
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו“ (ה ז)

 ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם (ְּתׁשּוָבה ב ב) ֶׁשּוִּדּויוֹ ֶׁשל ַהחֹוֵטא ָצִרי
ִלְנּבֹעַ ֵמעֶֹמק ִלּבֹו, ִמּתֹו ֲחָרָטה ּכֹה ֲאִמִּתית, ַעד ֶׁש: ”ָיִעיד 

ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלֶזה ַהֵחְטא ְלעֹוָלם“.
ִּבְתִפַּלת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ִמּקֹוזְ‘ִניץ  ַהַּמִּגיד  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
 ,“ְלָפֶני ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ”ְוַהֲחִזיֵרנּו  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה 
ה‘  ִלְפֵני  ָּגלּוי  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ֻמְחֶלֶטת,  ּכֹה  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשָּנׁשּוב 

ֶׁשֹּלא ָנׁשּוב ְלֵחְטא ֶזה ְלעֹוָלם.
ָהַרִּבי ַּבַעל ’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ֵמאֹוְז‘רֹוב הֹוִסיף ּוֵבֵאר ְּבָכ ֶאת ֻנַּסח 
ִוּדּוי יֹום ַהִּכּפּוִרים: ”ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 
ָּכל ָחי... ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשְּתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו...“, 
’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘  ֶׁשִּלְכאֹוָרה, ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָעֵלינּו?  ְלַכֵּפר  ִסָּבה  ֶׁשֵאיָנּה  ּוַוַּדאי  ִעָּמנּו,  ְלַהְחִמיר  ֲאמּוָרה 
ב, ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשהּוא ’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘, ָיכֹול  ּוְלִפי ָהָאמּור ְמֻיּׁשָ

הּוא ְלָהִעיד ָעֵלינּו ֶׁשֲחָרָטֵתנּו ֲאִמִּתית. 
’ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל‘ ָּפָרַׁשת ָּפָרה, ’ֵאׁש ָּדת‘ ח“ט עמ‘ ַּתְרָי“ג

’ִוּדּוי‘ ְלֵׁשם ַהְכָנַעת ַהֵּלב 
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו“ (ה ז)

ָּתַמּה ַרִּבי ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר:
ִהיא  ַהּוִּדּוי  ֶׁשִּמְצַות  ַמְׁשָמע  לו)  א  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב“ם  ִמִּדְבֵרי 
ַהֵחְטא,  ַּבֲעִזיַבת  ֶׁשְּתִחָּלתוֹ  ַהְּתׁשּוָבה,   ַּתֲהִלי ַהְׁשָלַמת 
ְּבֵסֶדר  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ֶלָעִתיד.  ְוַקָּבָלה  ֲחָרָטה 
ְלִדְבֵרי  ָּבַגְדנּו‘  ’ָאַׁשְמנּו  ִוּדּוי  ֶאת  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַה‘ַּתֲחנּון‘ 

ַהַּתֲחנּוִנים, ַהֲחָרָטה ְוַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַאֲחָריו?
ֵסֶדר  ְלִפי  ּוְמֻסָּדר  ַהַּתֲחנּון  ֵסֶדר  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהּוִּדּוי  ְוֵתֵרץ: 
ֶאָּלא  ַהּוִּדּוי,  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  נֹוָעד  א  ֵּבי“ת,  ָהָאֶל“ף 
ְּבעֶֹמק  ֻמְׁשָרִׁשים  ָאנּו  ַּכָּמה  ַעד  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָלנּו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי 
ַהֵחְטא, ’ֵמָאֶל“ף ְוַעד ָּתי“ו‘, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִיָּכַנע ִלֵּבנּו ְלִהְתעֹוֵרר 

ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵמרַֹע ַּדְרֵּכנּו.
’ִמְׁשַנת ַרִּבי ַאֲהרֹן‘ ְּבֻחּקַֹתי

ְּבָרָכה ִמּתֹו ַאֲהָבה 
”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם“ (ו כג)

ְּבֵני  ֶאת  ְתָבְרכּו  ”ּכֹה  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִּתְכּתֹב  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל“, ּוִמְּפֵני ָמה הֹוִסיָפה: ”ָאמֹור ָלֶהם“? 

ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘:
ְּבֶאְמָצעּות  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִמִּבְרָכָתם  ֶנֱהִנים  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ֵּכיָון 
אֹוָתם  ִהְזִהיָרה   ְלִפיָכ ֵמֶהם,  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַהְּכֻהָּנה  ַמְּתנֹות 
ְלטֹוַבת  ְּבִבְרָכָתם  ְיַכּוְנּו  ֶׁשֹּלא   – ָלֶהם“  ”ָאמֹור  ַהּתֹוָרה: 
ַעְצָמם, ֶאָּלא ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאל. ּוְכִפי ֶׁשִהְדִּגיׁש ַרִׁש“י ְּבֵפרּוׁשֹו: 

”‘ָאמֹור ָלֶהם‘... ְּבַכּוָָנה ּוְבֵלב ָׁשֵלם“.
ַּתְלִמידֹו, ַרִּבי ְׁשמֹה ְקַלְין ָאַב“ד ֶזעְנָטא הֹוִסיף ְוָכַתב ִּכי 
ֶאת   ְלָבֵר ”ְוִצּוָנוּ  ַהּכֲֹהִנים:  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִמְתָּבֵאר   ְּבָכ

ַהּכֲֹהִנים  ִהְצַטּוּו  ֵהיָכן  ֶׁשִּלְכאֹוָרה,  ְּבַאֲהָבה“;  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו 
ֶׁשִּיְראּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּצּוְָתה  ָהָאמּור  ּוְלִפי  ’ְּבַאֲהָבה‘?   ְלָבֵר
ַהּכֲֹהִנים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ַא ְוַרק ֶאת טֹוַבת ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי ֵאין 

’ְּכַתב סֹוֵפר‘; ’ִלּקּוֵטי ְׁשמֹה‘ ַּדף קגְל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה ִמּזֹו.

