
ת ַמּטֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלַהְׁשִלים ֶאת ְיִציַרת ַהַּמְלָא
ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו  ַיֵחל  א  ַלה‘...  ֶנֶדר  ִיּדֹר  ִּכי  ”ִאיׁש 

ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)
ה יד כ): ָּכַתב ָה‘ֵראִׁשית ָחְכָמה‘ (ַׁשַער ַהְּקֻדּׁשָ

ֶאָחד,   ַמְלָא ִיְבָרא  ַּבֲאִמיָרתֹו  ִהֵּנה  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ”ַהּנֹוֵדר 
ֲאָבל א ִּתְגמֹר ֲהָוָיתוֹ ַעד ֶׁשִּיְתַקֵּים ְּגַמר ַהִּמְצָוה... ְוַהּנֹוֵדר 
ְועֹוֵמד,  ָּתלּוי  ַההּוא   ֶׁשַהַּמְלָא ִנְמָצא  ִנְדרֹו,  ְמַׁשֵּלם  ְוֵאינֹו 
ְוָהרֹוֶצה  ַהִהיא.  ַהִּמְצָוה  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשִּיְגמֹר  ַעד  לֹו  הּוא  ְוַצַער 
ִיְׁשַּתֵּדל   – ֵּתָעֶׂשה  ּוַבָּקָׁשתֹו  ִנְׁשַמַעת  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ְלַהְׁשִלים ְנָדָריו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים נ יד-טו): ’ְזַבח ֵלאקִים ּתֹוָדה 
ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶרי; ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה ֲאַחֶּלְצ ּוְתַכְּבֵדִני‘“.
ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשלֹום ַרָּבּה ֶׁשל ִּפיֶזעְנץ ִּכי ִּדְבֵרי ָה‘ֵראִׁשית 
ָחְכָמה‘ ִנְרְמזּו ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר“ – ְלַקֵּים 
ִמְצָוה, ”א ַיֵחל ְּדָברֹו“, ְלִפי ֶׁש: ”ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ 
– ִמָּיד ְּכֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו ֶאת ַהֶּנֶדר ִנְבָרא ַמְלָא, ְוא ֻּתְׁשַלם 

’ַיד ֲאִבי ָׁשלֹום‘ [אֹוֶפְנַּבְך ת“פ]ְּבִריָאתֹו ַעד ֶׁשְּיַקֵּים ִנְדרֹו. 

ְׁשֶמעְלֵקא  ר‘  ָהַרִּבי  ָאַמר  ָהֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ְּכֵעין 
 ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְלָבֵר
ִמּשּׁום  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשּיּוַכל  ׁשֹוֵמַע  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה  ָּכל 
ֶׁשל  ְיִציָרתֹו  ֻּתְׁשַלם  ְוא   ,ַמְלָא ִנְבָרא  ַהְּבָרָכה  ֶׁשַּבֲאִמיַרת 

’אֶֹהל ִיְצָחק‘ עמ‘ לוַהַּמְלָא ֶאָּלא ַּבֲאִמיַרת ָאֵמן.

ְיׁשּוָעה ִנְצִחית – ַרק ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

מֹוִפיָעה  ֶזה,  ָּפסּוק  ִמְּלַבד   ,“ַּבָתָּנ נֹוָסִפים  ְמקֹומֹות  ִּבְׁשֵני 
ַהִּמָּלה ’ָיֵחל‘: ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘ ִּכי ִעם ה‘ ַהחֶסֶד“ (תהילים 

קל ז); ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘ ֵמַעָּתה ְוַעד עוֹלָם“ (ָׁשם קלא ג).

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּבּוְקְסּבֹוים הי“ד ַרָּבּה ֶׁשל ַגַּלְנָטא:
ֵצרּוף ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים ֵאּלּו רֹוֵמז ַלְּיסֹוד ֶׁשִהְנִחיל ’ַהחֹוֶזה 
ַאף  ַּבְּמרֹוִמים  ִמְתַקֶּיֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשְּגֵזַרת  ַאף  ִּכי  ִמֻּלְּבִלין‘, 
ְּבא ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ָּכ (ְרֵאה ַּתֲעִנית כג א), ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ַמֲעָלה 
ֶׁשִהיא   ְּבָכ ְּתִפָּלה,  ְּבֶאְמָצעּות  ַהָּבָאה  ַּבְּיׁשּוָעה  ְמֻיֶחֶדת 
ְּתִפָּלה  ְּבא  ֶגת  ַהֻּמּׂשֶ ִמיׁשּוָעה  ְּבׁשֹוֶנה  ִנְצִחית,  ְיׁשּוָעה 

ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ְזַמִּנית ִּבְלַבד.
ֶׁשַעל  ַאף  ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ַהְּפסּוִקים  ְׁשֶׁשת  רֹוְמִזים   ְלָכ
ַיֲעֶׂשה“,  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו  ַיֵחל  ”א  ֶנֱאָמר:  ַהַּצִּדיק 
ְוֵיׁש ְּבָידֹו ִלְפעֹל ְיׁשּוָעה ְּבכֹחַ ִּדּבּורֹו ִּבְלַבד, ְּבָכל זֹאת: ”ַיֵחל 
ַהְּיׁשּוָעה,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמֲעִדיף  הּוא  ַאף  ה‘“ –  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵּכן ַרק ָּכ ִּתְהֶיה זֹו ְיׁשּוָעה ִנְצִחית ֶׁשִּתְתַקֵּים: ”ֵמַעָּתה ְוַעד 

’אֹור ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע‘ עֹוָלם“.

ִמְּפֵני ָמה א ָסַמ מֶֹׁשה ַעל ְּתִפָּלתֹו?
ֶאל  ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  ”ְנקֹם 
ִיְׂשָרֵאל“  ַמּטֹות  ְלכֹל  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ַלַּמֶּטה  ...ֶאֶלף   ;ַעֶּמי

(לא ב-ד)

ָּדְרׁשּו  ַלַּמֶּטה“,  ”ֶאֶלף  ַהִּמִּלים:  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכְפָלה   ִמָּכ
ֲחָכִמים (דב“ר כב ב) ִּכי ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאֶלף ֶׁשָּיְצאּו ְלִהָּלֵחם ְּבפַֹעל, 
ָעְמדּו ֶאֶלף ִמִּיְׂשָרֵאל ְוִהְתַּפְּללּו ַעל ַהְצָלָחָתם. ְוֵיׁש ְלָהִבין 

ִמְּפֵני ָמה ִּתֵּקן זֹאת מֶֹׁשה ַּדְוָקא ְּבִמְלֶחֶמת ִמְדָין?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ַרָּבּה ֶׁשל ְּבָראִדי:

