
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ַהָּגַׁשת ’ַּבַעל מּום‘ ִּכְׁשִליַח ִצּבּור
”ִאיׁש ִמַּזְרֲע ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב 
ֶלֶחם ֱאקָיו; ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום א ִיְקָרב...“ (כא יז-יח)

ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּכְפָלה ַהּתֹוָרה ֶאת ִאּסּור ַּבַעל מּום ֵּבֵאר ַרִּבי 
יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ִמְּלבֹוב:

ַהּפֹוְסִקים ֶנְחְלקּו ְּבנֹוֵגַע ְלַבַעל מּום, ַהִאם הּוא ָראּוי ְלַׁשֵּמׁש 
ִּכְׁשִליַח ִצּבּור: ַהַּמַהְרשָׁ“ל (’ָים ֶׁשל ְׁשמֹה‘ ֻחִּלין פ“א סי‘ מח) ִהִּתיר 
ַּכָּכתּוב  ַּבְּתִפָּלה,  ַמֲעָלה  ִהיא  ִנְׁשָּבר‘  ’ֵלב  ֶׁשַאְּדַרָּבה,  ְוָכַתב 
(ְּתִהִּלים נא יט): ”ִזְבֵחי ֱאִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה 
ֶׁשְּכִפי  ָּכַתב  ח)  (נג  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן   ַא ִתְבֶזה“.  א  ֱאקִים 
ֶׁשּכֵֹהן ַּבַעל מּום ָּפסּול ַלֲעבֹוָדה, ָּכ ֵאין ָראּוי ֶׁשַּבַעל מּום 
ַלּכֵֹהן  ּדֹוֶמה  ִצּבּור  ִליַח  ֶׁשּׁשְ ְלִפי  ִצּבּור,  ִּכְׁשִליַח  ְיַׁשֵּמׁש 

ַהַּמְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ַהִּצּבּור (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ד ד). 
ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכְפָלה  ְלָפֵרׁש,  נּוַכל  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  ְלִׁשיַטת 
ָראּוי  ֵאין  ֶׁשַאף   ְלַלֶּמְד מּום,  ַּבַעל  ְלכֵֹהן  ַהַהְקָרָבה  ִאּסּור 

’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ מהד“תְלַבַעל מּום ָלֶגֶׁשת ִּכְׁשִליַח ִצּבּור.

’ַּבַעל מּום‘ ַּב‘ִּמְזֵּבַח‘ ֶׁשל ָיֵמינּו
”ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום א ַתְקִריבּו“ (כב כ)

ָּכַתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשֹור ַּבַעל ’ּתֹוַרת ַחִּיים‘:
ְמַכֵּפר  ָאָדם  ֶׁשל  ”ֻׁשְלָחנֹו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום 
’ַּבַעל  ַהְקָרַבת  ְלִאּסּור  ְּכֵזֶכר   ,ְלִפיָכ א).  נה  (ְּבָרכֹות  ָעָליו“ 
מּום‘ ַלִּמְזֵּבַח, ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ַאף ְּבִהְלכֹות ְסעּוָדה, ֶׁשַה‘ַּפת‘ 
’ְׁשֵלָמה‘ (או“ח קסז א), ְוֵכן  ’ַהּמֹוִציא‘ ִּתְהֶיה  ֶׁשָעֶליָה ְמָבְרִכים 
’ְמֵלָאה‘  ’ְנִקָּיה‘,  ַהּכֹוס ֶׁשְּמָבְרִכין ָעֶליָה ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּתְהֶיה 

’ּתֹוַרת ַחִּיים‘ ַסְנֶהְדִרין קב ב ַעד ְּגדֹוֶתיָה ּו‘ְׁשֵלָמה‘ (ָׁשם קפג א-ג).

ִביִעי‘ ִהְתַקֵּדׁש ַּפֲעַמִים ’יֹום ַהּׁשְ
”מֹוֲעֵדי ה‘ ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי; 
ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ִביִעי  ַהּׁשְ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת 

ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה א ַתֲעׂשּו“ (כג ב-ג)
ָּבת, ּוְכָבר  ָּפְתָחה ַהּתֹוָרה ְּב“מֹוֲעֵדי ה‘“ ְוִהְמִׁשיָכה ְּבִעְנַין ַהּׁשַ

ָּתַמּה ַרִׁש“י: ”ָמה ִעְנַין ַׁשָּבת ֵאֶצל מֹוֲעדֹות“?
ָהַרִּבי ר‘ ֶהעִׁשיל ִמְּקָראָקא ֵּפֵרׁש ִּכי ַאף ַהָּפסּוק ”ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ה  ִׁשּׁשָ ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי  ַהּמֹוֲעִדים;  ְלִעְנַין  נֹוֵגַע  ְמָלאָכה“  ֵּתָעֶׂשה 
ְוֵאּלּו  ֶנֶפׁש‘,  אֶֹכל  ’ְמֶלאֶכת  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֻּמָתּר  ’מֹוֲעִדים‘ 
ָנה, ֻסּכֹות, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ִראׁשֹון ּוְׁשִביִעי ֶׁשל  ֵהם: רֹאׁש ַהּׁשָ
בּועֹות. ְלִפיָכ ָקְבָעה ַהּתֹוָרה ְּברֹאׁש ָּפָרַׁשת  ֶּפַסח ְוַחג ַהּׁשָ
ה  ְּבִׁשּׁשָ  – ְמָלאָכה“  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ”ֵׁשֶׁשת  ְּכָלל:  ַהּמֹוֲעִדים 
ִמיֵמי ַהּמֹוֲעִדים ֻמֶּתֶרת ’ְמֶלאֶכת אֶֹכל ֶנֶפׁש‘, אּוָלם: ”ּוַבּיֹום 
”ַׁשַּבת  הּוא:  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ִביִעי,  ַהּׁשְ ַהּמֹוֵעד   – ִביִעי“  ַהּׁשְ

ַׁשָּבתֹון“, ּוְלִפיָכ: ”ָּכל ְמָלאָכה א ַתֲעׂשּו“ ּבֹו.
ַמְמֶלֶכת  ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ַרָּבּה  ַאְדֶלר  ָנָתן  ַרִּבי  ב  ִיּׁשֵ ֶזה  ִּביסֹוד 
ְּבִריַטְנָיה, ֶאת ְּתִמיַהת ַהּתֹוְספֹות ִּבְפָסִחים (קד א ד“ה ָבֵּעי), 
ַמּדּוַע ִּבְתִפּלַ ת ’ַוּתֹוִדיֵענּו‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵליל יֹום טֹוב ֶׁשָחל 

