
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶרֶמז ְל‘ִׁשְבַעת ַהְּקרּוִאים‘ 
”ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֵני  ַעל  ּוְלַכֵּפר  מֹוֵעד  ְּבאֶֹהל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעבַֹדת  ֶאת  ַלֲעבֹד 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבֶגֶׁשת  ֶנֶגף  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  ְוא  ִיְׂשָרֵאל 

ַהּקֶֹדש“ (ח יט)
ָּדַרׁש ַרִּבי ָּדִוד ִעיָדאן ִמַג‘ְרָּבא:

ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻהְזְּכרוּ ”ַהְלִוִּים“ ּו“ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו“ – ַּפַעם 
ַאַחת, ּו“ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ – ָחֵמׁש ְּפָעִמים; ְּבַהְזָּכרֹות ֵאּלּו ָרְמָזה 
ְּבַׁשָּבת  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ַהְּקרּוִאים  ִׁשְבַעת  ְלֵסֶדר  ַהּתֹוָרה 
ה ִיְׂשְרֵאִלים. ְּכמֹו  ְּכַתָּקַנת ֲחָכִמים: ּכֵֹהן, ֵלִוי ְוַאֲחֵריֶהם ֲחִמּׁשָ
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח קלה  ֵכן רֹוֵמז ַהָּכתּוב ַלֲהָלָכה ַהְּמבֶֹאֶרת ַּב‘ּׁשֻ
ִראׁשֹוָנה  ֶׁשָעָלה  ַהּכֵֹהן  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ֵלִוי  ֵאין  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ח) 
ִנית ִּבְמקֹום ַהֵּלִוי, ֶׁשֶּנֱאָמר: ”ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן  עֹוֶלה ַּבּׁשֵ
ְּכֶׁשֵאין  ְוזֹאת  ֵחֶלק,  ַלּכֵֹהן  ֵיׁש  ַה‘ֵּלִוי‘  ַּבֲעִלַּית  ַאף   – ּוְלָבָניו“ 

’ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד‘ ח“ב עמ‘ טז’ֵלִוי‘ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ִּכּסּוי ַהַּסִּכין ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבַּלְיָלה
ְלאֶֹהל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֶהָעָנן  ִּכָּסה  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָהִקים  ”ּוְביֹום 

ָהֵעֻדת“ (ט טו)
’ּוְביֹום  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַּבַּלְיָלה?  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְנַין  ֶׁשֵאין  ”ִמַּנִין 
ְמִקימֹו“  ֵאין  ַּבַּלְיָלה  ְמִקימֹו,  ַּבּיֹום   – ַהִּמְׁשָּכן‘  ֶאת  ָהִקים 

(ְׁשבּועֹות טו ב).

ְלָחן ָערּו‘ (או“ח קפ ה): ”נֹוֲהִגים  ְּבִהְלכֹות ְסעּוָדה ָּפַסק ַה‘ּׁשֻ
ְלַכּסֹותֹו  ֶׁשֹּלא  ְוָנֲהגּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת  ַהַּסִּכין  ְלַכּסֹות 
ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב“. ּוֵבֵאר ַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘ (ָׁשם ד): ַטַעם ַּתָּקַנת 
ִמּשּׁום  ִהיא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת  ְלָחן  ֵמַהּׁשֻ ַהַּסִּכין  ִסּלּוק 
(ְּדָבִרים  ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו  א),  נה  (ְּבָרכֹות  ְלִמְזֵּבַח  ּדֹוֶמה  ְלָחן  ֶׁשַהּׁשֻ
כז ה): ”א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל“ (רֹוֵקַח סי‘ שלב). ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום 
טֹוב ֶׁשֵאין ּבֹוִנים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח (ְיָבמֹות ו א) א ַׁשָּיְך ַטַעם ֶזה, 

ּוְלִפיָכ א ָנֲהגּו ָּבֶהם ְלַכּסֹות ֶאת ַהַּסִּכין.
ֶאת  ְמַכִּסים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלַהְקׁשֹות,  ֵיׁש  ֶזה  ֶׁשְּלִפי  ֶאָּלא 
ֶזה  ִמָּפסּוק  ֲהא  ַּבַּלְיָלה,  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַהַּסִּכין 
ַאף  ְוִלְכאֹוָרה  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ּבֹוִנים  ֵאין  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשַאף  ָלַמְדנּו 

ַהִּמְזֵּבַח ִנְכָלל ְּבִאּסּור ֶזה?
ְרָאָיה   ִמָּכ ֵהִביא  ְפַרְנק  ֶּפַסח  ְצִבי  ַרִּבי  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ֶאת  ִלְבנֹות  ֶׁשָאסּור  ֶׁשַאף  ָׁשם)  (ְיָבמֹות  ַלֵּנר‘  ֶה‘ָערּוךְ  ְלִׁשיַטת 
ֻמָּתר  ַהִּמְזֵּבַח,  ּוִבְכָלָלם  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּכֵלי  ֶאת  ַּבַּלְיָלה,  ַהִּמְׁשָּכן 
ֶאת  ְלַכּסֹות  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ַמּדּוַע  מּוָבן   ְּבָכ ַּבַּלְיָלה.  ִלְבנֹות 

’ַהר ְצִבי‘ ִּכי ָתבֹ א ַהַּסִּכין ַאף ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבַּלְיָלה.

ְּתִפָּלה ְּבִׁשּלּוב ְּתׁשּוָבה
ֶאְתֶכם  ַהּצֵֹרר  ַהַּצר  ַעל  ְּבַאְרְצֶכם  ִמְלָחָמה  ָתבֹאוּ  ”ְוִכי 
ְונֹוַׁשְעֶּתם  ֱאֵהיֶכם  ה‘  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹת  ַוֲהֵרעֶֹתם 

ֵמאְֹיֵביֶכם“ (י ט)
ָּדַרׁש  ָצָרה,  ְּבֵעת  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ְּבִעְנַין  ָּגדֹול  ְיסֹוד 

ָהַאְלִׁשיךְ ַהָּקדֹוׁש ִמָּפסּוק ֶזה:

ָרעֹות  ָעָליו  ַהְּמִביִאים  ַמְׁשִחיִתים  ִנְבָרִאים  ָהָאָדם  ֵמֲחָטֵאי 
ַרּבֹות ְוָצרֹות. ְלִפיָכ, ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָאה ָעָליו ָצָרה, ֶטֶרם עֹוֵמד 
ְּבַמֲעָׂשיו  ְלַפְׁשֵּפׁש  ָעָליו  ִּבְתִפָּלה,  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְלַבֵּקׁש  הּוא 
ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹוָתיו. ְוֵכיָון ֶׁשְּבָכ ֵיָחֵלׁש ּכָֹחם ֶׁשל 

אֹוָתם ַמְׁשִחיִתים, ְיַסֵּיַע ַהָּדָבר ְלַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו.
ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְוִכי ָתבֹאוּ ִמְלָחָמה...“, ִהָּלֲחמוּ 
ֶׁשִּנְבְראּו  ַּבַּמִּזיִקים   – ֶאְתֶכם“  ַהּצֵֹרר  ַהַּצר  ”ַעל  ְּתִחָּלה 
ֵמֲחָטֵאיֶכם, ְוַרק ָאז ”ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ה‘ ֱאֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם 

’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ ֵמאְֹיֵביֶכם“ (י ט).

