
ים ת ְקדֹׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשָעָליו ֵּבֵר ְמָבֵר ַהְּמָבֵר
”א ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲע ְוא ִתְגזֹל“ (יט יג)

ֵּפֵרׁש ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש: 
ָּפסּוק ֶזה רֹוֵמז ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לה ב): ”ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן 
הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵזל  ְּכִאּלּו  ְּבָרָכה  ְּבא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ַעל   ְלָבֵר ַּתְקִּפיד  ִאם  ְלדֹוְרׁשֹו:  ֵיׁש   ְוָכ ִיְׂשָרֵאל“,  ּוְכֶנֶסת 
ֲאִכיָלְת, ֲאַזי ”א ַתֲעׁשֹק“ ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהְּמֻכֶּנה 
”ֵרֲע“ (ִמְׁשֵלי כז י ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם), ּוִמֵּמיָלא: ”ְוא ִתְגזֹל“ ַאף ֶאת 

ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל.
ֵּפֵרׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכֶנֶסת  ַהִּנְגֶרֶמת  ’ְּגֵזָלה‘  אֹוָתּה  ַמהּות  ֶאת 

ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא:
ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְלָכל ִמין ּוִמין, ְלִפי ֶׁשָּכל ֶאָחד 
ַהְּבָרָכה  ִּבְזכּות   ִמְתָּבֵר ָּבעֹוָלם,  ַהַּקָּיִמים  ַהְּמזֹונֹות  ִמִּמיֵני 
ִמִּמין  ֶׁשָהאֹוֵכל  ִנְמָצא  ֲאִכיָלתֹו.  קֶֹדם  ְמָבְרִכים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְמֻסָּים ְּבא ְּבָרָכה, ֲהֵרי הּוא ַמִּזיק ַּבֲעִקיִפין ַלְּיבּול ָהֲעִתיִדי 

ֶׁשל אֹותֹו ִמין, ּוְבָכ הּוא ּגֹוֵזל ֶאת ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל.
’אֹור ַהַחִּיים‘; ’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘ ֵעֶקב

’הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח‘ ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן
”הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת“ (יט יז)

ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּקְדמֹון  ַהּמֹוִכיַח  ַעְצמֹו  ַעל  ֵהִעיד 
ִמִּגיִּביְטׁש, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקֵּבל ִלְהיֹות ’מֹוִכיַח‘ ְּבַכָּמה ְוַכָּמה 
’ַּבַעל  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ֱהיֹותֹו  ְּבֶׁשל  ִּכי  ָחִמיו  לֹו  ָאַמר  ְמִדינֹות, 
חֹוַבת  ַעל  ּוְלהֹוִכיַח  ִלְדרֹׁש  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּלבּוִׁשים‘ 
ֲעִנַּית ָאֵמן, מּוָטל ַאף ָעָליו ִלְדרֹׁש ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות ּוְלַהְזִהיר 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
ְוָכ ָּכַתב ְּבִסְפרֹו ’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘:

ֲאִריכּות  ַעל  ִהְתַעָּנה  ֶאָחד  ֶׁשָחִסיד  מּוָסר  ְּבִסְפֵרי  ”ִאיָתא 
ַהָּגלּות, ְוִנְתַּגָּלה לֹו ַּבֲחלֹום: ֵאי ָיבֹא ַהְּגֻאָּלה ְוָהעֹוָלם ֵאיָנם 
’ַהַּמֲחִזיר  ְוֶזהּו  ַהְּגֻאָּלה,  ִּבְרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַמְׁשִּגיִחין 
ְּדַרָּבָנן‘,  ְּב‘מֹוִדים  ִמָּיד  ּפֹוֵתַח  ֶׁשַהָּקָהל  [ְלִפי  ְׁשִכיָנתֹו...‘ 
ּוִבְרַּכת: ’ּוְפרוֹ ׂש ָעֵלינּו...‘] ’ְוַעל ְירּוָׁשַלִים‘ [ֶׁשַהָּקָהל ּפֹוֵתַח 

ִמָּיד ַּבֲאִמיַרת ’ְוָׁשְמרּו‘].
ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַתֵּקן ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני נֹוֵסַע 
ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים, ּגֹוֵזר ֲאִני ַעל ָּכל ַהַחָּזִנים ֶׁשּקֶֹדם ’מֹוִדים‘ 
ְוקֶֹדם ’ְוָׁשְמרּו‘, ֶׁשַּיְמִּתין ַהַחָּזן ְמַעט ַאַחר ִסּיּום ַהְּבָרָכה ְוַיֶּכה 
 – ַלָּקָהל  ֶׁשַּיְזִּכיר  ְּכֵדי  ’ַעּמּוד‘,  ֶׁשּקֹוִרין  ַהֵּתָבה  ַעל  ְּבֶאְגרֹוף 
ִיְתַרֵּגל  ִמַּנֲערּותֹו  ְוִאם  ָאֵמן.  ַלֲענֹות   – ְוַטף  ְוָנִׂשים  ֲאָנִׁשים 
ָיסּור  א  ְּבִזְקנּותֹו  ְוַגם  ֶטַבע,  ַנֲעֶׂשה  ַהֶהְרֵּגל  ָּבֶזה,  ַהַּנַער 
ֶׁשהּוא  ַהַחָּזן  ַעל  ָהֹעֶנׁש  זֹאת,  ַהַחָּזן  ַיֲעֶׂשה  א  ְוִאם  ִמֶּמּנּו. 
ּגֹוֵרם ִמיָתה ַלּשֹׁוֵמַע... ַחס ְוָׁשלֹום. ַרק ֵאין ַּבַעל ָהַרֲחִמים 
ְוָעִני  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֲעִנּיּות  ִליֵדי  ּוָבא  ְּתִחָּלה,  ַּבְּנָפׁשֹות  ּפֹוֵגַע 
ַקל  ַהֶּזה  ָאֵמן  ְיֵהא  א  ְוֵרַעי  ַאַחי  ֵּכן  ַעל  ַּכֵּמת.  ָחׁשּוב 

ְּבֵעיֵניֶכם“.
’ֵסֶפר ַהַּגן ָוֶדֶר מֶֹׁשה‘ ְליֹום י“א

ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי... ִׁשְטֵרי ֲעֵרבּוֵתנּו
א ָעָליו ֵחְטא“ (יט יז) ”הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת ְוא ִתּׂשָ

