
ְקֵהל ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמִים ַהְּתִפָּלה ’ְמַחֶּבֶרת‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
”ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (לה א)

”ְלָמֳחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֶׁשָּיַרד ִמן ָהָהר“ (ַרִׁש“י).
ָאַמר ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ּתֹוָרה ָוַדַעת‘:

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְכְׁשלּו ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ַאַחר ֶׁשָּסְברּו ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ִנְפַטר ְוֵהם נֹוְתרּו ַּכּצֹאן ְלא רֹוֶעה (ְלֵעיל לב א). ָרָאה ַהָּקדֹוׁש 
רֹוֶעה  ְלא  מּוָעט  ְזַמן  ִיְׂשָרֵאל  עֹוְמִדים  ֶׁשִאם  הּוא   ָּברּו
ֲעלּוִלים ֵהם ְלִהָּכֵׁשל ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ְלִפיָכ, ְלַאַחר ֶׁשָּמַחל 
יּוְכלּו  ֶׁשּבֹו  ’ִמְׁשָּכן‘  ְלָהִקים  ִמָּיד  ִצּוָם  ֶחְטָאם,  ַעל  ָלֶהם 
ַמִים  ר ַעְצָמם ְל‘רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל‘ – ֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ ְלַחֵּבר ּוְלַקּׁשֵ
ְּבָכל ֵעת ְמצֹא, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ְלָפָניו ִויַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ַעל 

ָצְרֵכיֶהם.
’ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב‘ 

ָּבת – ַּדֵּינּו‘ ’ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהָּמן ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּׁשַ
”ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (לה א)

”ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ֲעֵׂשה ְל ְקִהּלֹות ְּגדֹולֹות ּוְדרֹׁש 
ּדֹורֹות   ִמְּמ ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  ַׁשָּבת  ִהְלכֹות  ָּבַרִּבים  ִלְפֵניֶהם 
ִׁשְמעֹוִני  (ַיְלקּוט  ְוַׁשָּבת“  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ְקִהּלֹות  ְלַהְקִהיל  ַהָּבִאים 

ַוַּיְקֵהל תח).

ַל‘ּדֹורֹות  ַּדְוָקא  זֹו  ֲהָלָכה  ֶנֶאְמָרה  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ַהָּבִאים‘ ְוא ַאף ְלדֹור ַהִּמְדָּבר?

ֵּפֵרׁש זֹאת ַרִּבי ַיֲעקֹב ָׁשאּול ֵמִאיְזִמיר ַעל ִּפי ַהּמּוָבא ַּבּטּור 
 (או“ח רצ) ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש: ”ָאְמָרה ּתֹוָרה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָרץ  ֶזה  ָלָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ  הּוא: 
ְלַכְרמֹו ְוֶזה ָרץ ְלָׂשֵדהּו ַוֲאִני ָמה ְּתֵהא ָעַלי?‘ ָאַמר ָלּה: ’ֵיׁש 
ִלי זּוג ֶׁשֲאִני ְמַזּוֵג ָל ְוַׁשָּבת ְׁשמֹו, ֶׁשֵהם ְּבֵטִלים ִמְּמַלאְכָּתם 

.“‘ִויכֹוִלין ַלֲעסֹק ָּב
ְּביֹום  ְוִלְלמֹד  ְלִהְתַקֵהל  ֶׁשַהִּמְנָהג  ַמְׁשָמע  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי 
ָלָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִניַסת  ֶׁשְּלַאַחר  ַלְּתקּוָפה  ַרק  נֹוֵגַע  ָּבת  ַהּׁשַ
ְוַרק  ְּבַפְרָנָסָתם  ְטרּוִדים  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַהחֹל  ִּבימֹות  ֶׁשָּבּה 
ָּבת ָהיּו ְּפנּוִיים ְלִלּמּוד ּתֹוָרה. ַא ְּבֶמֶׁש ַהְּתקּוָפה  ְּביֹום ַהּׁשַ
הּו ַּבִּמְדָּבר, ֵּכיָון ֶׁשִנּּזֹונוּ ֵמַהָּמן ּוֵמַהְּבֵאר ָהָיה ִּביָכְלָּתם  ֶׁשּׁשָ
בּוַע, ּוְלִפיָכ ֶנֶאְמָרה ֲהָלָכה זֹו  ִלְלמֹד ַאף ְּבַמֲהַל ְימֹות ַהּׁשָ

ַרק ’ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים‘.
ְּבָכ נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֻנַּסח ִּפּיּוט ’ַּדֵּינּו‘ ַהֶּנֱאָמר ְּבֵסֶדר ַהָּגָדה 
ָּבת  ֶׁשל ֶּפַסח: ”ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּׁשַ
ֲאַזי  ִּבְלַבד,  ֵמַהָּמן  ִמְתַּפְרְנִסים  ָהִיינּו  ִאּלּו  ְּכלֹוַמר,  ַּדֵּינּו“;   –
ָּבת‘ ֶׁשָּבּה נּוַכל ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן  א ָהִיינּו ְצִריִכים ’ֶאת ַהּׁשַ

בּוַע. ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן ָהָיה ְזַמן ִלְלמֹד ַאף ְּבֶמֶׁש ְימֹות ַהּׁשָ
’קֹול ַיֲעקֹב‘ [ִאיְזִמיר תקט“ז] ִלּקּוִטים קה ב

’ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת‘
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהּׁשְ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ”ֵׁשֶׁשת 

קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה‘“ (לה ב)

ָעֵלינּו  חֹוָבה  ְוִכי  ְמָלאָכה‘,  ’ֵּתָעֶׂשה  ַהִּמִּלים  ַּכּוַָנת  ַמִהי 
ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה?