יֹוְׁשִבים  ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ִּכי  הּוָבא,  טו)  ִּפיְנָחס  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש 
ַּבֻּסָּכה ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ִהיא ִמּשּׁום ֶׁשְּביֹום ֶזה ַמְתִחיִלים 
ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּגָׁשִמים, ְוִאם ֵנֵׁשב ּבֹו ַּבֻּסָּכה, ִמּתֹו ֶׁשֹּלא ִנְרֶצה 
ְּבֵלב  ַהְּגָׁשִמים  ַעל  ִנְתַּפֵּלל  א  ַהַחג,  ִׂשְמַחת  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל 
ָׁשֵלם. ַאף ָּכאן ֵיׁש לֹוַמר: ְּבָכל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָהיּו ַעד ַעָּתה 
א ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלַהֲעִמיד ֲאֵחִרים ֶׁשִּיְתַּפְּללּו, ְלִפי ֶׁשָּסַמ ַעל 
ְּתִפָּלתֹו, אּוָלם ַעָּתה, ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשִּמיָתתֹו ְּתלּוָיה ְּבַהְצָלַחת 
ִמְלָחָמה זֹו (במדב“ר כב ב), ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֵמֲחַמת ֵּכן א ִיְתַּפֵּלל 

ַעל ָּכ ְּבֵלב ָׁשֵלם, ּוְלִפיָכ ֶהֱעִמיד ֲאֵחִרים ַּתְחָּתיו.
’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ קט

ֲעוֹונֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּב‘ֵאׁש‘ – ִמְתַּכְּפִרים ָּב‘ֵאׁש‘
 ”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר... ְוכֹל ֲאֶׁשר 

א ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ (לא כג)
ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיד  ִמְּפלֹוְצק,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְמָפֵרׁש  ָהָיה   ָּכ
”ְּבֵאין  ַהּנֹוָרִאים:  ַּבָּיִמים  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֻנַּסח  ֶאת  ִמֶּמְזִריְטׁש, 

ֵמִליץ יֶֹׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפַׁשע“:
ְּכִדְבֵרי  ְּכֶנְגָּדן.  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית  הּוא  ָלֲעֵברֹות  ַהָּנכֹון  ַהִּתּקּון 
ֲעֵברֹות,  ֶׁשל  ֲחִבילֹות  ָעִׂשיָת  ”ִאם  ה):  כא  (ויק“ר  ַהִּמְדָרׁש 
ַמְדֵרגֹות  ָׁשלֹוׁש  ְואּוָלם  ִמְצוֹות“.  ֶׁשל  ֲחִבילֹות  ְּכֶנְגָּדן  ֲעֵׂשה 
ַאף  ֲעֵליֶהן  ְלַכֵּפר  יּוַכל  ְּבׁשֹוֵגג,  ֲעֵברֹות  ָהעֹוֵבר  ַּבָּדָבר: 
ְּבֵמִזיד  ַהחֹוֵטא  ְראּוָיה,  ַּכּוָָנה  ְּבא  ַהַּנֲעׂשֹות  ְּבִמְצוֹות 
ַלֲהָנָאתֹו, ֲעוֹונֹוָתיו ֵאיָנם ִמְתַּכְּפִרים ֶאָּלא ְּבִמְצוֹות ַהַּנֲעׂשֹות 
ְּבַמָּטָרה  ִּבְפִׁשיָעה,  ֶׁשחֹוֵטא  ִמי   ַא ְנאֹוָתה.  ּוְבַכּוָָנה  ְּבַדַעת 

ְלַהְכִעיס ְוִלְמרֹד ְּבבֹוְראֹו, ֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלַתֵּקן ֶאת ַהֵחְטא 
ְּבֶאְמָצעּות ִמְצָוה, ְוַעל ָּכ ָאנּו ִמְתַחְּנִנים: ”ְּבֵאין ֵמִליץ יֶֹׁשר 

מּול ַמִּגיד ֶּפַׁשע...“
ַהָּפסּוק  ֶאת  ִמְּסִּפיְנָקא  יֹוֵסף‘  ָה‘ִאְמֵרי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ֲעֵברֹות   – ָבֵאׁש“  ָיבֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ”ָּכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ּתּוְכלּו   – ְוָטֵהר“  ָבֵאׁש  ”ַּתֲעִבירּו  ַּתֲאָוה,  ֶׁשל  ֵאׁש   ִמּתֹו
ַהַּנֲעׂשֹות  ִמְצוֹות  ְּבֶאְמָצעּות  ַרק  ִרּשּׁוָמן  ֶאת  ְלַהֲעִביר 
ָּבֵאׁש“ –  ָיבֹא  א  ֲאֶׁשר  אּוָלם: ”ְוכֹל  ה.  ִּדְקֻדּׁשָ ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֲעוֹונֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבא ִהְתַלֲהבּות, ”ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ – ּתּוְכלּו 

ְלַהֲעִביָרן ַאף ְּבִמְצוֹות ֶׁשֹּלא ַנֲעׂשּו ְּבִהְתַלֲהבּות.
ָנה; ’ִאְמֵרי יֹוֵסף‘  ’ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל‘ רֹאׁש ַהּׁשָ

ֶּבִכי ּוְדָמעֹות ְּתמּוַרת ַּתֲעִנּיֹות
”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַא ְּבֵמי ִנָּדה 
ְוִכַּבְסֶּתם  ַבָּמִים;  ַּתֲעִבירּו  ָּבֵאׁש  ָיבֹא  א  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ִיְתַחָּטא 
ַהַּמֲחֶנה“  ֶאל  ָּתבֹאוּ  ְוַאַחר  ּוְטַהְרֶּתם  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ִּבְגֵדיֶכם 

(לא כג-כד)

ְּדָרִכים  ְׁשֵּתי  ִנְרְמזּו  ֶזה  ְּבָפסּוק  ִּכי  ִּביהּוָדה‘  ַה‘ּנֹוָדע  ָּכַתב 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהּנֹו  ּגּופֹו,  ֶאת  ְלַטֵהר  ָאָדם  ָיכֹול  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן 

’ְּכִלי‘ ַלְּנָׁשָמה, ִמֻּטְמַאת ֲעוֹונֹוָתיו:
”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש“ – ִמי ֶׁשּגּופֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת ֵאׁש 
ֲאֶׁשר  ”ְוכֹל  ְוָטֵהר“.  ָבֵאׁש  ”ַּתֲעִבירּו  ְוַהִסּּגּוִפים,  ַהַּתֲעִנּיֹות 
א ָיבֹא ָּבֵאׁש“ – ִמי ֶׁשּגּופֹו ָחלּוׁש, ”ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ – ְלָכל 
ֲעוֹונֹוָתיו.  ֶׁשִּיְתַּכְּפרּו  ַּכַּמִים  ְּדָמעֹות  ְויֹוִריד  ִיְתָחֵרט  ַהָּפחֹות 
ַהְּתׁשּוָבה  ִחּיּוב   – ִבְגֵדיֶכם“  ”ְוִכַּבְסֶּתם  ַהּתֹוָרה:  ּומֹוִסיָפה 
ַלחֶֹדׁש  ָהִראׁשֹון  ”ַּבּיֹום“  ֶהָחל  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ִּבְמֻיָחד  ָּגֵדל 
ִביִעי“, ֶׁשּבֹו ִהְצַטּוֵינוּ: ”ּוְטַהְרֶּתם“ ִּבְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעִׂשים  ”ַהּׁשְ

טֹוִבים, ּוְבָכ ִנְזֶּכה ָלבֹא ”ֶאל ַהַּמֲחֶנה“ ְּכַבְּתִחָּלה.
’ְּדרּוֵׁשי ַהְצָּל“ח‘ ְּדרּוׁש א