ֲחִביִבים ַהּכֲֹהִנים יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל
”ְיָבֶרְכ ה‘ ְוִיְׁשְמֶר“ (ו כד)

ַּכַּפִים:  ְנִׂשיַאת  ִלְפֵני  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ִהְצַטּוּו  ֵהיָכן   – ְּבַאֲהָבה“  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר ”ְוִצּוָנוּ 

ַהּכֲֹהִנים ְלָבֵר ’ְּבַאֲהָבה‘?
ֵּבאּור ִנְפָלא ַלְּדָבִרים ֵהִביא ַרִּבי ֶעְזָרא ַאְלְטׁשּוֶלר ַרָּבּה ֶׁשל 

ַויינֹוָטה ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵליּב ּכֵֹהן ִמַּקייָדאן: 
ְּבַאֲהָבה,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ְלָבֵר ִנְצַטּווּ  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ַהַּכָּוָנה  ֵאין 
ַהְּבָרָכה,  ִלְתִחַּלת  ִמְתַיֶחֶסת  ”ְּבַאֲהָבה“  ַהִּמָּלה  ֶאָּלא 
תוֹ ֶׁשל ַאֲהרֹן  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִקֵּדׁש ֶאת ַהּכֲֹהִנים ִּבְקֻדּׁשָ
ְּבַאֲהָבה: ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֻחִּלין צא ב) ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֲחִביִבים ִלְפֵני 
ֵרת ֵאיָנם ַמְזִּכיִרים  ֵרת, ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ ה‘ יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ג): ”ָקדֹוׁש  ו  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ֵּתבֹות  ָׁשלֹוׁש  ַאַחר  ֶאָּלא  ה‘  ֶאת 
ַאַחר  אֹותֹו  ַמְזִּכיִרים  ְוִיְׂשָרֵאל  ְצָבא-ֹות“,  ה‘  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש 
ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים ו ב): ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘...“. 
ְוִהֵּנה ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק: ”ְיָבֶרְכ ה‘“ ִנָּתן ְלהֹוִכיַח ֶׁשַהּכֲֹהִנים 
ֲחִביִבים ַאף יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ַמְזִּכיִרים ֶאת ה‘ ַאַחר 
ָּפסּוק  ַהְזָּכַרת  ֶטֶרם   ּוְלִפיָכ  ,[“ְיָבֶרְכ”] ִּבְלַבד ַאַחת  ֵּתָבה 
ֶזה, ְמַׁשְּבִחים ּומֹוִדים ֵהם ַעל ָּכ ֶׁשִהְתַקְּדׁשּו ְּבַאֲהָבה ְיֵתָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר ְוִצּוָנוּ  ִקְּדָׁשנּו...  ”ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת:  זֹו 

– ְּבַאֲהָבה“. 

ָּכ נֹוֲהִגים ַאף ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּמֹוִדים ַעל ִחָּבָתם ַהְּיֵתָרה ַהִּנֶּכֶרת 
ֵהן  ֶזה;  ָּפסּוק  ֶׁשּקֹוְרִאים  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ְׁשַמע  ַּבָּפסּוק: 
ְוֵהן  ְּבַאֲהָבה“,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעּמֹו  ”ַהּבֹוֵחר  ְּבִבְרַּכת:   – ְּבַׁשֲחִרית 

ְּבַעְרִבית – ְּבִבְרַּכת: ”אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל“. 
ִבים‘ או“ח סי‘ א‘ ׁשּו“ת ’ַּתָּקַנת ַהּׁשָ

ְלֵאיזֹו ְּתִפָּלה נֹוֵׂשא ה‘ ָּפִנים?
א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“ (ו כו) ”ִיּׂשָ

א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי‘, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר (ְּדָבִרים י יז) ’ֲאֶׁשר א  ”‘ִיּׂשָ
א ָפִנים‘; ָהָיה ַרִּבי יֹוסֵי ֶּבן ּדֹוְסַתאי אֹוֵמר, ֵּכיַצד ִיְתַקְּימוּ  ִיּׂשָ
א ה‘ ָּפָניו‘ – ְּבָדָבר [ֲעֵבָרה]  ְׁשֵּתי ִמְקָראֹות ַהָּללּו? ֶאָּלא ’ִיּׂשָ
ְלֵבין   ֶׁשֵּביְנ ְּבָדָבר   – ָפִנים‘  א  ִיּׂשָ א  ’ֲאֶׁשר  ְלֵבינֹו,   ֶׁשֵּביְנ

ֲחֵבְר [ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַּכֶּפֶרת ַעד ֶׁשְּתַרֵּצהּו]“ (במדב“ר יא ז).
צּוַרת  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ַהִּמְדָרׁש  ַּכּוַָנת  ִּכי  ֵּבֵאר  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל 

ַהְּתִפָּלה ַהְּנכֹוָנה: 
ַּגם  הּוא  זֹוֵכר  ְמצּוקֹוָתיו  ַעל  ָהָאָדם  ִמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ִאם 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ַצַער  ֶאת  ְּכלֹוַמר  ְלֵבינֹו‘,   ֶׁשֵּביְנ’ ַהָּדָבר  ֶאת 
ֶׁשִּמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבַצֲערֹו, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו סג ט): ”ְּבָכל ָצָרָתם לֹו 
ֶאת  ִויַקֵּבל  ֵאָליו  ָּפָניו  ֶאת  ה‘  א  ֶׁשִּיּׂשָ לֹו  ֻמְבָטח  ֲאַזי  ָצר“, 
ְּתִפָּלתֹו. ַא ִאם הּוא ְמַכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ַרק ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּבינֹו 
ְלֵבין ֲחֵברֹו, ְּכלֹוַמר ַעל ִעְנְיֵני ַהּגּוף ּוְצָרָכיו, ִמְּבִלי ְלַכּוֵן ַעל 
א ָפִנים‘ ֵאָליו ְלַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלתֹו. ִכיָנה, ֲאַזי ’א ִיּׂשָ ַצַער ַהּׁשְ

ָכר‘ [לרי“ב ִמְּסְטָראְזִניץ] עמ‘ קכד  ’ִּדְבֵרי ִיּׂשָ

ַּבָּקַׁשת ’ַהְסָּכָמה‘ ַעל ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“ (ו כו) ”ִיּׂשָ

ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשַּמְחִזיִרים  ֶׁשְּלַאַחר  ְמבָֹאר  א)  לט  (סֹוָטה  ַּבְּגָמָרא 
ֶאת ְּפֵניֶהם ִמן ָהָעם ְּבִסּיּום ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ְמַבְּקִׁשים ֵהם: 
ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ָעֵלינּו,  ֶׁשָּגַזְרָּת  ָמה  ָעִׂשינּו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 
ָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו (ְּדָבִרים כו טו): ’ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן 
ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל...‘“.  ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַמִים  ַהּׁשָ
ַּבְּגָמָרא (ר“ה כה ב) ְמבָֹאר ֶׁשַהּמֹוִסיף ְּבָרָכה ְרִביִעית ְּבִבְרַּכת 
ּכֲֹהִנים עֹוֵבר ְּב‘ַבל ּתֹוִסיף‘; ֵּכיַצד ִּתְּקנּו ָלֶהם ְלהֹוִסיף ְּבָרָכה 

ַאַחר ִּבְרָכָתם?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶעְמִדין: ֵאין ַהּכֲֹהִנים מֹוִסיִפים ְּבָכ ְּבָרָכה, 
 –  ְלָכ ְוָהְרָאָיה  ִּבְרָכָתם,  ִעם  ה‘  ֶׁשַּיְסִּכים  ַּבָּקָׁשה  ִאם  ִּכי 
ֶאת  ֶׁשֶהְחִזירּו  ְלַאַחר  ֶאָּלא  אֹוָתּה  אֹוְמִרים  ֵאיָנם  ֶׁשֲהֵרי 

ְּפֵניֶהם ִמן ָהָעם.
ְּבָכ ַאף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ְצִבי ְקרֹויֶזר ֶאת ֻנַּסח ְּתִפָּלה זֹו: 
”ָעִׂשינּו ָמה ֶׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו“ – ִּבְזכּות ֶׁשִּקַּיְמנוּ ֶאת ְּגֵזַרת ’ַּבל 
ַהְּמפָֹרׁשֹות  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ְוִנְזַהְרנּו  ּתֹוִסיף‘ 
 ּוָבֵר ָקְדְׁשָך...  ִמְּמעֹון  ”ַהְׁשִקיָפה  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  ַּבּתֹוָרה, 

ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל“.
ִסּדּור ’ֵּבית ַיֲעקֹב‘, ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים; ִסּדּור ’אֹור ַהַחָּמה‘ עמ‘ רמה

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

ני ּפְ ם

צ‘ ֲאֵמִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
”ָּכל ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד“ (ד 

כג)

ַהּפֹוְסִקים  ְלִׁשיַטת  ֶרֶמז  ִלְדרֹׁש  נּוַכל  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ָהֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ְּבִמְכַסת  ִּכי  קט)  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ“ע  (ׁשּו“ת 
ַרק  ִלְכל  ִנָּתן  א),  קלב  ָחָדׁש  (תיקו“ז  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו 
ֲאֵמִנים ֶׁשַּנֲענּו ַעל ְּבָרכֹות, ְוא ַעל ַקִּדיִׁשים: ’צָָבא‘ 
’צ‘ ָאֵמן ְּבָרכֹות‘. ְוֵכיָון ֶׁשִּנָּתן ְלַהִּגיַע  – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ְלצ‘ ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ַרק ְּבֶאְמָצעּות ְׁשִהָּיה ְּבֵבית 
“ץ,  ַחר ַוֲחָזַרת ַהּׁשָ ַהְּכֶנֶסת ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַלֲעבֹד  ָצָבא  ִלְצבֹא  ַהָּבא  ”ָּכל  ַהּתֹוָרה:  ָּכְתָבה   ְלָכ

ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד“ – ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
’ְמרֹום ָהִרים‘ ַּבַהְקָּדָמה 

ת ָנׂשֹא ָרׁשַ 282ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים


ד

ִפַּלת 
 ,“פֶני
ה‘

ַאֲה ְל

ָרז
ּבבית ַהְּכֶנֶס ם

דה

ממ רִרִ ממֵמֵ
ר ָ פפּפָּ בּבַַ ים

>  ָּכ ָנַהג ָמָרן ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘  <
ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ַהַּׁשַחר....  ִּבְרכֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ”ֹיאַמר 
ְועֹוד  ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַזּכֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש, 
ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְוֵכן ָנַהג ָמָרן 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַזְלָה“ה“.
[’אֹור ֵעיַנִים‘ לרא“ז ִמּקֹוַמְרָנא] ח“ב ְּכָלל כא
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ָצִעיר  ָּבחּור  ִהּנֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַהִּסּפּור  ְנׂשּוא  ַחִּיים, 
ַהּתֹוָרה‘  ְּב‘ַתְלמּוד  ַוֲחׁשּוָבה.  טֹוָבה  ִמִּמְׁשָּפָחה 
ְּבאֶֹפן  ַחִּיים  ִהְתַּבֵּלט  א  ַהְּקַטָּנה  ּוַבְּיִׁשיָבה 
ָמה  ְּבִלּמּודוֹ,  ִהְתִמיד  אּוָלם  ְּבִכְׁשרֹונֹוָתיו,  ְמֻיָחד 
ְלִהְתַקֵּבל  ָזָכה  ַמֲאַמִּצים  ֶׁשְּלַאַחר   ְלָכ ֶׁשֵהִביא 
ַהְּיִׁשיבֹות,  ְּבעֹוַלם  ַהּטֹובֹות  ֵמַהְּיִׁשיבֹות  ְלַאַחת 
ְיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ָהגּו ְוִהְתַעּלּו ַּבּתֹוָרה ְמאֹות ַּבחּוִרים 

ֻמְבָחִרים ְּביֹוֵתר.
הֹוָריו ֶׁשל ַחִּיים ָהיּו ְּבטּוִחים ִּכי ִּביִׁשיָבה ֻמְבֶחֶרת 
אּוָלם  מֹוִנים,  ֲעֶׂשֶרת  ְּבָנם  ִיְתַעֶּלה  ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּכזֹו 
ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוב  ַּבָּמקֹום  ָׁשם,  ַּדְוָקא  ֵלב,  ְלַדֲאבֹון 
ֲחֵבָריו  ָּכל  ְּבעֹוד  ְּבִלּמּוָדיו.  ָלֶרֶדת  הּוא  ֵהֵחל 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִהְצִליחּו ְוָעׂשּו ַחִיל, ַחִּיים ִהַּדְרֵּדר 