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו יֹוָנה ִּגירֹוְנִדי: 
ְּבָידֹו  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ְּבֵחְטא  ִנְכָׁשל  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשָהרֹוֶאה  ֵּכיָון 
ָעלּול ְלֵהָעֵנׁש ִעּמֹו (ְרֵאה ַסְנֶהְדִרין כז ב), ְלָכ ַמְזִהיָרה ַהּתֹוָרה: 
[ַעל  א  ִתּׂשָ ”ְוא   ֲאַזי:   ,“ֲעִמיֶת ֶאת  ּתֹוִכיַח  ”הֹוֵכַח  ִאם 

ַעְצְמ] ָעָליו [ִּבְגָללֹו] ֵחְטא“. 
ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ִהְסִּביר  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ְּפָׁשֵעינּו  ְוַהֲעֵבר  ”ְמֵחה  ַמְלֵּכנּו‘:  ’ָאִבינּו  ְּבַבָּקׁשֹות  ּכֹוְפִלים 
ְוַחּטֹאֵתינּו ִמֶּנֶגד ֵעיֶני... ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי 
ַעל  ָלנּו  ֶׁשִּיְסַלח  ֵמה‘  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְּתִחָּלה  חֹובֹוֵתינּו“; 
ַהֲחָטִאים ֶׁשָאנּו ַעְצֵמנּו ִנְכַׁשְלנּו ָּבֶהם, ְוׁשּוב ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ֲעֵליֶהם,  ’ֲעֵרִבים‘  ֶׁשָהִיינּו  ַהחֹובֹות  ִׁשְטֵרי  ֶאת  ַאף  ֶׁשִּיְמַחק 
ִיְׂשָרֵאל  ”ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַהחֹוְטִאים,  ִּביֵדי  ָמִחינּו  ֶׁשֹּלא   ְּבָכ

ֲעֵרִבים ֶזה ָּבֶזה“ (ְׁשבּועֹות לט א).
’ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה‘ א ז; ’ָּדָבר ְּבִעּתֹו‘ – ֵּבית ִיְׂשָרֵאל יח

’ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע‘ קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
”ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו“ (יט יח)

ַעל  ְלַקֵּבל  ָהָאָדם  ֶׁשַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַעְצמֹו קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ֶאת ִמְצַות ”ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו“ (מג“א 

ריש סי‘ מו).

ֶׁשל  ַרָּבּה  ְפִריד  ְנַתְנֵאל  ַרִּבי  ָּכַתב  זֹו  ְלַהְנָהָגה  ָנֶאה  ַטַעם 
אֹויַוַרׁש:

ְּבִסְפרֹו ’ֶצַמח ַצִּדיק‘ (פ“ב) ִסֵּפר ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְרֵיה ִמּמֹוִדיָנא, 

ִמְּנִתיָניו.  ֶאָחד  ַעל  ִמיָתה  רֹוִמי   ֶמֶל ָּגַזר  ַאַחת  ַּפַעם  ִּכי 
ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַהִּנּדֹון ֶׁשְּיַשְׁחְררּוהּו ְלֶמֶׁש ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְּכֵדי 
ָעָליו  ָׂשַחק  ְלֵביתֹו,  ּוְלַצּוֹות  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו  ְלִהָּפֵרד  ֶׁשּיּוַכל 
 ְוָאַמר לֹו: ”ִאם ִּתְמָצא ָאָדם ֶׁשַּיְסִּכים ְלִהָּכֵנס ַּתְחֶּתי ַהֶּמֶל
 ְּבתֹו ָּתׁשּוב  א  ְּבִאם   ַּתְחֶּתי ּוְלֵהָהֵרג  ָהֲאסּוִרים  ְלֵבית 

.“ְׁשמֹוָנה ָיִמים – ֲאַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשְת
ְּבִלּוּוי  ַהִּנּדֹון  ָׁשב  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ַּכֲאֶׁשר   ַהֶּמֶל ֻהְפַּתע  ָמה 
ֶאָחד ִמיִדיָדיו ֶׁשִהְסִּכים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהְּתַנאי ַהִּנְגָזר. 
ָעְנׁשֹו,  ְלִרּצּוי  ָיׁשּוב  א  ֶׁשַהִּנּדֹון  ָּבטּוַח   ַהֶּמֶל ָהָיה  ֲעַדִין 
ָׁשב  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ַּכֲעבֹר  ִלְראֹותֹו  ִנְדַהם  ַהַּפַעם  ַּגם  אּוָלם 
 ֵמְרצֹונֹו, מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלִבּצּוַע ְּגַזר ִּדינֹו. ַּכֲאֶׁשר נֹוַכח ַהֶּמֶל
ַנִים, ֶהֱחִליט ְלַבֵּטל  ְרָרה ֵּבין ַהּׁשְ ִלְראֹות ְּבַאֲהַבת ָהֱאֶמת ֶׁשּׂשָ
ֶאת ָהֹעֶנׁש, ְּבַהְסִּבירֹו: ”ֲהִריָגתֹו ְּבַוַּדאי ִּתְפַּגע ִּביִדידֹו ְוִתְכַאב 

לֹו ָקׁשֹות, ְוַהָּלה ֲהֵרי ַחף ִמֶּפַׁשע“.
ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל  ִּבְתִפּלֹוֵתינּו  ְלַבֵּקׁש  ַמְרִּבים  ָאנּו  ְלִעְנָיֵננּו: 
ָּכל  ֶלֱאהֹב  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְלַקֵּבל  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר   ְלִפיָכ
ַהָּדָבר  ְמַסֵּיַע  ְלגֹוָרלֹו,  ִאְכַּפִּתּיּות  ְלַגּלֹות   ָּכ  ּוִמּתֹו ְיהּוִדי 
נֹוֵגַע  ֵאינֹו  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ּגֹוָרלֹו  ֶׁשֲהֵרי  ְּתִפּלֹוֵתינּו  ְלַקָּבַלת 

’ְּפֵני ֵמִבין‘ַרק לֹו ַעְצמֹו. 

’ְסִליָחה‘ ַעל ’ֵחְטא‘ – ָהֵכיַצד?
ֵמַחָּטאתֹו...“  לֹו  ְוִנְסַלח  ָהָאָׁשם...  ְּבֵאיל  ַהּכֵֹהן  ָעָליו  ”ְוִכֶּפר 

(יט כב)

”‘ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו...‘ – ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּמִזיד ַּכׁשֹּוֵגג“ (ַרִׁש“י, 
ע“פ ְּכִריתּות ט א).

