֶהם  ַאף  ְוָאז  ְּבַעְצמֹו,  ְוַיְחִריבֹו 
ַהְּתִפּלֹות עֹוְברֹות ֶּדֶר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש (ְרֵאה ְּבָרכֹות ל א), ְוהּוא 

ָמַאס ּבֹו.
ֶׁשֵּבית  ְוִסֵּבב  ַעּמֹו  ַעל   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָחַמל  ְּבפַֹעל  ְואּוָלם 
ַהִּמְקָּדׁש ֵיָחֵרב ִּביֵדי ַהּגֹוִיים, ִמְּבִלי ֶׁשִּיְמַאס ּבֹו. ָּכ נֹוְתָרה 
ְיכֹולֹות  ַהָּקְרָּבנֹות  ֶׁשָּבְטלּו  ְלַאַחר  ְוַאף  ְּבֵעיָנּה,  תוֹ  ְקֻדּׁשָ

ַהְּתִפּלֹות ְלִהְתַקֵּבל ַּדְרּכֹו.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

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

ני ּפְ ם

ַהּמֹוֵנַע ’ָאֵמן‘ ֵמֲחֵברֹו – ָעוֹון ְּבָידֹו
ָּכל  ֶאת  ֲעׂשֹות  ְלִבְלִּתי  ִּתְמָאסּו...  ְּבֻחּקַֹתי  ”ְוִאם 

ִמְצֹוַתי“ (כו טו)
”‘ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות‘ – מֹוֵנַע ֶאת ֲאֵחִרים ֵמֲעׂשֹות“ (ַרִׁש“י).
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ִּכי ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ְמֻכּוִָנים ַעל ַהְּמָבֵר ֶאת 
ַהְּבָרכֹות ְּבַלַחׁש ּוְבָכ מֹוֵנַע ֲאֵחִרים ִמַּלֲענֹות ַאֲחָריו 
 ֶׁשַהְּמָבֵר (רנד)  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ’ָאֵמן‘. 
ְּבַלַחׁש – ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֵזל ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ִמּסֹוְבָביו, 
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ֶאת“  ֲעׂשֹות  ”ְלִבְלִּתי  ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז 

ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ָאֵמן‘.
’ְּכבֹוד ְמָלִכים‘ ֵעֶר ’ֱאמּוָנה‘ 

ֻחּקַֹתי ת ּבְ ָרׁשַ 280ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים
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ַהִּסּפּור ַהְּמַרֵּגׁש ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִנְׁשַמע ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ָמָרן  ֶׁשל  ֲחִביבֹו  ְּבנֹו  ְׁשִליָט“א,  ְׁשֵטייְנָמן  מֶֹׁשה 
ַהְּדָבִרים   ְּבתֹו ָזָצ“ל,  ָהְּגראי“ל  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 
ַהְכָנַסת  ְלֶרֶגל  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ַהִּמְצָוה  ִּבְסעּוַדת  ֶׁשָּנָׂשא 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשֻהְכַנס ַעל ְיֵדי ִרְבבֹות ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ 
ּתֹוָרה‘,  ’ָאְרחֹות   – ָזָצ“ל  ָמָרן  ֶׁשל  ְיִׁשיָבתֹו  ְלֵהיַכל 
ְּבֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ָהַאֲחרֹון. ֶאת ַהִּסּפּור ָׁשַמע 
ַּתְלִמידֹו  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶׁשל ָמָרן ִמְּתקּוַפת ְיִׁשיַבת ְּכַפר ַסָּבא, ֲאֶׁשר ַּכּיֹום 
ְמַׁשֵּמׁש ְּבַעְצמֹו ְּכרֹאׁש ְיִׁשיָבה ְּבַאַחת ֵמַהְּיִׁשיבֹות 

ַהֲחׁשּובֹות.
ְוָכ ִסֵּפר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ַּתְלִמיד ָמָרן ָזָצ“ל:

ְּכָבר  ִמּׁשֶ ַּתְלִמיִדי  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ְּבֶאֶרץ  ִמְתּגֹוֵרר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ִמֶּזה  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים, 
הּוא  ֵרֵעהּו,  ִּבְׁשלֹום  ִאיׁש  ֶׁשָּדַרְׁשנּו  ְלַאַחר  ֵנָכר. 
ֶהָעגּום  ַמָּצבֹו  ֶאת  ְּדָמעֹות  ָרוּוי  ְּבקֹול  ְּבָפַני  ִּתָּנה 
ְוֶאת ַהָּצרֹות ָהַרּבֹות ָהאֹוְפפֹות אֹותֹו ּוְמִעיבֹות ַעל 
ַחָּייו; ַּכָּמה ְוַכָּמה ָׁשִנים ָחְלפּו ִמּיֹום ִנּשּׂוָאיו ְוהּוא 
ה ְמאֹד ְּבַפְרָנָסתֹו  ֶטֶרם ָזָכה ִליָלִדים, הּוא ִמְתַקּׁשֶ
ָיְרדּו  ָּבֶהם  ֶׁשָעַסק  ַהְׁשָקָעה  אֹו  ֵעֶסק  ָּכל  ְוִכְמַעט 
ְלִטְמיֹון. ְוַהָּצָרה ָהַאֲחרֹוָנה ְוַהָּקָׁשה ִמּכֹל – ַּבָּיִמים 
ָחָלה  הּוא  ִּכי  ָהרֹוְפִאים  לֹו  הֹוִדיעּו  ָהַאֲחרֹוִנים 

ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה, ְוַסָּכָנה ֲחמּוָרה ִנְׁשֶקֶפת ְלַחָּייו.
רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּזַכר ֵהיֵטב ֶאת ַּתְלִמידֹו, ִהְקִׁשיב 
ּוְלַאַחר  ְּבָפָניו,  ֶׁשֻהְׁשַמע  ַהָּקֶׁשה  ַלִּסּפּור  ְּבַצַער 
ֶהָעמֹק  ְּכֵאבֹו  ִעם  ִהְזַּדָהה  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ִׂשיָחה 
ְוִהְרִעיף ָעָליו ַטְלֵלי ִנחּוִמים, ֵּבְרכֹו ֵמעֶֹמק ֵלב ִּכי 

ִיְזֶּכה ִּבְמֵהָרה ִלְראֹות ִּביׁשּוַעת ה‘.
”ֲאִני  ְוָאַמר:   ְּבָכ ִהְסַּתֵּפק  א  ֶׁשַהַּתְלִמיד  ֶאָּלא 
ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ִּבְהיֹותֹו ַּתְלִמיד ֶׁשל ָמָרן 
ַחר‘, ֶׁשִּיָּכֵנס ִלְמעֹון ָקְדׁשֹו ִויַבֵּקׁש  ַּבַעל ָה‘ַאֶּיֶלת ַהּׁשַ
ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיָבְרֵכִני ֶׁשֶאְזֶּכה ָלֵצאת ִמָּצָרה ִלְרָוָחה, ְוַאף 

“...ַיְדִרֵכִני ְּבָמה ָעַלי ְלִהְתַחֵּזק ְלֵׁשם ָּכ
ְוִהְבִטיַח:  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֵהִׁשיב  ”ְּבִׂשְמָחה“, 
ּוְלַרִּבי,  ְלמֹוִרי  ֶאָּכֵנס  ֶׁשָּבּה  ַהְּקרֹוָבה  ”ַּבִהְזַּדְּמנּות 
ַאְזִּכיר ְלָפָניו ֶאת ִׁשְמ ִלְבָרָכה, ְוַאף ֲאַבֵּקׁש ֶׁשּיֹוֶרה 
ִמַּדת  ֶאת   ֵמָעֶלי ְלָהִסיר  ְּכֵדי  ְלִהְתַחֵּזק  ְּבָמה   ְל

ַהִּדין“.
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִנְכַנס  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ָיִמים 
ְּדָבָריו   ּוְבתֹו ִעּמֹו,  ְלִהּוֵָעץ  ְּכֵדי  ָמָרן  ֶׁשל  ְלֵביתֹו 
ְּכָבר  ִמּׁשֶ ַּתְלִמידֹו  ֶׁשל  ַהָּקֶׁשה  ִסּפּורוֹ  ֶאת  ִסֵּפר 
ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָרִאים  ַהְּקָׁשִיים  ִמְּלַבד  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים, 
ָחָוה ִּבְהיֹותֹו ֲחׂשּו ָּבִנים ְוֶנְעָּדר ַּפְרָנָסה, ְמַרֶחֶפת 
ָעָליו ַעָּתה ַהָּקָׁשה ֶׁשַּבָּצרֹות, ַּכֲאֶׁשר ֶנֱחָלה ַּבַּמֲחָלה 

