
ת ְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְּכ‘תֹוַרת ַהְּמצָֹרע‘
”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע“ (יד ב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּבּוׁש רֹוֶזְנּבֹוים ִמְּקָראָקא:
ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ְלַבָּקָׁשתֹו  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ִּכְׂשַכר  ָׁשקּול  ִיְהֶיה  ְּתִהִּלים  ָהאֹוֵמר  ֶׁשל  ָכרֹו  ֶׁשּׂשְ לֹום,  ַהּׁשָ
ְּתִהִּלים  (ִמְדַרׁש  ָוֳאָהלֹות  ְנָגִעים  ֶׁשל  ַהָּקׁשֹות  ַּבּסּוְגיֹות  ָהעֹוֵסק 
א), ְוָכ ִנְדָרׁש ַהָּכתּוב: ”זֹאת“ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ְזכּות ֲאִמיַרת 
 – ַהְּמצָֹרע“  ”ּתֹוַרת  ְּב:  ְּכִעּסּוק  ְׁשקּוָלה  ”ִּתְהֶיה“  ְּתִהִּלים‘, 

ַהּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ִהְלכֹות ְנָגִעים ָוֳאָהלֹות.
’ְיֵמי ַחֶּיי ַהָּיִמים‘

’ַסם ַחִּיים‘ ֶׁשל ְּתִפָּלה
”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע“ (יד ב)

ַהָּידּוַע  ַהַּמֲעֶׂשה  הּוָבא  ב)  טז  (ויק“ר  ָּפָרָׁשֵתנּו  ַעל  ַּבִּמְדָרׁש 
’ַסם  ֶאְצלֹו  ִלְרּכֹׁש  ָוָׁשב  עֹוֵבר  ְלָכל  ֶׁשִהִּציַע  ָהרֹוֵכל  ַעל 
ַמע זֹאת ַרִּבי ַיַּנאי ִּבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש ֵמַהַּסם ַהֻּמָּצע  ַחִּיים‘. ְּכֶׁשּׁשָ
ִלְמִכיָרה. ִּבְתגּוָבה הֹוִציא ָהרֹוֵכל ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְוֶהֱחָוה לֹו ַעל 
 ַהְּפסּוִקים (לד יג-יד): ”ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים...; ְנצֹר ְלׁשֹוְנ
ַמע זֹאת ַרִּבי ַיַּנאי ִהְתַּפֵעל ַעד ְמאֹד ֵמָחְכַמת  ּׁשָ ֵמָרע“. ִמּׁשֶ
ֶׁשל  ַמְׁשָמעּותֹו  ֶאת  ֵהַבְנִּתי  א  ָיַמי  ”ָּכל  ְוִהְצִהיר:  ָהרֹוֵכל 

ָּפסּוק ֶזה, ַעד ֶׁשָּבא רֹוֵכל ֶזה ְוהֹוִדיֵעִני!“
ַרִּבים ָּתְמהּו: ֲהא ָהרֹוֵכל א הֹוִסיף ָּדָבר ֵמֵעֶבר ְלַמְׁשָמעּותֹו 

ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַהָּפסּוק, ּוִמָּמה ִהְתַּפֵעל ַרִּבי ַיַּנאי?
ֵּתרּוץ ִנְפָלא ְלָכ ָּכַתב ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרֶּבר ֵמַרָּבֵני לֹוְנדֹון:

ַהְּזִהירּות  ֶאת  ִהְגִּדיר  ֶׁשָהרֹוֵכל   ִמָּכ ִהְתַּפֵעל  ַיַּנאי  ַרִּבי 
ַהַהְבָטָחה  ִמְּלַבד  ְּכלֹוַמר:  ַחִּיים‘,  ְּכ‘ַסם  ָהַרע  ִמְּלׁשֹון 
ֵמַרע  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ִלְנצֹר  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ֶזה  ְּבָכתּוב  ָהֲאמּוָרה 
ְּבִפיו  ִיָּנֵתן  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ַאף  הּוא  זֹוֶכה  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  זֹוֶכה 
ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים  ְלַהֲחיֹות  יּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַחִּיים‘  ’ַסם 
ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם. ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז ַאף ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר ל ג): 
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“; ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַחֵּלל 
ִמִּפיו  ַהּיֹוֵצא  ֶׁשְּכָכל  זֹוֶכה  ֲאסּוִרים,  ְּבִדּבּוִרים  ִּדּבּורֹו  ֶאת 

’ֶּכֶרם ַהְּצִבי‘ִּבְתִפָּלתֹו, ֵּכן ֵיָעֶׂשה ִמְּמרֹוִמים.

ָיָפה ְּתׁשּוָבה ַאף ְּב‘ֵעת ָרצֹון‘
ַהּכֵֹהן;  ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתֹו  ְּביֹום  ַהְּמצָֹרע  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ”זֹאת 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  ְוִהֵּנה  ַהּכֵֹהן  ְוָרָאה  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ְוָיָצא 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע“ (יד ב-ג)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ָּבָאה  ִהיא  ֶׁשֵּכן  ַהָּצַרַעת,  ְלֶנַגע  ְרפּוָאה  ֵאין  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר
ְּכֹעֶנׁש ַעל ֵחְטא ַהָּלׁשֹון, ְוָלֵכן ֵאין ִהיא ִנְרֵּפאת ֶאָּלא ְּבַאַחת 
ִּבְתׁשּוָבה  ַהְּמצָֹרע  ָיׁשּוב  ִאם  א.  ַהָּבאֹות:  ַהְּדָרִכים  ֵּתי  ִמּׁשְ
ָּבעֹוָלם,  ָרצֹון  ֵעת  ִּתְהֶיה  ַּכֲאֶׁשר  ב.  ֲעוֹונֹוָתיו.  ַעל  ְוִיְתָחֵרט 
זֹו  ָרצֹון  ֵעת  ֲעִניִתיךָ“.  ָרצֹון  ”ְּבֵעת  ח):  מט  (ְיַׁשְעָיהּו  ַּכָּכתּוב 
ַמִים ִעם ַהַּצִּדיִקים,  ִמְתַרֶחֶׁשת ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמיִטיִבים ִמּׁשָ

ִאֵּמנּו  ֶׁשִּנְפְקָדה  ”ְּבָׁשָעה  ח):  נג  (ב“ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי 
ָׂשָרה, ַהְרֵּבה ֲעָקרֹות ִנְפְקדּו ִעָּמּה“.