ִׁשְפָחה  ַּב‘ֲאַׁשם  ְמַחֵּיב  ֶׁשַהָּכתּוב  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֵּכיַצד 
ֲחרּוָפה‘ ַאף ֶאת ַהֵּמִזיד?

ֵּפֵרׁש ַהַּמִּגיד ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמָפּאָלאְצק, ַּתְלִמיד ַהְגָּר“א:
ְּבתֹו ַהּוִּדּוי ַהֶּנֱאָמר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָאנּו ַמֲאִריִכים ְלַבֵּקׁש: 
”ֶׁשְּתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינוּ ְוִתְסַלח ָלנּו עֹל ָּכל ֲעֹונֵֹתינּו 
ַאְייִזיק  ִיְצָחק  ַרִּבי  וֵּפֵרׁש  ְּפָׁשֵעינּו“,  ָּכל  ַעל  ָלנּו  ְוִתְמָחל 
ֶׁשִּסְּדרּו  יוה“כ)  ֶעֶרב  (עשי“ת,  ַהִּמְנָהִגים‘  ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ִמִּטיְרָנא 
ְלַחֵּלק  ְמַדְקֶּדֶקת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַאף  ְלִפי  זֹו,  ָלׁשֹון  ְּבִדְקּדּוק 
ַעל  ’ַּכָּפָרה‘,  ְּבָלׁשֹון  [ְׁשָגָגה]  ’ֵחְטא‘  ַעל  ְוִלְכּתֹב  ִּבְלׁשֹוָנּה 
’ָעוֹון‘ [ָזדֹון] ְּבָלׁשֹון ’ְסִליָחה‘, ְוַעל ’ֶּפַׁשע‘ [ְמִריָדה] ְּבָלׁשֹון 

’ְמִחיָלה‘.
ּבֹו  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ְּנָתה  ֶׁשּׁשִ  ִמָּכ ִּכי  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ִלְדָבָריו 
ְל‘ָזדֹון‘ [”ְוִנְסַלח“],  ַהַּמְתִאיָמה  ָלׁשֹון  ’ֵחְטא‘ [”ְׁשָגָגה“]  ַעל 
ְוֵהן  ְּבׁשֹוֵגג  ֵהן  ְמַדֵּבר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ֶׁשַהָּכתּוב  ֲחָכִמים  ָלְמדּו 

ִמיִני‘, ַּב‘ֻּקְנְטֵרס‘ אֹות יטְּבֵמִזיד. ’ְּפֻעְּלַתי ַהּׁשְ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ליו ֵּבֵר

ני ּפְ ם

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ִנְקָרא ָקדֹוׁש
ֱאקֵיֶכם“  ה‘  ֲאִני  ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ”ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 

(כ ז)
ָּדְרׁשּו  ָׁשם)  ח“א  ַמַהְרָׁש“א  ְרֵאה  ב,  (נג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַרִּבי  ְוָכַתב  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ְלִעְנַין  ֶזה  ָּפסּוק  ֲחָכִמים 
 ַהְּמָבֵר ”ִאם  ֲחָכִמים‘:  ’ְסִמיַכת  ַּבַעל  ַּכץ  ַנְפָּתִלי 
ִנְקָרא ָקדֹוׁש ַקל ָוחֶֹמר ָהעֹוֶנה ָאֵמן ֶׁשִּנְקָרא ָקדֹוׁש, 

ִּכי ’ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר“‘ (ְּבָרכֹות ָׁשם).
’ֵסֶפר ַהַּצּוָָאה‘ כא

ִּכי  ְזכּוַרִני  ְׁשִליָט“א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵהִעיד 
ַרק  ’ָקדֹוׁש‘,  ַּבּתַֹאר  ְמֻסָּים  ְיהּוִדי  ִּכּנּו  ִּבירּוָׁשַלִים 
ָלֶלֶכת  ִהְתַאֵּמץ  ְוָחלּוׁש  ָזֵקן  ִּבְהיֹותֹו  ֶׁשַאף  ִמּשּׁום 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות.
’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“א עמ‘ קנז

ים ת ְקדֹׁשִ ָרׁשַ 277ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

עֶקב

ֲ

ָרז
ִנְקָרא ָקדֹו אמן
א ּכי

מְמ ררמִ מממֵמֵ
ר בבּבַּבפפּפָ ים

”ּוָמה טֹוב ְלַהְנִהיג ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ְיָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָרם, 
ְוָהעֹוִנים ְיַכְּונּו ֶׁשֹּלא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ְּבָרָכה. ְוא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא 

ֲחֵבִרים ַהְּיֵׁשִנים ְּבֶחֶדר ֶאָחד ַיְׁשִּכימּו ְלָבֵר ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו ַוֲחֵבָריו 
ַיֲענּו ָאֵמן ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאל ֵּבית ֱאִקים ְיַהְּלכּו ְּבָרֶגׁש... ּוְכַהאי ַּגְוָנא ֵאין 

ְל ֵרִעים ֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה...“
ׁשּו“ת ָהְרָמ“ע ִמָּפאנֹו סי‘ קט
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ְּתִחָּלתֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם ֵאַרע ִלְפֵני ִּכְׁשָנַתִים. 
’ְּבֵני  ְנִׂשיא  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשּבֹו  ַהָּצֳהַרִים  ְּבַאַחר 
ְׁשִליָט“א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ֱאמּוִנים‘ 
ְּבִׂשְמַחת  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי  ִלירּוָׁשַלִים,  ְּבַרק  ִמְּבֵני 

ִנּשּׂוֵאי ְּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמיִדיָדיו.
ְּכִביׁש  ְלִחּדּוׁש  ָהֲעבֹודֹות  ָהיּו  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ִלירּוָׁשַלִים   ַהֶּדֶר ְּבִעּצּוָמן.  ִלירּוָׁשַלִים  ַהִּגיָׁשה 
ָכה  ִהְתַמּׁשְ ְוַהְּנִסיָעה  ָאְרָּכּה,  ְלָכל  ְּפקּוָקה  ָהְיָתה 
ְוִהְתַאֲחָרה ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר ַלְּמֻצֶּפה. ַמָּבט ַקל ִּבְׁשעֹונֹו 
ְלַהִּגיַע  ַיְסִּפיק  א  ִּכי  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ָלַרב  ִהְבִהיר 
ָּתר  ְוהּוא  ֶׁשִּתְכֵנן,  ְּכִפי  ִקיָעה,  ַהּׁשְ ִלְפֵני  ִלירּוָׁשַלִים 
ּלּוט ֶׁשְּבִצֵּדי ַהֶּדֶר ְּבִתְקָוה ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו ַאַחר ַהּׁשִ
ֶטֶרם  ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ִמְנָין  ִלְמצֹא  יּוַכל  ֶׁשּבֹו  ִיּשּׁוב 