ַהָּקָׁשה ְוהּוא ָנתּון ְּבַסָּכַנת ַחִּיים, ִיְׁשְמֵרנּו ה‘.
ָמָרן ִהְקִׁשיב ַלְּדָבִרים ְּבָפִנים ֲעגּומֹות. ִנְרֶאה ָהָיה 
ְּבֶטֶרם  ְלִלּבֹו.  ְמאֹד  ַעד  ָנַגע  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ְּכֵאבֹו  ִּכי 
ַמָּצבֹו  ַעל  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִמִּפי  ִהְתַעְנֵין  ֵהִׁשיב, 
ָהְיָתה  א  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ַּתְלִמידֹו.  ֶׁשל  ָהרּוָחִני 
 ְּבתֹו ֶׁשֵּכן  ַהַּדַעת,  ֶאת  ַהְּמִניָחה  ְּתׁשּוָבה   ְלָכ
ִׂשיָחתֹו ִעם ַּתְלִמידֹו ִהְתָּבֵרר לֹו ְלַדֲאבֹונֹו ִּכי ֵמָאז 

ָעַבר ַלּגֹוָלה, ַמָּצבֹו ָהרּוָחִני ֶנְחַלׁש ְלַמַּדי.
ְּבָמָׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו  ֶאת  ָּפַתח  ָמָרן,  זֹאת  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ

ֶׁשהּוָבא ְּבִסְפֵרי ַהַּקְדמֹוִנים:
ה ְּבֶמֶל ָּגדֹול ֶׁשִחֵּבב ַעד ְמאֹד ִׁשיָרה ְוִזְמָרה.  ַמֲעֹשֶ
ֻמְמֶחה  ַּכָּנר  ְּבַאְרמֹונֹו  ֶהֱעִסיק  הּוא   ָּכ ְלֵׁשם 
ּוְמֻיָחד, ֲאֶׁשר ְנִגיָנתֹו ָעְרָבה ְלָאְזָניו ְמאֹד. ְּבָכל ֵעת 
ָהָיה  ּכֹחַ,  ּוְלַהְחִליף  ְלֵהָרַגע   ַהֶּמֶל ָחֵפץ  ֶׁשָהָיה 
ִלְפרֹט  ַהָּלה  ֶׁשֵהֵחל  ֵמֶרַגע  ְלַחְדרֹו.  ַהַּכָּנר  ִנְקָרא 
ַּבֲחַלל  ִנְׁשְמעּו  ָהֲענּוִגים  ּוְצִליָליו  ַהִּכּנֹור,  ִניֵמי  ַעל 
רַֹגע  ֲאִויַרת   ַהֶּמֶל ַעל  ּפֹוֶׁשֶטת  ָהְיָתה  ַהֶחֶדר, 

ְוַׁשְלָוה ִנְפָלָאה, ְורּוחֹו ָהְיָתה ָׁשָבה ֵאָליו.
ְּביֹוֵתר,  ֻמְמֶחה  ָהָיה ַּכָּנר  ָאָדם  ֶׁשאֹותֹו  ֶׁשַאף  ֶאָּלא 
ִמְסַּתֵּבר ִּכי ִמּדֹוָתיו א ָהיּו ְמֻתָּקנֹות ְּכָלל; ִמַּפַעם 
ְלַפַעם ִהִּגיעּו ְלָאְזֵני ַהֶּמֶל ְׁשמּועֹות ַעל ָּכ ֶׁשַּכָּנרֹו 
ָהָאהּוב ִמְׁשַּתֵּכר ּוִמְתּגֹוֵלל ָּבְרחֹובֹות, ּגֹוֵנב ְוחֹוֵמס, 
ִעם  ּוִמְסּתֹוֵדד  ִמְתרֹוֵעַע  ִנְרֶאה  ַאף  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה 

.ַהְּגרּוִעים ֶׁשְּבׂשֹוְנֵאי ַהֶּמֶל
ֶאת  ְמַקְלֶקֶלת  ”ָהַאֲהָבה  ֶהָחָכם:  ֶׁשַּכַּמֲאַמר  ֶאָּלא 
ִהְסִּכים  ְוא  ָאְזָניו  ֶאת   ַהֶּמֶל ָאַטם  ַהּשּׁוָרה“, 

ַּכָּנרֹו  אֹודֹות  ַעל  ָהָרעֹות  מּועֹות  ַהּׁשְ ֶאת  ִלְׁשמַֹע 
ִלְפקֹד  ַהַּכָּנר  הֹוִסיף  ְּפָׁשָעיו  ַלְמרֹות   ְוָכ ָהָאהּוב. 
ָאְזֵני  ֶאת  ִּבְנִגיָנתֹו  ּוְלַהְנִעים  ָהַאְרמֹון  ֶאת  יֹום  ִמֵּדי 