ִמּכֹחַ  ַהָּבא  ִרּפּוי  ֵּבין  ַּבְּמרֹוִמים  ַהִהְתַיֲחסּות  ִהיא  ׁשֹוָנה 
ְלִהְתַיֲחסּות  ּוְבֶהְתֵאם  ָרצֹון,  ְּבֵעת  ַהָּבא  ִרּפּוי  ְלֵבין  ְּתִפָּלה 
ַהּכֵֹהן:  ִעם  ַהְּמצָֹרע  ְּפִגיַׁשת  ֶאת  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ְמַגְלְּגִלים  זֹו 
ּבֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּביֹום   – ָטֳהָרתֹו“  ”ְּביֹום  ַהָּצַרַעת  ִמן  ֵיָרֵפא  ִאם 
ֶנַגע  ”ִנְרָּפא  ִאם:  אּוָלם  ַהּכֵֹהן“,  ֶאל  ”ְוהּוָבא  ֲאַזי:  ָרצֹון,  ֵעת 
ַהָּצַרַעת“ ְּבכֹחַ ְּתִפָּלתֹו – ”ִמן ַהָּצרּוַע“ ֲאַזי: ”ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה“ – ַהּכֵֹהן יֹוֵצא ִלְקָראתֹו.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ְׁשֵני ְצָדִדים ְלַמְטֵּבַע ַהְּיׁשּוָעה
ַהּכֵֹהן;  ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתֹו  ְּביֹום  ַהְּמצָֹרע  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ”זֹאת 

ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע“ (יד ב-ג)
שָכר ּדֹב ִמֶּבעלז: ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיּׂשָ

ַיֲחִזיק  ַּבל  ִהְתַקְּבָלה,  ַהחֹוֶלה  ַעל  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ֶׁשָּזָכה  ַצִּדיק 
טֹוָבה ְלַעְצמֹו, ֶׁשִּכְבָיכֹול ְּתִפָּלתֹו ִהיא ֶׁשהֹוִעיָלה, ֶאָּלא ָעָליו 
ַלחֹוֶלה  ַאף   ,ֵמִאיָד ַהחֹוֶלה.  ֶׁשל  ִּבְזֻכּיֹוָתיו  זֹאת  ִלְתלֹות 
ִלְתלֹוָתּה  ָעָליו  ֶאָּלא  ִּבְזֻכּיֹוָתיו,  ְיׁשּוָעתֹו  ֶאת  ִלְתלֹות  ָאסּור 

ִּבְזכּות ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק.
ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ִמַּמֲחָלתֹו,  ְּכֶׁשֵּיָרֵפא   – ָטֳהָרתֹו“  ְּביֹום  [ַהחֹוֶלה]  ַהְּמצָֹרע 
ַהַּצִּדיק.  ִּבְזכּות  ְרפּוָאתֹו  ִיְתֶלה   – ַהּכֵֹהן“  ֶאל  ”ְוהּוָבא 
ּוֵמִאיָד: ”ְוָרָאה ַהּכֵֹהן“ – ַאף ַהַּצִּדיק ְּכֶׁשרֹוֶאה: ”ְוִהֵּנה ִנְרָּפא 
ֶנַגע ַהָּצַרַעת“, ַאל ִיְתֶלה זֹאת ִּבְזכּותֹו, ֶאָּלא ”ִמן ַהָּצרּוַע“ – 

ִּבְזֻכּיֹוָתיו ֶׁשל ַהחֹוֶלה.
’ַאְדמֹורֵ“י ֶּבעְלז‘ ח“ג עמ‘ שא

ָעְנָׁשם ’ַהּטֹוב‘ ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים
”ִּכי ָתבֹאוּ ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ְוָנַתִּתי 

ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם“ (יד לד)
”ְּבׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאים ֲעֵליֶהם. ְלִפי ֶׁשִהְטִמינּו 
ֱאמֹוִרִּיים ַמְטמֹוִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב ְּבִקירֹות ָּבֵּתיֶהם ָּכל ַאְרָּבִעים 
ַהַּבִית  נֹוֵתַּץ  ַהֶּנַגע  ְיֵדי  ְוַעל  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה 

ּומֹוְצָאן“ (ַרִׁש“י, ע“פ ויק“ר יז ו).
ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ָהֵכיַצד ִנָּתן לֹוַמר ַעל ְנָגִעים ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם 
ְּבֶגֶדר  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשֵהם  ב)  יז  ויק“ר  (ְרֵאה  ֲעוֹונֹוָתיו  ַעל  ְּכֹעֶנׁש 

’ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה קּוְרִניֶצר  ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא:

ָאנּו  ַׁשָּבת  ְּבֵלילֹות  ַהּמּוָׁשר  ְׁשִביִעי“  ְמַקֵּדׁש  ”ָּכל  ַּבֶּזֶמר 
ְמַבְּקִׁשים: ”ְמׁשֹו ַחְסְּד ְליֹוְדֶעי ֵא-ל ַקּנֹא ְונֹוֵקם“. ּוֵפֵרׁש 
ֶאת  ִּכי  ִלְנָקָמה,  ֶחֶסד  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל 
’יֹוְדֵעי ה‘‘ ֵאין צֶֹר ְלַהֲעִניׁש ַעל ֶחְטָאם, ֶׁשֵּכן ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה 
ַלְמרֹות  ּוְבַרֲחִמים  ְּבֶחֶסד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעָּמם  ֶׁשּנֹוֵהג 
ּגּוָפה  ֶׁשִהיא  ְּגדֹוָלה,  ּכֹה  ְּבבּוָׁשה  אֹוָתם  ְמִציָפה  ֶחְטָאם, 
כא-כב):  (כה  ְּבִמְׁשֵלי  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי  ְּכֹעֶנׁש.  ַּבֲעבּוָרם  ֶנֱחֶׁשֶבת 
חֶֹתה  ַאָּתה  ֶגָחִלים  ִּכי  ָלֶחם...;  ַהֲאִכֵלהוּ   ׂשַֹנֲא ָרֵעב  ”ִאם 
 “ְליֹוְדֶעי ַחְסְּד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ְמׁשֹו ַעל רֹאׁשֹו“. ְוַעל ָּכ
ִּתְהֶיה  ֶזה  ֶחֶסד  ְּבֶאְמָצעּות  ֶׁשֵּכן  ֶׁשָחְטאּו,  ַאף  ַהַּצִּדיִקים,   –