יֹום  ֵּבין  ֱאֵקינוּ...  ה‘  ”ַוַּתְבֵּדל  ּכֹוְפִלים:  ָאנּו  ָּבת,  ַהּׁשַ ַאַחר 
ִביִעי  ַהּׁשְ יֹום  ְוׁשּוב: ”ְוֶאת  ַהַּמֲעֶׂשה“,  ְיֵמי  ְלֵׁשֶׁשת  ִביִעי  ַהּׁשְ

ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת“? ִמּׁשֵ
ִּבְתִחָּלה  ִּכי  ַהְּדָבִרים,  ִמְתָּבֲאִרים  ֶהעִׁשיל  ר‘  ָהַרִּבי  ְלִדְבֵרי 
ַהַּמֲעֶׂשה,  ְיֵמי  ֶׁשת  ִמּׁשֵ ָּבת  ַהּׁשַ ַהְבָּדַלת  ַעל  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו 
ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ְלֵבין  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ַעל  ּוְלַבּסֹוף 

ַהּמֹוֲעִדים ַהֻּמָּתִרים ִּב‘ְמֶלאֶכת אֶֹכל ֶנֶפׁש‘.
’ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה‘; ’ְנִתיָנה ַלֵּגר‘

’ִקּדּוׁש‘ ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא  ”ַא ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהּׁשְ

קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם“ (כג כז)
ָצִעיר,  ַנַער  ֵנֶזר‘  ָה‘ַאְבֵני  ִּבְהיֹות  ַהִּכּפּוִרים,  ִמיֵמי  ְּבַאַחד 
ְׁשָלחֹו ָאִביו ְלֵביתֹו ְּכֵדי ֶׁשּיֹאַכל ְּדַבר ָמה ְלָהִׁשיב ֶאת ַנְפׁשֹו. 
ְּכֶׁשָחַזר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְׁשָאלֹו ָאִביו ַהִאם ִקֵּדׁש ִלְפֵני ֶׁשָאַכל 
ִּבְׁשִליָלה,  ֶהָחִריף  ַהַּנַער  ֵהִׁשיב  טֹוִבים?  ָיִמים  ְּכִבְׁשַאר 
ְוִהְסִּביר: ֲהא ֵמִעַּקר ַהִּדין ַהָּקָטן ָּפטּור ִמן ַהִּמְצוֹות ְוֵאינֹו 
ְמַקְּיָמן ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּנ ִלְנהֹג ָּבֶהן ְּכֶׁשִּיְגַּדל. אּוָלם ְּבנֹוֵגַע 
ְּכֶׁשִּיְגַּדל  ֶׁשֲהֵרי  ְלַחְּנכֹו,  ִעְנָין  ֵאין  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְל‘ִקּדּושׁ‘ 

ָעִתיד הּוא ָלצּום ְוׁשּוב א ִיְצָטֵר ְל‘ִקּדּושׁ‘.
’ַאִּביר ָהרֹוִעים‘ עמ‘ יג

ַהִּמְתַוֶּדה ִּב‘ְתִׁשיִעי‘ ְּכִמְתַוֶּדה ַּב‘ֲעִׂשיִרי‘
  ”ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב“ (כג לב)

ֶאָּלא  ִמְתַעִּנין!  ַּבֲעָׂשָרה  ַוֲהלֹוא  ִמְתַעִּנין?  ְּב‘ִתְׁשָעה‘  ”ְוִכי 
ָעָליו  ַמֲעֶלה   – ִּבְתִׁשיִעי  ְוׁשֹוֶתה  ָהאֹוֵכל  ָּכל   :ְל לֹוַמר 

ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַעֶּנה ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי“ (ְּבָרכֹות ח ב).
ָמה ֵּפֶׁשר ַהּתֹוֶסֶפת: ”ְּכִאּלּו ִמְתַעֶּנה... ַוֲעִׂשיִרי“, ֲהא ֶּבֱאֶמת 

ִמְתַעִּנים ַּבֲעִׂשיִרי?
ַפת ֱאֶמת‘: ִחּדּושׁ ִנְפָלא ָלַמד ִמָּכ ַה‘ּׂשְ

ַעְצָמּה  ִהיא  ִּבְתִׁשיִעי –  ָהֲאִכיָלה  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהְּגָמָרא  ַּכּוַָנת 
ְוִלְכֶׁשָּיצּום  ּוַבֲעִׂשיִרי‘,  ִּבְתִׁשיִעי  ָצם  ’ְּכִאּלּו  ָלאֹוֵכל  ֶנֱחֶׁשֶבת 

ְלָמֳחָרת ַּבֲעִׂשיִרי – ִיְזֶּכה ְּבִמְצָוה נֹוֶסֶפת.

ַפת ֱאֶמת‘ ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ִמְתַוִּדים  ַעל ִּפי ֶזה ִהְסִּביר ַה‘ּׂשְ
(יֹוָמא  ֲחָכִמים  ֶׁשֵּבֲארּו  ַאף  ַהִּכּפּוִרים;  יֹום  ֶעֶרב  ֶׁשל  ְּבִמְנָחה 
ַהַּמְפֶסֶקת,  ַּבְּסעּוָדה  ִיְׁשַּתֵּכר  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ֶׁשהּוא  ב)  פז 
ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ְלָהִבין ֵּכיַצד ִיְפְטֵרנּו ַהּוִּדּוי ִּבְתִׁשיִעי ֵמחֹוַבת 
ַאְרָּבָעה  ִלּטֹל  יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ֶׁשחֹוֵׁשׁש  ִמי  ְוִכי  ַּבֲעִׂשיִרי,  ַהּוִּדּוי 

ִמיִנים ְּבֻסּכֹות, ֶנֱאָמר לֹו ֶׁשִּיּטֹל אֹוָתם ְּבֶעֶרב ֻסּכֹות?
ָהֲאִכיָלה ִּבְתִׁשיִעי ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשֶעֶצם  ָהָאמּור מּוָבן: ֵּכיָון  ְלִפי 
ְּכַתֲעִנית ֶׁשל ֲעִׂשיִרי, ַאף ַהּוִּדּוי ַהֶּנֱאָמר ְּבִמְנָחה ֶׁשל ְּתִׁשיִעי, 

’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ יֹוָמא פא בָּכמֹוהּו ַּכּוִּדּוי ַהֶּנֱאָמר ַּבֲעִׂשיִרי.

