
ַהר ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ִּתְהֶיה – ְלָכל ִמְצוֹוֶתי
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר“ (כה א)

”ָמה ִעְנַין ְׁשִמיָטה ֵאֶצל ַהר ִסיַני, ַוֲהלֹוא ָּכל ַהִּמְצֹות ֶנֶאְמרּו 
ּוְפָרטֹוֶתיהָ  ְּכָללֹוֶתיהָ  ֶנֶאְמרּו  ְׁשִמיָטה  ָמה  ֶאָּלא  ִמִּסיַני, 
ְוִדְקּדּוֵקיֶהן  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֶנֶאְמרּו  ֻּכָּלן  ַאף  ִמִּסיַני,  ְוִדְקּדּוֶקיָה 

ִמִּסיַני, ָּכ ְׁשנּוָיה ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים“ (ַרִׁש“י).
ַמּדּוַע ָּבֲחָרה ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא ְּבִמְצָוה זֹו ְלַלְּמֵדנּו ְּכָלל ֶזה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ִיְׂשָרֵאל ַּדייְטׁש ַרָּבּה ֶׁשל ּבֹאאׁשֹא-ָיאְרמּוט:
א)  ה  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ָהֲעָנָוה,  ֵסֶמל  ִהּנֹו  ִסיַני  ַהר 
ֶהָהִרים.  ִמָּכל  ְוָעָנו   ָנמּו ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָעָליו  ִנְּתָנה  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ַהִּמְצוֹות  ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ְּתַנאי  ִהיא  ָהֲעָנָוה  ִמַּדת 
ַהָּסבּור  ָאָדם  ֶׁשֵּכן  ִּבְפָרט,  ִמיָטה  ַהּׁשְ ִמְצַות  ּוְלִקּיּום  ִּבְכָלל, 
ִּכי ְרכּוׁשֹו ְוִקְנָיָניו ֵהם ְּפִרי ּכֹחוֹ ְועֶֹצם ָידֹו, א יּוַכל ְלַהְפִקיר 
 ָׁשָנה ְׁשֵלָמה. ְלִפיָכ ֶאת ְׂשדֹוָתיו ּוְלִהָּמַנע ִמְּלַעְּבָדם ְּבֶמֶׁש
ַּדְוָקא ְּבִמְצָוה זֹו ָקְבָעה ַהּתֹוָרה ’ִּבְנַין ָאב‘ ְלָכל ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, 
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצָוה זֹו ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָׂשם ָהָאָדם 
ִאי   – ֻּכָּלן  ַהִּמְצוֹות  ְּבָכל   ָּכ ִסיַני‘,  ’ַהר  ִּבְבִחיַנת  ַעְצמֹו  ֶאת 

.ֶאְפָׁשר ְלַקְּיָמן ָּכָראּוי ִמְּבִלי ִלְהיֹות ַעְנְוָתן ּוְׁשַפל ֶּבֶר
ִלְלמֹד  נּוַכל  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ְלִקּיּום  ָהֲעָנָוה  ְנִחיצּות  ַעל 
ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ְנצוֹ ר‘  ’ֱאַקי  ִּבְתִפַּלת  ַמְסִמיִכים  ֶׁשָאנּו   ִמָּכ ַאף 
 ְּבתֹוָרֶת ִלִּבי  ”ְּפַתח  ְלַבָּקַׁשת  ִּתְהֶיה“  ַלּכֹל  ֶּכָעָפר  ”ְוַנְפִׁשי 

’ֶּבן ָּגְרִני‘ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתי ִּתְרּדוֹ ף ַנְפִׁשי“.

ִּבְרַּכת ’ַעל ְסִפיַרת ַהּיֹוֵבל‘
ְּפָעִמים“  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ַׁשְּבתֹת  ֶׁשַבע   ְל ”ְוָסַפְרָּת 

(כה ח)

ֶאת  ָׁשָנה  ִמֵּדי  מֹוִנים  ַהַּסְנֶהְדִרין  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּביֵמי 
ְׁשנֹות ַהּיֹוֵבל, ְּכִפי ֶׁשָאנּו מֹוִנים ְּבָיֵמינּו ֶאת ’ְסִפיַרת ָהעֶֹמר‘. 
ָהיּו  ְׁשִמיטֹות,  ֶׁשַבע  ֶׁשֵהן  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים  ְוַאַחר 

קֹוְבִעים ֶאת ַהּיֹוֵבל, ְּכִפי ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ ְּבָפסּוק ֶזה.  
ָּכַתב ַה‘ִחְזקּוִני‘ ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְנַין ְׁשנֹות ַהּיֹוֵבל ִהיא ִמְצַות 
ֲעֵׂשה, א ָהיּו ֵּבית ִּדין ְמָבְרִכים ִלְפֵני ִקּיּוָמּה ְּכִפי ֶׁשְּמָבְרִכים 
ִלְפֵני ’ְסִפיַרת ָהעֶֹמר‘. ְלִפי ֶׁשֹּלא ִּתְּקנּו ְלָבֵר ֶאָּלא ַעל ִמְצָוה 
חֹוַבת  ֶׁשִהיא  ִמְצָוה  ַעל   ַא ָיִחיד,  חֹוַבת  ִהיא  ֶׁשִּביסֹוָדּה 

.א ִּתְּקנּו ְלָבֵר ,ַהִּצּבּור ְּכִמְצָוה זֹו
אּוָלם ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ֶנְחְלקּו ַעל ְיסֹוד ֶזה ְוסֹוְבִרים ֶׁשַאף 
ִלְפֵני ִמְנַין ְׁשנֹות ַהּיֹוֵבל ָהיּו ֵּבית ִּדין ְמָבְרִכים: ”ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 

ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנוּ ַעל ְסִפיַרת ַהּיֹוֵבל“.
’ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות‘ ָלַרְמָּב“ם ֲעֵׂשה קמ; ּתֹוְספֹות ְּכֻתּבֹות עב א ד“ה ְוָסְפָרה; ֵּבאּור 
אְנץ ְלתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְּבַהר ב ב; ’ִחְזקּוִני‘ הר“ש ִמּׁשַ

’ֵחרּות‘ ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה
ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָׁשָנה  ים  ַהֲחִמּׁשִ ְׁשַנת  ֵאת  ”ְוִקַּדְׁשֶּתם 

