
ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

’ֵעָדה‘ ֶׁשִהְתָּפְרָׁשה ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב
”ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי“ (יד כז)

ַהִּנְצֶרֶכת  ֶׁש‘ֵעָדה‘  ב)  כג  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ה, ֵאיָנּה ְּפחּוָתה ֵמֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים.  ַלֲאִמיַרת ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָלתּור  ִנְׁשְלחּו  ְמַרְּגִלים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֶׁשֲהֵרי 
ּוִמּתֹוָכם ְׁשַנִים – ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב – א ָחְטאּו, ּוִמָּכאן ֶׁשְּלׁשֹון 
ַהָּכתּוב: ”ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת“ ִמְתַיֵחס ַלֲעֶׂשֶרת ַהְּמַרְּגִלים 

ַהּנֹוָתִרים.
ֶׁשָּדַרׁש  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַּדַעת  הּוְבָאה  ה“ה)  פ“ז  (סֹוָטה  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד  ”ִאיׁש  ב):  יג  (ְלֵעיל  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִמְּכִפילּות 
ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו“, ֶׁשִּמָּכל ֵׁשֶבט ִנְׁשְלחּו ְׁשֵני ְמַרְּגִלים, 
זֹו  ִׁשיָטה  ְלִפי  ְמַרְּגִלים.  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ָהיּו  ַהּכֹל   ּוְבַס
ָּתַמּה ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ֵּכיַצד ִנָּתן ִלְלמֹד ִמָּפסּוק ֶזה ֶׁש‘ֵעָדה‘ 
ִהיא ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים, ַהֹּלא ַאף ִאם ַנְפִחית ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב 

ֵמַהִּמְנָין, ִיּוְָתרּו ִּבְכַלל ָה‘ֵעָדה‘ ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ְמַרְּגִלים? 
ַרק  ְּבֵפרּוׁש  ִנְכְּתבּו  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ֵּכיָון  ֶעְנִּגיל:  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּתֵרץ 
”ָלֵעָדה  ַּבִּמִּלים:  ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ְמַרְּגִלים,  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ַהְּמַרְּגִלים  ַלֲעֶׂשֶרת  ַרק  ַהָּכתּוב  ִהְתַיֵחס  ַהּזֹאת“  ָהָרָעה 
ַהחֹוְטִאים ִמֵּבין ֵאּלּו ֶׁשִהְתָּפְרׁשּו ַּבָּכתּוב, ּוְלִפיָכ ַאף ְלַדַעת 

ַרִּבי ֲעִקיָבא ִנָּתן ִלְלמֹד ִמָּכ ֶׁש‘ֵעָדה‘ ֵּפרּוָׁשּה ֲעָׂשָרה.
’ִּגָּליֹון ַהשַּׁ“ס‘ ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ז ג; ’ִּגְליֹוֵני ַהשַּׁ“ס‘ ָׁשם

יֹום ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ָׁשָנה
ָנה ִּתְׂשאוּ ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם“ (יד לד) ָנה יֹום ַלּׁשָ ”יֹום ַלּׁשָ

ְּכלֹוַמר:  ְליֹום“,  ”ָׁשָנה  לֹוַמר:  ַהָּכתּוב  ָהָיה   ָצִרי ִלְכאֹוָרה 
ֶנֶעְנׁשּו ַהְּמַרְּגִלים ְּבָׁשָנה ְּכֶנֶגד ָּכל יֹום ֶׁשָּתרּו ֶאת ָהָאֶרץ. ִאם 

ָנה“? ֵּכן, ִמְּפֵני ָמה ָנַקט ְלׁשֹון: ”יֹום ַלּׁשָ
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַהּכֵֹהן ַרּפֹוּפֹוְרט ַרָּבּה ֶׁשל ְלבֹוב:

ְּתׁשּוָבה  ֲאֶׁשר  ֵאָלה  ַלּׁשְ זֹו  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ִּכי  ִנְרֶאה 
ָנה?“ – ֲהא ה‘ הּוא ָמֵלא ַרֲחִמים, ּוַמּדּוַע  ְּבִצָּדּה: ”יֹום ַלּׁשָ
יֹום  ָּכל  ֶׁשְּכֶנֶגד  ַעד   ,ָּכ ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּבָעְנָׁשם  ֶהְחִמיר 
ָנה  ַלּׁשָ ”יֹום  ִהיא:   ְלָכ ְוַהְּתׁשּוָבה  ְּתִמיָמה?  ְּבָׁשָנה  ֶנֶעְנׁשּו 
ִּתְׂשאוּ ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם!“ טֹוָבה ְּגדֹוָלה ִנְגְרָמה ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֹעֶנׁש 
ֶזה, ֶׁשֵּכן ִמּכֹחוֹ ִנָּתן ָלֶהם ְּבָכל ָׁשָנה יֹום ֶאָחד, יֹום ַהִּכּפּוִרים, 

ָנה ֻּכָּלּה. ֶׁשּבֹו ְיֻכְּפרּו ָלֶהם ֲעוֹונֹות ַהּׁשָ
ֻקְנְטֵרס ’אֹוְצרֹות ַחִּיים‘ ֶׁשְּבסֹוף ׁשּו“ת ’ַמִים ַחִּיים‘

ָנה ִּבְכִניָסה ַלִּדיָרה יֹום ַלּׁשָ
ָנה“ (יד לד) ָנה יֹום ַלּׁשָ ”יֹום ַלּׁשָ

ָיׁשּוב  א  ֵּביתֹו  ֶאת  ֶׁשָעַזב  ִמי  ִּכי  ִהְזִהיר  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י 
אֶֹמץ‘  (’יֹסֵף  ֵמֲעִזיָבתֹו  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְּבִחּלּוף  ֶאָּלא  ּבֹו  ְלִהְתּגֹוֵרר 

[ַלִחידָ“א] סי‘ לז אות ו).