זֹוֵכר ֶאת ַהִּמְצוֹות ּוְמַחֵּסר ֶאת ָהֲעֵברֹות
”ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש“ (לא מט)

”‘ְוא ִנְפַקד‘ – ְוא ֶנְחַסר“ (ַרִׁש“י).
ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַרִׁש“י ֶׁשּשֶֹׁרׁש ’פקד‘ ַמְׁשָמעּותֹו ִחָּסרֹון, ֵּפֵרׁש 
ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִמְּבָראִדי ֶאת ַהֻּנָּסח ַהּפֹוֵתַח ֶאת ְּתִפַּלת 
ָנה: ”ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם  ’ִזְכרֹונֹות‘ ְּבמּוָסף ְּדרֹאשׁ ַהּׁשָ

ּופֹוֵקד ָּכל ְיצּוֵרי ֶקֶדם“:
זֹוֵכר  ”ַאָּתה  ַבח:  ַהּׁשֶ ַמְׁשָמעּות  ִּכי  ִנְרֶאה  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה 
ְיצּוֵרי  ָּכל  ַבח: ”ּופֹוֵקד  ַהּׁשֶ ְלַמְׁשָמעּות  ֵזָהה  עֹוָלם“  ַמֲעֵׂשה 
ֶקֶדם“? אּוָלם ְלִדְבֵרי ַרִׁש“י ֶׁש‘פקד‘ ִמְתָּפֵרׁש ַאף ְּכ‘ִחָּסרֹון‘, 
ָבִחים ָּכ: ”ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם“ –  ִנָּתן ְלַחֵּלק ֵּבין ַהּׁשְ
זֹוֵכר ִהְּנ ְלטֹוָבה ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשָעִׂשינּו ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, 
ֶאת   – ֶקֶדם“  ְיצּוֵרי  ”ָּכל  ְמַחֵּסר,   – ”ּופֹוֵקד“  זֹאת:  ּוְלֻעַּמת 
ְבנּו  ֶׁשּׁשַ ְלַאַחר  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  קֶֹדם  ֶׁשָעִׂשינּו  ָהֲעֵברֹות  ָּכל 

’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ קצוִּבְתׁשּוָבה ְוִהְתַוֵּדינוּ ֲעֵליֶהן.

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

מ א

ני ּפְ ם

ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּתלּוָיה ְּב‘ָאֵמן‘
”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ (לב יא)

”ֲאֵרי א ַאְׁשִלימוּ ָּבַתר ַּדְחְלִתי“ [ִּכי א ִמְלאּו ַאַחר 
ִיְרָאִתי] (אּוְנְקלֹוס).

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
’ָאֵמן‘, ְלַלֶּמְד ִּכי ִהָּמְנעּות ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשָמעּוָתּה 
ִחָּסרֹון ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים. ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ְּב‘ִמְדַרׁש ַאְׁשֵרי‘ 
(ְּדרּוׁש קב): ”ָּבא ָאָדם ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ִמָּיד ִנְכַנס 

ּבֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים“.
יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין

ת ַמּטֹות ָרׁשַ 289ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ם
ת“פ]

ְלֵקא 
 לָבֵר

ַ

ָרז
ׁשמים ְּתלּוָיה ְּב‘ָאמ

ז רִרממְמְְ מֵמֵ
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ְְ ים
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ִראׁשֹון  אֹור  ִעם  ִּדיֶיָבה.  ָהרֹוָמִנית  ָּבֲעָיָרה  ֻמְׁשָלג  ּבֶֹקר 
ָסלֹומֹון  ֶׁשל  ִמְׂשָרדֹו  ְלֵעֶבר  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ַהַּדּוָר  עֹוֶׂשה 
ּוִבְׁשמֹו  ְלַמְׁשָקאֹות,  ַהָּגדֹול  ַהִּמְפָעל  ְמַנֵהל  ַמייְזֶלס, 
ַהְּיהּוִדי ַרִּבי ְׁשמֹה ַמייְזִלישׁ, ַהַחָּזן ַהַּבַעל-קֹוֵרא ְורֹאׁש 

ַהָּקָהל ַהִּבְלִּתי ֻמְכָּתר ֶׁשל ְקִהַּלת ְיהּוֵדי ִּדיֶיָבה.
ְּבתֹו ַהִּמְׂשָרד, ֵמֵעֶבר ַלּוִילֹונֹות ַהְּכֵבִדים ֶׁשִהְסִּתירּו ֶאת 
ְלטֹון, ָעַמד ר‘ ְׁשמֹה ָעטּוף  ַהַּנֲעֶׂשה ְּבתֹוכֹו ֵמֵאיַמת ַהּׁשִ
ְּבַטִּליתֹו ְוָעטּור ִּבְתִפָּליו. הּוא ָנָׂשא ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַהַּזָּכה, 
נֹות ַיְלדּותֹו ְוַעד ַעָּתה, ְּבַכּוָָנה  ְּכִפי ֶׁשָּנַהג ִמֵּדי יֹום, ִמּׁשְ

ְיֵתָרה ּוִמּתֹו ְּדֵבקּות ֻמְפָלָאה.
ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹוָתיו ֶׁשל ַהַּדּוָר ַעל ַהֶּדֶלת, ִמֵהר ר‘ 
ְׁשמֹה ְלָהִסיר ֶאת ַטִּליתֹו ּוְתִפָּליו ִּבְמִהירּות ַהָּבָזק, ְּכִפי 

ֶׁשִּתְרֵּגל ְּפָעִמים ּכֹה ַרּבֹות, ְוִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת.
ִמְׁשַטר  ַּבְרֶזל  ְּבַיד  ְּברֹוַמְנָיה  ָׁשַלט  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ֶאת  ְרִדיָפתֹו  ִמְּלַבד  ֲאֶׁשר  ְוַאְכָזִרי  ֻנְקֶׁשה  קֹומֹוִניְסִטי 
ִלְגבּולֹות  ֵמֵעֶבר  ֶאְזָרָחיו  ְיִציַאת  ֶאת  ָמַנע  ַאף  ַהָּדת, 
ְלַבֵּקׁש  ֶׁשֵהֵעּזּו  ֵאּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻיָחד.  ִאּשּׁור  ְּבא  ָהָאֶרץ 
ֶאת ָהִאּשּׁור ֻסְּמנּו אֹוטֹוָמִטית ְּכ‘בֹוְגִדים‘ ּפֹוֶטְנְצָיאִלִּיים. 
ִּבְׁשַלל  ֻמְחֶּתֶמת  חֹוָמה  ַמֲעָטָפה  ַהַּדּוָר  ָאַחז  ְּבָיָדיו 
חֹוָתמֹות ֲאֻדּמֹות, ְּכָמסֶֹרת ַהִּבירֹוְקַרְטָיה ַהּקֹומּוִניְסִטית. 
ר‘ ְׁשמֹה ָעַצר ֶאת ְנִׁשיָמתֹו ְּבֶמַתח. ֵּכן, ַעל ַהַּמֲעָטָפה 

ַהּזֹו הּוא ִהְתַּפֵּלל ַעָּתה. ַהִאם ֶנֶעְנָתה ְּתִפָּלתֹו?!
הּוא ִמֵהר ִלּטֹל ֶאת ַהַּמֲעָטָפה ִמָּיָדיו ֶׁשל ַהַּדּוָר ּוְלהֹודֹות 
ֶאת  ִלְבּדֹק  ָּפָנה  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ֶׁשֵהִגיף  ּוְלַאַחר  ְּבחֹם.  לֹו 

ָּתְכָנּה.
ַאְכָזָבה.