ְלָכל יְֹׁשֶביָה“ (כה י)
ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ”ֵחרּוָתא“.  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ”ְּדרֹור“  ֵּתַבת  ֶאת 
ָאנּו  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשִּנְתְקנּו  ִּבְתִפּלֹוֵתינוּ  ָמה  ִמְּפֵני  ִלְתמַֹּה 
נֹוְקִטים ֶאת ְלׁשֹון ַהַּתְרּגּום: ’ֵחרּות‘, ְוא ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: 
’ְּדרֹור‘; ָּכ ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה: ”ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 

ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת  ”ַוּיֹוֵצא  ַעְרִבית:  ִּבְתִפַּלת  ְוֵכן  ְלֵחרּוֵתנּו“, 
ָאנּו  ַהֶּפַסח  ַחג  ִּבְתִפַּלת  ְוַאף  עֹוָלם“,  ְלֵחרּות  ִמּתֹוָכם 
אֹוְמִרים: ”ַוִּתֵּתן ָלנּו... ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה – ְזַמן ֵחרּוֵתנּו“?

ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאיִתיֵאל ּגּוֶרִביץ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ֵנר מֶֹׁשה‘ ֵהִביא 
ַהָּפסּוק  ַעל  ֶׁשֵּכן  ַּבּתֹוָרה,  ָמקֹור  ֵיׁש  ’ֵחרּות‘  ְלֵתַבת  ַאף  ִּכי 
ַרִׁש“י:  ֵּפֵרׁש  ַהִחירֹת“  ִּפי  ִלְפֵני  ְוַיֲחנּו  ”ְוָיֻׁשבּו  ב):  יד  (ְׁשמֹות 
”ִהיא ִּפיתֹום, ְוַעְכָׁשו ִנְקָרא ’ִּפי ַהִחירֹת‘ ַעל ֵׁשם ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֵני 

חֹוִרין“, ֲהֵרי ֶׁשָּנְקָטה ַהּתֹוָרה ַאף ֶאת ְלׁשֹון ’ֵחרּות‘.
’אֹור ַאְבָרָהם‘

’ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה‘ ִּבְזכּות ’ְוֵתן ְּבָרָכה‘
”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה“ 

(כה יט)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ׁשֹוְלִטים  ּוַמֵּגָפה  ָרָעב  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְמבָֹאר  ב)  ח  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָהָרָעב,  ִּבּטּול  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵיׁש  ְּכֶאָחד,  ָּבעֹוָלם 
 ָיבֹא ַהׂשַֹּבע – ִמֵּמיָלא ִּתְתַּבֵּטל ַהַּמֵּגָפה, ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ַמֲעִניק ׂשַֹבע ֶאָּלא ַעל ְמַנת ֶׁשִּיְחיּו ּבֹו ַהְּבִרּיֹות, ַּכָּכתּוב 

(ְּתִהִּלים קמה טז): ”ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי...“

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ְמָבֵר ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַאף  לֹוַמר,  ֵיׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ְּבֵני  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  זֹאת  עֹוֶׂשה  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְיבּול  ֶאת 
ֶׁשֵאין  ְּבֵעת   ,ְלִפיָכ ח).  לו  ְיֶחְזֵקאל  (ְרֵאה  ָּבּה  ַהָּדִרים  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל ְראּוִיים ְלִהָּגֵאל ִמַּצד ַמֲעֵׂשיֶהם, ֲעֵליֶהם ְלַבֵּקׁש ַעל 
ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ֶׁשִּתְתָּבֵר, ּוִמֵּמיָלא ָּתבֹא ְּגֻאָּלָתם ְוֵהם ָיׁשּובּו 

ְלַאְרָצם ֵלָהנֹות ִמְּתבּוַאת ָהָאֶרץ.
ְלָכ ָרַמז ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשִּבְזכּות: ”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“, 
ָלנּו  ִסְּדרּו  ַאף  ְוָלֵכן  ָעֶליָה“.  ָלֶבַטח  ”ִויַׁשְבֶּתם  ָּבֶכם:  ְיֻקַּים 
ִנים: ”ְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה“, ּוִמֵּמיָלא  ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהּׁשָ
ִנְזֶּכה ְל: ”ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה“, ֶׁשֲהֵרי א ִנְּתָנה ַהְּבָרָכה ִּביבּול 

ָהָאֶרץ ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל.
’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ קיז; קסח

’ֵּגִרים‘ אֹו ’ּתֹוָׁשִבים‘?
”ִּכי ִלי ָהָאֶרץ ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי“ (כה כג)

ֵּתבֹות ’ֵּגִרים‘ ְו‘תֹוָׁשִבים‘ ִנְראֹות ִלְכאֹוָרה ְּכ‘ַתְרֵּתי ְּדָסְתֵרי‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצנֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘:

ְסִתיַרת  ְּבֵבאּור  א)  לה  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלֻעַּמת:  א),  (כד  ּוְמלֹוָאּה“  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘  ִּבְתִהִּלים:  ַהְּפסּוִקים 
ָהָאֶרץ  ַהְּבָרָכה  קֶֹדם  ִּכי  טז),  (קטו  ָאָדם“  ִלְבֵני  ָנַתן  ”ְוָהָאֶרץ 
ּוַמִּכיר  ַמֲאָכלֹו  ַעל   ְמָבֵר ֶׁשָהָאָדם  ּוְלַאַחר  ”ַלה‘“,  ַׁשֶּיֶכת 
ִּבְהיֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאדֹון ְּבעֹוָלמֹו, ֲאַזי: ”ְוָהָאֶרץ ָנַתן 

ִלְבֵני ָאָדם“.
ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ִליסֹוד ֶזה ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ִּכי ִלי ָהָאֶרץ“, 
אֹו  ’ֵּגִרים‘  ֱהיֹוְתֶכם  ִעָּמִדי“,  ַאֶּתם  ְותֹוָׁשִבים  ”ֵגִרים  ְואּוָלם 
ְּבַהִּכיְרֶכם  ’ִעָּמִדי‘,  ֱהיֹוְתֶכם  ְּבִמַּדת  ְּתלּוָיה  ָּבּה  ’ּתֹוָׁשִבים‘ 

’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ִּבְמִציאּות ה‘ ּוִבְׁשִליָטתֹו ַעל עֹוָלמֹו.

