
ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ָלׁשּוב קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
”ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת ְוֶאת עָֹלֶתָך“ (ט ז)

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ֵמִאיר ִמֶּדִז‘יקֹוב:
ְּבָפסּוק ֶזה ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּכָלל ָחׁשּוב ְלָכל ַהָּקֵרב ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְּתִמיִדין  ְּכֶנֶגד  ”ְּתִפּלֹות  ב)  כו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי 
ְּבֵעת   – ַהִּמְזֵּבַח“  ֶאל  ”ְקַרב  ַהָּכתּוב:  ָרַמז   ּוְלָכ ִּתְּקנּום“, 
ֶׁשִהְּנ ִנַּגׁש ִלְתִפָּלה , ”ֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת“ – ׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ְלַהֲעלֹות  ּתּוַכל   – עָֹלֶתָך“  ”ְוֶאת   :ָּכ ַרק  ִּכי   ,ֲחָטֶאי ַעל 

.ָּכָראּוי ֶאת ְּתִפָּלְת
’ִאְמֵרי נַֹעם‘

ִלּמּוד ִהְלכֹות ַהְּקטֶֹרת ְמִגָּנה ִמְּפֵני ַהַּמֵּגָפה
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ”ַוָּיבֹא 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה‘ ֶאל ָּכל ָהָעם“ (ט כג)
”ָלָּמה ִנְכַנס מֶֹׁשה ִעם ַאֲהרֹן? ְלַלְּמדֹו ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת. 
ָּדָבר ַאֵחר... ּוִבְּקׁשּו ַרֲחִמים ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).

ַרִׁש“י  ֶׁשֵהִביא  ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֵני  ִּכי  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ֵּפֵרׁש 
ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה:

ִכיָנה ֲעלּוָלה  ִמִּמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָלַמְדנּו ִּכי ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ֶׁשַהְּקטֶֹרת  ּוְלִפי  מג).  כט  ְׁשמֹות  ַרִׁש“י  (ְרֵאה  ַמֵּגָפה  ִליֵדי  ְלָהִביא 
ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעִציַרת ַמֵּגפֹות (ַּבִּמְדָּבר יז יג), ְלִפיָכ ִהְקִּדימּו מֶֹׁשה 
ֲהָכַנת  ִהְלכֹות  ֶאת  ִלְלמֹד  ְּכֵדי  מֹוֵעד  ְלאֶֹהל  ְלִהָּכֵנס  ְוַאֲהרֹן 
ַהְּקטֶֹרת. ּוִבְּקׁשּו ֵהם ַרֲחִמים ֶׁשֵּיָחֵׁשב ָלֶהם ִלּמּוד ֶזה ְּכִאּלּו 
ַמֵּגָפה  ֶׁשִּתְפרֹץ  ִמְּבִלי  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְוִתְׁשֶרה  ְּבפַֹעל  ִהְקִטירּוהָ 
ִהְקִטיר  ְּכִאּלּו   – ַהְּקטֶֹרת  ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְקטֶֹרת (ְרֵאה ְמָנחֹות קי א). 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ 

ֵאין ְמַׁשְּבִחים ֶאָּלא ַעל ֶחֶסד ִנְגֶלה
ִּבְקֹרַבי  ֵלאמֹר  ה‘  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן“ (י ג)
ָׁשַאל ַרִּבי ִפיֶׁשל ָּדן ְמִריִפין ֶאת ַרִּבי ֲחנֹו ְצִבי ִמֶּבְנִדין:

 ,ְוִכי ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ִּכי ִאְלָמֵלא עֹוֵרר מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ְלָכ
א ָהָיה ַאֲהרֹן ׁשֹוֵתק ּוַמְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין, ַוֲהא ֲהָלָכה 
 ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ִהיא (ְּבָרכֹות נד א): ”ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר

ַעל ַהּטֹוָבה“?
ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ִמֶּבְנִדין:

ָּפסּוק  ַעל  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְרּגּום  ְּבֵׁשם  הּוָבא  א)  ז  (ִּגִּטין  ַּבֵּמִאיִרי 
ֶזה: ”‘ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן‘ – ְוִׁשַּבח ַאֲהרֹן“. ְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַוַּדאי 
ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשֵּמתּו ָּבָניו ִקֵּבל ָעָליו ַאֲהרֹן ִּדין ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה 
’ֶחֶסד ִנְסָּתר‘,  ּוֵבֵר ַעל ָהָרָעה, אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ֶזה ְּבֶגֶדר 
ַעל  ְמַׁשְּבִחים  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֶׁשַבח,  ְלׁשֹון  ְּבהֹוָדָאתֹו  ִהְזִּכיר  א 
ֵׁשם  ִהְתַקֵּדׁש  ִּכי  מֶֹׁשה  ֶׁשהֹוִדיעֹו  ְלַאַחר  ַרק  ִנְסָּתר.  ֶחֶסד 
ָׁשַמִים ְּבִמיָתָתם, ּוְבָכ ֻהְבַרר לֹו ֶׁשָהָיה ֶזה ִּבְבִחיַנת ’ֶחֶסד 

ָּגלּוי‘, ָעַמד ְוִׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא.
’ְיַכֵהן ְּפֵאר‘ – ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים עמ‘ ג

ְׁשִליַח ַהִּצּבּור – ְּככֵֹהן ַהַּמְקִריב
”ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד“ (י ג)

ֵני ַהַחָּזִנים ְּדָמָתא ִנְפְטרּו ָּבֶזה  ה ֵאַרע ְּבֶלְמֶּבְרג, ְּכֶׁשּׁשְ ַמֲעֹשֶ
ָנַתְנזֹון  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהִעיר  ַרב  ֶׁשל  ְּבֶהְסֵּפדֹו  ֶזה.  ַאַחר 
ֶאָּקֵדׁש“,  ”ִּבְקרַֹבי  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת  ֲעֵליֶהם  הּוא  ִהְמִליץ 
”ֶזה  ד):  ד  (ְּבָרכֹות  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּבִדְבֵרי  ְּדָבָריו  ֶאת  ְוִהְטִעים 
ֶׁשעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ֵאין אֹוֵמר לֹו ּבֹוא ְוִהְתַּפֵּלל, ֶאָּלא ּבֹוא 
ְּכֶנֶגד  ֻּתְּקנּו  ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ְלִפי  ְוזֹאת  ָקְרָּבֵננּו“,  ֲעֵׂשה  ּוְקָרב – 