ַהּגּוף ֶנֱהֶנה ֵמַהַּמֲאָכל, ַהְּנָׁשָמה – ֵמַהְּבָרָכה
”ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו“ (יא ו)

ֶׁשָהָיה  ַהִּגּוּון  חֶֹסר  ַעל  ָנַסָּבה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּתלּוָנָתם  ִאם 
ְּבַמַאְכֵליֶהם, ַמּדּוַע ִנְּסחּו זֹאת ַּבָּלׁשֹון: ”ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה“ ְוא 

’ּגּוֵפנּו ָיֵבׁש‘?
ֶהעִׁשיל  ר‘  ָהַרִּבי  ַּתְלִמיד  ַאְׁשְּכַנִּזי,  ֶהעִלין  ַיֲעקֹב  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְּבֵׁשם  ַמע  ֶׁשּׁשָ ִנְפָלא  ֵּבאּור   ָּכ ַעל  ֵהִביא  ִמְּקָראָקא, 

’ְירּוַׁשְלִמי ֶאָחד‘:
ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ִהְצַטּוֵינוּ ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים 
(ַוִּיְקָרא טז לא): ”ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם“ ָּתַמּה ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
(ְרֵאה ְּתַצּוֶה קפה ב), ִמְּפֵני ָמה א ֶנֱאָמר: ’ְוִעִּניֶתם ֶאת ּגּוְפֶכם‘, 
ֲהא ַהּגּוף ִמְתַעֶּנה ַּבּצֹום? ּוֵבֲארּו: ְּבעֹוד ַהּגּוף ֶנֱהֶנה ֵמֶעֶצם 
ְלָפֶניָה  ַהֶּנֱאָמרֹות  ֵמַהְּבָרכֹות  ֶנֱהֵנית  ַהְּנָׁשָמה  ָהֲאִכיָלה, 
ּוְלַאֲחֶריָה; ִנְמָצא ֶׁשַהּצֹום ֶׁשּבֹו ְמַמֲעִטים ִּבְבָרכֹות הּוא ִעּנּוי 

ַאף ַלְּנָׁשָמה, ּוְלָכ ָנַקט ַהָּכתּוב ָלׁשֹון זֹו.

 ָּכ ַעל  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶׁשְּתלּוָנָתם  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ָּכאן  ַאף 
ֶׁשְּבעֹוד ּגּוָפם ֶנֱהֶנה ֵמַהָּמן, ֶׁשֲהֵרי ָהיּו טֹוֲעִמים ּבֹו ָּכל ַמֲעַדֵּני 
ְּכתֹוָצָאה  ֶׁשֵּכן  ּכֹל“,  ֵאין  ”ְיֵבָׁשה  ִנְׁשָמָתם  נֹוְתָרה  עֹוָלם, 

ֵמֲאִכיַלת ַהָּמן ֶנְחְסרּו ִמֶּמָּנה ַרּבֹות ִמ‘ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין‘.
ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ַאף  ַיֲעקֹב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָלַמד  ֶזה  ִליסֹוד  ֶרֶמז 
 ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאת ַהָּמן... ְלַמַען הֹוִדיֲע (ְּדָבִרים ח ג): ”ַוְיַעְּנ
ִפי  מֹוָצא  ָּכל  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל  א  ִּכי 
ִעּנּוי  ָהְיָתה  ַהָּמן  ֶׁשֲאִכיַלת   ְלָכ ַהִּסָּבה  ָהָאָדם“.  יְִחֶיה  ה‘ 
ַהַּמֲאָכִלים,  סּוֵגי  ָּכל  ֶאת  ּבֹו  טֹוֲעִמים  ֶׁשָהיּו  ַאף  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ַעל  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַּבְּבָרכֹות  ה‘“ –  ִפי  מֹוָצא  ָּכל  ַעל  ָהְיָתה: ”ִּכי 

ֵּפרּוׁש ’ְיֵדי מֶֹׁשה‘ ַלִּמְדָרׁש, דב“ר ז ד ַהַּמֲאָכִלים, ”ִיְחֶיה ָהָאָדם“.

ִמְּפֵני ָמה ָּכַפל מֶֹׁשה ’ָנא‘ ִּבְתִפָּלתֹו?
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“ (יב יג)

ִמְּפֵני ָמה ָּכַפל מֶֹׁשה ”ָנא“ ִּבְתִפָּלתֹו?
:ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ֶנֶאְמרּו ְלָכ

ַמְׁשָמעּותֹו  ָהִראׁשֹון  ֶׁשַה‘ָּנא‘  ְמָבֵאר  אּוְנְקלֹוס‘  ַה‘ַּתְרּגּום  א. 
ַרִּבי  זֹאת  ּוְמָבֵאר  ’ַעָּתה‘.  ַמְׁשָמעּותֹו  ִני  ַהּׁשֵ ְוִאּלּו  ’ְּבַבָּקָׁשה‘, 
”ָּכל  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ב)  (קיט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ְקלּוֶגר:  ְׁשמֹה 
ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ְלַמָּכתֹו“.  ְרפּוָאה  לֹו  ֵאין  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּמַבֶּזה 
ֶאת ַּכּוָָנָתם, ִּכי ַלְּמַכְּבִדים ֶאת ַהּתֹוָרה ַמְקִּדים ה‘ ְרפּוָאה ַלַּמָּכה 
 .(ְמִגָּלה יג א), אּוָלם ַהְּמַבֶּזה ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֵאינֹו זֹוֶכה ְלָכ
ְרפּוָאה  ה‘  ִהְקִּדים  א  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשִּבְּזָתה  ֵּכיָון  ִמְרָים,  ַאף 
ַּבָּקָׁשה  ְּתִפָּלתֹו   ְּבתֹו ְלהֹוִסיף  מֶֹׁשה  ֻהְצַרְך  ְוָלֵכן  ְלַמָּכָתּה, 

ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשִּיְבָרא ָלּה ה‘ ַעָּתה ְרפּוָאה ְלַמָּכָתּה.
ַרֵּבנּו,  ְּדמֶֹׁשה  ַהַּקְדמֹוִנים,  ם  ִמּׁשֵ ”ָׁשַמְעִּתי  ָּכַתב:  ַהִחידָ“א  ב. 
ְּפָעִמים  ְׁשֵּתי  ְויֹאַמר  ְּכֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ַמִים;  ַּבּׁשָ ַהּסֹוד  ֶזה  לֹו  ָמְסרּו 

’ָנא‘ ִּבְתִפָּלתֹו – ְּתֻקַּבל ְּתִפָּלתֹו“.
ג. ַּב‘ָּפִנים ָיפֹות‘ ֵּפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ויק“ר י ה): 
ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּתְתַקֵּבל  ְּכֵדי  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֶמֱחָצה“.  עֹוָׂשה  ”ְּתִפָּלה 

ִּבְׁשֵלמּות, ִהְתַּפֵּלל ַּפֲעַמִים ’ָנא‘.
ד. ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיְצָחק ַאְייִזיק ִמּקֹוַמְרָנה ֵּפֵרׁש: ְּכָלל ָידּוַע הּוא 
ִעּמֹו,  ַהִּמְצַטֶעֶרת  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַצַער  ַעל  ַאף  ִּבְתִפָּלתֹו  ַהְּמַכּוֵן  ִּכי 
ְׁשָקִרים  ֶׁש: ”ּדֵֹבר  ְלִפי  ְׂשֵאת. אּוָלם,  ְּבֶיֶתר  ִמְתַקֶּבֶלת  ְּתִפָּלתֹו 
 א ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני“ (ְּתִהִּלים קא ז), ַאל לֹו ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּכ
לֹו  ּכֹוֵאב  ָהִאיִׁשי  ַצֲערֹו  ִאם  ֵכן,  ּוְכמֹו  ָׁשִוים.  ְוִלּבֹו  ִּפיו  ֵאין  ִאם 
לֹו  ּכֹוֵאב  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַצַער  ְוִאם  ַצֲערֹו,  ַעל  ְּתִחָּלה  ְיַבֵּקׁש   – יֹוֵתר 
מֶֹׁשה  ֶׁשָּנַהג  ְּכִפי  ִכיָנה.  ַהּׁשְ ַצַער  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַיְקִּדים   – יֹוֵתר 
ִכיָנה: ”ֵא-ל ָנא“, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן  ְּכֶׁשִהְתַיֵחס ְּתִחָּלה ְלַצַער ַהּׁשְ

ְלַצֲערֹו: ”ְרָפא ָנא לָהּ“.
ה. ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘ ִהְסִּביר: ְּבַבָּקָׁשה ַעל חֹוֶלה ֵיׁש ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּיְׁשַלח 
 א ִיְצָטֵר לֹו ה‘ ”ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה“ – ֶׁשּגּופֹו ֵיָרֵפא, אּוָלם ֵמִאיָד
ְּבִבְרַּכת  ּכֹוְפִלים  ָאנּו   ּוְלָכ ָלבֹא.  ֶלָעִתיד  זֹאת  ַּתַחת  ְלֵהָעֵנׁש 
ֶׁשֵּנָרֵפא  ְוִנּוֵָׁשָעה“;   – הֹוִׁשיֵענּו  ְוֵנָרֵפא,   – ה‘  ”ְרָפֵאנּו  ’ְרָפֵאנּו‘ 
ְוִנּוֵָׁשַע, ֵהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵהן ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ִמּשּׁום ָּכ ַאף מֶֹׁשה 
ָּכַפל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַעל ְרפּוָאָתּה ֶׁשל ִמְרָים ֲאחֹותֹו. 

’ַנַחל ְקדּוִמים‘ אֹות כט; ’ָּפִנים ָיפֹות‘ ַוִּיְקָרא יג ו; ’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘; 
’ֵהיַכל ַהְּבָרָכה‘; ’ְּכַתב סֹוֵפר‘

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

ׂשר

ני ּפְ ם

’ִּכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת לֹו‘
”א ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא“ (יב ז)

ַרב  ֱאמּונֹות  ”‘ִאיׁש  הּוָבא:  א)  נא  (שמו“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ֶׁשל  ֶנֱאָמנֹו  ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה  ֶזה  כ)...  כח  (ִמְׁשֵלי  ְּבָרכֹות‘ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’א ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל 

ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא‘“. 
ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמּקּוְזִמיר:

’ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר  (ְּבָרכֹות נג ב):  ”ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ִמן ַהְּמָבֵר‘, ְּדִעְנַין ָאֵמן, ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה 
הּוא  ָהִעָּקר  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ֵּכן  ְוַעל  ֲחֵברֹו.   ֶׁשְּמָבֵר
ֶׁשָּכל ִאיׁש רֹוֶצה ֶׁשִּתְתַקֵּים ִּבְרַּכת ֲחֵברֹו, ְוא ֶׁשהּוא 
ִיְהֶיה ַהְּמָבֵר, ִּכי ִאם ֶׁשֲחֵברֹו ְיָבֵר ְוהּוא ַיֲעֶנה ָאֵמן. 
מֶֹׁשה‘,  ֶזה   – ֱאמּונֹות  ’ִאיׁש  ַהִּמְדָרׁש:  ָאַמר  ֵּכן  ְוַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ָרָצה  ֵּכן  ַעל  ָאָדם,  ִמָּכל  ָעָנו  ֶׁשָהָיה 

 ’ֶנְחָמד ִמָּזָהב‘ ְפקּוֵדיְיָבְרכּו ְוהּוא ַיֲעֶנה ָאֵמן“.

ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ 283ּפָ תשע"ט

ְבֵרי ֲחָכִמים ַעל ִמּדִ
ת ָאֵמן ֵאר ֱאמּוִנים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ִמּבְ

ת
מֹו 
 קלה 
ׁשֹוָנה 
אהֹרן

ֶ ֵב ְ ֵמא

ִמּבא
ל נאָמן ָקָראָת

מן

בבְברֵרי ממִמּדִ
מלל מ  גֹּגדֶֹדל

ְ וִנים

ִּבְבָרָכה ’ְׁשֵלָמה‘ ְונֹאַמר ָאֵמן
ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ב“ר ֱאִליֶעֶזר ְּבלֹו ָזָצ“ל (נפ‘ י“א ְּבִסיָון תשל“ו), ַּתְלִמידֹו ֲחִביבֹו 
ֵּבית  ִמִּמְתַּפְּלֵלי  ַרִּבים  ֶׁשל  ַחר‘  ַהּׁשַ ְל‘ִבְרכֹות  ּבֶֹקר  ִמיֵדי  ’ָאֵמן‘  עֹוֶנה  ָהָיה  ַחִּיים‘,  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל 
ְיִׁשיָבה.  ַּבחּוֵרי  ְּבֵביתֹו  ָלנּו  ִזְקָנתֹו  ְלֵעת  ַּכֲאֶׁשר  ּוְמֻבָּגִרים.  ְיָלִדים  ִּבירּוָׁשַלִים –  מֶֹׁשה‘  ’ִזְכרֹון  ַהְּכֶנֶסת 

ַחר ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ַיְחָּדו ָאֵמן. ָהָיה  ַמְמִּתין ֶׁשִּיְתעֹוְררּו, ְוָאז ָהָיה אֹוֵמר ִּבְפֵניֶהם ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
(ֵמֵעדּות ְמקָֹרבֹו הגר“מ ְׁשֵטייְנָמן ְׁשִליָט“א)



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ְוַהְּמַרֵּגׁש  ַהְּמֻיָחד  ַהִּסּפּור 
ַּבֲעַלת ַהַּמֲעֶׂשה, ַּבִּכּנּוס ַהָּגדֹול ֶׁשֶּנֱעַר ִּבְבֵני ְּבַרק 
ְלַרָּכזֹות ֵמיָזם ’ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁש‘ ִלְבנֹות ַהֶּסִמיָנִרים 

ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר ָהַאֲחרֹון.
ֶחְבָרִתית  ְּכַרֶּכֶזת  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַהִּסּפּור  ְמַסֶּפֶרת 
ַרּבֹות  ֲעָׂשרֹות  לֹוְמדֹות  ֶׁשָּבֶהם  ִּתיכֹוִנים  ְּבַכָּמה 
ָהִראׁשֹוִנים  ַצֲעֵדיֶהן  ֶאת  ָהעֹוׂשֹות  ָּבנֹות  ֶׁשל 
ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְלִמְסְּגרֹות ֵאּלּו ְּכָבר ָיָצא ֵׁשם 
ְלִגּדּוָלן  ַהְּמַסַּיַעת  ְמֻיֶחֶדת  ֲחָמָמה  ִּבְהיֹוָתן  ָּדָבר 
ָהרּוָחִני ֶׁשל ָּבנֹות ְיָקרֹות ֵאּלּו, ְּבַדְרָּכן ְלִהְׁשַּתֵּלב 

ְּבַחֵּיי ַהּתֹוָרה ּוְלָהִקים ָּבִּתים ֶנֱאָמִנים ְּבִיְׂשָרֵאל.
ְוָכ ְמַסֶּפֶרת ָהַרֶּכֶזת:

ָהָיה ֶזה ִלְקַראת ִסּיּום ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ַהּקֹוֶדֶמת, 
ֶאת  ְלַסֵּים  ֶׁשָעְמדּו  ֵמַהַּתְלִמידֹות  ַּכָּמה  ַּתְׁשָע“ח. 
ִלּמּוִדים   ְלֶהְמֵׁש ְּבַדְרָּכן  ַּבִּתיכֹון,  ַהּי“ב  ְׁשַנת 
ִלְקַראת  ִּכי  ִמֶּמִּני  ִּבְּקׁשּו  ַהְּגבֹוִהים,  ַּבֶּסִמיָנִרים 
ֶׁשֻּתְקַּדׁש  ְמֻיֶחֶדת  ַׁשָּבת   ַֹנֲער ְלֶסִמיָנִרים  ֲעִלָּיָתן 
ַהִּתיכֹוִנים,  ֶרֶׁשת  ְּבנֹות  ִלְכַלל  ּוְלִחּזּוק  ְלִגּבּושׁ 
ָּבֲחָרה  ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ַאַחת  ָּכל  ִּתְתַּפֵּזְרָנה  ְּבֶטֶרם 

ְלַהְמִׁשי ֶאת ַּדְרָּכּה.
ָהָיה ֶזה ַרְעיֹון ְמֻצָּין ֶׁשְּכָבר ָחַׁשְבנּו ָעָליו ִמֶּזה ְזַמן 
ַרב, ְוַעָּתה ְּכֶׁשַהַּבָּקָׁשה ִהִּגיָעה ִמַּצד ַהָּבנֹות, סֹוף 
ִהְתַּכַּנְסנּו  ְוִגיִדים.  עֹור  ִלְקרֹם  ְזַמּנֹו  ִהִּגיָעה  סֹוף 
ֵאפֹוא ַיְחָּדו, ֶצֶות ַרָּכזֹות ּוְמַחְּנכֹות, ְוָיַׁשְבנּו ְלַגֵּבׁש 
ָּבת, ְּכֵדי ֶׁשַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשּתּוַפק ִמֶּמָּנה ִּתְהֶיה  ֶאת ַהּׁשַ
 ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהָּבנֹות,  ֶׁשל  ַהְצָלָחָתן  ְלטֹוַבת  ְמַרִּבית 
ְׁשנֹות ִהְתַחְּזקּוָתן ִנְקַׁשְרנּו ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן ְּבאֶֹפן 
ּתּוַכְלָנה  ְלַדְרָּכן,  ַמְמִׁשיכֹות  ְּכֶׁשֵהן  ַעָּתה,  ִאיִׁשי. 
ְלַלּוֹוָתן  ֶׁשּתּוַכל   ַלֶּדֶר ֵציָדה  זֹו  ָּבת  ִמּׁשַ ָלַקַחת 

ְּבַמָּסָען ַהְּמֻיָחד.
ַהַּמְצִריִכים  ַרִּבים  ְּפָרִטים  ּכֹוֵלל  ָּכזֹו  ַׁשָּבת  ִאְרּגּון 
ֵּתאּום ַרב, ֵהֵחל ִמְּבִחיַרת ַהָּמקֹום, ֶהְמֵׁש ְּבִאְרגּון 
ַהְּפָרִטים ַהּלֹוִגיְסִטִּיים ְוָכֶלה ְּבִמּלּוי לּוַח ַהְּזַמִּנים 