ַהַּמְׂשִּכיל ֶאל ַּדל ִנְמָלט ִמָּצָרה
”ְוִכי ָימּוךְ ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו“ (כה לה)

’ַאְׁשֵרי  ב):  מא  (ְּתִהִּלים  ִּדְכִתיב  הּוא  ָהָדא   –  ‘ָאִחי ָימּוךְ  ”‘ְוִכי 
ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ה‘“ (ִמְדָרׁש ויק“ר לד א).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ַהּכֵֹהן ְׁשַטייְנֶּבְרֶּגר ַרָּבּה ֶׁשל קֹאַמאָראן:
ִנְגֶלה  ָּדֳחקֹו  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  זּוָלתֹו  ַעל  ַלֲחמֹל  ָאָדם  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו 
”ְוִכי  ַמְדִּגיָׁשה:  ַהּתֹוָרה  אּוָלם  ּכֹל.  ַוֲחַסר  ָעִני  ִּבְהיֹותֹו  ָלַעִין 
ָימּוךְ“ – ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, ְלַלֶּמְד ִּכי ָעֶלי ַלֲחמֹל ַאף ַעל ָאָדם 

ֶׁשַעָּתה ָנתּון ַרק ְּבַמְׁשֵּבר ַהְּמַאֵּים ְלהֹוִרידֹו ִמְּנָכָסיו.
ַעל ַהּנֹוֵהג ֵּכן ָקְראּו ֲחָכִמים ֶאת ַהָּפסּוק: ”ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל 
ִלְראֹות  ִהְׂשִּכיל  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּכִפי  ה‘“,  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה  ְּביֹום  ָּדל 
ְלפֹוְקדֹו,  ַהָּצָרה  ְּכֶׁשֵהֵחָּלה  ִמָּיד  ַלֲחֵברֹו  ּוְלַסֵּיַע  ַהּנֹוָלד  ֶאת 
ַמִים ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ּוְכָבר ְּבַהְפִציַע  ֵּכן ִיְנֲהגּו ִעּמֹו ִמן ַהּׁשָ

ָעָליו ’יֹום ָרָעה‘, עֹוד ְּבֶטֶרם ִּתְתַעֵּצם ָצָרתֹו ’ְיַמְּלֵטהּו ה‘‘.
’ְמאֹורֹות ֵאׁש‘

ִמְתַוֶּדה ְוֶׁשֶרץ ְּבָידֹו
”ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית“ (כה לו)

ַרָּבּה  הֹורֹוִביץ  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשָּמַסר  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי   ְּבתֹו
ִרִּבית,  ִאּסּור  ֻחְמַרת  ְּבִעְנַין  ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְפַרְנְקפּוְרט  ֶׁשל 

ָאַמר:
ָהָאָדם  ִמן  ַמְרֶּפה  ֶׁשֵאינֹו  ַעד  ִרִּבית,  ֲעוֹון  הּוא  נֹוָרא  ַּכָּמה 
ֶׁשעֹוֵמד  ְּבָׁשָעה  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ַאף  ֵהן  ְלֶרַגע; 
ָממֹונֹו   ַמְמִׁשי ֲחָטָאיו,  ַעל  ּוִמְתַוֶּדה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהָאָדם 
ְלִהְתַעֵּצם ִמן ָהִרִּבית, ַוֲהֵרי הּוא ְּכ‘טֹוֵבל ְוֶׁשֶרץ ְּבָידֹו‘ ֲאֶׁשר 

ֵאין ָּכל ּתֹוֶעֶלת ְּבִוּדּויוֹ.
ַעל ֲאָנִׁשים ְּכגֹון ֵאּלּו קֹוֵנן ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיה א ה): ”ַעל ֶמה ֻתּכּו 
עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה“ – ִמְּפֵני ָמה ַאֶּתם ַמִּכים ַעל ִלְּבֶכם ְּבִוּדּוי 
’ַעל ֵחְטא‘, ְּבָׁשָעה ֶׁש: ’ּתֹוִסיפּו ָסָרה‘ – ַאֶּתם מֹוִסיִפים ָלסּור 
ִמִּמְצוֹות ה‘ ֱאֵקיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָממֹוְנֶכם ַמְמִׁשי ְלִהְתַעֵּצם ִמן 

ָהִרִּבית.
’ַלֲחֵמי ּתֹוָדה‘ ּתֹוַכַחת יֹום א‘ ִּדְסִליחֹות תקס“ט

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

ני ּפְ ם

’אֹוָצר‘ ֶׁשל ’ָאֵמן‘
”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ (כה יט)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ִהיא  נּו“ן)  ֵמ“ם  (ָאֶל“ף  ְּבִמּלּוָיהּ  ’ָאֵמן‘  ְוַהִּמָּלה  ’ָאֵמן‘, 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ’אֹוָצר‘; ִמָּכאן ֶׁשַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן 
זֹוֶכה ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהְּבָרָכה ִּבְמעֹונֹו ְוֶׁשַּיְצִליַח ְּבַפְרָנָסתֹו 
ִּכי  פ)  אֹות  ָּתִמיד  (מס‘  ָל“ה  ַהּׁשְ ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ּוִבְנָכָסיו. 
 – ָהֶעְליֹון  ַהָּמקֹור  ”ּפֹוֵתַח  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד 

ְמקֹור ַמִים ַחִּיים“.
’ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל‘; ’אֹות ְלִפי‘ עמ‘ קעח 

ַהר ת ּבְ ָרׁשַ 279ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

א)
ים. 
צוֹות 
ָּסבּור 

ְ

פקיר
ָרזָ

ֶׁשל ’ָאֵמן‘ צר‘

ִרמְמ ממֵמֵֵ
רר פּפָ בבּבַַַ ים

הּוא ַיְמִליץ הּוא ַיְמִליץ 
טֹוב ַּבֲעֵדנּו טֹוב ַּבֲעֵדנּו 

ֲאדֹוֵננּו ֲאדֹוֵננּו 
ַּבר יֹוַחאיַּבר יֹוַחאי

 ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) 
ְמַגֶּלה ָלנּו ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי: 

 ”ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ִיְׂשָרֵאל ַעל ָצרֹוֵתיֶהם, קֹול ַמְכִריז 
גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ב):  כו  (ְיַׁשְעָיה  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל 
ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘. ְּכֵׁשם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה 
ְלַקֵּבל  ַרֲחִמים  ַׁשֲעֵרי  ִּבְפֵניֶהם  ִיָּפְתחּו   ָּכ ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 