ִקיָעה. ַהּׁשְ
ֶרת  ַּכֲאֶׁשר סֹוף סֹוף ִהִּגיַע ָהֶרֶכב ָסמּו ַלִּיּשּׁוב ’ְמַבּׂשֶ
ְוָנַסע  ַהִּיּשּׁוב  ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ָיִמיָנה  ַהַּנָהג  ָּפָנה  ִצּיֹון‘, 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהְּמקֹוִמי.  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהְיֵׁשר 
ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ְוָהַרב  ְלַהְתִחיל,  ַהִּמְנָין  ָעַמד  ְּכָבר 
ִלְתִפַּלת  ַלִּמְתַּפְּלִלים  ִהְצָטְרפּו  ִעּמֹו  ְוַהּנֹוְסִעים 

ַהִּמְנָחה.
ָהַרב   ִהְמִׁשי ְּבֶטֶרם  ַהְּתִפָּלה,  ִהְסַּתְּיָמה  ִמּׁשֶ
ִּכי  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְּבִלּבֹו  ָעְלָתה  ְלַדְרּכֹו,  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ְּבַוַּדאי א ְלִחָּנם הֹוִביָלה אֹותֹו ַהַהְׁשָּגָחה ַלָּמקֹום. 
ָנַטל  ָהֶרֶכב,  ֶׁשל  ַהִּמְטָען  ָּתא  ֶאל  ָּפָנה  הּוא  ֵּכן  ַעל 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָחַזר  ַמֲאִמיִנים‘,  ’ְוכֹל  ֲעלֹוֵני  ַּכָּמה 
ְלָחנֹות. ַאַחר ָּפָנה  ְוֵהִניַח ֶאת ָהֲעלֹוִנים ַעל ַאַחד ַהּׁשֻ

ְלַדְרּכֹו, ּוִמְּבִחיָנתֹו – ָּכ ִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור.
ַרק ְׁשָנַתִים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַוַּדע ָהַרב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ֵּבין  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ַהִּסּפּור.  ֶׁשל  ַהִּנְפָלא  ְלֶהְמֵׁשכֹו 
ְלִמְׂשְרֵדי  חֶֹדׁש  ִמֵּדי  ַהּזֹוְרִמים  ַהַפְקִסים  ְמאֹות 
ְיהּוִדי  ְיֵדי  ַעל  ֶהָחתּום  ִמְכָּתב  ִנְמָצא  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני 
ֶרת ִצּיֹון‘, ֶׁשּבֹו ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשָאנּו  ּתֹוַׁשב ’ְמַבּׂשֶ

ְמִביִאים ַעָּתה ִלְפֵניֶכם.
ְוָכ ָּכַתב ָהִאיׁש:

ַלְּפִעילּות  ָלִראׁשֹוָנה  ֶנְחַׂשְפִּתי  ִּכְׁשָנַתִים  ”ִלְפֵני 
ָהַאִּדיָרה ֶׁשָּלֶכם ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן. ָהָיה ֶזה ַּכֲאֶׁשר 
ְלָחנֹות ְּבֵבית  ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָמָצאִתי ַעל ַאַחד ַהּׁשֻ
ִהְתַוַּדְעִּתי  ֶטֶרם  ֵעת  ְלאֹוָתּה  ֶׁשַעד  ָעלֹון  ַהְּכֶנֶסת 

ְלִקּיּומֹו.
ֵּבין ִמְנָחה ְלַעְרִבית ָקָראִתי ֶאת ֶהָעלֹון ְוֶנֱהֵניִתי ַעד 
ְּבַהָּגָׁשה  ּבֹו  ֶׁשהּוְבאּו  ַהִּנְפָלִאים  ֵמָהַרְעיֹונֹות  ְמאֹד 
ְרהּוָטה ּוְנִעיָמה ָלַעִין. ָקָראִתי ִּבְׁשִקיָקה ֶאת ֶהָעלֹון 
ָּתִמיד  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשּנֹוֵׂשא  ֵּכיָון  סֹופֹו.  ְוַעד  ִמְּתִחָּלתֹו 
ִלְרִׁשיַמת  ְלִהְצָטֵרף  ֶהְחַלְטִּתי  ְלִלִּבי,  ָקרֹוב  ָהָיה 

ַהְּתפּוָצה ֶׁשל ֶהָעלֹון.
ֲאִני  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
 ּוְבַמֲהַל ְמַקֵּבל,  ֶׁשֲאִני  ֶהָעלֹון  ֶאת  ְלַעְצִמי  ַמְדִּפיס 

ָּבת ֲאִני ִמְתַעֵּנג ַעל ְקִריָאתֹו. ַהּׁשַ
ַהּקֹוֵראת  מֹוָדָעה  ֶּבָעלֹון  ִמְתַּפְרֶסֶמת  ָׁשבּוַע  ְּבָכל 
מֹוִפיִעים  ַאף  ְלַפַעם  ּוִמַּפַעם  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלִחּזּוק 
מֹוָדעֹות   ֶּדֶר זֹו.  ְּבִמְצָוה  ָהעֹוְסִקים  ַמֲאָמִרים  ּבֹו 
ֶׁשל  ּוְלסֹודֹוֶתיָה  ְלָעְמָקּה  ֶנְחַׂשְפִּתי  ֵאּלּו  ּוַמֲאָמִרים 

ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.
ְּכָכל ְיהּוִדי ָּגַדְלִּתי ִמַּיְלדּוִתי ַעל ִמְצַות ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘, 
ַהִּמְצוֹות.  ְּכַלל  ֵּבין  ְּבִלִּבי  ’ִנְבְלָעה‘  ְּכמֹו  ִהיא   ַא
ְּכִמְצַות  ּוְלִהְתַעֵּמק,  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  ָּתִמיד  ָעִניִתי 
ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה. ַאֶּתם ְּפַתְחֶּתם ִלי ְוִלְבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי 