ֵאִלָּיהּו  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִמִּויְלָנא‘  ’ַהַּמִּגיד  ֵּבֵאר   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ַלְנּדֹא:

ַהֻּמְבָחר  הּוא  ַהְּיִׁשיָבה‘  ’רֹאׁש  ַהְּמֻכֶּנה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבנַֹהג 
’רֹאׁש  ַהְּמֻכֶּנה  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהְּיִׁשיָבה,  ְּבֵני  ֵּבין  ְוַהַּנֲעֶלה 

ע ֶׁשֵּביֵניֶהם. ַהַּגְזָלִנים‘ הּוא ַּדְוָקא ָהַעז ְוַהְּמֻרּׁשָ
ַהָּגדֹול  ְּכלֹוַמר:  ָיִמים‘,  ’ֶחְמַּדת  ִּבְתִפּלֹוֵתינוּ  ְמֻכָּנה  ָּבת  ַהּׁשַ
ְוָהָאהּוב ִמָּכל ַהָּיִמים. ֵמַעָּתה, ִאם ָאנּו עֹוְסִקים ִּבְמַלאְכֵּתנּו 
ַהּתֹוָרה,  ְּכִמְצַות  ּוְבֶנֱאָמנּות  ְּביֶֹׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת 
ֶׁשִהיא   – ָּבת  ַלּׁשַ ֶׁשַבח  הּוא  ָיִמים‘  ’ֶחְמַּדת  ֶׁשַהּתַֹאר  ִנְמָצא 
רֹאׁש ְלֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ַהּטֹוִבים. ַא ִאם ָאנּו ִמְתַנֲהִגים ָּבֶהם 
ָּבת,  ְּבָעֶול ֶׁשֹּלא ְּכֻחֵּקי ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ּתַֹאר ֶזה ְמַבֶּזה ֶאת ַהּׁשַ

ִּכְבָיכֹול ִהיא רֹאׁש ַלָּיִמים ַהְּגרּוִעים.
ַרק  ְמָלאָכה“ –  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ַהָּכתּוב: ”ֵׁשֶׁשת  ִהְדִּגיׁש   ְלָכ
ּוֶבֱאמּוָנה  ְּביֶֹׁשר  ַהָּיִמים  ְּבֵׁשֶׁשת   ְמַלאְכְּת ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ִאם 
ָּבת: ”ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון  ְּכִמְצַות ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ַהּׁשַ
ַלה‘“, ֶׁשֵּכן ִנָּתן ִיְהֶיה ְלַכּנֹוָתּה ’ֶחְמַּדת ָיִמים‘ ְּכרֹאׁש ְלֵׁשֶׁשת 

ַהָּיִמים ַהּטֹוִבים.
’ַּפְתֶׁשֶגן ַהָּדת‘ ִיְתרֹו

ְּתִפָּלה ַהִּמְתַקֶּבֶלת ְלַאַחר ְזַמן
”ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה‘ ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת 

ה‘“ (לה ה)
ִמְּפֵני ָמה ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה: ”ְּתרּוָמה ַלה‘... ְּתרּוַמת ה‘“?

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ְלַדֲאבֹון ֵלב, א ַאַחת קֹוֶרה ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבא ַּכּוָָנה אֹו 
ְמַקְּיִמים ִמְצָוה ֶׁשֹּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ׂשּוָמה ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי 
ְּתִפּלֹות ּוִמְצוֹות ֵאּלּו ֵאיָנן הֹוְלכֹות ָלִריק, ֶׁשֵּכן ְּתִפָּלה ַאַחת 

ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ַאַחת  ִמְצָוה  אֹו  ְּבַכּוָָנה  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ַמֲעלֹות ִעָּמן ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ֶׁשֹּלא ַּכהֶֹגן.

ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ִאם ִּתְזּכּו ְולּו ַּפַעם ַאַחת ָלֵתת ”ְּתרּוָמה ַלה‘“ – ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
ֲאַזי ַאף ”ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו“ – אֹוָתן ְּתרּומֹות ֶׁשִּנְּתנּו ִמּתֹו ְנִטַּית 
ַהֵּלב ְוא ְלֵׁשם ָׁשַמִים ”ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ה‘“ – ִּתְתַקֵּבְלָנה 

’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ קזְלָרצֹון ַיַחד ִעָּמּה.

ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ִמְצָטֶרֶפת ְלַמֲעֶׂשה
ה ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם אָֹתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה  ”ָּכל ִאיׁש ְוִאּׁשָ
ֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘ ַלֲעׂשֹות ְּבַיד מֶֹׁשה ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה 

ַלה‘“ (לה כט)
ִליְטׁש  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶּכֶפל  ֵּפֶׁשר  ֶאת 

רֹוֶזְנּבֹוים, ַּתְלִמיד ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ֻּכּלֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנַּית  ֶאת  ְלַמֵּמן  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ָהיּו 
ָראּוי  ֶׁשֵאין  ִמּשּׁום  זֹאת  ִמַּלֲעׂשֹות  ִנְמְנעּו   ַא ִמַּכְסָּפם, 
ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים (תקג): ”ֶאָחד ָהָיה ּבֹוֶנה 
ּוְלִהְׁשַּתֵּתף  ִעּמֹו  ָלֵתת  ַהָּקָהל  ְוָרָצה  ָיֶפה,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ְּבָמעֹות ְוא ָרָצה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֵזֶכר ּוְלֵׁשם, ְוָכָלה 

ַזְרעֹו“.
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָזכּו ַהָּללּו ְלהֹוִציא ֶאת ַמְחַׁשְבָּתם ַלּפַֹעל, 
ֶנְחָׁשב ָלֶהם ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ִקְּימּוהָ, ּוְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב: ”ָּכל... 
ַאף   – ַהְּמָלאָכה...“  ְלָכל  ְלָהִביא  אָֹתם  ִלָּבם  ָנַדב  ֲאֶׁשר 
 – ַלה‘“  ְנָדָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ”ֵהִביאּו  זֹאת,  ָעׂשּו  א  ֶׁשְּבפַֹעל 

ִקְּבלּו ֶאת ְׂשָכָרם ְּכִאּלּו ִקְּימּו ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבפַֹעל.
ֶׁשל  ַרָּבּה  ְפִריְדָמן  ָּדִוד  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַסאְטֶמר ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַרֵּבנּו יֹוָנה (ְּבָרכֹות יג ב מדה“ר) ַעל ֻנַּסח 
 ָּברּו – ִסּיּום ְּתִפַּלת ’מֹוִדים ְּדַרָּבָנן‘: ”ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָל
ֵא-ְל ַההֹוָדאֹות“, ִּכי ָאנּו מֹוִדים ְּבָכ ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 

ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשִזָּּכנוּ ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּוְלהֹודֹות לֹו.
ִלָּבם  ָנַדב  ”ֲאֶׁשר  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהִביאּו  ְלַאַחר  ָּכאן,  ַאף 
ֶׁשִזָּּכם   ָּכ ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ַלה‘“  ”ְנָדָבה  ְוֵהִביאּו  ָחְזרּו  אָֹתם“, 

’ִאְמרֹות ה‘‘; ’ֶקֶרן ְלָדִוד‘ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִבְנַין ַהִּמְׁשָּכן.