ְּתִפָּלָתם“ (ַוֵּיֶל רפה ב).
ַחר ְּבַחְברּוָתא ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה.  ּפֹוְתִחים ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

                        ָהאְט‘ס ְּגּפֹויְעְלט ַאֶלע‘ס ּגּוט . 
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ָׁשַמע  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמֻיָחד  ַהִּסּפּור  ֶאת 
יֹוְרק,  ִמְּניּו  ְקָראָהן  ֶּפַסח  ַרִּבי  ַהַּמִּגיד 
ַּבַעל  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ִמִּפי  ְׁשָמעֹו  ֲאֶׁשר 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  הּוא  ַהֹּלא  ַהַּמֲעֶׂשה, 

ָקִמיֶנְצִקי ָזָצ“ל:
ֶׁשֵּבין  ַּבְּגבּול  ַהּשֹׁוֶכֶנת  ִמיר  ָּבֲעָיָרה 
ֶׁשִהְתַיְּתָמה  ַנֲעָרה  ָּדָרה  ְלִליָטא  ּפֹוִלין 
נֹוְתָרה  ּוְכֶׁשָּבְגָרה  ָצִעיר,  ְּבִגיל  ֵמהֹוֶריָה 
 ַהַּנֲעָרה ְּבַרּוָקּוָתּה. ְקָׁשֶייָה ִלְמצֹא ִׁשּדּו
קֹוָמה,  ְנמּוַכת  ִמְהיֹוָתּה  ָנְבעּו  הֹוֵלם 
ְלִהָּנֵׂשא  ָהֵאיָתָנה  ְׁשִאיָפָתּה  ִּבְגַלל  ְוֵהן 
ַחָּייו  ֶאת  ֶׁשַּיְקִּדיׁש  ַמְתִמיד  ְלָבחּור 
ְלָאָדם  ְלִהָּנֵׂשא  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה.  ְלִלּמּוד 
ַּכְלָּכִלית  ִלְתִמיָכה  ָהְיָתה  ְזקּוָקה  ָּכֶזה 
ָמצּוי  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָמה  ִמְׁשַּפְחָּתּה,  ִמַּצד 
ָּכל  ָלּה  ֶׁשֵאין  ְיתֹוָמה  ִּבְהיֹוָתּה  ְּבָיָדּה 
ְלַהְגִׁשים  ָלּה  ְלַסֵּיַע  ֶׁשּיּוַכל  ְוגֹוֵאל  ַמָּכר 
ֶאת ְׁשִאיָפָתּה ַהַּנֲעֵלית. ְוָכ נֹוְתָרה ִהיא 

ֶכת. ּבֹוֵדָדה ְּבַרּוָקּוָתּה ַהִּמְתַמּׁשֶ
ְּכַסְפָרִנית.  ַהַּנֲעָרה  ָעְבָדה  ְלַפְרָנָסָתּה 
ֶאת ַמְרִּבית ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְרִויָחה ְּכַמְׂשּכֶֹרת 
ֵמֲעבֹוָדָתּה ִהיא ָחְסָכה ְּכֶדֶר ְלַהְגָׁשַמת 
ִנים  ַהּׁשָ זֹאת,  ּוְבָכל  ַהִּנְכֶסֶפת,  ַמְטָּרָתּה 
ָּבִּתים  ֵהִקימּו  ְּכָבר  ַחְברֹוֶתיָה  ָנְקפּו, 
ְוֶהֱעִמידּו ּדֹור ֶהְמֵׁש, ְוִאּלּו ִהיא נֹוְתָרה 
ִוְּתָרה,  א  זֹאת  ּוְבָכל  ַוֲעצּוָבה.  ּבֹוֵדָדה 
ִהיא ִהְמִׁשיָכה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘ ֵמעֶֹמק 
ְלַהָּצעֹות  ֶנֶעְנָתה  א  ְּבַבד  ּוַבד  ִלָּבּה, 
ַּכֲאֶׁשר  ְלִפְתָחּה,  ֶׁשִהִּגיעּו  ְמַפּתֹות 
ְרצֹוָנּה  ַעל  עֹונֹות  ֵהן  ֵאין  ִּכי  ֵהִביָנה 

ַהָּטהֹור ְלִהָּנֵׂשא ְלֶבן ּתֹוָרה ֲאִמִּתי.
ְּבאּוַלם  ָיְׁשָבה  ֵעת  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ְּבַמָּצָבּה  ְוִהְרֲהָרה  ַהּשֹׁוֵמם  ַהִּסְפִרָּיה 
ִהיא  ַרְעיֹון:  ְּבמָֹחּה  ָעָלה  ֶהָעגּום, 
ָלֶאָחד  ַּבָּקָׁשה  ִמְכָּתב  ִלְכּתֹב  ֶהֱחִליָטה 
ְלָאִביָה   – ָלּה  ְלַסֵּיַע  ֶׁשָּיכֹול  ְוַהָּיִחיד 

ַמִים, ּוִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה: ֶׁשַּבּׁשָ
ָרְׁשָמה  ְלָפֶניָה  ֻמָּנח  ֶׁשָהָיה  ַּדף  ַעל 
ְׁשגּורֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ָּכל  ֶאת 
ִנים  ַהּׁשָ  ְּבֶמֶׁש ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר  ְּבִפיָה 
ָהַאֲחרֹונֹות. ַעל ַהְּנָיר ֲחַסר ָהֶרֶגׁש ָיְכָלה 
ֶהָעצּום  ַהְּכֵאב  ִמְטַען  ָּכל  ֶאת  ִלְפרֹק 
ָעָליו  ֵּתֲאָרה  ִהיא  ְּבִלָּבּה.  ֶׁשָּנְׂשָאה 
ֶׁשָעֶליָה  ַהַּבַעל  ְּדמּות  ֶאת  ִּבְפרֹוְטרֹוט 
ָחְלָמה ְוֵאֶליָה ִיֲחָלה ְּבִעְקִבּיּות; ַמְתִמיד 
ִמּדֹות  ַּבַעל  ְּבִלּמּוד,  ָׁשקּוַע  ֲאִמִּתי, 
טֹובֹות, ָּכֶזה ֶׁשֹּלא ֵיָרַתע ַּגם מּול ִיּסּוֵרי 
ְוָכֵהָּנה  ְלִפְתחֹו,  ָיבֹואּו  ֶׁשאּוַלי  ֲעִנּיּות 