ַּבֲעבּוָרם: ”ֵא-ל ַקּנֹא ְונֹוֵקם“.
ָּכֶזה הּוא ָהֹעֶנׁש ֶׁשָּבא ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָפָרַׁשת ’ִנְגֵעי ָּבִּתים‘; ֵּכיָון 
 ֶאת ָהֹעֶנׁש ְּבָכ ֶׁשַּצִּדיִקים ֵהם, ֵמִביא ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְּבָבֵּתיֶהם.  ַמְטמֹוִנּיֹות  ְלַגּלֹות  אֹוָתם  ּוֵמִביא  ִעָּמם  ֶׁשֵּמיִטיב 

ֶחֶסד ֶזה ֵמִציף אֹוָתם ְּבבּוָׁשה – ְוֶזהּו ָעְנָׁשם.
’ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני‘ ַׁשָּבת פז א; ’ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו יֹוֵסף ְנֶחְמָיה‘

ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת – ִמְּדאֹוָרְיָתא אֹו ִמְּדַרָּבָנן? ְקֻדּׁשַ
ִלי  ִנְרָאה  ְּכֶנַגע  ֵלאמֹר  ַלּכֵֹהן  ְוִהִּגיד  ַהַּבִית  לֹו  ֲאֶׁשר  ”ּוָבא 

ַּבָּבִית“ (יד לה)
ֵאיָנם  ָּבִּתים‘  ’ִנְגֵעי  ִּכי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ב)  (יא  יֹוָמא  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהַּמַהְרשָׁ“ם  ִמְדָרׁשֹות.  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ְמַטְּמִאים 
(ִמְצָוה  ַה‘ְּיֵרִאים‘  ְלִׁשיַטת  ְרָאָיה   ָּכ  ִמּתֹו ֵהִביא  ִמְּבֶרָז‘אן 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת‘ ִהיא ִמְּדאֹוָרְיָתא, ֶׁשִאּלּו ָהְיָתה  שכד) ֶׁש‘ְּקֻדּׁשַ
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְנָגִעים  ִּדיֵני  ֶאת  ְמַבֶּטֶלת  ָהְיָתה  ֵּכיַצד   – ִמְּדַרָּבָנן 

ַּבּתֹוָרה?
אּוָלם ַּבַעל ’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘ ָּדָחה ְרָאָיה זֹו, ֶׁשֵּכן ֵמִעּיּון ַּבְּגָמָרא 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת‘ ִהיא ַהִּסָּבה ַהּמֹוַנַעת  ’ְקֻדּׁשַ ִמְתָּבֵאר ִּכי א 
ִמֻּטְמַאת ַהְּנָגִעים ָלחּול ּבֹו, ֶאָּלא ַהָּפסּוק ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא: 
ְנָגִעים  ֻטְמַאת  ֶׁשֵאין  ַמְׁשָמע  ִמֶּמּנּו  ַהַּבִית“,  לֹו  ֲאֶׁשר  ”ּוָבא 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְוא  לֹו‘]  [’ֲאֶׁשר  ְלָיִחיד  ָּיְך  ַהּׁשַ ְּבַבִית  ֶאָּלא 

ָּיְך ָלַרִּבים.  ַהּׁשַ
ׁשּו“ת ָמַהְרָׁש“ם סי‘ י אֹות ט; ׁשּו“ת ’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘ ח“ג סי‘ יג

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

ני ּפְ ם

ַׁשֲעֵרי ָאֵמן ִנְפָּתִחים ְּבָטֳהַרת ַהְּמצָֹרע
”זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע...“ (יד ב)

ֻּתְרְּגָמה  ָּכאן)  ְּבאּוְנְקלֹוס  וכעי“ז  א,  פ  (ִיְתרֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ִלְלמֹד  ֵיׁש  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ’ְסִגיָרא‘.   – ’ְמצָֹרע‘  ַהִּמָּלה 
ַפע  ִמָּכ ִּכי ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע ּגֹוֵרם ִלְסִגיַרת ַׁשֲעֵרי ַהּׁשֶ
ָּפָרַׁשת  ַּבּזַֹהר  ַּכְּמבָֹאר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ַהִּנְפָּתִחים 

ַוֵּיֶל (רפה ב).
ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶרֶמז:   ְלָכ ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
’ֶנֱאמָר‘ [ְנׂשּוא  ’אֹוֵמר‘,  ָּתִפים ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע:  ַהּׁשֻ
ֶׁשל  ָטֳהָרתֹו  ְוֵכן,  ’ָאֵמן‘.  ֵהם:  ּו‘ְמַקֵּבל‘,  ַהִּסּפּור] 
ְוֵאזֹוב,  ִצּפֹוִרים  ֲהָבַאת  ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהְּמצָֹרע 
’ָאֵמן‘,  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א  ֵהם:  ֵּתבֹוֵתיֶהם  ֶׁשָראֵׁשי 

ִּכי ְּבָטֳהָרתֹו ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ’ָאֵמן‘ ֶׁשִּנְנֲעלּו ְּבָפָניו.
’ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה‘; ’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ [ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק]

ת ְמצָֹרע ָרׁשַ 274ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ים‘

ִמח

ָרז
פּתחים ְּבָטֳהַרת

ד ב)

מְמ רמִ מֵמֵ
רר פּפָ בּבפַַ ים

ִלְקַראת יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘ ֶהָחל ְּבי“ג ְּבִניָסן מּוָבִאים ָּבזֹאת 
ִּדְבֵרי ַהִחידָ“א ַהְּמַיֵחס ֶאת ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ְלָמָרן ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘: 

ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ְוָענּו  ַהַּׁשַחר  ִּבְרַּכת  ֶאָחד   ֶׁשֵּבֵר ֶׁשַאַחר  נֹוֲהִגין  ֵיׁש  יֹוֵסף:  ַּבֵּבית  ָמָרן  ”ָּכַתב 
חֹוֵזר ֶאָחד ֵמָהעֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבֵר ְועֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן, ְוַכֵּסֶדר ַהֶּזה עֹוִׂשים ָּכל אֹוָתם ֶׁשָענּו 

ָאֵמן... ְוַכָּידּוַע ִנְתַּפֵּׁשט ַהִּמְנָהג ִּבְכָרִכים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות ְּכִדְבֵרי ָמָרן“. 
’ִּבְרֵּכי יֹוֵסף‘ או“ח סי‘ תרעז