ָלׁשּוב  ּוִבֵּקׁש  ָּכְרחוֹ  ְּבַעל  ֵּביתֹו  ֶאת  ֶׁשָעַזב  ְלָאָדם  ִּבְתׁשּוָבה 
ֵאָליו ְּבֶטֶרם ָחְלפּו ֶׁשַבע ָׁשִנים ַלֲעִזיָבתֹו, ָּכַתב ַרִּבי ֵמִאיר 
ֶאת  ֶׁשָּיִׁשיב  ֶׁשְּלַאַחר  אּוְנְגַוואר,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאיֶזְנְׁשַטֶטר 

ָלדּור  ִמְּלִהָּכֵנס  ָיִמים  ִׁשְבָעה  עֹוד  ִיְתַעֵּכב  ְלֶחְזָקתֹו  ַהִּדיָרה 
ָנה“ –  ָּבּה. ְוִיְתַּפֵּלל ֶׁשַּיֲעלּו לֹו ִׁשְבָעה ָיִמים ֵאּלּו – ”יֹום ַלּׁשָ

ִנים ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלַהְמִּתין ְּכַאְזָהַרת ָהֲאִר“י. ְּכֶנֶגד ֶׁשַבע ַהּׁשָ
ׁשּו“ת ’ִאְמֵרי ֵאׁש‘ יו“ד ִסיָמן נט

ְּתִפָּלה ְּבָכל ּבֶֹקר ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל
”ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ַלה‘ ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם“ (טו כא)

ְלַהְנָהָגה  ַהָּכתּוב  ָּכאן  ָרַמז  ִּכי  ָוֶׁשֶמׁש‘  ’ָמאֹור  ַּבַעל  ָּכַתב 
ְּבקּוָמם  ִמָּיד  ּבֶֹקר,  ְּבָכל  ְלַקֵּים  ַצִּדיִקים  ֶׁשָּנֲהגּו  ְמֻיֶחֶדת 

ָנָתם: ִמּׁשְ
”ֶׁשֵּתֶכף ’ֵמֵראִׁשית‘ ֶׁשָּתקּומּו ֵמַהִּמָּטה [’ֲעִרסֵֹתיֶכם‘] ַּבּבֶֹקר 
ְּבִריִאים  ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְּבַעד  ִּתְתַּפְּללּו  ֵּתֶכף   – ַּבּבֶֹקר 
ִאיׁש  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  נֹוֵהג  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  טּוב.  ָּכל  ָלֶהם  ְוִיְהיּו 
ְזצּוָק“ל,  [ֵמֲאִניּפֹוִלי]  זּוֶׁשע  ְמֻׁשָּלם  מו“ה  ַהָּמנֹוַח  ֱאִקים 
’ַצְפָרא  ִמִּמָּטתוֹ:  ְּבקּומֹו  ֵּתֶכף  ַּבּבֶֹקר  ַּבּבֶֹקר  אֹוֵמר  ֶׁשָהָיה 
ָטָבא ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל‘, ּוְבָרכֹות ּוְתִפּלֹות ַּבֲעָדם. ְוֶזהּו: ’ִּתְּתנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּבַעד  ְּדַהְינוּ  ְלדֹרֵֹתיֶכם‘,  ְּתרּוָמה  ַלה‘ 

ֶׁשָּירּומּו ְוִיָּנְׂשאוּ ַעד ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ָאֵמן“.

ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהְפִסיקּו ְּבֶאְמַצע ָּפסּוק
”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (טו לח)
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יד ב) מּוָבא ֶׁשְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָנֲהגּו לֹוַמר 
ִליִׁשית ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית, ַרק ֶאת  ַּבָּפָרָׁשה ַהּׁשְ
ְּתִחָּלָתּה ְוסֹוָפּה: ”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם; ֲאִני 
ַהָּפָרָׁשה  ְּפסּוֵקי  ֶׁשֶּיֶתר  ִמּשּׁום  זֹאת  ֱאֶמת“,  ֱאֵקיֶכם  ה‘ 

עֹוְסִקים ְּבִמְצַות ִציִצית ֶׁשֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ַּבַּלְיָלה.
ֶׁשֵאין  ְמבָֹאר  ב)  כז  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ֲהא  ַהְּמָפְרִׁשים:  ָּתְמהּו 
ַמְפִסיִקים ִּבְקִריַאת ָּפסּוק ִמן ַהּתֹוָרה ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ִהְפִסיק 
ּבֹו מֶֹׁשה. ֵהיַא ִאם ֵּכן ִהְפִסיקּו ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאְמַצע 

ָּפסּוק?
ְּב‘ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת‘ ֵהִביא ִּכי ֶּבֱאֶמת אֹותֹו ֵחֶלק ֶׁשָאְמרּו ְּבֵני 

ַאֲחֵרי  ְּבָפָרַׁשת  ַהּמֹוִפיַע  ַּבּתֹוָרה  ָׁשֵלם  ָּפסּוק  הּוא  ִיְׂשָרֵאל 
מֹות (ַוִּיְקָרא יח ב): ”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ה‘ 
ִקּיּומֹו  ַאף  ַעל  ֶׁשֵּכן  ֱאֶמת‘,  ָה‘ִאְמֵרי  ָּתַמּה  אּוָלם   ֱאקֵיֶכם“. 
ֶאת  ִלְקטַֹע  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּכּוַָנת  ֲהא  ֶזה,  ָּפסּוק  ֶׁשל 
ִציִצית  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהָּפסּוק  ְוֶאת  ָהִראׁשֹון  ַהָּפסּוק 

ִּבְמקֹום ְלקֹוְרָאם ִּבְׁשֵלמּוָתם?
ַעל  ָחְלקּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְּבֵני  ִּכי  ֱאֶמת‘  ָה‘ִאְמֵרי  ֵּבֵאר   ְלִפיָכ
ַהֲהָלָכה ָהֲאמּוָרה ְוָסְברּו ֶׁשֻּמָתּר ְלַהְפִסיק ַאף ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא 
ִהְפִסיק מֶֹׁשה. ּוְכִפי ֶׁשִּנָּתן ְלָהִבין ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ִקּדּוִׁשין ל 
ֶאת  ְלַסֵּים  ָנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשְּבֵני  ָׁשם),  ַהִּמְקֶנה‘  ’ֵסֶפר  ּוְרֵאה  א, 
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַאַחת ְלָׁשלֹוׁש ָׁשִנים, ְוא ְּכִפי ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגים 
ַרִּבים  ְּבִמְקִרים  ֶנֶאְלצּו   ָּכ ּוִמּשּׁום  ָׁשָנה,  ִמיֵדי  ְלַסְּיָמּה 

ְלַהְפִסיק ְּבֶאְמַצע ַּפְרִׁשּיֹות ּוְפסּוִקים. 
’ִׁשיָטה ְמֻקֶּבֶצת‘ ְּבָרכֹות יד ב; ’ִמְכְּתֵבי ּתֹוָרה‘ סי‘ סא

ְלַהְקִּדים ’ְזִכיָרה‘ ַל‘ֲעִׂשָּיה‘
”ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה‘ ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם“ (טו לט)

ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:
ִּכי  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  הּוא  ַהִּמְצָוה  ְּבִקּיּום  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ְּתַנאי 
ִמְּבִלי  ִמְצָוה  ַהְּמַקֵּים  ְלַקְּיָמּה.  ִצּוָה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
(ְלֵעיל  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ְּבִסיַני,  ָעֶליָה  ֶׁשִהְצַטּוָה  ְלַהֲאִמין 
ַסְנֶהְדִרין  (ְרֵאה  ֵהַפר“  ִמְצָותוֹ  ְוֶאת  ָּבָזה  ה‘  ְדַבר  ”ִּכי  לא):  פס‘ 
ַהִּמְצָוה:  ֲעִׂשַּית  קֶֹדם   ְלָבֵר ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֶזה  ִמַּטַעם  א).  צט 
”ָּברּו... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנוּ ַעל...“, ֶׁשֵּכן ְּבָכ ָאנּו 
ִצּוָה  ֶׁשה‘  ֶּבֱאמּוָנה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ֶׁשָאנּו  ַמְצִהיִרים 

 .ָעֵלינּו ָּכ
ָּכל  ֶאת  ”ּוְזַכְרֶּתם  ְּתִחָּלה  ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ִנְּתָנה  ְלַקֵּים  עֹוְמִדים  ֶׁשַאֶּתם  ֶׁשַהִּמְצָוה  ִזְכרּו   – ה‘“  ִמְצֹות 

’ְּכַתב סֹוֵפר‘ ָלֶכם ִמיֵדי ה‘, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ”ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם“.

ַּתְכִלית ַהִּמְצוֹות ְלַקֵּדׁש ֶאת ָהָאָדם
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ”ְלַמַען 

ֵלאקֵיֶכם“ (טו מ)
ָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ַחַלאָווה:

ה:  ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ְלׁשֹון ְקֻדּׁשָ
ַהָּפסּוק  ִּפי  ַעל  ִהיא  ְוִצּוָנוּ...“,  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ”ֲאֶׁשר 
ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשּבֹו ְמבָֹאר ִּכי ַּתְכִלית ְנִתיַנת ַהִּמְצוֹות ְלִיְׂשָרֵאל 

הּוא ְּכֵדי ְלַקְּדָׁשם ּוְלַטֲהָרם. 
הֹוִסיף ְוִחֵּדד ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז‘רֹוב:

ַמהּות  ֶאת  ְּתִחָּלה  ְלַהְזִּכיר   ָצִרי ָהָיה  ַהָּפׁשּוט  ַהִהָּגיֹון  ְלִפי 
”ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּנה;  ַהֻּמְׁשַּפַעת  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶאת   ָּכ ְוַאַחר  ַהִּמְצָוה 
ְלַהְזִּכיר  ָלנּו  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהִּסָּבה  ְּבִמְצוֹוָתיו“;  ְוִקְּדָׁשנּו  ִצּוָנוּ... 
ה ְּתִחָּלה, ִהיא ְּכֵדי ְלַהְדִּגיׁש ִּכי ָּכל ַמְּטַרת ִקּיּום  ֶאת ַהְּקֻדּׁשָ
ה ַהּנֹוַבַעת ֵהיֶמָּנה, ַּכֵּסֶדר ֶׁשִּנְכָּתב  ַגת ַהְּקֻדּׁשָ ַהִּמְצָוה ִהיא ַהּׂשָ

ַּבָּפסּוק: ”ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים“.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ [ְלר‘‘י ַחַלאָווה] ְּבֵראִׁשית כד סז; ’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ְקדֹוִׁשים עמ‘ שנג 

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

(יד “

ני ּפְ ם

’ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא‘ – ְּכָבר ִמן ָהֲעִריָסה
”ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה“ (טו כ)

(או“ח  ָהַרמָּ“א  ִלְפַסק  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  ִנָּתן  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  ”ִויַלֵּמד  ז):  קכד 
ַהָּבא“;  ְלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק 
ָהָאָדם  ֶׁשַעל  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ֲעִרסֵֹתֶכם“  ”ֵראִׁשית 
ְלַהֲעִניק ִלְבנֹו, עֹוד ִּבְהיֹותֹו ָקָטן ַהּמּוָטל ַּבֲעִריָסתֹו, 
ַהָּבא‘,  ָלעֹוָלם  ’ֵחֶלק  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ”ַחָּל“ה“  הּוא: 

’ָקְרָּבִני ַלְחִמי‘ פ“זְּבָכ ֶׁשְּיַלְּמדֹו ַלֲענֹות ָאֵמן.

ַלח ת ׁשְ ָרׁשַ 284ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ה
ם
ַעת 

ָׁשם “ס‘

ֶׁשָּירּומ

ָרז

ַ ְל

הּבא‘ – ְּכָבר ִמן
תרּו

רִרממ מֵמֵ
ר בבַּבפּפָ ים

ִׂשְמָחה,  טֹוב  יֹום  ַרִּבי 
’ֵּבית  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהַּמְׁשַּב“ק 
ִנְכָנס  ָהָיה  ִמַּקְרִלין,  ַאֲהרֹן‘ 
ְּבָפָניו  לֹוַמר  ְלַרּבֹו  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ְּכֵדי  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת 

ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 

’אֹוַצר ִיְׂשָרֵאל‘ עמ‘ צב 

ְלאֹוְמָרּה   ֶׁשָּצִרי ְּבָרָכה  ָּכל  ֵמֲחֵברֹו  ִיְׁשַמע  ֶאָחד  ”...ֶׁשָּכל 
ֶׁשָהָיה  ָז“ל  ָהֲאִר“י  ְּבִכְתֵבי  ִאיָתא  ִּכי  ָאֵמן.  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִּבְכֵדי 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֲאָנִׁשים,  ִמֵּמָאה  ֲאִפּלוּ  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ׁשֹוֵמַע 
ֲהִכי  ֲאִפּלוּ  ָהעֹוָלמֹות,  ָּכל  ְלַיֵחד  ֶאָחד  ְּבֶרַגע  ָיכֹול  ֶׁשָהָיה 
א ִהְׁשִּגיַח ַעל ְזַמּנֹו ְוא ָהָיה ִמְתַעֵּצל ִלְׁשמַֹע ֲאִפּלוּ ֵמָאה 

ְכִוי ִביָנה‘ ְוָכל ַהְּבָרכֹות“. ְּפָעִמים ’ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ

’ֵּבית ַאֲהרֹן‘ ֵסֶדר ַהּיֹום ְוַאְזָהרֹות קֶֹדׁש

י“ז סיון תרל“ב



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ַהָּגאֹון  ֶׁשָעָלה  ְלַאַחר  ַּתְרָּפ“ה,  ִּבְׁשַנת  ְּכָבר 
ֵאירֹוָּפה  ִמּגֹוַלת  ָזָצ“ל  ֶמְלֶצר  ַזְלָמן  ִאיֶסר  ַרִּבי 
ְיִׁשיַבת  ְּכרֹאׁש  ּוְלַכֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְלִהְׁשַּתֵּקַע 
ָהָיה  ַעז  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַחִּיים‘  ’ֵעץ 
ַמן  ְמַנֵחם  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַאְחָינֹו,  ֶׁשל  ְרצֹונֹו 
ִעם  ּוְלִהְׁשַּתֵּקַע  ְּבִעְקבֹוָתיו  ַלֲעלֹות  ָזָצ“ל,   ָׁש

ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה.
ֶׁשָּכַתב  ְּבִמְכָּתב  ֶהֱעָלה  ַאף  ֵאּלּו  ִלּבֹו  ַרֲחֵׁשי  ֶאת 

ְלדֹודֹו ְלַאַחר ֲעלֹותֹו ַאְרָצה:
ִאם  ַהָּדָבר  ִלי  ָהָיה  ְוָנִעים  ָיֶפה  ְמאֹד  ָמה  ”ִהֵּנה 
ִּכי  ִּבירּוָׁשַלִים,  ּוְלִהְתּכֹוֵנן  ָלבֹא  נּוַכל  ָאנֹוִכי...  ַּגם 
ְמאֹד ָעְגָמה ִלי ַנְפִׁשי ִמּיֹום ָנְסעּו ִמּפֹה, ְוָקָׁשה ִלי 
ְמאֹד ְּפֵרַדְתֶכם... ּוְכמֹו ָזר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה ִנְׁשַאְרִּתי 
ְּבַאְרֵצנּו,  ִמְקָלט  ָמקֹום  ֵאיֶזה  ֶיְׁשנֹו  ְוִאם  ַּגְלמּוד, 

ר ָהִייִתי...“ ֲאַזי ְמֻאּׁשָ
ּדֹורֹו  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  הֹוָרָאָתם  ָעָליו  ֲחָזָקה  ְּבפַֹעל 
ּתֹוָרה  ְּכַמְרִּביץ  ְּבַתְפִקידֹו  ּוְלַכֵהן   ְלַהְמִׁשי
ְקֶלְצק,  ִּביִׁשיַבת  ּדֹודֹו  ָמקֹום  ִּכְמַמֵּלא  ַלֲעָדִרים, 

ְוָכ ִנְדָחה ַהֲחלֹום ְלמֹוֵעד ִּבְלִּתי ָידּוַע.
ְּבֵראִׁשית  ֵמָאז.  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש 
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  קֹולֹות  ֵהֵחּלּו  ְּכָבר  ת“ש  ְׁשַנת 
ַמע ְּבחּוצֹות ֵאירֹוָּפה, ְוַהַּפַחד ֵהֵחל  ִנָּיה ְלִהּׁשָ ַהּׁשְ
ָׁשב  ָקִׁשים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ַּבְּלָבבֹות.  ְלִהְתעֹוֵרר 
ִּבֵּקׁש  ְוהּוא  ְּבִלּבֹו,  ְלַפֵעם   ָׁש ָהַרב  ֶׁשל  ְרצֹונֹו 
ְלַמְּמׁשֹו ְוַלֲעלֹות ַאְרָצה. הּוא ָׁשַטח ֶאת ְׁשֵאָלתֹו 
ָזָצ“ל  ְּגרֹוְדִז‘יְנְסִקי  עֹוֵזר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִּבְפֵני 
ִמּוִיְלָנא, ּתֹו ֶׁשִּבְדָבָריו הּוא ַמִּביַע ַאף ֶאת ֲחָׁשׁשֹו 

ְלגֹוַרל ְּבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּנים.
ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ָהְיָתה ְּברּוָרה:

ִלְהיֹות  ִלְׁשַח  ָראּוי  נ“י  ֶאְפַרִים  ִּבְנֶכם  ”ֶאת 
ִּבְמִחָּצתוֹ ֶׁשל ּדֹוְדֶכם ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָמקֹום  ָּבּה  ֵיׁש  ִּדְקֶלְצק,  ַּבְּיִׁשיָבה  ַאֶּתם  ֲאָבל 
ְוִאּלּו  ְמֻסֶּדֶרת,  ַהַּפְרָנָסה  ְוַגם  ּתֹוָרה  ְלַהְרִּביץ 
ְלָאן  ְׁשָמָמה,  ִמְדַּבר  הּוא  ַהָּמקֹום  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 

ִּתְפנּו?!“
ֶאָּלא ֶׁשְּתקּוָפה ְקָצָרה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִהְתַקְּדרּו 
ְׁשֵמי ֵאירֹוָּפה ְּבַעְנֵני ִמְלָחָמה. ָּכֵעת א ָהְיָתה זֹו 
ִּכי  ּתֹוָרה,  ַהְרָּבַצת  ֶׁשל  אֹו  ַּפְרָנָסה  ֶׁשל  ְׁשֵאָלה 
ִאם ְׁשֵאָלה ֶׁשל ַחִּיים אֹו ָמֶות. ַעָּתה ְּכָבר ִהְסִּכים 
 ָׁש ָהַרב  ַעל  ִּכי  ָזָצ“ל  עֹוֵזר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש.
ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּכִניָסה  ְוֶאְפָׁשרּות  ָעָקא,  ָּדא 
ַּבֶּדֶר ָהְרִגיָלה ָהְיָתה ָּדָבר ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי, 
 ְּבֶדֶר יָגּה  ְלַהּׂשִ ְלַנּסֹות   ָׁש ָהַרב  ֶהֱחִליט   ְלִפיָכ
ְוָׁשם  ְלמֹוְסְקָבה  ָנַסע  הּוא  ֵמַהְּמֻקָּבל;  ׁשֹוָנה 
ִלָּבם  ַעל  ְלַדֵּבר  ְּכֵדי  ַהּטּוְרִקית,  ַלּקֹוְנסּוְלָיה  ָּפָנה 
ְיִציָאה  ַאְׁשרֹות  לֹו  ֶׁשִּיְּתנּו  ַנְפׁשֹו  ַעל  ּוְלִהְתַחֵּנן 
ְלטּוְרִקָּיה, ֶׁשִּמֶּמָּנה ִקּוָה ִלְמצֹא ֶאת ַהֶּדֶר ַלֲעלֹות 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ֶׁשהּוא  ֵהִבין  ּוִמָּיד  ַלּקֹוְנסּוְלָיה  ִנְכַנס   ָׁש ָהַרב 
ִלְפִקיד  ִלְפנֹות  ִנָּסה  הּוא  ָקָׁשה;  ִּבְבָעָיה  ָנתּון 
ָעָליו  ִיְהֶיה  ִּכי  ֵהִבין  ְמֵהָרה  ַעד   ַא ַהּקֹוְנסּוְלָיה, 
א  ַהָּפִקיד  ֵחְרִׁשים‘.  ִּב‘ְׂשַפת  ִׂשיָחה  ִעּמֹו  ְלַנֵהל 
ָיַדע ָׂשָפה ַאֶחֶרת ִמְּלַבד טּוְרִקית, ְוַאף א ֶהְרָאה 
 ָׁש ָהַרב  ֶׁשל  ֶהְסֵּבָריו  ֶאת  ְלָהִבין  ְנכֹונּות  ָּכל 
ָהִאּשּׁור  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ ֶׁשּלֹו  ָהַרָּבה  ַהְּדִחיפּות  ַעל 