.“ֶאת ָהֵעיַנִים, ְּכַמְכִריִזים: ”ֵהי, ֲעצֹר! ָאֵמן ְלָפֶני
ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַעד  ָלִראׁשֹוָנה  ֵהַבְנִּתי  ִּבְזכּוְתֶכם 
ֵעת  ְּבָכל  ִלְרָבבֹות  ַהְּמצּוָיה  זֹו  ִמְצָוה  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה 
ּוְזַמן, ְוֻעְבָּדה זֹו ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְראּוָיה ָהְיָתה ֶׁשְּתַחְּיֵבִני 
ֶׁשְּכִפי  ֶאָּלא  ֵלב,  ֵמעֶֹמק  ּתֹוָדה  ִמְכַּתב  ָלֶכם  ִלְכּתֹב 
ֶאת  ָּכַתְבִּתי   ָּכ ִמּשּׁום  א   ,ַּבֶהְמֵׁש ֶׁשִּתְקְראּו 

ִמְכָּתִבי.
ְּכקֹוֵרא ָוִתיק ֶׁשל ֲעלֹוְנֶכם ֲאִני קֹוֵרא ִמַּפַעם ְלַפַעם 
ְונֹוְגִעים  ּבֹו  ַהִּמְתַּפְרְסִמים  ִאיִׁשִּיים  ִסּפּוִרים  ַעל 
ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ְרצֹוִני ֵאפֹוא ְלַׁשֶּתְפֶכם ְּבִסּפּור 

ֲאִמִּתי ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעִּמי ָּבֵעת ָהַאֲחרֹוָנה.
ְּבִמְסֶּגֶרת  ַהַּתְחּבּוָרה.  ִּבְתחּום  ֵעֶסק  ִּבְרׁשּוִתי 

ִּבְסכּום  ִמָּלקֹוחֹוַתי  ַאַחד  ְיֵדי  ַעל  ִנְתַּבְעִּתי  ֲעבֹוָדִתי 
ֲאִני  ּוְלַטֲעָנתֹו  לֹו,  ֶׁשִּנְגַרם  ֶנֶזק  ְּבִגין  ְמאֹד  ָּגבֹוַּה 
ָאֵׁשם ּבֹו. ָהְיָתה זֹו ְּתִביָעה ְרִציִנית ְּביֹוֵתר. ָמה ַּגם 
ֶׁשַהּתֹוֵבַע ִהְסַּתֵּיַע ְּבעֹוֵר ִּדין ֵמַהּשּׁוָרה ָהִראׁשֹוָנה, 
ַלֲעִתיִדי  ְמאֹד  ֶׁשָחַׁשְׁשִּתי  ְּבֶהְחֵלט  לֹוַמר  ְוִנָּתן 

ַהַּכְלָּכִלי.
ֶׁשֵּיׁש  ִנְזָּכר  ִּבְמצּוָקה?  ֶׁשִּנְמָצא  ְיהּוִדי  עֹוֶׂשה  ּוָמה 
ֶעְזָרתֹו!  ֶאת  ּוְמַבֵּקׁש  ֵאָליו  ּפֹוֶנה  ָלעֹוָלם,  ּבֹוֵרא 
ָעִׂשיִתי ָּכ, אּוָלם ִמָּיד ָעְלָתה ְּבמִֹחי ַהַּמֲחָׁשָבה: ִאם 
ֶאֵּתן  ָמה  ִלי,  ִיֵּתן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  רֹוֶצה  ֲאִני 
לֹו ֲאִני?! ֶהְחַלְטִּתי, ְּבִעְקבֹוֵתיֶכם, ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית 
 – ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַּבֲעלֹוְנֶכם  ֶׁשעֹוַרְרֶּתם  ּוְכִפי  ָאֵמן, 
ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִּבְכָלל, ְוַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 
 ָּכ ָנַהְגִּתי  ִּבְפָרט.   – ּבֶֹקר  ְּבָכל  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ
ְּבֶמֶׁש ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשִהְמַּתְנִּתי ַלִּמְׁשָּפט. ַהֶהְרֵּגל ְּכָבר 

ָהַפ ֶאְצִלי ְלֶטַבע, ְוִקּוִיִתי ְּבָכל ִלִּבי ְלטֹוב.
ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְקַּבע ַהִּדּיּון ִהְׁשַּכְמִּתי קּום. ַהִּדּיּון ִנְקַּבע 
ְלָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה ָוֵחִצי ַּבּבֶֹקר, ּוְכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּברַֹגע ְוַאף לֹוַמר ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּפט 
ַהּגֹוָרִלי, ָיָצאִתי ִלירּוָׁשַלִים ִעם אֹור ִראׁשֹון. ִהַּגְעִּתי 
ַאַחר  ְוִחַּפְׂשִּתי  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּבית  ָׁשַכן  ֶׁשָּבּה  כּוָנה  ַלּׁשְ

ֵּבית ְּכֶנֶסת ָסמּו ֶׁשּבֹו אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְּברַֹגע.
ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש עֹוד ְּכֶעְׂשִרים 
ֵסֶפר  ֵאפֹוא  ָנַטְלִּתי  ַהְּתִפָּלה.  ְּתִחַּלת  ַעד  ַּדּקֹות 
ַאט  ְּבֶרֶגׁש.  ִמּתֹוכֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִהְתַחְלִּתי  ְּתִהִּלים 
ָעְמָדה  ַהְּתִפָּלה  ְלִהְתַמֵּלא,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֵהֵחל  ַאט 
ְלַהְתִחיל, ְוָאז ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּקָּבָלה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי. 
ְמֻכֶּבֶדת  ָחזּות  ַּבַעל  ְלָאָדם  ּוָפִניִתי  אֶֹמץ  ָאַזְרִּתי 
ֶאת  ְּבָפָניו  לֹוַמר  ּוִבַּקְׁשִּתי  ֵאַלי   ְּבָסמּו ב  ֶׁשִהְתַיּׁשֵ
ַחר ַעל ְמַנת ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוַתי. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

א  הּוא  ֻמְפָּתע,  ְּבַמָּבט  ָהִאיׁש  ִּבי  ִהִּביט  ִּבְתִחָּלה 
ֵהִבין ֵמֵהיָכן ’ָנְפָלה ָעָליו‘ ַהַּבָּקָׁשה, אּוָלם ִהְסַּבְרִּתי 
ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַקָּבָלה  ֶׁשּזֹו  ֻּתִּמי  ְלִפי  ִמָּיד  לֹו 
ֶנְגִּדי,  ֶׁשִהִּגיׁשּו  ְּגדֹוָלה  ִׁשְקִרית  ְּתִביָעה  ְּבִעְקבֹות 