.ַהֶּמֶל
ְלָׁשְכָרה,  ַהַּכָּנר  ָתה  ֶׁשּׁשָ ְּבֵעת  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ְּכֵדי   ְותֹו ִמֵּמֵרָעיו,  ֶאָחד  ִעם  ִּבְקָטָטה   ִהְסַּתֵּב
ֶׁשֵהִטיחּו ַמֲהלּומֹות ֶזה ָּבֶזה ִנְקְטָעה ְלֶפַתע ֶאְצָּבעֹו 
 ְלַהְמִׁשי ָהָיה  ָיכֹול  א  ֶׁשהּוא  ְּבאֶֹפן  ַהַּכָּנר  ֶׁשל 

יֹוֵתר ִלְפרֹט ַעל ִניֵמי ַהִּכּנֹור.
 ,ָחְׁשׁשּו ַעד ְמאֹד ְלַסֵּפר זֹאת ַלֶּמֶל ְמקְֹרֵבי ַהֶּמֶל
ֶאת   ַהֶּמֶל ְמַחֵּבב  ַּכָּמה  ַעד  ֵהיֵטב  ֵהם  ָיְדעּו  ֵהן 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעָתם,  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה  אּוָלם  ַהַּכָּנר. 
ְלַזֵּמן  הֹוָרה  ַהְּבׂשֹוָרה,  ֶאת   ַהֶּמֶל ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ִמָּיד 
ֶאת ַׂשר ַהִּמְׁשָטָרה ּוָפַקד ָעָליו ְלַהְׁשִלי ֶאת ַהַּכָּנר 
ְלֵבית ָהֲאסּוִרים ּוְלַהֲעִניׁשֹו ְּבֻחְמָרה ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו 

ָהָרִעים.
ְלַׁשֵּמׁש  ָיכֹול  ַהַּכָּנר  ֶׁשָהָיה  ְזַמן  ָּכל  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ִהְתַעֵּלם  יֹומֹו,  ֶאת   ַלֶּמֶל ּוְלַהְנִעים  ְּבַתְפִקידֹו 
ָהָיה  ָיכֹול  ֶׁשֹּלא  ָּבֶרַגע  ּבֹו  אּוָלם  ֵמֲחָטָאיו,   ַהֶּמֶל

יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמָּיד ֶנֱעַנׁש.
”ַאף ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֵיׁש ִנּגּון ְמֻיָחד ֶׁשהּוא אֹוֵהב“, 
ִסֵּים ָמָרן ֶאת ְּדָבָריו, ”ַּבִּמְדָרׁש ֶנֱאָמר ִּכי ’ֵאין ָּגדֹול 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ָאְמרּו  ְלִחָּנם  א  ֵּכן,  ְוִאם  א).  ז  (דב“ר  עֹוִנים‘ 
(תיקו“ז ע א) ִּכי ָהעֹוֶנה ָאֵמן קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין 
ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ֶׁשֵּכן אֹותֹו ָאָדם ְמׁשֹוֵרר ּוְמַׁשֵּבַח 
ִלְפֵני ה‘ ֶאת ַהִּנּגּון ָהָאהּוב ָעָליו ְּביֹוֵתר – ֶאת ִנּגּון 

ָה‘ָאֵמן‘, ּוְראּוָיה ִהיא ְזכּות זֹו ְּכֵדי ְלָהֵגן ָעָליו.
ַמִים  ֱאמֹר ֵאפֹוא ְלַתְלִמיְד ִּכי ִאם הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּמּׁשָ
ִּדינֹו  ְּגַזר  ֶאת  לֹו  ְוִיְקְרעּו  ֵמֲעוֹונֹוָתיו  ִיְתַעְּלמּו 
ַהָּקֶׁשה, ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלׁשֹוֵרר ִלְפֵני ה‘ ֶאת ִנּגּונוֹ 
ֲאֵמִנים  ָועֹוד  עֹוד  ַאַחר  יֹום  ְּבָכל  ִלְרּדֹף  ָהָאהּוב; 
זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשַּיְרֶּבה  ּוְכָכל  ַרָּבא‘.  ְׁשֵמּה  ִו‘יֵהא 
ְוִיְפְקֵדהוּ  ִמָּצרֹוָתיו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  יֹוִׁשיעֹו  ֵּכן 

ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים“.
ִעם ְיִציָאתֹו ֵמַחְדרֹו ֶׁשל ָמָרן, ִמֵהר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
ָמָרן.  ִּדְבֵרי  ֶאת  לֹו  ּוְלַהֲעִביר  ְלַתְלִמידֹו  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ
ִמָּיד  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ַהַּתְלִמיד  זֹאת  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
יָחה  ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצָוה ַרָּבה זֹו, ּוְבָכ ִהְסַּתְּיָמה ַהּׂשִ