ְוָכֵהָּנה.
ֶאת ִמְכָּתָבּה ִהיא ִסְּיָמה ִּבְתִפָּלה ְטהֹוָרה 

ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבַדם ִלָּבּה:
ַמְגִּביַּה  ֲעִנִּיים,  ַהְּמַפְרֵנס  ה‘  ”ַאָּתה 
ּתּוַכל  ְּבַוַּדאי  ְיתֹוִמים.  ְואֹוֵהב  ְׁשָפִלים 
ִּכי  ַאָּתה  יֹוֵדַע  ֵהן  ִלְתִפּלֹוַתי,  ְלֵהָענֹות 
ַהחֹוֶתֶמת  ֵעת.  ְּבָכל   ָעֶלי סֹוֶמֶכת  ֲאִני 

ְּבֶדַמע, ִּבְּת ַהְּמסּוָרה ֵׁשיָנא ִמְרָים“.
ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ִלְכּתֹב  ֶׁשִּסְּיָמה  ְלַאַחר 
אֹותֹו  ְוִהְכִניָסה  ִּבְקִפיָדה  אֹותֹו  ִקְּפָלה 
ַעל  ַלַּמֲעָטָפה,  ִמחּוץ  ְלַמֲעָטָפה. 
ַהָּמקֹום ַהְּמיָֹעד ִלְכתֶֹבת ַהִּנְמָען ָּכְתָבה: 
ִהיא  ם  ּוִמּׁשָ ַמִים“,  ֶׁשַּבּׁשָ ָאִבי  ”ִלְכבֹוד 
ָּפְנָתה ִלְצעֹד ִּכְבַרת ֶּדֶר ְלֵעֶבר ַהֻחְרָׁשה 
ָמקֹום  ִמיר,  ָהֲעָיָרה  ִּבְקֵצה  ֶׁשָּשְׁכָנה 

ִנְסָּתר ֶׁשּבֹו ָנְׁשָבה ָהרּוַח ְּבעֹז.
ִהִּגיָעה ַלָּמקֹום ִהְגִּביָהה ַהַּנֲעָרה ֶאת  ִמּׁשֶ
ַהַּמֲעָטָפה ֵמַעל רֹאָׁשּה ְּכֶׁשִהיא אֹוֶחֶזת 
רּוַח  ב  ְּבַמּׁשַ ֶׁשָחָׁשה  ַעד  ְּבִרְפיֹון  ָּבּה 
ֵמֲאִחיָזָתּה  ִהְרְּפָתה  ָאז  אֹו  ַמְׁשָמעּוִתי. 
ְמצָֹעפֹות  ְּבֵעיַנִים  ְוִהִּביָטה  ַּבַּמֲעָטָפה 
ָהֲעָנִנים.  ְלֵעֶבר  ַעל  ֶאל  ִּבְמעּוָפּה 
ָׁשָבה  ֵמֵעיֶניָה  ַהַּמֲעָטָפה  ֶּנֶעְלָמה  ִמּׁשֶ
ְלַפֵעם  ַמְתִחיָלה  ְּכֶׁשְּבִלָּבּה  ְלֵביָתּה 
ַהָּקדֹוׁש  ֵיָעֶנה  ַהַּפַעם  ִּכי  ֲחָדָׁשה  ִּתְקָוה 
ֶאת  ִּתְמָצא  ְוִהיא  ְלַבָּקָׁשָתּה,  הּוא   ָּברּו

ֶהָחָתן ֶׁשּכֹה ָחְלָמה ָעָליו.
ָיָצא  ה,  ַמֲעֹשֶ אֹותֹו  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִמיר  ְיִׁשיַבת  ַּתְלִמיֵדי  ִמְּבִחיֵרי  ֶאָחד 
ַלְּיִׁשיָבה,   ַהָּסמּו ַהָּפתּוַח  ֶדה  ַהּׂשָ ֶאל 
ֶאת  ּוְלַהְבִהיר  ַּתְלמּודֹו  ֶאת  ְלַׁשֵּנן  ְּכֵדי 
ְּבמֹחוֹ  ְמַטֵּיל  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי   ּתֹו ְסָבָרתֹו. 
ַמֲעָטָפה  ֵעיָניו  ָצדּו  ַהּסּוְגָיא,  ִנְבֵכי  ֵּבין 
יִחים.  ַהּׂשִ ֵּבין  מּוֶטֶלת  ֶׁשָהְיָתה  ְצחָֹרה 
ָרצֹון   ִמּתֹו ַלֲהִריָמּה  ִהְתּכֹוֵפף  הּוא 
ּוָמה  ֲאֵבָדה,  ֲהָׁשַבת  ִמְצַות  ָּבּה  ְלַקֵּים 
ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ְּכֶׁשִהְבִחין ַּבָּכתּוב 

ַמִים“. ָעֶליָה: ”ִלְכבֹוד ָאִבי ֶׁשַּבּׁשָ
הּוא א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַסְקָרנּותֹו 
ָנַׁשר  ִמּתֹוָכּה  ַהַּמֲעָטָפה.  ֶאת  ּוָפַתח 
ִּבְצִפיפּות.  ִנְכַּתב  ֶׁשָעָליו  ָלָבן  ְנָיר  ַּדף 
ְּבִהְתַּפֲעלּות  ּבֹו  ַהָּכתּוב  ֶאת  ָקָרא  הּוא 
ְוָגְבָרה  ָהְלָכה  ִהְתַרְּגׁשּותֹו  ָוׁשּוב.  ׁשּוב 
ְוַהֵּכנּות  ַהִּצְדקּות  ַהָּטהֹור,  ֵמַהְּכֵאב 
ָׁשב  ְוהּוא  ַהּשּׁורֹות,  ֵּבין  ֵהיֵטב  ֶׁשִּנְּכרּו 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֵדי ְלִהּוֵָעץ 
ַרִּבי  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ִעם 

ֵאִלָּיהּו ָּברּו ַקַּמאי ָזָצ“ל.
יָחה ֵּבינֹו ְלֵבין רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָהְיָתה  ַהּׂשִ
ֶאת  ִקֵּבל  ּוְבִסּיּוָמּה  ַוֲעֻמָּקה,  ֲאֻרָּכה 
ִּבְרָכתֹו ְוֶאת ִעידּודֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 