ּוִמּתֹו ִהְזַּדהּות הּוא ִהְסִּכים ִמָּיד.
ֵּבַרְכִּתי ְּבָאְזָניו ֶאת ַהְּבָרכֹות ְוהּוא ָעָנה ַאֲחַרי ָאֵמן. 
 ֵּבֵר ְּכָבר  ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ִהְתַנֵּצל  הּוא  ִמֶׁשִּּסַּיְמִּתי 
ַּבַּבִית. ָּפִניִתי ֵאפֹוא ְלִמְתַּפֵּלל ַאֵחר ּוִבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו 

לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבָאְזַני.
ַהִּמְׁשָּפט.  ֵּבית  ְלאּוַלם  ָצַעְדִּתי  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם 
ְלאּוַלם  ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ַּתְדֵהָמִתי  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
א  יֹוֵׁשב,  ַהּשֹׁוֵפט  ֵּכס  ֶׁשַעל  ְוִהְבַחְנִּתי  ַהִּמְׁשָּפט 
קֶֹדם  ַקָּלה  ָעה  ֶׁשּׁשָ ְיהּוִדי  אֹותֹו  יֹוֵתר,  ְוא  ָּפחֹות 

ָלֵכן ִהְקִׁשיב ְלִבְרכֹוַתי ְוָעָנה ַאֲחַרי ָאֵמן!
ָקֶׁשה ִלי ְלָתֵאר ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשָּפְׁשָתה ִּבי ְּבאֹוָתם 
ַהִּמְׁשָּפט,  ּתֹוְצאֹות  ִיְהיּו  ָמה  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ְרָגִעים; 
ִמְּמרֹוִמים.  ֵאַלי  ֶׁשִּנְׁשַלח  ָּגדֹול   ‘ְּב‘ִחּיּו ַחְׁשִּתי 
אֹוְתתּו  ִּכְבָיכֹול  ִלְרָוָחה,  ָנַׁשְמִּתי  ְּכָבר  ַהֵּלב  ְּבעֶֹמק 
ִלי ִמְּמרֹוִמים ֶׁשַהַּקָּבָלה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ָהְיָתה 

ְרצּוָיה.
ִאם  אֹוִתי  ִזָהה  ַהּשֹׁוֵפט  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיֶנִּני  ַהּיֹום  ַעד 
ֻהְבְרָרה  ַהְּתִביָעה  ִּדּיּון  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  אּוָלם  ָלאו, 

ְּכִׁשְקִרית ַוֲאִני ֻזֵּכיִתי ְּבאֶֹפן ָמֵלא.
ִהְׁשִּפיָעה  ַהּשֹׁוֵפט  ֶׁשל  ַהְחָלָטתֹו  ֶׁשַעל  ְמאֹד  ִיָּתֵכן 
 ְלָבֵר ְּכֵדי  ּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ֵאָליו  ֶׁשִּנַּגְׁשִּתי  ָהֻעְבָּדה 
ְּבָאְזָניו ֶאת ַהְּבָרכֹות, ְותֹו ְּכֵדי ָּכ ִסַּפְרִּתי לֹו ְלִפי 
ֻּתִּמי ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְתִביָעה ִׁשְקִרית. אּוַלי ַּגם הּוא ָרָאה 

ַמִים... ִמי יֹוֵדַע?! ְּבָכ ִסיָמן ִמּׁשָ
ָלֶכם  ְלהֹודֹות   ַהּצֶֹר ִּבי  ִהְתעֹוֵרר  ָמקֹום  ִמָּכל 
ָהַרִּבים,  ְלִזּכּוי  ַהְּברּוָכה  ְּפִעילּוְתֶכם  ַעל  ֵלב  ֵמעֶֹמק 
ּוְלַהִּכיר ָלֶכם טֹוָבה ַעל ַהֵּנס ֶׁשִהְתַּגְלֵּגל ַעל ֶיְדֶכם. 
ֵמִרְגׁשֹות  ִמְקָצת  ִהַּבְעִּתי  ֶזה  ֶׁשְּבִמְכָּתב  ְמַקּוֶה  ֲאִני 
ָרצֹון  ִויִהי  ְּכַלֵּפיֶכם.  ָחׁש  ֶׁשֲאִני  ַהּטֹוָבה  ַהָּכַרת 
ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  חּוָצה  ַמַעְינֹוֵתיֶכם  ֶׁשָּיפּוצּו  ֶׁשִּתְזּכּו 

ּוְלַהֲאִדיָרּה.
ִּבְבָרָכה ּוְבתֹוָדה

י. ג.
ֶרת ִצּיֹון ְמַבּׂשֶ

’ְוַאָּתה א ִתְלֶוה‘
ָאנּו  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת   ְּבתֹו
ֶׁשִּמְּלַבד  ְמֻיֶחֶדת,  ַּבָּקָׁשה  מֹוִסיִפים 
ֶׁשֹּלא ִנְזַּדֵּקק ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, א 

ִנְזַּדֵּקק ַאף ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. 
נּוַכל  ַהְלָוָאה  ְנִטיַלת  ֶׁשל  ְּגנּוָתּה  ַעל 
ֵמַהְּבָרכֹות  ֶׁשַאַחת  ֵמָהֻעְבָּדה  ִלְלמֹד 
א  ”ְוַאָּתה  ִהיא:  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּורֹות 
ִתְלֶוה“ (ְּדָבִרים כח יב). ַּבְּגָמָרא (ב“מ לה א) ַאף 
ָּדְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי (יא ג): ”ְוֶסֶלף 
ּבֹוְגִדים ְיָׁשֵּדם“ ַעל ָאָדם ַהּנֹוֵטל ַהְלָוָאה, 
ִלּטֹל  ִנְזָקק  ָאָדם  ֶׁשאֹותֹו  ָהֻעְבָּדה  ֶׁשֵּכן 
ְּתִפָּלתֹו:  ִּכי  ִהיא  אֹות  ְלִמְחָיתֹו,  ַהְלָוָאה 
ֵעֶקב  ִהְתַקְּבָלה  א  ַּתְצִריֵכנּו“  ַאל  ”ְוָנא 