ִמְצַות ֻסָּכה ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות
ֵיְׁשבּו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָהֶאְזָרח  ָּכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו   ”ַּבֻּסּכֹת 

ַּבֻּסּכֹת“ (כג מב)
ְּביֹוְצרֹות ְלַׁשֲחִרית ֶׁשל יֹום ֵׁשִני ְּדֻסּכֹות ָאנּו אֹוְמִרים: ”ַּבל 
ְּתִהי ִמְצַות ֻסָּכה ְּבֵעיֶני ַקָּלה, ִּכי ָּכל-ִמְצַות-ָּדת ְּכֻחּקֹוֶתיהָ 

ְׁשקּוָלה“.
ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֻסָּכה  ֶׁשִּמְצַות  ַהַּפְיָטן  ְלִדְבֵרי  ְּכָמקֹור 
ַמְחזֹור  ַעל  ֵלִוי‘  ’ַמֵּטה  ַהָּקדּום  ַּבֵּפרּוׁש  ֵהִביא  ַהִּמְצוֹות, 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּכֶׁשָּיבֹוא  א)  ג  (ע“ז  ַּבְּגָמָרא  ַהּמּוָבא  ֶאת  ַהְּתִפָּלה 
ַעל  ְׂשָכָרם  ֶאת  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלַׁשֵּלם  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִּקְּימוּ ֶאת ַהּתֹוָרה, ִיְטֲענּו ְּכַלָּפיו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשִאּלּו ָהָיה 
נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ַאף ֵהם ָהיּו ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצוֹוֶתיָה. 
ִלי  ֵיׁש  ַקָּלה  הּוא: ”ִמְצָוה   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָיִׁשיב  ַטֲעָנָתם  ַעל 

ְוֻסָּכה ְׁשָמּה, ְלכּו ַוֲעׂשּו אֹוָתּה“.
ֶאת  ְלַקֵּבל  ָהֻאּמֹות  ְלַבָּקַׁשת  ֶׁשְּבַמֲעֶנה  ְלֵמִדים  ִנְמֵצאנּו 
ֻסָּכה,  ִמְצַות  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ִיֵּתן  ַהּתֹוָרה, 

קּוָלה ִהיא ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה. ּוִמָּכאן ֶׁשּׁשְ

ְיִׁשיָבה ַּבֻּסָּכה ֵמֲחָׁשׁש ִלְפִגיַעת ַהַּמִּזיִקים
ֵיְׁשבּו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָהֶאְזָרח  ָּכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו  ”ַּבֻּסּכֹת 

ַּבֻּסּכֹת“ (כג מב)
ִמָּבֵּתינּו  ִלְגלֹות  ַהֻּסּכֹות  ַּבַחג  ֶׁשִּנְצַטּוֵינוּ   ְלָכ ִנְפָלא  ַטַעם 
ַלֻּסָּכה ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ַעל ִּפי ַהְּמֻסָּפר ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית 
ַּבַּקִיץ  ְּגָׁשִמים  ֶׁשֵּיְרדּו  ָרָבא  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשַּפַעם  ֶׁשְּלַאַחר  ב)  כד 
לֹו  ֵהִעיר  ַּבֲחלֹום.  ָאִביו  ֵאָליו  ִהְתַּגָּלה  ִהְתַקְּבָלה,  ּוְתִפָּלתֹו 
ָאִביו ַעל ֶׁשִהְטִריַח ֶאת ּבֹוְראֹו ְלהֹוִריד ְּגָׁשִמים ֶׁשֹּלא ְּבִעָּתם, 
ֵּכן  ָעָׂשה  ִליָנתֹו.  ְמקֹום  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  לֹו  הֹוָרה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ַהַּלְיָלה  ִּבְתִחַּלת  ָּבּה  ֶׁשָּיַׁשן  ֶׁשַהִּמיָטה  ָמְצאּו  ּוַבּבֶֹקר  ָרָבא, 

ֶנְחְּתָכה ִמַּסִּכיֵניֶהם ֶׁשל ַהַּמִּזיִקים ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלהֹוְרגֹו.
ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה מּוָכח ִּכי ַהַּמְטִריַח ֶאת ּבֹוְראֹו ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה, 
ַאף  ַהַּמִּזיִקים;  ִלְפִגיַעת  ֵמֲחָׁשׁש  ְמקֹומֹו  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָעָליו 
ְּביֹום  ְּכֶׁשִהְתַּפַּלְלנּו  ּבֹוְרֵאנּו  ֶאת  ֶׁשִהְטַרְחנּו  ְלַאַחר  ָאנּו, 
ְראּוִיים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַאף  ֲעוֹונֹוֵתינּו  ַעל  ָלנּו  ֶׁשִּיְסַלח  ַהִּכּפּוִרים 

ְלָכ, ׂשּוָמה ָעֵלינּו ִלְגלֹות ִמן ַהַּבִית ַלֻּסָּכה.
’ְקִהַּלת ַיֲעקֹב‘ ֻסּכֹות ְּדרּוׁש לא 

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

להקר

ני ּפְ ם

ָאֵמן ּפֹוַתַחת ְׁשָעִרים
”ְוא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי“ (כב לב)

ָאֵמן  ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ְוֵאינֹו   ֵמַהְּמָבֵר ְּבָרָכה  ַהּשֹׁוֵמַע 
ֵיָקּלּו“.  ”ּובַֹזי  ל):  ב  א‘  (ְׁשמּוֵאל  ֶנֱאָמר  ָעָליו  ְּבַכּוָָנה, 
ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִמִּלְפּתַֹח  ִנְמָנע  ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ָעְנׁשֹו?  ַמהּו 
ַהְּבָרכֹות ְלַמְעָלה ְּבכֹחַ ָה‘ָאֵמן‘, ָּכ א ִיָּפְתחּו ְּבָפָניו 

ַפע. ַׁשֲעֵרי ַהּׁשֶ
זַֹהר ַוֵּיֶל רפה א

ת ֱאמֹר ָרׁשַ 278ּפָ תשע"ט

ְמקֹורֹות ַעל  ּגֶֹדל 
ת ָאֵמן  יבּות ֲעִנּיַ ֲחׁשִ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ר
ּוב
דֶּכה 
ֶׁשְּכִפי 
מּום  ל

ַהּמ

א ִמּבְ
ְׁשָעִרים ּפֹותחת

לב)

מְמקקקֹורררֹו
ייב חֲֲחששׁׁשִ וִנים

 ּוִמי ֶׁשְּמַכֵּון ְלָכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ַהּיֹוֵצאת ִמִּפי ַהְּמָבֵר”
ְועֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ְּכִדינֹו, ּגֹוֵרם ְלַמְעָלה ְקֻדָּׁשה ַהְרֵּבה 