ַהָּקְרָּבנֹות, ְוַהַחָּזן הּוא ְּככֵֹהן ַהַּמְקִריָבם.
ָאה ’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ מהד‘ ֲחִמּׁשָ

’ֶׁשָעָׂשה ִלי‘ – ְוא ַלֲחֵבִרי
ָראֵׁשיֶכם  ָּבָניו  ּוְלִאיָתָמר  ּוְלֶאְלָעָזר  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 
ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם א ִתְפרֹמּו... ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 

ֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה‘“ (י ו) ִיְבּכּו ֶאת ַהּׂשְ
ָאַמר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִמְּבָראד:

ְּבִׂשְמָחה  ָׁשַמִים  ִּדין  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ָהָאָדם  ֶׁשַחָּיב  ַאף 
ְּבָצָרתֹו.  ִמְּלִהְׁשַּתֵּתף  זּוָלתֹו  ֶאת  ּפֹוֵטר  ֶזה  ֵאין  א),  נד  (ְּבָרכֹות 
ִּתְפָרעּו  ַאל  ”ָראֵׁשיֶכם  ּוְלָבָניו:  ְלַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָאַמר   ּוְלִפיָכ
ּוִבְגֵדיֶכם א ִתְפרֹמּו“ – ֶׁשֵּכן ַחָּיִבים ַאֶּתם ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּדין 
ְּבִׂשְמָחה. אּוָלם: ”ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל“, ָחִליָלה ָלֶהם 
ֵרָפה ֲאֶׁשר  ִמְּלִהְתַעֵּלם ִמָּצַרְתֶכם, ְוַעל ֵּכן ֵהם: ”ִיְבּכּו ֶאת ַהּׂשְ

ָׂשַרף ה‘“.
ַרִּבי  ֶׁשל  ַהִּנְפָלא  ֶהְסֵּברֹו  ִעם  ֶאָחד  ְּבָקֶנה  עֹוֶלה  ֶזה  ֵּפרּוׁש 
ָצְרִּכי‘  ָּכל  ִלי  ’ֶׁשָעָׂשה  ֶׁשִּבְרַּכת   ְלָכ ִמַּסאסֹוב  ֵליּב  מֶֹׁשה 

ֶנֶאְמָרה ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְוַאף ֻהְדַּגׁש ָּבּה: ”ִלי“:
ָהָאָדם  חֹוַבת  ֶאת  ְמַבֵּטאת  ָצְרִּכי“  ָּכל  ִלי  ”ֶׁשָעָׂשה  הֹוָדַאת 
ִלְהיֹות ’ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו‘, ְוֵכיָון ֶׁשְּבִמָּדה זֹו ָצִרי ָהָאָדם ִלְנהֹג 
 – זּוָלתֹו  ְלָצְרֵכי  ְּבנֹוֵגַע  ְוִאּלּו  ָהִאיִׁשִּיים,  ִלְצָרָכיו  ְּבנֹוֵגַע  ַרק 

 ְלָכ ֲחֵברֹו,  ַמְחסֹור  ָּכל  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְלִהְתַאֵּמץ  ָעָליו  חֹוָבה 
ִּתְּקנּוָה ִּבְלׁשֹון ָיִחיד: ”ֶׁשָעָׂשה ִלי“.

ַחר; ’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ ִסּדּור ’ַּדַעת ְקדֹוִׁשים‘ [ְלרא“ד ִמּבּוְטַשׁאְטׁש] ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְּתִפָּלה ִּבְמִתינּות – ְּבָכל ַמָּצב
”ּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד א ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתוּ“ (י ז)

ַהִּמְקָּדׁש  ִמן  ֶׁשָּיָצא  ”ּכֵֹהן  ה):  ב  ַהִּמְקָּדׁש  (ִּביַאת  ָהַרְמָּב“ם  ָּכַתב 
’ּוִמֶּפַתח  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ִמיָתה...  ַחָּיב  ִּבְלַבד,  ָהֲעבֹוָדה  ִּבְׁשַעת 
אֶֹהל מֹוֵעד א ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתוּ‘, ְּכלֹוַמר: א ַּתִּניחּו ֲעבֹוָדה 

ְוֵתְצאּו ְמבָֹהִלים ּוְדחּוִפים“.
ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָּדִוד ִּפיְנקּוס:

 ַאף ַהֶּנְחָּפז ּוְמַמֵהר ְלַסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש לֹו צֶֹר
ֲעבֹוָדתֹו  ַהַּמִּניַח  ּכֵֹהן  ְּכאֹותֹו  הּוא  ֲהֵרי  ּבֹו,  ְלַטֵּפל  ָחׁשּוב 
כד  (ְּבָרכֹות  ַהָקְּרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ִנְתְקנּו  ַהְּתִפּלֹות  ֶׁשֲהֵרי  ְויֹוֵצא. 

ב).
ַּפַעם  ֲאֶׁשר  ּדֹוֵרנּו,  ֵמַחְכֵמי  ֶאָחד  ַעל  ַהְּגַר“ׁש  ִסֵּפר  ִּבְדָבָריו 
ַלָּמטֹוס.  ֲעִלָּיתוֹ  ֶטֶרם  ַהְּתעּוָפה  ִּבְׂשֵדה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶנֱעַמד 
ֶאת  ַהְּמָזֵרז  ַהָּכרֹוז  ֶאת  ָׁשַמע  ְּתִפָּלתֹו  ְּכֵדי   ֶׁשּתֹו ַאף  ְוַעל 
א  ְלַהְמִריא,  ָהעֹוֶמֶדת  ַלִּטיָסה  ַלֲעלֹות  ַהּנֹוְסִעים  ַאֲחרֹוֵני 
ֶנְחַּפז ְלַסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ַאף ֶׁשְּבֶׁשל ָּכ ִהְפִסיד ֶאת ַהִּטיָסה.
’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘

ָמה ְל‘ַבת ַהַּיֲעָנה‘ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת?
”ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה“ (יא טז)

ִּבְסָפִרים ְיָׁשִנים הּוָבא ִמְנָהג ַעִּתיק ֶׁשָהָיה ָנפֹוץ ְּבִיְׂשָרֵאל – 
ִלְתלֹות ֶאת ֵּביַצת ַּבת ַהַּיֲעָנה ַּבֲחַלל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 

ַעל ַטֲעמֹו ֶׁשל ִמְנָהג ְמקֹוִרי ֶזה ֶנֶאְמרּו ַּכָּמה ֵּבאּוִרים: 
א. ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ֵּבֵאר:

ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָּגבֹוַּה,  ִּבְמקֹום  ֵּביֶציָה  ֶאת  ְמִטיָלה  ַהַּיֲעָנה  ַּבת 
עֹוֶמֶדת ְּכֶנְגָּדן ּוַמִּביָטה ָּבֶהן ִמְּבִלי ְלַהִּסיַח ַּדַעת ְלֶרַגע, ֶׁשִאם 
ָּתִסיַח ַּדְעָּתּה – א ּתּוַכְלָנה ַהֵּביִצים ִלְפרֹות ְלעֹוָלם. ִמְנָהג 
ֶזה נֹוָעד ֵאפֹוא ְלַהְזִּכיֵרנּו, ִּכי ַאף ִּבְתִפָּלה ֵּכן; ַרק ִאם ֵּתָאֵמר 

ִהיא ְּבִרּכּוז ּוְבַכּוָָנה ְמֵלָאה, ּתּוַכל ִהיא ַלֲעׂשֹות ֵּפרֹות.
ב. ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ֵמִאיְזִמיר:

ֵּביַצת ַּבת ַהַּיֲעָנה ַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַחֵּיינּו ְּתלּוִיים 
ִאם  ִיְחיּו,  א  ַהַּיֲעָנה  ַּבת  ֶשֶאְפרֹוֵחי  ְּכִפי  ה‘;  ְּבַהְׁשָּגַחת 
ַּתְפִסיק ִאָּמם ְלַהְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם, ָּכ ָאנּו א נּוַכל ִלְחיֹות ִאם 

ָחִליָלה ָיִסיר ה‘ ֶאת ַהְׁשָּגָחתֹו ֵמָעֵלינּו – ְולּו ְלֶרַגע ַקל.
ג. ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ַאְבָרמֹוִביץ ֵמָחצֹור ַהְּגִליִלית:

ִתיָקה. ְּכִדְבֵרי ָהַרְמָּב“ן ְּבֵפרּוׁשֹו  ַּבת ַהַּיֲעָנה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהּׁשְ
אוּ קֹוָלם ְוא ִיְצֲעקּו ְּכָלל,  ְלִאּיֹוב (ל כה): ”ְּבנֹות ַיֲעָנה א ִיּׂשְ
ְּכמֹוָתם  ָהעֹופֹות  ְּבָכל  ְוֵאין  ִיְצְוחוּ.  א  אֹוָתם  ַיּכּו  ִּכי  ַאף 
ְלַהְזִּכיר  נֹוֲעָדה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֵּביָצָתּה  ְּתִלַּית  ִּבְׁשִתיָקה“. 
ּוִבְפָרט  ְּבֵטִלים,  ִּבְדָבִרים  ּבֹו  ָיִׂשיחּו  ֶׁשֹּלא  ַלִּמְתַּפְּלִלים 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.
’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘ ַתְזִריַע; ’ִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות‘ (אֹות ב‘ – ַּבֲעֵלי ַחִּיים); ’ַטַעם ַהְּצִבי‘

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

(

ני ּפְ ם

ָהעֹוֶנה צ‘  ֲאֵמִנים ִנְקָרא ַצִּדיק
”ִּכי ַהּיֹום ה‘ ִנְרָאה ֲאֵליֶכם“ (ט ד)

ַהַּמְקִּפיד  ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהּיֹום“  ”ִּכי 
ֶׁשָּקְבעּו  ַּכִּמְכָסה  ְּביֹום,  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ַלֲענֹות 
ְלַמֲעַלת  ְלַהִּגיַע  זֹוֶכה  א),  קלב  ָחָדׁש  זַֹהר  (ִּתּקּוֵני  ֲחָכִמים 
ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ה‘ ִנְרֶאה ֲאֵליֶהם. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר 
ְיֵהא  ”א  יא):  (ְליֹום  מֶֹׁשה‘   ְוֶדֶר ַהַּגן  ’ֵסֶפר  ַהַּקְדמֹון 
ַצִּדיק  ִנְקָרא  ָהָאָדם  ְוֵאין  ְּבֵעיֵניֶכם,  ַקל  ַהֶּזה  ָאֵמן 

ֶאָּלא ִאם ַקָּים ְּבָכל יֹום צ‘ ֲאֵמִנים“.
יִרים ג ח ’ֶחְמָּדה ְּגנּוָזה‘ ִׁשיר ַהּׁשִ

ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ 272ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ם‘

ָהָעם 

ָ ַ

ָרז
‘ אמִנים ִנְקָרא צ

מְמ ררמִִ מממֵמֵֵ
רר ָ פּפָּ בבבַּבַ ים
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ַהַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ִנְׁשַמע ֵעד ִמִּפי ֵעד ִמִּפי 
ְּבֵעיֵניֶהם.  ָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ֶׁשְּבָפָרס  ַיְזד  ְקִהַּלת  ִזְקֵני 
ֶמֶסר  ַּבֲעבּוֵרנּו,  ִנְפָלא  ֶמֶסר  ֶזה,  ְּבִסּפּור  ּבֹו,  ָחבּוי 
ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַוֲחִׁשיבּוָתּה  ַהָּגדֹול  ּכָֹחּה  ֶאת  ַהַּמִּביַע 
ַהְּקָצָרה  ַהְּתִפָּלה  ְולּו  ָצָרה,  ְּבֵעת  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה 