ֲעוֹונֹוָתיו (’ִמְׁשנֵה ֲהָלכֹות‘ יד ריא).
ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ (אּוִרים ְוֻתִּמים ֵריׁש סי‘ 
ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ַאף  צז) 
ֶׁשֵּיׁש  ִמּשּׁום  ִהיא  ַהְלָוָאה,  ִמְצַות  ַעל 
ַהַהְלָוָאה  נֹוֵטל  ֶׁשֵּכן  ְקָלָלה.  ִמּשּׁום  ָּבּה 
ָיכֹול ְּבַקּלּות ַלֲהפֹ ִלְהיֹות ְּבֶגֶדר ’ָרָׁשע‘, 
(ְּתִהִּלים  ְיַׁשֵּלם“  ְוא  ָרָׁשע  ”ֶוה  ַּכָּכתּוב: 
ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִּדְבֵרי  ִוידּוִעים  כא).  לז 
ָנְקטּו  ְלִחָּנם  א  ִּכי  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל 
ְיַׁשֵּלם  ְוא  ’ֶוה  ְוא:  ָרָׁשע...“,  ”ֶוה 
ֶׁשָּלָוה  ְּבָׁשָעה  ֶׁשְּכָבר   ְלַלֶּמְד ָרָׁשע‘,   –
’ָרָׁשע‘ ְלִפי ֶׁשֹּלא ָהְיָתה  ָהָיה הּוא ְּבֶגֶדר 
לֹו ָּתְכִנית ֵמֵהיָכן ִיְפַרע ֶאת חֹובֹו. ּוְכִפי 
ְלַמֶּסֶכת  ְּבֵפרּוׁשֹו  יֹוָנה  ַרֵּבנּו   ֶׁשֶהֱאִרי
ְלִהְתַרֵחק  ֵיׁש   ְלִפיָכ ִּכי  ט)  (ב  ָאבֹות 

ֵמַהַהְלָואֹות (’ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו‘ ח“א עמ‘ רכז).

ַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ’ָנא‘
ָּכל  א  ִּכי  ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ְואּוָלם, 
ַלֲעִנּיּותֹו.  ִהיא  אֹות   – ַהְלָוָאה  ַהּנֹוֵטל 
ַאף ֲעִׁשיִרים ֻמְפָלִגים ְזקּוִקים א ַאַחת 
ְלַהְלָוָאה ְּגדֹוָלה ֶׁשְּתַסֵּיַע ְּבָיָדם ְלַהְגִּדיל 
ֶאת ִעְסֵקיֶהם, ְוִכי ַאף ַעל ַהְלָוָאה ֶׁשָּכזֹו 

ָאנּו ְמַבְּקִׁשים?
ֶאָּלא ֶׁשֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵיׁש ֵּבין ָעִׁשיר ֶלָעִני: 
ּוְמַבֵּקׁש  ַלֲחֵברֹו  ִנָּגׁש  ֶהָעִׁשיר  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל  ְלִהְתַחֵּנן   ָצִרי הּוא  ֵאין  ַהְלָוָאה, 
ֵיָעֶנה  ּוִמָּיד   – ְיַבֵּקׁש   ַא ְּכָלל;  ַנְפׁשֹו 
ְּבִחּיּוב ִּבְמאֹור ָּפִנים, ֶׁשֵּכן יֹוֵדַע ַהַּמְלֶוה 
ִעם  ִמְּקָׁשָריו  לֹו  ִּתְצַמח  טֹוָבה  ַרק  ִּכי 

ֶהָעִׁשיר.
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ֶנֱאָלץ  ְלֻעָּמתֹו,  ֶהָעִני, 
 – ָאז  ְוַאף  ַּתֲחנּוִנים,  ִּבְלׁשֹון  ַהַהְלָוָאה 
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ָּכ ַעל  ְּבקִֹׁשי.  ַנֲעֶנה 
ַהְלָוָאָתם“;  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנּו...  ַאל   – ”ְוָנא 
ֶׁשַאף ִאם ִנְזַּדֵּקק ְלַהְלָוָאה, א ִיְהֶיה ֶזה 
ִמּתֹו ֲעִנּיּות ֶׁשִּתְגרֹם ָלנּו ְלַבֵּקׁש ִּבְלׁשֹון 
ַּתֲחנּוִנים – ’ְוָנא‘, ֶאָּלא נּוַכל ְלַבֵּקׁש זֹאת 
 [161 [עמ‘  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ְּגדֹוֵלי  (הגש“פ  ַּכֲעִׁשיִרים 

ְּבֵׁשם ַהְּגִרי“ח זֹוֶנְנֶפְלד).

ַמָּתָנה ֶׁשִהיא ְּכַהְלָוָאה
ֶנֶכד  ְׁשמּוֵאל  ֶעֶהְרְנֶפְלד  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ּוַבַעל ’ֲחַתן סֹוֵפר‘ הֹוִסיף 

ּוֵפֵרׁש:
ב)  נג  ְּפָסִחים  (ְרֵאה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֵהן 
חֹוֵלק  ִמְּנָכָסיו  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשַהְּמַהֶּנה 
ׁשֹוָנה  אּוָלם  ֵעֶדן.  ְּבַגן  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִעּמֹו 
ְּבַצִּדיִקים  ה‘  ֶׁשּנֹוֵהג  ַהַהְנָהָגה  ִהיא 
ֵנס,   ְּבֶדֶר ִלְמזֹוָנם  ַהַּזָּכִאים  ֻמְפָלִגים 
ֶׁשַאף ִאם ְמזֹוָנם ַמִּגיַע ָלֶהם ִמיֵדי ָאָדם, 
ֵעֶדן,  ְּבַגן  ֵמֶחְלָקם  ּגֹוֵרַע  ַהָּדָבר  ֵאין 

 ְּכַהְנָהַגת ה‘ ִעם ְׁשַאר ַהֲחָכִמים. ַעל ָּכ
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו... ִליֵדי 
ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם“ ְּבאֶֹפן ֶׁשל: ”ְוא ִליֵדי 
ַהְלָוָאָתם“ – ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה ְּכַהְלָוָאה ֶׁשִּיְהֶיה 
ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ֵמֶחְלֵקנּו  ְלפֹוְרָעּה  ָעֵלינּו 
”ִּכי ִאם ְלָיְד ַהְּמֵלָאה“ – ְּבאֶֹפן ֶׁשִּתְהֶיה 
א   ֶׁשְּבָכ ַהְּמֵלָאה‘,   ִמָּיְד’ ַהַּפְרָנָסה 
’ֲחַתן  (הגש“פ  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ֵמֶחְלֵקנּו  ִיָּגַרע 

סֹוֵפר‘).