ַהְּמֻיָחל ַּדְוָקא ַעָּתה.
ַאף  ָּבֹאֶפק  ָרָאה  ֹּלא  ּוִמּׁשֶ ְסִביבֹו,  ִהִּביט   ָׁש ָהַרב 
ַהָּפִקיד  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ִּכְמַתּוֵךְ  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשּיּוַכל  ָאָדם 
ֶאת  ָנַטל  ּבֹואֹו,  ַמְּטַרת  ֶאת  לֹו  ּוְלַהְסִּביר  ָהָאִדיׁש 
ַהְּיהּוִדים  ֶׁשָּנֲהגּו  ּוְכמֹו  ְּבָיָדיו,  ֲאבֹוָתיו  ָאָּמנּות 
ֶנֱעַמד  ָצָרה,  אֹוָתם  ֶׁשָּפְקָדה  ְּבֵעת  ּדֹורֹות  ִמּדֹוֵרי 
ַהָּפִקיד,  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִמחּוץ  ַהִּמְסְּדרֹון,  ְּבִפַּנת 
ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחל 
ְּבָידֹו  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ּוְבַתֲחנּוִנים 

ִמֹּתֶפת  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶנֶפׁש  ְוֶאת  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַמֵּלט 
ַהִּמְלָחָמה.

ַׁשְּבַתי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַלָּמקֹום  ִהִּגיַע   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
ֶׁשּנֹוַכח  ָיֵגל  ָהַרב  ְסלֹוִנים.  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָיֵגל, 
ַלָּפִקיד  ִמָּיד  ִנַּגׁש   ,ָׁש ָהַרב  ֶׁשל  ִּבְמצּוָקתֹו 
ַהִּסיָמִנים;  ִּבְׂשַפת  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ְוֵהֵחל  ַהּטּוְרִקי 
ּוְלַאַחר  ַמְעָלה,  ְּכַלֵּפי  ְּבָידֹו  ֶהֱחָוה  הּוא  ְּתִחָּלה 
ִמֵּכן ִהְתּכֹוֵפף ְוִהְצִּביַע ְּכַלֵּפי ַמָּטה. הּוא ָחַזר ׁשּוב 
ָוׁשּוב ַעל ְּתנּועֹות ֵאּלּו, ְּבִנָּסיֹון ְלַהְמִחיׁש ַלָּפִקיד 
ֲעִתיִדים  ֵהם  ְּבִויְלָנא  ֲארוּ  ִיּׁשָ ֵהם  ִאם  ִּכי  ַהּטּוְרִקי 

ָחִליָלה ְלִהָּקֵבר ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה...
ְּכָלל א ָּבטּוַח ִּכי ַהָּפִקיד ֵהִבין ֶאת ֶהְסֵּבָריו ֶׁשל 
ָהַרב ָיֵגל, אּוָלם ְּבאַֹרח ֵנס, ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה 
ַהַהָּצָגה ַהּמּוָזָרה הּוא ָחַתם ַעל ַאְׁשרֹות ַהְּיִציָאה; 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר   ,ָׁש ָהַרב  ִמְׁשַּפַחת  ַּבֲעבּור  ְּתִחָּלה 

ֲעבּור ִמְׁשַּפַחת ָהַרב ָיֵגל.
 ,ַלֶּדֶר ָיָצא  ַהַּמָּסע  ְּבָתְכִנית  ָהִראׁשֹון  ָלב  ַהּׁשָ
ְוָהַרב   ָׁש ָהַרב  ִהְסַּתְּימוּ.  ֶטֶרם  ַהְּתָלאֹות  אּוָלם 
ְּבִחָּפזֹון  ּוְלִהְתּכֹוֵנן  ְלִמְׁשַּפְחָּתם  ָלׁשּוב  ִמֲהרּו  ָיֵגל 
ַלֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה, ּוְלַאַחר ְזַמן ָמה ְּכָבר ָעְמדּו ַרְגֵלי 
ָלֳאִנָּיה  ַמְמִּתיִנים  אֹוֶדָסה,  ִּבְנַמל  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְּבֵני 

ֶׁשַּתִּסיַע אֹוָתם ְלִאיְסַטְנּבּול.
ְּבֵני  ִּבְּקׁשּו  ּוְבִסּיּומֹו  ָיִמים  ַּכָּמה   ִנְמַׁש ַהַּמָּסע 
אּוָלם  ִאיְסַטְנּבּול,  ִלְנַמל  ָלֶרֶדת  ַהִּמְׁשָּפחֹות 
ִנְתְקלּו ְּבֵסרּוב ִעֵּקׁש ִמַּצד ְּפִקיֵדי ַהָּנֵמל. ֶמְמֶׁשֶלת 
טּוְרִקָּיה ָחְׁשָׁשה ִמַּגל ְּפִליִטים ֶׁשִּיְׁשַּתֵּקַע ְּבַאְרָצם 
ְוָלֵכן  ַהְּמֻעְרֶעֶרת,  ַהְּמִדיָנה  ַּכְלָּכַלת  ַעל  ְוַיְכִּביד 
הֹוְרָתה ִלְמנַֹע ְּכִניַסת ְּפִליִטים ֵמַאְרצֹות ֵאירֹוָּפה.