ִנְתַּפֵּׁשט ַהִּמְנָהג ְּכִדְבֵרי ָמָרן
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ַהָּגאֹון  ָהַרב  ָלנּו  ָׁשַלח  ַהָּבא  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַּתְלִמיד  ְׁשִליָט“א  ִליְטַוואק  ָּדִוד  ִהֵּלל  ַרִּבי 
יֹוְרק,  ֶׁשִּבְניּו  ִמְפַלְטּבּושׁ  ֻמְפָלג  ָחָכם 
ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ִנְפָלִאים  ְסָפִרים  ִחֵּבר  ֲאֶׁשר 
נֹוֵהג  ִליְטַוואק  ָהַרב  ַהּתֹוָרה.  ִמְקצֹועֹות 
 ִמֶּזה ָׁשִנים ְלַחֵּזק ְּבָכל ֵעת ְמצֹא ֶאת ִקּיּום 
ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּבִהְלכֹוֶתיָה ּוִבְסֻגּלֹוֶתיהָ 

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו הּוא ַמִּגיַע.
ָרַׁשם  הּוא  ִלְפֵניֶכם  ַהּמּוָבא  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת 
ָלאֹור  ֶׁשהֹוִציא  ַהֵּסֶפר  ְּברֹאׁש  ְלִזָּכרֹון 
ַהְּמַׁשֵּלב  ה  ַמֲעֹשֶ ֶזהּו  ָאֵמן‘.  ֲעִנַּית  ’חֹוַבת 
ְוִחּזּוק  ֻמְפָלָאה  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ְּבתֹוכֹו 
ִנְפָלא ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה 

ַעל ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה.
ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה ֵהֵחל ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 
ִהְתַּפֵּלל  ִהֵּלל  ַרִּבי  תשנ“ח.  ִמְׁשָּפִטים 
ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ְמֻסָּים ִּבְׁשכּוַנת 
ּבוֹרֹו ָּפאְרק ֶׁשאֹותֹו הּוא נֹוֵהג ִלְפקֹד ַאַחת 
ַהֶּנֱעֶרֶכת  ַמְגִּבית‘  ’ַׁשָּבת  ְלצֶֹרְך  ְלָׁשָנה 
נֹוֵטל  ֶׁשהּוא  ָחׁשּוב  ְצָדָקה  ִאְרּגּון  ַּבֲעבּור 

ֵחֶלק ְּבַהְחָזָקתֹו.
ַּבָּמקֹום,  אֹוֵרַח  ָהָיה  ִהֵּלל  ֶׁשַרִּבי  ַאף  ַעל 
ְוַאף ִנְזַקק ָלֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ַהִּמְתַּפְּלִלים, 
ְּבָכל זֹאת א ִנְרַּתע ִמַּלֲעסֹק ּוִמְּלַחֵּזק ֶאת 
 – ְלִלּבֹו  ָקרֹוב  ּכֹה  ֶׁשָהָיה  ְּבנֹוֵׂשא  סֹוְבָביו 
 ַּכֲאֶׁשר ְּבַמֲהַל ,ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ְּכִהְלָכָתּה. ָּכ
“ץ ִהְבִחין ְּבַאַחד ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֲחָזַרת ַהּׁשָ
ָהעֹוֶנה ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ָאֵמן ִלְפֵני ֶׁשִּסֵּים 
זֹאת.  ָלֵׂשאת  ה  ִהְתַקּׁשָ ִּבְרָכתֹו,  ֶאת  ַהַחָּזן 
ָאָדם  ְלאֹותֹו  ִנַּגׁש  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ָאֵמן  ”ֲעִנַּית  ָאסּור;  ַהָּדָבר  ִּכי  לֹו  ְוֵהִעיר 
ִּבְמלֹוָאּה,  ַהְּבָרָכה  ֶאת  “ץ  ַהּׁשָ ִסֵּים  ֶטֶרם 
ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכ‘ָאֵמן ֲחטּוָפה‘ ֶׁשָאסּור ַלֲענֹוָתּה“, 
ה  ִהְסִּביר ַרִּבי ִהֵּלל ָלִאיׁש. ַא ַהָּלה ִהְתַקּׁשָ
ְלהֹודֹות ְּבָטעּותֹו, ”ִלְׁשִנָּיה ַאַחת ְלָכאן אֹו 
ָטַען,  הּוא  ַמְׁשָמעּות...“,  ָּכל  ֵאין  ְלָׁשם 
ָּדַרׁש  ִעּמֹו  ְלִהְתַוֵּכַח  ִנָּסה  ִהֵּלל  ּוְכֶׁשַרִּבי 

ִמֶּמּנּו ַהָּלה ֶׁשַּיְרֶאה לֹו ָמקֹור ַלָּדָבר.
ָהְיָתה  א  ְּכָלל  ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶׁשעֹוֵסק  ְּכִמי  ִהֵּלל;  ַרִּבי  ַּבֲעבּור  ְמֻסֶּבֶכת 
ְּבנֹוֵׂשא ִמֶּזה ָׁשִנים, ִהְלכֹות ֲעִנַּית ָאֵמן ָהיּו 
ְסדּורֹות ְּבמֹחוֹ, ּוִבְפָרט ֲהָלָכה ְּפׁשּוָטה זֹו. 
ַאַחר  ְוָתר  ַהְּסָפִרים  ַלֲארֹון  ִמָּיד  ִנַּגׁש  הּוא 
ֶׁשל  ְּברּוָרה‘  ַה‘ִּמְׁשָנה  ֵסֶפר  ֶׁשל  א‘   ֶּכֶר
ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘. ֶאָּלא ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא 

א ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶר ַהְּמֻבָּקׁש.
ִנית ְלאֹותֹו ָאָדם  ִנַּגׂש ֵאפֹוא ַרִּבי ִהֵּלל ַּבּׁשֵ
 א ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶר ְוִהְסִּביר לֹו ִּכי ָאְמָנם
ַהְּמֻבָּקׁש ַא ִאם ִיְרֶצה יּוַכל ְלַעֵּין ְּבַעְצמֹו 
ְסִעיף-ָקָטן  קכד  ְּבִסיָמן  ְּברּוָרה‘  ַּב‘ִּמְׁשָנה 
ל‘ ּוְבָנֵקל ִיְמָצא ֶאת ַהֲהָלָכה. ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון 
הּוא ִהְתַעְנֵין ִלְׁשמֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ְוָאַמר לֹו 
ֶׁשל  ִצּלּום  ַּבֶהְקֵּדם  לֹו  ִלְׁשַח  ִיְׁשַּתֵּדל  ִּכי 