ְּביֹוֵתר.
ְּבַאַחד  ָׁשָנה.  ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֵאַרע  ַהַּמֲעֶׂשה 
ִליהּוִדי  ְוַאִּלים  ָרָׁשע  ּגֹוי  ֵּבין   ִסְכסּו ָּפַרץ  ַהָּיִמים 
ְלַבּסֹוף  ֻהְכַרע   ַהִּסְכסּו ַיְזד.  ְקִהַּלת  ִמְּבֵני  ִנְכָּבד 
ַעל  ַהְּיהּוִדי  ַיד  ִּכי  ִנְפַסק  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְׁשָּפט,  ְּבֵבית 
ַהִּדין,  ֶאת  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ֵסֵרב  ַהּגֹוי   ַא ָהֶעְליֹוָנה. 
ַעת ְוַחְסַרת ָּכל  ּוְלֵׁשם ָּכ ָרַקם ְּבמֹחוֹ ֲעִליָלה ְמֻרּׁשַ
ְסדּוִרים  ָהיּו  ַהְּדָבִרים  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדי,  ְּכֶנֶגד  ָּבִסיס 
ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  ְוגֹוֵלל  ַהִּמְׁשָּפט  ְלֵבית  ִנַּגׁש  ְּבמֹחוֹ 

ַעת. ַהְּבדּוָתה ַהְּמֻרּׁשַ
ֲאֶׁשר  צֹוֶלֶבת,  ַלֲחִקיָרה  ַהְּיהּוִדי  ִנְקָרא  ַמֵהר  ִחיׁש 
ָקִׁשים.  ִעּנּוִיים  ָּכְלָלה  ַהַּפְרִסית  ַהָּמסֶֹרת  ְּכֵמיַטב 
ֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ְיהּוִדי א ֵהיִטיָבה ִעּמֹו, ְותֹו ְזַמן ָקָצר 
ַעד  ָנפֹוץ  ֶׁשָהָיה  עֶֹנׁש  ִּבְתִלָּיה,  ְלָמֶות  ּגֹוָרלֹו  ֶנֱחַרץ 
ִנְקְּבעּו  ֵכן  ְּכמֹו  ָּפָרס.  ִּבְמִדיַנת  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ְמאֹד 
ַרֲחָמָנא  ִיָּתֶלה.  ֶׁשָּבּה  ְמֻדֶּיֶקת  ְוָׁשָעה  יֹום  ַּבֲעבּורֹו 

ִליְצָּלן.
ַמע ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּקָׁשה ְּבֶקֶרב ְּבֵני ְקִהַּלת ַהּקֶֹדׁש  ְּבִהּׁשָ
ַיְזד, א ָיְדעּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַנְפָׁשם ֵמרֹב ַצַער ְוָיגֹון. 
ְלֵבית  ֻּכָּלם  ִהְתַּכְּנסּו  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְמעּו  ְּכֶׁשּׁשָ ִמָּיד 
ַהְּכֶנֶסת ַהֶּמְרָּכִזי ַלֲעֶצֶרת ְּתִפָּלה ּוְזָעָקה, ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה 
ָׁשְפכּו ֶאת ִלָּבם ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה‘ ֶׁשָּיחּוס 
ָהֲעִתיִדים  ָהַרִּכים  עֹוָלָליו  ְוַעל  ָהִאיׁש  ֶנֶפׁש  ַעל 

ְלִהּוֵָתר ְיתֹוִמים, ְּבא ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה.
ָיָדם;  ֶאת  ַהְּיהּוִדים  ָמְׁשכּו  א  ַתְדָלנּות  ַהּׁשְ ִמן  ַאף 
ַעל  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ְּכֵדי  ִנְׂשְּכרּו  ַהִּדין  עֹוְרֵכי  טֹוֵבי 
ֵסֵרב  ַהִּמְׁשָּפט  ֶׁשֵּבית  ֶאָּלא  ַּבֵּמַצר,  ַהָּנתּון  ֲאִחיֶהם 
ֶנֶאְלצּו  ְוַהָּללּו  ְמֻחָּדׁש,  ְלִדּיּון  ַהִּתיק  ֶאת  ִלְפּתַֹח 
ַהְּזכּות  ָלֶהם  ֶׁשִּתָּנֵתן  ִמְּבִלי  ִעְקבֹוֵתיֶהם  ַעל  ָלׁשּוב 

ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם.
ָהִאיׁש  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ַהְּגֵזָרה.  ִנְגְזָרה  ִּכי  ָהָיה  ִנְדֶמה 
 ְלָכ ִהְתּכֹוְננּו  ְוַאף  ִמּכֹל  ַהָּגרּוַע  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ְּכָבר 
ַהִּדין,  ְּגַזר  ְלִבּצּוַע  ַהְּמיָֹעד  ַהּיֹום  ּוְבַהִּגיַע  ַנְפִׁשית. 
ִהְתַּכְּנסּו, ֲעטּוֵפי ָיגֹון, ְּבַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהֶּכֶלא, ָׁשם ָהיּו 
ֲעִתיִדים ְלִהָּפֵגׁש ִעם ֶּבן ִמְׁשַּפְחָּתם ִלְפִגיַׁשת ְּפֵרָדה, 

ֶטֶרם ַיַעְזֵבם ַלֲאָנחֹות.
ְלַאַחר ִמְפָּגׁש ָקָצר ְוקֹוֵרַע ֵלב, ֻאְּלצּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֻהְכַנס  ָהִאיׁש  ַהְּתִלָּיה.  ְלאּוַלם  ַיִּקיָרם  ֶאת  ְלַלּוֹות 
ְּכָבר  ַהְּתִלָּיה  ֶחֶבל  ַּכָּנהּוג.  ְמֻכּסֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ָלאּוָלם 
ֶׁשָּבְלטּו  ַהּוִָוים  ִמן  ְלֶאָחד  ּוְמֻהָּדק  ָקׁשּור  הּוַכן, 
ְּכֶׁשהּוַסר  זֹו.  ְלַמָּטָרה  ְוהּוְכנּו  ָהאּוָלם  ִמִּתְקַרת 
ַהִּכּסּוי ֵמַעל ְּפֵני ָהִאיׁש ִנְגלּו ְלֵעין ּכֹל ָּפָניו ַהִחּוְרֹות, 
ַא ֵעיָניו א ָחְדלּו ִמְּלַׁשֵּדר ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון. ַהֶחֶבל 
ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ָנהּוג  ֶׁשָהָיה  ּוְכִפי  ַצּוָארוֹ,  ֵמַעל   ִנְכַר
ִּביֵדי  ָהִאיׁש  ִנְׁשַאל  ִמַּתְחָּתיו,  ַהִּכֵּסא  ִנְׁשַמט  ְּבֶטֶרם 