ְּבָתְכִנּיֹות ְמַרְּתקֹות ַוֲעִׂשירֹות ְּבתֶֹכן.
ָּבת  ַּכָּנהּוג ְּבַׁשָּבתֹות ֶׁשָּכֵאּלּו, ֻהְזַמן ְלַלּוֹות ֶאת ַהּׁשַ
ְרחֹוִקים,  ְּבֵקרּוב  ָהעֹוֵסק  ָחׁשּוב  ּוַמְרֶצה  ַרב 
ְּבַאַחת  ִׁשעּור  ְּכַמִּגיד  ַאף  ְמַׁשֵּמׁש  ַּתְפִקיָדיו  ּוֵבין 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ְּכֵדי  זֹאת  ַהּנֹוָדעֹות.  ִמיִׁשיבֹות  ַה‘ֵּקרּוב‘ 
ָּבת ְּבתֶֹכן רּוָחִני ִויַנֵהל ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאת  ֶאת ַהּׁשַ

ָּבת. ְסעּודֹות ַהּׁשַ
ְוָכאן ְּבֶעֶצם ַמְתִחיל ַהִּסּפּור:

ִמַּתְלִמידֹוֵתינּו  ַאַחת  ַׁשָּבת,  אֹוָתּה  ִלְפֵני  ַרב  ְזַמן 
 ֶּדֶר ִּכְבַרת  ֶׁשָעְׂשָתה  ְיָקָרה  ַּבת  ַהּוִָתיקֹות, 
ַעל  ִקְּבָלה  ּתֹוָרה,  ְלַחֵּיי  ְּבַדְרָּכּה  ַמְׁשָמעּוִתית 
ְּבִמְצַות  ַחְברֹוֶתיָה  ֶאת  ּוְלַחֵּזק  ְלִהְתַחֵּזק  ַעְצָמּה 
ֶׁשל   ‘ֲאַבֶּקְׁש ’ַׁשַחר  ֵמיָזם  ְּבִמְסֶּגֶרת  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 

’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘.
ִּבְמִסירּות  ַּתְפִקיָדּה  ֶאת  ִּבְצָּעה  ַּתְלִמיָדה  אֹוָתּה 
ִרּכּוז  ֶאת  ַעְצָמּה  ַעל  ָלְקָחה  ֵמָאז  ֻמְפָלָאה; 
ִמְּלַחֵּזק  ָחְדָלה  א  ָלְמָדה,  ֶׁשּבֹו  ַּבִּתיכֹון  ַהֵּמיָזם 
ָרֲאָתה  ְוַאף  ’ָאֵמן‘,  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ַחְברֹוֶתיָה  ֶאת 
ַהְצָלָחה ְמבֶֹרֶכת ִּבְפִעילּוָתּה. ַאף ְּבַׁשַּבת ַהִּגּבּושׁ 
ַהְּתִפּלֹות   ְּבַמֲהַל ֲעסּוָקה  זֹו  ַּתְלִמיָדה  ָהְיָתה 
ִהיא  ְלִלָּבּה;  ָקרֹוב  ּכֹה  ֶׁשָהָיה  ַּבּנֹוֵׂשא  ְוַהְּסעּודֹות 
ָעְבָרה ֵּבין ַהָּבנֹות ְּכֵדי ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרכֹוֵתיֶהן, ְוַאף 
ֲאֵמִנים  ַלֲענֹות  ְלַחְברֹוֶתיָה  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ִהְזִּכיָרה 

ְולֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול.
ַּבְּסֻעּדֹות  ֶׁשֶּנֶעְרכּו  ַהִּסיְמּפֹוְזיֹוִנים   ְּבַמֲהַל ַאף 
ִעם ָהַרב, ּוִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים ָעְסקּו ַרּבֹות ִּבְׁשֵאלֹות 
זֹו  ַּתְלִמיָדה  ֶׁשל  ְׁשֵאלֹוֶתיָה  ָּכל  ָנַסּבּו  ִהְלָכִתּיֹות, 

ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַעל ִהְלכֹוֶתיָה.
ָּבת ֻהְפַּתְענּו ְלַגּלֹות ִּכי אֹוָתּה ַּבת  ְּבבֶֹקר יֹום ַהּׁשַ

ָּלּה; ַהְׁשֵּכם  ֵהִכיָנה ִמָיְּזָמָתּה ’ָּתְכִנית‘ ִיחּוִדית ִמּׁשֶ
ַּבּבֶֹקר ִהיא ְּכָבר ָהְיָתה מּוָכָנה ְּכֶׁשְּלִצָּדּה ַׂשִּקּיֹות 
ׁשֹוקֹוָלִדים  ֲחִטיִפים,  ְמִתיָקה,  ְּבִמיֵני  ְּגדּוׁשֹות 
ְוכוּ‘. ַהִּסּדּור ָנתּון ָהָיה ְּבָיֶדיָה, ְוִהיא ִהְזִמיָנה ֶאת 
ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ְּבָאְזֶניָה  לֹוַמר  ַהָּבנֹות  ָּכל 
ִהְקִׁשיָבה  אֹו  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ֶׁשָאְמָרה  ַּבת  ְּכֶׁשָּכל 
ָזְכָתה  ַחְברֹוֶתיָה,  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ְוָעְנָתה 

ְּבַמְמָּתק ֶנְחָמד.
ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִהְסַּתְּיָמה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ָּבת  ַהּׁשַ
ֵחֶלק  ָהְיָתה  ָה‘ָאֵמן‘  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻיֶחֶדת,  ְּבַהְצָלָחה 
ַּתְלִמיָדה  אֹוָתּה  ִּבְזכּות  ֵמֲהָוָיָתּה,  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי 

ְיָקָרה.
ָּבת ְּכָבר ָעַמד ָלֵצאת ְלֵביתֹו,  ָהַרב ֶׁשִּלּוָה ֶאת ַהּׁשַ
ְּפָרִטים  ְלָבֵרר  ּוִבֵּקׁש  ֵאֵלינּו  ִנַּגׁש  הּוא  ְּכֶׁשְּלֶפַתע 
ָּבת  ַהּׁשַ  ְּבַמֲהַל ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ַּתְלִמיָדה.  אֹוָתּה  ַעל 
עֹוָׂשה  ֶׁשִהיא  ַהְּמֻיָחד  ָל‘ֵעֶסק‘  ֵלב  ָׂשם  ָהַרב 
ְלִׁשּדּוךְ  ַרְעיֹון  ְּבִלּבֹו  נֹוַלד   ָּכ  ּוִמּתֹו זֹו,  ִמִּמְצָוה 