ְמאֹד, ּוַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע רֹב טּוב ְלָכל ָהעֹוָלמֹות...“
(ְׁשָל“ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד אֹות פ)
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ֶׁשאֹותֹו  ְּדָמעֹות  ַעד  ְמַרֵּגׁש  ִסּפּור  ְלָפֵנינּו 
ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶאְלָחָנן‘,  ’ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִסֵּפר 
ְּכֵדי  ּבֹו  ֵיׁש  ְׁשִליָט“א.  ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין 
ּכָֹחּה  ַעל  ְּביֹוֵתר  ָחׁשּוב  ֶמֶסר  ְלַלְּמֵדנּו 
ֵלב  ֵמעֶֹמק  ַהּבֹוַקַעת  ְּפׁשּוָטה  ְּתִפָּלה  ֶׁשל 
ָטהֹור, ְּתִפָּלה ֶׁשָעְצָמָתּה ָהַאִּדיָרה ֲעׂשּוָיה 
ְלַׁשּנֹות ֶאת ִסְדֵרי ַהֶּטַבע ּוְלחֹוֵלל ַמְהֵּפָכה 
ָּכל  ָּכלּו  ִּכי  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּבֵעת  ַּגם  ַמָּמׁש,  ֶׁשל 

ַהִּקִּצים.
עּוִרים  ֵמַהּׁשִ ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבִסּיּומֹו  ֶזה  ָהָיה 
ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  הגר“י  ֶׁשּנֹוֵהג  ָהַרִּבים 
ִצּבּור  ִלְפֵני  ְלֵעת  ֵמֵעת  ִלְמסֹר  ְׁשִליָט“א 
ְרפּוָאה  ְּבנֹוְׂשֵאי  רֹוְפִאים  ֶׁשל  ָּגדֹול 
ֶׁשּבֹו  ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ִּביִציָאה  ַוֲהָלָכה. 
ִנְמַסר ַהִׁשּעּור, ִהְבִחין ָהַרב ְּברֹוֵפא ָּדִתי 
ֵּבית  ְלֶפַתח  ִמחּוץ  לֹו  ַהַּמְמִּתין  ָּבִכיר 
ֶהְרָאה  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ָּפָניו  ֵסֶבר  ַהִּמְדָרׁש. 
ָנתּון,  הּוא  ֶׁשָּבּה  ְרָגׁשֹות  ַסֲעַרת  ַעל 

ּוְבָיָדיו הּוא ָאַחז ַׂשִּקית ִמְסּתֹוִרית.
הּו?“,  ַמּׁשֶ ִלי  לֹוַמר  ָרִציָת  ”ּדֹוְקטֹור, 
ִהְכִניס  ְּתׁשּוָבה  ּוִבְמקֹום  ָהַרב,  ִהְתַעְנֵין 
ִמֶּמָּנה  ְוהֹוִציא  ִּקית  ַלּׂשַ ָידֹו  ֶאת  ָהרֹוֵפא 
ְלַתְלִמיִדים‘,  ְּתִפָּלה  ’ִסּדּור  ִסּדּור, 
ְרִגיִלים  ַהּתֹוָרה  ַּתְלמּוֵדי  ֶׁשַּיְלֵדי  ָּכֶזה 

ְלִהְתַּפֵּלל ִמּתֹוכֹו.
ִהְׁשּתֹוֵמם  ַהֶּזה?“  ַּבִּסּדּור  ְמֻיָחד  ”ָמה 
ְלִהְתַרְּגׁשּות   ְל ּגֹוֵרם  הּוא  ָהַרב, ”ַמּדּוַע 

“?ַרָּבה ָּכל ָּכ
ִהְסִּביר  ַהָּקָטן“,  ִלְבִני  ַׁשָּיְך  ֶזה  ”ִסּדּור 
אִתי  ָהרֹוֵפא, ּוִמָּיד ִהְמִׁשי ְּבִסּפּורוֹ: ”ִנּׂשֵ
ְלַאַחר  ָׁשִנים.  ֶעְׂשֵרה  ַּכֲחֵמׁש  ִלְפֵני 
ֶׁשָחְלפּו ַּכָּמה ָׁשִנים ִמִּנּשּׂוַאי ְוֶטֶרם ָזִכיִתי 
ָּברֹוְפִאים.  ִלְדרֹׁש  ִהְתַחְלנּו  ְלִהָּפֵקד, 
ְזקּוִקים  ָהיּו  א  ַהָּללּו  ָהַרב,  ְלַצֲעֵרנּו 
ָּכל  ַאְבָחָנָתם;  ֶאת  ָלֵתת  ְּכֵדי  ַרב  ִלְזַמן 
ָהרֹוְפִאים ֶׁשָּפִנינּו ֲאֵליֶהם ֶנֶאְלצּו ְלָהִׁשיב 
ֶאת ָּפֵנינּו ֵריָקם ּוְלַהְסִּביר ָלנּו ִּכי ַעל ִּפי 
ָהְרפּוָאה, ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ֵאין ִסּכּוי ֶׁשִּנְזֶּכה 

ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם.
ַהְּגֵזָרה.  ְּברַֹע  ְלֵהָאֵבק  ִנִּסינּו  ִּבְתִחָּלה 
יֹוֵתר,  ְּבִכיִרים  ְלרֹוְפִאים  ִלְפנֹות  ִנִּסינּו 
ַּגם  אּוָלם  ְוִטּפּוִלים,  ְּבִדיקֹות  ָעַבְרנּו 
ִהְתַאְכַזְבנּו  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ְלַאַחר 
ִּבְכהּוא  ִהְׁשַּתָּנה  א  ֶׁשַהַּמָּצב  ֵמַהֲהָבָנה 
ֶזה. ִסּכּוֵיינוּ ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם ָׁשֲאפּו 

ְלֶאֶפס.
ָּפִנינּו  ַמָּצֵבנּו  ִעם  ֶׁשִהְׁשַלְמנּו  ְלַאַחר  ַרק 
ְּכֵדי  ַּגם  ֶיֶלד.  ְלִאּמּוץ  ַּבָּקָׁשה  ְלַהִּגיׁש 
א   ֶּדֶר ַלֲעבֹר  ָעֵלינּו  ָהָיה   ְלָכ ִלְזּכֹות 
ַקָּלה, ֲאֶׁשר ְּבסֹוָפּה ִקַּבְלנּו ְלִאּמּוץ ִּתינֹוק 
ָקָטן ְוָחמּוד ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת ֵּביֵתנּו ְּברּוַח 
ֶׁשָחְלפּו  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ּוְבאֶֹׁשר.  ַחִּיים 
ַמֲאָמֵצינּו  ָּכל  ֶאת  ַּבֶּיֶלד  ִהְׁשַקְענּו  ֵמָאז, 
ָחַסְכנּו  א  ַהִּביֹולֹוִגי.  ְּבֵננּו  ָהָיה  ִּכְבָיכֹול 
לֹו  ְלַהֲעִניק  ְּכֵדי  ּוַמֲאָמץ  ִהְׁשַּתְּדלּות  ָּכל 