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּגֻאָּלה – ְסֻגָּלה ְלָחְכָמה
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה  ֱאִקים  רּוַח  אֹתֹו  ”ַוְיַמֵּלא 

ְמָלאָכה“ (לה לא)
 ָּכל ִמי ֶׁשִּנְתַעֵּסק ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָנַתן ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו”

הּוא ָחְכָמה ּוִביָנה ָוַדַעת“ (שמ“ר מח ג).
שָכר ֵמַרדֹוְמְסק: ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיּׂשָ

ְּכִפי ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחְכָמה, ִּביָנה ָוַדַעת ְּבָכל ִמי 
ֶׁשִהְתַעֵּסק ְּבִבְנַין ַהִּמְׁשָּכן, ָּכ ִיֵּתן הּוא ָחְכָמה, ִּביָנה ָוַדַעת 
ְלָכל ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ּוִמְתַּפֵּלל ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה 

’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ְּבָיֵמינּו.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ה

ֵמא
ַמִים ֶׁשַּבּׁשָ הם

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ – ’ְּתרּוַמת ה‘‘
ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל  ַלה‘  ְּתרּוָמה  ֵמִאְּתֶכם  ”ְקחּו 

ְּתרּוַמת ה‘“ (לה ה)
”ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה“ – ְּבִגיַמְטִרָּיה קפ“ב ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל ’ָאֵמן ָאֵמן‘, ֶרֶמז ְל‘ָאֵמן‘ ֶׁשַאַחר ַהְּתִפּלֹות ְו‘ָאֵמן‘ 
ֶׁשַאַחר ַהַּקִּדיִׁשים. ִּכְּנָתה זֹאת ַהּתֹוָרה: ”ְּתרּוַמת ה‘“, 
ִלְפֵני  ָּגדֹול  ”ֵאין  א):  ז  (דב“ר  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי  ְּכֶרֶמז 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים“.
’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ 

ְקֵהל ת ַוּיַ ָרׁשַ 268ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֹות 

ַּבּטּור 
ּו

ָ ַה

ָרז
’ְּתרּוַמת ה‘‘
דיב

ְמ מממֵמרררמִ
ר בבבַּבפפּפָָ ים

בשב“ק ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ָחל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַרֲאַב“ד ְירּוָׁשַלִים 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיֶׁשר ָזָצ“ל.

 ְּבַאַחת ִמְּדָרׁשֹוָתיו עֹוֵרר ֶאת ַהִּצּבּור ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָכ ָאַמר:
”ְּכֶׁשַּמְקִּדיִמים ָלבֹוא ַלְּתִפָּלה, ּוִמְתַּפְּלִלים ִּבְמִתינּות, זֹוִכים ְלַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית 
ָאֵמן. ֶׁשֵּכן ָּכ ֵיׁש ְּפַנאי ְוִיּשּׁוב ַהַּדַעת ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי ְּבַכּוָָנה ַאַחר ַהְּבָרכֹות ָהַרּבֹות 

ַהֶּנֱאָמרֹות ַּבְּתִפָּלה. ְּתִפָּלה ַּבֲחָטף ּוִבְמִהירּות ּגֹוֶרֶמת ְלֶהְפֵסד ֲאֵמִנים ַרִּבים, ְוַגם ָהֲאֵמִנים 
ֶׁשעֹוִנים ֵאין ְמַכּוְִנים ָּבֶהן ָּכָראּוי“.   ֻקְנְטֵרס ’ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל‘ ִּדְבֵרי מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות עמ‘ לח 
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 ַא ֵאַרע  ֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהַּמְפִעים  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַּבחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון, ָׁשַמְענּו ִמִּפי ָהַרב י. י., ֶאָחד ִמִּני 
ַרִּבים ָהְרִגיִלים ִלְפקֹד ֶאת ִקְבָרּה ֶׁשל ָרֵחל ִאֵּמנּו 
לֹום ְּבָכל ֵעת ְמצֹא, ִלְתִפָּלה, ְלַהְצָלָחה  ָעֶליָה ַהּׁשָ
ּוְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב. ָהַרב י. י. 
ָהָיה ֵעד ַלַּמֲעֶׂשה ְוֶהֱעִביר ָלנּו ֶאת ַהִּסּפּור ִמְּכִלי 

ִראׁשֹון. 
לֹום  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ִאֵּמנּו  ָרֵחל  ֶׁשל  ְּפִטיָרָתּה  ִמּיֹום 
 ְּבֶדֶר” ֲאֶׁשר  ִקְבָרּה  נֹוָדע  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד 
ֶאְפָרָתה ִהיא ֵּבית ָלֶחם“, ְּכֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ְלִרְבבֹות 
ְּבבֹוָאם  ֵעת  ְּבָכל  אֹותֹו  ַהּפֹוְקִדים  ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי 
ִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ִלְפֵני ָהֵאם ַהְּמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה, ְלַמַען 
ְּתעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְלַהְצִליַח 

ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם ּוְלִהָּנֵצל ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה.
ַהָּמקֹום  ָהָיה  ִנים  ַּבּׁשָ ֵמאֹות   ֶׁשְּבֶמֶׁש ְלַאַחר 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָיַדע הּוא ְּתנּוַפת  ֻמְזָנח ְלַמַּדי, ַּבּׁשָ
ִמְתָחם  ִנְבָנה  ַהֶּקֶבר  ְסִביב  ְוִהְתַחְּדׁשּות.  ִּפּתּוַח 
ַאְלֵפי  ִלְׁשהֹות  ְיכֹוִלים  ֶׁשּבֹו  ָיַדִים  ּוְרַחב  ְמֻבָּצר 
ִמְתַּפְּלִלים ְּבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאַחת. ֵּבית ִמְדָרׁש ְמֻרּוָח 
הּוַקם ַאף הּוא ַּבָּמקֹום, ְוַרֲחַבת ַהְּתִפָּלה ֻהְרֲחָבה 
ְוֻסְּדָרה ְלטֹוַבת ָהֲאָלִפים ַהּפֹוְקִדים ֶאת ַהָּמקֹום 

ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו.
ַאְנֵׁשי ֶחֶסד ְיָקִרים ֲאֶׁשר ָּפְרׂשּו ֶאת ָחסּוָתם ַעל 
ַמֲאָמץ  חֹוְסִכים  ְוא  ּדֹוֲאִגים  ַהָּקדֹוׁש,  ַהָּמקֹום 
ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ָהַרִּבים  ּפֹוְקָדיו  ֶאת  ְלָאֵרַח  ְּכֵדי 
ת ִמיֵני ַּתְרִגיָמא ּוַמְׁשֶקה  ָיפֹות, ֵּבין ַהֶּיֶתר ְּבַהָּגּׁשַ
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּבא  ָּכל   ָּכ ַהְּלָבבֹות.  ֶאת  ַהְּמַחֵּמם 