ָהַעּמּוד ֶׁשּבֹו מֹוִפיָעה ַהֲהָלָכה ַהְּמֻדֶּבֶרת.
ְלַקֵּבל  ָאָדם  אֹותֹו  ה  ִהְתַקּׁשָ ֶׁשָּבּה  ַהּצּוָרה 
ֶאת ֶהָעָרתֹו, ָּגְרָמה ְלָכ ֶׁשְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב 
ִליְטַוואק ֵהֵחּלּו ְלִהְתעֹוֵרר ְסֵפקֹות, ֶׁשָּמא 
ֶהָעָרתֹו,  ֶאת  ְלָהִעיר   ָצִרי ָהָיה  א  הּוא 

ֲהא ְּבַס ַהּכֹל ָהָיה אֹוֵרַח ַּבָּמקֹום.
קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֵמָאז.  ָחַלף  ָׁשבּוַע 
ְּבֵתַבת  ַמֲעָטָפה  הֹוִפיָעה  ְּתרּוָמה  ָּפָרַׁשת 
ַהּדַֹאר ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ִליְטַוואק. ַהַּמֲעָטָפה 
ּוְבתֹוכֹו  ְמֻקָּפל  ִמְכָּתב  ְּבתֹוָכּה  ֵהִכיָלה 
ַהְמָחָאה ַּבְנָקִאית. ַּבִּמְכָּתב ֶנֱאָמר ִּכי ְּבֶׁשל 
ַהַּבְנק  ֶנֱאַלץ  ַּבַהְמָחָאה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבָעָיה 
ְלַהֲחִזיָרּה. ַמָּבט ָחטּוף ַּבַהְמָחָאה ִהְסִּפיק 
ָטעּות  ֶׁשָחָלה  ְלִהָּוַכח  ְּכֵדי  ִליְטַוואק  ָלַרב 

ֶׁשּלֹו  ַּבַהְמָחָאה  ְמֻדָּבר  ֵאין  ְוִכי  ִליָחה,  ַּבּׁשְ
ר ַלַּבְנק ְוִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר  ְּכָלל. הּוא ִהְתַקּׁשֵ
ַהָּדָבר, ַא א ָהְיָתה ְּבִפיֶהם ְּתׁשּוָבה, ְוֵהם 
ּוְלָבֵרר  ַהַּבְנק  ִלְסִניף  ָלֶגֶׁשת  לֹו  ִהְמִליצּו 

ֶאת ָהִעְנָין.
ִנְפְּתָרה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ָׁשעֹות 
ַהֶּטֶלפֹון  ַמְכִׁשיר  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּתֲעלּוָמה, 
ּוֵמֵעֶבר  ִצְלֵצל  ִליְטַוואק  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵבית 
ָּפאְרק  ּבֹורֹו  ּתֹוָׁשב  ְיהּוִדי  ִהְזַּדָהה  ַלַּקו 
ֲאֶׁשר ִסֵּפר ִּכי ַאף ְלֵביתֹו ִהִּגיָעה ַמֲעָטָפה 
ּדֹוָמה ַלַּמֲעָטָפה ֶׁשִהִּגיָעה ְלֵבית ִמְׁשַּפַחת 
ֻהְּנָחה  ַהִּמְכָּתב   ְּבתֹו אּוָלם  ִליְטַוואק, 
ִליְטַוואק.  ִמְׁשַּפַחת  ֵׁשם  ַעל  ַהְמָחָאה 
ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַהָּפִקיד ַּבַּבְנק ֶהֱחִליף ְּבָטעּות 
ֶׁשל  ַהַהְמָחָאה  ֶאת  ַהַהְמָחאֹות;  ֵּבין 
ִמְׁשַּפַחת ִליְטַוואק ִהִּניַח ַּבִּמְכָּתב ֶׁשָּלֶהם, 
ַּבִּמְכָּתב  ִהִּניַח  ֶׁשָּלֶהם  ַהַהְמָחָאה  ְוֶאת 

ֶׁשִּנְׁשַלח ְלִמְׁשַּפַחת ִליְטַוואק.
ָהַרב ִליְטַוואק הֹוָדה ַלּדֹוֵבר ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו. 
הּוא ִהְתַעְנֵין ִלְׁשמֹו ְוִלְכָתְבּתֹו ְוִסֵּכם ִעּמֹו 
ְלַהֲחִליף  ְּכֵדי  ִעּמֹו  ִיָּפֵגׁש  ַׁשָּבת  ְלַאַחר  ִּכי 

ֶאת ַהַהְמָחאֹות.
ָׁשעֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ָסמּו ִלְכִניַסת 
ַׁשָּבת, ָצף ַהַּמֲעֶׂשה ְלֶפַתע ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב 
ִליְטַוואק. הּוא ִׁשְחֵזר ׁשּוב ְּבמֹחוֹ ֶאת ֵׁשם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשִּקֵּבל ְּבָטעּות ֶאת 
ם ָהָיה ֻמָּכר לֹו, ְוָאְרכּו לֹו  ָאתֹו... ַהּׁשֵ ַהְמְחָ

ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר ֵמֵהיָכן.
ִמְסַּתֵּבר ִּכי ָהָיה ֶזה, א ָּפחֹות ְוא יֹוֵתר, 
ָּפַגׁש  הּוא  ָלֵכן  קֶֹדם  בּוַע  ֶׁשּׁשָ ָאָדם  אֹותֹו 
ֶׁשָעָנה   ָּכ ַעל  לֹו  ְוֵהִעיר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ָהָיה  א  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֵׁשם  ֲחטּוָפה‘.  ’ָאֵמן 
לֹו  ֶׁשִּנְמְסָרה  ַהְּכתֶֹבת  ְוַאף  ִּבְמֻיָחד,  ָנפֹוץ 
ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְמאֹד  ְקרֹוָבה  ָהְיָתה 
ִהְתַּפֵּלל. א ָהָיה ֵאפֹוא ָּכל ָסֵפק ִּכי ְמֻדָּבר 