ְוֶחְׁשקֹו ִלְלמֹד ָיַרד ְּפָלִאים.
ְוִׁשְברֹון  ָהַעז  ְּכֵאבֹו  ֶאת  ְּכָתב  ֲעֵלי  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 
ְּבָיָדיו  ָעָלה  א  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ְלנַֹכח  ַחִּיים  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ְׁשַאר  ִעם  ַיַחד  ַהִּנְלֶמֶדת  ַהּסּוְגָיא  ֶאת  ’ִלְחיֹות‘ 
ֶאת  ֵמִניַח  ֶהְסֵּבר   ְלָכ ָהָיה  א  ַלְּיִׁשיָבה.  ֲחֵבָריו 
א  ָּפׁשּוט  ַחִּיים  ִּכי  ִהיא  ֻעְבָּדה  אּוָלם  ַהַּדַעת, 
ַהְּגָמָרא,  ֶאת  ֶׁשָּפַתח  ַּפַעם  ְּבָכל  ִלְלמֹד.  ִהְצִליַח 
ְּבֵעיַנִים  ּבֹו  ַמִּביטֹות  אֹוִתּיֹוֶתיָה  ֶאת  ָחׁש  הּוא 

ַמֲאִׁשימֹות, ְּכאֹוְמרֹות: ֵאיֵנ יֹוֵדַע, א ַּתְצִליַח!
ַּבְּיִׁשיָבה  ְּבָיָמיו  אֹותֹו  ֶׁשִּלּוָה  ַהַהְתָמָדה  ּכַֹח 
ַּבְּסָדִרים,  ְּכמֹו  עּוִרים,  ַּבּׁשִ ּוָפַחת;   ָהַל ַהְּקַטָּנה, 
ְוַאף  ֶּבָחָלל,  ִּבְבִהָּיה  ַהְּזַמן  רֹב  ֶאת  ֶהֱעִביר  הּוא 
ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְסִביבֹו ָרַעׁש ְוָגַעׁש ְּבִרְתָחא 

ְּדאֹוָרְיָתא, ָעַמד הּוא ְּכצֹוֶפה ִמן ַהַּצד.
ֶאת  ִמִּלים  ְלא  ֶׁשִהִּביעּו  ַהִּמְבָחִנים  ִצּיּוֵני  ַאף 
ִּכְׁשלֹונֹו א ָּתְרמּו ְלַהֲעָלַאת ִּבְטחֹונֹו ָהַעְצִמי, ְוכֹחַ 

ָהָרצֹון ֶׁשֲעַדִין ִּפְעֵּפַע ּבֹו ִּכְמַעט ְוָדַע ַלֲחלּוִטין.
ֶמֶׁש ָּכל ְזַמן ַהחֶֹרף ִנְמְׁשָכה ִהַּדְרְדּרּותוֹ ֶׁשל ַחִּיים 
ּוָפְגָעה ְמאֹד ְּבַמֲעָמדֹו, ֵהן ְּבֶקֶרב ֲחֵבָריו ַלְּיִׁשיָבה 
ְוֵהן ְּבֶקֶרב ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו. ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ָצַעד 
ִמְתַעֵּלם  ֶׁשהּוא   ּתֹו  ,ְמַהֵּל לֹון  ְּכִכּׁשָ ָחׁש  הּוא 
ּוֵמַהַהְצָלחֹות  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ֵמַהַּמֲאַמִּצים  ַלֲחלּוִטין 
ַהְּגרּוָעה  ָהֻעְבָּדה  ַּכֲאֶׁשר  ָנַחל,  ֶׁשַאף  ַהּמּוָעטֹות 
ְלִאיׁש  ִלְפנֹות  ֵהֵעז  א  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ָהְיָתה  ִמּכֹל 

ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶעְזָרה.
ְּכֶׁשַּמָּצבֹו  ַלְּיִׁשיָבה  ַחִּיים  ָׁשב  ַהַּקִיץ  ְזַמן  ְּבֶפַתח 
ָקֶׁשה ִמְּנׂשֹא. ַחְברּותֹות א ָהיּו לֹו, ֲחֵבָריו ִהְפנּו 

לֹו עֶֹרף, ְוַהֵּיאּושׁ ֵהֵחל ְמַכְרֵסם ּבֹו ְּבָכל ֶּפה.
ַהַּקִיץ,  ְזַמן  ִמְּתִחַּלת  ָחְלפּו  ְספּוִרים  ָׁשבּועֹות 
ֶׁשֵאֶליָה  ַהְּקִהָּלה  ְלַרב  ִלְפנֹות  ַחִּיים  ֵהֵעז  ָאז  ְוַרק 
ְלָפָניו  ִנַּצב  הּוא  ֶעְזָרה.  ְּבַבָּקַׁשת  הֹוָריו  ִהְׁשַּתְּיכוּ 
ֶאת  ִּבְקָצָרה  ֵּתֵאר  רֹוֵעד  ּוְבקֹול  ִּבְרַּכִים,  ְּבִפיק 
ַהֵחֶׁשק  ֶאת  ַלֲחלּוִטין  ”ִאַּבְדִּתי  ֶהָעגּום.  ַמָּצבֹו 
ּוְמֻבְלָּבל...“,  ָאבּוד  ָחׁש  ֲאִני  ַהּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד 

ָּבְקָעה ַהְּזָעָקה ִמָּכל ִמָּלה ֶׁשָּיְצָאה ִמִּפיו.
ֵהִבין  ַהְּדָבִרים,  ֵמֻחְמַרת  ָהמּום  ֶׁשָהָיה  ָהַרב 
ְּבָחְכָמתֹו ִּכי ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְוִעידּוד א יֹוִעילּו ַלֶּנֶפׁש 
ְלַהְרֵּבה  ָזקּוק  ָהָיה  ַהָּבחּור  ֶׁשְּלָפָניו.  ַהְּמֻיֶּסֶרת 
ַעד  ֲאֻרּכֹות,  ְּבַמְחָׁשבֹות  ָׁשַקע  ְוהּוא   ,ְלָכ ֵמֵעֶבר 