ַּבָּמקֹום ’ַמְרִּגיׁש ַּבַּבִית‘ ’ְּכמֹו ֵאֶצל ִאָּמא‘.
ַהִּפּתּוַח  ְּתנּוַפת  ְּבִמְסֶּגֶרת  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ְּתרּוָמה  ֵלב  ְנִדיב  ֵהִרים  ַהָּמקֹום,  ֶאת  ַהּפֹוֶקֶדת 
ּוְמֻׁשְכָלל  ָּגדֹול  ֵמַחם  ְרִכיַׁשת  ְלטֹוַבת  ִנְכָּבָדה 

ְלִׁשּמּושׁ ַהִּמְתַּפְּלִלים ְוַהּלֹוְמִדים ַּבָּמקֹום.
ָּבֵאי  ֶאת  ֶׁשִׁשְּמׁשּו  ַהְּיָׁשִנים  ֶׁשַהְּמַחִּמים  ֵּכיָון 
ֲעַדִין  ָהיּו  ֵעת  ְלאֹוָתּה  ַעד  ְּבֶנֱאָמנּות  ַהָּמקֹום 
אֹוָתם  ִאְפְסנּו  ְלִׁשּמּושׁ,  ְוִנָּתִנים  ַּתִּקיִנים 
ָהַאֲחָרִאים ַּבַּמְחָסן ְּכִגּבּוי ְלִמְקֶרה ֶׁשּבֹו ִיְתַקְלֵקל 
ָּפַעל  ֶהָחָדׁש  ַהֵּמַחם  אּוָלם  ֶהָחָדׁש.  ַהֵּמַחם 
ָאָבק  ַהְּיָׁשִנים  ַהְּמַחִּמים  ֶהֱעלּו   ְוָכ ְלמֹוֵפת, 

ַּבַּמְחָסן.
בּוַע ֶׁשל ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים.  ָהָיה ֶזה ִּבְתִחַּלת ַהּׁשָ
ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ֶׁשָּבּה ָּפַעל ַהֵּמַחם ֶהָחָדׁש 
ְלא ּדִֹפי, ֵהֵחל ְלֶפַתע ְלַהְראֹות ִסיָמֵני ֲעֵיפּות... 
ַהַּתָּקָלה  ֶאת  ִלְפּתֹר  ִנּסּו  ַהָּמקֹום  ַעל  ָהַאֲחָרִאים 
ְּבָיָדם.  ָעָלה  א  ַהָּדָבר  אּוָלם  ַעְצָמם,  ְּבכֹחֹות 
ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ֵאין ָמנֹוס ֶאָּלא ִלְׁשַח ֶאת ַהֵּמַחם 
ְּפֻעָּלה  ֻמְסֶמֶכת,  ְּבַמְעָּבָדה  ְלִתּקּון  ֶהָחָדׁש 
ֶׁשָהְיָתה ְּכרּוָכה ְּבִטְרָחה ַרָּבה, ַוֲעלּוָלה ָהְיָתה ַאף 

ֶלֱארֹ ְזַמן ַרב.
ָּכ, ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ְׁשִליִׁשי ֻנַּתק ַהֵּמַחם ַהָּגדֹול 
ַּגֵּבי  ַעל  ָּכבֹוד  ַאַחר  ְוָהֳעַמס  ִמְּמקֹומֹו  ְוַהָּכֵבד 
ֶרֶכב ִמְסָחִרי ְּבַדְרּכֹו ְלִתּקּון ַּבַּמְעָּבָדה ַהִּמְתַמָחה 
ַהַּמְעָּבָדה  ְמַנֵהל  ֵאּלּו.  ְּכגֹון  ְּגדֹוִלים  ְּבַמְכִׁשיִרים 
ָיַדע  א  ַהִּתּקּון,  ְלִסּיּום  ְצִפי  ָלֵתת  ֶׁשִהְתַּבֵּקׁש 
ְּתִחָּלה   ָצִרי ”ֲאִני  ְּבֵברּור;  ֵאָלה  ַהּׁשְ ַעל  ַלֲענֹות 
ַהַּתָּקָלה“,  ַמהּות  ֶאת  ֶׁשְּתָבֵרר  ְּבִדיָקה   ַֹלֲער
ָיִמים  ַּכָּמה  ֵּבין   ֶֹלֱאר ָיכֹול  ”ַהִּתּקּון  ָאַמר,  הּוא 
ֶׁשּבֹו  ָחִריג  ְּבִמְקֶרה   – ְלחֶֹדׁש  ָרִגיל,  ְּבִמְקֶרה   –

ֶאְצָטֵר ְלַהְזִמין ֲחָלִקים ֵמַהִּמְפָעל ְּבחּו“ל“.
ַּבְּמִהירּות  ַהִּתּקּון  ֶאת  ְלַסֵּים  ִהְׁשַּתֵּדל  ”ָאָּנא, 
ָהֶאְפָׁשִרית“, ִהְתַחֵּנן ָהַאְחַראי, ”ַהֵּמַחם ִנְצָר ַעד 
ְמאֹד ְלטֹוַבת ָּבֵאי ַהָּמקֹום, ּוִבְפָרט ִּבימֹות ַהחֶֹרף 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִהְבִטיַח  ַהֶּטְכַנאי  ִהְסִּביר.  ַהָּקִרים“, 
ֵמַרב ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְּכֵדי ְלַסֵּים ֶאת ַהִּתּקּון ַּבֶהְקֵּדם 

ַנִים ִנְפְרדּו ְלָׁשלֹום. ָהֶאְפָׁשִרי, ְוַהּׁשְ
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָהַאֲחָרִאים  ֶנֶאְלצּו  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ַּבַּמְחָסן.  ֶׁשֻאְחְסנּו  ַהְּיָׁשִנים  ֵמַהְּמַחִּמים  ְּבַאַחד 
כ“ג  ְׁשִליִׁשי,  יֹום  ֶׁשל  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְׁשעֹות 
ְלחֶֹדׁש ְׁשָבט, הּוָצא ַאַחד ֵמַהְּמַחִּמים ַאַחר ָּכבֹוד 
ִמְּמקֹומֹו, ֻנָּקה ִּבְקִפיָדה ֵמָהָאָבק ֶׁשָעָליו, ּוְלַאַחר 
לֹו  ָלַקח  ְוֻהְפַעל.  ְּגדֹוָתיו  ַעד  ְּבַמִים  ֻמָּלא  ִמֵּכן 