ְּבאֹותֹו ָאָדם.
ָהַרב ִליְטַוואק ָרָאה ְּבָכ ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית 
ַמִים ִּכי  ֻמְפָלָאה, ִּכְבָיכֹול אֹוְתתּו לֹו ִמן ַהּׁשָ
ִלּבֹו  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ֵהֵסב  ַּכֲאֶׁשר  ַּכהֶֹגן  ָנַהג 
ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם ְלָכ ֶׁשָעָנה ’ָאֵמן ֲחטּוָפה‘, 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ְלִהְׁשַּתֵּדל   ְלַהְמִׁשי ָעָליו  ְוִכי 

ָהִעְנָין ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכִּדין.
ָהַרב  ר  ִהְתַקּׁשֵ ָּבת  ַהּׁשַ ֵצאת  ִעם  ִמָּיד 
ַהִאם  ְוִהְתַעְנֵין  ָאָדם  ְלאֹותֹו  ִליְטַוואק 
ָׁשבּוַע  ִלְפֵני  ֵהִעיר  ֶׁשּלֹו  ָהִאיׁש  הּוא  ָאֵכן 
ר  ִאּׁשֵ ָהִאיׁש  ֲחטּוָפה‘.  ’ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל 
ַנִים  ְוַהּׁשְ ְּבִהְתַּפֲעלּות,  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 
ֶאת  ְלַהֲחִליף  ְּכֵדי  ְלִהָּפֵגׁש  ֵּביֵניֶהם  ִסְּכמּו 

ַהַהְמָחאֹות.
ֶׁשל  לְֵביתֹו  ִליְטַוואק  ָהַרב  ִהִּגיַע  ַהַּפַעם 
ָהִאיׁש ְּכֶׁשְּבָידֹו ֵסֶפר ’ִמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ ֵחֶלק 

א‘, ּוְכֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם ָהִאיׁש ִהְקִריא ִמּתֹוכֹו:
ְלָחן ָערּו‘ (קכד ח) ְּבֵבאּור  ַעל ִּדְבֵרי ַה‘ּׁשֻ
ִאּסּור ’ָאֵמן ֲחטּוָפה‘ – ”ֶׁשֹּלא ַיְחטֹף ִויַמֵהר 
ַלֲענֹות אֹותֹו קֶֹדם ֶׁשְּיַסֵּים ַהְּמָבֵר“, ּכֹוֵתב 
לֹוַמר:  ”ָרָצה  ל):  (ס“ק  ְּברּוָרה‘  ַה‘ִּמְׁשָנה 
ַהֵּתָבה  ָּכל  “ץ  ַהּׁשָ ֶׁשְּיַסֵּים  ַעד  ֶׁשַּיְמִּתין 
ֶׁשַּמְתִחיִלין  ֲאָנִׁשים  ְוֵיׁש  ְלַגְמֵרי.  ַאֲחרֹוָנה 
ַּבֲחִצי  ֲעַדִין  עֹוֵמד  “ץ  ֶׁשַהּׁשָ ְּבעֹוד  ַלֲענֹות 

ֵּתָבה ַאֲחרֹוָנה ְוֶזה ָאסּור“.
’חֹוַבת ֲעִנַּית ָאֵמן‘ ַּבַהְקָּדָמה

ָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם
סּוף“  ַים  ִּכְקִריַעת  ָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו  ”ָקִׁשין 
ִאם  ְוָאֵכן,  א).  קיח  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ָקְבעּו   ָּכ  –
ַּבֲעֵלי  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ְנַגֶּלה  ַּבָּדָבר  ְנַהְרֵהר 
ְּבִלי  ָּתִמיד  ָלֶהם  ְמצּוָיה  ֶׁשַּפְרָנָסָתם  ַהַחִּיים 
ַהְּבִריָאה,  ְּבִחיר  ָהָאָדם,  ַּדְוָקא  ּוְדָאָגה,  ִטְרָחה 
ְּכֵדי  ְוִלְדאֹג  ְלִהְתַאֵּמץ  ָעָליו  ֶׁשּבֹו  ְּבאֶֹפן  ִנְבָרא 
יג ֶאת ַּפְרָנָסתֹו, ֻעְבָּדה ַהּגֹוֶרֶמת לֹו ִלְהיֹות  ְלַהּׂשִ

ָׁשרּוי ְּבַלַחץ ַמְתִמיד.
ְּכֵדי  ֶאָּלא   ,ָּכ ָהָאָדם  ִנְבָרא  ִּבְכִדי  א  ִּכי  ִנְרֶאה 
ָהעֹוָלִמים  ְלבֹוֵרא  ָּתִמיד  ְנׂשּואֹות  ִיְהיּו  ֶׁשֵעיָניו 
ּוְכִדְבֵרי  ַּפְרָנָסתֹו,  ֶאת  לֹו  ֶׁשְּיַסֵּפק  ִּבְתִפָּלה 
ר?...  ַהְּגָמָרא (ִנָּדה ע ב): ”ָמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְתַעּׁשֵ

ְיַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשָהעֶֹׁשר ֶׁשּלֹו“.
ְּבָכ ָנִבין ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּמזֹונֹות ְלֵבין ְקִריַעת 
ַים סּוף: ְּכִפי ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ַהַּלַחץ ֶׁשֵהִביא 
סּוף,  ַים  ְׂשַפת  ַעל  ְּבעֹוְמָדם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 
ְלַקּוֹות  אֹו  ְּבַעְצָמם  ָּדָבר  ִלְפעֹל  ְיכֶֹלת  ִמְּבִלי 
ִלְתׁשּוַעת ָּבָׂשר ָוָדם, ֱהִביָאם ָלֵׂשאת ֶאת ֵעיֵניֶהם 
ַאף   ָּכ ּוְלִהּוַָשׁע,  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ַלֲאִביֶהם  ִּבְתִפָּלה 
ּבֹו  רּוי  ֶׁשּׁשָ ַהַּמְתִמיד  ַהַּלַחץ  ַלַּפְרָנָסה,  ְּבנֹוֵגַע 
לֹו  ִלְגרֹם  ְּכֵדי  נֹוָעד  ְלַפְרָנָסתֹו,  ַהּטֹוֵרַח  ָהָאָדם 
ַמִים ֶׁשְּיַפְרְנֵסהּו,  ְלַהְפנֹות ֶאת ֵעיָניו ְלָאִביו ֶׁשַּבּׁשָ

ַפע. ּוְבָכ ִלְפּתַֹח ְלַעְצמֹו ֶאת אֹוְצרֹות ַהּׁשֶ
א ְלִחָּנם ִּתְּקנּו ַּבָּקָׁשה זֹו ְּבָלׁשֹון ּכֹה ִמְתַחֶּנֶנת: 
ַאֵחר  מֹוִׁשיַע  ָלנּו  ֵאין   – ָאִבינּו!...“  ”ֱאֵקינוּ! 
ְוַכְלְּכֵלנּו...“  ”ַּפְרְנֵסנּו  ָאָּנא:   ְלִפיָכ ִמַּבְלָעֶדיךָ! 