ִנְדֲחָתה  ָלּה  ֶׁשָּקְדמּו  ַהְּפָעִמים  ִּכְבֵׁשׁש  ַהַּפַעם,  ַּגם 
 ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם  ַהּמֹוֲעצֹות.  ְּבִרית  ֶאת  ַלֲעזֹב  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֲהֵרי ֶׁשְּבׁשּוֵלי ַהִּמְכָּתב הּוא ֻהְזַהר ְּבַתִּקיפּות ְלַבל יֹוִסיף 

ְלַהְטִריד ֶאת ִמְׂשְרֵדי ַהֲהִגיָרה ְּבַבָּקׁשֹות ְּכגֹון ֵאּלּו.
ֶׁשָּכזֹו,  ַּבָּקָׁשה  ִהִּגיׁש  ֶׁשָּבּה  ִביִעית  ַהּׁשְ ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה 
ַהֵּסרּוב  לֹו  ָּכַאב  ַהַּפַעם  ַמּדּוַע,  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  אּוָלם 
ִנֵהל  הּוא  ָּדָבר.  לֹו  ָחַסר  א  ַּגְׁשִמית  ִמְּבִחיָנה  ִּבְמֻיָחד. 
ְּבָכבֹוד  ַהְּברּוָכה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ְוִכְלֵּכל  ַמְצִליַח  ִמְפָעל 
ַרב, אּוָלם ִמְּבִחיָנה רּוָחִנית ָלְפָתה אֹותֹו ֲחָרָדה ֲעצּוָמה. 
ְיָלָדיו ְּכָבר ָּבְגרּו, הּוא ִנָּסה ְלַהֲעִניק ָלֶהם רּוָחִנּיּות ְּכָכל 
ֶׁשָּיַכל ְּבתֹו ַהְּסִביָבה ָהעֹוֶיֶנת, אּוָלם ָהְרחֹוב ַעל ְׁשַלל 

ִּפּתּוָייו ָקַרץ ֲאֵליֶהם.
ִמְּכָבר  ֶזה  ָנַטׁש  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ַמְרִּבית  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ַהּדֹור 
ְור‘  ְלָנְכִרּיֹות,  אּו  ִנּׂשְ ַאף  ֶחְלָקם  ֲאבֹוָתיו.  ָמסֶֹרת  ֶאת 
ְׁשמֹה א ָיכֹול ָהָיה ַלֲחׁשֹב ִּכי ּגֹוָרל ּדֹוֶמה ָצפּוי ִליָלָדיו 
א  הּוא  ַּבָּדָבר,   ָּכרּו ֶׁשָהָיה  ַהִּסּכּון  ָּכל  ִעם  ַהְּיָקִרים. 
ֵמָהָאֶרץ  ְיִציָאה  ַאְׁשַרת  יג  ְלַהּׂשִ ִמִּנְסיֹונֹוָתיו  ִהְרָּפה 
ַרּבֹות  ּכֹה  ִּתְקוֹות  ָּתָלה  הּוא  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו.  לֹו  ָהעֹוֶיֶנת 

ַּבַּבָּקָׁשה ָהַאֲחרֹוָנה, ְוִהֵּנה ׁשּוב ִהְתַנְּפצּו ִּתְקוֹוָתיו.
ְּכֶׁשַּגֵּלי  ָקָטן,  ְּכֶיֶלד  ָּבָכה  ְוהּוא  ִנְפַרץ  ִּדְמעֹוָתיו  ַמֲעַין 
ַיְלדּותֹו  ְׁשנֹות  ֶאת  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ֶהֱעלּו  ֶׁשֲאָחזּוהּו  ַהֶּבִכי 
ְלַאַחר  ֶׁשֵהִקים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶאת  רֹות,  ַהְּמֻאּׁשָ ּוַבֲחרּותֹו 
ִמֵּכן, ְוֶאת ָהָאסֹון ַהּנֹוָרא ֶׁשָּפַקד אֹותֹו ִּבְׁשנֹות ַהּשֹׁוָאה 
ֵזֶכר  נֹוַתר  א  ָהֲעֵנָפה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ָהֲאֻּיָמה, 
ִמְּלַבּדֹו. ְלַאַחר ַהִּמְלָחָמה הּוא ֵהִקים ֶאת ֵּביתֹו ֵמָחָדׁש, 
ָלכּוד  ַעְצמֹו  ָמָצא  ַחָּייו  ֶאת  ְלַׁשֵּקם  ֶׁשֵהֵחל  ְּכֵדי   ְותֹו

ִּבְצַבת ַהַּבְרֶזל ַהּקֹומּוִניְסִטי ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלֵהָחֵלץ.
ה ֳחָדִׁשים ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּגיׁש  ַעָּתה ִיְצָטֵר ְלַהְמִּתין ִׁשּׁשָ
ַּבָּקָׁשה ְמֻחֶּדֶׁשת, ְוַגם זֹאת, ִמּתֹו ִסּכּון ָעצּום ִלְׁשלֹומֹו 
ְוִלְׁשלֹום ִמְׁשַּפְחּתֹו, אּוָלם ַהַּמָּטָרה ַהֲחׁשּוָבה ֶׁשָעְמָדה 

ְלֶנֶגד ֵעיָניו א ָנְתָנה לֹו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ָלֶסֶגת.
ָעה ְּכָבר ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת.  ר‘ ְׁשמֹה ִהִּביט ִּבְׁשעֹונֹו. ַהּׁשָ
ִמֵהר  הּוא  ַלִּמְפָעל.  ָלבֹא  ַהּפֹוֲעִלים  עֹוְמִדים  ֶרַגע  עֹוד 
ַלֶּבִכי  ֵזֶכר  ָּכל  ֵמֲעֵליֶהן  ְוִלְמחֹות  ָּפָניו  ֶאת  ִלְׁשטֹף 
ְוַלְּדָמעֹות. ַאַחר ָעָטה ַעל ַעְצמֹו ֶאת ְמִעיל ָהעֹור, ָחַבׁש 
ָסלֹומֹון,  ִלְהיֹות  ָחַזר  ֶרַגע  ּוִבן  ַהַּקְסֶקט,  ֶאת  רֹאׁשֹו  ַעל 