ְּבָכל ְּתחּום ֶאת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר.
ְּבַהִּגיַע ַהֶּיֶלד ְלִכָּתה א‘ ֶהְחַלְטנּו ְלׁשֹוְלחֹו 
ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּוְכָבר ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים 
ַהְּנכֹוָנה  ַהְּבִחיָרה  ֶאת  ֶׁשָּבַחְרנּו  ֵהַבּנּו 
יֹום  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ָׂשַמח  ַהֶּיֶלד  ְּביֹוֵתר. 
ְּכֶׁשהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוַלֲחזֹר  ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד 
ָאנּו  ְוַאף  ִחּיּוִבי,  רּוָחִני  ְּבִמְטָען  ָּגדּוׁש 

ִהְתַחַּזְקנּו ִּבְזכּותֹו.
ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ְלַאַחר ְּכִניָסתֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד 
ְלַתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶנֶעְרָכה ְלַיְלֵדי ִּכָּתה א‘ 
’ְמִסַּבת ִסּדּור‘ ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר. ִהְתַרַּגְׁשנּו 

ְוָׁשַמְחנּו ְמאֹד ִעם ַיְלֵדּנּו ַהְּמֻאָּמץ, ְוָחִוינוּ 
סֹוף  ְוַהֲהָכנֹות.  ַהֲחָזרֹות  ֶאת  ַיַחד  ִאּתֹו 
ָהְיָתה  ַהְּמִסָּבה  ַהָּגדֹול.  ַהּיֹום  ִהִּגיַע  סֹוף 
ִנְפָלָאה ּוְמרֹוֶמֶמת, ְוִעם ִסּיּוָמּה ִקֵּבל ָּכל 

ֶיֶלד ִסּדּור ְּתִפָּלה ְמֻהָּדר. 

ַּכֲאֶׁשר ַׁשְבנּו ְלֵביֵתנּו, ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשַהֶּיֶלד 
ָנתּון ְּבַסֲעַרת ְרָגׁשֹות ִּבְלִּתי ְרִגיָלה. ֵעיָניו 
ֶׁשָּקְרנּו  ּוָפָניו  ָרִגיל  ִּבְלִּתי  ְּבאֹור  ֶׁשָּזֲהרּו 
ַהִהְתַרְּגׁשּות  ַעל  ֵהִעידּו  ִעיָלִאי,  ְּבאֶֹׁשר 
ַהְּגדֹוָלה ַהִּמְתחֹוֶלֶלת ְּבִקְרּבֹו. הּוא ִחֵּבק 
ֶאת ַהִּסּדּור ֶאל ִלּבֹו ְוא ִהְסִּכים ְלַהְרּפֹות 

ִמֶּמּנּו ַּגם ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה.

’ְמִסַּבת  ָאְמָנם  ְּבֵעיַני;  ְלֶפֶלא  ָהָיה  ַהָּדָבר 
ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ  !?...ָּכ ְּכֵדי  ַעד   ַא ִסּדּור‘, 
ֶאת  ִמִּפיו  ְלָבֵרר  ְוִנִּסיִתי  ְלִצּדֹו  ֵאפֹוא 
ִסַּבת ִהְתַרְּגׁשּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת; ’ַיְלִּדי ַהָּיָקר‘, 
ָּכל  ְמֻרָּגׁש  ַאָּתה  ָמה  ’ִמְּפֵני  ֵאָליו,  ָּפִניִתי 

ָּכ?‘ ְׁשַאְלִּתיו.

’ָמה  ֲהָבָנה;  ְּבחֶֹסר  ִּבי  ִהִּביט  הּוא 
ֵאָלה‘, ֵהִׁשיב ִלי ִּבְתִמיָהה, ’ֲהֵרי ַהּיֹום  ַהּׁשְ

סֹוף סֹוף ָזִכיִתי ְלַקֵּבל ִסּדּור!‘ 

ִנְרָּגׁש   ָּכ ָּכל  ַאָּתה  ֶזה  ִּבְגַלל  ’ְוַרק 
ְוַהֶּיֶלד,  ְלָבֵרר.  ִהְמַׁשְכִּתי  ְוִנְסָער?‘ 
ֶׁשֲאִני  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ֶׁשָּבטּוַח 
ְּכֶׁשֵעיָניו  ִלי  ֵהִׁשיב  ַהִּביֹולֹוִגי,  ָאִביו  הּוא 

מּוָצפֹות ִּבְדָמעֹות:

ָּכל  סֹוף  ֶאְתַרֵּגׁש?!  א  ָהֵכיַצד  ’ַאָּבא, 
ִּלי. ָּברּו ה‘ ָלַמְדִּתי  סֹוף ֵיׁש ִלי ִסּדּור ִמּׁשֶ
ַוֲאִני יֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל. ַעְכָׁשו אּוַכל ְלַבֵּקׁש 
ַאָּתה  ָאח!  ִלי  ֶׁשִּיֵּתן  עֹוָלם  ֶׁשל  ֵמִרּבֹונוֹ 
ָיִחיד.  ֵּבן  ֵאר  ְלִהּׁשָ רֹוֶצה  א  ֶׁשֲאִני  יֹוֵדַע 
ֵמַהּיֹום א ַאְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן – 
ָאָּנא, ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, 

ְׁשַלח ִלי ָאח ָקָטן ְוָחמּוד!‘

ִרַחְמִּתי ָעָליו ָּכל ָּכ. מּול ְרצֹונֹו ַהָּטהֹור 
א  ְוַהָּתִמים  ַהַּצִּדיק  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל   ָּכ ָּכל 
ֶנְחַמץ  ִלִּבי  ֶנֶפׁש.  ְׁשֵוה  ֵאר  ְלִהּׁשָ ָיכְֹלִּתי 
לֹו  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ֶׁשֵאיֶנִּני   ָּכ ַעל  ְּבִקְרִּבי 
ֶאת ָהֻעְבָּדה ַהְּפׁשּוָטה, ִּכי ֵאין ִּכְמַעט ָּכל 
ְוֶׁשּנּוַכל  ם  ִּתְתַּגּׁשֵ ֶׁשִּתְקָותוֹ  ְרפּוִאי  ִסּכּוי 

ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶיֶלד ֶׁשִּיְהֶיה ָאִחיו“.