(הגש“פ ’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘).

ִמּוֹוְרָקא  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ְמָבֵאר  ֶזה  ְּבִסְגנֹון 
ָזָצ“ל ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ְּבֶהְמֵׁש ְּבָרָכה זֹו: ”ְוָנא ַאל 
ַּתְצִריֵכנוּ... א ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם... ִּכי ִאם 

:“...ְלָיְד
ִליֵדי  ַיְצִריֵכנוּ  ֶׁשֹּלא  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ִּגיָסא  ֵמַחד 
ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם, ּוֵמִאיָד ִּגיָסא ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָלנּו עֶֹׁשר ּכֹה ַרב ַעד ֶׁשַּנְחׁשֹב ֶׁשֵאין 
ִאם  ”ִּכי  ַהּבֹוֵרא,  ְלֶעְזַרת  ָחִליָלה  ְזקּוִקים  ָאנּו 
ֵאר ’ִנְצָרִכים‘, ַא” א ִליֵדי ַמְּתַנת  ְלָיְד“ – ֶׁשִּנּׁשָ
ָּבָׂשר ָוָדם“. ּוְכִפי ֶׁשֵּבֲארוּ ַהַּצִּדיִקים ֶאת ִקְלַלת 
ַהָּנָחׁש, ֶׁשִּקְּללֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ָעָפר 
 ֶׁשְּמזֹונֹו ִיְהֶיה ָמצּוי ְּבָכל ָמקֹום, ּוְבָכ ַלְחמֹו ָּכ
ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר ְלַבֵּקׁש ִמּבֹוְראֹו ַעל ְמזֹונֹוָתיו, א 

ִּתְהֶיה לֹו ִקְרַבת ה‘ (’ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ ח“ה אֹות נט).

ַּבָּקָׁשה ֶׁשַהַחִּיים ְּתלּוִיים ָּבּה
ַיַּנאי  ַרִּבי  ִּבְתִפַּלת  מֹוִפיַע  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ְמקֹור 
ֶׁשְּבתֹוָכּה  ב),  ד  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי  ַהּמּוֵבאת 
ָוָדם,  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  ַּתְצִריֵכנוּ  ”ְוַאל  ִּבֵּקׁש: 
ְוַאל ִּתְמסֹר ְמזֹונֹוֵתינּו ִּביֵדי ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשַּמְּתָנָתם 

ְמעּוָטה ְוֶחְרָּפָתם ְמֻרָּבה...“.
”ָאַמר  טו):  (זּוָטא  ֵאִלָּיהּו‘  ְּדֵבי  ַּב‘ַּתָנּא  הּוָבא   ְוָכ
ֵמִעיד  ִלְבָרָכה:  ְוָזכּור  ַלּטֹוב  ָזכּור  ֵאִלָּיהּו  ַאָּבא 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֶׁשָּכל  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ָעַלי  ֲאִני 
ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ְוׁשֹוֶנה  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשּקֹוֵרא 
ל  ִמּׁשֶ ֶנֱהֶנה  ְוֵאין  ּלֹו,  ִמּׁשֶ ֶנֱהֶנה  ּלֹו,  ִמּׁשֶ ְואֹוֵכל 
ב):  קכח  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ְּכלּום,  ִצּבּור 

.“‘ְוטֹוב ָל ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְיִגיַע ַּכֶּפי’
ָה‘ִאְמֵרי  ְּבָהְרַה“ק  ָאָדם  ִהְפִציר  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
ֱאֶמת‘ ִמּגּור ֶׁשִּיַּקח ִמָּיָדיו ַמָּתָנה. ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ 
ְלִהְתַחֵּנן  ִנָּסה  ָהִאיׁש   ַא ּתֶֹקף,  ְּבָכל   ְלָכ ֵסֵרב 
ְולֹוַמר ִּכי ְּבַנְפׁשֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּיַּקח ִמֶּמּנּו ָהַרִּבי ֶאת 
נֹוֵגַע  ִלי  ”ַאף  ְוָאַמר:  ֵהִׁשיב  ָהַרִּבי   ַא ַהַּמָּתָנה. 
 ,ִמְּמ ַהַּמָּתָנה  ֶאת  ֶאַּקח  ֶׁשֹּלא  ְלַנְפִׁשי  ַהָּדָבר 

ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאָמר (ִמְׁשֵלי טו כז, ּוְרֵאה ְמִגָּלה כח א): ’ְוׂשֹוֵנא 
ַמָּתנֹת ִיְחֶיה‘“ (’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘ ַעל ברכהמ“ז).

ְלַחן  ֵּכיַצד ֶנֱהִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּׁשֻ
ֲאֵחִרים?

ִסְּדָרה  ִּכי  ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֲהא  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ִיְהיּו  ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה 
 ֶׁשָּתַמ ִּכְזבּולּון  ֲאֵחִרים,  ֻׁשְלַחן  ַעל  ְסמּוִכים 

שָכר ָאִחיו ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה? ְּבִיּׂשָ
ָּכ ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז‘יּבּוז‘:

ּוְמַׁשֵּלׁש  ַהּכֹוֵפל  ְּבָאִביָה  ִּבּתֹו  ִהְבִחיָנה  ַּפַעם 
ִּכי  ַּתְצִריֵכנוּ...  ַאל  ”ְוָנא  ַּבָּקַׁשת:  ֶאת  ִּבְבִכָּיה 
אֹותֹו:  ָׁשֲאָלה  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ  .“ְלָיְד ִאם 
ָּכל   ְל ֵאין  ֲהא   ,ָּכ ַעל  ְמַבֵּקׁש   ִהְּנ ”ַמּדּוַע 
ִמְּלַבד   ,ְמזֹונֹוֶתי ֶאת  ּבֹו  ְלַהְרִויחַ  ַאֵחר  ֵעֶסק 