ַהְּמַנֵהל ַהָּקׁשּוַח.
ַּבָּיִמים ַהָּבִאים הּוא ִהְׁשַּתֵּדל ְלַהְדִחיק ִמִּלּבֹו ֶאת ַהַּפַחד 
ְוִלְתלֹות  ֶצֱאָצָאיו  ֶׁשל  ַלֲעִתיָדם  ְּבנֹוֵגַע  ֶׁשָחׁש  ַהָּגדֹול 
ִּבְטחֹונֹו ַּבה‘ ִיְתָּבַר, ִּכי ְלַאַחר ֶׁשִּמְּבִחיָנתֹו ָעָׂשה ֶאת ָּכל 
ָעָליו  ֵען  ְלִהּׁשָ ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ָהֶאְפָׁשִרּיֹות,  ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות 
ּוְלַקּוֹות ִּכי ִיְׁשְמֵרם ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה, ַּגְׁשִמית ְורּוָחִנית 

ְּכֶאָחד.
ְלַמֵּלא  ִמֵהר  ֳחָדִׁשים  ה  ִׁשּׁשָ ַּכֲחף  ִוֵּתר.  א  ְׁשמֹה  ר‘ 
ָהֲאֻרָּכה   ַהֶּדֶר ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ּוְבָׁשָעה  ְמֻחָּדִׁשים,  ְטָפִסים 
 ֶּדֶר ַלֲעבֹר  ֶהֱחִליט  ְלַהִּגיָׁשם,  ְּכֵדי  ַהֲהִגיָרה  ְלִמְׂשַרד 
ִקְברֹות ַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות ּוְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ְלַהְצָלַחת ַּדְרּכֹו.

ִצּיּונוֹ  ַעל  ָׁשם  ַסִּדיגּוָרא,  ָלֲעָיָרה  ַעד  ְנדֹוד  ִהְרִחיק  הּוא 

ַמֲעַין  ִנְפָּתח  ֵמרּוִז‘ין,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש 
ִּדְמעֹוָתיו ְוהּוא ָּפַרץ ְּבֶבִכי ֲחַסר ַמֲעצֹוִרים. ”ִרּבֹונוֹ ֶׁשל 
ֶאת  ִמִּכיסֹו  מֹוִציא  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְׁשמֹה  ר‘  ָקָרא  עֹוָלם“, 
ָּכאן,  ַהְּטָפִסים,  ֶאת   ֵאֶלי ַמִּגיׁש  ֲאִני  ”ִהֵּנה  ַהְּטָפִסים, 
ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ַעְבְּד ַהֶּנֱאָמן, ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ּכֹה 
ּכֹה  ְיׁשּועֹות  ָּפַעְלָּת  ה‘,  ָאָּנא  ִמִּבְרכֹוָתיו.  נֹוְׁשעּו  ַרִּבים 
ְיׁשּוָעה  ֶׁשִּתְפַעל  ַעד  ִמָּכאן  ָזז  ֵאיִני  ֶזה,  ְּבָמקֹום  ַרּבֹות 

ַּגם ַּבֲעבּוִרי...“
ַהַּמֵּצָבה  ַעל  ְׁשמֹה  ר‘  ִהְתַרֵּפק  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש
ִּסֵּים ָנַטל  ַהְּקדֹוָׁשה ַעד ֲאֶׁשר ָיַבׁש ַמֲעַין ִּדְמעֹוָתיו. ִמּׁשֶ
ְלַהִּגיָׁשם  ּוָפָנה  ְּבִדְמעֹוָתיו  ַהְּספּוִגים  ַהְּטָפִסים  ֶאת 

ְּבִמְׂשְרֵדי ַהֲהִגיָרה.
ָנדּו  ַהּקֹוְדמֹות,  ֵמַהְּפָעִמים  ִהִּכירּוהּו  ֶׁשְּכָבר  ַהְּפִקיִדים 
ְּפָעִמים  ”ֶׁשַבע  ְּכאֹוְמִרים:  ּוְבבּוז,  ְּבַרֲחִמים  ְּברֹאָׁשם  לֹו 
ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  אּוָלם  ׁשּוב?!“  ְמַנֶּסה   ְל ָמה  ִנְדֵחיָת, 

ַהַּפַעם ר‘ ְׁשמֹה ָהָיה ָּבטּוַח יֹוֵתר ִמָּתִמיד.
ֶאת  ְׁשמֹה  ר‘  ֵהִכין  ֵּבאָקיו,  ָהַרב  ִּבְטחֹונֹו   ִמּתֹו
ִמָּנה  ְוַאף  ַהְּקרֹוָבה,  ַלֲעִזיָבתֹו  ְקִהָּלתוֹ  ּוְבֵני  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶאת ֶאָחד ִמיהּוֵדי ַהְּקִהָּלה ֶׁשְּיַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ַּבַהְנָהָגה.
ִמְלָחָמה  רּוחֹות  תשכ“ז.  ְׁשַנת  ֶׁשל  ָאִביב  ּוָבא  ָאָתא 
ַהְּיהּוִדים  אֹוְיֵבי  ַהּקֶֹדׁש.  ְּבֶאֶרץ  ִלְנׁשֹב  ֵהֵחּלּו  סֹוֲערֹות 
ְוַהִּתְקׁשֶֹרת  ּוְלַאֵּבד,  ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד  ַיְחָּדו  נֹוֲעצּו 
ְלטֹוָבָתם.  ֻּגְּיָסה  ַהּקֹומּוִניְסִטּיֹות  ַּבְּמִדינֹות  ָהִרְׁשִמית 
ָהְיָתה זֹו ְּתקּוָפה ָקָׁשה ַּבֲעבּור ַהְּיהּוִדים ְּבאֹוָתן ְמִדינֹות. 
ָטה ָּבְרחֹובֹות, ְּכֶׁשִהיא ִמְתַּבֵּטאת  ָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות ִהְתַּפּׁשְ

ְלטֹונֹות ַלְּיהּוִדים. ִּבְמֻיָחד ְּבַיֲחָסם ֶׁשל ַהּׁשִ
ְּכַדְרּכֹו  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלל  ָיִמים,  ֵמאֹוָתם  ְּבֶאָחד 
ְּבִמְׂשָרדֹו ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ּוְלֶפַתע ִנְׁשְמעּו ׁשּוב ְנִקיׁשֹוָתיו 
ְלטֹונֹות  ִמּׁשִ ִמְכָּתב  ְּבָיָדיו  ָהָיה  ַהַּפַעם  ַּגם  ַהַּדּוָר.  ֶׁשל 
ָהְיָתה  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ִהְתַּפֵּלא.  ְׁשמֹה  ר‘  ַהֲהִגיָרה. 
ָנה  ַלּׁשָ ָׁשָנה  ֵּבין  ִמְתַעֶּכֶבת  ְלטֹונֹות  ַהּׁשִ ֶׁשל  ְּתׁשּוָבָתם 
ָיִמים  חֶֹדׁש   ְּבתֹו ִהִּגיָעה  ִהיא  ַהַּפַעם  אּוָלם  ּוֶמֱחָצה, 

ִּבְלַבד ֵמַהָּגָׁשָתּה.
ָחטּוף  ַמָּבט  רֹוֲעדֹות.  ְּבָיַדִים  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָּפַתח  הּוא 
ַאְרָצה  ִלְצנֹחַ  ְּכֵדי  לֹו  ִהְסִּפיק  ַהִּמְכָּתב  ְּבתֶֹכן  ֶׁשֵהִעיף 