ֵּבין ָהַרב ְוַתְלִמידֹו.
ה,  ָנה ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֹשֶ ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְלַמְעָלה ִמּׁשָ
ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבֵבית רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו 
ִנְׁשַמע ׁשּוב קֹולֹו ֶׁשל ַּתְלִמידֹו. ַהַּפַעם ָהָיה ַהּקֹול 
ַהְּמַׂשְּמחֹות  ְוַהְּבׂשֹורֹות  ַחִּיים,  ּוָמֵלא  ְמאֹוָׁשׁש 

ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפיו ָקְלחּו ָּבזֹו ַאַחר זֹו:
ְּבַחְסֵדי  ִּכי  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ְלַסֵּפר  ָׂשֵמַח  ”ֲאִני 
ַּפְרָנָסִתי,  ְוַגם  ַקָּיָמא,  ֶׁשל  ְּבֶזַרע  ִנְפַקְדנּו  ָׁשַמִים 
ַהּיֹוֵתר  ַהַּצד  ַעל  ְוִהְתַיְּצָבה  ִהְסַּתְּדָרה  ה‘,   ָּברּו

טֹוב...
ִקַּבְלִּתי  ַעָּתה  ֶזה   – ְּביֹוֵתר  ְוֶהָחׁשּוב  ָהִעָּקר  אּוָלם 
ָהַאֲחרֹונֹות,  ַהְּבִדיקֹות  ּתֹוְצאֹות  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ִמיֵדי 
ַהַּמֲחָלה  ִּכי  ִׂשְמָחִתי,  ְלגֶֹדל  ִלי  ִהְתָּבֵרר  ֶׁשֵּמֶהן 
ֶנֶעְלָמה ִמּגּוִפי ַלֲחלּוִטין. ֵמַהּיֹום ָוֵאיָל ֲאִני ָּבִריא 

ר ְוָׂשֵמַח!“ ְוָׁשֵלם, ְמֻאּׁשָ
ְרִּתי ְלַסֵּפר זֹאת הּוא רֹאׁש  ”ָהִראׁשֹון ֶׁשֵאָליו ִהְתַקּׁשַ
ַהְּיִׁשיָבה“, הֹוִסיף ַהַּתְלִמיד, ”ֶׁשֵּכן ֵמָאז ֶׁשִהְתַחְלִּתי 
ָה‘ַאֶּיֶלת  ָמָרן  ִמִּפי  ִלי  ֶׁשָּמַסר  ָהֵעָצה  ֶאת  ְלַקֵּים 
ֵמאֹותֹו  ְלטֹוָבה.  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ַמָּצִבי  ֵהֵחל  ַחר‘,  ַהּׁשַ
יֹום ָוֵאיָל ִהְקַּדְׁשִּתי ִמֵּדי ּבֶֹקר ְזַמן ַרב ְּכֵדי ְלסֹוֵבב 
ְוַלֲענֹות  ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְּכֶנֶסת  ִמֵּבית 
ֶׁשִהִּכירּו  ֲחֵבַרי  ְּבָרכֹות.  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ַעל  ֲאֵמִנים 
ֶאת ֲעָבִרי, ִהִּביטּו ָעַלי ְּכַעל ָאָדם ֶׁשִּנְטְרָפה ַּדְעּתֹו, 
אּוָלם ֲאִני ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ַחַּיי ְּתלּוִיים ְּבָכ, ִהְתַעַּלְמִּתי 

ִמַּמְּבֵטיֶהם ְוִהְמַׁשְכִּתי ְּבַהְנָהָגִתי.
אּוָלם  ַהְּיׁשּוָעה,  ֵאַלי  ִהִּגיָעה  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִהֵּנה, 
ֵאיֶנִּני ְמַתְכֵנן ַלֲחדֹל ֵמַהְנָהָגִתי. ַאְמִׁשי ִלְרּדֹף ַאַחר 
עֹוד ָועֹוד ֲאֵמִנים, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּלעֹוָלם א ַיַעְזֵבִני 

ה‘“, ִסֵּים ַהַּתְלִמיד ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

ַחִּיים ֶׁשל ִחּלּוץ ֲעָצמֹות
ִּתְּקנּו  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶׁשל  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת   ְּבתֹו ְלהֹוִסיף 
ְוַהֲחִליֵצנוּ...  ”ְרֵצה  ְמֻיֶחֶדת:  ַּבָּקָׁשה 
ָּבת  ִביִעי ַהּׁשַ ְּבִמְצֹוֶתי ּוְבִמְצַות יֹום ַהּׁשְ
ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה“. ַּבִּמְדָרׁש (ויק“ר לד 
טו) ָּדְרׁשּו ֶסֶמ ְלָכ ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַּבָּקָׁשה 
זֹו ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל ַׁשָּבת, ִמְּסִמיכּות 
”ְוָנֲחָך  יג):  יא;  (נח  ִּביַׁשְעָיה  ַהְּפסּוִקים 
 ַנְפֶׁש ְּבַצְחָצחֹות  ְוִהְׂשִּביַע  ָּתִמיד  ה‘ 
ָּבת  ִמּׁשַ ָּתִׁשיב  ִאם  ַיֲחִליץ...;  ְוַעְצמֶֹתיךָ 
ַרְגֶל ֲעׂשֹות ֲחָפֶצ ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת 