ַהַּתְלָין: ”ַמִהי ַּבָּקָׁשְת ָהַאֲחרֹוָנה?“
ָהִאיׁש  ָּבַחר  ַּכֲאֶׁשר  ַהַהְפָּתָעה  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 

ְלַהִּביַע ִמְׁשָאָלה מּוָזָרה ּוִבְלִּתי מּוֶבֶנת:
”ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ָיִסירּו ֶאת ַהֶחֶבל ִמן ַהּוָו ֶׁשֵאָליו הּוא 
ָהִאיׁש  ָעָנה  ָׁשם“,  ַהִּנְמָצא  ַלּוָו  ְוַיֲעִבירּוהּו  ָקׁשּור, 
ְּבָידֹו  ַמֲחֶוה  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְקָצָרה,  ַמֲחָׁשָבה  ְלַאַחר 

ִני ֶׁשל ִּתְקַרת ָהאּוָלם.  ְלֵעֶבר ַהָּקֶצה ַהּׁשֵ
ֶׁשִּנְקַּבע  ְּכִפי  אּוָלם  ַהַּתְלָין,  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ַהַּבָּקָׁשה 
ִּבְמלֹוָאּה;  ַהַּבָּקָׁשה  ֶאת  ְלַמֵּלא  ָעָליו  ָהָיה  ַּבחֹק, 
ִּתְקַרת  ֶאל  ִטֵּפס  ַלָּמקֹום,  ִנְקָרא  ַהּסַֹהר  ֵּבית  עֹוֵבד 
ַהֶחֶדר, ֵהִסיר ֶאת ַהֶחֶבל ִמִּקּשּׁוָריו ּוִמֵהר ְלַהְתִקינֹו 

ִני ֶׁשל ִּתְקַרת ָהאּוָלם. ַּבָּקֶצה ַהּׁשֵ

ַּדּקֹות  ְּבאֹוָתן  ָּבאּוָלם  ַרר  ֶׁשּׂשָ ַהֻּמְחָלט  ֶקט  ַהּׁשֶ ֶאת 
ּוְלַהְּדקֹו  ַהֶחֶבל  ֶאת  ְלָפֵרק  ְּכֵדי  ֶׁשִּנְצְרכּו  ְספּורֹות 
ִמְלמּוֵלי  ְוַרק   ַא ֵהֵפרּו  ֶהָחָדׁש,  ִּבְמקֹומֹו  ִנית  ַּבּׁשֵ
ַהְּתִפָּלה ַהֲחִריִׁשִּיים ְוַהִּבְלִּתי ּפֹוְסִקים ֶׁשָּבְקעּו ִמִּפי 

ַהִּנּדֹון ַלָּמֶות.
ְלַאַחר ֶׁשֻהַּדק ַהֶחֶבל ְּבָחְזָקה ִּבְמקֹומֹו ֶהָחָדׁש, הּוַבל 
ִנית ְלֵעֶבר ֶחֶבל ַהְּתִלָּיה. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַהְּיהּוִדי ַּבּׁשֵ
ֶׁשל  ֶאָחד  ַמָּבט  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּצּפּו 
ְּפֵרָדה, ִהְתַאְכְזבּו ַּכֲאֶׁשר ְקרֹוָבם א ִהְפָנה ְולּו ַמָּבט 
ַקל ְלֶעְבָרם. ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ָּכל ֻּכּלֹו ָׁשקּוַע ִּבְתִפָּלתֹו 

ְוהּוא ֵאינֹו ָׁשת ִלּבֹו ְלָדָבר ִמן ַהּקֹוֶרה ְסִביבֹו.
ִהֵּנה ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהּנֹוָרא... ָהִאיׁש ָהֳעָלה ֶאל ַהַּגְרּדֹום 
ְנִׁשיָמָתם.  ֶאת  עֹוְצִרים  ַּבָּמקֹום  ֶׁשַהּנֹוְכִחים   ּתֹו
ִנית, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן  ַהֶחֶבל ִנְכַר ָסִביב ַצּוָארוֹ ַּבּׁשֵ
ִנְמַּתח  ַהֶחֶבל  ִמַּתְחָּתיו.  ַהִּכֵּסא  ֶאת  ַהַּתְלָין  ָׁשַמט 
ִמָּיד ְסִביב ַצּוָארוֹ, ְוָהִאיׁש ָצַנח ַּתְחָּתיו ַּבֲחָבָטה ַעָּזה, 

ַהְיֵׁשר ֶאל... ִרְצַּפת ָהאּוָלם.
ִהִּביטּו  ֵהם  ַהּנֹוְכִחים;  ִמִּפי  ִנְׁשְמָעה  ֶּבָהָלה  ִצְוַחת 
ֵהם  ַהִאם  ָיְדעּו  ְוא  ֶׁשִּלְפֵניֶהם  ַהַּמְפִּתיַע  ַּבַּמֲחֶזה 
ִרְצַּפת  ַעל  ָׂשרּוַע  ָהָיה  ָהִאיׁש  חֹוִזים...;  אֹו  הֹוִזים 
ָהִרְצָּפה  ַעל  ַהִּפְתאֹוִמית.  ֵמַהְּנִפיָלה  ָּכאּוב  ָהֶאֶבן, 
ָּבאֶֹׁשר  זֹוְרחֹות  ּוָפָניו  ִטיַח,  ִּפּסֹות  ְּפזּורֹות  ֶׁשְּסִביבֹו 
ֶׁשֹּלא ֵמָעְלָמא ָהֵדין – אֶֹׁשר ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִּנַּצל ִמָּמֶות 