ִמְתַעֵּלף.
ְּבִמְכָּתב  ּבֹו.  ְלַעֵּין  ָּפָנה  ִקְמָעא  ֶׁשִהְתאֹוֵׁשׁש  ְלַאַחר  ַרק 
ַמייְזֶלס  ָסלֹומֹון  ַמר  ַעל  ִּכי  ָלָבן,  ַּגֵּבי  ַעל  ָׁשחֹר  ִנְרַׁשם, 
ְיֻאַחר  א  ַהּמֹוֲעצֹות,  ְּבִרית  ֶאת  ַלֲעזֹב  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 

ה ֳחָדִׁשים ִמּיֹום ַקָּבַלת ַהִּמְכָּתב.  ּׁשָ ִמּׁשִ
 מֹה ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּפֻקָּדה ּתֹוְּבַצַעד ָנבֹון ֶהֱחִליט ר‘ ְׁש
ה ָיִמים. הּוא ָיַדע ִּכי ִמְלָחָמה עֹוֶמֶדת ִלְפרֹץ ָּבָאֶרץ  ִׁשּׁשָ
לֹו,  ֶׁשִּנָּתן  ָהִאּשּׁור  ְיֻבַּטל  ֶּפן  ְמאֹד  ְוָחַׁשׁש  ֶרַגע,  ְּבָכל 

ְּבִעְקבֹות ּתֹוְצאֹוֶתיָה.
ֵּכיָון ֶׁשִהְתּכֹוֵנן ְלָכ ֵמרֹאׁש, ָיכֹול ָהָיה ֶלֱארֹז ֶאת ֲחָפָציו 
 ִּבְמִהירּות. הּוא ָצַרר ִעּמֹו ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ְוִדְבֵרי ָהֵעֶר
לֹו  ְּגרּו  ֶׁשּׁשִ ֵמָהַאְזָהרֹות  ִהְתַעֵּלם  ָלֵׂשאת,  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול 
ֲחֵבָריו ִּבְדַבר ַהַהְׁשָמָדה ַהְּצפּוָיה ִליהּוֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְּכִפי ֶׁשֻּשַּׁדר ַּבִּתְקׁשֶֹרת ַהַּמְמַלְכִּתית, ּוִמֵהר ַלֲחצֹות ֶאת 

ם ְלִויָנה. ַהְּגבּול ְלהּוְנַּגְרָיה ּוִמּׁשָ
ר‘  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאת  ִקְּבָלה  ְּבִויָנה  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה 
ְׁשמֹה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. ֵהן א ְּבָכל יֹום ִהְצִליָחה ִמְׁשָּפָחה 
ְמעּו ִּכי ַיֲעדֹו  ּׁשָ ְיהּוִדית ַלֲעזֹב ֶאת ְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות, ּוִמּׁשֶ
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִנּסּו ַאף ֵהם ְלָהִניאֹו ִמָּתְכִניתֹו ּוְלַהְמִּתין 
ַעד ֶׁשִּתּוַָדְעָנה ּתֹוְצאֹות ַהִּמְלָחָמה. אּוָלם ר‘ ְׁשמֹה א 

ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲעצֹר ְלֶרַגע.
ָהַאֲחרֹוִנים  ֵמַהְּמטֹוִסים  ְּבֶאָחד  ָלָאֶרץ  ִהִּגיַע  הּוא 
ֶׁשהּוְרׁשּו ִלְנחֹת ָּבּה ֶעֶרב ַהִּמְלָחָמה. ּוְביֹום ב‘ כ“ו ְּבִאָּיר, 
ַּדְוָקא  ְלִהְׁשַּתֵּכן  ָּבַחר  ַהִּמְלָחָמה,  ָּפְרָצה  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום 
ַהְּירּוַׁשְלִמית,  ַּפאגִ“י  ִּבְׁשכּוַנת  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשֻּסְּדָרה  ַּבִּדיָרה 

ֲאֶׁשר ָׁשְכָנה ַעל ַהְּגבּול ַהַּיְרֵּדִני.
ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ָזָכה ַלֲחזֹות ְּבֵעיָניו ְּבִׁשְחרּור 
ְירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה ְוַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ּוְבַהָּצַלת ִיְׂשָרֵאל 

ֵמאֹוְיֵביֶהם ְּבִנִּסים ְּגלּוִיים ַמָּמׁש.
ַלה‘  ִמְּלהֹודֹות  ְׁשמֹה  ר‘  ָחַדל  א  ָיָמיו  סֹוף  ְוַעד  ֵמָאז 
ִּכי  ְּבִבָּטחֹון  ַמְצִהיר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהָּנכֹון,  ָּבֶרַגע  ֶׁשִהִּצילֹו 
ַהַּצִּדיִקים  ִקְברֹות  ַעל  ֶׁשָּנָׂשא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ָסֵפק  ָּכל  ֵאין 
ֶעֶרב ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבּה ִהִּגיׁש ֶאת ִמְסְמֵכי ַהֲהִגיָרה 

ִהיא זֹו ֶׁשָעְמָדה ִליׁשּוָעתֹו.
ְוִלְראֹות  ָיִמים   ְלַהֲאִרי ְׁשמֹה  ר‘  ָזָכה  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ 

ּדֹורֹות ְיָׁשִרים ְמבָֹרִכים ִמּתֹו ַנַחת ְוַהְרָחַבת ַהַּדַעת.
’ַהַּמֲחֶנה ַהֲחֵרִדי‘ ִּגָּליֹון 505 ִּכְסֵלו תשנ“א

ְקִביעּות ָמקֹום ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ַאְבָרָהם  ֱאֵקי  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע 

ְּבֶעְזרֹו
ָעַסְקנּו  קֹוְדִמים  ֶׁשְּבַמֲאָמִרים  ְלַאַחר 
ַּבֲעָׂשָרה  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהְּתִפָּלה  ְּבַמֲעַלת 
ַהְּמֻיָחד  ְּבָמקֹום  ִסּדּוָרּה  ּוַבֲחִׁשיבּות 
ַעָּתה   ַנְמִׁשי ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית   – ִלְתִפָּלה 
ִׁשְּבחּו  ֶׁשאֹוָתּה  נֹוֶסֶפת,  ְּבַמֲעָלה  ְוַנֲעסֹק 
ִהיא  ְמאֹד,  ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ַמֲעַלת: ”ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו“.
ֶאת ַמֲעַלת ְקִביעּות ַהָּמקֹום ִלְתִפָּלה ָלְמדּו 
ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֵמַהָּפסּוק  ב)  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
”ַוַּיְׁשֵּכם  כז):  יט  (ְּבֵראִׁשית  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ָעַמד  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַּבּבֶֹקר  ַאְבָרָהם 
ָׁשם ֶאת ְּפֵני ה‘“, ְּכלֹוַמר: ַאְבָרָהם ִהְׁשִּכים 
ָׁשם  ָעַמד  ֶׁשְּכָבר  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִּכי  ָׁשם  ָאְמרּו   ֶׁשָּכ ֵּכיָון  ִּבְתִפָּלה.  קֶֹדם 
ַאְבָרָהם  ”ֱאֵקי  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע 
ֵאי  ָחִסיד  ֵאי  לֹו:  אֹוְמִרים  ֵּמת  ּוִמּׁשֶ ְּבֶעְזרֹו, 