ְכנּוַע ִמַּצד ִמְׁשְּפחֹות  ָּכל ַהֶהְסֵּבִרים ְוִנְסיֹונֹות ַהּׁשִ
ְלִהְׁשַּתֵּקַע  ְּבַכּוָָנָתם  ֵאין  ִּכי  ָיֵגל  ְוָהַרב   ָׁש ָהַרב 
אֶֹמר  ָּגְמרּו  ְלטֹונֹות  ְוַהּׁשִ הֹוִעילּו,  א  ְּבטּוְרְקָיה 
ֲחָזָרה  ּוְלַהְגלֹוָתם  ָעִרים  ַהּׁשְ ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  ִלְסּגֹר 

ְלֵאירֹוָּפה ַהְּמַדֶּמֶמת.
ִמן   ָׁש ָהַרב  ִהְתָיֵאׁש  א  זֹו  ָצָרה  ִּבְׁשַעת  ַאף 
ָהַרֲחִמים. ַּגם ַהַּפַעם הּוא ָּפָנה ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּפֻעָּלה 
ֶׁשִהִּציָלה אֹותֹו ַּבּקֹוְנסּוְלָיה ַהּטּוְרִקית ְּבמֹוְסְקָבה; 
רֹוַתַחת  ְּתִפָּלה  ְוָנָׂשא  ָהֳאִנָּיה  ְלַיְרְּכֵתי  ָּפָנה  הּוא 
אֹוָתם  ָיִׁשיבּו  ְלַבל  ַהָּטהֹור,  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ֶׁשָּנְבָעה 
ַעל  ַמר  ּגֹוָרל  ְמַרֵחף  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְלמֹוְסְקָבה, 

רֹאָׁשם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים.
ְּבֶפַתע  ַהֵּנס;  ִהְתַרֵחׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ְרָגִעים 
קֹוָמה  ִׁשעּור  ַּבַעל  ְיהּוִדי  ַלְּסִפיָנה  ָעָלה  ִּפְתאֹום 
ִּכי  ֵהִעיד  ַהְּמֻכָּבד  ְלבּוׁשֹו  ֲאֶׁשר  ָּפִנים,  ַוֲהדּור 
ִאיְסַטְנּבּול.  ְיהּוֵדי  ְקִהַּלת  ִנְכְּבֵדי  ַעל  ִנְמָנה  הּוא 
ֶאָחיו  ֶׁשל  ְלָצָרָתם  ָּפִנים  ִּבְמאֹור  ִהְקִׁשיב  הּוא 
ְלֵעֶבר  ִנְמָרִצים  ִּבְצָעִדים  ָּפָנה  ּוִמָּיד  ַהְּיהּוִדים, 
הֹוִדיַע  ָׁשם  ַּבָּנֵמל,  ַהֲהִגיָרה  ְּפִקיֵדי  ִמְׂשְרֵדי 
ַעל  ְמַקֵּבל  הּוא  ַּתְפִקידֹו  ִמּתֶֹקף  ִּכי  ַלְּפִקיִדים 
א  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ֵּתי  ֶׁשּׁשְ  ְלָכ ֲעֵרבּות  ַעְצמֹו 
ֵמַרב  ֶאת  ְוַתֲעֶׂשיָנה  ְּבטּוְרְקָיה  ַרב  ְזַמן  ַאְרָנה  ִּתּׁשָ
ַהַּמֲאַמִּצים ְלַהְמִׁשי ִמָּיד ְּבַדְרָּכם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַעד ַהּיֹום ֵאין ָידּוַע ִמי ָהָיה ָהִאיׁש, אּוָלם ְּבפַֹעל, 
ְלַמְרֵּבה ַהֵּנס ִהְׁשַּתְכְנעּו ַהּטּוְרִקים ְּבֵכנּות ְּדָבָריו 
ַּכֻּמְבָטח,  ַלָּנֵמל.  ָלֶרֶדת  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ִלְבֵני  ְוִהְרׁשּו 
ְלַהְסִּדיר  ִמֲהרּו  ִמָּיד  ַרב.  ְזַמן  ָׁשם  נֹוְתרּו  א  ֵהם 
ֶאת ָהִאּשּׁוִרים ַהִּנְדָרִׁשים ְלֶהְמֵׁש ַמָּסָעם, ַהַּפַעם 
ּוִמּסּוְרָיה  ְלסּוְרָיה  ִמּטּוְרְקָיה  ַהַּיָּבָׁשה,   ְּבֶדֶר

ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
ַהּתֹוָרה  עֹוַלם  ָזָכה  ְוָהֱאמּוָנה,  ַהְּתִפָּלה  ְּבכֹחַ   ,ָּכ
 ֶׁשִהְמִׁשי ָּדגּול  ַמְצִּביא  ַהּדֹורֹות,  ִמְּגדֹוֵלי  ְּבַאַחד 
ֶאת ָמסֶֹרת ְיִׁשיבֹות ִליָטא ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ָמסֶֹרת 
ַּדְרּכֹו  ַמְמִׁשיֵכי  ַּתְלִמיָדיו  ְּבֶאְמָצעּות  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 

ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
’אֹוַצר ַהִּסּפּוִרים ִלְמַחְּנִכים ּוְלַמְרִצים‘ ח“א עמ‘ 794

בּועֹות ַהָּבִאים ֻיְקַּדׁש אי“ה ָמדֹור  ַּבּׁשָ
ֶזה ְלִסְדַרת ַמֲאָמִרים ְמֻיֶחֶדת ַּבֲהָלָכה 
ּוַמֲעָלָתּה  ֲחִׁשיבּוָתּה  ְּבִעְנַין  ּוְבַאָּגָדה 

ֶׁשל ’ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש‘.
ּוַמִּכיִרים  ַיְלדּוֵתנּו  ֵמָאז  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו 
ָזִכינּו  ֶׁשָּלּה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבַּמֲעָלה 
ָׁשלֹוׁש  יֹום  ְּבָכל  ַלֲעמֹד  ִּכיהּוִדים, 
ִעם  ֶאְמָצִעי  ִּבְלִּתי  ְּבִמְפָּגׁש  ְּפָעִמים 
ְּתִפַּלת  ׁשֹוֵמַע  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   ֶמֶל
ַהֶהְרֵּגל  ְלַצֲעֵרנּו,  אּוָלם  ֶּפה.  ָּכל 
ְמֻיָחִדים  ּוִמְפָּגִׁשים  ֶׁשּלֹו,  ֶאת  עֹוֶׂשה 
ֵּבין  ִחּבּור  ִליצֹר  ַּתְכִליָתם  ֶׁשָּכל  ֵאּלּו, 
ְלִעִּתים  ַנֲעִׂשים  ִלְברּוָאיו,  ַהּבֹוֵרא 
ּוְלא  ֵלב  ִׂשיַמת  ְּבחֶֹסר  ַּבֲחָטף, 