ְלַחִּיים.
ֶׁשֵאָליו  ַהּוָו  ִנַּתק  מּוֶבֶנת  ִּבְלִּתי  ִמִּסָּבה  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ָהָיה ָקׁשּור ַהֶחֶבל ִמְּמקֹומֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא עֹוֵקר ִעּמֹו 
ֵחֶלק ֵמַהִּתְקָרה. ַהחֹק ְּבָפָרס ָאַמר ִּכי ִמי ֶׁשִּנְתָלה, 
ְּכִמי  ֶנְחַׁשב  ַּבַחִּיים,  נֹוַתר  ִאם  ַאף  ֶאָחד,  ְלֶרַגע  ְולּו 
ָהִאיׁש  ִנְׁשַלח   ְלִפיָכ ִּבְמלֹואֹו.  ָהֹעֶנׁש  ּבֹו  ֶׁשֻּבַּצע 
ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְוֶאל  ֵּביתֹו  ַאל  ְוָׁשב  ְלָחְפִׁשי,  ֲאָתר  ַעל 

ְלִׂשְמַחת ָּכל ְקרֹוָביו ְואֹוֲהָביו ְוִלְמִגַּנת ֵלב ׂשֹוְנָאיו.
ִעם ּבֹואֹו ְלֵביתֹו, ְלַאַחר ֶׁשִהְתאֹוֵׁשׁש ְמַעט ֵמַהֲחָוָיה 
ִמַּלֲעצֹר  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ָיְכלּו  א  ָעָליו,  ֶׁשָעַבר  ַהָּקָׁשה 

ֵאָלה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת: ְּבַעד ַהּׁשְ
ַּדְוָקא  ָהַאֲחרֹוִנים,   ִּבְרָגֶעי ְלַבֵּקׁש  ָרִאיָת  ”ָמה 
ֶאת  ֶׁשַּיֲעִבירּו  ִּבַּקְׁשָּת  ּוַמּדּוַע  ַהּזֹו,  ַהַּבָּקָׁשה  ֶאת 
ֶׁשָּמא  ְמֻסָּים?  ָוו  אֹותֹו  ֶאל  ַּדְוָקא  ַהְּתִלָּיה  ֶחֶבל 
ְּבצּוָרה  ַלִּתְקָרה  ְמֻחָּבר  הּוא  ִּכי  סֹוִדי  ֵמיָדע  ִקַּבְלָּת 

רֹוֶפֶפת...?“
ֵהִׁשיב  ְּכֶׁשָהִאיׁש  ְּפִליָאָתם  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 

ִּבְתִמימּות:
”א... א ָיַדְעִּתי ָּדָבר ַעל אֹותֹו ָוו, ֶאָּלא ֶׁשְּבָעְמִדּי 
 ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּתַחת ֶחֶבל ַהְּתִלָּיה, ָּבֵעת ֶׁשְּבֶדֶר
ְלֶפַתע  ִנְזַּכְרִּתי  ְלִהָּנֵצל,  ִסּכּוַיי  ָּכל  ָאְפסּו  ַהֶּטַבע 
ַמע  ֶׁשּׁשָ ַאַחר  א)  י  (ְּבָרכֹות   ַהֶּמֶל ִחְזִקָּיהּו  ְּבִדְבֵרי 
ֶאת ַהְּנבּוָאה: ’ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוא ִתְחֶיה‘: ’ָּכ ְמֻקְּבַלִני 
ִמֵּבית ֲאִבי ַאָּבא – ֲאִפּלוּ ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ַעל ַצּוָארוֹ 

ֶׁשל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים‘.
ְּביֹוֵתר  ָחָזק  ָרצֹון  ְּבִלִּבי  ִהְתעֹוֵרר  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְּכָבר   ְלָכ ַרב  ֶׁשְּזַמן  ֶאָּלא  ה‘,  ִלְפֵני  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 
א נֹוַתר ִלי, ּוְלִפיָכ, ְּכֶׁשָהָעְלָתה ְּבָפַני ָהֶאְפָׁשרּות 
ְלַבֵּקׁש ְּדַבר ָמה, ֵהִאיר ה‘ ֶאת ֵעיַני ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּתְלָין 
ָהְרחֹוָקה  ַלְּנֻקָּדה  ַהְּתִלָּיה  ֶחֶבל  ֶאת  ֶׁשַּיֲעִביר 
ֶׁשֶאת  ַמֲחָׁשָבה   ִמּתֹו ָהִראׁשֹון,  ִמְּמקֹומֹו  ְּביֹוֵתר 
ְּכֵדי  ְלַנֵּצל  אּוַכל  ַּבָּקָׁשִתי  ֶאת  ְלַמֵּלא  ֶׁשִּיַּקח  ַהְּזַמן 

ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהָּצָלִתי.
ֶׁשּנֹוְספּו  ַהְּספּורֹות  ַהַּדּקֹות  ֶׁשֶאת  ְלַאַחר  ְוָאֵכן, 
ה‘  ְיׁשּוַעת  ִהִּגיָעה  ִלְתִפָּלה,  ִּבְמלֹוָאן  ִנַּצְלִּתי  ְלַחַּיי 
ָקָרה  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ִעִּמי  ָקָרה  ַעִין;  ְּכֶהֶרף  ַהַּמְפִּתיָעה 
ִמְּמקֹומֹו,  ַהֶחֶבל  ִנַּתק  ֶּפֶלא  ְּבאַֹרח  ֵמעֹוָלם,  ִּכְמַעט 

ְוַחַּיי ִנְּתנּו ִלי ְלָׁשָלל“.
’ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי‘ עמ‘ שלד

ְׁשלֹוָׁשה ְמַכְּפִרים ַעל ְׁשלֹוָׁשה
ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ַהַּטַעם  ַעל 
ּוֵבית  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְירּוָׁשַלִים, 
ֵהִביא  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ַהִּמְקָּדׁש 
(ְרֵאה  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָהַאּבּוִדְרַהם 
ילק“ש ְׁשמּוֵאל קו) ֶׁשִּביֵמי ְרַחְבָעם ָמֲאסּו 