הֹוֵלם ַּבֲעבּוָרּה, ָּבחּור ִמְּיִׁשיָבתֹו.
ְוַאף  ֵלב,  ְּבֵחֶפץ  ַהְּפָרִטים  ֶאת  ָנְתָנה  ַהְּמַחֶּנֶכת 
הֹוִסיָפה ְוִסְּפָרה ָלַרב ִּכי ַּבת זֹו ָּבָאה ִמַּבִית ַחָּלׁש 
מֹוֵחץ  ְּבִנּגּוד  ֶׁשָעְמָדה  ֻעְבָּדה  ְּבַיֲהדּותֹו.  ְמאֹד 
ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ָהַרָּבה  ְלִהְתַחְּזקּוָתּה 
ּוְלִפיָכ, ַעָּתה ְּכֶׁשִהיא עֹוָלה ַלֶּסִמיָנר, א ּתּוַכל 
ָלׁשּוב ְלֵביָתּה ְוִיְהֶיה ָעֶליָה ָלגּור ִּבְפִניִמָּיה, ַרְעיֹון 
 ָּכ ְּבִחינֹות.  ְוַכָּמה  ִמַּכָּמה  ַּבֲעבּוָרּה,  ֻמְצָלח  א 
ּדּוךְ ַיְצִליַח, ִיְהֶיה ַהָּדָבר ַמָּמׁש  ֶׁשִאם ִיְרֶצה ה‘ ְוַהּׁשִ

ְּבֶגֶדר ’ַהָּצָלה‘ ִּבְׁשִביָלּה.
ּוְלַאַחר  ִלּבֹו  ִלְתשֹּוַמת  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָלַקח  ָהַרב 
ֶׁשָרַׁשם ֶאת ַהְּפָרִטים ָנַסע ְלֵביתֹו. ַאף ָאנּו, ְלַאַחר 
ַהָּבנֹות,  ֶאת  ּוְלַלּוֹות  ַהִּצּיּוד  ֶאת  ְלַאְרֵּגן  ֶׁשִּסַיְּמנּו 

ּדּוךְ ֻּכּלֹו ִנְׁשַּכח ִמִּלֵּבנּו. ָנַסְענּו ְלֵביֵתנּו, ְוִעְנַין ַהּׁשִ
ְּבֵביָתּה  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִּכְׁשבּוַעִים 
ֶׁשל ַהְּמַחֶּנֶכת. ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל אֹותֹו 
ַהַּבת  ַעל  ֵהיֵטב  ֵּבֵרר  ָהַרב  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ָּדגּול.  ַרב 
ּוִמְׁשַּפְחָּתּה. הּוא ִּדֵּבר ַאף ִעם ַּתְלִמידֹו, ּוְלַדְעּתֹו 

ּדּוךְ... ִנָּתן ְלִהְתַקֵּדם ִעם ַהּׁשִ
ּדּוךְ  ַהּׁשִ ִנְסַּגר  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  נֹוָסִפים  ְׁשבּוַעִים 
ַהְּמֻיֶחֶדת  ַלַּבת  ָהַרב  ֶׁשל  ֶהָחׁשּוב  ַהַּתְלִמיד  ֵּבין 
ֵמִאיִׁשּיּוָתּה  ם  ִהְתַרּׁשֵ ָהַרב  ָּכָאמּור  ֲאֶׁשר  ַהּזֹו, 
ִמְצַות  ַעל  ַהְּיֵתָרה  ַהְקָּפָדָתּה  ִּבְזכּות  ַהְּמֻיֶחֶדת 

ֲעִנַּית ָאֵמן.
ְּכֶׁשַהַּבת  ָהֵארּוִסין,  ְמִסַּבת  ְלַאַחר  ִנְרָּגׁשֹות  ָהִיינּו 
ָאְמָרה ַלֲחָתָנּה ִּכי ַּבַּבִית ֶהָחָדׁש ֶׁשֵהם ָיִקימּו, ֵאין 
ֶמְרָּכִזי  ֵחֶלק  ִּתְהֶיה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשִּמְצַות  ָסֵפק  ָּכל 
ַהְּיסֹוד  ָהְיָתה  ָה‘ָאֵמן‘  ֶׁשֵּכן  ָיִמים,   ְלאֶֹר ִמֶּמּנּו 

ֶׁשָעָליו ֵהֵחל הּוא ְלִהָּבנֹות...
ַמְענּו  ְּכֶׁשּׁשָ ִּדְמָעה,  ִלְמחֹות  ֶׁשֹּלא  ָיכְֹלנוּ  א 
ֵהִׁשיב  ֲאֶׁשר  ַהִּנְרָּגׁש,  ֶהָחָתן  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת 
ִיְהֶיה!   ֶׁשָּכ ”ְּבַוַּדאי  ּוְבִהְׁשָּתאּות:  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ַהָּנִציג  הּוא  ֲאִני  לֹוֵמד,  ֲאִני  ֶׁשָּבּה  ַּבְּיִׁשיָבה  ֲהא 
ְלִחּזּוק  ַרּבֹות  ּפֹוֵעל  ֲאִני  ַּגם  ֱאמּוִנים‘.  ’ְּבֵני  ֶׁשל 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ּוַבֲאִמיַרת  ’ָאֵמן‘  ַּבֲעִנַּית  ֲחֵבַרי 

ְּבַחְברּוָתא“.
ַמְקִּפיָדה  זֹו  ַּבת  ִּכי  ָהַרב  ְּכֶׁשִהְבִחין  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ְּביֹוֵתר ַעל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ִנְזַּכר ִמָּיד ְּבַתְלִמידֹו 
 ֶׁשַאף הּוא ַמְקִּפיד ְמאֹד ַעל ִמְצָוה זֹו, ּוִמּשּׁום ָּכ
ֶׁשָאֵכן  ַרְעיֹון  ֵּביֵניֶהם.   ְלַׁשֵּד ָהַרְעיֹון  ֶאת  ֶהֱעָלה 
ֶׁשֻּכּלֹו  ִנְפָלא  ַּבִית  ְּבִיְׂשָרֵאל  לֹו  ָקם   ְוָכ ִהְצִליַח, 

ֻמְׁשָּתת ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
ַּבִית ֶׁשל ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘.