ִסּפּורוֹ,  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ִהְפִסיק  זֹו  ִּבְנֻקָּדה 
ה ִלְכא ֶאת  קֹולֹו ִהְשַּתֵּנק ְוהּוא ִהְתַקּׁשָ
ֶאת  ְלַסֵּים  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי   ַא ִּדְמעֹוָתיו. 

ְּדָבָריו:

ִסּדּור  ְמִסַּבת  אֹוָתּה  ֵמָאז  ָהַרב,  ”ְּכבֹוד 
ָּכֵעת  ֳחָדִׁשים.  ִמִּתְׁשָעה  ְלַמְעָלה  ָחְלפּו 
ַּבּבֶֹקר  ֶׁשַהּיֹום  ָלַרב  ר  ְלַבּׂשֵ ָיכֹול  ֲאִני 
ָזִכינּו ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְלַהְכִניס ֶאת ְּבֵננּו 
ֶעְׂשֵרה  ַּכֲחֵמׁש  ְלַאַחר  ָלנּו  ֶׁשּנֹוַלד  ַהָּיָקר 
ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ֲעָקרּות,  ְׁשנֹות 

לֹום. ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ

ָּכל  ָאְפָסה  ִּכי  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה  ְלַאַחר  ַּגם 
ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ִּתְקָוה, 
ֵלב   ּוִמּתֹו ִּבְתִמימּות  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהָּקָטן 
ָטהֹור, ָּפֲעָלה ֶאת ְּפֻעָּלָתּה ְוֵהִחיָׁשה ֶאת 

ַהְּיׁשּוָעה ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע“.

’ּוִפְריֹו ָמתֹוק‘ ּבֹא

’ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם...‘
ָּדִוד  ָאַמר   ָּכ  – ְיסֹוְבֶבּנּו“  ֶחֶסד  ַּבה‘  ”ְוַהּבֹוֵטַח 
ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ְוָאֵכן,  י).  (לב  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל
ָמִצינּו  ַרִּבים  ֲחָז“ל  ְּבַמַאְמֵרי  ְוַאף  ְּפסּוִקים 
ִיְתרֹונֹוֶתיָה  ְוֶאת  ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ֶאת  ְּבחּו  ֶׁשּׁשִ
ז):  ה;  יז  (ִיְרְמָיה  ְוָאַמר  ִהְזִהיר  ַהָּנִביא  ְוַאף  ָהַרִּבים. 
ַהֶּגֶבר   ָּברּו ָּבָאָדם...;  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ”ָארּור 

ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה‘“.
ִנְזַּדֵּקק  א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר   ,ְלִפיָכ
ֵאין  ְּבַוַּדאי  ִּכי  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלַחְסֵדי 
ְרצֹוֵננּו ֶׁשַהַּפְרָנָסה ַּתִּגיַע ֵאֵלינּו ְּבֶאְמָצעּות ’ּכֵֹחנּו 
ְועֶֹצם ָיֵדינּו‘, ”ִּכי ִאם ְלָיְד“ – ֶאָּלא ֶׁשֵּנַדע ְוַנִּכיר 
 ִנֶּתֶנת ָלנּו ַהַּפְרָנָסה, ְוַרק ְּב ְּבָכל ַמָּצב ִּכי ִמָּיְד
ִמּקֹאְצק  ָהַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֵעיֵנינּו.  ֶאת  ִנְתֶלה 
ִאם  ֶׁשַאף  ִּכְתַנאי –  ִמְׁשַּתַּמַעת  ִאם“  ֶׁשָּלׁשֹון ”ִּכי 
ָּגַזְרָּת ְּבַרֲחֶמי ֶׁשַּפְרָנָסֵתנּו ָּתבֹא ִּביֵדי ָּבָׂשר ָוָדם, 
ֶׁשֹּלא  ּוִבְתַנאי   ,ִלְגֵזָרְת ַעְצֵמנּו  ַמְכִניִעים  ָהִרינּו 
ָנִסיַח ַּדַעת ְלעֹוָלם ִּכי ִמָּיְד ַהְּמֵלָאה ְוַהְּפתּוָחה 

ִהיא ִנֶּתֶנת ָלנּו (’ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ ח“א אֹות שפה).

א ַלֲחדֹל ְלעֹוָלם ִמִּלְבטַֹח
ִליֵרָאיו  ָנַתן  ”ֶטֶרף  ַהָּכתּוב:  ָאַמר  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה 
ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו“ (ְּתִהִּלים קיא ה), ּוַבִּמְדָרׁש (ב“ר 
ַהֶּזה“.  ָּבעֹוָלם  ִליֵרָאיו  ָנַתן  ”ֵטרּוף  ָּדְרׁשּו:  ב)  מ 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְנִהיג   ֶׁשָּכ לֹוַמר  ְוֵיׁש 
א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ְּבאֶֹפן  ְמזֹוָנם  ֶאת  ִליֵרָאיו  ֶׁשּנֹוֵתן 
ַיְחְּדלּו ִמִּלְבטַֹח ּבֹו ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעתֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִיְׁשָּכחּוהּו ִמּתֹו רֹב ַהּטֹוָבה ְוַיִּגיעּו ִליֵדי ַמְחֶׁשֶבת: 
”ִּכי  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ָיִדי...“.  ְועֶֹצם  ”ּכִֹחי 
ְּבֶאְמָצעּות  ֵאֵלינּו  ַּתִּגיַע  ֶׁשַּפְרָנָסֵתנּו   ,“ְלָיְד ִאם 
ִּבְטחֹוֵננוּ ְּב ְוא ִמּתֹו ְּתחּוַׁשת ’ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי‘ 

(הגש“פ ’ַמֲחֵזה ַאְבָרָהם‘ [לרא“א ִמְפַרְנְקפּוְרט]).

זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ִּבְצִעירּותֹו 
הּוא  ִהְתּגֹוֵרר  ִלירּוָׁשַלִים,  ֲעִלָּיתוֹ  ֶטֶרם  ָזָצ“ל, 
ֶׁשְּבהּוְנַּגְרָיה.  קֹויֶבְּרְסדֹורף  ָּבִעיר  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם 
ְוהּוא  ִמְּנָכָסיו,  ֶהָעִׁשיר  ָחִמיו  ָיַרד  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ּוְבֵני ֵּביתֹו ָסְבלּו ֵמֲעִנּיּות ְמַׁשּוַַעת ַעד ַּפת ֶלֶחם. 
ְנטּוָעה  ָהְיָתה  ַהִּבָּטחֹון  ֶׁשִּמַּדת  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ְוַאף  ַמָּצבֹו  ַעל  ִהְתאֹוֵנן  א  ֵמעֹוָלם  ְּבִלּבֹו,  ָעמֹק 
ַּכֲאֶׁשר  ה‘,  ַהְׁשָּגַחת  ֶאת  ֵעת  ְּבָכל  ִלְראֹות  ָזָכה 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהִּגיעּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש, ִזֵּמן לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ִהְסִּפיק  ִלּמּוָדם  ַכר  ֶׁשּׂשְ ַּתְלִמיִדים  הּוא   ָּברּו
ֶׁשָּגְדָלה  ָהַרָּבִנית   ַא ְּבדַֹחק.  ִמְחָיתֹו  ְּכֵדי  לֹו 
ָּבעִֹני  ָלֵׂשאת  ְמאֹד  ַעד  ָתה  ִהְתַקּׁשְ ָעִׁשיר  ְּבַבִית 

ַהַּמְחִּפיר.
ה הּוא  ְּבֶאָחד ֵמאֹוָתם ְיֵמי ְמצּוָקה ָמִרים, ִהְתַקּׁשָ
 ּוִמּתֹו ִאְׁשּתֹו,  ֶׁשל  ֶהָעמֹק  ַצֲעָרּה  מּול  ַלֲעמֹד 
ַמִים ִּבְתִפָּלה: ”ִרּבֹונוֹ  עֶֹמק ַהְּכֵאב ָנָׂשא ֵעיָניו ַלּׁשָ
ֶׁשל עֹוָלם, ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַּפְרָנָסה ְּבַהְרָחָבה ֵאיִני 
ָיכֹול ְוֵאיִני רֹוֶצה, ַא ְרֵאה ָנא ְּבַצַער ַרְעָיִתי ְוַחֵּזק 
ֶאת ִלָּבּה ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ֶׁשַאף ִהיא א ִתְּתַעֵּצב 

ְוִתְדַאג ַעל ַהַּפְרָנָסה“.
ְלָיִמים, ְּכֶׁשִּסֵּפר ֻעְבָּדה זֹו, ִסֵּים ְוָאַמר: ”ִּכְמֻדֶּמה 
ָיַמי  ָּכל  ִּכְמַעט  ֵהן  ִהְתַקְּבָלה;  זֹו  ֶׁשְּתִפָּלִתי  ֲאִני 
ֵמָאז  ם,  ַהּׁשֵ ּוְבַחְסֵדי  ַהַּפְרָנָסה,  ִמּדַֹחק  ָסַבְלִּתי 
ה א ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי זּוָגִתי ְולּו ֲאָנָחה  אֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ְּדַאְרָעא  (’ָמָרא   “ָּכ ַעל  ָּכְלֶׁשִהי  ְוִהְתאֹוְננּות  ַקָּלה 

ְּדִיְׂשָרֵאל‘ ח“א עמ‘ כד). 

”ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ִאם א ְלַמֲעֵננּו“
ָהְרַה“ק ַּבַעל ’ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר ֵּפֵרׁש:

ְלַקֵּבל  ַזָּכִאים  ֵאיֶנּנּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  ֵמֲחַמת  ַּכֲאֶׁשר 
 ִמָּכ ִנְגָרם  ְּבַוַּדאי  ה‘,  ִמיֵדי  ְּבֶרַוח  ַּפְרָנָסֵתנּו  ֶאת 
ְלֵהִטיב“,  ַהּטֹוב   ִמֶּדֶר” ֶׁשֲהֵרי  ִכיָנה.  ַלּׁשְ ַצַער 
ִמָּמה  א): ”יֹוֵתר  קיב  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ּוְכֵעין 
 ֶׁשָהֵעֶגל רֹוֶצה ִלינֹק ָּפָרה רֹוָצה ְלָהִניק“. ְלִפיָכ

ִאם   ְלַמַעְנ ִיְתָּבַר: ”ֲעֵׂשה  ִמֶּמּנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
א ְלַמֲעֵננּו“ – ַאף ִאם ֵאיֶנּנּו ַזָּכִאים ”ִליֵדי ַמְּתַנת 
ַהַּפְרָנָסה:  ֶאת  ָלנּו  ֵּתן  ְלַמֲעֵננּו,   – ָוָדם“  ָּבָׂשר 
 ִּתְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי   ,ְלַמַעְנ  –  “...ְלָיְד ִאם  ”ִּכי 

ִכיָנה ְלִהְצַטֵער ְּבַצֲעֵרנּו (הגש“פ ’ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל‘). ַהּׁשְ

ָידֹו ַהְּמֵלָאה ְּפתּוָחה ָּתִמיד
ִמְּלׁשֹון ַהְּבָרָכה: ”ִּכי ִאם ְלָיְד... ַהְּפתּוָחה“, ָלַמד 
ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ִּכי ַעל ָהָאָדם 
ְּפתּוָחה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשָּידֹו  ְלַהֲאִמין 
ְיַבֵּקׁש  ַרק  ּוְבִאם  ַּפְרָנָסתֹו,  ֶאת  לֹו  ְלַסֵּפק  ָּתִמיד 
ִמּטּובֹו  ֵלָהנֹות  ִיְזֶּכה  ִמָּיד  ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק   ָּכ ַעל 
ְיֶחְזֵקאל‘).  ’ַׁשֲעֵרי  ַּבִּסּדּור  ַהּמּוָבא  ִמְכָּתבֹו   ִמּתֹו)  ִיְתָּבַר
הֹוִסיף  ֶטְלז  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש   ְּבלֹו מהרא“י  ַהָּגאֹון 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשִּמִּצּדֹו  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִּכי  ְוָאַמר, 
ְּפתּוָחה  ַהְּמֵלָאה  ָידֹו  ְמַעֵּכב,  ָּכל  ֵאין  הּוא   ָּברּו
ָּתִמיד ְלָהִריק ֶׁשַפע ִלְברּוָאיו, ְוַרק ַמֲעֵׂשי ָהָאָדם 
עמ‘  תש“ע]  [ְירּוָׁשַלִים  ַּדַעת‘  (’ִׁשעּוֵרי  ִמְּלַקְּבלוֹ  ְמַעְּכִבים 

רב).