ֶׁשְּלֶפַתע אֹורּו ֵעיָניו.
ָהַרב  ָּפָנה  ַהָּנכֹון!“  ַּבְּזַמן  ְּבִדּיּוק  ִהַּגְעָּת  ”ַיִּקיִרי, 
ָקֵרב  בּועֹות  ַהּׁשָ ַחג  ”ִהֵּנה,  ְוָאַמר:  ַהָּבחּור  ֶאל 
ִמְצָוה  ֵאין  ֶזה  ְּבַחג  ִּכי  ַאָּתה  יֹוֵדַע  ְּבַוַּדאי  ּוָבא. 
ְלַלְּמֵדנּו,  ָּבָאה  זֹו  ֻעְבָּדה  ַהַחִּגים.  ִּכְבֶיֶתר  ִיחּוִדית 
ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהַחִּגים ֶׁשִּנְדֶרֶׁשת ֲהָכָנה ְמֻיֶחֶדת 
בּועֹות – ַמַּתן ּתֹוָרה,  ְּכֵדי ֵלָהנֹות ֵמאֹוָרם, ַחג ַהּׁשָ
ָּיְך ְלָכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא, ְוֵיׁש ְּבַיד ָּכל  ִהּנֹו ַחג ַהּׁשַ
ְלא  ֵמָחָדׁש,  ַהּתֹוָרה‘  ְל‘ַקָּבַלת  ּבֹו  ִלְזּכֹות  ְיהּוִדי 

ֶקֶׁשר ְלַמָּצבֹו ַהָּנתּון“.
ִּבֵּקׁש  הּוא  ִהְתעֹוְרָרה.  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ַסְקָרנּותֹו 

:ְלָהִבין יֹוֵתר ְוָהַרב ִהְמִׁשי
בּועֹות  ַהּׁשָ ַחג  ִּכי  הּוָבא  ַהְּקדֹוִׁשים  ”ַּבְּסָפִרים 
ְּבֵבית  ֻמְכָרעֹות  ֶזה  ְּביֹום  ַלּתֹוָרה.  ַהִּדין‘  ’יֹום  ִהּנֹו 
 ְלַמָּצְב נֹוְגעֹות  ֶׁשּכֹה  ֵאלֹות  ַהּׁשְ ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין 
 ַהִאם ִיְהיּו ְל ;ּוְבָיָדן ִלְקּבַֹע ֶאת ַחֵּיי ַהֶּנַצח ֶׁשְּל
ִּדְבֵרי  ַהִאם  ַהְּקרֹוָבה?  ָנה  ַּבּׁשָ טֹובֹות  ַחְברּותֹות 

?ַהְּגָמָרא ּוְמָפְרֶׁשיָה ִיְהיּו ֲעֵרִבים ְלִחְּכ
ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִּכי  ָׁשַמְעִּתי  ִמְּכָבר  ֶזה 
 ְלַהֲאִרי ַלֲחִסיָדיו  ְמַיֵעץ  ָהָיה  ֵמרֹוְפִּׁשיץ  ָזָצ“ל 
ַחג  ּבֶֹקר  ֶׁשל  ַרָּבה‘  ’ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ִּבְמֻיָחד 
בּועֹות, ְלִהְתַּפֵּלל ָּבּה ְּבַכּוָָנה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני  ַהּׁשָ
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֶׁשָּיִאיר  ה‘ 
ִּכי  ְוֵהִעידּו  ֵּכן,  ָנַהג  ַעְצמֹו  הּוא  ַאף  ַהְּקדֹוָׁשה. 
בּועֹות ָהְיָתה  ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ’ַאֲהָבה ַרָּבה‘ ְּבַחג ַהּׁשָ
ְלַמֲעלֹוָתיו  ָזָכה  ּוִמּכָֹחּה  ִּכְׁשָעַתִים,  לֹו  אֹוֶרֶכת 

ַהִּנְׂשָּגבֹות ַּבּתֹוָרה ּוַבִּיְרָאה.
ַעל  ַקֵּבל   ,ַּבֲעבּוְר זֹו  ֵעָצה  ָלַקַחת  ֵאפֹוא  ַנֵּסה 
ַרָּבה‘  ’ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְולֹוַמר   ְלַהֲאִרי  ַעְצְמ
ּוְבַכּוָָנה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ַהָּקרֹוב  בּועֹות  ַהּׁשָ ְּבַחג 
ְיֵתָרה, ִהְתַּפֵּלל ַעל ַמָּצְב, ְוֵאין ָּכל ָסֵפק ִּכי ְּבַוַּדאי 
ַיֲאִזין ה‘ ְלַבָּקָׁשְת ְוִיְׁשַלח ְל ֶאת ֶעְזָרתֹו. ְזכֹר: זֹו 

ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשְּל, ַאל ְּתַוֵּתר ָעֶליָה!“
ַחִּיים ִנְפַרד ֵמָהַרב ִּבְתחּוַׁשת ִהְתַחְּדׁשּות ְוִעידּוד. 
ֶׁשאּוַלי  ְּתִפָּלה  ְלאֹוָתּה  ְּבִצִּפָּיה  ָמֵלא  ָהָיה  ִלּבֹו 

ְּתַׁשֶּנה ֶאת ּגֹוָרלֹו.
בּועֹות,  ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן, ִעם ַׁשַחר ַחג ַהּׁשָ
ֵהִחיׁש ַחִּיים ֶאת ְּפָעָמיו ְלֵבית ְּכֶנֶסת ָּגדֹול ּוִבְלִּתי 
לֹוַמר  ְוֵהֵחל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבַיְרְּכֵתי  ב  ִהְתַיּׁשֵ ֻמָּכר, 