ְלַהְחָלָטתֹו ַהּנֹוֶעֶזת.
ָּבִעְנָין.  ַלֲעסֹק  ִנְקָרא  ֻמְצָלח  ַׁשְדָכן 
ֵּברּוִרים ַמִּקיִפים ֶנֶעְרכּו. ִׂשיָחה ּתֲֹאָמה 
ם ְוִהְתַּפֵעל  ַנִים. ְלַאַחר ֶׁשִהְתַרּׁשֵ ֵּבין ַהּׁשְ
ֵמָאְפָיּה ְוִצְדקּוָתּה ֶׁשל ַהְּמֻדֶּבֶרת ֶהֱחִליט 
ֶׁשָהְיָתה  ַאף  ַעל  ה,  ְלִאּׁשָ ְלֵׂשאָתּה 
ְּכֶׁשְּלָכל  ָׁשִנים,  ְּבֵׁשׁש  ִמֶּמּנּו  ְמֻבֶּגֶרת 
ַרִּבי  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ְמַלּוֵהּו   ַהֶּדֶר  אֶֹר

ֵאִלָּיהּו ָּברּו ְּבֵעָצה ּוְבִעידּוד.
ֶנֱאָמן  ַּבִית  ְוֵהִקימּו  אּו  ִנּׂשְ ַנִים  ַהּׁשְ
ֶׁשל  ִּכְׁשִאיָפָתּה  ְוַהָּבחּור,  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ַהּתֹוָרה  ְּבַמֲעלֹות  ְוִהְתַעָּלה  ָעָלה  זּוָגתֹו, 
ְּכַהְּגַה“צ  נֹוָדע  הּוא  ְּכֶׁשְּלָיִמים  ְוַהִּיְרָאה, 
ַמְׁשִּגיַח  ָּדִוידֹוִביץ,  ְיִחיֵאל  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְוַרָּבָנן  ָמָרָנן  ֶׁשל  ְוַרָּבם  ִמיְנְסק  ִּדיִׁשיַבת 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאֶמִריָקה:  ּגֹוַלת  ָראֵׁשי 
רּוֶדְרַמן  ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָקִמיֶנְצִקי, 
ַצִּדיִקים  ֵזֶכר  ַקְלָמנֹוִביץ  ַאְבָרָהם  ְוַרִּבי 

ִלְבָרָכה.
’ַיְלקּוט ֶלַקח טֹוב‘ – ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה, 
ח“א ַמֲאָמר סה

ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש ְוא ִנָּכֵלם
’ּבֹוֵנה  ְּבַבָּקַׁשת  ָנא‘  ’ַרֵחם  ִּבְרַּכת  ֲחִתיַמת  ֶטֶרם 
”ְוָנא  ְלַבָּקָׁשֵתנּו:  ַטַעם  נֹוְתִנים  ָאנּו  ְירּוָׁשַלִים‘, 
ַאל ַּתְצִריֵכנּו... ִּכי ִאם ְלָיְד“, ְּכֵדי: ”ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש 
ְוא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד“ – א ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוא 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ַּבֵּסֶפר ’ַוַּיַען יֹוֵסף‘ (אֹות מג) ֵהִביא ַהְּמַחֵּבר ַהְּגַה“ח 
ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵּבאּור  ֶזה,  ְּבִעְנָין  ֶמְנֶּדְלקֹוֶרן  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ֵמַהָּגאֹון ַרִּבי ּדֹב ֶרֶגְנְסֶּברג ָאָב“ד ַזְמְּברֹוָבה ְּבֵׁשם 
ָּבָׂשר  ַחְסֵדי  ַעל   ַהּסֹוֵמ ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן 
ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ּבּוָׁשה  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָעלּול  ָוָדם, 
ֶׁשֵּכן ְלִעִּתים ָּגַמל ִעּמֹו ַהּנֹוֵתן ֶחֶסד ַרק ִמּשּׁום 
ַחְסּדֹו.  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָהָראּוי  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ֶׁשָּסַבר 
ִיָּגֵרם  ּבֹו,  ֶׁשָּטָעה  לֹו  ִיְתָּבֵרר  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ְוִאם 
ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  זֹאת  ְלֻעַּמת  ּובּוָׁשה.  ַצַער  ַלְּמַקֵּבל 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמיֵדי  לֹו  ַּתִּגיַע  ֶׁשַּפְרָנָסתֹו 
 ִיְתָּבַר ה‘  ֶׁשֲהֵרי  ָוֶעד‘.  ְלעֹוָלם  ֵיבֹוׁש  ’א  ֲאַזי 
ַמֲעִניק  ּוְכֶׁשהּוא  ָאָדם,  ְּבֵני  ִנְסְּתרֹות  ָּכל  צֹוֶפה 
 ִמּתֹו ֶאָּלא  זֹאת  ֵאין  ִמְחָיָתם,  ְּכֵדי  ָמזֹון  ָלֶהם 
ֶחְפצֹו ַהָּגדֹול ְלֵהיִטיב ְוָלאו ַּדְוָקא ִמּשּׁום ֶׁשֵהם 

ְראּוִיים ְלָכ, ּוְלָכ ֵאין ַּבָּדָבר ּבּוָׁשה.
ְּבָזֵקן  ה  ַמֲעֹשֶ  ְלָכ  ַמְסִמי ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְוָהָיה 
ֶׁשהּוא  ְוִסֵּפר  ִויְלָנא  ָלִעיר  ֶׁשִהִּגיַע  ָּפִנים  ְנׂשּוא 
לֹו  ָחְלקּו  ֶׁשַהּכֹל  ַּכּמּוָבן  ִמּוִיְלָנא.  ַהְגָּר“א  ֶנֶכד 
ְּבִלי  ַעד  ּוְבָמזֹון  ְּבֶכֶסף  ְוִכְלְּכלּוהּו  ִויָקר  ָּכבֹוד 
ַעל  ְוִכֵּזב  ִׁשֵּקר  ֶׁשָהִאיׁש  ִהְתָּבֵרר  ְלַבּסֹוף  ַּדי. 
ְּדַבר ִיחּוסֹו, ּוְכָלל א ָהָיה לֹו ֶקֶׁשר ִמְׁשַּפְחִּתי 
ִּבָּזיֹון  ַהָּלה  ָנַחל  ָּכבֹוד  ִּבְמקֹום   ,ְוָכ ַלְּגָר“א. 