ָּבת עֶֹנג“. ַלּׁשַ
ַרּבֹות  ַמְׁשָמֻעּיֹות  ֶיְׁשָנן  חל“צ  ַלׁשֶֹּרׁש 
ריח)  עמ‘  ָנה  ַהּׁשָ ְּתִפּלֹות  ַעל  ֶׁשָאַמר‘   ָּברּו’ (ְרֵאה 
ֳאָפִנים:  ְּבַאְרָּבָעה  זֹאת  ֵּבֲארּו  ּוַבִּמְדָרׁש 
ְׁשִמיָטה – ְּכמֹו ”ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו“ (ְּדָבִרים כה 
ט); ִהְצַטְּידּות ִּבְכֵלי ַזִין – ְּכמֹו ”ֲחלּוִצים 
ַּתַעְברּו“ (ָׁשם ג יח); ַהָּצָלה – ְּכמֹו ”ַחְּלֵצִני 
 – ְמנּוָחה  ב);  קמ  (ְּתִהִּלים  ָרע“  ֵמָאָדם  ה‘ 
ָׁשם),  (ְיַׁשְעָיה  ַיֲחִליץ“  ”ְוַעְצמֶֹתיךָ  ְּכמֹו 
ְוַהּגּוף  ָהֲעָצמֹות  ַהְּמנּוָחה  ֶׁשִּבְזכּות 
ַמַהְרָׁש“א  (ְרֵאה  ּוִבְגבּוָרה  ְּבכֹחַ  ִמְתַחְּדִׁשים 

בח“א, ְיָבמֹות קב ב).

ְּבַאּבּוִדְרַהם ָּכַלל ֶאת ַהֵּפרּוִׁשים ְּכֶאָחד 
”ֶׁשַעל  ַהַּבָּקָׁשה:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְּבַהְסִּבירֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְׁשְמרּוהּו  ָּבת  ַהּׁשַ ְזכּות  ְיֵדי 
ָּכָראּוי, ִיְהיּו ִנְגָאִלים ְוִנְׁשָמִטין ִמן ַהָּגלּות 
ְּבִחּלּוץ  ּוְמזָֹרִזים  ְמֻזָּיִנים  ָלָאֶרץ  ְוַיֲעלּו 
עמ‘  ַׁשָּבת  (הל‘  ַהַּמְנִהיג  ְּבֵסֶפר  ֲעָצמֹות“. 
ִּדְבֵרי  ֶאת   ְלָכ  ְוִהְסִמי הֹוִסיף  קעו) 
ְמַׁשְּמִרין  ”ִאְלָמֵלי  ב):  קיח  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא 
ִמָּיד   – ְּכִהְלָכָתן  ַׁשָּבתֹות  ְׁשֵּתי  ִיְׂשָרֵאל 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ְלָכ ִּכי  ּוֵבֵאר  ִנְגָאִלים“, 

ָּבת. זֹאת ַּדְוָקא ְּביֹום ַהּׁשַ

ָּבת ַּפְרָנָסה ִּבְמנּוָחה – ִּכְביֹום ַהּׁשַ
ַעל  יז)  דר“כ  (ְּפִסיְקָתא  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  עֹוד 
ֵיָחְלצּון  ”ְלַמַען  ז):  ס  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק 
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ָאְמָרה   :“ְיִדיֶדי
ָהעֹוָלִמים!  ”ִרּבֹון  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְועֹוְבֵדיהֹון  ִמָּטֵרף   ְל ְּדָרִחים  ָּכל  ָלָּמה 
ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ִמָּכאן  ַנייִחין... 