ָּבת ִנּצֹול ֵמֶחְבֵלי  ַהְּמַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ
ָמִׁשיַח

ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ’ְרֵצה‘  ַּבָּקַׁשת   ְּבֶהְמֵׁש
ְּביֹום  ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  תְֵהא  ”ֶׁשֹּלא 
ַּבָּקָׁשה:  מֹוִסיִפים  ּוִמָּיד  ְמנּוָחֵתנּו“, 
 “ֵקינוּ ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרְוַהְרֵאנּו ה‘ ֱא”

ְוכוּ‘. ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵסֶדר ַהְּדָבִרים.
ָהְרַה“ק  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְלָבֵאר  ִנָּתן 
ָמה  ַעל  ִמִּשׁינֹוָבה  ְׁשָרָגא  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי 
ַהָּבא‘:  עֹוָלם  ’ֵמֵעין  ַּבֶּזֶמר  ֶׁשאֹוְמִרים 
”ָּכל ַהִּמְתַעְּנִגים ָּבּה ִיְזּכּו ְלרוֹ ב ִׂשְמָחה, 
ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֻיָּצלּו ִלְרָוָחה...“ ִּכי ָידּוַע 
ֶׁשִּלְפֵני ִּביַאת ָמִׁשיַח ִיְתַרּבּו ַעל ִיְׂשָרֵאל 
’ֶחְבֵלי  ֵהם  ְוֵהן  ָקׁשֹות,  ּוְגֵזרֹות  ָצרֹות 
ָהֲאמֹוָרִאים:  ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשְּבִגיָנם  ָמִׁשיַח‘ 
”ֵייֵתי ְוא ֵאיָחִמיֵניהּ“ – ֶׁשָּיבֹא ַהָּמִׁשיַח, 
(ַסְנֶהְדִרין  ְּבֵעיֵניֶהם   ְּבָכ ִיְראּו  א   ַא
א)  (קיח  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  אּוָלם  ב).  צח 
ִּבְׁשלֹוׁש  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ֶׁשַהְּמַעֵּנג  ְמבָֹאר 
ְוַעל  ָמִׁשיַח.  ֵמֶחְבֵלי  ִנּצֹול  ְסעּודֹוֶתיָה 
ָּכ ַּכּוַָנת ַּבַעל ַהֶּזֶמר, ִּכי ָּכל ַהִּמְתַעְּנִגים 

ָּבת ִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. ְּביֹום ַהּׁשַ
ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ  ֵּכיָון  ְלָפֵרׁש:  ֵיׁש  ָּכאן  ַאף 
ְּכִמְצַות  ְּבַאֲהָבה  ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ”ִלְׁשבָּת 
ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַעֵּנג  זֹאת  ּוִבְכַלל   ,“ְרצֹוֶנ
ִנְזֶּכה:  ְּבַוַּדאי  ֲהֵרי  ַהְּסעּודֹות,  ִּבְׁשלֹוׁש 
”ֶׁשֹּלא תְֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה“ – ֶׁשֹּלא 
ִנְסּבֹל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ִּבְזכּות ְׁשִביָתֵתנּו 
ָלנּו  ֵאין   ּוְלִפיָכ ְמנּוָחֵתנּו“,  ”ְּביֹום 
ְמִניָעה ִמְּלַהְמִׁשי ּוְלַבֵּקׁש: ’ְוַהְרֵאנּו ה‘ 
ֶׁשִּנְזֶּכה   –  “‘ִעיֶר ִצּיֹון  ְּבֶנָחַמת  ֱאֵקינוּ 
ְוא  ַהְּגֻאָּלה,  ְּבבֹוא  ְּבֵעיֵנינּו  ַלֲחזֹות 
ֵאיָחִמיֵניהּ“  ְוא  ”ֵייֵתי  ְלַבֵּקׁש:   ִנְצָטֵר
’ְׁשֵאִרית  הגש“פ  ַׁשָּבת;  ַמַאְמֵרי  ְיֶחְזֵקאל‘  (’ִּדְבֵרי 
ַּדייְטשׁ]  ֶסַג“ל  [ְלר“י  ְיהּוָדה‘  ’קֹול  הגש“פ  ְמַנֵחם‘; 

ַּבַהָּגָה“ה ִמֶּבן ַהְּמַחֵּבר).

ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים רֹוֶאה 
ְּבִׂשְמָחָתּה

ִּכי  ֵּבֵאר,  ְׁשמֹה‘  ַה‘ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל 
ָאנּו  ֵאין  קֶֹדׁש  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ַהַּטַעם  ִהֵּנה 
ִמּשּׁום  הּוא  ְירּוָׁשַלִים,  ַעל  ִמְתַאְּבִלים 
ֶׁשִעַּקר ְרצֹוֵננּו ְּבִיחּוֵלנוּ ְלִבְנַין ַהִּמְקָּדׁש 
ַעל  ִאם  ִּכי  ַהַּגְׁשִמית,  טֹוָבֵתנּו  ַעל  ֵאינֹו 
ִכיָנה ִלְׁשרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל  ָּכ ֶׁשָּתׁשּוב ַהּׁשְ
ְלַאַחר  ַאף  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשְּביֹום  ְוֵכיָון  ְּכֵמָאז. 
ְּכמֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה  ַהֻחְרָּבן 
ֵאין   ְלִפיָכ ַּבִּמְקָּדׁש,  ׁשֹוָרה  ֶׁשָהְיָתה 

ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּבל ּבֹו ַעל ַהֻחְרָּבן.
ְלִפיָכ ָאנּו ַמְקִּדיִמים: ”ּוִבְרצֹוְנ ָהִניַח 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ֶׁשֹּלא  ֱאֵקינוּ  ה‘  ָלנּו 
ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו“, ְּכלֹוַמר: ַהִּסָּבה 
ְמנּוָחֵתנּו,  ְּביֹום  ִמְתַאְּבִלים  ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ֶׁשִהְׁשֵריָת   ,ִיְתָּבַר  ְרצֹוְנ ֵמֲחַמת  הּוא 
ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ְּבִיְׂשָרֵאל   ְׁשִכיָנְת ֶאת 
ַּדְוָקא  ְוַאְדַרָּבה,  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּכִבְזַמן 
ַהְׁשָרַאת  ֶאת  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשַחְׁשנּו   ִמּתֹו
ְּבָכל  ַהֻחְרָּבן  קֶֹדם  ֶׁשָהְיָתה  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ַעָּתה:  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  בּוַע,  ַהּׁשָ ְימֹות 
ּוְבִבְנַין  ִצּיֹון...  ְּבֶנָחַמת  ”ְוַהְרֵאנּו... 
ִכיָנה ְּבתֹוֵכנּו  ְירּוָׁשַלִים“, ְוָאז ִּתְׁשֶרה ַהּׁשְ
ְׁשמֹה‘  (’ִּתְפֶאֶרת  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות  ְּבָכל  ַאף 

ָנׂשֹא, ע“פ הגש“פ ’ְּבֵני ְיהּוָדה‘).

’ַהָּמקֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם‘
ְּבֶׁשַבח  ְרֵצה  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  חֹוְתִמים  ָאנּו 
ַהיְׁשּועֹות  ַּבַעל  הּוא  ַאָּתה  ”ִּכי  ָּכפּול: 
ְמַכִּנים  ֶׁשָאנּו  ַהַּטַעם  ַהֶּנָחמֹות“.  ּוַבַעל 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ַּבַעל ַהֶּנָחמֹות‘, 
הּוא ִמּשּׁום ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ִמֶּנָחַמת ָּבָׂשר ָוָדם 
ֶׁשָעָליו  ָהַרע  ֶאת   ַֹלֲהפ ְיכֹוָלה  ֶׁשֵאיָנּה 
ּבֹו,  ִלְׂשמַֹח  ֶׁשֵּיׁש  ְלטֹוב  ִמְתַאֵּבל  ֵרֵעהּו 
ֶנָחָמתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶלָעִתיד 
ֶׁשְּכָבר  ַהַּצַער  ַאף  ִּכי  ָלנּו  ַּתְבִהיר  ָלבֹא, 
ָעַבר ָעֵלינּו ָהָיה ֶּבֱאֶמת טֹוָבה ַּבֲעבּוֵרנּו. 
ַּתַחת  ְנתּוִנים  ִּבְהיֹוֵתנּו  ֶׁשַּכּיֹום,  ְוַאף 
ֶמְמֶׁשֶלת ַהֶּטַבע, ֵאיֶנּנּו ְמֻסָּגִלים ִלְראֹות 
ֻהְבַטְחנּו  ְּכָבר  ֲהא  ְּבֵעיֵנינּו,  זֹאת 
ְיַגֶּלה  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ִּכי  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ֶׁשָעְברּו  ָהָרעֹות  ָּכל  ֵּכיַצד  ּכֹל  ְלֵעין  ה‘ 
ָעֵלינּו ָהיּו ֶּבֱאֶמת ְלטֹוָבה, ְוָאז ִּתְהֶיה זֹו 
ֶנָחָמה ֲאִמִּתית. ֶזהּו ַהֶהְסֵּבר ְלַבָּקָׁשֵתנּו: 
”ְּבֶנָחַמת  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד   – ה‘“  ”ְוַהְרֵאנּו 
ִצּיֹון“ ָהֲאִמִּתית ְּכֶׁשִּנְרֶאה ְּבֵעיֵנינּו ֵּכיַצד 
ָּכל ַהָּצרֹות ָהיּו ְּבֶעֶצם טֹוָבה ַּבֲעבּוֵרנּו, 
(’ְׂשַפת  ַהֶּנָחמֹות“  ַּבַעל  הּוא...  ַאָּתה  ”ִּכי 

ֱאֶמת‘ ַוֵּיֵצא תרנ“ח, ּוְרֵאה הגש“פ ’ֵּבַר מֶֹׁשה‘). 

נֹוָסף  ָּגדֹול  ִחָּסרֹון  ִּכי  ְלָבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 
ָיכֹול  ָוָדם;  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבַתְנחּוָמיו  ֵיׁש 
ְוַתְנחּוִמים  ִעידּוד  ִמּלֹות  ְלַהְרִעיף  הּוא 
 ֵמִאיָד ְּבֵאֶבל, אּוָלם  רּוי  ַהּׁשָ ֲחֵברֹו  ַעל 
ֵאין ְּבכֹחוֹ ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ַהִּמְתַאֵּבל ִמָּיגֹון 
ְלִׂשְמָחה. ַא ה‘ ֱאֵקינוּ, ֵאינֹו ַרק ’ַּבַעל 
ַהְּיׁשּועֹות‘,  ’ַּבַעל  ַאף  ֶאָּלא  ַהֶּנָחמֹות‘, 
ִמֶּמּנּו,  ְלַבֵּקׁש  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵּכן  ַעל 
 ,‘ִעיֶר ִצּיֹון  ’ְּבֶנָחַמת  ֶׁשַּיְרֵאנּו  ֶׁשִּמְּלַבד 
ַיְרֵאנּו ַאף ’ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשךָ‘ 
ְוִנּוַָׁשע  ְּכַבְּתִחָּלה  ִלְׂשמַֹח  ָנׁשּוב   ֶׁשְּבָכ

ִּבְתׁשּוַעת עֹוָלם (הגש“פ ’ְּבֵני ְיהּוָדה‘).

ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָּכַתב  ִנְפָלא  ָּדָבר 
ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר:

ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ְלִהְתַנֵחם 
ִּדְבֵרי  ְלָפָניו  לֹוַמר  ַיְרּבּו  ִאם  ְוַאף  ְּכָלל, 
ַּתְנחּוִמים ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב. אּוָלם ַמָּתָנה 
ְמֻיֶחֶדת ִנְּתָנה ָלנּו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר, ֶׁשהּוא 
ָהֲאֵבִלים,  ֶאת  ּוְמַנֵחם   הֹוֵל ְּבַעְצמֹו 
ּוְמַרֵּפא  ָאֵבל  ְלָכל  ֵנס  עֹוֶׂשה  ְוהּוא 
ַהַּתְנחּוִמים  ִּדְבֵרי  ְּבֶאְמָצעּות  אֹותֹו 
ָאנּו  ָלֵכן  ֲחֵבָריו.  ָעָליו  ֶׁשַּמְרִעיִפים 
ַמְדִּגיִׁשים ְּבֻנַּסח ַהִּנחּום: ”ַהָּמקֹום ְיַנֵחם 
ֲחָכִמים  ִּדְקְּדקּו  ַאף   ּוְלִפיָכ ֶאְתֶכם“. 
ֵמֵאת  ִהיא  ְּגֵזָרה  ִּכי  ב)  נד  (ְּפָסִחים  ְוָאְמרּו 
ֶׁשְּבא  ֵמַהֵּלב,  ִיְׁשַּתַּכח  ֶׁשַהֵּמת  ה‘ 
ָלֵכן  ִמְׁשַּתֵּכַח.  הּוא  ָהָיה  א  זֹו  ְּגֵזָרה 
ַּבַעל  הּוא...  ַאָּתה  ’ִּכי  ְמַׁשְּבִחים:  ָאנּו 
ַהֶּנָחמֹות‘, ֶׁשָּכל ַהֶּנָחמֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאיָנן 
ְיכֹולֹות ְלַנֵחם ֶאָּלא ִמּכֹחַ ְּגֵזָרְת (’ִמְכָּתב 

ֵמֵאִלָּיהּו‘ ח“ד עמ‘ 342)

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ָּדָבר ָנֶאה ּוִמְתַקֵּבל

ע נִנינּתַ פּּפְְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נ ּדבר

ססִספפּפּור ם
ת ’ְרֵצה‘ (ד‘) ׁ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