ָּכפּול ּוְמֻכָּפל.
ַרִּבי ַחִּיים ַאְרֵיה ֵליּב ֶפְנְסֶטר ִמֶּיְדוֹוְּבָנה ֵּבֵאר:

ַהְּמַקֵּבל ַמָּתָנה ִמְּבֵני ָאָדם ִמְתַּבֵּיׁש ְּבִכְפַלִים; ֵהן 
ג)  א  (ָעְרָלה  ִּבירּוַׁשְלִמי  ַּכְּמבָֹאר  ַקָּבָלָתּה,  ִּבְׁשַעת 
ְּבָפָניו,  ְלַהִּביט  ּבֹוׁש  ֵמֲחֵברֹו  ַמָּתָנה  ֶׁשַהְּמַקֵּבל 
ִּבְהיֹותֹו  ֶׁשֻהְׁשַּפל  ְּכבֹודֹו  ֵמֲחַמת  ְלַאֲחֶריָה,  ְוֵהן 
ְמזֹונֹו  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּבל  ִמי  אּוָלם  ַלְּבִרּיֹות.   ִנְצָר
א  ְוַאף  ַהַּקָּבָלה  ְּבֵעת  א  ּבֹוׁש  ֵאינֹו  ה‘,  ִמיֵדי 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם   – ֵנבֹוׁש“  ”ֶׁשֹּלא  ְוֶזהּו:  ְלַאֲחֶריָה, 
.(ְל ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘ ֶל’) א ִנָּכֵלם“ – ָלעֹוָלם ַהָּבאְו”

’ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים‘ – ִּבְלׁשֹון ָעִתיד
ַהְּפִתיָחה‘  ִּב‘ְמֵעין  ִמְסַּתֶּיֶמת  ָנא‘  ’ַרֵחם  ַּבָּקַׁשת 
ְּבַבָּקַׁשת: ”ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה 

ְּבָיֵמינּו“.
”ּוְבֵנה  ֵּבֵאר:  ֵמרֹוְפִׁשיץ  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק 
ְירּוָׁשַלִים... ְּבָיֵמינּו“ – ִּבְזכּות ’ָיֵמינּו‘ ִּתְבֶנה ֶאת 
ַהְּזֻכּיֹות  ִמַּדת  ְלִפי  ָויֹום,  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ְירּוָׁשַלִים. 
ֶׁשהֹוִסיף ָהָאָדם, ִמְתַוְּספֹות ’ְלֵבִנים‘ ְלִבְנַין ֵּבית 
ַרִּבי  ֶׁשָהְרַה“ק  ֶּפֶלא,  ְּדַבר  ְוֵהִביא  ַהִּמְקָּדׁש. 
ְוָרָאה  ְנָׁשָמה‘  ’ֲעִלַּית  ָעָׂשה  ִמִּליזֶ‘ְנְסק   ֱאִליֶמֶל
ָאְמרּו  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּכֵלי  ֶאת  ַהּנֹוְׂשִאים  ַמְלָאִכים 
לֹו ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵאּלּו ֵהם ַהֵּכִלים ֶׁשהֹוִציא הּוא 
ִּכי  קֶֹדׁש‘  (’ֶזַרע  ּוַמֲעָׂשיו  ְּתִפּלֹוָתיו  ְּבכֹחַ  ֵמַהָּגלּות 

ֵתֵצא).

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה ְוֶׁשל ַמָּטה
 ָּכ ַעל  ָּתַמּה  מֶֹׁשה‘  ’ִיְׂשַמח  ַּבַעל  ָהְרַה“ק 
”ּוְבֵנה  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּבְתִחַּלת 
ְוִאּלּו  ַהּקֶֹדׁש“,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ָעִתיד]  [ִּבְלׁשֹון 
הֹוֶוה]  [ִּבְלׁשֹון  ”ּבֹוֶנה  אֹוְמִרים:  ָאנּו  ְּבִסּיּוָמּה 
ְּבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים“ – ְּבא ַהְזָּכַרת ’ִעיר ַהּקֶֹדׁש‘?

ּוֵבֵאר: ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית ה א) ְמבָֹאר ֶׁשְּכִפי ֶׁשֶּיְׁשָנּה 
ֶׁשל  ’ְירּוָׁשַלִים  ַּגם  ֵיׁש  ַמָּטה‘,  ֶׁשל  ’ְירּוָׁשַלִים 
ַמְעָלה‘, ְוֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ִּבירּוָׁשַלִים 

ַמָּטה.  ֶׁשל  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשָּיבֹא  ַעד  ַמְעָלה,  ֶׁשל 
ִמְתַיֶחֶסת  ’ּוְבֵנה‘  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ְמבָֹאר  ֶזה  ְלִפי 
ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמָּטה, ֶׁשְּכֶׁשִּתָּבֶנה – ִּתְׁשּכֹן ָּבּה 
ַהִּסּיּום:   ַא ַהּקֶֹדׁש.  ִעיר  ִּתְהֶיה  ְוִהיא  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ִלירּוָׁשַלִים  ִמְתַיֵחס  ְירּוָׁשַלִים“  ְּבַרֲחָמיו  ”ּבֹוֵנה 
ֶׁשל ַמְעָלה, ֶׁשאֹוָתּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ּבֹוֶנה‘ 
ְּבָכל יֹום ַעל ְיֵדי ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפּלֹוֵתינוּ, ַא ֲעַדִין 
ְזַמן  ֶׁשָּכל  ָּכָאמּור,  ַהּקֶֹדׁש‘.  ’ִעיר  ְּבֶגֶדר  ֵאיָנּה 
ֶׁשֹּלא ִנְבְנָתה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמָּטה, ֵאין ַהָּקדֹוׁש 
(’ִיְׂשַמח  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּבירּוָׁשַלִים  ׁשֹוֵכן  הּוא   ָּברּו

מֶֹׁשה‘ ח“א, ְּב‘ִׂשיחַ ְספּוִנים‘ עמ‘ 2).

’ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה‘
ִהיא:  ַהְּבָרָכה  ְלִסּיּום  קפח)  (או“ח  ַהּטּור  ִּגְרַסת 
ּוֵבֵאר  ’ְּבַרֲחָמיו‘,  ֵּתַבת  ְּבא  ְירּוָׁשַלִים“  ”ּבֹוֵנה 
ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘ ְּבֵׁשם ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשֹּלא ָרָצה הּוא 
ִלְגרֹס ’ְּבַרֲחָמיו‘, ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ְמפָֹרׁש הּוא (ְיַׁשְעָיה א 
כז): ”ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה“, ּוַמְׁשָמע ֶׁשְּירּוָׁשַלִים 

ִּתָּבֶנה ְּבִמְׁשָּפט ְוא ְּבַרֲחִמים.
ֶׁשַּלֲהָלָכה  ָּכַתב  א)  (ָׁשם  מֶֹׁשה‘  ְּב‘ַדְרֵכי  אּוָלם 
ַהָּכתּוב  ֶאת  ב  ְוִיּׁשֵ ’ְּבַרֲחָמיו‘.  ִלְגרֹס  ֵיׁש 
ִּתָּבֶנה  ֶׁשִּצּיֹון  לֹוַמר,  ַהָּנִביא  ֶׁשַּכָּוַנת  ִּביַׁשְעָיה, 
ִּפי  ַעל  ֶזה  ִעם  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּנֹוֲהִגים  ִּבְזכּות 
ִלְגרֹס  ֶׁשֵּיׁש  ָּפַסק  ַהָּב“ח  ַאף  ְוַהִּמְׁשָּפט.  ַהִּדין 
ֲחִתיַמת  ִּתְהֶיה   ֶׁשְּבָכ ְוהֹוִסיף  ’ְּבַרֲחָמיו‘, 
ָאנּו  ַּבְּפִתיָחה  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּפִתיָחה‘,  ’ֵמֵעין  ַהְּבָרָכה 
ְמַבְּקִׁשים: ”ַרֵחם ָנא ה‘ ֱאֵקינוּ... ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 

.“ִעיְר

ִּבְרַּכת ְירּוָׁשַלִים ֶנְחֶּתֶמת ְּב‘ָאֵמן‘
’ּבֹוֵנה  ֶׁשִּבְרַּכת  ְמבָֹאר  ב)  מה  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשִהיא  ִמּשּׁום  ְּב‘ָאֵמן‘,  ֶנְחֶּתֶמת  ְירּוָׁשַלִים‘ 
ִמן  ֶׁשִחּיּוָבן  ַהָּמזֹון  ִּבְרכֹות  ֵסֶדר  ֶאת  חֹוֶתֶמת 
ַהּתֹוָרה. הֹוִסיף ְוָכַתב ַהַּמֲהָר“ל (’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ ְנִתיב 
ַהָּמזֹון  ִּבְרכֹות  ֶׁשֵּסֶדר  ַּדְרּכֹו  ִּפי  ַעל  יח)  ָהֲעבֹוָדה 

ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשְּבִבְנַין  ַהָּכֵבד; ֵּכיָון  ֶאל  ַהַּקל  ִמן  ֵהן 
 ְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל,  ת  ְקֻדּׁשַ ַמְדֵרַגת  ֻהְׁשְלָמה 
ַהְּגבֹוָהה  ַהַּמְדֵרָגה  ֶׁשִהיא  ְּב‘ָאֵמן‘,  ֲחָתמּוהָ 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ַלְּמִביִנים,  ֶׁשָּידּוַע  ְּכִפי  ְּביֹוֵתר 
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 

.“ֵמַהְּמָבֵר
וֹוְרַמְיָזא,  ָאָב“ד  ְּתאֹוִמים  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָּכַתב  עֹוד 
ֵּכיָון  זֹו,  ְּבָרָכה  ַּדְוָקא  ְּב‘ָאֵמן‘  ַלֲחתֹם  ִּתְּקנּו  ִּכי 
ָׁשַאל  ֶאָחד  ֶׁשּגֹוי  הּוָבא  א)  רכא  (ִּפיְנָחס  ֶׁשַּבּזַֹהר 
ֶאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ֵהיַא ַאֶּתם ַמֲאִמיִנים ֶׁשִּיָּבֶנה 
ִליִׁשי, ֲהא ֵאין לֹו ָמקֹור  ָלֶכם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ
ֵאִלָּיהּו  ֶאת  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  זֹאת  ָׁשַאל  ַּבּתֹוָרה? 
ִנְרְמָזה  זֹו  ֻעְבָּדה  ִּכי  ֵאִלָּיהּו  לֹו  ְוֵהִׁשיב  ַהָּנִביא, 
ה‘  ָּפַעְלָּת   ְלִׁשְבְּת ”ָמכֹון  יז):  טו  (ְׁשמֹות  ַּבָּפסּוק 
ִמְּקָדׁש ֲאֹד-ָני ּכֹוְננּו ָיֶדי“, ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון 
ִני ֶׁשִּנְבנּו ִּביֵדי ָאָדם א ִהְתַקְּימוּ ְלעֹוָלם,  ְוַהּׁשֵ
ִליִׁשי ֶׁשִּיָּבֶנה ִּביֵדי ה‘, ִיְתַקֵּים  ְוִאּלּו ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ

ְלעֹוָלם.
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו חֹוְתִמים ְּבָרָכה זֹו 
ְּב‘ָאֵמן‘ ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִקּיּום ַהְּדָבִרים ְוַהֲאָמָנָתם, 
ְּבַרֲחָמיו  ”ּבֹוֵנה  ָּבנּו:  ְּתַקֵּים  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשֵּכן 
ְירּוָׁשַלִים“ – ִּבְכבֹוְד ּוְבַעְצְמ, ֲאַזי ִיְהֶיה ִקּיּום 
ֶלֱאמּוָנֵתנּו ְּב ְלאֶֹר ָּכל ַהָּגלּות ֶׁשָּתׁשּוב ְוִתְבֶנה 
ִליִׁשי (’ַמֵּטה ַאֲהרֹן‘ הּוָבא  ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ

ּבהגש“פ ’ֲחלּוָקא ְּדַרָּבָנן‘).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַמִים ִׁשּדּו ִמן ַהּׁשָ

ע פְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ה מן ׁשּדּו

ססִספּפוּור ם
ַלִים‘ (ח‘) ת ’ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְרּכַ זֹון – ּבִ 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