’ְוַהֲחִליֵצנוּ‘ ְּבַׁשָּבת“.
ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד (ׁשּו“ת ’ְיהּוָדה ַיֲעֶלה‘ 
ח“א או“ח כב) ִּכי ָּכ ָטֲעָנה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
 ֶׁשאֹוֲהֶבי ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ה‘:  ִלְפֵני 
ָּכל  ְטרּוִדים  ִלְהיֹות  ְצִריִכים   [‘ְיִדיֶדי’]
ְיֵמיֶהם ַּבֲהָבַאת ֶטֶרף [’ִמָּטֵרף‘] ְלֵביָתם, 
ִמְתַּפְרְנִסים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ְּבעֹוד 
ְּבַנַחת?! ּוְלִפיָכ ִּתְּקנּו ָלנּו ְלַבֵּקׁש זֹאת 
ָּבת, ֶׁשּבֹו ָאנּו  ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל יֹום ַהּׁשַ
ְימֹות  ְּבָכל  ַאף  ִּכי  יֹוֵמנּו,  ֵמֲעַמל  ָנִחים 
בּוַע ִּתָּמֵצא ָלנּו ַּפְרָנָסֵתנּו ְּבַהְׁשֵקט  ַהּׁשָ

ּוִבְמנּוָחה.

ַהְּזִריזּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ְלִקּיּום 
ַהִּמְצוֹות

’ְרֵצה  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ָהרֹוֵקַח 
ָרצֹון  ”ְיִהי   :‘ְּבִמְצֹוֶתי ְוַהֲחִליֵצנוּ... 
 ְּבִמְצֹוֶתי ֱאֵקינוּ  ה‘  ֶׁשְּתָזְרֵזנּו,   ְלָפֶני
ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ָמה  ּוְכֵעין  ַלֲעׂשֹות“, 
”ְוַאֲחֵרי  ֶעְׂשֵרה‘:  ’ְׁשמֹוֶנה  ְּבִסּיּום 
ַמַהְרִא“י‘  (’ִחּדּוֵׁשי  ַנְפִׁשי“  ִּתְרּדֹף   ִמְצוֹוֶתי

ֵערּוִבין פ“ג מ“ט).

ְלַבֵּקׁש  ִּתְּקנּו   ֶׁשְּלִפיָכ לֹוַמר  ֵיׁש 
ְּבנֹוֵגַע  ֲעָצמֹות  ִחּלּוץ  ְוַעל  ֵזרּוז  ַעל 

פו  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשֵּכן  ַהִּמְצוֹות,  ְלִקּיּום 
 – ְּבִמְצֹות  ִּדְדִאיֵגי  ”ִיְׂשָרֵאל  ָאְמרּו:  ב) 
ֲחִביל ּגּוַפְייהוּ“, ְּכלֹוַמר: ֵּכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֶנְחָלׁש    – ַהִּמְצוֹות  ְּבִקּיּום  ְטרּוִדים 
ּגּוָפם. ְלָכ ֵהם ְצִריִכים ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת: 
ֶׁשִּיְתַחֵּזק   –  “ְּבִמְצֹוֶתי ”ַהְחִליֵצנוּ... 
ְּבִמְצוֹות,  ְטרּוִדים  ֶׁשֵהם  ַאף  ַעל  ּכָֹחם 
ִביִעי“  ַהּׁשְ יֹום  ”ְּבִמְצַות  ּוִבְפָרט 
ֶׁשִּנְּתָנה  קֶֹדם  עֹוד  ְּבָמָרה,  ֶׁשִּקְּבלּוָה 
ָּבּה  ֻהְצְרכּו   ּוְלָכ ב),  נו  (ַסְנֶהְדִרין  ַהּתֹוָרה 
ִלְׁשִמיָרה ְיֵתָרה (’ֵהִאיר ִמִּמְזָרח‘ ַעל ַהַהְפָטרֹות, 

עמ‘ שלה).

ֵּבֵאר,  רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ִּכי ְלָכ ִּתְּקנּו ְלַבֵּקׁש ַעל ֵזרּוז ַהִּמְצוֹות 
ָּבת  ֶׁשַהּׁשַ ִמּשּׁום  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום  ַּדְוָקא 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּנַתן  טֹוָבה  ַמָּתָנה  ִהיא 
הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד (ְרֵאה ַׁשָּבת י ב), ְוִאּלּו 
ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ִלְׁשּבֹת  ָאסּור  ְלָנְכִרים 
(ַסְנֶהְדִרין נח ב). ֵאין ֶּדֶר ַאֶחֶרת ְלַהְסִּביר 

ָלֶהם  ִנְּתָנה  ֶׁשִהיא  לֹוַמר  ֶאָּלא  זֹאת, 
ַעל  ְלַקֵּבל  ֶׁשִהְסִּכימּו   ָּכ ַעל  ְּכַמָּתָנה 
ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ַהִּמְצוֹות.  ָּכל  ֶאת  ַעְצָמם 
ָזְרֵזנּו   – ְוַהֲחִליֵצנוּ“  ”ְרֵצה  ִמְתַּפְּלִלים: 
ַהִּמְצוֹות,  ָּכל  ֶאת   –  “ְּבִמְצֹוֶתי” ְלַקֵּים, 
 – ָּבת...“  ַהּׁשַ ִביִעי  ַהּׁשְ יֹום  ”ּוְבִמְצַות 
ֶׁשִאם א ְנַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ָּכָראּוי, 
ָּבת (הגש“פ  א ִנְהֶיה ְראּוִיים ְלַמְּתַנת ַהּׁשַ

’ְּבֵני ְיהּוָדה‘).