ְמַעט ְזַמן ְּכֵדי ְלַהְרִּתיַח ֶאת ֵמיָמיו, אּוָלם ְלַבּסֹוף 
ַהַּמִים  ִּכי  ר  ַהְּמַבּׂשֵ ַהֻּמָּכר  ַהִּבְעּבּוַע  קֹול  ִנְׁשַמע 

ָרְתחּו ְוֵהם ִנָּתִנים ְלִׁשּמּושׁ.
ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהֵּמַחם ֶהָחִדיׁש ֶׁשִהְתַמֵּלא ְוֻחַּמם ְּבאֶֹפן 
ֶהָחָדׁש  ַהֵּמַחם  ַהְפָעַלת  ַהּצֶֹרְך,  ְלִפי  אֹוטֹוָמִטי 
ַהְּזַמן   ְּבַמֲהַל ַרָּבה.  ְּבִטְרָחה  ְּכרּוָכה  ָהְיָתה 
ָהָיה  ַהָּיָׁשן,  ַּבֵּמַחם  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשּבֹו 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ּוְלַהְרִּתיחֹו  ְלַמְּלאוֹ  ָהַאֲחָרִאים  ַעל 
ֶׁשַהֵּמַחם  ְוִהְתַּפֵּלל  ִקּוָה  ְוָהַאֲחַראי  ְּפָעִמים, 

ֶהָחָדׁש ְיֻתַּקן ַּבְּמִהירּות ַהְּמַרִּבית. 
כ“ד  ְרִביִעי  יֹום  ֶׁשל  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְׁשעֹות 
ְלחֶֹדׁש ְׁשָבט, ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד ֶׁשל ָהַאְחַראי 
ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  ַהָּקֶפה,  ִּפַּנת  ַעל 
ֵאָליו  הּוָבא  ֶאְתמֹול   ֶׁשַא ַהַּמְעָּבָדה  ְמַנֵהל 

ַהֵּמַחם ֶהָחָדׁש ְלִתּקּון.
”ַהֵּמַחם מּוָכן“, ָאַמר, ”ִמְסַּתֵּבר ִּכי ָהְיָתה זֹו ַּתָּקָלה 
ְמֻיֶחֶדת.  ֲעבֹוָדה  ִהְצִריָכה  ֶׁשֹּלא  ְּביֹוֵתר  ַקָּלה 
ְּבכֹחֹות  ַהַּתָּקָלה  ֶאת  ְלַתֵּקן  ְּבַקּלּות  ְיָכְלֶּתם 
ָהַאְחַראי,  ָּתַמּה  ”מּוָזר“,  ִהְפִטיר.  ַעְצְמֶכם“, 
הּוא  ָאַמר.  ְּבָיֵדינּו“,  ָעָלה  א  ַהָּדָבר   ַא ”ִנִּסינּו, 
ָהַאְחַראי  ִהְסַּתְּיָמה.  יָחה  ְוַהּׂשִ ָלַאְחַראי,  הֹוָדה 
ְּכֵדי  ַלַּמְעָּבָדה  ְוִלְנסֹעַ  ִרְכּבֹו  ֶאת  ְלַהְתִניַע  ִמֵהר 

ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֵּמַחם ֶהָחָדׁש ְוַהְּמֻתָּקן.
י, כ“ה ְלחֶֹדׁש ְׁשָבט, ֻהַּצב ַהֵּמַחם  אֹור ְליֹום ֲחִמּׁשִ
ֶהָחָדׁש ַעל ְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע, ּוְלַאַחר ֶׁשֻחַּבר ְלֶזֶרם 
ַהַּמִים ִהְתַמֵּלא ִּבְמִהירּות ְוַעד ְמֵהָרה ָהיּו ַהַּמִים 
ֻמְרָּתִחים ּומּוָכִנים ְלִׁשּמּושׁ. ַּבד ְּבַבד ֻרַּקן ַהֵּמַחם 
ַאַחר  ְוהּוַבל  ּבֹו  ֶׁשָהיּו  ַהַּמִים  ֵאִרּיֹות  ִמּׁשְ ַהָּיָׁשן 
ָּכבֹוד ַּבֲחָזָרה ֶאל ַהַּמְחָסן, ָׁשם ָעִתיד ָהָיה ָלנּוַח 

ַעד ַלַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָּבּה ִיְזַּדְּקקּו לֹו.
ְּבָׁשָעה ֶׁשֻהְחַלף ַהֵּמַחם ֶהָחָדׁש ַּבָּיָׁשן, א ִהְבִחין 
ֻמְצָמד  ֶׁשָהָיה  ָקָטן  ַהְנָצָחה  ְּבֶׁשֶלט  ָהַאְחַראי 
ְמֻאָּבק  ָהָיה  ֶׁשָעָליו  ֶׁשַהְּכָתב  ֱהיֹות  ְלׁשּוָליו, 
הּוַׁשב  ֶטֶרם  ַעָּתה,  ְוַרק  ִלְקִריָאה.  ָקֶׁשה  ּוְמַעט 
ָהָרׁשּום  ֶאת  ִלְקרֹא  ָהַאְחַראי  ִהְתַאֵּמץ  ִלְמקֹומֹו, 

ִהְצִליַח ֶנֶעְתָקה ְנִׁשיָמתֹו: ָעָליו, ּוִמּׁשֶ
ָמַרת  ַהִּצְדָקִנית,  ָהִאָׁשּה  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ”ִנְתַרם 
ֲאֶׁשר  לֹום,  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ַאְרֵיה  ְיהּוָדה  ר‘  ַּבת  ִּביָנה 
ְלֵבית  ְוִנְפְטָרה  ַהּשֹׁוָאה  מֹוְראֹות  ֶאת  ָעְבָרה 
ְּביֹום  ַקָּיָמא  ֶׁשל  ֶזַרע  ֶׁשהֹוִתיָרה  ִמְּבִלי  עֹוָלָמּה 
ְלִעּלּוי  ַּבְּבָרכֹות  ְלַכּוֵן  ָנא  ְׁשָבט.  ְלחֶֹדׁש  כ“ד 

ִנְׁשָמָתּה“.
ַהָּיָׁשן  ַהֵּמַחם  ִּכי  ְלִהָּזֵכר  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה  לֹו  ָלַקח 
ֶׁשל  ַאְחָיָנּה  ְיֵדי  ַעל  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ִנְתַרם 
ְמַיֵּסד  ְׁשִליָט“א  ְּגִריְנַווְלד  ַקְלָמן  ָהַרב  ָהִאָׁשּה, 
ִסֵּפר ִּכי ַצֶּדֶקת זֹו  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום,  ַהּנֹוָדע  ַהּכֹוֵלל 