ִהְתַרְּגׁשּות.
ְלעֹוֵרר  ְנַנֶּסה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמִרים 
נֹוָׁשָנה,  ַאֲהָבה  אֹוָתּה  ֶאת  ִּבְמַעט 
ְּבַמַאְמֵרי  ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ְלָהִעיר 
ּוִבְפִניִנים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְוֻעְבדֹות ֵמַרּבֹוֵתינּו. ַמֲאָמִרים ֵאּלּו ַאף 
ְיַחְּדדּו ֶאת ָהֻעְבָּדה ִּכי ’ַהְׁשָּכַמת ֵּבית 
ַהִּמְדָרׁש‘ ַעל ְּכַלל ֲחָלֶקיָה, ֵהם ְּתַנאי 
ַמהּוִתי ּוְבִסיִסי ְלִקּיּום ִמְצַות ַהְּתִפָּלה 
ְוַלֲהָפַקת  ֲחָלֶקיָה  ָּכל  ַעל  ָּכָראּוי 

ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּמַרִּבית ִמֶּמָּנה.
ְּבַוַּדאי ָיָצא ְל ְלִהָּפֵגׁש, ַּפַעם, ַּפֲעַמִים 
ֲחׁשּוָבה ָּכזֹו  ִאיִׁשּיּות  ִעם  ְואּוַלי יֹוֵתר 
אֹו ַאֶחֶרת. ְּפִגיׁשֹות ֶׁשָּכֵאּלּו ִנְקָּבעֹות 
ֵמרֹאׁש,  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
ַהִהְתַרְּגׁשּות  ִמְתָקֵרב  ֶׁשּמֹוֲעָדן  ּוְכָכל 

ּגֹוֶבֶרת.
ָהְרצּוָיה  ַהּתֹוֶעֶלת  ֲהָפַקת  ְלֵׁשם 
ַהְּזַמן  ֻמְקֶּדֶמת.  ֲהָכָנה  ְּדרּוָׁשה  ֵמֶהן 
לֹו  ְואֹוי  ְמֻדָּיק,  הּוא  ֲאֵליֶהן  ֶׁשִּנְקַּבע 
ִּבְלִּתי  ֲאֵליֶהן  ַיִּגיַע  אֹו  ֶׁשְּיַאֵחר  ְלִמי 
ָּדרּוׁש  ַהְּפִגיָׁשה  ִּבְׁשַעת  ַאף  מּוָכן. 
ִמָּלה  ָחִליָלה  ֵּתָאֵמר  ְלַבל  ַרב,  ִרּכּוז 

ְמֻיֶּתֶרת אֹו ֶּתְחַסר ִמָּלה ְנחּוָצה.
ִהְזַּדְּמנּות  ִנֶּתֶנת  ָוָדם,  ָּבָׂשר   ,ְל
ִּכי  ַּבַחִּיים,  ַאַחת  ַּפַעם  א  ֶׁשָּכזֹו, 
 ָעֶלי יֹום!  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִאם 
ַלְמרֹות,  ֵאּלּו,  ִמְפָּגִׁשים  ִּכי  ָלַדַעת 
ַהָּמקֹור  ֵהם  ְּתִכיפּוָתם,  ִּבְגַלל  ְוֶׁשָּמא 
 ;ַפע ָהרּוָחִני ְוַהַּגְׁשִמי ְּבַחֶּיי ְלָכל ַהּׁשֶ
ְמָחה  ַהְּבִריאּות, ַהַּפְרָנָסה, ַהַּנַחת ְוַהּׂשִ

ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהם – ַחֶּיי ֵאיָנם ַחִּיים.
ְרׁשוֹ  ֶׁשּׁשָ ַהֶהְרֵּגל  ְלכֹחַ  ֵאפֹוא  ִנָּתן  ַּבל 
ֵאּלּו  ִמְפָּגִׁשים  ְלַקְלֵקל  ָהַרע,  ַּבֵּיֶצר 
ְלַהֲחִמיץ  ָלנּו  ִלְגרֹם  ָּבֶהם.  ּוְלַחֵּבל 
ִּבְלִּתי  ִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם 
ָהֵאין  ַּבּטֹוב  ְּדֵבקּות  ֶׁשל  חֹוְזרֹות 
ַּבְּמִסָּלה  ָועֹוד  עֹוד  ְוִהְתַקְּדמּות  סֹוִפי 
ְלִקּיּוֵמנּו   ַּבֶּדֶר ֵא-ל,  ֵּבית  ָהעֹוָלה 

ּוְלַהְׁשָלַמת ַּתְכִליֵתנּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם.
ַהַּמֲאָמִרים  ְיֻחְּלקּו  ָהִעְנָין  ְלתֹוֶעֶלת 

ה נֹוְׂשִאים ִעָּקִרִּיים: ַלֲחִמּׁשָ

א. ְּבֵהיָכלֹו ֶׁשל ֶמֶל
ְיסֹוד ַמֲעַלת ַהַהְקָּדָמה ַלְּתִפָּלה ָטמּון 
ֶׁשֹּלא  ַהְּתִפָּלה;  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַּבֲהָבַנת 
אּוי  ַמּׂשְ ִּכְפִריַקת  ָחִליָלה  ֵּתָאֵמר 
ֲהָבָנה   ִמּתֹו ֶאָּלא  חֹוב,  ְוִכְפִריַעת 
ְלַחֵּזק  ֶׁשּנֹוָעד  ’ִמְפָּגׁש‘  ֵמֵעין  ֶׁשִהיא 

ַלּבֹוֵרא  ֵּביֵנינּו  ְוַהִחּבּור  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ֵאיָנם  ַחֵּיינּו  ֶׁשִּבְלָעָדיו  ֶקֶׁשר   ,ִיְתָּבַר
ָלֵתת  ָעֵלינּו  חֹוָבה   ,ָּכ ִמּשּׁום  ַחִּיים. 
ַהֶּזה  ַה‘ִּמְפָּגׁש‘  ֶאת  ְלַקֵּים  ַהַּדַעת  ֶאת 
 ,ֲֹער ְלֵאין  ִהיא  ֶׁשֲחִׁשיבּותֹו  ְּבאֶֹפן 
ּוְלָכל ַהָּפחֹות ֵאיָנּה ְּפחּוָתה ִמִּמְפָּגׁש 

ִעם ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם.