’ַהְּקדֹוָׁשה‘ אֹו ’ַהְּגדּוָׁשה‘?
ַרִּבים ָעְמדּו ַעל ֵּתַבת ’ַהְּקדֹוָׁשה‘ ֶׁשִּנְרֵאית ְּכֵאיָנּה 
’ַהְּמֵלָאה  ּוְלַאֲחֶריָה:  ֶׁשְּלָפֶניָה  ַלְּלׁשֹונֹות  ְקׁשּוָרה 
 ַהְּפתּוָחה... ְוָהְרָחָבה‘ ְוֵיׁש ֶׁשָאֵכן ָּגְרסּו ִמּשּׁום ָּכ
ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֶׁשָאַמר  ֶׁשֵהִעידּו  ּוְכִפי  ’ַהְּגדּוָׁשה‘. 

ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּזיִדיְטׁשֹוב:
ַׁשָּיכּות  ָּכל  ֵאין  ’ַהְּקדֹוָׁשה‘  ְלֵתַבת  ִלְכאֹוָרה, 
ַלֵּתבֹות ֶׁשְּלָפֶניָה ְוֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ְוִאם ָּבאנּו ְלַהְרּבֹות 
ַבח:  ִּבְׁשָבָחיו ֶׁשל ָמקֹום, ִמְּפֵני ָמה א ָּבֲחרּו ַּבּׁשֶ
’ַהְּגדֹוָלה‘, ’ַהֲחָזָקה‘ ְוַכּדֹוֶמה? ְוִנְרֶאה ִּכי ַּבִּסּדּוִרים 
ַהַּקְדמֹוִנים ִנְכְּתָבה ָּכאן ֵּתַבת ’ַהְּגדּוָׁשה‘ – ִמְּלׁשֹון 
ָהָאֶרץ  ַעם  ֶאָחד  ֶׁשַּמְדִּפיס  ֶאָּלא  ְוָגדּוׁש‘,  ’ָמֵלא 
ִהְכִריַע  זֹו,  ֵּתָבה  ֶׁשל  ֵּפרּוָׁשּה  ֶאת  ֵהִבין  ֶׁשֹּלא 
ִמַּדְעּתֹו ֶׁשֵּיׁש ְלַתֵּקן ְל: ’ַהְּקדֹוָׁשה‘, ְוַאֲחָריו ֶהֱחרוּ 
ֶהֱחִזיקּו ַהַּמְדִּפיִסים ֻּכָּלם. ַא ַהִּגְרָסה ָהֲאִמִּתית 
ְּבֵׁשם  פח,  עמ‘  תשנ“א  ִּתְׁשֵרי   – (’ְצפּונֹות‘  ’ַהְּגדּוָׁשה‘  ִהיא: 

רא“מ ֶוולֶּבר ִמּמּוְנַקְטׁש). 

הּוא:  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּמֻקָּבל  ַהֻּנָּסח  ְּבפַֹעל,  אּוָלם 
’ַהְּקדֹוָׁשה‘, ְוָכ ָּגְרסּו ְּבַמְרִּבית ַהִּסּדּוִרים. ְוַכָּמה 

:ֶהְסֵּבִרים ָמִצינּו ְלָכ
ֵּבֵאר  ֵמַרדֹוְמְסק  ְׁשמֹה‘  ַה‘ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל 
הּוא  ָּתִמיד  ה,  ַהְּקֻדּׁשָ ִמַּצד  ָּבא  ַפע  ֶׁשְּכֶׁשַהּׁשֶ
ִמַּצד  ָּבא  ְּכֶׁשהּוא  זֹאת  ְלֻעַּמת  ’ְמֵלָאה‘.  ִּבְבִחיַנת 
ַאֵחר, ְלעֹוָלם ֵאין הּוא ְמַסֵּפק ֶאת ַהְּמַקֵּבל. ּוְכִפי 
ֶׁשָאַמר ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם ְּבִמְׁשֵלי (יג כה): ”ַצִּדיק 
אֵֹכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר“. ַעל ֵּכן 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבִדְקּדּוק: ”ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה... 
ַהְּקדֹוָׁשה“, ְּכֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ִמָּידֹו ’ַהְּקדֹוָׁשה‘, ֲאַזי 
ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ֶזה ְּבאֶֹפן ָמֵלא ֶׁשְּיַסֵּפק ֶאת ְצָרֵכינּו 

(’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘ ִּכי ָתבֹא).

 ְּבָכ ְלַבֵּקׁש  ַּכּוָָנֵתנוּ  ִּכי  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  עֹוד 
ֶׁשַּפְרָנָסֵתנּו א ַּתִּגיַע ֵאֵלינּו ְּבֶדֶר ֲאסּוָרה ֶאָּלא 
ַּבַּפְרָנָסה  ֶׁשָהעֹוֵסק  ִמּשּׁום  ה,  ּוִבְקֻדּׁשָ ְּבֶהֵּתר 
ָעלּול ְּבַקּלּות ְלַהִּגיַע ָחִליָלה ִליֵדי ִאּסּוִרים, ְּכֶגֶזל, 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ְלִפיָכ ַׁשָּבת.  ִחּלּול  ְוַאף  אֹוָנָאה 
ה‘ (הגש“פ ’ָנִגיד  ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבאֶֹפן ֶׁשל ’ְקֻדּׁשָ

ְוָנִפיק‘).

ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר ְּגאֹון ַהּמּוָסר ַרִּבי ִאיַצֶל‘ה ְּבָלאֶזר 
ַאל  ’ְוָנא  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  אֹוְמִרים  ”ָאנּו  ָזָצ“ל: 
ַהְּפתּוָחה...‘;  ַהְּמֵלָאה   ְלָיְד ִאם  ִּכי  ַּתְצִריֵכנּו... 
ְּפתּוָחה  ְמֵלָאה,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָידֹו  ִאם 
ֵּכן  ַעל  ְוִיּטֹל?!  ָיבֹא  ָהרֹוֶצה  ָּכל  ֵּכן  ִאם  ּוְרָחָבה, 
’ַהְּקדֹוָׁשה‘, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָקדֹוׁש  ֶנֶאְמָרה ַּגם ֵּתַבת: 

– ֵהיַא ִיַּקח?!“ (’ֵלב ֵאִלָּיהּו‘ ח“א, ִּב‘ְׁשִביֵבי ֵלב‘ אֹות ב).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְיׁשּוָעה ֶׁשֵהֵחָּלה ִּב‘ְמִסַּבת ִסּדּור‘

ע נִנינּתַ פּּפְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשהחּלה ּב

סִספפּפּור ם
ַלִים‘ (ז‘) 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