ָעָנו, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו“.
ִּכי  עֹוד,  הּוָבא  ד)  צח  (או“ח   ָערּו ְלָחן  ַּבּׁשֻ
נֹוַבַעת  ִלְתִפָּלה  ַהָּמקֹום  ְקִביעּות  ֲחִׁשיבּות 
ָקְרַּבן  ִּבְמקֹום  ִנְתְקָנה  ֶׁשַהְּתִפָּלה   ִמָּכ
ַנֲעֶׂשה  ַהָּתִמיד  ֶׁשָּקְרַּבן  ּוְכִפי  ַהָּתִמיד, 
ַהְּתִפָּלה   ָּכ ָהֲעָזָרה,  ִּבְצפֹון  ָקבּוַע  ְּבָמקֹום 
ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ְּבָמקֹום ָקבּוַע, ּוְבָכ ִהיא 

ִמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון.
ְּבֵבאּור  ֶנְחְלקּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ֶאת  ֵהִביא  צ)  (סי‘  יֹוֵסף‘  ַה‘ֵּבית  זֹו.  ֲהָלָכה 
ִׁשיַטת ַרֵּבנּו יֹוָנה ֶׁשַרק ַּבַּבִית ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית   ְּבתֹו  ַא ָקבּוַע,  ְּבָמקֹום 
ֶנְחָׁשב  ֻּכּלֹו  ֶאָּלא  ָקבּוַע,  ְּבָמקֹום   צֶֹר ֵאין 
ָּפַסק  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם  ֶאָחד.  ְּכ‘ָמקֹום‘ 
ְלָחן ָערּו (או“ח צ יט) ְּכִׁשיַטת ָהרֹא“ׁש  ַּבּׁשֻ
ְלִהְתַּפֵּלל  ֵיׁש  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית   ְּבתֹו ֶׁשַאף 

ְּבָמקֹום ָקבּוַע.
ְקִביעּות ַהָּמקֹום ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהַּכָּוָנה

ַּכָּמה  ֶׁשָּמנּו  ָמִצינּו  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִסְפֵרי 
ַהֶּנֱאֶמֶרת  ִלְתִפָּלה  טֹובֹות  ַמֲעלֹות  ְוַכָּמה 
ְּבָמקֹום ָקבּוַע. ַהְּמִאיִרי (ְּבָרכֹות ו ב) ִהְסִּביר 
יֹוֵתר  ַקל  ָקבּוַע  ֶׁשְּבָמקֹום  ִּבְפִׁשיטּות, 
ַלִּמְתַּפֵּלל ְלַכּוֵן ַּדְעּתֹו. ְּבֶיֶתר ַהְרָחָבה ֵּבֵאר 
ָהַרְׁשבָּ“א (ְּבִחּדּוָׁשיו ָלַאָּגדֹות, ְּבָרכֹות ָׁשם) ֶׁשֵּכיָון 
ְוַלֲעמֹד  ַּדְעּתֹו  ְלַכּוֵן   ָצִרי ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל 
ְּכ‘עֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל‘ ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְּכָכל 
ַּדְעּתֹו   ָּכ ָקבּוַע  ְּבָמקֹום  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשהּוא 
ַאף   ְלָכ ִּכי  ּוֵבֵאר  יֹוֵתר.  ּוְמֻכּוֶֶנת  ְּפנּוָיה 
ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְלִפי  ְוָעָנו,  ֶּכ‘ָחִסיד‘  ִּכּנּוהּו 
 ְּבאֶֹפן ֶזה ֵמִבין ֶאת ְנִמיכּות קֹוָמתֹו, ּוִמּתֹו

ַעְנְוָתנּותוֹ הּוא ָּבא ִליֵדי ֲחִסידּות.
ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  מדה“ר)  ב  ג  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו 
ִּכי ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו ַמְרֶאה ְּבָכ ֶאת 
ְלַהִּגיָׁשּה  ּוְרצֹונֹו  ִלְתִפָּלה  ַהְּיֵתָרה  ַאֲהָבתֹו 
ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַתְכִלית ַהִהּדּור 
ְמַהֵּדר  ֶׁשַאף   ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ֵלמּות,  ְוַהּׁשְ
ֶאת  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ָקבּוַע  ְּבָמקֹום  ְלאֹוְמָרּה 
ַּכּוַָנת ַהֵּלב, ּוִמּתֹו ָּכ הּוא ַמִּגיַע ְלַמְדֵרַגת 

ָחִסיד ְוָעָנו. 
ֵאין ָאנּו ִנְׁשָעִנים ֶאָּלא
ַמִים  ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ַהַּמַהְרשָׁ“א (ח“א ְּבָרכֹות ו ב) ֵּבֵאר, ֶׁשַהּקֹוֵבַע 
ֱאמּוָנתֹו  ַעל   ְּבָכ ַמְרֶאה  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום 
ֶׁשִהֵּנה  הּוא.   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ַהְּתִמיָמה 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשָּבֶהם  ְמקֹומֹות  ֶיְׁשָנם  ִּכי  ָמִצינּו 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ְּכֻדְגַמת  ִּבְמֻיָחד,  ִמְתַקֶּבֶלת 
ַיְדִרים,   – ֶׁשַּיְחִּכים  ”ָהרֹוֶצה  ב):  כה  (ב“ב 
ְוֶׁשַּיֲעִׁשיר – ַיְצִּפין“, ְועֹוד. ַהּבֹוֵחר ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבָמקֹום ָקבּוַע, ְמַגָּלה ַּדְעּתֹו ִּכי ֵאינֹו ּתֹוֶלה 
ֶאת ְיָהבֹו ִּבְסֻגּלֹות ַהָּמקֹום ְוֵאינֹו ִנְׁשָען ֶאָּלא 

ֶׁשְּבִמַּדת   ִיְתָּבַר ַּבה‘  ַהֲחָזָקה  ֱאמּוָנתֹו  ַעל 
ַרֲחָמיו יֹוִׁשיעֹו ִמָּצָרתֹו.

ָׁשם)  ְּבָרכֹות  ַיֲעקֹב‘  ’ֵעין  (ַעל  ַיֲעקֹב‘  ְּב‘ִעּיּון 
ַמְרֶאה  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  ִּכי  ִּדְקֵּדק 
ְּבָכ ֶׁשהּוא ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּבֹוְראֹו  ִעם  ִּבְתִמימּות   ֶׁשָהַל
ָּתִמיד ְּבָמקֹום ֶאָחד, ְוא ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע 
ֶׁשִהְתַחֵּכם  ָּבָלק  ְּבָפָרַׁשת  ָמִצינּו  ֶׁשָעָליו 
ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ַּפַעם  ְּבָכל  ְמקֹומֹו  ְלַׁשּנֹות 
נֹוָחה  ְּתִפָּלתֹו  ְּתֵהא  ָהַאֵחר  ַּבָּמקֹום  ֶׁשָּמא 

 יֹוֵתר ְלִהְתַקֵּבל.