ֶאת ’ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה‘ ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה.
ִמְּמקֹומֹו  ַחִּיים  ָקם  ַרָּבה‘  ’ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ִלְקַראת 
ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית   ַהָּסמּו ַהְּסָפִרים‘  ְל‘אֹוַצר  ּוָפָנה 
ֶאת  ִלְפרֹק  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  הּוא  זֹו  ְׁשֵקָטה  ְּבִפָּנה 
ּכֹה  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ְלָבבֹו  ַעל  ֶׁשָּנָׂשא  ַהָּכֵבד  ַהִּמְטָען 

ַרב.
”ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַהמְַרֵחם ַרֵחם ָעֵלינּו“, ִהְתַיֵּפַח 
ֶהֳחָדִׁשים  ֶאת  ְּבִזְכרֹונוֹ  ַמֲעֶלה  ֶׁשהּוא   ּתֹו ִּבְבִכי, 
ַהָּקִׁשים ֶׁשָעְברּו ָעָליו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה; ”ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו 
ּוְלַלֵּמד...  ִלְלמֹד  ִלְׁשמַֹע  ּוְלַהְׂשִּכיל,  ְלָהִבין  ִּביָנה 
ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד   ...ְּבתֹוָרֶת ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר 

.“ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ
ָּכ, ְּבֶמֶׁש ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָהָיה ַחִּיים ָׁשקּוַע ְּבִבְכיֹו 
רּוַח  ִּכי  ָחׁש  הּוא  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ְוִעם  ּוְבַתֲחנּוָניו, 

ֲחָדָׁשה ֵהֵחָּלה ְמַפֶעֶמת ְּבִקְרּבֹו.
ַהְּקִהָּלה  ַרב  ָּפַגׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָנה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ְּבַאְקַראי ֶאת ְיִדידֹו ַהָּקרֹוב ֲאֶׁשר ִׁשֵּמׁש ְּכַמְׁשִּגיַח 
ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ָלַמד ַחִּיים. ּתֹו ְּכֵדי ִׂשיָחָתם 
הּוא ִנְזַּכר ְּבאֹוָתּה ִׂשיָחה ֶׁשָעַר ִעם ַחִּיים ְּבֶעֶרב 
ִהְתַעְנֵין  ֶטֶרם  ַעָּתה  ְוַעד  ֵמָאז  בּועֹות.  ַהּׁשָ ַחג 
ְּבַמָּצבֹו, ְוַעָּתה הּוא ִנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַלֲעׂשֹות 

זֹאת.
ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ִהְדִהיָמה אֹותֹו. ָהֻעְבּדֹות 

ָהיּו ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ִּדְמיֹון.
ְכמֹו ָוַמְעָלה, ַּגֲאַות ַהְּיִׁשיָבה.  ”ַחִּיים ִהּנֹו ָּבחּור ִמּׁשִ
ָאְמָנם ִּבְתִחַּלת ְׁשָנתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּיִׁשיָבה הּוא א 
ָּבִהיר,  ְּביֹום  אּוָלם  ַּבִּלּמּוִדים,  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ִהְצִליַח 
בּועֹות, ָעַבר  ִּכְמֻדַּמִני ֶׁשָהָיה ֶזה ְּבָסמּו ְלַחג ַהּׁשָ
ְּכמֹותֹו  זֹוֵכר  ֶׁשֵאיִני  ִקיצֹוִני  ְּדָרָמִטי   ַמְהָּפ הּוא 

ְּבָכל ְׁשנֹוַתי ְּכַמְׁשִּגיַח.
אּוָלם   ,ְלָכ ַהַּדַעת  ֶאת  ֵמִניַח  ֶהְסֵּבר  ָּכל  ִלי  ֵאין 
ֶאת  ַחִּיים  ִׁשָּנה  ָקָצר  ְזַמן   ְּבתֹו ִּכי  ִהיא  ֻעְבָּדה 
ִנְמֶנה  ָסֵפק  ְלא  הּוא  ְוַכּיֹום  ֶהֵּכר,  ְלא  ַמֲעָמדֹו 

ַעל ְמֻצְּיֵני ַהְּיִׁשיָבה“. 
ַרק  ַּכֲאֶׁשר  ִסּפּוק,  ִּבְתחּוַׁשת  ִמיִדידֹו  ִנְפַרד  ָהַרב 
ִהְׂשִּכיל  ַהָּבחּור  ַלֲאׁשּורֹו.  ַהּסֹוד  ֶאת  ָיַדע  הּוא 
ִהְׁשִקיַע  הּוא  לֹו.  ֶׁשִּנְּתָנה  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ְלַנֵּצל 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַהִּדין  ְּביֹום  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת  ָּכָראּוי 

ְוַהּתֹוָצאֹות א ִאֲחרּו ָלבֹא.
ְּתמּוַנת  ֶאת  ִׁשְּנָתה  ָּכָראּוי  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַאַחת  ְּבָרָכה 

ַחָּייו ִמן ַהָּקֶצה ַלָּקֶצה.
’אֹור ַהָּפָרָׁשה‘ ַּבִּמְדָּבר ַּתְׁשָע“ח

ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה
”ִלְׁשָּבת  ַהֵּתבֹות:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
 ;“ְֶרצֹונ ְּכִמְצַות  ְּבַאֲהָבה  ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו 
’ְּבַאֲהָבה‘?  ִלְׁשּבֹת  ִהְצַטּוֵינוּ  ֵהיָכן  ְוִכי 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן 
ַמָּתָנה  ”ַהּנֹוֵתן  ב):  (י  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ַּתְנָיא  ְלהֹוִדיעֹו...   ָצִרי  – ַלֲחֵברֹו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָהִכי:  ָנֵמי 
ְּבֵבית  ִלי  ֵיׁש  טֹוָבה  ַמָּתָנה  ְלמֶֹׁשה: 
ִלְּתָנּה  ְמַבֵּקׁש  ַוֲאִני  ְׁשָמּה,  ְוַׁשָּבת  ְּגָנַזי 
ְלִיְׂשרֵָאל – ֵל ְוהֹוִדיָעם“. ּוֵפֵרׁש ַרִׁש“י 
ְלהֹוִדיַע   ָצִרי ַהַּמָּתָנה  ֶׁשּנֹוֵתן  (ָׁשם) 
ֶׁשִּתְתַרֶּבה  ְּכֵדי  ַהַּמָּתָנה  ָּבָאה  ֶׁשִּמָּידֹו 

ָהַאֲהָבה ֵּבינֹו ְלֵבין ַהְּמַקֵּבל. 
ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשהֹוִדיַע  ֵּכן  ִאם  ִנְמָצא 
ְּכֵדי  ָּבת  ַהּׁשַ ַמְּתַנת  ַעל  הּוא   ָּברּו
ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ַמָּתָנה זֹו ִּתְתַרֶּבה ָהַאֲהָבה 
ָאנּו:  ַמְצִהיִרים   ּוְלָכ ְלֵבינֹו  ֵּביֵנינּו 
(’ַמְׂשַאת  ְּבַאֲהָבה“  ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ”ִלְׁשָּבת 

ַּכַּפי‘ ח“ד עמ‘ צב).