ֶׁשָּזכּו  ְּדָבִרים  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַמְלכּות  ָׁשַמִים,  ְּבַמְלכּות  ָלֶהם: 
 ּוְלִפיָכ ַהִּמְקָּדׁש,  ּוְבֵבית  ָּדִוד  ֵּבית 
ַעל  ֶׁשְּיַבְּקׁשּו  ַעד  ִנְגָאִלים  ֵהם  ֵאין 
יֹוִכיחּו  ּוְבַבָּקָׁשָתם  ְׁשלוֹ ְׁשָּתם,  ֲחָזַרת 
ָּבֶהם,  ֶׁשָּמֲאסּו  ַעל  ִמְתָחְרִטים  ֶׁשֵהם 
ְּבֵני  ָיֻׁשבּו  ”ַאַחר  ה):  ג  (הֹוֵׁשַע  ֶׁשֶּנֱאָמר: 
ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה‘ ֱאקֵיֶהם ְוֵאת 
טּובֹו  ְוֶאל  ה‘  ֶאל  ּוָפֲחדּו  ַמְלָּכם  ָּדִוד 
ַהָּיִמים“.  ְּבַאֲחִרית  ַהִּמְקָּדׁש]  [ֵּבית 
ֶזה  ִמַּטַעם  ִּכי  ָהַאּבּוִדְרַהם  ּוֵבֵאר 
ַעל  יֹום  ְּבָכל  ְלַבֵּקׁש  ָלנּו  ִּתְּקנּו 
ַהָּמזֹון;  ְּבִבְרַּכת  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהַּבִית  ְוַעל  ָּדִוד...  ֵּבית  ַמְלכּות  ”ַעל 
ַהָּגדֹול...“ ְּבִבְרַּכת ’ַרֵחם‘, ְוַעל ַמְלכּות 
ָׁשַמִים ְּבֶפַתח ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘: 
ְּכֵדי  ְוכוּ‘,  ַמְלֵּכנּו...“  ָאִבינּו  ”ָהֵא-ל 
ֶׁשָּמַאְסנּו  ַעל  ְנַכֵּפר  ֶׁשְּבַבָּקׁשֹוֵתינּו 

ִּבְדָבִרים ֵאּלּו, ּוְבָכ ּתּוַחׁש ַהְּגֻאָּלה.
ֵאּלּו  ְּבַבָּקׁשֹות  ֶׁשֵּיׁש  נֹוֶסֶפת  ַמֲעָלה 
ב):  קנז  (ְּתרּוָמה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  הּוְבָאה 
ּוִמְתַעֵּנג  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ֶׁשִּמְתַעֵּדן  ִמי 
ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ִלְזּכֹר  לֹו  ֵיׁש  ְּבַמֲאָכָליו, 
ַהְּקדֹוָׁשה  ָהָאֶרץ  ַעל  ְוִלְדאֹג  ָהָאֶרץ 
ּוִבְזכּות  ֶׁשָחַרב.   ַהֶּמֶל ֵהיַכל  ְוַעל 
אֹותֹו ֶעֶצב ֶׁשהּוא ִהְתַעֵּצב ַעל ֻׁשְלָחנֹו 
לֹו,  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶחְדַות   ְּבתֹו
ְּכִאּלּו  לֹו  ַמְחִׁשיב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָחְרבֹות  ֶאת  ְוֵהִקים  ה‘  ֵּבית  ֶאת  ָּבָנה 

ְירּוָׁשַלִים. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו!

ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ַהּמּוֵבאת 
ְּבַהְדָרָגה

ַהַּבָּקׁשֹות:  ֶׁשל  ְלִסְדָרן  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ְּתִחָּלה ”ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעּמֶ“, ְלַאֲחֶריָה: 
ּוְלַבּסֹוף:  ְוכוּ‘,   “ִֶעיר ְירּוָׁשַלִים  ”ְוַעל 
ַרִּבי  ְמָפֵרׁש  ָּדִוד“,  ֵּבית  ַמְלכּות  ”ְוַעל 
הגש“פ  ַעל  ַאֲהרֹן‘  (’ַמֵּטה  ְּתאֹוִמים  ַאֲהרֹן 
ָהַאְלִׁשיךְ  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ת“ע)  ְפַרְנְקפּוְרט 
ַעל ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה נב ז): ”ַמה ָּנאווּ ַעל 
ָׁשלֹום  ַמְׁשִמיַע  ר  ְמַבּׂשֵ ַרְגֵלי  ֶהָהִרים 
אֵֹמר  ְיׁשּוָעה  ַמְׁשִמיַע  טֹוב  ר  ְמַבּׂשֵ
ְלִצּיֹון ָמַל ֱאָקִיְך“, ִּכי ַהָּפסּוק ֻסַּדר 
ָׁשלֹום‘,  ’ַמְׁשִמיַע  ַלָּקֶׁשה:  ֵמַהַּקל 
ּוְלַאֲחָריו:  טֹוב‘,  ר  ’ְמַבּׂשֵ ִמֵּכן:  ְלַאַחר 
 ָמַל’ ְלַבּסֹוף:  ְוַרק  ְיׁשּוָעה‘,  ’ַמְׁשִמיַע 
ֶׁשַהְּמִציאּות  ִמּשּׁום  ְוזֹאת  ֱאָקִיְך‘. 
טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה  ִמיַעת  ֶׁשּׁשְ מֹוִכיָחה 
ְלָאָדם,  ְלַהִּזיק  ֲעלּוָלה  ְּבִפְתאֹוִמּיּות 
ְּבַרֲחָמיו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּכן  ְוַעל 
ר ָלנּו ַעל ַהְּגֻאָּלה ִקְמָעא ִקְמָעא. ְיַבּׂשֵ

ְלִפיָכ ַאף ִּבְבָרָכה זֹו ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָפֵרט 
ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ְּבֵסֶדר עֹוֶלה: ַהַּבָּקָׁשה 
 ,“ֶַעּמ ִיְׂשָרֵאל  ”ַעל  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 
ְלַאַחר ִמֵּכן: ”ַעל ְירּוָׁשַלִים ִעירֶךֶָ ְוַעל 
ְלַבּסֹוף:  ְוַרק   ,“ְּכבֹוֶד ִמְׁשּכַן  ִצּיֹון 

ֶׁשִאּלּו  ְוַהָּקדֹוׁש“.  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ”ְוַעל 
ִמָּיד  ּבֹוֶנה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה 
ַהָּדָבר  ָהָיה  ָיכֹול  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת 

ְלַהִּזיֵקנוּ.