ִנְפְטָרה ַּבת ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ָׁשָנה...
ַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפְרֵסם ַהִּסּפּור ַהַּמְפִעים ְוַהְּמַרֵּגׁש 
ְּבֶקֶרב ָּכל ָּבֵאי ַהָּמקֹום. ַהּכֹל ִנְפֲעמּו ִלְראֹות ֵּכיַצד 
ְּבִדּיּוק  ִּכי  ְוסֹוְבָבה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה  ָּפֲעָלה 
ַּבַּתֲאִרי ַהָּנכֹון ִיְתַקְלֵקל ַהֵּמַחם ֶהָחָדׁש ְּבִקְלקּול 
ַקל ֶׁשֹּלא ִנְדָרׁש יֹוֵתר ִמּיֹום ֶאָחד ְלַתְּקנֹו, ּוִמֵּבין 
ִלְהיֹות  ִנְבַחר  ֶזה  ֵמַחם  ַּדְוָקא  ַהְּמַחִּמים  ְׁשֶׁשת 
ִּתְזֶּכה   ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי  ֶהָחָדׁש,  ַהֵּמַחם  ִּבְמקֹום  ֻמָּצב 
ְּבַאְלֵפי  ַהָּיאְרַצייט  ְּביֹום  זֹו  ַצֶּדֶקת  ֶׁשל  ִנְׁשָמָתּה 

ְזֻכּיֹות ֶׁשל ְּבָרכֹות ַוֲאֵמִנים ֶׁשֵּתָאַמְרָנה ִלְזכּוָתּה.
ְּביֹום  ּוַמְׁשֶקה  ַמֲאָכל  ַהָּגַׁשת  ִמְנָהג  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ָקדּום  ִמְנָהג  הּוא  ַהְּנָׁשָמה,  ְלִעּלּוי  ַהָּיאְרַצייט 
ֶׁשְּכָבר ָרַוח ֶזה ָׁשִנים ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ִויסֹודֹוָתיו 
קלט).  סי‘  ח“ו  ִיְצָחק‘  ’ִמְנַחת  ׁשּו“ת  (ְרֵאה  קֶֹדׁש  ְּבַהְרֵרי 
מ)  אֹות  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַמֲעֶרֶכת  (ח“ד  ֶחֶמד‘  ּובַ‘ְׂשֵּדי 
ַהֵּמת  ְלִנְׁשַמת  ִּתּקּון  ִמּשּׁום  ַּבָּדָבר  ֵיׁש  ִּכי  ֵהִביא 
ַהֶּנֱהִנים  ִמִּפי  ַהֶּנֱאָמרֹות  ְוָהֲאֵמִנים  ֶׁשַהְּבָרכֹות 

ִמָּכ ַמֲעלֹות ּוְמַתְּקנֹות ֶאת ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר.

”ָּכל ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו“ 
ה  (ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו   ָּכ  –
עֹוֶׂשה  ”ְּכֶׁשָאָדם  ָׁשם:  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ּוֵפֵרׁש  יח), 
ְלַׁשֵּלם  נֹוֶתֶנת  ַהִּדין  ִמַּדת  ָּכֶזה  ָּגדֹול  ְזכּות 
ָידֹו  ַעל  ֵחְטא  ְלָהִביא  ֶׁשֹּלא  ָּכֶזה,  ָּגדֹול  ָׂשָכר 
ַכר  ֶׁשּׂשְ  – ְׂשָכרֹו  ְוֶזהּו  ֲעֵבָרה,  ִהְרהּור  ְוא 

ִמְצָוה ִמְצָוה“.
ּוַבּזַֹהר ְּתרּוָמה (קכח ב ע“פ ַהֻּסָּלם) ִהְפִליגּו ִּבְׂשַכר 
”ּגֹוֵרם  הּוא:  ִּכי  ְוָאְמרּו  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְּמַזֶּכה 
ְלַהְכִניַע ֶאת ַהִּסְטָרא ַאְחָרא, ְוגֹוֵרם ֶׁשִּיְתַעֶּלה 
ָּכל  ְלַקֵּים  ְוגֹוֵרם  ִּבְכבֹודֹו,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָאָדם  ְוַעל  ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה  ְּבִקּיּומֹו  ָהעֹוָלם 
לֹום‘  ֶזה ָּכתּוב: ’ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ
ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ָּבִנים ְלָבָניו, ְוזֹוֶכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְוזֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָּכל ַּבֲעֵלי ַהִּדין א יּוְכלּו 
ִנְכַנס  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  אֹותֹו  ָלדּון 
ְּבי“ב ְׁשָעִרים ֶׁשָּבָרִקיַע ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְמֶחה ְּבָידֹו, 

ְוַעל ֶזה ָּכתּוב: ’ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו...‘“.
ּוְכָבר ְידּוִעים ְּדָבָריו ַהּנֹוְקִבים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַחִּיים 
”ֶׁשֶּזה  ַהַחִּיים‘):  ’ֶנֶפׁש  ְּבַהְקָּדַמת  (הּוְבאּו  ִמּוֹולֹוזִ‘ין 
ְלהֹוִעיל  ַרק  ִנְבָרא,  ְלַעְצמֹו  א  ָהָאָדם;  ָּכל 

ַלֲאֵחִרים ְּכָכל ֲאֶׁשר ִיְמָצא ְּבכֹחוֹ ַלֲעׂשֹות“.
ְּבָלאֶזר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהּמּוָסר  ְּגאֹון  ָאַמר  עֹוד 
ָזָצ“ל (’אֹור ִיְׂשָרֵאל‘ – ’ּכֹוְכֵבי אֹור‘ סֹוף סי‘ ב), ִּכי ”ִמי 
ֶׁשִּמֶּמּנּו ְלֵמִדים ֲאֵחִרים ְלהֹוִקיר ּוְלַחֵּבב ֵאיזֹו 
ִמי  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ה‘!  ִקּדּוׁש  ֶזהּו  ְּביֹוֵתר,  ִמְצָוה 
ָהַרִּבים,  ֶאת  ְלַזּכֹות  ְּבַמֲעֶׂשה  ָעֵמל  ֶׁשהּוא 
ִלְמׁשֹ ֶאת ְלָבָבם ַלֲעבֹוַדת ה‘ ִיְתָּבַר ּוְלַקֵּים 

ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה... ֶזהּו ִקּדּוׁש ה‘ ָּגמּור!“
ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ַמֲעַלת  ִּכי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ֶׁשִהיא   ְּבָכ ִמְתַיֶחֶדת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות 
ְמַזָּכה ֶאת ָהַרִּבים ְּבָדָבר ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבא ָלעֹוָלם 
ֲאֵמִנים  ַאְלֵפי  אֹוָתם  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ִאְלָמֵלא 
ֶׁשִּיָּבְראּו  ְוַהַּמְלָאִכים  ִּבְזכּוְתֶכם,  ֶׁשֵּתָעֶניָנה 
ְּבִעְקבֹוֵתיֶהן, א ָהיּו ַקָּיִמים ִאְלָמֵלא ִׁשַּדְלֶּתם 

ֶאת ַחְבֵריֶכם ְלאֹוְמָרן.
ַרִּבים  ִסּפּוִרים  ִהְתַּפְרְסמּו  ְּכָבר  ְלִחָּנם  א 

ֶׁשָּזכּו  ֵאּלּו  ָלֶהם  ֶׁשָּזכּו  ֻמְפָלאֹות  ְיׁשּועֹות  ַעל 
ֶׁשֵהן  ְיׁשּועֹות  ְּבתֹוָכן  ָהַרִּבים,  ִמְּמַזֵּכי  ִלְהיֹות 

ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע.
ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ְּפִעילּות  ְּבֶכֶתר  ְמֻיֶחֶדת  ְּפִניָנה 
ַהִּמְתַּבַּצַעת ְּבָכל יֹום ָויֹום ִּביֵדי ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ 
ְּבֵהיְכֵלי  ַהּפֹוֵעל   ‘ֲאַקֶּדְמ ’ַׁשַחר  ֵמיָזם  הּוא 
ְיֵתָרה.  ְּבַהְצָלָחה  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ֶזה  ַהְּיִׁשיבֹות 
ְּבִמְסֶּגֶרת ֵמיַזם ְמֻיָחד ֶזה ְּפִעיִלים ֵמאֹות ַרּבֹות 
ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבֵהיְכֵלי  ְנִציִגים  ֶׁשל 
ְלַזּכֹות  ְּפָרס  ְלַקֵּבל  ְמַנת  ַעל  ֶׁשֹּלא  ָהֲעֵמִלים 
ֶאת ַחְבֵריֶהם ַּבִּמְצָוה ַהְּמֻיֶחֶדת ֲאֶׁשר ֵאין ָּגדֹול 

יֹוֵתר ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ה‘.
’ְּבֵני  ְּפִעיֻלּיֹות  ְלֶיֶתר  ִמְתַוֶּסֶפת  זֹו  ְּפִעילּות 
ַהּפֹוֵעל  ָאֵמן‘  ’ַּגָּבֵאי  ַלֵּמיָזם  ּוִבְפָרט  ֱאמּוִנים‘ 
ּוְכָבר  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ַּבּׁשָ ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי 
ִּבְזכּותֹו  זֹוִכים  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ַרּבֹות  ֵמאֹות 
עֹוד  ּוְלהֹוִסיף  ָּכָראּוי  ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ֶאת  לֹוַמר 
ַאְלֵפי ַיֲהלֹוֵמי – ָאֵמן ְלִכְתרֹו ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי 

ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ָלַאֲחרֹוָנה  ִהִּגיָעה  ְלָיֵדינּו  ַּכֲאֶׁשר  ִהְתַרַּגְׁשנּו 
ָּבחּור  ִּביִׁשיָבתֹו  ֶׁשָּתָלה  אֹוֶתְנִטית  מֹוָדָעה 
ְּכָיְזָמה   ,‘ֲאַקֶּדְמ ’ַׁשַחר  ְנִציג  ְוָחׁשּוב,  ָיָקר 
ְּבִכּנּוס  ִהְׁשַּתְּתפּותֹו  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשָּבָאה  ִאיִׁשית 
ְּבֵהיְכֵלי  ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ִלְנִציֵגי  ָנִתי  ַהּׁשְ ַהִחּזּוק 

ַהְּיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות.
ֲעצּוָמה  ִהְתַקְּדמּות  ָחָוה  ָחׁשּוב  ָּבחּור  אֹותֹו 
ְּבַחָּייו ָהִאיִׁשִּיים ֵמָאז ֵהֵחל ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצַות 
ְמאֹד  ’ִהְתַחֵּבר‘  הּוא   ָּכ ְּבִעְקבֹות  ָאֵמן.  ֲעִנַּית 
ְלִמְצָוה זֹו, ּוַבֶהְמֵׁש ַאף ִּבֵּקׁש ְלַׁשֵּמׁש ְּכָנִציג 
ָנה ִהְׁשַּתֵּתף ַהָּבחּור ָלִראׁשֹוָנה  ִּביִׁשיָבתֹו. ַהּׁשָ
ַהַחִּמים  ַהְּדָבִרים  ָנִתי.  ַהּׁשְ ַהִחּזּוק  ְּבִכּנּוס 
ּוְמאֹוֵרי  ְּגדֹוֵלי  ִמִּפי  ַהֶּכֶנס   ְּבַמֲהַל ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ב ִליִׁשיָבתֹו ִהְתעֹוֵרר  ַהּדֹור ָנְגעּו ְלִלּבֹו, ּוְכֶׁשּׁשָ
ּבֹו ֶרֶגׁש ֶׁשל ְּכֵאב ַעל ָּכ ֶׁשֵּיׁש ֵמֲחֵבָריו ֶׁשֲעַדִין 
ֵאיָנם ֻׁשָּתִפים ַלֵּמיָזם ַהָּגדֹול, ּוִמּתֹו ֶרֶגׁש ֶזה 
ִּכְכָתָבּה  ָּבזֹאת  ַהּמּוֵבאת  ַהּמֹוָדָעה  ֶאת  ָּכַתב 

ְוִכְלׁשֹוָנּה:

ְלֶנֶגד  ְוָעלּו  ָצפּו  זֹו  ְמַרֶּגֶׁשת  מֹוָדָעה  ְלִמְקָרא 
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים  ְּדָבָריו  ֵעיֵנינּו 
ָזָצ“ל  רֹוזֹוְבְסִקי  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון 
(הּוְבאּו ַּבֵּסֶפר ’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“א עמ‘ רט) ְּבֵבאּור ְלׁשֹון 
ַּבְּגָמָרא  ָּדְרׁשּו  ֶׁשאֹותֹו  ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּפסּוק 
(ַׁשָּבת קיט ב) ְלִעְנַין ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘: ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים 
ִּתְקִרי  ”ַאל   – ֱאֻמִנים“  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא 