ה ה ּגֹוֶרֶרת ְקֻדּׁשָ ְקֻדּׁשָ
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַהְצָּל“ח (ְּבָרכֹות ו ב): ְּכָכל 
ָקבּוַע  ְּבָמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ֶׁשַּמְרֶּבה 
ת אֹותֹו ַהָּמקֹום,  ָּכ הּוא ַמֲעִצים ֶאת ְקֻדּׁשַ
ָׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּיׁשּוב  ַּפַעם  ְּבָכל  ַוֲאַזי 
ת ַהָּמקֹום ְוִתְגרֹם  ְּתַסֵּיַע ְּבָידֹו ַמֲעַלת ְקֻדּׁשַ

ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִּתְתַקֵּבל יֹוֵתר.
ַּתְלִמיד  ַלִניָאדוֹ  ְׁשמּוֵאל  (ְלַרִּבי  ָּפז‘  ’ְּכִלי  ַּבֵּסֶפר 
 ֶּדֶר ֶזה:  ְּכֵעין  ֵּבֵאר  ג)  נ  ְיַׁשְעָיה  יֹוֵסף‘,  ַה‘ֵּבית 
ְּכתֹוָצָאה  ָּתִמיד  ְלִהְתַעֵּצם  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
”ְּבָכל  כ):  כ  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ֵמַהְּקִביעּות, 
 ,“ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי
 ,ִלְתִפָּלְת ָמקֹום  ְּכֶׁשִּתְקַּבע  ְּכלֹוַמר: 
ִמִּדְבֵרי  ַמְׁשָמע  ְוֵכן   .‘ֵאֶלי ’ָאבוֹ א  ִמֵּמיָלא 
ַמְקִּדיָמה  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ָׁשם)  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָלבֹא 
ַהָּמקֹום  ְקִביעּות  ָהַרִּבים.  ִלְתִפַּלת  ָקבּוַע 
ֶׁשְּכִפי  ַוֲחִסידּות,  ֲעָנָוה  ִמַּדת  ַאף  ְמַסֶּמֶלת 
ֶׁשֹּלא ִיְקָרא ָאָדם ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ְלִהָּפֵגׁש 
ִעּמֹו ְּבָכל יֹום ְּבָמקֹום ׁשֹוֶנה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 
ַהָּקדֹוׁש  ְּכַלֵּפי  ַהְּדָבִרים  ֲאמּוִרים  ְוַכָּמה 

ָּברּו הּוא.
ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ְמבָֹאִרים ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַה‘ֶּדֶגל 
א):  לז  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ַעל  ֶאְפַרִים‘  ַמֲחֵנה 
ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  ”ַוֵּיֶׁשב 
ַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשָהְיָתה  ְּבָמקֹום  ִּכי  ְּכָנַען“, 
ְלעֹוָלם,  ָהרֶֹׁשם  נֹוָתר  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת 
ְוֶזהּו ’ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו‘ – ָמקֹום ֶׁשּבֹו ָאַגר 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבִּיחּוִדים  ה,  ַהְּקֻדּׁשָ ֶאת  ָאִביו 
ִמְצָוה‘,  ּגֹוֶרֶרת  ֶׁש‘ִּמְצָוה  ְּכמֹו  ִּכי  ֶׁשִּיֵחד. 
ַהְּתִפָּלה  ְוַאף  ה‘,  ְקֻדּׁשָ ּגֹוֶרֶרת  ה  ’ְקֻדּׁשָ  ָּכ

ִמְתַקֶּדֶׁשת יֹוֵתר ַּבָּמקֹום ֶׁשִהְתַּפֵּלל קֶֹדם.
ֶׁשְּכִפי  ֵּבֵאר,  ָׁשם)  (ְּבָרכֹות  ֱאֶמת‘  ּוִב‘ְׂשַפת 
ְלַקָּבַלת  ְמַסַּיַעת  ָהַרִּבים  ֶׁשִהְתַקְּבצּות 
ַהְּזַמִּנים  ִהְתַקְּבצּות  ַּגם   ָּכ ַהְּתִפָּלה, 
ָקבּוַע,  ְּבָמקֹום  ּוְכֶׁשִּמְתַּפֵּלל   .ְלָכ ְמַסַּיַעת 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּתִפּלֹות  ִלְתִפָּלתֹו  ִמְצָטְרפֹות 
עֹולֹות  ֵהן  ְוַיְחָּדו  ֲאֵחִרים,  ִּבְזַמִּנים  ּבֹו 

ּוִמְתַקְּבלֹות ְלָרצֹון.
ֶּדְסֶלר  ָהַרב  זֹאת  ֵּבֵאר  ַהּמּוָסִרית  ְּבַדְרּכֹו 
ַהְּיסֹוד  ִּפי  ַעל   (129 עמ‘  ח“ג  ֵמֵאִלָּיהּו‘  (’ִמְכָּתב 
ִּכי  ּפ“ז)  (סֹוף  ְיָׁשִרים‘  ַה‘ְּמִסַּלת  ֶׁשִהִּניַח 
ַהְּפִניִמית“.  ְמעֹוֶרֶרת  ַהִחיצֹוִנית  ”ַהְּתנּוָעה 
טז)  (ִמְצָוה  ַהִחּנּוךְ‘  ְּב‘ֵסֶפר  ַּגם  ָּכַתב  ְוֵכן 
ִנְׁשֶמֶרת  ִחיצֹוִנִּיים  ַמֲעִׂשים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 

ָגה ַּבֵּלב. ְּבִהירּות ַהַהּׂשָ
יג  ֶׁשִהּׂשִ ְּפִניִמית  ַהָּכָרה  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון  ֵמַעָּתה, 
ָהָאָדם ְּבִלּבֹו ֲעלּוָלה ְלִהַּטְׁשֵטׁש ִעם ַהְּזַמן, 
ר  ְלָכ ָהֵעָצה הַטֹּוָבה ִלְמנַֹע זֹאת, ִהיא ְלַקּׁשֵ
ְּכֶׁשּקֹוֵבַע  ִחיצֹוִנִּיים.  ַסְמָמִנים  ִעם  זֹאת 
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִנְזָּכר  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ָהָאָדם 
ַהָּמקֹום ָּברֶֹׁשם ֶׁשָּיְצרּו ְּבִלּבֹו ָּכל ַהְּתִפּלֹות 
ֶׁשְּבֻכָּלן  ְוִנְמָצא  ַההּוא,  ַּבָּמקֹום  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ְּפִניִמּיּוָתּה  ַּדְרַּגת  ֶאת  ְלַהֲעִמיק  ֶנֱעָזר  הּוא 
ָעֶליה  ִלְׁשמֹר  ְוַאף  ַהּנֹוְכִחית,  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשל 

ִמִּטְׁשטּוׁש ַהֵּלב ֶּבָעִתיד.

ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל ’ַהׁשְ ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות א ִנְנֲעלּו

ע עּתַ ט מַמבּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעְדרָָרׁש
ׁשערי ּד

פפּפּו סִסִ ם
ל ֶמֶלְך (ה‘) ֵהיָכלֹו ׁשֶ ּבְ

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