ְּפִׁשיַטת ַהַּמְלּבּוׁש ַהַּגְׁשִמי ְּבַׁשָּבת
ִּכי  ֵּבֵאר,  תרמ“ט)  א  ִתּׂשָ (ִּכי  ֱאֶמת‘  ִּב‘ְׂשַפת 
ַמְׁשָמעּות  ַקֶּיֶמת  ’ַהֲחִליֵצנוּ‘  ְלַבָּקַׁשת 
ַהַּמְלּבּוׁש  ֲחִליַצת  ַעל  ֵהן  ְּכפּוָלה: 
ֶאת  ְלַקֵּבל  מּוָכן  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ַהַּגְׁשִמי 
ְלִביַׁשת  ַעל  ְוֵהן  ָּבת,  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ
ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ַהְּלבּוׁש   – ’ַמֲחָלצֹות‘ 
ֶׁשָּכְפלּו  ְוַהַּטַעם  ָּבת.  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ
ִּכי  ִביִעי“,  ַהּׁשְ יֹום  ּוְבִמְצַות   ְּבִמְצֹוֶתי”
ָהָאָדם  ֶאת  ַמְלִּביָׁשה  ִמְצָוה  ָּכל  ָאֵכן 
ִמְצָוה  ָּכל  ְּבעֹוד   ַא רּוָחִני.  ִּבְלבּוׁש 
ְׁשקּוָלה  ָּבת  ַהּׁשַ ְמֻיָחד,  ֵאיָבר  ְמַתֶּקֶנת 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות ְוִהיא ִּבְבִחיַנת ְלבּוׁש 

ְלָכל ַהֶּנֶפׁש.
ַאף ָהַרִּבי ַּבַעל ’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘ ִמְּסלֹוִנים 
ְּביֹום  זֹאת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִּכי  ֵּפֵרׁש, 
ט  ּוְלִהְתַּפּׁשֵ ְלֵהָחֵלץ  ֵיׁש  ֶׁשָאז  ָּבת  ַהּׁשַ
ִמָּכל ָהִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים, ְּכֵדי ֶׁשַהַּדַעת 
ָּבת  ת ַהּׁשַ ִּתְהֶיה ְנתּוָנה ִּבְמלֹוָאּה ִּבְקֻדּׁשַ

(’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘ ִלּקּוִטים עמ‘ קצה).

’ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו‘ – ַּבָּקָׁשה ִּבְפֵני 
ַעְצָמּה

ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ָהְרַה“ק ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבעְלְזא 
חֹוֶלה ְוִנְמְנָעה ִמֶּמּנּו ָהֶאְפָׁשרּות ֶלֱאכֹל 
ְּבאֶֹפן  זֹאת  ָעָׂשה  ָּבת,  ַהּׁשַ ְסעּודֹות  ֶאת 
ֶׁשֹּלא ַיְבִחינּו ַהֲחִסיִדים ְּבָכ. ַאף ְלַאַחר 
הּוא  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ָעָׂשה  ַהְּסעּוָדה, 
ְּבעֹוד  אּוָלם  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְמָבֵר
ֶאת  ְּבֶׁשֶקט,  ’ָאַמר‘  ַהְּבָרכֹות  ְּכַלל  ֶאת 
ְּבֶפה  ָאַמר  ְוַהֲחִליֵצנוּ‘  ’ְרֵצה  ַּבָּקַׁשת 
 ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַּפְּלאּו  ְלסֹוְבָביו  ָמֵלא. 
ֶׁשֵּכן  לֹוַמר,  ִנָּתן  ’ְרֵצה‘  ”ֶאת  ִהְסִּביר: 
זֹוִהי ַּבָּקָׁשה ִּבְפֵני ַעְצָמּה“ (’אֹוְצרֹוֵתיֶהם ֶׁשל 

ַצִּדיִקים‘ ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
’ָּברּו רֹוֵפא חֹוִלים‘ – ָאֵמן!

ע פּפְפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רֹופ רּו

וּור ססִספּפּ ם
ת ’ְרֵצה‘ ׁשַ ּקָ זֹון – ּבַ ת ַהּמָ ְ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