’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ ֶאָּלא ’ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן‘“:
’ּגֹוי‘  ’ְוָיבֹא גֹוי‘, ִּכי  ְוִהֵּנה ֵיׁש ְלַדְקֵּדק ַּבִּמִּלים: 
לֹוַמר:  ַהָּכתּוב  ַעל  ְוָהָיה  ַרִּבים,  ְלׁשֹון  הּוא 
ֵריׁש  ֶׁשָּלַמד  ּוְכִפי  ֱאֻמִנים‘,  ׁשֵֹמר  ִאיׁש  ’ְוָיבֹא 

ָיִחיד]  [ְלׁשֹון  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָלִקיׁש 
ֵעֶדן“?  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן 
ָהעֹוֶנה  ֶׁשִּבְזכּות  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּכתּוב  ָּבא  ֶאָּלא 
ַמִים  ַּבּׁשָ ְזכּות  ּכֹחַ  ִמְתעֹוֵרר  ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן 
ְלַזּכֹות ּגֹוי ָׁשֵלם ַּבֲעבּורֹו, ְוִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ַּגן 

ֵעֶדן ַרִּבים ְלַהְכִניס ֶאת ֻּכָּלם ִּבְזכּותֹו!
ִהְצָטְרפּו  ֶׁשֶּטֶרם  ְלֵאּלּו  ָּבזֹאת  ָאנּו  קֹוְרִאים 
ַלַּמְהֵּפָכה – ְטלּו ַּגם ַאֶּתם ֵחֶלק ְּבִזּכּוי ָהַרִּבים 
ְיׁשּועֹות  ִלְראֹות  ִּתְזּכּו  ַאֶּתם  ְוַגם  ַהָּגדֹול, 
ְּבָכל  ַּדי  ְּבִלי  ַעד  ִדְׁשַמָּיא  ְוִסַּיְעָּתא  ִנְפָלאֹות 

ָהִעְנָיִנים.

ְּפִנָּיה ִאיִׁשית ִמֵּלב ֶאל ֵלב
ֵאֶלי ְיִדיִדי ַהָּיָקר!

ְמַבֵּקׁש ֲאִני ָּבזֹאת ְלַׁשֵּתף אֹוְת ְּבַהְרָּגָׁשה ִאיִׁשית ֲאֶׁשר ִהְתעֹוְרָרה ְוִהְתַחְּזָקה ִּבי ְּבִעְקבֹות 
ִהְׁשַּתְּתפּוִתי ַּבִּכּנּוס ַהְּמֻיָחד ִלְנִציֵגי ְּבֵני ֱאמּוִנים ְּבֵהיְכֵלי ַהְּיִׁשיבֹות ֶׁשִהְתַקֵּים ִּבירּוָׁשַלִים.
ַהְּמָתֲאִרים  ֲחָז“ל  ַמַאְמֵרי  ָאנּו  ַמִּכיִרים  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ִהיא  ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  ַעד  ֻּכָּלנוּ יֹוְדִעים 
ֶאת ֻיְקָרָתּה ְוֶׂשֶגב ַמֲעָלָתּה, ְוִעם ָּכל ֶזה ִלִּבי ֶנְחָמץ ִלְראֹות ַּבחּוִרים ֶׁשֵאיָנם ִמְצָטְרִפים 

ַחר ְּבַחְברּוָתא. ְלאֹוְמֵרי ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַהְּיִדיָעה,  ְּבֵה“א   – ’ַהִּמָּלה‘  ְּב:  ְמֻדָּבר  ִּכי  ִלְּבֶכם  ְּתנּו   ַא ַאַחת,  ְּבִמָּלה  ְמֻדָּבר  ַהּכֹל   ְּבַס

ֶׁשֲהא ’ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים‘ (דב“ר ז א). 
ְיִדיַדי ַהְּיָקִרים! א ְּכַדאי ָלֶכם ְלַהְׁשִקיַע ַּכָּמה ַּדּקֹות ִמיֵדי יֹום ְּכֵדי ְלַהִּגיׁש ַמָּתָנה ּכֹה 
ְּגדֹוָלה ְלקּוְדָׁשא ְּבִריךְ הּוא? ִאם ְלקּוְדָׁשא ְּבִריךְ הּוא ָהָיה ָׁשֶוה ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם ַרק 
ִּפְתחּו  ַּבֲעבּוָרּה?  ֶׁשִּתְתַאְּמצּו  ִּבְׁשִביל  ֲחׁשּוָבה  ַמְסִּפיק  א  ִהיא  ְוִכי  ַאַחת,  ָאֵמן  ִּבְׁשִביל 
ִאיִׁשית  ֲאִני  ִלְרָוָחה.  ִּבְפֵניֶכם  ִנְפָּתִחים  ָעִרים  ַהּׁשְ ָּכל  ֵּכיַצד  ְוִתְראּו  ָאֵמן,  ַלֲעִנַּית  ַׁשַער 
יֹוֵדַע ַעל ַּבחּוִרים ִּביִׁשיָבֵתנּו ֶׁשּנֹוְׁשעּו ְּבָכל ִמיֵני ְּדָבִרים ִּבְזכּות ַהְקָּפָדָתם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.

ַּכּמּוָבן ֶׁשִאם ְלָבחּור ֵיׁש ֵאיֶזה קִֹׁשי ֶטְכִני ְּכמֹו ְמִציַאת ַחְברּוָתא ֶאְׂשַמח ַלֲעמֹד ִליִמינֹו 
ְוַלֲעזֹר לֹו. ֵיׁש אּוַלי ְקָׁשֵיי ַהְתָחָלה ֶׁשל ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶזה הֹוֵפ ְלֶהְרֵּגל.

ִּבְרכֹות  אֹוְמִרים  ַהְּכָלל  ִמן  יֹוֵצא  ְּבִלי  ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ֻּכָּלנוּ  ִמָּמָחר  ְוֵרַעי!  ַאַחי 
ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ְּבָכבֹוד ּוְבַהֲעָרָכה,ַהּׁשַ

ְיִדיְדֶכם  - ש.ש.

ַהֵּגֶאה ְלַׁשֵּמׁש ִּכְנִציג ְּבֵני ֱאמּוִנים ִּביִׁשיָבֵתנּו ַהק‘.

ַחְברּוָתא  ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ִקְלקּול ָקָטן ֶׁשֵהִביא ְלִתּקּון ָּגדֹול

ע כּתַ רְרְ בּבִּ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
קטן ֶׁשה ל

ססִספפּפּור ם
ים י ָהַרּבִ  ַמֲעַלת ְמַזּכֵ

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