ב. ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה
ַאַחת  ְלָכל  ֻמְגָּדר  ְזַמן  ָקְבעּו  ֲחָכִמים 
ַהִּמְתַקֶּיֶמת  ְּתִפָּלה  ַהּיֹום.  ִמְּתִפּלֹות 
ְלַאַחר ְזַמָּנּה ְמַאֶּבֶדת ַרּבֹות ִמּתֹוַעְלָּתּה 
ֶׁשּבֹו  ַלִּדּמּוי  ָנׁשּוב  ִאם  ּוֵמֲחִׁשיבּוָתּה. 
ַוֲאִפילּו   ,ֶמֶל ִעם  ְלִמְפָּגׁש  ָּפַתְחנּו; 
ָאָדם ָחׁשּוב, ַנְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַאֵחר ְולּו 
ְּבַדָּקה ֵמַהְּזַמן ֶׁשִּנְקַּבע ָלנּו, ַעל ַאַחת 
ַמְלֵכי   ֶמֶל ִעם  ְלִמְפָּגׁש  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ַהְּמָלִכים.

ג. ְּתִפָּלה ְּכִסְדָרּה
ֶנֱאָלִצים  ַלְּתִפָּלה,  ָלבֹא  ַהְּמַאֲחִרים 
לֹוַמר   ָּכ ֵמֲחַמת  ַרּבֹות  ְלִעִּתים 
ַּבֲחָטף,  ֵמַהְּתִפָּלה  ִנְכָּבִדים  ֲחָלִקים 
ֵיׁש  ֲעֵליֶהם.  ְלַדֵּלג  ַאף  ַּפַעם  ְוא 
ָלַדַעת ִּכי ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ִנְתָקן ַעל ְיֵדי 
ַהְּגדֹוָלה,  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ֶאֶרץ,  ְמצּוֵקי 
ַּתָּנִאים, ָאמֹוָרִאים ּוְגאֹוִנים ַקְדמֹוִנים. 
ְׁשִביֵלי  ָהיּו  ְנִהיִרים  ְלֵאּלּו  ַּגם  ְלֵאּלּו 
ַמְלכּוָתא  ִּכְׁשִביֵלי  ִדְרִקיָעא  ַמְלכּוָתא 
ִלְקּבַֹע  ַהְּזכּות  ִנְּתָנה  ּוְבָיָדם  ְּדַאְרָעא, 
ְּביֹוֵתר  ְוַהְּמֻדָּיק  ַהָּנכֹון  ַהֵּסֶדר  ֶאת 
ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ַיֲעלּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ֵמֲאִמיַרת  ִנָּמַנע  ִאּלּו  ה‘.  ִלְפֵני  ְלָרצֹון 
ֶאת  נֹוִריד  ְּבַוַּדאי  ְּכִסְדָרּה,  ַהְּתִפָּלה 

ּכֹחַ ַהְׁשָּפָעָתּה.

ד. ְּתִפָּלה ְּבָמקֹום ָקבּוַע
ְּבַמֲעַלת  ֲחָכִמים  ִהְפִליגּו  ְלִחָּנם  א 
ֶׁשֵּכן  ִלְתִפָּלתֹו.  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע 
ָקבּוַע  ְּבָמקֹום  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהְקָּפָדה 
ִהיא ֵסֶמל ְלַיִּציבּות ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵנינּו ּוֵבין 
ִּכְסֻגָּלה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְּבַבד  ּוַבד  ּבֹוְרֵאנּו, 
ִּכְדָבֵעי,  ַהְּתִפָּלה  ַלֲאִמיַרת  ְּבדּוָקה 
 ַּבְּזַמן ָהָראּוי, ַּבֵּסֶדר ַהַּמְתִאים ּוִמּתֹו

ָּכ ַאף ְּבַכּוָָנה ּוְבִׂשיַמת ֵלב.

ה. ַמֲעַלת ֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים
ִמְּלַבד ַהַּמֲעלֹות ָהֲאמּורֹות, ַהַּמְקִּדים 
ֵּבין  ְלִהָּמנֹות  זֹוֶכה  ַלְּתִפָּלה  ָלבֹא 
ֶׁשִהְפִליגּו  ִראׁשֹוִנים‘  ’ֲעָׂשָרה  אֹוָתם 
ֲחָכִמים ְּבַמֲעָלָתם, ַעד ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר 
(ְּבֵראִׁשית ַּדף רנה א) ִּכי ֵהם נֹוְטִלים ָׂשָכר 

ְועֹוד  ַאֲחֵריֶהם.  ַהָּבִאים  ָּכל  ְּכֶנֶגד 
ֶׁשִּנְקָרא  א)  קלא  ַּדף  (ְׁשמֹות  ָׁשם  ָאְמרּו 

.ֲאהּובֹו ֶׁשל ֶמֶל
ִויַסֵּיַע  ְּבֶעְזֵרנּו  ה‘  ְיִהי  ִּכי  ְּתִפָּלֵתנּו 
ַהּכֹחַ  ִמן  ַמְחַׁשְבֵּתנּו  ְלהֹוִציא  ְּבָיֵדינּו 
ֵאּלּו  ַמֲאָמִרים  ְוִיְהיּו  ַהּפַֹעל.  ֶאל 
ַהּקֹוְרִאים,  ַּבֲעבּור  ּוְלתֹוֶעֶלת  ְלִחּזּוק 
ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצָוה ַרָּבה זֹו ּוְבָכ ִלְזּכֹות 
 ִמֶּמֶל ַהַּמִּגיַע  ֶהָעצּום  ַפע  ַהּׁשֶ ְלָכל 
ִיְקָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

ֶּבֱאֶמת.

ְדָרׁש' ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל 'ַהׁשְ ט ְלַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ָפה ַה‘ּטּוְרִקית‘... ְבָרה ֶאת ַמֲחסֹום ַהּׂשָ ְּתִפָּלה ֶׁשּׁשָ

ע טּתַ מַַמּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעָרׁש'
מ את רה

ּור סִספפּפּ ם
ָמה) ְדָרׁש (ַהְקּדָ ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁשְ

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