ֲעִנִּיים  ֵיׁש  ֶׁשֵּבֲארּו:  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ְלַקֵּבל  ּבּוָׁשָתם   ֶׁשִּמּתֹו
ָוָדם, נֹוְתִנים ָלֶהם ַהַּגָּבִאים ֶאת ַהְּצָדָקה 
ְּבתֹוַרת ַהְלָוָאה, ּוְלַבּסֹוף ֵאיָנם ּדֹוְרִׁשים 
ֵמֶהם ְלפֹוְרָעּה. ַאף ַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: 
ַמְּתַנת  ִליֵדי  א  ַּתְצִריֵכנּו...  ַאל  ”ְוָנא 
ָּבָׂשר ָוָדם“ – ֶׁשֹּלא ִנְזַּדֵּקק ְלַמְּתַנת ָּבָׂשר 
ָוָדם, ְוַאף ”א ִליֵדי ַהְלָוָאָתם“ – ִלְצָדָקה 
 ְלָיְד ִאם  ”ִּכי  ַהְלָוָאה,  ְּבתֹוַרת  ַהִּנֶּתֶנת 

ַהְּמֵלָאה...“ (ְזִמירֹות ַׁשָּבת ’ְלַעֵּטר ְּפתֹוָרא‘).

ַמָּתנֹות ַרּבֹות ְוַהְלָוָאה ַאַחת
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ִנים  ַּבּׁשָ
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִהְתּגֹוֵרר  ִנָּיה  ַהּׁשְ
ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְּבָצְרַפת.  ּפֹוְגֶרַמְנְסִקי 
ִהְבִחין ְּברֹאׁש ְיִׁשיַבת נֹוְבַהְרּדֹוק, ַהָּגאֹון 
ִמְתרֹוֵצץ  ְּכֶׁשהּוא  ִליְבָּמן,  ֵּגְרׁשֹון  ַרִּבי 
לֹו  ֶׁשַּיְלוּו  ֲאָנִׁשים  ַאַחר  ּוְמַחֵּזר  ַּבחּוצֹות 
ָמעֹות ְלצֶֹר ִקּיּום ְיִׁשיָבתֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי 

ָמְרְּדַכי:
”ֵמעֹוִדי ָּתַמְהִּתי, ִמְּפֵני ָמה ַּבָּקַׁשת: ’א 
ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאֶמֶרת  ָוָדם‘  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי 
ָיִחיד, ְוִאּלּו ַּבָּקַׁשת: ’ְוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם‘ 
א  ִּכי  ְוִנְרֶאה  ַרִּבים?  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאֶמֶרת 
ִנְזָקק  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמּשּׁום  ֵּכן,  ִּתְּקנּו  ְלִחָּנם 
ָאָדם ְלַהְלָוָאה – מּוָטב לֹו ְלַקֵּבל ַהְלָוָאה 
ַּכָּמה  ַאַחר  ִמְּלַחֵּזר  ֶאָחד,  ֵמָאָדם  ְּגדֹוָלה 
ָאנּו   ְלִפיָכ לֹו.  ֶׁשַּיְלוּו  ָאָדם  ְּבֵני  ְוַכָּמה 
ַמְּתַנת  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנּו  ’ַאל  ְמַבְּקִׁשים: 
ִנְגַזר  ִאם  ְוַאף  ּוְכָלל,  ְּכָלל  ָוָדם‘  ָּבָׂשר 
ְלִמְחָיֵתנּו,  ִלְלוֹות   ֶׁשִּנְצָטֵר ָעֵלינּו 
ֶׁשל   – ַהְלָוָאָתם‘  ’ִליֵדי  ִנְזַּדֵּקק  א 
ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ַהְלָוָאה  יג  ַנּׂשִ ֶאָּלא  ַרִּבים, 
ֶׁשַּתְסִּפיק ְלִכּסּוי ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו (’אֶֹהל מֶֹׁשה‘ 

[ָלָר“מ ֶׁשייֶנְרָמן] ח“ב עמ‘ תקמז).

’ַמְלֵוה ה‘ חֹוֵנן ָּדל‘
ִמָּכ ֶׁשָאנּו ּכֹוְלִלים ַּבַּבָּקָׁשה: ”א ִליֵדי 
ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם – ִּכי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּמְּלַבד  ַמְׁשָמע   ,“ְלָיְד ִאם 
ַּגם  הּוא  ִלְברּוָאיו,  ַמָּתנֹות  נֹוֵתן   ָּברּו
ַעל  ְזֻכּיֹות,  ְּבָיָדם  ֶׁשֵאין  ְלֵאּלּו  ’ַמְלֶוה‘ 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַּגם   ּוְלִפיָכ ֶהָעִתיד.  ֶחְׁשּבֹון 
ִּבְרַּכת  יֹום  ְּבָכל   ְמָבֵר ’ַצִּדיק‘  ְּבֶגֶדר 
ַהָּמזֹון, ּוְבתֹוָכּה הּוא ְמַבֵּקׁש ֵמה‘ ֶׁשַּיְלֵונּו 
ַעל ֶחְׁשּבֹון ֶהָעִתיד, ַאף ֶׁשֲעַדִין א ’ָּפַרע‘ 

ֶאת ַה‘ַהְלָוָאה‘ ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשִּקֵּבל.
ָאַמר ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִּכי ְּבָכ נּוַכל ִלְראֹות 
ֶׁשֲהֵרי  ְּבִרּיֹוָתיו;  ַעל  ה‘  ַחְסֵדי  ּגֶֹדל  ֶאת 
ִנית ְלִמי ֶׁשֶּטֶרם  ָּבָׂשר ָוָדם, א ַיְלֶוה ַּבּׁשֵ
ְוִאּלּו  ַהּקֹוֶדֶמת,  ַהְלָוָאתֹו  ֶאת  לֹו  ָּפַרע 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְלֶוה ְוחֹוֵזר ּוַמְלֶוה, 
הּוא  ֲהֵרי  ְוחֹוֵטא,  חֹוֵזר  ֶׁשָהָאָדם  ְוַאף 
(’ֶעְזִרי ֵמִעם ה‘‘ ֵעֶקב,  ַמֲאִרי ַאּפֹו ּוַמְלֶוה לֹו 

ְּבֵׁשם רי“ד ְׁשֶלִזיְנֶגר ִמּמֹוְנִסי).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
’ַחְברּוָתא‘ ֵּבין ׁשֹוֵפט ְלִנְׁשָּפט

ע פּפְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּב ברּותא‘

וּור סִספפּפּ ם
ַלִים‘ (ו‘) 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