ְׁשֵני ְצָדִדים ַלַּמְטֵּבַע ֶׁשל 
ְירּוָׁשַלִים

ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ַאַחר 
ְמַיֲחִדים  ְירּוָׁשַלִים,  ְוַעל  ִצּיֹון  ַעל 
ֵּבית  ַמְלכּות  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו 
מח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשִּנְפָסק  ּוְכִפי  ָּדִוד. 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמי  ד)  קפז  או“ח  ַּבׁשּּו“ַע  ְוַלֲהָלָכה  ב, 

ְּבִבְרַּכת  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ֶאת  ִהְזִּכיר 
חֹוָבתֹו.  ְיֵדי  ָיָצא  א  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה 
ַעל ַטַעם ַהָּדָבר ָּכַתב ָהַרְמָּב“ם (ְּבָרכֹות 
ְּבִבְנַין  ַהֶּנָחָמה  ֻּתְׁשַלם  ֶׁשֹּלא  ד)  ב 

ַמְלכּות  ְּכֶׁשָּתׁשּוב  ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים, 
ֵּבית ָּדִוד ִלְמקֹוָמּה.

ֶטֶרם  ֶעְׂשֵרה‘,  ’ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ַאף 
ָאנּו  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת  ֲחִתיַמת 
מֹוִסיִפים: ”ְוִכֵּסא ָּדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה 
ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ֶׁשִּיֲחדּו  ְוַאף  ָּתִכין“, 
”ֶאת   – ָּדִוד  ֵּבית  ְלַמְלכּות  ַאֲחֶריָה 
ֵמַהַּטַעם  ְוֶזהּו   ,“...ַעְבְּד ָּדִוד  ֶצַמח 
ָהָאמּור, ֶׁשֵאין ְירּוָׁשַלִים ְׁשֵלָמה ְּבא 
ְּבִדְבֵרי  ִנְרָמז  ְוֵכן  ָּדִוד.  ֵּבית  ַמְלכּות 
ַהְּגָמָרא (ב“ק צז ב): ”ֵאיֶזהּו ַמְטֵּבַע ֶׁשל 
ֶאָחד,  ִמַּצד  ּוְׁשמֹה  ָּדִוד  ְירּוָׁשַלִים? 
ַאֵחר“,  ִמַּצד  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ִוירּוָׁשַלִים 
ֵּבית  ּוַמְלכּות  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֵלאמֹר: 

ָּדִוד ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה.
ֶאת  ָּדְרׁשּו  א)  צב  (ֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא  ַאף 
(ְּבֵראִׁשית  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶׁשל  ֲחלֹומֹו 
 – ָׂשִריִגם“  ְׁשָׁשה  ”ּוַבֶּגֶפן  י):  מ 

ֶּגֶפן  אֹוֵמר:  ַהּמֹוָדִעי  ֶאְלָעָזר  ”ַרִּבי 
 – ָׂשִריִגם  ְׁשָׁשה  ְירּוָׁשַלִים,  ֶזה   –
ֲהֵרי  ָּגדֹול“,  ְוכֵֹהן   ,ֶמֶל ִמְקָּדׁש,  ֶזה 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  ָּדִוד  ֵּבית  ֶׁשַּמְלכּות 
ַהִּמְקָּדׁש.  ּוִמֵּבית  ִמירּוָׁשַלִים  ִנְפָרד 
ַמְלכּות  ֶׁשַהְזָּכַרת  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי 
ֵאיָנּה  ְירּוָׁשַלִים  ְּבִבְרַּכת  ָּדִוד  ֵּבית 
ַמְלכּות  ֶׁשָּתׁשּוב  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ְּתִפָּלה 
ֵמַהְּתִפָּלה  ֵחֶלק  ִהיא  ֶאָּלא  ָּדִוד,  ֵּבית 
ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ְירּוָׁשַלִים,  ַעל 
ִנְקֵראת ְׁשֵלָמה ַּתַחת עֹל ָּכל ַמְלכּות 
ַאֶחֶרת ֶׁשִּתְׁשט ָּבּה, ִמְּלַבד ְּכֶׁשִּתְהֶיה 
ִיָּקֵרא‘  (’ְבִיְצָחק  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ַּתַחת 

“ס, סי‘ ז). [ְלַהְגָּר“א ֶנֶבְנַצל] ַעל ַהּׁשַ

ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ָהָיה מֹוִסיף ּוְמָבֵאר ְּבָכ ֶאת ָהֻעְבָּדה 
ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד 
(ְׁשמּוֵאל  ַהָּנִביא  ֶׁשִּגָּנה  ַאף  ֶׁשָּתׁשּוב, 
ֲאלּו  ֶׁשּׁשָ  ָּכ ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  פי“ב)  א‘ 

ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיֶנּנּו  ֶׁשֵּכן   ;ֶמֶל ָלֶהם 
ַעל  ֶאָּלא  ָרָרה,  ְוַהּׂשְ ַהַּמְלכּות  ֶעֶצם 
ִׁשיַבת  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ֶׁשָּתבֹוא  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ַרִׁש“י  ֶׁשֵּבֵאר  ּוְכִפי  ָּדִוד.  ֵּבית  ַמְלכּות 
ָידֹו  ”ֶׁשַעל  ַמְלכּות):  ד“ה  ב  מח  (ְּבָרכֹות 

[ָּדִוד] ִנְתַקְּדָׁשה ְירּוָׁשַלִים“ (’ַיד ְיֶחְזֵקאל‘ 
עמ‘ רסז).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְּתִפָּלה ְקָצָרה ֶׁשִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף 

ע ִנינּתַ פּפְּפְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ זֹוןן‘ ַמעּמָ
קָצָרה ּלה

ססִספפּפּור ם
ַלִים‘ (ב‘) 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