ָּבת ּגֹוֶבֶרת ַעל ַהַּמָּזל ת ַהּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ֶׁשָּבֶהם  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה 
ְּביֹום  ָּכְלֶׁשִהי,  ְׁשִליָטה  ַלַּמָּזלֹות  ֵיׁש 
ָּבת ֵאין ָלֶהם ְׁשִליָטה ְּכָלל. ְוָהְרָאָיה  ַהּׁשַ
ּכֹוָכב  ְמַׁשֵּמׁש  ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ִהיא,  ַלָּדָבר 
ְוחֶֹסר  ִטְלטּול  ָיגֹון,  ֶׁשְּמַסֵּמל  ַׁשְּבַתאי 
ָהָרגּוַע  ַהּיֹום  ֶזהּו  ֵּכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  רַֹגע, 
בּוַע.  ַהּׁשָ ְימֹות  ְּבָכל  ְּביֹוֵתר  ֵמַח  ְוַהּׂשָ
ֶזה:  ֶׁשּיֹום  ֵּכיָון  ִּכי  אֹוְמִרים  ָאנּו   ּוְלָכ
ֶׁשְּגֻדָּלתוֹ   ,“ְלָפֶני הּוא  ְוָקדֹוׁש  ”ָּגדֹול 
ֵמַעל  ְּגבֹוהֹות   ,‘ְלָפֶני’ ִהָּנן  תוֹ  ּוְקֻדּׁשָ
ָאנּו  ְיכֹוִלים   ָּכ ִמּשּׁום  ֻּכָּלם,  ַהַּמָּזלֹות 
ְלַבֵּקׁש ִּבְמֻיָחד: ”ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון 
ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו“ (’ַמֵּטה ַאֲהרֹן‘ [לר“א 

ִמּוֹוְרַמְיָזא] הגש“פ).

ָּבת – ׁשֶֹרׁש ֵׁשֶׁשת ְיֵמי  ַהּׁשַ
ַהַּמֲעֶׂשה

ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ַּדְוָקא  ַוֲאָנָחה“  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְּתֵהא  ”ֶׁשֹּלא 
ַאף  ֶׁשֲהא  ּוִבְפָרט,  ְמנּוָחֵתנּו“,  ”ְּביֹום 
בּוַע ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵּכן  ִּבְׁשַאר ְימֹות ַהּׁשָ
ִמֶּמּנּו  ”ְוָהֵסר  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת 

ָיגֹון ַוֲאָנָחה“?
ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ְוִהֵּנה, 
”ִּכי  יא):  כ  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  ַעל  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשִּבְתִחַּלת  ה‘“,  ָעָׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ִנְבְראּו  ַהְּבִריָאה 
ְלִהְתַחֵּדׁש  ְּבכָֹחם  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּבאֶֹפן 
ְלַאֲחֵריֶהם  ה‘  ָּבָרא  ְוַכֲאֶׁשר  ִנית.  ַּבּׁשֵ
ְמֻיָחד  ּכֹחַ  ּבֹו  ִחֵּדׁש  ָּבת,  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת 
ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  יּוְכלּו  תוֹ  ְקֻדּׁשָ ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ִנית ִמן ַהּכֹחַ ֶאל  ְלִהְתַחֵּדׁש ְוָלֵצאת ַּבּׁשֵ
ֶׁשְּבָכל  ְלדֹורֹות  ַאף  ִנְקָּבע   ְוָכ ַהּפַֹעל. 
בּוַע  ַהּׁשָ ְיֵמי  ְּבִריַאת  ִמְתַחֶּדֶׁשת  ַׁשָּבת 

ֵמָחָדׁש.
ִהיא  ָּבת  ֶׁשַהּׁשַ ִנְמָצא  ֵאּלּו  ִמְּדָבִרים 
ְוִהֵּנה,  ַהַּמֲעֶׂשה.  ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת  ְלָכל  ׁשֶֹרׁש 
ְּכִפי ֶׁשָּבֵעץ ְוֵכן ְּבָכל ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן 
ִחָּסרֹון  ְולּו  ִחָּסרֹון,  ֵיׁש  ִאם  ּתֹוָלדֹות, 
ְּבָכל  ַהִחָּסרֹון  ִנָּכר  ְּבָׁשְרָׁשם,  ַקל, 
ַּגם   ָּכ ֵמֶהם;  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשִלים  ָהֲעָנִפים 
ְּביֹום  ְרָׁשם  ֶׁשּׁשָ בּוַע  ַהּׁשָ ִלימֹות  ְּבַיַחס 
ָּבת – ַרק ִאם ַנְקִּפיד ְלׁשֹוְמרֹו ְּבאֶֹפן  ַהּׁשַ
ֻמְׁשָלם ּוְלא ִחָּסרֹון, ֲאַזי ַאף ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 

ֻמְׁשָלִמים  ִיְהיּו  ּבֹו  ַהְּתלּוִיים  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְּכמֹותֹו.

ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  מּוָבן   ְלִפיָכ
”ֶׁשֹּלא  ָּבת:  ַהּׁשַ ְּביֹום  ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה 
ֶׁשִּיְמְנעּו  ַוֲאָנָחה“  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְּתֵהא 
ֵמִאָּתנּו ִלְׁשּבֹת ָּכָראּוי ”ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו“, 
ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ֶׁשַאף  ָלנּו  ֻמְבָטח   ֶׁשְּבָכ
(’ְּבֵני  ַוֲאָנָחה  ָיגֹון  ִיְפְקדּונּו  א  בּוַע  ַהּׁשָ

ָּבתֹות ז יג). שָכר‘ ַמַאְמֵרי ַהּׁשַ ִיּׂשָ

ָּבת ’א ְּתֵהא ָצָרה‘ ְלׁשֹוְמֵרי ַהּׁשַ
ַמִים‘ (מהד‘ ר“ר  ַּבְּפִתיָחה ְלׁשּו“ת ’ִמן ַהּׁשָ
ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  הּוָבא  ה)  עמ‘  ַמְרָּגִלּיֹות 

ִמּלֹוְנְּדִרישׁ ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות, ֶׁשִּנְׁשַאל 
ַּבֲחלֹום ַעל ָּכ ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבַׁשָּבת: 
”ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו“: 
ַעְצֵמנּו  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיֶנּנּו  ָמה  ִמְּפֵני 
”ֶׁשֹּלא ְנֵהא ְּבָצָרה ְוָיגֹון“, ֲהא ִלְכאֹוָרה 
ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  יֹוֵתר  טֹוב 

ִּנְתַּפֵּלל ַעל ַהּיֹום? ִמּׁשֶ
ַעל  ִנְתַּפֵּלל  ִאם  ִּכי  ַּבֲחלֹומֹו,  ְוֵהִׁשיב 
א  ֶׁשָאנּו  ֵמַהַּבָּקָׁשה  ִיְׁשַּתֵּמַע  ַעְצֵמנּו 
 ַא ְמנּוָחֵתנּו,  ְּביֹום  ְוָיגֹון  ְּבָצָרה  ְנֵהא 
ָאנּו   ְלָכ ְנֵהא.  ָחִליָלה  ָיִמים  ִּבְׁשַאר 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְּתֵהא  ”ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים: 
ֶׁשַּמְׁשָמעּות  ְמנּוָחֵתנּו“,  ְּביֹום  ַוֲאָנָחה 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְּתֵהא  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ַהַּבָּקָׁשה 
ֶאָּלא  ֶזה,  ְּביֹום  ֶׁשָּנח  ִמי  ְלָכל  ְלעֹוָלם 
ְלֵאּלּו ֶׁשֵאין ֶזה יֹום ְמנּוָחָתם... ּוְמַסֵּים: 
ְנבּוָאה,  ֲחלֹום  ְוִהֵּנה  ָנִתי  ִמּׁשְ ”ָוִאיָקץ 

ים“. ּׁשִ ְוא ַאַחת ִמּׁשִ
ָׁשלֹום‘  ר  ַה‘ּׂשַ ֵּפֵרׁש  ַאף  ֶזה  ְּכֵעין 
”ְּביֹום  ֶׁשל  ֵּבי“ת  ָהאֹות  ִמֶּבעְלְזא: 
ְמנּוָחֵתנּו“, ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכ‘ַבֲעבּור‘, ְּכלֹוַמר: 
ְמנּוָחֵתנּו‘  ’יֹום  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיֶנּנּו 
ַוֲאָנָחה“,  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְּתֵהא  ”ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא 
ְמנּוָחֵתנּו“.  ”ְּביֹום  ְׁשִביָתֵתנּו  ִּבְזכּות 
כח):  יח  (ְּבֵראִׁשית  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּבֵּקׁש  ּוְכִפי 
ָהִעיר“,  ָּכל  ֶאת  ה  ַּבֲחִמּׁשָ ”ֲהַתְׁשִחית 
ה“. ּוֵפֵרׁש ָה‘ִאְּבן ֶעְזָרא‘: ”ַּבֲעבּור ַהֲחִמּׁשָ

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג‘י
ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ֶׁשֵהִביא 
’ֲעֶתֶרת  ְּבִסְפרֹו  ַּפַלאִג‘י  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֲחִסיִדים,  ֵסֶפר  ְּבֵׁשם  נג)  (אֹות  ַהַחִּיים‘ 
ֶעֶרב  ְּבָכל  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ֶאָחד  ֶׁשָחִסיד 
ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת  ְׂשֵרָפה  ֶּתֱאַרע  ֶׁשֹּלא  ַׁשָּבת 
ְוָכַתב  ַׁשָּבת.  ִחּלּול  ִליֵדי  ָיבֹואּו  ֶׁשֹּלא 
ִמּיֹום  ְּבָעְנִיי,  ”ַוֲאִני  ַּפַלאִג‘י:  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְּבִכינּוְפָיא  ְּתִהִּלים  ִלְלמֹד  ָנַהְגִּתי  ַּדְעִּתי 
 ָסמּו ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל  ַהֲחבּוָרה  ִעם 
ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ה‘  ֶאל  ַלֲעתֹר  ְּכֵדי  ַלִּמְנָחה, 
ָרצֹון  ְיִהי   ּוְבתֹו ָחִסיד,  אֹותֹו  עֹוֶׂשה 
לֹוַמר  ִּתַּקְנִּתי  ָאנֹוִכי  ַהְּתִהִּלים  ֶׁשַאַחר 

ְּבֻנָּסח ֶזה:
ּוְלָכל  ָלנּו  ְוִתְׁשְמֶרּנּו  ’ְוַתִּציֵלנּו 
ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ַאֵחינּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְוׁשּום  ּוְדֵלָקה  ֵרָפה  ִמּׂשְ מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם 
ָּדָבר ַרע. ְוא ָיבֹואּו ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ָּכל  ִלְׁשמֹר  ְוִנְזֶּכה  ָקְדֶׁשָך,  ַׁשָּבת  ְלַחֵּלל 
ַׁשָּבתֹות ָקְדֶׁשָך ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו ְּבַמְחָׁשָבה 
ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה 

ַרָּבה‘“.

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְּנָתה ַחִּיים ְּבָרָכה ֶׁשּׁשִ

ע נִנינּתַ פְּפְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁש ּברָכה

ססִספּפּור ם
ת ’ְרֵצה‘ (ג‘) ׁשַ ּקָ זֹון – ּבַ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