?“ַה‘ִּפְדיֹונֹות‘ ֶׁשּנֹוְתִנים ְל
ֶנֱהֶנה  ֶׁשֲאִני  ַהָּדָבר  ”ֱאֶמת   :ָּברּו ַרִּבי  ָלּה  ָאַמר 
ַּבּנֹוְתִנים  ְּדָרגֹות  ָׁשלֹוׁש  ֵיׁש   ַא ֵמֲאֵחִרים, 
ְּכַמָּתָנה  זֹאת  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֵיׁש  ַלַּצִּדיק:  ִמָּממֹוָנם 
ַהִּנֶּתֶנת ִמיֵדיֶהם ַלַּצִּדיק, ֶׁשֲעֵליֶהם ֲאִני ְמַבֵּקׁש: 
”א ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם“. ֵיׁש ֶׁשּנֹוְתִנים זֹאת 
ִיְזּכּו  זֹו  ְנִתיָנה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּביֹוְדָעם  ְּכ‘ַהְלָוָאה‘, 
ְלֶׁשַפע ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים, ְוַאף ֲעֵליֶהם ֲאִני ְמַבֵּקׁש: 
ֶׁשּנֹוְתִנים  ֵיׁש  אּוָלם  ַהְלָוָאָתם“.  ִליֵדי  ”ְוא 
’ְׁשִליִחים‘  זֹאת ִמּתֹו ַהָּכָרה ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֵהם ַרק 
ה‘  ִמיֵדי  ְּבָיָדם,  ַהֻּמְפָקד  ַהָּממֹון  ֶאת  ְלַהֲעִביר 
ְוָעֶליָה  ָחֵפץ  ֲאִני  ֶׁשָּכזֹו  ְּבַמָּתָנה  ַהַּצִּדיק.  ִליֵדי 
 ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא‘ ֵעֶר’) “...ֲאִני ְמַבֵּקׁש: ”ִּכי ִאם ְלָיְד

’ַצִּדיק‘ אֹות כא).

ְוָכ ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ִמְּזלֹוְטׁשֹוב:
ְּכֵדי  ְצָדָקה  ֵמֲאֵחִרים  ְלַקֵּבל   ֶׁשִּנְצָר ִמי  ַאף 
ְמַקֵּבל  ֶׁשהּוא  ַיֲחׁשֹב  ַּבל  ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
ַהּנֹוֵתן  הּוא  ֶׁשה‘  ָיִבין  ֶאָּלא  ֵמֶהם,  ַּפְרָנָסתֹו  ֶאת 
ְׁשלּוִחים  ’ַהְרֵּבה  ַוֲהֵרי   – ָׁשִליַח  ִּביֵדי  זֹאת  לֹו 
ַלָּמקֹום‘ ְוִאם א ְיַקֵּבל ִמֶּזה ְיַקֵּבל ֵמַאֵחר. ִאם 
ַיְפִנים זֹאת ַיְרִויחַ ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵר ְלַהְחִניף ַלּנֹוֵתן, 
ַהּצֶֹרךְ.  ִּבְׁשַעת  ִמְּלהֹוִכיחוֹ  ְלִהָּמַנע  א  ְוַאף 
טֹוָבה  ִמְּלַהֲחִזיק  ּפֹוְטרֹו  ֶזה  ֵאין  ָמקֹום  [ּוִמָּכל 
ֲעבֹוַדת  ְלַׁשַער  ְּפִתיָחה  ַהְּלָבבֹות‘,  ’חֹובֹות  (ְרֵאה  ַלּנֹוֵתן 

ָהֱאִקים)] (’אַֹרח ַלַחִּיים‘ ַמּטֹות).

ֵלָהנֹות ִמְּנִתיָנה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים
ָידּוַע ָהָיה ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד, ַרָּבּה 
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ְּבַהְקָּפָדתֹו ַהְּיֵתָרה ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות 
ְלַחן ֲאֵחִרים ְּכָלל, ִמְּלַבד ַּפַעם ַאַחת ֶׁשָעַבר  ִמּׁשֻ
ִמָּבָניו,  ֶאָחד  ִנּשּׂוֵאי  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה  ַהְנָהָגתֹו.  ַעל 
ַמֲעָטָפה  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ֵהִניַח  ְּדהּוא  ָמאן  ַּכֲאֶׁשר 
יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהִּנּשּׂוִאין.  ְלָצְרֵכי  ְמֻכָּבד  ְסכּום  ֶׁשָּבּה 
ִּביֵדי  לֹו  ִנְׁשַלח  ֶׁשַהֶּכֶסף  ְּבַוָּדאּות  ִׁשֵער  ַחִּיים 
ָּכ ִהְסִּכים ְלַקְּבלֹו  ַרּבֹו ַהַּמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין, ּוִמּׁשֶ
ַהְּגָמָרא  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ַמְסִּביר  ְּכֶׁשהּוא 

(ְּבָרכֹות י ב): ”ָהרֹוֶצה ֵלָהנֹות – ֶיֱהֶנה ֶּכֱאִליָׁשע“.

ִמָּבָׂשר  ֵלָהנֹות  ֶׁשֹּלא  ְמאֹד  ִהְקִּפיד  ֱאִליָׁשע  ַאף 
ָוָדם, ְוַאף ִקֵּלל ֶאת ֵּגֲחִזי ַנֲערֹו ְּכֶׁשִּקֵּבל ַמָּתנֹות 
ה ַהּשּׁוַנִּמית  ִמַּנֲעָמן ַׂשר ְצָבא ֲאָרם, ַא ֵמָהִאּׁשָ
 ִהְסִּכים ְלַקֵּבל, ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע ִּכי ָּכל ַּכּוָָנָתּה ִהיא ַא
ְוַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ְוָכ ַּגם ַהְּגִרי“ח ִקֵּבל ֵמַרּבֹו, 
(’הגש“פ  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ַּכּוָָנתוֹ  ָּכל  ִּכי  ָיַדע  ַּבֲאֶׁשר 

ִמְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים‘).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַהְמָחָאה ֶׁשִהְתַחְּלָפה ְוָאֵמן ֶׁשֻהְחְמָצה

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

ססִספפּפּור ם
ַלִים‘ (ד‘) 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


